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 حقوق اموال

 بخشی از علم حقوق که رابطه ی اشخاص و اموال را تعیین می کند

 مجموعه مقررات و قواعد حاکم بر رابطه اشخاص و اموال

 
سه عنصر شخص، مال و رابطه بین آن دووجود   

 



 حقوق مالی حقوق اموال تفاوت



 تعریف مال

 چیز
Thing 

 شیء
Object 

 مال
Property 

 مال چیزی است که رافع نیاز بوده و محدود باشد

داردمال چیزی است که ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد   

مال چیزی است که اشخاص متعارف جامعه در ازای اکتساب و داشتن آن  
 هزینه می کنند



 اقسام مال

1 
 (Tangible) مادی

 (Intangible)غیر مادی 
 فکری

 فکری غیر

2 
 مثلی

 .م .ق 329و 311، 950مواد  قیمی

 عین

 منفعت
 4 .م. ق 460و350، 338مواد  (منفعت ازعینجدایی امکان )

5 
 منقول

 غیر منقول
 .م. ق 19و 12، 11مواد 

 

 

 مصرفی

 غیر مصرفی
 3 .م. ق 637و  471، 46مواد 



 اقسام عین و منفعت

 اقسام عین

 منفعتاقسام 

 .م. ق 402ماده  (شخصییا مشخص )عین معیّن 

 .م. ق 351و  350مواد  (کلّی فی الذّمه)کلّی عین 

 .م. ق 402و  351مواد  (کلّیدر حکم )معیّن در کلّی عین 

 (متصله)متصل 

 (منفصله)منفصل 

 اوصاف یا کیفیت افزایش دهنده ارزش عین

 حاصل قابل تفکیک از عین
 .م. ق 786و  287مواد 



 اقسام منقول و غیر منقول

 منقول  

 غیر منقول

 مادیمنقول ( 1

 منقول حکمی( 2

 منقول ذاتیغیر ( 1

 عرضیمنقول غیر ( 2

منقول حکمیغیر ( 3  

منقول تبعیغیر ( 4  

 .م. ق 22و  21، 19مواد 

 .م. ق 20ماده 

 .م. ق 13ماده 

 .م. ق 16و  15، 14،  13مواد 

 .م. ق 17ماده 

 .م. ق 18ماده 



 حقوق مالی

 حق

 مالی

 غیر مالی

 عینی

 دینی

 رابطه میان شخص یا اشخاص و مال

 رابطه میان اشخاص در خصوص مال

 رابطه دارایی و حقوق مالی

 رابطه حق و اذن

.م. ق 120ماده   



 اقسام حقوق مالی

.م. ق 29ماده   

 حق مالکیت

 حق انتفاع

 حق ارتفاق

 حق شفعه

 حق تحجیر

 حق عینی تبعی



 حق مالکیت

 تعریف

 اوصاف

 دوام

 اطالق

 انحصار

.ا. ق 40و اصل . م. ق  30ماده   
 تصرف

 حقوقی

 مادی

.م. ق 31ماده   

.م. ق 486ماده   



 حق مالکیت

 محدوده
 تبعیّت نتایج و محصول از عین

 تبعیّت فضا و عمق از عین

 محدودیت ناشی از مجاورت

.م. ق 34و 33، 32مواد   

.م. ق 39و  38مواد   

.م. ق 133و  132مواد   سوء استفاده از حق 

 محدودیت ناشی از اشاعه

 تعریف اشاعه

 اقسام اشاعه
(قهری) ارادیغیر   

(مدنی،تجاری)ارادی   

در معینو کلی اشاعه تفاوت   

 امکان تصرف حقوقی و منع تصرف مادی در مال مشاع

 18توضیح در اسالید مشاع       اداره مال 

.م. ق 350ماده   



 حق مالکیت

. م. ق 140ماده  (اسباب تملّک)ایجاد مالکیت   

اشیای مباحهموات و احیای اراضی . 1  

 عقود و تعهدات. 2

اخذ به شفعه.3  

ارث. 4  



 حق مالکیت

: آن مال مباح و حیازت   

 مالقسام ا
 از حیث داشتن مالک 

 مال دارای مالک

(مباح)مال بدون مالک   
.م. ق 27ماده   

 ذاتی

 عرضی

(لقطه)مجهول المالک   

المالکمعلوم   

 اشیاء گم شده

 حیوانات ضالّه

 . م. ق 26و  25، 24مواد 
 .ا. ق 45و اصل  

 اموال خصوصی

 . م. ق 26ماده دولتی              اموال 

 .م. ق 26و  25، 24مواد عمومی           اموال 

.م. ق 28ماده   

.م. ق 180و  179، 174، 173، 160، 146، 142، 141، 16مواد  حیازت  ضرورت وجود قصد تملّک در عمل حیازت 



 حق مالکیت

مالکیت زوال  

 عدم زوال در نتیجه گذشت زمان

(مالکیتحق دوام )  

 عدم زوال در نتیجه معطل ماندن

 انتقال مالکیت به معنای زوال نیست

 انتقال ارادی

 انتقال قهری

 دو اراده

 یک اراده

 عقد

 اعراض



 حق مالکیت

 اماره اشتراک مال

(قاعده ید)تصرف  اماره مالکیت .م. ق 37و  36، 35مواد    

. م. ق 109ماده   

 اداره مال مشترک

 تصرف در مال مشترک

.م. ق 576و  116، 115، 114، 113مواد   

.م. ق 134و 120، 119، 118مواد   



 حق انتفاع

.م. ق 40ماده  تعریف  

 از حیث مدت اقسام

 عمر یک شخص

 مدت معین

 بدون مدت

 عمری

 رقبی

 حبس مطلق

.م. ق 41ماده   

.م. ق 42ماده   

.م. ق 44ماده   

.م. ق 43ماده  حق انتفاع به منظور سکونت سکنی  



 حق انتفاع

 شرایط

 وجود منتفع حین ایجاد حق

 غیر مصرفی بودن مال موضوع حق

 قبض مال موضوع حق

.م. ق 45ماده   

.م. ق 46ماده   

.م. ق 47ماده   



 حق انتفاع

 احکام

 زوال

 امانی بودن ید منتفع

 لزوم هزینه کرد مالک

 امکان انتقال مال موضوع حق

 لزوم رعایت شرایط عقد یا عرف

.م. ق 52و  50، 48مواد   

.م. ق 49ماده   

.م. ق 53ماده   

.م. ق 54ماده   

 انقضای مدت

 تلف شدن مال موضوع حق
.م. ق 51ماده   



(قسمی از حق انتفاع)وقف   

.م. ق 55ماده  تعریف  

 شرایط

 انعقاد قرارداد

 قبض مال موقوف

 غیر مصرفی بودن مال موقوف

 مالک بودن واقف

 اهلیت داشتن واقف

 وجود موقوف علیه حین عقد

 معلوم بودن مال موقوف

.م. ق 74و  73، 72مواد  ذی نفع نبودن واقف  

. م. ق 71ماده   

.م. ق 70و  69مواد   

.م. ق 65و  64و مواد . م. ق 57ماده   

.م. ق 58ماده   

.م. ق 67و  63، 62، 60، 59مواد   

.م. ق 56ماده   



(قسمی از حق انتفاع)وقف   

 تولیت وقف اداره وقف

 طبق نظر واقف یا حاکم اسالمی

 امکان حضور ناظر

 عدم امکان تفویض تولیت

.م. ق 78ماده   

.م. ق 83ماده   



(قسمی از حق انتفاع)وقف   

 احکام

 لزوم وقف

 عدم امکان فروش مال موقوف

.م. ق 61ماده   

.م. ق 90و  89، 88ماده   



 حق ارتفاق

.م. ق 93ماده  تعریف  

 احکام

 عدم جلوگیری از اعمال حق ارتفاق

. م. ق 107و  98، 97، 95مواد   

 هزینه هر حقی برای ذی حق
.م. ق 105و  100مواد   

 بقای حق با انتقال ملک
.م. ق 102ماده   




