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 وضعيت زرع بعد از انقضاي مدت مزارعه
 

 علي محمدزاده ١،٭آقمشهديفخرالدين اصغري
 شگاه مازندراننشناس ارشد دااستاديار دانشگاه مازندران، كار

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ١٣/١٠/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله( 

 
 چكيده

  مدتاگر. معلوم بودن مدت آن استمزارعه شرايط صحت عقد  يكي از
 ولي زراعت به علل طبيعي مانند ،باشدكافي شده براي رسيدن محصول  تعيين
  نسبت به نرسيده باشد،شتن بذر در آن مدتهوا يا تأخير زارع در كا تغيير

 ازاله زراعت .۱ :وضعيت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است كه عبارتند از
 ازاله زراعت بدون دادن .۳، ازاله زراعت با دادن ارش .۲، بدون دادن ارش

 ابقاي زراعت با گرفتن اجرت المثل در در صورت تقصير زارع و ارش
 چه  گر، قانون مدني۵۴۰ ماده ،ر حقوق ايراند. صورت عدم تقصير زارع

 با تواند زراعت را ازاله يا آن را است كه مزارع ميشده مقرر ،طور مطلق به
  و۱۷ واد قانون اساسي، م۴۰ اما با توجه به اصل كند،المثل ابقا اخذ اجرت

  قانون اجراي احكام مدني در تفسير منطقي از۴۸ قانون مدني و ماده ۵۰۴
 دانست كه نرسيدنمحدود  بايد حكم مندرج در آن را به موردي ۵۴۰ماده 

 در غير اين صورت، مالك حق ازاله. زراعت ناشي از تقصير زارع باشد
 . كندالمثل مطالبه زراعت را ندارد و بايد با ابقاي زرع از زارع اجرت

 
  .المثلازاله، مزارعه، زراعت، اجرت  هاكليد واژه

 
 طرح مسأله
 : كـه  در تعريـف آن گفتـه شـده        فقهـي    در متـون  . استيكي از عقود معين      عقد مزارعه 

اي از محصول آن براي مـدتي       بر زمين در مقابل حصه     مزارعه عبارت است از معامله    
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مـاده   شبيه همين تعريف در   . )۲۷/۲؛ نجفي،   ۴/۲۷۵،  شرح لمعه شهيد ثاني،   : نكـ  ( معلوم
موجب آن احد طرفين زمينـي را        به همزارعه عقدي است ك   «: به شرح  قانون مدني    ۵۱۸

دهد كـه آن را زراعـت كـرده و حاصـل را تقـسيم               براي مدت معيني به طرف ديگر مي      
مـدت مزارعـه بايـد      قيد شـده اسـت كـه         در تعريف مزارعه     ،كه  چنان .آمده است » دكن

 كـه هـدف اصـلي در مزارعـه كاشـتن و           از آنجـا    بايد توجه داشـت      البته. معلوم باشد 
 به نوع زرع و مدت الزم بـراي بـه عمـل             ا توجه ب  تعيين مدت  ،استبرداشتن محصول   

اگـر طـرفين     .كنـد  اين مدت را عرف هر منطقه تعيين مـي         .خواهد بود آمدن آن متفاوت    
با هدف   رسدمدت به محصول نمي    در آن    مدتي را تعيين كنند كه زرع مورد نظر عادتاً        

 عبارت است از سهم مشاع از        از طرفي، عوض در عقد مزارعه      .ات دارد منافاز مزارعه   
 پـس  .مانـد مـي   از انقضاي مدت، عقد بدون عوض باقي       كه در فرض مذكور، بعد    منافع  

 .)۱۵/۴۲۸ عاملي،؛ حسيني۷/۳۱۶كركي،  محقق: نكـ  (عقد را بايد باطل شمرد
  ولي به علل طبيعي مانند،باشدكافي شده براي رسيدن محصول اگر مدت تعيين

  مانند تأخير در كاشتن بذر، زراعت در آن مدت، تقصير زارعيا به علت تغيير هوا
 شود كه تكليف زراعت چيست و مزارع يا زارع چه اين سؤال مطرح مي،نرسيده باشد

 ؟ در صورت ازالهكندتواند زراعت را ازاله  آيا مالك زمين مي؟حقي خواهند داشت
  زراعت را نداشته باشدزراعت، آيا بايد به زارع ارش بدهد؟ در صورتي كه حق ازاله

 ؟كندالمثل زمين را از زارع مطالبه تواند اجرتآيا مي
 و با تجزيه  كردهآوريجمع، اطالعات را ايمطالعه كتابخانه مقاله حاضر با روش

 تحليلي ـ  روش تحقيق، روش توصيفيلذا.  دست يافته استنتيجه و تحليل آنها به
سپس در  موضوع در فقه وبه بررسي دا هاي مذكور، ابتپاسخ به سؤال در. است

 .شودپرداخته ميحقوق ايران 
 

 فقه وضعيت زرع بعد از انقضاي مدت مزارعه در 
 در صورتي كه با انقضاي مدت مزارعه محصول هنوز نرسيده باشد نسبت به

  ازاله زراعت بدونـ۱: وضعيت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است كه عبارتند از
  ازاله زراعت در صورت تقصير زارع وـ۳، اله زراعت با دادن ارش ازـ۲ ،دادن ارش

 در ذيل به بررسي. ابقاي زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصير زارع
 .شودپرداخته مياين نظرات 
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 ازاله زراعت بدون دادن ارش .۱
توانـد  ميبعد از انقضاي مدت مزارعه مالك       ،  از نظر مشهور فقيهان    : بيان نظريه   .۱. ۱

؛ ۲/۷۱۳يـزدي،   طباطبـايي : نكــ   ( كنـد المثل زرع را ابقا     زراعت را قلع يا با گرفتن اجرت      
 ينشـهيد . )۱۲۱؛ محقـق سـبزواري،      ۵/۴۷۳؛ طباطبايي،   ۲۹۳،  االفهاممسالكشهيد ثاني،   

 هيچ حقي نسبت به زمـين       ،از انقضاي مدت مزارعه    بعدزارع  : اندگفتهدر اين خصوص    
يـا در صـورت رضـايت زارع،        كند  ليل مالك مخير است زرع را قلع        ندارد و به همين د    

 جواهرصاحب  . )۴/۲۷۸،  شرح لمعه : نكـ  (كند  المثل دريافت    و اجرت  ردزرع را باقي گذا   
توانـد بـه مقتـضاي       مالك بعد از انقضاي مـدت مزارعـه مـي          :نوشته است در اين باره    

مـسلمان بـدون رضـايت      حرمت تصرف در مال      " و قاعده  "سلطه"قواعدي چون قاعده    
كند كه نرسيدن زرع به واسطه تفريط زارع باشد          فرقي نمي  البته. كند زراعت را قلع     "او

 واقع، با انقضاي مدت     در. )۲۷/۱۶: نكـ   (تغيير هوا يا از جانب خداوند مثل تأخير آب يا         
رف از طـ  . ست ا پذيرد و الزام او به ابقاي زرع به ضرر او         مزارعه، تعهد مالك پايان مي    

 قاعـده   ،در تعارض دو ضـرر    . ديگر، قلع زراعت قبل از رسيدن آن به ضرر زارع است          
تواند زراعت را قلع مي لذا، مالك. الضرر از كار افتاده و بايد به سراغ اصل سلطه رفت      

  اسـت  زيرا با شك در ضـمان او، اصـل عـدم ضـمان             ،نداردالزام  و به دادن ارش     كند  
 ).۵۴/۳۲۶شيرازي، : نكـ (
 قاعـده  الـف ـ  : داليل طرفـداران نظريـه مزبـور عبارتنـد از    : اشكال وارد بر نظريه .۲. ۱

. ـ تعارض و تساقط ضرر مالك زمين و زارع و رجوع به اصل عـدم ضـمان  ب   ،سلطه
توان با استناد به داليل مزبـور حـق   اگر نرسيدن زرع به واسطه تفريط زارع باشد، مي  

بـه فعـل زارع    ضـرر در ايـن صـورت،    زيـرا  ،ازاله زراعت را بدون دادن ارش پذيرفت      
 اقدام كرده اسـت،   توان گفت خودش به ضرر خود       خواهد بود و به عبارتي، مي     مستند  

 نرسيدن زراعت به موجب عوامل طبيعي مثـل تغييـر ناگهـاني هـوا              اما در صورتي كه   
 بـا   خصوصاً.موجب ضرر به زارع خواهد بود     است، زيرا   باشد نظر مزبور قابل انتقاد      

بـا وجـود چنـين ضـرري بـراي       . كه اصل زرع با اجازه مالك بوده اسـت         ه به اين  توج
اين استدالل كـه ابقـاي زرع نيـز         . زارع، قاعده الضرر بر اصل سلطه حاكم خواهد بود        

-موجب ضرر به مالك خواهد بود و در نتيجه، با تعارض دو ضرر، تساقط ايجاد مـي                
 چـون ضـرر مالـك بـا گـرفتن           يـست، و بايد به اصل عملي رجوع كرد، درسـت ن          شود
 .شود و ضرر زارع نيز منتفي خواهد شدالمثل زمين جبران مياجرت
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 ازاله زراعت با دادن ارش. ۲
 بايـد ارش  كنـد نظر برخي فقيهان اگر مالك بخواهد زراعت را قلع  به  : بيان نظريه  .۱. ۲
ــ( ــاوت قيمــت زرع رســيده و نرســيده يعن ــدمحاســبه   راي تف ــردازدكن ــه زارع بپ   و ب
تـر   قول نزديـك   :نوشته است   قواعدعالمه در    ). ۳۳۸/ ۲ الفقها، ةتذكرعالمه حلي،   : نكـ  (

كـه    اعـم از ايـن  .كنـد زرع را با دادن ارش ازالـه       تواندبه صواب اين است كه مالك مي      
 ، )۳۱۲/ ۲ :نكــ   ( يا به داليل طبيعي مثـل تغييـر هـوا         نرسيدن زرع به علت تفريط باشد       

 .يابـد نقضاي مدت مزارعه حق عامل و زارع بر زمـين پايـان مـي             زيرا از يك طرف با ا     
 از طرف ديگر، چون زراعـت بـه حـق          .از اين رو، بايد زمين در اختيار مالك قرار گيرد         

در . را بدون دادن ارش ناقص كند      تواند مال زارع  در زمين كاشته شده است مالك نمي      
 يا آن كندخت ارش زمين را قلع  پردا  بايد گفت مالك حق دارد با      ،مقام جمع بين دو حق    
 .)۳۱۷  /۷ محقق كركي، :نكـ (المثل زمين را از زارع بگيرد را باقي گذارد و اجرت

مالك زمـين را در صـورت ازالـه         ،  طرفداران نظريه مزبور   :اشكال وارد بر نظريه   . ۲. ۲
زارع در كـه    اعـم از ايـن  .داننـد مـي ملـزم   بـه پرداخـت ارش   ،زراعت به صورت مطلق   

اين نظر در صورتي كه نرسيدن زرع به        .  يا به داليل طبيعي    يدن زرع مقصر باشد   نرس
 اما در صورتي كه نرسيدن زراعت به علت تفـريط         جه است، علل طبيعي باشد كامالً مو    

 زيرا زارع بـا تـأخير در كاشـت بـه موقـع              ، قابل توجيه نيست   ،زارع و تقصير او باشد    
كـه    چنـان  .ال خود را از بين بـرده اسـت         و حرمت م   اقدام كرده  به ضرر خود     ،زراعت

اند زارع را در اين حالت بايد در حكم غاصـب دانـست كـه در                برخي فقيهان نيز نوشته   
 . )۳۱۸همان، ( تواند بدون دادن ارش زرع را قلع نمايدنتيجه، مالك مي

  ازاله زراعت بـدون دادن ارش در صـورت تقـصير زارع و ابقـاي آن بـا گـرفتن                    .۳
 ر صورت عدم تقصير زارعالمثل داجرت

ناشي نرسيدن زرع از تقصير زارع       بين موردي كه   اي از فقيهان  عده :بيان نظريه . ۱. ۳
ناشـي  باشد مثل تأخير در كاشت زرع و بين موردي كـه نرسـيدن زرع از تقـصير او                   

رد در صـورت اول، زارع حـق دا       . انـد تفصيل قائـل شـده    نباشد مثل سرماي زودرس،     
 كنـد  ولـي در حالـت دوم، حـق نـدارد زرع را ازالـه      ن ارش ازالـه، زراعت را بـدون داد    

 .)۳/۲۵۷؛ شيخ طوسي، ۱۵/۴۳۰عاملي، حسيني: نكـ (
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باشـد  ناشـي   در صورتي كه نرسيدن زرع از تقـصير زارع           :نقد و بررسي نظريه   . ۲. ۳
 و به كندتواند به موجب قاعده سلطه زرع را ازاله مزارع مي ،مثل تأخير در كاشت زرع    

   بـه دادن ارش بـه قاعـده الضـرر نيـز            بـراي الـزام مـزارع     . نداردالزام  ن ارش نيز    داد
 اما در   كرده است، اقدام  زارع با تقصير خود، به ضرر خود        يرا   ز توان تمسك كرد،  نمي

 صورتي كه نرسيدن زرع به علل طبيعي بوده و ناشـي از تقـصير زارع نباشـد مـزارع                  
 المثـل زمـين را از زارع      اجـرت  ايـد زرع را ابقـا و       بلكـه ب    كند، تواند زراعت را ازاله   نمي

منـوط  البته، بديهي است كه ابقاي زرع و مطالبه اجـرت بـه رضـايت زارع                . كندمطالبه  
توان به قياس اولويت از المثل ميبراي حكم به وجوب ابقاي زرع و مطالبه اجرت. است

جر به ساختن بنا و     در عقد اجاره چنانچه مستأجر با اجازه مو       . عقد اجاره تمسك كرد   
 اره مـوجر   بـا انقـضاي مـدت اجـ        كنـد كاشتن درخت يا زرع در عين مـستأجره اقـدام           

 كـه چنـين     بلكـه بـا توجـه بـه ايـن          اقدام كنـد،  قطع اشجار يا ازاله زراعت       تواند به نمي
.  كنـد  المثـل را از زارع مطالبـه      و اجرت اقداماتي با اجازه او بوده است بايد زرع را ابقا           

  و فقـط   كنـد تواند بعد از انقضاي مـدت، زراعـت را قلـع            د اجاره مالك نمي   وقتي در عق  
 مقـصود    چنين خواهد بـود، زيـرا       در مزارعه به طريق اولي اين      ،بگيرد تواند اجرت مي

كـه    به همين دليل عقد مزارعه با علم بـه ايـن           .رسيدن محصول است   نهايي در زراعت  
 اجاره  ، در حالي كه   .طل خواهد بود  نيست، با كافي   براي رسيدن زرع     ،مدت تعيين شده  

). ۱۵/۴۲۹عـاملي،   حـسيني  ؛۷/۳۱۸محقق كركـي،    : نكـ  ( ١براي چنين مدتي درست است    
شايان ذكر است كه برخـي فقيهـان در صـورت عـدم تقـصير زارع در نرسـيدن زرع                    

، وجوب ابقـاي    استكه مزارع حق ازاله زراعت را با دادن ارش دارا            ضمن حكم به اين   
 . )۷/۳۱۸محقق كركي،  (اندكردهبه صورت يك احتمال مطرح زرع را نيز 

 
 حقوق ايران وضعيت زرع بعد از انقضاي مدت مزارعه در

اه مدت مزارعه گ هر «: قانون مدني كه مقرر داشته است۵۴۰با توجه به ظاهر ماده 
 مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن ،نرسيده باشد  زرعمنقضي شود و اتفاقاً

تبعيت  توان گفت قانونگذار از نظر مشهور فقيهان مي،»المثل ابقا نمايدرا با اخذ اجرت
________________________________________________________ 

 الوجهين و هنـا   لزرع اليدرك فيها علي اصحة احري بما قلناه النه يجوز استيجار االرض مد        ةع المزار .۱ 
  .ةلماليجوز علي االصح الن البلوغ هنا مقصود في نفس المعا
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 ماده مزبور از لحاظ حقوقي قابل توجيه معتقدند اما برخي مؤلفين حقوقي ،استكرده 
 ،از يك طرف  زيرا،)۲۲۱ ،)مشاركتها و صلح(دوره عقود معين  كاتوزيان،: نكـ ( نيست

شود و اثر اين انحالل مي عه عقد مزارعه خود به خود منحلپس از انقضاي مدت مزار
رود و عامل عامل از بين مي  مالك در كاشته شدن زمين توسط اذن:اوالًاين است كه 

هيچ گونه تعهدي : ثانياًمكلف است زمين را تخليه كرده و آن را تحويل مزارع دهد و 
ماندن زراعت را در زمين به  ن اجازه باقيآماند تا به واسطه براي مالك باقي نمي

تواند درخواست  او مي،"اموالهم الناس مسلطون علي "مطابق قاعده  پس.زارع بدهد
زراعت با اذن مالك كاشته شده و ملك ، از سوي ديگر .قطع و ازاله زراعت را بكند

 او با عامل است و هدف اصلي و مقصد نهايي از عقد مزارعه برداشت محصول عمشا
عمل يك با توانيم به مالك اين حق را بدهيم كه  چگونه مي.اعي آن استو تقسيم مش

زير ، ن اراده خودش استآطرفه خود هدف اصلي عقد دو جانبه را كه يك طرف 
 اگر نرسيدن محصول در نتيجه كوتاهي و  البته.ال برده و آن را پايمال سازدؤس

، از اين رو.  حكم قانونگذار در ماده مزبور قابل توجيه خواهد بود،تقصير زارع باشد
در صورتي كه به دست نيامدن زراعت در نتيجه كوتاهي «: اند نوشتهمؤلفينبرخي 
در . )۱/۴۸۹، حائري شاهباغ (»نباشد قلع آن بدون پرداخت ارش جايز نيستزارع 

 آمده است، حكم ۵۴۰متن ماده  كه در "اتفاقاً "با استناد به واژهديگر مقابل، برخي 
 رع اتفاقي باشداند كه نرسيدن زمندرج در ماده مزبور را منحصر به موردي دانسته

اال اگر  و ل باشدمواي بيش از حد معمدوام سرمثالً به دليل  .)۲۹۳عدل، : نكـ (
از شمول ماده  ،كاشتن بذر توسط عامل باشدديرتر از فصل نتيجه  نرسيدن زرع در

هر «:  به موجب ماده مزبور.خواهد بودقانون مدني  ٥٣٦مشمول ماده  و  خارج۵۴۰
مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا  گاه عامل به طور متعارف

اين حرف درست به . » ضامن تفاوت خواهد بود،ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل
 از اين  وشودد حاصل كم نمي اگر زرع باقي بمان،بحثاين  زيرا در ،رسدنمي نظر

 شود و ضرر تأخير نيز با ابقاي زرع و گرفتنجهت ضرري به مالك وارد نمي
اند شده نيز متذكر كه برخي نويسندگان از طرفي، چنان. شودالمثل جبران مياجرت
و حكم ماده از اين جهت عام بوده و  "اگر چه" به معناي ۵۴۰ در ماده "اتفاقاً "واژه

چه با توجه به برخي  گر .)۸۷نميني، امامي: نكـ (بود و صورت خواهد شامل هر د
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حكم ماده را بايد به موردي ) كه خواهد آمد چنان(مواد قانون مدني و ساير قوانين 
 .باشدناشي كه نرسيدن زرع از تقصير زارع  دانستمحدود 

 
 با ساير مقرراتقانون مدني  ۵۴۰تعارض ماده 

قوانين  قانون و سايرديگر اين با برخي مواد انون مدني ق ۵۴۰حكم مندرج در ماده 
 بايد دست از اطالق ماده ۵۴۰ از اين رو، در يك تفسير منطقي از ماده .سازگار نيست

دانست كه نرسيدن محصول از كوتاهي زارع منحصر مزبور كشيد و آن را به موردي 
 : شودبررسي ميدر ذيل اين مقررات . باشدناشي 

 قانون اساسي ۴۰با اصل قانون مدني  ٥٤٠ه مادارض تع. ۱
 را عمال حق خويشإتواند يچ كس نميه« :داردمياصل چهلم قانون اساسي مقرر 

قانون  ٥٤٠ماده از طرفي، . »وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد
بايد دهد و عامل فقط  بدون هيچ قيد و شرطي حق ازاله زراعت را به مالك ميمدني

حاصل همه زحمات در واقع،  .كنداذ ميخمنتظر بماند كه مالك چه تصميمي را ات
ت به بحداقل يك ساله او در اختيار مطلق مالك است و خودش هيچ گونه حقي نس

كه اين امر موجب ورود ضرر به زارع ندارد ، آنچه از عمل و كار او به دست آمده
 ازاله زراعت راحق مالك سي بايد گفت  قانون اسا۴۰با توجه به اصل . خواهد بود

شود در حق از سوي او موجب ضرر به خودش مي عدم اعمال ندارد و اگر گفته شود
در نتيجه، بايد از . شودضرر مالك با گرفتن اجرت المثل جبران مي گوييمجواب مي

كرد كه نرسيدن زرع ناشي از محدود  دست كشيد و آن را به موردي ۵۴۰اطالق ماده 
 . صير زارع باشدتق
  آن قانون ١٧با ماده قانون مدني  ٥٤٠ مادهتعارض. ۲

گذار با وضع يك قاعده استثنايي  يكي از موادي است كه قانونقانون مدني ١٧ماده 
 بعضي از اموال را با داشتن شرايط خاصي در حكم غير منقول قرار داده است

ح اين ماده حمايت از دسته بزرگي فلسفه و رو). ۵۲ اموال و مالكيت،كاتوزيان، : نكـ (
 از مردم و حمايت از كشاورزي بوده است كه در زمان تصويب كتاب اول

 از اركان مهم زندگي مردم را ييك هجري شمسي ١٣٠٧يعني سال قانون مدني، 
 .شودظاهر مي ن دوآتعارض ميان ، ۵۴۰و ماده  اين ماده با تأمل در. دادمي تشكيل
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اموال با قرار دادن ابزار آالت كشاورزي در حكم  ۱۷ ماده درقانونگذار سو، يك از 
غيرمنقول سعي كرده است با حمايت از قشر كشاورز و كشاورزي به چرخه 

مين نيازهاي عمومي و أ و به وسيله آن گامي در جهت تكمك كنداقتصادي كشور 
تي را  اين مصالح حيا٥٤٠در ماده ، از سوي ديگر. برداردحركتي به سوي خودكفايي 

به حساب نياورده و به طور مطلق اختيار ازاله زراعت يا باقي گذاشتن آن را در زمين 
 .به مالك داده است

  آن قانون ٥٠٤ با مادهقانون مدني  ٥٤٠ماده تعارض . ۳
جر به أهرگاه مست« :دارددر رابطه با عقد اجاره مقرر ميقانون مدني  ٥٠٤ ماده

جر را به خراب أتواند مستغرس بوده موجر نميعقد اجاره مجاز در بنا يا  موجب
مدت اگر بنا يا درخت در تصرف ي ار نمايد و بعد از انقضاكردن يا كندن آن اجب

 موجر حق مطالبه اجرت المثل را خواهد داشت و اگر در تصرف ،جر باقي بماندأمست
  .»المثل بنا يا درخت را خواهد داشتجر حق اجرتأمست موجر باشد
باشد پس از مجاز غرس  جر در بنا وأمست در صورتي كه در عقد اجاره بنابراين،

جر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار أ مستداردموجر حق نانقضاي مدت اجاره، 
نيز جالب است كه قانونگذار حتي براي پس از انقضاي مدت اجاره راهكارهايي . كند

در تصرف موجر يا   و درختجر در بناأتصرف مست: عبارتند ازارائه كرده است كه 
مستأجر المثل ايام تصرف را از  موجر حق خواهد داشت اجرت،در حالت اولكه آنها 

از موجر المثل بنا يا پرداخت را  اجرتداردجر حق أمست، دريافت كند و در حالت دوم
 .مطالبه كند

  عقد اجاره از ويژگي خاصي نسبتكهشود ، مالحظه ميدر حكم دو مادهتأمل با 
 متعارض را له دو حكم كامالًأ كه بخواهيم در يك مسمزارعه برخوردار نيستبه 

 و در عقد اجاره هر كدام از طرفين قانون مدني ٥٠٤در ماده كه  ه آنچ. داشته باشيم
 ٥٤٠ در عقد مزارعه و ماده ، در حالي كه.داراي قدرت مساوي در تراضي هستند

نطقي كفه ترازوي عدالت را كه سعي در بدون وجود دليل م قانونگذارقانون مدني 
به طرف مزارع سنگين شود ميمساوي قرار دادن يا حداقل مساوي نشان دادن آن 

  ).۴۴۳ ،)ها و صلحمشاركت(دوره عقود معين  ،كاتوزيان: نكـ  (كرده است
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  قانون اجراي احكام مدني ٤٨با ماده قانون مدني  ٥٤٠ماده  تعارض .۴
 در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع       «: ن اجراي احكام مدني   انو ق ٤٨ماده  به موجب   

. شـود يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي               
 ارددول را بـر   ص محـ  اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فـوراً          

هاي مربوط را تا    زينهاقدام به برداشت محصول نموده و ه      ) مور اجرا أم(ادورز  د ،اال و
 هر گـاه موقـع برداشـت        .نمايدزمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مي         

لـه مخيـر    ذر روئيده يا نروئيـده باشـد محكـوم        كه ب  محصول نرسيده باشد اعم از اين     
است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كنـد يـا ملـك را تـا زمـان رسـيدن            

تـشخيص بهـاي    . المثل را بگيـرد   عليه باقي گذارد و اجرت    محصول به تصرف محكوم     
. » اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مـورد قطعـي اسـت                 زراعت و 

 گـرفتن   مالك را بين پرداخت قيمت زرع و تصرف ملـك يـا           شود قانونگذار   مالحظه مي 
مخيـر كـرده    د،  باشـ مـي ملك نزد زارعي كه متصرف عدواني نيـز         المثل و ابقاي    اجرت
قانونگذار در جايي كه شخص بدون اجـازه مالـك و بـه صـورت عـدواني                 وقتي  . است

حق معدوم كـردن زراعـت را بـه مالـك نـداده             ،  كنداقدام به زراعت در ملك ديگري مي      
 بـه   كنـد مـي اقـدام   به زراعت در زمـين      زارع با موافقت مالك      در عقد مزارعه كه      .است

 را بـه مـوردي      ۵۴۰اگـر حكـم مـاده        .اعت را به او ندهـد     طريق اولي بايد اجازه قلع زر     
 چـه تعـارض آن بـا     گـر  كـه نرسـيدن زرع ناشـي از تقـصير زارع باشـد         محدود كنيم 

 .شود ولي تا حد زيادي از شدت آن كاسته مي،شود برطرف نمي كامال۴۸ًماده 
 

 نتيجه  
 وضـعيت  هر گاه بعد از انقضاي عقد مزارعه محصول هنوز نرسيده باشـد نـسبت بـه               

 ، ازاله زرع از سوي مالـك بـدون دادن ارش          .۱ : سه نظر در فقه مطرح شده است       ،زرع
 ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقـصير زارع           .۳ازاله زرع با دادن ارش و       . ۲

كه اگر زارع در كاشـت زرع         با توجه به اين    .المثل از زارع  و ابقاي زرع با گرفتن اجرت     
توانـد زرع را بـدون دادن      مزارع مي  ،خواهد بود مستند  فعل او   تأخير نمايد خسارت به     

 اما در صورتي كه نرسيدن زرع ناشـي از عـواملي چـون كمبـود آب يـا            كند،ارش قلع   
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المثـل  تغيير هوا باشد با قياس اولويت از عقد اجـاره مالـك بايـد زرع را ابقـا و اجـرت                    
 . كنددريافت 

ور مطلق مقرر داشته است كه مزارع  قانون مدني به ط۵۴۰در حقوق ايران ماده 
 كه اين نظر با نظر كندتواند زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقا مي

 قانون ۵۰۴ و ۱۷ واد قانون اساسي، م۴۰ اما با توجه به اصلمنطبق است،مشهور فقها 
ايد حكم ب ۵۴۰ قانون اجراي احكام مدني در تفسير منطقي از ماده ۴۸مدني و ماده 

كرد كه نرسيدن زراعت ناشي از تقصير زارع محدود مندرج در آن را به موردي 
بايد با ابقاي زرع، از  در غير اين صورت، مالك حق ازاله زراعت را ندارد و .باشد

 . كندالمثل را مطالبه زارع اجرت
 پيشنهاد  قانون مدني به صورت زير۵۴۰ ماده اصالحبا توجه به مطالب مذكور، 

 در صورتي كه ،هر گاه مدت مزارعه منقضي شود و زرع نرسيده باشد ":شوديم
 يا با رضايت تواند زرع را ازاله كندنرسيدن زرع ناشي از تقصير زارع باشد مزارع مي

صورت، حق ازاله زراعت  در غير اين. المثل را مطالبه كندزارع زراعت را ابقا و اجرت
 . "كندالمثل را دريافت اي زرع اجرتتواند با ابقرا نداشته و فقط مي
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Abstract 

One of the validity conditions of Agricultural Partnership Contract is 
the specification of its time. When the specified time is sufficient for 
the harvest being ripe but the harvest is not ripe owing to natural 
factors, like the changes of weather or by delaying in cultivating, there 
are three views in the Islamic jurisprudence: 1- removal of the harvest 
without paying a reasonable compensation 2- removal of the harvest 
by paying a reasonable compensation 3- removal of the harvest 
without paying a reasonable compensation when the harvest is not ripe 
because of the fault of agent and let the harvest to be after receiving a 
reasonable compensation. In Iranian law, the Art. 540 of civil code 
provides: "If the period of the Mozaraea comes to an end and it 
happened that the harvest is not ripe, the owner has the right to destroy 
the harvest, or to let it be, after receiving a reasonable compensation. 
"But by referring to Art. 40 of constitutional law, Arts. 17 and 504 of 
civil code and Art. 48 of enforcement of civil rules code, it is 
necessary to confine the rule included in Art. 540 to cases the no ripen 
of the harvest are due of the fault of agent.   
 

Keywords Removal, Agricultural Partnership, Cultivation, Reasonable 
compensation. 
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