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 به نام خدا

 جلسه اول

 به دو قسمت كلي قابل تقسيم است: 2بحث درس مدني 

 حقوقي نسبت به اموالروابط  -2 اموال  -1

 هاي اموالتقسيم -4اوصاف مال  -3الفاظ مرتبط با مال  -2تعريف مال  -1اموال: 

 حق ارتفاق -3وقف حق انتفاع و  -2حق مالكيت  -1: حقوقي نسبت به اموالروابط 

 تعريف مال مال و

شود* شود )م   ا *)ي( در اعالل به )ا( تبديل ميتعريف و معناي لغوي مال: از خود كلمه برداشت مي(1

 گويند كه انسان به آن تمايل دارد.ي اصلي مال از ميل است و به اين خاطر مال ميل(پس ريشه

كند. ل ميذآدم در ازاي آن مال ب مال: مال آن چيزي است كه ازائهل بذمعناي اصطالحي مال: المال ما يب(2

)يعني چيزي كه بابت آن حاضر به پول دادن است( ولي كامل نيست و در منطق تعريف به دور است و كامل 

 نيست.

 به يک گروه خاص مرتبط است ،دامداران وقتي ميگويند مال منظورشان از مال همان دام است 

 يعني شناسايي يک چيز از طريق اوصاف آن. هاي تعريف مال، تعريف به وصف است: يكي از راه

 چيزي است كه منفعت عقاليي و مشروع داشته باشد.  -1اوصاف مال: 

 چيزي است كه قابل اختصاص باشد. -2       

 چيزي است كه ارزش اقتصادي داشته باشد. -3      
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ل اختصاص و ارزش و چيزي قابل داد و ستد است كه قاب مال آن چيزي است كه قابل داد و ستد باشد

 اقتصادي داشته باشد.

 منفعت عقاليي و مشروع داشته باشد:( 1

  ي: قانونLegalي حقوق: مشروع: چيزي كه شرعاً ممنوع نيست، در حوزه

ي حقوق مشروع يعني مشروع در حقوق: بحث در مورد حرام و مكروه و مباح و مستحب نيست و در حوزه

 قانوني و نامشروع غيرقانوني.

مخدر مال نيست: منفعت مشروع ندارد. فايده دارد ولي صرف منفعت مورد نظر ما نيست منفعتي مورد  مواد

 مشروع )قانوني( باشد. -2عقاليي باشد  -1نظر ماست كه دو مشخصه داشته باشد:

 دارد: عرف و هنجار هاي جامعهمنفعت در بعضي وقتها بستگي به 

مانند يک عكس قديمي خانوادگي. يعني  .گاهي شخصي و نوعي استمنفعت  عقاليي بودن يعني گاهي

 .و نه براي عموم مردم داردخاصي منفعت عقاليي براي شخص 

 منفعت مواد مخدر براي يک البراتور داروسازي باشد  يممكن است شخص هم منفعت مشروع

ماليت  توان يک شيشه شراب را زد و شكست؟ خير شيشهشراب براي مسلمان مشروع نيست ولي آيا مي

 براي مسلمانانرا اگر ريخت ايرادي ندارد زيرا كه شراب دارد و حق شكستن شيشه را ندارد ولي شراب 

 ندارد و مال نيست. منفعت عقاليي و مشروع

گوئيم كه بين اين دو حال اگر منفعت عقاليي داشته باشد ولي مشروع نباشد مانند مواد مخدر براي معتاد مي

 عقاليي و مشروع؛ يعني اين منفعت عقاليي بايد مورد احترام قانون باشد.)واو( است يعني منفعت 

 قابل اختصاص باشد:( 2
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 ي زمين منفعت عقاليي دارد؟ منفعت مشروع دارد؟سوال: آيا اكسيژن موجود در كره

 نور خورشيد؟ منفعت عقاليي دارند. قابل استفاده و منفعت عقاليي دارد.

است؟ آيا قابل اختصاص است؟ آيا آبهاي زمين قابل اختصاص  نرشيد مال متواند بگويد كه خوآيا كسي مي

دارد هيچ شكي نيست ولي آيا قابل اختصاص وجود در اينكه منفعت عقاليي و مشروع  در اين موارداست؟ 

 است؟ 

 كند.قابل اختصاص نيستند. اگر قابل اختصاص شد ماليت پيدا مي -خير

همان آب را از كنار اقيانوس يت ندارد و قابل اختصاص نيست ولي اگر كسي مثالً: آب اقيانوس كنار دريا مال

 آورد و براي كساني كه آكواريوم آب شور دارند فروخت منفعت عقاليي و قابل اختصاص بودن را دارد.

 شده است. يچرا؟ چون اينجا هم منفعت عقاليي و مشروع دارد و هم آن مقدار آب اختصاص

گويد اگر ولي همسايه مي د داردكه يک ساختمان ده طبقه بساز اينكه شهرداري حقطبق مجوز  شخصيمثالً: 

سازم يعني گيرم و نميگويد من با تو معامله مي كنم، پول ميگيرد و اين شخص ميي مرا ميساختي نور خانه

 فروشد.اين شخص را مي به آن نوري كه طبق مجوز شهرداري اختصاص يافته

افتد و يک غواص ديگر كه دو شود و گير مييک قواصي با كپسول خالي وارد دريا ميمثالً در مورد هوا: 

 شود مال.شود و ميارزش بيرون در زير دريا قابل اختصاص ميكپسول دارد و اينجا هواي بي

 دراينجا بين اختصاص و قابليت اختصاص تفاوت قايل ميشويم

وع دارد،قابليت اختصاص دارد اما اختصاص ماهي كه در دريا شنا ميكند منفعت عقاليي و مشر-

 صيد بشود و آن قابليت از حالت بالقوه به بالفعل تبديل شود كه  ندارد.تازماني

 ( داراي ارزش اقتصادي باشد.3
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ها ممكن است كه يک چيزي منفعت عقاليي و مشروع داشته باشد ولي ارزش اقتصادي حال بعضي وقت

قابل اختصاص هست ولي ارزش  منفعت عقاليي دارد  ف آبادنداشته باشد مثالً دو مشت خاك نج

 اقتصادي ندارد.

پس يكي از شرايط مال ضمن اينكه منفعت عقاليي و مشروع دارد و قابل اختصاص است داراي ارزش 

. برخي بين ارزش اقتصادي قابل توجه و قابل اغماض تفكيک قائل شده اند. دكتر اقتصادي هم باشد 

شيايي كه داراي ارزش اقتصادي قابل توجه است را مال مي داند . به اين ترتيب يک دانه كاتوزاين صرفا ا

كيلو ارزن از جمع همين دانه هاي ارزن از نظر ايشان مال نيست. در حالي كه ارزش اقتصادي قابل توجه يک 

ال نباشد ارزن حاصل شده است. لذا به نظر مي رسد اين تفكيک درست نباشد زيرا اگر يكدانه ارزن م

 مجموعه اي از اشياء كه مال نيست چگونه مي تواند مال باشد.

قابل توجه يعني چه؟قابل توجه براي چه كسي؟)قابل توجه يعني اين كه ازآن نتوان گذشت(قابل توجه به _

 تعداد آدم ها قابل توجه داريم

بار زديم،بر فرض ده  روي كشتيكه  يک نفر يک قسمت از هزار قسمت مالش گندم هايي باشد  فرض شود-

هزار تن گندم بار كشتي كرديم و در هنگام بارگيري يكي از گوني ها پاره ميشود و حدود ده مشت از گندم 

ها ميريزد، فرد اينجا هيج اقدامي جهت جمع اوري انها انجام نميدهد  زيرا براي او ده مشت گندم ارزش 

 د براي او ارزش اقتصادي قابل توجي ندارداز بين بروكه  اقتصادي ندارد،ده تا از گوني ها هم

حال فرض شود  يک نفر صدگرم گندم خريده است تا سبزه بيندازد و پول ان را هم هنوز پرداخت نكرده  -

زمين ميريزد ،دراينجا فرد دونه دونه گندم هارا جمع ميكند  هاست،در راه پالستيک پاره ميشود و گندم ها ب

 رزش اقتصادي قابل توجه داردزيرا دونه دونه گندم برايش ا
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برخي به شرايط سه گانه فوق شرط قابليت داد و ستد را نيز افزوده اند. به نظر مي رسد اين شرط نتيجه سه 

قابل داد و ستد هست و اگر نباشد  ي اين شرايط را داشته باشد قاعدتاً همهيک شيء اگر شرط قبلي باشد. 

 قابل داد و ستد نيست.

مال است( كه داراي منفعت عقاليي و  كه حق فسخمثل  )غير مادي ياي است مادي : مال شتعريف مال

 مشروع باشد، قابليت اختصاص براي مالک باشد و داراي ارزش اقتصادي باشد.

 جلسه دوم

گويد پشه مال نيست و در دادگاه چه گويد پشه مال است و يكي ميشوند يكي ميدو نفر با هم درگير مي

 گويد پشه مال نيست؟گويد پشه مال است يا كسي كه ميثابت كند؟ آن كسي كه مي كسي بايد حرف را

 احراز ماليت داراي دو مالك يا سنجه است: مالك نوعي  و مالك شخصي.

است، يعني  پس اگر مالي با مالك نوعي شناسايي شده باشد، بار اثبات با كسي است كه منكر مال بودن شي

 بايدمال نيست،  گويدمي كه شخصيبنابراين دانند مال مي آن را همه شداگر موضوع دعوي يک خودرو با

 ك كه منفعت عقاليي ندارد، قابل اختصاص نيست، ارزش اقتصادي ندارد. پس كسي كه با مال دثابت كن

ي بار اثبات بر عهده زيرا در مالك نوعيمال نيست آن شخص بايد اثبات كند  گويد كه خودروشخصي مي

 ودن است.ال بممنكر 

اگر مالي با مالك شخصي بخواهد شناسايي شود: همان شخصي كه مدعي مال بودن است بايد اثبات كند بار 

 ي مدعي مال بودن است.اثبات بر عهده

گوييم كه تو بايد ثابت كني كه گويد كه مال است: ميگويند كه پشه مال نيست و شخصي مييعمي همه مي

 پشه مال است.
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ار مالك نوعي و شخصي آن است كه به واسطه مالك نوعي مال بودن براي همه افراد اثبات يكي ديگر از آث

ي شخص اثبات كننده و مدعي ماليت؛ مال بودن آن شي مي شود در حالي كه با مالك شخصي، فقط برا

 اثبات مي شود.

 با مال:یا مشابه مرتبط  اصطالحات

 حق -3ملک  -2دارايي  -1

ي مستقيم با شخصيت افراد دارد. يعني از زماني كه خصيت افراد است. رابطهدارايي: يكي از اوصاف ش

شود لذا قائم به زنده بودن ايي براي او در نظر گرفته ميگيرد تا زماني كه از بين برود دارشخصيت شكل مي

 شخص است.

 دارايي داراي دو جنبه است.

 اتديون و تعهد ي منفي:جنبه  هاطلب و ي مثبت: اموالجنبه

من است ولي منفي ولي طلب  هزارتومان بدهكاري جزو دارايي50متعهد شدن رنگ آميزي يک خانه يا 

 داشتن دارايي است ولي مثبت.

 ي مالي دارد ولي لزوماً مال نيست.ي مهم دارايي: جنبهخصيصه

حاكم  مطلقعموم خصوص پس مابين آنها رابطه ي منطقي مال و دارايي: مال جزئي از دارايي است رابطه

 ها مال نيست.ي داراييولي همه شودهر مالي دارايي محسوب مياست. 

 گيريم كه:از آنجا كه دارايي مربوط به شخصيت است و هر كس داراي يک شخصيت است نتيجه مي

 افراد بدون دارايي متصور نيستند. -2هر كس يک دارايي دارد  -1

 ي تملک داشته باشد ملک است(ت )سابقهشود كه داراي مالک اسملک: به مالي گفته مي
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هايي ملک است كه مالک دارند و هر مالي ملک ي مال و ملک: هر ملكي مال است ولي فقط مالرابطه

 عموم خصوص مطلق نيست و اما هر مالكي مال نيست. 

 مال اگر مالک داشته باشد ،)ملک( و اگر مالک نداشته باشد )مباحات(تلقي ميشود 

ي آن، قابل استناد در مقابل ديگران كه مورد احترام قانون و تضمين حاكميت است به نفع دارنده حق: امتيازي

 است )دولت(

 شوند.ي حق و فاقد حق از همديگر متمايز مييعني دارنده

ي آن است و به عنوان يک امتياز است. )حق شود ولي حق به نفع دارندهوجه تمايز: هم شامل تكليف هم مي

كه امتيازي است قابل استناد در مقابل ديگران است و مورد احترام قانون و تضمين حق عبور(  مالكيت و

 حاكميت است.

 ي حق و مالرابطه

 غيرمالي -2مالي  -1شود: حق به دو قسمت تقسيم مي

حق  -حق انتفاع -حق مالكيت -حقي كه يک نويسنده به اثر خود دارد )حق فسخ -نبوت -غيرمالي: ابوت

 حقوق مالي (ارتفاع

 حقوق مالي جزو اموال است.

 اموال: مال يا عين است يا منفعت است يا حق مالي است.

 اند و يكسري از حقوق هستند كه مال نيستند.يكسري از اموال هستند كه حق مالي

 اند.توان گفت: برخي از حقوق مال است و برخي از اموال حقوقدر واقع مي

 اند.اند و مالر مالي حق نيست و فقط حقوق مالي حقرابطه: هر حقي مال نيست و ه
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 شوند حقوق مالي.عموم خصوص من وجه: يک دسته از حقوق هستند كه مال هم هستند كه مي

قسم بيان كنيم ولي نه به اين معنا كه هر كدام از اين تقسيمات  5تقسيم اموال: كه ممكن است 
5

اموال را بيان 1

 كنيم.ي اموال را هر بار به جهتي بررسي مينه همهمي كند 

 :اديتگوييم كه اموال از ممثالً مي

شوند به اموال مادي و غيرمادي كه اموال مادي كه آيا ماده است يا نه )ماديت( كه تقسيم مي ماده  -1

پنجگانه قابل  گانه نيستند و اموال غيرمادي به حواساند و اموال غيرمادي محسوس به حواس پنجمحسوس

گوئيم. مثالً يک ميز را مي گوئيم عين. )آن اند در حقوق اعيان ميحس نيستند و اموال مادي كه قابل حس

 شود( چيزي كه به چشم ديده مي

 حقوق غيرمالي -2منافع  -1اند: دسته 2اموال غيرمادي 

استفاده از يک  -يک منزل  سكونت -هاي يک باغشود. ميوهاي كه از يک عين حاصل ميمنافع: استفاده

 استفاده از يک ماشين. –ي درخت سايه

 حق شفعه. -حقوق غيرمالي: حق فسخ

 ارتفاق –شود: مانند حق انتفاع اي است كه بين انسان با يک مال ايجاد ميرابطه

 اند:دسته 2حقوق مالي 

 يا حقوق ديني -2يا حقوق عيني است )اصلي يا تبعي(   -1

گويند كه موضوع آن گويند كه موضوع آن يک عين است و حقوق مالي را ديني ميي ميآن حقوقي را عين 

 يک دين است.

 موضوع آن حق. -2شخصي كه صاحب آن حق است  -1بحث داريم:  2در حقوق مالي عيني 
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 حق من بر يک ماژيک داراي دو مولفه است:

 ماژيک به عنوان ملک )موضوع حق( -2  و من به عنوان مالک -1

 بحث داريم: 3ي در حقوق ديني ول

 شخصي به عنوان صاحب حق )متعهدله( -1

 شخصي به عنوان طرف حق )متعهد( -2

 مولفه دارد: 3تومان طلبكارم اين رابطه  100طلبي به عنوان موضوع حق: يعني وقتي كه من از شما  -3

 تومان 100ج(   ب( شما الف( من 

 يف باشند )دربعضي از موارد خاص مثل حق سر قفلي(نكته:اموال غيرمادي هم ميتوانند قابل توق

فرض شود از شخصي پنج ميليون طلب داريم ميبينيم چيزي جزء سرقفلي مغازه در اموالش وجود ندارد، 

 جز اعيان نيست و مال غير عين است قابل توقيف قرار بدهيم.كه  ميتوانيم اين حق سرقفلي را باتوجه ب اين

حقوق مالي، بعضي به عنوان اموال مادي محسوب ميشوند و بعضي خير.آن دسته برخي از منافع و برخي از 

مرتبط ميشوند ب مباشرت شخص و مباشرت فرد درآن شرط است قابل تو قيف نيستند به علت كه  از حقوق

 با شخصيت دارند.كه  ارتباطي

 شي به عنوان مال )موضوع حق( -2من  -1مولفه است.  2ولي در حقوق عيني 

 ي عيني اصلي: حقي است مستقل نسبت به يک عين.حق مال

 حق ارتفاق –حق انتفاع  –مثل حق مالكيت 
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ها ما به يک يعني مستقل نسبت به مالي كه عين است ما حق داشته باشيم )بدون واسطه و مستقل( بعضي وقت

داريم ولي نه  ها ما به يک عيني حقعيني حق داريم ولي نه بطور مستقل به تبع يک چيز ديگر. بعضي وقت

 بطور مستقل به تبع وجود يک ديني.

فروشد و ديني حقي است نسبت به يک عين به تبع يک دين: مثالً يک شخصي يک پرايد به ديگري مي

ميليون ديگر پول بگيرد و طلب دارد، بابت تضمين پرداخت آن  10شود كه گيرد و قرار ميميليون پول مي5

ميليون را پرداخت كرد  10گيرد كه هر وقت اين ميليون از او مي11غ ميليون يک سرويس طال به مبل 10

 10سرويس طال را پس دهد و اگر پرداخت نكرد، سرويس طال را بفروشد و يک ميليون را پس دهد و 

 ميليون را را بردارد.

 حق خريدار پرايد بر پرايد: حق مالي عيني اصلي

 ندارد. ي پرايد بر پرايد: هيچي، هيچ حقيحق فروشنده

ميليون 5ميليوني گرفته است: حق عيني اصلي دارد و خريدار هيچ حقي به 5ي پرايد بر آن حق فروشنده

 ندارد.

 ميليون باقيمانده دارد: حق ديني10پرايد بر حقي كه فروشنده

 حق خريدار پرايد بر سرويس طال: حق عيني اصلي

 ي پرايد بر سرويس طال: حق عيني تبعيحق فروشنده

 نده آيا مالكيت دارد بر اين سرويس طال: حق عيني تبعيفروش

 تقسيم دوم اموال: تقسيم به مثل و قيمي.

 اين تقسيم مربوط به جبران خسارت است.



11 

 

گوئيم آن مال اگر ما يک مالي را از بين ببريم و خسارت بزنيم، اگر بتوانيم مثلي جانشين آن مال كنيم، مي

 گوئيم آن مال قيمي است.جبران خسارت برآئيم ميين آن نيم و در مقام مثلي است و اگر نتوانيم مثلي جانش

كنيم. آن مالي است كه اشباح و نظاير آن فراوان بندي اموال: اموال را به قيمي تقسيم ميپس ما در تقسيم

ده اي از آن بطور مساوي بر اجزاء آن تقسيم و توزيع شدهيم: و قيمت مجموعهاست. مالك براي آن قرار مي

 است.

شود كيلوي آن چقدر است؟ مي 50هزارتومان باشد، 500كيلويي 100يک گوني نخود: اگر يک گوني نخود 

ي آن بطور مساوي بين اجزا چون قيمت مجموعه -هزار يک گوني نخود مثلي است يا قيمي: مثلي250گفت 

ن است، شما سريعاً متوجه هزار توما500كيليونيي نخود 100تقسيم شده است. مثالً بگوييم كه اين گوني 

 تقسيم شده است.5000شويم كه هر كيلو مي

 ي يک جفت كفش قيمت نصف آن است يا نه؟يک جفت كفش: يک لنگه

 خير يک لنگه كفش ارزش ندارد.

منظور ما در شبيه بودن، مقياس شباهت فلسفي نيست زيرا كه هيچ دو شي در جهان نيست كه صددرصد مثل 

 توليد يک كارخانه باشند.هم باشند ولو اينكه 

توانند اموال مثلي باشند ولي اي و محصوالت كشاورزي با رعايت اوصاف ميپس معموالً كاالهاي كارخانه

 اند.اگر كار دست انسان باشد مانند نقاشي قيمي

اسب در اسطبل داريم،مجموع اين پنج اسب را صد ميليون قيمت گذاري ميكنيم،حال اگر يكي  5بر فرض -

 اسب ها خارج شد نميتوانيم بگوييم اين اسب بيست ميليون است. زيرا همه انها مثل هم نيستند.از 
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با يک نقش و طرح و خصوصيات مثل هم توليد بشوند اين دو عدد فرش مثلي اگر دوعدد فرش ماشيني -

از انها ب تنهايي اند.اگر گفتند اين دو فرش باهم ارزشي ب قيمت چهارميليون دارند ميتوانيم بگوييم هركدام 

دوميليون ارزش دارند،حال اگر يكي از اين فرش ها ورودي يک هتل پهن شودو يكي ديگر از فرش ها قاب 

شود و در البي هتل گذاشته شود ديگر نميتوانيم بگوييم اين فرش ها جايگزين هم ميشوند ،هردوكاركرده اند 

 اما از لحاظ قيمت و كاركرد جايگزين هم  نميشوند.

با يک نقشه و با يک ابعاد بافته شود حتي توسط يک نفر ،مثلي نيست وقتي اگر دو عدد فرش دستباف  حال-

 انسان وارد كار ميشود حتي اگر يک نفر باشد خالق اثر بازهم نميتوانيم بگوييم مثلي اند.

 صنايع دستي و و كار دست همه قيمي هستند.

 

 ت يا مثلي اصل چيست؟اصل: اگر ما شک كنيم كه يک مالي قيمي بوده اس

 اصل بر قيمي بودن است. مگر شخصي ثابت كند كه اين مال نسبي است.

 جلسه سوم

 ادامه بحث تقسيم اموال به مادي و غيرمادي.

 شود به منافع و حقوق شود به اعيان و اموال غير مادي تقسيم مياموال مادي: اموال مادي تقسيم مي

 آيند.آيند و بتدريج از اعيان بوجود ميستقالً بوجود نميمنافع آن دسته از اموال هستند كه م

 آيد.بتدريج بوجود مي -2آيد مستقالً بوجود نمي -1در منافع دو نكته خيلي مهم است: 

توانيم داشته باشيم چه منافعي است و چرا مستقل نياز به خود ماشين مثالً: منافعي كه از يک اتومبيل مي

آيد زيرا كه خود ماشين هست و شين هست و نكته دوم بتدريج بوجود ميهست و مستلزم وجود خود ما
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منافع فرداي ماشين نيز بايد فردا بشود و اگر ماشيني وجود داشت از منافع خود ماشين استفاده كرد ولي 

توان گفت كه منافع ماشين تا دو سال ديگر موجود است زيرا ممكن است كه ماشين تا دو سال ديگر نمي

 نباشد.

 منافع منصل -2منافع متصل  -1شوند: كلي تقسيم مي منافع خود به دو دسته

 منافع منفصل: آن دسته از منافعي كه قابل جداسازي از عين است، قابل انفكاك از عين است. -1

 منافع متصل: منافعي كه كه قابل جداسازي از عين نيستند. -2

 آيد.بتدريج بوجود ميمثل: چاق شدن گوسفند به تبع وجود گوسفند است و 

يک منفعت متصل است و بلند شدن پشم گوسفند: منفصل است زيرا كه قابل جداسازي است مثالً تنومند 

 شدن درخت: متصل

 توان از درخت جدا كرد.بچه گوسفند و يا شير گوسفند: منفصل است ولي تنومندي درخت را نمي

مال داراي منافعي اي بر مالي اتفاق بيفتد و اين معامله يكي از فوايد متصل و منفصل بودن منافع وقتي كه يک

شود موضوع معامله گوسفند. تاريخ وقوع معامله باشد و اين معامله به بخورد مثالً يک گوسفندي معامله مي

 يكطرفه )حق فسخ كنيد( و دو طرفه )توافقي( 5/12/93و به هم خوردن معامله  5/5/93

 شود.بر هم خووردن معامله مي يا با فسخ يا با اقاله كه موجب

 56/10يک سري اتفاقاتي براي اين گوسفند افتاده است . 5/12تا  5/5از 

 چاق شده است. –اند پشم او را چيده -شيرش را دوشيدند -يک بچه به دنيا آمده است

بر گردد.  وقتي معامله به هم خورد عين مال به فروشنده و عين پول به خريدارخورد: حاال معامله بهم مي

اي به گوسفند حال مقداري علف جلوي گوسفند ريخته است: خب گوسفند مال تو بوده است و علف داده
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خودت پس گوسفندي كه مال من بوده است بچه بدنيا آورده پس بچه هم مال من است. شير و پشم گوسفند 

توان گفت از اين چاقي يام، و گوسفند هم زماني كه پيش من بوده چاق شده است ولي نمخودم را چيده

 گوسفند قسمتي از آن را جدا كرده و به من بدهيد زيرا كه چاقي گوسفند از منافع متصل است.

اي انجام شد و بعد از يک مدتي فسخ يا اقاله شد و در اين مدت منافعي ايجاد شد براي تعيين پس اگر معامله

منافع متصل حال كسي است كه گوئيم: در اين تقسيم ميتكليف مالكيت اين منافع ما به اين تقسي نياز داريم. 

ي معامله مالک شده است شود و منافع منفصل مال كسي است كه بواسطهبه واسطه فسخ يا اقاله مالک مي

يعني منافع متصل متعلق به فروشنده است و منافع منفصل متعلق به خريدار است و اين اثر حقوقي تقسيم 

 منفصل است.منافع به متصل و منافع 

گوئيم كنيم كه هنوز جدا نشده است. پشم گوسفند از زماني مياي بررسي مينكته: منافع منفصل را آن لحظه

ي گوسفند به دنيا آمد، منفعت از حيث اينكه از آن گوسفند منفصل كه هنوز روي گوسفند است، وقتي كه بچه

ي درخت يا محصوالت يک ود عين. ميوهشبوجود آمده يک منفعت است ولي وقتي كه جدا شد خودش مي

 شود عين.زمين تا زماني كه از آن جدا نشده است مي گوئيم منفعت و منافع زمين ولي وقتي كه جدا شد مي

تقسيم بعدي: به اعمال استعمالي و استهالكي يا موارد قابل بقاء با مصرف يا غيرقابل بقاء با مصرف بعضي از 

ز آن به معناي از بين رفتن آنها است. مثل مواد خوردني )استهالكي( بعضي از اي ااموال هستند كه استفاده

 اموال استفادشان مستلزم فنا و نابودي آنها نيست مثل ماشين. 

 ماند )استعمالي(شود ولي اصلش باقي مياستفاده مي

دي كه با ي منافع حال است يعني عقوشود كه موضوعشان معاملهي تقسيم: در عقودي مشخص ميفايده

 موضوع منافع مال است. معامالتي داريم كه موضوع آنها منافع مال است:
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گردد عقد عاريه است مثل عاريه گرفتن يک مثل عاريه: پس يكي از عقودي كه بر اساس منافع مال ايجاد مي

 خودكار.

قد اجاره يا عاريه و ديگري عقد اجاره است. اجاره گرفتن يک ماشين يا خانه يا باغ. وقتي كه ما انعقاد ع

مندي از منافع اين مال مستلزم از ايم كه استفاده و بهرهكنيم، يک چيزي را در ذهنمان پيش فرض گرفتهمي

 بين رفتن مال نيست.

ولي مثالً يک سيب قابل اجاره و عاريه نيست زيرا كه استفاده از آن به معناي فناي آن است و نگاه به اين 

 ت و عرفي است.مسئله يک نگاه فلسفي نيس

پولي را به كسي قرض ميدهيم عقد قرض منعقد ميشوداين ديگر كه  : هنگاميعاريه با قرض متفاوت است

ميگيريم مال ما ميشود كه  ميگوييم خودكارت را ب من قرض ميدهي ،خودكار راكه  عاريه نيست يا هنگامي

كه  درحاليكه در عاريه هنگاميدهيم قرض گرفتيم مثل خودكار را بايد پس بكه  ،مال اون شخص نيست مايي

بر فرض ماژيكي را به كسي ميدهيم فرد از منافعش استفاده ميكند و بعد خود ماژيک را پس ميدهد چنانچه 

اگر همين ماژيک را قرض بدهيم ديگر حقي بر ماژيک نداريم و در مقابلش بايد يک ماژيک مثل آن يا 

 قيمتش را بگيريم.

 استهالكي چيست؟ در تشخيصمالك در بحث استعمالي و 

سنجين مالك نوعي است يا شخصي است؟ ما معموالً استعمالي و استهالكي بودن اموال را با مالك نوعي مي

 كنيم.توجهي نميولي به مالك شخصي هم بي

 كنيم كه ببينيم ماشين را استهالكيسنجين يعني اينكه به عرف مراجعه ميگوئيم با مالك نوعي ميوقتي كه مي

 داند يا استعمالي.مي
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 با مالك نوعي: خودرو استعمالي است و سيب استهالكي.

 شود با مالك شخصي كسي بگويد كه ماشين استهالكي است؟آيا مي

ي ما از يک مالي با توجه به مالك نوعي استعمالي است ولي در يک مورد خاص از ها استفادهبعضي وقت

اره كردن يک ماشين كه در مالك نوعي استعمالي است براي ي شخصي بشود استهالكي: مثل اجاستفاده

اي )استعمالي( بشود مصرف شخصي و با مالك شخصي ساختن يک فيلم و منجر كردن آن ماشين اجاره

اي كه در سر استهالكي. و بر عكس ممكن است كه مالي كه نوعاً استهالكي جايي بشود استعمالي. مانند ميوه

 شود.ن استفاده ميهاي عقد براي تزئيسفره

ي مالك نوعي و شخصي در استهالكي و استعمالي براي اين مطرح است كه در مقام دعوا اثبات بر عهده

 كيست؟

 كند.ي كسي است كه به مالك شخصي استناد ميهميشه در اختالل بار اثبات بر عهده

جفت كفش تجذيه ناپذير و زمين  براي مثال يک اموال به دودسته تجزيه پذير و تجزيه ناپذير تقسيم ميشوند

 تجزيه پذير است

 (تفكيک)از حيث شهرداري(2( افراط       1تجزيه پذير    

 گاهي اوقات اموال از نظر مادي تجذيه پذير است اما از لحاظ حقوقي خير

متري  250متر باشند حاال اگر ما يه پالك  200حداقل كه  شهرداري سند تفكيكي ب پالك هايي ميدهد-

متري تقسيم كنيم)هرچند كه ميتوان  125ته باشيم و كاربردش مسكوني باشد نميتوانيم به دو عدد پالك داش

 وسط انها يک ديوار كشيد از لحاظ مادي اما از نظر حقوقي اين زمين قابل تفكيک نيست(
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گردن  مثال يک اسب از لحاظ مادي قابل تقسيم تفكيک نيست، نميتوان گفت ب جاي ده ميليون طلب سر و-

اسب مال من، اما ميتوان گفت از نظر حقوقي صاحب مشترك آن باشيم مثال  يک سوم اين اسب مال من و ما 

 در اسب شريک هستيم.

راي من بخر .حق العمل تورا ميدهم،هنگام تحويل ماشين بر فرض شخصي به ديگري ميگوييد يک ماشين ب -

 ديگري ،حقِ حق فرد اجراي تعهد خويش را متصل ميكند به اجراي عهد 

ميليوني  50و ميگويد هرگاه پول من را دادي ماشين تو را تحويل ميدهم ،ممكن است فرد بگويد تو ماشين 

تجزيه پذير بود من اجرتخود را كه  هزار تومان، بله چون معامله تجزيه ناپذير است  اگر 500را گرفتي براي 

 بر ميداشتم و مال تو را ميدادم.

 حق تنفيذ 

متعلق به ب بوده است به ج ميفروشد ،حق ندارد اين كار را بكند حكم معامله كه  ي را مثال يک خانهالف مال

 معمله فضولي 

 الف:فضول   ب: مال   ج:خريدار 

مالک ملک حقي دارد به عنوان تنفيذ يار رد معامله ،اگر معامله را تنفيذ كرد معامله صحيح و نافذ ميشود و 

ل .)ب( حقب دارد تحت عنوان حق تنفيذ .حال ب ميميرد و سه ورثه دارد اين حق اگر رد كرد هم ميشود باط

به ورثه اش ميرسد حال يكي از انها موافق تنفيذ و دو ورثه ديگر معامله را رد ميكنند، اگر كه بگوييم يک نفر 

جزبه باشد نميتوانيم حق تنفيذ قابل تجزيه باشد اگر غير قابل تكه  قبول كند و دو نفر رد كنند نياز ب اين است

تفكيک كنيم بين صاحبان حق، پس در اينجا به اين صورت عمل ميكنيم  كه  دو سوم ميگويند تنفيذ نميكنيم 
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و رد ميشود و خريدار مالک يک سوم خانه ميشود ممكن است خريدار بگويد من كل ملک را ميخواستم و 

 رد كند و ممكن هم هست مالک همان يک سوم شود و بپذيرد.

 حق تنفيذ: قابل تجزيه است

 حق شفعه 

ق.م(هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريک حصه  808)ماده ي 

خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند،شريک ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتر يداده است به او بدهد 

 و حصه مبيعه را تملک كند.

لف و ب در خانه ايي شريک هستند ب سهم خود را به ج انتقال ميدهد در يک مال غيرمنقول فرض شود ا

 قابل تقسيم.

 الف:شفيع    ب:شريک   ج:خريدار

 شفيع حصه تملک شده خريدار را تملک ميكند

 اگر حق شفعه براي شفيع ايجاد شد و شفيع مرد و سه ورثه داشت اعمال حق شفعه نداريم در تجزيه ناپذيري

ق.م(هرگاه يک يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نميتوانند آن را فقط نسبت  824)ماده 

 به سهم خود اجرا نمايند و بايد از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند .

 .حق شفعه بعد از مرگ شفيع به وراث او انتقال مي يابد اما تجزيه پذيري درآن نيست

 ق.م( 11ي مال: )ماده يكي از مهمترين و اولين تقسيمات در حوزه

 اموال منقول -2اموال غيرمنقول  -1تقسيم اموال از حيث قابليت جابجايي: 

 مربوط به اموال منقول. 22تا  19و ماده  18تا  12اموال غيرمنقول از ماده 
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سري مقرراتي داريم كه بايد ببنيم مثالً اين ما  ي تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول: زماني است كه يکفايده

 شامل اين مقررات است يا خير. منقول يا غيرمنقول

تواند اموال منقول داشته تملک خارجيان: هر شخصي ايراني و غيرايراني مي -1بعنوان مثال: ثمرات تقسيم: 

 دارد.ي اموال غيرمنقول چنين اختياري وجود نباشد و خريد و فروش اما در حوزه

توان دو خانه يا اختيار تملک اموال غيرمنقول براي خارجيان محدود است. مثالً يک خارجي در ايران نمي

 دو مغازه داشته باشد.

ي كلي مذكور در آئين دادرسي مدني داريم كه دادگاه صالح دادگاه اقامتگاه صالحيت دادگاه: يک قاعده -2

 خوانده است.

ريم: در دعاوي كه موضوعشان اموال غيرمنقول است: دادگاهي صالح رسيدگي يک مالك استثنايي و فرعي دا

 به دعواست كه در محل وقوع مال است.

 پس دعاوي كه موضوعشان مال غيرمنقول است اقامتگاه دادگاه صالح براي رسيدگي كجاست؟

 اگر آن مال غيرمنقول بود صالحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است.

خواهد، مثالً يک ماشين كه با يک مامور اجرا شدني توقيف اموال منقول شرايط خاصي نمي بحث توقيف: -3

 است ولي در اموال غيرمنقول به اين سادگي نيست.

 مدل دعواي تصرف داريم:3دعاوي تصرف:  -4

 ممانعت از حق -3 مزاحمت -2 دعواي تصرف  -1
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دعاوي تصرف مال غيرمنقول يعني اگر كسي ي اين سه دعوا مربوط به دعاوي تصرف است كه موضوع همه

مال غيرمنقول تو را تصرف كرد، اگر كسي مزاحم تصرف تو در مال غيرمنقول شما شد يا ممانعت كرد از حق 

 مثل كسي كه جلوي درب شما يک ماشيني گذاشت كه نتواني خارج شوي.

داند سي را مالک مال غيرمنقول ميانتقال اموال غيرمنقول مستلزم تنظيم سند رسمي است: يعني دادگاه ك -5

 كه سند رسمي بنامش صادر شده باشد.

 بحث حق شفعه: مخصوص اموال غيرمنقول است. -6

حق شفعه: در مالي غيرمنقول كه مشاع باشد يعني بين دو يا چند نفر مشترك باشد ولي در حق شفعه فقط بين 

اشد و يكي از شركا هم خود را از طريق بيع به نفر ب 2به نحو مشاع بين  -1دو نفر: اگر مال غيرمنقولي: 

تواند به همان قيمت مال شريک را ديگري فراهم شد انتقال دهد يعني نفر سومي وارد شد، شريک قبلي مي

 بخرد.

اگر يک ملكي داشتيم )مال غيرمنقول( بين دو نفر شريک، يكي از اين شركاء سهم خودش را به يک نفع 

تواند ملک شخص سوم را به همان قيمتي كه شخص دوم و...( شخص اول ميفروشد )نه هديه سومي  مي

 فروخته است از آن تملک كند. حتي اگر راضي نباشد )شخص سوم(

 حق ارتفاق: اعم از حق عبور يا حق اجرا -7

 حقي است براي صاحب يک ملک در ملک ديگر كه موضوع آن فقط مال غيرمنقول است.

ي اموال او به ميزان ر مردي مرد، زن  وي از همهي متوفي: اگارثبري زوجه -8
4

يا  1
8

 برد.ارث مي 1

 تبعي-4حكمي  -3عرفي  -2ذاتي  -1ي كلي قابل تقسيم است:در چهار دسته اموال غيرمنقول:

 تبعي -3حكمي  -2ذاتي  -1: اموال منقول
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كه ذاتاً قابليت جابجايي ندارد و تنها مثالش زمين يعني اموالي كه ذاتاً  اموال غيرمنقول ذاتي: اموالي است

 غيرمنقول است زمين است و فقط زمين.

ي عمل انسان غيرمنقول شده است. مثل كه ذاتاً منقول است اما بواسطهاموال غيرمنقول عرفي: اموالي هستند 

 (12ييا درخت و... )ماده يک ساختمان كه از آجر كه منقول است ولي مال غيرمنقول است

: اين است كه جابجايي آن مستلزم خرابي خودش يا جاي آن 12ي مالك منقول و غيرمنقول بودن در ماده

 شود.توان از جايش درآورد ولي خودش و جايش خراب ميهاي يک خانه را ميشود. مثالً پنجره

ش و يا جايش است و اين مالك براي پس مالك اموال غيرمنقول عرفي: جابجايي آن مستلزم خرابي خود

 آمده است. 19ي منقول ذاتي نيز ذكر شده است كه در مادهاموال 

پس عيناً همين مالك براي اموال منقول آورده شده است. پس اگر جابجايش مستلزم خرابي خودش و يا 

 شود غيرمنقول.شود منقول و اگر بشود ميجايش شود مي

 (11و 12ماده 2ا غير منقول؟ لوالي آن چي؟ )سوال: درب كالس منقول است ي

شود غيرمنقول عرفي و از مواد بعدي كند پس ميلوالي در غيرمنقول است زيرا كه دور درب را خراب مي

شود كه مصاديق همين مالك خراب شدن يا قابل جابجايي بودن يا نبودن بحث مي 16و 15و  14و  13يعني 

 كند.غيرمنقول عرفي را بحث مي

 آسياب و كليه وسايلي كه نصب شده و جابجايي آنها مستلزم خرابي است غيرمنقول عرضي است. -نيهاب

 سوال: اگر تاسيسات يک شهر بازي در زمين با بتن مستقر شده باشد غيرمنقول است يا منقول؟ غيرمنقول.

 حاال اگر با هوا اينها را بريديم منقول است يا غير منقول؟ منقول.
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اي داشته باشد با بتن مستقر شده و تجهيزات با پيچ به اين پايه وصل تجهيزات شهربازي پايه حاال اگر همين

 آيد. ها خرابي به بار نميزيرا كه با باز شدن پيچ -شده باشد؟ منقول

 : 14ماده ي 

م گوئي: ثمره و حاصل مادامي كه چيده يا درو نشده باشد اينها مادامي كه در زمين باشند مي15ي ماده

 شود.غيرمنقول عرضي ولي از وقتي كه چيده شدند تبديل به منقول مي

هاي آن مادامي كه بريده و كنده نشده : قلمه مادامي كه كنده نشده باشد و مطلق اشجار و شاخه16ي ماده

شود منقول و ماده ي قبلي اگر نصفش كنده شده باشد باشد غيرمنقول است و مادامي كه بريده و كنده شد مي

ي كنده نشده غيرمنقول و اين به اين خاطر مطرح ي كنده شده منقول و نصفهو نصفش كنده نشده باشد، نصفه

شود منقول و بايد در اقامتگاه هاي كنده شده مياست كه اگر با يک دعوايي مواجه شديد كه در مورد درخت

غيرمنقول و محل طرحش  شودهاي كنده نشده باشد ميخوانده مطرح شود و اگر دعوا موضوعش درخت

 محل وقوع ملک و مال است.

 ي چهارمجلسه

 اند:گفتيم كه اموال غيرمنقول به چهار دسته

 تبعي -4حكمي  -3ي عمل انسان غيرمنقول شده عرفي: كه بواسطه -2ذاتي: زمين  -1

 اند.رمنقولق.م. در اين ماده برخي از اموال منقول در حكم مال غي 17ي سوم: حكمي: موضوع ماده دسته

اند. وقتي كه ختصاص آنها به امر زراعت در حكم غيرمنقولاند و به جهت اينكه ااموالي هستند كه ذاتاً منقول

گوئيم يک چيزي در حكم چيز ديگري است لذا اينكه آن چيز عيناً همان است ولي هر حكمي در مورد مي

 اولي جاري كرديم در مورد دوم نيز بار مي كنيم.
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اند نه به اين معنا كه عيناً همان است و برخالف قاعده حرف كه مي گوئيم در حكم غيرمنقول حال وقتي

كنيم و استثنايي است اين حرف كه ايم چون داريم يک مال منقول را جز مال غيرمنقول مطرح ميزده

 17زان كه ماده اند و بايد به همان ميگوئيم اموالي كه به امر زراعت اختصاص يافته در حكم غيرمنقولمي

 گويد از چه حيثي:براي مشخص كرده است بسنده كنيم و ببينيم ماده مي

 و صالحيت محاكم -2از حيث توقيف  -1

خواهيم در مورد اموال غيرمنقول حكمي بكنيم، در كدام دادگاه بايد ببنيم يعني ما بايد ببنيم كه اگر دعوايي مي

اند و همچنين اند پس دادگاه محل وقوعشان صالح براي رسيدگيلاين اموال ذاتاً منقول چي هستند؟ غيرمنقو

براي توقيف و اموال منقول توقيفش شرايط خاصي ندارد ولي اموال غيرمنقول شرايط خاصي دارند، اين 

 شود.شرايط خاص را براي اموال منقولي كه به زراعت اختصاص يافته، همان حكم برايش اجرا مي

اند و از حيث توقيف و اند، به زراعت اختصاص پيدا كردهاند كه ذاتاً منقولامواليپس اموال غيرمنقول حكمي 

 اند.صالحيت حاكم در حكم اموال غيرمنقول

اين ماده يک ماده تمثيلي است و يكي از مسائلي كه در اين ماده خيلي مهم است، بحث تخصيص است يعني 

 اختصاص به امر زراعت پيدا كرده است.

فروشي نيز دارد كه زند و يک مصالحي يک تراكتور دارد و در زمين كشاورزي با آن شخم ميسوال: اگر كس

 ول است يا غيرمنقول.كند اين تراكتور منقبا آن شن پر مي

 منقول، چون كه اختصاصي امر كشاورزي نيست.

يت ملک و براي غيرمنقول شمردن مال منقولي كه به امر كشاورزي اختصاص پيدا كرده، آيا وحدت مالك

 ادوات شده است يا شرط نيست؟
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شود كه يک وجب زمين هم ي تراكتوري شخم زده ميهاي آن بوسيلهي زمينمثال: در يک روستايي همه

هاي اين با توجه به اينكه اختصاص پيدا كرده است به زمينندارد. اين تراكتور منقول است يا غير منقول؟ 

 روستا.

خواهيم همان حكم را در شويم يعني ميماده با چنين عبارتي مواجه مي و همچنين است: وقتي كه در يک

 مصاديق ديگر نيز جاري كنيم.

آيا صرفاً ادواتي كه اختصاص به امر كشاورزي پيدا كرده و مالكشان همان مالک زمين كشاورزي است از اين 

اين امر اختصاص پيدا كرده شامل  كنند يا نه اموال و اشيا و ادواتي كه مال ديگران است و بهحكم تبعيت مي

 شود يا نه؟اين حكم مي

هاي يک روستا و مصاحبش اصالً زمين ندارد و اگر و اينک همان تراكتوري كه اختصاص پيدا كرده به زمين

 شود آيا موضوع اين ماده هست يا نه؟ آن تراكتور را ببرد كار كشاورزي با مشكل مواجه مي

حكمتي ي همچنين است و تكرار كرده كه بينگذار حرفي زده و در ادامه با واژهما دو مشكل داريم: اگر قانو

 كرده ولي اگر يک بحث ديگر را مطرح كند خير.

 و به نظر علما بايد وحدت ملک و ادوات رعايت شده باشد.

 ي وحيوان ديگري )شخص ديگري(ولي در ماده با واژه

ماده هدف حمايت از كشاورزي است ومضافاً اينكه اين به هر دليلي اگر اختصاص وجود داشته باشد اين 

وصله به قانونگذار وارد نيست كه شعور قانونگذاري نداري و اينكه قانونگذار در باالي ماده وحدت ملک و 

 گويد يعني اينكه ادوات جز و ملک است.ادوات را مي
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ت و همچنين است يعني آن چيزي و با يک مالک واحد و ما بايد طوري تفسير كنيم كه قانونگذار حكيم اس

ام و حكمش همان است كه قبالً گفته و اگر ما بپذيريم كه در قسمت اول وحدت گويم كه قالً نگفتهرا مي

ي ديگري يعني شخص ديگر ملک و ادوات را بيان كرده است، در قسمت بعدي با توجه و توسل به كلمه

 دهد:منقول را در حكم غيرمنقول قرار ميگروه از اموال  2توانيم بگوئيم كه اين ماده مي

 اموال منقولي كه به زراعت اختصاص پيدا كرده و مالک ملک و ادوات يک نفر است و  -1

همچنين ملک و ادوات كشاورزي به كار كشاورزي اختصاص پيدا كرده و مالک آن شخص غير از مالک  -2

 زمين است

 انونگذار توصيف كرده است.و استثنا قابل توسعه نيست و همان اندازه كه ق

 شوند.يک مال غيرمنقول، غيرمنقول لحاظ مي اموال غيرمنقول تبعي: اموالي هستند كه به تبع

دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول مثل دعاوي  -حق ارتفاق از يک ملک -مثل: حق انتفاع از يک ملک

 18يزي كالس. ماده آمتعهداتي كه موضوع آن غيرمنقول باشد. مثالً رنگ -تصرف يک ملک

 (دعاوي2(حقوق   1اموال غيرمنفول تبعي 

حقوق و دعاوي هستند،جاي بحث است  ميگوييم يک دسته از اموال تبعي و مصاديقش هنگامي كه ما 

 مگردعاوي مال است ؟حال اگر دعاوي و حقوق مال باشند مادي اند يا غير مادي ؟

اما موال منقول و غير منقول نيست چون مادي نيستند و دعاوي غير مادي هستند اصال بحثشان در احقوق 

قانون گذار اين اموال ماددي را كه اصال قابليت نقل و مكان را ندارند به تبع يک دسته از اموال كه جابه 

جايي و نقل مكانشان ممكن نيست به تبع آنها غير منقول دانسته است .ذات حقوق و دعاوي نه منقول است و 
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ال مادي نيستند اما اموال غيرمنقول تبعي حقوق و دعاوي هستند كه مربوط به اموال غير نه غير منقول اص

 منقول بوده و به تبع آن غير منقول هستند 

 منظور ازحقوق:حق مالكيت نسبت به خانه )خانه غيرمنقول(-

وييم غيرمنقول حق مالكيت خانه چون مربوط به خانه است غير منقول است و تبعي  بنابراين به تبع خانه ميگ

 تبعي 

 دعاوي 

اگر نسبت به يک خانه در دادگاه ادعايي بكنيم،چون موضوع دعوا يک مال غير منقول است آن دعوا هم 

 ميشود غير منقول ،اگر موضوع دعوا يک ماشين باشد كه منقول است آن دعوا ميشود منقول تبعي 

قوق و دعاوي گفته ميشود كه مربوط به يک مال اموال غير منقول تبعي: به مجموعه ايي به مجموعه ايي از ح

 غير منقول باشد و به جهت تبعيتي كه وجود دارد به آن ميگوييند غير منقول تبعي 

 مفهوم مخالف اين بحث: اموال منقول تبعي 

اگر مفهوم مخالف باشد برداشت ميشود كه حقوق و دعاوي كه مربوط به اموال منقول باشد به تبع منقول بودن 

 وع آن منقول تبعي استموض

 

 تبعي -3حكمي  -2ذاتي  -1اند: اموال منقول سه دسته

 ق.م. 19اموال منقول ذاتي: ماده  -1

 قابليت جابجايي داشته بدون اينكه به خودش و محل استقرارش ايرادي وارد شود.

 ق.م.20اموال منقول حكمي: ماده  -2
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 شود.مال االجاره منقول محسوب مي -د. ثمر مبيعشوكليه ديون و قروض، يعني بديها منقول محسوب مي

اش هم منقول و غيرمنقول است، چرا منقول است؟ مثالً ماشين منقول و اجارهاي كه ي خانهسوال: اجاره

 ثمن خانه چرامنقول است؟منطقي است، بي

ن اجاره بها قرار االجاره در قرارداد تايين شده )خانه( مبناي ايشود، مالوقتي كه يک معامله انجام مي

دادست، همچين خريد و فروش موضوع قرارداد است و ما خيلي كاري با موضوع )مورد معامله( قرارداد 

 ها با موضوع قرارداد كار داريم: مثالًاست ولي بعضي وفتكاري نداريم كه خانه يا ماشين 

كرديم مالک ه ما اشتباه فكر ميايم به اشتباه ولي حاال اثبات شده كوقتي هست كه يک خانه را تصرف كرده

ايم و اگر داشتيم غصب هستيم، و بايد كرايه تا اين زمان را بدهيم ولي ما كه قراردادي نداريم كه غصب كرده

ام و قراردادي وجودي ندارد را بايد اجرت المثل بدهم يعني اجرتي مانند اين نبود، پس حاال كه غصب كرده

 ارم يا نه و در اجرت مثل مجبور به ارتباط برقرار كنيم.ارتباط د خانه و حاال با خانه

اي مال شود منقول و اگر موضوع يک ثمن و اجارهاگر موضوع يک قراردادي مال منقول باشد آن دين هم مي

غيرمنقول باشد مشروط بر اينكه ارتباطش از آن مال غيرمنقول چرا نباشد اينجا موارد ثمن مبيع و مال 

شود منقول اند سر مبيع و ثمن و اين را ميبه خود مورد معامله ندارد و يک توافقي كردهاالجاره كه ربطي 

 حكمي از حيث صالحيت محاكم.

 ق.م( اين دو ماده نكته جديدي را بيان نميكنند  فقط مصاديقي از منقول ذاتي بيان شده است. 22و 21)ماده 

و اسيا ها و حمام هايي كه در روي رودخانه و  ق. م(انواع كشتي هاي كوچک و بزرگ و قايق ها 21)ماده 

جزو بناي درياها ساخته ميشود و ميتوان انهارا حركت داد و كليه كارخانه هايي كه نظر به طرز ساختمان 
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عمارتي نباشد داخل بر منقوالت است ولي توقيف بعضي از اشيا مزبور ممكن است نظر به اهميت آنها نوافق 

 .ترتيبات خاصه به عمل ايد

ق.م( مصالح بناي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بناي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا  22)ماده 

 جداشده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است.

بزرگي يا كوچيكي اموال تاثيري در منقول يا غير منقول بودن انها ندارد .همين كه جابهجاشوند منقول هستند 

 خواه كشتي بزرگ باشند خواه بنا ب طرز ساخت كارخانه.

 اموال منقول تبعي -4

 حقوق مربوط به اموال منقول: مثل حق انتفاع

شود منقول همچنين دعاوي مربوط به حق انتفاع از يک ماشين باشد، اين حق انتفاع مياگر دعواي ما بر سر 

اگر موضوع تعهد منقول باشد خود تعهد نيز منقول  اموال منقول همچنين تعهدات مربوط به اموال منقول پس

 شود غيرمنقول.است و اگر موضوع تعهد غيرمنقول باشد خود تعهد هم مي

گيريم از اموال غيرمنقول تبعي: گفتيم اموال غيرمنقول تبعي حقوقي مانند حق اين بحث را ما مفهوم مخالف مي

گوئيم شود غيرمنقول و ميمورد ما يک ملک است مي انتفاع و حق ارتفاق نسبت به يک ملک به تبع آن كه

 شود منقول.حقوق اموال و دعاوي مربوط به اموال منقول، موضوعشان مي

 

 ( غير قابل انتقال2( قابل انتقال     1   اموال 

از حيث قابليت جابه جايي تاكنون بحث ميكرديم )منقول و غير منقول(اما اين تقسيم بندي از حيث قابليت 

 آن است )انتقال حقوقي( حق
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 اموال قابل انتقال اند به چه معناست؟يعني ميتوانيم منتقل كنيم،قابل داد و ستد دارد )اصل بر انتقال است(

فرض شود يک شمش طال باشد اما قابليت نقل و انتقال را از آن شمش طال كال گرفته باشند نه ما بتوانيم 

قابليت انتقال حقوقي ندارد با يک تيكه كه  ل بدهد،حال اين شمشانتقالش بدهيم نه كسي ديگر بتواند انتقا

برش دارد نميتواند از آن استفاده ايي سنگ هيچ تفاوتي ندارد چون هيچ ارزش اقتصادي ندارد )دزد هم اگر 

 بكند(

 ارزش اقتثادي رابطه تنگاتنگي با انتقال حقوقي دارد 

 اند. به طور استثنايي بعضي از اموال غير قابل انتقال

 ( قرار داد2( حكم قانون 1عليت غير قابل انتقال بودن   

 مالي كه وقف شد قابل انتقال به غير نيست )قانون(

 يک كتاب قابل نقل و انتقال است ،قابل خريد و فروش است،ميتوان ان را خريد و به كتابخانه ايي وقف كردو

 گاهي اوقات قابليت انتقال به موجب قانون صلب ميشود -

 ل وقف يا مشتركات عمومي)كسي نميتواند پارك يا دريارا به كسي انتقال بدهد(مث

 گاهي اوقات هم به وسيله قرار داد صلب ميشود   -

بر فرض يک محله ايي هست  چندين پالك زمين در آن است همه براي برادران يک فاميل، يكي از پالك 

 سال آينده  به كسي انتقال ندهد. 20راين كه تا هاي زمين را به پسر يكي از برادران ميفروشند مشروط ب

    اصل بر قابليت انتقال است و آنچه گفته شد استثناء
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 جلسه پنجم

 شود به اموال تقسيم اموال از حيث مالكيت اموال: تقسيم مي«: تقسيم بعدي اموال»

 .بطور كلي اموالي كه مالک خاص ندارند -2اموالي كه مالک خاص دارد  -1

اين اموالي كه مالک خاص ندارند ممكن است اصالً مالک نداشته باشند و يا ممكن است كه مالک مشخصي 

اند. المالکاند و يا جزو اموال مجهولنداشته باشند، آن اموالي كه مالک مشخص ندارد يا جزء اموال عمومي

ي تملک دارند ولي االن مالک يا سابقهي تملكي ندارد سابقه آن اموالي كه مالک ندارند يا اين است كه هيچ

 ي تملک دارند يا از طريق اعراض مالكتش را از دست داده يا از طريق وقف.ندارند، مواردي كه سابقه

 اموالي كه مالک خاص ندارند

از طريق وقف( مالكتيش را  -يا هيچ سابقه تملک ندارد )از طريق اعراض -اصالً مالک نداشته است الف -1

 ادهاز دست د

 از طريق وقف( مالكتيش را از دست داده -سابقه تملک دارد االن مالک ندارد )از طريق اعراض -ب

 اموال مجهول المالک -اند باموال عمومي -ممكن است مالک مشخصي نداشته باشند الف -2

 در الفاظ مرتبط با مال بحث ملک مطرح شد: ملک آن مالي است كه صاحب داشته باشد.

 توان به نسبت مالكيشان تقسيم كرد: اموالي كه مالک خاص دارد وندارد.را مي وضعيت اموال

توان گفت مالک لباس و ... يعني مشخصاً مي -ساعت ماشين -اموالي كه مالک خاص دارد زيادند: ماژيک

 اين ساعت فالني است.

مالک دارد. از اين 3مالک داشته باشد جزو كدام دسته است؟ مالک خاص دارد ولي  3سوال: اگر يک مالي 

 شوند به:حيث اموالي كه مالک خاص دارند تقسيم مي
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 اموال مفروض -2اموال مشاع  -1

 اموال مشاع: اموالي كه چند شريک مالک خاص آن هستند.

 اموال مفروض: اموالي كه فقط يک مالک خاص دارد.

 قسمتي از آن مالک ندارد. مالک خاص وجود ندارد: لزوماً به اين معني نيست كه اصالً مالک ندارد. 

گويند مالک خاص ندارد منظور: مالک دارد گوئيم مالكش كيست؟ ميكند ميمثال: پرنده كه در هوا پرواز مي

 ولي مالكش مشخص نيست.

 شودي كلي تقسيم ميگوئيم اموال مالک خاص ندارد خودش به دو دستهپس وقتي مي

 اموالي كه اصالً مالک ندارد. -1

 كه مالک دارد و مالک خاص و مشخصي نيست. اموالي -2

 رسيم.اگر بخواهيم در مورد مالي كه مالک خاص ندارد وضعيت تملک را بررسي كنيم به دو حالت مي

مالي كه مالک ندارد عالوه بر آن هيچ وقت مملوك نبوده و سابقه تملكي براي آن مفروض نيست: ماهي  -1

 كند.كه در دريا شنا مي

 گوئيم مباحات يعني تملک آنها مباح و جايز است.وقت مالک نداشته است مي مواردي كه هيچ

اند ولي االن مالک ندارند كه دليلي دارد: كه اين اموال ي تملک داشتهولي بعضي از اموال هستند كه قبالً سابقه

 مالک حذف شده باشد.

 كه يكي از اين اسباب: اعراض و ديگري وقف

 مال  از مالكيت توسط مالکاعراض: يعني اخراج ارادي 
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يک صندلي كه در خانه اضافه باشد و از خانه بگذاريم بيرون.و نه اينكه لزوماً وقتي كه چيزي را از خانه 

گذارد به معني آن نيست كه از آن اعراض كرده است و مثالً همان صندلي را براي نشستن از خانه بيرون مي

 بيرون گذاشته است.

 اعراض وجود دارد به نام اباحدي تصرف. چيزي بين اعراض و عدم

براي نشستن گذاشتن و فقط براي نشستن است و نه بردن  10هايي كه در اتاق انتظار پليس +مثالً صندلي

 ولي تصرفات از قبيل نشستن جايز است كه اباحدي تصرف است.

 اشد.ي استفاده ديگران باباحدي: مالي كه از تملک خود خارج نكرده باشي ولي اجازه

 ي اخراج مالاعراض: اباحدي تصرف + اراده

 اباحدي تصرف: برزخي ميان اعراض و عدم اعراض.

فهميم كه شخصي مالي را از مالكيت خودش خارج اي ما ميي هر قرينهها به هر دليلي و بواسطهبعضي وقت

لكش هيچ كسي كرده است: اعراض، يعني شخصي مالي را از يملک خودش خارج كرده است و اين مال ما

 نيست.

هر كس شک كرديم كه اعراض اتفاق افتاده يا اباحدي تصرف و چون در اعراض ميزي بيشتر از اباحدي 

تصرف موجود است موضوعي كه آن چيزي هست يا نيست بايد آن چيزي كه مطمئن هستيم بسنده كنيم و 

ه اباحدي تصرف را بصورت اعراض توانيم كبگوئيم اباحدي تصرف و چون دليلي كامل بر اعراض نداريم نمي

 مسلم بدانيم.

ي دانشجويان يا يک باغي را محصوالتش را دهد به مطالعهوقف: يک شخصي يک زميني را اختصاص مي

دهد به كودكان يک پرورشگاه، اين موارد با توجه به تعريف وقف. حبس العين و تسبيل المنفعه: اختصاص مي
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شود كند و از مالكيت خودت هم خارج ميد و به كسي انتقال پيدا نميشويعني مالكيت مال نگه داشته مي

 يعني از حبس عين فک عين يا ملک است يعني تو مالک نيستي ولي كسي هم مالک نيست.

تواند آن مال را تملک كني شخص ديگري ميولي در اعراض وقتي كه تو مال را از مالكيت خود خارج مي

تواند مال را تملک كند، در واقع شود شخص ديگري نمياز مالكيت خارج ميكه مال كند ولي در وقف وقتي 

شود )حبس العين( يعني نه براي شخص مالكيت وجود دارد و نه براي ديگري در وقف مالكيت محبوس مي

 آيد.مالكيت بوجود مي

 دهيم.  توانيم در راهي اختصاصتسبيل المنفعه: يعني به راهي دادن چيزي. منافع آن مال را مي

غ وقف است براي دانشجويان نجف آباد به اين معني است كه باغ مال من است گوئيم اين بامثال: وقتي كه مي

ها و كالً آباد، به اين معني كه منافع اين باغ از قبيل گشت و گذار يا استفاده از ميوهيا مال دانشجويان نجف

 آباد است.منافع باغ متعلق به دانشجويان نجف

 ر حالت وقف هم با عدم مالک مواجهيم ولي قبالً واقف مالک آن بوده است.كه د

 اند:مواردي كه مال مالک مشخصي ندارد اين اموال بر دو قسم

 اموال مجهول المالک  يا اندمشتركات و اموال عمومي

ان كه ي اموال ايردر مشتركات عمومي و اموال عمومي: مال مالک دارد اما مالک خاصي نيست مثل همه

 ها و...ها و پاركي مردم ايران است مانند درياها، جنگلمتعلق به همه

 دانيم كيست.اموال مجهول المالک: مالک دارد، مالک خاص هم دارد ولي ما نمي

 ها جزو كدام اموال است؟ مانند پارك؟بنديسوال: اموال دولتي با اين تقسيم

 اموال دولتي مالک دارد يا نه؟ دارد -1
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 الک آن مشخص است يا نه؟ مشخص است.م -2

 پس اموال دولتي مالک خاص دارد بعنوان يک شخص حقوقي خاص.

 اند.شويم كه اموال دولتي غيرمشتركات و اموال عموميپس با اين سوال متوجه مي

 يعني اموال اختصاصي دولت است.

م را به دليل نمايندگي از طرف ولي در هر دو مورد دخالت دارد: مورد اول را به دليل مالكيت و مورد دو

 ي آنمردم در اداره

 ي آن با دولت استنكته اول: در مشتركات عمومي: اداره

 نكته دوم: در مشتركات عمومي قابليت تملک و اختصاص به اشخاص خصوصي ندارند

 حقيقي خصوصي و حقوقي خصوصي -1اشخاص خصوصي: 

 برداريتفاوت مالكيت و بهره

ي يک پارك به يک پيمانكار توسط شهرداري ن نازلي از مالكيت مانند حق انتفاع، ادارهبرداري: يک شابهره

كند كه در واقع گيرد و سهم شهرداري و درآمد خود را حاصل ميكه پيمانكار قبل خدماتش از مردم پول مي

 فروش پارك نيست.

 در استفاده از مشتركات عمومي:

 براي عموم است. -2نون مطابق قا -1استفاده از مشتركات عمومي: 

 .توانند استفاده كنند ولي نه به هر نحوي، مطابق قانون يا عرفيعني اينكه عموم مي

 الهض -2لقطه  -1اند: مجهول المالک دو دسته

 ي اشياغير حيوان و همه لقطه: اشياء پيدا شده 
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 فقط مخصوص حيوانات ضاله: حيوانات گم شده 

 ت گم شده را ضاله بدانيم كه آثاري دارد.ضاله: شرايطي دارد كه حيوانا

شود مانند اسبي ي تملک داشته باشد كه با قرائني مشخص مياوالً حيواني است كه مملوك باشد يعني سابقه

 كه زين يا نعل دارد.

ي اين بحث دوم: صاحبش آن را گم كرده باشد در اين مورد مواردي كه آن را اعراض كرده است از محدوده

 شود.خارج مي

سوم: در مناطق )مرتع( و قادر از دفاع خود نباشد اگر حيواني را ديد كه نعل و دهنه دارد و در كنار يک 

 تواني آن را ضاله  بنامي زيرا كه:داني كه حيواني نيست كه آن را تهديد كند نميچرد و ميعلفزاري مي

 تواند در آن منطقه از خودش دفاع كند.مي -2 آب و غذاي كافي دارد  -1

 اگر اين سه شرط موجود باشد اين چنين حيوان ضاله است.

 توانيم آن را براي خود تملک كنيم؟ خيرسوال آيا مي

 ن است.اند كه منظور ايجاد دادستاچه بايد كرد؟ بايد تحويل  حاكم شود كه در جاهاي مختلف افراد مختلفي

گم شده باشد: يعني  -2مچي  ي مالكيت داشته باشد مانند يک ساعتسابقه -1لقطه: اشيائي است كه 

 اعراض نكرده باشد

 در اين حالت كه دو شرط باشد اين مال لقطه است.

 لقطه حسب ميزانش احكام متفاوتي دارد:

 نخود نقره باشد.12نخود نقره باشد يا اينكه بيشتر از  12كمتر از 
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تواني تواني آن را نگهداري تا به صاحبش برگرداني و يا ميدر مواردي كه كمتر از دوازده نخود نقره باشد مي

 تواني آن را براي خودت تملک كني.ان را بجاي صاحبش صدقه بدهي و مي

به سر خيابان ال تعريف كند. آگهي يكسال يكسنخود نقره باشد، يابنده موظف است كه آن را  12بيشتر از 

تواند اجرت تواند پيش خودش نگهداري كند كه مالكش پيدا شود و ميهمه بگويد و بعد از يكسال مي

تواند آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ولي اگر صاحبش پيدا شد نگهداري را از مالک بگيرد نكته بعد مي

ال را براي فقرا خرج دادستان اين امو 27شخص ضامن است و يا اينكه به دادستان بدهد كه طبق ماده 

 كند.مي

رشد قيمت( تصرف ندارد -اگر مالي كه نگه داري ميكني داراي منافع متصلي باشد )چاق شدن گوسفند

 گوسفندي كه بره زاييده است( تصرف ندارد-،منفصل ) سود سپرده

 متصل و منفصل متعلق به مالک است.

مثال گاوي كه شير داده است ،منافعي كه مصرف  شايد در مدت نگه داري يک استفاده هايي از آن بتوان كرد

 كردي هر زمان كه مالک پيدا شد ميتواند هزينه را دريافت كند 

 جلسه ششم

 شود.شود: اعيان: هر آن چيزي كه به چشم ديده ميتقسيم اموال به مادي و غيرمادي كه مادي مي

 يم كرد:توان به سه دسته تقسدر واقع اين اموال مادي و غير مادي را مي

 حقوق مالي -3  منافع  -2  اعيان  -1

 شود:دسته تقسيم مي 3اعيان به 

 كلي يا كلي ما في الضمه -3  كلي در معين -2 عين معين -1
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 توان به آن اشاره كرد.توان ديد و با دست ميعين معين: آن دسته از اموالي است كه با چشم مي

 ينآن ماش -اين صندلي -گوئيم اين ميزمثالً مي

 شود:پس عين معين از دو طريق مشخص مي

 از طريق صفت و مقدار و جنس -2  از طريق رويت و اشاره  -1

 هست. 17مثل: يک ميز نارنجي كه در كالس 

ي قابل اشاره و ي قابل اشاره است، مقدار معيني از يک مجموعهكلي در معين: يک بخش از يک مجموعه

 رويت.

كدام صندلي، مشخص نيست ولي آن چيزي كه مهم و مشخص است اين است  مثالً يک صندلي از اين كالس:

 هاي كالس بغلي نيست.كه صندلي

ي معين. مثالً يک كيلو برنج از اين گوني برنج ولي معلوم دانيم از يک مجموعهيعني يک مورد كلي كه نمي

 نيست كه از ته گوني يا سر گوني ولي يک كيلو از اين گوني.

 -2مقدار + رويت كامل: گوني برنج را ببينيم و بدانيم چقدر از آن  -1ص كردن است: چگونه قابل مشخ

 جنس و وصف و مقدار: يک كيلو برنج شمال كه در خانه دارم

تفاوت عين معين و كلي در معين: در اين است كه در عين معين دقيقاً مصداق مشخص است ولي در كلي 

 يست.معين مجموعه مشخص است ولي مصداق مشخص ن

كلي: اوالً كه فقط از طريق جنس و وصف و مقدار قابل تشخيص است و دوماً قابل اشاره هم نيست چون 

 اي كه بتوانيم آن مصداق را از آن جدا كنيم.مشخص نيست مصداق و نه مجموعه

 كه فقط از طريق جنس و وصف و مقدار قابل مشخص كردن است.
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ي طرف قرار ه معموالً كلي آن چيزي است كه در تعهد و ضمهگويند ككلي ما في الضمه به اين دليل مي

يک كيلو دهم يک كيلو برنج شمال به من بده: شما گويم در قبال اين پولي كه به تو ميگيرد. وقتي كه ميمي

 برنج شمال بر عهده و گردن تو است كه به من بدهي: از خانه خودت، مغازه، مزرعه يا هر جاي ديگر.

كلي هست يک مجموعه يا يک عين مشخص نيست. هر يک كيلو برنج شمالي كه در دنيا  آن چيزي كه در

 توان مصداق اين تعهد باشد.هست مي

شود؟ زماني كه مورد معامله مثالً اين صندلي از بين برود چون سوال: در عين معين چه موقع قرارداد باطل مي

 قرارداد روي اين صندلي و اين عين معين بسته شده است.

سوال: در كلي در معين چه موقع قرارداد باطل است؟ زمني كه كل مجموعه از بين برود. زيرا كه اگر نصف 

گوني برنج از بين رفت بازهم موظف هستي از باقيمانده يک كيلو برنج تحويل دهد و حتي اگر هم يک كيلو 

 ن گوني.ايم يک كيلو از ايمانده باشد بايد يک كيلو را تحويل دهد زيرا كه گفته

شود كه در عالم هيچ يک كيلو برنج شمالي وجود كلي زماني عقد بيع به دليل عدم اجراي تعهد باطل مي

 نداشته باشد.

 مال از حيث مالكيت:

چند نفر مالک: مشارع الف( در كلي در معين: يک كيلو از اين ده  -2 مفروز: يک مال مالک  -1

كيلو  ب( در مشاع: 
10

 ج( آيا يكي است؟ خير از ده كيلو  1

 سوال: مال مشاع با كلي در معين آيا يكي است؟ اگر يكي نيست چه تفاوتي دارد؟

ي آن مال شيوع شود دوماً حق مالكيت تک تک مالكين در همهتعريف مشاع: اوالً از چند مالک تشكيل مي

 ي اين مال اشاعه پيدا كرده است.پيدا كرده است. به ذره ذره
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گوئيم سوال: وقتي كه مي
10

اين ده كيلو برنج يعني چه؟ كسي كه صاحب  1
10

تواند يک اين برنج باشد مي 9

 كيلو را بفروشد از اين برنج.

ي آن مال اشاعه پيدا كرده است يعني در يک دانه برنج هم گوئيم مال مشاع در ذره ذرهاگر مي
10

مالک  1

است. يعني اينكه حتي با وجود مالكيت 
10

توان بدون رضايت مالک مال هم نمي 9
10

آن تصرفي در مال  1

 داشته باشد.

 پس كلي در معين و مال مشاع يكي نيست.

ناً تلف شود تفاوتي ندارند ولي چه تفاوتي دارد در زمان تلف: اگر كل مال مشاع و كلي در معين آ -1تفاوت: 

يک كيلو از ده كيلو در كلي معين و 
10

از ده كيلو در مشاع فرقي ندارد ولي اگر بخشي از اي دو مال تلف  1

 شود و بحث ما در تلف جزئي است نه كلي.

ضرري نكرده و فرقي ندارد كه چقدر مانده كيلو از اين برنج ما تلف شد كسي كه مالک يک كيلو بوده 5اگر 

 حتي اگر يک كيلو مانده باشد باز هم يک كيلو را دارد. )كلي در معين(

اما در مال مشاع اگر نصفش تلف شود من هم در 
10

ام و هم در آن مقدار مانده از مقدار تلف شده شريک 1

10

 ام.ين ميزان ضرر كردهام و به همشريک 1

توان هيچ تصرفي كرد حتي اگر يكي از شركاه ي شركا نميدر تصرفات: در مال مشاع بدون توافق همه -2

تواند هر گونه تصرفي كه موجب تضييع صاحب سهم بسيار كمي داشته باشد اما در كلي معين مالک كلي مي

 آن مقدار )يک كيلو( نشود انجام دهد.

 شود:ر كلي در سه مجموعه دسته بندي ميروابط مالي: بطو
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 حق ارتفاق -3  حق انتفاع  -2  حق مالكيت  -1

 حق مالكيت:

 هاي حق مالكيتمحدوديت -3  اوصاف حق مالكيت  -2  مفهوم حق مالكيت -1

 اثبات حق مالكيت -6  زوال حق مالكيت -5  ايجاد حق مالكيت -4

 مفهوم حق مالكيت -1

در مقابل ديگران كه مورد احترام قانون و تضمين ي آن، قابل استناد ع دارندهيک امتياز است به نف حق

 حاكميت است.

 اي است كه بين يک شي به عنوان مال و يک شي به عنوان مالک )حقيقي يا حقوقي(مالكيت: يک رابطه

 اوصاف حق مالكيت

 ستحق مالكيت دائمي ا -3حق مالكيت انحصاري است  -2حق مالكيت مطلق است  -1

ي حقوقي ي آن )مالک( مبتني بر يک رابطهتعريف حق مالكيت: حق مالكيت امتيازي است به نفع دارنده

 مطلق، انحصاري و دائمي مابين يک شي به عنوان مال و يک شخص به عنوان مالک كه داراي آثار حقوقي و

 در حدود قانون.

 بسته به يک چيزي است مقيد ي طلق از ريشه مطلق: اسم مفعول 

 مالكيت يک رابطه حقوقي است )عالقه( :هر نوع ارتباط 

 يعني بين من و ماژيک يک عالقه هست=« اين ماژيک متعلق به من است 

 ( مالک )هم شخص حقيقي هم شخص حقوقي(2( شي )مال( 1مالكيت هم يک عالقه است بين 

 يملک خود هر تصرفي خواست بكند آزاداست.حق مالكيت يک حق مطلق است= يعني مالک در مما
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 ي ساخت ملک مرا بدهد.پس چرا شهرداري بايد اجازه

 ما من عام اال و قد خص قاعده: نيست از عمومات مگر اينكه تخصيص خورده باشد.

ي فقهي است كه خورد. مبناي حق مالكيت يک قاعدهمالكيت مطلق است يک عمومي است كه تخصيص مي

 ته شده است: قاعده تسليط يا سلطنتاز يک آيه گرف

 الناس: هر چيزي كه در اسمش آدم است نه مسلمانان يا يهوديان يا سياهان و... هر كس كه مردم است.

 الناس مسلطون علي اموالهم: 

ي بر اموال خود دارد. هر گونه سلطه بر اموال به معني اين است كه فقط در اموال خودشان داللت بر سلطه

ق.م 30ي مطلق بودن در حق مالكيت خود شخص است و اين يعني انحصاري بودن است: ماده است و اين

 )ابتداي ماده )مطلق بودن حق مالكيت 

 ق.م. توسط قانون30ي ولي مطلق بودن تخصيص خورده در ماده

من يک خودرو دارم خودرو متعلق به من است من مالک هستم پس هرگونه تصرفي ميتوانم در خودرو -

 سرعت بروم)قانون نميگذارد( 250شته باشم، نميتوانم با نا دا

 مالک زمين كشاورزي هستم ،نميتوانم در ان زمين خونه بسازم)قانون حفظ اراضي كشاورزي(-

 اگر همه ي خونه ها شمالي جنوبي است ،ما نميتوانيم غربي شرقي بسازيم -

 

ل ديگران استناد كند. يعني منحصر است حق اينكه فرد بتواند در حق مالكيتش در مقابانحصاري بودن: 

 تواند به اين حق تجاوز كند.مالكيت در من مالک و ديگري نمي

 سوال: وقتي كه سه مالک در يک مال بصورت مشاع مالكيت دارند چي؟
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 تواند به حق اين سه نفر تجاوز كند.توانند به حق يكديگر تجاوز كنندو ديگري هم نمي: اين سه نفر نمي1نكته

ايم و نه مالكيت را و همچنان حق ي يک خانه كه منافع آن را اجاره داده: استثناء دارد: در اجاره2نكته 

 توان گفت كه تومستاجري و در خانه من وارد نشو كه صحيح نيست.مالكيت هست ولي نمي

ور قهري دائمي بودن: حق مالكيت يک حق دائمي است يعني قابل زوال نيست؟ اگر طرف بيمرد به ط -3

 كند.زوال پيدا مي

 شود.يا از طريق ارادي با فروش مالكيت من تمام و براي ديگري ايجاد مي

رود و با يک دليل و سببي وجود بين نميسوال: منظور از مالكيت دائمي يعني حق مالكيت خود به خود از 

 آيد.يگري بوجود ميام تمام و مالكيت دداشته باشد )مردن( يا عقود و قراردادها كه من مالكيت

پس مالكيت دائمي بنابر سببي است كه زوال مالكيت وجود نداشته باشد و اگر وجود داشت دائمي بودن آن 

 زير سوال است.

 «جلسه هفتم»

 محدوديت هاي حق مالكيت:

قاعده سلطنت: هركس مي تواند به مايملک خود هر تصرفي كه بخواهد داشته باشد كه داراي دو محدوديت 

 است:

 محدوديت قاعده ي الضرر-2محدوديت قانوني                                 -1

 ق.م( 30محدوديت قانون)ماده -1

هرمالكي نسبت به مايملک خود حق هرگونه تصرف و . . . مگر اينكه قانون اين حق مطلق را محدود كرده 

 باشد.
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  مثال: ضوابط امور شهر سازي

رگونه تصرفي داشته باشد )يعني اين كه ميتواند بشيند و نون و پنير بخورد، هرفردي در زمين خود ميتواند ه

 اما نميتواند صد طبقه بسازد چون قانون اجازه نميدهد(

 قاعده الضرر: الضَرَرَ و الضِرارَ)في اسالم(-2

 اين قاعده هرگونه ضرري را نفي مي كند

 ال مي تواني داشته باشي.تسليط: كه مي گويد هر گونه تصرفي در م-1دو قاعده داريم: 

 الضرر: كه مي گويد تصرف نمي تواند موجب ضرر به همسايه شود.-2                         

بحث حاكميت قواعد: يک قاعده، قاعده ي ديگر را محكوم مي كند، كه در اينجا قاعده ي تسليط يک قاعده 

ر حاكم مي كنيم يعني اگر در تقابل قرار ي محكم است. يعني ما قاعده ي الضرر را بر قاعده ي تسليط ب

 گيرند قاعده الضرر را مقدم مي دانيم و قاعده الضرر قاعده ي تسليط را استثنا مي كند.

 1ق.  40قاعده الضرر يک اصل در قانون اساسي دارد: اصل 

ر تعارض زماني هست كه به غير از در تعارض بودن قاعده ي الضرر و تسليط دو مورد از قاعده ي الضرر د

 قرار مي گيرد: حفر يک چاه در زمين خودم براي دفع ضرر از خودم و باعث ضرر به همسايه مي شود.

هرگاه دو تا قاعده ي همسنگ با يكديگر در تعارض قرار گرفتند باعث كنار گذاشتن هر دو قاعده مي شود. 

همان قاعده سلطنت مي  اگر قاعده ي الضرر نسبت به دو موضوع مساوي ساقط شود چه باقي مي ماند؟

ق.م: در شرايطي قانون اجازه مي دهد كه تصرفاتي داشته باشيم كه موجب تضرر همسايه 132ماده  ماند. 

 مي شود.

 ميتواني در ملک خود بشيني ،تصرف كني،باغچه داشته باشي اما نميتواني برنج كاري)ضرر را محدود ميكند(
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 تصرفات در مايملک: آنچه مالک شده است.

 رفات مالک در آنچه كه مالک آن است كه دوحالت دارد:تص

 يا موجب ضرر همسايه نيست. -2يا موجب ضرر همسايه است.           -1

سوال: تصرفاتي كه موجب ضرر همسايه نيست مجاز است؟ مجاز است طبق اصل سلطنت و مستفاد از ماده 

 ق. م.132و ماده  1ق. 40ق .م و اصل 30

تعارف است يا متعارف نيست؟ مثالً كاشتن برج در باغچه خانه متعارف نيست در آيا اين تصرفات م -2

 اصفهان، ولي در شمال متعارف است. تصرف بايد متعارف و مطابق عرف محل باشد.

 كاري كه مي كنيم موجب ضرر همسايه است و متعارف هم نيست آيا مجاز هستم يا نه؟

ق.م و تصرفاتي كه متعارف است: مثالً عرف 132ول ماده تصرفات كه متعارف نيست مجاز هم نيست، از ا

متري متعارف است ولي اين چاه موجب  43متر متعارف است و كندن يک چاه  45محل حفر چاه با عمق 

ساعتي آب چاه مسايه مي شود و با توجه به اينكه متعارف است ولي باعث اضرار همسايه است.  2كاهش 

 را مي كني؟ قانون مي گويد براي چه اين كار

يک وقت براي دفع ضرر خودن است، حال چقدر مي توانم از اين چاه بهره برداري كنم در حد استفاده خودم 

يا مي توانم از آب آن چاه را بفروشم : خير، براي دفع ضرر و رفع حاجت، كشيدن آب براي فروش يعني 

 مازاد حاجت آب كشيدن.

ق قاعده ي سلطنت مجاز است. ولي اگر موجب ضرر همسايه در تصرف: اگر موجب ضرر به ديگري نبود طب

 متعارف نيست -2متعارف است           -1شد: 

 اگر متعارف نبود نمي توان چنين تصرفي داشت. 
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 چه اندازه اي -2براي چه       و -1اگر متعارف باشد: اين تصرف متعارف را    

يد و يک قاعده ي الضرر هم )ضرر نرسيدن به بايد دفع ضرر از خودت باشد تا قاعده الضرر بوجود آ

 همسايه( كه همديگر را خنثي كنند تا بتواني با قاعده ي تسلط استناد كني و تصرف را انجام دهي )حفرچاه(

 نمي تواني به ديگران ضرر برساني مگر اينكه از خودت دفع ضرر كني.

ده تسليط را و مالک ملک ديگرهم قاعده در اين مرحله دو قاعده الضرر كنار مي رود: مالک اين ملک قاع

 تسليط دارد.

نمي تواند تصرفاتي در ملک خود كند كه موجب ضرر به  Aگفتيم اگر دو ملک كنار هم باشند صاحب ملک 

 شود مگر اينكه تصرفاتش متعارف باشد، به قدر حاجت و براي دفع ضررباشد. Bملک 

حقي كه از ملک داشته باشد؟ خير زيرا كه حق مالكيت  تصرفاتي بكند بدون هيچ Bدر ملک  Aآيا مي تواند 

تصرفاتي به نفعش بكند بطريق اولي نمي تواند  Bنمي تواند در ملک  Aانحصاري است. و همانگونه كه 

 تصرفات ضرري داشته باشد.

تعدادي درخت و . . .  -ديوار -جوب -فاصل: چيزي كه فاصله مي اندازد ميان دو ملک: سيم خاردار

 ي كه صاحبان دو ملک در فاصله مي توانند داشته باشند چگونه است؟ اوالً بايد بررسي شود كه: تصرفات

 مالكيت فاصل: كه اين فاصله مال چه كسي است؟-1

ابتدا ما بايد به محل فاصل نگاه كنيم و بعد به خود فاصل: ديوار يک بحث است)از حيث مالكيت( و ديگري 

كن است ديوار مال يک همسايه و جاي ديوار مال ديگري و برعكس و جاي ديوار)از حيث مالكيت( كه مم

يا اينكه هر دو مال يک همسايه و بر عكس و يا اينكه هر دو مشترك باشند يا جاي ديوار مال يكي و ديوار 
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احكام و  -2مالكيت فاصل                            -1مشترك و بر عكس. در بحث يک قابل بررسي است: 

 رفات در فاصلحدود تص

وضعيت مالكيت فاصل: ديواري كه بين دو ملک است از نظر مالكيت چند حالت دارد: فروض مالكيت -1

 فاصل:           

 هيچ كدام)ممكن است حتي براي هيچ كدام نباشد(-3      اختصاصي-2مشترك           -1 

 اگر براي مشترك بودن دليل داشته باشيم كه هيچ.

 ترجيح بال مرجع عقالً قبيح است. صي است نياز به دليل داريم.وييم كه ديوار اختصااختصاصي: اگر بگ

است  Aبراي احراز مالكيت ديوار چند حالت داريم: نيازبه مرجع داريم و دليل است كه مي گويد اختصاصي

 است و يک وقتي هست كه دليل Bو  Aو در سند آمده است و يک وقتي هم هست كه ديوار مشترك بين 

 نداريم ولي چيزي ضعيف تر از دليل داريم كه آماده است.

 

 «جلسه هشتم»

 براي اينكه بحث ديوار فاصل را بررسي كنيم در ابتدا بايد وارد بحث اثبات شويم. 

 عالم ثبوت-2              عالم اثبات    -1در حقوق:  

 

 ثبوت: مربوط به عالم هست و نيست است.

 

 د و نبايدها.اثبات: مربوط به عالم باي
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مثالً: مي گوئيم كه مالک هستي يا نه )عالم ثبوت( و مي گوييم مالكيت خود را مي تواني اثبات كني)عالم 

 اثبات(

  بعضي مواقع هست كه شخص در عالم ثبوت مالک هست ولي چون نمي تواند اثبات كند دادگاه

 حكم به عدم مالكيت صادر مي كند.

مي خواهيم يک چيزي را از عالم ثبوت به عالم اثبات بياوريم نياز به  عالم اثبات بحث ما است: كه وقتي

 وسيله داريم. به اين و سائل: ادله ي اثبات گفته مي شود.

 ادله ي اثبات: وسيله ي اثبات واقعه يا عمل حقوقي است. 

 است.واقعه ي حقوقي: چيزي كه در آن اراده كارساز نيست مانند تولد و فوت كه داراي آثار حقوقي 

عمل حقوقي: چيزي است كه در آن اراده وجود دارد مانند خريد يک خودكار كه من اراده ي خريد و ديگري 

 اراده فروش دارد كه داراي آثار حقوقي است.

 تا3انواع ادله ي اثبات: 

 اصل-3اماره        -2دليل       -1

 دليل و اماره و اصل است. هم شامل عام-2كه صرفاً منظور دليل است.  خاص -1معاني ادله: 

وظيفه و كار دليل: اسباب اثبات است: به چه نحو: مانند يک نورافكن كه بر عالم ثبوت مي تابد و آن را واقع 

 نمايي مي كند. كه چه كسي مالک است و چه كسي مالک نيست.

يي است و اماره در كه داراي مراتبي هستند از لحاظ ضعيف و قوي بودن: كه دليل در باالترين حد واقع نما

 حد ضعيف است و اصل فاقد واقع نمايي است.
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علت وجود آن در ادله: ما را از حيواني و تحميد نجات مي دهد. مانند اصل استصاب بر روشن بودن يا نبودن 

چراغ يک اتاق )قبالً بوده پس االن هم هست با توجه به اينكه علم داريم كسي آنرا خاموش نكرده است.( 

مي آييم و مي بينيم كه چراغ روشن است و حتم حاصل مي كند مي شود دليل و اماره هم مانند  ولي وقتي

 وقتي كه نوري را ارائه راه رو مشاهده كنيم دال بر اينكه احتماالً چراغ روشن است.

 نسبت علم به وقايع:

 ( جهل5(وهم     4(شک     3(ضن       2(يقين       1

 شان مربوط نيست.دو مورد اخر آثار حقوقي به

 يقين از داليل به وجود مي آيد / ضن از انارات حاصل ميشود/ شک هم از اصول

 

 در دليل مراتبي هست:

 در واقع نمايي از همه قوي تر است. اقرار: سلطان االدله  -1

 كارشناس-6سوگند          -5شهادت          -4اسناد عادي          -3اسنادي رسمي    -2

 عرفي-3قضايي                -2اماره قانوني                   -1اماره: 

 110و  109اماره قانوني: آن است كه در قانون به آن اشاره شده است مثل ماده -1

 قضايي: اماراتي كه قضاوت در رويه هاي خود از آن استفاده مي كنند.-2

 اماره عرفي: آن است كه در عرف به آن توجه مي شود. -3

 دليل براي مايقين مي آورد-اماره منجر به شک مي شود-براي محل شک استاصل 

 تبراء-4احتياط       -3تخيير          -2استصحاب )قبالً علم داشتيم ولي االن نداريم(        -1اصول:
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نمي نكته :وقتي ما دليل داشته باشيم به اماره و اصل توجه نمي كنيم و زماني كه اماره باشد به اصل توجه 

 كنيم و زماني كه به اصل توجه مي كنيم كه نه دليل و نه اماره باشد. منظور از دليل)معناي خاص آن است(

  مالكيت ممكن است بوسيله دليل يا اماره يا اگر نباشد از اصل استفاده مي شود و همه ي روابط

 حقوقي به اين روش به اثبات مي رسند.

 د.به يک اماره اشاره دار  ق.م 35ماده 

 كند مگر نكته مهم: تفاوت دليل و اماره در قابليت نقض است. معموالً: اماره يک قضيه را اثبات مي

 اينكه خالف آن ثابت شود و معموالً اماره بواسطه دليل نقض مي شود و به اين دليل كه نتيجه دليل يقين است.

 ق.م: تصرف به عنوان مالكيت:   35تفسير ماده 

 كيت )دليل مالكيت است مگر اينكه خالفش ثابت شود.(تصرف به عنوان مال-1

 تصرف به عنوان اجاره يا غصب دليل مالكيت نيست. تصرف غير مالكانه -2

شود. زيرا كه كه در اين ماده قانون گذار دليل را با عنوان عام مستفاد كرده است كه شامل اماره و اصل هم مي

را فهميد كه كلمه ي دليل در اين ماده اماره است نه دليل زيرا  از مفهوم مخالف ماده مي توان كلمه و خالفش

 كه مي شود خالف آن ثابت شود) بوسيله دليل( كه اين اماره يک اماره قانوني است.

سوال اگر كسي دليلي داشته باشد كه ديروز مالک يک گوشي بوده و گوشي امروز دست شخص دوم است، 

 د كه تصرف فعلي است يا سابق با توجه به دليل.مالک گوشي چه كسي است؟ بايد روشن شو

مي خواهيم براي مالكيت فعلي تعيين تكليف كنيم كه دليل نداريم و فقط يک اماره داريم براثبات امروز و 

دليلي كه مال ديروز باشد فقط مالكيت ديروز را اثبات مي كند.)تصرف اماره است( و دليل ديروز به درد 

 ورد.اثبات براي امروز نمي خ



50 

 

مي گفتيم: تصرف به عنوان دليل مالكيت است و ما در دعوايي دونفري كه در مورد مالكيت فعلي  35در ماده 

باهم دعوا دارند ويكي اماره ي تصرف فعلي دارد و ديگري دليل مالكيت قبلي دارد: حرف شخصي كه اماره 

 ه كسي مي دهيم؟ي فعلي دارد و مقدم است به دليل مالكيت قبلي: حال مالكيت را به چ

  دكتر كاتوزيان . 37مالكيت سابق را به واسطه ي اماره فعلي نمي توان ناديده گرفت. برطبق ماده 

چه مي گويد: اگر حرف باال را در نظر نگيريم و بگوييم كه مالكيت سابق بوسيله ي اصل  37حال ماده 

 وجود دارد؟ استصحاب نمي تواند اثبات كننده مالكيت فعلي باشد زماني كه اماره

مي گوئيم سلطان االدله بايد به كار گرفته شود كه استثناء است براي  37ماده چه مي گويد: در پاسخ ماده 

 اينكه قاعده برهم نخورد يک حكم استثنايي است.

در نظر دكتر كاتوزيان اگر كسي مالكيت سابق خود را به واسطه شهادت شهود ثابت كند اين مالكيت سابق 

ر اماره ي فعلي و در نظريه ي ما فقط با اقرار است كه مالكيت ثابت مي شود و اگر با شهادت مقدم است ب

 شهود اثبات كرده باشد مانع از كار كرده اماره در مالكيت فعلي نمي شود.

 اشتراكي-2اختصاصي     -1اثبات مالكيت ديوار فاصل: كه دو وضعيت براي مالكيت مقصود است: 

يوار به نحو اختصاصي بعضي و قتها از دليل استفاده مي كنيم مثل سند يا شهادت. بعضي براي اثبات مالكيت د

 قضايي-عرضي-اوقات بواسطه اماره مشخص مي شود: قانوني

واژه مگر اينكه خالفش ثابت شود نشان دهنده اماره بودن است نه   112و  110اماره قانوني: مواد-1

 دليل

 ست.سوال: وضع سرتير و ترصيف اماره ا

 سرتير خود را بر روي ديوار قرار داده است: اين ديوار مال چه كسي است؟ Aداريم وملک  Bو Aدو ملک 
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 اين مالكيت اثبات مي شود. 112و  110است و طبق قانون دو ماده ي  Aاين ديوار مال

بر ديوار  و در حالت ترصيف: كه يک اماره است براي اثبات مالكيت. ديوارمال كسي است كه از هر دو طرف

است كه اماره ي ترصيف به نفع  Aباشد اين ديوار محكوم به مالكيت  Aاگر طرف  ترصيف شده است مثالً

 )بدون ترصيف(112اوست طبق ماده 

 و در حالت ديگر: اگر هر دو ترصيف كرده باشند يا حالتي كه هر دو ترصيف كرده باشند مي رسيم به حكم: 

هر دو اماره دارند و به نحو مساوي و به نفع هيچكدام بر بحث مالكيت  يعني اينكه  قطا تسا اتعارضاذا

 نيست. 

 حال تكليف چيست؟

  اگر اماره براي اختصاص بودن ديوار نباشد يا هر دو در اماره اي مشترك باشند در نتيجه ديوار هم

 مشترك مي شود. 

 ديوار مالكيتش به نفع  ولي اگر يكي اماره سرتير و داشته باشد و ديگري تر صيف تكليف چيست؟

 چه كسي است؟

 وضع اصل تر صيف كرده است.  Bوضع سر تير كرده  Aمثالً 

است زيرا كه اول طبق استصحاب تر صيف زودتر اتفاق افتاده است. زيرا كه نه دليل  Bديوار اختصاصي 

و ديوار اختصاصي  داريم و نه اماره و وارد اصل مي شويم كه بقاء ال مكان به حالت مالكوت فعلي مي آورد

B .است 
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ديوار اشتراكي نيز با استفاده از دليل و اماره و اصل مالكيتش ثابت مي شود يعني اگر ما دليل يا اماره بر 

مالكيت اشتراكي داريم و دليل يا اماره بر مالكيت اختصاصي نداشته باشيم اصل بر اشتراكي بودن ديوار است 

 را بر ديگري ترجيح دهيم چون ترجيح بال مرجع عقالً قبيح است.  به اين دليل كه نمي توانيم الكي يكي

     112اشتراكي و ماده  اتعارضاتس قطا - 111ماده  – 110ماده – 109مواد: ماده

 «جلسه نهم»

 احكام فاصل از حيث: تصرف يا تخريب يا بازسازي و . . . 

 كه دو بحث است: يا اختصاصي است يا اشتراكي

ملک اختصاصي مي باشد مالک آن مي تواند هر گونه تصرفي را كه بخواهد طبق قاعده اگر فاصل بين دو 

 قاعده ي الضرر -2قانون        -1استثناء است:  2تسليط انجام دهد كه داراي 

 :               مواد استثناء130ماده ي 

قابل باز وبست نيست ولي  فرق داريم: روزنه و شبكه و پنجره: روزنه: سوراخي براي نور و 2: 133ماده ي 

 پنجره قابل باز و بست

قانون گذار بين خروجي يعني )درب( و روزنه تفاوت قائل شده است زيرا كه در ذات خروجي روفت وآمد 

 وجود دارد و لي از پنجره و روزنه با گشايش آن نمي شود رفت و آمد كرد.

 ولي طرف مي تواند آن را بگيرد.روزنه و پنجره اگر ايجاد كردي  -2خروجي حق نداري      -1

 عرفي -2مالكانه      -1تصرفات كه دو جور است:  -1ديوار فاصل اشتراكي: 

ن ذا خذن است از شريک ولي تصرفاتي كه مطابق عرف باشد مستلزم اذاخذ هرگونه تصرف مالكانه مستلزم  ا

 نيست و نياز ندارد.
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 ن و تفاوت آن با حق:ذا

حق: اجازه اي است كه طرف حق رجوع را از خودش سلب كرده                    ن: يعني اجازه ي ساده  ذا

ن مي تواند از آن بر گردد ولي در حق نمي تواند حق اذن و حق در حق رجوع است كه در ذاست. تفاوت ا

 رجوع داشته باشد.

 ن مادامي وجود دارد كه شخص زنده باشدذا ي از يعني اينكه با شخصيت اتفاق مي افتد و يك

نتايج شخصيت است و با فوت يا حجر از بين مي رود ولي حق نه خير فقط زماني كه در زمان دادن حق بايد 

داراي شخصيت باشد و بعد اگر فوت يا محجور شد ديگر فرقي ندارد و چون در زمان شخصيت اين حق 

 رجوع را از خود سلب كرده است.

ن و اگر گفت بردار بايد بر داري ذوي ديوار گذاري با مبناي ا: اگر كسي اجازه داد كه شما سرتير ر120ماده 

 هرچند با ضرر.

 ن است.ذبه معناي حق است و متفاوت با ا واژه ي: به وجه ملزمي 

: در اين ماده مي گويد اگر سرتير را برداشتي و اگر خواستي دوباره بگذاري يا جابه جا كني بايد 121ماده 

قبلي بر تصرف فعلي مترتب نيست و بايد مجدداً اجازه كسب كني و اين از ن ذدوباره اجازه كسب كني و ا

 است. اذنخصوصيات 

: اگر از قديم اين سرتير)يک خانه( بر روي ديوار اختصاصي خانه ي ديگر است و ما نمي دانيم كه 124ماده

كه بر اساس حق ن هست يا حق در اينجا مي گوئيم چون از قديم االيام بوده فرض بر اين است ذبراساس ا

و اجازه دوباره مانند ماده  اذنبوده است و اگر اين خانه خراب شد بر اساس اينكه حق بوده است نياز به 
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بوده است نياز به اجازه  اذنندارد ولي اگر طرف بتواند ثابت كند كه از قديم االيام حقي در كار نبوده و  121

 دوباره است.

ر زمان مملک را مي پذيريم: همين كه شما از قديم االيام سرتير هايت نكته: در اينجا بصورت ناملموس مرو

 بر روي ديوار بوده است بنابر اين مي گذاريم كه حق داشته اي.

 نيست. اذنتصرفات عرضي: كه نيازي به اخذ 

تعريف مثال: ديواري بين دو ملک است و يک طرف مي خواهد روي ديوار را آجر نما كار كند و اين تصرف 

 كانه نيست.)خسارتي به ديوار وارد نمي آيد(مال

 مخارج ديوارمشترك: مهمترين مصداق مخارج ديوار مشترك: مخارج تعميير ديوار است. 

 آيا شريک را مي تواند براي تعمير ديوار مشترك اجبار كند؟ -1داراي دو بحث است: 

 اوالً: مخارج ديوار مشترك بر عهده ي شركاء است.

 ت ضرورت ممكن است اجبار شريک در صور  ق. م  و هزينه ها ماده ي  114به استناد به ماده

 بعهده هر دو طرف ق. م 113

 : اصل ابتداعي: اجبار ممكن نيست.114ماده ي 

پس در صورتي كه ضرورت وجود داشته باشد و دفع آن ضرورت به هيچ راه ديگر ممكن نباشد امكان اجبار 

 هست.

است و يک آجر آن اگر افتاد يا ديوار خراب شد روي سر شخصي و طرف فوت مثالً: ديوار مشرف به خرابي 

د حال كه يكي از صاحبان اسرار بر اذنشد يا منجر به جرح شد ديد و خسارت را بايد صاحبان ديوار بيرد
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تعمير و ديگري انكار مي كند و هيچ راهي جز تعمير ندارد و حتي نياز به امكان خراب كردن هم نيست . . . 

28 

 تخريب: تفاوت تخريب با خراب شدن در اين است كه در تخريب ما فاعل داريم ولي در خراب شدن نداريم.

 تخريب دو دسته است:

 عامل تخريب وظيفه اي بر تجديد بنا ندارد.مواردي كه الزم بوده است.   -1

 عامل تخريب وظيفه اي بر تجديد بنا دارد.مواردي كه الزم نبوده است. -2

 مواردي تخريب ديوار الزم است: زماني كه ديوار مشرف به خرابي است. در چه

ديواري كه مشرف خراب شدن است مالک آن بايد آن را خراب كند و در ديوار اشتراكي  ق.م  122ماده

 شركاء بايد آنرا خراب كنند.

مشرف به خرابي قابل ديواري مشرف به خرابي با ديواري كه الزم تعمير شدن است تفاوت دارد كه در ديوار 

بحث شده است و تمام          در اين خصوص كه قابل  114تعمير نيست و اگر قابل تعمير باشد كه در ماده 

 تعمير است.

ولي ديوار مشرف به خرابي درماني جز خراب كردن ندارد كه قانون گذار در اين زمينه مالكين را موظف به 

 تخريب ديوار مي كند.

يوار الزم به خراب شدن نبود و يكي از شركاء و يا شخص ثالثي و يا شهرداري ديوار را : اگر د117ماده 

 خراب كرده، بايد آنرا بنا كند.

 : همان بحث تصرفات مالكانه.118ماده 

 اگر ديوار مشترك خراب شد: آيا شريک را مي توان اجبار به احداث ديوار مشترك كرد؟ 
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 مجهول آنرا خراب كرده باشد. خود به خود خراب شد يا سيل يا شخص  

 نمي توان شريک را اجبار كرد. 114با استناد به ماده 

 اصل اساسي و ابتداي ديوار: عدم امكان اجبار براي احداث يا تعمير ديوار مشترك

 استثناء: امكان دفع ضرر به نحو ديگري ممكن نباشد.

 بحث اصلي در رابطه با ماده:

به بيرون روند و نام اين افراد را تک تک نام ببريم و بگوئيم كه همه تا يک ربع اگر بگوييم اين از افراد كالس 

 ديگر برگردند غير از شما، منظور چه كسي است؟ نفر اول؟ نفر آخر؟

مثال ديگر: احمد كتابت را بازكن، محمد كتابت را بازكن، بخوان. چه كسي بايد بخواند؟ احمد يا محمد؟ 

 محمد

شته باشيم و سر مصداق داشته باشد و بعد از اعالم حكم استثناء بخورد و اين قاعده: اگر يک حكمي دا

مستسني منه به كدام يک بر مي گردد؟ اگر قرينه اي داشته باشيم كه طبق قرينه عمل مي كنيم و به همان بر 

 مي گردد و اگر قرينه اي نداشتيم كه به كالم باز مي گردد، به نزديک ترين مرجع باز مي گردد.

ثال: احمد برو بيرون، محمد برو بيرون، تقي برو بيرون و ديگر نيا، اين واژه ديگر نيا به چه كسي بر مي م

 گردد؟ به آخرين نفر

گردد و يا اگر حال در رابطه با ماده مي خواهيم بدانيم كه اين اجبار ممكن نيست كه بر دو )نبايد تعمير( بر مي

 .)به بناي ديوار يا تعمير ديوار( به يكي بر مي گردد به كدام بر مي گردد

 گردد.حال اينكه جمله: مگر اينكه دفع ضرر به نحوه ديگري ممكن نباشد از نظر اصولي به تعمير باز مي
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از لحاظ منطقي: اگر ديوار نياز به تعمير داشته باشد، آيا دفع ضرورت بجز تعمير راه ديگري دارد؟ خير چون 

 رر جلوگيري كرد تخريب الزم نيست و تعمير آن الزم است.به جز تعمير ديوار نمي شود از ض

: اگر يكي از شركا همكاري نكرد براي ساخت ديوار يكي از شركا مي تواند در حصري خود ديوار 115ماده 

 بسازد.

: از مجموع اين ماده به اين نتيجه مي رسيم كه بناي ديوار مشترك قابل اجبار نيست بر خالف 123ماده 

 ل اوليه عدم امكان اجبار است مگر اينكه دفع ضرورت بجز تعمير امكان پذير نيست.تعمير كه اص

 حال ديواري كه خراب شد يا تخريب شد: و بعد نباشد:

مثل حالت اول است: اگر اختصاصي بود، اختصاصي بنا مي شود و اگر اشتراكي بود نهايتاً بين آن دو نفر 

 مشترك مي باشد.

 مخارج و مصالح مشترك ديوار بنا مي شود: اشتراكيدر بناي مشترك با -1حالت 

 در بناي مشترك با مصالح اختصاصي و مخارج مشترك ديوار بنا شود: اختصاصي -2حالت 

 در بناي مشترك با مصالح و مخارج اختصاصي ديوار بنا مي شود: اختصاصي -3حالت

 ود: اختصاصيدر بناي اختصاصي با مصالح و مخارج اختصاصي ديوار بنا مي ش -4حالت

 در بناي اختصاصي با مصالح و مخارج مشترك ديوار بنا مي شود: اشتراكي -5حالت 

 مبنا: مصالح تعيين كننده است.

 مواد:

 : 115ماده 



58 

 

:حالتي را بيان مي كند كه حاضر است درديوار مشترك مشاركت نمايد ولي از پرداخت هزينه 116ماده

 مضايقه مي كند.

 قاعده تسليط با استثناي رعايت قانون، قاعده تصرف با رعايت الضرر 132و  30درتصرف مالكانه ماده

 افراد سه دسته اند:

افراد نخبه: برنامه ريزي مي كنند.  افراد عادي: شرايط بوجود آمده را مديريت مي كنند.  افراد ضعيف: تسليم 

 شرايط

ين فاصل شخصي ديگر ده ااذنو سپس با اجازه ساگر يک شخصي يک فاصل غيرقانوني ايجاد كند

سرتيرهايش را روي فاصل بسازد ،عامل قانون ديوار را خراب كند مواجه ميشود با ساختماني كه در روي 

ديوار را خراب ميكند،خسارت وارده به ساختمان هم به آن كسي كه اعمال آن بنا شده است چه ميتواند بكند؟

ديوار مقصر بوده باشد يعني اين كه ميدانسته اين  ده ياذنقانون كرده است مربوط نيست،خسارت وارده اگر س

اما اگر  ديوار غير قانوني است و بر اساس اين اجازه داده است سرتيرهارا بگذارد در واقع اينجا مسول است

غير قانوني است  خسارتي بهش وارد كه  نميدانسته و صرف لطف  اجازه داده است و اطالعي نداشته است

 دي است كه سرتيرهارا روي ديوار گذاشته است.نيست و متوجه همان فر

 جلسه دهم

 بررسي رابطه دو مالک بصورت عمودي)آپارتمان(

 اوالً چه قوانيني در مورد اين حقوق موجود است.

: و مواد مرتبط در مورد طبقات و قانون نحوه ي تملک آپارتمان كه جمعاً دو قانون است.)مدني و 125مواد

 قانون تملک آپارتمان(
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ر اين دو قانون باهم در تعارض باشند قانون خاص)تملک آپارتمان( حاكم مي شود چونكه بيان تخصصي اگ

 قانون گذار است.

هرطبقه سقفي دارد و  -نماي خارجي -پشت بام -بالكن -آسانسور -راه پله -يک ساختمان داراي: درب

 كفي دارد و ديوارهايي دور تا دور

 اشتراكي يا مشاعي  -2اختصاصي   -1تعدد است: فضاهاي آن در ساختمان هاي كه داراي طبقات م

ديوارهاي  -سقف آپارتمان -فضاهاي اختصاصي: فضاي داخلي هر آپارتمان كه شامل: كف آپارتمان

 آپارتمان 

سالن  -ورودي ها و خروجي ها -پشت بام -آسانسور -فضاهاي اشتراكي: راه پله و فضاي داخلي آن

 نماي كلي ساختمان -انتظار

 قانون مدني در مورد نحوه تصرف در مشاعات: هر گونه تصرفي بايد با اجازه ي همه ي شركا باشد. 

 ق.م انجام داد. 132و  30در نماي داخلي خانه مي توان تصرفات مالكانه را با رعايت مواد 

 باشد. در فضاي اشتراكي نمي توان هرگونه تصرفي انجام داد و بايد با اجازه و اتفاق نظر همه شركا

در آپارتمان براي اينكه تصميم گيري هاي شخصي موجود نباشد مديريت تشكيل مي شود و تصميم گيري 

 كلي انجام مي شود. 

 كليه تصرفات و تغييرات در فضاهاي اشتراكي.طبق قانون مدني: با نظر همه تفاوت            

 طبق قانون نحوه تملک: با تصويب هيئت مديره            

 اكثريت افراد چون اكثريت افراد هئيت مديره را منتسب مي كنند. راي

 ق.م128، 127، 126، 125، 132، 30مواد
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 حريم در حكم مالكيت است.

 حريم و رابطه حريم با مالكيت:

 : 136تعريف حريم: ماده 

ها حق استفاده واژه ي مالكيت در ماده حتماً زمين نيست. مدارهاي انتقال برق)كل( كه در فواصلي از آن مدار

 از زمين هاي آن را مشخص مي كنند. يا حريم خطوط انتقال گاز

 هدف: براي كمال انتفاع از آن ضرورت)ملک(

مالكيت و حريم: لحاظ حريم براي انتفاع كامل از مالكيت است مانند حريم رودخانه از آن شهرداري است. 

اه در نظر گرفته مي شود كه در زمين هاي سست وضعيت حريم از نظر مالكيت: مثالً حريم چاه كه براي آن چ

و زمين هاي سفت اين حريم ها فرق مي كند. كه مثالً در حريم اين چاه حفر چاه هاي ديگر امكان پذير 

 نيست.

 اگر چاه يا چشمه اي كه در ملكي)زمين( واقع باشد حكم حريم چيست؟ 96طبق ماده 

 139حريم هم در حكم مالكيت است: ماده 

  يک ملكي يک چاه واقع شده باشد، در حريم آن چاه تصرفاتي كه به چاه لطمه وارد اگر در

 نكند)حفر چاه ديگر( را مي توان انجام داد.)شخم زدن و كاشت چيزي(

 138و  137مصاديق حريم: مواد 

 گز است. 30گز و باهدف زراعي 20حريم چاه براي هدف آشاميدن 

 حريم چاه براي موضعيت در مواد:
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گز در ماده ي 250گز يا 500خود مالك براي ما مهم باشد موضوعيت دارد و براي ما مهم است ) وقتي كه

گز( راهي است براي تامين هدف ديگر كه اگر از اين راه تامين 500( ولي زماني هست كه اين ملک )138

 نشود راه ديگر را انتخاب مي كنيم. طريقيت

  اده هست طريقيت دارد و براي ما موضوعيت ندارد مالك و اعدادي كه در اين م 138در اين ماده

زيرا كه اگر دفع ضرر با اين مالك ها انجام نشد مالك ديگري را استخدام مي كنيم و به اندازه اي آنرا افزايش 

 گز براي ما مهم است. 30يا  20، 500، 250مي دهيم كه دفع ضرر كند. و در اينجا دفع ضرر مالك است نه 

ر قرار باشد كه ما براي دفع ضرر ميزان ديگري را انتخاب كنيم چه هدفي داشت كه در اين اثر اين ماده: اگ

اين اعداد براي ما به صورت يک مبنا شده است. و مدعي تغيير، اين   گز لحاظ شود   500و  250ماده 

 ميزان ها را بايد ثابت كند.

 ايجاد و زوال مالكيت:

 مالكيت 

 از بين مي رود:چگونه بوجود مي آيد و چگونه 

 : اسباب ايجاد مالكيت140ماده 

  مالكيت فري است بر ماليت، يک قوري كه در يک مغازه بشكند از بين رفته پس ماليت ندارد و پس

مالكيت براي آن متصور نيست و معنايي ندارد در نتيجه: قوري از مالكيت صاحب مغازه خارج مي شود و 

 ه مي شود كه بستگي به نوع مال دارد كه قيمي باشد يا مثلي.بجاي آن يک قوري يا پول آن بر گرداند

 در واقع چه چيزي باعث شده است كه من مالک پول قوري يا مثل قوري بشوم؟

 قراردادي-2قرار دادي      -1مدل اند:  2تعهدات كه 
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 و به قرينه ي اينكه در اين ماده تعهدات ذكر شده است.)قراردادي( 

ان كرده است ولي مصاديق ديگر آن از ايقاالت را مانند حق حبس را بيان نكرده يا ضمناً حق به شفعه را بي

 مثالً حق فسخ يا طالق

 ايجاد و زوال مالكيت به چند طريق ممكن است:

 قهري)غير ارادي( -2ارادي             -1

 ارادي: فروش خانه ام و خريد يک خودرو

سابقه ي مالكيت نيست و اين اراده اي تملک، تملک اوليه در ارادي: بعضي وقتها موضوع مالكيت مسبوق به 

 است. مثل: حيازت مباهات و احياء ارازي موات

 ارازي موات: ارازي كه سابقه مالكيت ندارند صرف نظر از اينكه آباد باشد يا باير 

 لک زمين شده ام.پس اگر من زميني را آباد كردم به قصد تملک اراده به خرج داده ام و در نتيجه اين اراده ما

ولي چيزهايي كه سابقه يمالكيت دارد ديگر نمي شود با احياء موات اگر زمين است و اگر غير زمين است از 

 طريق تحميل و يا حيازت آنرا بدست آورد.

 حيازت: يعني به دست آوردن آن به قصد تملک )عمليات صيد به قصد تملک نه تفنن(

 من حازَ مَلِک= كسي كه حيازت كند مالک مي شود.                                 

 مي توانم آنها را تملک كنم= اعمال حقوقي  مواردي كه داراي مالكيت دارد مانند خانه ي من 

 ايقاع-2عقد              -1اعمال حقوقي دو دسته اند: 

 راده فروشندها -2اراده خريدار    -1عقد: عملي است كه براي ايجاد آن دو اراده موجود است. 
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ايقاع: عملي است كه براي ايجاد آن نياز به يک اراده دارد: طالق يک ايقاع است كه فقط به اراده ي مرد 

 است.

 غير ارادي -2ارادي            -1پس نحوه مالكيت از دو حال خارج نيست: 

 ارادي: -1

 يا سابقه مالكيت ندارد احياء اراضي موات و -1

 

 حيازت مباحات

 ابقه ي مالكيت دارد و به واسطه ي اعمال حقوقي ارادي بايد مالكيت ايجاد شود كه دو دسته اند.يا س-2

 ويک اراده كه مي شود ايقاع-2يا با دو اراده كه مي شود عقد       -1

 يكي از مواردي كه بايک اراده مي شود: اخذ به شفعه است.

 د تعهدات غير قراردادي اين موارد مي شود تعهدات قراردادي و مثال قوري مي شو

 دسته ديگر اسباب تملک دسته ي قهري آن است:

وظيفه:ايجاد تملک يک وقتي است از طريق جانشيني مالک است و يک وقت ديگر هست كه از طريق 

 جانشيني مال است.

جانشيني مالک: يعني مالک با شخص ديگري جانشين شود به نحوه قهري و بعضي وقت ها هم ايجاد 

 واسطه جانشيني يک مال با يک مال ديگر است.مالكيت ب

شكستن قوري و جانشين شدن يک قوري ديگر و يا پول آن كه به اين موارد ضمان گفته مي شود. پس 

 ضمان هم يكي از اسباب ايجاد مالكيت است.
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 تقسيم بندي كامل ماده ي چهل به نحوي كه تمام اسباب مالكيت در آن موجود باشد.

 قهري-2ارادي                 -1سته اند:         د 2اسباب مالكيت 

حيازت مباهات        -1سابقه مالكيت ندارد)-2ايقاع(  ،  -2عقد     -1سابقه مالكيت دارد.)-1ارادي:    -1

 ارزاي موات(-2

 مالي جانشين مالي مي شود  -2ارث،  قهراً مالک جانشين مي شود -1قهري: بعضي وقت ها: -2

 ضمان

 تقسيمي كه مانع ورادع است. تقسيم صناعي نكته: 

يعني همه مصاديق را در خود دارد و غير مصاديق را هم در خود اصالً راه نمي دهد. مثالً جنسيت: يا مؤنث 

 است يا مذكر و سوال مي شود پس خنثي ها چي؟ مذكراند يا مؤنث؟

 يگر راهي ندارد.   ولي اگر بگوئيم جنسيت يا مذكر است و يا غير مذكر)تقسيم صناعي( د

 جلسه یازدهم)جبرانی(

 حقوق مرتبط با مال كه مهمترين آن حق مالكيت است و بعد از آن حق ارتفاق و حق انتفاع:

 

 حق انتفاع: 

 حقي است براي منتفع در مال غير يا مالي كه مالک خاص ندارد جهت بهره برداري از مال ديگري.

مال را بر عهده دارد )در مواردي كه مالک خاص وجود ندارد حقي است كه مالک يا آن شخص كه اداره ي 

مانند پاركهاي شهرداري( به غير مالک يعني شخصي كه هيچ مالكيتي از آن ملک ندارد اجازه مي دهد از آن 
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مال در حدود عرف و متعارف از آن مال استفاده كند. مثالً به يک شخصي اجازه دهم كه از ميوه ي باغ من يا 

 ستفاده كند.فضاي آن ا

آن كسي كه مالک ملک مورد حق انتفاع است: مالک يا اراده كننده ملک و آن شخصي كه از حق انتفاع بهره 

 بردار است مي گوئيم منتفع

انتفاع: همان حق انتفاع است  اذنحق انتفاع يک حق است يعني به نفع دارنده ي آن است، در كنار حق انتفاع 

خود رجوع كند اما در حق انتفاع حق رجوع  اذنانتفاع مالک مي توان از  اذنبا حق رجوع براي مالک در 

 از مالک سلب شده است.

 ق.م 40تعريف حق انتفاع در ماده ي 

 اسباب ايجاد حق انتفاع: ابتدا بايد ببينيم چند نوع حق انتفاع داريم: 

 ز مالي كه مالک خاص ندارد.حق انتفاع ا -2حق انتفاع از مال غير                                 -1

 بنابراين دو جور سبب هم موجود است:

در مواردي كه حق انتفاع از مال غير است و مالک آن شخص است: قاعدتاً بايد با طرف وارد عقد قرارداد 

 شويم. پس يكي از اسباب ايجاد حق انتفاع عقد است.

 يم استفاده كنيم.در مواردي كه از عين مال ديگري كه مالک مشخص دارد مي خواه

 اما در مواردي كه مالک مشخص ندارد: مثل پارك

 قانون  سبب ايجاد حق انتفاع 

 تمام شدن حق انتفاعي كه بواسطه عقد ايجاد شده است شرايطي دارد:

 مدت معين شده است و بعد از آن حق استفاده ندارد.-1
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قانون جديد حق انتفاع را يا محدود مي  سال معين شده است و اگر نامحدود بود با تصويب 5ويا درقانون 

 كند يا ممنوع    در اين موارد هم استفاده از حق انتفاع موجود نيست.

 مالكيت منافع-3انتفاع         اذن-2حق انتفاع        -1

 مالكيت منافع:

 نقطه ي مشترك ميان حق انتفاع و مالكيت منافع.

يعني با درختان باغ و با  ست، يعني كاري با عين نداريمموضوع همه ي اينها: موضوع انتفاع از منافع ا

 خود باغ نداريم ولي از سايه و ميوه ها استفاده كنيم و نه اينكه آنها را ببريم.

رجوع كنيم  اذنانتفاع هر وقت خواستيم مي توانيم از اين  اذنكه در هر سه مورد اين نقطه مشترك است در 

رجوع كنيم و اين وجه ملزم مانند مواردي كه به مالک خاص  اذنانيم از اين ولي در حق انتفاع قاعدتاً نمي تو

 ندارد و يا: 

 به موجب قانون است.                                   و يا موجب توافق و عقد است.-1

 تفاوت مالكيت منافع و حق انتفاع:

 نتفاع مباشدت شرط است. در مالكيت منافع مباشدت شرط نيست اما در حق ا-1در دو چيز است: 

 يعني فقط شخص ذي حق مي تواند از منافع باغ منفعت ببرد و نه شخص ديگر را همراه خود آورد. 

مالک منافع: در اثر عقد اجاره مالكيت منافع بوجود مي آيد كه مباشدت شرط نيست. مثالً يک خانه را اجاره 

 كني و حق استفاده را به ديگري انتفاع دهي.
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ست كه مالكيت منافع محدود به مدت زمان معيني باشد و همچنين ممكن است كه حق انتفاع ممكن ا-2

محدود به مدتي باشد و بعد از اينكه مدت مالكيت حق انتفاع منتفي شد. بعد اينكه يک سال تمام شد به منافع 

 موضوع حق انتفاع هيچ حقي ندارد.

موضوع حق انتفاع ندارد. اما در مالكيت حق انتفاع  پس با انقضا مدت حق انتفاع منتفع هيچ حقي نسبت به

تمام منافعي كه در مدت مالكيت من ايجاد شده است مال من است و در آخر مدت مي توانم هرچه منفعت 

 وجود دارد با خود ببرم.

ک باغ مثالً در اجاره منافع يک باغ مي توانم در پايان مدت تمام چيزهايي كه در باغ مانده مانند غوره هاي ي

را با خود ببرم و مي توانم با پرداخت يک اجرت اضافه از مالک درخواست صبر مبني بر رسيدن غوره ها تا 

زمان انگور شدن را داشته باشم ولي الزامي در كار نيست و امتناعي نيز از طرف صاحب باغ مبني بر نچيدن 

 غوره ها توسط من نيست.

 نافع است.حالت سوم در صورت مرگ منتفع و مالک م-3

اين قاعده مربوط به مباشرت است: وقتي كه منتفع مرد چون مباشرت شرط شخص ديگري نمي تواند از 

منافع موضوع انتفاع ببرد. چون در حق انتفاع مباشرت شرط است. ولي اگر مالک منافع مرد و مثالً سه ماه از 

 قرارداد باقي بود وارث مالک منافع جانشين او خواهد شد.

  و موت مالكيت منافع را پايان نمي دهد ولي حق انتفاع را پايان مي دهد.پس مرگ 

در انتفاع: فايده ي دانستن اين نتيجه در چيست؟ فايده  اذناگر شک كنيم كه شخصي حق در انتفاع دارد يا 

مي  اذندر اين است اگر بدانيم اين شخص حق انتفاع دارد نمي توانيم او را از اين حق محروم كنيم ولي در 

 توانيم از آن رجوع كنيم.
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 تفكيک:  2وحاال درشک 

 آيا اين انتفاع مبسوق بر سابقه ي بلند مدت به نحوي كه نحوه اعطاء ان مشخص نباشد.-1

 زماني كه مسبوق به سابقه ي بلند مدت نيست. -2

 124ده در اين حالت: اصل بر حق انتفاع است مگر خالفش ثابت شود و اين مسبوق بودن اجاره است. ما

 ق.م

 اما در مواردي كه مسبوق به سابقه نيست)يعني مدتي نگذشته است( بايد بررسي شود.

 است+ حق رجوع اذن: يک اجازه ساده است.      حق: يک اذن

 باهم تفوافق داريم و در حق شک.  اذنو ما در 

 هركجا كه شک داريم: اصل بر عدم است.

 است. اذنانتفاع كه مسبوق به سابقه نيست اصل بر  اذن پس ما هركجا كه شک كرديم بين حق انتفاع و

 تقسيم بندي حق انتفاع براساس مدت زمان:

 نامحدود-2مدت دار      -1حالت دارد:  2حق انتفاع از حيث مدت زمان 

مدت قابل تعيين دارد ) مدت دارد ولي -2مدت مشخص دارد.        -1در مواردي كه مدت دار است: يا 

 نامشخص است(

 واردي كه مدت دارد و مشخص است م رقبي 

  مواردي كه مدت مشخص ندارد ولي قابل تعيين است عمري 
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  من تازماني كه زنده ام يا تو زنده اي حق انتفاع داري يا زماني كه حاج حسن بقال زنده است حق

بعد مي خواهم  انتفاع داري. چون من اين مغازه را خريده ام و تا زماني كه زنده است حق انتفاع داري و

 مغازه را خراب كنم.

 نامحدود چه زماني تمام مي شود: با مرگ منتفع -2

 سوال: مرگ مالک تاثيري در حق انتفاع دارد يا نه؟ 

 شود.در انتفاع هم تاثير دارد و از بين مي رود و زايل مي اذنمرگ مالک در حق انتفاع تاثير ندارد و در 

 اذنتراوش شخصيت است و با پايان آن  اذنكه زنده است اثر دارد و نتيجه شخصيت است و تا زماني  اذن

 هم از بين مي رود

 سوال: اگر مالک ملكش را انتقال بدهد به ديگري؟ انتقال ملک موضوع حق انتفاع در حق انتفاع تاثير ندارد.

 خريدار مطلع از حق انتفاع هست؟ ويا نيست؟ آيا فرق دارد

انتفاع به ديگري آيا اين انتقال حق انتفاع را از بين مي برد يا خير؟ حق انتفاع آيا با انتقال مال موضوع حق 

كه به موجب قرارداد به شخصي به نام منتفع ارائه مي شود با انتقال موضوع حق انتفاع اين حق ازبين نمي 

 رود.

 طريق وجود دارد: 2و در مورد ملک 

 يا اينكه با خبر نيست. -2    يا اينكه از حق انتفاع باخبر است              -1

 اگر خبر نداشته باشد حق فسخ معامله ي خود را دارد نه حق انتفاع را ولي اگر بداند حق فسخ ندارد.

حدود انتفاع: منتفع در چه حدي مي تواند از مال موضوع انتفاع انتفاع ببرد؟بستگي دارد كه سبب ايجاد اين 

 حق انتفاع چه باشد؟
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 مطابق قانون، و اگر قانون در حدود حق انتفاع ساكت باشد درحد متعارفاگر قانون باشد -1

 در حدود قرارداد و حدود مشخص در آن و اگر ساكت باشد در حدود متعارف درنتيجه قرارداد باشد -2

 هزينه هاي مال موضوع حق انتفاع، هزينه هاي مال موضوع حق انتفاع را در اثناء انتفاع چه كسي بايد بدهد.

 ر هزينه است:جو2

 هاي كه الزم براي نگهداري از مال مورد انتفاع است.هزينه -2هزينه هاي كه الزم براي انتفاع است. -1

 براي مالک -2منتفع         و در مورد  -1در مورد 

 و البته ممكن است توافقي غير از اين باشد كه همه ي هزينه ها بر عهده منتفع باشد و اشكالي ندارد.

منتفع: يد منتفع اماني است. وقتي يد اماني باشد اصل بر عدم مسئوليت است و ممكن است استثناء  مسئوليت

 بخورد كه كجاست؟ 

در صورت ارتكاب تقصير يد اماني تبديل به يد ضماني مي شود و در نتيجه مسئول خسارت مربوط عمل 

 خود و موارد غير قابل استناد به خود است.

ازحدود افتاده است. خارج شوي و كم كاري كني كه مرتكب تقصير شده و يد -3تفريط -2سوء استفاده -1

 ضماني است.

عالوه بر خسارت اگر مثالً ماشين را هم دزد ببرد يا زلزله و هرچيزي كه در اثناي آنكه يد ضماني شود مثالً 

 بل استناد به خود(بردن شن با آن ماشين كه سوء استفاده است. بر عهده منتفع است.)مصداق موارد غير قا

 تجاوز تعدي ق.م 951ماده 

 كم كاري تفريط  ق.م 952ماده 

 اعم از تعدي و تفريط تقصير ق.م953ماده 
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 ايجاد حق انتفاع به واسطه عقد يا ايقاع 

 ايجاد استفاده بواسطه قانون يا قرارداد.)عقد(

 زوال حق انتفاع:

 مدت آن تمام شود. پايان مدت-1

 مرگ منتفع -2

 از رفتن مال موضوع حق انتفاع-3

 تعريف حق انتفاع 40ماده 

 عمري  41ماده 

 رقبي 42ماده 

 رقبي و عمري(  رابطه حق و سكني )مدت دار  43ماده 

 در عين حال كه سكني است هم رقبي و عمري است.

 وقتي مي گويم مفهوم: منظور مفهوم مخالف است

 مورد نظر است.وقتي مي گوييم مفهوم موافق منظور ماده 

 :44ماده

 سوال: آيا مي توانيم براي كساني كه وجود ندارند حق انتفاع قائل شويم؟ 

خير. ولي حالت استثنايي هم موجود است، بگويم من براي تو و  دو نسل بعد از تو حق انتفاع قائل مي شوم. 

 است. تبعاً كلمه موجود و اين حق انتفاع تا زماني كه نسل شما منقرض نشده موجود 

 : مربوط به اموال منقول و غير منقول و هم مشاع است.46ماده
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 : قبض: گرفتن         اقباض يعني دادن47ماده

در حبس، قبض) در اختيار گرفتن( شرط قسمت است. يعني مال موضوع حق انتفاع را در اختيار منتفع قرار 

 دهيم.

 : مسئوليت در زمينه تقصير48ماده

 :49ماده

 مخالف ماده: اگر با تعدي وتفريط موجب خسارت شد مسئول خواهد بود. : مفهوم50ماده

 : موارد زوال حق انتفاع51ماده

 :52ماده

 : اختيار فسخ در صورت جاهل بودن53ماده

 :54ماده:

 من اهلل توفيق                                                                          

 


