
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  
 2جزوۀ حقوق مدنی 
 »اموال و مالکّیت« 

 1402آخرین ربوزرسانى: 
 مدرس: دکتر امید مالکریمی 

 ( دانشگاه عضو هیأت علمی  و )وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
ی این درس در  سالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونکیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم

فهم دسترسی نداشته  های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و سادهدانشگاه
ِت منابع می طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار  شوند کتاِب کوچِک جزوهو بعضًا درگیر َتَشتُّ

  آزاد، پیام نورزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی )دانشگاه  ی این جبنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه
کارشناسیسراسریو   و  علی(  و  آزمونارشد  در  شرکت  داوطلبان  آزمونالخصوص  مانند  حقوقی  تخصصِی  و  های  قضاوت  وکالت،  ارشد،  کارشناسی  های 

دم که اگه فقط  انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میبه طور شگفتها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که  شود. ضمنًا باید بگم: دهسردفتری، توصیه می
 کنید!( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )

های  های آزمونتست  و  قوانین  تغییرات  و آخرین  جدید  هایتوّجه به سرفصل  و حّتی این نوشته دائمًا با  MollaKarimi.ir  یِت سا  اید بگم که جزواِت در آخر، ب
ضمنًا ما    .شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنیدا نسخۀ چاپشه و چنانچه پی.دی.اف یحقوقی هر سال، به روز می

( و تلگراِم ما  vekalatyar@تونید اینستاگرام )حقوقی« است که می  محتوای  تولید  هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاهکارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه
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(@omidmollakarimiرو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریاف )  ت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به
 مّطلعتون کنیم.  شهجزواِت جدیدی که نگارش میپیامک کنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و   09352213175فارسی به شمارۀ 

 بردارینسخه و و تکثیر  نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر  و تهیه معلم )امید مالکریمی(  آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه
  نظرات،  که بود خواهد  خوانندگانی  سپاسگزارِ  گارنده،ن  است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر  باشد، درمی  مجاز  «منبع ذکر با تنها » و سودجویی قصد بدون آن، از

 . فرمایند بیان «mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »این نوشتار از راه پیرامون را خود  انتقادات و پیشنهادها

خوام  می  .های حقوقیکنندۀ جزوات آزمونعضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین  ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه:  داستان من
های صوتی یا جزوات  خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل  ون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتمیه داستان جالب برات

گفتن رو  میکالس جزواتی را که اساتید    در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ 
اونها رو در اختیارم بگذاره،    نداشتم ازش خواهش کردم که کپِی   ها در اون زماُن شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که تواِن   ؛با یه خط خیلی بدی نوشته بود

کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی   خونم و دسترسی و امکان تهیۀبرای آزمون وکالت می وای که در شهرستان دارم بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
تکثیر یا همون واحد    ی توی قسمِت ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسنّ َخ انتشاراتش و جزوات رو بِ   تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ 

اینجا یه مؤسسه    !ت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جونخوام بهم گفانتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می
کارِ  داره  انجام می  است که  یه جزوۀ  تجاری  استاد  مثاًل  اینجوری که  بِ صفحه  200ده  و  کنم  تکثیر  من که  به  میده  که  دَ ای  مؤسسه  دانشجوهای همین  به  م 

؛ ؟«ها رو به من بدینتونم خواهش کنم که همین جزوهمی»   :رفش رو قطع کردم بهش گفتمرو شرکت کردن؛ ح  خاص  درِس   استاد در اوون  اوونی  هاکالس 
داده    تایپی را در اختیار دانشجوها قرار   اِی صفحه  200که جزوۀ    هاون استاد»ادامه داد که    !«ببخشید، بفرمایید»  :گفتم  «؛وایسا هنوز حرفم تموم نشده!»  :گفت

جزوه هم میگه  سِر کالس  ها  همون استاد به بچه»  :که  ادمه داد  «ده به دست من که تکثیر شه!قبولی رو بِ   کلید یا فرمول یا دستورالعمِل   اینجوری نیست که کِلّ 
ها میگه  چهکالس به ب   شده هم ایراداتی وجود داره که سرتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس میکه بنویسن و جزوۀ دست

؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن،  !«بعله اینجوریاس : »ادامه داد  «که اصالحش کنن!
کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست    هِ از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّج 

خواست  شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی  !دمها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیجبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت
ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز   ا؛ پنج وبیدم رفتم اونجن تو ذاتمه کَص اَ  «پیگیر بودن»و  «ُمصر بودن» یه رقیب اضافه بشه! منم که 

برگشت    م تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ بهم داد که بنشینم و یادداشت  دارن  اّلها مُ که    هاییازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میز
کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من  نگاه می  )اینقدر که نوشته بودم!(  راستم که کبود شده بود  ت بزرگۀ دسِت بودم در حالی که داشتم به انگش

و  شد که فقر  و البته نتیجه، این می  دمون ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز میداشتم رو نداشت و امکان حضور در این کالس 
دونن  البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می  ،شههای ُمستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمزندگی

اگر با خدا  »  :یادم اومد، گفته بود کههام  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمو اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدم
رو    «خدا» بابا )، خالصه به اون بزرگ« گیریعًا خیر کنی جواب خوبی میرُّ بَ وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَ 

اختصاص بدم؛ اینجوری    رایگانجزواِت  رو به تدویِن  مانمدهم از ز یکو همینطور  حاصله از وکالت یا قضاوت  ِه پوِل یک به دَ گم( قول دادم که اگه قبول بشم  می
سال از    ُنهکنم االن  م رو شروع میهعداجرای وَ   ،از فردا»  :که  دادم و گفتم بهش  )یعنی خدا(  بعد از مادرم، به خودش   روقبولیم    شیریِن   خبرِ   ،بعدش   شد که ساِل 
م و وقتم رو به این  ِه مالَ لکه ُنه به دَ به؛ من َنه یک به دَ که البته بگم  ؛رو کامل کردم ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون موردِ   جزواِت  گذره و من تماِم اون روز می

مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن  راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون    هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سالخدا  مهم اختصاص دادم و البته  
رسندم از اینکه جزواتم روزانه ُخ   نید خورا برای اولین بار می  این متنکه    روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!»رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت  ها صحبت میبودن اوننقصبیبودن و  از کامل  خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  صدها مرتبه دانلود می
رو    از جزواتفقط یکی  که  و یه خواهش از شما دارم    شه()و دائمًا بروز می  این جزوات کاماًل رایگان است   ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است.در آزمون

حاله  بدون وجود شما مَ   ؛خیر به کمک شما نیاز دارم  این کارِ   تون معرفی کنین، من برای گسترِش به دوستان  رو  های بردین اونا پِ هدانلود کنید و اگه به معجزۀ اون
 گرده! البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند.

ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق  به گونهبه صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی را آموزش خواهیم داد  
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کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما  های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میمدنی اگر بدون مثال
گرفتیم با  مون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتابناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی میاوون قدیما که دانشجوی کارش

شدیم؛ البته باید  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چِقِر فقهی و حقوقی مواجه میسری اصطالحات قلمبهیک
دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن  فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالگف

های  های اخیر که »شبکهلشد! در سا، مثل خوردن هلو میثقیل و دشوارگفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت های روشن برامون قّصه میداستانی و با مثال
ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها  ها و هشتادیها، دهه هفتادیاجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکه

 دم!کنم؛ قول میو شما رو معتاد به َروِش خودم می گمگویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل میتدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آن تقدیم هب تمام کسانى که اتهب 
  قانون و نیز    (1348مصوب  )  قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانو    مدنیقانون    182تا    11موادّ  : مطالعۀ  توجه

نامه  یین آو    هاقانون تملّک آپارتمانو همچنین    (2/10/1363)مصوب    اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریهتشکیالت و  

مطالب مطروحه در کالس، در این جزوه  تمام  ، خالصۀ  الزم به ذکر استبرای دانشجویان گرامی الزامی است.    ها قانون تملک آپارتمان  ییاجرا

 آمده است.

درك    برای  و  شودی م  یدهنام  یممکن است از آن برخوردار شود حقوق مال   ص که هر شخ  یاز حقوق   یمهم: بخش  درس  یهتوج 

 متکفل آن است.  درس   ینکه ا  ید آن به دست آ  یلو طرق تحص  یتاز اموال و مالک  یحی زم است درك صحالمقررات ناظر به آن  

  و آثار و   یتمالک  یل و حدود و مشخصات آن و طرق تحص  یت اموال و مالک  یم با مفاه  یان : آشنا ساختن دانشجواز این درس   هدف

 است. یتتصرف به عنوان مالک احکام

انواع  ، انواع مال،  انواع مال و مالکیت، یتمالک  یفتعر، مال یف تعر  :گیردی ذیل، مورد توجّه قرار می هاسرفصل: در این درس، مقدمه

 قاعدة تصرّف و آثار آن. ،  اسباب تملک، ك مجاورل ام، وقف، یگرحق ارتفاق و حقوق د، حق انتفاع، یتمالک

یا به عبارت    کنند   یبتوانند زندگ  که  دهد ی مراد که قانون به اف  ییو توانا  یازسلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امت  یعنیحق:  

 ة خود را برآورده سازند.دهد تا بتوانند نیازهای روزمر دیگر، توانایی و امتیازی است که قانون به اشخاص می 

 غیرمالی  ( حقّ 2 یمال  ( حق1ّحق بر دو قسم است:  یحقوق مدن در

  که حقّ   ی دارد در حال  ارتباط   با مال   ی الم  است. حقّ   یی خارج از دارا  غیرمالی  که حقّ   ی است در حال  یی داخل در دارا  ی مال  حقّ

، تأمین  غیرمالیهدف از حقّ    ؛ و هدفِ حقّ مالی، تأمین نیازهای مالی است مثل حقّ مالکیت  انسان ارتباط دارد.  یت با شخص  غیرمالی

 و عاطفی است. غیرمالی نیازهای 

 چند فرق دارند: )که موضوعِ آن روابط غیرمالی اشخاص است(   غیرمالی  و حقّ  )که موضوعِ آن حمایت از نفعِ مادی است( ی مال حقّ

)قابلیت    دهند ی م   ول پ  شماآن به    یدر ازا  مالیِ خود را بدهید  اگر حقّ  یعنی؛  به پول است  و تبدیل  یمتقوارزیابی و  قابل    ی مال  ( حقّ 1

؛  کنیمی م  دریافت  ولآن پ  ی در ازا  به شما بدهماگر آن را    مباش   گوشیِ تلفنِ همراه   مالکِ من    یوقت  یت،مالک   مثل حقّ  ؛مبادله با پول( 
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؛ از آنجایی که  1بنوت   و حقّ )حقّ پدری(  ابوت    حقّ   یت، زوج  . مثل حقّ یستبه پول ن  و تبدیل   یم تقوارزیابی و  قابل    غیرمالی   حقّ   ی ول

 این دسته از حقوق هم حق هستند و هم تکلیف، قابل تبدیل به پول نیستند.

اثر فوت محقق    در)   قهری  و انتقال  ( نقل 2  یو انتقال اراد   نقل  (1که به صورت    هستند قابل نقل و انتقال    اصوالً  ی مال  وق( حق2

پس حقّ مالی قابل داد و ستد و معاوضه است    . یو نه قهر  ارادی   ورتنه به ص  یست قابل نقل و انتقال ن  غیرمالی   حقّ   یول  (؛شودی م

 در صورتی که حقّ غیرمالی غیرقابل داد و ستد و معاوضه است.

قابل    غیرمالی   حقّ   یول  ؛ از ملک  اعراض   لرد مثبب  ینخود را از ب   حقّ  تواند ی مصاحب مال    یعنی   ،قابل اسقاط است  ی مال  ( حقّ 3

مثلً   د نپدر بودن خود را انکار ک تواند ی نم هرگز پدر زوجیت یا نکاح، حضانت( مثلً ، حقّ تابعیت، حقّ ابوت  حقّ مثل )  یستاسقاط ن

 .خواهم پدرت باشم!«بگوید: »من دیگر نمی 

  غیرمالی   حقّ   یول (؛  کند   ف یبدهکار را توق   یحقوق مال  تواند ی م  طلبکار )  است  یا بازداشت  یف قابل توق  از سوی طلبکاران  ی مال   ( حقّ 4

 ، چراکه حقوق غیرمالی، حقوقِ شخصیتی است.یستن  و تأمین  یفقابل توق 

با یکدیگر مرتبط باشند و میان آنها تداخل صورت گیرد مثل حقوق خانواده    غیرمالی افتد که حقوق مالی و  نکته: گاهی اتفاق می 

 .مالی و غیرمالی است حقّ مؤلف که دارای دو جنبۀ ، مثل حقّ بنوّت و حقّ نفقۀ پدر؛ مثل و توارث بین زوجین زوجیتمثل 

 غیرمالی  ( حق2ّ یمال ( حقّ 1م ثبوت بر دو قسم است:  در عالَ یحقوق مدن کلّ

 .یمرا اثبات کن   خود قّح ید بلکه با یستن ی دادن فقط ثبوت کاف  یرأ ی برامثلً هر آنچه در واقع وجود دارد.   یعنی: ثبوت

قابل اثبات    یشه. البته ثبوت هم ببرد  م ثبوت الَبه ع  ی مطرح شود تا او پ  یثبوت است نزد قاض  مِ آنچه در عالَ  یعنی اثبات    مِ : عالَاثبات

 ات است.بعالم اث کلً یمدن  ی دادرس   یینثبوت است و آ کلً   یمدن حقوق  .یستن

 :( یا امتیازی که به مالی از اموال تعلّق گرفته باشد  )حقوق داخل در دارایی   حقوق مالی

 . (طلب ی، شخص حقّ) ینید  ( حق2ّ ؛ عین دارد( ی )حقّی که شخص رو ینیع ( حق1ّدو قسم است:   یمال حقّ

گویند.  مالِ متعلَّق ممکن است عینِ خارجی باشد یعنی مالی که در عالَمِ خارج وجود دارد چنینی حقّی را حقّ عینی می :  یحقّ عین

بر    یممستق  حقِ  شود؛ به عبارت دیگر، )عین( ایجاد می ء  واسطه نسبت به یک شی حقّی است که به طور مستقیم و بی حقّ عینی  

ترین مصداقِ حقّ عینی است )به این دلیل  که کامل  مالکیت  قّح  مثلً ال.  با م   شخص  یم مستق  ۀرابط   یعنی؛  است  ینیع  حقّ ،  مال  ی رو

  29ترین چون به موجبِ آن، مالک حقّ همه گونه انتفاع و تصرف را در مِلکِ خود دارد؛ سایرِ حقوقِ عینی در مادة  گوییم کامل می 

دارندة حق: حق از عناوینی    .حق  و مُتَعَلَّق  ة حقعنصر است: دارند حقّ عینی شاملِ دو    و خانه.  ینماش   تیمانند مالکآمده است(  

حق    تصور نیست. مُتَعَلَّق حق: یعنی به چیزی تعلّق گرفته باشد؛ مُتَعَلَّقِشود و حق، بدون دارنده قابلاست که به شخص داده می 

مُتَعَلَّقِ حقّ مالکیت چون به    . مثلً گیردتعلّق می ، برخلفِ تعهد که به شخص،  )عهدی(  باشد یا شخص  )تملیکی(   ممکن است مال

 
  ینوالد  خاص از آن برخوردارند و متقابالً  یاء اول  یا  ین خود با والد  یشاوندی خو  ۀ قرابت و رابط  ۀکه اطفال بواسط  یعبارتست از حقوق  ی فرزند  حقّ   یابنوت    حقّ  1

 .یدآیطفل بوجود م  یانعقاد نطفه برا  یحقوق از ابتدا ینباشند. ایحقوق م ینا یت خاص مکلف به رعا یاء  و اول
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مالی از اموال تعلّق گرفته است مال است ولی مُتَعَلَّقِ حقّ نفقه چون به عهدة شخصی از اشخاص تعلّق گرفته است شخص است  

 یعنی همان حقّ دِینی یا شخصی است.    

حقّی است که یک شخص  شود.  دیگری باشد حقّ دینی نامیده می بر ذمۀ شخصِ    یمال  اگر متعلَّقِ حقّحقّ دینی یا حقّ شخصی:  

  قیاز طر  ییعن؛  الم  یرو   غیرمستقیماست و    شخص  یرو   یم است که مستق  یحق  ینید  حقّروی شخص دیگر دارد؛ به عبارت دیگر،  

مستأجر به سبب عقد  ی که زوجه از باب مهریه از همسر خویش دارد، یا طلبی که موجر از  . مثل طلب رسد ی مبه مال    شخص   یک

در واقع حقّ دینی یا حقّ شخصی همان رابطۀ طلبکار و    اجاره دارد، یا طلبی که فرزندان از پدر خویش تحت عنوان نفقه دارند.

شخصِ دارندة حق  (  1انجام کاری را از بدهکار مطالبه کند. حقّ دینی سه عنصر دارد:  تواند  بدهکار است که به موجب آن طلبکار می 

  دین یا تعهد از طرف بدهکار و طلب از طرف طلبکار.موضوعِ حق یا  (  3مدیون یا بدهکار؛  شخصِ متعهد یا  (  2ن یا طلبکار؛  داییا  

 باشد. انتقال مال یا  انجام عملیا  خودداری از انجام عملتواند موضوع حقّ دینی می 

ودن است؛ دیون، منقول هستند پس اصل بر حقّ دِینی  بینِ حقّ دِینی و عینی کدام اصل است؟ همانطور که خواندیم، اصل، منقول ب

 است. 

 ی عبَتَ ینیِع ( حق2ّ ی اصل ینیِع ( حق1ّدو قسم است:    ینیع حقّ

؛ به عبارت دیگر، دارندة حقّ عینیِ اصلی یا مستقل  یستن  یگر د  مستقل است و وابسته به حقّ  ینیع  حقّ  یعنی :  یاصل  ینیع  حقّ

 .یستن یگرید وابسته به حقّ  که یت مالک مثل حقّ  به صورت کامل یا ناقص استفاده کند ء تواند به طور مستقل از شیمی 

به    یتبع  ینیباشد تا بعداً حق ع  داشته  ودوج  ییندِ  قّح  د یل بااست. اوّ  ینید  حقّ  یکوابسته به    ینیع  حقّ  یعنی:  یعبَتَ  ینیع  حقّ

مدیون بر یکی از    ین است یعنی طلبکار به واسطۀ دینِ مثلً وثیقۀ عینی )یکی از اقسام آن رهن است( که وابسته به دِ  .یاید وجود ب

 رود. اگر دِین از بین برود حقّ بر روی وثیقه هم از بین می  کند.پیدا میاعیان، حقّ عینیِ تبعی 

  یقه وث  شما  از  کدارد و بان   ییند   بانک حقّ  یعنی  شوید ی مو به بانک بدهکار    گیرید ی میا تسهیلت    از بانک  فرض بفرمایید شما:  مثال

  ( حقّ 1دو حق دارد:    ینجا. بانک در اداردیم   رود را بخ  یِبده  ۀ شماخان  ی او از رو  ید خود را پرداخت نکرد  یکه اگر بده  خواهد ی م

. اگر  ینیباشد و هم د  ینیهم ع  تواند ی ماست که    یهمهر  ،ردیگ   مثال   شما.ملکِ  یرو   یتبع   ینیِع  ( حق2ّ   شماشخصِ  یرو  ینید

 است. عینی د است و اگر ملک باش  ینی سکه باشد د

رود و به همین دلیل، وجودِ تَبَعی  تَبَعی از بین می   ینیِع  حقّتَبَعی: در صورت پرداخت دِین،    ینیع  حقّو    یاصل  ینیع  حقّتفاوت  

تواند از منافعِ عین استفاده کند  ، صاحبِ مال می یاصل  ینیع  حقّدر  ، وجودِ استقللی دارد.  یاصل  ینیِع  حقّدارد و نه استقللی ولی  

شود  )اگر منافع، متصل باشد جزءِ رهن حساب میدر حقّ عینیِ تَبَعی، منافعِ وثیقه به صاحبِ آن )راهن( یعنی بدهکار تعلّق دارد  

تواند تنها در صورت خودداری مدیون از ادای دین، طلبِ خود ار از فروش  ولی اگر منفصل باشد، جزء رهن نیست( و طلبکار می 

قدِ رهن در مرحلۀ  است زیرا ع  وثیقه، طلب نماید. توجه شود که منافعِ مالِ موردِ رهن چه متصل باشد چه منفصل برای راهن )مالک(

 ابتداییِ آن، ناقلِ مالکیت نیست.

تعهد به فروش    از محلّ مالِ معیّن مانند تعهد به فروش مالِ معیّن.   : التزام در برابر شخص دیگری مبتنی بر انجام تعهد تعهد عینی

است. در مورد ماهیت تعهد، عینی  دینی مربوط به عینِ معین    دهد اما حقّ مالِ معیّن درست است که به طرفِ مقابل، حقّ دِینی می 

گویند دینی است )در مورد تعهد به  گویند این تعهد دینی نیست و برخی می ها مییا دِینی بودن اختلف شده است یعنی بعضی 
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م  گوید این تعهد منقول است در مورد تعهد به انتقال عین معین هانتقال مال غیرمنقول نیز این اختلف وجود دارد دکتر شمس می 

زیرا دارندة حقّ  همین اختلف هست(. طبقِ یک نظر، در صورت انتقالِ بعدیِ مالِ معین به غیر، امکان ابطال آن معامله وجود ندارد  

 ناشی از تعهِد عینی، حقّ عینی نسبت به مالِ معین پیدا نکرده است و صرفاً دارای حقّ دینی در برابر متعهد است.

دهد معاملۀ بعدی قابل ابطال نیست اما به اعتقاد برخی دیگر  دهد پس چون حقّ دینی می ینی می به اعتقاد برخی، قولنامه حقّ د

 دهد در نتیجه معاملۀ بعدی قابل ابطال است. قولنامه حقّ عینی می 

ارد اما ابطال  دهد( و امکانِ ابطالِ معاملۀ دوم نیز وجود ددهد )خوب هم می توجه: نظر سوم: به اعتقاد برخی، قولنامه حقّ دینی می 

 باشد )این نظر صحیح است(.بلکه به علّت قاعدة الضرر می ت دینی بودن نیست معاملۀ دوم به علّ

 . ینیاست و نه د ینی نه ع یفتأل  حقّنکته: 

 

 ( یقانون مدن 29  ماده) اقسام حقوق عینی 

 های زیر را دارا باشند: انواع حقوقِ عینیِ اصلی نام برده شده است و مقرر شده ممکن است اشخاص نسبت به اموال علقه   29در مادة  

 ( حقّ ارتفاق 3( حقّ انتفاع  2( مالکیت 1

قّ رهن( سخنی به میان  حقّ تحجیر که حقّ عینی است غافل مانده است و از حقّ عینیِ تَبَعی )مانند حاز نام بردن  29توجه: مادة  

 نیاورده است.

 عینی تَبَعی )وثیقۀ عینی(  ( حق6ّ( حقّ شفعه 5( حقّ تحجیر 4

 پردازیم:اکنون به بررسیِ حقوقِ فوق می 

  30طبق ماده    مالک   ی یعن؛  مالکیت است  ته کامل اس ک  یتنها حقّ  به عبارت دیگر،  ؛ است  ینیع  حقّ  ینترکامل   :یتمالک  حقّ  . 1

 است: شکلدو به   ت ید. مالکدر ملک خود انجام ده تواند ی م ی ق.م هر کار

 دارد.  اییده فا  ینیهر ع ین،ع یده فا یعنی ( منفعت2 ؛(یاءاش تمام   مثل)  ین( ع1

 منفعت است.  ،یندر ماش  « یسوار »منفعت است.  ، در خانه « سکونت»: مثال

 .ین: مثل مالک خانه، مالک ماش ینع مالکیت

 را دارا باشند: یل ذ های[ ]ارتباط  هایعلقه ممکن است اشخاص نسبت به اموال :  29ماده  

 .(منفعت  یا یناز ع اعم) یتمالک .1

 انتفاع.  حقّ .2

 . یرارتفاق به ملک غ حقّ .3

 که قانون استثناء کرده باشد. مواردی  در  مگر دارد  انتفاع و   فتصر  گونههمه  خود حقّ یملکنسبت به ما ی هر مالک :30ماده  
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ق.م مستأجر    466طبق ماده    حقّ مالکیت دائمی است و محدود به زمان خاصّی نیست مگر در مورد عقد اجاره.  منفعت:   مالکیت

 فقط مالک منفعت است:

را    کننده اجارهؤجر و  دهنده را ماجاره   ؛شودی مستأجره م   عینِ   منافعِ   مالکِ  ، مستأجر  ، است که به موجب آن  ی جاره عقد : ا466ماده  

 .گویند  مستأجره  عین را  اجاره  موردو  مستأجر

 حالت دارد:  سه مالکیت

 و هم مالک منفعت است.  ین هم مالک ع شخص ( 1

 . مثل مؤجریستاست و مالک منفعت ن ینمالک ع شخص ( 2

 و مالک منفعت است. مثل مستأجر  یستن ینمالک ع شخص ( 3

مدت اجاره   ،ءیااش   ة در اجار: »ق.م  468طبق ماده    زمان خاصّی نیست مگر در مورد عقد اجاره.حقّ مالکیت دائمی است و محدود به  

 «شود و اال اجاره باطل است. نیّمع ید با

نتایج دائمی بودن مالکیت: حقّ مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است البته این مطلب دو استثناء دارد: در فرضی که مالک،  

رغم اینکه مال از بین  شود یعنی علی شود و به منتفعان منتقل نمیکند مالِ موقوف از ملکیت او خارج می وقف می عینِ مال را  

گویند ماهیت وقف، فَکّ ملک یا حبسِ عین است نه تملیک. با اعراض  آید به همین دلیل می رود به مالکیت دیگری در نمی نمی

گیرد و در اثر حیازت ممکن است دیگری  ات قرار میحشود و مال در زمرة مبانمی   مالک از مال، حقّ مالکیت به کس دیگری منتقل 

 نسبت به آن مالکیت پیدا کند.

 « . مگر به حکم قانونکرد  یرونب توان یرا از تصرف صاحب آن نم  یمال یچهقانون مدنی: » 31مادة  

، موجر در مورد املك  1356. در قانون روابط موجر و مستأجر  1جا است:    چند « که در مادة فوق آمده است در  مگر به حکم قانون»

و  ارتفاق به سود جامعه    . حق2ّملزم به تنظیم قراداد با همان مستأجر و با همان شرایط است.    1356تجاریِ مشمولِ قانونِ سال  

قرار نخواهد    شدنی و ملّ  یت مورد سلب مالک  گذاری، یه . سرما3  ؛از میان املك باشد رق  ب  هایو گاز و کابل   های آببرای انتقال لوله 

و در مقابل پرداخت مناسبِ غرامت به مأخذ ارزشِ    آمیزیض تبع  یربه روش غ  ی،قانون  یند به موجب فرآ  ی،منافع عموم   یگرفت مگر برا

.  4 ؛ (1380مصوب  ی خارج گذاریمایه از سر  یتو حما یق نون تشوقا  9)ماده  یت بلفاصله قبل از سلب مالک گذارییه آن سرما یِ واقع

 ق.م(.   808است )ماده  « یتمنع سلب مالک یحقّ شفعه از استثنائات »قاعده

  جاهل باشد که حقّ  یه، لاِاگر منتقل    ی ول  شود، ی انتفاع نم  موجب بطلن حقّ  یر، از طرف مالک به غ  ینانتقال عقانون مدنی: »  53مادة  

 « فسخ معامله را خواهد داشت. یاراست، اخت یگری انتفاع متعلق به د

  یگرِ د  در جزءِ یا یگر در ملک د  یاالرتفاقآن ملک حقّ ی منتقل شود و برا  یجزئاً به کس یا کلً  ی هر گاه ملکقانون مدنی: » 102مادة 

 2«شده باشد. یحکه خلف آن تصر   ینمگر ا ماند ی م ی همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باق

 
همان ملک موجود باشد آن   یگرِد  در جزءِ یا  یگردر ملک د  یاالرتفاقآن ملک حقّ   یمنتقل شود و برا یجزئاً به کس  یاکلً   ی»هر گاه ملک  102طبق مادة    2

های مشترك به تَبَعِ ها، انتقالِ قسمتقانون تملّک آپارتمان  3البته طبق مادة    شده باشد.«  یحکه خلف آن تصر  ینمگر ا  ماندیم  ی حق به حال خود باق
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 : )حدود اختیارات مالک( حقوق ناشی از مالکیت 

ای که دارد از عینِ مالِ خود  ای که مایل است و با هر انگیزه تواند با هر شیوه . حقّ استعمال: استفادة مالک از عین مال؛ مالک می 1

 مند گردد. بهره

ا دارد که از منافع ملک  ر ییحق و توانا ینکه به موجب آن مالک ا یاست در حقوق اسلم یحق استثمار اصطلح. حقّ استثمار: 2

 مند شود. خود بهره 

  خارج (  صلحیع،از طرق ناقله )مانند ب  یکیخود به    یتتواند ملک خود را از ملکی حق مالک م   ینبه موجب ا  . حقّ اخراج از مالکیت:3

 را تلف کند.  آن یااز آن اعراض کند  یا کند 

؛ بنابراین اگر در عقد بیع که حقّ مالکیت می دهد طرفین شرط  اگر یکی از این حقوق نباشد، حقّ مالکیتی نیز دیگر وجود ندارد

کنند که حقّ استعمال نداشته باشد این شرط، خلف مقتضی ذات عقد است و باطل و مبطل است؛ زیرا حقّ مالکیت بدون حقّ  

 استعمال، قابل تصور نیست. 

 شده است:: اختیارات مالک نامحدود و مطلق نیست و از جهات گوناگون محدود منکتۀ مه

های مربوط به مجاورت املك را باید نوعی حقّ ارتفاق  . محدود شدن حقّ مالکیت در اثر مجاورت با املكِ کناری: محدودیت 1

باشد ممکن است منفی باشد؛ منفی ماننِد باز نکردن  ؛ این حقّ ارتفاق ممکن است مثبَت  شوددانست و مستقیم از قانون ناشی می 

در و پنجره، مثبَت هم یعنی مثلً مجریِ آب در زمین کسِ دیگری باشد. در اینجا الزم است به آثار و احکامِ مجاورتِ املك بپردازیم  

ت مالکیت مشترك یا اختصاصی  باشد که چون دیوارِ فاصل ممکن اس و در این میان، آنچه که حدفاصلِ میان املك است دیوار می 

باشد هر کدام باید جداگانه بررسی شود پس احکامِ دیوار راجع به دیوار مشترك و اختصاصی: در مورد احکامِ دیوارِ مشترك باید به  

 ها توجّه شود. قانون مدنی و قانون تملّک آپارتمان

 . محدود شدن حقّ مالکیت ناشی از اشاعه:2

از    یکهر  دارد: »ق.م مقرر می   583تواند در مال خود تصرفات حقوقی کند مادة  دارندة سهمی از مال مشاع می تصرفات حقوقی:  

   «منتقل کند  ی کلً به شخص ثالث یاخود را جزئاً  سهمِ ، یگرد یشرکا  یتِبدون رضا تواند ی م ءشرکا

سهم مشاعی، نیاز به تراضی دارد. عجیب است: سهمِ من از آنجا که تصرفِ مادی در مال مشاع باید با اذن همۀ شریکان باشد تسلیم  

توانم آن را به شما بفروشم )بدونِ اذنِ سایر شرکاء( بعد اگر همان سهم را بخواهم به خودِ خریدار تسلیم کنم  سه دانگ است می 

 گفته خواهد شد.(  7مدنی  شود؟! )در شود؟ فروخته میباید اذن سایرین را بگیرم؛ بعد اگه سایرین اذن ندهند سهمِ من چه می 

 

  تفکیک ل  قاب  یرغ   ،مشترك  یهااو در قسمت  ۀو حص  یحقوق هر مالک در قسمت اختصاصهای اختصاصی قهری است و شرطِ خلفِ آن اثر ندارد: »قسمت

ها شرط هم  « یعنی در قانون تملّک آپارتمانخواهد بود.  قهری،  انتقال قسمت مشترك  که باشد   یهر صورتبه  یبوده و در صورت انتقال قسمت اختصاص

شود اما شرطِ خلفِ آن مؤثر است  قانون مدنی هرچند حقّ ارتفاق اصوالً به طور قهری منتقل می  102شود ولی طبق ماده  کنی که منتقل نشود، باز می

 شود.و در این صورت منتقل نمی
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قابل    توافق تمام شرکاءبا  اصوالً  تصرفِ اداری: طرز اداره کردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شرکاء است بنابراین، مال مشاع  

 . ها با اکثریت است(نامۀ قانون تملّک آپارتمان)در آیین  اداره است

همراه با تغییر وضع یا مصرف مال مشاع است، هر چند به منظور انتفاع شخص  تصرفاتِ مادی در مالِ مشاع: تصرفات مادی که  

 . بدون اذن همۀ شریکان ممنوع است

گوید:  نیز در تأیید آن می   125مده است و مادة  آ  1323های اختصاصی همان است که در توضیحِ مادة  حدود اختیارات مالک در بخش

خود    یِاختصاصۀ  تواند به طور متعارف در حصی ها ماز آن  یک هر    یگری، مال د  ی قانفو ۀباشد و طبق   یمال کس  یتحتان  ۀهرگاه طبق »

  یا شکل در    یا  محل   در   ییراتی تغ سایرِ مالکین    اکثریت  از مالکین حق ندارند بدون موافقت    هیچیک « با این وجود،  ...  تصرف بکند 

تصرفاتِ مادی   .(هاقانون تملک آپارتمان 9)ماده  بدهند  و منظر باشد   یئخود که در مر یقسمت اختصاص در  ی خارج ینما یا سردر 

 با اکثریت.  هاقانون تملک آپارتمانهمه است اما استثنائاً در  اتفاقِ در اشاعه با 

مده دو  انتفاع از مال مشاع: هر یک از شرکاء باید با رضایت و توافق سایر شرکاء از مال مشاع منتفع شود و اگر توافقی به دست نیا

 راه حل وجود دارد: 

 ق.م است.   31اجبار شریکان به انتفاع مشترك: این نظر مبتنی بر حکم مقرره در مادة  

قانون اجرای احکام مدنی این راه حل را برگزیده و مورد تأیید حقوقدانان از جمله مرحوم کاتوزیان    63منع شریکان از تصرف: ماده  

 نیز بود.

اند: قراردادها دو گونه تواند با انعقاد قرارداد با دیگران از قلمرو اختیارات خود بکاهد؛ اینگونه : مالک می . محدودیت ناشی از قرارداد3

کند مانند تعهد مالک به روشن نکردن آتش در مجاورتِ  . قراردادهایی که در رابطه با طرف متعهد را ملزم به رعایت مقرراتی می 1

. قراردادهایی  2زند و ضمانت اجرای آنها تنها امکان مطالبۀ خسارت است.   مالکیت صدمه نمیملکِ همسایه. چنین قراردادهایی به حقّ

مثل رهن که من، مالکِ یک ماشینم ولی وقتی    کند کند و یا برای دیگری در مال، حقّ عینی ایجاد می که حقّ مالکیت را محدود می 

شود یا مثلً عقد موجد حقّ انتفاع، عقد موجد حقّ  تونم مال رو نقل و انتقالش بدم یعنی مالکیتم محدود می بندم نمیعقد رهن می 

 ارتفاق و اجاره. 

جاد شده است؛ مطابق قانون مدنی  مالک ایهایی برای  های ناشی از حفظ منافع عمومی: در برخی قوانین محدودیت . محدودیت 4

( تنها بخشی از آن را ملکِ صاحبانِ اراضی دانسته و بقیۀ  1336معادنِ واقع در هر ملکی به صاحبِ آن تعلّق دارد ولی قانون معادن )

 معادن را در اختیار دولت قرار داده است. 

انتفاع    حقّ   یفِق.م تعر   40. ماده  کند   تفاده ، اس نداردق  منافع به او تعلّ  ینمال که ا  یک حق دارد از منافع    شخصانتفاع:    حقّ.  2

 نباشد. منفعت ک مال ید ول ش با ینمالک ع ،شخصاست. ممکن است 

  ی خاص  مالکِ یا است    یگری ملک د  ، آن   ینکه ع  ی از مال  تواند ی م شخص    ، است که به موجب آن  ی انتفاع عبارت از حقّ   حقّ :  40ماده  

 ندارد استفاده کند.

 
رفع ضرر   یارفع حاجت    یکه به قدر متعارف و برا  ی، مگر تصرفشود  یهکند که مستلزم تضرر همسا  یتواند در ملک خود تصرفینم  یسکق.م:    132ماده    3

 . از خود باشد
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  استفاده   که از خانه   یی وگی ود مت خه دوس . ب ای دارید که هرگز در حالِ حاضر به آن احتیاج ندارید فرض کنید که شما خانه :  مثال

منافع  مستأجر، مالک  ،  منفعت تیمالکدر رق دارد. ف  منفعت یتمالکبا  انتفاع حقّ. دهید می استفاده   به او حقّ؛ به عبارت دیگر، کند 

 .آید ی به وجود م  ، حقّ انتفاع نسبت به منافع  ، تفاعان حقّدر  ی است ول

 . شودایجاد میمستأجر  منفعت در ملکِ   اتِذرّ  ،منافع یتِ مالک در

 .شودایجاد نمی منتفع  منفعت در ملکِ   اتِانتفاع، ذرّ حقّ  دراما 

. ماند ی م  یدر باغ باق  یوه م  یسریک   و   شودیم ت اجاره تمام  مستأجر است مّد  هایوه م. مالک  کند ی مرا اجاره    یباغ  ی: مستأجرمثال

 ساله تمام شود.  یک اگر مهلت  ی حت بردارد سال بوده  یک  ینرا که در ا هایییوه م تواند ی ممستأجر 

سال    یک  یندر ا  تواند ی م. منتفع  است  اغمالک ب  هایوه مداده است. مالک    یسال را به شخص  یکانتفاع به مدت    : مالک باغ حقّمثال

 .یستکه مالک منفعت ن  چرا تواند ی نمسال  یکبعد از  یاستفاده کند ول هایوه ماز 

  حقّ است.    مطلق  خصوصو    عمومانتفاع،    ارتفاق با حقّ  حقّ   ۀ انتفاع است. رابط  نوع حقّ   یکحقّ ارتفاق در واقع  :  ارتفاق  حقّ  . 3

 ؛ یعنی هر حقّ ارتفاقی، حقّ انتفاع است اما هر حق انتفاعی، حقّ ارتفاق نیست.ارتفاق خاص است انتفاع عام است اما حقّ

 دارد: یت ارتفاق دو خصوص حقّ

  غیرمنقول و هم اموالِ   منقول امل اموالش هم  انتفاع    قّاما ح(  خانه، باغ  ،ین زممانند  ) است    غیرمنقول ارتفاق فقط در اموال    ( حقّ   1

 (.ینماش است )مانند خانه،  

 . یممال دار  یک انتفاع  اما در حق یگری حق دارد بر مال د یکی . مالک یمدار  غیرمنقولارتفاق دو مال  حقّ ( در  2

  ی برا در و پنجره و ناودان دارد.    حقّ  بکه،ش   قّ مجرا دارد. ح  ارد، حقّعبور د  حقّ   یگریاز د  یکی: دو ملک مجاور هم هستند.  مثال

 .آمده است ود وجبه  ارتفاق  حقّ  یمخود بهتر استفاده کن از حقّ ینکها

 : در این مورد چند حالت ممکن است واقع شود:نماآتمالکیتِ تَبَعی بر منافع: محصوالت و 

 شود مالِ مالکِ زمین است چه به خودیِ خود روییده باشد یا به واسطۀ عملیاتِ مالک. که از زمین حاصل می و محصولی  ء. نِما1

یا حاصل از اَصله یا حَبّۀ غیر حاصل شده باشد: درخت یا محصول، مالِ صاحبِ اَصله یا حَبّه خواهد بود اگر چه بدون رضای   . نماء2

 صاحبِ زمین کاشته شده باشد.

 . اگر کسی حَبّه یا اَصلۀ دیگری را در زمین خود بکارد محصول برای صاحب دانه و نهال است. 3

 : اسباب ایجاد مالکیت

احیای اراضیِ موات: مراد از احیاء یعنی به وسیلۀ عملیاتی که در عرف آبادکردن باشد قابل استفاده شود؛ البته طبق قانون زمین  . 1

 .ای از احکام قانون مدنی در زمینۀ احیای زمین تخصیص زده شده استشهری بخشِ عمده 

 . عقد: 2

 به شفعه: . اخذ 3
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 : . ارث4

کردن،  زنده   یعنی  ء احیا  کرده است.  یف را تعر   « موات  ینزم»ق.م    27. ماده  گویند می   مرده   ین زمبه  موات    ین : زمیرتحج   حقّ  . 4

 کرده است: تعریف را  ءیاق.م اح 141موات. ماده  ین آباد کردن زم یعنیموات   ینزم یایاح

  ۀ مخصوص   ینقانون و قوان  ین در ا  مندرجه   مقرراتِ  آنها را مطابقِ  توانند ی ممردم    و افرادِ   باشد ی نمکه ملک اشخاص    ی اموال  : 27ماده  

اقسام مختلف   یک مربوطه به هر   نام  یا و    کرده   تملک   آنها  ۀ از  اراض   شودی م  یده از آنها استفاده کنند مباحات    یعنی   ، موات  یمثل 

 و کشت و زرع در آنها نباشد.  ی معطل افتاده و آباد  که ییاهینزم

  یل آباد کردن محسوب است از قب  فعر  در  که  عملیاتی  ۀیل موات و مباحه را به وس   یآن است که اراض  ینزم  ءِیااحاز   مراد:  141ماده  

 .یند نما استفاده قابل  یرهغبنا ساختن و  ،یکاردرخت زراعت، 

 : (است شده عمل متروك  در)  شودی م ین کند مالک زم یاموات را اح  ینهر کس زم ، ق.م 143ماده  طبق

 .شودی م  قسمت ک آنمال کند   یاءرا به قصد تملک اح ی موات و مباحه قسمت  یهر کس از اراض: 143ماده  

و    چیدند ی مرا سنگ    آن   دور  ابتدا   ،ینزم  یایاح  ی برا  یم در قد است.    ءیافراهم نمودن مقدمات اح   ،ءیاشروع به اح به معنای    تحجیر 

تحجیر است.   د کن یارا احزمین   خواهد که شخص می   دهد  نشان  شود و   انجام   که  ی کارر ه؛ در واقع  شد ی مگفته  یرکار تحج  ین به ا

  یعنی است    ینیع  حقّ  یک  یرتحج  حقّ  .کند ی م  یداپ(  یتاولو  حقّ)  تقدم  فقط حقّبلکه    شودی نم  ینشخص مالک زم  ،یراثر تحج  در

 ت. اس  ینبا زم شخص ۀرابط

 نکته: حقّ تحجیر قابل غصب است. 

ق.م    145گردد ولی در مادة  شدن آباد کند مالکِ آن می استناد موادّ مذکور اگر کسی زمین مواتی را به قصِد مالک نکته: هر چند به  

« اختیار احیاء مشروط به رعایت سایر  ید نما  یترعا  یثموضوع را از هر ح  ین مربوطه به ا  یگرد  ینقوان  ید کننده بایاء احگه: »که می 

( و قانون لغو مالکیت  1334ه این ماده و رعایت الیحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران )مقررات قانونی شده است؛ با توجّه ب 

( مبتنی بر ملّی شدن زمین موات و نیز ماده واحدة قانون مرجع تشخیص اراضی  1358اراضی موات شهری و کیفیت عمرانِ آن )

 شود.  وضوعۀ ایران شناخته نمی موات و ابطال اسناد آن، احیاء دیگر به عنوان سببِ مُمَلِک در حقوق م

 شد: بیشتر بدانیم: در گذشته زمین به قِسم )دایر، بایر و موات( تقسیم می 

 . دایر: زمینی است که بوسیلۀ شخصی از اشخاص آباد شده است و در وضعیت آبادانی باقی مانده است.1

 معرض خرابی است.. بایر: شخص آن را آباد کرده ولی به علّت عدم حفاظت و مراقبتِ او در 2

تواند با  شود و هر کس می . موات: زمینی که اصلً رویِ آبادانی به خود ندیده،؛ طبقِ حُکمِ فقهی، زمین موات، مباح محسوب می 3

 .آبادی آن را تملُّک کند که البته طبق قانون زمین شهری این مورد تخصیص خورده است

خصوصی: شخصی از اشخاصِ حقوقِ خصوصی مالکِ آن است و دولت نیز مالکیتِ    باشد.می امروزه زمین به نوعِ خصوصی و دولتی  

. اگر آباد باشد به نهادی از  1او را به رسمیت شناخته است. دولتی: زمینی که به موجب مقررات به دولت تعلّق گرفته این زمین:  

قوع آن توجّه شود: الف. اگر زمینِ موات در محدودة شهرها . اگر موات باشد باید به محدودة محلّ و 2نهادهای دولتی متعلق است و 
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باشد؛ ب. اگر زمینِ  شود که طبق قانونِ زمینِ شهری که وزارتِ راه و شهرسازی متصدی آن می باشد زمینِ شهری محسوب می 

ازمان محیط زیست  و س   کشور  یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل مذکور خارج از محدودة شهری باشد وزارت جهاد کشاورزی،  

 باشند. متصدی آن می 

باشند مانند حقّ تحجیر پس اگر آقای »الف« بر زمینی حقّ تحجیر  غصب می در مبحث غصب گفته شده است که حقوق هم قابل 

 شده برای »الف« است.داشته باشد و آقای »ب« بدون رعایت حقّ تحجیر اقدام به احیاء زمین کند غاصب است و زمینِ احیاء 

 : شفعه قّح . 5

 (. 583)ماده   بفروشد  خواهد ی م  سهم خود را به هر که  یگری د یت بدون رضا تواند ی مهر کدام  اند شریکچند نفر با هم  ی : وقتقاعده

 د. نمنتقل ک ی شخص ثالث به لً ک یا سهم خود را جزئاً  یگرشرکاء د  یتبدون رضا تواند یم از شرکاء  یکهر : 583ماده  

  یداررفته و پول را به خر خریدار حق دارد به سراغ یگرد یکشر فروشد یم سهم خود را  آنهااز  یکی اند شریک  ینیزم یکنفر در  دو

 . یردرا بگ  یداربدهد و سهم خر

  تومان   یلیونخود را در قبال ده م  سهم   فال  شخص.  و نسبت آن مهم نیست  اند شریک با هم    ینیزم  یکدر  ب    والف    شخص:  مثال

 .یرد داده و سهم او را بگ  نحس  هرا ب  ون یلیده م  تواند ی م ب  شخص. فروشد ی م به حسن 

  ید با  شخص   اینکه  و  شخص   یک   گردن   ر ق بح  ی یعن   ی ینحق د(.  کند ی م  یدابر مال حق پ  شخص   یعنی)است    ینی ع  شفعه حقّ   حقّ

 انجام دهد.  یکار

شفعه را فوراً    حقّ   نتوان  که  ی ورتص   ه دربتنرود. ال   ن یاز ب  آن   ت یاول اظهارنامه داد تا فور  ید است با  یشفعه فور   حقّبه دلیل اینکه  

 اعمال کرد. 

 :(یقهوث  حق) یتبع   ینیع حقّ .6

  تابع )   یاید به وجود ب  ی تبع  عینی   باشد بعداً حقّ  ییند   قّح  یک   ید اول با  ییعناست    ینی د  حقّ  یک است که وابسته به    ینی ع  یحقّ

 .(است ینی حق د یک

. در  گیردی م   وثیقه وانه عنب  فرش( را  مثلً) مال را  کیدهکار  ر به بدهکار اعتماد ندارد و از ب، طلبکاداریم  بدهکار  یکو    کاربطل  یک

اگر بدهکار   دارد ی م هم منافع آن مال بدهکار است، طلبکار فرش را نگه    و  هیق هم وث  یرا از فرش استفاده کند ز  تواند ی نمطلبکار    ینجاا

 اتقاض  اه و از دادگ  بردی م خود را نداد طلبکار فرش را به دادگاه    یفرش را پس بدهد. اگر بدهکار بده  باید   خود را داد طلبکار   یبده

مال بدهکار   یش رو بطل  تبع به   طلبکار   ییعن؛  ویند گمی   ی تبع  ینی را حق ع  ین . اگیردی مکه فرش را بفروشد و پول آن را    کند ی م

،  ه یقوث  حقّ  یبه عبارت  یادارد    یتبع  ینیملک حق ع  ی بانک رو  یعنی  گیردی م   هیق ه وث ب  را   ی. بانک ملک کسکند ی م  یداپ  ینیحق ع

 ندارد.  یرا ندارد چون ِسمت فرش  فروش  حق طلبکار

 ؟آید ی م به وجود چگونه  ی عبَتَ ینیِ ع : حقّسؤال

 :یاید ب به وجود  یع بَتَ ینیِع وجود دارد که حقِّ  راه ه س 
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وثیقه نزد  بدهکار مال خود را به ( و اند یراضهر دو   یعنیبندد )ی مطلبکار با بدهکار قرارداد  :)رهن(ی قرارداد  ی تَبَع ینی حق ّ ع . 1

 (. یقرارداد ۀ یق وث )  است رهن ی عبَتَ یِینع  قّ ح ادیجراه اول ا پس . (771ماده )  قرارداد عقد رهن است  ین. اسم اگذاردی م ارطلبک

را مرتهن    یگر د  ف دهنده را راهن و طر رهن   .دهد می   ین به دا  یقه وث  ی را برا  ی مال  یون مد   ، است که به موجب آن  ی رهن عقد :  771ماده  

 د.گوینمی 

مال بدهکار    و  شودی طلبکار نگران م(  یمدارن  اجباری  نره)  رهن بدهد   شودینم: بدهکار حاضر  )تأمین خواسته(  یقضائ  یماتتصم  . 2

باشد.   یکه سند رسم  ی ثبت در صورت  یاجرا  یق از طر  یا  دادگاه   قیاز طر( ق.آ.د.م  108اده م  :تهخواس   ین أمت   رارق)   کند ی م  یفرا توق

 . (یقضائ یقۀوث) کند ی م یداپ یع بَتَ ینیِ ع حقِّ کرد   فیال را توقم که ی وقتبه هر حال 

  طلبکار   یقۀ وثبدهکار بخواهد قانون مال بدهکار را به    یا طلبکار    ینکهاوقات بدون ا  ی: بعض )وثیقۀ قانونی یا قهری(  قانون  حکم  . 3

زن از    میردی مشوهر    ی. وقتوجود دارد  مورد  کیه  در بحث ارث زوج  ی. در قانون مدن دهد ی م(  بدهکار و طلبکار وجود ندارد  ةاراد)

 .( یقهر  یا یقانون  ۀیق وث)  بردیم ارث  یمتشاز ق بردی نممنقول هم ارث یراموال غ خود  از  بردی نم ارث  غیرمنقول  لاامو

 (.ید سف یبه معن  یاض ب) یند گو « یاضب ین زم»  تیسن یزچ یچآن ه  یکه رو   یخال ین زم -

 . یند گو  «عرصه » راآن بنا و درخت است  یکه رو   ینیزم -

 .یند گو «یاناع»به خود بنا و درخت   -

 . بردی م آنها ارث  یمت ، از قبردینمارث   ینهااز ا یک  یچاز ه  زن

صورت که    ینا   به   بردی م آن ارث    یمت از قبلکه    بردی نمخانه ارث    ینطبقه دارد زن از ا  یک خانه    یکو  شخصی فوت کرده  :  مثال

  یلیون پنجاه م  یعنیتومان    یلیونم  چهارصد   هشتمِیک   خانم.  گذاردی م  یمتتومان ق  یلیونو خانه را چهارصد م  آید یمکارشناس  

که    یاخانه  ینه ا ت . قانون گفشوند یمبدهکار    یلیون وراث به زن پنجاه م  یرو سا  رسد ی م  وراث   یراخانه به س   یعنی؛  شودی مطلبکار  

وجود    در این خصوص   ماده   سهشود(  می   زن  طلب   یقۀوث   منقول یرغ  خود آن مالِ  یعنی)  شودی مطلب زن    یقۀوثاست    بدهکار  الم

 : هشد اصلح  یگرد  ةماد  د و دو ش  حذف 89در سال   947  مادة( 948-947-946دارد )

از   هشتمیک اموال منقول و  یناز ع هشتمیکزوج  و زوجه در صورت فرزنددار بودنِ   بردی مزوج از تمام اموال زوجه ارث   :946ماده 

  یۀ از کل  چهارمیک نداشته باشد سهم زوجه    ی فرزند   یچزوج ه  صورتی که در    بردی م  ارث  یاناعم از عرصه و اع  یرمنقولاموال غ  یمتق

 . باشد ی مفوق   یببه ترت اموال

 االجرا الزم   یزنشده است ن  یم او تقس  ۀ ترک   هنوز  ی آن فوت کرده ول   یب که قبل از تصو  یی ماده در خصوص وراث متوفا  ین مفاد ا  -   تبصره 

 ( 1389 مصوب   1387 اصلحی یقانون مدن 946به ماده   تبصره  یکبه موجب قانون الحاق   یالحاق) است.

 . شد  حذف : 947  ماده

  یمواد   اصلح موجب قانون   به) کند.  استیفاء اموال  ین حق خود را از ع تواند ی مامتناع کنند زن  یمتهرگاه ورثه از اداء ق: 948ماده 

 ( 6/11/1387مصوب   یاز قانون مدن
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کند بلکه  ایجاد نمی  یعبَ تَ  ینیِع  حقِّشود و توقیفِ قضایی،  از لحاظ ایجادی، فقط در نتیجۀ رهن ایجاد می   یع بَتَ  ینیِع  حقِّ:  توجه

 باشد. ای برای إعمال حق می فقط وسیله 

 

 بندی اموال:تقسیم 

 غیرمنقول اموال منقول و اموال   .1

 الذمه( و منفعت )منافع متصل، منافع منفصل( معین، کلّی فی عین )عین معین، کلّی در  .2

 اموال مثلی و اموال قیمی  .3

 اموال مصرف شدنی )استهالکی( و اموال مصرف نشدنی )غیر استهالکی(  .4

 مالک با مالک و اموال بی اموال  .5

 انتقال  یرقابلغ اموال و  یرپذانتقال  اموال .6

 

 از اهمیت کمتری برخوردار است.  182تا  92 مادة   اما از است،  مهمبسیار  31تا   11 مادة   از :اید گفتب 182تا   11مورد مواد  در

 اموال:  بندیتقسیم 

 ( 22تا   11)مواد  غیرمنقولتقسیم اول: مال منقول و 

 . کرده است  یمتقس غیرمنقول اموال را به منقول و ق.م.  11  ماده

 . غیرمنقولاموال بر دو قسم است منقول و : 11ماده  

 کرده است. تعریفرا   و بعد مال منقول منقول یر مال غ ابتدا ی مدن قانون بعد از بیانِ این دو قِسم از مال، 

 .18تا  12: مواد غیرمنقول مال

و    15،  14، 13ماده   که  توضیح داده  را از چهار قسمِ مالِ غیرمنقول  سمکرده و دو قِ  یف را تعر  غیرمنقولمال  قانون مدنی،  12 ماده

  سمِ قِ  18، ماده  آوردهو چند مثال    بیان داشتهسوم را    سمِقِ،  17. ماده  است  12 مذکور در مادة  سمِدو قِ  تبیینِ  یبرا  هاییمثال   16

 . بیان کرده استمثال مورد گفته و چند  را چهارم

به    یاغیرمنقول اکتسابی  ] یاو آس   [به واسطۀ عمل انسانتر:  یا به عبارت صحیحغیرمنقول اکتسابی  ] یهو ابن ]ذاتی[  ی اراض  :13 ماده

  ین منقول است و همچنیرغ  ،شودی م  بنا محسوب  بنا منصوب و عرفاً جزءِو هر چه که در  [  به واسطۀ عمل انسانتر:  عبارت صحیح

بنا    یا  زمین  در  یگر مقاصد د  یاآب    یانجر  یکه برا [  به واسطۀ عمل انسانتر:  یا به عبارت صحیح غیرمنقول اکتسابی  ]ها  است لوله 

 شده باشد. یدهکش

که نقل آن موجب    ی باشد، به طور   رفته   به کار  ین زم  یا که در بنا    ی و مجسمه و امثال آنها، در صورت  ی نقاش   ة و پرد   ینه آ  : 14  ماده 

 است. [به واسطۀ عمل انسان یا به عبارت بهتر: غیرمنقول اکتسابی ] منقول غیر آن بشود،  محلِ  یاآن  خودِ یِخراب یا نقص 
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به واسطۀ عمل  تر:  درست یا به عبارت  غیرمنقول اکتسابی  ]  یرمنقول غ  درو نشده است  یا  یده مادام که چثمره و حاصل،  :  51  ماده 

]در زیرنویسِ ذیلِ این ماده در کتاب »قانون    درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.  یا  یده چ  آن  از   ی است. اگر قسمت  [انسان

اند غیرمنقولِ تَبَعی هستند در  اند ثمره و حاصل، مادام که چیده و درو نشده مدنی در نظم حقوق کنونی« مرحوم کاتوزیان گفته 

ندارد و منظور مرحوم کاتوزیان از تَبَعی یعنی »به تَبَعِ عملِ    به حقوق و دعاویِ غیرمنقولصورتی که این ماده اساساً هیچ ربطی  

.  تلقی کرد  نه »غیرمنقول تَبَعی«  انسان« پس همچنان باید ثمره و حاصلِ چیده یا درونشده را »غیرمنقول به واسطۀ عملِ انسان«

 [ ها این مورد را اگر دیدید باید بزنید: »غیرمنقول به واسطۀ عملِ انسان«در تست 

غیرمنقول اکتسابی یا غیرمنقول  ]  غیرمنقول   کنده نشده است،  یا   یدهآن و نهال و قلمه، مادام که بر  هایشاخه اشجار و    مطلقِ :  16  هماد

 است.  [عمل انسان ۀ واسطبه  

 

 است: چهار قسم غیرمنقول مال  پس

 )غیرمنقول طبیعی(  یذات منقول یرغ .1

 )به نظر برخی: غیرمنقولِ حُکمی(  )غیرمنقول اکتسابی یا غیرمنقول مصنوعی(  عمل انسان ۀواسط به منقول یرغ. 2

 )در حکم مال غیرمنقول(  یکمحُمنقول یرغ. 3

 )شامل دو دسته است: دعاوی غیرمنقول و حقوق غیرمنقول(  ی عبَتَمنقول یرغ. 4

عمل    ۀبه واسط   یاباشد    یذاتآن    استقرار  اینکهاز    اعم نتوان نقل نمود    یگرد  به محلِ  یمنقول آن است که از محلّیر غ  مالِ:  21ماده  

 محل آن شود.  یاخود مال  نقص یا ی خراب مستلزمآن    نقلکه  ی به نحو انسان

  که تنها مثالِ   ، است  یذات  استقرارش   ییعنرده  منقول نکریغ  آن را  یکس  ومنقول بوده  یرغ  ابتدااست که از    ی: مالیمنقول ذاتیرغ  .1

 است. ینآن زم 

  . یند عمل انسان گو  ۀواسط به    غیرمنقول   درخت است را   ا یا  بن  یا  ین که متصل به زم  یزی : هر چعمل انسان  ۀواسطمنقول به  یرغ  . 2

اند که  بینید یعنی یک سری اموالِ منقول بوده اسمِ دیگرِ این قِسم غیرمنقول، غیرمنقول اکتسابی است، وقتی واژة اکتسابی را می 

  ی به خود نفسه )آمده است فی   14که در مادة    ینقاش   ةو پرد   ینهآاند ولی ذاتاً منقول هستند. مثلً  غیرمنقول بودن را کسب کرده 

گم  گه: من به اموالِ ذاتاً منقول در صورتی می می شود. ماده  ها در بنا به کار رود، غیرمنقول می ( منقول است ولی اگر همینخود

در یک مالِ غیرمنقول بکار برود ولی بشه   ینقاش   ةپردغیرمنقولِ اکتسابی که جداییِ آنها از اموال غیرمنقول آسیب برساند پس اگر 

 اعث خرابی نشه، منقول است. به راحتی جداش کرد و ب

  15و  14  موادّ شده در  های آورده تمامی مثال . همچنین  تاس   عمل انسان  ۀ واسطمنقول به  یرغ  هامثال   ۀی بق  «ی اراض»بجز    31ماده    در

 هستند. عمل انسان ۀ منقول به واسطیر غ 16و 
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منقول    در آینده  استر  ارمنقول است و قری غاست که در حال حاضر    یمال (  31ماده    دومِ ذیلِ   حاشیۀ)   4منقول   یشاپیش: مال پنکته

؛  حکم منقول است در  که د ینگومی منقول   یشاپیش پ را مالِ  ینا کنند؛. در واقع، طرفین، آن را در زمان عقد، منقول فرض میبشود

  بازسازیساختمان را    خواهد ی مالک  مو    وجود دارد  قدیمی   ساختمان  کی برای مثال    . شودی ماحکام اموال منقول بر آن بار    یعنی

  ، شخص  شود که اینگونه فرض می پس    خردی م آن را   ی انفر آجره  یک   ساختمان را تخریب کند   ینکهقبل از ا  حال فرض کنید کند،  

چرا که نظر    خوانده صالح است  اقامتِ  محلِّ  دادگاهِ   ،بین دو نفر اختلف و دعوا به وجود بیاید است. حال اگر    یدهمنقول خر  مالِ

 . دکترین بر منقول بودنِ آجرها داللت دارد

توان جدایش کرد ولی مثلً برای سه ماهِ  های نرسیده که هنوز بر درخت هستند نمی زد این بود: میوه مثالی که مرحوم کاتوزیان می

بخریش. در واقع االن داره میوه به صورتِ مالِ منقول    االن   رسه؛ با این ذهنیت می و    آدباالخره درمی بندی که اینها  آینده قرارداد می 

اصلً برای همین هم هست که بهش می گن منقولِ قراردادی؛    شه در صورتی که در حالِ حاضر، غیرمنقولِ اکتسابی است.معامله می 

 یعنی قرارداد باعث شد چیزی که االن غیرمنقوله، منقول بشه. 

کند؛ یعنی قرارداد  بُری قراردادی برای فروِش آنها منعقد می کاشته است با کارگاهِ چوب   صنوبرنِ  یک مسأله: مالکِ باغی که درختا

برای خریِد درختی که غیرمنقول است. درست است که آن درختان هنوز کنده نشده است اما با این حال، معامله راجع به آن را  

کنند  اند که در آینده قطعش می اما قراردادی بسته   غیرمنقول  دهند. مشخص کنید مالِ ذکرشده چیست؟ ذاتاً در حالِ حاضرانجام می 

ق.م از هر حیث    20شود. اگر دعوایی در این مورد صورت بگیرد: طبق مادة  بُری بدهند و منقول حساب می و تحویل کارگاه چوب 

 شود. منقول حساب می 

دعوایی است؟ در حکم منقول است و دعوا باید در    ای که روی درخت فروخته چه جور سؤال: دعوای الزام فروشنده به تسلیم میوه 

 محلّ اقامتگاهِ خوانده طرح شود. 

انسان هم غیرمنقول    :یحکم  غیرمنقول  . 3 به واسطۀ عملِ  و  ذاتاً منقول هستند  اموالی هستند که  اموالِ در حکمِ غیرمنقول 

از  هستند:    غیرمنقولاز دو جهت  فقط  اموال    ینا  باید توجّه داشت  و  رود یم   به کار  یاموال منقول که در کشاورز  یسر  یکاند.  نشده

  )زمین(   مال غیرمنقول وقوع    دادگاه محلّ   رخ دهد   یی اگر دعوا  یعنی . از جهت صلحیت محاکم  اموال  توقیفو    محاکم   صلحیتت  جه

یعنی محلّ وقوعِ مِلک و نه تراکتور؛ یعنی مثلً اگر ملک در شیراز    است  منقولیردر حکم غاموال    نی اگیم:  )اینکه می   حاکم است

  یف ت چون توقس منقول ایرهم در حکم غ  یفجهت توق  از  .باشه من تراکتور رو در تبریز خریده باشم، باید در شیراز اقامۀ دعوا شود(

توق با  منقول  قا   است  متفاوت  ولمنقریاموال غ  یفاموال  مادی  از لحاظ  منقول  را  )اموال  اموال غیرمنقول  ولی  توقیف هستند  بل 

شود از لحاظ مادی توقیفش کرد، پس مثلً تراکتوری که به کشاورزی اختصاص داده شده از لحاظ سندی قابل توقیف است  نمی

منقول موجب  توقیف مال غیر دارد: »مقرر می   یاحکام مدن  یقانون اجرا  103توانم بگم تو حقّ تکان دادنِ آن را نداری؛ مادة  ولی نمی 

، یعنی همچنان  توقیف استاز لحاظ اعتباری، قابل به عبارت دیگر،    توقیف نیستیعنی از لحاظ مادی قابل  «گرددتوقیف منافع آن نمی 

کاتوزیان این بود که این    دیاه پس نظرِ زند   .مانَد می   ین همان زم  ی کنند رو  یف پس اگر تراکتور را توق  ؛ (توان از آن استفاده کردمی 

توقیف اموال« در حُکمِ غیرمنقول هستند و از سایر جهات منقول هستند  »و    «اموال، منقول هستند و تنها از حیث »صلحیت محاکم 

ت؛ از هر  اس   در حکم منقولنیست که    از حیث صلحیت محاکم ، نظر ایشان این بود: دیون و تعهدها تنها  20)برعکس، در مادة  

 . (آید قول بشمار می جهت من

 
 »منقول قراردادی« است. ،منقول  یشاپیشپ  مالِنامِ دیگرِ  4
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 :است الزممنقول باشند دو شرط غیر م ل در حکاموا ینا ینکه ا یبرا

 نفر باشد.  یک   منقول )ادوات(اموالِ ینا و مالکِ  ین زم مالکِ  .1

در مقصودِ دیگری ادوات را به    علوه بر امرِ کشاورزی   زمانهم ؛ یعنی  اختصاص داده باشد    صِرفیِ اموال را به کشاورز  ینا  ، مالک  .2

 بَرَد. کار نَ

 .شوند ی ممحسوب  منقول یردر حکم غاموال   نی، اباشد رط جمع دو ش   یناگر ا

 حکمی استثنائی  17  ةماد حکم  .  شودی داده نم  یترابه موارد مشابه س   یعنی؛  شود  ق یَّضَمُ  یرِتفس  ید که استثناء است با  ی: حکمنکته

 داده شود.  یتبه موارد مشابه سرا ید است و نبا

و اسباب و ادوات    ینو ماش   یش و گاوم  گاو   قبیلعمل زراعت اختصاص داده باشد از    ی آن را برا   ، که مالک  یائی و اش   یوانات ح:  17ماده  

داده باشد    یصامر تخص  ین و مالک آن را به ا  الزم استفاده از عمل زراعت    ی برا  که   هر مال منقول   ی و بطور کل یرهزراعت و تخم و غ

است    همچنین  و   [ی حکم  غیرمنقول]  منقول استر یال غجزو ملک محسوب و در حکم م  اموال  یفتوقو    محاکم  صلحیت  تِجهاز  

 داده شده است.  اختصاص خانه و باغ  یات زراع اری یآب  یراکه ب یگرید یوان ح یا تلمبه و گاو و 

.  2. حقوق  1:  است  یز شامل دو چ  ی عبَتَ  غیرمنقول  .ید د  توانی نم هستند که    ی قسمت اموال   ینا(  18  ماده ):  یعبَ منقول تَیرغ  . 4

 دعاوی 

انتفاع از    مال است. مثال: حقّ  آنبع  تا  یراز  یند گومی   ی عبَمنقول تَیرغ  منقول استیرمال غ  ی که رو  یهر حقّ :  منقولیرحقوق غ  .1

 منقول. یرمال غ ی بر رو عی بَتَ  یینع و حقّ ی رقفلس  ر،یتحج حقّ شفعه،  حقّارتفاق،  ، حقّمالِ غیرمنقول(  انتفاع از حقّ) خانه

؛ به عبارت دیگر، هر دعوایی که موضوعِ  یند گومی   ی عبَمنقول تَیرغ  منقول استیرکه راجع به مال غ  ییهر دعوا :  غیرمنقول  یدعاو   .2

دعوای فسخ و بطلن معاملۀ مالِ غیرمنقول )این مصداق، اختلفی    ،ید   خلع   ی وا دع  مثلً   .یند گو   ی عبَمنقول تَ یر غآن، غیرمنقول است  

؛  الزام شود دعوا، منقول استگویند این دعوا دعوایی شخصی است و باید طرف، الزام شود و هر کجا که طرف، باید  ای می است و عده 

،  دعوای خسارت وارده به اموال غیرمنقول، المثلِ مالِ غیرمنقول دعوای اجرت دانستند(،  اما دکتر کاتوزیان این دعوا را غیرمنقول می 

حریم هم   )چون حقّ حریم نوعی حقّ ارتفاق است و از آنجا که حقّ ارتفاق، غیرمنقول بود حقّ 5حقّ حریم، حقّ شفعه، حقّ تحجیر 

 . حقّ وثیقه نسبت به اموال غیرمنقول غیرمنقول است(،

العبور و  حقّ  یلاز قب  یربه ملک غ  نسبت  اقارتف   حقّ  ینو همچن   یو سکن  یعمر  منقوله مثل حقّیرغ  یاءانتفاع از اش   حقّ:  18ماده  

 منقول است.یرو امثال آن تابع اموال غ  ید  خلع یتقاضا  یلقب  از منقوله یرراجعه به اموال غ ی و دعاو  یجرالمَحقّ

 
کامل از آن    بردارىِبهره  یا بردارى از آن  )مانند خانه، چاه و قنات( است که صِرف بهره یرمنقولاطرافِ مالى غ   ینِ خاصى از زم  ة ، محدودحقّ حریمراد از  مُ  5

هر و امثال آن است که  نات و نَاطراف ملک و قَ  یاز اراض   یمقدار  یمحردارد:  قانون مدنی اشعار می  136مادة    .است  ینمنوط به در تصرف داشتنِ آن زم

 کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. یبرا

 ه: حریم در حُکمِ مِلکِ صاحبِ حریم است نه مِلکِ او و تصرفاتی که منافات با حقّ او داشته باشد ممنوع است نه هر تصرفی.نکت

قّ هر  شود اما در زمینِ مَملوك، مالکیتِ زمینِ مجاور اصوالً حشود البته استثنائاً در زمینِ مَملوك هم ایجاد مینکته: حریم اصوالً در مِلکِ مباح ایجاد می

 گویند که اصوالً در زمینِ مملوك حریم نیست. تر از حریم است به همین دلیل میکند و این حق، بسیار گستردهنوع تصرف و انتفاعی برای وی ایجاد می
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 : (قانون مدنی  22ا ت 19 مواد ) منقول مال

 حقوق منقول . 2منقول  یاءاش .  1منقول دو قسم است:  مال

)به اشیاءِ   آمده است  19 ماده  ول در منق  یاء. اش شودی مجابجا کرد منقول محسوب  آن را  بشود  که بدون ضرر  یء : هر ش منقول اشیاء

 . منقول، منقولِ ذاتی گویند(

 منقول است.  ،ید وارد آ  یآن خراب محلِّ  یا ود که به خ  ینممکن باشد بدون ا یگرد  به محلّ ی که نقل آن از محلّ یائی اش  :19ماده  

که در    ییهاو حمام  یاهاو آس   هایق کوچک و بزرگ و قا  هایی انواع کشتگه: »قانون مدنی داره مصادیقِ منقولِ ذاتی رو می  21مادة 

  ی عمارت  ی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنا  ییهاکارخانه   یۀها را حرکت داد و کلآن  توانی و م  شودی ساخته م  یاهارودخانه و در  یرو

خاصه به عمل    یباتافق ترت ها موآن  یتاهم  به مزبوره ممکن است نظر    ییااز اش   ی بعض   یف توق  ی نباشد داخل در منقوالت است ول

 «.ید آ

 منقول   ینیحقوق د. 2منقول  ینی حقوق ع. 1: : دو قسم استمنقول  حقوق

 .د ین گومی   یمال منقول است، منقول حکم  یکه رو   ینیع منقول: هر حقّ ینی حقوق ع. 1

 عی نسبت به یک مال منقول. بَتَ  عینیِ مالکیت بر مال منقول، حقّ (، حقّینانتفاع از ماش  حقّ) حقّ انتفاع از مال منقول مثال:

)برخی به این قِسم، منقولِ تَبَعی نیز   د ینگومی   «در حکم منقول» یا 6« یمنقول حکم »مال منقول است،  یرا که رو  ی : هر حقّنکته

 . یند گو  «ی عبَمنقول تَیرغ»منقول است،  یرمال غ ی را که رو یحقّ  و هر   گویند(

 ای منقول هستند؟ کلیۀ دیون، منقول هستند. ، منقول هستند؛ چه دعاوی دعاوی اموال منقول  : (20  ماده ) منقول  ینی حقوق د. 2

 .هستند منقول  حکم  در  محاکم   صلحیت ث یاز ح یوند ۀ یکل ق.م  20 ة ماد طبق

قانون مدنی در    20ماده    1)زیرنویس    صلحیتت  نه فقط از جه  اند یحکممنقول    یا  اند منقول در حکم    از هر جهت  یونماده: د  ایراد

 ( نظم حقوقی کنونی

  یم دار  ین چون چهار دِ؛  «منقولِ حکمی هستند به جز چهار استثناء  ،یوند   یۀ کل» باید گفت:  اما    « یوند   یۀ کل»گفته    20: ماده  نکته

 : ند هست یع بَتَ  ول منقیرغکه 

  ین که د  ینبا ا  ؛کند   منتقل  ری یگ ه دخانه را ب   کند ی متعهد    و  دارد  یاخانه  یکس  فرض کنید   : منقولیربه انتقال مال غ(  یند)   تعهد .  1

 است. ی تبع منقولِ یرغ باید گفت این مورد استثناء است و این مورد  و گفتیم کلیۀ دیون منقول هستند است ( تعهد )

 .است مال غیرمنقول   به انتقالتعهد طبق نظر دکتر کاتوزیان نامه، : قول نکته

 
منقولما در دسته  6 بحبندیِ  اما در  حُکمی است  منقول، منقولِ  اموالِ  نتیجه، دعوا و حقوقِ  نداریم؛ در  تَبَعی  اموالی  ها، منقولِ  حُکمی،  ث غیرمنقولِ 

 شوند.  غیرمنقول حُکمی بودند که به امور کشاورزی اختصاص داشتند و حقوق و دعاویِ اموالِ غیرمنقول، غیرمنقولِ تَبَعی حساب می
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خود    آپارتمان   «الف »  :مثالبرای    .است  ی ادعمل م  ک ی  یملاست اما تس  یعمل حقوق   یک  ، : انتقالغیرمنقولمال    یم تعهد به تسل.  2

گوییم درست است تعهد داده  . اینجا نیز می کند   یمتسل  «ب »به    را  آپارتمان  ید با  «الف »  حال  )این شد انتقال(؛  فروشد ی م  «ب »  را به

 است.  یتبع  منقولِیرمنقول، غ یرمال غ  تسلیم  تعهد بهو تعهد، یک دین است اما  

؛ در  زند می او خسارت  آپارتمان به  ری یگ دارد و د  تهراندر    آپارتمانی ی کسلً ث: ممنقولیر تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غ. 3

بفرستد تا خسارت را    کارشناس   ترراحت  تواند ی ماه  کدام دادگبه نظر شما  خسارات را جبران کند.    تعهد دارد این حالت، مسبب  

فردی که آپارتمان را تخریب  اگر دعوای الزام به جبران خسارت از سوی مالک به طرفیتِ    پس  ،تهراندادگاه  مسلماً  کند؟    یینتع

پس باید توجه داشت که: درست    (منقول صالح استیرمال غ  وقوع  دادگاه محلّ  یعنی)  منقول استیرغ  کرده اقامه شود این دعوا،

 استثناء است.  نیز  اما این مورد   اند منقول کلیۀ دیون،  قانون مدنی    20است که تعهد به جبران خسارت، یک دین است و مطابق مادة  

  یینتع  کارشناس   د یبا  دادگاه  ییعنت  اس تعهد به جبران خسارات وارده  مانند    مورد  نی: امنقولیرثل مال غالمِجرت تعهد به دادن اُ.  4

؛ پس این مورد نیز درست است که تعهد یا دین است اما بر خلفِ  باید کارشناس بفرستد   منقولیروقوع مال غ  دادگاه محلّو    کند 

 . است یتبع  منقولِیر ، غیرمنقولالمِثل مال غدادن اُجرت  تعهد به عمومات، 

 .7مثلً غصبِ مالِ غیرمنقول، مثلً استیفاء از مال غیرمنقول 

  ینکه محاکم در حکم منقول است ولو ا  صلحیت  ثیتأجره از حمس  عینة  االجار ال و م  یعقرض و ثمن مب  یل از قب  یوند  ۀ ی کل:  20ماده

 باشد. رمنقولهیغ اموالتأجره از مس عین یا یع مب

که    بُرده شده است  سم ی همان اجرتی است که اسمالماست. اجرت شده    یینآن تع  یزان م  ، که در قرارداد  ی : اجرتیمسَالمُاجرت 

  ی یعن  ؛شودحکمی می ول  منق   ینمنقول است بنابرا  ،منقولیرغ  مالِ  یِسمالمُ. اجرت نیز گفت  بهااجاره  ای  االجارهال متوان به آن  می 

  منقولِ   ،یمسَالمُاجرت   اما  منقول استیرراجع به مال غ  ینکه خوانده صالح است. پس با ا  اقامتگاهِ محلِ    دادگاهِ  یمجا ببرک را هر    قرارداد 

 است. یحکم

  عبارت بهتر،   بهای وجود ندارد یا  یا به عبارت دیگر، اجرتِ اسم بُرده شدهبینی نشده است پیش قرارداد   اجرتی که در:  ثلالم اجرت 

 المثل بدهد اجرت ید با صورت  در اینباشد.  8بدون اجازه یا  با اجازه است  که ممکن  استفاده کرده بدون قرارداد یگریاز مال د یکس

  ؛ در واقع، منقول استیرغ  ، منقولیرغ  مالِ  المثلِ اجرت. پس  (است  «خسارت»  مبحثِ  مشابهِ)  کند   نیی تعآن را  اس  نکارش   د یباو  

 .شودمی  یع بَتَ منقولِ یرغ

 
 المثل دارد اما منقول است.استیفاء از عملِ انسان هرچند اجرت 7
، چون با مالک، توافقی نداشته. حاال فرض  « استالمِثل اجرت پولی که بابت استفاده از مِلک باید بده »مثل غاصب که با مالک رابطۀ قراردادی ندارد پس   8

  30شده  کنند که این اجرتِ تعیینکند. غاصب و مالک با هم توافق میمیلیون تومان تعیین می  50را    المِثلاجرت آد و در این مورد  کنید کارشناس می

را بپردازند، چون    ی المِثلِ ملک با هم توافق کنند که مبلغاگر غاصب و مالک، در مورد اجرت  المُسَمی است پس، اجرت میلون تومان بشود، این اجرت

از    یناش  یرمنقولوجوه مربوط به غ   ۀمطالب  یقانونگذار دعو  المثل.و نه اجرت  شودیحساب م   یالمُسَمالب قرارداد آمده، لذا اجرت قدر    ین دِ  ینپرداخت ا

المثل آن در  و اجرت   منقول  یرمطالبه وجوه مربوط به غ   یدعو، لکن  راجع به اموال منقول دانسته  یمحاکم از دعو  یتصلح  یثعقود و قراردادها را از ح

 قرار داده است.   یمدن یدادرس یینقانون آ  23مشمول ماده  منقول ویرراجع به غ  یدعاو ةعقود و قراردادها را در زمر یرغ 
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شش ماهی که   المثلرت اج  د یال با. حد گیریاز طریق قانون می   ماه   6بعد از    آن را   و »ب«  کند ی مرا غصب    «ب »  خانه «  الف »  :مثال

مال    وقوعِ   محلِ  دادگاهِ   ، حساب کند. پس  باید   موضوع را کارشناس گرفته شود و این    بدون قرارداد، ملک در ید غاصب بوده از »الف« 

 مال منقول باشد.  یامنقول است که پول   یایمسَلمُا. اجرتاست الحص

  یم دارد. پس اگر شک کن  ی استثنائ  ۀجنب   ولمنقیرغ  یعنی؛  است که مال منقول است  یناصل ا  غیرمنقول اموال منقول و    ین : بنکته

 کرد.   تلقی  ولمنق  ید منقول بایرغ یامنقول است   ی که مال

و    ی(المُسَماجرت)مثلِ اجاره یا همان    از عقود و قراردادها  یناشمنقول  یر وجوه مربوط به غ  ۀمطالب  ی دعو  ین قانونگذار بنکته:  

  سمِ قِ  ی شده و دعاو  یل قائل به تفص  مورد عقود و قراردادها   یر غ  در المثل آن  اجرت   یز منقول و نیرمطالبه وجوه مربوط به غ  ی دعو

دانسته است که    منقول یرراجعه به غ  یدعاومفهوماً از    را دوم    سمِ قِ  یو دعاو  در حکم منقولمحاکم    یتصلح  یثاول را منطوقاً از ح

  یوان د  یعموم  یأته  یۀوحدت رو  یرأ)  گیردیم قرار    یمدن  یدادرس   یینقانون آ  23تحت شمول حکم ماده    یرالذکراخ  یدعاو  یجتاًنت

 . (1363مصوب   221به شمارة  منقول یر وقوع مال غ  دادگاه محلّ یتکشور در مورد صلح یعال

اش بارزتر است؟  مختلط است و هم چهرة منقول دارد و هم غیرمنقول. کدوم جنبه   حقّ سرقفلی، منقول است یا غیرمنقول؟  نکته:

  ... منقوله  یرغ  یاءانتفاع از اش   حقّ گه: »می   18چهرة غیرمنقول بودنش غلبه دارد. چرا سرقفلی چهرة غیرمنقولش غلبه دارد؟ مادة  

: عنصرِ اساسیِ  سؤالنوعی حقّ انتفاع هست؟ بله؛ اما یک    « سرقفلی بر روی چه مالیه؟ غیرمنقول؛ سرقفلیمنقول استیرغ  اموالِ   تابعِ

حقّ تقّدم در اجاره یک نوع حقّ انتفاع است و چون مربوط به مالِ غیرمنقول است، از این جهت   سرقفلی چیه؟ حقّ تقّدم در اجاره؛

ست و دیون منقول است. در سرقفلی،  بها دین ابها؛ اجاره سرقفلی از چه جهت منقول است؟ از جهت اجاره   شود غیرمنقول. سرقفلی می 

 گویند چهرة غیرمنقول سرقفلی اولویت دارد. بها بارز است یا از جهت انتفاع؟ انتفاع بارز است؛ به خاطر همین هم هست که می اجاره

کت،  نکته: حقّ شرکاء در شرکت اگر آن شرکت، شخصیت حقوقی داشته باشد منقولِ حکمی است، حقّ شرکاء در شرکت اگر آن شر 

ای  ای که آورده ای منقول باشد منقول است و اگر سرمایه ای که آورده شخصیت حقوقی نداشته باشد بستگی به آورده دارد: اگر سرمایه 

اند تا ساختمانی را بسازند سهمِ هر یک از  دو نفر برای ایجاد هتل مقداری پول به شراکت گذارده  غیرمنقول است.  غیرمنقول باشد 

 چیست؛ منقول است یا غیرمنقول؟ غیرمنقول است. در ساختمانآنها 

 نامِ شرکت، منقولِ ذاتی است اما حقّ شرکاء در شرکت، منقولِ حُکمی است.نکته: سهامِ بی 

به    یاشده    یهته  ییبنا  ی که برا یره،سنگ و آجر و غ  یلاز قب  ییبنا  مصالحِماند که باید بررسی کنیم: »  22در این قسمت فقط مادة  

« پس اگر اشیاء منقول، صفتِ غیرمنقول کسب  که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.  یاز بنا جدا شده باشد مادام  ی خراب  ۀواسط

الزم به    .«غیرمنقول اکتسابی»قول به واسطۀ عملِ انسان« یا  رمن »غی  :گنبهشون می   )یعنی در اموالِ غیرمنقول به کار بروند(   کنند 

 شود.به »در حکم غیرمنقول« تبدیل می  به کار برودیاءِ منقول اگر برای کشاورزی اش  یادآوری است:

 و منفعت   یندوم: ع تقسیم

 و ...  ینماش  ین،. مثل زمیستن یگری وابسته به مال د  یعنیاست که وجودش مستقل است  ی: مالعین

 :المث ت،اس   نیو وجودش وابسته به وجود ع آید ی مبه وجود  یناز ع یجاست که به تدر ی: مالمنفعت

 . «منفعت»سکونت در خانه   ؛است « ینع» خانه
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عقد اقاله، عقد رهن و شفعه    اهمیت دارد:  جامتصل است یا منفصل در چند  منفعت،  منفعت یا متصل است یا منفصل؛ اینکه بدانیم  

 )ایقاع(. 

عقد    ۀاست که به واسط   ی مال کس  شودی منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث م  نماات و منافعِ:  287  ةدما

 . شودی اقاله، مالک م ۀ یجاست که در نت ینماات متصله مال کس ی مالک شده است ول

که   ی خواهد بود و در صورت که متصل باشد جزو رهن  یکه ممکن است در آن حاصل شود در صورت یادتیرهن و ز ة ثمر: 786مادة  

 مقرر شده باشد. یگری د یب ترت ینطرف ینکه ضمن عقد ب ین است مگر ا [ گروگذار]  منفصل باشد متعلق به راهن

که متصل    یو در صورت  یکه منفصل باشد مال مشتر  یدر صورت  شودی حاصل م  یعکه قبل از اخذ به شفعه در مب  ینماآت   :819مادة  

 لع کند.را که کاشته قَ یدرخت  یارا که کرده   ییبنا تواند ی م  یمشتر یاست ول  یع مال شف باشد 

فروشم؛ شما شفیع خواهید بود، تا قبل از اینکه  برای مثال من و شما در یک زمینی شریک هستیم؛ من سهم خودم را به الف می 

 متعلق به شفیع است. اخذ به شفعه کنید مالک، الف است و منافع منفصلش الف است و متصلش 

در ثمره    یکها مقرر بوده شرآن  ین که ب  یزارع و عامل به نسبتاز مُ  یک مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر    هرگاه :  539مادة  

مقرر    ۀ مصالح االملك خود که به حص   یرو عمل و سا  ینالمثل زمبه اخذ اجرت  یک فسخ تا برداشت حاصل هر    یخ از تار  یکنهستند ل

 مستحق خواهد بود.   گیردی تعلق م یگربه طرف د

)ممکنه فسخ شود ولی محصول هنوز نرسیده    شوند اگر مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود به نسبت در منافع )ثمره( شریک می 

باید    ماند مالِ صاحبِ زرع است ولی پس محصولی که می   تواند بهش بگوید جمع کن بِبَرنمی  ، از تاریخ فسخ تا برداشتِ حاصلباشد(

المثلش را بدهد. بحث منافع متصل و منفصل در قبل و بعد فسخ است. پس اگر دانه و زَرع برای یک نفر باشد و قرارداد را  اجرت

 دهد.المثلش را می دارد ولی اجرت کند برسد بر می کند صبر می  9اش تواند ازاله فسخ کنند باید بماند و نمی 

 است. منفعت  د موضوع عق ،است اما در اجاره ینموضوع عقد ع  ،یعاست که در ب ینا بندیتقسیم   ینا ةید فا  ینترمهم

 :ینع اقسام

  ین ن خانه، اآ  یز،م  ین است مثل ا  اشاره   لابد و قدار  ودوج  ارجدر خ  هک   تاس   ی ین: عیشخص  ینع  ی، خارج   ینع  ین، مع  ینع  . 1

 .یز صد تا م ینبرنج، ا یلوصد ک

  ی که کل  یمرا داشته باش   وصف و    جنس  ،مقدار  د یبا  یدارد: در کل  یادی ز  یق است که مصاد  ی مفهوم  ی: کلّ الذمهی ف  یکلّ  یا   یکلّ  . 2

 . ید آ به دست

 (. وصف)  یاهم س دُنس( ج)  برنج ( مقدار) یلو کد ص: مثال

العقد  ، مفهوم است. عین معین باید حینالذمهی ف  ی کلّدر اینه که عین معین، مصداق است ولی    الذمهی ف  ی کلّبا    ین مع  ین عفرق  

شود،  العقد موجود نبود مهم نیست. اموال قیمی از طریق عین معین معامله می حین   الذمهی ف  ی کلّ    موجود باشد نباشد باطل است اما

فقط از   الذمهیف   ی کلّ  شود؛ در حالی که، رفع جهل می   ،طریق ذکر و مشاهده  توانند قیمی باشند. عین معین ازها نمیالذمهکلی فی 

 
 .بردن یناز باِزاله یعنی  9
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نیست. شرط صفت طبق نظرِ غالب    الذمهی ف  ی کلّضمیرِ اشارة این و آن، نشانگر عین معین است؛ درحالی که نشانگر    طریق ذکر.

 الذمه. فقط در مورد عین معین است نه کلّی فی 

برنج را    یلوصد ک یعنی . مثل برنج  هستند االجزا(  پذیر )متساوی یک سری اجسام تجزیه : ینمع   یندر حکم ع  یا  یندر مع  یکلّ  . 3

  ن یع)  م یدار  ذیرپیه تجز   یء ش   کی  یعنی   یندر مع ی. کلّ یستن  یرذ پتجزیه   هخان   ای  یزم کیاما  ؛  تقسیم کرد  یلوک  50تا  به دو   توانی م

 .یند گومی  یندر مع ی کلّ آن را  ،کنیمی م  معامله را از آن  داری مق( نیمع

ک ا  یلو مثال: هزار  را  و یلکصد    من  ؛است  ینجابرنج  آن  این صورت   ؛مفروش ی م  از  به شما   را   یلو کدام صد ک  یستن  ینمع   در    دارم 

 .مفروش می 

 ینمع ینع: برنج یلوک د ص ینا 

 الذمه(ی فی )کلّ ی کلّ:  یاهبرنج دم س  یلو ک د ص 

 ین در مع یکلّ   :یلوهزار ک یناز ا یلوکد ص 

 مشاع  . 2 مفروز  . 1 :خودش دو قسم دارد ینمع عین

 . یستن یکت ادر آن شر  یعنینفر است   کی مال  تمام آن است که   ینیمع  ینمفروز: ع ینمع عین

 دو نفر است.  حداقل الکه م ینع کی  یعنی؛ در آن شرکت وجود دارد  یعنیکه مال چند نفر است  ینی مشاع: ع ینمع عین

 بندی دوم: تقسیم بندیِ جمع

)مثلً:    معین  عین  بیع   .1:  داریم  بیع  نوع  سه  خوانیم کهبعداً می  بنابراین.  در معین  کلّی  و  کلّی  ،معین  عین  بر سه قِسم است:  عین

  را   «کیلو   هزار  این »  از  کیلو  100)  معین  در  یکلّ  بیع  .3  (؛فروختم  سیاه  مدُ  برنج  کیلو  100)  ی کلّ  عبی   .2  (؛فروختم  را  میز  «این»

)عین خارجی یا عین    معین   عینِ .  1:  سه نوع عین وجود داردقانون مدنی    350ه به ماده  با توجّ کنیم که  پس تکرار می (.  فروختم

 الذمه(. )کلّی فی  یکلّ  عینِ. 3 )در حکم عین معین(؛  ی در معینکلّ  عینِ. 2  شخصی(؛

 .آن خانه ؛ مانند:ه باشد : مالی که در عالم خارج جدای از سایر اموال قابل اشارعین معین. 1

 . مغازه داخلِ کمربنِداز صد  کمربند عدد  ده  ؛ مانند:االجزاءمقدار معین از مال متساوی  :ی در معینکلّ . 2

 .آبادحاجی  پیارِمکیلو خرمای   30 ؛ مانند:معین و صادق بر افراد عدیده باشد  ، مالی که صفات آن در ذهن :یکلّ . 3

  گوید: می   مه  ب  و  «فروختم  را  میز  این»  د:گوی می   الف .  شودمی   واقع  تملیک  ،عقد   زمان با انعقاد هم  فاصله لب  معین،   عین  بیع  در

  ، عقد انعقاد  با زمانهم  معین در یکلّ همچنین بیع و  یکلّ  بیع در  اما؛ شودمی  میز مالک زمان با بیع، ب در این مثال، هم   «؛خریدم»

در پاسخ    مه  ب  و  « فروختم  سیاه  م دُ  برنج  کیلو  صد »  گوید:الف می .  شودمی  واقع  مصداق  تعیین  با  تملیک  بلکه   شودی نم  واقع  تملیک

بیاورد و    را  یاهس   دُم   رنجب   کیلو 100 درومی   زمانی که الف.  نشد   حاصل  تملیک ولی  شد   واقع  بیعدر این فرض،   «؛خریدم»  گوید:می 

)مثلً در    باشد   نداده  تحویل  اگر   حتی  کند،  صمشخ   را  داقمص  ،ایعب  ه ک  ینهم  و  پذیردصورت می   داقمص   تعیینآن را تحویل دهد  

  مصداق   تعیین  با   تملیک  معین، در  یکلّ   و  یکلّ  بیع  در  سپ  شود.می   ینمع  عین  عینِ کلّی،   یعنی  گیردمی   صورت  تملیک  ،راه باشد(

 . است
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 یمی و ق یسوم: مثل  تقسیم

 ق.م( 950)ماده   ، لباس نو.کیلومترصفر  خودرو ثل حبوبات، دارد م  یه که شب  ی: مال مثلی

باشد مانند حبوبات و نحو آن    یعو شا  زیاد  ئر آن نوعاً ظااست که اشباه و ن  یقانون ذکر شده عبارت از مال  ینکه در ا  یمثل:  950  ماده

 .باشد ی م فبا عر معنی نیا یص خمقابل آن است معذالک تش یمی و ق

 روند. چیزای دستِ دوم معموالً قیمی به شمار می .(باغ  خانه، آپارتمان و  ین، زم) منقول یرندارد مثل اموال غ یه که شب ی : مالقیمی

 :ینبا اقسام ع یمی و ق ی مثل  ۀرابط

 باشد. یمی ق تواند ی مباشد و  یمثل تواند ی م ینمع  ینع .1

فروخت وگرنه    توان ی م  ین مع  ین ع  صورت   به   را فقط   یمی باشد. ق  یمی ق  تواند ی نمباشد    ی ز اموال مثلید ابا  ین در مع  ی و کلّ  ی کلّ  .2

 باطل است.

 . یندر مع یکلّ  ی، کلّ  ین،مع ین: عشودی ممعامله  شکلسه  به  ی مثل مال

 خورَد؟ شود به چه درد ما می اینکه بدانیم مال، به مثلی و قیمی تقسیم می 

 تهاتر نیستند اما اموال مثلی، قابل تهاتر هستند. . تهاتر: اموال قیمی، قابل 1

 قرض: در عقد قرض، مال باید مثلی باشد.. عقد  2

)مثلً ماشینِ    الذمه فقط مثلی استبینم که بخوام قیمت بگذارم: کلّی فی الذمه باشد چون چیزی نمی . مورد معامله اگر کلّی فی 3

مورد معامله قرار    اموالِ قیمی فقط به صورت عین معین،  .فقط باید به صورتِ کلّی مورد معامله قرار داد(  97را در سال    99مدلِ  

 . یندر مع  یکلّ  ی و همکلّ هم  ین،مع  ینعگیرند اما اموال مثلی هم به صورت می 

مثلی یا قیمی بودن در مورد عقود و قراردادها به هیچ عنوان صفت نیستند و ناشی از ارادة طرفین هستند؛ مالِ مثلی را در رابطۀ با  

طرفین ممکنه قیمی تصور کنیم، مالِ قیمی را در رابطۀ با طرفین ممکنه مثلی تصور کنیم؛ برای مثال قرض، عقد است و مال باید  

توانیم مال قیمی را مثلی تلقی کنیم و آن را قرض دهیم )چون قرارداد است(؛  د با این حال در عقد قرض، می در این عقد، مثلی باش 

اند این  )که قیمی است( قرض داده شود، این قرض، صحیح است چون طرفین توافق کرده   قوچان  یلوییکیک رأس گوسفندِ سی  

توانند  کیسۀ معینِ گندم به کسی بدهد؛ گندم مثلی است؛ طرفین می مثالی دیگر: کسی تعهد کند یک    مالِ قیمی مثلی فرض شود.

اش را پیدا  )مثلً طرف بگه: »من حال ندارم برم مثل اش را بخواهد توافق کنند این مالِ مثلی، قیمی فرض شود و متعهد نتواند مثل 

مانِ قهری )غیرقراردادی( مثلی یا قیمی بودن،  اما در رابطه با ض؛  کنم پس بیا این را قیمی فرض کنیم« طرفِ مقابل نیز قبول کند(

 صفت است و باید طبیعتِ مال را در نظر گرفت چون دیگر قراردادی نیست که بتوانیم الزام را عَوَض کنیم. 

 ینشدنو مصرف  یشدنچهارم: مال مصرف  تقسیم
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بندیِ مال به منقول و غیرمنقول، مربوط به همۀ  دسته نشدنی، مخصوص اموال مادی است، اما  شدنی و مصرف تقسیمِ اموال به مصرف 

 اموال است.

 . رودی م ین و استفاده از ب رف است که با مص ی : مال(ی کلاسته) یشدنمصرف  مال

 . رودی نم ینو استفاده از ب فاست که با مصر  ی مال (: یکلاسته یرغ) ینشدنمصرف  مال

بلکه  (  ینشدنف مصر  یااست    شدنیف رکه مص  د یال فهماز خود م  شودینم   یعنی(  یستمال ن  دو نوع مال، نوعِ   ینا  ص یتشخ  ك مل

از   یگر د ف و ممکن است همان مال با مصر (  یشدنف مصر)  برود  بین  از  فرمص  ک یا مال ب یک است. ممکن است  ف مصر نوع ك لم

  مثلً یا    است  ینشدن ف مصر   «یتریندر و  یشنما  یبرا»  یول  یشدنف مصر  «خوردن  ی برا»  خوراکی   مثلً.  (ینشدنف مصر )  نرود   ینب

و    یشدنف مصر به    یپ  توان ی م  ف مصر  وع از ن  ینبنابرا  است  ینشدنف مصر   « یشنما  ی برا»  یول   یشدنفمصر   « سوختن  ی برا»  شمع

 برد.   بودن مال ینشدن

.  یمنگاه کن  ف به آن مصر  ید دارد با  ف متعار  فمصر   کی   یال . هر میمروب  آن مال  فمتعارف  مصرسراغ    ید گفته نشد با  ف نوع مصر   اگر

را به ما نشان    ی وراک اگر همان خلًاست. مث  ی نشدنف نرفت مصر   یناز ب  فآن مصر   با  رو اگ  یدنش ف رفت مصر  یناز ب  فاگر با آن مصر

  این   یندلمثل ص  یزیاست اما چ  ف خوردن و مصر  ی متعارفش برا  فمصر  گویید شما به سرعت می   یند،آن را نگو  فمصر   د وبدهن

  ف متعار   فمصردهید  شود مصرف متعارف صندلی چیست تعداد زیادی از شما پاسخ می  سؤالبلشک اگر از همین کلس    یستطور ن

 .استهلکی است یرغ ینآن است، بنابرا ینشستن بر رو  ،یصندل

 دارد: یده سه فا ینشدنمصرف از  یشدنمصرف مال  تشخیص

 د:باش  ینشدن مصرف  ید مال با ، ذیل. در چهار عقد  1

 ق.م  637و    471، 58، 46مواد   انتفاع عقد موجد حقّ و  وقف و    یهعارو   اجاره مثل

مال مزبور   ینکهممکن باشد اعم از ا  عین   یبرقرار شود که استفاده از آن با بقا  یانتفاع ممکن است فقط نسبت به مال   حقّ :  46  ماده 

 مفروز.  یاو مشاع باشد  یرمنقول غ یامنقول باشد 

 یامشاع باشد    یرمنقول،غ  یاباشد    منقول  ینکهبتوان از آن منتفع شد اعم از ا  یناست که با بقاء ع  یزجا  یفقط وقف مال:  58  ماده

 مفروز. 

 آن ممکن باشد. اصلِ ی مستأجره با بقا ینانتفاع از ع ید اجاره با صحتِ ی برا: 471  ماده

است    یهکه مقصود از عار  ی. منفعتگردد  یهموضوع عقد عار  تواند یماصلش از آن منتفع شد    که بتوان با بقاءِ  یزیهر چ  :637  ماده

 باشد. یلیاست که مشروع و عق  ی منفعت

 خواهندی مبه هم بخورد حال    یو بعداً نامزد  بدهند   ه یم هد ، اگر نامزدها به ه(ازدواج است  ةوعد همان    که)   یدر بحث نامزد .  2

  ( ق.م   1038و    1037  مواددارد )  وجود  فرق  ینشدنف و مصر   یشدنف مال مصر  ینبدر اینجا هم    .د یرنس بگ را پ  اند داده که    هایییههد 

توان پس گرفت )چه  بازی است! هدایای دوران نامزدی اگر موجود باشند را می پس از آنجا که دورانِ نامزدی، دورانِ خودشیرین

و حالت دارد: آن هدایا  هدایا را آقا به خانم داده باشد و چه خانم به آقا داده باشد(؛ اگر هدایا موجود نباشد )مثلً تلف شده باشد( د
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نشدنی بوده باشد آن کسی که گرفته باید بدل بدهد به شرطی که در تَلَفَش تقصیر  ؛ اگر مصرف نشدنیده یا مصرف شدنی بویا مصرف 

 تواند بدل بگیرد.شدنی بوده باشد و االن نیز دیگر موجود نیست نمی کرده باشد اما اگر مصرف 

وصلت   ی او برا ینِ ابو یا  یگر د ف به طر که  را  یائیداه ، منظور   وصلتِ  ر صورت به هم خوردنِ د  تواند ی ماز نامزدها  یک هر : 1037ماده 

مگر    شودی م عادتاً نگاه داشته    بود که خواهد    یائی هدا  یمتق  نباشد مستحقّ  موجود   یاداه  عینر  . اگکند منظور داده است مطالبه  

 تلف شده باشد. یگرد  فِطر  یرِ تقص بدونِ  یاهدا آن  اینکه

  ی از نامزدها به هم بخورد مجر   یکی   منظور در اثر فوتِ   که وصلتِ   ی در مورد  یمترجوع به ق  یثمفاد ماده قبل از ح:  1038ماده  

 نخواهد بود. 

  ن یب نفقه که در مورد  ی مانند خانه و خوراک؛  شودی م  اموال  ی سر یک ق.م شامل  1107نفقه طبق ماده )زن( زوجه  ۀ نفق در مورد   .3

باشد مال خود زن است و اگر    یشدنف اگر نفقه مصر  لً . مثفرق است  )قابل بقاء(  ینشدنف مصر  و   )غیرقابل بقاء(  یدنش ف راموال مص

ن الًاصو  باشد   یدننشف مصر اثاث  )یعنی فقط حقّ استفاده دارد(  یست مال زن  نفقه است متعلق ب  یاخانه .    شود ی نمه زن  که جز 

 (. ق.م 1107ماده   نویسریز)

  هایینه هزمنزل و    اثاثالبسه، غذا،    مسکن،  قبیل زن، از    یتو متناسب با وضع  فمتعار  یازهاین  ۀهمنفقه عبارت است از  :  1107ماده  

 . (8/1381/ 19 یحلاص ) ضرَ مَ یاقصان  نُ  ۀبه واسط یاج احت یا و خادم در صورت عادت   یو بهداشت  یدرمان

 مالک بیمالک و مال  پنجم: مال با  تقسیم

این است  ، پس اولین رکن مالِ مباح  شودیم گفته    مباح که مالک ندارد به آن    ی . مالشودی مگفته    ملککه مالک دارد به آن    مالی

، حیازت  تملّکو دومین رکنِ مباحات این است که امکان تملّک یا انتفاع داشته باشد. وسیلۀ    که مال، مالکِ خاص نداشته باشد 

  یا   است  ید تصرف و وضع    ، یازتمقصود از حدارد: »قانون مدنی اشعار می   146تصرف و وضع ید؛ چنانچه ماده  است. حیازت یعنی  

از نوعِ مُمَلِّک. حیازت یک عنصر مادی دارد و یک عنصر    . حیازت، عملِ حقوقیِ ایقاع است«یلتصرف و است  یلکردن وسا  یامه

معنوی: عنصرِ معنویِ آن، قصد تملّک است و عنصرِ مادیِ آن، استیلء یا همان تصرف یا وضع ید است هر کدام از این دو عنصر  

 شود.نباشد، حیازت واقع نمی 

 :مباح

،  خاص مربوط به هر یک از آنها  )البته با رعایت قانون   جنگل  یوان و ح  یادر   یماه  مثل   ؛مالک آن شود  تواند ی مکه انسان    ی مباح  .1

 توانند مالک آنها شوند.(اشخاص می 

مانند    یو مشترکات عموم  یعموم   اموال. مثل  کند تفاده  تواند از آن اس ی مالک آن شود و فقط م  تواند ی نمکه انسان    یمباحات  .2

 . و پارك یابانکوچه، خ

اند. مثلً به موجب  ها برای حفظ مصالح عمومی با وضعِ قوانین خاص، مواردِ حیازتِ مباحات را بسیار محدود کرده نکته: امروزه دولت 

های عمومی در اختیار حکومت اسلمی نهاده شده تا بر پایۀ مصالح، دربارة آنها تصمیم  ثروت قانون اساسی ایران، همۀ    45اصل  

 فاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانینِ مرتبط به هر یک از آنها آمده است. گرفته شود. ترتیب است 
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  ۀ مخصوص   ینقانون و قوان  ین در ا  مندرجه   مقرراتآنها را مطابق    توانند ی مو افراد مردم    باشد ی نماشخاص    لکِکه مِ  ی اموال:  27  ماده 

به هر   اقسام مختلف   یک مربوطه  استفاده کنند از    یاو    کرده   تملک   آنها  ۀاز  نام  آنها  اَ  شودی م  یدهمباحات    ی یعنوات  مَ  یراض مثل 

 رع در آنها نباشد. شت و زَ و کِ ی فتاده و آبادطل اُعَمُ  که ییهاینزم

  ی برا  آورده   ییهامثال   26و    25  ،24  مواد دوم است.    سمِ راجع به مباحاتِ قِ  23و    92  مواد .  اند اضافه   23و    92  مواد   ،27وجود ماده    با

 تند.دوم هس  سمِقِ  یراب هامثالهمه   یعنی دوم  سمِقِ مباحاتِ

  هستند دوم  سمِمباحات قِ ین هم یاموال عموم .یو اموال عموم  ی : اموال دولتآیند می ح  ل اصط دو واژه داریم که گاهی با هم در یک

  26ه  مادابتدای    رو ینااز  .  ( هستند یوق شخص حق  یکبه عنوان  )دولت    دولت  خودِ  لکِفرق دارد و مِ  یاموال عموم با    یدولت  اموال  اما

 .است نگارش شده  اشتباهق.م 

 .ید نما  استفاده آنهااز مباحات از  یک و نظامات راجعه به هر  ین قوان یتبا رعا تواند ی م  یهر کس: 92ماده  

 مربوطه به آنها خواهد بود.  ینکه مالک خاص ندارد مطابق قوان ی اموال استفاده از: 23  ماده

  ماده  ینبعد در آخر  «ندارد   خاص  که مالک  یاموال »است:    ینعنوان فصلش ا  28ه  تا ماد   23است که از ماده    ینا  یقانون مدن  شکالإ

مالکشان    حال آنکه مالک دارند    ،المالکمجهول  اموال   ؛ در حالی که « را تعیین تکلیف نمودهالمالکاموال مجهول»اشتباه کرده و  

المالک موال مجهول است که ا  ینهم با مباحات فرق دارد. فرق آن ا  حکمش  و   آورد ی مات  در بحث مباح  د یرا نبا  28مادة  .  یستمعلوم ن

 .کنند یا تملک می   استفاده ، ولی مباحات را به شرح فوق دهند ی م فقرا ف  ر را به مص

. مشترکات عمومی )خود  1اند:  اموالِ فاقِد مالکِ خاص سه دسته   بندی انجام داد: شه تقسیم از یک جهت دیگه هم می   بندی:جمع

: ماده  یافته به خدمت عمومیاموالِ اختصاص .  3؛  25: ماده  مورد استفادة عموماموال  .  2؛  24: مادههای عمومیراه .  1دسته است:    سه

 .10المالکمجهول .  3. مباحات و  2(، 26

 .«ید تملک نما یسترا که آخر آنها مسدود ن ییهاطرق و شوارع عامه و کوچه  تواند ی کس نم  یچه: »24ماده  

  ی ها و کاروانسراها و آب انبارها پل   یلو مالک خاص ندارد، از قب  را که مورد استفاده عموم است  یاموالتواند  ی کس نم  یچه: »25ماده  

 « .که مورد استفاده عموم است ییهااست قنوات و چاه  ینتملک کند و هم چن ی،عموم یهاگاهیدانو م   یمهو مدارس قد  یعموم

و    ی نظام  یزهایها و خاکرلع و خندق مثل استحکامات و قِ ، یانتفاعات عموم  یامصالح   ی د است براعِ که مُ  11ی اموال دولت: »26ماده  

ها و  و موزه   ی دولت  ی تلگراف  هاییم و س   ی دولت  13ماراتِو عِ  یهو ابن  یه اثاث   ین و همچن  یجنگ   ینو سفا  یرهو اسلحه و ذخ  12قورخانه 

  ی مصالح عموم که دولت به عنوان    یرمنقوله ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غ نو امثال آ  یخیو آثار تار  یعموم  یهاکتابخانه 

  یتوال  یا  یالتبه ا  یکه موافق مصالح عموم ی است اموال  ینو همچن  یستن  یدر تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوص  ی و منافع مل

 « باشد. یافتهاختصاص  ی شهر یا یهناح یا

 
 المالک، ثبوتاً مالک دارند اما اثباتاً مالک ندارند. مشترکاتِ عمومی و مباحات، هم ثبوتاً و هم اثباتاً مالک ندارند اما مجهول  10
 گفت: »اموال عمومی« بهتر بود به جای »اموال دولتی« می 11
 یسازاسلحه ۀکارخان یازرادخانه  12
 . ساختمان ، بناِعمارات جمعِ ِعمارت است به معنای  13
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 :انواع مباحات

  ین که در زم یا ینه هر دف است ین همچنو  باشد  کرده یدابر حسب اتفاق و تصادف پش در ملک کسی است که  ی مال ینه دف  . دفینه: 1

 . شود یداموات پ

 .د نباش ی از جمله مباحات م اصوالً ی اهلیرغ یواناتح . شکار:2

 . عموم امکان دارد یاز آنها برا یبرداراموال است که بهره  ة زمر درها و باران  یاها درآب رودخانه  های مباح: . آب 3

 .عادالنه آب منسوخ شده است   یعقانون با مادّه اول قانون توز  ینا 161تا   148مواد   نکته:

 . شودی م  یدهموات نام یرع در آن نباشد نباشد اراضشت و زَل افتاده و کِکه معطّ  یبدون مالک یهاین زم . اراضی موات:4

 را گویند. یمواد معدن . معادن:5

مصداق  امروزه حقوقدانان،  آمده است.    هااز آن  یکمرتبط به هر   ینقواندر    یل به تفص  یق از مصاد  یکاستفاده از هر  یب ترتگفتیم که  

و    هایدر غذاخور  یان جا مانده از مشترو به   شده ا عراض   لباِس  یااند، مانند غذا  دانسته ی بسیار اندك  تنها مباحاترا    یازتمهم ح

 ها.مسافرخانه

 : المالکمجهول

است که مالکش آن را گم کرده و در    یهر مال  . وجود دارد ولی قابل شناسایی نیستمالک  خاص  و حیوانات ضاله،    14در لُقَطه 

 داند.تَمَلُّک میه را قانون مدنی با شرایطی قابل البته لُقَطِ  ؛ قابل تَمَلُّک نیستند.نباشد  یارش اخت

  یافت است که بدون متصرف    ]مَملوك یعنی مالک دارد[   ی ملوکمَ  یوان شده )ضاله( عبارت از هر حگم   یوانِح: »یقانون مدن  170ماده  

درنده باشد ضاله محسوب    یوانات متمکن از دفاع خود در مقابل ح  یا شود   یافت   ی آب  یک نزد  یا مزبور در چراگاه    یوان اگر ح  ی شود ول

 « .گرددینم

  یم مقام او، آن را تسلقائم   یابه حاکم    یترس با دس   یداکنندهشود و پ  یافت شده در نقاط مسکونه  گم   یوانِاگر ح: »یقانون مدن  172ماده  

  یداکننده شود پ  یافت   یرمسکونه ضاله در نقاط غ  یوان آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه ح  یمخارج نگاهدار  ۀ نکند حق مطالب 

  با منافعِ   ینبرده باشد و اال مخارج نگاهدار  یانتفاع  یوانکه از ح  ینکند مشروط بر ا  به آن را از مالک مطال  یمخارج نگاهدار  تواند ی م

 «را خواهند داشت. یکدیگررجوع به    حقّ  یه،بق یمالک فقط برا  یا  یداکننده حاصله احتساب و پ

اِاموال مجهول : »یقانون مدن  28ماده   ها اعتقاد دارند که  بعضی   «.رسد ی او به مصارف فقرا م  لِبَذون از قِأم  یاذن حاکم  المالک با 

 گویند مقصود، دادستان است.ها میالمالک مرتبط با آن است بعضی »حاکم« در این ماده، نهادی است که مالِ مجهول 

 
گذارد و برای استردادِ آن مراجعه  کند، اما مالی که مالک به امانت میلُقَطِه مالی است که مالک دارد ولی مالکش آن را گم کرده و دیگری آن را پیدا می  14

امتناع کرده است. در این حالت، هرچند مال باید به مالک داده شود اما مصداِق لُقَطِه سپارد زیرا مالک از گرفتن  گیرنده آن را نزد حاکم میکند، امانتنمی

 نیست.
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که بتوان گفت که    یبه نحو  یعبارت است از نشر و اعلن بر حسب مقررات شرع  یداشدهپ  یایاش   یفِتعرقانون مدنی: »  164ماده  

 « است. یدهمحل رس   یاهالعادتاً به اطلع 

 بندیِ فوق اضافه کنم:  خواهم بر پنج تقسیم بندیِ دیگر هم من می یک تقسیم 

 پذیر و غیرقابل انتقاله انتقال تقسیم  مال ب: ششم  تقسیم

 انتقال بودن در اموال، اصل است همانطور که منقول بودن اصل بود عدم قابلیتِ انتقال، استثناء است. قابل

 : پذیر نیستند یا به حکم قراردادل یا به حکمِ قانون، انتقاپذیر نیستند دو حالت دارند اموالی که انتقال 

شده، مالِ مَرهون )چون منوط به تنفیذ مرتهن بود(، ملکِ  پذیر نیستند: مالِ حبسل، انتقابه حکم  قانونبعضی اموال هستند که  .  1

ام را اِعمال کنم و آن را بگیرم(، اموال عمومی، ترکۀ متوفی قبل از  کنه من حقّ شفعه مشاع در حالت ایجاد حقّ شفعه )چون مم

 تصفیه. 

 « مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. حقّ  یِکند که مناف  ی در رهن تصرف  تواند یراهن نمقانون مدنی: » 793ماده  

تعلق    ت یِّمَ  ۀکه به ترک   یونی حقوق و د  یمگر پس از ادا  شودی مستقر نم  ی متوف  ۀورثه نسبت به ترک   یتمالکقانون مدنی: »  868ماده  

 «.گرفته 

  یمت ق  - 1است:    یلآن ادا شود از قرار ذ  یمِقبل از تقس  ید و با  گیرد ی تعلق م   ت یِّمَ  ۀ که به ترک  یونی حقوق و د: »یانون مدنق  869ماده  

  یایوصا  -3  ی؛متوف   ی و واجبات مال  یون د   -2  که متعلق رهن است؛  ینیترکه مثل ع   یانکه متعلق است به اع  ی و حقوق  ت یِّکفن مَ

 « ها.آن یاجازه  ا بر ثلث ب یاده تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و ز تیِّمَ

نشده است معاملت مزبوره    یهدأت  یمتوف  یونمادام که د  یند نما  ی ترکه معاملت  یانهر گاه ورثه نسبت به اعقانون مدنی: »  871ماده  

 « آن را بر هم زنند. توانند ی م  انیّنافذ نبوده و دُ 

 ، مال، غیر قابل نقل و انتقال است که دو حالت دارد: به حکم قراردادگاهی اوقات . 2

  ط فعل است، از آنجا که چنین شرطی، شر  کند که مالِ خود را انتقال ندهد(؛ یکی شرطِ تعهد به عدم انتقال )یعنی مالک تعهد می 

   فسخ است.   ضمانت اجرای آن

نتیجه، بطلن    شرطِ  انجامِ  قال: ضمانت اجرای این، بطلن است، توجه داشته باشیم که نتیجۀ عدمِ شرطِ سلبِ حقّ انت و دیگری  

کنیم که راجع به بطلن، باید در مورد حقّ دینی و عینی صحبت کرد. حقّ عینی  نیست؛ پس چرا اینجا شد باطل؟! یادآوری می 

 دهد و نهایتاً فسخ. توانستیم دستِ هر کسی بود، آن را باطل کنیم ولی حقّ دِینی اول الزام می چون حقّ تعقیب وجود دارد؛ می 

 

 ق.م(  39تا   30مواد )  :یتمالک حقّ

 : شودی ممبحث خوانده   3  یتبحث مالک در
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  الناس )  یند گومی  یط تسل  ةقاعد   نیه اخود را دارد. ب   کِملَیَدر ما  ف همه گونه تصر  حقّ  یهر مالک  30  ة : طبق مادیطقاعده تسل

ضرر که  ال  ةقاعد به نام    132در ماده    یمدار  یگرد  ةقاعد   یک  د.بکن  تواند ی مبا مالش    یمالک هر کار  یعنی ؛  (موالهماَ  یلطون عَلَسَمُ

ی مالِ  شخص  یعنی؛  آید به وجود نمی   یمشکل  و  شوند ی م با هم جمع  مواقع    بسیاری از  ،دو قاعده  این  .ید ضرر نزن  یگرانبه د   گوید ی م

را دیگران    و  کند ی م  فر تص  خودش  ولزند ی نم  ضررهم  به  ک   ینا  مواقع  یبعض   ی.  دارند  با هم مشکل  قاعده  آن  ه  دو  تعارض  به 

 .آید ی م و تزاحم از مزاحمت  گویند می   تزاحمبلکه   ،گویند ینم

  ةقاعد طبق  به عبارت دیگر  زند  ی ضرر مبه دیگران هم  و    کند ی م  ف خودش تصر  نفر در ملکِ  یکخواهیم مثالی بزنیم که  می :  مثال

؛ مثلً شخصی در خانۀ  گویند می دو قاعده    ین را تزاحم ا  ینکه ا  ضرر بزند   تواند ی نمر  الضر  ةقاعد طبق    اما  تصرف کند   تواند ی م  یط لتس

استثناء.    یکو    یم اصل دار  یک  کند ی م  یداپ   تزاحمالضرر  با    یط تسل  یوقت  بَرَد.خویش، صدای ضبط را به طور غیر متعارف باال می 

اگر دو تا شرط جمع بشود    استثنائاًاما  ؛  ر را انجام دادضِمُ آن کارِ  ید است که نبا  این   لاص  ی یعن  مقدم است  الضرر است که    ینا  اصل

 به جبران ندارد.  یازیاشکال ندارد و ن وارد کردی  اگر ضرر  یعنی؛ شودی م مقدم  تسلیط   تآن وق

 از حد   یادز)  باشد   «فمتعار  به قدر»ضر  مُ  فِ است که تصر   ینشرط ا  یندر ملکش آتش روشن کند. اول  خواهد ی منفر    یک:  مثال

. پس اگر  باشد   « دفع ضرر»  ی برا  یا  «حاجتع  رف »  یرا ب  به عبارت بهتر  اید،  نباش   ی کلَاَ  ، ضرمُ  فِاست که تصر   ین . شرط دوم ا(نباشد 

  مقدم است   الضرربر    یط تسل  ةقاعد   یعنی؛  به جبران ندارد  نیاز  را داشته باشد، آن وقت اگر ضرر هم بزند دو شرط    ینضر امُ  فِتصر

 . (ق.م  132 ماده )

 که قانون استثناء کرده باشد. مواردی  در  مگر دارد  انتفاع و   فتصر گونه همه  خود حقّ یملکنسبت به ما ی هر مالک: 30ماده  

رفع حاجت    یبرارف  تعامُ  درِ که به قَ  تصرفی   مگر شود    یه همسا  رِ رُّضَکند که مستلزم تَ  ی در ملک خود تصرف  تواند ی نم  ی س: ک132ماده  

 رفع ضرر از خود باشد. یا

 : ق.م( 34و   33،  32 مواد )  یع بَتَ  مالکیت

اموال. مالک  شخص  یتمالک  یعنی  یعبَتَ  مالکیت   یگری مالک مال د  ی،مال  یک   عِبَتَبه   شخص  یعنی  یعبَتَ  یتبر ثمرات و متعلقات 

 . گویند می  مصنوعی  را  ییکو  ی یعطبرا  ییک استوع دو ن  یعبَتَ  تی. مالکشودی م

  ده ییدرخت در آن رو یکسال    چند   دارد و پس از  ی ینزم  یکس لًمث   شده  یجادخود اه  ب  خود که    یتی: مالک یعیطب  یِ عبَتَ  یت مالک  .1

 ها و درختان خودرو، حمل حیوان، آب چشمه و ...()بوته  .یند گو یعی طب یترا مالک ینکه ا

که  شده  کرده درخت    یاری و آب  خریده  کود  یده،بذر خر   شخص  یعنی  کار استدر اثر    ی مصنوع  یت: مالکیمصنوع  یِع بَتَ  یتمالک.  2

 )زراعت، میوه، ساختمان و ...(  .یند گو ی مصنوع  یترا مالک ینا

نت  یا[  یعیطب  یِعبَتَ  یتمالک]  بعاًطَمنقوله که  یر منقوله و غ  اموالِ  تمام ثمرات و متعلقاتِ:  32ماده     یِ ع بَتَ  یتمالک]  یعمل  ۀ یجدر 

 مزبوره است. اموالِ  مالکِ مالِ  ،عبَشده باشد بالتَّ حاصل[ یمصنوع

 است: شکل دو   به  ی در قانون مدن ی عبَتَ مالکیتِ

 (. 33 ماده ) است ین راجع به محصول زم. 1

 (. 34)ماده  است یوان راجع به محصول ح. 2
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 استثناء: یک و  یم قاعده دار  یک ین : در مورد زم(ق.م 33ماده )  ینراجع به زم. 1

 مالک محصول هم هست.، است ین هر کس مالک زم قاعده:

 . است ذرب مالکِ  مالِ  ،محصول  یگری،مال د ینباشد و زم یکی اگر بذر مال  استثناء:

به    یا  ]طبیعی[   باشد   یده روئ   خود ی ودخه چه باست    ین مال مالک زم  شود ی محاصل    ینکه از زم  ی نِماء و محصول]اصل:[  :  33ماده  

  ین شده باشد که در ا  حاصل  ر یغ  ۀ ]دانه[ حب  یا   ]نهال[   حاصل از اصله   یا  ءما نِ  ینکه مگر ا]استثناء:[    ، ]مصنوعی[  مالک   یاتواسطه عمل

 کاشته شده باشد.  ینصاحب زم ی چه بدون رضا اگر وده خواهد ب بِّ حَ یاه صلِصورت درخت و محصول مال صاحب اَ

 که دو حالت دارد:  است ی مال چه کس اش بچه ه ک  ینیمبب خواهیمی م یوان : در مورد ح(ق.م  34ماده  ) یوان راجع به ح. 2

  مادر است   مالکِ مالِ  ، یواندو ح ینا  ۀبچ   ه که قانون گفت  یگر، مالک د  مالِ  ، ماده  یوانمالک است و ح  یک  مالِ  ، نر  یوانححالت اول:  

 . (ق.م 34 ماده )

   هم خواهد شد. آن تاجِنِ  کِمادر است مال  مادر است و هر کس مالکِ  عِتاب یتِدر ملک ،یواناتح نِتاجِ:  34ماده  

.« غلط است؛ واژة »خواهد شد« را  هر کس مالکِ مادر است مالکِ نِتاجِ آن هم خواهد شد   گوید: »... قسمتِ اخیرِ مادة فوق که می

هست )یعنی قبلً بوده( مالکِ نتایج هم  باید حذف کرد و واژة »هست« را جایگزینِ آن کرد. اینجوری که: »هر کس مالکِ مادر  

 شود«می 

  یکی را به    یوانح  ینا  ،مالک  ؛(است  ط غل  «حامله »  حلاصط)  که حامل است  یمماده دار  یوانح  یک  ( ق.م  358ماده  )   حالت دوم:

 . اند قرار داده مورد بیع بچه را هم  تصریح کنند  ینکه مگر ا شودینم بچه  مالکِ  ولی   ودش ی مادر م مالکِ  ،یدار. خرفروشد ی م

نتوان آن را    یکهبه بنا باشد بطور  ملصق  و هر چه  یرممر و مج  ،خانه  یعباغ، اشجار و در ب   یعنظر به دو ماده فوق در ب:  358ماده  

  وان یح  عیدر ب  ، لحمدرخت و   یعدر ب  ،یوهو م   ینزم  یعدر ب  ،عکس، زراعت  بر  شود وی م ینقل نمود متعلق به مشتر  یبدون خراب

عقد   ین طرف ،حال هر  در  از توابع شمرده شود.   فبر حسب عر یاشده باشد  یح تصر   ینکهمگر ا شودی نم  مشتریمتعلق به 

 کنند.  ی فوق تراض یبِ ترت به عکسِ  توانند ی م

 

 : مالکیت  تَبَعی بر متعلقات مال

آن است تا هر کجا باال رود    یِ محاذ  ی فضا  یتمستلزم مالک  ینزم  یتمالکگه: »قانون مدنی می   38مادة    . مالکیتِ فضا و قرارِ زمین: 1

رار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده  گونه تصرف در هوا و قَهمه  بالجمله مالک حقّ   زمین،   یرِاست نسبت به ز   ینو هم چن 

 « باشد.

 عمومی:رارِ شوارع  . مالکیتِ فضا و قَ 2

 مالکیتِ بنا و درخت بر روی زمین:. 3
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است،    ینصاحب زم  یتمحکوم به ملک  یکس  ینواقعه در زم  ۀچشمگه: »قانون مدنی می  96مادة   . مالکیتِ چشمۀ واقع در زمین:4

و قانون توزیعِ   « به موجب قانون آب و نحوة ملّی شدن آن داشته باشد. یحقّ  انتفاعاً یا  یناًنسبت به آن چشمه ع یگریکه د ینمگر ا

 ها در زمرة اموال عمومی است و استفاده از آن منوط به صدور پروانۀ مصرف از وزارت نیرو است.چشمه  ، عادالنۀ آب

 

 ف: تصر اماره 

از   یتو حکا  یتکاشف  ۀ که اوالً جنب  یزیدر اصطلح، اماره عبارت است از هر چ  علمت، نشان و نشانه است  یاماره در لغت به معن 

نبوده    ی مزبور قطع  یتکاشف  یاً. ثانکند ی تصرف م  موردِ   یءِدر ش   یتاز مالک  یترا داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکا  یگری د  یزچ

قانون    1258  ةاد م  4که به موجب بند    یبرخوردارند، به طور  اییژه و  یگاهباشد، مانند تصرف. امارات در علم حقوق از جا  ی بلکه ظن

 .کند ی م  یبر امر  داللتکه   یاوضاع و احوال یعنی  اماره  ،. طبق قانون اند شده  شمرده  اثبات دعوا ۀادل امارات از  یمدن

 مگر اینکه خلف آن ثابت شود.  است یت مالک یل دل یتبه عنوان مالک فماده تصر  ینا  طبق (:35ماده ) ف تصر اماره

رود یعنی هر کس به عنوان مالک، مالی را در تصرفِ خویش  می این عبارت، بیانگر قاعدة ید است که برای اثبات مالکیت به کار  

 داشته باشد اصوالً مالکِ آن مال است مگر خلفِ آن ثابت شود.

 اماره و سوگند. شهادت، : اقرار، سند،میدار  لیا دلت 5در قانون  . اماره ییعن ق.م.  35در ماده   دلیلق.م  1322طبق ماده 

 آن ثابت شود. لف خ ینکه است مگر ا یتمالک یلِ دل یتبه عنوان مالک فتصر :  35ماده  

 . یند گو ف تصر ة امار را نی ا ؛فش ثابت شودلخ ینکه مگر ا  شودی ماست مالک حساب  یمال  فهر کس متصر  یعنی

  35واد  م  قبیلانون از  ق  ین در ا  ه مذکور   مثل امارات  15قرار داده   ی بر امر  یلدل  آن را است که قانون    یامارات  یامارات قانون :  3221ماده  

 . یگرد ین مصرحه در قوان  امارات یراو س  ،آنها ر یو غ  1159و  1158 و  110و    109و 

شرایط   باشد   یدو شرط اساس   ی است که دارا  یت مالک  یلدل   ی تصرف  ینباشد. بنابرا  یت مالک  یلتواند دلینم  ی است که هر تصرف  یهیبد 

 .مشروع باشد  ید تصرف با(  2 ؛باشد  یت صرف به عنوان مالک( ت1 : اعتبار تصرف

بنابراین   مالک است.که فلنی    بگوید   بیند یم س او را  رفتار کند که انگار مالک است. هر ک  یطور  فمتصر  یعنی  :یتعنوان مالک  به

شود، مثلً کسی مال را با عنوان امانت  هرگاه شخصی مالی را با عنوانِ غیر از مالک در تصرف داشته باشد، مالکِ آن مال فرض نمی 

. عنصر  1باید دارای دو عنصر باشد:    35در تصرف داشته باشد در این صورت، تصرف، دلیلِ مالکیت نیست لذا تصرفِ مذکور در مادة  

 . عنصر معنوی: داشتنِ قصِد إعمالِ تصرف به عنوان مالکیت.2 استیلء بر مال؛ مادی: داشتنِ

توجه: اگر اختلف شود در این که تصرف به عنوان مالکیت بود یا از جانبِ دیگری )مثلً به عنوان امین یا مستأجر( تصرف به عنوان  

شخصی بر مال از جانبِ دیگری بوده )مثلً به    شود شروعِ تصرفِ و خلفِ آن نیاز به اثبات دارد اما اگر ثابت    شودمی   تلقی مالکیت  

 
 توان ثابت کرد. توان ثابت کرد اما خلفِ فرض را نمیدر این است که خلفِ اماره را می «فرض»با  «امارة قانونی»فرقِ  15
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اینکه عنوانِ تصرف تغییر کرده و به تصرف به عنوان مالکیت تبدیل شده است به عهدة    اثباتِ  بارِ  ،عنوان مستأجر( در این صورت

   .متصرف است

  یست ن  یت به عنوان مالک  ف متصر  فِ رادعا دارد که تص  یاست. حال اگر کس  یت به عنوان مالکهر کس  ف  است که تصر   ین : اصل ااصل

اصل صحبت   لفِاست که خ  یکس  یمدع  یست؟ک  مدعیحال    یاورد.ب  یل دل  ید با  مدعی  ،در دادگاه  همواره   اثبات کند.  آن را  ید با

  شخص   ن یا  فِتصر   گوید ی ماست که    یکس  ی دعوا مدع  ین است و در ا  یتبه عنوان مالک  ف تصر   است که  ن یل ا. در بحث ما اصکند ی م

قلمرو  در واقع باید بدانیم »  ف در چه چیزی؟ تصر حال باید به این سؤال پاسخ داد،  .  یاوردب  یلدل  ید که با  یستن  یتمالک  عنوان   به

شود؛  : امارة تصرف، مخصوصِ مالکیت در اعیان نیست و در مالکیتِ منافع و سایر حقوق عینی اجرا می « تا کجاها هستقاعدة ید 

 تصرف به عنوان حقّ ارتفاق، دلیلِ حقّ ارتفاق است.   مثلً

 است: یتمالک یل دل ، فتصر  ، یزسه چ در

 .(است عینگوشی همان )  است گوشی تلفن همراه ف متصر یکس  مثلً است.   ینع یتمالک یل دل  یندر ع ف : تصرینع. 1

  دیگر  نفر   یک  ،است  واحد آپارتمان  کی  فِرمتص   ،« الف»به نامِ  نفر    کی  مثلًمنفعت است.    یت مالک  یلدل  ، در منفعت  فمنفعت: تصر  .2

  من مستأجرِ  گوید ی مکه در خانه است    کسی  وا دارند.عد  آپارتمانسر منافع    فرض کنید بر  حال.  است  آپارتمان  یرون ب  «ب»  به نامِ

که در خانه   یکس  در این مثال هستم.  »ج«   من مستأجرِ  گوید ی م خانه است  رونیه بک  ی و کس  )ج مالک یا موجر است(هستم  « ج»

 ف(. تصر ة امار طبق ) شودی است مستأجر محسوب م

تصرفِ موجر به عنوان مالکیت، دلیلِ مالکیتِ موجر است. تصرفِ مستأجر به عنوان مالکیتِ منافع، دلیل مالکیتِ منافعِ مستأجر  

 است. 

 است.   بودن حقاحب ص ل یدل، (یرانتفاع، ارتفاق و تحج حقّ)در حق   ف حق: تصر. 3

  انگار حقّ (  عبور  فقط ) کرده ی عبور م  یگریسال از ملک د   یهاسال   هاآناز   یکی .  کنند در مجاورت هم زندگی می   یه مثال: دو همسا

  یچکدام و هکنند مراجعه می دادگاه   بهعبور کند.  گذاردی نم همسایۀ دیگر  و  شود ی م ان یشال دعواارتفاق داشته است. بعد از چند س 

ندارد که    یل آن را گرفته دل  ی هم که جلو  یگریندارد و دکه حق دارد  مبنی بر این  یل است دل  کرده   که عبور یندارند. کس  یل هم دل

 ( ق.م 124و   97مواد  )دارد.  ارتفاق  که او حقّ  استآن   یلدل شخص ینا فکه تصر  گوید ی م. دادگاه یردآن را بگ  ی جلو دارد  حق

  تواند ی نمملک    یاخانه    صاحبِ  داشته   مرور   حقّ  یاخود    آب به ملکِ   ی جرامَ   یگری د  ملکِ  یاخانه    در   یمقد   از   ی هرگاه کس  : 97  ماده 

  شرب و   در و شبکه و ناودان و حقّ   داشتنِ  حقِّ   یل قب  از   حقوق   یراست سا  همچنین   عبور او از ملک خود شود و   یا ردن  مانع آب بُ

 .یرهغ

  ن یا  ۀابقبوده و س   یهاهمس  یِختص مُ  یوار د  یرو   عمارتی  یرِت  سرِ  است[   سابق]واژة »از قدیم« نشانۀ تصرفِ  قدیم  از  اگر  :124  ماده

 تواند ی مبرداشته شود صاحب عمارت    سرتیر  و آنعمارت و نح   یبماند و اگر به سبب خراب  ی به حال سابق باق  ید معلوم نباشد با  صرف ت

 شده بوده است. یجاداو ا ةاجاز فِرسابق به صِ یتوضع ید ثابت نما  ینکه ا مگر  ندارد ممانعت حقّ  یهاکند و همس ید آن را تجد 

  یل دل   ت،نیس  غاصب چون مشروع  فرباشد. تص(  یانونق) روع  است که مش  یتمالک  یلدل   یتصرف   36ماه    طبق  مشروعیت تصرف:

 .یستن یتمالک
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 . بود ر نخواهد بنبوده معت ی قانون لِناقِ  یاک لِّمَمُ از سببِ یکه ثابت شود ناش   یتصرف: 36ماده  

  فِ ادعا دارد که تصر  ی . اگر کساست  روع ندارد که ثابت کند تصرفش مش  یازی ن  ف متصر   یعنی ؛  مشروع است  ف است که تصر  ینا  اصل

 ثابت کند. ید با یست،مشروع ن ف متصر

  مدعی   یگر نفر د  یک است و    ف متصر   حاضردر حال  نفر    یک فرض کنید  :  (سابق  یتو مالک  یفعلف  تصر   ینتعارض ب)  37  ماده 

 :شودی ماز دو راه ثابت   ی سابق مدع یتمالکاست که من مالکم. در دادگاه 

 بوده است.  مالک یک ماهِ پیش ، یدعاما م یمرا خبر ندار االن ما  ،گویند می  شاهدهاکه  آورد ی مشاهد  یا .1

 .اما االن نیست مالک بوده است ، یمدع یک ماهِ پیش، که  کند ی مخودش اقرار   ، فمتصر .2

اگر مالک  »  :که  گویند می   فمتصر   هو ب  دهند ی م  یدعو به م  گیرند ی م  فثابت شد، مال را از متصر   یمدع   سابقِ  یتِکه مالک  همین

سابق،    یتِو مالک  ی فعل   تصرفِ   ارضِ پس در تع  ( ...  یاهبه شده  مال به شما    یا   اییده خر؛ )مثلً ثابت کن مال را  « ثابت کن  یهست

هم مثل   و سوگند   که شهادت  ی حال در را نگفته  شهادترا گفته و  اقرار  ط فق  ه است چرا ک  اقص ن 37ه  سابق مقدم است. ماد  یتِمالک

  ینمهم ا  شود و ثابت می   سوگند   و چه با  چه با شهادت  ، اقرار  اچه ب  یسابق مدع  یت مالکاما از نظر منطقی باید گفت:  ؛  اقرار است

 است که ثابت شود. 

بندیِ ادلۀ اثباتی یک نوع امارة قانونی است و اگر دلیلی بر خلفِ آن موجود باشد باید کنار بیشتر بدانیم: امارة تصرف در دسته 

مدعیِ مالکیت بر آن مال   ، پس اگر شخصی متصرفِ مالی باشد و دیگریگذاشته شود زیرا اماره تابِ مقاومت در برابر دلیل را ندارد  

شود به امارة تصرف استناد کرد که  شود. زمانی می اثر می نماید امارة تصرف بی   اقرارگردد و سپس متصرف به مالکیتِ سابقِ مدعی  

تناد کند  تواند به تصرفِ خویش اس خود نمی   دلیل نباشد چون اماره، تابِ مقاومت در برابر دلیل را ندارد. متصرف برای اثباتِ مالکیتِ

 بلکه باید ثابت کند که آن مال بر طریقۀ قانونی به او منتقل شده است.

  ی ادعا  ردّ  یبرا  تواند ی نم  یهلإمشار   صورت  نی ت در ااو بوده اس   یِدعم  کند که ملک سابقاً مالِ  اقرار  یفعل  فِاگر متصر :  37ماده  

که ملک    ید ثابت نما  ینکه ا  مگر   است[   دلیل است ولی اقرار،    اماره   ، ]چون تصرفش  خود استناد کند   فمزبور به تصر   شخصِ   یتِمالک

 به او منتقل شده است. یحصح لِ به ناقِ

موضوعی که باید در اینجا بررسی کنیم این است که اگر مدعیِ مالکیت با شهادتِ شهود یا با اسناد کتبی اثبات کند که در گذشته،  

نظر داریم، طبق نظر مشهور: »بله،  کند؟ در این زمینه اختلف اثر می ه مانند اقرار، امارة تصرف را بی مالکِ مال بوده است آیا این ادل

اقرار    ، مدنی منظور از دلیل  تواند باشد«، هرچند که طبق ظاهرِ قانونِکند و منظور از دلیل، هر دلیلی میاثر می امارة تصرف را بی 

قانونِ مدنی   هم    دالیلدهید و در غیر این صورت، با سایر  نظر قرار می را خواستند فقط اقرار را مّداست. پس اگر در سؤال، نظرِ 

 اثبات است.قابل

 : 37نکته راجع به ماده  پنج

است دو نفر شاهد    الف  فتصر  دردر حال حاضر    یملک  مثلًسابق مقدم است.    یتِسابق، وقف  یتبا وقف  یفعل   فتعارض تصر   در.  1  نکته

همانگونه  چون    ،گیرند ی م  الفف  ملک را از تصر  در این صورت، (  شد   ثابت  سابق  ت یوقف)  پارسال وقف بوده   ملک  ینا  گویند می   آیند ی م

 اصل است. لفِ خ ، ک وقفانتقال و تملّ امکان که بعداً خواهیم گفت 
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ارد؛ چون اول باید یکی مالک  اگر اختلف در ملکیت یا وقفیت یک مال باشد اصل بر ملکیت است و وقفیت بودن نیاز به اثبات د

 باشد که بعد وقفش کند.

 تولیت نیست. تصرفِ موقوفه به عنوان تولیت، دلیلِ

زیرا اصل بر آن است که اموال عمومی    است  سابق مقدم   یِ ومعم  یتِسابق، مالک  ی عموم  یت با مالک  یفعل   ف تعارض تصر  در   . 2  نکته

  است«   بوده   اركپارسال پ  ، ملک  ینا»  :گویند می و    آیند ی مملک است، دو نفر شاهد    یک   ف متصر  یکس   لً . مثانتقال نیستند قابل

 .امیده خر ید بگو تواند ی نم فمتصر   چون گیرند ی م  ف صورت ملک را از متصر ین. در ا(سابق ی عموم یتمالک)

گذشته مقدم    ة اماربر    ی کنون  ة امارو    اند اماره  مقدم است چون هر دو   یفعل   ف سابق، تصر  ف با تصر   یفعل   ف تعارض تصر   در   .3  نکته

ا  گویند می   آیند ی منفر شاهد هم    دو  است،ف  دست متصر   در حال حاضر  یمال  لًاست. مث   دیم ید  الفدست    یروزمال را د  ینما 

 . ، مالک استیفعل  فِمتصر  اینجا در ،  ( مالک بوده الف  روزید  گویند ینم)

 : در تعارض بین امارات قانونی )همین تصرف( با امارات قضایی طبق نظر غالب، امارات قضایی مقدم هستند.4نکته 

   ، اگر منظور اقرار باشد، ادله حاکم است.: در تعارض بین تصرف با ادلۀ اثبات دعوا طبق قانون مدنی5نکته 

شده داللت بر حقّ مالکیتِ مدعی  همانطور که گفتیم اماره توانِ معارضه با دلیل را ندارد البته این در حالتی است که ادلۀ اقامه نهایتاً  

داشته باشد ولی اگر داللت بر تصرفِ سابقِ او داشته باشد در این حالت، تعرض بین تصرفِ سابق و تصرفِ الحق بوجود آمده که در  

 ی مقدّم است.  این صورت، تصرفِ فعل 

 

 )ق.م  92تا   40مواد  ( انتفاع: حقّ

 .است کرده  یف انتفاع را تعر حقّ مدنی  قانون  40  ةماد

 کند.  استفاده ت،یسکه آن منافع مال خودش ن یاز منافع مال تواند ی م شخص است که  یانتفاع: حقّ  حقّ  تعریف

  ی خاص  مالکِ  یا است    یگری د  لکِ مِ  ، آن   ینکه ع   ی از مال  تواند ی م است که به موجب آن شخص    ی انتفاع عبارت از حقّ   حقّ :  40ماده  

 ندارد استفاده کند.

 د:مفاهیم مشابه: برای دركِ بهترِ حقّ انتفاع، الزم است آن را با مفاهیم مشابه مقایسه کر

 که قبلً به صورت گذرا بدان اشاره کردیم: انتفاع   تفاوت مالکیت  منفعت و حقّ  الف(

تواند در مال انجام بدهد ولی مالکِ منفعت  تواند از متعلقِ آن انتفاع بِبَرَد و سایر تصرفات را نمی . در حقّ انتفاع، دارنده فقط می 1

تری است(  تفاع، یک حقّ کاملتواند هر نوع تصرفی در منفعتِ متعلقِ حق انجام دهد )چون مالکیت، نسبت به حقّ ارتفاق و انمی 

)چون حقِ مالکیت، مطلق بود:  تواند منفعتی را که مالکِ آن است به دیگری اجاره )تصرف حقوقی( دهد  بنابراین مالکِ منفعت، می 

حقّ  در حالی که دارندة  قانون مدنی(   474)ماده  مگر اینکه مالکِ عین، او را منع کرده باشد چه تصرفِ حقوقی و چه تصرفِ مادی( 

 اجاره دادنِ مالِ موضوعِ حقّ انتفاع نیست چون مالکِ آن نیست. انتفاع، مُجاز به 
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آید نه در مالکیتِ مالکِ عین، مالکیتِ  های منفعت در ملکِ صاحبِ آن یعنی مالکِ منفعت به وجود می در مالکیتِ منفعت ذره   .2

ارند بنابراین اگر شخصی ملک خود را اجاره دهد مالکِ منفعتش،  عین لزوماً به معنای مالکیتِ منفعت نیست و با یکدیگر ملزمه ند 

اما در حقّ انتفاع  آید  های منفعت در ملکیتِ صاحبِ منفعت که مستأجر است به وجود می مستأجر است و مالکِ عین، موجر و ذره 

 آید.ذرات منفعت در ملکِ صاحبِ عین به وجود می 

های تواند میوه به مّدت یک سال اجاره داده شود پس از پایان مّدت اجاره مستأجر می . در مالکیتِ منفعت اگر برای مثال باغی  3

های میوه در ملکِ او به وجود  )تمام ذره   روی درخت را بچیند چون مالکِ منفعتِ باغ است و منافع، در ملکِ او حاصل شده است

های بر روی درخت  تواند میوه ود پس از پایان مّدت منتفع نمی آمده است(؛ اما اگر حقّ انتفاعِ باغی به مّدت یک سال به کسی داده ش 

 های میوه در ملکِ او به وجود نیامده است و به صاحبِ اصلیِ باغ تعلّق دارد. را بِکَنَد چون مالکِ منفعت نیست و ذره 

ترین  ت است چون مالکیت، کامل تر از مالکیتِ منفعای ضعیفتوانیم نتیجه بگیریم که: حقّ انتفاع در درجه های فوق می از تفاوت 

 قّ انتفاع است. تر از حای قوی دهد بنابراین، درجه حقّ عینی است که حقّ هرگونه تصرف را می 

 نشدنی باشد. در هر دو چه مالکیتِ منفعت )اجاره( و چه حقّ انتفاع، مال باید مصرف   :این دو، یک شباهت نیز با هم دارند 

 قانون مدنی است.  10تابع مادة    بدهید انتفاع    را بخواهید به   حقّ معنوی و حقّ دینی ست، اگر  اموضوع حقّ انتفاع فقط حقّ عینی  

را باید طبق    انتفاع از دین یا حقّ معنوی حقّ انتفاع، حقّی عینی است لذا موضوع آن باید شیئی مادی باشد )منقول یا غیرمنقول(  

 بررسی کرد.   10مادة  

اگر حق بود  : سبب ایجاد انتفاع ممکن است حق باشد گاهی هم ممکن است اذن باشد  انتفاعب( تفاوت حقّ انتفاع با اذن در  

اما اذن در انتفاع،    که این عقد، الزم است و قبض در آن شرط صحت است  نیاز به چیزی داریم به نام عقد )عقد موجد حقّ انتفاع( 

انتفاع از سوی مالک اصوالً قابل رجوع است مگر اینکه مالک،    دهد. اذن در ایقاع است و جایز است و هیچ حقّی به طرفِ مقابل نمی 

حقّ رجوعِ خود را به وجهِ ملزمی ساقط کرده باشد )جایز، ضمن الزم درج شود( یا رجوعِ او بر خلفِ نظم عمومی یا اخلق حَسَنه  

حق و اذن را در مبحث عقد الزم و جایز    هایبرای دركِ بهترِ حقّ انتفاع با اذن در انتفاع بهتر است تفاوت   باشد )مثل نبش قبر( 

رسد رسد« منظورشان این بود که عقد موجد حقّ انتفاع به ارث می گفت: »حقّ انتفاع به ارث می مرحوم کاتوزیان می  مطالعه کنید.

 ره. رود اما اذن در انتفاع از بین می عقد موجد حقّ انتفاع، عقدی است الزم، با فوت و حجر از بین نمی  چون

  اوت اذن در انتفاع با اباحۀ در انتفاع: هر دو ایقاع هستند، هر دوی اینها برای انتفاع هستند، تنها تفاوت اینها در این است که زمانی تف

توانی مصرف هم بکنی« مثلً زمانی که به دیگری  دهیم یعنی »انتفاع کن« و در اباحه یعنی »انتفاع کن و می که اذن در انتفاع می 

 تواند شربت را به انتفاع بِبَرَد و بعد آن را برگردانَد.توانی اذن در انتفاع بدهی چون کسی نمی کنی نمی ی شربت تعارف م

 :  ج( تفاوت حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق

دارد    )غیرمنقول ذاتی(  ، اختصاص به املك و اراضی موضوعِ حقّ انتفاع، ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول اما حقّ ارتفاق.  1

 شود.حُکمی و تَبَعی نیز جاری نمی حتی در مورد اموالِ غیرمنقولِ

بَّد و وقف اصوالً موقت است اما حقّ ارتفاق دائمی است مگر به تراضیِ طرفین محدود به مّدت خاصی . حقّ انتفاع جز در حبس مؤ2َ

 شود.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 

 پیام کنید!  09352213175تان را به ، درخواستوکالت و قضاوت  اتجزو جهت دریافت   دکتر امید مالکریمی  2جزوه حقوق مدنی  36

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

 ، مالکِ غیرمنقول است.ارتفاقتواند باشد ولی دارندة حقّ قوقی می هر شخصی از اشخاصِ حقیقی یا ح  انتفاع . دارندة حقّ 3

 حقّ انتفاع، قابل نقل و انتقال است اما حقّ ارتفاق، جدا از ملک و مستقلً قابل انتقال نیست. .4

 

 :باشد  قانون باشد یا ممکن است  اذن باشد، ممکن است  عقد ممکن است   سبب  برقراری حقّ انتفاع 

 این عقد ممکن است دو جور باشد: گویند که این عقد، عقدی است الزم.   عقد موجد حقّ انتفاعباشد به آن  عقد اگر . 1 •

معین )عقود با نام(: اگر عقد معین باشد دو مدل است )منشاءِ قراردادیِ حقّ انتفاع در قانون مدنی دو عقد است(: حبس و وقف.  

 کنند.( ز اضافه می)مرحوم صفایی و کاتوزیان بر این دو، وصیت را نی

د در قانون مدنی نیامده است اما موقت و مطلق در قانون  باشد. حبس مؤبَّ  مؤَبَّد   باشد یا   مطلق   باشد،  موقتعقد حبس ممکن است  

 مدنی ذکر شده است.

 باشد: کنند این مّدت ممکن است به چند صورتِ زیر ، طرفین با توافق برای حقّ انتفاع، مّدت، معین می حبس  موقتدر 

 ( ق.م 54 تا  41  مواد) ی کنو ُس  یقب رُ ی،مرعُ

. به  دهد ی مانتفاع    او حقّ  به   و  بنددی منفر عقد    یکعقد هستند. مالک با   یکاز    یناش  و  ع هستند انتفا  ح هر سه حقّلسه اصط  این

 .یقب رُ یااست   یمرعُ صورت  هب  ای )از حیث مّدت زمان(  اعانتف حقّ نی. اگویند می  انتفاع عقد موجد  حقّعقد،  ینا

هر    عمر  تّدنفر است و به م  یکت عمر  است که به مّد  یانتفاع  حقّ  14. طبق ماده  آید ی معمر    واژة   ازعمری    : (ق.م  41ماده  )  یعُمر

 . ثالثت عمر به مّد  یاو   )دارنده( منتفع ت عمر  به مّد یا مالکت عمر باشد. به مّد تواند ی مکس 

عمر شخص    یاعمر منتفع و    یاخود    عمر  تّد مه  شخص ب  ی مالک برا  فاز طر  ی است که به موجب عقد   ی حق انتفاع  ی مرعُ:  41ماده  

 برقرار شده باشد. یثالث

  ینمع  ، یمرسال. عُ  یک   اه،شش م  لً است مث  ین ت معاست که به مّد  یانتفاع  . حقّآید ی ممراقبت    واژة  از رقبی    : (ق.م  42ماده  )  قبیرُ

 اما رُقبی، معین است. یستن

 . گرددی مقرار بر  ینیت معمّد یمالک برا  فطر است که از  یانتفاع حقّ ی قبرُ:  42  ماده

  ی کنُس به دلیل اینکه مقصودِ است.  قانون اشتباهِ و این،  یاید ب ی قبو رُ یمرکنار عُ ید نبا یکن. ُسآید ی مسکونت  واژة ازسُکنی  :کنیُس

 ت است.مّد  ،یقبو رُ  ی مرعُ ی ول  یستن تمّدلً اص

 .(ق.م 43 ماده ) باشد  ی رقب یا یعمر  تواند ی من است که سکَانتفاع در مَ : حقّیسکن تعریف

به  حق ممکن است    ین و ا  شودی م   ده ینام  « یکنس   حقّ »  یا   « یکنُس»باشد    ی نسکَانتفاع عبارت از سکونت در مَ  اگر حقّ:  43ماده  

 برقرار شود.  یرقب   یقبه طر یا  یعمر یقطر
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  « حبس».  یستن  باطل  د عق  نی. اگویند می مطلق    حبسِ  مدل،   ین، به ادهد ی م انتفاع    ت، حقّ نفر بدون مّد  یک : مالک به  حبس مطلق

 .گویند  مطلق به آن   (مدت ندارد)  ندارد یدی ق  ینکها یبراانتفاع و  موجِد حقّ  عقِد  یعنی

با    حبس مطلق ن نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حقّ مزبور تا فوتِ مالک است، فرق  تی معیّنکته: اگر مالک برای حقّ انتفاع مّد

ن را ذکر  طرفین، آآید اما در حقّ عمری، این است که در حبسِ مطلق هیچ سخنی از ذکر مّدتِ عمر نمی حقّ عمری تا فوت مالک 

 کنند.می 

رجوع کند اما در    تواند ی نم  مالک   یقبو رُ   یمر قبل از فوت رجوع کند. در عُ  تواند ی ممطلق تا فوت مالک است اما مالک    حبسِت  مّد

م  رجوع کند. حبس مطلق با فوت هر کدام به ه  تواند ی ممنتفع   استثنائاًهمچنین و  کند وع تواند رجیحبس مطلق استثنائاً مالک م 

  44  ماده)  خوردی حجر به هم نمحبس مطلق با    یول  خوردی به هم م   ویفوتِمنتفع است با    یتِبه شخص  وابسته   ون و چ  خوردی م

که در همین مورد صحبت  دارد    یا حاشیه  یسنو یردو زقانون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیِ مرحوم کاتوزیان  

 . یزاست جا ی حبس مطلق عقد  ینبنابراکرده است( 

مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر    حقّ  نکرده باشد حبس مطلق بوده و   ن یّمع ی ت انتفاع مّد حقّ  ی که مالک برا ی در صورت:  44ماده 

 مالک قبل از فوت خود رجوع کند.  ینکها

شود اما این مّدت تا عمر است در حالی که در حبس مطلق، حرفی از مّدت  . در عمری، مّدت ذکر می 1فرق حبس مطلق و عُمری: 

 رجوع است. قابل  ،رجوع نیست، حبس مطلق. عمری، قابل 3ایز است؛ . عمری الزم است ولی حبس مطلق ج2زده نشده است؛  

نکته: برخی اعتقاد دارند که عقد موجد حقّ انتفاع، نسبت به یک سَمت، الزم است و نسبت به سَمتِ دیگر جایز البته در حالتی که  

 رایگان است.

کنند که حقّ انتفاع، دائمی و ابدی باشد )عقدِ موجد حبس  بدی است؛ طرفین توافق می ، حبسِ اَمؤَبَّد  حبسِ    : اسمِ دیگرِ مؤَبَّدحبس  

شباهت بسیاری به عقد وقف دارد مثلً در هر دو شرطِ عِوَض راه ندارد(. در مورد وقف نیز، حبس، دائمی است. فرقِ حبس  مؤَبَّد  

 و وقف گفته خواهد شد.مؤَبَّد 

خواهد که این حکم، مخصوصِ عقِد موجِد حقّ انتفاعی است که معین باشد لذا  تفاع، قبض می دانیم که عقد موجد حقّ اننکته: می 

 طبق نظر غالب، عقِد موجِد حقّ انتفاعِ نامعین نیازی به قبض ندارد. 

 نام(:نامعین )عقود بی 

؛ عقد حبس دارای این اوصاف  ی حقّ انتفاع عقد باشد آن عقد یا حبس است یا وقفااوصافِ عقِد حبس: همانطور که گفتیم اگر مبن

 است: 

توانیم شرطِ عِوَض  تواند معوض باشد یا غیرمعوض ولی وقف، مجانی است و نمی . عقد است و دو طرف دارد: حابس و منتفع؛ می 1

 شود که شرط، باطل و عقد، صحیح باشد.کنیم و شرطِ عِوَض باعث می 

شود  ِد حبس به قبض منتفع و نمایندة او در نیاید عقد منعقد نمی . عقد حبس در شمار حقوق عینی است یعنی اگر موضوعِ عق2

 در وقف، قبض، شرطِ تحقق است.  . )نظر مخالف وجود دارد( بنابراین قبض، شرط صحت است؛ البته فوریتِ قبض، شرط نیست

 . موضوع عقد حبس باید مالِ قابلِ بقاء باشد و در وقف هم باید قابلِ بقاء باشد.3
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 رود، وقف هم الزم است. عقدی است الزم جز در حبس مطلق که عقدی جایز است )غیراذنی( و با فوت از بین می . عقد حبس 4

 هایی با هم دارند که عبارتند از:  نکتۀ مهم: وقف و حبس هر دو منشاءِ حقّ انتفاع هستند اما تفاوت 

 توان شرطِ خیار کرد. ( در حبس می قت باشد باطل استو اگر مو دائمی استوقف،  پذیر نیست )زیرا  . در وقف، شرطِ خیار امکان1

 توان اقاله کرد )اقاله باطل است(، حبس قابل اقاله است.. وقف را نمی 2

 . در وقفِ عام، قبولِ حاکم شرط است در حبس، قبولِ حاکم نیاز نیست. 3

  س ؛ حب16(شرط، باطل و عقد، صحیح است  شودطِ عِوَض  )اگر شر  توان شرطِ عِوَض کرد چون عقدی است غیرمعوض . در وقف نمی 4

 ممکن است معوض باشد یا غیرمعوض. 

 (. 44. وقف، عقد الزم است؛ حبس، الزم است؛ اصوالً حبسِ مطلق، جایز است )ماده 5

 ح آن است که منظور از عقدِ موجِد حقّ انتفاع، حبس است.  توجه: نظرِ اَرجَ

باشند و یکدیگر شبیه هستند اما ارتباط منطقیِ آنها از نوع تَبایُن  این دو دائمی می   : هر چند که مُؤَبَّد نکته: تفاوت وقف و حبسِ  

 هایی به شرح زیر دارند: است و تفاوت 

 مانَد.. در حبس مُؤَبَّد، حابس، مالکِ عین می 1

 . در حبس مُؤَبَّد، مال، قابل خرید و فروش است. 2

 . حبس مُؤَبَّد قابل اقاله است.3

توانند حقّ خود را ساقط کنند مانند حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق در حالی که در وقف، این امکان وجود  د، منتفعین می. در حبس مُؤَب4َّ

 ندارد.

 توانند حقّ خود را انتقال دهند.. در حبس مُؤَبَّد اگر شرطِ مباشرت نشده باشد، منتفعین می 5

شدنِ منتفعین باعث   النسلمقطوع اما در وقف خاص،    شودحبس خارج می   تمه یابد مال از. در حبس مُؤَبَّد اگر نسلِ منتفعین خا6

 شود.مانَد و صَرفِ امور خیریه می از بین رفتن وقف نیست و وقف باقی می 

گویند که این، ایقاع جایز است. البته باید توجه شود که حقّ انتفاع مبتنی بر اذن از    اذن در انتفاع باشد به آن    اذن. اگر 2 •

کند و هر لحظه ممکن است از اذن خود رجوع  نیست زیرا اذن، تعهدی را برای مالک ایجاد نمی   ثبات و دوامِ زیادی برخوردار 

به موجب اذن محض باشد،  یگریاز ملک د یع کسکه انتفا  یدر تمام موارددارد: »مقرر می  108کند به همین دلیل مادة  

  .«موجود باشد  ی که مانع قانون ینتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر ای مالک م

 گویند.   حقّ انتفاع از مباحاتبدهد به آن  قانون اگر حقّ انتفاع را  •

 
 مانَد. شرط به سود واقف به عهدة منتفع، شرطِ باطل است اما عقد، صحیح می 16
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«  .ید ها استفاده نمااز مباحات از آن  یک  نظامات راجعه به هر  و  ینقوان  یتتواند با رعای هرکس م دارد: »قانون مدنی اشعار می  92مادة  

 یعنی حقّ انتفاع را ممکن است قانون به شما بدهد.

است قابل نقل و انتقال است    مالی  حقّ  کیون  انتفاع چ  ل نقل و انتقال است. حقّقاب  ی مال  است. حقّ  یمال   حقّ   یکانتفاع    : حقّنکته

، رسد ی م ش به ورثه  حقّ  یرد و اگر هم بم  بدهد   ری یگ ش را به دحقّ  تواند یم منتفع    یعنی ؛  یقهر   به صورت  و چه  ی اراد  به صورت   چه

به منتفع    فقط و فقط   انتفاع را   مالک حقّ   فرضاً  یعنی )  یست قابل نقل و انتقال ن  دیگر   منتفع بود   یتِانتفاع وابسته به شخص  اگر حقّ   اما

 (.«حق را داشته باشد  ینا یگری د »نخواهد  باشد؛ به عبارت دیگر، مقصودِ وی این بوده باشد که: داده 

ماده  نکته بشود. ح  ید با  یگری د  انتفاع مانند هر حقّ  حقّقانون مدنی    45: طبق  داده  تعلّ به موجود  به معدوم  اما    گیردی نم  قق 

، از  ندارد  فرزند   آقای »الف«  در حال حاضرفرض کنید  .  به فرزندت برسد بعد از تو    ییم بگو  و سپس  یمحق را به موجود بده  توانیمی م

بعد از خودت    تأکید شود   داد و بعد   )آقای الف(   انتفاع را به خودش   حقّ  توان ی مداد اما     ویفرزنِدانتفاع را به    حقّ   توانی نم  این رو

موجود    ،حمل(. نکتۀ قابل توجّه اینکه »ق.م  45  ماده)  یم دهموجود ب  عِبَتَبه   د یبا  یم،دهوم ببه معد   یم. اگر بخواهبرسد به فرزندت  

  یححمل صح  یبرا   یتصق.م هم، مشابه این مورد را مقرر داشته: »و  851البته حمل، مشروط به اینکه زنده متولد شود. مادة    «است

 «که زنده متولد شود.  ینبر ا تملّک او منوط است یکناست ل

مزبور وجود داشته   حقّ  یجاد ا  یندر ح  که   برقرار کرد  توانی م  یاشخاص  یاشخص    ة انتفاع را فقط دربار حقّ  ، در موارد فوق:  45ماده 

  حقّ که صاحبان    ی برقرار شود و مادام  اند مدهیان  به وجود عقد    ینهم که در ح  کسانی   ی را ب  اً عبَتَ  انتفاع   حقّ ممکن است    ی باشند ول

 . گرددی م و بعد از انقراض آنها حق زائل  ی مزبور باق هستند حقّ  موجود   انتفاع

قود  ع  یسر  یک   ؛و اجاره  یع ب  مثل  د انعقود در قانون معوض   ی سر  یکباشد.    ی مجان  یاض  معوّ   تواند یم انتفاع    : عقد موجِد حقّنکته

انتفاع    موجِد حقّ  مانند عقودِ   یاند و هم مجانهم معوض   یعنی   اند ی وجهعقود هم دو    ی سر   یک  ؛یهو عار  یعه مثل هبه، ود  اند یمجان

که  (  یمجان)  رد یوض نگ ع  تواند ی مو  (  معوض)  یرد عوض بگ   تواند ی م  دهد ی مانتفاع    . مالک حقّ باشد   ی مجان  یامعوض    تواند ی مکه  

 ندارد.  ی فرق

  مسئول   نه   امین،  بهتر به عبارت    ،نیست مگر تقصیر کرده باشد مسئول مال    ینام)  است.  ینام  ، انتفاع  حقّ  موجِد  : منتفع در عقِد نکته

و   تلنخسارت  باشد   یرتقص   ینکها  مگر   است  ف ه  ام  ،پس(  کرده  تقص   ینمنتفع چون  اگر  وگرن  یراست  است  باشد مسئول    ه کرده 

 ق.م(. 52و  50،  48 مواد )ندارد   مسئولیتی 

 .ید ننما یط تفر  یا ی تعد  آن  از تحفاظ استفاده نکرده و در است سوءانتفاع  که موضوع حقّ   یاز مال  ید منتفع با:  48ماده  

 مسئول آن نخواهد بود. یهلَإمشار   ودمنتفع تلف ش  یط رتف یا ی انتفاع است بدون تعد  که موضوع حقّ  یاگر مال: 50ماده  

 منتفع ضامن تضررات مالک است:  یلدر موارد ذ:  52ماده  

 استفاده کند.که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء   یدر صورت . 1

 انتفاع باشد. بر موضوع حقّ خسارتی  بموج تیعدم رعا ینو ا ید ننما یتمالک را رعا ف مقرره از طر یط که شرا  یدر صورت . 2

 دارد:   ینهمخارج و هز ی انتفاع است دو سر حقّ که موضوعِ   مالیعِ انتفاع است. راجع به مخارج نگاهداری مالِ موضو  ق.م 49ماده  

 ل اصل ما ینگهدار مخارج .1
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 ...  و  یخروغن، ضد  ین،استفاده مثل بنز مخارج .2

شرط    ی به هر نوع  فش رال خ  توان ی صول مالای عل  ی با منتفع است. ول  مخارج استفادهبا مالک است.    یمخارج نگهدارانتفاع    حقّ   در

 را گفته است. هاآن از   یکی فقط  49ه . مادکرد

  ینکه ا  مگر  »با مالک است«[  :خواد بگه]می   تیس که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع ن  یمال  ینگاهدار  یمه براالزمخارج  :  49ماده  

 آن شرط شده باشد. لفخ

به    برای تسهیل انتفاع استهایی که  هایی که برای انتفاع، ضرورت دارد به عهدة منتفع است مثل هزینۀ نظافت. هزینه پس هزینه 

های که برای بقای اصل مال است به عهدة مالک است مثل هزینۀ تعمیر. در وقف و  آمیزی اتاق. هزینه عهدة منتفع است مثل رنگ 

 های حفظ مال باید از منافعِ آن پرداخت شود.  حبسِ دائم هزینه 

 

 ست.انتفاع را گفته ا رفتن حقّ یناز ب یهاراه ق.م   51: ماده  نکته

 : رودی م یناز ب یرانتفاع در موارد ز  حقّ

پایان مّدت حقّ انتفاع در رُقبی به این علّت موجبِ از بین رفتن حقّ    .رودی م  ین انتفاع از ب  حقّ   تمام شودت  ت: اگر مّدمّد  یانقضا   .1

 ن باشد.ت باید معیّانتفاع است زیرا در رُقبی، مّد 

؛ ممکن است تلفِ کل باشد یا بعض؛ در مورد تلفِ کل باید گفت: حقّ  رود ی م  ینانتفاع از ب  برود حقّ  ینمال: اگر مال از ب  تلف  .2

حقّ    ،ماندهرود و نسبت به مقدار باقیرود؛ در مورد تلفِ بعض باید گفت: نسبت به آن مقدار از بین می کل از بین می انتفاع به طور 

)در مورد اینکه آیا متعلّقِ حقّ انتفاع باید در زمانِ موجد سبب    .مانده هم نتوان انتفاع بُردد مگر آنکه از مقدار باقی مانَانتفاع باقی می 

ه  موجود باشد یا وجود آن در زمان آیند  است باید در زمان تشکیل عقد، متعلق آن موجود باشد یا مثلً اگر سبب حقّ انتفاع قرارداد

شود متعلّقِ حقّ  خرید کرده ولی هنوز ساخته و تکمیل نشده؛ حاال آیا این را می کند؟ مثلً شخصی آپارتمانی را پیش کفایت می 

 پذیر است.(پذیر است. توجه: وصیت به مالِ آینده هم امکان نظر داریم اما نظر غالب این است که امکان انتفاع قرار داد؟ اختلف 

، بدل را  یا ثالث  نه اتلف( و منتفع   ی تلف شود )تلفِ قهر  ثالث(   یا)اعم از خود منتفع  ی  حقّ انتفاع توسط شخصاگر مالِ موردِ نکته:  

 !(. رهینم  ینخواهد ماند )حقّ انتفاع از ب یباقکماکان ق.م حقّ انتفاع نسبت به بدلِ مذکور  791 ة بدهد؛ با وحدت ملك از ماد 

 کند.زوال حقّ انتفاع نیست فقط یِد امانیِ او را به ید ضَمانی تبدیل می نکته: تعدی و تفریِط منتفع باعث 

 : ثلکه قانون نگفته م وجود دارد  مواردیباید گفت   اشاره شده 51علوه بر دو موردِ زوالِ حقّ انتفاع که در مادة  

 « : چون حبس مطلق، جایزِ غیراذنی استرجوع مالک در حبس مطلق. 3»

 «لقدر حبس مط  مالک. فوت 4»

. اعراضِ صاحبِ حقّ انتفاع: یعنی صاحبِ حقّ انتفاع حقّ خود را نسبت به متعلّقِ موضوع ساقط نماید که چون حقّ انتفاع یک  5»

 «شود و نه ابراءحقّ عینی است، اسقاط آن، اعراض نامیده می 

 « ل به اثر ملّی شود . فَکّ ملک: مانند مصادره شدن یا ملّی شدن ملک یعنی مثلً ملک، قدیمی باشد و تبدی6»
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انتفاع نمی 7» انتفاع است زیرا در اذن در  از  . شرطِ خیار: منظور، شرطِ خیار در عقد موجد حقّ  توان شرط خیار گذاشت )یکی 

 های وقف و حبس در این بود که در وقف، خیار شرط راه ندارد اما در حبس، خیار شرط، راه دارد.(« تفاوت 

 انتفاع به مّدت عمر او برقرار شده است مثلً در عُمری با فوتِ مالک، منتفع یا ثالث« . فوتِ کسی که حقّ 8»

 

 راجع است به انتقال موضوع   ق.م 53ماده  

  یکی   به  مالک مالش را  ،ماه   یک. بعد از  به دیگری داده است  (یقب به صورت رُ)سال    یک  ی برا  لً انتفاع را مث  حقّ  ،مالکفرض کنید  

  منتفع   در واقع در این صورت  رود ی نم  ینانتفاع از ب  حقّ   ، مالک  با فروِش   یاًفروش درست است ثان  ینا  الًاو   باید گفت  .فروشد ی م  هیگ د

جاهل باشد   اگر  دهیک خرمالاز  مال را  که    داری یخراز آن طرف،  ثالثاً    «باشد.  یندارد که مالک چه کس  ی من فرق  ی برا»  :گوید ی م

 را با مالک فسخ کند. اش معامله  تواند ی م( انتفاع وجود دارد حقّواگذاریِ  که   نداند یعنی اگر )

شود )شبیه  اگر مالک، حقوقِ خود را به منتفع واگذار کند یا منتفع، حقّ انتفاع خود را به مالک منتقل سازد حقّ انتفاع زائل می

 الذمه( مالکیت مافی 

جاهل باشد که    ]خریدار[  یهلإمنتقل    اگر  یشود ول ی انتفاع نم  حقّ  ]زوال[  نطلموجب ب   یرمالک به غ  ف از طر  ینانتقال ع:  53ماده  

 .داشت فسخ معامله را خواهد  یاراست اخت یگریانتفاع متعلق به د حقّ

 

 «.ید بنما ءعرف و عادت اقتضا یاخواهد بود که مالک قرار داده  ی به نحو  یگریانتفاع از مال د یفیاتک  یرساقانون مدنی: » 54مادة  

 

 بندی: حقوق و تکالیف مالک و منتفع: جمع

 حقوق منتفع: انتفاع متعارف، امانی بودن. 

 (. 54ها )ماده  تکالیف منتفع: حفاظت از متعلّق حق، پرداخت هزینه 

به آنها داده در مالِ موضوعِ حق   توانند در حدود اختیارات و امتیازاتی که قانونحقوق و تکالیف مالک: هر یک از مالک و منتفع می 

شود و واقف هیچگونه  تصرف کنند و رابطۀ این دو، مثل مالکانِ مالِ مشاع در مالِ مشترك نیست. در وقف هم رابطۀ مالک قطع می 

 تصرفی ندارد. 

 

 : (ق.م 108تا   93 مواد) ارتفاق حقّ

شود، این حق وابسته به ملک است و چون وابسته  ایجاد می   اموال غیرمنقولِ اصلی )ذاتی(حقّ ارتفاق حقّی عینی است که نسبت به  

انتقال نیست. حقّ ارتفاق، غیرقابل تقسیم است یعنی اگر حقّ ارتفاق به نفعِ مِلکِ مشاعی وجود داشته  است به طور مستقل قابل

ماند یعنی تقسیمِ آن ملک  کاء تقسیم شود این حق برای هر یک از مالکان یا شرکاء قدیم باقی می باشد و سپس آن ملک بین شر
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تواند برای مّدت محدودی  تأثیری در حقّ ارتفاقِ آنها ندارد. حقّ ارتفاق دائمی است البته در برخی موارد دائمی نیست یعنی مالک می 

 )اعراض(. حق اختیار دارد پس از مّدتی آن را اسقاط کند   مثلً صاحبِیا برای دیگری حقّ ارتفاق ایجاد کند 

 میگه: »ارتفاق حقّی است برای شخصی در ملک دیگری«؛   93مادة  

.  یگرید  لکِ در مِ  شخص  برای   تاس   ی ارتفاق حقّ  حقّ  ، ماده  ین. طبق اکه تعریف مناسبی نیست  ارتفاق است  حقّ  یف ق.م تعر  93  ماده

شامل   ، آن یفتعر  یرا ز  یستماده جامع هست اما مانع ن ین ا تعریف   .اریغاَ انعِ افراد باشد و هم م تمامِ  هم جامعِ  ید خوب با یف تعر یک

 .شودی م  یز... ن و  عیبَتَ یینع  شفعه، حقّ انتفاع، حقّ حقّ

  حق   نیا  ؛دارد  حق  رییگ د  ملکِ  یرو   ،مال  یک   مالکِ  ؛یم منقول داریرغ  مالِ  دوبدین شرح است:    ارتفاق  قّاز حیک تعریف مطلوب  

خاطر در    ینباشد. به هم  ملک  که خودش مالک  خوردی م   یبه درد کس  یعنی م به ملک است  ئارتفاق قا  . حقّیند گو  ارتفاق  حقّرا  

 . باشد انتفاع   حقّبلکه شاید ، شودی نمارتفاق گفته  حقّ میملک نداشته باش  دو . اگر  یمدو ملک داشته باش  ید ارتفاق با حقّ

 : آید ی م راه به وجود  سه ارتفاق از  : حقّنکته

 قرارداد  .1

 قانون . 2

 . اذن 3

  »اذن«   98و مادة  را  « قانون ق.م » 95را و ماده  « قراردادق.م » 94منبع داشت. ماده  سه ارتفاق  انتفاع هم مانند حقّ که حقّ   دیدیم

 است.  گفته

را    ]مقصود این ماده از »هر حقّی«، حقّ ارتفاق است[   ی در ملک خود هر حقّ  توانند ی م [اموال غیرمنقول ] كل ام  صاحبانِ:  94ماده 

ابق  که مط  تس ا   یعقد و    دادقرار تابع    برداری[ ]کیفیت بهره   استحقاق  یفیتصورت ک  یندهند در ا  قرار  ری یگ که بخواهند نسبت به د

 [. گنجانده نشده باشد تابع عرف است یزی و اگر در قرارداد چ]  شده است داده حق  ،آن

  تواند ی نم  ینزم  یا صاحب آن خانه    است  بوده   یگری د  ۀ خان  یا  ینزم  بارانِ  آبِ  یاب  لفاض  یمجرا   ی کس  ۀخان   یا  ینهر گاه زم:  95ماده  

 او معلوم شود.  استحقاق که عدم  یورتمگر در ص ،از آن کند  یری جلوگ

مانند )  دهند ی مارتفاق    حقّ  هم  و به  بندند یم رارداد  صاحب دو ملک با هم ق   یعنی ؛  قرارداد است  ،ارتفاق  حقّ  منبعِ   یناول  :قرارداد

  عقد موجد حقّ »نگذاشته و به آن    قرارداد  نی ا  ی راب  یم. قانونگذار اس (...  ناودان و   حقّشبکه،    حقّ   ر،دَ  حقّ  ی، جرمَ   حقّعبور،    حقّ

 دهد ی م ارتفاق    که حقّ   اییههمسا  یعنی؛  باشد )رایگان(    یمجان  تواند ی م  همچنین  باشد وض  معوّ   تواند یم عقد    ین. اگویند می   «ارتفاق

 . یردنگ  یا( ض معوّ )  یردض بگ عِوَ تواند ی م

تواند از عهِد خود عدول کند زیرا عقد موجد حقّ ارتفاق، عقدی  حقّ ارتفاق، قرارداد باشد )یعنی اذن نباشد( مالک نمی  اگر مبنای

 تواند از آن عدول کند.می است الزم که مالک ن
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. اند نکرده اراده    طرفین آنیعنی  است؛    اق دادهارتف  حقّ   افرادمواقع به    یارتفاق قانون است. قانون در بعض   منبع حقّ  یندوم  :قانون

نامید بدین    «یعیارتفاق طب»  است باید نامِ این ماده را  آمده آن  از موارد    یکی  ی قانون مدن  95ماده  است. در    یاد مواردش ز  این حالت،

 .(تفاق به حکم قانون ار )یادارد   ارتفاق  حقّ رییگ د ی ر روب ی یک ییعور طب دو ملک به ط  معنا که

 ق.م  95طبیعی )از طریق قانون( مادة  ق.م شد و ارتفاقِ 94پس ارتفاقِ قراردادی )از طریق عقد( مادة 

است. اگر کسی حقّ عبور از ملکِ غیر ندارد اما صاحبِ ملک، اذن    اذنیکی دیگر از اسباب حقّ ارتفاق  غیر از دو مورد فوق،  نکته:  

پس حقّ ارتفاق ممکن است در اثر اذن به وجود    تواند از اذنِ خود رجوع کند.داده باشد که از ملک عبور کند هر موقع بخواهد می 

شود و مالک، اصوالً ملزم نیست به اذنِ خود باقی  حقّی به نفع مأذون ایجاد نمی   آید در این حالت، بر خلفِ ارتفاقِ قراردادی، هیچ

،  البته در موارد استثنایی  ؛ تواند از اذن خود رجوع کند زیرا اثرِ اذن، اباحه )به معنای عام( است نه التزامبمانَد و هر وقت بخواهد می 

 )به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد( 120. مادة  2)مانع قانونی(   108. مادة  1حقّ رجوع از اذن را ندارد: 

توجه: اگر مالک برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود، ناگزیر از رجوع باشد مسؤولِ زیانِ مأذون نیست ولی هر گاه به قصد اضرار،  

 لجبازی و انتقام از اذنش رجوع کند باید از عهدة زیانِ مأذون برآید. 

 

 است: فتصر   ةکه از موارد امار گرددبرمی  39ه ماده ب 96  ماده

انتفاعاً    یا  یناًنسبت به آن چشمه ع  دیگری   اینکه   مگرت  اس   ینصاحب زم  یت محکوم به ملک  ی کس  ینواقعه در زم   ۀ چشم:  96ماده  

 داشته باشد.  یحقّ

محسوب    ینآن زم  مالکِ   است ملکِ  زمین   ر ی ه در زک   ی ربنا و حفر  ه  یناست و همچن  ینزم  ی هر بنا و درخت که در رو:  39ماده  

 آن ثابت شود.  لفخ ینکهمگر ا شودی م

 

 : ق.م ارتباط دارد 124ا ماده ب 97  ماده

 یا خانه    داشته صاحبِ  مرور  حقّ  یاود  آب به ملک خ  یمجرا   یگری ملک د یادر خانه   [نشانۀ تصرف ]  یماز قد   ی هر گاه کس:  97ماده  

در و شبکه و ناودان و    داشتنِ  حقِّ  یلحقوق از قب  یراست سا  همچنین  عبور او از ملک خود شود و  یامانع آب بردن    تواند ی نمملک  

 . یرهشرب و غ حقّ

  آن مجهول است که مشخص نیست در گذشته، این حقّ  گوییم سببِ این دلیل می گاهی مبنای حقّ ارتفاق، مجهول است. به نکته:  

 . ارتفاق به موجب اذن بوده است یا قرارداد

به حال    ید معلوم نباشد با  تصرف   نیا  ۀ ابقبوده و س   یه اهمس  یمختص   یوارد  یرو   ی عمارت  یرِ تسر  [ نشانۀ تصرفیم ]از قد اگر  :  124ماده  

  یه اکند و همس  ید آن را تجد   تواند یمبرداشته شود صاحب عمارت    یرسرت  عمارت و نحو آن  یبماند و اگر به سبب خراب  یسابق باق

 شده بوده است. یجاداو ا ةاجاز فِرسابق به صِ یتوضع ید ثابت نما  ینکه مگر ا  ندارد ممانعت حقّ
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توان به تصرف استناد  می نکته: اثبات حقّ ارتفاق با ادلۀ عمومیِ اثباتِ دعوا، قابل اثبات است )با سنِد رسمی هم همینطور( همچنین  

 شود.کرد یعنی تصرف در ارتفاق، دلیل بر حقّ ارتفاق است زیرا گفتیم امارة تصرف، مخصوصِ عین نیست و شامل حقوق هم می 

 

 تفاوت دارد:  « حق»با   « اذن»دو ماده راجع به اذن است.    ین. اق.م ارتباط دارد 108با ماده  98  ماده

  تواند ی ماو عبور کنند هر وقت بخواهد    لکِ مِ  اذن داده باشد که از   ، ملک  صاحبِ  یندارد ول   یر لک غعبور در م  حقّ  ی اگر کس:  98ماده  

 ارتفاقات.  یراست سا ینهمچن و  رجوع کرده و مانع عبور او بشود  از اذن خود 

خود    هر وقت بخواهد از اذنِ  تواند ی م  مالک   محض باشد   به موجب اذنِ   رییگ از ملک د  ی که انتفاع کس  یدر تمام موارد :  108ماده  

 .باشد  موجود  یمانع قانوناینکه رجوع کند مگر 

  یجاد . اذن ارودی م  کنار  و مانع   دهد ی ماذن    ،صاحب خانه   ؛شود   یگری وارد خانه دکه  مانع دارد    ی کس  فرض کنید رفعِ مانع.    یعنی :  اذن

 کند.یتعهد نم یجاد، اذن اکند ی م. اذن فقط رفع مانع کند ی نمحق 

 

   :های اجرای حقّ ارتفاقهزینه 

 ( به عهدة مالک است. حفظ مال در برابر تصرف صاحب حق ی براهزینۀ الزم برای بقاء )

 هزینۀ الزم برای استفاده به عهدة صاحب حقّ ارتفاق است.

ده ضرورت داشته باشه  انجام می نکتۀ مهم: اگر در مقامِ إعمالِ حق، دارندة حق از حدود متعارفش تجاوز نکند و عملیاتی که داره  

اگر  دارد: »ق.م مقرر می   100اما با وجود این، ضرری به مالک برسه خودِ مالک باید رفع ضرر کنه و هزینۀ الزم را بپردازد. مادة  

انه  خ  آب موجب خسارت خانه شود، مالکِ   که عبورِ  ی به هم رسد به نحو  یباشد و در مجرا خراب   یگری در خانه د  ی شخص  آبِ   ی مجرا

مجرا مانع عبور آب    ی چنانچه اگر خراب ید؛دفع ضرر از خود نما  ید مجرا اجبار کند بلکه خود او با یرِمجرا را به تعم حق ندارد صاحبِ

تواند  ی مجرا م  یر تعم  ی صورت برا  ینرفع مانع کند، در ا  ید صاحب حق با  بلکه کند    یر ت که مجرا را تعمیسشود، مالک خانه ملزم ن 

 «ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک  بدون ضرورت حقّ  یکنشود و ل ین زم یا داخل خانه 

 : یاگر خراب  ید به وجود آ  یباشد و خراب یگری دۀ در خان یآب شخص  ی اگر مجرا ینبنابرا

 ارتفاق است. حقّ  صاحبِ ةعهد  بر یرمانع از عبور آب شود تعم. 1

 ها با خود مالک است.ینه خانه و هز مالکِ  ةارت به خانه شود دفع ضرر بر عهد سبب ورود خس .2

 : وقفِ ملکی که در آن حقّ ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حقّ مزبور خللی وارد آید. نکتۀ آخر

 

 حق و اذن: ینتفاوت ب چهار

 رجوع است.  قابل  اذن یول  د رییس بگ پ  د آن راتوانیی نم ن ینفر حق داد یک به فرضاً شما اگر  یعنی ؛ یستقابل رجوع ن  ،حق. 1
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. اذن قائم به  یستقابل انتقال ن  اذن  منتقل کند اما  یگریحقش را به د  تواند ی مصاحب حق    ؛است  یگرانقابل انتقال به د  ،حق.  2

 . د یبده یگریاذن را به د د توانیی نم شمااذن دادم  شمامن اگر به  یعنی شخص است 

 .رودی م ینمأذون از ب  فوت  و چه بادهد(  ی مکه اذن   یکس)ذن  آ اذن چه با فوت ء ی ول ،رسد ی مبا فوت به ورثه  ،حق. 3

حبس مطلق چون    رود ی نم  ینب  از   حق داشته باشد و محجور بشود حق  که   ی کس  ؛ رودی نم  یناز ب (  شدن  محجور ) با حجر    ،حق.  4

 چه حجر مأذون. ذن و آ. چه حجر ء رودیم  بین اذن با حجر از  یول  رود ی نم ینحق است با حجر از ب

 : اذن با اجازه دو تفاوت دارد: نکته

  یعنی   ؛ید را بردار  ینم ماش   دهمی من به شما اذن م  فرض کنید .  شودی مداده    بعد از عملاما اجازه    شودی مداده    قبل از عملاذن  .  1

  و من سپس  د دهیی مرا انجام   انو کارت د داریی مرا بر  ماشین  شما بدون اذن من ی یعن متفاوت است؛ زها. اجید انداشتهشما هنوز بر 

 .دهمی مبعداً اجازه   من  یعنی  « ندارد یب ع» :یمگوی م

  1043و    635اذن گفته اجازه مثلً مواد    یا ها به جماده از    یلی . قانونگذار در خیسترجوع ناجازه قابل   ی رجوع است ولاذن قابل   .2

 قانون مدنی. منظور قانون از »اجازه«، »اذن« است. 

احد طرف  ی عقد   یهعار:  635  ماده  آن  موجب  به  که  ع  که   دهد یم   اجازه   یگر د  ف به طر  یناست  منتفع شود.    یناز  مجاناً  او  مال 

 . گویند   یرعتَسرا مُ دهیرنگه یو عار ری عده را مُدهنهیعار

  ی پدر جّد یا او است و هرگاه پدر  پدری جّد  یاپدر  ة اجازبه  ف باشد، موقو  یده باکره، اگر چه به سن بلوغ رس  دخترِ  نکاحِ : 1043ماده 

خواهد با او  یکه م   یکامل مرد   یبا معرف   تواند ی مصورت دختر    ینساقط و در ا  او   کند، اجازه   یقهه از دادن اجازه مضات موجّبدون علّ

زدواج مراجعه و  به دفتر ا  خاص  ی دناده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مآنها قرار د  ینکه ب  ینکاح و مهر  یط و شرا  نماید   ازدواج 

 ( 8/1370/ 14ی حلاص). ید نسبت به ثبت ازدواج اقدام نما

 

 ق.م( 91تا  55)مواد   وقف

منفعت نمود به طور دائم حبس و منافع آن را    یفاءبتوان از آن است ینرا که با بقاء ع  یاست که به موجب آن، مالک مال یقف عقد و

و وقف،    و قبول دارد   یجاببه ا  یاز ، چون ناست  عقد   .دهد ی قرار م  یعموم  یا استفاده افراد خاص و    یادر جهت خاص  مصرف    یبرا

آن    ینکه منفعت آنها مصرف ع  یلذا اموال   ؛ استفاده متعارف نمود بتوان    ین با بقاء ع  ید مال مورد وقف بااز    .نیست  یفاتی تشرعقدی  

  ین حبس ع ۀاست و الزم منفعت یلتسبو    ینحبس ع،  وقف ی قانون مدن  55. به موجب ماده  ندارد وقف  یت ، قابلیوه است مانند م

گید عین، حبس  وقتی می   منفعت کرد.  یفاء، بتوان از آن استینبماند و با بقاء ع  ی منفعت آن است که مال مورد وقف باق  یل و تسب

 راگراف ذیل است: اش در پاگی که حبس، یک ویژگی دارد و آن، دائمی بودنش است و نتیجه شود یعنی داری می 

 .شوند تفاوت وقف با بنیادهای خیریه در این است که بنیادها خیریه، حبس نمی 

قابل    ی . منفعت و حقوق مالقبض است  ابلق  ینچون فقط ع  ،شوند ی م  یدهنام  ینی شرط صحت است عقود ع  ، که در آن قبض  یعقود 

و    یون د   ، ی. اموال کلّیستند چون قابل قبض ن  یستند قابل وقف ن  یون و د   ی کلّ  اموال   . یستند ، چون قابل قبض و لمس نیستوقف ن
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  باشند. ی ه م مّبر ذِ   یکنند و قبل از آن فقط تعهد ی م  یداپ  ینیتتعهد ع  یهستند که در زمان اجرا  ی، بلکه تعهد یستند ن  ینمطالبات ع

 ق.م وقف یعنی یک نفر عین مالش را حبس کند و منافع مالش را تسبیل کند.  55طبق ماده 

  ، مال  پس از وقف،   منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیتش خارج کند و از نقل و انتقال مصون بدارد یعنی 

رود بدون آنکه به مالکیتِ  واقف از بین می   پس »حبس عین« یعنی اینکه مالکیتِ  ... نیست.  قابل فروش و هبه و مهریه دادن و

وقف نیست از اقسامِ  مِلک« است. وقتی قانون میگه حبسِ »عین« یعنی منفعت و دِین قابل   »فَکِّ  ی در بیاید و اسمِ دیگرِ آندیگر

 وقف نیست. الذمه قابل توان عین معیّن و کلّی در معین را وقف کرد؛ طبق نظرِ غالب، کلّی فیعین نیز فقط می 

ضوعِ این نهادِ  تواند مونمی   حقو    دینو    منفعتوقف کرد و    توان نتیجۀ منطقیِ لزومِ حبسِ عین این است که تنها اعیانِ اموال را می 

 حقوقی قرار بگیرد لذا وقفِ منافعِ مال به طور دائمی صحیح نیست.

مُنتها اوون امری که منافع    « رف کند.منافع را در راهی صَ»یعنی    «تسبیل منفعت».  «راه»یعنی    «سبیل»از تسبیل منفعت:    مقصود

شرط نیست یعنی    قربت   قصِد  تواند امر شخصی باشد.مور خیریه باشه یا امور اجتماعی باشد اما نمی ممکنه ا   شود در آن صَرف می 

 باشد.  خداوند یزة واقف، انگ نیاز نیست 

 شود.  یل مال حبس و منافع آن تسب  ینع ینکهوقف عبارتست از ا:  55ماده  

 دو قسم است: وقف

 )یه جور بیشتر نیست: »وقفِ بر محصور« است( خاص  وقف .1

 « است یا »وقفِ بر جهت«(محصوریر غ)یا »وقفِ بر  عام  وقف .2

 . الدبر او وقف   اند مثلمحصور ای اند ی مشخصافراد ه(  که به نفعش وقف شد  یکس) یهملَعَف  خاص: موقو  وقف

  و  ل وک  یان،جو، دانش بیمارانوقف بر دانشمندان،  مثل    ؛ (محصوریر غوقف بر  )  هستند   شماری ب  یهملَعَف موقو   یا عام: آن است که    وقف 

  جهات   وقف بر  یا وقف بر جهت باشد،  ( المنفعهعام  امور )دارد    ی که نفع عموم  ییکارها  یعنیوقف بر مصالح عامه است    یا  هنرمندان

مسجد،   یمارستان،ب سرپرست،بی  کودکانِ نگهداریِ مرکزِ ساختن مثل  بکند؛ داشته باشد  یکه نفع عموم  یکارواقف بخواهد  یعنی

 ...  و  ، کتابخانهمدرسه، راه

 شوند.غیرمستقیم منتفع می  یهملَعَف  موقو شوند اما در وقف بر جهت،  مستقیماً منتفع می  یهملَعَف  موقودر وقفِ غیرمحصور،  

  ین عام با وقف عام ا  یت بر جهت«. فرق وص  یت»وص  یا  «یرمحصوربر غ  یتکه خود دو جور است: »وص   داریم  عام«   یت»وص  یک نکته:  

 است اما وقف عام، عقد است.  یقاععام، ا یتِاست که وص

 یهملَعَف  موقو خود    ،خاص  ، چه وقف خاص و چه وقف عام. در وقفالزم استدو اراده  گیریِ آن،  برای شکل  یعنی  وقف عقد است:  نکته

است که به نفعش وقف    ایی عموم  نهادِ   ، . حاکمکند ی م   قبول   که قبول کند، حاکم   تیسن  ی و در وقف عام چون کس  کنند ی مقبول  

 است. ی عموم نباشد دادستانِ سازمانی ای ی که نهاد عموم ی شده است و در صورت

... اما در ارث    اول و  ۀ . نسل اول را طبقگویند می   « نسل»  « راطبقه»  ، در وقف  ؛ فرق دارد  در ارث   « بقه ط »با    در وقف   « طبقه»:  نکته

 .کنند ی متمام اقوام را سه طبقه 
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 و قبول وقف را گفته است: یجابق.م ا 56  ماده

 یهم لَعَف  موقواول از    ۀ قبول طبقآن کند و    معنی  ت براللراحتاً ده صک   یواقف به هر لفظ  ف از طر  یجاببه ا  شودی م وقف واقع  :  56ماده  

محصور  یرغ  یهملَعَف  موقواگر  و    ]وقف خاص[   الدباشند مثل وقف بر او  محصور   که   ی ورتدر ص  آنها  یمقام قانون قائم   یا  عَلَیه[ ]جمع موقوف  

 . صورت قبول حاکم شرط است ین در ا  ]وقف عام[ باشد  عامه  وقف بر مصالحِ  یاو 

 . (ق.م 59  ماده) خواهد ی م هم قبض   ،و قبول  یجاببر ا لوهع: وقف نکته

 .کند ی م یدا قبض داد وقف تحقق پ به  و هر وقت   شودی نموقف ندهد وقف محقق  ف موقوفه را به تصر یناگر واقف ع: 59ماده  

با خودشان  ض  ب)هم قبول و هم ق   است  یهملَ عَف  موقو  قبض با خودِ   ،ق.م: در وقف خاص  62ده  مااست؟    ی : قبض با چه کسسؤال

 . است حاکمنبود با  یمتول است و اگر  یقبض با متول ،. در وقف عاماست(

 قبول و قبض:   ۀیسمقا

 .است یهملَعَف موقو یا   یهعَلَموقوف   قبض هم با و  یهملَعَف  موقویا  یهعَلَموقوف   قبول با وقف خاص  در . 1

 . است حاکم با اگر نبود است ی قبض با متولو   قبول با حاکم وقف عام  در . 2

است و اگر    یکاف  ی ل اوّ  طبقه   نند و قبض کیخود آنها قبض م   ]وقف خاص[   محصور باشند   یهم، لَعَف موقو که    ی صورتدر  :  62ماده  

 . کند ی مقبض  حاکم  االو وقف   یِول مت  [عام]وقف  وقف بر مصالح عامه باشد  یامحصور یرغ یهملَعَف  موقو 

  ة ماد  یرِاستثناء دارد: وِفقِ قسمتِ اخ  یکمورد    یناست و ا  یهمعَلَقبض با موقوف    االصولی ق.م در وقف خاص عل  62  ةطبق ماد :  نکته

قرار داده باشد، قبض با خودش است؛    یمحجور باشند و واقف خود را متول  یهمعَلَکه موقوف    یاستثنائاً در وقف خاص  یقانون مدن  63

 .خواهد ی قبض نم یعنی

  خود قرار داده باشد قبضِ   یرا برا   تولیت   فواق   اگر خودِ و    کنند ی م از جانب آنها موقوفه را قبض    ینمحجور  یِ و وص  ی ول:  63ماده  

 .کند ی م  یتاو کفا خودِ

واقع    ی عقد   باشد   صورت نگرفته بض  هنوز ق  لی و   تحقق پذیرد و قبول    یجابا  ی . وقتخواهیمی مرا    قبض و    قبول   ، یجابا: در وقف  نکته

  ؛ قبل از قبض   ۀ مرحل (ک ی  بررسی کنیم: ه را  دو مرحل  بایستی  در وقف  یه. حال شودی معقد واقع    محقق شد قبض    است و وقتی   نشده

  یعنی دوم    ۀمرحل  ی قانون مدن  16و ماده    تحلیل کردهرا    قبض   ل ازقب  ییعنل  اوّ  ۀ مرحل  یدنقانون م  06اده  . مبعد از قبض  ۀمرحل   دو( 

 .تبیین نموده استرا   بعد از قبض 

قبل از قبض فقط ایجاب و قبول را داریم، با این وجود هنوز عقد واقع نشده است؛ سه نکتۀ ذیل در این    قبل از قبض:  (اول  مرحله

 رسد: راستا مطلوب به نظر می 

 .است نشده  واقع  عقدی چون است  رجوع قابل طرف  دو   هر سوی  از قبول   و  ایجاب . این1

 قانون مدنی(   59به استناد ماده  . )روداز بین می  با فوت واقف. این ایجاب و قبول 2

 قانون مدنی(  59. )به استناد ماده روداز بین می  با حجر واقف . این ایجاب و قبول 3
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ماند رود و اگر این سه اتفاق نیفتند ایجاب و قبول می از بین می   فوت یا حجر واقف ،  رجوع هر دو طرف یعنی این ایجاب و قبول با  

 (. 60)ماده  17توان نتیجه گرفت که قبض، فوری نیستد. پس اینطور می تا قبض هم متعاقباً بدان بپیوند 

 . شودی مقبض بدهد وقف تمام  وقت  رواقف رجوع از وقف نکرده است ه که ی مادامبلکه   یستشرط ن ،یتفور ، در قبض: 60ماده  

به    ؛ آن را بر هم زد  توان ی نم  ریگ د ییعناست    الزم عقد    ، وقف است.  عقد وقف منعقد شده  ،بعد از قبض  بعد از قبض:  (دوم  مرحله

(  قبض و    قبول  ،یجاباپس از تحقق سه رکن )  مدانیچراکه می د  کن  ادیکم کند و نه ز  یهملَعَف  موقواز    تواند ی م نه    ،واقف  ،عبارت دیگر

 . (.مق 61  ادهم) شودگیرد و آن ملک حبس می فکِّ ملک صورت می 

  یا بدهد  ییری در آن تغ یارجوع کند  آن  از تواند ی نماست و واقف  الزم ،حصول قبضوقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و :  61ماده  

  ین مع  ی گر در ضمن عقد متول ا  یا کند    یکبا آنها شر  یا   ید نما  یهملَعَف  موقودر    داخل   را   ی کس  یا   کند را خارج    یکس   یهملَعَف  موقواز  

 دخالت کند. یت خود به عنوان تول یاقرار دهد  ی از آن متول بعد   ردهنک

مالک منافع    هم و   ن یهم مالک عاین است که    باشد   مال   مالکِ   ید واقف باگه که می ق.م    57 ةماد   منظورِ قسمتِ اولِ :  57نکتۀ مادة  

در مورد مالکیتِ منفعت، نیازی نیست که در موقع عقد، مالکِ    است.  64  ة مادو آن، قسمتِ اولِ  استثناء دارد    . این قاعده یکباشد 

)چنانچه مالکیتِ منفعت، موقتی واگذار شده باشد مثل اینکه مؤجر آن را به اجاره داده باشد: وقف چنین ملکی از سوی    منفعت باشد 

 اگر من منفعتِ مِلکم را صلح کرده باشد تواند مثلً. اگر دائمی، مالکیتِ منافع را منتقل کرده باشد نمیمالکِ عین، مُجاز است(

 توانم آن را وقف کنم. نمی

 معتبر است.معاملت  باشد که در  یتیاهل یدارا  لوهو به ع کند ی مباشد که وقف   یمالک مال  ید واقف با:  57ماده  

ارتفاق موجود   که در آن حقّ یملک  وقف ینو همچن وقف نمود  توانیماست  یگریرا که منافع آن موقتاً متعلق به د یمال: 64ماده 

 . ید آ وارد  ی مزبور خلل حقّ ه ب  ینکهاست جائز است بدون ا

  ؛ کند ی م مال را وقف    یت ارتفاق داده بعد از مّد  حقّ  اش یه همسابه    مالکینیز این مثال الزم به ذکر است:    64مادة    در مورد قسمتِ دومِ

 . رودی نم ینارتفاق از ب حقّ  در این صورت،

 نیز باید اینگونه گفت:  57مادة   مورد قسمتِ دومِ در 

 باطل است. صغیر غیرممیزو  مجنون   . وقف1ِ

 تواند اموال خود را وقف کند.  نمی  در زمان توقف. تاجرِ متوقف 2

 باشند یک حکم دارند:   یهملَعَف  موقو اگر واقف باشند یک حکم دارند اگر   سفیه و   صغیر ممیز. 3

باشند عقِد وقف صحیح است قبض با ولی یا وصی است )صحبتی از قیم به میان نیامده( اما اگر واقف، خود، متولی    یهملَعَف  موقواگر  

اگر صغیر ممیز و سفیه، واقف باشند عقد، باطل است چون صِرفاً مُضِر است البته طبق نظرِ برخی،    باشد قبضِ خودِ واقف کافی است.

 غیر نافذ است.

 
 .در بحث هبه، اگر یکی از طرفین، قبل از قبض فوت کند، عقد، باطل است به استثناءِ حجرِ متهب و نه فوتِ متهب 17
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 : ق.م ارتباط دارد 218ماده   اب 65  ماده

 . است  انیّدُ  ةازاج واقف واقع شده باشد منوط به  یانِ دُ که به علت اضرارِ  یصحت وقف: 65ماده  

معامله  :  218ماده   شود  معلوم  دهرگاه  از  فرار  قصد  ص  ینبا  طور  آن   ی ور به  شده  است.    معامله   انجام    مصوب   یحلاص)باطل 

14/8/1370) . 

 

 ارتباط دارد: ق.م  217با ماده   66  ماده

 مشروع باطل است.یروقف بر مقاصد غ: 66ماده  

 معامله باطل است. االباشد و مشروع  د یشده باشد با یح اگر تصر یشود ول یحکه جهت آن تصر  یستن الزم در معامله : 217ماده  

 

 ق.م ارتباط دارد:  348با ماده   67  ماده

ن  ی مال:  67ماده   اقباض آن ممکن  و  آن باطل  یست که قبض  ل  وقف  تنها  یکن است  و  أبر    قادر   اگر واقف  نباشد  آن  اقباض  و  خذ 

 است. یحقادر به اخذ آن باشد صح یهملَعَف  موقو 

  یع که با  یزی چ   یا ندارد    ی لیقعُ   منفعت   یاو    ت یه مالک   یزی چ  یاو فروش آن قانوناً ممنوع است و    ید که خر   یزی چ  یع ب:  348ه  ماد

 باشد. م خود قادر بر تسلّ مشتری اینکه مگرت آن ندارد باطل اس   یمقدرت بر تسل

 

 ق.م ارتباط دارد:  356با ماده   68ماده  

داخل در وقف است    شودی م محسوب    موقوفه   عینات  از توابع و متعلق  یاو عادت جزء    فبر حسب عر  یاکه طبعاً    یزیهر چ:  68ماده  

 مذکور است.  یعدر فصل ب  که ی واستثناء کند به نح آن راواقف  ینکه مگر ا

داخل در    ید نما  یعبر دخول آن در مب  تدالل  قرائن  یاود  شمرده ش   یعتابع مب  یاو عادت جزء    فکه بر حسب عر  یزیهر چ:  356ماده  

 باشند. ف جاهل بر عر ینذکر نشده باشد و اگر چه متعامل صریحاً  د است اگر چه در عق ی و متعلق به مشتر  یعب

 

 ق.م ارتباط دارد:  45با ماده   69  ماده

 «موجود.  عِ بَتَ  بهمگر  یستن یحوقف بر معدوم صح »: 69ماده  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 

 پیام کنید!  09352213175تان را به ، درخواستوکالت و قضاوت  اتجزو جهت دریافت   دکتر امید مالکریمی  2جزوه حقوق مدنی  50

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

مزبور وجود داشته    حقّ  یجاد ا  ین در ح  که   ردبرقرار ک  توان ی م  یاشخاص  یاباره شخص  انتفاع را فقط در  حقّ   ، ر موارد فوقد» :  45ماده  

  حقّ   صاحبانِ  که ی مادامبرقرار شود و    اند مدهیان  به وجودعقد    ین هم که در ح  کسانی  یرا ب  اًعبَتَ  انتفاع   حقّممکن است    یباشند ول

 « .گرددی م آنها حق زائل  و بعد از انقراضِ ی مزبور باق هستند حقّ  موجود   انتفاع

 .ذکر کرده استمشابه این موضوع را هم   45ماده . موجود  عِبَ تَ به مگر  یستبر معدوم درست ن  وقف پس 

العقد موجود باشد اما طبقاتِ  باید موجود باشند )در وقف خاص، طبقۀ اول باید زمانِ انشاء، یعنی حین  یهمعَلَموقوف  در وقف خاص،  

لی در وقف عام، نیازی نیست مثلً من بگم:  بعدی، زمانِ به وجود آمدنِ حقّ انتفاع به نفع آنها باید موجود باشند یعنی زمان اجرا( و 

، فقرا باشند« یعنی مالم را برای فقرا وقف کردم. اما فرض کنید مثلً االن اصلً فقیری نیست!! )مثلً اَلَکی!(؛ خب چی  یهمعَلَموقوف  »

توسط واقف متعذر باشد   تعیینیِ   شود: چنانچه صَرفِ منافعِ موقوفه در موردِ خاصِقانون مدنی عمل می   91مادة    2شه؟ طبق بند  می 

 وفق قانون مدنی، منافع موقوفات عامه، صَرفِ بَریّاتِ عمومیّه خواهد شد  

 معدوم باطل است.  به قع شود، نسبت به موجود درست و نسبتوا(  هم با )عاً اگر وقف بر معدوم و موجود مَ ذکر کرده   ق.م. 70  ماده

 )به صورت عَرضی(: عاً بر موجود و معدوم مَ. به صورتِ طولی صحیح است  به تَبَعِ موجود  وقف بر معدوم

 سهم معدوم باطل است. به و نسبت یحواقع شود نسبت به سهم موجود صح]عَرضی[  عاً اگر وقف بر موجود و معدوم مَ: 70ماده  

 آید:توان وحدتِ ملك گرفت و چند نتیجه به وجود می می  70از مادة 

در وقف خاص، اگر بر شخصی که اهلیت ندارد و بر شخصی که اهلیت دارد وقف کنم نسبت به شخصِ دارای اهلیت، صحیح و    .1

 فاقد اهلیت، باطل است. نسبت به شخصِ

 ، صحیح است. یهمعَلَموقوف  قرار دهد، نسبت به واقف، باطل و نسبت به  یهمعَلَموقوف  . اگر واقف، خود را در کنار  2

ولی هنوز  کند، اگر واقف، دارای فرزندِ بلواسطه باشد  شخصی مالی را برای اوالدِ فرزنِد خود )نوه( و اوالدِ آنها )نتیجه( وقف می نکته:  

 ؛ این وقف، باطل است. صاحبِ نوه نشده باشد 

.  ارتباط داردن مدنی  قانو  91  ة ماد   اب(؛ این ماده  باطل است  یعنی)  یستن  یح وقف بر مجهول صح  مقرر داشته است که ق.م    71 ماده

عمل    91طبق ماده    عام   در وقف  ی ول  ؛آنها  فمصر   یامجهول باشند    یهملَعَف  موقو   ینکهاعم از امربوط به وقف خاص است    71  ماده

 .شودی م

 .یستن یحوقف بر مجهول صح :  71ماده  

 خواهد شد: یه عموم اتِیّر بَ فِرصَ 18عامه  موقوفات نافع م  یلدر موارد ذ:  91ماده  

 
افتد اما  شدن اتفاق نمیالمصرف موقوفات عام است و در مورد وقف خاص، صحبتی نشده است؛ در وقف خاص، معموالً مجهول  در مورد  91نکته: مادة    18

 شان تمام شود. النسل شوند یعنی نسلعلیهم مقطوعافتد مثلً موقوفشدن اتفاق میمتعذرالمصرف 

 المصرف شود باعث بطلن وقف است.   یا خاص و مجهول نکته: اگر معلوم نباشد وقف، عام است 
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 19.باشد  یندر ب ی یقنتدر مُق اینکهباشد مگر  فالمصرمجهول  هکه منافع موقوف   یدر صورت . 1

 21. باشد  20کرده است متعذر  ین که واقف مع یموقوفه در مورد خاص منافعِ  فِ رکه صَ  یدر صورت . 2

خواهد شد اما اگر    یه عموماتِ  یّربَفِ  رعامه صَ  نافع موقوفاتِ م عقد، صحیح است و    باشد   ف المصرمجهول  ه منافع موقوفپس: اگر  

 عقد، صحیح نیست.  مجهول باشند  یهمعَلَموقوف  

اگر در فرضِ سؤال، نظرِ    و تبصرة آن مهم است.  یریهسازمان حج و اوقاف و امور خ  یاراتو اخت  یلتقانون تشک  8مادة  ه مهم:  توجّ

قانون مدنی را خواستند، نظرِ قانون مدنی را بنویسید ولی اگر مطلق، سؤال پرسیدند طبق قانون اوقاف جواب دهید چون جدیدتر  

 است. 

اقف  حال که مال از ملکیتِ و  .شودی م  ارجواقف خ  یتمال از ملک  یعنی،  گیردی موقف واقع شد، فک ملک صورت    ینکهاز ا  بعد .  1  نکته

  ا ام (  داردن  یمباحات که مالک خاص  مثل) ندارد    ی موقوفه مالک خاص  مالِ  ی قانون مدن  وفق  شود؟خارج شد ملک، مال چه کسی می 

  یت شخص  یموقوفه دارا  وقتی  ست. پاس   یوق حق   یتشخص  یگفته که هر موقوفه دارا   3  ماده   (1363سال    مصوبف ) اوقا  انوندر ق

تواند بعد از تحقق وقف در  شود یعنی اصوالً واقف نمی و از ارادة واقف خارج می   شودمی   ی وقحق  شخصهمان    است مالکش  ی حقوق

  ت شرک  آید درست همون جوری که یه مال مثلً به ملکیت یکدر می یعنی به ملکیت شخص حقوقی  )  22آن دخل و تصرف کند 

  ق طل  ،ازدواج )  غیرمالیحقوق    جز   بهداشته باشد    تواند ی م   ی هر حقوق  یقیحق  شخصِ مانند  . این شخصیت حقوقی  (آید در می   یتجار

  شخص بایستی این    ، پس بنابراینو دست و پا نیز ندارد که امور جاریۀ خویش را انجام دهد   یستن  یدندقابل   یحقوق   شخصِ.  (...  و

  .دهد ی مانجام ی( متول)آن   ةیند نمارا  ی حقوق  شخص  ی کارها یعنی ؛ است  ی متول ، وقف ة یند نما .داشته باشد  ده ینو نما  یر د م ، یوقحق

 واقف.  ة یند وقف است نه نما( یرمد )  یندهنما ، یماده متول ینق.م که در ا 499  ةماد  مثل

 . گرددی نم  باطل مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او ، وقف ۀرف حظه صَلبا م  ی متول هرگاه : 499ماده  

انتفاع آورده    حقّ  مبحث   وقف را در  گذارقانون   :اینکه  ؛ توجیهانتفاع است  حقّ  یدارا  یهملَعَف  موقو  ،در وقف  کیست؟  یهملَعَموقوف  

 . است

 باشد. یمتول ینکه ندارد مگر ا یسمت االصولی عل ؟چه نقشی دارد در وقف   واقف

 

و نشر   یغو تبل یققابل مصرف در تحق  ،المصرف موقوفات مجهول آمدِدر، یریهسازمان حج و اوقاف و امور خ یاراتو اخت یلتتشکقانون  8ة طبق ماد 19

 .رسدینظر سازمان اوقاف به مصرف م   یر زو  باشد یمران موقوفات مو عُ  ی اسلم معارفینۀ کتب در زم
 منظور از متعذر بودن، متعذرالمصرف است. 20

  ید که عوا  ی و موقوفات  موقوفات متعذرالمصرفرآمد  توجه شود: »د  یریهسازمان حج و اوقاف و امور خ  یاراتو اخت  یلتتشکقانون    8به تبصرة مادة    21

در    واقف  ض رَب به غَقرَاَ  در مواردِ  اوقاف  یقتحق  یص ]ادارۀ[تشخ  با نباشد    ینظر واقف کاف   یاجرا  یانداز چند سال براگرچه با پس  تلَّق آنها به سبب  

  واقفب به نظر  قرَدر موارد اَ   االمکان یحت  شد متعارف با  عوائد زائد بر مصرف  ت ثرَک ت که به علّ ی. آن قسمت از درآمد موقوفاترسدیمحل به مصرف م

موقوفه در   درآمدِ  رفِمقصود از متعذرالمصرف آن است صَ   .یدبه مصرف خواهد رس  یریهخ  امور   مطلق قرب در  اَ  موردِ  رف گردد و در صورت نبودنِصَ

 « مقدور نباشد. به مصرف یاجعدم احت یا انتفاء موضوع و  یاو   یلت فراهم نبودن وسامصارف مقرر به علّ
. تعیین ناظر بعد از 3. تعیین متولی بعد از زوال سِمَت و  2. عزل متولی؛  1تواند حتی بعد از وقف نیز دخل و تصرف کند:  واقف میاستثنائاً در سه جا    22

 زوال سِمَت. 
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  یاست. در عقود مجان  ی مجان  عقود   . وقف جزء اند یوجههم دو    ی و بعض  یمجان  یااند  معوض   یااست. عقود    ی مجان  ی عقد   ، وقف  . 2  نکته

 : یمقاعده دار یک

و به    شودینممعوض    ،ی مجان  عقِد  بگذاریم  شرط عوض   ی ان. اگر در عقود مجیمض بگذاروَشرط عِ  توانیمی م  ی: در عقود مجانقاعده

 فرع بر عقد است. ، شرط یعنی دارد   یفرع ۀجنب  ، که شرط یلدل  این  . بهشودی مگفته  « ضوَ عِ با شرطِ  ی عقد مجان»آن 

ببخشد    واهب  به  یالم  زی او ن  هینکرط ابه ش   بخشد ی م   یگریبه د  یمال  یکس  ؛ حال فرض کنید است  یعقد مجان   یکهبه    دانیممی 

  یند گومی ض  وَعِ  با شرطِ  یعقد مجان  ،ین. به ااست  مورد شرط  ،است و خودکار  یلمورد اص  ،کتاب  یعنی؛  ( کتاب در برابر خودکار  مانند )

 نه عقد معوض. 

 عقد وقف.  جز  بهشرط عوض درست است  یق.م: در تمام عقود مجان 801ماده  

را    یعمل مشروع  یارا به او هبه کند    مالی  که متهب  کند رط  ش   تواند ی مواهب    ینهبه ممکن است معوض باشد و بنابرا:  801ماده  

 د. رَمجاناً بجا آوَ 

قانون مدنی در نظم  کتاب    72  مادةذیل    3  حاشیۀ)  کند ی نمت. شرط عوض در وقف باطل است اما وقف را باطل  اس   یعقد مجان  وقف

 . مرحوم کاتوزیان(حقوقی 

 ق.م:  74و    72  ماده : 3 نکته

خود دو جور است:  ؛ وقف بر نفس  داریم«  وقف بر نفس» به نام  بحث    یکیه »وقفِ بر غیر« داریم که با رعایت شرایطش صحیح است؛  

اشخاصِ متعددِ محصوری  یا    است  یهلَعَف  موقوواقف به تنهایی    وقف بر نفسِ واقعی و وقف بر نفسِ حکمی: در وقف بر نفسِ واقعی،

 یهم لَعَف  موقو ءِ  ز وقف بر نفسِ حکمی: واقف ج  که باطل است.  )وقف خاص(   یهم قرار داده و خودش نیز جزءِ آنها باشد لَعَف  موقو را  

منافعِ مال را به    بخش  عمدۀ . خود را متولی قرار دهد و  1دهد که نتیجۀ آن به او عاید شود:  نیست اما شرایطی در عقد قرار می 

منافع   عمدۀ . خود را ناظر قرار دهد و بخشِ 2عنوان حقّ تولیت بر دارد )اگر حقّ تولیت به اندازة فوق بردارد وقف بر نفس نیست(؛ 

 . شرط کند دیون یا سایر مخارجِ او از محلّ منافعِ مالِ موقوفه تأمین شود. 3ارت بر دارد؛ را به عنوان حقّ نظ

وقف باطل است )اگر شرطی هم باشد   عقِد  ، بنابراین خودِ وجود نداردتوجّه: طبق نظرِ غالب معموالً در وقف بر نفسِ واقعی شرط  

 آید که شرط باطل و عقد صحیح است.می وقف بر نفسِ حکمی معموالً به صورت شرط اما   شرط باطل است(

باطل است اما اگر    ، توجّه: در مورد ضمانت اجرای وقف بر نفس باید بین دو حالت، تفاوت قائل شد: اگر به صورت شرطی باشد شرط

 شرطی نباشد عقد، باطل است. 

فرض    مثلً است.  صادق    «وقف خاص »در مورد    موضوع  ین ات باید تصریح کرد  وقف بر نفس باطل اس ق.م مقرر داشته که    72  ماده

. حال تدرست اس   آقای الفنسبت به خود باطل و نسبت به ؛ در این صورت کند ی موقف    آقای الف وخود  برای  را ی الم ی کسکنید 

  یعنی؛  است  درست  «وقف بر نفس»   74  ةاما در وقف عام طبق ماد  ؛تمام وقف باطل است  ،وقف کند   خود  ای بر  مالی را  کسی   اگر مثلً

که   کند ی مفلسفه وقف   یاندانشجو  برای را ی الفلسفه است و م  یدانشجو  ی کس لًباشد. مث یهملَعَف  موقوجزو خودش  تواند ی م واقف 

نگفته  محصور را یروقف بر غ که »وقف بر مصالح عامه« را گفته است و چرا  دارد   راد یا 74اده از وقف منتفع گردد. م تواند ی م یز خود ن 
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اما    د باش   یهملَعَف  موقومصداق    تواند ی مواقف خود    وقف بر مصالح عامهچه    باشد   محصورر یر غوقف بدر وقف عام چه    یکهاست در حال

 .تواند در وقفِ خاص نمی 

 مواردی که وقف بر نفس نیست: 

. در وقف بر  5قرار دهد؛    یهملَعَف  موقو . در وقف بر جهت، واقف خود را جزو  4. وقف بر خدمه؛  3. وقف بر اقوام؛  2. وقف بر اوالد؛  1

 قرار دهد.  یهملَعَف  موقو غیرمحصور )نه محصور(، واقف خود را جزو  

مخارج خود را    یرسا  یا  یونپرداخت د  یا  نماید   یهملَعَف  موقو جزء    یا  یهلعَف را موقو   که واقف خود  یمعن  ین وقف بر نفس به ا:  72ماده  

 بعد از فوت. یاباشد  یاتراجع به حال ح  اینکه از اعماز منافع موقوفه قرار دهد باطل است 

 منتفع گردد.  تواند ی مواقع شود   یهملَعَف  موقومصداق  زی ف ناگر خود واق [محصور  یرو غ] عامه در وقف بر مصالح :  74ماده  

 است. یحو امثال آنها صح ین داقوام و خدمه و وارِ و  الد وقف بر او:  73ماده  

 .آیند ی م شخص  یدنکه به د یکسان یعنی  73 ماده   در  نیدوارِ

 خواهد بگوید تولیت با نصب است.در واقع این ماده می  .است و بحث تولیت   یراجع به متول 75  ماده

که    یهر کار  ید اما با؛ دهد  قرار  ی ول را مت نفر  یک  یا ، چند نفر، چند نفر یا  یک خود با ، خود تواند ی م وقف است. واقف  ة یند نما ، متولی

 در هنگام وقف باشد. انجام دهد  خواهد ی م

 تواند ی م   یز خود قرار دهد و ن  ی برا  نیمعیّ  تّد در م  یا  یوه الحاداره کردن امور موقوفه را مادام   یعنی   یتتول  تواند ی مواقف  :  75ماده  

]متولی، وکیلِ واقف نیست و تولیتِ متولی باید به وسیلۀ    واقف اداره کند   خودِ   اب  مجتمعاً  یا  لًمستق کند که    ن یّمع  یگری د  ی متول

یا    23]به استقلل، اجتماع، ترتیب   یگر چند نفر د  یا  یک اموال موقوفه ممکن است به    یت . تولشعبۀ تحقیقِ ادارة اوقاف گواهی شود[

  یاکه خود او    کند   رط ش   تواند ی ماقف  و  ینمنضماً اداره کنند و همچن   یا  لً مستق  یک واگذار شود که هر    واقف   ود از خ  یر غ[  24اطلق

 بداند قرار دهد.  یرا که مقتض ترتیبی  رموضوع ه  ن یدر ا  یاو   کند   یشده است نصب متول نیّکه مع ی متول

تعیین شده نصبِ  ای که از سوی واقف  )و ممکن است متولی   کند متولی را واقف تعیین می ؛  است  یقاعا  یست، عقد ن  ی متول  نصب

ممکن است یک شخص باشد   وممکن است شخصِ حقیقی باشد یا حقوقی    وممکن است خودِ واقف باشد یا دیگری    و ( متولی کند 

  وصی هم   ؛ تعییناست  )با حقّ رد(  یقاع ا  ،یمتول   کنم: تعیین. تکرار می الحیاتمعیّن قرار دهد یا مادام   برای مّدتِ  ویا متعدد باشند  

 
دومی    اگر واقف سه شخص را به نحو ترتیب به تولیت منصوب کرده باشد و اولی آن را رد کند و دومی و سومی قبول کنند؛ چون به ترتیب است، فقط   23

 تواند موقوفه را اداره کند که دومی معزول یا منعزل یا فوت شود. اختیارِ ادارة موقوفه را دارد و سومی وقتی می
فه را اداره اگر واقف چند نفر را به نحو اطلق به تولیت نصب کند و بیان کرده باشد که در صورت فوت یا حجر یکی از آنها دیگری به طور مستقل، موقو  24

اجتماعی فرض    اصوالًسپس یکی از متولیان فوت کند، در حالت اطلق، اصوالً هیچ یک از متولیان اختیار اقدام مستقل ندارد و اختیارِ آنان را    کند و

ضمیمه کند ولی کنیم مگر اینکه واقف به اختیارِ مستقلِ آنها تصریح کرده باشد و در این حالت، در صورتِ فوتِ یکی از متولیان، حاکم باید شخصی را  می

فوتِ یکی    اگر واقف تصریح کند که هر یک از آنها در صورت فوت دیگری اختیارِ اقدامِ مستقل دارد نیازی به ضمیمه کردنِ متولیِ جدید نیست و پس از

توانند بدون تصویب دیگری یچ کدام نمیتواند مستقلً اقدام کند. نکتۀ مهم اینکه در این حالت، تا زمانی که هر دو متولی موجود هستند، هاز آنها دیگر می

 اقدام کنند.  
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  یعنی ؛  رد کند  یاقبول کند و    یا  تواند ی م  متولی  و   دهد ی مرار  ق  یول نفر را مت  کیواقف   بیان کرده  76. ماده 25است  )با حقّ رد(   یقاعا

نشود به    یلتحم  یبر متول  تولیت  ینکها  یدخالت ندارد حال برا  اش اراده و    شودمی   متولی  کرد او  یینتع   ی را متول  یواقف کس  یوقت

  د و رد کنآن را    تواند ی نم   یگرو د شودی متش محکم  مَاگر قبول کند َس  خیر؟«  یا  کنیی م قبول    حاال  !شدی   ی ولتو مت: »گویند می او  

 ؛ این حالت، مثلِ صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد قبول کند  تواند ی نم یگرهم رد کند د اگر

یعنی  است    اعیقا  یکه نصب متول  دهد ی منشان    یناست. ا  یسکوت کند همچنان متول   اگر   ؟شودچه می   اگر سکوت کند : اما  سؤال

  بعداً   انتصاب مدیر برای وقف با ارادة واقف است و قبول و ردّ متولی در لزوم آن اثر ندارد اما این نکته نیز الزم به ذکر است که متولی 

 . کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی( 76ماده   1 حاشیۀ شمارة)رد  یا  کند  قبول  تواند می 

و اگر   ید رد نما تواند ی نم یگرقبول کرد د اگر و  کند رد  یاول را قب  یتبدواً تول تواند ی مقرار داده  ی که واقف او را متول ی کس: 76ماده 

، طبق  علیهِم و در وقف عامموقوف ]یعنی در وقف خاص، ادارة آن با    داده نشده باشد   قرار   ی ولکه از اصل مت  ت س ا  یرد کرد مثل صورت 

تواند شخصِ دیگری را انتخاب  مال باشد واقف می   قبضِ . اگر رد، قبل از  1. طبق نظر غالب، اگر متولی تولیت را رد کند:  ولیّ فقیهنظر  

رود و  ی را انتخاب کند زیرا بعد از اتمام وقف، ارادة واقف از بین می تواند شخصِ دیگرنمی . اگر رد، بعد از قبضِ مال باشد  2کند؛  

 . [توانم شخصِ دیگری را معیّن کنم منِ واقف نمی در این صورت،  پس  مگر شرطِ خلف شده باشد.    حقّ تغییر و دخل و تصرف ندارد

 

 :و به نوعی با آن ارتباط دارد گردد ی مبر   670به ماده  77  ماده

  لً مستق   یگراند  یا   یگریفوت کند د  هاآن   از  کی قرار داده باشد هر    یت تول  للاستق  طور   به   یشتر ب  یا دو نفر    ی هرگاه واقف برا:  77ماده  

از    یکیو بعد از فوت    یستنافذ ن  یگراند  یا  یگرید  یببدون تصو  یکهر    فتصر   باشد   قرار داده  اعو اجتمبه نحو اگر    کنند ی م  فتصر

اگر چند    ،]در بحثِ مشابه، یعنی عقد وکالت  کنند.  ف که مجتمعاً تصر  نماید ی ماست    یماندهآنکه باق  ۀیمرا ضم  ی شخص  ، حاکم  آنها

شود در حالی که در اینجا شخصی ضم  با فوتِ یکی وکالت بقیه منفسخ می   کنند عمل    که به طور اجتماعکردم  وکیل تعیین می 

 شود[می 

 .شودی مباطل   دیگری  وکالت آنهااز  ییک باشند به موت  یلماع وککه دو نفر به نحو اجت  یدر صورت: 670ماده  

 

 : اختیارات متولی

  دهد ، مال موقوفه را اجاره  وقف   ۀرف صَ  ۀبا ملحظ  یهرگاه متول دارد: »ق.م که مقرر می   499طبق مادة    :. اجاره دادن مال موقوفه1

 تواند مال موقوفه را اجاره دهد.متولی میشویم متوجّه می  « گرددی فوت او باطل نم اجاره به 

 است. قانون مدنی راجع به »متولی«  499متن مادة 

   :. فروش مال  وقفی در موارد استثنائی2

 شود.اگر بعض خراب شود ولی بقیه سالم باشد همان بعض فروخته می  •

 
 تواند رد کند. می قبول نکردهخودش متولی تا زمانی که  دارد اما  ، حقّ رد موصیوصی تا قبل از فوتِتفاوت این دو در این است که  25
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 شود.می خراب شود و این خرابی به بقیه سرایت کند، کل فروخته   اگر بعض  •

دهد که »انتفاع از آن ممکن  خرابیِ بعض فقط در صورتی جوازِ فروش را می   گوید.فوق را می   قانون مدنی، دو موردِ  89مادة  

 نباشد«

، همان بعض،  ممکن نباشد   ]بعض[  آن  انتفاع از  که ی طوربه گردد   یمشرف به خراب یاخراب  بعض موقوفههر گاه : »89ماده 

صورت تمام فروخته   یناست بشود، در ا ماندهی که باق   یبعض، سبب سلب انتفاع قسمت یِکه خراب ین مگر ا شودی فروخته م

 «.شودی م

 حاال اگر فروخته شد، حاصلِ فروش باید اَقرَب به غَرَضِ واقف تبدیل شود. 

  یهم، علموقوف   ینکه ب  یمگر در مورد  یستن  یحمال وقف، صح   یع بگه: »می   349مادة  ریزی در نتیجۀ اختلف:  خون بیم   •

که در    ی در موارد   ین مال موقوفه گردد و همچن  ی منجر به خراب  یا  د وَرَماء  د   فک سَ  یمب  که  ی اختلف شود به نحو  ید تول

 «مبحث راجع به وقف، مقرر است.

  و املكِ   ی اراض  یِد خر  یِ قانون  ۀ یحال  1مادة  که فوقاً بدان اشاره شد    ها[]ترِس ریختنِ خون   غیر از خرابی و بیم َسفکِ دِماء •

یا  وابسته به دولت    یا   ی دولت  یهاها و سازمانکه وزارتخانه   ی در موارددارد: » ها اشعار می یدولت و شهردار   یاجِ احت  موردِ 

آب    یکشمعابر، لوله  ۀ توسع  یابان، خ  یا   آهنراه جاده،    احداث  یاتوسعه   یل مرافق عامه از قب  ۀتوسع  یا یجادا  ی برا  هاشهرداری

باشند و در انجام معامله    و املك اشخاص داشته  یاراض  ید به خر  یاجاحت  عمومی  مصارف  یبرا  یرهو نفت و گاز، حفر نهر و غ

  ه عادل  متیبا پرداخت ق  ین قانوندر ا  یببه ترت  توانند ی المالک باشد مملک مجهول   یا با مالک توافق نشود    یین قیمت تع  یا

که انجام    یباشد به نحو  یضرور  یّنمع  یرمس  یامحدوده    در  طرح مورد نظر  یکه اجرا  ینمشروط به ا  یند ک نماتملّ  آن را 

های عمرانیِ دولت و  سیرِ طرح پس اگر مالِ موقوفه در مَ  «گردد.   یاعمده   یا موجب خسارتنبوده    یَسَّرمُ  یگرد  آن در محلّ

 موقوفه به دولت و شهرداری الزامی است.شهرداری باشد فروشِ مالِ  

یم  قسوقف باشد و برخی شرکاء، تقاضای ت  ،اگر بخشِ مشاعی از یک مال  ،قانون افراز و فروش املك مشاع   4طبق مادة   •

 کنند و مال، قابل افراز نباشد، باید مال، فروخته شود. 

  یز ملک از وقف جا  یمتقسدارد: »آمده است؛ این ماده مقرر می قانون مدنی    597در مادة  تقسیم ملک از وقف    :. تقسیم مال  وقفی3

 .«یست ن یزجا یهمعلموقوف   ینمال موقوفه ب یمتقس ی است ول

 صحیح است.  وقف از   ملک  است؛ افرازِ صحیح ملک از وقف  : تقسیمملک از وقفتقسیم  •

ب  یمتقس • موقوفه  ب  یمتقس  یهم:علموقوف   ینمال  مالِ تقسیمِ    کهدرحالی   یستن  یحصح  یهمعلموقوف   ینوقف  وقف منافعِ     

 . صحیح است  یهمعلموقوف بین  (26یاتمها)

علیهم حقّ درخواستِ تقسیمِ مالِ موقوفه را ندارند ولی منافعِ موجودِ وقف را  در باال گفتیم که موقوف   :. تقسیم منافع مال وقفی 4

آورند حقّ انتفاع از مال موقوف است نه مالکیتِ کاملِ  ت می توانند به تراضی میان خود تقسیم کنند چون آنچه در اثر وقف به دس می 

 آن.

 

 ی اخانه دو طبقه   یکمنافع    یممانند تقس  :به حسب اجزاء  .1که به دو شکل است:    است   مشترک  مال   منافع    قسمت »مهایات«،  اصطلح  مقصود از    26

توافق   کهین مثل ا  :به حسب زمان.  2  .ید استفاده نما  یینپا  ۀاز طبق   یگریباال و د  ۀاز طبق یکاز دو شر  یکیکه    یبترت  ین دو نفر باشد بد  ینکه مشترك ب

 باشد.  یگرید سال از آنِ  یک و  یکشر یکسال متعلق به  یک  ،مشترك ۀخان کنند که منافعِ
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منفعت    یلتحص ی که برا  یو اصلح موقوفه و امور  یر قرار نداده باشد مخارج تعم یبیکه واقف ترت  یدر صورتقانون مدنی: »  86مادة  

م است )یعنی  علیهم مقّد وقفی بر حقّ موقوف پس طبق این ماده، تعمیراتِ مالِ    « مقدم خواهد بود.  یهمعلموقوف   الزم است بر حقّ

 اول خودِ مالِ موقوفه حفظ شه و بعد نوبت به تقسیم منافع برسه(  

  ینا  یابه تفاوت و    یاشود    یمتقس  ی به تساو  یهمعلموقوف   ینبواند شرط کند که منافع موقوفه ماتی واقف مقانون مدنی: »   87مادة  

 « کند.  یمداند تقسی بدهد که هر نحو مصلحت م یگری شخص د یا ی به متول یارکه اخت

پذیر باشد که مشکلی پیش  . اگر استفادة به طور مشترك امکان 1اگر نحوة تقسیم منافع مشخص نباشد: در وقف عام دو حالت است:  

. اما  نه استفاده کنند چگوپذیر نباشد با متولی است که بگوید . اگر استفادة به طور مشترك امکان 2 کنند()همه استفاده می  آید نمی

 در وقف خاص: اگر متولی باشد و تعیین نشده باشد که چطور تقسیم کند متولی ممکن است به تساوی یا به تفاوت تقسیم کند.

 باشد. قِ به آنها می لّوقفی تصرف کند زیرا مشاعاً مُتَعتواند قبل از مشخص شدنِ حصۀ آنها، در مال نمی یهمعلموقوف نکته: 

 

 ل س مَت  متولی: اسباب زوا

 (؛یهمعلموقوف فوت متولی )نه فوتِ واقف یا   .1

قانون تشکیلت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور    یک چیز است و طبق  : جهات عزل طبق قانون مدنی)ارادی(  عزل .2

 چیزِ دیگری است: ( 1363خیریه )مصوب 

قرار داده شده است، عزل کند مگر   یرا که در ضمن عقد وقف، متول   یکس  تواند ی حاکم نم  یاواقف : »یقانون مدن  79ماده  

 «.کند ی م ینام مِّضَظاهر شود، حاکم  یمتول   یانتِعزل شرط شده باشد و اگر خ که حقّ  یدر صورت

موقوفه    منافعِ   یا   ینناظر نسبت به ع  یا   ی هر گاه متولقانون تشکیلت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: »  7ماده  

مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با    و  هانامه یین نامه و قانون و آمقرر در وقف   یفِ وظا  در انجامِ  یا  ید نما  یط تفر  یا   یتعد 

 « ... خواهد شد  ینام مِّ ضَ یا المداخلهممنوع  یا  معزول و حکم دادگاه حسب مورد   یق تحق ۀ شعب یدگیِرس 

قانون اوقاف، حکمِ عزلِ متولی را باید دادگاه    7مادة  در صورت تحقق شرایط موضوع    1376طبق رأی وحدت رویۀ سال  

 اوقاف برای صدور حکم، صالح نیست. صادر کند و شعبۀ تحقیقِ

 گواهی شود. شود تولیتِ متولی باید به وسیلۀ شعبۀ تحقیقِ ادارة اوقاف،  یادآوری: زمانی که متولی تعیین می 

شرط کرده باشد و    یرا در شخص متول  ی اگر واقف وصف مخصوصمقرر داشته: »  ی قانون مدن 80ماده  ل )غیر ارادی(: زِنعَمُ .3

 « .شودی فاقد آن وصف گردد منعزل م ی متول

ب به غَرَضِ واقف  اَقرَت نیست زیرا حاصلِ فروش به مَِس ه: اگر وقف منحل شود مثلً مالِ موقوفه به فروش برسد باعث زوالِتوجّ

 شود. تبدیل می 

 نکته: استعفای متولی باعث زوال سِمَتِ او نیست )زیرا زمانی که متولی، تولیت را قبول کند دیگر حقّ رد ندارد(. 
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 : ق.م ارتباط دارد 857با ماده  78  ماده

 .باشد  او  لعاط یا یب وتصبه   یعمال متول أناظر قرار دهد که  یبر متول تواند ی مواقف :  78ماده  

خواهد بود که    یقی ناظر به طر  اختیارات   . حدودد ینما  نیّمع   ی وص  یاتنظارت در عمل  ی نفر را برا  یک  تواند ی م   ی موص:  857ماده  

 از قرائن معلوم شود.  یامقرر داشته است  یموص

 .گذاردی م ناظر  ی کرده و بر متول یین تع ی به ناظر است. واقف متول راجع :78ماده   توضیح

 قسم است:ناظر دو 

پس    دهد.خیلی دارای قدرت نیست و بر کارهای متولی نظارت دارد. اگر تخلفی مشاهده کرد به حاکم گزارش می   :ناظر اطلعی

 متولی باید اقدامات را به اطلعِ ناظر برسانَد )+( ناظر، تخلفات را به مقامات اطلع دهد. 

استصوابی باید تصویب    مثل شورای نگهبان نسبت به مجلس است، یعنی اگر متولی بخواهد تصمیمی بگیرد ناظرِ  :ناظر استصوابی

  ید انجام دهد، با  بخواهد   ی که متول  یمیار را انجام دهد. هر کار و تصمآن ک  تواند ی نم  ی نکند متول   یبتصو   ی استصواب  ناظرِ   اگر   کند.

  ن یا  ی واببا ناظر استص  ی تفاوت متول  ؛ در این حالت، برای اقداماتِ متولی، اجازة ناظر الزم است. د کن  یب آن را تصو  ی ناظر استصواب

. بدهد   پیشنهاد  ای  ردیبگ   یمتصم  تواند ی نمناظر  در حال که    گیردی م   یرا متول  یماتتصم  یعنیاست    ی با متول  عمل  که ابتکار  است

 کند.بلکه صرفاً مصوبه را تأیید یا رد می  را بدهد  یزیچ یشنهادپ تواند ی نم که نگهبان ی شورادقیقاً مانند 

اصل عدم    طبق)   است  یلعاط  ناظر،   است که   ن یاصل بر ا  ، یاستصواب  یااست    طلعیا  یم شک کردو    یمناظر داشت  یک اگر  فرضاً  :  نکته

  ناظرِ   یزن   ینجاکه در ا  کنیم ی م  اکتفاپس به کم    هستیم   ئنمطم  که  کم را  ؛ ادیز  ایت  کم اس  زییچ  ید اگر شما شک کن  یعنی ؛  (یادهز

 کنیم. پس بدان بسنده می  دارد کمتری   قدرت یواباستص  نسبت به ناظرِ لعیاط

 

در    ینکه را عزل کنند مگر ا  متولی   توانند ینم اکم  عزل کرد. واقف و ح  توانی نمرا که نصب شده    اییمتول که    مقرر داشته   79  ماده 

او را    توانند ینمهم بکند  (  یر تقص)  یانتخ  متولی  که اگر  دارداین ماده اشعار می   ،شده باشد. در ادامه  ینیبیشعزل پ  هنگام وقف حقّ

متولی    بیان کرده  82  ماده  آخرِ  ،از سوی دیگر  (.82  ماده)کرده باشد    یرتقص  اینکه  مگر  تیساست و مسئول ن  ینام  ی عزل کنند. متول

ار  کرد او را برکن  یر کند. حال اگر تقص  یرتقص  ید است و نبا  ینام  یلاست و وک  وکیل   ی ولپس مت   کند ی مل  عم  ینی ام  یلِ وک  مثلِ

شد انگار دو    ینام  ضمِّ   یبا هم کار کنند. وقت  یکه با متول  کند ی م  یمهرا ضم  یکیحاکم    یعنی   کند یم   ین ام  ضمِّ  حاکم   کنند ینم

 .کنند ی مبا هم عمل   یمتول  همانند دو یعنی اند ی متول

عزل    که حقّ  یعزل کند مگر در صورت   است  قرار داده شده   یولمت  ،وقف  عقِد  را که در ضمنِ  یکس  تواند ی نمحاکم    یاواقف  :  79ماده  

 .کند ی م ینام  ضمِّ حاکم  شود ظاهر یول مت ت یانر خشرط شده باشد و اگ

  یبی رفتار کند و اگر ترت  یبهمان ترت   به  د یبا   یکرده باشد متول  نیّمع  یخاص   یباداره کردن موقوفه ترت  یگاه واقف براهر:  82ماده  

  لِ ی وک  لِ مث  رهیو حفظ موقوفه و غ  ینآن بر مستحقّ  یم منافع و تقس  ی آورجمع   و   اجاره و    یر راجع به تعم  ید با  ی قرار نداده باشد متول

 .ید نما عمل یینام
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  یعنی شود  ؛ منعزل می شودی م منعزل   آن صفت را از دست بدهد،  ی ولشرط کرده باشد بعداً مت   ی در متول  ی صفت  یک : اگر واقف  نکته

از   اگر آن شخص  حال د موقوفه باش  ینا یمتول است یقاض  فلن آقا چون  :واقف گفته لً مث ؛ (ق.م 80ماده ) شودی معزل   خودخودبه 

 . شودیم منعزل   یتاز تول خودخودبه   ییعن  تیسن ی ولمت ریگ او د ،آید ی م یرون قضاوت ب منصبِ

فوت   بدهد،  ترا از دس    مقصودِ واقففتِص)  رودب  ینز بوده اکه ب  یمتول  یا  )متولی تعیین نشود(  نباشد   یمتول   لً: اگر در وقف اصسؤال

 چکار کرد؟  ید را با یوقفِ بدون متول ( کند 

 سؤال جواب داده است. ینبه ا ص ناق طوربه ق.م  81  ماده

 بود.  خواهد  ه ی فق  یِّموقوفه طبق نظر ول  ةداشته باشد، ادار ن ن یّمع یِ که متول ]وقف عام[  عامه  ف در اوقا:  81ماده  

نبود    یدر وقف خاص اگر متول»:  گفتی م  لًبود. قب   ترکامل   1307قانون مدنی    81مادة  اما    تغییر کرده است  1370سال  ماده    این

  وقف در مورد    ولی  فقط وقف عام را گفته  فعلی  81  ةماد اما    ؛«ید کار را بکن  بهماننبود    یو در وقف عام اگر متول   بکنید   کار را  فلن

  است یهملَعَف  موقویا  یهعَلَموقوف   خودِ  با  ة وقف نباشد ادار  ی گفت در وقف خاص اگر متول توان ی م الل. با دو استد ساکت استخاص 

های تولیت را ندارد پس اگر موقوفه را اجاره  علیهم در ادارة وقفِ خاص، در حکم تولیت نیست و ویژگی در این حال، اختیارِ موقوف 

اجاره    ، آنان  است و پس از انقراضِ  نافذ   یهملَعَف  موقونیستند و اجاره فقط نسبت به زمانِ وجودِ آن طبقه از    499لِ حکمِ  مودهند مش

 غیرنافذ است.   یهملَعَف  موقو برای طبقۀ بعِد

 :استم یهعَلَموقوف    خودِ با ة وقفادار ن نباشد با دو استداللِ ذیل، معیّ ، اگر متولیِ خاص

فقط در مورد وقف عام است.   جدید  انونق بود. هم در مورد وقف خاص و هم در مورد وقف عام یم قانون قد   81ماده  اول:  لاستدال

در وقف خاص    یمقانون قد  دانیمی مرا نسخ نکرده است.   یمقد  قانون  در مورد وقف خاص ساکت است و ید قانون جد  رسد ی مبه نظر 

  د یانون جد توسط ق  را یت زاس   ی اقاست. پس آن قسمت همچنان ب  یهملَعَف موقو یا    یهعَلَموقوف    خودِ  با  اداره  نباشد   ی ولاگر مت   گفتی م

 است.  نگردیده نسخ

موقوفه    گفت اداره توان ی م هم  . باز کلً نسخ شده باشد  ر وقف عام و هم در وقف خاص هم د یم قانون قد  یم فرض کن دوم:  استدالل

؛  هم نباشد   متولی  است اگر   یهملَعَف  موقو یا    یه عَلَموقوف  در وقف خاص قبض با    یرا است ز  یهملَعَف  موقو یا    یهعَلَموقوف  با    در وقف خاص 

 است. یهملَعَف  موقویا  یه عَلَموقوف  بنابراین اداره هم با  است یهملَعَف  موقویا  یهعَلَموقوف  مال دست  

 

 ق.م ارتباط دارد:  672ا ماده  ب 83  ماده

  ، اگر در ضمن وقف  یاو اذن داده باشد ول  به   کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف   یضتفو   یگریرا به د   یتتول  تواند ی نم  یمتول :  83ماده  

 . یردبگ  یلوک تواند یممباشرت نشده باشد  شرطِ

 باشد. یلدر توک یل ت قرائن وکاللبه د یا یحاًر ص اینکهوکالت دهد مگر  یگریآن امر به د ی برا تواند ینم  ی در امر  یلوک: 672ماده  

 «: یل توک» یم بحث دار یکو    «یضتفو» یم بحث دار یک
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تش را به  مَِس  تواند ی نم  متولی  بدهد و خودش برود.  یگرنفر د   یکخود را به    تِمَِس  خواهد ی مخسته شده و    یمتول  یعنی  :تفویض

 پذیر نیست.تفویض اصوالً امکان کند.  یضتفو   یگرید

از کارها    ی سر  یک و    گیرد ی م   وکیلی  کارها را خودش انجام دهد. ۀهم  رسد ی نماست و    یاد خسته نشده بلکه کارش ز  ی : متولتوکیل

مانَد اما در تفویض، متولی  در وکالت، متولی می   . یردبگ   یلوک  تواند ی م  نشده باشد   مباشرت  شرطِ  یت. اگر در تولدهد ی مرا به او  

 پذیر است.وکالت اصوالً امکان   رود.می 

از    یقسمت  یاانجام تمام    یبرا  یمباشرت نشده باشد هر گاه متول   که شرطِ   ی در موقوفاتقانون اوقاف توجه شود: »  4مادة    3به تبصرة  

به   یانتخاب یلکه وک  یرا داشته باشد در صورت انجام مورد وکالت ییتوانا  ید با مزبور یل  انتخاب کند وک  یلی مربوط به موقوفه وک امورِ

  یم مق  یانمتول  ی برا   دو ماههر گاه ظرف    ابلغ خواهد شد   ه متولیاً بمراتب کتبمحوله نباشد    یفِوظا  یفاءِسازمان قادر به ا  یصتشخ

  به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوتِ   ید موضوع ننما  یلوک   ییر اقدام به تغ  ی،متول خارج از کشور،    یم مق  یانمتول  ی برا   چهار ماه و    یرانا

 « اند خواهد بود. شده انتخابیز که قبلً ن  وکلییحکم شامل  ینا شودی مزبور با ابلغ سازمان از دخالت ممنوع م یل وک  ییِتوانا عدمِ

دوم با وکیل اول است(. اگر    وکیلِ   نکته: اجرتِ وکیل با متولی است )همانطور که در عقد وکالت اگر به صورت توکیل باشد، اجرتِ

کند، حقّ تفویض  را  تولیت  استالزمتولی،  موقوفه  مال  منافع  از  متولیِ جدید  وکالت  حمۀ  بحث  می )در  باعث  تفویض  که  ،  شود 

 .(جدید با موکل باشد  الوکالۀ وکیلِحقّ

 

 ق.م ارتباط دارد:  676ا ماده  ب 84  ماده

نشده باشد    نیّ مع  التولیه حقّ ر  و اگ  المُسمی[]اجرت   دهد قرار    یعمل متول   یبرا   یجائز است واقف از منافع موقوفه سهم:  84ماده  

 عمل است. المثلاجرت  مستحقّ  ی متول

و    فدار آن قرارداد نباشد تابع عرمق  یا  الوکالهحقّ ه  خواهد بود و اگر نسبت ب  ینطرف  ینتابع قرارداد ب  یلالوکاله وکحقّ :  676ماده  

 المثل است.اجرت  مستحقّ  ل ینباشد وک ی ملَّسَعادت است اگر عادت مُ

در    و این گفته  را    ( 676)از سه مرحلۀ اشاره شده در مادة    دو مرحله ق.م    84اما ماده  ؛  است  تر کامل   در باب وکالت ق.م    676  ماده 

 سه مرحله دارد:  یهالتول. حقّ گیردی م  یهالتولو حقّ  کند ی نمکار   یمجان متولی  است. صواقع ناق

 . (یمسَالمُ اجرتدریافت کند )  چقدر ی کرده که متول ص مرحله اول: واقف مشخ

موقوفه را به عنوان    یانه درآمد سال  درصد   یمن  ی ولگفته مت   ف رع  لً . مثیمدار   صمشخ   ف عر  یک   ی نگفته ول   یزی مرحله دوم: واقف چ

کرده    ین یتع  فر ه عک  یماده مبلغ  ینطبق ا  ین بنابرا(  ق.م   225ماده    طبق)   گویند می   یمسَالمُاجرت  یزرا ن  ینکه ا  گیرد ی م  یه التولحقّ

 .ذکر نشده(  84اما در   ذکر شده استق.م   676مرحله در ماده   یننام دارد و ا میسَالمُرتاج

 ذکر در عقد است. ۀ ن باشد به منزلآ  منصرف  هم یح رکه عقد بدون تص ی ورو عادت به ط  ف در عر یبودن امر  ف متعار: 225ماده  

المثل اجرت   مستحقّ  یول صورت مت  نیه در اک باشد  نکرده    ین یرا تع  ه یالتولقّح  نه واقف و    ف نه عربدین شکل است که  مرحله سوم:  

 است. 
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  است   بدون واسطه  و مال   یرو  مستقیماً است که  یحقّ   یین ع  قّح  ؟آنها چه بود  ت . تفاورا خواندیم  ینید  و حقّ  ینیع  حقّ  :85 ماده

 خواهند ی م  یهملَعَف  موقو  ی. وقترسد یمبه مال    شخص  یک  یقطر  از  یعنیمال است   یرو  یممستقیراست که غ  یحقّ   ینید  اما حقّ

  حقّ   ، شانکرد حقّ  صسهم هر کدام را مشخ  ی متول  ی . وقتیرند سهم خود را بگ   ی از متول  ید دارند با  دینی  اول حقّ  یرند سهم خود را بگ 

 .دارند ی مبر  یمو خودشان به طور مستق خواهد ینماذن  یگر که د  شودمی  ینیع

کند   فخود را تصر  ۀحص  تواند ی م   یهلَعَف  موقو  شد   نیّمع  یهملَعَف  موقواز    یک بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر  :  85ماده  

 را شرط کرده باشد. فاذن در تصر  ، واقف  اینکه مگراذن نداده باشد  ی اگر چه متول

 

  ی به طور تساو  تواند ی م ؟ واقف  شودی م  یمتقس  یهملَعَف  موقو   ینمنافع موقوفه چطور براجع به »تقسیم منافع« است.    ق.م  87  ماده

فرض را گفته و    یک   در واقع این ماده   .شودرفتار می   یاده صل عدم زبر مبنای انگفت    یزی اگر واقف چ  اما؛  کند   ص متفاوت مشخ  یا

 ض را نگفته است. فر  یک

 .است هاآنهام س  یاوتساصل بر  ( ینیدِ ی،حقّ ،یمال )داشته باشند   یزیچ یک گاه چند نفر ر: هقاعده

به    یار اخت  ینکها  یا به تفاوت و    یا شود    تقسیم  ی اوبه تس  یهملَعَف  موقو  ینابم  ۀشرط کند که منافع موقوف   تواند ی مواقف  :  87ماده  

 کند.  یم داند تقسمی  مصلحت   بدهد که هر نحو یگری شخص د یا ی متول

 .موضوع را صحبت نکرده است ینااز ق.م   87است که ماده   یادهقاعده اصل عدم ز یق.م مبنا 853 ق.م و  153  ماده

  ها آن  یبنص  یشود حکم به تساو  اختلف  آنهااز    کیر  ه  یبباشد و در مقدار نص  یجماعت  ینمشترك ماب  یهرگاه نهر :  153ماده  

 آنها موجود باشد. از  یبعض  یبِصنَ  یادتیِبر ز  یلی دل ینکهمگر ا شودی م

مقرر داشته    یگرطور د  یموص  ینکه مگر ا  شودی م  یمتقس  یهآنها بالسو  ینبه ب  ی لهم متعدد و محصور باشند موصی اگر موص:  853ماده  

 باشد. 

 

و  ) شودی مموقوفه حبس  مال  ونفروخت چ توانی نممال موقوفه را  :گویند می مواد  ینکه ا ا هم ارتباط دارند ب 349و  89، 88مواد 

  توان یم  بدان اشاره کرده استسه ماده    ینا   که  یئاستثنا  مواردِ  ی اما در بعض  ؛ (انتقال داد  توانی نم  نیز  و   هبه کرد  توانینمهمچنین  

رود. در موارد  (  ماءدِ   فکَِس)  یزیخونر  یم شود و ب  تلفاخ  یهملَعَف  موقو   ینب  ایمال موقوفه خراب شود    لًمال موقوفه را فروخت. مث 

  بیمارستان   مثلًت.  اس   تریک نزد ف  واق  فد که به ه  کنند ی م  ی کار  فِ رصَ  90  ة پولش را طبق ماد  شودی مال موقوفه فروخته م  یئاستثنا

 .زنند ی مرا اگر فروختند درمانگاه  

که انتفاع از آن ممکن نباشد در   طوری   گردد به یآن باشد که منجر به خراب  فخو  یاکه خراب شود    ی وقف در صورت یعب:  88ماده  

 عمران آن حاضر نشود.   ی برا کسی  یاد عذر باش ران آن متاست که عم یز جا یصورت
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  شود ی معض فروخته  نباشد همان بَ  ممکن   از آن  انتفاع ه  ک  ی ورگردد به ط  ی به خراب  ف شرِمُ  یاهر گاه بعض موقوفه خراب  :  89ماده  

 .شودی م تمام فروخته  صورت یندر ا ؛ است بشود یماندهکه باق قسمتی  انتفاعلب سبب س  ،عض بَ یِخراب ینکه مگر ا

  یا دماء رود  فکَِس  یمِکه ب ی شود به نحو اختلف د یتول یهملَعَف  موقو ینکه ب ی وردمگر در م یستن یحمال وقف صح  یعب: 349اده  م

 که در مبحث راجع به وقف مقرر است.  یدر موارد   همچنین مال موقوفه گردد و  یمنجر به خراب 

 .شودی م  یلواقف تبد   ضِرَب به غَقرَبه اَ آن مجاز است[ ]در جاهایی که بیعِ یع در مورد جواز بموقوفه   ین ع: 90ماده  

در   «حبس » است و باید تأکید گردد آمده 55و   47، 44حبس در مواد   ۀکلم . داریم حبس مؤبد  یابه نام حبس  لحاصط یک: نکته

 .شودقضیه تمام می واقف خارج شد و   یتِاز مالک یگرمال د ، فرق دارد. در وقف « حبس مؤبد »مواد با  ینا

مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر    حقّ   نکرده باشد حبس مطلق بوده و   ن یّمع  ی ت مّد  ، انتفاع  حقّ   ی که مالک برا  ی در صورت :  44ماده  

 خود رجوع کند.  مالک قبل از فوتِ ینکها

 27شرط صحت است. ،قبض یرهو غ  یمراعم از عُدر حبس :  47ماده  

 شود.  یل مال حبس و منافع آن تسب  ینع ینکهوقف عبارتست از ا:  55ماده  

 .گرددینموقف بر  یطی شرا یچه تحت  ؟ شودچه می  وقف منقرض شود  فِ هد  یا یهملَعَف  موقو اگر

که مال به نفعش    یکس )  لهممحبوس   یبرا  یول   شودی نمخارج  (  کنندهحبس)  بساح  ت یاست که مال از ملک  ی حبس مؤبد آن عقد 

 . شودی مانتفاع برقرار  ابد حقّ تا ( حبس شده

  ی م ئاما حبس مؤبد دا؛  گفت  موقت  بسرا ح  نیا  توانی م که  (  یقب رُ  یابود    ی مرعُ  یا  که)  انتفاع است  حقّ  موجِد  عقِد  یهمؤبد شب  حبس

 . باشد ی م یشگی به طور نامحدود و همانتفاع  حقّ قراردادِو به عبارت بهتر، است 

 حبس مؤبد با وقف:  فرق

 اما در حبس، حابس مالک است. یستمالک ن یگر در وقف، واقف د. 1

و اگر    گرددی مو به حابس بر    شودی م  آزاد  ال منقرض شدند م(  که مال به نفعش حبس شده  یکس)لهم  در حبس اگر محبوس .  2

 .رسد می  حابس نبود به وراثش 

 : یکننده در ادارۀ مال وقفاشخاص دخالت 

 
ند که قبض، شرطِ  همانطور که گفتیم متعلّقِ حقّ انتفاع ممکن است مالِ غیر، مالِ دولت، یا اموال عمومی یا مالِ موقوفه باشد. دکتر کاتوزیان معتقد بود  27

انتفاع است اما ظاهر مادة   انتفاع نیست، پس به عبارت بهتر ناظر به حبسِ عینِ مال    47صحتِ همۀ عقودِ موجدِ حقّ  است و در مورد همۀ عقودِ حقّ 

کننده باشد قبض، شرط صحت است. اما اگر از همانطور که گفتیم عقدِ موجدِ حقّ انتفاع ممکن است عقد معیّن یا نامعیّن باشد؛ اگر از عقودِ معیّنِ حبس

 کننده نباشد مانند وصیت، قبض، شرط صحت نیست.عقودِ معیّنِ حبس

،  امتناع کند   یمحقّ انتفاع از تسل  یجادکنندةو قبول، ا  یجاباگر بعد از ا  شودیمحجور شود، عقد، باطل م   یا  یرداز دو طرف بم  یکیاگر قبل از قبض    نکته:

آید که به  جود نمیشود(. در تمام عقود عینی چون قبل از قبض، عقدی واقع نشده پس رابطۀ قراردادی به وشود )یعنی قرارداد تشکیل نمیالزام نمی 

 استنادِ آن بخواهیم الزام کنیم.
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 متولی )راجع به متولی صحبت کردیم(  .1

 ناظر )راجع به ناظر صحبت کردیم(  .2

از    تواند وکیل بگیرد. وکیل گرفتن یعنی مسؤولیت متولیوکیل: اگر در ضمنِ وقف، شرط مباشرت نشده باشد متولی می  .3

 تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر اینکه واقف در ضمن وقف به وی اذن داده باشد. . متولی نمی رودبین نمی 

 شود.در مورد امین باید دید که امین در قانون در کجاها انتخاب می : امین .4

را که در ضمن عقد وقف،    یکس  تواند ی حاکم نم  یاواقف  قانون مدنی در مورد امین صحبت کرده؛ این ماده گفته: »   79مادة  

  ، ظاهر شود، حاکم ی متول یانتِشرط شده باشد و اگر خ ، عزل که حقّ ی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورت ی متول

 «.کند ی م  ینام ضمّ

  یک قرار داده باشد هر    ت یبه طور استقلل تول  یشترب  یا دو نفر    ی هر گاه واقف براقانون مدنی نیز اینگونه گفته: »  77مادة  

  یببدون تصو  یکو اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر    کنند ی مستقلً تصرف م  یگراند  یا  یگریا فوت کند، دهاز آن

که مجتمعاً   نماید ی مانده است م  یآنکه باق   ۀم یرا ضم  ی حاکم شخصها،  از آن  یکی و بعد از فوت    یستنافذ ن  یگران د  یا   یگرید

 (. !یمنظرِ غالب هم نداردر مورد این شخص، اختلف شده است که آیا نامِ این فرد، امین است یا نه ) « .تصرف کنند 

مقرر    یفدر انجام وظا  یا  ید نما  یط تفر   یا  یمنافع موقوفه تعد   یا  یننسبت به ع  ناظر  یا  ی متولهر گاه  قانون اوقاف: »  7مادة  

و حکم دادگاه حسب   یق تحق  ۀشعب یدگیمقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رس   و  هانامه یین نامه و قانون و آدر وقف 

 «خواهد شد. ین ام ضمِّ  یاالمداخله ممنوع  یا مورد معزول 

کنه یا    تعدی یا تفریط ،  ناظرو اگر    خواهد شد   ینام  ضمِّکنه    مسامحه و اهمالکنه یا    تعدی یا تفریط ،  متولیپس اگر  

 کند.  صحبت می  متولیفقط راجع به    77ولی قانون مدنی در مادة   خواهد شد  ینام ضمِّ کنه   مسامحه و اهمال

 : در مورد وقف  چند نکته

ق.م حمل، از توابعِ مبیع نیست پس از توابعِ   358: احکامِ توابع و متعلقات وقف، تابع احکامِ توابع و متعلقات بیع است و طبق  نکته

 نی را وقف کند، حمل از توابع وقف نیست مگر عرف یا تراضی بر خلف آن باشد.ستَذا اگر شخصی، حیوانِ آبِموقوفه هم نیست ل

 نکته: وقف از عقود رایگان است و علمِ تفصیلی به مورد معامله، شرط صحت نیست.

تواند موقوفه را قبض کند؛ پس اگر  باعثِ بطلنِ وقف نیست بلکه طبقۀ بعدی می   قبل از قبضعلیهِم  نکته: انقراضِ طبقۀ اولِ موقوف

کند، این وقف، صحیح  ( وقف می شتر پُنَدشت اَپُ)  28الف، زمینِ خود را بدون تعیین مساحت به شخص ب و اوالد او نسلً بعِد نسل 

 است هر چند مساحت تعیین نشده باشد.

  قبول و قبل از قبض فوت کند و مدتی بعد اوالدِ ب زمین را قبض کنند وقف، صحیح است. اگر در همین مثال، شخصِ ب وقف را  

تواند موقوفه را قبض کند و همین  بعدی می   شود بلکه طبقۀعلیهم قبل از قبض باعث بطلن وقف نمی انقراض طبقۀ اولِ موقوف 

 قبض کافی است. 

)و متولی اختیار قبول ندارد(؛ قبول و قبض، توسط هر  رورت دارد  علیهم ضنکته: در وقفِ خاص، قبول و قبض توسط همۀ موقوف 

بنابراین اگر    ندارد  یهمعلموقوف علیهم فقط نسبت به خودِ او مؤثر است و تأثیری در تحقق وقف نسبت به سهمِ سایرِ  یک از موقوف 

 
 .«شراکت»داللت دارد نه به  «ترتیب»اً بعدِ طبقه« به تَ« یا »طبقَنسلً بعدِ نسلقید عبارت » 28

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 

 پیام کنید!  09352213175تان را به ، درخواستوکالت و قضاوت  اتجزو جهت دریافت   دکتر امید مالکریمی  2جزوه حقوق مدنی  63

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 

شود که عقد فقط نسبت به  تولی باعث می شخصی مالی را به چهار نفر وقف کند و یکی از آنها را متولی قرار دهد، قبول و قبضِ م

 سهم او واقع شود.  

نیازی نیست که در زمانِ انشاءِ وقف، منافعِ موقوفه در ملکیتِ واقف باشد البته اگر این منافع، موقتی منتقل شده باشد وقف  نکته:  

 صحیح است و اگر منافع، دائمی منتقل شده باشد وقف باطل است. 

 

 : (1348)مصوب   حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  یتقانون حما نکاتی در مورد 

 بارین نخست  یبرا   اثر  قانون برخوردار خواهد بود که   ینا  یتاز حما  یموقع   یدآورنده پد   یِ حقوق ماد»  قانون فوق مقرر داشته:  22مادة  

این ماده فقط    « اجرا نشده باشد.  یاپخش و    یانشر    یاچاپ    کشوری   یچشده باشد و قبلً در ه  اجرا  یانشر    یاپخش    یاچاپ    یراندر ا

 کنه و نه حقوق معنوی. داره راجع به حقوق مادی صحبت می 

هنر و   یادانش   راه و به آن چه از  " یدآورندهپد" قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  یناز نظر اقانون اخیرالذکر مقرر داشته: » 1مادة 

 « .شودی اطلق م  "اثر" آن به کار رفته    یجادا  یا ظهور و    یاو    یانب  در   که   یروش   یا  یقهطر  بدون در نظر گرفتنِ   آید ی م  ید ابتکار آنان پد   یا

سال است. قانونی داریم    30افزار  نکته: مالکیت، در حقوقِ مالکیتِ فکری اصوالً موقت است مثلً حقوقِ مادیِ مؤلف و پدیدآورندة نرم 

 .29که نکتۀ اخیر از مادة اولِ آن مستنبط است « یایانه را یافزارهاآورندگان نرم ید از حقوق پد  یتقانون حمابه نامِ »

چاپ،    یراندر ا  بار   یننخست  یبرخوردار است که اثر، برا   یتاز حما  یدر صورت  یدآورندهپد   یِحقوقِ ماد   ی،فکر  یتکلدر حقوق مانکته:  

 .(حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یتقانون حما 22)ماده  پخش، نشر و اجرا شده باشد 

 وی، منوط به هیچ شرطی نیست.نکته: حقوق معن

مرگ    یخشود از تاری وراثت منتقل م   یا  یتکه به موجب وصا  فوق   موضوع قانون  ةیدآورند پد   یمدت استفاده از حقوق مادنکته:  

همان مدت به منظور   یباشد برامنتقل نشده   یبه کس یتبر اثر وصا یاوجود نداشته باشد   یپنجاه سال است و اگر وارث یدآورندهپد 

قانون    ین ا  6اثر مشترك موضوع ماده    یتـ مدت حما  تبصره   . یردگ  ی ( قرار میهفق  ی )ول  ی حاکم اسلم  یاردر اخت  ی استفاده عموم

 ( 31/5/1389مصوب  یخواهد بود. )اصلح یدآورندهپد  ینپنجاه سال بعد از فوت آخر

 

  خودمان  نفسبهاعتماد  خواهیممی  اگر.  کنیم  متمرکز  دیگران  به  بخشش  در  را  مانانرژی  که  است  این  اهداف  به  دستیابی  هایراه  بهترین  : ازیه توصیۀ ُمخلصانه
  اگر و کنیم القا را  هااین دیگری شخِص  در باید خواهیممی  اندیشیمثبت و امیدواری حس اگر. ببریم باال را  ماناطرافیان نفس به اعتماد کنیم سعی شود، بیشتر

را    بخشیدِن   و   دیگران  به  کمک  موجِی   اثرِ !  ما  زندگی   بر  است  دیگران«  »اثر  این  .بخواهیم  هم   دیگران  برای   خواهیممی  خودمان  برای   موفقیت 
  بر   هابخش  تأثیرگذارترین  از  یکی  آموختیم  هم  وقتی.  بود   خواهیم  دوستی«»نوع  این  ذینفع  ترینبزرگ  خودمان  که  است  این  آنها  به  مانانرژی  و  وقت  سخاوتمندانۀ

جزوۀ    دوستم   اگر  اینکه  یعنی  دیگران  اثر.  ایمداده  تغییر  خوبی  سمت  به  را  خودمان   زندگی  واقع  در  اطرافیان  وضع  بهبود  با  لذا  باشد، می  اطرافیانش  کس   هر  زندگی

 
  یطمح  ها درو ارائه داده  ینآن است. نحوه تدو  ةآورندیدبه پد  متعلق  اییانهرا  افزارِنرم  یِو معنو  یماد  یبرداربهره   نشر، عرضه، اجرا و حقّ  حقّ  :1ماده    29

نامحدود    یمعنو  ت حقوق افزار و مدّآوردن نرمیدپد  تاریخ  ( سال از30)  ی س  یافزار خواهد بود. مدت حقوق مادمشمول احکام نرم  یزن  ایرایانه  قابل پردازش

 است.
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  تشویق   را  دیگران   دربارۀ این جزوه،  مطلبی  نوشتن  با  یا   کنم  هدیه   دیگری  به   من  کند،   هدیه  من  به  را   آن  شده،  متأثر  آن  از  و  است  خوانده  را  حقوق مدنی
ام بهترین راه برای کنند. من متوّجه شده  احساس   را  مثبت  تغییرِ   و  لذت  از  موجی  هم  اطرافیانم  و  جامعه  هم  ببرم،  لذت  خودم   هم  تا  کنم  آن  خواندن  به

ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج  انرژیخواهم این است که ام میآوردن چیزهایی که در زندگیبه دست
 . هنفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کن

  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل انی دیگر که ما از آن غافل ماندهقلم و یا خطاهای انس اگر در حین مطالعه با موارد سهو
  با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم.

 
 omid_mollakarimiاینستاگرام شخصی:             1402روزرسانی جزوه: آخرین به 

با  ارشدیکارشناس  ۀ حقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یلیرو گرفتم مثل خ  یسانسمل   ینکهاز ا   بعدداستان نویسنده:   کاِر ثابت هم    یهبگم که    یدشدم؛ البته 
  ارشد یمدرک کارشناس یافتدم دسِت آخر بعد از در ادامه بِ   ینجوریکه اگه بخوام ا  یدمرس  یجهنت  ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م  یهداشتم که ماهانه  

حقوِق   یهبه    یدنرس  هایلیخ  یبرا  یدکنم. شا  یافتحقوق خوب در   یه  یتاً اداره بشم که نها  یهکارمنِد سطِح باال توو    یه  خوامیحالت م   یندر بهتر   یدکتر   یحتّ   یاو  
  یلما ف   ینا  یدوست داشتم مثل قهرمانا  یشه. همیدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم   یهبه    یدنمحسوب بشه اما من رس  وناوِج آرزوهاش  ۀخوب نقط  ِی کارمند 
  یلماف  ینبکشم و بگم »تونستم!«. از ا  یقنفس عم  یهبودِن خودم    یداز مف  یتغرور و کماِل رضا  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ   هاییتکه توو موقع  ییبه آدما

باشد. خالصه اواخر اسفند    یفرار  ی«ادار   یطمح  یهصبح به صبح کارت زدن توو  »  یا همون  «جا نشستن »یهبجنگه و از   یدکه با ینها  یزادآدم   ِی ذاِت زندگ  یمکه بگذر 
  یجاد ل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت  ین شروع کنم به خوندن! البته ا ین ل فروردببخشم و از اوّ  یشحقوِق ثابت را به لقا  یطاگرفتم ع یم ماه بود که تصم

  کننیتا شرکت م هزار   صد و ده بگن: » یا!«؛ یکه چ  یو بخون ینیبش خواییم  ی،تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت دار  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت
الله«  »بسمه ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یت نداشتم که به موفق اطمینان  !« یندار  ی مرًا شانسعُ  یهسهم  و تو بدوِن  دارنیسه هزار تا َور م  یتاً و نها

  یسِک کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر   یههشت ماه    ین کمکم کنن و ا  یر مس  ین ام خواستم که توو اِبرم؛ البته قبلشم از خانواده  یشتوانم پ   ۀبگم و با هم
خدا اوومد    یبنده  هی  ۀ بودم!«. جمل  ی راض   امیمکه از شکست داشتم، از تصم   ی رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترس  یابلندپروازانه  یریِن ش

!  رسییه م ینداشته باش که به ماش  یقینکن و  ّیه ته یاتهکه توو رو ینی ماش ی برا یچیجاسوئ  یهل برو اوّ  ی، بخر   ینماش  یه که  ینهاگر آرزوت ا گفت یتوو ذهنم که م 
شروع کردم  تا کردم. یهته  زننیمانتوشون م  یاُکت  یرو  یشهکانون هم   هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،منم بدون معّطل 

بعد از ظهر بود بهم گفت:    ۶ساعِت کاِر اوونجا تا    ینکهبا وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  یه. مثاًل با مسؤول  ُاومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    یدمخدا رو د  یهاکمک
  ۀ داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو  یمانا  ینکه! خالصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن   ۱۱و تا    یبا نگهباِن مجموعه هماهنگ کن  تونییم

  ِی هستم که در تمام   یتی متن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا  ینکهسرا«. خوشحالم از ابه فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر، یُ   شم؛یمند مشیریِن اوون زحمات بهره
سکوت تالش    یه جمله تموم کنم: »توو یمتنم رو با    خوامیو م  و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم   ( قبول شدم ی)وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر   ی قوق ح  ی هاآزمون

 !« یچههمه جا بپ   یتتموفق   یکن و اجازه بده صدا
 است.(  جهانیان پروردگار  مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی )پایان امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 را از ما دریافت کنید.   های حقوقیآزمونکنید و جزواِت  ها ارسالرساناز طریق پیامیا  پیامکرا درخواستتان  09352213175به شماره همراه 

حواس  یه  هستم؛  مالکریمی  دهۀ  امید  متولِد  و    !  ۶۰َپرِت  دیگران  به  کمک  زندگی،  در  من  اصلِی  زندگی  ارزِش  بر  تأثیرگذاری 

هایی را کنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در  که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می 

من به این جمله ایمان    های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثال حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 
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