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مستاجر تنها در طول دوران حاکمیت منافع ،مالک منافع عین مستاجره است هر : چكيده

چند که خود نیز اعیانی را به عین  مستاجره ملحق نموده باشد)اعیان غیر قابل تفکیک(لذا در 

دوران پس از حاکمیت منافع ،هر گونه تصرف در عین مستاجره منوط به اذن موجر است 

اگر به جهت شخصی و یا مرتبط با نوع انتفاعی که می خواهد از عین مستاجره ببرد .بنابراین 

اقداماتی فراتر از اذن و یا فراتر از انتفاع مقصوده قراردادی که منتهی به هزینه شده باشد را 

انجام دهد هزینه ها بر عهده ی مستاجر می باشد زیرا ،تعهد موجر به امکان استیفای مستاجر 

ق.م بر عهده ی منتفع است  94جاره ،تعهد متعارف است و افزون بر آن ،طبق ماده از مورد ا

هر چند که این اقدامات سبب باال رفتن ارزش و موقعیت عین مستاجره گردد،زیرا اقدامات وی 

،غیر ماذون و تصرف در مال غیر محسوب شده و همانند عمل غاصب است .پس طبق احکام 

عمل غاصب قیمت و ارزش مال مغصوبه باال برود غاصب حق مطالبه مربوط به غصب ،اگر بر اثر 

ی اضافه ارزش را ندارد مگر انکه اضافه ارزش بصورت مال زاید و اضافی باشد.لذا در صورتی که 

اقدامات مستاجر در عین مستاجره در جهتی باشد که اضافه ارزش را بهمراه داشته باشد و این 

ر قابل تفکیک در آید مستاجر حق هیچ گونه مطالبه ی اضافه ارزش بصورت مال اضافی غی

 در اینهزینه ها هدر بوده و بحساب مستاجر است .« اقدام»هزینه ای را ندارد و طبق قاعده 

که شامل :  انفساخهزینه های ناشی از  ، آثار انقضاء مدت اجاره شده ضمن تبیینمقاله تالش 

غیر قابل تفکیک؛هزینه های موجب افزایش هزینه های موجب افزایش عینی قابل تفکیک و 

هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع مورد و  ارزش؛هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع

 بررسی قرار گیرد.

 

 ،هزینه های مستاجر انفساخ،انقضاء مدت اجاره ،: کليدی کلمات

 

 مقدمه

آینده کنند،ممکن است انحالل عقد را معلق به وقوع  همچنانکه طرفین عقد می توانند اثر عقد را موکول به شرطی در

انفساخ ناشی از تراضی(تعبیر نمود که در این  (حادثه ای در آینده نمایند که می توان از چنین شرطی به شرط فاسخ

،آن را خودبخود زایل )انقضاء مدت(نوع شرایط ،در اثر تراضی طرفین ،عقد بطور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط

کند.در نتیجه اثر شرط ناظر به آینده است و در گذشته راه ندارد و هنگامی که دو طرف درباره شرط انفساخ عقدی  می

                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق7 
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به توافق می رسند،مقصودشان این است که در اثر تحقق شرط و از همان تاریخ عقد منجز تشکیل شده،خودبخود 

دواج فرزندش عقد اجاره منحل شود.اثر تراضی در منفسخ شود. برای مثال موجر با مستاجر شرط کند که در صورت از

شروط تعلیقی،ایجاد تعهد و دین و در شروط فاسخ انحالل و سقوط آن است.بنابراین معلق علیه که انفساخ بر حصول 

آن استوار است،گاهی منوط به فعل یا ترک فعل دو طرف عقد است،گاهی خارج از اراده ی طرفین و در بعضی موارد 

ه فعل یا ترک فعل شخص ثالثی است،در نتیجه آثاری که هر یک از این موارد بر هزینه های مستاجر می نیز منوط ب

بعد از اینکه دوران حاکمیت مالک منافع، برمنافع عین  که مسلم است.آنچه تواند داشته باشد متفاوت از دیگری است

عقد »:داردقانون مدنی ایران مقرر می 949ماده .پایان گرفت، رابطة حقوقی میان مالک منافع و مالک عین چگونه است

مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی  ،شود و اگر پس از انقضاء آناجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می

المثل خواهد بود؛ اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت

المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد؛ مگر این که اگر با اجازة مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت باشد و

لذا در دوران پس از حاکمیت منافع ،هر گونه تصرف در »مالک اجازه داده باشد که مجاناً ]به طور مجانی[ استفاده نماید

ر به جهت شخصی و یا مرتبط با نوع انتفاعی که می خواهد از عین عین مستاجره منوط به اذن موجر است .بنابراین اگ

مستاجره ببرد اقداماتی فراتر از اذن و یا فراتر از انتفاع مقصوده قراردادی که منتهی به هزینه شده باشد را انجام دهد 

ها بر عهده ی مستاجر می  مانند آنکه برای باال بردن کیفیت انتفاع اعیانی به عین مستاجره ملحق نماید کلیه ی  هزینه

ق.م  94باشد زیرا ،تعهد موجر به امکان استیفای مستاجر از مورد اجاره ،تعهد متعارف است و افزون بر آن ،طبق ماده 

بر عهده ی منتفع است هر چند که این اقدامات سبب باال رفتن ارزش و موقعیت عین مستاجره گردد،زیرا اقدامات وی 

ال غیر محسوب شده و همانند عمل غاصب است .پس طبق احکام مربوط به غصب ،اگر بر اثر ،غیر ماذون و تصرف در م

عمل غاصب قیمت و ارزش مال مغصوبه باال برود غاصب حق مطالبه ی اضافه ارزش را ندارد مگر انکه اضافه ارزش 

 بصورت مال زاید و اضافی باشد.

 

 متن اصلي مقاله

چه آثاری بهمراه می تواند داشته یابد میخاتمه که  اهمیت دارد، این است که مدت اجاره زمانی  مقالهآنچه که در این 

همچنان که ذکر شد، عقد اجاره عبارت است از عقدی، که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره  باشد،

بودن متفاوت است و برای اینکه شخصی بتواند منافع عین متعلق به بودن با مالک عین(. مالک منافع944شود )مادة می

آنچه که مسلم شود، باید با او قرارداد منعقد نماید. امکان انتفاع از عین در مدت معینی مقدور است.  دیگری را مالک
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بعد از اینکه دوران حاکمیت مالک منافع، برمنافع عین پایان گرفت، رابطة حقوقی میان مالک منافع و مالک عین  است

شود و اگر پس از اره به محض انقضاء مدت بر طرف میعقد اج»:داردقانون مدنی ایران مقرر می 949ماده .چگونه است

مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق  ،انقضاء آن

 المثل خواهد بود؛ اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازة مالک در تصرف نگاه دارد وقتی بایداجرت

المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد؛ مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً ]به طور مجانی[ استفاده اجرت

 :گونه بر شمردتوان اینبنابراین با توجه به این ماده آثار انقضاء مدت اجاره را می»نماید

ر اثرعقد اجاره عین مستأجره از طرف موجر برای عین مستأجره پس از انقضاء مدت، در ید مستأجر امانت است. د- اول

باشد. با انقضاء شود و در تمامی مدت اجاره، در دست مستأجر به عنوان امانت میاستیفاء منفعت به مستأجر داده می

ست باشد. این اشود؛ ولی عنوان امانت تا زمانی که مورد مطالبة موجر قرار نگیرد، باقی میمدت، عنوان اجاره زایل می

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این »:گویدقانون مدنی می 431که مادة 

قانون او را نسبت به آن مال امین قرارداده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا 

باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط و در صورت ا ضامن نمیولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنه

استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبة او و امتناع متصرف به امکان رد، متصرف مسؤول تلف و هر نقص یا عیبی 

 .» خواهد بود؛ اگرچه مستند به فعل او نباشد

المثل نخواهد بود؛ مستأجره را نخواهد، مستحق اجرت پس از انقضاء مدت اجاره تازمانی که مالک، استرداد عین- دوم

مگر آن که مستأجر استیفاء منفعت کرده باشد. زیرا پس از انقضاء مدت اجاره، اجازة تصرف مستأجر در عین مستأجره 

قسمت مطابق .است باقی باشد، نخواسته را مستأجره عین استرداد موجر که زمانی تا -بود او نزد در امانت عنوان به که–

المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد؛ مگر این که اجرت باید وقتی[ مستأجر] …»قانون مدنی؛ 949آخر مادة 

بنابراین پس از انقضاء مدت اجاره، چنانچه موجر مطالبة .» مالک اجازه داده باشد که مجاناً ]بطور مجانی[ استفاده نماید

المثل مدتی را از متصرف بخواهد تواند اجرتقانون مدنی می 333بق مادة استرداد عین مستأجره را ننماید، فقط مطا

نماید، مسؤول که ثابت کند، او در آن مدت استیفاء منفعت کرده است. زیرا کسی که ملکی را با اجازة مالک تصرف می

مستأجر عین مستأجره باشد؛ مگر آنکه استیفاء منفعت کرده باشد. این فرض ممکن است المثل آن نمیپرداخت اجرت

 .را مورد استفاده قرار نداده باشد و چون مالک مطالبة تخلیة آن را ننموده، به او تحویل نداده است
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پس از انقضاء مدت، چنانچه مالک استرداد عین مستأجره را بخواهد و با امکان رد، مستأجر آن را در تصرف خود -سوم

قانون مدنی استفاده  431چنان که از مادة .اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد المثل آنرا بپردازد؛نگاه دارد، باید اجرت

گردد، از تاریخ مطالبة استرداد عین مستأجره از طرف مالک و امتناع متصرف با امکان رد، عنوان امانت زایل و می

نماید و مستأجر منکر شود. همچنین هرگاه مالک مطالبة استرداد عین مستأجره را بمتصرف در حکم غاصب شمرده می

در دو صورت ذکر شده، . قانون مدنی، مستأجر از تاریخ انکار در حکم غاصب است 313آن گردد، با استفاده از مادة 

المثل مدت تصرف خود را بدهد؛ اگر چه استیفاء منفعت نکرده قانون مدنی، باید اجرت 949متصرف بنا بر مفاد مادة 

دت اجاره آثاری  می تواند در هزینه های مستاجر بهمراه داشته باشد که بدان پرداخته می به تبع انقضاء م .بنابراینباشد

 .شود

 تراضيانفساخ ناشي از  هزینه های. 2

هزینه های موجب افزایش عینی . 1شود: دارد که به صورت ذیل تقسیم می هزینه هایی در پی  تراضیانفساخ ناشی از 

هزینه .9هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع؛.3؛هزینه های موجب افزایش ارزش.2؛قابل تفکیک و غیر قابل تفکیک

 های مستهلک شده در اثر انتفاع.

 موجب افزایش عيني قابل تفكيک و غير قابل تفكيکهزینه های - 2.2

ق.م « 439»در صورتی که مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس در زمین مورد اجاره باشد طبق ماده 

:موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند،و هم چنین است هر گاه در اجاره به مستاجر اجازه 

نانکه در بعضی از دهات ایران معمول است که مستاجر غرس در زمین داده نشده ولی معمول محل بر ان می باشد،چ

درخت بید،تبریزی و هم چنین یونجه و امثال ان می کارد که مانند درخت چندین سال در زمین باقی می ماند و در 

هر سال چند بار سرچین می کند و نوعا پس از انقضاء مدت اجاره یا فسخ ،مستاجر ریشه یونجه را به مستاجر بعدی و 

مالک می فروشد،عرف و عادت محل مانند تصریح در عقد می باشد.پس از انقضاء مدت اجاره مادام که درخت و بنا و یا 

ریشه اقتضائ بقا در زمین را دارد،موجر نمی تواند مستاجر را مجبور به خراب  کردن بنا و کندن درختان یا ریشه 

و اجبار مستاجر به این امر  موجب اضرار او خواهد بود.و مالک یونجه بنماید،زیرا به اجازه او کاشته و ساخته شده است 

ملک،با دادن هزینه ی مستاجر نیز نمی تواند او را مجبور بنماید .زیرا این امر تجاوز به حدود حق مالکیت مستاجر 

دوباره می  است.در صورتی که درختان غرس شده در زمین از قبیل چنار ،تبریزی ،بید و امثال آن باشد که پس از قطع

روید،مادام که ریشه آن باقی است مالک نمی تواند مستاجر را مجبور به کندن ریشه بنماید و چنانچه بعضی از آنان 

خشک شود مستاجر حق ندارد درخت جدید بجای بنشاند زیرا این امر درختکاری است و در خارج از مدت اجاره چنین 

ف آن را اقتضا نماید. مستاجر می تواند پس از انقضائ مدت اجاره برای حقی به او داده نشده مگر اینکه عرف محل خال

نگاهداری و انتفاع از بنا و درختان ،در زمین داخل شده و عبور و مرور بنماید و هم چنین خاشاک بیرون ببرد و کود 

آن است.پس از انقضاء مدت بیاورد و مالک نمی تواند او را منع کند،زیرا عقال اذن در امری اذن در لوازم عقلی و عرفی 

اجاره یا فسخ آن ،اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر بماند خواه از آنها منتفع شود و یا آنکه بدون استفاده بگذارد 



  

 

 221-212، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

787 

 

مالک،حق مطالبه اجرت المثل زمینی را که درخت و بنا در آن است خواهد داشت،زیرا مستاجر با اجازه مالک از زمین 

ق.م . مالک زمین مستحق اجرت المثل است.و در صورتی که درخت یا بنا «333»ه و طبق ماده او استیفاء منفعت نمود

بر حسب اذن صریح یا ضمنی در تصرف مالک زمین در آید و استیفائ منفعت کند مستاجر حق مطالبه اجرت المثل 

بنماید غاصب محسوب می آن مدت را خواهد داشت و هر گاه مالک زمین بدون اجازه مستاجر،درخت یا بنا را تصرف 

گردد و ضامن عین و منفعت آن می باشد. در صورتی که کسی مزرعه ای را برای کشت به مدت معینی که در آن مدت 

طبیعه محصول بدست می آید به دیگری اجاره دهد،و در اثر تغییر هوا مانند سرد شدن بی موقع و دیر آمدن باران 

هرگاه مدت مزارعه منقضی »ق.م که می گوید:« 493»یاید،بنا به مستفاد از مادهاتفاقا محصول تا انقضاء مدت به دست ن

موجر می «.شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء بنماید

زه دهد که کشت در زمین باقی بماند و تواند مستاجر را پس از انقضاءمدت مجبور به کندن کشت بنماید و می تواند اجا

اجرت المثل از مستاجر بخواهد،زیرا منافع مزرعه برای مدت معینی که آن مدت منقضی گشته به مستاجر واگذار شده 

است و پس از آن مستاجر حقی بر مزرعه ندارد،و دیر رسیدن محصول موجب استحقاق مستاجر بر ابقاءکشت در زمین 

ر صورتی که محصول تا موقع رسیدن حصاد در زمین باقی بماند مستاجر باید اجرت المثل مدت نخواهد شد.بنابراین د

مزبور را به موجر بدهد.عده ای از حقوقیین بر آنند که در فرض باال مالک مزرعه نمی تواند مستاجر را پس از انقضاء 

ا داشتن حق،کشت نموده و تاخیر مدت به کندن محصول اجبار نماید،زیرا این امر موجب ضرر مستاجر است که ب

محصول هم در اثر امر طبیعی می باشد که مستاجر نمی توانسته از آن جلوگیری بنماید.بنابراین برای مدت پس از 

انقضاء تا برداشت محصول که مزرعه در تصرف مستاجر است موجر مستحق اجرت المثل آن خواهد بود.بنا بر نظریه 

ل در زمین پس از انقضاءمدت موجب خسارت مالک مزرعه باشد مانند آن که از شخم و مزبور در صورتی که بقاء محصو

ق.م استنباط می شود،مالک می تواند مستاجر را به کندن کشت « 132»کشت برای سال بعد باز بماند چنانکه از ماده

صورت ابقاء کشت(هر دو قبل از رسیدن آن بنماید،زیرا با تعارض ضرر مستاجر )در صورت کندن کشت(و ضرر مالک)در 

ساقط می گردند و مالک می تواند هر گونه تصرفی در ملک خود بنماید در این صورت موجر باید خسارت مستاجر را 

اما در صورتیکه مستاجر مجاز در بنا و یا غرس در زمین مورد  ]22.که از کندن محصول به او متوجه می شود بپردازد

مینی را برای کشت معین اجاره نموده باشد ولی در قسمت دیگری از زمین نیز نهال اجاره نباشد مانند انکه مستاجر ز

غرس نماید یا انکه در زمین مورد اجاره بنایی احداث نماید،پس از انقضای مدت اجاره ،مستاجر نمی تواند به موجر بابت 

سوب می شود پس عمل مستحق هزینه ها رجوع نماید زیرا اقدامات وی غیر ماذون بوده و تعدی به حقوق مالک مح

اجرت و هزینه نیست و موجر می تواند قلع و قمع ان را بخواهد پس، آنچه که از اعیان بعد از انقضای مدت اجاره باقی 

بماند ملک مستاجر بوده و می تواند همراه خود ببرد البته بشرطی که قابل انفکاک باشد و در غیر اینصورت،طبق قاعده 

 ..ود بر علیه منافع خویش اقدام نموده و هزینه ها هدر و بحساب خودش استمستاجر خ« اقدام»ی 

 هزینه های موجب افزایش ارزش- 2.2 

اصوال غالب اقداماتی که مستاجر در عین مستاجره و در طول مدت اجاره انجام می دهد بصورت اعیان اضافی و زاید 

امات ماذون از طرف موجر باشد پس از انقضای مدت اجاره نمود پیدا می کند ،حال چنانچه مستاجر در عمل به این اقد

مستحق هزینه و اجرت می باشد و در غیر اینصورت اقدامات غیر ماذون مستاجر هر چند که سبب افزایش ارزش  شده 

باشد عمل ،نه تنها مستحق اجرت و هزینه نمی باشد بلکه ضمان آور بوده و مستاجر ضامن است.چرا که به موجب عقد 

ره،مستاجر مالک منافع مقصوده و ماذون قراردادی عین مستاجره است لذا استیفاء منافع زاید برآن ،هر چند موجب اجا

افزایش ارزش برای موجر شود ولی تصرف در مال غیر بدون اذن تلقی شده و مستاجر در حکم غاصب است چرا که 

اگردرنتیجه ی عمل غاصب :» ق.م آمده  319ده منافع غیر مقصوده را استیفاء نموده، پس طبق حکم کلی که در ما
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قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی رانخواهد داشت مگرآنکه زیادتی عین باشدکه دراین 

مانند آنکه مستاجر اتومبیلی را برای مسافر کشی به مدت معین اجاره « صورت عین زائدمتعلق به خودغاصب است

تفاع بیشتر اقداماتی از قبیل رنگ و عوض نمودن روکش صندلی ها راانجام دهد و به تبع این نموده باشد و برای ان

ق.م در باره  319اقدامات اتومبیل اضافه ارزش و یا افزایش قیمت پیدا کند ،پس از انقضای مدت اجاره،حکم ماده 

زاید بصورت عین اضافی قابل تفکیک مستاجر مجری خواهد بودو مستاجر مستحق مقدار زاید نخواهد بود مگر انکه مال 

 .باشد که مالک آن مستاجر می باشد

 هزینه های موجب افزایش کيفيت انتفاع- 2.2

بموجب عقد اجاره،موجر متعهد به تهیه آالت و ادوات الزم برای انتفاع مستاجر است و منظور از انتفاع،انتفاع متعارف و 

چنانچه مستاجر بخواهد انتفاعی فراتر از انتفاع قراردادی را ببرد و یا اینکه به مقصوده قراردادی است نه مازاد بر آن،پس 

ق.م هزینه های ان بر عهده ی منتفع است و موجر مسئولیتی ندارد.بنابراین اگر  94کمال انتفاع برسد طبق ماده 

و یا دیوار کوب نمودن  مستاجر برای بهبود کیفیت انتفاع اقداماتی از قبیل احداث بنا و یا تعویض کف ساختمان

ساختمان را  بنماید بطوریکه این اقدامات موجب بهره وری و افزایش کیفیت انتفاع شود ،کلیه هزینه ها بر عهده ی 

مستاجر می باشد زیرا تعهد موجر ،تعهد به امکان استیفاء متعارف مستاجر از عین مستاجره می باشد لذا افزون بر آن، 

بحساب مستاجر است .پس اگر بعد از انقضای مدت اجاره آنچه از اقدامات اضافی مستاجر که بر عهده ی موجر نبوده و 

در جهت افزایش کیفیت انتفاع صورت گرفته باشد و ملحق به عین مستاجره شده باشد بصورت اعیان  قابل تفکیک 

 ر است.باشد مستاجر مالک آن بوده و در غیر اینصورت هزینه ها هدر بوده و بحساب خود مستاج

 هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع - 2.2.

در بررسی هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع باید به این نکته توجه داشت که آیا این هزینه ها مربوط به اصل 

بنا و یا تاسیسات  عمده ی منصوب در ان است یا انکه هزینه ها ،جنبه ی شخصی و تزئینی داشته و مربوط به 

یمابین مجاز به انجام این اقدامات بوده و آیا این انتفاع شخصی مستاجر است؟از طرفی آیا مستاجر طبق قرارداد ف

تعمیرات و کلیه مخارجی »ق.م اشعار می دارد: 924هزینه ها مرتبط با موضوع اجاره بوده است؟در این رابطه ماده 

ق.م نیز  94و همچنین در ماده «که در عین مستاجره برای انتفاع از آن الزم است بر عهده ی مالک است،مگر....

از بررسی دو ماده «مخارج الزم برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده ی منتفع نیست،مگر...»آمده:

می توان به این نکته پی برد که ،چنانچه مستاجر اقدام به تهیه آالت و ادواتی برای موضوع اجاره و در مدت زمان 

دامات باشد پس از انقضای مدت اجاره و در صورت معین نماید بطوری که انتفاع از موضوع اجاره متوقف بر این اق

و  94مستهلک شدن این ادوات در اثر انتفاع،موجر ملزم به پرداخت قیمت و هزینه ی انهاست چرا که طبق مواد 

ق.م کلیه ی مخارجی که برای انتفاع الزم است بر عهده ی مالک می باشد.ولی گاهی مستاجر به سبب علل  924

ی ادوات و آالت مرتبط با موضوع اجاره می نماید بطوریکه اذنی در این خصوص نداشته و  شخصی اقدام به تهیه
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اقتضای مورد اجاره نیز چنین نبوده و تنها علت انجام ،جنبه ی شخصی داشته و در اثر انتفاع امکان استهالک ان 

محل آن را جزئی و شخصی  نیز وجود داشته که در اینصورت هزینه های خارج از اذن و یا هزینه هایی  که عرف

می شمارد را بر عهده ی منتفع و بحساب اوست مانند انکه مستاجر الستیک اتومبیل مورد اجاره را تعویض نماید 

بدون انکه نیازی باشد و یا اینکه انتفاع متوقف بر آن باشد ،الجرم استیفائ مستاجر از اتومبیل سبب استهالک 

مدت اجاره نسبت به هزینه ای که مستاجر برای خرید الستیک متحمل شده الستیک می گردد،لذا پس از انقضای 

ق.م هزینه هایی که برای تسهیل و  94حق رجوع به موجر برای وصول و مطالبه ی آن وجود ندارد زیرا طبق ماده 

قاعده اسان نمودن بهره وری متحمل گشته بر عهده ی منتفع بوده و مالک مسئولیتی در پرداخت ان ندارد و طبق 

ی کلی مستاجر مالک اعیان اضافی است که در طول مدت اجاره به عین مستاجره افزوده است البته در صورتیکه 

 .قابل تفکیک باشد

 نتيجه گيری

اصل آنست که عقد اجاره پس از انقضاء مدت بر طرف می شود پس چنانچه،مستتاجر عتین مستتاجره را متدتی     

،موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود.پس ،مستاجر تنهتا در  بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد

طول دوران حاکمیت منافع ،مالک منافع عین مستاجره است هر چند که خود نیز اعیانی را به عتین  مستتاجره ملحتق    

جره منوط به اذن نموده باشد)اعیان غیر قابل تفکیک(لذا در دوران پس از حاکمیت منافع ،هر گونه تصرف در عین مستا

موجر است .بنابراین اگر به جهت شخصی و یا مرتبط با نوع انتفاعی که می خواهد از عین مستاجره ببرد اقداماتی فراتتر  

از اذن و یا فراتر از انتفاع مقصوده قراردادی که منتهی به هزینه شده باشد را انجام دهتد ماننتد آنکته بترای بتاال بتردن       

عین مستاجره ملحق نماید کلیه ی  هزینه ها بر عهده ی مستاجر می باشد زیرا ،تعهد موجر بته   کیفیت انتفاع اعیانی به

ق.م بر عهده ی منتفع است هر  94امکان استیفای مستاجر از مورد اجاره ،تعهد متعارف است و افزون بر آن ،طبق ماده 

یرا اقدامات وی ،غیر ماذون و تصرف در مال چند که این اقدامات سبب باال رفتن ارزش و موقعیت عین مستاجره گردد،ز

غیر محسوب شده و همانند عمل غاصب است .پس طبق احکام مربوط به غصب ،اگر بر اثر عمل غاصب قیمتت و ارزش  

مال مغصوبه باال برود غاصب حق مطالبه ی اضافه ارزش را ندارد مگتر انکته اضتافه ارزش بصتورت متال زایتد و اضتافی        

رتی که اقدامات مستاجر در عین مستاجره در جهتی باشد که اضافه ارزش را بهمراه داشتته باشتد و   باشد.بنابراین در صو

این اضافه ارزش بصورت مال اضافی غیر قابل تفکیک در آید مستاجر حق هتیچ گونته مطالبته ی هزینته ای را نتدارد و      

نیز بر این عقیده اند که مدت زمان معتین  هزینه ها هدر بوده و بحساب مستاجر است.البته عده ای « اقدام»طبق قاعده 

در عملکرد هزینه های مستاجر غیر ماذون، خود می تواند دلیلی بر  افزایش کیفیت انتفاع مستتاجر از اقتدامات اضتافی    

باشد چرا که مستاجر خود واقف بر این تغییرات و آگاه بر غیر ماذون بودن اقدامات است ولتی منتافعی کته بته تبتع آن      

تواند از آن بهره مند شود به مراتب بیشتر از مضرات آن یعنی هدر رفت هزینه هاست ،لذا طبتق قاعتده ی    مستاجر می
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کلی ،چنانچه شخصی از فوائد چیزی بهره می گیرد می توان مقداری ضرر برای آن متصور شد پس این امتر متی توانتد    

     .توجیهی برای هدر رفت هزینه های مستاجر باشد
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 ،اذن و آثار حقوقی آن ، بوستان کتاب 1631فصیحی زاده ،ع ، -[11]

ق ،مجله دانشکده حقوق و ، انتقال عین مستاجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه ،فصلنامه حقو 1631،  -،  ---------.-[11]

  11، دوره  1علوم سیاسی ، شماره 

،  1، بررسی کلیات احکام خیارات ،مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی ، شماره  1611.عمید زنجانی ،ع   و احمدزاده ،الف ، -[11]
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