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تقسيم حق سرقفل∂ و حق كسب و پيشه و تجارت بين ورثه 
حسين قربانيان۱ 

چكيده: 
ح→قوق م→ستأجر م→توف∂ ه→مانند ساير ماترｄ متوف∂ به وراث و＾ منتقل م∂شود. با انتقال اين حق و 
ح→قوق ب→ه وراث، چ→نانچه ورثه در نحوه استيفا＾ منافع تراض∂ نمايند، قاعدتاҐ مشكل∂ بروز نخواهد 
كرد و قضيه تابع مورد＾ است كه مورثشان از منافع عينمستأجره استفاده م∂كرده است و اينان 

  Ґدن→→بالهرو و＾ م→→∂باشند. م→→وضوع زمان∂ اه→ميت بيشتر＾ پ→يدا م∂كند ك→ه ب→رخ∂ وراث ب→خواهند رأس→ا
از م→→→ورداج→→→اره اس→→→تيفا＾ م→→→نفعت ن→→→مايند و ب→→→عض∂ دي→→→گر ب→→→ه گ→→→ماشتن يｅ ن→→→فر ب→→→هعنوان م→→→دير ت→→→مايل 
داش→ته ب→اشند و ب→رخ∂ ه→م قرار انتقال عينمستأجره به غير را با هم بگذارند. در اين مقاله سع∂ بر 
آن است ت→→→→ا ب→→→→دواҐ  درخ→→→→صوص ق→→→ابليت ت→→→قسيم اي→→→ن ح→→→قوق، ن→→→ظريات م→→→ختلف و الن→→→هايه راه→→→كارها＾ 

عمل∂ پيرامون نحوه استيفا＾ ورثه از منافع عينمستأجره ارائه گردد. 
 

مقدمه: 
ب→ا ع→نايت ب→ه م→اد↓ ⅛۱ ق.م. ك→ه ام→وال را ب→ه دو ن→→وع م→نقول و غ→يرمنقول تقسيم نموده است، از 
گ→→ذشته ب→→حث و ن→→زاع ب→→ر س→→ر اي→→→نكه ح→ق س→رقفل∂ ج→زو ك→دام دس→ته ق→رار م→→∂گيرد، وج→ود داش→ته 
است. از ي− ط→رف، پ→ول∂ ك→ه م→ستأجر در ب→راب→ر ف→عاليت و ح→سن ش→هرت خود م∂گيرد ناش∂ از 
م→→→→ال م→→→→نقول است و از ط→→→→رف دي→→→→گر، ح→→→→ق∂ را ك→→→→ه ب→→→→را＾ و＾ ب→→→→ر م→→→→حل م→→→ورداج→→→اره است، ح→→→ق∂ 

۱. كارشناس ارشد حقوق خصوص∂، مدرس دانشگاه و عضو هيئت تحريريه ماهنام↔ «كانون».                                                                   
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غ→→→يرمنقول ش→→→ناخته ش→→→ده است. ب→→→را＾ ت→→→→شخيص اي→→ن م→→وضوع ك→→ه ب→→االخره ح→→ق س→→رقفل∂ دارا＾ 
چه ماهيت∂ است بايد به صفت اساس∂ و مشخص آن توجه كرد. 

ص→→→→→→→→→فت م→→→→→→→→→شخص و ع→→→→→→→→→نصر اس→→→→→→→→→اس∂ س→→→→→→→→→رقفل∂، ح→→→→→→→→→ق ت→→→→→→→→→قدم در اج→→→→→→→→اره و م→→→→→→→→الكيت م→→→→→→→→نافع 
ع→→→→ينمستأجره در ب→→→→راب→→→→ر اج→→→ارهبها＾ ث→→→→ابت∂ است ك→→→ه ط→→→رفين ب→→→ر آن ت→→→راض→→→∂ ن→→→مودهان→→→د و از اي→→→ن 
لح→→اظ ش→→باهت ك→→→امل ب→→ا ح→→قوق پ→يشبين∂شده در م→اد↓ ۱۸ ق.م. دارد.۱ چ→راك→ه ح→ق س→رقفل∂ از 
م→→→ال غ→→→يرمنقول ج→→دا ن→→يست. ن→→زاع و ك→→شمكش درب→→اره اي→→ن ح→→ق ب→→ه اي→→→نجا خ→→تم ن→→م∂شود ب→→لكه 
دام→نه آن در ت→عريف اين حق و اينكه آيا اصوالҐ حق سرقفل∂ با حق كسب و پيشه و تجارت 
ي→→→→ك∂ است، گ→→→→سترده است و ه→→→→مچنان ب→→→→ين ح→→→→قوقدان→→→→ان و ص→→→احبنظران، اخ→→→تالفنظر وج→→→ود 

دارد. 
گفتار اول ـ تعريف سرقفل∂ و حق كسب و پيشه 

چ→→→→→→→نانكه در ت→→→→→→→عريف س→→→→→→رقفل∂ آم→→→→→→ده است: ح→→→→→→ق∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→→هموجب آن م→→→→→→ستأجر م→→→→→→تصرف، در 
اج→→→→ارهكردن م→→→→حل ك→→→→→سب خ→→→→ود ب→→→ر دي→→→→گران م→→→قدم ش→→→ناخته م→→→∂شود و در ع→→→رف ب→→→ازار ن→→→يز وق→→→ت∂ 
م→→→∂گويند ت→→→اجر＾ س→→→رقفل∂ م→→→غازهاش را ف→→→→روخت، ي→→عن∂ آن را ت→→خليه ك→→رد و ب→→ه دي→→→گر＾ واگ→→ذار 
ن→→→→موده است.۲ و ن→→→→يز آم→→→ده است: «وج→→→ه∂ ك→→→ه م→→→الｅ در اب→→→تدا＾ اج→→→→اره و ج→→→دا از م→→→الاالج→→→→اره از 
م→→→→ستأجر م→→→→∂گيرد ت→→→→ا م→→→→حل خ→→→→ال∂ را ب→→→→ه او اج→→→→اره ده→→→→د»۳ و در ت→→→→→عريف ح→→→ق ك→→→سب و پ→→→يشه ي→→→ا 
ت→→→→جارت ن→→→→يز آم→→→→ده است: «ح→→→→ق∂ است م→→→ال∂ ك→→→ه ب→→→ه ت→→→بع م→→→الكيت م→→→نافع، ب→→→را＾ م→→→ستأجر م→→→→حل 
ك→سب و پ→يشه و ت→جارت ت→حقق م→→∂يابد و ق→→ابليت ان→تقال ب→ه غ→ير را توأم با منافع عينمستأجره 
دارد».℮ ادار↓ ح→قوق∂ دادگ→ستر＾ در ن→ظريات م→→تعدد＾، سرقفل∂ را همان حق كسب يا پيشه و 
ي→ا ت→جارت دان→سته استＱ و ب→ين اي→ن دو اص→طالح ع→رف∂ و ق→انون∂، ت→فاوت∂ قائل نشده و هر دو 

را به ي− معن∂ دانسته است. 
۱. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدن∂ اموال و مالكيت، ص. ۱⅛.                                                                   

۲. همان. 
۳. كشاورز، بهمن، سرقفل∂ و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسالم، ص. ۲۸. 

℮. همان، ص.۳۸. 
Ｑ. نظريه شمار↓ ۷۲/۳۱۳/۹۲ ـ ۱۹/℮/۱۳۷۲ ادار↓ حقوق∂ دادگستر＾. 
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گفتار دوم ـ نحوه استيفا＾ ورثه از حق سرقفل∂ و كسب و پيشه و تجارت 
ب→→→حث ح→→→اضر م→→→ا، پ→→→اسخ ب→→→ه اي→→→ن م→→وضوعات ن→→يست ب→→لكه ب→→ر س→→ر اي→→ن است ك→→ه ب→→ا ت→→وجه ب→→ه 
اي→→→→نكه ح→→→قوق م→→ستأجر م→→توف∂ ق→→هراҐ ب→→ه ورث→→ه و＾ م→→نتقل م→→→∂شود ن→→حو↓ اس→→تيفا＾ وراث از اي→→ن 

حقوق چگونه است و رابطه موجر با قائممقام مستأجر متوف∂ چگونه خواهد بود؟ 
در م→→→اد↓ ۹۷℮ ق.م. آم→→→ده است: «ع→→→قد اج→→→→اره ب→→→هواس→→طه ف→→وت م→→وجر ي→→ا م→→→ستأجر ب→→اطل ن→→م∂شود لي→→كن اگ→→ر 
م→→وجر ف→→قط ب→را＾ م→دت ع→مر خ→ود م→الｅ م→نافع ع→→ينمستأجره ب→وده است، اج→اره ب→ه ف→وت م→وجر ب→→اطل م→→∂شود و اگ→ر ش→رط 
م→→باشرت م→→ستأجر ش→→ده ب→→اشد ب→ه ف→وت م→ستأجر ب→→اطل م→∂گردد». اي→ن اص→ل ك→ل＾ ك→→ه در ق→→انون م→دن∂ آم→ده 
است م→→→→ختص ب→→→→ه ق→→→→رارداده→→→→→ا＾ اج→→→→ارها＾ است ك→→→→ه م→→→→شمول اي→→→→ن ق→→→→→انون است. لي→→→كن وض→→→ع در 
ق→→انون رواب→→ط م→→وجر و م→→ستأجر م→→صوب س→→ال ⅛۱۳Ｑ ب→→→هگونها＾ است ك→→ه در ه→→ر يｅ از ح→→االت 
م→→قرر در م→اد↓ م→رقوم، ك→ليه ح→قوق م→ستأجر م→توف∂ ب→ه وراث و＾ م→نتقل م→→∂شود. ب→ا ان→تقال اي→ن 
ح→→ق و ح→→قوق ب→→ه وراث، چ→نانچه ورث→ه در ن→حو↓ اس→تيفا＾ م→نافع ت→راض→∂ ن→مايند، ق→اعدتاҐ م→شكل∂ 
ب→→→روز ن→→→خواه→→→د ك→→→رد و ق→→→ضيه ت→→→ابع م→→ورد＾ است ك→→ه م→→ورثشان از م→→→نافع ع→→ين م→→ستأجره اس→→تفاده 
م→→→∂كرده است و اي→→→نان دن→→باله رو و＾ م→→∂باشند. م→→وضوع زم→→ان∂ اه→→ميت ب→→يشتر＾ پ→→يدا م→→→∂كند 
ك→ه ب→رخ∂ وراث ب→خواهند رأساҐ از مورداجاره استيفا＾ منفعت نمايند و بعض∂ ديگر به گماشتن 
يｅ ن→→فر ب→→هعنوان م→دير ت→مايل داش→ته ب→اشند و ب→رخ∂ ه→م ق→رار ان→تقال ع→ينمستأجره ب→ه غير را با 

هم بگذارند. 
گ→فتار س→وم ـ ن→ظريات م→ختلف درخصوص نحو↓ استيفا＾ ورثه از حق سرقفل∂ و 

كسب و پيشه  
در پ→→→→→اسخ ب→→→→→ه اي→→→→→ن س→→→→→ؤال ك→→→→→ه اگ→→→→→ر م→→→→ستأجر م→→→→غازه دو ن→→→→فر ب→→→→اشند ه→→→→ر دو ي→→→→ا ي→→→→ك∂ از آنه→→→→ا 
م→→∂توان→→ند از دادگ→→اه اف→راز م→نافع (م→هايات) را درخ→واست ن→→مايند ي→ا خ→ير؟ و اص→والҐ ن→حو↓ اس→تيفا＾ 

منافع توسط ورثه به چه ترتيب∂ خواهد بود، نظرات متفاوت∂ ارائه شده است؛ 
ع→→دها＾ ق→→→ائل ب→→ه اي→→ن ن→→→ظرند ك→→ه اف→→راز م→→نافع ب→ا اف→راز ع→ين م→→الزمه داش→ته و م→ستلزم دخ→ل و 
ت→→→صرف در ع→→→ين و اض→→→رار م→→→الｅ آن است و چ→→→ون اف→→→راز م→→→نافع در ح→→→الت م→→ذكور م→→→غاير م→→اد↓ ۱۹ 
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ق→→→انون رواب→→→ط م→→→وجر و م→→→ستأجر م→→→صوب ⅛۱۳Ｑ است. ب→→→نابراي→→→ن رس→→→يدگ∂ دادگ→→→اه و ص→→→دور ح→→كم 
داي→ر ب→ه اف→راز م→نافع ج→ايز ن→يست و راهح→ل ق→ضيه اي→ن است ك→ه م→→قررات م→اد↓ ۱۹ قانون يادشده 
رع→ايت ش→ود ي→عن∂ ش→ريｅ در ص→→ورت داش→تن ح→ق ان→تقال، م→نافع را ب→ه دي→گر＾ واگ→ذار ك→ند يا از 

دادگاه تجويز انتقال منافع را نسبت به سهم خود بخواهد. 
بعض∂ ديگر، بر اين باورند كه افراز منافع محل كسب با دخل و تصرف در عينمستأجره 
و ي→→→ا اض→→→رار م→→→الｅ آن م→→→→الزمه ن→→→دارد. ب→→→نابراي→→→ن درخ→→واست اف→→راز م→→نافع م→→ادامك→→ه م→→وجب ت→→عد＾ و 
ت→→→فريط ن→→→سبت ب→→→ه م→→→ورداج→→→اره و م→→→خل ح→→→ق م→→→→الｅ ع→→ين و خ→→→الف م→→→قررات و ض→→واب→→ط ش→→هردار＾ 
ن→→→→→→باشد، ق→→→→→→→ابل رس→→→→→→يدگ∂ و ص→→→→→دور ح→→→→→كم است اع→→→→→م از اي→→→→→→نكه در م→→→→→دت اج→→→→→اره ب→→→→→اشد ي→→→→→ا پس از 
ان→→→قضا＾ آن و ي→→→ا ه→→→مه ش→→→ركا ت→→→قاضا ن→→→موده ب→→→اشند ي→→→ا ي→→→ك∂ از آنه→→→ا. زي→→→را در غ→→→ير اي→→ن ص→→ورت، 
دادگ→→→→اه ب→→→ا ام→→→تناع از رس→→→يدگ∂ ب→→→ه وظ→→→يفه خ→→→ود م→→→بن∂بر ف→→→صل خ→→→صومت و ق→→→لع م→→→ورد ن→→→زاع ع→→→→مل 

ننموده و طرفين را در بالتكليف∂ گذاشته است. 
دس→→→→→ته دي→→→→→گر م→→→→→عتقدند، چ→→→→→نانچه م→→→→→دت اج→→→→→اره ب→→→→→→اق∂ ب→→→→اشد اف→→→→راز م→→→→نافع ب→→→→ه ح→→→→→كم دادگ→→→→اه ب→→→→ه 
درخ→→→واست م→→→ستأجرين م→→شروط ب→→ه ع→→دم ت→→عد＾ و ت→→فريط ن→→سبت ب→→ه م→→ورداج→→اره ب→→→المانع است و 
م→→نافات∂ ب→→ا م→→→اد↓ ۱۹ ق→→→انون م→→زبور ن→→دارد. چ→→ه اي→→ن م→→اده ن→→اظر ب→→ه ب→→عد از م→دت اج→اره است و اگ→ر 
م→→→→→دت اج→→→→→اره س→→→→→پر＾ ش→→→→ده ب→→→→اشد چ→→→→ون در اي→→→→ن ص→→→→ورت م→→→→→الكيت م→→→→ستأجرين ن→→→→سبت ب→→→→ه م→→→→→نافع 

مورداجاره منتف∂ است؛ لذا با زوال مالكيت منافع، موجب∂ برا＾ افراز آن نيست. 
 Ґو گ→→→روه دي→→→→گر، اف→→→راز م→→→→نافع م→→→→حل ك→→→→سب را ف→→→قط درص→→→ورت∂ ام→→→→كانپذير م→→→∂دان→→ند ك→→ه؛ اوال
ه→مه ش→ركا راض→∂ ب→→اشند و ثانياҐ افراز بهصورت زمان∂ يعن∂ با رعايت نوبت در استيفا＾ منفعت 
ت→وسط ش→ريكان ن→سبتبه ك→ل م→ورداج→اره ب→اشد. در غ→ير اي→→نصورت، ب→→هعلت ن→بود ام→كان اف→راز ب→ا 
ات→→خاذ م→→→ال∑ از م→→اد↓ ۳۱۷ ق.ا.ح. م→→نافع م→وردنزاع ب→→ايد ب→ه ف→روش ب→رسد. الن→هايه دادگ→اه ق→بل از 
 ｅص→دور دس→تور ف→روش م→→∂بايست مقررات ماد↓ ۱۹ قانون مذكور را رعايت كند و چنانچه مال

عين حاضر به خريد نباشد، دستور فروش ششدانگ منافع را صادر نمايد.۱ 
۱. ن→→وبخت، ي→→وسف، ان→→ديشهها＾ ق→ضاي∂، ص→ص. ۲۲۸ ـ ۲۲۷، اع→→المنظر ق→ضات دادگ→اهها＾ ص→لح و ح→قوق∂ ۲                                                                   

 .⅛Ｑ/۱۲/۲۱ سابق تهران در تاريخ
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درخصوص اعالمنظر و پاسخ به هر يｅ از نظريات فوق و سؤاالت مطرحشده در ابتدا＾ 
بحث، ضرور＾ بهنظرم∂رسد تا بدواҐ درخصوص افراز منافع (مهايات) توضيحات∂ آورده شود. 

گفتار چهارم ـ مهايات۱ و انواع آن 
م→→→طابق ب→→→ا م→→→اد↓ Ｑ۷۱ ق.م.: «ش→→→ركت ع→→→بارت است از اج→→→تماع ح→→→قوق م→→→الكين م→→→تعدد در ش→→∂ء واح→→د ب→→هنحو 
اش→اعه». ب→نابراي→ن م→→طابق ت→عريف م→ذكور، م→وضوع ش→ركت، م→→∂توان→د ع→ين، دي→ن، م→نفعت و يا حق 
ب→اشد. از ط→رف∂ ب→راب→ر م→اد↓ Ｑ۸۷ ه→مان ق→انون، ت→قسيم از م→وجبات ارتفاع شركت و حالت اشاعه 
است و ت→قسيم م→→نحصر ب→ه ع→ين خ→ارج∂ ن→يست. لي→→كن م→→مكن است ه→نگام ت→قسيم عين، يك∂ 

از شركا تقاضا＾ تقسيم منفعت را تقاضا نمايد. 
، ت→→→قسيم  Ґدر اي→→→→ن م→→→→يان، س→→→→ؤاالت→→→→∂ ك→→→→ه ب→→→→ه ذه→→→→ن م→→→→تبادر م→→→→∂شود اي→→→ن است ك→→→ه؛ آي→→→ا اص→→→وال
م→→→→نفعت ج→→→→ايز است؟ و آي→→→ا ب→→→ا ام→→→→كان ت→→→قسيم ع→→→ين، ت→→→قسيم م→→→نفعت رواست؟ و اي→→→→نكه چ→→→نانچه 
ق→ائل ب→ه اي→ن ب→اشيم ك→ه تقسيم منفعت مجاز است، ماهيت اين نوع تقسيم و نحوه تقسيم، به 

چه شكل و شيوها＾ است؟ سؤاالت∂ است كه بايد به آن پاسخ داد. 
بند اول ـ تعريف مهايات 

ت→→→→→→قسيم ان→→→→→→تفاع از م→→→→→→ال م→→→→→شترｄ (چ→→→→→ه در ن→→→→→تيجه ع→→→→→قد＾ از ع→→→→→قود و چ→→→→→ه در ن→→→→→تيجه ارث) را 
اص→طالحاҐ «م→هايات» ن→اميدهاند. در تعريف ديگر＾، مهايات را «تقسيم منافع مشترｄ، به حسب اجزاء 
ي→ا ب→ه ح→سب زم→ان»۲ اط→→الق ن→مودهان→د. در ق→انون م→دن∂، ت→عريف∂ ب→را＾ مهايات در نظر گرفته نشده 
است لي→كن در ماد↓ ۱Ｑ۷ قانون، اشاره به اين اصطالح گرديده است. در اين ماده م∂خوانيم: 
«ه→رگاه دو زم→ين در دو ط→رف نهر محاذ＾ هم واقع شوند و حق تقدم يك∂ بر ديگر＾ محرز نباشد و هر دو در يｅ زمان 
ب→→خواه→→ند آب ب→→برند و آب ك→→اف∂ ب→→را＾ ه→→ر دو ن→باشد ب→ايد ب→را＾ ت→قدم و ت→أخر در ب→ردن آب ب→→هنسبت ح→صه، ق→رعه زد و اگ→ر 
آب ك→→→اف∂ ب→→→را＾ ه→→→ردو ب→→→اشد ب→→→هنسبت ح→→→صه ت→→→قسيم م→→→∂كنند» ك→→→ه در ح→→→قيقت، ب→→→حث ت→→قسيم و اف→→راز آب را 

مطرح نموده است. 
                                                                  

1. .dividing interests without division of object - matter.

 .۷Ｑ.۲. كاتوزيان، دوره عقود معين ۲، مشاركتها، صلح، ش.۳℮، ص
۱ ـ ج→→→عفر＾ لن→→گرود＾، مح→→مد ج→→عفر، م→→→هايات (اف→راز م→نافع)، م→جله دان→شكده ح→قوق و ع→لوم س→ياس∂، ش. اول، 

فروردين ۹℮۱۳، (برگرفته از بان− اطالعات مقاالت حقوق∂، عل∂ مكرم). 
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بند دوم ـ انواع مهايات 
ت→→→→قسيم م→→→→نفعت ي→→→ا م→→→هايات را ب→→→ه دو ق→→→سم، ت→→→قسيم م→→→نافع ب→→→رحسب م→→→كان و ت→→→قسيم م→→→→نافع 
ب→رحسب زم→ان م∂شناسند. در حالت اول، مانند زمان∂ است كه ساختمان ℮ طبقها＾ بهعنوان 
ت→→→ركه م→→→توف∂، ب→→→ين ℮ پ→→→سر ق→→ابل ت→→قسيم م→→→∂شود و پ→→سران، ه→→يچكدام ت→→→مايل∂ ب→→ه ت→→قسيم ع→→ين، 
ن→→→→دارن→→→→د. و ب→→→ا ي→→→كديگر ق→→→رار م→→→∂گذارن→→→د، ه→→→ركدام از يｅ ط→→→بقه س→→→اختمان اس→→→تفاده ن→→→مايند. ب→→→دون 

اينكه مال مشاع به مال مفروض∂ تقسيم و تبديل شود. 
در ح→→→→→الت دوم، م→→→→→هايات (ت→→→→→قسيم م→→→→→نافع) ب→→→→رحسب زم→→→→ان، در ح→→→→الت∂ است ك→→→→ه ف→→→→رضاҐ ت→→→→ركه 
ب→→→جامانده از م→→→توف∂ يｅدس→→→→تگاه ات→→→ومبيل (ت→→اكس∂) است و وراث ب→→ين ي→→كديگر ق→→رار م→→∂گذارن→→د 
ه→→ر يｅ ۳ م→→اه از س→→ال، م→نافع آن، م→تعلق ب→ه ش→خص اس→تفادهكننده ب→اشد. در اي→ن ن→وع ت→قسيم، 

تقسيمґ منافع، اصوالҐ براساس واحدها＾ زمان (ساعت، روز، هفته و ماه) صورت م∂گيرد. 
بند سوم ـ ماهيت حقوق∂ مهايات 

در م→→ورد م→→اهيت ح→→قوق∂ م→→هايات، ب→→ين ف→→قها و ح→→قوقدان→→ان اخ→→تالفنظر وج→→ود دارد. ب→رخ∂ 
آن را ج→ايز و غيرالزم دانستهاند و شري− را مختار م∂دانند كه به عقد ملتزم باشد يا آن را از 
ب→→ين ب→→برد.۱ ب→→رخ∂ دي→→گر ن→يز م→عتقدند ك→ه ه→رگاه م→قصود ط→رفين از ت→راض→∂، دادن اذن در ان→تفاع 
ب→→→ه ه→→→مديگر ب→→→اشد، ج→→→ايز است. و ه→→رگاه ه→→دف ش→→ركادادن ح→→ق ان→→تفاع ي→→ا م→→بادله س→→هم م→→→شاع و 
م→→→→→→→→فروز ب→→→→→→→→اشد، الزامآور است.۲ ب→→→→→→→رخ∂ از ح→→→→→→→قوقدان→→→→→→→ان م→→→→→→→عاصر ن→→→→→→→يز آن را ت→→→→→→→ابع م→→→→→→→اد↓ ۱Ω ق.م. 
م→→∂دان→→ند.۳ درخ→→صوص م→→اهيت ح→→قوق∂ م→→هايات، ي→→ك∂ ب→→→هدليل وج→→ود م→→اد↓ ۱Ω ق.م. و دي→→گر＾ 
بهلحاظ اينكه آنچه از هدف تقسيم برم∂آيد، رفع ضرر و تمييز حق است كه هم در تقسيم 
اع→→→→يان اي→→→ن ام→→→ر وج→→→ود دارد و ه→→→م در ت→→→قسيم م→→→نافع، ب→→→ايد آن را ت→→→ابع اراد↓ ط→→→رفين و م→→→→لحق ب→→→ه 
م→→اده م→→نصوص دان→→ست و اص→→والҐ ب→→ايد اع→→مال اي→→ن ق→اعده را در م→وارد＾ ج→ار＾ و س→ار＾ دان→→ست 
ك→ه م→يان ش→ركاء م→ال م→شاع يا وراث تمايل∂ به فروش عين ديده نشود و اال چنانچه احد＾ از 

۱. زي→→→→نالدي→→→ن، ج→→→بل ع→→→امل∂ «ش→→→هيد ث→→→ان∂»، الروض→→→ه الب→→→هيه ف→→→∂ ش→→→رح الل→→→مع↨ الدم→→شقيه، ت→→→صحيح و ت→→عليق س→→يد                                                                   
محمد كالنتر، ج.۳، ص.⅛۱۱. 

۲. طباطباي∂ يزد＾، سيد محمد كاظم، سؤال و جواب (استفتائات)، سؤال ۳⅛℮. 
۳. كاتوزيان، همان، ص.⅛۷. 
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ش→→→ركا ت→→→قاضا＾ ت→→→قسيم ع→→→ين را ب→→→نمايد، چ→→→ارها＾ ج→→→ز ت→→قسيم ع→→ين ن→→يست. چ→→راك→→ه ت→→قسيم ع→→ين، 
م→→قدم ب→→ر ت→→قسيم م→→نفعت است. دي→→→گر آنك→→ه اي→→ن ن→وع ت→قسيم ع→موماҐ در ام→وال∂ رخ م→∂دهد ك→ه 
ش→ركا ن→م∂توان→ند ه→مزمان و ي→ا ب→→هطور يｅج→ا، از ع→ين، اس→تفاده نمايند و خواه ناخواه آنها را در 

عسر و حرج قرار خواهد داد. 
ب→→هترين و خ→→وشبينانهترين ح→→→الت زم→→→ان∂ است ك→ه م→ال م→→وردتقسيم (ع→ين) ق→ابليت ت→قسيم 
را ن→→داش→→ته ب→→اشد و اي→→→نجا است ك→→ه ي→→ك∂ از راهه→→→ا＾ ق→→لع م→→وضوع ن→→زاع، ت→→قسيم م→→نافع ن→→مود پ→→يدا 
م→∂كند ك→ه الب→ته ن→اگفته ن→ماند، در اي→ن ح→الت ن→يز ه→→ر يｅ از ش→ركا ب→→هلحاظ غ→يرقابل اف→راز ب→ودن 

عين مطابق ماد↓ ℮ قانون افراز و فروش امال∑ مشاع، تقاضا＾ فروش عين را بنمايد. 
بند چهارم ـ فروعات تقسيم منافع 

۱ ـ ت→قسيم م→نافع (م→هايات)، ه→م در ام→وال م→نقول و ه→م در ام→وال غ→يرمنقول، ق→ابل اع→→مال 
است. لي→كن ب→ايد ب→ه اي→ن م→هم ت→وجه داشت ك→ه ت→قسيم م→→نافع در ام→وال∂ ك→ه با استفاده از عين، 

منافع آن از بين م∂رود مانند مواد خوراك∂ و آشاميدن∂، مصداق ندارد. 
۲ ـ دع→→→و＾ ت→→→قسيم م→→→هايات(چه ب→→→هصورت اف→→راز زم→→ان∂ و چ→→ه ب→→→هصورت اف→→راز م→→→كان∂)، ت→→اب 
مقاومت در برابر دعو＾ تقسيم عين را ندارد و چنانچه خوانده دعو＾ تقسيم مهايات، مبادرت 
ب→→ه ط→رح دع→و＾ ت→قسيم ع→ين ن→موده و دادخ→واست م→تقابل∂ ت→قديم ن→→مايد، دع→و＾ اص→ل∂ (ت→قسيم 

مهايات) با قرار عدم استماع دعو＾ روبهرو خواهد شد. 
ه→مانطور ك→ه گفته شد، چنانچه شركا در تقسيم منافع آن بهنحو مهايات تراض∂ نكنند، 
اج→→→→بار ب→→→→ه اي→→→→ن ن→→→→وع ت→→→→قسيم از ط→→→→رف دادگ→→→اه م→→→→مكن ن→→→يست. چ→→→ون، اج→→→بار ب→→→ه ت→→→قسيم ب→→→را＾ رف→→→ع 
ض→→→رر＾ است ك→→→ه در اش→→→اعه و ش→→→ركت م→→→وجود است و ت→→→قسيم م→→→زبور، ت→→→قسيم∂ است ك→→ه ب→→را＾ 
ح→→→فظ ح→→→الت اش→→→اعه و اس→→→تفاده از آث→→→→ار اي→→→ن ح→→→الت از م→→→الكيت م→→∂باشد. لذا ه→→رگاه ح→→→الت اش→→اعه 

موجب ضرر برا＾ احد از شركا باشد اين نوع تقسيم، ضرر را رفع نخواهد كرد.۱ 
۳ ـ چ→→→نانچه در دع→→→→و＾ ت→→→قسيم م→→→هايات، خ→→وان→→ده اي→→راد و دف→→اع∂ م→→عمول ن→→دارد و ي→→ا ب→→ه اي→→ن 
ام→→ر، ت→→راض→→∂ ن→→→مايد و دادگ→→اه م→→بادرت ب→→ه ص→→دور گ→→زارش اص→→→الح∂ در ق→→الب ت→→واف→→قات ان→→جامشده 

۱. امام∂، سيدحسن، حقوق مدن∂، ج.۲، ص.⅛۲۲.                                                                   
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ب→→ين اص→→حاب دع→→→و＾ ب→→نمايد، ب→ايست∂ م→دت زم→ان اس→تفاده از م→ال م→شاع دق→يقاҐ م→→شخص گ→ردد. 
در ص→→→ورت ع→→دم رع→→ايت اي→→ن م→→وضوع، ان→→تفاع از م→→ال م→→شتر∑، در آي→→نده، م→→نتفعان را م→→تعسر در 

استفاده خواهد نمود. 
℮ ـ اگ→→→ر ق→→→ائل ب→→→ه اي→→→ن ب→→→اشيم ك→→ه ت→→واف→→ق ط→→رفين م→→هايات، ب→→→هصورت اذن در ان→→تفاع ب→→اشد و 
ف→→رضاҐ دو وارث ك→→ه در ن→→حوه ان→→تفاع از م→→→لｅ م→سكون∂ ب→→هجا م→انده از م→توف∂، ق→رارداد＾ ب→رمبنا＾ 
م→→→اد↓ ۱Ω ق.م.، م→→→→نعقد ن→→→مودهان→→→د و ن→→حوه اس→→تيفا＾ از آن م→→ل− را ت→→ابع اذن در ان→→تفاع ق→→رار داده 

باشند، بايد به جايزبودن قرارداد و قابليت رجوع از اذن نظر داد. 
Ｑ ـ م→→→→هايات در ج→→→→→اي∂ م→→→→صداق دارد ك→→→→ه ب→→→→ين ع→→→→ين و م→→→→نفعت م→→→→نشأ واح→→→د＾ وج→→→ود داش→→→ته 
ب→→→→اشد و چ→→→→نانچه يｅ ن→→→→→فر م→→→→الｅ ع→→→ين و دي→→→گر＾، م→→→الｅ م→→→نفعت ب→→→اشد؛ ق→→→اعده م→→→هايات، ج→→→ار＾ 
ن→→يست. اي→→ن ام→ر از ت→عريف ع→قد ش→ركت در م→اد↓ Ｑ۷۱ ق.م. ن→يز اس→تنباط م→∂گردد. در اي→ن م→اده 
آم→→→ده: «ش→→→ركت ع→→→بارت است از اج→→→تماع ح→→→قوق م→→→الكين م→→→تعدد در ش→→→∂ء واح→→→د ب→→→→هنحو اش→→→اعه». اص→→طالح «ش→→∂ء 

واحد» داللت بر اين موضوع دارد. 
پيشنهادها: 

در اب→تدا＾ بحث مطرح گرديد كه برخالف ماد↓ ℮۹℮ ق.م. كه اشعار داشته؛ عقد اجاره به 
م→→→→حض ان→→→→قضا＾ م→→→→دت اج→→→→اره م→→→→نتف∂ م→→→→∂شود، ح→→→→كم ق→→→→→انون رواب→→→→ط م→→→→وجر و م→→→ستأجر م→→→صوب 
س→→→→ال⅛Ｑ، ش→→→→روع راب→→→→طه اس→→→→تيجار＾ را ب→→→→ا اراده ط→→→→رفين، و اس→→→→تمرار آن را خ→→→→ارج از ح→→→يطه اخ→→→تيار 

طرفين دانسته، مگر در موارد تراض∂ طرفين يا موارد مصرح در ماد↓ ℮۱ قانون مذكور. 
از ط→→رف∂، ب→→→هلحاظ اي→→→نكه م→→ال− ي→→ا م→→الكين ع→ين ج→دا＾ از م→الｅ ي→ا م→الكين (وراث) م→نافع 
ه→→ستند اف→→راز ه→→ر يｅ از ع→→ين ي→→ا م→→نفعت ه→→يچ م→→→الزمها＾ ب→→ا ه→→م ن→→دارد. لي→→كن در اي→→ن خ→صوص 
ب→ايد ه→م م→الｅ ي→ا م→الكين ع→ين و ه→م م→الｅ ي→ا م→الكين م→نافع، ه→ر دو م→سأله را م→ورد توجه قرار 

دهند. 
اول ـ چنانچه مقرر گردد بين مالكين عين، افراز مكان∂ صورت پذيرد، چنانچه عمل افراز 
ب→→→→→→→ا رع→→→→→→ايت م→→→→→→واد ۱Ω۱ ق→→→→→→انون ش→→→→→→هردار＾ه→→→→→→ا و ℮۱Ｑ ق→→→→→→→انون اص→→→→→→الح∂ ث→→→→→→بت اس→→→→→→ناد و ام→→→→→→→الｄ و 
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ه→مچنين ط→رحها＾ ت→فصيل∂ و ج→امع ش→هر＾۱ ان→→جام ش→ود ب→ا م→انع∂ م→واج→ه ن→خواه→د ش→د و اف→راز 
ع→→ين ب→→ه ح→→ق و ح→→قوق م→→ستأجر ن→→يز خ→→لل∂ وارد ن→→خواه→→د ك→→رد. ب→→نابراي→ن ب→→هنظر م→→∂رسد، چ→نانچه 
م→→الكين م→→نافع ب→→→خواه→→ند م→→نافع ع→ينمستأجره را ب→ين خ→ود ت→قسيم ن→مايند، ب→ديه∂ است ك→ه ب→ايد 
اي→→→ن ام→→→ر ب→→→ا رض→→→ايت ت→→→ام م→→→الｅ ي→→→ا م→→→الكين ص→→ورت پ→→ذيرد و اگ→→ر م→→ستأجرين ب→→خواه→→ند دست ب→→ه 
چ→→نين اق→→دام→→∂ ب→→زنند، م→→→الｅ م→→∂توان→→د در اج→→را＾ ب→→ند ۸ م→→اد↓ ℮۱ ق→→انون رواب→→ط م→→وجر و م→→ستأجر 

۱. در ه→→→→→مين زم→→→→ينه م→→→→اد↓ ⅛۱Ｑ الح→→→→اق∂ ق→→→→انون ث→→→→بت ع→→→→نوان م→→→→∂دارد: «ب→→→→همنظور ت→→→→شخيص ح→→→→دود و م→→→→وقعيت                                                                   
امال∑ واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه امال∑ بهصورت كاداستر تهيه خواهد شد.  

ادار↓ امور امال∑ ثبتكل عالوه بر وظايف فعل∂ خود عهدهدار تهيه امال∑ بهصورت نقشه كاداستر خواهد بود. 
ت→→بصر↓ ي− ـ در م→→ورد ت→→قاضا＾ ت→→فكي− و اف→→راز ام→→ال∑ م→→ذكور در اي→→ن م→→اده و ت→→حديد ح→دود ام→→ال∑ م→جاور و 

همچنين در دعاو＾ مطروحه در مراجع قضاي∂، رفع اختالف، حدود＾، نقشه كاداستر مال∑ عمل خواهد بود. 
ت→→بصر↓ ۲ ـ ن→→سبت ب→ه ام→الك∂ ك→ه ن→قشه رس→م∂ ك→اداس→تر ت→هيه ش→ده است ص→احبان ام→→ال∑ م→زبور م→→∂توان→ند ب→ا 

پرداخت ي−هزار ريال تقاضا＾ الصاق نقشه مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند. 
ت→→→بصر↓ ۳ ـ ح→→→دود وظ→→→ايف و ت→→→شكيالت ادار↓ ام→→→ور ام→→→→ال∑ ازج→→→هت ت→→→هيه ن→→→قشه ام→→→→ال∑ ب→→→→هصورت ك→→→اداس→→تر و 

همچنين اجرا＾ مقررات اين قانون بهموجب آييننام↔ وزارت دادگستر＾ خواهد بود.»  
بنابراين، ماده و تبصرهها＾ فوق برا＾ نقشه كاداستر اعتبار ويژها＾ قائل شده و مقرر داشته در موارد زير: 

۱ ـ تفكي− و افراز امال∑ واقع در محدوده شهرها و حومه 
۲ ـ تحديد حدود امال∑ مجاور واقع در محدوده شهرها و حومه 
۳ ـ دعاو＾ مطروحه در مراجع قضاي∂ در خصوص حدود امال∑ 

از ن→→→→→→قشهها＾ ك→→→→→→اداس→→→→→→تر اس→→→→→→تفاده م→→→→→→∂شود ك→→→→→→ه ه→→→→→→رچند ب→→→→→→ه دالي→→→→→→ل ف→→→→→→ن∂ ت→→→→→→اكنون آي→→→→→يننام↔ اج→→→→→راي→→→→→∂ م→→→→→قرر در  
ت→→→→بصر↓ ۳ اي→→→→→ن م→→→→اده ت→→→→هيه و ت→→→→صويب ن→→→→گرديده لي→→→→→كن اخ→→→→يراҐ س→→→→ازمان ث→→→→بت اس→→→→ناد و ام→→→→ال∑ اق→→→دام→→→ات ع→→→مل∂ و 

مفيد＾ درخصوص تهيه نقشه كاداستر نموده است. 
ـ ط→→→رح ج→→امع ش→→هر، ع→→بارت از ط→→→رح ب→لندمدت∂ است ك→→ه در آن ن→حوه اس→→تفاده از اراض→∂ و م→نطقهبند＾ م→ربوط 
ب→ه ح→وزهها＾ م→سكون∂، ص→نعت∂، ب→ازرگان∂، ادار＾ و كشاورز＾ و تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت شهر＾ و 
ن→→→يازمند＾ها＾ ع→→→موم∂ ش→→→هر＾، خ→→→طوط ك→→→ل∂ ارت→→→باط∂ و م→→→حل م→→→راك→→→ز ان→→→تها＾ خ→→→ط (ت→→→رمينال) و ف→→رودگاهها و 
ب→→→→→نادر و س→→→→طح الزم ب→→→→را＾ اي→→→→جاد ت→→→→أسيسات و ت→→→→جهيزات و ت→→→→سهيالت ع→→→→موم∂، م→→→→ناطق ن→→→→وساز＾، ب→→→→هساز＾ و 
اولويتها＾ مربوط به آنها تعيين م∂شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط 
م→→→ربوط ب→→→ه ح→→فظ ب→→نا و ن→→ماها＾ ت→→اريخ∂ و م→→ناظر ط→→بيع∂، ت→→هيه و ت→→نظيم م→→→∂گردد. ط→→رح ج→→امع ش→→هر ب→→رحسب 
ض→رورت ق→ابل ت→جديدنظر خ→واه→د ب→ود. (ب→ند ۲ م→اد↓ ي→− ق→انون ت→غيير ن→ام وزارت آب→ادان→∂ و م→سكن به وزارت مسكن و 

 .(۱۳Ｑ۳/℮/۱⅛شهرساز＾ و تعيين وظايف آن مصوب
ـ ط→→→رح ت→فصيل∂، ع→بارت از ط→رح∂ است ك→→ه ب→راس→اس م→عيارها و ضواب→ط ك→ل∂ ط→رح ج→امع ش→هر، ن→حوه اس→تفاده 
از زم→ينها＾ ش→هر＾ در س→طح م→حالت م→ختلف ش→هر و م→وقعيت و مساحت دقيق زمين برا＾ هري− از آنها 
و وض→→→→ع دق→→→→يق و ت→→→→فصيل∂ ش→→→→بكه ع→→→→بور و م→→→→رور و م→→→→يزان و ت→→→راك→→→م ج→→→معيت و ت→→→راك→→→م س→→→اختمان∂ در واح→→→دها＾ 
ش→→→هر＾ و اولويته→→→ا＾ م→→→ربوط ب→→→ه م→→→ناطق ب→→→هساز＾ و ن→→→وساز＾ و ت→→→وسعه و ح→→→ل م→→شكالت ش→→هر＾ و م→→وقعيت 
كليه عوامل مختلف شهر＾ در آن تعيين م∂شود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدار∑ 

ثبت∂ تهيه و تنظيم م∂گردد (بند ۳ ماده ي− قانون يادشده). 



⅛۲                                                                                    ماهنام↔ كانون / شمار↓ ۱۱℮ 

 

م→→→→→صوب ⅛۱۳Ｑ، درخ→→→→→واست ت→→→→→خليه ع→→→→ينمستأجره را ب→→→→نمايد و ح→→→→ت∂ م→→→→ستأجرين ح→→→→ق ك→→→→سب و 
پ→يشه و ت→جارت را ن→يز از دست خ→واه→ند داد. گ→فته ش→ده است چ→نانچه اي→ن اف→راز ب→→هنحو فيزيك∂ 
ن→→→→باشد و ب→→→→دون اي→→→→جاد ه→→→→رگونه ت→→→→غيير ف→→→→يزيك∂ در م→→→غازه، ه→→→ر ي− از ش→→→ركا ق→→→رار ب→→→گذارن→→→د ك→→→ه از 
 Ґق→→→→سمت∂ از م→→→→غازه اس→→→→تفاده ك→→→→نند ب→→→→→هنظر م→→→→→∂رسد در اي→→→→ن ص→→→→ورت، ف→→→→اقد اش→→→→كال ب→→→→اشد.۱ ن→→→تيجتا
آنك→→ه ب→→دون ج→→لب رض→→ايت م→→ال− و ب→→دون رع→→ايت اع→→المنظر ش→→هردار＾، اف→→راز م→→→كان∂ از ن→احيه 
م→ستأجرين ع→مل لغو و بيهودها＾ خواهد بود و مستأجرين را با ضمانت اجرا＾ سنگين∂ روبرو 

خواهد كرد. 
دوم ـ راهچ→→→ارها＾ ك→→→ه ب→→→را＾ م→→→ستأجرين ب→→→اق∂ م→→→→∂ماند اي→→→ن است ك→→→ه اق→→→→دام ب→→ه اف→→راز زم→→ان∂ 
ن→مايند. ف→رضاҐ وراث متوفا＾ صاحبحقسرقفل∂، ℮ نفر باشند، افراز زمان∂ به اين شكل خواهد 
ب→→ود ك→→ه ف→→رضاҐ در ه→→ر يｅ از ف→صول س→ال، ه→ر ي−، م→→ال− م→نافع ۳ م→اه از م→نافع ع→ينمستأجره 
ب→→اشد و چ→→نانچه در ن→→حو↓ زم→→ان∂ اس→→تفاده ه→→ر ف→→→صل ب→→ين ورث→→ه ت→واف→ق∂ ح→اصل ن→شد، م→توسل ب→ه 
ق→رعه ب→هعنوان راه ح→ل ن→هاي∂ گ→رديد ي→ا اي→→نكه در ط∂ ℮ سال بهطور چرخش∂ قضيه را حل و 
ف→→صل ن→→مود. ب→→ديه∂ است در اف→→راز زم→→→ان∂ ب→→رخالف اف→راز م→→كان∂، ن→ه ن→ياز ب→ه ك→سب اج→ازه م→ال− 
است و ن→→→→ه ج→→→→لب ن→→→→ظر ش→→→هردار＾ و م→→→ستأجرين در ص→→→ورت ع→→→دم ت→→→راض→→→∂ م→→→∂توان→→→ند ب→→→را＾ ح→→→ل 

مرافعه به دادگاه مراجعه نمايند. 
س→وم ـ آن→كه ب→ر ف→رض ع→دم توافق وراث بر تقسيم منافع يا نبود امكان تقسيم، م∂توان از 
م→→→→→→→اد↓ ۳۱۷ ق.ا.ح. اس→→→→→→تفاده ك→→→→→→رد و م→→→→→→→طابق ن→→→→→→→ظر چ→→→→→→هارم، ت→→→→→→قاضا＾ ف→→→→→→روش ششدانگ م→→→→→→نافع 
س→→رقفل∂ را از دادگ→→اه ص→→→الحه ت→→قاضا ك→→رد.۲ اي→→ن ام→→ر زم→→ان∂ است ك→→ه م→→ا م→هايات (اف→راز م→نافع) را 

                                                                   .۳۷Ｑ .۱. فقه و حقوق تطبيق∂، به قلم گروه∂ از مؤلفان، ص
۲. گ→→→فته ش→→→→ده است؛ «وراث→→→∂ ك→→→ه ق→→→صد ان→→→تقال س→→→هم خ→→→ود را دارد ب→→→ايد دع→→→و＾ الزام ب→→ه ف→→روش ب→→ه اس→→تناد م→→اد↓ 
۳۱۷ ق→→→→انون ام→→→→ور ح→→→→سب∂ ـ ع→→→ليه س→→→اير وراث و دع→→→وا＾ دي→→→گر＾ ب→→→ه خ→→→واس→→→ته الزام ب→→→ه ت→→→جويز ان→→→تقال م→→→نافع ب→→→ه 
خ→→→واس→→→ته الزام ب→→→ه ت→→→جويز ان→→→تقال م→→→نافع ب→→→ه غ→→→ير ع→→→ليه م→→→وجر م→→→طرح و ب→→→ا اع→→→→الم ارت→→→باط دو دع→→و＾ ب→→ا ي→→كديگر ـ 
م→→ستنداҐ ب→→ه م→→اد↓ ۱۳۳ ق→→انون آي→→→ين دادرس→→∂ (ق→→ديم)، م→→اد↓ ۱Ω۳ ق→→انون آي→→ين دادرس→∂ ج→ديد ـ رس→يدگ∂ ت→وأم ب→ه 

 .(۱ＱΩ .ر.∑.: كشاورز، همان، ص) .«هر دو دعو＾ را تقاضا كند



 ۲۷ تقسيم حق سرقفل∂ و حق كسب و پيشه و تجارت بين ورثه

 

ع→قد الزم∂۱ ندانيم كه شركا به مفاد آن ملتزم باشند. در غير اين صورت، با افراز منافع نوبت 
ب→→ه ف→→→روش م→→نافع ن→→م∂رسد و ي→→ا اي→→نكه دادگ→اه در رس→يدگ∂ ب→ه درخ→واست اف→راز م→نافع ب→ين ورث→ه، 
ت→→عسر و ع→→سر و ح→→رج در ن→→حو↓ اس→→تيفا＾ م→نفعت از م→→نافع ع→ينمستأجره را اح→راز ن→مايد. در اي→ن 
ص→→→ورت، اگ→→ر م→→→نافع ق→→→ابل اف→→راز ن→→→باشد، س→→رقفل∂ ف→→روخته و ب→→ها＾ آن ب→→→هنسبت ح→→ص↔ ه→→ر يｅ از 

وراث، بين آنها، تقسيم خواهد شد.  

۱. در م→→→→→ورد لزوم و ج→→→→واز ت→→→→قسيم م→→→→هايات∂ اخ→→→→تالف ن→→→→ظرات زي→→→→اد＾ وج→→→→ود دارد لي→→→→كن ب→→→→ه ط→→→→ور ع→→→→مده، ف→→→→قها و                                                                   
ح→قوقدان→ان م→هايات را ج→ايز م∂دان→ند. ب→ه اين اعتبار، م∂توان گفت مطابق قاعده عقود جايزه در قانون مدن∂ 
ب→→→ا ف→→→وت ي→→→ا ج→→→نون ه→→→ري− از ش→→→ركا ت→→→قسيم م→→→نفسخ م→→→∂گردد. در م→→→قابل، ج→→→مع دي→→→گر＾ از ح→→قوقدان→→ان در اي→→ن 
خ→صوص ج→ايز ب→ودن ت→قسيم م→هايات∂ ب→دين م→فهوم ب→اشد ك→ه ش→ري− ب→تواند با درخواست عين و اجرا＾ افراز از 
س→→→و＾ دادگ→→اه آن را م→→نتف∂ س→→ازد، درست است ول∂ ه→→رگاه ب→→دين م→→فهوم ب→→اشد ك→→ه در زم→→ان اش→→اعه ن→→يز ش→→ري− 
پ→→→ايبند ب→→→دان ن→→→يست، پ→→→ذيرفتن آن دش→→→وار ب→→→→هنظر م→→→→∂رسد. زي→→→را اگ→→→ر ق→→→بول ك→→→نيم ك→→→ه اج→→بار م→→هايات ام→→كان دارد 
ب→→ايست∂ پ→→ذيرفت ه→→مان دلي→→ل ك→→ه اج→→بار را اي→→جاب م→→∂كند، ب→→قا＾ آن را ن→يز ض→رور＾ م→→∂گردان→د. (ام→ام∂، ه→مان، 

 (.۲۱Ｑ .ص

 


