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 وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت،

 در حقوق ایران و فقه اسالم

 *ابراهیم شعاریان

 **حجّت عبادزاده
                     39/11/1931: تاریخ پذیرش                    11/17/1931: تاریخ دریافت

 چکیده
در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت 
. وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خاار  از اراده مالاک وجاود دارد   

رفات حقاوقی از  چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصا 
نفاع از  شاخص ثالاث  ی   چناین انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قارارداد و هم  جمله

مطالعات انجام شاده حاا ی از  ن   . گردندطور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر میلکیت، بهاتزلزل م
صرفات ماذ ور در برابار شاخص    القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تاست  ه علی

تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود نفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می ی
دلیلی بر عدم نفو  یا بطالن در رابطة مالک و طرف قرارداد  با این حال ؛را نسبت به عین مال اعمال  ند

ختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلازل در فقاه و حقاوق    لذا به جهت عدم ا. این تصرفات وجود ندارد
 وشد تا با مطالعة ابواب مختلا  فقهای و نیریاات فقهاا و حقوقادانان، وضاعیت       ایران، مقالة حاضر می

حقوقی تصرفات مذ ور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهاد و از طریاق اساتقرا،    
 .حکم  لی  ن را استخرا  نماید

 .مالکیت متزلزل، تصرفات حقوقی، انتقال عین، انتقال منافع: اژگان کلیدیو

  

                                                      
 .(نویسنده مسؤول)استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز*

e_shoarian@tabrizu.ac.ir 
 .دانشجوی د تری حقوق خصوصی دانشگاه قم**

ebadzadehh@gmail.com 
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 مقدمه
کاس حاق نادارد خاارج از ارادة     القاعده مستقر بوده و هیچمالکیت اشخاص بر اموال عل،
گردد که حق مالکیت امّا در مصادیق، از مالکیت مشاهده م،. مالک، اموال او را تملّک کند

در ایان  . گیارد مالک زایل شده و مال در ملکیت شخص دیگاری قارار ما،    ةخارج از اراد
مصادیق، نوع، تزلزل و ناپایداری بر رابطه مالکیات حااکم اسات کاه مهمتارین اثار من       

به همین علّت فقها و حقوقدانان در مثار . احتمال قطع رابطه موجود بین مالک و مال است
عاامل،،  )برناد ن نوع از مصاادیق بهاره ما،   نسبت به ای« مالکیت متزلزل»خود از اصطکح 

؛ محقق دامااد،  981، ص6، ج9318؛ امام،، 571، ص4ق، ج9484؛ میرزای قم،، 984، ص6ق، ج9494
 (.634تا، صب،

تصرفات  رخ،مالک از ب ملکیت، در دوران تزلزلبرخ، از مصادیق مالکیت متزلزل، در 
با این حاال ممکان اسات    . تشده اسمنع  نفع از تزلزل ملکیتمناف، حقوق اشخاص ذی

نسبت به مال خود انواع تصرفات مالکانه از قبیل انتقال  ،مالک در دوران تزلزل در ملکیت
حاال ایان   . عین، انتقال منفعت و ایجاد حق عین، به نفع اشخاص ثالث را باه عمال مورد  

ا شود که با وجود تزلزل مالکیت، تصرفات مذکور چه وضعیت، دارند و میپرسش مطرح م،
 نفع از تزلزل ملکیت، به وجود چنین معامکت، استناد نمود؟توان در برابر شخص ذیم،

فوق الزم است تا انواع تصرفات حقوق، مالک در ملک خاود در   برای پاسخ به پرسش
و از طریق استقرا در  دریطور جداگانه مورد بررس، قرار گبه مصادیق متعدد مالکیت متزلزل

لذا . وضعیت تصرفات حقوق، مالک در چنین مالکیت، مشخص گردد مثار فقه، و حقوق،،
قبل از ورود به بحث اصل، ابتدا مفهوم مالکیت متزلازل و مصاادیق متعادد من در فقاه و     

 .خواهد شدحقوق ایران به اختصار بیان 

 مفهوم مالکیت متزلزل. 9

منشاأ  . است تقسیم شده« مستقر»و « متزلزل»بندی کلّ، به دو قسم ملک در یک تقسیم
این تمایز، اختکف در حقیقت و ذات ملکیت نیست بلکه به اعتباار حکام شاارع باه زوال     

در بیان معناا و مفهاوم    (.86، ص3ق، ج9461حسین، روحان،، )باشدمالکیت در برخ، موارد م،
ملک متزلزل ملک، است که در حین حدوث من، یک، از اسباب »: ملک متزلزل ممده است

اسباب تزلزل ملک عبارتند از تعلیق، خیاار،  . به همراه من باشد( تزلزل ملکیا )تزلزل عقد 
بناابراین، مالکیات متزلازل در     (.787، ص9388جعفاری لنگارودی،   )«عدم نفوذ و مانناد اینهاا  

�ضاوت
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کاتوزیان، )«شودگفته م،( مانند تملّک ناش، از بیع شرط)پذیر مالکیت برگشت»اصطکح به 

متزلزل، مالکیت ثابت و حاصل است امّا مستقر نیست با این در مالکیت  (.948، صث، 9388
تزلزل، وجود ندارد بلکه احتمال عودت مالکیت بعاد از ثباوت    توضیح که در ثبوت مالکیت

 .مطرح است
مالکیت متزلزل نوع، حق مالکیت است کاه در برابار مالکیات     هکتوان گفت پس م،

  ل خااص در من، احتماال زوال رابطاه   شود و به دلیل وجود عاما مستقر یا تام استعمال م،
ملکیات موجاود     رابطاة  اگر عامل تزلزل کارساز شود. مالکیت بین مالک و مال وجود دارد

تحات تملّاک شاخص     د و ماال خاارج از ارادة مالاک   وشم،بین مالک فعل، و مال قطع 
زال » چنانچه عامل تزلزل مرتفع شود و یا به گفتاة برخا، از فقهاا،   . گیرد دیگری قرار م،
، ملکیت متزلزل تبدیل به ملکیت (555، ص3، ج9388فخرالمحققین حلّ،، )«التزلزل بزوال سببه
 .گردد مستقر و تام م،

 بنابراین، مراد از تزلزل و عدم استقرار ملک، عودت و بازگشت من پس از ثبوتش است
پاس، هرچناد    (.558، ص8، ج9467طباطبای، قم،، )نه این که اصکً ملکیت، ایجاد نشده باشد

شود امّا وجود عوامل تزلزل، بقا و یا زوال مالکیت را خارج از اراده مالک مالکیت ایجاد م،
بلکه حکام   مالکیت متزلزل و مستقر تفاوت ذات، و حقیق، ندارند. دهدتحت تأثیر قرار م،

ر است که امکان زوال ملکیت را در مواردی خارج از ارادة مالاک د  شارع و یا اراده طرفین
 .پ، دارد

 مصادیق مالکیت متزلزل. 2

به دلیل عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و همچنین حقاوق ایاران،   
شناخت مصادیق متعدد مالکیت متزلزل و اساتخراج   الزمة کشف احکام و قواعد متعدد من

 .قواعد مربوط به من از بطن این مصادیق است
توان برای مالکیات  واب فقه،، مصادیق متعددی را م،با بررس، مواد قانون مدن، و اب

بارزترین نمونه مالکیت متزلزل است کاه   مالکیت مشتری بر مبیع شرط،. متزلزل برشمرد
به تبعیت از مشهور فقها با مالک دانستن مشتری از زمان وقاوع   451قانون مدن، در ماده 

ق، 9494عامل،، )شناسای، قرار داده استعقد بیع و نه از تاریخ انقضای خیار بایع، من را مورد 

بدین صورت  .(748، ص9، ج9318؛ امام،، 978، ص7ق، ج9495؛ شیخ انصاری، 984-985، صص6ج
باشد بلکه اثر من ایجاد تزلزل که وجود خیار برای بایع مانع تملّک مبیع توسط مشتری نم،

�ضاوت
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رفتاه و ملکیات   در ملکیت مشتری است که در صورت سقوط خیاار، تزلازل نیاز از باین     
به کلّ، اثار تملیکا، را از ایان     ،الزم به ذکر است که قانون ثبت. گرددمشتری مستقر م،

 9.داندمعامکت برداشته است و حتّ، بعد از سقوط خیار نیز مشتری را مالک مبیع نم،
مالکیت زوجه بر تمام مهریه به محض وقوع عقد نکاح نیز مطابق نظر مشهور فقهاای  

ق، 9466الغطاا،  ؛ کاشاف 988، ص39ق، ج9484؛ نجفا،،  398، ص4ق، ج9388وسا،،  شایخ ط )امامیه

م نیاز  .ق 9886همچنین به موجاب مااده   . نمونة دیگری از مالکیت متزلزل است( 639ص
شود، امّا تا زمان، که اساتقرار پیادا    مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد نکاح واقع م،

، (م.ق 9816ماده )ل از قبیل طکق قبل از نزدیک، نکرده است، به دلیل وجود اسباب تزلز
و باذل تماام مادّت باقیماناده قبال از      ( م.ق 9989مااده  )فسخ عقد نکاح قبل از نزدیک، 
، نامستقر بوده و ممکن است حساب ماورد   (م.ق 9818ماده )نزدیک، در عقد نکاح منقطع 

البتاه ایان در   . ردتمام یا نصف مهر از مالکیت زوجه خارج و تحات تملّاک زوج قارار گیا    
بنابراین، اگر مهار  . صورت، است که مهر عین معین بوده و در زمان عقد تعیین شده باشد

کلّ، یا کلّ، در معین باشد مالکیت متزلزل نسبت به من موضوعیت نخواهد داشت مگر من 
تواند حسب مورد با تسالیم یاا   که در فروض یاد شده، مالکیت به زوجه انتقال یابد که م،

 .یین مصداق صورت پذیردتع
باشاد،  مالکیت خریدار بر مبیع موضوع حق شفعه نیز از مصادیق تزلزل در مالکیت ما، 

گردد بلکه  مانع تملّک مبیع توسط مشتری نم، بدین معنا که وجود حق شفعه برای شریک
اثر من ایجاد تزلزل در ملکیت مشتری است و اخذ به شفعه موجب زوال مالکیت مشاتری  

از دیگار مصاادیق تزلازل در     6.گردد که با عقد بیع من را تملّاک کارده اسات   ع م،بر مبی
 :توان به موارد زیر اشاره کردبه اختصار م، مالکیت
وقایة لرةس  للل»مالکیت عامل بر ربح حاصل از عقد مضاربه به محض ظهاور من کاه    -9

                                                      
رهنا،  قانون ثبت، مبیع شرط، در حکم وثیقه است و وضع خریدار نیاز مانناد طلبکاار     34و  33در حال حاضر با توجه مواد . 9

کاتوزیان، )تواند درخواست صدور اجرائیه و فرو  مبیع شرط، را بکند باشد که برای وصول طلب خود و زیان دیرکرد م،م،
 (.89، ص9388؛ شهیدی، 975، ص ت، 9، ج9388

جبعا، عاامل،،   )«اربیعلولانتقاللارملکلإریلارمشتسیلریوخذلمنهلولیکةو لارةک علعلیةهلللل علیلصحل متستبل ارشفع». 6

 (.388، ص96ق، ج9493

�ضاوت
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؛ 988، ص98، جق 9494عکمه حلّ،، )گرددبودن من باعث تزلزل چنین ملکیت، م،9«ارمال

ق، 9498؛ حساین، سیساتان،،   383، ص67ق، ج9484نجفا،،  ؛ 383، ص4ق، ج9493جبع، عامل،، 
 (.684، ص6ج
منه بر بدل حیلوله که رد عین مغصوب توساط غاصاب موجاب زوال    مالکیت مغصوب -6

؛ 688، ص96ق، ج9493جبع، عامل،، )گرددمالکیت او و برگشت بدل به ملکیت غاصب م،

 6(.658، ص9319لنگرودی، جعفری 
مالکیت ورّاث بر ترکه به محض فوت مورّث که مطابق یک دیدگاه در فقه، وجود دین  -3

گردد که از لحظه فاوت ماورث حاصال شاده     در ترکه موجب تزلزل مالکیت وراث م،
؛ فاضال اصافهان،،   76، ص93ق، ج9493؛ شاهید ثاان،،   354، ص3ق، ج9493عکمه حلا،،  )است

، 6ق، ج9388؛ فخااارالمحققین حلااا،،  678، ص4ق، ج9483؛ بحرالعلاااوم، 318، ص1ق، ج9497

 3(.84، ص31ق، ج9484؛ نجف،، 73-74صص
که امکان رجوع مالک اصل، برای استرداد ماال خاود، عامال     ،مالکیت ملتقط بر لقطه -4

 (.971، ص7تا، جحسین، عامل،، ب،)تزلزل ملکیت ملتقط است
به محض وقوع عقد اجاره، که استقرار من منوط باه   االجارهمالکیت موجر بر تمام مال -5

، 9ق، ج9467؛ هاشم، شاهرودی، 913، ص4ق، ج9498طاهری، )سپری شدن مدّت اجاره است

 (.483ص
-مالکیت ورّاث بر اموال غایب مفقوداالثر در نتیجة صدور حکم ماوت فرضا،؛ بادین    -7

ز اموال غایاب  صورت که هرچند ورّاث به موجب حکم موت فرض، مالک سهم خود ا
م و .ق 9868و  9897شوند امّا مالکیت منان قطع، و پایدار نبوده و با توجه به مواد م،

                                                      
بودن ربح این است که اگر خسارت، بر سرمایه وارد شود، ابتدا باید از سود اعم از سود الحق و « رس  لارمال لوقای»مراد از . 9

 (.774، ص6ق، ج9481طباطبای، یزدی، )سابق جبران گردد

مله اباحة مطلق تصرفات در بدل برای مالک و دیگری نیز در فقه مطرح شده است از ج در مورد ماهیت بدل حیلوله، دیدگاه. 6
؛ شایخ انصااری،   689، ص96ق، ج9493جبعا، عاامل،،   )حصول ملکیت وی نسبت به بدل منوط باه تلاف ماال مغصاوب    

 (.694-697، صص3تا، ج؛ موسوی خوی،، ب،651، ص3ق، ج9495

شاود و در  ر ترکه باشد، منتقل باه وراث نما،  در کنار این دیدگاه، عقیده گروه، از فقها بر این است که اگر دین مستوعب د. 3
شاود و   امّا اگر مستوعب در ترکه نباشد، منچه که مازاد بر دین است باه ورثاه منتقال ما،    . حکم مال میت باق، خواهد ماند

؛ ابان ادریاس   948، ص4ق، ج9488شایخ طوسا،،   )ماناد  مابق، که مربوط به دیان اسات در حکام ماال میات بااق، ما،       
، 4ق، ج9488؛ محقاق حلا،،   81، ص8تاا، ج ؛ حسین، عامل،، ب،798، ص3ق، ج9494؛ عامل،، 683، ص3ق، ج9498حل،،
 (.98ص

�ضاوت
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قانون امور حسب،، ممکن است در نتیجة پیدا شادن غایاب و یاا مشاخص      979ماده 
شدن تاریخ دقیق موت او، حسب مورد اموال از ملکیت منان خاارج و در ملکیات خاود    

-اص، که در تاریخ فوت واقع، غایب ورثة وی محسوب م،غایب و یا در ملکیت اشخ

 .قرار گیرد ،شوند
م در صورت برهم خوردن .ق 9838مالکیت بر هدایای دوران نامزدی که مطابق ماده  -8

تواند حسب مورد به عین یا قیمت هادایای، کاه بارای    نامزدی، هر یک از نامزدها م،
 .ت رجوع کندوصلت منظور به طرف دیگر یا ابوین او داده اس

مالکیت ناقل بر عین مورد انتقال در عقود تملیک، معلّق از جمله عقد بیع معلّق؛ بدین  -8
-علیه باه باار ما،   القاعده عقد بیع معلّق اثر خود را از زمان تحقق معلّقشرح که عل،

-بنابراین، در این عقود، مالکیت مبیع از حین وقوع معلّق (.38، ص6، ج9319صفای،، )مورد

باشد امّاا  شود و قبل از من مورد معامله در مالکیت ناقل م،یه به مشتری منتقل م،عل
 9.گرددعلیه موجب تزلزل و ناپایداری مالکیت وی م،احتمال وقوع معلّق
رغام حصاول ملکیات بارای     چنانچه در هر موردی عل، هکتوان گفت در مجموع م،

رج از ارادة او زایل شده و بقاا و  شخص،، این احتمال نیز برود که مالکیت وی بر مالش خا
زوال ملکیت در اختیار شخص دیگری و یا وابسته به امر دیگاری باشاد، چناین ماالکیت،     

رود، مگار من کاه تزلازل از ملکیات رخات      متزلزل بوده و هر لحظه احتمال زوال من م،
 .بسته و استقرار جایگزین من گرددبر

 ل مالکیتوضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلز. 3
هر مالک، ممکن است انواع تصرفات مالکانه از قبیل انتقال عین، ایجاد حق عین، به نفاع  

، «سلطنت»ثالث و همچنین انتقال منافع را در ملک خود انجام دهد؛ چراکه مطابق قاعدة 
تصرفات مالک در چنین مواردی جایز است و اگر عمال حقاوق، مزباور مطاابق مقاررات      

باشد نافذ بوده و در برابر همه قابل  شتهالزم برای صحت و جواز را دا تنظیم شده و شرایط
باشد ممکن اسات احکاام متفااوت، بار     استناد است؛ امّا در مواردی که مالکیت متزلزل م،

                                                      
های دیگری نیز مطرح است که به دلیل اجتناب از اطاله کاکم از  خصوص مصادیق یاد شده دیدگاه الزم به ذکر است که در. 9

صرفات حقوق، مالک در دوران تزلزل ملکیت ماورد  نظر کرده و بر مبنای دیدگاه مالکیت متزلزل، وضعیت تطرح منها صرف
 .گیردبررس، قرار م،

�ضاوت
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اعمال حقوق، مذکور مترتب باشد که در ادامه این موضوع به تفصیل ماورد بررسا، قارار    
 .گیردم،

 انتقال عین. 3-9

بررس، مصاادیق متعادد   . نوع تصرّف حقوق،، انتقال عین ملک به ثالث است ترینمتداول
مالکیت متزلزل بیانگر من است که انتقال عین در این موارد از وضعیت یکسان، برخاوردار  

 .نیست و احکام متفاوت، دارد

 مواردی که انتقال عین نافذ و در حکم تلف آن است. 3-9-9

مالک محدودیت، در انواع تصرفات نسبت به مال خود در بیشتر مصادیق مالکیت متزلزل، 
تواند در حدود قوانین هر نوع تصرف دلخواه از جمله م،« سلطنت»ندارد و به استناد قاعدة 

در این موارد، انتقال عین نافذ است و در حکم تلف . انتقال عین را در مال خود انجام دهد
که در منها انتقال عین توساط مالاک   در ادامه مصادیق مالکیت متزلزل . شودمحسوب م،

 .گیردنافذ است مورد بررس، قرار م،

 تصرفات زوجه در مهریه. 3-9-9-9

در خصوص تصرفات زوجه در مهریه در دوران تزلزل، فقهاای امامیاه انتقاال عاین مهار      
توسط زوجه به عقد ناقل الزم از قبیل عقد بیع و هبة الزم را در حکم تلف عین محسوب 

مثال و یاا   )زوج صرفاً حق رجوع باه بادل من    رایانند تلف حقیق، عین مهر، بو منموده 
؛ نجفا،،  633، ص8ق، ج9493؛ جبع، عاامل،،  83، ص3ق، ج9493عکمه حل،، )اندقائل شده( قیمت

بدین شرح که طاکق پایش از نزدیکا،     ،(635ق، ص9466الغطا، ؛ کاشف 89، ص39ق، ج9484
شاده و زوج حاق تعارّض باه چناین معاامکت، را       باعث بطکن انتقال عین توسط زوجه ن

 .نخواهد داشت
همچنین چنانچه انتقال عین از طریق عقود ناقل جایز و یا عقودی کاه در منهاا بارای    

بین، شده است انجام شاود، زوج حاق فساخ ایان معاامکت را      زوجه حق خیار فسخ پیش
ه زوج بدهد و یا این که با نداشته و زوجه مخیّر است که عقد را فسخ نماید و عین مهر را ب

البته مطابق یک نظر، احتیاط ایان اسات کاه در    . ابقای عقد، مثل یا قیمت را به او رد کند
موسوی خمین،، )صورت مطالبة عین مهر توسط زوج، زوجه عقد را فسخ و عین را به او بدهد

 (.388، ص6تا، جب،

�ضاوت
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در . پذیرفتاه شاده اسات   نفوذ انتقال عین مهر توسط زوجه در بین فقهای عاماه نیاز   
ممده است که خروج صداق از ملکیت زوجه با انتقال عاین از طریاق بیاع، هباه و      المغن،

، 8تاا، ج ابن قدامه، با، )شودعتق، مانع رجوع زوج به من در صورت طکق قبل از نزدیک، م،

  (.38ص
گیرد و ، تصرفات زوجه در مهر را اعم از این که قبل از قبض صورت مالکو  ابوحنیفه

تصرفات قبل از قبض را به دلیل ضعیف باودن   شافعیهاند، امّا یا بعد از من، صحیح دانسته
نیز تصرفات بعد از قبض را در هر حال صحیح دانساته و   حنابله. دانندملکیت صحیح نم،

دهند که مهر عین معین باشد و اگر مهر قبل از قبض در صورت، به زوجه حق تصرف م،
وزا ةلاالوقةا لولارشةنو للل)زوجه قبال از قابض حاق تصارف نخواهاد داشات      غیر معین باشد 

 (.688-684، صص4ق، ج9491به بعد؛ جزیری،  915، صص31ق، ج9484،  االسالمی
م زوجه حق هرگونه تصرف در مهار را داشاته و   .ق 9886در حقوق ایران مطابق ماده 

زوجاه نسابت باه مهار پایش از       ای کهمعامله. انتقال مهر به ثالث در حکم تلف من است
دهد نافذ است و وقوع طکق و زوال ملکیت زوجه باعث از بین رفتن مثاار  طکق انجام م،
بنابراین، در  (.954ص، ب، 9، ج9388کاتوزیان، ؛ 488، ص4تا، جامام،، ب،)گردداین معامکت نم،

م .ق 9989و  9816این موارد در صورت طکق یا فسخ نکاح قبل از نزدیک،، مطابق مواد 
( در صورت قیم، بودن)و یا قیمت ( در صورت مثل، بودن)حسب مورد، زوج مستحق مثل 

 .نصف یا تمام مهر خواهد بود و حق رجوع به عین را ندارد

 تصرفات ملتقط بر لقطه. 3-9-9-2

در فقه امامیه، به جواز تصرفات ملتقط در لقطه بعد از تملّک من تصریح شده و فقها من را 
، 7تاا، ج ؛ حساین، عاامل،، با،   631، ص98ق، ج9494عکماه حلّا،،   )اناد حکم تلف عین دانستهدر 

همچناین در فقاه عاماه نیاز خاروج لقطاه از        (.977، ص6ق، ج9498؛ طباطبای، حکیم،971ص
ملکیت ملتقط به بیع و هبه و غیر من، مانع رجوع مالک اصل، به عاین شاده و تصارفات    

؛ رمل،، 89، ص4ق، ج9483شافع،، )حقوق، ناقل عین از طرف ملتقط صحیح دانسته شده است

 (.495، ص6ق، ج9388؛ الشربین،، 349، ص7تا، ج؛ ابن قدامه، ب،444، ص5ق، ج9493
اگر ملتقط لقطه را به طریق، از ملکیت خود خارج ساازد مالاک اصال، حاق      ،بنابراین

تواند بدل من را از ملتقط بخواهد، الیه نخواهد داشت و فقط م،گرفتن عین مال را از منتقل
(. م.ق 973مااده  )چراکه تصرّف وی در من به طریق قانون، و به وجه صحت باوده اسات  

�ضاوت
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طه را به بیع خیاری و یا عقد جایزی به شاخص ثالاث انتقاال داده    همچنین اگر ملتقط لق
باشد مالک اصل، حق ندارد من را فسخ کند؛ زیرا فسخ عقد حقّ، است مخصوص به عاقد 

در فقه عامه در ماواردی کاه    (.88-88صص ،9388بروجردی، )و برای دیگری این حق نیست
، 5ق، ج9493رملا،،  )شاده اسات  بایع حق فسخ داشته باشد به مالک اصل، حاق فساخ داده   

 (.495، ص6ق، ج9388الشربین،،  ؛444ص

 تصرفات عامل بر ربح حاصل از مضاربه. 3-9-9-3

در خصوص تصرفات عامل بر ربح حاصل از مضاربه، برخ، از فقها معتقد به عادم تسالط   
د، اند، باا ایان اساتدالل کاه ساو     مالک بر ربح بوده و او را مجاز در انواع تصرفات ندانسته

و اگر خسران، حاصل شود منحصراً باید از من جبران 9دارندة سرمایه اولیه استضامن و نگه
 (.366، ص6ق، ج9388؛ فخرالمحققین حلّ،، 988، ص98ق، ج9494عکمه حلّ،، )گردد

مطابق نظر دیگری، اگر عامل در حصة خود از ربح تصرفات ناقل، مانند بیاع یاا هباه    
اولیه خسارت، وارد گردد، چنانچه تصرفات مزبور با موافقات  انجام دهد و سپس به سرمایه 

مالک باشد صحیح است و اگر موافقت مالک مشروط به دفع اقل امرین از منچه که عامل 
در من تصرف کرده و میزان خسارت باوده اسات، باشاد و عامال باه شارط عمال نکناد         

، 6ق، ج9498سیساتان،،  حساین،  )شود مگر این که مالک من را اجازه دهدتصرفاتش باطل م،

 (.685ص
در مقابل، عقیده اکثر فقها این است که عامل در انواع تصرفات در سهم خود از بیاع و  

بنابراین، اگر ساهم خاود را از   . گرددصلح مجاز است و تمام مثار مالکیت بر من مترتب م،
حکام   شود بلکه تصرفات ماذکور در ربح بفروشد و بعد خسارت، حاصل مید بیع باطل نم،

تلف عین بوده و عامل باید اقل امرین از قیمت منچه را کاه فروختاه و مقادار خساران را     
؛ حسین، روحان،، 777، ص6ق، ج9481؛ طباطبای، یزدی، 435ق، ص9466سید اصفهان،، )جبران کند

، 8ق، ج9467؛ طباطباای، قماا،،  938، ص6ق، ج9498؛ موساوی خااوی،،  646-643، صااص6تاا، ج با، 
 (.84، ص3ق، ج9491؛ جزیری، 558ص

هرچند قانون مدن، در رابطه با تصرفات عامل در ربح حکم، ندارد و حقوقادانان نیاز   
اند امّا به استناد اصل صاحت معاامکت و سالطنت    چندان به تحلیل این موضوع نپرداخته

                                                      
 .«وقای لرس  لارمال». 9
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مالک بر اموال خود و همچنین مصالح شخص ثالث طرف معامله با عامل، قول باه نفاوذ   
 .رسده به نظر م،این معامکت موجّ

 منه بر بدل حیلولهتصرفات مغصوب. 3-9-9-4

در بدل حیلوله، انواع تصرفات از قبیل انتقال عین بدل به اشخاص ثالث، برای مالک جایز 
منه در بدل حیلوله، هم از سوی طرفداران نظریه اباحاة  جواز تصرفات تلف، مغصوب. است

وان نظریه ملکیت متزلزل، ماورد پاذیر    منه و هم از سوی پیرمطلق بدل برای مغصوب
؛ موسوی 651، ص3ق، ج9495؛ شیخ انصاری، 689، ص96ق، ج9493جبع، عامل،، )قرار گرفته است

 (.694-697، صص3تا، جخوی،، ب،
پرداخت بدل حیلوله، به منظور جبران قطع سلطه و استیکی مالک بر اناواع تصارفات   

منه به سبب محروم ماندن از تصارّف  مغصوب. گیردمالکانه نسبت به مال خود صورت م،
در مالش متضرر شده است و دفع ضرر از وی از طریق تسلط بر مال، که برابار باا ماالش    

الزمة این امر، جاواز تصارفات وی بار بادل حیلولاه از قبیال       . گیردبوده است صورت م،
باوده اسات؛    طور که چنین تصرفات، در مال خود  نیز جایزاست، همان... اتکف، بیع و 

کند و در این چراکه اگر او از چنین تصرفات، ممنوع باشد کس، رغبت، به معامله با او نم،
ضرر غاصب نیز با توجه به این که خود  باعث من شده است به . گرددصورت متضرر م،
، 6ق، ج9493میرزای قما،،  )باشدو سبب اقوی از مباشر، قابل اعتنا نم،« اقدام»استناد قاعدة 

 (.679ص
تواند بعد از دستیاب، به مال مغصوب، به چنین معامکت، تعارّض  بنابراین، غاصب نم،
نداشته و در نتیجه، رغبت به معامله صورت کس، نسبت به این مال کند، چون در غیر این 

گردد؛ حال من که مراد از رد بدل، جبران ضرر وارده بر وی از طرف منه متضرر م،مغصوب
منه در حکم تلف من باوده و در  نتیجه، انتقال بدل حیلوله توسط مغصوب در. غاصب است

الیه، استرداد منه یا منتقلتواند از مغصوبصورت رفع تعذّر از رد عین مغصوبه، غاصب نم،
 .بدل حیلوله را درخواست کند

منه تلف شاود  برخ، از نویسندگان معتقدند که اگر بدل حیلوله بر اثر تصرفات مغصوب
یت متزلزل مستقر گردیده و غاصب دیگر تعهد به رد عین مغصوبه ندارد و در واقع، با مالک

 (.658، ص9319جعفری لنگرودی، )گیردتلف بدل حیلوله، معاوضه قهری صورت م،
تواند به معنای معاوضه قهری باشد بلکاه ماادام،   رسد صرف تلف بدل نم،به نظر م،
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ت نگرفتاه اسات عاین مغصاوبه در ملکیات      که میان عین مغصوبه و بدل، معاوضه صاور 
پس اگر عین بدل از بین رفته باشد، در صورت دستیاب، به عین . ماندمنه باق، م،مغصوب

تواند با رد مثل بدل، عین را از غاصب مسترد دارد، امّا چنانچاه مالاک   مغصوبه، مالک م،
است ا حق مطالبه  شتهطور که یک، از نویسندگان بیان داقادر به تهیه مثل نباشد، ا همان

عین مغصوبه را نخواهد داشت، چون گرفتن عین مغصوبه در این حالت به این معنا اسات  
که مالک، هم تعهد اصل، را بگیرد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، در حال، که ایان دو  

 (.659، الف، ص6، ج9318کاتوزیان، )باشندبا هم قابل جمع نم،

 سایر موارد. 3-9-9-5

وه بر مصادیق مذکور، در مالکیت وراث بر اموال غایب مفقاوداالثر نیاز منچاه از مااده     عک
باشد، چون باه غایاب فقاط حاق     م قابل استنباط است جواز چنین معامکت، م،.ق 9868

تواند به معامکت، که از طرف مالاک در نتیجاة   رجوع به عوض داده شده است و وی نم،
همچنین اسات مالکیات بار هادایای دوران      .ض کندحکم دادگاه صورت گرفته است تعرّ

نامزدی که در صورت موجود نبودن عین هدایا، به طرف مقابل فقط حق رجوع به قیمات  
 (.م.ق 9838ماده )داده شده است

توان گفت که اصوالً در مالکیت متزلازل مانناد مالکیات    با توجه به مطالب مذکور م،
گاردد؛ لاذا   و در حکم تلاف من محساوب ما،    مستقر، انتقال عین توسط مالک، نافذ است

همان مثاری که تلف عین در دوران تزلزل در پ، دارد، انتقال عین نیز باه هماراه خواهاد    
صرف وجود حق فسخ به نفع مالک متزلزل نسبت به عمل حقوق، ناقل عاین نیاز   . داشت

فسخ کند، نفعِ از تزلزل ملکیت بتواند معامکت مذکور را موجب نخواهد شد تا شخص ذی
چون فسخ عقد اختصاص به مالک و عاقد دارد؛ حال من که در زمان وقوع عقد وی مالک 

 .عین نبوده است
، هر مالک، حاق هرگوناه تصارف در    «تسلیط»بنابراین، نظر به این که مطابق قاعده 

باشد و تصرفات مذکور نیز توسط مالک انجام شاده اسات، اعتباار و    اموال خود را دارا م،
اعتبااری  باشد و دلیل، بر عدم نفوذ یا ب،نین معامکت، مطابق با اصول و قواعد م،نفوذ چ

نفاع از تزلازل   تواند در برابر شخص ذیالیه م،در نتیجه، منتقل. این معامکت وجود ندارد
 .ملکیت، با استناد به وجود چنین معامکت،، از رد عین خودداری نماید
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 است  «ر قابل استنادغی»مواردی که انتقال عین . 3-9-2

در برخ، از مصادیق مالکیت متزلزل، مالک از برخ، تصرفات که الزمة حق مالکیت است، 
نفع از تزلزل و به اساتناد قاعادة الضارر،    به دلیل منافات داشتن من با حقوق اشخاص ذی

از جمله تصرفات مناف،، انتقال عین است، چون چنین تصرفات، در حکام  . منع شده است
حال، اگر مالک . نفع از تزلزل در تناف، مشکار استین بوده و با حقوق اشخاص ذیتلف ع
رغم منع قانون، اقدام به انجام چنین تصرفات، نماید وضعیت حقاوق، ایان معاامکت    عل،

 .محل بحث است

 تصرفات خریدار در بیع شرط. 3-9-2-9

م با حق خیار باایع  .ق 478ده در رابطه با بیع شرط که جواز نقل و انتقال عین به استناد ما
در تناف، بوده و منع شده است، قانونگذار حکم این دسته از معامکت را بیان نکارده و باه   

در بیع شارط مشاتری   »: در این ماده ممده است. اکتفا کرده است« تواندنم،»ذکر عبارت 
 .«و غیره بنمایدتواند در مبیع تصرف، که مناف، خیار بایع باشد از قبیل نقل و انتقال نم،

فقهای، که معتقد به عدم جواز تصرفات مناف، خیار بایع از قبیل نقال و انتقاال عاین    
؛ عکماه  648ق، ص9485ابن ساعید حلا،،   )انداعکم کرده« غیر نافذ»هستند چنین تصرفات، را 

و  (39، ص6ج ق،9493؛ میارزای قما،،   915، ص1تاا، ج ؛ حسین، عامل،، ب،88، ص6ق، ج9493حل،، 
محقاق  )مناف، مقتضای خیار شرط اسات  دلیلشان نیز این است که صحت تصرفات مذکور

بر همین اساس برخ، از حقوقادانان، حکام ایان معاامکت را      (.971، ص6ق، ج9481کرک،، 
-مانند بیع فضول، و نفوذ من را منوط به انقضاای ماّدت خیاار و یاا تنفیاذ ذوالخیاار ما،       

 (.735، ص9، ج9318امام،، )دانند
معتقد به فساد بیع شارط   شافعیهو  حنفیهو متقدمون از  حنابله، مالکدر فقه عامه نیز 

هساتند،  ( بیع الوفاء)که معتقد به جواز بیع شرط ... و  حنفیهبوده و مطابق نظر متأخرین از 
وزا ةلاالوقةا لولارشةنو للل)تصرفات ناقل ملک مانند بیع و هباه توساط مشاتری جاایز نیسات     

                                                      
در عدم نفوذ مانند بطکن، عقد از مغااز اعتباار و   . مفهوم متفاوت و متمایزی دارند« غیر نافذ»و « غیر قابل استناد»اصطکح . 9

در واقع، در این وضعیت، عقاد نااقص اسات و باا رضاای      . تنفیذ کرد توان من را از مغازاثر حقوق، ندارد و با اجازة بعدی م،
در حکم باطل است و ( نفعاشخاص ذی)امّا عقد غیر قابل استناد، در برابر دیگران . یابدبعدی کامل شده و حیات حقوق، م،

د احتارام قارار   هیچ اثری در حقوق منان ندارد ول، نسابت باه دو طارف عقاد، پیماان، اسات نافاذ و معتبار کاه بایاد ماور           
 (.368-369، صصچ، 6، ج9388کاتوزیان، )گیرد
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، با این توضیح که در زمان خیاار شارط مخاتص باه     (678-676، صص6ق، ج9484 ، االسالمی
بایع، ملکیت مبیع همچنان متعلق باه وی اسات و تنهاا تصارفات او در من نافاذ خواهاد       

 (.89، ص5ق، ج9495؛ الحصفک،، 48، ص6ق، ج9388الشربین،، )بود

 تصرفات خریدار در مبیع موضوع حق شفعه. 3-9-2-2

الکیت بر مبیع موضوع حق شفعه، فقهای امامیه هرچند به مالک اجازة انواع در خصوص م
اند امّاا در صاورت   تصرفات را داده و تزلزل ملکیت را مغایر با اباحة انواع تصرفات ندانسته

تواند با اعمال حق شفعه، موجب بطکن انجام اعمال حقوق، از قبیل انتقال عین، شفیع م،
 (.369، ص96ق، ج9493؛ جبع، عامل،، 656، ص96ق، ج9494ه حل،، عکم)معامکت بعدی گردد

در فقه عامه نیز تصرفات حقوق، مشتری از قبیل بیع، هبه و وصایت، صاحیح و نافاذ    
تواند با اخذ به شفعه چنین تصرفات، را نقض کند؛ چراکه حق وی سابق است امّا شفیع م،

تواناد موجاب زوال حاق    نما، بر این تصرفات ایجاد شده است و تصرفات الحق مشتری 
ق، 9495؛  الحصفک،، 66، ص5ق، ج9481؛ الکاشان،، 488، ص5تا، جابن قدامه، ب،)سابق شفیع گردد

 (.976، ص67ق، ج9484،  وزا ةلاالوقا لولارشنو لاالسالمی؛ 537، ص7ج
م اگر شفیع، در مقام اعمال حق شفعة خود برمید تصرفات، کاه  .ق 897به موجب ماده 

گردد، باا اخاذ باه    حق شفعه در تناف، بوده است و نفوذ من موجب زوال حق مذکور م، با
ای را که مشاتری  اخذ به شفعه هر معامله»: دارداین ماده مقرر م،. شفعه باطل خواهد شد

حکام ایان   . «نمایدقبل از من و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل م،
شود، امّا دربارة این که قبل از اخذ به شفعه و خذ به شفعه را شامل م،ماده، مرحلة بعد از ا

 .در دوران تزلزل، معامکت مزبور چه وضعیت، دارند حکم، ندارد
یک، از حقوقدانان چنین معامکت، را غیر نافذ دانسته و معتقد است در صورت رد ایان  

تواناد حاق   لة مؤخر نما، شود، چراکه معاممعامکت توسط شفیع، بطکن بر من عارض م،
امّا حقوقادان   (.44، ص3، ج9318اماام،،  )عین، شفیع را که مقدّم بر من بوده است زایل نماید
باید پذیرفت که انتقاال مبیاع پایش از    »: دیگری ضمن انتقاد از این نظر بیان داشته است

ل، اخذ به اجرای حق شفعه نافذ است و در رابطه بین دو طرف معامله اثر مطلوب را دارد، و
های بارز نفوذ، من است که از نشانه (.688، صپ، 9318کاتوزیان، )«کندشفعه من را باطل م،
بناابراین، از دیادگاه ایشاان،    . تواند از مشتری دوّم، اخذ به شفعه کنداگر شفیع بخواهد م،

بال  الزمة امکان اخذ به شفعه بعد از انتقال مبیع این است کاه قارارداد در برابار شافیع قا    
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غیار قابال   »استناد نباشد و به همین علّت ایشان حکم ایان معاامکت را در برابار شافیع     
 (.618، صپ، 9318کاتوزیان، )انداعکم نموده« استناد

 تصرفات مالک در مال موضوع عقد بیع معلّق. 3-9-2-3

در رابطه با وضعیت حقوق، معامکت بعدی نسابت باه ماورد معاملاة بیاع معلّاق توساط         
علیه، برخ، از نویسندگان بر این باورند که فروشنده در فاصلة بین عقد تا زمان وقوع معلق

علیه عقد معلّق، معامکت بعدی غیر نافذ خواهد بود و در صورت وقوع پیش از تحقق معلق
باشاد، چاون بار اسااس قاول باه       منوط به تنفیذ خریدار بیع معلق م،علیه، نفوذ من معلق

علیه، در کشفیت نسبت به منافع و نمائات مورد معامله در فاصله انشای عقد تا تحقق معلق
الیه توان متعلق به منتقلعلیه، هیچ قسمت، از منافع مورد معامله را نم،صورت وقوع معلق

یت هر عقدی است که فاقد رضای مالک و یا دارنده همچنین عدم نفوذ، وضع. دوّم دانست
رسد ظاهر از ارادة طارفین  به نظر م، (.986، ص9318شهیدی،)حق نسبت به مورد عقد باشد

در عقد معلّق این است که قرارداد نسبت به گذشته اثری نداشته باشد بلکه تأثیر من نسبت 
عقاد بیاع    ،بناابراین . ناص دارد به گذشته امری استثنای، و خکف قاعده است که نیاز باه  

در  (.38، ص6، ج9319صافای،،  )موردعلیاه باه باار ما،    اثر خود را از زمان تحقق معلاق  معلق
-دلیل، بر عدم نفوذ معامکت فروشنده وجود ندارد و منتقل علیهنتیجه، قبل از وقوع معلق

مّا چون حق خریدار بیاع  گردد امند م،الیه معاملة دوّم، از منافع و نمائات مورد معامله بهره
معلق نسبت به مورد معامله، مقدّم و سابق بر معامکت مزباور ایجااد شاده اسات، چناین      

علیه، معاامکت ماذکور در   معامکت، باعث زوال حق مزبور نشده و در صورت تحقق معلق
 .برابر او قابل استناد نخواهد بود

بودن معامکت مزبور، در « نادغیر قابل است»حاصل سخن من که، در این موارد قول به 
طاور  نفع از تزلزل ملکیت، بیشتر مورد پذیر  است تا این کاه من را باه  برابر شخص ذی

بنابراین، در دوران تزلزل ملکیت، چنین معامکت، در روابط طرفین . مطلق غیر نافذ بدانیم
فااد من خاودداری   توانند به استناد متزلزل بودن ملکیت، از عمل به منافذ بوده و منان نم،

تواناد عاین را در   نفع از تزلزل قابل استناد نباوده و وی ما،  کنند، امّا در برابر شخص ذی
دست هر کس، بیابد مسترد دارد، چراکه حق وی نسبت به عین، مقدّم بر معامکت مذکور 

 .تواند موجب زوال حق او گرددایجاد شده و چنین معامکت، نم،
تقد به غیر قابال اساتناد باودن چناین معاامکت، در برابار       در نتیجه، بهتر است که مع
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و دیدگاه کسان، که صحت تصارفات را   (618، صپ، 9318کاتوزیان، )حق باشیمشخص ذی
، قابل پذیر  (44، ص3، ج9318امام،، )دانندمراع، به سقوط حق و یا اجازة صاحب حق م،

نفاع از  د که با حقوق شاخص ذی باشد؛ زیرا باید اختیارات مالک را تا جای، محدود کرنم،
ماناد و  با عدم قابلیت استناد این تصرفات، حق مزبور محفاو  ما،  . تزلزل در تناف، نباشد

 .باشدنیازی به عدم نفوذ مطلق تصرفات، که از ناحیة مالک صورت گرفته است نم،
عین مال از طریق یک، از اعمال حقوق، ناقال عاین باه     اگر در موارد مذکور ،بنابراین

طاور  شخص ثالث، منتقل شود، نقل ملک در معاملة دوّم نیز متزلزل خواهد بود و ماال باه  
البته این انتقاال متزلازل نسابت باه طارفین      . متزلزل به مشتری جدید منتقل خواهد شد

معاملة مذکور الزم خواهد بود و مقتضای لزوم نیز عدم تسلط ناقل بر فسخ این معاامکت  
وابسته به اساتقرار و زوال مالکیات ناقال بار      الیهالکیت منتقلپس استقرار و زوال م. است

 .عین خواهد بود

 ایجاد حق عینى به نفع اشخاص ثالث. 3-2

در بیشتر مصادیق مالکیت متزلزل، ایجاد حق عین، نسبت به مال از قبیل رهان گذاشاتن   
حیح و رغم متزلزل باودن ملکیات، صا   من و یا ایجاد حق ارتفاق به نفع ملک مجاور، عل،

تواند این دسته از معامکت را نادیده نافذ است و در صورت زوال ملکیت، مالک جدید نم،
ایان حکام از کاکم فقهاا در     . بگیرد بلکه ملزم است به مفاد معامکت مذکور عمل نمایاد 

خصوص این مصادیق قابل استنباط است و ایشان به صحت و نفوذ چنین تصرفات، اعتقاد 
و از جملاه در بحاث    (86، ص39ق، ج9484؛ نجفا،،  457، ص8ق، ج9497،، فاضل اصافهان )دارند

اند که اگر به عین مهر، حقّ الزم، همچون رهن تعلّاق  تصرفات زوجه در مهر بیان کرده
ق، 9493عکمه حلّا،،  )گیرد، زوج مخیّر است به صبر تا زمان فک و یا تعجیل با اخذ بدل من

 (.635ق، ص9466الغطا، ؛ کاشف633، ص8ق، ج9493؛ جبع، عامل،، 83، ص3ج
اگر »: کنداین ماده بیان م،. م نیز قابل برداشت است.ق 455الذکر، از ماده عبارت فوق

پس از عقد بیع مشترى تمام یا قسمتى از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد 
ه شرط کسى رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینک

با توجه به این که فسخ معامله نیز مانند کارساز شدن عوامال تزلازل،   . «خکف شده باشد
شود و همچناین اثار   باعث زوال ملکیت مالک فعل، و ایجاد ملکیت برای مالک جدید م،

هر دو نسبت به مینده است و در گذشته اثر ندارند، حکم مادة مذکور از ایان جهات قابال    

�ضاوت



...وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل مالکیت،  15زمستان، 88فصلنامه قضاوت، شماره  

 

97 

موضوع است امّا در مواردی کاه مالاک، از تصارفات منااف، حاق       تسری نسبت به هر دو
منع شده است از جملاه در مالکیات مشاتری بار مبیاع       نفع از تزلزل ملکیتاشخاص ذی

شرط، و مالکیت مشتری بر مال موضوع حق شفعه، حکم ماده مذکور قابل اجرا نیسات و  
ل مناف، بودن من با حقوق ایجاد حق عین، برای اشخاص ثالث نسبت به این اموال، به دلی

نفع از تزلزل ملکیت از جمله بایع ذوالخیار و یا شفیع، به استناد قاعده الضرر اشخاص ذی
طور کاه برخا، از فقهاا نیاز بیاان      منع شده است؛ زیرا به عنوان مثال در بیع شرط همان

ت برای اند، اگر مبیع در رهن شخص دیگری قرار گیرد این امر موجب ایجاد حق ثابداشته
گردد که وی بتواند در صورت عدم تأدیه دین از طرف راهان، از  شده و موجب م،مرتهن 

طریق بیع عین مرهونه طلب خود را از ثمن من استیفا نماید و این امر با بقای حاق خیاار   
منافات دارد، چراکه مراد از خیار بایع، استدرا  مبیع با فسخ بیع است که در صورت رهان  

تواند ملکیت خود را نسبت به مبیاع  پذیر نخواهد شد و او نم،این امر امکان گذاشته شدن،
به همین علّت است که یک، از فقها، رهان   (.83، ص6ق، ج9481محقق کرک،، )استدرا  کند

نافاذ  یا هر دوی منان حق خیار است غیر عین توسط مشتری را در مواردی که برای بایع و
ق، 9388شیخ طوس،، )شودتصرفات، باعث ابطال حق خیار بایع م،داند، چراکه نفوذ چنین م،

 (.699، ص6ج
در رابطه با مصادیق اخیر تزلزل ملکیت، عکوه بر رهن قارار دادن ماال، ایجااد حاق     
ارتفاق به نفع ملک مجاور از دیگر موارد ایجاد حق عین، به نفع ثالث است که باا حقاوق   

گونه معاامکت مناع شاده اسات؛     مالک، از این نفع از تزلزل منافات داشته واشخاص ذی
او قادر نخواهد بود  چراکه هرگاه مالکیت زایل شود و مال در تملّک مالک جدید قرار گیرد

استدرا  نمایاد  ( زمان، که حق او نسبت به من ایجاد شده است)مال را در وضعیت سابق 
گردد و این امار مناافى    ز مىبلکه به صورت ناقص و با حق ارتفاق غیر بر من، مال به او با

باشد، مگر من که حق ارتفاق با قید حقوق اشخاص مذکور، به شخص ثالث با حق وی م،
 (.759، ص9، ج9318امام،، )واگذار گردد

الزم به ذکر است که در موارد اخیر به دلیل این که معامکت ماذکور از طارف مالاک    
در نتیجه، طرفین . داد نافذ خواهد بودصادر شده است، صحیح بوده و در رابطة طرفین قرار

توانند به بهانة متزلزل بودن ملکیت و یا تعلق حقوق اشخاص ثالث نسابت باه   معامله نم،
امّا این امر موجب نخواهد شد تاا طارفین بتوانناد در    . این اموال، مفاد من را نادیده بگیرند

رغم نفوذ ناد کنند، بلکه عل،نفع از تزلزل ملکیت نیز به این معامکت استبرابر اشخاص ذی
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این معامکت در روابط بین طرفین معامله، در برابر اشخاص مذکور قابل استناد نبوده و بنا 
تواند باعث زوال حقوق منان گردد، چون حقوق منان قبل از معامکت به قاعدة الضرر، نم،

 .مذکور ایجاد شده و مقدّم بر من است
االجرا و معتبر است و طرفین ملازم  ابطة طرفین من الزمبنابراین، چنین قراردادی در ر

نفع از تزلزل ملکیت، به مثابه عقد باطل، به اجرای مفاد من هستند امّا در برابر شخص ذی
 .الیه مسترد داردتواند عین را از منتقلنفع بدون توجه به من م،است که شخص ذی

 انتقال منافع -3-3

یت بر عین، منافع نیز متعلّق به مالک است و مطابق قاعدة در مالکیت متزلزل به تبع مالک
تواند هر نوع تصرف، که بخواهد نسبت باه مناافع انجاام دهاد، از قبیال      سلطنت، وی م،

امّاا باا   . انتقال منافع از طریق عقد اجاره، عقد صلح و یا ایجاد حق انتفاع به نفاع دیگاری  
مالکیت مالک بر عین و به تبع من منافع توجه به این که در مالکیت متزلزل احتمال زوال 
شود که تصرفات ناقال منفعات توساط    خارج از ارادة او وجود دارد، این پرسش مطرح م،

 مالک در صورت زوال ملکیت وی چه وضعیت، خواهد داشت؟
در پاسخ به پرسش مذکور، مانند موارد قبل الزم است که بین دو مورد قائل به تفکیک 

ها ت بودن وضعیت این معامکت در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل، منشد و به دلیل متفاو
 :را در دو گروه مجزا مورد بررس، قرار داد

رغم متزلزل بودن ملکیتش محدودیت، در انواع تصرفات نسبت مواردی که مالک عل، -9
طوری که حتّ، تصرفات ناقل عین نیز معتبر بوده و در حکم تلاف  به مال خود ندارد به

نفع از تزلزل نیز حق تعرّض به این معاامکت  در نتیجه، شخص ذی. شودمحسوب م،
از جمله این موارد، مالکیت زوجه بر مهر، مالکیت ملتقط بر لقطاه و مالکیات   . را ندارد
در این موارد، مطابق قاعاده، مالاک مجااز در اناواع     . منه بر بدل حیلوله استمغصوب

عت در مال خود است و در صاورت زوال مالکیات   تصرفات از جمله تصرفات ناقل منف
شود امّا وی نسبت به عین، هرچند به تبع من مالکیت وی نسبت به منافع نیز زایل م،
مستند . باشندتصرفات وی از قبیل اجاره صحیح است و طرفین ملزم به اجرای من م،

اره داده هرگاه مشاترى مبیاع را اجا   »: داردم است که مقرر م،.ق 454این بحث ماده 
زوال ملکیت در نتیجة فساخ و تزلازل   . «...شود باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نم،

در هار دو  . ملکیت، اثر یکسان، دارد و در صورت وقوع، اثر هر دو نسبت به مینده است
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بناابراین، اگار در تزلازل    . مورد قبل از زوال ملکیت، منافع متعلق به مالک فعل، است
م زوال .ق 454طور که مااده  ت، از قبیل انتقال منافع بکند، همانملکیت، مالک تصرفا

ملکیت به دلیل فسخ عقد بیع را باعث بطکن عقد اجاره منعقده توسط مشتری ندانسته 
گوناه تصارفات از جملاه اجااره     است، در این مورد نیز زوال ملکیت باعث بطکن ایان 

یز قابل استنباط است که زوال صحت تصرفات مزبور از ککم برخ، فقها ن. نخواهد شد
فاضل اصافهان،،  )اندملکیت مالک را باعث بطکن و یا عدم نفوذ چنین تصرفات، ندانسته

م .ق 418عکوه بر موارد مذکور، ماده  (.86، ص39ق، ج9484؛ نجف،، 457، ص8ق ، ج9497
حاال   نیز انتقال عین به دیگری را باعث بطکن عقد اجاره ندانسته است و اجاره را باه 

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شاود  »: در این ماده ممده است. داندخود باق، م،
در این ماده خروج عین از ملکیت موجر هیچ تأثیری . «...اجاره به حال خود باق، است 

-پس ما، . باشددر عقد اجاره ندارد و مالک جدید کماکان ملزم به اجرای مفاد من م،

م، عمل به .ق 418و  454رد، مقتضای وحدت مک  با مواد توان گفت که در این موا
در عقود و همچنین توجاه باه حقاوق و مناافع      اصار لارلزوملولاصار لارصح عمومات 

طرف قرارداد با مالک و عین، بودن حق وی در برابر اشخاص ثالاث، صاحت و نفاوذ    
ن علات  باه همای  . چنین تصرفات، حت، بعد از زوال ملکیت مالک نسبت به عین است

است که برخ، از حقوقدانان در صورت اجارة عین مهر توسط زوجه، زوج را ملازم باه   
 (.155، ص6، ج9388حائری شاهباغ، )انددانستهانتظار تا پایان مدّت اجاره 

نفع از تزلزل ملکیات ممناوع   مواردی که مالک، از تصرفات مناف، حقوق اشخاص ذی -6
در این موارد، انتقال منافع از جمله عقد اجاره . ،است، مانند مالکیت خریدار مبیع شرط

که مقتضای من نقل منفعت به مستأجر برای مدّت معلوم است، باا خیاار باایع منااف،     
است؛ چراکه اقتضای خیار بایع این است که او متمکن از فسخ عقد و استرداد مبیع در 

لّت، قول به صاحت  به همین ع (.983، ص6ق، ج9481محقق کرک،، )تمام مدّت خیار باشد
چنین تصرفات، ممتنع اعکم شده و این تصرفات را مانناد معاامکت فضاول، در نظار     

م در ایان  .ق 588در حقاوق ایاران مااده     (.985، ص6ق، ج9481محقق کرکا،،  )گیرندم،
تواناد مبیاع را   در بیع شرط مشترى ما، »: داردخصوص قابل استناد است که مقرر م،

ار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافى با خیار بایع باشد بایاد  براى مدتى که بایع حق خی
به وسیله جعل خیار یا نحو من حق بایع را محفو  دارد و اال اجاره تا حدى که منافى با 
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در خصوص مالکیت خریدار مبیع موضوع حق شافعه  . «حق بایع باشد باطل خواهد بود
 897شده است امّا به موجب مااده  نیز هرچند مالک از تصرفات مناف، حق شفیع منع ن

در ایان مااده   . گاردد م، شفیع با اعمال حق شفعه موجب بطکن تصرفات مالک م،.ق
ای را که مشاتری قبال از من و بعاد از عقاد بیاع      اخذ به شفعه هر معامله»: ممده است

رغم این که قانونگاذار در ماواد   عل،. «نمایدنسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل م،
-طور که حقوقدانان نیز بیان داشتهکور این معامکت را باطل دانسته است امّا همانمذ

اند، چنین معامکت، غیر نافذ است و صرفاً در صورت رد من توسط مالک جدید، بطکن 
، ت، 9، ج9388؛ کاتوزیاان،  759، ص9، ج9318اماام،،  )شاود بر ایان معاامکت عاارض ما،    

رسد در این موارد، انتقال مناافع تاا   به نظر م، (.388، ص9319؛ جعفری لنگارودی،  381ص
و حکم به عدم نفاوذ یاا   ( 355، صج، 9388کاتوزیان، )زمان بقای ملکیت مالک نافذ است

البتاه در ماوارد اخیار    . بطکن چنین تصرفات، مربوط به زمان بعد از زوال ملکیت است
نفع از تزلزل، اقدام یتواند با قید تزلزل مالکیت خود و حفظ حقوق اشخاص ذمالک م،

به انتقال منافع عین به اشخاص ثالث کرده و مدّت انتقال منافع را محادود باه زماان    
تواناد در برابار   الیاه نما،  بنابراین، بعد از زوال ملکیت ناقل، منتقل. مالکیت خود نماید

 مالک جدید به این معامکت استناد کند؛ چراکه معامکت مذکور تا زمان بقای مالکیت
قانونگذار نیاز در مااده   . ناقل معتبر بوده و توافق طرفین نیز بر این مبنا واقع شده است

تواند باا  م، جعل خیار توسط مالک را از جمله طرق، دانسته است که مالک م،.ق 588
انجام من، حق ذوالخیار را محفو  دارد و همزمان بتواند حق خود نسبت به منافع را به 

ر این صورت، انتقال منافع منافات، با حقوق اشخاص ثالث نادارد  د. دیگری انتقال دهد
 .گرددو حقوق این اشخاص نیز به نحو مطلوب، تأمین م،

توان گفت که تصرفات ناقل منفعت، در تمام مصادیق مالکیت متزلزل در در نتیجه، م،
ادیق دوران تزلزل یعن، تا زمان بقای ملکیت مالک صحیح و نافذ است امّا در برخا، مصا  

شاود، بارای   نفع از تزلازل محساوب ما،   که چنین تصرفات، مناف، با حقوق اشخاص ذی
ممانعت از ورود ضرر به این اشخاص که در صورت زوال ملکیت متزلزل، مالک جدید عین 

 .شوند، معامکت مذکور در برابر این اشخاص غیر قابل استناد استمحسوب م،
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 نتیجه

تصرفات حقوق، مالک در دوران تزلازل نافاذ و معتبار اسات و     به عنوان یک اصل اولیه، 
امّا در برخ، . صرف وجود تزلزل در ملکیت، منافات، با صحت و نفوذ تصرفات مذکور ندارد

-از مصادیق مالکیت متزلزل، مالک از برخ، تصرفات که مکزمه با زوال حق شخص ذی

در واقاع، اینجاا   . منع شاده اسات  نفع از تزلزل ملکیت و در نتیجه، ورود ضرر به وی دارد 
بناابراین، الزم  . میاد پیش م،« الضرر»و قاعده « تسلیط»است که تکق، و تصادم قاعدة 

که هام باه مقتضاای تسالیط     است که تا حد امکان بین این دو قاعده جمع شود، طوری 
 .نفع از تزلزل نشودمالک عمل شود و هم ضرری متوجه اشخاص ذی

در عقود،  ارلزوماصار لو همچنین  ارصح اصار لاموال خود،  مقتضای سلطنت مالک بر

صحت و نفوذ چنین تصرفات، است و عدم نفوذ و یا بطکن این تصرفات با اصول و قواعد 
رسد، چون تصرفات مزبور از جانب مالک صورت گرفته و دلیل، حقوق، سازگار به نظر نم،

با این حال، در برخ، از مصاادیق  . باشدبر عدم نفوذ و یا بطکن این معامکت موجود نم،
. نفع از تزلزل داردمالکیت متزلزل، نفوذ این تصرفات مکزمه با ورود ضرر به اشخاص ذی

ای اندیشید پس برای حفظ حقوق این اشخاص و جلوگیری از ورود ضرر به منان باید چاره
 .أمین گرددکه هم منطبق با قواعد و اصول حقوق، باشد و هم حقوق این اشخاص ت

ممکن است پیشنهاد گردد که برای جلوگیری از ورود ضرر به ایان افاراد، حاق فساخ     
معامکت مذکور به منان داده شود تا از این طریق بتوانند عین مال را در حد کمال مساترد  

اختیااری اسات کاه قاانون باه       امّا نباید از نظر دور داشت که حق فسخ هر معامله،. دارند
مله اعطا کرده است و صرف وجود حق، در مال کس، موجاب ایجااد حاق    طرفین من معا

غیار قابال   ». گرددفسخ برای وی نسبت به معامکت انجام شده در خصوص من مال نم،
-نفع از تزلزل ملکیت، مناساب شدن تصرفات حقوق، مذکور در برابر اشخاص ذی« استناد

-اصةار للکند و هام دامناة   ،ترین راه حل، است که هم حقوق اشخاص مذکور را تأمین م

شود، بدین صورت کاه تصارفات ماذکور در رابطاه باین      در عقود کمتر محدود م، ارلزوم

تواند عامل موجّه، برای شانه خال، کاردن  طرفین قرارداد معتبر بوده و تزلزل ملکیت نم،
 ای اسات در از عمل به تعهدات ناش، از این اعمال حقوق، باشد، بلکه تزلزل ملکیت حربه

نفع از تزلزل و اثر من غیر قابل استناد کردن اعمال حقوق، انجاام شاده   اختیار شخص ذی
باا غیار قابال اساتناد     . در برابر این افراد است نه در برابر سایر اشخاص از جمله متعاقدین
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نفع از تزلزل، حق وی محفو  مانده و همچنان شدن تصرفات مذکور در برابر اشخاص ذی
یافته، عین را در دست هار  گونه اعتنای، به اعمال حقوق، انجامون هیچقادر خواهد بود بد

 .کس، بیابد مسترد دارد
نفاع از  رسد که برای تشخیص حکم باید به نوع حاق شاخص ذی  بنابراین، به نظر م،
چنانچه، حق مزبور ارتباط و پیوندی ناگسستن، با عین داشته و . تزلزل ملکیت توجه داشت

نفاع  با از بین رفتن من داشته باشد، به جهت این که حق شاخص ذی انتقال عین مکزمه 
مقدّم بر این معامکت ایجاد شده است، معامکت مذکور در برابر وی قابلیت استناد نخواهد 

همچنین در مواردی ارادة طرفین بر این مبنا استوار بوده است که عین مال بارای  . داشت
رط طرفین، مالاک را از تصارفات مضار باه ایان      در این موارد مفاد ش. استرداد حفظ شود
خواهد امکان از جمله در بیع شرط، فرض بر این است که فروشنده م،. داردمقصود باز م،

دست یافتن به عین مبیع برای او محفو  بماند و همین خواسته، قلمرو اختیاار خریادار را   
یوند خورده و باه هماین   بنابراین، در این موارد، حق شخص به عین مال پ. کندمحدود م،

این موارد خکف قاعده است و دلیل، بر تساری  . علت تصرفات مناف، حق منع شده است
. حکم مصرّح در این موارد استثنای، به سایر موارد و مصادیق مالکیت متزلزل وجود نادارد 
اصل و قاعده در مالکیت متزلزل، صحت و نفوذ تصرفات انجام شده توسط مالک اسات و  

نفع از تزلزل با عین ماال ارتبااط ناگسساتن،    در موارد استثنای، که حق شخص ذیصرفاً 
گردد، چناین تصارفات، در برابار    نفع م،دارد و انتقال عین موجب ورود ضرر به حقوق ذی

 .وی غیر قابل استناد است
نفع، حق خود را اسقاط نماید یا به هر دلیل، حق وی چنانچه در این موارد شخص ذی

دهد بدون این که نیاازی  د، معامکت انجام شده به حیات حقوق، خود ادامه م،ساقط گرد
نفع در مقام اعمال حق خود برمید، عین مال را در دسات  امّا چنانچه ذی. به تنفیذ من باشد

در این صورت، در فاصله بین وقوع عقد تاا زماان اساترداد    . داردهر کس، بیابد مسترد م،
الیاه خواهاد باود و ناقال     فع و نمائات مال متعلق به منتقلنفع، مناعین توسط شخص ذی

المثل ایام تصرف را از وی مطالبه کند، چون در رابطة من دو، قرارداد نافذ و تواند اجرتنم،
همچنین اگار  . الیه به استناد قرارداد معتبری در عین تصرف کرده استمعتبر بوده و منتقل

و  376ماده  6د و عین را مسترد دارد، به استناد بند الیه رجوع نماینفع به منتقلشخص ذی
الیه عالم به وجاود  الیه برگرداند و چنانچه منتقلم، ناقل باید ثمن را به منتقل.ق 319ماده 
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رغم من حاضر به معامله شده باشد، از بابت خسارات وارده نفع بوده و عل،حق شخص ذی
کارده  « اقادام »لم به موضوع، به ضرر خاود  تواند به ناقل رجوع کند، چون با وجود عنم،
نفع از تزلزل ملکیت باشد، عکوه بر ثمان، از  امّا اگر جاهل به وجود حق شخص ذی. است

 .بابت خسارات وارده نیز حق رجوع به طرف قرارداد خود را خواهد داشت
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Abstract: 
In Instable Ownership such as the ownership of customer in property 
in "Shofa" Right and the ownership of wife to the "Mahr" because of 
existence of third parties rights in the property, there is often the 
possibility of breaking up the owners relationship to the property 
regardless to the owners will. If the owner of this property in the 
period of instability of ownership, regardless to the third parties rights 
in the property, do the legal actions in property such as the 
transferring of property, there owner, contracting party and the 
beneficiary third party of instable ownership would be directly 
affected by these actions. The studies indicate that generally, such 
actions are valid, but in some cases the actions against the 
beneficiary parties of instability, are not enforceable and they could 
so apply their rights to the same property regardless of the actions 
done. However, in relationship of owner and contracting party there 
are no reasons for being invalid or nullity of such acts. Because of not 
allocating the independent research on the instable ownership in 
Iranian legal system and Islamic jurisprudence, therefore this article 
tries, by studying the diverse juridical aspects and legal doctrines, to 
study the legal status of mentioned acts in the time of instability in 
ownership, and to extract the general rule by using of induction.   

Key words: Instable Ownership, Legal Acts, Transferring the Object, 
Transferring the Benefits. 
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