
حقوق مدنی نموداری 

همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط 

مؤلف
امین بیات

انتشارات چتر دانش



:بیات،امین، ۱۳۷۰-    سرشناسه
.Iran.Laws,etcایران.قوانینواحکام:  عنوانقراردادی

:حقوقمدنینموداریهمراهباقانونمدنینموداریوقوانین  عنوانونامپدیدآور
خاصمرتبط/مولفامینبیات.   

:تهران:چتردانش ،۱۴۰۰.   مشخصاتنشر
:6۰5ص.   مشخصاتظاهری

: 9۷8-6۰۰-۴۱۰-55۳-8    شابک
:فیپا وضعیتفهرستنویسی

:حقوقمدنی--ایران   موضوع
Civilrights--Iran    

قانونمدنی--ایران   
Civillaw--Iran    

 KMH5۰۰ :  ردهبندیکنگره
: ۳۴6/55   ردهبندیدیویی

: 8۷۳۰8۷۰  شمارهکتابشناسیملی
:فیپا اطالعاترکوردکتابشناسی

:حقوقمدنینموداریهمراهباقانونمدنینموداریوقوانینخاصمرتبط  نام کتاب
:چتردانش  ناشر
:امینبیات  مؤل

:اول-۱۴۰۱ نوبت و سال چاپ
:5۰۰  شمارگان

:9۷8-6۰۰-۴۱۰-55۳-8  شابک
:۳5۰۰۰۰تومان  قيمت

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(،  پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و  کرده است؛ دانشجویانی که پس 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
بر  دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  به این ترتیب، ضرورت  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی 
حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد 
دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با 
ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیشازپیشبه 

منّصه ی ظهور برساند.

فرزاددانشور
مدیرمسئولانتشاراتچتردانش

سخن ناشر
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پیشگفتار

مدنی  حقوق  مطالب  گردآوری  جهت  تالش  سال   چهار  حاصل  رو  پیش  کتاب   -1

می باشد.  آموزشی  مؤثر  به کارگیری روش های  و  اختصار  رعایت  با  جامع،  به صورت 

کوشیده ام مطالب مشابه در حقوق مدنی به صورت نموداری و تطبیقی مقایسه شود، تا 

تشابه ها و تفاوت های این مطالب که اغلب موجب خلط مبحث و اشتباه است مرتفع 

گردد. همچنین در تألیف آن کتاب های مرجع بررسی و جان مطلب استخراج و نکات 

نیز به آن اضافه شده تا منبعی جامع تر و  مهم مکتوم در تست های آزمون های حقوقی 

مفیدتر تقدیم جامع حقوقی گردد.  از طرفی از زیاده گویی و بیان نظرات اختالفی پرهیز 

و صرفاً نظر اقوی و مشهور بیان گردیده تا دانشجوی گرامی بامطالعه چندین نظر مختلف 

در زمان پاسخگویی به سؤاالت در دوراهی شک و تردید قرار نگیرد.

2- اثر پیش رو  عالوه بر اینکه نیاز دانشجویان گرامی به درس حقوق مدنی را جهت 

موفقیت در آزمون های حقوقی برطرف می نماید، برای قضات، وکالی گرامی و سایر 

اقشار حقوقی نیز بسیار کاربردی و مفید خواهد بود. چراکه اقشار مذکور به علت مشغله 

فراوان توان صرف زمان کثیر جهت بررسی کتب را نداشته و با مطالعه این کتاب در 

یافت.  نتیجه ساعت ها تحقیق و بررسی دست خواهند  به اصل مطلب و  اندک زمانی 

ازاین رو خواننده گرامی می تواند با آسودگی خیال از کامل بودن مطالب معروض به 

مطالعه کتاب پردازد.

که  می نمایم  تقدیم  بزرگوارم  عموی  بیات،  مهدی  استاد  به  افتخار  با  را  اثر  این   -3

رهنمودهای ایشان در مراحل سخت ورود به عرصه علم و دانش همواره روشنگر روان و 

قوت بخش دل بود. همچنین بر خود الزم می دانم  از تمام عزیزانی که مرا در فراهم شدن 



این اثر یاری رساندند تقدیر و سپاسگزاری نمایم. 

4- به یقین تذکرات اهل نظر در بهینه سازی هر اثر مفید و مؤثر است و هیچ اثری مصون از 

خطا نیست. لذا رهین منت ایشان خواهم بود تا در بهتر شدن آن مرا یاری رسانند.

امین بیات،  زمستان ۱۴۰۰ ش.  
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مقدمه

حق

تعریف حق: عبارتاستازسلطه،اقتداروقدرتیکهطبققانون،یکشخصبرشیء)مانندحق

مالکیتخودرو(یاشخصدیگر)مانندطلبازشخصی(دارد.
۱-حقمالی:داخلدرداراییاستوبامالارتباطدارد،مثلحقمالکیت.

2-حقغیرمالی:خارجازداراییاستوباشخصیتانساندرارتباطاست،مثل
حقزوجیتوحقوالیت.

اقسام حق: 

دارایی:داراییعبارتاستازمجموعهاموالوحقوقمالی)مثبت(وتکالیفمالیودیون)منفی(
یکشخص.دارایی،ازعناصرشخصیتبودهونمیتواندازآنجداباشد.هرکستنهایکدارایی
داردکهنمیتواندآنرابهدیگریمنتقلنمایدکهمحتوایاینکاسهراحقوقوتکالیفتشکیل
خالی کاسه این داخل و است کاسه یک مثل دارایی واقع در دارایی(. وحدت )اصل میدهد

میتواندمثبتیامنفیباشد.

مقایسه حق مالی و حق غيرمالی:
الف-حقمالیقابلنقلوانتقالاست،درحالیکهحقغیرمالیغیرقابلنقلوانتقالاست.

۱-ارادی:مثلفروشیاهبهو...
2-غیرارادی:دراثرفوتمحققمیشود)بافوتصاحب

حقمالی،وراث،آنرابهارثمیبرند(.
حقمالیبهدوصورتمنتقلمیشود:

ب-حقمالیقابلتقویمبهپولاست،درحالیکهحقغیرمالی،غیرقابلتقویمبهپولاست،مثاًل
نمیتوانحقابّوترافروخت.

خانهتانخسته مبلمان از مثاًلشما آنگذشت(، از )میتوان است اسقاط قابل مالی ج-حق
شدهایدآنرامیبریدوسرکوچهایمیگذاریدودیگرانآنرابرمیدارندواستفادهمیکنند.

ولیحقغیرمالیقابلاسقاطنیست،مثاًلنمیتوانازحقابّوتگذشتکرد.
د-حقمالیقابلتوقیفاست،درحالیکهحقغیرمالیغیرقابلتوقیفاست.مثاًلشمایکخانه
داریدوبهاندازهقیمتآنبهدیگریبدهیدارید،دیگریباگرفتنحکمتوقیفازدادگاه،خانه

شمارابرایفروشوبرداشتنطلبخودتوقیفمیکند.
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اقسام حقوق مالی:  

الف- عينی: رابطهمستقیمشخصباشیء.مثلحقمالکیتشخصبراتومبیلخود.
۱-مالک
2-ملک

درحقمالیعینیدوعنصرموجوداست:
ب-دینی: رابطهغیرمستقیموباواسطهشخصبرشیءورابطهیمستقیمشخصباشخص،

مثلطلبیکهشخصطلبکارازبدهکاردارد.

۱-داین
2-مدیون
۳-دین

حقدینیدارایسهعنصراست:

نکته 1: حقعینی،مطلقبودهومتضمنحقتعقیبوتقدماستودرمقابلهمه،قابلاستناد
است.ولیحقدینینسبیبودهوتنهادرمقابلبدهکارقابلاستناداست.

عین
منفعت

۱-حقمالکیت

2-حقانتفاع
۳-حقارتفاق
۴-حقتحجیر
5-حقشفعه

6-حقعینیتبعی

نکته2:  اسبابپیدایشحقعینی،محدودبه6موردشده:

این6موردمیتوانحقعینیپیداکرد،ولیاسبابپیدایشحقدینی بنابراینتنهابهوسیله
نامحدوداست،یعنیبههروسیلهای،ازدیگریطلبکارشوید،نسبتبهویحقدینیپیدامیکنید.

۱-حقمالکیت
2-حقانتفاع
۳-حقارتفاق
۴-حقتحجیر
5-حقشفعه

الف-اصلی

ب-تبعی:حقعینیتبعی)حقوثیقه(

حقوقعینیدوقسمتاست:



نشر چتر دانش/ حقوق مدنی نموداری  1414

الف- حقوق عينی اصلی:
مالکیت مثل باشد. داشته مال بر میتواند کهشخص است کاملترینحقی مالکيت: 1- حق 

شخصبرخانهو....
حق مالکيت به دو قسم است: مالکیتعينومالکیتمنفعت.ایندونوعمالکیتباهممتفاوتاند.
بهاینمثالتوجهکنید:فردیمالکعیناستوهممالکمنافع،مثلصاحبخانهکهدرآن
ساکناست.ولیزمانیکهاینفردخانهاشرابهاجارهدهد،خودشمالکعینهست،ولیدیگر

مالکمنافعنیست،زیرامالکیتمنافعرابهمستأجرانتقالدادهاست.
دراینزمینه،سهحالتمتصوراست:

۱-مالکعینومالکمنفعت،یکشخصاست.
2-شخصیمالکعیناست،ولیمالکمنافعنیست،مثلمؤجر
۳-شخصیمالکعیننیست،ولیمالکمنافعاستمثلمستأجر


2- حق انتفاع: یعنیشخصیکهحقانتفاعداردمیتواندازمالیکهعینومنافعآندرملکیت

دیگریاست،استفادهکند.
- حق انتفاع و مالکيت منافع:ایندوبهشرحذیلباهممتفاوتاند:

درمالکیتمنفعت،ذرهذرهیمنفعتدرمالکیِتمالکمنافعبهوجودمیآید.پساینمنافع
همیشهمتعلقبهاوست،ولیدرحقانتفاعاینچنیننیستومنافعداخلدرمالکیتنمیشود.
بهاینمثالتوجهنمایید:علی،حقانتفاعازباغسیبمحمدرابراییکسالدارد.تایکسال،
علیمیتوانمیوههارابچیند،ولیبهمحضتمامشدناینیکسال،علیدیگرحقیبرمیوهها

ندارد،حتیاگرهفتههاقبلازاتماممدتعقد،میوههارسیدهباشد.
نکته: حقانتفاع،درجهضعیفتریازمالکیتمنافعمحسوبمیشود.

3- حق ارتفاق:نوعیحقانتفاعاست،ولیبهاینصورتکهفقطرویاموالغیرمنقولممکن

استوجودداشتهباشد.رابطهبینایندو،عموموخصوصمطلقاست.مثلحقعبور،مجرا،
حقشبکه،ناودانو...

درواقعزمانیکهدوملکغیرمنقولدرکناریکدیگرقراردارند،ممکناستمالکهرکدام،در
ملکدیگری،حقارتفاقداشتهباشد.
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4- حق تحجير: درلغتبهمعنایسنگچیدناست.

دراصطالح،حقتحجیرزمانیاستکهفردشروعبهآبادکردنزمینموات)زمینیکهآبادنیست
وهیچمالکیندارد(کند.درواقعباتحجیر،شخصحقتقدمپیدامیکند،درآبادکردنوبهتبع

آندرمالک شدن زمينمباح.
نکته: تحجیر،حقتقدمایجادمیکند،نهحقمالکیت.

مال یک در نفر دو که میآید وجود به زمانی و است عینی حق یک شفعه شفعه:  5- حق 

غیرمنقولشریکاندویکیازشرکا،سهمخودرابهثالثیمیفروشد،بافروشسهمخودبرای
شریکدیگر،حقیبهنامحقشفعهبهوجودمیآید،بهاینصورتکهمیتواندثمنخریداررا،

بهویبدهدوبدونارادهوی،سهمخریدهشدهراتملککند.

ب- حق عينی تبعی )همان حق وثيقه(

بهآنمنظوربهاینحق،حقتبعیگفتهمیشودکهبهتبعوجوددینممکناستبهوجودآید
یعنیابتدائابایددینیباشدتاحقعینیتبعیبتواندبهوجودآید.بهاینمثالتوجهنمایید:

-فرضکنیدعلیازمریمطلبداردولیچونبهاواعتمادنداردازمریممیخواهدیکفرش
رابهعنوانوثیقهیطلبخودبهویبدهدتااگرمریمطلبخودرانداد،ازآنفرشطلبخود
راوصولکند.علیحقهیچگونهتصرفیرادرفرشنداردویدویامانیدارد.درواقعفرش
بهعنوانامانتدستعلیاست،تادرصورتعدمپرداختبدهیازطرفمریم،علیبتوانداز
دادگاهبخواهدکهفرشرابفروشدوطلبشراازمحلفروشآنوصولکند.بهاینحقعلی،

حقعینیتبعیگفتهمیشود.

۱-قراردادی
2-قضایی
۳-قانونی

-حقعینیتبعیبهسهصورتاست:

1- قراردادی:بدهکاروطلبکار،باهمتوافقمیکنندکهبدهکارمالیرابهعنوانوثیقهطلب،نزد

طلبکاربهامانتگذارد،تادرصورتیکهبدهیپرداختنشد،ازمحلفروشاینمال،طلبخود
راوصولکند)همانعقدرهن(.
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علی به را خود بدهی مریم مثال: نه. بدهکار اراده ولی دارد، وجود طلبکار اراده قضایی:  -2

نمیپردازدوعلیبهدادگاهرجوعمیکندوحکمتوقیفمالیازمریمرامیگیرد.
3- قانونی: گاهاًقانونبرایاشخاص،حقعینیتبعیفرضکردهاست.مثاًلزمانیکهفردی

فوتمیکندویکزنودوپسردارد،ازآنجاییکهزنازعیناموالغیرمنقولارثنمیبردو
ازقیمتآنارثمیبرد)م9۴6ق.م(،سایروارثبایدازقیمتحاصلازفروشمالغیرمنقول
سهماالرثزنرابپردازند.تازمانیکهحقزنپرداختنشدهاست،اینمالغیرمنقولبهعنوان
از بتواند نپرداختند، را وراثحقوی تادرصورتیکهسایر وثیقهطلبزنمحسوبمیشود،
طریقدادگاهاقدامکندوازحاصلفروشمالغیرمنقول،طلبخودراوصولنماید.)البتهاین
موضوعبینحقوقدانان،اختالفیاستواگردرکنکورسؤالازحقوثیقهزنآمد،اصلبرعدم

آناست(.

۱-عقدرهن
2-بیعشرط)طبقم۳۴قانونثبت(

-منابعپیدایشحقعینیتبعی

سایر نکات مقدمه:

1- مقایسه اذن و اجازه و حق:

- اذن: اذنبهمعنایرفعمانعاست،مثاًلشمانمیتوانیدواردخانهدیگریشوید.پسمانعی

وجودداردوحالکهاذنگرفتید،رفعمانعشدهاست.اذنواجازهوابستهبهشخصیتفرداست
وبافوتوحجرازبینمیرود.

۱-حققابلرجوعنیست،ولیاذنقابلرجوعاست.)حققابلاسقاط
وابراءاست(.

2-اذنقائمبهشخصاست،ولیحققابلانتقالبهدیگراناستو
قائمبهشخصنیست.

مثاًلاگرالفبهباذنداد،بنمیتوانداذنرابهدیگریانتقالدهد.
۳-حقبافوتبهورثهمیرسد،ولیاذنچهبافوتوچهباحجر،

ازبینمیرود.زیراقائمبهشخصاست.

تفاوتاذنواجازهباحق
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مثاًلشما ازعمل. بعد اجازه ولی دادهمیشود، ازعمل قبل اذن، ۱-
میخواهیدازکتابدیگریاستفادهکنید،اگرقبلازبرداشتنکتاب
واستفادهازآن،رضایتدیگریراجلبکنید،بهآناذنمیگویند،
ولیاگرازکتاباستفادهکنیدوپسازاستفاده،رضایتبگیرید،به

آناجازهمیگویند.
2-اذنقابلرجوعاست،ولیاجازهقابلرجوعنیست.چوندراذنیا
اذنگیرندهازمالاستفادهنکردهویااگراستفادهکرده،بااذنبوده
وتازمانرجوعازاذنعملویقانونیاستومسئولیتیبردوش
استفادهکنندهبارنمیشود.ولیدراجازه،فرداستفادهکنندهغاصب
است،چونبدونرضایت،دیگریدرمالویدخلوتصرفکردهو
زمانیکهاجازهمیگیردبهمعنایبریشدنویاست.دراینصورت
ازاجازهاشرجوعکند،دوبارهذمهاستفادهکننده اگرشخصبتواند
مشغولمیشود،بهعبارتیاگراجازهدهندهبتواندازاجازهاشرجوع
کند،بارجوعازآن،برایدیگری،بدونارادهوخواستخودشتکلیف

بهوجودمیآیدکهاینامرخالفاصلاستوممکننیست.

-تفاوتاذنواجازه

2- مهریه: مهریهیکحقمالیاستکهمیتواندعینییادینیباشد.اگرموضوعمهریهعین
معینباشد،بهمحضوقوععقدنکاحبهملکیتزندرمیآیدوزنحقعینیمالکیتبررویآن
پیدامیکند.ولیاگرموضوعمهریهکلیباشدوعینمعیننباشد،تاقبلازتعیینمصداق،زن

حقدینیرویآنداردوپسازآنحقویتبدیلبهعینیمیشود.
3- حقوق معنوی: نهمالیاستونهغیرمالی،نهعینیاستونهدینی؛بلکهماهیتیدوگانهدارد.
ازجملهاینحقوق،میتوانبهحقتألیف،حقاختراعوحقعالئمتجاریوصنعتیاشارهکرد.

)حقمعنویمنقولاست(.
نکته: حقوقمعنویمؤلفبهحقانتشار،حرمتناموحقحرمتاثراشارهدارد.
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متن مواد قانون مدنی )1 تا 10(

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم

پسازطیمراحلقانونی،بهرئیسجمهورابالغمیشود.
-مصوباتمجلسشوراياسالمیو

-نتیجهیهمهپرسی
ماده 1 

وروزنامهرسمیموظفاست
-امضاء

-وبهمجریانابالغنماید
-ودستورانتشارآنراصادرکند

رئيس جمهوربایدظرفمدت5روز،آنرا

ظرفمدت۷2ساعتپسازابالغ،منتشرنماید.

درمدتمذکوردراینمادهبهدستوررئیس
-امضایا
-ابالغ تبصره: درصورتاستنکافرئیسجمهوراز

مجلسشورایاسالمی،روزنامهرسمیموظفاستظرفمدت۷2ساعتمصوبهراچاپومنتشرنماید.
ماده 2- قوانین، 15 روز پسازانتشار،درسراسرکشورالزماالجرااست،مگرآنکهدرخودقانون،ترتیب

خاصی،برايموقعاجرامقررشدهباشد.
ماده 3-انتشارقوانینبایددرروزنامه ی رسمیبهعملآید.

ماده 4- اثرقانوننسبتبهآتیهاستوقانوننسبتبهماقبلخوداثرندارد،مگراینکهدرخودقانون،
مقرراتخاصینسبتبهاینموضوعاتخاذشدهباشد.

ماده 5- کليه ی سکنهایران،اعمازاتباعداخله و خارجه،مطیعقوانینایرانخواهندبود،مگردرمواردي
کهقانوناستثناءکردهباشد.

درموردکليه اتباع ایران،ولو

-نکاحو
-طالقو

-اهلیتاشخاصو
-ارث

ماده 6- قوانینمربوطبهاحوالشخصیه،ازقبیل

اینکهمقیمدرخارجهباشند،مجریخوهدبود.

در 
-احوالشخصیهو

-اهلیتخودوهمچنین
-ازحیثحقوقارثیه

ماده 7- اتباعخارجهمقیم درخاکایران،ازحیثمسائلمربوطهبه

حدود معاهدات،مطیعقوانینودولت متبوع خود خواهندبود.
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ماده 8- اموال غيرمنقوله کهاتباعخارجهدرایرانبرطبقعهود،تملککردهیامیکنند،ازهرجهتتابع
قوانینایرانخواهدبود.

ماده 9- مقررات عهوديکهبرطبققانوناساسیبیندولتایرانوسایردول،منعقدشدهباشد،در 
حکم قانوناست.

ماده 10- قراردادهاي خصوصینسبتبهکسانیکهآنرامنعقدنمودهاند،درصورتیکه مخالف صریح 

قانون نباشد، نافذاست.
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  فصل اول: در اموال فصل اول: در اموال 

بخش اول: انواع اموال
اموالازجهاتمختلفبهانواعیتقسیممیشوندکهدرادامهبیانشدهونکاتپیرامونهریک

آمدهاست.
-اموالمنقولوغیرمنقول)م۱۱(

-اموالمثلیوقیمی)م95۰(
-اعیانومنافع)مواد۳5۰و۳5۱(

-مصرفشدنیومصرفنشدنی)مواد۱۰۳۷و۱۳۰8و۱2۰۷(
-اموالبامالکوبیمالک)مواد28و2۳(

انواعاموال:



2121 لاو ا فد در امواف 

مبحث اول: اموال منقول و غیرمنقول 

گفتار اول: مال غیرمنقول
1- ذاتی

2-بهواسطهعملانسان
۳-حکمی
۴-تبعی

مالغیرمنقول،چهارقسممیباشد

1- غيرمنقول ذاتی )طبيعی(
-بهمالیکهازابتداغیرمنقولبوده،یعنیکسیآنراتبدیلبهغیرمنقولنکردهاست،غیرمنقول

ذاتیگفتهمیشود.
-تنهامصداقغیرمنقولذاتیزمیناست)معادنوسنگهایمعادنجزءزمینمیباشد(.

-مالکذاتیبودن،عرفاستنهعلم،یعنیعرفتشخیصمیدهدکهفالنمالجزءزمیناست
یانوعدیگریازغیرمنقولاست.

اراضیبهچهاردستهتقسیممیشوند:)رجوعکنیدبهقانونزمینشهری...(

باشد.



۱-اراضیموات:هیچگونهسابقهعمرانوآبادانیندارد.
2-اراضیبایر:قباًلآبادبوده،ولیاکنونغیرآبادومعطلافتادهاست.

۳-اراضیدایر:اراضیکههماکنوندایروآباداند.
۴-اراضیبیاض:زمینیکهبررویآنفقطاعیان)بناودرختوزراعت( 

نکته: رابطهاراضیبیاضبااراضیموات،عموموخصوصمطلقاست؛زیراهرزمینبیاضیجزءو
زیرمجموعهاراضیمواتاست،ولیبعضیاززمینهایمواتجزءاراضیبیاضنیست.

2- غيرمنقول به واسطه عمل انسان )اکتسابی م 13(
-مالمنقولیکهبهواسطهعملانسانتبدیلبهغیرمنقولشدهوقابلیتبرگشتبهشکلمنقول

رادارااست)مثلمصادیقمواد۱۴-۱6-۱5(
-بهجززمینومعادن،هرآنچهمتصلبهزمینباشدوتمامبناهاودرختها،غیرمنقولبهواسطه
عملانسانمحسوبمیشود.درواقعهرمالیکهابتدامنقولبوده،مثلآجروگچوسیمانو...
سپستوسطانسانبهزمینمتصلشده)مثلبنا(،غیرمنقولبهواسطهعملانسان،یاغیرمنقول

اکتسابیاست.
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نکته: درختانخودرونیز،مادامکهقطعنشدهاند،غیرمنقولبهواسطهیعملانسانمحسوبمیشوند.

3- غيرمنقول حکمی )ماده 17(
غیرمنقولمحسوب بعضیجهات از تحتشرایطی ولی منقولاند، ذاتاً که اموال -یکسری
میشوند.طبقماده۱۷هرآنچهمالکبرایزراعتاختصاصدادهباشد،ازقبیلحیواناتواشیاء

اینادوات -مالکعینزمینومالکعینادواتیکنفرباشد.)شرطاول(
-مالک،اینادواترابرایزراعتاختصاصدادهباشد.)شرطدوم(

درصورتیکه:

درحکمغیرمنقولاند.
صالحیتمحاکمو

توقیفاموال فقطازدوجهت

بهعبارتدیگر،اگردرخصوصاینادواتنیازبهطرحدعوایاتوقیفایناموالباشد،دادگاه
محلوقوعایناموال،صالحبهرسیدگیاست.بهاینخاطرکهایندادگاهازجهاتزیادیمثل

فرستادنکارشناسو...بهتروسریعتروآسانترمیتواندرسیدگینماید.
نکته 1: حتماًبایدزارع،مالکعینزمینوعینادواتباشد.مثاًلاگرفردیزمینیرااجارهکند
وباتراکتورخود،بذرخودشرادرزمینبکارد،اینتراکتوروبذرمنقولاندومشمولماده۱۷

نخواهندبود.
نکته 2:ماده۱۷استثنامیباشد،پسبایدتفسیرمضیقنمودونبایدآنرابهمسائلدیگرنیز
سرایتدهیم؛بنابراینتنهاادواتکشاورزیدراینمادهواردندوکارخانهوادواتصنعتیامثال

اینهارانمیتوانمشمولاینمادهقرارداد.

4- غيرمنقول تبعی )ماده 18(
-اینقسمتازاموال،غیرمادیهستندونمیتوانآنهارادیدویالمسکرد.

-اموالغیرمنقولتبعیدوقسماست:

۱-حقوق:هرحقیکهرویمالغیرمنقولباشد،غیرمنقولتبعیمحسوبمیشود؛زیرااین
ازمال انتفاع باشد،مثلحق تابعآنمال باید ازمالغیرمنقولناشیمیشودو حقوق

غیرمنقولیاحقارتفاق،شفعه،تحجیر،سرقفلیو...
2-دعاوی:هردعواییکهراجعبهمالغیرمنقولباشد،غیرمنقولاست،مثلخلعید،تصرفو...

حقوق غيرمنقول تبعی دو قسمت است:
الف: حقوق غيرمنقول عينی: هرحقعینیرویمالغیرمنقول،غیرمنقولتبعیاست.)گفتهشده

که6حقعینیداریم(
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۱-حقمالکیت:اگربررویمالغیرمنقولباشد،غیرمنقولتبعیاست.
2-حقانتفاع:اگربررویمالغیرمنقولباشد،غیرمنقولتبعیاست.
۳-حقارتفاق:همیشهغیرمنقولتبعیاستوارتفاقمنقولنداریم.
۴-حقتحجیر:همیشهغیرمنقولتبعیاستوتحجیرمنقولنداریم.

5-حقشفعه:همیشهغیرمنقولتبعیاستوشفعهمنقولنداریم.
6-حقعینیتبعی:اگربررویغیرمنقولباشد،غیرمنقولتبعیاست،مثاًلخانهرابهوثیقهبدهیم.

ب: حقوق غيرمنقول دینی:کلیهحقوقدینی،ازهرجهتمنقولاندوحقوقدینیغیرمنقول
نداریم،مگرچهارحقدینی:

۱-تعهدبهانتقالمالغیرمنقول:مثاًلفردیتعهدبهانتقالزمینیکردهباشد،اینتعهددین
است،ولیاستثناًغیرمنقولتبعیمیباشد.مثلقولنامهکهموضوعآنانتقالملکهست.
حال میفروشد، دیگری به را خود زمین فردی مثاًل غیرمنقول: مال تسلیم به تعهد 2-

فروشندهبهتسلیممبیعمتعهدومدیوناستکهایندینغیرمنقولتبعیمیباشد.
۳-تعهدبهجبرانخسارتواردهبهمالغیرمنقول:مثاًلفردیبهباغدیگریخسارتزده،حال
مدیوناستبهجبرانخسارت،ایندینغیرمنقولتبعیاست.بهایندلیلکهمثاًلدادگاه

محلوقوعمالغیربهترمیتواندبهدعوارسیدگینمایدودالیلیمشابهاینامر.
۴-تعهدبهدادناجرتالمثلمالغیرمنقول:مثاًلفردیبدونتوافق،ازمنزلدیگریاستفاده

نماید،پسازاستفادهبایداجرتالمثلخانهرابپردازد.

نکته:تعهدبهپرداختاجرتالمسمیودعاویناشیازآن،درحکممنقولاست.
و توافقمستقل اینیک نمایند، توافق اگرطرفیندرموردنحوهیپرداختاجرتالمثل نکته: 

دعاویراجعبهآندرحکممنقولاست.
باشد، انتقالمالغیرمنقول انتقالاست.قولنامهایکهموضوعآن به تنهاتعهد قولنامه نکته: 

غیرمنقولتبعیاست.
نکته: حقکسبوپیشه)مذکوردرقانونمؤجرومستأجرمصوبسال۱۳56(ماهیتدووجهی
داردکهچهرهیغیرمنقولتبعیآنغلبهدارد؛زیراهمناشیازفعالیتتجاریمستأجرمیباشد
کهحقمنقولاستوهممتضمنحقتقدمدراجارهمالغیرمنقولاستکهماهیتاًاینحق
تقدمغیرمنقولمیباشد.ولیسرقفلی)مذکوردرقانونمؤجرومستأجرسال۱۳۷6(مطلقاًیک

حقغیرمنقولتبعیاست؛زیراتنهامتضمنحقتقدمدراجارهمالغیرمنقولراداراست.



نشر چتر دانش/ حقوق مدنی نموداری  2424

متن مواد قانون مدنی )11 تا 18(

-منقولو
-غیرمنقول

ماده 11- اموالبردوقسماست:

ماده 12- مالغیرمنقولآناستکهازمحلیبهمحلدیگرنتواننقلنمود،اعمازاینکهاستقرارآن

-خرابییا
-نقصخودمالیامحلآنشود.

بهنحویکهنقلآنمستلزم -ذاتیباشدیا
-بهواسطهیعملانسان

غیرمنقولاستوهمچنیناست،لولههاکهبرایجریانآبیا

-اراضیو
-ابنیهو
-آسیاو

-هرچهکهدربنامنصوبو
-عرفاًجزءبنامحسوبمیشود

ماده 13- 

کشیدهشدهباشد.
-زمین
-یابنا

مقاصددیگردر

بهکاررفتهباشد،
-بنایا
-زمین

ماده 14- آینهوپردهنقاشیومجسمهوامثالآنها،درصورتیکهدر

بشود،غيرمنقولاست.
-خودآنیا
-محلآن 

-نقص
-یاخرابی

بهطوریکهنقلآنموجب

ماده 15- ثمره و حاصل،مادامکهچيده یا درو نشدهاست،غیرمنقولاست.اگرقسمتیازآنچیدهیا
دروشدهباشد،تنها آن قسمتمنقولاست.

مادامکهبریدهیاکندهنشدهاست،غیرمنقولاست.
-مطلقاشجارو
-شاخههایآنو

-نهالوقلمه
ماده 16-

 که مالکآنرابرايعملزراعتاختصاصدادهباشد،ازقبیلگاووگاومیشو
-حیواناتو

-اشیایی
ماده 17- 

ماشینواسبابوادواتزراعتوتخموغیرهوبهطورکلیهرمالمنقولکهبراياستفادهازعملزراعت،
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جزءملک -صالحیتمحاکمو
-توقیفاموال

ازجهت
-الزمو

-مالکآنرابهاینامرتخصیصدادهباشد،

محسوبودرحکم مال غيرمنقولاستوهمچنیناستتلمبهوگاوویاهرحیواندیگریکهبرای

اختصاصدادهشدهاست.
-زراعتیا
-خانهو

-باغ

آبیاری

-عمریو
-سکنیو

-حقانتفاعازاشیایغیرمنقول،مثلحق

-حقالعبورو
-حقالمجریو

-همچنیناستحقارتفاقنسبتبهملکغیر،ازقبیل

-دعاویراجعهبهاموالغیرمنقوله،ازقبیلتقاضایخلعیدوامثالآن،تابعاموالغیرمنقول
است.

ماده 18- 
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گفتار دوم: مال منقول  )مواد 19 تا 22(

مالیکهجابهجاییآنازمحلیبهمحلدیگرموجبخرابیخودیامحلآننشود.

۱-اشیاءمنقول:منقولذاتینامدارند،مثلخودروو...
وحقوق عینی دارند.)حقوق نام منقولحکمی منقول: 2-حقوق

دینی(.
۳-دعاوی:منقولحکمینامدارند.)هردعواییکهموضوعآنمال

منقولباشد(.

اموالمنقولسهدستهاند:

1- منقول ذاتی
مطابقباتعریفقانون،»اشیاییکهنقلآنهاازمحلیبهمحلدیگرممکنباشد،بدوناینکهبهخود
یامحلآنخرابیواردآید،منقولاست«.پسهرشیءایراکهبتوانبدونآسیبرساندن،بهخود

آنمالیامحلیکهدرآنقرارگرفتهاست،جابهجاکرد،منقولذاتینامیدهمیشود.

2- منقول حکمی
۱-حقوقعینی

2-حقوقدینیمنقول
هرحقیکهرویمالمنقولباشد،منقولاست.حقوقمنقولدودستهاند:

۱-حقمالکیتکهرویمالمنقولباشد.
2-حقانتفاعازمالمنقول

۳-حقعینیتبعیکهرویمالمنقولباشد.
الف-حقوقعينی منقول:

ب-حقوقدینیمنقول:طبقماده2۰دیونتنهاازحیثصالحیتمحاکم،درحکممنقولاند.این
مادهایراددارد،زیرادیونازتمامجهاتدرحکممنقولاند،مگرچهاردینکهقباًلتوضیحدادهشد:

۱-تعهدبهتسلیممالغیرمنقول
2-تعهدبهانتقالمالغیرمنقول

۳-تعهدبهدادناجرتالمثلمالغیرمنقول
۴-تعهدبهجبرانخسارتناشیازمالغیرمنقول 

بنابراینهرحقیکهرویمالغیرمنقولباشدراغیرمنقولتبعیگویندوهرحقیکهرویمال
منقولباشدرامنقولحکمیگویند.
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متن مواد قانون مدنی )مواد 19 تا 22(

منقولاست.

-نقلآنازمحلیبهمحلدیگرممکنباشد

-خودآن
-محلآن

-بدوناینکهبه
ماده 19-اشیاییکه

ازحیثصالحیتمحاکم،درحکممنقول

-قرضو
-ثمنمبیعو

-مالاالجارهعینمستأجره
ماده 20-کلیهدیون، ازقبیل

ازاموالغیرمنقولهباشد.
-مبیعیا

-عینمستأجره
استولواینکه

ماده 21-
-انواعکشتیهایکوچکوبزرگوقایقهاو

-آسیاهاوحمامهاییکهبررویرودخانهودریاهاساختهمیشودومیتوانآنهاراحرکتدادو
-کلیهیکارخانههاییکهنظربهطرزساختمان،جزءبنايعمارتینباشد.

داخلدرمنقوالتاست،ولیتوقیفبعضیازاشیامزبوره،ممکناستنظربهاهمیتآنهاموافقترتیبات
خاصهبهعملآید.

ماده 22- مصالحبناییاز

داخلمنقولاست.
-برایبناییتهیهشدهیا

-بهواسطهخرابیازبناجداشدهباشد. قبیلسنگوآجروغیرهکه
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گفتارسوم: نکات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول

نکته 1: مال پيشاپيش منقول: مالیکهاکنونغیرمنقولاستولیدرآیندهتبدیلبهمنقول
در رفته بکار آجرهای اگر مثاًل میکنیم. معامله منقول بهصورت را آن هم ما و شد خواهد
ساختمانراقبلازخرابکردنساختمانودرآوردنآجرهابهصورتمنقولبفروشیم،بهاین

آجرهامالپیشاپیشمنقولگفتهمیشود.
اجرت را است توافقمشخص در آن میزان که اجرتی المسمی:  نکته 2: اجرت المثل و اجرت 
المسمیگویند،مثلاجارهبهاییکهدرعقداجارهدرموردآنتوافقشدهاست.اجرتیکهتوافقی
درمیزانآننشدهباشدرااجرتالمثلگویندکهتوسطکارشناسوباتوجهبهعرفمشخص
میشودبرایمثالشماکاریرابرایدیگریبهدرخواستویوبدونتعیینمیزاناجرتانجام
دادهاید.اجرتالمسمیهمیشهمنقولاست،چونداخلدرقرارداداستوقراردادهمیشهمنقول

است،ولیاجرتالمثلمالغیرمنقول،غیرمنقولتبعیاست.
نکته 3: اصل بر منقول بودن اموال است�پساگرشککردیمکهمالیمنقولاستیاغیرمنقول

بهاصلرجوعمیکنیم.
1- حقوق معنوی

2- اسناد بهادار در وجه حاملازقبیلچکتضمینشده،
اسکناس،سهامبینامشرکتهاوبراتقبولشده

نکته 4:اینحقوقمنقولحکمیاند

حقشریکان)سهمالشراکه(درموردیکهشرکتدارایشخصیتحقوقیاست،دینیومنقول
استولیاگرشرکتفاقدشخصیتحقوقیباشد،حقشرکاعینیاستومنقولیاغیرمنقول

بودنآنبستگیبهمنقولیاغیرمنقولبودنمالمشاعدارد.
نکته:قانونایران،ازآثاربیگانه،بهشرطنخستینچاپیانشرآنهادرایران،حمایتمیکند.
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مبحث دوم: عین و منفعت

مالیکهوجودشمستقلاستووابستهبهمالدیگرینیست،عیناست.ولیمالیکهوجودش
وابستهبهمالدیگریمیباشدوبهتدریجازآنمالبهوجودآید،منفعتنامیدهمیشود.مثاًلخودرو

یکعیناستومنفعتخودرو،استفادهوراندنآنمیباشد.

۱-عینمعین)عینخارجییاشخصی(
2-کلیدرمعین)درحکمعینمعین(

۳-کلی)کلیفیالذمه(

اقسام عين 

1- عين معين: عینیکهدرخارجوجودداردوقابلاشارهاست،مثلاینماشین،آنزمین،آن
هواپیماو...

۱-مفروز:تمامآنمتعلقبهیکشخصاست.
2-مشاع:دویاچندنفربهصورتشریکی،مالکمالیمیباشند.

عینمعیندوقسماست:

2-کلی در معين: درمورداشیاءتجزیهپذیراست،مثاًلگندمیابرنج.مثاًل))اینصدکیلوگندم((
عینمعیناست،حالاگردهکیلوازاینصدکیلورامدنظرداشتهباشیم،ایندهکیلو،کلیدر

معینخواهدبود.
3-کلی فی الذمه: کلیمفهومیاستکهعیننیستوقابلیتوجودداشتنرادارد،حالممکن

استاکنونموجودباشدیادرآیندهبهوجودبیاید.مثاًلصدکیلوگندمصدری.

۱-مقدار
2-جنس
۳-وصف

نکته: درکلی،سهچیزبایدکاماًلمشخصباشد
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متن مواد  قانون مدنی )350 و 351(

-مفروزباشدیا
-مشاعیا

-مقدارمعینبهطورکلیازشئمتساوياالجزاوهمچنینممکناست
-کلیفیالذمهباشد.

ماده 350: مبیعممکناست

ماده 351: درصورتیکهمبیع،کلی)صادقبرافرادعدیده(باشد،بیعوقتیصحیحاست



مبیعذکرشود.
-مقدارو
-جنسو
-وصف

که
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مبحث سوم: مثلی و قیمی

مال مثلی: مالیکهشبیهبهآنزیاداست،مثلبرنج،ماشیننو،خودکارنو....
مال قيمی: مالیکهازآنتنهایکعددوجوددارد،مثلجنسعتیقه،خانه،اشیاءدستدومو...
نکته: کلیهخانههاوکاشانههاقیمیمحسوبمیشوند،زیراهیچخانهایوجودنداردکهدقیقاًاز

تمامجهاتمانندخانهیدیگرباشد.
نکته: ارادهطرفینمیتواندمالمثلیراقیمیتلقیکندوبرعکس؛بنابرایندرالزاماتخارجاز
قرارداد)تعهداتیکهبدونتوافقوبراساسقانونبهذمهفردیبارمیشود(،عرف،مثلییاقیمی

بودنمالیرامشخصمیکند،ولیدررابطهقراردادی،قصدطرفینبرعرفتقدمدارد.
نکته:ازفوایدتقسیممالبهمثلیوقیمیایناستکهدرصورتتلفمالازسویدیگری،اگر

مالمثلیباشد،بایدمثلآنواگرقیمیباشد،بایدقیمتآنبهدیگریتسلیمشود.

رابطه مثلی و قيمی با اقسام عين:



۱-عینمعینمیتواندمثلیباشدیاقیمی،مثاًلموضوعآنمیتواندیکپرایدنوباشد
کهمثلیاست،یایکپرایددستدومکهقیمیمیباشد.

2-کلیفیالذمهوکلیدرمعین،تنهامیتوانندمثلیباشند.چونکلیچیزیاست
کهمثلآنموجوداست.




ماده 950: مثلیکهدراینقانونذکرشده،عبارتازمالیاستکهاشباهونظایرآننوعاًزیادو
شایعباشد؛مانندحبوباتونحوآنوقيمیدرمقابلآناست.معذالکتشخیصاینمعنیبا

عرفمیباشد.
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مبحث چهارم: مال مصرف شدنی و مصرف نشدنی 
1� مال مصرف شدنی )استهالکی-غیرقابلبقا(:مالیکهبانوعمصرفیکهازآنمیشود،ازبین

میرود،مثلمیوهایکهخوردهشود.
2� مال مصرف نشدنی)غیراستهالکی-قابلبقا(:مالیکهبانوعمصرفیکهازآنمیشودازبین

نمیرود.مثلکتاببرایخواندن.
نکته: مالکومعیارتعییننوعمالبهعنوانمصرفشدنییانشدنی،خودمالنیست.بلکهمالک
نوعمصرفیاستکهازمالمیشود.برایمثالسیببرایمصرفخوردنیکمالمصرفشدنی
است.ولیبرایبوییدن،یکمالمصرفنشدنیاست.بنابراینبرایتعییناینکهمالمصرفشدنی
استیانشدنی،بهنوعمصرفآنتوجهمیکنیمواگرنوعمصرفآنمشخصنبود،نوعمصرف

متعارفآنرامدنظرقراردهیم.
-چندموردازفوایدتقسیممالبهمصرفشدنیومصرفنشدنی:

این باطلاستکه باشدوگرنهعقد بایدمصرفنشدنی ازعقود،مال ۱-دربعضی
عقودعبارتانداز:

انتفاع الف-اجاره)م۴۷۱(ب-عاریه)م6۳۷(ج-وقف)م58(د-حقموجدعقد
)م۴6(

2-درنامزدی:اگرنامزدیبههمبخوردهدایابایدپسدادهشود.دراینصورتاحکام
هدایایمصرفشدنیبامصرفنشدنیمتفاوتخواهدبود.)مواد۱۰۳۷و۱۰۳8(

۳-نفقهزن:درصورتبههمخوردنازدواج،نفقهاگرمصرفشدنیباشد،متعلقبه
زنخواهدبود.ولیاگرمصرفنشدنیباشد،اصوالًمتعلقبهزننیست)م۱۱۰۷( 
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متن مواد 1107، 1037، 1038
ماده 1037- هریکازنامزدهامیتوانددرصورتبههمخوردنوصلتمنظور،هدایاییراکهبه

برايوصلتمنظوردادهاست،مطالبهکند.اگرعینهدایاموجودنباشدمستحققیمت -طرفدیگریا
-ابویناو

هدایاییخواهدبودکهعادتاًنگاهداشتهمیشودمگراینکهآنهدایابدونتقصیرطرفدیگرتلفشده
باشد.

ماده 1038- مفادمادهقبلازحیثرجوعبهقیمتدرمورديکهوصلتمنظوردراثرفوتیکیاز
نامزدهابههمبخوردمجرينخواهدبود.

ماده 1107- نفقهعبارتاستازهمهینیازهايمتعارفومتناسبباوضعیتزنازقبیلمسکن،البسه،غذا،
اثاثمنزلوهزینههایدرمانیوبهداشتیوخادمدرصورتعادتیااحتیاج،بهواسطهینقصانیامرض.
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مبحث پنجم: مال با مالک و مال بی مالک )مباح( 

۱-مباحیکهمیتوانتملککرد،مثلماهیدریا
2-مباحیکهنمیتوانتملککردمثلاموالعمومی،

کوچه...
اموالبیمالکیامباحدوقسماست:

نکته: مباحاترابهوسیلهحیازتمیتوانتملککرد،مگردرمواردیکهقانونممنوعکردهباشد
مثلمعادن.)۱۴۷قانونمدنی(.

-اموالعمومیودولتی:اموالدولتیباعمومیمتفاوتاست،اموالدولتیملکدولتاند،یعنی
دولتبهعنوانشخصحقوقیمالکایناموالاست؛امااموالعمومی،نهتنهاملکدولتنیستبلکه
ملکهیچشخصدیگریهمنیستوعموممردمتنهاحقاستفادهازآنرادارند.دولتنیزازطرف

مردم،نمایندگیدرادارهونگهداریازاموالعمومیرادارد.
نکته 1: برخالفاموالدولتی،توقیفوانتقالاموالعمومیامکانندارد،مگرباتصویبمجلس

مقننه.
نکته 2: قانوناشتباهاً،اموالمجهولالمالکرادرزمرهاموالیکهمالکخاصنداردآوردهاست؛
زیرااموالمجهولالمالکدرواقعدارایمالکهستند،ولیمالکآنهامشخصنیست؛بنابرایناین
اقدامقانونمدنیاشتباهبودهوحکمایناموالبااموالمباحمتفاوتاست.اموال مجهول المالک به 

مصرف فقرا می رسد�
درواقعاموالمجهولالمالکدرمرحلهاثبات،بدونمالکاندوبایدازاموالعمومیشمردهشودکه

قانون،مصرفآنرادستگیریازفقراقرارداده.
نکته 3: لقطه)اشیاپیداشده(وحيوانات ضاله)گمشده(نیزازاقساممجهولالمالکاست،بااین

تفاوتکهامیدبهپیداشدنصاحبانآنهاهنوزازبیننرفتهاست.
نکته 4: عدمصدورسندمالکیتبهنامدولتجمهوریاسالمیایران،نافیمالکیتدولتنسبتبه

منابعملیشدهبهموجبرأیکمسیونماده56قانونجنگلها...،نخواهدبود.)رأیوحدترویه(
نکته 5 : ادعایمرورزمانازمتصرفاموالعمومی)درصورتعلمبهعمومیتسابق(بههیچعنوان

پذیرفتهنیست،چوناموالعمومی،غیرقابلانتقالاست.
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متن مواد قانون مدنی )23 تا 28(

ماده 23- استفادهازاموالیکهمالکخاصندارد،مطابققوانینمربوطهبهآنهاخواهدبود.

تملکنماید. -طرقوشوارععامهو
-کوچههاییراکهآخرآنهامسدودنیست

ماده 24- هیچکسنمیتواند

نکته: ازمفهوممخالفمادهاستنباطمیشودکه،کوچههاییکهآخرآنهابنبستاست،متعلقبهافرادی
استکهمالکامالکداخلکوچههستند.

 از قبيل پل ها و کاروانسراها  -مورداستفادهعموماستو
-مالکخاصندارد

ماده 25- هیچکسنمیتوانداموالیراکه

قنوات و  وهمچنیناست  کند؛ تملک و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و ميدان گاه های عمومی،
چاه هاییکهمورداستفادهعموماست.

مثلاستحکاماتوقالعوخندقهاو -مصالحیا
-انتفاعاتعمومی

ماده 26- اموالدولتیکهمعداستبراي

خاکریزهاینظامیوقورخانهواسلحهوذخیرهوسفاینجنگیوهمچنیناثاثیهوابنیهوعماراتدولتیو
سیمهایتلگرافیدولتیوموزههاوکتابخانههایعمومیوآثارتاریخیوامثالآنهاوبالجملهآنچهازاموال
منقولهوغیرمنقولهکهدولتبهعنوانمصالحعمومیومنافعملیدرتصرفدارد،قابلتملکخصوصینیست
وهمچنیناستاموالیکهموافقمصالحعمومیبهایالتیاوالیتیاناحیهیاشهرياختصاصیافتهباشد.

-ملکاشخاصنمیباشدو
قوانین و قانون این در مندرجه مقررات مطابق را آنها میتوانند مردم افراد -
مخصوصهمربوطهبههریکازاقساممختلفهيآنهاتملککردهویاازآنها

استفادهکنند.

ماده 27- اموالیکه

-معطلافتادهو
-آباديوکشتوزرع

مباحاتنامیدهمیشودمثلاراضیمواتیعنیزمینهاییکه

درآنهانباشد.

به مصارف فقرا میرسد. -بااذنحاکمیا
-مأذونازقبلاو

ماده 28- اموالمجهولالمالک
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بخش دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود.

ماده 29- ممکناستاشخاصنسبتبهاموالعالقههایذیلراداراباشند:




۱-مالکیت)اعمازعینیامنفعت(
2-حقانتفاع

۳-حقارتفاقبهملکغیر
    

 

مبحث اول: مالکیت )مواد 30 تا 39(
همانطورکهدرمقدمهبیانشد،حقمالکیت،کاملترینحقعینیاستوفردمیتواندهرتصرفی

درمالخودانجامدهد.
-ویژگیهایحقمالکیت:

۱-مطلقبودن)ماده۳۰(:یعنیداشتنحقهرگونهتصرفدرمالوقابلاستنادبودنحقمالکیت
درمقابلهمهاشخاص)جنبمثبتقاعدهتسلیط(.

2-انحصاریبودن)ماده۳۱(:یعنیمالکمیتواندمانعهرگونهتصرفدیگراندرمالششودوتنها
خوددرآنتصرفکند)جنبهمنفیقاعدهتسلیط(.

مالکیت نرفته بین از مال تا الف-
باقیاست.

ماندن معطل اثر در مالکیت ب-
از بهرهبرداری و نمیشود زایل
آنالزمهبقایمالکیتنیست.

۳-دائمیبودنمالکیت:دائمیبودنمالکیتمتضمندوحکماست:

نکته 1:اصلدائمیبودن،مختصمالکیتعیناست،زیرامالکیتمنفعت،ممکناستموقتباشد.
نکته 2:مالکیتدرحقوقمالکیتفکری،اصوالًموقتاست.مثاًلحقوقمادیمؤلفیاپدیدآورنده

نرمافزار۳۰سالاست.)ماده۱قانونحمایتازپدیدآورندگاننرمافزاریرایانهمصوب۱۳۷9(.
۱-قاعدهتسلیط
2-مالکیتتبعی
۳-امارهتصرف

-دربحثمالکیت۳عنصرراموردبررسیقرارمیدهیم:

گفتار اول: قاعده تسلیط
طبقماده۳۰قانونمدنی،هرمالکیدرخصوصتصرفدرمالخودآزادیکاملداردومیتواند
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هرتصرفیراکهبخواهد،درمالخودانجامدهد.بهاینتسلطدرتصرف،قاعدهتسلیطمیگویند.
»الناسمسلطونعلیاموالهم«.یکقاعدهدیگریدرقانونمدنیبهنام قاعده الضرر وجودداردکه
میگوید:»هیچکسحقنداردبهدیگریضرربرساند.«حالاگرشخصدرحینتصرفدراموالش

بهشخصدیگریضرربرساند،ایندوقاعدهباهمتزاحمپیدامیکنند.

-درموردتزاحمایندوقاعده،یکاصلداریمویکاستثناء:
اصل: درصورتتزاحمبینقاعدهتسلیطوالضرر،اصلبهاولویتوارجحیتقاعدهالضررمیباشد.
استثناء:اگردوشرطوجودداشتهباشد،استثنائاً،تسلیطبرالضررمقدممیشودوارجحیتپیدامیکند:

شرطاول:تصرفزیانآور،بهقدرمتعارفباشد.
شرطدوم:تصرفزیانآوربرایرفعحاجتیادفعضررباشد.



مثال:اگرشخصیدرمحوطهخانهاشآتشیروشنکندکهباعثتضررهمسایهشود،همسایه
میتواندطبققاعدهالضررجلویآتشروشنکردنشخصرابگیرد.ولیاگراینآتشبهقدر
متعارفباشدوبرایدفعضررویارفعنیازباشد)بیهودهنباشد(،دراینصورت،روشنکنندهطبق

قاعدهتسلیط،حقروشنکردنآتشراخواهدداشت.
نکته 1: قانونبرایحفظمنافععمومیدربعضیموارد،تسلطاشخاصبهاموالشانرامحدودکرده

است.مثلاصل۴۰و۴۴قانوناساسی.
نکته 2: اگرمحلیبهصورتمتعارفصنعتیباشدوفردیدرآنمحلسکونتاختیارکند،نمیتواند
باتکیهبرقاعدهالضرر،درخواستتوقفعملیاتصنعتیرانماید.ولیاگریککارخانهازابتدادر
محلیباشدوپسازمدتهاآنمحلتبدیلبهمنطقهمسکونیشود،صاحبکارخانهنمیتوانددر
مقابلاعتراضاتساکنین،بهتقدمدرتصرفخودشاسنادنمایدوبایدفعالیتخودرامتوقفنماید.
نکته 3: درتجاوزازحدودقاعدهالضرر،نهتنهامتجاوز،بهتوقففعالیتزیانبارالزاممیشود،بلکه

میتوانمنبعضرررانیزازبینبرد.

گفتار دوم. مالکیت تبعی
بهاینمعناکهشخصبهتبعیکمال،مالکثمراتومتعلقاتآنمالنیزشود.

زمین در بهخودیخود، درختی مثاًل طبيعی: تبعی  مالکيت   -1
شخصروییده،اینشخصبهتبعزمین،مالکدرختنیزهست.
2- مالکيت تبعی مصنوعی: یعنیفردیآگاهانهبذروکودوسایر
ودرختی کارمیگیرد به را کاشتدرخت برای موردنیاز لوازم

میرویاند،کهمالکدرختنیزمیشود.

مالکیتتبعیدونوعاست:
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۱-درزمین
2-درحیوان
۳-درچشمه

-مالکیتتبعیممکناستدرسهموردحاصلشود:

ماده 96
چشمهيواقعهدرزمینکسی،محکومبهملکیتصاحبزمیناستمگراینکهدیگرينسبتبه

حقیداشتهباشد. -عیناًیا
-انتفاعاً

آنچشمه

1- در زمين: قاعده،هرکسمالکزمینباشد،مالکمحصولنیزمیباشد.
استثناء:اگربذرمتعلقبهیکیباشدوزمینمتعلقبهشخصدیگری،محصولمتعلقبهمالک
بذراست.حتیاگربدونرضایتصاحبزمیندرآنجاکاشتهشدهباشدکهدراینصورتصاحب

بذر،اجرتالمثلزمینرامیدهدومحصولرادرومیکند.
همچنیناگرفردیبذرمتعلقبهدیگریرا،درهرزمینیبکارد،محصول،متعلقبهصاحببذر

است،نهصاحبزمینوشخصیکهبذرراکاشتهاست.
2- در حيوان: اگرحیواننرمتعلقبهیکیوحیوانمادهمتعلقبهدیگریباشد،درصورتبه

دنیاآمدنبچه،اینبچهمتعلقبهمالکحیوانمادهاست.
نکته 1:درزمانفروشحیوانماده،جنینموجوددرشکمحیوانانتقالنمییابد،مگربهانتقال

آنتوافقشود.یابرحسبعرفاینچنینباشد.
۱-عقدتبعی

2-مالکیتتبعی
۳-توابعمبیع

نکته 2: اینسهاصطالحرانبایدباهماشتباهکرد:

۱-عقدتبعی:عقدیکهبهتبعوجودیکدینمنعقدشدهاستوبرایبقانیزنیازبهوجودآن
دیندارد.عقودتبعیعبارتانداز۱-کفالت2-حواله۳-ضمان۴-رهن
2-مالکیتتبعی:مالکاصل،مالکفرعنیزمیباشد)مواد۳2و۳۴(.

۳-توابعمبیع:دربحثانتقالمبیعپیشمیآید،بیانگرایناستکهآیاباانتقالمبیع،توابع
مبیعهممنتقلمیشودیانه.اینموضوعرانبایدبامالکیتتبعیخلطنمود.



3939 لاو ا فد در امواف 

گفتار سوم. اماره تصرف )قاعده ید(

- اماره: اوضاعواحوالیکهداللتبرامریمیکند.
- تصرف: عبارتاستازتسلطواقتداریعرفیکهانساندرمقاماعمالحقخودبرمالدارد.

- اماره تصرف)قاعدهید،ماده۳5(:طبقاینماده،تصرفبهعنوانمالکیت،دلیلمالکیتاست.
مثاًلاگرفردیکیفبهدستمیگیردیعنیمالککیفاستواگرخالفاینادعاشود،اینادعا

بایدثابتشود.
- »به عنوان مالکيت«: یعنیمتصرفطوریرفتارکندکهانگارمالکاست،بهنحویکههرکساو

راببیند،گویداومالکمیباشد.
نکته:اصلایناستکهتصرفهرکس،بهعنوانمالکیتاست،پسهرکسخالفآنراادعاکند

بایددلیلبیاورد.
۱-استیالءبهمال)خودشداخلخانهباشد(.

2-قصداعمالحقبهعنوانمالکیت)خودش
قبولکندمالکاست(.

-بهعبارتدیگرتصرفمتضمن2عنصراست:

نکته:تصرفاعماستازاینکهکهبالمباشرهباشدیابهواسطه،یعنیتصرفمالکانهیوکیلدرمال
موکل،امارهبرمالکبودنموکلاست،یاقیمیامستأجر...

۱-عین
2-منفعت

۳-حق
-درسهموردتصرف،دلیلمالکیتاست:

1- عين: تصرفدرعین،دلیلمالکیتعیناست،مثلرانندهماشینکهمالکماشینمحسوب
میشود.

2- منفعت:تصرفبهعنوانمالکمنفعت،دلیلمالکیتمنفعتاست.مثاًلعلیمالکعینیکخانه
استوکسیباویدرخصوصعین،اختالفیندارد.ولیحسنکهمتصرفخانهاست،میگویدمن
مستأجرهستم)مالکمنافع(واصغرکهخارجازخانهاستمیگویدمنمستأجرهستمکهاینجا

حسنمستأجرمحسوبمیشود،چونمتصرفمنافعاستواصغربایدخالفآنراثابتنماید.
نکته:تصرفبهعنوانمالکیتمنافع،بهشرطیدلیلمالکیتمنافعاستکهمالکیتسابقمنافع
احرازنشود،بهمحضاثباتآنمتصرفمنافعبایددلیلبیاوردکهبهصورتقانونیمتصرفشده

است.
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سابق مالکیت به متصرف اقرار طریق از فقط ۱-
مدعی)نظرقانونمدنی(

2-بههرطریققانونیکهاثباتشود،معتبراست
)نظرحقوقدانان(

-مالکیتسابقبهدوطریقاثباتمیشود:

بنابرایناگرسؤالشودکهطبققانونمدنی،مالکیتسابقچگونهاحرازمیشود؟بایدبگویماز
طریقاقرارمتصرف،ولیاگربهصورتمطلقوکلیسؤالشود،باهردلیلمیتواناثباتکرد.

3- حق: تصرفدرحق،دلیلصاحبحقبودناست)ازقبیلتصرفدرحقانتفاع،ارتفاقو
مدتی از ولیپس رفتوآمدمیکرده، زمین)ب(سالها از )الف( زمین مثاًلصاحب تحجیر(.
صاحبزمین)ب(مانععبورمیشود.دراینجاچونسالهارفتوآمد)تصرفدرحقارتفاق(
دلیلداشتنحقارتفاقاست،بنابراینامارهبافردیاستکهعبورمیکندوایجادکنندهیمانع،

بایدنداشتنحقارتفاقراثابتکند.
نکته 1: تصرفیدلیلمالکیتاستکهقانونیباشد)مشروعباشد(.مثاًلتصرفغاصب،چونمشروع
نیست،نمیتوانددلیلمالکیتباشد)تصرفیکهسابقهآنروشننباشد،یعنیمشخصنباشدکهبا

سببقانونیبهوجودآمدهیانه،قانونیمحسوباست(.
نکته 2:اصلبرمشروعبودنتصرفاست،یعنیمتصرفنیازینداردکهمشروعبودنتصرفشرا

ثابتکندومدعیغیرمشروعبودنتصرف،بایدثابتکندکهتصرفغیرمشروعاست.
-گفتیمتصرفبهعنوانمالکیت،دلیلمالکیتاست.حالممکناستاینتصرفباسایرموارداز
قبیل؛مالکیتسابقیافعلییاوقفیتو...تعارضداشتهباشد.مثاًلعلیاکنونمتصرفملکیاست،
حسنمیآیدوادعامیکندکهمالکاست!دراینجاتعارضبینتصرفکنونیومالکیتسابقبه
وجودمیآید.حالامارهبهنفعچهکسیاست؟وچهکسیبایددلیلبیاورد؟پاسخ:متصرففعلی
مقدماستوبهنحویمالکیتسابقبایدمحرزشودوبهمحضاینکهمالکیتسابقاحرازشد،ملک
راازمتصرفمیگیرندوبهمالکمیدهندومتصرفبایدثابتکندکهملکبهصورتقانونیبهوی

منتقلشدهاست.درزیرمواردتعارضبیناماراتواولویتبینآنهاراآوردهایم.

تعارضات بين امارات مختلف و اولویت بين آن ها:

۱-درتعارضتصرفسابقباتصرفکنونی:تصرفکنونیمقدماست.حتیبااثباتتصرفسابق،
بازهمتصرفکنونیمقدماست.زیراهردوتصرفاندوتصرفکنونیبهامارهنزدیکتراست.

2-درتعارضتصرفسابقبامالکیتکنونی:مالکیتکنونیمقدماست.
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۳-درتعارضمالکیتسابقباتصرفکنونی:درصورتیکهمالکیتسابقاحرازشود،مقدماست
ومتصرفبایدثابتکندکهملکبهصورتقانونیبهاومنتقلشدهاست.

۴-درتعارضمالکیتسابقبامالکیتکنونی:مالکیتکنونیمقدماست؛زیراهردومالکیتاند
ومالکیتکنونیبهامارهنزدیکتراست.

5-درتعارضوقفیتسابقبامالکیتکنونی:وقفیتمقدماست.چونمالموقوفهاصوالًقابل
انتقالنیست.

6-درتعارضوقفیتکنونیبامالکیتکنونی:مالکیتمقدماستچونعملبهوقفبهتنهایی
دلیلوقفیتمحسوبنمیشودووقفیتبایدثابتشود)ماده۳۱قانونثبت(.

۷-درتعارضمالکیتعمومیسابقبامالکیتیاتصرفکنونیباوقفیتکنونی:مالکیتعمومی
سابقمقدماست،چوناموالعمومیغیرقابلانتقالاند،مگربهموجبقانون)تصویبمجلس(.

نکته 1: تصرفبهعنواندارندهحقارتفاق،دلیلوجودحقارتفاقاست.
نکته 2:امارهتصرفعالوهبرخودزمینیابنابهفضایفوقانیآنوزیرزمینآنهمداللتدارد.

نکته 3:صرفمنافعیکمغازهبرایمسجد،نهدلیلوقفیتاستونهدلیلتصرف)رأیوحدت
رویهش۱۳۱6/۴/۱۳-۱۳962/8۴9(.
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متن مواد قانون مدنی )30 تا 39(
-حقهمهگونهتصرفوانتفاعدارد،مگر
-درموارديکهقانوناستثناکردهباشد. ماده 30- هرمالکینسبتبهمایملکخود

ماده 31- هیچمالیراازتصرفصاحبآننمیتوانبیرونکردمگربهحکمقانون.

کهطبعاًیادرنتیجهیعملیحاصلشدهباشد،بالتبع،
-اموالمنقولهو

-غیرمنقوله ماده 32- تمامثمراتومتعلقات

مالمالکاموالمزبورهاست.
ماده 33 - نما و محصولی کهاززمینحاصلمیشود،مالمالکزمیناست،چه

مگراینکهنمایاحاصل،ازاصلهیاحبهيغیرحاصلشدهباشدکه
-بهخودیخودروییدهباشدیا
-بهواسطهیعملیاتمالک،

دراینصورت،درختومحصول،مالصاحباصلهیاحبهخواهدبود،اگرچهبدونرضايصاحبزمین
کاشتهشدهباشد.

ماده 34 - نتاجحیواناتدرملکیت، تابع مادر استوهرکسمالکمادرشد،مالکنتاجآنهمخواهدشد.
ماده 35- تصرفبه عنوان مالکيت، دلیلمالکیتاست،مگراینکهخالفآنثابتشود.

نبوده،معتبرنخواهدبود.
-سببمالکیتیا

-ناقلقانونی
ماده 36- تصرفیکهثابتشودناشیاز

ماده 37- اگرمتصرففعلی،اقرارکندکهملک،سابقاًمالمدعیاوبودهاست،دراینصورتمشاٌرالیه
نمیتواندبرايردادعايمالکیتشخصمزبور،بهتصرفخوداستنادکندمگراینکهثابتنمایدکهملک

بهناقل صحيحبهاومنتقلشدهاست.


-مالکیتفضايمحاذيآناست،تاهرکجاباالرودوهمچنیناستنسبتبه

-زیرزمین
ماده 38 -   مالکیتزمینمستلزم

بالجملهمالک،حقهمهگونهتصرفدرهواوقراررادارد،مگرآنچهراکهقانوناستثناءکردهباشد.

 ملکمالکآنزمینمحسوبمیشود،مگر
-هربناودرختکهدررویزمیناستو

-همچنینهربناوحفريکهدرزیرزمیناست
ماده 39-  

اینکهخالفآنثابتشود.
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مبحث دوم: حق انتفاع )مواد 40 تا 54(
به منافعمتعلق مالیکهآن منافع از انتفاعمیتواند دارندهحق بهموجبآن، حقیاستکه
خودشنیست)مالدیگرییامالمباح(،استفادهکند.حقانتفاعبهوسیلهعقدبهوجودمیآید

واینعقدرا»عقدموجدحقانتفاعیاعقدحبس«نامیدهاند.
تملیکی ماهیتاً ارتفاق و انتفاع موجدحق عقد که بودند معتقد کاتوزیان دکتر مرحوم نکته:

محسوبمیشوند.

انواع حق انتفاع:

1- حق عمری:واژهعمری ازعمرمیآید،ودرواقعحقانتفاعیکهبهمدتعمریکنفراست.
اینیکنفرمیتواندمالک،منتفعیاثالثباشد.

-عقدایننوعحقانتفاع،برایهردوطرف،عقد،الزماست)ماده۴۱(.
2- حق رقبی:حقانتفاعیکهبرایمدتمعینبرقرارمیشود.عقدایننوعحقانتفاع،برای

هردوطرفالزماست)ماده۴2(
3- حبس مطلق: اگرحقانتفاعمدتنداشتهباشد،یعنیطرفینمدتعقدرابههیچنحو

مشخصنکنند،بهاینعقدحبسمطلقمیگویند.
-حبسمطلقتازمانفوتمالکخواهدبود.البتهاگرعقدوابستهبهشخصیتمنتفعباشدبا

فوتمنتفعهممنفسخمیشودوبههممیخورد.
-حبسمطلقجایزاستوهریکازطرفینحقرجوعدارندولیتفاوتآنباسایرعقودجایز
ایناستکهباحجربههمنمیخورد)ماده۴۴(وممکناستدرشرایطیکهباالذکرشد

فوتنیزموجبانحاللآنشود.
4- حبس مؤبد: حقانتفاعیکهبهصورتدائمبرایمنتفعحقایجادمیکند؛یعنیاگرمنتفعفوت
کرد،نسلبعدازخودشهمحقانتفاعدارند.البتهاگرمالازبینبرودعقدهممنفسخمیشود.

نکته: تنهاتلفدراثرقوهیقاهرهموجبانفساخعقدمیباشد.اگریکیازمتعاملینیاثالث
مالراتلفنماید،بایدمثلیاقیمتآنراحسبموردتأدیهنمایدکهدراینصورتعقد

موجدحقانتفاعدرعوضنیزجاریاست.
-حبسمؤبد،عقدالزماست.

5- حق سکنی: حقانتفاعازمسکنراحقسکنیگویند.الزمیاجایزبودناینعقدبستگی
داردکهمدتعقدازکدامنوعاز۴نوعحقانتفاعباالباشد.مثاًلاگرحقسکنیبرایمدت
معین)رقبی(یاتامدتعمرشخصی)عمری(منعقدشود،الزماست.ولیاگربهصورت

حبسمطلقمنعقدشود)بدونذکرمدت(،جایزاست.
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- شرایط الزم برای انعقاد »عقد موجد حق انتفاع«:

۱-بااستفادهازمال،عینباقیبماند)مالمصرفنشدنیباشد(.
اگرباانتفاعواستفاده،مالازبینبرود،آنچهواقعشدهحقانتفاعنیست،بلکهحسبمورد

ممکناستتملیکیااباحهدرانتفاعباشد.
2-منتفعبایدموجودباشد)ماده۴5(:یعنیحقانتفاعرامیتوانبرایفردیبرقرارکرد

کهاآلنموجودباشد.
نکته: حملداخلشکممادر،موجوداست.

استثنائاًبرایمعدوم،یعنیفردیکههنوزنطفهاشمنعقدنشده،میتوانبهتبعموجود
)البتهتنهایکواسطه(حقانتفاعبرقرارکرد؛یعنیبگوییمحقانتفاعازخانه،مالتو

وبعدازفوتتوبرسدبهبچهات)اگرصرفاًبگوییمبرسدبهنوهات،باطلاست(.
نکته:اگربراینوههمدرنظربگیریم،حبسموبداستوباحقانتفاعبهتبعموجود

متفاوتاستزیرامعدومباموجودشریکمیشود.
۳-قبضموضوعموردانتفاع،شرطصحتاست)ماده۴۷(

ازآنجاییکهعقدموجدحقانتفاع،ازعقودعینیاست،قبضدرآنشرطصحتانعقاد
عقداست.

     
نکته: موضوعحقانتفاعباید»عین«باشدوحقانتفاعازدینوحقوقمالکیتفکریمثل؛حق

مؤلفوحقاختراع،تابعماده۱۰قانونمدنیاست.

عقود عينی:عقودیکهبرایانعقادآنها،عالوهبرایجابوقبول،نیازبهعنصرسومیبهنامقبض

میباشد؛یعنیعالوهبرایجابوقبول،موردمعاملهبایدتسلیمشود،تاعقدمنعقدشودوقبلاز
قبضصرفاًیکتوافقجایزبهوجودآمدهاست.

نکته 1: حقانتفاعیکحقمالیاستوحقوقمالیقابلنقلوانتقالاند.ولیاگرحقانتفاعوابسته

بهشخصیتمنتفعباشد،قابلنقلوانتقالنخواهدبودوپسازفوتمنتفعنیزبهارثنمیرسدو
زایلمیشود،مگراینکهبرخالفاینموضوعتوافقشود.

وارد انتفاعخدشهای بهعقدموجدحق ازسویمالک، انتفاع فروشمالموضوعحق نکته 2: 

نمیکند.تنهااثراینانتقال،بهوجودآمدنحقفسخ)خیارتخلفازشرطضمنی(برایمشتری
جاهلبهوجودحقانتفاع،رویمبیعمیباشد.

نکته 3: عقدموجدحقانتفاع،یکعقددووجهیاست،یعنیمیتواندمجانیباشدیامعوضباشد.
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۱-عقودمعوض:مثلبیع
2-عقودمجانی:مثلعاریهوودیعه

۳-عقوددووجهی.مثلعقدموجدحقانتفاع
عقودازایننظربهسهدستهتقسیممیشوند:

نکته 1: منتفعدرعقدموجدحقانتفاع،داراییدامانیاست؛یعنیدرصورتیکهمالبدونتعدیو

تفریط)تقصیر(ویتلفشود،ویمسئولیتیندارد)مواد۴8،5۰،52(
۱-هزینهنگهداری:بهعهدهمالکمالمیباشد.
2-هزینهاستفادهیاسهولتدرانتفاع:بهعهده
توافق آن برخالف میتوان ولی است منتفع
فعلیه الغنم له »من قاعدهی طبق نمود.
الغرم«هرکسازمنافعمالیبهرهمیبردباید

زیانهایناشیازآنرانیزتحملنماید.

مالموردانتفاعداریدونوعهزینهمیباشد:

موارد زوال حق انتفاع:

۱-درصورتانقضایمدت.
2-درصورتتلفشدنمالیکهموردانتفاعبوده)ماده5۱(.)منظورتلفقهریمیباشد.
درتلفغیرقهری،اصوالًحقانتفاعدرعوضنیزجاریاست،مگرمتلفمجهولوعوض

غیرقابلدرخواستباشد(.
۳-رجوعمالکیامنتفعدرحبسمطلق)ماده۴2(.

۴-فوتمالکدرحبسمطلق.درصورتیکهعقدوابستهبهشخصیتمنتفعباشد،فوتمنتفع
نیزباعثزوالحقانتفاعدرحبسمطلقخواهدشد)ماده۴۴(.

5-جمعشدندوعنوانمالکومنتفعدریکشخص)انتقالعینیاحقانتفاعبهطرفدیگر(.
6-اسقاطحقازطرفمنتفع)حقانتفاعیکحقعینیاستومنتفعمیتواندازآناعراض

نماید(.
۷-فوتشخصیکهحقانتفاععمری،برایمدتعمرویبرقرارشدهاست.
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- درجات مالکيت:

۱-مالکیتکامل:حقیکهشخصهممالکعیناستوهممالکمنفعت.
2-مالکیتعین:شخصتنهامالکعیناست،مثلمؤجر.

۳-مالکیتمنفعت:شخصتنهامالکمنفعتاست.مثلمستأجر.
الف-حق مالکيت:

ب-حق انتفاع: برخالفمالکیتمنافع،درحقانتفاعهیچمالکیتینیستوشخصدرآن
تنهاحقاستفادهدارد.

ج- اذن در انتفاع:درجهضعیفتریازحقانتفاعاستودرآنبرایشخصمنتفعهیچنوع
حقانتفاعینوعحقیهمایجادنمیشود.بلکهتنهااذندربهرهبرداریدارد.لذابرخالف
حقانتفاع،اذندرانتفاعازطرفاذندهنده،بهراحتیقابلرجوعاست.اذندرانتفاعچون
حقنیستقابلنقلوانتقالهمنیستوبافوتوحجرنیزازبینمیرود.اثراذندرانتفاع،

رفعمانعاست،نهایجادحق.
د- اباحه در انتفاع:اباحهدرانتفاعبهظاهردرجهضعیفتریازاذندرانتفاعاستوبدوننیاز

بهاذن،میتوانازمالمباحیمنفعتبرد.
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