
  

   قانون مدني
  1ديبا الحاقات و اصالحات بع 20/2/1307 االجرا از الزم

  مقدمه

  در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
 تصويب و امضاي قانون و دستور ابالغ آن: 1 ماده

مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني بـه رئـيس   
شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و بـه مجريـان    جمهور ابالغ مي
 72تور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ابالغ نمايد و دس

  ساعت پس از ابالغ منتشر نمايد.
در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابالغ در مدت مذكور در اين ماده به  تبصره:

سـاعت   72دستور رئيس مجلس شوراي اسالمي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 
  شر نمايد. مصوبه را چاپ و منت

  :مرحله است 6ايران، اصوالً متضمن  يوضع قانون و به اجرا در آمدن آن در نظام حقوق. 1
هـاي قـانوني بـه پيشـنهاد      (تقديم لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران و يا طـرح پيشنهاد قانون  -1  

  ؛ها) نفر از نمايندگان مجلس و يا از طريق شوراي عالي استان 15حداقل 
  ؛ق.ا.) 59و  58(اصول  پرسي) (از طريق مجلس يا همهصويب قانون ت -2  
  ؛ق.ا.) 112و  94(اصول  (از طريق شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت)تأييد قانون  -3  

                                                      
به تصويب  1314در سال  1335تا  1062و مواد  1313در سال  1061تا  956و مواد  1307در سال  955تا  1مواد  -1

به تصويب نرسيده است بلكه در اين تاريخ، بنا  18/2/1307اقعيت اين است كه قانون مدني در تاريخ ؛ البته ورسيده است
قانون اجازه اجراي اليحه قانون مدني تا موقع اعالم رأي «بر ضرورت تسريع در اجراي اليحه مدني و لغو كاپيتاالسيون، 

از تاريخ  )955تا  1(مشتمل بر مواد ون اخير، اليحه مدني به تصويب رسيده و به موجب قان» قطعي كميسيون پارلماني عدليه
به اين مجموعه چندان صحيح » قانون مدني«االجرا گرديد و اساساً اطالق عنوان  الزم (روز لغو كاپيتاالسيون) 20/2/1307

نابراين عنوان دهد؛ ب را به خود اختصاص مي» قانون«نيست! زيرا هر طرح يا اليحه، پس از سير مراحل قانوني، عنوان 
(مشروح مذاكرات قانون مدني، احمدرضا نائيني، انتشارات روزنامه يابد  اختصاص مي 955تا  1به مواد » اليحه قانوني مدني«

  .)23و  7، ص 1395، 2رسمي، ج 



  

 

  ؛ق.ا.) 123(اصل (توسط رئيس جمهور) امضاي قانون  -4  
  ؛ق.م.) 3(ماده  (در روزنامه رسمي)انتشار قانون  -5  
  ).ق.م 2(ماده  روز از انتشار) 15(اصوالً  انتشار قانون گذشت مهلت از -6  

والً بيني شده است: اول ابالغ به مجريان كه به محـض ابـالغ، اصـ    ، دو نوع ابالغ پيش1در ماده . 2
يعنـي   مگر در موردي كه با حقوق عامه تعـارض داشـته باشـد   مكلف به اجراي قانون هستند 

آيـين   30(مـاده  د و صرفا مربوط به آن سازمان نباشـد  براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد نماي
روزه اسـت   15صورت اجرا، منوط به انقضاي مهلت  كه در اين )8/9/1368نامه داخلي هيأت دولت 

روز  15مكلف هستند بعد از  مجريان و چنانچه در مورد نادري، ابالغ به مجريان صورت نگيرد
غ به عموم مردم كه از طريق روزنامـه رسـمي صـورت    ابال ،قانون را اجرا كنند و دوم ،از انتشار

  .)2)، ص 1(لنگرودي (روزه است  15گيرد و اجراي آن منوط به انقضاي مدت  مي
گانه است زيرا قـوه مقننـه    به اعتقاد برخي لزوم امضاي قوانين مبتني بر اصل تفكيك قواي سه. 3

و يـا دسـتور اجـراي آن را بدهـد     را اجـرا كنـد     تواند آن صالحيت وضع قانون را دارد اما نمي
به همين دليل برخي از حقوقدانان معتقدند كه جانشيني رئيس مجلـس  )؛ 189)، ص 2(هاشمي (

قانون اساسـي   57در فرض استنكاف رئيس جمهور، خالف اصل استقالل قوا، مندرج در اصل 
در سنت تـاريخي   رسد امضاي قانون ريشه به نظر ميبا وجود اين، )؛ 107) ، ش 3(كاتوزيان (است 

حقوق انگلستان دارد و مبناي آن بيشتر تضمين اجراي قانون است، بـدين معنـا كـه امضـاي     
نشانگر آن بود كه وي نيز با اقـدام پارلمـان موافـق    (رئيس كشور) قانون توسط پادشاه انگلستان 

ويـژه  اينكـه   گذارد و طبيعتاً سايرين نيز بايد از آن اطاعت نمايند؛ بـه   بوده و بدان احترام مي
تمام مصوبات مجلس مربوط به قوه مجريه نيست تا امضاي قانون هميشـه ريشـه در تفكيـك    

(مانند قانون آيين دادرسي كه مربوط بـه قـوه قضـائيه اسـت و يـا قـانون تشـكيل مركـز         قوا داشته باشد 
  .)22)، ص4(آقايي (هاي مجلس كه مربوط به مجلس شوراي اسالمي است)  پژوهش

به آن قوه اجرايي جمهور اعالم رسمي تصويب قانون مطابق قانون اساسي است و  رئيس. امضاي 4
  .)107)، ش 3(كاتوزيان (دهد و بدين معنا است كه همه بايد از آن اطاعت كنند  مي

مگر اينكـه تشـريفات قـانوني رعايـت نشـده      است » اجباري« . امضايِ قانون براي رئيس جمهور5
منـدرج در صـدر   » مراحـل قـانوني  «؛ منظور از تشريفات يا همان ق.ا.) 123(مستفاد از اصل باشد 
قانونگذاري است و رئيس جمهور صالحيت ورود در  امـور  » شكلي«، طي شدن فرآيند 1ماده 

ماهوي را ندارد زيرا مرجع صالح جهت تشـخيص مغـايرت قـانون بـا شـرع و قـانون اساسـي،        
ارسـال مصـوبه بـه    صورتي كـه مجلـس بـدون     ؛ بنابراين درق.ا.) 94(اصل شوراي نگهبان است 

تواند و بلكـه   شوراي نگهبان، آن را جهت امضا به رئيس جمهور ابالغ نمايد، رئيس جمهور مي
  مكلف است از امضاي آن خودداري كند.

بيني شده در فرض استنكاف رئيس جمهور از امضاي قانون بايد در قانون اساسي  . راه حل پيش6
رسـد   ؛ بـه نظـر مـي   )24) ، ص5(كاتوزيـان ( انون عادي و توسـط مجلـس   شد، نه در ق تعيين مي



  

 

پوشي شوراي نگهبان از اين مصوبه مغاير قانون اساسي ريشـه در مصـالح عملـي جهـت      چشم
رفع فوري خالء مذكور و معطل نماندن اجراي قوانين دارد؛ به هر حال ضرورت اصـالح مـورد   

  ر كسي پوشيده نيست.قانون اساسي ب 123مذكور و رفع  ابهامات اصل 
.  در صورت امتناع ناموجه رئيس جمهور و اثبات تخلف وي در ديوانعـالي كشـور، مقـام معظـم     7

قـانون اساسـي،    110اصل  10تواند با در نظر گرفتن مصالح كشور، به استناد بند  رهبري مي
  .)189) ، ص 2(هاشمي (رئيس جمهور را عزل نمايد 

  االجرا شدن قوانين زمان الزم: )29/8/1348(اصالحي  2 ماده
، الجرا است مگر آنكه در خود قانونروز پس از انتشار، در سراسر كشور الزم ا 15قوانين 

 .ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد
مگر ايـن كـه    ق.م.) 6(م  1. مهلت فوق در مورد اجراي قانون در خارج از كشور هم الزم الرعايه است1

داشته باشد كه همه ايرانيان مقيم در آن جاهـل بـه قـانون مانـده     كشور خارجي در وضعي قرار 
  .)112، ش.)3كاتوزيان ((شود  باشند كه در اين صورت اثبات جهل به قانون، پذيرفته مي

روز از انتشار قانون، همه به قانون  15است كه پس از گذشت » فرض قانوني«، مبتني بر اين 2. ماده 2
  .(جهل به قانون رافع مسئوليت نيست)موارد نادر، قابل اثبات نيست آگاه هستند و خالف آن جز در 

منتها لزوم انتشار  نامه نيز بايد منتشر شود، نامه و آيين تصويببر مبناي قاعده قبح عقاب بالبيان، . 3
هـاي اداري   تـابع ابـالغ مقـام   اصـوالً  هاي دولتـي،   است و سازمان» عموم«و گذشت مهلت براي 

  .)1388قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  11؛ م 110، ش.)3(كاتوزيان (هستند 
تكميلي داشته و ممكن است در خود قـانون مهلـت كمتـر يـا بيشـتري در نظـر         . ماده فوق جنبه4

  گرفته شود.
  :)136، ش.)3كاتوزيان ((در چند مورد ممكن است » اطالع از قانون«. اثبات خالف فرض 5

هل موجب تأمين مقصود مقنن از وضع آن قانون شود. مـثالً مقـنن   هرگاه پذيرش ادعاي ج•  
داند، حال اگر وارثـي بـه خـاطر     در جهت حمايت از وراث،  وصيت زايد بر ثلث را نافذ نمي

تواند با اثبات جهل خود به ايـن قاعـده،    وصيت زايد بر ثلث را اجرا كند مي ،جهل به قانون
  مال پرداخت شده را مسترد نمايد؛

  .، همين ماده) 1(ر.ك.ش. داشته باشد» همگاني«  يي كه جهل جنبهجا •
                                                      

 ) براي هر شش فرسخ فاصله با تهران يك روز به موعد مقرر جهت الزم18/2/1307سابق قانون مدني (مصوب  2ماده  -1
داند و با  گذار ديگر فاصله مكاني را مالك نمي نمود، اصالح قانون سابق نشان داد كه قانون االجرا شدن قانون اضافه مي

توان نتيجه گرفت كه اجراي  روز به طور ثابت، حفظ نظم عمومي را در اولويت قرار داده است؛ به همين دليل مي 15تعيين 
  .)112)، ش 3(كاتوزيان (تر است  نن نزديكدر خارج از كشور هم به هدف مق 2ماده 



  

 

شرعاً عذر محسوب شود (قانون) جايي كه تحصيل علم عادتاً ممكن نباشد و يا جهل به حكم  •
  ).ق.م.ا 155(م. 

توانـد بـه اصـل     . در صورت ترديد در علم يا جهل به قانون، فرض بر عالم بودن است و مدعي نمي6
  .(االصلُ دليلُ حيث الدليلَ له)ناد كند عدم اطالع است

را در  شود مي قانوني كه براساس اختيار تفويضي مجلس وضع . ماده فوق، آراء وحدت رويه و لوايح7
  كشور).ديوانعالي  2شعبه  24/4/32-1544(رأي شماره گيرد  بر نمي

قـانون، اجـراي آن   عدم تصويب آيين نامه مانع اجراي قانون مصوب نيست مگـر اينكـه در خـود     .8
  .)21/4/1359، مورخ 253/7، شماره )6نظريه مشورتي (( نامه شده باشد موكول به تصويب آيين

پس » بالفاصله«قانون مدني مستثني بوده و  2نامه داخلي مجلس ازمادة  كليه مصوبات مربوط به آيين .9
نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي  به آيينقانون مستثني بودن مصوبات مربوط (االجرا است  از تصويب نهايي، الزم

  .)7/10/1372قانون مدني مصوب  2از موضوع ماده 

 محل انتشار قوانين:  3 ماده
  انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد. 

لزوم انتشار قانون، محدود به قانون در معناي خاص نيست بلكه كليه مصوبات و تصـميماتي كـه   . 1
بندي به عنوان اسرار دولتـي نبـوده و انتشـار آنهـا      ي است قابل طبقهموجد حق يا تكليف عموم

روزنامـه  «زام به انتشار در ؛ منتها ال)1388قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات  11(ماده الزامي است 
با اين حال رويـه اداري ايـن   است؛  (مصوبات مجلس)تنها ناظر به قانون در معناي خاص  ،»رسمي

  .)110، ش )3كاتوزيان (( شود چاپ و منتشر مي 1مقررات در روزنامه رسمياست كه همه 

 فوري بودن اثر قانون_  عطف به ماسبق نشدن قانون:  4 ماده
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خـود  

  قانون ، مقرارت خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
عقـاب  قـبح  «قاعـده   مبتنـي بـر   ،(عدم تأثير قـانون در گذشـته)  عطف به ماسبق نشدن قانون  قاعده. 1

  است.» بالبيان
(مثل حدود، قصـاص، ديـات و تعزيـرات    در مورد احكام شرعي » عطف به ماسبق نشدن قوانين«. قاعده 2

  .ق.م.ا)10(مفهوم مخالف م شود  جاري نميشرعي) 
                                                      

ايجاد گرديده كه هم  هـ.ق.) 1325شوال  14(مصوب روزنامه رسمي به موجب ماده واحده قانون تأسيس روزنامه رسمي  -1
و به موجب ماده واحده مصوب ) 1338قانون بودجه  18(تبصره اكنون يكي از نهادهاي وابسته به قوه قضائيه است 

آراء وحدت  شود؛ وظيفه اصلي اين شركت، چاپ و نشر كليه قوانين و مقررات، كت سهامي محسوب ميشر 26/1/1351
 است. …ها و  هاي شركت رويه و برخي آگهي



  

 

مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا  …«دارد:  كه مقرر مي) 1392( قانون مجازات اسالمي 10ماده .  3
توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقـدامات تـأميني و تربيتـي محكـوم      ترك فعل را نمي

مـاده  ) 1389سال(شود و تبصره الحاقي  و موافق قاعده محسوب مي 4از مصاديق صدر ماده » كرد
در خصوص وراث متوفايي كـه قبـل از   ) 946(فاد اين ماده م« :دارد قانون مدني كه مقرر مي 946

از »  االجـرا اسـت   فوت كرده ولي هنوز تركـه او تقسـيم نشـده نيـز الزم     )6/11/1387(تصويب آن 
  شود. و استثناء محسوب مي 4مصاديق ذيل ماده 

  :.ا.)ق.م 11(ر.ك.به م  رو است استثناي عمده روبه چند. قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون با 4
اگر چـه قـانون تفسـيري از ابتـداي     )؛ 212)، ش 3(به اعتقاد برخي از حقوقدانان؛ كاتوزيان (قوانين تفسيري  • 

تر قـانون   شود و نه از زمان تصويب آن، منتها قانون تفسيري بيان روشن وضع قانون سابق اجرا مي
آن عطف بـه ماسـبق   شود تا در خصوص  سابق است و جنبه كشفي دارد و امر جديدي تلقي نمي

  لذا خروج قوانين تفسيري، موضوعي است، نه حكمي.رح گردد فشدن يا نشدن مط
  ق.م.ا)؛ 10(م. و تخفيف مجازات  حذفقوانين مربوط به  •
 18سال بـه   15قوانين مربوط به اهليت: به عنوان مثال اگر قانون سن اهليت براي معامله را از  •

بـه محـض تصـويب قـانون      سـاله) 16(اند  داراي اهليت بودهكه سابقاً  يسال تغيير دهد اشخاص
ها در زمان داشتن اهليـت منعقـد    جديد، فاقد اهليت تلقي خواهند شد البته معامالتي كه آن

  )؛25)، ص 7(عدل (اند اصوالً صحيح است  نموده
  ).28-26)، صص 8(شمس (دادرسي  قوانين مربوط به تشكيالت قضائي و صالحيت ذاتي و آيين • 
. اثـر قـانون نسـبت بـه     2. قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد 1متضمن دو قاعده است:  4. ماده 5

هـا   آن يآتيه است. اگرچه اين دو قاعده در مرحله وضع، با هم تعارض ندارند ولي اجراي هـر دو 
قـانون  اي كـه در حكومـت    ؛ مانند عقد اجـاره )212)، ش 3(كاتوزيان ( كند گاه با هم تزاحم پيدا مي

االجـرا گـردد، در ايـن     سابق منعقد شده و قبل از اتمام مدت اجاره، قانون جديدي وضـع و الزم 
اي تابع قانون زمان ايجاد است مگر اينكه ارتبـاط قـانون جديـد بـا      موارد اصوالً هر عمل يا واقعه

  .نظم عمومي، اقتضا داشته باشد كه قانون جديد حكمفرما باشد
 24/6/1394مـورخ   784(رأي شماره  برسـاند   افراد آسيب» حقوق مكتسبه«تواند به  نمي. قانون جديد اصوالً 6

. منظور از حقوق مكتسبه حقوق قطعي و ثابتي اسـت كـه شـخص در    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري)
قرار دارد كه عبـارت  » حقوق محتمله«رده است و در مقابلِ زمان حكومت قانون گذشته به دست آو

هـا را دارد و   ع و انتظاراتي كه هنوز براي شخص ثابت نشده و وي تنها انتظار نيل بـه آن است از مناف
بـه عنـوان مثـال: اگـر طبـق قـانوني بعـد از        ممكن است به دليل تغيير قانون از آن محـروم شـود؛   

از تصرف، متصرف بتواند تقاضاي سند مالكيت كند و اين قانون در نوزدهمين سـال   سال 20گذشت
سال گردد، قانون جديد نسبت به اين شـخص اعمـال    25ير كرده و شرط مذكورتغي تصرف شخص،

سال ديگر صبر نمايد؛ اما اگر  6خواهد شد زيرا متصرف هنوز حق ثابتي بدست نياورده و ناچار است 



  

 

سال از تصرف و درخواست متقاضي، قانون تغيير نمايد، اصوالً درخواست متقاضي  20بعد از گذشت 
  ).23)، ص 7ق.م.) (عدل ( 966(قسمت اخير ماده قانون سابق رسيدگي شود  بايد بر اساس

قانون است؛ اين تاريخ آغـاز قلمـرو زمـاني قـانون     » االجرا شدن الزم«، تاريخ »آتيه«.  مقصود از 7
پس از اين تاريخ، تمام اعمال و وقايعي كه محقق گـردد اصـوالً تـابع    )؛ 3)، ص1(لنگرودي (است 

  .(اثر فوري قوانين) قانون جديد هستند
. نسخ، از بين بردن اعتبار يك قانون به وسـيله يـك قـانون ديگـر اسـت كـه قـانون پيشـين را         8

شـود كـه قـانون ناسـخ      نامند؛ نسخ زماني محقق مـي  مي» ناسخ«و قانون جديد را » منسوخ«
ن االجرا شـود و تـاريخ الزم االجـرا شـدن قـانو      منتشر شده و پس از گذشت مهلت مقرر، الزم
  جديد، پايان قلمرو زماني قانوني پيشين است.

شوند، در اينصورت اين قوانين با اتمـام   برخي از قوانين، در زمان تصويب به صورت موقت اجرا مي. 9
  دهند بدون اينكه نيازي به قانون ناسخ باشد. مدت معين شده، اعتبار خويش را از دست مي

 صالحيت سرزميني :  5 ماده
اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهنـد بـود مگـر در     كليه سكنه ايران اعم از

  مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
نامنـد و در   مـي » اصل محلي يا درون مرزي بودن يا سرزميني بـودن قـانون  «را  5. قاعده مندرج در ماده 1

ن ايران را جـاري سـاخت   بايد قواني صورت ترديد در اجراي قانون ايراني يا خارجي، به استناد اين اصل،
  .(قاعده غلبه: الظنُ يلحقُ الشيء باالعم االغلب)

  شوند. محسوب مي 5. قانون حاكم بر احوال شخصيه اتباع بيگانه و ايرانيان غيرشيعه از استثنائات ماده 2
در مايد قرار دارنـد  ن ميفراز ايران پرواز يي كه بركه در داخل يك هواپيما يروابط حقوقي بين اشخاص. 3

قانون كشور متبوع «تابع  ،مواردي كه از لحاظ حق حاكميت ارضي اصوال مشمول قوانين محلي است
  ).1/5/1328قانون هواپيما كشوري  29(ماده باشد  مي» آن هواپيما

  صالحيت شخصي در خصوص اتباع ايران:  6 ماده
د قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طالق و اهليت اشـخاص و ارث در مـور  

  . كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود
  قوانين مربوط به احوال شخصيه است.» برون مرزي بودن«، بيانگر اصل 6. ماده 1
در دعوي احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج، دادگاه خارجي، قواعد حل تعـارض مقـر دادگـاه را    . 2

(مانند انگلستان كه قاعده اقامتگاه حكومت قانون ايران نشود  كند كه ممكن است منتج به اعمال مي
در اينصورت اگـر رأي صـادره از دادگـاه خـارجي، خـالف       داند) را در خصوص احوال شخصيه مالك مي

، چنين رأيي قابل ترتيـب  ق.م.) 971(نه قواعد مربوط به دادرسي موضوع ماده قوانين ماهوي ايران باشد 
  خواهد بود.اثر و اجرا در ايران ن



  

 

 )…وصيت، مهريه، جهيزيه، نفقـه و  (نظير ارث، . از نظر حقوق ايران، امور مالي راجع به حقوق خانوادگي 3
  .ق.ا) 13و  12(اصول  شود نيز جزء احوال شخصيه محسوب مي

در صـورتي  نكاح و طالق، ارث و وصيت، فرزندخواندگي) مسائل مربوط به ( . احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه4
كه اوالً مذهب آنان در قانون اساسـي بـه رسـميت شـناخته      1تابع قواعد مذهبي خودشان است

عادات و قواعد مسلمة متداول و روشن  ،ثانياً در خصوص آن موضوع ؛ق.ا) 13و  12(اصول شده باشد 
؛ بـه عنـوان   نباشـد  ايـران  ثالثاً خالف نظم عمومي ؛بيني شده باشد و معيني در آن مذهب پيش

گر در بين ورثـه متـوفي غيرمسـلمان، مسـلماني باشـد، ارث بـه وي رسـيده و اشـخاص         مثال، ا
  .و قانون مذهب متوفي اعمال نخواهد شد مكرر) 881(ماده غيرمسلمان ارثي ندارند 

زيرا در قانون اجـازه رعايـت   قاد معامله، تابع قانون مدني است؛ . اهليت ايرانيان غير شيعه براي انع5
اي نشده اسـت و بـه لحـاظ     ان غيرشيعه، به اهليت راجع به معامالت اشارهوال شخصيه ايرانياح

  . ))31(ر.ك صفايي ( يقن اكتفا نموديي بودن اين قانون، بايد به قدر متاستثنا

 صالحيت شخصي در خصوص اتباع خارجه : 7 ماده
اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خـود  

از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبـوع   و همچنين
  خود خواهند بود.

رسد وقتي مقيم خارجي  مقيد شده است اما به نظر مي» مقيم«. اگرچه واژه اتباع خارجه به وصف 1
كه ارتباط بيشتري با كشور ايران دارد، به لحاظ احوال شخصيه تابع دولت متبوع خويش اسـت،  

(مانند اتباع خـارجي كـه از خـاك    حكم ماده شامل اتباع خارجي غيرمقيم  ،براين به قياس اولويتبنا
  .)103، ص )12( (ن.و: اماميشود  هم مي نمايند) ايران عبور مي

ها تابعيـت ايرانـي باشـد     . در صورتي كه شخص بيگانه تابعيت مضاعف داشته باشد، اگر يكي از آن2
را اعمال خواهد كرد و اگر هـر دو تابعيـت شـخص، خـارجي باشـد،      محكمة ايراني، قانون ايران 

  است. يعني تابعيتي كه شخص بيشتر به آن تعلق و وابستگي دارد.» تابعيت مؤثر«مالك 
  ست:ا رو با استثنائاتي روبه اتباع خارجه، اعمال قانون ملي در مورد احوال شخصيه . قاعده3

                                                      
نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه : «31/4/1312قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب  -1

عه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را و وصيت ايرانيان غير شي
در مسائل مربوط به نكاح و طالق  - 1جزء در مواردي كه مقررات قانون راجب انتظامات عموم باشد به طريق ذيل رعايت نمايند: 

در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه  - 2است.  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن
در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا  - 3متداوله در مذهب متوفي. 
الذكر، فقط مسلمين غير شيعه نيست ؛ شايان ذكر است كه منظور از ايرانيان غيرشيعه، در ماده واحده اخير»مادرخوانده پيرو آن است

  ).1372(مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ گيرد  بلكه همه مذاهب شناخته شده در قانون اساسي را در بر مي



  

 

  ).ق.م 962(م.اهليت براي معامله كردن  •
    ق.م)؛ 973(م.احاله درجه اول  •
  ق.م)؛ 975(م. » نظم عمومي«مخالفت قانون خارجي با  •
   ق.م.)؛ 979(م.اهليت كسب تابعيت • 
  (آپاتريد)؛شخص فاقد تابعيت • 

  پناهندة سياسي؛•  
  ؛ون خاصي در آن زمينه نداشته باشددر صورتي كه كشور خارجي متبوع فرد، قان•  
  1در دعوي نسب. •

دانان معتقدند در صورتي كـه قبـول در ايـران     است منتها برخي از حقوق 7هم، تابع ماده » يتوص. «4
البتـه ايـن نظـر قابـل      ؛ )30، ص )5كاتوزيـان ( (له تابع قانون ايران است  واقع شده باشد، اهليت موصي

نون اين است كه وصيت جزء احوال شخصيه بوده و تـابع قـا   967انتقاد است زيرا مستنبط از ماده 
؛ بـه عبـارت   )962(قسـمت اخيـر مـاده    دولت متبوع موصي است و ارتباطي با مبحث قراردادها ندارد 

الملـل خصوصـي ايـران، بـه      شود ولي در حقوق بين كي عقد محسوب مييديگر، اگرچه وصيت تمل
لحاظ توصيف، در دسته احوال شخصيه قرار دارد، نـه قراردادهـا؛ چنانچـه عقـد نكـاح نيـز همـين        

؛ به عبارت ديگر، اهليت در دسته احوال شخصيه است، چه راجع به وصيت باشـد و  را داردوضعيت 
  .است شخص حقوق خانوادگي و حقوق ارثي، مطلقاً تابع دولت متبوع ويژه اينكه بهچه بيع؛ 

(يعنـي  » وانين اصـليه قـ «ق.م، قوانين مربوط به ارث و وصيت تنها از حيـث   967. با توجه به ماده 5
بوع متوفي است و قواعد تابع قانون دولت مت مانند تعيين وراث و مقدار سهم االرث آنها)» اهويقوانين م«

؛ 2ق.م.) 966(مـاده  شكلي نظير تشريفات و آيين اداره تركه تـابع قـانون محـل وقـوع مـال اسـت       
ق.م، تابع قانون محل تنظيم اسـت و   969نحوه نگارش و تنظيم وصيتنامه، طبق ماده همچنين 

  ي به دسته احوال شخصيه ندارد.ارتباط
  ق.م). 957(م.نه اهليت تمتع  ق.م.)، 958(م.است » استيفا«، اهليت 7. منظور از اهليت مندرج در ماده 6
اتباع افغاني ساكن در ايران هم اصوالً در مسائل احوال شخصيه تابع دولت متبوع خود هستند مگـر  . 7

بـوده و از   1355نوانسيون پناهندگان مصـوب سـال   اينكه، اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به ك

                                                      
در دعوي نسب، در صورتي كه در دادگاه ايران كسي طرح دعوي اثبات نسب، نسبت به پدر فرانسوي خود كند از آن  -1

شود، قاضي ايراني  ه به صحت نسب است و با ترديد در نسب، ترديد در تابعيت ايجاد ميجايي كه تابعيت وي وابست
الملل  (سلجوقي، حقوق بينتواند براساس قانون فرانسه عمل نمايد و بايد براساس قانون ايران به موضوع رسيدگي نمايد  نمي

 ق.ا.ح). 133)(ماده 199الملل خصوصي، ص  ؛ نصيري، حقوق بين274خصوصي، ص 

در حقوق داخلي نيز قواعد ماهوي و شكلي ارث و وصيت از هم جدا شده است و قواعد ماهوي آنها عموماً در قانون  -2
 مدني و قواعد شكلي آنها در قانون امور حسبي مطرح شده است.



  

 

ه تابع اين كنوانسيون، احوال شخصيه پناهند 12در اين صورت طبق ماده  ،مصاديق پناهنده باشند
  .)29/1/1375 -  188/7،  شماره )6نظريه مشورتي (( وي خواهد بود» محل اقامت«

  

  حكومت قانون ايران بر اموال غيرمنقول واقع در ايران:  8 ماده
كننـد از هـر    ال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميامو

  جهت تابع قوانين ايران خواهد بود. 
(مثل ماليات و تشريفات ، جهات مربوط به غيرمنقول بودن مال است »از هر جهت«. منظور از عبارت 1

باشد، تابع قـانون خـارجي    مال مي ولي آن چه مربوط به احوال شخصيه مالك ي آن) انتقال يا اداره
  .)286، ص.)9الماسي (ق.م.) (967(م.است مثل وصيت و ارث 

. تملك اموال غيرمنقول توسط بيگانگان با تحصيل اجازه و بـه شـرط رفتـار متقابـل بـراي محـل       2
  .)10/5/1328نامه استمالك اتباع خارجه،  (آيين، مجاز است سكونت، صنعت و يا كسب

  ) 1310به اموال غيرمنقول اتباع خارجي،  (قانون راجعبخرند » زراعتي«در ايران زمين  توانند نمي. اتباع خارجي 3
محدوديت راجع به دارا شدن اموال غيرمنقول براي بيگانگان ناظر به تملك از طريق معامالت است و  .4

خارجـه   تبعه ،متوفي وارثيرد، بنابراين اگر گ را در بر نمي (ارث و وصيت)تملك از طريق حقوق ارثيه 
رسد ولو خريد آن مـال بـراي وي جـايز     باشد و تركه غيرمنقول باشد، مال غيرمنقول به وي ارث مي

بايـد امـوال    ،ورثه خارجيشود كه  چنين استنباط مي 986نباشد، منتها از مالك قسمت اخير ماده 
  د و امكان بقاي مالكيت وي وجود ندارد.مايمذكور را منتقل ن

 هدنامهاعتبار ع:  9 ماده
مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشـد  

  در حكم قانون است.
» اجباري و به نوعي تشريفاتي«ق.ا، كه  123ق.م و اصل  1جمهور در ماده  . برخالف امضاي رئيس1

(اصـل  اسـت  جمهور، بخش تجزيه نشدني انعقاد يك معاهـده   است، امضاي معاهده توسط رئيس
  تواند از امضاي آن خودداري نمايد.  مي و رئيس جمهور ق.ا) 125

است پس بايد مانند ساير قوانين منتشر شود، منتها » در حكم قانون«. با توجه به اين كه عهدنامه 2
يا عـدم انقضـاي    توان عهدنامه را به واسطه عدم انتشار در داخل كشور المللي نمي در روابط بين
  ، اجرا نكرد.2در ماده مهلت مقرر 

3خَصص قوانين معارض سابق است.. عهدنامه، ناسخ و م  
. اگر قانون موخري مخالف عهدنامه وضع شود، محاكم داخلي بايد قانون موخّر را رعايت كنند ولي 4

ـ  المللي نمي دولت در روابط بين (وضـع قـانون   ه فعـل خـود   تواند عدم اجراي عهدنامه را مستند ب
 .)1969در خصوص حقوق معاهدات مصوب  عهدنامه وين 27م. (كند مخالف)

  



  

 

  اعتبار قراردادهاي خصوصي (اصل آزادي قراردادي):   10 ماده
قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كـه مخـالف   

  صريح قانون نباشد نافذ است .
ه است و مشـهور فقهـا آن را الزم   شدنيعني توافقي كه ضمن عقد معين انشاء » شرط ابتدايي«. 1

اوفـوا  «يـه شـريفه   آحال آنكه اين عقيده خالف اطالق )؛ 54)، ص 10(شيخ انصاري (دانند  الوفا نمي
(براي مشاهده نظر موافـق  است  1»المومنون عند شروطهم«و حديث  (آيه اول سوره مائده)» بالعقود

را ناظر » وجوب وفاي به عقد«كه حكم  315، ص 2لد رجوع كنيد به سيد محمد كاظم طباطبائي، عروة الوثقي، ج
قانوني مدني، ترديدي در اعتبار  10و در حقوق كنوني با تصويب ماده  2داند) به همه قراردادها مي

وجـود   )يا قرارداد توزيع انحصاري كاال (نظير قرارداد راجع به حق تأليف يا حق اختراعقراردادهاي نامعين 
آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشـد   ط به قرارداد هم الزامندارد؛ همچنين شرط مربو

  است، نه شكل و قالب آن. » اراده و خواست طرفين«زيرا مالك 

امكان انعقـاد  نه ضمني، پس اگر در  ،در انتهاي ماده در مقابل ترديد و ابهام است» صريح«ي  . واژه2
حاكم است ولي اگـر مخالفـت قـرارداد بـا     احه اببا قانون ترديد شود، اصل  قرارداد و مخالفت آن

؛ كه اين مخالفت صـريح باشـد يـا ضـمني    مسلّم باشد، قرارداد باطل است اعم از اين آمره قانون 
چنانكه در هيچ يك از مواد قانون مدني، قيم از بخشيدن اموال محجور منع نشـده اسـت امـا از    

-157صص ، )11كاتوزيان (( مجاز نيست شود كه اين عمل به روشني استنباط مي 1241مفهوم ماده 
  .)48، ص.)12(امامي ؛ ن.خ: 158

رعايـت   ، نه تكميلي؛ توضيح آن كـه است» امري«در انتهاي ماده، ناظر بر قوانين » قانون«ي  واژه .3
برخي قوانين به طور مطلق الزامي است و رعايت برخي از قوانين در صـورتي الزامـي اسـت كـه     

و دسـته دوم را  » امري«بيني نشده باشد، دسته اول را قوانين  پيش عرفيا  خالف آن در قرارداد
  گويند. » يا تخييري يا تعويضي تكميلي يا تفسيري«قوانين 

  قانون است.» امري بودن«قانون و در احوال شخصيه اصل بر » تكميلي بودن«. در امور مالي اصل بر 4

                                                      
نيز عبارت محدود شده است، در فقه » نظم عمومي«توسط  ،البته همانگونه كه در قانون، قلمرو آزادي اراده طرفين -1
 (الّا شرطاً حرَّم حالالً أو اَحلَّ حراماً)نباشد » احكام الهي«محدود شده است به اين قيد كه خالف » المؤمنون عند شروطهم«

 مندرج در كتاب مكاسب) ،(شرط چهارم از شرايط اعتبار شروط
اند و اصوالً اختراع  ي اجتماعي} ايجاد شدهبه اعتقاد صاحب عناوين، قراردادها براي رفع نياز مردم و {در نتيجه زندگ -2

ها را صرفاً  شوند (به عبارت ديگر غالباً احكام راجع به معامالت تأسيس شارع نيستند بلكه شارع آن شرع محسوب نمي
الناس مسلطون علي «گويند) و عموم روايت  تاييد نموده است كه به آن اصل امضايي بودن احكام راجع به معامالت مي

نمايند، در كل، معتبر باشد و نيازي به تأييد تك  اقتضا دارد كه قراردادهايي كه مردم نسبت به اموال خود منعقد مي» هماموال
 ، مبحث في شبهه الحكم).27تك قراردادها از سوي شارع نيست (العناوين، ذيل عنوان 



  

 

كـه آن قـانون، بيـانگر    ا عدم نفـوذ عقـد اسـت    . مخالفت قرارداد با قانون در صورتي موجب بطالن ي5
  ضروري اعتبار عقد مذكور باشد. ق.م) 46(مانند م يا اختصاصي  ق.م) 190(م شرايط عمومي 

  )..ق.م184م.  13تا  8(ر.ك.ش.است » عقد غيرمعين«معموالً » يقرارداد خصوص«. منظور از 6
هاي قـانوني را   خالءتوانند با توافق،  ن، ميدر عقود معين هم كاربرد دارد و طرفين عقد معي 10ماده . 7

پر كرده و يا حتي خالف عرف و قانون تكميلي تراضـي نماينـد و بـديهي اسـت كـه اراده طـرفين       
؛ منتها اين تغييرات تا جايي معتبر است كه خالف نظـم  (العقود تابعه للقصود)مالك عمل خواهد بود 

  .  )6)، ص 13(كاتوزيان (باشد عمومي و به ويژه قواعد امري ناظر به آن عقد ن
قـرارداد  «و بـا گذاشـتن نـام    » عيني را در برابر عـوض تمليـك كـرده   «تواند  . طرفين قرارداد نمي8

آنچـه   بـه ويـژه اينكـه   )؛ 6)، ص13(كاتوزيان (بر آن، از احكام امري عقد بيع فرار نمايند » خصوصي
توافق شده، بـا در نظـر گـرفتن    مخلوق طرفين است ماهيت حقوقي عقد است و احراز نام آنچه 

  1قصد مشترك طرفين، با قاضي است.
نيازي از اسـتناد   كند و عقد صلح نيز باعث بي قانون مدني، عقد صلح را بيهوده نمي 10. مفاد ماده 9

تنها اعتبـار بخشـي    10اوالً قلمرو ماده آنكه  توضيح؛  )362ص ،)14كاتوزيان ((شود  نمي 10به ماده 
توان تمام عقود نامعين را در قالب صلح منعقد نمود و از  نيست تا گفته شود ميبه عقود نامعين 
مبناي اعتبار هر گونه توافق اسـت خـواه در قالـب عقـود      10نياز شد، بلكه ماده  ماده مذكور بي

تـوان در قالـب    معين باشد يا نامعين؛ ثانياً  عقد صلح در حقوق كنوني اثر تأسيسي دارد زيرا مي
(نظير خيارات مخـتص بيـع موضـوع    عين به عوض معلوم نمود و از آثار خاصه عقد بيع  صلح، تمليك

نـه  ( اسـت » تسالم و سازش و گذشت«؛ مضافاً بر اينكه جوهره صلح 2دوري جست ق.م.) 456ماده 
(شـيخ انصـاري   تمليك عين يا منفعت و غيره وسيله تحقق تسالم هستند  ؛ به عبارت ديگر،)تبادل

  ).301)، ص 15(

  نباشـد   (اخـالق حسـنه و قـانون آمـره)    . قرارداد در صورتي معتبر است كـه مخـالف نظـم عمـومي     10
را به جاي » نظم عمومي«، واژه 10بنابراين شايسته بود، مقنن در ماده  ؛ق.ا.د.م.) 6ق.م و م  975(م 
  گرفت. به كار مي» قانون«

  )57-51)، صص 22(صفايي، (اند از  انواع نظم عمومي عبارت .11

                                                      
نمايد؛  را باز مي» تقلب نسبت به قانون«با وجود اين، مقررات راجع به عقد صلح به نحوي نگارش شده است كه باب  -1

گذاشته و مانع ايجاد حق شفعه براي شريك شوند » صلح«توانند نام توافق خود را به جاي بيع،  بدين توضيح كه طرفين مي
 .همين كتاب) 759(ر.ك. به توضيحات ذيل ماده ؛ امري كه قابل انتقاد و محتاج اصالح است ق.م.) 759و  758(مواد 

توان انكار كرد كه اين دو نهاد هم پوشاني زيادي با هم دارند و صلح از جايگاه اوليه خود (رفع تنازع) خارج  نمي البته -2
و به ابزاري براي تحقق حاكميت اراده در فقه و رويه عملي تبديل شده است چنانكه در رويه عملي  ق.م.) 752(ماده شده 

 قانون مدني. 10شود، نه ماده  اده ميبراي انتقال سهام و سرقفلي از قالب صلح استف



  

 

اساسي جامعـه و  كه هدفش جلوگيري از ضربه وارد شدن به نهادهاي  نظم عمومي سياسي .1  
  حمايت از دولت، خانواده و فرد است:

  باطل است؛ ، به عنوان مثال قرارداد فروش حق رأي،حمايت از دولت. 1-1    
  باطل است؛، به عنوان مثال توافق بر اينكه نفقه بر عهده زوجه باشد، حمايت از خانواده. 1- 2    
  ).960(م ، باطل است (بردگي)، به عنوان مثال قرارداد راجع به سلب حريت حمايت از فرد. 1- 3    
  ، بر دو قسم است:نظم عمومي اقتصادي .2  
كه هدفش حمايت از طبقاتي است كه به لحاظ اقتصادي ضعيف نظم عمومي حمايتي . 2- 1    

ار؛ به عنوان مثـال هـر قـراردادي كـه حقـوق      هستند مانند كارگر، مستأجر، مصرف كننده يا بدهك
ق.ك.)؛  8(م بيني شده براي كارگر در قانون كار در نظـر گيـرد باطـل اسـت      كمتري از حقوق پيش

  ).ق.م 277(م تقسيط بدهي بدهكار توسط قاضي نمونه ديگر از قواعد اقتصادي حمايتي است 
گمركـي، نـرخ سـود بـانكي و     هاي  تعرفه ، مانند مقررات ارزي،نظم عمومي ارشادي. 2-2    

بيشتر در حال تغيير  ،؛ نظم عمومي ارشادي به نسبت ساير انواع نظم عمومي، در طول زمان…
  هستند و ثبات چنداني ندارند.

(م و رضـايي بـودن    )219(م . كليه عقود نامعين، الزم و رضايي هستند چراكه اصل بر الزم بـودن  12
مستلزم نص قانوني اسـت و حـال   معموالً تشريفاتي بودن،  ياجايز  ؛ به ويژه اينكهاست عقد )191

در قـانون بيـان    (از جمله الزم يا جايز بودن، رضايي يا تشـريفاتي بـودن)  آنكه اساساً احكام عقود نامعين 
مگـر   شده است، بنابراين كليه عقود نامعين، مشمول اصل لزوم و رضايي بـودن عقـود هسـتند   ن

  داشته باشد. اينكه توافق يا عرف خالفي وجود
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  كتاب اول : در بيان اموال و مالكيت به طور كلي

  باب اول: در بيان انواع اموال

 اقسام اموال:  11 ماده
  اموال بر دو قسم است : منقول و غير منقول

ص يـافتن بـه   شود كه مفيد بوده و قابل تملك و اختصـا  ، از نظر حقوقي، به چيزي اطالق مي. مال1
؛ بنابراين درياي آزاد و يا كرات آسماني كـه قابـل   )9)، ص 16كاتوزيان ((ص يا ملت معين باشد شخ

نـام بـرده   » ميراث مشترك بشـريت «ها به عنوان  شوند و از آن تملك نيستند مال محسوب نمي
  .)424و  347ص ص الملل عمومي، ، حقوق بين(بيگدليشود  مي

نيست بلكه كافي است كه آن شيء مفيد، قابليـت  داشتن مالك خاص، شرط مال محسوب شدن . 2
نامگذاري فصل سوم از همـين   تملك و اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين را داشته باشد؛

)، 1(ن.و: لنگـرودي ( مويد همين برداشت اسـت  » اموالي كه مالك خاص ندارد«بابِ قانون مدني به 
  ).9)، ص16و كاتوزيان ( 13ص

اي ارزش اقتصادي گيرد و هم حقوقي كه دار ، هم اشياء مادي را در بر مي11ماده  در» مال«اطالق لفظ . 3
  ).13)، ص1(ن.خ: لنگرودي ( يا خط تلفن سرقفلي حق است. مثل

گيـرد و قسـم    حصري است و هر مالي در يكي از ايـن دو دسـته قـرار مـي     11بندي ماده  . تقسيم4
  ).14)، ص1(ن.و: لنگرودي (ي وجود ندارد سوم

ء به لحاظ منطقي، عموم و خصوص مطلق است زيرا هر مالي شيء است ولي هر  ابطه مال و شي. ر5
بـه عنـوان مثـال: آفتـاب      1شـود  اشته و لزوماً مال محسوب نميشيئي ارزش مبادله اقتصادي ند

  ).37)، ص7السلطنه ( و عدل 141)، ص 17(ن.و: صفايي (شود  شيء است ولي مال محسوب نمي
ابطه دو طرف قرارداد ارزش مالي داشته باشد و انگيزه معامله عقاليي و مشروع باشـد،  . اگر مالي در ر6

زشـي قائـل نباشـد. مثـل دفتـر      قرارداد صحيح است ولـو ايـن كـه عـرف بـازار بـراي آن شـيء ار       
  ).11)، ص16(كاتوزيان (خاطرات

  ).11)، ص16(كاتوزيان (يلي بر ماليت نداشتن آن مال نيست . اندك بودن مال، دل7
توانـد   شود، در حكم مال است و مـي  . مال آينده، يعني مالي كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي8

  ).11)، ص16(كاتوزيان ( اي كه هنوز نرسيده است) (ميوهمورد داد و ستد واقع شود. مثل بيع اَثمار 
  . تقسيم اموال به منقول و غيرمنقول در موارد زير مؤثر است:9

                                                      
  وجه خواهد بود. را تنها ناظر به اموال مادي بدانيم رابطه اين دو مفهوم، عموم و خصوص من» شيء«اگر لفظ  -1
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  ؛ق.ا.د.م.) 13و  12، 11(م.ح تعيين دادگاه صال •
  ؛ق.ا.ا.م) 99و  61(منحوه توقيف و بازداشت  •
  ؛)1328نامه استمالك اتباع خارجه  آيين 1(ماده خارجيان در تملك اموال غيرمنقول محدوديت  •
  ؛ق.ث.) 47و  46 (ممنقول اموال غير برخي لزوم تنظيم سند رسمي در انتقال •
  ؛ق.ت) 4(م غيرمنقول  غيرتجاري بودن معامالت اموال •
  به اموال غيرمنقول؛ )808(م و شفعه  )93(م ارتفاق اختصاص  •
  ؛)946(م بري زوجه    نحوه ارث •
  ؛ق.م)1241(ملزوم اجازه دادستان در فروش يا رهن گذاشتن مال غيرمنقول از سوي قيم  •
  .)1373ي دولت قانون وصول برخي از درآمدها 12ماده  3(بند نحوه محاسبه هزينه دادرسي  •

  در اموال غير منقول فصل اول:
  تعريف مال غيرمنقول  :  12 ماده

مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه اسـتقرار  
آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خـود  

  . مال يا محل آن شود
يـا   )17(م يـا حكمـي    )16تا  13(مواد يا در اثر عمل انسان  (طبيعي)ممكن است ذاتي  . مال غيرمنقول1

  باشد. )18(م تبعي 
گوينـد  » غيرمنقول ذاتي يا طبيعـي «. مالي را كه بر حكم طبيعت خود قابل نقل و انتقال نيست، 2

  .هاي آن مثل زمين، معادن و سنگ
هـيچ چيـز بـر اسـاس ذات خـود ثابـت نيسـت        نه علمي؛ زيـرا   ،است» عرفي«. مالك ثبات ذاتي، 3

  ).49)، ص16(كاتوزيان (

  مصاديق اموال غيرمنقول:  13 ماده
شود غير منقول است  اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي

  ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد . و همچنين است لوله
، وصف غيرمنقول خود را به صورت مصـنوعي و در اثـر عمـل انسـاني     (به جز اراضي)ين دسته از اموال . ا1

ها منقول است به همين دليل پس از جدا شدن از بنا، صفت اكتسابي  اند وگرنه ذات آن كسب نموده
  ).49ص.  ،)16كاتوزيان () (15(ر.ك. م گيرند  خود را از دست داده و در شمار اموال منقول قرار مي
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بيني كرده و امـوال غيرمنقـول غيرذاتـي را در روابـط خـود       توانند خالف اين ماده پيش . طرفين عقد مي2
منقول تلقي كنند. پس اگر بناي دو طرف معامله بر جدا كردن ميـوه از درخـت باشـد، ميـوه منقـول      

  ).56، ص.)18دروديان (منقول)((منقول قراردادي يا اموال پيشاپيش شود ولو هنوز چيده نشده باشد  محسوب مي
غيرمنقـول در اثـر عمـل    «. تمام اموالي كه در اصل منقول بوده و به زمين يـا بنـا الصـاق يافتـه،     3

دانان اين دسته از اموال را به  البته برخي از حقوق .(مثل بناها يا لوله هاي آب يا درخت)است » انساني
  .)38، ص )5كاتوزيان ((اند  هم ناميده» يغيرمنقول تبع«، دليل تبعيت از وصف زمين يا بنا

 مصاديق غير منقول در اثر عمل انسان (غيرمنقول اكتسابي):  14 ماده
آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشـد  

  به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.

 ت ثمره و حاصلوضعي:  15 ماده
ثمره و حاصل، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقـول اسـت اگـر قسـمتي از آن     

  .چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است
» عـين «شود كه پس از جدا شدن از عـين، خـود    اطالق مي» مادي«. ثمره در معناي خاص، به منافع 1

  .)38، ص.)16كاتوزيان((است » منفعت«ام معادل ديگري است مثل ميوه درخت ولي در معناي ع
» ثمـره «. ثمره و حاصل در معناي عام مترادف و به معناي منفعت هستند ولي در معنـاي خـاص   2

اي با كاسته شدن از عـين نـدارد ماننـد ميـوه      مالزمهاست كه ايجاد آن  اي جديد شوندهمنافع ت
كاهـد مثـل    ميدنش از عين، از آن منفعتي است كه با جدا ش» حاصل يا محصول«ولي  درخت

  .)39-38، صص. )16كاتوزيان ((استخراج سنگ از معدن 
وصف غيرمنقول براي ثمره و حاصل است كه پس از جدا شـدن  » تبعي بودن«. مبناي حكم ماده 3

  .)39، ص. )5كاتوزيان ((گردد  ه وصف ذاتي خود بر مياز بين رفته و ب

  ن (غيرمنقول اكتسابي)مصاديق غيرمنقول در اثر عمل انسا:  16 ماده
  هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است. مطلق اشجار و شاخه

  غير منقول حكمي:  17 ماده
حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش 

ور كلي هر مال منقول كه براي اسـتفاده  و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به ط
از عمل زراعت الزم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صـالحيت محـاكم و   
توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و 

  ده شده است.يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ  اختصاص دا
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غيرمنقـول  «. حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت و آبياري اختصـاص داده اسـت،   1
» صالحيت محاكم و توقيـف امـوال  «است. يعني اين اموال منقول بوده و تنها از حيث » حكمي

  است.» حكم غيرمنقول«در 
» واحـد «زراعت بايد داراي يك مالـك   اوالً زمين و اشياء اختصاص يافته به 17. براي اجراي ماده 2

؛ بنابراين اگر تراكتـوري  اختصاص داده باشد» زراعت«باشد ثانياً مالك بايد اين اموال را صرفاً به 
(صـفايي  را غيرمنقول دانسـت   توان آن براي هموار كردن راه و هم براي شخم زدن بكار رود، نمي

  ضروري باشد. ثالثاً اين اموال براي زراعت الزم و )152)، ص17(
. اگر مستأجري گاو و تخم را از مال خود در زمين مورد اجاره به كار ببـرد، آن امـوال غيرمنقـول    3

د، همچنين اگر مالك زمين، تراكتور يا چرخ آبياري را جداي از زمين بفروشد، نشو محسوب نمي
  .)52، ص. )16كاتوزيان ((موضوع عقد بيع مال منقول است 

 12(م است » دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول«ال غيرمنقول اصوالً در صالحيت . دعواي راجع به م4
  اسـت » دادگاه محـل اقامـت خوانـده   «و دعواي راجع به مال منقول اصوالً در صالحيت  ق.آ.د.م.)

  ).ق.آ.د.م 11(م.  
مـوال  در حالي كـه توقيـف ا   (منع نقل و انتقال حقوقي)است » سندي«. توقيف اموال غيرمنقول اصوالً 5

بنـابراين توقيـف مـال غيرمنقـول موجـب توقيـف منـافع آن        ؛ 1اسـت » فيزيكـي «منقول اصوالً 
  تواند از اموال غيرمنقول توقيف شده استفاده نمايد. مالك ميو  ق.ا.ا.م.) 103(م.  گردد نمي

توان بـه يـاري قيـاس ايـن      داشته و بايد تفسير مضيق شود و نمي» جنبه استثنايي« 17. حكم ماده 6
حكم را در ادوات صنعتي و تجاري هم جاري كرد؛ اگرچه ايـن حكـم بـا تحـوالت كنـوني سـازگار       

  ).52)، ص16كاتوزيان (؛ 44)، ص 20امامي ((نيست 

 غيرمنقول تبعي:  18 ماده
حق انتفاع از اشياي غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به 

دعاوي راجع  به اموال غير منقوله از قبيـل   ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و
  تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.

شـوند و حقـوق و دعـاوي اصـوالً بـه تبعيـت از        بندي مـي  . اشياء به تبعيت از ماهيت خود تقسيم1
نامنـد.   مـي » غيرمنقول تبعـي «خود، به همين دليل مصاديق مندرج در ماده فوق را » موضوع«

م حكـ در «وند كـه نبايـد آن را بـا امـوال     شـ  مـي  نيـز ناميـده  » حكمـي «البته بعضاً غيرمنقـول  
  م اشتباه گرفت.ق. 17مندرج در ماده » غيرمنقول

                                                      
با دستور  صرفاًخودرو به وضوح قابل مشاهده است چراكه ممكن است » خودرو«تفكيك توقيف حقوقي و فيزيكي در  -1

و يا عالوه ) (يعني از نقل و انتقال حقوقي آن جلوگيري شودر و با ثبت در سيستم، توقيف حقوقي شود دادگاه به پليس راهو
 نيز به كالنتري مربوطه داده شود. داشتن آن در همان محل) (يعني حمل آن به پاركينگ و نگه دستور توقيف فيزيكي آن ،بر اين
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حق انتفاع هـم بـه تبـع آن     . اگر موضوع حق عيني، مال غيرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، 2
منقـول باشـد مثـل حـق انتفـاع از       شود و اگر موضوع حق عينـي، مـال   غيرمنقول محسوب مي

  شود. خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب مي
پـس دعـوي مطالبـه ديـن، مثـل       )20(م . حق ديني، منقول است ولو موضوع آن غيرمنقول باشـد  3

مال غيرمنقول، منقول است. البته برخي از حقوقدانان تعهد به انتقـال مـال    1االجاره يا ثمن مال
  ).52، ش )16كاتوزيان (( اند را، استثنائاً، غيرمنقول دانستهغيرمنقول 

(رأي وحدت ، غيرمنقول است (مال غيرمنقول)المثل و خسارت وارده به امالك  . دعواي راجع به اجرت4
  .2هيئت عمومي ديوانعالي كشور) 5/9/1363، مورخ 31رويه شماره 

اشته و ساير حقـوق عينـي راجـع بـه امـوال      جنبه تمثيلي د 18. ذكر حق انتفاع و ارتفاق در ماده 5
  را نيز بايد غيرمنقول دانست. (مثل مالكيت، حق تحجير، حق شفعه و حق وثيقه)غيرمنقول 

راجع به اموال غيرمنقول مثل خلع يد غاصبانه يا امـاني، تصـرف عـدواني، رفـع     » تصرف«. دعاوي 6
  .)55، ص. )16كاتوزيان ((مزاحمت و ممانعت از حق، غيرمنقول است 

است مثل دعوي فسخ، عـدم  » تملّك مال غيرمنقول« به نحو غيرمستقيم، . دعاوي كه موضوع آن7
  .)55)، ص 16(كاتوزيان (، غيرمنقول است راجع به مال غيرمنقولنفوذ يا بطالن معامله 

  .)57، ص. )16كاتوزيان ((غيرمنقول است » ي موقوفات غيرمنقول توليت و اداره«. دعوي مربوط به 8
امـوال دانسـت و در مـوارد ترديـد، مـال را      » منقول بـودن «بر مبناي قاعده غلبه، بايد اصل را بر . 9

  .منقول تلقي نمود

  فصل دوم: در اموال منقوله
  تعريف اموال منقول:  19 ماده

اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خـود يـا محـل آن    
  خرابي وارد آيد منقول است.

                                                      
ي پول است ولي اگر ثمن معامله،  ه مورد غالب است كه بهاي قرارداداالجاره يا ثمن ناظر ب البته منقول تلقي كردن مال -1

كند و اين حق  مال غيرمنقول و معين باشد به مجرد وقوع بيع فروشنده مالك ثمن شده و حق عيني بر مال غيرمنقول پيدا مي
  اش، غيرمنقول محسوب خواهد شد. به تبع موضوع 

رسد از آنجايي كه تعيين  المثل، ديني و منقول است منتها به نظر مي به لحاظ تحليلي، حق مطالبه خسارت و اجرت -2
المثل ملك مستلزم مراجعه كارشناس به محل وقوع ملك است، غيرمنقول تلقي كردن دعوي و صالح  خسارت و اجرت

ا دانستن دادگاه محل وقوع ملك به مصلحت نزديكتر است؛ به همين دليل در صورتي كه طرفين در خصوص خسارت ي
اجرت ملك توافق نمايند، بايد به قاعده اصلي بازگشته و دعوي مطالبه آنها را منقول و در صالحيت دادگاه اقامتگاه خوانده 

المسمي را منقول تلقي كرده است دليل  المثل ملك را غيرمنقول و اجرت دانست؛ شايان ذكر است در رأي صادره كه اجرت
 رسد. المسمي دانسته است كه صحيح به نظر نمي لمثل و قراردادي بودن اجرتا اين امر را غير قراردادي بودن اجرت
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د وسيله اثبات حق است و ذاتاً ماليت ندارد، با اين حال، در برخي موارد موضوع سند چنان با . سن1
نـام   شود كه گويي خود سند ارزش مالي دارد مثـل اسـكناس، سـهام بـي     ماهيت آن مخلوط مي

اشـيا   سفته و چك در وجه حامل. اين اسـناد را بايـد از   ات،هاي تضمين شده ، برو شركت، چك
  .)58، ص. )16كاتوزيان ((به حساب آورد  »منقول«مادي 

  يا حكمي منقول تبعي:  20 ماده
كليه ديون از قبيل قرض وثمن مبيع و مال االجاره عـين مسـتأجره از حيـث صـالحيت     

  محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.
  ت.ل هم منقول تبعي اس. حق عيني نسبت به اموال منقو1
» صالحيت محـاكم «. ديون و تعهدات، از هر جهت تابع مقررات مربوط به اموال منقول هستند و قيد 2

  ، قيد توضيحي و ناظر به مورد غالب است و مفهوم مخالف آن حجيت ندارد.20در ماده 
كنـد و در هـر    االجاره، بهاي توافقي است كه مستأجر در مقابل مالكيت منفعت پرداخت مـي   . مال3

بهاي غيرقراردادي اسـت كـه بسـته بـه      ،المثل  شود و در مقابل اجرت ال، منقول محسوب ميح
  ممكن است منقول يا غيرمنقول محسوب شود.  موضوع آن،

است، ديني و منقول است ولي اگـر  » شخصيت حقوقي مستقل«. حق شركا در شركتي كه داراي 4
ول يـا غيرمنقـول بـودن آن    شركت فاقد شخصيت حقوقي باشد حق شركا عينـي اسـت و منقـ   

  .)48)، ص 20(امامي ( بستگي به منقول يا غيرمنقول بودن مال مشاع دارد
هاي فكري و اصل منقول بودن اموال، اين اموال نيز، منقول محسـوب   . با توجه به موضوع مالكيت5

  .)48)، ص 20(امامي ( ؛ مانند حق مخترع نسبت به اختراع خودگردند مي
منقول (پولي كه مستأجر در برابـر فعاليـت و حسـن    سرقفلي حقي است مخلوط از حق ي، به اعتقاد برخ. 6

آن غلبـه  » غيرمنقـول «كه وصف  (حق تقدم در اجاره)و حق غيرمنقول  كند) شهرت خويش دريافت مي
  .)63-61، صص. )16كاتوزيان ((دارد 

 مصاديق اموال منقول:  21 ماده
هايي كـه در روي رودخانـه و    ا و حمامها و آسياه هاي كوچك و بزرگ و قايق انواع كشتي

هايي كه نظر بـه طـرز    توان آنها را حركت داد و كلية كارخانه شود و مي درياها ساخته مي
بناي عمارتي نباشد داخل در منقوالت است ولي توقيف بعضـي از اشـياء    جزو ساختمان 

  .يبات خاصه به عمل آيدتمزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق تر
شـود امـا بـه لحـاظ اهميـت موضـوع،        اگرچه مطابق قانون دريايي، كشتي مال منقول محسوب مي. 1

قواعد خاصي راجع به تابعيت، ثبت، معامالت آن و نحوه فروش آن جهت پرداخت ديـون مالـك و   
  ).155)، ص17(صفايي( بيني شده است در اين قانون پيش …
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 وضعيت مصالح بنايي:  22 ماده
گ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از مصالح بنايي از قبيل سن

  .بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است
قطعات پيش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختماني بوده و منقول اسـت  . 1

 .)8/7/59- 3943/7، شماره )6نظريه مشورتي ((

  در اموالي كه مالك خاص نداردفصل سوم: 
 اموال بدون مالك:  23 ماده

  استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوط به آنها خواهد بود.
توان در حكم اموال   را نيز مي» المالك اموال مجهول«، »مباحات«و » مشتركات عمومي«عالوه بر . 1

  بدون مالك خاص دانست.
است و دولت نسبت به آن حق مالكيت دارد اما امـوال عمـومي امـوالي    . اموال دولتي، ملك دولت 2

هاي عموم، اختصاص يافتـه اسـت و دولـت بـراي حفـظ مصـالح        هستند كه براي رفع نيازمندي
  كند.» اداره«تواند آن را  مردم دارد، مي نمايندگي كه از سويعمومي، تنها به جهت 

و مـرور زمـان در آن جـاري     وال عمومي امكان نـدارد ام 2و1. برخالف اموال دولتي، انتقال و توقيف3
  .)66، ص. )16كاتوزيان ((شود  نمي

                                                      
ها  در حال حاضر، توقيف اموال دولتي و شهرداري با محدوديت مواجه شده است و بازداشت اموال متعلق به وزارتخانه -1

با رعايت قانون نحوه  ها گردد و شهرداري ها در بودجه كل كشور منظور مي و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن
و قانون راجع به منع توقيف اموال  15/8/1365پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي  آيين 62(م گيرد  صورت مي 14/2/1361ها مصوب  منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري
دولتي و عمومي از نظر امكان توقيف، تا حدودي كمرنگ شده است اگرچه عدم توقيف اموال  ؛ بنابراين تفاوت اموال)1387

  دولتي موقتي بوده و ريشه در مصلحت و در اموال عمومي، ريشه در اوصاف اين اموال دارد.
ري امكان قبل از صدور حكم قطعي، اموال شهرداري قابل تأمين نبوده و پس از صدور حكم قطعي در صورتي كه شهردا - 2

تواند نسبت به  اجراي رأي در همان سال را نداشته باشد بايد رأي را در سال بعد اجرا نمايد، در غير اينصورت ذينفع مي
استيفاي طلب خود از اموال شهرداري اقدام نمايد؛ در خصوص توقيف اموال دولتي نيز، در صورتي كه وزارتخانه يا موسسه 

بعد از  ماه) 18(به را نداشته باشد، امكان توقيف اموال تا يك سال و نيم  ت پرداخت محكومدولتي، اعتبار و بودجه الزم جه
عدم امكان تأمين و توقيف اموال وزارتخانه و  شد كه سابقاً به درستي چنين بيان ميوجود نخواهد داشت. » صدور حكم«

هاي دولتي يا موسسات عمومي غيردولتي  به شركتها جنبه استثنايي دارد، اين مقرره قابل تسري  موسسات دولتي و شهرداري
، به عبارت ديگر، در كليه مواردي كه در اجراي اين قانون ترديد )17/11/1380 - 10655/7)، 6(نظريه مشورتي (ديگر نيست 

 ون الحاققان 24، در بند ج ماده اما در حال حاضروجود دارد بايد قلمرو آن تفسير محدود شده و به قدر متيقن اكتفا نمود؛ 
در مورد احكام قطعي «چنين مقرر شده است كه  1393/ 4/12برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
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اموالي كه براي استفاده عموم در اختيار سكنه شهر يا روستا اسـت   - 1  . اموال عمومي بر دو قسم است:4
  ).21)، ص1ق.م) (لنگرودي ( 26(م اموالي كه به يك خدمت عمومي اختصاص يافته است  - 2ق.م)  25(م 

است. يعني هر مالي ملك نيست و هر ملكي هـم  » عموم و خصوص من وجه«. رابطة مال با ملك 5
  .(يعني مالك خاص دارند)ملك هستند  مال نيست بلكه برخي از اموال

  ها تملك راه:  24 ماده
  تواند طرق و شوارع عامه وكوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد. هيچ كس نمي

و در امالك خصوصي شود ول بست نيست، از اموال عمومي محسوب مي كه آخر آن بن هايي  . كوچه1
  ).40)، ص5(كاتوزيان (احداث شده باشد 

(كوچـه  اي كـه آخـر آن مسـدود اسـت      شود كه كوچـه  ، چنين استنباط مي24. از مفهوم مخالف ماده 2
ي درب ورودي بـه آن  شود و صاحبان امالك مجـاور كـه دارا   از اموال عمومي محسوب نمي بست) بن

توانند با توافق يكديگر هرگونه تصرفي  ، مي(نه اشخاصي كه صرفاً داراي ديوار در كوچه هستند)كوچه هستند 
  (ر.ك. به تحريرالوسيله)را انجام دهند مگر اينكه قانون خاص آنان را منع كرده باشد 

ها  بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و روها و خيابان ها و پياده هاي عمومي و ميدان . اراضي كوچه3
هـاي عمـومي و درخـت معـابر      هاي عمـومي و گورسـتان   و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ

عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد اسـتفاده عمـوم اسـت ملـك عمـومي محسـوب و در       
  .)27/11/1345قانون شهرداري الحاقي  96ماده  6(تبصره مالكيت شهرداري است 

  منع تملك اموال عمومي:  25 ماده
تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خـاص نـدارد از قبيـل     كس نمي هيچ

پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمـه و ميـدان گاههـاي عمـومي     
  تملك كند و همچنين است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است.

                                                      
قانون  5هاي اجرايي موضوع ماده  و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه االجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي دادگاهها و اوراق الزم

به دولت و عدم  هاي مذكور، ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم ه دستگاهمديريت خدمات كشوري، چنانچ
به هر دليل از اجراي احكام خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد  1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه،  ريزي كشور اعالم كند و سازمان مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه
اي از بودجه سنواتي،  اي و هزينه هاي سرمايه جايي در بودجه تملك دارايي هاي جابه به را بدون رعايت محدوديت محكوم

؛ »له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند دستگاه مربوطه كسر و مستقيماً به محكوم
هاي  به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي را به شركت ن، قانون اخير، دايره قلمرو قانون نحوه پرداخت محكومبنابراي

قانون مديريت خدمات  5هاي اجرايي موضوع ماده  دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي هم تسري داده است؛ چرا كه دستگاه
 شركت دولتي. - 4مؤسسه عمومي غيردولتي  - 3تي مؤسسه دول - 2وزارتخانه  - 1كشوري عبارت است از: 
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ها نيز غيرممكن است مگر اين كه قانون هدف  قابل تملك نيستند اصوالً انتقال آن . چون اموال عمومي1
  .نامه قانون ثبت) آيين 27(ماده ها را تجويز كند  اختصاص يافته به اين اموال را تغيير داده و فروش آن

ايجـاد  انـد، حـق تقـدمي     برداري كرده . انتفاع از اين اموال، براي اشخاصي كه زودتر شروع به بهره2
محقـق، شـرايع، ص   ( سـازد  كند كه سايرين را ممنوع از مداخله و ايجاد مزاحمت براي آنان مي مي

  . )69)، ص 16؛ كاتوزيان (759
  ).21)، ص1(ن.خ: لنگرودي ( )35(م . تصرف به عنوان مالكيت عمومي، اماره بر مالكيت عمومي است 3
ستفاده است ولـي اگـر مالكيـت عمـومي سـابق،      اماره تصرف، در برابر مدعي مالكيت عمومي قابل ا. 4

ي تصرف ديگر اعتباري ندارد زيرا اموال عمومي قابـل تملـك نيسـتند تـا تصـرف       اثبات شود اماره
  .)43ص ، )5كاتوزيان ((ها، دليل بر مالكيت تلقي شود  آن

  مفهوم اموال عمومي و مصاديق آن:  26 ماده
عمومي مثل استحكامات و قالع و خندقها اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات 

ين اثاثيه و اَبنيـه و  و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچن
ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تـاريخي و   مارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزهع

ه كه دولت به عنوان مصالح عمـومي و  امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقول
منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اسـت امـوالي كـه    

  موافق مصالح عمومي به ايالت و واليت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ـ    «دارد:  . قسمت اخير ماده كه مقرر مي1 ه عنـوان  آن چه از اموال منقوله يا غيرمنقولـه كـه دولـت ب

اموال عمومي از اموال دولتي اسـت   معيار تميز» مصالح عمومي و منافع ملي تحت تصرف دارد...
  .)44ص.  ،)5كاتوزيان ((

 تعريف مباحات و اراضي موات:  27 ماده
توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه  اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي

طه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا در اين قانون و قوانين مخصوصه مربو
شود مثل اراضي موات يعني زمينهايي كه معطـل   از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي

  افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها نباشد.
  ن است.. مال مباح، مالي است كه اوالً مالك خاصي ندارد ثانياً تملك يا انتفاع از آن طبق قانون ممك1
  داير يا آباد  -3باير  -2وات م -1هاي شهري سه دسته هستند:  . زمين2
  .شهري)  قانون زمين 3(م. . زميني مباح و موات است كه مالك خاص و سابقه عمران و احيا نداشته باشد 3
ـ   ، زميني است كه سابقه»باير«. زمين 4 ت ي عمران و احياء داشته و به تدريج و باگذشت زمان بـه حال

  .قانون زمين شهري) 4(م. موات برگشته است اعم از اين كه صاحب مشخص داشته يا نداشته باشد 
 5(م. اسـت  بـرداري   اند و در حال حاضر مورد بهره را احياء نموده  هايي است كه آن . اراضي داير زمين5

  .قانون زمين شهري)
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شـود كـه قابـل     اراضي باير نيـز مـي   . تعريف قسمت اخير ماده فوق از اراضي موات عام است و شامل6
است زيرا زمين باير هم معطل افتاده و در آن كشت و زرع وجود نـدارد بـا ايـن تفـاوت كـه       انتقاد

  ).29)، ص 1(لنگرودي (سابقه احياء و مالكيت مسلم دارد 
  ق.م). 145م  1(ر.ك. به ش اراضي موات، در حال حاضر، قابل احياء و تملك نيستند  .7
  اند از: عبارتطبق قانون مدني  . مباحات8

  اراضي مباح؛ •
  هاي مباح؛ آب •
  معادن؛  •
  دفينه؛ •
  شكار.• 

شود و رابطه آن با زمين موات،  وجود ندارد، بياض ناميده مي (درخت يا بنا). زميني كه بر روي آن اعياني 9
  نيست.عموم و خصوص مطلق است زيرا هر زمين مواتي بياض است ولي عكس اين قضيه صادق 

  المالك اموال مجهول:  28 ماده
  رسد. اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او  به مصارف فقرا مي

المالك مالي است كه قبالً در مالكيت شخص يا اشخاصي بوده و اعراض مالك از آن  اموال مجهول. 1
الـك آن شـناخته   باشد ولي به جهتي از جهـات، م  مسلم نيست يا عدم اعراض از آنها محقق مي

  ).ق.م 162م 2(ر.ك . ش شود  نمي
روز از تاريخ  60(شود كه ظرف مهلت مقرر گفته مي »ملكي«المالك از نظر مقررات ثبتي به مجهول. 2

به وسيله اظهارنامه درخواسـت   شود)قانون ثبت كه اصطالحاً آگهي مقدماتي ناميده مي 10انتشار آگهي ماده 
مه مربوط در مهلت قانوني به ثبت اعاده نگرديده باشد ولو اينكه داراي ثبت آن نشده و يا اظهارنا

بنابراين رابطه ؛ )ق.ث 12و  11) (م. 7/6/1378، مورخ 3821/7)، شماره 6( نظريه مشورتي (مالك معلوم باشد 
  المالك قانون مدني، عموم و خصوص من وجه است.  المالك ثبتي با مجهول مال مجهول

هـا را تـابع مقـررات     المالك هستند كـه مقـنن آن   ضالّه از مصاديق اموال مجهول لقطه و حيوانات. 3
؛ زيرا هنوز اين اميد وجود دارد كه مالـك آنهـا پيـدا شـود     )172تا  162(مواد خاص قرار داده است 

  ).40)، ص 5(كاتوزيان (
اسـت نـه   » حكومت و دولت به معناي عام كلمه«در قانون مدني به طور كلي » حاكم«. منظور از 4

قاضي دادگاه. پس در هر مورد براي تعيين معناي حاكم، بايد با توجه به وظيفه مقرر شده، نهاد 
هـاي   و سازمان مسئول را تعيين كرد. به عنوان مثال اگر كسي ملك خود را وقـف بازسـازي راه  

است. همچنين در جايي كه هيچ سـازمان مشـخص و   » وزارت راه«كشور كند، حاكم در قبولي، 
حقوق عامه  است زيرا حفظ» دادستان«مستقلي براي انجام آن وظيفه خاص وجود ندارد، حاكم 

  .)82-80، صص )16كاتوزيان ((از وظايف دادستان است 
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و بـه  ) 82)، ص16(كاتوزيان (» دادستان«حاكم در ماده فوق، منظور از  ،به اعتقاد برخي از حقوقدانان. 5
طبـق   ،بـا وجـود ايـن   ؛ )182)، ص 17صـفايي ( (اسـت  » عموميدادرس دادگاه «اعتقاد برخي ديگر، 

رئيس قوه قضائيه: اوالً امـوال ذيـل در    27/3/1392مورخ  9000/15658/100بخشنامه شماره 
بالصـاحب، ارث بـالوارث، كاالهـاي قاچـاق     » المالك اموال مجهول«هستند: » ولي فقيه«اختيار 

اطق آزاد و ويژه اقتصادي، اموال اعراضـي،  بالصاحب و صاحب متواري و اموال رسوب شده در من
ه و اجـراي    رها شده، اموال و امالك غائبين مفقود االثر، اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمـ

؛ ثانياً تنهـا نهـاد مـاذون در    1است» ولي فقيه«قانون اساسي و ديگر قوانين، در اختيار  49اصل 
باشـد؛ بنـابراين در    مـي » تاد اجرايي فرمان امـام (ره) س«له،  الذكر، از قبلِ معظم مورد اموال فوق

لِ او  «و منظـور از  » ولي فقيه« 28رويه كنوني، منظور از حاكم در ماده  بـسـتاد  «، »مـاذون از ق
  است.» اجرايي فرمان امام (ره)

المالك را بايد از اموال عمومي شمرد كه قانون مصرف آن را دستگيري از فقـرا قـرار داده    مجهول. 6
  .)45، ص. )5كاتوزيان ((ست ا

. فقرا در اصطالح فقهاي اسالمي به كساني اطالق ميشود كـه هزينـه سـال خـود و خـانواده خـود را       7
  ).183، ص. )17صفايي ((نداشته باشند و نيز نتوانند با كسب و كار مخارج سال خود را تأمين نمايند 

  شود حاصل ميباب دوم: در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال 
 اقسام حقوق عيني:  29 ماده

  ممكن است اشخاص نسبت به اموال عالقه هاي ذيل را دارا باشند:
  (اعم از عين يا منفعت)؛مالكيت  -1
  حق انتفاع؛ -2
  حق ارتفاق به ملك غير. -3
افراد جامعه  در مقابل ساير به موجب قانون ، اقتدار و امتيازي است كه شخصاز نظر حقوقي . حق1

  خوردار است و اشخاص بايد آن را محترم بشمارند و از ضمانت اجرا برخوردار است.از آن بر
  ، بر دو قسم است:از لحاظ ماهيت . حق2

                                                      
المالك در اختيار  اموال مجهول«، )24/10/1370(اوري و فروش اموال تمليكي  قانون تأسيس سازمان جمع 3طبق ماده  -1

اين  ؛ ليكن تاكنون چنين اذني به»است كه با اذن كلي ايشان اين اموال در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت ولي فقيه
 سازمان داده نشده است.
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و اصوالً قابل انتقال و تقويم به پول و   حق مالي: حقي است براي تأمين نيازهاي مادي انسان، •
  اسقاط و توقيف است. مثل حق مالكيت؛

اي تأمين نيازهاي روحي و عاطفي انسان و اصوالً غيرقابل انتقال و حق غيرمالي: حقي است بر•
توقيف است. البته حق غيرمالي ممكن است آثار مـالي بـه دنبـال    اسقاط و تقويم به پول و 

  داشته باشد. مثل حق زوجيت كه آثار مالي چون نفقه را به دنبال دارد.
ن مثال، مؤلف نسبت بـه اثـر خـود هـم از     . حقوق مالكيت فكري، هر دو جنبه را داراست. به عنوا3

؛ كه حقوق اخير، دائمي (مثل حق انتشار، انتساب اثر، حفظ حرمت و تماميت اثرمند اسـت   حقوق معنوي بهره
؛ كـه حقـوق اخيـر،    (مثل حق تكثير، نشر، عرضه، پخش و اجـرا و هم از حقوق مادي  )و غيرقابل انتقال است

  .)موقت ولي قابل انتقال است
  الي خود بر دو قسم است: . حق م4
تواند مستقيماً آن را اعمال كنـد مثـل حـق     حقي است كه شخص، نسبت به مال دارد و ميحق عيني: •  

    ؛انتفاع و ارتفاق  مالكيت،
تنها به طور غيرمستقيم شخص، نسبت به شخص ديگر دارد و  يا شخصي: حقي است كهحق ديني  • 

  .حق موجر نسبت به اجاره بهامثل قابل اعمال است  (از طريق مديون)
  . حق عيني، خود بر دو قسم است: 5
برداري از آن مال را به صاحب حق به صورت كامـل   حقي است كه امكان بهره حق عيني اصلي:•  

  كند؛ اعطا مي (حق انتفاع و ارتفاق)يا ناقص  (حق مالكيت)
د از سوي مـديون، دائـن   حقي است كه به موجب آن در صورت عدم ايفاء تعه حق عيني تبعي:•  

تواند طلب خود را از فروش آن عين استيفا كند. برخالف حق عينـي اصـلي، در حـق عينـي      مي
تبعي، اوالً صاحب حق، حق استفاده از منافع مال را ندارد، ثانياً با از بين رفتن حق اصـلي، حـق   

  رود زيرا فرع تابع اصل است. عيني تبعي فرد هم از بين مي
تعهدي است كه بايد از محل عين معين، اجرا شود مثل قولنامه كـه بـه   » تعهد عيني«. منظور از 6

  را به صاحب حق منتقل نمايد. (مثل خانه)» عين معيني«شود كه  مي» متعهد«موجب آن مالك 
  هاي حق عيني و ديني عبارت است از:  . تفاوت7

    حق ديني به طور غيرمستقيم و از طريق مديون قابل اعمال است؛ •
  ؛حق عيني متضمن حق تعقيب و تقدم است •
ولي حق ديني تنهـا نسـبت بـه     (مطلق)حق عيني در برابر كليه اشخاص جامعه قابل اعمال است  •

  .(نسبي)توان از متعهد درخواست نمود  شخص مديون قابل اعمال است و اجراي تعهد را تنها مي
موضوع حق ديني ممكن است موضوع حق عيني هميشه، يك شيء مادي و معين است ولي  •

  يا كلي باشد؛ (مثل تعهد به انجام كاري)غيرمادي 
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اسباب ايجاد حق عيني محدود به موارد مصرح در قانون است ولي اسباب ايجاد حـق دينـي    •
  ي متعاقدين است. نامحدود و تابع اراده

استثنا بـوده  بودن حق است و حق عيني (شخصي) . در صورت ترديد در ماهيت حق، اصل بر ديني 8
  و بايد اثبات شود.

. حق معنوي، حقي است كه به صاحب آن امتياز انتفاع انحصـاري از محصـول فكـري يـا فعاليـت      9
  .)60)، ص 16كاتوزيان (( دهد. مثل حقوق مالكيت فكري يا سرقفلي خاص را مي

 بـودن موضـوع مالكيـت   » غيرمادي«. تفاوت عمده حقوق مالكيت فكري با مالكيت سنتي در10
  فكري است.

و حق تحجير و حق شفعه را هم بايد به حقوق عيني ذكر شده در  (مثل رهن). حقوق عيني تبعي 11
  افزود. 29ماده 

  توان گفت:  در تفاوت مالكيت منفعت با حق انتفاع مي. 12
مالك منفعت اصوالً حق استفاده از تمام امتيازات مالكيـت را دارد ولـي صـاحب حـق انتفـاع      •  

تواند به عنوان مثال مال مورد انتفاع را اجاره دهد؛  بـه   ها حق استعمال دارد و نمياصوالً تن
(اموري كه برخالف امور متواطي، مصاديق آن داراي شدت عبارت ديگر، مالكيت از امور مشَكّك است 

  اي اخف از مالكيت منفعت قرار دارد؛ و در واقع حق انتفاع در مرتبه و ضعف است)
ولـي در حـق انتفـاع چنـين     (مالك عين و مالك منفعت) فعت، دو مالك وجود دارد در مالكيت من•  

  تفكيكي وجود ندارد؛
در عقـد  ، شود، به عنوان مثـال  در مالكيت منافع، ذرات منافع در ملك مالك منافع ايجاد مي•  

هايي كه قبل از انقضاء مدت اجاره رسيده است متعلق به مستأجر است ولي  اجاره باغ، ميوه
  ).100)، ص16(كاتوزيان (ق انتفاع، متعلق به مالك باغ است رعكس در حب

  توان گفت:  از انتفاع مي . در تفاوت حق ارتفاق13
كن اسـت منقـول يـا    دارد ولي موضوع حق انتفاع مم» غيرمنقول«اموال  ق اختصاص بهارتفا •

  غيرمنقول باشد؛
جز در صورت توافق   ،حق ارتفاق ليو 1است» موقت«وقف، اصوالً حبس موبد و انتفاع جز در  •

  است؛» دائمي«خالف، به تبع ملك 

                                                      
اگرچه مالك در حبس مطلق مدتي تعيين نكرده است ولي به مانند وقف، دائمي نيست چرا كه با فوت و رجوع مالك  -1

 .)44(م. شود  ضايع مي
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قابل واگذاري است در حالي كه حق ارتفاق حـق تبعـي اسـت كـه جـداي از      » مستقالً«انتفاع،  •
  ملك قابل واگذاري نيست؛

شود ولي ارتفاق بـراي كمـال اسـتفاده از     حق انتفاع براي استفاده از شخص منتفع برقرار مي •
  آيد. وجود مي ملك به

  در مالكيتفصل اول: 
  اصل تسليط:  30 ماده

ك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كـه  هر مالكي نسبت به مايمل
  قانون استثناء كرده باشد.

  داراي سه ويژگي اصلي است: 1. مالكيت1
  ؛)30(م مطلق بودن •   
  ؛)31(م انحصاري بودن •    

  .دائمي بودن•   
(النـاس  صرفي كه منع نشده باشد، مجاز است دارد يعني هر ت» تسليط«فوق حكايت از اصل . ماده 2

  .مسلّطون علي اموالهم)
  . مطلق بودن به دو معنا است: 3

  داشتن حق هر گونه تصرف؛  •
  مالكيت در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. •

و طبق اصل » ي زيان جامعه نشود هماي«كند كه  ق.ا، مقنن از مالكيتي حمايت مي 44. طبق اصل 4
 اضرار بـه غيـر يـا   «ي  شود كه مالك، اعمال حق خويش را وسيله قاضي مانع از آن مي  ق.ا ، 40

  ).102، ص16(كاتوزيان قرار دهد » تجاوز به منافع عمومي
دارد زيرا مالكيت منفعـت و حـق انتفـاع، ممكـن     » عين«. اصل دائمي بودن اختصاص به مالكيت 5

  ت باشد.است موق
  :)105و  104)، صص 16(كاتوزيان ( . دائمي بودن مالكيت، متضمن دو حكم است6

                                                      
حق قانوني است كه مالك نسبت به ملك » مالكيت«وصف مال از حيث تعلق آن به شخص مالك است و » ملكيت« -1

شود ملكيت (وصف مال) نيست بلكه مالكيت (حق شخص نسبت به مال)  آنچه به وسيله عقد منتقل مي خويش دارد و
 .)99)، ص 26(شهيدي (است 
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  ماند؛ تا موضوع مالكيت از بين نرود، مالكيت باقي مي•  
  ي بقاي مالكيت نيست. برداري الزمه شود و بهره مالكيت در اثر معطل ماندن زائل نمي•   

  . در حقوق روم، مالكيت متضمن سه حق است:7
  حق استعمال؛ •  
  حق استثمار؛•  
  .)يا فروش اعراضمانند (حق اخراج از ملكيت •  

ً حقـوق مـادي مؤلـف و پديدآورنـده      است مثال» موقت« اصوالًٌ فكري، مالكيت . مالكيت در حقوق8
  .)854م  6(ر.ك.ش )1379اي  افزارهاي رايانه قانون حمايت از پديد آورندگان نرم 1(م  سال است افزار، سي نرم

. در حقوق مالكيت فكري، حقوق مادي پديدآورنده در صورتي از حمايت قانون برخوردار خواهد بود كه اثر 9
قـانون حمايـت حقـوق مؤلفـان و      22(م بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد » نخستين«براي 

  منوط به شرطي نشده است. . ولي حمايت از حقوق معنوي پديدآورنده،)1348مصنفان و هنرمندان مصوب 
ي شـهر يـا حـريم آن بايـد      مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده«قانون شهرداري،  100. طبق ماده 10

قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نماينـد. شـهرداري   
نه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خـود  هاي بدون پروا تواند از عمليات ساختماني ساختمان مي

  »اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع شده باشد، جلوگيري نمايد.

  اصل انحصاري بودن مالكيت:  31 ماده
  توان بيرون كرد مگر به حكم قانون. هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي

توانـد مـانع از هرگونـه     اللت دارد. يعني مالك مـي مالكيت د» انحصاري بودن«. ماده فوق بر اصل 1
  ).ق.ا 47و  22 (اصل  تصرف و انتفاع از سوي ديگران بشود

متفـاوت اسـت؛ بـا وجـود ايـن      » سلب مالكيـت «است كه با » سلب تصرف«. موضوع ماده فوق ظاهراً 2
)؛ 45)، ص5( (كاتوزيانشـود   ترديدي نيست كه حكم ماده، به قياس اولويت شامل سلب مالكيت هم مي

موضوع مواد راجع به غصب و تصرف عدواني، سلب تصرف است بدون اينكه سلب مالكيت رخ دهـد  
  ).27)، ص1(لنگرودي (دهد سلب تصرف و سلب مالكيت از هم متفاوت هستند  كه نشان مي

و ملـي   (Expropriation) مورد سلب مالكيـت  ،(Foreign Investment)گذاري خارجي سرمايه. 3
، بـه  (Public Interest)  قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي (Nationalization)شدن 

آميز و در مقابل پرداخت مناسـب   ، به روش غيرتبعيض(Legal Process)موجب فرآيند قانوني
بالفاصـله   ،گـذاري  به مأخذ ارزش واقعي آن سـرمايه  (Appropriate Compensation)غرامت 

  .)19/12/1380گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت سرمايه 9(م قبل از سلب مالكيت 
  ).ق.م 816م.  1و ش.  808(ر.ك. به م. است  »قاعده منع سلب مالكيت«. حق شفعه از استثنائات 4
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  مالكيت تبعي:  32 ماده
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طَبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده 

  ل مالك اموال مزبوره است.باشد بالتَّبع، ما
ها و متعلقات مال دارد، به تبعيت از موضوع اصلي حق مالكيـت   . چون حقوقي را كه مالك بر ثمره1

  نامند. مي» مالكيت تبعي«ايجاد شده است، 

  مالكيت تبعي نسبت به زرع:  33 ماده
شود مال مالك زمين است چـه بـه خـودي خـود      و محصولي كه از زمين حاصل مي ءمانَ

باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصـله يـا حبـه غيـر     روييده 
حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود 

  اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
در مـال حاصـل    و است و در اصطالح حقوقي افزايش مادي يا معنـوي اسـت كـه   ماء از ريشه نمنَ. 1

و  يا مصـنوعي  (مثل بوته خودرو)منافع مال ممكن است طبيعي باشد )؛ 250)، ص17(صفايي (شود  مي
  .(واگذار كردن منافع و دريافت عوضي مثل پول)عهدي قراردادي و يا  (در اثر عمل انسان مثل ميوه) صنعتي

  است.» ب« بكارد، محصول متعلق به شخص ر شخص الف، دانة ب را در زمين ج. اگ2
محصول متعلق بـه اوسـت و صـاحب زمـين تنهـا        ي خود را در زمين ديگري بكارد، اگر شخصي دانه. 3

؛ در واقع اين قاعده فقهي، اسـتثنايي بـر قاعـده    1(الزرع للزارع ولو كان غاصبا)المثل است  مستحق اجرت
   ق. م. است. 32مندرج در ماده » مالكيت تبعي«

   نتاج حيواناتمالكيت تبعي نسبت به :  34 ماده
تاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هركس مالك مادر باشد مالـك نتـاج آن هـم    ن

  خواهد شد.
 (حيوان نر)براي رد نظري است كه بچه حيوان را متعلق به مالك حيوان صاحب نطفه  34. وضع ماده 1

  ).251)، ص 17(صفايي (داند  مي
ادر حيواني از يك شـخص نباشـد و مقـنن در مقـام بيـان      ناظر به فرضي است كه پدر و م 34. ماده 2

حمل در بيع حيوان متعلـق بـه مشـتري    : «358چگونگي انتقال حمل نبوده است. زيرا طبق ماده 
كاتوزيـان  (» مگر اين كه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع مبيع شـمرده شـود.   شود،  نمي

  .)64)، ص 20؛ امامي (162، ش. )16(

                                                      
 گرنه محصول متعلق به مالك بذر است، نه زارع.است كه زارع، مالك بذر هم هست و اين قاعده، ناظر به مورد غالب -1
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  صرفاماره ت:  35 ماده
  تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است مگر اينكه خالف آن ثابت شود.

متفاوت اسـت؛ طبـق   » اليد علي«كه با قاعده  گويند» اماره تصرف«يا  1»يد  قاعده«. قاعده فوق را، 1
  ).ق.م 311(م نوني بر حق غير، موجب ضمان است قاعده اخير، استيال غيرقا

  ).187)، ص 16(كاتوزيان (كه شخص بر مالي دارد  است» عرفي«دار . منظور از تصرف، سلطه و اقت2
. تصرفي دليل مالكيت است كه به عنوان مالكيت باشد، يعني متصـرف، مـال را بـه منظـور اعمـال حـق       3

و تصرف ولي، وكيل و امين، دليـل مالكيـت كسـي     قوق عيني ديگر در دست داشته باشدمالكيت يا ح
شود مگر  كنند. با اين حال، تصرف به عنوان مالكيت فرض مي اقدام مي است كه اين اشخاص از طرف او

تصرف به نيابت از ديگري بوده است كه در اينصـورت مـدعي بايـد مبنـاي     اين كه ثابت شود كه شروع 
بـه عنـوان   «بنابر نظـر ديگـري، منظـور از    )؛ 187)، ص 16(كاتوزيان (تغيير عنوان تصرف را اثبات كند 

كه متصرف ادعاي مالكيت داشته باشد، خواه تصرف بالمباشره باشـد يـا بـه    اين است » مالكيت
نياز به اثبات ندارد زيرا تصـرف، مالكانـه محسـوب     البته اين اظهار؛ )32)، ص 19(قاسم زاده ( واسطه

  شود مگر خالف آن اثبات شود. مي
لمه به كار رفته است و در معناي عام ك 35در ماده » دليل«است و واژه » اماره قانوني«. قاعده يد 4

  دليل حاكم است. (مثل اقرار، سند يا شهادت)در صورت تعارض قاعده يد با دليل به معناي خاص 
  عنصر است: سه. تصرف متضمن 5

  عنصر مادي: استيال بر مال؛•  
  حق به عنوان مالكيت؛ عنصر معنوي: قصد اعمال•  
  .)توضيحات آن 1و شماره  36(م مشروع بودن تصرف  :قانونيعنصر •  

ف اسـت  مقدم اسـت زيـرا آن چـه مـورد اخـتال     » تصرف فعلي«. در تعارض تصرف فعلي و سابق، 6
  ).197و  196)، صص 16(كاتوزيان (مالكيت فعلي است، نه گذشته 

مقدم است. زيـرا تصـرف در صـورتي    » مالكيت سابق«. در تعارض مالكيت سابق با تصرف كنوني، 7
 124و   97(مسـتفاد از مـواد    ي آن بـا دليـل معلـوم نشـده باشـد      هقشود كه سـاب  اماره محسوب مي

  ).191)، ص 16(كاتوزيان ()ق.م
مقدم است، زيرا عالوه بر استدالل فوق، » وقفيت سابق«. در تعارض وقفيت سابق با تصرف كنوني، 8

 20/4/1311-461(رأي شـماره  ن خالف اصل اسـت و بايـد اثبـات شـود     تملك وقف و امكان فروش آ
  ).196)، ص 16و كاتوزيان ( 41)، ص 1(ن.و: لنگرودي ()انعالي كشورديو

. تصرف به عنوان وقفيت، دليل بر وقفيت نيست و در اختالف ملكيت و وقفيـت اصـل بـر ملكيـت     9
  .)ديوانعالي كشور 3شعبه  6/4/1323-298/3(رأي شماره  است

                                                      
 يد ضماني. -3يد اماني،  -2يد مالكانه،  -1است: فقه مطرح شده  در» يد«، سه نوع »مال«و » شخص«در رابطه  -1
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منتها   ،)41)، ص 1(لنگرودي ( عمال استدر منافع و حقوق هم قابل ا  ي تصرف عالوه بر اعيان، . اماره10
ي مالكيت عـين و منـافع معلـوم نباشـد.      تصرف بر منافع در صورتي قابل استناد است كه سابقه

پس اگر مدعي، مالكيت خود بر عين را ثابت كند، متصرف منافع بايـد بـراي مالكيـت خـود بـر      
  ).99ص  )،16(كاتوزيان (اقامه كند و صرف تصرف كافي نيست  منافع دليل

ي اختصاصي هر يـك از   آن چه مورد استفاده  ،»منقول«ق.ا.ا.م در خصوص اموال  63. طبق ماده 11
شـود، مگـر    ها مشترك تلقي مي ها اختصاص دارد و ساير اموال بين آن زوجين است، به خود آن

  اين كه خالف آن ثابت شود.
البه جهيزيـه كـافي نيسـت، زيـرا     . صرف داشتن قبض رسيد جهيزيه از زوج، به تنهايي براي مط12

مشترك، به زوجـه تعلـق    كند كه اشياء وارد شده در زندگي قبض صرفاً اين موضوع را تأييد مي
پس زوجه بايد عالوه بر اثبات اين موضوع،  .)ديوانعالي كشور 1339، مورخ 1182-1366(رأي شماره دارد 

خاص   كن است با توجه به اوضاع و احوالبقاء مال و تصرف زوج بر آن را نيز اثبات كند. البته مم
  1بقاء اموال و تصرف زوج، استصحاب شود.

. تصرف ممكن است بالمباشره باشد يا با واسطه، مثل تصرف مستأجر؛ در نتيجه تصرف مسـتأجر در  13
  .)232)، ص 17(صفايي ( ديوانعالي تميز) 18/1/1308، مورخ  33 – 976(رأي شماره حكم تصرف موجر است 

قانون ثبت به متصـرفين امـالك ثبـت نشـده اجـازه       11قانون مدني، ماده  35در راستاي ماده  .14
  . دهد، تحت شرايط اين قانون، تقاضاي ثبت و أخذ سند مالكيت نمايند مي

 تصرف نامشروع:  36 ماده
  تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.

  والً مشروع تلقي كرده است و مدعي مالكيت بايد خالف آن را اثبات كند.. قانون، تصرف را اص1
  ).48)، ص 5(كاتوزيان (شود  مي . تصرفي كه سابقة آن روشن نباشد، مشروع تلقي2
  .به شفعه و ارث) خذأ(حيازت مباحات، عقود، قانون مدني بيان شده است  140. اسباب قانوني تملك در ماده 3

  مدعي لكيت سابقِاقرار متصرف به ما:  37 ماده
اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مـدعي او بـوده اسـت در ايـن صـورت      
مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگـر  

  اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
لكيت سـابق بـا   ي جز اثبات مالكيت سابق ندارد پس اثبات ما. از نظر اصول حقوقي اقرار خصوصيت1

 گيـرد  بي اعتباري تصرف كنوني خواهد شد و مشمول اين ماده قرار مـي  ساير داليل نيز موجب
                                                      

ندارد چراكه يد زوج اماني است  (مثل يا قيمت)زيه، اصوالً زوج تعهدي به دادن بدل آن يدر صورت تلف اقالمي از جه -1
 .)20/8/1395(بخشنامه معاونت شوراهاي حل اختالف مورخ 
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(رأي شـماره  » رويـه قضـايي  «. با اين حال ظاهر قانون مدني، مشهور فقهـا و  )191)، ص 16ن (ا(كاتوزي
 )دادگاه انتظـامي قضـات   4/12/1310، مورخ 1023رأي شماره  و نعالي كشورديوا 1شعبه  30/11/1319، مورخ 4035

  دانند. مي» اقرار«حكم ماده را ويژه 
. مانعي ندارد در مواردي كه اعمال قاعده تصرف به عنوان امارة قانوني محل ترديد است، قاضي بـا  2

 1322(ر.ك م تناد كند اس» اماره قضايي«توجه به اوضاع و احوال خاص، به قاعده تصرف به عنوان 
شـود، تصـرف    بها كه سندي در آن رد و بدل نمي و در مورد خريد و فروش اشياء كمق.م)  1324و 

  ).193)، ص 16(كاتوزيان (ني را بر مالكيت سابق مقدم شمارد كنو

  مالكيت تبعي نسبت به فضا و زيرزمين:  38 ماده
ال رود و همچنين است آن است تا هر كجا بامحاذي مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي 

دارد مگـر آنچـه را    ك حق همه گونه تصرف در هوا و قرارنسبت به زير زمين بالجمله مال
  كه قانون استثناء كرده باشد.

غير » تا هر كجا باال رود«رزمين از مصاديق مالكيت تبعي است؛ منتها عبارت . مالكيت بر فضا و زي1
د به ميزان متعارف محدود شود كما اينكـه عمـالً   منطقي است و تصرف در فضا و قرار زمين باي
(مانند قانون شهرداري، قانون توزيع عادالنـه آب و قـانون   اند  مقررات مختلف اين اختيار را محدود نموده

  .)49)، ص 5و كاتوزيان ( 42)، ص 1(لنگرودي (معادن)

  اعياننسبت به  مالكيت تبعي:  39 ماده
ن هر بنا و حفري كه در زير زمـين اسـت   هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچني

  شود مگر اينكه خالف آن ثابت شود. مي ملك مالك آن زمين محسوب
؛ با )51، ص )5كاتوزيان ((از مصاديق اماره تصرف است  ماده فوق يكيبه اعتقاد برخي از حقوقدانان . 1 

ي شـده اسـت ناشـي از    آنچه در اين ماده، اماره قانوني بر مالكيت تلقرسد  وجود اين، به نظر مي
است و ارتباطي به تصرف ندارد به اين معنا كه مالك زمين، مالك بنا و اشـجار  » قاعده تبعيت«

نيز هست مگر اينكه شخص ديگري با ارائه دليل، خالف آن را اثبات نمايد چرا كه ممكن اسـت  
  مالكيت شخص بر زمين ناشي از سند رسمي باشد، نه تصرف.

  عفصل دوم: در حق انتفا
  تعريف حق انتفاع:  40 ماده

تواند از مـالي كـه عـين آن     حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي
  .فاده كندملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد است

  . طبق قانون مدني، حق انتفاع بر سه قسم است:1
  ؛)54تا  41(مواد ، سكني و مطلق حق عمري، رقبي •  
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  ؛ )91تا  55(مواد  عقد وقف•  
  .)92(ماده حق انتفاع از مباحات  •  
حق انتفـاع از ديـن   باشد و » شيء مادي«موضوع آن بايد  به اعتقاد برخي، . حق انتفاع حق عيني است و2

  ).208)، ص 16(كاتوزيان (قانون مدني است  10راع تابع ماده و حقوق مالكيت فكري مثل حق مؤلف و اخت
اي  ولي امكان اسقاط حق انتفاع، مالزمـه  )244(م. ا اسقاط كند تواند حق انتفاع خويش ر منتفع مي. 3

  .همين كتاب) 187ماده  1(ر.ك به ش  با امكان فسخ عقد ندارد
. حق انتفاع مانند ساير حقوق مالي قابل انتقال است مگر اين كه شخصيت منتفع علت عمده عقد 4

تواند حق  شود، منتفع اصوالً نمي بوده باشد. پس در حق انتفاعي كه به صورت رايگان واگذار مي
  انتفاع را به ديگري واگذار كند.

ندارد، مگر در عقد وقـف كـه    منع قانوني. حق انتفاع، اصوالً رايگان است ولي معوض بودن آن هم 5
  ).46)، ص 1(ن.خ: لنگرودي ( )233ماده  1بند و  72ماده (مبطل عقد است 

  مبحث اول: در عمري و رقبي و سكني

 عمريتعريف :  41 ماده
عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص بـه مـدت عمـر    

  خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
اگر حق انتفاع به مدت عمر منتفع يا ثالث باشد، فوت مالـك تـأثيري در عقـد نـدارد زيـرا عمـري،       . 1

  موجد حق است نه اباحه.
وجود دارد كه به موجب آن، معموالً مالك، ملك » صلح عمري«دي مصطلح به در رويه عملي، نها. 2

منتقل نموده و حق انتفاع از ملك را تا زمان حيات  (مثالً همسرش)را به شخص موردنظر خويش 
در صـورت بـروز   (مـثالً همسـر)   متصـالح   صورت، ايننمايد. در  خودش، در ضمن عقد شرط مي

ملك، خلع يد كند چراكه مصالح حق انتفاع از ملـك را تـا پايـان     تواند مصالح را از اختالف، نمي
تواند شرط خيار نمايد تـا در   (همچنين مصالح براي تأمين بيشتر حقوق خويش، ميعمر خـويش دارد  

  .صورت پشيماني، عقد صلح را فسخ نمايد)

 تعريف رقبي:  42 ماده
  دد.گر رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي

است و وجه تسميه آن اين اسـت كـه مالـك در انتظـار پايـان      » انتظار«ارتقاب به معني  از . رقبي1
  ).61)، ص20(امامي (مدت است تا از مال خود منتفع گردد 

  . عقد رقبي، به مانند عقد عمري، عقد الزم است.2
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فوت منتفـع، حـق بـه    . فوت و حجر يكي از طرفين اصوال تأثيري در بقاء رقبي ندارد و در صورت 3
  رسد. ورثه وي مي

 تعريف سكني:  43 ماده
شود و  اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي

  اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.
و اگـر فاقـد    . الزم يا جايز بودن سكني بستگي به نوع آن دارد اگر عمري يا رقبي باشد، الزم است1

  ).44، م. 2(ر. ك. ش. ، جايز است 44طبق ظاهر ماده ، (حبس مطلق)مدت باشد 
حكم قانون، نه عقد سـكني  دارد منتها به  . مطلقه رجعيه در ايام عده، حق سكني در منزل زوج را2

  ).47)، ص 1(لنگرودي (

 تعريف حبس:  44 ماده
س مطلـق بـوده و حـق    در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حب

  مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
  . برخالف اجاره، حق انتفاع دائمي و بدون مدت صحيح است.1
. به اعتقاد برخي از حقوقدانان حبس مطلق عقدي است جايز و با مـرگ و حجـر مالـك و منتفـع     2

فرض جـايز   رسد به به نظر مي ،؛ با وجود اين)60، ص. )20امامي ( ؛53، ص. )5كاتوزيان ((منحل ميشود 
رود و  با حجر از بين نمـي  بنابرايناست » غيراذني«بودن حبس مطلق، حبس مطلق  عقد جايز 

منحصـر كـرده اسـت زيـرا عقـد      » فـوت مالـك  «همين دليل ماده فوق نيز انحالل را تنها بـه   به
ي علت عمـده عقـد باشـد؛    ود مگر اينكه شخصيت متوفش غيراذني اصوالً با فوت هم منفسخ نمي

  نيز مويد همين نظر است. 51مفهوم مخالف ماده 
  .شود نيز گفته مي» حابس«. به مالك شيء مادي مورد انتفاع، 3
باشـد   مـي » حبس موبد«برقرار كرده باشد،  (الي االبد) . در صورتي كه مالك، حق انتفاع را براي هميشه4

حبس «حبس هم باقي است؛ در صورتي كه   و تا عين باقي است،)) 19(قاسم زاده ( كه عقدي الزم است
  .1در حكم وقف عام است براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته باشد» موبد

                                                      
 ي(الحاق 2/10/63ختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب قانون تشكيالت و ا 1ماده  7طبق بند  -1

اثالث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري كه به غير از عنوان وقف براي امور عام المنفعه و ): «12/12/1375
ي فقيه، تحت اداره و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه ا ست و چنانچه فاقد متولي و متصدي باشد با اذن ول

 ».…نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت 
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است؛ به همين دليل در صورت » فك ملك«ترين تفاوت وقف با حبس موبد در اثر اصلي وقف يعني  مهم. 5
شود ولي در صورت انقراض محبوس لهم،  موقوفه صرف اقرب به غرض واقف مي انقراض موقوف عليهم،

  گردد؛ بنابراين رابطه وقف و حبس موبد، به لحاظ نسب اربعه، تباين است.  مال به حابس برمي

   ايجاد و زوال حق انتفاع:  45 ماده
توان برقـرار كـرد كـه در     در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي

ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تَبعاً براي كسـاني   حين
هم كه در حين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كـه صـاحبان حـق انتفـاع     

  گردد. موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي
  )69(ر.ك م مشروط بر اين كه زنده متولد شود  . برقراري حق انتفاع براي حمل هم صحيح است1
قسمت اخير ماده ناظر به عقدي است كه شخصـيت منتفـع علـت    به اعتقاد برخي از حقوقدانان، . 2

؛ بـا  )53، ص. )5كاتوزيان ((پس از فوت به وارثان خواهد رسيد  حق انتفاع وگرنهي عقد باشد  عمده
االخـر اسـت و ديگـر     كند كه حـبس منقطـع   ميرسد ماده فرضي را مطرح  وجود اين به نظر مي

  شخصي از نسل منتفع وجود ندارد و علت زوال حق انتفاع، انقراض نسل صاحبان انتفاع است.
مقام او شود،  . اگر ضمن قرارداد حق سكني شرط شود بعد از فوت منتفع، فرزندش جانشين و قائم3

رارداد، منتفع فرزندي نداشته باشـد  حق سكني به تبع موجود صحيح است ولو در زمان انعقاد ق 
  .)54 ، ص)5كاتوزيان ((

  لزوم بقاي مال مورد انتفاع  :  46 ماده
حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن بـا بقـاء عـين    

  ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.
ها و يا حقوقي  ممكن است مادي باشد مثل خوراكي ل مصرف شدني يا استهالكي. از بين رفتن ما1

  مثل پول كه استفاده از آن با از دست رفتن مالكيت آن مالزمه دارد.
امكان اسـتفاده   آن نيست كه مال قابل استهالك نباشد، بلكه منظور، ماندن عين،  . منظور از باقي2

شـوند مثـل    اموال هم در اثر استعمال مكرر، فرسوده مياين  وگرنهمكرر و طوالني از عين است 
  .)76)، ص 20(امامي ( لباس

مالي است كه چند مالك » مشاع«عين معيني است كه تمام آن متعلق به يك مالك باشد و » مفروز. «3
  ).ق.م 571(ر.ك.م در آن شريك باشند به نحوي كه حق هر يك منتشر در تمام اجزاء مال مشاع باشد 

بقاء عين در تمام قراردادهايي كه موضوع آن استفاده از منافع است، بايد رعايت شود. مثل  . شرط4
  .)637(م و عاريه  )471(م ، اجاره )58(م عقد وقف 

تواند در كشف و تفسير اراده  اشخاص مؤثر باشد، به عنوان  . تعيين ماهيت مال از جهت قابليت بقاء، مي5
دهد، اصوالً داللت بر تمليك دارد و در مقابل در  همسر خود مي شدني كه شوهر به مثال مال مصرف

  ).45)، ص16(كاتوزيان ( الً داللت بر اذن در انتفاع داردخصوص اموال قابل بقاء مثل اثاث منزل، اصو
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يـا  » تمليـك مـال  « ممكـن اسـت   . اگر اصل مال در اثر انتفاع از بين برود، آن چه واقع شده است6
  .ق.م) 635.م 7(ر.ك. ش. )54، ص. )5كاتوزيان ((باشد » (نه عاريه) همراه با تلف ي در انتفاعِ اباحه«

ي اموالي قـرار دهـد    رود، در زمره تواند مالي را كه عرفاً در اثر استفاده از بين مي . توافق متعاقدين مي7
پـول بـراي    ي كه قابليت بقاء در برابر استعمال را دارد. مثل اجاره شمع براي تزئين منزل يا اجـاره 

است، نه ماهيـت ايـن امـوال    » ستفادهنوع مصرف و ا«نمايش. در واقع مالك تشخيص اين دو مال 
  ).44)، ص16(كاتوزيان (

  عيني بودن عقود موجد حق انتفاع:  47 ماده
  در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.

  .)19، ش. 184م. (ر.ك. )59(م است  و تابع احكام آن . عقد موجد حق انتفاع از عقود عيني1
در » حبس«اما   در معناي عام، عنوان مشتركي است براي عقود موجد حق انتفاع،» حبس«. 2

كه  ).ق.م 47(مستنبط از ماده  حبس مطلق عبارت است از عمري، رقبي، سكني ومعناي خاص 
» حبس«ها با وقف در اين است كه برخالف وقف كه موجب فك ملك است در  تفاوت اصلي آن

  ماند.  معناي خاص، فك ملك رخ نداده و ملك همچنان در مالكيت حابس باقي ميبه 

  تكليف حفاظت:  48 ماده
منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سـوء اسـتفاده نكـرده و در حفاظـت آن     

  تعدي يا تفريط ننمايد.
ضـماني تبـديل    ، تجاوز از رفتار متعارف است و يد اماني منتفع را به يـد )تعدي و تفريط(تقصير . 1

؛ واگذاري حق انتفاع به ديگري يـا شـركت دادن ديگـر در    )952، 951، 493، 52(ر.ك مواد كند  مي
يا عدم رعايت دستورات مالك در خصوص نحـوه نگهـداري از مـال     (بدون داشتن چنين حقي)آن 

  شود. محسوب مي رمورد منتفع از مصاديق تقصي

 مخارج نگهداري:  49 ماده

اري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفـع نيسـت مگـر    مخارج الزمه براي نگاهد
  اينكه خالف آن شرط شده باشد.

بـه عهـده    اصوالً داري از اصل مال هاي نگه است و هزينه» منتفع«با  اصوالً برداري هاي بهره . هزينه1
 است؛ البته در حبس موبد، مخارج الزم براي نگهداري بايد از مال موضوع حبس تأمين» مالك«

  ).36)، ص 19(قاسم زاده (شود 
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هاي ناشي از  برد، بايد زيان مبتني بر اين فرض است كه هركس از منافع مالي بهره مي. حكم فوق 2
  ).218)، ص16(كاتوزيان ((من لَه الغُنم فَعلَيه الغُرم)آن را نيز تحمل كند 

 اماني بودن حق انتفاع:  50 ماده
يا تفريط منتفع تلـف شـود مشـاراليه     اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي

  مسؤول آن نخواهد بود.
  نيست مگر در صورت ارتكاب تقصير. ؛ بنابراين مسئول تلف مالشود يد منتفع اماني محسوب مي. 1

  زوال حق انتفاع:  51 ماده
  شود: حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي

  در صورت انقضاء مدت؛ -1
  است.در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع  -2
  زوال حق انتفاع عبارت است از:  . اسباب1

  ؛تلف مال موضوع حق •
  ؛ق.م) 787و  178(م ض صاحب حق اعرا •
  ؛(مثل ملّي شدن مال)فك ملك  •

  اعمال شرط خيار؛ • 
  ؛)53(ر.ك حاشيه يك ماده در يك شخص  له) (مباح و منتفع (مبيح) جمع شدن دو عنوان مالك• 
  ؛كه معين يا به مدت عمر مالك، منتفع يا ثالث باشد) (اعم از اينمدت   انقضاء •
  يا فوت مالك در حبس مطلق؛رجوع  •
  .)45(م انقراض منتفع  •

گيـرد؛ بنـابراين اگـر شخصـي مـال       ناظر به تلف قهري است و اتالف را در برنمي 51ماده  2بند . 2
ـ  ه بـدل مـذكور، بـاقي    موضوع حق انتفاع را تلف كند بايد بدل آن را بدهد و حق انتفاع نسبت ب

توانـد بهـاي حـق انتفـاع را از      خواهد ماند؛ در فرضي كه مال تلف شده، قيمي باشد، منتفع مـي 
  .))20(امامي (قيمت عين برداشت كند 

  مسئوليت منتفع:  52 ماده
  در موارد ذيل منتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است:

  . در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.1
در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايـد و ايـن عـدم رعايـت موجـب       .2

  خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
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كنـد و او را   . طبق اصول حقوقي، تعدي و تفريط، يد اماني منتفع را به يد ضـماني تبـديل مـي   1
اما  .ق.م) 439ك ماده (مالسازد اگرچه كه تلف مال مستند به فعل او نباشد  مسئول تلف مال مي
ي عليت بين تخلف و ورود خسـارت   ، گويي مقنن اثبات رابطه52ماده  2با توجه به ظاهر بند 
  .)56، ص. )5ر.ك به كاتوزيان ((را شرط دانسته است 

، ضـامن  باشـد)  (كه به تبع عين، مالك منفعت نيز مي . غاصب مال مورد حق انتفاع در برابر مالك عـين 2
تواند استرداد مال مغصوب و خسارت عدم انتفاع را از غاصـب   منتها منتفع مي است نه منتفع؛
  ).45)، ص 1(لنگرودي (مطالبه نمايد 

  انتقال عين:  53 ماده
انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطالن حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل اليـه  

  ا خواهد داشت.جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله ر
ك حقوق خود را به منتفع واگذار كند، يا منتفع حق انتفاع را به مالك منتقل اگر مالبه اعتقاد برخي، . 1

  ).221)، ص16(كاتوزيان ()ق.م 300(مالك ماده شود  سازد، در اثر اختالط دو حق، حق انتفاع زائل مي
  است.، خيار تخلف از شرط ضمني صفت 53. مبناي حق فسخ در ماده 2
. به طور كلي انتقال عين از طرف مالك، به ديگري، اصـوالً تـأثيري در حـق انتفـاع يـا ارتفـاق يـا        3

؛ بنابراين مادامي كه ايـن حقـوق بـاقي    ق. م) 498(م مالكيت منافع متعلق به اشخاص ثالث ندارد 
  اليه حق تصرف منافي حقوق مذكور را ندارد. است، منتقل

  ق انتفاعحكومت قرارداد و عرف بر ح:  54 ماده
ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالـك قـرار داده يـا عـرف و     

  عادت اقتضا بنمايد.

  در وقف مبحث دوم:

  تعريف وقف:  55 ماده
   وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تَسبيل شود.

(براي مشـاهده   الحاقي و جمعياي،  مسامحه ي،حق انتفاع، مجاني، عين دجو. وقف عقدي است، الزم، م1
  همين كتاب). 184هاي اخيرالذكر رجوع كنيد به توضيحات ذيل ماده  معناي هر يك از ويژگي

  ).ق.م 54(م.است » عقد معين«موجد حق انتفاع،  . عقد وقف برخالف ساير عقود2
 عـين مـال، از  داشتن  نگاه و (فك ملك)جدا ساختن موقوفه از دارايي واقف » حبس عين«مقصود از .  3

  است. ق.م) 349و  89، 88(جز در استثناهاي مندرج در مواد نقل و انتقال 
  ).61)، ص 5(كاتوزيان (نشدن عين است . تفاوت اصلي بنيادهاي خيريه با وقف در حبس 4
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  . تفاوت حق حبس و وقف:5
  ؛ (مهمترين تفاوت)بر خالف حبس موجب فك ملك است  وقف •
عين شده، حق انتفاع با حابس اسـت؛ ولـي در وقـف، منـافع بـه      در صورت تعذر در مصرف م •

  ).ق.م 91، م 3قانون اوقاف)(ر.ك.ش  8(تبصره ماده كند  ترين قرض واقف اختصاص پيدا مي نزديك
  وقف هميشه دائمي است ولي حبس ممكن است دائمي يا موقت باشد؛ •
  شده را بفروشد. تواند مال حبس برخالف وقف، حابس مي •

اين است كه منافع صرف امور اجتماعي و خير شود؛ نه صرف امور شخصي » تسبيل منافع«ر از . منظو6
  ي واقف باشد. با اين حال در وقف خاص، موقوف عليهم ممكن است خانواده ق.م) 72(ر.ك م 

  اي با قصد قربت ندارد در نتيجه قصد قربت شرط صحت عقد وقف نيست. . تسبيل مالزمه7
و شرط خيار با مقتضاي ذات وقف كه تسـبيل منفعـت و فـك ملكيـت اسـت       است دائمي. وقف، 8

؛ مگر اينكه از اوضاع و احـوال  )91)، ص 20(امامي ()ق.م.233م1(بند تعارض داشته و مبطل عقد است 
در اينصـورت شـرط و عقـد صـحيح      .استنباط شود كه مقصود عاقد حبس بوده است، نـه وقـف  

  شود. محسوب مي
مقتضاي ذات عقد وقف است منتها چنانكه در بند پيشين نيز بيـان شـد،    . تعيين مدت هم خالف9

اصل عقد و توافق نخواهد بود بلكه گاه » مبطل«شرط خالف مقتضاي ذات عقد خاصي هميشه،  
شود كـه قصـد مشـترك طـرفين      است يعني از مجموعه عقد و شروط آن استنباط مي» مبدل«

توان توافق واقع شده را رقبـي   با لحاظ همين قصد، ميعقد ديگري بوده است در فرض فوق نيز 
  )3ش 233(ر.ك به ماده و صحيح تلقي نمود 

اگر مالكيت مالك بر مالي محدود به مدت معين باشد، وقف چنين مالي اشكالي نـدارد و نبايـد    .10
 20به عنوان مثال، اگر شخص الف، ملكـي را بـه مـدت     ؛آن را با شرط تعيين مدت اشتباه نمود

سال به شخص ب صلح نمايد و شخص ب، همين ملك را وقف نمايد، وقف صحيح است، منتهـا  
شود؛ به عبارت ديگـر، در مثـال    ، وقف منحل مي(متصالح/ واقف)با اتمام مدت مالكيت شخص ب 

اخير، در عقد وقف، واقف شرط مدت ننموده است بلكه مالكيت واقـف محـدود بـه مـدت بـوده      
  .است

شخصـيت  «، (اعـم از عـام و خـاص)   است، نه تمليك، و مال موقوفه پس از وقف » لكفك م«اثر وقف . 11
. اثر ديگر )1363قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  3(م  كند پيدا مي» حقوقي

   وقف، ايجاد حق انتفاع براي موقوف عليهم است.
در نظر گرفته شـود، وقـف ديـن و    » شيء مادي«ناي با توجه به ظاهر ماده، چنانچه عين به مع. 12

رسد كـه منظـور    منفعت باطل است؛ باوجود اين، با توجه به حديث نبوي مأخذ ماده، به نظر مي
گيرد؛ به عبـارت ديگـر، لزومـي نـدارد كـه       از عين، اصلِ مال است و در برابر منافع مال قرار مي

 اصل مال با انتفاع زائل نشـود؛ بنـابراين وقـف   موقوفه عين مادي باشد بلكه صرفاً كافي است كه 
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و  نامه اوقاف) آيين 44(ماده سهام  و )15/10/1367هاي حقوقي دو تهران، مورخ  (نظريه قضات دادگاهخط تلفن 
  حقوق مالكيت فكري هم صحيح است.

  ايجاب و قبول:  56 ماده
ني آن كند داللت بر مع رف واقف به هر لفظي كه صراحتاًشود به ايجاب از ط وقف واقع مي

و قبول طبقة اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشـند  
مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشـد در ايـن   

  صورت قبول حاكم شرط است.
هايي براي احـراز وقـف كـافي    . اگر شخصي زميني را به قصد وقف كردن بخرد و بسازد، اين امر به تن1

 13/4/1318، مورخ 956(رأي شماره نيست ولو اين كه بناي مزبور مورد استفاده خير نيز واقع شده باشد 
محـدود كـرده   » لفـظ «قانون مدني كه ابراز اراده واقف را بـه   هررأي صادره با ظا؛ ديوانعالي كشور)

ز اراده با لفظ خصوصيت خاصـي نـدارد و   رسد كه ابرا است سازگار است؛ با وجود اين به نظر مي
صـفايي  ( هـا نيسـت   ق.م. ناظر به مورد غالب است و نافي امكان ابراز اراده به ساير روش 56ماده 

  ).56)، ص1و ن.خ: لنگرودي ( 288و  287)، صص 17(
  نامند. مي »وقف عام«و وقف بر غير محصور يا مصالحه عامه را  »وقف خاص«. وقف بر محصور را 2

  رايط واقفش:  57 ماده
كند و به عالوه داراي اهليتي باشد كه در معامالت  مي واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف

  معتبر است.
. واقف بايد مالك عين و منفعت باشد، با وجود اين، وقف مال مورد اجاره اشكالي ندارد زيرا اجـاره  1

  ق.م). 64(م )95و  94ص )، ص20(امامي ( موقت است
زيـرا  ؛ )96)، ص 20(امامي ( غيرنافذ و تابع قواعد عمومي راجع به معامله فضولي است . وقف مال غير،2

» شـرايط واقـف  «كه به ضرورت مالك بودن واقف اشاره كرده است، صرفاً در مقام بيان  57ماده 
ويژه اينكه استقراء در مواد قانون مدني نيز نشان  است، نه تعيين ضمانت اجراي وقف فضولي؛ به

ق.م) و  841گذار در ميان عقود، صرفاً وصيت فضولي را باطل دانسته است (م  ه قانوندهد ك مي
  است و در موارد ترديد بايد به اصل مراجعه نمود.» عدم نفوذ معامله فضولي«قاعده كلي بر 
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تنفيـذ از  قابـل   1. وقف مال از سوي سفيه يا صغير مميز اصوالً باطل است و جـز در مـوارد خـاص   3
  قيم او نيست، زيرا وقف به ضرر محجور است.سوي ولي يا 

  .)95)، ص 20(امامي ( نيست معتبر. وقف مال از سوي ورشكسته 4

  لزوم بقاي موقوف:  58 ماده
فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعـم از اينكـه منقـول    

  باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز.
درازا نكشـد و  بـه  ر برابر انتفاع احراز شود، وقف صحيح است، هر چنـد  هر گاه بقاي عرفي مال د. 1

اي از آن بـر بيمـاران يـا      هـاي بـاغ و حتـي شـاخه     پس از مدتي از بين برود. بنابراين وقف گـل 
  ).211)، ص21(كاتوزيان (عروسان مستمند درست است 

 عيني بودن عقد وقف:  59 ماده
شود و هر وقت بـه قـبض    محقق نمياگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف 

  كند. مي داد وقف تحقق پيدا
  عقد است. » صحت و تحقق«عين موقوفه، شرط  . در وقف، قبض1
شرط تحقق وقف است، فاقد اثر است زيرا قبض  گرنه. قبض بايد به رضا و اذن واقف صورت گيرد و2

  نه از آثار آن.
و نسبت به بقيه اثـر نـدارد در    سازد  او محقق مي . قبض يكي از موقوف عليهم عقد را تنها نسبت به3

گـردد   شـود و بـين ملـك و وقـف اشـاعه برقـرار مـي        اين حالت، مانند وقف حصه مشاع عمل مـي 
، ش )21كاتوزيـان ( (عنوان عامي مثل اوالد داشته باشد  قبض كننده مگر اين كه) 59)، ص 1(لنگرودي (

اوالد واقـف دو پسـر باشـند و آنهـا موقوفـه را       اشد و؛ به عنوان مثال اگر وقف بر اوالد شده ب)293
، دختر خود بـه خـود در   (فرزند سوم)قبول و قبض نمايند و پس از آن دختري از واقف متولد شود 

 وضـع او هماننـد   ؛ در واقـع آيد بدون اينكـه نيـاز بـه قبـولي وي باشـد      زمرة موقوف عليهم در مي
  ).178)، ص21( (كاتوزيانهاي بعد از فرزندان واقف است  نسل

عليهم پيش از قبض، موجب بطـالن عقـد نيسـت و     ، فوت موقوف).ق.م802(م.. برخالف فوت متهب 4
  .)176 -175، صص. )21(كاتوزيان (توانند مال موقوفه را قبض كنند  عليهم مي بازماندگان موقوف

                                                      
در جايي كه وقف براي محجور جنبه تربيتي و معنوي داشته و زيان مادي آن به مقداري باشد كه مغايرتي با مصلحت  -1

محجور در اعمال ضرري بر  محجور نداشته باشد، با اجازه نماينده محجور صحيح است، البته بار اثبات رعايت مصلحت
 عهده نماينده محجور است زيرا ظاهر اين اعمال، بر عدم رعايت مصلحت داللت دارند و خالف اين ظاهر بايد اثبات شود.



 

 

 58 انتشارات ارشد

  عدم فوريت قبض:  60 ماده
ده است هـر وقـت   در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكر

  شود. قبض بدهد وقف تمام مي
به جاي فسخ به اين خاطر است كه عقد قبـل از قـبض بـه طـور كامـل      » رجوع«. استفاده از واژه 1

  ).60ص.   ،)5كاتوزيان ((منعقد نشده است 

  الزم بودن عقد وقف و آثار فك ملك:  61 ماده
توانـد از آن   وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض الزم است و واقـف نمـي  

رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خـارج كنـد يـا كسـي را     
داخل در موقوف  عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقـد متـولي معـين    

  نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.
خيار كه مبطل وقف اسـت  مگر شرط  )232ماده  3(بند شروع و باطل است ، نام61. شرط مخالف با ماده 1

  ).8، ش 55(ر.ك به ماده 
تواند خود را به عنوان متولي تعيين كند  تواند، حين وقف، متولي تعيين كند و حتي مي واقف مي. 2

تواند حق عزل متولي را براي خود محفوظ نگه داشته و آن را ضـمن عقـد    ؛ همچنين مي)75(م 
  .ق.م) 79(م وقف شرط كند 

به نحوي تنظيم شده است كه گويي قبض، شروط لزوم عقد است. با اين حال بـا توجـه بـه     61ماده . 3
  را ناظر به الزم بودن خود عقد وقف دانست.  59بايد اين ترديد را از ذهن زدود و ماده  59ماده 

  مقام صالح براي قبض:  62 ماده
 كنند و قبض طبقـه اولـي   خود آنها قبض مي در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند

كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الّا 
  كند. مي حاكم قبض

مقصود از حاكم، نهاد دولتي است كه وقف به سود او مقرر شـده يـا وظـايف آن    به اعتقاد برخي، . 1
و در صـورتي كـه نهـادي نباشـد،      قانون اوقاف و امور خيريه)16(م.نهاد متناسب با اهداف واقف است 

  .)172، ص. )21كاتوزيان ((دادستان مسئول قبض است 
  ).59)، ص 1(لنگرودي(است » موجودين زمان وقف«، قبض »طبقه اول«. مقصود از قبض 2
ـ   گويند مانند وقف جهت چاپ كتب علمي يا و» جهات«مصالح عامه را  .3 ل قف بـر مسـجد؛ در مقاب

  ).67)، ص 1(لنگرودي (محصور مانند وقف به دانشجويان يا مساكين وقف بر غير

  قبض به نيابت از محجور:  63 ماده
كنند و اگر خود واقـف توليـت را    ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي

  كند. براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي
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  وقف مالِ متعلق حق غير :  64 ماده
توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي  ه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است ميمالي را ك

  كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.
  ق.م). 793(م  افذ است. وقف مال مرهونه غيرن1
باطل است زيرا تسبيل ثمره در (مسلوب المنفعه) . وقف مالي كه منافع دائم آن به ديگري تعلّق دارد 2

  ).60)، ص 1(لنگرودي (آن متصور نيست 

  وقف به قصد اضرار به ديان:  65 ماده
  صحت وقفي كه به علت اضرار ديانِ واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديانْ است. 

ا زياني . اگر دارايي بدهكار براي پرداخت ديون كافي باشد، وقف صحيح است ولو به قصد اضرار باشد زير1
  .)1394ق.ن.ا.م.م مصوب  21(مستفاد از م رسد و او نفعي در طرح دعوي نخواهد داشت  به طلبكار نمي

  .)218 -217، صص. )21كاتوزيان ((واقف است » ييانگيزه و علت غاجهت، داعي، «، »علت«. منظور از 2
  قصد اضرار، تلقي شود.ايي بدهكار ممكن است اماره قضايي . عدم كفايت دار3
مـاده   1تاجر باشد و تاريخ وقف بعد از تاريخ توقف باشد، چنين وقفي مستند بـه بنـد   . اگر واقف، 4

اعتقـاد  خواه تاجر قصد اضرار داشته باشد يا خير؛ به  ،نافذقانون تجارت باطل است، نه غير 423
  ).61)، ص 1(لنگرودي (ق.م. را تخصيص زده است  65ق.ت، ماده  423ماده  1بند  برخي،

 وقف بر نامشروع:  66 ماده
  وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است.

سـت  وقـف صـحيح ا   منع قانوني پيدا كنـد اگر مصرف عقد در زمان انعقادش مشروع باشد ولي بعداً . 1
  ).91(ر.ك. ماده شود  ولي متعذر المصرف مي

 لزوم قابليت قبض و اقباض موقوفه:  67 ماده
ليكن اگر واقف تنها قادر بـر  مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است 

  اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
. بخش اول ماده ناظر به عدم قابليـت مطلـق و بخـش دوم نـاظر بـه عـدم قابليـت نسـبي اسـت          1

  .)63 ، ص)5كاتوزيان((

  توابع موقوفه:  68 ماده
بـع و متعلقـات عـين موقوفـه     هر چيزي كه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توا

شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در  مي محسوب
  فصل بيع مذكور است.
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  وقف بر معدوم:  69 ماده
  وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.

  عليهم: . شرايط موقوف1
  ؛ق.م.)69(م موجود باشد  •
  اهليت تملك داشته باشد؛ •
  ؛ق.م.)71(ممعين باشد  معلوم و •
  )..ق.م72(معليه يا جزء آنها قرار نداده باشد  واقف خود را موقوف •

تـوان وقـف بـر اعضـاي       . در وقف عام، وجود بالفعل موقوف عليهم ضرورتي ندارد، براي مثـال مـي  2
  .)192، ص. )21كاتوزيان((اي كرد كه هنوز عضوي نپذيرفته است  كتابخانه

شرط است، نه زمان انعقـاد عقـد وقـف    در زمان برقراري حق انتفاع به سود او . وجود موقوف عليه 3
  .)189، ص. )21كاتوزيان((

  وقف بر موجود و معدوم:  70 ماده
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم 

  معدوم باطل است.

 وقف بر مجهول:  71 ماده
  وقف بر مجهول صحيح نيست.

  .ق.م) 91ماده  1(بند عام، اگر مصرف مجهول باشد، وقف باطل نيست  . در وقف1

  وقف بر نفس:  72 ماده
وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايـد يـا   
پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكـه  

  بعد از  فوت. راجع به حال حيات باشد يا
زيـرا  ) 232مـاده   3( بنـد   ي منتفع نيز باطل است ولي مبطل نيسـت  شرط به سود واقف و بر عهده. 1

  شرط جنبه فرعي دارد.
. اگر واقف بخشي از منافع موقوفه را صرف خود كند، عقد، نسبت بـه همـان بخـش باطـل اسـت      2

  .)137ص   ،)21اتوزيان(؛ ك100ص )، 20(امامي (ق.م) 70مالك ماده (
و باقي را تسبيل كنـد؛ تسـبيل    . در عقد وقف ممكن است واقف برخي منافع عين را استثناء كرده3

  ).55)، ص 1(لنگرودي (جميع منافع عين موقوفه شرط صحت وقف نيست 
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  وقف بر نزديكان:  73 ماده
  وقف بر اوالد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

، شرط نفقه نكاح براي او زوجه دائم يا منقطعي كه در عقدبه پرداخت نفقه  . اگر واقف منافع موقوفه را1
اختصاص دهد، وقف باطل است ولي اگر وقف بر اقارب، موجب تمكن مالي آنها و سقوط  شده است،

  .)101)، ص 20(امامي ( گردد اين امر به خودي خود موجب بطالن وقف نيست(واقف) تكليف منفق 
، موجـب بطـالن اسـت    »خـاص «حقوقـدانان، مجهـول مانـدن مصـرف در وقـف       . به اعتقاد برخـي از 2

  .)64 ، ص)5كاتوزيان((

  ورود واقف در مصاديق وقف:  74 ماده
  تواند منتفع گردد. شود مي در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع  

 توليت:   75 ماده
يا در مدت معيني براي الحيوة ام تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را ماد واقف مي

تواند متولي ديگري معين كند كه مستقالً يا مجتمعاً با خود واقف  خود قرار دهد و نيز مي
اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غيـر از خـود واقـف    

تواند شرط كنـد   واگذار شود كه هريك مستقالً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي
كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبـي  

  را كه مقتضي بداند قرار دهد.
  ).226)، ص21(كاتوزيان (نه وكيل واقف ،(كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است)وقف است » مدير«. متولي، 1
    . توليت چهار قسم است:2

   استقالل؛ •
  اع؛اجتم •
  ترتيب؛ •
  اداره كنند.» اجتماع«، كه در اين فرض متوليان بايد به (عدم تصريح بر نوع توليت)اطالق  •

  نيست. ت. تصرف موقوفه به عنوان توليت، دليل تولي3
دارد، » ترتيـب « در توليت يا وصايت داللت بر» طبقتاً بعد طبقه«يا » نسالً بعد نسل«. قيد عبارت 4

  .هيئت عمومي ديوانعالي كشور) 26/12/1342، مورخ 3561ويه، ش (رأي وحدت رنه شريك 

  قبول و رد توليت:  76 ماده
تواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگـر قبـول    كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي

كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده 
  نشده باشد.
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اسـت و قبـولي متـولي تنهـا موجـب لـزوم آن اسـت        » ايقـاع «يين متولي مثل تعيـين وصـي   . تع1
  .)66، ص. )5كاتوزيان((

  فوت يكي از متوليان:  77 ماده
هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقالل توليت قرار داده باشد هر يـك از آنهـا   

جتماع قرار داده باشـد  كنند و اگر به نحو ا مي فوت كند ديگري يا ديگران مستقالً تصرف
تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعـد از فـوت يكـي از آنهـا     

  نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند. مي حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است

  تعيين ناظر:  78 ماده
  تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطالع او باشد. واقف مي

  ).69)، ص1(لنگرودي(گويند » ناظر اطالعي«ناظر دوم را و » ناظر استصوابي«ناظر نخست را  .1
  اطالع دهد. مراجع صالحهتواند تخلف متولي را به  . ناظر اطالعي مي2
  خواهد بود.» نظارت اطالعي«اصل بر   . در صورت عدم تعيين نوع نظارت،3
  ).67، ص )5كاتوزيان((در اختيار متولي است » ابتكار عمل« . فرق متولي با ناظر استصوابي در اين است كه4
. چون ناظر معموالً برمال موقوفه تصرف ندارد برخالف متولي، تعدي و تفريط، وضع او را به وضـع  5

هي او در نظارت، كند و تنها مسئول خساراتي است كه در نتيجه اهمال و كوتا غاصب تبدل نمي
  ).242و  241)، صص 21(كاتوزيان (به بار آمده است 

  ضمانت اجراي خيانت متولي:   79 ماده
تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عـزل   واقف يا حاكم نمي

كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شـود حـاكم   
  كند. ضَم امين مي

طبـق   تعيين شده است وگرنه » واقف«  كه توسط. ماده فوق ناظر به عدم امكان عزل متولي است 1
، هرگاه متولي يا ناظر مرتكب تعدي يا تفريط شـود  )63(مصوب قانون اوقاف و امور خيريه  7ماده 

المداخله يـا   عيا در اجراي قرارداد يا قانون اهمال كند، حسب مورد از سوي دادگاه معزول، ممنو
  .1)5/5/1371مورخ  2348/7ره ، شما)6نظريه مشورتي (( ضم امين خواهد شد

                                                      
المداخله  قانون اوقاف و امور خيريه را به دليل معزول يا ممنوع 7، ماده 7/3/1374مورخ  339شوراي نگهبان در نظريه شماره  -  1

كند را، غير شرعي دانسته و تأييد سابق خويش را به خاطر انصراف ماده فوق به خيانت  توليِ منصوص كه خيانت نميداشتن م
  منحصر نموده است.» خيانت«متولي، دانسته است. به عبارت ديگر شوراي نگهبان تعدي و تفريط را به 
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  متولي انعزالزوال وصف مشروط و :  80 ماده
اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقـد آن وصـف   

  شود. مي گردد منعزل
شـروط، سـمت متـولي    زوال وصف مشروط در حكم مانع است به همين دليل با بازگشت وصف م .1

  ).46)، ص 19قاسم زاده (  ؛ ن.خ:228و  227، صص )21(كاتوزيان (گردد  نيز باز مي
شـود و در صـورت طـرح     اين است كه خود به خود عزل مـي » شود منعزل مي«. مقصود از عبارت 2

  ).46)، ص 19(قاسم زاده (دارد » اعالمي«كند و رأي دادگاه جنبه  دادگاه كشف انعزال مي دعوي،

  اداره اوقاف عامه :  81 ماده
قوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بـود  نداشته باشد اداره مو عينمتولي مدر اوقاف عامه كه 

  .)14/8/70(اصالحي 
  . در اوقاف خاصه، اگر متولي تعيين نشده باشد، تصدي با خود موقوف عليهم است.1

  حدود اختيار متولي:  82 ماده
هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بـه همـان   

ار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجـاره و جمـع   ترتيب رفت
  آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.

  ويض توليت و گرفتن وكيلفت:   83 ماده
اذن  متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او

  تواند وكيل بگيرد. مي داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد
. تفويض توليت اصوالً مجاز نيست زيرا موجب واگذاري سـمت و رهـا شـدن متـولي از مسـئوليت      1

 شود اما وكالت دادن اصوالً مجاز است زيرا وكيل زير نظر متولي كار كرده و مسئوليت متوليِ مي
  .)105)، ص 20(امامي (.ق. اوقاف و امور خيريه)4، م.3(مستنبط از تبصره شود  زايل نمي صوب واقف،من

هاي بعدي الزامي به قبول آن  . تعهد متولي براي ادارة هميشگي موقوفه صحيح نيست، زيرا متولي2
  .ديوانعالي كشور) 1، شعبه 16/9/1328، مورخ 1613(رأي شماره  نخواهند داشت

شرط مباشرت نشده، هر گاه متولي وكيل انتخاب كند و بـه تشـخيص سـازمان     . در موقوفاتي كه3
اوقاف وكيل قادر به انجام وظايف محوله نباشد، مراتب كتباً به متولي ابالغ خواهد شـد و هرگـاه   
متولي ظرف مهلت قانوني، اقدام به تغيير وكيل ننمايد موضوع به دادگاه صـالح احالـه و پـس از    

  .ق.ا.و.خ) 4ماده  3(تبصره شود  كيل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع ميثبوت عدم توانايي و
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  المثل التوليه و اجرت حق:  84 ماده
جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگـر حـق التوليـه     

  معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است.
 84صورت نيز، با توجه به اطـالق مـاده    ؛ در اينق.م) 75(م د . ممكن است خود واقف، متولي باش1

التوليه بـا واقـف بـوده و قـرار دادن قسـمتي از منـافع موقوفـه بـه عنـوان           قانون مدني، تعيين حق
 72اي بـراي دور زدن مـاده    التوليه اشكالي ندارد؛ اگرچه در عمل، ممكن است به عنوان وسيله حق

  ود.(وقف بر نفس) از آن استفاده ش

  تصرف در منافع موقوفه:  85 ماده
بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه 

تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقـف اذن در   مي
  تصرف را شرط كرده باشد.

اسـت و پـس از آن   » دينـي «ق موقـوف علـيهم   . به اعتقاد برخي از حقوقدانان، قبل از تعيين حصه، ح1
رسد، علت عـدم   ؛ منتها به نظر مي)69، ص. )5كاتوزيان((گردد و مستقيماً قابل اعمال است  مي» عيني«

نه دينـي بـودن حـق؛ زيـرا      ،عليهم است امكان تصرف، قبل از تعيين حصه، مشاع بودن حق موقوف
  .)74)، ص1)(ن.و: لنگرودي(582و  581(م.است، منوط به تراضي قبل از تقسيم تصرفات مادي شركا،

 عليهم تقدم مخارج وقف بر حق موقوف:  86 ماده

در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصالح موقوفه و امـوري كـه   
  براي تحصيل منفعت الزم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.

  نحوه تقسيم منافع:  87 ماده
منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شـود يـا بـه     تواند شرط كند كه واقف مي

  تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
. اگر شيوه تقسيم منافع تعيين نشده باشد، در وقف خاص اصل تساوي حاكم است و در وقف عام اگـر  1

  ).249)، ص21(كاتوزيان (كند را متولي تعيين مي نباشد، نحوه تقسيماستفاده مستقيم و مشترك ممكن 

  جواز بيع وقف در تلف واقعي يا تقديري:   88 ماده
بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد بـه طـوري   
كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يـا كسـي   

  مران آن حاضر نشود.براي ع
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. منظور از خرابي مال اين است كه انتفاع از آن ممكن نباشد، البته عدم امكان استفاده مورد نظـر  1
  ، در حكم تلف مال موقوف است.(انتفاء صالحيت انتفاعي)واقف هم، چنانچه قيد وقف باشد 

  تلف زودرس و نامتعارف موقوفه است.» خوف خرابي«. مقصود از 2
  ق.م). 791(مالك ماده گيرد  مي صل از فروش مال موقوفه، قهراً در وقف قرار. ثمن حا3
شود و بدل آن بدون نيـاز بـه تراضـي وقـف اسـت       . در صورت اتالف عين موقوفه، وقف باطل نمي4

  ..ق.م)791(مالك م 
  ).51ماده  2(مالك بند  شود ر اثر قوه قاهره وقف زايل مي. در صورت تلف كل موقوفه د5

  يت فروش بعض موقوفهقابل:  89 ماده
هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طـوري كـه انتفـاع از آن ممكـن     

شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كـه   نباشد همان بعض فروخته مي
  شود. باقيمانده است بشود، در اين صورت تمام فروخته مي

 تبديل وقف:  90 ماده
  شود. به اقرب به غرض واقف تبديل مي عين موقوفه در مورد جواز بيع

اوقاف و امـور خيريـه، ضـروري اسـت      ، كسب اجازه از سازمان(اعم از عام و خاص). در تبديل موقوفه 1
  .نامه اوقاف) آيين 32(م.

 صرف منافع وقف عام در امور خير:  91 ماده
  در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:

  منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد  در صورتي كه   - 1
  درصورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.  - 2
هر گاه معلوم نباشد كه وقف عام است يا خاص، مجهول ماندن مصرف، موجب بطالن وقف اسـت   .1

  .)206، ص. )21كاتوزيان((
المصرف، صرف تحقيق و تبليغ و  قانون اوقاف و امور خيريه، درآمد موقوفات مجهول 8ماده  . طبق2

مـاده فـوق، نسـخ     1شود؛ بنابراين بند  ف اسالمي و عمران موقوفات مينشر كتب در زمينه معار
  ضمني شده است.

ن غـرض واقـف   قانون اوقاف، در صورت تعذر در صرف منافع، منافع به نزديكتـري  8. طبق تبصره ماده 3
يابد، اعم از اينكه وقف عام باشد يا خاص؛ بنابراين هرگاه وقف عام باشـد بايـد بـه امـر      اختصاص مي

و هرگاه وقف  (الجمع مهما امكن اولي من طرح)خيري اختصاص پيدا كند كه به غرض واقف نزديكتر است 
؛ البتـه  )272، ص. )21توزيـان( كا(عليهم اختصاص داد  خاص باشد بايد آن را به تأمين ساير مصالح موقف

الذكر، در صورت نبودن مورد اقرب، منافع وقف در مطلـق امـور    قانون فوق 8طبق قسمت اخير ماده 
به كلي نسخ نشـده   91ماده  2رف خواهد رسيد؛ بنابراين بند به مص (يعني همان بريات عموميه)خيريه 



 

 

 66 انتشارات ارشد

قرب به غرض واقـف مـالك اسـت و اگـر     است بلكه قانون اوقاف قائل به ترتّب شده است يعني اول ا
  ).78ص )،1(لنگرودي (شود  ات عموميه ميرياقربي نبود، در وقف عام، صرف همان بِ

  در حق انتفاع از مباحات مبحث سوم:

 انتفاع از مباحات:  92 ماده
  تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد. هر كس مي

بسـيار محـدود   نين خاص و گوناگون در مورد مباحات، امكـان تملـك آزادانـه مباحـات را     . وضع قوا1
  .نموده است

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار امـالك نسـبت بـه    
  امالك مجاور

  مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

  تعريف حق ارتفاق:  93 ماده
  ديگري. ارتفاق حقي است براي شخص در ملك 

. واژه ارتفاق مشتق از رفق به معني مدارا است. شايد اين حق را از اين جهت حـق ارتفـاق گوينـد    1
كه مالك بايد با صاحب حق با رفق و مدارا رفتار كند و نبايد مانع برخورداري وي از حـق خـود   

  ).297)، ص17(صفايي (شود 
  ي هم حقي است براي شخص در ملك ديگري.. تعريف فوق مانع نيست زيرا حق انتفاع و حق عيني تبع2
است، نه به شخص، زيرا  از سويي با انتقال زمينِ صاحب حق، حق » قائم به ملك«. ارتفاق حق عيني و 3

شود و از سوي ديگر تغيير مالك زميني كه حق ارتفـاق بـر آن تحميـل     ارتفاق به خريدار منتقل مي
  .)102(م شده، تأثيري در حق ارتفاق ندارد 

 زمين قابل انتقال يا توقيـف نيسـت؛   حق ارتفاق تابع و فرع بر مالكيت زمين است و مستقالً جداي از .4
البته ممكن است حق ارتفاق موضوع برخي از معامالت مانند صلح قرار گيرد و مالك در قبال دريافت 

  ارتفاق خويش صرفنظر كند. حق وجهي از
 فاصله زياد بـين دو  وجود اين،آيد، با  صل به وجود مي. حق ارتفاق معموالً در دو ملك مجاور و مت5

  ).223)، ص 16(كاتوزيان (ملك مانع ايجاد حق ارتفاق نيست 
ستقيم از ي استفاده م حقي است كه صاحب آن اجازهشود و  با انجام كار اعمال مي. ارتفاق مثبت، 6

صـورت خـودداري از   بد مثل حق عبور؛ در مقابـل در ارتفـاق منفـي،    ملك ديگري را داشته باش
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زميني كه حق ارتفاق به آن تحميل شـده، از برخـي تصـرفات     مالكشود و  ميانجام كار اعمال 
  .گردد مثل حق حريم امالك و قنوات منع مي

. حق ارتفاق مداوم، حقي است كه اعمال آن نياز به انجام عملي ندارد و دائماً در حال اعمال است 7
حق ارتفاق متناوب، حقي است كه اعمـال آن نيـاز بـه انجـام     مثل حق داشتن پنجره؛ در مقابل 

  شود مثل حق عبور. عملي دارد لذا به نحوه متناوب اعمال مي
. حق ارتفاق نمايان، حقي است كه اجراي آن قابل رويت باشد مثل حق داشتن پنجره؛ در مقابـل  8

عـدم امكـان   حق ارتفاق پنهان، حقي است كه اجراي آن محسوس و قابل رويـت نيسـت مثـل    
  احداث چاه در محل. 

اختصاص دارد و در اموال منقول و حتـي غيرمنقـول حكمـي و    » امالك و اراضي«. حق ارتفاق به 9
  تبعي هم راه ندارد.

. حق ارتفاق اختصاص به اشخاص حقوق خصوصي نداشته و براي اموال عمومي دولـت هـم ايـن    10
  .)81)، ص1)(لنگرودي (10/12/1351 قانون برنامه و بودجه مصوب 9(ماده حق وجود دارد 

 ارتفاق قراردادي:  94 ماده
توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهنـد   صاحبان امالك مي

  در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است.
  ، قانون يا وضع طبيعـي امـالك باشـد   ايقاع) (قرارداد يا. منشأ حق ارتفاق ممكن است عمل حقوقي 1

  .ق.م) 95(م 
  قانوني مدني است. 10. قرارداد حق ارتفاق، تابع ماده 2
  . قرارداد موجد حق ارتفاق ممكن است رايگان يا معوض باشد.3

  ارتفاق طبيعي:  95 ماده
هرگاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضالب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صـاحب  

  تواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود. ن خانه يا زمين نميآ

  مالكيت تبعي نسبت به چشمه:  96 ماده
چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگـر اينكـه ديگـري    

  نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.

  قاعده تصرف در حق ارتفاق:  97 ماده
رگاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته، ه

صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خـود شـود و همچنـين    
  است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
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 (القديم يتـرك علـي قدمـه)؛   قانوني وجود حق ارتفاق است  ي . تصرف به عنوان حق ارتفاق هم، اماره1
  ق.م).124(ر.ك.م

  اذن در ارتفاق:  98 ماده
اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشـد كـه از ملـك او    

تواند از اذن خود رجـوع كـرده و مـانع عبـور او بشـود و       عبور كند هر وقت بخواهد مي
  همچنين است ساير ارتفاقات.

  است.» اباحه«ارتفاق است و اذن اصوالً موجد » حق«. فقط قرارداد موجد 1

 اصل عدم ارتفاق:  99 ماده
هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به 

  بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
االصـول   علـي  بنـابراين ، آذنو ايجاد تكليف براي  مأذوناد حق براي . اثر اذن اصوالً اباحه است، نه ايج1

  .)125)، ص 20(امامي ( تواند مطالبه خسارتي نمايد و مأذون اصوالً نمي ق.م) 120م ( قابل رجوع است
  .)125)، ص 20(امامي (و نيازي به قبول ندارد  ايقاع است ،) 108و  98(م . اذن در ارتفاق 2

  مجري تعميرمسئول :  100 ماده
اگر مجراي آب شخصي در خانة ديگر باشد و در مجرا خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور 
آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صـاحب مجـرا را بـه تعميـر مجـرا      
اجباركند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجرا مانع عبور آب 

جرا را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مـانع  شود مالك خانه ملزم نيست كه م
تواند داخل خانه يا زمـين شـود ولـيكن بـدون      كند در اين صورت براي تعمير مجرا مي

  ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.
داري از  و هزينه نگـه  )130)، ص 20(امامي ( . هزينة الزم براي انتفاع به عهده صاحب حق ارتفاق است1

  .ق.م) 105و  49(ر.ك م ي مالك است  اصل مال به عهده

  منع تصرف منافي حق منتفع:  101 ماده
هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفـاع داشـته باشـد از    
قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجرا را تغيير دهد به نحـوي كـه   

  د.مانع از استفاده حق ديگري باش




