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

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

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته 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 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 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 خدمات 
درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



این کتاب حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های زیر است:

1- ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

2- ورودی دوره دکتری رشته حقوق نفت و گاز دانشگاه های دولتی

3- ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی

4- ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

5- ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه  آزاد اسالمی

6- ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده  دانشگاه های دولتی

7- اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

8- اخذ پروانه کارآموزی کارشناس حقوقی قوه قضائیه

9- استخدام قاضی

10- گزینش سران دفاتر دفترخانه های اسناد رسمی
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سخن مؤلف

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

خداوند رحمان را سپاسگزارم که توفیق گردآوری متن حاضر را نصیب حقیر کرد و از خوانندگان 
گرامی بابت تأخیرهای مکرری که در چاپ کتاب اتفاق افتاد، عذر می خواهم.

این نوشته حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های طرح شده برای درس حقوق مدنی در آزمون های 
رسمی کشور است، تقریباً پرسش های طرح شده در همه ی آزمون های اصلی؛ یعنی آزمون ورود 
به دوره ی کارآموزی وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی قوه ی قضاییه، سردفتری دفترخانه های 
اسناد رسمی و آزمون ورود به دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حقوق خصوصی، 
حقوق خانواده و حقوق نفت و گاز دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در این کتاب مورد 

بررسی قرار گرفته و پاسخ تشریحی آن ها ارائه شده است. 
ویژگی های مهم کتاب که موجب تمایز آن از آثار مشابه موجود می شود، به شرح زیر است:

1- پرسش ها به صورت موضوعی و با نظمی منطقی و علمی طبقه بندی شده اند تا خوانندگان 
محترم کتاب، مطالب را با نظم علمی بیاموزند.

2- کتاب متضمن پرسش های طرح شده در آزمون های فوق تا پایان سال 1396 است.
3- نه تنها پاسخ درست پرسش با استدالل توجیه شده، دلیل نادرستی گزینه های دیگر نیز شرح 

داده شده است.
4- برای این که خوانندگان محترم از رجوع به منابع متعدد بی نیاز شوند، هنگام پاسخ گویی به 

پرسش ها تالش شده است که مطالب مرتبط با پرسش نیز بیان شود.
5- پاسخ ها براساس دیدگاهی ارائه شده اند که اکنون نظر غالب محسوب می گردد و در آزمون ها 
معموالً مبنای تعیین پاسخ درست پرسش ها است، در مواردی که با توجه به قرائن موجود معلوم 
بوده که نظری غیر از دیدگاه غالب به عنوان پاسخ درست مدنظر است، پاسخ درست بر اساس 

رویکرد مورد نظر ارائه شده و موضوع به طور مشروح تبیین شده است.
آنچه در این مجموعه گردآوری شده، حاصل جهد و تالش علمی استادان حقوق مدنی کشور 
است که بدون تردید حق بزرگی بر جامعه دارند و در واقع ریزه خواری از خوان نعمتی است 
که این بزرگان گسترده اند، در پاسخ گویی به پرسش ها عمدتاً نظرات استاد بزرگ حقوق کشور، 



دكترین  در  غالب  »دیدگاه  عبارت  هرجا  و  است  گرفته  قرار  مبنا  كاتوزیان  ناصر  دكتر  مرحوم 
حقوقی« یا عبارات مشابه مورد استفاده واقع شده، منظور دیدگاه این دانشمند فقید است، در 
طول مدت گردآوری مطالب، مکرر عظمت تالش این بزرگ مرد در ذهنم تجلی می یافت، حقیقتاً 
با لحاظ اهمیت و ژرفای خدمتی كه ایشان به این كشور و مردم آن كرده اند، همه باید در برابر 
آن روح بزرگ سر تعظیم فرود آوریم، اگر بر تالش من در گردآوری این مطالب ارجی معنوی 
مترتب باشد، با كمال احترام و خضوع همه ی آن را به روح پاک استاد تقدیم می كنم و از خداوند 

رحمان عاجزانه تمنا دارم، بهترین های خود در دیار باقی را نصیب استاد كند.
در پایان باید از دو نفر به خاطر یاری هایشان به طور ویژه تشکر كنم؛ از برادر نجیبم جناب آقای 
مسعود قربانی الچوانی سپاسگزارم كه كمک های فراوانی در پیشبرد كار از ایشان دریافت كردم و 
از مدیر محترم انتشارات چتر دانش، جناب آقای فرزاد دانشور ممنونم كه با سعه ی صدر، طوالنی 
شدن روند تهیه متن را تحمل كردند و امکانات موجود خود را  برای نشر و عرضه ی مناسب كتاب 

در اختیارم نهادند.

مجید قربانی الچوانی



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق مدنی ۱۶

بخش یکم: اموال و مالکیت  فصل یکم: انواع مال  مبحث یکم: اموال منقول

94 دکتری حقوق خصوصی سراسری 	کدام	مورد،	مصداق	مال	منقول	حکمی	است؟	 1
ب( دعوای مربوط به اجرت المثل امالک الف( تعهد به انتقال مال غیرمنقول  

د( دعوای مربوط به خسارت وارد شده بر امالک  ج( دعوای مربوط به مطالبه اجاره بهای امالک  
و  مبیع  ثمن  و  قرض  قبیل  از  دیون  »کلیه ی  مدنی:  قانون   20 ماده ی  طبق  است.  درست  »ج«  گزینه ی 
مال االجاره ی عین مستأجره، از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این که مبیع یا عین مستأجره 
از اموال غیرمنقوله باشد.« در این ماده به طور عام همه ی دیون -صرف نظر از منشأ دین و موضوع آن- از 
حیث اقامه ی دعوا در حکم مال منقول محسوب شده است؛ در نتیجه، صالحیت دادگاه جهت اقامه ی دعوا 
درخصوص حق دینی باید با رعایت مقررات حاکم بر تعیین صالحیت محاکم در رسیدگی به دعوای مربوط 
به اموال منقول تعیین شود. با وجود عام بودن حکم این ماده، در دکترین حقوقی و رویه ی قضایی استثنائاتی 

برای آن در نظر گرفته شده که به شرح ذیل هستند:
1- دین مربوط به اجرت المثل مال غیرمنقول: این استثنا مستند به رأی وحدت رویه ی شماره ی 31 هیئت   
عمومی دیوان عالی کشور است. در این رأی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرر کرده است: »نظر 
به این که صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ی 23 قانون آیین دادرسی مدنی )منظور 
قانون آیین دادرسی مدنی 1318 است، در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی 1379 این حکم در ماده ی 12 پیش بینی شده است.( حتی درصورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه 
در حوزه ی محل وقوع مال غیرمنقول استثنائی بر اصل »صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده« موضوع 
ماده ی 21 قانون فوق االشعار )در قانون جدید ماده ی 11( می باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از 
اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد 12 و 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده ی 20 چنین استنباط 
می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه ی وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای 
مطالبه ی وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل 
شده و دعاوی قسم اول را منطوقًا از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهومًا 
از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتًا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ی  23 قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد.« 
برای مطالبه ی  اگر کسی مال غیرمنقولی را غصب کند و مالک بخواهد علیه غاصب  این رأی  براساس   
اجرت المثل ایام تصرف دعوا اقامه کند، دادگاه صالحیت دار برای رسیدگی به دعوا، دادگاه محل وقوع مال 
غیرمنقول است و دین مربوط به اجرت المثل طبق ماده ی 18 قانون مدنی، مال غیرمنقول تبعی محسوب 
این رأی وحدت رویه در دعاوی مطالبه ی اجاره بها و اجرت المثل مال مورد اجاره در  نتیجه ی  می شود. 
روابط استیجاری با وضوح بیشتری معلوم می شود. طبق ماده ی 494 قانون مدنی: »عقد اجاره به محض 
انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی 
در تصرف خود نگه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود...« با توجه به ماده ی 
20 قانون مدنی، دین مربوط به اجرت المسمای عین مستأجره در حکم منقول است و دعوای مطالبه ی آن 
باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود، ولی اگر بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر، عین مستأجره 
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را بدون اذن مالک در تصرف خود نگه دارد و بابت اجرت المثل، مدیون شود، دین مربوط به اجرت المثل، 
مال  وقوع  محل  دادگاه  آن،  مطالبه ی  دعوای  به  رسیدگی  برای  صالح  دادگاه  و  است  تبعی  غیرمنقول 

غیرمنقول مورد اجاره است.
اگر دائن و مدیون اجرت المثِل ماِل غیرمنقول، راجع به دین، قرارداد منعقد کنند؛ مثاًل با انعقاد عقد صلح   
درخصوص مبلغ دین و نحوه ی پرداخت آن توافق کنند و متعهِد پرداخِت اجرت المثل، بعد از توافق از 
انجام تعهد امتناع کند و متعهدله مجبور به اقامه ی دعوا شود؛ به دلیل اینکه دعوای جدید مبتنی بر قرارداد 
است، دین، مشمول حکم ماده ی 20 قانون مدنی و در حکم مال منقول خواهد بود، دعوا باید طبق مواد 11 
و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل 

مورد توافق برای اجرای تعهد، اقامه شود.
دین مربوط به اجرت المثل مال منقول، مشمول حکم ماده ی 20 قانون مدنی و در حکم منقول است برای   
مثال اگر شخصی خودروی متعلق به دیگری را غصب کند و بابت اجرت المثل زمان تصرف مدیون شود، 

دین او در حکم مال منقول است و دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.
با توجه به این که ماده ی 17 قانون مدنی حیوانات و اشیایی را که مالک برای عمل زراعت اختصاص داده   
از حیث صالحیت محاکم و توقیف جزئی از ملک محسوب کرده و در حکم مال غیرمنقول دانسته است، 
دین مربوط به اجرت المثل این اموال نیز در حکم مال غیرمنقول است و دعوای راجع به آن باید در دادگاه 

محل وقوع ملک اقامه شود.
با توجه به مطالب فوق دین مربوط به اجرت المثل اموال در تقسیم بندی اموال براساس قانون مدنی حسب   

مورد در یکی از سه گروه زیر قرار می گیرند:
الف( منقول حکمی: درصورتی که مال منقول یا غیرمنقول باشد و درخصوص اجرت المثل، طرفین به موجب   

قرارداد توافق کنند.
ب( غیرمنقول تبعی: درصورتی که مال غیرمنقول یعنی زمین یا ساختمان باشد.  

ج( غیرمنقول حکمی: درصورتی که مال، غیرمنقول حکمی باشد.  
2( دین راجع به خسارات وارد شده به مال غیرمنقول: این استثنا نیز مستند به رأی وحدت رویه ی فوق   
است؛ بنابراین، اگر شخصی ساختمان دیگری را تخریب کند و جبران ضرر به عهده ی او قرار گیرد، دین 
مربوط به جبران خسارت، غیرمنقول تبعی است و دعوای راجع به مطالبه ی ضرر باید در دادگاه محل وقوع 

ملک، اقامه شود.
حیث  از  مدنی  قانون   17 ماده ی  طبق  حکمی،  غیرمنقوِل  امواِل  به  شده  وارد  خسارات  به  مربوط  دین   
صالحیت دادگاه در حکم غیرمنقول است و باید در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود. با توجه به نکات 
فوق، دین مربوط به خسارات وارد شده به اموال نیز حسب مورد در یکی از سه گروه اموال منقول حکمی، 

غیرمنقول تبعی و غیرمنقول حکمی قرار می گیرند.
3( تعهدی که موضوع آن تسلیم مال غیرمنقول است: چنانچه مبیع در عقد بیع یا عین مستأجره در عقد   
اجاره، مال غیرمنقول باشد، فروشنده یا موجر متعهد به تسلیم مال غیرمنقول می شود و دینی با موضوع 
تسلیم مال غیرمنقول به عهده ی او قرار می گیرد، این تعهد از شمول ماده ی 20 قانون مدنی خارج است و 
غیرمنقول تبعی محسوب می شود؛ در نتیجه، دعوای مطالبه ی عین باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه 
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شود.
یا  متقابل«  »وعده ی  قرارداِد  انشای  با  چنانچه  است:  غیرمنقول  مال  تملیک  آن  موضوع  که  تعهدی   )4  
»وعده ی یک طرفه ی بیع«، شخصی متعهد به فروش مال غیرمنقول گردد، تعهد ناشی از قرارداد، خارج از 
شمول ماده ی 20 قانون مدنی و غیرمنقول تبعی است. دعوای راجع به الزام متعهد به انجام تعهِد تملیک، 
یا  قرارداد وعده ی متقابل  انعقاد  با  اگر شخصی  اقامه شود؛ همچنین،  باید در محل وقوع مال غیرمنقول 
وعده ی یک طرفه ی اجاره، متعهد به اجاره دادن مال غیرمنقول به دیگری شود، این تعهد براساس ماده ی 

18 قانون مدنی غیرمنقول تبعی است و باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود.
	مالک	با	غاصب	ملک	خود	توافق	می	کند	که	مبلغ	مشخصی	به	عنوان	اجرت	المثل	پرداخت	شود�	 2
درصورت	امتناع	غاصب	از	پرداخت	اجرت	مورد	توافق	و	طرح	دعوی	از	سوی	مالک	دعوی	مزبور	
93 وکالت تابع	کدام	اموال	است؟	

ب( منقول ذاتی الف( در حکم منقول   
د( غیرمنقول ذاتی ج( در حکم غیرمنقول   

صالحیت  جهت  از  غیرمنقول«  ماِل  »اجرت المثِل  مطالبه ی  دعوای  گرچه  است.  درست  »الف«  گزینه ی 
محکمه در حکم منقول نیست و باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود، ولی اگر بدهکار و 
بستانکار اجرت المثِل ماِل غیرمنقول، با انشای عقد صلح، راجع به مبلغ اجرت و نحوه ی تأدیه ی آن توافق 
کنند، تعهد پرداخت اجرت المثل مبنای قراردادی پیدا می کند و بعد از آن، دین ناشی از عقد است. دیون 
و تعهدات ناشی از قرارداد درصورتی که موضوع دین، مال منقول باشد، مشمول ماده ی 20 قانون مدنی و 

از نظر صالحیت دادگاه در حکم مال منقول هستند.
93 قضاوت 	کدام	دعوی	تابع	منقول	است؟	 3

ب( تعهد به تسلیم ملک الف( تصرف    
د( مطالبه ی اجاره بهای امالک ج( اجرت المثل امالک   

طبق ماده ی 20 قانون مدنی گزینه ی »د« درست است. طبق ماده ی 18 قانون مدنی دعوای رفع تصرف 
و خلع ید از اموال غیرمنقول تابع مال غیرمنقول است، چنانکه بیان شد دعوای الزام به انجام عین تعهد 
تسلیم ملک و دعوای مطالبه ی اجرت المثِل ماِل غیرمنقول نیز تابع مال غیرمنقول و مشمول حکم ماده ی 

18 قانون مدنی قلمداد شده است.
	در	دعوای	مطالبه	ی	وجه	التزام	ناشی	از	تخلف	از	شروط	قولنامه	ای	که	در	مورد	مال	غیرمنقول	 4
90 وکالت گیالن تنظیم	شده،	کدام	گزينه	صحیح	است؟		

ب( غیرمنقول تبعی است. الف( در حکم منقول است.  
د( فقط از جهت توقیف در حکم منقول است. ج( غیرمنقول حکمی است.  

طبق ماده ی 20 قانون مدنی گزینه ی »الف« درست است. تعهد پرداخت وجه التزامی که به دلیل تخلف از 
تعهد قراردادی به عهده ی متعهد قرار گرفته است، دیِن پولی است و مشمول حکم ماده ی 20 قانون مدنی 

قرار می گیرد که کلیه ی دیون را از حیث صالحیت دادگاه در حکم مال منقول می داند.
	شخصی	ملک	خود	را	به	ديگری	فروخته	است،	خريدار	از	تأديه	ی	بهای	ملک	امتناع	ورزيده	است،	 5
85 ارشد حقوق خصوصی سراسری حق	فروشنده	برای	مطالبه	ی	بهای	ملک:	



۱۹بخش یکم: اموال و مالکيت

ب( غیرمنقول است. الف( منقول است.   
د( در حکم غیرمنقول است. ج( منقول حکمی است.   

گزینه ی »ج« درست است. طبق ماده ی 20 قانون مدنی تمام دیون از حیث صالحیت دادگاه در حکم مال 
منقول هستند؛ حتی اگر دین، ناشی از قرارداد فروش یا اجاره ی مال غیرمنقول باشد.

84 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	اموال	مذکور	در	کدام	گزينه	در	حکم	منقول	است:	 6
الف( سهام شركت ها، مال االجاره ی یک باب خانه و ثمن یک دستگاه اتومبیل

ب( اشجار، نهال و قلمه كه بریده و كنده نشده است.
ج( حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال دیگری

د( تراكتور، دستگاه رایانه و موتور آب.
 طبق ماده ی20 قانون مدنی گزینه ی »الف« درست است. با تأسیس شرکت تجارتی و شکل گیری شخصیت 
حقوقی آن مالکیت آورده ی شرکا به شخص حقوقی شرکت منتقل می گردد و شرکا در قبال انتقال مالکیت 
آورده حقی مالی به نام »سهم« یا »سهم الشرکه« تحصیل می کنند. مالکیت سهام یا سهم الشرکه، به شریِک 
یا  سهم  دهد.  انجام  آن  در  مالکانه  تصرف  مقررات،  رعایت  با  می تواند  و  دارد  تعلق  تجارتی  شرکت 
سهم الشرکه ی اشخاص در شرکت های تجارتی، مال منقول محسوب می شود، اعم از این که آورده ی شریک 
به شرکت مال منقول باشد یا غیرمنقول، مثاًل اگر شخص »الف« به عنوان یکی از مؤسسین شرکت سهامی 
خاص، ساختمانی را به عنوان آورده ی خود جهت مشارکت در تشکیل شرکت سهامی خاص ارائه کند و 
در برابر این سرمایه گذاری، هزار سهم از سهام شرکت به او اختصاص یابد با شکل گیری شخصیت حقوقی 
شرکت، مالکیت ساختمان به شرکت منتقل می گردد، شخص »الف« حق عینی بر ساختمان نخواهد داشت 
و هزار سهم این شخص در شرکت سهامی خاص، مال منقول محسوب می شود. در شرکت مدنی، ماهیت 
سهم الشرکه ی شرکا به نوع مال مشاع بستگی دارد، اگر مال مشاع منقول باشد حق هریک از شرکا نسبت 
به آن، حِق مالکیِت مشاع در مال منقول است و به تبعیت از مال موضوع حق، حق مالکیت مال منقول 
است، درصورتی که ماِل موضوِع مالکیِت مشاِع شرکا، غیرمنقول باشد به تبعیت از مال، حق مالکیت مشاع 

شرکا نیز غیرمنقول است.
نادرست بودن گزینه ی »ب« به دلیل حکم ماده ی 16 قانون مدنی است. طبق این ماده: »مطلق اشجار و   

شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.« 
نادرستی گزینه ی »ج« به این دلیل است که حق ارتفاق به طور مطلق و حق انتفاع درصورتی که مال موضوع   

حق انتفاع غیرمنقول باشد، طبق ماده ی  18 قانون مدنی غیرمنقول تبعی هستند.
نادرست بودن گزینه ی »د« به این دلیل است که ادوات و تجهیزات مذکور در این گزینه اگر برای زراعت   
اختصاص نیافته باشند، طبق ماده ی 19 قانون مدنی مال منقول ذاتی و واقعی هستند، نه در حکم مال منقول 
و درصورتی که به زارعت اختصاص یابند با رعایت شرایط ماده ی 17 قانون مدنی در حکم مال غیرمنقول 

محسوب می شوند.
80 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	کدام	يک	از	گزينه	های	زير	صحیح	است؟	 7

الف( ثمن مبیع و مال االجاره ی عین مستأجره در حکم منقول است ولو این كه مبیع یا عین مستأجره از 
اموال غیرمنقول باشد.
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ب( اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقول باشد، ثمن مبیع و مال االجاره ی عین مستأجره در حکم 
غیرمنقول است.

ج( كشتی های بزرگ نظر به اهمیت و ارزششان، داخل در غیرمنقولند.
د( مصالح بّنایی؛ از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای ساختن بنایی بر روی یک زمین، در آن زمین 

گردآوری شده اند، در حکم غیرمنقولند.
طبق ماده ی20 قانون مدنی گزینه ی »الف« درست است. نادرست بودن گزینه ی »ب« به دلیل مخالفت 
آن با حکم ماده ی20 قانون مدنی است. نادرست بودن گزینه ی »ج« به دلیل مخالفت آن با حکم ماده ی 
21 قانون مدنی است. طبق ماده ی 21 قانون مدنی: »انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها 
کلیه ی  و  داد  حرکت  را  آن ها  می توان  و  می شود  ساخته  دریاها  و  رودخانه  روی  در  که  حمام هایی  و 
کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقوالت است، ولی توقیف بعضی 

از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.« 
نادرست بودن گزینه ی »د« به دلیل مخالفت آن با ماده ی 22 قانون مدنی است. طبق این ماده: »مصالح   
بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد، 

مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.« 

مبحث دوم: اموال غیرمنقول

	هر	مال	منقولی	که	برای	استفاده	از	عمل	زراعت	الزم	باشد	و	مالک،	آن	را	به	اين	امر	تخصیص	داده	 8
باشد،	از	جهت	صالحیت	محاکم	و	توقیف	اموال	چه	نوع	مالی	محسوب	است؟

92 ارشد حقوق خصوصی آزاد 	
الف( به شرطی كه مال مادی باشد، در حکم اموال غیرمنقول است.

ب( تابع غیرمنقول است.
ج( جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است.

د( از جهت صالحیت محاكم در حکم غیرمنقول، ولی از جهت توقیف در حکم مال منقول است.
گزینه های »الف« و »ج« هر دو درست هستند، منتها به جهت مطابقت با متن قانون، انتخاب گزینه ی »ج« 
ترجیح دارد. طبق ماده ی 17 قانون مدنی: »حیوانات و اشیایی که مالک برای عمل زراعت اختصاص داده 
باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که 
برای استفاده از عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، ازجهت صالحیت محاکم 
و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان 
دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.« برای این که مال منقولی براساس 
ماده ی 17 قانون مدنی از جهت توقیف و صالحیت دادگاه در حکم مال غیرمنقول محسوب گردد، اجتماع 

شرایط زیر الزم است:
1- وجود مال غیرمنقول ذاتی یعنی زمین زارعی که در آن زراعت صورت می گیرد.  

2- وجود مال منقول ذاتی که برای زراعت اختصاص یافته است. مال منقولی که به زراعت اختصاص پیدا کرده   
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است، باید مال منقول ذاتی باشد. امواِل منقوِل ذاتی، اموال مادی هستند؛ بنابراین اگر مال غیرمادی مثل طلب 
به زراعت اختصاص یابد به دلیل غیرمادی بودن مشمول ماده ی 17 قانون مدنی قرار نمی گیرد؛ برای مثال 
اگر کشاورزی از بانک کشاورزی برای توسعه ی زراعت خود مبلغی وام بگیرد و وجه تسهیالت را به زراعت 
اختصاص دهد، طلب بانک از کشاورز با وجود این که به زراعت اختصاص یافته است به جهت غیرمادی بودن، 

مال غیرمنقول حکمی نیست و طبق ماده ی 20 قانون مدنی مال منقول حکمی محسوب می گردد.
3- اختصاص مال منقول ذاتی به زراعت در زمین: هرگاه این اختصاص قطع شود، مال منقول ذاتی دوباره   

تابع همان قواعد حاکم بر اموال منقول قرار می گیرد و از شمول عنوان غیرمنقول حکمی خارج می شود.
4- تعلق مالکیت مال منقول ذاتی و زمین زراعت هر دو به یک شخص: اگر کسی ادوات زراعی را برای   
زراعت در زمین خود اجاره کند، اموال منقول اختصاص یافته به زرع در حکم مال غیرمنقول نیستند و از 

جهت توقیف و صالحیت دادگاه، تابع مقررات اموال منقول ذاتی هستند.
اموال مشمول ماده ی 17 قانون مدنی فقط از دو جهت توقیف و صالحیت محکمه در حکم مال غیرمنقول   
هستند؛ از سایر جهات این اموال از احکام اموال منقول تبعیت می کنند. برای مثال از جهت اختیار قیم 
برای فروش یا رهن گذاشتن، ماِل غیرمنقوِل حکمی، تابع قاعده ی حاکم بر مال منقول است و قیم می تواند 
ماِل غیرمنقوِل حکمِی متعلق به مولی علیه خود را بدون نیاز به اذن دادستان بفروشد یا در رهن قرار دهد، 
همچنین خرید یا تحصیل مال غیرمنقول حکمی تابع بند 1 ماده ی 2 قانون تجارت و عمل ذاتًا تجارتی است.
94 دکتری حقوق نفت و گاز سراسری 	کدام	مورد،	در	زمره	ی	اموال	غیرمنقول	حکمی	است؟	 9

ب( ادوات صنعتی و تجاری الف( ادوات آبیاری   
د( دعوای مربوط به خلع ید ج( حق العبور    

زارعت  به  که  آبیاری  ادوات  مدنی،  قانون   17 ماده ی  طبق  است.  درست  »الف«  گزینه ی  مسامحه  با   
اختصاص یافته اند، از حیث توقیف و صالحیت محکمه در حکم مال غیرمنقول هستند. ایراد گزینه ی »الف« 
آن است که عبارت ادوات آبیاری را به طور مطلق ذکر کرده  است، درحالی که »ادوات آبیاری اختصاص 

یافته به زارعت« مشمول حکم ماده ی 17 قانون مدنی قرار می گیرند.
حکم ماده ی 17 قانون مدنی خالف قاعده است و باید به صورت مضیق اعمال گردد. نمی توان با قیاس،   
قلمرو این حکم را توسعه داد؛ در نتیجه ابزار و ادوات اختصاص یافته به صنعت یا تجارت را نمی توان مانند 

ادوات اختصاص یافته به زراعت از جهت توقیف یا صالحیت محکمه در حکم مال غیرمنقول دانست.
حق عبور و دعوای مربوط به خلع ید از مال غیرمنقول طبق ماده ی 18 قانون مدنی تابع مال غیرمنقول   

است و مشمول عنوان غیرمنقول تبعی قرار می گیرند.
73 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	کدام	يک	از	اموال	زير،	غیرمنقول	يا	در	حکم	غیرمنقول	نیست؟	 10

ب( پرده ی پنجره ی ساختمان الف( لوله های آب ساختمان  
د( میوه ی موجود در روی درخت ج( درخت كاشته شده   

گزینه ی »ب« درست است. پنجره ی نصب شده در بنا، غیرمنقول ناشی از عمل انسان است، جدا کردن پنجره ی 
نصب شده در بنا و انتقال آن از محلی به محلی دیگر بدون ورود آسیب به خود پنجره یا محل استقرار آن 
امکان پذیر نیست. منتها پرده ی پنجره ی ساختمان به سهولت و بدون آن که آسیبی به خود پرده یا محل 
استقرار آن وارد شود، قابل جداسازی و انتقال به محل دیگر است؛ در نتیجه پنجره ی منصوب در بنا مشمول 
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مواد 12 و 13قانون مدنی و پرده ی پنجره، مشمول ماده ی 19 این قانون است. عبارت پرده ی نقاشی که در 
ماده ی 14 قانون مدنی غیرمنقول قلمداد شده است با پرده ی پنجره ی ساختمان تفاوت دارد. طبق ماده ی13 
قانون مدنی: »اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه در بنا منصوب و عرفاً جزو بنا محسوب می شود، غیرمنقول است 

و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.« 
طبق ماده ی 16 قانون مدنی: »مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده   

است، غیرمنقول است.
طبق ماده ی 15 قانون مدنی: »ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است، اگر قسمتی   

از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.« 
	حق	کسب	يا	پیشه	يا	تجارت	کدام	قسم	از	اموال	است	و	از	حیث	صالحیت	محاکم	در	حکم	چه	 11
92 ارشد حقوق خصوصی آزاد مالی	است؟	

الف( مال منقول است و از حیث صالحیت محاكم، تابع مال منقول است.
ب( مال غیرمنقول است و از حیث صالحیت محاكم، تابع مال غیرمنقول است.

ج( مال منقول تبعی است و از حیث صالحیت محاكم، در حکم مال غیرمنقول است.
د( مال غیرمنقول تبعی است و از حیث صالحیت محاكم، تابع مال غیرمنقول است.

گزینه ی »د« درست است. حق کسب یا پیشه یا تجارت در تقسیم بندی اموال مشمول ماده ی 18 قانون 
مدنی و مال غیرمنقول تبعی است. حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که براساس قانون روابط مؤجر 
ومستأجر 1356 برای مستأجر محل تجارتی ایجاد می شود. به موجب این حق، پایان مدت قراردادی که با 
آن مالکیت منفعت ملک به مستأجر انتقال یافته است، باعث زوال مالکیت مستأجر بر منفعت عین مستأجره 
نمی شود و او می تواند تا وقتی که موجبات قانونی تخلیه ی ملک با درخواست مؤجر تحقق نیافته است، به 
استفاده از منافع عین مستأجره ادامه دهد، بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است در ارتباط با 
منفعت ملکی که به منظور تجارت اجاره داده شده و طبق ماده ی 18 قانون مدنی، »مال غیرمنقول تبعی« 

محسوب می شود.
86 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	کدام	گزينه	در	مورد	»سرقفلی«،	صحیح	است؟		 12

ب( غیرمنقول است.  الف( منقول است.   
د( غیرمنقول تبعی است. ج( منقول تبعی است.   

گزینه ی »د« درست است. چنانکه در بخش پرسش های مربوط به عقد اجاره توضیح داده شده است، بین 
حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی تفاوت وجود دارد، با وجود این در عرف یا حتی نوشته های 
ایراداتی در  نامیده می شود.  نیز حق سرقفلی  تجارت  یا  پیشه  یا  استادان حقوق مدنی، حق کسب  برخی 
دکترین حقوقی از حیث شکل و معنا به عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت وارد شده و برخی استادان 
حقوق مدنی بر این عقیده هستند که در جعل این عبارت قانون گذار کژسلیقگی کرده است و مناسب تر 
بود به جای این ترکیب نامأنوس از عبارت شناخته شده و متداول »حق سرقفلی« استفاده می کرد. اگر حق 
سرقفلی را مترادف با حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 در نظر 
بگیریم، قطعًا حق سرقفلی مصداقی از اموال غیرمنقول تبعی است، منتها به عقیده ی برخی استادان حقوق 
مدنی، حق سرقفلی در معنایی که به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 برای آن مقرر شده مال 
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»منقول حکمی« است. مطابق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی، حق سرقفلی چه مترادف با حق کسب یا 
پیشه یا تجارت مورد استفاده قرار گیرد و چه به معنایی که قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376 برای آن 

در نظرگرفته است، در تقسیم بندی اموال جزو اموال »غیرمنقول تبعی« است.
89 ارشد حقوق خصوصی آزاد 	سرقفلی	حقی	است؟	 13

الف( منقول   
ب( غیرمنقول

ج( هم منقول و هم غیرمنقول كه جنبه ی غیرمنقول آن غلبه دارد.
د( هم منقول و هم غیرمنقول كه جنبه ی غیرمنقول بر جنبه ی منقول آن غلبه دارد.

گزینه ی »ج« درست است.
76 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	حق	انتفاع	از	اموال	غیرمنقول	چه	نوع	مالی	است؟	 14

ب( غیرمنقول حکمی است. الف( غیرمنقول تبعی است.  
د( مال غیرمنقول بر اثر عمل انسان است. ج( مال منقول است.   

گزینه ی »الف« درست است. طبق ماده ی 18 قانون مدنی: »حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله، مثل حق عمری 
و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال 

غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.« 
اموال  در  اشخاص  عینِی  حقوِق  سایر  به  نسبت  مدنی  قانون   18 ماده ی  حکم  مالک،  وحدت  براساس   
مال  منفعِت  مالکیِت  حِق  نتیجه،  در  کند؛  پیدا  توسعه  باید  نیز  انسان  عمل  از  ناشی  و  ذاتی  غیرمنقول 
غیرمنقول، حِق وثیقه ی اشخاص در مال غیرمنقول، حق شفعه و حق اولویت ناشی از تحجیر مال غیرمنقول 
که به »حق تحجیر« شهرت یافته است، از مصادیق اموال غیرمنقول تبعی هستند. به طورکلی هر حِق اولویتی 
که برای اشخاص، جهت تحصیل مالکیت عین یا منفعت مال غیرمنقول یا تحصیل حق انتفاع یا حق ارتفاق 

در مال غیرمنقول تعلق گیرد، مال غیرمنقول تبعی است.
با توجه به عبارت »اشیاِء غیرمنقوله« در ماده ی 18 قانون مدنی، حق انتفاع یا دیگر حقوق عینی مرتبط با مال   
غیرمنقول درصورتی مال غیرمنقول تبعی محسوب می شوند که مال موضوع حق، »غیرمنقول ذاتی« یعنی زمین 
یا »غیرمنقول ناشی از عمل انسان« مثل بنا و درخت کاشته شده در زمین باشد؛ بنابراین، حق انتفاع از مال 

غیرمنقول حکمی، مشمول ماده ی 18 قانون مدنی و غیرمنقول تبعی نیست، این حق مال منقول تبعی است.
براساس مالک ماده ی 18 قانون مدنی، »حق انتفاع از مال منقول«، »حق مالکیت منفعت مال منقول«، »حق   
وثیقه در مال منقول«، »حق تقدم برای تملک عین یا منفعت مال منقول« یا »حق تقدم برای تحصیل حق 

انتفاع در مال منقول« از اموال منقول تبعی هستند.
87 وکالت بهمن 	کدام	گزينه	صحیح	است؟	 15

الف( بنا و درخت كه در روی زمین است، غیرمنقول تبعی نامیده می شود.
ب( اموال منقولی كه از طرف مالک اختصاص به زراعت داده شده باشند، غیرمنقول تبعی نامیده می شوند.

ج( ثمره یا حاصل و متعلقات اموال غیرمنقول تا زمانی كه چیده نشده، غیرمنقول تبعی است.
د( حق انتفاع و حق ارتفاق از اموال غیرمنقول را غیرمنقول تبعی می گویند.

گزینه ی »د« درست است. عبارت »مال غیرمنقول تبعی« در حقوق ایران به دو معنای عام و خاص استفاده 
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و  از مال غیرمنقول  تبعیت  اثر  مالی گفته می شود که در  به هر  تبعی  می شود، درمعنای عام، غیرمنقول 
وابستگی به آن، غیرمنقول است، برای مثال میوه تا وقتی که چیده نشده است به دلیل وابستگی به درخت 
غیرمنقول تبعی است یا درخت تا وقتی که کنده یا بریده نشده است به دلیل وابستگی به زمین که مال 
غیرمنقول ذاتی است، غیرمنقول است، ادواتی مانند در و پنجره که در بنا نصب شده اند، به دلیل تبعیت 
از ساختمان مال غیرمنقول هستند. به برخی از اموالی که به جهت وابستگی به مال غیرمنقول، غیرمنقول 
مال  خاص  معنای  در  است.  شده  اطالق  هم  انسان«  عمل  از  ناشی  غیرمنقول  »مال  شده اند  محسوب 
غیرمنقول تبعی، عبارت است از »حقوق عینی اشخاص در مال غیرمنقول«. این تعریف در قانون مدنی بیان 
نشده است، منتها از ماده ی 18 این قانون قابل استنباط است. برای مثال، حق انتفاع از مال غیرمنقول، حِق 
عینِی منتفع در مال غیرمنقول است که ماده ی 18 قانون مدنی غیرمنقول تبعی محسوب کرده است یا 
حق ارتفاق، حِق عینِی شخص در مال غیرمنقول است که به موجب ماده ی 18 قانون فوق، تابع غیرمنقول 
قلمداد شده است. به دلیل اینکه معنای خاص مال غیرمنقول تبعی مستند به قانون مدنی است، انتخاب آن 
بر معنای عام عبارت ترجیح دارد. به این دلیل گزینه ی »د« به عنوان پاسخ درست پرسش انتخاب شده 
است. موارد مندرج در گزینه های »الف« و »ج« این پرسش به معنای عام مال غیرمنقول تبعی هستند و 

مورد مندرج در گزینه ی »ب« نیز مال غیرمنقول حکمی است.
	تقسیم	بندی	اموال	به	منقول	و	غیرمنقول،	شامل	کدام	دسته	از	اموال	می	شود؟ 16

74 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	
د( همه ی آن ها ج( فقط غیرمادی  ب( فقط مادی  الف( فقط قیمی 

گزینه ی »د« درست است. تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول در ماده ی 11 قانون مدنی بیان شده 
است. طبق این ماده: »اموال بر دو قسم است، منقول و غیرمنقول.« طبق نظر غالب در دکترین حقوقی اطالق 
عبارت اموال در این ماده شامل همه اموال اعم از مادی و غیر مادی است و هر چیزی که عرفًا مال است؛ 
یعنی ارزش اقتصادی و قابلیت داد وستد دارد، باید در یکی از دو گروه اموال منقول یا غیرمنقول قرار گیرد.

مبحث سوم: اموالی که مالک خاص ندارند

88 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	منظور	قانون	مدنی	از	»اموالی	که	مالک	خاص	ندارند«،	چیست؟	 17
ب( مباحات- اموال مجهول المالک الف( مباحات- اشیای گمشده   

د( اموال مجهول المالک- لقطه ج( مباحات- اموال عمومی- اموال مجهول المالک 
گزینه ی »ج« درست است. قانون مدنی در مواد 24 تا 28 مباحات، اموال عمومی و اموال مجهول المالک را 
جزو اموال فاقد مالک به شمار آورده است. اصل 45 قانون اساسی رویکرد قانون مدنی را در این خصوص 
با تغییراتی مواجه کرده است. طبق اصل 45 قانون اساسی: »انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های 
موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، 
نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی 
که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل 
نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.« چنانکه مالحظه می شود اصل 45 قانون 
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اساسی اموال مجهول المالک را جزو انفال و مشترکات عمومی حساب کرده است.
فقرا  مصارف  به  او  قِبَل  از  مأذون  یا  حاکم  اذن  با  مجهول المالک  »اموال  مدنی:  قانون   28 ماده ی  طبق   
می رسد.« طبق دیدگاه غالب، منظور از حاکم در این ماده دادستان است. ماده ی 28 قانون مدنی از جهت 
نحوه ی تصرف در اموال مجهول المالک تعارضی با اصل 45 قانون اساسی ندارد. حکومت اسالمی که طبق 
اصل 45 قانون اساسی اختیار اداره ی اموال مجهول المالک را دارد، از طریق دادستان این اختیار را اعمال 

می کند.
94 ارشد حقوق خانواده سراسری 	ماهیت	کدام	يک	از	اموال	زير،	با	سايرين	متفاوت	است؟	 18

د( انفال ج( مباحات  ب( عمومی  الف( مجهول المالک 
گزینه ی »الف« درست است. با وجود این که قانون مدنی اموال مجهول المالک را جزو اموال بدون مالک 
خاص حساب کرده است، ولی در واقع همان گونه که خود عنوان داللت دارد، اموال مجهول المالک از اموال 
انفال و اموال  دارای مالک خاص هستند که به هر دلیل مالک آن ها مجهول است، درحالی که مباحات، 

عمومی فاقد مالک خاص هستند و واقعًا اموال بدون مالک محسوب می شوند.
93 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	»کاخ	گلستان	واقع	در	تهران«	جزو	اموال	����������	است�	 19

د( عمومی ج( مصادره شده  ب( دولتی   الف( اختصاصی دولتی 
گزینه ی »د« درست است. اموال عمومی که به آن ها مشترکات عمومی و ثروت های عمومی هم گفته شده 
است، اموالی هستند که به عموم تعلق دارند و شخص خاصی مالک آن ها نیست. اموال عمومی سه ویژگی 

اصلی دارند که وجوه تفاوت آن ها با اموال خصوصی و اموال دولتی است:
1- قابل تملک خصوصی نیستند؛ به این معنا که اشخاص نمی توانند آن ها را با استناد به اسباب تملک که   
در ماده ی140 قانون مدنی بیان شده اند، تملک کنند. غیرقابل تملک بودن اموال عمومی در مواد 24 و 26 

قانون مدنی به صراحت مورد حکم قرار گرفته است.
2- توسط بستانکاران قابل توقیف نیستند؛ ویژگی غیرقابل تملک بودن اموال عمومی منجر به وصف دیگری   
برای این اموال شده که موسوم است به وصف »غیرقابل توقیف بودن«. طلبکاران دولت نمی توانند برای 
وصول مطالبات خود اموال عمومی را توقیف کنند؛ زیرا هدف از توقیف مال، تملک آن برای وصول طلب 

است با توجه به این که این اموال قابِل تملِک خصوصی نیستند، توقیف آن ها سودی برای بستانکار ندارد.
3- استفاده ی انحصاری از اموال عمومی ممنوع است؛ اموال عمومی متعلق به عموم هستند؛ در نتیجه هیچ   
نمی تواند  مثال، هیچ کس  برای  استفاده کند؛  از آن ها  انحصاری  و  اختصاصی  به صورت  نمی تواند  شخصی 
خیابان عمومی را به عبور و مرور اختصاصی خودروهای خود اختصاص دهد و مانع استفاده ی دیگران شود.

انتفاعات عمومی«  و  برای مصالح  »اموال دولتی که معد است  را  اموال عمومی  قانون مدنی،  ماده ی 26   
توصیف کرده است. در این ماده عبارت اموال دولتی به معنای امواِل خصوصِی دولت نیست که دولت 
نسبت به آن ها مانند دیگر اشخاص مالکیت داشته باشد و بتواند حقوق ناشی از مالکیت-مثل انتقال مال- را 
اعمال کند. در واقع با توجه به ماده ی 26 قانون مدنی می توان گفت اموال دولتی دو قسم اند: قسم نخست 
»اموال تحت مالکیت خصوصی دولت« است و قسم دوم »اموال دولتی معد انتفاعات عمومی«، قسم دوم 

همان اموال یا مشترکات عمومی هستند.
در ماده ی 26 قانون مدنی، »آثار تاریخی«، یکی از مصادیق اموال دولتی معد برای مصالح و انتفاعات عمومی   
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یا مشترکات  اموال  تاریخی کشور است، جزو  از آثار  نتیجه، کاخ گلستان که یکی  قلمداد شده است؛ در 
عمومی محسوب می گردد، افزون بر کاخ گلستان، دیگر آثار و بناهای تاریخی مثل تخت جمشید، سی وسه 
پل اصفهان، گنبد سلطان محمد خدابنده در شهرستان سلطانیه ی استان زنجان، مقبره ی قیدار نبی )ع( در 

شهرستان خدابنده ی استان زنجان و غیره همه از اموال عمومی هستند.
87 تعهدات سراسری 	مشترکات	عمومی	به	چه	اموالی	گفته	می	شود؟	 20

الف( اموال مشاع
ب( اموالی كه مالک خاص ندارند.

ج( اموالی كه عده ای از مردم مالک آن هستند.
د( اموالی كه تملک خصوصی و استفاده ی انحصاری از آن ها ممنوع است.

گزینه ی »د« درست است، چنانکه بیان شد؛ قانون مدنی، اموال عمومی را مال بدون مالک خاص معرفی 
کرده است. افزون بر اموال عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک نیز در مواد 27 و 28 قانون مدنی جزو 
اموال بدون مالک خاص قلمداد شده اند؛ بنابراین، »مشترکات عمومی« مصداِق منحصِر اموال بدون مالک 
خاص نیستند با این توضیح دلیل عدم انتخاب گزینه ی »ب« به عنوان پاسخ درست پرسش معلوم است. 
گزینه ی »د« بیان کننده ی دو مورد از اوصاف اصلی اموال عمومی است این دو وصف، مشترکات عمومی را 
از سایر اموال فاقد مالک خاص متمایز می کند، مباحات نیز طبق ماده ی 27 قانون مدنی از اموال فاقد مالک 
خاص هستند، منتها اشخاص می توانند از طریق حیازت، این اموال را تملک کنند و بعد از تملک به طور 
اختصاصی مورد استفاده قرار دهند درحالی که اموال عمومی قابل تملِک خصوصی نیستند. ممنوعیت »تملک 
»استفاده ی  بیان شده است، ممنوعیت  قانون مدنی  اموال عمومی صراحتًا در مواد 25 و 26  خصوصی« 

اختصاصی« از این اموال نیز از مواد فوق قابل استنباط است.
عبارت »مشترکات عمومی« در قانون مدنی استفاده نشده است، اصل 45 قانون اساسی با به کار بردن   
عبارت »ثروت های عمومی« در کنار »انفال«، از حیث نحوه ی اداره برای آن ها تکلیف تعیین کرده است. 
رابطه ی سه عبارت اموال عمومی، مشترکات عمومی و ثروت های عمومی از نسبت های چهارگانه ی منطقی، 

رابطه ی »تساوی« است. انفال با مشترکات عمومی تفاوت دارد.
79 قضاوت دی 	کدام	گزينه	صحیح	است؟	 21

الف( برای حمل نمی توان حق انتفاع برقرار كرد.
ب( درصورت تلف مال موضوع حق انتفاع، منتفع مسئول آن نخواهد بود.

ج( كوچه های بن بست، داخل در اموال عمومی نیست.
د( حق ارتفاق جنبه ی شخصی دارد و مستقاًل قابل نقل وانتقال است.

و  عامه  شوارع  و  طرق  نمی تواند  »هیچ کس  مدنی:  قانون   24 ماده ی  طبق  است.  درست  »ج«  گزینه ی 
ماده، کوچه های  این  مفهوم مخالف  براساس  نماید.«  تملک  نیست،  را که آخر آن ها مسدود  کوچه هایی 
بن بست قابل تملک هستند و مالی که قابل تملک خصوصی باشد، مال عمومی نیست. دلیل نادرست بودن 
گزینه ی »الف« آن است که حمل طبق ماده ی 957 قانون مدنی از حقوق مدنی متمتع است، به شرط آن که 
زنده متولد شود؛ بنابراین، ممکن است در عقد حبس، یک حمل منتفع قرار گیرد؛ در این صورت حق انتفاع 
بعد از زنده متولد شدن حمل به سود او بر قرار می گردد، مالک ماده ی 851 قانون مدنی نیز بر این نظر 
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داللت دارد. طبق این ماده: »وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده 
متولد شود.« نادرست بودن گزینه ی »ب« به این دلیل است که اگر مال موضوع حق انتفاع در اثر تعدی 

یا تفریِط منتفع تلف شود، منتفع در مقابل مالک ضامن است.
حق ارتفاق حقی وابسته به ملک است و به صورت مستقل از ملکی که حق ارتفاق به سود مالک آن ایجاد   

شده است، قابلیت انتقال ندارد. با این توضیح دلیل نادرست بودن گزینه ی  »د« روشن است.
75 ارشد حقوق خصوصی آزاد 	کدام	يک	از	اموال	زير	از	مباحات	است؟	 22

ب( اراضی موات الف( اموال مجهول المالک  
د( اموال متوفای بالوارث ج( اراضی مشاع   

افراد  و  نمی باشد  اشخاص  ملک  که  »اموالی  مدنی:  قانون   27 ماده ی  طبق  است.  درست  »ب«  گزینه ی 
می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه ی مربوطه به هریک از اقسام 
یعنی  موات،  اراضی  مثل  می شود:  نامیده  مباحات  کنند،  استفاده  آن ها  از  یا  کرده  تملک  آن ها  مختلفه  

زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت زرع در آن ها نباشد.« 
73 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	کدام	عبارت	صحیح	است؟	 23

ب( هر ملکی مال است. الف( هر مالی ملک است.   
د( فقط بعضی اموال، ملک است. ج( ملک یعنی مال.   

گزینه ی »د« درست است. »ِملک« در حقوق ایران به دو معنا استفاده شده است. یکی از معانی ملک، زمین 
و ساختمان است، در این معنا مال منقول چه مالک خاص داشته باشد و چه بدون مالک خاص باشد، ملک 
نیست. در برخی مواد قانون مدنی ملک به این معنا مورد استفاده قرار گرفته است؛ مثل ماده ی 93 قانون 
مدنی که مقرر کرده است: »ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری« یا ماده ی 94 قانون مدنی که 
مقرر کرده است: »صاحبان امالک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار 
دهند؛ در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.« یا 
ماده ی 355 قانون مدنی که مقرر کرده است: »اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد 

و بعد معلوم شود ...« 
معنای دوم ملک، ماِل دارای مالِک خاص است، در این معنا هر دو قسِم مال منقول و غیرمنقول که مالک   
خاص دارند، ملک هستند. در معنای دوم هر مالی که مالک خاص ندارد با وجود داشتن مالیت، ملک 
نیست به این ترتیب مباحات مانند اراضی موات، ماهی های موجود در دریا یا پرندگان آزاد در هوا مال 
هستند ولی چون کسی آن ها را تملک نکرده است، ملک نیستند، ولی خودرویی که تحت مالکیت شخص 

خاصی قرار دارد، هم مال است و هم ملک.
به شخص خاصی اختصاص می یابد و  به موجب آن عین  بین شخص و شیء است که  رابطه ای  ملکیت   
شخص می تواند با رعایت حدوِد »قاعده ی تسلیط« و ماده ی 30 قانون مدنی هر تصرفی در عین انجام دهد. 
برای تحقق چنین رابطه ای بین شخص و عین الزم نیست عین با تعریفی که برای مال ارائه شده است، مال 
محسوب گردد. »مال« طبق تعریف رایج عبارت است از شیئی که ارزش اقتصادی دارد و قابل دادوستد 
است، عمدتًا امالک یعنی اموالی که در مالکیت اشخاص قرار دارند، طبق تعریف فوق، مال هستند، منتها 
بعضًا امالکی وجود دارند که براساس آنچه در تعریف مال بیان شده قابل دادوستد نیستند و عرفًا ارزش 
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اقتصادی ندارند؛ یعنی انسان متعارف حاضر نیست برای تملک آن، وجه یا مال دیگری بدهد؛ با وجود این، 
برای مالک ارزشمند هستند، مثل عکس های خانوادگی. در این فرض شیء موردنظر بدون آن که مال باشد، 

ملک است.
در تعریف ملک به ماِل دارای مالِک خاص، رابطه ی دو مفهوم ملک و مال از نسبت های چهارگانه منطقی   

رابطه ی »عموم و خصوص من وجه« است؛ به این معنا که برخی اموال ملک هستند و برخی امالک مال.
95 دکتری حقوق خصوصی آزاداست؟	مورد	کدام	المالک	مجهول	اموال	با	ارتباط	در	»حاکم«	از	منظور	 24

ب( رئیس دادگاه عمومی الف( رئیس دادگستری استان یا شهرستان  
د( ولّی فقیه ج( دولت     

گزینه ی »ب« درست است. طبق ماده ی 28 قانون مدنی: »اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از 
قبل او به مصارف فقرا می رسد.« قانون مدنی عبارت »حاکم« را تعریف نکرده، این لفظ در مواد مختلف 
قانون مدنی مورد استفاده قرار گرفته است، راجع به معنای حاکم در ماده ی 28 قانون مدنی نویسندگان 
حقوق مدنی اختالف نظر دارند، برخی مقصود از حاکم در این ماده را »دادستان« می دانند و برخی معتقدند 
منظور »قاضی دادگاه« است و براساس نظر سوم که شهرت کمتری در حقوق مدنی دارد، مقصود از حاکم 
در ماده ی 28 قانون مدنی، ولی فقیه است. در این پرسش با توجه به گزینه های درج شده، دیدگاه دوم 

راجع به معنای حاکم در ماده ی 28 قانون مدنی، مدنظر قرار گرفته است.

مبحث چهارم: اموال مثلی و قیمی

92 ارشد حقوق خصوصی آزاد 	کدام	عبارت	صحیح	نیست؟	 25
الف( اگر مورد معامله مال آینده باشد، الزم نیست هنگام عقد موجود باشد.

ب( اگر مورد معامله كلی باشد، باید از اموال مثلی باشد.
ج( اگر مورد معامله عین معین باشد، باید از اموال قیمی باشد.

د( اگر مورد معامله عین معین باشد، باید هنگام عقد موجود باشد.
گزینه ی »ج« درست است. اموال قیمی به دلیل نداشتن شبیه و نظیر باید به صورت »عیِن معین« مورد معامله 
قرار گیرند. معامله ی آن ها به صورت مال کلی سبب ابهام و جهل نسبت به مورد معامله و در نتیجه باطل 
شدن عقد است، منتها اموال مثلی به هر دو صورت »عین معین« و »عین کلی« قابل معامله هستند؛ برای مثال 
اگر کسی ده کسیه برنج معین واقع در مغازه ی خود را به دیگری بفروشد، مبیع مالی مثلی است که به صورت 
عین معین معامله شده، در مقابل اگر فروشنده به صورت کلی ده کیسه برنج را بفروشد و اوصاف مورد معامله 
با ذکر در عقد مورد توافق قرار گیرد، مال مثلی به صورت عین کلی معامله شده است. با توجه به مطالب فوق 
»مال مثلی« به هر سه صوت »عین معین« و »کلی در معین« و »کلی در ذمه« قابل معامله است، ولی »مال 
قیمی« باید به صورت »عین معین« معامله شود. با این توضیح، دلیل نادرست بودن گزینه ی »ج« روشن است.
94 دکتری حقوق خصوصی آزاد 	کدام	گزينه	درست	است؟	 26

الف( مال مثلی و مال قیمی، هر دو به سه صورت عین معین، كلی در معین و كلی فی الذمه قابل معامله 
هستند.
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ب( عین معین برحسب مورد ممکن است مال مثلی یا مال قیمی باشد، ولی مالی كه به صورت كلی در 
معین یا كلی فی الذمه معامله می شود، لزوماً باید مال مثلی باشد.

ج( مال كلی به عنوان قاعده می تواند قیمی باشد.
د( مال كلی هم از مصادیق عین خارجی محسوب می شود.

گزینه ی »ب« درست است.
84 تعهدات سراسری 	کدام	عبارت	صحیح	است؟	 27

الف( اگر مورد معامله كلی باشد،  باید هنگام عقد موجود باشد.
ب( اگر مورد معامله مثلی باشد، الزم نیست هنگام عقد موجود باشد.

ج( اگر مورد معامله كلی در معین باشد، الزم نیست هنگام عقد موجود باشد.
د( اگر مورد معامله قیمی باشد، باید حتماً به صورت عین معین معامله شود.

گزینه ی »د« درست است. رفع ابهام از ماِل قیمِی مورد معامله وقتی امکان پذیر است که به صورت »عیِن 
معین« مورد معامله قرار گیرد.

فصل دوم: حقوق مختلف اشخاص نسبت به اموال  مبحث یکم: حق مالکیت

	کدام	عبارت	درخصوص	وجه	تمايز	حقوق	عینی	و	دينی،	نادرست	است؟ 1
89 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	

الف( حق دینی مستقیم و حق عینی، غیرمستقیم است.
ب( موضوع حق عینی، مال و موضوع حق دینی، فعل است.

ج( در مالی كه موضوع اعمال هر دو حق است، حق عینی بر حق دینی مقدم است.
د( حق عینی در برابر همه و حق دینی در برابر مدیون قابل استناد است.

گزینه ی »الف« درست است. حق به امتیاز و اقتداری گفته می شود که شخص در برابر سایر اشخاص جامعه 
از آن بهره مند است. این امتیاز به انواع مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیم بندی های رایج حق در 
نظام های حقوقی، تقسیم آن به حق عینی و حق دینی است. »حق عینی«، حقی است که شخص به صورت 
مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و به موجب این امتیاز می تواند از آن استفاده کند. »حق 
دینی«، حقی است که شخص نسبت به شخص دیگری پیدا می کند و می تواند به استناد آن، انجام امر 
یا خودداری از انجام امری را از طرف مقابل بخواهد. حقوق عینی و دینی هر دو از حقوق مالی هستند و 
ارزش اقتصادی دارند. بین حق عینی و دینی تفاوت های متعددی وجود دارد، وجوه تفاوت اصلی آن دو به 

شرح ذیل هستند:
1- حق عینی به طور مستقیم بر موضوع آن اعمال می شود و درخواست اجرا و رعایت آن از شخصی الزم   
باید اجرای حق خود را  قابل اعمال نیست، دارنده ی حق  نیست؛ درحالی که حق دینی به صورت مستقیم 
از متعهد درخواست کند و درصورِت امتناِع متعهد از اجرا، الزام او را از دادگاه بخواهد؛ برای مثال، حق 
مالکیت که فرِد کامِل حق عینی است، توسط مالک مستقیمًا بر مال موضوع حق قابل اعمال است و مالک به 
استناد این حق می تواند از مزایای ناشی از آن، مثل استفاده از مال یا انتقال آن بهره ببرد، در مقابل تعهدی 
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که خریدار به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان ثمن در برابر فروشنده دارد، برای فروشنده حق دینی است. 
به منظور استفاده از این حق، بستانکار باید تأدیه ی دین را از بدهکار بخواهد.

2- حق عینی متشکل از دو رکن است؛ ولی حق دینی سه رکن دارد. ارکان حق عینی عبارتند از: صاحب   
حق و ماِل موضوِع حق. ارکان حق دینی عبارتند از: متعهد، متعهد له و موضوع حق.

3- موضوع حق عینی همیشه شیء مادی معین در عالم خارج است، ولی موضوع حق دینی ممکن است،   
انجام دادن کار یا ترک فعل باشد و اختصاص به اشیای مادی ندارد. در فرضی که موضوع حق دینی، مال 

است آن مال ممکن است، عین معین یا عین کلی باشد.
4- اسباب ایجاد حق عینی و اقسام آن محدود به موارد خاص است، ولی اسباب ایجاد حق دینی محدود   
و محصور نیستند. در ارتباط با اسباِب ایجاِد حِق دینی، »اصل آزادی اراده« حاکم است و طرفین می توانند 

با قراردادهایی که منعقد می کنند در رابطه ی خود حقوق دینی ایجاد کنند.
5- حق عینی در برابر همه ی اشخاص جامعه قابل استناد است و دارنده ی این حق می تواند از همگان احترام   
به حق خود و رعایت آن را بخواهد، ولی حق دینی تنها در برابر بدهکار قابل استناد است و صاحب آن باید 

از متعهد اجرا و رعایت حق خود را درخواست کند.
6- حق عینی، متضمن حق تقدم برای دارنده ی آن است؛ بنابراین، اگر راجع به استفاده از شیء معین که   
موضوع حق عینی است، بین دارنده ی حق عینی و صاحب یک حق دینی، اختالف وقوع یابد صاحب حق 

عینی برای اعمال حق خود بر شیء موردنظر مقدم است.
شباهت های اصلی حق عینی و حق دینی به شرح زیر هستند:  

1- هر دو از حقوق مالی هستند.  
نمی توانند  اشیا  باشد،  حقوقی  یا  حقیقی  باید شخص  می گیرند؛ صاحب حق  تعلق  اشخاص  به  دو  هر   -2  
دارنده ی حق عینی یا دینی باشند، طبق قاعده ی مندرج در ماده ی 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی 
از تمام حقوق عینی و دینی متعلق به اشخاص حقیقی برخوردار هستند، به جز آنچه که طبیعتًا به  اصوالً 
انسان اختصاص دارد. در حقوق عینی موردی که طبیعتًا به انسان اختصاص داشته باشد و شخص حقوقی 
از آن محروم گردد، وجود ندارد، اشخاص حقوقی از همه ی حقوق عینی موضوع ماده ی 29 قانون مدنی 
و دیگر حقوق عینی که در این ماده بیان نشده اند، برخوردار می شوند؛ برای مثال شخص حقوقی می تواند 
دارنده ی حق انتفاع شود یا حق ارتفاق تحصیل کند، یا صاحب حق شفعه شود، همچنین می تواند دارنده ی 
حق وثیقه باشد یا حق تحجیر تحصیل کند، منتها برخی حقوق دینی مخصوص اشخاص حقیقی هستند و 
شخص حقوقی از آن بی بهره است؛ برای مثال استحقاق دریافت نفقه که از مصادیق حقوق دینی است، به 

شخص حقیقی تعلق دارد؛ اعم از نفقه ی زوجه یا نفقه ی اقارب.
3-هر دو اصوالً قابل انتقال هستند؛ حقوق عینی و دینی به جهت مالی بودن اصوالً قابل انتقال هستند، انتقال   
آن ها ممکن است به صورت قهری در اثر ارث یا با قرارداد صورت گیرد، قابل انتقال بودن حقوق عینی و 
دینی قاعده است، در هر دو گروه به عنوان استثنا حقوقی وجود دارند که به صورت قراردادی یا قهری یا به 
هیچ یک از دو طریق قراردادی و قهری قابل انتقال نیستند؛ برای مثال حق شفعه از حقوق عینی غیرقابل انتقال 
با قرارداد است، منتها با فوت شفیع به صورت قهری به ورثه منتقل می شود. حق دریافت نفقه ی آینده برای 
زوجه از حقوق دینی غیرقابل انتقال است، این حق نه با قرارداد قابلیت انتقال دارد و نه به صورت قهری با 
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فوت منتقل می شود، منتها نفقه ی گذشته ی زوجه، دینی است ثابت بر عهده ی زوج، بعد از فوت زوجه به 
ورثه ی او منتقل می شود، زوجه می تواند آن را با قرارداد به دیگری منتقل کند، نفقه ی اقارب نیز از حقوق 

دینی غیرقابل انتقال است که نه با فوت منتقل می شود و نه با قرارداد قابل انتقال است.
80 مشاوران حقوقی 	کدام	گزينه	صحیح	است؟	 2
الف( حق عینی در برابر همه قابل استناد است و به همین مناسبت است كه می گویند حق عینی نسبی است.

ب( حق عینی تبعی، حقی است كه شخص نسبت به دیگری پیدا می كند و به موجب آن می تواند انجام 
كاری را از او بخواهد.

ج( موضوع حق دینی، همیشه یک شیء مادی است.
د( حق دینی، متضمن حق تعقیب نیست.

از اوصاف حق عینی قابل استناد بودن آن در مقابل همگان  با مسامحه، گزینه ی »د« درست است. یکی 
است؛ درحالی که حق دینی فقط در برابر بدهکار قابل استناد است و رابطه ای نسبی بین بدهکار و بستانکار 
محسوب می شود، حق عینی از جهت قابلیت استناد نسبی نیست، اثر آن اطالق دارد و در مقابل عموم 

قابل استناد است.
  »حِق عینِی تبعی« همان »حق وثیقه« است، دارنده ی این حق می تواند درصورت امتناع متعهد از انجام 
تعهد خود، حق خود را از محل عین یا قیمت مال مورد وثیقه استیفا کند. تعریف مندرج در گزینه ی »ب« 

تعریف حق دینی است نه حق عینی تبعی.
نادرست بودن گزینه ی »ج« به این دلیل است که موضوع حق دینی ممکن است انجام کار، ترک فعل یا   

تسلیم مال باشد و محدود به شیء مادی نیست. در مقابل موضوع حق عینی همیشه عین معین است.
حق عینی، متضمِن حِق تعقیب است؛ بنابراین، مالک عین-که دارنده ی کامل ترین حق عینی است-مال خود   
را در تصرف هرکسی ببیند، می تواند آن را از او مطالبه کند و درصورت امتناع متصرف از تسلیم، الزام او 
را از دادگاه بخواهد. »وسعِت حِق تعقیب« ایجاد شده در حق دینی، با وسعت حق تعقیب حاصل از حق 
عینی یکسان نیست؛ این حق فقط در مقابل متعهد قابل استناد است و متعهدله می تواند تنها متعهد را جهت 
مطالبه ی طلب خود تحت تعقیب قرار دهد، به دلیل نسبی و محدود بودن قلمرو حق تعقیب حاصل از حق 

دینی، مسامحتًا حق دینی، فاقد حق تعقیب برای دارنده ی آن قلمداد شده است.
87 تعهدات سراسری 	»حق	دينی«	چیست؟	 3

ب( حق مطالبه ی انجام كار از دیگری الف( حق یک شخص بر شخص دیگر 
د( حق مطالبه ی ثمن معامله از سوی فروشنده ج( حق مطالبه ی مبلغی وجه نقد از دیگری 

گزینه ی »الف« درست است. موارد مندرج در گزینه های »ب«، »ج« و »د« از مصادیق حقوق دینی هستند، 
ولی گزینه ی »الف« متضمن تعریف جامع حق دینی است که همه ی مصادیق این حق از جمله موارد مندرج 

در سایر گزینه ها را در بر می گیرد.
77 سردفتری 	در	مقايسه	ی	حق	عینی	اصلی	و	حق	عینی	تبعی:	 4

الف( در حق عینی اصلی، صاحب حق نمی تواند به طور كامل یا ناقص از منافع مال استفاده كند.
ب( دارنده ی حق عینی تبعی، نمی تواند از منافع عین مرهونه استفاده كند و فقط نسبت به آن، حق تقدم 

بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را پیدا خواهد كرد.
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ج( حق عینی تبعی درصورت پرداخت دین از بین نمی رود.
د( منافع عین مرهونه به دارنده ی حق عینی تبعی تعلق دارد.

گزینه ی »ب« درست است. حق عینی به دو نوع »حق عینی اصلی« و »حق عینی تبعی« تقسیم شده است. 
حق عینی اصلی، حقی است که به استناد آن، دارنده ی حق می تواند از منافع عین موضوع حق استفاده کند. 
این حق درجاتی دارد. کامل ترین قسم آن، »مالکیت عین« است که بیشترین حقوق را برای دارنده ی حق 
ایجاد می کند. شخصی که حق عینی از نوع مالکیت عین دارد، می تواند بدون ضمان و مسئولیت در برابر 
دیگری، حتی عین موضوع حق را تلف کند. در درجات ضعیف تر، حقوقی مانند مالکیت منفعت و حق انتفاع 
قرار دارند. حق عینی تبعی، حق وثیقه است و دارنده ی این حق، مالک عین یا منفعت مورد وثیقه نیست؛ 
در نتیجه، تصرف او در عین مال، تصرف امانی است و نباید در نگه داری مال مرتکب تعدی یا تفریط شود؛ 
در غیر این صورت در برابر مالک ضامن است؛ همچنین حق استفاده از منافِع عیِن مورد وثیقه را ندارد؛ 
مگر این که در این خصوص با مالک توافق شده باشد. دلیل اطالق حِق عینِی تبعی به حق وثیقه آن است 
که این حق، رابطه ای است بین شخص و عین و چون به منظور تضمین تأدیه ی یک دین به سود بستانکار 
این وابستگی، حق وثیقه وصف تبعی پیدا کرده  ایجاد می گردد، وابسته به یک حق دینی است، به خاطر 
است. وابستگی حق عینی تبعی به حق دینی نه تنها در مرحله ی ایجاد حق عینی تبعی وجود دارد، بلکه بعد 

از شکل گیری حق نیز استمرار پیدا می کند. 
79قضاوت دی 	حق	مرتهن	نسبت	به	ملک	مرهون	����������	 5

ب( حِق عینِی منقول است. الف( حق دینی است.    
د( حِق عینِی تبعِی غیرمنقول است.  ج( حق ذمی است.    

گزینه ی »د« درست است. حقوق عینی به دو قسم حق عینی اصلی و حق عینی تبعی تقسیم شده اند. حق 
وثیقه و رهن، حق عینی تبعی است؛ زیرا این حق برای بستانکار ایجاد می شود تا از وصول طلب خود در 
سر وعده مطمئن شود و تا وقتی که طلب بستانکار باقی است حق وثیقه به حیات خود ادامه خواهد داد. با 
سقوط تعهد، حق وثیقه ساقط می شود. اگر مال مورد وثیقه غیرمنقول باشد، حق وثیقه مشمول ماده ی 18 
قانون مدنی و مال غیرمنقول تبعی است. اگر مال مورد وثیقه منقول باشد، براساس مالک این ماده حق 

وثیقه را باید مال منقول تبعی توصیف کرد.
92 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	ماهیت	کدام	يک	از	حقوق	زير	با	سايرين	متفاوت	است؟	 6

الف( حقی كه مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد.
ب( حقی كه مستأجر نسبت به منافع عین مستأجره دارد.

ج( حقی كه به موجب آن مالک ملکی می تواند از چشمه ی واقع شده در ملک دیگری آب ببرد.
د( حقی كه منتفع نسبت به استفاده از مال موضوع حق انتفاع دارد.

گزینه ی »الف« درست است. هر چهار حق مندرج در گزینه های پرسش حاضر حق عینی هستند، منتها حق 
مرتهن بر عین مرهونه که در گزینه ی »الف« درج شده، حق عینی تبعی است ولی حقوق عینی مندرج در 

گزینه های »ب«، »ج« و »د« حق عینی غیرتبعی یا اصلی هستند.
78 ارشد حقوق خصوصی سراسری 	حق	عینی	تبعی،	حقی	است	����������	 7

الف( كه در آن منافع مال موضوع حق، به دارنده               ی حق تعلق ندارد.
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