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توانايی تسليم در زمان انعقاد عقد شرط صحت و نفوذ عقد است و به همين جهت : چكيده

شود؛ ولی چنانچه عقد صحيحا ن مینداشتن قدرت تسليم در زمان انعقاد عقد موجب بطال

واقع شده ولی موجر پس از انعقاد عقد ،توانايی تسليم  مورد اجاره را نداشته و يا اينکه تعذر 

نفساخ عقد می گردد.همچنين منظور از تسليم ،تسليم واقعی در تسليم داشته سبب ا

منفعت است که با گذشت زمان و به تدريج صورت می گيرد چرا که منافع منتشر است در 

زمان.به بيان ديگر تلف عين مستاجره در مدت اجاره نشان می دهد که ،بر خالف ظاهر 

جر نشده است پس از لحاظ متعارف،صالحيت از عين برای مدت باقی مانده تسليم مستا

آثار،در اين فرض چهره ای از انفساخ عقد ديده می شود که به دليل تلف منفعت پيش از 

تسليم واقعی و مفهوم  شده ضمن تبيينمقاله تالش  در اين تسليم پيش بينی شده است.

که شامل : هزينه های موجب افزايش عينی قابل  انفساخهزينه های ناشی از  حکمی ،

ک و غير قابل تفکيک؛هزينه های موجب افزايش ارزش؛هزينه های موجب افزايش تفکي

 هزينه های مستهلک شده در اثر انتفاع مورد بررسی قرار گيرد.و  کيفيت انتفاع

 ،هزینه های مستاجر انفساخ، تسلیم حکمی،تسلیم واقعیاجاره ،: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

اگر موضوع اجاره فقط تسلیم مستاجر بر عین باشد می بایست پس از تسلیم مورد اجاره،تعهد مالک را پایان یافته تلقی 

نمائیم و دیگر او را ضامن از بین رفتن بعدی منافع ندانیم،در حالیکه این چنین نیست و هرگاه مورد اجاره تلف شده و 

حل می شود و همین امر نشانه ی آن است که موضوع اجاره،تنها تسلیط استعداد بهره رساندن را از دست بدهد،عقد من

مستاجر بر عین که به حسب فرض در زمان تسلیم عین محقق شده،نیست و خود منافع نیز در این میان سهمی دارد 

                                                           

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق7 
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ع است.از بنابراین معقود علیه در اجاره اعیان،منافع آنهاست و اقباض عین مستاجره مقدمه ی عرفی برای اقباض مناف

دیگر احکامی که در عقد اجاره مبتنی بر وجوب تسلیم منافع بمعنای واقعی ان است،مساله ی لزوم تهیه ی لوازم و 

ق.م تهیه آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین  181مقدمات انتفاع در طول مدت اجاره است. در ذیل ماده 

ه است.همانگونه از اطالق ماده بر می آید این تکلیف به آغاز عقد منحصر مستاجره الزم است را نیز بر عهده موجر دانست

نبوده و تا آخر مدت را در بر می گیرد.یعنی اگر در اثناء مدت نیز انتفاع از عین متوقف بر تهیه ابزار و ادواتی باشد،تهیه 

ایان عقد نیز توجیهی جز این ندارد این ابزار و وسایل بر عهده موجر است.روشن است که این تکلیف و استمرار آن تا پ

که موجر باید منافع را به مستاجر تسلیم نماید و اگر استیفاء منافع چه در زمان شروع عقد و چه در طول مدت 

ق.م  181اجاره،نیازمند ابزار و مقدماتی باشد ،تهیه این مقدمات بر موجر الزم است.این نکته بخوبی در ذیل ماده ی 

آالت وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره الزم »ست.بر اساس قسمت اخیر این مادهانعکاس داده شده ا

بر عهده ی مالک است.بنابراین تسلیم منفعت نیز وقتی حاصل می شود که مستاجر متمکن از انتفاع مقصوده «باشد

الزم است که برای تحقق تسلیم  باشد،و چون انتفاع مستاجر متوقف بر وجود مقدماتی است که حاصل نیست ، بر موجر

منافع،این مقدمات را نیز فراهم بیاورد.لذا همانطور که گفته شد تعهد موجر به استفاده مطلوب می باشد و فراتر از آن بر 

عهده ی موجر نمی باشد پس اگر مستاجر برای انتفاع مطلوبتر و یا کمال انتفاع اقدام به تهیه ادوات و یا ابزار االت 

ا مورد اجاره نماید چنانچه بدون اذن از سوی موجر باشد ،نمی تواند در پایان مدت اجاره به موجر رجوع نماید مرتبط ب

و اگر اعیان بکار رفته اعیان اضافی قابل تفکیک باشد مستاجر می تواند در پایان مدت اجاره همراه خود ببرد.این نکته 

ر قادر به تحقق تسلیم منافع نباشد ولی مستاجر خود قادر بر تحقق نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است و آن ،اگر موج

منافع باشد ،اذن موجر در تحقق اقدامات برای تسلیم منافع می تواند موید رجوع مستاجر بابت هزینه های صورت داده 

مات صورت گرفته شده به موجر باشد اما باید در تحقق تسلیم منافع رعایت حدود اذن را بنماید در غیر اینصورت اقدا

کسی که تاخیر)منظور تاخیر در تسلیم منافع( مستند به فعل یا ، غیر نافذ بوده و از حساب مستاجرمیباشد. از طرفی

ترک فعل او بوده ممکن است بقیمت تحمل خسارات و هزینه هایی معادل موضوع معامله تمام شود به این معنی که 

کسیکه در تسلیم تاخیر روا داشته مسئول خسارات و هزینه های ناشی از  اگر موضوع معامله قبل از تسلیم تلف گردد

 آن خواهد بود.
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 متن اصلي مقاله

همانگونه که می دانیم احکام متعددی متفرع بر تحقق تسلیم است که از آن جمله می توان به استحقاق مطالبه ی 

تکلیف تسلیم اشاره نمود همچنین عدم  اجرت،سقوط حق حبس و انتقال ضمان معاوضی و سقوط خیار عیب و سقوط

تسلیم و یا تعذر در تسلیم می تواند آثاری در پی داشته باشد که از آن جمله می توان به انفساخ عقد وهمچنین هزینه 

های ناشی از عدم تسلیم و خسارتهای ناشی از تعذر در تسلیم اشاره نمود. در اجاره بی گمان تسلیم موضوع بصورت 

امکانپذیر نیست.زیرا موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع،تسلیم در اجاره یکجا و دفعی 

تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد.احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع 

اء اجاره و پس از تسلیم عین ،تلف و عیب بعد از خود منفعت تدریجی است مترتب است.لذا تلف یا عیب حادث در اثن

قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع  است. بنابراین در صورتی می توان گفت موجر 

حقیقتا موضوع عقد را به مستاجر تسلیم نموده که در تمام مدت وی را بر ذرات و آنات منفعت مسلط نموده باشد با 

سلیم به تبع خود منفعت،امری تدریجی و منتشر در زمان بوده و با فعلیت هر ذره منفعت در نزد مستاجر این تحلیل،ت

به همان اندازه تکلیف تسلیم محقق می گردد.نتیجه ی این تحلیل این است که ثبوت احکام مترتب بر تسلیم،متوقف بر 

عقد است،باشد. باید دید ماهیت و کیفیت  تحقق تسلیم واقعی منفعت که امری تدریجی و مستمر تا آخرین لحظه

تسلیم در عقد اجاره به چه منوال است آیا در هنگام عقد است یعنی معیار تحقق تسلیم در اجاره،تسلیم عین است نه 

تسلیم آنات و لحظات منفعت که به تبع نفس منافع،امری تدریجی است و در زمان عقد ،تحقق آن امکان پذیر 

ق.م که مستاجر را مکلف نموده در فرض عدم تعیین موعد برای پرداخت اجرت،اجاره ی  134ده ما9نیست.)موضوع بند 

تمام مدت را نقد و یکجا بپردازد.که بر اساس این ماده ،مستاجر حداکثر می تواند تا تسلیم عین مستاجره از پرداخت 

ای مدت اجاره و تسلیم تمام ذرات منفعت اجرت امتناع کند ولی نمی تواند اجاره بها را به تدریج یا موکول به انقض

کند.( و یا اینکه تسلیم منافع با تسلیم عین پایان نمی پذیرد بلکه منافع تدریجا و با فعلیت ذرات آن در نزد مستاجر 

محقق می گردد،پس در صورتی که عین مستاجره تلف گردد در حکم این است که منافع بعد از تلف عین هیچگاه 

ق.م که تلف بعد از قبض عین مستاجره را  131و  189نابراین تسلیم مستاجر نشده است)موضوع ماده بالفعل نشده و ب

موجب انفساخ اجاره نسبت به منافع باقیمانده می داند(بنابراین در دو تحلیل به بررسی آثار و هزینه های صورت گرفته 

 می پردازیم:
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 نانچه معیار تحقق تسلیم در اجاره،تسلیم عین باشد.چ .  1. 1

هر یک از متعاملین می تواند انجام تکلیف مبنی بر تسلیم مال مورد معاوضه را منوط به انجام تکلیف  .  1. 1

طرف مقابل نماید .اقتضاء این قاعده در اجاره که در آن معاوضه بین منفعت و اجرت صورت گرفته،این است 

د و موجر نیز به صرف که مستاجر حق داشته باشد تا دریافت کامل منافع ازتسلیم اجرت خودداری کن

تسلیم عین،استحقاق مطالبه ی اجرت و الزام مستاجر به تادیه ی اجرت را نداشته باشد.روشن است که با 

توجه به طبیعت سیال و متصرم منافع،موجر نمی تواند مورد عقد،یعنی منافع را بصورت یکجا و در زمان 

در اجاره بعنوان یک عقد معاوضی این است  عقد به مستاجر تسلیم کند و از سوی دیگر مقتضای حق حبس

که مستاجر نیز بتواند تادیه و تسلیم عوض یا همان اجرت را به تسلیم معوض یعنی کل منافع موکول نماید 

قانون مدنی ،مستاجر مکلف شده در فرض عدم تعیین موعد برای پرداخت  134ماده ی  9اما در بند 

بپردازد.روشن است بر اساس این ماده ،مستاجر حداکثر می تواند تا اجرت،اجاره ی تمام مدت را نقد و یکجا 

تسلیم عین مستاجره از پرداخت اجرت امتناع کرده و یا به اصطالح از حق حبس استفاده کند.که بنابر این 

ق.م موجه به نظر رسیده و چنین برداشت می شود که از نظر قانونگذار ،معیار تحقق  134تحلیل حکم ماده 

در اجاره،تسلیم عین است.اگر این چنین باشد باید دید مستاجر تا پایان اثنای مدت اجاره متحمل تسلیم 

چه هزینه هایی می شود؟آیا این هزینه ها قابل وصول هستند؟چرا که ماپذیرفته ایم که تحقق تسلیم در 

واند به موجر اجاره،تسلیم عین است پس موجر به تعهد خویش عمل نموده و از این باب مستاجر نمی ت

رجوع نماید.برای مثال شخصی اقدام به اجاره یک دستگاه صنعتی فرش بافی به مدت یکسال می نماید و 

موجر آن را تسلیم مستاجر نموده ولی مستاجر اطالعات کافی راجع به راه اندازی دستگاه صنعتی نمی داند 

تیجه در پذیرش این تحلیل موجر با لذا مبادرت به استخدام کارشناس جهت راه اندازی می نماید.در ن

تسلیم عین مستاجره)دستگاه صنعتی(به تعهد خویش وفا نموده و مستاجر از باب هزینه های صورت داده 

شده )هزینه استخدام کارشناس جهت راه اندازی دستگاه صنعتی(نمی تواند به موجر رجوع نماید چرا که 

آن اقدامات صورت گرفته غیر ماذون بوده و مستاجر نمی تعهد موجر ،تعهد به عین مستاجره بوده و فرای 

تواند مطالبه وجهی از موجر داشته باشد.این تحلیل در توجیه برخی دیگر از مواد قانون مدنی همچون ماده 

که تلف بعد از قبض عین مستاجره را موجب انفساخ اجاره نسبت به منافع باقیمانده می داند با  131و  189

سازد زیرا انفساخ اجاره در فرض تلف عین مستاجره مبنائی جز قاعده ضمان معاوضی و مشکل روبرو می 

تلف قبل از قبض ندارد و اگر تسلیم منافع را با تسلیم عین پایان یافته تلقی کنیم ،تلف عین مستاجره بعد 

 از تسلیم،مصداق تلف بعد از قبض بوده که قاعدتا نمی بایست در سرنوشت اجاره موثر باشد.

 چنانچه معیار تحقق تسلیم در اجاره ،تسلیم آنات و لحظات منفعت به تبع نفس منافع باشد. .  9. 1

ق.م ،ما  134قانون مدنی در صورتی منطقی است که بر خالف مبنای مورد قبول در ماده  131و  189حکم مواد  .

تسلیم عین را به منزله ی تسلیم منافع ندانیم و معتقد باشیم منافع تدریجا و با فعلیت ذرات آن در نزد مستاجر محقق 

هیچگاه بالفعل نشده اند،می توان گفت با تلف عین می گردد بنابراین چون منافع مربوط به بعد از تلف عین 

مستاجره،منافع باقیمانده قبل از اینکه به قبض مستاجر در آمده باشند تلف شده اند .روشن است که این تحلیل با 

مبنایی سازگار است که ما تحقق تسلیم در اجاره را تدریجی و منوط به فعلیت ذرات منفعت در نزد مستاجر بدانیم.در 

یجه در پذیرش این تحلیل و در همان مثال قبلی موجر نه تنها با تسلیم عین مستاجره)دستگاه صنعتی(به تعهد نت
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خویش عمل ننموده بلکه متعهد به راه اندازی دستگاه و راهنمایی مستاجر در استفاده نمودن ان نیز می باشد 

م واقعی اگر مستاجر بخواهد نرم افزار جدید و .اینجاست که تسلیم به معنای واقعی محقق شده است.حال پس از تسلی

یا برنامه ی خاصی و یا تجهیزات خاصی  را بروی دستگاه صنعتی فرش بافی نصب نماید اگر با اذن موجر صورت گرفته 

باشد وی می تواند نسبت به هزینه ای که نموده به موجر رجوع نماید در غیر اینصورت تعهد موجر ،تعهد به انتفاع 

است نه فراتر از آن و در صورتی که اقدامات صورت گرفته اعیان اضافی خارجی باشد و همچنین قابل تفکیک مطلوبه 

 بطوری که جداسازی ان خرابی به بار نیاورد در پایان مدت اجاره مستاجر می تواند انها را همراه خود ببرد.

  انفساخ ناشي از قانون هزینه های. 2

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

هزینه .1هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع؛.9؛هزینه های موجب افزایش ارزش.1؛قابل تفکیک و غیر قابل تفکیک

 های مستهلک شده در اثر انتفاع.

 ک و غیر قابل تفکیکموجب افزایش عیني قابل تفکیهزینه های - 2.2

بموجب عقد اجاره مستاجر مالک منافعی محسوب می شود که بتواند امکان انتفاع مطلوبه را از آن ببرد همانطور که در 

ق.م بدان اشاره شده است بنابراین چنانچه موجر در شرایطی تسلیم نماید که این امکان وجود نداشته باشد  177ماده 

نانچه تسلیم منافع در شرایط مطلوب قراردادی متوقف بر ایجاد تغییرات و یا احداث در حکم عدم تسلیم است.حال،چ

بنا و یا الحاق اعیان باشد که این فرآیند سبب دگرگون شدن وضعیت کنونی و ایجاد وضعیت جدید و مناسب برای 

مالک عین صورت گیرد لذا  تسلیم منافع به شمار آید می توان انتظار داشت که این اقدامات از ناحیه ی موجر بعنوان

ق.م موجر مکلف است  177انجام آن از طرف مستاجر می تواند هزینه هایی را برای موجر بهمراه داشته باشد.طبق ماده 

منافع عین مستاجره را در شرایطی تسلیم نماید که مستاجر متمکن از انحائ تصرفات باشد بطوریکه تسلیم بمعنای 

ونه خلل در این میان می تواند عدم تسلیم بشمار آید.لذا در صورتیکه مستاجر خود در واقعی آن تحقق یابد،پس،هر گ

جهت احیای منافع خویش گام بردارد و اعیانی را به عین مستاجره ملحق نماید که مقدمات انتفاع در شرایط مطلوب را 

مستاجر مستحق اخذ قیمت و هزینه فراهم آورد، کلیه مخارج و هزینه ها در الحاق اعیان اضافی بحساب موجر بوده و 

می باشد البته در صورتیکه موجر قادر بر تحقق این اقدامات نباشد و مستاجر ماذون در انجام آن باشد زیرا تصرف در 

حقوق مالک عین نیازمند اذن است و مستاجر تنها می تواند در حقوق مالکانه ی خویش)منفعت(تصرف نماید ،لذا 

اتر از اذن هر چند سبب ایجاد شرایط مطلوب قراردادی و مقدمه ی تحقق تسلیم بمعنای واقعی اقدامات غیر ماذون و فر

آن را فراهم کند تعدی به حقوق مالک تلقی شده و در صورت رد ،هزینه ای به آن تعلق نمی گیرد لذا نه تنها عمل 

یبی است که از ناحیه ی وی در مستحق اجرت و هزینه نمی باشد بلکه ضمان آور بوده و مستاجر ضامن هر نقص و ع

الحاق اعیان به عین وارد شده است. و مستاجر تنها مالک اعیان اضافی و مازادی است که به عین ملحق نموده و در غیر 

 آن هزینه ها هدر بوده و بحساب مستاجر است.

 هزینه های موجب افزایش ارزش- 2.2 

ی آن است ،یعنی معیار تحقق تسلیم در اجاره،تسلیم آنات و عقد اجاره مبتنی بر وجوب تسلیم منافع بمعنای واقع

لحظات منفعت به تبع نفس منافع است و منظور از منفعت،منفعت موضوع قرارداد است که مستاجر متمکن از انتفاع 
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ه مقصوده باشد لذا،تعهد موجر به تسلیم مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد استمرار پیدا می کند،پس اگر مستاجر ک

مالک منافع است در عین مستاجره تصرفی نماید که موجب فزونی قیمت و ارزش آن شود ارزش افزوده،اعم از عین یا 

قیمت یا فرض حصه مشاعی از آن،باید به مالک بعد از عقد که در نتیجه عمل یا مال او بوجود آمده،مسترد شود چرا که 

ه موارد اصل بر عدم تبرع کار و عمل انجام شده و یا مال امتزاج عمل هر انسانی محترم و واجد ارزش است و در اینگون

خود بر اصل عدم تبرع  714و  81،113،111،991،997،117یافته است قانون مدنی در موارد مختلفی من جمله مواد 

ت در کار و مال صحه گذاشته و بغیر از موارد خالف و مصرح که مبین قصد تبرع است،حکم به تادیه اجرت یا اجر

المثل نموده است و این در صورتی است که اقدامات ارزشی افزوده شده به عین مستاجره در خالل مدت اجاره ماذون 

از طرف موجر باشد.لیکن،اگر اقدامات مستاجر غیر ماذون بوده و این افزایش ارزش و زیادتی ،عینیت داشته باشد و قابل 

نقیمت در ساختمان،آن زیادتی عینا بر مستاجر عودت داده می شود انفصال از عین مستاجره،مانند نصب یک تابلو گرا

لیکن چنانچه زیادتی قابلیت انفصال از عین را نداشته باشد و غیر قابل تفکیک باشد مانند رنگ کاری ساختمان توسط 

 مستاجر،عمل مستحق اجرت و هزینه نبوده و هزینه ی اقدامات مستاجر در افزایش ارزش و زیادتی هدر است

 هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع- 2.2

معقود علیه در اجاره اعیان،منافع آنهاست و اقباض عین مستاجره مقدمه ی عرفی برای اقباض منافع است.از دیگر 

احکامی که در عقد اجاره مبتنی بر وجوب تسلیم منافع بمعنای واقعی ان است،مساله ی لزوم تهیه ی لوازم و مقدمات 

یه آالت و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره الزم ق.م ته 181انتفاع در طول مدت اجاره است. در ذیل ماده 

است را نیز بر عهده موجر دانسته است.همانگونه از اطالق ماده بر می آید این تکلیف به آغاز عقد منحصر نبوده و تا آخر 

تی باشد،تهیه این ابزار و مدت را در بر می گیرد.یعنی اگر در اثناء مدت نیز انتفاع از عین متوقف بر تهیه ابزار و ادوا

وسایل بر عهده موجر است.روشن است که این تکلیف و استمرار آن تا پایان عقد نیز توجیهی جز این ندارد که موجر 

باید منافع را به مستاجر تسلیم نماید و اگر استیفاء منافع چه در زمان شروع عقد و چه در طول مدت اجاره،نیازمند 

ق.م انعکاس داده  181تهیه این مقدمات بر موجر الزم است.این نکته بخوبی در ذیل ماده ی ابزار و مقدماتی باشد ،

بر عهده ی «آالت وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره الزم باشد»شده است.بر اساس قسمت اخیر این ماده

انتفاع مقصوده باشد،و چون انتفاع مالک است.بنابراین تسلیم منفعت نیز وقتی حاصل می شود که مستاجر متمکن از 

مستاجر متوقف بر وجود مقدماتی است که حاصل نیست ، بر موجر الزم است که برای تحقق تسلیم منافع،این مقدمات 

ق.م بر  13را نیز فراهم بیاورد.لذا همانطور که گفته شد تعهد موجر به استفاده مطلوب می باشد و فراتر از آن طبق ماده 

)مستاجر( می باشد پس اگر مستاجر برای انتفاع مطلوبتر و یا تسهیل در  انتفاع اقدام به تهیه ادوات و یا عهده ی منتفع

ابزار االت مرتبط  بغیر از آنچه که تعهد موجر بوده اقدام نماید نه تنها عمل مستحق اجرت نمی باشد بلکه هزینه ها 

مقدمات فراتر از انتفاع مطلوب قراردادی غیر ماذون بوده و  هدر بوده و بحساب مستاجر است زیرا اقدام وی در تهیه ی

 جنبه ی شخصی داشته لذا موجر هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت هزینه ها ندارد

 هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع - 2.2.

ستاجر به تسلیم به تبع خود منفعت،امری تدریجی و منتشر در زمان بوده و با فعلیت هر ذره منفعت در نزد م

همان اندازه تکلیف تسلیم محقق می گردد.نتیجه ی این تحلیل این است که ثبوت احکام مترتب بر تسلیم،متوقف 

موجر باید قادر بر بر تحقق تسلیم واقعی منفعت که امری تدریجی و مستمر تا آخرین لحظه عقد است،باشد لذا 
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خود راسا قادر بر تحقق تسلیم باشد و تاسیسات و یا  تحقق تسلیم تا پایان مدت اجاره باشد.پس چنانچه مستاجر

تجهیزاتی که مورد نیاز برای تسلیم است را فراهم آورد بطوریکه این اقدامات بصورت اعیان مشهود استهالک پذیر 

بوده و دارای عمر مفید محدود باشند بصورتی که در طول مدت انتفاع و در اثر استفاده از ان مستهلک شوند)مانند 

ق.م، کلیه ی  181یه قطعه ی خاص برای موتور ماشین که در اثر استفاده دوباره مستهلک می گردد(طبق ماده ته

آالت و هزینه های صورت داده شده قابل مطالبه از موجر است زیرا به موجب این ماده موجر موظف بوده که 

این تکلیف به آغاز عقد منحصر نبوده و تا  ادوات را برای امکان انتفاع از عین مستاجره الزم است فراهم بیاورد و

آخر مدت استمرار دارد.مگر آنکه عرف محل ترتیبی دیگر اتخاذ نماید مانندآن که در اجاره ساختمان تعویض 

  پوشال کولر که دراثرانتفاع مستهلک شده است بر عهده ی مستاجر قراردارد

 نتیجه گیری

تسلیم کند که مستاجر متمکن از انحاء تصرفات باشد به گونهه اصل آنست که موجر عین مستاجره را در حالتی 

عمهل نمایهد بهدین  ،ای که امکان انتفاع و استیفاء از آن متوقف بر امری یا فعلی نباشد پس چنانچه موجر بر خالف این

معنا که استیفاء از عین مستاجره متوقف بر تهیه آالت و یا تجهیزات و یا مستحدثات باشد و مهوجر قهادر بهر تحقهق آن 

نباشد و مستاجر این امکان را فراهم آورد پس از انقضای مدت اجاره محق در هزینه ها شناخته می شود چرا کهه طبهق 

زم بر انتفاع بر عهده ی موجر است و انجهام آن توسهط مسهتاجر مسهتحق اجهرت و ق.م هزینه ها و مخارج ال 181ماده 

هزینه می باشد مگر آنکه اقدامات مستاجر در امکان تسلیم منافع عین مستاجره فراتر از موضهوع قهرارداد و بهه منظهور 

از انتفهاع مطلهوب بهر ق.م هزینه ههای ناشهی  13بهره برداری بیشتر از عین مستاجره باشد که در اینصورت طبق ماده 

عهده ی منتفع )مستاجر( می باشد و یا آنکه اقدامات مستاجر در تسلیم منافع، زمانیکه موجر قادر بر تحقهق آن نباشهد 

بگونه ای سبب اضافه ارزش در عین مستاجره شود ،که بازهم مستاجر مستحق اخهذ قیمهت اضهافه و زایهد را نهداردزیرا 

ستگی به ان اعتبار پیدا می کند و متجلی می شود و در عقهد اجهاره مالهک عهین مهوجر ارزش مازاد به اعتبار عین و واب

است پس،اضافه ارزش نیز به او تعلق پیدا می کتد مگر آنکه اضافه ارزش بصورت منافع متراکم مجسم گردد و یها آنکهه 

ر آن ندارد.بطور کلهی ،کلیهه ی ازاد باشد که این اضافه متعلق به مستاجر بوده و موجر هیچ گونه حقی بمبصورت اعیان 

تصرفات مادی ماذون مستاجر که در طول مدت انتفاع صورت گرفته چه بصورت اعیان و یا مستحدثات باشهد و یها چهه 

بصورت تسهیل در انتفاع و یا چه بصورت اضافه ارزش و یا استهالک شده در اثر انتفاع باشد پس از انقضای مدت اجهاره 

حق شناخته و مستحق اخذ قیمت و هزینه می داند مگر آنکه تصرفات مهادی مسهتاجر غیهر ،مستاجر را در وصول آن م

ماذون باشد که تصرف در مال غیر تلقی شده و مانند عمل غاصب است و در صورت رد آن توسط مالک)موجر(هزینه ها 

 هدر بوده و بحساب مستاجر است.   
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