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Ownership is one of the new legal institutions that has entered Iranian law in the last century. 

Although this type of ownership has existed in jurisprudence since ancient times in the form of a 

common contract, there are differences with today's time-sharing that is manifested in English law. 

In English law, time ownership or time sharing has entered into the law of this country in two 

common and joint ways, which in terms of being common has the same relative nature as Iranian 

law. Considering this legal institution in the two countries mentioned, we try to study this issue in 

an analytical-descriptive way in the law of Iran and Britain and to determine the similar points and 

its differences in the law of the two countries. The results of the research show that in British law, 

ownership in time sharing is complete and absolute, while in Iran, ownership is created in a 

common way. 
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 چکیده

گرچه  است. مالکیت زمانی یکی از تاسیسات حقوقی جدید می باشد که سده اخیر نیز وارد حقوق ایران شده

ایی با هفاوت تاین نوع از مالکیت به نوعی در فقه از زمان های قدیم در قالب عقد مشاعی وجود داشت ولی 

انی یا یت زمقوق انگلیس مالکتایم شرینگ امروزی که در حقوق انگلیس تجلی یافته است، وجود دارد. در ح

ارای ودن دبتایم شرینگ به دو شیوه مشاعی و مشتکر وارد قانون این کشور شده است که در زمینه مشاعی 

ده، سعی اده شیماهیت نسبی یکسان با حقوق ایران می باشد. با در نظر داشتن این نهاد حقوقی در دو کشور 

ن نکات توصیفی به بررسی این موضوع در حقوق ایران و انگلیس و مشخص کرد –داریم به صورت تحلیلی 

لکیت در یس مامشابه و اختالف آن در حقوق دو کشور بپردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که درحقوق انگل

 ی شود. جاد متایم شرینگ به صورت تام و مطلق می باشد، در حالی که در ایران به صورت مشاعی مالکیت ای
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 مقدمه

مکن مود و شمالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس نوعی مالکیت می باشد که در زمان مشخصی ایجاد می 

رچند هاست به صورت اشاعی در حقوق ایران و به صورت مشترک و اشاعی در حقوق انگلیس ایجاد شود. 

ن ند که ایباش هایی می در مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس تشابه هایی وجود دارد ولی دارای تفاوت

های  زمین نهاد حقوقی را در حقوق دو کشور از هم مجزا می سازد. در ایران این مسئله بیشتر در قالب

کرده  پیدا کشاورزی و مسکونی دیده می شود، در حالی که در کشور انگلیس در صنعت توریسم نمود بیشتری

سفر می  کشور ه در سال شاید یک یا دو ماه به ایناست. در انگلیس موضوع جالب این است که برخی افراد ک

اخت ا پردکنند و در این مدت اقامت دارند، به جای صرف مبالغ هنگفت برای خرید مسکن، مبلغ کمتری ر

ن در آ می کنند و این مبلغ برای مالکیت بر ملک مورنظر برای مدت زمان مشخص می باشد که شخص فقط

میلیون  ث جذبه نماید. این مسئله در توسعه گردشگری توانسته است، باعزمان می تواند از آن ملک استفاد

ه بخش بنیز  ها پوند در انگلیس گردد. بدین صورت مالکیت زمانی امروزه رواج یافته است وحتی در ایران

ه فرق چت که گردشگری نیز نفوذ کرده ولی آنطور که باید شناخته شده نیست. بدین ترتیب سوال ما این اس

یست؟ شور چکی بین مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس وجود دارد؟ ماهیت این نهاد در حقوق دو های

د که در ی باشمدر این راستا هدف ما بررسی بنیاد تایم شرینگ یا مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس 

ع در ن موضوبه واکاوی ایپایان درصدد بیان تفاوت ها و شباهت های آن در حقوق دو کشور هستیم. ابتدا 

ست ادین شکل به ما قانون ایران می پردازیم و بعد از آن حقوق انگلیس را مورد مداقه قرار خواهیم داد. فرضی

ت ه صوربکه مالکیت زمانی در حقوق ایران فقط به صورت مشاعی می باشد در حالی که در حقوق انگلیس 

مدتر کارآ واد در حقوق انگلیس می باشد که باعث رونق مشاعی و مشترک می باشد و این نکته قوت این نه

 شدن آن در انگلیس شده است. 

 

 ی و مفهوم آنزمان تیمالک خچهیتار-1

به کار می   یحیو تفر یستیدر مناطق تور ژهیاستفاده از امالک به و به معنی یزمان تیمالکعبارت امروزه  

» با شعار  یاستفاده کرد . و یزمان تیاصطالح مالکاز  ١دومیر آقای، یبار قهرمان فرانسو نخستین. رود

از یک مکان با  یزمان تیمالکدر بود که  عقیده نی، بر ا «بجای اجاره کردن اتاق ، هتل ارزان بخرید 

حق استفاده از آن  مشخص یدوره زمان کیمالکان در  مو تما دیگران به طور اشتراکی بهره برده می شود

، ص( ١٣97)بزرگمهر،  ٢.کمی برای سرمایه گذاری بر آن ملک صرف می شودد و همچنین پول را دارن

گونه  نیکنند ؛ چرا که ا یاستفاده م نظام مالکیت اشتراکی نیدر جهان از ا نفرها  ونیلیدر حال حاضر م

 نایدر م ویژهو به  یموجب توسعه گردشگر و هزینه های سفرهای تابستانی یا تفریحی پایین می آید

در  یو به تازگ ایدر شرق آس اخیرا  و  رواج دارد کایدر اروپا و آمر افراد متوسط می شود. مالکیت زمانی

                                                           
1 . Doumier 

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، ی، در حقوق فکر یزمان تیمالک(، ١٣97.بزرگمهر، تهمینه ) ٢

 یوزارت علوم، تحقیقات و فناور، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی
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اموال  به شدت رشد کرده است که البته در ترکیه و شرق آسیا این موضوع محدود به انهیو خاورم هیترک

، یحیتفر یها و خودرو ها قیها ، قا یکشت بلکه در مورد غیرمنقول نظیر امالک و ویالها نمی شود

 ١( . ١٣90،  یکرده است ) مرجان دایکاربرد پ زیها ن مایاتوبوس ها و هواپ

نقش  منابع هدررفت از یریجلوگ و گذاری ها هیسرما در کشورهای اروپایی در«  نگیشر میتا»  رواج

شیوه الگوبرداری  واداشته است تا از این را یرانیا یها شرکت از یبرخ که این امر داردبسیار مهمی 

 از ، قابل اجرا در ایران نیقوان و یحقوق را مطابق شیوه های خود یها تیفعال  ها، شرکتاین  کنند.

 ،نماید جادیارا  یمشکالت که احتمال دارد اما بهره جسته اند «منافع صلح»  و« مشاع بیع»  مثل ییقراردادها

تایم شر به صورت  اقداماتی انجام شود. آن شدن قانونمندبهتر شدن وضعیت و  جهت در است الزم لذا

 ٢را به ذهن متبادر می سازد. گردشی مناطق درباالخص  ، مستغالت و امالک از استفاده مطلق مفهوم

 (٢0٤، ص ١٣95)هاشمی و تقی زاده، 

می  سهامی تیمالک از نوعی» :  تایم شرینگ چنین آمده است فیتعر در ،«Black» یحقوق فرهنگ در

عده ای از صاحبان  برای تفریح بنا می شوند، که در آن که یمشاع مالکیت و اموال در معموال  کهباشد

 )٣« سال در هفته سه مثال ، نمایند بهره برداری آن از ، سال در در زمان مشخصی حق دارند ملک

Garner,2019, p 1483) 

 به مفهوم به share و زمان یمعن به Time ی واژه دو متشکل از Time sharing  ای یزمان تیمالک

معنی دیگر این واژه مشارکت زمانی نیز می باشد که کمتر مورد استفاده واقع می .  می باشد ، اشتراک

 رانیا در شود ولی از نظر لغت شناسی و ترجمه، بیشترین شباهت را به واژه انگلیسی تایم شرینگ دارد.

.  کار برد دارد 5(69 ، ص ١٣87 ، یاشرف)  یزمان تیمالک و ٤(٤6، ص ١٣86 ، نینو ی)زمان عیب معموال

بهره  قابل شکل نیا به که ملک هایی سایر و ملک از بهره برداری و استفاده نوعی ویژه از نگیشر میتا

 استفاده به زمان بندی مشخص  ودقیق صورت به بدین شکل صاحبان امالک که است، می باشد برداری

 شده ریف هایتع  از 6( . ١٣88 ، یکاشان پور انیآر) استفاده ای را دارند.پرداخته و حق چنین  مال آن از

بر  و دارند به یکدیگر نفر چند که است یتوافق: کرد اشاره ذکر شده میمفاه به توان یم یخارج متون در

 یستمیس و استفاده کنند مال آن از بندی مشخصی زمان در کدام هر کنند یم توافق ها مالک آن اساس

 یبخش به بتنس سال در نیمع یزمان مدت هر یک از مالکین ین کهمالک استفاده و انتفاع به مربوط است

هر یک از شرکا با توافق یکدیگر،  که ینحو به ویال از استفاده مانند ، صاحب حق می شوند مشاع مال از

به آن ملک در مدت مشخصی از سال، صاحب آن وبال می شوند و در آن مدت احدی از شرکا حق ورد 

 را ندارند.

 

                                                           
 ، تهران: انتشارات تایماز.اروپا هیاتحاد نیزم نیدر مجموعه قوان یزمان تیمالک(، ١٣90.مرجانی، محمود) ١
 (، حقوق اموال و مالکیت،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.١٣95ی و تقی زاده، ابراهیم). هاشمی، سید احمدعل ٢

٣ . Garner, Bryan A.(2019), Black’s Law Dictionary, West (Thomson Reuters), 11th Edition 
 . ٤6(، بیع زمانی، مجله قضاوت، ش ١٣86. نوین، پرویز ) ٤
 (، مالکیت زمانی، تهران، انتشارات گنج دانش. ١٣87اشرفی، احمد ).  5
  (، فرهنگ پیشرو انگلیسی فارسی، جلد ششم، تهران: نشر جهان.١٣88ی، منوچهر)پور کاشان انیآر.  6
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 تایم شرینگ در حقوق ایران -1

 یکشاورز ایزمین ه یزراع آب از استفاده یبرا یبند میتقس شیوه در ، زمان های قدیم از«  رانیا در

ری که در در زمان حاضر نیز کم و بیش چنین رسمی وجود دارد، طو و است بوده مرسوم یزمان تیمالک

 یکشاورز آب از یا هفته با روزانه استفاده حق یداراکشاورزی  نیزم کبسیاری از روستا های ایران، ی

خود  ن هایمی باشد که کشاورز یا صاحب زمین فقط در آن مدت می تواند از آب استفاده نماید و زمی

 بر یرسم ناداس دفاتر زین یحقوق نظر از و رفتهیپذ را آن عرف که است یدائم حق نیا را آبیاری کند.

 ی مالک زمینبحث تنظیم سند رسمی برا در زین ثبت ادارات و تنظیم نمایند یرسم سندباید  ، آن اساس

 حق تفویض یابر منافع صلح قرارداد از ،هم یاقتصاد یها عملیات دیگر درحق مالک اشاره می کنند.  به

 و« یفلق سر حق» برای نمونه. بدون اینکه مشکالتی را به همراه داشته باشد بهره می برند اموال ازتمتع 

 یم یدائم حق همه آنها که کشاورزی امالک در شهیر حق یا یتجار امالک در«  شهیپ و کسب حق»

 (٢09و  ٢08، صص ١٣95)هاشمی و تقی زاده، . باشند

 نیع تیها، مالک که در آن گفته میشود ییقراردادهای عنوان شده مالکیت زمانی در قانون ایران قراردادها

در که  یی؛ مگر در موارد استثنا انتقال پیدا میکنددر مقابل عوض به چند نفر  معین در زمانمنفعت  ای

. هرچند  رندیگ یم رو معوض قرا یکیعقود تملحوزه در  قراردادهای یادشده. پیش بینی شده باشدقانون 

بر که  بال عوض هبهعقود غیر معوض مانند عقد  گاهیعقود در جا نیا وجود داشتنرسد که  یبه نظر م

)طباطبایی و  ١اشکال باشد. بی زین کند یم کیتمل یگریبه د به صورت مجانیرا  یمال یکس آن اساس

 (.١9، ص ١٣9٢ریاحی، 

 قابل انجام است:معموال به دو روش  نیدر  عقود مع یمانز تیمالک یانعقاد قراردادها

 مشخصی تعیین گردد. در مدت در چارچوب صاحب ملک،طرف قرارداد  -الف 

زمان  عین بهره ببرد یا به عبارتی فقط در مدتمتنها از منافع مال در ظرف زمانی طرف قرارداد  -ب 

 (.٢0 - ١9، صص ١٣9٢)طباطبایی و ریاحی،  . مشخصی از مال استفاده نماید

 یلیدال از گرید یکیبعضی از حقوقدانان بر مالکیت زمانی بر اساس حقوق ایران ایراداتی وارد کرده اند. 

تفکیک  خصوصیت مالکیت، دوام که می باشد نیا ،بیان داشته اند مالکیت در مورد باطل بودن که

تا ملک پابرجاست، مالکیت  که است آن تیمالک خصوصیت های از یکی. است نیع از تیمالک یریناپذ

تا  و مالکیت آن زمانی از بین می رود که آن ملک از بین برود اساس، نیا بر ونیز وجود خواهد داشت 

، ص ١٣8١)امامی،  ٢.آن نیز همواره وجود خواهد داشت تیمالک حق زمانی که ملک مزبور باقی است،

خصوصیت  با ،این امر که چرا ،عدم تقید مالکیت بر زمان می باشد ،تفکیک ناپذیری جینتا از یک(. ی٤٢

ملک  که موقت تیمالک در (6٣، ص ١99٣)فرج، ٣.داردمغایرت  یریناپذ انفکاک و تیمالکدوام و بقای 

مدت  شدن یسپر از بعد شود، یم منتقل شخص دیگری به هفت ماه مدت بهبرای مثال  از صاحب آن

 گونه چیه نیبنابرا. گردد یم باز صاحب اصلی ملک همان به بلکه ،از بین نمی رود عین مالکیت ،مذکور

                                                           
طریق عقود معین، از  قراردادهای مالکیت زمانیاد قعنبررسی امکان ا(، ١٣9٢.طباطبایی، سیدمحمدصادق و تاجمیر ریاحی، سمیه ) ١

 ، بهار. 8پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی  -فصلنامه علمی
 (، حقوق مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات اسالمیه.١٣8١. امامی، سید حسن) ٢
 ، بیروت: دارالجامعیه.الحقوق العینیه االصلیه (،١99٣)فرج، توفیق حسن.  ٣
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 را تیمالک یریناپذ تفکیک یژگیو هرچندبنابراین این  ،انجام نمی شود ملک و تیمالک نیب تفکیکی

این امر موجب بطالن مالکیت موقت نمی شود و پذیرش چنین نظری، کامال   اما مورد پذیرش قرار دهیم

 (.٢١٣و  ٢١٢اشتباه می باشد. )هاشمی و تقی زاده، صص 

 ماهیت عقد مالکیت زمانی -2

ثال  یک مه از چرا که با انعقاد آن بایع حق استفاد بیشتر دارای ماهیت انتقالی می باشد عقد مالکیت

نوبت  در مورد نظرالک منافع مال از عقد، م بعدنماید و خریدار نیز دوازدهم ملک خود را واگذار می

هایی تهر چند با معنای مرسوم آن تفاو« مالکیت»شود. عالوه بر این بکار بردن واژه مخصوص خود می

ن به معوض بودن آن با بررسی این عقد می توا .می کند اهنماییبا عقود تملیکی ردارد، ما را به تطابق آن 

ر دده است. ود بوپی برد ولی انتقال مالکیت در آن مجانی می باشد و این تنها فرق و تفاوتش با سایر عق

که قانون تشریفات خاصی را برای صحت وقوع بودن عقود است مگر اینحقوق ایران، اصل بر رضایی

ست و به تبع اچون هنوز قانونی در مورد عقد مالکیت زمانی وضع نشده  لذا .عقد درنظر گرفته باشد یک

قد بودن عقود، عاز اصل رضاییفاده ما با استپس آن تشریفات خاصی نیز در انعقاد آن وجود ندارد، 

ین قرارداد یک عقد اباید درنظر داشت که در وضع فعلی،  .کنیممالکیت زمانی را، عقد رضایی قلمداد می

ا رعایت قواعد بقانون مدنی است و با استناد به این مواد و  ٢١9و  ٢٢٣، ١0نامعین و در چارچوب ماده 

  .قانون مدنی( ٢١9٢) میباشد.عمومی قراردادها اصل بر لزوم عقد مالکیت زمانی 

شباهتی به حبس  مثل منتفع شدن از ملک)عقد انتفاع(اجاره و  به صورت عقدبنابراین مالکیت زمانی 

دارنده منافع یا مواردی که ممکن است منافع منتقل شود، مالکیت عین برای  کلیهزیرا در  یکدیگر ندارند

یا برقرار فقط مالکیت بر منافع را تملیک می کنند مثل اجاره عقودی که  . فلذاوجود ندارد حق انتفاع

ل نمی کنند و وضعیت حقوقی ملک را ثابت نگه عقود یادشده عین مال را منتقچون هستند کننده انتفاع 

 موضوعوجود داشته باشد این  قیاسبرای  بهانه ای. اگر قابل مقایسه نیستند،  با مالکیت زمانی می دارند

 هبه یا صلح معوضمالکیت زمانی با  متصور می باشد.دوم با عقود مذکور  روشاز  تایم شرینگبین 

تایم مالکیت زمانی با معاوضه، باید توجه داشت که طرفین عقد  تباطمورد ار. در ارتباطی با هم ندارند

بحث معوض بودن ، لذا مبالغ پرداخت شده از طرف خریدار را به عنوان ثمن در نظر می گیرند، شرینگ

بنابراین بر این . تفاوت ها را آشکار می سازدکه همین موضوع تایم شرینگ در هاله ای از ابهام می باشد 

در مالکیت ای بودن و دوره مستمردر بیع و فقط در دوام مالکیت تفاوت بیع با مالکیت زمانی،  اساس،

تفاوت با بیع  تایم شرینگ ارتباطکه ممکن است بین  با اهمیتی از جمله مانع های است. تایم شرینگ

عبارت دیگر یا به باشد.  تایم شرینگ میخریدار  اعمال حق مالکیت، محدودیت هایی را به وجود آورد

 احاطهبه طور مداوم  می تواند در ملک خود  صاحب ملک، احتمال دارد که بدین صورت باشد که در بیع

اعمال چون  .بر آن اعمال کندرا  از جمله تصرف، تخریب، تغییر و ... تصرف مالکانه خودحق داشته و 

احتمال وجود این بنابراین ، باشدمی  مالکیت منجمله اثرات، یا تغییربه ویژه برای تخریب و  حق مالکیت
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اعمال ، مالک از حق به دالیل گوناگون امابرقرار شود مالکیت رابطه  ملک اوبین شخص و  دارد که

 (٢٣و  ٢٢، صص ١٣88)فدوی،  ١شود.محروم یا به نوعی محدود به صورت موقت یا دائم  مالکیت

مطابقت داد، عقد شرکت می باشد. کسر  از جمله عقد دیگری که می توان در حقوق ایران با بیع زمانی

 یول دارند استفاده حق و بوده امدار و شریکالمالسه مال بخش بخش در انمالک ی تمامیعنی مشاع

 مالکیت بودن مطلق وصف ؛میباشد شرکا ریسا ازگرفتن اجازه  به منوط شرکاء از کی هر استفاده

 بعنوان مثال.  ندده انجام مشترک لک یا مالم رد یتصرف ر نوعه می توانندن انمالکمی شود و  مخدوش

ان مالک ریسا حق باناهمگون  و ریمغا تصرفات گونه نیا که چرا. کند تلف از بین ببرد و را آن تواند ینم

 خواهد راالضر با حکومت ، راالضر با طیتسل قاعده تعارضاختالف و  درقابل ذکر است که  و می باشد

 یگرید به یقانون دالیل از یسبب به ، که نیا مگرمیماند  یباق ابد تا شرکاء همه مالکیت همچنین بود؛

  ٢( ١١6، ص١٣87 ، یاشرف.) گرددب منتقل

ایراداتی نیز به این نوع مفهوم از عقد شرکت )به عنوان بیع زمانی یا تایم شرینگ(  وارد کرده اند. برای 

سهیم  با سپس و کنند یداریخر را امالک شخص دیگر ،صورت مشاعی به تواند یمشخص  چند»  مثال

 از پس که یحال در شوند، یمشخص مدت در آن مالک آنها از یک هر ،به روش زمانی شدن ملک

 ماده اساس بر ؛خواهد بودن ممکن یزمان تفکیک با اشاعه حالت رفع ،شترک و مشاع م ملک یداریخر

 شرکت قالب شکل و رشیپذ، در صورت  است شرکت زوال و ارتفاع موجب تسهیم ،یمدن قانون 587

مرتفع نمی شود  تنها نه اشاعه وضع منافع، افراز با اشاعه وضعیت جادیا و یزمان تیمالک یقراردادها یبرا

 اصل کمک به آن، یبقا ای اشاعه حالتبرطرف شدن  در تردید صورت در و باقی می ماند بلکه ،

 تمام مالک واحد شخص کهباید گفت  یمال به مشاع مالرا نتیجه میگیریم . در واقع  عقد بقاء استصحاب،

 ٣( 60 ، ص69١٣ ، یلنگرود. ) باشد داشته مالک چند ای دو آن یفرضو مقدار  ذره هر و نباشد مال آن

 یول ندارند؛ یفعل تیمالک مالکان، از یکی نوبت در ،یزمان تیمالک عقود در ینمالک هیبق که  هرچند

 نیع چنانچه معتقدند  وقف، مورد در که همان گونه دارند، مشترک مال بخش بخش در یشأن تیمالک

ک  همیشگی مال کینمال یتمام ،یزمان تیمالک در نیا بنابر. میباشد معدوم آن ثمن ،فروخته شود موقوفه،

 ٤(١٣٢، ص ٤00١ ، انیکاتوز. ) میباشد برقرار تیبدل نحو به ملک در ها آن  یعمل تصرف یول ، هستند

 

  زمانی مالکیت هایروش انواع -٣

 وجود دارد: گونهبه دو  تایم شرینگ

 در نظر گرفته شود.مال  ، جزئی ازمعینی زماندر  به عنوان مالک مصرف کنندهالف: 

  در زمان مشخصی در نظر گرفته شود.به عنوان استفاده کننده از مال  فقط مصرف کنندهب: 

                                                           
 9٢ی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره زمان تیمختصر به مالک ینگاه(، ١٣88مان).فدوی، سلی ١
 (، مالکیت زمانی، چاپ اول، تهران: گنج دانش. ١٣87. اشرفی، احمد) ٢

 (، حقوق اموال، چاپ هفتم، تهران: انتشارات گنج دانش١٣96جعفری لنگرودی، محمدجعفر) ٣

  مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، چاپ پنجاه و چهارم، تهران: انتشارات میزان. (، دوره١٤00. کاتوزیان، ناصر) ٤
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. خواهد بود قادر به بهره برداری از آن ،در زمان مشخصی، تایم شرینگ ملک مصرف کنندهدر روش اول، 

 ندازهاو  ان، در قالب زممرتبط با مال مخارجنگهداری و سایر  مخارجاست که در این روش،  قابل توجه

اشته وجود د خریدار یا خریداران دیگری تفاوتی ندارد. در این روش می باشد ملکبر عهده خریدار لکم

 و راملک ادر حقیقت  و است شریک تایم شرینگ ه در ملکمصرف کنند زیرا، یا خیر نداشته باشند

 نگهداری می کند.

 ر صورتو د دارای حق مالکیت در ملک خود نیست، ملک تایم شرینگدر روش دوم، استفاده کننده از 

، تعمیر ونگهداری  دلیل مخارج سنگین، به موفق نبودن در جذب سرمایه گذار برای استفاده اشتراکی

از مال  ستفادهاکه ادامه  طوریوارد خواهد شد، به  غیرقابل جبرانی بر استفاده کننده اولمعموال  ضرر 

 سخت می کند. اورا برای  تایم شرینگموضوع 

 

 تایم شرینگ در حقوق انگلیس -4

سیستم واحدی را جانشین سیستم دوگانه تراست  ١996قانون تراست زمین و انتصاب متولیان مصوب 

رده است. تأثیر قانون این است که در آینده تمام تراستهای جدید که مشمول فروش و صلح های مطلق ک

زمین هستند، تراستهای زمین شناخته می شوند. استثنایی در صلح های مطلق موجود که بموجب قانون 

اگرچه حقوق اموال مربوط  صلح شده وجود دارد که همان قانون بر آن اعمال می شود.، اصالح امالک 

لب در یک زمان توسط یک فرد تصرف می گردند، مالکیت مشاع زمین برای دو نفر یا بیشتر به زمین اغ

، ص ١٣89)پدفیلد، هم ممکن است. مثال شوهر و زن می توانند هر دو مالک خانه زن و شوهری باشند. 

 و شرکای مشاع ، مالکان بوده آن در که است تیمالک از ینوعدر انگلیس  مشاع تیمالک( در واقع ٣77

عدل  مطابق احتمال دارد و شخصیت حقوقی ندارد یاشتراک تیمالک نوع نیا. هر یک از آنها مالک هستند

 که باید وجود داشته باشد یطیشرا مشاع تیمالکجهت .  دیآ به وجود یحقوققواعد  ای و و انصاف

و  ٣ان، وحدت عنو٢، وحدت منفعت١که عبارت اند از: وحدت تصرف نام دارد چهارگانه یاتحادها

حق تصرف در همه مال  مشاع مالک هرباید  اشاعه برای به وجود آمدن تصرف وحدت . ٤وحدت زمانی

 عقد انعقاد با ،مشاع ملک صاحبان گاه هر به همین دلیل. که البته این حق دائمی نیست ؛را داشته باشد

در مالکیت مشاع و خللی بر وحدت تصرف  امر نیا آن را به شخص دیگری واگذار کنند، منافع ،اجاره

دو سوم ملک  یگرید و سه چهارم شرکا از یکی که ممکن نمی باشد در نتیجه .ماهیت آن ایجاد نمی کند

 دلیلی نیتر مهمبه یکدیگر مشابه باشد.  صاحبان ملک منافع را از آن خود بدانند. همچنین ضروری است

 همین نشود مشاعدر قالب مالکیت  تیمالک انتقالموجب  تایم شرینگ یقراردادها شود یم باعث که

قراردادهای یادشده که به صورت دوره ای و در قالب زمانی مشخص و  شود یم باعث رایز است، شرط

                                                           
1 . Unity of Possession 
2 . Unity of Interest 
3 . Unity of Title 
4 . Unity of Time 
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) قاسمی حامد و طباطبایی، ١رد.ک اساس پایه گذاری نیا بر نتوان به صورت جداگانه اعطا می شود را

شناخته می شود و بر  وان مالکیت مشاعتحت عن در انگلیس مالکیت از این شکل( 55-5٤، صص ١٣90

مالکان تحت عنوان منتفعین مشترک شناخته . دو نوع است: الف( مالکیت مشترک ب( مالکیت اشتراکی

می شود و هر کدام مالک کل ملک است اگرچه در واقع حقوق مالکیت هر یک تابع حق طرف یا 

 از ( مالکیت در قالب مشترک در حقوق انگلیس روشی٣77، ص ١٣89)پدفیلد،  طرفهای دیگر است.

 یم گرفته نظر در مجزا و انفرادی سهاممالک  عنوان به صاحبان امالک از کدام هر آن در که است تیمالک

 فقط تیمالک این شکل از و شود ینم دهید مال کل از یتملک گونه چیه ت،یمالک از نوع نیا در. شوند

یکی از موارد  -الف به سه صورت به وجود می آید: مشترک تیمالک. می آید وجود به انصاف براساس

یکی از طرف های مالکیت، برای  -ب.  یادشده وجود نداشته باشد)البته وحدت تصرف مستثنی است(

 نجام دهدبه صورت اشاره چه لفظی چه کتبی اقدامات خود را ا ای ؛ مالکیت مشترک اقداماتی انجام دهند

 مثال.  درنظر داشته باشد را مشترک تیمالک خاصی که طیشرا از استنباط که انصاف مبتنی بر قواعد -ج. 

 تیمالک نوع از را یتیمالک چنین انصاف دارند، وجود دیخر یبرا سهام نابرابر شرکت ها که ییجا در

چنین  ،مالکیت مشاع به وجود آیدتوافقی برای ایجاد  ،در چنین شرایطی چه گرالبته ا. می داند ٢مشترک

 (٣5-٣٤، ص ١٣8٤)انصاری، . فرضی رد می شود

مالکیت اشتراکی هر مالک بعنوان مالک سهم مجزا در دارایی شناخته می شود اگر چه سهم  در مورد

مشخصی نباشد مثال اگر سه مالک اشتراکی وجود داشته باشند هر کدام به اندازه یک سوم حق دارد. 

می میان این دو نوع مالکیت وجود دارند. در نظر اول، انتفاع مشترک زمانی پیش می آید که تفاوتهای مه

میان نمی ه زمین به دو نفر یا بیشتر انتقال می یابد و سخنی از تفکیک مثل به حصه مساوی در واگذاری ب

ک ایجاد می کند. به الف وب انتفاع مشتر ا آید. بنابراین یک واگذاری به این شکل به الف وب یا مشترک

انتفاع اشتراکی  ا ب بطور مساوی یا برای الف و ب مشترکو در حالیکه انتقال به این شکل برای الف 

ایجاد می کند. هرگاه زمین به چنین طریقی واگذار گردد که پیشنهاد شود که انتقال دهنده قصد دارد تا 

تقسیم نشده باقی می ماند، انتفاع اشتراکی ایجاد  ال منتفعین سهام مشخصی داشته باشند هر چند زمین عم

می شود. فایده انتفاع مشترک این بود که مانع تکه تکه کردن حق مالکیت منافع به قطعات مختلف می 

که قوانین مربوط  ١9٢5شمار در یک سهم از ملک می شد. قانون سال  شد و بنابراین مانع ایجاد منافع بی

قانونا ممکن نیست انتفاع اشتراکی وجود داشته باشد و همه  ١9٢5رد. پس از به مالکیت مشاع را اصالح ک

مالکین اشتراکی )یا اولین چهار نفر موجود در واگذاری اگر بیش از چهار نفر باشند( منتفعین مشترک 

 ( ٣79-٣78، صص ١٣89)پدفیلد،  ٣ملک قانونی هستند که تابع تراست فروش است.

عضو  ی کهسیاز مصرف کنندگان انگل یاری، بسستیاروپا ن هیعضو اتحاد گرید سیانگل نکهیتوجه به ابا 

 ندهیها و فروش در آ نهیاز نظرعملکرد قراردادها، هز یزمان یها الکیتم یبرا هستند هیاتحاد نیا

و ضوابط توافقنامه  طیشرا به توجهبا  ،ممکن طیبسته به شرا انگلستانبنظر می اید . نگران می باشند

 یها یدگیچیو ممکن است پ با کشورهای اروپایی متفاوت است . LTHP ایمشترک  یزمان یها

                                                           
 ژهیو، و انگلستان رانیدر حقوق ا  یزمان تیاز قرارداد مالک یحق ناش تیماه(، ١٣90.قاسمی حامد، عباس و طباطبایی، سیدرضا) ١

 ، زمستان. ٤، شماره پیاپی ١٤ی، دوره حقوق قاتیتحق ۀمجل 7نامه شماره 
2 . Tenancy in Common 

، ترجمه بهرام آریان کلور، چاپ دوم، تهران: انتشارات  Law Made Simple(، ترجمه کامل 1389. پدفیلد، سی.اف) 3

 مجد.
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خارج از کشور  ایکه در اروپا  ی. مثال،در مورد سهام زمان و منحصر به فرد وجود داشته باشد ییقضا

نه قانون  ،حاکم است  یکشور خارج قرارداد ممکن است شرط کند که قانون آن  واقع شده است،

 انگلستان.

 

 شرط در تایم شرینگ در حقوق انگلیس مالکیت بدون -5-1

مطلق  بطور و زمان هر در را خود حق اعمال مالکیت تواند یم باشد، یم مطلق تیمالک یدارا که یشخص

 ١9٢5سال  مصوب یسانگل امالک در حقوق قانون(  60)  ماده( ,p 2000Smith ,30) ١. دینما اعمال 

 از نکهیا مگر دارد،  را آن انتقال اریاخت واهب که شود یم یمنافع  همه مالک متهب،»: چنین می گوید

تایم  اداره کننده شرکت کی اگر در چنین حالتی نیبنابرا«.  شود احراز مخالفی منظور ملک انتقال سند

درخواست  ،کند واگذار اشخاص دیگر به را آن بخواهد و بوده  Fee Simple کی مالکشرینگ 

 سند از نکهیا مگر شد؛ خواهندنادرست و بی قیدی  مطلق تیمالک حق کی یدارا کنندگان تایم شرینگ

صاحبان امالک و  امروزه که توجه داشت دیبا البته.  گردد استنباط امر نیا با ریمغا دالیلی مالکیت انتقال

 باشد ملک مزبور مال خواه دهند؛ انجام خود مال با خواهند یم که آنچه هر تا ستندین مجاز مطلقا  زمین ها

 ( ٢8، ص ١٣8٤)انصاری، ٢ی.گرید زیچ ای

 

 روش بایدفدگان به دلیل افزایش بیش از اندازه هزینه های ساالنه در اتحادیه اروپا و انگلیس ، نماین

 رید سهامخم به اطمینان حاصل کنند که اطالعات مهم در مورد مالکیت زمانی ، قبل از اینکه افراد اقدا

شفافیت در ،االنه سمیشود . اطالعات شامل : روش های استفاده ، محاسبه هزینه های نمایند به انها ارائه 

الکی هداری امای نگزمان استفاده  و ..... میشود .با این وجود ساالنه شکایت های زیادی در مورد هزینه ه

 که هیچ کس از انها استفاده نمیکند ، می شود .

 ق انگلیسادهای تایم شرینگ در حقومبانی قرارد -5-2

 بخش دو تواند یم تایم شرینگ بنیان عقد عنوان به ٤مشترک تیمالک کی ای ٣مشاع تیمالک کی انتخاب

 منظور که داشت توجه دیبا اوال بدین صورت که. را ایجاد نماید تایم شرینگ یی)صاحب حق یا عین(دارا

 و مشخص نیمع زمان ای دوره یبرا نیع صاحب مورد در و است تیمالک همان ، صاحب حق بودن از

توجه  دیبا اما است، شده گرفته تایم شرینگ  از ،شریک بودن صاحب ملک گرچه که ابراز نمود دیبا

 اماغیراشاعی می باشد.  ، عین منافع در متعاقبا   و نیع درشریک شدن  گ،تایم شرین  نوع نیا در کهنمود

زمان  یبرا منفعت شدن در سایه عینصاحب  یعنی تایم شرینگ  یهایی دارا از دومبخش  مورد در

                                                           
1 . Smith, Roger(2000), Property Law, England, Longman Publication.  

(، بررسی تطبیقی تایم شرینگ در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه برای دریافت درجه 1384. انصاری، اعظم) 2

 کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز. 
3 . Joint Tenancy 
4 . Tenancy in Common 
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بدین . باشد یم یمشاع تیمالک کی ، هایی دارا از قسم نیا یمبنا که داشت اظهار دیبا نیمع خاص و

 در صاحبان ملک به نحو اشاعی در عین با یکدیگر شریک می شوند. ،ییدارا از نوع نیا در که شرح

اساس  بر بلکه ؛مقدی به زمان نمی باشد در مورد عین صاحبان تیمالک ، اول بخش برخالف قتیحق

 در.  بر اساس زمان خواهد بود ،همانند عین منافع دارد، وجود صاحبان ملک انیم که یتوافق و قرارداد

کلیه  مالک کدام هر و در چارچوب شرکای مشاعی قرار گرفته صاحبان امالک گتایم شرین ازبخش  نیا

در  ( باید توجه داشت که٤٤-٤٣، صص ١٣8٤نیست.)انصاری،و مالکیت آنها جداگانه  می باشند امالک

 موضوع ، اینبه اجازه سایر شرکا نیاز دارند آن ملکبرای تصرف مادی در صاحبان ملک  مالکیت مشاعی

 به این دلیل. کم کندمشاع  اساسبر تایم شرینگ  دارایی صاحب شدنبرای  عالقه اشخاصمی تواند از 

کلیه صاحبان که  شرینگ یا مالکیت زمانی همیشه این شرط وجود دارد کهی تایم در قراردادهای انتقال

دارای حق انتفاع از منافع می که  مشخصیدر زمان  را بدهند، آن همدر مال  اجازه تصرف ملک می توانند

تایم مشاع  صاحبان ملککه  چنین استدالل نمودباید  تایم شرینگدر مورد تصرف حقوقی در  ولی باشند.

ملک و یا و می توانند  ون اینکه به اجازه دیگری منوط باشد، دارای حق تصرف حقوقی هستندشرینگ بد

در انگلستان،  (.١٤0، ص ١٣86)عامری و انصاری،  ١واگذار نمایند. اشخاص دیگریخود را به  اموال

در توافق نامه  دیکند، با یرا الزام م تایم شرینگو فروشنده  داریکه خر یحقوق و تعهدات قانون هیکل

 شهیتوانند هم یقانون قرارداد ، مشاغل نم ی)کامن ال(شرح داده شود. طبق اصول حقوق عرف یسهام اصل

 می باشد.، درج کرده استاستدالل کنند که تعهدات آنها در قبال مصرف کنندگان صرفا  آنچه قرارداد 

که  یدر موارد ژهید داشته باشد، به ومدت قرارداد ناعادالنه وجو دنیبه چالش کش یبرا نهیممکن است زم

 انگلستان، مخاطبان تایم شرینگ در یکند. برا جادیمصرف کننده ا یرا برا یادیز تیمدت محدود نیا

ملک  در خارج از انگلستان واقع شده و ممکن است شخص مزبور که اقامتگاهبوده است  نیمکرر ا اتفاق

 نکهیا نیی، ممکن است در تع جهیمستقر است. در نت یگریباشد که در کشور د یمتعلق به شرکت مربوطه

از آن  یبه اختالفات ناش یدگیرس تیکه صالح ییحاکم است و دادگاهها یکدام قانون بر قرارداد اشتراک

( که البته قوانین بین الملل خصوصی می تواند Conway,2021, p 9مشکالتی به وجود آید)را دارند، 

 در این زمینه راهگشا شود.

Timeshares  وLTHP ریتوسط مصرف کنندگان انگلستان تحت تأث سیشده در انگل یداریخر یها 

Brexit ه ف کنندمصر کیاقامت ،  محل انگلستان یفقط برا یاشتراک زمان دیقرار دارد. در صورت خر

تراک در صورت اشدر که آنها در حال حاضر  یحال ، محافظت نیبا اکرد. نخواهد  یرییتغ سیدر انگل

ارداد قر سیگلمصرف کننده در ان کیماند.اگر  یم یباققرارداد  مانند قبل از ی، سهام قبل دیخر زمان

رارداد ق ادیز به احتمال و ،اروپا هیشرکت مستقر در اتحاد کیمتفاوت خواهد بودبا  طیمنعقد کند ، شرا

فع به ن ر ویس برگزادادگاه انگلاگر در حال ، ا نیبا ا، خواهد شدان کشور اروپایی تایید تحت قانون اداره 

ت مکن اسماروپا  هیدر مورد تجارت مستقر در اتحاد حکم آن ی، اجراحکم داد مصرف کننده انگلستان 

 د.دشوارتر باش

 

                                                           
(، بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ )مالکیت زمانی( در حقوق انگلیس، مجله ١٣86نصاری، اعظم).عامری، پرویز و ا ١

 ، اسفندماه. 86نامه مفید، شماره 
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 1 2018مقررات تایم شرینگ  -5-٣

 در، شود یدر انگلستان اعمال مکه منعقد شده  ٢بلند مدت التیسهام و قرارداد تعط یعمدتا قراردادها 

، این قراردادها از دنباش دیگر در حال فروش سهام مشترک به مصرف کنندگان صاحبان سهامکه  یصورت

، محافظت از مصرف کنندگان در برابر قرارداد و  تمقررا نی. هدف ااهمیت ویژه ای برخوردار می شوند

 .  در بحث تایم شرینگ می باشد معقول ریغ ای یقانون ریمشترک غ یها یکالهبردار

گان مصرف کنند اریموجود در اخت یها تیحما نکهیاز ا نانیاطم یبرا ٢0١8 قررات تایم شرینگم

 ، بهماندب یاقاروپا ب هیاز اتحاد سیمحصوالت مربوطه پس از خروج انگل ایسهام  دیخر یبرا ییایتانیبر

 ود:ش یم مالو فروش چهار نوع قرارداد مختلف اع یابیمقررات در مورد بازار نیا منصه ظهور رسید.

 سال. کیاز  شیبا مدت زمان ب یقرارداد اشتراک •

 سال. کیاز  شی( با مدت بLTHPبلند مدت ) التیقرارداد تعط •

 ای یاعتسهام س دیخر ایفروش  یفروش مجدد که بر اساس آن مصرف کننده از تاجر برا یقراردادها •

LTHP کند. یخود استفاده م 

 یدر ازا و وستهیپ یمبادله ا ستمیس کیبه  یمشتر کیکه در آن  Timeshare یمبادله ا یقراردادها •

 ایشبانه  بگاهبه خوا یامکان دسترس ی، به و یاز قرارداد اشتراک یناش یایموقت به حقوق و مزا یدسترس

و  یزمان اغلاز مصرف کننده را در مش تیمقررات حما نیکه ا یدهد. در حال یخدمات را م ریسا

LTHP مهم وجود دارد:  زیتما کیکند اما  یم جادیا 

داد ز قراردهد که هنگام پرداخت هر قسط ساالنه ا یحق را به مصرف کنندگان م نیمقررات ا نای  -

LTHP ، خارج شوند 

نه خاتمه قرارداد  -شود  یمربوط م یزمان یمقررات فقط به فروش مجدد و مبادله سهام ها نیا  -

 (,pp 2021Conway ,9-01) ٣سهام. یها

این مقررات نشان می دهد که نهاد تایم شرینگ در انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا چندان تغییراتی 

نکرده است چراکه اساس این نهاد در بریتانیا محکم می باشد و قوانین مهم و کارآمدی را برای این امر 

ای تایم شرینگ وضع شود. تدارک دیده اند. لذا ضروری است در ایران هم قوانین جدا و مشخصی بر

نگرفتند. قرار  بریگزیت ریتوسط مصرف کنندگان تحت تأث سیشده در انگل یداریخر یهاتایم شرهای 

اروپا  هیاتحاد ش یکی از کشورهایکه محل اقامت ییایتانیشرکت بر کیبا  ییایتانیمصرف کننده بر کی اگر

حال ،  نی. با ابریتانیا سازگار بشوند دیجد طی، ممکن است الزم باشد با شراهمکاری مشترک بکننداست 

که آنها در  ییها تیانگلستان ، حما نیبر اساس قوان ی )تایم شرینگ(در صورت انعقاد قرارداد اشتراک

مصرف کننده  کی اگربریگزیت خواهد بود. سهام زمان دارند ، همانند قبل از  دیهنگام خر حاضرحال 

                                                           
1 . The Timeshare Regulations 2018 
2 . Long term holiday product (LTHP) 
3 . Conway, Lorraine(2021), Timeshares: problems faced by UK owners, BRIEFING PAPER, 

Number 5925,House of Commons Library, 18 March.  
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 یاستراحتگاه خارج کیدر  تایم شرینگ دیخر یاروپا برا هیحادشرکت مستقر در ات کیبا  ییایتانیبر

اروپا  هیقرارداد توسط قانون آن کشور اتحاد ادیمتفاوت خواهد بود ، به احتمال ز طیقرارداد ببندد ، شرا

حاصل کند  نانیاطم بریتانیایی است که مصرف کننده یورضر نی. بنابرا سینه قانون انگل -شود  یاداره م

آنها  اریدر اختدر تایم شرینگ سهام مشترک  دیمستقل قبل از خر یکه اطالعات واضح و مشاوره حقوق

به مصرف ، اروپا هیاتحاد نیقوان، ، عالوه بر حقوق مصرف کنندهباشد. پیش از بریگزیتقرار گرفته 

 نی. با ابودبالعکس( را داده  اروپا )و هیحقوق خود در اتحاد یاجرا یبرا یحق قانون بریتانیاییکنندگان 

قضاوت کند ،  ییایتانیبه نفع مصرف کننده بر سیدر انگل ی، اگر دادگاه ٢0٢١ هیژانو ١ خیحال ، از تار

 اروپا ممکن است دشوارتر باشد. هیتجارت مستقر در اتحاد کی هیحکم عل نیا یاجرا

(Conway,2021, pp 12-13) 

 

 نتیجه گیری

با بررسی تایم شرینگ یا بیع زمانی در حقوق ایران و انگلیس به چند نکته می رسیم که تفاوت بنیادین 

این مفهوم را در دو نظام حقوقی به خوبی مشخص می نماید. از جمله مهم ترین مشخصه بیع زمانی در 

رد و غیر از دو نظام حقوقی، این هست که در حقوق ایران شخص در مقطع زمان مشخصی ملکیت را دا

آن مالک آن ملک نیست و سایر مالکان به عنوان مالک آن ملک در مقطع زمانی دیگر می توانند بهره 

برداری نمایند ولی در حقوق انگلیس مالکیت ملک به صورت سنتی به مالکان منتقل می شود و هر یک 

ماهیت این قرارداد در حقوق از آن ها در زمان مشخصی می توانند از آن بهره برداری نمایند. در واقع 

انگلیس به صورت مالکیت تام و مطلق و بدون شرط می باشد. در حقوق ایران نیز بیشتر در قالب 

مالکیت مشاع نمود پیدا می کند که هر مالک بر کل ملک موردنظر مالکیت دارد. تفاوت دیگر در این 

طریق عقود رضایی منتقل می شود ولی است که در حقوق ایران ملک غیرمنقول در قالب تایم شرینگ از 

در حقوق انگلیس از طریق عقود تشریفاتی. تفاوت دیگر هم در ماهیت ایجاد مالکیت زمانی در قانون 

ایران و انگلیس می باشد. در قانون ایران با توجه به مقررات فعلی تنها از طریق مالکیت مشاعی مالکیت 

لکیت تحصیص یا سهمی نیز وجود دارد( ولی در حقوق زمانی ایجاد می شود )گرچه امکان ایجاد ما

انگلیس در قالب مالکیت مشاع و مالکیت مشترک تایم شرینگ ایجاد می شود. مالکیت مشترک در حقوق 

انگلیس به این شیوه است که هر یک از صاحبان ملک به صورت مجزا صاحب قسمتی از ملک می شوند 

ای ملک هستند. نکته مشترک تایم شرینگ در حقوق ایران و ولی در اشاعه، همه مالکان صاحب همه اجز

انگلیس در مالک بودن، قابلیت انتقال با عقد بیع، دائمی بودن مالکیت، حق استفاده از ملک در قالب زمان 

 مشخص و اشتراکی بودن ملک می باشد. 
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