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 دنیـمحقوق 
«2» 

 «اموال و مالکیت»

 بر اساس:

 1«رمتبط  مواد تمام  متن  »
 «رباردان  دکتر و  دکتر شهبازی  دکتر کاتوزیان،   آموزه اهی »

 داود بلدی گردآوری، تایپ و ویرایش:
 1394رتبه بیست و چهار کانون وکالی خوزستان  

                                                           
 ، بعالوه سایر مواد مرتبط قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط.98تا ماده  1ماده  مواد مطروحه در این جزوه: -1
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 مقدمه

   بارای   بناابراین  گردیاده اسات   این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محور است[ مهیاا

 باید به منبع خاص آن آزمون نیز توجه کرد  ،آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر

  در این جزوه سعی شده است بدون حذف نکته های مهم، مطالبی ساده و روان در اختیار شما دوستان قرار

 بگیرد 

 ،مواد قاانون مارتبط، باه صاورو قااورقی       در مواردی که مبحث، به قانونی غیر از قانون مدنی مرتبط باشد

 آمده است 

    در نوشتن جمالو و متن مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چندین بار ویرایش شده اسات، اماا

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال نمی باشد 

  ت و جزء ماده در متن مواد نوشته شده است، برای فهم راحت تر مواد اس [کروشه]کلماو و عباراتی که بین

 نمی باشد 

  بهترین مکمل این جزوه، تست قانون مدنی از دکتر محمد حسین شهبازی است 

  ،و  1از مطالعه گنجینه دکترکاتوزیان )قاانون مادنی در ن ام کناونی     مطلقاً بدیهی است با مطالعه این جزوه

  نمی شویمسایر کتب وی و کتب اساتید دیگر بی نیاز 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com  گو هستم.پاسخپذیرا و 

 
 1394زمستان  – داود بلدی                                                               

 
 

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

 ؛مه ریزی دقیق و منعطفبرنا 

 ؛اجرای برنامه با پشتکار قوی 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیرحفظ انگیزه. 

 

                                                           
 فراموش نشود. «نظم کنونی»ضمن مطالعه مواد، رجوع به حاشیه های دکتر کاتوزیان در  - 1
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من هرگز خسته 

 نمی شوم؛

به هر تعداد که الزم 

 بر می دارم.باشد قدم 
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 حق

 حق نام دارد؛اولین کلمه ای که در حقوق با آن آشنا می شویم ، 

 ؛حق یعنی سلطه، قدرت، اقتدار 

 اد می دهد تا بتوانند زندگی کنند؛حق امتیاز و توانایی است که قانون به افر 

 ؛عدم وجودی حق =  عدم توانایی زندگی 

  ؛مالیقسم است: حق مالی و حق غیرحق بر دو 

  ق.م؛ 955الی  11: مواد آمده است« اموال»، این قسم در قانون مدنی به عنوان مانند حق مالکیت :مالیحق 

  ن قسم، در قانون مدنی به عنوان  ای، مانند حق زوجیت، اُبُوَت )پدری(، بُنُوَت )فرزندی( و ... :غیر مالیحق

 1ق.م؛ 1256الی  956آمده است: مواد « اشخاص»

 تفاوت های حق مالی و حق غیر مالی:

  در ازای آن، پول میی دهنید. ماننید: حیق      میعنی اگر حق خود را بپردازیاست؛ قابل تقویم به پول حق مالی

 ، در ازای آن پول دریافت می کنیم.مالکیت، مالکیت فرش: اگر مالک فرشی باشیم، و آن را بفروشیم

 را فروخت؛اما حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست، چون نمی توان حق فرزندی یا حق پدری خود          

  2: ارادی و غیر ارادی.و انتقال حق مالی به دو صورت استاست؛ نقل  قابل نقل و انتقالحق مالی 

 قابل نقل و انتقال نیست؛ یچ طریقیاما حق غیر مالی به ه          

  اعراض از ملک د حق خود را از بین ببرد، مانند:یعنی صاحب مال می توان است؛ قابل اسقاطحق مالی 

 کند؛ اما حق غیر مالی قابل اسقاط نیست، پدر هرگز نمی تواند پدر بودن خود را اسقاط          

  طلبکار می تواند حقوق مالی مانند توقیف کرد. که اموال را می توان است؛ یعنی این قابل توقیفحق مالی :

 بدهکار را متوقف کند.)وثیقه(

 مالی قابل توقیف نیست.اما حقوق غیر         

      در نتیجه این مقایسه باید گفت: حق مالی در دارایی است، در حالی که حق غییر میالی خیارز از داراییی

است. به عبارت دیگر: حق مالی با مال ارتباط دارد، در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسیان ارتبیاط   

 دارد. 

  :ی و غیر مالی.حقوق مالتمام حقوق مدنی در عالم ثبوت همین دو قسم است که تعریف شد 

                                                           
1
 آیین دادرسی مدنی است.  ، قانون مدنی نیست، بلکه ادله اثباو دعوا و مشمول1335تا  1257مابقی مواد قانون مدنی )جلد سوم: مواد  - 

2
 قهری، در اثر فوو محقق می شود. - 
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 تعریف دو اصطالح 

 یعنی هرآن چه در واقع وجود دارد؛ :عالم ثبوت 

 :1یعنی آن چه در عالم ثبوت است، نزد قاضی مطرح شود تا او پی به عالم ثبوت ببرد. عالم اثبات 

 ،بلکه باید حق خود را اثبات کنیم؛ برای رأی دادن فقط ثبوت کافی نیست 

 ؛عالم اثباتواگر در دادگاه طلبم را ثابت کنم؛   --- عالم ثبوت  ؛طلب دارم xمن از           

 :است. عالم اثباتاست و آیین دادرسی مدنی کالً  عالم ثبوتحقوق مدنی کالً  در نتیجه 

 حق مالی دو قسم است

 :حق مستقیم شخص بر عین مال(، یعنی رابطه مستقیم شخص با مال: شخص + مال؛ حق عینی( 

  :مالکیت ماشین ، خانه و ... مانند: حق مالکیت . 

 :حق شخصی، طلب(؛ حق دینی( 

  :با شخص دیگر است: همان طلب است؛ شخص مستقیم رابطه و مستقیم روی مالغیر یعنی حقحق دینی 

 شخص + شخص دیگر + مالخود می رسد یعنی شخصی از طریق یک شخص دیگر به مال : 

 حق عینی بر دو قسم است

 :و وابسته به حق دیگر نیست؛یعنی حق عینی مستقل حق عینی اصلی ، 

  که وابسته به حق دیگری نیست. –مانند: حق مالکیت 

 :ق عینی وابسته به یک حق دینی است؛یعنی ح حق عینی تبعی 

 ًحق عینی تبعی به وجود بیاید. ابتدا باید یک حق دینی وجود داشته باشد تا بعدا 

 :به آن بدهکار می شویم: یعنی بانک بر ماا حاق دینای دارد. حاال باناک از ماا       ما از بانک وام می گیریم، و  مثال

طلاب خاود را    2،خاناه ماا   وثیقه )سند خانه  می خواهد که اگر بدهی خود را قرداخت نکردیم، از طریاق فارو   

 بردارد 

 حق دینی روی شخص + حق عینی تبعی روی ملک )خانه . 3: بانک دو حق دارد:در این مثال 

 

                                                           
 البته ثبوو همیشه قابل اثباو نیست. -1
 فقط از طریق دادگاه صورو می گیرد، و صاحب حق راساً نمی تواند. ،اقدام به فرو  مال مورد وثیقه -2
  زمانی که طلبکار وثیقه نداشته باشد : فقط حق دینی دارد. -3
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 عینیحقوق 

 را داشته باشند: ذیل 1: ممکن است اشخاص نسبت به اموال، عالقه های29ماده 

 مالکیت )اعم از عین یا منفعت(؛ .1

 حق انتفاع؛ .2

 حق ارتفاق به ملک غیر. .3

  :حق عینی تبعیو حق شُفعه، ق تحجیرحاین ماده به سه مورد از حقوق عینی اشاره نکرده است. 

 

 شرح حقوق عینی

 حق مالکیت

 تماام اختیااراو و حاق هماه گوناه      )در ملک خود انجام دهید. کاری هرمی تواند ترین حق عینی است، یعنی مالک  کامل

 (؛تصرف

کـرده   ءخود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون اسـتثنا  2: هر مالکی نسبت به مایملک30ماده 

 باشد.

 

                                                           
 معنی ارتباط است و ارتباط با مال حق عینی است. و من ور از عالقه ها در این ماده حق عینی است. عالقه به -1
 .«ملک»مایملک: یعنی  -2

 حقوق در قانون مدنی

 حقوق غیر مالی

مرتبط با شخصیت 
 انسان

 حقوق مالی

 حقوق دینی

 فقط در برابر مدیون قابل استناد است

 حقوق عینی

عینی 
 تبعی

.به تبع و وابسته به یک حق دینی است  

(.به تبع طلب)حق وثیقه : مانند   

 عینی اصلی

کاملترین حق: مانند حق مالکیت: حق عینی مستقل   

(م.ق 30ماده : مالک تمام اختیارات تصرف را دارد)  

 قابل استناد در برابر همة مردم
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 مالکیت دو قسم است

  1منفعت؛مالکیت عین و  مالکیت 

 عین )مثل تمام اشیاء( مثال: مالک خانه بودن، مالک ماشین بودن؛ 

 .منفعت )فایده عین، هر عینی یک فایده دارد( مثال: سکونت در منزل و سواری در ماشین 

 مالکیت سه حالت دارد:

  ؛، ماشین و...هم مالک عین و هم مالک منفعت است، مانند:  مالک خانهشخص 

 ؛: موجرمالک منفعت نیست، مانند الک عین است ولیشخص م 

  2.: مستأجرنیست ولی مالک منفعت است، مانندشخص مالک عین 

 مراتب داشتن
 عین، توابع، منافع، ارتفاق و انتفاع؛مالک کسی که مالک عین می باشد، مالک همه چیز آن مال نیز می باشد:  مالکیت عین:

 باشد، اما مالک عین نیست: مانند اجاره: مستاجر مالک منافع است با مدت محدود؛گاهی ممکن است فرد مالک منفعت  مالکیت منفعت:

 منتفع، مالک منافع و مالک عین نیست، اما در حدود متعارف حق بهره برداری از مال را دارد؛ حق انتفاع:

 مالک به منتفع اذن داده است و اذن هم قابل رجوع می باشد. مانند عاریه؛ –حق به معنی کلمه وجود ندارد  اذن در انتفاع:

 یک شخص می باشد.« اذن»، عام است، اما مخاطب «اباحه در انتفاع»همان اذن در انتفاع است با این تفاوت که مخاطب  اباحه در انتفاع:

 حق انتفاع

  تعلق ندارد، استفاده کند یک نفر حق دارد از منافع یک مال، که این منافع به او 

: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالـک  40ماده 

 خاصی ندارد استفاده کند.

 تفاوت حق انتفاع با مالکیت منفعت

  منفعات در ملاک منتفاع  باه     در مالکیت منافع ذراو منفعت در ملک مستأجر است. اما در حق انتفاع ذراو

 وجود نمی آید 

       مستأجر ]مالک منفعت است[ از مال خود  استفاده می کند.]منافعِ عاین، ملاک اوسات[. یعنای شاخص

 مالک منافع است. اما در حق انتفاع، منافع مال منتفع نیست و فقط از آن منتفع می شود. 
                                                           

1
 منفعت می گویند. ،هر مالی یا عین است و یا منفعت، به فایده عین - 

عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و ماورد   منافعق.م: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک  466ماده  -2
 اجاره را عین مستأجره می گویند.
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 مثال برای مالکیت منفعت:

 الک میوه ها )منافع  می شود، اگر بعد از اتمام مدو اجاره میوه هاایی  شخصی باغی را اجاره می کند و م

 در باغ بماند می تواند آن ها را بردارد، چون ملک )مال  اوست.

  در این مثال منظور این است که اگر باغ اجاره شده برای یک سال باشد، میوه های همان سال ملک مستأجر می شود و نه سالی دیگر. که

 ل، مستأجر حق همه گونه تصرف در ملک خود دارد: بخورد، بفروشد، اعراض کند و ... چون مال اوست.در این یک سا

 :مثال برای حق انتفاع 

       مالک یک باغ، حق انتفاع از باغ خود را به مدو یک سال به شخصی داده اسات، مالاک میاوه هاا هماان

میاوه هاا اساتفاده کناد و حاق فارو  و       مالک باغ است و منتفع در این یک سال  فقط می تواند از ایان  

اعراض و از این قبیل را ندارد، و اگر مدو انتفاع تمام شده باشد، دیگر حق ندارد از آن ها استفاده کند، 

 چون مال او نیست.

 حق ارتفاق

 ارتفاق برگرفته از رفاقت و به معنای دوستی و همراهی است، یک نوع حق انتفاع است؛ 

 فاق خاص است.)رابطه عموم و خصوص مطلق دارند(.و حق ارت حق انتفاع عام 

 تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق

 منقول است، و شامل اموال منقول نمی شود؛ مانند: خانه، زمین، ملیک و... ؛  حق ارتفاق فقط در اموال غیر

 ؛گوسفند و...منقول( وجود دارد. حق انتفاع از ماشین، باغ، فاع در هر دو )اموال منقول و غیرحق انت اما

 در حیق   امـا ؛ حیق دارد بر مال دیگری  انمالکیکی از منقول نیاز است: و مال غیردر حق ارتفاق وجود د

 منقول.بحث است. چه منقول باشد و چه غیرانتفاع یک مال مورد 

 مثال برای حق ارتفاق:

 َدر و قنجاره   جرا، حق شبکه، حقدو ملک مجاور هم هستند، مالک یکی از ملک دیگری حق عبور، حق م

 1و ناودان و یا ... دارد 

 : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.93ماده 

                                                           
 حق ارتفاق برای این است که از حق خود بهتر استفاده کنیم. -1
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 حق تحجیر

    این حق امروزه اجرا نمی شود و برخی بر این باورند که نسخ شده است، اما چون هنوز در قاانون مادنی

 وجود دارد به آن قرداخته می شود:

 مقدمه:

 ؛یعنی زمین مُرده. )یک اصطالح است، یعنی زمینی که بدون آب و علف است( 1زمین موات 

ها را مطابق مقررات مندرجه در این قـانون  و   اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن 2: اموالی که ملک27ماده 

ده کنند، مباحات نامیده می شود: ها تملّک کرده و یا از آن ها استفا آن از اقسام مختلفهمربوط به هر یک  وانین مخصوصهق

 اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و ذرع در آن ها نباشد.مثل 

 تفاوت اراضی موات با اراضی بایر

 :زمین هایی هستند که سابقه عمران و آبادی داشته اند و به تدریج به حالت موات درآمده اند،  اراضی بایر

 ؛ قدیمی خارز از شهر ها و ...مانند خانه های 

 :زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و ذرع در آن ها وجود ندارد. اراضی موات 

  :یعنی آباد کردن زمین موات؛ ؛زمین موات یعنی زنده کردن. احیایاحیاء 

که در عرف آباد کردن محسوب است،  : مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی141ماده 

 از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
  تمثیلی است. ،در این ماده: یعنی انجام  هر کاری که نشان از احیاء باشد، حصری نیست« و غیره»من ور از کلمه 

 4مالک آن قسمت می شود. 3تملّک احیاء کند،: هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد 143ماده 

                                                           
 ، میت، مُرده.مواو - 1
 ق.م . 94و  93منقول )مانند مواد مال غیر. 2ق.م   27د )مانند ماده. مالی که مالک دار1دارد:  دو معناملک در قانون  -2
3
 این ماده در عمل متروک شده است. - 
4
 مواد مرتبط:  - 

که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقالبی دولتی و یا غیر دولتای باشاد    های مواو شهری اعم از آن کلیه زمین قانون زمین شهری: 6ماده  *

و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارز  قانونی ندارد. اداراو ثبات اساناد و اماالک مکلفناد باه درخواسات       جمهوری اسالمی است  در اختیار دولت

 .توساط دولات واگاذار شاده باشاد      22/11/1357کاه از تااریخ    مگار آن  ،ها را به نام دولت صاادر نمایناد   وزارو مسکن و شهرسازی اسناد آن

می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی مواو شاهری و قاانون اراضای شاهری مصاو       های مواتی که در وثیقه  اسناد مالکیت زمین :تبصره
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 تعریف تحجیر

 فراهم نمودن مقدمات احیاء؛تحجیر یعنی شروع به احیاء ، 

  ؛هر کاری که نشان از احیاء باشدیعنی انجام 

 شد؛ در قدیم برای احیای زمین دور آن را سنگ می چیدند و به این کار تحجیر گفته می 

  ؛چینیسنگ  ---سنگ  ---حجر  ---تحجیر 

 ؛حق اولویت در احیاء یعنی تحجیر 

 در اثر تحجیر شخص مالک زمین نمی شود و فقط حق تقدم پیدا می کند. )با احیاء آن مالک می شود.(؛ 

 جیر یک حق عینی است. یعنی رابطه شخص با زمین است؛حق تح 

تحجیر است و موجب مالکیـت   [کاریهر] : شروع در احیاء، از قبیلِ سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره142ماده 

 می نماید. 1حق اولویت در احیاءنمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد 

   2حق شُفعِه          

 مانند زمین[ شریک باشند و یکی از آن ها سهم خود  هرگاه دو نفر در یک مال غیرمنقول قابل تقسیمی[

خریدار رجوع کند و ثمن را به وی بدهد و سهم فروخته ]فقط بیع[، شریک دیگر حق دارد به  را بفروشد

 شده را بگیرد.)تملّک کند  

  در اسات، مهام دو نفار باودن و     اااااااا که سهم هر کدام در ایان ماال چق   مهم نیستدر ایجاد حق شفعه

 شراکت دو نفره بودن آن هاست.

                                                                                                                                                                                                       
و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالباو اشاخاص ناشای از فارو  آن گوناه اراضای کاه        136۰

  بدهکار وصول خواهد شدمنتفی می گردد مطالباو دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال 

یاا   6که از مزایای ماواد   های مواو شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین قانون زمین شهری: 7ماده  *

شور قطعاه و یاا   استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر ک 136۰قانون اراضی شهری مصو   8

)هزار  متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عماران و احیاا    1۰۰۰قطعاتی جمعا معادل 

 .کنند در صورو عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد

با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت  5/4/1358تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی مواو شهری مصو   در مورد کسانی که به :تبصره

 های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل قرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشاکیل قروناده اعاالم   

صالح تایید گردد برابار ضاوابطی کاه در آیاین ناماه        یم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذینشده است در صورتی که تاریخ تن

 .اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد
 حق اولویت در احیاء:  یعنی حق تحجیر. - 1

2
 ایقاع معوض است.       ،شفعه  -شفعه: شفعه در لغت یعنی جفت قرار دادن   - 
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 شراکت قاعده

 اند بدون رضایت دیگری سهم خود را به هر وقتی چند نفر با هم در یک مال شریک باشند، هر کدام می تو

 1که می خواهد بفروشد.)تصرف حقوقی و نه مادی(؛

  در آن شریک بیودن +   دو نفرمنقول + مال غیر است و به این شکل به دست می آید: استثناءاما شفعه یک

 حق شفعه برای شریک دیگر.ایجاد فروش )فقط بیع( از جانب یکی از آن ها = 

 :مثال شفعه

  و شما در یک قطعه زمینی با هم شریک هستیم، ]مهم نیست به چه نسبتی، و ممکن است یکای یاک   من

 دانگ و دیگری قنج دانگ و یا هر فرض دیگری[، حال اگر من سهم خودم را در قبال مبلغای  بفروشام،  

ار رجاوع  ]فقط فروختن و نه صلح و...[ در این موقع ]قس از اطالع شما از وقوع بیع[ می توانیاد باه خریاد   

کرده و قول ]به اندازه ای که بابت معامله به من داده است[، را به وی داده و سهم فروخته شده را تملّک 

 کنید 

خود را به قصد بیع به  ]سهم[ تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حِصه قابلِ منقولِغیر گاه مالِ: هر808ماده 

را  ]سهم فروختیه شیده[   حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر

 گویند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می تملّک کند.

 :سهم مشاع نیز باید مبیع قرار گیرد  نه ثمن. نکته مهم 

 نکته:

 تا فوریت امیر   بدهدپس از اطالع باید ابتدا اظهارنامه شفیع )پس از اطالع( است: یعنی  2حق شفعه فوری

 ؛نامه در صورتی است که نتوان حق شفعه را فوراً اعمال کرد(اظهاراز بین نرود. )البته 

 )نامه می دهد و یا فوراً همیان  از وقوع بیع مطلع شود، یا اظهار در هر زمانی که شفیع )صاحب حق شفعه

هد و سهم فروخته شده را تملّک می کند و اگر خریدار پیول را نگییرد،   مبلغ داده شده را به خریدار می د

و مال را تملّک می کند و خریدار را از ملک خارز می  واریز می کند صندوق دادگستری درشفیع پول را 

 .کند

                                                           
1
 ق.م: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کالً به شخص ثالثی منتقل ]تصرف حقوقی[کند. 583ماده  - 
 : حق شفعه فوری است.ق.م 821ماده  - 2
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 حق عینی تبعی )حق وثیقه(

 (؛است )تابع حق دینیکه وابسته به یک حق دینی است. ،حق عینی تبعی، یک حق عینی 
 .یعنی باید از ابتدا یک حق دینی وجود داشته باشد تا حق عینی تبعی به وجود بیاید 

 مثال برای حق عینی تبعی:

     یک طلبکار داریم و یک بدهکار، )طلبکار حق دینی دارد ، طلبکار به بدهکار اعتماد ندارد و از بادهکار یاک ماال

این مثال طلبکار نمی تواند از مال ماورد وثیقاه )فار       را به عنوان وثیقه )گرو  می گیرد، )مانند یک فر  ، در

 1و هم منافع آن، مالِ بدهکار است. است استفاده کند، زیرا هم وثیقه

  اگر بدهکار بدهی خود را قرداخت کند، طلبکار باید فار  )وثیقاه  را باه بادهکار      طلبکار فر  را نگه می دارد

نکرد، طلبکار فر  را به دادگاه می برد و از دادگاه تقاضاا مای    اگر بدهکار بدهی خود را قرداخت ، اماقس بدهد

 و طلب خود را از آن بر می دارد. 2کند که فر  را بفروشد

 .یعنی طلبکار به تبع طلب خود بر روی مال بدهکار )فرش( حق عینی پیدا می کند 

 ه های به وجود آمدن حق عینی تبعیرا

 ؛]عقد[ قرارداد 

 تصمیم مقامات قضایی؛ 

  حکم قانون.به 

 [وثیقه قراردادی]قرارداد 

 داد است.)عقد رهن ، قرارینی تبعیساده ترین راه قیدایش حق ع  

 رضایت دارند ، طبق این قرارداد بدهکار مال خود را به  طرف دوداد می بندند )هر طلبکار و بدهکار قرار

 عنوان وثیقه به طلبکار می دهد 

 : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. 771ماده 

 رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهَن می گویند.                 

  .نیست: رهن عقد اذنی نکته  --مورد وثیقه )رهن( را عین مَرهونه می گویند. 

 3راهن الزم و از طرف مرتهن جایز است.: از طرف ، یعنیرهن یک عقد دو وجهی است 
                                                           

 منافع متصل جزء رهن محسو  می شود. -1
 وثیقه را بفروشد و یا در آن تصرف کند. فرو  فقط توسط دادگاه صورو می گیرد.طلبکار راساً نمی تواند مال مورد  -2

3
 بر آن جاری است.« عقد الزم»اما قواعد کلی  - 
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 صمیم مقامات قضایی ]وثیقه قضایی[ت

        وقتی که مدیون )بدهکار  حاضر نمی شود که وثیقه بسپارد و از طرفای طلبکاار نگاران طلاب خاود مای
]قارار تاأمین    شود، از این رو به مقاماو قضایی مراجعه می کند و ماالی از بادهکار را توقیای مای کناد     

 خواسته[ 

می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعاوا یاا در جریاان دادرسای تاا       خواهان ق.آ.د.م: 108ده ما

 به قبول آن است. مکلیخواسته نماید و دادگاه  تأمینوقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست 

 ع یا تفریط باشد خواسته در معرض تضیی ب:    دعوا مستند به سند رسمی باشد الف:

 ی به قبول درخواست تأمین می باشد در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکل ج:

 خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. د:

 و احتمالی، با در ن ر گرفتن میزان خواسته به ن ر دادگاهی است که درخواست تأمین را می قذیرد.تعیین میزان خسار تبصره:

 صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارو خواهد بود.

 :این ماده نکات

     حمایات از  خواهان در این جا می تواند، خواهان دعوای اصلی، اضافی، تقابل، و یا وارد ثالث باشد، مشروط بر ایان کاه باه

 خوانده وارد دعوا نشده باشد 

  در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه

 آ.د.م  112به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می کند. ماده 

 آ.د.م  12۰منقول. ماده و غیر توقیی اموال اعم از منقول تأمین در قانون عبارو است از 

  دادگاه مکلی به قبول دادخواست است، اما مکلی به صدور قرار تأمین نیست 

  موجود باشد: قرار تأمین بدون تودیع خسارو احتمالی است « ج»تا « الی»در مواردی که موارد 

  تأثیری در صدور قرار ندارد  سند باید قابلیت اجرا داشته باشد و تعرض به اصالت سند هیچ«: الی»در مورد بند 

  باید توسط خواهان اثباو شود «:  »در مورد بند 

  بانکی هم قذیرفته نمی شود وجه نقد باشد و حتی ضمانت نامه من ور خسارو احتمالی است  و باید «: د»در مورد بند 

  ین کنناده ممکان اسات بادوی     )میزان خسارو احتمالی : معموال ده تا بیست درصد است و دادگاه تعیا « تبصره»در مورد

 باشد و یا تجدید ن ر.

  توقیی مال از طریق دادگاه و یا از طریق اجرای ثبت )در صورتی که سند رسمی باشد . صورو می گیرد 

 .در هر صورو وقتی داین مال مدیون را توقیی کرد بر روی آن حق عینی تبعی قیدا می کند 
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 حکم قانون ]وثیقه قانونی، وثیقه قهری[

     بعضی اوقاو بدون این که طلبکار یا بدهکار بخواهد، خود قانون مال بدهکار را باه وثیقاه طلبکاار )اراده

 بدهکار و طلبکار وجود ندارد  می دهد.

  در قانون مدنی در بحث ارث: وقتی شوهر فوو می کند، زن از ]عین[ اموال غیر منقول ارث نمی برد، اما

 از قیمت آن ها ارث می برد.

 چند اصطالحتعریف 

 :بیاض یعنی سفید و زمین بیاض، زمینی که هیچ چیزی روی آن نیست، با زمیین میوات فیرق     زمین بیاض

 دارد، موات یک نوع زمین بیاض است اما بیاض می تواند موات نباشد؛

 :زمینی که روی آن یک چیزی وجود دارد. مانند بنا و درخت؛ عرصه 

 :نا و درخت اعیان می گویند.دارد، به خود بَبه آن چیزی که روی عرصه قرار    اعیان 

 ول فقط همین سه عنوان باال هستند؛منقدر مجموع، اموال غیر 

 ها ارث می برد و از قیمت آن از سه مورد باال ارث نمی برد، اما ، زن از هیچ یکوقتی شوهر فوت می کند 

 مدنی؛قانون  948و  946 منقول به بقیه وراث می رسد. مواداموال غیر خودِ

قـول و  : زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال من946ماده 

منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشـد سـهم   یک هشتم از قیمت اموال غیر

 وق می باشد.زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب ف

تبصره: مُفاد این ماده در خصوص وارث مُتَوَفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیـز  

 الزم االجراست.

  در ماده باال بعد از لفظ اعیان خالی است.)جا افتاده(!!« زمین بیاض»استاد شهبازی: جای لفظ 

  .منظور از تبصره این ماده : این که این قانون )قانون ماهوی( عطف بماسبق می شود 

 زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. ،دای قیمت امتناع کننداَ: هرگاه ورثه از 948ماده 

 منظور همان روش قانونی حق وثیقه زن است که تعریف شد. 
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 :یک خانه از دارایی او به جای مانده است، زن از این خاناه ارث نمای بارد،     شخصی )یک مَرد  فوو کرده و مثال

بلکه از قیمت آن ارث می برد. به این صورو که کارشناس خانه را قیمت گذاری می کند و از این قیمت، حساب  

 مورد زن یک هشتم و یا یک چهارم  طلبکار می شود 

  از قیمت آن می برد. به این صوو که: این خانه ای کاه ماال   یعنی خانه به سایر وراث می رسد و زن سهم خود را

 بدهکار است )من ور در این مثال سایر وراث بدهکار زن می شوند ، وثیقه طلب زن می شود )به حکم قانون  

   یعنی مال غیرمنقول به جا مانده از زوج وثیقه طلب زوجه می شود.)قهری 

  :ود و دادگاه خانه را می فروشد و طلب زوجه را می دهد.مال وثیقه زن می ش« خود به خود»در نتیجه 

 

 اموال

 تقسیم بندی های اموال :

 منقول؛منقول و غیر 

 عین و منفعت؛ 

 مثلی و قیمی؛ 

 مصرف شدنی و مصرف نشدنی؛ 

 با مالک و بی مالک؛ 

 منقول و غیرمنقولتقسیم نخست اموال:        

 منقول.قسم است منقول و غیراموال بر دو : 11ماده

 اقسام مال غیرمنقول: 

 غیرمنقول ذاتی؛ 

 غیرمنقول به واسطه عمل انسان؛ 

 غیرمنقول حکمی؛ 

 .غیرمنقول تبعی 

 

 کانال رسمی داود بلدی
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 مواد مرتبط:

  قسام   4ق.م مال غیرمنقول را تعریی کرده و گفتاه اسات کاه دو قسام دارد ]در صاورتی کاه        12ماده

نام برده است ]ذاتای و باه    12است برای دو قسمی که ماده مثال هایی  16و  15، 14، 13است![، مواد 

قسم چهاارم را باا    18و سرانجام ماده  م سوم را گفته و چند مثال زدهقس 17واسطه عمل انسان[ و ماده 

 مثال نام برده است 

 بـه  یـا  باشـد  ذاتی این که استقرار آن از اعم نمود، نقل نتوان دیگر محل به محلی از که آن است غیرمنقول : مال12ماده 

 .شود آن محل یا مال خود نقص یا خرابی مستلزم آن نقل که نحوی به ،انسان عمل واسطه

 .این ماده فقط به دو قسم مال غیرمنقول اشاره کرده است: ذاتی و به واسطه عمل انسان 

 غیرمنقول ذاتی

  نکرده است: یعنی استقرارش ذاتی است؛ تبدیل منقولغیربه و کسی آن را مالی است که از اول ذاتی بوده 
 منقول ذاتی زمیین  ال برای غیرمنقول ذاتی است، به عبارتی تنها مثق.م. غیر 13اده اولین لفظ )اراضی( در م

 است؛

 هم چنـین  و است غیرمنقول  شود، می  محسوب  بنا  جزء  عرفاً و منصوب  بنا در که هر چه و آسیا و ابنیه و  اراضی :13ماده 

 .باشد شده کشیده بنا یا زمین در دیگر مقاصد یا آب جریان برای که ها لوله است

 منقول به واسطه عمل انسانغیر

  منقول به واسطه انسان می گویند؛اتصال به زمین یا درخت به آن غیرمالی که از ابتدا منقول بوده و به دلیل 

 منقول به واسطه عمل انسان است؛غیرا و درخت و زمین چسبیده باشد به عبارت دیگر هر چیزی که به بن 

 یک اصطالح است و این طور نیست که حتماً باید انسان این کار را انجیام داده   ،غیرمنقول به واسطه انسان

 1هم غیرمنقول به واسطه انسان می گویند.)دکتر شهبازی(؛ درخت خودروباشد، حتی به 

بیه واسیطه   ] غیرمنقـول   شود، می  محسوب  نابَ  جزء  عرفاً و منصوب  نابَ در که هر چه و آسیا و ابنیه  .............. :13ماده 

 .باشد شده کشیده نابَ یا زمین در دیگر مقاصد یا آب جریان برای که ها لوله است هم چنین و است [انسان

 آن نقل که طوری باشد، به رفته به کار زمین یا نابَ در که صورتی در آن ها، امثال و مجسمه و نقاشی  پرده و : آینه14ماده 

 .است بشود، غیرمنقول آن محل یا   آن خود خرابی یا نقص موجب

                                                           
1
 و حاشایه هاای آن مای بینایم    ی و آن چه در ن م دکتر کاتوزیان در مورد این قسم از اموال غیرمنقول و غیرمنقول تبعی، با توجه به گفته های دکتر شهباز - 

جه باا تأکیاد هاای    اختالف ن ر وجود دارد. دکتر برادران نیز با ن ر دکتر کاتوزیان موافق هستند. )در این جزوه از ن ر دکتر شهبازی قیروی شده است، با تو

 وی درکالس بر روی این موضوع .
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 مثال هایی از غیرمنقول به واسطه عمیل   16و  15و ماده های  [14] همانطور که قبال گفته شد، در این ماده

 انسان آمده است؛

  این صورت منقول است، چون اگیر بیه   کار رفته باشد در غیر  در زمین یا بنا به حتماًآینه و پرده و ... باید

 کار رفته باشد، نقل آن باعث خرابی خود آن و یا محل آن می شود.

 باشد، تنهـا  شده درو یا چیده آن از قسمتی است. اگر غیرمنقول است، نشده درو یا چیده که مادام حاصل، و : ثمره15ماده 

 .است منقول قسمت آن

 درو کردن محصول؛  -حاصل به زمین بر می گردد:  چیدن ثمره  ثمره به درخت و 

  دبین می رود و منقول می شووصف غیرمنقول بودن ثمره و حاصل، پس از جدا شدن از مبداً خود، از. 

 .است غیرمنقول است نشده کنده یا بریده که قلمه، مادام و نهال و های آن شاخه و اشجار : مطلق16ماده 

 ؛صِرف درختان مطلق اشجار: یعنی 

 .مفهوم مخالف: زمانی که بریده و یا کنده شوند، منقول می شوند 

 «مال پیشاپیش منقول»

  ق.م، نظم دکتر کاتوزیان.)تراضی اشخاص(؛13از ماده  2برگرفته از مفهوم حاشیه 

 مال پیشاپیش منقول یک اصطالح است، به این ترتیب که: یک مالی اکنون غیرمنقول است و قرار است در 

آینده منقول بشود و منقول آن هم مّد نظر طرفین است: یعنی مالی که االن غیرمنقول است، منقیول فیرض   

 می شود. )در حکم منقول(؛

   یعنی احکام مال منقول بر آن بار می شود. به عبارتی اگر دعوایی بر سر این مال وجود داشته باشد، بیرای

 نقول عمل می شود. )محل اقامت خوانده(؛طبق احکام مال م ،رسیدگی جهتتعیین مرجع صالح 

 :1مثال 

  یک آجر اکنون در دست ماست: )منقول ، اگر این آجر در ساختمان به کار رفته باشد: )غیرمنقول ، اگر

از ساختمان جدا شود: )منقول  و اگر با توجه به این کاه هناوز در سااختمان اسات، فروختاه شاود: ماال        

 قیشاقیش منقول می شود 
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 :2مثال 

   میوه های روی درخت هنوز چیده نشده اند، حال یک نفر این میوه ها را می خرد و قرار است فردا و یاا

... آن ها را بچیند )من ور این است که در زمان معامله میوه هاا هناوز روی درخات قارار دارناد  چاون       

وخته شدند منقول مای  قرارداد بسته اند، از موقع قرارداد میوه ها منقول محسو  می شوند )همین که فر

شوند ، یعنی اگر دعوایی روی این میوه ها به وجود بیاید باید طباق قواعاد و احکاام ماال منقاول )محال       

 خوانده  عمل کرد 

 :3مثال 

   یک ساختمان قدیمی وجود دارد که قرار است تخریب شود، حال قبل از تخریب، یک نفر آجرهاای آن

منقولی مورد معاملاه قرارگرفتاه اسات و اگار دعاوایی باه        را می خرد، قس چنین فرض می شود که مالِ

 وجود بیاید دادگاه محل وقوع خوانده صالح است.

 منقول حکمیغیر

  یک سری اموال منقول هستند که در کشاورزی به کار می روند و از دو جهت زیر، غیرمنقول محسوب می

 شوند:

 صالحیت محاکم  و  توقیف اموال؛ 

 اموال از زمین جدا نشود و کشاورزی معطّیل   این حمایت از کشاورزی و به خاطر این که گذار جهتقانون

 مذکور غیرمنقول محسوب کرده است؛ از دو جهتآن ها را  ،نماند

   ق.م از هر جهت منقول اند و فقط از دو جهت مُصَارّح  غیرمنقاول باه حکام      17در حقیقت اموال مذکور در ماده

 قانون هستند.

 :توقیفاز جهت 

   چون توقیف اموال منقول و غیرمنقول با هم متفاوت است، قانون گذار آن ها را در حکم غیرمنقول دانسیته

 ؛است، اگر مال منقولی را توقیف کنند، آن را از محل گذاشته شده جا به جا می کنند و ...

 قال مالکییت( کیرد. و  منقول چنین نیست و فقط در مال نمی توان تصرف حقوقی )انتاما توقیف اموال غیر 

 مانع تصرف مادی مالک از آن نمی شوند؛
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 مثال برای توقیف اموال غیر منقول:

   فرض کنیم خانه ای را توقیی می کنند، در این صورو تا تعیین تکلیی نهایی مالک در خانه خود ساکونت دارد

 و او را بیرون نمی اندازند 

  و به خاطر معطَّل نماندن کار کشاورزان توقیف آن هیا  توقیف تراکتور و سایر ادوات هم بر همین مناسبت

 . )عدم تصرف حقوقی(؛منقول استمانند توقیف اموال غیره

 وجود دو شرط:

 دو شرط زیر الزم است: هم زمانبشوند، وجود  محسوب غیرمنقول حُکمیاموال مذکور،  برای این که 

 :ًاموال مذکور استیجاری نباشند(؛نی مالک این اموال یک نفر باشند، )یع ومالک زمین  اوال 

 :ًاگر اموال مذکور در انبار باشند و ربطیی بیه   ، ]مالک این اموال را به کشاورزی اختصاص داده باشد دوما

 [؛کشاورزی نداشته باشند، منقول هستند و مانند اموال منقول با آن ها برخورد می کنند

 اسباب و ماشین و گاومیش و گاو قبیل از باشد، داده اختصاص زراعت عمل برای را آن مالک که اشیایی و : حیوانات17ماده 

 امر این به آن را مالک و 1الزم زراعت عمل از استفاده برای، که منقول مال هر کلی به طور و غیره و تخم و زراعت ادوات و

 هم چنین و است غیرمنقول مال حکم در و محسوب ملک ، جزواموال توقیف محاکم  و صالحیت جهت باشد، از داده تخصیص

 .است شده داده اختصاص باغ و 2خانه یا زراعت آبیاری برای که دیگری حیوان یا و گاو و تلمبه است

  این ماده یک استثناء است و استثنائات باید تفسیر مُضَیَق بشوند و نمی توان به کمک قیاس به موارد مشابه

 سرایت داد؛

 :راه سیازی و صینعت و   نمی توان از حکم این ماده برای دامپروری و ماهی گییری و  به عبارت دیگر  ...

 در مورد کشاورزی صادق است. فقط و فقطاستفاده کرد و حکم این ماده 

 3غیرمنقول تبعی

 غیرمنقول تبعی شامل دو چیز است: حقوق و دعاوی؛ 

 

                                                           
1
ولی لزومی باه اساتفاده از آن هاا بارای کشااورزی       ،رزی باشنددقت شود، اگر برای کشاورزی الزم نباشند، یعنی اگر وسایل مربوط به کشاو« الزم»به لفظ  - 

 شامل آن ها نمی شود.فوق مالک نباشد. حکم 
2
 ، خانه ای است که کشاورزی در آن انجام می شود و شامل منزل مسکونی نمی شود.«خانه»من ور از لفظ  - 

دید. اما این نوع )تبعی ، نوعی غیرمنقاول اسات کاه نمای تاوان آن را دیاد. )کااًل        سه مورد غیرمنقولی که تعریی شد، غیرمنقولی هستند که می توان عیناً  -3

 حقوق، یک چیز اعتباری است و قابل دیدن نیست !!!
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 غیرمنقول: حقوق

 بعی می گویند. زیرا تابع مال است؛منقول تغیر منقول است،مال غیر راجع بهر حقی که ه 

 ؛: حق انتفاع از خانه، حق ارتفاق، حق شفعه، حق تحجیر، حق سرقفلی و حق عینی تبعیمثال 

 غیرمنقول:دعاوی 

 غیرمنقول تبعی می گویند: مثال: دعوای خلع ید؛منقول استهر دعوایی که راجع به مال غیر ، 

  قالب مثال برشمرده است؛قول را در من: این نوع غیرق.م 18ماده 

کنی و هم چنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیـل حـق   مری و سُمنقوله، مثل حق عُغیر انتفاع از اشیای حق: 18ماده 

 منقول است.غیراموال  تابع، منقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آنراجعه به اموال غیر دعاویالعبور و حق المجری و 

 مال منقول

 منقول و حقوق منقول؛ منقول بر دو قسم است: اشیای مال 

 منقول اشیای

 هر شیء که بتوانیم بدون ورود ضرر )به خود مال یا به محل نصب آن( آن را جابجا کنیم، منقول است؛ 

 منقـول  آید، وارد خرابی آن محل یا خود به این که باشد، بدون ممکن دیگر محل به محلی از آن نقل که اشیایی :19ماده 

 است.

 در جایگاه آن است؛ ، خرابیمعیار: خرابی مال 

مـی   ساخته دریاها و رودخانه ها روی در که حمام هایی و آسیاها و  قایق ها و بزرگ و کوچک کشتی های : انواع21ماده

 داخل 2نباشد، عمارتی بنای جزو ساختمان طرز به نظر که هایی کارخانه کلیه و 1داد حرکت را آن ها می توان و ودـــش

 .آید عمل به خاصه ترتیبات موافق آن ها اهمیت به نظر است ممکن 3 مزبوره اشیای از بعضی توقیف ولی است، منقوالت در

                                                           
1
 منقوالو است حرکت داد، داخل در غیراگر نتوان  - 

2
 را جا بجا کرد من ور کارخانه هایی است که با مصالح قیش ساخته به هم قیچ و مهره شده اند و می توان آن ها  - 

3
 اگر قرار باشد یک کشتی را توقیی کنیم، شرایط خاصه خود را دارد. من ور اشیایی مانند کشتی است، که توقیی آن مسلماً مانند ماشین)منقول  نیست و - 
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 باشـد،  شـده  جـدا  بَنا از خرابی واسطه به یا شده تهیّه بنایی برای که غیره، و آجر و سنگ قبیل از بَنّایی مصالح :22ماده

 .است منقول نرفته، داخل کاربه  بَنا در که مادامی

 حقوق منقول

 حقوق منقول دو قِسم دارد: حقوق عینی منقول )حق راجع به مال منقول(؛ و حقوق دینی منقول؛ 

 حقوق عینی منقول:

 ،مثال: حق انتفاع از ماشین؛ 1هر حق عینی که روی مال منقول است، منقول حکمی گویند 

 حقوق دینی منقول:

  دیون )حقوق دینی، تعهدات( از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است؛ق.م کلیه  20طبق ماده 

 حکم در ]از هر حییث[  محاکم صالحیت حیث مستأجره، از عین االجارة مال و مبیع ثمن و قرض قبیل از دیون، : کلیه20ماده 

 .باشد غیرمنقوله اموال از مستأجره عین یا مبیع این که ولو است، منقول

 مطلق است و فرض بر این است که موضوع قرض و ثمن و مال األجاره پول یا مال منقول دیگری است و به اطالق نباید اعتماد  این ماده

 کرد. و تعهد و دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیر منقول باشد )تعهد به تسلیم ملک( به تابعیت از موضوع آن، غیر منقول است.

 م.:ق. 20دو ایراد مهم ماده 

 ایراد نخست:

    قانون نباید می گفت از جهت صالحیت محاکم، چون دیون )اطالق دیون( از هر جهت منقول حکمیی انید و

 فقط از حیث صالحیت محاکم نیست. )اطالق دیون به دیون منقول بر می گردد، مانند: قرض، ثمن مبیع و ...(.

 ایراد دوم و مهم تر:
     طبق قانون کلیه دیون منقول حکمی هستند، و از این ماده این طور برداشت می شود کیه: دیین غیرمنقیول

 20نداریم، این درحالی است که چهار دین غیرمنقول وجود دارد: در حقیقت این چهار دین، استثنائات ماده

 ق.م هستند. 

                                                           
هر حقی را که روی مال منقول است، منقول حکمی یا در حکم منقول می گویند و هر حقی را که روی مال غیرمنقول اسات، غیرمنقاول    نکته مهم: - 1

 تبعی می گویند.
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 ق.م. 20استثنائات ماده 

  1:مال غیرمنقول انتقالتعهد )دین( به 

  کاه ایان دیان     شخصی خانه ای دارد و تعهد می کند که آن را به دیگری منتقل کناد، باا ایان    مثال؛در قالب یک

 است  منقول تبعیغیر)تعهد  است، اما 

 دادگاه محل وقوع خانه )چون غیرمنقول است( صالح به رسییدگی  کندن حال اگر متعهد به قول خود عمل ،

 است؛

 مال غیرمنقول:تسلیم  تعهد به

 اما تسلیم یک عمل مادی است؛یک عمل حقوقی است 2انتقال ، 

 :تسالیم کناد، کاه    «  »می فروشد، حال او باید خانه را باه شاخص   «  »خانه خود را به شخص « الی»شخص  مثال

 است  غیرمنقول تبعیتعهد به تسلیم مال غیرمنقول است و 

 بر مال غیرمنقول: جبران خسارت واردهتعهد به 

  شخصی یک باغ در شهرستان  مثال:در قالب یکX   دارد و دیگری )فرضاً یک رهگذر  به باغ او خسارو می زند

اکنون ]خسارو وارد آورنده[ تعهد دارد که خسارو وارده را جبران کناد. چاون بحاث خساارو اسات و از آن      

ت تار مای تواناد    جایی که تعیین خسارو نیاز به کارشناس دارد، دادگاه محل وقاوع ماال غیرمنقاول )بااغ  راحا     

 کارشناس بفرستد 

 حل وقوع باغ صالح به رسیدگی است؛بودن آن کامالً معقول و بجاست. و دادگاه م بنابراین غیرمنقول 

 مال غیرمنقول: اجرت المثلتعهد به دادن 

  و از نیااز باه کارشاناس دارد    اجرو المثلبرای تعیین  است و در مثال قبلاین هم مانند بحث خسارو  

غیرمنقاول باودن   ، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول راحت تر می تواند کارشناس بفرساتد  کهآن جایی 

 مال معقوالنه تر است.

 

                                                           
 دکتر ناصر کاتوزیان.قولنامه، تعهد به انتقال است:  -1
2
 انتقال مال، صرفاً بیع نمی باشد  و اعم است از: معاوضه، هبه، بیع و ... . - 
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 تعریف چند اصطالح

 اجرت المسمی:

  .مسمی یعنی نامیده شده، اجرت تعیین شده )در قرارداد( را اجرت المسمی می نامند 

  قرارداد بین طرفین حکم می کند،، چون نیازی نداردکارشناس به مانند: مااألجاره، که 

 مثال: 

    من خانه ام را به قرار ماهیانه صد تومان اجاره داده ام، اجرو المسمی خانه من صد تومان است. این رقام ربطای

اسات و در صاورو عادم انجاام      منقول حکمای به مال غیرمنقول ندارد و بین من و مستأجر است، به همین دلیل 

 و المسمی، محل اقامت خوانده برای رسیدگی صالح می باشد.تعهد مستأجر بر قرداخت اجر

       هر دینی که در قرارداد نوشته شود ]اجرت المسمی[، نیاز به کارشناس ندارد؛ منقیول حکمیی اسیت. ماننید: ثمین

 1خانه؛

 اجرت المسمی مال غیرمنقول:

 یعنی اجرت تعیین شده برای مال غیرمنقول؛ 

  ،اجرت المسمی مال غیرمنقول، منقول است؛یعنی است:  منقول حکمیاین اجرت تعیین شده 

   یعنی با این که راجع به مال غیرمنقول است اما اجرت المسمی، منقول حکمی است و قرارداد هر کجا کیه

 منعقد بشود، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است؛

 .اجرت المسمایی منقول است که پول یا مال منقول باشد 

 اجرت المثل:       

 ن بشود؛ی( و باید توسط کارشناس تعیجرتی که مقدار آن معلوم نیست: )قراردادی بین طرفین وجود نداردا 

 مثال:         

      کاه   2د،پارداز شخصی از مال دیگری، بدون قرارداد )با اجازه و یا بدون اجازه  استفاده کارده و حاال بایاد اجارو المثال ب

 تعیین آن با کارشناس است.

                                                           
1
 )و در صورو دعوا: دادگاه محل خوانده صالح است . - 
 گاه هم قرارداد فی مابین باطل باشد، اجرو المثل تعیین می شود و به اجرو المسمی که در قرارداد است توجهی نمی شود.هر - 2
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 1غیرمنقول:اجرت المثل مال 

 ؛نام دارد منقول تبعیغیرقول، غیرمنقول است و اجرت المثل مال غیرمن 

  :را یک ماه غصب می کند  برای محاسبه اجرو المثل این یک ماه، باید به کارشناس رجاوع  «  »خانه « الی»مثال

 کرد  بنابراین دادگاه صالح: دادگاه وقوع محل مال غیرمنقول ]خانه[ است.

 منقول بودن اشیاء «اصل»

 منقول بودن جنبیة اسیتثنایی   است که مال منقول است، یعنی غیر بین اموال منقول و غیرمنقول، اصل بر این

 دارد؛

 :هرگاه شک کنیم که مالی منقول است یا غیرمنقول، باید آن را منقول شمرد، اصیل مربیوط بیه     فایده بحث

 است و در زمان شک باید به اصل پی ببریم.« شک»

 نکته: دو

    حق سرقفلی یک حق معنوی است، اما غیرمنقول ]تبعی[ است: سرقفلی یک استثناء است، چون راجیع بیه

  2مغازه است. حق سرقفلی چهره غیرمنقول آن تقدم دارد.

 حق اختراع، حق تصنیف، مالکیت ادبی، مالکیت هنری، مالکیت صنعتی و3حقوق معنوی مانند: حق تألیف ، 
 اند. منقول حکمی...  ی تجاری وحقوق شرکا در شرکت ها

 قسیم اموال به منقول و غیر منقولفایده ت

  برای تعیین صالحیت محلی محاکم. 

                                                           
 اجرو المسمای مال منقول، منقول است. - 1
 ق.م.2۰از ماده  5حاشیه شماره دکتر کاتوزیان:  -قانون مدنی در ن م کنونی رک.  -2
 دکتر شهبازی. –حق تالیی نه عینی است و نه دینی  -3
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  عین و منفعتتقسیم دوم اموال:  

 عین:

 مالی است که وجودش مستقل است، یعنی وابسته به مال دیگری نیست؛ مانند: زمین، ماشین، لباس و ... ؛ 

 منفعت:

  تدریج از عین به وجود می آید. یعنی وجود آن وابسته به وجود عین است؛ مثیال: خانیه   مالی است که به

 عین است و سکونت در آن، منفعت آن است.

 بحث: فایده

 در اجیاره، موضیوع   است، اما  «عین» ،موضوع عقد ،مهمترین فایده این تقسیم بندی این است که: در بیع

 باید تعریف دقیقی از عین و منفعت داشته باشیم. است. برای همین« منفعت»عقد، 

 

 

 مال

 منقول

:حقوق  

«منقول حکمی»  

:دینی  

کلیه دیون، 
بجز 

استنثنائات  
  20ماده 
.م.ق  

:عینی  

هر حق  
عینی که 
بر روی  

مال منقول 
.است  

:اشیاء  

به 
شرط 
انتقال 
بدون  
ورود  
.ضرر  

 غیرمنقول

 تبعی

:دعاوی  

هر دعوایی که 
راجع به اموال  

غیرمنقول 
باشد، مانند  

.خلع ید  

:حقوق  

انتفاع، ارتفاق،   
شفعه، تحجیر، 
سرقفلی و حق  

.عینی تبعی  

 حکمی
به 

واسطه 

 انسان

 ذاتی
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 اقسام عین

 عین معین  .1

 کلی  .2

 کلی در معین. .3

 عین معین )عین خارجی، عین شخصی(: 

   عینی است که در عالم خارز وجود دارد )به هر تعداد( و قابل اشاره )این، آن( است. مانند: این مییز، آن

 ... ؛خانه، این صد کیلو برنج، آن صد عدد میز و 

 کلی )کلی فی الذِّمه(:

 «درست کنیم، باید سه چیز را بگوییم: « کلی»مفهومی است که مصادیق زیادی دارد، و برای این که « کلی

 م سیاه )وصف(؛مقدار، جنس و  وصف. مانند: صد کیلو )مقدار( برنج )جنس( دُ

 کلی در معیّن )در حکم عین معین(:

  اجزاء مساوی باشد. یک سری اجسام تجزیه پذیر )متساوی األجزا(. مانند: اشیایی هستند که قابل تقسیم به

 برنج؛

     یعنی صد کیلو برنج را می توان به دو تا پنجاه کیلو تقسیم کرد، اما خانه یا میز و یا فیرش تجزییه پیذیر

 نیستند؛

  :را معامله می کنیم؛ یک شیء تجزیه پذیر)عین معین(مقداری از کلی در معین یعنی 

 مثال:      

  تا زمانی که تعیین مصداق نشود معلاوم نیسات    آن را می فروشیم هزار کیلو برنج موجود است و ما صد کیلو از

 که کدام صد کیلو را فروخته ایم، چون ما ده تا صد کیلو)هزارکیلو  برنج موجود داریم 

 :در نتیجه جمع مثال ها

  این صد کیلو برنج: عین معین 

  سیاه: کلی )کلی فی الذمه  صد کیلو برنج دم 

 .صد کیلو از این هزار کیلو برنج: کلی در معین 
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 اقسام عین معین

 :دارد؛نمال یک نفر است، یعنی در آن شراکتی وجود  عین معینی است که تمام آن، عین مفروز 

 ُحداقل مال دو نفر یک عین که عین معینی که مال چند نفر است، یعنی چند نفر در آن شراکت دارند. ] شاع:عین م

 [؛است

 ممکن هم چنین و ]معین[ االجزاء متساوی شیی از کلی به طور معین مقدار یا مشاع یا باشد مفروز است ممکن مبیع: 350ماده

 .باشد الذمه فی کلی است

 است. در حقیقت این مااده اقساام عاین را گفتاه اسات کاه ایراداتای         : عین است، مبیع همیشه عینمن ور از مبیع

 دارد 

  مفروز باشد یا مشاع: من ور عین معین است که به این دو تقسیم می شود 

  نوشاته مای   « معاین »من ور از متساوی األجزاء یعنی تجزیه قذیر است. و بهتر بود بعد از لفظ متساوی األجزا، لفظ

 یه قذیر )برای تعریی قسم سوم عین، یعنی کلی در معین  شد. یعنی یک عین معین تجز

  را فقط نام برده و تعریی نکرده است.« عین کلی»ماده فوق 

 ق.م. آمده است:  351در ماده « عین کلی»تعریف  

  ،کلی فی الذمه( را تعریف کرده است. و شرط صحت مبیع کلی آن را بیان کرده است؛« کلی»این ماده( 

 وصـف   و جنس و مقدار که است صحیح وقتی بیع باشد، عدیده( افراد بر صادق کلی )یعنی مبیع که تیصور : در351ماده

 .شود ذکر مبیع

 

 
 

 

 عین

 معین

(عدم شراکت)مفروز  (شراکتی)مشاع    

 کلی فی الذمه

.مفهومی که مصادیق زیادی دارد  

 کلی در معین

 اشیاء قابل تقسیم به اجزاء مساوی
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 مال مثلی و مال قیمیتقسیم سوم اموال: 

 مال مثلی

     ،]...مالی که شبیه دارد، یعنی دقیقاً اموالی شبیه آن ها وجود دارد، مانند: حبوبات ]لوبییا، عیدس، بیرنج و

 و ...؛ 1اشیاء نو ]لباس نو، وسیله نقلیه نو[

 حبوبات مانندباشد:  شایع و زیادنوعاً  آن نظایر و اشباه که است مالی از عبارت شده، ذکر قانون این در که مثلی :950ماده

 .باشد می 2عرف با معنی این تشخیص مع ذالک است. آن مقابل قیمی و آن، نحو و

 مال قیمی

 ،باغ و...(. 3مثل اشیاء کهنه و اموال غیرمنقول )زمین، خانه، آپارتمان، مالی که شبیه ندارد 

 رابطه مثلی و قیمی با اقسام عین: 

  عین معین می تواند هم مثلی باشد و هم قیمی. مثال: این صندلی، اوالً عین معین است و در ثانی می تواند

 هم مثلی باشد )نو( و هم می تواند قیمی باشد)کهنه(؛

 «فقط باید از اموال مثلی باشد و به هیچ وجه نمی تواند از اموال قیمی باشد؛ «در معین کلی»و  «کلی 

  فروخت وگرنه باطل است، اما مال مثلی را به سه طریق  «عین معین»قیمی را فقط می توان به صورت مال

 «.کلی در معین»و  «کلی»، «عین معین»ه می کنند: یییمعامل

 

 مصرف شدنی و مصرف نشدنیمال  تقسیم چهارم اموال:

  :)مالی است که با مصرف و استفاده از بین می رود؛ مال مصرف شدنی )استهالکی 

 مالی است که با مصرف و استفاده از بین نمی رود. استهالکی(: مال مصرف نشدنی )غیر 

                                                           
 و مخصوص  مالی قیمی است. ساخته شده )سفارشی به سفار ماشین نو که  -1
2
 بالعکس.یعنی ممکن است ن ر عرف با ن راو دیگر متفاوو باشد و چیزی که ما آن را مثلی می دانیم، عرف آن را قیمی بداند و  - 

 قیمی هستند. باز هم حتی اگر دو آقارتمان از همه لحاظ مانند هم باشند، -3
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 مالک تشخیص:

   کیه مصیرف شیدنی    مالک تشخیص این دو نوع مال، نوع مال نیست، یعنی از خود مال نمی توان فهمیید

 است یا مصرف نشدنی؛ بلکه مالک نوع مصرف است؛

 مصرف شدنی( و ممکن است همان مال بیا مصیرف    ممکن است یک مال با یک بار مصرف از بین برود(

 نشدنی(.)مصرف  دیگر)هر چند بار( از بین نرود

 :مثال      

  نشدنی است خوراکی برای خوردن، مصرف شدنی، اما برای نمایش در ویترین مصرف 

 .بنابراین از نوع مصرف می توان پی به مصرف شدنی و مصرف نشدنی بودن مال برد 

 اگر نوع مصرف اعالم نشود:

 در جایی که نوع مصرف مال اعالم نشود، باید سراغ مصرف متعارف )عادی( آن مال برویم؛ 

  گفته نشده است، باید به پر واضح است هر مالی یک مصرف متعارف دارد و ما در مواقعی که نوع مصرف

، مصرف متعارف مال نگاه کنیم. اگر با مصرف متعارف از بین رفت، مصرف شیدنی و اگیر از بیین نرفیت    

 مصرف نشدنی است؛

 :مثال   

    اگر همان مال خوراکی را به ما نشان بدهند و مصرف آن را نگویند: مصرف شدنی است، چون مصارف متعاارف

ا چیزی مثل صندلی این طور نیست، چون مصرف متعارف آن نشستن است آن، خوردن و برای مصرف است. ام

 و غیراستهالکی است.

 تقسیم فایده

 این تقسیم بندی سه فایده دارد؛ 

 فایده نخست

  :چهار عقد وجود دارد که در آن ها، مال باید مصرف نشدنی باشد 
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 :عقد موجد حق انتفاع

 این کـه  از باشد، اعم ممکن عین بقای با آن از استفاده که شود برقرار به مالی نسبت فقط است ممکن انتفاع : حق46ماده 

 مفروز. یا باشد مشاع و غیرمنقول یا باشد منقول مزبور مال

 عقد وقف:

 یا باشد مشاع غیرمنقول، یا باشد منقول این که از اعم شد، منتفع آن از بتوان عین بقای با که است جایز مالی وقف فقط :58ماده

 .مفروز

 :عقد اجاره

 .باشد ممکن آن اصل بقای با مستأجره عین از انتفاع باید اجاره صحت : برای471ماده

 عقد عاریه:

 از مقصـود  کـه  منفعتی. گردد عاریه عقد موضوع می تواند شد، منتفع آن از اصلش بقای با بتوان که چیزی : هر637ماده

 .باشد عقالیی و مشروع که است منفعتی است عاریه

 دومفایده 

  قانون مدنی؛ 1038و  1037در بحث نامزدی )وعده ازدواز( کاربرد دارد: ماده 

       نامزد هایی هستند که به هم هدیه می دهند، و از قضا بعداً نامزدی بهم میی خیورد، حیال اگیر بخواهنید

 هدایایی که به هم داده اند، پس بگیرند به این ترتیب است که:

  باشد(، می توانند پس بگیرند و در این میورد فرقیی بیین مصیرف      نشدهاگر عین هدایا موجود باشد)تلف

 شدنی و مصرف نشدنی بودن مال نیست. و مورد بحث ما هم نیست؛

 :اما اگر مال )هدیه( تلف شده باشد بین مصرف شدنی یا مصرف نشدنی بودنِ مال تفاوت وجود دارد 

  قیمیت آن را میی    ،)مانند ساعت( بیود اگر مصرف شدنی )مانند پیتزا( بود که هیچ، و اگر مصرف نشدنی

 گیرد؛

 البته اگر مال مصرف نشدنی بدون تقصیر تلف بشود کسی ضامن نیست؛ 
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 او ابـوین  یا دیگر به طرف که را هدایایی 1منظور وصلتِ خوردن به هم صورت در توانند می نامزدها از یک هر :1037ماده

 .کند مطالبه است داده منظور وصلتِ برای

 بـدون  هدایا آن که این مگر 2می شود داشته نگاه عادتاً که بود خواهد هدایایی قیمت مستحق نباشد موجود هدایا عین اگر 

 باشد. شده تلف دیگر طرف تقصیر

 بخورد، به هم نامزدها از یکی فوت اثر در منظور وصلت که موردی در به قیمت رجوع حیث قبل، از ماده : مفاد1038ماده

 .بود نخواهد مجری

مـــاده 

1038 

 ق.م.

پس از مـر   

ـــی از  یکـــــ

 نامزد ها

 قابل برگشت نیست   :مال مصرف شدنی

 ن قابل مطالبه نیست آاگر تلی شده باشد: قیمت  :مال مصرف نشدنی

 قابل مطالبه است.اصل آن شده باشد: ناگر تلی 

 فایده سوم

 رابطه حقوقی زن با نفقه؛: یعنی در مورد مالکیت نفقه ای است که زوز به زوجه می دهد 

  ق.م نفقة زن بر عهدة شوهر است؛ 1106طبق ماده 

  مصرف شدنی و مصرف نشدنی( می شود؛نفقه شامل یک سری اموال )اعم از 

 تمام وسایل زندگی را نفقه گویند. مانند: خوراکی، خانه، اثاث خانه و ... . به عبارت دیگر : 

 :فایده شرح

  شدنی باشد مال خود زن است و اگر مصرف نشدنی باشد، اصوالً مال زن اگر مالی که نفقه است، مصرف

نیست. و فقط می تواند از آن ها استفاده کند. پس: اثاث خانه ای که جزء نفقه است، متعلق بیه زن نمیی   

 شود؛

 ... هبه است. و شرایط خاص عقد هبه را دارد؛ ؛که مرد برای زن می خرد نفقه نیست طال، خانه ، ماشین و 

 .است شوهر به عهده زن نفقه دایم عقد : در1106ماده

اثـاث منـزل و    غـذا،  البسه، همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، از است عبارت : نفقه1107ماده

 هزینه های و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

 

                                                           
1
 وصلت من ور: نامزدی. - 

2
 عادتاً نگاه داشته می شود: یعنی مصرف نشدنی. - 
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  مال با مالک و مال بی مالکتقسیم پنجم اموال: 

  گفته می شود؛« مباح»و مالی که مالک ندارد « ملک»مالی که مالک دارد 

 مباح دو قسم داردمال 

 :مباحی که انسان می تواند مالک آن شود: مثل ماهی دریا و حیوان جنگل؛ نوع اول 

 :فقط می تواند از آن استفاده کند: اموال عمیومی و  مباحاتی که انسان نمی تواند مالک آن شود و  نوع دوم

 مشترکات عام المنفعه مانند کوچه و خیابان و پارک و ... .

 مواد مربوطه:

  ق.م مثال هایی برای مبااح ناوع    26و  25و  24ق.م، مباح را تعریی کرده و اقسام آن را بر شمرده است. و مواد  27ماده

 دوم اند 

اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در ایـن قـانون و    1: اموالی که ملک27ماده 

کنند، مباحات نامیده می شود:  استفادهو یا از آن ها  تملّک کردهقوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن ها 

 ذرع در آن ها نباشد. مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و

  دقت شود: من ور ماده از این دو لفظ باه ترتیاب مباحااو ناوع اول و ناوع دوم مای       « استفاده»و « تملّک»به الفاظ

 باشد 

 :ق.م.  23و  92ق.م. اضافه هسیتند، در حقیقیت میواد     23و  92ق.م.، مواد  27با وجود ماده  استاد شهبازی

 هم آمده است. 27ماده راجع به مباحات نوع دوم است. که در 

 .نماید استفاده آن ها از مباحات از یک به هر راجعه نظامات و قوانین رعایت با تواند می کسی هر :92ماده

  در این ماده: نشان می دهد من ور قانون گذار از این لفظ، مباحااو ناوع دوم اسات. چاون     « استفاده»لفظ

 مباحاو نوع اول را می توان تملّک کرد.فقط می توان از مباحاو نوع دوم استفاده کرد، و 

 .بود خواهد آن ها به مربوطه قوانین مطابق ندارد خاص مالک که اموالی از استفاده :23ماده

  فقط میی   چون: نشان می دهد که منظور قانون گذار مباحات نوع دوم است. «استفاده»در این ماده هم لفظ

 توان از مباحات نوع دوم استفاده کرد، و مباحات نوع اول را می توان تملّک کرد.

                                                           
1
 ق.م . 94و  93. مال غیر منقول )مانند مواد 2ق.م   27. مالی که مالک دارد )مانند ماده1ملک در قانون دو معنا دارد:  - 
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 تناقض       

  ( این است: اموالی است که مالک خیاص نیدارد.   28تا  23عنوان این فصل در قانون مدنی )یعنی از مواد

 ؛ق.م تطابق ندارد 28این عنوان با ماده 

  اموال مجهول المالک را تعریف کرده، که مجهول المالک، مالک دارند ولی مالکشان معلوم نیست،  28ماده

 قانونگذار این را نمی باید در بحث مباحات می آورد؛  که 

 تفاوت     

  :تفاوت اموال مجهول المالک با اموالی که مالک خاص ندارد 

  مصارف فقرا می رساانند  در صاورتی کاه اماوالی کاه مالاک       تفاوو اینجاست که اموال مجهول المالک را به

خاص ندارد به دو دسته تقسیم شده که همان مباحااو ناوع اول و دوم اسات کاه شارح آن رفات )ماال بای         

 مالک  

 .رسد می فقرا به مصارف او قِبَل از مأذون یا حاکم اذن با المالک مجهول اموال :28ماده

 نکته:    

  این جهت، که قابل تملک نیستند همانند مباحات نوع دوم اند و فقط از این لحاظ، اموال مجهول المالک از
رد و هیم چنیین نمیی تیوان تملیک      و نه از لحاظ استفاده کردن. چون از این اموال نمی توان استفاده کی 

  )وجه اشتراکی با مباحات نوع اول ندارند(.کرد.

 
 

 

 اموال

 (مباح)بی مالک 

قابل تملک نیستند و انسان ها فقط : نوع دوم 
اموال عمومی  . می توانند از آنها استفاده کنند

 ...مانند پل، کوچه و خیابان و 

قابل تملّک اند، مانند : نوع اول 
 ...ماهی دریا و حیوان جنگل و 

 (ملک)با مالک 

با اذن حاکم یا مأذون از : مجهول المالک  
 .قِبَل او به مصرف فقرا می رسد

 .مالک آن معلوم است
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 .نماید تملک نیست مسدود ها آن آخر که را هایی کوچه و عامه شوارع و طرق نمی تواند : هیچ کس24ماده

 ق.م، مباحاو نوع دوم است: چون اموال عمومی و راه ها مالک ندارند و قابل تملک هم نیساتند و   24من ور ماده

 فقط می توان از آن ها استفاده کرد.

 و کاروانسـراها  و پل هـا  قبیل از ندارد، خاص مالک و است عموم استفاده مورد که را اموالی تواند نمی هیچ کس :25ماده

 مـورد  کـه  چاه هایی و قنوات است هم چنین و. کند کتملّ عمومی، میدانگاه های و قدیمه مدارس و عمومی انبارهای آب

 . است عموم استفاده

  ق.م مثال هایی برای مباحاو نوع دوم زده است 24ق.م نیز هم چون ماده  26ق.م و ماده 25ماده 

جمیع  قـالع ]  و 1استحکامات مثل عمومی، انتفاعات یا مصالح برای [ استآمیاده ] مُعِدّ که ]عمومی[ دولتی اموال :26ماده

 هم چنین و [ جنگیجمع سفینهسفاین ] و ذخیره و اسلحه [ واسلحه خانه] قورخانه و نظامی خاکریزهای و خندق ها [وقلعه

آن  امثال و تاریخی آثار و عمومی کتابخانه های و ها موزه و دولتی تلگرافی های سیم و دولتی عمارات و ابنیه و اثاثیه

 دارد، تصرف تحت در ملی منافع و عمومی مصالح عنوان به دولت که منقوله غیر و منقوله اموال از آن چه بالجمله و ها

 شـهری  یـا  ناحیـه  یـا  والیت و ایالت به عمومی مصالح موافق که اموالی است چنینهم  و نیست خصوصی تملک قابل

 .باشد یافته اختصاص

 دو اصطالح

 اموال دولتی و اموال عمومی 

 اموال عمومی    

 اموال همان مباحات نوع دوم است که فقط می توان از آن ها استفاده کرد و انتفاع برد. و با  اموال عمومی

 ق.م. قانونگذار اشتباهاً به جای اموال عمومی، گفته است: اموال دولتی؛ 26فرق دارد، که در ماده  دولتی

 دلیل این نوع نگارش در قانون: 

  چون اموال عمومی را دولت نگهداری می کند، بعالوه این که از مابقی مثال های ماده فوق می توان فهمید که

 دولت فقط این اموال را به عنوان مصالح عمومی تحت تصرف دارد؛در حقیقت این ها اموال عمومی هستند و 

 .علت این است که دولت نماینده جامعه است و اموال عمومی در دست اوست 

                                                           
1
 استحکاماو: یک اصطالح ن امی است. - 
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 اموال دولتی

  ،ملک دولت است و جزء مباحات نیست؛ دولت یک شخص حقوقی است و دولت و وزارت اموال دولتی

 باشند..خانه ها می توانند برای خود مال داشته 

 ق مالکیتـــــــــح

  :؛امارة تصرفو  مالکیت تبعی، اصل تسلیطمالکیت سه مبحث دارد 

 اصل تسلیط

 ق.م  31و  3۰مواد  : الناس مسلطون علی اموالهم:  چهار دیواری، اختیاری!تسلیط اصل 

 که قانون استثنا کرده باشد.: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی 30ماده

 .هرگاه تصرف درمال به طور متعارف و برای رفع حاجت باشد، قاعده تسلیط مقدم است 

 ارتباط

  ق.م.[ مرتبط است؛ 132ق.م.[ با قاعده الضرر ]ماده  30اصل تسلیط ]ماده 

 قاعده الضرر و اصل تسلیط در بیشتر موارد با هم جمع می شوند و مشکلی نیست؛ 

 تصرف می کند و به کسی هم ضرر نمی زند؛ یعنی، شخص 

 پیدا می کنند. 1اما در برخی از موارد این دو با هم مشکل دارند و تزاحم 

 رفع تزاحم

  تسیلیط مقیدم    اصیل  ، که در این صیورت در صورت جمع شدن دو شرطاصوالً الضرر مقدم است، مگر

 ؛است

 :زیاد نباشد(؛ به قدر متعارف باشدتصرف زیانبار  شرط اول( 

 :باشد. ضرر 2تصرف برای رفع حاجت و یا دفع شرط دوم 

 

                                                           
1
 تزاحم صحیح است و تعارض نمی گویند: تزاحم از ریشه مزاحمت می آید. - 

 طرف کردن.دفع و رفع بیشتر جاها به یک معنا بکار می روند، اما در حقیقت با هم فرق دارند: دفع یعنی قیشگیری و ممانعت ولی رفع یعنی زدودن و بر -2
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 مثال:   

 تصرف  و به همسایه ضرر می زند، طبق اصل تسلیط مای تواناد   است آتشی روشن کرده  شخصی در ملک خود(

 تصرف کند ولی طبق قاعده الضرر نمی تواند، این مشکل را تزاحم این دو قاعده می گویند. 

     همان طور که گفته شد، اصل این است که الضرر مقدم است، یعنی اصل می گوید که نباید ایان کاار زیانباار را

انجام داد، اما استثائاً اگر دو شرط مذکور با هم وجود داشته باشند )جمع باشند ، اصل تسلیط مقدم اسات و مای   

 نیازی به جبران نیست. اشکالی ندارد و بشود،توان تصرف کرد و اگر ضرری متوجه همسایه 

 بـرای  و متعارف قدر به که تصرفی مگر شود همسایه تضرر مستلزم که کند تصرفی خود ملک در تواند نمی کسی :132ماده

 .باشد خود از ضرر فعد یا حاجت رفع

 [سلب تصرف] : هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.31ماده 

 مالکیت تبعی:

 یعنی مالکیت شخص بر ثمرات و مُتَعَلَقات )توابع( اموال؛ مالکیت تبعی 

 شود؛بع آن مال، مال دیگری نصیبش می شخصی یک مال دارد که به ت 

 می شود. یعنی شخص به تبع یک مالی، مالک مال دیگری 

 مالکیت تبعی:انواع 

 :اتوماتیک(؛مالکیتی که خود به خود ایجاد شده است  مالکیت تبعی طبیعی( 

 شخصی زمینی دارد و پس از چند سال در آن درختی روئیده است: طبیعی و فرضاً در اثر بادمثال :. 
 :این مالکیت در اثر کار به وجود می آید؛ مالکیت تبعی مصنوعی 

 (.مالک: شخصی در زمین بذر کاشته و آبیاری کرده و ... )مصنوعی و در اثر تالش مثال 

 مالـک  مال بالتَََّبَع، باشد، شده حاصل عملی نتیجه در یا بعاًطَ که غیرمنقوله، و منقوله اموال مُتَعَلَقات و ثمرات تمام: 32ماده

 .است مزبوره اموال

  :یعنی مالکیت مصنوعی؛« در نتیجه عملی»یعنی مالکیت طبیعی و « طبعاً»الفاظ کلیدی در این ماده 

 دو مورد است: ،مالکیت تبعی در قانون مدنی

 ق.م(؛ 33محصول زمین است )ماده  راجع به 

  ق.م(. 34راجع به محصول حیوان است )ماده 
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 در مورد محصول زمین یک قاعده داریم و یک استثناء؛

 :هر کس مالک زمین است، مالک محصول آن نیز می باشد؛ قاعده 

 :مالک بذر است. مال 1استثنائاً اگر بذر مال یک نفر باشد و زمین مال دیگری، در این صورت محصول استثناء 

 واسـطه  به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و نِماء :33ماده

 و درخـت  صـورت،  ایـن  در که باشد، شده حاصل غیر ]دانه[ حبة یا ]نهال[ اصله از ،حاصل نِماء یا این که مگر مالک، عملیات

 .باشد شده کاشته زمین صاحب رضای بدون چه اگر بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول

 محصول حیوان

 بچه حیوان دو حالت متفاوت دارد؛ 

 حالت نخست: 

 حیوان نر مال یک نفر است و حیوان ماده مال مالک دیگر؛ 

 ،مالِ مالک مادر است؛ ،ق.م: بچه این دو حیوان 34طبق ماده  در این پیوند حیوانی 

 .شد خواهد آن هم نِتاج مالک شد، مادر مالک کس هر و است مادر تابع ملکیت، در حیوانات [محصول و نتیجهنِتاج ] :34ماده

 حالت دوم:

 3است. 2در مورد فروش حیوان ماده ای که حامل  

    ،وقتی یک حیوان حامل به فروش می رسد، خریدار فقط مالک مادر می شود و مالک بچه آن نمیی شیود

 انتقال بچه هم توافق کنند؛قد به مگر این که در ع

 به طوری کـه  باشد، بنا به ملصق چه هر و مجری و مَمَر خانه بیع در و اشجار باغ، بیع در فوق، مادة دو به نظر :358ماده 

 و درخـت  بیـع  در میوه و زمین بیع در زراعت عکس، بر و می شود؛ به مشتری متعلِق نمود، نقل خرابی بدون آن را نتوان

 .شود شمرده توابع از عرف حسب بر یا باشد شده تصریح این که مگر نمی شود، به مشتری متعلِق حیوان بیع در حمل

 .[قانون تکمیلی] .کنند تراضی فوق ترتیب به عکس می توانند عقد طرفین حال، هر در 

                                                           
1
 اشد.به هر طریقی که در زمین روییده ب - 

2
 است.« حامل»غلط است و صحیح آن « حامله»اصطالح  - 

3
 ممکن است حمل چند روزه و یا چند ماهه و ... باشد: این مهم نیست. )فقط کافی است وجود داشته باشد . - 
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 اماره تصرف:

  ق.م: 39تا  35مواد 
 اماره: یعنی اوضاع و احوالی که داللت بر امری می کند؛ 

 ق.م: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ 35تصرف )قاعدة ید(: طبق ماده  اماره 

  به معنای اماره است؛ 1.ق.م 1322ق.م. طبق ماده  35دلیل، در ماده 

  سوگند؛دارد: اقرار، سند، شهادت، اماره و در قانون پنج تا دلیل وجود 

 :یعنی متصرف به شکلی رفتار کند که همه فکر کنند او مالک است؛ یعنیی هیر    تصرف به عنوان مالکیت

 مالک است. [متصرفکه وی ]کس او )متصرف( را می بیند می گوید 

 : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود.35ماده 

 اثبات

 اگر کسی ادعا دارد که تصرف متصرف به  اصل این است که تصرف هر کس به عنوان مالکیت است، حال

 عنوان مالکیت نیست، باید آن را ثابت کند.

  مدعی کیست ؟ کسی که خالف اصل صحبت می کند. –در دادگاه مدعی باید دلیل بیاورد 

 .در بحث ما مدعی کسی است که می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت متصرف نیست 

 اورد، در غیر این صورت همان اصل پا برجاست.حال او )مدعی( باید دلیل بی 

 موضوع تصرف

  ؛ق.م )تصرف دلیل مالکیت( سه چیز است 34موضوع تصرف در ماده 

 تصرف عین، تصرف منفعت و تصرف حق. 

 متصرف عین

 صرف در عین، دلیل مالکیت عین است؛ت 

 :است.متصرف فر  )فر  عین است . کسی که روی فر  نشسته است، مالک آن فر   مثال 

 

                                                           
1
 و 1۰9 و 35 ماواد   قبیال  از قاانون،  ایان  در ماذکوره  اماراو مثل داده : قرار امری بر دلیل آن را قانون که است اماراتی قانونی اماراو ق.م: 1322ماده - 

 .دیگر قوانین در مصرحه اماراو سایر و آن ها، غیر و 1159 و 1158 و 11۰
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 متصرف منفعت

 .تصرف در منفعت دلیل مالکیت منفعت است 

  مثال:

  یک خانه ای هست با سند مالکیت به نامX،    منازعه ای در مورد مالکیت عین وجود ندارد، یعنی همه مای دانناد(

 ،Yخانه یک مستأجر دارد به نام   اما صورت مسئله:است وکسی به این موضوع شکی ندارد .  Xکه خانه متعلق به 

متصارف منفعات اسات ، در ایان میاان       Yخانة استیجاری سکونت دارد )یعنای   همین این مستأجر اکنون در که

  مادعی اناد کاه    Yو Zمدعی مالکیت منفعت خانة مورد ن ر است. به این صورو که: هر کادام)   Zشخصی به نام 

 هستند.  Xمستأجر
  دادگاه حکم به نفعY .می دهد، چون متصرف منفعت است 

  تصرف در منفعت، دلیل مالکیت منفعت است.  گیری:نتیجه 

 متصرف حق

 بودن آن است؛ 2دلیل صاحب حق 1تصرف در حق 

  یک کاری انجام می دهد که همه فکر می کنند او یک حقی دارد، یعنی همین کار او نشیان   مکرراًیک نفر

 می دهد که صاحب حق است، به این ترتیب که هر کس او را ببیند می گوید متصرف این حق را دارد.

 :دو همسایه هستند که یکی از آن ها سال های سال از ملک همسایه دیگار عباور مای کارده )فقاط       مثال

 می شود: در این مورد اختالف ،بعد از چند سالاما ، ر ، به شکلی که انگار وی حق ارتفاق داشته استعبو

 ه مانع عبور همسایه دیگر می شود از این قرار که همسای

        اگر هیچ کدام )هم مانع کننده و هم ممنوع شونده  دلیل نداشته باشاند، دادگااه حکام باه نفاع شاخص

دلیل این است که وی حق ارتفاق داشاته   ،تصرف همسایه در ملک همسایهمتصرف حق می دهد، یعنی 

 است.

 ملـک  یـا  خانه صاحب داشته 3مرور حق یا خود ملک به آب مجرای دیگری ملک یا خانه در قدیم از کسی : هرگاه97ماده

 و ناودان و شبکه و در داشتنِ حقِ قبیلِ از حقوق سایر است هم چنین و شود خود ملک از او عبور یا بردن آب مانع تواند نمی

 .غیره و شرب حق

                                                           
1
 و ... . مانند: حق انتفاع و ارتفاق و تحجیر  - 
 بهتر است بگوییم صاحب حق، نه مالک حق. -2
3
 و مرور.مرور به معنای عبور است: عبور  - 
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 سـابق  به حال باید نباشد معلوم تصرف این هسابق و بوده همسایه مختصی دیوار روی عمارتی تیر سر قدیم از اگر :124ماده

 و کنـد  تجدیـد  آن را توانـد  می عمارت صاحب شود، برداشته سرتیر آن نحو و عمارت خرابی به سبب اگر و بماند، باقی

 .است بوده شده ایجاد او اجازه به صِرف سابق وضعیت 1نماید ثابت این که مگر ندارد، ممانعت حق همسایه
         تصرفی دلیل مالکیت است که مشروع )قانونی  باشد و تصرف غاصاب باه علات نامشاروع باودن، دلیال مالکیات

 نیست 

 نبوده معتبر نخواهد بود. 3یا ناقل قانونی 2: تصرفی که ثابت شود ناشی از سببِ مُمَلِّک36ماده 

 تعارض تصرف مشروع و نامشروع

  اثباتِ مشروعیتِ تصرفِ خود ندارد؛اصل این است که تصرف مشروع است، یعنی متصرف نیازی به 

 تصرف متصرف مشروع است و مدعی نامشروع بودن متصرف باید ثابت کند )دلیل بیاورد(.در نتیجه : 

 تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق

 دو راه اثبات؛ شخصی اکنون متصرف مالی است و شخص دیگری مدعی مالکیت سابق همان مال است؛ 

 مالک این مال بوده است؛ : ما االن خبر نداریم ولی مدعی قبالًو شهود بگویند مدعی، شاهد بیاورد .1

 مدعی قبالً مالک بوده است. :متصرف خودش اقرار کند که .2

 ابت شد، مال را از متصرف می گیرند و بیه میدعی مالکییت میی     به محض این که مالکیت سابق مدعی ث

 دهند؛

 هبیه شیده و... )نقیل     بیه او  یا متصرف برای اثبات مالکیت خود، باید ثابت کند که مال را خریده: سپس

 قانونی(.

 نتیجه: در

 .در تعارض تصرف فعلی و مالکیت سابق، مالکیت سابق مقدم است 

  به این تعارض پرداخته و شهادت را ذکر نکرده است. در حالی که شهادت مانند اقرار است  .ق.م 37ماده

 4کرد و مهم این است که ثابت شود. و مالکیت سابق را می توان هم با اقرار و هم با شهادت ثابت

                                                           
1
 دلیل بیاورد.)برای مقابله با اماره . - 

2
 سبب مُمَل ّک: یعنی سببی که باعث مالکیت می شود. - 

3
 : بیع، هبه،ارث و ... .اقته است )مانندیعنی طبق قانون انتقال ی - 

4
 ناقص است!!! ق.م. 37استاد شهبازی: ماده  - 
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 ادعای رد برای نمی تواند مشارالیه صورت این در است، بوده او مدعی مال سابقاً ملک که کند اقرار فعلی متصرف اگر :37ماده

 .است شده منتقل او به صحیح ناقل به ملک که نماید ثابت این که مگر کند، استناد خود تصرف به مزبور شخص مالکیت

 و مدعی مالکیت با اقرار متصرف و یا شهادت شیاهد روبیروی هیم     ،در این تعارض متصرف مال با اماره

قرار می گیرند و چون اماره تاب مقاوت با سایر دالیل را ندارد. نتیجه این تعارض پیروزی مدعی مالکیت 

 1 است.

 ق.م: 37سه نکته راجع به ماده 

 نکته نخست:

 :در تعارض تصرف فعلی با وقفیت سابق، وقفیت سابق مهم است 

 ملکی االن در تصرف  :مثالX ،گواهی بر این می دهند که این ملک سال گذشته وقی بوده، باه ایان    2است، دو نفر شاهد

 3گرفته می شود  چون نقل و انتقاال و تممَلکاک وقای)جز در ماوارد خااص       Xصورو وقفیت سابق ثابت و ملک از تصرف 

   خالف اصل می باشد.

 نکته دوم:

  مالکیت عمومی سابق، مالکیت عمومی سابق مقدم است؛در تعارض تصرف فعلی و با 

 :می دهند که این ملک قبالً قارک بوده، باه ایان ترتیاب     ی است، دو نفر شاهد، گواهیشخصی متصرف ملک مثال

 4مالکیت عمومی مال مشخص می شود و متصرف نمی تواند مدعی انتقال آن شود.

                                                           
1
 ناصر کاتوزیان.ق.م ن م دکتر  35مادة  2مستفاد از حاشیة شماره  - 

2
 آیین دادرسی مدنی[: 23۰ترتیب و ترکیب گواه و جنسیت او در دعاوی مدنی ]بند )   ماده   - 

      ،دعاوی مالی یا آن چه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معامالو، وقی، اجاره، وصیت به نفع مادعی )وصایت تملیکای ، غصاب

 دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. جنایاو خطایی و شبه عمد که موجب

 دعای چنانچه برای خواهان امکان بیّنه شرعی نباشد)تعداد گواه کم باشد  می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ا

 خود را اثباو کند.
3
 ق.م: 349و  89، 88موارد خاص فرو  مال موقوفه  مواد  - 

  صورتی در نباشد، ممکن آن از انتفاع که طوری به گردد خرابی به منجر که باشد آن خوف یا شود خرا  که صورتی در وقی، بیع م:ق. 88ماده 

 .نشود حاضر آن عمران برای یاکسی باشد متعذر آن عمران که است جایز

 مگار  مای شاود،   فروختاه  بعض همان نباشد، ممکن آن از انتفاع که طوری به گردد خرابی به مشرف یا خرا  موقوفه بعض گاه هر ق.م: 89ماده 

 .می شود فروخته تمام این صورو در بشود  است باقی مانده که قسمتی انتفاع سلب سبب بعض خرابی این که

 منجار  یاا  رود دماء سَفک  بیم که نحوی به شود، اختالف تولید علیهم موقوف بین که موردی در مگر نیست، صحیح وقی مال بیع ق.م: 349 ماده 

 .است مقرر وقی به راجع مبحث در که مواردی در همچنین و گردد  موقوفه مال خرابی به
4
 نقل و انتقال اموال عمومی )مباحاو نوع دوم  ممنوع است و افراد فقط می توانند از آن ها استفاده کنند. - 
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 نکته سوم:

  ،تصرف فعلی مقدم است؛در تعارض تصرف فعلی با تصرف سابق 

 :مالی االن در ید متصرف است، دو شاهد این طور گواهی می دهند که: این مال دیروز در ید  مثالX   بوده اسات

وی را اعاالم مای دارناد ، در ایان صاورو تصارف        گذشاته  شهادو نمی دهند، فقط تصرف X)بر مالکیت سابق 

 محترم است و ما او را مالک می دانیم  کنونی متصرف

 .چون هر دو اماره اند و اماره کنونی بر اماره گذشته مقدم است 

 مالکیت فضا و قرار زمین

 زیـر  بـه  نسبت است هم چنین و رود باال هر کجا تا است آن [روبرو] محاذی فضای مالکیت مستلزم زمین مالکیت :38ماده

 .باشد کرده استثناء قانون که را آن چه مگر ،دارد [پایین] قرار و هوا در تصرف گونه همه حق مالک، بالجمله زمین،

 نا و درختاماره تصرف در بَ

 مالـک  ملـک  است زمین زیر در که ]گودال[ حفری و نابَ هر چنینهم  و است زمین روی در که درخت و نابَ : هر39ماده

 1 .شود ثابت آن خالف این که مگر می شود، وبــمحس زمین آن

 

 حق انتفاع  

 ِسم است: حق انتفاع  دو ق 

  ق.م(؛ 54تا  41عُمری، رقبی و سُکنی )مواد 

  ق.م(. 91تا  55وقف )مواد 

 تعریف حق انتفاع 

 ی که ملک خودش نیست، استفاده کند؛حق انتفاع، حقی است که شخص می تواند از منافع مال 

مالک خاصی ندارد  یا دیگری است : حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک40ماده 

 استفاده کند.

 

                                                           
1
 این ماده: با مالکیت تبعی ارتباط دارد. - 
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 سم اول:شرح قِ

 عُمری، رقبی و سکنی 

 این اصطالحات، هر سه حق انتفاع اند که ناشی از یک عقد هستند؛ 

 مالک با شخصی قرارداد منعقد می کند و به او حق انتفاع می دهد، که باه ایان عقاد، عقاد موجاد حاق       : مثال در قالب یک

 گویند انتفاع می 

   عقد موجد حق انتفاع می تواند به صورو عُمری، رقبی و یا سکنی در آید 

 1عُمری

 حق انتفاعی است که مدت آن، مدت عمر یک نفر می باشد. فرقی نمی کند چه کسی؛ مالک، منتفع و یا ثالث؛ 

 عمر یا و منتفع عمر یا خود عمر به مدت شخص، برای مالک طرف از عقدی به موجب که است انتفاعی حق عمری :41ماده

 .باشد شده برقرار، ثالثی شخص

  2رُقبی

 ... ؛ حق انتفاعی که مدت آن معین است. مثالً: دو ماه، سه سال، و 

 می شود. قرار بر معینی مدت برای مالک طرف از که است انتفاعی حق : رُقبی42ماده

 3سُکنی

  مدت اند؛به حق انتفاع در مسکن، سکنی می گویند. سکنی مدت نیست اما عمری و رُقبی 

  سکنی می تواند عمری باشد یا رُقبی  یعنی سکنی با عمری و سکنی با رُقبی قابل جمع است، اما رُقبی با

 عمری قابل جمع نیست 

 ؛: عمریباشد با مدت عمر اگر سکنی 

 رُقبیسکنی اگر با مدت معین باشد :. 

 بـه  است ممکن حق این و می شود نامیده سکنی حق یا سکنی باشد، مسکنی در سکونت از عبارت انتفاع حق اگر :43ماده

 .شود برقرار رُقبی طریق به یا عمری طریق

                                                           
 )مدو عمر .« عُمر»عُمری برگرفته از لفظ  -1
 ، مراقب هستند تا مدو تمام بشود.«مراقب»رُقبی: برگرفته از لفظ  -2
 «.سکونت»سکنی: برگرفته از لفظ  -3
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 1حبس مطلق

  حبس مطلق می گویند؛مالک به شخصی حق انتفاع می دهد، اما مدت تعیین نمی کند، به این 

 و شرایط خاص خود را دارد این عقد باطل نیست. 

 نکات حبس مطلق: 

 با فوت مالک از بین می رود؛ حبس مطلق 

 .2حبس مطلق در صورتی که وابسته به شخصیت منتفع باشد با فوت او از بین می رود 

 مالک می تواند قبل از فوت رجوع کند، )در عمری و رُقبی مالک حق رجوع ندارد(؛ 

 شت کند. )چون حبس مطلق عقدی جایز است(؛منتفع می تواند از امتیاز خود گذ 

 مالـک  فـوت  تـا  مزبـور  حق و بوده مطلق حبس باشد، نکرده معین مدتی انتفاع حق برای مالک که صورتی در :44ماده

 .کند رجوع خود فوت از قبل 3مالک که این مگر بود، خواهد

 سه نکته

 نکته نخست:

  ،و با فوت منتفع )اگر  [انتقال )ارادی یا قهری( استحق مالی قابل نقل و ]حق انتفاع، یک حق مالی است

( به ورثه می رسد. و اگر مالک حیق انتفیاع را   تمام نشده باشد و مدت عقد وابسته به شخصیت او نباشد

نوع کرده باشد، قابل انتقال فقط به خود منتفع داده باشد )به قید مباشرت( و منتفع را در انتقال این حق مم

 نیست؛

 :نکته دوم

 قد موجد حق انتفاع می تواند معوض و یا مجانی باشد، به عبارت دیگر این عقد دو وجهی است. یعنی ع

 4مالک هم می تواند عوض بگیرد )معوض( و هم می تواند عوض نگیرد)مجانی(.

                                                           
 حبس: یعنی عقد موجد حق انتفاع، و به جهت این که قیدی ندارد )مدو ندارد  مطلق می گویند. -1
منتفع را انقضای حبس مطلق می داند، اما دکتر شهبازی فاوو منتفاع را    یادکتر کاتوزیان فوو مالک  جمع بندی از دو نظر دکتر کاتوزیان و دکتر شهبازی:  -2

 قذیرفته است. ادر صورتی که عقد وابسته به شخصیت او نباشد منقضی عقد نمی داند و فقط فوو مالک را مطلق
 حابس: کسی که مال را حبس می کند. -3

4
ج . عقودی که هام   مجانی: مانند: هبه، عاریه، ودیعه و ...  همیااااشه عقود  .  معوض: مانند: بیع، اجاره و ... همیشه عقود الی .    عقود سه دسته اند: - 

 : مانند: صلح، موجد حق انتفاع و ... .هم مجانی ومنعقد بشوند معوض می توانند 
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 :نکته سوم

 نه معدوم( داده شود و حق به معدوم تعلق نمیی گییرد،    1حق انتفاع مانند هر حق دیگری باید به موجود(

 مگر به تبع موجود؛

 :شما و بعاد از شاما    ییم حق انتفاع از این زمین مالبگومی توانیم  هیچ فرزندی ندارد، در حال حاضر که به شخصی مثال

 . اما نمی توانیم مستقیم به فرزند او حق بدهیم، چون موجود نیست.دو برسدبه فرزن

 مزبـور  حق ایجاد حین در که کرد برقرار توان می اشخاصی یا شخص درباره را فقط انتفاع حق فوق، موارد در :45ماده 

 و شـود  برقـرار  انـد  نیامده به وجود عقد حین در که هم کسانی برای تَبَعاً انتفاع حق است ممکن ولی باشند، داشته وجود

 .می گردد زایل حق ها انقراض]فوت[آن از بعد و باقی مزبور حق هستند موجود انتفاع حق صاحبان که مادامی

 .قبالً شرح داده شد صرف نشدنی بودن مال مورد انتفاعلزوم م

 این کـه  از باشد، اعم ممکن عین بقای با آن از استفاده که شود برقرار به مالی نسبت فقط است ممکن انتفاع : حق46ماده 

 2مفروز. یا باشد مشاع و منقول غیر یا باشد منقول مزبور مال

 عقود عینی

 .عقودی که قبض)تسلیم  در آن ها شرط صحت عقد است  یعنی اگر مال تسلیم نشود عقد صورو نگرفته است 

 اقسام عقود عینی:

 6.هبه و 5رهن 4،بیع صرف 3،عقد موجد حق انتفاع، وقف 

  که مال به منتفاع  قس در عقد موجد حق انتفاع که یک عقد عینی است، تا قبض صورو نگیرد )تا زمانی

 تسلیم نگردد ، عقد ناقص است و منعقد نشده است 

 .است صحت شرط قبض غیره ]رقبی و سکنی[ و عمری از اعم حبس ]عقد موجد حق انتفاع[، در :47ماده

                                                           
1
 محسو  می شوند.موجود  حمل و جنیناشخاصی که در حین عقد وجود داشته باشند   موجود: -  
 .مفروز یا باشد مشاع غیرمنقول، یا باشد منقول این که از اعم شد، منتفع آن از بتوان عین بقای با که است جایز مالی وقی فقط :ق.م 58ماده - 2
3
 .می کند قیدا تحقق وقی داد قبض به وقت هر و شود نمی محقق وقی ندهد، وقی تصرف به را موقوفه عین واقی ق.م: اگر 59ماده - 

4
 از انتقاال  صارف ،  بیع )مثل است صحت شرط قبض که بیعی در و خیار انقضای تاریخ از نه است بیع عقد حین از مالکیت خیاری، بیع در ق.م: 364ماده  - 

 .بیع]ایجا  و قبول[ وقوع حین از نه است شرط]قبض[ حصول حین
 .نیست معامله صحت شرط قبض استمرار ولی شود، داده می گردد معین طرفین بین که کسی تصرف به یا مرتهن قبض به باید مرهون مال ق.م:  772ماده  - 5
6
 .ندارد اثری واهب اذن بدون قبض و او  وکیل یا باشد متهب خود قبض مباشر این که از اعم متهب، قبض و قبول با مگر شود نمی واقع هبه ق.م: 798ماده  - 
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 امانت منتفع

 ق.م؛ 52و  50، 48است. و تنها در صورت تقصیر مسئول است؛ مواد  1منتفع در حق انتفاع، امین 

 .ننماید تفریط یا تعدی آن حفاظت در و نکرده 2استفاده سوء است انتفاع حق موضوع که مالی از باید منتفع :48ماده

 .بود نخواهد آن مسئول مشارالیه شود، تلف منتفع، تفریط یا تعدی بدون است، انتفاع حق موضوع که مالی : اگر50ماده

 :است مالک تضررات ضامن منتفع ذیل موارد در :52ماده

 کند؛ استفاده سوء انتفاع موضوع مال از منتفع که صورتی در .1

 حـق  موضوع بر خسارتی  3موجب رعایت عدم این و ننماید رعایت را مالک طرف از مقرره شرایط که صورتی در .2

 .باشد انتفاع
 

 ارج و هزینه های مال مورد انتفاعمخ

 مخارج و هزینه دارد: 4مالی که مورد انتفاع است دو سری 

  اگر مثال ما ماشین باشد؛ تعویض چرخ و اتاق آن و از این قبیل؛ نگهداری از اصل مال:مخارج 

 :5.ن مثال؛ بنزین و ضد یخ و امثالهمهما مخارج استفاده از مال 

  ،مای تاوان خاالف    اماا  در حق انتفاع، مخارج نگهداری از اصل مال با مالک و مخارج استفاده از آن با منتفع است

 6نوعی شرط کرد.این ها را به هر 

 شده شرط آن خالف این که مگر نیست، منتفع عهده بر است انتفاع موضوع که مالی نگاهداری برای الزمه مخارج :49ماده

 .باشد

 

                                                           
1
 .ق.م 953تقصیر کند،/ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی: ماده امین مسئول نیست، مگر این که  - 

2
 من ور از سوء استفاده: تقصیر )تعدی و تفریط . - 
 موجب خسارتی: من ور رابطه علیت مابین تقصیر و ضرر است. -3
 هر مالی دو سری هزینه دارد: هزینه نگهداری و هزینه استفاده از آن. -4
رف تعیین می کند: عرف ممکن است هزینه ای که در جای دیگر مربوط به اساتفاده اسات را هزیناه نگهاداری از اصال ماال       تفاوو این دو مخارج را، ع  -5

 بداند و بالعکس.
6
)امری نیست . و اگر هنگام وقاوع عقاد، هایچ     را در عقود شرط کرد، این معنا را می رساند که قانون مزبور، تکمیلی است وقتی بتوان خالف حرف قانون - 

رد از هزینه ق.م. فقط یک مو 49ق.م آمده است  رعایت می شود. هر چند ماده  49چیزی در این مورد )هزینه ها  گفته نشود]اطالق[، اصل)آن چه در ماده 

 مورد دوم خود به خود استنباط می شود.ها را بیان کرده است، و 
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 موارد از بین رفتن حق انتفاع

 :اگر مدت تمام بشود، حق انتفاع نیز از بین می رود. به این صورت که: اگر عُمری باشید،   انقضای مدت

 شد، بعد از انقضای مدت تعیین شده؛او شرط شده، و اگر رُقبی باعُمر  با فوت کسی که به مدت

 مال مورد انتفاع؛ تلف 

 مالک در حبس مطلق؛ رجوع 

 در حبس مطلق؛  فوت مالک 

 :باشد(.]به قید مباشرو[  اوعقد وابسته به شخصیت درصورتی که ) فوت منتفع 

 :می شود زایل ذیل موارد در انتفاع حق :51ماده

 مدت؛ انقضای صورت در .1

 است. انتفاع موضوع که مالی شدن تلف صورت در .2

  ل، مورد حق انتفاع قارار نمای   آن مثباشد و تلی بشود، در صورو دادن مثل آن، « مثلی»هرگاه مال مورد انتفاع

 .گیرد

 انتقال مال مورد انتفاع

  مالک حق انتفاع از ملک خود را به صورو رقبی )فرضاً یک سااله  باه شخصای داده اسات،      مثال:در قالب یک

 بعد از گذشتن یک ماه از این عقد، مالک مال مورد انتفاع را به دیگری می فروشد:

 :ًاین فرو  صحیح است، چون مال اوست و این حق را دارد  اوال 

 :ًبرای منتفع فرقی نمی کند که چاه   زیرا  با فرو  مال، حق انتفاع از بین نمی رود و حق منتفع محترم است  دوما

 کسی مالک است.

 :نکته مهم

 به حق انتفاع جاهل باشد )یعنی نمی داند مالی که خریده است، حق انتفاع از آن، تیا میدت    ،اگر خریدار

 از آنِ دیگری است(، در این صورت می تواند معامله را فسخ کند؛ )حق فسخ(. ،یک سال
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 حـق  که باشد جاهل 3الیه منتقل اگر ولی نمی شود، انتفاع حق 2بطالن موجب به غیر 1مالک طرف از عین : انتقال53ماده

 4داشت. خواهد را معامله فسخ اختیار است به دیگری متعلق انتفاع

 حکومت عرف بر انتفاع

 :کیفیت انتفاع براساس قرارداد است و اگر در قرارداد ذکر نشود طبیق عیرف عمیل میی      کیفیات انتفاع

 شود. و اگر حق انتفاع قراردادی نباشد )اذنی باشد( کیفیات انتفاع را عرف تعیین می کند؛

 .بنماید اقتضاء عادت و عرف یا داده قرار مالک که بود خواهد نحوی به دیگری مال از انتفاع کیفیات سایر :54ماده
 

 فــــــــــوق

 ق.م . 55بشود )ماده  5وقی یعنی عین مال حبس و منافع آن تسبیل 

 عین مال: 6منظور از حبس

 یعنی مالک مالش را از ملکیتش خارز کند و ملک از نقل و انتقال مصون می ماند؛ 
  باشد.به عبارت دیگر: مالی که وقف می شود، قابل فروش و هبه و امثالهم نمی 

 منظور از تسبیل منفعت:

 .یعنی منافع مال وقف شده، در یک راهی صرف شود 

 . شود تسبیل آن منافع و حبس مال عین این که از عبارتست : وقف55ماده 

                                                           
1
 انتقال از جانب مالک  مالک ناقل است. - 

2
 به کار می رفت.« زوال»طالن بهتر بود به جای ب - 

3
 منتقل الیه: کسی که مال به او منتقل شده است. - 

4
 بارای  را نقل صورو در فسخ حق موجر این که مگر است، باقی خود به حال اجاره شود منتقل به دیگری مستأجره عین اگر ق.م: 498ماده - 

 .باشد کرده شرط خود
 ن ر باشد. )نه الزاماً سبیل اهلل .تسبیل یعنی: راه، هر راهی می تواند مد  -5
ق.م  فرق دارد  به این صورو که: در وقی اگر موقاوف علایهم فاوو کناد، ماال       55و  47، 44حبس در وقی با حبس مطلق )مربوط به حق انتفاع: مواد  -6

مال از ملکیت حابس خاارج نمای شاود ولای بارای      موقوفه به واقی بر نمی گردد. به عبارو دیگر مال از ملکیت واقی خارج شده است، اما در حبس مطلق، 

 رسد.محبوس لهم حق انتفاع برقرار می شود. و اگر محبوس لهم فوو کند، مال آزاد می شود و به حابس بر می گردد و اگر حابس نبود به وارثش می 
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 اقسام وقف
 ؛وقف خاص 

 .وقف عام 

  وقف خاص

 وقیف بیر    :، مشخص، محدود، محصور و قابل شمارش باشد. مانند1وقفی است که در آن موقوف علیهم

 .اوالد

 دو نوع است: وقف عام؛

 موقوف علیهم بی شمارند: )غیر محصور اند(. مانند: فقرا، دانشجویان، قضات، وکال و ... ؛ 

  وقف بر مصالح عامه یا وقف بر جهات: )امور عام المنفعه(: یعنی وقف برای کاری که نفع عمومی داشته

 ...باشد. مانند: ساختن بیمارستان، ساختن مسجد، و 

 :نکته

 وقف)اعم از عام و خاص( عقد است و برای انجام آن دو اراده می خواهد: ایجاب + قبول. 

 ایجاب در وقف

 .ایجا  در وقی توسط واقی انجام می گیرد 

 قبول در وقف

 قبول می کند. 2قبول در وقی خاص، خود موقوف علیهم قبول می کنند، اما در وقی عام حاکم 

                                                           
1
 موقوف علیهم: کسی که وقی به نفع او انجام شده است. - 

2
وزارو آماوز  و   -به نفع او انجام شده است )مانند: وزارو بهداشت و درماان و آماوز  قزشاکی بارای بیمارساتان      نهاد عمومی است که وقی  حاکم: - 

 ق.م. 62ماده  2قرور  برای مدرسه  و در صورتی که نهاد عمومی یا سازمانی نباشد، من ور دادستان عمومی است. حاشیه 
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 اول 2طبقـه  قبول و کند، آن معنی بر داللت صراحتاً که 1لفظی به هر واقف طرف از ایجاب به می شود واقع : وقف56ماده

 علـیهم  موقـوف  اگـر  و اوالد؛ بـر  وقـف  مثل باشند: 3محصور که صورتی در ها آن قانونی مقام قائم یا علیهم موقوف از

 است. شرط حاکم قبول صورت این در باشد، 5عامه مصالح بر وقف یا و 4غیرمحصور

 عینی بودن وقف

 است و برای صحت آن عالوه بر ایجاب و قبول به قبض )تسلیم مال( هیم نییاز    6وقف جزء عقود عینی

 ؛داریم

  .یعنی اگر قبض صورت نگیرد، عقدی هم واقع نشده است 

 .می کند پیدا تحقق وقف داد قبض به وقت هر و شود نمی محقق وقف ندهد، وقف تصرف به را موقوفه عین واقف اگر :59ماده

 قابض )قبض کننده( در وقف

  قبض با خود موقوف علیهم است؛خاصدر وقف : 

  قبض با متولی است، و اگر متولی نداشت )تعیین نشده بود(، با حاکم است.عامدر وقف : 

 جمع بندی کلی در مورد قبول و قبض

 :و قبض، هر دو با موقوف علیهم است؛قبول  در وقف خاص 

 :با حاکم است. ، قبض همقبول با حاکم و قبض با متولی، که در صورت نبودِ متولی در قبض عام 

 موقوف اگر و است کافی اولی طبقه قبض و می کنند قبض آن ها خود باشند محصور علیهم موقوف که صورتی در :62ماده

 .می کند قبض حاکم و اال وقف متولی باشد عامه مصالح بر وقف یا محصور غیر علیهم

                                                           
1
 کاه  ماواردی  در مگار  گاردد،  حاصال  اقباض)معاطااتی ،  قابض و  مثل باشد، رضا و قصد مبین که عملی به وسیله است ممکن معامله انشاء ق.م: 193ماده - 

 .باشد کرده استثناء قانون
2
طور ادامه طبقه در وقی، با طبقه در ارث فرق دارد: من ور از طبقه در وقی، نسل است: طبقه اول می شود نسل اول، طبقه دوم می شود نسل دوم و همین  - 

 اما در ارث: تمام اقوام را به سه طبقه تقسیم می کنند، و طبقه چهارم در آن وجود ندارد.می یابد. 
3
 من ور از محصور: وقی خاص است.  - 

4
 من ور از غیرمحصور: وقی عام از نوع بی شمار است، مانند فقرا و ... - 

5
 مصالح عامه: من ور امور عام المنفعه است، جهاو عامه. - 

6
عقودی که در آن ها قبض)تسلیم  شرط صحت عقد است  یعنی اگر مال تسلیم نشود، عقد صورو نگرفتاه اسات. عقاود عینای عبارتناد از:       عقود عینی: - 

 ق.م. 798ق.م و هبه ماده 772ق.م، رهن ماده  364ق.م، بیع صرف ماده  59ق.م، وقی ماده  47موجد حق انتفاع ماده 
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 استثناء در قبضیک 

  در وقف )عام و خاص(، در صورتی که خود واقف متولی باشد، قبض با خود اوست. در حقیقت، در این

 وقف با ایجاب و قبول واقع می شود؛صورت دیگر نیازی به قبض نیست و 

 داده قرار خود برای را تولیت واقف خود اگر و می کنند قبض را موقوفه آن ها جانب از محجورین وصی و : ولی63ماده

 1می کند. کفایت او خود قبض باشد

 مراحل وقف

 :ایجاب و قبول +  قبض؛ وقف دو مرحله دارد 

 ق.م. 60 ایجاب و قبول، مادهمرحله اول:  

 عقد صورت نگرفتیه   ]بعد از ایجاب و قبول[ قبل از قبض، فقط ایجاب و قبول وجود دارد، که تا این جا

 ؛است

 دارد:این ایجاب و قبول سه نکته 

 2است، چون عقدی واقع نشده است؛ رجوعاین ایجاب و قبول از جانب هر دو طرف، قابل  .1

 هر کدام از طرفین، از بین می رود؛ فوتاین ایجاب و قبول با  .2

 هر کدام از طرفین، از بین می رود. حجراین ایجاب و قبول با  .3

 در نتیجه:

 هر کدام از طرفین از بین می رود و اگیر هییچ    ایجاب و قبولِ بدون قبض در وقف، با رجوع، فوت، و حجر

 ، پایدار می ماند و از بین نمی رود؛تا زمان حصول قبضیک سه اتفاق فوق رخ ندهد، ایجاب و قبول 

 مهم نیست چه مدت و سالیان سال هم، بعد از ایجاب و قبولیِ که پایدار مانده است می توان قبض داد؛ 

 .پس قبض در وقف فوری نیست 

                                                           
1
 . مرتبط است: ق.م 8۰۰و  799ق.م. به مواد  63ماده  - 

 است  معتبر ولیّ قبض سفیه یا مجنون یا صغیر به هبه در ق.م: 799ماده 

 نیست قبض به محتاج باشد متهب ید در موهوبه عین که صورتی در ق.م: 8۰۰ماده. 
نشده است. و رجوع از عقد محسو  رجوع از ایجا  و قبول در وقی، به معنای جایز بودن عقد نیست، همان طور که گفته شد: تا این مرحله عقدی واقع  -2

 نمی شود.
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 تمـام  وقف بدهد قبض وقت هر است، نکرده 1وقف از رجوع واقف که مادامی بلکه نیست، شرط فوریت قبض در: 60ماده

 .می شود

 ق.م. 61قبض، ماده مرحله دوم: 

 یعنی: طرفین به هیچ وجاه نمای توانناد     2قابل فسخ است.قوفه، عقد  وقی، منعقد شده و غیربعد از قبضِ مال مو

آن را بر هم بزنند )قابل رجوع نیست ، و واقی نیز نمی تواند از موقوف علیهم کم و یا زیاد کند و یا اگر متاولی  

 3تعیین نکرده است از این زمان به بعد تعیین کند و یا اگر خود  متولی نیست، متولی شود و ...

 آن در یـا  کنـد  رجوع آن از نمی تواند واقف و است 6الزم 5قبض حصول و صحت نحو به آن وقوع از بعد 4وقف :61ماده

 گـر ا یا کند شریک ها آن با یا نماید علیهم موقوف در داخل را کسی یا کند خارج را کسی علیهم موقوف از یا بدهد تغییری

 .کند دخالت تولیت عنوان به خود یا دهد قرار متولی آن از بعد نکرده، معین ولیـــمت عقد ضمن در

 شرایط مالک

  ق.م، واقف باید مالک عین و منافع مال باشد، اما این امر یک استثناء دارد؛ 57طبق ماده 

 است. معتبر معامالت در که باشد 8اهلیتی دارای عالوه به و می کند وقف که باشد 7مالی مالک باید : واقف57ماده

 ق.م:  57ق.م. استثنای ماده  64ماده 

 حـق  آن در کـه  ملکـی  وقف چنینهم  و نمود وقف توان می است دیگری به متعلق موقتاً آن منافع که را مالی :64ماده

 .آید وارد خللی مزبور به حق این که بدون است جایز است موجود ارتفاق

 مثال:

  صورو بعد مالکی خانه ای را وقی می دهد که از قبل به همسایه ا  در آن خانه حق ارتفاق داده است، در این

 از وقی حق ارتفاق از بین نمی رود. یعنی: بعد از وقی، همسایه در خانه موقوفه حق ارتفاق دارد.

                                                           
1
 در این جا من ور از وقی، ایجا  و قبول است، چون تا این جا وقی انجام نگرفته است: رجوع از ایجا  و قبول. - 

2
 قابل فسخ.: عقدی است الزم. الزم یعنی: غیرقابل رجوع، غیروقی - 

3
دهد، باید قبل از تسلیم آن به موقوف علیهم باشد. چون بعد از قبض ماال موقوفاه، مالکیات واقای،     به عبارتی، هرکاری که واقی بخواهد در وقی انجام  - 

 تمام می شود.
4
 است، چون تا این جا وقی انجام نگرفته است.« ایجا  و قبول»در این جا من ور از وقی،  - 

5
 ... به قابض، در حکم قبض است.قبض، فقط شامل تحویل دادن عین مال نیست، تسلیم اسناد و مدارک و کلید و  - 

6
 الزم: غیر قابل رجوع، غیر قابل فسخ. - 

7
 مالی باشد که وقی می کند. عین و منافعباید مالک  - 

8
 به آن قرداخته شده است. 3در مبحث اهلیت، در مدنی  - 
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 نتیجه: در

 چون منافی بیا حیق    1است. نافذغیرح و وقف مالیِ که در رهن است وقف مالیِ که در اجاره است صحی

 2مرتهن است.

 وقف به قصد فرار از دین

  پرداخت بدهی، اموال خود را وقف کند، تحقق وقف منوط بیه اجیازه طلبکیاران    اگر واقف برای فرار از

 است.

 است. دُیّان اجازه به منوط باشد شده واقع واقف3دُیّانِ اضرار علت به که وقفی صحت :65ماده

 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: 4مکرر ق.م. و ماده  218نتیجه گیری از ماده 

 باه علات حمایات از     -نیسات و مالاک قصاد معاملاه دارد      5چون صاوری  4دین، معامله به قصد فرار از

 7است  6نافذطلبکاران، غیر

 :در حقوق ایران، معامله به قصد فرار از دیان، باین دو طارف صاحیح اسات. اماا در مقابال         به طور کلی

 طلبکار قابل استناد نیست.

 ق.م: 66ماده  وقف بر مقاصد نامشروع:

  ،از مبحث عقود و معامالت کمک می گیریم؛برای توضیح این بحث 

  برای صحت معامله، مشروعیتِ جهتِ آن، شرط است. 8ق.م. 190ماده  4طبق بند 

                                                           
1
 منوط به اجاره مرتهن است. در این صورو، یا رد می کند که وقی انجام نمی قذیرد و یا تنفیذ می کند و وقی حاصل می شود.  - 

2
 قانون مدنی در ن م کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. 793ماده  3تصرفاو ناقل ملکیت را مشهور منافی با حق مرتهن می دانند: حاشیه شماره  - 

3
 داین، طلبکاران. دُیّان: جمع - 

4
 نیز شریک جرم است. مجازاو: چهار ماه تا دو سال حبس. آگاهمدیون، در معامله به قصد فرار از دین، مجرم است و خریدار  - 

5
 در معامالو صوری، قصد معامله وجود ندارد و باطل اند. - 

6
ی خورد، )اگر وقی باشد، با تنفیذ طلبکاران، مال، موقوفه  مای شاود  و اگار تنفیاذ     چون غیر نافذ است، دو راه دارد: یا تنفیذ می کنند که معامله به هم نم - 

باه میازان طلابش از     نکنند باز هم دو راه دارد: یا مال وجود دارد، که طلبکار مال را توقیی می کند، و یا مال دوباره فروخته شده، که در این صورو، طلبکار

 می کند.اموال خریدار )خریدار آگاه نخست  توقیی 
7
 ق.ن.ا.م.م. بحث شده است. 4و ماده ق.م.  مکرر  218، 218در این زمینه )معامالو صوری و به قصد فرار از دین  در مواد  - 

8
 معامله. جهت مشروعیت .4 ...  3... 2... 1 :است اساسی ذیل شرایط معامله هر صحت برای ق.م: 19۰ماده - 
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  2اگر جهت معامله تصریح شود، باید مشروع باشد واِال معامله باطل است. 1ق.م. 217طبق ماده 

 ق.م: معامله با جهت نامشروع: 217شرح ماده 

 حالت دارد: 3معامله با جهت نامشروع، 

  جهت معامله نامشروع و در عقد بیان شده است: عقد باطل است 

     :جهت معامله نامشروع است و بیان هم نشده، اما طرف معامله از نامشروع باودن جهات آن خبار دارد

 عقد باطل است. بیان کردن مهم نیست، مهم اطالع داشتن طرف معامله است 

 ده، و طارف معاملاه هام از نامشاروع باودن جهات آن خبار        جهت معامله نامشروع است و بیان هم نش

 ندارد: معامله صحیح است.

  ق.م وقی بر جهاو نامشروع باطل است و از سه حالت باال خاارج   66با توجه به توضیحاو فوق و ماده

 نیست.

 .است باطل مشروع غیر مقاصد بر : وقف66ماده

 قدرت بر تسلیم وقف

  :در مورد قابل قبض بودن )قدرت بر تسلیم مال( مالی که وقف و ییا داد   3ق.م. 348و  67با بررسی مواد

 می رسیم: نتیجهد می شود، به یک ییو ست

 انگشتری که در ته دریا افتاده، یا قرناده  . وقتی چیزی را می فروشیم یا وقف می کنیم، باید بتوانیم آن را تحویل بدهیم

فروخت. مگر درجایی که خریدار خاود مای تواناد ماال را بدسات      ای که در آسمان است و امثالهم را نمی توان 

بیاورد، که در این صورو، خرید و فرو  آن جایز است. مثالً خریدار غواص است و می تواند تاه دریاا بارود و    

 کند و ... 4انگشتر را تمسَلکم

                                                           
1
 .است باطل معامله واال باشد مشروع باید باشد شده تصریح اگر ولی شود تصریح آن جهت که نیست الزم معامله در ق.م: 217ماده - 

2
ق.م: انگیازه   217نکته اینجاست که: اگر نامشروع باشد و تصریح نشود، کسی از نامشروع باودن آن خبار نادارد. و طباق حاشایه شاماره یاک از مااده          - 

 ترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند.نامشروع در صورتی عقد را باطل می کند که یا مش
 باایع  کاه  چیازی  یاا  [ق.م 215مااده  ]نادارد   عقالیای  منفعت یا و مالیت که چیزی یا و است ممنوع قانوناً آن فرو  و خرید که چیزی بیع ق.م: 348ماده -3

 .باشد تمسَلکم بر قادر خود مشتری این که مگر است، باطل ندارد آن تسلیم بر قدرو
 تسلم: معنای مقابل تسلیم است و به معنای قبض است  قبض و اقباض، تسلیم و تسلم. -4
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 یک اصل کلی

   میواد بیه آن اشیاره کیرده     قدرت بر تسلیم شرط صحت همه عقود است، )اما قانونگذار فقط در برخیی

مال نباشند، عقد باطل است. و  2و اگر هنگام وقوع عقد، هیچ یک از طرفین قادر به تسلیم یا تسلم 1است.(

 3اگر از ابتدا قدرت بوده و بعداً از بین رفته، عقد منفسخ می شود.

 نباشد آن اقباض و اخذ بر قادر تنها واقف اگر لیکن، است باطل آن وقف نیست ممکن آن اقباض و قبض که مالی :67ماده

 است. صحیح باشد، آن اخذ به قادر علیه موقوف و

 ق.م. 68ماده  توابع مال وقف:

     برای شرح این مبحث، چون با بحث توابع مبیع مرتبط است، هر دو را بررسی و به یک نتیجیه کلیی میی

 رسیم؛

  مبیع را تعیین می کند و به عبارتی عیرف  می خوانیم که: عرف جزء و توابع  5.ق.م 357و  4 356در ماده

 بر این موضوع حاکمیت دارد؛

  هم اصلل علدم را بیلان     7.ق.م 359توابع عرفی مبیع در فروش باغ و زمین و خانه، و ماده  6.ق.م 358ماده

 8کرده است؛

 

                                                           
 آمده است.« آثار بیع»ق.م  توضیحاو بیشتر در مبحث  47۰و  348، 67مواد:  -1
 تسلیم به متعهد بر می گردد و تسلم به متعهدله. -2
طل شود واگر قرار است که به هم بخورد، باید به یکای از ایان ساه رو  از باین بارود: فساخ       عقدی که از ابتدا صحیح واقع شده است، محال است که با -3

 قهری . -که خود یک عقد است  و منفسخ )انفساخ  -تراضی طرفین –)وجود حقِ فسخ و ا عمال آن ، تفاسخ )اقاله 
 باه  متعلاق  و بیع در داخل نماید مبیع در آن دخول بر داللت قراین یا شود شمرده مبیع تابع یا جزء عادو و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 356ماده -4

 .باشند عرف بر جاهل متعاملین چه اگر و باشد نشده ذکر صریحاً عقد در چه اگر است، مشتری
 .باشد شده ذکر عقد در صریحاً این که مگر نمی شود، بیع در داخل نشود شمرده مبیع تابع یا جزء عادو و عرف حسب بر که چیزی هر ق.م: 357ماده -5

6
 نقل خرابی بدون آن را نتوان به طوری که باشد، بنا به ملصق چه هر و مجری و مَمَر خانه بیع در و اشجار باغ، بیع در فوق، مادة دو به ن ر ق.م: 358ماده  - 

 ایان کاه   مگار  نمای شاود،   باه مشاتری   متعل اق  حیاوان  بیع در حمل و درخت بیع در میوه و زمین بیع در زراعت عکس، بر و می شود  به مشتری متعل ق نمود،

 .شود شمرده توابع از عرف حسب بر یا باشد شده تصریح
7
 .باشد شده تصریح آن که مگر بود، نخواهد بیع در داخل شیی آن باشد، عرفاً مشکوک مبیع در شیئی دخول ق.م: هرگاه 359ماده - 

8
 کنیم، اصل عدم دخول است.یعنی اگر عرفاً به دخول چیزی در مبیع شک  - 
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  :نتیجه گیری

  و قاراین موجاود   وقتی چیزی را می فروشیم، توابع آن را عرف تعیین می کند و ما باید به کمک عرف

دریابیم که چه چیز هایی باید همراه مبیع به مشتری تحویل دهیم و چاه چیزهاایی را نادهیم، در آخار     

 این که: این یک قاعده تکمیلی است که می توان خالف آن توافق نمود.

  گوید هم مانند بحث توابع مبیع سخن می  این مادهق.م. حکم می کند که  68برای توابع مال موقوفه، ماده

 و حتی در آخر، این مبحث را در بیع مستند خویش می داند؛

 در داخـل  می شـود  محسوب موقوفه عین مُتَعَلَقات و توابع از یا جزء عادت و عرف حسب بر یا طبعاً که چیزی هر :68ماده

 .است مذکور بیع فصل در که نحوی به کند، استثناء آن را واقف این که مگر است، وقف

 وقف بر معدوم

 فرض نخست: به تبع موجود

  داده میی شیود. و دادن حیق بیه       1«موجود»همان طور که در مبحث حق انتفاع شرح داده شد، حق، به

 امکان پذیر است؛معدوم فقط به تبع موجود 

    برای وقف هم این قاعده استوار است؛ یعنی موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشد یا اگیر قیرار

  موجود نیست وقف کنیم، به تبع موجود امکان پذیر است.است به کسی که فعالً

 .موجود تبع به مگر 2نیست صحیح معدوم بر : وقف69ماده

 :قطعه زمینی را به شخصی وقی کنیم و به او بگوییم: بعد از شما به فرزندو برسد. در حالی که آن شخص  مثال

 او حق بدهیم، چون موجود نیست.اکنون هیچ فرزندی ندارد. اما نمی توانیم مستقیم به فرزند 

 فرض دوم: با موجود معاً )با هم(

  ق.م. این فرض را گفته و به این ترتیب است که: اگر وقف بر معدوم و موجود با هم واقع شیود   70ماده

 )نه به تبع(، نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است.

                                                           
1
 موجود: اشخاصی که در حین عقد وجود داشته باشند  حمل و جنین موجود محسو  می شوند. -  

2
 گاه وقی باطل باشد، مال به واقی بر می گردد.یعنی باطل است. و هر - 
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 :موجود و دیگاری معادوم باا هام وقای کنایم، وقای        اگر شش دانگ یک ملک را به دو نفر، یکی  مثال

نسبت به معدوم باطل است و این طور فرض می شود که فقط ساه داناگ از ملاک ماذکور وقای شاده       

 است.)در حقیقت سه دانگ آن اصالً وقی نشده است .

 1است. باطل معدوم سهم به نسبت و صحیح موجود سهم به نسبت شود، واقع معاً معدوم و موجود بر وقف : اگر70ماده

 وقف بر مجهول

 .برای موقوف علیهمِ خاص و موقوف علیهمِ عام دو حکم جداگانه دارد 

 موقوف علیهمِ  مجهول خاص:

  مجهول باشد، وقی صحیح نیست )باطل است   2اگر موقوف علیهمِ خاص)اعم از این که خود  یا مصرف آن 

ق.م. کیه در میورد وقیف بیر      91ق.م. مطلق است و قیدی ندارد، اما با توجه به میاده   71هر چند ماده  

 است. موقوف علهیمِ مجهول خاصمختص به  71موقوف علهیمِ عام است می توان نتیجه گرفت که ماده 

 .نیست صحیح مجهول بر : وقف71ماده

 وقف بر موقوف علیهمِ  مجهول عام:

 ق.م می توان فهمید که وقف بر موقوف علیهمِ عام مجهول صحیح است و حکم خاص  91از بند یک ماده

 قانون حج و اوقاف توجه کرد(. 8خود را دارد )باید به ماده 

                                                           
1
 مواد مرتبط: - 

 ق.م: هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی ]و یک ثمن[ منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود ودیگاری قباول کناد، معاملاه      256ماده

 نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است 

 تسلیم بر قدرو که بعض به بیع نسبتباشد،  نداشته دیگر بعض به نسبت و داشته تسلیم بر قدرو بایع مبیع بعض به نسبت اگر ق.م: 372ماده 

 است  باطل دیگر بعض به نسبت و است صحیح داشته

 حق مشتری این صورو در باشد  باطل جهاو از به جهتی مبیع بعض به نسبت بیع عقد که می شود حاصل وقتی صفقه تبعض خیار ق.م: 441ماده 

 اساترداد  را ثمان  است بوده باطل بیع که قسمتی به نسبت و کند قبول است شده واقع بیع که قسمتی نسبت به یا نماید فسخ را بیع داشت خواهد

 .کند
، مانند: وقی کردم بر اوالدم کاه  مصرف مجهولموقوف علیهم خاص با   –موقوف علهیم مجهول خاص، مانند: وقی کردم بر این، وقی کردم بر آن  خود -2

 معلوم نیست .فالن کار را انجام دهند)کار یا همان خواسته واقی 
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 :شد خواهد عمومیّه 1بِریّات صرف عامه موقوفات منافع ذیل موارد : در91ماده

 باشد؛ بین در 2متیّقنی قدر این که مگر باشد، المصرف مجهول موقوفه منافع که صورتی در .1

 .باشد مُتَعذّر است کرده معین واقف که خاصی مورد در موقوفه منافع صَرف که صورتی در .2

 نتیجه گیری:

  ق.م. استفاده نمی شود و نتیجه این که طبق این دو میاده:   91قانون اوقاف، دیگر از ماده  8با وجود ماده

 منصرف از وقف عام است.  71اطالق ماده  وقفی که موقوف علیهم آن عام باشد باطل نیست. و

وقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابلل   و م مجهول المصرفدرآمد موقوفات  قانون اوقاف: 8ماده 

زیر نظر سازمان  تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه  معارف اسالمی و عمران موقوفات می باشدمصرف در 

 به مصرف می رسد.

 اوقااف نساخ شاده      8تبصره مااده   طبقبند دوم هم  ق.م مشخص شد  91یی بند اول ماده تکل تا اینجا

 است:

درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال  تبصره:

محل به مصرف اقرب به غرض واقف در برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد 

. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی االمکلان  می رسد

در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه بله مصلرف   در موارد اقرب به نظر واقف صرف می گردد و 

 .خواهد رسید

  در مصاارف مقارر باه علات فاراهم نباودن       من ور از متعذرالمصرف آن است که صَرف درآمد موقوفه

 وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.

 وقف یک شخصیت حقوقی است:

 .بعد از این که وقف انجام شد، فک ملک صورت می گیرد، یعنی مال از ملکیت واقف خارز می شود 

                                                           
1
 بَر یعنی خشکی.  –بِر یعنی نیکی و کار خیر   –بِریّاو: یعنی کارهای خیر  - 

2
 قدر متیقن:  مقدار مطمئنه، یعنی از متن وقی نامه بتوان به اندازه مطمئنی از هدف واقی برسیم. - 
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  میال موقوفیه را دارای    3،1قانون مدنی در مورد مالکِ مال موقوفه ساکت است، اما قانون اوقاف در ماده

شخصیت حقوقی می داند، به این ترتیب مالکِ مال موقوفه، شخص حقوقی اسیت. ماننید شیرکت هیای     

ی توانید  تجاری و همانند اشخاص حقیقی، هر حقوقی )بجز حقوق غیر مالی: نکاح و طیالق و ...( را می  

 داشته باشد.

 متیولی آن   ،هر شخص حقوقی برای انجام کاری های خود، نیازمند مدیر و نماینده است، و نماینده وقف

 است، یعنی کارهای وقف را متولی آن انجام می دهد.

 ق.م. نمونه ای از مدیریت متولی را در اداره کردن مال موقوفه نشان می دهد: 499ماده  

 .نمی گردد باطل او فوت به اجاره دهد، اجاره را موقوفه مال وقف صَرفه مالحظه با متولی هرگاه : 499ماده

 .نکته: متولی نماینده و مدیر وقف است، نه نماینده واقف 

 نقش موقوف علیهم در وقف

  نمی شود.مالک محسوب  نقشی ندارد؛ ،هجز حق انتفاع در مال موقوفموقوف علیهم 

 وقفنقش واقف در 

  از وقف، اصوالً سمتی ندارد مگر این که متولی)نماینده وقف( باشد.واقف بعد 

 آن )وقف( شرطِ عوض در عقود مجانی و استثنایجواز وجود 

     در عقود مجانی می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این صورت عقد مجانی، معوض نمیی شیود چیون

 د. یعنی: شرط فرع بر عقد است؛گفته می شو« عقد مجانی با شرط عوض»شرط، جنبه فرعی دارد و به آن 

 :شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که گیرنده هم مالی را به واهب  هبه یک عقد مجانی است: مثال

رط است، به این عقاد، عقاد   ااا  عین موهوبه و خودکار عین مورد شا: کت. مانند کتا  در برابر خودکارببخشد

 عوض می گویند نه عقد معوض. مجانی با شرط 

                                                           
1
 مورد نماینده آن می باشد. قانون اوقاف: هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب 3ماده - 
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 عمـل  یـا  3کند هبه او به را مالی متهب که کند 2شرط تواند می واهب بنابراین و باشد 1معوض است ممکن هبه :801ماده

 .آورد بجا 4مجاناً را مشروعی

 فایده بحث

        وقف یک عقد مجانی است، اما مستثنی از قاعده مزبور اسیت. یعنیی نمیی تیوان در آن شیرط عیوض

 5گذاشت. به این صورت که: شرط باطل است اما وقف را باطل نمی کند.

 وقف بر نفس

 است؛ باطل وقف بر نفس، فقط در وقف خاص مصداق پیدا می کند و 

 وقف بر نفس به دو صورت است: 

 این فرض برابر است با عدم وقف؛ :واقف مال را برای خودش وقف کرده است .1

: در این صورت وقف نسبت به دیگری  با هم وقف کرده استت واقف برای خودش و شخص یا اشخاص  .2
 خودش باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

 :واقف در وقف خاص نمی تواند منتفع شود. به طور کلی 

 سـایر  یـا  دیـون  پرداخت یا نماید علیهم موقوف جزء یا عَلیه موقوف را خود واقف که معنی این به نفس بر 6: وقف72ماده

 .فوت از بعد یا باشد حیات حال به راجع این که از اعم است، باطل دهد قرار موقوفه منافع از را خود مخارج

 انتفاع واقف در وقف عام

 محصور و وقف بر مصالح عامه(، اگر واقیف مصیداق موقیوف    : وقف بر غیردر وقف عام )در دو حالت

 نمی شود؛ین وقف، وقف بر نفس تلقی اشکالی ندارد، چون ا 7علیهم قرار بگیرد،

 .گردد منتفع می تواند شود، واقع علیهم موقوف مصداق نیز واقف خود اگر 8عامه، مصالح بر وقف در :74ماده

                                                           
1
 معوض باشد: من ور شرط عوض داشته باشد. هبه همیشه مجانی است و به هیچ وجه امکان ندارد که معوض باشد. - 

2
 می توان فهمید که من ور قانونگذار شرط عوض بوده و نه معوض بودن هبه.« شرط»از لفظ  - 

3
 هبه کند و یا بفروشد. - 

4
 اجرو.مجاناً و یا با  - 

5
 قانون مدنی در ن م کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.  72از ماده  3مستفاد از حاشیه شماره  - 

6
 من ور وقی خاص است. - 

7
 این که امتیازی داشته باشد. نهالبته با حق مساوی با بقیه موقوف علیهم،   - 

8
 محصور.+ غیر شامل می شود : مصالح عامه ماده ناقص است  چون هر دو نوع وقی عام را - 
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 وقف بر خویشان و وابستگان

  ق.م. جواز وقف بر اوالد و اقوام و خدمه را بیان کرده است؛ 73ماده 

 .است صحیح آن ها امثال و 1واردین و خدمه و اقوام و اوالد بر وقف : 73ماده

 تولیت

 متولی مدیر وقف است.به عبارت دیگر  2متولی نماینده وقف است. یعنی اداره کردن مال موقوفه؛ 

  به اشکال زیر برای وقف، متولی قرار دهد: 3،قبل از قبض مال موقوفهواقف می تواند 
  )خودش.ازچند نفر غیر * یک نفر غیر از خودش * خودش با چند نفر * خودش با یک نفر * خودش)خود واقف 

 و دهد قرار خود برای معینی مدت در یا الحیات مادام را موقوفه امور کردن اداره یعنی تولیت، تواند می : واقف75ماده

 یک به است ممکن موقوفه اموال تولیت. کند اداره واقف خود با مجتمعاً یا مستقالً که کند معین دیگری متولی تواند می نیز

 کند شرط می تواند واقف هم چنین و کنند اداره 4منضماً یا مستقالً یک هر که شود واگذار واقف خود از غیر دیگر نفر چند یا

 .دهد قرار بداند مقتضی که را ترتیبی هر موضوع این در یا و کند متولی نصب است شده معین که متولی یا او خود که

 تولیت، ایقاع قابل رد است

 واقف یک نفر را متولی قرار می دهید و متیولی میی    »ق.م.  76نیست. مستفاد از ماده  5نصب متولی عقد

نصب متولی ایقاع است که اراده متولی در تعیین آن نقشی ندارد و برای ایین کیه   « تواند قبول یا رد کند

؟ حال اگر خیر را قبول می کند یافالن وقف  تولیت درتولیت بر او تحمیل نشود از او سوال می شود که 

 قبول کند؛قبول کند، سمت او مستحکم شده و قابل رد نیست و اگر رد کند، دیگر نمی تواند 

 :چنان متولی است. که بعداً رد یا قبیول    در صورتی که سکوت کند، تا زمان سکوت او، هم فرض دیگر

 می کند. این فرض هم نشان از این است که: نصب متولی ایقاع است.

 نمی توانـد  دیگر کرد قبول اگر و کند رد یا قبول را تولیت بدواً می تواند6 داده قرار متولی را او واقف که کسی :76ماده

 .باشد نشده داده قرار متولی اصل از که صورتی است مثل کرد رد اگر و نماید رد

                                                           
1
 ق.م. نیز آمده است. 632در ماده « واردین»این لفظ  –   یعنی افرادی که به دیدن شخص می روند.نیستواردین، اصطالحی حقوقی  - 

2
 نیست. فرامو  نشود که: متولی نماینده )وکیل  واقی - 

3
 نمی تواند انجام دهد.واقی بعد از تسلیم مال، هیچ کاری در وقی )اعم از تعیین متولی و ...  را  - 

4
 من ور از من ماً، همان مجتمعاً است. - 

5
ل تر در ایان  برای ایجاد عقد، به دو اراده نیازمندیم، اما ایقاع توسط یک اراده ایجاد می شود که ممکن است تبعاو دو طرفه داشته باشد. توضیحاو کام - 

 آمده است.  3مدنی  جزوهزمینه، در 
6
 خالت ندارد.یعنی اراده متولی د - 
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 فوت یکی از متولیان

 اما حکم این دو با هم متفاوت است؛مرتبط است،  1ق.م 670این بحث با ماده 

 :؛منفسخ می شودفوت یکی از آن ها، وکالت دیگری با اگر وکالت به اجتماع باشد،  در بحث وکالت 

 :مشاهده می گردد، در تولیت به نحو اجتماع، در صورتی  77همان طور که در ماده  اما در بحث تولیت

فرد باقی  ضمیمهنمی شود و حاکم شخص دیگری را  منفسخکه یکی از متولیان فوت کند، تولیت دیگری 

 مانده می کند.

 یا دیگری کند فوت ها آن از یک هر باشد، داده قرار تولیت استقالل به طور 2بیش تر یا نفر دو برای واقف هرگاه :77ماده

 نافـذ  دیگران یا دیگری تصویب بدون یک هر تصرف باشد، داده قرار اجتماع نحو به اگر و کنندمی  تصرف مستقالً دیگران

 3 .کنند تصرف مجتمعاً که می نماید است، باقی مانده آن که ضمیمه را شخصی حاکم ها آن از یکی فوت از بعد و نیست

 بر متولینظارت 

 .نظارت در هر جایی که واقع شود، از این دو حالت خارز نیست: اطالعی و استصوابی 

 نظارت اطالعی:

 تجاوز متولی از مفاد وقف نامه و مصلحت وقف را به  ها باید از اعمال متولی آگاه شود؛ بایدناظری که تن
 مقام عمومی گزارش دهد.

 نظارت استصوابی:

   ناظری است که قدرت باالیی دارد و برای رسمیت یافتن تصمیمات منظور، باید آن ها را تصویب کیرده
 گذاری است.مانند شورای نگهبان در امر قانونباشد. نظارت استصوابی 

 نتیجه:

 ظر معین کند، خارز از دو صورت باال نیست. به این صورت که: اگر واقف، نیاظر اطالعیی   اگر واقف نا
قرار دهد، ناظر، تصمیمات متولی را به اطالع مرجع مرتبط گزارش می دهد و اگر استصوابی باشد، متولی 

 نمی تواند کاری را انجام دهد مگر جواز انجام آن کار را قبالً ناظر تصویب کرده باشد.

                                                           
1
 می شود )منفسخ می شود . باطل دیگری وکالت آن ها از یکی موو به باشند، وکیل اجتماع نحو به نفر دو که صورتی در ق.م: 67۰ماده - 
 همین جزوه. 74رک. صفحه : و فوو کند باشد« یک نفر»برای حالتی که متولی  - 2

3
چون در بحث وصایت چنین ماده ای نداریم: نتیجه این بحث در مورد وصایت نیاز مای تواناد صاادق      به ن ر برخی از حقوق دانان ]مانند دکتر شهبازی[، - 

 باشد.
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 ت ناظر استصوابی با متولیتفاو

      ابتکار تصمیم با متولی است و ناظر نمی تواند امری را به او پیشنهاد دهد. نیاظر استصیوابی فقیط رد ییا

 تصویب می کند.

 2باشد. او اطالع یا به تصویب متولی اعمال که دهد قرار ناظر متولی بر 1می تواند : واقف78ماده

 ناظر «اطالعی بودن»اصل بر 

 که نوع نظارت تصریح نشده باشد و یا در نوع نظارت شک کنیم، به اصل رجوع میی کنییم:    در صورتی

 3اصل بر نظارت اطالعی است.

 است؟« اطالعی بودن»چرا اصل بر 

    به علت اصل عدم زیاده، یعنی اگر ما شک کنیم که چیزی کم است یا زیاد، چون به کم مطمیئن هسیتیم

)قدر متیقن(، اصل را بر عدم زیادت می گذاریم و در این جا چون نظارت اطالعی قدرت کمتیری دارد،  

 اصل قرار می گیرد. 

 خیانت و عزل متولی

 :عزل متولی ممکن نیست مگر به دو شرط 

 ت:شرط نخس

     در صورتی که حق عزل او شرط )پیش بینی( شده باشد. با توجه به شرط مندرز، میی تیوان او را عیزل

حق عزل شرط نشده باشد، قابل عزل نیست و در صورت ظهور خیانیت وی،   اگرق.م(. و  79کرد )ماده 

 حاکم ضمّ امین می کند؛

 که صورتی در مگر کند، عزل است شده داده قرار متولی وقف عقد ضمن در که را کسی نمی تواند حاکم یا : واقف79ماده

 .می کند امین ضم حاکم شود ظاهر متولی خیانت اگر و باشد شده شرط عزل حق

                                                           
1
 یعنی: تعیین ناظر اختیاری است.... «  می تواندواقی » - 

2
 داشاته  مقارر  موصی که بود خواهد طریقی به ناظر اختیاراو حدود. نماید معین وصی عملیاو در ن ارو برای را یک نفر تواند می ق.م: موصی 857ماده - 

 .شود معلوم قراین از یا است
3
 است و لزوم تصویب عمل متولی باید به تصریح یا قرینه اثباو شود. دکتر ناصر کاتوزیان.« اطالعی»ناظری که بدون قید معین می شود  - 
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 شرط دوم:

   زمانی که صفت مخصوصی را برای او در نظر گرفته باشند و در زمان تولیت، صفت مذکور را از دسیت

 بدهد.)خود به خود منعزل می شود(؛

 .می شود منعزل گردد وصف آن فاقد متولی و باشد کرده شرط متولی شخص در را مخصوصی وصف واقف اگر :80ماده

 وکالت متولی

  ست؛ق.م، متولی مانند وکیل ا 82با توجه به بند آخر ماده 

 ِاست و نباید تقصییری مرتکیب    وقف وکیل نماینده است، هر نماینده ای امین است، پس متولی هم امین

ق.م. حاکم ضمّ امین می کند.  79شود، اما ضمانت اجرای تقصیر او، عزل نیست، بلکه طبق بند آخر ماده 

یعنی حاکم یک نفر را ضمیمه می کند که با متولی همکار شود. و وقتی که ضمّ امین شد، مثل این اسیت  

 که دو متولی تعیین شده است و با هم عمل می کنند.

 اختیار و نیابت متولی

 :اداره مال موقوفه به دو صورت می باشد 

 دستور وی رفتار کند؛ اگر واقف ترتیب خاصی مقرر کرده باشد، متولی باید طبق دستور واقف: .1

در صورتی که ترتیب خاصی برای اداره مال موقوفه مشخص نشده باشد، متیولی بایید    عدم دستور واقف: .2

 مانند یک وکیل امین رفتار کند)وکیل وقف(.

 کنـد؛ و  رفتار ترتیب همان به باید متولی باشد، کرده معین خاصی ترتیب موقوفه کردن اداره برای واقف : هرگاه82ماده

 حفـ   و مسـتحقین  بـر  آن تقسیم و منافع آوریجمع  و اجاره و تعمیر به راجع باید متولی باشد، نداده قرار ترتیبی اگر

 .نماید عمل امینی وکیل مثل غیره و موقوفه
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 عدم متولی

 :وقف )عام و خاص( ممکن است به چند دلیل متولی نداشته باشد 

  برای آن متولی تعیین نکرده باشند؛از ابتدا 

 1باشد؛لی یک نفر بوده، و فوت کرده متو 

 شده است؛عزل )شرطِ حق عزل(  ق.م. 79ماده  طبق 

 شده است. منعزل )فقدِ صفت مشروط( .ق.م 80طبق ماده 

 اداره کردن وقف بدون متولی:

 ِبدون متولی؛ عام اداره کردن وقف 

  ِبدون متولی خاصاداره کردن وقف. 

 عدم متولی در وقفِ عام:

 .بود خواهد فقیه ولی نظر طبق موقوفه اداره باشد، نداشته معین متولی که عامه اوقاف در :81ماده

 عدم متولی در وقفِ خاص:

 ق.م. و سایر مواد وقف در مورد اداره وقف خاصِ بدون متولی ساکت اند، اما ما با دو اسیتدالل   81ماده

 به این نتیجه می رسیم که اداره وقف خاصی که متولی ندارد با خود موقوف علیهم است؛

 استدالل نخست:

  هم عاام و هام خااص  صاحبت مای کارد. اماا          ، در مورد اداره وقی بدون متولی13۰7ق.م )مصو   81ماده(

  فقط در مورد وقی عام است، به ن ر می رسد: چون قانون جدید در این 137۰نسخه جدید این ماده )اصالحی 

این که قانون قدیم اداره وقی مورد ساکت است و قانون قدیم را در این  قسمت نسخ نکرده است و با توجه به 

ه می گیریم: آن قسمت که مربوط به وقی خااص  ااااااااخاصِ بدون متولی را با موقوف علیهم می دانست. نتیج

 است، هم چنان باقی است زیرا توسط قانون جدید نسخ نشده است.

                                                           
1
بوده، یکی دیگر نصب می شود و اگر استقالل بوده، متولی بااقی ماناده باه    ق.م. عمل می شود  اگر اجتماع  77در صورو متعدد بودن متولیان، طبق ماده  - 

 تنهایی عمل می کند.
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 استدالل دوم:

  در وقی خاص  دوباره می توان فرض کنیم که قانون قدیم کامالً نسخ شده باشد)هم در وقی عام و هم

گفت چون در وقی خاص قبض با موقوف علیهم است، اگر متولی هم نباشد، مال در دست هر کسی که 

 هست باید آن را اداره کند. حال که مال در دست موقوف علیهم است، اداره آن هم با خود اوست.

 تفویض و توکیلِ تولیت

 تفویض: 

 ص تمام اختیارات خود را به دیگری واگذار می کند و خود کنار میی  تفویض یعنی واگذاری، جایی که شخ

 رود؛

 مگر متولی اذن در تفویض داشته باشد. ،اصوالً تفویض در تولیت امکان پذیر نیست 

 توکیل 

  کند و هر دو با هم انجام توکیل یعنی این که وکیل مسئولیت های خودش را با شخص دیگری تقسیم می

  می دهند؛

  اصوالً در تولیت انجام می شود، مگر در جایی که شرط مباشرت شده باشد.توکیل 

 اگر ولی باشد؛ داده اذن او به وقف ضمن در واقف آن که مگر کند، تفویض دیگری به را تولیت نمی تواند متولی :83ماده

 1.بگیرد وکیل می تواند باشد نشده مباشرت شرط وقف ضمن در

 دستمزد متولی

 نمی کند و در هر صورت مستحق حق التولیه است؛ متولی مجانی کار 

                                                           
1
 مواد مرتبط:   - 

 باشد. توکیل در وکیل قراین داللت به یا صریحاً این که مگر دهد، وکالت دیگری به امر آن برای تواند نمی امری در ق.م: وکیل 672ماده 

 شخص و وکیل از یک هر کند، واگذار ثالثی شخص به دارد وکالت آن در که را امری انجام نداشته توکیل در وکالت که وکیل ق.م: اگر 673ماده 

 ]مسئولیت تضامنی[. بود. خواهد مسئول شود می محسو  مسبب که خساراتی به نسبت موکل مقابل در ثالث
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 در سه فرض حق التولیهِ  متولی مشخص می شود:

 ؛حق التولیه را واقف مشخص کرده است )اجرت المسمی( .1

 اجرت متولی را مشخص کرده است؛ 1واقف تعیین نکرده، اما عرفِ محل .2

 :درآمد سالیانه مال موقوفه است. به ایان  درصد از  5عرف فالن شهرستان این طور گفته است: مزد متولی  مثال

ترتیب اجرو متولی حتی در صورو عدم تعیین توسط واقی، معاین اسات. بناابراین مبلغای کاه عارف تعیاین        

 2ق.م . 676کرده است، اجرو المسمی است )ماده 

ت در این صورت متولی مستحق اجرت المثل اس م حق التولیه را تعیین نکرده اند؛هیچ کدا عرف و واقف .3

 که توسط کارشناس تعیین می شود.

 ق.م آمده است: 84در ماده  3و  1موارد 

 متـولی  باشـد  نشده معین التولیه حق اگر و دهد قرار متولی عمل برای سهمی موقوفه منافع از واقف است جایز: 84ماده

 .است عمل المثل اجرت مستحق

 3تَمَلُّک منافع وقف

 دارند و وقتی که بخواهند سهم خیود را از ایین منیافع    « حقِ دینی» ،بر منافع وقف از ابتدا موقوف علیهم

بگیرند، باید آن را از متولی دریافت کنند. اما زمانی که متولی سهم هر کدام از موقوف علیهم را مشخص 

 در می آید؛« حق عینی»کرد، حق مذکور به صورت 

  مشخص شده تصرف کنند. مگر ایین کیه   در این صورت موقوف علیهم می توانند بدون اذن متولی در منافع

به اجیازه نمیی    علق.]البته اصوالً مواقف تصرف موقوف علیهم را مشروط به اخذ اجازه از متولی کرده باشد

 .باشد[

 را خود حصه می تواند علیه موقوف شد، 4معین علیهم موقوف از یک حصه هر و حاصل موقوفه منافع آن که از : بعد85ماده

 .باشد کرده شرط را تصرف در اذن واقف این که مگر باشد، نداده اذن متولی چه اگر کند، تصرف

                                                           
1
 .است عقد در ذکر منزله به باشد به آن منصرف هم تصریح بدون عقد که طوری به عادو، و عرف در امری بودن متعارف ق.م: 225ماده  - 

2
 اسات   عاادو  و عرف تابع نباشد، داد قرار آن مقدار یا الوکاله حق به نسبت اگر و بود  خواهد طرفین بین قرارداد تابع وکیل الوکاله ق.م: حق 676ماده  - 

 .است المثل اجرو مستحق وکیل نباشد، مسلمی عادو اگر
3
 بیشتر در مورد وقی خاص رخ می دهد.این بحث  - 

4
 شده باشد.« عینی»یعنی: حقّ دینی،  - 
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 تقدم مخارج وقف بر حق موقوف علیه

 دارد، و برای استفاده بهتر از آن، ناچار به پرداخت مخارز آن هستیم کیه بیر    1هر مالی، یک سری مخارز

استفاده از مال اولویت دارند. وقف هم طبق همین قائده است و مخارز مال بر حق موقوف علیهم مقیدم  

 است. 

 الزم منفعت تحصیل برای که اموری و موقوفه اصالح و تعمیر مخارج باشد نداده قرار ترتیبی واقف که صورتی در :86ماده

 . بود خواهد مقدم علیهم موقوف حق بر است

 تقسیم منافع وقف

 :واقف می تواند تقسیم منافع وقف را به چند فرض شرط کند 

 تقسیم به تساوی یا به تفاوت؛ هر طور که خودش مصلحت می داند؛ خود واقف نوع تقسیم را مشخص کند؛ 

  داند تقسیم کند؛یعنی به نحوی که متولی مصلحت می  اختیار تقسیم را به متولی بدهد؛ 

  یعنی به نحوی که شخص ثالث مصلحت می داند تقسیم کند. 2تیار تقسیم را به شخص ثالثی بدهد؛اخ 

 ایـن کـه   یـا  و تفاوت به یا شود تقسیم تساوی به علیهم موقوف مابین موقوفه منافع که کند شرط تواندمی  واقف : 87ماده

 .کند تقسیم داند مصلحت نحو هر که بدهد دیگری شخص یا متولی به اختیار

 در صورتی که واقف در مورد تقسیم منافع تعیین تکلیف نکرده باشد، تقسیم به چه نحو است؟  سوال: 

 در صورت سکوت واقف، تقسیم منافع وقف به صورت مساوی است. طبق اصل عدم زیاده؛ پاسخ: 

 :کدام به چه یک باشند و معلوم نباشد که حق هر )مال، حق، دین( شرگاه چند نفر در یک چیزی هر قائده

 3ق.م است. 853و  153سهام آن ها است. مبنای اصل عدم زیاده، مواد  اصل بر تساوینحو است، 

 
                                                           

1
 اعم از مخارج نگهداری و استفاده. - 

2
 در این صورو، شخص ثالث باید نوع تقسیم منافع را به متولی بگوید. - 
3
 ق.م: 853و  153مواد  - 

 می شاود  آن ها نصیب تساوی به حکم شود، اختالف آن ها از یک هر نصیب مقدار در و باشد جماعتی مابین مشترک نهری ق.م: هرگاه153ماده 

 .باشد موجود آن ها از بعضی نصیب زیادتی بر دلیلی این که مگر

 داشاته  مقارر  دیگار  طاور  موصای  این که مگر شود می تقسیم بالسَویه آن ها بین به موصی باشند محصور و متعدد لهم موصی ق.م: اگر 853ماده 

 .باشد
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 فروش مال وقف

 داد،  1اصوالً مال موقوفه را نمی توان فروخت، چون در وقف، مال حبس می شود و نمی توان آن را انتقال

 منتها از آنجایی که هر اصلی استثنائاتی نیز دارد، استثنائات فروش مال موقوفه هم از قرار زیر است:

 ق.م: 349و   89،  88موارد استثنایی فروش مال موقوفه؛ مواد 

 آن از انتفـاع  کـه  طـوری  به گردد خرابی به منجر که باشد آن خوف یا شود خراب که صورتی در ،2وقف بیع :88ماده  

 .نشود حاضر آن عمران برای یا کسی باشد 3متعذر آن عمران که است جایز صورتی در نباشد، ممکن

 فروخته بعض همان نباشد، ممکن آن از انتفاع که طوری به گردد خرابی به مشرف یا خراب موقوفه بعض : هرگاه89 ماده

مـی   فروختـه  تمام این صورت در بشود؛ است ماندهباقی  که قسمتی انتفاع سلب سبب بعض خرابی این که مگر می شود،

 .شود

 بـه  شـود،  [دعوا] اختالف تولید علیهم موقوف بین که موردی در مگر ،[استباطل ] نیست صحیح وقف مال 4بیع :349 ماده

 6وقـف  بـه  راجع مبحث در که مواردی در چنین هم و گردد؛ موقوفه مال خرابی به منجر یا رود 5ماءدِ سَفکِ بیم که نحوی

 .است مقرر

 

 

                                                           
1
 ؟ انتقال  اعم از هبه، صلح و ... - 

2
 کلماتی مانند: وقی، رهن، ودیعه و عاریه دو معنا دارند، یکی به معنای عقد و دیگری به معنی مال مورد عقد. --بیع وقی یعنی: بیع مال وقی   - 

3
قلت گرچه با قس انداز چند ساال بارای   قانون اوقاف: درآمد موقوفاو متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب  8تبصره ماده  - 

اجرای ن ر واقی کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقر  به غرض واقی در محل باه مصارف مای رساد. آن قسامت از درآماد       

صاورو   موقوفاتی که به علت کثرو عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی االمکان در موارد اقر  باه ن ار واقای صارف مای گاردد و در      

 نبودن مورد اقر  در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.

من ور از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یاا عادم احتیااج    

 به مصرف مقدور نباشد.
4
معرض زوال قرار می دهد و این اقدام با مفهوم حابس عاین منافااو دارد. وانگهای، ماالی قابال       رهن گذاردن مال وقی نیز جایز نیست، زیرا وقی را در  - 

 رهن گذاردن است که قابل نقل و انتقال قانونی باشد.
5
 است نه هر خون ریزی، خواه قتل نفس فوری باشد یا جرح منتهی به آن. قتل نفس« سَفک  د ماء»مقصود از  - 

6
 . مدنی است.ق.م 89و  88من ور: مواد  - 
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 تبدیل وقف

 ق.م. عمل کرد. 90زمانی که طبق سه ماده فوق عمل شود و مال موقوفه به فروش برسد، باید طبق ماده 

  .شود می تبدیل واقف به غرض به اقرب بیع جواز مورد در موقوفه : عین90ماده

 کاری کنییم کیه بیه     پول آن را باید صرف ،فروخته شود ق.م( 349و  89، 88)طبق مواد  وقتی مال وقف

اگر وقی یک بیمارستان بوده و از بین برود، اگر نتوانیم بیمارستان فوق را بنا تر باشد. مثالً هدف واقف نزدیک

 کنیم، به جای آن یک درمانگاه درست می کنیم.

 تقسیم ملک از وقف

  قذیر نیست  انکموقوف علیهم اماشکالی ندارد  اما تقسیم  مال موقوفه بین ملک از وقی تقسیم 

 :تقسیم بکنند  مال موقوفه را زیرا موقوف علیهم حق انتفاع دارند و مالک نیستند که بخواهند علت 

 جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست. [حبس] از وقف [طلق، آزاد] تقسیم ملک: 597ماده 
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 سایر نکات وقف

  علیهم محجور باشند، ولی یا وصی از جانب آن ها قبض می کنداگر موقوف  

 عقد وقی باید منجز واقع بشود و بر وقی معلق اثری مترتب نیست  

  وقی معاطاتی وجود ندارد 

  وقی را نمی توان اقاله کرد 

  وقی تنها عقدی است که در آن هیچ خیاری وجود ندارد، یعنی قابل فسخ  نیست 

  است و  علم اجمالی در آن کفایت می کند وقی مبتنی بر احسان 

  وقی مال غیر، فضولی بوده و منوط به تنفیذ مالک است 

 ولیت نمی باشد به عنوان تولیت: دلیل ت موقوفه تصرف 

  است که به صورو  عقد موجد حق انتفاعیباشد، این دیگر وقی نیست، بلکه  یک نفرفقط برای اگر وقی

 عمری صورو گرفته است 

 حق انتفاع خود را به دیگری انتقال دهد، چون قائم به شخص است  نمی تواندهم موقوف علی 

  مالی که در رهن است را می توان وقی کرد، اما مال وقفی را نمی توان رهن داد 

  وقی معلق بر موو، ]وصیت بر وقی[ نیز صحیح است 

  وقی مال مشاع صحیح است 

  باطل، اما وقی صحیح است شرط به سود واقی بر عهده موقوف علیهم: شرط 

 ی شود  رفع اختالف با دادگاه است.تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواه 

 تفاوت حبس با وقف

 در حبس با فوت مالک، مال به ورثه می رسد، اما در وقف خیر؛ 

 ملک محبوس از ملکیت حابس خارز نمی شود، اما در وقف فک ملک صورت می گیرد؛ 

 ی حبس می توان مدت تعیین کرد، اما وقف دایمی است؛برا 

 .در حبس حق انتقال وجود دارد، اما در وقف خیر 
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 1فاقحـــق ارت

 تعریف حق ارتفاق

 ق.م. حق انتفاع را تعریف کرده است، که این تعریف جامع افراد می باشد اما مانع اغیار نیست؛ 93ماده 

 شامل عقودی مانند حق انتفاع، حق شفعه، حق عینی تبعیی،  عالوه بر حق ارتفاق، فوق  یعنی تعریف ماده

 مالکیت منافع و ... نیز می شود.

 : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.93ماده 

 بهترین تعریف برای حق ارتفاق

 حق ارتفااق مای    ،د، این حق رادو مال غیرمنقول وجود دارد، مالک یکی از این دو مال، روی ملک دیگری حق دار

 گویند 

      حق ارتفاق قائم به ملک است، یعنی برای کسی سودمند است که خود  مالک ملک باشاد، باه هماین خااطر در

 حق ارتفاق باید دو ملک داشته باشیم.

 اه های به وجود آمدن حق ارتفاقر

 قانون.و  قرارداد 

 قراردادراه نخست: 

 دو ملک با هم قرارداد می بندند و به هم حق ارتفیاق میی    اولین منبع حق ارتفاق قرارداد است. یعنی صاحب

 دهند. )مانند: حق عبور، حق مجری در شبکه و ناودان و ...( به این قرارداد، عقد موجد حق ارتفاق می گویند.

 ق می تواند معوض باشد و یا مجانی؛عقد موجد حق ارتفا 

 شد، عقود سه دسته اند: داده همان طور که قبالً شرح 

  )گاهی مجانی، گاهی معوض ج(        ؛ب( معوض   ؛مجانیالف. 

 :سوم )معوض و یا مجانی( است. از نوع دسته عقد موجد حق ارتفاق، بنابراین 

                                                           
1
 متصور است. ذاتی غیرمنقولِاموال  درحق ارتفاق تنها  - 
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 صـورت  ایـن  در دهند؛ قرار دیگری به نسبت بخواهند که را 2حقی هر خود 1ملک در توانند می امالک : صاحبان94ماده

 .است شده داده حق آن مطابق که است 3عقدی و قرارداد تابع استحقاق کیفیت

 [ارتفاق به حکم قانونقانون ]راه دوم: 

   ق.م، باه افاراد حاق     95قانون در برخی از مواقع )یعنی خارج از اراده افراد  که موارد زیادی دارد از جمله مااده

می گویند. یعنی دو ملک به طور طبیعی، یکی بر روی دیگری حق  حق ارتفاق طبیعیارتفاق داده است که به آن 

 ارتفاق دارد.

 زمـین  یا خانه آن صاحب است بوده دیگری خانه یا زمین باران آب یا فاضالب مجرای کسی خانه یا زمین : هرگاه95ماده 

 .شود معلوم او استحقاق عدم که صورتی در مگر کند، آن از جلوگیری نمی تواند

 ق.م به اماره تصرف و مالکیت تبعی مرتبط است: 39مانند ماده ق.م ه 96ماده 

 عیناً یـا  چشمه آن به نسبت دیگری این که مگر است، زمین صاحب ملکیت به محکوم کسی زمین در چشمه واقعه :96ماده

 4.باشد داشته انتفاعاً حقی

 محسـوب  زمین آن مالک ملک است زمین زیر در که حفری و بنا هر هم چنین و است زمین روی در که درخت و بنا : هر39ماده

 .شود ثابت آن خالف که این مگر می شود،

 حق، اذن و اجازه

  ق.م. به تفاوت  1043و  635، 124، 108، 98،  97با توجه به کاربرد عبارات: حق، اذن و اجازه  در مواد

 های این الفاظ پرداخته می شود.

 اذن

 اذن: یعنی رفع مانع؛ 

 :می خواهد وارد خانه دیگری شود، از صاحب خانه اذن می گیرد و وارد می شود شخصی  مثال 

 فقط مانع را رفع می کند.ذن ایجاد حق و تعهد نمی کند؛ ا 

                                                           
1
 ق.م . 94و  93منقول )مانند: مواد . مال غیر2ق.م   27د )مانند ماده. مالی که مالک دار1ملک در قانون دو معنا دارد:  - 

2
 هر حقی: من ور حق ارتفاق است. - 

3
 من ور: عقد موجد حق ارتفاق. - 

4
 ماده: به اماره تصرف در بنا و درخت و هم چنین به مالکیت تبعی ارتباط دارد.این  - 
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 1تفاوت اذن و حق

 یعنی اگر به شخصی حق دادیم، نمی توانیم آن را پس بگیریم؛ اما اذن قابل رجوع است؛ حق قابل رجوع نیست؛ 

  یعنی صاحب حق می تواند حقش را به دیگری منتقل کند، اما اذن قابل انتقیال   دیگران است؛حق قابل انتقال به

نیست؛ به عبارت دیگر: اذن قائم به شخص است. و اگر شخصی به تو اذن داد، تیو نمیی تیوانی اذن را بیه     

 دیگری بدهی؛

 مأذون از بین می رود؛ فوت اما اذن چه با فوت آذِن )اذن دهنده( و چه با رسد؛ حق با فوت به ورثه می 

 ق داشته باشد و محجور بشود، حق از بین نمیی رود، امیا اذن بیا    ییکسی که ح حق با حجر از بین نمی رود؛

 حجر از بین می رود، چه اِذن آذِن و چه اِذن مأذون.

 و ارتفاق اذن

 بخواهد وقت هر کند عبور او ملک از که باشد داده اذن ملک صاحب ولی ندارد غیر ملک در عبور حق کسی : اگر98ماده

 .ارتفاقات سایر است هم چنین و بشود او عبور مانع و کرده رجوع خود اذن از می تواند

 در ارتفاق اذنرجوع از 

 از اذن ارتفاق: قانونی و قراردادی )صریح و ضمنی(؛ 2موانع رجوع 

 از بخواهد وقت هر می تواند مالک باشد 3محض اذن موجب به دیگری ملک از کسی انتفاع که مواردی تمام : در108ماده

 .باشد موجود قانونی مانع این که مگر کند، رجوع خود اذن

 تفاوت اذن با اجازه

 به عبارتی قبل از عمل داده می شود، اما اجازه بعد از عمل داده می شود؛ منظیور از   اذن موافقت قبلی است؛

 صورت بگیرد و نه بعد از نکاح؛ است که باید از قبل« اذن»ق.م،  1043در ماده « اجازه»

 ق.م. به دلییل   1043ق.م. نیز هم مانند ماده  635قابل رجوع نیست. در ماده  اما اجازه اذن قابل رجوع است؛

 استفاده کرده است.« اجازه»از « اذن»تشابه، به جای 
                                                           

1
 من ور حق مالی است. - 

2
 . حق فسخ  )هر دو ایقاع است .2. رجوع از اذن  1رجوع مالک:  - 

3
 من ور از اذن محض: همان اذن است، نه این که حق داده باشد. - 
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 [تصرف به عنوان داشتن حق ارتفاقحق ارتفاق طبیعی ]

 ملـک  یـا  خانه صاحب داشته 1مرور حق یا خود ملک به آب مجرای دیگری ملک یا خانه در قدیم از کسی هرگاه :97ماده

 و ناودان و شبکه و در داشتن حق قبیل از حقوق سایر است هم چنین و شود خود ملک از او عبور یا بردن آب مانع تواند نمی

 .غیره و شرب حق

 تصرف حق ارتفاق

 سـابق  به حال باید نباشد معلوم تصرف این سابقه و بوده همسایه مختصی دیوار روی عمارتی تیر سر قدیم از : اگر124ماده

 و کنـد  تجدیـد  آن را توانـد  می عمارت صاحب شود، برداشته سرتیر آن نحو و عمارت خرابی به سبب اگر و بماند، باقی

 .است بوده شده ایجاد او اجازه به صِرف سابق وضعیت 2نماید ثابت این که مگر ندارد، ممانعت حق همسایه

 تعریف عقد عاریه

 منتفـع  مجانـاً  او مال عین از که دهد می اجازه دیگر طرف به طرفین احد آن موجب به که است عقدی : عاریه635ماده

 .گویند مستعیر را گیرنده عاریه و معیر را دهنده عاریه. شود

 جازه ولی قهری در نکاح دختر کبیرا

 یـا  پدر هرگاه و است او پدری جد یا پدر اجازه به موقوف باشد، رسیده بلوغ سن به چه دختر باکره، اگر : نکاح1043ماده

 کامـل  معرفـی  با می تواند دختر صورت این در و ساقط او اجازه کند، مضایقه اجازه دادن از موجه علت بدون پدری جد

 دادگـاه  از اجازه اخذ از پس شده داده قرار آن ها بین که مهری و نکاح شرایط و نماید ازدواج او با می خواهد که مردی

 .نماید اقدام ازدواج ثبت به نسبت و مراجعه ازدواج دفتر به خاص مدنی

متن فقط جا ذکر نشده اند،  که تا این 2و مابقی مواد مدنی  10تا  1مواد 

 .مطالعه شودحاشیه های دکتر کاتوزیان مواد و 
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1
 مرور به معنای عبور است: عبور و مرور. - 

2
 ق.م. مرتبط است: 97و  35دلیل بیاورد.)برای مقابله با اماره . این ماده با مواد  - 

  ق.م: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خالف آن ثابت شود  35ماده 
 آ  ماانع  نمی تواناد  ملک یا خانه صاحب مرورداشته حق یا خود ملک به آ  مجرای دیگری ملک یا خانه در قدیم از کسی گاه ق.م: هر 97ماده 

 .غیره و شر  حق و ناودان و شبکه و در داشتن حق قبیل از حقوق سایر است هم چنین و شود خود ملک از او عبور یا بردن

 کانال رسمی داود بلدی
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