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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، گروه زیادی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب نموده است. دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و 
در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی 
که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که طی 
سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا 
کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار 
و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی 
و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های 
قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از 
یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد 
توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. مؤسسه آموزش عالی آزاد 
چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و 
غنی، توانسته است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و 
که  نماید  آثاری  تولید  به  اقدام  دانشجویان،  علمی  نیازهای  دقیق  رصد  با 
مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش





عناوین

فصل  اول:

              اموال و مالکیت

 کلیات
 تقسیم بندی اموال

 مالکیت
 حق  انتفاع

 حق ارتفاق
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مفهوم مال 

تفاوت بین شی و مال

بين مال و شی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است با این توضيح که 
هر مالی شی است اما برخی از اشياء مال هستند برخی از اشياء مال نيستند 
مانند: هوا، آفتاب که قابل داد و ستد نبوده و ارزش اقتصادی ندارند، شی 

هستند ولی مال محسوب نمی شوند. 

ولی  است  پول  به  تقویم  قابل  و  اقتصادی  مبادله  ارزش  دارای  مالی  هر 
بعضی اشياء ممکن است ارزش اقتصادی نداشته باشد. 

مال چيزی است که مفيد باشد و نيازی )مادی و یا معنوی( را برآورده 
سازد و همچنين قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معين باشد. 

کلیات

مال  که  موات  اراضی  مانند  نیستند  خاص  مالک  دارای  اموال  همه 
محسوب می شوند ولی مالک ندارند بنابراین هر مالی ملک نیست. 

مال عالوه بر اینکه اشیاء مادی را در بر می گیرد مانند ماشین و خانه، 
اشیاء غیرمادی و غیرمحسوس را نیز در بر می گیرد مانند: حق اختراع، 

حقوق مالی، حق تالیف، سرقفلی و ... 

  نکته1

  نکته2
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امتيازی است که هدف آن تامين نيازهای مادی 
اشخاص می باشد. 

امتيازی است که هدف آن رفع نيازهای عاطفی 
و اخالقی انسان است مانند حق زوجيت، حق والیت. 

حق

لي
ما

تعریف

لی
 ما

یر
غ

ها
گي 

یژ
و

ها
گي 

یژ
و

1- قابل داد و ستد نبوده و ارزش اقتصادی ندارند. 
2- به واسطه ارث منتقل نمی شود. 

3- طلبکاران شخص دارای حقوق غيرمالی نمی توانند 
به جهت وصول و یا تامين طلب خود، این حقوق را 

توقيف نمایند یا بفروش برسانند. 

1- قابل داد و ستد اقتصادی بوده و ارزش اقتصادی 
نيز دارند، مانند: حق مالکيت، حق انتفاع. 

2- حقوق مالی اصوالً قابل انتقال می باشد. 
از  خود  طلب  ازای  در  می توانند  طلبکاران   -3
اشخاص دارای حقوق مالی، این حقوق را توقيف 

کرده و یا به فروش برسانند. 

تعریف

غالب حقوق غیر مالی آثار مالی نیز دارند مانند: حق زوجیت که امکان 
مطالبه نفقه را نیز در پی دارد. 

بعضی حقوق هم جنبه مالی دارند و هم غیرمالی مانند: حقی که مولف 
بر آثار خود دارد. 

  نکته1

  نکته2
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حقی است که شخص )دائن( نسبت به دیگری 
دارد و به واسطه آن می تواند انجام کاری را از وی )مدیون( 

بخواهد. 
 شخص دارای حق دینی به طور مستقيم حقی بر اشياء 
وسيله  به  فقط  را  خود  حق  می تواند  بلکه  نمی کند  پيدا 
مثاًل  نماید  اعمال  اشياء  بر  به طور غير مستقيم  و  مدیون 
تعهد به انتقال از سوی مالک زمين، که متعهد له )دائن( 

فقط می تواند الزام مالک را به انتقال از دادگاه بخواهد. 

آن  موجب  به  که  است  حقی 
عين معينی وثيقه طلب صاحب حق قرار می گيرد و 
او می تواند در صورت خودداری مدیون از ادای دین، 
طلب خود را از حاصل فروش آن مال وصول نماید. 
 در صورت پرداخت دین از سوی مدیون، وثيقه 
با  بنابراین،  می رود  بين  از  نيز  تبعی(  عيني  )حق 
توجه به عدم استقالل حق عينی تبعی، ابتدا دائن 
برای وصول طلب باید به مدیون رجوع نماید و در 

صورت عدم پرداخت، وثيقه را به اجرا گذارد. 

حقی است که به انسان اختيار 
استعمال و انتفاع از چيزی را، به طور کامل یا ناقص 

می دهد. 

حقی است که شخص، به طور مستقيم و بی واسطه 
نسبت به چيزی پيدا می کند و می تواند از آن استفاده کند. 
گونه  همه  حق  مالک  این حق  بنابر  که  مالکيت  حق  مانند: 

تصرف و استفاده از ملک خود را دارد. 

لی
 ما

حق
ام 

س
اق

تعریف

حق عیني اصلي

حق عیني تبعي

ني
عی

ق 
ح

ی(
ص

شخ
ي )

ین
ق د

ح

ام
س

اق

تعریف
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این حقوق داخل در هيچ یک از انواع حقوق عينی و دینی قرار نمی گيرند 
البته این حقوق دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است ولی موضوع آن ها 
شی معين مادی نيست موضوع این حقوق فعاليت و اثر فکری انسان است. 

حق معنوی ماهيتی مختلط از حق مالی و با ارزش و حق غيرمالی و مربوط 
به شخصيت است. در مواردی که مولفی حق انتشار اثر خود را به دیگران 
واگذار می کند آنچه که انتقال یافته چهره مالی حق تأليف و بهره برداری از 
انتشار اثر است، البته حق شخصی او درباره دفاع از اثر خود و تجدید نظر 
انتقال  در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غيرمالی به دیگران 

نمی یابد. 

موضوع حقوق معنوی، امتياز انحصاری انتفاع از پدیده ادبی و هنری یا 
فعاليت خاص است و به همين جهت به )مالکيت فکری یا مالکيت معنوی(

تعبير می شود. البته با مالکيت این تفاوت را دارد که موضوع و محل استقرار 
آن، شی مادی نيست. 

حق تاليف،  حق اختراع، حق بر عالئم تجاری و صنعتی از مصادیق حقوق 
معنوی به شمار می آیند. 

حقوق معنوی، حقوقی است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاری از 
فعاليت و فکر و ابتکار انسان را می  دهد.

حقوق معنوي
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که  است  حاصلی  یا  ثمره 
جدا شدن  قابل  حقوقی  یا  مادی  لحاظ  از 
قابليت  درخت،  ميوه  مانند:  است.  عين  از 

سکونت در خانه. 

عبارت از اوصاف یا کيفيتی 
است که بر ارزش عين می افزاید ولی جدای 
مانند چاق شدن  نيست.  قابل تصور  از آن 

حيوان. 

منظور از منفعت ثمره حاصل است که تدریجاً 
از عين مال به دست می آید بدون آنکه از عين مال به 
گونه ای محسوس بکاهد مانند: ميوه درختان، صالحيت 

خانه برای سکونت. 

آن  ویژگی های  و  اوصاف  که  است  مالی 
افراد متعدد  بر  عالم خارج  مشخص است ولی در 

صادق است مثاًل صدکيلو برنج طارم فریدونکنار. 

مقدار  :  یعنی 
معين از مالی که اجزاء آن از هر جهت با هم برابرند 
مثاًل یکی از بخاری های ارج موجود در فروشگاه معين. 

مالی است که در عالم خارج، جدای از 
سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد مانند این ماشين. 

 به عين معين، عين شخصی و خارجی نيز گویند. 

اموالی که در خارج وجود داشته باشد و قابل لمس باشند. 

ت
فع

من
و 

ن 
عی

عین معین

در حکم عین معین )کلی در معین(

تعریف

منافع متصل

منافع منفصل

کلي

تعریف
ین

ع

ت
فع

من
ام

س
اق

ام
س

اق

تقسیم بندي اموال
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بنابر ماده 9۵0 ق. م، منظور از مثلی »عبارت از مالی است که اشباه و 
نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد: مانند حبوبات و نحو آن؛ و قيمی مقابل آن 
است ...« بنابراین، اموال قيمی، اموالی را گویند که اشباه و نظایر آن زیاد و 
شایع نباشد و عرفاً مالی دیگری هر چند از همان جنس نتواند جایگزین آن 
گردد. مانند یک کتاب خطی یا خانه ای دارای وضع و موقعيت خاص. البته 
تشخيص اموال قيمی و مثلی ضابطه قطعی ندارد و مطابق قسمت اخير ماده 

9۵0 ق. م تشخيص مثلی یا قيمی بودن یک مال با عرف است.

برخی از اموال هستند که با اولين استفاده، عين مال نيز از بين می رود 
مانند: غذا که با خوردن،   عين آن باقی نمی ماند. در مقابل برخی از اموال 

وجود دارند که با استفاده از آن باقی می مانند مانند پوشاک و اثاث منزل.

در مورد اموالی که مرد به عنوان نفقه به زن می دهد،  اگر از اموال مصرف 
شدنی باشد زن مالک آن محسوب می شود و در صورتی که اموال قابل بقاء 
باشند مانند خانه و اثاث منزل، مقصود اباحه انتفاع از آن ها است و زن مالک 
آن ها نبوده و پس از انحالل نکاح باید آنچه را که نزد خود دارد به مرد بدهد. 

اموال مثلی و قیمی

اموال مصرف شدنی و اموال قابل بقاء
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ماده 17 ق. م مقرر می دارد: »حيوانات 
و اشيائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده 
ادوات  و  اسباب  و  و ماشين  و گاوميش  قبيل گاو  از  باشد 
زراعت و تخم و غيره و به طور کلی هر مال منقولی که برای 
استفاده از زراعت الزم و مالک آن را به این امر تخصيص 
اموال جزء  توقيف  از جهت صالحيت محاکم و  باشد  داده 

ملک محسوب و در حکم مال غير منقول است ...« 

در  که  اموالی  تمام 
اصل منقول بوده و در اثر الصاق به زمين یا بنا غيرمنقول 
محسوب  انسان  عمل  واسطه  به  غيرمنقول  شده است 
و  در ساختمان  منصوب  هاي  لوله  و  آینه  مانند:  می شوند 
پرده نقاشي و مجسمه در صورتي که در بنا یا زمين به کار 
رفته باشد در این قسم از اموال غير منقول جاي مي گيرد.

زمين و معادن و سنگ های آن قابل 
نقل و انتقال نيست و به این سبب آن را غيرمنقول ذاتی یا 

طبيعی می گویند. 

از  که  است  آن  غيرمنقول  »مال  م:  ماده 12 ق.  مطابق 
محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی 
باشد یا بواسطه عمل انسان: به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا 

نقص خود مال یا محل آن شود.« 
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غیر منقول ذاتی

غیر منقول به واسطه عمل انسان

غیر منقول حکمی
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این دسته از اموال منقول قابل لمس 
می باشد ماده 22 ق.م مقرر می دارد: »مصالح بنایی، از قبيل 
سنگ و آجر و غيره، که برای بنایی تهيه شده یا به واسطه 
خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته، 

داخل در منقول است.« 
 اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چک هاي 
تضمين شده و سهام بي نام شرکت ها و برات در وجه حامل 

و قبول شده، در زمره اموال منقول است.

به  محلی  از  آن  نقل  که  »اشيایی  م:  ق.  ماده 19  مطابق 
محلی دیگر ممکن باشد. بدون این که به خود یا محل آن خرابی 

وارد آید، منقول است.« 

حقوق و دعاوی که موضوع آن مال غيرمنقول است، به تابعيت از موضوع 
خود، غير منقول به شمار می رود. ماده 18 ق. م در این زمينه مقرر می دارد: 
»حق انتفاع از اشياءغيرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی، و همچنين حق 
ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع 
به اموال غير منقول از قبيل تقاضای خلع ید و امثال آن،  تابع اموال غير 

منقول است«.

غیر منقول تبعي

ول
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اموال منقول مادي
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منقول  درباره حقوقی که در حکم  قانون مدنی  ماده 20 
)منقول حکمی( است مقرر می دارد: »کليه دیون،  از قبيل قرض و 
ثمن مبيع و مال االجاره عين مستاجر، از حيث صالحيت محاکم 
در حکم منقول است ولو اینکه مبيع یا عين مستاجره از اموال غير 

منقوله باشد.« 
 حق شریکان )سهم شرکت( در موردی که شرکت دارای شخصيت 
حقوقی است و حقوق معنوی )مانند حق تاليف و مالکيت صنعتی 

و تجاری( منقول است. 

ول
نق

ل م
 ما
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حقوق

مطابق رای وحدت رویه شماره 31-1363/9/5 هیات عمومی دیوان 
غیر  به  مربوط  وجوه  مطالبه  دعوی  بین  گذار  قانون   ...« عالی کشور، 
منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر 
منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به 
تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صالحیت محاکم در 
حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیر منقول 
دانسته است »بنابراین دعوای اجرت المثل امالک غیر منقول تبعی باید 

در محل ملک اقامه شود«. 

سرقفلی همانند حقوق و منافع مربوط به امالک، غیر منقول تبعی است. 

  نکته1

  نکته2
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که  است  اموالی  ندارد  خاص  مالک  که  اموالی  از  منظور 
مالک خاصی برای آن ها نمی توان شناخت، اعم از اینکه اصاًل مالک 
نداشته باشد مانند مباحات، یا مالکيت آن ها متعلق به عموم باشد 
مانند مشترکات )اموال( عمومی و یا مالکی داشته باشند ولی مجهول 

المالک باشند. 
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مشترکات عمومي

مباحات

مجهول المالک

اموالی هستند که برای استفاده مستقيم تمام مردم آماده است، یا اختصاص 
به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت والیتی که بر عموم 

دارد می تواند آن را اداره کند. مانند: پل ها، موزه ها و معابرعمومی. 

اموال و مشترکات عمومي

سایر  ندارد،  خاص  مالک  که  هستند  مشترکات عمومی  و  اموال  تنها 
اموال دولتی مالک معین دارد برای مثال: کشتی های تجارتی، اموالی که 
داده اند،  و شرکت های خصوصی  بانک ها  تشکیل  به  اختصاص  دولتها 
و ترکه بدون وارث، و جنگل ها و زمین های موات اطراف شهر، مال 

دولت محسوب می شود. 
اگرچه حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال 
است اما قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا  اندازه ای محدود 

کرده است. 

  نکته



موسسه  چرت  دانش 20

تملک اموال مباح به وسيله حيازت 
انجام می پذیرد. ماده 146 ق. م مقرر می دارد: »مقصود از حيازت 

تصرف و وضع ید است. یا مهيا کردن وسایل تصرف و استيالء« . 
برای  مثاًل  است:  متفاوت  آن  انواع  تناسب  به  مباحات  حيازت   
تملک زمين موات باید آن را احياء نمود یعنی کارهایی انجام داد  
که عرفاً آباد کردن محسوب شود و یا حيازت دفيفه با کشف آن و 

حيازت حيوانات وحشی با شکار آن ها صورت می گيرد. 

به موجب ماده27 ق.م: »اموالی که ملک اشخاص 
افراد مردم می توانند آن ها را،  مطابق مقررات مندرجه  نمی باشد و 
در این قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه 
ناميده  کنند،  مباحات  استفاده  آن ها  از  یا  و  کرده  آن ها،  تملک 
و  افتاده  معطل  که  زمين هایی  موات،  یعنی  اراضی  مثل  می شود: 

آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.« 
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تملک اموال مباح )حیازت(

قبیل  از  ثروت های عمومی،  و  »انفال  اساسی:  قانون   45 اصل  مطابق 
و  رودخانه ها  دریاچه ها،  دریاها،  معادن،  رها شده،  یا  موات  زمینهای 
بیشه های  نیزارها،  جنگل ها،  دره ها،  کوه ها،  عمومی،  آب های  سایر 
مجهول  اموال  و  وارث  بدون  ارث  نیست،  حریم  که  مراتعی  طبیعی، 
المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت 
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید،   تفصیل 
و ترکیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.« پس، هر یک از 
این اموال را دیگر نباید در زمره مباحات و قابل تملک خصوصي شمرد.

  نکته


