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مقدمه
از مباحث مهم مربوط به مالكیت ،اسباب ایجـاد و زوال آن اسـت .در حقـوق خيوصـی ایـران و
فرانسه نظر به اهمیت اسباب ایجاد مالكیت ،مباحث گستردهای به آن اختياص داده ش ه است؛
ازجمله قانون م نی ایران کتاب دوم از جل اول که مهمترین قسـمت قـانون مـ نی بـوده و بـه
اسباب تملک اختياص یافته است(1ع ل ،1939 ،ص .)31بااینحال ،روی دیگر اسـباب تملـک،
اسباب زوال مالكیت است که متأسفانه چـه در فقـه و حقـوق ایـران و چـه در حقـوق فرانسـه،
آنگونه که بای به آن پرداخته نش ه است.
ازجمله اسباب زوال مالكیت که راجع به آن نیاز به ارائة نظریـة عمـومی وجـود دارد ،بحـث
اعراض است .در حقوق ایران و فرانسه ،اعراض ،ایقاعی است که باعث ازالة مالكیت مالک بر مـال
ش ه ،سبب میشود مال اعراض ش ه به دایرۀ اموال عمومی (به معنی عـام کلمـه) بـازگردد و در
صورت داشتن ارزش ،افراد جامعه در چـارچوب قـوانین ،امكـان تملـک دوبـارۀ آن را بـهوسـیلة
حیازت یا احیا پی ا کنن .
این مقاله در پی آن است تا به نحو تطبیقی اعراض را از یک سو در فقه و حقوق ایـران و از
سوی دیگر در حقوق فرانسه بررسی نمای تا به غنای ادبیات حقوقی راجـع بـه حقـوق امـوال و
مالكیت که جزء بخشهای مغفول حقوق م نی است ،افزوده شود .بر همین اساس و به ترتیب با
معنا و جایگاه اعراض آشنا می شویم و پـس از بررسـی ماهیـت اعـراض و تمییـز آن از مفـاهیم
مشابه ،آثار و احكام آن را بررسی خواهیم کرد:

واژهشناسی و معنای حقوقی اعراض
اعراض در لغت عرب ،از ریشة «ع ر ض» گرفته ش ه است .البته از این ریشه برای بیـان معـانی
مختلفی استفاده می شود ،لكن در خيوص اعراض فقهی دو معنا بیشتر قابل توجه است؛ نخست
روی گردان ن و ترک کردن ،و دوم اظهار و ابـراز کـردن (ر.ک .فراهیـ ی1110 ،ق ،ص 131بـه
بع ؛ فیومی ،بیتا  ،ص 101به بع ؛ طریحی1111 ،ق ،ج ،1ص 111به بع ؛ ابن منظور1111،ق،
ج ،3ص 118به بع ) .گویی مالک با اعراض از مال خود ،آن را «ترک» میکنـ و در «معـرض»
تير دیگران میگذارد .لغتنامههای معتبر فارسی نیز در بیـان مفهـوم اعـراض همـان معـانی
لغتنامههای عربی را آوردهان (دهخ ا ،بیتا ،ذیل واژۀ اعراض).

 .1باوجود مفيل بودن کتاب دوم ،باز هم مرحوم ع ل ،از نویسن گان قانون مـ نی ،مـیگویـ  :مـادۀ  110در بیـان
اسباب تملک انحياری نیست (ع ل ،1939،ص.)31
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در حقوق کنونی فرانسه بـرای اعـراض معمـواز از عنـاوین  Renonciation ، Délaissmentو
 Abandonmentاستفاده می شود ،ولی پیش از انقالب فرانسه ،وقتی مالكی از زمین خود به قي
رهایی از هزینههای آن بـهخيـوص مالیـات اعـراض مـیکـرد ،از اصـطال Déguerpissement
استفاده میش ( ،)Planiol, 1952, p.52اما واژهای که امروزه در حوزۀ حقـوق امـوال و مالكیـت
شایع است Abandonment ،میباش .
در فقه و حقوق ،اعراض هم معنای عام دارد و هم معنای خاص که البته از معنای لغـوی آن
دور نیفتاده است .در معنای عام به مفهوم روی برگردان ن و ترک گفـتن بـهکـار مـیرود؛ بـرای
مثال ،سخن از اعراض از وطن گفته میشود یا اعراض از حق و مانن آن ،ولی در معنـای خـاص
فقهی و حقوقی که مورد نظر این مقاله می باش  ،عبارت است از اینكه مالک از مـال متعلـق بـه
خود صر نظر کن  ،با این نیت که رابطة مالكانه او بـا مـال قطـع شـود (مغنیـه1111 ،ق ،ج،1
ص901؛ کاتوزیان ،1938 ،ص )81و توجهی به وضعیت مال بع از ترک آن ن اشته باش .
در حقوق فرانسه هم اعراض به معنای عام ترک کردن ،نادیـ ه گـرفتن و ماننـ آن اسـت و
به خيوص در حوزه های حقوق اموال و مالكیت ،حقوق خانواده و حقوق دریایی کاربرد دارد کـه
بسته به مورد ،موضوعش فرق میکن  .اعراض در حقوق اموال و مالكیت فرانسه ،عبارت اسـت از
اینكه مالک عام زا حق عینی خود نظیر حق مالكیـت یـا حـق ارتفـاق بـر مـالی را سـاق کنـ
( .)Planiol, 1952, p.52; Guillien, 2001, p.1

اسباب زوال مالکیت و جایگاه اعراض در آن
همانطور که پیشتر آم  ،در فقه و حقوق ایران آنطور که بایسته اسـت نظریـة عمـومی بـرای
زوال مالكیت ،ساخته و پرداخته نش ه است و برای مثال دربارۀ اعراض بـهعنـوان یـک ميـ اق
مهم در این خيوص ،فقها در طول تاریخ فقه ،تنها به صورت پراکن ه به مباحث مربـوط بـه آن
پرداختهان (ر.ک .محقق دامـاد  ،1913،ص 11و11؛ حقیقـتپـور ،1931 ،ص .)111در حقـوق
ایران هم چنین بوده است و قانون م نی ،تنها در مادۀ  138به اجمال بـه آن پرداختـه و از ایـن
ماده صرفاز چنین بر میآی که اعراض موجب زوال مالكیت است.
در حقوق فرانسه معمواز گفته می شود اسباب زوالِ ( )Extinctionمالكیت یا مطلق است یـا
نسبی .در دستة نخست به علت ازبین رفتن متعلق مالكیت ،مالكیت زوال مییاب و دیگـر بـرای
کسی حق مالكیتی باقی نمیمان ؛ برای مثال ،مال تلف می شود یا از سوی قانونْ خارج از حـوزۀ
معامالت قرار میگیرد یا اینكه در اثر تيویب قوانین ج ی  ،مشـروبات الكلـی مالیـت خـود را از
دست میدهن و نامشروع اعالم میگردن  .اما در دسته دوم گرچه مالكیـت فـرد زوال مـییابـ ،
مالكیت برای دیگری برقرار میشود؛ برای نمونه ،مالی فروخته میشـود یـا مـرور زمـان مملـک
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باعث ایجاد مالكیت بـرای متيـر مـیشـود (.)Colin, 1934, p.940; Aubry, 1961, p. 521
برخی دیگر نیز تيریح کرده ان که حق اخـراج از ملكیـت (کـه از حقـوق و امتیـازات سـهگانـة
مالكیت است) گاهی از طریق اعمال فیزیكی صورت میپذیرد مانن اتال مال از سوی مالـک و
گاهی از طریق عمل حقوقی .اگر حق اخراج از مالكیت به صورت عمل حقوقی باش  ،گاهی عقـ
است ،مانن بیع و فروش مال ،و گاهی ایقاع ،مثل اعراض (.)Terré, 2006, p.126
در حقوق ایران اگر از زاویـة مـال بـه اسـباب زوال مالكیـت بنگـریم ،همـان تقسـیمبنـ ی
فرانسویان قابل پذیرش است؛ گرچه ممكن است در ميادیق با حقـوق فرانسـه اخـتال داشـته
باشیم .برای مثال در فقه و حقوق ما مرور زمان مملک وجود ن ارد ،بااینحال بیشک در هـر دو
نظام ،اعراض جزء اعمال حقوقی طرفی است که باعث زوال مالكیت میشود.
به عنوان نتیجة این قسمت بای گفت ،در حقوق فرانسه اعـراض از ميـادیق حـق اخـراج از
ملكیت مالک (مالكیت سه حقِ استعمال ،استثمار و اخراج از مالكیت را به مالک اعطا مـیکنـ )
بوده که از حقوق روم به ارث رسی ه است 1و در فقه و حقوق ما هم مـیتـوان گفـت ،اعـراض از
ميادیق تسل مالک بر مالش است (البته راجع به این امر اختالفاتی وجـود دارد کـه در ادامـه
بحث می شود) و در قانون م نی ما هم زیرمجموعة اطالق مادۀ  90قـانون مـ نی اسـت کـه بـه
مالکِ مال حق همهگونه تير میده که یكی از آنها اعراض از مال است.

بررسی ماهیت حقوقی اعراض
اعراض ،یک عمل حقوقی یک طرفه یـا همـان ایقـاع اسـت (کاتوزیـان ،1983 ،ص)81؛ بـا ایـن
توضیح که فق با ارادۀ مالک محقق میشود .بااینحال اراده (عنير معنوی) کافی نیست ،بلكـه
افزون بر آن به عنير مادی هم نیاز دارد که همانا ترک مال (رفع تير یا ن اشـتن تمایـل بـه
تير دوبارۀ مالِ ازتير خارجش ه) است .ب ینسان با جمع ش ن دو عنير معنـوی و مـادی،
اعراض در معنای حقوقی تحقق مییاب و مالكیت مالک زایل میشود.
بای توجه داشت که اواز عنير معنوی اعراض به دلیل ایقـاع بـودن معمـواز بـا فعـل مـادی
مالک نمود می یاب و نه الزاماز با بیان کالم .دوم اینكه در فقه ،عنير معنوی اعراض تفسیر موسع
ش ه است؛ بهطوری که می توان گفت ،معیار تشخیص آن ،نوعی است ،نه شخيی .به بیان دیگر
برای اینكه حكم گردد آیا فر د از مالی اعراض کرده است یا خیر ،فقها به ظاهر رفتار فـرد توجـه
 .1در مجموعة قوانین ژوستینـین ( ،)Instituteدر کتـاب دوم ،عنـوان دوم ،شـمارۀ  ،13صـریحاز بـه بحـث اعـراض
پرداخته ش ه و بیان ش ه است که با ارادۀ یک طرفیِ مالک اعراض محقق میشود و دیگران میتوانن آن مـال
را تملک نماین .)http://www.histoiredudroit.fr/corpus_iuris_civilis.html, Last visited) 2017/2/6
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کرده ،درنظر می گیرن که آیا شخص عرفاز و عادتاز در چنین وضعیتی از مال اعراض مـیکنـ یـا
خیر؟ برای همین در فرضی که فردی مالش را دزد میبرد ،درواقع از مال قطع امی نكرده است،
بلكه تا م تی امی دارد روزی با دستگیری سارق به مال خود برس و نیز همینگونه است وقتی
فردی مال خود را گم میکن  .ولی زمانی که مال فرد در وس دریا برای سبک شـ ن کشـتی و
نجات از غرق ش ن به آب ریخته میشود ،عرفاز و عادتاز از آن قطع امی میکن و درواقع اعـراض
مــینمای ـ ( 1ازجملــه ر.ک .مكــارم1111 ،ق ،ص139؛ رشــتی1101 ،ق ،ج ،1ص111؛ خــویی،
1118ق ،ج ،18ص118؛ شیرازی1119 ،ق ،ص )131و شای همین امر برای برخی حقوقدانان
چنین تيوری ساخته که برخال نظر قبلی خود (جعفری لنگرودی ،1980،ص  )911بگوینـ ،
اعــراض ایقــاع نیســت (جعفــری لنگــرودی ،1981 ،ص 81و  ،1981ص ،918-913و آن را
بهگونهای تفسیر کردهان که شبیه واقعة حقوقی ش ه است!).
در حقوق فرانسه هم اعراض را ایقـاع مـیداننـ ( )Bergel, 2001, p.88و بـرای تحقـق آن،
عنير معنوی و مادی پیشگفته را ازم میشمارن (.)Terré, 2006, p.388

تمییز اعراض از مفاهیم مشابه
درک صحیح مفه وم حقوقی اعراض ،ج از مستلزم این است که آن را از نهادها و مفـاهیم مشـابه
تمییز دهیم ،زیرا اعراض به دلیل ماهیت خود و همچنین شـباهت بـه اعمـال و وقـایع حقـوقی
دیگر ،این قابلیت را دارد که بهراحتی حقوقدانان را دچار خَل مبحث و شبهه کن :

 .1عدم استفاده یا ترك مال
گر چه ترک مال از ارکان تحقق اعراض است (عنير مادی) ،امـا همـانطـور کـه فقهـا (رشـتی،
1101ق ،ج ،1ص111؛ مغنیه1111 ،ق ،ج ،1ص )908و حقوقدانان فرانسوی ( Terré, 2006,p.
 )388متعرض ش ه ان  ،عنوان ترک مال اعم از اعراض است .به بیان دیگر ،هر ترک مالی اعـراض
نیست ،ولی در هر اعراضی ترک مال وجود دارد .بسیار اتفاق میافت که مالكی مال خود را بنابه
هر دلیلی ترک میکن  ،ولی قي اعراض ن ارد .هماکنون به دو رأی معـرو در حقـوق فرانسـه
که تمایز اعراض را با استفاده نكردن از مال یا ترک آن نشان میدهـ  ،بیـان مـیکنـیم :در رأی
معروفی ،دادگاه به نفع مالک تمبر کمارزشی حكم داد که آن را در دفترخانهای جا گذاشته بـود.
 .1بای توجه داشت چون اعراض ایقاع است ،بحثهای اثباتی مربوط به آن چنـانکـه خـواهیم دیـ  ،دشـوار اسـت؛
برای همین استفاده از معیار نوعی در مورد آن درست بهنظر میرسـ و راه سـوءنیـتهـا و سـوءاسـتفادههـا را
میبن د.
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بااین حال بع ها که این تمبر ارزشمن ش  ،رجوع کرد و خواهان بازپسگیـری آن گردیـ  ،ولـی
دفترخانه ادعای اعراض مالک و سـسس تملـک خـود را داشـت ( .)Terré, 2006, p.388در رأی
دیگری تيریح ش ه است کسی که در مراسم خاکسساری مالی را روی قبر میگذارد ،بـه معنـای
آن نیست که از آن اعراض کرده است و دیگر آن را نمیخواه ( .)Terré, 2006, p.332درواقـع
در این دو پرون ه ،عنير مادی اعراض یعنی ترک مال هست ،ولـی عنيـر معنـوی اسـقاط حـق
مالكیت وجود ن ارد.
پس بهعنوان نتیجه بای گفت ،صر ترک یـک مـال در محلـی یـا اسـتفاده نكـردن از آن،
موجب تحقق اعراض نمی شود ،بلكه اعراض عملی حقوقی است که نیاز بـه ارادۀ انشـایی مالـک
هم دارد .شایان ذکر است ترک مال و رها کردن آن صـر نظـر از اینكـه عنيـر مـادی تحقـق
اعراض است ،میتوان نشانه و کاشف از اراده بر اعراض باش یا دستکم ایـنگونـه فـرض شـود.
برای مثال در برخی موارد بهخيوص اموال مهم و پرکاربرد برای جامعه ،ممكن است قانونگـذار
مالكان را مجبور به استفاده از اموال خود کن و درغیر این صورت این مسئله را دلیل بر اعـراض
مالک از ملک خود قرار ده و مال را تملک یـا مالكیـت ملـک را لغـو نمایـ (در حقـوق ایـران
قانون گذار ازجمله در خيوص اراضـی 1یـا امـوال فكـری 1چنـین کـاری را انجـام داده اسـت).
همچنین ممكن است قانون گذار مراجعه نكردن در مهلت مقرر در قانون را بـرای دریافـت مـال،
اعراض مالک از آن تلقی کن .9
 .1قانون نحوۀ واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ایران ميوب  18شهریور « :1988با توجه بـه
اصول و موازین شرع مق س اسالم مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفری گار بزرگ و بهرهگیـری انسـان
از این مواهب الهی بر اساس کار مفی و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و بهمنظور تشـویق و حمایـت از
کار و کوشش و همكاری افراد در زمینة فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل مان ن بیمورد منابع آب و
خاک ،مقررات ذیل در مورد نحوۀ زمینداری و ترتیب واگذاری و احیا و بهـرهبـرداری از اراضـی تيـویب و بـه
مرحلة اجرا گذاشته میشود ... :د :اراضی بایرـ زمینهائی است که سابقة احیاء دارد ولـی بعلـت اعـراض و عـ م
بهرهبرداری برای م ت  8سال متوالی ب ون عذر موجه متروک مان ه و یا بمان  ...مـادۀ 1ــ عـ م بهـرهبـرداری
متوالی از اراضی دایر بم ت سه سال ب ون عذر موجـه در حكـم اعـراض از آن بـوده و آن قسـمت اراضـی کـه
معطل مان ه باش مشمول احكام راجع باراضی بایر خواه بود».
 .1مادۀ  11قانون ثبت اختراعات ،طر های صنعتی و عالئم تجاری ميوب  3آبان  ...« :1981هر ذینفع که ثابـت
کن که مالک عالمت ثبتش ه شخياز یا بهوسیلة شخيی که از طر او مجاز بوده است  ،آن عالمت را حـ اقل
به م ت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نكرده است  ،مـی توانـ
لغو آن را از دادگاه تقاضا کن  .درصورتی که ثابت شود قوۀ قهریـه مـانع اسـتفاده از عالمـت شـ ه اسـت  ،ثبـت
عالمت لغو نمیشود».
 .9در مادۀ  113قانون ثبت چنین آم ه است« :نسبت بملكی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفتـه باشـ و
بع از معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتوان قیمت اضـافی را بـر اسـاس ارزش منـ رج در اولـین سـن
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 .2اباحۀ عام
گاهی مالک مال خود را (کم یا زیاد) به ع های اباحة عام مینمایـ  ،بـهگونـهای کـه آن عـ ه در
صورت تسل بر مال ،مالک آن بشون  .مثال فقهی آن ریختن پول بر سر عـروس (نثـار العـرس)
است (نجفی1101 ،ق ،ج ،10ص .)10اباحة عام گرچه شبیه به اعـراض اسـت ،ولـی مبتنـی بـر
ارادۀ متفاوتی میباش  .به بیان دیگر در اعراض ،مالک هیچ نظری بـه کسـی کـه بعـ ها مـال را
تملک می کن ن ارد و ارادۀ او صرفاز متمرکز بر نفی مال از خود است ،ولی در اباحة عام برعكس،
مالک قي تملک مال را از سوی افرادی از جمعی مشخص دارد و اشخاصی خارج از آن جمـع،
حق تملک ن ارن  .بر همین اساس بای گفت در اباحـة عـام ،افـراد مالكیـت مـال را مسـتقیماز و
بیواسطه از ناحیة مالک کسب میکنن ؛ درحالی که در اعراض اینگونه نیست.1

 .3اتالف یا تلف شدن
در فرضی که اتال مال یا تلف ش ن آن به ازبین رفتن فیزیكی شیء متعلق مـال منجـر شـود،
مالكیت مالک هم به تبع ازبین رفتن موضوع خود زایل میگردد (برای مثال ،مـادۀ  883قـانون
م نی در بن دوم خود« ،تلف ش ن تمام مال شرکت» را باعث ازبین رفتن شـرکت ذکـر نمـوده
که مي اقی از این قاع ه است) .ولی در اعراض ،پس از اعراضِ مالک باز هم مال موجود اسـت و
قابل تملک از سوی دیگران.
اما مواردی پیش میآی که تلف حكمی است ،نه واقعی .به بیان دیگر به هـر دلیلـی گرچـه
خود شیء متعلق مال موجود است ،ولی رابطة مالكیت به دلیل اینكه دیگر شارع و قـانونگـذار،
آن شیء را مال نمیدان  ،قطع می شود .برای مثال ،صاحبان کاای یک کشتی بـرای جلـوگیری
از غرق ش ن کشتی ،آنها را به دریا بریزن و امی ی به بازگشت ن اشته باشن  .در اینجـا گرچـه
شیء متعلق مال موجود است ،ولی دیگر از لحاظ فقهی و حقوقی مال تلقی نمـیشـود و وصـف
انتقال و سایر هزینههاﻯ قانونی معامله بين وق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصال سن خود را بنمای  .در صـورتیكه
اضافه مساحت در مح ودۀ سن مالكیت بوده و بمجاورین تجاوزﻯ نش ه و درعـینحـال بـین مالـک و خریـ ار
نسبت باضافه مذکور قرارﻯ داده نش ه باش اداره ثبت سـن را اصـال و بـه ذینفـع اخطـار مینمایـ تـا وجـه
تودیعی را از صن وق ثبت دریافت دارد  -ع م مراجعة فروشن ه براﻯ دریافت وجه در م تی زائ بـر ده سـال از
تاریخ اصال سن اعراض محسوب و وجه بحساب درآم اختياصی ثبت واریز میشود».
 .1در مجموعة قوانین ژوستینین در کتاب دوم ،عنوان دوم ،شمارۀ  13آم ه است :اگر برای مثال کنسولی پـولی را
به سمت جمعیت پرتاب کن  ،به نحو نامعین اراده کرده است که هـرکس آن را بـر دارد ،مالـک شـود .بـهنظـر
میرس چون حكم این وضعیت قبل از اعراض بیان ش ه ،ظاهر در آن است که این حالت حكمـش بـا اعـراض
فرق میکن ).) http://www.histoiredudroit.fr/corpus_iuris_civilis.html, , Last visited 2017/2/6
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مالیت زایل می گردد؛ برای همین هم پس از آن ،مبیع قراردادن آنها صحیح نیست .بـر همـین
اساس مالحظه میگردد تلف ش ن با اعراض تفاوت دارد.
بااین حال بای توجه داشت در بسیاری موارد ،اعراض مقارن با تلـف حكمـی مـال یـا مـ ت
کوتاهی پس از آن است .به بیان دیگر ،همزمان یا پس از ح وث تلف حكمی ،مالـک از آن مـال
اعراض میکن  ،زیرا دیگر عالقه یا امی ی به بازگشت آنها ن ارد؛ بنابراین ،رابطة مالكانة او با آن
قطع میشود .برخی فقها ایـن وضـعیت را تعبیـر بـه «انعـراض» کـردهانـ (شـیرازی1119 ،ق،
ص .)131برخی دیگر آن را «اعراض قهری» (مكـارم1111 ،ق ،ص  )138و بعضـی «ملحـق بـه
تالف» دانستهان (رشتی1101 ،ق ،ج ،1ص.)119
در روایتی معرو که نویسن گان مادۀ  138قانون م نی به آن استناد کـردهانـ  ،از معيـوم
(ع) دربارۀ کشتی ای که همراه با کااهایش غرق ش ه بود ،نقل شـ ه اسـت کـه امـوالِ بـه دریـا
ان اخته ش ه ،به صاحبانش تعلق دارد و آن امـوالی کـه مـردم بـا غواصـی بـهدسـت آوردهانـ و
صاحبانشان آنها را ترک گفتهان  ،به خارجکنن گانش تعلق دارد (گرچه در روایتی مشـابه ،قیـ
ترک گفتن وجود ن ارد ،بااین حال قاطبة فقها مطابق قاع ه ،ترک کردن مـال از سـوی مالـک را
ازمة تجویز تملک دانستهان  ،زیرا مفاد روایت ب ون این قی  ،خال قاع ۀ اولیة حرمت مالكیـت
است که ب ون اعراض بتوان مال کسی را تملک کرد ،ازجمله ر.ک .شـهی ثـانی1119 ،ق ج،11
ص33؛ حلی1101 ،ق ،ج ،1ص131؛ بحرانی1108 ،ق ،ج ،11ص 918به بع ) .بنابراین به نظـر
نویسن ه ایراد بزرگانی مانن مرحوم خویی (خویی ،بیتا ،ص )188که روایـت را رأسـاز بیگانـه از
اعراض میدانن  ،وارد بهنظر نمی رس ؛ زیرا درواقع در این روایت فرض ش ه است کااهـایی کـه
غرق ش هان و مالک امی به بازگشت آنها ن ارد و چنین اتفاقی هم عادتاز نمیافت  ،اعراضشـ ه
هستن و قابل تملک دوباره از سوی دیگران میباشن .

 .4گم شدن
مال گمش ه یا به تعبیر فقهی «لقطه» ،مال اعراضش ه محسـوب نمـیشـود ،زیـرا مالـک از آن
اعراض نكرده ،ب لكه آن را گم کرده است و امی به بازیافتن آن دارد؛ برای همـین هـم در فقـه و
حقوق دارای احكام ج اگانه است .بااینحال بای دانست گـاه طـوانی شـ ن نبـود مـال ،باعـث
اعراض مالک از آن میشود.

 .5اسقاط و ابراء
در زبان فقهی و حقوقی ،ابراء اختياص به زمانی پی ا میکن که دائن دیـن بـر ذمـة مـ یون را
ساق مینمای یا به اصطال عرفی ،میبخش و اسقاط اختياص به موردی دارد که ذیحـق از
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حق خود بر مَن علیه الحق میگذرد .ب ین سان در تمام سه عنوانِ اسقاط حق (اگـر حـق مـالی
باش ) ،ابراء دین و اعراض از اشیا ،عنير مشترکی وجود دارد و آن همانا درگذشتن و صر نظـر
کردن یک طرفه از مال است؛ منتها در زبان فقها و حقوقدانان ،عناوین مستقل یافتهانـ و بـرای
همین هم در متون فقهی گاهی می توان دی که اعراض در معنای عام و بجای اسـقاط حـق یـا
ابراء دین بهکار رفته است.

وضعیت حقوقی مال پس از اعراضِ مالک
اکنون پرسش این است که پس از اعراض ،مالكیت مالک زایل میشود یـا اینكـه حتـی پـس از
اعراض هم مالكیت او میتوان ادامه پی ا کن ؟ گرچه در خيوص ابراء دین ،اسقاط حق ،و عتـق
عب در فقه اختالفی وجود ن ارد و بهمحض واقع ش ن عمل حقوقی (ایقاع) ،حـق و دیـن زایـل
میشود و عب آزاد ،ولی راجع به اعراض اختال نظر دی ه میشود.
در فقه دو گرایش عم ه وجود دارد .برابر آنچه نظـر مشـهور خوانـ ه شـ ه (خـویی ،بـیتـا،
ص183؛ حكیم1111 ،ق ،ج ،11ص )138و ابن ادریس در این باره ادعـای اجمـاع کـرده اسـت
(نقل از :نراقی1111 ،ق ،ص ،1)111پس از اعراض ،مالكیتِ مالـک زایـل مـیشـود و بـه تعبیـر
فقهی ،اعراض«مزیل ملكیت» است .درمقابل ،برخی از فقها معتق ن نزد شـارع ،اعـراض سـببی
شرعی برای زوال مالكیت شناخته نش ه است؛ بنابراین پس از اعـراض ،مالكیـت مالـک از میـان
نمیرود و ادامه پی ا می کن  .البته اکثریت معتق ان به این نظریه ،حكـم بـه جـواز تملـک مـال
اعراضش ه از ناحیة دیگران میدهن و بر این باورن که در صـورت وضـع یـ از سـوی شـخص
ج ی و ارادۀ تملک ،مال اعراضش ه به تملک او در مـیآیـ  .دلیـل ایـن امـر هـم دالـت ارادۀ
ضمنی مالک اصلی است که به وضع ی و تملک دیگران نسبت به مال اعراضش ه رضـایت داده
است (بحرالعلوم1109 ،ق ،ج ،1ص310؛ خویی ،بیتا ،ص.)183
عم ۀ ادلة مخالفان مبنی بر اینكه اعراض از اسباب زوال مالكیـت مـیباشـ  ،عبـارتانـ از1
(رشتی1101 ،ق ،ج ،1ص119؛ ایروانی1101 ،ق ،ص113؛ خویی ،بی تا ،ص 113به بع ؛ قمـی،
1111ق ،ج ،11ص 30به بع ؛ نراقی1111 ،ق ،ص 103به بع ؛ بحرالعلوم1109 ،ق ،ج ،1ص38
به بع ؛ نجفی1101،ق ،ج ،10ص101؛ محقق داماد ،1913 ،ص 19به بع ):
 .1البته این اجماع ،م رکی است و دلیل مستقل محسوب نمیشود.
 .1برای دی ن ادلة قائالن به این نظر ،ازجمله ر.ک .رشتی1101،ق ،ج ،1ص119؛ ایروانی1101،ق ،ص113؛
خویی ،بیتا ،ص 113به بع ؛ قمی1111 ،ق ،ج ،11ص 30به بع ؛ نراقی1111 ،ق ،ص 103به بع ؛ بحرالعلوم،
1109ق ،ج ،1ص38به بع ؛ نجفی1101،ق ،ج ،10ص 101؛ محقق داماد ،1913 ،ص 19به بع .
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 اعراض در نظر شارع جزء اسباب زوال مالكیت شناخته نش ه است ،زیرا همـان طـور کـه
اسباب تملک نیاز به دلیل شرعی دارد ،خروج از مالكیت نیز نیازمن سبب شرعی اسـت
و چنین سببی در منابع دینی وجود ن ارد.
 قاع ۀ تسل شامل اعراض نمی شود ،زیرا قاع ۀ تسل مشرع نیست و چـون اخـتال در
مشروعیت اعراض است ،پس تمسک به قاع ۀ تسل مجاز نیست.
 در اینكه آیا با اعراض مالكیتِ مالک ازبین می رود یا خیـر ،بـه اصـل عملـی استيـحاب
رجوع کرده ،مالكیت مالک اول را استيحاب می نماییم؛ زیرا شک داریم کـه بـا اعـراض،
مالكیت یقینی مالک زوال یافته است یا خیـر و بـر همـین اسـاس ،یقـین سـابق یعنـی
مالكیت مالک پیشین را استيحاب میکنیم.
درمقابل موافقان معتق ن ( 1شیرازی1119 ،ق ،ص 113بـه بعـ ؛ مكـارم1111 ،ق ،ص139؛
حلی1101 ،ق ،ج ،3ص 113و 903 ،13؛ خمینی1118 ،ق ،ج ،9ص181،913،933؛ عمیـ ی،
1111ق ،ص911؛ نائینی1939،ق ،ج ،1ص:)18
1
 بحث بر سر مشرع بودن یا نبودن قاع ۀ تسل نیست (محقق داماد و دیگران ،ص 111
الی  ،).119زیرا حق اعراض از ميادیق تسل بر مال است ،نه بر مالكیت .به بیان دیگـر،
حق اعراض از ميادیق حق اخراج مال از مالكیت است؛ برای همین حتی اگر اعـراض را
سبب شرعی مستقل ن انیم (درحالی که چنین نیست) ،باز هم ایـرادی وارد نمـی شـود،
زیرا وقتی ازمة تسل و سلطة مالک بر مال را ازجملـه حـق اخـراج از ملكیـت بـ انیم،
دیگر راجع به مشروعیت اعراض بحثی نمی توان مطر شود .بر همین اساس وقتی طبق
بنای عقال ،برای مالكان سلطه بر مال خود را جعل کردیم ،یكی از ميادیق ایـن سـلطه،
حق اخراج مال از ملكیت است و نیاز به تأسیس سبب شرعی مستقل برای تحقق چنین
امری ن اریم؛ پس اعراض از ميادیق سلطة مالک بر مال است ،نـه بـر مالكیـت .گفتنـی
است در حقوق فرانسه هم حقوق دانان بر اینكه حق اعراض مي اقی از حق اخراج مالک
نسبت به اموالش است ,اتفاق نظر دارن (.)Bergel, 2000, p.88
 .1برای دی ن نظر و ادلة قائالن به این نظر ،ازجمله ر .ک .شیرازی1119 ،ق ،ص 113به بع ؛ مكارم1111 ،ق،
ص139؛ حلی1101 ،ق ،ج ،3ص 113و 903 ،13؛ خمینی1118 ،ق ،ج ،9ص 181،913،933؛ عمی ی،
1111ق ،ص911؛ نائینی ،1939،ج ،1ص.)18
 .1در فقه در خيوص اینكه قاع ۀ تسل (مشهور به تسلی ) میتوان مستن حكم در خيوص اباحة تيرفات
اشخاص در اموالشان گردد ،اختال نظر است .ع های قائلان به استناد این قاع ه تير اشخاص در اموالشان
مبا است جز آنچه صریحاز منع ش ه است .درمقابل گروهی معتق ن  ،قاع ۀ تسل نمیتوان مستن جواز
تيرفاتی شود که در فقه مشروعیت یا ع م مشروعیت آن ها مبهم است .برای توضیحات بیشتر ر.ک .محقق
داماد و دیگران ( ،)1931حقوق قراردادها در فقه امامیه ،انتشارات سمت ،ص  111تا .119
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 شارع در موارد مشابه نظیر اسقاط ،ابراء و عتق ،اثر فوری آن ها و ساق ش ن حق و دین
و ملک را (دین و عب در فقه ذیل مفهوم مال قرار دارن ) پذیرفته است؛ پـس بـه فـرض
ع م پذیرش سبب بودن اعراض ،با تنقیح مناط میتوان اعـراض را زایـلکننـ ۀ ملكیـت
دانست و هماهنگی احكام نیز چنین امری را ایجاب مینمای .
 روایات زیادی وجود دارد که شارع اعراض مالک را پذیرفته و بـه دیگـران اجـازه تملـک
داده است؛ درحالی که اگر اعراض سبب زوال مالكیت نبود ،نمیبایسـت تملـک دیگـران
در مال صحیح تلقی می ش  .همچنین مفهوم مخالف روایتِ «مال مـممن حـالل نیسـت
مگر با رضایتش» ،در پذیرش اعراض بهعنوان یكـی از ميـادیق جـایز شـ ن تملـک یـا
تير در مال برای دیگران ،با رضایت مالکِ پیشین صراحت دارد.
 در روایاتی که آم ه ،پس از اعراض ،مال «در حكم مبا » یا «به منزلة مبا » است ،نـه از
این بابت که شارع اثر اعراض را نسذیرفته ،بلكه به ایـن دلیـل کـه مـال اعـراض شـ ه در
گذشته صاحب داشته است ،پس طبیعتاز «مبا اصلی» نیسـت (در حقـوق فرانسـه هـم
معمواز از دو لفظ مختلف برای مباحات اولیه و مبا حاصلش ه در اثر اعـراض اسـتفاده
میشود).
 شارع راجع به حیازتِ مباحات به عنوان ایقاع سبب تملک سخت گیری مـی کنـ  ،چـون
نتیجة آن محرومیت بقیة مردم از حق تملک همان مال است ،ولی راجع به اعراض هیچ
دلیلی بر سخت گیری وجود ن ارد ،زیرا نتیجة آن بهره من ی دیگران از حق تملـک مـال
است (البته بای گفت ،ممكن است اعراضِ بی دلیل به علت مشمول ش ن ذیل عنـاوینی
نظیر اسرا و  ...گناه تلقی شود).
 با وجود ادلة پیش گفته ،دیگر نوبت به استيحاب که اصل عملـی اسـت ،نمـی رسـ  .در
حقوق ایران ،استادان معتق ن با اعراض مالكیت ازبین میرود و مال تب یل به مبا مـی
شود و از طریق حیازت و  ...قابل تملک است( 1امامی ،1933 ،ص19؛ کاتوزیـان،1983 ،
ص83؛ جعفری لنگرودی ،1981 ،ص .)913از اطالق مـادۀ  138قـانون مـ نی و دیگـر
مقررات قانونی 1هم بر میآی  ،اعراض به محض وقوع مسقِ مالكیت است.
در حقوق فرانسه همانطور که آم  ،اعراض در حقوق اموال برای صر نظر کردن از حقـوق
عینی بیان می شود و مالکِ حق عینی نظیر حق مالكیت ،حق انتفاع و حق ارتفـاق مـیتوانـ از
 .1از لحاظ فقهی بهنظر میرس با عنایت به اینكه ثروتهای طبیعی یا جزء انفال هسـتن یـا مباحـات عامـه ،مـال
اعراضی بسته به مورد دوباره جزء انفال یا مباحات عامه خواه ش و با شرای مقرر قابل تملک خواه بود.
 .1ازجمله مادۀ  93قانون توزیع عادانة آب ميوب  11اسفن  1911که با اعراض ،حق مجری مالک را سـاق شـ ه
دانسته است.
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حق عینی خود به دلخواه اعراض نمای  .شایان ذکر است در حقوق فرانسه ،با عنایـت بـه اینكـه
مالكیت را حقی فردی میدانن  ،شكی در امكان اعـراض از حـق و ازبـین رفـتن آن بـه محـض
اعراض وجود ن ارد و معتق ن بـا اعـراض حـق عینـی مالـک نسـبت بـه ملـک قطـع مـیشـود
( .)Terré, 2006, p.331; Planiol,1952, p.52بااینحال هنگـام سـخن گفـتن از امـوال مبـا ،
معمواز برای مباحات اولیه از اصطال اتین « »Res nulliusاستفاده میکننـ  ،ولـی بـرای مـال
اعراضش ه که به قلمرو مباحات پیوسته است ،اصطال « »Res derelictaeرا بـهکـار مـیبرنـ
(البته گاهی هم مطلقاز از اصطال « »Res nulliusاستفاده میکنن ).

مسئولیتهای احتمالی ناشی از اعراض
با توجه به تحوات جوامع بشری و رش عجیب مير در جوامع کنـونی 1از یـک سـو ،و تنـوع
نیازهای مردم از سوی دیگر ،اموال مورد اعراض فراوان ش هان ؛ بهطوری که صـنایع بازیافـت بـر
آن مبتنی هستن و گاهی از چنین اشیایی بهعنوان «طالی کثیف» یاد میکنن کـه سـودآوری
هنگفتی دارد .بااینحال بای توجـه داشـت دسـتکـم در حقـوق کنـونی ،اعمـال حـق بایـ در
چارچوب قانون ،عر و اخالق صورت پذیرد ،وگرنه ممكن اسـت بـه مسـئولیت مـ نی و حتـی
کیفری مالک منجر شود .همچنین بای درنظر داشت ،امروزه دولتها ،از جمله با سلب مالكیـت
از طریق مقرر کردن مهلت استفاده یا وضع مالیات های سنگین بر اموال ب ون استفادۀ اشخاص،
مانع ع م استفاده از اراضی و امالک یا سایر اموال مهم بهعنوان عوامل تولی در جامعه میشون .
در حقوق اسالمی به دلیل گره خوردن احكام با اخـالق ،اعـراض دلبخـواهی و بـ ون دلیـل
مشروع ،مسئولیتآور است؛ برای مثال از همان ابتـ ا اعـراض بـیجهـت از حیوانـات زنـ ه و در
معرض تلف قراردادن آنها موجب گناه بـوده اسـت (حقیقـتپـور ،1931 ،ص )119یـا اعـراض
بی خودی اگر مي اق عنوان اسرا قرار گیرد ،موجب مسئولیت شرعی میشود یا بیشـک اگـر
کسی به قي ع م شمول تكالیف مالی اسالمی بر اموال خود ،نظیر خمس و زکات ،برای به ح
نياب نرسی ن اموال از قسمتی از آنها اعراض و دوباره رجوع کن  ،بـیشـک کـاری ناشایسـته
کرده است .بر همین اساس بای گفت در حقوق کنونی ،به علت پیچی هتر ش ن رواب اجتماعی
و به هم گره خوردن رواب افراد جامعه به یك یگر ،اعراض دیگر حقی مطلق نیست و نسـبت بـه
جامعه و افراد ثالث میتوان به مسئولیت مالک منجر گردد.
در قوانین ضمان قهری اگر از اعراض افراد کوچکترین زیانی به دیگران برس و کوتـاهیای
 .1ازجمله ر.ک .بودریار ،ژان ( ،)1983جامعة ميرفی ،اسطورهها و ساختارها ،ترجمة پیروز ایزدی ،چ ،1تهران :نشـر
ثالث.
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متوجه مالک باش  ،او را مسئول میشناسن و مالک نمیتوان به این بهانه که مال اعـراضشـ ه
دیگر به او تعلق ن ارد ،از بار مسئولیت فرار کن  .برای مثال ،مادۀ  803قـانون مجـازات اسـالمی
سال 1931ش مقرر میدارد« :هرگاه شخيی در معابر و اماکن عمومی یـا ملـک دیگـری بـ ون
اذن مالک ... ،چیز لغزن های  ...قرار ده و یا هر عملی انجام ده که سبب آسیب دیگری گردد،
ضامن دیه است.»...
اعراض می توان موجب مسئولیت کیفری هم بشود که خـارج از موضـوع تحقیـق مـا اسـت
بااینحال میتوان در این زمینه به خيوص قوانین محی زیست را که جـزء قـوانین مربـوط بـه
نظم عمومی هستن  ،عنوان نمود که دایرۀ اعراض را مح ود کـردهانـ ( )Terré, 2006, p.332و
قوانین و کنوانسیون های متع د مربوط به حمایت از محـی زیسـت طبیعـی و محـی زیسـت
انسانی ،بهترین مثال در این زمینهان  .بر همین اساس مالک به قی کیفر نمیتوان برخی اشیای
خود را که دیگر نمیخواه  ،ب ون رعایت ضواب و قوانین ،در طبیعت رها کن .
در حقوق ایران ،ازجمله مادۀ  188قـانون مجـازات اسـالمی 1938ش مقـرر مـیدارد« :هـر
اق امی که ته ی علیه به اشت عمومی شناخته شود از قبیـل آلـوده کـردن آب آشـامی نی یـا
توزیع آب آشامی نی آلوده ،دفع غیربه اشتی فضوات انسانی و دامی و مواد زای  ،ریخـتن مـواد
مسمومکنن ه در رودخانهها ،زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ،استفادۀ غیرمجاز فاضـالب
خام یا پسآب تيفیهخانههای فاضالب برای ميـار کشـاورزی ممنـوع مـیباشـ و مـرتكبین
چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات ش ی تری نباشن به حبس تـا یـک سـال محكـوم
خواهن ش  .تبيرۀ  -1منظور از آلودگی محی زیسـت عبارتسـت از پخـش یـا آمیخـتن مـواد
خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیكی ،شیمیایی یـا بیولوژیـک آن
را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زن ه یا گیاهان یا آثار یا ابنیـه مضـر باشـ تغییـر
ده ».

اثبات اعراض
مسائل اثباتی اعراض چون ایقاع اسـت و بـا یـک اراده انشـا مـیگـردد ،در مقایسـه بـا عقـود و
قراردادها پیچی هتر و سختتر است .در قراردادها چون دستکـم دو اراده دخیـل هسـتن  ،کـار
قاضی در احراز امور سادهتر است ولی در ایقاع چون تنهـا یـک اراده دخیـل اسـت ،اثبـات آن و
دست یافتن بر ارادۀ اعراضکنن ه دشوارتر است .بااینحال بای گفت ،در مواردی کـه مالـک بـه
صورت علنی یا رسمی اعراض را اعالم کن  ،اختالفی در خيوص اعراض باقی نمـیمانـ  .امـا در
مواردی که اختال بین مالک پیشین و م عی ج ی تملک پیش آی  ،قاضی بای در هر مورد با
توجه به اوضاع و احوال و قرائن تشخیص ده آیا مالک پیشین واقعاز از مال اعراض کـرده اسـت
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یا خیر؟ شای به همین دلیل ،مطابق آنچه پیشتر گفته ش  ،فقها در این خيوص به جای معیار
شخيی ،معیار نوعی را پذیرفتهان تا احراز ارادۀ اعراضکنن ه کمتر دستخوش تردی گردد.
به عنوان قاع ۀ کلی بای گفت ،در صورت ایجاد شک در خيوص اینكـه آیـا واقعـاز مالـک از
ملک خود اعراض کرده است یا خیر ،اصل بر مالكیـت مالـک سـابق اسـت؛ مگـر اینكـه مـ عی
اعراض ،خال آن را اثبات کن  ،زیرا برابر اصل استيحاب ،مالكیت مالک اصلی در صورت تردی
در وقوع اعراض یا ع م وقوع آن ،موجود فرض میشود (مالحظه میگردد مجرای صـحیح اصـل
استيحاب اینجا است) .البته ،احراز اعراض در اموال کمارزش یا ناچیز بسیار آسـانتـر از امـوال
پرارزش است .همین مسئله انگیزه ای ش ه است کـه تعـ اد انـ کی از فقهـا ،اثـر اعـراض را در
اشیای کم ارزش یا حقیر بسذیرن  ،ولی در اشیای ارزشمن یا بـه تعبیـر فقهـی خطیـر ،نسذیرنـ
(نراقی ،1111 ،ص.)118
در حقوق ایران بهنظر میرس با عنایت به مواد  11و  11و  13قانون ثبت ،نسبت بـه امـوال
غیرمنقول اعراض به عنوان یک عمل حقوقی که مشمول عنوان معامالت در معنـای عـام اسـت،
بای به موجب سن رسمی انجام شود ،مگر اینكه در خود قوانین شیوۀ دیگری پـیشبینـی شـ ه
باش ؛ درغیر این صورت ،با عنایت به قواع عام حقـوقی و اصـل رضـایی بـودن اعمـال حقـوقی،
اعراض عمل حقوقی غیرتشریفاتی است1.
در حقوق فرانسه به عنوان قاع ه و بر اساس سنت تفكیک میان اموال منقـول و غیرمنقـول،
گفته ش ه است که در اموال منقول اعراض غیرتشریفاتی است و با تحقق دو عنير مادی (ترک
مال و رفع تير ) و معنوی (اراده) محقق میشود ،ولی در اموال غیرمنقول ،اعراض بای رسمی
باش ؛ مگر در مواردی مثل حق انتفاع که نیاز به سن رسـمی نیسـت ( ;Terré, 2006, p.496
.)Planiol,1952, p.843

نتیجه
بهعنوان نتیجة مباحث مطر ش ه بای گفت ،در فقه و حقوق ایران از یک سو و حقوق فرانسه از
سوی دیگر ،اعراض ازجمله اسباب زوال مالكیت است که با ارادۀ یـک جانبـة مالـک باعـث زوال
رابطة مالكیت میان مالک و مال می گردد و پـس از اعـراض ،مـال بـه دایـرۀ امـوال عمـومی بـر
می گردد و برابر قواع حقوقی قابل تملک دوباره است .بـاایـنحـال ،اعـراض بایـ در چـارچوب
 .1بااین حال با عنایت به رویة قضایی مستقر در ایران (درست یا غل ) ،همانطور که لزوم تنظیم سن رسمی راجـع
به غیرمنقول ها به مرحلة اثبات تعلق گرفته است ،ظاهراز در اعراض هم همـینگونـه اسـت و مـ عی مـیتوانـ
اعراض غیررسمی را با توجه به ادلة قانونی در دادگاه اثبات نمای .
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قانون ،اخالق و عر باش  ،وگرنه میتوان به مسـئولیت مـ نی و حتـی کیفـری مالـک پیشـین
منجر شود و به دیگر سخن ،اعراض همچون هر حق دیگری بای به نحـو صـحیح اعمـال شـود.
همچنین در صورت بروز اختال در تحقق اعراض یا عـ م تحقـق آن ،مـالک تشـخیص ،نـوعی
است و قاضی باتوجه به اوضاع و احوال پرون ه و مقایسه با شرای مشابه ،تحقق یافتن یا نیـافتن
اعراض را احراز می کن و در صورت باقی مان ن تردی  ،برابر اصل استيحاب بـه مالكیـت مالـک
اولی و ع م اعراض حكم داده میشود.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 .1امامی ،سی حسن ( ،) 1933حقوق م نی  ،ج ،1تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .1بودریار ،ژان ( ،)1983جامعة ميرفی ،اسطورههـا و سـاختارها ،ترجمـة پیـروز ایـزدی ،چ،1
تهران :نشر ثالث.
 .9جعفری لنگرودی ،محم جعفر (  ،)1980حقوق اموال ،تهران :گنج دانش.
 .1جعفری لنگرودی ،محم جعفر ( ،)1981عناصرشناسی ،تهران :گنج دانش.
 .8جعفری لنگرودی ،محم جعفر ( ،)1981الفارق ،تهران :گنج دانش.
 .1امام ،سی محم رضا و حقیقتپور ،حسین (« ،)1931بازپژوهی اعراض از ملكیت در فقـه و
حقوق» ،مجلة فقه و اصول ،شمارۀ  ،83ص  108تا .111
 .3دهخ ا ،علیاکبر ،لغت نامه (لو فشرده) ،روایت چهارم  ،تهران :ممسسـة انتشـارات دانشـگاه
تهران.
 .8ع ل (منيورالسلطنه) ،ميطفی ( ،)1939حقوق م نی ،به کوشش محم رضا بن رچی ،چ،1
انتشارات بحرالعلوم.
 .3کاتوزیان ،ناصر ( ،)1938اموال و مالكیت ،چ ،1تهران :نشر دادگستر.
 .10کاتوزیان ،ناصر ( ،)1983ایقاع ،تهران :نشر میزان.
 .11محقق داماد ،سی ميطفی (« ،)1913اعراض از ملک ،مجله تحقیقات حقـوقی» ،شـمارۀ ،8
ص  3تا 91
 .11محقق داماد ،سی ميطفی؛ قنواتی ،جلیل؛ وح تی شبیری ،سی حسن؛ عب یپور ،ابـراهیم
( ،)1931حقوق قراردادها در فقه امامیه ،تهران :انتشارات سمت.

199

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1938

ب) عربی
 .19ابن منظور ،ابوالفضل ،جمالال ین ،محم بن مكرم (1111ق) ،لسان العرب 18 ،جلـ  - ،چ،9
بیروت :دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع.
 .11ایروانی ،علی بن عب الحسین نجفی (1101ق) ،جمان السلک فی ااعراض عن الملک ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .18بحرالعلوم ،محم بن محم تقی (1109ق) بلغه الفقیه ،تهران :مكتبه اليادق.
 .11بحرانی ،آل عيفور یوسفبن احم بن ابراهیم (1108ق) ،الح ائق الناضره فی احكـام العتـره
الطاهره ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .13حكیم ،سی محسن (1111ق) مستمسک العروه الوثقى ،قم :ممسسة دارالتفسیر.
 .18حلی ،عالمه حسنبن یوسفبن مطهراس ی (1111ق) ،تذکره الفقها (ط -الح یثه) ،قـم :آل
البیت.
 .13حلی ،جمالال ین احم بن محم اس ی (1103ق) ،المهذب البارع فی شر المختيرالنافع،
قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .10حلی ،مق ادبن عب اهلل سـیوری (1101ق) ،التنقـیح الرائـع لمختيرالشـرائع ،قـم :کتابخانـة
مرعشی نجفی.
 .11خمینــی ،ســی رو اهلل (1118ق) ،تحریرالوســیله (ترجمــة اســالمی) ،قــم :دفتــر انتشــارات
اسالمی.
 .11خوئی ،سی ابوالقاسم موسوی (بیتا) ،المستن فی شر العروه الوثقی ،اجاره ،بیجا.
 .19خوئی ،سی ابوالقاسم موسوی (1118ق) ،موسوعه اامام خوئی ،قم :ممسسة احیاء آثار اامام
خوئی.
 .11رشتی ،میرزا حبیباهلل (گیالنی نجفی)1101( ،ق) ،کتاب القضاء ،قم :دارالقرآن.
 .18شیرازی ،سی محم حسین (1119ق) الفقه ،القواع الفقهیه ،بیروت :ممسسة امام رضا(ع).
 .11طریحى ،فخرال ین (1111ق) ،مجمع البحرین 1 ،جل  ،چ ،9تهران :کتابفروشى مرتضوﻯ.
 .13عاملى ،شهی ثانى ،زین ال ین بن على (1119ق) ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسـالم،
 18جل  ،چ ،1قم :ممسسة المعار اإلسالمیة.
 .18عمی ی ،سی عمی ال ینبن محم اعرج حسینی (1111ق) ،کنزالفوائ فـی حـل مشـكالت
القواع  ،قم.
 .13فراهی ی ،خلیلبن احم (1110ق) ،کتاب العین ،قم.
 .90فیومى ،احم بن محم مقرﻯ ،الميبا المنیر فی غریب الشر الكبیر للرافعی ،در یک جل ،
منشورات دارالرضی ،قم.

191

...مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران

. م رسه امام صادق: قم،) فقه اليادق(ع،)ق1111(  سی صادق حسینی روحانی، قمی.91
. ممسسة انياریان: قم،) فقه اامام صادق(ع،)ق1111(  محم جواد، مغنیه.91
 م رسـة امـام: قـم، کتـاب الخمـس و اانفـال، انوارالفقاهـه،) ق1111(  ناصر، مكارم شیرازی.99
.)علی(ع
. المكتبه المحم یه: تهران، منیه الطالب،)ق1939(  میرزا محم حسین غروی، نائینی.91
 دارااحیـاء: لبنـان، جواهرالكالم فی شـر شـرایع ااسـالم،)ق1101(  محم حسن، نجفی.98
.التراث عربی
. قم، مشارق ااحكام.)ق1111(  مولی محم بن احم، نراقی.91

ج) فرانسوی

37. Aubry et Rau (1961): Droit civil français, Des biens, 7 ͤ édition
Par:
Paul
Esmein, T.2, Des biens, Librairies Techniques,
38. Bergel .J  ؛Bruschim .M  ؛Cimamonti .S (2000), Traité de droit civil Sous la
direction de Jaques Ghestin, Paris, L.G.D.J
39. Colin .A et Capitant .H (1934): Cours élémentaire de droit civil français, Avec
le concour de M .Julliot de la morandière, T.1, 8 ͤ édition, Dalloz
40. Garner, Bryan A ( 2004): Black’s law dictionary, Thomson business pub, 8
edition,
41. Guillien, Raymond et Vincent Jean (2001): Lexique des termes juridique, Dalloz
42. Planiol, Marcel  ؛Ripert, George (1952): Traité pratique de droit civil Français
Les biens, Par Picard,T 3, 2̊Edition, Paris, L.G.D.J
43. Terré, François  ؛Simler, Philippe (2006): Droit civil Les biens, 7 ͤ édition ,Paris,
Dalloz
44. http://www.histoiredudroit.fr/corpus_iuris_civilis.html

