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  بسمه تعالي                                            
  در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است

  نديــرسـي و خـه درويشـردان بـم گـا منعمـخداي
  مقدمه
با  .رود ترين مباحث به شمار مي از مهم، حقوقي ايراندر نظام  »مالكيت« و» مال« مبحث
 حقوقيتوان به ديدگاه آن نظام در رابطه با ساير مسايل  مي، مالكيت و حدود آنمال و  شناخت
  .برد نيز پي

مال و حرمت آن از جايگاه وااليي برخوردار بوده تا جايي كه حرمت مال ، »متون اسالمي«در 
تعدي و مومن در رديف حرمت خون او دانسته شده است و در آيات و روايات متعدد بر عدم 

َالَ تَأْكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ  و«تجاوز به حقوق مالي ديگران توصيه و تاكيد شده است؛ آيه
علي اليد « :و روايت 1»وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتَأْكُلُواْ فَرِيقًا منْ أَموالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وأَنتُم تَعلَمونَ

هر كس مال « :و همچنين جمله مستخرجه از روايات مبني بر اينكه 2»اخذت حتي توديه ما
مفصل فقهي  هاي و صدها روايت ديگر و همچنين بحث 3»ديگري را تلف نمايد ضامن است
  .به مال انسان دارد» اسالم«نشان از توجه ويژه ، در باب غصب و تجاوز به مال غير

زير بناي فهم صحيح ، فاهيم و اصطالحات مربوط به مالشناخت م، در حقوق موضوعه ايران
مال است و اگر ، موضوع قرارداد، در حقوق قرارداد، به عنوان مثال، ساير مباحث حقوقي است
همچنين در حقوق  4قرارداد باطل است؛، ارزش مالي نداشته باشد، موضوع قرارداد يا تعهد

، خواهان جبران آن است، شده و مدعيبايد بررسي شود آيا آنچه تلف ، ها جبران خسارت

                                                                                                                                       
  )188آيه ، سوره بقره(»...اموال بين خود را از طريق نامشروع مصرف  نكنيد« -1
، 17ج، مسـتدرك ، محدث نوري(».هركس مال ديگري را به نحو غير مشروع تصرف نموده تا زماني كه آن را برنگردانده ضامن است« -2

  )4حديث ، 1باب ، كتاب غصب
  )22ص، 2ج، القواعد الفقهيه، سيد حسن، موسوي بجنوردي:ك.ر(»من اتلف مال الغير فهو له ضامن« -3
   »بيع چيزي كه ماليت و يا منفعت عقاليي ندارد باطل است« : نون مدني مقرر داشته استقا» 348« ماده  -4

  شش
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در بررسي جرايم عليه اموال و ، داراي ارزش مالي بوده است يا خير؟ در حقوق كيفري نيز
بنابراين ، است» مال«، كالهبرداري، خيانت در امانت، موضوع جرائمي مثل سرقت، مالكيت

  .شناخت مال در دروس جزايي نيز داراي اهميت است
ضمن اينكه از ، كوشش بر اين بوده تا مطالب با بيان ساده مطرح شود سعي و، در اين تأليف

، گردد تا از نظرات اصالحي خود ميعمق مطالب كاسته نشود؛ از اساتيد محترم درخواست 
  .                                                            اينجانبان را محروم نسازند

  .وتوفيق خدمت از خداست
  

  سيد احمد علي هاشميدكتر 
  دكتر ابراهيم تقي زاده

  1391تابستان 
  
  

  هفت



  
  
  
  
  

  مفاهيم وكليات: فصل اول

  
معنا و مفهوم مال و ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار خـواهيم داد؛ در ظـاهر   ، در اين فصل

گي به پيچيـد ، ليكن با دقت در اجزاء آن، بسيار ساده به نظر آيد، ممكن است، »مال«معناي ، امر
از مفاهيم بنيادي است كه بايد » دارايي«و » حق مالي«همچنين . بريم ميپي ، مفهوم ومصاديق آن

  .مورد مطالعه قرار گيرد
  

  معنا و مفهوم مال: مبحث اول
  معناي لغوي مال: گفتار اول

طـال و  «نخسـت بـه    2.گوينـد پـذيرد را   »تملك«آنچه ، »لغت« درو  1است عربي  اي كلمه» مال«
. مـال گفتنـد  » تملـك پـذير  «و  »عينى ذخيره شـدنى «چيز هر مى گفتند و سپس به  »مال«، »نقره

در ، هـا  لغتنامـه در يكـي از  3.نهادنـد  مي دارايى را بر آن زيرا، خواندند مى» مال« را »شتر«، اعراب
، دارايـى ، آنچه ارزش مبادلّه داشته باشـد  و آنچه در ملك كسى باشد «: است آمده »مال«تعريف 
 4.»…وه خواست

از فعل ماضـى ميـل اسـت بـه معنـى      ، مال در اصل«: آمده است» ترمينولوژى حقوق« در
از ريشـه ميـل   » مـال «رسد  ميبه نظر  البته5.»خواسته مى گويند، در فارسى هم به مال. خواستن
بـه  ) مـال (ترجمـه  ، بنابراين ؛گويند »ميل«انحراف و كج شدن را ، عربادبيات در  زيرا، نيست

                                                                                                                                       
  ذيل واژه مال، 1381سال ، انتشارات سپهر، تهران، فارسي–فرهنگ معاصر عربي ، قيم، عبدالنبي -1
، انتشارات دارالهجره، فراهيدى كتاب العينو  636ص ، ق.هـ 1405، ش.هـ1363، قم، نشر ادب حوزه، 11ج، سان العربل، ابن منظور -2

  .344ص ،.ق.هـ1405
  475ص، م1985، بيروت، الهالل هدارمكتب /5ج، مجمع البحرين، طريحى -3
  3078ص، 3ج، ش.هـ1363، تهران، انتشارات اميركبير، فرهنگ فارسى، محمد، معين -4
  .3126ص، ش.هـ1378، تهران، نشكتابخانه گنج دا، چاپ اول، ترمينولوژى حقوق، محمد جعفر،، جعفري لنگرودي -5
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  .ست نيستدر) خواستن(
» عـرف «اسـت و بـه تـدريج     بسـيار دگرگـون شـده   ، در گذر تاريخ» مال«واژه ، شك بي

، بايد از عرف كمك گرفتمال براي تعريف ، ؛ بنابراين1افزوده است» مال«مصاديق جديدي به 
را  »حقوق مبادلّـه پـذير  «و  »منفعت«و اكنون  هديگستران را» مال«معنى  به تدريج چنانكه عرف 

  .گويند نمي» مال«امكان تصرف در آن نباشد را چيزى را كه  داند؛ و مي »مال«نيز 
  معناي اصطالحي مال: گفتار دوم
آشـنا سـازد؛   » حقوق امـوال «ما را نسبت به ، تواند در ادامه مي، مال» معناي اصطالحي«شناخت 
ق حقـو «تواند ما را در پاسخ بـه سـواالت زيـادي كـه در      مي، »حقوق اموال«شناخت ، همچنين
آيد كمـك كنـد؛ البتـه بـا گسـترش روز افـزون        ميپيش » حقوق مسئوليت مدني«و » قراردادها

شـود؛ در گذشـته    مـي روز به روز مشكل تر ، »مال«شناخت مفهوم ، صنعت وتحوالت اجتماعي
لبـاس؛  ، ميوه، مثل خانه، شد كه مادي و قابل ديدن و لمس باشد ميگفته » مال«بيشتر به چيزي 
به عنوان مثال حق ، شوند و قابل لمس نيستند نميي اموال در عالم خارج ديده ولي امروزه برخ

» حقـوق مـالي  «بعد مـالي حـق تـأليف و اختـراع از     ، مطالبات، ديون، )نه خود ملك( سرقفلي 
ولـي  ، شـدند  مـي ثروتمند محسـوب  ، سابقاً تنها صاحبان امالك. هستند» مال«هستند كه امروزه 

عظيم نيز ثروتمندند؛ در حالي كه اموال مـادي منقـول يـا     هاي ركتامروزه سهامداران بزرگ ش
) اعتبـاري شـدن  (هر روز به سمت غير مادي شدن، جامعه امروزي. غير منقول در اختيار ندارند

، فكـري  هاي مثل عالئم تجاري و مالكيت، مالي غير مادي هاي رود و بسياري از ارزش ميپيش 
جواز وپروانه بهره برداري ، ادي هستند؛ به عنوان مثال گاهشايد داراي ارزش بيشتري از اموال م

   2.ارزشمندتر از خود زمين است، از زمين
» بـاب اول «ليكن مصاديق و انـواع آن در  ، نشده است» مال«تعريفي از ، »قانون مدني«در 

تعاريفي ارائـه دهنـد كـه     اند هر يك سعي كرده 3،حقوقدانان. آن ذكر شده است» كتاب اول«از 
  :پردازيم ميامل باشد؛ در ادامه به تجزيه و تحليل اين تعاريف ك

                                                                                                                                       
  197ص، )م1996(ق .هـ1417قاهره ، دارالفكر العربى، االموال ونظريه العقد فى الفقه االسالمى، محمد، يوسف موسي -1

2- Carbonnier,J,droit civil,t.3,les biens,16 ed,1995,p94  
بـه چيـزي   ، در اصطالح حقـوقي  اند برخي گفته. 11ص، 1ش، 1374، نشر يلدا: تهران، اموال ومالكيت، حقوق مدني، ناصر، كاتوزيان -3

سـيد جـالل   ، مـدني (شود كه قابل داد و ستد باشد و براي آن عرضه و تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را به پول ارزيابي كـرد   ميمال گفته 
ايـن اسـت كـه مـال همـواره داراي      ، و شيءفرق بين مال : اند برخي نيز گفته).  160ص ، 1390، نشر پايدار، ج اول، حقوق مدني، الدين

شـي  ، لذا هر مـالي ، ولي شي ء ممكن است داراي ارزش مبادله اقتصادي باشد يا نباشد، ارزش مبادله اقتصادي و قابل تقويم به پول است
، ميـزان  نشـر ، ج اول، حقـوق مـدني  ، سـيد حسـين  ، صفايي.( مال الزم نيست محسوس و مادي باشد، مال نيست، است ولي هر شيء، ء

  .)123ص ، 1389
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   1مفيد بودن: بند اول
اشياء زيادي پيرامون مـا وجـود   . است» مال«و » شيء«اين تعريف بر اساس تفكيك بين 

را بـر  » مـال «برخي حقوقدانان سـعي كردنـد   ، بنابراين. نيستند» مال«، ليكن همه اين اشياء، دارد
بسيار » رم«در حقوق » مال«تعريف كنند؛ اين تعريف كه به تعريف ، »يد بودنمف«اساس ويژگي 

مـال  ، اشيائي كه بـه هـيچ وجـه بـراي آدمـي مفيـد نباشـند       « :دارد مينزديك است چنين مقرر 
انسان را تامين » معنوي«يا » مادي«باشد و نياز » مفيد«بايد » مال«، بنابراين 2.»شوند نميمحسوب 

نفعي است كه بتواند يكي از نيازهاي جسمي و فيزيكي شخص را ، »مادي نفع«كند؛ مقصود از 
يكـي از نيازهـاي   ، آن است كه بتوان با استفاده از مـالي » نفع معنوي«و مقصود از ، مرتفع سازد

، ارزش بـي به يك قطعه سنگ يا چـوب  » عقال«بنابراين . روحي و معنوي انسان را برطرف كرد
زيرا هيچ نياز مادي يا معنوي را برآورده ، نمايند نميپولي پرداخت كنند و در قبال آن  نميتوجه 
اما اگر همين سنگ يا چوب را بتراشند يا خّراطي نمايند به نحوي كه در منزل بـراي  ، سازد نمي

پاسـخ بـه حـس    ( زيرا اكنون يك نياز معنـوي  ، گفت» مال«توان به آن  مي، تزيين استفاده شود
  .كند ميورده را برآ) زيبايي طلبي انسان

زيرا بسياري از اشياء در عالم وجود دارند كه ، مورد انتقاد واقع شد، اما مبناي مفيد بودن
براي بدن مـا  » خون«، نيستند؛ به عنوان مثال» مال«، براي جسم وروح ما مفيدند و در عين حال

ين اشـيائي  همچن، شود نميمحسوب » مال«، ولي تا زماني كه در بدن ما جريان دارد، مفيد است
بسـيار مفيـد و داراي اهميـت    ، بـراي انسـان  ، نسيم صبحگاهي، هوا و نور خورشيد، مانند دريا

، وحيوانـات و گياهـان   هـا  منبع انرژي كره خاكي است و براي همه انسان، هستند؛ نور خورشيد
  3.آيند نميبه حساب » مال«ولي ، كند ميمفيد است و نياز انسان را بر طرف 

   4ت اختصاصقابلي: بند دوم
: و معتقدنـد  اند تعريف كرده» قابليت اختصاص«را بر مبناي ويژگي » مال«، برخي از حقوقدانان
قابليـت  ، براي انسان مفيدند؛ ليكن بـه حكـم طبيعـت   ، هوا و نور خورشيد، اشيائي مانند درياها

يـت  مالك«ادعاي ، تواند نسبت به آنها نميو هيچكس ، اختصاص به شخص يا اشخاص را ندارد
آن چيزي است كه قابليـت اختصـاص   ، مال«: اند نمايد؛ بنابراين گفته» اختصاصي«و » انحصاري

شـود كـه بتوانـد در     مـي مال تلقي ، زماني، به فردي را داشته باشد و هر شيئي به لحاظ حقوقي
  .5»اختيار انساني قرار گيرد

                                                                                                                                       
1- utilite 
2- Demolombe, cours de napelon,livre11,titre2,t.,1861,p14 et Terre ,ph.Simmler, Droit civil, les biens,dalloz,2006,p32. 
3- Zanti,F,Les biens, coll.Droit fundamental,PUF,p13. 
4- appropraiation 
5- Malaurie.ph.Ripert, Traite theorique et pratique de droit civil: Les biens< paris<1896,p10 
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و  بـه علـت كثـرت   ، زيرا در برخي از اشـياء ، اين تعريف نيز مورد انتقاد واقع شده است
، چيزى قابل اختصاص بودن صرف ، مال نيست و لذا، عليرغم قابليت اختصاص، رايگان بودن
تواند برخي از اشيائي كـه سـابقاً    ميآن شيء گردد؛ از طرفي علم روز ماليت موجب نمى تواند 

فشـرده   مثالً هوا را به صـورت  ؛آنها نبوده را به كنترل خويش در آوردو تملك  يدسترس امكان
در آورند ودر كپسول براي استفاده در زير آب يا مصارف ديگر بكار برند و يا نور خورشـيد را  

مربوطه قراردارد و مورد معامله و قـرارداد واقـع    هاي ذخيره كنند؛ امروزه آبها در اختيار سازمان
بـه فـروش   و بـا مبـالغ سرسـام آوري     انـد  شود و حتي امواج راديويي را به كنترل در آورده مي
به صورت شخصي و اختصاصي ، رسانند؛ بنابراين حتي اگر نگوييم اين اشياء مثل آب و هوا مي

مـثالً  (هسـتند » جامعـه «در اختصـاص  » جمعـي «بطور ، توانيم بگوييم ميليكن حداقل ، در آمده
محسوب گردنـد؛ در حـالي كـه همگـان     » مال«بايد ، و بر اساس اين تعريف) متعلق به ايرانيان

   1.نيستند» مال«، ند كه اين اشياءمعترف
  جمع دو مبناي مفيد بودن و قابليت اختصاص  :بندسوم
تـوان بـه    مـي » قابليت اختصاص«و » مفيد بودن«با جمع دو شرط : معتقدند» حقوقدانان«برخي 

مورد توجـه  » مال«اين معنا از ، نيز به نظر» فرانسه«در حقوق 2.دست يافت» مال«معنا  و مفهوم 
آنچـه از اشـياء كـه    « :آمده اسـت » قانون مدني فرانسه» «714«ته است؛ چنانكه در ماده قرارگرف

مفيـد بـودن و قابليـت    ، برخي از ايـن مـاده  » براي عموم قابل استفاده است، مختص فرد نيست
  3.اند دانسته» شيء«، و آنچه اين دو شرط را نداشته باشد اند اختصاص را استنباط كرده
همان ايراداتي كه در تعريـف  ، داراي اشكاالتي است؛ بر اين تعريف البته اين تعريف نيز

بـه  » قابـل اختصـاص  «و » مفيد«وارد است؛ يعني اشيائي وجود دارند كه ، اول و دوم مطرح شد
نيستند؛ مثل خون جاري در بدن كه مفيد است » مال«ولي همگان اذعان دارند كه ، انسان هستند

  4.شود نميسوب مح» مال«ولي ، و مختص انسان است
» حقوق مـالي «اين است كه اين تعريف ، اند اشكال ديگري كه به اين تعريف وارد ساخته

» قابليت اختصاص«و » مفيد بودن«زيرا داراي هر دو شرط ، را نيز در زمره اموال قرار داده است
فت حقوق توان گ ميزيرا چگونه ، نيستند» اموال«در زمره » حقوق مالي«، در حالي كه، باشند مي

باشـند؟ ايـن امـر باعـث شـده كـه       » مال«خود ، گيرند در عين حال مينشأت ، مالي كه از اموال
را ناشـي از امـوال بداننـد و بگوينـد     » حقوق مالي«دچار تعارض شده و گاه ، برخي حقوقدانان

                                                                                                                                       
1- Planiol. Marcel et Ripert. Gerges. Traité pratique de droit civil français Tome.6 Paris ,1930 ;p.57. 

 11، ص1ش، اموال ومالكيت، كاتوزيان -2
3- Mousseron.J.M, Reynard,J.Th.Revet,de la propriete comme model,p15 
4- Zanti,F,Les biens,p.63. 
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  1.گيرند و گاه معتقد شوند حقوق مالي در زمره اموالند از اموال نشأت مي، حقوق مالي
  تعريف مال بر اساس ويژگي ارزش اقتصادي: ارمبند چه

: به آن توجه شود» اقتصادي«و از بعد » صاحبان مال«را بايد از زاويه » مال«برخي عقيده دارند 
نقش تعيين » پول«، ؛ به نظر آنها»بايد از ديد ثروتمندان ترجمه شود ميلزوماً ، مفهوم مال«

آن چيزي است كه داراي ، »مال«، اين اساس در شكل دهي نظرات حقوقي دارد؛ بر اي كننده
   2.باشد» ارزش اقتصادي«

، مـال « :انـد  گفتـه » تعريف مـال «نيز با استنباط از اين مبنا در » حقوقدانان ايران«برخي از 
چيزي است كه قابل داد و ستد باشد و براي آن تقاضا مطرح بوده و بتوان آن را به پول ارزيابي 

بـراي يـك شـاخه    ، به عنوان مثـال . ديگري بدهند» مال«يا » پول«، آن يعني مردم در برابر3»كرد
، و عـرف  هـا  زيرا نوع انسان، شود نميمحسوب » مال«، پس، دهد كسي پول نمي، چوب خشك

  4.قائل نيستند، ارزش تجاري و داد وستد براي آن
، ياين است كه معلوم نيست آيـا ايـن ارزش اقتصـاد   ، انتقادي كه بر اين مبنا مطرح شده

بـراي  ، عكس و فـيلم خـانوادگي قـديمي و شخصـي    ، ؟ به عنوان مثال»مطلق«است يا » نسبي«
، ولـي بـراي سـايرين   ، ياد آور خاطرات است و ارزش باالي معنوي و مـادي دارد ، صاحب آن

بايـد  ، ها آيا اين گونه عكس، كنند؛ حال نميبابت آن پولي پرداخت ، ارزشي ندارد و عموم مردم
» مـال «نبايـد  ، ايـن نـوع اشـياء   ، مد نظر باشد، »مطلق«ند يا خير؟ اگر معناي محسوب شو» مال«

اينگونـه  ، تـوان گفـت   ميپردازند؛ ولي آيا  نميوجهي ، بابت آن، زيرا نوع مردم، محسوب شوند
  گردد؟ نميمسئوليتي ايجاد ، نيستند و در صورت تلف توسط شخص ديگر» مال«اشياء 

عي ندارد كه چيزي در ميان دو نفر و يا حتي براي يـك  هيچ مان، اند برخي گفته، در پاسخ
مفهـوم نفـع و   ، انـد  باشد؛ به همين دليـل گفتـه  » مال«باشد و او حاضر به خريد آن » مفيد«، نفر

   5.»مطلق«نه ، است» نسبي«، ارزش
اين است ، است» فقه اسالمي«كه مبتني بر » حقوق ايران«اما ايراد اساسي اين تعريف در 

مثـل انـواع مـواد    ، وجود دارند كه بسياري حاضرند براي آن پول پرداخت نماينـد كه چيزهايي 
سلب ، ماليت را از اينگونه اشياء، »شارع مقدس«دانيم  ميدر حالي كه ، مخدر و مشروبات الكلي

» مشـروع «و » نفـع عقاليـي  «فقدان ، نموده است؛ علت ممنوعيت خريد و فروش اينگونه اشياء
                                                                                                                                       
1- schiller. s,droit des biens, p12 
2- Savatier, Les metamorphoses economiques et socials du droit prive,paris,1924,p151.cite par schiller. s,droit des biens, p.14.  

  160ص ، 1382، انتشارات پايدار، رانته، جلد اول، حقوق مدني، سيد جالل الدين، مدني -3
  12ص ، 1388، انتشارات گنج دانش، تهران، حقوق اموال، جعفري لنگرودي -4
  12ص، 2ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -5
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  1.است
بخش مهمـي  ).منافع محلله(باشد » حالل«و » مشروع«بايد ، »منافع مال«: معتقدند» فقهاء«
خريـد و فـروش آنهـا    ، پردازد كه از نظـر شـرع   به بررسي اشياء و حيواناتي مي» فقهاء«از كتب 

بنـابراين مشـروبات   ، باشـد  مـي  »باطـل «، معامله نسبت به اين گونه اشياء، است و بالتبع» حرام«
باطل و حرام ، نيستند و خريد و فروش آنها نيز» مال«... مستهجن و هاي سي دي، ترياك، الكلي
ماليـت  ، و اما نزد شرع«: دنمى فرماي» مال«پس از تعريف لغوى ، »خويى...اه آي«چنانكه  ؛2.است

مثل شراب (حالل نباشد، بسته به وجود منافع حالل در آن است و هرگاه منافع آن شئ، هر چيز
: دنـ مـى افزاي  »منـافع حـالل  «ن پس از مقيد كردن مال به داشتن ايشا 3.»پس مال نيست)وخوك

 4.»گردد ميبلكه شامل منافع نيز ، مختص اعيان باشد، همانا دليلي وجود ندارد كه مال«
منفعـت  «داراي ، اي بـا تحـول صـنعت و در دوره   ، اگر چنانچه برخي از اين اشـياء ، البته

، يـا خـون  ، قرارداد؛ مثل سم مار براي سرم سازي توان آنها را در زمره اموال گردند مي» عقاليي
صـرف خريـد و فـروش و    ، بنـابراين  5.يا سگ براي كشف مـواد مخـدر  ، براي تزريق به بيمار

و » عقاليـي «بايسـتي  » منفعـت «كـافي نيسـت؛ بلكـه    ، براي مـال دانسـتن شـيئي   ، پرداخت پول
  . باشد» مشروع«

بدانـد و قـانون   » مال«چيزي را ، يممكن است قانون كشور، ذكر اين نكته الزم است كه
مانند شراب كه اگر مسلماني ، حكم به امحاء و از بين بردن آن بدهد و يا بالعكس، كشور ديگر

مال نيسـت نـه   » حكماً«، پس شراب 6.بايد قيمت آن را بدهد، آن را در كشور ديگري تلف كند
لق به مسلمان ديگـر را تلـف   شراب متع، به همين دليل اگر مسلماني در كشور اسالمي، »واقعاً«

  .شود نميمحسوب » مال» «حكماً«شراب ، زيرا در رابطه بين آن دو، ضامن نيست، كند
  واگذاري تعريف مال به عرف :بند پنجم

آن را به  و اند از تعريف دانسته را تعريف نكرده و آن را بى نياز» مال«، »فقهاء«بسيارى از 
                                                                                                                                       

بنيـاد  : تهـران ، اموال ومالكيـت ، حقوق مدني، عباسعلي، حياتي: ك.ر: (تعريف مشابهي نيز توسط يكي از نويسندگان مطرح شده است -1
 )14ص ، 1389پاييز ، قوقي ميزانح
كتـاب المتـاجر   ، 3جلد، ق.ه1412، داراحياءالتراث العربي، بيروت، اللمعه الدمشقيه، )شهيد اول(، محمد ابن جمال الدين، مكي عاملي -2

  .تاجركتاب الم، تبصره المتعلمين، )يوسف بن علي ابن مطهر حلي(مكاسب محرمه وعالمه حلي، مرتضي، انصاري :وهمچنين.203ص
  ».ليس بمال، )كالخمر والخنزير(واما عند الشرع فماليه كل شيء باعتبار وجود المنافع المحلّله فيه فعديم المنفعه المحلله  -3
والعرف يعم المنافع ايضـاً   اللغهبل المال في  ثم إنه الوجه لتخصيص المال باألعيان كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين..« -4

، محمدعلى توحيـدى  به قلم ميرزا، فى المعامالت همصباح الفقاه، سيد ابوالقاسم خويي.(»بيان الفرد الغالب من التخصيص هو ولعلّ غرضه
  .302ص، 2ج، )م1992(ق .هـ1412، بيروت، دارالهادى

» 348« و بـر طبـق مـاده     »مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقاليي مشـروع باشـد   «  :قانون مدني»  215« مطابق ماده  -5
  »بيع چيزي كه ماليت و يا منفعت عقاليي ندارد باطل است «: همان قانون

 .37ص، 1388، انتشارات گنج دانش، تهران، حقوق اموال، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -6
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ملكيت و ماليت و  معناى«: فرمايند ميدر مورد مال  »قهاءف«يكي از   ؛اند واگذار نموده» عرف«
 تعريف بلكه براى. دليل شرعى نياز ندارد شرع و نيز به ضيحعرفى است كه به تو، ملك و مال

برخاسته از ، اعتبارى عقاليى است، ماليت«: به نظر فقيه ديگر 1.»آنها عرف و لغت را بايد ديد
 پيشى گيرند و كه براى به دست آوردنش بر يكديگربه گونه اى ، غرض و رغبت مردم بدان

كه بدان نياز عارضى  مانند غذا از نيازهاى اوليه باشد يا همچون ادويه خواه ؛كشمكش كنند
نمى  كشمكشبه  چيزى را رغبت كنند البته همين كه مردم ؛و يا براى رفاه و لذت باشد، دارند
به آب در كنار رودخانه و همچنين هيزم در جنگل  ،بنابراين؛ بلكه بايد كمياب نيز باشد، انجامد

  .»مال گفته نمى شود، و ريگ در صحرا
 چيزي است كه متقاضي داشته باشـد ، مال«: فرمايند ميدر تعريف مال )ره(» امام خمينى«

 اراده شـود اگر چيزى چنان فراوان شـود كـه هرگـاه    ، بنابراين 2.و عقال بدان ميل و رغبت كنند
و ريـگ   آب رودخانـه : گوينـد هماننـد   نميمال ، آن را، وان آن را بدست آوردبتهيچ زحمتى  بى

  3.»صحرا و نور خورشيد و هوا براى تنفس
نيز پس از طرح نظرات مختلف » حقوقدانان اروپايي«بسياري از ، مطلب قابل توجه اينكه

: گويـد  مـي » يحقوقدانان فرانسو«؛ چنانكه يكي از اند در نهايت به همين نتيجه رسيده، ونقد آن
بجـاي آنكـه   ، بنابراين، بسيار مشكل است كه مال را بر اساس يك ويژگي خاص تعريف كنيم«

آنچيـزي اسـت كـه مـردم آن را مـال      ، مـال ، بهتر است بگوييم، مال را براي مردم تعريف كنيم
 4.»دانند مي

  بررسي چند مصداق مبهم: گفتار سوم
  مال اندك: بند اول

مثل يك دانه گندم يا يك دو ريالي يا يك ، »مال اندك«ست كه آيا سوالي كه مطرح است اين ا
  مال هستند يا خير؟ ، ليوان آب

فـرق  » مـال «و  »ملـك « كمك گرفت؛ در فقه بـين » فقه«بايد از ، براي پاسخ به اين سوال
آن » عـرف «كه  شود ميگفته  به اشياء و چيزهايى، »مال«، چنانكه در تعريف مال گفته شد. است

اين است كه مردم و عقـال حاضـرند   ، داند و نشانه آنو منفعت عقاليى بمبادلّه ى ارزش دارارا 

                                                                                                                                       
  .113ص، )ق.هـ1417(ش .هـ1375، قم، چاپ اول، مكتب االعالم االسالمى، عوائد االيام، مولي احمد، نراقي -1
  .20ص، 1ج، اسماعيليان، قم، البيعكتاب ، ...روح ا، خميني -2
  325ص، 2ج، شهـ  1379، قم، جواد قيومي انتشارات، نهج الفقاهه، سيد محسن، )حكيم(طباطبايي -3

4- schiller. s,droit des biens, p15 
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 »تصـرّفى «و  »سـلطه «عبارت اسـت از  ، »ملك«پول بپردازند؛ اما ، بابت آن كار كنند يا معادل آن
 بنـابراين . عرفي داشـته يـا نداشـته باشـد    ارزش ، اعم از آن كه آن شئ، كه انسان بر چيزى دارد

 »ملـك «زيرا برخى از چيزها هم ، است »عموم و خصوص من وجه«، »ملك«و  »مال«ن بيرابطه 
 »لـك م«ولـى  ، هستند» مال«، برخى از اشياء و...كتاب و، اتومبيل، خانه مثل، هستند »مال«و هم 
، هـا  جنگـل ، معـادن : نظيـر ، اينكه در اختيار وتسلط مردم درآيند قبل از »مباحات«مانند ، نيستند

 ،هسـتند  »ملـك «بعضى از چيزها  اما ....آبزيان حالل گوشت و، حيوانات وحشى، اراضى موات
نيسـت و  » مال«، ارزش مثل يك دانه گندم كه به خاطر كمى، ندارند و مال نيستند »ماليت«ولى 
ولى اگر در تملك كسى باشـند ملـك او   ، ماليت ندارند، وحشرات كه به لحاظ پليدى ها يا كرم

  1.تصرف كندبدون اجازه مالك در آنها هستند و كسى نمى تواند 
چيزى مال نيست و خريد و  اگرگاهى توهم مى شود كه « :فرمايند مي) ره(» امام خميني«

بطـالن ايـن تصـور     ...ملك نيز نمـى توانـد باشـد   ، فروش و ساير معامالت بر آن بار نمى شود
مالك آن مى ، وردو به تصرف خويش درآ برداردكسى مشتى از خاك را  اگرزيرا ، روشن است

باطـل  ، بـا آن تـيمم كنـد   ، كسي بـدون اجـازه   شود و كسى نمى تواند در آن تصرف كند و اگر
  .»مال نيست اًمسلّم، با اين كه آن كف خاك، خواهد بود

موضـوع داد و سـتد واقـع    ، مثـل يـك دانـه گنـدم    » مال اندك«: با اين توضيح بايد گفت
. نيسـت » مـال «، ا عوضي پرداخت كند؛ بنـابراين شود و عرف حاضر نيست براي آن پولي ي نمي

زيـرا اگـر   ، تواند مورد تملك كسي باشد و هيچگونه ارزشي نـدارد  ولي نبايد گمان كرد كه نمي
پس يك خرمن گندم نيز ارزشي نداشـت؛ در  ، يك دانه گندم ارزشي نداشت و قابل تملك نبود

  .ندم تشكيل شده استگ هاي زيرا خرمن گندم  از همين دانه، حالي كه چنين نيست
  مال آينده: بند دوم
در آينده به وجود » معمول«و به طور » حكم عادت«مالي به ، تشخيص دهد، »عرف«هر گاه 

داند و براي آن ارزش قائل  مي» مال«آن را ، خواهد آمد و احتمال ايجاد آن قريب به يقين است
مورد خريد ، يده ولي دانه بستهميوه درختي كه هنوز به طور كامل نرس، است؛ به عنوان مثال

ليكن  ، اين معامله مورد تاييد قرار گرفته و احكام آن آمده است» فقه«شود؛ در  ميوفروش واقع 
اين است كه احتمال بوجود آمدن اين ، محدوديتي كه در اينگونه قراردادها وضع شده است

                                                                                                                                       
مطلقاً ألن مـاليس بمـال واليترتـب عليـه البيـع والشـراء وسـائر        قد يتوهم أن بين المال والملك عموماً «: فرمايدمى  )ره(»امام خمينى« -1

وهـو كمـا   ) البيع االّ في ملـك ): (ص(حيث استدل العتبار الماليه بقوله) ره(المعامالت اليعتبر ملكاً وعلى ذالك حمل كالم الشيخ األعظم 
فقد ملكه وليس ألحد التصرف فيه ويكون التيمم به بـاطالً   ألن األثر الينحصر بالبيع بل وال بسائر المعامالت فمن حاز كفًا من التراب. ترى

  )21ص ، كتاب البيع، ...روح ا، خميني. (»مع عدم كونه ماالً بالضروره
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بدو «كنند كه ميوه به  مي شرط» فقهاء«، قطعي باشد؛ لذا در پيش خريد ميوه، در آينده» مال«
» غرري بودن«يعني نشانه رسيدن در آن هويدا گردد والَا معامله به علت  1،برسد» صالح

  2.باطل است) خطري بودن(
  نيروي كار انسان : بند سوم

، »كار«نيز بر ماليت داشتن » فقهاء«، داراي ارزش اقتصادي است» عمل انسان«و » كار«گمان  بي
بى شك ، و شارع مقدس سيره عقاليى، ضرورت، وجدان :اند برخي فرموده .اند صحه گذاشته

و از اينجا  مى كندخود » ما فى ذمه«خود و نيز  بر كار و نفسفرد  هر تسلطهمگى حكم بر 
مسئوليت ، »فقهاء«يكي ديگر از  3.بر كار انسان نيز صدق مى كند، »مال«روشن مى شود كه 

، زيرا عرف، متفاوت مى داند را كاريبا ب كارگرص شخعمل  جبران خسارت در جلوگيري از
» مال«نيز تفاوتى ميان ) ره( »حضرت امام«چنانكه اشاره شد  .4ردامى شم» مال«را  »كار كارگر«
مال چيزى نيست جز آنچه عقال بدان رغبت و ميل برند و « :فرمايند د و مىننمى گذار »كار«و

ارزش قائل بوده و حاضر ، براي كار شخص» قالع«و بديهي است » در برابر آن ثمن بپردازند
  5.به پرداخت وجه هستند

  ماليت انسان و اعضاي بدن انسان: بند چهارم
» جسم«و » روح«ديگر ، ميالدي تصويب شد» 1848«از زماني كه قانون منع برده داري در سال 

، بدن ياعضا انسان وفروش  و ديخرتواند به عنوان يك كاال خريد و فروش شود و  نميانسان 
در بسياري ! در دنياي مدرن امروزي البته6.است مواجه شده يبا منع قانون كشورهابسياري در 

                                                                                                                                       
في بيع الثمارو رجوع  355ص ، 3ج، پيشين، شهيد ثاني(» ..و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها..  و يجوز بيعها بعد بدو صالحها اجماعا« -1

  )382ش، 2ج، قواعد عمومي قراردادها، يانكنيد به كاتوز
رسيد فـرد مـانع شـونده ضـامن اسـت و بايـد        ميشد قطعا آن مال به او  نمياگر كسي مانع رسيدن مالي به كسي شود كه اگر او مانع  -2

، د مالـك خسارات را جبران نمايد و مثل حالتي است كه شخص باعث تلف مال موجودي شده است به عنوان مثال اگر شخصـي نگـذار  
مدتي از ملك خود استفاده نمايد بايد اجره المثل آن مدت را بپردازد يا اگر شخص كاسبي را از كار بيندازد بايد خسارت ناشي از تلف را 

يعني » شخص كسوب « اگر فردي : فرمايد مي) ره(گيرد؛ امام خميني ميجبران كند در عرف نيز خسارت از كار افتادگي مورد مطالبه قرار 
صي كه كاسب است را از كار بياندازد ضامن است؛ دليل اين فتوي اين است كه عرف ومردم براي عمل اينگونه افراد ارزش اقتصادي شخ

    .)20ص ، 1ج ، كتاب البيع، ...روح ا، خميني: رك.(قائلند
، 2ج، )م1992(ق .هــ 1412، بيروت، دىدارالها، به قلم ميرزامحمدعلى توحيدى، فى المعامالت همصباح الفقاه، سيد ابوالقاسم، خوئى -3

  303ص
  19ص، 1ج، صادق طهورى، حصل المطالب فى تعليقات المكاسبم، طباطبايي يزدي -4
  37ص، 1ج، البيع كتاب، خميني -5
 149ص ، چ اول، 1385، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، قم، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، اسماعيل، آقا بابائي -6
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از موارد شاهد قيمت گذاري انسان يا برخي از اعضاء آن هستيم؛ مبالغ سنگيني كه براي 
ش آيا چيزي غير از خريد و فرو، شود ميبازيكنان از يك تيم به تيم ديگر پرداخت » انتقال«

توقيف و بازداشت اعضاء انسان » فرانسه هاي دادگاه«انسان است؛ از طرفي در آراء بيشماري در 
  .شود ميپذيرفته شده است و مبالغ هنگفتي بابت آن پرداخت 

 ماليـت و در نتيجـه   مورد در» حقوقدانان«و » فقهاء«در هر حال با توجه به اينكه در بين 
  :دهيم ميمراتب را در دو قسمت توضيح ، د دارداختالف وجو، و فروش اعضاء بدن ديخر
  جواز فروشماليت و عدم عدم ): الف
حـق  ، انسـان ، »خداونـد «ي يعنـي  قيبدون اذن مالك حق، قرآن اتيآ با توجه به: معتقدند يبرخ

، نـه مالـك آن  ، اسـت  شيخـو  مجسـ  انـت دار امتنهـا  ، انسان 1.تصرف در جسم خود را ندارد
ـ   در ملكيت  ديبا »عيمب«زيرا ، ستين بدن خوددر  مجاز به تصرف بنابراين  يفروشـنده باشـد؛ ول

آنها را مورد معاملـه قـرار داد و در مقابـل     توان يو نم ديآ يبه حساب نم مال او، »اعضاء انسان«
داشته  يبازار متيق، دهد كه جسم و روح انسان نمياجازه ، كرامت انسانزيرا ، آنها پول گرفت

كسي است و نه ملك ، نه مال، انسان، بنابراين.ستيصادق ن، د انساندر مور يامر نيباشد و چن
 2.اسـت  يهم جار يو »اعضاء«حكم در  نيو هم ه قرار گيردمعاوض بخشش و، تا مورد فروش

 »حـد «سارق را مشمول ، ربوده شدن انسانموضوع در  »ءفقها« اين است كه، شاهد بر اين مدعا
است كـه   اتياز روا يبرخ، و مستند آنان دانند يت نمكه در سرقت اموال ثابت اس ي»ريتعز« يا

   3.گردد يتا احكام سرقت اموال بر آن جار شود ينم يمال تلق، »انسان«دارد   حيتصر
و با توجه  است »تهيم«، يبدن انسان پس از جدائ ياعضا، استدالل ديگر هم اين است كه

گوشـت مـردار و خـون و    فـروش   4»ريـ و الـدم و لحـم الخنز   تهيالم كميعل حرم«ة ميكر هيآبه 
  5.ندارد» ماليت«و  حرام است، گوشت خوك

  جواز فروش): ب
 مـال بر تن و  »انسان«كند كه  ميتاييد » عرف«و » عقال يبنا«، گمان بي: برخي معتقدند، در مقابل

توانـد بـه او    مـي ، شبدن ياجزاخود و بر  »شخص تيملك«مقدار  نيهم و 6است» مسلط«خود 
                                                                                                                                       

 2شماره ، 22ج ، ق1407، البعث االسالمي، حكم الشريعه االسالميه في زرع االعضاء االنسانيه، محمد برهان الدين، سنبهلي -1
  95-94ص ، ق1403، المجلس الوطني للثقاف و الفنون و االدب، كويت ، االحكام الشرعيه لالعمال الطبعيه، احمد، شرف الدين -2
  512و  509ص ، 4ج ، چ هفتم، بي تا، داراحياء التراث العربي، قم، اهر الكالمجو، شيخ محمد حسن، نجفي -3
   3آيه ، سوره مائده -4
 123ص ، چ اول، 1376، بي جا، انتشاراتي حيان -موسسه فرهنگي، تهران، المسائل المستحدثه، سيد محمد صادق، روحاني -5
 هبا توجـه بـه مـالك مـاد     «: اظهار نظر كرده است نيچن) 25/6/76 -7/ 1557 هشمار( يمشورت يهدر نظر نيز هيقضائ هقو يحقوق هادار -6

 نيـ از ا» .زد ونـد يپ يگـر يد ايآن را به خود او  توان ياست كه از او قطع شده و م يعضو قطع شده متعلق به همان كس مدني قانون »287
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تـوان   نمي، وجود نداشته باشد يكه منع شرع يو مادام ديهبه نما ايرا فروخته  نآ تا اجازه دهد
در ، گـر يد انيـ بـه ب  1.كرده است و تاييد امضاءرا  »عقال يبنا« نيز» شارع«مخالف فروش بود و 

ي و برا ديآ يبه حساب م و عرف نزد عقال اءياش نيتر نافعانسان از  ي بدناعضا كه عصر حاضر
و  تيـ از مال تيحكا، اين امر، هستندپول  ياديمبلغ ز به پرداخت حاضر مردم گاه، آن افتيدر

  .2است را حالل كرده »عيب«، نيز در قرآن» اونددخ«جواز فروش اين اعضاء دارد و 
 هـا و مـال   از مؤمنـان جـان   خداوند«: فرمايد ميكه  فهيشر يةآاين با استناد به  ي نيزا عده

اذن «اسـت و بـا    شيمعتقدند كه انسان مالـك خـو   3»ان باشدتا بهشت از آن دخر ميرا  شانيها
  4.كرده و مورد خريد و فروش قرار دهد تصرف تواند در جسم خويش مي» خدا

ـ ، يستمال ن، »انسان ياعضا«هر چند ، ديگر دگاهيدبر اساس يك  » عـوض «گـرفتن   يول
او  توان يو نم ستيانسان گرچه  قابل تملك ن و، استاعضا مجاز  يدر مقابل واگذار، مثل پول

حق «از باب  تواند ياست كه م نحويبه  شيانسان با اعضاء خو ةرابط كنيل، كرد يتلق» مال«را 
بـا   عضـو  اريـ اخت، گـر يبه عبارت د. ديبنما »تصرف مالكانه«در آن  »تيحق اولو« اي »اختصاص

آن بـه  در برابـر منتقـل كـردن      ايـ كنـد و   ءاهـدا  يمجـان  آن را تواند يم وصاحب عضو است؛ 
 5.كند افتيعوض در، يگريد

 زيـرا  ، شته باشدندا يمنع شرع، عضو يمال در مقابل اهداوجه يا گرفتن ، رسد مينظر  به
 از انسـان يـا  شـدن  جـدا  پس از  اين اعضاء، اتياعضاء در زمان ح اين داشتنن تيبر فرض مال

را برطـرف  انسـان   ازيـ دارنـد و ن  تيـ مرغوبچرا كـه  ، كنند يم دايپ »تيمال«، انسانپس از مرگ 
   .پرداخت كنند وجه، عقال حاضرند در مقابل آنعرف و و  كنند مي

اسـت كـه اعضـاي    » كرامت انسان«و » شأن«حكم به ماليت اعضاي بدن بر خالف ، البته
بـه  ، جان در رديف اموال قرار دهيم؛ ضـمن اينكـه جامعـه و عـرف     بيبدن او را به مانند اشياء 
شـود بـه    مـي مالي پرداخت ، كند و اگر در مواردي به دهنده عضو ميانسان به عنوان مال نگاه ن

چرا كه همگان واقفند كه ارزش عضو اهدايي با پـول قابـل   ، دليل تقدير از عمل شايسته اوست
، بدانـد  6»جعالـه «ماهيت چنين عمل حقوقي را ، تقويم نيست و بنابراين بهتر است نظام حقوقي

                                                                                                                                       
  .                     است رفتهيانسان و اعضاء بدنش پذ نيرا ب تيرابطه ملك ينوع زين هيقضائ هقو يحقوقه نمود كه ادار نباطاست توان يم هينظر

 166ص ، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده و مرگ مغزي، اسماعيل، آقا بابائي -1
  275آيه ، بقره -2
  111آيه ، توبه -3
 195ص ، ولچ ا، ق1416، حزم، دارامير، بيروت، المسؤليه الجسديه في االسالم، عبداهللا، ابراهيم موسي -4
  27- 26ص ، 34شماره ، فقه اهل بيت، پيوند اعضاء، محمد، مؤمن قمي -5
معـين  ، جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف«: قانون مدني»  561«مطابق ماده  -6

  »باشد يا غير معين
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  .»بيع«نه 
ه بعد از جدا شدن از بدن حيات دارنـد و بـراي پيونـد بـه بـدن      اعضايي ك، اگرچه، البته

شـوند؛ امـا اعضـايي كـه بعـد از       نمـي محسوب » مال«، گيرند انسان ديگر مورد استفاده قرار مي
قابليت پيوند به بدن انسان ديگر را ندارند و براي انتفاع ديگران مورد اسـتفاده قـرار   ، جداسازي

    1.شوند ميمحسوب » مال«) بدليل نفع عقاليي مشروع(گيس  مثل مو براي تهيه كاله، گيرد مي
  خون: بند پنجم

مـاده   نيـ ا، انسان و فرآورده هاى آن گون از خونادانش و استفاده هاى گون شرفتيبا پ، هامروز
  .است افتهي اتىيو ح ژهيو گاهينقش و جا

قـول  ين بهتـر «: فرماينـد مـى   »خـون « فـروش  و ديدر مورد جواز خر) ره( »نىيامام خم«
و  اتيـ آنچـه در روا  رايـ ز. خوردن ريآن است در غ فروش و ديبهره ورى از خون و خر، جواز

به عالوه در آن زمان براى ... آمده است داللتى بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد فهيشر هيآ
بـه   رفمنصـ ، اتيـ و روا هيـ حرمـت در آ  نيبنابرا. از خوردن استفاده اى نبوده است ريغ، خون
   2.»مى باشد) خوردنحرمت (موردان هم

مصـوب  (قانون مربوط به مقررات امـور پزشـكي و دارويـي و مـواد خـوردني      » 8«ماده 
اقدام به ، دهد كه با مجوز مخصوص وزارت بهداري ميبه دارندگان آزمايشگاهها اجازه ) 1334

نداشـتن   ايـ داشـتن   از طرفـي . خريد و فروش خون نمايند كه به منزله ماليت داشتن آن اسـت 
مكانى  ايدر زمان  زىيچه بسا چ. زمان و مكان دارد طيبستگى به شرا، ىيو منفعت عقال تيمال
منـافع   نيبه خاطر وجود هم. داشته باشد تيمال گريمكان د ولى در زمان و، نداشته باشد تيمال

، خـون  فروش و ديخر تيبه حل »ديمراجع عظام تقل«و  »فقهاى معاصر«است كه  اتىيمهم و ح
  3.فتوا مى دهند

  ماليت برخي از حيوانات :بند ششم
گويند كه برخي از  ميحرام سخن  هاي از تجارت، »باب متاجر«معموالً در ابتداي » فقهاء«

آالت لهو «و» خوك«و» سگ«، »نجاسات«، »خون«، »ميته«، »فقاع«، »نبيذ«: مصاديق آن مثل
اموال چنانچه داراي منفعت عقاليي گردند؛ برخي از اين ، اند؛ در اين ميان از آن نمونه» ولعب

                                                                                                                                       
   31ص ، حقوق اموال ومالكيت، حياتي -1
مع ... التدل على حرمه األنتفاع مطلقا هيوالروا هيمن اال هيلذلك فان ماوردت ف عهياألكل و جواز ب ريجواز األنتفاع به فى غ هيظهر فواأل« -2

  )38ص  ، كتاب البيع، )ره(خميني(.» ..هيمنصرف ال مياألكل فالتحر ريفى تلك األعصار للدم نفع غ كنيانه لم 
ضـعاً  والدم سواء كان نجسـاً ام طـاهراً ال   عيعلى حرمه ب ليفال دل« . 38ص، 1ج, )مكاسب محرمه(، لبيعكتاب ا، )ره... (روح ا، خميني -3

  .»فاًيوالتكل
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نظير سگ شكار و سگ  ها مثل برخي از سگ، شود ميحرمت خريد وفروش از آنها برداشته 
 يديشك و ترد چيه يجا» فقه اماميه«در نجاست سگ از نظر  البته.. گله و سگ نگهبان و

در  ياصل اول، اين دوجو با1.است نكرده يبا آن مخالفت »هيامام يفقها«از  كي چيو ه ستين
، است »جواز«، تيو اصل حل »اصاله الصحه« يبنا به مقتضا وانيح نيمورد انواع انتفاعات از ا

 هاي اهم استفاده.باشد »مشروع«و» ييعقال« ديبا، نكته را مد نظر داشت كه انتفاع نيا ديلكن با
 :مشروع از سگ بدين ترتيب است

كـه   هـايي  شـكار و سـگ  ، بـاغ ، دام، امر نگهباني منزل استفاده از سگ در :شكار و ينگهبان) 1
 ديـ حالل بوده و خر، ) ييدر امور عقال( ميسگ قابل تعل بوده و اصطالحاً ييمنفعت عقال يدارا

 .حالل است زيو فروش آن ن
از  وانيـ ح نيـ منحصر به فـرد ا  هاي يژگيعلم و شناخت و شرفتيبا پ :و نجات يابيجرم  )2

مـواد   ايـ در جهت كشف مواد مخـدر   سيمثل استفاده پل يآن در موارد استفاده از، يياينظر بو
 زيجا »هياصاله الحل«و  »الصحه اصاله« يبنابر قاعده فقه، و امثال آن نيمجرم بيتعق ايمنفجره و 

 . و حالل است
آن در  يو ظـاهر  يجوارح داخلـ  اياستفاده از اجزاء سگ مانند خون : يو پزشك يامور طب )3

 يعضـو ، اجـزا  نيا، ونديباشد و در صورت پ مي زيبه انسان جا ونديپ ايو  يكجهت درمان پزش
 . ستينجس ن گريگردد و د مياز بدن انسان محسوب 

، كه دارنـد  يبه لحاظ انتفاع ،سيسگ پلو  شكار سگ، نگهبانسگ مثل  هايي سگ نيچن
ن ضمان آور صدمه به آنا، هستند...و فروش و رهن و اجاره و ديقابل خر، محسوب شده» مال«

بـر مالـك واجـب     نيـز  خوراك و درمان آن نيمأت يو مستوجب پرداخت خسارت است و حت
 .است

بـوده و   يمنفعـت تـوهم  ، اخيراً شـاهد آن هسـتيم  كه  نتياز سگ به عنوان ز استفادهاما 
اسـت؛   قـرار گرفتـه    اتيـ روا ديشـد  يمنظور مـورد نهـ   نياستفاده از سگ بد و ستين ييعقال

 .نبوده و پول حاصل از آن حرام است زيجا، ها اينگونه سگفروش و  ديخر، همچنين
و  رنـده يگـاز گ ، اتيـ روا ريـ بنا به تعب ايبوده و  »هار«كه  يوكشتن سگ در صورت صدمه

نه تنها كشـتن آنهـا   ، هستند »ييمنفعت عقال« يكه دارا هايي لكن سگ ؛است زيجا، باشد يموذ

                                                                                                                                       
 225ص ، 1 ج، وسـائل الشـيعه  ( »ياز سگ به لباست برخورد كرد آن را بشو ياگر رطوبت، أصاب ثوبك من الكلب رطوبه فاغسله إن« -1

 )4108تيروا 441ص ، 3 و همان ج 4025 تيروا 415ص ، 3 ج، و همان 571 تيروا
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  1.به مالك است »خسارت«و پرداخت  »ضمان«بلكه مستوجب ، حرام
  وسرقفلي حق كسب و پيشه و تجارت: بند هفتم

، اين حق، است، است» حق كسب و پيشه و تجارت«، يكي از حقوق مالي كه مورد ترديد است
تغيير و تحوالت ، و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر »عرف تجاري ايران«چه در 
  .را به خود ديده است هاي فراواني اي داشته و فراز و نشيب عمده

هـاي تجـاري    از بحثهاي مهم اجارة محل، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
با تصويب جديدترين قانون روابـط   »1367«قانونگذار جمهوري اسالمي ايران در سال . هستند

آخرين قانون مربوط به موجر و  و به وجود آورد حقتغييرات عميقي در اين ، موجر و مستأجر
  .تأجر را به تصويب رساندمس
  تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت): الف

، ناميده شده اسـت  Propriete Commercial«2«به عنوان  »فرانسه«كه در حقوق  »حق سرقفلي«
ا بـين   » حقي كه تاجر براي تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خـود دارد « عبارت است از امـ

اين حق ، بعضي از استادان. اختالف عقيده وجود دارد، حقاين  تعريف استادان حقوق ايران در
داننـد و حقـي را كـه     آن را متعلق به مالك مي، برخي ديگر 3.دانند را فقط متعلق به مستأجر مي

  .نهند نام مي» حق كسب و پيشه و تجارت«به عنوان ، مشتري دارد
ختلف است و دو مبناي دو چيز م، دارند »موجر«و  »مستأجر«رسد حقوقي كه  به نظر مي

از ، دو حـق ايـن  » حق كسب و پيشـه و تجـارت  «و » سرقفليحق «: كه عبارتند از مختلف دارد
  :پردازيم ميكه در ادامه به تعريف اين حقوق ، يكديگر متمايز هستند

توسط ، پولي است كه در ابتداي عقد اجاره به هر علتي« :بايد گفت» سرقفلي«در تعريف 
  ».شود يافت ميمالك از مستأجر در

حقي كه تاجر يا صنعتگر در « :عبارت است از، در حالي كه حق كسب و پيشه و تجارت
همچنـين در  4».شـود  براي محل كارش قائـل مـي  ، نتيجة جلب مشتري و شهرت و فعاليت خود

                                                                                                                                       
بـاب   139 ص، 9 تهذيب األحكـام ج  :ك.و ر به بعد 111: ص، )عالمه جعفرى(رسائل فقهى  واناتيبخش حقوق ح :به ديمراجعه كن -1

ي  عنْه عنْ عده منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِياد عنِ ابنِ أَبِي نَج( 164 تيروا...الصيد و الذكاه  لٍ الْقُرَشـهنْ أَبِي سع ديمنِ حمِ باصنْ عرَانَ ع
 اللَّه دبا عأَب أَلْتنْ )ع(قَالَ سقُ عي وه ككُلَّ ذَل رَّاتا ثَلَاَث مهيدأُع سنَج وقَالَ ه رَامح وه خٌ قُلْتسم ومِ الْكَلْبِ فَقَالَ هسلَحنَج وو  )ولُ ه 

 و) اتخاذ كلب في الدار إال أن يكون كلب صيد أو ماشيه أو يضطر إليه أو يغلـق دونـه البـاب   (باب كراهه ، 530ص ،11 ج، سائل الشيعهو(
باب كسـب المغنيـه و    120 ص، 5 ج، الكافي(» سگ حرام و حرام در آتش است  يبها، ثَمنُ الْكَلْبِ سحت و السحت في النَّار« .530ص 

 .)شرائها
 م1986، انتشارات نشر دانشگاهي فرانسه، )Vocabulair Juridique(لغتنامة حقوقي، ژرار، كورنو -2
 522ص ، 1ج ، 1371، شركت انتشار: تهران، عقود معين، ناصر، كاتوزيان -3
، تهران، جارتحق سرقفلي و كسب و پيشه و ت، بهمن، ؛ كشاورز68ص ، 1376، چاپ دادگستر: تهران، حقوق تجارت، حسن، ستوده -4

  37و 18، صص 1374جهاد دانشگاهي، 
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حقـي اسـت كـه تـاجر و كاسـب      «: تعريف ديگري از حق كسب و پيشه و تجارت آمده است
آوري مشتري  جمع، حسن شهرت، اين حق ناشي از تقدم در اجاره. ندك نسبت به محلي پيدا مي

  1».و رونق كسبي است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است
    سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت مفهوم دو  جدايي):ب

به سه تفاوت عمدة ، »حق كسب و پيشه و تجارت«و » سرقفلي«براي اثبات جداسازي دو واژة 
  :پردازيم اين دو عنوان مي

كسـب اعتبـار و   ، لـذا . شـود  سرقفلي فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخـت مـي   -1
در حـالي كـه اسـاس حـق     . تواند داشته باشـد  هيچ تأثيري در اين زمينه نمي...شهرت تجاري و

  .بر شهرت و جلب مشتري است، كسب و پيشه و تجارت
، ايـن مطلـب  . داننـد  كسب و پيشه را شرعي نمي فقها فقط با سرقفلي موافقند و حق -2

  . دليلي بر تفاوت ماهوي آنهاست
مبلغ و ميزان سرقفلي بـا توجـه بـه موقعيـت     ، برخالف حق كسب و پيشه و تجارت -3
و مبلـغ نهـايي را مـوجر تعيـين     ، شـود  كيفيت بنا و تجهيزات عين مستأجره تعيـين مـي  ، محلي
  2.كند مي
  و پيشه و تجارتمبناي سرقفلي و حق كسب  ):ج

تـا مبنـاي ايـن حقـوق     ، اصـوالً . از مهمترين مباحث اين موضوع است، مبناي اين دو نوع حق
در اين ، متأسفانه. توانيم وضعيت قانوني و شرعي اين حقوق را بررسي كنيم نمي، شناخته نشود

له را حكـم مسـئ  ، اند مجتهداني نيز كه در اين باب اظهارنظر كرده. باره كمتر صحبت شده است
توان به طور خالصه مبناي اين حقوق را  مي، با اينهمه. اند بدون ذكر علت و مبناي آن بيان كرده

  .به قرار ذيل ارزيابي كرد
  حق كسب و پيشه و تجارتمبناي  -1

اين حق با اين مبنا توجيه شده است كه در نتيجه كوشش و فعاليت و پشتكار تاجر در اثر پيـدا  
تـوان آن را ناديـده    كند كه نمي مرغوبيت و ارزش پيدا مي، فعاليت محل كسب و، شدن مشتري

در  و، در محلي است كه كار خود را شروع كـرده و توسـعه داده   مستاجرادامة استقرار . گرفت
جلـب  تـاجر  اي به عنوان مشتري براي مراجعـه بـه محـل كسـب      اثر سعي و جديت تاجر عده

هر كس جانشـين او شـود از نتيجـة    ، رو از اين، ايدنم ميارزش محل را چند برابر ، شوند كه مي
  .فعاليت سابق او استفاده خواهد كرد

                                                                                                                                       
  68، ص 1374انتشارات اطلس، : ، تهرانبررسي قانون روابط موجر و مستأجر، نعمت، احمدي -1
 38ـ14صص ، حق سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت، كشاورز -2
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آزادانه بتواند تاجر را از ملك خـود بيـرون   ، چنانچه مالك محل كار تاجر، از طرف ديگر
بلكه بالجهت از نتيجه و ثمرة ، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، كند

اگرچه داليل ديگري نيز براي وجـود چنـين حقـي نقـل شـده       1.تفاده خواهد كردفعاليت او اس
  .اما دليل عمده و مبناي چنين حقي همان است كه بيان شد، است

اخـتالف  ، انـد  حق مزبور نظـر داده  »غير شرعي بودن«به  »مجتهدان«به علت اينكه بيشتر 
اي اعالم  در نظريه »شوراي نگهبان«، 1363در سال . اي بين قضات در اين زمينه ايجاد شد رويه

كارسـاز  ، اين نظريه 2.عنوان شرعي ندارد »1356«قانون سال  »19«كرد كه حق مورد اشارة مادة 
باالخره بعد از مباحث طوالني دربارة شرعي بودن يا نبـودن حـق كسـب و پيشـه و     و واقع شد
  .3ا غير قانوني اعالم نمودو قانون جديد چنين حقي ر، تغيير كرد قانون» 1376«در سال، تجارت

بايد گفت كه از ، در باب نظر فقها و مجتهدان دربارة حق كسب و پيشه و تجارت، اكنون
حتي بعضي از ايشان ضمن اشاره . مردود است، حق ياد شده با مبنايي كه ذكر شد، ديدگاه اينان

حرمـت مطالبـة    و سـپس حكـم بـر   ، اند آن را غير صحيح و نامعقول دانسته، به توجيه ياد شده
  4.اند چنين حقي از سوي مستأجر داده

  سرقفليمبناي  -2
وجود چنـين حقـي را بـراي     ، اند كه در اين زمينه بحث نموده »مجتهداني«و  »ءفقها«تقريباً همة 

  .اند؛ ولي كمتر كسي به مبنا و علت آن اشاره كرده است مالك تأييد كرده
 مبـاني را بـر يكـي از    »حق«توان مبناي اين  مي، »فقها«و  »حقوقدانان«از مجموع نظرات 

اين است كه مالك چون مسلط بـر مـال خـويش     برخي از حقوقدانان براعتقاد .زير استوار كرد
مبلغـي نيـز در ابتـدا    ، دارد كـه دريافـت مـي    »اي االجـاره  مال«بنابراين حق دارد عالوه بر ، است

در اينكـه چـه علتـي    .جاره محسوب كـرد اال بايست اصوالً جزء مال اين مبلغ را مي. دريافت كند
يكي از ، چنين مبلغي را نيز مطالبه نمايد هاالجار باعث شده است كه مالك عالوه بر دريافت مال

اي كه بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر  چون اجاره«: حقوقدانان چنين اظهارنظر كرده است
، سـازد  تراضي طـرفين محـدود مـي    حق مالكيت را بيش از پيش و فراتر از حد، شود منعقد مي

گرفتن اين پول با . گيرند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر مي، مالكان نيز پيش از انعقاد اجاره

                                                                                                                                       
 90ـ89صص ، 1ج ، حقوق تجارت، ستوده -1
 11502، شمارة 1363، روزنامة رسمي -2
 120ص ، حق سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت، رزكشاو -3
، حسـينعلي ، ؛ منتظـري 34ص ، ق 1395، لطفـي ، مسـتحدثات المسـائل  ، ابوالقاسم، ؛ خويي615ص ، 2ج ، ق 1403، )ره(امام خميني -4

، 1374، اسـالمي دفتـر تبليغـات   ، قم، توضيح المسائل، يوسف، ؛ صانعي409ص، 1362، دفتر تبليغات اسالمي، قم، رسالة توضيح المسائل
 297، ص 1377، چاپ مهر: قم، المسائل  جامع، رضا محمد، لنكراني ؛ فاضل478، 477صص 
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  1».ولي در عمل رواج كامل دارد، مفهوم سرقفلي انطباق ندارد
د و نـ ك االجارة محل كسب ترقي مـي   چون مال«: نيز معتقد است »فاضل لنكراني«...آيت ا

اجاره را باال ببرد يا مستأجر را از آن محل بيرون كند و گاهي يك محل كسـب   دتوان ك نميمال
، مانده اسـت  هاي متمادي بدون اضافه شدن مبلغ اجاره در دست مستأجر باقي مي و مغازه سال

  2».نمايد مي مال االجارهمالك اقدام به گرفتن چنين مبلغي عالوه بر مبلغ 
ي داراي شـرايطي اسـت و از جهـت كيفيـت شـرايط بـراي       هر ملك، نظر ديگر براساس

تواند وقتي كه ملك خـود را جهـت تجـارت بـه اجـاره       مالك مي. يك وضعيت ندارد، تجارت
مبلغـي را از مسـتأجر   ، به جهت موقعيت خوبي كه ملكش براي ايـن كـار دارد  ، كند واگذار مي
 »سـرقفلي «، براي تجارت باشـد  هر مكاني كه داراي شرايط و كيفيت بهتري، طبعاً. دريافت كند

با دريافت سرقفلي محل را بـه  ، هنگامي كه مالك ملك تجاري، بنابراين3.بيشتري خواهد داشت
بتوانـد بـه   ، دهد كـه در پايـان مـدت اجـاره     به مستأجر اين امتياز را مي، نمايد اجاره واگذار مي

دامه پيدا كند؛ يـا اينكـه حـق    اجاره ا »اجاره بهاي متعارفي«اقامت خود در محل ادامه دهد و با 
  .نمايد تخليه محل را از خود سلب مي

شـود كـه حتمـاً     باعث ايجاد حق مخصوصي براي مستأجر مي، از سرقفلي معناييچنين 
شود كه بـه اجـارة    هميشه اين امكان براي مستأجر فراهم مي، بنابراين، داراي ارزش مالي است

ليه نمايد و به موجر تحويل دهد و در قبال گذشتن محل را تخ، محل ادامه دهد؛ يا اگر بخواهد
به مستأجر ديگري منتقل نمايد ، دريافت نمايد و اگر بخواهد »مبلغي«از مالك ، از اين حق خود

  .و مبلغي در مقابل اين حق از او بگيرد
به وسيلة موجر معتقدند و چنانكه بعضـي   »سرقفلي«اخذ  »صحت«همة فقها باالجماع به 

حق رجوع براي مشتري نسبت به آن ، و لذا. دانند مي »اختيارمالكانه«مبناي آن را ، اند اشاره كرده
مگر اينكه شرطي به نفع مشتري شده باشـد و مشـتري در قبـال گذشـتن از حـق      ، قائل نيستند

  4.سرقفلي را مطالبه كند، خود
ر دريافـت  د »حق مالـك «بعد از ذكر ) 10تا  6مواد (قانونگذار در مواد مربوط به سرقفلي

، و لـذا  اند ارزش مالي داراي، به مشتري داده كه اين امتيازات نيز حقي، مبلغي به عنوان سرقفلي
  . مبلغي دريافت دارد، تواند در ازاي گذشتن از اين حق خود مستأجر مي

  
                                                                                                                                       

  522ص ، 1ج ، عقود معين، كاتوزيان -1
  297ص ، المسائل  جامع، فاضل لنكراني -2
 91ص ، 1ج ، حقوق تجارت، ستوده -3
 300، صالمسائل  جامع، لنكراني فاضل -4
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  دارايي : مبحث دوم
 داشـتن دارايـي  ، يك مفهوم حقوقي است؛ در عرف مردم، نيز مثل مال» دارايي«اصطالح 

يـك بسـته اسـت كـه مجمـوع      ، دارايـي ، به معناي ثروتمند بودن است؛ اما در معنـاي حقـوقي  
: گيرد و بـه تعبيـر يكـي از حقوقـدانان اروپـايي      ميشخص را در بر » تكاليف مالي«و » حقوق«
كند كه انـواع   ميدارايي يك چمدان است كه هر انسان آن را در طول زندگي بر دوشش حمل «

  .1»ه صورت در هم و برهم در آن چپانده شده استب ها و بدهي ها طلب
، مـيالدي » 19«در قرن ) اوبري و رو(توسط حقوقدانان اروپايي» دارايي«اگرچه اصطالح 

دارايي يك ، »فقه«نيز اين مفهوم بدون سابقه نيست؛ در » فقه اسالمي«ليكن در ، توسعه داده شد
اموال؛ در اين  هاي يعني ظرف موجودي، گويند مي 2»ذمه«است كه به آن ظرف » ظرف اعتباري«

 ها يعني بدهي، »منفي هاي دارايي«و هم ، مثل اموال و حقوق مالي» مثبت هاي دارايي«هم ، ظرف
تمامي موجودي دارايي اش منفـي  ، ممكن است كسي. وجود دارد، و تعهداتي كه بر عهده دارد

گاه به ، وجود دارد؛ در عرف) ظرفيعني آن (ولي دارايي ، باشد؛ يعني تماماً بدهي و تعهد باشد
فالنـي مـال نـدارد يـا دارا     ، در حالي كه بايد گفتـه شـود  ، فالني دارايي ندارد، گويند مياشتباه 
  . نيست

جـزء  ، »تكـاليف مـالي  «و » حقـوق «، تنهـا ، كه بايد خاطر نشان كرد اين است كه اي نكته
مربـوط بـه   » حقـوق «نـد كليـه   برخـي معتقد ، دارايي هستند؛ اين تاكيد از آنجا الزم اسـت كـه  

در حالي .3گيرند ميحتي حق آزادي و ازدواج  و ساير حقوق انساني در دارايي جا ، »شخصيت«
البته . باشند مياگرچه معتبر و بحق ، حقوق غير مالي در دارايي جاي نگيرند، رسد ميكه به نظر 

 مهريه بوده كه آن آثار در داراي آثار مالي مثل نفقه و، نظير حق ازدواج، برخي حقوق غير مالي

  . گيرند ميدارايي جاي 
                                                                                                                                       
1- Vialleton,H,Traite pratique de droit civil francais,t3, les biens,1925;P211 

يك ظـرف اعتبـاري از اعتبـارات عقاليـي محسـوب      ، از مفاهيمي هستند كه فقه اسالمي آنها را وضع كرده و هركدام »عهده«و  »مهذ« -2
شود  ناميده مي» عهده«، ظرف آن، يك شيء مشخص و عين خارجي باشد، اگر مظروف. شوند كه از جهت مظروف با هم تفاوت دارند مي

» عهـده «ظرفي است كه عقال آن را براي امور كلي منظـور كـرده و   » ذمه«پس . شود ناميده مي» ذمه« ،ظرف آن، كلي باشد، و اگر مظروف
اشـد  موجـود ب ، عين مغصـوب  هر گاه، به عنوان مثال.اند ظرفي است كه آن را براي امور جزئي و مشخص خارجي تدارك ديده و ساخته

ظرف اموال نمـادين  ، بنابراين ذمه. غاصب است هعين در ذم: گويند تلف شده باشد مي، غاصب است و اگر عين هعين در عهد: گويند مي
بلكه برگشت اين تقسيم به ، يك تقسيم نادرست و بي دليل نيست، پس تقسيم دين به دو شكل ذمه و عهده. است نه ظرف اموال خارجي

ظرف مال نمادين اسـت نـه   ، براي اين كه ذمه، او باشده معنا ندارد درذم، ا وقتي كه عين دردست غاصب استت. طبيعت ظرف دين است
تعبيـر بـه   ، و از مالـك » دين«تعبير به ، چنان كه از مال، تعبير شده» شغل ذمه«تملك ذمي در عبارات فقها به . ظرف عين موجود درخارج

ظرف ، عهده. اعتباري ديگر و مظروف آن نيز چيزي ديگر است وبا مظروف ذمه تفاوت دارداما عهده يك ظرف .كنند مي) طلبكار(» دائن«
شماره  ،1381پاييز ، »)يفارس( تيفقه اهل ب، سيد علي رضا حائري :رك.(و تعهداتي است كه بريك شخص مقرر شده است ها وليتؤمس
  )54ص، 3

3- Cette règle a deux conséquences: une personne ne peut pas céder à une autre son patrimoine (il est incessible) ; une personne ne 
peut pas décider de fragmenter son patrimoine en plusieurs (il est indivisible). (Mazeaud.Lecons de droit 
civilT110 ;edparismontchrestien ;1991 ;p.391  
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داراي دو خصوصيت اصلي است كه برخـي از آنهـا   ، دارايي به مفهومي كه مرسوم است
در ادامه بـه بررسـي ايـن خصوصـيات     . در نظريات جديد مورد خدشه و نفي قرار گرفته است

  .پردازيم مي
  ويژگي وحدت و استقالل دارايي: گفتار اول

كلي است حقوقي و مستقل از اجزاي خود؛  يعني  ممكن است اجزاي دارايـي  ، »دارايي«
ولي دارايي كه همان ظرف است پا برجاسـت و  ، منفي يا مثبت باشد، كم يا زياد) موجودي آن(

بعد مثبت ، دارايي يك موجود دو بعدي است؛ از يك طرف. آيد نميهيچ تغييري در آن بوجود 
آيـد را شـامل    مـي خص از بدو تولد تا هـر آنچـه در آينـده بدسـت     كه شامل دارايي ش، دارايي

. شـود  مـي بعد منفي دارايي كه مجمـوع بـدهي فـرد در آن گنجانـده     ، شود؛ و از طرف ديگر مي
داراي آثار حقوقي است و اجزاء ) درون خود هاي موجودي( صرف نظر از اجزاي خود ، دارايي

يك اتحـاد  ، به عبارتي جنبه مثبت و منفي داراييشوند؛  نميجدا از هم فرض ، مثبت و منفي آن
و  هـا  تـوان گفـت كـه بـين طلـب      نمـي دهند كه امكان تجزيـه آن نيسـت و    ميحقوقي تشكيل 

يك ارتباط قهري وجود دارد كـه  ، بنابراين در درون دارايي.ارتباطي وجود ندارد، فرد هاي بدهي
اصـل  «، برخي به ايـن امـر   1.ه شوندمثبت پوشش داد هاي توانند توسط دارايي مي ها تمام بدهي

از اين اصل و اسـتقالل و  . اند را بكار برده» 3استقالل دارايي«و برخي اصطالح  2»وحدت دارايي
  .شود ميحاصل ، سه نتيجه به نحو آتي، اين ارتباط
  تضمين ديون: بند اول

كس بايد ضامن  اصوالً دارايي مثبت هر: معتقد بودند، »حقوقدانان فرانسوي«دو » رو«و» اوبري«
چنانكـه  ، اين نظر را در قانون مدني نيـز گنجاندنـد  » حقوقدانان فرانسه«پرداخت ديونش باشد؛ 

هركس شخصاً متعهد است تا تعهـدات خـود   « :دارد ميمقرر » قانون مدني فرانسه» «2092«ماده 
، وردآ مـي را از اموال منقول وغير منقول خود و آنچه در حال حاضر وآنچـه در آينـده بدسـت    

است؛ اين اصل بـه طلبكـاران   » اصل وحدت دارايي«؛ اين مسأله ناشي از همان »پرداخت نمايد
در هر تاريخي كه ايجاد شـده را از دارايـي بـدهكار    ، دهد كه هر حقي و هر گونه ديني ميحق 

تـوان از هـر نـوع     ميهر گونه ديني اعم از دين شخصي يا كاري يا تجاري را ، بردارند؛ بنابراين
يك كانتينر حمـل  ، اگر يك قصاب براي انجام كارش، ل بدهكار برداشت كرد؛ به عنوان مثالما

ضـامن پرداخـت ايـن    ، كه از دوستش پيش خريد كـرده  اي خانه، گوشت به نحو اقساطي بخرد

                                                                                                                                       
1- Lexique des termes juridiquees , sous la direction  de R.Guillien, j.Vincent,S,Guinchars et G.Montagenier,Dalloz,15 
ed,2005,p.54. 
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را كـه وي از   اي توانـد خانـه   مـي طلبكـار  ، بدهي است؛ بنابراين اگر اقساط كـاميون را نپـردازد  
وثيقـه طلـب   «، اموال مـديون ، شود ميبنابراين گفته . راي طلبش مطالبه كنددوستش خريده را ب

  . است» طلبكاران
  جايگزيني: بند دوم

وثيقـه بـودن خـود را    ، شـود  گردد و وارد دارايي مي نتيجه ديگر اينكه هر مالي كه خريداري مي
رد دارايي بـدهكار  وا، تواند اموالي را كه پس از معامله وي با طلبكار كند و طلبكار مي حفظ مي

وثيقـه  ، آن زمـين ، كارخانه را بفروشد و زمـين بخـرد  ، شده را توقيف كند؛ لذا اگر كارخانه دار
شود و وثيقه بودن  بنابراين بدهكار از تصرف در اموال خود ممنوع نمي. شود طلب طلبكاران مي

  .شود حفظ مي» جايگزيني«اموال او نيز به نحو 
بـه   هـا  اگر يكي از موجودي، مستقل از موجودي آن استچون دارايي هر فرد ، همچنين

شـود   ميمال ديگري از تلف كننده گرفته ، در اختيار طلبكار قرار گيرد و تلف شود، عنوان رهن
گيـرد و تـابع همـان     ميشود و مال جديد نيز در رهن طلبكار قرار  مي» مال الرهانه«و جايگزين 

  1.وضع حقوقي است
  به ورثه انتقال دارايي: بند سوم

. شـود  ميپس از مرگ به وراث منتقل ) منفي و مثبت(با كل موجودي آن، دارايي يا همان ظرف
. شـوند  مـي جانشين مورث ، ورثه قائم مقام مورث خود هستند و چنانچه دارايي را قبول نمايند

  2.گويند مي) به فتح راء( »رد تركه«كه اصطالحاً ، البته ممكن است دارايي را رد كنند
  رابطه دارايي با شخصيت: ار دومگفت

) انسان(دارايي از مفاهيم وابسته به شخص ، داشتند ميحقوقدانان پايه گذار مفهوم دارايي اظهار 
دارايي او نيـز از  ، بدون انسان قابل تصور نيست و هرگاه انسان فوت نمايد، است؛ يعني دارايي

                                                                                                                                       
بايـد تلـف كننـده    ، ي تلف شوداگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگر«:قانون مدني مقرر داشته است» 791« ماده  -1

مـديون مـالي را بـراي    ، رهن عقدي است كه موجـب آن «: همان قانون 771و مطابق ماده » بدل آن را بدهدو بدل مزبور رهن خواهد بود
  ».گويند رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي. دهد وثيقه به داين مي

مثبت مثل خانـه   هاي توانند انتخاب كنند و لذا دارايي نميشود و ورثه  ميدارايي منتقل كه بايد توجه داشت اين است كه  كل  اي نكته -2
چـون آنچـه بـه آنهـا     ، بلكه بايد همـه را  بپذيرنـد  ، را بر عهده نگيرند ها منفي مثل تعهدات و بدهكاري هاي و ماشين را بردارند و دارايي

ورثـه در صـورت   ، وجه به اينكه گفتيم كل دارايي وثيقه طلب طلبكاران استرسيده  يك بسته است كه  مثبت و منفي در آن است و با ت
اصطالح شخصيت حقوقي حدود صد سال است كه رايج شـده اسـت   . را نيز از همان دارايي پرداخت كنند ها پذيرفتن دارايي بايد بدهي

وقتـي انسـان   . نسان داراي حقوق و تكاليف گرددتوان يك وجود فرضي ايجاد كرد كه مثل ا مياين است كه در عالم حقوق ، ومراد از آن
حال درفاصله زمـاني بـين فـوت و زمـان     . معلق و بال تكليف است تا اينكه وراث مرحوم آن را قبول كنند) تركه(كند دارايي او  ميفوت 

خصيت حقـوقي ايـن سـوال را    پاسخ روشني نداشت؛ اما امروزه با نهاد ش ها مدت، اين سوال ؟تركه متعلق به كيست، قبول تركه يا رد آن
  )46ص ، شخصيت حقوقي، محمد صفار: رك.(خود داراي شخصيت حقوقي مستقلي است، گويند اين دارايي ميو  اند پاسخ داده
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مختص شخص است و از فرد جدا ، راييمعتقد بودند دا 1»فرد گرايان«، در هر حال. رود بين مي
  :شد ميشود كه چهار نتيجه از آن گرفته  و منتقل نمي

  تواند دارايي داشته باشد ميتنها شخص : بند اول
از طرفـي  . حيوانات توانايي داشتن دارايي را ندارند و اين يكي از حقوق انساني است، بنابراين

زيـرا  . تصـور كـرد  ، ي كه صاحب آن باشدتوان وجود دارايي را صرف نظر از وجود شخص نمي
هميشـه داراي  ، لذا دارايي، توانند از حق و تكليف برخوردار شوند ميفقط اشخاص هستند كه 

حقوق «در ، اين مسأله كه ممكن نيست دارايي بدون مالك مشخص باشد2.مالك مشخص است
اين ، »فرانسه«زوجين در  بويژه اينكه در رژيم مشترك مالي، مواجه با انتقاداتي شده است» اروپا
   3.مختص فرد خاصي نيست و به صورت اشتراكي است، دسته

بدون دارايي ممكـن  ، هر شخصي لزوماً داراي دارايي است وتصور وجود شخص: بند دوم
  نيست

، شود؛ يعني حتي يك نوزاد تازه متولد شده نيـز  دارايي براي او ايجاد مي، به محض تولد انسان
توانـد   ن دارايي متصور نيست؛ ممكن است گفته شود يك نوزاد چگونـه مـي  دارايي دارد و بدو

اموالي بدست آورده باشد؛ در پاسخ خواهيم گفت او ظرف اموال يا همان قابليت دارا شـدن را  
درون آن نيست يا به تعبير ديگر اجزائـي هنـوز در دارايـي وجـود     ، ليكن هنوز موجودي، دارد
يـك  ، دارايي، صرفاً بر اساس آنچه بالفعل وجود دارد ارزيابي كرد چرا كه دارايي را نبايد. ندارد

تواند مالك اموالي در آينـده شـود    زيرا شخص مي، ظرفيت و پتانسيل است كه هر شخص دارد
  .هيچ شخصي بدون دارايي نيست، توان گفت لذا مي، يا در آينده بدهكار شود

تواند نسبت به دارايي بدهكار اقـدام  زيرا طلبكار بايد ب، توجيه اين مسأله نيز روشن است
كند؛ او بايد تضميني داشته باشد تا نسبت به دارايي فعلي بـدهكار و يـا دارايـي كـه در آينـده      

  . حساب باز كند، آورد ميبدست 
  هر شخص تنها يك دارايي دارد :  بند سوم

وحـدت  «ه از نظريـ ، اين اصل كه در بسياري از نظريات حقوقي مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

                                                                                                                                       
فرد به دور از دخالت و داوري ديگران تصميم گرفته و روش ، نشانگر نوعي گرايش فكري است كه بر اساس آن، اصطالح فرد گرايي -1

شود فرد از جامعه اعـراض و كنـاره گيـري كنـد و از خـانواده و       ميحال آنكه فردگرايي احساسي است كه موجب ، گزيند ميخود را بر 
فرد گرايي يعني نفي هر گونه اصل عالي و برتر از فرديت و در نتيجه محـدود كـردن تمـدن در    : گويد مي» گنون«...دوري گزيند، دوستان

فرد گرايي يعني خودداري از پذيرش اقتداري برتر از فرد و نيـز معرفتـي برتـر از    .... صرف دارند جميع شئون به عواملي كه جنبه انساني
، مبـاني حقـوق بشـر از ديـدگاه اسـالم     ، به نقل ازسيد علي ميـر موسـوي   91-82صص، بحران دنياي متجدد، رنه گنون..(عقالنيت انسان

  )111ص، 1388، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي
   50، ص اموال و مالكيت، اتيحي -2

3- Schiller,S,op.cit,p.20. 
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توان تجزيه كرد و بـراي يـك    نميدارايي را » حقوق فرانسه«در ، سرچشمه گرفته است» دارايي
دارايي يك مجمـوع اسـت كـه بـه     ، شود ميچند دارايي ايجاد كرد؛ بنابراين گفته ، توان نميفرد 

يـي  تا بتواند بر كل دارا، نيست؛اين امر به خاطر حمايت از طلبكار است، هيچ وجه قابل تقسيم
استيالء و سلطه داشته باشد؛ البته اين نظريه در حقـوق بسـياري از كشـورها نقـض شـده      ، فرد

  .است
دارايـي  «، پذيرفتـه شـده اسـت   » دارايي اختصاصي«ايجاد ، امروزه در بسياري از كشورها

عبارت است از اينكه بخشي از اموال و دارايي را در يك دارايي خاص قرار دهند؛ ، »اختصاصي
تـا از دارايـي   ، اموال مربوط به شغل و حرفه را در دارايـي خاصـي قـرار دهنـد    ، مثال به عنوان

تنهـا در ارتبـاط بـا طلـب خـود      ، زندگي شخصي جدا گردد؛ بنابراين هـر گـروه از طلبكـاران   
اين تقسيم دارايي توسـط  . طلب خود را مطالبه كنند، ها توانند حسب مورد از يكي از دارايي مي

  .پذيرفته شده است» وق آنگلوساكسونحق«و » حقوق آلمان«
هنوز اينگونه دارايي پذيرفته نشده است و تنها به صورت محدود در » حقوق فرانسه«در 

هـر كـس   ، پذيرفته شده اسـت بـر اسـاس ايـن قـانون     ) 2007مصوب فوريه (»قانون اعتبارات«
ده و آن را از دارايي وتضمينات آن را به صورت اعتباري تخصيص دا، تواند بخشي از اموال مي

اختصـاص دهـد؛   ، دارايي خود جدا ساخته و براي استفاده انفرادي يا به نفع يك مـورد خـاص  
قانون پذيرفته است كه افراد بتوانند بخشـي از  ، اعتباري هاي بنابراين براي به روز كردن فعاليت

سپرده خود را در حاشيه افتتاح حساب خود به صورتي اختصـاص دهنـد كـه هـيچكس تـوان      
  1.وقيف آن را نداشته باشد تا بتوانند به نحو كامالً اختصاصي از آن بهره ببرندت

از اموال خود را به صورت واحد مستقلي در آورده و به صـورت   اي دسته، امروزه برخي
به نحوي كه گويا خود يك دارايـي مسـتقل اسـت و بعـد از     ، آورند ميدر » شخصيت حقوقي«

اشاره كـرد  » اموال موقوفه«توان به  ميبه عنوان نمونه . ماند ميدار فوت نيز اين دارايي تا ابد پاي
آيد كـه وابسـته    ميدارد و به صورت يك دارايي در » شخصيتي مستقل«، كه مالك ندارد و خود

به كسي نيست و خود داراي اموال و حقوق و تعهدات و مطالبات و نيرو و كارگر و مسـتخدم  
  . است» حقوق مترقي اسالم«محصول » وقف«نهاد . باشد مي...و

  دارايي از شخص جدا شدني نيست: بند چهارم
توانـد آن را واگـذار    نمـي شود و انسان تا زنده است  ميتنها با فوت انسان از وي جدا » دارايي«

و ، باشد ميقابل واگذاري به غير ، هر چند اجزاء و موجودي آن، نمايد يا به ديگري منتقل نمايد
، تـاريخ انحـالل شـخص حقـوقي    ، در مورد اشخاص حقـوقي ، ف دارددر اجراي آن حق تصر

                                                                                                                                       
1- Ver.Dupichot,Ph.Operation fiducie sur le sol francais,JCP2007,act.,121dossier la fiducie,p.1347. 
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  .تاريخ پايان پذيرفتن رابطة دارايي و شخصيت است
  

  اقسام حق: مبحث سوم
از ، هاي حق به منظور تمايز بين آن و ساير مفـاهيم و تاسيسـات مشـابه   شناسايي آثار و ويژگي

توان مورد بررسـي قـرار داد ؛    يممختلفي  هاي حق را از ديدگاه. اهميت خاصي برخوردار است
و از طـرف ديگـر    انـد  تقسـيم نمـوده  » حق اهللا«و » حق الناس«را به » حق«، از يك طرف فقهاء

در بحـث از  » فقيهان اماميه«اين روشي است كه .  اند قرار داده» حكم«را در برابر » حق«، برخي
ه در بـاب حـق و حكـم    هـايي كـ   در رسـاله » فقهاي متأخر«، حق به كار گرفته و به طور خاص

تقسـيم  » غير مـالي «و حق » حق مالي«را به » حق«، اما حقوقدانان.انداند بر آن تأكيد نمودهنوشته
  .پردازيم مي ها ؛ در ادامه به بررسي اين تقسيم بندياند كرده

  تقسيم حق در برابر حكم :گفتار اول
  :اند گي را برشمردهسه ويژ، »حكم«در مقايسه با » حق«براي » مشهور فقهاي اماميه«
   1.انتقال پذيري حق -3نقل پذيري حق  -2اسقاط پذيري حق  -1

در  2.انـد ويژگي چهارمي را با عنوان امكان تعهد به سلب حق نيـز اضـافه نمـوده   ، برخي
بنابراين با توجـه بـه آنچـه كـه     . بايد حق از حكم تميز داده شود، موارد مشتبه بين حق و حكم

هاي حق از نظـر ايشـان را بايـد مـورد     آثار و ويژگي، حق از ديد فقهاءبراي شناخت ، بيان شد
  .گيردكه در ادامه مورد بحث قرار مي. بررسي قرار داد

  اسقاط پذيري حق: بند اول
ايـن بحـث در چهـار    . باشـد مي» قابل اسقاط«آن است كه ، ترين اثر و ويژگي حقاولين و مهم

مستندات قاعـده و چهـارم   : ؛ سوم»فقهاء«عبارات : ماهيت اسقاط؛ دوم: جهت اهميت دارد؛ اول
  :گردد ضابط عقاليي در اثبات حق كه به ترتيب بيان مي

زوال ارادي «در واقع همان ، اسقاط حقاسقاط حق اعتقاد دارند كه  در باره» مشهور فقها«
از مصاديق بارز ايـن  . صرف نظر كند، دهد از حق خوداست كه به صاحب حق اجازه مي» حق

است و از موارد سـقوط  » حقوق ديني«است كه اولي در  4»اعراض«و 3»ابراء«، صرف نظر كردن

                                                                                                                                       
لطالب في شـرح  منيه ا، آقاموسي، و خوانساري، 224ص ، 1ج ، ق 1410. مؤسسه النعمان: بيروت، كتاب المكاسب، مرتضي، انصاري -1

  107ص ، 1424، 1ج ، مؤسسه النشر االسالمي، قم، الطبعه الثانيه، )تقريرات ميرزاي نائيني(المكاسب 
 287ص ، 1381.سمت، تهران، چاپ پنجم، بخش مدني، 2ج، قواعد فقه، سيد مصطفي، محقق داماد -2
  ».ز حق خود به اختيار صرف نظر نمايدابراء عبارت از اين است كه دائن ا« : قانون مدني» 289«مطابق ماده  -3
   ».مال كسي است كه آن را بيرون بياورد، مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است« : قانون مدني» 178«مطابق ماده  -4
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  1.است» حقوق عيني«تعهدات است و دومي براي صرف نظر كردن از مالكيت در 
به عنوان ضابط اصلي در تميـز بـين حـق و حكـم     ، »فقهاء«اين ويژگي از سوي مشهور 

ضابط در حق اين است كه هر « :اين باره آورده استدر » شهيد اول«از جمله . اشاره شده است
پس آن حق بنده است و آنچه ايـن گونـه نيسـت ماننـد     ، اسقاط آن جايز است، آنچه براي بنده

   2.»باشدحق نمي، تحريم ربا
قابـل اسـقاط اسـت و    » حق الناس«گويد كه در توضيح اين عبارت مي» محقق اصفهاني«

 از دسـته ، بـوده و آنچـه قابـل اسـقاط نيسـت     » قوق بندگانح«لذا هر چه قابل اسقاط است از 
همچنانكه در عبارت براي آن به ماننـد تحـريم ربـا    ، است» حكم«بوده كه همان » حقوق الهي«

   3.مثال زده شده است
مسلم آن اسـت كـه بـراي هـر       قاعده«: فرمايدمي» مكاسب«نيز در كتاب » شيخ انصاري«

   4»باشد مياسقاط حقش ، صاحب حقي
پس از اينكه در مـالك  ، با توجه به مبناي خود» حق و حكم رساله«در » محقق اصفهاني«

يعنـي  ، ويژگـي اول  در نهايـت در بـاره  ، كندبودن اين سه ويژگي  به عنوان آثار حق ترديد مي
يابيم كـه حـق بـودن آن     انصاف آن است كه هيچ موردي را نمي« :نويسد اسقاط پذيري حق مي

  5»...شد و در قابل اسقاط بودن آن ترديد شودمسلم و قطعي با
بـا عنـوان   ، هاي قواعد فقه نيز از اين بحـث اين در حالي است كه برخي از مؤلفان كتاب

تواند حق خـود را اسـقاط   مي، اند؛ بدين معنا كه هر صاحب حقي ياد كرده» قاعده اسقاط حق«
   6.كند و يا امضا نمايد

يعنـي  ، رسـيم كـه ايـن مطلـب    به ايـن نتيجـه مـي   » افقه«در مجموع با توجه به عبارات 
پذيري حق از مسلَمات فقهي بوده و مورد اتفاق فقهاي متقدم و متأخر است و ترديد در  اسقاط

توان اظهـار   مي» حق«هاي كلي كه در تبيين و توصيف بنابراين يكي از گزاره. آن سزاوار نيست
ايـن  ، ؛ يعني قاعده كلي در باب حـق »ستحق به طور مطلق قابل اسقاط ا«اين است كه ، نمود
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  .است» قابل اسقاط«، است كه هر آنچه عنوان حق بر آن صادق باشد
  نقل پذيري حق: بند دوم

دارد و مقصـود  » قابليت نقـل «اين است كه حق ، انددومين ويژگي كه فقها براي حق ذكر نموده
اعم از اينكه ايـن  ، تقل كندتواند حق خود را به ديگري مناين است كه صاحب حق مي، از نقل

قابل ذكـر اسـت كـه در    . بيع باشد يا صلح و يا عقود ديگر، معوض باشد يا مجاني، »نقل حق«
شود و گاهي اوقات ايـن دو واژه بـه طـور    نيز تعبير مي» انتقال«زبان فارسي از اين اصطالح به 

بان و ادبيـات حقـوقي نيـز    رود و چنين تفكيكي در زبه كار مي» نقل و انتقال«مترادف در تعبير 
  . شودمالحظه نمي

يكسان نيستند؛ وي حقـوق  ، در اين باره معتقد است كه حقوق از اين نظر» محقق نائيني«
  :كندرا به چند دسته به شرح زير تقسيم مي

  .1حقوقي كه فقط قابليت اسقاط دارند مانند حق قذف -1
  .2عوض است؛ مانند حق تحجير نقل به غير كه گاه يا بدون) اسقاط و(حقوق قابل  -2
زيرا تالزمي بين ، انتقال به ارث كه غير قابل نقل به غير است) اسقاط و(حقوق قابل  -3

اما نقل آن به غير جـايز  ، انتقال و نقل حق نيست؛ مانند حق خيار كه قابل انتقال به وارث است
   3.نيست

از ، ماننـد اسـقاط حـق   توان اين گونه جمع بندي نمود كه نقـل حـق بـه    در مجموع مي
، براي منـع نقـل حـق   » فقهاء«باشد و داليل ذكر شده از سوي برخي هاي اصلي حق ميويژگي

بوده و اگـر  » جايز«لذا قاعده اين است كه نقل حق . كافي نبوده و بر مدعاي ايشان داللت ندارد
. داردايـن امـر جنبـه اسـتثنايي     ، در برخي موارد خاص نقل حق به دليل خاصي ممنـوع اسـت  

توان ايـن ويژگـي را   بنابراين مي. است» قابليت نقل حق«، اصل، همچنين در موارد مشكوك نيز
  .قابل نقل است به عنوان يك گزاره در تبيين و توصيف نظريه حق ارائه نمود، كه حق
  انتقال پذيري حق : بند سوم

آيـد كـه دربـاره    ز مباحثي كه در بحث نقل پذيري حق  ارائه شد اين جمع بندي به دست ميا
صورتي وجود ندارد كه بين قابليت نقـل  ، و ديگران» محقق نائيني«هاي مذكور در كالم صورت

يعنـي  » نـائيني «صورت سوم در كـالم   تفاوت باشد فقط درباره، به غير و قابليت انتقال به ارث
بحـث در  ، انتقال به ارث كه غير قابل نقل به غير است مانند حق خيـار ) اسقاط و(حقوق قابل 
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باشد يا خير؟ در واقع كسي در قابليـت انتقـال    ميقابل نقل به غير ، اين است كه آيا اين حقوق
نقـل   دانند و اگر بحثي هست در بـاره مخالفتي نداشته و همه آن را جايز مي، حق به سبب ارث
ـ  ، هاي فقهي به همين دليل است كه بعضاً در كتاب. حق به غير است  ه ارث بحث انتقال حـق ب

تحت يك عنوان مورد بررسـي  ، به طور جداگانه طرح نشده و معموالً با بحث نقل پذيري حق
  .قرار گرفته است

عقاليي در انتقال حق به ارث را عيناً  مالكي براي بيان  ضابطه، قابل ذكر است كه برخي
  . 1.دانند نقل پذيري حق مي

را به عنوان » انتقال«و » نقل«، »قاطاس«هاي سه گانه برخي صاحب نظران در اينكه قابليت
ضابط و مناط تشخيص حق قرار داده شوند ايـراد نمـوده و در نهايـت سـعي نمودانـد ضـابط       

  .2براي تشخيص حق از حكم ارائه نمايند، فوق ديگري را به عنوان مكمل ضوابط سه گانه
ـ  اينكه گفته شود همه، در نقد اين ديدگاه بايد اشاره كرد نقـل و  ، ل اسـقاط اقسام حق قاب

، مطلب صحيحي نيسـت ، اقسام حق وجود ندارد بنابراين اين سه ويژگي در همه، انتقال نيستند
. بوده و مخالفي ندارد» فقهاء«قابليت اسقاط به عنوان مالك قطعي مورد پذيرش همه ، زيرا اوالً

. سـام وجـود دارد  مالك نقل و انتقال نيز قطعي بوده و در همـه اق ، ديگر اينكه بنابر نظر صحيح
است و اگر در برخي موارد نقل و انتقـال  » جايز«، بنابراين قاعده اين است كه نقل و انتقال حق

استثنايي داشته و در واقع به دليـل خصوصـيتي    اين امر جنبه، حق به دليل خاصي ممنوع است
ت حق براي تشخيص درس، شود مياما گفته . در طرف حق است و نه به دليل ويژگي خود حق

باشد نيز توجـه شـود   » مفاد ادلّه«عالوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان ، از حكم
اما نكته در اين است كه اين ضابط مالك ثانوي ، است كه بايد در موارد ابهام از آن بهره جست

در  ضابط اصـلي ، »هاي سه گانهقابليت«شود و كماكان است و در مرحله اول بدان مراجعه نمي
  .باشدشناخت حق از حكم مي

ويژگي چهارمي را براي حق ، برخي صاحب نظران، مذكور گانهعالوه برخصوصيات سه
 –اند كـه بـر مبنـاي آن امكـان تعهـد عليـه حـق        برشمرده» تعهد به سلب حق«با عنوان امكان 
يـا  » تبرَعـي «توانـد بـه صـورت    وجود دارد؛ بدين معنا كه صـاحب حـق مـي    -برخالف حكم

است كه امكان تعهد » حكم«متعهد شود كه از حق خود استفاده نكند و اين برخالف » معوض«
ايـن اسـت كـه اگـر     ، در واقع مقصود از امكان تعهد بـه سـلب حـق   . به سلب آن وجود ندارد

در حاليكـه در  ، اسـت » نافـذ «ايـن تعهـد   ، صاحب حق تعهد كند كه حق خود را اعمـال نكنـد  
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  .نيست» نافذ«، سلب آن توسط شخص، »حكم«
زيـرا وقتـي كسـي    ، اسـت » اسقاط حق«همان ، رسد امكان تعهد به سلب حق به نظر مي

شود از انجام فعلي خودداري كند و اين تعهد چيزي جز خودداري از اعمال و اجراي  متعهد مي
اگر كسـي  ، عنوان مثال  در واقع شخص در اينجا حق خود را اسقاط كرده است؛ به، حق نيست

چنـين بيـع و شـرطي    ، ا بفروشد به شرط اينكه خريدار آن را تا سه سال اجاره ندهداش ر خانه
بنـابراين نتيجـه گرفتـه    . مصداق اسقاط حـق اسـت  ، صحيح بوده و شرط مذكور در ضمن عقد

  . باشد اصلي ترين فارق بين حق و حكم مي، هاي سه گانه شود كه ويژگي مي
مـورد بحـث قـرار    » تحـريم حـالل  «نوان قابل ذكر است كه اين بحث در آثار فقهي با ع

  1.گرفته است
از مسـلَمات فقهـي بـوده و مـورد     ، فقهي  پذيري حق به عنوان يك قاعده اسقاط، بنابراين

قاعده اين اسـت كـه   ، همچنين. اتفاق فقهاي متقدم و متأخر است و ترديد در آن سزاوار نيست
ايـن  ، به دليل خاصي ممنوع استنقل حق ، بوده و اگر در برخي موارد خاص» جايز«، نقل حق
  .قابليت نقل حق است، »اصل«، همچنين در موارد مشكوك نيز. استثنايي دارد امر جنبه

  تقسيم حق بر اساس حق مالي و غير مالي: گفتار دوم
تقسيم شده است؛ در واقـع مـالك   » حق غير مالي«و » حق مالي«به » حق«، در يك تقسيم بندي

، است؛ چنانكه اشاره شـد » حقوق خارج دارايي«و » وق داخل داراييحق«مربوط به ، اين تقسيم
بايـد  ، گيـرد  مـي ولي آنچه در داخـل دارايـي جـاي    ، دارايي شامل اموال و حقوق متنوعي است

  . شوند نميخانوادگي و شخصي وارد دارايي ، ويژگي مالي داشته باشد؛ بنابراين حقوق سياسي
  ) شخصي(حق غير مالي: بند اول

عـاطفي و اخالقـي   ، خـانوادگي ، سياسي، حقوقي هستند كه نيازهاي مذهبي، »ير ماليحقوق غ«
مثل حـق  ، قابل قيمت گذاري و مبادلّه نيست، كند؛ اين حقوق و امتيازات ميانسان را بر آورده 

وحق داشتن دارايي و حـق حضـور   ) سرپرستي فرزندان( حق واليت ، ازدواج و ابوت و بنوت
صرفاً به منظور رفع ، مثل حق توليت، از حقوق غير مالي اي البته پاره. اينها در انتخابات و امثال

                                                                                                                                       
حتـي بـا   ، بوده و حكـم در هـر حـال   مطلق ، گاهي حكم براي موضوع، در اين باره معتقد است احكام دو گونه است» شيخ انصاري« -1

-حكم غير قابل تغيير بوده و نمي، شود در اين قسم كه اكثر محرمات و واجبات را شامل مي. عروض عنوان ثانوي ديگر قابل تغيير نيست
. شود م ميزيرا اين شرط مخالف كتاب و سنت بوده و موجب تحريم حالل و تحليل حرا، توان با شرط بر عدم انجام آن عمل تعهد نمود

، شـيخ . كنـد  اما گاهي ثبوت موضوع براي حكم در حالت اوليه و عادي است و اين حكم در صورت عروض عنوان ثانوي ديگر تغيير مي
تجويز انجام و ترك عمل با توجه به ذات ، زيرا در اين قسم، داندآنها را از اين قسم مي مستحبات و مكروهات بلكه همه، اغلب مباحات
بـه  . پوشي از ساير عناوين است و اين حكم اولي با ممنوعيت انجام يا ترك آن در صورت تحقق عنوان ديگر منافات نـدارد فعل و چشم 

، انصـاري ( نذر و غير آن متعهد به عدم انجـام ايـن عمـل شـد    ، توان با قسم اما مي، حليت و اباحه است، طور مثال حكم خوردن گوشت
 )5، ص 3ج ، كاسب
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   1.نزاع و ايجاد نظم مقرر گرديده است
يعنـي  ، ممكن است آثار مالي داشته باشـند ، ليكن، اند »غير مالي«، اگرچه خود اين حقوق

كه ) ث بردنار( به عنوان مثال حق وراثت، سبب شوند اموالي وارد حساب دارايي شخص شود
حـق  ، اموالي به شخص برسد يا حق زوجيـت كـه زن پـس از ازدواج   ، شود از متوفي ميباعث 

  .شود مينفقه و مهريه را دارا 
توسـط طلبكـاران نيسـت؛ لـذا     » فـروش «و » تملـك «، »توقيـف «قابـل  ، حقوق غير مالي

، مـالي همچنـين حقـوق غيـر    . توانند حق كانديدا شدن شخصي را توقيـف كننـد   نميطلبكاران 
  .قابل تقويم به پول نيست؛ و قابليت انتقال به ديگري را ندارد، قابليت داد وستد را نداشته

مانند بنوت كـه  ، قابل اسقاط نيز نبوده و دائمي و غير قابل زوال هستند، حقوق غير مالي
توانند نسبت خود را با يكـديگر سـلب نماينـد؛ ممكـن      نمي، به هيچ وجه فرزند يا پدر و مادر

ماننـد  ، بعضي از حقوق غير مالي بـه سـبب مخصوصـي قابـل انحـالل اسـت      ، است گفته شود
» حـق ازدواج «، در پاسخ بايد گفـت  2گردد؛ منحل مي، زوجيت كه به وسيله فسخ نكاح و طالق

را منحـل  » ازدواج«توانـد   شود؛ درست است كه شخص مـي  به هيچ وجه از شخص ساقط نمي
ي تا پايان عمر وجود دارد؛ چنانكه ممكن است فردي تا پايان براي و» حق ازدواج«ولي ، نمايد

  .به معناي سلب حق ازدواج از وي نيست، كه اين عدم ازدواج، عمر ازدواج نكند
  حق مالي : بند دوم

گيرند؛ و وابستگي شديدي به شخص  حقوقي هستند كه در دسته دارايي قرار مي، »حقوق مالي«
تند كه حكومت و جامعه به منظور تـامين نيازهـاي مـادي بـه     امتيازاتي هس، دارند؛ حقوق مالي

از تصـرف سـايرين مصـون    ، شود اموال افراد باعث مي، حق مالي فرد بر شيء. افراد داده است
يك ، »مال«و » فرد«بين ، »حق مالي«باشد و ديگران حق تعرض به آن را نداشته باشند؛ در واقع 

» حق مالي«ق جدا كردن اين پيوند را ندارند؛ اين همان كند كه سايرين ح پيوند نامرئي ايجاد مي
اثر حق مالي آن است كـه  . است كه قانونگذار از آن حمايت كرده است» مال«شخص نسبت به 

ايـن  ، ؛ بدين ترتيـب 3نمايد كه قابل تقويم به پول است ميايجاد منفعتي ، اجراي آن براي دارنده
و » مبادلّـه «، »قيمـت گـذاري بـه پـول    «، »نتقـال ا«قابل ، دسته از حقوق بر خالف گروه نخست

لـذا در  . »حـق مطالبـه انجـام كـار معـين     «و » حق انتفاع«، »حق مالكيت«مانند ، هستند» اسقاط«
در ازاء مبلغي به ديگري واگـذار  ، خود را بر اتومبيل» حق مالي«، فروشنده، فروش يك اتومبيل

                                                                                                                                       
  101ص ، حقوق اموال، جعفري لنگرودي -1
 387ص، 1381، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، جلداول، آيين دادرسي مدني، ...عبدا، شمس -2
 همان -3
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  1.باشند ميط طلبكاران قابل توقيف و فروش توس، همچنين حقوق مالي، كند مي
  تداخل حقوق مالي با حقوق غير مالي: بند سوم

غيـر  «و » حق مالي«مسلَم و روشني بين ، توان  مرز قطعي نميبه لحاظ حقوقي : برخي معتقدند
به مـالي و غيـر   ، و تقسيم حق، ترسيم كرد يا دو ماهيت جداگانه براي آنها در نظر گرفت» مالي

از  2شـوند؛  مي؛ يعني غالباً حقوق به دو قسم مالي و غير مالي تقسيم است» غلبه«مالي بر مبناي 
شناخت حـق  ، شود؛ كه در برخي موارد ميگاه جنبه مالي و غير مالي حق با هم مخلوط ، طرفي

  :كنيم ميشود؛ در ادامه به برخي از اين موارد اشاره  مشكل مي، مالي از غير مالي
  اي مشاغل حرفه): الف
داراي درآمد مالي زيادي هسـتند  ، سردفتري، وكالت، مانند پزشكي هايي وحرفه ها دانيم شغل مي

كه ناشي از زحمات شبانه روزي صاحبان اين مشاغل در كسب اين جايگاه اسـت؛ رابطـه ايـن    
شـود تـا    مـي محسوب » حق غير مالي«و يك » امر شخصي«مشاغل و مشتريان خود بيشتر يك 

شخصـي وي مراجعـه    هـاي  حـاظ تخصـص و ويژگـي   مردم به يك پزشك بـه ل . يك امر مالي
قابـل انتقـال و    هـا  كه اين شغل اند اين موضوع را رد كرده» فرانسه هاي دادگاه«كنند؛ بنابراين  مي

  3.واگذاري باشد
 يو قـانون  يعنوان حقوق، يو فروش دفاتر اسناد رسم ديخر نيز اصوالً» حقوق ايران«در 

؛ اما ستيو فروش ن ديقابل خر نيشده و بنابرا سوبمح ازيامت كي يپروانه سردفترزيرا ، ندارد
در صـورت  ، يقانون دفاتر اسناد رسم »69«مطابق ماده  .نقل وانتقال آن در مواردي ممكن است

بـه سـازمان ثبـت اسـناد و      تيشخص واجـد صـالح   يفوت سردفتر و معرف يا بازنشسته شدن
  4.خواهد بود ريپذ ال دفتر امكاننقل و انتق، وراث سردفتر سردفتر يا امالك كشور از طرف
 ديـ سـردفتر جد  ينـوع معرفـ   كينقل و انتقال در واقع  نيا، توان گفت مياز يك طرف 

                                                                                                                                       
، چنان با موضوع آن در آميخته كه در نظر نخست، شود ميحق مالكيت به اين دليل كه شامل تمام منافع اقتصادي شيء ، به نظر برخي -1

يابـد   ميگيرد و به اشخاص اختصاص  ميولي با اندك تامل به خوبي پيداست كه آنچه مورد تملك قرار  ،گيرد ميدر دسته حق مالي قرار 
بنـابراين حـق   ، شـود  ميبه آنها مال گفته ، رابطه اعتباري انسان با آن اشياء است و به همين خاطر، شود ميو از نظر حقوقي در آن تصرف 

  )14ص ، 1386، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بينه، تهران، دعاوي مالي و غير مالي ،بهرام، بهرامي(مالكيت از حقوق غير مالي است 
  15ص، 4ش، اموال ومالكيت، كاتوزيان -2

3- ver:Civ.3juill,1996,d,1997,531,note N.Descamps-Dubaele, 
ر شاغل كه بازنشسـته مـي شـود مـي توانـد      سردفت« : دارد ميمقرر قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران » 69«ماده  -4

مـدت  . طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور معرفي كنـد ، شخص واجد صالحيت
ضـمن  ، الزم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگي اسـت و در غيـر ايـن مـورد بايـد معرفـي مزبـور       

ورثه سردفتر متوفي كه حين الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تـاريخ فـوت سـردفتر مـي توانـد      . تقاضانامه بازنشستگي به عمل آيد
شـخص واجـد   ، هاي مـذكور  در صورتي كه سردفتر يا وراث او در مهلت.د صالحيت را معرفي كنندجبه ترتيب فوق شخص وا مجتمعاً

بـه شـخص واجـد    ، ثبت اسناد و امالك كشور مي تواند تصدي دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون صالحيت معرفي نكنند سازمان
  .»شرايط ديگري واگذار نمايد
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و كسـب   يآن هم بعد از شـركت در اختبـار علمـ    ديدفتر را به شخص جد ازيبوده و انتقال امت
الي است كه مثل توان گفت سردفتري يك حق م نمي؛ بنابراين كند يم ريپذ امكان، الزم ازاتيامت

، »سـازمان  ثبـت اسـناد و امـالك كشـور     « يطبق بخشنامه ثبت قابل انتقال است؛ از طرفي، اموال
  1.ستين حيصح، دفتر و انتقال يگريسردفتر به نفع د ياستعفا

قائم به شخص نبوده ، مانند وكالت و قضاوت يسردفتر، توان گفت مياما از طرف ديگر 
باعث تداوم و ثبات  است كه به مراجعات مردم و ثبت اسناد ييگواستمرار و پاسخ، دوام نيو ا

تواند ايـن حـق را    مي؛ بنابراين سردفتر سردفتر است يبازنشستگ ايپس از فوت  يدفترخانه حت
ورثـه حـق دارنـد بـا     ، به شخص ديگري پس از بازنشستگي واگذار نمايد و يـا پـس از فـوت   

ايـن امكـان تصـدي را بـراي كسـي ايجـاد       ، الحق نقـل و انتقـ  به عنوان ، دريافت مبلغي وجه
هيچگونه حقي براي جانشين يا وارث شخص ايجـاد  ، اينگونه حقوق» حقوق فرانسه«در .نمايند
  .كند نمي
  حقوق مالكيت فكري ): ب

قابل تقويم به پول نيست و موضوع آن از فكر و ذهن انسان ناشـي  ، بشري هاي برخي از ارزش
تـوان   مياست داراي بعد مادي نيز باشند؛ يعني استفاده از آن را  البته اين حقوق ممكن، شود مي

 :توان گفـت  ميبنابراين در تعريف اين حقوق . مثل حق اختراع، در قبال مبلغي پول واگذار كرد
دهد تا با انحصار از منافع و شكل خاصي از فعاليت يا  ميحقوقي است كه به صاحب آن اجازه 

حقوقي است كه صاحب آن اختيار انتفاع انحصـاري از  ، رتي ديگربه عبا. فكر خود استفاده كند
  . آيد ميآن را دارد و در نتيجه ابتكار و فعاليت فكري انسان بوجود 

مالكيـت  «يـا  » مالكيـت فكـري  «در خصوص بكارگيري واژه حقوق ، در ميان حقوقدانان
بـا ايـن   » ت معنويحقوق مالكي«ليكن از آنجايي كه اصطالح .2اختالف نظر وجود دارد» معنوي

، يكي گرفته شـود » حقوق معنوي دارندگان حق مؤلف«تواند با  ميايراد اساسي مواجه است كه 

                                                                                                                                       
1- www.ssaa.ir 

 غير مادي الزاماً در اثر تفكر و انديشه ايجاد نشده وبرخي از آنها نظيـر  هاي به اين دليل كه همه موضوعات مالكيت، از يك سو اي عده -2
، مادي نيسـت ، از آنجايي كه متعلق حق، شوند و از سوي ديگر ميصرفاً به لحاظ اينكه وجود مادي ندارند به اين عنوان شناخته ، سرقفلي

را مناسب تر تشـخيص داده و  » مالكيت فكري « اصطالح  حقوق، در مقابل برخي ديگراند،  را ترجيح داده» مالكيت معنوي «واژه  حقوق 
حال آنكه منشـاء ايـن   ، و مقابل مادي و صوري توصيف شده» معني«در لغت منسوب به » معنوي « كه از يك سو كلمه  ندا استدالل كرده

برخي نيـز عنـوان حـق آفـرينش يـا حـق       . دهد ميماهيت اين حقوق را بهتر نشان ، انديشه و تعقل انسان هاست و اين واژه، فكر، حقوق
با ، يعني حق مبتكران بر حاصل ابداع و انديشه خويش در برابر همه مردم قابل استناد است، آفرينش حق: اند و گفته اند آفريننده به آن داده

 هاي ارزش ابتكارها و آفرينش، يك شيء مادي با ظهور خارجي نيست كه موضوع اين حق نيز، اين تفاوت كه موضوع و محل استقرار آن
ص ، 1385، نشر ميـزان ، 2ج، حقوق مالكيت معنوي، فرهنگ، مير حسيني( :ك.براي مشاهده نظرات مختلف در اين زمينه ر. فكري است

، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصـي دانشـكده حقـوق دانشـگاه عالمـه طباطبـايي      ، انتقال حقوق مالكيت معنوي، و اميري 139
1385(.  
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هم شامل حقوق مادي ، »هنري«و » مالكيت ادبي«در زمينه » حقوق مالكيت فكري«در حالي كه 
مناسـب تـر   » حقـوق مالكيـت فكـري   «رسد اصطالح  ميلذا به نظر ، و هم حقوق معنوي است

  .1دباش
است » مالكيت صنعتي«، شاخه اول، داراي دو شاخه اصلي است» حقوق مالكيت فكري«

 هاي شامل عالئم و نام، كه مشتمل بر حقوق راجع به ابداعات و اختراعات و عالئم تميز دهنده
است كه مشتمل بر حـق مؤلـف و   » هنري«و » حقوق مالكيت ادبي«، تجاري است و شاخه دوم

نه تنها از ، پديد آورنده. داراي ماهيتي دوگانه است، »وق مالكيت فكريحق«. حقوق مشابه است
بلكـه داراي حقـوق ديگـري نيـز هسـت كـه ماهيـت        ، شود منافع مالي و مادي اثر بهره مند مي

گفتـه  » حقـوق معنـوي  «اقتصادي نداشته و با شخصيت او در ارتباط تنگاتنگ است كـه بـه آن   
د حقوقي جديدي است كه بـراي حمايـت از آفريننـده    يك نها» حقوق فكري«بنابراين .شود مي
پيش بيني شده است و داراي ماهيت خاص با اوصاف و احكام ويژه است كه عرف جامعه ، اثر

اي در  ضمانت اجراي خاص داده و احكام ويـژه ، شناسد و قانونگذار به آن ميآن را به رسميت 
  2.خصوص آن پيش بيني كرده است

حقـوق پديـد   ، )1348مصوب سال (مصنفان و هنرمندان ، ولفانقانون حمايت م» 3«ماده 
همچنـين از  ، شامل حق بهره برداري مادي و معنـوي از نـام و اثـر دانسـته اسـت     ، آورندگان را

و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشـريات  ) 1348مصوب (به قانون » 11«و » 10«ارجاعات مواد 
، ق مترجم و پديد آورندگان آثار صوتيشود كه حقو ميمشخص ، )1352مصوب (و آثار صوتي

 اي در قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانـه . شامل دو بعد معنوي و مادي است
حق بهره برداري مادي و معنوي را براي پديد آورنده نرم افـزار  ، »اول«در ماده) 1379مصوب (

  . شناسد ميبه رسميت 
رندگان اين است كه محدود به زمان و مكان معـين  حقوق معنوي پديد آو هاي از ويژگي

همچنين وابسته بودن به شـخص پديـد آورنـده و قابـل توقيـف      ، نيست و غيرقابل انتقال است
داراي حق انحصـاري هـر   ، آن است؛ از طرف ديگر پديد آورنده هاي از ديگر ويژگي، نبودن آن

عقاد قرارداد با ناشـر و دريافـت حـق    حق نشر و تكثير و ان، گونه بهره برداري مالي از اثر است
از مظاهر ، حق استفاده از پاداش و جايزه، حق اقتباس و تلخيص و تبديل، حق ترجمه، التأليف

  .3داراي ماهيتي دوگانه است، »حقوق مالكيت فكري«اين حقوق است و لذا » مادي بودن«
                                                                                                                                       

مندرج در مجموعه حقـوق  ، مصنفان و هنرمندانمالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مولفان و ، سيد حسين، صفايي -1
   91ص ، 1386، انتشارات ميزان، مدني و حقوق تطبيقي

  26ص، 1382، انتشارات سمت، تهران، حقوق مالكيت بر عالئم تجاري وصنعتي، عبدالحميد، شمس -2
توضيح اينكه در قانون حمايت حقـوق  . 1388، انتشارات سمت، حقوق مالكيت ادبي و هنري، ستار، زركالم :ك.جهت اطالع بيشتر ر -3
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و همچنـين   قابل نقل و انتقال به صورت معـوض يـا مجـاني   ، حقوق مادي پديد آورنده
در طـول  ، حقوق مادي پديـد آورنـده  ، از طرف ديگر. قابل انتقال از طريق ارث و وصيت است

متعلـق  ، از تاريخ مـرگ » سي سال«حيات او باقي است و بعد از مرگ پديد آورنده نيز به مدت 
» وارث«اگر . به وارث يا شخصي است كه اين حقوق به موجب وصيت به او منتقل شده است

اين حقوق براي همـان مـدت بـه    ، وجود نداشته باشد، براي بهره برداري از اثر 1»له موصي«يا 
مـاده  .( قرار خواهد گرفـت » وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي«منظور استفاده عمومي در اختيار 

نوعاً موقت اسـت و بعـد از مـدتي بهـره     ، فكري وهنري هاي ؛ حقوق مالي صاحب آفريده) 12
  2.گردد ميي از اثر مجاز استفاده همگان، برداري

با اينكه داراي ارزش مالي ، خانوادگي هاي ميراث فرهنگي و يادگاري» حقوق فرانسه«در 
زيـرا ارتبـاط بـين آنهـا و دارندگانشـان بسـيار وثيـق و شخصـي         ، قابل انتقـال نيسـتند  ، هستند
فروش ميراث توانند از  مياعالم كرده است كه نجيب زادگان ، »ديوان عالي كشور فرانسه«.است

معـرف و يـادآور خـانواده آنهـا     ، زيرا اينگونـه امـوال  ، ممانعت به عمل آورند، خانوادگي خود
  .باشد مي

همچنين امروزه در حقوق مربوط بـه عكـس و تصـويري كـه از بـازيگران معـروف يـا        
؟ در انـد  ترديد است كه آيا مربوط به حقوق مـالي يـا غيـر مـالي    ، شود ميگرفته  ها بازيكنان تيم

حقـوقي مـالي كـه از حقـوق غيـر مـالي        :اظهار داشته است» حقوقدانان فرانسه«يكي از ، پاسخ
    3.براي اينكه اثر مالي پيدا كنند بايد توسط بازار قيمت گذاري شود، گيرند مينشات 

در » غيـر مـالي  «و » مـالي «بـه  ، اصل اولي مبني بر تقسيم حقـوق ، عليرغم اين اشتراكات

                                                                                                                                       
، مصـنف ، اي كه هـر هنرمنـد   به گونه، تواند صاحب حق معنوي باشد معرفي كرده است ميابتدا پديد آورنده اثر را كه ، مولفان و مصنفان

د حمايـت را مـورد   آثـار مـور  » 2«در مـاده  . كنـد  مـي اثري را توليـد  ، مولف را در قالب پديد آورنده شناخته است كه با ابتكار و خالقيت
شعر و ترانه و ، كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري :شناسايي قرار داده است كه عبارتند از

نمـايش يـا    هـاي  اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه. سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد
نقاشي و تصوير و طرح ، اثر موسيقي، پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد

اثـر ابتكـاري مربـوط بـه     ، اثـر عكاسـي  ، اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، )مجسمه(هر گونه پيكره ، و نقش و نقشه جغرافيايي
  ...اثر فني ابداعي و ابتكاري، نعتي و نقشه قالي يا گليمهنرهاي دستي يا ص

  .كسي است كه وصيت تمليكي به نفع او شده است، له موصي -1
حق ، )1386مصوب (صنعتي و عالئم تجاري  هاي طرح، قانون ثبت اختراعات» 28«از ماده » د«و بند » 16«به موجب ماده ، براي مثال -2

قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر »  5« به موجب ماده .دوام دارد، سال 15صنعتي پس از سال و طرح  20اختراع براي مدت 
، قانون حمايت حقوق مولفـان » 16، 13، 12«همچنين با استناد به مواد. نيز همين محدوديت پيش بيني شده است، )1382مصوب(و نهال 

ادبي و هنري تا مدت ، آثار علمي، )1379مصوب ( اي رندگان نرم افزارهاي رايانهمصنفان و هنرمندان و همچنين قانون حمايت از پديد آو
در خصـوص عالمـت تجـاري نيزچنانچـه     . گـردد  مـي به نفع آفريننده قابل حمايت بوده و سپس استفاده از آن براي همگان مجاز ، معيني

تواننـد آن عالئـم تجـاري را     مـي گردد و ديگران  ميزائل  اين حق، آن عالمت را پس از انقضاء مدت معيني تمديد ننمايد، دارنده عالمت
  . تحت شرايطي به نام خود نمايند

3- Rigaux,F,La liberte de la vie prive,RIDC,1990,P563 



 41مفاهيم و كليات     

 

» حقوق اموال«كند تا  ميزيرا اين تقسيم كمك ، حفظ شده است ها كشورو حقوق ساير » ايران«
  .را بهتر بشناسيم

  رابطه مال وحق مالي: بند چهارم
تعبير ديگري از وجود رابطه و حق مالي است و اشياء مـادي بـه   ، »مال«هميشه : برخي معتقدند
، در انتقـال مـال  . ندشـو  مـي محسـوب  » مال«، توانند ملك اشخاص قرار گيرند مياين اعتبار كه 

» مالـك جديـد  «و » مـال «قطع شده و رابطه جديدي بين » مال«با » مالك قديم» «رابطه اعتباري«
از مالك قديم قطع شده و به مالك جديد ) حق مالي(و لذا پيوند نامرئي مالكيت ، شود ميايجاد 
   1.خورد ميپيوند 

تـوان   ميه است كه چگونه اين انتقاد مطرح شد، عليرغم صحت و درستي آنچه گفته شد
در درون امـوال جـاي   ، در عـين حـال  ، گفت كه برخي حقوق مالي كه ناشي از امـوال هسـتند  

زيرا اين تعارض باعث ، دو مفهوم حقوقي را در هم حل كرد، توان نمي، دارند؟ به عبارت ديگر
اه گفتـه شـود   و گ، گيرند مينشأت » مال«از » حقوق مالي«، بگويند» حقوقدانان«شود كه گاه  مي

  2.صحيح نيست، حل كردن حقوق مالي در اموال، بنابراين، حقوق مالي در زمره اموالند
پردازد و موضوعات  ميعلم حقوق به روابط اجتماعي ، بايد گفت، در پاسخ به اين انتقاد

، به بيان ديگر. كند ميمعنا پيدا ، ها مفهومي است كه با وجود ساير انسان، »مال«حقوقي و مفهوم 
 اي توانـد رابطـه   ميچه كسي ، اگر هيچ انساني در كره زمين نباشد. است» علم اعتباري«، حقوق

كـه  ، اطـالق نمـود  » مـال «، تـوان  ميزماني ، با مال يا اشياء طبيعت برقرار كند؟ بنابراين به اشياء
امكانـات و  و  ها تمام اشياء و ثروت، برقرار كند؛ بنابراين» رابطه مالي«فردي باشد كه با آن مال 

برقـرار  » انسـان «و » مـال «شوند؛ لذا يك رابطه دو طرفـه بـين    ميهويت  بي، بدون انسان، اموال
آن شـخص  ، تواند متعلق به فالن شخص باشد و از طرف ديگـر  مي، »مال«، است؛ از يك طرف

  .دارد» حق مالي«، بر آن مال
توان به  ميزماني ، با توجه به توضيحاتي كه در خصوص تعريف مال گفته شد، همچنين

باشـد؛ بـه عبـارت    » حكومت«و » قانون«مورد حمايت ، مال گفت كه به لحاظ حقوقي، »شيئي«
بر مال حاكم باشد؛ ، آن حق مالي را براي فرد به رسميت بشناسد و حقوق مالكيت، ديگر قانون
سـميت  اشيائي كه مورد حمايت قانونگذار نباشد و حقوق مالي مترتب بر آن به ر، در عرف نيز

» حق مالي«و » مال«افتد بنابراين  مياز ماليت ، خارج شده، شناخته نشود به تدريج از حيز انتفاع
نيـز در  » حقـوق مـالي  «، توان گفـت  ميباشند و  دو روي يك سكه و دو بيان از يك ماهيت مي

                                                                                                                                       
  15ص، 5ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -1

2- Malaurie,Ph, et Aynes,L,Droit civil,les biens,Defreons,2005,n8p.6 
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  .قراردارند» اموال«زمره 
  اقسام حق مالي: بند پنجم

و از » بـا واسـطه  «و مسـتقيم و دوم؛  » واسـطه  بي«اول؛ : است استفاده انسان از اموال به دو گونه
به دو دسته تقسـيم شـده   ، حقوقي كه انسان بر اشياء دارد، طريق شخص ديگري؛ بر اين اساس

  »                   .حق ديني«و » حق عيني«: است
  1حق عيني): الف

و » فـوري «، »تقيممسـ «دهد كـه بـه طـور     ميحقي است كه به شخص امكان ، »حق مالي عيني«
هـر كـس نسـبت بـه     ، به عنوان مثال. از مال خود بهره برده و از آن استفاده كند» بدون واسطه«

تواند از آن استفاده كنـد و   ميمستقيم و بال واسطه حق دارد و ، خود هاي ساعت و لباس، كيف
در ، اگر مال ويالزم نيست از كسي اجازه بگيرد يا انجام و اجراي آن را از كسي مطالبه كند و 

حـق مـالي   «به دليل ، حق دارد از او مطالبه و استرداد آن را بخواهد و اين، تصرف ديگري باشد
بنـابراين  . دارد» تقـدم «، است و در خصوص موضوع حق بر ديگران» مال«بر آن » عيني شخص

خواه شخص ( است» صاحب حق«شخصي كه : اول: تنها دو عنصر وجود دارد، »حق عيني«در 
  .گيرد ميقرار » موضوع حق«چيزي كه : و دوم) قي يا حقوقي باشدحقي

حق هر گونه تصرف ، به مالك، است و لذا اين حق» حق عيني«كاملترين نوع ، »مالكيت«
، ضعيف تر حق عيني هاي دهد؛ شاخه ميفروش يا اجاره را ، و استفاده را اعم از تصرف در مال

حق ، هايي صاحب آن با محدوديت، ونه حقوق عينيدر اينگ، است» حق ارتفاق«و » حق انتفاع«
صاحب تمـامي منـافع   ، كه صاحب حق انتفاع و ارتفاق اي به گونه. كند مياستفاده از آن را پيدا 

. شـوند  نمـي يكي شناخته ، »مال مورد حق«شوند و در نظر عرف با  نمياقتصادي مال مورد حق 
  .»حقوق عيني تبعي«و » حقوق عيني اصلي« :توان به دوبخش تقسيم نمود ميحقوق عيني را نيز 

  حق عيني اصلي  -1
حـق اسـتفاده و بهـره بـردن از مـال را بـه طـور        ، حقي است كه بـه انسـان  ، »حق عيني اصلي«
تابع ، اصلي حق عيني. دهد مي) مثل حق انتفاع يا حق ارتفاق ( » ناقص«يا ) مثل مالكيت(»كامل«

ص ديگـري بـه عنـوان مـديون يـا متعهـد مطالبـه        هيچ ديني نيست و اصالت دارد و لذا از شخ
، »حق مالكيت«، كند نميآن حق را اعمال » متعهدله«يا » داين«شود و صاحب حق به عنوان  نمي

  .از اين قبيل هستند 3»حق شفعه«و  2»حق تحجير«، »حق انتفاع«
                                                                                                                                       
1- droit  réel 

مالكيت تحجيراست و موجب ، شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره«: قانون مدني» 142«مطابق ماده  -2
  ».نمايد شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمي

حصه خود را بـه  ، بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك، هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي«: قانون مدني» 808«مطابق ماده  -3
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  حق عيني تبعي -2
در اجراي تضـمين يـك    مگر، مستقيماً قابل اجرا نيست، حقي است كه خود، »حق عيني تبعي«

ايـن  .تضمين قرار داده شده باشـد ، است كه براي آن» ديني«تابع ، حق عيني تبعي، بنابراين، دين
حـق  «و  2»وثيقـه «، 1»رهـن «: در سه نوع از حقوق متجلي شـده اسـت  » حقوق فرانسه«حق در 

) الـف ( الزم به ذكر مثالي هستيم؛ فرض كنيـد ، براي شناخت بهتر حق عيني تبعي. 3»اختصاص
را بـه صـورت رهـن از وي     اي وثيقـه ، براي اعطاء وام) ب(وامي اخذ نمايد و ، )ب(بخواهد از

، بـا فـروش آن مـال   ) ب(او ، برگردانده نشد، توسط قرض گيرنده، بگيرد تا در صورتي كه وام
پذيرد و اتومبيل خود را  ميوام گيرنده نيز اين درخواست را ) الف. (بتواند طلب خود را بردارد

  . گذارد مي) ب(ه وثيقة ب
وام دهنده حق دارد با رعايت تشريفات ، مبلغ وام را پرداخت نكند، حال اگر وام گيرنده

را فروخته و طلب خود را بردارد؛ همين حق كه وام دهنـده بتوانـد   ) اتومبيل(مال مزبور، قانوني
حـق عينـي   «آن را  نوعي حق است كـه ، را بفروشد» مال مورد وثيقه«، به تبع عدم استرداد مبلغ

وثيقه طلـب  ، عين معيني، حقي است كه به موجب آن» حق عيني تبعي«بنابراين . نامند مي» تبعي
دهد كـه در صـورت خـودداري مـديون از پرداخـت       ميگيرد و به او حق  ميصاحب حق قرار 

در ، قشود كه اين ح ميناميده » تبعي«و به اين دليل ، طلب خود را از آن محل استيفاء كند، دين
  .آيد نتيجة وجود رابطة ديني ميان طلبكار و بدهكار بوجود مي

، در حق عيني اصلي: توان گفت ميبنابراين در تفاوت حق عيني اصلي و حق عيني تبعي 
صـاحب  ، تواند بدون محدوديت از مال استفاده كند؛ ولي در حق عينـي تبعـي   مي، صاحب حق

توانـد طلـب خـود را از     مـي ، خودداري نمايد، تنها در صورتي كه مديون از پرداخت دين، حق
به مديون يا همان وام گيرنده تعلـق  » منافع مال«، استيفا نمايد و در اين مدت، محل فروش عين

نيسـت و در صـورت   » مسـتقل «، بنابراين حق عيني تبعـي . زيرا هنوز او مالك عين است، دارد
  .دارد» اصالت«يچ شرطي نيست و تابع ه، ولي حق عيني اصلي، رود مياز بين ، پرداخت دين

ولـي در  ، نياز به اذن كسـي نيسـت  ، براي فروش، در حق عيني اصلي، تفاوت ديگر آنكه
پرداخـت طلـب خـود را از مـديون      ، ابتدا بايـد طلبكـار  ، به دليل عدم استقالل، حق عيني تبعي

ود را اسـتيفاء  حـق خـ  ، و پس از  اجازه حاكم)از طريق اظهار نامه يا دادخواست( مطالبه نمايد 
  .نمايد

                                                                                                                                       
ايـن  . تري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملـك كنـد  قيمتي را كه مش، قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد

  »گويند حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي
1- Gage 
2- Hypotheque 
3- Privilege 
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داده » متعهـد لـه  «به عنـوان تضـمين بـدهي اسـت كـه بـه       ، بدين ترتيب حق عيني تبعي
حسن انجام  هاي معامله با حق استرداد و وثيقه، 1بيع شرط، عقد رهن، »حقوق ايران«در .شود مي

هدلـه  متع، كند به وظايف خود عمل كند و در غير اين صورت ميتعهد ، كاري كه در آنها متعهد
حتـي  ، در اينگونه حقوق. حقوق خود را استيفاء كند از اين نوع هستند، تواند از محل وثيقه مي

  2.حق صاحب حق عيني تبعي در آن محفوظ است، اگر مورد وثيقه به ارث برسد
  )  شخصي(حق ديني ): ب

به طور غير مستقيم و از طريـق شـخص حقيقـي يـا حقـوقي      ، حقي است كه» حق مالي ديني«
توسط ديگري بـا توجـه   ، مستلزم انجام آن، آيد و در واقع رسيدن انسان به حق خود ميت بدس

فقـه  «به قرارداد يا ساير موجبات ديگر است؛ اين حق در اصـطالح حقـوق مـدني بـه تبعيـت      
يعنـي آنچـه بسـته بـه     ، غالباً جنبه منفي رابطه تعهد است، دين. ناميده شده است» دين«، »اماميه

جنبه مثبت رابطـه تعهـد اسـت كـه وابسـته بـه       ، است؛ طلب» طلب«در مقابل است و » متعهد«
گوينـد و  » متعهـد لـه  «يا » بستانكار«يا » طلبكار«يا » دائن«صاحب حق ديني را . است» متعهدله«

سه ركـن وجـود دارد؛   ، لذا در حق ديني. گويند» متعهد«يا » بدهكار«يا » مديون«طرف مقابل را 
   3.مديون و دين، دائن

زيـرا ايـن حـق بـر عليـه      ، شـود  ميگفته 4»حق شخصي«، به اين حق» حقوق فرانسه«ر د
چنانچه بـه  ، شود و ذيحق بايد آن را از اشخاص پيگيري كند؛ به عنوان مثال مياشخاص اعمال 
بـراي متعهدلـه   ، ساخت يك واحد مسكوني توسط پيمانكار تعهد شـده باشـد  ، موجب قرارداد

بايد نسبت بـه سـاخت واحـد اقـدام      ميآمده است و متعهد  حق ديني بوجود) سفارش دهنده(
توانـد بـدون    مـي حق ديني به حق عيني تبديل خواهد شـد و مالـك   ، نمايد؛ اما پس از تحويل

  . بنمايد...) رهن و، اجاره، اعم از فروش( هر گونه تصرفي ، نسبت به مال خود، واسطه
  :بر سه قسم هستند، وق دينيحق: توان گفت مي، با مالحظه تمام مصاديق حقوق ديني

شخصـي مشخصـات اتـومبيلي را بـه     ، بـه عنـوان مثـال   » تعهد در جهت انتقال مـال «ـ 1
بـراي  ، بايد آن را تحويـل دهـد كـه در ايـن حالـت      ميخودروساز سفارش داده و خودرو ساز 

  .حق ديني ايجاد شده است، سفارش دهنده
                                                                                                                                       

 توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري متعاملين مي، در عقد بيع«: قانون مدني» 458«مطابق ماده  -1
توانند شرط كنند كه هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ  خيار فسخ معامله را نسبت به تمام بيع داشته باشد و همچنين مي، رد كند

قيـد  ، تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسـبت بـه ثمـن   ، در هر حال حق خيار. داشته باشد  معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع
  ».مگر با رد تمام ثمن، خيار ثابت نخواهد بود، بعض نشده باشدتمام يا 

  12ص ، 1391، انتشارات جنگل، تهران، حقوق اموال و مالكيت، مهراب، داراب پور -2
   42ص ، اموال ومالكيت، حياتي -3

4- Le droit personnel. 
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  .به تعميركار سپرده تا آن را تعمير نمايدمثل اينكه اتومبيلي را ، »تعهد به انجام كاري«ـ 2
قـراردادي منعقـد    اي اگر دولت با كارخانه، به عنوان مثال، »تعهد به عدم انجام كاري«ـ 3

  .نمايد كه قيمت كاال را از حد معيني بيشتر ننمايد
تواند به حـق   ميتنها از طريق مديون ، كسي كه داراي حق ديني است، چنانكه اشاره شد

الـزام  ، تواند از طريـق طـرح دعـوا    مي، سي پيدا كند و در صورت عدم اجراي تعهددستر، خود
وي را از طرق مورد نظر ، حسب مورد، متعهد را به اجراي تعهد بخواهد و پس از صدور حكم

  .الزام به اجراي تعهد نمايد و يا از وي خسارت بگيرد، قانوني
  مقايسه حق عيني و ديني): ج

  :مقايسه بين اين دو حق ضروري است، و حق و فايده اين تفكيكبراي شناخت بهتر اين د
  عناصر حق عيني وديني -1

يـا كـاهش   ، حق مستقيم اعمال حق خود را بر روي مال دارد ونگران اعسار، صاحب حق عيني
وجـود دارد؛ اول  ) يـا دو ماهيـت   (عنصـر  » دو«تنها ، »حق عيني«نيست؛ در ، ارزش پول متعهد

هـيچ  ، كه بين كيـف و صـاحب آن  ، آن؛ مثل كيف و صاحب آن» مالك«، و دوم» موضوع حق«
عنصـر وجـود   » سـه «، »حـق دينـي  «اما در .جدايي و حايلي به لحاظ حقوقي قابل تصور نيست

متعهـد يـا مـديون يـا     (» طرف حـق «: ؛ دوم)يا طلبكار، داين، متعهدله( »صاحب حق«: اول:دارد
يـا  ) متعهـد بـه  ، ديـن ، بـدهي ( »موضوع تعهد«: كه ملزم به اجراي تعهد است؛ و سوم، )بدهكار

تعمير يك ماشـين يـا  اجـاره يـك     ، به عنوان مثال، كه متعهد انجام آن را پذيرفته است» حقي«
  .دوخت لباس يا كشيدن يك نقاشي، خانه

  موضوع حق عيني وديني -2
در عـالم  ، حـق عينـي  :  اسـت » شئ مادي مشـخص و مفـروز  «هميشه يك ، موضوع حق عيني

غالباً ناظر بر انجام ، ولي حق ديني، توان به آن اشاره كرد ميعين و قابل رويت است و م، خارج
توان خود تعهد را مشـاهده كـرد    نميدادن كاري يا خودداري ازانجام عملي در آينده است  كه 

آماده ساز مال آينده است و زماني كه مـالي وجـود   «، حق ديني، به عبارتي. يا به آن اشاره نمود
   1.»توان مال را بوجود آورد مي، تنها بر اساس حق ديني، ندارد

كـه  ، تعهد به تحويل يك وسـيله ، به عنوان مثال، است» شئ«، البته گاه موضوع حق ديني
  .  باشد» كلي«يا » عين معين«تواند مياين شئ 

  قابليت استناد در حق عيني وديني -3
ولـي حـق دينـي    ، ناد و قابل دفاع استقابل است، است كه در برابر همه» حق مطلق«، حق عيني

                                                                                                                                       
1- Atias,Ch, Droit civil,les bien,op.cit,p.62. 
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حـق  ، نسبت به مال خـود ، قابل اجراست؛ بنابراين صاحب حق عيني» شخص متعهد«نسبت به 
احترام بگذارند؛ بدون ، هر گونه تصرفي را دارد و همه افراد جامعه و دولت موظفند به اين حق

شناسـند؛ امـا در حـق    اين حق را به رسـميت ب ، نگران اين باشد كه ديگران، اينكه صاحب حق
شـخص  ، تواند مراجعه كند و آن ميتنها به يك نفر ، براي گرفتن حق خود، صاحب حق، ديني

به همين جهـت گفتـه   . مديون يا متعهد است و ساير افراد جامعه تكليفي در اجراي حق ندارند
( اسـت  »نسبي«، و حق ديني) يعني در برابر همه افراد جامعه( است» مطلق«، حق عيني :شود مي

 ).بايد آن حق را اجرا نمايد مييعني تنها نسبت به شخصي كه 
 1حق تعقيب در حق عيني -4

، حق تعقيب مال خود را دارد؛ موضوع حـق در دسـت هـر شخصـي باشـد     ، صاحب حق عيني
را استرداد كند و از يد متصرف غير قانوني خارج نمايد؛ شخصي كه به حـق    تواند آن مالك مي

اگـر اتومبيـل    ،هميشه بر صاحب حق ديني مقـدم اسـت؛ بـه عنـوان مثـال     ، ندك عيني استناد مي
شخصي مورد سرقت قرار گيرد و سپس در شهري كشف شود؛ مالـك اتومبيـل بـه دليـل حـق      

تواند بالفاصله اتومبيل خود را از متصرف تحويل بگيـرد؛ در ايـن حالـت مهـم      مي، عيني خود
تومبيل را بدون اطالع از سارق خريده باشـد؛ در  سارق آن بوده يا ا، نيست كه متصرف اتومبيل

» صـاحب مـال  «گـردد؛ بنـابراين    هر حال اتومبيل از تصرف وي خارج و به مالك تحويـل مـي  
بايد  ميصاحب حق ، ولي در حق ديني، تواند مال خود را در دست هر كس بيابد مطالبه كند مي

مبيل خود را با سـند عـادي   از طريق شخص مديون به حق خود دست يابد؛ لذا شخصي كه اتو
، سپس آن را به صورت رسمي و قطعي به ديگري بفروشد؛ در اين حالـت ، فروشد ميبه فردي 

بايست بـه   ميبلكه ، تواند خود رأساً اتومبيل را در اختيار بگيرد نمي) خريدار اول(صاحب حق 
مبـادرت بـه   ، نشـد فروشنده مراجعه نمايد و اجراي قرارداد خود را از او بخواهد و اگر ممكن 

  .طرح دعوي نمايد
  2حق تقدم در حق عيني -5

در دريافت احتمالي وجه ناشي از فروش مالش بـر سـاير طلبكـاران مقـدم     ، صاحب حق عيني
» تـرجيح «و » حـق تقـدم  «لـذا بـه آن   ، زنـد  مـي تساوي بين طلبكاران را بر هم ، است؛ اين حق

ني و ديگري حق ديني است از كسي حق اگر دو نفر كه يكي صاحب حق عي، بنابراين.گويند مي
آن كس كه حق عيني دارد بر صـاحب حـق دينـي مقـدم     ، خود را مطالبه كنند؛ در اين وضعيت

، شخصي، چنانچه، به عنوان مثال.تواند حق خود را  اعمال نمايد ميزيرا او بطور مستقيم ، است

                                                                                                                                       
1- droit de suite 
2- droit de préférence 
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، و از طرفـي تـاجر   فرش دستباف خود را نزد تاجري بـه امانـت سـپارد تـا بـراي او بفروشـد      
كـافي بـراي   ، ورشكسـته شـود و دارايـي تـاجر    ، طلبكاراني دارد كه از او طلبكارند؛  اگرتـاجر 

پنجاه درصد طلبشان پرداخت ، پرداخت بدهي او نباشد و توافق شود كه به هر يك از طلبكاران
او شـود و   نمـي ، مشمول كسي كه فرش خود را به امانـت نـزد تـاجر سـپرده    ، شود؛ اين قاعده

بـردارد و سـاير   ، تواند فرش خود را بدون در نظـر گـرفتن اينكـه تـاجر ورشكسـته اسـت       مي
حقي داشته باشند و خواهان فـروش آن و تقسـيم بـين خـود     ، توانند در آن فرش نميطلبكاران 

  1.است» مقدم«، زيرا حق عيني برحق ديني، شوند
  عوامل و اسباب ايجاد حق عيني وديني -6

، شـود امـا   مـي انواع و اقسام حق ديني ايجاد ، با توافق طرفين، »اكميت ارادهاصل ح«با توجه به 
قانونگذار عوامل ايجاد حق عيني را منحصـر  : است» محدود«، عوامل و اسباب ايجاد حق عيني

يـا اصـطالحاً حيـازت    (» تصـرف در طبيعـت  «، »ارث«، »مالكيت« :مورد نموده است» چهار«به 
بر اسـاس اصـل   ، هر توافقي كه دو طرف بخواهند، حق ديني ولي در، »حق شفعه«و ) مباحات

   2.توانند ايجاد نمايند مي، آزادي قراردادي
اين سوال مطرح شده است كـه آيـا غيـر از مـوارد احصـاء شـده در       » حقوق فرانسه«در 

براي ايجاد اينگونه حقوق زيـاد   ها توان حق عيني ايجاد كرد؟ تالش مي» اراده طرفين«با ، قانون
كـه مجبـور   ، داراي حق عيني باشد تا حق دينـي ، بسيار بهتر است، زيرا براي دارنده حق، است

همـانطور كـه    انـد  برخـي گفتـه  ، در پاسخ.به كسي مراجعه نمايد، نباشد براي استيفاء حق خود
با قـرارداد  ، تواند براي ايجاد حق عيني مي، قانونگذار ايجاد حق ديني را با قرارداد پذيرفته است

دهد كـه آثـار منطقـي و مشـروع      مياجازه ، شناسايي اين حق، دبيري بينديشد؛ به نظر آنهانيز ت
با توجه به نص صريح » حقوق فرانسه«اصل آزادي اراده در حقوق جاري شود؛ اما اين نظر در 

                                                                                                                                       
سـه  ، اوالً همـانطور كـه در حـق دينـي    : زيرا، توان حق را به عيني و ديني تقسيم كرد نمياين نظر مطرح است كه » حقوق فرانسه«در  -1

، مديون عنصر سوم است در حالي كـه در حـق عينـي   ، تنها، عينيحال در حق . در حق عيني نيز سه عنصر وجود دارد، عنصر وجود دارد
مفهومي اجتماعي اسـت و در عـالم اجتمـاع معنـا و مفهـوم پيـدا       ، زيرا حق، همه مردم متعهد و ملزم به حفظ حقوق صاحب حق هستند

، رسد و آن مديون اسـت  يمشخص به حق ، ليكن در حق عيني با يك واسطه، رسد ميصاحب حق به حقش ، كند و ثانياً در هردوحق مي
برخـي حقوقـدانان   ، فرد مستقيم به حق دسترسي دارد و فاصله ايجاد شده نبايد باعث جدايي دو حق گردد اما، در حالي كه در حق عيني

قـدرت و اختيـار خاصـي پيـدا     ، صـاحب حـق  ، زيرا در حق عيني، انكار ناپذير است، جدايي اين دو حق، عليرغم اين انتقادات: معتقدند
، كاتوزيـان :رك.(قابل مقايسه بـا حـق دينـي نيسـت    ، تواند در برابر هر متجاوز اقامه دعوي نمايد و اين قدرت ميكند كه به موجب آن  يم

  )21ص، 12ش.اموال و مالكيت
بـا ديگـري    توانـد  ، مـي معتقد شدند هر گونه توافقي كه انسان بخواهد، دانشمندان غربي  پس از تحوالتي در مورد دامنه اختيار انسان -2

ايـن نظريـه   ، را مطرح ساختند..  و» اگزيستانسياليسم«و » اومانيسم«اين نظريه در اقتصاد و فرهنگ آنان نيز وارد شد و مكاتب . انجام دهد
: رك.انسان حق ندارد با ديگري توافق نمايد تا به او لطمـه وارد سـازد  ، شود ميدر اسالم گفته ، است هايي همراه با محدوديت» اسالم«در 

  )488ص، ذيل قاعده اقدام، 1417، موسسه نشر اسالمي، قم، مير عبد الفتاح، اي حسيني مراغه(
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حـق  ، در مورد اموال« :دارد ميقانون مدني فرانسه اعالم » 543«زيرا ماده ، قانوني رد شده است
بنابراين موارد ذكر » هيچگونه تغييري ايجاد كرد، توان يا حق شفعه نمي» حق انتفاع«يا ، مالكيت

  1.حق عيني ايجاد نمايند، توانند با اراده خود نميو طرفين  اند »حصري«شده در قانون 
امكان ايجاد حـق عينـي بـراي خريـدار     ، »بيع عين معين«در خصوص » حقوق ايران«در 

  .انتقال مالكيت و ايجاد حق عيني براي خريدار ممكن است، اد عقدوجود دارد و به محض انعق
  تحوالت مربوط به حقوق عيني وديني): د

امـوالي  ، با پيشرفت علم و پيچيده شدن روابط حقوقي و گسترش علـوم و فنـون و تكنولـوژي   
 و» حقوق عينـي «شبيه ، شود؛ از يك طرف ميشود كه در عيني يا ديني بودن آن ترديد  ميديده 

، فهرست طوالني از اينگونه امـوال وجـود دارد  . باشند مي» حقوق ديني«شبيه به ، از طرف ديگر
حق ، محصوالت نرم افزاري، ها سهام شركت، عالئم تجاري، اعتباري هاي كارت، به عنوان مثال

 هـاي  در كـارت ، از اين قبيل هستند؛ به عنـوان مثـال  ...حق كسب و پيشه و، حق مولف، اختراع
بـر  » حـق عينـي  «، شود؛ از طرفي صاحب كارت ميعتباري كه مبلغي معين در آنها شارژ بانكي ا

» دينـي «، توان گفـت ايـن حـق    ميتواند مستقيماً با آن خريد نمايد و از طرفي  ميكارت دارد و 
، بلكه بانك يا موسسه مربوطه است كه متعهد شارژ مبلـغ ، زيرا خود كارت ارزشي ندارد، است

، رسـد  مـي در بادي امر به نظـر  ، همچنين. ت و بايد در آن اعتبار ايجاد كنداس، براي صاحب آن
حق دارد مسـتقيماً نسـبت   ، حق عيني است و صاحب آن، فرد در يك شركت» سهام«يا » چك«

ولي در واقع ممكن است حق دارنده چـك نسـبت   ، به آن تصرف نمايد وبه ديگري منتقل كند
صـادر كننـده   (متعهـد ، بلكه در واقع، ارزش ذاتي ندارد، زيرا برگه چك، حق ديني باشد، به آن
. اسـت » حـق دينـي  «، بنـابراين در واقـع  ، بايد معادل آن در بانك موجودي داشته باشـد  مي) آن

، كه ازطرفـي قابـل خريـد و فـروش اسـت و از طرفـي       ها در خصوص سهام شركت، همچنين
حقوق مذكور از ايـن  ، براينبنا2.شركت متعهد و موظف به حفظ اعتبار آن است، توان گفت مي

شبيه حق عيني است ولـي از جهـات زيـر بـا حقـوق عينـي       ، جهت كه بر روي يك مال است
  :متفاوت است

مـثالً حـق   ، كنـد  مـي يك انحصار موقت ايجاد ، معموالً براي صاحب حق، اين حقوق -
  .بيست سال است، مخترع بر اختراع

                                                                                                                                       
1- Carbonnier,J, Droit civil, t.3,les biens,op.cit,p77. 

، تصـور بـود  در سابق تنها انتقال حق عيني قابـل  . انتقال آن است، جديد كه حق عيني و ديني را به هم نزديك كرده هاي يكي از زمينه -2
زيرا در ، كمي عجيب و غير قابل تصور بود، ولي اينكه كسي طلب خود را به ديگري ببخشد، بخشيد ميمثل اينكه كسي دينارهاي خود را 

، ليكن امروزه بحث انتقال طلب يـا انتقـال ديـن   . حق ديني چنان ارتباط نزديكي بين طلبكار و بدهكار بود كه جدايي بين آنها ممكن نبود
 Patrick M. Jost and Harjit Singh Sandhu, "The hawala alternative remittance system and its role in money :رك. طبيعي اسـت امري 

laundering", 2000. Retrieved Nov. 1.2009,   
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  .صرف درآنها وجود نداردمعموالً غير مادي هستند و امكان ت، اين حقوق -
  .ادبي و هنري هاي مثل مالكيت، به شدت وابسته به انسان و مالك هستند، اين حقوق-

اما سوال اصلي اين است كه در موارد ترديد در اينگونه اموال چه رژيم حقـوقي را بايـد   
چون مبنا  ،اند برخي گفته، »فرانسه«حقوق عيني يا ديني؟ در حقوق  :بر اين اموال حاكم گردانيم

بنـابراين قواعـد مربـوط بـه     ، بر اساس تعهد است و بازگشت همه حقوق به حق دينـي اسـت  
پـس در  ، باشـند  مي» استثناء«، است و احكام ناظر به حقوق عيني» اصل«مطابق با ، حقوق ديني

  .بدانيم» حق ديني«، موارد ترديد بايد آن مصداق را
در ، ه ممكن است حق دينـي اصـل باشـد   چگون: در اشكال به اين نظريه گفته شده است

همـه بايـد بـه آن احتـرام     ، زيـرا در حـق عينـي   ، وسيعتر اسـت ، حالي كه دامنه نفوذ حق عيني
: برخـي نيـز معتقدنـد   .تنها مديون بايد به اجراي حق بپردازد، درحالي كه در حق ديني، بگذارند

حكم قابل اعمـال را  ، ا آنچيره و غالب است و متناسب ب، مورد نزاع، بايد ديد كدام چهره حق
  1.برگزيد

، با توجه به توسعه روز افزون اينگونـه حقـوق و خـاص بـودن آنهـا     ، رسد مياما به نظر 
بلكه بايـد حقـوقي را   ، ممكن نيست يكي از حقوق عيني يا ديني را بر اينگونه اموال حاكم كرد

، رسـد  مـي راين به نظـر  بناب.حمايت نمايد، بر آن حاكم كرد كه بتواند از صاحب اينگونه حقوق
بايست رژيم  بلكه مي، نبايستي بر اساس حقوق ديني و عيني باشد، رژيم حاكم بر اينگونه اموال

  .قانونگذار به اين امر توجه داشته است، كما اينكه در برخي موارد، مستقلي باشد
  

                                                                                                                                       
  24ص، 14ش، اموال ومالكيت، كاتوزيان -1





  
  
  
  
  

  انواع مال: فصل دوم

  
» 170«است و حدود » اموال«ن راجع به در سه جلد تنظيم گرديده كه جلد اول آ» قانون مدني«

اموال تقسيم شده ، قانون مدني از دو جهت» باب اول«ماده به آن اختصاص داده شده است؛ در 
اموال منقول و اموال غير منقول واموالي كه ملك افراد است و اموالي كـه مالـك خـاص    (است 
  ).ندارد

» ماهيت امـوالي «از جهت : اول: توان اينگونه نيز مطرح ساخت ميتقسيم بندي مطالب را 
. هسـتند » مالـك امـوال  «كـه  » اشخاصي«و دوم از جهت ، گيرند ميقرار » حق مالي«كه موضوع 

  .      كنيم ميرا از جهت ماهيت آن بررسي » مال«، بنابراين در ابتدا
  

  تقسيم اموال بر مبناي ماهيت آن :مبحث اول
ه لحاظ عملي نيز  مفيد خواهد بـود؛ بـه عنـوان    بلكه ب، مطالب اين فصل نه تنها به لحاظ نظري

اين نتيجه را خواهد داشت كه عقدي ، كنيم ميتقسيم » منفعت«و » عين«را به » مال«وقتي ، مثال
نـام دارد و ايـن دو   » اجـاره «، كند ميو عقدي كه منافع را واگذار » بيع«دهد ميكه عين را انتقال 

  .باشند ميهريك داراي شرايط و آثار مختلفي ، عقد
  اعيان و منافع : گفتار اول

» منفعـت «و » عين«از جهتي به  1،كه با حواس ظاهري قابل درك و رويت هستند» اموال مادي«
  . شوند ميتقسيم 

                                                                                                                                       
بـر خـالف   ، توان وجود آنها را با يكي از حواس پنجگانـه احسـاس نمـود    نمياموال غير مادي وجود دارند كه ، در مقابل اموال مادي -1

مانند حق معنوي ، دهند ميجزئي از دارايي شخص را تشكيل ، ليكن از نظر حقوقي، شود مياموال مادي كه به صورت جسم بوده و حس 
  .مولف
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  عين : بند اول
  تعريف عين ): الف

امـوالي  :تعريف آن چنين اسـت ، گيرد و در اين حالت ميقرار » منفعت«در مقابل » عين«معموالً 
، قـالي ، مثل ميز(، مثل حس المسه قابل درك باشند، جي داشته و با حواس انسانكه وجود خار

بلكه منـافع دو  ، وجود خارجي ندارد، البته نبايد چنين پنداشت كه منفعت...) ساختمان و، كتاب
، خـود ، و برخي ديگـر ) مثل ميوه درخت(باشند؛  ميبرخي قابل ديدن و لمس و حس : اند گونه

  1).مثل سكونت خانه يا سواري اتومبيل(لمس نيستند  مستقالً قابل ديدن و
و بطور مستقل در خارج وجود دارد و قابـل   ص و تحقق داردو تشخَ است يذات، »عين«

، نـدارد  ريـ صـدق بـر كث  كه است  »يجزئ«گاه ، »عين« .احساس با يكي از حواس ظاهري است
اسـت و قابـل صـدق بـر     » يكل«، گاه عين ؛ و)اشاره به كتاب معين(فرش اين كتاب واين مانند 

، اسـت » مشـاع «، گـاه ، نيعـ . )مثل كتاب حقوق مدني اموال ومالكيت(، استمصاديق متعددي 
كـه  عينـي  . شـده اسـت   كيـ و تفك »نيمع«و  »زمفرو«، و گاه. )ثلث كتاب ايمانند ثلث خانه و (

 خصـي شگندم كـه   كيلومانند فروش ده ، است »در ذمه يكل«گاه به شكل ، است نيو مع زمفرو
 نقـداً ، در عـوض  ثمـن را  تحويـل دهـد و  تا بعـد   رديگ مي »هذم«را به  كيلوفروشد و آن ده  مي
  .كند مي افتيدر

 فوراً، عيتواند بعد از ب مي يمشتر يعني، )لمؤج در مقابل( است »حالَ«، در ذمه يكل، گاه
، اسـت  خت كـرده را پردا ثمن يمشتر يعني، است »لمؤج«و  داردآن را مطالبه كند و گاه زمان 

كلي «، نيگاه عو . نديگو مي »سلف« اي »سلم« عيكه به آن ب نمايد تسليم ميرا بعداً  مبيع عيبا ولي
   .است» در معين

چنانكـه  ، را از هم جدا كـرد » منفعت«و » عين«توان  مي، قابل توجه اينكه در عالم حقوق
، در عقـد اجـاره  ، مثـال  شخص ديگري باشـد؛ بـه عنـوان   ، و مالك منافع، يك نفر» عين«مالك 

مالـك منـافع   ، كنـد و مسـتأجر   مـي منافع آن را در قبال مبلغي به ديگري واگذار ، صاحب ملك
  .2گردد ميجدا » مالك منافع«از » مالك عين«پس ، شود مي
  اقسام عين  ): ب

را برشـمرده اسـت    ها سه نوع از شايعترين عين، قانون مدني» 350«و » 338«قانونگذار در مواد 

                                                                                                                                       
جعفـري  (جسـم باشـد  ، ي كه به فرض وجود خـارجي عين عبارت است از مال: اند برخي گفته، تعاريف ديگري نيز از عين وجود دارد -1

عين عبارت است از مالي كه اگر موجود گردد داراي سه بعد يعني طـول وعـرض   :اند و برخي ديگر گفته) 87ص، حقوق اموال، لنگرودي
  )31ص، حقوق اموال و مالكيت، داراب پور(وارتفاع باشد

  .نامند مي» نفعهمسلوب الم«، عيني كه منافعش به شخص ديگري تعلق دارد -2
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  )  يا كلي در معين( »كلي در حكم معين«و»  كلي در ذمه«؛ »عين معين« :عبارتند از كه
  ـ عين معين  1
مشخص و معين و قابل اشاره و حد و حدود و ابعـاد  ، آن است كه در عالم خارج» عين معين«

يـا  » عين شخصـي «را » عين معين«، )مثل اين كتاب يا آن زمين(، آن كامًال واضح و معلوم باشد
به ضم ميم از مصدر اشـاعه بـه   (مفروز و مشاع: نامند كه بر دو نوع است مينيز » عين خارجي«

  )معناي انتشار
  )كلي(ـ عين كلي في الذمه2

صادق بر افراد عديـده  ، مالي است كه اوصاف و جنس و مقدار آن تعيين شود و در عالم خارج
تعهـد بـه   ، بـه عنـوان مثـال   . (گيرنـد  ميمعموالً در تعهدات مد نظر قرار ، باشد؛ اين گونه اموال

 405دسـتگاه اتومبيـل پـژو    10فوت آزمايش يا تعهد به تحويـل   12دستگاه يخچال  10تحويل 
نسبت بـه  ، متعهد بايد مطابق اوصاف تعيين شده، در اين حالت...) با امكانات.. رنگ قرمزآپشن

متعهـد آزاد  ، وصـاف باشـند  داراي اين ا، اگر مصاديق زيادي. تحويل مال مورد نظر اقدام نمايد
در ايـن  . 1ليكن نبايد از فرد معيوب تحويل دهـد ، است كه هر كدام از مصاديق را تحويل بدهد

را در مقـام وفـاي بـه عهـد بـه      » مال معيني«موظف نيست كه ، »متعهد«شخص ، گونه تعهدات
رايط بايست مصـداقي از مصـاديق موجـود را انتخـاب نمايـد كـه شـ        ميبلكه ، بدهد» متعهدله«

بـرخالف  ، در اين گونه تعهدات، لذا. موضوع تعهد را داراست و آن را به متعهدله تسليم نمايد
معين نيست و فقـط شـرايط و اوصـاف در    ، هيچ مقدار از تعهد در عالم خارج، »كلي در معين«

بايـد مـالي را   ، متعهد در ايفـاي تعهـد خـود   . شود ميتعيين ، شود يا با نمونه آن ميذهن آورده 
او بايـد مصـاديق خـارجي    .آن صفات و مقدار را داشته باشـد ، حويل دهد كه از ديدگاه عرفت

اموالي كه متعهد بوده و بر افراد عديده صادق است را مشـخص نمايـد و تعهـد خـود را ايفـاء      
  .نمايد

بايد ، خريد و فروش شود، مالي به نحو كلي، اگر در قرارداد بيع، موضوع قابل ذكر اينكه
: اول: اسـت » باطـل «معاملـه  ، آن مشـخص و ذكـر شـود و در غيـر ايـن صـورت       سه چيـز در 

: وسـوم ) بـه عنـوان مثـال  بـرنج طـارم     ( »جـنس «: دوم) بـه عنـوان مثـال  صـد كيلـو     (»مقدار«
  2).مثل برنج طارم اعلي يا درجه يك(»وصف«

                                                                                                                                       
، متعهد مجبور نيست كه از فرد اعالي آن ايفاءكند، عين شخصي نبوده وكلي باشد، اگر موضوع تعهد«:قانون مدني»  279«مطابق ماده  -1

  .»تواند بدهد نميليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب است 
بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جـنس  ، ر افراد عديده باشديعني صادق ب، كلي، در صورتيكه مبيع« : قانون مدني» 351«مطابق ماده  -2

  ».و وصف مبيع ذكر بشود



 حقوق اموال و مالكيت     54

  )  در حكم عين معين(كلي در معين -3
آن ، با هـم مسـاوي هسـتند را مالـك شـود      مقدار معين از مالي را كه اجزاء آن، هرگاه شخصي

يـك كيلـو از   ، اسـت؛ لـذا اگـر شخصـي    » حكم عـين خـارجي  «يا در » كلي در معين«موضوع 
حقـي كـه خريـدار در آن    ، يك جعبه پرتقال را بخرد تا زماني كه يك كيلو جدا نشده هاي ميوه
  . است» كلي در معين«، دارد

خـارج از جعبـه   » يك كيلو پرتقـال «زيرا ، ندا نيز گفته» در حكم معين«را » كلي در معين«
، زيرا تا زماني كه جـدا نشـده  ، نبوده و در ذمه فروشنده نيست؛ البته مصداق آن نيز معين نيست

شـود در حكـم معـين     مـي به همين جهت گفته ، توان گفت دقيقاً كداميك  متعلق به اوست نمي
از امـوال   اي از مجموعـه » معـين  مقـدار «، موضوع تعهد، »كلي در معين«بدين ترتيب در . است

در حكـم  «، آن مقدار كه موضوع تعهد است، محدود اي شبيه به هم هست؛ بنابراين از مجموعه
تواند موضوع تعهد را از هـر قسـمت از آن    ميمتعهد ، در اين حالت. شود ميناميده » عين معين

  . مايدتسليم ن، به متعهدله، مجموعه استخراج نمايد و در مقام ايفاي تعهد
  منافع: بند دوم

  تعريف منفعت): الف
و فايده ايست كه به تدريج از عـين امـوال    1ثمره، است؛ منفعت» مال«نيز از مصاديق » منفعت«

مـادي  ، گـاه ، كاهد؛ اين ثمره و فايـده  نميآيد به طوري كه از عين به نحو محسوسي  ميبدست 
يا تنـه بريـده شـده از    ، ميوه درخت مثل(گردد؛  ميتبديل به عين مادي ، است و پس از جدايي

  2.)مثل سكونت در خانه يا سواري اتومبيل(غير مادي است ، و گاه) جنگل
شـود ايـن    مـي آيند و سوالي كه مطرح  ميگاه منافع در عالم خارج  به صورت مادي در 

 وابسـته بـه  ، تا زماني كه اين منـافع ، است كه آيا عين هستند يا هنوز منفعت هستند؟ بايد گفت
شوند؛ لذا ميوه درخت  ميعين ، خود، ولي به محض اينكه جدا شدند، منافع هستند، عين باشند

» عـين «، و وقتي چيده شد و در جعبه قرار گرفـت » منافع«، تا زماني كه وابسته به درخت است
مـادام كـه چيـده يـا درو     ، ثمره و حاصل«: نون مدني چنين مقرر داشته استقا» 15«ماده . است
آن قسـمت منقـول   ، ر منقول است و اگر قسمتي از آن چيده يا درو شـده باشـد تنهـا   غي، نشده
، شود ميكه روي درخت فروخته  اي اين است كه ميوه، »فقهاي اماميه«ليكن قول مشهور . »است

                                                                                                                                       
بيشتر » منفعت«ولي ، درخت هاي يعني ميوه، ثمار الشجر: گويند ميبه عنوان مثال ، شود ميبه منافع مادي گفته » ثمر«، معموالً در عربي -1

  .كاهد و تدريجي است نميقع به نحو محسوسي از عين مثل منافع خانه كه در وا، شود ميبه منافع غير مادي گفته 
، مبادله پذير با مال مى داند و هرچند منفعت را گيرند ميدر نظر تعريف مضيقى ، براى مال شهيد مطهري، نظريه مشهور فقها برخالف -2

  .)67ص، نظري به نظام اقتصادي اسالم، مطهري.(خود آن را مال نمى شمارند
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اسـت و از ايـن   » حكـم منقـول  «گيرد در  ميمورد معامله قرار ، يا حاصلي كه قبل از درو كردن
عليـرغم  ، بـا وجـود ايـن   . 1ژه اموال غير منقول است در آن راه نداردكه وي» حق شفعه«، جهت

دارد كه ثمره و حاصـل مـادام كـه     ميبطور مطلق مقرر ، قانون مدني كه» 16«و» 15«ظاهر مواد 
غيـر  ، مادام كه بريده يـا كنـده نشـده اسـت    ، آن هاي چيده يا درو نشده باشد و اشجار و شاخه

، مال مورد معامله بـا توجـه بـه اراده طـرفين    ، ن ميوه باشداگر قصد طرفين برچيد، منقول است
  . است» منقول«

  انواع منافع ): ب
  منافع متصل -1
قابل تصور ، جداي از عين، عبارت از منافع و اوصافي است كه به صورت مادي، »منافع متصل«

پـي   توان چربـي را از رگ و  نميافزايد؛ مثل چاق شدن گوسفند كه  مينيست و بر ارزش عين 
گوسـفند الغـر قيمـت كمتـري دارد و     ، گوسفند جدا در نظر گرفت؛ ممكن اسـت گفتـه شـود   

شود منافع اضـافي گوسـفند؛ ولـي     ميو بنابراين مابه التفاوت آن ، قيمت بيشتري، گوسفند فربه
آن چيزي است كه نتوان به صورت مادي از عين جدا كرد و در ، بايد گفت مراد از منافع متصل

گـران  ، همچنين وقتي زمين يـا كـااليي  . توان فربهي را از گوسفند جدا كرد نمي، مثال ذكر شده
  . گراني را از زمين جدا كرد، توان به نحو مادي نمي، شود مي
  منافع منفصل -2
ثمره يا حاصلي است كه از لحاظ مادي يا حقوقي بتوان آن را از عين جدا كرد؛ ، »منافع منفصل«

منافع گاه از نظر مادي و ، راي بهاء و ارزش واعتبار هستند؛ بنابرايندا، اين منافع به طور مستقل
شوند مثل ميوه درخت يا نـوزاد   ميجدا ومنفصل ، گاه از جهت حقوقي و اعتباري از اصل خود

حيوان كه مثالهايي براي جدايي مادي هستند و قابليـت سـكونت  يـا سـواري بـر حيـوان كـه        
  . ندباش ميبراي جدايي حقوقي  هايي مثال

مالي مثل يك گوسفند به خريدار فروخته شود ، هرگاه با انعقاد قرارداد، ثمره بحث اينكه
گوسفند به مالكيت ، 2يا اقاله) به علت  وجود عيبي در گوسفند (و پس از شش ماه در اثر فسخ 
از حيوان قابل جـدايي نيسـت و طبعـاً متعلـق بـه      » منافع متصل«، فروشنده درآيد؛ در اين حال

بـا توجـه بـه اينكـه در     ) پشم و شيرگوسفند، مثل بره(» منافع منفصل«شنده خواهد بود؛ اما فرو

                                                                                                                                       
  .256ص ، 2ج ، چاپ سنگي، االفهاممسالك ، شهيد ثاني -1
اقاله در لغت بـه معنـاي ناديـده    . »توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند ميطرفين ، بعد از معامله«  :قانون مدني» 283«مطابق ماده  -2

 هـا  شـت كننـده از خطـا   گذ اي يعنـي » يا مقيـل العثـرات   «شود ميچنانكه در مورد خداوند گفته .گرفتن و گذشتن از خطاي ديگران است
  .يعني فسخ طرفين عقد با تراضي، و در اصطالح حقوق ها ولغزش
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همچنين اگـر بـاغي   .قابل برگشت به فروشنده نيست، زماني بوجود آمده كه خريدار مالك بوده
، گراني باغ بـالطبع بـراي فروشـنده اسـت    ، شود» اقاله«، قرارداد، فروخته شود و پس از يكسال

) خريـدار  (در ملـك صـاحب بـاغ    ، باغ كه قابل جدايي است و در طي يكسـال  ايه ليكن ميوه
  .متعلق به خريدار است، ايجاد شده

نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در «: قانون مدني» 287«مطابق ماده 
ـ  ، مالك شده اسـت ، مال كسي است كه بواسطه عقد، شود ميمورد معامله حادث  ات ولـي نمائ

اين مقـرره مخصـوص   ، ؛ توضيح اينكه»شود ميمال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ، متصله
نيـز قابـل   ) تسـليم  (» تلف مبيـع پـيش از قـبض   «و » فسخ«نيست و در ساير موارد مثل » اقاله«

  1.اجراست
  منافع گذشته وآينده :)ج
  ـ منافع گذشته 1

كـه اسـتيفاء و   ) منافع ملك در سال گذشتهمثل (، منافعي است كه در گذشته بوجود آمده است
  .مصرف شده است

  ـ منافع آينده 2
آيـد مگـر    ميعادتاً و معموالً در آينده بوجود ، برخي از اين منافع :منافع آينده بر دو قسم است

در اينجـا بـا   ). مثل اجاره يك منزل براي يكسال آينده(مانع ايجاد آن شود ، اينكه اتفاق خاصي
ناميد و اثر » مال«توان آن را  مي، آيد ميعرفاً و عادتاً بوجود ، منافع سكونت خانهتوجه به اينكه 

همچنـين اگـر   ، توان آنها را فروخت و به ديگران تمليك نمـود  مياين است كه ، بودن آن» مال«
درختان ميـوه را   هاي دانه، بايد آنها را جبران نمايد؛ لذا اگركسي در بهار، كسي باعث تلف شود

داند و تلـف كننـده را    مياز بين بردن اين منافع را خسارتي به صاحب باغ » عرف«، ببرد از بين
، رسيد در واقع قطعـي بـود   ميزيرا منافعي كه در آينده به صاحب باغ ، شمارد مي ها ضامن ميوه

  .گويند مي» منافع  قطعي الحصول«كه به آن 
بلكه آن را ، داند نميقطعي ، دهحصول برخي منافع را در آين، »عرف«، اما در برخي موارد

گويند و جبران آن با ترديد روبروسـت؛ لـذا   » منافع محتمل الحصول«داند كه به آن  مياحتمالي 
ممكن است اين ترديد پيش آيد كـه  ، درختان را در زمستان از بين ببرد هاي شاخه، اگرشخصي

                                                                                                                                       
و كسـي كـه   ) راهـن (رهنـي بدهـد  ، خواهد وامي از ديگري بگيرد و بايد براي اين قرض ميشخصي . نيز همين گونه است» رهن«در  -1

داراي ثمـره و منـافعي   ، حال اگر اين مـال ، را اداء نمايد قرض) راهن (تا قرض گيرنده ، دارد ميمالي را وثيقه نگه ) مرتهن(دهد قرض مي
جزء رهن خواهـد بـود ودر صـورتي كـه     ، ثمره رهن در صورتي كه متصل باشد«  :قانون مدني چنين مقرر داشته است» 786 «ماده ، باشد

چنين در خصوص قاعـده تلـف   هم.»مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد، متعلق به راهن است، منفصل باشد
   .قانون مدني مراجعه نماييد»  387«به ماده، مبيع پيش از قبض
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ا توجه به اينكه در بـه ثمـر   قابل جبران است يا خير؟ ب، هاي باغ آيا خسارتي معادل قيمت ميوه
اين منافع نيز مورد تأمل اسـت و لـذا   » مال بودن«، با اين ترديد، ترديد وجود دارد، رسيدن ميوه

  1.گيرد ميمحل بحث و مناقشه قرار ، جبران آن هم، پيش فروش يا در صورت تلف
  منافع مستوفات ومنافع غير مستوفات): د
؛ »منـافع مسـتوفات  « :انـد  تقسيم كرده »غيرمستوفات«و  »تمستوفا«به دو دسته منافع را ، »فقها«

ماننـد سـاكن شـدن در    (آنها را استفاده و از آنها بهره برده است ، متصرف مالكه است منافعى 
عوض آن را ، متصرف قائلند كه بايد، »مشهور فقهاء«، در اين حالت .)بيلماتو يمنزل و يا سوار

ماننـد  (، انـد  اسـتفاده نبـرده   منافع مـال از ، و مالك صرفمتهيچيك از ، گاه، اما2.نمايد پرداخت
 مشـهور «، در ايـن مـورد نيـز    ؛)دنـ كنن اي استفاده، آنو متصرف  صاحب مسافربرى كه اتومبيل
محسـوب   »مـال «نيز از مصـاديق   »غير مستوفات منافع«: اند گفتهضمان هستند و  هقائل ب »فقهاء

، ولـي اسـتفاده نكنـد   را به نحوى تصرف كند  خانه ديگرى، چنانكه شخصى، بنابراين3.مى شود
كنـد و عـوض منـافعى كـه تحـت يـد        مـي  به او رجوع، المثل براى گرفتن اجرت، مالك خانه
  4.منافع را استفاده نكرده باشداو هرچند ، كند ميبوده را مطالبه  متصرف

  مال مفروز و مشاع :گفتار دوم
  تعريف مال مفروز و مشاع: بند اول

» مفـروز «؛ كلمـه  »مشاع«باشد يا » مفروز«ممكن است به صورت ، عين معين، دچنانكه اشاره ش
بـه صـورت   » كل مال«به اين معناست كه ، به معناي جدايي است» فرز«كه اسم مفعول از ريشه 

. مالي است كه چند نفر در آن شريك باشند، »مشاع«جدا در مالكيت يك نفر قرار دارد؛ اما مال 
                                                                                                                                       

ضرر نيست و طبيعي است كه قابل جبران نيز نخواهد بود و مراد ، يعني حاصل نشدن منافع»  عدم النفع ليس بضرر« گويند  ميدر فقه  -1
جـواهر  ، محمـد حسـن  ، نجفـي : (رك. شود نميست كه نزد آنها مال محسوب ا» منافع محتمل الحصول«، از نفع در اينجا» فقهاء«ومنظور 
قابل مطالبه دانسته نشده است ، قانون آيين دادرسي مدني نيز خسارت ناشي از عدم النفع»  515«ماده » 2«در تبصره ) 39ص، 37ج، الكالم

جهت اطالع بيشتر به منابع آيين دادرسي ..(ع احتمالي باشدناشي از مناف، كه خسارات اند كه حقوقدانان اين مقرره را حمل به مواردي كرده
  )مدني مراجعه نمائيد

  46ص ، 37ج ، جواهرالكالم. ، و محمد حسن نجفي 217ص ، 6ج ، جامع المقاصد، محقق كركى -2
  98ص ، 2ج ، منهاج الصالحين، بن محمد رابوجعف، صدوق و403ص ، 3ج ، مصباح الفقاهه، سيدابوالقاسم، خويى -3
منـافع  ، حالت اول: اقسامى دارد بايد گفت اين منافع مل انساندر خصوص ضمان منافع ع. 206ص ، 1ج ، مكاسب، مرتضي، انصارى -4

عمل انسـان آزاد اسـت   منافع ، ديگر حالت. در ضمان آن اتفاق نظر دارند» فقهاء«كه، عمل برده يا انسانى است كه اجير ديگرى شده است
در عدم ضمان آن اتفاق نظر دارند و امـا حـالتى كـه محـل بحـث      » فقهاء«كه، در آينده ممكن است كار كند كه اهل كسب و كار نيست و

اگـر شـخص آزاد داراى شـغل و حرفـه معلـومى      : اند برخى گفته، در اين مورد، عمل انسان آزادى است كه اهل كسب و كار است، است
زيـرا  ، ضامن است و بايد از عهده خسـارت برآيـد  ، دارد حبس كند يا از كار بازپردازد و ديگرى او را  باشد كه هر روز و هميشه بدان مى

در  )36ص ، 2ج ، مصـباح الفقاهـه  ، سيدابوالقاسم، خويي( .ضماني نيست، در غير اين صورت، كنند عرف و سيره عقال چنين قضاوت مى
احتياطى به جـان و سـالمتى يـا مـال يـا       ا در نتيجه بىهركس بدون مجوز قانونى عمداً و ي«: قانون مسئوليت مدنى آمده است »يك«ماده 

اى وارد نمايد كه موجب ضـرر   كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه يحق ديگرهر ت تجارى يا به هرآزادى يا حيثيت يا ش
  »باشد جبران خسارت ناشى از عمل خود مى مسئولشود  يمادى يا معنوى ديگر



 حقوق اموال و مالكيت     58

، دادقـرار   ليـ مـورد تحل  »رانيـ ا يحقوق مدن«را در  »اشاعه«و  »شركت« بنابراين بايد دو مفهوم
از شركاء در مال مشترك  كيمربوط به تصرفات هر  يضوابط اصول يدر بررس ليتحل نيا رايز

  . ضرورت دارد
شركت عبـارت اسـت   « :كند مي فيشرح تعر نيرا بد »شركت«، يقانون مدن »571« ماده

  » .واحد به نحو اشاعه يئيدر ش متعدد نياجتماع حقوق مالك، از
. گـردد  مـي جمـع  ، واحـد  يئيمتعدد در شـ  نيحقوق مالك، در شركت، فيتعر نيا مطابق

چند نفـر در   يعني، است شانيا تيحقوق مالك، متعدد نيواضح است كه مقصود از حقوق مالك
، حـد وا يئياز مالكان ش كيچيه تيموضوع مالكباشند به نحوي كه  يئيش كيمالك ، واحد آنِ

 كيـ هر  تيحال متعلق حق مالك نيدر ع، واحد يئياز اجزاء ش يهر جزئ و لذامشخص نباشد 
، لذا اگر منزلي داراي شش شريك به صورت مشاعي باشد و هر يـك از شـركاء   .باشد شانياز ا

و حتي آجرهاي اتـاق   ها هر شريك در همه اجزاء منزل و اتاق، از منزل باشند 1مالك يك دانگ
در هر يك از شش ، حتي اگر يك آجر را به شش قسمت نماييم.دانگ سهيم است به ميزان يك

، همه شـركاء ، از منزل اي سهم  دارند بنابراين در هر ذره، باز شركاء به ميزان يك دانگ، قسمت
 هـا  مالك يك اتاق از شش اتاق است و در ساير اتاق، توان گفت هر شريك نميسهيم هستند و 

، ريك در هر اتاق به ميزان يك دانگ سهيم است و هر نقطـه از منـزل  سهمي ندارد؛ بلكه هر ش
و مال موضوع اين  »اشاعه«را دراصطالح  تيصورت از مالك نيا. باشد ميمتعلق به تمام شركاء 

  .شركت خواهد بود شيدايكه سبب پ گويند مي» مال مشاع«مالكيت را 
اشـخاص   هاي تيمالك، ل مشاعدر هر جزء از اجزاء ما، باال حيو توض فيبا توجه به تعر

 يكـ يتوان تصور كرد كه به  نميكوچك را  اريهر چند بس، يجزئ چيو ه، گردد ميثابت ، دمتعد
، از شـركاء  كيـ هـر   بنـابراين  .نباشد يرا در آن حق گريتعلق داشته باشد و شركاء د، از شركاء

در آن اجـزاء ثابـت    هم گريشركاء د تيمالك يمنته، دارد تياز اجزاء مال مشاع مالك كيدرهر 
  .است

  . ميپرداز ميمشاع  الدر م كيتصرفات شر يحقوق تيوضع يبه بررس، مقدمه نيپس از ا
  تصرفات شركاء در مال مشاع: بند دوم

  يتصرفات حقوق :)الف
معـامالت ممكـن    نيـ ا. انجام معامالت نسبت به مال مشاع است، »يتصرفات حقوق«از  منظور

   :است به دو صورت واقع گردد
                                                                                                                                       

است كه به زبان عربي هم راه يافته است و به صورت دانق درآمده است كه به معناي يك ششم هـر مـال قابـل     فارسي اي واژه، دانگ -1
  .)103صفحه ، 1387، انتشارات مجد، تهران، آيين نگارش آراءقضايي، محمد، صالحي راد. (تقسيم و تفكيك است
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  نسبت به سهم خود  كيشر يتصرفات حقوق -1
را  »يتصـرف حقـوق  «در مال مشترك نسبت به سهم خود هـر نـوع    تواند مياز شركاء  كي هر

 »ناقـل منفعـت  « ايـ و  )سـهم مشـاع   عيمانند ب(، باشد »نيناقل ع«، تصرف نيخواه ا، دهدانجام 
ا شريك مـوجر در منـافع   ب، به صورت مشاعي، جرأمست، كه به موجب آن، )مانند اجاره(، باشد
منـوط بـه اذن   ، درآن يمسـتأجره و تصـرف مـاد    نيمنفعت از ع فاءيگرچه است، گردد ميم يسه
در هـر  . ناقل باشـد  ريغ، ممكن است كه تصرف مورد بحث همچنين .خواهد بود گريد يكشر

در مـال مشـاع مالزمـه     يبا تصـرفات مـاد   ذاتاً، يتحقق تصرفات حقوق، با توجه به اينكهحال 
و معتبر  حيصح، ديايبه عمل ن گريد كينسبت به سهم شر، قسم از تصرفات نيچنانچه ا، ندارد

 توانـد ياز شـركاء م  كيهر « :دارد ميمقرر  مدني قانون »583«ماده ، به همين جهت. خواهد بود
  ».منتقل كند يكالً به شخص ثالث اي سهم خود را جزئاً، گريد يشركا تيبدون رضا
، شخص منتقل شـود  كيبه  كيآنكه سهم شر انيم ستين يفرق، الانتق نيصحت ا يبرا

سـبب  ، متعددبه اشخاص  كيشر كيامر كه انتقال سهم  نيو ا ابديبه اشخاص متعدد انتقال  اي
   .مانع از اعتبار انتقال مذكور نخواهد بود، گردد ميكثرت شركاء 

  نسبت به سهم شركاء  يتصرفات حقوق -2
 باشـد  مي 1»يفضول«، است گرانياز جهت آنكه تصرف در اموال د تصرفات نيا، ياز نظر حقوق

بـدون اذن   كهي از شركاء در صورت كيتصرفات هر « :قانون مدني» 581«مطابق ماده  نيو بنابرا
  » .خواهد بود يبوده و تابع مقررات معامالت فضول يفضول، خارج از حدود اذن باشد اي

 يبـه خـوب   گـر يمـواد د  نهيبه قر يول، دارد اطالق قانون مدني»581«دهچند عبارت ما هر
تصـرف  ، ماده نيمنظور از تصرف در ا، قانون مدني» 582«هبرخالف ماد :كه اوالً گردد ميمعلوم 
اختصـاص بـه تصـرف در    ، بودن تصرف يعنوان فضول :”ايو ثان ياست نه تصرف ماد يحقوق

، طور كه قبال اشـاره شـد  همان، خود همدر س كيشر يا تصرف حقوقشركاء دارد والَ ريسهام سا
  . باشد ميمعتبر  گريو مقررات د يقانون مدن »583«مطابق ماده 

   يتصرفات ماد ):ب
 ايـ انجام گـردد  ، افتهي ليتشك يعمل حقوق كي يممكن است به منظور اجرا »يماد تصرفات«

ممكـن اسـت    زيو ن، نداشته باشد يو اعمال حقوق يبا تصرفات حقوق يارتباط چگونهيه، آنكه
 ريبحث در دو قسمت به شرح ز نيا. انجام شود آنهابا اذن  اي ديبعمل آ گريدون اذن شركاء دب

   :شود مي يبررس
                                                                                                                                       

نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنـاً  ، واليت يا وصايت يا وكالتجز به عنوان ، معامله به مال غير«: قانون مدني» 247«مطابق ماده  -1
  ».شود صحيح و نافذ مي، ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، راضي باشد
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   گريبدون اذن شركاء د يتصرف ماد -1
اعـم از  ، شركاء در مال مشـاع تصـرف كنـد    ريتواند بدون اذن سا نمي قانوناً، از شركاء كيچيه

سهم خود ، كيمانند آنكه شر(، باشد يل حقوقعم كي يبه منظور اجرا يتصرف ماد نيا، آنكه
 آنكـه  اي، )كند ميتسل ياستفاده مستاجر به و يرا برا اجاره دهد و آن يگريرا از مال مشاع به د

شـركاء   ريبدون اذن سا كيمانند آنكه شر(، نداشته باشد يبا عمل حقوق يارتباط، يتصرف ماد
   ).نديگز يسكن، ه مشاعدر خان آنكه شخصاً ايبدهد  يراتييدر مال مشاع تغ

 »هيـ امام يفقهـا « دهيـ عق، گريبدون اذن شركاء د، در مال مشاع كيجواز تصرف شر عدم
بـدون اذن  ، كيشر يبر عدم جواز تصرف ماد ديبا زين »يحقوق مدن«به موجب مقررات . است

كه  شود ميمعلوم ، عمل آمده ب »اشاعه« نظريهكه از  يليبا تحل رايز. اظهار نظر كرد گريشركاء د
 تيـ هر چند تصرف در موضـوع حـق مالك  ، در مال مشاع كيهر شر يتصرف ماد، در شركت
م مالزمه دارد و مسلَ گريشركاء د تيبا تصرف در حق مالك ناًيع، تصرف نيلكن ا، خود اوست

 يقـانون  ريـ مـورد بحـث را غ   يتصـرف مـاد  ، گـران ياست كه عدم جواز تصرف در حقـوق د 
   1.سازد مي
   گرياذن شركاء د با يتصرف ماد -2

ـ ، مجـاز اسـت   يتصـرف ، در مال مشاع گريبا اذن شركاء د يتصرف ماد از شـركاء   كيـ هر يول
 ريـ غ، مـأذون  كيتصـرف شـر   از آنپـس  هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كنـد و   تواند مي
درج شـده   يدر ضمن عقد الزمـ ، اسقاط حق رجوع از آن ايمگر آنكه اذن ، خواهد بود يقانون
  2.باشد

به نحوي كه سهم هر يـك از  ، است» يك مال«ابراين لفظ اشاعه به اعتبار تعداد مالكان بن
  . در اشاعه ممكن است اندازه مالكيت مالكان متفاوت باشد، البته، قابل تفكيك نباشد، شركاء

اتاقي را بـه  ، را مفروز كرده و هر يك ها توانند اتاق ميشركاء ، همچنين در صورت توافق
  .كند ميتغيير پيدا » مفروز«به » مشاع«از حالت ، مال، دهند كه در اين حالتخود  اختصاص 

                                                                                                                                       
بنحوي كه هر يك بطور استقالل مأذون در اقـدام  ، اگر اداره كردن شركت به عهده شركاء متعدد باشد»: قانون مدني» 579«مطابق ماده  -1

 ريـ از شـركاء غ  كيـ هـر   ارياخت، لذا اين ماده» .توانند منفرداً به اعمالي كه براي اداره كردن الزم است اقدام نمايد هر يك از آنها مي، باشد
 ميتسـل ، يقـانون مـدن  »  475«و ماده ، كنديم ينفآنها نسبت به اداره مال مشاع  يو استقالل يماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفراد

جايز است ليكن تسـليم عـين مسـتأجره    ، اجاره مال مشاع«: مطابق اين ماده .دينما مي كياذن شر هموقوف ب، مستاجر ه را به مستأجر نيع
 ».موقوف است به اذن شريك

مگر اينكه اذن در ضمن عقد الزم داده شده باشد ، جوع كنندتوانند از اذن خود ر شركاء همه وقت مي«: قانون مدني» 578«مطابق ماده  -2
  ».كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند
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  تفاوت كلي در معين و مال مشاع: بند سوم
زيرا همانطور كـه در مـال   ، است» مال مشاع«همان ، »كلي در معين«ممكن است گفته شود مال 

در ، قـاً معلـوم كـرد   توان سهم مالك را  دقي نميمنتشر است و » كل مال«مالكيت فرد در ، مشاع
مالك كدام قسـمت اسـت؛ ولـي ايـن     ، توان دقيقاً معين كرد كه شخص نمينيز » كلي در معين«

مالكيت شخص ، زيرا اوالً در مالكيت مشاع، مقايسه اشتباه است و اين دو مفهوم با هم متفاوتند
و مالكيـت   حـق ، »مال مشـاع «از  اي واقعاً وجود دارد و شريك در هر جزء و ذره» كل مال«در 
 ها تواند ادعا كند كه در كل ميوه نمي)مثالً يك كيلو ميوه(خريدار ، »كلي در معين«ولي در ، دارد

اين ) هنوز معلوم نيست، ليكن مصداق اين يك كيلو.(بلكه تنها در يك كيلو حق دارد، حق دارد
ر يـك كيلـو   تنها د، جعبه نيست هاي مصداق از يك قسمت از جعبه خواهد بود و در تمام ميوه

به اختيار خود به خريـدار يـك كيلـو    ، تواند از هر بخش از جعبه مياز ميوه هاست و فروشنده 
اگر شريكي نصف آن را به صورت ، مثالً صد كيلو باشد ها دوم اينكه اگر تمام ميوه.تحويل دهد

يرا هـر  ز، كيلو زيان كرده است 25به ميزان ، شريك، دارا باشد و نصف آن از بين برود» مشاع«
كيلـو   50اگر كسـي  ، ولي در همين مثال، جزئي كه از مال تلف شده در واقع از مال او هم بوده
در ايـن صـورت    1،مغازه از بين برود هاي ميوه به صورت كلي در معين بخرد و بعد نصف ميوه

زماني اسـت  ، كيلو ميوه 50زيرا مالكيت خريدار بر ، بر فروشنده تحميل خواهد شد، تمام تلف
تقسيم بايد به صورت توافقي ، همچنين در اموال مشاعي. جدا كند ها آن را از ميوه، ه فروشندهك

» 591«مطـابق مـاده   . كنـد  مياجبار به تقسيم » حاكم«، بين شركاء باشد و در صورت عدم توافق
تقسـيم بـه نحـوي كـه     ، هر گاه تمام شركاء به تقسيم مال مشترك راضـي باشـند  « :قانون مدني
حاكم اجبار بـه تقسـيم   ، آيد و در صورت عدم توافق بين شركاء مياضي نمايند بعمل شركاء تر

مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيسـت و  ، كند مي
تعيين مصـداق و  ، »كلي در معين«در حاليكه در فروش به صورت » .تقسيم بايد به تراضي باشد

  .است» بايع«ز تعهدات ا، موضوع فروخته شده
  اموال منقول وغير منقول: گفتار سوم

غيـر  «، اين اصل مطرح بود كه اصل در اموال، است» حقوق رم«كه متأثر از » حقوق فرانسه«در 
زيرا اموال غير منقول در اختيار اشراف و نجيـب  ، فرعي است، است و مال منقول» منقول بودن

تنها امـوال غيـر   ، عموم مردم قرارداشت؛ بنابراين در گذشتهدر اختيار ، زادگان بود و ساير اموال
  .داراي ارزش زيادي نبودند، در حالي كه اموال منقول، منقول مثل زمين بود كه ارزش داشت

                                                                                                                                       
  .36ص، 28ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -1
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منقول «، يعني اصل در اموال، به عكس خود تبديل شده است، اين اصل، در حال حاضر
شود؛ بنابراين بـر اسـاس ايـن اصـل در      مگر اينكه وصف غير منقول در آن احراز، است» بودن

منقـول محسـوب   ، آن مال، اگر نتوان مالي را در زمره اموال غير منقول در آورد» حقوق فرانسه«
  1.شود مي

  تعريف و ضابطه تشخيص :بنداول
آن است كـه از  ، مال غير منقول«: را تعريف كرده است» غير منقول«مال ، قانون مدني» 12«ماده 

، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا  بواسطه عمل انسان، يگر نتوان نقل نمودمحلي به محل د
، بر اساس اين تعريـف . »به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود

وضعيت فيزيكي مال است كـه غيـر قابـل جابجـايي اسـت؛      ، »مال غير منقول«مهمترين وصف 
غير منقـول اسـت؛ البتـه    ، )مثل ساختمان و درخت(زمين متصل است بنابراين زمين و آنچه به 

تلقي كـرده  » در حكم غير منقول«مال منقول را ، قانونگذار، بايد در نظر داشت در موارد خاصي
» تبعي«و » ناشي از عمل انسان«و» غير منقول ذاتي«: قسامي شاملداراي ا، مال غير منقول. است

نـام دارد؛ غيـر   » حكمـي غيـر منقـول   «قول نيز وجود دارد كه مال غير من، است؛ همچنين نوعي
مثل زمين يا معدن كه ممكن نيست از مكاني به مكان ديگر (، غير قابل انتقال است، منقول ذاتي

مثل ساختمان كه با عمل انسـان  ، شود ميغير منقول ، به تبع عمل انسان، ؛ اما برخي اموال)برود
شود يا  لوله بكار رفته در درون سـاختمان   مياعث خرابي آن ب، به زمين متصل شده و انتقال آن

اگرچـه  ، شود؛ برخي از امـوال  ميولي باعث خرابي آن ، اگر چه ممكن است، كه جدا كردن آن
غيـر  «ليكن قانونگذار بنا به مصالحي آنها را در زمره اموال غيرمنقول قرار داده كـه  ، ذاتاً منقولند

  .شوند ميناميده » منقول حكمي
شـود و آن عبارتسـت از مـالي     مينيز مشخص » منقول«مال ، »غير منقول«با شناخت مال 

بدون اينكه به خـود يـا محـل آن خرابـي وارد     ، كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد
، اشيايي كه نقل آن از محلي به محـل ديگـر ممكـن باشـد    « :قانون مدني» 19«مطابق ماده . شود

؛ برخي اموال نيـز در حكـم مـال    ».منقول است، ا محل آن خرابي وارد آيدبدون اينكه به خود ي
  .پردازيم ميمنقولند كه در ادامه به بررسي انواع اموال غير منقول و منقول 

  انواع اموال غير منقول : بند دوم
، انواع مختلف اموال غير منقول را احصاء و تعريف نموده اسـت ، قانون مدني»  18«تا » 12«مواد
اموال در حكم «، »اموال غير منقول ناشي از عمل انسان«، »اموال غير منقول ذاتي« :عبارتند ازكه 

  .»اموال غير منقول تبعي«و » غير منقول
                                                                                                                                       
1- Schiller,op.cit,p.26. 
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  اشياء): الف
  غير منقول ذاتي -1

جـزء طبيعـت و   ، صفت غير منقـول ، كاملترين نوع مال غير منقول است، »غير منقول ذاتي«مال 
حقـوق  «قول ذاتي با توجه به اقتباس قـانون مـدني در ايـن بخـش از     مال غير من.ذات آن است

ابنيه ، چشمه آب، معدن، مثل زمين(شامل زمين و آنچه به زمين متصل ومرتبط است  1،»فرانسه
شود و همچنين است  مي، و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب است) و آسياب

 13مسـتفاد از مـاده   (يگر در زمين يا بنا كشيده شده باشدكه براي جريان آب يا مقاصد د ها لوله
زمين متصل باشد در زمـره   در واقع برخي اموال منقول نيز اگر به طور فيزيكي به). قانون مدني

آن اسـت كـه ايـن    ، علت ناميده شدن غير منقـول ذاتـي  . گيرند ميقرار 2»غير منقول ذاتي«اموال 
نقـل و  ، البته ممكن است گفته شود به لحاظ عقلي. استاموال در محل خود استقرار پيدا كرده 

عدم نقل و انتقالي كه مورد نظر است : انتقال ابنيه و آسيا غير ممكن نيست؛ در پاسخ بايد گفت
عدم جابجايي عرفي است؛ يعني همـين كـه مـردم    ، به معناي علمي و فلسفي نيست؛ بلكه مراد

  . شود ميناميده » ذاتي غير منقول«، بگويند نقل و انتقال ممكن نيست
  )عرضي ( غير منقول در اثر عمل انسان  -2

ماداميكـه  ، اين اموال. اند شود كه در بنا و ساختمان بكار برده شده مياموالي را شامل ، اين دسته
غيـر منقـول بـه تبـع عمـل      «، دربنا باشد و نقل و انتقال آن موجب خرابي آن اموال يا بنا شـود 

گـردد و در   مـي به ذات خود كه منقول است بر ، آنها را جدا كرد، بتوان حال اگر.هستند» انسان
در مالك و ضابطه تشخيص اينگونه .يابد ميصفت ذاتي خود كه منقول است را باز ، اين حالت

باشند كه ارتباط قوي بين شيء و مال غير  اي بايد به گونه، اينگونه اموال، اموال گفته شده است
كه در ديوار  اي مثل آيينه(، كامل نباشد، نحوي كه ساختمان بدون آن مال به، منقول برقرار باشد

نصب شده و يا آجرهاي تزييني بكار رفته در شومينه و يا چوبكاري بكـار رفتـه در سـاختمان    
غير منقول هستند؛ البته به شرطي كـه  ، روند مادام كه در بنا و ساختمان بكار مي، اين اموال...) و

شـود؛ بـه   » محـل آن «خود آن يـا  » خرابي«يا » نقص«موجب ، جا برداشته شوداگر آن مال از آن
يا خود آينه بشكند و يا بـا  ، جدا شود، اگر آينه از محل بكار برده شده در ساختمان، عنوان مثال

ديوار خراب گردد؛ همچنين اگر كمد ديواري از سـاختمان كنـده   ، در آوردن آن از درون ديوار
  .تخريب گردد، يا ديواري كه كمد درآن نصب شدهيا كمد بشكند و ، شود

                                                                                                                                       
و گياهـان در زمـره    هـا  بنيـه و سـاختمان  مثل ا، زمين و هرچه به زمين متصل است، »521«الي»518«بر اساس ماده » حقوق فرانسه«در  -1

 .توانند غير منقول ذاتي تلقي شوند ، ميبنابراين حتي برخي اشياء منقول، گيرند مياموال غيرمنقول ذاتي جاي 
2- les immeubles par nature. 
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در صـورتي كـه   ، نقاشي و مجسمه و امثال آنها  آينه و پرده« :قانون مدني» 14«مطابق ماده
به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يـا محـل   ، در بنا يا زمين به كار رفته باشد

غير منقول عرضي و بواسطه «، ق ذكر شدهتمام مصادي، در اين ماده»  . غيرمنقول است، آن بشود
  .است» عمل انسان

مـادام كـه چيـده  يـا درو     ، ثمره و حاصل«: دارد ميقانون مدني مقرر » 15«همچنين ماده 
منقـول  ، تنها آن قسمت، اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد. غير منقول است، نشده است

از قبيـل   هـايي  زراعت، »حاصل«وه و مراد ازكلمه مي، »ثمره«منظور از كلمه ، در اين ماده»  است
  1.متصل است، برنج و نظاير آن  است كه بواسطه ريشه به زمين، جو، گندم

آن و نهـال و   هـاي  مطلـق اشـجار و شـاخه   « :قانون مدني نيز مقرر داشته است» 16«ماده 
اديق مشـابهي  مص، در اين خصوص. »غير منقول است، مادام كه بريده يا كنده نشده است، قلمه
 .قابل ذكر است.. آسفالت و، ها جدول خيابان، نظير تير برق، هم
 2غير منقول حكمي-3

در » توقيـف امـوال  «و » صالحيت محـاكم «برخي اموالي كه در واقع منقولند ازحيث ، قانونگذار
حيوانـات و  « :قانون مـدني مقـرر داشـته اسـت    » 17«ماده. آورده است» حكم اموال غير منقول«

از قبيـل گـاو و گـاوميش و    ، آن را براي عمل زراعـت اختصـاص داده باشـد   ، ي كه مالكاشيائ
و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده ، ماشين  و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره

ازجهت صـالحيت محـاكم    ، الزم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد، از عمل زراعت
ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبـه و   جزو، و توقيف اموال

. »خانـه و بـاغ اختصـاص داده شـده اسـت      گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يـا 
مطـابق مقـررات مـال غيـر     ، توقيف آنها، اينگونه اموال توقيف شوند، بنابراين هر گاه قرار باشد

از جدا شدن ايـن  ، نند؛ قانونگذار خواسته با اين استثناءما ميمنقول است و بر روي زمين ثابت 
  .جلوگيري نمايد، اموال از زمين وزراعت و در نتيجه بالاستفاده شدن اينگونه اموال

قانون «است؛ در زمان تصويب » فرانسه«قانون مدني » 524«اين ماده در واقع ترجمه ماده 
ايـن  ، رزي بوده است و به همين لحـاظ جامعه به شدت تحت تاثير حقوق كشاو، »مدني فرانسه

: معتقدنـد » حقوقدانان فرانسـه «ماده در جهت حمايت از كشاورزان تصويب شده است؛ امروزه 
: تجاري و صنعتي نيز بايستي توسعه يابد و همچنين اظهار شده است هاي اين حمايت در زمينه

بايست  شده است؟ و ميچرا اين حمايت تنها در زمينه توقيف اموال و صالحيت محاكم مطرح 
                                                                                                                                       

  185ص، جلد اول، حقوق مدني، الدين سيد جالل، مدني -1
2- les immeubles par destination: 
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   1.در زمينه رهن و فروش نيز توسعه پيدا كند
اصـل  ، نبايد براي يك مصلحت اند نيز برخي در انتقاد به اين ماده گفته» حقوق ايران«در 

توانست جدايي اين اشياء از زمين را غير ممكـن   ميقانونگذار ، زيرا اوالً، كلي را مخدوش كرد
اين عدم جدايي را  تنها از حيث صالحيت ، احب آن كند و ثانياًگردانيده يا موكول به رضاي ص

ديگـر مثـل تقسـيم     هاي محاكم و توقيف اموال در حكم غير منقول آورده و حال آنكه با سبب
در ، ثالثـاً .ممكن است اين امـوال از زمـين جـدا شـوند    ، مال توسط شركاء يا وارثين  يا وصيت

   2ارت ارزش و اهميت آن از كشاورزي كمتر نيست؟مثل صنعت يا تج، بسياري از موارد ديگر
و » صالحيت محاكم«فقط از حيث ، قانون مدني» 17«اموال مقيد شده در ماده، به هرحال

دادگـاه محـل   ، يعني دادگاه صالح، شوند ميمحسوب » حكم مال غير منقول«در » توقيف اموال«
مطابق ، از طرف ديگر. ته استوقوع ملكي است كه اين اموال براي زراعت به آن اختصاص ياف

موجـب توقيـف منـافع آن    ، توقيـف مـال غيـر منقـول    « :قانون اجراي احكام مـدني » 103«ماده
فرضاً ادوات كشـاورزي توقيـف   ، لذا اگر در جهت درخواست طلبكار و محكوم له» .گردد نمي
ررات توقيـف  در حاليكه اگر مطابق مق، حق استفاده از آن را دارد، مالك، عليرغم توقيف، گردد

شد و در نزد شـخص ثالـث يـا     ميبايست از تصرف مالك خارج  مي، شد مياموال منقول عمل 
در صـورتي  ، »قانون اجراي احكام مـدني «همچنين مطابق مقررات . شد ميمكان امني نگهداري 

را » محكـوم بـه  «شـود كـه    مهلـت داده مـي  » مـاه  4«به مالك ، كه مال توقيف شده منقول باشد
ليكن ايـن مهلـت در خصـوص    ، رسد ميدر غير اينصورت مال توقيف شده به فروش ، بپردازد

  . باشد مي» ماه 8«، اموال غير منقول
» دو«، و براي غير منقـول شـدن ايـن ادوات   ، قانون مدني» 17«اما براي تحقق حكم ماده 

  :شرط الزم است
يعنـي مالـك   .دباشـند و ملـك ديگـران نباشـن    » مالك زمـين «اين اموال بايد متعلق به  -1

بنـابراين بايـد حاكميـت    .باشـد ) شخص حقيقي يا حقـوقي (يك نفر ، حيوانات يا اشياء و زمين
زمينـي را بـراي كشـاورزي    ، حقوقي واحدي بر مال  ومالك بر قرار باشد؛ لذا اگـر مسـتأجري  

غيـر منقـول   ، گـاو و بـذر  ، اجاره كند و گاو و بذر را از مال خود در زمين مورد اجـاره بكـارد  
  .يكي نيست، زيرا مالك زمين و مالك گاو و بذر، شود نمي

زراعـت و آبيـاري باشـند ويـك ارتبـاط فيزيكـي       » مختص«بايد ، حيوانات و ادوات -2
مشـمول ايـن مـاده    ، مناسب بين اين دو وجود داشته باشد؛ پس اگر اسبي براي  سواري باشـد 

                                                                                                                                       
1- Schiller,op.cit,p.28 

  52ص، 49ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -2
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ـ    ، شود يا چنانچه تراكتوري نمي ، راي شـخم زدن بكـار رود  هم براي همـوار كـردن راه و هـم ب
چـون ايـن حكـم اسـتثنائي     ، نكته قابل ذكـر اينكـه  . توان آن را در حكم غير منقول دانست نمي
وحـدت  ، كرد و لذا نبايستي از آن) استثناء شده( »مستثني به«بايد آن را محدود به موارد ، است

  .مالك گرفت
  حقوق غير منقول ): ب

حقوق را ، است؛بنابراين» حق مالي«خارجي است وگاه  يك شئ، »مال«گاه ، همانگونه كه گفتيم
بـه منقـول يـا غيـر منقـول      ، )يعني آنچه حق به آن تعلق گرفته( توان به اعتبار متعلق  آن مينيز 

بايد ببينيم موضوع آن حـق چيسـت؟ و   ، تقسيم كرد؛ لذا براي شناخت حق منقول يا غير منقول
 :قانون مـدني » 18«يا غير منقول باشد؛ مطابق ماده تواند منقول  مي، حق به تبعيت از موضوع آن

مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك ، حق انتفاع از اشياء غير منقوله«
از قبيـل تقاضـاي   ، از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله، غير

، با توجه به تمثيلي بودن موارد مندرج در ماده. »تتابع اموال غير منقول اس، خلع يد و امثال آن
حق وثيقه نسبت به مال غير منقـول  ، حق تحجير در اراضي موات، حق حريم، توان ميهمچنين 

را نيـز بـه ايـن مـوارد     ...) مثل حق مرتهن يا منتقل اليه در مورد معامالت بـا حـق اسـترداد و   (
  :كنيم مييني و ديني بررسي اين حقوق را در حقوق ع، براي توضيح مطلب.افزود

  در حقوق عيني -1
زيـرا اگـر حـق عينـي     ، تشخيص حق عيني منقول و غير منقول آسـان اسـت  ، »حقوق عيني«در

بـه  .غيـر منقـول اسـت   ، باشـد » غير منقول«و اگر نسبت به مال » منقول«، مربوط به منقول باشد
. غير منقـول اسـت  ، نسبت به خانهمنقول و ، از اتومبيل) بهره برداري(» حق انتفاع«، عنوان مثال

با توجه به اينكه نسـبت  ) يعني عبور آب( و حق مجري) نوعي حق ارتفاق( همچنين حق عبور
  .شود محسوب مي، لذا غير منقول، به مال غير منقول است

  در حقوق ديني -2
حق با واسطه ايست كه متعهـد لـه از طريـق متعهـد بـه حـق خـود        ، مالحظه شد كه حق ديني

منقولند و طبعاً مربـوط بـه   ، ؛ بنابراين ظاهراً به لحاظ اينكه اين حقوق مربوط به انسانندرسد مي
. حالت جداگانه بررسي كرد» سه«بايد موضوع را در ، رسد ميالبته به نظر . شوند غير منقول نمي

ا يـ ، هستند» وعده انتقال مال«حالت خارج نيستند يا » سه«كه حقوق ديني از ، قبال نيز گفته شد
  :»خودداري از انجام كار«و يا » انجام كار«
  وعده انتقال مال -2-1
دهـد كـه    مـي متعهـد وعـده   ، گويند؛ در قولنامـه  مي» قولنامه«در عرف به آن » وعده انتقال مال«
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ماه بعد  6شود ملكي را  ميمتعهد ، به عنوان مثال  متعهد طي قولنامه(موضوع مال را منتقل كند؛ 
رسد اگر حق خريدار نسـبت   ميدر اين حالت به نظر .) منتقل نمايد به صورت قطعي و رسمي

. هرچند خريدار هنوز حق عيني بر خانه نـدارد ، غير منقول است، حقي، به مال غير منقول باشد
متر زمـين خـوب از زمـين     1000همچنين اگر مال غير منقول را به نحو كلي بفروشد و بگويد 

انتقال صـورت  ، نتقل نشده باشد و قرار باشد مدتي با تاخيرفروشم و هنوز ملكيت م ميهايم را 
  .غير منقول است، حق خريدار، گيرد

  تعهد بر انجام كار يا خودداري از آن -2-2
نظـر بـه اينكـه    ، رسـد  ميبه نظر ، با توجه به اينكه متعهد بايد كاري انجام دهد، در اين صورت

هر چند مربوط بـه مـال غيـر منقـول     ، است »منقول«منقول است لذا حق مربوط به آن نيز ، كار
نظر به اينكه ، متعهد است كه نقشه ملكي را  بكشد يا ساختماني بسازد، باشد؛ لذا اگر  معماري

  .منقول است، منقول است پس حق مربوط به آن نيز، انجام كاري است و انجام كار، تعهد وي
  تعهد به تسليم -2-3

، لك بايد كاال را تسليم وتحويل نمايد و خريدار را بر مبيعگاه انتقال ملك انجام شده است و ما
زمين را بموجب سند رسمي منتقل كرده است و اكنـون بايـد   ، مالك، مسلط كند؛ به عنوان مثال

غيـر  ، رسـد حتـي اگـر موضـوع انتقـال      ميدر اين حالت به نظر ، زمين را تسليم وتحويل نمايد
متعهد به انجام دادن كاري اسـت  ، زيرا فروشنده، منقول است، ليكن اين حق ديني، منقول است

چرا كه مربوط به انجام كـار  ، منقول است، لذا اين حق، مسلط كردن خريدار بر مبيع است، وآن
  .است
  دعاوي غير منقول):  ج

در مورد دعاوي غيـر  . كند ميعليه طرف ديگر طرح ، ادعاهايي است كه مدعي، منظوراز دعاوي
، دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله«: قانون مدني مقرر داشته است» 18«هقسمت اخير ماد، منقول

منظـور قانونگـذار از دعـاوي    . »تابع اموال غير منقول است، از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن
شود را نيز در  ميعام است و لذا  دعاوي كه براي اجبار متعهد طرح ، راجع به اموال غير منقوله

از قبيل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا الزام به انتقال يـا تحويـل مبيـع    ، دهد ميخود جاي 
البتـه بايـد   . كه تابع غير منقـول اسـت  ، غير منقول يا دعوي مطالبه اجرت المثل مال غير منقول

حكـم مـال   «قانون مـدني در  » 20«مطابق ماده، مال غيرمنقول» مال االجاره«مطالبه ، توجه داشت
ايجـاد  » مـال االجـاره  «تعهـد پرداخـت   ، بـراي مسـتأجر  ، در اثر عقد اجـاره  زيرا، است» منقول
درنتيجه مـال غيـر منقـول    ، اگرچه، است» دين«اين دعوي راجع به يك ، بدين جهت، گردد مي

بـراي اينكـه   . نـه غيـر منقـول   ، باشـد  مـي » دعواي منقول«، مطالبه ثمن بيع خانه، باشد؛ همچنين
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، مال غير منقـولي ، بايد در نتيجه آن، ير منقول محسوب گرددغ، دعاوي راجع به مال غير منقول
داخل دارايي مدعي گردد و يا از حق مالكيت مال غيـر منقـولي ناشـي شـده و يـا مربـوط بـه        

توان شـامل   ميدعاوي تابع غيرمنقول را ، بدين ترتيب 1.خسارت وارده بر مال غير منقولي باشد
  :موارد زير دانست

  دعاوي تصرف -1
يـا  ) مدعي مالكيت ملك در تصرف باشد، يعني متصرف( محل نزاع باشد، اينكه مالكيتاعم از 

ملكـي را تصـرف كـرده ومتصـرف     ، يعني شخصي(اعاده وضع سابق را بخواهد، متصرف سابق
رفع تصرف او را از ملك بخواهد در حالي كه مالك نيست؛ كه اين حق را قانونگذار بـه  ، سابق

. تسليط خود را بر مال غير منقولي درخواست كنـد ، يا مدعي) دده ميخاطر تصرف سابق به او 
امانـت نـزد او بـوده و    ، همچنين تمام دعاوي مربوط به خلع يد غاصبانه و در مواردي كه مالي

رفع ، )شخصي كه مانع تصرف متصرف سابق شده است( اكنون منكر آنست و تصرف عدواني 
، )شـود  مـي مـزاحم تصـرف متصـرف سـابق      شود كه ميدعوايي كه عليه كسي اقامه ( مزاحمت

ولـي مـانع اسـتفاده از    ، كنـد  نميدعوي عليه كسي كه خودش ملك را تصرف ( ممانعت از حق
  .همه اين موارد داخل در دعاوي راجع به غير منقول است... و) شود ميمتصرف سابق 

  دعوا با موضوع تملك مال غير منقول -2
غيـر منقـول   ، بـه تبعيـت از موضـوع آن   ، ل اسـت دعوايي كه موضوع آن تملك مال غيـر منقـو  

بـه  . به شـخص اسـت  » مال غير منقول«رسيدن يك ، نتيجه اجراي آن، در اينگونه دعاوي.است
خواهد مالكيت كنوني مالك  ميكه با دعواي بطالن ( دعواي فسخ زمين و يا بطالن ، عنوان مثال

ر معامالت غير منقول كه بـا اجـراي   و عدم نفوذ د) را لغو نمايد و ملك را به خود منتقل نمايد
  2.رسد ميمال غير منقول به مدعي آن ، اين دعاوي

مسئول رسيدگي به ، كه بر اساس وقفنامه) متولي(مربوط به شخصي است ، »حق توليت«
ولـي  ، شـود  نمـي غير منقـول محسـوب   ، اگرچه به طور منطقي، اين حق، كارهاي موقوفه است

به عنـوان مثـال  اگـر كسـي بـه      (مورد توليت اموال غير منقول قانون مدني در» 18«مطابق ماده 
يعني در واقـع آن را  ، دعوي بايد در محل وقوع وقف مطرح شود) اعتراض داشته باشد، توليت

  .محسوب كرده است» غير منقول تبعي«

                                                                                                                                       
  199ص، جلد اول، حقوق مدني، الدين سيد جالل، مدني -1
، اين ديـن در حكـم منقـول اسـت    ، باشد لذا اگر كسي از ديگري طلب داشته. شود ميمنقول محسوب ، )طلبها– ها دين(اما كليه ديون -2

در حكـم منقـول   ، اين ديـن ، به او فروخته و مبلغ بيست ميليون تومان طلبكار است اي يعني اگر خانه، حتي اگر ناشي از غير منقول باشد
  .اقامه شود)دهخوان(منقول است و بايد در دادگاه محل اقامت مدعي عليه ، دعوي مطرح كند، است يا اگر موجر براي مطالبه اجاره
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  انواع اموال منقول: بند سوم
  منقول ذاتي): الف

ابليت نقل و انتقال را از محلي بـه محـل   هر شئ مادي خارجي است كه ق، گفته شد مال منقول
و خواه بـا  ) مانند حيوانات يا ربات(، خواه به خودي خود بتواند حركت كند، ديگر داشته باشد
اشيايي كه نقل آن از محلي به محل « :قانون مدني» 19«مطابق ماده) مثل كتاب(، نيروي خارجي

  » .منقول است، ارد آيدديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي و
  اموال  -1

، گيرند ميصفت غير منقول را ، به نحو تصنعي، گاه اموال منقول به طور موقت و با عمل انسان
غيـر  ، مادامي كه در بنـا بكـار رفتـه   ، كه در اين صورت، مثل آجري كه در بنا به كار رفته است

كه براي بنائي ، ل سنگ و آجر و غيرهمصالح بنائي از قبي« :قانون مدني» 22«مطابق ماده. منقولند
داخل منقـول  ، مادامي كه در بنا به كار نرفته، تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد

  » .است
توقيف اموال منقولي را در حكم غير ، اگر قانونگذار بنا به مصالحي، نكته قابل ذكر اينكه

قانون مدني » 21«چنانكه ماده، كند نميبه غير منقول اموال منقول را تبديل ، منقول نمود؛ اين امر
و آسـياها و حمامهـايي كـه در روي     ها كوچك و بزرگ و قايق هاي انواع كشتي«: دارد ميمقرر 

كه نظـر بـه    هايي توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه ميشود و  ميرودخانه و درياها ساخته 
ولي توقيـف بعضـي اشـياء    ، خل در منقوالت استدا، جزو بناي عمارتي نباشد، طرز ساختمان

ذاتـاً  ، ايـن امـوال  » .ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيـد ، مزبوره
ولي توقيف برخي از آنها نظر به اهميتي كه دارند ممكن است ترتيبـات خاصـي   ، منقول هستند

توقيف آنها ، به خاطر تجارت درياييكه ممكن است دولت  ها مثل كشتي( ، را الزم داشته باشد
  . )را تابع شرايط خاصي قرار دهد

ضمن تصريح به منقـول بـودن كشـتي از جهـت اهميـت      ) 1343مصوب (قانون دريايي 
ثبـت معـامالت مربـوط بـه كشـتي و      ، ترتيبات و قواعد مخصوصي در مورد تابعيـت ، موضوع

قانون » 24«همچنين مطابق ماده . مقرر نموده است، وضعيت فروش آن در پرداخت ديون مالك
اجباري ، ثبت كليه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به عين كشتي و همچنين منافع آن«: مزبور
   1.»است

                                                                                                                                       
 5876منتشر شده در روزنامه رسمي شماره  ،با اصالحات بعدي) كميسيون مشترك مجلسين 1343 /29/6مصوب(قانون دريايي ايران  -1

  1343مجموعه قوانين سال  ،4333صفحه  6/2/1344مورخ
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  اسناد در وجه حامل -2
، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقـام دعـوي يـا دفـاع    «: قانون مدني» 1284« مطابق ماده

، ذاتاً ماليت ندارد، تنها وسيله اثبات حق است و خود» سند«، يفطبق اين تعر» قابل استناد باشد
توان دادگاه را متقاعد كرد كه شخصـي را محكـوم بـه پرداخـت وجهـي نمايـد؛        بلكه با آن مي

  .محسوب كرد، »مال«، توان اسناد را نمي، بنابراين
كـه  ، نـد ماليـت دار ، اسنادي وجود دارند كه خود به خود، ولي امروزه با پيشرفت جامعه

يعنـي  ، »ارزش اعتبـاري «. اسكناس است كه امروزه داراي ارزش اعتباري اسـت ، نمونه بارز آن
در سـابق  .(اسـت » ارزش واقعـي «، كنـد؛ در مقابـل آن   مـي ارزشي كه دولت و حكومت ايجـاد  

ارزش واقعـي يـك بـرگ    ). طال و نقره مثل درهم ودينار داراي ارزش واقعـي بودنـد   هاي سكه
  .بخشد ميبه آن ارزش اعتباري ، ولي دولت، م استبسيار ك، اسكناس

، كه گويا متصـرف آن  اند به نحوي.. بروات و، ها سهام شركت، تضميني هاي امروزه چك
اين اسـناد بـه عنـوان    . ارزش چنداني ندارد، است؛ در حالي كه برگه آن» حق مالي«داراي يك 

است كه به متصرف آن برگه تعلق » ليحق ما«شوند و نظر به اينكه دليل وجود  ميمبادلّه » مال«
  1.آنها را از اشياء مادي منقول شمرد، توان ميپس ، دارد و قابليت داد و ستد را دارد

  منقول حكمي ): ب
قانون .است» حكم منقول«در ، كه نسبت به اشياء منقول يا غير منقول باشد» طلبي«يا » دين«هر 

از قبيل قرض و ثمن مبيـع و مـال االجـاره عـين     ، نكليه ديو«: دارد ميمقرر » 20«مدني در ماده 
و لو اينكه مبيع يا عـين مسـتأجره از   ، مستأجره از حيث صالحيت محاكم در حكم منقول است

مثـل اجـاره   (صرف نظر از اينكـه منشـأ آن منقـول بـوده     ، هر ديني، لذا» اموال غير منقوله باشد
بايـد در  ، منقولنـد و از لحـاظ صـالحيت    در حكم، )مثل اجاره آپارتمان(يا غير منقول ) ماشين

منقول «، اقامه شود كه به اين مورد) يعني كسي كه ادعا بر عليه اوست(محل اقامت مدعي عليه 
  . شود ميگفته » حكمي

  ) حقوق و دعاوي(منقول تبعي ): ج
توان استنباط كرد كه كليه حقوق عيني و دعاوي راجـع بـه امـوال     مي، قانون مدني» 18«از ماده 
دعاوي راجع بـه  ). از قبيل حق انتفاع از اموال منقول(، است» منقول«، به تبع مال منقول، منقول

اموال منقول اعم از اينكه موضوع آن اثبات مالكيت يا حق عيني ديگر و خواه مطالبه و استرداد 

                                                                                                                                       
نماينـده  ، در وجـه حامـل   هـاي  و چك ها فتهس، برواتها،  نام شركت بياسكناس و ارز و اوراق در وجه حامل و سهام  اند برخي گفته -1

آنها را در حكـم منقـول   ، اين ارزش اعتباري كه متعلق به دارنده اينگونه اسناد است. ارزش اعتباري هستند كه جامعه براي آنها قايل است
  )52ص، يتحقوق اموال و مالك، داراب پور(شود نمياشياء مادي منقول شمرده ، لذا اسناد در وجه حامل، دهد ميقرار 
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كـه  بـا اين ، همچنين حق وثيقه بر اموال منقول و ديني كه موضوع آن غير منقول باشـد ، آن باشد
» مـال منقـول  «، ولي از آنجا كه عنوان دين و تعهـد دارد ، است» غير منقول«مال ، موضوع تعهد

غير منقـول كـه ناشـي از قـرارداد اجـاره اسـت       » مال االجاره«، توضيح اينكه. شود ميمحسوب 
مال غير منقول كه بدون قرارداد بر عهده متصرف » اجرت المثل«ليكن ، آيد ميبه شمار » منقول«

  .1شود ميمحسوب » غير منقول«، گيرد مياصب قرار يا غ
  2)منقول از پيش(منقول قراردادي): د

توسعه » حقوق ايران«ولي در  3،مطرح شد» دكترين فرانسه«توسط » منقول از پيش«مفهوم اموال 
وصف منقول ، اين است كه به طور ارادي به اموال غير منقول، چنداني نيافته است و مراد از آن

ليكن توافق طـرفين بـر   ، است كه فعالً بر روي درخت است هايي د؛ مثال سنتي آن ميوهداده شو
اصـوالً وصـف غيـر    ، با توجه به اينكه هنوز از درخـت جـدا نشـده    ها انتقال آنهاست؛ اين ميوه

بنـاي طـرفين بـر منقـول بـودن آن اسـت؛       ، ليكن با توجه به اصل حاكميـت اراده ، منقول دارد
  .بر اساس اراده طرفين است، دسته از اموال غير منقول به منقولورود اين ، بنابراين

اين است كه اين توافـق تنهـا نسـبت بـه طـرفين قـرارداد قابـل        ، نكته مهم در اين مسأله
  . بالاثر است، و نسبت به اشخاص ثالث، اجراست

  موارد مشتبه: بند چهارم
مشكل اسـت كـه   ) نقول بودنمنقول يا غير م(شناخت ماهيت آن ، در برخي از حقوق و دعاوي

اسـت  » حق سرقفلي«و » حقوق مالكيت ادبي و هنري و معنوي«و » حق شريكان«، از آن جمله
  .پردازيم ميكه در ادامه به بررسي آنها 

  حق و سهام شريكان در شركت): الف
مثالً يكـي ممكـن اسـت    ، آورند مي» سهم الشركه«مالي به عنوان ، هر يك از شركاء، در شركت

آيا بايد سـهم شـريك   ، و ديگري اتومبيلي را به عنوان سهم الشركه بياورد؛ در اين حالت  مغازه
  دانست؟» منقول«و سهم شريك دوم را » غير منقول«اول را 

قـانون  «گاه شركت بر اساس ، تفكيكي صورت گيرد، ها بايد در مورد شركت، براي پاسخ

                                                                                                                                       
با عنايت به تعاريفي كه از اموال غيـر منقـول و   «  :هيئت عمومي ديوان عالي كشور 5/9/63مورخ  31مطابق رأي وحدت رويه شماره  -1

شود كـه قانونگـذار بـين دعـوي مطالبـه       ميآن چنين استنباط » 20« از ماده ، قانون مدني به عمل آمده»  22الي  12«اموال منقوله در مواد 
در غير مورد عقـود  ، مربوط به غير منقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آنوجوه 

قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صالحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهومـاً از  ، و قراردادها
قـانون آيـين دادرسـي مـدني قـرار      » 23« منقول دانسته است كه نتيجتاً دعاوي اخيرالذكر تحت شـمول حكـم مـاده     دعاوي راجع به غير

  .گيرد مي
2- Meuble par anticipation 
3- Frejavill.M,Des meubles par anticipation,these,paris,1927 cite par 



 حقوق اموال و مالكيت     72

» شخصـيت حقـوقي  «ه در اين حالت ك، گويند» شركت مدني«شود كه به آن  ميتشكيل » مدني
پـس اگـر سـاختماني بـه     ، تابع آن مالي است كه آورده اسـت ، شود؛ و حق شريك تشكيل نمي

  .است» منقول«، حق، غيرمنقول و اگر اتومبيلي آورده، عنوان سهم الشركه آورده است حق
شخصـيت  «داراي ، تجـاري بـه محـض تشـكيل     هاي مثل شركت، ها اما برخي از شركت

كند؛ يعني اموال وارد دارايـي   ميدارايي مستقل از دارايي شركاء پيدا  ، شوند وخود مي »حقوقي
شود در ايـن   ميجزو دارايي شركت ، شود و كليه اموال شركاء به عنوان سهم الشركه ميشركت 
مگـر اينكـه   ، شـود  تعلق دارد و از ملكيت شركاء خارج مي، همه اموال به اين شخصيت، حالت

دد كه در اين صورت هر شريكي نسبت به سهم خـود درامـوال شـركت ونـه     شركت منحل گر
چـه مـالي را بـه عنـوان سـهم      ، بنابراين صرفنظر از اينكه شركاء. مالي كه آورده است حق دارد
تنها حقـي كـه شـركاء نسـبت بـه شـركت       ، )منقول يا غير منقول(الشركه به شركت تقديم كنند

» منقـول «، توان  به تبعيت از موضوع آن مين حق را حق بردن سود ازشركت است كه اي، دارند
  .شمرد

» منقـول «خصوصـي و دولتـي را بايـد     هـاي  تمام اوراق بهادار صادره از شركت، بنابراين
  .دانست

  حق كسب وپيشه): ب
هرگاه يك تاجر با فعاليت خوب و با صداقت و امانت عمل نمايـد و  ، چنانكه توضيح داده شد

باعث شهرت و معروفيت ملكـي گـردد و موجـب شـود تـا مشـتريان       ، تبا ارائه كاالي با كيفي
كـه بـه آن    شـود  ميداراي ارزشي ، آن مكان، زيادي براي خريد كاال به آن مكان مراجعه نمايند

  1.شود مياطالق » حق كسب و پيشه«
  در حكم منقول است يا غير منقول؟، حال سوال اين است كه اين حق
بايد بـه  ، لي براي شناخت منقول يا غير منقول بودن حقطبق يك نظر با توجه به اصل ك

  2.است» حق غير منقول«بنابراين ، است» ملك«، موضوع آن مراجعه كرد و موضوع اين حق نيز
تـالش  ، آنچه موجب معروفيـت وشـهرت ملـك شـده    : از طرف ديگر شايد بتوان گفت

                                                                                                                                       
» 1376«در قانون روابط موجر و مستاجر درسـال  ، غير شرعي اعالم نمودند كه گرفتن حق كسب وپيشه را) ره(با توجه به فتواي امام -1

دهنـد ولـي    نمـي حكم به حق كسب وپيشـه   1376بعد از سال  هاي حق كسب وپيشه معتبر دانسته نشد واكنون نيز قضات در مورد اجاره
االن در جامعه چيزي به . دهند ميكسب وپيشه حكم به حق ، باشد را به علت وجود حق مكتسب» 1376«كه قبل از سال  هايي اجاره نامه

گيرد تا او را در اولويت قرار داده و ملك را به او واگذار نمايد  ميمطرح است و آن پولي است كه مالك از مستاجر » حق سرقفلي«عنوان 
لـذا  ، براي او صـرفه نـدارد  ، ره ملكمبلغ هنگفتي به شهرداري داده ومبلغ ناچيز اجا، و از طرفي مالك براي اجازه استفاده تجاري از ملك

بايد سرقفلي را بـه نـرخ روز    ميمالك ، گيرد و هرگاه مستاجر بخواهد ملك را تخليه نمايد ميمبلغي را به عنوان سرقفلي در ابتداي اجاره 
  .گويند» حق سرقفلي«اين حق را اصطالحا ، به او بدهد

  49ص ، حقوق اموال و مالكيت، داراب پور -2
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مربـوط بـه   ، اين حـق ، ذاشخص تاجر بوده و خود ملك به تنهايي اين ارزش را نداشته است؛ ل
، توان غيـر منقـول شـمرد    نميحق بر مشتريان دائم و كار وفعاليت انسان است و عمل انسان را 

  .شمرد» منقول«بايد آن را ، قرار گرفته و مثل قسمت قبل» حقوق معنوي«بنابراين در زمره 
ب مصـو (در زمينه حق كسب و پيشه يا تجارت بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر 

وضـعيت و  ، گيـرد و عنصـر عمـده آن    ميحقي است كه به تبع اجاره به مستأجر تعلق ، )1356
هر چند كـه كـار و فعاليـت و    ، موقعيت ملك و شرايط اجاره و مالكيت مستاجر بر منافع است

توان گفت حق مزبـور در شـمار    ميلذا ، آيد ميحسن شهرت مستأجر نيز از عناصر آن به شمار 
  . 1است» حكم غير منقول«و در  اموال غير منقول

، كـه در واقـع  ) 1376مصوب (به مفهوم قانون روابط موجر و مستأجر» حق سرقفلي«اما 
، كنـد  مـي است كه مالك آن را به مستأجر واگـذار  » حق تقدم در انتفاع«يا » حق تصرف«نوعي 

ر حقيقـت از  دهد و بيشتر مربوط به ملـك و د  مييامستأجر با شرايطي به مستاجر بعدي انتقال 
حكم غيـر  «در ، نه ثمره كار و فعاليت و حسن شهرت مستأجر، آثار مالكيت عين يا منافع است

  . بودن آن دارند» منقول«عقيده به ، هر چند برخي 2.است» منقول
  آثار و فوايد تقسيم : بند پنجم

ار عملـي  آث. در تعيين رژيم حقوقي بر آن دو مال موثر است، تشخيص مال منقول و غير منقول
  :شود ميشود كه به آنها اشاره  ميمهمي بر اين تقسيم بار 

  مختلف تملك در اموال منقول وغير منقول هاي روش ):الف
، بخواهـد  كـه  تصرفي و هرگونه دارد اختيار در را مال كه است كسي» اليد ذو«، در فقه و حقوق

اطـالق  » يـد « بـه  ،شـئ  بـر  شـخص  و اقتـدار  سـلطه ، توضيح با اين، باشد داشته آن در تواند مي
  3.شود مي

 اشـياء  بـر  اسـتيال  و كه سيطره مردمي غالباً چون، نظر معتبر اين است كه در اموال منقول

 را آنها و رجوع كنيم »غالب «موارد  به، در موارد ترديد پس بايد، مالكند حكم در يا مالك، دارند

 عنـوان  بـه  تصرف« :قرر داشته استقانون مدني م »35«ماده 4.بدانيم حكم مالك در يا مالك نيز

                                                                                                                                       
  .139ص ، 1389، نشر ميزان، ج اول، دوره مقدماتي حقوق مدني، سيد حسين، صفايينقل از  -1
  .74ص ، حقوق اموال، جعفري لنگرودي -2
 76ص، اسالمي علوم در نو هاي نشر انديشه، تهران، )مدني بخش (فقه قواعد، سيدمصطفي، محقق داماد -3
يعنـي  ( مقابـل  فـي  املالكيـه  االيدي غلبه هي و احلجيه مالك ان :دان گفته »يد رساله «در »اصفهاني محقق مرحوم« مانند بعضي -4

مـالكي   ايـادي  غلبـه  را يد نحوه كاشفيت ايشان، بنابراين..)است غيرمالكي برابر در مالكي ايادي غلبه همان ما  عقيده به بنا، يد حجيت مالك
گيرنـد   ايـراد مـي   »اصـفهاني  محمدحسين شيخ «مرحوم نظريه هب، »شيرازي مكارم ناصر«العظمي  اهللا آيه چون ديگري دسته، ليكن .دانند مي

اما مبناي طبع اوليه اين  .است آن اوليه طبيعت اقتضاء كه است امري آن، االولي طبعها يقتضيها ...صاحب مالكيت از يد كاشفيت«:ومي گويند
 مالكيـت  ذهنيـت ، امـروزي  بشـر  مثـل  هـا  انسـان  آن هكـ  دهـيم  احتمال توانيم مي، نماييم تصور را بشر اوليه زندگي و ها انسان اگر است كه
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عبـارت از  ، تصـرف ، در اين معنا. »شود ثابت آن خالف اينكه مگر ،است مالكيت دليل ،مالكيت
بـه نحـوي كـه    . كه انسان در مقام اعمال حق خود بر مـال دارد » عرفي«تسلط و اقتداري است 

ونگـذار در شـرايط   بنـابراين قان 1.متصرف را با عنوان صاحب حق و مالك بر مال بدانـد ، عرف
 اسـناد  ثبت با تصويب قانون داند؛ اما مي» مالك«متصرف مال منقول را ، خاصي در اموال منقول

در ، »يد 2اماريت« اعتبار، اصالحي آن »147« و »22« و با توجه به مواد، )1310 مصوب(امالك و
 »22«همـاد  اول قسـمت  بر اسـاس  چنانكه .يافت كاهش حدودي تا »غيرمنقول اموال«خصوص 

 دولـت تنهـا  ، رسـيد  ثبت به امالك دفتر در قانون مطابق در ملكي كه، امالك و اسناد ثبت قانون

همچنين به لحاظ اهميت اموال غير . خواهد شناخت مالك، شده ثبت او اسم به ملك كه را كسي
سـند  «بايـد داراي  ، كليه اراضـي و امـالك  ، مقرر گرديد، منقول و جلوگيري از اختالفات ملكي

صورت » رسمي«نقل و انتقال اينگونه اموال نيز بايد به صورت ، باشند و بر اين اساس 3»سمير
تـا زمانيكـه انتقـال رسـمي صـورت      ، )46و  22مـواد  (گيرد و حتي مطابق مقررات قانون ثبت 

  . 4همه ادارات و محاكم بايد صاحب سند رسمي را مالك بدانند، نگيرد
نيز بين اموال منقول و غير منقول تفاوت وجود  بر اين اساس در خصوص اثبات مالكيت

مگر اينكه خـالف آن  ، شود ميمالك تلقي ، متصرف به نحو قانوني، دارد؛ در مورد اموال منقول
صـاحب  ، اصوالً كسي كه سند رسمي به نـام اوسـت  ، اما در مورد اموال غير منقول، ثابت گردد

  .مگر اينكه خالف آن اثبات گردد، شود ميمال شناخته 

                                                                                                                                       
 اسـتفاده  آن از، كننـد  اراده وقـت  هـر  كـه   تـا  دسـترس نداشـته   در همـواره  را خـود  نيـاز  مـورد  اشـياء  و خوراك، با وجود اين  .اند نداشته

و  داشـتند  سـيبي  اگـر ، بـه عنـوان مثـال   ، كردند مي حيازت و حفاظت را خود مورد احتياج اشياء، نياز قدر به نيز ها انسان آن، بنابراين.نمايند
 و فيزيكـي  و تصرفات يد وضع از تدريج به، مالكيت مشخصه كه بينيم مي ايام به مرور شدند البته مي مانع، بگيرد را آن خواست مي ديگري
 بـدون  و باشـد  نسـاك ، جهان ديگر طرف در خودش و داشته باشد اي خانه دنيا سوي يك در شخصي است ممكن و شود مي خارج ابتدايي

 آدميـان  همـواره ، بوده است دست با مالكيت منشاء چون حال هر در .است آن مالك، قانوني و قراردادي طور به، باشد او يد در ملك اين كه

 محقـق ( .رسد نظر اول بـا حقـوق امـروز تطـابق بيشـتري دارد      به نظر مي، نظريه دو اين در تأمل با.اند نموده مترتب »يد «بر را مالكيت آثار

 ).298 صص، همان، شيرازي مكارم ناصر العظمي آيه اهللا از نقل به، يد قاعده رساله، اصفهاني
  .205ص ، حقوق مدني، ...حبيب ا، نقل از طاهري -1
دليـل برامـري شـناخته    ، اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظـر قاضـي  «: قانون مدني» 1321«مطابق ماده  -2

  ».شود مي
اسنادي كه دراداره ثبت اسناد وامالك يا  دفاتر اسناد رسمي يـا در  «:سند رسمي را چنين تعريف كرده است، قانون مدني» 1287«ماده  -3

  »رسمي است، نزد ساير مامورين رسمي در حدود صالحيت آن هاو بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد
دولـت فقـط كسـي را مالـك     ، همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر اسناد به ثبت رسيد«  :د و امالكقانون ثبت اسنا» 22« مطابق ماده  -4

ثبـت اسـناد اختيـاري اسـت مگـر در      «  :قانون ثبت مقرر داشته است» 47«و » 46« مواد» .شناسد كه اين ملك به نام او ثبت شده است مي
كليـه معـامالت راجـع بـه      -2امالكي كه قبالً در دفتر امالك ثبت شـده باشـد     كليه عقود معامالت راجع به عين يا منافع -1 :موارد ذيل

در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي موجود بـوده و وزارت عدليـه   . حقوقي كه قبالً در دفتر امالك ثبت شده است
ع به عين يا منافع اموال غير منقولـه كـه در دفتـر امـالك ثبـت      كليه عقود و معامالت راج -1 :ثبت اسناد ذيل اجباري است، مقتضي بداند

  ».صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه -2. نشده
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  رمنقولياموال منقول و غ فيتوق :)ب
  اموال منقول فياصول مربوط به توق -1

 اريرا در اخت يمال، هياگر محكوم عل، مالك بودن است ليدل، تصرف مال منقول با توجه به اينكه
 هيـ محكـوم عل  ريـ كـه در تصـرف غ   ياست كه مال خود اوست و لذا اموال نياصل بر ا، داشت
مگـر  ، دكـر  فيـ تـوان آن را توق  نميتعلق ندارد و ، محكوم عليهبه است كه  نياصل بر ا، است

امـوال منقـول    فيتوقاصوالً ، در اموال منقول .كند يرا مالك معرف هيمحكوم عل، متصرف نكهيا
محـل سـكونت و محـل كـار      يوقتـ  شود؛ ميمحكوم عليه انجام  محل كار ايدر محل سكونت 

 مكـان  آنموجـود در  و اموال  هيو اثاث ليوسااست كه  نياصل بر ا، مشخص باشد هيمحكوم عل
 ياسـت كـه امـوال خـود را نگهـدار      نيـ عرف و عادت بـر ا  رايز، است هيمتعلق به محكوم عل

  .كنند مي
، قابل بازداشت اسـت ، و در تصرف هر كس يدر هر محل هيموال منقول محكوم علالبته ا
  .او باشد تيبر احراز مالك يقرائن كاف نكهيمشروط بر ا

  رمنقولياموال غ فيقتو -2
، يسلسـله اقـدامات ثبتـ    كيـ با اموال منقول متفاوت است و بـا   كامالً، رمنقولياموال غ فيتوق

، جملـه را از  ملـك مشخصات ، رمنقوليمال غ فيتوق يواحد اجرا برا .گيرد توقيف صورت مي
  .دينما ميو به اداره ثبت محل اعالم  نيبه طرف اتيخصوص گريو د يپالك ثبت

ملـك از   فيـ اداره ثبـت پـس از اعـالم توق   ، هيملك ثبت شده به نام محكوم عل در مورد
 نيـ بـا ا  .كنـد  مينموده و به قسمت اجرا اعالم  ديمراتب را در دفتر امالك ق، جانب واحد اجرا

صـادر   تيـ سند مالك، ملك يممكن است برا. كند ميمصون  يهر نقل و انتقال زملك را ا، اقدام
 فيـ صـورت توق  نيدر ا، باشد هاي قانوني و مهلت مواعد انيدر جر ينشده باشد و پرونده ثبت

نقـل   ضتواند در معر نميگردد و ملك  مي ديق يو در پرونده ثبت يدر دفتر امالك بازداشت، ملك
  .رديو انتقال قرار گ
 ايـ كرده باشـد   سپريثبت را  انيجر، ينقاط كشور ممكن است امالك اشخاص يدر برخ

دراداره  نيبنابرا، باشندثبت نكرده  يهنوز تقاضا يول، پرداخته نيزم يآبادافراد به ، يدر موارد
شـرط  ، بازداشت است بلاز دو شرط قا يكيبا كه  ستين اي سابقه، گونه امالك نيثبت هم از ا

به موجب حكم  هيشرط دوم؛ محكوم عل، تصرفات مالكانه داشته باشد، در آن هياول؛ محكوم عل
  .مالك شناخته شود يينها

حفاظت از آن سـاده تـر از مـال     يول، هم مانند اموال منقول است رمنقوليمال غ يابيارز
 شود ميداده  ليمتصرف ملك تحو ايموقت به مالك ، فيبعد از توق رمنقوليمال غ، منقول است
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  .دهد ليتحو، گرفته ليملك را همانطور كه تحو، موظف است و او
همـان  ، نيشـود و امـ   مي نييتع »نيام«، نقولم ريموجود در مال غ ديعوا فيدر مورد توق

  .دوش مي نيدر مورد اموال منقول معكه است  »حافظ«
امـوال غيـر منقـول مـولي     ، خود يا امر ديگري هاي حق ندارد براي هزينه» قيم«همچنين 

قانون  1241ماده (مگر با اجازه دادستان، مثل صغير را بفروشد) كسي كه بر او واليت دارد(عليه
  ).مدني
  تملك خارجيان :)ج

» ايران«توانند در  نميخارجيان ، 1طبق قانون مدني و ساير قوانين عادي، به لحاظ مصالح سياسي
در حـالي كـه چنـين محـدوديتي در     ، مثل خانه يا زمين را تملك كنند، آزادانه اموال غير منقول

مصوب (» اتباع بيگانه استمالك«البته استثنائاً طبق آيين نامه خصوص اموال منقول وجود ندارد؛ 
و » شغل«، »سكونت«توانند براي  مي، اقامت دائمي داشته باشند، خارجياني كه در ايران، )1328

يعنـي اينكـه در كشـور    ، »رابطه متقابل«اموال غير منقول را تملك نمايند؛ مشروط به ، »صنعت«
ن مقدار ملك را عمالً مالـك  حق استمالك داشته و بتوانند الاقل هما» ايرانيان«، متبوع بيگانه نيز

هيأت دولت به افرادي كـه بـه صـورت مـنظم در     ، البته ممكن است به صورت استثنايي، شوند
اجازه خريد مـال غيـر منقـول بـراي     ، فصلي داشته باشند هاي مسافرت، سنوات متعدد و متوالي

گـري نيـز   ؛ همچنين اگر معاهده دي2الزم را صادر نمايد هاي سكونت شخصي با رعايت تناسب
تملك صورت گيرد؛ امـا بـه طـور    ، ممكن است بر اساس آن، بين ايران و كشوري برقرار شود

   3.ندارند، حق تملك امالك را در ايران، بيگانگان، كلي
  در حق شفعه :)د
توانـد در   مـي حقي براي شريك ملك مشاع اسـت كـه   ، )به ضم شين وسكون فاء( »حق شفعه«

، سهم را مالك شـود ، با دادن وجه به خريدار آن، بفروشد سهم خود را، صورتي كه شريك وي
، يعنـي خانـه  ، تنها در مورد اموال غير منقول، اعم از اينكه خريدار راضي باشد يا خير؛ اين حق

  4.ممكن نيست، ممكن است و در مورد  اموال منقول.. معدن و زمين و
                                                                                                                                       

كنند از هر جهـت تـابع    مياموال غير منقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا :دارد ميقانون مدني مقرر » 8« ماده  -1
  »قوانين ايران خواهد بود

  317ص ، 1387، انتشارات ميزان، تهران، 1ج ، الملل خصوصي حقوق بين، محمود، سلجوقي: اطالع بيشتر ركجهت  -2
حـق دارنـد بـا    ، اتباع هر يـك از طـرفين متعاهـدين   «:دارد ميقرارداد اقامت بين دولت ايران و آلمان در اين خصوص مقرر » 6« ماده  -3

متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقول را تحصيل  وتصرف و نقل وانتقال نمـوده  در خاك طرف ، متابعت از قوانين و نظامات جاريه
راجع به حقوق و اموال غير منقوله موافقت شد كه اتباع آلمان در خـاك ايـران مجـاز نيسـتند امـوال غيـر       ، و يا به معرض فروش بگذارد

  .»صيل يا تصرف يا تملك نمايندتح، غير از آنچه براي سكونت و شغل و يا صنعت آنها الزم است، منقوله
حصه خود را به ، بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك، هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي«  :قانون مدني» 808«مطابق ماده  -4
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  در صالحيت :)ه
، كننـد كـه در صـالحيت آنـان باشـد      ميدگي تنها به دعاوي رسي، مراجع قضايي در دادگستري

امـا در مـورد امـوال    ، صالحيت رسيدگي به دعوي را دارد، »خوانده«اصوالً دادگاه محل اقامت 
دادگـاه  ، اگر اختالفي در مورد مالكيت يا حقوق مربوط بـه آن رخ دهـد  ، مثل زمين، غير منقول

در ، حتي اگـر طـرفين اخـتالف   ، صالحيت رسيدگي به آن را دارد» غير منقول«محل وقوع مال 
جاي ديگري ساكن باشند؛ اين امر به اين دليل است كه اگر  قاضـي يـا كارشـناس يـا نيـروي      

يـا  ، حاضر شوند به سـهولت بتواننـد حضـور يابنـد    ، انتظامي بخواهند در محل مال غير منقول
  1.سريعتر انجام شود، استعالمات

  مت ممانعت از حق و مزاح، دعاوي تصرف عدواني): و
وسـپس بـه   ) خواه واقعاً مالك باشد يا خيـر (ملكي را صرفاً در تصرف داشته باشد، هرگاه كسي
آن ملـك را از تصـرف شـخص اول خـارج نمايـد؛ قانونگـذار بـه        ، شخص ديگري، هر دليلي

شـخص  ، حق داده تا با مراجعه به دادگستري وبدون نياز به اثبات مالكيـت خـود  ، متصرف اول
اخراج نمايد كه ممكن است از طريق دادخواسـت  ، سابق خود» تصرف«اس دوم را صرفاً بر اس

قانون آئين دادرسـي دادگاههـاي   » 161«مطابق ماده 2.رفع مزاحمت يا رفع تصرف عدواني باشد
ممانعت از حـق  ، در دعاوي تصرف عدواني«: »1379«الب در امور مدني مصوب عمومي و انق
قبل از خارج شدن ملك از ، وضوع دعوا حسب موردخواهان بايد ثابت نمايد كه م، و مزاحمت

در تصرف و يا مورد اسـتفاده او بـوده و بـدون    ، تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت
دعـواي  «، بـدين ترتيـب  » .رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است

دعاوي تصرف «در حاليكه ، مه شودممكن است در مورد اموال منقول يا غير منقول اقا» مالكيت
ايـن حمايـت از   .مخـتص امـوال غيـر منقـول اسـت     ، »مزاحمت«و » ممانعت از حق«، »عدواني

  .  است» نظم عمومي«به دليل حمايت قانونگذار از ، متصرف مال غير منقول

                                                                                                                                       
ايـن  . لـك كنـد  شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تم، قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند

  ».گويند ميحق شفعه و صاحب آن را شفيع ، حق را
دعـاوي مربـوط بـه امـوال غيـر      «  :)1379مصـوب  (قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني » 23«مطابق ماده  -1

شـود كـه مـال     ميدر دادگاهي اقامه تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن ، ممانعت از حق، مزاحمت، اعم از دعاوي مالكيت، منقول
   » .اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد، غير منقول در حوزه آن واقع است

رفع تصرف ، قانونگذار ابتدائاً از شخص دوم: در پاسخ بايد گفت! ممكن است فرد اول غاصب بوده و واقعاً شخص دوم مالك باشد؟ -2
ملـك  ، ه باشد حق دارد با طرح دعواي اثبات مالكيت و در صورت صدور حكـم بـر مالكيـت   ادعاي مالكيت داشت، كند وسپس اگر او مي

چرا از همان ابتدا به مالكيت ايشان توجه نشود تا هر كس كـه مالـك بـود را بـر زمـين      ، ممكن است سوال شود.  خود را در اختيار گيرد
اموال غير منقول تنظيم شـده ومخصـوص امـوال غيـر منقـول       اين مقررات به خاطر ارزش تصرف در: مستقر سازند؟ در پاسخ بايد گفت

  .است 
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  درتجاري بودن): ز
، نيستند» جارتيت«، خريد و فروش اموال غير منقول به هيچ وجه، »قانون تجارت«طبق مقررات 

زيرا خريد وفروش اين گونه اموال با سـرعت در معـامالت تناسـب نـدارد؛ بنـابراين مشـمول       
، باشند و تنهـا خريـد وفـروش امـوال منقـول      نمي» 1311«مقررات قانون تجارت مصوب سال 

معامالت غير منقـول بـه هـيچ وجـه     « :قانون تجارت» 4«شوند؛ مطابق ماده ميتجاري محسوب 
» 2«خريد وفروش اموال منقول بر اساس بنـد اول مـاده  ، ؛ در مقابل»شود نميسوب تجارتي مح

پـردازد ولـو    مـي از اعمال تجاري است و كسي كه به معامالت اموال غير منقول ، قانون تجارت
داد وسـتد امـوال غيـر    ، مگر اينكـه قـانون  ، شود محسوب نمي» تاجر«، معامالت با اهميت باشد
از ، در زمينـه سـاخت و سـاز آپارتمـان    ، تجاري بداند؛ به عنوان مثال منقول را در زمينه خاصي

كه به قصد ساخت خانه و آپارتمان و  هايي آيد كه شركت ميبر » ها قانون تملك آپارتمان«ظاهر 
مصوب ( ها قانون تملك آپارتمان» 5«مطابق ماده. تجارتي هستند، شوند تشكيل مي، محل كسب

قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان » 20«ماده  انواع شركتهاي موضوع« :)1343
از انجـام سـاير   ، شـود  مـي به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ، و محل كسب

 هـاي  كليـه فعاليـت  ، ؛ همچنـين ».اند معامالت بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوع
 هـاي  بر خالف شـركت ، معامالت غير منقول باشدحتي اگر مربوط به ، سهامي عام هاي شركت
مثـل خريـد وفـروش امـالك     ، حتي اگر در مورد غير تجاري، شوند ميتجاري محسوب ، ديگر
  .باشند

  در حق ارتفاق): ح
حقـي  ، ارتفـاق « :قانون مـدني » 93«مطابق ماده. مخصوص اموال غير منقول است» حق ارتفاق«

مجاور يكـديگر باشـند و مالـك زمـين     ، ملك هرگاه دو. »در ملك ديگري، است براي شخص
ايـن حـق   ، بـراي او ، جز عبور از ملك مجاور نداشته باشد اي چاره، براي رسيدن به ملك خود

باشـد؛   مـي » حق ارتفـاق «يكي از مصاديق بارز ، وجود دارد كه از ملك مجاور عبور كند كه اين
 .فاق توضيح داده خواهد شدمصاديق ديگري هم دارد كه در مبحث حق ارت، البته حق ارتفاق
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  1درارث زوجه :)ط
و سـهيم كـردن زوجـه در    )  1387مصـوب بهمـن  (قانون مـدني   »948«و »946«با اصالح مواد 

قـانون  . از اموال شوهر به وجـود آمـد   » ارث زوجه«گيري در حقوق  تحول چشم، قيمت زمين
عين و قيمت زمـين محـروم و   زن را از ،     »فقهاي اماميه«به پيروي از نظر  )1307مصوب (مدني 

زمـين نيـز مشـمول    ، با اصالح مواد فوق. دانست  تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي
، مند و از عين آن زن از قيمت اموال غير منقول بهره، در عين حال. سهم زن از اموال شوهر شد 

ستيفاي از عـين امـوال   اصالحي نيز كماكان بر حق زن از ا »948«اگرچه در ماده . محروم است 
رسـد   اما بـه نظـر مـي   ، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تأكيد شده است، غير منقول

اي كه از شوهر داراي فرزنـد اسـت و زوجـه بـدون فرزنـد قائـل بـه         قانونگذار بايد بين زوجه
   2.دانست  شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي تفكيك مي

                                                                                                                                       
ـ .»مي برد و نه از عـين آنهـا   زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث«  :بدين نحو بود»1387«سال  مدني قبل از اصالح قانون» 947«ماده  -1 ه ب

البتـه تـا   . بـود به اندازه سهم خود شـريك   درختان در آن يا نمي برد و معادل قيمت بناي احداثي اين ترتيب زن از زمين و بهاي آن ارث 
مـواد  ، 6/11/1387در تـاريخ  ، زن حق عيني تبعي بر آن اموال داشت و بر ساير طلبكاران مقدم بود، شد نميزماني كه اين قيمت پرداخت 

ارث مي برد و زوجه ، موال زوجهزوج از تمام ا« :چنين مقرر شد» 946«و در ماده  قانون مدني حذف گرديد» 947«اصالح و ماده  مربوطه
اعـم از عرصـه و اعيـان ارث مـي      يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول، بودن زوج در صورت فرزنددار

  .»باشد ميسهم زوجه يك چهارم از كليه اموال ، در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد. برد
، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسـالم و ايـران  ، حسين، مهرپور(يخ ميراث قبل از اسالم و بررسي اديان الهي با نگاهي اجمالي به تار -2

، حقوق مدني، سيد علي، شايگان( و قوانين كشورهاي اروپايي تا كمي قبل از يكصد سال اخير )17ص، 1370انتشارات اطالعات ، تهران
كه با زن به عنوان يك )  214ص ،1378، انتشارات صدرا، تهران، مجموعه آثار، رتضيم، و مطهري ،264ص، 1375، انتشارات طه، قزوين

بايد به احكام افتخارآميز اسـالم در مـورد مسـائل    ، كردند و هيچگونه استقالل مالي براي زن قائل نبودند كاال و جزئي از تركه برخورد مي
قـانون مـدني   .)  376ص ، 1377 .دارالكتـب االسـالمي   ، تهران ،1ج ، مونهبرگزيده تفسير ن، ناصر، مكارم شيرازي.( مالي زن مباهات كرد

در اين . احكام ميراث زوجين را بيان كرده است  949تا  940ش كه مبتني بر فقه اماميه تنظيم شده است در مواد. هـ  1307ايران مصوب 
سوره مباركـه نسـاء احكـام     176، 12، 11 ،7ويژه آيات  در آيات قرآن به. ميزان و اموال موضوع ارث زوجه بيان شده است، مواد شرايط

و سهم هر يك از وراث بر اساس مصالح واقعي بشـر تعيـين شـده    . ارث مانند ساير احكام در اسالم بر علم و حكمت الهي استوار است
تركه و در صـورت عـدم   ) نثم(زوجه در صورت وجود اوالد براي ميت يك هشتم ، قانون مدني»  938و  927و  913«برابر مواد . است

ربع تركه و در صـورت  ، زوج نيز در صورت وجود اوالد براي ميت. برد  تركه شوهر خود را مي) ربع (وجود اوالد براي ميت يك چهارم 
باشـد  قانون مدني در صورتي كه زوج تنها وارث همسر خـود  » 949« برابر ماده. برد  عدم وجود اوالد براي ميت نصف تركه زوجه را مي

برد بقيه تركه شـوهر در حكـم    را مي »927«زن فقط ربع مذكور در ماده ، همه تركه متعلق به اوست اما در صورت انحصار تركه به زوجه
ارث ، آوري اموال تمليكي قانون تأسيس سازمان جمع»  3«يعني راجع به حاكم است و برابر ماده  »866«مال بالوارث و تابع مقررات ماده 

 )1307مصـوب  (قانون مدني ايـران  »  947و  »946«به موجب مواد ) 381ص ،1386، باختر( .ر اختيار ولي فقيه و حاكم است بالوارث د
حكم اين مواد از بين نظرات مختلفي كـه  . برد و از عين يا قيمت زمين محروم بود  االرث خود را فقط از قيمت ابنيه و اشجار مي زن سهم

حكومت اين نظر در مجموعه قانــون  . منطبق با نظر مشهور است برگزيده و مورد تصويب قرار گرفته است در بين فقهاي اماميه مطرح و
طرح يك فوريتي اصـالح مـواد قـانون    ، سيدعلي، اي خامنهآيه اهللا ( مدني در هشتاد سال گذشته با اظهار نظر صريح يكي از فقهاي معاصر

پايـان  ، » 947«و حـذف مـاده   »948«و  »946«و به دنبال آن اصالح مواد) 3ص ،1386 2005شماره چاپ ، مجلس شوراي اسالمي، مدني
اما به دليل مغايرت با شرع مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگرفـت پـس از   ، كليد خورد 1382ايده اصالح مواد مذكور در سال . پذيرفت

طرحـي از طـرف تعـدادي از     »1386«بـار در سـال    ايـن ، بـانوان  در ديدار با تعـدادي از ) ظله دام(رهبر معظم انقالب اسالمي   بيان ديدگاه
بـه  ) 302ص ،1384، مجموعه نظريات شـوراي نگهبـان  . ( از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشت »1387«نمايندگان ارائه و در سال 

با ايـن توضـيح كـه زن از     برد موجب مواد اصالحي جديد زن نيز همانند شوهر از كليه اموال منقول و غير منقول شوهر خويش ارث مي
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تـا تصـويب    1387قانون مـدني در بهمـن مـاه سـال      »946«فاصله بين تصويب ماده  در
قانون مدني اين سؤال مطرح بود كه اجـراي مفـاد قـانون جديـد يعنـي      » 946«تبصره ذيل ماده 

مندي زوجه از قيمت اموال باقيمانده از شوهر متوفاي خود در حـاالت زيـر چـه حكمـي      بهره
را شدن قانون جديد اتفاق افتاده است و تركه تقسيم شـده اسـت   االج ـ فوت قبل از الزم1؟دارد

االجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است ولي تركه هنـوز تقسـيم نشـده     ـ فوت قبل از الزم2.
اگرچـه قانونگـذار بـا    . االجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده اسـت   ـ فوت بعد از الزم3. است 

مرداد هشتاد و نه به ابهامـات پاسـخ    26نون مدني در تاريخ قا» 946«الحاق يك تبصره به ماده 
هايي در مباني اين مصوبه كه بـر حسـب اتفـاق بـا      ليكن از نظر صاحب نظران هنوز ترديد، داد

قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران و عـدم    » 95و  94«هاي مقرر اصول سپري شدن مهلت
با توجه به اصول كلي . وجود دارد ، تبديل شداالجرا  وصول نظر شوراي نگهبان به قانوني الزم

منـدي   ذكر شده و وحدت مالك رأي وحدت رويه مذكور در مورد سرايت يا عدم سرايت بهره
االجرا شدن قانون جديد بايـد نظـر منفـي داد و يـا      هاي قبل از الزم زن از قيمت زمين به فوت

اي  ند كـه از آن هـم نتيجـه   منتظر رأي وحدت رويه جديد در صورت صـدور آراي متناقض ما
در پايان پاسخ به اين سئوال خالــي از لطـف نيسـت كـه چنانچـه      . رود  غير از اين انتظار نمي

االجرا شـدن قانون فـوت   زوجه خارجي داراي شوهر ايراني باشد و شوهـر ايراني بعـد از الزم
يعني قانون ايـران از   و حاكميت قانون متبوع متوفي »967«زوجه خارجي به استناد ماده ، نمايد

  1.شـود مند مي كليه اموال منقول و قيمت اموال غير منقول بهره

                                                                                                                                       
توسعه اين نظر به ارث بردن زوجه داراي فرزند از شوهر از عين اموال غير . گردد مند مي عين اموال منقول و قيمت اموال غير منقول بهره

كه اگر چه از ظاهر  استدالل اصلي پيروان مشهور اين است.اما اين نظر مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت. منقول زوج نيز مورد انتظار بود
شود ليكن ظاهر قرآن با روايات وارده تخصيص خورده و  مندي زوجه از تمام ما ترك استنباط مي بهره) سوره مباركه نساء  12آيه ( قرآن 

 ،حلـي ، فخـرالمحققين .  402ص، 1375، مكاسب، مرتضي، انصاري . (توان استناد كرد  نمي، به عموميت قرآن گرچه در ظاهر باقي است
، جواهرالكالم، محمدحسن، نجفي.  240ص  ،1387، العلميه المطبعه، قم ،4ج ، الفوائد في شرح اشكاالت القواعد ايضاح، محمد بن حسن

برد و در اين امـر فرقـي    رسد كه زن نيز همانند شوهر از جميع ماترك زوج ارث مي به نظر مي )211ص  ،1368، دارالكتب، تهران ،39ج 
، اي خامنـه  ،329ص، ق.هــ   1419، محقـق حلّـي  ( اند  ر خود صاحب فرزند باشد كه برخي از بزرگان به آن نظر دادهبين زني كه از شوه

اين نظر نيز از عموم آيـه  . باشد  نمي، و زني كه از شوهر خود صاحب فرزند نيست)  241ص، ق.هـ 1389، ؛ المطهرالحلّي 3ص  ،1386
در مقام ترجيح ابتدا موافقت با كتاب مقدم ، روايات و ضرورت تقدم روايات موافق با كتاب با توجه به تعارض موجود در. مستفاد است 

سـيد  «مرحـوم  ) 178ص  ،1381 . سـمت  ، تهـران ، ارث، خليـل ، اي قبلـه . (شود  شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه مي داشته مي
مندي زن از منزل مسكوني متوفي و حتي قيمت زمـين   مبني بر عدم بهره» اماميه«پس از طرح نظر » االنتصار«در كتاب » الهدي مرتضي علم

كند كه زوجه تنها از عين خانه محروم است ولي قيمت خانـه   نظر خود را بيان مي، و فقط استحقاق دريافت قيمت ساختمان و ادوات آن
، سيدمرتضـي  ، الهـدي  علـم . ( كنـد   استناد مـي ، رده استك» حبوه«گيرد و به همان استداللي كه در مورد  بايد براي وي مورد محاسبه قرار 

   )همان، ؛ مهرپور 301ص ، ق 1391الحيدريه  منشورات المطبعه، نجف، االنتصار، بن الحسين القاسم علي ابي
تحول نتيجه فقـه  اين . مند گشت  از قيمت زمين هم بهره، بود  بهره به موجب اين قانون زوجه كه تاكنون از عرصه اموال غير منقول بي -1

سوره مباركه نساء و حمل روايات بـر   12همراه با پاي بندي به اصول و با استفاده از اطالق آيه ، پوياي اماميه است كه با استفاده از مباني
ي كـه در  با توجه به نظريات مختلفـ . داند  زوجه را مستحق دريافت قيمت اموال غير منقول مي، محروميت زوجه از عين اموال غير منقول
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  2و قيمي 1مثلي: گفتار چهارم
 تعريف: بند اول

» قيمـت «منسـوب بـه   ، »قيمي«و كلمه ، يعني شبيه و نظير است، »مثل«منسوب به » مثلي«كلمه 
در تعريف مثلي و قيمي تعاريف  ).شود ميتاء از آن حذف ، در عربي با اتصال ياي نسبت(است

مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبـارت  « :قانون مدني» 950«اما مطابق مادة ، زيادي وجود دارد
ماننـد  ، آن نوعـاً زيـاد و شـايع باشـد    ) جمع نظير(و نظاير) جمع شبيه( مالي است كه اشباه ، از

  .»باشد ميي با عرف معذالك تشخيص اين معن، حبوبات و نحو آن وقيمي مقابل آن است
 اي مانند هم باشند به گونـه  3،هرگاه دو چيز از حيث قيمت و اوصاف و اعراض، بنابراين

هـر يـك را بتـوان بـه     ) كيلو برنج 100به عنوان مثال  تعهد به تسليم ( كه در مقام اجراي تعهد
شـود   ميگفته » حقوق فرانسه«در  4.هستند» مثلي«، آن دو مال، جاي ديگر به طلبكار تسليم كرد

است و » مثلي«، آن مال، هرگاه مالي بر اساس وصف وكيفيت بتواند جايگزين مال ديگري شود
  5.باشد مي» قيمي«الَا 

آن اوصافي بايد مثل هم باشند كه عامل اصلي رغبت مردم باشند و ، نكته قابل ذكر اينكه
، ر تومـاني كهنـه و نـو   به عنوان مثال اسـكناس هـزا  ، مثل هم باشند، الزم نيست تمامي اوصاف

مثـل هـم   ، اگرچه به لحاظ كهنـه و نـو بـودن   ، يكي هستند، زيرا به لحاظ ارزش، هستند» مثلي«
يكسـان  ، چون به لحـاظ ارزش ، مثلي نيستند، ولي سكه بهار آزادي طرح جديد و قديم، نيستند
  .نيستند

                                                                                                                                       
قانونگذار به ، مطرح است) عين يا قيمت ( مندي زوجه از اموال غير منقول  مندي يا عدم بهره فقه اماميه در موضوع مورد بحث يعني بهره

مندي زوجه داراي فرزند از عين اموال غير منقـول نيـز اگرچـه در     بهره. مندي زوجه از قيمت اموال غير منقول تمايل پيدا كرده است بهره
دو فصـلنامه علمـي   ، تحول ارث زوجـه ، محمد حسن، صادقي مقدم :نقل از(. كم قانون نيامده است با مباني ذكر شده سازگارتر است ح

  )شماره دوم، 1391، دانشگاه پيام نور، پژوهشي دانش حقوق مدني
1- Fongible 
2- Non fongible 

ذات و ماهيت ، منظور از جوهر. شود اشاره مي» عرض«و » جوهر«به  بندي هاي ماده در يك تقسيم در فلسفه در خصوص بيان ويژگي -3
صورت ظاهري است ، »عرض«كه عبارتست از مايع بودن يا جامد بودن يا گاز بودن و منظور از   مثل عنصر وجودي شيئ، اي است شيئي

دو چيـز را از  . سرخ رنگ را تصـوركنيم  جسميمثالً  .مثل ابعاد و رنگ و شكل و صورت يك كتاب، كه قابليت رؤيت و مشاهده را دارد
 اين كه رنگي وجود دارد كه وابسته و قائم به اين جسم اسـت و ايـن جسـم محـل و     و ثانياً اين كه جسمي هست اوالً: كنيم ميآن درك 

ي باشد تا رنگ يعني بايد جسم، احتياج به جسم دارد، البته معلوم است كه رنگ در تحقق و وجود خود .زيرنهادي است براي اين سرخي
آن ، ابدا محتاج نيست؛ يعني اگـر رنـگ سـرخ از جسـم زدوده شـود     ، يابد؛ در حالي كه جسم به رنگ عارض بر آن گشته و در آن تحقق

جسـم  ، رفته و رنگ ديگري جانشين آن گردد اگر رنگ سرخ از بين، از سوي ديگر. افتد و باز هم جسم است نميجسم از جسميت خود 
، رنـگ ، بنـابراين  .از ميان خواهـد رفـت  ، رنگ سرخ يا هر گونه رنگي كه داشته، نابود شود در حالي كه اگر جسم، ستدر هر حال باقي ا

قائم به خود باشد و براي تحقق به چيزي ديگـر   وجودش، آنچه مانند جسم. قائم به چيزي نيست، اما جسم، قائم و وابسته به جسم است
. شـود  مـي خوانـده  » عرض«، وجودش وابسته و قائم به چيزي ديگر باشد، مانند رنگ شود و آنچه ميناميده  »جوهر«، احتياج نداشته باشد

  .بود »ارسطو«، كسي كه مفهوم جوهر را وارد در فلسفه كرد اول
  41صفحه ، 34ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -4

5- Schiller,S,op.cit,p37 
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، ن مال ديگريمورد نظر باشد و نتوا، خود ماهيت آن، مالي است كه در عرف، »قيمي«اما 
مثـل  (نتوان مثل آن را پيدا كـرده و بجـاي آن تحويـل داد؛    ، بجاي آن قرار داد و اگر تلف شود

  .)ساعت قديمي و حيوانات خاص، عتيقه جات
تاثير زيادي در مثلي يا قيمي شدن مال دارد؛ لذا يـك ظـرف   ، البته عرف و زمان و مكان

يـا يـك اتومبيـل    » قيمـي «، شـد و در مشـهد  مثلي با، ممكن است در اصفهان، منبت كاري شده
، قيمي، بنابراين. مثلي و در تهران قيمي باشد يا بالعكس، ممكن است در كيش، لوكس خارجي

مثل آن به راحتي ، بلكه همينكه، نه آن چيزي است كه به هيچ وجه در عالم وجود نداشته باشد
  .قيمي است، پيدا نشود يا در آن شهر و سرزمين نباشد

  فايده تقسيم: مبند دو
  در جبران خسارت): الف

ايـن  ، خسارتي به شخصـي وارد شـود  ، تلف گردد و به عبارت ديگر، توسط شخصي، اگر مالي
ايـن اسـت   ، »جبران خسارت«شود؛ اولين مرحله در » جبران«بايد توسط زيان زننده » خسارت«

كيـف  ، اگـر شخصـي   برگردانده شود؛ لذا» صاحب مال«تهيه شده و به » مثل مال تلف شده«كه 
يه و بايد مثل همان را ته مي، ديگري را بسوزاند يا مفقود نمايد يا شيشه خانه همسايه را بشكند

بايـد قيمـت آن    ، تلف شود و مثل آن در بازار پيـدا نشـود  » مال قيمي«به زيانديده بدهد؛ اما اگر
گفته شـده كـه   ) متبعد قي، اول مثل(در توجيه اين روش1.محاسبه و به زيانديده پرداخت شود

در مـواد   2.كند و با عدالت سازگارتر اسـت  ميخسارت زيانديده را جبران ، بهتر، جبران به مثل
دليل نبوده و نشـان   بي، رسد اين تقدم ميمقدم شده است؛ به نظر ، قانون مدني نيز مثل بر قيمت

   3.از تقدم جبران به مثل بر قيمت است
  در اجراي قرارداد): ب
، باشد؛ چنانكه عين خاص و معيني باشـد » مال قيمي«، اگر موضوع قرارداد، »رارداداجراي ق«در 

مـال  «، اما در صورتي كه موضوع قرارداد، جهت اجراي تعهد تحويل گردد، تنها بايد همان مال
                                                                                                                                       

  406و405ش، غصب و استيفاء، 2ج، هريضمان ق، خارج از قرارداد هاي الزام، كاتوزيان:رك -1
كه مورد استناد حقوقدانان و » فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماعتدي عليكم«:فرمايد مياز قرآن كريم است كه  اي آيه، مستند آن -2
بـر ضـمان قيمـي داللـت     برخي معتقدند روايات به طـور مطلـق   ، به عنوان مثال. البته نظرات در اين خصوص زياد است.باشد مي» فقهاء«

در » يغرم قيمه الدارو ما فيها«:آمده است، در خصوص كسي كه خانه و اثاثيه ديگري را آتش زده بود) ع(در روايتي از حضرت امير . دارند
، ...روح ا، خمينـي : (ك.ر.در حالي كه در خانه اموال مثلي وقيمـي وجـود داشـته اسـت    ، اين روايت حكم به ضمان قيمي داده شده است

  .)403ص، 1ج، كتاب البيع
غاصب بايد مال معضوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد « :قانون مدني مقرر داشته است»  311« ماده  -3

در مـورد   همـان قـانون  »  329« و در مـاده  » .مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهـد 
بايد ، اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد« :تخريب بنا مقرر داشته است

  ».از عهده قيمت برآيد
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فروخته ، »كلي في الذمه«همچنانكه مالي با تعيين وصف وجنس ومقدار به صورت ، باشد» مثلي
مشروط بـه اينكـه از   ، تحويل دهد، ند هر مالي كه آن اوصاف را داشته باشدتوا متعهد مي، شود

  .نوع معيوب نباشد
مالكيـت  ، به محض انجام بيـع ، همچنين در فروش مال قيمي كه معموالً عين معين است

كـه در  » كلـي فـي الذمـه   «در حالي كـه در بيـع بـه صـورت     ، شود ميآن مال به خريدار منتقل 
انتقـال مالكيـت پـس از تعيـين و تحويـل مـال صـورت        ، يابد ق ميتحق، خصوص اموال مثلي

بايـد دريافـت    مـي زيـرا آنچـه او   ، خريدار نگران تلف مال نيست، گيرد؛ در اين نوع قرارداد مي
فروشنده مثـل آن را ملـزم بـه تحويـل بـه      ، مال مثلي خواهد بود كه در صورت تلف آن، نمايد

  .خريدار است
 2و قابل بقاء 1نياموال مصرف شد: گفتار چهارم

 ضابطه تقسيم: بند اول
كـه اسـتفاده از آنهـا     ها خوردني، به عنوان مثال، روند ميبرخي ازاموال به محض استفاده از بين 

يا هزينه كردن پول كه استفاده از آن با از دسـت دادن  ) مادي(همزمان است، با از بين رفتن آنها
ديگـر   اي گويند؛ اما دسته مي» مصرف شدني«ال امو، به اينگونه اموال، مالكيت حقوقي آن است

دوچرخه و لباس؛ البته اين امـوال نيـز   ، خانه، مثل زمين، توان استفاده از آنها را تكرار كرد ميرا 
از بين بروند؛ ، ولي به نحوي نيستند كه با اولين استفاده، روند ميبه مرور زمان فرسوده و ازبين 

  .گويند مي »قابل بقاء«به همين جهت به آنها 
  فايده تقسيم: بند دوم
فوايد و آثاري در حقوق دارد كه بـه شـرح زيـر    ، »مصرف شدني«و » قابل بقاء«به » مال«تقسيم 
  :است
  در قراردادها): الف

تواننـد موضـوع     نمـي ، لذا اينگونه اموال، روند مياز بين ، پس از استفاده» مصرف شدني«اموال 
استرداد مال مورد استفاده است؛ به عنوان مثـال در قـرارداد    قراردادهايي واقع شوند كه مستلزم

بايد عين ، مستأجر، كند و پس از پايان مدت اجاره ميمنافع مالش را واگذار ، مالك عين، اجاره
و الَـا  ، را بر گرداند؛  بنابراين بايد مالي به اجاره واگذار شود كه بتوان از آن با بقاء عين بهره برد

» باطل«قرارداد اجاره ، مال از بين رود، ره داده شود كه به محض استفاده از عيناگر مالي به اجا
قـانون مـدني   » 46«مـاده ، نيز به همين كيفيت اسـت » انتفاع«و عقد » عاريه«خواهد بود؛ در عقد 

                                                                                                                                       
1- Consomptible 
2- Non consomptible  
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حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار  شود كه استفاده از آن بـا  «: مقرر داشته است
اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يـا غيـر منقـول و مشـاع باشـد يـا       ، ن باشدبقاي عين ممك

قانون » 58«ماده . 1قانون مدني نيز همين مقرره ذكر شده است» 637«و» 471« و در مواد» مفروز
فقط وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن « :دارد مينيز مقرر » وقف«مدني در مورد 

  » مشاع باشد يا مفروز، از اينكه منقول باشد يا غير منقول اعم، منتفع شد
  در نفقه): ب

اموال مصرف شـدني  ، اگر زوج، دهد ميبه زوجه » نفقه«به عنوان ، در خصوص اموالي كه زوج
تواند  نميبه او بوده است و بعداً » تمليك مال«، مراد و مقصودش، را در اختيار زوجه قرار دهد

اباحـه  «منظـور او  ، ولي اگر اموال قابل بقائي را در اختيارش قرار دهد، ايدمثل آن را استرداد نم
تواند آن را پـس بگيـرد و مـال ديگـري را در صـورتي كـه از        ميبوده است و لذا زوج » انتفاع

، مالك آن نيست و در صورت وقوع طالق، جايگزين آن نمايد و لذا زوجه، مصاديق نفقه باشد
  .ن را نمايدتواند ادعاي مالكيت آ نمي
  در هداياي نامزدي): ج

بـدون  ، اگر يكي از زوجين، دهند ميزوجين به يكديگر ، در مورد هدايايي كه در دوران نامزدي
، به طرف ديگر داده شود، نامزدي را بر هم بزند آن اموال بايد از طرف بر هم زننده، عذر موجه

توانـد امـوالي مثـل گـل و      نمي و لذا زوجاما طبعاً اموالي قابل استرداد است كه قابل بقاء باشد 
توانـد در   هـر يـك از نامزدهـا مـي    «: قـانون مـدني  » 1037«شيريني را مسترد نمايد مطابق ماده 
هدايائي را كه به طرف ديگـر يـا ابـوين او بـراي وصـلت      ، صورت بهم خوردن وصلت منظور

   2.»...منظور داده است مطالبه كند 
  الاثر اراده در اين امو: بند سوم

، نمـود؛ بـه عنـوان مثـال    » قابل بقاء«برخورد مال ، توان با مال مصرف شدني مي، »توافق«گاه با 
شمعي را از ديگري عاريـه بگيـرد   ، ولي اگر شخصي، است» مصرف شدني«ذاتاً يك مال ، شمع

قابل بقاء محسوب شده ، طبق توافق طرفين، آن مال، تا آن را براي تزيين سفره عقد استفاده كند

                                                                                                                                       
» 637« و مطابق ماده » ممكن باشد  عين مستأجره با بقاي اصل آن براي صحت اجاره بايد انتفاع از«  :قانون مدني»  471« مطابق ماده  -1

، منفعتي كه مقصود از عاريه است. تواند موضوع عقد عاريه قرار گيرد ، ميهر چيزي كه بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد«  :همان قانون
عقدي است كه بموجب آن احـد طـرفين بـه طـرف     ، ريهعا«: همان قانون» 635«و مطابق ماده » منفعتي است كه مشروع و عقاليي باشد 

  ».دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود ديگر اجازه مي
مـاده مربـوط بـه    . گوينـد  مـي » نشان« ،حالت آشنايي قبل از عقد است كه اصطالحاً در عرف، معناي نامزدي در حقوق، توضيح اينكه -2

، 76پـاييز  ، نشر دادگسـتر ، مختصر حقوق خانواده، سيد حسين، صفايي:رك...(اقي مانداما مقررات آن ب، نامزدي پس از انقالب حذف شد
  .)به بعد 30ص
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همسايه شمعي ، اما اگر هنگام رفتن برق، رود نميمال از بين ، زيرا ديگر با استفاده مزبور، تاس
، نوع اسـتفاده او بـراي روشـنايي و مصـرف مـال اسـت و در اينجـا مـال        ، بگيرد تا روشن كند

  . شود ميمحسوب » مصرف شدني«
مالي كه قابل توان با  ميحال سوال اين است كه آيا عكس آن هم ممكن است؟ يعني آيا 

گاهي اموال قابل بقاء را بـراي  ، برخورد مال مصرف شدني را نمود؟ در دنياي امروز، بقاء است
لـذا ايـن   ، استفاده كنند، مثل اينكه اتومبيل را براي از بين بردن آن، كنند مياز بين بردن استفاده 
  .امر نيز ممكن است

  
  مالك   تقسيم اموال به اعتبار اختصاص آنها به :مبحث دوم

اين ويژگـي ممكـن   ، اين قابليت را ندارند تا موضوع حق شخص واقع شوند، بسياري از اموال
بعضـي از امـوال اسـت كـه قابـل      » طبيعـت «، اولين عامـل  :است ناشي از عوامل مختلف باشد

تواند آن را به خود اختصاص دهد؛ همچنـين   نميمثل آب وهوا كه هيچكس ، اختصاص نيست
شوند و امكان انتقـال   نميموضوع حق واقع ، يل ارتباط جدانشدني از شخصبرخي اموال به دل

مثـل حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري و اختـراع پـس از        ، و اختصاص آن به افراد وجود ندارد
باشند؛ دسته ديگري از اموال وجود دارند كـه   ميمربوطه كه متعلق به جامعه  هاي گذشت مهلت

امكـان اختصـاص آنهـا وجـود نـدارد؛      ، فع عموم مردمبه لحاظ در خدمت قرار گرفتن جهت ن
تواند موضـوع حـق    نمي، اموالي كه بر طبق حقوق اداري براي منافع عمومي در نظر گرفته شده

  ....وجنگل هاو ها مثل ساحل دريا و جاده، افراد خصوصي قرار گيرد
لكيـت  ما«بـه آنهـا    اموال يا متعلق به افراد خصوصي هسـتند كـه  ، در يك تقسيم حقوقي

مالكيت «ت نظارت دولت هستند كه به آنها شود و يا متعلق به دولت يا تح ميگفته » خصوصي
باشـد و هـيچكس بـه صـورت      مـي و يا متعلق به عموم مـردم و جامعـه   ، شود ميگفته » دولتي

شـود؛ البتـه گـاه     مـي گفته » مالكيت عمومي«را ندارد كه به آنها  ها انحصاري حق تصرف در آن
» مشتركات عمـومي «و » اموال دولتي«برند كه شامل  اي عام به كار ميي را در معنمالكيت عموم

تـوان   مـي در واقـع  . گيرد ميرا در بر » اموال غير خصوصي«شود و به طور كلي  مي» مباحات«و 
ملك عموم «؛ برخي 1اموالي كه مالك خصوصي ندارند و متعلق به شخص خاصي نيستند: گفت
( توانند مالك خصوصـي داشـته باشـند    ند از آن استفاده نمايند و نميتوان مياست و همه » مردم

تواننـد آنهـا را تملـك      مـي و برخـي هنـوز مالـك ندارنـد ولـي اشـخاص       ) مشتركات عمـومي 
                                                                                                                                       

نامـه كارشناسـي ارشـد حقـوق      پايـان ، ها و مراتـع و رسـيدگي بـه آن    دعاوي راجع به جنگل، حسن، اسدي: ك.براي توضيح بيشتر ر -1
   26تا 14صص ،1390خرداد، دانشگاه پيام نور، شمس... به راهنمايي  دكتر عبدا، خصوصي
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ولـي بـا   ، است و در اختيار افراد نيست» حكومت اسالمي«و برخي در اختيار ، )مباحات(نمايند
توان اموال غير خصوصي يا عمومي  مي؛بنابراين )الانف(توان آنها را مالك شد  ميشرايط خاصي 

  :را به چهار دسته تقسيم كرد
  مجهول المالك -4انفال        -3مباحات          -2اموال و مشتركات عمومي       -1

  اموال و مشتركات عمومي: گفتار اول
 تعريف اموال عمومي: بند اول

اسـت و كسـي حـق اسـتفاده اختصاصـي و      اموالي است كه در اختيار عمـوم  ، »اموال عمومي«
انحصاري از آن را ندارد؛ تملك خصوصي آنها ممنوع بوده و امكان نقل و انتقـال آنهـا وجـود    

  1.ندارد
يكسان پنداشـته  » اموال دولتي«و ) مشتركات عمومي(»اموال عمومي«ممكن است مفهوم 

به دو گونـه  ، دولت است اموالي كه در اختيار، زيرا، در حالي كه اين تصور صحيح نيست، شود
مالـك آن  ، »شخصـيت حقـوقي  «است و دولت بـه عنـوان   » دولت«مختص ، است؛ برخي اموال

كه بـه  ، مثل اموال اختصاصي و شبيه حق مالكيت افراد بر اموالشان است، اين اموال.اموال است
تابع مقررات براي استفاده عموم نيست و ، اين دسته از اموال دولتي. گويند مي» اموال دولتي«آن 

هيچگونـه  ، به عنوان امين ملَت ها اعضاي دولت يا مديران شركت.راجع به اموال عمومي نيستند
كند؛ اين اموال از  مياين اموال اختصاصي را به نام خود ثبت ، دولت، حقي در اين اموال ندارند

هبه بـه   ،تصاحب اموال بالوارث، خريد اموال براي دولت، طرق مختلفي مثل ملي شدن اراضي
  . آيد مينفع دولت وغيره بدست 

است؛ اداره ايـن  » مشتركات عمومي«اموال و ، ديگر از اموال در اختيار دولت اي اما دسته
اسـت كـه اصـطالحاً    اگرچه در اختيار دولت است ولي براي اسـتفاده مـردم مهيـا شـده     ، اموال
آنهـا را اداره  ، كه بـر آنهـا دارد  لذا دولت از جهت واليتي ، گويند مي» بيت المال«به آن » فقه«در
متعلق بـه عمـوم و بـراي    ، ؛ اينگونه اموال..و ها موزه، ها جاده، پلها: كند نظير اين اموال است مي

» مشتركات عمومي«استفاده عموم است و كسي حق استفاده انحصاري از آن را ندارد كه به آن 
قابليت نقـل وانتقـال را ندارنـد و    ممنوع است و ، گويند؛ تملك خصوصي اينگونه اموال مينيز 

اين اموال نيز حسب مـورد بـه دو   . كند اين اموال را اداره مي، دولت تنها به عنوان نماينده مردم

                                                                                                                                       
متعلّق بـه مسـلماناني اسـت كـه     : زمين عراق چه حكمي دارد؟ امام فرمودند: سؤال شد) ع(در رابطه با مالكيت عمومي از امام صادق  -1

 اند نيا نيامدهآيند؛ بلكه مسلماناني كه هنوز آفريده نشده و به د مياكنون هستند و همچنين مسلماناني كه پس از اين به دين مبين اسالم در 
هو لجميع المسلمين لمن هـو  : سئل ابو عبداللّه عليه السالم عن السواد ما منزلته؟ فقال: به سند صحيح از محمد حلبي روايت شده است(

  )213ص، 12ج ، وسايل الشيعه، حرّعاملي ...اليوم و لمن يدخل في االسالم بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد
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  :شوند ميدسته تقسيم 
  اموال براي مصالح عموم): الف

به نحوي است كه براي اسـتفاده عمـوم اسـت و بـه ملكيـت خصوصـي در       ، ذات برخي اموال
گاه دولت مالي را براي اسـتفاده عمـوم   ، از طرفي.. .) و ها ساحل دريا و رودخانهمانند (آيد نمي
پـس  ، )دهد ميشهرداري فضاي سبزي را براي استفاده عموم قرار ، به عنوان مثال(دهد؛  ميقرار 

كند چه مالي به منظور مشتركات عمومي مـورد بهـره بـرداري     ميگاه دولت است كه مشخص 
  1.قرار گيرد

  براي مصالح خاص اموال): ب
آنها را بـراي اختصـاص بـه    ، ها قرار داده و آن بنگاه هايي برخي اموال را در اختيار بنگاه، دولت

مثل راه آهـن يـا بيمارسـتان دولتـي كـه هريـك در       ، دهند ميدر اختيار مردم قرار ، يك خدمت
  .كند مياختيار سازمان ونهاد خاصي است كه به سود عموم استفاده 

چراكه نهادهـاي  ، گيرند نميقرار » اموال دولتي«در مقابل » اموال عمومي«، نكهنكته مهم اي
» 45«مـاده . اموال عمومي و اختصاصي دارنـد ، نيز ها ديگري نيز كه دولتي نيستند مثل شهرداري

اعم از منقـول و  ، ها اموال شهرداري«: دارد ميمقرر ) 1346مصوب (ها  آيين نامه مالي شهرداري
امـوال اختصاصـي   . امـوال اختصاصـي و امـوال عمـومي    ، شود دو نوع تقسيم ميبه ، غير منقول
از قبيل اراضي و ، دارد ها اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آن، شهرداري

اموالي است كه متعلق به شـهر بـوده و بـراي    ، اموال عمومي شهرداري. ابنيه و اثاثيه و نظاير آن
  »...ها خيابان، مانند معابر عمومي، فته استاستفاده عموم اختصاص يا

حفاظت از اموال عمـومي شـهرداري و آمـاده و    «: قانون مذكور آمده است» 46«در ماده 
بـه  ، مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها

غير قابل نقل و انتقال بودن ، بنابراين مالك و معيار عمومي بودن اموال» ..عهده شهرداري است
  .و ممنوع بودن استفاده اختصاصي از آن هاست و نه دولتي يا غير دولتي بودن آن

  فايده تشخيص: بند دوم
اين اسـت كـه قابـل تملـك توسـط افـراد نيسـت و        ، فايده شناخت اموال و مشتركات عمومي

  .آيد ميهمچنين آثار ديگري دارد كه در ادامه 
  لك خصوصيممنوعيت تم ):الف

شود كـه   مياين نتيجه حاصل ، قانون مدني» 26«و» 25«، »24«و با استفاده از مواد ، به طور كلي

                                                                                                                                       
  .65ص ، وال و مالكيتام، نقل از كاتوزيان -1
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لـذا  ، نيسـت » قابل تملـك «، قابل تملك خصوصي نبوده و از طرف طلبكاران دولت، اين اموال
ت راه از وزار، مبلغي بابت سـاخت جـاده  ، مثالً اگر پيمانكار، توقيف آنها نيز امكان پذير نيست

توانـد   نمـي ، تواند جاده را توقيف كند يا اگر شخصي از شـهرداري طلـب دارد   نمي، طلب دارد
  .پاركي را توقيف كند تا آن را بفروشد

 »44«اصل ، در خصوص واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي» 1384«البته در سال 
ي پرداختـه  حقـوق  جهت ساختار اقتصاد كشور از انيبه ب، رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس

بخـش   تيـ و فعال تاسـ  »يدولتـ «، رانيـ اقتصـاد ا  انيـ كه بن بود شده ديتاك، اصل نيدر ا. است
  .شود يم رفتهيدست پذ نييعنوان مكمل و پا به يخصوص

نظـر   ديـ اصـل تجد  نيـ در ا يا هيـ غابال يطـ ، »1384« در خرداد سال، مقام معظم رهبري
. ندمجـاز شـمرد  ، اقتصـاد  يانيـ و بن يباالدست يها را در بخش يبخش خصوص تيو فعال ندكرد

بـه   رانيـ كالن اقتصاد ا يها بخش يرا كه مربوط به واگذار هيابالغ نيا »ج«بند، سال بعد ايشان
از  يمـ يعظ يهـا  بخش، رييتغ نيا يبا اجرا. فرمودندابالغ ، به دولت زيبود را ن يبخش خصوص

به بخش خصوص واگـذار خواهـد   ، گردد يرا شامل م راناقتصاد اي ٪80كه رانيا ياقتصاد دولت
  .مثبت داشته باشد يو اجتماع يآثار گسترده اقتصاد تواند مي شد كه

بـا   يهمـاهنگ  يرا بـرا  رانيـ ا ياقتصـاد  راتييتغ نياساس ا، اغلب احزاب و كارشناسان
( از كارشناسـان   گريد يبرخ، يياز سو .دانند يمناسب م يرشد اقتصاد شيو افزا ياقتصاد جهان

 يساز شـكاف طبقـات   نهيرا زم نآو  بودهمخالف  تراييتغ نيبا اساس ا) قرار دارند تيدر اقلكه 
  .دانند يم رانيگسترده در ا

خـارج از مـوارد صـدر اصـل     ، ديجد ياقتصاد تيحق فعال دولت، بر اساس اين ابالغيه
از  يدارو بهره بـر  يقبل يها تيشامل تداوم فعال( تيرا ندارد و موظف است هرگونه فعال »44«

برنامـه پـنج سـاله چهـارم      انيـ حـداكثر تـا پا  ، نباشد »44«صدر اصل نيرا كه مشمول عناو) آن
 يردولتـ يغ يو عمـوم  يو خصوصـ  ياونتعـ  يها به بخش) تكاهش فعالي ٪20حداقل  انهيسال(

  .واگذار كند
، بـر بـورس   ديبا تأك يمعتبر و سالم واگذار يها از روش استفاده، در خصوص واگذاري

 يبرابر برا يها فرصت جاديا، يشفاف اطالع رسان انيجر يبرقرار، يواگذار التيتشك تيتقو
بـه   يابيبزرگ در بورس بـه منظـور دسـت    يها سهام شركت يجياز عرصه تدر يريبهره گ، همه

  1.مد نظر بوده است، سهام هيپا متيق
                                                                                                                                       

بـر   يكشـور مبتنـ   يبا توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاد :ا.ا.ج يقانون اساس»  44اصل  يكل يها استيس »ج« بند -1
  :ساله كشور 20در چارچوب چشم انداز  ييو فقرزدا يعدالت اجتماع ياجرا
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  اداره شدن توسط دولت وحاكم اسالمي): ب
اسـت؛ اخـتالف اسـت كـه آيـا        اي ركات عمومي چه رابطهدر اينكه رابطه دولت با اموال ومشت

  :مالك است يا خير؟ در اين خصوص نظراتي مطرح است، دولت
  مالكيت اداري -1

بـر ايـن   . نوعي مالكيت محدود دارد كه بايـد درحـدود قـوانين باشـد    ، دولت: گويند ميبرخي 
از اموال عمـومي  ، دهآنچه از اموال دولتي كه به خدمت مردم و عموم اختصاص داده ش، اساس

دولـت  : برخـي ديگـر معتقدنـد   .ملك خصوصي دولـت اسـت  ، و مشتركات است و ساير اموال
در مـورد  «: فرمايـد  در بحث مالكيـت دولـت مـي   ) ره(»مطهري«هيچگونه مالكيتي ندارد؛ عالمه 

هم مثل فرد   يك نظريه اين است كه دولت.دو نظريه وجود دارد» فقها«در ميان ، مالكيت دولت

                                                                                                                                       
  و نظارت تيو هدا يگذاراستيبنگاه به س ميمستق تيريومد تينقش دولت از مالك رييتغ -
  يالملل نيب يجهت رقابت كاالها در بازارها، از آن تيدر اقتصاد و حما يو تعاون يخصوص يها بخش يساز توانمند -
  و هدفمند يجيتدر نديفرا كيدر  يجهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهان يداخل يها بنگاه يساز آماده -
  و متخصص هيدانش پا يانسان هيسرما توسعه -
  يالملل نيب يبا استانداردها تيفيك يابيارز يها و انطباق نظام يمل يو ارتقاء استانداردها توسعه -
 صيمجمع تشـخ  شنهاديو بنا بر پ يعموم تيو گسترش مالك يريو رقابت پذ ييكارا شيافزا يدر راستا يساز يخصوص يريگ جهت -

  .گردد يابالغ م »110«اصل  »1«مطابق بند . ا.ا.ج ياساس قانون» 44«اصل  يكل ياستهايبند ج س، مصلحت نظام
 يها عام و بنگاه يسهام يتعاون يها شركت يخصوص يها به بخش »44«مشمول صدر اصل يدولت يدرصد از سهام بنگاهها 80 يواگذار
  :مجاز است ليبه شرح ذ يردولتيغ يعموم

فعال هستند؛ به ) نفت و گاز يدست نييبزرگ پا عياز جمله صنا(مادر  عيصنابزرگ و  عيصنا، معادن بزرگ نهيكه در زم يدولت يها بنگاه -
  نفت خام و گاز دياستخراج و تول يها و شركت رانينفت ا يشركت مل ياستثنا

 بانك مسكن و بانك، يبانك كشاورز، بانك صنعت و معدن، بانك سپه، رانيا يبانك مل. ا.ا.ج يبانك مركز يبه استثنا يدولت يها بانك -
  توسعه صادرات

  رانيا مهيو ب يمركز مهيب يبه استثنا يدولت مهيب يها شركت -
  يرانيو سازمان بنادر و كشت يكشور ييمايسازمان هواپ يبه استثنا يرانيو كشت ييمايهواپ يها شركت -
  انتقال برق ياصل يها شبكه يبه استثنا روين نيتام يها بنگاه -
و مبـادالت و   هيـ تجز ياصـل  يهـا  فركـانس و شـبكه   يامور واگـذار ، يمادر مخابرات يها شبكه يثنابه است يو مخابرات يپست يها بنگاه -
  يپست هيخدمات پا عيتوز تيريمد
  .فرمانده كل قوا صيبه تشخ يضرور يتيو امن يدفاع داتيتول يمسلح به استثنا يروهايوابسته به ن عيصنا -

  :يواگذار الزامات
عموم  قيو تشو بيمناسب جهت ترغ يبا اطالع رسان يفراخوان عموم) ب شود يزار بورس انجام مبا قيسهام از طر يگذار متيق) الف

مشـمول   يمناسـب سـهام شـركتها    يبازده نيجهت تضم) ج. رديصورت پذ يانحصار و رانت اطالعات جادياز ا يريبه مشاركت و جلوگ
 يواگـذار ) د. ناسب براساس قانون تجارت انجام گرددم تيريمحصوالت و مد يگذار متيق، اصالحات الزم درخصوص بازار يواگذار

بـه  (. رديـ همه جانبـه صـورت گ   يبا كارشناس رمجموعهيز يها و شركت يمادر تخصص يمشمول طرح در قالب شركتها يسهام شركتها
مات الزم جهـت  كشـور اقـدا   يتيريمـد  يها تياز ظرف ادهبا استف يمشمول واگذار يبنگاهها يبهره ور شيو افزا تيريمنظور اصالح مد

 رانيمشمول بند ج به مـد  يها درصد از سهام شركت 5حداكثر  يفروش اقساط. رديمتخصص و كارآمد انجام پذ، با تجربه رانيجذب مد
دولـت موظـف   ، يتيكمحـا  فيوظـا  رييو تغ »44«اصل  يكل يها استيبا توجه به ابالغ بند ج س) و. فوق مجاز است يو كاركنان شركتها
 ياز منابع واگـذار  يدرصد صيتخص )ز.ديو اجرا نما نيرا تدو يو نظارت بر اقتصاد مل تيهدا، ياستگذاريد در سخو دياست نقش جد
  )تشخيص مصلحت نظام مجمع- :http://maslahat.ir( .مجاز است يتيحاكم فيوظا يدر راستا شرفتهيپ يبا فناور نينو يها جهت حوزه
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مالك هست در   تواند ثروت داشته باشد و تمام احكامي كه در شخص مي، تواند مالك باشد مي
» حقـوقي   شخصـيت «تواند وجود داشته باشد و به اصـطالح امـروز دولـت     مورد دولت هم مي

كـه در مالكيـت     شان همين اسـت  عقيده، و بسياري از مراجع» قمي«و» بروجردي«مرحوم . دارد
، حقـوقي هـم    حقـوقي و شخصـيت حقيقـي و شخصـيت      ان شخصـيت كند مي هيچ فرقي نمي

بلكـه  ، نيسـتند » شخصيت حقـوقي «بعضي ديگر قايل به ...خواهد دولت باشد و يا غيردولت مي
صالحيت مالكيت ندارد و حتي   اعتقاد دارند؛ آنها معتقدند كه دولت» حقيقي  شخصيت«فقط به 

خـودش مالـك   ، كه در دست دولت است  امواليتواند مالك بشود؛ ولذا  نمي، هم  از راه مشروع
  كه وجـود حقيقـي   و چيزي، وجود حقيقي ندارد  ، دولت يا هر موسسه عمومي، زيرا، آن نيست

خود مالكيت هم وجود حقيقي نـدارد  ، تواند مالك باشد؟ در جواب بايد گفت ندارد چطور مي
را براي يـك امـر اعتبـاري     يك امر حقيقي  خواهيم است؛ يك وقت ما مي» اعتباري«و يك امر 

وجود . خواهيم يك امر اعتباري را براي يك امر اعتباري ثابت بكنيم بكنيم و يك وقت مي  ثابت
  1.اعتباري است، وجودش  اعتباري است و مالكيت هم،  دولت

  امتياز اداره و نگهداري -2
و اين امتيـازي اسـت   دولت حق و امتياز نگهداري از اين اموال را دارد : نظر ديگر بر اين است

ارزش مالي ندارد و دولت حق ، اين امتياز. دهند ميقرار ، كه مردم با رأي خود در اختيار دولت
  .قابل مبادلّه نيست، واگذاري اين امتياز را به ديگري ندارد و از لحاظ اقتصادي

اين دو نظر به هم نزديك است و اين نظرات تنها از جهت علمـي مطـرح   ، به نظر برخي
  .2ت وفايده عملي ندارداس
  عدم انتقال اموال): ج
توانـد پـارك را بـه     نمـي لذا دولت ، تواند اموال و مشتركات عمومي را انتقال دهد نمي» دولت«

، در ايـن صـورت  ، قوانين اجازه فروش بدهد، البته ممكن است در برخي موارد، فردي بفروشد
وجـود دارد؛ بـه عنـوان    » مزايـده «يق حق فروش اموال دولتي با رعايت تشريفات قانوني از طر

بايد بـه مـردم   ، جز برخي موارد، كليه اموال دولتي، قانون اساسي» 44«طبق اصالحيه اصل، مثال
  .واگذار شود

  ممنوعيت استفاده انحصاري ): د
تواند اين اموال را براي اسـتفاده شخصـي خـود     نميهيچيك از افراد جامعه ، مطابق اين ويژگي

هـيچ فـرد يـا گروهـي حـق نـدارد       ، به عنوان مثال، نع استفاده ديگران شوداختصاص دهد و ما
                                                                                                                                       

  44ص، نظري بر نظام اقتصادي اسالم، مطهري -1
  .) 142ص ، دوره مقدماتي حقوق مدني، نقل از صفايي. (نظريه اول طرفداران بيشتري دارد -2
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بنابراين بايستي گفت كه اموال دولتي بـه  . خياباني را ببندد و مورد استفاده اختصاصي قرار دهد
اموال دولتي كه بـراي مصـالح يـا انتفاعـات عمـومي بكـار       : اول، كند ميدو صورت تجلي پيدا 

توان  نميقابل تملك خصوصي نيست و از آنها ، ركات عمومي بودهرود و در واقع جزو مشت مي
قانون مدني به آن اشاره داشته اسـت و مقـرر نمـوده    » 26«استفاده انحصاري كرد كه صدر ماده 

مثل استحكامات و قـالع و  ، اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي« :است
امـوال  : دوم. »...ه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگـي و ها و خاكريزهاي نظامي و قورخان خندق

رود كه ممكن  ميدولتي كه تحت نظارت و يا تصرف دولت بوده و براي انتفاعات عمومي بكار 
است بر طبق قوانين و نظامات به افراد مردم اجازه داده شود كه آنها را بطور خصوصي تملـك  

و  هـا  امـوال فروشـگاه  ، كارخانجـات دولتـي  ، موات مثل اراضي، نمايند يا از آنها استفاده نمايند
تـابع  ، اين دسـته از امـوال  . گويند مينيز » اموال دولتي قابل تملك«دولتي كه به آن  هاي شركت

. قابل انتقال و تملـك هسـتند  ، لذا مثل اموال خصوصي افراد، مقررات مشتركات عمومي نيستند
هر چند كه ممكن اسـت  ، ساير اموال است شبيه حق مالكيت افراد نسبت به، حق دولت بر آنها

  1.تصرفات دولت به موجب قوانين محدود شده باشد
  انواع مشتركات عمومي : بند سوم

 :برخي از اموال عمومي را بيان كرده كه به شرح زير است، »قانون مدني«
  عمومي  هاي راه): الف

آخـر آنهـا مسـدود     اسـت كـه   هـايي  طرق وشوارع عامه و كوچـه ، »راههاي عمومي«مقصود از 
را  هايي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه نميهيچكس « :قانون مدني» 24«مطابق ماده  2.نيست

به راههاي وسـيع گفتـه   ) جمع طريق در عربي(، طرق» .كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد
  .كم عرض است هاي به معناي راهها و خيابان ، )جمع شارع(، شود؛ و شوارع مي

عبـوري را بـراي خـود ايجـاد      هـاي  ملك افراد بوده كه راه، ست زميني در سابقممكن ا
صاحبان قبلـي امـالك حـق    ، ولي به محض اينكه بخشي از زمين آنها جزء خيابان شد، اند كرده

خيابان را بين خود تقسيم نمايند يا خيابان ، ندارند به اين استناد كه قبالً ملك متعلق به آنها بوده
  3.ده و ملك اختصاصي خود نمايندرا مسدود نمو
نيـز بـه    )1345مصـوب  (قانون اصـالح قـانون شـهرداري    »96«ماده  »6«تبصره، همچنين

                                                                                                                                       
  .212ص ، جلد اول، حقوق مدني، الدين سيد جالل، مدني -1
، كتـاب احيـاء المـوات   ، لمعـه الدمشـقيه  ، د اولشـهي ...(و منها الطرق و فائدتها االستطراق و الناس فيهـا شـرع  ...القول في المشتركات -2

  )147ص
روها و استفاده غيرمجـاز آنهـا و    و اشغال پياده سد معابر عمومي، قانون شهرداري»  55« از ماده  2به موجب تبصره يك بند ، از جمله -3

  .هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است باغ ها و ها و پارك ميدان
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ها و به طور  روها و خيابان ها و پياده هاي عمومي و ميدان اراضي كوچه«: دارد ميصراحت اعالم 
شـهر كـه    وده هـر هاي معابر عمومي واقـع در محـد   و درخت... ها و معابر و بستر رودخانه كلي

   .»ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است، مورد استفاده عموم است
شود كـه مـانع از    برداري ه به نحوي بهرهچچنان »مشتركات عمومي«استفاده انحصاري از 

ميدان عمومي شهر را به محل  به عنوان مثال كسي حق ندارد(.ممنوع است، انتفاع ديگران گردد
  .)ص دهدسكونت خود اختصا

كوچه «: بايد گفت، است) برخالف بن باز( » بن بست«كه » هايي كوچه«اما در خصوص 
در متون فقهـي نيـز در   .كه آخر آن مسدود است و راه به خارج ندارد استاي  كوچه، »بست بن

زيـر عنـوان   ، بسـت  بـاز و بـن   بن اعم از، باب احياي موات و مشتركات عمومي به بحث كوچه
 .انـد  تقسيم كرده »غيرنافذ«و  »نافذ«دو نوع  راه را به »ءفقها«ه پرداخته شده و شوارع و طرق عام

آن بـا هـم    همـه مـردم اسـت و مـردم در     ايبـر ، شـود  كه خيابان عمومي ناميده مـي  »راه نافذ«
كـه بـه آن    »راه غيـر نافـذ  «و اما  .اند و كسي حق احياي آن يا اختصاص به آن را ندارد مساوي

راهي است كه از آن بـه راه ديگـري   ، شود مي بست نيز اطالق كوچك يا بن سكه مرفوعه يا راه
  .راه نداشته باشد، يا به مباحي

بـه  ، دارند بست وجود هاي بن ميزان تصرفات مجاز از طرف مالكين امالكي كه در كوچه
حـق تصـرف و عبـور و    : اوالً .تفاوت اساسي دارد، بست دليل ماهيت حقوقي و ثبتي كوچه بن

 شـناخته شـده  ، رود و رفت و آمد دارنـد و بست درب رفاً براي كساني كه در كوچه بنمرور ص
اتفـاق نظـر   ، بسـت  كوچه بن در بهرچند در اختصاص حق رفت و آمد به دارندگان در .است

   1.گردد در متون فقهي مشاهده مي نظريات متفاوتي، ليكن در ساير حقوق تصرفي، وجود دارد
همـه   داراي، رفـت و آمـد هسـتند    بداراي در، بسـت  وچه بنهمه كساني كه در ك: ثانياً

مشروط بر ، باشند مي ..خود مثل گذاشتن وسيله نقليه و نشستن وحقوق تصرفي نسبت به ملك 
عمومي ساخت و ساز نبوده و عرفاً در تعـارض بـا حقـوق سـايرين در      اينكه مغاير با مقررات

  . نباشد بست كوچه بن
توانـد   مـي ، د ساير امالكي كه بـين چنـد نفـر مشـترك اسـت     همانن، بست كوچه بن: ثالثاً

آن را بـه اصـطالح بـه    ، كوچـه  منحصراً در تصرف و اختيار شركا قرار گرفته و با بستن ابتداي
يا حفاظ ورودي صورت  ببسته شدن در صورت دربند درآورده و رفت و آمد مالكين با باز و

                                                                                                                                       
ـ بست است حق نـدارد در  اش در كوچه بن كسي كه ديوار خانه:تحريرالوسيله آمده است له سوم كتاب مشتركاتااز جمله در مس -1 ي را ب

زيرا اين . كوچه باز كند و آنها حق منع او را ندارند اي به آن البته حق دارد سوراخ و پنجره، باز كند مگر با اذن صاحبان كوچه به آن كوچه
بـه آن كوچـه   ، نه راه پيدا كردن، ي به منظور نور گرفتن و ورود هوا)ب(و آيا حق دارد در. است نه در ملك آنها ر ديوارشكار تصرف د

  ) .373ص، 1386سال ، دفتر انتشارات اسالمي، 23.چ، سوم. ج، ترجمه تحريرالوسيله، علي، اسالمي  (.اقرب جواز آن است، باز نمايد
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  .1پذيرد
  اموال مورد استفاده عموم): ب

پلها و كاروانسـراها  :مثل، نيز جزء مشتركات و اموال عمومي هستند» رد استفاده عموماموال مو«
عمـومي و مـدارس قديمـه و مسـاجد و ميـدان گاههـاي عمـومي و قنـوات و          هاي و آب انبار

، به صورت اختصاصي و انحصاري، استفاده از اين اموال.چاههايي كه مورد استفاده عموم است
تواند اموالي را كه مورد  نميهيچكس « :قانون مدني» 25«طابق ماده م. توسط افراد ممكن نيست

و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و  ها استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل
كـه   هـايي  و همچنين است قنـوات و چـاه  . تملك كند، مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي

  » .مورد استفاده عموم است
شـود   ميحقي براي وي ايجاد ، ست كه هر كس از اين اموال زودتر استفاده نمايدبايد دان

كسي حق تعرض و مزاحمت بـه  ، يعني تا زماني كه او متصرف آن اموال است، »حق تقدم«بنام
بر سايرين حق تقدم دارد و به نـوعي  ، روي صندلي نشسته، لذا  كسي كه در پارك، او را ندارد

دانشـجوي ورودي قـديم بـر    ، يا در مورد خوابگاه دانشجويان، كند مي موقت پيدا » حق انتفاع«
اگر كسي زودتر در مسجد نشسته بر ديگران مقـدم  ، نيز عنوان شده» فقه«در .مقدم است، جديد
  2.است
  اموال اختصاص يافته به خدمت عمومي): ج

: ابق اين مـاده مط، براي مصالح عمومي اختصاص يافته است، اموالي، قانون مدني» 26«در ماده 
مثــل ، بــراي مصــالح يــا انتفاعــات عمــومي) يعنــي مهياســت (امــوال دولتــي كــه معــد اســت«

و خاكريزهـاي نظـامي و    هـا  و خنـدق ) نظـامي  هـاي  قلعـه ( و قـالع ) مراكز نظامي(استحكامات
و همچنين اثاثيه و ابنيه ) جنگي هاي كشتي(و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي) پادگان(قورخانه

عمومي و آثار تـاريخي و   هاي و كتابخانه ها دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزهو عمارات 
بـه عنـوان   ، آنچه كه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولـت ) به طور كلي( امثال آنها و بالجمله

قابل تملك خصوصـي نيسـت و همچنـين    ، در تحت تصرف دارد، مصالح عمومي و منافع ملي
ناحيه يـا شـهري اختصـاص يافتـه     ق مصالح عمومي به ايالت يا واليت يا است اموالي كه مواف

  .»باشد
منـافع  «و » مصـالح عمـومي  «آنچه از اموال كه به عنوان ، بخش اخير ماده كه مقرر داشته

                                                                                                                                       
  .64ص ، 1380سال ، اول. چ، انتشارات مجد، ق مدنيحقو، محمد، )عبده(بروجردي  -1
و لو استبق اثنان و لـم يكـن   ، فلو فارق بطل حقه اال ان يكون رحله باقيا وينوي العود، فمنها المسجد فمن سبق الي مكان فهو اولي به -2

   )147ص، لمعه، شهيد اول(الجمع اقرع
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عمـومي و   هـاي  توان قبرسـتان  ميبنابراين ، كند ميمالك و ضابطه اينگونه اموال را بيان ، ..»ملي
، را جزء اينها دانست؛ هر چند برخي از مصاديق ذكر شده..و ها شگاهچراگاههاي عمومي و ورز

  .) مثل اسلحه(» مشتركات عمومي«نه ، هستند» اموال دولتي«جزء 
  و جنگلها ها بستر رودخانه): د

متعلق بـه   ها در آبهاي دائم يا فصلي و ساحل درياها و درياچه، ها بستر آبهاي طبيعي و رودخانه
به دليل طبيعت خاص و مصرفي كه دولـت   ها و اين زمين 1مومي استدولت و از مشتركات ع

پهناي بستر رودخانه و انهار تا حدي كـه حـداكثر   . از اموال عمومي هستند، براي آن معين كرده
باشند و همچنين است ساحل درياهـا و   ميجزو اموال عمومي ، دهد ميطغيان معمولي را نشان 

بايـد جنگلهـاي   ، عالوه بر ايـن امـوال   2).1346مصوب(ي مطابق قانون اراضي ساحل ها درياچه
» قـانون اساسـي  «البته خواهيم ديد كه اين دسته از امـوال در  .طبيعي و آبهاي كشور را نيز افزود

جـزء  ، اگرچه اين اموال در قانون مـدني ، كنند ميبوده و حكم ديگري پيدا » انفال«تحت عنوان 
آنهـا را جـزء   ، تـوان  نمـي ديگر » قانون اساسي«ب ولي با تصوي، تلقي شده» مشتركات عمومي«
  .  دانست» مشتركات عمومي«

  مباحات عامه: گفتار دوم
حيـازت  «كـه يكـي از آنهـا    ، اسباب تملك چهـار چيـز اسـت   ، 3قانون مدني» 140«مطابق ماده 

  :است؛ حيازت مباحات در شش باب مطرح شده است كه شامل موارد زير است» مباحات
اشياء پيدا شده « -4. »معادن«-3»مباح هاي آب« -2 4.»ضي موات ومباحهدر احياء ارا« -1

؛ اما قبل از توضيح اين موارد الزم اسـت توضـيحاتي   »شكار«-6. »دفينه« -5. »و حيوانات ضاله

                                                                                                                                       
  147ص، لمعه، شهيد اول...بق الي اغتراف شئ منها فهو اوليو منها المياه المباحه فمن س...القول في المشتركات -1
شصت متر از آخرين نقطه مد خواهـد بـود و مشـمول    ، حريم درياي خزر«:)1346مصوب(قانون اراضي ساحلي » 30«به موجب ماده  -2

ولي استفاده از حريم مزبور بـراي   اسناد مالكيت در دست داشته باشند، قانون مدني است ولو اينكه متصرفين اين قبيل اراضي»  24« ماده 
ايجاد تأسيسات بندري و گمركي ونظامي و تاسيسات شركت سهامي شيالت و ساير تأسيسـات ضـروري دولتـي كـه جنبـه اختصاصـي       

 .»باشد ميطبق آيين نامه اجرايي اين قانون مجاز ، نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگيرد
بـه   -3بـه وسـيله عقـود و تعهـدات    -2به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحـه   -1 :شود يمتملك حاصل « : مطابق ماده مذكور -3

  »به ارث -4وسيله اخذ به شفعه
موقعيت و محل استقرار؛ از ايـن جهـت اراضـي بـه دو نـوع تقسـيم        -الف:توان تقسيم نمود كه عبارتند از ، مياراضي را از چند منظر -4

است كـه در محـدوده قـانوني و     هايي زمين، اراضي شهري) 1366مصوب(قانون زمين شهري » 2«اده اراضي شهري كه برابر م-1:شود مي
اراضي از نظر قابليـت  -ب.اراضي غير شهري يا اراضي خارج از محدوده شهري -2.قرار گرفته است ها حريم استحفاظي شهرها و شهرك

زمـين   -1: انواع اراضي عبارتسـت از ، از نظر اسالم -ج. شود مي ها گلموات و اراضي ملي وجن، داير، كه شامل اراضي باير، بهره برداري
زمين فيء كه زميني است كه  -2..زمين خراب و بايري كه مالك مشخص نداردوها،  ته درهها،  سر كوهها،  جنگل، انفال مانند اراضي موات

نوه؛ زميني است كه مسلمانان با لشكر كشـي و جنـگ   زمين مفتوح الع -3.افتاده است ها از كفار بدون جنگ و لشكر كشي بدست مسلمان
مالكيت خصوصي در ، علي احمد، ميانجي.(ملك خصوصي كه ممكن است يك يا چند مالك داشته باشد -5.زمين وقف -4. گرفته باشند

 )154ص، 1382، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، اسالم
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  .ارائه گردد» حيازت مباحات«درخصوص اصطالح 
  شناخت اصطالح: بند اول

  تعريف مباحات ): الف
بـا  » مباحـات عامـه  «.اسـت » مباحات«از و حالل است و جمع آن در لغت به معناي مج» مباح«

سرپرست و اداره كننده است و اختياراتي ، مدير، دولت، اموال دولتي متفاوتند؛ در مباحات عامه
، دولت وظيفه نظارت را داراست، در مباحات عامه. ولي اختيارات او در حد مالك نيست، دارد

مـدير  ، دولـت . تصرّف مالكانه نيست، رّف او در مباحات عامهنه اين كه مالك  باشد؛ يعني تص
برخالف تصـرّفش در امـوال دولتـي كـه تصـرّف      ، باشد مياست و صالحيتش محدود به اداره 

  1.مالكانه است
ولـي در  ، فرد يا دولت به تنهايي حق تصرف در مـال دارنـد  ، به همين جهت در ملكيت

مالـك  ، از سـوي ديگـر در ملكيـت   . حق برخوردارنـد  از اين، همه به طور برابر، مباحات عامه
در ، در حاليكـه . توانند مانع تصرّف او گردنـد  نميتواند مانع تصرّف ديگران شود و ديگران  مي

از ، تواننـد  نمـي ولـي  ، توانند از آن به مقدار نياز استفاده كننـد  ميهمه شريكند و ، مباحات عامه
راي اين كه كسي مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم البته ب، استفاده ديگران جلوگيري كنند

مديريت و نظارت دولت الزم است تا هر كس و هر نسـل بـه   ، آينده نيز حفظ شود هاي و نسل
  .ميزان نيازش از آن استفاده كند و به ديگران ضرر نرساند

ه در سـابق  مالك آنها شوند؛ البتـ ، توانند با تصرف و تسلط بر آنها ميمردم ، »مباحات«در 
بسيار بيشتر از اكنون بوده است؛اما در حال حاضـر بـا افـزايش جمعيـت و     ، اين تسلط وتملك

امكان مالك ، لزوم حفظ طبيعت و اموال مربوط به ميراث فرهنگي و ملي شدن بسياري از اموال
 ،قانون مدني» 27«در ماده .  يا بكلي ممنوع شده ويا بسيار محدود شده است» حيازت«شدن با 

توانند  ميباشد و افراد مردم  نمياموالي كه ملك اشخاص «: اينگونه تعريف شده است» مباحات«
مطابق مقررات مندرج در اين قانون و قوانين مخصوصة مربوطـه بـه هريـك از اقسـام     ، آنها را

، مثـل اراضـي مـوات   ، شـود  مباحات ناميده مي، مختلفة آنها تملك كرده ويا از آنها استفاده كنند
قانون مدني به بيان مـاده  .»كه معطل افتاده و آبادي و كشت وزرع در آنها نباشد هايي ي زمينيعن

هر كس «: اين امر را مورد تاكيد قرار داده و مقرر داشته است» 92«اكتفاء نكرده و در ماده » 27«
  .»داستفاده نماي ها از آن، تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات مي

و » نداشتن مالك«: اول، شود ميدو شرط براي اينگونه اموال استخراج ، »27«از مفاد ماده 

                                                                                                                                       
  122ص، 1ج، حقوق مدني، امامي :ك. ر -1
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  ».انتفاع از آنها بر طبق قانون«يا » امكان تملك« :دوم
  تعريف حيازت): ب

بدست آوردن و در ، در لغت به معناي تصرف» حاز«و مصدر از فعل» حوزه«از ريشه » حيازت«
و در ، تحصيل چيزي است از مباحات به قصد تملك، و منظور از آن اختيار گرفتن چيزي آمده

يـا مهيـا كـردن وسـايل تصـرف و      ، به معناي تصرف و وضع يد اسـت » قانون مدني«اصطالح 
حيـازت  . مربوطه براي عامـل آن اسـت  » تملك مال«، نتيجه حيازت مباحات، بنابراين.  استيالء

به عنوان مثال حيازت زمين بـه  ، ات آن چيز باشدبايد متناسب با ذ ميمباحات در مورد هر چيز 
بـه كشـف واسـتخراج و حيـازت حيوانـات وحشـي بـه        ، آباد كردن آن است و حيازت معـدن 

  ...شكارو
تصرف و وضـع يـد اسـت يـا مهيـا      ، مقصود از حيازت«: قانون مدني» 146«مطابق ماده 

نيـاز بـه   ، اي تحقق حيـازت شود كه بر مياز اين ماده استنباط . »كردن وسايل تصرف و استيالء
» ايقـاع «و » عقـد «عمل حقوقي شـامل  . 1است» عمل حقوقي«يك ، است و در اصطالح» قصد«

اراده ، در حالي كه جهت تحقق ايقـاع ، اراده حداقل دو نفر الزم است، جهت تحقق عقد. است
جـزو  ، عقدايقاع در كنار ، »حقوق اسالم«به پيروي از » حقوق ايران«در . كند مييك نفر كفايت 

اخـذ بـه   ، ابراء، طالق، توان در فسخ مياعمال حقوقي پذيرفته شده است كه مصاديقي از آن را 
ركـن  «، اول: داراي دو ركـن اسـت  ، »حيـازت «بنـابراين  . شفعه و حيازت مباحات مالحظه كرد

كـه  » ركن معنوي«: البته با مهيا كردن وسايل تصرف و دوم، كه تصرف و وضع يد است» مادي
خواه از جانب خود شخص باشد يا از جانـب كسـي باشـد كـه او را     ، قصد تملك استهمان 

صـرف  ، قانون مدني مواجه با ايـراد اسـت زيـرا   » 146«قيد اخير ماده . اند مأمور به تصرف كرده
، بايستي به قصد تملك بر مال مباح ميبلكه ، شود نميموجب تملك ، مهيا كردن وسايل تصرف

                                                                                                                                       
قـرار دارنـد   » واقعه حقوقي«نامند و در مقابل  مي» عمل حقوقي« الم حقوق براي تحقق آن نياز به قصد و اراده دارد را اموري كه در ع -1

عشاير كوچ نشين در جايي اتراق كنند و در آنجا براي ، كه اراده و قصد در تحقق آن اثري ندارد مثل فوت؛ بنابراين چنانچه به عنوان مثال
مالـك زمـين   ، زميني را قابل سكونت و آباد كنند چون قصد تملـك ندارنـد وعـن قريـب قصـد رحلـت دارنـد       خود  اي اقامت چند هفته

  .شوند يا اگر بيمارستان صحرايي در مكاني احداث شود يا اردوي موقتي توسط نظاميان در زميني ايجاد شود نمي
به چگونگي اسـتفاده از مباحـات   » 182«تا » 141« از مواد شش باب از قانون مدني با عنوان احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه -1

، معادن، حيازت مباحات، اراضي موات و مباحه( از مقررات ابواب ششگانه  اي اما مالحظه خواهد شد كه قوانين ديگري پاره، اند پرداخته
اراضي موات با توجـه بـه قـانون زمـين شـهري       امروزه. را تحت الشعاع قرار داده است) دفينه و شكار ، اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله

قـانون اساسـي و قـانون توزيـع     » 45«همچنين برابر اصـل  ، گردد نميمتعلق به دولت است و لذا جزو مباحات محسوب ) 1366مصوب (
» 1390«دن سـال  معادن نيز با توجه به قانون اصالح معا، آبها نيز از مشتركات عمومي محسوب شده و در اختيار دولت است، عادالنه آب

نـه  ، نيز اصوالً از امـوال مجهـول المالـك هسـتند    ) گمشده( همچنين اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله ، شوند نميجزو مباحات محسوب 
با تصويب ايـن  . توضيح اينكه تقسيم قانون مدني از اموالي كه مالك خاص ندارند مربوط به قبل از تصويب قانون اساسي است. مباحات
در اين قسمت از مقررات قانون مدني تغييراتي داده شده است كه با وجود اصالحات قـانون مـدني در سـالهاي    » 45«بويژه اصلقانون و 

  .تطبيقي با قانون اساسي دراين قسمت داده نشده است» 1370« و» 1361«
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را شكا رنمايد يا ماهي را صـيد   اي پرنده، مثل اينكه شكارچي، دتصرف و وضع يد صورت گير
، شكاري را انجام دهد كـه در ايـن صـورت بـراي او    ، نمايد و به قصد تملك با رعايت قوانين

  .شود ميمالكيت ايجاد 
  اقسام مباحات: بند دوم

مباحـات  «و » مباحـات اصـلي  «: توان به دو دسته كلي تقسيم كرد مباحات را مي، در يك تقسيم
  ؛»عرضي«يا » فرعي
  مباحات اصلي :)الف

مطابق حكم شارع مقـدس  ، اموال بال مالكي هستند كه از همان اول در طبيعت» مباحات اصلي«
  :اند به صورت مباح وجود دارند كه شامل سه دسته

  .در جنگل يا آسمان» بالمالك«مثل پرندگان ، »عين«مباح براي تملك  -ا
امـا  ، كه عين آنها قابل تملك نيست ها مثل دريا و رودخانه، »عمناف«مباح براي تملك  -2

  .درختان وحشي و ماهيان دريا هاي مثل ميوه، منافع متصل يا منفصل آنان قابل تملكند
اينگونه اموال شامل اموالي است كه نـه عـين آنهـا    ، )اباحه انتفاع( » انتفاع«مباح براي  -3

مثـل اسـتفاده از   ، ها انتفاع وبهره وري از آنهـا مبـاح اسـت   بلكه تن، قابل تملكند و نه منافع آنها
  .جنگل براي تفريح و بهره مندي از هواي پاك آن

  مباحات فرعي): ب
، لـيكن مالـك  ، شامل مباحاتي است كه سابقه مالكيت داشته است» عرضي«يا » مباحات فرعي«

ولـي  ، بالً مالـك داشـته  سلطه مالكانه خويش را از آن مال برداشته است؛ يعني اين نوع اموال ق
  :شود ميمالك از آن اعراض كرده است؛ اين نوع اباحه نيز به سه دسته تقسيم 

را بر روي عروس نثار كنـد   هايي مثل اينكه شخصي سكه، »تملك عين«براي » مباح« -1
را مباح كرده است و يا اينكه شخصي ميز تحرير خـود را   ها اين سكه، كه در اين صورت مالك

  .ذارد تا ديگري برداردبيرون بگ
مثل اينكه شخصي گاو شيرده خود را براي مدت معينـي  ، »منافع«براي تملك » مباح« -2

  .به ديگري بدهد تا شير آن را مورد استفاده قرار دهد
مثل اينكه شخصي به ديگري اجازه دهد تا از كتابخانه شخصي ، »انتفاع«براي » مباح« -3

  1.وي استفاده كند

                                                                                                                                       
   18و17صص، ها و مراتع و رسيدگي به آن دعاوي راجع به جنگل، اسدي: ك.براي توضيح بيشتر ر -1



 حقوق اموال و مالكيت     98

  اع مباحاتانو: بند سوم
انواع مباحات ذكر شـده اسـت كـه در ادامـه بـه بررسـي آن       ، چنانكه اشاره شد در قانون مدني

  :پردازيم مي
  احياي اراضي موات ): الف

به معنـي  » موات«، آمده است» آباد كردن زمين«يعني زنده كردن و در اصطالح به معني » احياء«
مباحـه بـه معنـي آزاد    . كـه مالـك نـدارد   روح است و در اصطالح به اراضي گوينـد   بيمرده و 

به اعتبار آنكه اشخاص آزادانه آن را ، هستند» اباحه«گذاردن است و اراضي موات هم در وضع 
اراضي هستند كه مالك نـدارد و از آنهـا انتفـاع بـرده     ، لذا اراضي موات و مباحه، تملك نمايند

   .پردازيم ؛ در ادامه به توضيح اين عبارات مي1شود نمي
  معني زمين موات -1

بدون مالك كه معطل افتاده و آبادي و كشت وزرع در آنهـا   هاي زمين، قانون مدني» 27«در ماده
مالـك  ، بنابراين زميني از اراضي موات  اسـت كـه اوالً  . 2اراضي موات ناميده شده است، نباشد

زمـين را معطـل    ولي مالك به آن توجـه نكنـد و  ، نداشته باشد؛ بنابراين اگر زميني مالك داشته
فقدان آبادي و كشت وزرع؛ آباداني نيـز  ، است و قابل تملك نيست؛ و ثانياً» باير«زمين ، بگذارد

  3....گاه آبادي به كشت وزرع است وگاه به ساختمان سازي و، حسب مورد متفاوت است
: دارد مـي قـانون زمـين شـهري مقـرر     » 12«مـاده ، در خصوص تشخيص اراضـي مـوات  

به ، احياء و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تمييز باير از موات تشخيص عمران و«
قابـل اعتـراض در دادگـاه صـالحه     ، ايـن تشـخيص  . عهده وزارت مسكن و شهرسـازي اسـت  

مـاده  ، تعريف كرد» زمين موات«را به صورت مجزا از » زمين باير«نخستين قانوني كه .»باشد مي
ــد » 1« ــذا » دال«بنـ ــوه واگـ ــانون نحـ ــوري   قـ ــت جمهـ ــي در حكومـ ــاي اراضـ ري و احيـ

است كـه سـابقه احيـاء     هايي زمين، اراضي باير«: داشت ميبود كه مقرر ) 1358مصوب(اسالمي
سـال متـوالي بـدون عـذر موجـه       5ولي به علت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت ، دارد

شرعي نداشـت؛ در   سال مالك 5اين تعريف جامع نبوده و قيد مهلت » متروك مانده و يا بماند
اراضـي  «: چنين تعريف شده اسـت » زمين باير«، )1360مصوب (قانون اراضي شهري» 14«ماده 

                                                                                                                                       
   218ص ، جلد اول، حقوق مدني، الدين سيد جالل، مدني -1
زمينـي  ، موات است؛ زمين مـوات  هاي احياء زمين، گيرد كه منظور از آن ميمورد بحث قرار » احياء موات«مبحثي در فقه تحت عنوان  -2

، شـود  نميكه اگرچه كشت وزرع در آن برخالف زمين باير ، است كه سابقه آبادي ندارد و بدون مالك ومعطل و بدون كشت وزرع باشد
احياء الموات و هو ما ال ينتفع به لعطلته او الستئجامه ولعدم الماء عنه يتملكه من احيـاه مـع غيبـه    «:ليكن قبال آباد بوده وسابقه آبادي دارد

  ) 146ص، لمعه، شهيد اول(» االمام
  .)همان(، و كل ارض ترك اهلها عمارتها فالمحيي احق به -3
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هايي است كه سابقه عمران واحياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته  زمين، باير شهري
  ».اعم از اينكه صاحب مشخصي داشته يا نداشته باشد، است

اراضـي  «، قرار دارد كه مراد از اراضـي دايـر  » داير«اراضي ، در مقابل اراضي موات و باير
را گويند كه مورد بهره برداري مالك است؛ در هر حال براي تشخيص داير يا بـاير بـودن   » آباد

  .مراجعه نمود» عرف«بايد به ، زمين
اسـت كـه از آن    اي زمين معطل مانده، زمين غير آباد و به عبارتي، زمين موات، »فقه«در 

برداري نشود و عدم بهره برداري از آن به سبب قطع و بريده شدن آب از آن يا به واسـطه   بهره
مستولي شدن آب بر آن يا به لحاظ تحت پوشش قرار گرفتن توسط شن وماسه و نمك و غيره 

  1.است
اسـت و  » انفال«كه جزء » موات باالصل«، قسم اول: شود ميبه چند قسم تقسيم » موات«

مجتهـد جـامع   «بـه  ) عـج (» امـام عصـر  «قرار دارد كه در زمان غيبـت  » مسلمين امام«در اختيار 
، دهـد؛ و قسـم دوم   مـي اذن در احيـاء  ، واگذار شده است كه بر اساس مصـالح عامـه  » الشرايط

شـود و   مـي خراب شود بـه مـوات ملحـق    ، در صورتي كه زمين آبادي، است» موات بالعرض«
حقي نسبت به زمين و نسبت به احيـاء  ، شود و براي وي ميرابطه آباد كننده سابق با زمين قطع 

  2.كننده بعدي وجود ندارد
  مفهوم احياء -2

، مراد از احيـاء زمـين آن اسـت كـه    «: مفهوم احياء را توضيح داده است، قانون مدني» 141«ماده
از قبيـل  ، آبـاد كـردن محسـوب اسـت    ، اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عـرف 

، نحوه آباد كـردن زمـين  ، بنابراين»  قابل استفاده نمايند، بنا ساختن و غيره، رختكاريد، زراعت
به عنوان مثال آباد كردن زمين جهت امور زراعي به كشت وزرع در ، حسب مورد متفاوت است

، است...با ساخت ساختمان يا بناي ورزشي يا بيمارستان و، آن است و آباد كردن زمين سنگالخ
 3دهد كه زمين آباد شده يا خير؟ ميتشخيص » عرف«، ردلذا در هر مو

 -1 :سـه شـرط الزم اسـت   ، براي تملك اراضـي مـوات  » قانون مدني«بر اساس مقررات 
زيـرا  ، قصـد تملـك   -2مانند زراعت و درختكـاري   ، عملي كه عرفاً آباد كردن محسوب گردد

ثل گلكاري توسط يـك  لذا آباد كردن زمين بدون قصد تملك م، يك عمل حقوقي است، احياء
رعايت مقررات كه احيـاء   -3. كند نميايجاد مالكيت ، مسافر چند روزه بدون قصد مالك شدن

                                                                                                                                       
 206ص، ق.ه، 1385، چاپ نهم، نجف، انتشارات مرتضويه، وسيله النجاه، سيد ابوالحسن، فهانياص -1
، 38ج، و جـواهر الكـالم  329ص، از احيـاء  3بـاب  ، 17ج، و وسايل الشـيعه  108ص، 3ج، و االستبصار 151ص، 7ج، التهذيب :ك.ر -2

  12ص، 7ج، و مفتاح الكرامه 21ص
  ) 147ص، لمعه، شهيد اول. (عضد الشجر و قطع المياه الغالبه و التحجير بحائط او مرزاو مسناهو المرجع في االحياء الي العرف ك -3
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  . كننده بايد مقررات مربوط به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد
  مفهوم تحجير -3

، كنـد  مقدمات احياء و آبادي را فراهم، اين است كه اگر كسي به قصد تملك، »تحجير«مراد از 
لـيكن تـا زمـاني كـه زمـين را آبـاد       ، شود ميبراي وي ايجاد » تقدم در آبادي«و » حق اولويت«

شرط اساسي براي تملك است؛ بنـابراين اگـر   ، زيرا تحقق احياء.شود نميمالكيت ايجاد ، نكرده
تواند  ميشخص ديگري ، پس از ايجاد مقدمات از آبادي زمين منصرف شد وزمين را ترك كرد

  .ن را احياء وتملك  نمايدآن زمي
ولي ، سنگچين كردن اطراف زمين است، به معناي سنگ آمده و مراد» حجر«از » تحجير«
سيم خاردار كشيدن يا كندن اطراف زمين يا كندن چاه و كشيدن نهـر نيـز   ، توان گفت مياكنون 

  .ستتحجير ا، بنابراين هر عملي كه شروع در احياء محسوب شود، از مصاديق تحجير است
شروع در احياء از قبيل « :چنين مقرر داشته است، قانون مدني در مورد تحجير» 142«ماده

ولـي  ، شـود  نمـي تحجير است و موجب مالكيت ، سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه وغيره
  .»نمايد ميايجاد حق اولويت در احياء ، براي تحجير كننده

نيز در مورد تحجير چنـين  ) 1367مصوب (آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري » 1«ماده
عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصـالح در  ...«: مقرر داشته است

  »گردد نميعمران و احياء محسوب ، زمين و حفر چاه و نظائر آن
زيرا در برابر هـر متجـاوزي   ، باشد مي» حقوق عيني«حق تحجير از : اند گفته» حقوقدانان«

حتـي  ، تواند ديگران را از تصرف در مـال بـاز دارد   ميتوان به آن استناد كرد و صاحب حق  يم
در صورتي كـه  1.اثري در تملك براي او ندارد، زمين را احياء كرده باشد اين احياء، اگر غاصب

قايل به آن هسـتند كـه حـاكم    » فقهاي اماميه«، تحجير كننده از آباد كردن زمين خودداري نمايد
هـر  . نمايـد  مياز تحجير ملزم » اعراض«يا » احياء«تحجير كننده را به ، حفظ منافع عمومي براي

چنانچـه در  . حاكم مهلتـي مناسـب بـه او ميدهـد    ، مهلتي براي احياء بخواهد، گاه تحجير كننده
توانـد آبـاد كـردن     مـي ، حـاكم ، تحجير كننده بدون عذر موجه اقدام به احياء نكند، مهلت مقرر
عـذر  ، »فقهـاي اماميـه  «عدم استطاعت مالي بـه عقيـدة   . ر را به ديگري واگذار نمايدزمين مزبو

، اگر تحجير كننده در ظرف سه سال از تاريخ تحجيـر : اند برخي گفته. شود نميموجه محسوب 
در حقوق موضوعه بـا توجـه بـه اينكـه خـودداري      .2شود ميحق او ساقط ، اقدام به احياء نكند

شود و سـوء اسـتفاده از    ميتلقي » سوء استفاده از حق«، بدون عذر موجهتحجير كننده از احياء 
                                                                                                                                       

  .24ص ، اموال و مالكيت، سيد جالل الدين، مدني -1
  . 59ص ، 38ج ، جواهر الكالم، شيخ محمد حسن، نجفي -2
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قاضي اين اختيار را دارد كه ، ممنوع است، قانون اساسي» 40«و اصل » الضرر«بنابر قاعده ، حق
  . 1حكم به سقوط اولويت تحجير كننده نمايد، در صورت تحقق شرايط مزبور

  توابع احياء -4
اگر براي ، به عنوان مثال. پيدا نمايد» حريم زمين«حقي نيز بر ، الكشود م ميباعث ، احياء زمين

همچنين پس از .ناچار باشد از ملك ديگري عبور نمايد؛ امكان عبور براي او ممكن است، احياء
  .حق عبور براي او وجود دارد، آباد كردن نيز
وسـط آن   موجب تملـك ، احياء اطراف زمين«: قانون مدني مقرر داشته است» 144« ماده

چند تپه ، هكتاري آباد شد و در وسط زمين 10يك زمين ، يعني اگر به عنوان مثال» باشد مينيز 
البتـه بايـد تناسـب ميـزان     . شود ميملك آباد كننده ، نيز به تبع كل زمين ها آن تپه، وجود داشت

زمين را به  هكتار 10اطراف ، بنابراين اگر كسي. رعايت كرد، احياء شده را با ميزان تملك شده
تواند ادعا كند زميني كه در وسط واقـع شـده را    نمي، عرض يك متر شخم بزند و سبزي بكارد

  .زيرا تناسب حفظ نشده است، مالك شده است، نيز به تبع آن
  مالكيت مشروط در احياي اراضي -5

؟ خيـر گـردد يـا    مـى » مطلـق  ملكيـت «موجـب  ، هاى موات احياى زمين آياسؤال اين است كه 
مي و، زمين را براى احيا كننده قائل نيستند مطلق وابدي ملكيت، »ءفقها« قريب به اتفاق ثريتاك

گرچه مالك زمـين  ، كننده ءاحيا كه به اين معنى، مطلق نيستملكيت ، مقصود از ملكيت گويند
ده كننـ  بنـابراين احيـا  . احياء وجود داشته باشد آثارتا زماني است كه ، ملكيت ولى اين، شود مى

 انجام دهـد  را در زمين خود ...)مثل فروش يا اجاره يا(تصرفات مالكانه تواند مىتا زماني  زمين
، حـق تصـرفات تامـه   شود؛ بنـابراين   ميكوشا باشد والَا از مالكيت او خارج ، كه در احياء زمين

  .است» مادام االحياء«
حـق  ، است پايبندكردن زمين  دتا موقعى كه در آباتنها ، كننده ءاحيا، اگر بگوييم، بنابراين

صـورتى  اين احيـاء در  ، دوم اينكه.  سخني به گزاف نگفته ايم، هر گونه تصرف مالكانه را دارد
اجـازه   بايـد از وى ، باشـد  داشـته مالك قبلـي  و اگر ، سابقه آبادانى نداشته باشد، زميناست كه 

  2.خواست و حق وى را پرداخت
                                                                                                                                       

  .148ص ، جلد اول، دوره مقدماتي حقوق مدني، صفايي -1
ابـى جعفـر البـاقر عليـه      عن«صحيحه ابو خالد كابلى -1:شود ميمطرح  هايى كه در اين باره رسيده است روايتنمونه از  سهاينك و  -2

، از آن ماسـت  زمـين ...».....للمتقين العاقبهاالرض للّه يورثها من يشاء من عباده و  ان)عليه السالم(وجدنا فى كتاب على :السالم قال
، و بايد در آبادى آن بكوشد، از جانب ما مجاز است، ساختن انتخاب كرد كه زمينى را براى آبادهر مسلمانى .و حق واگذارى آن با ماست

اگر از آبادى آن فرو نهشت و آن را در دسـت خرابـى   . اوست گيرد از آن خود و هر آنچه بهره، درآمد مقرّرى آن را به امام وقت بپردازد و
نخست است و او نيز بايد همان رفتارى را كند  همو سزاوارتر از رها كننده، احيا ساختديگرى آمد و آن را از نو آباد و  رها كرد و سپس
امـا هرگـز ويرانـى از    ، شـود  وى با زمين قطـع مـى   و رابطه گردد زمين از سلطه احيا كننده خارج مى، با ويران شدن..كرد كه فرد سابق مى
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كنـد در   مـي ين هستند كه شخصي كـه ملكـي را احيـاء    قايل به ا» فقهاء«بنابراين اكثريت 
لـذا چنانچـه زمـين را رهـا كنـد و آثـار       ، شود نميولي مالك زمين ، تصرف زمين سزاوار است

آباد كننده جديـد بـه آن سـزاوارتر    ، در آن صورت، آباداني از بين برود و ديگري آن را آباد كند
بلكه تنها با احياى ، قابل ملكيت نيست ذاتاً، نزمي، بنابراين با توجه به روايات گفته شده 1.است
   .رود آن حق از بين مى، گردد و با زوال آبادى حقّ اولويت حاصل مى، آن
  ها محدوديت -6

قـانون  «همچنانكـه  . شـده اسـت   هايي دچار محدوديت، مقررات احياء با توجه به قوانين بعدي
ه بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضـوع را  احياء كنند«: دارد مينيز بيان » 145«در ماده » مدني

راجع بـه تملـك اراضـي مـوات از     » قانون مدني«مقررات ، بنابراين. »از هر حيث رعايت نمايد
، با عنايت به مقررات بعدي تا حد زيادي فايده عملي خود را از دست داده اسـت ، طريق احياء

تواند با رعايـت مقـررات    ميبلكه دولت ، قابل تملك نيستند، امروزه اين اراضي از طريق احياء
  :كه در احياء زمين بوجود آمده بدين شرح است هايي برخي از محدويت. آنها را واگذار نمايد

تقاضـاي ثبـت   ) 1334مصوب (به موجب اليحه قانوني ثبت اراضي موات اطراف تهران  -6-1
هـا از بانـك سـاختماني    تن» 1331«اراضي بائر بدون مالك وموات اطراف شهر تهران از تـاريخ  

توانـد بـه عنـوان احيـاء      نمـي شـود و هـيچكس    ميپذيرفته ) وزارت مسكن وشهرسازي فعلي(
ديگر نيز سرايت داده  هاي تقاضاي ثبت كند؛ كه ظاهراً اين قاعده به تدريج به شهرستان، اراضي

  .شد
ـ « هـاي  درزمين) 26/2/1339مصوب(، قانون اصالحات ارضي» 6«به موجب ماده -6-2 و » ايرب
كند و نه تقـدم آنهـا    ميقانون حكم ، در روستاها بين زارعين بر اساس نحوه تملك آنها» موات«

مـاده بـه آيـين نامـه اصـالحات ارضـي       » 8«قانون راجع به الحـاق  » 4«در احياء وآبادي و ماده
 هـاي  اجازه داده كه اراضي موات را جهت برنامه، به سازمان اصالحات اراضي) 1346مصوب (

                                                                                                                                       
سمعت رجال من اهل «:صحيحه عمر بن يزيدـ 2 .به تبع احياء آن استا كننده شود كه تعلّق زمين به احي مى لذا معلوم .اسباب انتقال نيست

مرد كوهستانى را كه از امام صادق عليه السالم دربـاره   شنيدم..(.، ابا عبد اهللا عليه السالم عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلها الجبل يسأل
هايى ساخت و درختانى  خانه، پاك نمود جويهاى آن را، آمد و آن را آباد كردپس ديگرى .اند مردمانش آن را ترك گفته پرسيد كه زمينى مى
خواهد بود و بـر وى اسـت    از آن او، هر كس از مؤمنان زمينى را احيا نمايد:على عليه السالم فرموده امير المؤمنين:امام فرمود، غرس كرد

او ، ولى در موقع ظهور دولت حق، ومت عدل اسالمى برقرار نگرديدهموقعى است كه حك و اين تا.كه اجرت زمين را به امام وقت بپردازد
و بـا پـس   ، زيـرا زمـين از آن وى نبـوده   ، حق اعتراض ندارد، يعنى اگر گرفته شود .بايد خود را آماده كند كه آن زمين از وى گرفته شود

أيما رجـل اتـى   :با عبد اهللا عليه السالم يقولا سمعت«:صحيحه معاويه بن وهب -3) جاى اعتراض نيست، )امام وقت(گرفتن مالك حقيقى
چيز ديگـرى  )حاصل جو و گندم ده يك درآمد از(جز زكات غالّت، هر كس زمين بايرى را آباد نمايد»....فاستخرجها خربه بائره

هـيچ  ، ا مطالبـه نمـود  سپس آمد و زمـين ر  و، بوده و آن را رها نموده تا خراب شده است و اگر زمين قبال متعلق به ديگرى، بر او نيست
  )408ص ، 1ج ، اصول كافى، محمدبن يعقوب، كلينى( زيرا زمين از آن خداست و آن كس كه فعال آن را آباد نمود، حقى ندارد

  12ص، باب احياء الموات، 7ج، مفتاح الكرامه، و شهيد ثاني 237ص، 3ج، المبسوط، طوسي -1
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  . با تصويب دولت در اختيار موسسات دولتي قرار دهد..مثل ساخت كارخانه، انيعمر
» 1«مـاده ، در خصوص اراضي موات واقع در محدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها -6-3

مقـرر داشـته بـود كـه     ) 1358مصـوب  (، قانون لغو مالكيت اراضي شهري و كيفيت عمـران آن 
اصوالً متعلق به دولت است و براي كسـاني كـه   ، شهرها اراضي موات واقع در محدوده قانوني

قانون مهلت معينـي جهـت عمـران و    ، سند مالكيت اخذ كرده بودند، قبالً نسبت به اين اراضي
  . آبادي در نظر گرفته بود تا در طي آن مدت مقرر اقدام به احياء اراضي خود نمايند

قـانون  ، سـتحفاظي شـهرها نيـز   درباره اراضي موات خارج از محدوده قانوني و حـوزه ا 
مقرر داشته است كه كليه اسناد ) 1365مصوب (مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 

كـه توسـط مراجـع     هـايي  و مدارك رسمي و غير رسمي مربوط به اين اراضي به استثناء زمـين 
ر د، باطـل اسـت و ايـن قبيـل اراضـي     ، صالحيتدار دولت جمهوري اسالمي واگذار شده است

ايجـاد اشـتغال و   ، گيرد تا در جهت توليد محصوالت كشاورزي و صنعتي مياختيار دولت قرار 
دولتي و نهادهـاي انقـالب اسـالمي و     هاي مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نياز دستگاه

مورد استفاده قرار ، و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه مسكن ندارند ها شهرداري
هفت نفـره   هاي خيص اين اراضي به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هياتتش. گيرد

  . گردد ميواگذاري زمين اقدام 
موات  هاي تكليف بخش مهمي از زمين) 1366مصوب (قانون زمين شهري » 5«در ماده  -6-4

اعم از اينكـه در  ، موات شهري هاي كليه زمين«: مشخص شده است؛ اين ماده مقرر داشته است
در اختيـار دولـت   ، اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقالبـي دولتـي يـا غيـر دولتـي باشـد      

ارزش قانوني نـدارد و ادارات ثبـت   ، جمهوري اسالمي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته
» ...اسناد آنها را به نام دولت صادر نماينـد ، اسناد و امالك مكلفند به درخواست وزارت مسكن

كليه اراضي باير شهري كه صـاحب مشخصـي نداشـته    «: انون مزبور مقرر داشته استق» 8«ماده
تنهـا بـه اذن   ، احياء اراضي موات، بنابراين بر اساس اين قانون. »در اختيار ولي فقيه است، باشد

  . صالح ممكن است هاي دولت ومقام
ز مشـمول ايـن   كه قبل از اين قانون احياء شده نيـ  هايي حال سؤال اين است كه آيا زمين

اسـناد و  ، دارد مـي از ظاهر قانون كه عنوان  ؟شوند يا قانون مذكور ناظر به آينده است قانون مي
احياء  هاي آيد كه بخش مهمي از زمين ميچنين بر ، مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد

  .1پيدا نموده است» اثر قهقرايي«آيد وقانون  ميشده قبلي نيز به مالكيت دولت در 
                                                                                                                                       

اراضي . اراضي موات -3اراضي باير     -2اراضي داير   -1  :دسته تقسيم كرد 3 اراضي شهري را به» 1366«قانون زمين شهري سال  -1
داير مشـمول ايـن    هاي زمين. و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است اند است كه آن را احياء و آباد نموده هايي زمين، داير
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مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسـالمي در خصـوص حـل مشـكل     ماده واحده  -6-5
صـورت   كليـه اراضـي بـاير در سراسـر كشـور در      «: دارد مـي اعالم ) 1367مصوب(اراضي باير 

، بالعوض در اختيار دولت قرار مـي گيـرد و در صـورت عـدم اعـراض     ، اعراض صاحبان آنها
 م به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يـا فـروش يـا   مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملز

بـه   ظرف مـدت يكسـال اقـدام   ، چنانچه از تاريخ ابالغ. اجاره يا مزارعه زمين باير خود هستند
، زمين ساً و يا توسط هيأت هفت نفره واگذاريأوزارت كشاورزي ر، يكي از موارد فوق ننمايند

 )25/5/67(ه زمان تصويب اين قـانون از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادل

 ».خواهد فروخت
سال بدون عذر موجه بالكشت مانـده   5 شامل اراضي اي است كه بيش از، »باير«اراضي  :تذكر

 .يا بماند
، زير كشت قرار دادن اراضي موجـه باشـد   چنانچه عذر مالك در، مهلت عنوان شده -1تبصره 

 .مدت يكسال تمديد خواهد شد
كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مالك انجـام   ت بهاي عادلّه در هر مورد پس ازپرداخ -2تبصره 

 .خواهد گرفت
 .تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد آيين نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه -3تبصره 
باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعـين   در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي -4تبصره 

مكلـف   »49«اصـل ، دادگـاه ، اعتراض باشد محل »49«الب و دادگاه اصل محلي يا دادسراي انق
تعيين تكليف نمايد و چنانچه در اين  است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اعتراض رسيدگي و
وجـوه  ، و يـا مزارعـه واگـذار گرديـد     مدت اين اراضي به فروش رسيد و يا به صورت اجـاره 

نگهـداري خواهـد شـد تـا پـس از تعيـين       ، كنـد مربوطه در حسابي كه وزارت دارايي تعيين مي
 »قانون اساسي اقدام شود» 49«تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجراي اصل

تواند با شرايط خاصي اجازه احياء اراضـي   ميدولت ، ايجاد شده هاي عليرغم محدوديت
، گونـه اراضـي  احياء كننده اين، موات را بدهد و در صورت وجود اجازه صريح يا ضمني دولت

قوانين و مقررات مذكور در قانون مدني در احياء اراضي ، در اين حالت. شوند مالك شناخته مي
  .مورد اجرا قرار خواهد گرفت

                                                                                                                                       
است كه سـابقه عمـران و احيـاء     هايي زمين، اراضي باير شهري. اشدب مياعم از محصور يا غير محصور ، اراضي كشاورزي يا آيش، قانون

است  هايي زمين، اعم از اينكه صاحب مشخص داشته و يا نداشته باشد و اراضي موات شهري، داشته و به تدريج به حالت موات برگشته
 5/4/1358زمين موات شهري بود كه تا تاريخ  هاي تلغو كليه مالكي، اوالً، نتيجه قانون زمين شهري. كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد

بعالوه تمام مالكين اراضي داير و باير شهري ، لغو مالكيت كليه اراضي باير شهري بود كه صاحب مشخصي نداشت، ثانياً، احياء نشده بود
  . اراضي خود را بفروشند، مكلف شدند در صورت نياز دولت براي اجراي طرحهاي عمومي
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  آبهاي مباح): ب
  اصل  -1

آمده و افـراد   ميايران از مباحات به شمار  هاي بيشتر آب، »1347«قبل از ملي شدن آبها به سال 
» آبهـاي مبـاح  «از » قانون مدني«. آنها را حيازت و تملك نمايند، مقرراتتوانستند با رعايت  مي

و مقرراتي راجع به آن ذكر كـرده  ) كه جمع ماء به معناي آب است(كرده » مياه مباحه«تعبير به 
نهري بكند و متصل كند به ، هر كس در زمين مباح«: دارد ميقانون مدني مقرر » 148«ماده. است

ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده ، احياء كرده و مالك آن نهرمي شودآن نهر را ، رودخانه
هـر گـاه كسـي بـه قصـد      « :قـانون مـدني  » 149«ومطابق ماده » شود ميتحجير محسوب ، است

آب مباحي كه در نهـر يـا مجـراي مزبـور وارد     ، نهر يا مجرايي احداث كند، حيازت مياه مباحه
توان از آن نهري جدا كـرد يـا زمينـي     نمي، ن مالكو بدون اذ، ملك صاحب مجري است، شود

از مشتركات عمـومي و جـزء مباحـات    ، و باران ها بنابراين آب دريا و رودخانه» مشروب نمود
همچنـين بـا حفـر چـاه و     ، توان آن را تملك كـرد  مي، بوده كه با حيازت آن از طريق كندن نهر

هـر  « :قـانون مـدني  » 160«ا به موجب مادهزير، توان آبهاي زير زمين را تملك كرد ميقنات نيز 
قنات يا چاهي بكنـد تـا بـه آب برسـد يـا      ، به قصد تملك، كس در زمين خود يا اراضي مباحه

تحجيـر  ، مادامي كه به آب نرسيده، شود و در اراضي مباحه ميمالك آب آن ، چشمه جاري كند
  .»محسوب است

ديگـر آب از  ، ري شدن آب قناتپس از ورود آب به نهر يا رسيدن به آب در چاه يا جا
  1.شود ميمباحات نبوده وملك صاحب نهر 

در اين صورت به نسـبت  ، آب مباحي را حيازت نمايند، ممكن است چند نفر به شركت
قـانون مـدني در ايـن زمينـه مقـرر      » 150«ماده. شوند ميمالك آب ، اند اي كه كرده كار يا هزينه

يا چاه شريك شوند به نسبت عمـل و مخـارجي كـه     هرگاه چند نفر در كندن مجري« :دارد مي
نتيجه » شود ميبين آنها تقسيم ، شوند و به همان نسبت ميمالك آب ، موجب تفاوت عمل باشد

اين است كه هيچ يـك از شـركاء حـق نـدارد     ، شركت در حيازت آب مباح و مالكيت مشترك
قـانون  » 151«ق مـاده مطـاب . در مجري يا آب مشترك تصرف نمايد، بدون رضايت شريك ديگر

مجرائي جدا كند يا دامنه نهـر را وسـيع يـا    ، تواند از مجراي مشترك نمييكي از شركاء « :مدني
تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر 

                                                                                                                                       
، لمياه المباحه فمن سبق الي اغتراف شئ منها فهو اولي به و تملكه مع نيه التملك و من اجري فيها نهرا ملك الماء المجري فيهو منها ا -1

و مـن حفـر بئـرا ملـك المـاء بوصـوله اليـه و لـو كـان قصـده           ، ومن اجري عينا فكذالك و كذا من احتقن شيئا من مياه الغيـث اوالسـيل  
  )147ص، هلمع، شهيد اول...(االنتفاع
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  . است» اموال مشاع«كه البته اين قاعده كلي مربوط به » .به اذن ساير شركاء
از آب نهـر  ، مال خود را افـراز كننـد و نصـيب مفـروز شـريك     ، اگر شركاء آب مشترك

و ، گردد ميمخصوص صاحب مجري ، آب آن ملك، داخل مجراي اختصاصي او شود، مشترك
، زيرا هر كس در مال خود، )قانون مدني  152ماده (تواند انجام دهد  ميهر گونه تصرفي در آن 
مشـترك مـابين   ، هر گاه نهري« :قانون مدني» 153«مطابق ماده همچنين. در تصرفات آزاد است

حكم بـه تسـاوي نصـيب آنهـا     ، جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختالف شود
كـه البتـه ايـن قاعـده     » .مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشـد ، شود مي

  .اعمال استقابل ، در مورد هر حق و مال مشترك» تساوي«
اراضـي خـود را   ، هر كس حق دارد از نهرهاي مباحـه « :قانون مدني» 155«بموجب ماده

اما اگر چند نفـر  » .از آن نهر جدا كند، مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود
بخواهند از يك نهر مباح استفاده نمايند و آب نهر كافي نباشد كه در يك زمان آب ببرنـد و يـا   

در اين صورت چنانچه قراردادي براي تقدم و تأخر استفاده ، راي استفاده همه آنها كافي نباشدب
در غير اينصورت و چنانچـه تـاريخ احيـاء اراضـي     ، مطابق قرارداد عمل خواهد شد، آنها باشد

مطابق . حق تقدم خواهد داشت، مقدم بوده در استفاده از آب، زميني كه احياء آن، مختلف باشد
زمينـي كـه   ، هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشـد « :قانون مدني» 158«ماده

اگر چـه پـايين تـر از آن    ، شود بر زمين متأخر در احياء مياحياء آن مقدم بوده در آب نيز مقدم 
هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه « :قانون مدني» 159«و مطابق ماده» .باشد
تواند از  مياگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ، ء كنداحيا

اگر چه زمـين او بـاالتر از   ، زمين جديد را مشروب كند و الَا حق بردن آب ندارد، آب رودخانه
در صورتي كه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف نباشد و يا اينكه » .ساير اراضي باشد

حق ، بقدر حاجت، زميني كه به منبع آب نزديكتر است، يك نتواند حق تقدم را ثابت نمايدهيچ
  )قانون مدني  156ماده .( تقدم بر زمين پايين تر را خواهد داشت

محـاذي  ، هر گاه دو زمين در دو طرف نهـر « :قانون مدني» 157«ونهايتاً اينكه مطابق ماده
محرز نباشد و هـر دو در يـك زمـان بخواهنـد آب     هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري 

بـه نسـبت حصـه    ، بايد براي تقدم و تاخر در بـردن آب ، كافي براي هر دو نباشد، ببرند و آب
قاعـده  «كه البته » .كنند ميكافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم ، زده و اگر آب» قرعه«

شود كه دليل ديگري جهت تـرجيح    ميتوسل زماني به آن ، به عنوان يك قاعده استثنايي» قرعه
  .وجود نداشته باشد، و تقدم يكي بر ديگري

ميـزان  «م بـراي صـاحب زمـين وجـود دارد بـه      توضيح اينكه در تمام موارديكه حق تقد
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كـه آبـي   ، لذا صاحب زمين مؤخر در صورتي حق مشروب شدن خواهد داشت، است» حاجت
  .1اشدزايد بر احتياج زمين مقدم وجود داشته ب

  ها ـ محدوديت 2
، عميـق  هـاي  سـطحي و افـزايش چـاه    هـاي  رويـه آب  بيبا توجه به افزايش جمعيت ومصرف 

نگـاه كننـد تـا بـه صـورت      » ثروت ملـي «به عنوان يك » آب«بايد به ، احساس كردند ها دولت
قانون حفـظ وحراسـت   «اولين قانوني كه به تصويب رسيد ، عادالنه تقسيم گردد؛ بر اين اساس

وهمچنــين قــانون آب ونحــوه ملــي شــدن ) 1345مصــوب (» بع آبهــاي زيرزمينــي كشــورمنــا
از زمـره مباحـات خـارج شـد و جـزء      ، »آب«، با تصويب ايـن قـانون  . بود) 1347مصوب (آن
» وزارت آب و بـرق «قرار گرفت و مسئوليت حفظ و بهره برداري از آن به » مشتركات عمومي«

، خصوصي كشور بر طبـق مـاده اول ايـن قـانون ملـي     غير  هاي آن زمان قرار گرفت و همه آب
  . اند شده

در ، كشـور  هاي كليه آب، قانون اساسي» 45«نيز بر اساس اصل » انقالب اسالمي«بعد از 
قرار گرفت تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود؛ همچنين » حكومت اسالمي«اختيار 

سـطحي و زيـر زمينـي را در زمـره      هـاي  تمـام آب ، )1361مصـوب  (قانون توزيع عادالنه آب 
مشتركات عمومي آورد و مسئوليت حفظ و اجـازه و نظـارت بـر بهـره بـرداري از آنهـا را بـه        

طبيعي و اراضي سـاحلي   هاي واگذار كرد و بستر انهار طبيعي و سيلها و مردابها و بركه» دولت«
، تـوان گفـت   ميبنابراين .2م نمودملي اعال، كشور را هاي را نيز بر آنها افزود و در واقع كليه آب

  :شود ميشده كه به مهمترين آنها اشاره  هايي دچار محدوديت، مباح هاي حيازت آب
  اجازه استفاده از آبهاي زير زميني -2-1

استفاده از منابع زير زميني از طريق هر نـوع چـاه و   ، قانون توزيع عادالنه آب» 3«بر اساس ماده
بايد با اجـازه و موافقـت وزارت نيـرو انجـام      مي، طقه از كشورقنات و توسعه چشمه در هر من

وزارت «بايـد بـه    مـي نيـز  ، شود و صاحبان چاههايي كه در گذشته بدون موافقت احداث شـده 
  3...مراجعه تا تشريفات اخذ پروانه را كسب كنند» نيرو

                                                                                                                                       
  .154ص ، جلد اول، دوره مقدماتي حقوقي مدني، صفايي -1
آبهاي درياها و آبهاي جـاري  ، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 45بر اساس اصل «   :قانون توزيع عادالنه آب» اول« مطابق ماده  -2

و  هـا  ير زميني و سيالبها و فاضالبها و زه آبها و درياچهاعم از سطحي و ز، و هر مسير طبيعي ديگر ها و انهار طبيعي و دره ها در رودخانه
طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع زير زميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق  هاي مردابها و بركه

  » .شود مياز آنها به دولت محول  مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري. شود ميمصالح عامه از آنها بهره برداري 
صورتي غيرقانوني در كشور حفـر   و به 1384پيش از سال  عميقي كه هاي عميق و نيمه تمام چاه« :بيني شده بود مجلس پيشمصوبه در  -3

مجـوز و  ، آبي ممنوعه هاي واقع در دشت هاي كشاورزي فاقد پروانه بود براي اين چاه ووزارت نيرو را موظف كرده  اند را مجاز شمرده  شده
قـانون اساسـي و   » 173و  159، 156، 40«مغاير با اصـول  ، شوراي نگهبان توسط  خوشبختانه، حيرت انگيز  مصوبهاين ، »صادر كند پروانه
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 بـراي مصـارف خـانگي و شـرب و    ، استثنايي كه وجود دارد حفر چـاه و اسـتفاده از آن  
متـر مكعـب در شـبانه روز    » 25«بهداشتي و باغچه است به شرط اينكه  ظرفيت آبـدهي آن از  

البته موضوع حفر واستفاده از چاه بايد به اطالع وزارت نيرو ). همان قانون 5ماده (بيشتر نباشد 
همچنين در اين قـانون پـيش   .بازرسي به عمل آورد ها تواند از اين چاه ميبرسد و وزارت نيرو 

قبل از ، ني شده است كه چنانچه اختالفي در مورد برخي از موضوعات مرتبط با آب رخ دهدبي
موضوع بايد تا حد امكان از طريق كدخدامنشي و توسط سرآبياران و ، مراجعه به مراجع قضايي

بـه دادگـاه   ، حل وفصل شود و در صورت ادامـه اخـتالف  ، ميربان و با همكاري شوراي محلي
  )1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب 42ماده .(ندصالح مراجعه نماي

  مصرف متعارف ومعقول -2-2
ممكن است چنين تصور شـود كـه مالـك چـاه بـه هـر ميـزان كـه         ، پس از مجوز وزارت نيرو

دهـد و مقـرر    نمـي همان قانون اين اجازه را » 7«ولي ماده، تواند از چاه استفاده كند مي، بخواهد
توانـد   ميوزارت نيرو ، دار آب دهي بيش از مصرف معقول باشددر مواردي كه مق«داشته استك

نسبت به فروش آن به مصرف كنندگان مديريت نمايد ودر واقع به بهايي كه منصفانه وعادالنـه  
  ».است به خريداران بفروشد وصاحب چاه حق فروش به ميل خود را ندارد

  ممنوعيت موقت -2-3
رت نيرو اجازه داده است در مناطقي كه به تشخيص آن قانون توزيع عادالنه آب به وزا» 4«ماده

عميق يا نيمه عميق و يا قنات  هاي حفر چاه، مقدار بهره برداري بيش از حد مجاز باشد، وزارت
  . براي مدت معين ممنوع سازد، و يا هر گونه افزايش دربهره برداري از منابع آب منطقه را

  مسدود نمودن چاه -2-4
آب شور و شيرين مخلوط شده ، لت استفاده بيش از حد از آب زير زمينيدر برخي موارد به ع

گيـرد و   مـي خورد؛ يا چاه آب در معرض فاضالب قـرار   ميزير زميني به هم  هاي و تعادل آب
در «: چنين مقرر كرده است» 9«در اين خصوص ماده.شود مي» نيترات«آلوده به ، آب استخراجي

چنانچه وزارت نيرو تشـخيص  ، با آب شيرين مخلوط شودمواردي كه آب شور و يا آب آلوده 
                                                                                                                                       

ز و هاي مختلف آغا عميق در دشت هاي عميق و نيمه حفر چاه بود كه 40 در مناطق روستايي كشور ما از دهه .رد شدو   شرع تشخيص داده
مجاز و غيرمجاز رسيد و  هزار حلقه 105 ها به سال تعداد اين چاه 20زيرزميني گرديد و ظرف  هاي برداري از آب در بهره ها جايگزين قنات

هـاي   سـفره   پـايين رفـتن سـطح آب     .هاي زيرزمينـي در كشـور آغـاز گرديـد     افت آب، از همان زمان، دليل برداشت بيش از حد مجاز به
هاي تأمين آب كشاورزان افزايش  هزينه، عميق تبديل شد عميق به هاي نيمه چاه. و محدود را در كشور رقم زد ممنوعه هاي دشت، زيرزميني

جاي ديگر  اين شوري نيز انتقال اجباري آب از جايي به ها گرديد كه آب شيرين چاه خشك شد و سبب شور شدن  هاي قديمي قنات، يافت
تـوان   مـي ، هـاي زيرزمينـي   از ديگر اثرات مخـرب افـت آب  . دنبال داشت ها را به مك زار شدن دشتن شوري و تبديل به، و خشك شدن

 هـا  هـاي زيرزمينـي و هـدر رفـت آب     از دست رفتن قابليـت آبگيـري سـفره   ، اين رخداددنبال  و به –ها  ايجاد فروچاله –نشست زمين  به
    .خواهيم بودسرزمين را شاهد  ن بياباني شد، كرد و در نهايت اينكه اشاره
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مجراي آب شور يا آلوده را مسدود ، تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مي، دهد
، چنانچه مسلَم شود چاه با شرايط مندرج در پروانه حفر شـده ، شود و در ادامه متذكر مي» ..كند

  .جبران شودخسارت صاحب چاه بايد توسط وزارت نيرو 
  تكليف در احياء قنات يا چاه متروك -2-5

شـده يـا بـه طـرز فاحشـي از      » مسلوب المنفعه«، گاه چاه يا قناتي به علت عدم رسيدگي مالك
در ، قـانون توزيـع عادالنـه آب   » 16«مطـابق مـاده  ، در اين حالـت ، كم شده است، برداشت آب

وزارت ، و در صورت عـدم اقـدام   توان مالك را مكلف به احياء آن نمود مي، صورت ضرورت
بلكه گـاه  ، تماماً جنبه سلبي ومنع ندارد، بنابراين اقدامات وزارت نيرو. نمايد مينيرو خود اقدام 

  .ايجابي وتكليفي است
  جلوگيري از اسراف آب -2-6

براي جلوگيري از اتالف واسراف ، قانون توزيع عادالنه آب» 13«و» 11«و» 10«قانونگذار درماده
را موظف به نصب شير و دريچـه بـراي    ها يا قنات) خود جوش(آرتزين هاي احبان چاهص، آب

بايد بـه نحـوي از نفـوذ    ، ها جلوگيري از تخليه دائم آب نموده است؛ بنابراين صاحبان اين چاه
بايـد مجهـز بـه وسـايل     ، آب مخزن در قشرهاي ديگر جلوگيري نمايند و در صورت ضرورت

  .ان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو بر اساس كنتور باشنداندازه گيري سطح آب و ميز
  معادن): ج
، »معـادن ظـاهري  «. انـد  تقسـيم كـرده  » باطني«و » ظاهري«معادن را به دو قسم ، »فقهاي اماميه«

معـدن آشـكار   ، معادني را گويند كه روي زمين قرار دارند و يا با برداشتن كمي از سطح زمـين 
بايد با استخراج و زحمت فراوان بـه   ميف معادن باطني كه بر خال) مثل معدن نمك(گردد؛  مي

اصل اولي اين است كه اجازه بهره برداري از معادن به همه افراد داده شـده اسـت و   . آن رسيد
معدني كـه در زمـين   « :قانون مدني» 161«مطابق ماده1.تواند مانع استفاده ديگري شود نميكسي 

تابع قوانين مخصوصه خواهـد  ، ت و استخراج آنملك صاحب زمين اس، كسي واقع شده باشد
  » .بود

، اگر معدني در اراضـي مـوات و مباحـه يافـت شـود     ، قانون مدني» 147«مستنبط از ماده
) 22/8/1390(اصـالح قـانون معـادن    متعلق به كسي است كه آن را حيازت كرده است؛ اما بـا  

 :مواردي جديد مطرح شده است
 زيو ن» 44«اصل  يكل هاي استيس ياجرا يدر راستا، دنقانون اصالح معا» 2«مادهمطابق 

                                                                                                                                       
  274ص ، 3ج ، المبسوط في فقه االماميه، محمد، طوسي -1
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بـه ارزش   يابيدسـت ، يمعدن هاي تيموجبات توسعه فعال وردنفراهم آ، يقانون اساس» 45«اصل 
 نيـ اشـتغال در ا  جـاد يا، افـزوده  با ارزش  يتوسعه صادرات مواد معدن، يافزوده مواد خام معدن 

وزارت «عهـده   به ، كشور يو اجتماع يتصادسهم بخش معدن در توسعه اق شيافزا زيبخش و ن
 تيـ مـانع اعمـال مالك  ، مـاده  نيـ ا درمذكور  تياعمال حاكم و است »معدن و تجارت، صنعت

                                                                         .ستيو مقررات ن نيدر محدوده قوان يو حقوق يقياشخاص حق
 يو حقوق يقيتوسط اشخاص حق يمعدن رياكتشاف ذخا« :قانون مزبور »5«مادهبر اساس 

اكتشـاف   يمعدن و تجارت مكلف است بستر الزم را بـرا ، وزارت صنعت. شود يمجاز انجام م
                                                           ».فراهم كند يو حقوق يقياشخاص حق يدر سراسر كشور برا يمعدن ريذخا

بـه رسـميت    پروانـه اكتشـاف  انيمتقاضحق اكتشاف براي ، اين ماده» 2«تبصرهبر اساس 
معدن و تجارت مكلف است ، وزارت صنعت، اين قانون» 7«مادهشناخته شده است و بر اساس 

 صـالح يذ يو حقـوق  يقـ ياكتشاف كه توسط اشـخاص حق  اتيبه گزارش عمل يدگيپس از رس
                                      .دينمااقدام ، به نام دارنده پروانه اكتشاف »كشف يگواه«نسبت به صدور ، است شده  يگواه

بـه اسـتثناء بهـره    ، »دو«طبقـه   يمعدن ريبرداران از ذخا بهره :اين ماده» 2«تبصرهبر اساس 
ـ  حـداكثر ، مكلفنـد ، كشـف  يدارندگان گواه ايبرداران كاشف و  از محصـول  %) 5(درصـد  مين

، شـروع اسـتخراج   خياز تار )كاشف اريبه اخت(آن را به نرخ روز يبها ايمعدن  ازاستخراج شده 
                           1.بپردازند يو عنوان حق اكتشاف به  و پنج سال به ستيتا حداكثر ب
يردولتـي را در  گـذاري بيشـتربخش غ   امكان سرمايه، اصالح قانون معادنرسد  مينظر به 

به صرف بخشـي از درآمـد معـدني كشـور بـراي      توجه  همچنين با. كند معادن بزرگ فراهم مي
اين اقدام به توسعه روستاها و شهرهاي حومـه   است  اميد، عمران و آبادي مناطق حومه معادن

   2.معادن منجر شود
                                                                                                                                       

معدني موضوع پروانه را به نرخ روز و بـه   دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده، نمايندگان مجلس شوراي با تصويب -1
 به منظور تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از .كند عنوان حقوق دولتي به اين وزارتخانه پرداخت تشخيص وزارت صنايع و معادن به

از وزارت صـنايع و معـادن   ، اكتشـاف در مـوارد مشـخص شـده     حداكثر تا دو ماه براي صدور پروانه، اجرايي مكلفند هاي دستگاه، معادن
بـه  ، جرم ضمن جبران خسـارت جرم تلقي و م، معدني شود مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات .استعالم كنند

چنانچـه اجـراي   ، بـراين اسـاس    .شود ميپرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارد شده محكوم  حبس از يك تا شش ماه و يا
 احياي اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي و عمليات معدني در محدوده امالك داير يا مسبوق به

ربط پس از تاييد وزارت صـنايع و معـادن مكلـف اسـت      مجري ذي، اوقاف و امور خيريه واقع و نياز به تصرف اين امالك باشد سازمان
، همچنـين بـر اسـاس تصـويب نماينـدگان      .به صاحب ملك بپـردازد ، بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن اجرت المثل يا بهاي آن را

بـرداري مـواد    به منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف و بهـره ، و طبيعي واقع شده باشد بع مليچنانچه محدوده عمليات معدني در منا
درصـد از كـل    12درصد درآمد دولت ناشي از اكتشاف و نيز  15مأخذ  ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني به هاي معدني هزينه
   .شود مييع و معادن وصول اين قانون توسط وزارت صنا» 14« موضوع ماده  حقوق دولتي

، شـن و ماسـه  ،  سنگ گچ،  آهك سنگ:عبارتند از كيطبقه  يمواد معدن) الف :شوند يم يبند طبقه ريشرح ز به يمواد معدن »3«ماده در  -2
دوم عبارتنـد  طبقه  يمواد معدن) ب .آنها ريو نظا يسنگ الشه ساختمان،  مارن،  يو سنگ يآب نمك،  يمعدن پوكه ،  ييايصدف در، خاك رس
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  )عتيقه( دفينه): د
  اصل اولي -1

ملك كسـي اسـت   ، كه مالك آن معلوم نباشد اي تنها  دفينه، قانون مدني» 174«با توجه به ماده 
اگـر  :اند گفته» فقهاء«نبايد مالك خاص داشته باشد و » دفينه«، بنابراين. كه آن را پيدا كرده است

، گنجي پيدا كند  و مالك آن به هيچ وجه مشخص نباشد، انسان در زميني كه ملك كسي نيست
، كند دفينـه مـال اوسـت    ميت بر عهده كسي است كه ادعا بار اثبا، در اين امر1.مال خود اوست
مگر اينكه ديگري اثبات نمايـد كـه   ، دفينه از آن كسي است كه آن را يافته است، بنابراين ابتدائاً

  . متعلق به اوست، آن دفينه
مـالي اسـت   ، دفينه« :قانون مدني» 173«چيست؟  مطابق ماده » دفينه«اما بايد ديد مراد از 

اصطالحي در » دفينه«. »شود ن يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميكه در زمي
  ..شود ميياد » عتيقه«كه اكنون در لسان عرف رايج به  فقه است

غيـر مجـاز در    هـاي  راجع به جلوگيري از حفاري» 1358«مطابق ماده واحده ارديبهشت 
اشـيايي اسـت كـه بـر طبـق      ، ياء عتيقـه منظور از اش« :چنين تعريف شده است» عتيقه«، »3«بند 

بـدين   2»....يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا سـاخت آن گذشـته باشـد   ، ضوابط بين الملل
گسـترش  ، يا همـان دفينـه  » عتيقه«معني ، رسد ميبه نظر ، با تصويب ماده واحده مذكور، ترتيب

  3.پيدا كرده است
ه بر حسب اتفاق و تصـادف  دفين«است كه اين ، ذكر شده» 173«مطلبي كه در پايان ماده 

مالـك  ، پيدا كند اي دفينه، شخصي، شود كه اگر با قصد ونيت قبلي ميو اين برداشت » پيدا شود
                                                                                                                                       

ــ  2. فلـزات  ريو سـا  وميكادم،  تنگستن،  كبالت،  بدنيمول،  موانيآنت،  ميتانيت،  مس،  يرو،  سرب،  وهيج،  قلع،  كرم، طال،  آهن يـ مواد معدن1:از
،  تيگراف، كايـ م3.آنها ريو نظا  كيشده در طبقه  ادياستثناء مواد  به تهاي كلرور، كربناتها، سولفاتها،  ييايقل ينمكها، بوراتها، فسفاتها، تراتهاين

و  يصنعت يخاكها، خاك زرد،  خاك سرخ،  تيبوكس،  تيزئول،  تياتوميد،  تيپرل،  يسيليسنگ و ماسه س،  فلدسپات، نسوزها،  كائولن،  تالك
 يـ انـواع سـنگها    5.و امثال آنهـا  قياع عقانو،  روزهيف،  شمي،  اقوتي، زمرد،  مانند الماس، يمتيق مهيو ن يمتيق يهايـ سنگها و كان4.آنها رينظا
 يگــازها  زيـ قابـل استحصـال از آبهـا و ن    يمواد مـعدن-7.يعيآسفالت طب  و سنگ يعيطب ريق، لهايسنگها و ش ـ انواع زغال  6.و نما ينيتزئ

، هـا  دروكربنيـ ه هيكل:ارتند ازطبقه سه عب يـ مواد معدن  پ.موجود در فالت قاره يـ مواد معدن  8. يدروكربوريه يبه استثناء گازها يمعدن
طبقه چهـار   يـ مواد معدن  ت.آغشته به نفت و امثال آنها  يها ماسه،  ينفت يپلمه سنگها،  يعيگاز طب،  نفت خام: سنگ مانند استثناء زغال  به

  . هيو ثانو هيمواد پرتوزا اعم از اول هيكل :عبارتند از
  1525سالهم، رساله توضيح المسائل، ناصر، مكارم شيرازي -1
منظور از اشياء عتيقه اشيايي است كه بر طبق ضوابط بين الملل يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يـا  « : قانون مذكور» 3« مطابق بند  -2

پس از تأديه خمس بهاي آن از طـرف كاشـف بـه نفـع     ، در مورد اشيايي كه قدمت آن از يكصد سال كمتر باشد، ساخت آن گذشته باشد
  »اشياء مكشوفه به وي تعلق خواهد گرفت، لبيت الما

كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله «  :مقرر داشته بود) 1309مصوب (قانون راجع به حفظ آثار ملي » 1«ماده  -3
ء آثار ملي ايران محسوب داشت و در توان جز ميقانون   2اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده، زنديه در ممكلت ايران احداث شده

ـ      ميبنابراين از اين ماده »  .باشد ميتحت حفاظت و نظارت دولت  ه در توان استنباط كرد كه دفينه اموالي اسـت كـه تـا اختتـام دوره زندي
 .مملكت ايران ايجاد شده است
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مفهـوم مخـالف نـدارد و    ، زيرا اين قسمت از ماده، شود ولي چنين برداشتي صحيح نيست نمي
بلكـه خـود   ، كردن دفينه نباشـد  اجير وكارگر ديگري در پيدا، اين است كه يابنده، منظور از آن

بـه  ، بنابراين اگر كارگري به دستور كارفرما براي بدست آوردن گنج. بخود و اتفاقاً مالي را بيابد
زيرا بر حسب تصادف پيدا نكرده اسـت؛  ، باشد نميمالك اشياء پيدا شده ، حفاري مشغول شود

  .در اين صورت دفينه متعلق به دستور دهنده خواهد بود
شود و همچنين مرواريدي كه در شـكم مـاهي    ميجواهراتي كه از دريا استخراج » فقهاء«

   1.اند شمرده» حكم اين اموال«باشد را در 
» 177«مطابق ماده  .مطرح كرده است، دو ماده ديگر، قانونگذار در باب پنجم قانون مدني

ا استخراج كـرده  ملك كسي است كه آن ر، شود ميجواهري كه از دريا استخراج «: قانون مدني
كـه البتـه   » .ملك كسي است كه آن را حيـازت نمايـد  ، اندازد مياست و آنچه كه آب به ساحل 

مالي كه در دريـا غـرق   «: همان قانون» 178«مطابق ماده  همچنين. نداشتن مالك است، شرط آن
  » .مال كسي است كه آن را بيرون بياورد، كرده است 2اعراض، شده و مالك از آن

متعلق به مستخرج ، دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود« :قانون مدني» 176«ادهمطابق م
   3»آن است

  ها محدوديت -2
شود كه مشمول قانون راجع به حفـظ آثـار ملـي     ميدر صورتي از اموال مباح محسوب » دفينه«
غير مجـاز   هاي راجع به جلوگيري از حفاري» 1358«و ماده واحده ارديبهشت ) 1309مصوب (
  .اشدنب

مشمول مقررات قانون حفظ آثار ملـي   اي اگر شخصي در ملك خود عتيقه، بدين ترتيب
   :مشروحه ذيل عمل نمايدبايد طبق ماده واحده ، مشاهده كرد
و  هاي اسالمي و فرهنگي نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به ميراث« :ماده واحده

و  شناسي و تحقيقات علمي و فرهنگي جامعه ها از نقطه نظر لزوم حفظ و حراست اين ميراث
كه  تاريخي و نظر به لزوم جلوگيري از غارت و صدور آن ذخاير ارزنده به خارج از كشور

  :شود ماده واحده ذيل تصويب مي. المللي منع شده است مملكتي و بين طبق مقررات
                                                                                                                                       

  1526مساله ، المسايل رساله توضيح، ناصر، مكارم شيرازي -1
بدون اينكه قصد تملك يا مباح ساختن منـافع آن را  ، از اينكه مالك با رها ساختن مال خود از آن رفع يد نمايد عبارت است، اعراض -2

او ، كنـد نـدارد   مـي دارد و تملـك   ميشخص اعراض كننده به هيچ وجه نظر به شخصي كه آن را بر ، در مورد اعراض، به غير داشته باشد
صاحب مـال بايـد بـه    ، براي تحقق اعراض. سازد ميخويشتن را از تسلط بر آن منعزل ، ت خودصرفاً با خارج كردن شييء از حيطه مالكي

بهرحـال  . وجـود داشـته باشـد   ) قصـد  ( و معنـوي  ) رها كـردن  ( يعني دو عنصر مادي ، آن را رها نمايد، قصد قطع رابطه مالكيت با مال
  . دهد ميسبب سقوط مالكيت است و مال را در زمره مباحات قرار ، اعراض

  .چنين فرضي امروزه مصداق ندارد، البته با توجه به اينكه در حال حاضر همه اراضي مباح متعلق به دولت است -3
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و انجام هر گونه عمل حفـاري و كـاوش بـه قصـد بـه دسـت آوردن اشـياء عتيقـه          -1
 سـال و ضـبط اشـياء    3مـاه تـا   6مطلقاً ممنوع است و مرتكب به حبس تـأديبي از  ، آثارتاريخي

امـاكن   چنانچه حفـاري در . شود المال محكوم مي مكشوفه و آالت و ادوات حفاري به نفع بيت
مقـرر محكـوم    باشد انجام گيرد مرتكب به حداكثر مجازات تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده

  .شود مي
كاشـف  . در صورتي كه اشياء مذكور در اين قانون بر حسب تصـادف كشـف بشـود    -2

 در اين. آموزش عالي ارائه دهد آنها را در اسرع وقت به نزديكترين اداره فرهنگ و مكلف است
 ايـ  1دادستان محل و ريـيس اداره فرهنـگ و آمـوزش عـالي    ، مورد هيأتي مركب از قاضي شرع

 كارشناس اهل خبره تشكيل و پس از بررسي بـه ترتيـب زيـر    نفر نمايندگان آنها با حضور يك
  .عمل خواهد شد

در مـورد فلـزات قيمتـي و    . در صورتي كه اشياء مكشـوفه از ملـك شخصـي باشـد     -3 
نصـف  ، در مورد سـاير اشـياء   پس از توزين معادل دو برابر بهاي روز ماده خام آن و جواهرات

  .تقويم شده به كاشف پرداخت خواهد شد بهاي
بـه ميـزان نصـف    ، در صورتي كه اشياء مكشوفه از غير ملك شخصي به دسـت آيـد   -4

  .به كاشف پرداخت خواهد شد »الف«مقرر در بند  الكشف حق
پس از تأديه خمـس بهـاي   ، سال كمتر باشد اشيايي كه قدمت آن از يك صد در مورد- 5

  .خواهد گرفت تعلق اشياء مكشوفه به وي، المال تقويم شده آن از طرف كاشف به نفع بيت
اشخاصي كه اشياء مكشوفه را بر خالف ترتيب مقرر در اين قانون به معرض خريـد   -6

  .»خواهند شد  به مجازات مقرر در بند يك محكوم، فروش بگذارند و
: ماده واحده راجع به جلوگيري از حفاريهاي غير مجـاز » اول«توضيح اينكه بموجب بند 

مطلقـاً  ، به قصد به دست آوردن اشياء عتيقـه و آثـار تـاريخي    انجام هر گونه حفاري و كاوش«
سـال و ضـبط اشـياء مكشـوفه و آالت و      3ماه تا  6ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از 

  . »شود ميادوات حفاري به نفع بيت المال محكوم 
: 1370قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب سـال      » 562«مـاده » 2«مطابق تبصره ، همچنين

فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريـدار و  ، روش اموال تاريخيخريد و ف«
به حـبس از شـش مـاه تـا سـه سـال محكـوم        ، عالوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، فروشنده

تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مسـتقيم  ، هرگاه فروش اموال مذكور. شوند مي
  .»گردد ميرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم م، به اتباع خارجي صورت گيرد

                                                                                                                                       
  .اين وظيفه را بر عهده دارند، در حال حاضر ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي -1
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منحصـراً  ، جـات  حق كاوش و حفر اراضي براي بـه دسـت آوردن عتيقـه   ، بنابراين اكنون
  . متعلق به دولت است

 شكار):  ه
  اصل اولي   -1

كرد؛ البته حيـوان وحشـي نبايـد    » تملك«توان حيوان وحشي را شكار و  مي 1،»فقهاء«طبق نظر 
مقـرر داشـته   » 179«پس از آنكه بموجب مـاده » ون مدنيقان«بنابراين ، باشد داراي مالك خاص

شـكار حيوانـات اهلـي و    «: افزايـد  مي» 180«در ماده، »موجب تملك است، شكار كردن«: است
، بـر خـالف تصـور    .»شود نميموجب تملك ، حيوانات ديگري كه عالمت مالكيت در آن باشد

، توان حيـوان حـرام گوشـت    ميبلكه ، ل گوشت باشدلزوماً حال، الزم نيست حيوان شكار شده
  .مثل عقاب يا شير را شكار كرد

، احاديث و روايات، آداب و دستورهاي مفصلي دارد و در كتب فقهي، »شكار«، در اسالم
را .... ضرورت شكار و، وسيله شكار، زمان شكار، مباحثي همچون حرمت شكار در حال احرام

رعايت حقوق حيوانات   اتي در جهتدستور، اكثر اين روايات در. به خود اختصاص داده است
در احاديث آمده است كه شكار حيوانـات بـراي تفـريح و بـدون     ، به عنوان مثال2.شود ديده مي
سـفرش معصـيت   ، رود كسي كه براي تفريح به شكار مي، به همين جهت 3.حرام است، احتياج

پرندگان در آشيانه مادامي كـه بـه    شكار، چنينهم.است و بايد نماز را در اين سفر تمام بخواند
بـه طور كلـي شكار  و .در آشيانه در پناه خداست پرندهحرام است؛ زيرا ، پرواز در نيامده است

مطلـوب و پسـنديده نبـوده و آن را موجـب سـياهي قلـب        )ع(ائمهو صيـد حيوانات از نظـر 
  4.دانستند مي

                                                                                                                                       
  )148، صكتاب الصيد و الذبح، لمعه، شهيد اول(» .…يجوز االصطياد بجميع آالته و ال يوكل منها ما لم يذك « -1
مگر هنگـامي كـه   ، مكروه اعالم شده است، صيد حيوانات وحشي و پرندگان يا ذبح حيوانات در شب، در كتب فقهي: اينكه از جمله -2

 بنـابراين بـه هـم خـوردن    ، اين باشد كه خداوند شب را مايه آرامش و استراحت قرار داده است، شايد فلسفه كراهت.ضرورت اقتضا كند
همچون برنده بـودن وسـيله    اتينيز دستور در مورد وسيله صيد .حتي حيوانات در شب روا نخواهد بود، آسايش و آرامش هيچ موجودي

ديـده  ... متناسب بودن وسيله صيد بـا شـكار و  ، قبل از ذبح، نهي از قطع و بريدن و مثله كردن اندامي از حيوان، )براي آزار نديدن حيوان(
، 1403، چـاپ پـنجم  ، دار احياء لتـراث العربـي  ، بيروت، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، محمد بن حسن، حر عاملي( شود مي
  .)361ص ، 8ج
  241ص، 16ج ، همان -3
هـاي خـود را    گذاشتند و هـر كـس تعـداد بيشـتري از شـتر      هاي خويش با يكديگر مسابقه مي در عصر جاهليت بعضي در كشتن شتر -4

عقر به معناي قطع كردن پـاي حيـوان اسـت و    ، در كتب لغت. خواندند مي »معاقره«اين عمل را . پيروزي از آن وي بود غلبه و، كشت مي
، افتـاد  نمودند و چون به زمـين مـي   را با ضربه شمشير قطع مي حيوان پاي ها و معاقره اين بود كه اول يكي از چهار وجه تسميه كشتن شتر

، تفوق طلبـي ، خود خواهي، ريشه رواني اين عمل. پيش از قرباني كردن بود  واضح آزار و اذيت حيواناين خود نمونه . كردند نحرش مي
و در واقع با اين بـذل  ، گذاردند مي  هاي نحر شده را به رايگان در اختيار عموم گوشت شتر، دهندگان مسابقه. رياكاري و فخر فروشي بود

ايـن مسـابقه   ) ع(پيـامبر . دادنـد  پوشاندند و عمل قبيح خود را زيبا نشان مـي  نفاق ميو بخشش به كار خالف اخالق خود لباس فتوت و ا
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» عـرف «يص آن بـا  متفاوت و تشـخ ، وع آننحوه حيازت حيوانات غير اهلي بر حسب ن
، اگر كسي كندو يا محلي بـراي زنبـور عسـل تهيـه كنـد     « :قانون مدني» 181«مطابق ماده. است

همين طور است حكم كبوتر كـه  ، ملك آن شخص است، شوند ميزنبور عسلي كه در آن جمع 
خـاص نداشـته    در صورتي كه مالـك ، بنابراين حيوانات قابل شكار» .در برج كبوتر جمع شود

آنهـا  ، توانند از طريق شكار با رعايت مقررات ميشوند و افراد  ميمحسوب » مباحات«از ، باشند
  . را تملك نمايند

  ها محدوديت -2
، قانون شكار و صيد تصويب شد كه مقررات و نظامات خاصـي بـراي شـكار   » 1346«در سال 

، 5/10/1375س در تـاريخ  وضع گرديد و دامنه شكار به طرز محسوسـي محـدود گرديـد؛ سـپ    
را براي شكارچيان غير مجـاز در نظـر    هايي بسياري از مواد آن قانون اصالح گرديد و مجازات

تيراندازي به پسـتانداران و پرنـدگان و خزنـدگان قابـل     ، منظور از شكار در اين قانون. 1گرفت
ابـل صـيد يـا    كشـتن يـا گـرفتن آبزيـان ق    ، شكار يا كشتن يا گرفتن آنهاست و مقصود از صيد

                                                                                                                                       
 .بر حذر داشت، توزي بود پيروان خود را از چنين رقابت جاهالنه و زيانباري كه مايه فساد اجتماعي و كينه خالف اخالق را ممنوع كرد و

از ديگر تفريحات مرسـوم در زمـان جاهليـت كـه      ).201ص ، 1387، سجادانتشارات نورال، حقوق حيوانات در اسالممقيمي، ابوالقاسم، (
اين كـار غيـر انسـاني را بـه     ) ع(پيامبر. مسابقه از طريق به جنگ انداختن حيوانات بود، شود هنوز هم در جوامع و ملل گوناگون ديده مي

اينكه حيوانات را وا دارند كـه بـا هـم بجنگنـد و زور     از ) ع(پيامبر ؛عن تجريش البهائم) ع(رسول اهللا نهي « : شدت نهي و قدغن نمودند
  ) 362ص  ،8ج ، وسائل الشيعه، حر عاملي(.» آزمايي كنند نهي فرمود

هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون  ريال يـا حـبس از   « :قانون شكار و صيد »5«ماده مطابق  -1
 .شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه -الف :دشو مي محكوم  يك ماه تا شش ماه

فروش و ، عرضه، حمل -ج .شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خالف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه -ب 
 ».صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان

هزار ريال تا سه ميليون ريـال يـا حـبس از     هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد«: همان قانون» 6«ماده  
مبادرت به شكار و صيد در منـاطق ممنـوع و    -ب .شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر -الف  :شود ماه محكوم مي 6 روز تا 91

اسـت و شـكار غيـر مجـاز در      كـرده  هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيـين و آگهـي   ممنوعيت ها و يا خالف محدوديت
هـا و   تخريـب چشـمه   -د  .شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار بـا اسـتفاده از اسـلحه ديگـران     -ج .قرقهاي اختصاصي

) 7(« اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشـي موضـوع مـاده     -ه .آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش
و يا به جـزاي نقـدي از    هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال«:»7«ماده  ».اين قانون به صورت غير مجاز

نوران وحشي حمايـت شـده بـدون داشـتن     شكار و صيد جا -الف  :شود ميليون  ريال محكوم مي هجده يك ميليون و پانصد هزار ريال تا
شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش بدون تحصـيل پروانـه ويـژه و صـيد غيـر مجـاز در        -ب .پروانه ويژه
سال يـا جـزاي نقـدي از     هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نودويك روز تا سه« : »8«ماده  ».هاي حفاظت شده رودخانه

شـكار جـانوران    -الـف   :شـود  ميليون  ريال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكـوم مـي   تا بيست يك ميليون و هشتصد هزار ريال
ب .مرغ هوبره و ميش، )كروكوديل (تمساح ، يوزپلنگ، گوزن زرد ايراني، گورخر، وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير

منفجره و امثال آن و شكار بـه صـورت    صيد و يا كشتار جانوران وحشي بااستفاده از سموم و مواد، شكار -ج .هاي ملي شكار در پارك -
هـركس مبـادرت بـه     -2تبصره  ...و.جمعي همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته و تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري

 عـالوه بـر   باالبـان و دليجـه كنـد   ، بحـري ، صدور پرندگان شكاري از قبيـل شـاهين   نگهداري و، حمل، فروش، خريد، شكار، گيري زنده

ريال تا بيست ميليون ريـال محكـوم    و هشتصد هزار محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون
  »خواهد شد
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  1.تيراندازي به آنهاست
اصـل تملـك بوسـيله    ، در نظر گرفته شـده  هاي عليرغم مجازات، ممكن است گفته شود

، ضـمن تحمـل محكوميـت   ، كماكان به قوت خود باقي است؛ يعني شكارچي غير مجاز، شكار
ضـمن تعيـين   ، قـانون مجـازات اسـالمي   » 680«و » 676«ليكن مـاده ، شود ميمالك مورد شكار 

جازات براي شكارچيان غير مجاز اعالم نموده شكارهايي كه برخالف مجوز و بدون رعايـت  م
  .  شود باعث ايجاد مالكيت نمي، مقررات انجام شده باشد

  انفال: گفتار سوم
  تعريف و مصاديق انفال: بنداول

در اصـطالح  .در لغت به معناي هر شئ زائد براصل و زيـاده بـر اسـتحقاق آمـده اسـت     » انفال«
تـوان چنـين    مي، تعاريف زيادي از انفال به عمل آمده است كه از مجموع اين تعاريف، قوقيح

اموالي كه مالك خاص نداشته و متعلق به مقام ومنصب «: نتيجه گرفت كه انفال عبارت است از

                                                                                                                                       
مـاده    :به شرح ذيل است و اصالحيه بعدي آن  )1346مصوب (يد قانون اصالح موادي از قانون شكار و ص برخي ديگر از اصالحات  -1
اجزاي آنها كه غيربومي  تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و، خريد و فروش :شود به شرح زير اصالح مي) 7(ماده «: »2«

سـازمان مجـاز    بـا كسـب پروانـه و يـا اجـازه از     انـد   قبل در كشور تكثير و پرورش يافته از ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا
هاي در معرض خطـر   المللي گونه فهرست كنوانسيون تجارت بين كه در ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها. باشد مي

  .»..اند شده انقراض ثبت
الف  :برحسب مورد پروانه و يا اجازه رايگان صادر نمايدتواند در موارد زير  سازمان مي :شود به صورت زير اصالح مي »8«ماده « :»3«ماده 

مطالعات علمي و آموزشي و يا انجـام فعاليتهـاي مـورد نيـاز مـوزه       هاي جانوران وحشي به منظور انجام تحقيقات و جمع آوري نمونه -
صيد برخي از  -ج .رسانند ها آسيب ميدفع آن دسته از جانوران وحشي كه به مزارع و باغ -ب .آرايي نمايشگاههاي تنديس و تاريخ طبيعي

 »ماده«:»4« ماده   ».هاي آبزيان توسط ساكنان مناطق محروم در مواردي كه سازمان صدور پروانه رايگان را در آن مناطق ضروري بداند گونه
مجوزهاي صادر شده نتوانند  در حدود چنانچه ماموران سازمان و ميرشكاران و يا صاحبان مزارع و باغها :شود به شرح زير اصالح مي) 9(

جبـران خسـارات   ، آورند شود جلوگيري به عمل مزارع و باغها وارد مي، جانوران وحشي به افراد  ناحيه از دفع خسارت يا صدماتي كه از
 رتتواند جهـت پيشـگيري از ايـن خسـا     همچنين سازمان مي، تامين خواهد شد قانون وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين

به شرح ) 13(ماده  « :»8« ماده   . مذكور اقدام نمايد محل درآمدهاي نسبت به محصور نمودن زيستگاههاي حفاظت شده جانوران وحشي از
سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد  هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نودويك روز تا سه:شود زير اصالح مي

شكار جانوران وحشي كمياب و در معـرض   -الف  :شود يال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكوم ميرميليون  تا بيست هزار ريال
هـاي   شـكار در پـارك   -ب .مـرغ  هـوبره و مـيش  ، )كروكوديل (تمساح ، يوزپلنگ، گوزن زرد ايراني، گورخر، خطر انقراض از قبيل جيبير

منفجره و امثال آن و شكار به صـورت تعقيـب بـا اسـتفاده از      استفاده از سموم و موادصيد و يا كشتار جانوران وحشي با، شكار -ج .ملي
مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي  -د  .جمعي همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته و وسيله نقليه موتوري

ه .خطر افتادن محيط زيست آنان شـود  به ه و باعث مرگ و مير آبزيان يادرياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورد خزر و خليج فارس و
ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش براثر  هاي ملي و آثار طبيعي سوزي در پارك ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش -
هاي  سوزي عمدي در پارك در صورت ايجاد آتش -1تبصره  .رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي عدم مباالتي يا بي

بـه  ) 14(ماده  « : »9«ماده   .خواهد شد اسالمي محكوم قانون مجازات»  675«هاي مقرر در ماده  مرتكب به مجازات، ملي ملي و آثار طبيعي
الب مـاهيگيري و سـاير ادوات   تور و قـ ، دوربين چشمي، نورافكن، فشنگ، وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ :شود شرح زير اصالح مي

طـور مسـتقيم بـراي     هايي كه مرتكبان اعمال باال بـه  باال به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت ياد شده ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال
ن به صورت وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازما توقيف و اين توسط سازمان، دهند شكار مورد استفاده قرار مي

  .»كند مي ياد شده تعيين تكليف نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال اماني
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ـ  انفال 1»امامت و رهبري جامعه اسالمي است تا طبق مصالح عامه مسلمين صرف نمايد  از شيب
در . بسـيار مهمـي اسـت   موضوع ، تياهم از نظر يول، ذكر نشده است» ميقرآن كر«در  بار كي

 غمبـر يپ يتوا از«: يعني 2»و الرَّسول قل االنفال هللا، عن االنفال لونكأسي« :كريم آمده است قرآن
ايـن آيـه در بيـان    . »از آن خدا و رسول خداسـت ، انفال«: در پاسخ بگو. كنند مياز انفال سوال 
است و مصاديق آن را بيان نكرده است؛ بنابراين مصادق انفال را بايد در روايـات   مالكيت انفال

 .و احاديث جستجو كرد
وجود دارد كه از جهت داشـتن ارزش   اشيائي، نيزم دركه  گفت ديبا، مطلب حيتوض در
 يمنبـع ثروتهـا   ي كـه اراضـ  جنگلهـا و ، اهـا يدر، معـادن  :ليـ از قبي اهميت زيادي دارد اقتصاد
بلكـه  ، واقع نشده اسـت  ينه تنها هنوز مورد بهره بردار از آنها ياريبس البته. باشند مي يسرشار

موضـوعات   نيـ اوابسـته بـه   ، بشـر  ياقتصاد ينيم كه زندگاد مي يول، هنوز شناخته نشده است
  .است

 يچه كس اريو در اخت ستيز آن كاموال چيست و ا نياكه  ديآ مي شيسوال پ نيا، اكنون
در . باشند مياست كه منابع ثروت  يموضوعات، »سوره« نيا در، انفال از منظور د؟ريقرار بگ ديبا

، زارهـا ين، معـادن ، هـا  جنگـل ، اهـا يدر :ليـ شامل تمام منـابع ثـروت از قب   انفال، »اماميه« ريتفاس
 .3.شود ميموات  ينهايو زم ها رودخانه
 اريـ اخت الزم اسـت در داننـد كـه    مـي  طبيعي هاي ثروت و را شامل منابع »لانفا«، »ءفقها«

مـورد بهـره   ، و عادالنه حيصح يزير نامهبا بر بتواندتا  رديقرار بگ »يسرپرست حكومت اسالم«
 .خاص شود اي در دست عدهتكاثر و تراكم ثروت  يدر جلو يمانع زيواقع شود  و ن يبردار

ديقي را مصـا  نجـا يدرا  يول، اختالف نظر وجود دارد »هيامام يفقها« انيم، انفال انواعدر 
  :كنيم ميذكر 

 تيصـالح  شـود كـه فعـالً    مـي  تـه گف ينـ يبه قطعـه زم ، مواتزمين . »موات اراضي« -1
ممكن است بـه عللـي نظيـر     يعدم استعداد بهره بردار نيحال ا. ندارد  يواستعداد بهره بردار

  .باشد شوره زار ايشن و خاك   وجود اكمبود آب ي
  .شده است ريتعب »امآج«از آن به اتيكه در روا »ها جنگل« -2
  .»ها اچهيدر«و »اهايدر« -3
  يدراصطالح فقهـ ، يمعدن ظاهر. است» يباطن«و  »يمعادن ظاهر«اعم از كه »معادن« -4

                                                                                                                                       
، مالك تمييز انفـال و نسـبت آن بـا سـاير عنـاوين مالكيـت عمـومي       ، محمد حسن حبيبي و مجيد نجار زاده:براي ديدن تعاريف رك -1

  60ص ، 15شماره ، سال ششم، فصلنامه حقوق خصوصي
  .1آيه ، ره انفالسو -2
  .45ص، 38و  37شماره ، 1369فروردين وارديبهشت، مجله حوزه، حكومت اسالمي ونقش انفال، حسين، نوري -3



 حقوق اموال و مالكيت     118

نـدارد   اديـ ز تيـ بـه كـاوش و فعال   اجياحت، به آن دنيشود كه رس مياز معادن گفته  دستهبه آن 
بـه كـاوش و    اجيـ بـه آن احت  يابياسـت كـه دسـت    يآن معادن، يباطن معادنو  معدن نمك: مانند

  .صنعت است استفاده از
  .آنچه كه در آنهاست زيها و نهكودامنه ، »فقهاء«برخي  دهيبه عق بلكه بنا، »قله كوهها« -5
 و، شـده اسـت   ريـ تعب »هيـ بطـون االود «بـه  ، از آن ثيـ كـه دراحاد  »ها بستر رودخانه« -6
 .ها گنج اي ها يماه ليو آنچه كه در آن است از قب ها رودخانه
ـ ، كه دراصل يينهايزم -7 مسـلمانان قـرار    طرهيسـ  تحـت  يمحل سكونت كفار بوده  ول

در  زيـ كه خـود ن  نيا اشده يكه آن را ترك كرده و به مسلمانان واگذار  نيا اعم از، گرفته است
 .آنجا سكونت داشته باشند

 يو در صـورت ( ندا از كفار بدون اذن امام به دست آورده انكه لشكر مسلمان »يغنائم« -8
 نياز آن مجاهـد  هيـ شـود و بق  مـي  ميتنها خمس غنائم به امـام تسـل  ، اذن امام باشد كه جنگ با
 ).خواهد بود

 .و وارث نداردرفته  ايكه از دن يكس »راثيم« -9
 .ها و كنار رودخانه اهايدر »ساحل« -10
  . ندارد نيكه مالك مع ينيهر زم -11

) ره(» امام خمينـي «. »مالك خاص نداشتن است« ،وجه مشترك تمام مصاديق مطرح شده
نام برده شده همه از باب ذكر ) ع(مواردي كه در روايات به عنوان انفال و ملك امام : فرمايد مي

شامل ، شود كه آنچه مربوط به امام است مياين امر برداشت  ها مصاديق هستند و از مجموع آن
تواند آن را  ميداشتن مالك وصاحب است و امام ن، شود كه مالك در همه آنها ميموارد زيادي 

  1»در مصالح مسلمين صرف نمايد
  مالكيت انفال: بند دوم

در .را در اختيار حكومت اسالمي به طور عام قـرار داده اسـت  » انفال«، قانون اساسي» 45«اصل 
متعلق ، الاست؛ البته انف» مقام رهبري جامعه اسالمي«و » امامت«متعلق به منصب » انفال«، »فقه«

، بلكه متعلق به منصب امام است و در صورت فوت يـا شـهادت  ، به شخص امام و رهبر نيست
عليرغم اينكه اختيار اين اموال بـه  2.رسد ميبه امام يا رهبر بعدي كه اقامه امور به دست اوست 

عامه  دهد كه آنها اين اموال را جهت مصارف مياما سيره پيامبر و امامان نشان ، دست امام است
تنهـا  ، ؛ بنابراين هدف پيامبر و امام و رهبر جامعـه اسـالمي  اند و حوايج مسلمين مصروف داشته

                                                                                                                                       
   56ص، 3ج، تفسير الميزان، طباطبايي: و رك25ص ، تحريرالوسيله، ...سيد روح ا، خميني -1
   56ص ، 1386، نشر دادگستر، تهران، نظام حقوقي اراضي ملي شده، احمد، شمس -2
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   1.مصالح ديني و اجتماعي مردم است
  رابطه انفال با مفاهيم مشابه  : بند سوم

 هاي اصطالح عام وفراگيري است كه شامل طيف وسيعي از اموال با ويژگي، بدين ترتيب انفال
در انفال و ، با توجه به اينكه برخي مصاديق...مراتع و، ها جنگل، ها دره، اشد؛ كوههاب ميمتفاوت 

آيـد كـه رابطـه امـوال عمـومي       مـي اين سوال پـيش  ، مشترك هستند، اموال عمومي و مباحات
  :پردازيم ميومباحات با انفال به چه نحو است؟ بنابراين در ادامه به بررسي اين مساله 

  ا مشتركات عموميرابطه انفال ب): الف
، اموالي هسـتند كـه بـراي اسـتفاده عمـوم مـردم      ، »مشتركات عمومي«، چنانكه توضيح داده شد

كنـد؛   ميو دولت به نمايندگي از مردم نسبت به نظارت و اداره آن اقدام  اند اختصاص داده شده
نند از آن استفاده توا ميطبيعت اينگونه اموال اين اقتضاء را دارد كه به ملكيت در نيامده و عموم 

مالـك خـاص   «، رسـد معيـار در اينگونـه امـوال     مـي ؛ بنابراين به نظر ها و جاده ها مثل پل، كنند
زيرا چنانكه اشاره شد طبيعت اينگونه اموال اين است كه در بنـد ملكيـت فـرد    ، است» نداشتن

قـانون  » 25«مـاده   نيز مشهود بود و در )ره(» امام خميني«آيند؛ اين معيار در نظر  نميخاصي در 
ويژگي اصـلي  ، عالوه بر معيار مالك خاص نداشتن، در مشتركات عمومي. مدني نيز آمده است

بلكه فقط امكان انتفـاع از آنهـا   ، آنها اين است كه منافع مستقيمي براي بهره برداري از آن ندارد
  .براي مردم وجود دارد

مشترك و از بعـد ديگـر   ، المشتركات عمومي از يك جهت با انف، با وصف مراتب فوق
افتراق دارند؛ از اين جهت كه مشتركات عمومي نيز قابـل تملـك خصوصـي نيسـتند بـا انفـال       

ولي از اين جهت كه  مشتركات عمومي در اختيـار عمـوم اسـت و انفـال در اختيـار      ، مشتركند
بـه معنـاي   ، شوند؛ البته اينكه  مشتركات عمومي در اختيار مردم اسـت  ميبا هم متفاوت » امام«

مالكيت ايشان نسبت به اينگونه اموال نيست؛ بلكه به اين معناست كه عموم مـردم در آن حـق   
شوند؛ زيرا مـالك   ميانفال و  مشتركات عمومي هر چه بيشتر به هم نزديك ، دارند؛ با اين بيان

همچنـين  ، در هـر دو مشـترك اسـت   » عدم تملك خصوصي«و » مالك خاص نداشتن«و معيار 
ي از مصاديق  مشتركات عمومي و انفال با هم مشتركند و در ساير مصاديق بـا توجـه بـه    بسيار

  .توان گفت در محتوا يكي هستند ميانحصاري نيست ، اينكه مصاديق هيچيك از دو دسته
حقـوق  «اصـطالحي اسـت كـه در    ، »مشـتركات عمـومي  «اصطالح ، نكته قابل ذكر اينكه

» حقوق اسالم«است كه در » قانون مدني«و » وعهحقوق موض«رايج نيست و مخصوص » اسالم

                                                                                                                                       
   123ص، 1370، انتشارات تك، تهران، مالكيت عمومي، سيد محمداي،  خامنه -1
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انفال قابل تملك نيست ، شود ميتوان براي آن يافت؛ در واقع وقتي گفته  نميمترادفي جز انفال 
مگـر بـا اجـازه    ، به اين معناست كه  مشـتركات عمـومي قابـل تملـك نيسـت     ، مگر با اذن امام

عمومي در كنار هم آمده  هاي نفال و ثروتا، قانون اساسي نيز» 45«قانونگذار اسالمي؛ در اصل 
، لذا اين دو مفهـوم در محتـوا و مصـداق   . مواردي ذكر شده است، است و سپس از باب تمثيل

     1.توان گفت مترادفند ميكنند تا جايي كه  ميتشابه بسيار زيادي به هم پيدا 
  رابطه انفال و مباحات): ب

امـا افـراد   ، باشـند  نمـي ستند كه ملـك اشـخاص   اموالي ه، »مباحات«همچنانكه مالحظه كرديم 
توانند آنها را طبق مقررات تملك نمايند؛ مباحات به عنوان ثروت عمومي نه تنهـا بـه نسـل     مي

ولـي  ، توان تملك كرد مي» حيازت«هاي بعد اختصاص دارد؛ مباحات را با  بلكه به نسل، حاضر
است و در غيـر  » دولت اسالمي« و» اذن امام«، شرط مهم اين است كه شرط نفوذ عمل حيازت

بلكه غير شرعي خواهد بـود؛ بنـابراين ويژگـي    ، تصرفات افراد نه تنها غير قانوني، اين صورت
امكان بهـره  ، آن است كه با رعايت شرايط قانوني و اذن ويژه از مقامات صالحه، اصلي مباحات

صـيد شـكار   ، اراضي موات، عمرات، ها جنگل، معادن، ها آب، وجود دارد ها برداري مستقيم از آن
قـانون  «مصاديق ذكـر شـده در    2.در زمره اين گروه هستند، شود ميالزم انجام  هاي كه با مجوز

شود كه برخـي از   ميبنابراين مالحظه .. معادن و، شكار، دفينه، مباح هاي آب :عبارتند از، »مدني
  .مصاديق انفال نيز در اين مصاديق وجود دارد

شوند؛  ميانفال اصطالح جامع و وسيعي است كه شامل مباحات نيز ، نكهبنابراين نتيجه اي
مثـل اراضـي   ، مواردي بيان شده است كه از مصاديق مباحاتند، قانون اساسي» 45«زيرا در اصل 

شـوند و احكـام انفـال در     مـي موات؛ بنابراين شكي نيست كه مباحات نيز جزء انفال محسوب 
ويژگي اصلي . قابل تملك نيستند، مله اينكه جز با اذن اماماز ج، مباحات نيز جاري خواهد بود

امكان بهره برداري ، مباحات آن است كه با رعايت شرايط قانوني و اذن ويژه از مقامات صالحه
  .وجود دارد ها مستقيم از آن

اصل بر اذن امام در حيازت ، نكته قابل ذكر اينكه تا قبل از تصويب قوانين محدود كننده
، ليكن با تصويب قوانين متعـدد محـدود كننـده   ، خالف اصل بود، ود و عدم اذن اماممباحات ب

نظارت وكنترل خويش ، حكومت، براي جلوگيري از تخريب منابع عمومي و حفظ مصالح عامه
بايد تشريفات اخـذ اذن از  ، را بر اين منابع گسترش داد و بنابراين امروزه براي هر مورد خاص

                                                                                                                                       
، عنـاوين مالكيـت عمـومي    مالك تمييز انفال و نسبت آن با سـاير ، و حبيبي و نجار زاده 39ص، نظام حقوقي اراضي ملي شده، شمس -1

  . 64 ص
  37ص ، نظام حقوقي اراضي ملي شده، احمد، شمس -2
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اكنون ديگـر اصـل   : كسب شود؛ بنابراين برخي معتقدند) يندگي از امامبه نما(حكومت اسالمي 
امـام از  ، اذن امام الزم است و بـه نـوعي  ، بلكه برعكس است و در هر مورد، بر اذن امام نيست

  1.اذن خود رجوع نموده است
توان در زمـره مباحـات و قابـل تملـك      نميهيچيك از اين اموال را  :توان گفت نميالبته 
معادن و دفينه از مباحات است كه حيـازت آن بـر حسـب    ، ها بلكه هنوز آب، مردخصوصي ش

قانون اساسي نيـز ماهيـت اينگونـه    » 45«زمان و مكان ممكن است مضيق يا موسع گردد؛ اصل 
اموال را تغيير نداده است و اينكه مباحات را كـه در زمـره انفـال هسـتند در اختيـار حكومـت       

وليت و اداره آنها بوده و نه اينكه مباحـات را در ملكيـت حكومـت    از باب ت، اسالمي قرار داده
  .قرار دهد

يعنـي انفـال   .اسـت » عموم و خصوص مطلـق «، نتيجه بحث اينكه نسبت انفال با مباحات
بنـابراين  . شـود  مـي جزئي از انفال محسوب ، دامنه وسيعتري نسبت به مباحات دارد و مباحات

وم مردم است و قابليت تملك خصوصي ندارد و قابـل  متعلق به عم، مالكيت مشتركات عمومي
ولي استفاده ، استفاده از مشتركات عمومي از طريق انتفاع غير مستقيم است. توصيف نيز نيست

انتفاع از مشتركات فاقد تشـريفات  . باشد مياز ساير اموال عمومي از طريق كسب منافع مستقيم 
. گيـرد  مـي صـورت   اي با ضوابط ويـژه ، و انفال ليكن بهره برداري از منافع اموال عمومي، است

رابطـه بـين انفـال بـا مشـتركات      . هسـتند » انفال«، بنابراين هم مشتركات عمومي و هم مباحات
اموالي اسـت كـه   ، انفال. است» عموم و خصوص مطلق«، عمومي و رابطه بين انفال با مباحات

گيرد تـا طبـق    ميي عام آن قرار متعلق به كل جامعه و مردم است و در اختيار حكومت به معنا
  . ضوابط قانوني مورد انتفاع يا بهره برداري براي مصالح عامه مردم قرار گيرد

  مجهول المالك: گفتار چهارم
ليكن به طور كلي مقرر داشته است ، را تعريف نكرده است» مجهول المالك«اموال ، قانون مدني
اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا « :ن مدنيقانو» 28«مطابق ماده . رسد مي» فقراء«به مصرف 

  » .رسد ميبه مصارف فقرا ، مأذون از قبل او
را بايد از اموال عمومي شمرد كه قانون مصرف آن را دستگيري از فقرا  »مجهول المالك«

قانون تاسـيس سـازمان جمـع آوري و فـروش     » 3«به موجب ماده، عالوه برآن. قرار داده است
ــوال  ــنامه آن تمليكــي و ام ــي  ، )1370مصــوب (اساس ــار ول ــك در اختي ــول المال ــوال مجه ام

  .گيرد مياست كه با اذن كلي ايشان در اختيار سازمان قرار   )حاكم(فقيه

                                                                                                                                       
  86ص ، ها و مراتع و رسيدگي به آن اوي راجع به جنگلدع، اسدي -1
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 اموال مكشوفه از سارقين كه مالك آنها معلوم نيست  و هيچ خبري از مالك آن نيست و
قـانون و  بر اساس منتها . نجدگ ميقانون مدني » 28«اشيا و حيوانات گمشده نيز در تعريف ماده

آن را از قواعد عمومي جدا سـاخته؛  » حيوان ضالّه«و » لقطه«ويژه در تعريف و تملك   مقررات
  .و براي آن حكم خاصي مقرر داشته است

 اموال مجهول المالك شناخت : بند اول
ا كه مملـوك بـودن آنهـ    فت شودااموالي ي، ممكن است به علل مختلف اي در هر جامعه

شخصـي فـوت كنـد و وارث او معلـوم     ، ن مثـال اوبه عنـ . ولي مالك آن مشخص نباشد، مسلّم
يا شخص در زمان جنگ از كشور خارج شده و يا از زلزله يا سـيل فـرار كـرده و مـال     ، نباشد

، »مجهـول المالـك  «بنابراين . در اين صورت بايد تكليف آن مال مشخص شود.خود را رها كند
يعني هويـت  . شود نميمالك آن شناخته ، كن در زمان معينييل، ملك داردمالي است كه سابقه ت

مسـلّم  ، چنانچه اعـراض مالـك  . باشد نميم اعراض وي نيز مسلّو مالك براي ما مجهول است 
در اصـطالح بـه كسـي گفتـه      » فقيـر «آيـد؛ و منظـور از    ميجزء مباحات به شمار  1،مال، باشد
در . بهـره باشـد   بـي ن بـوده و از ضـروريات زنـدگي    شود كه سطح زندگي اش بسـيار پـايي   مي

اداره زنـدگي يـك سـال     هـاي  توانـد هزينـه   نميكسي است كه ، اصطالح فقه نيز منظور از فقير
   2.خانواده اش را آن گونه كه در خور آنهاست؛ برآورده سازد و در آينده نيز توانايي آن را ندارد

زيـرا مـال اعـراض    ، راض را بر طرف كندبه اعئباشد كه شا يمال مورد نظر در جاي بايد
ولي مال مجهول المالـك چنـين   ، استكه براي همه قابل دسترس گيرد  ميشده در محلي قرار 

نظـر مشـهور   . اعراض را تشخيص داد، توان به اعتبار محل استقرار آن نميو عرفاً  حالتي ندارد
آن مال را بـه  ، افت شدن مالكآن است كه پس از طلب و نااميدي از ي» عامه«و » فقهاي اماميه«

ضـامن جبـران   ، صدقه دهنـده ، اگر مالك مراجعه نمود و مطالبه كرد، عنوان صدقه به فقرا دهند
روايتي هست كـه بـه موجـب آن مـال     ، از جمله رواياتي كه در اين باب هست. خسارت است

يرا احسان كرده ز، تصدق دهنده ضامن نيست :اند برخي گفته. داده شود) ع(مذكور بايد به امام 
دادن بـه حـاكم اقـوي    ، گويند كه بايد به بيت المال وارد شود» اهل سنت«و جماعتي از .3است

  .4است» ولي كسي است كه ولي ندارد، حاكم، ولي من الولي له«است كه 
جهول المالـك  م«زيرا . مال منقول است، مجهول المالكقانون مدني از » 28«مقصود ماده

                                                                                                                                       
مـال كسـي   ، مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده اسـت « : قانون مدني كه مقرر داشته است» 178« مستنبط از ماده  -1

  » .است كه آن را بيرون بياورد
  334ص ، 1 ج، هتحرير الوسيل، امام خميني -2
  .153ص ، 1ج ، جامع الشتات، قمي -3
  .73ص ، حقوق اموال و مالكيت، نقل از داراب پور -4
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تابع همان قانون و آيين ، آيين نامه آن» 51«و ماده» 1310«قانون ثبت » 139«در ماده» غير منقول
  .1تفاوت ندارد كه اين اموال منقول باشند يا غير منقول: اند برخي گفته، نامه است ليكن

 اموال مجهول المالكانواع : بند دوم
حيوانـات  «و » دا شـده اشيا پي«شامل  توان آنها را مي، با تعاريفي كه از اموال مجهول المالك شد

ايـن   هر يك از احكام خاصي براي، »172«تا » 122«در مواد »قانون مدني«كن لي، دانست» ضاله
  .مقرر داشته است، اموال
  پيدا شده ءاشيا): الف

كـه بـدون    هسـتند  اي گمشـده مملـوك  امـوال  ، شوند ميناميده  2»لقطه«، »فقه«در  كه ءاين اشيا
لقطه به ، بنابراين براي اينكه مالي. مسلَم نيست، مالك از آنهاشوند و اعراض  مييافت ، متصرف

چهـار شـرط  الزم   ، دربـاره آن قابـل اجـرا باشـد     پيدا شـده  ءاشياشمارآيد و مقررات راجع به 
توان از اشياء پيدا شده محسوب  نميلذا مال مباح را كه مالك ندارد ، مالك داشته باشد -1:است

در محل زندگي مردم يافت  -4.آن را گم كرده باشد، مالك-3 مالك آن معلوم نباشد -2داشت 
  .و متصرفي نداشته باشد شود

يعني با توجه بـه  . و با توجه به اوضاع و احوال امكان دارد »عرفي«، تشخيص اين موارد
يا شده و كسي گم توسط ، »مال« هد كه تشخيص د دتوان ميعرف زمان و محل است كه انسان 

فراموش شده باشـد و   يا مالي كه توسط مالك در محلي پنهان شده و .شده استآن اعراض از 
  . شود نميمحسوب  »مال گم شده«، مالي كه به سرقت رفته باشد

كمتر از يك درهم كه  هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن« :قانون مدني» 162«مطابق ماده
 162«صـورت مطـابق مـاده   ايـن   در 3».تواند آن را تملك كند مي، نخود نقره باشد 6/12وزن آن
توانـد آن را بـدون آگهـي و تشـريفات      مـي پيدا كننده ، )1370مصوب (قانون مدني » اصالحي

  . مال پيدا شده از زمره مباحات است، لذا در اين صورت، تملك نمايد
 6/12كـه وزن آن   يـك درهـم  ، اگر قيمت مال پيدا شده«: همان قانون» 163«مطابق ماده 

                                                                                                                                       
  .73ص ، حقوق اموال و مالكيت، داراب پور -1
اسـت   نيـ ا بهتر.نباشد  ارشياست كه  مالكش  آن را گم كرده و در  اخت  يهر  مال، اعم آن يبه معنا) به ضم الم و فتح قاف( »لُقَطه« -2

كـه برنداشـتن آن موجـب تلـف      نيمگر ا، اش نباشد بر عهده يفيتكل، نظر نيآن را برندارد تا از ا، افتيرا  يا  گم شده، كه هر گاه  انسان
ال «: فرمودنـد ، السـالم  سـؤال  كـردم    هيـ از  امام  عل» لقطه«درباره : ديگو يالسالم م هياز شاگردان  امام صادق  عل يكي .شدن  مال  گردد

، كننـد  ا؛ چون اگـر  مـردم  آن را رهـ   )آن را بر ندار(گم شده  نشو  متعرّض أْخُذَها؛ي يو تَرَكوها لَجاء صاحبها حتَّفَانَّ النَّاس لَ، تَعرَّض لَها
ا الضَّـالّونَ؛   أْكُلُيال «: فرمودند )ع(امام باقر، يثيحد در ».دارد يو آن را بر م ديآ يصاحبش  م گـم شـده را جـز  گمراهـان      يعنـي  الضَّالَّه الـَّ

دارد كه  يخاص   احكام  ها نيو هر كدام از ا وانيح ريغ اياست   وانيح  اي لقطه.)440ص، 25ج، عهيوسائل الش، حر عاملي(» .خورند  ينم
 .شده است انيب  يفقه  يها  در كتاب

بوده و صاحب آن معلوم ) دارنخود  نقره  سكّه   12/ 6(درهم    كيتر از  كم  متشياگر  ق، كند يم دايرا كه  انسان  پ يا گم شده مال -3
  )1مسئله، 221ص، 2ج، لهيالوس ريتحر(. و از آن استفاده كند ديتملك  نما، بردارد تواند يم، نباشد
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صـاحب   كند و اگر در مـدت مزبـور   »تعريف«بايد يكسال  .دنپيدا كن، باشدره يا بيشتر نخود نق
مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگه دارد و يا تصرفي ديگري در آن ، پيدا نشد مال
ضامن نخواهد ، در صورتي كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، بكند
  1».بود

 خرابه كـه خـالي از سـكنه بـوده و    هركس در بيابان يا « :قانون مدني» 165«و مطابق ماده
مگـر  ، تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريـف نيسـت   مي، پيدا كند ماليمالك خاصي ندارد 

در اين صورت در حكم ساير اشياء پيدا شده ، اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است
. شروط بر اينكه مشمول قانون راجع بـه حفـظ آثـار ملـي نباشـد     البته م» .در آبادي خواهد بود

در صورتي كه پيدا كنندة مال از همان ابتداء يـا  « :قانون مدني» 163«همچنين مطابق تبصره ماده
فايده است و يا از يافتن صـاحب   بي، علم حاصل كند كه تعريف، پيش از پايان مدت يك سال

  .»شود مياقط تكليف تعريف از او س، مال مأيوس گردد
ولي به ، قاعدتاً تكليفي ندارد، اما اگر كسي مالي را ديد ولي از تصرف آن خودداري كرد

نيز بر عهـده او  » تعريف«قهراً با شرايطي كه گفته شد تكليف ، محض اينكه مال را تصرف كرد
  .شود ميمستقر 

 ء پيـدا شـده  تعريـف اشـيا  «: مقرر داشته است قانون مدني» 164«ماده، »فيتعر« در مورد
بـه   عبارت است از نشر و اعالن بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفـت كـه عادتـاً   

شود كه تشخيص مصداق تعريف نيز  ميمعلوم » عادتاً«از واژه » .اطالع اهالي محل رسيده است
راننـده بايـد آن را   ، اگر چيزي در تاكسي پيدا شود، به عنوان مثال، شده است» عرف«محول به 

مقـدم بـر رعايـت عـرف     ، نظامات شغلي و عرف خاص و دبه مركز اشياء گم شده تحويل ده
  .عموم است

بنـابراين يابنـده   ، نحوه تعريف بايد با ارزش مال تناسب داشـته باشـد   هبايد توجه كرد ك
از يكسـال   پـس در صورتي كه . براي تعريف آن هزينه كند، برابر ارزش مال تكليف ندارد چند

و  يابنده اختيار دارد يا مال را به صورت امانت نزد خود نگـه دارد ، مال پيدا نشدمالك ، تعريف
هرنوع تصرف مالكانه است و در صورتي كه آن ، يا اينكه در آن تصرف كند و منظور از تصرف

                                                                                                                                       
صـورت   نياعالم بـد  تيفيك، سال  اعالم كند  كيتا  ديبا، نشانه  هم داشته باشد، درهم باشد كياز  شيب، مال  گم شده  متيق  اگر -1

، مرتبه در محل اجتماع مردم اعـالم كنـد   كي يا  هفته، سال كيهر روز و پس از آن تا ، هفته كيكرده تا  داين را پكه آ ياست كه از روز
، ايـ مـال و    نيشد  ع دايكه هر  وقت  صاحبش پ نيبه  قصد  ا، خود بردارد يبرا -1: است  ريسه كار  مخ انيم، نشد داياگر صاحبش پ

عـوض  ، نشد  يشد و  راض دايقصد كه اگر صاحبش پ نيبه ا، احبش در راه  خدا  صدقه  بدهداز طرف ص -2.عوض  آن را به او بدهد
. سـت يضـامن  ن ، او  تلـف  شـود    رياگر بدون  تقصـ ، صورت نيدر ا، صاحبش نگه دارد يبه صورت  امانت  برا -3. آن را به او بدهد

     ). 1989مسأله، 485ص، المسائل حيتوض، ...روح ا، خميني(
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  .1ضامن نخواهد بود، را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود
، و قيمـت آن  بايد به قيمت عادالنه فروخته شود، كه فاسد شدني استاگر مالي پيدا شد 

  2.وددر حكم خود مال پيدا شده خواهد ب
متعلـق  مالي پيدا كند و احتمال بدهد كـه  ، اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه غير خريده

و  اگر آنها مدعي مالكيـت شـدند   و بايد به آنها اطالع دهد، يا مالكين سابق است قبليمالك  به
. بايد به آنها بدهد و الَا به طريقي كه مقـرر اسـت رفتـار كنـد      الكيت آنها معلوم شدم، به قرائن

شود قبل از  حاصل مي، منافعي كه از مال پيداشده« :قانون مدني» 169«توضيح اينكه مطابق ماده 
هر گاه پيدا كننده بعد » .مال پيدا كننده است، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك، تملك
پيـدا شـده آن را مطالبـه    ، مال پيدا شده را تملك نمايد و سپس مالك اصلي، ال تعريفاز يكس
توانـد   مـي ولـي  ، حق مطالبه عين را ندارد، »فقهاي اماميه«بنابر قول مشهور ، مالك اصلي، نمايد

مالكيت پيدا كننده همراه با ضمان و مشروط به دادن عـين  ، زيرا، مثل يا قيمت آن را مطالبه كند
آن را » صـاحب جـواهر  «قول ديگر كه . ض آن در فرض مطالبه صاحب اصلي بوده استيا عو

در صورت وجـود آن  ، پيدا كننده مكلف به دادن عين، اين است كه در اين فرض، اقوي دانسته
  .3و دادن مثل يا قيمت در صورت تلف عين است

  )گم شده( هحيوانات ضالّ): ب
كـه  اسـت  حيوان مملوكي هر عبارت از ) هضالّ(م شده حيوان گ« :قانون مدني» 170« برابر ماده

متمكن ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا ، بدون متصرف يافت شود
ه ضـالّ ، بنابراين حيواني ».گردد نميه محسوب ضالّ، حيوانات درنده باشد مقابلدفاع خود در از 

  :شود كه ميمحسوب 
يافت در چراگاه يا نزديك به آب  -3.تصرف يافت شودمون بد -2.مالك داشته باشد -1

  4.از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده نباشد متمكننشود و يا 

                                                                                                                                       
بـدون  ، اگر مال پيدا شده در زمان تعريـف «  :قانون مدني مقرر داشته است» 168«همچنين ماده ، قانون مدني» 163«اخير ماده  قسمت -1

  » تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود ، تقصير پيدا كننده
كنـد و   مـت يبعـد ق ، آن را نگه دارد، ودش يكه فاسد نم يتا مدت ديبا، باشد)  وهيمثل  غذا  و  م( يفاسد  شدن  يزهاياز چ» لقطه« اگر -2

از ، نشد داي؛ اگر پ)سال  اعالم  كند  كي يعني(صاحبش باشد  يبفروشد و  پولش را نگهدارد و در جست و جو اي ديخودش مصرف نما
 ريـ تحر(. رديـ فـروش  از او  اجـازه  بگ    يبـرا ، به  حاكم شرع  دارد يمستحب  آن است كه اگر دسترس اطياحت.  طرف او  صدقه  بدهد

شـود بايـد بـه     اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي«: قانون مدني» 167« و مطابق ماده ) 223ص، 2ج، لهيالوس
  » قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود

  .347ص ، 38ج ، جواهرالكالم، نجفي -3
آن را   يهم خطر  ابانيباشد كه در  ب يتيدر وضع وانيح ايو  ستيمتوجه آن ن يخطر كند كه  دايآباد  پ  يير جارا د يوانيح ياگر كس -4

و  صـاحبش    رديبگ اريآن را در اخت تواند يم، در  معرض  خطر باشد وانياگر ح يول، رديبگ  اريحق  ندارد آن را در  اخت، كند ينم  ديتهد
   )2مسئله، 222ص، 2ج، لهيالوس ريتحر، امام خميني(. را جست و جو كند
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: قانون مدني» 171«تملك حيوان ضالّه به هيچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 
را نشناسـد بايـد بـه     اگر مالكهركس حيوان ضالّه پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و «

اگرچه آن را بعد از تصرف رهـا كـرده   ، حاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الَا ضامن خواهد بود
  »باشد

در مناطق مسـكوني و غيـر مسـكوني    تفاوتي ، در مورد هزينه نگهداري حيوانات گمشده
. ل شـده اسـت  حق مطالبه هزينه نگهداري قائ، و تنها در فرض دوم براي پيدا كردنوجود دارد 

 يمسـكون  طاگر حيوان گمشده در نقـا «: دارد ميقانون مدني در اين خصوص مقرر » 172« ماده
حـق مطالبـه   ، آن را تسـليم نكنـد  ، و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقـام او   يافت شد

ت در نقاط غير مسكوني يافـ  ضالّههرگاه حيوان .مخارج نگهداري آن را از مالك نخواهد داشت
مشروط بر اينكه از حيوان ، البه كندطتواند مخارج نگهداري آن را از مالك م ميشود پيدا كننده 

انتفاعي نبرده باشد و االّ مخارج نگهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالـك فقـط   
  ».حق رجوع به يكديگر را خواهند داشت، براي بقيه

، پيدا كننده با دسترسي به حاكم، در فرض دوم هرگاهممكن است سئوالي مطرح شود كه 
  تواند مخارج نگهداري آن را از مالك بخواهد؟ ميآيا ، حيوان گمشده را به او تسليم نكند

قاق مطالبـه مخـارج   تححـاكي از اسـ  ، قانون مـدني » 171« ماده »بند دوم«با اينكه اطالق 
 »فقهـاي اماميـه  «مـاده و آنچـه    »بنـد اول «با توجه به مـالك   اما ، هداري در اين فرض استگن

تـوان اسـتدالل    مـي هزينه نگهداري در اين مورد شد و نيز   د قائل به عدم استحقاقباي، اند گفته
توانـد هزينـه نگهـداري مـال      نمـي است كه » حكم غاصب«كرد كه پيدا كننده در اين فرض در 

  .1مغصوب را مطالبه كند
 »حاكم«در مواردي از  »اسالم حقوق« يت ازبه تبع »قانون مدني«در الزم به ذكر است كه 

 اي بـه انـدازه  » حـاكم شـرع  «اختيارات قضـايي و اداري  ، »حقوق اماميه«ت؛ در نام برده شده اس
زيـرا امـروز مسـئوليت    . توان برابر دانسـت  نميوسيع است كه آن را با هيچ مقام عمومي امروز 

مقـام   كـه  توان چنين برداشت كـرد  مي »مدني قانون«از . مقامات حكومتي معين و محدود است
مـدعي  «يـا   »دادگاه«زيرا عناوين ، دولت و قواي عمومي است، نده مال مجهول المالكنتعيين ك
ل بـه اسـتناد مـاده او    2برخي از اساتيد حقـوق  .بكار رفته است مكرراً »قانون مدني«در  »العموم

مـع آوري و نگاهـداري   كـه ج ) 1312مصـوب  (قانون مدني » 866«و» 28«نظامنامة اجراي مواد
قـرار داده و بـا توجـه بـه     » دادستان«اموال مجهول المالك و تركه اموال بالوراث را از وظايف 

                                                                                                                                       
  .166ص ، جلد اول، دوره مقدماتي حقوق مدني، صفايي -1
  . 71ص ، اموال و مالكيت، كاتوزيان -2
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كـه منظـور از    انـد  گفتـه ، اينكه حفظ حقوق اجتماع به طور كلي از وظايف و اختيارات اوست
  .است» دادستان«، قانون مدني» 28«در ماده» حاكم«

، كدام سازمان دولتي، بايد ديد در هر مورد، تن مصداق حاكمرسد براي ياف ميلذا به نظر 
، در تشخيص حاكمي كـه بـه نماينـدگي از دولـت    ، براي مثال، وظيفه حكومت را بر عهده دارد

وزارت راه ، حـاكم ، وقـف سـاختن راه نمايـد   ، اگر واقف ملك خود را، كند را قبول مي» وقف«
ت را به عهده دارد و يا اگر وقفي بـه منظـور   نمايندگي در اين خدم، زيرا از طرف دولت، است

وزارت بهداشـت  ، حاكم خواهد بود و در امر بيمارستان، شهرداري، زيبا سازي شهر انجام شود
  ...و

سازمان يا اداره خاصي وجود ندارد كه متصدي امر باشد كه در ، البته در بسياري از موارد
مثل وقف ، گيرد مياين وظيفه را بر عهده ، مهبه عنوان حافظ حقوق عا» دادستان«، اينگونه موارد

كه مشخصـاً معلـوم نيسـت بـراي راه سـازي يـا       ، »خيريه«بر جهات عامه يا مثل وقف در امور 
اما برخـي   1.كند ميقبول وقف » دادستان«، مدرسه سازي و يا بيمارستان است؛ در اينگونه موارد

در  2.اسـت » قاضـي محكمـه  «صـرف بـه   من، رسد كه حاكم به طور مطلق ميكه به نظر  اند گفته
نيـز چنـين مقـرر شـده     ) 1312مصوب(قانون مدني » 866«و » 28«نظامنامه اجراي مواد» 4«ماده
مگـر بـه مصـارف معينـه     ، توان به هيچ مصرف رسانيد نميوجوه مذكور در ماده دوم را « :است

در صـورت  « :دارد كه مقرر مـي » 866«پس منظور ماده » .قانون و با اجازه رئيس محكمه بدايت
يعني رئيس محكمه بدايت در خصوص آن » امر تركه متوفي راجع به حاكم است، نبودن وارث

  .گيرد ميتصميم 
  

                                                                                                                                       
   همان -1
  74ص، حقوق اموال و مالكيت، داراب پور -2





  
  
  
  
  

 مالكيت: فصل سوم

  
امـا از  ، توان مورد مطالعه قـرار داد  مياجتماعي و سياسي ، را از ابعاد مختلف تاريخي» مالكيت«

حقي است كه بموجب آن مال ، مالكيت .استحق عيني  نوع كاملترين، »مالكيت، لحاظ حقوقي
داراي ، بنابراين حق مالكيت. گيرد به طور مطلق و منحصراً تحت اختيار شخص خاص قرار مي

كـه قـانون    ين معني كـه مالـك جـز در مـواردي    دب. است »وامد«و  »انحصار«، »اطالق« ويژگي
دارد و هيچ مـالي  را ف و انتفاع حق هرگونه تصر، خود يملكنسبت به ما، استمستثني نموده 

بـه مالـك حـق    ، مالكيـت  .مگر به حكـم قـانون  ، ان از تصرف صاحب مال خارج كردتو ميرا ن
در حـق  «و  »و بهـره بـري از منـافع   حق استثمار«، »و استفاده حق استعمال«دهد تا نسبت به  مي

  .اقدام نمايد» اختيار داشتن مال
توانـد از   مـي ولـي  ، عينـي و مسـتقل از ذهـن   نـه  ، امري است اعتباري و ذهنـي ، مالكيت

  .گيرد نشأتهاي عيني و مستقل  واقعيت
حـق  ، از يـك طـرف خـود فـرد    ، انـد  »سـلبي «و » ايجابي«حقوق مالكيت داراي دو جنبه 

يك امر به ، حق مالكيت. ديگران حق تعرّض به مالكيت فرد را ندارند، استفاده دارد و از طرفي
شدت و ضعف دارد  و قوت و قدرت آن بستگي به ميـزان و   ،است يعني» ذو مراتب«اصطالح 

  .حدود و دامنه حق استيال و تصرف دارد
وجـود  امـوال   واشـخاص  بـين   )ارتباط(سه نوع عالقه دامكان دار، »قانون مدني«مطابق 

حـق ارتفـاق بـه    «و  »حق انتفـاع «، )اعم از عين يا منفعت( »مالكيت« ؛از ندعبارتداشته باشد كه 
. باشـند  مـي حقوق عيني  از، نسبت به اموال، سه قسم حق؛ اين )قانون مدني 29ماده (»ملك غير

مواردي ذكر شـده كـه شـامل    ، قوانين ديگر ودر ساير مواد قانون مدني ، عالوه بر حقوق مزبور
حق تحجير و نيز حقوق مشابهي مانند حـق   و حق طلبكار نسبت به اموال بازداشتي، حق وثيقه

 تعهد انتقال مـال ، حق تقدم مستاجر در تجديد اجاره عين مستاجره، موميتقدم در مشتركات ع
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  1.باشند مينيز وجود دارد كه از مصاديق حقوق مالي  ...و
؛ البتـه  باشد مي »تسليط«اصل يا  مبتني بر قاعده، ملك دراختيار وسيع مالك در تصرفات 

بنابراين امروزه حسب . بق باشدنيز منط مردم بايستي با مصالح جامعه و عموم، اختيار اين تسلط
بـراي آن ايجـاد شـده     هايي ومحدوديت قيد و شرط وجود ندارد مالكيت بي، اجتماعت ياضرور
  :پردازيم ميدر ادامه به بررسي مسائل مربوط به مالكيت .است

  
  كليات: مبحث اول
  سابقه تاريخي مالكيت :گفتار اول

امـا برخـي ديگـر     2،ن بوجـود آمـده اسـت   مالكيت از زمان بوجود آمـدن انسـا  : برخي معتقدند
مفهـوم  پيـدايش  ، به نظر آنهـا ، گردد ميسال قبل از مسيح بر » 2500«ايجاد مالكيت به : معتقدند
زيرا انسـان  ، بوده استمقارن با انقضاي دوره تاريخي صيد و پيدايش دوره كشاورزي ، مالكيت

در صـورتي كـه در   ، مستقر شـود  ادي براي تأمين معاش ملزم نبود در جاي ثابتيدر مرحله صي
مدتي در جـاي ثـابتي توقـف     ه تامجبور بود، دوره كشت در دوره كشاورزي به حكم ضرورت

بـا  . سكني گزيند، براي مراقبت از محصول، كند تا به كار و فعاليت بپردازد و در همان نزديكي
ـ    علقه، كار كردن تدريجي در جاي ثابت ودن زمـين كـه   با زمين پيدا كرده و فكـر اختصاصـي ب
، اسـتقرار و از اسـتقرار  ، از اختصـاص  .نضج گرفته اسـت ، باشد معلول رابطه انسان با زمين مي

زيرا هر كس در قطعـه زمينـي كـه كـار     ، تقسيم زمين به نسبت قدرت كشت حاصل آمده است
بـرداري از آن بيشـتر تكـرار      رهآن را براي خود محافظت و نگهداري نموده و هر چه به، كرده
رود منشـأ تـاريخي حقـوق     بدين ترتيـب گمـان مـي   . اش بر زمين بيشتر شده است سلطه، شده

   3.كه به مرور ايام به صورت مالكيت ظاهر گرديده است بوده» كار«خصوصي در زمين 
، و پادشاهان بوده است ها از دير باز مورد توجه حكومت، مالكيت و حقوق مترتب بر آن

 كسـي  نخواهم گذاشـت ، تا روزي كه پادشاه هستم من«: تآمده اس» منشور كورش«چنانكه در 
زور يا به طريق ديگر بدون پرداخـت بهـاي آن و جلـب     مال غير منقول يا منقول ديگري را به

، نمايد و من تا روزي كه زنده هستم نخواهم گذاشت كه شخصي تصرف، رضايت صاحب مال
كنم  ميامروز اعالم  من .كار وا دارد وي را به، بگيرد و بدون پرداخت مزد ديگري را به بيگاري

مشروط بر اينكـه در آنجـا حـق    ، كه هر كسي آزاد است در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند

                                                                                                                                       
  .222ص ، 1390سال ، نشر پايدار، ج اول، حقوق مدني، سيد جالل الدين، مدني -1

2- Portalis,J.E.M, Expose de motifs du projet de loi sur la proprte, PUAM, p. 112 
   458ص ، ق.هـ1408، چاپ بيستم، دار التعارف للمطبوعات: بيروت، اقتصادنا، محمد باقر، صدر -3
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مايل  ننمايد و هر شغلي را كه ميل دارد پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه كسي را غصب
  .1»...ندمشروط بر اينكه لطمه به حقوق ديگران نز، است به مصرف برساند

حقـوق  «مالكيت با مفهومي كه امـروزه در  ، »رم«و » يونان«قرن قبل از ميالد در » پنج«در 
حق بهـره بـرداري و در   ، مالكيت، »حقوق اروپا«در ، مشابهت داشته است، مطرح است» فرانسه

ع بسيار مورد تأكيد واق» حقوق اروپا«در » اطالق«كلمه . است» مطلق«اختيار داشتن مال به نحو 
  . مالكيت مطرح شده است هاي نيز به عنوان يكي از مشخصه» حقوق ايران«شده است و در 

» حق مالكيـت «برخي : دو ديدگاه مطرح شده است، »حقوق غرب«در ، در مورد مالكيت
قابل تفكيك و جدايي نيست؛ بر ، دانستند كه از طبيعت و شخص انسان ميرا يك حق شخصي 
ارد هرگونه استفاده و انتفاع شخصي از مال را بنمايـد و نيـازي   مالك حق د، اساس اين ديدگاه

تواند آنطـور كـه    ميهر كس ، بر اين اساس، نيست به منافع عموم و جامعه توجهي داشته باشد
بـدون اينكـه بتـوان وي را از بهـره بـردن از منـافعش بـاز        ، مايل است از مال خود استفاده كند

  .داشت
يك وظيفه و كاركرد اجتماعي است كه جامعـه بـر عهـده    مالكيت ، بر اساس ديدگاه دوم

او ، بنـابراين ، دهد تا در راستاي اجـراي وظيفـه اجتمـاعي خـود از آن بهـره گيـرد       فرد قرار مي
بكند كه بر خالف منافع عموم باشد و يا منافع عمومي را بـه خطـر    اي تواند از مال استفاده نمي

  .بياندازد
، بـوده » فرد گرايان«بر اساس ديدگاه » اعالميه حقوق بشر«و » قانون مدني فرانسه«تنظيم 

  2.و نه يك تكليف اجتماعي اند مطرح نموده» حق شخصي«بدين معنا كه مالكيت را به عنوان 
» 17«ماده ، حق مالكيت است، يكي از حقوق بنيادين انسان، از ديدگاه حقوق بشر مدرن

حـق مالكيـت   ، رداً يـا بـه طـور اجتمـاع    منفـ ، هر شخص-1«: دارد مياعالميه حقوق بشر اعالم 
حـق  ، ؛ از ديـدگاه غـرب  »توان خود سرانه از حق مالكيت محروم نمـود  نمياحدي را  -2.دارد

بنيـاد  ، فيلسـوف غربـي  ، »جـان الك «از نظر . باشد ميمالكيت از حقوق طبيعي وشخصي انسان 
كـار  افعـال و  ، مالـك شخصـي خـويش   ، بزرگ بشر در وجود بشر است كه خداونـد خـودش  

  .خويش است
اسـتوار   هـا  گويد كه بـر ايـن ويژگـي    ميسخن » جامعه مدني«از مالكيت در » جان الك«
مستلزم برداشته شدن قيد وبنـد از تـوان   ، بلكه سعادت عمومي، ممنوع نيست، اسراف -1:است

همه چيـز موضـوع مالكيـت    ، در جامعه مدني–2. مال اندوزي بشر و حمايت از اين توان است

                                                                                                                                       
   52 ص، 1386، سبز هريانتشارات دا. انهيچاپ اب. رانيهفت رخ فرخ ا، نيفرز، انييرضا -1

2- Terre,F,Simler,Droit civil,Les biens.op.cit.,p.94. 
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كمياب و ارزشمند است و بـه انـدازه كـافي    ، بته با اين تفاوت كه زمين و طال و نقرهال، شود مي
بسط يافـت و محـور حقـوق بشـر در      ها اين برداشت از مالكيت بعد.براي همگان وجود ندارد

  1.مسأله مالكيت گرديد
» حقوق كشـاورزي «اين قانون به شدت تحت تاثير ، »قانون مدني فرانسه«در زمان تنظيم 

بـه عنـوان مثـال    ، دهـد  مياين امر را نشان ، اصطالحات و عبارات بكار رفته در اين قانون ،بود
قـرار گرفتنـد و بـه زمـين     ، »اموال غير منقول تبعـي «حيوانات و وسايل كشاورزي تحت عنوان

  2)قانون مدني فرانسه 524ماده .(مرتبط شدند
  معنا و مفهوم مالكيت: گفتار دوم

و  3»حيازت و تحت سيطره و در تصرف خـويش درآوردن اسـت  «ي در لغت به معنا» مالكيت«
جامعـه يـا عمـوم    ، گـروه ، به شخص يچيز، مالكيتدر .4.استيالي مالك بر مال است، در واقع

نسبت ميان مالك و  :عبارت است از» مالكيت«، بنابراين به طور خالصه.يابد مياختصاص  مردم
برخي در تعريـف   7.احاطه مالك بر مملوك، گربه تعبير دي. 6يا سلطه مالك بر مملوك 5مملوك

است بين شخص و چيز مـادي كـه قـانون آن را     اي عبارت از رابطه، مالكيت« :اند مالكيت گفته
دهد كه انتفاعـات ممكنـه را از آن ببـرد و كسـي نتوانـد از آن       ميمعتبر شناخته و به مالك حق 

توانـد در   مـي كه بموجب آن شخص  حقي است دائمي« :اند ؛ برخي ديگر گفته».8جلوگيري كند
تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و به هر طريق كه مايل است از تمـام  ، حدود قوانين

كه البته اين تعاريف با توجه به اينكه صرفاً تعريف را منحصر بـه امـور   » .9منافع آن استفاده كند
  . قابل ايراد است، مالي كرده است

  ولي از اوصاف و آثاري كـه بـراي  ، نكرده است  را تعريف حق و مالكيت، »قانون مدني«
اسـت كـه     مرسـوم .تعريف حق مالكيت را به دسـت آورد   توان به اجمال مي، آن ذكركرده است

دائمي -3انحصاري بودن؛  -2مطلق بودن؛ -1:اساسي است  مالكيت داراي سه هدف، گفته شود
به مفهوم پيشين خود باقي نمانـده  ، اوصافهيچيك از اين   ولي به زودي خواهيم ديد كه. بودن

                                                                                                                                       
پژوهشـگاه فرهنـگ   ، مباني حقوق بشـر از ديـدگاه اسـالم   ، به نقل از سيد علي موسوي 250ص، حقوق طبيعي و تاريخ، لئواشتراوس -1

  300ص، 1388، تهران، وانديشه اسالمي
2- sophie,schiller,droit des biens,dalloz,2007, p2  

  »ملك«كلمه ، الوسيطالمعجم ، ابراهيم انيس -3
  353ص ، 1ج ، االنوار العمال االبرار، و اردبيلي 372ص، 13ج، تذكره الفقها، حلي -4
  .35 ص، 1ج، منيه الطالب، )تقريرات مرحوم نائيني(، نجفي خوانساري -5
  .10ص، عروه الوثقي، سيد محمدكاظم، يزدي -6
  .111ص، شرح عروه الوثقي، )حكيم(طباطبايي -7
  .42ص ، ج اول، حقوق مدني، يد حسنس، امامي -8
  .106ص ، اموال و مالكيت، كاتوزيان -9
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  1. است
نكـرده    قانون مدني ما تعريفي از مالكيت« :نويسد باره مي در اين» جعفري لنگرودي«دكتر 

مفهـومي  ، مالكيـت . بيان كـرده اسـت  )مالكيت منفعت-عين  مالكيت(است و فقط دو قسم آن را
سـالم از معركـه     ريف كسـي جـان  اما موقع طرح يك تع، داند مي  است كه هركس از آن چيزي

حـق  « :گويـد  مالكيـت مـي    و در مقام تعريف 2. »دشوار است  برد؛ زيرا تعريف آن انديشه درنمي
مگر در مواردي كه قانون اسـتثنا كـرده   ، برداري و انتقال يك چيز به هر صورت استعمال و بهره

  .3»باشد
  مالكيت در اسالم  :گفتار سوم

به مبـدأ و معـاد سرچشـمه     مانيا ينياساس جهان ب بر »اسالمت درمالكي«توجه داشت كه  ديبا
و هسـتند   »ونـد مملـوك خدا «، موجودات جهان هيكل، اسالم دگاهياز د، اساس نيو برا رديگ مي

است و به طور  از آن خداوند ذاتاً، رديگ ميقرار  يخاص ئطكه در دست انسانها با شرااموالي نيز 
مالكيـت  . تاسـ شـده  آن مقـرر   يبـرا  يوظائف، مقابل و درت شده اسعطا  ها به انسان، تيعار

جهان و و  هستي بخش همه موجودات جهان استزيرا اوست كه ، وند استخدا آن ازحقيقي 
مالـك و صـاحب اختيـار خـويش و     ، تنها به اذن خدا، انسان .به او تعلق دارد هرچه در اوست

  . هست آورد مي مالك و صاحب اختيار آنچه به دست
ودرختـان   ميـوه  درآن. هـا گـذارد   انسـان  در اختيارزمين را « :فرمايد ميد در قرآن خداون

  4.»قرارداد دار خوشه رمايخ
مشروع دركسب اموال  هاي براي انسان و روش مالكيت اسباب ايجاد، »حقوق اسالم«در 

ون قـان » 45«اصل 5.دهد مي حق وضع آنها را، به حكومت اسالمينمايد و  ميتعيين » خداوند«را 
، هـاي مـوات يـا رهـا شـده      هاي عمومي از قبيل زمين انفال و ثروت«: مقرر داشته است اساسي
، نيزارها، ها جنگل، ها دره، كوهها، هاي عمومي ها و ساير آب رودخانه، ها درياچه، درياها، معادن
المالـك و امـوال    مجهـول  ارث بدون وارث و امـوال ، مراتعي كه حريم نيست، هاي طبيعي بيشه
اسالمي است تا بر طبق مصالح عامـه   در اختيار حكومت، شود ومي كه از غاصبين مسترد ميعم

 ».كند تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي، ها عمل نمايد نسبت به آن
كه خداوند به او مال عطـا فرمـوده    يكس...«: ايندفرم مي )ع(» حضرت علي«اميرالمؤمنين 
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 يرائيخود را برقرار و مهمانـان خـود را پـذ    يشاونديخو ونديپ، مال لهيالزم است به وس، است
آن مال  هيو در سا ديببخشد و به فقرا و مقروضان كمك نما ييرها را و گرفتاران رانياس كند و

 نيـ بـه ا  افتنيل ثواب خداوند گام بردارد و دست يبه منظور تحص يحقوق اجتماع يدر راه ادا
آخـرت   هيـ بـه درجـات عال   دنيو رسـ  ايـ دن يمـت در زنـدگ  باعـث شـرافت و عظ  ، ها خصلت
كه با ، تو اموال مسلمانان را... « :فرمودند» فارس«همچنين ايشان به حاكم خود در شهر 1.»است
ريخته شده در بـين  ، اند و خون هايشان بر سر آن و اسب هايشان آن اموال را گرد آورده ها نيزه

پس سوگند به خدايي كه دانه . كني قسمت مي، اند هكه تو را برگزيد، خويشاوند خود هاي عرب
يـابي و از   مياز من نسبت به خود زبوني ، اگراين كار راست باشد، را شكافت و انسان را آفريد

پس حق پروردگارت را خوار نكـن  ) آيد ميجايگاهت پايين (نزد من سبك گردي ، حيث مرتبه
، زيـان كارترنـد  ، نان كـه ازحيـث كردارهـا   و دنيايت را به كاستن دينت آباد مكن كه درجرگه آ

  2».خواهي بود
اقتصـاد  و هرگونـه    تيـ در راه تقو يبرداشتن هر گام، »اسالم ياقتصاد يمبان« دگاهياز د

مثبت  ارتباط جادينوع عبادت وا كي، يجامعه اسالم ياقتصاد هيبن ميدر تحك يتيحركت و فعال
از مكاسب محرمه  پرهيز شروع و حالل وم هاي وشر اب يدمال با ليتحص .با خالق جهان است

انفاق در راه خدا و توجـه   :لياز قب ياحساس وظائف با بايد، داشتن مال نيهمچن. و ممنوع باشد
گرايي  لو تجم ريو تبذ اسراف از ديبا، مصرف آندر به مستمندان و مستضعفان همگام باشد و 

 يپ اجتماعيو  يفرد يالزم زندگ تاجايكه براساس احت يريواندازه گ ريو با تقد دوري نموده
  .توام باشد، شده است يزير

ـ ، ريتبذ، اسراف كند كه از مي ملزم مسلمانان را، »اسالم نيد« ، ربـا ، تقلـب ، يتجمل گرائ
 بـر جامعـه   و نباشد ياثر يكاريو ب يشانيپر، فقر، تورم ي احتراز كنند تا ازاحتكار و گرانفروش

، تعـاون ، احسـان ، ثـار يا، يعواطـف انسـان  ، اخـوت ، بتمح هيبر پا و ديو مف حياساس كار صح
 .استوار باشد، استقالل و يخودكفائ

  اقسام مالكيت در اسالم: گفتار چهارم
  مالكيت حقيقي: بند اول

عبارتسـت از قـدرت و سـلطنت تكـويني خداونـد بـر تمـامي        ، »مالكيـت حقيقـي  «مقصود از 
  .حقيقي او هستند  ملك، آيد يبنابراين آنچه غيرخدا به شمار م.جهان هستي  موجودات

مالـك حقيقـي آن نيـز    ، باشـد  هستي مـي   خداوند ازآنرو كه آفريننده و پديدآورنده جهان
                                                                                                                                       

  »..فكيو ل افهيمنه الض حسنيبه القرابه و ل صليآتاه اهللا ماال فل من «142خطبه ، نهج البالغه -1
  45نامه ، همان -2
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اگرچه انسان و .آفريند ذهني است كه آنها را مي هاي مالك صورت، همانگونه كه انسان. باشد مي
بارهـا در قـرآن   ، ضـمون آياتي به ايـن م  1.حقيقي خداوند قادر متعالند  هايش نيز مملوك آفريده

  2.تكرار شده است
از امـور  ، بـه ايـن معنـا   » ملـك «. مسلمانهاسـت   از اصول اعتقادي، اعتقاد به مالكيت خدا

حقـوقي نخواهـد بـود و از      ازاينرو موضوع مباحـث و احكـام فقهـي   ، حقوقي  حقيقي است نه
گـاهي  . است و از قلمرو اشخاص حقيقي و حقوقي خـارج اسـت    مختصات ذات مقدس الهي

مالـك در  ، مخلوق مالك است؛ به عبـارت ديگـر  ، تصرّف مالكانه به اين دليل است كه مملوك
حقيقـي اسـت؛ ماننـد مالكيـت     ، مالـك ، در اين صـورت . اعطاي وجود به مملوك دخالت دارد

آيـات  .منحصر به ذات اقدس الهي اسـت » مالكيت حقيقي بالذّات«. خداوند نسبت به مخلوقات
، و زمين و آنچـه در آنهاسـت   ها صراحت در مالكيت خداوند بر آسمان، ريممتعددي در قرآن ك

؛ آنچـه در آسـمانها و   3»له ما في السموات و ما في االرض و ما بينهما و ما تحت الثـرّي « :دارد
مالـك اصـلي   . همه از آن خداسـت ، زمين است و آنچه بين آنهاست و آنچه در دل زمين است

  .باشد مي» باالصاله«و نه » رضبالع«، اوست و مالكيت ديگران
  مالكيت اعتباري): ب

» اعتبـار «ملكيت را ، اين است كه قانونگذار و عقال ميان خودشان، »مالكيت اعتباري«مقصود از 
. براي شخص ديگـر   مانند اعتبار ملكيت خانه براي شخصي و يا اعتبار ملكيت اتومبيل، كنند مي

  .حقوقي و اقتصادي است  -و موضوع مباحث فقهي مورد بحث و گفتگو، ملكيت بدين معنا
فقهـي بـه كـار     هـاي  عنوان مسـتقلي را در كتـاب  ، براي تعريف ملكيت اعتباري» فقهاء«
موضـوع    ما به لحاظ اهميت اين.اند آن را تعريف كرده، گوناگون  هاي اند وليكن به مناسبت نبرده

  .زيمپردا در اثبات آثار حقوقي با تفصيل بيشتري به آن مي
نيسـت؛ زيـرا آنـان      چيزي جز اعتبار عقاليي، حقيقت مالكيت«: فرمايد مي» محقق يزدي«
سـبب تسـلط شـخص      اي كـه  رابطـه ، دو كه چيزي در دست شخصي هسـت ميـان آن    هنگامي

   4.»كنند اعتبار مي  عقال خود تسلط شخص را بر آن شي، كنند و يا اينكه اعتبار مي، گردد مي
كـه در نظـر   ، اسـت   گمان ملكيت از امور اعتباري عقاليي بي«: فرمايد مي» مرحوم نائيني«

براسـاس نظـر    5. »منشأ آثاري در عالم اعتبار است، ملكيت اعتباري  عقال نفس االمر دارند و اين
                                                                                                                                       

  .31ص ، صدري  انتشارات، مسأله ربا، مرتضي، مطهري -1
  .2آيه : ؛ حديد 41آيه : ؛ فتح72آيه : ؛ حاثيه611آيه : ؛ توبه021، 04، 81، 71آيات  :؛ مائده981آيه : آل عمران -2
  .6آيه ، سوره طه -3
 45ص ، 1ج ، حاشيه مكاسب، محقق يزدي -4
  922ص ، 1ج ، محقق نائيني  تقريرات، منيه الطالب -5
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  .براي شخص است  ملكيت قابل اعتبار و جعل، ايشان نيز
، لكيـت امـر اعتبـاري اسـت    ما، توان گفـت  مي، درباره ملكيت» فقهاء«از مجموع سخنان 

  ، و نيز اين امراعتباري.اندكي اختالف دارد، در تعريف و بيان اين مطلب» فقهاء«هرچند كلمات 
براي اشـخاص حقـوقي نيـز اعتبـار     ، است  همانگونه كه براي اشخاص حقيقي قابل جعل شدن

  .شود شود و آثار و احكام مالكيت بر آنها بار مي مي
بـا   هـا  همـه نعمـت  ، در قـرآن كـريم  . باشد ميي به مالكيت انسان متكّ» مالكيت اعتباري«

بـراي  . براي انسان در نظر گرفتـه شـده اسـت    ها و مانند آن» جعل لكم«و» خلق لكم« هاي واژه
الذي جعل لكم االرض فراشاً و السماء بناء و انزلَ من السماء ماء فاخرج به من الثمـرات  «: مثال

حقيقت امور را به خداوند متعال منتسـب كـرده اسـت؛  امـا مالكيـت      ، آيه شريفه 1،».رزقاً لكم
 هـاي  انسان را نيز معتبر شناخته است؛ البته مشروعيت تعيين ضـوابط و حـدود بـراي مالكيـت    

   .گيرد مياعتباري از ناحيه مالك اصلي از همين جا سرچشمه 
  

  اجزاء وعناصر مالكيت :مبحث دوم
 -2، و استعمال» حق انتفاع«-1:مالكيت شامل سه امر بود »رم«در حقوق  2،»ژوستينين«در عصر 

مالـك را در جايگـاه   ، حق در اختيار داشتن؛ جمع ايـن سـه حـق    -3حق بهره برداري از منافع 
حقـوق  «و حتي » حقوق فرانسه«داد؛ اين سه عنصر در تعريف حق مالكيت در  ميمالكيت قرار 

قـانون مـدني   » 544«در مـاده » حقوق فرانسه«الكيت در نيز وارد شده است؛ در تعريف م» ايران
بنابراين اوست كه ، حق بهره مندي و استثمار از مال خود را دارد، مالك«: اين كشور آمده است

كند و همچنين شخصاً منافعي را كـه مفيـد وسـودمند بـه      شيوه استثمار از مال خود را معين مي
  .  دهيم ميين سه حق را بيشتر توضيح ا، در ادامه.»دهد ميحالش است را مورد استفاده قرار 

  3حق استعمال: گفتاراول
بال واسـطه  ، واستفاده وبهره بري؛ بدين معناست كه مالك حق دارد از مال خود» حق استعمال«

قانون مدني مقـرر  » 30«ماده. گيري از اين حق را ندارنداستفاده و انتفاع ببرد و ديگران حق جلو
مگـر در  ، حق همه گونه تصرف و انتفـاع دارد ، مايملك خود هر مالكي نسبت به« :داشته است

                                                                                                                                       
  22آيه ، سوره بقره -1
وي و معاصـر او خسـرو   . سـال حكومـت كـرد    38امپراتـور روم شـد و   ) نوسژوسـتينيا ( Justinianژوستينين ، ميالدي 527در سال  -2

توري روم و ايران بودند و بمانند يكديگر توجه خاص به ايجاد دادگاههاي مختلف و وضـع  اآخرين حكمرانان بزرگ دو امپر، انوشيروان
غرب به فتوحات بزرگي نائل آمد ولي سه بـار از   در آفريقا و اسپانيا و، ساله خود 38ژوستينين در طول حكومت . قوانين دادرسي داشتند

ميان دو امپراتوري يك قـرارداد صـلح امضـاء شـد ولـي ايـن        545در سال . ايران شكست نظامي خورد و اراضي وسيعي را از دست داد
  .قرارداد به اختالفات و نزاع دو دولت پايان نداد

3- Droit de usage 
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ملمـوس تـرين حـق مسـتقيمي     ، »حق استعمال«در واقع » .مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
، شيوه استفاده از هر مال با مال ديگـر متفـاوت اسـت   .است كه مالك بر شيء تحت تملك دارد

امـا  ..سـواري و ، ست و شيوه استفاده از اتومبيلسكونت ا، شيوه استفاده از خانه، به عنوان مثال
سوال اين است كه شيوه استفاده از اموال غير مادي و غيـر محسـوس چگونـه اسـت؟ مسـلماً      

يعنـي  ، لذا اين حق با حق سوم مالـك ، استفاده از اينگونه اموال به طور محسوس ممكن نيست
ه عدم امكان اسـتفاده از مـال يـا    ليكن بايد توجه داشت ك، شود ميادغام ، حق در اختيار داشتن
   1.اندازد نميوي را از مالكيت ، استفاده نكردن از مال

  2حق استثمار: گفتاردوم
زيـرا منـافع در ملـك مالـك ايجـاد      ، يعني حـق دريافـت ثمـره و حاصـل مـال     ، »حق استثمار«

س دهد كه محصول و ثمره مالش را دريافـت كنـد و بـالعك    مياين حق به مالك اجازه .شود مي
تواند تقاضـاي جبـران    نميشود را ندارد و  نميناشي ، حق دريافت ثمرات ومنافعي كه از مالش

توان از منافع اسـتفاده كـرد و    ميآن است كه تنها با اراده مالك ، اثر ديگر اين حق. آن را بنمايد
ن كار را تواند از طريق عقود مربوطه اي مي، هر گاه مالك بخواهد منافع را به ديگري واگذار كند

مثل اموال مصـرف شـدني كـه بـه محـض      ، قابليت استثمار ندارند، بسياري از اموال.انجام دهد
  .روند مياستفاده از بين 
متعلقات و منافع حاصل از آن نيـز سـرايت   ، حق مالكيت مالك بر مال به توابع، بنابراين

» 32«مطـابق مـاده   . گويند» مالكيت تبعي«و نمائات را  ها كند كه اين مالكيت بر منافع و ثمره مي
، تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد« :قانون مدني

شود كه بـه تـدريج از مـال     ميگفته  اي به فايده، »منفعت» «.بالتبع مال مالك اموال مزبوره است
يا  اي مانند سكونت در خانه، ندارداي با از بين رفتن اصل مال  آيد و ايجاد آن مالزمه ميبدست 

فوايدي كه از تفويت ، معناي عام تري دارد و عالوه بر منافع مال، »ثمره«ولي ، درخت هاي ميوه
. شـود  مـي مثل ثمراتي كه از سوختن چوبي عايـد  ، شود ميآيد را نيز شامل  مياصل مال بدست 

مالك عين و ، قراردادي مانند اجارهاثر اين تفكيك اين است كه هرگاه در نتيجه : اند برخي گفته
كند كه با از بين رفتن عين تـالزم   مالك منفعت فقط از فوايدي استفاده مي، يكي نباشد، منفعت
: اول: باشـند  مـي داراي انـواع مختلفـي   ، محصوالت و ثمـرات امـوال  ، بنابرآنچه گذشت. 3ندارد

مثل ميوه درخـت  ، شود مياد كه بدون دخالت انسان ايج) طبعاً(»محصوالت طبيعي«و » ثمرات«
مثـل  ، آيـد  مـي كه در نتيجه عمل شخص بوجود ) بالتبع(»تبعي«يا » منافع صنعتي«: دوم، وحشي

                                                                                                                                       
1- Schiller,S,op.cit,p.55 
2- Droit de jouir 

  .153ص ، اموال و مالكيت، كاتوزيان -3
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كـه در  » منـافع حقـوقي  «تحت عنـوان  ، دسته سومي نيز از منافع وجود دارد.محصوالت مزرعه
مستأجر واگذار  مثل مال االجاره يك ملك كه با قرارداد اجاره به، شود مينتيجه قرارداد حاصل 

  .شده است
  1»نما«واژه . حاصل از زمين و باغ دارداختصاص به منافع » عرف«نيز در » محصول«واژه 

نمـاء و محصـولي كـه از زمـين     « :قانون مـدني » 33«مطابق ماده. است» ثمر«نيز مترادف با واژه 
عمليـات  شود مال مالك زمين است چه به خودي خود روئيده باشد يـا بـه واسـطه     ميحاصل 
، كـه در ايـن صـورت   ، مگر اينكه نماء يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شـده باشـد  ، مالك

اگر چه بدون رضاي صـاحب زمـين   ، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود، درخت و محصول
اقتباس » فقه اماميه«قانون مدني از نظر مشهور » 33«كه اين قسمت اخير ماده » .كاشته شده باشد

يعني زراعـت  ، »الزَرع للزَراع و لو كان غاصباً«متخذ از يك قاعده فقهي است كه  هشده است ك
ملزم به پرداخـت خسـارت و اجـرت    ، البته زارع غاصب. مال زارع است اگر چه غاصب باشد

  . المثل به صاحب زمين است
» 34«مـاده  ، »فقهـاي اماميـه  «و بر اساس قول مشهور » نتايج حيوانات«البته در خصوص 

تابع مادر است و هر كس مالك مـادر  ، نتاج حيوانات در ملكيت« :ون مدني مقرر داشته استقان
قـانون مـدني مقـرر    » 358«قسمت اخير ماده ، با وجود اين» .مالك نتاج آن هم خواهد شد، شد

مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر ، شود نميمتعلق به مشتري ، حمل در بيع حيوان« :داشته است
كه اين ماده ناظر به حيوان حاملي است كه فروخته شود و » .ز توابع شمرده شودحسب عرف ا

» 34«لكـن فـرض مـاده    ، ميان خريدار و فروشنده اختالف ايجاد شـود ، در مورد مالكيت حمل
متعلـق  ، ناظر به موردي است كه مالك حيوان نر و ماده متفاوت باشد و لذا پدر و مادر حيواني

  .بان آنها در مالكيت حيوان متولد شده با يكديگر اختالف داشته باشندبه يك نفر نباشد و صاح
اين است كه آيا عكـس  ، پيش آمده» فرانسه«يكي از موضوعات جالبي كه در دادگاههاي 

بسـيار   هـاي  گرفتن از بناهاي تاريخي و يا افراد معروف و هنر پيشگان و يا انتشار عكس نقاشي
شناخته شده و بايد با اجازه صـاحب  ، ع اموال آن فرد معروفجزء منافع آن بنا يا مناف، معروف

  بنا و يا فرد باشد يا خير؟
كه به جهت نياز فرهنگـي و   اند اين ديدگاه را مطرح كرده» حقوق فرانسه«برخي آراء در 
تواند حقي براي  نمي...و اماكن فرهنگي و ها تكثير و نسخه برداري از كاخ، دغدغه اطالع رساني

، »حق استثمار«در مورد » قانون مدني«زيرا آنچه در ، ايجاد كند.. ا صاحب نقاشي ومالك كاخ ي
                                                                                                                                       

نمائات ممكن اسـت متصـل   . شود ميافزايش مادي يا معنوي است كه در مال حاصل ، از ريشه نمو است و در اصطالح حقوقي» نما« -1
  . از چيدن آن يا پشم گوسفند پس، مانند ميوه درخت پس از جدا شدن آن، يا منفصل باشد، باشد مثل رشد درخت و فربهي حيوان
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غيـر مـادي و    هاي ناظر به حقوق مادي محسوس است و نه مربوط به مالكيت، پيش بيني شده
  1.هنري و ادبي هاي ابداعات ذهني و مالكيت

 اند ه را مطرح كردهاين مسأل، »حقوق فرانسه«برخي قضات در ، اما در برخي از آراء ديگر
تواند به حق  كه انتشار عكس يا كارت پستال از اماكن تاريخي يا انتشار عكس افراد معروف مي

بنابراين همانطور كه از حقوق مالكيت ادبي و هنري يك نويسنده و ، لطمه بزند، استثمار از مال
ري آنهـا نيـز بـدون    بايد از نسخه برداري و انتشار عكس آثار هن، شود مييا يك نقاش حمايت 

گويند مالكيت بر يك مـال مـادي بـه     ميرضايت ايشان ممانعت به عمل آورد و در مقام توجيه 
اين راه حـل تـا زمـاني    : اند كند؛ البته برخي آراء ديگر گفته بعد غير مادي آن نيز توسعه پيدا مي

، ادبـي نشـود   قابل اجراست كه منتهي به اغتشاش در حقوق مورد استفاده از مالكيـت هنـري و  
   2.بنابراين عكس گيرنده حق ندارد استفاده تجاري از عكس بنمايد

  3حق در اختيار داشتن مال: گفتار سوم
  معنا و مفهوم اين حق: بند اول

» حقـوقي «و » مـادي «تواند تمام اعمـال   ميمال بدين معناست كه مالك » حق در اختيار داشتن«
بدين معناست كه مالك ، اين حق، »ايجابي«از جهت .مورد نظر خود را نسبت به مال انجام دهد

مثل مصرف كردن مال و يا از بين بردن آن و يا با انجـام اعمـال   ، تواند با انجام اعمال مادي مي
از .مال را از ملكيت خويش خارج نمايد، صلح كردن يا فروختن و غيره، حقوقي مثل هبه كردن

. رضايت ندهد، را نپذيرد  و يا به فروش مالشمالك حق دارد كه نابودي مالش ، »سلبي«جهت 
شـود كـه در    ميايجاد  هايي محدوديت، نامحدود نيست و گاه به جهات متعدد، البته اين اختيار

  .پردازيم ميادامه به بررسي آن 
  انتقال اموال  هاي محدوديت: بند دوم

خواهـد   مـي نحـوي كـه    مالك بتواند مال خود را به هر، اقتضاء دارد، چنانكه اشاره شد مالكيت
انتقـال  «، بنـابراين اصـل اولـي در امـوال    ، فروش و يا اجاره واگذار نمايـد ، صلح، مثل بخشش

غير ممكـن ويـا محـدود    ، انتقال مال به ديگران، آن است؛ ليكن ممكن است به داليلي» پذيري
داد خصوصي دارد وممكن است به حكم قانون ويا با قرار» استثنايي«جنبه ، انتقال ناپذيري، شود

  .انجام شود
  انتقال ناپذيري به حكم قانون :)الف

را به ديگران غير ممكـن سـازد كـه در    » انتقال مال«، تواند براي هميشه يا مدت معيني ميمالك 

                                                                                                                                       
1- Civ,10 mars 1999,JCP,1999,note Agostini,Grands arrets de la jurisprudence civile,p327. 
2- Civ.2mai 2001,JCP ed.2001.p824 
3- Droit de disposer 
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شود؛ حبس مال داراي مصاديقي است كه در ادامه به شـرح آن   ميگفته » حبس«اصطالح به آن 
  :پردازيم مي
  مال مرهونه -1

 با انعقاد عقد و قبض مورد، آمده است 1قانون مدني» 771« در ماده »رهن«في كه از مطابق تعري
يابـد و   مـي تبعي حق عيني ) مال معيني از اموال بدهكار(مرهونه   بر عين) طلبكار(مرتهن ، رهن 
وثيقـه طلـب   ، مرهونه عين، به عبارت ديگر، شود ميمحدود راهن  اتهرگونه تصرف، از آنپس  

  .مديون حق ندارد در آن تصرفي كند كه به زيان طلبكار باشدمرتهن است و 
تواند در رهن تصرفي كند كه منافي  راهن نمي«: دارد ميمقرر  »793« قانون مدني در ماده
تصرفات مضر به حق طلبكار يا بـه  اما سوال اين است كه  .»اذن مرتهن حق مرتهن باشد مگر به

  ؟تصرفاتي استچه  » منافي حق مرتهن«قانوني آن  تعبير
. نظـر وجـود نـدارد    وحدت، و تعيين مصاديق آن »تصرفات منافي حق مرتهن«در تفسير 

 2.مرهونـه ندارنـد   گونه تصرفي در عـين  گروهي معتقدند كه هيچيك از راهن و مرتهن حق هيچ
اند و نسبت بـه   ممنوع دانسته، شود تصرفاتي را كه موجب انتقال مالكيت راهن مي، ديگر برخي
بـا توسـعه   ، گروه سوم 3.اند معيار را اباحه يا منع راهن را ضرر مرتهن قرار داده، صرفاتساير ت

اي كه  مثل بيع يا سواري اسب و يا سكونت در خانه، دامنه تصرف به تصرفات مادي و حقوقي
ضـرري بـراي مـرتهن نداشـته     ، ولودانند  ميممنوع  را تصرف راهن، وثيقه باشد، در مقابل دين

  4.باشد
اكثـر  «كـه بـه اعتقـاد     باشـد نـافع  ، بـراي رهـن   »تصرفات راهـن «ممكن است ، ه گاهالبت
، »راهـن «ممكن اسـت تصـرف   اما . باشد مجاز ميحالتي راهن در چنين  تصرفات ، »حقوقدانان

گونـه تصـرفات    ايـن  ؛با حقوق مرتهن هم متعارض نباشـد  ولينداشته باشد  »رهن«نفعي براي 
ليكن بـه دليـل عـدم منافـات بـا حقـوق       ، قرار نگرفته استحكم صريح قانونگذار  توجهمورد 
گردد و سرانجام ممكن است تصـرفات راهـن در تعـارض بـا حقـوق       تلقي مي »مباح«، مرتهن

  .مرتهن قرار گيرد كه چنين تصرفاتي مورد نهي قانونگذار است

                                                                                                                                       
رهن دهنده را راهـن و  . دده مالي را براي وثيقه به داين مي، رهن عقدي است كه بموجب آن مديون«: قانون مدني» 771«مطابق ماده  -1

  ».گويند طرف ديگر را مرتهن مي
  291ص، مكاسب، شيخ انصاري -2
  87ص.تهران انتشارات، جا ، بيالرسائل مجمع، ق 1313، حسين آقا، بروجردي طباطبايي -3
واسـطه يـا    بـي (كسـي  در اختيـار  ) عين يـا غيـرعين  (عبارت از اينكه مالي «تصرف را ، »در ترمينولوژي مبسوط«جعفري لنگرودي در  -4

به اعتقـاد  ، تعريف كرده است، »غير درباره آن مال تصميم بگيرد خود يا به حساب و او بتواند به حساب) غير مال او يا مال(باشد ) باواسطه
ر نافـذ و د ، راهن) اداري(صرفاً تصرفات اصالحي ، تصرف اعم است از تصرف حقوقي و تصرف مادي و از انواع تصرفات مادي، ايشان

   .باشد مشمول احكام خاص ديگري مي، نتيجه ساير تصرفات وي
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بايـد بـين دو   ، گردد مثل بيـع و صـلح   ميدر مورد تصرفاتي كه موجب انتقال مال رهني 
مـرتهن  ، ابتدا بايد گفـت . بدون رضايت وي، با رضايت مرتهن و دوم، اول. تفكيك نمود، وردم

با نقـض  ، صورتي كه اگر بدهكار به، در مورد وثيقه است »تبعي حق عيني«داراي ، در عقد رهن
توانـد مطالبـات خـود را از محـل      مـي  طلبكار، نسبت به ايفاي طلب طلبكار اقدام ننمايد، تعهد
  .نمايد ءتيفااس، وثيقه

بـراي  ، 1»فقهـا « به نظـر برخـي  ، بدون رضايت مرتهن باشد، اما در صورتي كه اين انتقال
منافي با حق مـرتهن  ، و اين تصرفتصرف كند ، راهن جايز نيست در مالي كه آن را رهن داده

 3امـور حسـبي   قـانون » 229«و مفاد ماده 2اسناد و امالكقانون ثبت » مكرر 34 « لحن ماده. است
توانـد در رهـن    راهـن نمـي  « :قانون مـدني » 793 « مطابق ماده .كند را تأييد مي »مشهور«يز نظر ن

نمايـد كـه    فرقي نمـي ، و در اين امر مگر به اذن مرتهن، تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد
 يا تصرف مـادي ، مانند انتقال عين يا منفعت، عمل حقوقي باشد، تصرف راهن در عين مرهونه

  .، »خريب بناي خانه يا قطع اشجارمانند ت

                                                                                                                                       
شود كه راهن حق ندارد تصرف منافي  قانون مدني استفاده مي »793«و ماده ) ره(»خميني امام» «تحريرالوسيله«كتاب رهن  19مسأله  از -1

بـه  ، مجاز به تصرف است، اهن تنها در محدوده اذنر، كه مرتهن اذن بدهد در صورتي .مگر با اذن مرتهن، مرهونه نمايد عين حق مرتهن در
توانـد آن را بفروشـد و اگـر     نمـي ، يا اگر اجازه اجاره داد.رهن را اجاره دهد تواند مورد راهن نمي، اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، عنوان مثال

  .و متوقف بر اجازه مرتهن است، فضولي، اجاره داد يا فروخت
تواند با توديع كليـه بـدهي خـود اعـم از اصـل و اجـور و        بدهكار مي، اين قانون 34عامالت مذكور در ماده در كليه م«:مكرر 34ماده  -2

  مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايـد يـا كليـه   ، خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند
نمايـد توديـع و بـا تسـليم مـدرك تـوديعي بـه دفترخانـه          ي ثبت تعيـين مـي   يگري كه ادارهبدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع د

دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بالفاصله و در صورت انقضـاي  .موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند، كننده سند تنظيم
هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز .به صندوق ثبت تحويل نمايند، وقت اداري در اولين وقت اداري بعد

  تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجـع ديگـري كـه اداره    مي
هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر . ي ثبت بنمايد نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت تعيين مي

در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بالمانع بودن فك و فسخ معامله يـا انجـام معاملـه نيـز ضـروري      .مدت رعايت شود
، به بستانكار منتقـل شـده باشـد   در كليه موارد مذكور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و .خواهد بود

انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله : 1تبصره .بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود
ورت صـدور  هر گاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صـ . نخواهد بود

اجراييه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معاملـه در وثيقـه   
بدهي خود را بـه وارث مزبـور بپـردازد بـه همـان      ، االرث در اين مورد هر گاه هر يك از وراث به نسبت سهم. گيرد وارث مزبور قرار مي

نامـه   كننده دين از ساير وراث به موجـب آيـين   ترتيب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت.ز مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شدنسبت ا
عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلـب بسـتانكار و اجـراي    : 2تبصره .وزارت دادگستري خواهد بود

تاريخ تنظيم صـورت مجلـس   ، در صورتي كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي. دتعهد بدهكار مختومه خواهد بو
نامـه   كننده به موجـب آيـين   ي توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف نحوه: 3تبصره .باشد حراج مي

هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقـررات زمـان تنظـيم سـند      و اجراييه كليه اسناد تنظيمي: 4تبصره .وزارت دادگستري خواهد بود
  .خواهد بود

مگـر بعـد از   ، تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافـذ نيسـت   :دارد ميقانون امور حسبي مقرر »  229«ماده  -3
  ».اجازه بستانكاران و يا اداء ديون
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 :هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كشـور چنـين مقـرر شـده اسـت         » رأي وحدت رويه«در 
، نافذ نخواهد بود، معامالت مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد«

مذكور در جايي بنا به مراتب . اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه
اقدام راهن در زمينه فروش ، مال مرهونه را به تصرف راهن داده، مرتهن، كه بعد از تحقق رهن

از جمله تصرفاتي اسـت كـه   ، و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن
  .1»با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست

فقهـاي  «بـين  ، الكيت مانند بيع و هبـه و صـلح  در نافذ نبودن تصرفات ناقل م به هر حال
  2.كمتر اختالف شده است »اماميه

  تركه متوفي پيش از تصفيه  -2
تركـه پـيش از   «تصرف در ، محدوديت ديگري كه قانونگذار براي تصرف در اموال ايجاد كرده

اما پس از مرگ و با ، مالك دارايي خودش است، تا زماني كه شخص زنده استاست؛ » تصفيه
قـانون  » 867« برابـر مـاده  . شود اين دارايي قهراً به ورثه منتقل مي، از بين رفتن شخصيت متوفي

بنابراين ورثه با فوت » .كند ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي«: مدني
كه اثر اراده ورثه در انتقال تر. گردند مي )اموال به جاي مانده از متوفي (قهراً مالك تركه، مورث

در ملكيـت وارثـان اسـتقرار    ، اما تركه پس از پرداخت ديون و واجبـات مـالي   3.نخواهد داشت
  4.يابد مي

مالكيت غيـر  «منظور از . است »متزلزل«يا  »مالكيت غير مستقر«در برابر  »مالكيت مستقر«
ولي به علـت  ، آن است كه مالكيت از شخص انتقال دهنده به انتقال گيرنده منتقل شود، »مستقر

تثبيـت  ، اين انتقـال .) ..به علت عدم پرداخت ديون و وصايا و، در خصوص تركه(وجود قيدي 
  5.ودنش

ولي چون ايـن دارايـي بـا    ، آيد دارايي او به ملكيت وارثان در مي )متوفي(با مرگ مورث
ران و تعهـدات مربـوط بـه    و طلبكـا  )كسي كه وصيت به نفع او شده اسـت ( ه حقوق موصي ل

پيوندد و تا زمان تصفيه به صورت  تركه به دارايي وارثان نمي، واجبات مالي متوفي آميخته است
معنا كه تركه پـس از پرداخـت ديـون و     به اين 6.ماند مستقل و جداي از دارايي وارثان باقي مي

                                                                                                                                       
  20/8/1376ـ  620 رأي وحدت رويه شماره -1
  203ص، 4ج ، عقود معين، حقوق مدني، نقل از كاتوزيان -2
  236ص، جلد اول، حقوق مدني، حسن، امامي -3
  35ص ، 1376، نشر دادگستر، تهران، ارث، ناصر، كاتوزيان -4
   2ص، 1382، كتابخانه گنج دانش، تهران، 8حقوق مدني ، عباس، خواجه پيري پرويز و، نوين -5
  .47ص، 24ش، اموال و مالكيت، يانكاتوز -6
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  1.شرط استقرار مالكيت است، يابد و تصفيه تركه مي »استقرار«واجبات مالي در ملكيت وارثان 
 در نظـر گرفتـه  ه در ملكيت متوفي بوده است بايد همه اموالي ك، براي تعيين ميزان تركه

بـه دارايـي   ، همچنين تمام اموالي كه پس از مـرگ . مطالبات متوفي نيز بايد محاسبه گردد. شود
يعني آن چه بـه  (خالص   پس از تعيين ميزان تركه وبراي به دست آوردن تركه.پيوندد مورث مي

شـود؛ بايـد    كه ميان ورثه تقسيم مي) شود يآيد و ميان آنها تقسيم م ملكيت مستقر وارثان در مي
در . گيرد را از تركـه ناخـالص كاسـت    آن را تصفيه كرد و حقوق و ديوني را كه به آن تعلق مي

كمتـر از  ، ولـي هرگـاه تركـه    شود ميها پرداخت  همه آن، بيش از ديون باشد، صورتي كه تركه
   ).قانون مدني 870ماده (.بر برخي ديگر مقدم هستند، برخي ديون، ميزان ديون باشد

ورثه نسـبت بـه اعيـان    ، گيرد اگر پيش از تأديه تمام حقوق و ديوني كه به تركه تعلق مي
در صورتي صحيح اسـت كـه   و تنها  است »غير نافذ«اين معامالت ، معامالتي انجام دهند، تركه

گرفتـه اسـت و    زيرا حقوق بستانكاران بـه تركـه تعلـق   ، دهند »اجازه«آن معامله را ، بستانكاران
معاملـه صـحيح   ، البتـه در صـورت اداي ديـون نيـز    . قانوني طلب بستانكاران است  وثيقه، تركه

، معامالتي نمايند، هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه« :قانون مدني» 871« مطابق ماده. خواهد بود
انند آن را بـرهم  تو مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معامالت مزبوره نافذ نبوده و ديان مي

تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و «: دارد ميمقرر  امور حسبي نيز قانون» 229«ماده .»زنند
  2»اجازه بستانكاران و يا اداي ديون از مگر بعد، صلح و هبه و غيره نافذ نيست

ناظر به تصرفاتي اسـت كـه   ، فوق  بايد توجه داشت كه حكم عدم نفوذ معامالت در ماده
، تركـه   مانند فروش و هبه وبنابراين شامل قراردادهاي مربوط بـه اداره ، انتقال مال باشد موجب

، موارد ديگري نيز از محدوديت در انتقال وجود دارد 3.شود مانند اجاره دادن و تعمير اموال نمي
  .قابل انتقال يا توقيف نيستند، مثل اموال عمومي كه به دليل اختصاص به خدمت عمومي

   تقال ناپذيري قرارداديان): ب
كلي حـق تمتـع و يـا حـق      طور تواند به هيچكس نمي« :دارد ميمقرر  »959«قانون مدني در ماده

از مفهوم ايـن مـاده و ديگـر مـواد     » اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند
اما ايـن  ، ستممكن ا »جزئي« از انسان به طورحق  سلبكه  شود ميحاصل اين نتيجه ، قانوني

حقـوق   بلكه برخـي از ، استقابل سلب ، هر حق جزئي فتن گاتو نمي زيرا، يك قاعده نيست
ايـن   .يسـتند قابل سلب نهستند و » حكم«در واقع ، كه در قانون از آنها تعبير به حق شدهجزئي 

                                                                                                                                       
  47ص ، 1386، انتشارات سمت، تهران، حقوق ارث، حسين، مصلحي عراقي -1
  55ص، 57ش، حقوق اموال، جعفري لنگرودي -2
  53ص ، 1387، نشر ميزان، تهران، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ناصر، كاتوزيان -3
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حـق در صـورتي   ، »فقه«به عبارت ديگر در . آمده است »تحريم حالل«با عنوان » فقه«بحث در 
  .ابليت سلب دارد كه حرامي را حالل نكند و يا حاللي را حرام نگرداندق
  سلب حق به طور كلي -1

تحـريم  «عنـوان  ، بـه عبـارت ديگـر   . است نظر مد »تحريم حالل«با عنوان » فقه«سلب حق در 
دو لفـظ يـك معنـا را     و ايـن در حقـوق؛   »حـق كلـي  «مساوي است با سـلب  » فقه«در  »حالل
ت است؛ يعني از بـين بـردن حكـم اباحـه و     رفع حكم حلي، ز تحريم حاللمنظور ا1.دنرسان مي

از امور حـالل  » انتقال پذيري مال«و يا » حق مالكيت«، به عنوان مثال 2.ممنوع كردن عمل مجاز
حق مالكيت يا حق انتقال اموالش را به طور كلي از خـود سـلب   ، از اين رو اگر شخصي، است
، مالك شدن را نداشته باشد و يا اگر مالكيتي برايش حاصل شـد به اين معنا كه ديگر حق ، كند

از مصاديق تحريم حالل محسوب شده و ممنوع ، اين سلب حق، حق انتقال آن را نداشته باشد
  3.است

طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي  تواند به هيچكس نمي« :قانون مدني» 959«ماده مطابق
 :اين ماده قانوني بـه دو حـق اشـاره دارد   » .سلب كند تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود

  4.»حق استيفا« و »حق تمتع«
يعنـي شـخص   ، تمتـع  وقسلب تمامي حقـ ، اول.تواند به دو صورت باشد سلب حق مي

 تحصيل و، آزادي، اعم از حق مالكيت تواند دارا باشد حقوق مدني را كه يك شخص مي يتمام
سلب يك يـا  ، دوم.بلكه نباتات در آيد، حيواناتر حكم واقع ددر و  نداز خود سلب كغيره را 

حـق ازدواج را كـه يكـي از     يشخصـ ، به عنوان مثـال : )به طور كلي(چند حق از حقوق تمتع 
 هيچ ملكي درحق مالك شدن ، اينكه شرط كنداز خود سلب كند و يا  كالً است راحقوق تمتع 

قـانون مـدني و مجمـوع نظـرات     » 959«ديهي است با توجه به صراحت مـاده ب. نداشته باشد را
بوده و فاقـد ارزش و اعتبـار    »ممنوعيت سلب«هر دو حالت فوق از مصاديق ، فقهي و حقوقي

  5.است
ايـن  خود؛ سلب  عمال حقا بر، است از توانايي قانوني شخص  عبارت، »استيفاء«حق اما 
حقـوق  خشـي از  يـا ب سلب حق اجراي تمـام  ، اولتواند در دو حالت متصور باشد؛ مي حق نيز

                                                                                                                                       
  218ص، 1387، گنج دانش انتشارات ،تأثير اراده در حقوق مدني، جعفري لنگرودي -1
    209ـ  210صص، 1385، انتشارات مجد، مجموعه مقاالت حقوقي، مهدي، شهيدي -2
فإن المسـلمين  «جمله روايات نبوي است كه  براي ممنوعيت تحريم حالل در مباحث فقهي به روايات متعددي استناد شده است كه از -3

  .»الصلح جائز بين المسلمين االّ صلحاً احلّ حراماً او حرّم حالالً«و اين روايت كه . »حلّ حراماًعند شروطهم اال شرطاً حرّم حالالً او ا
  35ص ، 1387، 14. چ، سمت، )اشخاص و محجورين(حقوق مدني ، سيد مرتضي، زاده قاسمو   سيد حسين، صفايي -4
  157ص ، 4ج، حقوق مدني، امامي -5
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طور كلي از  را بهخود شخصي حق فروش اموال و امالك ؛ در اينجا نيز اگر »به طور كلي« مدني
فاقد اعتبـار بـوده و   ، حق اين سلب، نحوي كه هيچگاه نتواند آنها را بفروشد به، خود سلب كند

ي اجـرا  سلب حـق ، دومداراي اعتبار است؛، شده معامله انجام، در صورت اقدام به فروش اموال
باشد يعنـي تمـامي   ، طور كلي  بهاگر حق فروش يا اجاره امالك مثل اينكه ، حق نيزيك يا چند 

سـلب   »959« قانون مدني در ماده، به همين لحاظ، فاقد اعتبار است، مصاديق آن را شامل شود
  1.منع كرده است »حق تمتع« را در رديف سلب »حق اجرا«
  سلب حق به طور جزئي -2

سـلب حـق تمتـع و اجـرا را در     ، گذار قانون، قانون مدني »959« مادهمفهوم مخالف  با توجه به
از مـواد قـانوني از    برخـي نظران علـم حقـوق و    و نظريه صاحب پذيرفته است؛ »جزئي«موارد 

عقيـده بـر ايـن اسـت كـه       زيـرا ، نيز مؤيد اين مطلب است »822«و  »679«، 2»448«جمله مواد
زيـرا سـلب حـق از    . باشـد  مـي فردي الزمه آزادي حقوقي ، ئيطور جز قدرت به سلب حق به«

لـذا شـخص    3.»آيد كه به انسان عطا شده است شمار مي خود از حقوق مدني به، موضوع معين
  4.تواند حق انتقال خانه مشخص را از خود سلب كند مي

م كه قانونگذار بـرغ  اشاره شده استبه حقوقي  »959«از جمله در ماده »مدني  قانون«در 
ايـن حقـوق بـه نحـوي     ، ولي آنها را قابل سلب ندانسته اسـت ، ياد كرده »حق«اينكه از آنها به 

 5.هيچگونه اعتباري ندارنـد ، هستند كه حتي در صورتي كه به طور جزئي از ذيحق سلب شوند
قابل اسقاط ، به موجب حكم برقرار شده) حقي(كه امتيازي  در مواردي ، :معتقدند» حقوقدانان«

آيـد و اسـقاط آن    درمي» احكام«در زمره ، كه حق همراه با تكليف است يا در مواردي  و نيست
   6.در اختيار شخص نيست

غالب با توجه به اينكه ، توان گفت مي مجموع نظرات فقهي و حقوقيبنابراين با توجه به 

                                                                                                                                       
  همان -1
»  679«همچنين مطابق ماده».سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود «دارد ميقانون مدني مقرر » 448ماده -2

عدم عزل در ضـمن عقـد الزمـي شـرط      ويا مگر اينكه وكالت وكيل، موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند« : قانون مذكور
ه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چيزي كه داللت بر صرف نظر كردن از حق حق شفع« : قانون مدني»  822«و مطابق ماده » شده باشد

  ».مزبور نمايد واقع ميشود
  108ص، 4ج، حقوق مدني، امامي -3
مگراينكه به رضاي ، االتباع است عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم« : قانون مدني»  219«ماده -4

اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يـا تعهـد نمايـد كـه از     « : همان قانون» 221«مادهو مطابق »ن اقاله يا به علت قانوني فسخ شودطرفي
مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبـران خسـارت تصـريح شـده و يـا      ، در صورت تخلف، انجام امري خودداري كند

 ».و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد به منزله تصريح باشد تعهد عرفاَ
  151 -152صص ، 1385، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، حكم و تكليف، حق، ...ا سيف، صرامي -5
  207ص ، 1364، 6. چ، اقبال، مقدمه علم حقوق، ناصر، كاتوزيان -6
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ه قابل اسـقاط  بنابراين حقوقي ك، دانند قابليت اسقاط را از آثار حق مي 1،»حقوقدانان«و  »ءفقها«
مثـل؛  . بـدانيم  »احكـام «بلكه بايد آنها را از مصاديق ، قرار ندارندحقوق   اساساً در زمره، نيستند

  ..حضانت و، ابوتحق 
  

  مالكيت هاي ويژگي :مبحث سوم
است كه از مجموعه روايات و به ويژه حديث » تسليط«قاعده ، مبناي مالكيت، »فقه اسالمي«در 

» عقـل «در ادلّه ، محكم اي سرچشمه گرفته است و پشتوانه 2»لي اموالهمالناس مسلّطون ع«نبوي 
دارد و به معناي اختيار تام مالك بر مال خويش و سلطه مالكانه اش در كليه تصـرّفات  » نقل«و 

  :شود مياز اين اصل چند نتيجه حاصل . مربوط به دارايي خود است
تواند هرگونه تصرّفي در ملك  ميا كه؛ مالك بدين معن، كليه تصرّفات مالكانه» مطلق بودن« -1

بهـره  (و حـق اسـتثمار   ) استفاده و به كارگيري(اين سلطه شامل حق استعمال . خود انجام دهد
  . و حق تصرّفات حقوقي و مادي در عين ومنافع مال خواهد بود) وري از منافع

در امـوال بـدون    كه به معناي حق ممانعت ديگـران از تصـرّف  ، مالكيت »انحصاري بودن« -2
  . اجازه مالك است

هميشگي و ابدي است و با مرور زمان ، بدين معني كه مالكيت، حق مالكيت »دائمي بودن« -3
  :پردازيم مي ها در ادامه به بررسي اين ويژگي3.از بين نخواهد رفت

  اطالق مالكيت: اول گفتار
  معناي اطالق: بند اول

ت تـاثير شـرايط سياسـي زمـان خـود بـوده اسـت؛        تحـ ، مطلق بودن مالكيت» حقوق اروپا«در 
دولتـي و   هـاي  در مقابـل مالكيـت  ، در جهت تثبيـت مالكيـت  » اروپا«استعمال صفت مطلق در 

هـر فرانسـوي بايـد    «اين كلمه بر يك نكته سياسي تكيه داشت كه . است» ليبراليزم«حمايت از 
تـا از مالكيـت در   ، توجه داشت بدين مساله» مطلق بودن«بنابراين . »بتواند لويي شانزدهم بشود

از مـال خـود   ، مقابل غصب و تجاوز جلوگيري كنـد و افـراد بتواننـد در برابـر قـدرت دولـت      
  4.محافظت كنند

حـق دارد ضـمن ارتبـاط    ، بدين معناست كـه مالـك  » مطلق بودن«، اما در معناي حقوقي
                                                                                                                                       

  151ـ 152صص ، 1385، اول. چ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، حكم و تكليف، حق، ...ا سيف، صرامينقل از  -1
  272ص ، 2ج ، بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسي -2
آسـتان  ، مشـهد ، مجموعه مقاالت فارسي مجمع بررسـي اقتصـاد اسـالمي   ، »حق مالكيت و حدود آن«، عباسعلي، عميد زنجاني: ك. ر -3

    140ـ  160صص . 1369، قدس رضوي
4- Carbonniier,Droit civil,t,3,Les biens,op.cit.,p130. 
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عام و فراگير است ، مالكيتمستقيم با مالش از كليه منافع مال خود بهره برداري نمايد؛ بنابراين 
» 30«مطـابق مـاده  . در مال خود بنمايـد  كه بخواهد» تصرفي«دهد هر گونه  ميو به مالك اختيار 

مگـر در  ، هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفـاع دارد « :قانون مدني
در تاييـد  » والهمالنـاس مسـلطون علـي امـ    «حديث نبوي » .استثناء كرده باشدمواردي كه قانون 

همراه با تصرف نيست و چه بسا مالكي ، بنابراين لزوماً مالكيت.همين اطالق حق مالكيت است
ايـن معنـا از   . دور نگه داشته شده است و يا مالش مورد غصب قرار گرفته اسـت ، كه از حقش

اشته باشد بايد قدرت تصرف و استيالء بر مالش را د ميمالكيت بر اين امر تاكيد دارد كه مالك 
  .و قانون و نظام حكومتي بايد از حق تصرف مالك بر مالش حمايت كنند

، »اسـتعمال «يـادآور عناصـر   ، كند و ايـن ويژگـي   ميمحتواي مالكيت را روشن » اطالق«
و » اعلي«همچنين مطلق بودن در صدد تعيين حد .است» حق در اختيار داشتن مال«و » استثمار«
  .قول استمالكيت اموال غير من» اسفل«
  ها محدوديت: ند دومب

كاري لغو و ناپسند و باعـث  ، از بين بردن بدون جهت مال» اسالم«از نظر اخالقي و شرعي در 
خـودداري  ، بايد از اسراف و تبذير و از بين رفتن اموال مياتالف منابع خدادادي است و انسان 

اتالف ، استوارند» اومانيسم«و » انسان محوري«كه بر  هايي در نظام، بر خالف اين ديدگاه. نمايد
نظـام  «و » نظـام الهـي  «ممنوعيت حقوقي و اخالقي ندارد و اين از مصاديق اختالف بين ، اموال
  1.است» بشري

به عنوان مثال در اسـتفاده از  ، ديگري نيز در تصرف در اموال وجود دارد هاي محدوديت
تا بتواند هر گونـه تصـرفي در   آزادي فرد محدود است و آنچنان گسترده نيست ، منزل شخصي

زيـادي   هـاي  محـدوديت ، ها امروزه در زندگي شهري و در آپارتمان، به همين لحاظ. آن بنمايد
 هايي محدوديت، براي حفظ نظم عمومي و مصالح اجتماعي ها از طرفي دولت. ايجاد شده است

جلوگيري از افزايش  مثل فروش اجباري اجناس براي كنترل بازار و، كنند را بر افراد تحميل مي
توانـد   هـيچكس نمـي  «:  قانون اساسي به اينكـه » 40« همچنين تصريح اصل، ها خودسرانه قيمت

بـه ايـن معنـي    » .اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد
رهـاي  تصرف و انتفاع مالك بايد محدود به رعايـت رفتا ، »مطلق نيست«، است كه حق مالكيت

قاعـده  «كـه محـدود كننـده    » قاعـده الضـرر  «در واقع اين اصل بـه  . باشد» متعارف«و » معقول«
گونـاگون   هـاي  قانون اساسي نيز پـس از بيـان بخـش   » 44«در اصل . اشاره دارد، است» تسليط

                                                                                                                                       
  300ص ، مباني حقوق بشر، مير موسوي -1
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زمينـه  ، »خصوصـي «و » تعـاوني «و » مالكيت دولتـي « :كه عبارتند از» نظام اسالمي«مالكيت در 
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصـول  «: استالكيت را چنين بيان داشته تحديد حق م

ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسالم خارج نشود و موجـب رشـد و توسـعه    
» .مورد حمايت قانون جمهوري اسـالمي اسـت  ، اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود

  . محترم است كه با قانون تعارض نداشته باشد تا جايي، لذا اطالق حق مالكيت
  انحصاري بودن مالكيت: دوم گفتار

  معناي انحصاري بودن مالكيت: بند اول
چنان با اطالق درآميخته است كه جدايي بـين آن دو مشـكل   ، بودن مالكيت» انحصاري«معناي 

اسـت؛ در  » م تجزيـه عد«به معناي ، قرار گيرد» اطالق«در مقابل معناي » انحصار«است؛ هر گاه 
حقش را اجرا كند و هيچكس بدون اذن ، مالك حق دارد به تنهايي و به صورت كامل، اين معنا

موجـب ايجـاد بسـياري از آثـار حقـوقي      ، اين حق، و اجازه او حق تصرف در مال او را ندارد
ممكن اسـت داراي عنـاوين مجرمانـه مثـل سـرقت يـا       ، گردد و حتي عدم رعايت اين حق مي

مطابق .لزوم رد مال به مالك است، آن نيز 1»وضعي«حكم . نامشروع و كالهبرداري شود تصرف
مگر بـه حكـم   ، توان بيرون كرد نميهيچ مالي را از تصرف صاحب آن «: قانون مدني» 31«ماده 
  » .قانون

از چنان اهميتي برخـوردار  ، سلطه فرد بر مالش و ممنوعيت تصرّف ديگران بدون اذن او
  2.بلكه در عبادات نيز تأثير و نفوذ جدي دارد، نها در معامالتاست كه نه ت

نيـز بـه   » امـوال دولتـي  «بلكه در ، تنها در مالكيت خصوصي نيست، اين توجه و ظرافت
                                                                                                                                       

احكامي كه مستقالً از جانب شرع : از ندتكليفي عبارتاحكام ، تكليفي و وضعي :شود دو گونه است مياحكامي كه از ناحيه شرع وضع  -1
احكام ، كند ميبر انسان تحميل وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه و از اين جهت كه تكليف و مشقتي  :مانند اند تشريع شده

برخي تكويني و برخي به تبـع احكـام   . اند از جانب شارع مقدس تشريع نشده احكامي هستند كه مستقالً، احكام وضعي.گويند ميتكليفيه 
، مالكيـت ، جزئيـت ، رافعيـت ، شـرطيت ، مانعيـت ، سـببيت ، رخصـت ، عزيمـت ، بطـالن ، صـحت : عبارتند از ها شماري از آن. اند تكليفيه

شود  ميگفتني است كه اگر احكام تكليفي انجام گيرد بر آن ثواب و پاداش مترتب ؛ ...وحكم وضعي يعني صحيح و باطل بودن .مملوكيت
ولي قضـا ي  . شود؛ مثال در قيامت عذاب نخواهد شد ميبرخي آثار آن تخلف با توبه بر طرف ، و اگر انجام نشود و تخلفي صورت گيرد

گـردد   نميگردد؛ مثال بطال ن عمل با توبه تبديل به صحت  نميبر خالف آثار حكم وضعي كه با توبه بر طرف . آن همچنان واجب است 
معـارف و  ، سيد حسين دشـتي  و113ص، 1ج، ش 1370قم ، اصول فقه ؛ نشر دفتر تبليغات اسالمي، محمد رضا مظفر :ك.ر(. و مانند آن 

  ) 593ص ، 1ج ، 1376قم ، نشر دانش، معاريف
نماز خوانـدن در ملـك او   ، بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست) در ملك خود را(اجازه نماز خواندن ، گر صاحب ملك به زبانا -2

درغصـبي  . احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخوانـد ، اگر در لباسي كه نخ يا دكمه آن غصبي باشد نماز خوانده شود. باطل است
غسل و يـا تـيمم   ، خواهد وضو ميحتي لزوم غصبي نبودن فضا و جايگاه كسي كه ، آب يا خاك براي وضو و تيمم، نبودن مكان نمازگزار

در ساختن حوضي به كار رفتـه  ، اين امر تا جايي پيش رفته كه اگر سنگي از اموال غير، همه نشانگر اهميت اسالم به حق الناس دارد، كند
  . اند كرده بعضي در صحت غسل در آن حوض ترديد، باشد

اگر جراحت بدن آن حيوان بـا نـخ غصـبي دوختـه     ، نماز بخواند) از روي اضطرار(حتي اگر كسي مجبور باشد در حال سواره بر حيواني 
  .)874مسأله ، رساله توضيح المسائل، ...سيد روح ا، خميني( .صحت آن نماز مورد ترديد است، شده باشد
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امكانات فراوان بده ، به كارگزاران حكومتي«: فرمايند مي) ع(» حضرت علي« 1.همين قوت است
نيـاز   بيبخشد و از خوردن اموال زيردستانشان  مين كه اين كار آنان را براي اصالح خويش توا

دستش به خيانت و نادرستي آلـوده شـد و بازرسـانت بـه آن     ، ولي اگر يكي از ايشان...سازد مي
به گواه و شهادت آنان اكتفا كن و او را عقوبت بدني بده و آنچـه از عملـش بـه او    ، خبر دادند

  2.»نت و بدنامي بر او بزن تا عبرت ديگران شوداز او بگير و او را خواركن و داغ خيا، رسيده
  ها محدوديت: ند دومب

كه به برخي از آنهـا اشـاره   ، البته اين حق نيز مصون از خدشه نبوده و با استثنائاتي همراه است
  :شود مي

مالكيت مالك از نظر استفاده از عمق زمين و اسـتفاده از هـواي بـاالي آن و ارتفـاع      -1
امروزه مـالكين سـاختمانها در سـاخت    . است» قوانين شهرسازي«رعايت محدود به ، ساختمان

همچنـين مطـابق   . را رعايت نماينـد » طرح تفصيلي«ساختمان بايد مقررات شهرداري و ضوابط 
، عمـومي  هـاي  اليحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامـه «ماده اول 

 هـاي  هرگـاه بـراي اجـراي برنامـه    «: »اي انقـالب شور) 1358مصوب (عمراني و نظامي دولت 
، دولتي يا وابسـته بـه دولـت    هاي يا موسسات و شركت ها عمراني و نظامي وزارتخانه، عمومي

كه شمول قانون نسـبت بـه    هايي دولتي و سازمان هاي و دانشكده ها همچنين شهرداريها و بانك
، ابنيـه ، شـود بـه اراضـي    ميجرايي ناميده مستلزم ذكر نام آنها باشد و از اين پس دستگاه ا ها آن

تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق بـه اشـخاص حقيقـي يـا     ، مستحدثات
حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبالً بوسيله دستگاه اجرايي يا از طـرف سـازمان برنامـه و    

ياز را مستقيماً يا بوسـيله سـازمان   تواند زمين مورد ن ميدستگاه اجرايي ، بودجه تامين شده باشد
  » .خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد

مصـوب  (دولتـي و شـهرداري    هـاي  در قانون تعيين وضعيت امالك واقـع در طـرح   -2
ز نيـ ) 1370مصـوب  (امالك و اراضي مـورد نيـاز شـهرداري    ، و قانون نحوه تقويم ابنيه) 1367

مطابق ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك واقـع در  . مقررات مشابهي پيش بيني شده است
، نهادهـا ، سازمانها، موسسات، ها كليه وزارتخانه« :)1367مصوب (دولتي و شهرداري  هاي طرح

دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مسـتلزم   هاي شركت
، هـا  باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آن ميمكلف ، باشد ميم آنها ذكر نا

توسط وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصـويب و اعـالن شـده    
                                                                                                                                       

  877مساله ، همان -1
    333ص ، 53نامه ، نهج البالغه -2
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باشد و در اراضي و امالك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار داشـته و در  
پس از اعالم رسـمي وجـود   ، باشد ها و حريم استحفاظي آن ها ا و شهركداخل محدوده شهره

حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال رسـمي و پرداخـت   ، طرح
  » .بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند

ي مورد نيـاز  امالك و اراض، همچنين مطابق صدر ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه -3
، در كليه قوانين و مقرراتي كـه شـهرداريها مجـاز بـه تملـك ابنيـه      « :)1370مصوب (شهرداري 

قيمـت  ، باشند در صورت عدم توافق بـين شـهرداري و مالـك    ميامالك و اراضي قانوني مردم 
  » ...قيمت روز تقويم و پرداخت شود امالك و اراضي بايستي به، ابنيه

از زمـين  ، دهد براي رسيدن بـه زمـين خـود    ميون به فرد اجازه قان، »حق ارتفاق«در  -4
  .حتي اگر او راضي به اين عبور نباشد، عبور كند، مالك مجاور

  .مستلزم اجازه از شريك ديگر است، تصرف مادي شريك در مال، »اموال مشاع«در  -5
چنـد مالـك بـه صـورت     ، )چنانكه توضـيح داده خواهـد شـد   ( » مالكيت زماني«در  -6

  .كنند ميدر مدت زمان محدود از مال استفاده » جايگزيني«
  دائمي بودن مالكيت : سوم گفتار

  مفهوم دائمي بودن حق: بند اول
حـق  ، »حق انتفاع«مثل ، است و در اين امر با ساير حقوق عيني» دائمي«تنها حق عيني ، مالكيت
و ، مان هر چند طوالنيبدين معناست كه گذشت ز، دائمي بودن مالكيت. تفاوت دارد..سكني و

 »فقـه اماميـه  «در  .گـردد  نمـي موجب سلب حق مالكيت از وي ، عدم استفاده مالك از مال خود
يعني حـق گذشـته را هـيچ     1،الحق القديم ال يبطله شئ«) ع(»امام علي«برخي با استناد به جمله 

» شئ«كه لفظ  )ع(» المومنينامير«با دقت در جمله حضرت  :اند چنين گفته »برد چيز از بين نمي
بـرد و   شود كه گذشت زمان حق را از بين نمـي  چنين برداشت مي، را در سياق نفي آورده است

اي  كه شارع است در هيچ آيـه  »خداوند«و ، تواند حقوق افراد را پايمال كند هيچ دستاويزي نمي
را ذكر  »ور زمانمر«، »حقوقاسقاط «و يا از اسباب  »اسباب تملك«و يا از  »ابراء ذمه«از اسباب 

                                                                                                                                       
آنچـه از  ، يشود نه منـافع شخصـ   نهيهز يدر جهت مصالح عموم ديالمال با تيكه ب ياسالم يارهايمع موجبب) ع(امير المومنين علي -1
 دياشـ آگـاه ب  يعني» شئ بطلهيال ميفانّ الحقّ القد ...«:المال بازگرداند و اعالم فرمود تيالمال به غارت رفته بود در آغاز حكومت به ب تيب

باطل  يزيو گذشته را چ ميحق قد رايز، گردد ميالمال باز  تيبه ب شده دهيكه از مال خدا بخش يكه بدون خراج  و هر مال ينيهر قطعه زم
لو وجدته قـد تُـزُوج    واللّه«:همچنين فرمودند)260ص، 1ج، روتيب، يالتراث العرب اءيدار اح، شرح نهج البالغه، ديالحد يابن اب. (كند نمي

كه با مـال   ميابياگر ب. ، به خدا سوگند:يعني.»قيأض هيفالجور عل. العدل هيالعدل سعه ومن ضاق عل يلرددتُه فانّ ف، ه النساء وملك به االماءب
كه عدل بر او دشوار  ياست و كس يشيدر عدالت گشا رايز، آن را بر خواهم گرداند، دهيگرد يداريخر يزانيالمال ازدواج شده و كن تيب

، يالتراث العرب اءيدار اح، شرح نهج البالغه، ديالحد يابن اب: (ك.ر.براي توضيح بيشتر .. )15نهج البالغه خطبه . (د ستم دشوارتر استباش
  )270ص، 1ج، روتيب
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  1.اند اي را ذكر نكرده نيز چنين مسأله »فقهاء«نكرده است و 
باشد؛ البته در مواردي مثـل   نمييك حق موقت و محدود به زمان ، حق مالكيت، بنابراين

  .شود مي» زايل«حق مزبور ، مالك» اعراض«تلف شدن موضوع آن يا 
 »لولـه يح بـدل «شود؛  ميظاهر » يلولهبدل ح«در مسأله » فقه«يكي از آثار مهم اين حق در 

مانند  غصب و سـرقت  ، از  اسباب  ضمان كىيعبارت است از عوض مالى كه در پى حصول 
  2.بر عهده شخص است، )وجود آن عليرغم( مال نيو عدم امكان دسترسى  مالك  به ع
ذر به محض  تع نياست نه عقلى؛ بنابرا »عرفى«امكان عدم ، مراد از عدم امكان دسترسى

در ، شود؛ هرچنـد وى  ثابت مى، ضامن   بر عهده »لولهيبدل ح«، عرفى  از دسترسى به اصل مال
  3.حال تالش براى فراهم كردن مقدمات كار به منظور دسترسى به اصل مال باشد

و  ديبدل را مطالبه  نما، بر عهده ضامن »لولهيبدل ح«ضمان پس از ثبوت تواند  مي مالك
  .صبر كند، شدن  عذر و امكان گرفتن اصل مالتا زمان بر طرف  اي

مالـك بـدل   ، مالك به نحـو  مطلـق   ايآاين مسأله مطرح است كه ، لولهيبه بدل ح نسبت
اين » مشهور فقهاء«نظر  مال؟ نيو موقّت تا زمان دسترسى نداشتن به ع ديبه نحو  مق ايشود  مى

چـون  ، باشـد  يام تعهد مخسارت عدم انج ينوع، توسط غاصب لولهيبدل ح پرداخت است كه
علت عدم امكـان رد مـال   ه ب اگرحال ، هن بودآدار رد  غاصب عهده، از تلف مال مغصوب شيپ

 ديـ با، بجـا آورد ) رد مال مغصـوب (تعهد را  نيغاصب نتواند ا، تلفدر صورت عدم مغصوب 
 بـه  مـت يق ايـ بدل از جنس غرامت است و همانگونه كـه مثـل    نياو چون ، بدل آن را بپردازد

همـراه بـا   ، كيتمل نيا يول. ديآ يبه ملكيت مالك درم زين »لولهيبدل ح«، شود يم كيتمل، مالك
بـه غاصـب    »لولهيبدل ح« ديرد شود با مالكشبه ، است كه هرگاه مال مغصوب 4»شرط فاسخ«

                                                                                                                                       
  112ص، 1375، صدرا: تهران، سيري در نهج البالغه، مرتضي، مطهري -1
  203ص ، 3ج، همصباح الفقاه، خويي -2
مثل اينكه مال غصب شده در رودخانه يا چـاه بسـيار عميقـي افتـاده     ، نشده باشد ولي به جهتي رد آن ممكن نباشد تلف، چنانچه مال -3

قانون » 311«در اين فرض قسمت دوم ماده ، مال تلف نشده ولي دسترسي به آن ممكن نيست، باشد يا آنرا سارق ببرد كه در اين فروض
بـدل  «، فقيهان به اين بدل» ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد، ولي اگر بعلت ديگري رد عين...« : شود كه مقرر داشته است ميمدني اجرا 

، تهـران ، ضـمان قهـري  ، حميـد ، بهرامـي احمـدي  ( حائل شـده اسـت  ، زيرا غاصب در اثر عمل خود بين مالك و مال، گويند مي» حيلوله
  )419ص، 1391، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

بر اين اساس طرفين شرط مي كننـد اگـر   . شرط فاسخ است، يكي از داليل انحالل عقود. داليل متعدد منحل مي شوندگاهي عقود به  -4
در ايـن مـوارد سـبب    . عقد منفسخ مـي گـردد  ، در اين صورت با حصول معلق عليه. فعل يا ترك فعلي رخ دهد عقد از بين برود، حادثه

، در مورد صحت شرط فاسخ ترديد وجود دارد كه با استناد بـه اصـل صـحت   . مي گرددانفساخ ارادي است و نتيجه به طور قهري ظاهر 
مدت شرط فاسخ بايـد معلـوم و معـين    . مي توان حكم به صحت آن نمود، حديث معروف نبوي و روايات وارد شده در مورد بيع شرط

سخ وجود دارد طرفين بايد از انجام هـر گونـه عملـي    در مدتي كه شرط فا. به عالوه امكان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. باشد
، سـال دوم ، پژوهشـنامه حقـوقي   جواد بهـارلو قـره بلطـاقي    واسدي نژاد سيد محمد :ك.ر( .منافي با حق طرف ديگر خودداري كننـد 

  )1شماره
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. ندارد يضمان گريد، مال مغصوب فعنسبت به منا، لولهيح بدل غاصب با دادن. بازگردانده شود
نداده در خصوص منـافع مـال مغصـوب ضـامن     ) مغصوب منه(كه آن را به مالك  يامماد يول

  1.است
مورد توجـه قـرار گرفتـه و در آراء قضـات     ، نيز اين ويژگي مالكيت» فرانسه«در حقوق 

سـال از آن اسـتفاده   » 70«، در مورد زمينـي كـه مالـك آن   » 1905«متجلي گشته است؛ در سال 
بخـاطر محروميـت   ، مـالكي كـه از حقـش   « :اعالم كـرد » فرانسهديوان عالي كشور «، نكرده بود

   2.»گردد ميپس از رفع مانع به ملكيتش بر ، موقت بر اثر عوامل طبيعي استفاده نكرده است
  ها محدوديت: ند دومب

حق مالـك بـر   ، »مرور زمان«بودن مالكيت اين است كه » دائمي«يكي از آثار ، چنانكه اشاره شد
، 3»حقوق فرانسه«به تبعيت از ، »حقوق ايران«برد؛ ليكن در مقطعي از تاريخ  ينممالش را از بين 

بـه بعـد قـانون      727مواد ( عليه طرف دعوي بود ، موجب اسقاط حق اقامه دعوي، مرور زمان
داليل متعددي بـراي تصـويب ايـن مقـررات     ، طرفداران مرور زمان). آيين دادرسي مدني سابق

نمايـد و   مـي سريع تر اقـدام  ، ينكه ذيحق براي رسيدن به حق خود؛ از جمله ا4كردند ميمطرح 
اسناد و مدارك و شهود در دسترس تر است و اينكه زيان ديده  نخواهد توانست بـراي مـدت   

بدهكار را تعقيب و تهديد كنـد و از طرفـي در صـورت عـدم پـذيرش      ، نامعلوم و نامحدودي
سيدگي به دعاوي قـديمي مصـروف خواهـد    ها به ر قسمت مهمي از وقت دادگاه، قاعده مزبور

غير عملي يا الاقل دشوار خواهد بود و ، آوري داليل به علت گذشت زمان شد كه در آنها  جمع
  5.نمودند ميتوجيه » نظم عمومي«برخي نيز مرور زمان را بر مبناي 

                                                                                                                                       
 376ص ، 1ج، عيالمكاسب و الب، ينينائ -1
ن خود را بر اثر طوفان عظيمي كه اتفاق افتاد از دست دادند و ارتباط بين يك خانواده كه مالك يك تاالب بودند زمي» 1824«در سال  -2

پس از آن به تدريج نوار ساحلي به عقب رفته دوبـاره  ، دريا و تاالب باعث شد كه تاالب جزو دريا شود و به عنوان بخشي از دريا درآيد
كيتشان را نمودند؛ ديوان عالي كشور فرانسه اعالم نمـود بـر   تقاضاي تعيين حدود مال، پس از هفتاد سال تاالب ظاهر گشت و ورثه مالك

اساس يك اصل روشن و با توجه به اينكه مانع طبيعي امكان استفاده مالك از مالش را سلب كرده اسـت و مالـك نتوانسـته مـالكيتش را     
تواند موجب سـلب مالكيـت ايشـان     نميمالكين حق دارند مال خود را تصرف كنندو مانع طبيعي ، پس از رفع اين مانع طبيعي، حفظ كند

 (.Ver.12juill,1905,dp,1907,obs,Pothiew,Grands arrets de la jurisprudence civile,p.319) .گردد
سبب سقوط تعهد و آزاد شدن ، كه مرور زمان مسقط. اند ك تقسيم نمودهمرور زمان را به مرور زمان مسقط و مملَ» حقوق فرانسه«در  -3

، مدني فرانسـه . ق» 1234« اساس بند آخر ماده بربه همين جهت ، ر برابر طلبكاري است كه در ظرف معين اقدام نكرده استذمه متعهد د
چـرا  . شود مالك آن مي، اي است كه با آن متصرف مال ديگران وسيله، دانسته شده است و مرور زمان مملك، يكي از اسباب سقوط تعهد

متصـرف  ، )اول(اخير در صورت طرح دعوي توسط مالـك   صورتدر . اند البه حقوق خود برنيامدهكه مالكين در ظرف مقرر در صدد مط
  )955ص، 3ج، الوسيط، عبدالرزاق احمد، السنهوري(. ك از خود دفاع كندتواند با استناد به مرور زمان مملَ مي
  218ص، 1377، حقوقدان، تهران، چ چهارم، سقوط تعهدات، مهدي، شهيدي -4
: بـه بعـد و همچنـين    175ص، 1373، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي   ، تهـران ، 1ج، آيين دادرسي كيفري، محمود، ونديآخ: ك.ر -5

ليكن سؤال قابل ذكر اين است كه اگـر مـرور   . به بعد 35. ش. ه1345، مركز نشر كتاب، تهران، اسالم و قانون مرور زمان، محسن، شفاهي
هـاي   قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه     174و  173مواد (مغاير شرع تشخيص داده نشده است چرا در امور كيفري ، زمان خالف شرع است
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بـرد و   گذشت زمان حق را از بـين نمـي  ، :طرفداران عدم مشروعيت مرور زمان معتقدند
اي از  كه شارع اسـت در هـيچ آيـه   » خداوند«تواند حقوق افراد را پايمال كند و  عاملي نمي هيچ

حق مرور زمان را ذكر نكرده است ، اسباب ابراء ذمه و يا از اسباب تملك و يا از اسباب حقوق
اصـل  «مقتضاي ، »فقهاء«برخي ديگر از1.نيز قائل به عدم مشروعيت مرور زمان هستند» فقهاء«و 

  .دانند را مؤيد عدم مشروعيت مرور زمان مي 2»اباستصح
از سقوط حق شخصـي كـه امـوال    ، در تأليفات خود» فقهاء«البته عده بسيار محدودي از 

سـخن بـه   ، خود را براي مدتي در تصرف ديگري رها كرده و در مقام مطالبه آن بر نيامده است
خانه يا ملك يـا زمينـي   ، گاه شخصيهر«: كند نقل مي» مقنع«در كتاب ، »صدوق«، اند ميان آورده

، را كه در تصرف ديگري است رها كند و به مدت ده سال ساكت باشـد و آن را مطالبـه نكنـد   
   3.»ديگر حقي ندارد
، حكم مزبور صرف نظر از اينكه اختصاص بـه امـوال غيـر منقـول دارد    ، رسد به نظر مي

اسـت  » سقوط حق«و » عراضا«مبتني بر ، اشاره شد» حيازت مباحات«همچنانكه در خصوص 
  . تواند به عنوان مبناي شرعي براي مرور زمان در نظر گرفته شود و نمي

و در قـانون آيـين    4را غير شرعي اعالم نمود» مرور زمان«، »شوراي نگهبان«، در هر حال
مـرور  «نيز مواد مربوط به ) 1379مصوب (هاي عمومي و انقالب در امور مدني  دادرسي دادگاه

  . ذف گرديدح» زمان
قاعده عمـومي مـرور زمـان پذيرفتـه نشـده اسـت هرچنـد در        ، »حقوق ايران«اكنون در 

                                                                                                                                       
 آيا اهميت امور حقوقي از امور كيفري كمتراست؟ ، )1378عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب سال 

   112ص، 1375، صدرا: تهران، سيري در نهج البالغه، مرتضي، مطهري -1
دارد كـه مـا در   استصحاب زماني كـاربرد  .است به معناي حكم به بقاي چيزيست كه پيشتر وجود داشته، حقوقو  اصول فقهاصلي در  -2

، گذاريم به اين ترتيب فرض را بر بقاي حالت سابق مي. مورد وضعيت فعلي چيزي ترديد و در مورد وضعيت سابق آن يقين داشته باشيم
فـرض را بـر زنـده بـودنش     ، براي مثال هرگاه از زنده بودن يا مرگ سربازي كه به جنگ رفته ترديد داريم. مگر آنكه خالفش ثابت گردد

  .ايم ريم كه تا چندي پيش به آن يقين داشتهگذا مي
بـاب  ، محمد بـاقر خوانسـاري  ، چاپ سنگي، من الجوامع الفقهيه(المقنع ، محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه، شيخ صدوق -3

وعقاراً أو ارضا فـي    راًواعلم أن من ترك دا... اوصاني والدي علي بن الحسين بن موسي بن بابويه فقال في وصيته«: المكاسب و التجارات
  . »يد غيره فلم يتكلّم و لم يطلب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فال حق له

درپاسخ به استعالم شوراي عـالي قضـايي در خصـوص مـرور      1361بهمن  27مورخ  7357شوراي محترم نگهبان طي نظريه شماره  -4
نگهبـان مطـرح و مـورد     به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاي شوراي دادرسي مدني قانون آيين 731مواد « : است زمان اعالم نموده

ده سال ـ بيست سال ـ سـه    (دارد پس از گذشتن مدتي  كه مقرر مي بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور
همچنـين متعاقبـاً در پاسـخ بـه      ».يص داده شـد مخالف با موازين شـرع تشـخ  ، شود دعوي در دادگاه شنيده نمي )سال ـ يك سال و غيره 

 7357در خصـوص دامنـه شـمول نظريـه شـماره       1371مرداد  13مورخ  3506استعالم رياست محترم جمهوري وقت طي نظريه شماره 
 در خصوص نظريه شوراي نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شوراي نگهبان مـورد  :است شده اعالم 1361بهمن  27مورخ 

شـوراي نگهبـان    27/11/1361مـورخ   7357اطالق نظريه شماره  :شود اعالم مي بحث و بررسي قرار گرفت نظر فقهاي شورا بدين شرح
  .شود است نمي شده   حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا
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مصـوب  (هاي عمومي و انقالب در امور كيفـري  قانون آيين دادرسي دادگاه 1»174«و» 173«مواد
  2.نوعي مرور زمان وجود دارد، )1378

  
 دامنه مالكيت :مبحث چهارم

  عدم اضرار به غير: گفتار اول
در  »حقـوق اسـالم  «در . باشـد  محدود به مصالح اجتماعي طبق قانون مي، رفات مالكانهحد تص

 »الضـرر « قاعده، استمالك  وحصر حد مقابل اصل يا قاعده تسليط كه ناظر بر اختيار ظاهراً بي
و » تسـليط «نسـبت منطقـي بـين قاعـده     . است» تسليط«قاعده در تعارض با گاه وجود دارد كه 

گاه قاعده تسـليط برقـرار   ، م و خصوص من وجه است؛ يعني ممكن استعمو »الضرر«قاعده 
، بدون اين كه ضرر و ضراري وجود داشته باشد؛ و ممكن است گاه ضرر و ضـرار باشـد  ، شود

همراه با اضـرار بـه غيـر    ، بدون وجود حقوق مالكيت؛ و ممكن است استفاده از حقوق مالكيت
شود بـه عنـوان    تعارض ايجاد مي، »الضرر«و قاعده  »تسليط«در اجراي قاعده ، نباشد؛ اما گاهي

خواهد  از زمين خود اسـتفاده كنـد و    ميدر موردي كه مالك بر مبناي سلطه مالكانه اش ، مثال
همجوار گردد يا موجب ازدحام بيش  هاي طبقاتي بسازد و لذا مانع تابش خورشيد به ساختمان
م زند؛ در ايـن جـا مـورد تـزاحم دو قاعـده      از حد در محل شده و رفاه و آسايش آنان را بر ه

در ملـك   توانـد   نمـي كسي «: دارد ميكه بيان قانون مدني  »132«ماده3.است» تسليط«و» الضرر«
                                                                                                                                       

ي باشـد و  بيتـ جرائمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات باز دارنده يا اقدامات تاميني و تردر « : دارد مياين قانون مقرر  173ماده  -1
ازتاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعدمشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدو يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره بـه  

حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقـدي بـيش از    -الف  .صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد
حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت  -يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال ب 

در مواردي كه مجـازات قـانوني جـرم حـبس يـا       -تبصره  .مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال -پنج سال  ج 
در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكـم   « :»174«ماده و . »جزاي نقدي يا شالق يا هر سه باشد مدت حبس مالك احتساب خواهد بود

وف مـي گـردد و در   اجراي آن موق، صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم
 .». هرحال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود

نحـو اسـتثنايي در     معهـذا بـه  ، در قانون مدني برخي از حقوق مثل حقوق شخصيت و خانواده قابليت شمول مرور زمـان را نداشـت   -2
بلكه يك نوع ، جا به معني اصطالحي نيست ان در اينالبته مرور زم) قانون مدني 1162ماده (مرور زمان پذيرفته شده بود ، دعواي نفي ولد

دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطـالع  ، در مورد مواد قبل«: قانون مدني» 1162«مطابق ماده . مهلت سقوط حق است
زبور پـس از انقضـاء دو مـاه از تـاريخ     دعوي م، باشد اقامه گردد و در هر حال يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي

كرد با وجود اين اگـر   در زمينه حقوق مالي قاعده مرور زمان حكومت مي، در مقابل».اطالع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود
حق خود ، كرد فاده نميهاي حق مالكيت است از توانايي، )سابق. م.د.آ.ق 738و  737مواد (مالك در مدتي بيش از مدت قانوني مرور زمان 

توانست با توسل به دعواي  آمد مالك مي داد و حتي در صورتي كه مورد مالكيت به نحو عدوان در تصرف ديگري در مي را از دست نمي
سال و  20مرور زمان در اموال غير منقول اصوالً . به مال خودبرسد) در مورد اموال منقول(و استرداد ) در مورد اموال غير منقول(خلع يد 

  . دعواي مرور زمان مسموع بود، البته در صورت وجود سند ديگر، شد در اموال منقول ده سال بود و بعد از اين مدت دعوا شنيده نمي
» سـنت «ليكن مدرك عمـده قاعـده الضـرر را    ، سوره بقره استناد شده است 282و  213هر چند در قرآن كريم در نفي ضرر به آيات  -3

، عليه السالم است كه نقل شده كه سمرَه بن جندب» امام باقر«از » صحيحه زراره«، »الضرر«اد بر اين است كه مبناي قاعده دانند و اعتق مي
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ـ . باشد نيز ناظر بر اين امر مي »...خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود كن قسـمت  يل
فـع  دارف و براي رفـع حاجـت يـا    مگر تصرفي كه به قدر متع«: دارد اخير همين ماده مقرر مي

همسايه را معين نمـوده   به ضرردر ميزان محدوديت ، مذكوربنابراين ماده  ؛»ضرر از خود باشد
  .كه در ادامه توضيح بيشتري خواهيم داد است

  :ملك خود تصرفاتي نمايد كه به شرح ذيل استممكن است در ، شخص متصرف
در ايـن مـورد قاعـده     كـه ، نيايده غير وارد ضرر و زياني ب، ـ تصرفاتي كه در نتيجه آن1

خـواه متعـارف يـا    ، و هيچگونه منع قانوني در اين امـر وجـود نـدارد    حكومت دارد، »تسليط«
  .صداي ضبط اتومبيل خود را زياد كند، مثل اينكه فرد در بيابان، نامتعارف باشد

است در مقدم  ،»الضرر«در اين مورد قاعده .باشد »ش از حد متعارفبي« ي كهتصرفات -2
اگر چه براي رفع حاجت و يا ، شود بيش از حد متعارف نتيجه در اينجا به مالك اجازه داده نمي

 خيـر؟ براي تشخيص اينكه تصرف به قدر متعارف است يـا   .باشد اقدام كندخود از  رفع ضرر
 متعارف و در، طبقه در محلي 5ممكن است ساختن عمارت . مراجعه كرد »عرف محل«بايد به 

هـاي كوتـاه كـه بـه      آب دادن مكرر به باغچه با فاصله. غيرمتعارف محسوب شود، محلي ديگر
و در منـازل   غيرمتعـارف  ، در منـازل شـهري  ممكـن اسـت   ، زيان رسـاند ، ديوار خانه همسايه

مقـدم  ، »عـرف «بر ، اي وجود داشته باشد البته اگر مقررات آمره. به شمار آيدمتعارف ، روستايي
در محــدوديتهايي ، چنانكــه در مقــررات شــهرداري، ايــت آن الزامــي اســتخواهــد شــد و رع

  .گرفته شده استنظر در   ها آپارتمان
در ايـن  . غير باشد به موجب زيان، و در عين حال تصرفاتي كه در حد متعارف باشد -3

 .مجـاز خواهـد بـود   ، باشـد  از خـود  فـع ضـرر مالـك   دصورت چنانچه براي رفع حاجت و يا 
فـع  دبراي رفـع حاجـت يـا    نمايد كه  به قدر متعارفي ر مالك در ملك خود تصرفاگ، بنابراين

؛ مـثالً اگـر بـراي    مسئول نيست، خسارتي به غير وارد آيد، اين تصرف ضرر از خود باشد و از
ولي ايـن چـاه   ، چاه استانداردي در ملك خود حفر كند، دفع فاضالب با اجازه مسئولين شهري

                                                                                                                                       
بدون ، براي مراقبت از درخت خود، سمره. درخت خرمايي در حياط مردي از انصار داشت و منزل انصاري در ورودي آن واقع شده بود

ولـي سـمره از پـذيرش    . اجازه بگيرد، مرد انصاري از او تقاضا كرد كه هرگاه قصد ورود دارد. رفت ميآن اجازه از مرد انصاري به طرف 
: سمره را احضار نمودند و فرمودنـد ، )ص(پيامبراكرم  .رسيد و شكايت كرد) ص(مرد انصاري خدمت پيامبراكرم . اين پيشنهاد امتناع كرد

به دليل اين كه درخت در ملك مـن اسـت؛ بـراي سركشـي از آن     (ز پذيرش اين مسأله سمره ا. اجازه بگير، هر وقت خواستي وارد شوي
آن حضـرت قيمـت   ، سمره نپـذيرفت . از او خواست تا درخت خرماي خود را بفروشد، )ص(پيامبراكرم . امتناع كرد) نيازي به اذن ندارم

يك درخت در بهشت ، در برابر آن: فرمودند) ص(ر اكرم سپس پيامب. درخت را هرقدر باال بردند باز هم سمره از فروش آن ممانعت كرد
ال «آن درخت را از ريشه بكـن و پـيش او بينـداز؛ زيـرا     ، برو :به مرد انصاري دستور دادند) ص(پيامبر. باز هم سمره خودداري كرد، بگير

قاعده ، كه در تعارض قاعده الضرر و تسليطتوان نتيجه گرفت  ميبنابراين . ؛ ضرر و ضراري در اسالم نيست»ضَرَر و ال ضرار في االسالم
شـوند و بـه    مـي سـاقط  ، هر دو ضرر متعارض: فرمايد ميالبته آراء ديگري نيز وجوددارد به عنوان مثال  شيخ انصاري .مقدم است، الضرر

  )276ص، مكاسب، مرتضي، انصاري(تصرّف مالك در مال خود جايز است ، »تسليط«مقتضاي قاعده 
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گردد و از طرفي امكان دفع فاضالب بـه نحـو ديگـري ممكـن      باعث آلودگي آب چاه همسايه
، اين تصرف مجاز خواهد بود؛ يا اگر اتومبيل خود را در منزل پارك كند و پارك اتومبيل، نباشد

ايـن تصـرف مجـاز    ، باعث مزاحمت همسايه گردد و امكان پارك اتومبيل در جاي ديگر نباشد
چاهي در حدود متعـارف در ملـك خـود    ، اجهمچنين اگر شخصي براي رفع احتي. خواهد بود

دگله گوسفند را از ملك ، حفر نمايد و ضرري به همسايه وارد نمايد و يا براي رفع ضرر از خو
به ملك ديگـر وارد شـود و خسـارتي وارد نمايـد مسـئول      ، خويش دور نمايد و در نتيجه گله

  .نيست
بـراي رفـع   لـيكن  ، ودشـ غيـر   بـه  موجب زيان و تصرفاتي كه در حد متعارف باشد -4

در مـواردي كـه مالـك در مـال      بنابراين. خواهد بودنمجاز ، باشدنحاجت و يا رفع ضرر مالك 
اگر چنانچه براي رفع حاجت يا رفع ضرر از ، خود تصرفي كند كه از آن زياني به ديگري برسد

مجـاز  و  شـود  ناميده مـي  »سوء استفاده از حق«چنين تصرفي در اصطالح حقوقي ، خود نباشد
مالك عليرغم اينكه امكان وصل فاضالب خود بـه لولـه فاضـالب    ، به عنوان مثال. نخواهد بود

آب چاه همسايه آلـوده  ، اصرار بر حفظ و نگهداري چاهي را دارد كه از آن چاه، شهري را دارد
  .گردد مي

 اين اصـل . استشده ممنوع اعالم ، »سوء استفاده از حق«نيز قانون اساسي » 40«در اصل
تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يـا تجـاوز بـه     نميهيچكس « :مقرر داشته است

را بـه دسـت    »سـوء اسـتفاده از حـق   «معيار تشخيص ، اصل البته اين. »منافع عمومي قرار دهد
، گرچه اين مـاده ا .قانون مدني توجه كنيم» 132« بايد به ماده، براي جستجوي معيار و دهد نمي

كند و از آن زيـاني بـه همسـايه وارد     صرفي است كه مالك در مال غيرمنقول خود ميناظر به ت
، قـانون اساسـي  » 40«و با توجه به اصل ، آن وحدت مالك با توجه به ، توان ميليكن  ، شود مي

غيرمنقول يا منقول باشـد و اعـم   ، اعم از اينكه مال(آور مالك  حكم آن را به كليه تصرفات زيان
مشروط بر اينكه شرايط منـدرج  ، گسترش داد) به همسايه وارد شود يا به ديگري از اينكه ضرر

  . در آن جمع باشد »132«در ماده 
اگر مالك در ملك خود تصرفي كند كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يـا  ، بنابراين

امـا اگـر تصـرف    . خسارتي به غيـر وارد آيـد مسـئول نيسـت    ، رفع ضرر از خود باشد و از آن
چـاهي در  ، چنانكه به قصد اضرار و بـدون احتيـاج  ، واجد دو شرط مذكور نباشد، آور وي يانز

مسئول و مكلف ، و موجب خرابي آن گردد حفر نمايد، در مجاورت ديوار همسايه، ملك خود
  1.به جبران خسارت است

                                                                                                                                       
ضـامن  ، مالـك ، بـه مقتضـاي مفهـوم قاعـده الضـرر     ، كه تصرف قانوني موجب ضرر همسايه يا غيـر شـود   يدرفرض ،برخي معتقدند -1



 157مالكيت     

 

، توانـد  مـي بلكه زيان ديـده  ، نه تنها موجب مسئوليت مدني است، »سوء استفاده از حق«
از بين بردن منبع ضرر و جلوگيري از ادامه خسارت را نيز از دادگـاه  ، عالوه بر جبران خسارت

رويه . چنانكه پركردن چاه يا تعمير مجراي آبي را كه باعث ضرر شده است تقاضا كند، بخواهد
  .1مؤيد اين نظر است نيز قضائي

  دخالت دولت: گفتار دوم
آيـات و روايـات   . باشـد  ها ق با فطرت و طبيعت انسانبايد منطب، قوانين حاكم بر جوامع بشري

متعددي بر جواز و بعضي بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد و طبعاً حقوق مالكيـت خصوصـي   
   2.وجود دارد

ماليت برخـي كاالهـا و در نتيجـه    ، توليد برخي از كاالها و خدمات را منع كرده، »اسالم«
 هـاي  چنانكه اشـاره شـد در برخـي  نظـام    . استرا محدود نموده  ها خريد وفروش وتملك آن

تواننـد همـه را    مي، آزادند، در به كارگيري و استفاده از اموال خود، افراد، مبتني بر آزادي فردي
حـدود  ، و ميزان مصرف، براي شيوه مصرف» نظام اسالمي«اما در ، ببخشند و يا حتي تلف كنند

  .ذيرفته نشده استو قيودي قرار داده شده و آزادي اقتصادي مطلق پ
. دولت نيز حق دخالت مطلق و خود سرانه را در اموال خصوصي مردم نـدارد ، در مقابل

هريك قلمـرو مخصـوص   ، آزادي افراد و دخالت دولت در امور اقتصادي، »اقتصاد اسالمي«در 
، روش اسـالم بـراي تنظـيم جامعـه در مرحلـه اول     . مكمل يكديگرند، به خود را دارد و هر دو

بر اساس احكام مبتني بـر فطريـات عمـل    ، زماني كه افراد. ي بر فطريات افراد جامعه استمبتن
ولـي زمـاني كـه در مقابـل آن قـرار      ، باشـد  نميكار دولت آسان است و نيازي به دخالت ، كنند
، حرص و طمع در افراد شعله ور شـود و تخلّـف از فـرامين الهـي وقـانوني بـاال گيـرد       ، گيرند

معيار دخالت دولت همين است و ميـزان  . يابد ميبلكه ضرورت ، ها مشروعدخالت دولت نه تن
صـورت   ها دخالت دولت بر اساس رعايت كردن مسائل اسالمي توسط افراد و عدم رعايت آن

تـوان   مـي و . اسـت » مصالح جامعه«، بنابراين معيار در آزادي بهره بري از حق مالكيت3.گيرد مي
بر اسـاس رعايـت مصـالح    » حكومت اسالمي«و . معه استتأمين مصالح جا، اصل اوليه :گفت

                                                                                                                                       
  )469ص، 1391، دانشگاه امام صادق، تهران، ضمان قهري، بهرامي احمدي(است

   175ص ، جلد اول، دوره مقدماتي حقوق مدني، صفايي -1
همين سـوره نيـز متـذكر    » 41«داند؛ آيه  ميحشر كه انفال را متعلق به خدا و رسول سوره » 7«و » 6«سوره انفال و» 1«آيات  :از جمله -2

از آيات متعدي نيز جواز دخالت دولت در ، عالوه بر آيات مذكور. متعلّق به خدا و رسول است، شود كه خمس غنايم و سود مكاسب مي
) ع(داللت بر برنامه ريزي پانزده ساله اقتصادي حضرت يوسـف  سوره يوسف كه » 49«و » 47«مثل آيات . توان استفاده كرد مياقتصاد را 

  .دارد
به نقل  92ص ، ق. ه 1408، دارالوفاء، قاهره، االقتصاديه في االسالم و اثرها في التنميهه احلريه، سعيد، محمد و ابوالفتوح، بسيوني -3
  134ص ، المنظم االسالميه، محمدعبداهللا العربي: از
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دخالـت كـرده و حقـوق مالكيـت افـراد را      ، تواند به ميزاني كه مصلحت اقتضا كنـد  مي، جامعه
  .محدود سازد و يا افراد را در بهره گيري از حقوق مالكيت خويش باز دارد

در  .اسـت  مقرر شـده  هايي محدوديت، براي حفظ منافع عمومي به موجب قوانين خاص
از تجاوز به آن بيم داشـتند و  ، شمردند و قانونگذاران را حقي مقدس مي »مالكيت فردي«، قديم

در راه مصالح اجتماعي ، جديد انليكن قانونگذار. دانستند مخالف حقوق فطري مي سلب آن را
تصرفات مالك را محدود و حتي سلب مالكيـت  ، در موارد بسياري، و براي حفظ منافع عمومي

از قبيـل  ، قـوانين و مقـررات خاصـي در موضـوعات مختلـف      »ايـران «در  .انـد  ا تجويز كـرده ر
حفـظ و  ، ها سود كارخانه درسهيم شدن كارگران ، ملي شدن جنگلها و مراتع، اصالحات ارضي

حفـظ آثـار   ، روابط مالك و مسـتأجر ، برداري از معادن بهره، حراست آبهاي سطحي و زيرزميني
اختيارات مالك را محدود و يا سلب مالكيت را در راه مصلحت ، غير اينهاتوسعه معابر و ، ملي

، تخلف از اين مقررات و عدم رعايت حدود مزبـور  به نحوي كه، بيني كرده است عمومي پيش
  1.آيد نه اعمال حق به شمار مي »تجاوز از حق«در حقيقت 

                                                                                                                                       
دف بهبود كشاورزي و بر انداختن رژيم ارباب رعيتي و با مقاصد سياسي آن روز و سپس با اصالحات سـالهاي  با ه» 1340«در سال  -1

حداكثر مالكيت اراضـي كشـاورزي   ، بود 1340در مرحله اول كه در سال . سه مرحله اصالحات ارضي انجام شد 1348و  1347و  1346
شروع شد براي مالكين دهات و مزارعـي كـه مشـمول تقسـيم نشـده       41ل در مرحله دوم كه در سا، هر شخص ده يك از ششدانگ بود

تدارك ديده شد از قبيل اينكه مالكين بايد ملك خود را بر اساس عايدات سه سال اخير ملـك بـه زارع همـان ملـك      هايي راه حل، بودند
هد بود يا اينكه ملـك خـود را بـا تراضـي بـه      سال يكبار قابل تجديد نظر خوا 5مدت اجاره سي سال و اجاره بها هر . اجاره نقدي دهند

همچنـين هـر گـاه    . بين خود و زارعين تقسـيم نماينـد  ، زارعين بفروشند و يا اراضي آبي و ديم را به نسبت بهره مالكانه مرسوم در محل
ين طريق از ده بهره برداري توانستند يك واحد سهامي زراعي تشكيل دهند و به ا ميكردند  مياكثريت مالكين با اكثريت زارعين ده توافق 

مركب از سه نفر بود كـه يـك نفـر از     اي اداره واحد سهامي زراعي به عهده هيئت مديره. كنند و به اين شكل زراعت بزرگ را حفظ كنند
به ميزان سهام اشخاص اعم از مالك و زارع . شد ميطرف زارعين و يك نفر از طرف مالك يا مالكين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب 

امالك مورد اجـاره  ، شروع گرديد 48در مرحله سوم اصالحات ارضي كه از سال . حق السهمي بود كه نسبت به مجموع عوايد ده داشتند
حق مالكيت و اختيارات مالك را در اراضي ، قوانين اصالحات ارضي. را بين زارعين تقسيم كرد و مهلتي براي توافق با زارعين معلوم شد

ايـن سـلب مالكيـت بـا پرداخـت      . شدت محدود كرد و حتي سلب مالكيت بدون رضايت مالك را در حدودي پيش بيني كرد زراعتي به
، طبيعي و اراضي جنگلـي  هاي كليه جنگلها و مراتع و بيشه، بموجب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور 41در بهمن ماه  -.قيمت عادله بود

پـس از انقـالب   . د ولو اينكه قبالً افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشـند جزو اموال عمومي و متعلق به دولت محسوب ش
و مراتع در رديف انفال و ثروتهاي عمومي اعالم شد و در اختيار حكومـت اسـالمي    ها جنگل، قانون اساسي 45اسالمي و بموجب اصل 

از جملـه قـوانيني بـود كـه در جهـت      ) 1341مصـوب  (صـنعتي  قانون سهيم شدن كارگران در سود كارگاههاي توليدي و  -. قرار گرفت
نوسازي و عمران شهري و  27/9/1347همچنين بموجب مقررات قانون  -، تكاليفي را به كارفرمايان تحميل كرد، افزايش درآمد كارگران

اختمانها دربـاره تصـرف و   بمنظور اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و اصالح معابر و نظارت بـر سـ  
در ، )1339مصـوب  (شهرسـازي   هاي همچنين در ماده اول قانون تملك اراضي براي اجراي برنامه. خريد امالك مردم مقرراتي وضع شد

امـالك و اراضـي مـورد نيـاز     ، و قـانون نحـوه تقـويم ابنيـه     1367قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي شـهرداري سـال   
عمرانـي و نظـامي دولـت    ، عمـومي  هـاي  و قانون نحوه خريد و تملك اراضي و امالك بـراي اجـراي برنامـه   ) 1370مصوب(ها شهرداري

دانشـگاههاي  ، بانكها، يا موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته بدولت ها تملك اراضي مورد نظر و مورد نياز وزارتخانه) 1358مصوب(
، ابنيـه ، در اين قانون پيش بيني شده كه بهـاي عادلـه اراضـي   . غرامت عادله پيش بيني شده استدولتي و سلب مالكيت مالك با پرداخت 

تاسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مـالكين و صـاحبان حقـوق تعيـين     ، مستحدثات
دله توسط هياتي مركب از سه نفر كارشـناس رسـمي دادگسـتري تعيـين     شود و هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله توافق نشود بهاي عا مي
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دهنـد؛ بـه    يمـ گاه حقوق مؤسسات خصوصـي را كـاهش   ، دولت هاي قانون و آيين نامه
وضع مقرّرات ، از سوي ديگر. عنوان نمونه دولت ممكن است مقرّرات قيمت گذاري وضع كند

كند و مانع تعرّض ديگران به حق مالكيت  ميامنيت سرمايه و سرمايه گذاري را تأمين ، و قانون
 اي مالكيـت كـه رابطـه    :به همين لحـاظ گفتـه شـده اسـت     1.گردد ميافراد و اشخاص حقوقي 

مقيـد و عينـي   ، محـدود ، يكـي از مهمتـرين حقـوق مـوقتي    ، اري بين مالك و ملك اسـت اعتب
محسوس و نامحسوسي است كـه بـه موجـب آن     هاي اشخاص بر اشياء يا اعتبارات يا آفرينش

همه گونه تصرف و انتفاع و ، از آن، در حدود قوانين و مقررات عرفي و شرعي، تواند ميمالك 
   2.نتقال داده يا چنانچه زايل نشده باشد به ارث بگذاردبهره ببرد يا آن را نقل و ا

  زندگي در آپارتمان هاي محدوديت :گفتار سوم
تنهـا دو  ، »قـانون مـدني  «آپارتمان نشيني به شكل امروز چندان رايج نبود و بنابراين ، در گذشته

ولــي بــا گســترش شــهرها و ســاخته شــدن ، مــاده از مــوادش را بــه آن اختصــاص داده بــود
مشكالت حقوقي و اجتماعي فراواني نيز بوجود آمد كه بخشـي از آن  ، چند طبقه هاي مانساخت

بـه همـين   ، به علت فقدان فرهنگ آپارتمان نشيني و بخشي به علت خالء قانوني بوجـود آمـد  
به تصويب رسيد و مقرراتـي   ها آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان» 1347«جهت  در سال 

از آن اصــالح گرديــد؛ كــه در ايــن قــانون  هــايي بخــش» 1376«در ســال را تنظــيم نمــود كــه 
  . محدوديتهايي بر مالكين آپارتمان تحميل گرديد

. »مشـاع  هـاي  قسـمت «و  »اختصاصـي  هـاي  قسـمت «: مالكيت در آپارتمان دوگونه است
 هـاي  ميـان قسـمت  . شـود  مـي ثبت  مشخصاً، در سند مالكيت هر مالك، اختصاصي هاي قسمت

، به همين لحاظ، ارتباط ناگسستني وجود دارد، مشترك نسبت به سهم هاي قسمتاختصاصي و 
حقـوق هـر مالـك در قسـمت اختصاصـي و      «: دارد مـي مقـرر   ها قانون تملك آپارتمان »3«ماده

                                                                                                                                       
يك نفر از  طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طـرفين و در صـورت   ، كارشناسان يكنفر از طرف دستگاه اجرايي. گردد مي

الكيت به وسيله دولت اغلب بر اسـاس  امروزه سلب م. شوند ميعدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب 
همچنين بمنظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنـوان يكـي از عوامـل     -.شود ميقانون مزبور انجام 

الكيـت كليـه   لغـو م ، قانون زمين شهري به تصـويب رسـيد    1366شهريورماه  22عمده توليد مسكن و تامين رفاه عمومي و اجتماعي در 
لغو مالكيت كليه اراضي باير شـهري كـه صـاحب مشخصـي نداشـت و      ، احيا نشده بودند 5/4/1358موات شهري كه تا تاريخ  هاي زمين

تكليف كليه مالكان اراضي داير و باير شهري به فروش اراضي خود به دولت در صورت نياز براي اجـراي طرحهـاي عمـومي شـهري از     
 اند موات شهري در اختيار داشته هاي در اين قانون پيش بيني شده كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين. ن بودجمله ويژگيهاي اين قانو

متـر   1000طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه يا قطعاتي جمعاً معادل ، مشروط بر اينكه مسكن مناسبي نداشته باشند
در صـورت عـدم عمـران    ، عمران و احياء نمايند، گردد ميهلت مناسب كه در آيين نامه تعيين شود تا در م ميمربع در اختيارشان گذاشته 

  ... گردد ميزمين به دولت باز 
، 1372تابستان، 2ش، مجله اقتصاد، مقايسه تأثير آموزه خداشناسي در شكل گيري نظام اقتصادي اسالم و سرمايه داري، حسين، نمازي -1

  .12ص 
   86ص ، موال ومالكيتحقوق ا، داراب پور -2
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، مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي هاي حصري او در قسمت
   ».قهري خواهد بود، تركبه هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مش

  اختصاصي هاي قسمت: بند اول
، از بنـا  هـايي  قسمت )1347مصوب( ها آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان »يك«مطابق ماده

براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يـا قـائم مقـام او     شود كه عرفاً ميتلقي  »اختصاصي«
  .  تخصيص يافته باشد

هرگاه طبقه تحتاني مال كسـي باشـد و طبقـه    « :مقرر داشته استقانون مدني  »125«ماده
تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصـرف   ميهر يك از آنها ، فوقاني مال ديگري

تواند در كـف   مي طبقه فوقاني و تحتاني ليكن نسبت به سقف دو طبقه هر يك از مالكين، بكند
تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگـري  اندازه آن  ،اختصاصي خود به طور متعارفطبقه يا سقف 

هيچ يك از مالكين حق ندارد بدون موافقـت  « :ها قانون تملك آپارتمان »9«مادهمطابق و  »نباشد
يـا نمـاي خـارجي در قسـمت     ، تغييراتي در محل يا شكل در يـا سـردر  ، اكثريت ساير مالكين

  ».بدهد، اختصاصي خود كه در مرئي و منظر باشد
  مشترك  هاي سمتق: بند دوم

عبـارت از  ، مـذكور در ايـن قـانون    هـاي  قسـمت « :هـا  قانون تملك آپارتمان »2«به موجب ماده
هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان نبوده و به  قسمت

اي كه بـر  هايي به طور كلي قسمت. گيرد ميكليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق 
ملك اختصاصي يك يا چند ، تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت، استفاده اختصاصي

مگـر آن كـه تعلـق آن بـه     ، شـود  ميمشترك محسوب  هاي نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت
 هـاي  تفصـيل تعيـين قسـمت    ».قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديـد نباشـد  

   .آمده است  ها نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانآيين  »4«اشتراكي در ماده
  دامنه تصرفات مالكين: بند سوم

، هـا  و سقف بين دو طبقه يا ديوار بين آپارتمان ها مشترك مانند پله هاي در مورد تصرف قسمت
با تصـرفاتي   كند نمي ايجاد بايد بين تصرفاتي كه الزمه استفاده از آنهاست و تغيير در ساختمان

كنـد   مـي مشـترك آن را ايجـاب    هـاي  سازد يا تعمير قسـمت  ميساختمان را دگرگون كه وضع 
  : تفاوت گذارد

، مشترك اسـتفاده كننـد   هاي توانند در حدود متعارف از قسمت ميهر يك از مالكان  -1
توانند از پله مشترك عبور  مي، بنابراين مالكان طبقه باال. مشروط بر اين كه مزاحم ديگري نباشد

تواند سقف را سفيد كند و يا به آن چـراغ بيـاويزد و مالـك طبقـه      ميالك طبقه تحتاني م، كنند
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ولي ايجاد صداهاي ناهنجـار  ، رفت و آمد كند يا اثاث منزل خود را بگذارد، فوقاني بر روي آن
هر چند كـه ايـن تصـرفات در ملـك     ، و حركات شديد بر روي سقف طبقه پايين ممنوع است

  ) قانون مدني 125ماده ( متعارف باشد، مستقل
بايد با موافقت ساير شركا باشد و ، مشترك هاي تغيير و تصرف در هر يك از قسمت -2

اصـالحي سـال   » 4«مـاده . هزينه و نگهداري آن به عهده همه مالكان به تناسب سـهم آنهاسـت  
حقوق و تعهدات و همچنين سهم هـر يـك از مالكـان    «: در اين باره مقرر داشته است» 1376«
متناسب است با نسبت مساحت قسمت ، هاي مشترك هاي اختصاصي از مخارج قسمت سمتق

هايي كـه بـه    هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه اختصاصي به مجموع مساحت قسمت
ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيـب   دليل عدم

هـاي   پرداخـت هزينـه  . بيني كرده باشند هدات و مخارج پيشعو ت ديگري را براي تقسيم حقوق
 هاي البته مطابق تبصره» .مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است

  .در تعيين سهم هر يك از مالكين دارند اي مديران نقش عمده، الحاقي
توانند بـا رعايـت مقـررات ايـن      مي هر يك از مالكين «: قانون مذكور» 9«مطابق ماده -3

عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصـي خـود   ، قانون و ساير مقررات ساختماني
، هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريـت سـاير مـالكين   . داند انجام دهد مفيد مي

تصاصي خود كه مرئي و يا نماي خارجي در قسمت اخ، يا سردر، تغييراتي در محل يا شكل در
  . »بدهند، منظر باشد

نمايـد بـه نسـبت     اني را خريـداري مـي  تمهر كس آپار«: همان قانون» 10«مطابق ماده -4
در زمينـي كـه سـاختمان روي آن بنـا شـده يـا       ، مساحت قسمت اختصاصي خريـداري خـود  

بـه علـت    مگر آنكه مالكيـت زمـين مزبـور   ، گردد مشاعاً سهيم مي، اختصاص به ساختمان دارد
بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجـور آن را بـه    1وقف يا خالصه

                                                                                                                                       
دهـات يـا مراتـع و اراضـي كـه از زمـان سـلطنت        : خالصجات عبارتند از: آورد ميمسعود كيهان تاريخ امالك خالصه  ايران را چنين  -1

شده قسمتي از خالصجات سابقاً به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته . نادرشاه به دولت تعلق يافته و بوسيله  مامورين دولتي اداره ميشوند
شده كـه   قانوني براي خريد اضافه ماليات اين دهات وضع. به اسم خالصجات انتقالي در دفاتر ماليه نامبرده ميشود ها و امروز اين قبيل ده

اساساً خالصجات دولت با اينكه از امالك مرغوبي است نسبت به . موجب تامين و تشويق مالكين و بالنتيجه باعث آبادي آنها خواهد شد
اربابي و خرده مالك خراب تر و عايداتش كمتر و همه ساله بطور كلي بميزان معيني به اجاره واگـذار شـده و مسـتاجرين مقـدار     امالك 

باشد كه  نميپارچه  1345قرائي كه به اسم خالصه  دولت ثبت شده بيش از . زيادي از عوايد دولت را بعنوان آفت يا مخارج از بين ميبرند
به تناسب اين مقياس وسعت كـل اراضـي خالصـه را    . درايالت تهران و وسعت آنها تقريباً هفده فرسخ مربع است  پارچه 175از اين عده 

در حـال حاضـر مـراد از خالصـه، امالكـي اسـت كـه        ). دهخدا، لغتنامه، ذيل واژه خالصه(ميتوان به يكصد و ده فرسخ مربع تخمين نمود
و ممكن است جهت بهره برداري از منافع به نهاد يا سازماني، واگذار شود، كـه   كند مختص دولت است و مانند مالك خصوصي عمل مي

داراب پـور، حقـوق امـوال و    : نقـل از .(شـود  در اين صورت، صرفاً مالكيت منافع به صورت محدود يا نامحدود، به منتقـل اليـه داده مـي   
  )251مالكيت، ص
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مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و اسـتفاده  . »بپردازد تمان نسبه
هاي مشترك و به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع  از اموال و قسمت

نيز بايد به تناسب حصه هـر مالـك بـه    ، ساختمان يا تأسيسات آن اقتضاء دارد يكجا انجام شود
از استفاده از آنچه كه ، نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود و هر چند آن مالك ترتيبي كه در آيين

الحـاقي  ( هـا  قـانون تملـك آپارتمـان   » 13«مطابق ماده» .دمخارج براي آن است صرف نظر نماي
عمـر مفيـد   ، در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري«: )11/3/1376

كلي شـده باشـد و     ساختمان دچار فرسودگي، ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري
هاي اختصاصي در تجديد بنـاي آن   بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت

توانند براساس حكـم   مي، ه از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارندآن دست، موافق نباشند
با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالـك يـا مالكـان كـه از همكـاري خـودداري       ، دادگاه

نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين ، ورزند مي
سهم مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه ، هاي انجام شده و هزينهسهم هر يك از مالكان از بنا 

اجوري را كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحـد  
  .»....استيفا كنند

هيچ يك از صاحبان طبقه تحتـاني و غرفـه فوقـاني    «: قانون مدني» 128«مطابق ماده  -5
البتـه  » .اجبار به تعمير يا مساعدت در تعميـر ديوارهـا و سـقف آن بنمايـد    تواند ديگري را  نمي

اجبـار  ، نيستهر گاه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن ، راجع به اين ماده قابل ذكر است كه اوالً
مخـارج آنهـا    مشترك و تـامين  هاي تعمير قسمت، ثانياً. مشترك امكان دارد هاي به تعمير بخش

بـاره   قـانون مـدني در ايـن   » 128« ماده لذا و آيين نامه آن است و ها انتابع قانون تملك آپارتم
  .نسخ ضمني شده است

تواند ديگري را اجبار بر بنا و  نميهيچ يك از شركاء « :قانون مدني» 114«مطابق ماده -6
در حاليكـه  » .مگر اينكه رفع ضرر بـه نحـو ديگـري ممكـن نباشـد     ، تعمير ديوار مشترك نمايد

اراده اكثريت مالكيني كه بيش از نصـف مسـاحت تمـام    ، قانون تملك آپارتمانها» 6«مطابق ماده
قسمتهاي اختصاصي را دارا هستند در امـور اداري و تعميـرات ضـروري بـر ديگـران تحميـل       

  . شود مي
  اداره آپارتمان: بند چهارم

فاوت بسـيار  ت »ها قانون تملك آپارتمان«و  »قانون مدني«مشترك بين  هاي در مورد اداره قسمت
چنانچه قـراردادي بـين مـالكين يـك سـاختمان      « :قانون تملك آپارتمانها» 6«مطابق ماده. است

بـه  ، هـاي مشـترك   كليه تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت، وجود نداشته باشد
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هـاي اختصاصـي را مالـك     اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسـمت 
  ».باشند

در صـورتي   )مشمول مقررات اين قانون(در هر ساختمان  :همان قانون» 8«ر اساس مادهب
مجمع عمومي مالكين مكلفند مـدير يـا مـديراني از بـين     ، كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد

طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مـدير   .دخود يا از خارج انتخاب نماين
نامه اين قانون تعيين خواهد  دت مديريت و ساير موضوعات مربوط در آيينو امور مربوط به م

اجبار به تجديد بنـاي مشـترك فقـط در صـورتي مجـاز      ، »قانون مدني«در حالي كه برابر » .شد
و اجبـار بـه تجديـد    ) قانون مدني  114ماده ( است كه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن نباشد 

قـانون  «، شـود و اصـوالً مجـاز نيسـت     ميلكيت محسوب بناي اختصاصي هم تجاوز به حق ما
اجبار به تجديد بناي ساختمان مجموعـه آپارتمـاني را بـا شـرايطي پذيرفتـه      » تملك آپارتمانها

. گيـرد  مـي اختصاصي را نيز در بـر   هاي بلكه قسمت، اين اجبار نه تنها قسمتهاي مشترك. است
اين موضـوع تصـريح شـده    ) 1376لحاقي سال ا(قانون تملك آپارتمانها » 13«كما اينكه در ماده
مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به « :)11/3/1376الحاقي (قانون مذكور» 14«بود و مطابق ماده

سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زيـر  . سوزي بيمه نمايند عنوان يك واحد در مقابل آتش
گـر پرداخـت    و از شركاء اخـذ و بـه بيمـه   وسيله مدير يا مديران تعيين به بناي اختصاصي آنها 

مسئول جبران خسارات ، مدير يا مديران، سوزي در صورت عدم اقدام و بروز آتش. خواهد شد
  .»باشند وارده مي

  محدوديت ناشي از مجاورت: گفتار چهارم
در باب حق ارتفاق نسبت به ملـك غيـر و در احكـام و     »مدني قانون«از  »فصل سوم«مقررات 
حـق پنجـره و روزنـه و    ، حـق المجـري  ، امالك مجاور از قبيل حق العبور ك نسبت بهآثار امال
كه آن هم مستلزم انعقاد نوعي ، است حق فاضالب، حق ناودان، حق منظره، الشرب حق، شبكه
تعمير ملك بر عهـده  ، بر طبق قاعده كلي  .بين طرفين با رعايت عرف و عادت محل است عقد

الزم براي نگاهداري يا تعمير هـر قسـمت را    هاي هزينه »مدني انونق«مالك آن است و بنابراين 
قسـمت   هـاي  را بر عهده آن مالك گذاشته است و انجام هزينه مالك دارد كه اختصاص به يك

 مشاع را بر عهده مالكين ذي سهم و به نسبت استفاده يا سـهمي كـه از آن مـال يـا     مشترك يا

اختصاصي ممكن نيست مـالكي را مجبـور بـه     هاي تدر قسم  قرار داده است، مشتركات دارند
دفع  اشتراكي چناچه هاي اما در قسمت، )قانون مدني 128ماده(مرمت و تعمير نمود  تقبل هزينه

در خصـوص   .است داراي جواز قانوني، اجبار مالك از طرف مقامات صالح، ضرر ممكن نباشد
هـا از   كه اين محـدوديت : قدندبرخي معت، وضع شده مربوط به مجاورت امالك هاي محدوديت
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قواعد عمومي مالكيت است و برخي قايل هستند كه نوعي ارتفاق به سود همسـايه اسـت كـه    
مثل زميني كه مجراي باران زمـين بـاالتر   ، است» مثبت«مستقيم از قانون ناشي شده است كه يا 

مثـل  ، اسـت » فيحق ارتفاق من«اين حق را به مالك آن تحميل كرده است و يا ، است كه قانون
ممنوع شدن مالك از باز كردن در و پنجره در ديوار خود كه قانون به سود همسايه برقرار كرده 

در ، امالك نسـبت بـه امـالك مجـاور     در باب آثار و احكام »قانون مدني« مبحث دوم از .1است
 وهاي چند طبقه است كه در مـوارد سـكوت    اصول و قواعد كلي حاكم بر ساختمان برگيرنده

بررسي برخـي   به به همين جهت ذيالً. توان به آن رجوع نمود مي ها نقص قانون تملك آپارتمان
   .پردازيم مياز اين اصول و قواعد 

   اشتراك و اختصاص هاي اماره: بند اول
 ،طبقات ساختمان به چند نفر تعلق داشته باشد و حدود مالكيـت آنهـا در اسـناد    در مواردي كه

بـين  ، كن است در مالكيت ديوارهاي عمارت و بـه ويـژه سـقف مشـترك    مم، معين نشده باشد
خـود اقامـه    دليلي بر مالكيـت ، در اين صورت اگر اصحاب دعوي. مالكان اختالف ايجاد شود

مورد نزاع را معين  هاي فصل خصومت كرد و مالك بخش، بايد از راه تشخيص متصرف، نكنند
  .نمود
  ديوار مشترك ): الف

قانون مدني كـه  » 35«به حكم ماده، ك كه در تصرف مالكان اطراف آن استديوار فاصل دو مل
مگـر اينكـه خـالف آن ثابـت     ، تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است« :مقرر داشته است

نماينـد و بـر    مـي در آن ديـوار تصـرف   ، زيرا هر دو مالـك ، مشترك ميان دو مالك است» .شود
ديوار به عنـوان مالكيـت اسـت كـه البتـه ايـن        تصرف هر يك از دو همسايه در، حسب عرف

به همين . شود مياماره از اعتبار ساقط ، است كه اگر دليلي بر خالف آن موجود باشد» اي اماره«
مشـترك  ، ديواري كه مابين دو ملك واقع است« :قانون مدني مقرر داشته است» 109«لحاظ ماده

رينه يا دليلـي بـر خـالف آن موجـود     مگر اينكه ق، شود ميمابين صاحب آن دو ملك محسوب 
  » .باشد

  اداره ديوار مشترك   -1
تابع شرايط مقـرره بـين شـركاء    ، طرز اداره كردن اموال مشترك«: قانون مدني» 576«مطابق ماده
: قانون مدني» 113«بحكم ماده، و چنانچه قراردادي بين طرفين وجود نداشته باشد» .خواهد بود

در صـورتي كـه ميـان    » .ه كساني است كه در آن شـركت دارنـد  مخارج ديوار مشترك بر عهد«
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اجبـار بـر بنـا و تعميـر ديـوار      ، تنها در صورت دفـع ضـرر  ، توافقي در اين زمينه نشود، طرفين
هيچ يك از شـركاء  «: قانون مدني» 114«مطابق ماده. مجاز دانسته است» قانون مدني«مشترك را 

مگر اينكـه دفـع ضـرر بـه نحـو      ، ديوار مشترك نمايد تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير نمي
  ».ديگري ممكن نباشد

  تصرف در ديوار مشترك  -2
هر يـك  ، شود نميكند و مانع تصرف ديگران  ميتا جايي كه وضع طبيعي ديوار مشترك اقتضاء 

از شركاء حق استفاده از ديوار مشترك را دارد و در اين خصوص البته عرف و تراضي طـرفين  
قانون مدني بهره بـرد كـه مقـرر    » 134«توان از مالك ماده ميدر تاييد اين نظر . يل است نيز دخ

تواننـد شـركاء    نمـي هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند « :داشته است
در مـال مشـاع   » تصـرفات مـادي  «، البته به طور كلي. ».ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند

قـانون  » 118«مطابق ماده. ولذا بدون اذن شريك جايز نيست، ن همه شركاء باشدبايست با اذ مي
بنا يـا سـرتيري   ، يا روي آن، هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را باال ببرد« :مدني

و مـاده  » .مگـر بـه اذن شـريك ديگـر    ، بگذارد يا دريچه و رف بازكند يا هر نوع تصرفي نمايد
هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته «: مقرر داشته است همان قانون نيز» 119«

تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگـر از  ، تواند بدون رضاي شريك ديگر نمي، باشد
تغييـر در وضـعيت   ، زيرا تغيير محل سرتير و گذاردن آن در محل ديگـر ديـوار  » .ديوار بگذارد

در اثر ، زيرا داشتن سرتير در محل سابق، خواهد ميشريك ديگر را ديوار است و اين امر اجازه 
به همان محل سابق داشته است و براي محل جديد اذن شريك الزم ، اختصاص» اذن«يا » حق«

  . قانون مدني نيز مؤيد اين امر است» 121«ماده . است
  خرابي ديوار  -3

رك خراب شـود و احـد شـريكين از    در صورتي كه ديوار مشت« :قانون مدني» 115«مطابق ماده 
توانـد در حصـه    مـي شـريك ديگـر   ، تجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايـد 

، هرگـاه احـد شـركاء   «: همان قانون» 116«و مطابق ماده» .خاص خود تجديد بناي ديوار را كند
ك ديگـر  شـري ، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولـي از تحمـل مخـارج مضـايقه نمايـد     

اگر بناي جديد با مصالح مشـترك سـاخته   ، تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت مي
» .ديوار مشترك خواهد بود و الّا مختص به شريكي است كه بنـا را تجديـد كـرده اسـت    ، شود

ديـوار را بنـا   ، ديوار را خراب نمايد بايد به مثل اول، بديهي است در صورتي كه يكي از شركاء
قـانون  » 117«مطـابق مـاده  . الزم بوده است، مگر اينكه ثابت نمايد كه خراب كردن ديوار، مايدن

ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن الزم ، اگر يكي از دو شريك« :مدني
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  » .مجدداً آن را بنا كند، بايد آنكه خراب كرده، نبوده
  اجبار به ساختن ديوار مشترك  -4

يكـي از آنهـا   ، اگر خانه يـا زمينـي بـين دو نفـر تقسـيم شـود      « :قانون مدني» 123«ده مطابق ما
با اين ترتيـب هـر   » .تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري ما بين دو قسمت بكشند نمي

ديـوار داشـته باشـد و مالـك     ، گاه يكي از دو مالك مجاور بخواهد در حد فاصل بين دو ملك
تواند ديـوار اختصاصـي بـا هزينـه      مياو ، ر ساختن ديوار مشترك ننمايدمجاور ديگر موافقت د

ساخت بـر   هاي هزينه، خود در ملك خود بنا نمايد و اگر توافق در ساخت ديوار اشتراكي شود
ديوار مشـترك  ، يكي باشد» مبناي اختصاصي«عهده طرفين خواهد بود كه اگر ديوار مشترك در 

» مبنـاي اشـتراكي  «ساخته شود كه ديوار مشترك در  اي بگونهو مبنا اختصاصي خواهد بود و يا 
يعني نصف عرض ديوار در يكي از دو ملك مجاور و نصف ديگر در ملك مجاور ديگر ، باشد
  .باشد

  رفع اختالف در مالكيت  -5
بق اطم  :داليل عرفي تصرف را بدين شرح بيان كرده است ،»127« و» 126«قانون مدني در مواد

صاحب اتاق تحتاني نسبت بـه ديوارهـاي اتـاق و صـاحب فوقـاني      «: انون مذكورق» 126« ماده
باالشـتراك  ، و هر دو نسبت به سقف مابين اتاق و غرفه، به ديوارهاي غرفه باالختصاص نسبت

ملـك صـاحب   ، پلـه فوقـاني  « :همان قانون» 127« به موجب ماده و »شوند ميمتصرف شناخته 
قانون مدني » 126«آنچه در ماده »كه خالف آن ثابت شودمگر اين ، طبقه فوقاني محسوب است

به چند وجه قابل  ها اختالف بين مالكين طبقات ساختمان است كه اين اختالف، مفروض است
   :تصور است

مدعي مالكيت اختصاصي بر آن ، اختالف در ديوارهاي اتاق تحتاني به نحوي كه هر يك -5-1
آن است كه صاحب اتـاق تحتـاني نسـبت بـه      »ءفقها« مشهور بين، در اين حالت.ديوارها باشد

 (، تصـرف  بر اساس اماره »قانون مدني« 1.باشد ميمقدم ، با قسم او قول است و »ذواليد«، ديوار
   .اين قول را اختيار كرده است )دليل مالكيت است تصرف به عنوان مالكيت

مطـابق  ، ماننـد صـورت اولـي   در اين فرض نيز ، اگر اختالف در ديوار اتاق فوقاني باشد -5-2
   2.است »ذواليد«، قول مشهور صاحب طبقه فوقاني

، متـداعيين  بين طبقه فوقاني و تحتاني اختالف شود و هر يـك از ، سقف مالكيتاگر در  -5-3
صـاحب بنـاي   ، برخـي . اختالف دارنـد  »ءفقها«در اين صورت ، سقف را مختص به خود بداند
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متوسل  »قرعه«معرفي كرده و به  مورد را از موارد مشتبه، اي ستهدانند و د مي »ذواليد«، تحتاني را
  .است حكم به اشتراك داده، قانون مدني» 126«ولي ماده 1.اند شده

و هر يـك از   فوقاني اختالف ايجاد شود هاي در صورتي كه در خصوص مالكيت بر پله -5-4
 و، صورت پله غرفـه فوقـاني   ايندر ، ادعا نمايد كه مالكيت پله فوقاني متعلق به اوست، مالكان

بـراي   براي استفاده طبقه فوقـاني اسـت و منحصـراً    چون، لو اينكه در طبقه تحتاني قرار گرفته
مگر ايـن  ، شود ميشناخته  ملك اختصاصي او، گرفته شده است رفت و آمد طبقه مزبور در نظر

  .كه خالف آن ثابت شود
تـاق تحتـاني اخـتالف    ا تحتاني راجع به ديواردر صورتي كه بين مالكين طبقه فوقاني و  -5-5

 . شود ميخورد  و حكم به نفع او داده  مي »سوگند«صاحب طبقه تحتاني  دراينجا، شود
صـاحب طبقـه فوقـاني قسـم     در اينجـا  ، باشـد  اگر اختالف در ديوارهاي اتـاق فوقـاني   -5-6

  .اين جا هم صادق است ،نسبت به كل طبقه گفتيم ديوار اتاق تحتاني در موردخورد و آنچه  مي
ـ  انـد  گفتـه » فقهاء«برخي از ، تحتاني باشد اگر اختالف در سقف طبقه -5-7 ، »قرعـه «ه حكـم  ب

امـا قـول   ، زيرا هر دو طبقه در نياز به آن و انتفاع از آن مساوي هستند. شود ميتعيين  مالك آن
  2.ستا مشترك، قوي آن است كه سقف ما بين دو طبقه

صاحب طبقه فوقاني به آن اندازه كـه محـل رفـت و    ، ورد راه پله باشداگر اختالف در م -5-8
  3.خورد ميسوگند ، نسبت به مازاد از آن  خورد و ديگري ميسوگند ، آمد اوست

  ديوار اختصاصي ): ب
  ديوار اختصاصي هاي اماره -1

ملـك  ، ديـوار ، »يد«مطابق قاعده ، چنانچه قرائني دال بر تصرف اختصاصي يكي از مالكان باشد
» رف«و » طاقچه«، »سرتير«، »ترصيف« :اختصاصي متصرف است؛ از جمله اين قراين عبارتند از

  ....و» نما«و 
كه آجرهاي آن دو بـه هـم قفـل و بسـت      اي بگونه، اتصال منظم دو بنا است، »ترصيف«

بطور ترصيف و وضـع سـرتير از جملـه قـراين     ، بنا«: قانون مدني» 110«مطابق ماده. شده باشد
ايـن قـراين   ، و در صورتي كه از هر دو طـرف » .كند ميت كه داللت بر تصرف و اختصاص اس

بـه  . مگر اينكه خالف اين قراين اثبات شـود ، ديوار محكوم به اشتراك است، وجود داشته باشد
، بنا متصل به ديوار، هر گاه از دو طرف« :قانون مدني مقرر داشته است» 111«همين جهت ماده

                                                                                                                                       
  همان -1
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آن ديـوار  ، اشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار سرتير گذاشته شـده باشـد  به طور ترصيف ب
نيز همـين  » رف«و» طاقچه«در مورد » .مگر اينكه خالف آن ثابت شود، محكوم به اشتراك است

طور است كه از يك طرف ديوار ايجاد شده باشد و اگر در هـر دو سـوي ديـوار ايجـاد شـده      
در صورتي كـه ايـن   . مگر اينكه خالف آن اثبات شود، د بودديوار متعلق به هر دو خواه، باشد

نمـا  ، طاقچه يا رف و در طـرف ديگـر  ، قراين در دو طرف باشد مثل اينكه در يك طرف ديوار
بهرحـال  . قراين بر همديگر تقدم و برتري ندارد و مشترك بـين دو طـرف خواهـد بـود    ، باشد

اعتبـار ايـن   ، قانون مدني ذكر شده اسـت  »112«و» 111«، »109«همانگونه كه در ذيل اخير مواد
در صـورت  » سند مالكيـت «لذا اگر در ، امارت و قرائن تا زماني است كه خالف آن ثابت نشود

تعلق ديوار به ملكي از دو ملك مجاور تصريح شده باشد يا از اشـتراكي  ، مجلس تحديد حدود
  .شود نميديگر به امارات قانوني توجه ، بودن نام برده باشند

  مالك ديوار اختصاصي  هاي محدوديت -2
حق همه گونـه  ، هر مالكي نسبت به مايملك خود« :قانون مدني» 30«هر چند مطابق صدر ماده 

مگر در مواردي كه قانون «يل همان ماده تصريح شده است كه ليكن در ذ» تصرف و انتفاع دارد
  » .استثناء كرده باشد

» 133«و دفـع ضـرر از همسـايه در مـاده    مي به همين جهت به منظور حفظ آسايش عمو
، در باز كنـد ، تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه نميكسي « :همان قانون مقرر شده است

روزنه يا شـبكه  ، تواند از ديوار مختصي خود مي، ليكن. ملك اختصاصي او باشد، اگر چه ديوار
ديـوار  ، تواند جلوي روزنه و شـبكه  ميولي همسايه هم ، باز كند و همسايه حق منع او را ندارد

از مصـاديق  » پنجـره «و » در«بديهي است بـازكردن  » .بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود
چرا كـه  ، حق ازاله آن را دارد، مالك ملك مجاور، ايجاد مزاحمت است و در صورت ايجاد آن

بدون اذن ، ي خانه همسايهكسي حق ندارد خانه خود را به فضا« :قانون مدني» 130«مطابق ماده
» خروجـي «منظـور از  » .خروجي بدهد ملزم به رفع آن است، او خروجي بدهد و اگر بدون اذن

لـيكن احـداث   .يعني اينكه راهي را براي خروج ايجاد نمايد كه در اين صـورت مجـاز نيسـت   
د و يـا  گيـر  كه سوراخ كوچكي است كه بمنظور استفاده از نور مورد استفاده قـرار مـي  » روزنه«
معموالً با مصالح همـان  ، متعددي است كه بمنظور استفاده از نور و هوا هاي كه سوراخ» شبكه«

  . شود مجاز دانسته شده است ميساخته ، ساختمان
تواند باشد؟ به همـين   ميالبته قانون معين نكرده است كه ميزان و اندازه شبكه تا چه حد 

پنجـره  ، مـراد از شـبكه  : انـد  رخـي نيـز گفتـه   ب. است» عرف محل«لحاظ تشخيص آن بر عهده 
ولـي  . اعم از اينكه داراي روزنه باشد يـا خيـر  ، شود ميكوچكي است كه براي نور يا هوا تعبيه 
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تفكيـك  . بزرگ امروز كه گاهي از در نيز بزرگتر است دانسـت  هاي توان آن را شامل پنجره نمي
باشـد كـه    اي د كه اگر پنجره به اندازهرس ميبه هرحال به نظر . 1است» عرف«بين در و شبكه با 

شخص بتواند از آن خارج شود يا از آن به بيرون خم شده بـه خانـه همسـايه سركشـي نمايـد      
لـيكن بـاز   ، آيد و باز كردن آن حتي در ديوار اختصاصي مالك مجاز نيسـت  نميشبكه به شمار 

ي شـخص باشـد جـايز    كردن روزنه يا شبكه به خانه همسايه در صورتي كه در ديوار اختصاص
تواند جلوي روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بيـاويزد كـه مـانع رويـت      مياست اما همسايه 

  . شود
  حدود اختيار مالكين -3

گرفتـه   قانون مدني مورد اشاره قرار» 125«اختصاصي در ماده هاي حدود اختيار مالك در بخش
هر ، طبقه فوقاني مال ديگري سي باشد ومال ك، هر گاه طبقه تحتاني« :اين ماده به موجب.است

همچنين هر يـك  » ..اختصاصي خود تصرف كند تواند به طور متعارف در حصه مييك از آنها 
مشـروط بـر اينكـه    ، مشترك اسـتفاده كنـد   هاي تواند در حدود متعارف از قسمت از مالكان مي

ديگر را اجبار به تعميـر  تواند شريك  نميصاحب طبقه تحتاني يا فوقاني . مزاحم ديگري نباشد
اين نتيجه يكي از آثـار اجـراي اصـل    . طبقه نمايد يا مساعدت در تعمير سقف مشترك ميان دو

قانون مدني در اين خصوص مقرر  »128«ماده. ديگري است و اصل نداشتن واليت بر »تسليط«
جبار به تعميـر  تواند ديگري را ا نميفوقاني غرفه  طبقه تحتاني و هيچ يك از صاحبان«: دارد مي

  .»نمايدآن بتعمير ديوارها و سقف  يا مساعدت در
كـه   تـوان چنـين اسـتدالل نمـود     مـي قانون مدني  »114« ماده مالكبا استفاده از وحدت 

شـريك را   تـوان  مـي ، به وسيله مقامـات صـالحه  ، هرگاه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن نباشد
   .اجبار به بنا و تعمير سقف مشترك نمود

 ما بين عمارت تحتـاني و واقع هرگاه سقف « :قانون مدني» 129« بر اساس ماده همچنين

تجديـد بنـا    موافقـت در ، مالك تحتاني  در صورتي كه بين مالك فوقاني و، فوقاني خراب شود
سـقف   از مالكين اگر تبرعاً هر يك، بين آنها موجود نباشد حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقاً

سقف مشـترك اسـت و اگـر بـا     ، باشد انچه با مصالح مشترك ساخته شدهچن، هرا تجديد نمود
اقـدام  ، در ماده مرقوم »عتبرّ«مقصود از  ».بود متعلق به باني خواهد، مصالح مختصه ساخته شده

بر فرض هم كه متبـرع  . قصد رجوع به شريك ديگر است بدون، به تعمير و پرداخت هزينه آن
اين مـاده در صـورتي    .تواند مطالبه مخارج كند نمي، ه استكرد خود چون اقدام به ضرر، نباشد
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توانـد در   نمـي شـريك   واالّ، اجازه تصرف در مصـالح مشـترك را بدهـد   ، ديگر است كه مالك
 توانـد يـا آن را تقسـيم كنـد و يـا بـا مصـالح        مـي در اين صورت ، مزبور تصرف نمايد مصالح

از ديوارهاي اطراف كه محل اتصال سقف قسمتي   .تجديد بنا كند، نمايد مياختصاصي كه تهيه 
هر دو حق تصـرف در  ، صاحبان طبقه فوقاني و تحتاني  .است »مشاعي«مشترك و ، به آنهاست
توانـد در آن تصـرف كنـد و     نميبدون اذن شريك ديگر ، از آن دو هيچ يك، بنابراين. آن دارند

ف به محل مشـترك  پس اگر دو مالك در خصوص اتصال سق. آن متصل كند سقف جديد را به
مـوارد فـوق     .سقف را بنا كنند، توانند در قسمت اختصاصي از ديوار خود مي، نرسند به توافق

ولـي هـر گـاه يكـي از دو     ، باشد در صورتي است كه خرابي سقف و ديوار در اثر استهالك آن
ايـن  خـواه  ، بايد آن را مانند صورت اول بنا كند، سقف يا ديوار مشترك را خراب كند، شريك

خـواه اتـالف بـه مباشـرت انجـام شـود يـا بـه تسـبيب           تخريب عمدي باشد يا به غير عمد و
بـه تجديـد بنـا ناشـي از مسـئوليت تخريـب مـال        ، شريك الزام) قانون مدني 341و  329مواد(

وقتـي  .قواعد شركت در مال يا احكام مجـاورت در ملـك شـمرد    ديگري است و نبايد آن را از
 كسي كه پس، آن حق دارند هاي يعني در تمام ذره، مشترك است، و نفرد سقف يا ديوار ما بين

مثـل يـا    در واقع مال ديگران را از بين برده و بايد، قف مشترك را خراب كرده استيا س ديوار
مقـدم بـر   ، »مثـل  جبـران بـه  «. قيمت آن را به منظور جبران خسارت شريك زيان ديـده بدهـد  

در صـورتي كـه    امـا . گردانـد  مـي ه صورت نخست بـاز  زيرا وضع را ب، است »پرداخت قيمت«
  1.بايد بهاي آن را بدهد، مسئول تخريب، تجديد بنا ممكن نيست

   تصرف در فضا: بند دوم
مالكان است و هـيچ كـدام بـدون اذن ديگـري حـق تصـرف        مشاع بين، فضاي باالي ساختمان

. يگر نيـز منافـات دارد  طبقه جديد با حق مالكيت اختصاصي شريك د ساختن، به عالوه. ندارد
فوقـاني   زيرا اگر او بخواهد بنايي در باالي طبقه، است آشكار، مورد طبقه پايين اين تعارض در

ديوارهـاي سـاختمان    اسـتفاده كنـد و   هـا  ناچار است كه از سقف آن به عنوان كف اتاق، بسازد
طبقه باال كه سقف و مورد مالك  در، ولي. ديوارهاي آن بگذارد و اين حق را ندارد هرا ب جديد

با وجود . نمايد ميتصور اين تعارض دشوارتر ، مالك است، ديوارهاي جانبي را به طور مستقل
   .ترديد كرد در ممنوع بودن آن نبايد، اين

ديوارهـاي طبقـه    درست است كه مالك طبقه باال حق دارد ديوارهاي ملـك خـود را بـر   
در ، لي سـاخت ديـوار جديـد   و، موجود است تمانتنها درباره ساخ، ولي اين حق، پايين بنا كند
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 .ديوار پايين است كه باعث ايجاد بار اضافي است) مقابل، برابر(واقع تصرف در فضاي محاذي
ديوارهاي جديد را به طور غير مستقيم بر سـاختمان طبقـه   ، خواهد ميمالك طبقه باال ، در واقع

   1.باشد مياذن نيازمند ، پايين گذارد و اين اقدام
  توابع مالكيت : گفتار پنجم

كند كه ايـن   ميمتعلقات و منافع حاصل از آن نيز سرايت ، »توابع«حق مالكيت مالك بر مال به 
 :قـانون مـدني  » 32«مطابق مـاده  . گويند» مالكيت تبعي«و نمائات را  ها مالكيت بر منافع و ثمره

ا در نتيجـه عملـي حاصـل شـده     تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يـ «
شود كه به تـدريج از   ميگفته  اي به فايده» منفعت» «.مال مالك اموال مزبوره است، بالتبع، باشد

ماننـد سـكونت در   ، با از بين رفـتن اصـل مـال نـدارد     اي آيد و ايجاد آن مالزمه ميمال بدست 
فوايدي كه ، وه بر منافع مالمعناي عام تري دارد و عال» ثمره«ولي ، درخت هاي يا ميوه اي خانه

مثل ثمراتي كه از سوختن چوبي عايـد  ، شود ميآيد را نيز شامل  مياز تفويت اصل مال بدست 
مالك ، اثر اين تفكيك آن است كه هرگاه در نتيجه قراردادي مانند اجاره اند برخي گفته. شود مي

كند كه با از بين رفتن عين  يمفقط از فوايدي استفاده ، مالك منفعت، عين و منفعت يكي نباشد
  . 2تالزم ندارد

نمـاء و  « :قـانون مـدني  » 33«مطـابق مـاده  ، اشـاره شـد  » اسـتثمار «چنانكه در باب معناي 
مال مالك زمين است چه به خودي خود روئيده باشد يا ، شود ميمحصولي كه از زمين حاصل 

كـه  ، ه غير حاصل شده باشـد از اصله يا حب، مگر اينكه نماء يا حاصل، به واسطه عمليات مالك
اگر چه بدون رضاي ، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود، درخت و محصول، در اين صورت

فقـه  «قانون مدني از نظر مشهور » 33«كه اين قسمت اخير ماده» .ه باشدصاحب زمين كاشته شد
  .اقتباس شده است » اماميه

نتـايج  « :مقـرر داشـته اسـت   قـانون مـدني   » 34«مـاده ، البته در خصوص نتايج حيوانـات 
» .ايج آن هم خواهد بودمالك نت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد، حيوانات در ملكيت

ناظر به موردي است كه مالك حيوان نر و ماده متفاوت باشد و لذا پدر و مـادر  » 34«فرض ماده
شـده بـا يكـديگر    حيواني متعلق به يك نفر نباشد و صاحبان آنهـا در مالكيـت حيـوان متولـد     

  .اختالف داشته باشند
مستلزم مالكيت فضاي محـاذي آن  ، مالكيت زمين« :قانون مدني» 38«همچنين مطابق ماده

بالجمله مالـك حـق همـه گونـه     ، است تا هر كجا باال رود و همچنين است نسبت به زير زمين
                                                                                                                                       

  128ص، همان -1
  153ص ، همان -2
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يعي است به دليل ايـن  طب» .تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد
در تعرض غيـر  ، قانون مدني» 131«حتي ماده، هيچ كس حق تعرض و تجاوز را ندارد، مالكيت

اگر شاخه درخت كسي داخل فضاي خانه « :ارادي به فضا و قرار ملك مجاور مقرر داشته است
ف كنـد و  تواند آن را عط ميهمسايه ، بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد، يا زمين همسايه شود

درخت كـه داخـل ملـك     هاي اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه
  » .شود ميغير 

 هـاي  همسايه اين حق را دارد كه از عبور دادن سـيم ، طبيعي است با مالك از موارد فوق
 مالك، بدليل مالكيت فضاي محاذي زمين. خودداري نمايد، تلفن و غيره نيز در ملك خود، برق

چند طبقه احداث بنا نمايد يا به ديگري اجازه بدهد در فضاي ، تواند در ملك خويش ميزمين 
همچنـين مالكيـت   . زمين او يا در فضاي روي بناي او به ارتفاع معين احداث سـاختمان نمايـد  

توانـد چـاه حفـر نمايـد يـا در ملـك        ميلذا مالك ، مستلزم مالكيت زير زمين هم هست، زمين
البته امروزه مقرراتي وضع شده است كه بايد مطابق آن مقـررات  . معدن نمايد خويش استخراج

احداث طبقات منـوط بـه رعايـت ضـوابطي     ، مطابق مقررات شهرداري، كما اينكه. اعمال نمايد
توانـد بـدون    نمـي كسـي  ، بدليل همين مالكيـت . است و محدوديت هايي پيش بيني شده است

  زير زمين او عبور دهد يا چاهي حفر نمايد از ، اجازه او سيم و لوله و كانال
  

  1اثبات مالكيت: پنجممبحث 
اگر كسي ادعاي مالكيت مالي را داشته باشد بايد با ادلّه اثبات پـنج گانـه اثبـات كنـد ؛ مطـابق      

 -3اسـناد كتبـي     -2اقرار   -1. داليل اثبات دعوي به قرار ذيل است« :قانون مدني» 1258«ماده
  .».قسم -5امارات  -4شهادت 

بايد بر آن بود كـه اولـين و مهمتـرين    ، با لحاظ جميع ضوابط حاكم بر ادلّه اثبات دعوي
تصرف به عنوان مالكيـت اسـت كـه اصـوالً در       دليل، دليل اصولي و متناسب در اثبات مالكيت

مگر در تعداد معدودي از امـوال و حقـوق   ، آيد به كار مي  كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول
                                                                                                                                       

عـالم واقـع اسـت و    ، ثبوت. باشد ميهادهاي حقوقي در دو مرحله ثبوت و اثبات يكي از روشهاي متداول در تحليل حقوقي بررسي ن -1
ثبوت وجـودي مسـتقل از اثبـات دارد و هـدف     . تالش براي علم يافتن به ثبوت است ، ماهيت آن اعم است از حكم يا موضوع و اثبات

زماني . شود ميبراي رهيابي به ثبوت نقش آفرين  اي اما در اين ميان اثبات به عنوان دريچه.تحقوق نيز دستيابي به همين وجود مستقل اس
يا علم يا ظن و ، نهاد آناز جهت علم به ) ظني و اجمالي، قطعي(اساس ميزان داللت دليل بر ثبوت بر ، كه در صدد اثبات يك نهاد هستيم
دادگاه ممكن است، با ادله اثباتي، مالكيت .لت فوق متفاوت و قابل بررسي استاآثار هر يك از سه ح. يا شك براي ما حاصل خواهد شد

اگر صدور حكم مطابق با واقع باشد، مرحله ثبـوت و اثبـات، بـا هـم     . شود يكي از طرفين را احراز نمايد كه به آن، مرحله اثباتي گفته مي
و اگر به هر دليلي، حكم خالف واقع صادر شود، مرحلـه اثبـات،   منطبق است ومالكيت احراز شده با مالكيت واقعي مالك، منطبق است، 

  .مخالف با مرحله ثبوت خواهد بود
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اينك به تفصيل به شـرح  .به ساير ادلّه بايد توسل و تمسك جست، كه در اثبات مالكيت بر آنها
 1.خواهيم پرداخت  مطلب

جلـد  (اثبات دعـوي   در باب ادلّه »قانون مدني«اگرچه با توجه به مقررات ، اثبات مالكيت
محـدود   »ن مـدني قانو«به  آن را صرفاً  توان بررسي ليكن نمي، شود مطرح مي)سوم قانوني مدني

چه آنكه وقتي صـحبت از دعـوي   ، را نيز دربرخواهد گرفت »مقررات آيين دادرسي«كرد بلكه 
در نتيجه آنچه كـه بـه   . گردد رسيدگي و دادرسي در دادگاه به ذهن متبادر مي  بالفاصله، شود مي

دعـاوي  محضر دادگاه و طرح ، سازد مي  بخشد و ظهور آن را متجلي مبحث ادلّه اثبات قوت مي
ايـن  ، و اتخاذ تصميم دادگاه است كه در تمامي اين مـوارد   رسيدگي و مدافعات طرفين و نهايتاً

دادگـاه    ادلّه اثباتي و ابرازي دعاوي و دفاعيات متداعيين است كه بـه اظهـارات طـرفين و رأي   
  . بخشد مي را رنگ عدالت

ر دعـاوي مربـوط بـه    جايگـاه آن را د ، ضمن توصيف ادلّـه اثبـات دعـوي   بايد در نتيجه 
 .بيان كنيم مالكيت و احراز آن

دعوي به منظور اثبـات    مجموعه داليلي هستند كه اشخاص و اصحاب، ادلّه اثبات دعوي
در مقام اثبات ادعا و دفاعيـات خـود قـرار      از آنها سود جسته و با تدارك دليل، ادعاي خويش

هاي عمومي و انقالب در امور  ي دادگاهقانون آيين دادرس »194«ماده ، به همين جهت .گيرند مي
  دليل عبـارت از امـري اسـت كـه    « :دارد اشعار مي »دليل«در تعريف  )2/1/1379  مصوب(مدني

تعريـف در مـورد     همـين .»نماينـد  اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي
است از هر نوشته كه در مقام  سند عبارت« :قانون مدني آمده است »1284«نيز طي ماده  »اسناد«

هايي اسـت كـه اصـحاب     واجد خصائص و ويژگي، اثبات  ادلّه.»دعوي يا دفاع قابل استناد باشد
   .ها را مدنظر داشته و رعايت كنند اين ويژگي، بايد در استفاده از آنها دعوي مي

  دعوي ادلّه اثبات هاي ويژگي:  اول گفتار
 اتيبودن ادلّه اثبانحصاري : بند اول

اصحاب دعوي در استناد و توسل بـه   اين است كه، اولين و مهمترين ويژگي ادلّه اثباتي دعوي
  هريك از اصحاب دعـوي در اثبـات  ، به عبارت ديگر. نيستند »مبسوط اليد«، داليل و ادلّه اثباتي

ـ  صادر شده باشد  اي هستند كه جواز آن از سوي مقنن مقيد به استفاده از ادلّه، دعاوي خود ا و الَ
و احراز ادعا و كشف حقيقت برخوردار   ادلّه استنادي و ابرازي از قدرت قانوني به منظور اثبات

نفوذ ادلّه اثباتي در اولين گام و ذات خود به تجـويز و تصـريح قـانوني    ، بنابراين نخواهند بود؛

                                                                                                                                       
  203صفحه ،40شماره ، تحقيقات حقوقي ، مجلهتناسب اصولي دليل تصرف در اثبات مالكيت، فريدون، نهريني -1
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 .رود بستگي دارد و الّا هيچگونه اعتباري بر آن نمي
اي است كه صرفا توسط قـانون احصـا و تجـويز     ادلّه، ثبات دعويمنظور از ادلّه قانوني ا

توانند از اين ادلّه استفاده كننـد   ادعاي خود مي  صرفاً براي اثبات)متداعيين(شده و طرفين دعوي
مثبت دعوي باشد از منظر قـانوني چنـين قـدرتي    ، عموماست از نظر   اي كه ممكن و ساير ادلّه

قـانون مـدني بـدين قـرار      »1258«بق داليل پنجگانـه مقـرر در مـاده    ادلّه قانوني مطا  اين.ندارد
سه دليل ديگر ، افزون بر آن .)سوگند(قسم-5امارات -4شهادت -3اسناد كتبي -2اقرار -1:است

 رود و در و به منظور كشف حقيقت بـه كـار مـي     كه معموالً در جريان دادرسي و توسط دادگاه
بـه بعـد آيـين     248مـواد  (معاينه محل-1:شده عبارتند از  بيني آيين دادرسي مدني پيش مقررات

 257مـاده  (  كارشناسـي -3)آيين دادرسـي مـدني    249ماده (ات محليقتحقي-2) دادرسي مدني
 .)قانون آيين دادرسي مدني

دادرس طبـق آن عمـل   ، يعني شهادت شهود امري اثبات گـردد ، اگر از طريق بينه شرعيه
ولي در هنگام فقـدان چنـين داليلـي    ، است» حجت«جاد شود علمي كه به اين طريق اي. كند مي

، در صورتي كـه قانونگـذار بـراي چنـين ظنـي     ، براي دادرس وجود داشته باشد» ظني«چنانچه 
ولي اگـر دليـل معتبـري وجـود     .دادرس موظف است طبق آن عمل كند، اعتبار قايل شده باشد

رجـوع  » عقليـه «يـا   1»اصـول عمليـه  « نداشته باشد و قاضي در مقام شك و ترديد قرار گيرد به
  . نمايد مي

بلكـه دليـل مزبـور را    ، دهـد  نمـي   يك شاخه مستقل در ادلّـه را تشـكيل   به» علم قاضي«
قانون  »1335«به همين جهت نيز مقنن در ماده.دانست توان برپايه برخي از ادلّه ديگر مستقر مي

توسـل  «: دانـد  ا امارات ممكن ميعلم قاضي را برمبناي اسناد ي، )1370 اصالحي مصوب(مدني 
اقرار يا شهادت يا علم قاضـي    به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب

تواند حكم به دعـوي خـود    در اين صورت مدعي مي، برمبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد
 .»منوط به قسم او نمايد، را كه مورد انكار مدعي عليه است

و معاينه محل بـه    طور غيرمستقيم و از طريق تحقيق تواند به علم قاضي مي، ينعالوه بر ا
عمومي و انقـالب در امـور مـدني مقـرر      هاي دادگاهقانون آيين دادرسي  »255«ماده؛ دست آيد

گردد كـه   مي  اطالعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب«: داشته است
  .»طمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشدممكن است موجب علم يا ا

                                                                                                                                       
مورد و هيچ يك از آن دو بـر ديگـري تـرجيح يـا غلبـه       شود كه امر داير باشد بين دو ميدر زماني به اين اصول استفاده : اصل عمليه -1

عمده اين اصول كه مبنـاي  . نمايد ميشود كه در مقام عمل ما را از شك و ترديد خارج  مينداشته باشد و به اين جهت اصول عمليه گفته 
، اصول استنباط، حيدري( 1.باشند ، مي»تخيير«و اصل »اصل اشتغال«، »اصل برائت«، »ابحاصل استص«:گيرند شامل ميقرار » حكم ظاهري«

  )214، ص 1382، جد سرابيسترجمه  عباس زراعت و حميد م، انتشارات حقوق اسالمي، قم
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شود كه به غير از ادلّـه قـانوني    داده مي  اين نتيجه بدست، مطالب باال  نابراين با توجه بهب
اي كه ممكن است حتي مثبت ادعا در طريـق   از ساير ادلّه  توان اساساً نمي، احصا شده در قانون

، غيرقانوني  ر اين اعتقاد بود كه دعاوي از طريق ادلّهاستفاده نمود و في الواقع بايد ب، عادي باشد
 1.شوند اساساً اثبات و احراز نمي

 توسط متداعيين داليلارائه و استناد  لزوم: بند دوم
در .ارائـه آن توسـط طـرفين و اصـحاب دعـوي اسـت       لزوم، دومين خصيصه ادلّه اثبات دعوي

 .باشد مي »اصحاب دعوي«به عهده  ،حقيقت اثبات موضوع دعوي در تمامي اركان و جهات آن
است ادعاي خود را با ابراز داليل قـانوني بـه اثبـات برسـاند و       مكلف، بدين ترتيب كه مدعي

چنين   نتيجه .مستندات خود را ارائه كند، نيز تكليف دارد در موضوع دفاع، عليه  بالعكس مدعي
ك دليـل بـه نفـع هريـك از     ممنوع از تحصيل و تـدار ، امري آنست كه قاضي و دادرس دادگاه

خارج از حيطـه اختيـارات دادرس    )تحصيل دليل(  اصحاب دعوي هستند چه آنكه چنين امري
كـه مقـام    »امـور كيفـري  «خالف  ربنابراين ب؛ سازد طرفي خارج مي او را از بي، بوده و انجام آن

مـتهم   »عليـه «يـا   »لـه  « آوري كليـه ادلّـه   طرفي در مقام جمـع  با بي) مدعي العموم( كننده  تعقيب
امـور  «در، )عمومي و انقالب در امور كيفـري  هاي دادگاه آيين دادرسيقانون  39ماده (پردازد مي

هريك از اصحاب دعوي قرار دارد و استمداد از دادرس و   اين تالش و تعهد بر عهده، »حقوقي
  آيين دادرسي قانون  358ماده (فاقد وجاهت قانوني است، منظور تحصيل دليل  قاضي دادگاه به

  ).مدني سابق
، منظـور كشـف حقيقـت     در موارد استثنايي و آن هـم بـه  ، اما فارغ از بحث اصولي فوق

هاي عمـومي   دادگاه  قانون آيين دادرسي »199«به همين منظور ماده ؛يابد دادرس حق مداخله مي
كشف حقيقت  را مجاز ساخته تا به منظور  مقنن دادگاه، )1379مصوب(و انقالب در امور مدني

دانـد بـه عمـل آورد و ايـن امـر       تحقيق و اقدامي را كـه الزم مـي    هرگونه، و احراز واقعيت امر
 طرفي كامل و بدون اينكه منافع يا مضـار  بلكه دادرس با بي، گردد محسوب نمي  »تحصيل دليل«

دهـد تـا از    صرفاً اقدامات و تحقيقاتي را انجام مي، يكي از طرفين دعوي را در نظر داشته باشد
شايد با مسامحه بتوان اين اقدام دادگاه را اسـتثنايي    بنابراين، آن طريق به حقيقت امر دست يابد

مانند آنكه خواهان در دعوي به سندي ؛ بر اصل ابراز دليل توسط اصحاب دعوي به شمار آورد
ليكن خواهـان  ، كند كه اين سند در پرونده ثبتي ملك متنازع فيه موجود است استناد و اشاره مي

                                                                                                                                       
اصـول  «، لـيكن ، كنـد  مـي ظني بودن موضوع را مشخص » اماره«ولي ، جنبه قطعي دارد، »دليل«، اين است كه، تفاوت بين دليل و اماره -1

دليـل و  ، لـذا ، كند ميواقعيت را خواه قطعاً و خواه ظناً بيان ، اماره و دليل، بنابراين با توجه به اينكه، دكن ميحكم ظاهري را ايجاد  »عمليه
  . مقدمند، اماره بر اصل
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در اين صورت دادگاه حتي بدون درخواست خواهان و صرفاً ، باشد قادر به ابراز و ارائه آن نمي
سند مزبور را از سازمان ثبـت مطالبـه خواهـد    ، با صدور دستوري، به جهت كشف حقيقت امر

 .كرد
 متناسب بودن ادلّه اثبات در كليه دعاوي: بند سوم

، اصوالً نسبت به يكـديگر قـوت و ضـعف ندارنـد    ، صايي مذكورادلّه اح، كليخالف تصور  رب
، هرچنـد كـه همگـي   ، ندارنـد   بلكه هريك و يا بعضي از آنها در اثبات برخي از دعاوي قدرتي

توان هر دعوايي  نمي، حتي قانوني، با هر دليلي، به عبارت ديگر .شوند دليل قانوني محسوب مي
تناسـب و دليليـت   ، لي بود كه در اثبـات دعـوي مـوردنظر   دالي  بلكه بايد به دنبال، را ثابت كرد

اساسـاً    بـه دليلـي اسـتناد جـوييم كـه     ، اگر به منظور اثبات يـك دعـوي  ، بنابراين.بيشتري دارند
كنـيم ؛ بـه   دعوي را اثبـات    آنتوانيم  نمي، با دعوي مطروحه نداردارتباطي گونه تناسب و  هيچ

خواهـان بـراي اثبـات    ، غيرمنقول ثبـت شـده    ملكاز  »خلع يد غاصب«ي ادر دعو، عنوان مثال
و  47و  46و  22زيـرا مطـابق مـواد    ، مالكيت خود را ارائه كند »سند رسمي«صرفاً بايد ، دعوي

اين دعوي تنهـا از ايـن طريـق قابـل طـرح      ، و راي وحدت رويه قانون ثبت اسناد و امالك 48
هيچگـاه متصـرف ملـك نبـوده     سابقه تصرف داشـته يـا   ، مزبور خواهان در ملك، خواه، است
عنـوان مالكيـت     او بـه  »تصـرف «، تنها دليل متناسب ،»رفع تصرف«در دعوي   ما بالعكسا.باشد

  .است و نه ابراز سند رسمي
 شكلي بودن مقررات مربوط به ادلّه اثبات: بند چهارم

شـوند؛ بخشـي از ايـن مقـررات و      قوانين و مقررات از يك جهت به دو دسته كلي تقسيم مـي 
اصل موضـوعات نـاظر بـر حقـوق و احكـام        يا ماهيتي هستند به نحوي كه به »ماهوي« قوانين

برخـي ديگـر از    .انتقال و يا زوال حق، مقررات ناظر بر ايجاد  از قبيل، پردازند مربوط به آنها مي
  بلكـه متضـمن  ، هيچگونه ارتباطي به نحـوه ايجـاد يـا زوال و انتقـال حـق ندارنـد      ، اين قوانين

 بخشـند؛  اجـرا مـي    فات و نظاماتي هستند كه به معني اعم كلمه به حقوق ماهوي ضمانتتشري
انـد كـه بـه عنـوان قـوانين و       قبيـل   هاي دادرسي و تشريفات ثبتي از اين قوانين مربوط به آيين

 1.اند گذاري شده نام »شكلي«مقررات 
زيرا اين مقايسه   ، شتمقررات و احكام ناظر بر ادلّه را بايد در شمار مقررات شكلي انگا

اگرچـه  ، سـازد  حق كسي را زائـل مـي    كند و نه في نفسه نه حقي براي كسي ايجاد يا منتقل مي
بـدون  ، »حـق «، نيست و به قول برخي از علماي حقوق  اثبات حق ممكن، بدون وجود اين ادلّه

                                                                                                                                       
 319-334صص ، مقدمه علم حقوق، ناصر، كاتوزيان. براي اطالعات بيشتر ر ك -1
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  .شود شمرده نمي،  حق، امكان اثبات آن
مـثالً در  .مـاهوي   ن دسته را شكلي دانسـت و نـه  بايد مقررات مربوط به اي، با اين وصف

اخبار به حقي است به ضرر خود ، اقرار«: دارد ميمقرر قانون مدني  »1259«ماده  »اقرار«تعريف 
، موضـوع اقـرار را  ، آمـده  »قانوني مدني«مفهوم همين مقرره كه در جلد دوم كتاب .»و براي غير

وجود داشـته باشـد تـا     بايد ماهيتاً حق مي، لواقعفي ا.دارد و نه خود حق مي  اخبار به حق اعالم
 .هيچگونه تأثيري ندارد، اقرار، از جهت وجود يا انتقال يا زوال حق نتيجتاً.مورد اخبار قرار گيرد

  اثبات مالكيت عامبه عنوان دليل تصرف   :دومگفتار
 )يد(مفهوم تصرف  :بند اول

، امـاره تصـرف   به، است؛ گاه از اين قاعده» يد قاعده«، مهم در اثبات مالكيت هاي يكي از اماره
 موجـب ، قاعـده  ايـن  وسـيع  كـاربرد  و اهميـت . است شده برده نيز نام، تصرف قاعده، يد اماره

 اشـاره  قاعده اين به خود هاي و نوشته دراظهارات حقوقدانان و فقيهان معموالً كه است گرديده

  .نمايند استناد آن به، »تمالكي دليل« عنوان به، و اختالف تنازع درمقام و كنند
دسـت   يا كف و انگشتان تا منكب از، دست معناي به لغت در و است عربي اي واژه »يد«
وقتـي   تا، است تسلط و تصرف، است و منظور از استيالء» استيالء«، آن مجازي و معناي 1.است

 حيـازت  يدبلكه با، شود نميگفته » ذواليد«، آن شخص به نكرده است مالي را تصرف كه كسي 

 »عـرف « بـه  بايستي غالباً، خير يا دارد استيالء، مال بر شخص اينكه براي تشخيص .باشد بالفعل
 را لبـاس  :به عنوان مثـال  .است گوناگون، اشياء بر انسان اقتدار و سلطه نحوه، زيرا .كرد مراجعه

 مي پارك، وقفگاهت در را آن يا و شوند مي سوار براتومبيل، بندند مي مچ به را ساعت، پوشند مي

متعلق به خود اوست و تا خالف ، يعني اينكه هر كس هر مالي در دست دارد، »قاعده يد« .كنند
  2.ندارد» ذواليد«كسي حق گرفتن آن را از ، آن اثبات نشده است

به انواع » تصرف فعلي«بلكه ، شرط نيست» يد«براي صدق مفهوم » تصرف فيزيكي«البته 
موجود نيست و بالعكس؛ لذا رابطه يد » يد«ولي ، صرف وجود داردت، گاه. مختلف ممكن است

تصـرفي  ، بهرحال منظور از تصرف در ايـن مقولـه  . عموم و خصوص من وجه است، و تصرف
 . سازد ميشود و عنصر استيالء را محقق  بر آن مي» يد«است كه صدق 
 مي، بخواهد كه صرفيت و هرگونه دارد اختيار در را مال كه است كسي» اليد ذو«، بنابراين

 با 3.شود مياطالق » يد« به ،شئ بر شخص و اقتدار سلطه، توضيح با اين، باشد داشته آن در تواند

                                                                                                                                       
  1871 ص، 1363، اميركبير انتشارات، جلد دوم، عميد فارسي فرهنگ، حسن، عميد -1
   118ص ، چاپ دوم، قواعد فقه، ابوالحسن، محمدي -2
 76ص، اسالمي علوم در نو هاي نديشهانشر، )مدني بخش( فقه قواعد، سيدمصطفي، محقق داماد -3
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 ،مـال  يك بر نفر دو مثل اينكه ، ترديد وجود دارد، تعريف بر تطبيق مصداق در گاهي، حال اين
دسـت داشـته    در را نآ مهـار  ديگري و است اسب بر سوار نفر چنانكه يك، باشند داشته سيطره
 .مي باشد اسب مالك، نفر دو از يك كدام كه دهد تشخيص كه است مشكل »عرف«براي ، باشد

 استناد مورد همواره است و» عقالء« و استناد استعمال، قبول مورد، يد قاعده ،حال با اين

 .دان پذيرفته را آن همه و ناگزير است بوده عالم عقالء و اديان همه   عمل پيروان و
 يد كاشفيت نحوه :بند دوم

دليل بـر امـري   ، »قاضي«يا در نظر » قانون«عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم » اماره«
يكـي از امـارات قـانوني و از    ، »امـاره تصـرف  «). قـانون مـدني    1321مـاده  .( شود ميشناخته 

، امـارات قـانوني  «: يقـانون مـدن  » 1322«مطابق مـاده . رود مياثبات مالكيت به شمار  هاي شيوه
ذكور در اين قـانون از قبيـل   مثل امارات م، اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده

  1».و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر» 1159و 1158ـ 110و 109و 35«مواد
 بـر  دليل، شدتا زماني كه دليل مخالف وجود نداشته با، قانوني و اعتباري از جهت، »يد«

، مالكيـت  عنـوان  بـه  تصـرف « :قانون مدني مقرر داشته است» 35«ماده.رود مي شمار به مالكيت
  .»شود ثابت آن خالف اينكه مگر، است مالكيت دليل

 از كاشفيت براي يد، بلكه شناخته شود؛ »حجت« تكليف تعيين براي تا نيست »اصل«، يد

 »امـاره « ،يـد  گـوييم  وقتي مـي ، تر ساده بيان به. درو مي واقعي به كار حكم به بردن پي و واقع
 بـا  نوعـاً  مـردم ، يعنـي  .نمايد مي واقع از كاشفيت طور نوعي به »يد« كه است اين منظور، است

 بر فرد سلطه و استيالء كه وجود كنند مي پيدا قوي احتمال و ظن، كسي دست در مشاهده شيئي

  .2.گردد ثابت الفشخ نحوي به كه اين مگر، مالكيت اوست نشانه، شئ
   ؟به چه دليل است، مالكيت از يد كاشفيت است كه مطرح سؤال اين، يد مورد حجيت در

 در يـا  مالـك ، دارند اشياء بر استيال و كه سيطره مردمي غالباً چون نظر معتبر اين است كه

 در ايـ  مالـك  نيـز  را آنها و رجوع كنيم غالب موارد به، مشكوك در مورد پس بايد، مالكند حكم

افـراد   غالباً است؛ زيرا »غلبه« بر مبناي، مالكيت از يد كاشفيت نحوه، بنابراين، بدانيم حكم مالك
 مـوارد  حكم، نيز گمان و ترديد مورد در پس، دارند اختيار در كه هستند چيزي آن مالك، جامعه

 در، خـودرو  راننـده  نفـر  100 از اگر به عنوان مثال  .دهيم مي سرايت مشكوك مورد به را غالب

، باشـند  مـي خـودرو   مالـك ، آنـان  غالـب ، شود سؤال دارند اختيار در كه اتومبيلي مورد مالكيت

                                                                                                                                       
  272 ص، 1381پاييز، تهران دانشگاه انتشارات، فقه اصول يا اسالمي حقوق استنباط مباني، ابوالحسن، محمدي -1
، واقـع  از كاشـفيت  لحـاظ  بـه  و باشد شرعي موضوعات از موضوعي اثبات كننده كه است چيزي، اماره:يگر گفته شده استدر تعريف د -2

  ).205ص ، ج اول ، حقوق مدني، ...حبيب ا، نقل از طاهري. (شده باشد شناخته حجت
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 او، غلبه حكم به خير؟ يا است مالك، »اليد ذو« دانيم نمي شويم كه مواجه موردي با اگر بنابراين

، صـرف يـد مت ، لذا عرفاً در غالب مـوارد و بـه اقتضـاي طبيعـت     1.نماييم مي محسوب مالك را
  . معموالً به معناي حمايت از مالك است، به همين دليل حمايت از متصرف، مالكانه است

 بودن يد اماره شرايط: بند سوم
يا اقرار بـه  ، نبايد از خود نفي حق نمايد، استفاده كند» اماره يد«براي اينكه متصرف بخواهد از 

رود و اگر اقرار به نفع غير  مياز بين  »اماره«خاصيت ، اگر نفي حق از خود كند. نفع ثالثي نمايد
مالكيت وي سلب ، ولي نتوانست ثابت كندكه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است، نمود
) مثـل ارث (معلـوم باشـد   ، بـه متصـرف  ، ولي اگر سبب مملّك كنوني مـورد تصـرف  ، شود مي

  . اردمالكيت به موجب آن سبب است و ارتباطي به قاعده يد و اماره تصرف ند
غيـر مـبهم و بـدون    ، علني، مستمر، محسوب خواهد شد كه مستقر» دليل«، البته تصرفي

البته عيـوب  . معيوب است و لذا اثر حقوقي تصرف را ندارد، قهر و اجبار باشد و الّا آن تصرف
مثـل  ، ممكن است موقت باشند و پس از اينكه استمرار پيدا كرد و يا از حالت ابهام خارج شـد 

لوم شد كه شخص خودش متصرف است نه اينكه به نمايندگي يا قيمومت يا واليت از اينكه مع
، كنـد و در آن صـورت   مـي رفع عيب پيـدا  ، طرف ديگري ملك شخصي را متصرف شده است

  .شود ميدر خصوص وي جاري » قاعده يد«شود و  ميمحسوب » ذواليد«شخص 
باشد نه مـثالً بـه عنـوان    » تعنوان مالكي«و تصرف در صورتي دليل مالكيت است كه به 

دليـل  ، چرا كه تصرفات نامشروع و غير قانوني، باشد» مشروع«، تصرفات، و ديگر اينكه، امانت
تصـرفي  « :قانون مدني مقرر داشته اسـت » 36«به همين جهت ماده. گردد نميمالكيت محسوب 

  .».معتبر نخواهد بود، كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده
  داللت  ميزان: بند چهارم

 نسبت، )كتاب و خودرو، خانه مثل (عين عالوه بر، يد حجيت شود كه آيا ميگاه سئوالي مطرح 

                                                                                                                                       
، يـد  حجيت يعني مالك، مقابل في المالكيه االيدي غلبه هي و الحجيه مالك ان :اند گفته يد رساله در اصفهاني محقق مرحوم مانند بعضي -1
 دسته، ليكن .دانند مالكي مي ايادي غلبه را يد نحوه كاشفيت ايشان، بنابراين .است غيرمالكي برابر در مالكي ايادي غلبه همان ما  عقيده به بنا

 يد كاشفيت«:گيرند ومي گويند ايراد مي »صفهانيا محمدحسين شيخ« مرحوم نظريه به، »شيرازي مكارم العظمي ناصر اهللا آيه «چون ديگري

 و هـا  انسان اگر اما مبناي طبع اوليه اين است كه .است آن اوليه طبيعت اقتضاء كه است امري آن، االولي طبعها يقتضيها ...صاحب مالكيت از
 خوراك، با وجود اين  .اند نداشته مالكيت ذهنيت ،امروزي بشر مثل ها انسان آن كه دهيم احتمال توانيم مي، نماييم تصور را بشر اوليه زندگي

 اشياء، نياز قدر به نيز ها انسان آن، بنابراين.نمايند استفاده آن از، كنند اراده وقت هر كه  تا دسترس نداشته در همواره را خود نياز مورد اشياء و

 البته. شدند مي مانع، بگيرد را آن خواست مي و ديگري تندداش سيبي اگر به عنوان مثال ، كردند مي حيازت و حفاظت را خود مورد احتياج

 يـك  در شخصي است ممكن و شود مي خارج ابتدايي و فيزيكي و تصرفات يد وضع از تدريج به مالكيت مشخصه كه بينيم مي ايام به مرور

، قـانوني  و قـراردادي  طـور  به، باشد او يد در ملك اين كه بدون و باشد ساكن جهان ديگر طرف در خودش و داشته باشد اي خانه دنيا سوي
 دو ايـن  در تأمل با.اند نموده مترتب »يد« بر را مالكيت آثار آدميان همواره، بوده است دست با مالكيت منشاء چون حال هر در .است آن مالك

 )98ص، يد قاعده رساله، اصفهاني محقق( .نظر اول با حقوق امروز تطابق بيشتري دارد، رسد به نظر مي، نظريه
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 تعلـق  »اعيان« تنها بر، يد كه دارند اعتقاد بعضي خير؟  يا است صادق نيز )مانند اجاره(، منافع به

 به قائل، »فقهاء متأخرين«اكابر از يگرد اي ولي عده ؛1سرايت كند، »منافع« به تواند و نمي گرفته

  2.اند شده به منافع يد تعلق امكان
 او متولي باشد و يد تحت، اي موقوفه مزرعه، مثالً اگر، درجايي است كه بحث اين ثمره

يد ، بدانيم »حجت«، منافع در را يد متصرف اگر رساند؛ مي عليهم موقوف را به آن ثمرات و منافع
 در يد حجيت به قائل اگر ولي .ندارد به آوردن دليل نيازي او و است منافع تمالكي او به معناي 

، نيسـت  اعيـان  ويـژه ، تصـرف  اماره، رسد ميبياورد؛ به نظر  بايد دليل نيز متصرف، نباشيم منافع
 قابـل  نيـز  3حـق تحجيـر  ، حق وثيقـه ، »حق انتفاع«، ديگر از جمله حقوق و حتي منافع در بلكه

  .است اعمال
قانون » 95«مطابق ماده. واردي قابل ذكر استنيز م» حق ارتفاق«اماره تصرف در  در مورد

هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضالب يا آب باران زمـين يـا خانـه ديگـري بـوده      « :مدني
مگـر در صـورتي كـه عـدم     ، توانـد جلـوگيري از آن كنـد    نمـي است صاحب آن خانه يا زمين 

سبب ، »اماره يد«مال مورد تصرف متعلق به متصرف است و ، ينبنابرا.».استحقاق او معلوم شود
دليلي مبني بر مالكيت مطالبه ، اثر اماره يد اين است كه از متصرف. اثباتي بر حسب ظاهر است

 . گردد ميطلب ، دليل، نيست» ذواليد«بلكه از كسي كه ، شود نمي
، خانه يـا ملـك ديگـري    هر گاه كسي از قديم در« :قانون مدني» 97«همچنين مطابق ماده

تواند مانع آب بردن يـا   نميصاحب خانه يا ملك ، مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته
عبور او از ملك خود شود وهمچنين است ساير حقوق از قبيل داشتن در و شـبكه و نـاودان و   

تير اگـر از قـديم سـر   « :قانون مـدني مقـرر داشـته اسـت    » 124«ضمناً ماده » .حق شرب و غيره
عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حـال سـابق   

صـاحب عمـارت   ، سـرتير برداشـته شـود   ، باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن
مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سـابق  ، تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مي

 مصـوب (امالك و اسناد ثبت با تصويب قانون، البته»  .او ايجاد شده بوده است به صرف اجازه

 تـا  غيرمنقـول  درامـوال  خصوصاً، يد اماريت اعتبار، اصالحي آن» 147«و »  22«درمواد، ) 1310

در ، امـالك  و اسـناد  ثبـت  قـانون » 22«ماده اول قسمت بر اساس چنانكه .يافت حدودي  كاهش
 ثبـت  او اسم به ملك كه را كسي دولت تنها، رسيد ثبت به امالك دفتر در قانون مطابق ملكي كه

                                                                                                                                       
  52ص ، انتشارات اسالميه، ج اول، حقوق مدني، سيد حسن، و امامي 257ص ، عوائد االيام، فاضل، نراقي -1
  262ص ، 210ش ، اموال و مالكيت، و كاتوزيان 267ص ، الرسائل، ..روح ا، و خميني302 ص، رساله قاعده يد، شيرازي مكارم -2
  104 ص، 3ج ، عروه الوثقي، سيد محمدكاظم، يزدي -3
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  .خواهد شناخت مالك ،شده
  بررسي قوانين مرتبط با تصرف: چهارم بند
 قانون مدني 35بررسي ماده : )الف

، ترين دليلي كه در دعوي مالكيت و اثبات آن از منظر قانوني مطرح است ترين و اصولي مناسب
امـوال مـادي از قبيـل منقـول يـا      ، مالكيـت   خواه موضـوع ، باشد مي »لكيتتصرف به عنوان ما«

مقنن با تصـريح   كه استثنائاً مگر اين.امور و حقوق مالي باشد، خواه موضوع آن، غيرمنقول باشد
 .ادلّه ديگري به غير از اماره تصـرف قـرار دهـد   ، دليل اثبات مالكيت را، وضعيت  به خالف اين
بـه   عمـدتاً ، باشـد  كه اماره تصـرف مـي  ، و قانوني آن به دليل متناسب بدون توجه، برخي افراد

اي را جـز در   چنين ادلّـه ، درحاليكه قوانين و مقررات جاري، شوند ميمتوسل استناد و شهادت 
  اي گونـه مـوارد بـه ادلّـه     بايد در ايـن ، بنابراين .شناسد اساساً مثبت مالكيت نمي، موارد استثنايي

 .ثبات دعوي مالكيت آنها مناسب و مؤثر باشدكه در ا استناد كرد
امـارات  «در شـمار  ، همـان قـانون   »1322«قانون مدني كه حسـب مفـاد مـاده     »35«ماده 

اثبات اكثريت دعاوي مربـوط بـه     ، توان گفت از جمله اماراتي است كه مي، قرار گرفته »قانوني
امكان اثبات خـالف امـاره   ، ن مدنيقانو »35«اگرچه در ماده . گردد مالكيت برپايه آن استوار مي

  تـوان  اما در عمل و حتـي در تئـوري نيـز خـالف آن را نمـي     ، و پذيرفته شده  بيني تصرف پيش
حقيقـت را روشـن     قـانون مـدني ايـن    »37«و »36«كمي دقـت در مـادتين   .بسادگي اثبات كرد

پذير  ر خود امكانسازد كه اثبات خالف اين اماره قانوني تنها با اقرار شخص متصرف به ضر مي
اگرچـه در   ديد؛ »اماره«تنها در قالب يك قاعده تصرف را نبايد  دهد كه همين امر نشان مي.است

و اصـل    در حد فاصل ميـان دليـل يقينـي   ، اماره از حيث قوت و توانايي اثباتي، اصولي  مباحث
امارات قانوني شمرد و فراتر از   رسد كه اماره تصرف را بايد چيزي اما بنظر مي، عمليه قرار دارد

  .البته نه در حد دليل يقيني
كـه صـرفاً اقـرار و      اي اسـت  بـه انـدازه  ، دليليت اماره تصرف در اثبات مالكيت متصرف

از ماهيـت و تعـاريف قـانوني آن     سوگند قادر به رفع آن است و ايـن دو دليـل همـانطور كـه    
به همين جهت همانطور كـه بعـداً   .گردد ابراز مي)متصرف(  هر دو از ناحيه مدعي عليه، پيداست

را   توان خالف اين امـاره  كارشناسي و غيره نمي، سند، با ادلّه ديگر همانند شهادت، خواهد آمد
را نتوان به مثابـه سـاير     گردد كه اماره تصرف و همين امر موجب مي، به تنهايي به اثبات رساند

 .عرض آنها قرار داد امارات قانوني و در رديف و هم
تصـرف در  ، مـدني   قـانون  »35«اي از اساتيد بر اين عقيده هستند كه به موجب ماده  هعد

از لحـن   .بـرخالف آن موجـود نباشـد     صورتي بر مالكيت متصرف داللت دارد كه دليل ديگري
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اسـت    آيد كه تصرف در صورتي دليل مالكيت قانون مدني نيز به خوبي برمي »124«و »97«مواد
دليـل بـر   ، اوضـاع و احـوال امـر   ، وم نباشد و تنها در اين حالت خـاص كه مالك سابق مال معل
 .مالكيت متصرف است

اوضـاع و احـوال بـه سـود     ، در موردي كه مالكيت سابق كسي بر آن مـال اثبـات شـود   
مـال مـورد   ، به يكي از اسباب نقل  پس او بايد در دادگاه نشان دهد كه، متصرف موجود نيست

داللت بر انتقال ندارد تا متصرف بتواند در مقام اثبات ،  زيرا تصرف، نزاع به او منتقل شده است
مـتن   اين استدالل مورد قبول قانون مـدني قـرار گرفتـه اسـت؛     .استناد كند  مالكيت خود به آن

ناظر به صورتي است كه مالكيت سابق مدعي مورد اقرار متصـرف باشـد ولـي چـون      »37« ماده
بود كه ثبوت حقانيـت سـابق     بايد بر آن، كيت مدعي نداردهيچ خصوصيتي جز اثبات مال، اقرار
  1.را از بين خواهد برد  اثر اماره تصرف، به هر دليل كه باشد، مدعي

شـهادت و يـا   ، توان در دليلي همچـون  اين وصف را نمي، خالف اقرار رب، به نظر برخي
جـز اثبـات مالكيـت    هـيچ امتيـازي   ، سابق مدعي  چه آنكه مفاد شهادت بر مالكيت، اسناد يافت

، تصرف فعلي متصرف كه داللت بر مالكيت فعلي و حال او دارد  سابق ندارد و اين امر بر قوت
 در داد است كـه عمـدتاً   »عمل عرف«همان ، دليل اين استدالل.تأثيري نخواهد داشت  گونه هيچ

مالكيت فعلي است نزاع بر سر . به دنبال تدارك و تهيه دليل نيستند، وستد و نقل و انتقال اموال
گردد و دليل شهادت كه تنها ناظر بر مالكيت سابق  مي  كه اين امر با وجود اماره تصرف حاصل

  ترديد شهود از تمامي وضعيت مال و اسـتمرار مالكيـت   زيرا بي، قوتي ندارد  چنين، مدعي است
مان خاص طور معمول اطالعات شهود حول محور يك ز بلكه به، اشخاص بر مال اطالع ندارند

همراه بـا مـال و واقـف بـر      و مستمراً چه آنكه شهود و مطلعين دائماً. استيا يك معامله ويژه 
بلكه صرفاً بر يك مـورد نقـل و انتقـال نـاظر     ، دهد نيستند انجام مي  اعمال حقوقي كه مالك آن

بـه   تواند شهادت دهد كه هيچگاه مالك سـابق نسـبت   مثالً شاهد نمي، دهند بوده و شهادت مي
چنـين  .نكـرده اسـت    اين مال معامله ننموده و مال مزبور را به متصرف يا اشخاص ثالث منتقـل 

  2.محال و اساساً بعيد است فرضي تقريباً
استناد به تصرف به عنوان مالكيت حتي در آراي هيـأت عمـومي ديوانعـالي كشـور نيـز      

  3.سابقه دارد

                                                                                                                                       
 190، اموال و مالكيت، ص كاتوزيان -1
 .199شماره ، 185ص ، و اموال و مالكيت، 63شماره ، 117ص ، جلد اول، اثبات و دليل اثبات، ناصر، كاتوزيان -2
متصـرف ملـك نمـوده و بـا       به طرفيت، مالك رسمي باستناد سند رسمي مالكيت خويش اقدام به طرح دعوي خلع يد، اي در پرونده -3
خوانده در پاسخ به استناد وكالتنامه .خواهد يد او را مي  خلع، قانون ثبت و تصرفات غاصبانه خوانده»  48و  47و  46و  22«تناد به مواد اس

گردد كه ملك را از پدر  مدعي مي، تصرفات مالكانه و ممتد خويش در ملك و شهادت شهود  رسمي مأخوذه از مورث خواهان و همچنين
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 بررسي مواد قانون اجراي احكام مدني: )ب
قانونگـذار بـا در نظـر داشـتن     . توان مشاهده نمود ره تصرف را در ساير مقررات نيز ميتأثير اما

مقرراتي را در بخشي از اجـراي احكـام مـدني تـدوين     ، عنوان مالكيت بهقدرت اثباتي تصرف 
 .توان دليليت آن را منتفي ساخت نمي  نموده كه بسادگي

 »توقيـف امـوال  «  ت عنوانفصلي تح، »1356«در قانون اجراي احكام مدني مصوب سال
آن بـه   »مبحـث هشـتم  «منقـول و    اختصاص به توقيف امـوال ، آن »مبحث دوم«وجود دارد كه 

تصرف محكـوم عليـه بـر    ، بدين ترتيب كه مقنن. توقيف اموال غيرمنقول اختصاص يافته است
دانسـته و   اماره مالكيت او، قانون مدني »35«اموال منقول و غيرمنقول را با فرض مقرر در ماده 

امـاره    بـا رعايـت همـين   ، توقيف اموال محكوم عليه كه نزد شخص ثالث قـرار دارد   در جهت
 .دهد قواعدي را بدست مي، تصرف

مال منقولي كه در تصرف كسي غير « :دارد قانون اجراي احكام مدني اشعار مي »61«ماده 
آن را متعلـق بـه ديگـري    مالكيت كنـد يـا     متصرف نسبت به آن ادعايو از محكوم عليه باشد 

در صـورتي كـه خـالف ادعـاي     .عليه توقيف نخواهـد شـد    معرفي نمايد به عنوان مال محكوم
  »ول جبران خسارت محكوم عليه خواهد بودئثابت شود مس، متصرف

، تحت تصـرف اشـخاص ثالـث هـم باشـد     )اموال محكوم عليه(  اگر اين اموال، در نتيجه
قـرار    يه توقيف اموال محكوم عليه كه در يـد اشـخاص ثالـث   النها، پذير است امكان  توقيف آن

                                                                                                                                       
خوانده را پذيرفته و مستندا   مدافعات، هاي حقوقي يك وقت دادگاه، در رسيدگي به اين دعوي.ي نموده و مالك آن استخريدار  خواهان
قانون مدني با احراز وقوع عقد بيع بين مورث خواهان و خوانده و تصرفات متمادي و بالمنازع خوانده دعوي كه به عنـوان  »  35«به ماده 

حكم بر بطالن دعوي خواهان صادر ، نيست)خوانده(دليل بر غصب يد متصرف، خواهان  شتن سند مالكيتكه صرف دا مالكيت بوده و اين
تجديدنظر خواهي را وارد دانسته و بـا  (11/2/72-55/13دادنامه (شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور نيز در رأي خويش، از طرف ديگر.نمايد مي

متكي به دليل كافي اثباتي نبوده و اظهارات شهود نيـز بـه     بين مورث خواهان و خوانده كه ادعاي خوانده بر وقوع عقد بيع استدالل به اين
صدور حكم بر رد دعـوي خواهـان را   ، وكالتنامه رسمي نيز در زمان حيات مورث عمل نشده  كند و همچنين به تنهايي كفايت امر را نمي

بعدي يعنـي حكـم     كه حكم با توجه به اين، النهايه.كند وس را نقض ميدانسته و رأي صادره از دادگاه حقوقي يك گنبد كاو  واجد اشكال
گنبـد كـاووس مبتنـي بـر آن صـادر شـده و شـعبه          دادگاه حقوقي يك گرگان نيز مستند به علل و اسبابي بوده كه حكم منقوض دادگـاه 

موضوع در هيـأت عمـومي شـعب    ، 1318مدني سال قانون آيين دادرسي »  576«داند با استناد ماده  ديوانعالي كشور نيز بيع را محقق نمي
بدين شرح صـادر  )شعب حقوقي(هيأت عمومي ديوانعالي كشور 11/7/1374-21رأي اصراري شماره   حقوقي ديوانعالي كشور مطرح كه

حقـوقي يـك   از دادگـاه    صادره 7/8/73مورخ  73/456نسبت به دادنامه شماره )خواهان(اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه« :گردد مي
ويـژه اظهـارات    كند و با عنايت به اوراق پرونـده بـه   نمي  شهرستان گرگان مؤثر و موجه نيست و نقض رأي تجديدنظر خواسته را ايجاب

و بـه قرينـه   )قانون آيين دادرسي مدني با قاضي دادگاه اسـت »  424«شهود به موجب ماده   كه تشخيص درجه اعتبار شهادت و اين(شهود
دادنامـه تجديـدنظر     گنبد كاووس و تصرفات ممتـد تجديـدنظر خوانـده    4دفترخانه شماره  3/3/46-61820رسمي شماره   امهن مفاد وكالت

به خواسته خلع يد از نه هزار متر مربع زمـين مزروعـي از پـالك     »ف .م«و رد دعوي آقاي  س. خواسته مشعر به احراز مالكيت آقاي ك
  ثبت گرگان با اكثريت آرا صحيح و بالاشكال و منطبق با اوراق پرونـده و مـوازين   9بخش  »ت.ق«اصلي واقع در قريه  65فرعي از  330

دفتـر مطالعـات و   ، جلـد اول ، 1374به نقل از مذاكرات و آرا هيأت عمومي ديوانعـالي كشـور در سـال    .»شود قانوني تشخيص و ابرام مي
  .371-388صص ، 1376، تهران، روزنامه رسمي، تحقيقات ديوانعالي كشور
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مزبور بـه محكـوم عليـه را      هميشه با اين ايراد و اشكال روبرو است كه اثبات تعلق اموال، دارد
، سابق آيـين دادرسـي مـدني    »747«قانون مدني و ماده  »35«زيرا با فرض ماده ، سازد متعذر مي

آيد و محكوم لـه بـه    و دليل مالكيت آنان به شمار مي اماره، تصرف اشخاص نسبت به هر مالي
همواره به تكليـف و زحمـت   ، اموال محكوم عليه كه نزد شخص ثالث قرار دارد  منظور توقيف

و عـدم مالكيـت ثالـث     بايد ابتدا تعلق اين اموال به محكوم عليـه  مي، افتاده و بسان يك مدعي
  .متصرف را به اثبات برساند

كه منكـر وجـود     در صورتي، نمايد  مكلف ميرا  »شخص ثالث«، نونقاهمان  »91«ماده 
ظـرف ده روز از تـاريخ ابـالغ    ، تمام يا قسمتي از اموال و طلب محكوم عليه نـزد خـود باشـد   

امـوال  ، مراتب انكار خود را به قسمت اجرا اطالع دهد و الّا عليـرغم وجـود تصـرف   ، اخطاريه
از مفاد اين مقرره نيز پيداست كه صـرف  .يف خواهد شدعليه توق  مزبور به عنوان اموال محكوم

جهـت  ، يا اظهار شخص ثالث بر عدم تعلـق امـوال تحـت تصـرف بـه محكـوم عليـه        انكار و
عنوان مالك و متصرف شناخته   زيرا مقنن نيز او را به، كفايت خواهد كرد، جلوگيري از توقيف

 .داند مناط اعتبار مي و اظهارات او را به عنوان صاحب اختيار اموال تحت تصرف
مقـرره اشـعار     ايـن ، متضمن يـك مفهـوم مخـالف اسـت    ، قانون فوق »62«ماده  ليكنو 

اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشـد در صـورتي   « :دارد مي
 .»شود كه داليل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد توقيف مي

منقـولي كـه در محـل      ره مزبور بدين ترتيب است كه توقيـف امـوال  مفهوم مخالف مقر
پـذير بـوده و ضـرورتي بـه اثبـات و       امكان  به سادگي، سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد
وجود داليل و قرائن كافي نيست زيرا اموالي كه در محل   احراز مالكيت محكوم عليه به واسطه

 .به منزله اموالي است كه تحت تصرف است، داردكار محكوم عليه وجود   سكونت يا محل
در تصـرف    ، ناظر بر جايي است كـه مـال معرفـي شـده جهـت توقيـف       »62«مفاد ماده 

به وجود داليل و قرائن كافي   زيرا در اين صورت نيازي به توسل، شخص خاصي وجود ندارد
اسـاس  ، بـه عـالوه  .دشـ  مالك آن شناخته مـي ، متصرف  چه، بر احراز مالكيت محكوم عليه نبود

مورد   به غير از اموال، درخصوص اموال موجود در منزل مشترك زوجين است  نيز كه »63«ماده
مـورد  ، استفاده اختصاصي هريك از زن و مرد كه مالكيت آن را حسب مورد بـر امـوال مزبـور   

زوجين حكم به اشتراك مالكيت ، مشترك  در مورد ساير اموال موجود در منزل، حكم قرار داده
اي  زن و مرد هردو متصرف اين اموال شناخته شـده و چـاره  ، قانون  زيرا از نظر اين، داده است

توان  باشد تنها مي  محكوم عليه، در نتيجه هرگاه مرد، رعايت اصل تصنيف و تساوي نيست جز
كـه   مگـر ايـن  ، محكوم عليه توقيف نمـود   يك دوم اموال منقول غيراختصاصي را به عنوان مال
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  .الف آن اثبات گرددخ
تصـرف بـه عنـوان مالكيـت ترديـد      ه توان به امـار  كمتر مي، در مورد اموال منقول عموماً

با توجه به مقررات قانون ثبـت   آيا غيرمنقول وجود دارد كه اموالترديد بيشتر در مورد اما .كرد
بقه ثبتـي  تصرف در ملـك غيرمنقـول كـه سـا    ، )ثبت  قانون 48الي  46و  22مواد(اسناد و امالك

 مالكيت شناخته شود يا خير؟  تواند اماره مي، ندارد
توقيـف  «: دارد قانون اجراي احكام مدني نيز مقرر مي »101«زيرا ماده ، پاسخ مثبت است

وقتي جـايز اسـت كـه محكـوم       به عنوان مال محكوم عليه، مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد
يا محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالـك شـناخته   عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و 

حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسـيده   در موردي كه.شده باشد
، اجرايـي   بدهي محكوم عليه جايز است ولـي ادامـه عمليـات    يتوقيف مال مزبور در ازا، باشد

  .»موكول به صدور حكم نهايي است
 ون ثبت اسناد و امالكبررسي مقررات قان: )ج

از نظر قـانون ثبـت    »نشده  غيرمنقول ثبت«و ملك  »اموال منقول«احراز مالكيت ، در اين مبحث
مدلول كليـه اسـناد رسـمي    «: دارد قانون ثبت مقرر مي »92«ماده  .شود اسناد و امالك بررسي مي

زم االجرا است مگر بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه ال، راجع به ديون و ساير اموال منقول
 .»باشد  در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن

دليل مالكيت پذيرفتـه و صـرف نقـل و انتقـال بـه        تصرف را به عنوان، از آنجا كه مقنن
شناسد و همچنين بـا عنايـت بـه     واسطه قبض و اقباض مال را از موجبات نقل و انتقال مال مي

  بنـابراين بـه  ، اصوالً مستلزم تنظيم سند رسمي و يا حتي عادي نيست، منقول اموال  قالاينكه انت
تواند دليليـت تصـرف را بـه     نمي  اسناد رسمي، آيد تحت تصرف اشخاص در، صرف اينكه مال

 جهـت  همـين  بـه  .و سند رسمي را در وضعيت برتر قرار دهد ببرداز بين   عنوان اماره مالكيت
اشـخاص    مدلول اسناد رسمي راجع به اموال منقول را در مقابل، قانون ثبت »92«كه ماده   است

 .داند الزم االجرا نمي، ثالثي كه متصرف و مدعي مالكيت همان مال هستند
بـه اسـتثناي امـوال      يعني نيز بايد قائل به تفكيك شويم؛ »اموال غيرمنقول«و اما در مورد 

در مورد امالك غيرمنقـول ثبـت   ، آتي خواهد آمد غيرمنقول ثبت شده كه بررسي آن در مباحث
قـانون ثبـت    »88«مـاده  .كه درخصوص اموال منقول آمـد   حكم قضيه به ترتيبي است، نشده نيز

و همچنـين    در مورد امالكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسـناد رسـمي  «: دگوي مي
ر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقـال را  تواند ه مي)در دفتر مخصوص(دواير ثبت اسناد و امالك

ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بـه طـرفين يـا    ، ثبت نمايند  راجع به عين غيرمنقول يا منافع آن
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 .»مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت طرفي كه تعهد كرده و قائم
يـت  نكته جالبي كه تصرف به عنوان مالكيت را به عنـوان يـك امـاره مـؤثر قـانوني تقو     

قانون ثبـت اسـناد و    »109«ماده ، ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته، كند و حتي براي آن مي
، كسي كه خود را برخالف واقع و عليرغم تصرف ديگري  ، زيرا مطابق اين مقرره، امالك است

 :مـذكور  مادهمطابق  .كند كالهبردار محسوب مي، متصرف قلمداد و تقاضاي ثبت ملك را نمايد
متصرف قلمداد كـرده و تقاضـاي    خود را، نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بودههركس «

مشـمول ايـن مـاده    ، اختالف راجع به تصرف در حدود. شود كالهبردار محسوب مي، ثبت كند
  .»نيست

 بررسي مقررات قانون تجارت: )د
الزامي شناخته  ثبت شركتها  نيز به استثناي مواردي كه ثبت آنها در ادارات »مقررات تجاري«در 
تصرف بـه عنـوان دليـل مالكيـت را پذيرفتـه و حتـي         كه حكم شود ميمالحظه مواردي ، شده

 .در نظر گرفته است »قبض و اقباض«يا  1»معاطات«معامالت مربوط به آنها را نيز به طريق 
مالـك و  ، دارنده هر سـند در وجـه حامـل   «: مقرر داشته استقانون تجارت  »320«ماده 
معـذلك اگـر    .مگـر در صـورت ثبـوت خـالف    ، شود محسوب مي  محق، لبه وجه آنبراي مطا
مديون ، حامل  تأديه وجه به، تأديه وجه آن سند را منع كند، صالحيتدار قضايي يا پليس  مقامات

طـور   همان.» بري نخواهد كرد، را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد
دارنده هر سند در وجه حامل همانند ساير اموال ، نون تجارت پيداستقا »320«كه از متن ماده 

 ،گـردد و منظـور از دارنـده هـر سـند      مالك و ذيحق در مطالبه وجه سند محسوب مـي ، منقول
به مثابه وجوه نقدي اسـت كـه   ، چه آنكه سند در وجه حامل.است  متصرف سند در وجه حامل

، نقـد   مانند سـاير امـوال علـي الخصـوص وجـوه     و نشاني صاحب آن بوده و مقنن ه  بدون نام
 2»نـام  سـهام بـي  « همـين حكـم در  .شناسـد  متصرف در اسناد در وجـه حامـل را مالـك آن مـي    

                                                                                                                                       
بيع معاطات كه غالباً آن را به عنوان بيع بدون لفظ يا دادو ستد بدون صيغة ايجاب و قبول مي شناسند از جملـه عقـود ديرپـا و رايـج      -1

استه كها اما به مرور زمان از ميزان آن، طرفداران نسبتاً زيادي داشته هقول به عدم صحت اين بيع در ميان فقهاي متقدم اماميه و شافعي. است
  ، سـنت   ، معاطـات بـه داليلـي چـون كتـاب      عقائالن به صحت و انعقاد بي. شده به نحوي كه شايد امروزه نتوان براي آن طرفداري يافت

سـاير   ازيـر  ،به نظر مي رسد كه از ميان اين داليل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد. اند قاعدة رفع حرج و عرف استناد كرده  ، اجماع
از قول به عدم صـحت بيـع     ، تغيير رأي فقها در گذر زمان. خود به نحوي متأثر از عرف يا ناظر بر آن و يا مويد حجيت دليل عرفند ادلّه

نشانگر واقع بيني و توجه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احكام و تسليم شـدن آنهـا در برابـر      ، معاطات به جواز و صحت آن
منظور از معاطات نوعي از بيع است كه بدون رد وبدل شدن لفظ و صرفاً به صورت عملي معاملـه انجـام   .گي اجتماعي استواقعيات زند

  .»ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد«:قانون مدني» 339«مطابق ذيل اخير ماده.شود مي
مشـاركت و تعهـدات و     سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميـزان قسمتي است از ، سهم« : دارد قانون يادشده نيز اعالم مي »24« ماده -2

صـاحب آن در    اي است كه نماينـده تعـداد سـهامي اسـت كـه      سند قابل معامله، ورقه سهم. باشد منافع صاحب آن در شركت سهامي مي
  .»شركت سهامي دارد
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 بـاب شـركتهاي سـهامي   (تجارت  اصالحي قانون »39«ماده .. سهامي نيز وجود دارد هاي شركت
ظيم و ملك دارنـده  تن، نام به صورت سند در وجه حامل سهم بي«: ددار مقرر مي )1347مصوب 

به قبض و اقباض بـه    نقل و انتقال اينگونه سهام.مگر خالف آن ثابت گردد، شود شناخته مي  آن
  .»آيد عمل مي

، مربوط بـه شـرايط اعتبـار تصـرف      حقوقدانان در مبحث، در پايان بايد خاطر نشان كرد
به عنـوان مالكيـت    تصرف-1:دو شرط اساسي باشد  دانند كه داراي تصرفي را دليل مالكيت مي

  .بايد مشروع باشد  تصرف -2.باشد 
، دارنـد  دادرسي مدني سابق اشعار مي  قانون آيين »745«در توضيح ماده  »دكتر كاتوزيان«

مالـك آن محسـوب   ، مال را در تصرف خود دارند، ديگري  كساني كه به عنوان امين يا نماينده
قهـري    ولـي ، در چنين فرضي.به عنوان واليتمانند تصرف پدر در اموال مولي عليه ، شوند نمي

مالكيت خويش استناد جسـته    تواند به تصرف خود به عنوان دليل در برابر فرزند يا ديگران نمي
داند كه به حسـاب   آن اموال را در استيالي كسي مي  عرف، در اين موارد.و مدعي مالكيت گردد

 چـه آنكـه مـاده    .انـد  اقدام به تصرف كرده)اشرولي قهري يا امين يا مب(  ديگران، يا به دستور او
ملك يا ناقل قانوني مب بثابت شود ناشي از س تصرفي كه «: قانون مدني مقرر داشته است» 36«

مانند آنكه  اماره و دليل مالكيت محسوب نخواهد شد؛  چنين تصرفي. »معتبر نخواهد بود، نبوده
 1.ر ملك مولي عليه استتصرف مزبور ناشي از اعمال واليت ب  ثابت شود كه

  تصرف با عناوين ديگر تعارض: بند سوم
  تعارض تصرف با وقفيت: )الف

متناسب براي ثابت كردن وقفيت   گيرد و تصرف اساساً دليل با تصرف صورت نمي، اثبات وقف
سبق مالكيت واقف و اثبات عقد وقف ، اي همچون بلكه دليل متناسب بر آن را بايد ادلّه، نيست
  سطه ابراز وقفنامه عادي يا رسمي يـا شـهادت شـهود بـر انعقـاد عقـد وقـف و قـبض آن        به وا

مگر اينكه دادگـاه  ، نداريم  هيچگونه اماره قانوني بر اثبات آن، در بحث وقف، به عكس.دانست
، واسطه حصول علـم از طريـق امـاره قضـايي      با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و به

 .حراز نمايدتحقق عقد وقف را ا
 تعارض با وقفيتتصرف در برتري  -1

رأي اخيـر  ، در صورتي كه وقفيت ملك قابل اثبات نباشد و در وقفيت يا ملكيت آن ترديد شود
هيـأت عمـومي   « :قابـل توجـه اسـت     هيأت عمومي ديوانعالي كشور و استدالل منـدرج در آن 

                                                                                                                                       
  187ص ، اموال مالكيت، كاتوزيان -1
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 27/2/1379-6  اصـراري شـماره   رأي(اعـالم داشـته اسـت   ، )1379(سـال  در  »ديوانعالي كشور
 الزم اسـت   براي اثبات آن دليل كافي، نظر به اينكه وقفيت عنواني است طاري«):  79/3رديف 

نحـوي كـه در پرونـده مـنعكس       صرف اشاره به وقفيت در سند اجاره و يا شهادت شهود به و
مقـرر   ن مـدني كـه  قـانو  »35«مـاده  ، همچنين...باشد نمي احراز و تحقق وقف ايكافي بر، است
، دارد خالف ادعاي وقفيت را محـرز مـي   ،دليل مالكيت است، مالكيت  تصرف به عنوان دارد مي

 »...به اينكه عمل به وقف به اثبات نرسيده است مضافاً
را   همواره منصرف به مالكيت است و تصرف به عنوان وقفيت، عنوان تصرف، في الواقع

امالك و امـوال  ، بطور معمول مالكين به نحو استثناييو  تتوان دليل وقفيت محسوب داش نمي
اي كه در تصـرف بـه عنـوان مالكيـت      همانند قاعده  توان در نتيجه نمي، نمايند  ميخود را وقف 

 ءمـوات و اشـيا    امالك مسبوق بر اراضي  همواره، ازطرفي .به وقفيت نيز تسري داد، وجود دارد
  قـانون  160و  149، 143مـواد  (از احياي اراضـي مـوات   پس ، مالكيتبالمالك است و ، مباحه
بـدون اينكـه   ، مالي را وقـف كنـد  ، توان تصور نمود مالك نمي، بنابراين، گيرد صورت مي)مدني

اعتبـار   وقف آن بي، وصف ملكيت پيدا نكند، چه آنكه تا زماني كه مالي.مسبوق به ملكيت باشد
اراضي و اشـياي مباحـه   ملكي بودن اصل بر ، جهدر نتي.)ال وقف اال في ملك(است  و غيرممكن

 .مالكيت اموال را بايد مطابق با اصل دانست، دليل نيزهمين  به.استاستثنا ، وقفيتاست و 
خود بـه نحـوي ايـن     21/3/1365-1512/7اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه شماره 

  بنـابراين بقـاي ايـادي   ، وقفيـت  اصل بر مالكيت است نه، در مورد اموال«: كند نكته را تأييد مي
دليل بـر مالكيـت بـودن رقبـه     ، متصرفين به عنوان مالكيت و استمرار و تداوم تصرفات مالكان

امر وقفيـت مسـجل و   ، كه حسب وقفنامه و داليل مثبته ديگر مگر آن، مورد تصرف خواهد بود
و اعالم آن نياز بـه اثبـات   استثنايي بوده ، حال و ماضي اموال  محرز شود و به هر تقدير وقفيت

 .»قانوني دارد
تصـرف بـه عنـوان      شود كه در تعـارض ميـان امـاره    از مطالب فوق اين نتيجه گرفته مي

مقـدم بـوده و تـرجيح    ، تصرف و مالكيت ملـك   همواره اماره، مالكيت در مقابل ادعاي وقفيت
، وان مالكيـت پنداشـت  توان نافي اماره تصرف بـه عنـ   وقف را نمي  دارد و صرف ادعا يا دعوي

اماره تصـرف كـارآيي خـود را از    ، با اثبات سبق وقف .تحقق عقد وقف اثبات گردد،  مگر آنكه
 .توان بدان استناد جست نمي  دهد و ديگر به عنوان اماره قانوني دست مي

و در ، استصـحاب وقفيـت    با تقابل اماره تصـرف و اصـل    1برخي از اساتيد حقوق مدني
اگر وقفيت سابق محرز گـردد و بـا جريـان      استدالل نمودند كه حتي، ره بر اصلنتيجه قوت اما

                                                                                                                                       
  210ص ، جلد ششم، حقوق مدني، سيد حسن، امامي -1
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به جهت عدم قابليت معارضـه  ، اصل استصحاب هم بتوان آن را تا زمان حاضر باقي فرض كرد
  چـه آنكـه  ، توان اثري بـر اصـل استصـحاب و نفـوذ وقفيـت مترتـب نمـود        نمي، اصل با اماره
بـر اصـل مقـدم      اماره، و همواره در تعارض اين دو »اماره«، است و تصرف »اصل«، استصحاب

   1.بوده و ارجحيت دارد
جانـب  ، نيز به نوعي ديگر و در مبحث مربوط به تعارض وقف و ملك» دكتر لنگرودي«

هرگـاه دو شـخص بـاهم    ، تقاضـاي ثبـت ملـك معـين     مثالً در باب، ملك را ترجيح داده است
  رعايـت يـك اصـل كلـي    ، و ديگري آن را موقوفه بنامدملك خود بداند   اختالف داشته و يكي

كـافي بـراي اثبـات مـدعاي آنـان نباشـد و مرجـع        ، كنـد كـه اگـر مـدارك طـرفين      ايجاب مي
بايـد جانـب ملـك را    ، گـردد   كننده در تقابل ادلّه و اظهارات طرفين مـردد و درمانـده   رسيدگي

خـالف  ، كيت است و وقفيتمل، اصل، زيرا در صورت شك در ملكيت و وقفيت، ترجيح دهد
 2.است  اصل بوده و محتاج به اثبات

  برتري وقفيت بر تصرف -2
دست شخصي  در اينك ولي مسلَم بوده و قابل اثبات باشد، وقفيت آن سابقاً ملكي چنانچه، حال

 در، باشـد  شده منتقل فعلي ذواليد به كه رود احتمال  و نمايد مي مالكانه تصرف، آن در است كه

شناخت و يا اينكه  مالك را» ذواليد« و كرد استناد يد قاعده حاكميت به مي توان آيا، صورتاين 
 آن وقفي وضعيت از را موقوفه نبايد اصوالً، بايد حكم به وقفيت مال نمود؟  در پاسخ بايد گفت

 شود ابخر مثل اينكه مال موقوفه، استثنايي موارد در مگر، انتقال داد و نقل آن را يا و كرد خارج

 آن فروش، نباشد كه در اين صورت ممكن آن از و انتفاع گردد خرابي به منجر كه باشد آن بيم يا

  3.است جايز شرايطي با
 وقف آن اسـت كـه   در اقتضاء، »اماميه فقه« استناد به و» مدني قانون« به موجب، بنابراين

 مانند خرابي خاص مجوز با جز و )مدني قانون 55 ماده(گردد  مي »مقيد«و » حبس«، موقوفه مال

 قـانون » 49«و مطابق اصـل ، شود نمي واقع انتقال مورد، عليهم موقوف بين خونريزي از ترس يا

بـه   و گرفتـه  را موقوفـات  از سوءاسـتفاده  از ناشـي  هـاي  كه ثروت است موظف دولت، اساسي
 اوليه شدن حالت دگرگون بر مبني بينه محكمي و دليل كه زماني تا، بنابراين.رد كند حق صاحب

                                                                                                                                       
 .67ش ، 123ص ، 1380زمستان ، چاپ اول، نشر ميزان، جلد اول، كتاب اثبات و دليل اثبات -1
  .61ش ، 61  ص، 1378سال ، چاپ دوم، گنج دانش، جلد اول، حقوق ثبت، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -2
بيع وقف «: قانون مدني» 88«مطابق ماده .است هشد بيني پيش، باشد مي صحيح وقف بيع كه مواردي، مدني قانون» 349 «و »88«مواد  در -3

در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشـد در صـورتي جـايز اسـت كـه      
ح نيسـت مگـر در   صـحي ، بيع مال وقـف «: همان قانون» 349«و مطابق ماده » .عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود

توليد اختالف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر بـه خرابـي مـال موقوفـه گـردد و همچنـين در        ، موردي كه بين موقوف عليهم
 ».مقرر است، مواردي كه در مبحث راجع به وقف
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، تصـرف  و صـرف يـد   به كه نيست جائز و بود وقفيت بقاء به قائل بايد، نيامده است پيش وقف
 مسـتمره  سيره، عقال بناء كه نحوي فساد تصرف است به، »اصل«، لذا .شناخت مالك را ديگري

 به والام اين قبيل رسد مينظر  به و داند نمي حجت را يدي چنين نيز اخبار اجماعات و مسلمين

 انتقال چون، سابق بودن وقف و تصرف كنوني بين تعارض در، بنابراين.هستند باقي خود وقفيت

   1.دانست مالكيت دليل تصرف را توان نمي، است اصل خالف، وقف تملك و
 و است وقفيت عدم، اموال در اصل اوليه كه بود غافل نبايد، گويند ميبرخي ، با وجود اين

 اينكـه  مگـر ، دانسـت  مالكيـت  دليـل  را تصرف بنابراين بايستي، استطاري  امري، بودن وقف

 خـارج  وقـف  از حالت و عدواناً  بوده موقوفه، شود مال احراز يعني بايد، شود ثابت آن خالف

 چنـين  تـوان  نمـي  و نيست او مالكيت دليل، تصرف متصرف ديگر، حالت دراين كه شده است

 2.داد قرار معامله مورد يا كرد خريداري آن از متصرف را ملكي
ولـي بايـد   ، نيسـت  شده ذكر موارد به منحصر تنها، يد داللت قاعده، الزم به ذكر است كه

، )هـا  گوشـت (لحـوم   بـاب  در ضـمناً . نيسـت  حجـت ،  افراد مشـابه  و سارق يد كه توجه داشت
  .است حلّيت گوشت و تذكيه بر اماره آنها يد، مسلمانان) بازار( سوق قاعده در شك بي :اند گفته

   استصحاب با يد قاعده تعارض :بند دوم
 يقـين  مثالً هرگاه.3است داشته وجود قبالً چيزي كه بقاي به حكم از است عبارت، »استصحاب«

 در كـه  ترديد كنيم حال و شخص خاصي بوده است متعلق به ،گذشته در چيزي كه باشيم داشته

، شـيئ  آن كـه  را بر اين بگـذاريم  فرض خير؟ بايد يا دارد وجود مالكيت او، آن هم از بعد زمان
امـا در تعـارض تصـرف فعلـي و     ، متعلق به مالك سابق است و مالكيت او را استصحاب كنيم

و » تصـرف فعلـي  «عارض بـين  زيرا در ت، تواند مقدم باشد نمياين اصل ، مالكيت سابق ديگري
 را سـابق  لكيـت ما و مقـدم بـدانيم  ، »امـاره يـد  « بـر  را استصـحاب  بخـواهيم  اگر، »استصحاب«

در ، »استصـحاب  اصل«، از طرفي، ماند نميباقي » قاعده يد«براي  موردي ديگر، استصحاب كنيم
، كه اماره بر مالكيت است، تواند بر يد نميوجود نداشته باشد و  اي مواقعي كاربرد دارد كه اماره

 بـه  اينجـا  در كه دارد وجود دالئل ديگري نيز، اصل استصحاب بر تقدم اماره يد در .مقدم باشد

  :كنيم اكتفا مي مورد ذكر دو
 نمـي  تعارضـي ، شـئ  آن فعلـي  مالكيت بر ذواليد داللت و اشياء بر سابق مالكيت بين -1

، اسـت  »اليد ذو«دست  در حاال و بوده كسي  مال قبالً، چيز آن اگر، داشته باشد زيرا وجود تواند

                                                                                                                                       
  كشور عالي ديوان 461 شماره رأي -1
  57شماره ، 1384تير ومرداد، دوره دوم، 48سال ، مجله كانون وكالء، فجستاري در قاعده يد و اماره تصر، مرتضي، حسيني طرقي -2
 .319 ص، پانزدهم چ، 1381، تهران دانشگاه انتشارات، فقه اصول، ابوالحسن، محمدي از نقل به، مرتضي، انصاري -3
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ست به طريق قانوني بـه وي منتقـل شـده    مي كند و ممكن ا اليد ذو مالكيت بر داللت، فعلي يد
همانگونه كه بسـياري از امـوالي    است و اين مالك قبلي است كه بايد خالف آن را ثابت نمايد؛

 .ديگري بوده است قبالً در ملكيت و تصرف، كه اكنون در دست كسي است
مالـك   ار اليـد  ذو، عقال موارد بيشتر چون در، ترديدي ندارند، ذواليد مالكيت در عقال -2

 در نيـز  شارع گردد و مي استصحاب منتفي اصل موضوع، بنابراين با اجراي اين قاعده، دانند مي

  .1دانسته است حجت را قاعده يد، استصحاب تعارض يد و
  تعارض تصرف و اقرار: بند سوم

 هاو بود سابقاً مال مدعي، اقرار نمايد كه ملك، اگر متصرف فعلي«: مدني قانون» 37«مطابق ماده 
خود  تصرف به، مزبور شخص مالكيت ادعاي رد براي تواند مشاراليه نمي صورت اين در، است

 با اين بنابراين. »است شده منتقل او به صحيح ناقل به ملك كه نمايد ثابت اينكه مگر، استناد كند

اصـطالحاً دعـوا منقلـب    (افتـد   مـي عهـده وي   به دعوي اثبات بار و محسوب مدعي، وي، اقرار
دليـل و   بـين  اينجـا  در شود؛ بلكـه  مي اثر تصرفاتش بي، اقرار با، شود تصور اينكه نه، )ودش مي

است و بنابراين اقرار كننده  مقدم، اقرار، ترديد بي و آيد پيش مي تعارض ،يد و اقرار يعني، اماره
ته نظـر  الب، بايد اين ادعا را ثابت نمايد كه مال به طريق مشروع و قانوني به او منتقل شده است

، لذا به هر دليلي كه مالكيت سابق مدعي ثابت شـد ، به اينكه در اقرار خصوصيت خاصي نيست
درسـت اسـت كـه بـين مالكيـت فعلـي       ، انـد  برخي گفته. 2اثر اماره تصرف از بين خواهد رفت

تواند هم مالكيت فعلي  نميليكن اماره تصرف ، متصرف و مالكيت سابق مدعي تعارضي نيست
لـذا در  . ات كند و هم انتقال مال را از مالك سابق به متصرف فعلي ثابـت نمايـد  متصرف را اثب

، مقدم خواهد شد و با استصحاب مالكيت سـابق مـدعي  ، بر تصرف، استصحاب مالكيت، اينجا
مگر اينكه متصرف اثبات نمايد كه ملـك بـا   ، ارزش اثباتي خود را از دست خواهد داد، تصرف

  .بيع و هبه به او انتقال يافته است مانند، يك ناقل صحيح قانوني
دهد در حال حاضر و تا زماني كه خالف آن ثابت  مياست كه نشان  اي اماره، »قاعده يد«

اثر اماره قانوني اين است كه ، به عبارت ديگر. تعلق به متصرف و ذواليد است، مال، نشده است
احتيـاج بـه   ، راين حالت ذواليـد د. كند مي» منقلب«جاي مدعي و مدعي عليه را ، در مقام تنازع

  . اقامه دليل ندارد
لـذا  . شناسـد  مـي ذواليد را مالك ، اماره يد، بنابراين هر گاه ترديد در مالكيت ذواليد شود

اگر حالت سابق داللت بر عدم مالكيت ذواليد داشته و مفاد استصـحاب دال بـر عـدم مالكيـت     
                                                                                                                                       

  .338 ص، همان -1
  .54ص ، 1ج ، حقوق مدني، امامي، ك. ر. اند برخي نظر مخالف داده -2
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دهد كـه مغلـوب قاعـده يـد قـرار       مي استصحاب را در عرض قاعده يد قرار، اين فرض، باشد
   1.گيرد مي

 بينه و يد قاعده تعارض  :بند چهارم
 هستند تعداد شهودي، »بينه« از منظور، فقهي اصطالح در و حجت است و به معناي دليل، »بينه«

انقـالب   از پـس  2.اثبات كنـد  را )جزايي يا مدني( امرحقوقي يك تواند مي آنها شهادت قانوناً كه
ارزش  فاقـد ، معتبـر  اسـناد  برابـر  در )شرعيه بينه (كه شهادت نظر اين »نگهبان شوراي«، ياسالم

 كـدام ، باشـد  داشـته  تعارض )يد (تصرف با بينه حال اگر 3.شرع دانست موازين خالف است را

  است؟  مقدم يك
، قرار دارد و در اين صـورت » ادلّه«چنانچه با شرايط خود انجام شود در زمره ، »شهادت«

 حساب به متصرف مالكيت دليل را آن و جست تمسك، است» اماره«كه » يد« توان به ديگر نمي

 را شـرعي  بينـه  بايـد ، ترتيـب  بـدين . مقـدم اسـت  ، »دليل«، زيرا در تعارض دليل و اماره، آورد

 چـون  مهمـي  شـرايط  البته شهود نيـز بايـد حـائز    .نماييم مقدم، »يد« بر را آن و بدانيم» حجت«

ايمـان و  ، عدالت، عقل، بلوغ، در شاهد«: قانون مدني» 1313«مطابق ماده . باشند يمانا و عدالت
 » .طهارت مولد شرط است

امـا در  ، دانسـته  مالكيـت  دليل را عنوان مالكيت به تصرف، قانون مدني» 35«ماده  هرچند
يله وسـ  بـه  اگـر ، بنـابراين  نشـود؛  ثابـت  خالفـش  كه جايي حجت دانسته تا را يد قاعده، نهايت
بـود و   نخواهـد ، يـد ، اسـت  بوده عدواني ،ذواليد تصرف كه شود ثابت، داليل ساير يا و گواهان

  .4شد خواهد اعتبار و ارزش فاقد، تصرف و سلطه
  مشترك مال بر ايادي تعدد: تكمله

داشـته   تصرف اي مغازه بر نفر سه دارند مثل اينكه تصرف نفر چند، واحد مال بر كه در مواردي
 يـا  مغازه آن مالك، »تساوي« به نفر هرسه، نباشد يك هر مالكيت ميزان بر داير دليلي اگر، باشند

 .افتد حجيت نمي از يد قاعده، اختالف آن هستند و در صورت بروز در موجود اشياء
 بـه  هر كـدام  بر اين است كه اماره، مال واحده در ايادي تعدد كه گويند مي، »فقها« بيشتر

 صورتي در را ايادي از يك هر عقال و مردم نيز، به عالوه 5است؛» مالك«، آن مال از كسر نسبت

                                                                                                                                       
   455ص ، 40ج ، جواهر الكالم، حمد حسنم، نجفي -1
  123 ص، حقوق ترمينولوژي، جعفري لنگرودي -2
 دكتـر  :ك.ر نظريـه  ايـن  نقد مالحظه براي 24/8/1367مورخ 12734 شماره رسمي روزنامه در مندرج نگهبان شوراي نظريه :ك.ر -3

  .بعد به 28 ص، 56 شماره، كانون وكال مجله، كاتوزيان ناصر
  .292 ص، رساله قاعده يد، زيشيرا مكارم -4
 .47ص، القواعد الفقهيه، موسوي بجنوردي -5
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  .شناسند مي، سلطه دارد آن بر كه مالي مالك، مشاع و مساوي به اندازه، نباشد ديگري دليل كه
 چنانچـه  مثالً، ممكن است نيز آن غير و زناشويي و مشترك زندگي در، اجراي اين قاعده

 طلبكاران   يا و 1اختالف شود، مشترك اموال مورد تصرف با ابطهآنان در ر ورثه يا زوجين بين

راه ، تصـرف داشـته باشـند   ، و مديون با چند نفر ديگر بر مال، بردارند مديون اموال از بخواهند
 بـراي  مالكيت دليل فقدان كه در صورت است اين اختالف اين رفع و منطقي براي عادالنه حل

 طلبكـارش  يـا  و او ورثـه  يا) زوج(مرد  به، است مردان مخصوص كه در زندگي اموالي، هريك

گـردد و   تلقي) زوجه(زن  به متعلق، است زنان جنس استعمال مورد عادتاً اموالي كه و شود داده
 البتـه اگـر امـوال    .محكوم به اشتراك و بالمناصفه باشـد ، اموالي كه مورد تصرف اشتراكي باشد

 خالف، ديگر طرف كه اين مگر، است» اليد ذو« ق بهمتعل، باشد طرفين از يكي تصرف در مذكور

 خالف چنانچه، موارد اين همه در و زوجين خواهد بود به متعلق بالمناصفه، ثابت كند والّا را آن

   .شود مي عمل بدان، ثابت شود آن
الزم  رسمي اسناد مفاد اجراي نامه وآيين مدني احكام اجراي قانون» 63«ماده در روش اين

مورد عمل واقع شـده اسـت   »  79«ماده در اجرايي عمليات از شكايت به طرز رسيدگي و االجرا
و آنچه  شوهر ملك، است مردان مورد استعمال عادتاً كه آنچه اثاث البيت از« :شده است مقرر كه

، شـد  خواهد محسوب زوجين بين عادتاً مورد استعمال زنان است ملك زوجه و مابقي مشترك
 كار يا زندگي هم با نفر چند يا دو فوق در مواردي كه ترتيب»  .ابت شودخالف آن ث اينكه مگر

  .جاري است، نيز مغازه يك در نفر كاسب چند يا خوابگاه يك در دانشجو نفر چند مثل، كنند مي
  

  اسباب تملك  : ششممبحث 
، شـود را ذكـر كـرده اسـت     مـي برخي از مواردي كه باعث تملـك  ، »140«قانون مدني در ماده 

 -2به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه    -1  :شود ميتملك حاصل «: ابق اين مادهمط
در خصوص احياء اراضـي  » به ارث -4به وسيله اخذ به شفعه   -3به وسيله عقود و تعهدات  
  .قبالً به تفصيل بيان شد، موات و حيازت اشياء مباحه

  عقود و تعهدات: گفتار اول
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند « :را چنين تعريف كرده است» عقد«، يقانون مدن» 183«ماده

بنـابراين  » .تعهد به امري نماينـد و مـورد قبـول آنهـا باشـد     ، نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر

                                                                                                                                       
 حكـم  راحتـي  بـه  توان نمي، ليكن .است او به متعلق و زن جهيزيه از اثاثيه منزل اكثر كه شود مي مشاهده جوان هاي خانواده در، امروزه -1

چـه  ، زيـرا  .نمايـد  ثابت را امر اين خالف بايستي هر عنداالقتضاءشو و باشد مي زوجه آن از، مشترك زندگي موجود در اموال تمامي كه كرد
  .پذير نيست امكان راحتي به، زوجه اموال از آن تفكيك و كه تشخيص دارد مشترك زندگي در خود از اموالي نيز زوج بسا
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پذيرفتن عقـد بـه عنـوان يكـي از     . آيد ميرابطه حقوقي بين دو يا چند نفر بوجود ، بوسيله عقد
بـه  ، در فرهنگ حقوقي ايـران . است» اصل حاكميت اراده«ناشي از ، اسباب ايجاد تملك و حق

سبب ايجـاد  ، عقد. شود ميتنها از عقد و قرارداد حاصل ، تعهد، پيروي از عقيده حاكميت اراده
عبارت از اين اسـت  ، تعهد در اصطالح حقوقي: اند برخي گفته. 1مسبب آن است، تعهد و تعهد
انجام امـر يـا خـودداري از انجـام     » واقعه حقوقي«يا » يعمل حقوق«در نتيجه يك ، كه شخصي

  . 2تعهد نتيجه و معلول عقد يا ايقاع يا واقعه حقوقي است، بنابراين. امري را به عهده گيرد
است كه اثر حقوقي دارد كـه اگـر در اثـر توافـق دو اراده      اي اعالم اراده، »عمل حقوقي«

مثـل  ، شـود  ميناميده » ايقاع«، اراي اثر حقوقي باشدد، و اگر در اثر اعالم يك اراده» عقد«باشد 
واقعـه  «لـيكن  . اخـذ بـه شـفعه   ، ابـراء ، طالق، فسخ، احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

مثل مردن و يا آثار و نتـايج آن ارادي  ، ارادي نيست، واقعه ايست كه يا خود آن واقعه، »حقوقي
جبـران خسـارت را بـر اتـالف كننـده تحميـل       اثـر  ، مثل اتالف مال ديگري كه قـانون ، نيست

عقـد و قـرارداد ميدانـد ولـي     ، سرچشمه اصلي تعهـد را ، اگر چه» قانون مدني ايران«. نمايد مي
مورد بررسي قـرار داده  » الزامات خارج از قرارداد«يز تحت عنوان تعهدات خارج از قرارداد را ن

  . است
  شفعه : گفتار دوم
بين دو نفر مشـترك باشـد   ، هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي« :قانون مدني» 808«مطابق ماده

شريك ديگـر حـق   ، حصة خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند، و يكي از دو شريك
. را تملـك كنـد  ) فروخته شده ( دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه 

الزم است » اخذ به شفعه«بنابراين براي » .گويند مياين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع 
   :كه

. حقي است استثنايي كه بـه زمـين اختصـاص دارد   ، حق شفعه. غير منقول باشد، مال -1
زيرا اگر چه بـر  . آيد قانون مدني برمي» 809«و » 808«اين شرط به روشني از جمع احكام مواد 

، »809«ولي به موجـب مـاده   ، ير منقول باشدمال بايد غ ، براي ايجاد حق شفعه» 808«طبق ماده 
حـق شـفعه    ، بنـابراين » حق شفعه نخواهـد بـود  ، هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود«

  . شود كه حصه مشاعي از زمين با شرايط مقرر فروخته شود هنگامي ايجاد مي
، فعهمقصود از قابل تقسيم بودن اين است كه مال موضوع حق شـ . قابل تقسيم باشد -2

قابل تقسيم بودن مال با توجه ، با وجود اين. قابل تقسيم باشد، از نظر قانون يا عرف يا طبع مال
                                                                                                                                       

  .  58ص ، 1390، انتشارات دانشگاه امام صادق، حقوق تعهدات و قراردادها، حميد، بهرامي احمدي -1
  . 214ص ، جلد اول، دوره مقدماتي حقوق مدني، صفايي -2
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از نظر قانون نيز قابل تقسـيم  ) زمين(به طبيعت آن مال و عرف كافي نيست و بايد مال مشترك 
، لي قـانون آن را قابل تقسيم بداند و، بنابراين هرگاه عرف با توجه به طبيعت مال مشترك. باشد

براي ، حصه مشاع خود را به ثالثي بفروشد، تقسيم آن را ممنوع اعالم كند و يكي از دو شريك
  .شود حق شفعه ايجاد نمي، شريك ديگر

بـا هـم شـريك    ) بيش از دو نفـر (هر گاه چند نفر . عده شركاء بيش از دو نفر نباشد -3
  .شود حق شفعه ايجاد نمي، ديگربراي شريكان ، حصه خود را بفروشد، باشند و يكي از آنها

يكي ، لذا هرگاه پس از افراز حصه مشاع. باشد» مشاع«بايد ، ملك موضوع حق شفعه -4
اگـر  ، شـود  براي ديگري حق شفعه ايجاد نمي، مال مفروز خود را به ثالثي بفروشد، از دو مالك

ب هـم جـواري دو   به سب، حق شفعه، بنابراين. چه دو ملك در جوار يكديگر قرار گرفته باشند
  .شود ملك و همسايگي مالكان ايجاد نمي

عقـد  «، بايد، شود ملكيت حصه مشاع به ثالث منتقل مي، ـ عمل حقوقي كه به سبب آن5
شريك حصـه خـود را بـا عقـد صـلح يـا معاوضـه يـا وصـيت يـا           ، بنابراين هرگاه. باشد» بيع

مطـابق   1.شـود  ايجاد نمي  شفعهحق ، براي شريك او، قراردادهاي خصوصي به ثالثي منتقل كند
حـق  ، بنابراين» .هر چند در مقام بيع باشد، حق شفعه در صلح نيست«: قانون مدني» 759«ماده 

حق شفعه خود را اعمال ، اگر شفيع. است» شفيع«شفعه يكي از موارد ايجاد حق مالكيت براي 
آيـد و   مييت شفيع در در مقابل پرداخت ثمن قراردادي به مالك، سهم فروخته شده شريك، كند

مالكيـت خريـدار را از بـين    ، لذا حق شفعه. كند ميايجاد حق مالكيت ، بدين وسيله براي شفيع
. خواهـد بـود  » باطـل «معاملـه  ، مال مورد نظر را به ديگري فروخته باشد، برد و اگر خريدار مي

از آن و بعـد از  هر معاملـه را كـه مشـتري قبـل     ، اخذ به شفعه« :قانون مدني» 816«مطابق ماده 
 :همـان قـانون  » 819«و بموجـب مـاده  » .كنـد  ميعقدبيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل 

مـال  ، در صورتي كـه منفصـل باشـد   ، شود ميدر مبيع حاصل ، نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه«
يا تواند بنايي را كه كرده  ميولي مشتري ، مال شفيع است، مشتري و در صورتي كه متصل باشد

  » .درختي را كه كاشته قلع كند
  ارث : گفتار سوم

بعـد از مـرگ او بـه    ، يكي ديگر از اسباب تملك است كه به موجب آن امـوال شـخص  » ارث«
  :خويشاوندان هر شخص بر دو دسته هستند. خويشاوندان او ميرسد

  .گويند» اقرباء نسبي«خويشاونداني كه از طريق خون به وي بستگي دارند كه  -1

                                                                                                                                       
  به بعد 26ص ، 1391سال ، نشر دادگستر، تهران، وصيت وارث) حق شفعه(حقوق مدني  ، سيد مرتضي، قاسم زاده -1



 حقوق اموال و مالكيت     196

گفتـه  » اقرباي سـببي «ويشاونداني كه از طريق ازدواج به شخص وابسته هستند كه خ -2
  .شود مي

  :اند سه طبقه، برند ميارث ، اشخاصي كه به موجب نسب« :قانون مدني» 862«مطابق ماده
اعمـام و   -3اجـداد و بـرادر و خـواهر و اوالد آنهـا       -2پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد   -1

فقط زن و شـوهر از هـم ارث   ، در بين اقرباي سببي نيز» .ل و خاالت و اوالد آنهاعمات و اخوا
، برنـد  از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي« :قانون مدني» 864«بموجب ماده. برند مي

همـان  » 868«البتـه مطـابق مـاده    » .هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد
مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه ، شود نميت به تركه متوفي مستقر مالكيت ورثه نسب«: قانون

منظور از حقوق و ديون از جمله هزينه كفن و دفن و تجهيز متـوفي  » .به تركه ميت تعلق گرفته
، بـراي تمـام ديـون   ، اگر تركه. باشد ميمتوفي  هاي ضروري و پرداخت بدهي هاي و ساير هزينه

البته همه بسـتانكاران در يـك   . شود ميبه نسبت طلب آنها تقسيم كافي نباشد مابين بستانكاران 
، به وصاياي او عمل خواهد شد كه نسبت به اموال، پس از پرداخت ديون متوفي. رديف نيستند

طلبكـاران نسـبت بـه    . 1تا ثلث تركه معتبر است و وصيت زايد بر ثلث را ورثه بايد اجازه دهند
معامالتي كه وراث قبـل از اداي ديـون مـورث انجـام     . نندك پيدا مي» حق عيني«يك نوع ، تركه
ديون را رد كرده باشند به معنـي اعـراض و صـرف    ، اگر ورثه 2.خواهد بود» غير نافذ«، دهند مي

يـر  بموجب ذيـل اخ . بلكه به معني عدم مداخله در تصفيه تركه است، نظر كردن از تركه نيست
  » .مال ورثه خواهد بود، زايدي بماند، يون متوفيليكن اگر از د«: قانون امور حسبي» 254«ماده

  

                                                                                                                                       
  . مباحث تفصيلي عقود و تعهدات و شفعه و ارث در ساير دروس حقوق مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت -1
معـامالت  ، مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است، معامالتي نمايند، هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه«: قانون مدني» 871«ده مطابق ما -2

  ».توانند آن را بر هم زنند مزبوره نافذ نبوده و ديان مي



  
  
  
  
  

  خاص و ويژه هاي مالكيت: چهارمفصل 

  
بوجـود   هايي مالكيت، روز افزون اجتماعي و صنعتي و مقتضيات زمان هاي با توجه به پيشرفت

ز دو عنـوان ا ، سنتي قابل تطبيق نيستند؛ در اين فصل هاي كه با تعاريف و مباني مالكيت اند آمده
  .دهيم ميرا مورد بررسي قرار  ها اين مالكيت

  
  مالكيت فكري: مبحث اول

حق (امروزه حقوقي وجود دارند كه كامالً بر عين معين مادي، با گسترش علم و مفاهيم حقوقي
يـا  » حقـوق فكـري  «، قابل اعمال نيستند؛ به اينگونه حقوق) ديني( و بر حقوق شخصي ) عيني

  .1گويند» معنوي«
  مفهوم وماهيت حق فكري و معنوي :گفتار اول
حاصل تراوشات فكري و محصول ابتكارات ذهني انسان است؛ حق تـاليف كتـاب   ، اين حقوق

از اينگونـه  ...حق بر اسـم تجـاري و  ، حق اختراع، طرح، موزيك، حق نقاشي يك تابلو، يا مقاله
ي ارزش حقوقي اسـت كـه دارا  ، منظور از حقوق فكري«: بر اساس يك تعريف. حقوق هستند

موضوع اين حقوق در واقع اثر فكري انسـان   .شيء مادي نيست، اقتصادي است و موضوع آنها
حق تاجر نسبت بـه نـام تجـاري و    ، حق مخترع، شامل حق مؤلف و هنرمند، اين حقوق. است

  2»عالئم صنعتي و تجارتي و حق سرقفلي است
معنـوي بـا   فكـري و  قوق ماهيت ح، :برخي معتقدند، اما در تعيين ماهيت اينگونه حقوق

و بايد دسـته سـومي بـه نـام     ، هيچ يك از حقوق عيني و ديني به طور كامل قابل انطباق نيست

                                                                                                                                       
1- Les droits intellectuels - droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.  

مقاالتي درباره حقوق مـدني  ، مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، سيدحسين، صفايي -2
   68، ص چاپ اول، 1375، ميزان، تهران، و حقوق تطبيقي
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، ديگر با توسعه در مفهوم حق عيني برخيدر مقابل  1نمودرا اضافه  »معنوي« و» فكري حقوق«
   2.دانند مي »حق عيني« نوعي حقوق معنوي را

قابل فروش وتقويم بـه  ، بعد مادي آنها، بعد هستند اين حقوق داراي دو، به نظرمي رسد
حـق  «، هم جنبه مالي و هم جنبه غير مالي دارد، حق پديدآورنده اثر فكريبنابراين  3پول است؛

مثل حق تماميت اثر ( »حق غير مالي«و  )مثل حق تكثير اثر ادبي يا توليد كاالي اختراعي( »مالي
بنـابراين در  ، هيچگاه قابـل فـروش يـا واگـذاري نيسـت     ، ربعد معنوي اث). يا حق واليت بر اثر

اختيار انتفاع انحصـاري از  ، حقوقي است كه به صاحب آن«: بايد گفت» حقوق معنوي«تعريف 
تواند اثر فكري ديگران را به نـام   نميبنابراين هيچكس  4،»دهد ميفعاليت فكر و ابتكار انسان را 

  .گيرد ميتحت تعقيب قرار » سرقت ادبي«عنوان به ، خود منتشر نمايد و در غير اينصورت
حقـوق  » 3«در مـاده  ، )1348مصـوب سـال   (مصنفان و هنرمندان ، قانون حمايت مولفان

همچنـين از  ، پديد آورندگان را شامل حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر دانسته است
تكثير كتـب و نشـريات و    و قانون ترجمه و) 1348مصوب (به قانون  11و  10ارجاعات مواد 

شود كه حقوق مترجم و پديد آورندگان آثـار صـوتي    ميمشخص ، )1352مصوب (آثار صوتي
 اي در قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانـه . شامل دو بعد معنوي و مادي است

نرم افزار حق بهره برداري مادي و معنوي را براي پديد آورنده ، »اول«در ماده ) 1379مصوب (
  . شناسد ميبه رسميت 

پديد آورندگان اين است كـه محـدود بـه زمـان و مكـان      » حقوق معنوي« هاي از ويژگي
همچنين وابسته بـودن بـه شـخص پديـد آورنـده و قابـل       ، معين نيست و غيرقابل انتقال است
داراي حـق  ، آن اسـت؛ از طـرف ديگـر پديـد آورنـده      هـاي  توقيف نبودن آن از ديگر ويژگـي 

حق نشر و تكثير و انعقاد قرارداد بـا ناشـر و   ، حصاري هر گونه بهره برداري مالي از اثر استان
حـق اسـتفاده از پـاداش و    ، حق اقتباس و تلخيص و تبـديل ، حق ترجمه، دريافت حق التأليف

جايزه از مظاهر مادي بودن اين حقوق است و لذا حقوق مالكيت فكري داراي ماهيتي دوگانـه  
  .5است

                                                                                                                                       
  15، ص 1385تراعات، تهران، ميزان، حقوق اخ، سيد حسن، حسينيمير -1
  25ص، 6حقوق مدني ، سيد مهدي، شهيدي -2
و مراد ايـن اسـت كـه سـود     » باشد مي X متعلق به انتشارات، حقوق مادي اين اثر« : نويسند ميهمچنانكه  در پشت جلد برخي كتب  -3

  .است xمتعلق به انتشارات ، ناشي از فروش اين كتاب
  24ص، 14ش، اموال و مالكيت، كاتوزيان -4
توضيح اينكه در قانون حمايت حقـوق  . 1388، انتشارات سمت، حقوق مالكيت ادبي و هنري، ستار، زركالم :ك.جهت اطالع بيشتر ر -5

، مصـنف ، كه هـر هنرمنـد   اي هنبه گو، تواند صاحب حق معنوي باشد معرفي كرده است ميا پديد آورنده اثر را كه ابتد، انفنصمولفان و م
آثـار مـورد حمايـت را مـورد      »2« در مـاده  . كنـد  مـي اثري را توليد ، مولف را در قالب پديد آورنده شناخته است كه با ابتكار و خالقيت
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قابل نقل و انتقال به صورت معوض يا مجـاني و همچنـين   ، پديد آورنده» ماديحقوق «
از طرف ديگر حقوق مـادي پديـد آورنـده در طـول     . قابل انتقال از طريق ارث و وصيت است

از تاريخ مـرگ متعلـق   » سي سال«حيات او باقي است و بعد از مرگ پديد آورنده نيز به مدت 
اگر وارث يا . ق به موجب وصيت به او منتقل شده استبه وارث يا شخصي است كه اين حقو

اين حقوق براي همان مدت بـه منظـور   ، موصي له براي بهره برداري از اثر وجود نداشته باشد
؛ ) 12مـاده  .( استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي قـرار خواهـد گرفـت    

، قت است و بعد از مدتي بهره بـرداري نوعاً مو، فكري وهنري هاي حقوق مالي صاحب آفريده
  1.گردد مياستفاده همگاني از اثر مجاز 
، گيرد تعلق مي... حقوقي كه به مخترع و صاحب عالمت تجاري و، اما براي دانستن اينكه

ارائه شـده اسـت اشـاره     در اين خصوصهايي كه  به مهمترين نظريهاست؟ بايد چه نوع حقي 
لـف  ؤكه حق م: قرار داده و معتقدند »حقوق كار«چهارچوب  حقوق معنوي را در، برخي :كنيم

شايسته دريافت مـزد بـراي كـار    ، ناشي از كار آنان است و پديدآورندگان آثار فكري، و مخترع
نتيجه خالقيت ، چرا كه اثر فكري، امروزه طرفداران چنداني ندارد، اين مبنا. فكري خود هستند

  2.كار ساده انسان ونه و ابتكار فكري پديدآورنده آن است
در ايـن ديـدگاه محـور اصـلي     د؛ داننـ  مياين حقوق را ناشي از شخصيت انسان ، برخي

ت أه نشـ اثر فكري از شخصيت پديدآورند، بر اساس اين ديدگاه. است» شخصيت پديدآورنده«
  3.گيرد مي

اين است كه حق صـاحب  ، كه امروزه نيز طرفداران زيادي دارد، از مهمترين نظرياتاما 
از اين رو حقوقدانان بسـياري بـر ايـن مطلـب     . اثر فكري به عنوان نوعي مالكيت شناخته شود

                                                                                                                                       
شعر و ترانه و ، كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري :شناسايي قرار داده است كه عبارتند از

نمـايش يـا    هـاي  اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه. سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد
نقاشي و تصوير و طرح ، اثر موسيقي، ب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشدپرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتي

اثـر ابتكـاري مربـوط بـه     ، اثـر عكاسـي  ، اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان، )مجسمه(هر گونه پيكره ، و نقش و نقشه جغرافيايي
  ...اثر فني ابداعي و ابتكاري، هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي يا گليم

حق ، )1386مصوب (صنعتي و عالئم تجاري  هاي طرح، قانون ثبت اختراعات» 28«از ماده » د«و بند » 16«به موجب ماده ، براي مثال -1
قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر »  5« به موجب ماده .دوام دارد، سال 15سال و طرح صنعتي پس از  20اختراع براي مدت 

، قانون حمايت حقـوق مولفـان  » 16، 13، 12«همچنين با استناد به مواد. ين محدوديت پيش بيني شده استمنيز ه) 1382مصوب(و نهال 
تـا  ، )1379مصـوب  ( اي ادبي و هنري و همچنين قانون حمايت از پديد آورندگان نـرم افزارهـاي رايانـه   ، آثار علمي، مصنفان و هنرمندان

در خصوص عالمت تجاري نيزچنانچه . گردد ميبوده و سپس استفاده از آن براي همگان مجاز  به نفع آفريننده قابل حمايت، مدت معيني
تواننـد آن عالئـم تجـاري را     مـي گردد و ديگران  مياين حق زائل ، آن عالمت را پس از انقضاء مدت معيني تمديد ننمايد، دارنده عالمت

  . تحت شرايطي به نام خود نمايند
  65ص ، هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانمالكيت ادبي و ، صفايي -2
  283ص ، مباني مالكيت فكري، محمود، حكمت نيا -3
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. سـت ا» مقدس ترين نوع مالكيت«مالكيت ادبي  :گفته است »المارتين«از جمله ، اند كيد كردهأت
كسي است كه مملوك را بوجـود آورده باشـد و   ، زيرا گفتيم كه مالك، اين نظر قابل دفاع است

تـوانيم از   مـي ، يمراگر اين نظريـه را بپـذي   .مخلوق ذهن هنرمند يا مخترع است، عمده اين آثار
 »هـاي فكـري   آفرينش«در خصوص ) قانون خاص فقداندر صورت (مقررات عمومي مالكيت 

، طرفداران ديدگاه مالكيتليكن ، گرفته است اين ديدگاه نيز مورد انتقاد قراراگرچه .استفاده كنيم
نظرات ديگري نيز در ماهيت اين حقـوق   1.ضمن پاسخ به اين ايرادات بر نظر خود تاكيد دارند

محـض و  ، انحصـاري ، توجه داشته باشيم كه بعد معنوي مالكيتهـاي فكـري   2.مطرح شده است
  .رود و قابل انتقال و اسقاط نيست نميمالك هم از بين  دائمي است و به فوت

  3مصاديق حقوق مالكيت فكري و معنوي: گفتار دوم
رمان و تـأليف علمـي و گـاه    ، مثل كتاب، گاه ناشي از فكر و ذهن انسان است» حقوق معنوي«

البته آن هم (  4حق كسب و پيشه و تجارت، مثل حق سرقفلي، ناشي از تجارت و خدمت است
انحصـاراً در  ، با توجه بـه اينكـه ايـن حقـوق    ). شود ميطور غير مستقيم از فكر انسان ناشي  به

، چراكه انسـان .گويند مينيز ، »صنعتي، هنري، حق مالكيت ادبي«اختيار صاحب آن است به آنها 
 اي وسيله، اي به عنوان مثال صاحب حرفه. كند مينوعي تعلق شبيه به مالكيت نسبت به آنها پيدا 

، كند كه با آن كار را با سهولت وسرعت بيشتر انجـام دهـد؛ ايـن ابتكـار يـا اختـراع       ميتراع اخ
باشد كه به راحتي آن را در اختيـار ديگـران    ميحاصل تالش چندين سال تجربه و زحمت وي 

                                                                                                                                       
  65، ص حقوق مدني، صفايي به نقل از -1
قي همچون توانيم با استفاده از برخي قواعد اخال مي معتقد است، بر نزديكي حقوق و اخالق تاكيد داردكه  »ژرژ ريپر«همچون  برخي -2

حكمت (براي اثبات حقوق مالكيت فكري استفاده نماييم ، قاعده دارا شدن ناعادالنه و برخي عناوين اخالقي همچون رقابت غير منصفانه
بـه همـين    ).325ص ، چـاپ دوم ، 1387، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، تهران، مباني مالكيت فكري، محمود، نيا

برخي از مبناي قرارداد اجتماعي براي توجيه نظام مالكيت فكـري اسـتفاده   .ن از برخي ديگر از عناوين اخالقي استفاده كردتوا صورت مي
را قـرارداد اجتمـاعي    ناشي از قـرارداد  حق هنگام شمارش مباني توجيه مالكيت فكري يكي از مباني »استرلينگ«به عنوان مثال . اند نموده
كنـد كـه در آن هنرمنـدان مبتكـر      اي را فـراهم مـي   زمينه، اجتماع. ي ميان پديدآورنده اثر و اجتماع استحق« :نويسد وي مي. است شمرده

  .)341ص ، همان(» .كند در ازاي آن پاداش دريافت مي، در عوض نيز پديدآورنده اثر خود را به اجتماع داده، پرورش يابند
ذهني و عقالنـي و  ، هم به معناي فكري» Intellectual«از آنجاكه واژه  .باشد مي »Intellectual property«اصطالح مالكيت فكري معادل  -3

هم به معناي حق مالكيت و هم به معناي مال و شيء مورد معامله ترجمه ، propertyهم به معناي معنوي و نامحسوس و غير مادي و واژه 
حكمـت  (. ترجمه شده است، مالكيت غير، مادي ني و مالكيت فكريمالكيت ذه، مالكيت معنوي، لذا اين عبارت به اموال مادي، شود مي
    .)29ص ، چاپ دوم، 1387، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، تهران، مباني مالكيت فكري، محمود، نيا
 »1376«در قـانون سـال   ، بـود  كه در سابق در قانون  روابط موجر و مستاجر مورد تاييد قرار گرفتـه ) ونه سرقفلي( حق كسب و پيشه -4

 .ديگر حق كسب و پيشه موضـوعيت نـدارد  »1376«طبق قانون ، مبني بر غير شرعي بودن آن) ره(پيش بيني نشد و با توجه به فتواي امام 
حقـي  ، حـق كسـب و پيشـه   .  تواند حق كسب و پيشه مطالبه كنـد  ميتنظيم شده باشد مستاجر »1376«كه در قبل از سال  هايي تنها اجاره

اين ، باشد ميسبب مرغوبيت ملك شده و از اين باب مستحق مبلغي ، كند به دليل مدتي كه در ملك مستقر بوده مياست كه مستاجر ادعا 
  . حق با حق سرقفلي كه اكنون نيز رايج است تفاوت دارد
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  1.گذارد نمي
  مباني فقهي حقوق مالكيت فكري: گفتار سوم

. شـمرده مـى شـود   » مال«، كرى باشد يا يدىخواه ف، عمل و كار انسانهمانگونه كه اشاره شد 
بـر  » مـال «عنوان ، است و بى شك »كار فكرى« نوعي، نيز مشابه آن التأليف و حقوق  پس حقّ

، افـزون بـر آن  . پديدآورنـدگان اسـت   انتظارنخستين ، عايت امانت علمىر .مى شوداطالق آن 
اختالفـاتي نيـز وجـود    ، خصوص اما در اين 2.اند دانسته سرقت ادبى را حرام، »فقهاء«برخى از 

   .مختلف است» فقهاء«نظرات ، دارد و در خصوص حق التأليف
  طرفداران عدم مشروعيت: بند اول
حق (اين مطلب كه  صرف نشر كتاب و ثبت، :دانند و معتقدند نميحق تأليف را مشروع ، برخي

يجاد نمى كند و او ا براى مالكيتي هيچ گونه حق) چاپ و تقليد براى صاحب اثر محفوظ است
توانند آن را چاپ كنند و از آن تقليـد   ديگران مى، در نتيجه. پيمانى با ديگران شمرده نمى شود

سـلب تسـلط    عدم جواز، اين عده دليل .نمى تواند بازدارد او را از اين كار، نمايند و هيچ كس
و مـى   مى شـود مالك آن  كتابى مى خردكه  كسى زيرا. است شرط مردم بر اموالشان قيد و بى

انتشار و تقليد و اگـر او  : مانند، داشته باشد درآن» تسليط«تواند هرگونه تصرفى به حكم قاعده 
  3.خواهد بود »تسليط«و پيمانى بازدارند خالف قاعده  بى هيچ قرارداد، را از برخى تصرفات

: انـد  نيز در خصوص حق تاليف و اختراع  وامثال آن اعـالم كـرده  » فقهاء«برخي ديگر از 

                                                                                                                                       
انتشار وآموزش آن است و بر عالم واجـب  زكات علم  اند منقول است كه فرموده) ص(انحصاري در علم نيست و از پيامبر ، در اسالم -1

، آمدنـد  مـي وقتي اروپاييـان بـه ايـران و كشـورهاي اسـالمي      ، »قرون وسطي«علم را نشر و گسترش داده و به ديگران بياموزد؛ در ، است
پانصد هزار اثر خطـي   دادند و اكنون طبق آمار حدود ميآخرين علوم و دستاوردهاي خود را به طور رايگان در اختيار آنان قرار ، مسلمين

ولي اكنون آنها نه تنهـا آن را  ، وجود دارد.. رياضي و فلسفه و، هندسه، دارو شناسي، پزشكي هاي آنها از مسلمين در زمينه هاي در كتابخانه
  . كنند ميبلكه از رسيدن آنان به علم نيز جلوگيري ، دهند نميبه راحتي در اختيار سايرين قرار 

ابانـه عـن سـرقات المتنبـى نوشـته عميـدى       .(اسـت  ت هاى ادبى بسيار شده و كتاب هايى در اين باره نوشته شـده سرق نمونهاز اين  -2
  ).ق.هـ911(و الفارق بين المصنف والسارق نوشته سيوطى ) ق.هـ859(حجه  و الحجه فى سرقات بن) ق.هـ433(
از نظر  …اختراع كرد حق انحصار هم دارد؟  ست كه اگر كسىمنطق فطرى واقعاً اين سؤال مطرح ا از نظر گويند ميبرخى از محققان  -3

انتشـارات سـيد   ، مسئله مالكيت، محمد حسين، بهشتي( نفى استفاده از ديگران در اين حد نداريم در مالكيت دليل فطرى بر، منطق فطرى
نيز مسئله از موضوعات ارتكـازى عقـال    دليلى بر ثبوت اين حق از جانب شارع نداريم و :و به گفته يكى ديگر از محققان) 73ص، جمال

كتـاب افـزون بـر كتـاب      عقال با ارتكازشان اين مسئله را تأييد نمى كنند كه ناشر تنها به دليل چـاپ  زيرا، نيست تا شارع آن را امضا كند
 ق تقليد و اقتباس نمـى بازداشتن مردم را از ح، چنان كه عقال، داشته باشد بيرونى كه موجود است و ملك او شمرده مى شود حقى ديگر

تقليد از صنايع و استفاده از ، عقال. صناعاتش تقليد مى كند اختراعات و، اعمال، ءزيرا انسان بنابر خلقت و فطرتش در تمامى اشيا، پذيرند
چـاپ  . ناگزير از اجـازه ايشـان شـوند    اعمال گذشتگان را هرگزتصرف در حقوق مردم نمى شمرند تا براى اين تصرفات ثمرات فكرى و

ق .هــ 1403، قـم ، چـاپ اول ، چـاپ خانـه خيـام   ، مسـتند تحريـر الوسـيله   ، احمـد ، مطهـري . (كتاب نيز از اين سيره عقاليى جدا نيست
ضـررهاى   ايجـاد تقليد و تحريف تأليفـات و تصـنيفات ديگـران و    ، انتشار آيا بر انگيز است؟ اما توجيهات شارحان تأمل ).187و186ص

نيافتن حكم شـرعى بـر جـواز    ، با منطق سازگار است؟ همچنين چگونه و علمى آنان اشتن تالش هاى فكرىمادى و معنوى و ناديده انگ
  ؟شود ميموجب نبودن آن مسئله را  جايز، مسئله اى
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برخى از آثارى كه بر ايـن حقـوق    هرچند ترتب، مشروعيت حقوق مذكوره را ثابت نمى دانيم
 1.پذير است به طور شرط ضمن عقد امكان، مترتب مى گردد

كه آنها مدعى هستند ايـن حـق از جانـب    بايد گفت ، در خصوص علت مخالفت ايشان
مقدس مسائلى را كه عرف خـاص  شارع اگر : مى گويند و است و شناسايي نشده ءامضا، شارع
در دسـت   دليلـي هـيچ   ) برخالف حقوق مـادي (و ، است معتبر، كرد ءامضا، پايبند استبر آن 
  2.را امضا كرده است »حق معنوى«شارع : تا بواسطه آن بتوان گفت نيست

  موافقان مشروعيت: بند دوم
، استحترام به مال مسلمان درباره اداليلي كه  از، ياد شده هاي ضمن اشكال به تحليل، موافقان

مثـل  ، شـده برشـمرده   مـال  در تعريف »حقوق اسالم«هايى كه در  مالك، :بهره برده و معتقدند
چـرا  ، نباشـد » مال«تأليف  حق اگر، بر حق التأليف صادق است از طرفي، تقويم پذيرى به پول
 3شرط درستى معامالت است؟، در حالى كه ماليتده است؛ معامله آن پذيرفته ش

حـق  ، مالـك كاغـذ و قلـم   . كتاب تعلق دارد به مؤلّف امتياز«: مى فرمايد »شهيد مطهرى«
اما حق ندارد با كاغذ ، براى مطالعه خود نسخه اى استنساخ كند دارد از روى نسخه ملكى خود

هزار نسخه از روى نسخه خود چاپ كند و به فروش ، چاپى و ماشين خود و مركب و حروف
اين ، ولى ماشين اين حق را ايجاد كرده است، حقّ التأليف نبود، چاپ نبود قديم كه در. برساند

، مشـابه حـق اختـراع و حقـوق    ، التأليف حقّ :معتقدندايشان  .4»شناسد عتبر مىمحق را اجتماع 
هـيچ  ، اعتبار جامعه پديد آمـده اسـت و شـرعى دانسـتن آن     هب كه اند »مالى وقحق« از گونه اى

نامشروع دانستن آن كه به ظلم و اجحاف بـه مؤلّـف و مختـرع مـى      برخالف؛ مفسده اى ندارد
 جـايز مـى  ، جزئـي خريدار كتاب را براى مطالعـه واستنسـاخ    برداريبهره ، ايشان البته .انجامد

، برخي فقهاي ديگر نيز به وجود چنين حقـي  5.اما چاپ و تكثير آن را مجاز نمى دانند، شمرند
  .6تاكيد دارند

                                                                                                                                       
مه اول، فصـلنا ، انتشارات مدرسه عالي شـهيد مطهـري  ، مجله رهنمون، حق التاليف در فقه تطبيقي، به نقل از شفايي، صافي گلپايگاني -1

  119ص
  141ص، 2ش 1381، مجله دانش پژوهان به نقل از، ابوالقاسم، گرجي -2
  331ص.ق.هـ1414چاپ اول قم ، نشر مكتبه سيستانى، قاعده الضرر والضرار، سيد علي، سيستاني -3
و ارزش اشـيا   تمالي«:دنمى فرماي »مرعشى ...آيه ا«. 134ص، ش.هـ1368، انتشارات صدرا، نظرى به اقتصاد اسالمى، مرتضي، مطهري -4

شرعاً معتبـر و    حقوق مذكوره، در مسئله فوق  بنابراين. وجود ندارد از ناحيه شارع مقدس اسالم محدوديتي از اعتبارات عقاليى است و
ظـر  حق شرعى و قـانونى اسـت و از ن  ، طبع تأليف و اختراع و مانند آن مكارم شيرازى پس از بيان اين كه حق آيه اهللا»الرعايه هستند الزم
حق التـاليف  ، به نقل از شفايي(.هاى عينى نيست تأكيد مى كند كه اهميت مالكيت هاى فكرى كمتر از مالكيت، محترم شمرده شده اسالم

  ).63ص، فصلنامه اول، مجله رهنمون، در فقه تطبيقي
  63صمطهري، پيشين،  -5
اين مسئله را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلـم مـى   ، اامروز تقريباً همه عقالى دني…:فرمايند مي »مكارم شيرازى آيت اهللا« -6
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ت چنان ضرور، و اقتضاى زمان مشابهو حقوق  »حقّ التأليف«ت از حمايرسد  ميبه نظر 
دولت  كه اند پذيرفته )حقّ التأليفاعم از موافقان و مخالفان (» اماميه هاءفق«كه حتى بيشتر  يافته
كـه در   بشناسد و قانونى براى حمايـت از آن تـدوين كنـد    يترسمبه را  حقّ التأليف، تواند مي

 1.وجود دارد قانون مربوطه، حال حاضر
  

  مالكيت زماني :مبحث دوم
، مطـرح شـد   هـا  اولين بار در استفاده از رايانه، شود ميياد  3»بيع زماني« از آن به كه، 2»تايم شر«

امكان ، »تايم شر«. تبديل شد، مخصوصاً اموال غيرمنقول، بعدها به روشي براي استفاده از اموال
آورد و زمينـه   فـراهم مـي  ، زمـاني مشـخص   هـاي  دورهدر ، استفاده افراد متعدد را از مال واحد

ايجـاد  ، استفاده حداكثري از اموالي را كه به طور مستمر مورد نياز مصرف كننده واحـد نيسـتند  
بلكه يك روش استفاده است كه ممكن است ، يك نهاد حقوقي جديد نيست» تايم شر«. كند مي

، دهـاي پذيرفتـه شـده در حقـوق داخلـي     متناسب با نها، اجاره يا هر عقد ديگري، در قالب بيع
  .مورد استفاده قرار گيرد

مطـرح   »بيع زماني«با عنوان  »ايران«يا آنچه كه اصطالحاً در » تايم شر«خواهيم بدانيم  مي
تصـويري   فقـدان ، رو هسـتند  اي كه حقوقدانان داخلي با آن روبه ترين مسئله مهم. چيست، شده

. اسـت » تـايم شـر  «و بلكه وجود تصويري نادرست از صحيح از اين نهاد تازه تأسيس حقوقي 

                                                                                                                                       
هركس حق دارد از حمايت منافع معنـوى و مـادى   : مقرر داشته است هاشاره ك سند بين المللى مى توان به يك، ايشانتأييد نكته  در.دانند

 هـر :ده اعالميه جهانى حقوق بشـر در اسـالم نيـز   ماده شانز مطابق)اعالميه حقوق بشر 27ماده ( .آثار علمى يا هنرى خود برخوردار شود

خود را داراست و نيز هر انسانى حق دارد از مصالح معنوى  انسانى حق بهره بردارى از نتايج فعاليت هاى علمى و ادبى و هنرى و كسبى
عالمـه  «مرحـوم  . ع نباشـد مخـالف شـر  ، مشروط به اين كه آن فعاليت، خود كه از فعاليتش ناشى مى شود حمايت كند و اعتبارى و مالى

 ها حقّ بهره بردارى از نتايج فعاليت هاى علمى و ادبى و هنرى و كسبى از حقوق مسلّم انسان:فرمايد مي اين ماده توضيحدر ) ره(»جعفرى
و تبـادر بـه    برداشـت (ما بر اين باوريم كه در توسعه جديد در ارتكـاز  :مى فرمايند »حايرىآيه اهللا «همچنين .در هر دو نظام حقوقى است

دربـاره حـق كپـى     در پاسخ به استفتائاتى كه از ايشان »سيستانى آيت اهللاحضرت «.امضاى او اثبات نمى شود، عدم ردع شارع از، ما )ذهن
 كنـد  حمايت، اين حقوقازمشروط به اين كه قانون ، التأليف حمايت كرده است از حقّ، و نرم افزارهاى كامپيوترى شده ها سى دى، رايت

  )63ص، فصلنامه اول، از مجله رهنمون، حق التاليف در فقه تطبيقي، نقل از شفايي به(
حقوق پديد آورندگان را شامل حق بهره برداري مادي و معنـوي از  ، )1348مصوب سال (مصنفان و هنرمندان ، قانون حمايت مولفان -1

شـود كـه حقـوق     مـي مشـخص  ، )1352مصـوب  (و آثار صوتيقانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات  ازهمچنين ، نام و اثر دانسته است
 اي در قانون حمايـت از پديـد آورنـدگان نـرم افزارهـاي رايانـه      . مترجم و پديد آورندگان آثار صوتي شامل دو بعد معنوي و مادي است

  .استحق بهره برداري مادي و معنوي را براي پديد آورنده نرم افزار به رسميت شناخته شده ، نيز) 1379مصوب (
2- Leposky, George, Timeshare Basics from Timesharing Today, available at: http://www.tstoday  

و صرفاً بـه جهـت بازاريـابي و جـذب     » تايم شر«اصطالحي خود ساخته است كه بدون توجه به ماهيت قرارداد ، اصطالح بيع زماني -3
بنـابراين مـا در ايـن    . باشـد  اساساً اطالق عنوان بيع بر چنين قراردادي نادرست مـي ، يدخريداران انتخاب شده است و چنان كه خواهيم د

تـايم  ««به جاي آن از اصـطالح  ، نوشتار براي آنكه گرفتار تعابير و الفاظ نادرست نشويم از به كار بردن عنوان بيع زماني خودداري نموده
انتخاب شده و محذورات يـاد  » تايم شر«اصطالح اخير با توجه به ماهيت . م كرداستفاده خواهي» بندي شده قرارداد مالكيت زمان«يا »» شر
 .ه در اصطالح بيع زماني را نداردشد
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. انگيـز نيسـت   تعجـب ، با توجه به جديد بودن اين بحـث ، »تايم شر«تصويري صحيح از  فقدان
بـراي   1.انـد  نيز در ابتدا با چنين مشكلي مواجه بوده» تايم شر«چرا كه خود كشورهاي صاحب 

نـوعي عقـد اسـت؛ در    » تايم شر«كه اين است ، حقوقدانانبرخي از توان گفت تصور  نمونه مي
بلكه نهادي است كـه در آن عقـود   ، نه يك عقد» تايم شر«. كه اين ذهنيت كامالً خطاست حالي

  .مختلف وجود دارد
  تاريخچه تايم شر :اول گفتار

  تايم شر در صنعت رايانه  :بند اول
ايـن واژه بـدين   . در صنعت رايانه به كار برده شـد ، قبل از هرجاي ديگري، »تايم شر«اصطالح 

در قبـال   اي توانند به بانك اطالعـاتي يـك شـركت رايانـه     معنا بود كه تعداد زيادي از افراد مي
روشي در اخذ اطالعـات  ، در رايانه» تايم شر« 2.پرداخت هزينه مختصري دسترسي داشته باشند

در نظـر گرفتـه    اي كه به منظور دادن اطالعات و سرويس عمومي رايانه، از رايانه بود كه در آن
 »1957«ايـن مفهـوم در اوايـل سـال     . يافـت  دهي به چندين كاربر را مي امكان سرويس، شد مي

  4.مطرح شد اي در مجله كنترل اتوماتيك در مقاله 3»باب بومر«توسط 
  تايم شردر عالم حقوق :بند دوم
ها  سرمايه در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه در جذب 5»تايم شرينگ« رواج

هاي ايراني را بر آن داشـته تـا ايـن روش را     برخي از شركت، و جلوگيري از اتالف منابع دارد
هاي خـود بـر مـوازين     تطبيق فعاليت، ها اگرچه اين شركت، هاي خود قرار دهند الگوي فعاليت

اما با  ،اند كمك گرفته »صلح منافع«و  »بيع مشاع«از قراردادهايي چون ، حقوقي و قوانين جاري
تـايم  «و » بيـع زمـاني  «هاي اخير و به ويژه استفاده از عناوين  توجه به رواج اين مسئله در سال

رود  بـيم آن مـي  ، هاي خارجي ها از تجارب شركت گيري اين شركت و نيز با توجه به بهره» شر
  .دلذا الزم است در جهت قانونمند شدن آن اقدام شو، كه مشكالتي از اين ناحيه ايجاد شود

متوجه ، ذهن، بيش از هر چيز ديگر، شود به طور مطلق ياد مي» تايم شر«امروزه هرگاه از 
در  »هـاي آلـپ   كـوه «. شـود  مخصوصـاً در منـاطق تفريحـي مـي    ، استفاده از امالك و مستغالت

هميشه ميزبان تعداد زيادي از طرفداران ورزش اسكي بود كه براي گذراندن تعطيالت  »فرانسه«
خواسـتند از آن   كم كم جمعيـت كسـاني كـه مـي    ، در اوايل دهه شصت. آمدند مي خود به آنجا

                                                                                                                                       
1- Reminiscences on the History of Time Sharing, Stanford University, 1983, Winter or Spring (available at: www ــ ـ
formal.stanford.edu/jmc/history/timesharing/timesharing.html).  
2- General Information: How to buy Timeshare(available at: ).  
3- vacationregister.com/ http://wwwTimeshareInformation/Buy ــtime ــshare ــfaqs.asp).How to Buy Timeshare? (The Timeshare 
Solution), (available at   
4- Root /SitePage.aspx). Investor Alert: Vacation TimeSharing, (available at: http://newyork.bbb.org 
5- Timesharing 
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هاي وياليي باعث شد كـه مالكـان    مناطق استفاده كنند رو به فزوني گذاشت و محدوديت خانه
بـه صـورت   ، خواستند همه ساله در آن ناحيـه بـه اسـكي بپردازنـد     براي كساني كه مي، ويالها

يب كساني كه قبالً خانـه را بـراي يـك سـال كامـل بـه اجـاره        بدين ترت. كنند »رزرو«تضميني 
اجـاره  ، كردند اي كه فقط يك يا چند هفته از آن استفاده مي مجبور نبودند براي خانه، گرفتند مي

  1.بهاي يك سال را بپردازند
بـراي اولـين   ، در رايانه داشت» تايم شر«اينگونه بود كه به علت شباهتي كه اين روش با 

اولـين   »مارسـي «. به عالم امالك و به دنبال آن عالم حقوق راه پيـدا كـرد  » تايم شر«م مفهو، بار
. هاي آلپ فرانسه را بنيان نهـاد  براي فعاليت در مناطق تفريحي اسكي در كوه» تايم شر«شركت 

به جاي آن هتـل بخريـد   ، اتاق اجاره نكنيد«كرد كه  او در تبليغات خود از اين شعار استفاده مي
   2.»تر است انكه ارز

  تايم شر و انواع تعريف :گفتار دوم
  تعريف  :بند اول

تعاريف زيادي ارائه شده كه همه آنها بيان كننده يك مطلب هسـتند و تفـاوت   » تايم شر«براي 
دربردارنده مالكيتي است كه از خريد دوره مشخصي از زمان يـا  » تايم شر« :زيادي با هم ندارند

   3.شود در يك خانه يا منطقه تفريحي حاصل مي) ك محل اقامتيي(درصد مشخصي از استفاده 
بـه  ، اسـت و در اصـطالح   »مشاركت زماني«يا  »سهم زماني«به معناي ، واژه در لغتاين 

مـالكين بـه صـورت    ، شـود كـه بـر طبـق آن     شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطـالق مـي  
  .بندي شده حق استفاده از ملك را دارند زمان

شكلي از «: آمده است) Timesharing(اين واژهتعريف  در» Black«هنگ حقوقيفردر  -
گـذران اوقـات    مالكيت سهم بندي شده مال است كه عموماً در امالك مشـاعي كـه مخصـوص   

يابند كه براي  چند مالك استحقاق مي، فراغت است و نيز در اماكن تفريحي رواج دارد و در آن
  4.»مثالً دو هفته در هر سال، استفاده كننداز آن مال ، مدت معين در هر سال

در ، اي است كه براي بيان يك حـق و مالكيـت مشـترك در يـك مـال      واژه» تايم شر« -
هـر مالـك   . شـود  استفاده مـي ، كه متعلق به ديگران نيز هست) مثالً يك مجتمع(منطقه تفريحي 

بـراي  ، سـاس مقـررات  برا، مقدار مشخصي از زمان را مالك است و يك واحد از آن مجتمع را

                                                                                                                                       
1- Time share resales information (The Timeshare Solution), (available at: http://www. vacationregister.com/ 
TimeshareInformation/Buyـtimeـshareـfaqs.asp).  
2- Don’t rent the room _ buy the hotel, It’s cheaper  
3- Read Before You Buy Timeshare, p. 1 of 3 (available at: http://www.vacationregister.com/ TimeshareInformation/ 
Buy_time_share_faqs.asp  
4- Timesharing: form of shared property ownership. Commonly on vacation or recreation condominium property where in rights 
vest in sharerd owners to use propirty for specified priod each year (e. g two weeks each year)”. Blacks Lawdictionary p.1483.   
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  1.كند استفاده مي، تعداد مشخصي سال
براي سكونت در يـك واحـد از   ، به صورت مشاعي با ديگران، يك حق است» تايم شر«

براساس يـك برنامـه مـدون و    ، )كه معموالً يك هفته است(براي يك دوره زماني ، يك مجتمع
  2.آپارتمان يا قايق باشد، انتواند در يك ساختم مي» تايم شر«. هاي مشخص براي تعداد سال

از مـال   »موقـت « حقـي بـراي خريـدار در اسـتفاده    » تايم شر«به طور كلي بايد گفت در 
در  و تنهـا  است »موقت«اين حق .گردد ايجاد مي، كه معموالً يك ملك است» تايم شر«موضوع 

دي تعـداد افـراد زيـا   ، از يـك مـال  ، قابل اعمال اسـت كـه در نتيجـه   ، محدوده زماني مشخص
هرگاه مالي مورد حق افراد مختلـف قـرار بگيـرد و ايـن افـراد      ، بنابراين. توانند استفاده كنند مي

مشخصـي از ايـام سـال و بـه تعـداد       هـاي  روزبـراي  ، بتوانند براساس برنامه و مقررات معيني
  3.است» تايم شر«اين نوعي ، از آن مال استفاده كنند، هاي مشخصي يا براي هميشه سال

  انواع: بند دوم
  :براساس نوع حق ايجاد شده براي فرد عبارت است از» تايم شر«بندي انواع  تقسيم

زمـاني   يـا دوره (اي  مالـك يـك هفتـه   ، فـرد ، »تايم شـر «در اين نوع از  :»تايم شرمالكيتي« -1
يكـي از  ، فرد، »تايم شر«در واقع در اين نوع از . يك واحد مسكوني است) مشخص ديگري از

، براسـاس زمـان  ، با توجه به سهم هر مالك، واحد مسكوني است كه اين مالكيت مالكين متعدد
حق استفاده از واحد مسكوني را دارد و پس ، تا آخر عمر، لذا مالك. بين آنها تقسيم شده است

خواهـد از   تواند به هر طريق كه مي همچنين او مي. اين واحد به ورثه خواهد رسيد، از مرگ او
، »تـايم شـر  «البتـه اختيـارات مالـك در    . ند يا آن را به ديگران انتقال دهـد ملك خود استفاده ك

هـاي قـانوني و    با برخـي محـدوديت  ، گاه كامل نيست و در واقع او مانند خريدار آپارتمان هيچ
  .برخوردار است، در استفاده از واحد خود، قراردادي

حق استفاده از يك ، فرد، اول» شر تايم«همانند ، »تايم شر«در اين نوع  :»اي تايم شر اجاره« -2
، توانـد شـش   آورد؛ ولي اين حق به تعداد معدودي سال كـه مـي   واحد مسكوني را به دست مي

ايجـاب  ، محدود بـودن حـق اسـتفاده   ، در واقع. شود محدود مي، چهل يا نود و نه باشد، دوازده
شـتري هـيچ حقـي    م، كند كه اين حق از طريق حق اجاره ايجاد شود و پس از پايان مـدت  مي

  .نسبت به موضوع قرارداد نخواهد داشت
هـيچ حـق   ، »تايم شر«براي خريدار ، »تايم شر«در اين نوع  :»تايم شر براساس حق انتفاع« -3

در ايـن  ، همچنين او مالـك منـافع هـم نيسـت    ، شود مالكيتي نسبت به مكان خاصي ايجاد نمي

                                                                                                                                       
1- Clossary of Terms, p.2 of 2 (available at: http://www.arda.org//AM/Template.cfm?Section=Home  
2- A Glossary of Timeshare Terms and Acronyms, p. 6 of 7 (available at: http://www.arda.org//AM/Template.cfm?Section=Home  
3- Free Advice: What are time_shares? (legal problems); p.1 of 2 (available at: http://www.icye.org/.  
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اختصاص به يك واحد مسـكوني خـاص    و تعيين شود »رزرو« زمان با استفاده از روش، روش
  .ردندا
در اين نـوع   :»هاي مبتني بر سيستم اماكن تايم شر براساس عضويت در باشگاه يا طرح« -4
وجود دارد؛ يعني يك مجموعه تفريحـي كـه افـراد مختلـف     » تايم شر«يك باشگاه ، »تايم شر«

بنابراين هـيچ  . ا پيدا كننديعني حق استفاده از تسهيالت آن مجموعه ر، توانند عضو آن شوند مي
حقي مانند مالكيت عين يا مالكيت منفعت يا حق استفاده از يك واحد خاص براي فـرد ايجـاد   

آيد كه براساس پرداخت حق عضـويت و سـاير    بلكه او به عضويت باشگاهي در مي، شود نمي
تسـهيالت آن   حق استفاده از امكانات و، شود مواردي كه معموالً به صورت قراردادي تعيين مي

  1.كند پيدا مي، معموالً براساس سيستم رزرو، باشگاه را
ايجـاد  ، وجود دارند كه وظيفـه آنهـا   »هاي مبادلّه شركت«هايي به نام  در اين ميان شركت

ايـن  ، ها در مقابل پرداخت مبلغـي  اعضاي اين شركت. هاي تفريحي است ارتباط ميان مجموعه
كه طـرف قـرارداد بـا ايـن      هايي »تايم شر«خود را باساير  »تايم شر«يابند كه حق  فرصت را مي

را » تـايم شـر  «ها تنـوع انتخـاب در اسـتفاده از حـق      اين شركت. مبادلّه كنند، ها هستند شركت
  2.دهند افزايش مي
  سابقه تايم شر در فقه و حقوق ايران: بند سوم

ف استفاده موقت از امـوال  كه بيشتر با هد» تايم شر«تأسيس ، در حقوق ايران در چند دهه اخير
ذهـن حقوقـدانان را بـه    ، حقوقي جديـد  پديدهبه عنوان يك ، در مناطق تفريحي به وجود آمده

، بـراي خريـدار  » تـايم شـر  «الزمه امكان تحليل حـق ايجـاد شـده در    . خود مشغول كرده است
 .اردآشنايي با نهادهاي حقوقي داخلي است كه براي استفاده از يك مال براي شـخص وجـود د  

ترديد و ابهام در مشروعيت عناوين فوق و نيز احساس خأل قانوني در اين زمينـه بـه ويـژه بـا     
، عنايت به مشكالتي كه در مورد ثبت اينگونه امالك براي سازمان ثبت اسناد و امالك پديد آمد

  :سؤالي به شرح زير تنظيم و براي مراجع و تعدادي از فضالي حوزه علميه فرستاده شد
فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چـه حكمـي دارد؟   ، در بخش عقود« :ؤالمتن س

اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همـان فصـل   ، مثالً ملكي به چهار نفر فروخته شده
مراجع و فضاليي كه مورد سؤال قرار گرفته  »...است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا

                                                                                                                                       
1- General Information, (available at: http://www.vacationregister.com/TimeshareInformation/); Timeshare Information _ types of 
vacation ownership, (available at: http://www.vacationownership. com/); free Advice: What are Time _ shares?, (available at: 
http://www.icye.org/); A Glossary of Timeshare Terms and Acronyms, (available at: http://www.timesharemall.com/ 
glossary.shtml); 
1- Glossary of terms (ARDA), (available at: http://www.arda.org/).  
2- http://secure.dre.ca.gov/PublicASP/CurrentExams.asp  
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  1.دانستند »باطل«رارداد بيعي را عموماً چنين ق، بودند
قضائيه استعالم نمودنـد و اداره   همچنين سؤال فوق را از اداره حقوقي قوه، محققين مركز

قابـل  ، عقد بيع با فرض مندرج در اسـتعالم « :در پاسخ استعالم چنين مرقوم داشته است، مزبور
با قوانين موجود مطابقت بيع يك ملك براي مثالً يك فصل سال ، به عبارت ديگر، تحقق نيست

آن ملـك از ملكيـت او خـارج و داخـل در     ، فروشـد  دانگ ملكي را مـي  زيرا وقتي شش، ندارد
ولـي در  ، يعني براي هميشـه اسـت  ، گردد و اين امر محدوديت زماني ندارد ملكيت مشتري مي

در  اين قبيل معامالت تجويز شده است و اگر مصلحت باشد كـه ، بعضي از كشورهاي اروپايي
  .»نياز به تصويب قانوني خاص دارد، ايران هم آن روش اعمال شود

در نحوه تقسيم بنـدي بـراي اسـتفاده از آب زراعـي     ، دور هاي از گذشته »ايران«در ، البته
مرسوم بوده است و اكنون نيز چنـين اسـت بـه طـور      »مالكيت زماني«كشاورزي روش  امالك
يـك يـا چنـد سـاعت از آب      اي روزانـه يـا هفتـه   داراي حـق اسـتفاده    يك زمين زراعي، مثال

                                                                                                                                       
ملكـي بـه   مـثالً  (فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمـي دارد؟  ، در بخش عقود:هاي فقهي درباره بيع زماني ديدگاه -1

اهللا  آيت«...)اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا، چهار نفر فروخته شده
اهللا  آيت« .خريد و فروش براي چند نفر به صورت زماني كه در هر زمان يكي از آنها مالك باشد صحيح نيست:»العظمي محمدتقي بهجت

اجاره موجـب ملكيـت   . توان آن را در هر فصل به يك نفر اجاره داد ولي مي، شود فروش به زمان محدود نمي:»دعلي سيستانيالعظمي سي
واهللا . ولي اجاره اشـكال نـدارد  ، فروش ملك به صورت مذكور شرعي نيست:»صافي گلپايگاني اله اهللا العظمي لطف آيت« .همه منافع است

اي را بخرند و در هر فصل سال در اختيار  اگر چهار نفر با هم قرار بگذارند خانه: »عبدالكريم موسوي اردبيلياهللا العظمي سيد آيت« ..العالم
باشد و بر طبق شرط و قرارداد در هر فصلي  اشكالي ندارد و خانه مال چهار نفر مي، يكي از آنان باشد و عقد را مبني بر اين قرارداد كنند

اهللا العظمـي ناصـر مكـارم     آيـت « .استفاده كننـد و اسـم ايـن معاملـه بيـع زمـاني نيسـت        هيا باالجار هباشراز فصول سال يكي از آنها بالم
در عقود تمليكي عين ـ مثل بيـع ـ    :»اهللا حميد شربياني آيت« ..ولي اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعيد نيست، جايز نيست:»شيرازي

زيرا اوالً عقـد بيـع در   . ظاهراً خالي از اشكال بلكه منع نيست:»هللا سيدعلي شفيعيا آيت« .تمليك و فروش محدود و فصلي مشروع نيست
آيد و اين خود يكـي از داليـل    ملك به تملك مشتري درمي، لهذا با ايجاد عقد، حكم علت و سبب تام جهت انتقال مبيع به مشتري است

عقدي باشد كه تمام ملك آناً وفوراً به تملك مشـتري درآيـد هرچنـد    ، لهذا يا بايد عقد. تواند باشد شرطيت تنجيز در عقود و ايقاعات مي
اما ملكيت زماني يـا طـولي بـه    . ها به نحو افراز و يا مشاع درآيد تصرفات مالكانه مشروط به شرط يا مدت باشد يا به تملك تمام مشتري

و يك چهارم ديگر از اكنـون  ) در كل ملك(كند اين نحو كه يك چهارم به شخص اول در فصل بهار تمليك شود و در اين فصل استفاده 
تفكيك زماني يك مالك از ملكيت يك بخش (مستلزم محذورات ياد شده است ... به تملك شخص ديگر در فصل تابستان درآيد و هكذا

ايـن نحـو   :»اهللا محمد علـي علـوي گرگـاني    آيت« .پس تصرف هر فرد هم در كل ملك موجه نيست. و اين مطابق قواعد نيست) از ملك
تمسـك  ، در ملكيت استمراري است و اگر شك كرديم در مصداق بيع، زيرا ظهور تمليك، خريد و فروش معلوم نيست مصداق بيع باشد

در فـرض  :اهللا محمد عالمه هشترودي آيت« .رسد كه بيع با فرض مذكور جايز نباشد به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست و لذا به نظر مي
فروش ملـك بـه صـورت زمـاني     :اهللا عباسعلي عميد زنجاني آيت.اش موقوف به رضايت همه مالك است از ملك و اجارهاستفاده ، مرقوم

تنها در صورتي معقول است كه بيع مشاع به چند نفري باشد كه منافع ، مانند فروش منفعت به معناي اجاره است و در صورت انتقال عين
اي بيشتر به اجـاره شـباهت دارد و در بيـع     چنين معامله:»اهللا محمدهادي معرفت آيت« .واهللا العالم. باشد در ازمنه مختلف متعلق به آنها مي

در بيـع متعـارف كـه شـارع     :»اهللا سيد ابوالفضل موسـوي تبريـزي   آيت«.اشكال است لذا اگر به عنوان اجاره زماني باشد بي، سابقه است بي
 .توانـد بيـع باشـد    نمـي ، فـرض سـؤال  . ال با تمام شئون و اطوار و ازمـان اسـت  تمليك م، مقدس هم امضا كرده و اصطالح خاصي ندارد

مقتضـاي  . اين نحو عقد از منصرف ادله خارج بوده و غير معهود است و مشروعيت آن ثابت نيست:»اهللا محمدتقي مجلسي اصفهاني آيت«
زيرا بيع بايد قطعي بوده ، جايز نيست:» حسين مظاهرياهللا آيت« .كند آن را تأييد مي، عدم تحقق آن است و مسئله مشابه آن در وقف، اصل

بنـدي تقسـيم    توان به چهار نفر به طور مشترك فروخت و آنها بعد از فـروش بـه طـور زمـان     ولي مي، و در آن زمان دخالت نداشته باشد
  )  41ش ، ماهنامه دادرسي ،)قم ( مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، نظرات فقهاي عظام شيعه (.كنند
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اما حقي ، ساعت يا بيشتر است 365اين حق گرچه در عرض سال محدود به . كشاورزي است 
دائمي است كه عرف و جامعه آن را پذيرفته و از نظر حقوقي نيز كليه دفاتر اسـناد رسـمي بـر    

امالك نيز در هنگـام صـدور    كنند و ادارات ثبت مياقدام به تنظيم سند رسمي ، اساس اين حق
 هـاي  كننـد و در سـاير فعاليـت    ميسند مالكيت براي زمين به ميزان حق استفاده از آب تصريح 

استفاده از عقد صلح منافع براي واگذاري حق اسـتفاده از امـوال متـداول بـوده و     ، اقتصادي نيز
در  »كسب و پيشه« و حق »سر قفلي«به طور مثال حق . هيچگونه مشكلي را پيش نياورده است 

   .باشند ميكه هر كدام حق دائمي  »ريشه در امالك زراعي«يا حق  1»حق نسق«امالك تجاري يا 
  حقوق ايرانفقه و مالكيت موقت در داليل مخالفان و موافقان مشروعيت : گفتار سوم

د و كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه آيا اين نوع از مالكيت كـه محـدو  اساسي  سؤالي
مالكيـت  اقتضـاء دارد   در حقوق ايران قابل پذيرش است يا خيـر؟ دوام مالكيـت  ، موقت است

به طـوري  ، مالك عيني باشد، يعني ممكن نيست يك نفر براي مدت خاص، باشدن »دار زمــان«
بدون آنكه نياز به سبب مملِّك و ناقل جديـدي  ، كه پس از گذشت آن مدت معين از تصرف او

آن اسـت كـه    »دوام مالكيـت «منظـور از  ، به عبارت ديگر. ه نفر دوم منتقل شودملكيت ب، باشد
مگـر آنكـه بـه    ، مانـد  براي هميشه در ملك او باقي مي، وقتي مال در ملكيت شخص داخل شد

  . مالكيت به ديگري منتقل شود، يكي از اسباب انتقال
دليل بر  »شش«آيد كه به طور كلي  برمي »حقوقدانان«و » فقهاء« نظراتاز بررسي مجموع 

بطالن و عدم مشروعيت مالكيت موقت اقامه شده است كه ما به ترتيـب بـه ذكـر آن مبـادرت     
  .نماييم مي

                                                                                                                                       
حـق  ، صاحب حقـي بـه نـام حـق زارعانـه     ، در زمين زارعي و اشجار، زارع پس از فعاليت در محل مورد اجاره، در بسياري از مكانها -1

شـبيه آنچـه در   . مؤجر بايد مبلغي به مستأجر زارع پرداخـت نمايـد  ، شود كه با پايان يافتن اجاره و تخليه ملك مينسق و نظاير آن ، ريشه
به آن نشده اسـت   اي اين حقي است عرفي كه اگر چه در منابع فقهي اشاره. گردد ميحق كسب يا پيشه يا تجارت بحث امالك تجاري از 

در قوانين متعدد قبل و بعد از انقالب ازحق زارعانه سخن به ميـان  . ليكن در عرف به نحو قابل توجهي پذيرفته شده و وجود داشته است
از  اي ليكن سالها مشروعيت چنين حقي زير سؤال بود و ديوان عالي كشور به اسـتناد پـاره  ، فته استآمده ومورد توجه قانونگذار قرار گر

 1 اما سرانجام هيأت عمومي اصراري ديوان عـالي كشـور در رأي شـماره    . نمود ميچنين حقي را خارج از موازين توصيف ، فتاوي فقهي
قـانون تملـك    5 مـاده   2 و آنچه را بين مؤجر وزارع مرسوم بود براساس تبصره  از اين حق اقدام نمود اي به توصيف تازه 79 /23/1مورخ 

عنصـر  . آيين نامه قانون ثبت و انصاف توصيف نمود 31 نظامي وعمراني به ماده  هاي اراضي و امالك مورد نياز دولت جهت اجراي طرح
رسد حـق زارعانـه نـوعي حـق      ميملك زراعي است بنظر  كار و فعاليت انسان در، اساسي حق زارعانه كه در واقع نوعي حق تقدم است

ايـن حـق بـر    . گيرد ميمالي است كه در تقسيم بندي اموال در رسته حقوق همانند حق كسب و پيشه و تجارت حق تحجير و غيره قرار 
گـاه اول عـرف مبنـاي حـق     اگر چه در ن، از مطالعات انجام شده معلوم گرديد. مباني مختلف از جمله قانون و رويه قضايي استوار است

توان بعنوان مبنا و منبـع حقـوق نـام     نميموصوف است ليكن نقش عرف تنها در تشخيص موضوع و تعيين مصاديق كاربرد دارد و از آن 
 حق زارعانه در قوانين متعددي مورد اشاره و پذيرش واقع شده و رويه قضايي كشور نيز نظر به پذيرش آن داشـته ودر آراء بسـياري  . برد

  .اند كه از دادگاهها صادر شده حكم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده
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  دائمي بودن مالكيت: بند اول
اساسـاً قابـل   ، اولين دليل منكرين مالكيت موقت آن است كه مالكيت به دليل ماهيت ويژه خود

  1.ن نيستتحديد و تقييد به زما
عدم امكان تقييد مالكيـت بـه   « :فرمايد پس از نقل اين دليل مي »مرحوم محقق اصفهاني«
بنـابراين  2.»باشـد  مـي نقابـل تقـدير و تحديـد بـه زمـان       مالكيت لذا، توهمي بيش نيست، زمان

امري بسيط و غيرقابل تبعيض و تقسيم به قطعات است و معناي بسيط بودن مالكيـت  ، مالكيت
ندارد نه اينكه ايـن امـر   ... اين است كه نصف و ثلث و ربع و، ان تقطيع و تقسيم آنو عدم امك

   3.بسيط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسيم كرد
وصفي است كه به تمـامي حقـوق شخصـي و حقـوق     ، مدت«: گويد مي »سنهوري«دكتر 

حق منفعـت از هـر چـه ناشـي      ،بنابراين، منشاء حق هر چه باشد، گردد ميعيني يكسان ملحق 
تنهـا يـك حـق عينـي     ... ، دمـي اسـت  آگردد كه نهايت آن مرگ  مقرون مي  به مدت، شده باشد

توان آن را به مدت مقرون ساخت و آن حق مالكيت اسـت كـه طبيعـت آن     نميوجود دارد كه 
دار بـودن  نيز در مورد امكان زمـان   »حقوقدانان غربي«برخي از  4.»اقتضاي دائمي بودن را دارد

از آنجـا كـه حـق    : انـد  با طبيعت مالكيت اشاره كرده و گفته، به تعارض زمان دار بودن، ملكيت
لـذا مالكيـت زمـان دار    ، دهد تا بتواند مملوك را از بين ببـرد  مياين اقتدار را به مالك ، مالكيت

ضـاي دوام  طبيعـت مالكيـت اقت  «نيز با اين عنوان كه  »حقوقدانان داخلي« 5.قابل پذيرش نيست
الزم به توضـيح اسـت كـه دليـل     6.اند م دانستهمسئله غير قابل توقيت بودن مالكيت را مسلّ »دارد

همان تعريف مالكيت است كه با توجه به مفهـوم  ، ورود صفت دوام در ذات و ماهيت مالكيت

                                                                                                                                       
ان ملكيه الواقف المجعوله لجميع البطون ملكيه واحده مرسله و الواحد ال يتكثر و اليتبعض و حيث أنها عرض غيرقار فـال تتحـدد و   « -1

، اصـفهاني : ك.ر(» ليكاَ لجميع البطون لئال تكون لكل منهم ملكيـه مرسـله  ال تتقيد بالزمان فال معني لنقطيعها و تحديدها باالزمنه ليكون تم
مالكيت از اعراض غير قاره دانسته شـده  ، در عبارت مرحوم اصفهاني كه ذكر شد). 26ص ، االجاره، بحوث في الفقه، شيخ محمد حسين

عراض قار سازگار است نه غير قار عـالوه بـر اينكـه    زيرا ماهيت مالكيت با ا، است كه مسلماً ناشي از اشتباه چاپي يا خطاي سهوي است
  .مرحوم اصفهاني در ادامه سخن خود تصريح به اين مطلب دارند

االعراض غيـر القـاره فـان التدرجيـه عـين الحركـه        توهم امتناع تحدد و تقييدها بالزمان مدفوع بان التحدد بالزمان تازه بالذات كما في« -2
االمور القاره فانها و ان لم تتقدر بالزمان لكنه يمر عليها الزمان فـيمكن لحاظهـا مـع هـذا      ري بالعرض كما فيالمساوقه للتقدر بالزمان و أخ

همـان  ، شـيخ محمدحسـين  ، اصـفهاني  (»...الزمان و مع زمان آخر فهذا الوجه المستمر مع االزمنه يمكن تقطيعه بلحاظ االزمنه الماره عليـه 
  ).مأخذ

خـويي در مصـباح الفقاهـه    ... ا آيـت  .488ص ، 7ج، )خـويي ... ا تقريرات درس آيـت (الفقاهه مصباح ، محمدعلي، توحيدي -3
قد تكون منفعه العين المستأجره ما يوجد من االعيان و لكنها غير موجوده حال االجاره كاستيجار المنائح و البقـرات و الشـياه   «: فرمايد مي

  ).30ص ، 2ج، مصباح الفقاهه(» من لبنها و استيجار الشجره لثمرتها المعدومهللبنها غير المحلوب و استيجار المرضع ليرتضع الطفل 
  96، ص3، ج)تا التراث العربي، بي داراالحياء، بيروت(الوسيط في شرح القانون المدني ، عبدالرزاق، السنهوري -4
 23الصده، حقوق العيني االصلي، صشفيق شاحته به نقل از عبدالمنعم ، ژهبوالن و ريپر -5
  102 ص، اموال و مالكيت، كاتوزيان -6
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  . استنباط شده و قبالً مطرح شد »عقال«و در ميان  »عرف«آن در 
از اوصـاف  ، بر آن است كه وصف دائمـي بـودن   »محققين«و » اءفقه«از  اي نظر عده، اما

نيز براي افـراد ايجـاد شـود و بـه تعبيـر       »موقت«تواند به صورت  مالكيت نيست و مالكيت مي
، از آنجـا كـه ايـن وصـف    ، هاي مالكيت بـوده  اگر دائمي بودن مالكيت تاكنون از ويژگي، ديگر

  1.نيـز هستقابل تغيير ، وصفي اعتباري و تابع عرف اسـت
  استناد به قاعده تسليط: بند دوم

برخي از محققين بر اين . باشد مي »تسليط«استناد به قاعده ، دليل ديگر بر بطالن مالكيت موقت
مالكيت سه ويژگي دارد كه عبارتنـد از  ، در حقوق اسالم با استناد به قاعده تسليط«اند كه  عقيده

ويژگي اخير به اين معنا است كه وقتي فردي مالك . انحصاري بودن و دائمي بودن، مطلق بودن
حـق اسـتفاده و   ، بـدون مقيـد بـودن بـه زمـان خـاص      ، چيزي شد تا زماني كه مالك آن است

هاي مستأجر و به طور كلي كليه اشخاصي كـه   يكي از تفاوت. برداري از آن را داشته باشد بهره
كننـد همـين اسـت كـه اسـتفاده و       حق استفاده و انتفـاع از ملكـي را پيـدا مـي    ، از طرف مالك

اشخاص ديگر فقط در » حق انتفاع«ولي ، مقيد به زمان و وقت خاص نيست، برداري مالك بهره
تـوان از   بنابراين ويژگي دائمي بودن مالكيت را مـي  2»پذير است محدوده زماني مشخصي امكان

  .قاعده تسليط استفاده كرد
فاد قاعده تسليط آن است كه اشـخاص بـر   زيرا م، رسد سخن فوق قابل قبول به نظر نمي

ولـي ايـن   ، اي را در امـوال خـود دارنـد    اموال خود مسلطند و حق همه گونه تصرف و استفاده
بـه  ، در قاعده فوق مورد اشـاره قـرار نگرفتـه اسـت     ؟دائمي است يا موقت، مسئله كه مالكيت

موال خود و ايـن معنـا   عبارت ديگر مضمون اين قاعده عبارت است از تسلط كامل مالكين بر ا
يعني مالك در زمان مالكيت خود؛ چـه مالكيـت   ، در مورد مالكيت موقت هم قابل جريان است

بنـابراين  . باشـد  قادر به تصرف و استفاده از مالش مي، مسلط بر مالش بوده، دائمي و چه موقت
  .توان دوام مالكيت را مستقيماً از اين قاعده استنباط كرد نمي

  سابقه فقهيعدم  :بند سوم
ايـن  . توان چنـين امـري را مشـروع دانسـت     ندارد و لذا نمي »شرع«اي در  مالكيت موقت سابقه

زيـرا اوالً  ، اين دليل نيز قابل قبول نيست. خورد ء به چشم مي»فقهاء«سخن در كلمات برخي از 
آن تواند در همه موارد دليل بر ممنوعيت و عـدم مشـروعيت    سابقه نداشتن امري در شرع نمي

توضـيح آن  ، به ويژه در مورد موضوعات و مفاهيمي كه حقيقت شرعيه و متشرعيه ندارد، باشد
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امري اعتباري است كه چگونگي آن تابع نحوه ، مالكيت، از طرفي .محول شده است »عرف«به 
  1.قابل توقيت و تأبيد است، باشد و به همين دليل اعتبار آن مي
  ارتباط مالكيت و مال :بند چهارم

، اين است كـه دوام مالكيـت  ، ي ديگر از داليلي كه بر بطالن مالكيت موقت اقامه شده استيك
يكـي از   »حقوقـدانان «بـه عقيـده   . ناپذيري مالكيت از عـين اسـت   نتيجه منطقي ويژگي انفكاك

مـادام كـه شـيء مملـوك بـاقي      ، هاي مالكيت آن است كه همواره با مملوك همراه بوده ويژگي
تنهـا در  ، مالكيت نسبت بـه شـيء مملـوك   ، و براين اساس. باشد ز باقي ميمالكيت آن ني، است

حق مالكيت ، دم شود و مادام كه شيء مملوك وجود داردهشود كه آن شيء من صورتي زايل مي
  2.مربوط به آن هم وجود دارد

اي  ملكيت عبارت اسـت از رابطـه  «: اند در توجيه اين ويژگي گفته »حقوقدانان«برخي از 
شـود و در   بين مالك و شيء و حق مالكيت چنان با شيء مملوك آميخته و مخلوط مي مستقيم

يابد كه قابل جدايي از آن نيست و مادام كه شيء موجود است آن حـق هـم دوام    آن تجسم مي
  3»دارد

بـه عقيـده   . نتـايج چنـدي را بـه دنبـال دارد    ، ويژگي انفكاك ناپـذيري مالكيـت از مـال   
چـرا  ، تواند مقيد به زمان شود آن است كه مالكيت نمي، ايج اين ويژگييكي از نت، »حقوقدانان«

  4.بادوام مالكيت و انفكاك ناپذيري آن از مملوك منافات دارد، كه تقييد مالكيت به زمان
، انفكاك ناپذيري مالكيت از وجود خارجي و فيزيكي مـال : در پاسخ اين دليل بايد گفت
حق مالكيت در بسياري از موارد از شيء ، ترديد راكه بيچ، امري نادرست و غيرقابل قبول است

شود مانند موارد اعراض مالك از مال؛ و جدا نشدن مالكيت از وجود اعتبـاري   مملوك زايل مي
اما اين بدان معنا نيست ، رسد اگرچه سخني صحيح و قابل قبول به نظر مي، مال در عالم حقوق

به معنـاي آن اسـت كـه    ، ناپذيري مالكيت زيرا انفكاك ،باشد كه مالكيت قابل تقييد به زمان نمي
  .قابل انفكاك نباشد، شود نه اينكه از شخص مالك حق مالكيت از شيء مملوك جدا نمي

، شـود  سال به ديگري منتقل مـي  در مالكيت موقت كه مال از مالك ـ مثالً ـ به مدت يك  
همـان مالـك اصـلي بـاز      بلكـه بـه  ، شـود  مالكيت عين زايل نمي، سال پس از سپري شدن يك

براين اساس هرچنـد  ، گيرد بنابراين هيچ گونه انفكاكي بين مالكيت و مال صورت نمي. گردد مي
ناپذيري مالكيت از شيء مملوك را بپذيريم اما اين ادعا كه نتيجـه منطقـي ايـن     ويژگي انفكاك

                                                                                                                                       
  .242ص ، 4ج، القواعد الفقهيه، بجنوردي -1
  42ص ، 1ج، حقوق مدني، سيدحسن، امامي -2
  .63ص ، لعينيه االصليهالحقوق ا، توفيق حسن، فرج -3
  همان -4



 213هاي خاص و ويژه      مالكيت

 

  .باشد بطالن مالكيت موقت است؛ غيرقابل قبول مي، ويژگي
  يار مالكحق اخت: بند پنجم

با طبيعـت  ، مطرح شده اين است كه تقييد مالكيت به زمان »حقوقدانان«دليل ديگري كه توسط 
تواند در ملـك خـود    ترين ويژگي مالكيت آن است كه مالك مي زيرا مهم، مالكيت منافات دارد

توانـد مـالش را از بـين ببـرد و      تصرف كند و دايره اختيارات مالك تا حدي است كه حتي مـي 
توان گفت مالكيت موقت بـا طبيعـت مالكيـت و عناصـر      با توجه به اين ويژگي مي. ود سازدناب

پذيرش مالكيت موقت به آن معنا است كه براي مالك موقت نيز . تشكيل دهنده آن منافات دارد
نادرسـت و  ، باشد و ايـن امـر   همان اختيارات و حق تصرفي را بپذيريم كه مالك دائمي دارا مي

دام آن را ندارد و يا آنكه قايل به جواز تصرف هحق از بين بردن و ان، زيرا، است غيرقابل قبول
ديگـر مالكيـت   ، و از بين بردن مال توسط مالك موقت شويم كه در اين صورت چنين ملكيتي

  1.موقت نيست بلكه ملكيتي دائمي و هميشگي است
ر بطالن مالكيـت موقـت   غالب فقيهاني كه ب. شود ديده نمي» فقهاء«دليل فوق در كلمات 

آن را امري غير معقول و غيرقابل تصور دانسته و بر همين اساس مشروعيت آن ، اند تاكيد نموده
، اند توضيح بيشتري در مورد اين دليل ذكر نكرده، اگرچه اين گروه 2.اند را مورد ترديد قرار داده

درمالكيـت  ، به تعبير ديگر. اشداشاره به دليل فوق ب، اما بعيد نيست كه منظور آنان از اين سخن
يا بايد مالك موقت را از تصرف و از بين بردن مال در طول مدت معـين شـده ممنـوع    ، موقت

» حـق انتفـاع  «چون در ، موقت نيست» حق انتفاع«چيزي جز ، مالكيت، كرد كه در اين صورت
آن را نـدارد؛ يـا   دام هـ ولي حق از بين بـردن و ان ، تواند از مال بهره مند شود ميمالك حق ، هم

، توسط مالك موقت شويم كـه در ايـن صـورت   ، آنكه قائل به جواز تصرف و از بين بردن مال
در » فقهـاء «برخـي از   3.بلكه مـالكيتي دائمـي اسـت   ، چنين ملكيتي ديگر مالكيت موقت نيست

آن را امـري غيرمعقـول و غيرقابـل تصـور دانسـته و لـذا در       ، استدالل بر بطالن مالكيت موقت
  4.اند ترديد كرده شروعيت آنم

اسـت   »حقـوق رم «تـر از مالكيـت در    داراي مفهومي گسترده »حقوق اسالم«مالكيت در 
گردد بلكه مالكيت منفعـت و انتفـاع را    مالكيت در حقوق اسالم نه تنها شامل مالكيت عين مي«

  5.»درو حتي اين كلمه گاهي در مورد حقوق غيرمالي نيز به كار مي. گيرد نيز فرا مي
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شود  توسط عقال به خاطر مصالحي براي اشخاص اعتبار مي »مالكيت اعتباري«، از طرفي
گرچه عقال چنـين اعتبـاري   ، كند اين اعتبار را امضاء مي، و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت

بنابراين با توجه بـه منشـأ اعتبـار     1»ارث«مانند مالكيت غرقي و مهدوم عليهم در . نداشته باشند
اي مخصـوص بـين    اصطالحي است كه براي اشاره بـه رابطـه  ، مالكيت: توان گفت مي، يتمالك

ايـن رابطـه اعتبـاري بـه مالـك اجـازه       . شـود  به كار برده مي) مالك(و شخص ) مملوك(شيء 
توان تصـور كـرد كـه     بنابراين مي 2.دهد كه از شيء مملوك استفاده كند و از آن منتفع گردد مي

ولي مالك به داليل مختلف حق از بين بردن مالش ، و مال برقرار باشد رابطه مالكيت بين مالك
سـلطه  ، هاي آن هم در فقه كم نيسـت ـ گرچـه مالـك     ـ كه نمونه را نداشته باشد در اين موارد

   3.ولي اعتبار مالكيت توسط عقال همچنان به قوت خود باقي است، كامل بر مال ندارد
كـه بتوانـد عـدم     يسـت مالكيت موقت در حـدي ن  ادلّه منكرين شود ميمالحظه چنانكه 

  .امكان مالكيت موقت يا عدم مشروعيت آن را در فقه و حقوق اثبات نمايد
  داليل مشروعيت مالكيت موقت  :گفتار چهارم

  اعتباري بودن مالكيت: بند اول
 »عقال«مالكيت عبارت است از رابطه اعتباري بين مال و شخص كه توسط  :كه گفتيمگونه  همان

حدوث و بقاي مالكيت همانند هر امر اعتباري ديگر بـه دسـت منشـأ اعتبـار آن     .شود اعتبار مي
باشد و كيفيت اعتبار مالكيت نيز به دست همان منشأ اعتبار اسـت و نيـز اشـاره كـرديم كـه       مي

شارع مقدس در مورد مفهوم مالكيت و مصاديق آن بيان خاصي ندارد و تشخيص اين امـور را  
هيچ منافاتي با ، و نيز با عنايت به اينكه موقت بودن مالكيت. ال واگذار كرده استبه عرف و عق

هيچ مانعي در راه تصور و اعتبـار  ، از نظر عقلي و حقوقي: توان گفت مي، طبيعت مالكيت ندارد
انـد مالكيـت    را اعتبار كـرده  »مالكيت مستمر«گونه كه  چرا كه عقال همان، مالكيت موقت نيست

  .است چنين اعتباري تحقق يافته، توانند لحاظ كنند و در بسياري از موارد ز ميموقت را ني
هيچ مانعي از آن نيست و چون ، اگر دليلي بر مالكيت موقت وجود داشته باشد« :بنابراين

پس تابع اعتبـار شـارع يـا عقـال     ، باشد امري اعتباري است كه قابل توقيت و تأبيد مي، مالكيت
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  1».خواهد بود
  وقوع مالكيت موقت در فقه: مبند دو
مـوارد متعـددي در فقـه    . اسـت  »فقـه «وقـوع آن در  ، ترين دليل مشروعيت مالكيت موقت مهم
دهـد كـه مفهـوم     اين موارد نشان مـي ، اند قايل به مالكيت موقت شده» فقهاء«توان يافت كه  مي

اي مـوارد بـه    هبلكـه در پـار  ، امـري ناشـناخته و مـبهم نبـوده    ، »فقهـاء «مالكيت موقت در ميان 
  .اند مشروعيت آن معتقد شده

  وقف): الف
چنـين وقفـي   ، وقف كند »فقرا«و سپس بر  »زيد«مثالً شخصي خانه خود را به مدت ده سال بر 

چنـين وقفـي را صـحيح و نافـذ     » فقهـاء «بسـياري از  . مورد بحث و ترديد قـرار گرفتـه اسـت   
مثال ، مانند، باشد مقرون به زمان مي، ه وقفدر مواردي ك، با توجه به دو مبناي فوق 2.اند دانسته
مثالً اگر شخصي خانه خود را به مـدت   3.باشد مالكيت موقوف عليه به صورت موقت مي، فوق

مالكيت زيد در طول مدت ده سال ، و سپس بر فقرا وقف كند در چنين وقفي »زيد«ده سال بر 
يك مالكيت موقت و محدود به  »زيدمالكيت «بنابراين ، شود ادامه دارد و پس از آن منقضي مي

  4.باشد زمان مي
  بدل حيلوله  ):ب

شود  غرامت و خسارتي است كه به مالك عين داده مي، »بدل حيلوله«، »فقهاء«به نظر بعضي از 
بلكه مالكيتي موقـت  ، ولي مالكيت او دائمي و مستمر نيست، آيد و به مالكيت مالك عين درمي

علت ايـن نظـر آن اسـت كـه     . يا استرداد عين مغصوبه باقي استيعني تا زمان تعذر رد ، است
كند كه خسـارت وارد   فقط بر مقداري صدق مي، غرامت است و تدارك خسارت »بدل حيلوله«

خسـارتي وارد  ، عين موجود است و لذا در مورد اصل عين، شده است و در موارد بدل حيلوله
ارك آن هم تا زماني است كه سـلطنت  تد، محدود به زمان معيني است، نشده است و خسارت
مالكيت موقت در بدل حيلوله تحقق يافته و ، شود چنان كه مشاهده مي 5.مالك بر عين باز گردد
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  1.اند بدان معتقد شده، »فقهاء«برخي 
  اجاره به شرط تمليك): ج

از  مصـداقي تـوان   در موارد خاصي از قراردادهاي معين نيز مي، »حقوقدانان«به عقيده برخي از 
ماننـد  ، انتقال مالكيـت در بيـع بـه بعـد موكـول شـده باشـد       ، مثالً هرگاه، مالكيت موقت يافت

كه فروشنده مالكيت آن را تا پرداخت كليـه اقسـاط بـراي     »اجاره به شرط تمليك«قراردادهاي 
مالكيت فروشنده موقت خواهد بود و پس از مـدتي كـه در قـرارداد تعيـين     ، كند خود حفظ مي

  2.بيع به مالكيت خريدار در خواهد آمدم، شده است
 اي نزد عـده  حداقل، تواند به اين نتيجه رسيد كه مالكيت موقت از مجموع موارد فوق مي

بلكه امري مشروع بوده و لذا در مـواردي بـه آن معتقـد    ، امري ممكن و قابل تصور، »فقهاء«از 
امـري   3،الن مالكيـت موقـت  دهد كه اجماع ادعا شـده بـر بطـ    و همين مقدار نشان مي. اند شده

  .غيرقابل قبول است
قانون  »10«وجود دارد ماده  »حقوقدانان«و » فقهاء«نظر از مباحثات نظري كه ميان  صرف

قراردادهـاي  «: دارد مقـرر مـي   و اصل آزادي قراردادي را مورد تأكيـد و تأييـد قـرار داده   ، مدني
رتي كه خالف صريح قـانون نباشـد   اند در صو نسبت به كساني كه آن را منعقد كرده، خصوصي
شـده   م و پذيرفتـه را بايد به عنوان اصـلي مسـلَ   »آزادي اراده«، بنابراين در حقوق ما. »نافذ است

اراده ، مانعي در راه نفوذ قـرارداد ايجـاد كـرده اسـت    ، تلقي كرد و لذا جز در مواردي كه قانون
آن  »آزادي اراده«تيجـه اصـل   تـرين ن  مهـم . هاي ايشان است حاكم بر سرنوشت پيمان، اشخاص

، هر عنوان كه مايل باشند منعقـد سـاخته   تحتتوانند قراردادهاي خود را  است كه اشخاص مي
بيني نهادهاي حقوقي و عقـود معـين در    بنابراين پيش. معين كنند، نتايج و آثار آن را به دلخواه

ساخته قـراردادي   هاي پيش نيست كه اشخاص ناچار باشند يكي از قالب بدان معنا، فقه و قانون
  .را براي هر پيمان برگزينند

  سيره و بناي عقالء: بند سوم
اسـتمرار  ، عقـال  مقصـود از سـيره  .اسـت » سيره عقال«، مهمترين دليل مشروعيت مالكيت زماني

  4.بر انجام دادن يا ترك چيزي است »عقال«عادت مردم و بناي عملي 
ز آن بسيار متفاوت است و بـه دليـل شـرايط    با زمان شارع و قبل ا، شرايط زندگي امروز

                                                                                                                                       
  . 242ص ، همان -1
  .66ص ، 1حقوق مدني، ج، سيدحسين، صفايي -2
 )61، ص28جواهر الكالم، ج، نجفي: ك.ر (.صاحب جواهر توقيت در ملك و وقف را برخالف اجماع محكي دانسته است -3
، شـماره اول ، فصـلنامه علمـي تخصصـي پيـام حقـوق     ، در فقه وحقوق موضوعه، مالكيت زماني، زهرا، گواهي:ك.براي اطالع بيشترر -4

  به بعد 59ص، 1391
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، عقالي اين عصر ممكن است معامالت و قواعدي بين خود بنا نهند كه در عصر شـارع ، جديد
اقتضاء ، حال آيا مصالح عمومي بشر وقوام نظام اجتماعي، اثري از آنها وجود نداشته باشد اصالً
. اسـت  »مثبـت «، پاسخ ايـن پرسـش   يد؟يه هر زمان را امضا نمانت عقالئابنا، كند كه شارع نمي

قواعد و مناسـبات بـين عقـالء نقـش عظيمـي      ، بايد گفت كه در بسياري از احكام شارع اساساً
به طوري كه اگر آن مبادالت و مناسبات در ميان عقـالي عصـرهاي بعـد دگرگـون     .داشته است

بـه عنـوان نمونـه نيازهـا و      ؛يابد تغيير مي حكم شرع نيز كه از آنها تاثير پذيرفته بود قطعاً، شود
را بـه  » بيمـه «عقد جديدي به نام ، باعث شده كه عقالي اين عصر، هاي زندگي امروز ضرورت

بايـد آن را غيـر   ، آيا تنها با اين استدالل كه بيمه در زمان شـارع وجـود نداشـته   . وجود بياورند
نع صريح شرع در زندگي عقال وجود آن را اقتضاء كرده وم  ضرورت زيرا، شرعي دانست؟ خير
  1.گذارد نيز بر آن صحه مي »اسالم«، مورد آن وجود ندارد

اراده ، پس جز در مواردي كـه قـانون مـانعي در راه نفـوذ قـرار داد ايجـاد كـرده اسـت        
به عنوان يك   ها اشخاص حاكم بر سرنوشت قراردادهاي ايشان است و برآزادي اراده در پيمان

ـ اوفو«توجـه بـه عمـوم آيـه      اين بابنابر.تاكيد شده است »ماصل مسلَ« آزادي «و اصـل  » العقوداب
  .پذيرفت »عقد جديد«توان قرار داد مالكيت زماني را به عنوان  و نتايج آن مي »قراردادها

  مشابه در حقوق ايران هاي با نهاد تايم شرتطبيق  :گفتار پنجم
  حق انتفاع  تايم شر و: بند اول

» تـايم شـر  «نهاد اماميه و حقوق ايران به دنبال نهادي شبيه اگر بخواهيم در فقه : برخي معتقدند
» حق انتفـاع «به معناي عام باشد كه شامل  »حق انتفاع«نهاد ، بهترين نهاد، رسد ميبه نظر باشيم 

بهترين مورد بـراي تقريـب ذهـن بـه ايـن      ، »نهاد وقف«شايد . شود ميبه معناي خاص و وقف 
  2.مطلب باشد

شاره كنيم كه واگذاري موقت منافع يك عـين بـه صـورت تمليـك     به اين نكته ااما بايد 
اما در فـرض  ، باشد صحيح و نافذ مي، بدون ترديد، »حق انتفاع«منافع و يا به صورت واگذاري 

آيد گرچه منافع آن  چند نفر درمي »مالكيت«بندي شده به  عين مال به صورت زمان، مورد بحث
  3.يردگ مورد تمليك قرار مي، نيز به تبع عين

  تايم شر و مهايات: بند دوم
يعنـي چنـد   ، در فقه است »مهايات«عبارت ديگري از ، در حقيقت» تايم شر«كه  برخي معتقدند

                                                                                                                                       
 به بعد 69ص، مالكيت زماني، زهرا، گواهي -1
 223، صبندي شده بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان، شريعتي -2
  59ص ، 1ج، وق مدنيحق، سيدحسن، امامي -3
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توانند به طور همزمان از آن  مالك كه به صورت مشاع در ملكي شراكت دارند به دليل آنكه نمي
بنـابراين  . كننـد  ود تقسيم ميبندي شده بين خ منافع ملك را به صورت زمان، ملك استفاده كنند
بـه صـورت   ، از ملـك » حق انتفـاع «مالكيت مالكين به صورت مشاع بوده تنها ، در اين صورت

  .بندي شده تقسيم شده است زمان
به بيان ديگـر  ، قابل تطبيق باشد، »مهايات«و  »بيع مشاع«با ، »تايم شر«رسد كه  به نظر مي

به اين صورت كه مالكيت يك ملك به ، ي شده مالبند عبارت است از مالكيت زمان» تايم شر«
اي كـه هـر كـدام از آنهـا در مـدت       يابد بـه گونـه   بندي شده به چند نفر انتقال مي صورت زمان

هر ساله تكرار ، كنند و اين ترتيب باشند و از آن استفاده مي مالك آن ملك مي، مشخصي از سال
» مهايات«در حقوق ايران در، به معناي فوق بندي شده مالكيت زمان، چنانكه اشاره شد .شود مي

  .سابقه دارد
  د بيععق وتايم شر : بند سوم

، شود كه در فقه و قـانون  به قراردادهايي اطالق مي »عقود معين«. از عقود معين است» بيع«عقد 
، بيع، نام خاص و مشخص دارد و احكام و آثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است مانند اجاره

در اينگونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خـود از ديربـاز مـورد    ... قرض و
توجه قانونگذاران بوده است قالب بيان اراده از پيش فراهم آمده و همه امور به حاكميـت اراده  

  1.دو طرف عقد واگذار نشده است
، اهميـت و رواج  ترين عقد تمليكي است و بـه دليـل همـين    ترين و مهم رايج، »بيع« عقد

  .بخش عمده مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده است
موقت بودن ، شود باعث تمايز ماهوي اين دو نوع قرارداد مي، اي كه به نظر ترين نكته مهم

عـين را بـراي   ، چنانكـه گفتـيم مالـك   ، زيرا در اين قرارداد، است» تايم شر«تمليك در قرارداد 
، شود هر ساله تكرار مي، كند و اين ترتيب به چند نفر منتقل مي، فصلمدت محدودي مثالً يك 

  .اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست
تصـريح  ايـن ويژگـي    بـه » فقهاء«غالب ، باشد دوام بيع مي، هاي بيع يكي ديگر از ويژگي

  2.داردبه طور شايع در جامعه و ميان مردم رواج اما بيع به صورت دائم  .اند نكرده
چنـين بيعـي را    برخـي ، شـود  براي مدت مشخص تمليـك  ، عين معينياما در فرضي كه 

   3دانند باطل و فاسد مي
                                                                                                                                       

  .75ص ، 1ج، قواعد عمومي قراردادها، ناصر، كاتوزيان -1
  .66ص ، حاشيه مكاسب، سيدمحمدكاظم، يزدي -2
كه در حاشيه مكاسـب، در بطـالن   ، سيدمحمد كاظم، يزدي: اند از آن جمله. اند تنها تعداد كمي از فقها به مسئله بيع موقت اشاره كرده -3

: ك.و نيز بـراي ديـدن نظـرات فقيهـان معاصـر ر      206و  276ص ، 6ج، مصباح الفقاهه، سيدابوالقاسم... ، خويي. بيع موقت ترديد ندارند
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مبيـع را بـه صـورت موقـت بـه مشـتري       ، ولين دليل بطالن بيع موقت آن است كه بايعا
امـري  ، تمليك موقت است و از آنجا كه تمليـك موقـت  ، بنابراين اثر بيع موقت. كند تمليك مي

امـري نامشـروع    »حقـوق اسـالم  «در ، معقول و غيرقابل قبول است و بر فرض معقـول بـودن  نا
  .باشد؛ بيع موقت نيز باطل است مي

بر بطالن بيع موقت آن است كه اساساً چنين بيعي از عنـوان بيـع مصـطلح در     ديگر دليل
كـرد و آن را از  توان عنوان بيع را بر يك معامله اطـالق   زيرا در صورتي مي، باشد فقه خارج مي

، بنابراين اگر قراردادي در عرف مـردم . مصاديق بيع دانست كه عرفاً چنين اطالقي صحيح باشد
به عبارت ديگـر   1.توان آن را مصداق بيع مصطلح در فقه دانست نمي، خارج از عنوان بيع باشد

بـه مـوارد   بيع و ساير عقود داراي مفهوم عرفي هستند و به همين جهت براي تعريف بيع بايـد  
عـرف  ، صدق آن در عرف مراجعه كرد و مرجع فهم معاني اين اصطالحات و موارد تطبيـق آن 

  2.باشد مي
صـادق  ) غيـر موقـت  (تنها بر بيع مطلـق  ، عنوان بيع در عرف، »فقهاء«به عقيده برخي از 

، اساساً مصداق بيع مصطلح نيست و از اصـطالح بيـع عرفـي   ، به عبارت ديگر بيع موقت، است
در اين باره معتقد اسـت كـه معنـا و مفهـومي بـراي تمليـك        »خويي... ا آيت«. 3.باشد مي خارج
خانه خود را به صورت ابدي ، زيرا معناي بيع خانه آن است كه بايع، قابل تصور نيست، موقت

و در  4.صـحيح نيسـت  ، بنابراين بيع و تمليك موقت، و غير مقيد به زمان به ديگري تمليك كند
، ترديدي نيست كه آنچه در عقد بيـع «: نويسد مي، ن بيع موقت را بديهي دانستهجاي ديگر بطال

ملكيتي مطلق و هميشگي را انشاء ، از حيث زمان مطلق است و بايع در عقد بيع، شود انشاء مي
  5.»كند مي

                                                                                                                                       
  قضاييه درباره بيع زماني جزوه استفتائات مركز تحقيقات قوه

  .79ص ، مكاسب، شيخ مرتضي، انصاري -1
الشرع عن العرف في ذلك بل انما تكلم علي نحو المحاورات انه بعد الفراغ عن ان المسبب امر عرفي و في مقام االصطالح اليختلف « -2

حيث ان المعامله البد و ان تكون معتبره شرعاً و انـه لـيس للشـارع    « ..» العرفيه فالبد من الرجوع الي العرف لتعيين موارد حصوله و عدمه
غير ما هو المتعارف عند العقـالء و لـو اعتبـر     المقدس في الفاظها اصطالح خاص و اختراع جديد و لم يؤسس في حقيقه المعامالت شيئاً

، قـديري (، »المعامله عنده مغايره لحقيقتها عنـد العـرف فالبـد مـن الرجـوع الـي العقـالء فيهـا         هشيئاً فيها اعتبره شرطاً لتاثيرها ال ان حقيق
  )18ص ) ره(تقريرات درس امام خميني (البيع ، محمدحسن

  .245صحاشيه مكاسب، ،، يزدي -3
  .274ص ، 6ج ، )خويي آيه اهللا تقريرات درس( مصباح الفقاهه، محمدعلي، يديتوح -4
دايره ملكيت از ابتدا محدود و مقيد به عدم فسخ اسـت و لـذا منشَـأ در بيـع در     ، معتقد است كه در مواردخيار شرط »خويي... ا آيت« -5

اليقال ان الملكيه المنشأه مطلقه حتي بعد الفسخ فأنه المعنـي  «: دفرماي ايشان در همين رابطه مي. باشد چنين مواردي مقيد به عدم فسخ مي
فانه يقال ال شبهه في أن المنشأ مطلق من حيث الزمان و ان البـايع انشـأ ملكيـه    . للبيع الي وقت خاص كسنه او سنتين لكونه باطال اجماعاً

و ال يقاس كون المنشـأ ملكيـه   ... لزمان بل من حيث الزمانياتمطلقه للمشتري و ابديه و لكن كالمنا ليس في االطالق و التقييد من حيث ا
  ).206ص ، 6ج، مصباح الفقاهه(» بالبيع الي سنه فان الثاني باطل بالضروره بخالف االول، محدوده بالفسخ
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اسـت و بـه    »عقـد بيـع  «هاي الزم و اوصاف مميزه  انتقال دائمي عين از ويژگي، بنابراين
تحليـل قـرارداد   ، بنابراين.مصداق بيع دانست، توان تقال موقت عين را اساساً نميهمين جهت ان

و » فقهـاء «غالب ، نادرست و غيرقابل قبول است و به همين دليل، شر تحت عنوان عقد بيع تايم
  1.اند آن را مصداق بيع مصطلح ندانسته، اند مورد سؤال قرار گرفته» تايم شر«محققيني كه درباره 

  صلح :مبند چهار
عقـد صـلح   . باشـد  مـي  »صلح«يكي از عقود معين كه در فقه مورد بحث قرار گرفته است عقد 

، باشـد ، عقدي كه بـراي قطـع كشـمكش و رفـع نـزاع     تنها ، اند گفته» فقهاء«چنانكه بسياري از 
عقد صلح منحصر به مواردي نيست كـه نزاعـي رخ داده يـا اختالفـي وجـود داشـته        و2.نيست
. مشـروعيت و اعتبـار دارد  ، د صلح به عنوان عقدي مستقل در كنار ساير عقـود بلكه عق ،3باشد

همـه عقـود را   ، تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر عقد صلح از آن جهت كه قالبي گسترده
  .قرار گيردبيع زماني تواند قالبي براي  مي، توان در قالب صلح منعقد كرد مي

بندي شـده   انتقال مالكيت زمان: توان گفت صلح ميهاي عقد  با توجه به ماهيت و ويژگي
رسد انعقاد چنـين قـراردادي تحـت عنـوان      اما به نظر مي، اگرچه در قالب عقد بيع امكان ندارد

، تواند در قالـب يـك عقـد صـلح معـوض      بنابراين مالك عين مي. نيز مانعي ندارد »عقد صلح«
اي كـه مالكيـت ايـن افـراد بـه       يد به گونهبندي شده عين را به چند نفر منتقل نما مالكيت زمان

مالـك آن عـين   ، هر يك از آنها در مدت مشخصي از هـر سـال  ، صورت مقطعي و موقت بوده
  .باشند

 اما، شرايط و احكام خاص بيع را ندارد، 4قانون مدني »758«قرارداد فوق با توجه به ماده
  .باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست قابل تقييد به زمان مي

باشد ايـن اسـت كـه هرچنـد هرگونـه قـرارداد و        اي كه در اينجا قابل بحث مي تنها نكته
اما محدوده اختيار افراد بدان اندازه نيست ، توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد توافقي را مي

قانون مـدني نيـز در    754ماده  5.هندد كه بتوانند امور نامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرار
                                                                                                                                       

علـوي  ... ا آيـت «. اسـت  سـابقه  اي بيشتر به اجاره شباهت دارد و در بيـع بـي   چنين معامله: فرمايد مي »معرفت... ا آيت«به عنوان نمونه  -1
... ا آيـت «.زيرا ظهـور تمليـك در مالكيـت اسـتمراري اسـت     ، اين نحو خريد و فروش معلوم نيست مصداق بيع باشد: فرمايد مي »گرگاني
جزوه استفتائات مركـز تحقيقـات فقهـي    : ك.ر(. ولي اجاره اشكال ندارد، فروش ملك به صورت مذكور شرعي نيست: فرمايد مي »صافي
 .)ئيهقضا قوه

  ).83ص ، 21ج، الحدايق الناظره، شيخ يوسف، ؛ بحراني259ص ، 4ج، مسالك االفهام، شهيد ثاني(» هو عقد شرّع لقطع التجاذب« -2
  .85ص ، پيشين، شيخ يوسف، بحراني، 10ص ، 5ج، القواعد الفقهيه، ميرزاحسن، بجنوردي -3
دهد ليكن شرايط و احكام خاصه  عامله را كه به جاي آن واقع شده است ميم  صلح در مقام معامالت هرچند نتيجه«:مطابق ماده مذكور -4

نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكـام  ، عين باشد در مقابل عوض، آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح
  ».خاصه بيع در آن مجري شود

، )ره(امـام خمينـي   (» كما يأتي بعضها و في كل مقام اال اذا كان محرماً لحالل او محلـالً لحـرام  يجوز ايقاعه علي كل امر اال ما استثني  -5
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  .»جز صلح بر امري كه غيرمشروع باشد، هر صلح نافذ است«: دارد باره تصريح مياين 
آنسـت كـه   ، شـود  بندي شده مطرح  در مورد صلحِ مالكيت زمانممكن است كه  ياشكال

حقـوق  «در  ايـن امـر  موضوع چنين عقدي عبارت است از انتقال مالكيت موقت به چند نفر و 
  .شروعيت نداردلذا م، مورد قبول واقع نشده »اسالم

صـحت عقـد   ، اگر عدم مشروعيت مالكيت موقت در فقه اثبات شوددر پاسخ بايد گفت 
در حالي كه چنانكه اشاره شد در فقـه   صلح به صورتي كه ذكر شد با اشكال روبرو خواهد شد

  . عدم مشروعيت اين نوع مالكيت ثابت نشد
اهللا العظمي  آيت«ور كه امام راحل همانط« :فرمايند ميدر اين رايطه » اهللا محمد يزدي آيت«
در معامالت عرف و عقالء است مگر آنكـه شـارع بـه طـور      نمالك باطال: اند فرموده »الخميني

و » احل اهللا البيـع و حـرّم الربـا   «: خاص آن را باطل يا حرام اعالم كرده باشد مثل ربا كه فرمود
در معـامالت  صـحت  دي و معموالً معامالت از نظر شـرع امضـايي اسـت نـه تأسيسـي و تعبـ      

كه اگر معامله جديدي حسب شرايط زمـان بـه   بلاختصاص به معامالت متداول و جاري ندارد 
وجود بيايد كه حتي هيچيك از عناوين فعلي معامالت بر آن صـدق نكنـد و عقـالً آن را حـق     

 دانند و شارع به طور خاص يا عام آن را رد نكرده باشد صحيح و معتبـر و ممضـي خواهـد    مي
با توجه به اين مقدمه بيع زماني كه در فرض سؤال آمـده  . بود مثل بيمه در اشكال گوناگون آن

يك معامله صحيح عقاليي است كه خريدار نسبت به ملك در آن فصل مالك است و هر نـوع  
چه آنكه صدق بيع ... تواند ببرد از استفاده شخصي يا فروش يا اجاره به غير و انتفاع مالكانه مي

ادله مال به مال بر آن باشد يا نه كه صدق ظهور عرفي در تملك ملك به طور دائم در طول و مب
زيـرا در تمـام   . زمان است كه از نظر ما همين مفهوم عرفي در مورد فرض سـؤال وجـود دارد  

  ملـك او در قطعـه   درسالها در همان زمان معين مالك است و خروج از ملك او يا عـدم ورود  
حـال اگـر فـرض    . در همان قطعه زماني نيست، ها از مالكيت او در طول سال مانع، بعدي زمان

كنيم اين شبهه مانع از صدق عرفي تملك متعارف در بيع است مانع از صدق يك قرارداد و داد 
داننـد و   و ستد عقاليي جديد نيست كه شارع آن را رد نكرده و عقالء آن را حق و صحيح مـي 

  1. هد بودعموم آيه شريفه شامل آن خوا

                                                                                                                                       
  ).516ص ، 1ج، تحريرالوسيله

    41ش ، ماهنامه دادرسي ،)قم ( مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، نظرات فقهاي عظام شيعه -1





  
  
  
  
  

  مالكيت هاي شاخه: پنجمفصل 

  
كاملترين مصداق حق عيني و بارز ترين حق مالي فرد نسـبت  » مالكيت«، چنانكه شرح داده شد

است كه بـه  » حق ارتفاق«و » حق انتفاع«به اموال است؛ ليكن در مراتب ضعيف تر خود شامل 
  .گيرد ميشرح آتي مورد بررسي قرار 

  عحق انتفا: اول مبحث
  معنا و مفهوم حق انتفاع: اول گفتار

تنها حق استفاده از ، يكي از مراتب مالكيت و يكي از وجوه آن است؛ هرگاه مالك، »حق انتفاع«
» عقـد انتفـاع  «، مال خود را به ديگري واگذار كند و مورد قبول استفاده كننده نيـز واقـع گـردد   

در واقـع  .تواند از مال استفاده نمايد مي اثر عقد انتفاع آن است كه دارنده حق. شكل گرفته است
اعـم ازاينكـه از   ، براي منتفع است و موضوع آن شيء معين مـادي اسـت  » حق عيني«، اين حق

منتفع فقط حق استفاده از منافع بوجود آمـده را  ، در اين حالت. اموال منقول باشد يا غير منقول
  .ليكن مالك منافع نيست، دارد

عبارت از حقي است كه بموجـب آن شـخص    ، حق انتفاع«: نيقانون مد» 40«مطابق ماده
، حق انتفـاع  »است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند يتواند از مالي كه عين آن ملك ديگر مي

. كنـد  مـي ايجاد محدوديت در تصرفات مالكانه ، را واگذار كردهكه حق انتفاع ، مالك عينبراي 
از آن موجب استهالك فوري يا معدوم شدن عـين   اموالي است كه استفاده، حق انتفاع ضوعمو

  . مال نشود و انتفاع از مال با بقاء آن ممكن باشد
مالك منافع نيست و منافع در ملكيت او ايجـاد  » حق انتفاع«دارنده ، نكته قابل ذكر اينكه

در صـورت عـدم شـرط    (بلكه وي صرفاً حق استفاده دارد؛ البته همين حق استفاده را، شود نمي
ولي شخص انتقال گيرنده نيز تنها حق اسـتفاده دارد و  ، تواند به ديگري واگذار كند مي) الفمخ

مالـك  ، شـود كـه اگـر شخصـي     ميشود؛ اثر اين نكته حقوقي در اين امر ظاهر  نميمالك منافع 
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حق تصرفات مالكانه نظير انتقال به غير را دارد و نيازي به اجازه ، منافع گرديد به لحاظ مالكيت
 هـاي  يكي از شاخه، آنچه  صاحب حق دارد» حق انتفاع«فتن از كسي ندارد؛ در حالي كه در گر

بـاغي بـه   » حـق انتفـاع  «اگـر  ، به عنوان مثال. باشد را داراست» حق استعمال«مالكيت كه همان 
سايه و ساير منـافع بـاغ   ، وي حق دارد در طول سال از ميوه، فردي براي يك سال واگذار شود

اسـتفاده  ، زيرا حقي كه داشـته ، ليكن در پايان سال حق بردن ميوه را از باغ ندارد، يداستفاده نما
يكسـاله در اجـاره وي   ، از باغ بوده كه در طول يكسال استيفاء نموده است؛ اما اگر همـين بـاغ  

پـس از  ، از باغ را دارد» استثمار«چون منافع باغ در ملكيت او حاصل شده است و حق ، بود مي
  .1زيرا مالك منافع است، باغ را دارد هاي ق بردن ميوهح، يكسال
  حق انتفاع هاي و ويژگي چگونگي برقراري: دوم گفتار

، مالـك . ممكن است از طريق قانون يا عقود و ايقاعات يا اذن مالـك ايجـاد شـود   » حق انتفاع«
رداري از منـافع مـال   بهره ب، انتفاع بدهد يا با عقدي از عقود انتفاع يا ايقاع» اذن«تواند صرفاً  مي

مگـر بـا   ، ولي رجوع از ايقاع و عقـد ، جايز است» اذن«عدول از . خود را به ديگري انتقال دهد
گاه قانونگذار اجازه انتفاع از اموالي كه مالك . داشتن خيار يا اقاله و انفساخ قرارداد جايز نيست

، ود مقـررات موجـود  توانـد در حـد   ميدر اين صورت هر كس ، كند ميخاص ندارند را اعطاء 
جواهري « :قانون مدني» 177«مطابق ماده. آن اموال را بنمايدمبادرت به بهره برداري و انتفاع از 

ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب بـه  ، شود ميكه از دريا استخراج 
 » .كند ميملك كسي است كه آن را حيازت ، اندازد ميساحل 
  حق انتفاع به موجب عقد ي برقرار: بند اول
آن مالك اسـت و بايـد بـه وسـيله عقـد بـه ديگـري واگـذار         از، به تبع عين» حق انتفاع«

، گـردد كـه آن ماهيـت    ميتوافق دو اراده است كه موجب ايجاد يك ماهيت حقوقي ، عقد.شود
در ، بايد وجود داشـته باشـد   مي» دو اراده«حداقل ، در تشكيل عقد.شود ميموجب آثار حقوقي 

بخشش (مثالً هبه ، اراده يك نفر براي تشكيل آن ماهيت حقوقي كافي است، حالي كه در ايقاع
، طـالق ، در حالي كـه فسـخ  ، عقد است و نياز به پذيرش هديه گيرنده دارد» حقوق ايران«در ) 

وجـود يـك اراده كفايـت    ، ابراء و حيازت مباحات از مصاديق ايقاع است كه بـراي تحقـق آن  

                                                                                                                                       
اين مساله مطرح است كـه آنچـه در عروسـي تقـديم ميهمانـان       »فقه«ل  در اين مساله كاربردهاي عملي ديگري نيز دارد؛ به عنوان مثا -1

كند؛ آيا ميهمانان مالك آن غذا يا ميوه و شيريني هستند يا تنها حق استفاده دارنـد و   ميچه حقي براي مهمانان ايجاد ) نثار العرس(شود مي
فاده دارند و بردن به خارج و بخشش به ديگـري ممكـن نبـوده و    شود ميهمانان تنها حق است ميحق بردن به خارج را ندارند؛در فقه گفته 

البته قصد ونيت ميزبان را ، )ريشه در شرع دارد، بردن حرام، آنچه در افواه مردم است كه خوردن حالل( زيرا مالك آن نيستند. حرام است
در واقـع  ، كبار مصرف قـرار داده وتقـديم ميهمـان نمايـد    غذا يا ميوه رادر ظرف ي، چنانچه ميزبان، نيز بايد مد نظر قرارداد؛ به عنوان مثال

  .توان آن را به خارج برد و يابه ديگري داد ميقصدش تمليك آن بوده كه در اين صورت 
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لذا عقـدي  ، با توجه به اينكه در قانون مدني عنوان خاصي ذكر نشده است» قد انتفاعع«. كند مي
قانون مدني است البته اين حق ممكن است ضمن يكي از » 10«نامعين و مشمول مقررات ماده 

حـق  «ليكن بايستي متـذكر شـد كـه لـزوم عقـد در برقـراري       . مثل بيع برقرار شود، عقود معين
در برقـراري  . نسبت به مال غيـر برقـرار شـود   » حق انتفاع«است كه مخصوص موردي ، »انتفاع

لذا اگر شخصي بدون قصد تملـك و صـرفاً   ، الزم نيست، عقد، نسبت به مباحات، »حق انتفاع«
زمين مواتي را احيـاء نمايـد يـا مـال مبـاحي را      ، با رعايت مقررات، »حق انتفاع«بمنظور ايجاد 
  . آيد ميبوجود » عحق انتفا«در اين صورت ، تصرف نمايد

  قابليت بقاء :ند دومب
از امـوال قابـل   ( باشـد  ممكـن » بقاء عين«از آن با بايد مالي باشد كه استفاده ، »حق انتفاع«مورد 

هيچگونـه  ، منقول و يا غير منقول بـودن مـال و يـا مفـروز و يـا مشـاع بـودن مـال         )بقاء باشد
توانـد   نمـي  )مصـرف شـدني  (بـين رود  از، آنمالي كه با اسـتفاده از ، بنابراين. خصوصيتي ندارد

نبايـد قابـل   » حـق انتفـاع  «آن نيست كه موضـوع  ، مقصود البته .واقع شود» حق انتفاع«موضوع 
كند و  ميشود و استهالك پيدا  ميكهنه ، زيرا هر مالي غير از زمين در طول زمان، استهالك باشد

نبايد مالى باشد كه ماننـد  ، »ق انتفاعح«آن است كه موضوع ، بلكه مراد . رود ميسرانجام از بين 
چيزهـايى ماننـد لبـاس و    ، به همـين جهـت  . خوراكى و نوشيدنى با اولين استفاده معدوم گردد

» حـق انتفـاع  «ورد توانـد مـ   مى، گردد عين آن غيرقابل انتفاع مى، كتاب كه پس از مدتى استفاده
ممكـن اسـت فقـط    ، حـق انتفـاع  «: كند قانون مدني دراين باره تصريح مى» 46«ماده. واقع شود

» 58«همچنـين مـاده  . »...نسبت به مالى بر قرار شود كه استفاده از آن با بقاى عين ممكـن باشـد  
فقط وقف مالى جايز است كه با بقاى عين بتـوان از  «: دارد قانون مدني در مورد وقف مقرر مى

  »...آن منتفع شد
  موجود بودن منتفع: بند سوم
. باشد »موجود«، »حق انتفاع«بايد در زمان انعقاد عقد ، شود ميه او منتقل ب» حق انتفاع«كسي كه 
مطابق ماده ، ايجاد كرد» حق انتفاع«آيد  ميتوان براي كودكي كه ده سال بعد به دنيا  نميبنابراين 

تـوان   مـي را فقط دربـاره شـخص يـا اشخاصـي     » حق انتفاع«در موارد فوق « :قانون مدني» 45«
تبعاً ، »حق انتفاع«وجود داشته باشند ولي ممكن است ، ر حين ايجاد حق مزبوربرقرار كرد كه د

حـق  «برقرار شود و مـادامي كـه صـاحبان     اند براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامده
» 69«مـاده  » .گـردد  مـي حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايـل  ، موجود هستند» انتفاع

وقـف  « :مطـابق ايـن مـاده   . قف نيز همين قاعده را مطـرح كـرده اسـت   قانون مدني در مورد و
توان حـق انتفـاع    ميقبل از تولد ، البته براي حمل» .مگر به تبع موجود، برمعدوم صحيح نيست
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حمل از « :قانون مدني» 957«مطابق ماده. برد ميايجاد كرد و اگر زنده متولد شد از آن حق بهره 
قانون » 851«و با مالك از ماده » .روط بر اينكه زنده متولد شودمش، گردد ميحقوق مدني متمتع 

ليكن تملك او منـوط اسـت بـر    ، وصيت براي حمل صحيح است« :مدني كه مقرر داشته است
  . و وقف بر حمل صحيح است» حق انتفاع«قرار دادن ، توان گفت مي» .اينكه زنده متولد شود

حـق  «تـوان   ميبدين معنا كه ، است» بع موجودبه ت«ايي كه بر اين قاعده وجود دارد استثن
را براي سرايداري در نظر بگيريم  اي مثالً اگر سكونت در خانه، را نسل بعد نسل قرارداد» انتفاع

فوت نمايد براي فرزندان او حـق سـكني باشـد و حتـي اگـر در      ، و شرط نماييم چنانچه منتفع
البتـه در  .رسد ميحق سكونت به فرزند او  ،داراي فرزندي نباشد، هنگام وقوع عقد نيز سرايدار

قانون مدني به اين نكتـه  » 45«ماده .بايد فرزندي از وي وجود داشته باشد، شخص، هنگام فوت
تبعاً براي كسـاني هـم كـه در حـين     ، ممكن است حق انتفاع...« :اشاره دارد و مقرر داشته است

حـق مزبـور   ، ق انتفاع موجود هسـتند برقرار شود و مادامي كه صاحبان ح اند عقد بوجود نيامده
 .»گردد ميباقي و بعد از انقراض آنها حق زائل 

  مجاني و بالعوض بودن حق انتفاع: بند چهارم
» معـوض «عقـود  ، در مقابـل عقـود مجـاني   .اسـت » بالعوض«يا  »مجاني«از عقود  »حق انتفاع«

آن را داشته باشد و الّـا  بايد يك مابازاء متناسب با  ميعقدي است كه » عقد معوض«، قراردارند
باطل يا قابل فسخ خواهـد بـود؛   ) عوض ومعوض ( عقد به دليل عدم تعادل بين دو طرف عقد

مابه ازايي وجود  داشته باشد و اگر طرف ، اما در عقود مجاني الزم نيست  در مقابل انتقال مال
ده كه خود خواسته والزامي مالي را متقابال  واگذار كند لطفي بو، مقابل نيز براي تكريم و احترام

در آن نداشته است؛ همچنين لزومي ندارد اين دو مال به لحاظ ارزش باهم تناسبي داشته باشند 
از كـامپيوتري بـه ديگـري    » حـق انتفـاع  «از آپارتماني را در مقابل » حق انتفاع«چنانكه شخصي 

تـوان   مـي حتـي  . شود نمي عقد باطل يا غير نافذ، واگذار نمايد كه در اينجا در عين عدم تناسب
عقد را از مجاني ، شرط عوض متناسب را مقرر كرد كه باز اين شرط عوض، »حق انتفاع«براي 

جنبـه  » شرط عـوض «زيرا ، 1همانگونه كه شرط عوض در هبه جايز است. كند نميبودن خارج 
حـق  «ن در مـورد مجـاني بـود    البتـه . منافات ندارد، فرعي و تبعي دارد و با ماهيت عقد مجاني

، بـر ايـن اسـت كـه مجـاني بـودن       2نظـر برخـي  . اختالف نظر وجود دارد فقيهان ميان، »انتفاع
 آن شـرط عـوض نمـود و   ذات تـوان در   مـي بنـابراين  ، نيست 3»مقتضاي ذات عقد حق انتفاع«

                                                                                                                                       
مـالي را بـه او هبـه    ، تواند شرط كند كه متهـب  ميهبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب «  :قانون مدني»  801« مطابق ماده  -1

  » .مشروعي را مجاناً بجا آوردكنديا عمل 
  131، ص1، حقوق مدني، جامامي -2
ـ  گرفته شود جـوهر و مفـاد آنچـه مـورد تراضـي اسـت       عقد موضوع اصلي و اثري است كه اگر از عقد ذات مقتضاي -3 . رود ين مـي از ب
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بر خـالف  ، نمود در آن را شرط فسخ و اقالهتوان  ميقانون مدني » 10«همچنين با توجه به ماده
برخـي نيـز   . كنـد  مـي شرط عـوض در آن راه نـدارد و عقـد را باطـل     ، ه هيچ وجهكه ب» وقف«

كمـك بـه امـور    ، زيرا غرض از برقـراري آن ، غالباً مجاني است، »حق انتفاع«هر چند ، اند گفته
لذا بال عـوض بـودن   ، آيد نميشرط مجاني بودن آن بر ، ليكن از هيچ نص قانوني، خيريه است

آيد واين حق با توجه بـه اصـل حاكميـت     نميبه شمار » انتفاع حق«در حقوق جديد از شرايط 
، عقـد انتفـاع  ، برخـي نيـز معتقدنـد   .1ممكن است معوض برقرار شود، اراده و صحت قراردادها

مجاني است و شرط خالف آن از مصاديق شرط خـالف مقتضـاي ذات عقـد بـوده و موجـب      
 2.گردد ميبطالن آن 
  تحويل مال مورد انتفاع: بند پنجم

 به نحوي كه منتفع بـر آن اسـتيالء وتصـرف پيـدا نمايـد از      ، يعني تحويل وتسليم مال، »قبض«
قـرار داد كـه   » حق انتفاع«توان موضوع  ميبنابراين چيزي را . است» حق انتفاع«ط صحت ايشر

صرف تراضي و توافق طرفين بـر مفـاد   ، توضيح اينكه در بيشتر عقود.قابل قبض و اقباض باشد
» عقود عينـي «در مقابل ، گويند مي» عقود رضايي«اين عقود را . شود مييل عقد عقد باعث تشك

وجود دارند كه عنصر سومي هم غير از اراده طرفين براي تشكيل عقـد الزم اسـت كـه همـان     
عقدي شكل ، چنانچه قبض صورت نگيرد، مال است و در اين عقود» تسليم و تسلّم«يا » قبض«

، »فقهـاي اماميـه  «غالب ، اختالف ديدگاه دارنددر تأثير قبض ، »ماميهفقيهان ا« البته .نگرفته است
. شناسند مى »لزوم عقد«دانند و برخى ديگر آن را شرط  عقد انتفاع مى »صحت«را شرط  »قبض«

اما پـس  ، تواند عقد را فسخ كند مى، مالك، زمانى كه قبض نشده است تا، بر اساس اين ديدگاه
ليكن انتقال منافع از زمان انعقـاد  ، توان آن را بر هم زد نميديگر  شود و ميالزم ، عقد، از قبض

تصرف در ملـك غيـر نيسـت    ، تصرفات منتفع يا موقوف عليه، عقد است و از زمان انعقاد عقد
عقـد انتفـاع مثـل    ، مالك فوت نمايـد ، شود و اگر قبل از قبض نميالزم ، عقد، ولي بدون قبض

» عقـود جـايز  «كليه «: قانون مدني» 954«مطابق ماده  چراكه، شود ميمنفسخ ، »عقود جايز«ديگر 
                                                                                                                                       

 انتقال مالكيت و انتقال منفعت مقتضـاي ،  عقد بيع مقتضاي. ي مقتضاي خاص خود را دارد عقد دارد هر عقد بستگي به نوع عقد مقتضاي

كلي توجيه شان اين است كـه   اما به طور. حقوقدانان در مبطل بودن اين شرط و چرايي و چگونگي آن اختالفاتي دارند .است عقد اجاره
. گـردد  كنند و به دو انشاء متضاد بـر مـي   كرده بودند را نفي مي تراضي عقد در با آوردن اين شرط در حقيقت مفادي را كه قبال عقد فينطر
بـاقي بمانـد ايـن     بـايع  در ملكيت انتقال نيابد و ملكيت عقد بيع به مشتري است اگر شرط شود ضمن ملكيت تراضي به انتقال عقد بيع در

،  عقـد  ذاتاي در مقابـل مقتضـ  . اسـت  شده عقد بطالن كند و اين تضاد موجب را باطل مي انشاء عقد و منافات دارد عقد شرط با انشاء در
شرط  شود سبب حصول آن اثر مي، امري از متعاملين بدون ذكر عقد كه عقد معمولي قرار دارد كه عبارت است از آثار عقد مقتضاي اطالق

را نداشـته   حق انتقال مبيـع  مدت معينيشرط شود كه مشتري براي  عقد بيع مثال در ضمن. باشد مي صحيح عقد بر خالف مقتضاي اطالق
  )223ص، چاپ اول، 1382سال ، تهران، كليات عقود و تعهدات، جواد، افتخاري (.باشد

  .244ص ، 1، دوره مقدماتي حقوق مدني، جصفايي -1
  128ص، حقوق اموال، لنگرودي -2
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 » .شود و همچنين به سـفه در مـواردي كـه رشـد معتبـر اسـت       ميبه موت احد طرفين منفسخ 
 »47«در مـاده ، به معناى خاص» حق انتفاع«در مورد و ، گزيدهرب نظر اول را »قانون مدنى ايران«

» 59« و نيـز مـاده  » .شرط صـحت اسـت  ، قبض، يرهو غ  اعم از عمرى، در حبس«: دارد مقرر مى
، عين موقوفه را بـه تصـرف وقـف ندهـد    ، اگر واقف«: دارد قانون مدني درمورد وقف اعالم مى

ايـن  ، اثـر ايـن عبـارت   .»كند وقف تحقق پيدا مى، شود و هر وقت به قبض داد وقف محقق نمى
عقـد منعقـد   ، ين فوت نمايديكي از متعاقد، است كه اگر در فاصله بين ايجاب و قبول و قبض

، گيرد و منافع آن از تـاريخ  قـبض   ميشود و بر طبق اين ديدگاه انتقال از زمان قبض انجام  نمي
متعلـق بـه مالـك    ، كند و طبعاً منـافع قبـل از آن   ميبه منتفع يا موقوف عليه در وقف تعلق پيدا 

م مقـام او در ملـك تصـرف    تواند بدون اجازه مالك يـا قـائ   نمياست و لذا منتفع قبل از قبض 
بايستي متـذكر شـد   ، با وجود اين. نمايد و اگر تصرف نمايد در حكم تصرف در مال غير است

، شرط فوري نيست و تا زماني كه مالك از عقـد رجـوع ننمـود   ، قبض، »حق انتفاع«كه در عقد 
قـانون   »60«كما اينكه در مورد وقـف در مـاده   ، صورت گيرد و عقد الزم شود، تواند قبض مي

بلكه مادامي كه واقـف رجـوع از   ، فوريت شرط نيست، در قبض« :مدني چنين مقرر شده است
  » .شود ميوقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام 

  مفاهيم مشابهحق انتفاع با  تفاوت: سوم گفتار
 )اباحه انتفاع(تفاوت حق انتفاع با اذن: بند اول

در  اذن«يـا  » اباحه«در  گردد در صورتيكه مي» حق انتفاع«ك مال، منتفع، »حق انتفاع«در اثر عقد 
د و تـا زمـاني   شو مي »مباح«بر او ، نمايد بلكه انتفاع بردن نميحقي بر انتفاع پيدا ، منتفع، »انتفاع

هرگـاه   ، مباح است به عنوان مثال، تصرف براي متصرف، كه اين اذن يا اباحه وجود داشته باشد
زيـرا بـا اذن   ، مباح است، شود نشستن در آن خانه براي مهمان اي خانه مهمان با اذن قبلي وارد

زيرا هر زمان كه صاحب خانه ، نيست» حق انتفاع«صاحب خانه وارد شده است واين به معناي 
در حاليكـه  ، بايد خانه را ترك نمايـد  ميحضور مهمان در خانه مباح نخواهد بود و ، اراده نمايد

شود كه هيچيـك از طـرفين بـدون     ميحقي جهت انتفاع ايجاد ، قدبه موجب ع» حق انتفاع«در 
جهت خريد  ها رسد حضور در فروشگاه ميهمچنين به نظر . حق بر هم زدن آن را ندارد، جهت

ناشـي از عقـد   » حـق انتفـاع  «و طبعا استفاده از فضا و خنكي آن اذن و اباحه در انتفاع باشـد و  
   1.نيست

                                                                                                                                       
ولـى اجـازه تنهـا    . رخصت دادن و رفع مانع كردن و نيز اعالم رضـايت : تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است كه اذن دو جنبه دارد -1

چرا كه رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى كه قبالً تحقق يافتـه اسـت معقـول    . يعنى اظهار رضايت به تصرّف را داراست، جنبه اخير
هاى  در كتاب. استعمالى نابه جاست، پيش از واقع شدن عمل، به كار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضايت، ازنظر اصطالحى. باشد نمى
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  :گردند در موارد ذيل از يكديگر متمايز مى» حق انتفاع«اذن و ، با توجه به آنچه گذشت
آن را ، آيد و تا زمانى كه طـرف عقـد   به وجود مى »عقد«غالباً به وسيله ، »حق انتفاع« -1

اسـت و اراده اذن دهنـده در وقـوع آن كـافى      »ايقاع«، كه اذنيدرحال. شود قبول نكند واقع نمى
  .ل آن نقشى ندارداست و رد يا قبول مأذون در وقوع يا انحال

صـاحب حـق   ، »حق انتفـاع «منتفع نسبت به مال مورد ، »حق انتفاع«پس از واگذارى  -2
مبـاح  ، شـود؛ بلكـه انتفـاع بـروى     پيدا نمـى » حق انتفاع«براى مأذون ، كه با اذنيدرحال. گردد مى
بـه همـين   . آيد ممنوع و تجاوز به حق غير به شمار نمى، انتفاع از مال براى او، گردد و ديگر مى

توانـد آن را بـه ديگـرى     منتفع مى، كه شرط خالف شده باشد به جز آن، »حق انتفاع«در ، جهت
تواند بـا شـرط آنكـه     منتفع مى، شده باشد» حق انتفاع«حتى اگر قيد مباشرت در . واگذار نمايد

از چنـين   مـأذون ، در مقابـل . را به ديگرى انتقال دهد» حق انتفاع«، تنها خود از آن استفاده كند
ميهمـان  ، ديگرى را به منزل خويش دعوت كنـد ، چنان كه هرگاه كسى. باشد مند نمى حقى بهره

، ها بنوشد ها بخورد و از نوشيدنى از خوردنى، كنند بهره ببرد چه براى او حاضرمى تواند از آن مى
 1.ديگرى اعطا كنـد   تواند آنها را با خود ببرد و يا به كند و نمى نمى ولى حقى نسبت به آنها پيدا

  2.مالك انتفاع شناخت، »حق انتفاع«توان منتفع را در  بنابراين نمى
توانـد آن را بـرهم زنـد و از آن     است؛ يعنى مالك نمـى  »الزم«از عقود ، »حق انتفاع« - 3

قابـل رجـوع اسـت و اذن    ، »اذن«كه طبيعـت   درحالى. مگر آنكه به علتى زايل گردد، رجوع كند
، كـه اذن يـا عـدم رجـوع آن     مگر آن، رجوع كند، تواند از اذن خويش اهد مىدهنده هرگاه بخو

                                                                                                                                       
: نويسـد  صاحب عناوين در بيان تفاوت اذن واجازه مـى  چنانكه، فقهى و حقوقى به تفاوت آن دو از نظر مورد استعمال تصريح شده است

، عبـدالفتاح بـن علـى مراغـى حسـينى     . ( »التصرف و هو المسمى باالذن و قد يكون بعد ذلك و يسمى باالجـازه  و هو قد يكون قبل... «
و در . »االجازه و اإلذن يشتركان االّ فى التقدم و التأخر «: اند مقرر داشته. 104ص ، 2ج ، كتاب البيعدر ، امام خمينى و )339ص ، العناوين

بـدين، جـامع   محمـد امـين بـن عمـر ابـن عا     (»انّ اإلذن انّما يكون لما سيقع واالجازه انّما تكون لما وقـع  «: حاشيه ابن عابدين آمده است
، 115قوانين حقوقى  بارها اين دو واژه را به جاى يك ديگر به كـار بـرده اسـت؛ مـثالً در مـواد      ، با اين حال( )231، ص 1الفصولين، ج 

برخـى از   همچنين .كار رفته است واژه اجازه به جاى اذن به، قانون امور حسبى»  85« اده قانون مدني و نيز م»  1043و  794، 503، 124
اند؛ از جملـه مـوارد مزبـور     اين دو واژه را در محل مناسب خود به كار نبرده و گاهى از اذن به اجازه تعبير كرده، حقوقدانان و فقيهان نيز

 ).23ص ، 301ش ، 2ج ، قواعد عمومى قراردادها، ناصر، كاتوزيان، 379و  78صص ، حقوق مدنى، مصطفى، عدل(: عبارتند از
وال يتصرف فيما قدم له بغير االكل النّه المأذون فيه عرفاً فاليطعم منه سائالً و الهـره االّ بـإذن صـاحبه او علـم     «: در منهاج آمده است -1

الموسـوعه  ، جمال عبدالناصر: به نقل از. 298ص ، 3ج ، المنهاج( مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ، محمد الخطيب، الشربيني. »رضاه
 )170ص ، 1ج ، فى الفقه االسالمى

گذاران ايرانى با تغييرى در ترجمه آن نشان  ولى قانون، قانون مدنى فرانسه است»  578قانون مدني اگر چه برگرفته از ماده  »40«ماده  -2
هاى حق انتفاع در قانون مدنى ما با قانون مدنى فرانسه در آن اسـت   يكى از تفاوت، ازاين رو. ننددا مالك انتفاع نمى، دهند كه منتفع را مى

قـانون مـدنى   » 578«مـاده  . بلكه تنها حق استفاده و انتفاع براى او محفوظ است، گردد مالك انتفاع نمى، منتفع، كه بر خالف قانون فرانسه
 »الك، اما با تعهد به حفـظ عـين آن  چون خود م از حق استفاده از اشياء متعلق به ديگرى همحق انتفاع عبارت است «: دارد فرانسه مقررمى

مالـك حـق انتفـاع    ، منتفع، قانون مدني آلمان»  1039« ؛ در ماده ستا حق انتفاع را به همين صورت تعريف كرده، قانون مدنى آلمان  نيز(
 )معرفى شده است
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، بـه همـين جهـت   . ممنوع گردد، ضمن عقد الزمى شرط شده باشد و يا رجوع از طرف قانون
حـق  «كه در  درحالى. گرداند اذن را الزم نمى -كه ضمن عقد الزمى باشد  مگر آن -تعيين مدت 

. يابـد  مـى نخاتمـه  » حق انتفاع«، تا پيش از انقضاى آن، شود در صورتى كه مدت تعيين، »انتفاع
خاتمـه  » حـق انتفـاع  «، با انقضاى مدتى كه در عقد معين گرديده  »رقبى«در مورد ، بدين ترتيب

منتفـى  » حق انتفـاع «، به عمر او مقيد شده» حق انتفاع«با فوت كسى كه ،  »عمرى«يابد و در  مى
  .گردد مى

 تا زمانى كـه مالـك  » حق انتفاع«، قيد نگرديده، انتفاعدر عقد كه مدت  »حبس مطلق«در 
مالك در هر زمان ، باشد كه حبس مطلق قابل رجوع مى ولى ازآنجا. رود از بين نمى، حيات دارد

  .تواند از آن رجوع كند مى
عـين بـاقى   ، صرفاً مالى است كه با انتفاع از آن، »حق انتفاع«مورد ، چنانكه اشاره شد -4

بلكه حتى به مال نيـز اختصـاص   ، باشد نه تنها به چنين شرطى مقيد نمى، ليكن مورد اذن. بماند
تواند عمل حقوقى يا تصرف غير حقوقى باشد؛ مانند اذن ولّى به  مى، چنانكه موضوع اذن. ندارد

به يك ديگر در اداره امـوال مشـترك   ، يا اذن شركا1.غير رشيد در انجام معامالت و تصرّفات او
  .گردد نفوذ اعمال آنان مى كه موجب

. باشـد  الزم نمـى ، »حق انتفاع«وجود چنين شرطى در مورد  »حقوق مدنى فرانسه«از نظر 
، اگـر حـق انتفـاع   « :دارد قانون مدنى فرانسه در اين زمينه مقرر مـى  »587«ماده  به همين جهت

ـ حبو، پول اشيائى را شامل شود كه استفاده از آن بدون زوال عين آن ممكن نيست؛ مانند ات و ب
اما متعهد است در پايان حق انتفاع مثل آنهـا را در  ، منتفع حق دارد از آنها استفاده كند، مايعات

  2».كيفيت يا قيمت آنها را در زمان تلف بپردازد
اسـت؛ بـر خـالف اذن كـه بـه      » حق انتفـاع «شرط صحت ، »قبض«چنانكه اشاره شد -5

  3.شود صحيح واقع مى نحوبه ، بضصرف اراده اذن دهنده و بدون توقف بر ق

                                                                                                                                       
، مگر با اجازه ولى يا قيم او، معامالت و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست « :ته استمقرر داشقانون مدني »  1214« ماده  -1

شريكى كه در ضـمن عقـد بـه اداره    « :قانون مدني»  577« طبق ماده  و»...كه اين اجازه قبالً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل اعم از اين
ل خسـارات  ئوانجـام دهـد و بـه هـيچ وجـه مسـ      ، ند هر عملى را كه الزمه اداره كردن استتوا مى، كردن اموال مشترك مأذون شده است

 .»فريط يا تعدىتمگر در صورت ، حاصله از اعمال خود نخواهد بود
2- Si l' usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consomer comme l'argent les grainsles liqueursl'sufruitier 
a le droit de s'en servir mais a la charge de rendre ala finde Lusufrit soit des choses de me'me quantite etqualite soit leur valeur 
estimee a la date de La restitution  

ذى قوم الكفاله أن يستعمل االشياء القابله لالستهالك و انّما و للمنتفع الّ «: كند قانون مدنى مصر نيز در اين مورد تصريح مى»  992« ماده  
 ».عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقّه فى االنتفاع

« بر طبق مسـتفاد از مـواد  «: كند با استناد به ماده فوق اعالم مى 16/7/1328مورخ  1299شعبه سوم ديوان عالى كشور در حكم شماره  -3
قـانون مزبـور در   »  47« شود و به موجب ماده  حق انتفاعى است كه از طرف مالك به ديگرى واگذار مى  عمرى، قانون مدنى»  41و  40

  )319ص ، قسمت حقوقى، مجموعه رويه قضايى، احمد متين. (»اين موضوع قبض شرط صحت عقد است
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حـق  «، كه در ضمن عقد مگر آن، برد را از بين نمى» حق انتفاع«، وت مالك يا منتفعف - 6
  1.يابد خاتمه مى، كه اذن به محض فوت اذن دهندهيدرحال، آنان مقيد شده باشد »عمر«به » انتفاع

  تفاوت حق انتفاع با مالكيت منافع: ند دومب
منافع در مدت اجـاره بـه   ، آن است كه در اجاره، با مالكيت منافع در اجاره »حق انتفاع«تفاوت 

حـق  «ولـى در  . گـردد  آيد و ذرات منافع در ملكيت مسـتأجر توليـد مـى    ملكيت مستأجر درمى
بردارى ازآن  آيد؛ ليكن منتفع از حق انحصارى بهره منافع در ملكيت مالك عين پديد مى، »انتفاع

، تواند عين را به ديگرى اجاره دهـد  منتفع نمى، »حق انتفاع«در ، دليلبه همين . برخوردار است
باشد تا آن را به ديگـرى   منتفع مالك منافع نمى، اما در انتفاع 2، تمليك منفعت است، زيرا اجاره
منـد   بهـره ، »حـق انتفـاع  «؛ بلكه داراى حقى است كه در اثر آن از منافع مـال مـورد   3انتقال دهد

برخـي   .اند اين حق را مانند حقوق مالى ديگر به هر كس بخواهد واگذار كندتو مىنگردد و  مى
توانـد   مـي حق مالي منتفع است و علي القاعده هر مالك و صاحب حقـي  » حق انتفاع«معتقدند 

شـده  » حق انتفاع«اما هر گاه قيد مباشرت در عقد ، خود را به ديگري واگذار نمايد» حق انتفاع«
توانـد حـق    نمـي » حق انتفاع«قول به اينكه دارنده ، با وجود اين 4.ل نيستديگر قابل انتقا. باشد

ليكن بايستي متذكر شـد  . است» فقهاي اماميه«خود را به ديگري انتقال دهد موافق نظر مشهور 
حـق  «نـه در همـه اقسـام    ، انـد  ذكـر كـرده  » سكني«اين نظر را فقط در مورد » فقهاي اماميه«كه 

را در » حق انتفاع«بلكه انتقال ، اند هم بطور عموم انتقال را منع نكرده» سكني«در مورد  5،»انتفاع
  . اند مجاز دانسته، صورت اذن مالك

منحصر به مورد اطالق سكني و مبتني بـر تفسـير اراده   ، در واقع قول به عدم جواز انتقال
برخـي از   اين نظر مـورد انتقـاد  » سكني«البته در مورد . متعاملين به كمك عرف و عادات است

ماننـد  » حق انتفـاع «لذا اصل اين است كه . قرار گرفته است» مسالك«و » صاحب جواهر«جمله 
قابل انتقال است مگر اينكه از اراده صريح طرفين يا ضمني آنها يـا عـرف و   ، ساير حقوق مالي

  6.عادات خالف آن استفاده شود
لكيـت منـافع تفـاوتى وجـود     و ما» حق انتفاع«بين ، »حقوق مدنى فرانسه«كه در  از آنجا

                                                                                                                                       
، » و سـكنى   رقبـى ،  اع در رابطه بـا عمـرى  بررسى عقد حق انتف«، احمد حاجى محمدپور: ك. براى مطالعه بيشتر در زمينه حق انتفاع ر -1

  .1369سال تحصيلى ، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، رشته حقوق خصوصى، پايان نامه فوق ليسانس
 .»...شود مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى، عقدى است كه به موجب آن، اجاره«: قانون مدني »466«تعريف ماده  مطابق -2
ولى بايد ، الزم نيست كه موجر مالك عين مستأجره باشد«: گويد قانون مدني در زمينه لزوم مالكيت منافع توسط موجر مى »473«ماده  -3

 .»مالك منافع آن باشد
  . 272ص ، 1390سال ، نشر پايدار، ج اول، حقوق مدني، سيد جالل الدين، مدني -4
 .142، ص 9ج ، مفتاح الكرامهحسيني عاملي،  -5
  .242ص ، 1، دوره مقدماتي حقوق مدني، جاييصف -6
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را بـه  » حـق انتفـاع  «دهـد كـه مـورد     به منتفع اجازه مـى ، قانون مدنى فرانسه »595« ماده، ندارد
منتفـع  «: كنـد  قانون مدنى فرانسه در اين باره تصـريح مـى   »595« ماده. شخص ثالث اجاره دهد

ن آن را بفروشـد يـا   اجاره دهد يا همچنـي  يآن را به ديگر، تواند خود از حقش استفاده كند مى
قانون مدني آلمان حق اجاره دادن منافع را بـه  » 1309«همچنين در ماده  1.»بالعوض انتقال دهد

  . منتفع داده است
» حـق انتفـاع  «از شـرايط صـحت عقـد     »تعيـين مـدت  «، 2بر خالف عقد اجارههمچنين 

؛ بـر  اسـت  »صـحيح «، »حق انتفاع«مدت قيد نشود ، »حق انتفاع«بنا براين چنانچه در  .باشد نمي
عدم امكان انتقال منـافع توسـط   . خالف عقد اجاره كه تعيين مدت از شرايط صحت عقد است

مالـك منـافع نيسـت و بـه همـين دليـل       ، به اين دليل است كـه منتفـع  » حقوق ايران«منتفع در 
، دموجود هسـتن ، »حق انتفاع«پس مادامي كه صاحبان ، تواند اين حق را به ارث نيز بگذارد نمي

  ).قانون مدني  45قسمت اخير ماده (گردد  ميزايل ، حق مزبور باقي و بعد از فوت آنها
ولي اگر حق براي مدت عمر مالك يا يك دوره معين به منتفع داده شده است و وي قبل 

   3.رسد ميبه ارث » حق انتفاع«در اين صورت ، از مالك يا قبل از اتمام دوره فوت نمايد
انتقال اين حق بـه موجـب   ، گفته شده است، رسد نميبه ارث » مريع«در رد اينكه حق 

به مـدت عمـر عاقـد يـا     » عمري«پس هر گاه . قراردادي است كه در بدو امر منعقد شده است
بـراي  » حـق عمـري  «، از همـان اول ، قبل از مالك فوت كنند ها ثالث يا مالك منعقد گردد و آن

  .بوده استبه نفع اوالد آنها مقرر ، پس از فوت آنها
در طـرح توسـعه قـرار    » حق انتفاع«بدليل وجود وصف مالكانه است كه اگر ملك مورد 

بر اساس قصد و » حق انتفاع«در مقابل گفته شده است . شود نميبه منتفع داده » بدل مال«، گيرد
پـس در  ، شـود  مـي انجـام  » عادت«و » عرف«رضاي متعاقدين است و تفسير آن اراده به كمك 

عرف و عادتي در منع انتقال موجود نباشد يا مالك صريحاً منع نكرده و قرارداد بـر  صورتي كه 
برخـي نيـز   . خود منع كرد» حق انتفاع«توان منتفع را از انتقال  نميمبناي اين منع بنا نشده باشد 

ايـن  » عادت«و » عرف«دانند مگر اينكه بموجب قرارداد يا  ميرا قابل انتقال » حق انتفاع«اصوالً 
نيز حـق عمـري را قـائم     اي عده. ق از منتفع سلب شده يا مباشرت منتفع شرط گرديده باشدح

ولـي   4.رسد نميتواند آن را به ديگري واگذار نمايد و به ارث نيز  نميبشخص منتفع دانسته كه 

                                                                                                                                       
1- L'usufruitier peut jouir par lui-memedonner a bail a un autre meme vendre ou ceder son droit a titre gratuit.... 

  »مدت اجاره بايد معين شود واال اجاره باطل است، در اجاره اشياء«: قانون مدني» 468«مطابق ماده  -2
كتـاب  ، مسـالك االفهـام  ، كتاب المسـتاجر و شـهيد ثـاني   ، جواهر الكالم، و محمد حسن نجفي 136ص ، شرايع االسالم، ق حليمحق -3

   450ص ، 2ج ، تذكره، السكني و عالمه حلي
، حقـوق امـوال و مالكيـت   ، نقل از داراب پور 134ص ، 28ج ، محمد حسن، و نجفي، 501ص ، 4ج ، حدائق، شيخ يوسف، بحراني -4
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چنانچه در عرف ، واقعيت اين است كه اين حق و نحوه واگذاري آن تابع قرارداد و عرف است
  . ناديده گرفته شود» عرف«، توان در صورت سكوت قرارداد نمي، مانع باشدانتقال بال

  اثر انتقال موضوع حق انتفاع: چهارم گفتار
، انتقال مالكيت عـين مـال مـورد انتفـاع     يعني.باشد مستقل از حق مالكيت عين مي، »حق انتفاع«

از خانه خـود  » حق انتفاع«، بنابراين چنانچه مالكي.گردد نمي» حق انتفاع«موجب زوال يا انتقال 
بيـع  ، سپس همان خانه را به شخص ديگري بفروشد، را براي يكسال به فرزندش واگذار نمايد

جاهل بـه ايـن امـر باشـد كـه در ايـن صـورت        ، خانه صحيح است؛ البته ممكن است خريدار
» عيـب «بـراي يـك سـال بـه نـوعي      » حـق انتفـاع  «زيرا وجود ، تواند قرارداد را فسخ نمايد مي

قـانون  » 53«مطـابق مـاده   . او سلب كرده اسـت شود كه امكان استفاده از مال را از  ميمحسوب 
، شود ولي اگر منتقل اليه نميموجب بطالن حق انتفاع ، انتقال عين از طرف مالك به غير« :مدني

  ».ختيار فسخ معامله را خواهد داشتا، جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است
  اقسام حق انتفاع: پنجم گفتار

شود علت ايـن   مي »حبس مطلق«و ، »سكني«، »رقبي«، »عمري«به معني عام شامل » حق انتفاع«
 شـامل بـه معنـي خـاص    » حق انتفـاع «اما ، نامگذاري آن است كه قواعد كلي بر آن حاكم است

بس حـ «، كند كه البته به وقـف  ميبر آن حكومت  اي كه قواعد و مقررات ويژه، باشد مي» وقف«
شود  ميشود زيرا مالكيت مالك در موقع انعقاد عقد و قبض بطور كامل قطع  مينيز گفته » كامل
انتقال ارادي و قراردادي ممكن نيست و بـه  ، در اين حالت، تواند در مال تغييري دهد نميو او 
  . گويند مينيز » حبس ناقص«به آن » حق انتفاع«اما در ساير اقسام . رسد نميارث 

نيز  »حبس«اسم عام اين دسته را . تواند بموجب عقد برقرار شود ميز اين انواع هر يك ا
  .پردازيم ميذيال به بررسي اين مصاديق .اند گفته

  حبس مطلق :بند اول
بـرخالف عقـد   (باشـد   تعيين مدت از شرايط اساسي صحت عقد انتفاع نمي، »مطلق حبس«در 

بـدون قيـد مـدت    ، ملك خود را ضـمن عقـد  » حق انتفاع«مالك ، بنابراين در صورتيكه) اجاره
) در مقابـل عقـد الزم  (عقد جـايز  .ناميده ميشود »حبس مطلق«تلقي و  »جايز«عقد ، واگذار كند

توانند هر زمان كه بخواهند آن را بر هم زده  مياست وبدين معناست كه هر يك از طرفين عقد 
» 44«مـاده . گـردد  منتفع منحل ميفوت يا جنون مالك يا ضمن اينكه اين عقد با ، وفسخ نمايند
مدتي معين نكـرده باشـد   ، »حق انتفاع«در صورتيكه مالك براي « :مقرر داشته استقانون مدني 
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حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالـك قبـل از فـوت خـود     
حـبس  ، سـتند ه» الزم«هر دو از عقـود  » خاص«و » حبس عام«ليكن بايستي گفت . »رجوع كند

، مطلق هم عقدي الزم است ولي قانونگذار تعيين مدت در آينده را به عهده مالك گذارده است
هر گاه او مدت را معين نمايد و يا به عبارت ديگر از حبس مطلق رجوع نمايد مدت بـه پايـان   

  .پذيرد ميرسيده و عقد هم پايان 
  دبمؤ حبس: ند دومب

از مال خـود را  » حق انتفاع«و قيد شده باشد  »دوام«، »نتفاعحق ا«در صورتيكه در عقد راجع به 
نامند و مادام كـه عـين مـال مـورد      مي »دبحبس مو«آن را به ديگري براي هميشه واگذار نمايد 

اشاره به اين نـوع   »قانون مدني«در. از آن منتفع خواهد بود، دارنده حق، باقي باشد» حق انتفاع«
كـه  ... ناظر اسـت بـر حـبس و    )1354مصوب (قانون اوقاف » 10«لكن ماده. حبس نشده است

ـ حبس مو«. منافع آنها بطور دائم براي مصارف عام تخصيص داده شده باشد وقـف «ماننـد   »دب« 
ليكن بين حبس موبد با وقف  .نمود ضتوان در آن شرط فسخ يا شرط عو نمياست و بنابراين 

شود ليكن اگر وراثي  ميه وراث او منتقل هر چند با فوت منتفع ب» حبس موبد«در . تفاوت دارد
در حالي كه در ، گردد مياز مال به مالك آن باز » حق انتفاع«شود و  ميعقد منحل ، نداشته باشد

شود و با فـوت موقـوف عليـه     ميشود و منافع به موقوف عليه منتقل  ميعين مال حبس ، وقف
مالكيت عـين  » حبس موبد«من اينكه در ض، گردد نميباز » واقف«نيز منافع به مالك اوليه يعني 

  . براي مالك باقي است
  عمري :بند سوم

حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك ، عمري«: قانون مدني» 41« بموجب ماده
با توجـه  » برقرار شده باشد يبراي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالث

نـام  ، درازي عمر مالك يا منتفع يا شخص ثالثي بستگي دارد به اينكه طول مدت در اين عقد به
  :عمري بر سه قسم است، با توجه به متن ماده مزبور گذاشته شده است» عمري«آن 

و چنانچه منتفع زودتر فوت . رود ميكه با فوت او از بين » عمري بمدت عمر مالك« -1
شود و اين حق براي ورثه  ميفع منتقل مثل ساير حقوق مالي او به ورثه منت، »حق انتفاع«، نمايد

  . تا انقضاء عمر مالك باقي است
كه در اين حالت فوت مالك اثري ندارد و تنهـا بـا فـوت    » عمري بمدت عمر منتفع« -2
  .شود ميساقط ، منتفع

كه در اينجا نيز فوت مالـك اثـري نـدارد و وراث    » عمري بمدت عمر شخص ثالث« -3
و لـذا تـا    باشـد  مـي  »الزم« عقـدي ، عقد عمريرم بشمارند؛ زيرا بايد اين حق را محت ميمالك 



 235هاي مالكيت      شاخه

 

مگر اينكه به تراضـي آن را اقالـه و تفاسـخ    ، توانند آن را فسخ نمايند نميطرفين ، انقضاء مدت
  . نمايند

  رقبي: بند چهارم
 كشـد  ميمالك انتظار پايان مدت را ، زيرا در اين عقد، باشد مياز ارتقاب به معني انتظار » رقبي«

حق انتفـاعي اسـت كـه از    ، رقبي« :قانون مدني» 42«مطابق مادهتا از ملك خود استفاده نمايد و 
ولـي   .الزم اسـت ، نظير عقد عمري، عقد رقبي »گردد برقرار مي يطرف مالك براي مدت معين

مـدت برقـراري حـق از طـرف مالـك تعيـين       ، تفاوت آن با عمري اين است كه در ايـن عقـد  
، »حق انتفاع«اگر ابتداي مدت برقراري  .گردد نميو به عمر كسي منوط ) سالمثالً پنج ( شود مي

  . شروع مدت انتفاع از تاريخ عقد است، معين نشده باشد
  كنيس: بند پنجم

ناميـده ميشـود و ايـن حـق      »حق سكني«يا  »سكني«، حق انتفاعي كه سكونت در مسكني باشد
اگـر حـق   « :قانون مـدني » 43«مطابق ماده. برقرار شود »رقبي«يا  »عمري«ممكن است به طريق 

شـود و ايـن حـق     مـي عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سـكني ناميـده   ، انتفاع
نـاظر بـه   ، »حق انتفاع«بنابراين اگر » .ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود

ممكـن  ، برقراري اين حـق .ودش ميناميده » سكني«حل يا ملكي باشد به اين اعتبار سكونت در م
است به عمر مالك يا عمر منتفع يا عمر شخص ثالث منوط شود ويا به طـور مطلـق يـا بـراي     

قسـم  ، از نظـر ذاتـي  » سـكني «پـس  ، زمان خاصي در نظر گرفته شود و يا بصورت موبد باشـد 
ونت در سك، بلكه همان عمري يا رقبي و يا حبس مطلق يا موبد، نيست» حق انتفاع«خاصي از 

  . در مكاني است
  حقوق و تعهدات طرفين حق انتفاع: ششم گفتار

  حقوق و تكاليف مالك : بند اول
» حـق انتفـاع  «هر گونه تصرفي را كـه تعارضـي بـا    ، مالك حق دارد درحدود قوانين و مقررات

را » حـق انتفـاع  «مالك حق انتقال و فروش مال موضوع ، در عين انجام دهد، منتفع نداشته باشد
بـه نفـع   » حـق انتفـاع  «در اين حالت اگر منتقل اليه آگاه از وجود ، عايت حقوق منتفع داردبا ر

كيفيت انتفاع از مال را . را دارد 1حق فسخ قرارداد را ندارد و الّا خريدار حق فسخ، ديگري باشد
نمايد و در غير اين صورت مطابق عرف و عادت عمـل   ميمالك در عقد انتفاع بيان و مشخص 

بـر عهـده مالـك اسـت     نگهداري مـال   هاي همچنين هزينه). قانون مدني 54ماده .( شدخواهد 
                                                                                                                                       

جاهل باشد كه ، ولي اگر منتقل اليه، شود نميموجب بطالن حق انتفاع ، انتقال عين از طرف مالك به غير«:قانون مدني» 53«:مطابق ماده -1
   ».اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، حق انتفاع متعلق به ديگري است
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مخارج الزمه براي نگهداري مالي كه موضـوع انتفـاع اسـت بـر     « :قانون مدني» 49«مطابق ماده 
  » .مگر اينكه خالف آن شرط شده باشد، عهده منتفع نيست

  حقوق وتكاليف منتفع: ند دومب
  از مال موضوع حقعدم سوء استفاده   ):الف

بهـره  ، »حـق انتفـاع  «از مال موضـوع  ، تواند در حدود قرارداد منعقده بين وي و مالك ميمنتفع 
كيفيت انتفاع و بهره برداري از مال موضوع انتفـاع بـا   ، برداري نمايد و اگر قرارداد ساكت باشد

د از مال مورد انتفاع نباي» حق انتفاع«دارنده ). قانون مدني  54ماده .( عرف و عادت خواهد بود
» 48«مطـابق مـاده  . موجب ضـمان خواهـد بـود   ، سوء استفاده كند و تعدي و تفريط در اين امر

منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكـرده ودر حفاظـت   « :قانون مدني
ضـامن  ، در مـوارد ذيـل منتفـع   « :همـان قـانون   52«و مطـابق مـاده  » .يا تفريط ننمايدآن تعدي 

در  -2سوء استفاده كند  ، در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع -1  :تضررات مالك است
موجب خسـارتي  ، صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت

برخي معيـار  . مشخص نشده است» سوء استفاده«در اين ماده مرز » .بر موضوع حق انتفاع باشد
از ، انـد  مصاديقي را بيان كـرده ، اي و عده 1.اند محول كرده» عادت«و » عرف«آن را به تشخيص 

را اجاره يا رهن دهد و يا نبايستي ماهيت موضوع » حق انتفاع«جمله اينكه منتفع نبايد موضوع 
به عنوان مثال اگر مال موضوع انتفاع مزرعه اسـت بايـد همـان زراعـت     ، انتفاع را تغييري دهد

قـانون مـدني مقـرر داشـته     » 50«مـاده ، اماني است» يد منتفع«از آنجائي كه . انجام دهدمالك را 
مشـاراليه  ، تلف شود، بدون تعدي يا تفريط منتفع، اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است« :است

تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يـا  ، »تعدي» «.مسئول آن نخواهد بود
عبارت اسـت از تـرك عملـي كـه بموجـب      ، »تفريط«و ) قانون مدني  951اده م( حق ديگري 

  ) قانون مدني  952.(قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير الزم است
، بـه عنـوان مثـال   ، اسـت » رفتار متعارف«به معناي خروج و عدول از » تفريط«و» تعدي«

. و حمـل مصـالح سـاختماني    حمل افراد است ونه باركشي، استفاده متعارف از خودرو سواري
مثالً  درختان باغ ، نبايد نوع مصرفي كه براي او در نظر گرفته شده را تغيير دهد، همچنين منتفع

در كيفيـت  : بدين ترتيب بايستي گفـت .را بريده و استفاده مسكوني از آن بنمايد وقس علي هذا
وچنانچـه در ايـن خصـوص     ،بايستي به مفاد قرارداد رجوع كـرد ، استفاده منتفع در مرحله اول

البته درج شرط مسئوليت نقص و تلف . رجوع كرد» عرف«توافقي صورت نگرفته باشد بايد به 
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  .بالمانع است، را ولو بدون تقصير منتفع در عقد انتفاع
  پرداخت مخارج الزمه براي انتفاع ):ب
الزم بـراي   مخـارج امـا  ، اسـت  »مالك عين«مال بر عهده  اصل خارج الزم براي حفظ و بقايم

همچنين مخارجي كه براي سـهولت در بهـره بـرداري و يـا     .است »منتفع«امكان انتفاع بر عهده 
مخارج الزمـه  « :قانون مدني» 49«مطابق ماده. بر عهده منتفع است بهره برداري بيشتر الزم است

رط مگر اينكه خالف آن شـ ، براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست
لـيكن  ، باشـد  ميبر عهده منتفع ، تنظيم موتور اتومبيل و سرويس آن، به عنوان مثال» .شده باشد

البتـه  ، تعمير آن بـا مالـك اسـت    هاي هزينه، اتومبيل تصادف نمايد، چنانچه بدون تقصير منتفع
  .تراضي نمود، توان برخالف ضوابط فوق مي
  پيگيري حقوق مالي ):ج
، ذكر شـد » حق مالي عيني«و تمام حقوقي كه در مورد عيني است ي مال  وقحقاز » حق انتفاع«

حـق تقـدم و قابليـت اسـتناد در     ، براي دارنده آن حق تعقيببنابراين ، در اينجا نيز مطرح است
اصوالً قابل انتقال اسـت؛ يعنـي چنانچـه    ، همچنين با توجه به مالي بودن حق.برابر همه را دارد

، قال آن از طرف مالك سلب نشـده باشـد يـا قصـد طـرفين     شرط مباشرت نشده باشد وحق انت
تواند همان حق را يعني امتيـازي كـه بدسـت آورده بـه      ميمنتفع ، استفاده شخصي منتفع نباشد

را دارد ) اسـتفاده  (» حق انتفـاع «البته بايد متذكر شد منتفع جديد نيز همان ، ديگري واگذار كند
شود تا بتواند مال را اجاره دهد بلكه او نيز صرفاً حـق   مينونه بيشتر بنابراين او نيز مالك منافع 

  .استفاده دارد
  1موارد زوال حق انتفاع: هفتم گفتار

  :شود ل مييدر موارد زير زا» حق انتفاع«
  انقضاي مدت فوت يا در صورت :بند اول

يـا انقضـاي مـدت بـه      )رقبي(اعم از اينكه مدت معين باشد، انقضاي مدت فوت يا در صورت
زائـل  » حـق انتفـاع  «)عمري( و منتفع يا مالك يا ثالث فوت نمايد ان عمر شخص منوط شودپاي
بـوده  » حـبس مطلـق  «بصورت » حق انتفاع«همچنين اگر ، )قانون مدني 51ماده  1بند . (شود مي

مدت انتفاع منقضي ، به محض فوت مالك)  44ماده . (پذيرد ميعقد پايان ، با فوت مالك، باشد
وي مدت ، در اين صورت نيز، رجوع نمايد، اگر مالك قبل از فوت خود. پذيرد ميشده و پايان 

  . منقضي شده است» حق انتفاع«انتفاع را با رجوع خود معين كرده است و مدت 
                                                                                                                                       

در صورت تلف شدن مالي كـه   -2 .در صورت انقضاء مدت -1 :شود ميحق انتفاع در موارد ذيل زايل «:قانون مدني» 51« مطابق ماده -1
   ».موضوع انتفاع است
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  در صورت تلف شدن :ند دومب
» حـق انتفـاع  «مثل سيل و زلزله ونظائر آن كه به تبع آن ، در صورت تلف شدن مال مورد انتفاع

» حق انتفاع«، البته در صورت تلف بخشي از مال) قانون مدني 51ماده  2بند .(رود ميين نيز از ب
  .رود مينيز به همان نسبت از بين 

  انقراض نسل :بند سوم
براي كساني كه در حين عقد موجود نباشند بـه تبـع موجـود برقـرار     » حق انتفاع«در موارديكه 

بشود متولـد  » حق انتفاع«صاحب يا دارنده اند فرزندي كه بتو، افراد موجود فوتشود و پس از 
  .شود ميزايل » حق انتفاع«، نشود

  در مورد رجوع و انصراف مالك: بند چهارم
توانـد   ميبوده ومالك » جايز«، زيرا اين عقد، در حبس مطلق» رجوع و انصراف مالك«در مورد 

بـه  ، ده از حـق نشـود  هر لحظه كه اراده كند مال را پس بگيرد به شرطي كه موجب سوء اسـتفا 
  .تواند در خيابان لباس را پس بگيرد نميعنوان مثال  مالك 

  در صورت واگذاري: بند پنجم
، كـه در ايـن حالـت   ، كند يـا ببخشـد  » واگذار«خود عين مال را به منتفع ، در صورتي كه مالك
شود؛ همچنين است اگـر صـاحب    ميمنتفي » حق انتفاع«شوند و  مييكي ، مالك وصاحب حق

 300و787و178مسـتفاد از مـواد  .(از حقش اعراض كرده و آن را به مالك برگرداند» حق انتفاع«
هيچگونـه بهـره بـرداري و    ، »حـق انتفـاع  «به محـض زوال  ، در تمامي موارد فوق).قانون مدني

مالـك  ، صـورت پـذيرد   اي جايز نيست و چنانچه اسـتفاده ، »حق انتفاع«استفاده از مال موضوع 
  . ل خواهد بودمستحق اجرت المث

  حق ارتفاق: دوم مبحث
  معنا ومفهوم حق ارتفاق: اول گفتار

 1.رفاقت كـردن اسـت   واز چيزي ياري گرفتن ، در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج »ارتفاق«
گرفته شده و چون مالك ملك با صـاحب ارتفـاق بايـد    » مدارا«به معناي » رفق«واژه ارتفاق از 

  .موسوم گرديده است» حق ارتفاق«را نگيرد به  مدارا نمايد و جلوي حق او
، ياز مباحات عمـوم  يعبارت است از حق بهره مند، به معناي عام ارتفاقحق ، »فقه«در 
، ماننـد صـلح   هـايي  به مناسـبت در بـاب  اين حق  از و ها دانيمساجد و م، ها ابانيخ، ها مانند راه

 ايـ هـا   از راه يمكـان  »يحاكم اسالم« هر گاه، معنا نيبد2.موات سخن رفته است اءيشركت و اح
                                                                                                                                       

  ارتفاق، ماده رفق، حسن؛ فرهنگ فارسي، عميد -1
   81ص، 38 ج، جواهر الكالمنجفي،  -2
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، بـا رفـتن او   كـه  كنـد  يمـ  دايـ شـخص پ ، يحق ارتفاق، اعطا كند يمحل اجتماع مردم را به كس
   1.را تصرف كند شيجا تواند ينم يگريد

امـا ايـن   » ديگري ارتفاق حقي است براي شخص در ملك« :قانون مدني» 93«مطابق ماده
ل بعضي از موارد حق انتفاع و شامل حقوقي از قبيل حق زيرا شام، كامل و مانع نيست، تعريف

اما برخي حقوقدانان در تعريفي كـاملتر  . گردد ميرهن و حق مستاجر نسبت به مورد اجاره نيز 
، بـه اعتبـار مالكيـت خـود    ، حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي، حق ارتفاق«: گويند مي
رفـتن بـه ملـك     كسي براي آبياري و يـا   مثال  به عنوان 2.»تواند از ملك ديگري استفاده كند مي

از جملـه حقـوق مـالي اسـت كـه در       »ارتفاق حق« .تواند از ملك ديگري عبور نمايد مي، خود
گيرد؛ با اين توضيح كه هر شخصي كه مالك ملك بـوده يـا داراي    قرار مي »حقوق عيني«دسته 

د و مالكيـت ملكـي كـه بـر آن حـق      مند شو بهره، تواند از اين حق مي، از آن باشد» حق انتفاع«
  .است »محدود«، ارتفاق تحميل شده

تواند بـه اعتبـار    مياست كه صاحب ملكي » حقوق عيني تبعي«به همين جهت ارتفاق از 
  .مالكيت در ملك خود از امالك مجاور يا نزديك استفاده ببرد

 امـا  ، رسد مي طبيعي به نظر، مـلـك در اجـراي حـق ارتـفـاق دودر مورد وجـود الاقـل 
كـه ايـن قـانون     توان گفت مي) 1351مصوب (قانون برنامه و بودجه كشور » 9«با استناد به ماده

بينـي كـرده و مفهـوم حـق ارتفـاق مـذكور در        حق ارتفـاق را پـيش  ، دولت براي اموال عمومي
حـق  ، بايد گفت كه حق ارتفـاق  به همين لحاظ. قانون مدني را وسعت بخشيده است» 93«ماده
  .كند در امالك اشخاص پيدا مي، غيرمنقولي است كه به مناسبت آن مال رندهدا

بـه  ، رود حق امتياز مربوط به آب و برق به دليل آن كه در زمره حقوق عيني به شمار مي
هـاي   ارتفاق شباهت دارد؛ زيرا حقي است كه مالك به اعتبار ملك خود بر تأسيسـات سـازمان  

ولـي آنچـه بيشـتر در     را جدا از ملك به ديگران منتقـل نمايـد؛  تواند آن  آب و برق دارد و نمي
حق عبور از ملك ديگري بـه اعتبـار مالكيـت در جـوار آن ملـك      ، مورد حق ارتفاق شايع شده

حـق  ، حق منظـره ، حق روزنه و شبكه، حق پنجره، حق ناودان، حق المجري، حق العبور. است
بـيش از دو طبقـه و امثـال آن از    حـق عـدم سـاختمان    ، حق عدم احداث سـاختمان ، فاضالب

  . مصاديق حق ارتفاق است

                                                                                                                                       
  .37ص، 7 ج، المقاصد جامعمحقق كركي، و 411ص، 2ج، تذكره الفقهاءعالمه حلي،  -1
، حقي است دائمي براي كمال انتفاع از ملـك ، حق ارتفاق«  :اند و برخي آن را چنين تعريف كرده 232ص اموال ومالكيت، ، كاتوزيان -2

  ). 317ص ، 1، حقوق مدني، جسيد جالل الدين، مدني( » .نسبت به مال غير منقول مجاور كه به تبعيت ملك قابل انتقال است
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  خصوصيات حق ارتفاق: دوم گفتار
  قائم به ملك است ، حق ارتفاق: بند اول

يعنـي زمـين و سـاختمان    » غيـر منقـول اصـلي   «يك حق عيني است كه به اموال » حق ارتفاق«
هـر كسـي كـه مالـك     شود و  يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي، اختصاص دارد

تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمول حق ارتفاق در دو زمين متصـل و   مي، زميني شد
فاصله زياد باشد و حـق ارتفـاق   ، البته ممكن است بين دو زمين، آيد نزديك به هم به وجود مي

رتفاق براي مالك تاثيري در حق ارتفاق ندارد و حق ا، بنابراين تغيير مالك زمين. نيز بوجود آيد
  .شود ميجديد ايجاد 

  تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است، حق ارتفاق: بند دوم
و همـواره بـا زمـين منتقـل     ، تـوان آن را جداگانـه بـه ديگـري انتقـال داد      نميبه اين معني كه 

ود هر گاه ملكي كالً يا جزئاً به كسي منتقل ش« :قانون مدني مقرر داشته است» 102«ماده.شود مي
آن ، حق االرتفاقي در ملك ديگري يا در جزء ديگر همان ملك موجـود باشـد  ، وبراي آن ملك

  .»مگر اينكه خالف آن تصريح شده باشد، ماند ميحق به حال خود باقي 
  دائمي است، حق ارتفاق: بند سوم

د حق ارتفاق نسبت به آن نيز وجود دارد و چون مالكيت در مور، تا زماني كه ملك وجود دارد
توانـد بـه    ميالبته مالك . دائمي است، پس ارتفاق نيز كه تابع ملكيت است، است» دائمي«، عين

براي مدت محدودي بـراي  ، حق ارتفاق داشته باشد، صورت قراردادي و نه اينكه طرف قرارداد
اين حق ، تواند پس از مدتي ميعبور از ملك خود را ايجاد كند كه در اين صورت حق ، ديگري
  .آن را اسقاط نمايد، ب نمايد يا صاحب حق پس از مدتيرا سل

  قابل تقسيم نيست، حق ارتفاق :بند چهارم
پـس از  ، برقرار شـده باشـد  ) مشترك(منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع 

و هر كدام به طور مستقل حق اسـتفاده  ، حق ارتفاق تنها به سود يكي نخواهد بود، تقسيم ملك
هـر گـاه   « :مقرر داشته استقانون مدني » 103«كه ماده گونه همان، حق را خواهند داشت از اين

هـر كـدام از   ، و آن ملك مابين شركاء تقسيم شـود ، داراي حقوق و منافعي باشند، شركاء ملكي
مثل اينكه اگر ملكي داراي حـق عبـور   ، مالك آن حقوق و منافع خواهد بود، آنها به قدر حصه
هر يك از آنها حـق  ، ده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شوددر ملك غير بو

   .»عبور از همان محلي كه سابقا حق داشته است خواهد داشت
كسي كه در ملـك ديگـري حـق ارتفـاق     « :همان قانون نيز مقرر داشته است »604« ماده 
به حال خـود بـاقي    مزبور حق، از تقسيمبعد  وليتواند مانع از تقسيم آن ملك شود؛  نمي، دارد
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  . »ماند مي
  تنها به امالك و اراضي اختصاص دارد ، حق ارتفاق :بند پنجم

مشـابهت  درخصوص . شود يا تبعي جاري نمي  اموال غيرمنقول حكميحق ارتفاق حتي در بين 
گروهـي از حقوقـدانان آن را بـا     ؛اسـت  شده اظهارنظرهاي مختلفي »حق حريم«حق ارتفاق با 

نـوعي  ، شود  كه به تابعيت و به لحاظ مالكيت صاحب آن بر ملك ديگري ايجاد مي اين توجه به
كنـد و در سـاير    اند كه مالك بر اراضي موات و مباح پيدا مي حق ارتفاق خاص محسوب كرده

هـاي اطـراف ملـك ايجـاد      اين حق براي مالك چاه و قنات و نهر و امثال آن بـر زمـين  ، موارد
   .  شود مي

در «اي از حقوقدانان با اين استدالل كه قانون مدني فصل سوم را با عنوان  عده ،در مقابل
آغاز نموده و  »حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار امالك نسبت به امالك مجاور

به حق حريم اختصاص داده و با نظر به ، سپس مبحثي را بدون آن كه در اين عنوان درج نمايد
ملـك غيـر   ، هاي موات هستند؛ در حالي كه متعلق حـق ارتفـاق   زمين، حريم كه متعلق حق اين
مغايرت و تفاوت حق حريم با حق ارتفاق را استنباط كرده و به قرارگرفتن حق حريم ، باشد مي

حـق  ، اند؛ اما درنهايت در زمره حقوق ارتفاقي از منظر نويسندگان قانون مدني با ترديد نگريسته
   . اند باشد قرار داده اق قانوني كه ناشي از حكم قانون ميحريم را در دسته ارتف

شود؛ با اين تفاوت كه نسبت بـه اراضـي     نوعي ارتفاق تلقي مي »حق حريم«نـتيجه آنكه 
، اين در حـالي است كه به دليل احياي اراضي در ممالك اروپايي. گردد موات و مباح ايجاد مي

است؛ اما در حقوق ايران به موجـب قـانون قنـوات     بيني شده حريم تنها در امالك مجاور پيش
هاي آباد نيز شناخته شـده و در مـواردي    به صورت استثنايي اين حق در زمين )1309مصوب (

هاي مجـاور وفـق    رعايت حق تقدم چاه، پذيرد كه كندن چاه خانگي بدون اخذ پروانه انجام مي
قانون قنوات و مـواد   3مواد يك و ( .مقررات مربوط به قانون توزيع عادالنه آب ضرورت دارد

  )قانون توزيع عادالنه آب 14و  5
زمـين اسـت و   ، قانون مدني» 136«الزم به ذكر است كه موضوع حق حريم براساس ماده 

  .شود كه ديگران ملزم به رعايت آن هستند يك حق عيني محسوب مي
  مفاهيم مشابهتفاوت حق ارتفاق با  :سوم گفتار

  حق انتفاعارتفاق با  تفاوت حق: بند اول
  :را در موارد ذيل بيان كرد» حق انتفاع«حق ارتفاق و  هاي توان تفاوت ميبه طور كلي 

يك حـق  ، در حاليكه حق ارتفاق ؛است براي منتفع »حق مستقل«يك » حق انتفاع« -1  
بايـد ملكـي   ، به عبارت ديگـر شخصـي  . صاحب ملك است در ملك ديگري »تبعي«و  »فرعي«
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مسـتلزم  ، »حق انتفـاع «اما در ، تا بخواهد از حق عبور از ملك ديگري استفاده نمايد داشته باشد
 . مالك عيني باشد، آن نيست كه صاحب حق

سـاير   مثـل ، در صورتي كه مباشرت منتفع در انتفاع شـرط نشـده باشـد   » حق انتفاع« -2
قابـل  ، لدر صـورتيكه حـق ارتفـاق بطورمسـتق    . باشـد  مـي حقوق مالي قابل واگذاري بـه غيـر   

قابـل واگـذاري بـه    ، شـده  رتفـاق بـراي آن برقـرار   با ملكي كه حق ا  نبوده و به غير  واگذاري
حق خود را به صاحب ملـك موضـوع   ، ارتفاق ايرادي ندارد كه صاحب حق، البته .باشد مي غير

 .حق ارتفاق واگذار نمايد
بـع مالكيـت   ت در حاليكه حق ارتفاق بـه  ؛شرط صحت است »قبض«، »حق انتفاع«در  -3

 .شود و نيازي به قبض ندارد ميصرف ايجاب و قبول واقع وبه 
مالك منافع  ،درحاليكه منتفع .باشد ميحقي است كه دارنده آن مالك آن ، ق ارتفاقح -4

 .حق بهره برداري را دارد اًنيست و صرف» حق انتفاع«مال موضوع 
ـ » مجاني«علي االصول ، »حق انتفاع« -5  ودن را جـزء ذات عقـد  است و برخي مجاني ب

تواند  ميهر چند . است »غير مجاني«علي االصول ، ارتفاق در حاليكه حق .دانند مي» حق انتفاع«
  .گردد بطور مجاني نيز برقرار

 با فوت و حجر هر يك از طرفين در حبس مطلق و انقضـاي مـدت در  » حق انتفاع« -6

. رود ميبين  نتفع برقرار شده است ازبه مدت عمر او براي م» حق انتفاع«رقبي و فوت كسي كه 
» حق انتفـاع «ليكن ، است »دائمي«، حق ارتفاق بنابراين. است ملكتابع ، ه حق ارتفاقكدر حالي

  .است »موقت«، جز در موارد خاص
و در امـوال غيـر    داردذاتي مثل امالك واراضي اختصاص به غير منقول ، حق ارتفاق -7

ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول » حق انتفاع«ولي  ،گردد نميمنقول تبعي وحكمي جاري 
  )قانون مدني 46ماده (.اختصاص يابد

جنبـه اسـتقاللي   » حق انتفاع«در حالي كه ، قابل انتقال است، حق ارتفاق به تبع ملك -8
  .دارد

  تفاوت حق ارتفاق با اذن: بند دوم
  :دارد »اذن«هاى زير را با  تفاوت، »حق انتفاع«همانند ، حق ارتفاق

بـه تنهـايى در   ، شود و اراده مالـك  از توافق اراده طرفين عقد حاصل مى، حق ارتفاق -1
در حـالى كـه   . برد نيز الزم اسـت  و قبول كسى كه از حق ارتفاق بهره مى، تحقق آن مؤثر نبوده

 .شود و قبول يا رد مأذون در حدوث يا بقاى آن نقشـى نـدارد   به اراده اذن دهنده واقع مى، اذن
است و اثر اذن ايجاد اباحه است و نه التزام و لـذا  » اباحه محض«باشد و  نميعقد ، چرا كه اذن
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  . شود نميحقي ايجاد ، با اذن دادن
از  تواند مانع استفاده ديگرى مالك نمى، بنابراين. دائمى و هميشگى است، حق ارتفاق -2

، هرگاه زمين يـا خانـه كسـى   «: دارد قانون مدني  اعالم مى» 95«چنان كه ماده. ارتفاق خود شود
صـاحب آن خانـه يـا زمـين     ، ب يا آب باران زمين ياخانـه ديگـرى بـوده اسـت    مجراى فاضال

، همچنـين . »مگر در صورتى كه عدم اسـتحقاق او معلـوم شـود   ، تواند جلوگيرى از آن كند نمى
اسـتفاده   موجب تضييع حق ديگرى يا وقفه افتـادن در ، تواند با تصرف در ملك خود مالك نمى

مالك ملكى كه مورد «: كند قانون مدني تصريح مى» 106«ماده، به همين دليل. او از ارتفاق گردد
تواند در ملك خود تصرفاتى نمايد كه باعث تضييع ياتعطيـل حـق    نمى، حق االرتفاق غيراست

  . »مگر با اجازه صاحب حق، مزبور باشد
حـق  ، اما وقتـي در ملـك  ، نمايدگرچه مالك مختار است هر نوع تصرفي در ملك خود 

زيـرا  ، لطمـه وارد نيايـد  ، تصرفات او بايد به نحوي باشد كه به حق ارتفاق، ارتفاقي برقرار شد
در مـاده  » تضـييع «منظـور از واژه  . دهـد  نمـي قانون اجازه تجاوز به حقوق ديگران را به كسـي  

كه مالك عملي نمايد كه آن است ، »تعطيل حق«از بين بردن حق است و منظور از واژه ، »106«
مالـك مسـئول   ، در هـر دو صـورت  ، مدتي صاحب حق ارتفاق نتوانـد از حـق اسـتفاده نمايـد    
  .خساراتي است كه به دارنده حق ارتفاق وارد نموده است

اذن ، قابل رجوع است و كسى كه به ديگرى در استفاده از ارتفاق معينـى  »اذن«، در مقابل
، ؛ زيرا همانگونه كه گفتـيم بـا اذن  ند از اذن خويش رجوع كندتوا هرگاه بخواهد مى، داده است

قـانون مـدني پـس از بيـان     » 98«است كه مادهدليل به همين  .شود نميحقي براي ماذون ايجاد 
اگـر  « :و مقرر داشته است، آن را در قالب يك اصل به تمامى ارتفاقات تسرى داده، مطلب فوق

، حب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنـد ولى صا، كسى حق عبور در ملك غير ندارد
چنين است سـاير   تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او شود و هم هر وقت بخواهد مى

در «: كنـد  اين چنين بيـان مـى  ، قانون مدني آن را به صورت قاعده» 108« و نيز ماده. »ارتفاقات
توانـد هـر    مالـك مـى  ، ب اذن محض باشدتمام مواردى كه انتفاع كسى ازملك ديگرى به موج

  1.»كه مانع قانونى موجود باشد مگر اين، وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند

                                                                                                                                       
اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بـه  « :مقرر داشته استقانون مدني در مورد حق رجوع از اذن در گذاردن سرتير » 120«ه ماد -1

كه به وجه ملزمى ايـن حـق را    مگر اين، تواند از اذن خود رجوع كند هر وقت بخواهد مى، روى ديوار او سرتير بگذارد يا روى آن بنا كند
از قديم ، اگر«: كند قانون مدني تصريح مى» 124«در حالى كه در مورد حق ارتفاق نسبت به گذاردن سرتير ماده . »داز خود سلب كرده باش

بايد به حال سابق باقى بماند و اگر بـه سـبب خرابـى    ، همسايه بوده و سابقه اين تصرّف معلوم نباشد يسرتير عمارتى روى ديوار مختص
كه ثابت نمايـد   مگر اين، تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد صاحب عمارت مى، سرتير برداشته شود، عمارت و نحو آن

  وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است
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، خسارتي متوجه مأذون شـود ، در اينجا بايد متذكر شد كه هر گاه در نتيجه رجوع از اذن
يجـاد نشـده   براي مـأذون ا » حقي«، چراكه با اذن، تواند از اذن دهنده مطالبه خسارت نمايد نمي

. چراكه قانون حق رجوع را به مالك داده اسـت ، باشد ميحق اذن دهنده ، است و رجوع از اذن
مگر اينكه مـانع قـانوني   ... « :قانون مدني مقرر شده است» 108«با وجود اين در ذيل اخير ماده 

ن او مثل اينكه بموجب توافقي شخصي اجازه دهد تا ديگري مرده اش را در زمي» .موجود باشد
، زيرا نبش قبـر ، تواند از اذن خود بعد از دفن رجوع نمايد نمي، در اينجا اذن دهنده، دفن نمايد

جسـد  ، از جملـه زلزلـه   اي البته اگر بواسـطه ، بموجب قانون ممنوع و مستوجب مجازات است
زيـرا دفـن در قبـر بواسـطه اذن     ، محتاج اذن جديد است، دفن مجدد در همان قبر، خارج شود

همچنين اگر اذن . است نه بواسطه انعقاد عقد تا حقي براي صاحب متوفي ايجاد شده باشدبوده 
مـادام كـه   ، ضمن عقد الزمي داده شده باشد يا عدم رجوع از اذن ضمن عقد الزم شـرط شـود  

قسمت اخيـر مـاده   . تواند از اذن رجوع نمايد نمياذن دهنده ، عقد اصلي بقوت خود باقي است
تواند از اذن خـود رجـوع كنـد     ميهر وقت بخواهد ... « :مويد اين امر استقانون مدني » 120«

  » .مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد
كه موضـوع اذن نـه   يدر حال، تنها مال غير منقول است، موضوع حق ارتفاق :وسوم اينكه

  .شود مل مىبلكه غير مال را نيز شا، تنها به مال غيرمنقول اختصاص ندارد
  اسباب ايجاد حق ارتفاق: چهارم گفتار

  : شود ذيل ايجاد مي هاي حق ارتفاع با شيوه
  قرارداد: بند اول

قـانون مـدني مقـرر    » 94« مـاده  همچنانكه، شود ايجاد ميقرارداد حق ارتفاق با ، معمول نحوبه 
قرار ت به ديگري توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسب ميصاحبان امالك « :دارد مي

حـق داده شـده   ، تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن، كيفيت استحقاق، در اين صورت، دهند
. ممكن است مجاني يا در مقابل عـوض بـراي مالـك مجـاور ايجـاد شـود      ، حق ارتفاق» .است

 :قانون مدني» 99«مطابق ماده . بدون اجازه مالك در ملك او تصرفي نمايد، هيچكس حق ندارد
هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود را به «

قانون مدني » 154«همچنين ماده، »ند و يا برف بريزد مگر به اذن اوبام يا ملك همسايه جاري ك
اگر چه ، آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك، تواند از ملك غير نميكسي « :مقرر داشته است

  » .ديگري نداشته باشدراه 
  قانون: بند دوم

بـه  . ممكن است حق ارتفاق ناشي از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي امالك باشد
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بر حسب طبيعت كه قـانون نيـز آن را محتـرم    ، زميني كه باالتر از زمين ديگر است، عنوان مثال
اين حق  1تر است؛ زمين پائين شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضالب و آب باران نسبت به مي

» 95«طـوري كـه مـاده   همان. اند ناميده» حق ارتفاق طبيعي«، ارتفاق را كه ناشي از طبيعت است
زمـين يـا   مجراي فاضالب يـا آب بـاران   ، هرگاه زمين يا خانه كسي« :دارد قانون مدني مقرر مي

مگـر در  ، ز آن كنـد توانـد جلـوگيري ا   نمـي صاحب آن خانه يا زمـين  ، است بودهخانه ديگري 
  ».شودصورتي كه عدم استحقاق او معلوم 
، استفاده از حق ارتفـاق هـم  ، دليل مالكيت متصرف است، همانگونه كه تصرف در ملك

بـراي وجـود حـق    » اي امـاره «، دليل استحقاق استفاده كننده است؛ لذا تصرف در حـق ارتفـاق  
اه كسي از قـديم در خانـه يـا ملـك     هر گ« :قانون مدني» 97«همچنين مطابق ماده. ارتفاق است

تواند مانع آب بردن يـا   نميصاحب خانه ، ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته
عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقـوق از قبيـل حـق داشـتن در و شـبكه و      

ارتفـاقي بـه   حق ، جز در مواردي كه قرارداد يا وضع طبيعي زمين» .ناودان و حق شرب و غيره
مجراي فاضالب يا آب باران خود ، تواند به استناد حق ارتفاق نميهيچ كس ، وجود آورده باشد

اين گونه اعمـال هـر گـاه    . را در ملك ديگري قرار دهد يا برف خود را به ملك همسايه بريزد
 154و 99مـواد  . ( تجاوز به حق غير محسوب و موجب مسئوليت است، بدون اذن مالك باشد

  ). نون مدني قا
  احكام و آثار حق ارتفاق :پنجم  گفتار

   جنبه مثبت ومنفي حق ارتفاق :بند اول
حـق  ، بفاضـال  عبـور  حـق ، حق عبور، دارد؛ مانند حق شرب »مثبت«گاهى جنبه ، حق ارتفاق

ساختمان و حـق عـدم    ساخت دارد؛ مانند حق عدم »منفى«و گاه نيز جنبه ، ناودان و حق پنجره
  ....بيش از دو طبقه و باال بردن بنا

هر گونه حق ارتفاقى را بـه طـور رايگـان و يـا     ، تواند آزادانه در ملك خود هر مالكى مى
توانـد تنهـا اذن در اسـتفاده از     براى مالك ملك ديگر قرار دهد؛ چنـان كـه مـى   ، دربرابر عوض

بـه   ك خـود را كه حـق ارتفـاق در ملـ    تواند بدون اين مثالً مى. ارتفاق معينى را به ديگرى بدهد
، گـذاردن نـاودان  ، به او اذن دهد كه از ارتفاق معينى مثل عبـور از ملـك  ، ديگرى واگذار نمايد

   .داشتن مجرا و گذاردن سرتير به روى ديوار استفاده كند

                                                                                                                                       
  261ص ، 1ج، حقوق مدني يدوره مقدمات، حسين، صفائي -1
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  حدود و اختيارات صاحب حق ارتفاق : بند دوم
شده و چنانچه و قرارداديست كه منعقد » عقد«تابع ، حدود و اختيارات صاحب حق ارتفاق

. باشـد » متعـارف «بايسـتي  ، تصرفات صاحب حق ارتفـاق ، در قرارداد تصريح نشده باشد
تابع قـرارداد و  ، كيفيت استحقاق... « :قانون مدني مقرر داشته است» 94«قسمت اخير ماده 

قانون مدني مقـرر  » 107«همچنين در ماده» .حق داده شده است، عقدي است كه مطابق آن
 اي رفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق او است بايـد بـه انـدازه   تص« :شده است

مـاده  » .كند مياقتضاء ، و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اند باشد كه قرار داده
مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز ، حق االرتفاق« :قانون مدني نيز مقرر داشته است» 104«

سي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حـق  مثل اينكه اگر ك، خواهد بود
كه البته ايـن اجـازه   » .عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد

متوقـف بـر انجـام مقـدمات و     ، زيرا انجام هر عملي، است» مالزمه«متكي به قاعده عقلي 
  ) اذن در شيء اذن در لوازم آن است.(لوازم آن است

  هزينه استفاده از حق ارتفاق : سومبند 
مخـارجي كـه بـراي    ، كسي كه حق االرتفاق در ملك غير دارد« :قانون مدني» 105«مطابق ماده 

، مگر اينكه بـين او و صـاحب ملـك   ، باشد ميالزم شود به عهده صاحب حق ، تمتع از آن حق
، ه كسـي از حـق خـود   زيرا معقول نيست كه هزينه استفاد» .قراري داده شده باشد، برخالف آن

  .برعهده ديگري باشد
  تاثير انتقال ملك در حق ارتفاق : چهارمبند 

، چنانچه ملكي داراي حق المجري يا حق العبور در ملك ديگري باشد و آن ملك بفروش رسد
گردد و همين طور اگر ملكي كه مـورد حـق    ميحق ارتفاق مزبور به تبع ملك به مشتري منتقل 

، حق ارتفاق، العبور و حق المجري براي ملك ديگري است انتقال داده شودارتفاق از قبيل حق 
حقي اسـت  ، چرا كه حق ارتفاق، بقوت خود باقي است ولو در انتقال به آن تصريح نشده باشد

هـر  « :قـانون مـدني  » 356«مطـابق مـاده   . شـود  ميو از توابع و متعلقات ملك محسوب » تبعي«
يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن داللت بر دخـول   جزء، چيزي كه بر حسب عرف و عادت

اگر چه در عقد صريحاً ذكـر نشـده   ، داخل در مبيع و متعلق به مشتري است، آن در مبيع نمايد
 :دارد مـي قانون مدني نيـز مقـرر   » 102«و ماده » .جاهل بر عرف باشندباشد و اگر چه متعاملين 

تقل شود و براي آن ملك حق االرتفاقي در ملك ديگر يا كالً يا جزئاً به كسي من، هر گاه ملكي«
مگر آنكه خالف آن ، ماند ميآن حق به حال خود باقي ، در جزء ديگر همان ملك موجود باشد
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  » .تصريح شده باشد
  تاثير تقسيم ملك در حق ارتفاق : پنجمبند 

تقاضـاي تقسـيم    ،تواند هر وقـت بخواهـد   ميهر شريك المال « :قانون مدني» 589«مطابق ماده 
مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاء بـه وجـه   

قانون وجود حق ارتفاق را مانع تقسيم ملك ندانسـته  » .ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند، ملزمي
ارتفـاق  يا ملكي كه در آن حق ، اعم از اينكه ملك صاحب حق ارتفاق مورد تقسيم باشد، است

داراي ، هـر گـاه شـركاء ملكـي    « :قانون مدني مقرر داشـته اسـت  » 103«ماده . برقرار شده باشد
، هر كدام از آنهـا بـه قـدر حصـه    ، حقوق و منافعي باشند و آن ملك ما بين شركاء تقسيم شود

مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بـوده و  ، مالك آن حقوق و منافع خواهد بود
هر يك از آنها حق عبور از همان محلي ، ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شودآن 

ملكي كه در آن حق ارتفاق برقرار شده است قابـل  » .خواهد داشت، كه سابقاً حق داشته  است
كسي كه در ملك ديگري حق ارتفـاق  « :قانون مدني مقرر داشته است» 604«ماده ، تقسيم است

حق مزبور به حال خـود بـاقي   ، ولي بعد از تقسيم، انع از تقسيم آن ملك بشودتواند م نميدارد 
  » .ماند مي

اما اگر ملكي بين چند نفر مشترك باشد و قمستي از آن در قسمت ديگر مجراي آب يـا  
قـانون مـدني   » 603«مـاده  . گـردد محل عبور داشته باشد و آن ملك بين مالكين تقسيم و افراز 

مخصوص ، بعد از تقسيم، ر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن استمم«: مقرر داشته است
هـر گـاه حصـه بعضـي از     « :قانون نيز مقرر داشـته اسـت  » 605«و ماده » .شود ميهمان قسمت 

حق مجـري يـا عبـور    ، شركاء مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم
» .باشد و همچنين است سـاير حقـوق ارتفـاقي   شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده  نميساقط 

بدين ترتيب چنانچه ملكي در ملك ديگر حق ارتفاق دارد و حق ارتفاقي براي استفاده قسـمتي  
تواند از آن استفاده كند و يا احتياج به آن حق ارتفـاق نـدارد    نمياز ملك است و قسمت ديگر 

. كـرده اسـت   مياز آن استفاده حق ارتفاق مزبور مخصوص آن قسمتي است كه ، پس از تقسيم
هـم زائـل خواهـد    » تبعي«حق ارتفاق ، از بين برود» اصلي«توضيح ديگر اينكه اگر حق ارتفاق 

حق عبـور از آن ملـك   ، مجاور هاي در زميني باشد و مالك زمين اي مثل موردي كه چشمه، شد
از بـين  حـق ارتفـاق اصـلي    ، براي برداشتن آب شرب داشته باشند كه با خشك شـدن چشـمه  

  . گردد ميرود و حق عبور كه به تبع آن وجود داشته نيز زائل  مي
همانگونه كه مالحظه كـرديم در قـانون حقـوق و    ، در خاتمه اين بحث بايستي ذكر كرد

بايستي هـر كـدام از    ميتكاليف هر يك از مالك و صاحب حق ارتفاق پيش بيني شده است و 
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پس اگر مالك ملـك كـه محـل    ، رعايت نمايند حقوق يكديگر را، مالك و صاحب حق ارتفاق
، مانع دارنده حق ارتفاق شود و از اين جهت به صاحب حـق ارتفـاق  ، عبور ملك ديگري است

خسارتي وارد شود و يا صاحب حق ارتفاقي كه حق عبور دادن آب را از ملك ديگـري دارد و  
رر و زياني به صاحب ض، مالك آن ملك مانع بردن آب از ملكش شود و در نتيجه اين ممانعت

قانون مدني مقـرر داشـته   » 331«ماده . امن خسارات وارده استطبعاً ض، حق ارتفاق وارد شود
هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيـب  « :است

  » .بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد، آن شده باشد
در خانـه ديگـري باشـد و در    ، اگر مجراي آب شخصي« :قانون مدني» 100«مطابق ماده 

مالـك خانـه حـق    ، مجري خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شـود 
، بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايـد ، ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كند

، يست كه مجري را تعمير كندمالك خانه ملزم ن، مانع عبور آب شود، چنانچه اگر خرابي مجري
توانـد داخـل    مـي ، بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجري

مبنـاي  » .خانه يا زمين شود و ليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صـاحب ملـك  
ـ    هاي قاعده مقرر در ماده مذكور اين است كه هزينه ، راي آناعمال حق و تهيـه مقـدمات الزم ب

در اينجا دو ضـرر  ، توان به آن اجبار كرد نميباشد و شخص ديگر را  مي» صاحب حق«برعهده 
نيست و در » الضرر«شود لذا جايي براي اعمال قاعده  ميمتعارض وجود دارد كه هر دو ساقط 

در فـرض مـذكور جريـان آب در مجـري موجـب ضـرر       . شـود  مينتيجه قاعده تسليط اعمال 
و الزام صاحب مجري به تعمير هم باعث ضرر اوست و چون اين دو ضرر صاحب خانه است 

هـر  » تسـليط «بنا به قاعده ، تواند اجرا شود نميو قاعده الضرر ، شود ميبه علت تعارض ساقط 
توان او را مجبور  نمييك از صاحبخانه و صاحب مجري حق تصرف در مال خود را دارد ولي 

رسد كه اگر اعمال حق صاحب مجـري بـر    ميليكن بنظر  .1به رفع ضرر و يا تعمير مجري كرد
خالف متعارف باشد يا براي رفع حاجت يا دفع ضرر نباشد و از اين راه زياني به صاحب خانه 

، مسئول و مكلف به جبران خسارت و رفع ضرر صاحب خانه است، صاحب مجري، وارد شود
رملك خودتصرفي كنـد كـه مسـتلزم    تواند د نميكسي «: قانون مدني» 132«چرا كه مطابق ماده 
مگر تصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجـت يـا دفـع ضـرر از خـود      ، تضرر همسايه شود

  »  .2باشد

                                                                                                                                       
  .101ص ، 1ج ، شرح قانون مدني، و حائري شاهباغ 106ص ، 1، حقوق مدني، جامامي -1
   269، ص 1، دوره مقدماتي حقوق مدني، جصفايي -2



 249هاي مالكيت      شاخه

 

  اثبات حق ارتفاق  :ششمبند 
) امـارات و قسـم   ، اسـناد كتبـي  ، شـهادت ، اقرار( اثبات دعوي » ادلّه عمومي«حق ارتفاق را با 

، بنابراين مـدعي حـق ارتفـاق   . توان اثبات كرد مي، مدنيقانون » 1335«تا » 1257«موضوع مواد 
عدم ارتفاق اسـت و مـدعي داشـتن حـق     ، لذا اصل. تواند ادعاي خود را با سند اثبات نمايد مي

در ارتفاق استناد نمايـد  » تصرف«تواند به  ميهمچنين مدعي . بايستي آن را اثبات نمايد، ارتفاق
» اماره قانوني«تصرف در ارتفاق نيز يك ، لكيت استو همانگونه كه تصرف در مالكيت دليل ما
مثل اينكـه  . مگر اينكه خالف آن اثبات شود، شود مياست و دليل بر وجود حق ارتفاق شناخته 

هـر گـاه كسـي از    « :قانون مـدني » 97«مطابق ماده. در ارتفاق بوده استثابت شود كه فقط اذن 
يـا  ، صاحب خانـه ، ود يا حق مرور داشتهمجراي آب به ملك خ، قديم در خانه يا ملك ديگري

تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين اسـت سـاير حقـوق از     نميمالك 
  ».قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره

  در حريم امالك: گفتار ششم
  تعريف حريم: بند اول

توانـد در حـريم ملـك     نمـي ت كـه كسـي   آن اس، در لغت به معناي منع است و منظور» حريم«
  . تصرفاتي نمايد كه به حقوق صاحب حريم لطمه وارد آورد

مقداري از اراضي اطراف ملك و قنـات و نهـر و   ، حريم« :قانون مدني» 136«مطابق ماده 
  » .امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد

كـه زمـين اطـراف آن بـه ملكيـت      برخي تصرفات در ملك هستند كه مستلزم اين است 
، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سـازد ، ديگري در نيايد

» حق حريمي«كنند و  حفر مي) چاه عميق(در زمينهاي كشاورزي ، مثالً آنچه امروز معمول است
شـخص را دراصـطالح   اين محـدوده م ، براي اينكه چاه عميق ديگري حفر نشود، دهند قرار مي

منظور ، پس همانطور كه گفته شد. نامند مي» حق حريم«و حقي را كه مالك بر آن دارد ) حريم(
جلوگيري از تضرر صاحب حق است كـه ابتـدائاً شـروع بـه     ، و هدف اصلي از شناسايي حريم

شـود كـه ديگـران نتواننـد آن      گاهي موجب مـي ، شناسايي حريم براي ملكي. انتفاع كرده است
شود كه صاحبان امالك مجـاور نتواننـد تصـرفات     ريم را تملك كنند و گاهي هم موجب ميح

شود كه با احيـاء   ميطبيعي است وقتي كه شخصي مجاز . خاصي را در آن محدوده انجام دهند
مقداري از اراضي موات كه نزديـك آن  ، قنات احداث نمايد، چاه آب، خانه، باغ، اراضي موات

  .  شود ميآن » حريم«تفاع الزم است است و براي كمال ان
بر اراضي اطراف قنات و نهر و امثال آن » حق ارتفاق«حق حريم از نظر تحليلي يك نوع 
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حريم در حكم ملك صـاحب حـريم   «: دارد قانون مدني در اين راستا بيان مي» 139«ماده ، است
بدون اذن از طرف است و تملك و تصرف درآن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است 

چاه يا قنـات  ، تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري بنابراين كسي نمي، صحيح نيست، مالك
پس مطابق اين ماده مطلق تصرفات در » ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است، بكند

ا لذ، بلكه تصرفات مضره از قبيل كندن چاه منع شده است، حريم قنات ديگري منع نشده است
، بنـابراين حـق حـريم   . بال مانع اسـت ، عبور دادن حيوانات از حريم يا زراعت در حريم قنات
  . نوعي حق ارتفاق خاص و منفي در ملك ديگري است

حـق  «عقيـده دارنـد   » حقوقـدانان «و غالـب  » فقهاء«، نكته قابل ذكر در مورد حريم اينكه
توان بوسيله كندن چـاه   و نمي1شود يتنها در اراضي موات كه مالك خاصي ندارند پيدا م» حريم

، زيرا حـق حـريم  ، حق حريم در اراضي مجاور كه ملك ديگري است پيدا نمود، در ملك خود
و لذا منافـات بـا   ، نمايد منافات با حق مالكيت در اراضي مجاور كه ملك ديگري است پيدا مي

مطلـق و انحصـاري    حقـي ، حق مالكيتي دارد كه سابقا ايجاد شده است خصوصاً اينكه مالكيت
نـه  ، باغي احـداث نمايـد  ) بر فرض وجود زمين مباح( بنابراين اگر كسي در زمين مباح . است

تا حدي كه بـراي  ، گردد كه نسبت به اراضي مباحة مجاور باغ ميمالك باغ ، فقط به علت احياء
حـريم پيـدا    حـق ، مثالً براي عبور و مـرور و آبيـاري الزم باشـد   ، كمال انتفاع و استفاده از باغ

باغي احـداث نمايـد يـا چـاهي حفـر      ، اما اگر در زمين مباح يا در زمين متعلق به خود. كند مي
لـيكن بايـد توجـه    .  حقي پيدا نخواهد كرد، نسبت به اراضي مجاور كه ملك غير باشند، نمايد
وجـب  امري استثنايي است و اين امر منافاتي ندارد كه قانونگذار به م، ايجاد حق حريم، داشت

  .2قانون وبنا به مصالحي حق حريمي را در امالك مجاور نسبت به صاحب حقي ايجاد كند

                                                                                                                                       
بـاب احيـاء اراضـي    ، 2ج ، تـذكره ، و عالمه حلي 122ص ، 1ج ، حقوق مدني، حسن، و امامي 58ص ، حقوق مدني، مصطفي، عدل -1

  . باب احياء اراضي موات، هامفمسالك اال، موات و شهيد ثاني
«  :)1370مصـوب  (طبيعـي   هاي و مسيلها و مردابها و بركه رتر و حريم رودخانه وانهاآيين نامه تعيين حد بس »يك«مطابق بند ط ماده  -2

مرداب و بركه طبيعي است كه بالفاصله پس از بستر قـراردارد و  ، نهر طبيعي  يا سنتي، مسيل، حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه
توسـط وزرات نيـرو و يـا شـركتهاي آب     ، طبق مقررات اين آيين نامهبه عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و 

به عنوان حق ارتفاق شناخته شـده و صـرفاً   ، در اين بند حريم موارد مشخص اعالم شده» .شود ميو آب و برق خوزستان تعيين  اي منطقه
برابر قسمت آخر . ي تابعه شناخته شده استبه اراضي موات اختصاص داده نشده است و ميزان حريم از اختيارات وزارت نيرو و شركتها

اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند از يك تـا بيسـت متـر اسـت كـه       ها آيين نامه حريم انهار طبيعي يا رودخانه »يك«بند ط ماده 
قـانون مـدني اسـتثناء وارد    به موضوع حريم  6/6/1309قانون قنوات . شود ميحسب مورد به وسيله وزارت نيرو و شركتهاي تابعه تعيين 

، در امالك مزروعـي مطلقـاً و در باغـات   ، اين قانون »3«مطابق ماده . حق حريم پيش بيني كرده است، نموده است و در اراضي غير موات
اه يـا  هر گـاه كسـي بخواهـد چـ    ، مشروط  براينكه عرفاً اطالق منزل به آنها نتوان كرد، قصبات و باغات خارج از شهرها، دهات و باغات

مشـروط  ( صاحبان امالك مزبور حق ندارد ، استخر يا مجراي قناتي احداث كند يا براي اصالح يا تكميل قناتي چاه يا مجرايي ايجاد كند
كه چاه و استخر و مجراي جديـد در آنجـا   ، ولي بايد قيمت عادالنه زمين و اعيان آن. جلوگيري نمايند) بر اينكه رعايت حريم شده باشد

شود صاحبان مزارع و باغات و دهات ملزم هستند كه به تعداد كـافي از امـالك    ميهمانگونه كه مالحظه » ...گردد هود قبالً تاديش ميحفر 
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مفهوم و رابطه اعتباري بين مالـك و  ، برخي نيز معتقدند با توجه به اينكه امروزه مالكيت
توان حق حـريم   ميلذا ، دائمي و انحصاري بودن را ندارد، مال است و ديگر وصف مطلق بودن

عبـور   هـايي  لذا هر گاه رشـته قنـاتي از زمـين   . گري براي شخص در نظر گرفترا در ملك دي
مالكين حق ندارند بدون رعايت حريم قنات در زمين ، كند كه در ملكيت ساير مالكين است مي

همچنـين  . مالكانه خود چاهي را حفر نمايند كه باعث ورود ضرر و كم شدن آب قنـات گـردد  
ك خود قنات يا چاهي را حفر نمايند كه رعايت حريم چـاه يـا   توانند در مل نميمالكين مجاور 

حـق دارد از  ، زيرا كسي كه زودتر چاهي يا قناتي را حفر كرده اسـت ، قنات ديگران نشده باشد
پـس  . ديگران بخواهد كه حتي در ملك خود آنان رعايت حـريم چـاه و قنـات وي را بنماينـد    

   1.قانوني است هاي اجازه حفر چاه يا مجري مشروط به رعايت حريم
  ميزان حريم  : ند دومب

حـريم  «. گـردد تفـاوت دارد   مـي به اعتبار ملكي كه براي آن حـريم مقـرر   » مقدار حريم«
مقدار مساحت جلوي درب براي عبور و مرور و برف انداز در اطـراف خانـه اسـت يـا     ، »خانه

آالت و ، تنقيـه آن  شود و براي ميمقدار مساحت اطراف آن است كه خاك ريخته ، »حريم چاه«
) 20(حريم چاه براي آب خـوردن  « :قانون مدني» 137«مطابق ماده . گردد ميادوات الزم نصب 

                                                                                                                                       
مالـك اراضـي دايـر    ، خر يا قنات را دارند و پس از احداث قنات در زمين دايـر تخود را به كساني واگذار نمايند كه قصد ايجاد چاه يا اس

، ر ملك خود قنات يا چاه آبي حفـر كـرد  دلذا مستنبط اين است كه اگر شخصي ، ريم قنات احداث شده را بنمايدرعايت ح، ناگزير است
  . مالكان مجاور بايد رعايت حريم را داشته باشند و از اقدامات مضر خودداري نمايند

حق حريم نسبت به ، رق و مجاري آببراي راههاي اصلي و فرعي و خطوط مواصالتي ب 56در تبصره  43قانون بودجه اصالحي سال  -
نسبت به ) 1344مصوب (احداثي در پشت سدها  ياچهقانون تعيين حريم در -. اراضي اطراف اگر چه ملك ديگر باشد قايل گرديده است

رديبهشـت  تصـويب نامـه ا   -.كليه اراضي مجاور درياچه مزبور اعم از اينكه از اراضي مباح يا ملك افراد باشد حق حريم قايل شده است
(  انـد  نوع تقسيم شده 5بر اين اساس راهها به . براي راههاي كشور به تناسب اهميت آنها از هر طرف حريم تعيين كرده است 1346سال 

باشـد   ميمتر  5/7 -5/12 – 5/17 – 5/22 -38و حريم آنها به ترتيب از هر طرف ، درجه چهار، درجه سه، درجه دو، درجه يك، شاهراه
براي درياي خزر و خليج فـارس و دريـاي عمـان حـريم در نظـر گرفتـه هـر چنـد          1354راضي مستحدثات و ساحلي تيرماه قانون ا -).

نيز ايجاد حق حريم چاه يـا قنـات در ملـك ديگـري     ) 1361مصوب (از قانون توزيع عادالنه آب  -. متصرفين داراي سند مالكيت باشند
جز حفر ، ر چاه يا احداث قنات به موافقت وزارت نيرو و پروانه حفر و بهره برداري نياز دارداصوالً حف، اين قانون ربراب. شود مياستنباط 

در مناطق غير ، متر مكعب در شبانه روز 25چاه و استفاده از آب آن براي مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 
از موردي سخن گفته است كه كسي مالـك چـاه يـا     »17«در ماده ، )5ماده (ارد ممنوعه كه احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ند

تواند در اطراف چـاه   ميبدين معنا كه . قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد كه در اين صورت مالك بايد حق حريم غير را رعايت كند
. او موجب ضرر صاحب قنات و چـاه و مجـري نشـود   خواهد داشته باشد مشروط بر اينكه تصرفات  ميو قنات و مجري هر تصرفي كه 

  . بدين ترتيب اين ماده ناظر به مصداقي از حق حريم در ملك غير است
حريم قريه مقداري از اراضي اطراف ده است كه براي چرانيدن حيوانات و گردآوري علوفه يا بوته و مانند آنها طبق رسوم محلي در نظر 

در آخرين حد رشد آن و معبر آمـد و شـد    ها و شاخه ها مين موات بقدر وصول ريشهر زريم درخت دگرفته شده و تعلق به ده دارد و ح
  ) 337ص ، حقوق اموال، گروديلننقل از .( صاحب درخت براي آبياري و رسيدگي به درخت و بهره برداري از آن است
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حريم چشـمه و قنـات از   « :همان قانون» 138«و برابر ماده » گز است) 30(و براي زراعت  1گز
لـيكن اگـر مقـادير    . گـز اسـت  ) 250(گز و در زمـين سـخت   ) 500(هر طرف در زمين رخوه 

كه بـراي دفـع    اي ذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازهم
شـود   مـي اسـتنباط  ، از اين ماده قانوني و مقررات متعدد» .شود ميضرر كافي باشد به آن افزوده 

خصوصاً ، كه حداقل ميزان حريم را قانون پيش بيني كرده است و كمتر از آن قابل اثبات نيست
، تـوان گفـت   مـي قدار حريمي كه به نفع اموال عمومي ماننـد راههـا برقـرار شـده اسـت كـه       م

، الزم شمرده است ولـذا » دفع ضرر«براي  اي قانونگذار رعايت مقادير مذكور را به عنوان قاعده
امكان پذير نيست ولذا مقدار كمتر بـراي  ، اثبات اينكه مقدار كمتري براي دفع ضرر كافي است

نيـاز بـه افـزايش ميـزان حـريم      ، ليكن چنانچه ثابت نمايد براي رفع ضرر، ان نداردامك» حريم«
ورود ضرر » اماره«هر چند برخي معتقدند مقدار حريم . است با نظر كارشناس قابل اثبات است

و لذا اثبات اينكه به مقدار كمتر چنانچه قناتي حفر نمايد ضرري بـه  » حكم موضوعي«است نه 
است كه خالف آن  اي زيرا اماره، د ايرادي ندارد و مجاز به حفر قنات استزن نميقنات مجاور 

   2.قابل اثبات است
مقدار مذكور مربوط به چاه آبده قنات است و نسبت به مجـراي خشـكه   ، در مورد قنات

. است كه براي دفع ضرر از مالك الزم باشد اي به اندازه» قانون مدني«حريم در نظام ، كار قنات
، لـيكن قـانون توزيـع عادالنـه آب    ، ير را قانون مدني براي حـريم تعيـين كـرده اسـت    اين مقاد

تشخيص حريم چاه و قنات و مجري را به وزارت نيـرو واگـذار كـرده اسـت و وزارت نيـرو      
مكلف به رعايت مقادير مقرر در قانون مدني نيست و دادگاههـا بايـد طبـق نظـر وزارت نيـرو      

  .تصميم بگيرند
آيين نامه تعيين حد بستر و حريم رودخانـه و  » يك«ماده » ط«خر بند مطابق قسمت آ -1

، هـا  حريم انهار طبيعي يا رودخانـه ) 1370مصوب (طبيعي  هاي انهار و مسيلها و مردابها و بركه
از يك تا بيست متـر اسـت كـه حسـب مـورد بـه       ، اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند

  .گردد ميبعه آن تعيين وسيله وزرات نيرو و شركتهاي تا
مقدار حريم درياچه احداثي پشت سدها بموجب قاون تعيين حريم درياچه احـداثي   -2

  .يكصد و پنجاه متر از محيط اطراف است، )1344مصوب (پشت سدها 
قانون مربوط به اراضي مستحدث و ساحلي حريم » 7«و ماده» 2«ماده» د«بموجب بند  -3

                                                                                                                                       
نقل از دهخـدا،  (. گيرند» متر«امروزه گز را معادل .گره است  16معادل ذرع و هر گز ) اندازه ، قياس طولم(كردي قز ) ا] (گ َ [  .گز -1

  )لغتنامه، ذيل واژه گز
  277ص ، 1، جدوره مقدماتي حقوق مدني، و صفايي 242ص ، دوره مقدماتي حقوق مدني، كاتوزيان -2



 253هاي مالكيت      شاخه

 

قرار داده اسـت و غيـر    1342از آخرين نقطه مد دريا در سال  متر 60درياي خزر مقدار حريم 
  . قابل تملك خصوصي اعالم نموده است

 6حريمي به ميـزان  ، براي انهار اصلي شبكه آبياري كرج 9/4/44تصويب نامه مورخ  -4
متر از هر  3متر از هر طرف و براي انهار درجه سوم  4متر از هر طرف و براي انهار درجه دوم 

 .ناخته استطرف ش
قـانون  » 138«و»137«رسد كـه مقـررات مـواد    ميبنظر ، بدين ترتيب با وضع اين مقررات

مطلب ديگر اينكه اگر چـاه   1.شده است» نسخ«باشد  ميدر قسمتي كه مبين مقدار حريم ، مدني
خشك شود و در داير كـردن آن هـم كـاهلي رخ    ، يا قناتي كه حريم براي آن منظور شده است

قانون حفظ حراست منـابع آبهـاي   » 11«مطابق ماده. دارد حق حريم نيز از بين رودامكان ، دهد
، سال متوالي باير و بدون آب جاري مانده يا بمانـد  4، قنوات و چاههايي كه« :زير زميني كشور

در صورتي كه با اخطار قبلي وزارت آب و برق به مالك يا مالكين و تعيين مهلتي كه از يكسال 
مالك يا مالكين نسبت به داير كردن قنات يـا بهـره بـرداري از چـاه اقـدام      ، كردتجاوز نخواهد 

با اجازه وزارت آب و ، متروكه تشخيص داده شده و احداث چاه يا قنات در حريم آنها، ننمايد
  » .مجاز خواهد بود، برق

وزارت نيـرو  «: قانون توزيع عادالنـه آب نيـز مقـرر شـده اسـت     » 16«در ماده ، همچنين
باير يـا متـروك مانـده يـا بعلـت      ، واند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانهت مي

در صورت ضـرورت اجتمـاعي بـه مالـك يـا      ، عمالً مسلوب المنفعه باشد، نقصان فاحش آب
احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تـا يكسـال پـس از    ، مالكين
تواند راساً آنها را احيا نموده و هزينه صـرف شـده را در صـورت عـدم      مي وزارت نيرو، اعالم

تواند اجازه حفر چاه يا  ميهمچنين . پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد
  » .قنات در حريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد

  

                                                                                                                                       
   335ص ، حقوق اموال، نقل از  جعفري لنگرودي -1





  
  
  
  
  

  وقف :ششمفصل 

  
وجود داشته است ، بشر خيه اشكال گوناگون در تارب ربازياست كه از د يا سنت حسنه، »وقف«

  .مورد استفاده قرار داده است، و هدفدار يمنطق، روشن يريرا در مس آن زين »اسالم«و 
و قصـد تقـرب در آن و هـم از     يهـم از نظـر عبـاد   » وقف نهاد«ما » حقوق«و » فقه«در 

از  يكـ ي، اسالمي خيل تاردر طو، گفت توان يچندانكه م ؛دارد يفراوان تياهم، يجهت اقتصاد
و  يفرهنگـ  راثيـ عادالنـه ثـروت و حفـظ م    عيـ و توز يخصوصـ   تيمالك شدن يعموم ليوسا

، در مورد امـالك  ژهيبو »،همال موقوف نيحبس ع«، گاه، نيابا وجود . بوده است »يمذهب رئشعا«
ـ  فتـد ياز گـردش ب  يملـ  هياز سرما يسبب شده است كه بخش  و »وقـف  انيـ متول« يمبـاالت  يو ب

منحرف سازد ، را از اثر مطلوب خود يو اجتماع يحقوق دينهاد مف نيا، »اختالف موقوف عليه«
بـودن مـوارد    يياسـتثنا  وه فروش مال موقوفـ  يدشوار. شود يامالك كشاورز يرانيو باعث و

و ضـرورت   كنـد  يمـ  يرا خنثـ » وقـف « عيو حكمت تشـر » واقف«يآرمانها، » به احسن ليتبد«
  1. سازد يآشكار م يشرع نيرا با حفظ موازي تسن در قواعد يبازنگر

صـدقه  « بـه عنـوان  ، وپس از مرگ بسيار مورد توجه واقع شده است» اسالم«در ، »وقف«
خود در اجراي سنت وقـف  ، )عليهم السالم(» ائمه اطهار«. رسد كننده مي به شخص وقف »دايم

ه دست خود احداث فرموده هاي بسياري را كه ب ها و باغ چاه) ع( حضرت علي  پيشقدم بودند؛
بـا   »عربسـتان «هنـوز در كشـور   ، هـا  برخي از اين چـاه . وقف كرد، در راه خدا ومسلمانان، بود

  .شود و مورد استفاده است شناخته مي) هاي علي چاه(» آبار علي«عنوان
. هـا و بهبـود زنـدگي انسانهاسـت      براي تسكين دردها و رنـج  اي سنت پسنديده» وقف«

هدف ، شود ناميده مي» برَيات عام«يا » امور خيريه«راي عموم مردم كه وقف بر بويژه در وقف ب
                                                                                                                                       

، رانيـ ا يو حقوق مدن هيمال موقوفه در فقه امام تيمالك تيوقف و وضع تيمفهوم و ماه، عبداهللا، انيرض و ديحم، يآباد يعل يرابه -1
  .11صفحه 
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ايجاد تسهيالت اقتصادي براي بهبود زندگاني و معيشت و آرامـش و اعتبـار موقـوف    ، از وقف
  1.و رفع مشكالت زندگي آنهاست، عليهم

ل او پرونده عم، با مرگ شخص« :نددموفر) ص(»پيامبراكرم«است كه  »ينبو ثيحد«در 
استنباط ، ثيحد نياز ا 2»صالح فرزند، ديمف علم، هيصدقه جار :مگر از سه جهت، شود يبسته م

به عبارت . نيز نوعي صدقه جاريه است، »وقف«و  مستمر دارد ياجر، هيكه صدقه جار شود يم
امـا هرگـاه   ، مي شـود ... شامل وقف و ديگر كارهاي خير از قبيل زكات و » صدقه« لفظ، ديگر
  .است » وقف«، مراد از آن، »صدقه جاريه« ، شودگفته 

  
  شناخت موضوع: مبحث اول
  يدر جوامع اسالم وقف خيتار: گفتار اول

را » وقـف «تنها ، يبعض .است »صحيح«و » زيجا«امري ، »يمذاهب اسالم«ي در نزد تمام» وقف«
ـ  »يمذاهب اسـالم «يبرخ .است يمتروك يرأ باًيتقر  كه دانند يم زيجا »مسجد«بر ، يطـور كلـ   هب

تنهـا در اسـلحه و   ، وقـف « :اند هم گفته يو برخ دانند يم »زيجا« را شرعاً...و، نيزم، وقف خانه
بـه كتـاب و   ، »وقـف «تاييد در  »عهيش يافقه«؛ »باطل، نهايا رياست و در غ زياسب و مركب جا

 :ديـ فرما ياست كـه مـ   »آل عمران«سوره مباركه  »19«هيآ، گروه نياول ا ليدل. دارند هيسنت تك
و آنچـه   ديـ دار ياز آنچه دوسـت مـ   ديآنگاه كه انفاق كن مگر، ديرس نمي  ييكويشما هرگز به ن«

شـده و   بيـ ترغ »انفـاق «مباركه بـه   هيآ نيدر ا.»خدا بر آن داناست نيقيپس به ، ديكن يانفاق م
  3.است» شارع« بيجه مورد ترغياست و درنت »انفاق«زين» وقف«

  از انواع صدقات است، »وقف«، قها و علما مورد اتفاق است كهف انينكته م نيا هرحال به
به درگاه خداوند  لهيفرموده است تا مردم تصدق كنند و بدان وس بيبدان ترغ، كه شارع مقدس

از  يبه جهت خواه، نديانفاق نما رياز اموال خود را در وجوه برّ و خ يمالو  نديتقرّب جو، متعال
 شانيخو بر» برّ«نيكويي و  ايو ، علم انو طالب درماندهفقرا و مسافران مانند ، باشد »عامهجهات «

                                                                                                                                       
  276ص ، ج  اول، مجموعه مقاالت وقف و تمدن اسالمي، سير انديشه وقف در سير فقه شيعي، سيد عليرضا، واسعي -1
دانشـمندي  : مگر سه گروه، گردد ميطومار زندگي او پيچيده شده و ارتباط او با دنيا قطع ، ا مردن انسانب« : فرمايند مي)ص(پيامبر اكرم -2

به آنهـا  ، مردماز كسي باقي مانده باشد و صدقات و خيرات مستمري كه  .از خود به يادگار گذاشته باشد، كه اثر علمي براي هدايت مردم
) ع(نقل مي كند كه امـام صـادق   » هشام بن سالم«.»درا به دعاي خير ياد كنن وي، پدر و مادرو نيك كرداري كه صالح  فرزندو ، سود برند
صدقه اي كه در زمان حيات بدهـد و پـس از مـرگش نيـز      :جز سه مورد ، هيچ اجر و پاداشي به ميت نمي رسد، پس از مرگ« : فرمودند

به نقـل  .(».دعاي خير كند، به آن عمل شود و فرزند صالحي كه برايشسنت خوبي را بنا نهاده باشد كه پس از مرگش ، جريان داشته باشد
  )62ص، 2ج، تحرير الوسيله، ...سيد روح ا، از خميني

، دانيـ جاو راثيمجله وقف م، )يمذاهب اسالم  اتيآرا و نظر يقيو تطب  يا سهيمقا يبررس(  در فقه و حقوق  وقف، محمد رضا، يعطائ -3
  65تا  49 صص ،45شماره ، 1383بهار 
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  1.و اوالد
 دايگسترش پ» وقف«دامنه  ليكن امروزه، دامنه محدودي داشت 2،»اصول وقف«در سابق 

 يزندگ نيمراكز علم و تأم سيو به تأس هخارج شد نياز انحصار بر فقرا و مساك» وقف«و ه كرد
  .ه استكرد دايپ ميتعم، وغيره ها و كتابخانه ها ت مدارس و بيمارستانساخ، ينطالّب و مدرس

  وقف مفهوممعنا و : گفتار دوم
  :كرد فيتعر توان يم ،»يحقوق«و» فقهي«، »يلغو«را از سه جهت » وقف«

  يلغو يمعنا: بند اول
دن و كر» وقفت«، ستادنيا يبه معان ي عربيا و واژه، »حبس«يه معناب، مصدر باب افعال، »وقف«

 يهـا  فرهنـگ «در ، همچنـين . رود يبـه كـار مـ   و منحصر كردن چيزي براي كسـي  اطالع دادن 
آنچه در ملك ، خدا گذاشتن يرا برا يزيچ يعني، وقف« :آمده است »وقف«در تعريف  »يفارس
 3»هسـت  زيـ مطلق عطا ني جاها به معنا يخدا آن را گذاشته و البته در بعض ينباشد و برا يكس

                                                                                                                                       
  .35-54ص ص، 1ج ، اسالم عتيوقف در شر، محمد عبيد، الكبيسي -1
احـداث  )ص(»سـالم ا امبريـ پ«  بار به دستور و اقـدام شـخص   نينخست، مسجد: »مسجد«ـ 1:بدين شرح است »اصول وقف«از  يتعداد -2

و از  رفـت  يشمار مـ  آن به ييدارا، دو اموال منقول و امالك موقوفه بر مسج افتي» يمستقل تيشخص«، به محض احداث» مسجد«.ديگرد
و پرداخـت   نيتـأم ، و واعـظ و فـرّاش   بيـ خط، حـافظ قـرآن  ، خـادم ، مؤذن، امام يزندگ نهيهز يا بخشي از تمام، موقوفات نيدرآمد هم

ـ ، كرد ليتبد  دكان ايمانند مدرسه و  يگريآن را به عنوان د توان يدارد و نم »تيموضوع«، »مسجد«عنوان .شد يم كـه   سـت يان نآنچنـ  يول
ت خـارج  ياز مسجد يمسجد، يا ژهيو طيممكن است در شرا چرا كه .خارج نشود و قابل فروش نباشد تيمسجد از مسجد، و ابداً اصالً
با گسترش اسالم و :»مدرسه«ـ 2.شود يم نهيهز»مماثل«ثمن آن در ايو  شود يم هيته يگريو مسجد د شود يصورت فروخته م نيدر ا .شود

نـام  ، مركـز  نيـ ا و، افـت يانتقـال   يگـر يد مكـان كم از مساجد به  كم، و تعلّم ميتعل، مختلف يها رشته انيدانشجو شيو افزا توسعه علوم
 احتمـال ، ديشهادت و مـدفن شـه   محل يعني :»مشهد«ـ 3.رود يبشمار م» اصول وقف«هر مدرسه مانند مسجد از ، مدارس به خود گرفت

ا هآن يهستند و دارائ »مساجد«در حكم  »مشاهد«. محل حضور يعني)شده باشد(گفته شود »مشهد«زين از ائمه ياقامت امام  دارد كه به محل
از  ييرايمحـل اطعـام فقـرا و پـذ     به، استيكه جمع آن زوا هيزاو:»هيزاو«ـ 4.دهد يم ليتشك  موقوفات و مرافق و نذورات، را اموال منقول
را  هيـ زاو  از خـدمات  يقسـمت ، »خانقـاه «امروز، شد يها احداث م در شهرها و كنار جاده ها هيزاو، ميدر قد.شود يم  گفته نيمهمانان و وارد

مصنعه كه جمع آن مصـانع  :»مصنعه«ـ 5.است» وقف  لاصو«ريمانند سا، ييمستقل و دارا تياز جهت داشتن شخص زين ايزوا.دار است عهده
از آثار  گريد يكي، ها و آب مزارع و باغ يو مصرف يدنيآب آشام نيممسأله تأ، »انبار آب«يبه معنا، است» اصول وقف«از  گريد يكي، است

به وجود آمـده   كوكارانين  با اقدام ها گورستان، باشد يگورستان م يمقبره كه جمع آن مقابر است به معنا:»مقبره«ـ 6.است» وقف«درخشان 
 تيـ ب«ــ  7.اسـت  افتـه ياختصاص  زين يموقوفات، انينوايدفن بو   كفن نهيواقع در آنها و هز يها آنها و غسل خانه ينگهدار يبسا برا و چه
بسـا   و چه، اند كرده و در معرض استفاده عموم گذاشته  سيتأس يعموم يها كتابخانه، ياديز يدر شهرها كوكارانين):مخزن الكتب(»الكتب

رباطات  غهيكه به ص:»رباط«ـ 9.است» صول وقفا«از  يكي :»مارستانيب«ـ 8.اند اختصاص داده زين  يموقوفات فراوان، حفظ و اداره آن يبرا
عـالوه بـر   .اسـت  »يابـان يب يكاروانسـرا «يبه معنا، اقتباس شده است » آل عمران«سوره  »200«فهيشر هيو از آ، شود يو رابطه جمع بسته م

آثـار و  ، »وقـف «:آنكـه  جـه يتن. شتافت نياحداث شد و به كمك وارد ياماكن، در شهرها يو حتّها  در بياباناز طرف مردم ، يرباطات مرز
 يجـالب  اريو سرگذشـت بسـ   خيتـار ، »وقف انتفاع«انواع ...و ياراض، نيمانند دكاك »وقف منفعت«نظر از انوع  دارد كه قطع يدرخشان جينتا

ـ ) 411ص ، 1ج ، اسـالم  عتيدر شر وقف، محمد عبيد، الكبيسي (است »يمستقل تيشخص« يدارا، نهاياز ا كيدارد كه هر ، يلـ طـور ك   هب
 بلكه، ستندين »وقف«اقسام واقع در  همهاين ، رهيخاص و غ  وقف به جهت، مشاهد، مساجد لياز قب، شود يذكر م» وقف« يكه برا ياقسام

در انـواع مختلـف آن    يازيامت چگونهيه  است كه يواحد داراي مفهوم، وقف وقف صورت گرفته و االّ مصاديقبا مالحظه ، ماتيتقس نيا
  )28ص، 3ج ، تحريرالوسيله، ...ا سيد روح، ينيخم (.شود يمشاهده نم

  ذيل واژه وقف  ، فرهنگ فارسي، اكبر علي، دهخدا -3
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 :از جملـه ، داشـته باشـد   توانـد  يمـ  زيـ ن يگريد يمعان، توجه به موارد استعمال با» وقف«كلمه 
؛ و اطـالع  يآگاه  ؛آرام گرفتن ؛ماندن ستادهيبه حال ا ؛كالم نيدرنگ كردن در ب ياندك، ستادنيا
 يكـه بـرا   يمخصوصـ   سـازمان  اينهاد  يو به معنا؛ »عرفات«و  »امن«وقف در دو مكان مقدس ت

  1.شود يم ليتشك »هاموال موقوف«اداره 
وقـف  «شده كه بر  دهيگونه نامنياز آن جهت ا» وقف«هم آمده است كه  يدر مباحث فقه

 معمـوالً ، در صيغه وقف .است مربوطهجهات و تصرفات  ريو قطع سا نيجهت مع كيبر  »مال
  جمـع آن  كـه  شـود  يگفته مـ  »اوقفت« اوقات به نادرست يبعضدر .شود يگفته م »وقفت وقفا«

  2.اوقاف است وقوف و
  يفقه يمعنا: بند دوم

عدم  ايمانند لزوم  موضوعاتي .اختالف نظر وجود دارد، »مفهوم وقف« درباره، »يفقه«از لحاظ 
 يمعـان  ذكـر موجـب  ، »تحقق وقف« طياختالف در شراو »صحت وقف«در  »قصد قربت«لزوم 

  .وقف شده است يبرا، مختلف
  صـدقه ، »وقـف «، تعبيـر ايـن عـده   بـه  ؛ نـد دان يم »صدقات«وقف را از ، »فقها«از  يبرخ

، زيـ ن يا عـده 3.آن اسـت  »مطلق شدن منفعـت «و  »حبس اصل مال«آن  جهياست كه نت  اي هيجار
، گـر يد يا عـده  4.»واحـد   يو الصـدقه شـ   الوقف«: دانند يرا موضوع واحد م »صدقه«و » وقف«
  5.دانند يم »هعو اطالق المنف االصل سيتحب«آن را  يو اقتضا، يتلق »عقد«را » وقف«

، انـد  معنا كرده »اطالق المنفعه«و  »االصل سيتحب«را به » وقف« در اين تعريف كه» فقها«
اصـل را   يعنـ ي، »الثمـره  تسبلس االصل و حب« :ديفرما يكه م اند كمك گرفته »ينبو ثيحد«از 

  6.حبس كن و منافعش را در راه خدا آزاد نما
االصل و اعطا  سيالوقف عقد ثمرته تحب«: است وقف گفته فيدر تعر، نيز» يمحقق حلّ«
 ليتسـب «.و رها كردن منافع است، حبس اصل، است كه ثمره آن يعقد، »وقف«، يعني، »المنفعه
: انـد  برخـي نيـز گفتـه   7.كـرده اسـت   نيـي تع» واقف«كه  يصرف كردن مال در جهت يعني» منافع

برحسب آنچه واقـف مقـدر   ، رعبارتست از حبس مستمرعين مال پايدار در راه امور خي، وقف«

                                                                                                                                       
 5047ص ، ج  چهارم، فرهنگ معين، محمد، معين -1
 427ص، 2ج ، الفقها تذكره، يعالمه حل -2
 652ص، 1ج، المقنعه، ديمف خي؛ ش263ص، الروضه البهيه، ثانيديشه -3
  596ص، يه في مجرد الفقه و الفتاوياالنه، يطوس خيش -4
وقـف در شـريعت   ، محمـد عبيـد  ، و الكبيسي، 134ص ، تحريرالوسيله، ...روح ا، خميني، 442ص ، 2ج ، شرايع االسالم، يعالمه حل -5

 284ص، 1ج ، اسالم
 273ص، عروه الوثقي ،يي يزديطباطبا -6
  343ص ، 1ج ، االسالم عيشرا، محقق حلي -7
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 ديرس جهينت نيبه ا توان يم، و با جمع بندي مطالب فوق فيراتعاين  به تيبا عنا 1.»كرده است
  :اشتراك نظر دارند، همه فقها و حقوقدانان در موضوع وقف در دو مسأله  كه

  يلمـا ، يمعنا كه وقتـ  نيا به ي؛و خارج يو انتقاالت اعتبار نقل ياز تمام »حبس مال« -1
كـه در    ييدر مـوارد اسـتثنا   مگر، ستيو فروش و نقل و انتقال ن دياصوالً قابل خر، شد» وقف«
ـ « ايـ   »موقوف عليـه  نيب دياختالف شد«مانند ، شده است رفتهيپذ »يقانون مدن«و  »فقه«  يخراب

  ) يقانون مدن 88و  349 مواد(.»مال موقوفه
  منـافع مـال  ، »وقـف «در . راه خـدا در صرف منافع مال موقوفه  يعني، »منافع ليتسب« -2

 ريغ ياشخاص ايو قطعاً شخص  شود يكرده است مصرف م نييتع» واقف«كه  يموقوفه در جهت
 ايـ ، »موقوف عليه« وخود را جز، »واقف«اگر .شوند يمند م از منافع مال موقوفه بهره، »واقف«از 

مـاده  (خواهد بود »باطل«، وقف، مال موقوفه قرار دهد نافعمخارج خود را از م و ونيپرداخت د
  )يقانون مدن 72

  يحقوق يمعنا: بند سوم
اختصـاص  » وقـف «بـه   »باب دوم جلـد اول «از  »فصل دوم«از  »دوم مبحث«، »يقانون مدن« در
تعريـف قـانون    .موضوع پرداخته شـده اسـت   نيبه ا »91« تا »55« ماده از مواد »37«و در   افتهي

 :آمده اسـت » وقف فيتعر«در  »55« در مادهر نيفتاده است؛ دو» فقها«مدني از وقف از تعريف 
  .»شود ليتسب  مال حبس و منافع آن نيعبارتست از اينكه ع، وقف«

به هم اسـت كـه    كينزد  يدو معنا يدارا» وقف«اعتقاد دارند كه ، »حقوقدانان«از  يبعض
تا منـافع آن  ، كند يخود را حبس م  اموال، يبه پاداش معنو دنيرس يبرا» واقف«، اول يدرمعنا
» سـازمان وقـف  «بـه نـام    نهادياز ، زيدوم ن يدر معناو  استفاده شود»  شده  وقف«كه  يدر جهت

چـارچوب  ، فقهـا  انيـ م» يحقـوق  تيشخص«مصطلح نبودن  ليبه دل در گذشته كه بايد بهره برد
 يامـوال «و  »ناظر«و  »ريمد« يداراكه است  »يسازمان«، امروزه وقف، كنيل، ه استنداشت يمدون
بنـابراين بـه نظـر برخـي     2.شـود  يگفتـه مـ  » وقـف ي حقـوق  صيتشخ«، به آن كهاست » اصخ

  .توجه كرد» شخصيت حقوقي وقف«حقوقدانان در تعريف وقف بايد به 
مالك ، موجب آن  است كه به يعقد، »وقف«دارند كه  دهيعق »حقوقدانان«از  گريد يبرخ

واگذار  گرانيبه د »كيتمل« اي» اباحه«ال را به صورت حبس و منافع آن م را كامالً آن، نيمال مع
را اضـافه   »كامـل «  كلمه ديبا» وقف فيتعر«در  »رانياگذار قانون« كه معتقدند نيهمچن 3.كند يم

                                                                                                                                       
  78ص، 15ج ، وسايل الشيعه، و حر عاملي 371ص ، 7ج  ، هذيبالت، شيخ طوسي -1
  116ص، ايعطا، نيمع عقود، يمدن حقوق، انيكاتوز -2
 3819ص، 5 ج، حقوق  ينولوژيدر ترم مبسوط، يلنگرود يجعفر -3
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 .شـود  يمـ  ليتسـب   حـبس و منـافع آن  ، مال به طـور كامـل   نيع، »وقف«در  رايز، است كرده يم
و  »يعمـر «، رديـ گ يمـ  حبس كامل و نـاقص را فـرا  ، قانون مدني» 55«ده اآنجاكه م از، نيبنابرا

كـه ايـن امـر موجـب نقـص       شود يشامل م نيز را »اخص يحبس به معن«و  »يسكن«و  »يرقب«
  1.شود ميتعريف 

، را »حـبس مـال  «كـرده و   هيـ تك، قانون مـدني » 55« به ماده» وقف«در ، گريد حقوقدانان
، شود كه موجب تلف مال  دانند يم يتصرفات از نياز نقل و انتقال و همچن  ، مال نينگهداشتن ع

  2.استاز مال موقوفه » موقوف عليه« يشگيانتفاع هم، »وقف«از  »غرض« ، به نظر اين عده
اسـت؛   منـافع  ليمـال و تسـب   نيعـ   حـبس ، »وقف«، اند گفته »حقوقدانان«از  گريد يبرخ

مصارف «ود و منافع آن به از نقل و انتقال و تلف حفظ ش، مال نيآن است كه ع، منظوربنابراين 
  3.ابدياختصاص  »ريخ

  وقف تيماه: گفتار سوم
، يحقـوق   در اصـطالح  و 4.بستن و گره زدن است يبه معن، در لغت »عقد«است؛ » عقد«، وقف
چنـد   ايـ متقابـل اراده دو   يعقد عبـارت اسـت از همكـار   « :گفت ديعقد با حيصح فيدر تعر

» وقـف « با توجه به اينكـه ، عتقدندم »حقوقدانان«از  يبعض5.»يحقوق تيماه جاديا يشخص برا
توافـق اراده دو  «و  »قبـول «و »جـاب يا«به ، است »نيعقود مع«از  يكي، »يقانون مدن«به موجب 

» موقوف عليه«از طرف  »وقف خاص«در  »قبول«و » واقف«از طرف  »جابيا« .دارد ازين »طرف
سـازمان    نـده يرا ممكـن اسـت نما  » موقف عا«.شود يواقع م  »حاكم«از طرف ، »وقف عام«و در

  6.قبول كند، با هدف آن ارتباط دارد» وقف«كه نوعاً  يگريسازمان د اياوقاف 
شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظـي   ميوقف واقع «: قانون مدني» 56«مطابق ماده 

نوني آنهـا در  كه صراحتاً داللت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليه يا قائم مقام قا
غير محصـور يـا وقـف بـر     ، و اگر موقوف عليه، مثل وقف بر اوالد، صورتي كه محصور باشند

به نظـر  ، اين مادهبه حكم  تيبا عنا. »شرط است، در اين صورت قبول حاكم، مصالح عام باشد
رد دا اجياحت »قبول«و  »جابيا«به » وقف«، طبق ماده مذكور رايز، باشد »عقد«، كه وقف رسد يم

بدين  .»قاعيا«نه ، است »عقد«، و قبول واقع شود جابيكه با ا »يعمل حقوق«  است كه يهيو بد

                                                                                                                                       
 .175، اموال قحقو، يلنگرود يجعفر -1
  6ص، 1ج ، حقوق مدني، يامام -2
 250ص، 1ج ، دوره مقدماتي حقوق مدني، ييصفا -3
 .ذيل واژه عقد، فرهنگ فارسي، عميد -4
 .21ص ،1ج ، قراردادها يعموم قواعد، انيكاتوز -5
 .251ص، 1ج ، دوره مقدماتي حقوق مدني، ييصفا -6
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  .محسوب مي شود» عقد« 1،»حقوقدانان«و  »فقها« به اعتقاد اكثر، »عمل حقوقي«اين ، ترتيب
 يدارا، عقـود سـاير  دارد و نسـبت بـه    هـايي  تفـاوت ، گـر يبا عقـود د » عقد وقف«، البته
قابـل   غير«و » قابل فسخ ريغ«و 2»يدائم« يعقد، »وقف«كه نيمانند ا، است يا ژهيو اتيخصوص

آن را  تـوان  يو نم شود يم زيعقود متما رياز سا، »وقف« عقد، اتيخصوص  نيكه با ا است »اقاله
آن را در مبحث جداگانه  زين »يقانون مدن«، جهت نيبه هم .قرار داد »نيعقود مع«ريدر قالب سا

  3.است ردهك  مطرح
 رايز، ميقبول را شرط بدان ديبا، داشته باشد يطرف مشخص، »وقف«اگر  :ند ا گفته يا عده
 وقف«، لذا ايشان .باشد ياو راض ديبا، ميقرار ده يرا ملك كس يزيچ مياگر بخواه، طبق قاعده

از  اي از دسـته  يرويـ بـه پ  »يقـانون مـدن  «در 4.داننـد  يم قاعيرا ا» وقف عام«را عقد و »  خاص
  . دانسته است »عقد«، »عام«يا  »صخا«اعم از را » وقف« 5،»افقه«

  انواع وقف: گفتار چهارم
؛ ممكن »اعتبار واقف«به توان ازجهات مختلف تقسيم نمود ؛ مثالً در تقسيم وقف  ميرا  »وقف«

در  و، »موقـوف عليـه  «ف آن در رصـ  ايـ و 6.باشد، »موقوف عليه«منافع بر كيتمل، است مقصود
اما از جهت ديگر  .اعم از آن ايمنافع باشد و  ين است منظور مصرف شخصممك، صورت دوم

  .شود يم ميتقس »خاصوقف «و  »عاموقف «به ، »موقوف عليه«وقف به اعتبار 

                                                                                                                                       
، امـامي و  156 ص، ج اول ، قواعـد عمـومي قراردادهـا   ، و كاتوزيـان  232ص، مكاسب، انصاريو  5 ص، 40ج، جواهر الكالم، نجفي -1

  69 ص، 1ج ، يحقوق مدن
حبس «عقد واقع شده را  ، به معني مصطلح را نخواهد داشت و برخي از فقها» وقف « عنوان  ، اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد -2
، يو عالمه حل 352ص ، 1ج  ، مسالك االفهام في شرايع االسالم ، و شهيد ثاني 65ص  ، 2ج  ، تحرير الوسيله، ...روح ا ، خميني(مي دانند » 

» باطـل «و بعضي آن را )  514ص  ، 1ج ، جامع المقاصد ، و محقق ثاني 51ص  ، 28ج ، جواهر الكالم ، و نجفي 76ص ، تبصره المتعلمين 
  .نظر اول ارجح  است  كه ) 154ص  ، شرايع االسالم ، محقق حلي( مي شمارند 

، »صدقه«ي ول تاس قاعيا، »وقف« :ديگو يم »يحقق حلّم«مرحوم ؛ مخالف عقد بودن وقفند» فقهاء«و » حقوقدانان«برخي از ، در مقابل -3
، لنگرودي: ك.ر(است قاعيا، وقفي عني، ستيقبول شرط ن، است كه در مطلق وقف نيا، ظاهر«:ديگو يم »لمعه«در  »اول ديشه ؛است عقد

 )253ص، 1ج ، االسالم عيشرا، و محقق حلي 383ص ، الفارق، محمد جعفر
، و خمينـي  356ص ، 1ج ، مسالك االفهـام ، باب وقف و شهيد ثاني، 2ج  ، تبصره، و عالمه حلي 346ص ، الشتاتجامع ، محقق قمي -4

امثال آن و وقـف بـر    وقف بر جهات عمومي مانند ايجاد مسجد و، » هفقهاي عام« همچنين از نظر ، 63ص ، 2ج ، تحريرالوسيله، ...ا روح
ج  ، احكام وقف در شريعت اسـالم  ، حمدم، عبيد الكبيسي( ايقاع است و نياز به قبول ندارد   انعنو ، عناوين عام و كلي مانند وقف بر فقرا

تر است و  عدم اعتبار قبول در وقف به طور مطلق قوي، و برخي معتقدند در هر حال و به مقتضاي ادله وقف )134 -142صفحات  ، اول
نكردن عين يا منفعت موقوفه و اعتراض نكردن پس از آگاه شـدن از وقـف   د فقط نسبت به وقف خاص معتبر است كه آن هم با ر ، قبول

، الوصـايه واالوقـاف  ، معـروف الحسـني  .(نزديكتـر اسـت  به احتيـاط    ، صراحت وقف را بپذيرده البته اگر موقوف عليه ب. آشكار مي شود
  )127ص

  101ص، كتاب الوقف ،يههرسائل الفق، و محقق خراساني 5ص ، 28ج ، جواهرالكالم، محمدحسن، نجفي -5
  .32 ص، 2ج ، نيمنهاج الصالح، ابوالقاسم، خويي -6
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  وقف عام: بند اول
ماننـد وقـف بـر    ، وقـف شـده باشـد   » جهات عمومي«است كه يا بر » عام«در صورتي » وقف«

يا وقف بـر عنـاويني   ، )ع(و وقف بر عزاداري امام حسين  ها و قنوات و مدرسه ها مساجد و پل
بيماران يا زوار حرم امام رضـا   ، فقرا، مانند وقف بر دانشجويان، محصور نيست، كه مصاديق آن

دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطالحات مندرج در آيـين نامـه قـانون    » 2«در بند ... و) ع(
وقفي است كـه در جهـت و مصـلحت     ، وقف عام» : آمده است) 1363مصوب (سازمان اوقاف 

دارو و  ، اطعـام  ، تعزيـه داري  ، مـدارس  ، مانند وقف بر مسـاجد ، عمومي و يا عناوين عامه باشد
ديني براي معابد و امور  هاي موقوفاتي كه به وسيله اقليت. كمك به فقرا و ايتام و غيره  ، درمان

  » ي شودوقف عام تلقي م ، عام المنفعه اختصاص يافته
منظـور از وقـف   . گويند نيز مي» مصالح عامه«يا وقف بر» جهات«را وقف بر » وقف عام«

موقوقه . مثل وقف براي ترويج شعائر اسالمي، است» منافع عمومي«وقف براي ، بر مصالح عامه
حسـب مـورد نماينـده آن    ، »سازمان اوقـاف «يا » متولي«است و » شخصيت حقوقي«عام داراي 

اما وقف بـر  ، )قانون مدني 72ماده (باطل است » وقف بر نفس«هر چند ، وقف عامدر .باشند مي
مطـابق مـاده   . ايـرادي نـدارد  ، هم امكان دارد يكي از مصاديق آن باشد» واقف«جهات عامه كه 

مصداق موقـوف عليـه واقـع    ، اگر خود واقف نيز، »در وقف بر مصالح عامه«: قانون مدني» 74«
بـدين  . قانون مدني مي باشـد  » 72«استثنايي بر ماده ، مفاد اين ماده. »ددتواند منتفع گر مي، شود

توضيح كه وقف بر مصالح عامه و امور خيريه از قبيل وقف بر طلَاب و علمـا و دانشـجويان و   
باشد يا جزو اشخاصي باشند كـه  » موقوف عليهم«مصداق  ، »واقف«هرگاه  ، نيز مسجد و مدرسه

مـي توانـد   » واقف« ، نه وقف بر افراد، وقف بر جهت است، ونه امورچون اينگ ، منتفع مي شوند
خـروج خـودش را    ، خروج خـود را از آنهـا قصـد يـا در عقـد     » واقف«مگر اينكه ، منتفع شود

  .تصريح كرده باشد 
  وقف خاص: بند دوم

» معـين «و » محصـور »  در جايي است كه وقف بر اشخاصي باشـد كـه عرفـاً   » وقف خاص«اما 
» 3«در بنـد  . بعد نسـل يـا بـر كاركنـان يـك موسسـه معـين         نسالً ، نند وقف بر اوالدما، باشند

وقفي است براي ، وقف خاص« :دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطالحات مقرر شده است
قبـول از  ، »وقـف عـام  «؛ در » شخص يا اشخاص معين و محصور مانند وقف بر اوالد و احفـاد 

  .صورت مي گيرد » حاكم«ناحيه 
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  مال موقوفه تيمالك: مبحث دوم
 يو حقوق يفقه  در منابع مباحث زيادي، »تحقق وقف«پس از ، مال موقوفه تيدرباره تعلق مالك

 ايـ همچنان مالك مال موقوفه اسـت  ، »واقف«، پس از وقف اياست كه آ نيسؤال ا .وجود دارد
 »يمسـتقل  يحقـوق  تيشخصـ «، از تحقق وقف  پس ا؟ يابدي يانتقال م» موقوف عليه«به  تيمالك
وجـود دارد كـه بـه آن     ينظرات مختلف، نهيزم نيا در شود؟ يم جاديمال موقوفه ا تيمالك يبرا
  .شود يه مراشا

  مالكيت واقف: گفتار اول
  طرح نظريه :بند اول

 رايـ ز، مانـد  يمـ  يباق» ملك واقف«و در  »حبس«، موقوفه نياعتقاد دارند كه ع، »فقها«از  يا عده
مـال   »منـافع «و » ثمـره «پس تنها  .ردامنافات د يگريبا انتقال آن به د، نيحبس عظاهر از لزوم 

شـود و تنهـا    خـارج نمـي  » ملكيت واقـف «بنابراين مال از  1.رسد يم» موقوف عليه«كه به   است
پس از  2»منقطع اآلخر«مثل وقف ، ها شود و به همين دليل در برخي وقف مالكيت او محدود مي

 يبـه معنـا   »االصل سيتحب«، گريبه عبارت د. رسد او مي» ورثه«يا » واقف« مال به، انحالل وقف
 يثمـره متصـور بـرا    تنها، نيبنابرا. است و با انتقال آن منافات دارد» واقف«در ملك  نيع يابقا

، اسـاس  نيبر همـ  هينظر نيبه ا نيمعتقد. دارند »حق انتفاع«، »موقوف عليه«آن است كه ، وقف
 زيجـا ، مـال موقوفـه   مـت يبـه ق » واقـف  ازين«به هنگام ، بر جواز فروش يرا مبن» شرط واقف«
  3.دانند يم

  نقد نظريه: بند دوم
 چيهـ   »واقـف  تيـ مالك«با خـروج آن از   نيلزوم حبس ع، اوالً، گفت توان يم هينظر نيا نقددر 

، ل آنانتقـا   و و از نقل »حبس«، »موقوف عليه« تيرا در مالك نيع توان يم چراكه، ندارد يمنافات
مـردود  » واقـف  تيـ مالك«را در  نيعـ  يوجود دارد كه اساساً بقـا  يليدال اًي؛ ثان 4.كرد يريجلوگ

 ديآ يبوجود م نيشخص و ع نياست كه ب يياعتبار عقال كي، »تيمالك«، كهنياز جمله ا؛ كند يم
هر گونـه  نقل و انتقال و ، دخل و تصرف، مانند انتقاع از منافع يثمرات يدارا، ييامر عقال نيو ا

                                                                                                                                       
 .71ص، 5ج  ، تحريرالمجله، آل كاشف الغطا -1
مانند آنكه وقف كند بر شخصي كه فوت شده اسـت و پـس از   ، ودجبرخي معتقدند اگر كسي وقف كند بر معدوم و پس از آن بر مو -2

، و باطل است و اگر وقف كند بر موجود و پس از آن بر معـدوم و بعـد ازآن بـر موجـود     »طع االولمنق«وقف  اند،  آن بر اوالد او كه زنده
مانند آن كه مالي وقف كند بر شخصي كه زنده است و پس از آن بر پدر آن شخص كه فوت كرده است و بعد از آن بر اوالد آن شخص  

 زمـاني زيرا انقطـاع  ، ول صحيح و نسبت به وسط و مابعد آن باطل استو نسبت به موجود مرتبه ا »منقطع الوسط«وقف ، كه زنده هستند
  )41ص  ، حقوق مدني ، شرح قانون مدني و محمد بروجردي عبدي ، حائري شاهباغ( باعث انقطاع ما بعد هم مي شود 

  226، صاالنتصار، يعلم الهد -3
 88ص، 28ج ، جواهرالكالم، ينجف -4
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 چيهـ ، »شـخص واقـف  «، »وقـف «حال آنكه بعـد از  .است تيمورد مالك نيممكن از ع يفاياست
  .شود يقطع م نياو و ع نيب يمالك روابطندارد و تمام  مال نيبا ع يا رابطه

توسـط  ، ي در مـال مـاد  اي يـ حقـوق ي اعـم از  عمل چيهمجاز نبودن با توجه به ، نيبنابرا
ـ  يتلكاگونه رابطه مچيه» وقف«مال موقوفه دانست و بعد از او را مالك  توان ينم، »واقف«   نيب
تواند در وقف شرط كند كه  نمي» واقف«، به همين دليل، ماند ينم يباق »موقوفه نيع«و » واقف«

يا موقوفـه را بفروشـد يـا تصـرفات ناقلـه در آن      ، بتواند از وقف رجوع نمايد، هرگاه اراده كند
كليه اين حقـوق را از خـود سـلب     ، زيرا با وقف، از آن منتفع شودنمايد يا آن را تلف كرده يا 

ايـن  ، زيـرا بـا وقـف   ، بيفزايـد ، تواند ديگران را بر موقوف عليهم حتي نمي» واقف«. كرده است
  .حقوق را از خود ساقط كرده است

بعـد از وقـوع آن بـه نحـو صـحت و      ، وقـف « :اسـت   مقرر داشته يقانون مدن »61« ماده
از  ايـ بدهـد   يرييـ در آن تغ ايـ از آن رجـوع كنـد    تواند يزم است و واقف نمال، حصول قبض
شود  كيبا آنها شر اي ديرا داخل در موقوف عليه نما يكس ايرا خارج كند  يكس، موقوف عليه

 تيـ خود بـه عنـوان تول   ايقرار دهد  يبعد از آن متول، هدن نكريمع يمتول، اگر در ضمن عقد اي
 رود يمـ  رونيب» واقف تيمالك« موقوفه از نيكه ع شود ياستفاده م زين ماده نياز ا .»دخالت كند

  .رفتيپذ  به عنوان مالك مال موقوفه توان يرا نم» واقف«، بنابراين، گردد ينم به او باز گريو د
  موقوف عليه تيمالك: گفتار دوم
  طرح نظريه: بند اول

بعـد از   يعنـ ي، اسـت   »موقوف عليه«به  نيع كيتمل، »وقف«اعتقاد دارند كه ، »فقها«از  ياريبس
 دييـ تأ يبرا، هينظر نيطرفداران ا، 1.شود يمنتقل م» موقوف عليه«موقوفه به  نيع، »وقف جاديا«
  :كنند ياستناد م ليدل »سه«نظر به  نيا

 اصـل عقلـي  و طبـق   )حـق اسـتثمار  (منافع و ثمرات اسـت استحقاق ، نتيجه مالكيت -1
، زيـرا ، اسـت موقوفـه   نيمالك عـ ،  »موقوف عليه«كه  شود يمشخص م »از اثر به مؤثر بردن يپ«

آن  منضـا ، موقوفـه  نيعـ  كننده تلف، گرياز طرف د؛ دارد يرا در پ نيع تيمالك، »نما« تيمالك
  نيعـ «نسـبت بـه   » موقوف عليه تيمالك«، نيبنابرا، وجود دارد  تالزم، اين دو نيبو  خواهد بود

  2. شود يثابت م »موقوفه

                                                                                                                                       
، 151ص ، 2ج ، تحريـر الوسـيله  ، ...ا روح، ؛ خمينـي 290ص، 3ج، المبسوط، يطوس خي؛ ش218ص ،2ج ، شرايع االسالم، يمحقق حل -1

، 28ج، جـواهر الكـالم  ، ي؛ نجفـ 52 ص، 2ج، جامع المقاصـد ، ي؛ محقق ثان270ص، 1ج ، وقف در شريعت اسالم، محمد عبيد، الكبيسي
  7ص، 6ج ، المغني، ؛ ابن قدامه 29ص

 218ص ،2ج ، شرايع االسالم، يمحقق حل -2
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» موقـوف عليـه  « يـت لكاا اگر مسأله ماست كه محتاج قبول است و الَ يعقد، »وقف« -2
  1.بودن ازيمطرح نباشد به قبول ن

 تيـ مالك يبقـا  نيمعتقدند كه تصور ملك بدون مالـك و همچنـ   »عامه يفقها«يبرخ -3
» واقـف  تيـ مالك«موقوفـه از   نيعـ ، »تحقق وقف« با، نيبنابرا، معقول است ريغ  يامر، »واقف«

  2.ديدرآ )موقوف عليه( طرف مقابل تياست به ملك يضرور و شود يخارج م
  نقد نظريه: بند دوم
؛ وجود ندارد نيع  تيو مالك منافع تيمالك نيب يا گفت كه مالزمه ديبا، استدالل نيا يدر بررس
  3.ستين نيمالك ع  يول ،منافع استمالك ، مستأجر، اجارهدر ، چنانكه

، حاكم يا »موقوف عليه«قبول ، از موارد وقف ياريبسكه در ، اند گفته استدالل دومدر رد 
 نطـور يا، ؛ از طرفـي سـت يشـرط ن » موقوف عليه«كه قبول  »وقف عام«از جمله در ، است يمنتف

، قبـول   تيعـدم شـرط   با، نيبنابرا، باشد تيملك جاديا، اش الزمه، كه هر جا قبول هست ستين
  4.ماند ينم يباقاين عده استدالل  يبرا يوجه

در ؛ چنانكه ندارد ياشكال چيبدون مالك ه  وجود مال، گفت ديبا زيناستدالل سوم  در رد
، انـد  كرده » اعراض«، كه صاحبانشان از آنها ياموال زيمالك ندارند و ن، دارند تيمالكه » مباحات«

  5.ندارند  يمالك وبوده داخل ن يملك كس در، افتهيبر آنها تسلط ن يكه فرد يتا وقت
  خداوند تيالكم: گفتار سوم

  طرح نظريه: بند اول
 :انـد  گفتـه   خصوص نيو در ا» ستخدا«اعتقاد دارند كه مال موقوفه متعلق به ، »فقها«از  يبعض

حـق  «فقـط  ، به موقوفه  نسبت هيعل موقوف يبرا )خاص و عام( كه در هر دو قسم از موقوفات
  6. »خداست«ملك متعلق به ، و االّ شود يم دايپ »اختصاص
  نقد نظريه: بند دوم

  آن باشد كـه چـون مالـك   ، »خدا«اگر منظور از تعلق ملك به ، در پاسخ به اين نظريه بايد گفت
 متعال قرار قادر تحت سلطه ياز عالم هست يياموال  به عنوان جزو  است »خداوند«يتمام هست

 يبررسـ  يمعنـ  نيـ بـه ا  تيـ مالك، گفت كه در علم حقوق ديبا، اما، اين امر صحيح است، دارد

                                                                                                                                       
 .30ص، 28ج ، الكالم جواهر، نجفي -1
 173ص، 1ج ، وقف در شريعت اسالم، محمد عبيد، الكبيسي و ؛198ص، 2ج، المغني، ابن قدامه -2
 85ص، 3ج ، تحريرالوسيله، ...ا روح، ينيخم -3
 216ص، 4 ج، القواعد الفقهيه، يبجنورد يموسو -4
 232ص، 2ج، ملحقات عروه، يزدي ييطباطبا ؛218ص، 4ج، القواعد الفقهيه، يبجنورد يموسو -5
 356ص ، 1ج ، مسالك االفهام، شهيد ثاني -6
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انسـانها و سـلطه    افراد نيب يبه روابط حقوق احترام، اياش تيهنگام سخن از ملك بلكه، شود ينم
 يباق يدر پرتو ذات اله يهستدرست است كه 1.مد نظر است، بر اموال تحت تصرف آنها شانيا

، پـردازد  مـي  هـا  ه تنظيم روابط بـين انسـان  است كه ب  يامور كاربرد، »حقوق«و  »فقه«اما ، است
  2.قابل قبول باشد تواند ينم، فوق هيامروزه نظر، ابراينبن

» وقف تيماه«در خصوص ، از گذشته »فقها«كه  ديآ يبر م نيچن، از آنچه گفته شد، البته
 يبـرا  »مسـتقل  يتيشخصـ «تفكر و  داشتند يفراوان يتالش و كنجكاو »مال موقوفه تيمالك«و 

، قيـ طر نيـ از ا يو برخـ 3.د داشـته اسـت  وجـو  »هيعل موقوف«و » واقف«از  يجدا، مال موقوفه
وجود  »فقه«از آنجاكه در ، البته4.اند را منكر شده يقيمال موقوفه به اشخاص حق تيمالك ارتباط
، متصـور نبـوده  ، اشخاص باشـد   تياز شخص يجدا، مستقل يحقوق تيشخص يكه دارا ينهاد
 يزيچ گذار هيپا، استدالل نگونهياما ا، ارئه نشده  يدر منابع فقه» وقف يحقوق تيشخص« هينظر
  5.است »يحقوق تيشخص« هيشب

  شخصيت حقوقي وقف: گفتار چهارم
  بـه ، تيشخصـ  نيـ وقف و تعلق مال موقوفه به ا يبرا »يحقوق تيشخص« به نظريه قائل شدن

، بيـ ترت نيـ ا  و بـه  دهـد  يموقوفه خاتمه مـ  تيدرباره مالك، از اختالف نظرات موجود ياريبس
شـده در    نظـرات ارائـه   رايـ ز، كنند يم دايبا هم پ يتر كيرابطه نزد »هيامام فقه«و  »رانيا حقوق«
 »يحقـوق  تيشخصـ «خداوند بر مال موقوفه با مفهوم  تيمالك ايفك ملك  رامونيپ »هيفقه امام«

و » واقـف «، يهم در فقه و هم در حقوق مـدن ، وصف نيدارد و با ا ياديشباهت ز »حقوق«در 
  .لك مال موقوفه نيستندما، هيچكدام، »موقوف عليه«

حـائز   زيـ ن يو كـاربرد  ياز لحاظ عملـ ، موقوفه يبرا »يحقوق تيشخص«در نظر گرفتن 
حـق  «  ، »موقـوف عليـه  «و  ميرا همچنان مالك مال موقوفه بـدان » واقف«اگر  رايز، است تياهم

مال  نيع، خود  وصول طلب يبرا توانند يم» طلبكاران واقف«، از آن مال را داشته باشند »انتفاع
، »موقوف عليـه «است و  » مالك مال موقوفه«، واقف، نظر نيطبق ا نچو، كنند فيموقوفه را توق

، صرفاً در آن حق انتفاع دارد يگريد  كه يمال نياست ع يهيبد .از آن را دارند »حق انتفاع«فقط 
مـال   تيلكما اگر، گريطرف د از .است فيتوق  قابل، و ارزش داشته و از طرف طلبكاران تيمال

                                                                                                                                       
 42ص، 1ج، حقوق مدني، سيد حسن، يامام -1
  232ص، 2ج، ملحقات عروه، يزدي ييطباطبا -2
 يقـ يت بـه اشـخاص حق  فـا وموق  از تعلـق ، لهيوسـ  نيـ كرد تا بـه ا  دايپ هينظر نيرا در ا »يمستقل حقوق تيشخص«ايدة  توان يم، البته -3

انـد كـه    بـوده  درصـدد ، شـه ياند نيـ ا قياز طر، موقوفه  در اموال »مالك بودن خداوند« هيبه نظر نيتقدمع، رسد يبه نظر م، شود يريجلوگ
 )369ص، 2ج، تحرير المجله، الغطا كاشف(را انكار كنند يقياشخاص حق  ضرورت ارتباط و تعلق ملك به

 368ص ، 2ج، تحرير المجله، الغطا كاشف -4
  146ص، ايعطا، نيمع عقود، يمدن حقوق، انيكاتوز -5
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و فروش آن مـال   فيحق توق، اشخاص نيا ناطلبكار، ميبدان »يهعل موقوف«موقوفه را متعلق به 
شـخص  «مـال را متعلـق بـه     نيـ اگـر ا ، كهيدر حال؛  وصول طلب خود را خواهند داشت يبرا

نسـبت بـه آن مـال     يحقـ  چيهـ ، »هيـ عل موقـوف «و » طلبكاران واقـف «، ميبدان» ي موقوفهحقوق
 يحقـوق  تيشخصـ  يراكه دا »يتجار يها شركت«موضوع در مورد  نيا رينظ .نخواهند داشت

منحل  1يمادام كه شركت تضامن« :دارد ميقانون تجارت مقرر  »124«ماده؛  دارد  مصداق، هستند
  طلبكـاران شـركت  ، و پـس از انحـالل   ديـ از خود شركت بعمل آ ديمطالبه قروض آن با، نشده

به تمام آنها رجوع كننـد   اياز شركا كه بخواهند  كيد به هر وصول مطالبات خو يبرا توانند يم
كامالً مستقل ، شركت  ييدارا، است يشركت باق »يحقوق تيشخص«ي وقت تا، بيترت نيبه ا »...

وصـول طلـب    يبرا زين، شركا  يطلبكاران شخص، است يهيبد .شركت است يشركا يياز دارا
 تيدهنـده شخصـ   نشـان مـاده مـذكور   ، بنـابراين  .شركت را ندارند يياراحق مراجعه به د، خود
 جـاد يو ا» انعقـاد وقـف  «بـا   زيـ در مورد وقـف ن .از شخص شركا است يجدا  ، شركت يحقوق

 يتشخصـ «بلكـه  ، نيسـت » هيعل موقوف« يا» واقف«متعلق به ، وقوفهمال م، »يحقوق  تيشخص«
  2.ندارند يحق آن بر، »موقوف عليه«و » واقف«مالك آن مال است و طلبكاران ، »ي موقوفهحقوق

، )1363مصـوب (هيـ ريسـازمان حـج و امـور خ    اراتيـ و اخت التيقـانون تشـك  » 3« ماده
داراي شخصـيت  ، هر موقوفه«: مطابق اين ماده .شناخته است تيرا به رسم »يحقوق تيشخص«

حسـب مـورد نماينـده آن    ) حـج و اوقـاف و امـور خيريـه    (حقوقي است و متولَي يا سـازمان  
، قـانون تجـارت   »588 و 587، 584، 583« مـواد ، الـذكر  قانون فوق »3«بر مادهعالوه » .باشد مي

قـانون تجـارت   » 588«مـاده  .شناخته است تيرسم  را به يحقوق تيشخص زين )1311مصوب (
افراد  يشود كه قانون برا يفيو تكال حقوقيه كل يدارا تواند يم، يشخص حقوق« :دارد ميمقرر 

ماننـد  ، آن باشـد  يفقط انسان ممكـن اسـت دارا   عهيبالطب  كه يفيمگر حقوق و وظا، ل استيقا
  .»ت و امثال ذلكبنو، تابو فيحقوق و وظا

مال بـه   تيموقوفه و تعلق مالك يبرا يحقوق تيشخص رشيپذ، همانگونه كه مطرح شد
 .دهد يم انيمال پا نيا تيه مالكردربا» حقوق«و  »فقه«اختالفات مطروحه در   به، تيشخص نيا

، دارد و منـافع آن » شـخص حقـوقي موقوفـه   «اختصـاص بـه   ، عين مال موقوفه، حالت در اين
زميني ، »موقوف عليه«به عنوان نماينده ، »متولي«بنابراين مثالً اگر . است» موقوف عليه«مختص 

كشت و زرع و باغ ، اجاره دهد، را براي كشت و زرع يا باغستان يا ساختن ساختمان وسكونت
                                                                                                                                       

شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با ، تضامني  شركت«: قانون تجارت» 116«مطابق ماده  -1
از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض  هر يك، اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد، شود مسئوليت تضامني تشكيل مي

  ».شركت است
 202ص ، اموال حقوق، يلنگرود يجعفر -2
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همچنـين منفعـت هـر    ، متعلق به زارع و باغدار و سازنده اسـت ، ته شدهو اعيان مسكوني ساخ
همان دوره است؛ ليكن زمين مزبـور متعلـق  بـه شـخص     » موقوف عليه«متعلق به ، دوره از آن

، »شخص موقوفـه «، »شخصيت حقوقي«در نظريه . تعلق ندارد، »موقوف عليه«موقوفه بوده و به 
موقـوف  «دارد و در صورت انقراض » حق شفعه«، دهد ميمالك است و اقدامات مالكانه انجام 

  . باز هم مالك عين موقوفه است، و يا پايان وقف به علت ديگر» عليه
  

  اركان و شرايط وقف: مبحث دوم
  اركان وقف: گفتار اول

 غهيصـ « -1 :ركن اسـت چهـار شامل ، »وقف«، و بر اساس مواد قانون مدني، بنابر قول اكثر فقها
  .»موقوف عليه« -4» واقف« -3» هوفموقمال « -2» وقف

  صيغه وقف: بند  اول
تحقـق   »توقفـ « با لفظ، وقف  نظر دارند كه مطلب اتفاق نيبر ا، »عامه«و  »هيامام« ي فقهايتمام

 »فيعر«و يا » يشرع«، »يلغو« نهيقر چيدارد و به ه» وقف«صراحت در ، لفظ نيو ا كند يم دايپ
و  2.ريـ اسـت و ال غ  »توقفـ «واژه ، در وقـف  حيلفظ صـر  »يعالمه حلّ«به قول  1.ندارد اجياحت

در حاليكـه  ، مـورد اتفـاق فقهاسـت   ، از لحاظ داللت، برتري اين لفظ بر ديگر صيغه هاي وقف
با توجه به اينكه بر وقف و غير وقف داللـت  ) صدقه دادم ( » تصدقت«همچون ، الفاظ ديگري

، »فقهـا «حسب نظـر  . بوده است » وقف«، نظور از آنبايد همراه با قرينه باشند تا بدانيم م، دارند
و يا الفاظ ديگري » سبلت«و » حبست«و »  وقفت«مربوط به وقف ممكن است به صورت لفظ 

مـثالً  ، باشد كه حكايت از وقف كند و حتي ممكن است به صورت جمله اسميه و فعليه باشـد 
» ماضـي بـودن  «و » عربي بـودن «و » ستاين وقف ا«: ه ساختماني اشاره كند و بگويدب» واقف«

  .  3شرط نيست
، سـت ين »غهيص«به  اجياحت، در وقف مسجد و مقبره 4:اند فرموده »هيامام يفقها«از  يبعض

را  ينـ يقطعـه زم  ايـ اجازه اقامه نمـاز را بدهـد و     دمرا بنا كند و به مر يمسجد ياگر كس يعني
، »تحقـق وقـف  «در  ييعمل به تنهـا  نيا، جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد

قانون مدني نيـز مقـرر داشـته    » 56«ماده  .ستين »وقفت« به گفتن لفظ ياجينموده و احت تيكفا
                                                                                                                                       

  همان -1
  343ص ، 1ج ، االسالم عيشرا، محقق حلي -2
 31ص  ، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، محمد، امينيان مدرس -3
، اصـفهاني  و 40، ص2، منهـاج الصـالحين، ج  القاسمسيدابو، خويي، 231ص ، 2ج ، ملحقات عروه ، سيد محمد كاظم، طباطبايي يزدي -4

  302ص ، 2ج  ، وسيله النجاه، سيدابوالحسن



 269وقف     

 

داللت بر معنـي    وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف و به هر لفظي كه صراحتاً«: است
ا در صـورتي كـه محصـور    آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قـانوني آنهـ  

در ، مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصـالح عامـه باشـد   ، باشند
  .»شرط است، اين صورت قبول حاكم

در حـالي كـه طبـق     ، بايد بـه لفـظ ادا شـود   » صيغه وقف«در اين ماده قيد شده است كه 
اشكالي ندارد كه عقد وقف به ويـژه   ، قانون مدني» 192«و » 191«اصول كلي و مستنبط از مواد 

  .  اند نيز بدان تصريح كرده 1و برخي فقها، به نحو فعلي و عملي تحقق پذيرد» عام«در نوع 
ايجاب و قبول از ناحيه شـخص   ، با عجز از تلفظ 2،قانون مدني» 192«با استنباط از ماده 

بلكه وسيله اي بـراي  ، عيت ندارندالفاظ موضو ، عليهذا. باشد» اشاره«مي تواند به صورت » الل«
صـحيح اسـت و    ، بيان اراده گوينده مي باشند و تكيه بر هر چيزي كه ما را به اين هدف برساند

  .وجود ندارد ، فرقي بين وقف و غير وقف
  مال موقوفه: بند دوم

  :باشدي شرايطي دارا ديبانيز » هموقوف«
  عين بودن): الف

، و منافع آن را براي مصلحت معيني اختصـاص داد » حبس«وان ت را مي» عين«از آنجايي كه تنها 
در . تـوان وقـف كـرد    را نمي» منفعت«و» دين«، بنابراين، باشد» عين معين«بايد ، لذا مال موقوفه

فقط وقف مالي جايز است كه با بقا عين بتـوان  از  «: قانون مدني نيز مقرر شده است» 58«ماده 
توان  علت اينكه نمي» مشاع باشد يا مفروز، ل باشد يا غير منقولاعم از اينكه منقو، آن منتفع شد

را نـدارد و  » قابليت حبس«است و » كلي درذمه«، به اين جهت است كه دين ، دين را وقف كرد
به اين دليل است كه اسـتفاده از منفعـت بـا تلـف     ، توان وقف كرد را نمي» منفعت«اينكه  علت

  . گيرد تدريجي آن صورت مي
اگر هر دو مالـك  ، بنابراين. يكي باشند، مالك عين و منفعت، ست در وقف اموالالزم ني
ممكن است گفته شود كـه  . عقد وقف صحيح است، مالي را وقف كنند  مجتمعاً، عين و منفعت

قـانون مـدني   » 57«و » 55«مورد قبول مواد ، ولي اين تعبير، توان وقف كرد منافع تنها را نيز مي
بـراي امـور خيريـه قـرار داده     ، به عنوان وقف، ذا امكان ندارد منافع صرفل، قرار نگرفته است

عين خارجي پايدار اعم از مفروز يـا مشـاع اسـت و لـذا     ، »عين«منظور از . شود و تسبيل گردد

                                                                                                                                       
  63ص ، 2ج  ، تحريرالوسيله ، ...روح ا ، خميني -1
اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي  ، در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد« : قانون مدني» 192« مطابق ماده -2
  »تاس
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مـورد   ، لذا اگر قرار باشد ديون و منـافع در امـور خيـر   ، امكان وقف ديون و منافع وجود ندارد
  . بايد تحت عناوين ديگر حقوقي انجام شود ،برداري قرار گيرند بهره

در اينكه آيا الزم است كه . بايد معين بوده و قابليت تمليك و استمرار داشته باشد، »عين«
اخـتالف   ، مال موقوفه معين باشد يا امكان دارد يكي از دو يا چند مال به نحو ترديد وقف شود

» قرعـه «به طور  برخي آن را جايز مي دانند كه و  1دانند مي» باطل«آن را ، برخي فقها. نظر است 
نسبت به آن واقع شـده   ، به قبض داد» واقف«هر مصداقي كه ، رسد ميو به نظر  2معين مي شود

و » جـنس «، ولـي الزم نيسـت  ، بايـد اجمـاالً معلـوم باشـد    » مال موقوفـه « 3.محسوب مي گردد
، شـود  طرفي نبايد مالي كـه وقـف مـي   از . معلوم و معين باشد، آن مانند بيع» اندازه«و » وصف«

، كه در اين صورت وقـف ، را وقف كردم» مالي«مثل اينكه مالك به طوركلي بگويد ، مبهم باشد
شخصي را معين كند كه مال موقوفه را از بين چنـد مـال معـين    ، »واقف«اما اگر . صحيح نيست

  .نمايدتواند مال موقوفه را از بين آن اموال تعيين  مي، اين شخص، نمايد
  مملوك بودن :ب

كنـد و بعـالوه داراي    بايد مالك مالي باشد كه وقف مـي ، واقف«، قانون مدني» 57«مطابق ماده 
عين معين پايدار و يا قابل تعييني كه بـراي وقـف   » ...معتبر است ، اهليتي باشد كه در معامالت

. ا بـا اجـازه او وقـف شـود    يا به وكالت از مالك ي، بايد متعلق به مالك باشد، شود قرار داده مي
مشـروط بـر اينكـه بـه     ، شـود  واقـع مـي  ، است و به محض تنفيذ» غيرنافذ«هم » وقف فضولي«
پـس  ، مالك منافع آن نيز باشد، مالك در همان لحظه وقف، الزم نيست. داده شده باشد» قبض«

» المنفعـه مسـلوب  «اما ملكي كـه كـالً   ، توان وقف كرد منزلي كه به اجاره داده شده است را مي
داراي منافع ، بنابراين اگر عين. زيرا تسبيل منافع در آن ممكن نيست، قابليت وقف ندارد، باشد
مثل زمين شـوره  ، خارج شده است» حيز انتفاع«مانند اموال منقولي كه از ، »باالصاله«چه  ، نباشد

مثل ، شده باشد» مسلوب المنفعه«، زاري كه قابل استفاده نباشد و چه اينكه با يك عمل حقوقي
، مانده باشد) بدون منافع باقي(اينكه منافع ملكي به طور دائم به ديگري منتقل شده و تنها عين 

ايـن امـر از مفهـوم    . قابليت انتفـاع را نـدارد  ، زيرا چنين عيني، تواند مورد وقف قرار گيرد نمي
ي را كـه منـافع آن موقتـاً    مال«: دارد ميشود كه مقرر  مياستنباط ، قانون مدني» 64«مخالف ماده 

توان وقف نمـود و همچنـين وقـف ملكـي كـه در آن حـق ارتفـاق         مي، متعلق به ديگري است
  ».بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد ، موجود است جايز است

                                                                                                                                       
  كتاب الوقف، 2ج  ، تذكره الفقهاء ، عالمه حلي -1
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  قابليت بقا : ج
بتـوان    وقف مالي جايز است كه با بقا عين. باشد »انتفاع قابل«و » قابل بقا«، مال مورد وقف بايد

پايـدار بـودن و   ، منظـور از پايـدار بـودن مـال موقوفـه     ) قانون مدني 58ماده . (از آن منتفع شد
قابـل  ، »بالفعـل «و بـه صـورت    اكنـون  كـه هـم   ستيالزم ن يول، است» عرفي«استمرار و بقاي 

 يوقف چهارپـا  مانند، انتفاع شودقابل  ياست بعد از مدت يكاف »بالقوه« بلكه، باشد يبردار بهره
  . دهد يم وهيسال بعد م نيكوچك و نهال كاشته شده كه چند

  مشروع بودن: د
منـافع بايـد    ، به تعبيـر ديگـر   1.باشد» منافع حالل«شود بايد داراي  آنچه وقف مي، »فقها«به نظر

خـوك و امثـال    باشد و وقف اعياني همچون آالت لهو و لعب و قمـار و » مشروع«و » عقاليي«
با توجه  و  2.استفاده مشروع ببرندآن از  توانند يمسلمانان نم، زيرا، ستين زيجا )نينجس الع(آن

قابليـت وقـف را نخواهـد     لـذا  ، مانند مالي است كه منافع نداشـته باشـد  ، اين نوع اموال، قانون
  .داشت 

  قابليت انتقال :ه
به ملكيـت  خارج مي شود و » واقف ملكيت«زيرا مال بايد از ، باشد» قابل انتقال«بايستي » مال«
و قانونـاً قابـل انتقـال نيسـت و يـا از       لذا آنچه شـرعاً  ، وارد مي شود» شخص حقوقي موقوفه«
  .نمي تواند مورد وقف قرار گيرد  ، است» مشتركات عمومي«
  قابليت قبض  :و

مـالي كـه   «: قانون مـدني » 67«مطابق ماده . داشته باشد » اقباض«و » قبض«بايستي قابليت  ، مال
ليكن اگر واقف قادر بر اخـذ و اقبـاض   ، وقف آن باطل است، ض آن ممكن نيستقبض و اقبا

عدم قابليت قبض ممكن است به ، »يه قادر به اخذ آن باشد صحيح استآن نباشد و موقوف عل
و ممكـن اسـت در اثـر    ) از قبيل حقوق مـالي  ( مانند اموال غير مادي ، لحاظ طبيعت مال باشد

  .در دريا غرق شده است و نتوان به قبض داد  ، لي كهمانند ما ، موانع خارجي باشد
اين است كه آيا توابع و متعلقات عـين موقوفـه نيـز    ، شود سوالي كه مطرح مي، در پايان

هرچيزي كه طبعاً يا بر حسـب  « :قانون مدني» 68«جزو موقوفه خواهد بود يا خير؟ مطابق ماده 
، داخل در وقف اسـت ، شود ه محسوب ميعرف و عادت جز يا از توابع و متعلقات عين موقوف

» .مذكور اسـت ) 359تا  356مواد (به نحوي كه در فصل بيع  ، مگر اينكه واقف آن را استثنا كند 
در  هـر چنـد صـريحاً    ، جزو موقوفه اسـت ، پس هر چيزي كه عرفاً دخول در وقف داشته باشد
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). قانون مدني 356ماده (ته باشد هم از آن اطالعي نداش» واقف«يا حتي  ، وقفنامه قيد نشده باشد
مـثالً در وقـف   ، نيسـتند » توابع عرفي وقف«بديهي است اراضي اطراف موقوفه به هيچ وجه از 

بطوري كـه نتـوان آن را بـدون خرابـي منتقـل      ، ممر و مجري و هرچه ملصق به بنا باشد، خانه
ه زراعت و ميـوه درختـان   البت، )قانون مدني 358صدر ماده (نمود؛ متعلق به موقوفه خواهد بود 
). قـانون مـدني   358ذيل ماده (گيرد  داخل در وقف قرار نمي، در وقف و حتي حمل در حيوان

اگر دخول شئ . بالمانع است، البته درج شرط خالف، توابع است» عرفي بودن«آنچه مهم است 
  .داخل در وقف نخواهد بود، آن شيء، مشكوك باشد» عرفاً«، در وقف
  واقف: بند سوم
ـ اهل« يدارا ديـ با، »واقف«، است »تبرّعات«از تصرف در امور مالي و ، »وقف«كه  يياز آنجا تي 
و  يقـانون  فيداراشدن حقـوق و تحمـل تكـال    يشخص برا تيصالح ؛باشد »استيفاء«و » تمتَع

و  »بـالغ «، »عاقـل «، بايـد » واقـف «، بنابر آنچه گفته شد. نام دارد »تياهل«، اعمال حقوق مذكور
، بـالغ ، عاقـل  ديـ با، واقف« :ديفرما يم »ينيامام خم« .محجور نباشد يعني، باشد »لتّصرفجائز ا«

زيـرا  1.»نداشته باشد كند يكه وقف م ياز تصرفات در مال يتيباشد و ممنوع رمحجوريمختار و غ
 يانشـا «نبايسـتي محجـور باشـد؛ همچنـين     ، »واقف«ي است و لذا تصرف مال  متضمن، »وقف«

واقـف بايـد   ، بنابر آنچه گفتـه شـد  2.رديگ نميصورت ، »موت واقف«به   در مرض متصل» وقف
  :داراي شرايط زير باشد

» افاقه«بديهي است وقف كردن مجنون ادواري در حال . باشد »عاقل«يستيبا، »واقف« -1
  .مشروط بر اينكه افاقه او مسلّم باشد ، صحيح است، قانون مدني» 1213«به مستفاد ازماده 

  .باشد» بالغ«ايستي ب، »واقف« -2
» سـفيهانه «تصـرفاتش در امـور مـالي    ، به عبارت ديگر. باشد» رشيد«بايستي » واقف« -3
  .متضمن تصرف در امور مالي است، زيرا وقف. نباشد

و » وقـف « رايز، مكره نباشدبه عبارت ديگر مجبور و  .باشد» مختار«بايستي ، »واقف« -4
حكـم قصـد و اكـراه و    ، به نظر مي رسد. نيست» نافذ«، تصرفات او ريمانند سا، مكره »تيوص«

، »195»«191«همان است كه در ساير عقود جريان دارد و در مـواد  ، »وقف«اشتباه و اضطرار در 
  .قانون مدني تعيين تكليف شده است » 209«تا » 99«

لـذا  ) جايزالتصـرف باشـد  (، بايستي اهليت تصرف در مـال را داشـته باشـد   ، »واقف« -5
تاجر ورشكسـته از  «: قانون تجارت» 418«مطابق ماده ، تواند مالي را وقف كند نمي» هورشكست«
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حتـي آنچـه كـه ممكـن اسـت در مـدت       ، تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام امـوال خـود  
» 557«و » 423«و لذا اقدام وي به مسـتفاد از مـواد   » ....ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است

تواند  مي، صالحيت وكالت را داشته باشد، البته اگر ورشكسته 1.بود باطل خواهد، قانون تجارت
  .عقد وقف را منعقد نمايد، از طرف ديگري

و الزم است و وجـود   حيصح، ه استكه هنوز حكم حجر او صادر نشد يونيمد» وقف«
در  رايـ ز، داشـته باشـد  )نامروز و فردا كرد(، »قصد مماطله«گرچه ، كند ينم جاديا ياشكال، نيد
   2.لق نگرفته استعت، نياست و حق طلبكاران به ع ياو باق تيمالك، وضعيت نيا

واقـع شـده   ، صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقـف «: قانون مدني» 65«مطابق ماده 
براي اين بوده است كـه مالـك نتوانـد    ، فلسفه وضع اين ماده» .منوط به اجازه ديان است، باشد

است كه همانا ضـرر  » انگيزه واقف «، در اين ماده» علت«نظور از م. باعث اضرار به طلبكار شود
ان . زدن به طلبكاران است يعنـي اينكـه چنـين وقفـي    ، منوط نمودن صحت وقف به اجازه ديـ ،

بايد قصد افراد به طلبكاران ، براي اثبات عدم نفوذ وقف. است» قابل ابطال«بلكه ، نيست» باطل«
، كافي براي پرداخت ديون مالي نباشد، »واقف«چنانچه دارايي  .ثابت گردد، و فرار از تأديه دين

اش را بـراي   توانـايي ، توانـد بـا ارائـه داليـل     مـي » واقف«. بر چنين قصدي است» اماره«، وقف
  .پرداخت طلب طلبكاران به دادگاه ثابت نمايد

يعنـي  » وقـف فضـولي  «وقف بايد توسط مالك صورت گيرد؛ در خصوص اينكه آيا  -6
جايز است يا خير؟ و اشخاص مي توانند بدون داشـتن نماينـدگي از   ، جانب غيرمالكوقف از 

ليكن بـه نظـر مـي رسـد از      3.اختالف نظر وجود دارد  ؟مال وي را وقف نمايند يا خير ، مالك

                                                                                                                                       
هر صلح محاباتي  -1 :باطل و بالاثر خواهد بود، معامالت ذيل را بنمايد ، هرگاه تاجر بعد از توقف« : قانون تجارت» 423«مطابق ماده  -1

تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل  -2. ي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد يا هبه و به طور كل
هر معامله اي كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بـه ضـرر طلبكـاران تمـام      -3.به هر وسيله كه به عمل آمده باشد

نسبت به هر كـس حتـي خـود     ، كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد ، «:همان قانون» 557«و مطابق ماده » شود
  » ... شكسته محكوم به بطالن است تاجر ور

اعسـار و   ايـ سـفه و افـالس   ، صغر جنـون :اسباب حجر عبارتند از .است كه دارا بوده ياعمال حق تيسلب صالح يعني، حكم حجر -2
» 1207«مطـابق مـاده    .اسـت   ذكر نشـده  يدر قانون مدن يول، اند فقها از اسباب حجر شمرده زيبه موت را ن  مرض مسرّب...، يورشكستگ
ــ مجـانين   3ـ اشخاص غير رشيد 2ـ صغار 1: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: قانون مدني

  )ر باب اشخاص و محجورين مراجعه نمائيدجهت اطالع بيشتر به منابع حقوق مدني د(
وقف فضـولي   ، برخي ديگر)  516ص  ، 1ج  ، جامع المقاصد( وقف فضولي را جايز مي داند » جامع المقاصد«در كتاب » محقق ثاني« -3

و شهيد ثاني  153ص   ،شرايع االسالم، و محقق حلي  30، صلمعه ، شهيد اول( را غير نافذ مي دانند كه با اجازه مالك صحيح خواهد شد 
اگر قصد تقـرب را در   :و برخي معتقدند)  18ص  ، 28ج  ، و شيخ محمد حسن نجفي در جواهرالكالم 346ص  ، 1ج  ، در مسالك االفهام
برخـي وقـف    ، از نويسـندگان حقـوقي  ) .  226ص  ، 1ج  ، الروضـه البهيـه   ، شهيد ثاني( وقف فضولي بي اشكال است  ، وقف الزم ندانيم

شـرح قـانون    ، و حـائري شـاهباغ   184ص ، 3ج  ، حقوق مدني ، و كاتوزيان 75ص  ، 1ج  ، حقوق مدني ، امامي( ولي را جايز مي دانند فض
  .) 210ص  ، حقوق اموال ، لنگرودي( و برخي آن را جايز نمي دانند ) مدني 
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اين امر با فضـولي بـودن    ، بايد قصد احسان ونيكوكاري وجود داشته باشد، آنجايي كه در وقف
  1.صحيح نخواهد بود» وقف فضولي«لذا ، ردمنافات دا ، عقد وقف
  موقوف عليه: بند چهارم

  :است ؛ موقوف عليه بايد داراي شرايطي باشد» موقوف عليه«وجود ، ركن چهارم وقف
باشند كه بتوانند  ياز كسان ديبا يعني، دنداشته باش »تملّك اهليت« ديبا» موقوف عليه« -1

چون نمي توانند عين موقوفه يا منـافع آن را   ، نيستلذا وقف براي حيوانات جايز  .مالك شوند
  2.مالك شوند

 »معين«و » معلوم«بايد، »وقف خاص«و در » معلوم« ديبا» موقوف عليه«در وقف عام  -2
باشـد و   استفاده از موقوفه براي منافع عام يـا خـاص موقـوف عليـه مـي     ، هدف از وقف .باشد

» 71«ماده ، به همين دليل. شود في حاصل نميچنين هد، مجهول است، هنگامي كه موقوف عليه
وقـف از عقـود   ، البته از آنجا كـه ، »وقف بر مجهول صحيح نيست«: قانون مدني مقرر مي دارد

، كنـد  يا قابليت معلوم كردن موقـوف عليـه كفايـت مـي    » معلوم بودن عرفي«، اي است مسامحه
  .بتوان آن را مشخص كرد ،مشروط بر اينكه از الفاظ يا قرائن و اوضاع و احوال خارجي

منـافع  ، معلوم بوده ولي مصرف آن مجهـول باشـد  ، »موقوف عليهم«هرگاه در وقف عام 
قـانون مـدني بـه ايـن     » 91«مـاده  ، در ايـن خصـوص  . شود صرف بر مصالح عموم مي، موقوفه

بطـور  «، بر اين باورند كه اگر مصرف موقوفـه » فقها«هر چند بسياري از . موضوع پرداخته است
مجهول باشد و معلوم نباشد كه براي افراد محدود و معين و محصور است يا براي عموم » يكل

، ليكن برخي نظر بر اين دارند كه اگر قائل شويم كه غرض از وقف 3.است» باطل«وقف ، مردم
قصـد و  ، زيـرا ، است» صحيح«، شود لذا وقفي كه به صورت مردد هم واقع مي، است» خيرات«

بـا تحقيـق از   » موقـوف عليـه  «و لـذا تعيـين   ، مساعدت به ديگران  اسـت كمك و ، نيت واقف
توان منافع  مي، امكان دارد و در صورت مردد بودن موقوف عليه در چند نفر، يا ديگران» واقف«

. باطـل شـود   ، بين آنها تقسيم كرد و لذا نبايد اين اقدام خداپسندانه براي جامعـه » بالمناصفه«را 
، اين است كـه هرگـاه  ، قبول برخي از فقها قرار گرفته است و آن شرط اين نظر با شرطي مورد

مخير در ، به نحوي كه متولّي، يكي از دو شخص يا يكي از دو مسجد باشد» واقف«مثالً غرض 

                                                                                                                                       
ولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عـوض  نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فض« : قانون مدني» 258«مطابق ماده  -1
  .» اجازه يا رد از روز عقد موثر خواهد بود ، آن
، ...روح ا، امام خمينـي ) (ع(مثل وقف بر كبوتران حرم امام رضا، دانند ميجايز ، وقف بر حيوانات را در موارد خاصي، برخي از فقهاء -2

   65ص، 2ج، تحرير الوسيله
  49ص ، 28ج ، ر الكالمجواه، نجفي -3
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  1.توان منافع را بالمناصفه بين آنها تقسيم كرد مي، انتخاب آنها گردد
 همچنـين ، بر صاحب مجالس قمـار مانند وقف  .نباشد» معصيت كار«راي فرد وقف ب -3

، او باشد از فرزندان يا وابستگاناگرچه ، كند  وقف، »يكافر حرب«را بر  يزيچ تواند يمسلمان نم
قـانون  » 66«مطابق مـاده   2.وقف كرد توان يم، باشد گانهيهرچند كافر ب، »يرحربيكافرغ«بر  يول

، ود را وقـف جاسوسـي  پس اگر كسي ملـك خـ  » وقف بر مقاصد نامشروع باطل است«: مدني
وقف وي به علت نامشروع بودن موضـوع  ، امور خالف شرع و عفت و نظم عمومي كند، قمار 

  .باطل است، و هدف آن
، اگـر طبقـه اول موجـود باشـد     .باشـد  »موجـود «در زمان وقـف   ديبا» موقوف عليه« -4

تبع طبقه اول كـه   طبقه دوم به. در زمان عقد موجود باشند، ضرورتي ندارد كه طبقه دوم به بعد
در وقف بر جهت و وقف بر غيـر محصـور   . صاحب حق خواهند شد، واسطه حمل حق است

مثل وقف بر دانشـجويان دانشـگاهي كـه    ، كافي است، وجود بالقوه موقوف عليهم، )وقف عام(
در وقف خاص كه موقـوف علـيهم اشـخاص معـين و محصـوري      . هنوز دانشجو نگرفته است

  3.وجود داشته باشند، ايد در زمان كامل شدن عقدموقوف عليهم ب، هستند
هر چند موقـوف علـيهم در آن هنگـام    ، كافي است» عنوان«بوجودآمدن ، »وقف عام«در 

                                                                                                                                       
« : در تحريرالوسيله مـي فرماينـد  » حضرت امام خميني »   مثالًً ، ادرس بايد رفع ابهام نمايددپذير است  بديهي است تا جايي كه امكان -1
ظور فقراي مـذهب  من ، مالي را براي فقرا وقف نمايد، اگر كافر -2.منظور فقراي مسلمان خواهد بود ، اگر مسلماني وقف بر فقرا نمايد -1

در  ، يا بريات باشد» في سبيل اهللا « اگر وقف -4. منصرف به فقراي شيعه است ، وقف بر فقرا ، شيعه باشد ، »واقف«اگر  -3خودش هست 
 قرباال« كمك خواست و اگر قيد  ، از عرف بايد، اگر وقف بر اقارب و ارحام گردد -5هر امري كه ثواب داشته باشد صرف خواهد شد  

شامل پسر و دختر و خنثي خواهد بود و منافع بين  ، اگر وقف بر اوالد باشد -6. به كيفيت طبقات ارث خواهد بود ، شده باشد» ب قرفاال
اگر وقف  -7اوالد پسر و دختر را چه ذكور و چه اناث را شامل خواهد شد  ، سويه تقسيم مي شود و اگر وقف بر اوالد اوالد باشدلآنها با
اگـر   -8پسران و دختران و اوالد آنها خواهد بود و تمامي درجات را شامل خواهد شد و فـرض بـر تسـاوي اسـت      ل باشد شاميه بر ذر

مخـتص بـه   ، بر اوالد و بعد براي فقـرا  موقف نمود ، اگر بگويد -9 تمامي درجات را شامل خواهد شد، اوالد باشد دو اوال دوقف بر اوال
ذكور در تمام درجات خواهد بود و  مختص به ذكور از اوالد ، بعد نسل باشد گر وقف بر اوالد ذكور نسالًا -10بطن اول اوالد خواهد بود 

منظور وقف به ترتيـب و در طـول هـم     ، بعد بطن شود ناً طببعد نسل و   اگروقف بر اوالد نسالً -11شامل ذكور از اوالد اناث نخواهد شد 
« اگر بگويد وقف بـر اوالد   -12. نخواهد رسيد بعد نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل  دام كه حتي يك نفر ازمالذا  ، خواهد بود

سويه بين آنها تقسيم مي شود و اگر لبا، هر كدام كه فوت كردند سهم او به فرزندش مي رسد و اگر اوالد او متعدد باشند» طبقه بعد طبقه 
منظـور  ، اگر بگويد وقف بر علمـا كـردم   -13رين كه هم درجه هستند بر مي گردد يكي فوت كرد و فرزندي نداشته باشد سهم او به ساي

 مقيمـين منظور  ، اگر وقف بر اهالي يكي از مشاهد شود -14. ماي دين و شريعت است و شامل علماي طب و نجوم و غيره نمي شود لع
منافع آن در تعمير و روشنايي و ، بطور اطالق شود اگر وقف بر مسجد -15و مجاورين خواهد بود و شامل زوار و مسافرين نخواهد شد 

، 2ج، تحريـر الوسـيله  ، ...روح ا، امـام خمينـي  (»خدمت مسجد صرف خواهد شد و اگر چيزي زايد آمد به امام مسجد داده خواهـد شـد  
  )71ص

  543ص ، 1ج ، االسالم عيشرا، محقق حلي -2
بر كافر حربي هم براي ترغيب او بر خير جايز است و معصـيت خداونـد   وقف «: فرمايد ميمرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي  -3

حضـرت امـام   «، )22ص، 2ج، ملحقـات عـروه الـوثقي   ، يـزدي (اما وقـف بـر خـوارج جـايز نيسـت      ، زيرا از بندگان خدا هستند، نيست
اما وقف بر كافر حربي ، شد صحيح استاگر از بستگان وي با، ظاهراً وقف بر كافر غير حربي و مرتد غير فطري«: فرمايند مي )ره(»خميني

  . )521ص ، 2ج  ، تحريرالوسيله، ...روح ا، خميني.(و مرتد فطري محل تامل است
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مثل اينكه مالي را وقف بر دانشجويان شهري نمايـد اگرچـه هنـوز در آن    . وجود نداشته باشد 
قانون » 70 «و » 69 «، »45«وادمستفاد از م» وقف خاص«در ، دانشجويي وجود نداشته باشد، شهر
در هنگام وقف بايستي وجود داشـته باشـد و وجـود موقـوف     ، موقوف عليه هنگام عقد ، مدني

وقـف بـر معـدوم صـحيح     «: قـانون مـدني  » 69«مطابق ماده . شرط است  ، عليه در شروع وقف
، د موجـود از افـرا   كسـي اسـت كـه بعـداً    ، »به تبع موجود«منظور از » نيست مگر به تبع موجود

مانند اينكه كسي مالي را براي خواهرش كه وجـود دارد وقـف نمايـد و مقـرر     ، بوجود مي آيد 
خـواهرش   ، اوالد او از موقوفه منتفع شوند در حاليكه هنگـام وقـف   ، دارد كه پس از خواهرش

كافي است كه موقوف عليه هنگامي كه حق انتفاع  ، براي صحت اينگونه وقف. فاقد اوالد است 
نبايـد  ، البتـه . موجود باشد و ضرورتي ندارد كه هنگام عقد موجود باشـد   ، ه او تعلق مي گيردب

صورت » انقطاع زماني «، بوجود مي آيد  بين موقوف عليه موجود و موقوف عليه معدوم كه بعداً
اگـر  « :قانون مـدني » 70«مطابق ماده . است » باطل«وقف بر معدوم  ، در غير اين صورت. گيرد 

نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم ، ف بر موجود و معدوم معاً واقع شودوق
و در عـرض همـديگر واقـع شـده     » با هم«در اينجا وقف بر موجود و غير موجود» باطل است

  . كند نميسرايت به موجود نمي كند و آن را باطل ، است كه بطالن وقف در مورد معدوم
كه استدالل آنهـا بـر ايـن اسـت كـه      ، مي دانند» باطل«ل را وقف بر حم 1»فقها«برخي از 
است و برخي اعتقـاد دارنـد كـه حمـل داراي اهليـت تملـك نيسـت؛        » معدوم«حمل در حكم 

ليكن برخي معتقدند بـا  .نيز وقف بر حمل قبل از تولد را صحيح نمي دانند ) ره(»حضرت امام«
مـل از حقـوق مـدني متمتـع مـي گـردد       ح«: قانون مدني كه مقررمي دارد» 957«توجه به ماده 

، وموقوف عليه واقع شدن نيز از مصاديق حقوق مدني اسـت » مشروط بر اينكه زنده متولد شود
موقوف عليه واقع شود مشروط بر اينكه زنده متولـد شـود و لـذا حـق     ، لذا حمل نيز مي تواند

لـذا  ، تولد ايجاد مـي شـود  است و آثار وقف نيز از زمان » معلّق«انتفاع معين شده تا زمان تولد 
مـال در ملكيـت    ، است و لذا قبل از تولد» واقف«متعلق به   ، منافع بين زمان وقف تا زمان تولد

و برخي نيز قايل بـه صـحت ايـن    ، حق رجوع دارد، »واقف«است و تا قبل از تولد نيز » واقف«
  . 2هستند) وقف بر جنين( وقف 

  شرايط صحت وقف: گفتار دوم
  :ف شرايط زير بيان شده استبراي صحت وق

                                                                                                                                       
، مفتاح الكرامـه  ، سيد محمدجواد، حسيني عاملي ، كتاب الوقف، 2ج ، عالمه حلي تذكره الفقهاء ، 153ص ، شرايع االسالم ، محقق حلي -1
  374ص  ، 1ج  ، سالك االفهاممو شهيد ثاني در  26ص  ، 28ج  ، الكالمو نجفي در جواهر 48ص  ، 9ج  

  181ص  ، ملحقات عروه الوثقي، يزدي -2
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  دوام :بند اول
دوام را شرط  ، از منابع فقهي چنين بر مي آيد كه اكثر فقها ؛باشد نه موقّت »دائمي« ديبا» وقف«

تصريح  »جواهرالكالمصاحب «. بدين معنا كه مدت آن نبايد معين باشد ، صحت وقف مي دانند
وقف باطل است و موقوفه در ملـك   ، كند را براي مدت معيني وقف ماليكه اگر واقف  كند مي

  1.وي باقي مي ماند

بتوانـد آن را   يطيشرط كند كه با حصـول شـرا  » وقف«بتواند در » واقف« نكهيدر مورد ا
، كنـد   در آن تصـرف  يگـر يبه نحـو د  ايموقوفه را همراه با منافع آن بفروشد  نيفسخ كند و ع

، موقوفـه  نيع  شرط فروش، به طور مطلق »اجابن بر يقاض« .وجود دارد »فقه«در  يمختلف يآرا
آن را ، موقوفـه   نيعـدم امكـان فـروش عـ     ليـ اراده كند را نادرست و به دل» واقف«هروقت كه 

موقوفه  نيفروش ع، شانياست كه منظور ا  مشخص، البته2.داند يم» عقد وقف يمقتضا«مخالف 
 يبعضـ  زيـ ن »حقوقـدانان « انيـ ر مد.باشـد  يم، است  تعلق گرفته» وقف«ه به ك همراه با منافع آن

عقـد    يمقتضـا « بـا ، اريـ شـرط خ چراكه 3.كرد اريشرط خ  توان ينم» وقف«معتقدند كه در عقد 
» واقـف «شرط ، با وجود اين برخي فقهاء.منافات خواهد داشت، است »منافع ليتسب«كه » وقف
دانسـته   »نافذ«، و بفروشد رديآن را پس بگ، كرد دايموقوفه پ نيبه ع اجياگر احت  نكهيبر ا يرا مبن

روا » واقـف «را بـه  » رجوع وقـف «شرط ندانسته و و آن را موجب خلل در صحت عقد وقف 
   4.اند دانسته

ــر   ــه نظ ــار«ب ــتريب، »يخوانس ــرط   ش ــا ش ــف «فقه ــت وق ــام ن » برگش ــه هنگ ــب  را ازي
بـر   يمبنـ ، در وقـف » واقف« شرط، »لهيالوس ريحرت«در  )ره(»ينيخم امام«، نيهمچن5.اند رفتهيپذ

و  هميموقوف عل انيم  اختالف، اتيمال ياديز، موقوفه در صورت كم شدن منفعت نيفروش ع
لـيكن بايسـتي    6.دانـد  يموقوفه مـ   نيفروش ع طيرا از شرا...آنها به فروش و ازين، حصول ضرر

و قطـع  » تسبيل منفعـت «يعني ، در وقف با مقتضاي ذات عقد، از هر نوع آن، گفت شرط خيار

                                                                                                                                       
نكرده  ياحبس را قصد كرده  خواه واقف، ، بطور مطلق، برخي معتقدند در هر حال اعتقاد به تبديل وقف موقت به حبس، با وجود اين -1

هرگاه مالك وقف را اراده كند و بگويد ايـن  . زيرا عقود تابع قصد متعاقدين است، ود نداردباشد بي وجه است و دليلي بر صحت آن وج
زيـرا هركـدام احكـام     تلقي كنـيم،   »حبس«كه آنرا  دليلي ندارد كه وي حبس را قصد نكرده است،  زمانيتا  خانه را تا يكسال وقف كردم، 

بـي دليـل و    لذا  معتبر دانستن دوام در صـحت وقـف،    باطل است،  »حبس«ه باشد، حبس را اراده نكرد لذا اگر مالك، . جداگانه اي دارند 
  ).45، صملحقات عروه، يزدي.( وقف موقت نيز صحيح است

  وقف، 2ج ، تذكره، و عالمه حلي 35ص ، 9ج ، مفتاح الكرامه، عالمه حلي، 86، ابن براج يقاض -2
  70ص، 1ج ، حقوق مدني، يامام -3
  40 ص، االنتصار هدي،علم ال يمرتض ديس -4
 10ص، 4منيه الطالب، ، يخوانسار -5
 .73ص ، 3 ج، لهيالوس تحرير، ...ا روح، خميني -6
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انـد كـه    مطرح كرده» فقيهان«برخي  1.شود ت منافات دارد و موجب بطالن وقف ميرابطه مالكي
اگر ملكي وقف شود و در آن شرط شود كه بدهي او يـا خمـس و زكـات وي از آن مـال داده     

اعم از اينكه مطلـق  ، است» باطل«وقف ، شود يا از منافع مال موقوفه به خود وي هم داده شود
، البته در صورتي كه در خـود عقـد وقـف   . اصي را معين كرده باشددين را گفته باشد يا دين خ

رسـد و در   اما اگر بر موقوف عليه شرط شده باشد كه از منافعي كه به آنها مي، شرط شده باشد
حتـي اگـر مقـداري از    ، اقوي صحت آن اسـت ، هاي او را بپردازند هزينه، باشد مالكيت آنها مي

، كـه در ايـن صـورت   ، نيز اقوي صـحت آن اسـت  ، رده باشدمنافع موقوفه را از وقف استثناء ك
  .وقف نشده است، اصوالً اين قسمت از اول

منـافع   ليتسـب   عقد كه ياقاله با مقتضا رايز، كرد »اقاله« توان يرا نم» وقف«عقد همچنين 
 قـانون مـدني   »233«طبـق مـاده  ، عقـد  يمنافات خواهد داشت و شرط خالف مقتضا، آن است

  2.است »عقد مبطل«و  »باطل«
   تنجيز: بند دوم

آن است كه انشـاي عقـد يـا    ، »تنجيز«منظور از  3.ق و مشروط نباشدمعلَ، »وقف« يعني، »زيتنج«
، حال يـا آينـده نباشـد و بـه عبـارتي     ، معلق به چيز ديگري در گذشته بگونه اي باشد كه ، ايقاع

احتمـالي و   ، پديـد آمـدنش  معلق نبودن انشاي عقد يا ايقاع بر امري است كه وجود نـدارد يـا   
» ثلـث «تـا حـدود   ، وقف مال خود را معلق به موت خـود كنـد  ، حال اگر كسي. مشكوك باشد

  .شود تلقي مي» صحيح«، اموال ميت به عنوان وصيت بر وقف
  اخراج ملك: بند سوم

وقـف بـر   «: قانون مدني» 72«مطابق ماده 4.وقف نكردن، »خود ايبر«يعني، اخراج ملك از خود
يا پرداخت ديون ، ه اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزو موقوف عليهم نمايدنفس ب

اعم از اينكه راجع به حال حيات ، باطل است ، يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد
بـه  » وقف بر نفس«است و » اخراج از مالكيت«، چراكه وقف در حقيقت. »باشد يا بعد از فوت

صـرف هزينـه   ، لذا اگر وقف نمايد كه منافع موقوفه، يك مال موقوفه به خود مي باشدمنزله تمل
اگـر وقـف بـر خـود و     . اسـت  » باطـل «، هاي زندگي اش يا هزينه هاي كفن و دفن وي شـود 

                                                                                                                                       
  وقف، 2ج ، و تذكره، 35ص ، 9ج ه، كراملمفتاح ا، عالمه حلي -1
 .70ص، 1 ج، حقوق مدني، يامام -2
و محقـق در   67ص  ، 2ج  ، تحريرالوسـيله  ، ...روح ا ، مينيخ( اند شرط صحت آن دانسته راتنجيز در عقد وقف ، »فقهاي اماميه«غالب  -3

و سـيد علـي طباطبـايي در     76ص  ، و عالمـه در تبصـره المتعلمـين    225 ص ، 1ج  ، و شهيدين در شرح اللمعه 154ص  ، شرايع االسالم
ير و شيخ مفيـد در  راابن ادريس در س ، طشيخ طوسي در نهايه و مبسو ، نجفي در جواهرالكالم ، عبدالفتاح علي المراغي در عناوين ، رياض
 )و عقد معلق را باطل مي دانند اند دانسته را شرط صحت عقد نجيزت ، مقنعه

  53ص ، 1ج ، االسالم عيشرامحقق حلي،  -4
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  .خواهد بود » باطل«و نسبت به خودش » صحيح«نسبت به ديگران  ، ديگران نمايد
بيشـتر   ، پس از فوتش براي ديگران وقف نمايـد اگر مالي را در زمان حيات براي خود و 

   1مي دانند» باطل«و »منقطع االول«چنين وقفي را » فقها«
خدمـه و وارديـن و امثـال آنهـا      و اقـوام  وقف بر اوالد و«: قانون مدني »73« مطابق ماده

 تمـام ، »اوالد«منظـور از  . وقف بر نفس محسوب نمي شود   عرفاً ، در اين موارد.  »صحيح است
كسـاني  ، »امواقـ «و اناثاً  و منظور از   ذكوراً، ابت نسبي نزولي با شخص دارندركساني است كه ق

كسـاني هسـتند كـه در    ، »خدمـه «قرابت نسبي يا سببي داشته و منظور از ، هستند كه با شخص
اشخاصـي  » وارديـن «و منظـور از   ؛باشند يا خير مزد بگيراعم از اينكه ، هستند» واقف«خدمت 
  . كه به ديدار انسان مي آيندهستند 

با توجه به اينكه از مصـاديق اشخاصـي هسـتندكه     »هقواجب النف«در خصوص اشخاص 
 »72«تلقي شده و با توجه بـه مـاده    »وقف برنفس«مديون مي باشد از مصاديق ، به آنها» واقف«

  . قانون مدني صحيح نيست 
داننـد ولـي كاسـتن از آن را روا     مـي ، افزودن افراد بر موقوف عليهم را بالاشـكال ، برخي

زيرا تصرف در ملك غير مي ، دانند مي» باطل«برخي هر دو مورد افزودن و كاستن را 2.دانند نمي
در ) ره(»ينـ يامـام خم «4.دانند و گروهي نيز افزودن و كاستن را صحيح مي3.دانند كه جايز نيست

در مورد موقوف عليه بدهـد   يرييغت تواند ينم، وقف تيواقف پس از تمام« :نديفرما يم باره نيا
   5.»از آن خارج كند اي ديرا داخل موقوفه نما يو حق ندارد كس

  قبض: بند چهارم
الزم ، بعد از وقوع آن به نحـو صـحت و حصـول قـبض    ، وقف«: قانون مدني» 61«مطابق ماده 

سـي را  تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقـوف علـيهم ك   است و واقف نمي

                                                                                                                                       
 225ص  ، 1ج  ، شرح اللمعه ، و شهيدثاني 67ص ، 220ص  ، ابن ادريس حلي در سراير ، 72، ص2ج  ، تحريرالوسيله ، ...روح ا، خميني -1

كتـاب   ، 2ج  ، تـذكره الفقهـا   ، و عالمه حلي 67ص  ، 28ج  ، جواهر الكالم ، و نجفي 467ص  5ج  ، حدائق الناظره ، شيخ يوسف ، و بحراني
، بدين دليل كه وقتـي وقـف  ، وقف را نسبت به غير صحيح مي دانند ، ليكن برخي از فقها، 154ص  ، شرايع االسالم ، الوقف و محقق حلي

بـراي سـاير موقـوف علـيهم     ) پس از فوت واقـف (موقوف عليهو درهنگام انقراض مال در ملكيت او باقي ، ت به خودش باطل باشدنسب
مثل اينكه وقف بر تحصيل دانشجويان بي بضاعت و سپس وقـف   ، بر غير شود  اگر وقف ابتدا بر غير و سپس بر خود و بعداً. خواهد بود

زيرا بطـالن   ، است »باطل«و در قسمت دوم و سوم  »صحيح«وقف در قسمت اول  ، وقف بر فقرا گردد  بر مخارج تحصيلي خودش و بعداً
ص  ، 2ج  ، خـالف  ، و طوسـي  97ص  ، 2ج  ، عروه الوثقي ، طباطبايي.(باعث انقطاع وقف نسبت به قسمت سوم هم مي شود، قسمت دوم

229(  
  516ص ، 1ج ، جامع المقاصد، و محقق ثاني 355ص ، 1ج ، فهاممسالك اال، و شهيد ثاني، شرايع االسالم، محقق حلي -2
  74ص، 2جلد ، تحرير الوسيله، ...روح ا، وخميني 77ص ، 28ج ، جواهرالكالم، نجفي، 49ص ، 2ج، المغني، ابن قدامه -3
  243ص، 2ج، عروه الوثقي، و طباطبايي 88ص ، 5ج ، تحريرالمجله، شيخ محمد حسن، كاشف الغطاء -4
  .131ص ، 3 ج، لهيتحرير الوس، خمينيامام  -5
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، خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقـد 
  .»متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند 

 »حق انتفـاع «كه  شود يداده م يكس »قبض«موقوفه به ، »وقف غهيص«شدن  يپس از جار
موقوفـه را بـه    نيعـ ، اگـر واقـف  « :دارد ي مقرر مـي قانون مدن »59« ماده.ه باشدشد  به او منتقل

» .كنـد  وقف تحقق پيدا مي، داد» قبض«و هر وقت به  شود يمحقق نم  وقف، تصرّف وقف ندهد
بنابراين پس از ايجاب و . از جمله عقودي است كه قبض از ضروريات آن است، بنابراين وقف

مالي «: قانون مدني» 67«همچنين مطابق ماده . شود وقف منعقد ميعقد  ، قبول و قبض و اقباض
تنها قادر بر اخـذ و  ، ليكن اگر واقف. وقف آن باطل است، كه قبض و اقباض آن ممكن نيست

حتي آنهايي كه وقـف را  . »صحيح است، قادر به اخذ آن باشد، اقباض آن نباشد و موقوف عليه
لـذا اقبـاض را شـرط    ، را از اركان وقف مي داننـد » تسبيل« با توجه به اينكه 1،مي دانند» ايقاع«

همان ، شود و انتقال منافع نيز از زمان قبض است كه وقف كامل مي، زيرا، دانند تحقق وقف مي
» لزوم«شرط » قبض«برخي معتقدند .2شود صحيحاً واقع مي» وقف«، زمان است و از زمان قبض

و  ليكن متزلزل است، شود ميقبول واقع  و يجابباشد وقف با ا »موشرط لز«اگر قبض ؛  3است
حـق انتفـاع   ، كاشف از اين است كه از هنگام عقـد ، موقوفه را به قبض بدهد ، »واقف«  اگر بعداً

و » 47«رسد در قانون مـدني بـا تصـريح مـاده      ميبه نظر 4.ه استبراي موقوف عليهم ايجاد شد
                                                                                                                                       

  411ص ، الفارق ، محمد جعفر، لنگرودي -1
، ص، 9ج ، قواعــد االحكــام، عالمــه حلــي، 186ص ، وســيله ، ابــن حمــزه، 108ص ، مهــذب، ابــن البــراج، 59ص ، نهايــه، طوســي -2

 ،513ص، جـامع المقاصـد  ، ق كركـي و محقـ  353ص، 1ج، مسـالك االفهـام  ، شـهيد ثـاني  ، 87ص ، 2ج  ، ريـاض ، سيدعلي، طباطبايي24
، 1ج، حقـوق مـدني  ، امـامي ، و از نويسـندگان حقـوق    64ص ، 1ج ، تحريرالوسـيله ، امام خميني، 139ص  ، كفايه، محمدباقر، سبزواري

  .شرح قانون مدني، و حائري شاهباغ 329ص، 1ج، حقوق مدني، و صفايي 72ص
اين است كه وقف با ايجاب و قبول و بـدون اينكـه قـبض    » شرط لزوم«ر از منظو، وقف است »شرط لزوم«اي معتقدند كه قبض  عده -3

در مـي  » عقـد الزم  « است و پس از قبض به صـورت » واقف«قابل رجوع از ناحيه » عقد جايز « ليكن مانند ، صورت گيرد واقع مي شود
، لمعه و از نويسندگان حقوقي، شهيد اول، الكالمنجفي در جواهر ، 427ص  ، 2ج ، تذكره، عالمه حلي، 17ص  ، المقنعه، شيخ مفيد( .آيد
، وقف از ديدگاه حقـوق و قـوانين  ، و امينيان مدرس 39ص، حقوق مدني، محمد، عبده و بروجردي 55ص، حقوق مدني، مصطفي، عدل
  )42ص 

نگامي كه موقوفه در انشاي وقف بي اثر است و تا ه، تا قبض صورت نگيرد ، بهر حال تاكيد مي شود كه اگر قبض شرط صحت باشد -4
كامل ، عقد وقف به صرف انشاي صيغه بدون قبض، اما اگر قبض شرط لزوم وقف باشد، دست واقف است از ملكيت او خارج نمي شود

كامـل  ، اكثر فقها معتقدند وقف بدون قـبض . منتهي عقدي جايز است و واقف مي تواند آن را ابطال كند  ، و آثار وقف بر آن مترتب است
بر اين  رهمچنين راي مشهو. وقف باطل است ، وقف را فسخ كند و اگر واقف پيش از اقباض بميرد، واقف مي تواند پيش از آن نيست و

بويژه هنگامي كه واقف از ايـن كـار آگـاه     ، قبض يا به منزله قبض است ، است كه برپاكردن يك نماز در مسجد و دفن يك مرده در مقبره
سكوت كردن او را اقباض و تسليم كردن تلقي مي كند چراكه قبض و اقباض هر چيزي بر حسـب بهـره     ،باشد و سكوت كند زيرا طرف

 .برداري از آن تفاوت دارد 
، اما اختالف در اين است كه آيا قبض شرط صحت وقف است كه موقوفه فقط به وسيله قبض از ملكيت واقف خارج شود يا شرط لزوم 

واقـف   ، در هر دو نظريه پيش از قبض موقوفه توسط موقوف عليه. مل باشد و به قبض نياز نداشته باشدكا، تا عقد وقف با ايجاب و قبول
ايـن اخـتالف در رشـد و نموهـاي      هثمـر . وقف باطل اسـت   ، ايدمفوت ن ، مي تواند وقف را فسخ نمايد و اگر واقف پيش از وقف دادن
در شـرط  و متعلق به واقف اسـت  ، رشد و نمو حاصله ، ه در شرط صحتموقوفه در فاصله زمان بين اجراي صيغه وقف و قبض است ك
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، آن؛ بنابراين اگر قبل از قبض» لزوم« وقف است نه» صحت«قبض شرط ، »59«استنباط از ماده 
مطـابق   1.شـود  ميشود و باطل شمرده  عقد منعقد نمي، فوت نمايند» موقوف عليهم«يا » واقف«

زيرا منظور از قبض مـال  ، است» نسبي«، عدم قابليت قبض، قانون مدني» 67«قسمت اخير ماده 
قادر بـر قـبض آن   » موقوف عليه«مشروط بر اينكه ، برآن است» موقوف عليه«استيالي ، موقوفه
يـا  » واقـف «غيـر از  ، اگر شخص ديگري. هر چند خود واقف نتواند آن را به قبض بدهد، باشد

، البته در قبض، كند كفايت مي، بتواند مال موقوفه را به قبض موقوف عليه بدهد، »موقوف عليه«
، وقت به قبض دادهر ، بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است، فوريت شرط نيست

  ).قانون مدني 60ماده (شود  وقف تمام مي 
قبض موقوفه بايد از ناحيه اشخاصي صورت گيرد كه حق انتفاع از آن را دارنـد و   اصوالً

و يـا  ) وكيـل  ( و يـا نماينـده قـراردادي    ) ي يا قـيم  صو ، ولي قهري( يا نمايندگان قانوني آنها 
ولـي و  «: قانون مدني مقـرر مـي دارد   »63«ماده  ؛)ا حاكم متولي ي( نماينده موقوفه به طور عام 

توليـت را بـراي   ، موقوفه را قبض مي كند  و اگر خود واقـف ، از جانب آنها، وصي محجورين
  .  »قبض خود او كفايت مي كند ، خود قرار داده باشد

محصور باشند خـود  ، در صورتي كه موقوف عليهم«: قانون مدني »62«مطابق صدر ماده 
 »وقـف خـاص  «ناظر به ، مادهاين قسمت از ، »ها قبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي استآن

وقف مي شود كه قبض طبقه اول كـافي اسـت و   ، به صورت نسل بعد از نسل است كه معموالً
چه بسا طبقات بعدي هنوز  اينكه خصوصب ، نيازي نيست طبقات بعدي در قبض شركت نمايند

موقوفـه را قـبض    ، همين جهت اگر مصاديق موجود به عنوان طبقه اولبه  ، بوجود نيامده باشند
قبض آنهـا الزم نخواهـد   ، يك يا چند نفر ديگر به همين طبقه اضافه گردد، و پس از آن نمايند
اين نهاد حقوقي تحقق پيدا كرده است و آنان كه  ، زيرا با قبض موجودين هنگام عقد وقف، بود
مقرر  قانون مدني» 62«در ذيل ماده .ره موقوف عليهم قرار مي گيرنددر زم، اند بوجود آمده بعداً

ا متولي وقف و الّ، غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، اگر موقوف عليهم« :شده است كه
شخصـي  ، »حاكم«است و منظور از  »وقف عام«اين قسمت ماده ناظر به  »قبض مي كند، حاكم

بنابراين اداره اوقاف و يا نهادي كـه منتفـع از وقـف    است كه جهت موقوفه متوجه وي است و 
اگـر موقوفـه قـبالً بـه هـر      توضيح اينكـه  . است و يا حاكم شرع مي تواند قبض را انجام دهد 

همان ، در تصرف كسي باشد كه بايد به قبض او داده شود...غصب و، عاريه، عنواني مثالً امانت

                                                                                                                                       
تابع موقوفه و متعلق بـه موقـوف عليـه    ، رشد و نمو ، وقف صحيح است اما الزم االجرا نيست ، لزوم با توجه به اينكه پيش از انجام قبض

  . است 
  14مسئله ، كتاب الوقف، 2ج ، تحريرالوسيله، ...روح ا، خميني -1



 حقوق اموال و مالكيت     282

ليكن اگر موقوف عليه يـا  ، قبض جديد نيستكند و نيازي به  ميتصرف به عنوان قبض كفايت 
   .1قبض موثر تحقق نيافته است ، موقوفه را تصرف نمايند» واقف«اجازه متولي بدون 

به هـر شـكل صـورت گرفتـه      »قبض«، مي دانند »موشرط لز«ه قبض را به نظر كساني ك
ماننـد  » وقـف خـاص  «در، ؛ به عقيده برخيباشد» واقف«ه زجااهرچند بدون ، كافي است، باشد

، بميرنـد ، نسالً بعد نسل اگر تمامي افراد طبقه اول موقوف عليهم قبـل از قـبض  ، وقف بر اوالد
ايـن  در كـه   اما برخي معتقدند، نمايند ميموقوفه را قبض ، نسل بعد يعني بازماندگان طبقه اول

 قف بربويژه آنكه فوت موقوف عليهم پيش از اتمام وقف به منزله و، باطل است ، وقف ، حالت
همـه طبقـات    اجمـاالً » تسبيل منـافع «به هنگام » واقف« ، رسد كه ميليكن به نظر 2.است معدوم

دليـل   ، ر وقف نسبت به نخستين طبقـه تحقـق پيـدا نكنـد    گلذا ا ، موقوف عليهم را در نظر دارد
   3.وقف را صحيح گردانند» قبض«مانند و لذا آنان مي توانند با ندارد كه ديگران از آن محروم ب

زيـرا وي  ، قبض جديد نياز نيست ، وقف كند شمالي را براي فرزندان صغير، هرگاه پدر
، آنـان  »ولـي «بايـد  ، غيري وقف شودصاگر مالي براي مجنون يا . سرپرست آنان است و » ولي«

  .سرپرست او محسوب مي شود  »حاكم شرع«، موقوفه را قبض نمايد و اگر سرپرست نداشت
  

  هفوقواداره م :مبحث سوم
شخص يا اشخاصي را براي اداره موقوفه معين كرده باشـد كـه بـه چنـين     » واقف«ممكن است 

عنـوان   بـه  ممكن است يك يا چنـد نفـر  ، »متولي«عالوه بر . گويند  »متولي منصوص«شخصي 
 طـرف متولي نداشـته باشـد و از    ، موقوفه ، بر اداره وقف تعيين گردند و گاه ممكن است» ناظر«

گردد و امكـان دارد  معين » متولي منصوب«يا » متصدي«براي اداره آن يك نفر  همقامات مربوط
  . ين شود مع» امين«براي موقوفه 

  يمتولَ: گفتار اول
  تعيين متولَي: بند اول

شخص يا هياتي است كه از طـرف واقـف يـا    ، متولَي. گويند مي» متولَي«مدير اجرايي وقف را 
بـراي اداره مـال موقوفـه معـين     » ولي فقيه«اداره اوقاف يا  يا حاكم يا سازمان يا، موقوف عليهم

                                                                                                                                       
قبض شده در  ءشي ، بايد با اجازه واقف انجام پذيرد و اگر قبض بدون اجازه واقف صورت پذيرد، شهور بر اين است كه قبضنظر م -1

 ،سـيد علـي   ،طباطبـايي . (و حـرام اسـت    بودهاست و عقد وقف نيز باطل است و از مصاديق تصرف در مال ديگران  »مال غصبي«حكم 
ايه و صـ الو ، شهيد ثاني در شـرح لمعـه بـه نقـل از معـروف الحسـني       ، خ نجفي در جواهرالكالمشي ، ملحقات عروه الوثقي، يزدي ورياض 
  )135ص ، االوقاف

 34، كتاب الوقف، ص2المسايل، ج  رياض، سيد علي، و طباطبايي 353ص ، 2ج، مسالك االفهام، شهيد ثاني -2
 47ص  ، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين ، امينيان مدرس -3
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در  »فقهـا «بنابر قول اكثر ، كرده باشدن نييمتولَي تع، »ضمن عقد وقف«در » واقف«اگر . شود مي
  حضرت امام«برابر نظر  1،از جانب او فرد منصوب اياست  »حاكم«از آن  تيتول  ؛»اوقاف عامه«

خواهد  »حاكم نيجانش«، صورت نيدر ا »اداره اوقاف«، برسد به حاكم تياگر تول، )ره(»ينيخم
 موقوفـه  اداره، باشـد  نداشته نيمع متولي كه عامه دراوقاف«: يمدن قانون» 81« ماده مطابق 2.بود
... « :داشـت  مي مقررقانون مدني  اصالحات از درقبل ماده نيا. »بود خواهد  هيفقي ول نظر طبق
 وبنـد » اسـت  هميعلـ  موقوف خود باي تصد، نباشد مخصوصي متول اگر، خاصه دراوقافي ول
 بودهي متول فاقد كهرا » عاموفات قمو اداره« )1363 مصوب(مان اوقافساز قانون» 1«اده م» اول«
 يـا  و طون الحقهوب وقف مصلحت كهي صورت دررا  خاص موقوفات و است هيالتول مجهول يا
 گـذارده  اوقـاف  سازمان عهده به، باشد هيفقي ول دخالت رمتوقف ب هميعل موقوف اختالفع رف

 3.است
تواند توليت يعني اداره كـردن امـور موقوفـه را     مي ، واقف«: قانون مدني» 75«مطابق ماده

تواند متولي ديگري معـين كنـد كـه     الحياه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي مادام
به يك يا چند نفر ، اموال موقوفه ممكن است توليت، مستقالً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند

غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقالً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقـف  ، ديگر
تواند شرط كند كه خود او يا متولَي كه معين شده اسـت نصـب متـولَي كنـد و يـا در ايـن        مي

معـين نشـده   ، چنانچه متولَي» خاص وقف«در » .هر ترتيبي كه مقتضي بداند قرار دهد، موضوع
تواننـد كسـي را بـه عنـوان      آنهـا مـي  . را به عهده دارند» توليت«امر ، موقوف عليهم خود، باشد
معين شده باشد يـا منصـوب   » واقف«اعم است از اينكه از طرف ، متولي. منصوب كنند، متولَي

ينكـه در ضـمن حكـم    مگـر ا ، او حق تفويض توليت به ديگري را نـدارد ، موقوف عليهم باشد
داده » اذن«انتصاب صادره از موقوف عليهم شرط شده باشد يـا واقـف در ضـمن وقـف بـه او      

وكيـل اسـتخدام   ، توانـد  متـولي مـي  ، شرط مباشرت نشده باشد، البته اگر در ضمن وقف. باشد

                                                                                                                                       
  .611ص ، بر فرهنگ وقف در اسالم يا مقدمه، احمد، درصادقي گل -1
  841ص ، 3 ج، لهيتحرير الوس، ...ا روح، خميني -2
 وحضـرت ) س( معصـومه  وحضـرت ) رازيشـ (ي موسـ  بن احمد وحضرت) ع(رضا حضرت متبركه بقاع«:مذكور ماده2 تبصره مطابق -3

ـ  ازطـرف  ازآنهـا  هركدام ادارهاي  بر كهي موقوفات و باشد نداشته خاصي متول كه اهآن به مربوط وموقوفات ميعبدالعظ  بيـ نا«، هيـ فقي ول
 ماده» اول« تبصره ومطابق» بود خواهد باسازمان آنها اداره، صورت نيرايودرغ استي مستثن قانون نيا ازشمول بشود يا شده نييتع »هيلتولا
 المداخلـه  ممنـوع  آنهـا ي متـول  كـه ي موقوفات وي بعدي تولم صيتشخ تا شود مي فوت يا عزل آنهاي متول كهي موقوفات« : قانون همان» 4«

 كهي يااشخاص شخص هرگاه« : قانون همان» 2« تبصره ومطابق» استي متول بدون موقوفات درحكم نيام ضم يا تيممنوع تارفع شود مي
، نگـردد  نيمعـ  اشـخاص  يـا  شـخص  رب منطبق وقفنامه در مقرر افصاو ويا باشد نداشته وجوداند،  شده نيمعي متول نواعن به وقفنامه در

 ازطـرف  چنانچه« : مربوطه هاي نامه نييوآ اوقاف سازمان قانون هيجتو طرح 2 ماده مطابق نيهمچن. است »هيالتول مجهول«درحكم موقوفه
 نظـارت  يـا  و دخالـت  به مجاز، هيريخ وامور واوقاف جات حادار، باشد شده ونصب نيمعي متول اي موقوفه ادارهي براي رهبر معظم مقام

  .»بود نخواهند موقوفات نگونهيا درمورد
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در «: دارد مـي شـود كـه مقـرر     قانون مدني استنباط مـي » 81«اين امر از مفهوم مخالف ماده .كند
بنـابراين  ، »قوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بوداداره مو، اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد

ولي «نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ، كه متولَي معين» اوقاف خاصه«شود كه در  مياستنباط 
متـولي  ، موقوفه، گاه. ورزند نخواهد بود و خود موقوف عليهم به اداره موقوفه مبادرت مي» فقيه
بـدون متـولي بـاقي    ، موقوفـه ، نظيرعدم شناسايي يا عدم دسترسـي ، ليكن به علل مختلف، دارد

، كه در ايـن صـورت  ، معلوم و معين نباشد، »قصد واقعي واقف«مانده و به علت عدم اطالع از 
قـانون تشـكيالت و اختيـارات    » يـك «در بنـد اول مـاده   . شود ناميده مي» مجهول التوليه«وقف 
عيناً اداره امور اوقاف عام كه فاقـد متـولي   ، )1363مصوب (ن حج و اوقاف و امور خيريهسازما

است و موقوفات خاصه كه مصلحت وقف و بطون الحق و يا رفـع اخـتالف   » مجهول«بوده يا 
باشد را به عهده سـازمان حـج و اوقـاف و امـور     » ولي فقيه«متوقف بر دخالت ، موقوف عليهم

موقوفاتي كه متولي آنها عزل يـا  ، قانون مذكور» 4«بق تبصره اول ماده مطا. خيريه گذاشته است
  .  در حكم موقوفات بدون متولي است، شود تا رفع ممنوعيت يا ضم امين فوت مي

هر گاه شخص يا اشخاصي كه در وقـف نامـه بـه عنـوان      ، همان قانون» 2«مطابق تبصره 
منطبـق بـا شـخص يـا     ، اف مقرر در وقفنامهوجود نداشته باشند و يا اوص، اند متولي معين شده

 توانـد  مي »واقف«، نيبنابرا».التوليه است موقوفه در حكم موقوفه مجهول، اشخاص معيني نگردد
 قـرارداده  خـود ي بـرا  را تيتول كه »واقف«اگر .قراردهد خود با را موقوفه تيتول اتيالح مادام
» 122«و» 104«مـواد  و »103«مـاده  »2«بنـد  از مسـتفاد ، باشـد  تيـ تول ورما انجام از عاجز، است

ي دگيرسـ  از پـس ) 1363مصـوب (قـاف  او سازمان قانون» 7« ماده وي امورحسب قانون »123«و
، وقـف  عقـد  ضـمن  توانـد  ميواقف  نيهمچن. خواهدنمود» ضم امين« دادگاه در، قيتحق شعبه
 او سـمت ، هشد نييتع مدتي انقضا از پس كه دهد قرار خودي براي نيمع مدتي برا را تيتول
  .شد خواهد عمل نحو همان به باشد كرده نيمع راي بعد تيتول فيتكلگر ا و شد خواهد ليزا

، باشـد  كرده نيمع »متولَي« عنوان رابه  يگريد فرد، شيبرخو عالوه »واقف« است ممكن
، ديـ نما ليـ دخ را خـود  نكهيا بدون نكهيا يا و بپردازند موقوفه اداره به» مستقالً« يا» معاًمجت« كه
 اداره بهمجتمعاً   اي مستقالً كه دينما نييتع را ي ددمتع افراد يا دينما ذارگواي گريد به را تيتول

 اتخـاذ  را الزم ماتيتصميي تنها به متولَيان از يك هر، استقالل حالت در. بپردازند موقوفه امور
 در اگـر . اسـت  الزم موقوفـه  ادارهي بـرا ، ههمـ  توافق، اجتماعمام  يا انض حالت دراما ، كند مي

 مـاده  از مسـتفاد ، دارنـد  را اجتمـاع  يـا  استقالل حالت، متعدد متولَيان كه ديگردن معلوم وقفنامه
  .است اجتماع بر اصل، 1يمدن قانون» 854«

                                                                                                                                       
اوصيا بايد مجتمعاً عمل به ، درصورت تعدد، تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد موصي مي«:دارد ميقانون مزبور مقرر » 854«ماده  -1
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، خـودش  بعـداً  كندكه شرط كنيل، نكند نييتعمتولَي ، وقف عقد ضمن تواند مي »واقف«
 توانسـت  نخواهـد  »واقف«، باشد نشده عقد ضمني طشر نيچن اگري ول، دينما نيمع را  متولَي
 مثل، دينما ينيب شيپ را بعد متولَيان انتخاب نحوه »واقف« است ممكن. دينما نييتع متولَي بعداً

 مطابق. دينما نييتعي گريد متولَي، خودز ا عدبي برا متولَي هر بيترت حالت به دارد مقرر نكهيا
 داده قـرار وليـت  ت، اسـتقالل ور طـ  به شتريب يا نفراي دو رب واقف گاهره«: يمدن قانون »77«ماده
 اجتمـاع  نحـو  به اگر و كنند مي تصرف مستقالً، گرانيد اي يگريد كند فوت آنهااز  هريك باشد
ي يكـ  فوت از وبعد ستين نافذ گرانيد اي ريگيد بيتصو بدون هريك تصرف، باشد داده قرار
» كننـد  تصـرف  جتمعـاً م كـه  ديـ نما مـي  است هماندي باق كه آن مهيضم راي شخص حاكم ازآنها

 به چيكيه باشدده ش قرارداده اجتماع حال به نفر چند  يبرا تيوله تچنانچ شودكه مي مالحظه
 چنانچـه  و ندينما اداره را موقوفه، گرييكد موافقت با ستيبا مي ود ينما اقدام تواند نمي ييتنها

. شـود ي ريگ ميتصم، حاكم قيازطر ستيبا يم ظاهراً، نشود حاصلي را توافق، يامور يا درامر
  1.است» فوت« همانند زين» حجر حكم«، مالك تدوح بنابه

  شرايط متولَي: بند دوم
، را در متـولَي  »عـدالت «و  »امانت« 2يبرخ، نظر دارند اختالف» فقها«در خصوص شرايط متولي 

 ديشـه «.كند يم تيكفا »يياتوان«و  »امانت«دارند كه فقط  دهيعق، 3گريد يا و عده دانند يم طشر
 ايـ قـرار دهـد و   » وقـف «بر  »ناظر«خود را  تواند يم» واقف«اند  گفته5»صاحب جواهر«و 4»يثان

متولَي ، »واقف«اگر  ؛ديگو يم »اول ديشه«، همچنين .كند نييتع» وقف متولَي«را  يگريخود و د
كه به نيابـت از   است »عحاكم شر«از آن   »تيتول«، باشد »وقف عام« كهيدر صورت، نكرده نييتع

و  6.رسـد  يمـ » موقوف عليـه «به  تيتول» وقف خاص«و در  گيرد؛ ميتوليت را بر عهده ) ع(امام
بـا   مشـتركاً  ايو  مستقالً، موقّت اي ميطور دا  و نظارت را به تيتول تواند يم» واقف« :اند گفته زين
 ديـ واگذار نما يرا به شخص تيتول، است زيجا زيقرار دهد و ن يگريد ايخود و  يبرا، يگريد

، دارد و بعد از آن» عقد وقف«در ضمن » واقف«را  اراتياخت نيالبته ا.كند نييكه او متولَي را تع
حـق   نيمگر ا، و عزل متولَي راندارد تياست و حق جعل تول گانهيب، »وقف«به  نسبت» واقف«

                                                                                                                                       
  ».مگر در صورت تصريح به استقالل هر يك، وصيت كنند

  »اشتراك است، قّنينفر باشد قدر مت كياز  شيب يبرا تياگر تول« :ديفرما يم يثقدر ملحقات عروه الوطباطبايي ديمرحوم س -1
 226ص، 1ج ، الروضه البهيه، و شهيد ثاني 22ص ، 28ج ، جواهر الكالم، نجفي -2
  940ص، 3ج، تحرير الوسيله، ...روح ا، خميني -3
  .123ص، كتاب وقف، مشقيهدال معهللا، ثانيشهيد -4
  25ص ، 28ج ، مجواهر الكال، نجفي -5
  88ص ، لمعه، شهيد اول -6
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  1.خود شرط كرده باشد  يرا ضمن عقد برا
  متولَي فيوظا: بند سوم

است و اگر » واقف«ازنظر  يروياو پ فهيوظ، كرد نييتع »متولَي«يبرا يخاص فهيوظ، »واقف«ر اگ
وقـف   ريمانند تعم، است »متعارف«طبق  يمتول فهيوظ، وظيفه را به او محول كرد، طور اطالق به

و  اطيـ احت تيـ بـا رعا ، امـور  نيـ همه ا و »واقف«درآمد و صرف بر نظر   ليو اجاره آن و تحص
ـ ، چكسيو هـ  رديـ گ يوقف صـورت مـ    و صالح و صرفهمراعات  حـق  ، »موقـوف عليـه  « يحتّ

  2.باشد يم)ره(»ينيامام خم«نظر اكثر فقها و از جمله  نيا؛ مزاحمت او را ندارد
از  يدر صورت ناتوان يحتّ، »منصوب واقف يمتول«مورد الزم است گفته شود كه  نيدر ا

عقد «در موقع ، »واقف«مگر آنكه ، ندارد يگريرا به د تيتول ضيحقّ تفو، »امور وقف  يتصد«
، امـور  يجهت انجـام بعضـ   تواند يمتولَي م ليكن.شرط كند »تيتول« يرا برا  يحقّ نيچن» وقف

تواند توليـت را بـه ديگـري تفـويض      متولي نمي«: قانون مدني» 83«مطابق ماده  3.رديبگ »ليوك«
شـرط  ، ولـي اگـر در ضـمن وقـف    ، مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشـد ، كند

به معنـاي خلـع سـمت توليـت از     ، تفويض توليت. »تواند وكيل بگيرد مي ، مباشرت نشده باشد
 او بـه  را خـود  اراتيـ اختي متول كهي كس به .متولي اصلي و واگذاري آن به متولي جديد است

 و فيتعـار  بـه  مربـوط  لمدسـتورالع » 11«بنـد  مطـابق  .نـد يگو »هيـ التول بيـ نا«، كندي واگذارم
 طـرف  از كـه  اسـت ي شخص هيالتول بينا«: اوقاف سازمان قانونيي اجرا نامه نييآ اصطالحات

 نيـي تع موقوفـه  ادارهي ابـر ، يقانون وي شرع نيمواز اساس بر يا و وقفنامه متن استناد بهي متول
فقـط  بلكـه  ، برد نميسمت توليت متولي اصلي را از بين ، به وكيل» اعطاي وكالت«اما .»شود مي
 .گيرد ميعملي و اداري به عهده وكيل قرار  هاي كار

متولي حق انتخاب وكيل براي ، براي انجام توليت موقوفه شده باشد» مباشرت«اگر شرط 
وكيـل را بـراي اداره   ، اگـر متـولي  . هاي قهري را ندارد جز در موارد ناتواني، انجام امور موقوفه

، توانايي اداره موقوفه را نداشـته باشـد  ، ان اوقافامور موقوفه انتخاب كند كه به تشخيص سازم
» 2«كند و چنانچه متـولي ظـرف   مراتب تقاضاي تغيير وكيل را به متولي اعالم مي» اداره اوقاف«

وكيل را عزل ، ماه براي متولي مقيم خارج از كشور اعتنا ننمايد» 4«ماه براي متولي مقيم ايران و 
تشـكيالت و اختيـارات سـازمان حـج و زيـارت و امـور        قانون» 4«ماده» 3«تبصره.(خواهد كرد

  )2/10/1363خيريه مصوب 

                                                                                                                                       
  241ص ، 2ج ، يملحقات عروه الوثق، طباطبايي يزدي -1
  941ص ، 3 ج، لهيتحرير الوس، ...روح ا، خميني -2
 .همان -3
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  عزل متولي: بند سوم
، ستيآن واجب ن »قبول«، بر آن شخص، قرار دهد يشخص يرا برا» وقف تيتول«، »واقف«اگر 

و چنانچـه  .باشـد » واقـف «اگـر بعـد از وفـات     يحت.بيغا ايخواه در مجلس عقد حاضر باشد 
واجـب   يبه شـخص بعـد   يكيبا قبول ، قبول كنند يند نفر قرار دهد و بعضچ يبرا را تيتول
  )ييواجب كفا(. شود ينم

 يو توانـد  مـي » واقف«، بعد از آن ايآ، را قبول كرد تيتول، متولي است كه اگر نيسؤال ا
و تـا  اسـت   »عـزل  امكـان  عـدم «بـه   اطيو احت، قول وجود دارد »دو«مورد  نيرا عزل كند؟در ا

  1.كند اميخود ق تيتول فيبه وظا بايد وي مي، ي جديدحاكم و نصب متول  مراجعه به
را در ضـمن   عـزل  مگر اينكه حق، را ندارد يحق عزل متول، »عقد وقف«بعد از » واقف«
 توانـد  يمـ  زيـ را قبول كند و ن تيتول تواند مي» يمتول«نيبنابرا؛ خود شرط كرده باشد  يعقد برا

؛ چراكـه بـه   سـت يقابل عـزل ن ، همچنين، منصرف شود تواند مين، از قبول بعد  يول، قبول نكند
شـود و حـق فسـخ عقـد      جاري مـي ، »اصل لزوم«، محض پذيرش قرارداد توليت و قبول وقف

لـيكن در   3.اي معتقدند كه متولي به منزل وكيل است و حـق اسـتعفا دارد   عده 2.توليت را ندارد
نيست و مطابق ، ان قانوني كه حق استعفا دارندمتولي مانند وكيل يا ساير نمايندگ، »قانون مدني«

تواند بدواً توليت را قبول يا رد  كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي«: قانون مدني» 76«ماده 
، مثل صورتي اسـت كـه از اصـل   ، تواند رد نمايد و اگر رد كرد ديگر نمي ، كند و اگر قبول كرد

توانـد   نمـي واقف يـا حـاكم   «: همان قانون» 79«ق ماده بر طب حتي. »متولي قرار داده نشده باشد
مگر در صورتي كه حق ، عزل كند، متولي قرار داده شده است، كسي را كه در ضمن عقد وقف

 از منظـور  .»كنـد  حـاكم ضـم امـين مـي    ، عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شـود 
 خصشـ ي حتـ  ويي قضـا  مقام، وقف شدن ازتمام پس است »يياضق مقام« ماده نيا در» حاكم«
 حق و است ريغ حكم در موقوفه به نسبت »واقف« رايز، دينما اعزل ري متول تواند نمي »واقف«

 را او عزل حق باشد كرده شرط خودي ابر راي متول زلع ارياخت اگري ول رداند را آن در دخالت
 .دارد

ـ ، بيني شده باشـد  امكانپذير است كه در وقف نامه پيش، بنابراين عزل متولي زماني  كنيل
 بـه  نسـبت  نـاظر  اي يـ متول هرگاه«: دارد مي مقرر) 1363 مصوب(اوقاف سازمان قانون »7« ماده
 نييآ و قانون و وقفنامه در مقرر فيوظا انجام در يا دينما طيتفر اي يتعد، موقوفه منافع يا نيع

                                                                                                                                       
   411ص ، بر فرهنگ وقف يا مقدمه، احمد، صادقي گلدر -1
  22ص ، 28ج  ، جواهرالكالم، نجفي -2
  347ص ، ج اول، مسالك، وشهيد ثاني، حقات عروه الوثقيمل، سيد محمدكاظم، طباطبايي -3



 حقوق اموال و مالكيت     288

 حسب دادگاه حكم و قيتحق شعبهي دگيرس با، ورزد اهمال و مسامحه مربوط تامقرر و ها نامه
 در«: مـاده  همـان » 2«صـره بت مطـابق . »شـد  خواهـد  1نيامـ  ضم المداخله ممنوع يا معزول مورد
 سـازمان  تواننـد  مـي  هـا هدادگا و، شود مي نيام ضم، قانون نيا اي يمدن قانون مطابق كهي موارد
 ضـمانت  هكـ  شـود  مـي  مالحظـه . »كنند نييتع وان امينعن به هم را هيريخ امور و اوقاف و حج
 امكـان ، نيام ضم بر عالوه )دارد قرار انتيخ زاي تر نييپا مرتبه در كه( طيتفر وي تعدي اجرا

، مـاده  نيـ ا كه گفت توان مي وصف نيا با لذا و بود خواهد زين شدن المداخله ممنوع يا معزول
ي نـ يب شيپ زين دادگاه طرف از شدن معزول و است داده رييتغ راي مدن نقانو» 79«ماده مقررات

  .است شده
اگـر واقـف وصـف    «: قانون مـدني نيـز مقـرر شـده اسـت     » 80«به همين جهت در ماده 
فاقـد آن وصـف گـردد منعـزل     ، شرط كـرده باشـد و متـولي   ، مخصوصي را در شخص متولي

در . گردد احتياجي به عزل وي نيست و خود به خود از سمت توليت بركنار مي، يعني» شود مي
شـود كـه انعـزال متـولي را      ميكم دادگاه نيست و از دادگاه درخواست نيازي به ح، اين حالت

از » واقـف «يعني به زمـان زوال صـفت مـورد نظـر     ، به گذشته» حكم اعالمي«اعالم كند و اين 
دارد و آثار عزل از زمان » تأسيسي«كه جنبه » عزل«بر خالف حالت . كند سرايت پيدا مي، متولي

، شـود » منعـزل «، وقتي متـولي . شود برقرار مي، »واقف«يا ) كمحا(بركناري متولي توسط دادگاه 
بـا توجـه بـه اينكـه از     ، شـود » واقف«مجدداً واجد وصف مورد نظر ، اگر بعد از فقدان وصف

» استصـحاب «، موجبي براي بازگشت آن سمت نيست و اصـل ، شده است» منعزل«سمت خود 

                                                                                                                                       
» 7« مـاده  وي مـدن  قـانون » 79« ماده در كه است »منضم نيام«ي و عنوان، دارد دخالت موقوفه اداره در نيام عنوان به كهي شخص گاه -1

 منضم نيام .است شدهي نيب شيپ) 1365مصوب(اوقاف سازمان قانونيي اجرا نامه نييآ» 27« ماده و )1363 مصوب (اوقاف سازمان قانون
 اسـت  ممكني گاه اما، كند مي اداره را موقوفه، منصوب نيام يا ناظر اي يمتول با مورد حسب بلكه، نداردي استقالل جنبه، موقوفه اداره در
ي متـول  بـه  و كنند مي اداره را وقوفهم مستقالً آنان، صورت نيا در كه شود واگذار »امناء اتيه« يا »نيام« به موقوفه امور اداره، يللع به بنا
ي امـور  در توانـد  مي هيريخ امور و اوقاف و حج سازمان« : )1363بمصو(اوقاف سازمان قانون» 5« ماده مطابق .شوند نمي منضم، ناظر اي

 »دينما نييتع امناء اتيه يا نيام عنوان به را امانت به معروف و نيمتد اشخاص ازي اتيه يا شخص است سازمان نيا دههع به آن اداره كه
ـ  اختالف بروز صورت در اصخ موقوفات در« : اوقاف سازمان قانونيي اجرا نامه نييآ» 5« ماده بموجب نيهمچن  موقـوف  وي متـول  نيب

ـ  تـا  گـزارش  مركز به موضوع ديبا الحقه عنوانه ب مصالح افتادن خطر به يا و طيتفر وي تعد موارد در و هميعل موقوف نيب يا و هميعل  اب
 يـا  و نيامـ  يا هيريخ امور و اوقاف و حج اداره لهيوس به موانع رفع تا و موقتاً موقوفه امور يا ارتظن مورد سبح، سازمان پرستسر دييات
« : است مقررداشته نامه نييآ نيهم» 3« ماده .»شود ادارهي متصرف موقوفات ظيرن و نامه وقف مفاد تيرعا با و سازمان منتخبي امنا اتيه

 آنهـا  اداره ايبر كهي اماكن و شده استثناء قانون» 1« ماده» 2«تبصره در آنچه جز رهيغ و متبركه بقاع قبل ازي اسالمي مذهب اماكن امور اداره
 و آن ليـ ذ هاي تبصره و قانون» 5«ماده برابر توانند مي كه است هيريخ امور و اوقاف و جح ادارت عهده به، است نشده دادهي خاص بيترت
 و اراتيـ اخت حـدود  و طيشـرا  كنـاري رب و انتخاب نحوه نامه نييآ در »ندينما انتخاب امناء اتيه ه عنوانب را ياشخاص، طومرب هنام نييآ

، يمتول فاقد موقوفاتي برا تا است شده داده ارياخت حج سازمان به) 1365 مصوب(موقوفات وي مذهب اماكني امنا اتيه يا نيام فيوظا
 بالمـانع  نهـا آ انتخـاب  ديتجد كه شوند ميانتخاب  سال» 3« مدتي برا كه بوده نفر» 5« تا» 2« از آنها تعدادكه  ندينما انتخاب امناء اتيه

 .اجراست قابل، اوقاف اداره دييتا از پس اكثريت آراء به آنها ماتيتصم و است
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  1.ده يا از ابتدا تعيين نشده استبقا وضع سابق است و مانند موردي است كه متولي فوت كر
  ناظر: گفتار دوم
  انواع نظارت: بند اول

ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به ، تواند بر متولي ميواقف «: قانون مدني» 78«: به  موجب ماده
نظارت بر ، »قانون مدني ايران«از نظر ، با استفاده از اين ماده، بنابراين» تصويب يا اطالع او باشد

  :دو قسم است ،وقف
  نظارت اطالعي: الف

باشـد و   موقوفات از عايدات و مصـارف آن مـي    آگاه شدن بر امور مربوط به: »نظارت اطالعي«
نيسـت كـه در امـور      ولـي الزم ، متولي بايد عمليات خود را به اطالع ناظر برساند،  بدين جهت

امري را كـه متـولَي انجـام    ، ظراتخاذ كنند و هرگاه نا  موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترك
را اعالم دارد و در صورتي كـه    تواند آن مي، نامه بداند است برخالف ترتيب معينه در وقف  داده

) و گـاه اداره اوقـاف  دادگـاه   (بـه مقـام صـالحيت دار    توانـد  مي »ناظر«، تسليم نگردد، »متولي«
بنمايد و هرگـاه خسـارتي از عمـل     نامه و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقف، مراجعه
  .خواهد بود  متولي مسؤول آن، گردد» موقوف عليه«متوجه موقوفه يا ، متولي
  نظارت استصوابي: ب

اظهارنظر در امـور مربـوط بـه    ، شود ميياد » نظارت كامل«كه گاه از آن به » نظارت استصوابي«
متولي بايد ، داشته باشد »ستصوابيناظر ا«، در صورتي كه موقوفه.قبل از انجام آن است، موقوفه

موافقـت و    را بنمايد و در صـورت  »ناظر«در امور موقوفه جلب نظر ، قبل از اقدام به هر عملي
توانـد اقـدام بـه     نمي، متولي آن را انجام خواهد داد و متولَي بدون تصويب ناظر، تصويب ناظر
 .امري بنمايد

خذ كليه تصميمات با متولي شريك خواهـد  است و در ا »متولّي«مانند  »ناظر استصوابي«
  .باشد مي »متولّي«منحصرا با ، تصميمات  ولي اجراي آن، بود

 ايـ است و  ياطالع  اگر معلوم نباشد كه نظارت« :اند مورد فرموده نيدر ا »يزديمرحوم «
 ياعمـال متـول   يتمـام و  رديدر مورد موقوفه صورت گ ياقدام دياذن ناظر نبا بدون، ياستصواب

نظـر را اخـذ    سـت يبا يمـ   نظر واقـف  يدر اجرا يبرسد و متول يناظر استصواب بيبه تصو ديبا

                                                                                                                                       
طباطبـايي  (  انـد  نظر واقف شده به شرط بازگشت صفت مورد ت؛ هرچند برخي قايل به عودت تولي82ص، 1ج، حقوق مدني، امامي -1

، دانند كه واقـف  ميوبرخي بازگشت توليت را در صورتي ) 228ص، 3ج ، حقوق مدني، و كاتوزيان 45ص، ملحقات عروه الوثقي، يزدي
  )22ص، 28ج، جواهر الكالم، و نجفي 347ص، 2ج، مسالك االفهام، شهيد ثاني.( آن را شرط كرده باشد
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وقـف را  » بـاهم «قصد داشت كه متولي و ناظر » واقف«اگر ، ليكن برخي ديگر معتقدند 1.»دينما
لذا دليلي  ، نمود كه مجتمعاً به اداره موقوفه بپردازند مبادرت به انتصاب دو متولي مي، اداره كنند

 سازمان«، ناظر كهيي جا در كنيل 2.وجود ندارد، ر تأييد اينكه اصل بر نظارت استصوابي استد
 و فيتعـار  بـه  مربوط العمل دستور» 5«بند رايز بود خواهد »يصوابستا«، نظارت، باشد »قافوا

 نظـارت «: اسـت  داشـته  مقـرر  اوقـاف  سـازمان  قـانون يي اجرا نامه نييآ در مندرج اصطالحات
 نآ، ياطالع نظارت و رديگ صورت ناظري قبل بيتصو باي متول اقدامات كه است آني تصوابسا

، نامـه  نيـي آ و قـانون  طبـق  كـه ي موارد در و برسد ناظر اطالع به فقطي متول اقدامات كه است
 .»استي صوابستا نظارت نيا، شدهي نيب شيپ سازمان نظارت

مال ، اين دليل كهبه ، ر را ندارددخالت در تعيين يا تغيير ناظ هاجاز »حاكم«، توضيح اينكه
. باشد است و او اجاز هرگونه تصرفات مشروع از جمله تعيين ناظر را دارا مي» واقف«متعلق به 

، مضـافاً   .كننـد  بيشتري به وقف پيدا مي  تمايل، وقتي ببينند داراي حق تعيين ناظر هستند، افراد
توانـد كسـي را كـه در ضـمن      ا حاكم نميي  واقف« :گويد قانون مدني كه مي »79«براساس ماده 

شـرط شـده     مگر در صـورتي كـه حـق عـزل    ، قرار داده شده است عزل كند  متولّي، عقد وقف
نـاظري  ، در ضمن عقد» واقف«نمود كه وقتي   را از مفاد اين ماده طتوان اين استنبا مي، »...باشد

ليكن مانند ، ند ناظر را تغيير دهدتوا نمي، »حاكم«هيچكس ولو، تعيين نمايد  را براي مال موقوفه
و ، خواهـد شـد  » منعزل«، متولي در مواردي مانند از بين رفتن وصفي كه در او شرط شده است

آثار ، دارد و اثر به گذشته دارد و از تاريخ حدوث سبب» اعالمي«جنبه ، »انعزال«حكم دادگاه بر 
  .الزم بر آن مترتب خواهد شد

 هداراي مسـؤوليت فراگيـر در ادار  » متولّي وقـف «، ي ايرانطبق قانون مدن، از طرف ديگر
، كـه فـرع    از آنجـايي ، »فرع« است و ناظر به عنوان»اصل«مال موقوفه است و در واقع به عنوان

را تغييـر  »نـاظر « تـوان  نمي، به طريق اولي، پس، را تغيير داد»متولي«وقتي نتوان، تابع اصل است
  .داد

  ولي و ناظرحقوق و تكاليف مت: گفتار سوم
  حقوق: بند اول

  حق التوليه): الف
سهمي براي عمل متـولي  ، جايز است واقف از منافع موقوفه« :قانون مدني» 84«به موجب ماده 

بنابراين . »مستحق اجرت المثل عمل است، متولي، قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد
                                                                                                                                       

  303موال، ص نقل از لنگرودي، حقوق ا -1
  244ص، 3ج، حقوق مدني، وكاتوزيان 356ص ، حقوق اموال و مالكيت، داراب پور -2
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كـه شخصـاً   » خود واقـف «براي » حق التوليه«تعيين . كند تعيين مي» واقف«مقدار حق التوليه را 
 هرگـاه . نيست و اشـكالي نـدارد  » وقف بر نفس«از مصاديق ، متولي موقوفي خويش شده است

، يو هـدف ، دهـد  نشـان  كـه  باشـد  اديـ ز چنـدان ، كند مي نيمع خودي برا كهي اجرت، »واقف«
 را خـود  تيـ الكم، وقف عنوان پناه در خواهد مي و است شيخو دسو به منافع دادن اختصاص

 ديـ ترد وقف صحت در، دينماي خال شانه، اتيمال اخذ مثل آمره نيقواني اجرا از و دينما حفظ
 نـه «، »واقـف « اگـر  دارنـد  اعتقـاد ي برخ و 1دانند نمي حيصح راي وقف نيچن اي عده .است شده
ي بـرا  را )ده درصـد (»عشـر  يـك « و هيـ التول حقي برا را موقوفه داتيعا از )نود درصد(»عشر

 رسد مي بنظر و 2باشد خودشي متول چند هر، است حيصح وقف، دينما نيمع »هميعل وفقمو«
 3.باشد راجح اول نظر، وقف از هدف به توجه با
  حق النظاره): ب

» النظـاره  حـق «تواند  مي، التوليه را درهنگام وقف معين نمايد حق، تواند مي» واقف«همانگونه كه 
حق التوليه متولي و يـا  « ):1354مصوب (قانون اوقاف » 11« به موجب ماده. را هم تعيين نمايد

النظـاره نـاظر بـه     همچنين حـق ، نسبت به موقوفات عامه، در قبال اعمال توليت، سازمان اوقاف
ميزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتي كه وقف نامه موجود نباشـد و يـا ميـزان حـق     

النظاره پنج درصـد از    التوليه ده درصد و حق حق، باشد در آن تعيين نشده، التوليه و حق النظاره
اي كـه متـولي    عايدات خالص آن خواهد بود و سازمان اوقاف براي نظارت در موقوفات عامـه 

  4.النظاره دريافت خواهد داشت ها را بعنوان حق صدي پنج از عايدات خالص آن، دارد

                                                                                                                                       
  230ص، 3ج، يمدن حقوق، انيكاتوز -1
  85ص، 1ج، يمدن حقوق، يامام -2
  116ص، نيوقوان حقوق دگاهيد از وقف، مدرس انينيام -3
 افـت يدر النظـاره  حـق  و هيـ التول حـق ، مـدارس  و مارستانهايب و جدمسااز موقوفات  اوقاف سازمان« : مزبور ماده» 1« تبصره بموجب -4

 كـه ي موارد در«: 2 تبصره. »بود خواهدي مجان، شهرها بر وقفي بهاآ و هيريخ موسسات نهيهز و آمد در بر نآ نظارت نيهمچن .كند نمي
 افـت يدر النظـاره  حـق  و نـدارد  نظـارت  فـه وموق نهيهز و آمد در به نسبت او درخواست به جز اوقاف سازمان، استي متول خود، واقف
 حـق  نصـف ، نيامـ  مضـ  صورت در و گرفت نخواهد تعلق هيالتول قح، تيممنوع زمان در المداخله ممنوعي متول به«: 3تبصره. »كند نمي
 هيـ التول حـق «  :دارد مـي  مقرر )1363 مصوب(فااوق سازمان قانونيي اجرا نامه نييآ» 33«ماده نيهمچن. »شد خواهد نيام به متعلق هيالتول

 وقـف  در مقـرر  زانيم به زماناس يا شخص از اعم ناظر النظاره حق نيهمچن و موقوفات به نسبت تيتول اعمال قبال در سازمان يا متولي
بـه   هيـ التول حـق ، باشـد  نشده نييتع آن در النظاره حق و هيالتول حق زانيم يا و، نباشد موجود نامه وقف كهي صورت در و بود خواهد نامه

 »بود واهدخ درآمد همان درصد پنج معادل المثل اجرت مقدر به النظاره حق و انهيسال خالص آمد در درصد ده معادل المثل اجرت مقدار
 سرپرسـت  دييـ تا با نباشد فرتعام و متناسب، موقوفه تيوضع به توجه با ماده نيا در مندرجي صدها در كهيي استثنا موارد در«: 1تبصره
 نييآ »19« ماده بموجب نيهمچن »بود خواهد كل آمد در درصد 80برابر موقوفه خالص آمد در«: 3تبصره »..شود مي افهاض يا كسر سازمان

 نيـي تع سـازمان  لهيبوسـ  كـار  زانيم و ديعوا گرفتن نظر در با موقوفهي امنا اتيه يا نيام الزحمه حق« : اوقاف سازمان قانونيي اجرا نامه
  .»دينما تجاوز نامه وقف در مقرر هيالتول حق نصف از دينبا يپرداخت مجموع، موردهيچ  در و شود مي
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  تكاليف: بند دوم
  امكان اجراي تكاليف : الف

ترتيب خاصي معين كرده ، هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه«: قانون مدني» 82«ده مطابق ما
متولي بايد راجـع بـه   ، متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد، باشد

، مثـل وكيـل امينـي   ، آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره اجاره و جمع
: اسـت  داشـته  مقـرر  زنيـ ) 1363 مصـوب (اوقاف سازمان قانون »7«ماده »4«تبصره .»يدعمل نما

 و موسسـات ي امنـا  و رانيمـد  و امنـاء  و ناظر وي متول از اعم، يمذهب موقوفات مباشران هيكل«
 يـا  طيتفـر  اي يـ تعد رتوص در و باشند مي نيام حكم در قانون نيا در كورذم هيريخ هاي اديبن

 خـود  اعمـال  ازي ناشـ  خسارات جبران و اموال و هوجو و حقوق هيتاد به ملزم، گريد تخلفات
 و بيتعق زينيي قضا مراجع قيطر از، باشدي فريك نيعناو مشمول آنها عمل هرگاه. بود خواهند

  .»شد خواهند حكومم مقرر مجازات به
 مخـارج ، در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد«: قانون مدني» 86«به موجب ماده 

بـر حـق موقـوف علـيهم     ، تعمير و اصالح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت الزم است
قانون تشكيالت و اختيارات سـازمان حـج و اوقـاف و      »6«و بر اساس ماده » مقدم خواهد بود

صرف درآمد موقوفات به منظـور بقـاء عـين بـر سـاير مصـارف       « :)1363مصوب (امور خيريه
بـرداري   است موجبات آباداني رقبات موقوفات را در جهت بهـره  است و متولي موظف» مقدم«

هزينه نگهداري مال موقوفـه بـر هـر    » ها به منظور اجراي نيات واقف فراهم آورد صحيح از آن
هاي تحصيل منفعت مثل مخارج كشت و برداشـت اراضـي    سپس هزينه. اي اولويت دارد هزينه

شوند  و ناظر به عنوان امين موقوفه شمرده مي متولي. مقدم بر حق موقوف عليهم است، موقوفي
 .مگـر اينكـه در نگهـداري آن مرتكـب تقصـير شـده باشـند       ، و لذا مسئول تلف به مال نيستند

 موقـوف  از يك هر هصح و حاصل موقوفه منافع كه آن از بعد«: يمدن قانون» 85«ماده بموجب
 دهنـدا  اذني متـول  چـه  اگـر ، كند تصرف را خود هحص تواند مي هيعل موقوف، شد نيمع هميعل

 همـان ، اسـت  دهشـ  مطـرح  نچـه آ .»باشد كرده شرط را تصرف در اذن واقف نكهيا مگر، باشد
 در توانـد  مي كس هر ديگرد معلوم سهامي وقت و است مفروزه سهم در كيشر تصرف موضوع

 بـه  راجـع  مـاده  ليـ ذ مقـررات  كنيل، باشد نميي متول اجازه بهي ازين و كند تصرف خود سهم
 استي متول اجازه به وطنم زيني افراز سهم در تصرف كه شده ديق وقفنامه در كه استي درمو
 كـه  كند شرط تواند مي واقف« :قانون همان »87« ماده طبق بر و. شود مي رفتار نحو همان به كه

ي متول به ارياخت نكهآ يا و تفاوت به يا و شود ميتقسي تساو به هميعل موقوف نيب موقوفه منافع
ـ  مي مصلحت نحو هر كه بدهدي گريد شخص اي  سـهم  زانيـ م واقـف  اگـر ، »كنـد  ميتقسـ  ددان
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 در رسـد  مـي  نظر به، است نشدهي نيب شيپي فيتكل قانون در، باشد نكرده نيمع را هيعل موقوف
 اگـر  و دينما عمل عدالت و انصافي مبنا بر ديباي متول، دمحصورن ريغ، منتفعين كه عام وقف

  1.شود ميتقس  »يتساو« اصل بنابر يك هر سهم ديبا، باشند محصور
  تعذر مصرف منافع موقوفه): ب
 اراتيـ و اخت التيقـانون تشـك   »8« مـاده  تبصـره ، زيـ شدن موقوفه ن »متعذر المصرف«مورد  در

درآمـد موقوفـات متعـذر    «: دارد مقـرر مـي  ، )1363مصوب(هيريسازمان حج و اوقاف و امور خ
گرچه با پس انداز چند سـال بـراي اجـراي    ، به سبب قلت و موقوفاتي كه عوايد آنها المصرف
در محـل بـه     اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف قيتحق صيبا تشخكافي نباشد ، نظر واقف
آنست كـه صـرف     ، »متعذر المصرف«مقصود از  ؛ و در ادامه آن آمده است كه»رسد يمصرف م

عـدم   ايـ موضـوع و   ءانتفـا  ايـ و  ليدرآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسـا 
در  »91«مـاده در  زيـ ن يقـانون مـدن  ، »خـاص  وقف«بر خالف ؛ مقدور نباشد، به مصرف اجياحت

 يعمـوم  تايـ صـرف بر ، منافع موقوفـات عامـه   ليدر موارد ذ«: دارد ميمقرر  »وقف عام«مورد 
                                                                                                                                       

 شـده  شـرط  كـه  نيا مثل. شد خواهد عمل نحو همان به، باشد شدهي نيب شيپي طيشرا موقوفه دادن اجاره به راجع نامه وقف در اگر -1
 نامـه  وقـف  در دادن اجـاره  موضـوع  هرگـاه  .شـود  داده اجاره نيمع اشخاص به يا و نشود داده اجاره سال2 از شيب، دفعه هري برا باشد

 بـا  و دهـد  اجـاره ، داند مي صالح خود هكي دتم و طيشرا با تواند مي عرف به توجه با و مصلحت صورت دري متول، باشد مانده سكوتم
 قـانون » 499« مـاده  ابقمط. ستين او اتيح اي يتصد مدت به محدود اجاره نفوذ لذا، است موقوفه سازمان ندهينما، يمتول نكهيا به توجه
 نامـه  نيـي آ» 4«مـاده  »ج« بنـد  .»گـردد  نمي باطل او وتف به اجاره، دهد اجاره را موقوفه مال، وقف صرفه مالحظه باي متول هرگاه« : يمدن

 رمسـتاج  به انياع تملك حقي اعطا آن »د« بند و خاص موقوفات سال ده مدت از شيب دادن هراجا) 1363 بمصو(اوقاف سازمان قانون
 .اسـت  كـرده  اوقـاف  ادارات دخالت يا نظارت به موكول، نامه نييآ 32 و12 مواد به توجه با، باشند وقف اناًياع و عرصتاً كهي رقبات در را

 در .باشـد  مـي   ممنـوع  مستاجر به انياع تملك حقي اعطا، است وقف اناًياع و عرصتاً كهي موقوفات مورد در« : نامه نييآ» 12«ماده مطابق
ي باغهـا  مـورد  در موضوع نيا و است مجاز سازمان سرپرست بيتصو با مستاجر لهيوس به مستحدثه انياع تملك، يياستثنا واردمي بعض

 بهـره  و وقـف  مصـلحت  تيـ رعا منظـور  بـه « : نامه نييآ »11« ماده مطابق. »استي جار زين خاص موقوفات مورد در نيهمچن و موقوفه
 وي محلـ  خبـره  اي يـ رسـم  كارشـناس  نظـر  جلـب  با و مربوط نيقوان و نامه وقف مفاد به توجه اب را موقوفه رقبات ديبا، حيصحي بردار
 ديبا مستاجر از: ب باشد مستاجر عهده به االمكاني حتي تمالحا خسارات: الف :.نمود واگذار اجاره به دهيمزا قيطر از ريز طيشرا تيرعا

 از اجـاره  مـورد  انتقـال  حـق : ج .شـود  خذا مدت انيپا در آن ليتحو و هيتخل و موقوفه حقوق هيتادي برا مناسب قهيوث يا و معتبر ضامن
 نيـي آ تيـ رعا اسـت ي هيبد، باشد هيريخ امور و اوقاف  حج ادارات وي متولي كتب موافقت به موكول مورد حسب، ريغ به مستاجر طرف
 از: ه سـازمان  سرپرسـت  موافقـت  جلـب  با مگر اشدب سال ده از شيب دينبا اجاره مدت: د.استي الزاميي اهدا و رهيپذ وصول نحوه نامه

 خبره ياي رسم كارشناس نظر اساس بر، االجاره مال حداقل: و.شود اخذ سپرده عنوان بهي شنهاديپ مبلغ درصد ده رابرب دهندگان شنهاديپ
 اجـاره  ميظـ نت كهي موارد در و باشد يرسم ديبا نامه اجاره: ز. گردد ديق دهيازمي آگه در الزم طيشرا ريسا و وزر عادالنه نرخ به وي محل
ي الزام دهيمزا، باشد مي ريال هزار ستيدو تا آنها ساالنه آمد در كهي رقبات مورد در: 1تبصره .گردد ميتنظ قرارداد، ستين سريمي رسم نامه

 نيهمچنـ . »باشـد  شـده  نييـ تع روز عادالنه نرخ به توجه با محل خبره اي يرسم كارشناس طرف از اجاره زانيم نكهيا بر شروطم، ستين
ي نهادهـا  و وابسـته  وموسسـات  هـا  وزارتخانـه  ازيـ ن مـورد  موقوفه بالمعارض رقبات وي اراض اجاره« : مذكور نامه نييآ» 13« ماده مطابق
 انجـام  بـدون  روز عادلـه  نـرخ ي مبنـا  بـر  وي محل خبره وي رسم كارشناس نظر اساس بر وقف هغبط و صالح تيرعا باي اسالم انقالب

 مصـوب (يارضـ  اصـالحات  قـانون  بـه ي الحـاق  مـواد  از» 2« ماده .»است مجازيي اهدا و رهيپذ وصول نحوه نامه نييآ تيرعا با و دهيمزا
 همـان  نيزارعـ  بـه  سـال  »99« المـدت  ليطو اجاره به وقف منافع گرفتن نظر در با عام موقوفه امالك« : است داشته مقرر)30/10/1341

  .»..قابل تجديد نظر است مرتبه يك سال پنج هر بها اجاره. دشو مي دادهي نقد اجاره، موقوفه
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  :خواهد شد
  .باشد نيدر ب يقنيدر متق نكهيمگر ا، مجهول المصرف باشد، كه منافع موقوفه يدر صورت -1
  .»متعذر باشد،  كرده است نيكه واقف مع يكه صرف منافع موقوفه در مورد خاص يدر صورت -2
 و دانسـت  »عـام « را آن بايـد  ، خـاص  يـا  اسـت  عام موقوفه ، نباشد معلوم كه صورتي در

 وقوفـه م بـودن  عـام  اگر  ،شود »عمومي بريات« صرف آن »عايدات«، مذكور ماده اول بند مطابق
 بـر  وقـف  اينكـه  مثـل ، باشـد  بين در قنييمت قدر و نيست معلوم آن مصرف ليكن ، است رزحم

 صـرف  موقوفـه  عايـدات  ، نباشـد  معلـوم  دانشـگاه  لـيكن  ، باشـد  شـده  دانشـگاهي  دانشجويان
 در. شـد  خواهد خيريه متعدد امور صرف عايدات، صورت اين غير در .شد خواهد دانشجويان
 آنكـه  مانند ، باشد متعذر است كرده معين »واقف« كه موردي در وقوفهم منافع صرف صورتيكه

 آن در مدرسـه  آن مشـمول  فرزنـد  ديگر كه باشد شده تعيين اي مدرسه براي اي موقوفه عوايد
 »عمومي اتيبرَ« مصرف به مذكور ماده »2«بند طبق موقوفه عوايد صورت اين در، نباشد روستا
  .  رسيد خواهد

: ن تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه آمده استقانو» 8«در ماده 
قابـل  ، درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه به صيغه مبـرّات مطلقـه وقـف شـده    «

باشـد   مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينه معارف اسالمي و عمـران موقوفـات مـي   
 موقوفاتي و المصرف رعذمت موقوفات درآمد« :صرهتب ».رسد زير نظر سازمان به مصرف مي) كه(
 نباشـد  كـافي  واقف نظر اجراي براي سال چند انداز پس با گرچه، قلّت سبب به آنها عوايد كه
  .»رسد مي مصرف به محل در واقف غرض به اقرب موارد در اوقاف تحقيق تشخيص با

، باشـد  متعـارف  رفمص بر زايد، عوايد كثرت علت به كه موقوفاتي درآمد از قسمت آن
 اقـرب  مـورد  نبودن صورت در و گردد مي صرف »واقف نظر به اقرب« موارد در االمكان حتي
 صـرف  كـه  آنسـت  »متعذرالمصرف« از مقصود.  رسيد خواهد مصرف به خيريه امور مطلق در

 عـدم  يـا  و موضـوع  انتفـاي  يا و وسايل نبودن فراهم علت به، مقرر مصارف در موقوفه درآمد
  . »نباشد مقدور، مصرف به احتياج

  تقسيم مال موقوفه ):ج
تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفـه بـين   « :قانون مدني» 597« :مطابق ماده

جايز اسـت و ممكـن   » مال مشاع«بنابراين با توجه به اينكه وقف » .جايز نيست، موقوف عليهم
، تواند صورت گيرد مياين اقدام ، جدا شودالزم باشد مال موقوفه از ملك ، است بنا به مصالحي

، مالكين مشاعي موقوفه نيستند، موقوف عليهم، ولي مطابق ذيل اخير ماده مذكور و نظر به اينكه
  .بين آنها جايز نيست، تقسيم مال موقوفه، توانند از منافع آن برخوردار شوند ميبلكه فقط 
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  انحالل وقف :مبحث چهارم

وقوفه در مواردي منحل و در مواردي تغيير يابد كـه بـه شـرح    ي محقوق تيممكن است شخص
  :زير است
  انقراض موقوف عليه و انتفاء هدف: گفتار اول

 مـن  عالم فرزندان وقف منزل نيا ديبگو نكهيا مثل، شود مي موقت هيعل موقوف بر وقفي گاه
و انقـراض   و يا در صورت انتفاء هدف شوند منقرض او عالم فرزنداني مدت از پس اگر، است

 هيـ رنظ» 2«بـاره  نيا در ست؟يچ فيتكل اين است كه، شود ميسوالي كه مطرح ، موقوف عليهم
  » صحت وقف«و نظريه» بطالن وقف«نظريه نظريه  :دارد وجود كلي

  .است» باطل«نظر اول اين است كه وقف از پايه و اساس : الف
 اعتقـاد  1يبرخليكن ، است »حيصح« وقف نگونهيا فقهاء اين است كه مشهوراما نظر: ب

 بـر  اش ورثـه  بـه  باشـد  رفتـه  ايـ دن از اگـر  و او بـه  موقوفه نيع، باشد زنده مالك اگر كه دارند
 از پـس   رايـ ز، گـردد  مـي  بر هيعل موقوف ورثه به موقوفه نيع، معتقدند 2ديگر يبرخ .گردد مي

 دليلـي  نچـو  كـه  دارد دليـل  بـه  نيـاز ، وي ملكيت به آن برگشت، واقف ملكيت از مال خروج
 رسـيد  خواهد عليهم موقوف ورثه به مال و، شود مياستصحاب  پيشين مالكيت ، نيست موجود

 واقـف  قصـد  بـه  امـور  نيا رايز، شود مي هيريخ امور صرف موقوفه نيع كه معتقدند 3يبرخ و
 نيع كه دارد اقتضاء حد اين تا باشد عام چه و باشد مي خاص چه وقف نكهيا ژهيبو، كترندينزد

 در واقـف  قصـد . شـود  مي ريتعب »ملك فك« به كه شود خارج او وسلطه واقف ملك از هموقوف
 توجـه  بـا  رسـد  مي بنظر كه شود مي هيريخ امور صرف لذا و است تقرب و ثواب كسب، وقف

 آيـين  اول ماده و 2/10/1363 مصوب اوقاف سازمان قانون »8« ماده و مدني قانون »91« ماده به
  . باشد ارجح و نزديكتر، واقف هدف و اجتماعي مصالح با نظر اين )1365مصوب(اجرايي نامه

كه  يمانند وقف بر كسان »منقطع وقف«كه  يهانيفق، خصوص انقراض موقوف عليهم  در
از  بعـض دربـاره    »وقـف « نيو همچن دانند يم» وقف«و از اقسام  »صحيح«را ، شوند يمنقرض م

، البتـه 4.داننـد  مـي » واقـف «  حبس شده را ملك نيع، »دو مورد« نيا در، شمرند يمنافع را نافذ م
وقـف  «و  »وقف مطلق منـافع « اي »وقف عام«و  »وقف خاص« انيم، تياز نظر ماه يقانون مدن

                                                                                                                                       
 ،76 ص  ،المتعلمـين  تبصـره   ،حلـي  عالمـه  و 154 ص  ،االسالم شرايع  ،حلي محقق و 65 ص  ،2 ج  ،الوسيله تحرير ،...ا روح  ،خميني -1
  194 ص  ،2 ج  ،الوثقي عروه ملحقات  ،يزدي طباطبايي  ،225 ص  ،1 ج  ،عهمالل شرح  ،ثاني شهيد 

   58 ص ،28 ج  ،جواهرالكالم در نجفي حسن محمد شيخ از نقل به و شيخ مفيد در مقنعه سرائر در ادريس ابن و تحرير در عالمه -2
  71 ص  ،1 ج  ،مدني حقوق  ،حسن سيد ،امامي -3
  309 ص، تحول نهاد وقف، انيكاتوز -4
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 اسـتفاده  يرا فقـط بـرا   يا انـه يرا، اگر مالـك ، مثال يبرااست؛ قائل نشده  كيتفك »بعض منافع
، »وقف«، فوت كند ستيباق انهينوز راكه ه يكرده باشد و آن نوجوان در زمان» وقف«، ينوجوان

  .گردد يآن منحل م يحقوق تيشخص و، يمنتف
 مـاران يب، مثـال  يبرا .گردد يمنتف، انجام شود نكهيبدون ا، است هدف  ممكن نكهيا گريد

اختراع گـردد كـه    يبوده فوت كنند و واكسن» هدف وقف«آن  يكه كشف دارو  يمبتال به مرض
  »وقـف  ءانتفا« زين يصورت نيدر چن رسد يشود؛ به نظر م يماريآن ب جاديبه طور كامل مانع از ا

 اي »عام« ديبا كند؛ بلكه يرا مشخص نم» وقف« تيوضع، هدف صرف، باره نيدر ا.محتمل است
 »2«بنـد   دوام و مطـابق  ايـ مشـخص گـردد تـا بتـوان در مـورد زوال      » وقف«بودن آن  »خاص«

   .نظر داد» به غرض واقف اقرب«آن به  ليتبد و قانون مدني »91«ماده
» وقف ليتبد«، ساختن سد اي ها ابانيخ  ضيبه تعر ازين رينظ ياجتماع هاي ضرورت يگاه

همانگونـه كـه در امـالك    ، صـورت   نيدر ا .كند يم جابيموقوفه را ا نيآن نسبت به ع انيو پا
نحـو   نيمـ وضع به ه زين »فاوقا«مورد  در، ستيمقررات مصوب ن تبعيت ازجز  يا چاره، آزاد

در ، آن باشـد  ريو نظـا  يكشـاورز  نيزمـ » موضوع وقـف «كه  يصورت در، نيهمچن.خواهد بود
گونه كه از ملك   و همان يتلق »ريبا«، به استناد مقررات مربوطه، كه بدون استفاده بماند يصورت
 هميموقـوف علـ    كـه  سـت ين يديترد، نيهمچن.افتيخواهد  ييرها زين» وقف«از  گردد يآزاد م

  1.كنند »اعراض«كه نسبت به موقوفه دارند  ياز حق انتفاع توانند يم والًاص
  مال موقوفه تلف: گفتار دوم

مصـون از    بـه اراده مالـك   يعنـ ي، آن حبس شود نياست كه ع» وقف« يمال گفته شده است كه
بـود از   داو موظـف خواهـ  ، تلف گـردد » واقف«موقوفه توسط  نيع  يوقت 2.انتقال و تلف گردد

 تيمالك، مورد نيدر ا .ديبرآ، وارد آورده است هميموقوف عل »انتفاع  حق«كه به  يارتعهده خس
 قـبالً ، موقوفه اگرچه، رايز، ستيمانع از مطالبه خسارت وارده ن، موقوفه  نسبت به» واقف« قبلي

تعلق گرفته و تلف موقوفـه منجـر بـه     هميحق انتفاع از آن به موقوف عل يول، شتهدا  به او تعلق
  شـان يبـه ضـرر ا   يو منتهـ  گـردد  يمنافع ممكن الحصول م ليممانعت از تحص ايمنافع   يتتفو
  »بـدل «دارنـد   فهيوظ، موقوفه را تلف كنند نيع زين هميموقوف عل اگر، نكهياقابل ذكر  .شود يم

 نكـه يا در .گـردد  تيـ محفوظ باشد و خواست او رعا» واقف« تيآن را فراهم كنند تا حق مالك
 وجـود  نظـر  اختالف گردد وقف ديبا مجدداً نكهيا يا اشدب مي وقف، خود به خود مزبور »بدل«

                                                                                                                                       
  24 ص، وقف از ديدگاه حقوق و قوانين، انينيام -1
 .68ص، 1ج، حقوق مدني، يامام و321ص ، تحول نهاد وقف، انيزكاتو -2
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 آن تلف با موقوفه مال تيوقف رايز، دوش وقف مجدداً ديبا، »مال بدل« كه معتقدند 1يبرخ ؛دارد
 »791« مـاده  از اسـتفاده  بـا  2يبرخـ  اما. دارد ديجد وقف به ازين ديجد مال و است رفته نيب از

 شـخص  يـا  راهـن  خـود  عمـل  واسـطه  به مرهونه نيع اگر«: است داشته مقرر كهي مدن قانون
 اعتقـاد . »بـود  خواهـد  رهـن  مزبـور  بدل و بدهد را نآ بدل، بايد تلف كننده شود تلفي گريد

 مصالح و وقف طيشرا با نظر نيا و دارد ادامه ديجد مال در موقوفهي حقوق تيشخص كه دارند
  .ديننماي اقدام آن وقف به نسبت شخص بسا هچ رايز، است تر مناسب موقوفهي عموم

 مانند، ندارد را نظر مورد صالحيت انتفاعي ول است رفتهن نيب ازي بكل موقوفه مالي گاه
ي باق را وقف، 3يبرخ صورت نيا در، است استفاده قابل نآ چوب ده وليش خشك كهي درخت
 مثـل ، گـردد  مـي  باطل فقو، دبرو نيب ازي ضمن يا حيصر طياگرشرا اند گفته، يبرخ و دانند مي
ـ ، گردد مي وقف آن وهيم از استفادهي برا درخت شده ديق نكهيا  يبخصوصـ  منفعـت  اگـر  كنيل

  4.استي باق خود حال به وقف نبوده واقف نظر مورد
 بيع وقف: گفتار سوم

  حـق ، شود كه آيا واقف يا متولي و يا حاكم و يـا ديگـري   اين مطلب بررسي مي، »بيع وقف«در
تحـت چـه شـرايطي و    ، ين موقوفه را دارند يا خير؟و اگر فروش موقوفه مجاز اسـت فروش ع
» عدم جواز بيـع «، آيد بايد اين بيع واقع شود؟ آنچه از فتاوي علماي اسالم به دست مي  چگونه

فـروش و نقـل امـوال    «: فرماينـد  در همين مـورد مـي  )ره(»حضرت امام خميني«است؛ از جمله 
، جـايز نيسـت  )شـده   كه بر عناوين عمومي مانند فقـرا وقـف   وقف خاص و وقف عامي(وقفي
رسـيده    »وقـف «در منـع بيـع   )ع(را جايز ندانسته و رواياتي هم از ائمه اطهار» وقف«بيع ، شارع
  5.است

  »بيـع وقـف  «، اخـتالف بـروز نمايـد   » موقوف عليهم«درصورتيكه بين » وقف خاص«در 
در صورتيكه ميـان افـرادي كـه    «: فرمايند يدر اين مورد م)ره(»حضرت امام خميني«.جايز است

موجـب تلـف   ، شده است اختالف شديد درگيرد كه بقاي آن به همـان حـال    مال بر آنان وقف
تـوان آن را   حـال مـي   در اين، شود اختالف حل نمي، شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن
، آن به پول وقف ممكن مگر آنكه خريدن مالي مشابه.فروخت و پولش را ميان آنان تقسيم كرد
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  1.»پذير باشد و يا تبديل و نقل امكان
فتـوا بـر عـدم    ، اكثـر علمـا  ، چون عوايدش متعلق به گروه خاصي نيست» وقف عام«در 

مرحوم سيد كاظم طباطبـايي  «.حتي اگر وقف در معرض خرابي باشد، اند داده» وقف  بيع«جواز 
قائل نيسـت و در شـرايط   » خاص«و » عام«فرقي بين ، برخالف ساير فقهاء از جهت بيع» يزدي
   2.داند را نيز جايز مي» وقف عام«بيع ، خاص

شود  مشاهده مي هايي تفاوت، فقهاء از ماهيت و آثار آن نيز در طي قرون هاي در برداشت
قانون مدني را نيز متاثر سـاخته  ، »احكام وقف«حقوقدانان از  هاي و اين تفاوت آراء و برداشت

مگر در مـوردي كـه بـين     ، بيع مال وقف صحيح نيست«: قانون مدني» 349«اده مطابق م 3.است
يـا منجـر بـه خرابـي مـال       ، به نحوي كه بيم خونريزي رود، موقوف عليهم توليد اختالف شود

بيع وقف در صورتي كه خراب شـود يـا   «: قانون مدني» 88«همچنين طبق ماده . »موقوفه گردد
در صـورتي  ، گردد به طوري كه انتفـاع از آن ممكـن نباشـد   خوف آن باشد كه منجر به خرابي 

اگر قسمتي از مـال  » .جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران ان حاضر نشود
بتوان از ضرر اقتصادي اجتناب كـرد بايـد بـه    ، موقوفه خراب شده و فقط با فروش آن قسمت

هرگاه بعـض موقوفـه خـراب يـا     «: انون مدنيق» 89«مطابق ماده . فروش همان اندازه اكتفا كرد
، شـود  همان بعض فروختـه مـي  ، مشرف به خرابي گردد بطوري كه از انتفاع از آن ممكن نباشد

در ايـن صـورت   ، سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي مانده است بشود، مگر اينكه خرابي بعض
  :را فروخت توان مال موقوفه بنابراين در اين موارد مي» .شود تمام فروخته مي

در اين صورت حسب خواسته واقـف و در راه مـورد   ، ـ مال موقوفه خراب شده باشد1
البته در صورتي كه تعمير مال موقوفه يا بازگرداندن آن به وضع سـابق  ، گردد نظر او مصرف مي

  . ممكن نباشد يا كسي حاضر به تعمير آن نشود
تلـف  «مال موقوفه برود كه آن را  ـ در نتيجه اختالف بين موقوف عليهم احتمال خرابي2
در اين حالت خرابـي بايـد عرفـاً احتـراز     ، است» تلف حقيقي«اند كه در مقابل  ناميده» تقديري

  . ناپذير باشد و بيم خرابي هم معقول و متعارف باشد
» بـدل «ـ بيم خونريزي و درگيري بين موقوف عليه؛ حاصل فروش بـه موقوفـه جديـد    3

. شود و عين آن بدل به صورت وقف اسـت  اي موقوف عليهم تسهيل ميشود كه منافع آن بر مي
عين موقوفـه در مـورد جـواز اقـرب بـه غـرض واقـف تبـديل         «: قانون مدني» 90«مطابق ماده 
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 بـه  موقوفـه  نيعـ  فروختن منظور كه نديگو موقوفه نيع »استبدال« و »ابدال« نآ به كه »شود مي
 »واقـف  غـرض « بـه  ديـ با، شـود  مـي خريده  چهآن .است آني جا بهي گريد ملك ديخر منظور
 و غـرض بـه   كيـ نزدي ستيبا كه برند مي بكار را »احسن به ليتبد« عنواني برخ .باشد كترينزد

 نامـه  نيـي آ» 23« مـاده  در اسـت  ريذپ ناامك خاص طيشرا با تهبال كه ميكن ريتعب را واقف هدف
ـ « طرف از دهنينما كه سازمان سرپرست به اجازه نيا، اوقاف قانونيي اجرا  و اسـت » هيـ فقي ول
 قابـل  ريغ كه است اي موقوفه مال از بهتر معموالً مال نيا. است شده داده خاصي طيشرا تحت

 نخواهـد  است شده استفاده قابل ريغ اكنون كه هياول مال از بهتر، ضرورتاً اما، است شده استفاده
   .بود

  حق شفعه در وقف: گفتار چهارم
 و باشد مشترك نفر دو نيبي ميتقس قابلمنقول  ريغ مال هرگاه«: يمدن قانون» 808« ماده مطابق

 حـق  گـر يد كيشـر ، كنـد  منتقل لثيثا شخص به عيب قصد به را خود حصه، كيشر دو ازي يك
را حـق   حـق  نيـ ا كنـد  تملك را عهيمب حصه و بدهد او به است دادهي مشتر كه راي متيق دارد
 را خـود  سـهم ، يمشـاع  مالـك  دو ازي يكـ  اگـر  حـال  .»نديگو مي عيشف را آن صاحب و عهفش

 مـورد ، داريـ خر به ثمن پرداخت با تواند مي گريد كيشر، دينما وقف را آن داريخر و بفروشد
 عقـد  از قبـل ي يعنـ  عيب عقد لهيبوس عيشف حق رايز، دينما تملك، است شده وقف را كه معامله
 ثابـت  حـق  زوال موجـب  تواند نمي، رموخَ وقف عقد و است گرفته تعلق معامله مورد به وقف
 خصـوص  نيا در زيني مدن قانون» 816« ماده .شود مي باطل وقف، شفعه اخذ با لذا گردد سابق
 به نسبت عيب عقد از بعد و آن از قبلي مشتر كه را معامله هر، شفعه به اخذ«: است داشته مقرر
 و 1،ديـ نما مـي  باطـل  زآغـا  از را وقـف  شـفعه  به اخذ .»دينما مي باطل، باشد ودهمن شفعه مورد
 بـه  و رديـ گ نمـي  تعلق هميعل موقوف به شفعه به اخذ زمان تا وقف زمان از ملك منافع نيبنابرا
 جـاد يا شـفعه  بـه  اخـذ  زمالن از عيشف تيمالك رايز، استي مشتر به متعلق، وقف بطالن علت
ي مـدن  قـانون » 819« مـاده  قمطاب2.اند دانسته عيشف به متعلق را منافع نياي برخ معذلك، شود مي

 منفصـل  كـه ي صورت در شود مي حاصل عيمب در شفعه به اخذ از قبل كهي تائامن« :دارد ميمقرر 
 كه رايي بنا تواند ميي رتشمي ول است عيشف مال باشد متصل كهي صوت در وي مشتر مال باشد
 .»كند علق كاشته كه راي درخت يا كرده

نبايـد  انگاشته شود و   دهيناد نبايد، و مكان زمان اتيمقتض، در پايان بايد خاطر نشان كرد
 يبعنـوان مـانع  ، آن ياز انعقاد و اجرا ياست با گذشت مدت يكه از عوامل رفاه اجتماع» وقف«
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  1.گردد يكشور تلق يو اجتماع يمربوط به توسعه اقتصاد هاي طرح يبر سر راه اجرا
ا وجـود دارد بـه چشـم    مـ  نيكه در قوان ييبه معنا» وقف«، يياروپا يدر كشورها اگرچه

 ربـاز ياز د، ابـد ياختصـاص   ريـ خ يآن به هدفها ييكه دارا يسازمان جاديفكر ا ي؛ ولخورد ينم
 يامور اجتماع در يسهم بزرگ، در غالب كشورها هيريخ يادهاياكنون بن وجود داشته است و هم

 اديـ ماننـد بن : از آنهـا در جهـان پـرآوازه اسـت     يبه عهده دارند و نام برخ يو اقتصاد ياسيو س
   2.»كايآمر«در  »راكفلر«و  »فورد« يادهايو بن »سوئد«در  »نوبل«

مـورد   اديـ بن سيبه تاس يكيتمل تيوص اياز راه هبه  تواند يم» واقف«، »حقوق فرانسه«در
بـه مصـرف مـورد نظـر اختصـاص دهـد و بـه          است ليآنچه را ما تواند يمالك م. نظر بپردازد

و  ابـد ي يتحقـق مـ   هيـ ريخ اديبن، پس نياز ا. ببخشد، دانسته ديفم يكه از نظر اجتماع يتيشخص
مسـتقل   يحقـوق  يو زنـدگ  شـود  يمحسوب م يشخص حقوق، ييبه آن دارا افتهياموال انتقال 

طور معمول بـه   به ادهايبن كه نينخست ا: روست روبه يراه با مانع عمل نيا مودنيپ يول. ابدي يم
خـود   يياز دارا يمهم شبخ اياز تمام ، اتيدر زمان ح ديدارند و مؤسس با ازيفراوان ن هيسرما

احتمـال دارد   نكـه يا گريد. كنند يم زيطور متعارف اشخاص از آن پره كه به يمحروم بماند؛ كار
حادثـه هبـه را باطـل     نيـ ا. فوت كند، اديبن به  تيشخص يفرمان اعطا لياز تحص شيمؤسس پ

   3.زدير يطرح شده را درهم م يها و نقشه سازد يم
از  يا شـده اسـت كـه مجموعـه     رفتـه يپذ) يقانون مدن 89تا 80مواد ( »حقوق آلمان«در 

 يشـود و زنـدگ   يمسـتقل  يـي ممكن اسـت دارا ، نيبه هدف مع افتنياختصاص  ليبه دل، اموال
 كيـ  جـاد يا يكـه بـرا   انـد  رفتـه يپذ يبه آسان يحقوقدانان آلمان. خود را آغاز كند ژهيو يحقوق

  .شود كيمؤسس به شخص موجود تمل ييندارد كه دارا يضرورت چيه ياجتماع ديمؤسسه مف
است؛ چـرا كـه    كيبه هم نزد اريبس رانيدر حقوق آلمان و ا» وقف«مفهوم ، بيترت نيبد
، نيـ با وجود ا. تعلق ندارد يشخص چياموال به ه نياست و ا »اصالت اموال«بر  هيتك، در هردو

موكـول بـه اذن دولـت     زيـ در آلمان ن» وقف« يبرا يحقوق تيوجود شخص، ازيامت نيا قابلدر م
و » وقـف «، از جانب مالـك آن  يكه مال نيندارد و هم يديق نيكه حقوق ما چن يدر حال، است

  . مستقل است يا خود مؤسسه، داده شد هميبه تصرف موقوف عل
                                                                                                                                       

از صـفحه  ( 22و21شـماره   - 1379-1378زمسـتان و بهـار    ،مجله نقد و نظر، آن ندهيآ يتحول نهاد وقف و دورنما، ناصر، انيكاتوز -1
  )331تا  307

اسـت و   نيبه هدف مع از اموال يا اختصاص دادن توده، عام يبه معن: عام و خاص به كار رفته است يبه دو معن) Foundation( ،واژه -2
 ريخ يشده به منظور تحقق هدفها جاديا يحقوق تيشخص، خاص يدر معن يول. است ريخ يادهايبن جادياست كه اثر آن ا يناظر به تصرف

 )1413 ش، 4 ج، يدروس حقوق مدن، )Breton(، و برتون مازو: ك.ر(: و احسان است
، و انجمنهـا  يمـدن  هـاي  شـركت  ليبدون كسب اذن دولـت و از راه تشـك   توان يم ايباره كه آ نيدر ا، به اضافه. 570 ص ،همان ،مازو -3
   .اند به آن پاسخ داده ييقضا هيشده است كه طرفداران رو ياديز يرادهايا  ؟را به وجود آورد هيريخ يادهايبن
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آسـتان قـدس    ياسـالم  هـاي  پـژوهش  اديـ بن، مشـهد ، نيحقوق و قوان دگاهيوقف از د، محمد، مدرس انينيام -6

  1385. يرضو
  1380، انتشارات مجد، حقوق مدني، محمد، )عبده(بروجردي  -7
 ،2ج، )ديـ نفر از مراجع تقل زدهيس يمطابق با فتاوا(المسائل مراجع حيتوض، محمد حسن، ينيخم يهاشم يبن -8
   1384، يدفتر انتشارات اسالم، قم
  1390، انتشارات دانشگاه امام صادق، حقوق تعهدات و قراردادها، حميد، بهرامي احمدي -9

 1386، انتشارات نگاه بينه، تهران، يدعاوي مالي و غير مال، بهرام، بهرامي -10
  1387، گنج دانش انتشارات، تأثير اراده در حقوق مدني، جعفري لنگرودي -11
 1388، انتشارات گنج دانش، تهران، حقوق اموال، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -12
  1382، گنج دانش، مجموعه محشي از قانون مدني، محمدجعفر، جعفري لنگرودي -13
  1378، تهران، كتابخانه گنج دانش، ترمينولوژى حقوق، محمد جعفر، ي لنگروديجعفر -14
  1378، گنج دانش، جلد اول، حقوق ثبت، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -15
 اديـ بن، مشـهد ، ياقتصـاد اسـالم   ييو نقش آن در شـكوفا  يوقف در فقه اسالم، حسن محمد، يزدي يحائر -16

   1380، يآستان قدس رضو ياسالم هاي پژوهش
  1387، ميزان، تهران، بر حقوق مالكيت معنوي اي مقدمه، سيد حسن، حسيني -17
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 1385، ميزان، تهران، حقوق اختراعات، سيد حسن، حسيني -19
  1387، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي، تهران، مباني مالكيت فكري، محمود، نياحكمت  - 20
 1391، انتشارات جنگل، تهران، ق اموال و مالكيتحقو، مهراب، داراب پور -21
  1386، سبز رهيانتشارات دا. انهياب. رانيهفت رخ فرخ ا. نيفرز، انييرضا -22
  .1387، انتشارات خرسندي، 2عقود معين ، حقوق مدني، حسن، پيك ره -23
 1388، انتشارات سمت، حقوق مالكيت ادبي و هنري، ستار، زركالم -24
  1387، انتشارات ميزان، تهران، 1ج ، الملل خصوصي حقوق بين، مودمح، سلجوقي -25
  1375، انتشارات طه، قزوين، حقوق مدني، سيد علي، شايگان -26
گروه تحقيقات (قضائيه  مركز تحقيقات فقهي قوه بندي شده بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان، سعيد، شريعتي -27

 )حقوق خصوصي
 1386، نشر دادگستر، تهران، اراضي ملي شده نظام حقوقي، احمد، شمس -28
  1382، سمت، تهران، حقوق مالكيت بر عالئم تجاري و صنعتي، عبدالحميد، شمس -29
  1381، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، جلداول، آيين دادرسي مدني، شمس عبداهللا -30
  1374، و فرهنگيشركت انتشارات علمي ، تهران، ترجمه نهج البالغه، سيد جعفر، شهيدي -31
  1387، انتشارات مجد، 3حقوق مدني ، مهدي، شهيدي -32
  1377، حقوقدان، تهران، سقوط تعهدات، مهدي، شهيدي -33
  1385، انتشارات مجد، مجموعه مقاالت حقوقي، مهدي، شهيدي -34
  1385، انتشارات صائن، تهران، بر فرهنگ وقف اي مقدمه، احمد، گلدر يصادق -35
  1387، انتشارات مجد، تهران، آيين نگارش آراءقضايي، محمد، دصالحي را -36
  1387، ننشر ميزا، 2ج، استفتائات قضايي،، يوسف، صانعي -37
  1385، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، حكم و تكليف، حق، ...ا سيف، صرامي -38
  1389، ميزان، تهران، 1ج ، دورة مقدمات حقوق مدني، حسين، صفائي -39
  1387، سمت، )اشخاص و محجورين(حقوق مدني ، سيد مرتضي، زاده قاسمو   سيد حسين، ييصفا -40
  ، مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، سيدحسين، صفايي -41

  1375، ميزان، تهران، مقاالتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي
   1381سال ، انتشارات سپهر، تهران، فارسي-اصر عربيفرهنگ مع، قيم، عبدالنبي -42
، مجموعه مقاالت فارسي مجمع بررسي اقتصاد اسـالمي ، حق مالكيت و حدود آن، عباسعلي، عميد زنجاني -43

  1369، آستان رضوي، مشهد
  1363، اميركبير انتشارات، جلد دوم، عميد فارسي فرهنگ، حسن، عميد -44
  1397، هيات نشر معارف اسالمي، هاي انساني ر فلسفي اخالق از نظر همزيستي و ارزشگفتا، محمد تقي، فلسفي - 45
  1391سال ، نشر دادگستر، تهران، وصيت وارث) حق شفعه(حقوق مدني  ، سيد مرتضي، قاسم زاده -46
  1383، ميزان، تهران، اموال و مالكيت، دوره مقدماتي حقوق مدني، كاتوزيان ناصر -47
  1376، نشر دادگستر، تهران، ارث، اصرن، كاتوزيان -48
  1376، شركت انتشار، 4.ج، عقود معين، حقوق مدني، ناصر، كاتوزيان -49
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  1387، نشر ميزان، تهران، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ناصر، كاتوزيان -50
 1385.انتشار شركت سهامي، تهران، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ناصر، كاتوزيان -51
اداره كل حج و اوقـاف و  ، احمد، گلدر يصادق: مترجم، 3ج  ،وقف در شريعت اسالم، ديمحمد عب ،يسيكب -52

  1364، استان مازندران هيريامور خ
 1381، سمت، تهران، 2ج ، 2بخش مدني ، قواعد فقه، سيد مصطفي، محقق داماد -53
  1381 پاييز، تهران دانشگاه انتشارات، فقه اصول يا ياسالم حقوق استنباط مباني، ابوالحسن، محمدي -54
 1381، تهران دانشگاه انتشارات، فقه اصول، ابوالحسن، محمدي -55
 1390سال ، نشر پايدار، ج اول، حقوق مدني، سيد جالل الدين، مدني -56
 1386، انتشارات سمت، تهران، حقوق ارث، حسين، مصلحي عراقي -57
    1378 .انتشارات صدرا ، تهران، عه آثارمجمو، مرتضي، مطهري -58
   1375، صدرا: تهران، سيري در نهج البالغه، مرتضي، مطهري -59
  ق .هـ1403، قم، خيام، مستند تحرير الوسيله، احمد، مطهري -60
  ش.هـ1368، انتشارات صدرا، نظرى به اقتصاد اسالمى، مرتضي، مطهري -61
  ، ش.هـ1363، تهران، شارات اميركبيرانت، 3ج، فرهنگ فارسى، محمد، معين -62
  1380، انتشارات دار الكتب االسالميه، تهران، تفسير نمونه، ناصر، مكارم شيرازي -63
  1377 ،دارالكتب االسالمي، تهران ،1ج ، برگزيده تفسير نمونه، ناصر، مكارم شيرازي -64
  1388، تهران، ه فرهنگ وانديشه اسالميپژوهشگا، مباني حقوق بشر از ديدگاه اسالم، سيد علي، ميرموسوي - 65
  1370، انتشارات اطالعات، تهران، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسالم و ايران، حسين، مهرپور -66
 1382، نشر دادگستر، تهران، مالكيت خصوصي در اسالم، علي احمد، ميانجي -67
  1385، ننشر ميزا، 2ج، فرهنگ حقوق مالكيت معنوي، سيد حسن، مير حسيني -68
   1385، ميزان، تهران، حقوق اختراعات، سيد حسن، حسينيمير -69
  1380، يانتشارات بهنام، تهران، و مقررات اوقاف نيمجموعه قوان يمحش، رضايعل، ييرزايم -70
، فصلنامه علمي پژوهشي دانشـور ، حقوق حيوانات از ديدگاه قرآن و احاديث، محمد، رباني، عليرضا، نائيني -71

  1378، دانشگاه شاهد، تمسال هف
ـ  شيمجموعه مقـاالت همـا  ، عهيش يفقها يفروش وقف در فتاوا، محسن ديس، يمانينر -72 وقـف   يالمللـ  نيب

  1387اصفهان، يوتمدن اسالم
   1382، كتابخانه گنج دانش، تهران، 8حقوق مدني ، عباس، خواجه پيري پرويز و، نوين -73
  ها مقاالت وپايان نامه): دوم
، 1385بهـار وتابسـتان  ، 11سال، نداي صادق، )ع(حقوق شهروندي از ديدگاه حضرت علي، مريم، ابابن تر -74

  42و41شماره 
 رانيا يمدن موقوفه در حقوق عيلزوم انطباق موارد جواز ب، 1385، عبداهللا، انيرض، ديحم، يآباد يعل يابهر -75

  80دفتر ، ها يمجموعه مقاالت و بررس، يبا فقه اسالم
مـال موقوفـه در فقـه     تيـ مالك تيوقف و وضع تيمفهوم و ماه، عبداهللا، انيرض، ديحم، يآباد يعل يابهر -76
  1385، 80دفتر ، ها يمجموعه مقاالت و بررس، رانيا يو حقوق مدن هيامام
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، پايان نامه فوق ليسـانس ، و سكنى  رقبى،  بررسى عقد حق انتفاع در رابطه با عمرى، احمد حاجى محمدپور -77
  1369سال تحصيلى ، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، وق خصوصىرشته حق

نامـه كارشناسـي ارشـد حقـوق      پايـان ، ها و مراتع و رسـيدگي بـه آن   دعاوي راجع به جنگل، حسن، اسدي -78
  1390خرداد، دانشگاه پيام نور، با راهنمايي  عبداهللا شمس، خصوصي

پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشـگاه  ، انتقال حقوق مالكيت معنوي، اميري -79
   1385، عالمه طباطبايي

  3شماره  ،1381پاييز ، )يفارس( تيفقه اهل ب ،سيد علي رضا ،حائري -80
 اديـ بن، مشـهد ، ياقتصـاد اسـالم   ييو نقش آن در شـكوفا  يوقف در فقه اسالم، حسن محمد، يزدي يحائر -81

   1380، ين قدس رضوآستا ياسالم هاي پژوهش
  59و 58شماره ، فقه اهل بيت، لقطه ومجهول المالك، سيد كاظم، حائري -82
، مالك تمييز انفال و نسبت آن بـا سـاير عنـاوين مالكيـت عمـومي     ، محمد حسن و مجيد نجار زاده، حبيبي -83

  15شماره ، سال ششم، فصلنامه حقوق خصوصي
تيـر  ، دوره دوم، 48سال ، مجله كانون وكالء، يد و اماره تصرفجستاري در قاعده ، مرتضي، حسيني طرقي -84

  1384، ومرداد
  1388، فقه و اصول 3نامه سطح  انيپا، نواب يمدرسه عال، مشهد، موقوفات تيوضع رييتغ، حسن، يدرج -85
   41شماره ، 1381زمستان ، حقوقي دادگستري نشريه، پايان وقف، سيد محمد زمان، ياباريدر -86
  53شماره ، معرفت مجله، آن تيتثب يو راهبردها تيحقوق مالك ،محمد كاظم ديس، يرجائ -87
فصـلنامه  ، اچاق مواد مخدر و جرايم مربوط بـه آن مباني فقهي حرمت استعمال و ق، محمد جواد، سلمانپور -88

   35شماره ، فقه اهل بيت فارسي
  فصلنامه اول، انتشارات مدرسه عالي شهيد مطهري، حق التاليف در فقه تطبيقي مجله رهنمون، شفايي -89
ـ آرا و نظر يقيو تطب  يا سهيمقا يبررس(  در فقه و حقوق  وقف، محمد رضا، يعطائ -90 ، )يالممـذاهب اسـ    اتي

   45شماره ، 1383بهار ، دانيجاو راثيمجله وقف م
  بي تا ، پايان نامه دكتراي دانشگاه تهران، بررسي حقوق حيوانات در اسالم و قوانين روز، حسين، فريدوني -91
  ق.ه1397، هيات نشر معارف اسالمي، هاي انساني گفتار فلسفي اخالق از نظر همزيستي و ارزش، محمد تقي، فلسفي - 92
 يموقوفه با واقف و آثار آن قبل و بعد از زوال وقف در حقوق مدن نينحوه ارتباط ع ليتحل، احد، زاده يقل -93
 89شماره  ،ها يو بررس مقاالت، رانيا

 - 1379-1378زمسـتان و بهـار    ،مجله نقد و نظـر ، آن ندهيآ يتحول نهاد وقف و دورنما، ناصر، انيكاتوز -94
   22و21شماره 

  وقف نقود و شرايط موقوفه، بررسي تطبيقي تعريف وقف، ولي اهللا، فر ملكوتي -95
، فصلنامه علمي پژوهشي دانشـور ، حقوق حيوانات از ديدگاه قرآن و احاديث، محمد، رباني، عليرضا، نائيني -96

  1378، دانشگاه شاهد، سال هفتم
 40شماره ، ت حقوقيتحقيقا، تناسب اصولي دليل تصرف در اثبات مالكيت، فريدون، نهريني -97
، مجلـه انديشـه تقريـب   ، آثار حقوقي واگذاري عضو انسان مرده يا مبتال به مرگ مغـزي ، ميرسجاد، هاشمي -98

   5شماره ، 1385زمستان 
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  منابع فقهي و عربي): ب
 ق1416، حزم، دارامير، بيروت، المسؤليه الجسديه في االسالم، عبداهللا، ابراهيم موسي -99

 ق.هـ1405، ش.هـ1363، قم، نشر ادب حوزه، 11ج، لسان العرب ،ابن منظور -100
  1399، قم، شرح ارشاد االذهان يمجمع الفائده و البرهان ف، )يليمحقق اردب( احمد، يلياردب -101
، قـم ، الطبعـه االولـي  ، 1ج ، حاشيه كتاب المكاسب، محمد حسين، )كمپاني(الغروي االصفهاني ، اصفهاني -102

  ، ق 1425، پايه دانش
 ق.ه، 1385، نجف، انتشارات مرتضويه، وسيله النجاه، سيد ابوالحسن، اصفهاني -103
  ق.ه1417، 4ج، يموسسه الهاد، قم، المكاسب، يمرتض، يانصار -104
  ق.ه 1419. 4ج، ينشر الهاد، قم، هيالقواعد الفقه، محمد حسن، يبجنورد -105
  ق.ه 1405، 22ج ، نيمدرس جامعه، قم، يروانيا يمحمدتق قيتحق، هالحدائق الناضر، وسفي، يبحران -106
، دارالوفـاء ، قـاهره ، الحريه االقتصاديه في االسالم و اثرها فـي التنميهـه  ، سعيد، محمد و ابوالفتوح، بسيوني -107

  ق. ه 1408
، 2ج ، الطبعـه االولـي  ، القواعد االصـوليه و الفقهيـه  ، )شارك و اشرف علي المشروع(محمدعلي ، تسخيري -108

  1425، المجمع العالمي بين المذاهب االسالميه: هرانت
 ق 1403، مجمع الفكر االسالمي: قم، الطبعه الثانيه، جلد اول، فقه العقود، سيد كاظم، حائري -109
دار احيـاء لتـراث   ، بيـروت ، 8ج، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشـريعه ، محمد بن حسن، حر عاملي -110

  1403، العربي
ـ اصـغر مروار  يعلـ  قيبه تحق، شرح قواعد العالمه يمفتاح الكرامه ف،، محمد جواد ديس، يعامل ينيحس -111 ، دي

  ق. هـ1418، 18ج، دار التراث، روتيب
  1417، موسسه نشر اسالمي، قم، مير عبد الفتاح، اي حسيني مراغه -112
  ق . هـ1417، صادق مؤسسه امام، قم، يبهادر ميابراه قيتحق، النزوع هيغن، زهره ابن، يحلب -113
  ق. هـ1405، الشهداء ديمؤسسه س، قم، عيالجامع للشرا، ديبن سع ييحي، يحل -114
  ق. هـ1387، 2و1ج، نا بي، قم، الفوائد ضاحيا، )نيفخر المحقق( محمدبن حسن ، يحل -115
  تا بي، 1ج، السالم هميعل تيمؤسسه آل الب، مشهد، راالحكاميتحر، محمدبن حسن، يحل -116
  تا بي، 2ج ، هيمكتبه المرتضو، جا بي، تذكره الفقهاء، وسفيمحمدبن حسن بن ، يحل -117
  داراالضوا، بيروت، في مسائل الحالل و الحرام  شرايع االسالم، ابوالقاسم، حلي -118
    ه1411، 3ج، يمؤسسهالنشراالسالم، قم، المهذب البارع، احمدبن محمدبن فهد، يحل -119
  ق . ه 1410، مؤسسه بعثت، تهران،  هيفقه االمام يمختصر النافع ف، ) يمحقق حل(جعفربن حسن ، يحل -120
صـادق   ديسـ  قيـ بـا تعل ، مسائل الحـرام والحـالل   ياالسالم ف عيشرا، )يمحقق حل(جعفربن حسن ، يحل -121
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مؤسســه ، قــم، معرفــه الحــالل والحــرام يقواعــداالحكام فــ، )يعالمــه حلــ( وســفيحســن بــن ، يحلــ -123
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