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جر مکلف است عین مستأجره را برای همان قانون مدنی،مستأ 490ماده  2حسب بند : چكیده

تعیین،در منافع مقصود که از اوضاع و احوال مقرر شده و در صورت عدم مصرفی که در اجاره

امکان منع او،طبق ماده نماید.درصورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم شود،استعمالاستنباط می

شت.مفهوم و مصادیق تغییر کاربری و یا استیفای فسخ اجاره را خواهد دا قانون مزبور موجر حق 492

مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب  منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن،در قانون

 مقاله تالش بر آن است که مفهوم و مصادیق خوبی تبیین نشده است.در اینبه 1376و  1356،1362

هزینه های ناشی از  تغییر کاربری که شامل : هزینه  چنینتغییر کاربری مورد اجاره در اشیاءوهم

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

 های موجب افزایش کیفیت انتفاع؛هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع مورد بررسی قرار گیرد.

  اربری ،فسخ،هزینه های مستاجر،تغییر کاستیفاءاجاره ،:کلمات کلیدی

 

 مقدمه

که کند که عـقد اجـاره مـقرر شده است درصورتی استفاده مکلف است عین مستأجره را برای همان منظوری مستأجر

باید آن را در  مدنی،مستأجر قانون 490(ماده 2مصرف عـین مـستأجره در عـقد اجاره تعیین نشده باشد،طبق بند)

شود.چنانچه مستأجر با تخلف از ایـن تـکلیف مـنفعتی مغایر با اوضاع و احوال استنباط می برد که ازمنافعی به کار 

اجاره را فسخ  عقد قانون مدنی 492تواند با استناد به ماده دسـت آورد مـوجر می به مستأجر مورد اجاره از عین

نحو جامع تبیین موضوع به ایـن مـا مستأجر در کـشور کند.متأسفانه در قانون مدنی و قوانین متعدد روابط موجر و

و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در اجاره ی  مفهوم مقصود از نگارش این مقاله بـررسی .نشده است

خش آن از جهت ضمان عـین و مـنافع و الحاق اعیان اضافی .مطالب در دو ب آثار و هزینه های اشیاء است،همچنین

استیفای مـنفعت مـغایر و بـخش دوم، هزینه های  گیرد؛در بخش اول،مفهوم و مصادیقمورد بحث و بررسی قرار می

.هزینه های 2. هزینه های موجب افزایش عینی قابل تفکیک و غیر قابل تفکیک؛1مغایر شامل: منفعتناشی از استیفای 

 .هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع.4تفاع؛.هزینه های موجب افزایش کیفیت ان3موجب افزایش ارزش؛
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 متن اصلي مقاله

 هرگاه چنانکه.نماید استعمال شده مقرر اجاره در که مصرفی همان برای را مستاجره عین  مستاجر که است آن اصل

 آنکه بر وهعال ببرد،زیرا اداری ی استفاده ن آ از تواند نمی است،مستاجر شده داده اجاره به سکونت برای ساختمانی

 منفعت و است کرده آن بر تعهد نیز مستاجر( نمود نمی قید عقد ضمن را ن آ وگرنه)بوده موجر نظر مورد مزبور مصرف

 که موردی غیر در را مستاجره ،عین مستاجر صورتیکه در پس.است گرفته قرار انتقال مورد اجاره بوسیله مزبور قید با

 را اجاره فسخ حق م.ق 492 ماده طبق نماید،موجر استعمال شود می استنباط لاحوا و اوضاع از یا شده ذکر اجاره در

 ی دوره طول در مستاجر که هایی هزینه و مخارج ی کلیه نباشد،لذا ممکن او منع صورتیکه در البته داشت خواهد

  اینکه سبب به شده ملمتح مستاجره عین در مازاد اعیان الحاق یا و ارزش اضافه یا و کیفیت در بهبود قبیل از انتفاع

 شرط رغم علی مستاجر بوده و بیشتر جنبه ی نوعی و شخصی داشته و اجاره در مقرر منفعت از آنهاخارج از استیفا

 ی عهده بر ماذون غیر متصرفانه اقدام از ناشی های هزینه لذا شده تفریط و تعدی مرتکب نموده اقدام قراردادی

 بهره کمال و تسهیل بمنظور گرفته صورت اقدامات کلیه که چرا ندارد آن داختپر در مسئولیتی موجر و بوده مستاجر

 آن مگر است مستاجر(منتفع)  ی عهده بر آن های هزینه م.ق 49 ماده طبق و گرفته صورت مستاجره عین از برداری

 می محسوب کاربری استیفا در مشترکات جز یا و بوده انتفاع موضوع مال نگاهداری برای  که مادی تصرفات از قسمت

 یا و آالت و ادوات تهیه بر متوقف آن از انتفاع امکان که چرا است موجر ی عهده بر م.ق 486 ماده طبق که شده

است مانند تهیه سیستم تهویه حرارتی و برودتی و  هزینه و اجرت مستحق مستاجر توسط آن انجام و بوده مستحدثات

 یا تعویض شیر آالت ساختمان.

 

 )تغییر کاربری(استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره مصادیقمفهوم و -1 .  1. 1

تعیین شده یا از اوضاع و احوال قابل استنباط است و منفعت مغایر منفعتی  عـقد منفعت مقرر منفعتی اسـت کـه در

منفعت در  تعیین باشد که ممکن است با آن قابل جمع)غیرمتضاد( یا متضاد باشد.در ابتدا،لزوممـی مـقرر غیراز منفعت

 .منفعت مقرر بیان خواهد شد تعیین نحوهء عـقد اجـاره و سـپس هردو

 مورد اجاره منفعت نوع نییلزوم تع .  2. 1

 آن اجاره داده شود،الزم است نوع معینی که عین مستأجره مـنافع مـتعددی داشته باشد و تنها برای نوعدرصورتی

تعیین شود که برای کدام یک از دو  دارد،باید هم سکونت و هم کسب را بلیتقا مـحلی مـعین گـردد.بنابراین،اگر

را دارد،کدام یک مدنظر  آن مختلفی که محل قابلیت و نـیز مـعین گردد از میان کسبهای شودمنظور اجاره داده مـی

 درختان برای زراعت یا غرساجاره زمین که کاربردهای مختلف دارد،الزم است معین شود  اسـت.همچنین،در طـرفین

قانون  190(ماده 3است و حسب بند) در عقد اجاره منفعت عوض دو یـکی از زیـرا شودمی یا ساخت بـنا اجـاره داده

 یـا مـجهول معینی از مـنافع بـاشد،اما آن نوع نوع مدنی باید موضوع عقد مـعین بـاشد.بنابراین،اگر مقصود از اجاره

در مورد روابط استیجاری  1356هـمین جـهت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  به اجاره باطل است عقد مـردد،

اجـاره صـریحا قید  سند متن در را اجاره رسمی را مکلف ساخته نوع منفعت مـورد اسـناد اسـت،دفاتر که مشمول آن

موجب قوانین و مقررات باید رعایت بر نکاتی که بهمی مکلفند عالوهدفـاتر اسناد رس»این قـانون  11موجب ماده کند.به

منظور سـکنی یـا کـسب و پیشه یا تـجارت بـا تعیین نوع .اجاره به5تصریح نمایند:... نامهشود، نـکات ذیـل را در اجاره

 همه گر مقصود موجر تملیکحال،ابااین.«طور صریحمنظور دیگری باشد،قید آن بهکسب و پیـشه و تـجارت و هرگاه به
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 د.راانواع منافع به مـستأجر بـاشد یا آنکه مستأجر در استفاده از همه مـنافع مـأذون است،تعیین نـوع آن ضـرورت نـد

مزبور ممکن است با ذکر در متن عقد یا استنباط از  قانون 511و  490،492همچنین تعیین نوع مـنفعت حسب مواد 

مـستأجره را بـرای  عـین مستأجر مکلف اسـت»قانون مدنی  490(ماده 2گـیرد.طبق بند) اوضاع و احوال صـورت

در اجـاره مـقرر شده و در صورت عدم تعیین،در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط  که هـمان مصرفی

(نوع منفعت مـورد 1شده است: گرفته مـورد اجاره در نظر مـنفعت در این ماده در فرض بـرای«.شود،استعال نمایدمی

(در عقد اجاره منفعت معینی ذکر نشده و منفعت مقصود طرفین همان 2اجـاره در خـود عـقد اجـاره تـعیین شود،

در اجاره حیوان این دو فرض را به صورت یکجاآورده و از آن با  مدنی شود.قانوناست که از اوضاع و احوال استنباط می

متن  یاد کرده است. زیرا،مقصود طرفین از منفعت مورد اجاره ممکن است بـا ذکـر در قصود طرفینعـنوان منفعت م

ردد.بنابراین،مفهوم منفعت مغایر با مورد گو احوال استنباط  اوضاع تعیین در عقد ازعقد معلوم شود و در صورت عدم

 .اجاره در دو فرض ذیل متفاوت است

 

 در خود عقد اجارهتعیین نوع منفعت مورد 2.1- 

عقد ذکر شود که خانه برای  درضمن شود.چنانکهمی گاهی در عقد اجاره نوع منفعتی کـه مـورد اجاره است معین

صورت مـستأجر مـکلف است شود،درایناجاره داده می سکونت،زمین برای کشاورزی یا مغازه برای شغل پارچه فروشی

عین مستأجره در غیر منفعت ذکر شده  از بنابراین،اگر مستأجر استعمال کند رهعین مستأجره را در همان مـورد اجـا

 :در عقد اجاره استفاده کند،استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره کرده است.برخی از مصادیق آن عبارت اسـت از

ای مسافرکشی،خودرو را مـسافرکشی به کسی اجاره دهد،اما مستأجر به ج منظورمـوجر خودرو تاکسی خود را بـه( 1

 .ونقل اثاثیه منزل مورد استفاده قرار دهدبرای باربری و حمل

آن را برای کسب و تجارت اسـتفاده  مستأجر اش اجاره دهد،ولیموجر خانه خود را برای سکونت مستأجر و خانواده( 2

 .کند

 .را برای آموزشگاه رایانه استفاده کند مـوجر مغازه خود را برای شغل پارچه فروشی اجاره دهد،اما مستأجر آن( 3

 .کشت گندم اجاره دهد،اما مستأجر در آن به غرس درخت یا ساخت بنا بپردازد برای موجر زمین خود را( 4

باشد،این  نداشته منافات با منفعت مندرج در عقد عرفا کـه البته اگر از عین مستأجره استیفای مـنفعتی شـود

ای را برای سکونت خود و خـانه طورمثال پزشـکی یفای منفعت مغایر با مورد اجاره نخواهد بود.بهاستیفا،مصداق است

سـکونت  مـحل در آن خانه را معاینه نماید؛یا مـعلمی در کنندهمراجعه بیماران اش اجاره کند،اما احیاناخانواده

 خانه ر کند و یا مهندس راه و ساختمان درآموزان خود دایاستیجاری درسی خصوصی برای چند تن از دانش

استیفای منفعت بـرای معاینه،تدریس و  رسد،در این موارد چوننظر میخود گاه به مراجعان مشاوره دهد.به اسـتیجاری

استفاده غالب،در حکم عدم  قبال در مشاوره به صـورت مـوردی بوده و خارج از متعارف نیست و این استفاده

مورد اجاره استعمال نشده است.اما اگر استیفای منفعت در موارد مزبور  غیر وان گفت که عرفا عین استفاده درتاست،می

عنوان مطب،آموزشگاه و دفتر کار استفاده و مهندس از آن خانه به پزشک،معلم نحوی باشد کـه گفته شودبه

 مقصود ی که در عقد اجاره تعیین شده به خصوصیت آنگاهی منفعت.مورد اجاره است با مغایر کنند،این استیفامی

کند  استفاده تواند عین مستأجره را در منفعتیقانون مدنی،مستأجر می 491نیست،در این صـورت طـبق ماده  طرفین

 ضمن اجارهء مغازه،شغل فروشندگی لوازم در اگر که از جهت ضرر مساوی یا کمتر از منفعت تعیین شده باشد.مثال

تواند آن را برای فروشندگی طرفین نباشد،مستأجر می نظر ی مستأجر ذکر شود،اما خـصوص ایـن شغل مدخودرو برا
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شغل صافکاری خودرو که ضرر آن بیشتر از شغل فروشندگی لوازم  برای آن تواند ازمواد غذایی استفاده کند؛اما نمی

ی کشت گندم اجاره کرد و خصوصیت گندم مدنظر زمـینی را بـرا مستأجر خودرو است،استفاده کند.همچنین اگر

زمین مزبور  در است به زراعتی چون جو که ضرر آن کمتر از کشت گندم یا مساوی با آن تواندمی نبود،مستأجر طرفین

 .زند،بپردازدگندم بـه زمـین ضـرر می از تواند بـه کـشت برنج و ذرت که بیشاقدام کند؛اما نـمی

 نوع منفعت مقصود طرفین از اوضاع و احوال استنباط3.1- 

مستأجره را در  عین که در عقد اجاره نوع منفعت موردنظر طرفین تعیین نشده،مستأجر مکلف است مواردی در

است.این اوضاع و احوال ممکن است امور  اوضاع و احوال مقصود طرفین اجـاره بـوده حسب که مـنفعتی بـه کـار برد

 مستأجره ای که عینمستأجره،سابقهء استعمال،شغل مستأجر،منطقه عین د از قبیل:وضعیت و خصوصیاتمتعددی باش

بر قصد طرفین اجاره داللت دارد. چـنانکه در اجاره محلی که  که و عادات محلی و سایر قراینی اسـت،عرف واقـع ندر آ

خانه بوده برای قهوه آن رفین اجارهط ده مقصودشاستفاده می خانه بوده و برای این امرقهوه صورت به

 کند که مورد اجاره،سکنای خانه است نـه بـرقرارمسکونی اوضاع و احوال حکم می خـانه اسـت.همچنین،در اجـارهء

و  و سنگ حمل کند،زیرا وضـعیت تواند با آن آجرکند،نمی اجاره هرکس خودرو سواری نیز و کسب و کار در آن کردن

 .بوده است«سواری»از منفعت مورد اجاره طرفین خـصوصیات عـین مستأجره حاکی از آن است که مقصود

 )تغییر کاربری( اجاره مورد بـا مـنفعت مـغایر استیفای هزینه های. 2

ه های موجب هزین. 1شود: دارد که به صورت ذیل تقسیم می هزینه هایی در پی  مورد اجاره با مغایر استیفای منفعت

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

 هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع..4انتفاع؛

 موجب افزایش عیني قابل تفكیک و غیر قابل تفكیکهزینه های - 1.2

ین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت ع»...ق.م  490مستاجر باید طبق شق دوم ماده 

چنانکه هر گاه ساختمانی برای «عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

مصرف مزبور مورد  سکونت به اجاره داده شده است،مستاجر نمی تواند از آن استفاده ی اداری ببرد ،زیرا عالوه بر انکه

نظر موجر بوده،مستاجر نیز تعهد بر آن کرده است و منفعت با قید مزبور بوسیله اجاره مورد انتقال قرار گرفته است.لذا 

اذن موجر در انجام تغییرات و یا تصرفات مادی در منفعت مقرر که به منظور انتفاع مطلوب و متعارف صورت گرفته می 

حقاق مستاجر نسبت به مخارجی است که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن هزینه تواند علت و سبب اصلی است

نموده باشد لذا زمانیکه مستاجر از مورد اجاره بر خالف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده است استیفاء 

ه تصرفات مادی و تغییرات اضافی از منفعت ببرد مانند انکه از ساختمان مسکونی استفاده اداری ببرد و سپس اقدام ب

قبیل الحاق اعیان و یا مستحدثات نماید پس از فسخ عقد توسط موجر،مستاجر نمی تواند به موجر بابت هزینه ها رجوع 

نماید زیرا تخلف مستاجر از شرط قراردادی و تفویت منافع غیر قراردادی و استیفاء منفعت مغایر با منفعت مقصود و 

داد نه تنها حق فسخ را برای موجر فراهم می آورد بلکه سبب هدر رفتن هزینه های مستاجر در ایجاد معینه در قرار

اعیان اضافی و یا تصرفات مادی می گردد مگر آن قسمت از تصرفات مادی که بصورت اعیان اضافی قابل تفکیک باشد 

 که ملک مستاجر بوده و او می تواند همراه خود ببرد.

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 195-200، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

oih.irhttp://www.j  

199 

 

 موجب افزایش ارزش هزینه های- 2.2

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور موجر بوده است مستاجر نمی تواند عین مستاجره را 

در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید مانند انکه از زمین 

اره داده شده است استفاده دیگر ببرد و یا آنکه با غرس نهال در آن،تبدیل به باغ مورد اجاره که برای کشت معین اج

نماید و همین عملیات و اقدامات و تصرفات مادی مستاجر به نوعی سبب اضافه ارزش ملکی و یا مالی در عین مستاجره 

رزش در عین مستاجره شده شود پس از فسخ عقد توسط موجر،مستاجر نمی تواند بابت هزینه هایی که سبب افزایش ا

از قبیل غرس نهال ،آبیاری ،کود پاشی و...به موجر رجوع نماید زیرا اضافه ارزش و یا مازاد بر ارزش تنها به اعتبار 

وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود و افزایش بهای کاال و یا زمین نیز از 

ست و ارزش جداگانه محسوب نمی آید بخاطر همین است که اقدامات مستاجر غیر ماذون چنانچه اوصاف و عوارض آن

سبب افزایش ارزش عین مستاجره شود چیزی به او تعلق نمیگیرد مگر آن اضافه ارزش که بصورت عین باشد،زیرا در 

لی دارد و جدا از آن فاقد این اوصاف عقد اجاره مستاجر مالک منافع است نه عین، و اضافه ارزش به اعتبار عین ارزش ما

و ارزش است لذا مستاجر در فزونی بهاء مستحق شمرده نمی شود همچنانکه در اجاره باغ ،اقدامات مستاجر سبب 

فزونی قیمت در آن مال گردد ولی از آن فزونی بهاء چیزی به مستاجر تعلق نمی گیرد مگر آن قسمت از اقدامات که 

 .عین خارجی تجسم پیدا کند مانند میوه در اجاره باغبصورت منافع متراکم و 

 هزینه های موجب افزایش کیفیت انتفاع- 3.2

در صورتیکه عین مستاجره منافع متعدد داشته باشد ولی موجر آن را تنها به منفعت خاص اختصاص داده و اجاره بدهد 

اداری، و با تصریح آن در عقد ،استفاده ی بغیر  مانند آنکه از ساختمان مورد اجاره تنها استفاده ی مسکونی شود و نه

آن را محدود و خارج نموده ،پس چنانچه مستاجر در اثنای مدت اجاره بر خالف قرارداد و بدون اذن از طرف موجر در 

 تغییر کاربری به جهت استفاده بردن از منافع تامه مورد اجاره اقدام نماید و برای باال بردن کیفیت انتفاع به تهیه

تجهیزات و وسایل مورد نیاز بپردازد و به عین مستاجره ملحق نماید ،نمی تواند نسبت به آنچه که اعمال نموده به 

موجر رجوع نماید چرا که از لحظه ی اقدام به تغییر کاربری کلیه ی عملیات وی فضولی بوده و در صورت رد آن توسط 

است نه  مطلوبه   دیگر تعهد موجر ،تعهد به منفعت مقصوده موجر هدر است و به حساب مستاجر می باشد .از طرفی 

زاید بر آن، لذا اقدامات خارج از اذن  مستاجر در تغییر کاربری برای باال بردن کیفیت انتفاع نه تنها ضمان آور بوده بلکه 

مانی سبب سلب رجوع مستاجر به موجر نسبت به هزینه های صورت داده شده می شود مانند انکه موجر ساخت

مسکونی را به مستاجر اجاره داده باشد ولی مستاجر با توجه به موقعیت ملکی ساختمان از آن استفاده اداری ببرد و آن 

را تبدیل به ساختمان پزشکان نماید و برای باال بردن کیفیت انتفاع از ملک مورد اجاره با صرف هزینه ،اقدام به 

ن و یا رنگ آمیزی و نورپردازی در راهروهای ساختمان نماید و بطور تغییراتی از قبیل تعویض سرامیک کف ساختما

کلی با انجام اقداماتی از ملک مسکونی استفاده ی اداری ببرد ،مستاجر نه تنها نمی تواند در صورت فسخ نسبت به 

مستاجره  هزینه ها به موجر رجوع نماید بلکه اقدامات خارج از اذن وی ضمان آور بوده و در صورت آسیب به عین

،مستاجر ضامن خسارات وارده می باشد مگر آنچه که قبل از تغییر کاربری اعمال نموده و البته ماذون از طرف موجر 

 ،که در اینصورت هزینه ها قابل مطالبه از موجر هستند.

 هزینه های مستهلک شده در اثر انتفاع - 4.2

د به استیفاء متعارف و معین در قرارداد است لذا هزینه هایی تعهد موجر به امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره تعه

که مستاجر برای امکان انتفاع مغایر با منفعت معین در قراردادمتحمل می گردد و در اثر انتفاع از آن مستهلک می 

ز آن است ق.م بر عهده ی منتفع ا 49گردد بر عهده ی موجر نیست و مستاجر حق رجوع به او را ندارد بلکه طبق ماده 
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مانند انکه مستاجر از ساختمان مسکونی استفاده ی اداری ببرد و برای امکان انتفاع از آن اقدام به تغییراتی از قبیل 

تعویض کف ساختمان و یا دیوار کوب نمودن اتاق ها نماید بطوریکه اداری جلوه کند که در این حالت کلیه ی هزینه 

منتفع)مستاجر(بوده و موجر مسئولیتی در پرداخت هزینه های آن ندارد  های تغییر وضعیت ایجاد شده بر عهده ی

همچنانکه در اثر استیفاء از آن ،این اقدامات غیر ماذون مستهلک شوند زیرا از لحظه ی تخلف مستاجر از شرط 

زینه ای قراردادی کلیه ی اقدامات مستاجر ضمان آور بوده و تصرف در مال غیر محسوب می شود و علی رغم اینکه ه

به او تعلق نمی گیرد بلکه می تواند برگشت به حالت سابق را از او بخواهد مگر آن قسمت از هزینه ی تغییرات و یا 

مستحدثات ماذون که مشترک در کاربری بوده مانند تعویض شیر آالت ساختمان و یا تعویض سیستم حرارتی و یا 

داری(مفید بر ساختمان بوده و با تغییر کاربری استفاده از آن متوقف برودتی که در هر دو نوع کاربری )ساختمانی و یا ا

نمی شود و چنانچه در اثر انتفاع از آن مستهلک شوند هزینه ها قابل مطالبه بوده و مستاجر مستحق اخذ قیمت و 

 هزینه می باشد.
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