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ِ    . 2    ( صهیي)غیش هٌمَل راتی لسن اٍل :  .1:  قسم است 4مال غیر منقول   ػور   لسن دٍم : غیرش هٌمرَل ترِ ٍاسرك

هٌػَب ٍ ّوچٌیي لَلِ ّرا  آتری ورِ دس     تَاسكِ ػو  اًساى ساختواى ، آسیا ٍ ّشچِ وِ دس تٌا()12ٍ13هادُ )اًساى

حیَاًرا  ٍ  ()17فمرف هرادُ   )غیش هٌمَل حىوری  لسن سَم :  .3      .(14ٍ15ٍ16ٍ هادُ  ,صهیي یا تٌا وطیذُ ضذُ تاضذ

: اص لحرال تَلرف   :الفجْت دس حىن غیش هٌمَل ّسرتٌذ  2اضیا  وِ دس هضسػِ اختػاظ تِ صساػت دادُ ضذُ تاضذ.اص 

 .1)(حمَق ٍ دػاٍ  ساجغ تِ هال غیش هٌمَل)لسن چْاسم : غیش هٌمَل تثؼی .4        (اص جْت غالحیت هحاون ب:اهَال 

 .4تؼْذ تِ جثشاى خساسا  ٍاسد تش هال غیشهٌمَل  .3 تسلین هال غیش هٌمَلتؼْذ تِ  .2تؼْذ تِ اًتمال هال غیش هٌمَل 

 .9 . حرك سرشلفلی  8حرك ضرفؼِ    .7حك تحجیرش   .6حك اًتفاع اص خاًِ  .5.تؼْذ تِ دادى اجش  الوخ  هال غیش هٌمَل

تكرالى ٍ ػرذم   دػَا  فسخ ٍ دػاٍ  وِ هَؾَع آى توله هال غیش هٌمَل است) .11دػاٍ  تػشف . .11دػَا  خلغ یذ.

اجثاس فشٍضٌذُ هله تش تسلین  .13. حك استفاق ًسثت تِ هله غیش12ًفَر هؼاهلِ اًجام ضذُ دس هَسد اهَال غیش هٌمَل

 .هٌمَل غیش هال سٍ  تش تثؼی ػیٌی  حك .14(هثیغ غیش هٌمَل

( غفت اوتساتی 13ٍغف غیش هٌمَل تشا  اهَال هٌمَلی وِ تِ ٍاسكِ ػو  اًساى استمشاس یافتِ است)هادُ .1

 )هٌمَل( ًیض تاص هی گشدد. ٍغف راتی آىاست ٍ ّویي وِ هال اص صهیي یا تٌا جذا ضَد 

هی ضَد ٍ  تمسین تٌذ  اهَال تِ هٌمَل ٍ غیش هٌمَل ضاه  توام اهَال، خَاُ هاد  تاضذ یا دس صهشُ حمَق، .2

 اختػاظ تِ اهَال هاد  ًذاسد .

 است .هٌمَل  آب ّش جا وِ تاضذ .3

 .واتَصیاى دوتش ًظش قثك است اًتمال تِ تؼْذ نامه، قول: ًىتِ .4

 (21است ّشچٌذ هشتَـ تِ غیش هٌمَل تاضذ)هادُ  هٌمَل حك دیٌی .5

 ّشحمی وِ هٌمَل است                    هٌمَل حىوی است . .6

 هٌمَل است                    غیش هٌمَل تثؼی است .ّشحمی وِ غیش  .7

 دس حىن هٌمَل است .اص حیج غالحیت هحاون ولیِ دیَى ساجغ تِ هال هٌمَل  .8

 .دیَى اص ّشجْت هٌمَل تطواس هی آیٌذدوتش واتَصیاى :  .9

تؼْرذ ترِ    .1:  دین یا تعهد)دین و تعهد یکی است( هستند که غیر منقول هستند)غیر منقول تبعیی(  تا4اما  .11

تؼْذ تِ جثشاى خساسا  ٍاسد تش هرال غیشهٌمرَل    .3تؼْذ تِ تسلین هال غیش هٌمَل  .2اًتمال هال غیش هٌمَل 

 تؼْذ تِ دادى اجش  الوخ  هال غیش هٌمَل. .4

 است . هٌمَل حىویهال غیش هٌمَل ،  اجرت المسمی .11

 است. غیش هٌمَل تثؼیهال غیش هٌمَل،  اجرت المثل .12

 .تاضٌذ هی هٌمَل دٍ ّش هٌمَل هال الوخ  اجش  ٍ الوسوی اجش  :نکته .13
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 تَدى است .هٌمَل  تیي اهَال هٌمَل ٍ غیش هٌمَل اغ  تش .14

دػاٍ  هشتَـ تِ هكالثِ دیي هٌمَل است ، ّشچٌذ ًاضی اص اهَال غیش هٌمَل تاضذ: هخ  : هكالثِ اجاسُ تْا   .15

 هله ٍ حوي فشٍش هال غیش هٌمَل .

حمَق  .5 سْام ضشوتْا. 4 اسٌاد تْادس دس ٍجِ حاه  .3هال غیش هٌمَلاجش  الوسوی  .2 حوي هثیغ .1 .16

است، ٍلَ ایٌىِ هثیغ یا ػیي هستاجشُ اص اهَال  هٌمَلحىن  ػیي هستاجشُ دس هال االجاسُ .6 هالىیت هؼٌَ 

 (هٌمَل حىوی)غیش هٌمَل تاضذ .

 )هخ  : اساؾی هَا (اهَالی وِ هله اضخاظ ًوی تاضذ. :هثاحا   .17

 سا تِ ٍسیلِ حیاص  هی تَاى توله وشد ، هگش ایي وِ لاًَى آى سا هوٌَع داسد. هثاحا  .18

 : یؼٌی صهیي ّا  وِ هؼك  افتادُ ٍ آتاد  ٍ وطت ٍ صسع دس آًْا ًثاضذ. اساؾی هَا  .19

،  لػذ تولهّشوس اساؾی هَا  سا تِ  .ضشٍع تِ احیاء ، حیاص  تلمی ًوی گشدد ٍ سثة هالىیت ًوی تاضذ  .21

 هحسَب هی گشدد . اسثاب تولهتَدُ ٍ اص جولِ  ایماعاحیاء وٌذ هاله آى هی گشدد.حیاصا  هثاحا  

اػشاؼ اص هلىی وِ  .اػشاؼ ایماع تَدُ ٍ هسمف حك ػیٌی است ٍ سثة دخَل هال دس صهشُ هثاحا  هی گشدد .21

 . ًوی گشدددس دفتش اهالن ، حثت ضذُ سثة سمَـ حك هالىیت 

 . هكاتك لَاًیي هشتَقِ تِ آًْا خَاّذ تَداستفادُ اص اهَالی وِ هاله خاظ ًذاسد  .22

 وَچِ تي تست هان هطتشن یا اختػاظ اضخاظ است ٍ داخ  دس اهَال ػوَهی ًیست . .23

 هی سسذ .)هٌظَس اص حاون دادستاى است(ا هارٍى اص لث  اٍ تِ هػاسف فمشاارى حاون ی اهَال هجَْل الواله تا .24

ى هی تَاًذ فؼ  یا تشن فؼلی اص اٍ آحمی وِ ضخع ًسثت تِ ضخػی دیگی پیذا هی وٌذ وِ تِ هَجة  .25

 گَیٌذ . حك دیٌیتخَاّذ 

:) هاًٌذ حك هشتْي تش ٍحیمِ قلة( حك ػیٌی تثؼی ، حمی است وِ سد آى هٌافغ هال هَؾَع  حك ػیٌی تثؼی .26

 حك، تِ داسًذُ حك تؼلك ًوی گیشد.

هگش ایٌىِ هتػشف حاتت وٌذ  هالىیت ساتك همذم استٍ هالىیت ساتك                  تؼاسؼ تیي تػشف فؼلی ٍ .27

 هال تِ اٍهٌتم  ضذُ است .

 ٍلفیت ساتك همذم است .     تؼاسؼ تػشف فؼلی تا ٍلفیت ساتك             .28

 . هالىیت ػوَهی ساتك همذم استتؼاسؼ تػشف فؼلی  تا هالىیت ػوَهی ساتك                 .29

 .تػشف فؼلی همذم استتؼاسؼ تػشف فؼلی تا تػشف ساتك                   .31
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ػو  تِ ٍلف ّن تِ ٍ هذػی ٍلف تایذ دػَا سا حاتت ًوایذ ٍ  اغ  هلىیت استتؼاسؼ هلىیت تا ٍلفیت              .31

 .تٌْایی دلی  هخثت ٍلف هحسَب ًوی ضَد

ٍ اسصش واس تش سشهایِ هی  هالىیت هػٌَػی حاون استدس تؼاسؼ دٍ هلىیت ) قثیؼی ٍ هػٌَػی(                .32

 چشتذ .

 یژُ اػیاى ًیست  ٍ دس هٌافغ ٍ حمَق ًیض اػوال هی ضَد .ٍ اهاسُ تػشف .33

 فمْا تِ اهاسُ تػشف، لاػذُ یذ هی گَیٌذ. .34

 ، تاتغ هادس است ٍ ّشوس هاله هادس ضذ هاله ًتاد آى ّن خَاّذ ضذ .دس هلىیت  ًتاد حیَاًا  .35

خشیذاسهاله هادس هی ضَد ، حو  اص تَاتغ هثیغ ًیست ٍ خشیذاس تِ تثغ هادس ،  ، تا ایي وِ دس فشٍش حیَاى .36

 هاله حو  ًوی ضَد. هگش ایٌىِ ضشـ وٌٌذ.

 .ؾشس حىَهت پیذا هی وٌذالدس هَسد تضاحن دٍ لاػذُ تسلیف ٍ الؾشس ،  .37

 . تِ هاله داًِ استهتؼلك دسخت سٍئیذُ ضذُ اص داًِ اًتمال یافتِ اص هله هجاٍس تَسیلِ تاد :  .38

 هْن37ٍ 33ٍ32هادُ .39

 است . اهاسُ لاًًَیتػشف هله تِ ػٌَاى هالىیت  .41

 تػشف تِ ػٌَاى هالىیت ، دلی  هالىیت است ، هگش ایي وِ خالف آى حاتت ضَد . .41

ٍ ایي هالىیت  داسد . غیش هٌمَلٍ هٌمَل  : هالىیتی است وِ هاله تش حوشا  ٍ هتؼلما  یه هال هالىیت تثؼی .42

 ًیض هی تاضذ . هػٌَػیٍ  حوشُ ّا  قثیؼیتثؼی  ضاه  

ٍلی هی تَاى خالف آًْا  : هخاسد ًگْذاس  تا هاله است ٍلی هخاسد استفادُ تا هٌتفغ است دس حك اًتفاع .43

 ضشـ وشد .

 حك اًتفاػی است وِ اص قشف هاله تشا  هذ  هؼیٌی تشلشاس هی ضَد . :سلثی  .44

 یؼٌی حك اًتفاع دس هسىي . هذ  حك اًتفاع دس هسىي یا سلثی است یا ػوش  . :سىٌی  .45

حك اًتفاػی است وِ تِ هَجة ػمذ  اص قشف هاله تشا  ضخػی ، تِ هذ  ػوش خَد یا ػوش هٌتفغ  :ػوش   .46

 یا ػوش ضخع حالخی تشلشاس ضذُ .

تا ثس هكلك تَدُ ٍ حك هضتَس دس غَستی وِ هاله تشا  حك اًتفاع هذتی هؼیي ًىشدُ تاضذ، ح :حثس هكلك  .47

 .خَاّذ تَد ، هگش ایي وِ هاله لث  اص فَ  خَد سجَع وٌذ هالهفَ  

 است. جایضحثس هكلك ػمذ   .48
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: هاداهی وِ غاحثاى حك اًتفاع هَجَد ّستٌذ حك هضتَس تالی ٍ  حك اًتفاع تِ تثغ هَجَد ٍ تِ ًفغ هؼذٍم .49

 تؼذ اص اًمشاؼ آًْا حك صای  هی گشدد.

، اػن اص ایٌىِ هال فمف ًسثت تِ هالی تشلشاس هی ضَد وِ استفادُ اص آى تا تما  ػیي هوىي تاضذحك اًتفاع  .51

 هفشٍصتاضذ یا  هطاعٍ  غیش هٌمَلتاضذ یا  هٌمَلهضتَس 

حك اًتفاػی وِ تِ : تا فَ  هٌتفغ حك هضتَس صای  هی ضَد .  حك اًتفاػی وِ تِ هالحظِ ضخػیت هٌتفغ تاضذ .51

 : تا فَ  هٌتفغ صای  ًوی ضَد ٍ تِ ٍاسث اٍ هی سسذ. تشلشاس ضَدسَد داسایی هٌتفغ 

 . 53ٍ هادُ .51هادُ  4.ٍ حاضیِ 45هادُ  4حاضیِ  .52

 .ِحك ضفؼ،  حك تحجیش  ، حك استفاق،  حك هالىیتاست ٍ ّوچٌیي  ػیٌیهالی   حك حك اًتفاع .53

 است . ضشـ غحت لثؽ )حك اًتفاع( اػن اص ػوش  ٍ غیشُ ،دس حثس  .54

 اغَالً لات  اًتمال است ٍ لشاس داد اًتمال آى سا اص تیي ًوی تشد .حك اًتفاع  .55

فَ   .4سجَع هاله دس حثس هكلك  .3تلف هال  .2 اًمؿا  هذ  .1:  حك اًتفاع دس هَاسد ری  صای  هی ضَد .56

 فَ  هٌتفغ دس هَاسد  وِ ٍاتستِ تِ ضخػیت است . .5هاله دس حثس هكلك 

 . ؾاهي خساسا  ٍاسدُ تِ هاله است فمف اًتفاع سَء استفادُ وٌذدس غَستی وِ هٌتفغ اص هال هَؾَع  .57

 .هی ضَد صای حك هضتَس اگش هاله ػیي سا تِ هٌتفغ اًتمال دّذ ، یا هٌتفغ حك خَد سا تِ هاله تذّذ،  .58

 هفاد ارى خَاّذ تَد . یا : التؿا  ػشف ٍػاد   اص هال دیگش  عویفیت اًتفا .59

 وقف

است اها دس  هَلَف ػلیْنّن تا  لثؽٍ آًْا یا لائن همام ػلیْن  هَلَفقثمِ اٍل اصتا  لثَل ٍلف خاظدس  .61

 ٍاگش هتَلی ًثَد تا حاون است . هتَلیتا  لثؽاست ٍ  حاونتا  لثَل ٍلف ػام

 استخٌائاً دس ٍلف خاظ اگش ٍالف خَدش هتَلی تَد لثؽ تا خَدش است یؼٌی لثؽ ًوی خَاد. .61

 است . ػیٌیٍلف ػمذ  است . الصم ٍلف ػمذ  .62

ٍلف سا هی تَاى اجاسُ داد .هتَلی هی تَاًذ اجاسُ دّذ اها هَلَف ػلیْن ًوی تَاًذاجاسُ دٌّذ ٍ فمف حك  .63

 (499اًتفاع داسد .)هادُ

 : ّشگاُ هتَلی تا هالحظِ غشفِ ٍلف هال هَلَفِ سا اجاسُ دّذ، اجاسُ تِ فَ  اٍ تاق  ًوی گشدد .499هادُ .64

هالی تاضذ وِ ػیي آى، هتؼلك تِ دیگش  تاضذ دس ایي غَس  دس غَستی وِ ضخع تِ قَس دائن هاله هٌفؼت  .65

 ّیچ وذام اص آًْا تِ تٌْایی ًوی تَاًٌذ هال سا ٍلف وٌٌذ.
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 هَلَف ػلیْن هاله چیض  ًیست تلىِ داسا  حك اًتفاع اًذ. .66

ٍ ٍلف ًیض دس حىن ٍلف تش هجَْل است  هجَْل هاًذى هػشفاست ،  تاق  ٍلف تش هجَْل:  دس ٍلف خاظ .67

 است . تاق 

 است . غحیحٍلف ًیض  هجَْل هاًذى هػشفاست،  غحیح ٍلف تش هجَْل :دس ٍلف ػام  .68

) ضشـ سَد ٍالف تش ػْذُ هَلَف ػلیْن تاق  .اها هثك  ػمذ ٍلف ًیستاست  تاق دس ٍلف  ضشـ ػَؼ .69

 است ، ٍلی ٍلف سا تاق  ًوی وٌذ.(

 .ًیست تاق تش ًفس  ٍلف ػام ٍلفاها دس . است تاق تش ًفس  ٍلفدسٍلف خاظ  .71

 85هْن..هادُ 83..هادُ 61..هادُ 62هادُ  2..ح 59هادُ  4ٍ5ح ..72هادُ  4حاضیِ  .71

 ًػة هتَلی ایماع است .تؼییي ٍ  .72

داضتین ، ضه وشدیه وِ اقالػی است یا استػَاتی ، اغ  تش اقالػی تَدى است.قثك اغ  ػذم  ًاظش  اگش .73

 صیادُ .

 یا هَلَف ػلیْن تؼلك ًذاسد .تِ ٍالف هال هَلَف خَدضخػیت حمَلی هی یاتذ ٍ .74

هی تَاى ٍلف ًوَد تذٍى ایٌىِ تِ  هلىی وِ دس آى حك استفاق هَجَد است یا ٍلف هلىی وِ دس اجاسُ است .75

ٍلف تِ ٍسیلِ ٍغیت ًیض هوىي :  ّوچٌیي).جایض است  ٍلف تش هػالح ػاهِ یا حك هضتَس خللی ٍاسد آیذ.

 .(، ٍلف فؿَلی لات  اجاصُ است ٍ تٌفیز هی ضَداست ٍالغ ضَد ٍ هؼلك تِ هشي ٍالف)هَغی( گشدد 

 .جایض ًیستوِ ٍسضىستِ است ٍلف هالص  یوس ٍیا ٍلف هالی سا وِ دس سّي دیگش  است .76

ٍلف هلىی وِ دس اجاسُ است  ٍالف تایذ هاله ػیي ٍ هٌفؼت تاضذ چَى دس ّش دٍ تػشف هی وٌذ تا ٍجَد ایي .77

 جایض است .

،  غیش هٌمَلتاضذ یا هٌمَل فمف ٍلف هالی جایض است وِ تا تما  ػیي تتَاى اص آى هٌتفغ ضذ، اػن اص ایٌىِ  .78

 .هفشٍصتاضذ یا  هطاع

 است ، ٍلف گ  ّا  تاؽ ٍ حتی ضاخِ ا  اص آى تش تیواساى ٍ ػشٍساى ٍ هستوٌذ تاق ٍلف تش دیي ٍهٌفؼت  .79

 است .دسست 

دس لثؽ فَسیت ضشـ ًیست،  ، ّن ضشـ تحمك ٍ ّن ضشـ ٍلَع ٍ ّن ضشـ غحت است. لثؽ دس ٍلف .81

 است . ٍلف تواماست، ّش ٍلت لثؽ تذّذ ٍالف سجَع ًىشدُ  هاداهی وِ

 تاق آى هی ضَد.ٍلف هالی وِ لات  الثاؼ ًیست  سثة تكالىهشي ٍالف پیص اص لثؽ دادى ٍلف  .81

 .ٍلف ًوی ضَد تكالىاست.هشي قثمِ اٍل اص هَلَف ػلیْن تاػج 
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 تاق  ٍلف تشا  دادى ًفمِ صٍجِ است . تاق  است .ٍلف تش هماغذ غیش هطشٍع فه هلهاحش هستمین ٍلف  .82

 است .

 هتَلی ٍوی  ٍالف ًیست تلىِ هذیش ٍلف است . .83

ًْا هَلَفِ سا لثؽ هی وٌٌذ ٍ اگش خَد ٍالف تَلیت سا تشا  خَد لشاس دادُ آاص جاًة  هحجَسیيٍغی ٍ  ٍلی .84

 خَد اٍ وفایت هی وٌذ .تاضذلثؽ 

 است. اجاصُ دیاى هٌَـ تِغحت ٍلفی وِ تِ ػلت اؾشاس دیاى ٍالغ ضذُ تاضذ  .85

 ٍلف تش هؼذٍم غحیح ًیست هگش تِ تثغ هَجَد. .86

تا فَ  یه ًفش دیگش  هستمالً تػشف ،  اگش تكَس استمالل تاضذ. 1:  یا چٌذ هتَلی لشاس دادُ تاضذ 2اگش ٍالف  .87

تا فَ  یىی تػشف دیگش  جایض ًیست ٍ حاون ضخػی ساؾویوِ وِ تا ،  اجتواع تاضذاگش تِ ًحَ . 2 هی وٌذ

 .هتَلی صًذُ تِ اجتواع تػشف وٌذ

ى تا هتَلی دس ایي است وِ آًام داسد ٍ تفاٍ   ًاظش استػَاتیًاظش  وِ تایذ اػوال هتَلی سا تػَیة وٌذ  .88

 . است اتتىاس الذام تا هتَلی

 است . ًاظش  وِ تذٍى لیذ هؼیي هی ضَد . ًاظش اقالػیًاظش  وِ تایذ تٌْا اص اػوال هتَلی آگاُ ضَد  .89

ٍالف یا حاون ًوی تَاًذ وسی سا وِ دس ؾوي ػمذ ٍلف هتَلی لشاس دادُ ضذُ است ػضل وٌذ ،هگش دس غَستی  .91

 . هی وٌذ حاون ؾن اهیيٍ اگش خیاًت هتَلی ظاّش ضذ وِ حك ػضل ضشـ ضذُ تاضذ 

 .هٌؼضل هی ضَداگش ٍالف ٍغف هخػَغی سا دس ضخع هتَلی ضشـ وشدُ تاضذ ٍ هتَلی فالذ آى ٍغف گشدد  .91

 خَاّذ تَد .قثك ًظش ٍلی فمیِ دس اٍلاف ػاهِ وِ هتَلی هؼیي ًذاضتِ تاضذ، اداسُ هَلَفِ  .92

. ٍالف تؼیي ًىشدُ 2 اجش  الوسوی. ٍالف اص هٌافغ هَلَفِ سْوی سا تشا  هتَلی لشاس دّذ ، 1: دستوضد هتَلی .93

 . اجش  الوخ . ًِ ٍالف تؼییي وشدُ ٍ ًِ ػشف ، 3 اجش  الوسویٍلی ػشف تؼیي وشدُ ، 

 است . ػیٌیاست ٍ پس اص تؼییي ، حك اٍ  حك دیٌیپیص اص تؼییي حػِ هَلَف ػلیِ حك اٍ ،  .94

 هخاسد ٍلف دس غَستی وِ ٍالف تشتیثی لشاس ًذادُ تش حك هَلَف ػلیِ همذم است . .95

وسی تشا  ػوشاى هال  یا ػوشاى هال هتؼزس تاضذوِ خشاب ضذُ دس غَستی جایض است : وِ یا  هال ٍلف فشٍش .96

 .آى حاؾش ًطَد

 تثذی  هی ضَد .تِ الشب تِ غشؼ ٍالف ػیي هَلَفِ دس هَسد جَاص تیغ  .97

 ّستٌذ. داسا  ضخػیت حمَلی هكلماً هَلَفا  .98
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 تػشف هَلَفِ تِ ػٌَاى تَلیت دلی   تَلیت ًیست. .99

هَلَفِ هجَْل دس غَستی وِ هٌافغ .  1خَاّذ ضذ : غشف تشیا  ػوَهیِهٌافغ هَلَفا  ػاهِ دس هَساد ری   .111

دس غَستی وِ غشف هٌافغ هَلَفِ دس هَسد خاغی وِ . 2الوػشف تاضذ، هگش ایٌىِ لذس هتیمٌی دس تیي تاضذ 

 ٍالف هؼیي وشدُ است هتؼزس تاضذ.

 ثت تِ هَجَد غحیح ٍ ًسثت تِ هؼذٍم تاق  است.اگش ٍلف تش هَجَد ٍ هؼذٍم تاّن تاضذ ًس .111

دس ّوِ ػمَد هجاًی هی تَاى ضشـ ػَؼ وشد تِ جضء ٍلف ، ضشـ ػَؼ دس ٍلف تاق  است اها هثك  ػمذ  .112

 ٍلف ًیست.

 

 هَفك تاضیذ
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