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  مقدمه
  

عنـوان بـاب دوم     . هری در فصل دوم از باب دوم کتاب قانون مدنی بیـان شـده اسـت               ضمان ق 
 قانون مدنی از دریافت من 306 الی 301در مواد .  ، نام دارد شود الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می 

خـارج از قـرار داد تحـت عنـوان          های    کند و در حالت خاص، الزام       غیر حق ویا ایفای ناروا بحث می      
  .  گردد هری مطرح میضمان ق

 عبارتست از غـصب و اتـالف و تـسبیب و            موارد ضمان قهری   قانون مدنی،    307حسب ماده   
  .استیفاء

  ؟ ستالزام خارج از قرار داد به چه معنا
حقوقدانان معتقدند که مسؤولیت جبران ضرر وارد شده به دیگری یا مبتنی بر قـرارداد وتوافـق                 

است، به همین دلیل مسؤولیت مـدنی را بـه دو نـوع تقـسیم               طرفین است یا به موجب حکم قانون        
  . کرده اند

  .   مسؤولیت قراردادی یعنی مسئولیتی که به تبع اراده وتوافق طرفین ایجاد شده است-1
خارج از قرار داد یعنی مسئولیتی کـه بـدون اینکـه بـین              های     مسولیت غیرقراردادی یا الزام    -2

 قانون، فرد را به دلیل اینکه باکار نامشروع خود به دیگران ضرر             طرفین قراردادی وجود داشته باشد،    
کند تا خسارت را جبران کند یعنـی کـار نامـشروع ایجـاد التـزام           ناروایی را وارد کرده است ملزم می      

 .  گویند ، مسؤولیت قهری نیز می کند که به این مسئولیت می

ؤولیت مـدنی بـا دو نـوع مـسؤولیت           در قانون مدنی و قـانون مـس        -1.  ذکر دو نکته الزم است    
  .  کنیم مسؤولیت محض ومسئولیت مبتنی بر تقصیر برخورد می

درمسئولیت محض، استناد به قوه قاهره و یا عمد یا غیر عمـد بـودن عمـل فاعـل تـأثیری در                      
مسؤولیت فاعل ندارد مانند، غصب و اتالف، اما در مسؤولیت مبتنی بر تقـصیر، بایـد تقـصیر فاعـل                    

  .  دداحراز گر
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،   ، غاصب به محض اینکه بر مـال دیگـری بطـور نامـشروع مـسلط شـد                   بعنوان مثال در غصب   
ضامن است و تا زمانی که مال را به صاحبش رد نکرده است این ضمان باقی اسـت و اگـر در ایـن               

غاصب هم چنان ضامن در مثل یـا قیمـت          ) توسط فرد دیگری یا قوه قاهره     ( ، مال تلف شود       فاصله
چه ) بطور مستقیم   (، مال دیگری، توسط فاعل تلف شود          د و در اتالف نیز به محض اینکه       خواهد بو 

  .  باشد  و ادعای عدم تقصیر از مباشر تلف پذیرفته نمی بصورت عمد یا غیر عمد ضامن است
شـود،    در قانون مسؤولیت مدنی، مبنای مسؤولیت با ورود ضرر به مال دیگری محقـق مـی                -2

شرط استقرار مسؤولیت، استیالی نامشروع بـر مـال دیگـری اسـت بنـابراین،               حال آنکه در غصب،     
شـود ولـی غـصب بـه عنـوان یـک نهـادی مـستقل از                   مسؤولیت مدنی، شامل اتالف وتسبیب می     

  .  ای احکام مشابه هستند باشد اگر چه از نظر پاره مسؤولیت مدنی مطرح می
در خصوص اتالف، تسبیب    ) ضمان قهری (ا   خارج از قرارداده   یجلد دوم از کتابچه الزامات قانون     

و استیفاء بحث شده است و نمونه آرای شورای حل اختالف در هر یک از مـوارد نیـز درج گردیـده                      
  . بهره مند شویم اصالحی صاحب نظرانامید است مورد استفاده عالقمندان قرار گرفته و از نظرات

  

وزش کار ل آ ره  ه ااد ضا وه  ری    انان اد
  



  
  
  
 

   غصب وآنچه در حکم غصب است:ولامبحث 
   تعریف غصب و مبنای فقهی آن -1

  : قانون مدنی، غصب چنین تعریف شده است308در ماده 
اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هـم در حکـم غـصب             . استیال برحق غیر است به نحو عدوان      «
  » . است

  .  استدراین ماده غصب هم به معنای خاص آن و هم در معنای عام آن بیان شده
غصب به معنای خاص عبارتست از استیال بر حق غیر به نحو عدوان و در معنای عـام، شـامل                    

، بـدون     موردی است که متصرف در ابتدا، دارای اذن از طرف مالک بوده است ولی ادامه تـصرف او                 
 و یا منکر مال شده و یا امینی کـه در نگاهـداری مـال، مرتکـب تعـدی و                      رضایت مالک بوده است   

، قاعده یـد      مبنای، فقهی غصب  .  یا کسی در اثر بیع فاسد، مالی را در تصرف گیرد          .  ریط شده است  تف
باشد که قلمرو گـسترده آن        می» علیِ الیدِ ما اخَذَت حَتّی تُؤَدّیَ     « است که بر گرفته از حدیث نبوی        

ایـن  شـود، براسـاس       نه تنها شامل غصب به معنای خاص که شامل موارد در حکم غصب هم مـی               
قاعده هر گاه از طریق نامشروع و بدون مجوز مالی تحت تصرف کسی قرار گیـرد، آن فـرد، ابتـدائاً         

باشد که در صورت عدم انجام این تعهد، ضامن نقص وعیبی خواهد بود که          ملزم به رد عین مال می     
 حالت نیـز،    شود و یا اگر در زمان تصرف نامشروع او، مال تلف شده باشد در این                در آن مال پیدا می    

  .  ضامن دادنِ مثل یا قیمت آن مال خواهد بود
پس آنچه مبنای این ضمان است، استیالی نامشروع بر مال دیگری است و در این رابطـه نیـز                

توانـد   علم و جهل متصرف و یا ادعای دخالت قوه قاهره و هم چنین استناد به رابطه علیت نیز نمـی            
ن غاصب با استیالی نامشروع و بـدون مجـوز برمـال دیگـر              ضمان را از بین ببرد، در حقیقت، ضما       

، ضـمان از رد   شود تا زمانیکه استیال ادامه دارد این ضمان نیز ادامه دارد و درصورت تلـف            شروع می 
شود به عنوان مثال، خریدار، نا آگاه به غاصب بودن فروشـنده              عین به دادن مثل یا قیمت تبدیل می       

عـدم  ( به رد عین مال است و اگر مال تلف شود به دلیل قـوه قـاهره            ، ضامن خواهد بود و ملزم       مال
تـأثیری در ضـمان او   ) استناد تلف به او به دلیل عدم وجود رابطه علیت بین تلف و عملی ازجانب او       
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توانـد    شود فردی که مال در ید او تلف نشده است می            البته در رابطه غاصبین توضیح داده می      .  ندارد
، مراجعه کنـد      ردی که مال در ید او تلف شده است یا عیب و نقص پیدا کرده است               از این بابت به ف    

  . ولی کسی که مال در ید او تلف شده حق مراجعه به دیگران را ندارد
   ارکان تحقق غصب -2

       استیال-الف
       عدوان -ب
   حق -ج

ون اجـازه    یعنی تسلط پیدا کردن بر مال دیگری و تحت تصرف داشـتن آن بـد                استیالء، -الف
  . مالک و از طریق نامشروع و بدون مجوز قانونی

ای   استیال به نحو اشاعه نیز پذیرفته شده است به عنوان مثال، اگر غاصـبی بـا مالـک در خانـه                    
سکونت کند و نتوان بخش معینی از خانه را در تصرف مستقل او شمرد علیرغم اینکـه غاصـب بـر                     

، ضـامن     ستی او را غاصب تمام خانه شـمرد درصـورت تلـف           نیمی مشاع از آن خانه استیالء دارد بای       
شود غاصب ضـامن      ، جز بخشی که بوسیله مالک استیفا می         در مورد فوت منافع نیز    .  تمام خانه است  

بنابراین استیالء درصورتی غصب است که همـراه بـا تـصرف            . ، چون بر تمام عین استیال دارد        است
انع از تصرف مالک شود و او را از این انتفاع محـروم سـازد               واال اگر کسی م   .  نامشروع مستولی باشد  

لـیکن بـه موجـب قاعـده        .  گردد  بدون اینکه خودش بر آن مال مستولی باشد، غاصب محسوب نمی          
و اگر عین ملک در این مدت تلف شود، از بـاب اتـالف   .  تسبیت، مسئوول تلف منافع آن ملک است 

هر گاه شخصی مالک را از تـصرف      « :گوید  می ر این باره   قانون مدنی د   309ماده  .  ضامن خواهد بود  
شـود،   در مال خود، مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کنـد غاصـب محـسوب نمـی                    

  ». لیکن درصورت اتالف یا تسبیب، ضامن خواهد بود
 غاصب چون به حق دیگری تجاوز کرده است خواه این تجاوز عمدی باشـد خـواه          ،  عدوان: ب

، همین که برآن مسلط شود، بـه نظـر قـانون              )مانند خریداری که مال مغصوب را بخرد      (ر عمدی   غی
  .  هر چند که هیچ تقصیری را نتوان به او نسبت داد. غاصب و مسؤول است
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قانونگذار از کلمه حق استفاده کرده است، زیـرا         .   حقی که مورد استیال قرار گرفته است       -ج
- خانـه -مانند تـصاحب زمـین  . ( ، مالکیت عین باشد    گیرد   قرار می  ممکن است آنچه که مورد غصب     

یا منفعت، مانند اینکه، مستاجر را از تصرف در عین مستاجره منع کرده و خودش متـصرف                 ) اتومبیل
 -است، و هم چنین، ممکن است که حقی باشد که مورد استیالء قرار گرفته باشد مانند اینکه راهـن                

ساند که دراین حالت، حق مرتهن را نسبت به عین مرهون غصب کرده             عین مرهونه را به فروش بر     
بنـابراین  .  ، حـق تحجیـر را نیـز غـصب کـرده اسـت               است یا با غصب زمین که تحجیر شده اسـت         

، حقـوق مـالی       قانونگذار تنها به حقوق مالی عینی توجه نداشته بلکه با ذکر کلمه حق به طور مطلق               
، غـصب را   از مشترکات را نیز مد نظر داشته و در تمامی این موارد     عینی تبعی و حق فرد در استفاده        

  .  توان جاری کرد داند همچنان که ضمان ید را می جاری می
   مواردی که در حکم غصب است-3

، موارد تمثیلی را بیان کرده اسـت    قانون مدنی، درخصوص اثبات ید برمال دیگری  310در ماده   
راد به دلیل استیالی نامشروع بر مال دیگری است اگر چـه شـروع          که دلیل ضامن قرار دادن این اف      

آن . شـود   آن با اذن مالک بوده است به همین دلیل احکام غصب و از جملـه ضـمان یـد اجـرا مـی                      
  .نامند استیالی نامشروع، را در حکم غصب می

هـا در    آنامثال  اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و           «:  قانون مذکور حاکی است    310ماده  
 631مـوارد دیگـر ضـمان در مـاده          » .دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب اسـت           

و نیـز مـاده   » تعدی و تفریط امین و امتناع از رد که ضامن نقض و تلف است  « همان قانون اجماالً    
 »آنقبض مالی در اثر بیع فاسد و ضـمان او درصـورت تلـف یـا نقـص         «  قانون مزبور اجماالً     366
  .باشد می

بنابراین در هر مورد که شخص بطور نامشروع بر مال دیگری دست یابد یا به هنگام درخواست            
مالک از رد مالی که نزد او امانت است امتناع کند یا منکر شود یا در نگهداری آن مرتکـب تقـصیر                      

  .  گردد و کار او منطبق با غصب نباشد در حکم غصب است
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  ت مدنی تفاوت غصب با مسؤولی-4
، جبران ضرر ناروایی است که از عمل دیگری به زیان            اگر چه هدف از غصب و مسئولیت مدنی       

خواهد که وضع زیان دیده را به حالـت           ، می   دیده وارد شده است و قانونگذار با قرار دادن این ضمان          
د محـروم  ، زیـان دیـده را از حـق خـو     ، غاصب با کار نامشروع خود   قبل برگرداند چون در غصب نیز     

، باعث محرومیت مالک از در        همانگونه که اتالف کننده با عمل عمدی یا غیر عمد خود          .  کرده است 
امـا بـین غـصب و مـسئولیت     .  گـردد  شود و یا اینکه سبب تلف آن مال مـی  اختیار داشتن مالش می 

ناشـی از  ، تفاوت وجود دارد، ضمان غصب ناشی از استیال نامشروع است ولی مسؤولیت مدنی                مدنی
ای که گوسفندی را در اثـر تـصادف از بـین              ، راننده   وارد کردن ضرر به دیگران است به عنوان مثال        

ولی ضمان خریدار مال مغصوب .  ، بر مال دیگری استیال نیافته بلکه از بابت تلف ضامن است     برد  می
ی از اسـتیالی او  که آگاه به غصبی بودن مال نباشد و آن را خریده و به دیگـری انتقـال دهـد ناشـ                  

کند، اگر چه مالک از نظر قانون، حق مراجعه بـه             است و با زیان ناشی از تلف مال ارتباطی پیدا نمی          
او را از بابت تلف خواهد داشت، زیرا غاصب ضامن تلف مال نیز خواهد بود اگر چه خود او این کـار                      

مـسؤولیت  . ب متفـاوت اسـت    را نکرده باشد و دیگر اینکه احکام مسؤولیت مدنی نیز با ضمان غـص             
مدنی متکی بر تقصیر است و در موارد استثنایی مسؤولیت بدون تقصیر را پذیرفتـه اسـت، ولـی در                    

گردد و غاصب ضامن عین و منافع آن اسـت،      غصب، تضمین حق موضوع آن بر غاصب تحمیل می        
ای باشد یا اینکـه       طهخواه مرتکب تقصیر شده باشد یا بی گناه باشد، خواه بین فعل او و تلف مال راب                

ای وجود نداشته باشد، به دلیل همین احکام خاص است که اساساً غصب به عنـوان                  گونه رابطه   هیچ
  . آید یک سبب مستقل در برابر مسؤولیت مدنی به شمار می
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  احکام غصب: مبحث دوم
  تعهدات غاصب: گفتار اول
غاصب بایـد مـال   «.  کرده است قانون مدنی شیوه جبران ضرر توسط غاصب را بیان           311 ماده  

مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید، و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهـد، و                       
  » . اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد

   رد عین-الف
ب، ردّ  ، تعهد اصلی غاصب درصورت وجود عـین در یـد غاصـ              براساس حکم قانون و ضمان ید     

توانـد مالـک را مجبـور بـه      ، غاصـب نمـی   عین مال مغصوب به مالک آن است و براساس این الزام     
.  گرفتن مثل یا قیمت مال مغصوب نماید و یا مالک از غاصب مثل یا قیمت مال مغصوب را بخواهد                  

 براسـاس همـین الـزام   .  زیرا دادن مثل یا قیمت فقط درصورتی است که عین مال تلف شـده باشـد            
غاصب حتی اگر با مصالح متعلق به دیگری بنایی بـسازد           «  قانون مدنی آمده   313است که در ماده     

تواند قلع بنـا یـا درخـت را بخواهـد،            و یا اینکه درخت دیگری را در زمین خود غرس کند مالک می            
  ».  مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند

رف تلف شـده محـسوب نگردنـد ماننـد     ، که در دید ع    حکم فوق در مورد مصالحی صادق است      
، چون دیگر قابـل اسـتفاده         ، واال اگر مصالح در حکم تلف شده باشند مانند گچ و سیمان              آهن و آجر  

باشند، بنابراین تلف شده محسوب که در این صورت، جبران ضرر مالک با پرداخـت قیمـت آن                    نمی
ین حالت نیز باز هم مال مغـصوب در         گیرد و یا اگر مصالح دچار نقص و فساد گردند در ا             صورت می 

، جبـران     ، ضرر وارد شده به مالک، مال مغـصوب          دید عرف تلف شده محسوب که با پرداخت قیمت        
شـود، ولـی      خواهد شد؛ حال اگر با توجه به اینکه ضرر وارده با پرداخت قیمت یا مثـل، جبـران مـی                   

  .  کم بر بی حقی او صادر نمایدتواند ح مالک باز هم اصرار به رد عین داشته باشد دادگاه می
  : زیادتی ازرش مال مغصوب -1

 قانون مدنی حکمی بیان شده است که همانا عـدم اسـتحقاق غاصـب در مطالبـه                  314ماده  در  
زیادتی ارزش مال مغصوب است که در اثر عمل او برروی مال مغصوب بوجـود آمـده اسـت و ایـن            



 
 

  ) جلد اول-ضمان قهری(الزامات قانونی خارج از قرارداد 
 

)8( 

باشـد کـه موجـب اخـالل در نظـم           ب غصب می  حکم سنگین برای غاصب همانا جلوگیری از ارتکا       
قانونگذار تنها در صورتی که زیادتی عینی باشد که قابـل           . عمومی است و کار نامشروع احترام ندارد      

  .  انفصال از مال مغصوب باشد، این عین زاید، به غاصب تعلق دارد
یمـت مـال    اگر در نتیجـه عمـل غاصـب، ق        « :فرماید  می  قانون مدنی  314در همین راستا ماده     

، غاصب حق مطالبه قیمت زیادتی را نخواهد داشت مگر اینکـه آن زیـادتی عـین         مغصوب زیاد شود  
  ».باشد که دراین صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است

بنـد کـرده      مانند اینکه غاصب شمش طالیی که غصب کرده است تبدیل به گوشـواره و دسـت               
، بنایی را بسازد یـا اسـب دیگـری را             ح متعلق به مالک   باشد و یا در زمین غصب شده مالک با مصال         

بنابراین زیادتی ممکن است    . مستحق زیادتی یا اجرت المثل عمل خود نخواهد بود        . سواری بیاموزد 
  :زیر صورت گیردهای  به حالت
ای برآن افزوده گردد،       در اثر عمل غاصب، تغییری درصورت مال پیدا شده بدون آنکه ماده            :اول
، غاصب حق تغییـر مجـدد گوشـواره بـه شـمش را                دیل شمش به گوشواره که دراین حالت      مانند تب 

  .  ندارد، زیرا او ملزم است که مال مغصوب را به مالک آن رد نماید
چنان که کسی بـذر     .   در اثر عمل غاصب زیادی مادی در مال مغصوب حاصل شده است            :دوم

ر تبدیل به محصول و اصله تبـدیل بـه درخـت            یا اصله دیگری را غصب و در زمین خود بکارد و بذ           
گردد آن محصول و درخت متعلق به مالک آن بذر و اصله است و غاصـب مـستحق اجـرت المثـل                   

، اقـدام بـه    زیرا او با غصب بذر و اصله متعلق به دیگری و بدون اجازه مالک   . زمین خود نخواهد بود   
یت کرده است هر یک از مالـک و غاصـب           وفکشت آنها در زمین خود نموده و منافع زمین خود را ت           

حـال اگـر    . تواند برداشت محصول و قلع درخت را بخواهد و هزینه آن به عهـده غاصـب اسـت                   می
، یعنی زمین دیگری را غصب کند و در آن بذر متعلق به خود را بیافـشاند یـا اصـله           عکس مورد باال  

، زیرا از بذر و اصـله متعلـق بـه او         محصول و درخت متعلق به مالک بذر و اصله است         . خود را بکارد  
کند، در این صورت غاصب        حکومت می  1 قانون مدنی  33حاصل شده است که دراین خصوص ماده        

                                                 
شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده  نماء و محصولی که از زمین حاصل می«:  قانون مدنی33ماده .  1

 یا حاصل، از اصله یا حبه غیر، حاصل شده باشد که در این صورت باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نماء
  ».درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین، کاشته شده باشد
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توانـد    مالـک زمـین مـی     . باید اجرت المثل زمین که عوض منافع مال مغصوب است به مالک بدهد            
اشت محـصول نرسـیده     غاصب را الزام به برداشت محصول و کندن درخت نماید، اگر چه موقع برد             

، غـصب اسـت       باشد و یا موقع قلع درخت نشده باشد، زیرا بقاء آنها در ملک غیر بدون اجازه مالـک                 
  . مگر آنکه طرفین به نحوی با یکدیگر تراضی نمایند

کند یعنی نحوی تغییر پیدا کنـد کـه           ، اوصاف مال مغصوب تغییر می        در اثر عمل غاصب    :سوم
در این حالت نیز مال مغـصوب  ) مانند غصب گندم و آرد کردن آن( گیرد ، نام دیگری ب   در دید عرف  

، از آن مالک خواهد بود و دلیلی بر اینکه آن مال را تلف شده فرض کرد و بر همین                      تغییر داده شده  
  . ، وجود ندارد اساس به مالک قیمت آن پرداخت شود

مال افـزوده شـده اسـت کـه         ، زیادتی به موجب عینی است که به            در اثر عمل غاصب    :چهارم
مانند اینکه تابلویی به دیـوار  .   قانون مدنی، عین متعلق به غاصب است    314حسب قسمت دوم ماده     

، نصب نماید کـه در تمـامی ایـن            ای نصب کند و یا کولری در اتومبیل غصبی          نصب کند یا مجسمه   
  .  دتی را جدا کند، آن زیا تواند هنگام رد عین موارد آن عین به غاصب تعلق داشته و می

مانند اینکه پارچه را کـه  .  در حالتی که نتیجه عمل، اثر محض یا ایجاد عین مالی مستقل نباشد         
غصب کرده رنگ کند یا ظرف غصبی را آب طال یا نقره دهد در خصوص پارچه رنگ شده و ظرف                    

  . آب طال و نقره داده شده، موارد ذیل مطرح است
ابل ازاله باشد و رنگ ازاله شـده دارای قیمـت باشـد، هـم     ، اگر رنگ ق     درخصوص ظرف غصبی  

. توانـد چنـین اقـدامی را بخواهـد          تواند غاصب را به ازاله رنگ اجبار کند و هم غاصب می             مالک می 
  . غاصب در هر حال ضامن است.  منتها اگر نقص بر مال مغصوب پیش آید

ـ              توانـد ازالـه آن را        ک مـی  ولی درصورتی که رنگ جدا شده ازمال مغصوب قیمتـی نداشـته مال
تواند آن را نگهدارد لیکن غاصب، این حق را ندارد که زیرا رنگ بکار رفته درحکم                  بخواهد و هم می   

تلف شده است و چون خود، غاصب عامل تلف مال خود بوده و کار او احترام و اجـرت نـدارد پـس                       
  .  ، به مالک بازگردانده شود ، چنان که هست مال مغصوب بایستی
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،   ، ولی عین به حـساب نیایـد         ، اگر جدا کردن رنگ ممکن باشد        ما درخصوص، پارچه رنگ شده    ا
تواند آن را از غاصب بخواهد و غاصب حق ندارد عین را به صـورت اول در آورده زیـرا در               مالک می 

  .  دید عرف رنگ جز عین مغصوب است
اند که چـون عـین         امامیه گفته  ، فقهای   ولی اگر جدا کردن رنگ قابل جدا کردن از پارچه نباشد          

و هم چنین اسـت     .  شوند  مال مغصوب ضمیمه مال مغصوب است به نسبت قیمت با هم شریک می            
هر گاه پارچه در اثر رنگ کردن قیمـتش کـاهش           .  در مواردی که طرفین بربقای رنگ تراضی کنند       

  .  یابد غاصب ضامن است
  :اختالط و امتزاج -2

هر گاه بتوان آن دو را از همدیگر تفکیـک نمـود            . ی مخلوط شود  اگر مال مغصوب با مال دیگر     
، در حکم تلف نیست، هر        ، مخلوط شدن آن دو      ، چون از دید عرف      مانند گندم و جو یا ماش و عدس       

تواند جدا کردن آن دو را بخواهد ولو آنکه عمل جدا سازی هزینه زیـادی       یک از مالک و غاصب می     
  .به جدا نمودن و رد عین به مالک استغاصب ملزم .  در برداشته باشد

در حکـم   ) شیشه عطر غصبی در آب ریخته شود      (اما اگر مال مغصوب تلف شده محسوب گردد         
  . تلف است و غاصب ضامن مثل یا قیمت است

مانند مخلوط شـدن    (اگر مال مغصوب با مال دیگری چنان مخلوط شود که قابل جدایی نباشد              
، در حکم تلف نخواهد بـود و          ، عدم جدایی در مال       دراین حالت نیز   ،  )بنزین غاصب با بنزین مغصوب    

تواند افراز سـهم خـود را بـه       نماید بنابراین مالک مال مغصوب می       رفع مالکیت مالک را از عین نمی      
نسبت قیمت آن از مخلوط بخواهد و یا پس از فروش به مقدار قیمت سـهم خـود از ثمـن دریافـت                

ط خسارتی متوجه مالک گردد آن خسارت بـه عنـوان تـسبیب بـه عهـده                 چنانچه در اثر اختال   . دارد
  . غاصب است

  : نقص و عیب مال مغصوب-3
غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بـه              « قانون مدنی    315طبق ماده   

  .»مال مغصوب، وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد
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، چون در زمان      ین، از بابت نقص و عیب پیدا شده در مال         حسب این ماده غاصب عالوه بر رد ع       
تصرف او حادث شده است، باید تفاوت قیمت مال سالم با معیوب یا ناقص را بپـردازد مـسؤولیت و                    

نماید که نقص و عیب حاصل در زمان غصب در اثر علتی باشد که قبل از                  ضمان غاصب فرقی نمی   
  . که در زمان تصرف غاصب حاصل شده استغصب موجود بوده و یا در اثر علتی باشد 

حال اگر عیب حاصل نزد غاصب مسری باشد مانند آنکه گوسفندی در زمان غـصب مبـتال بـه                   
، ارش را در زمان رد عـین خواهـد            گری قسمتی از صورت شود، غاصب فقط نسبت به همان میزان          

بـه ایـن تلـف هـیچ،        پرداخت حال اگر این بیماری پیشرفت کند و حیوان تلف شود غاصب نـسبت               
مسئولیتی ندارد ولی اگر عیب در اثر عمل غاصب باشد غاصب نه تنها نسبت به همان میزان بلکـه                    

، بیماری به دیگر نقاط بدن مال مغصوب سرایت پیدا کند و یـا شـدت یابـد کـه                      اگر پس از رد عین    
 1عـده تـسبیب   موجب تلف عین گردد و یا سایر حیوانات مالک را نیز تلـف کنـد غاصـب از بـاب قا                    

  .  مسؤول است
  : ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب و اجرت المثل-4

غاصب عالوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ضـامن منـافع آن در مـدت غـصب نیـز                     
نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به           «: قانون مدنی آمده است    320باشد در ماده      می

، اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشـد، لـیکن    خود و مابعد خود، ضامن است   اندازه منافع زمان تصرف     
تواند به هریـک نـسبت    غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است می  

  ».به زمان تصرف او رجوع کند
 و  در خصوص منافع اوالً؛ این ماده ناظر به مالی است که براساس عرف قابل اجاره دادن باشـد                 

  ) مانند خانه و اتومبیل و حیوان (. شود برای آن اجاره منظور می
ثانیاً؛ اگر مال مغصوب از چند جهت دارای منفعت باشد اجـرت المثـل منفعتـی در نظـر گرفتـه                     

، غاصـب بـه همـین انـدازه       شود که متعارف است و اگر چند منفعت دارای ارزش یکـسان باشـد               می
المثل بیـشتر را      ر از نظر ارزش متفاوت باشند غاصب باید اجرت        المثل است اگ    مسؤول پرداخت اجرت  

                                                 
هرکس سبب تلف شدن مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر سـبب نقـص یـا عیـب آن                        :  قانون مدنی  331ماده  .  1

 . باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآیدشده
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اگرچه غاصب از آن منفعت بهره نبرده است زیرا منافع مزبور تفویت شده چه ممکن بود که                 .  بپردازد
  .  داد مالک مال مغصوب را از آن جهت مورد استفاده قرار می

زیـرا منـافع تـابع      .  باشد  ا قیمت نمی  ثالثاً؛غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل ی           
عین است و پس از تلف عین، منافع وجود ندارد تا غاصب مسؤول آن باشد، بنابراین غاصب ضـامن               
اجرت المثل منافع مال مغصوب از زمان غصب تا زمان رد عین به مالک یا تا زمان تلف آن خواهـد                     

  . بود
   دادن مثل یا قیمت-ب

 قانون مدنی تبدیل تعهد اصلی غاصب از رد عین مال مغصوب به 311حسب قسمت دوم ماده 
گیرد که عین تلف شده باشد و حسب ماده مذکور اگر مال  دادن مثل یا قیمت زمانی صورت می

  .  بایست قیمت آن را بپردازد ، می مغصوب تلف شده مثلی باشد باید مثل آن را و اگر قیمتی است
مثلی که دراین قانون ذکر شده، عبارت از مالی است کـه            : دارد  می انون مدنی اشعار   ق 950ماده  

معـذلک  . اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن، و قیمی مقابـل آن اسـت        
  .باشد  میتشخیص این معنی با عرف

  : عامل مکان در تغییر وصف مال-1
ا به محل دیگری برده و در آنجا تلـف شـود فـرض ذیـل              حال اگر غاصب مال مثلی مغصوب ر      

  . شود قابل توجه است در محل تلف نیز مثلی است اشکالی ایجاد نمی
آیا غاصب ملزم به رد عین یا پرداخـت         .  گردد  ، قیمی محسوب می      در محل تلف آن مال مثلی      -

 بـه اینکـه در محـل        ای با توجـه     باشد ؟ در این خصوص اختالف نظر وجود دارد زیرا عده            قیمت می 
تلف تبدیل تعهد برای غاصب صورت گرفته است، و در آن محل مال نیـز قیمـی اسـت پـس بایـد                      

ای دیگـر معتقدنـد کـه     قیمت را پرداخت کند، حتی اگر قیمت آن کمتر از محل غصب باشد اما عده       
 ملـزم اسـت     کند زیرا حسب قانون او      ، تأثیری در ضمان غاصب ایجاد نمی        این تغییر و جابجایی مال    

که مثل مال را به مالک رد کند و آن را در محل غصب به مالک تحویل دهد،حتی اگـر ایـن عمـل        
  . هزینه زیادی برای غاصب بهمراه داشته باشد لذا او ملزم به رد مثل بوده است
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شود کـه    مال در محل غصب قیمی است، اما در محل تلف مثلی است در این حالت گفته می      -
توانـد قیمـت آن را        گذار جبران خسارت وارد شده به مالک است لذا غاصب هم می           چون هدف قانون  
تواند او را ملزم نماید که حتمـاً قیمـت را بدهـد     تواند مثل را تهیه کند و مالک نمی         بپردازد و هم می   
  . شود ، باز هم ضرر مالک جبران می زیرا با دادن مثل

  :یمت است مواردی که غاصب حسب قانون ملزم به دادن ق-2
  .  قانون مدنی، غاصب در دو مورد باید قیمت مال مثلی را بپردازد312مطابق ماده 

 مال مغصوب مثلی باشد و مثلی آن پیدا نشود که دراین صورت غاصب ملـزم اسـت کـه                    -اوالً
، چون غاصب   312قیمت آن را بپردازد و میزان آن بستگی به زمان ادا دارد حسب این قسمت ماده                 

باشـد لـذا    جرای حکم ملزم به دادن مثل است و در آن زمان است که رد مثل مقـدور نمـی  تا زمان ا 
  . شود قیمت آن زمان در نظر گرفته می

 مثل موجود بوده ولی از مالیت افتاده که دراین صورت آخرین قیمت را بپردازد، یعنـی آن                  -ثانیاً
ن اشباه و نظایر آن در حکـم تلـف شـده    ، مال از مالیت افتاده است، زیرا در آن زما زمانی که بعد آن   

باشند مانند اینکه، جنگ یا حوادث دیگر باعث بی ارزشی شـوند و در زمـانی کـه غاصـب قـصد           می
توانـد    اجرای تعهد خود را دارد آن مال دیگر قابلیت معاوضه نداشته باشد حسب قانون غاصب نمـی                

  .ر بازار داشته پرداخت کنداین مثل را به مالک رد کند بلکه باید آخرین قیمت را که د
موارد دیگری که باز هم غاصب ملزم به دادن قیمت مال مثلی است، زمـانی اسـت کـه خریـد                     

، غاصب    یا به کلی معامله آن ممنوع گردد در حالت اول         . فروش این مال در انحصار دولت قرار گیرد       
الیت افتـادن اسـت     ملزم به پرداخت قیمت انحصاری است و درخصوص ممنوعیت نیز در حکم از م             

  . لذا باید آخرین قیمت پرداخت گردد

  : عامل مکان در تقویم قیمت-3
در خصوص اینکه مکان غصب برای تقویم قیمت در نظرگرفتـه شـود یـا قیمـت محـل تلـف،                    

ای معتقدند که     عده.  در این خصوص نیز اختالف وجود دارد      . خصوصاً اگر قیمت مال تلف کمتر باشد      
زیـرا  .  شود حتی اگر قیمت محل تلـف کمتـر باشـد             قیمت در نظر گرفته می     مکان تلف جهت تقویم   
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ای دیگـر   تبدیل تعهد غاصب از رد عین به دادن قیمت در محل تلف صورت گرفته اسـت امـا عـده              
معتقدند که چون هدف از احکام غصب جبران خسارت مالک است و قیمت نیز به همین منظور بـه                   

شود که قیمـت محـل غـصب     ذا ضرر مالک درصورتی جبران می شود ل   عنوان بدل عین پرداخته می    
  .  مالک قرار گیرد

  حال اگر قیمت محل تلف بیشتر باشد آیا مالک مستحق دریافت این اضافی ارزش است؟
 قانون مدنی که اگر براثرعمل غاصـب زیـادتی در قیمـت             314پاسخ اینست که مستفاد از ماده       

مـت مـال    یغصوب است درایـن خـصوص نیـز افـزایش ق          مال مغصوب پیدا شود از آن مالک مال م        
  . مغصوب که تلف شده از آن مالک است و دراین خصوص نیز هیچ مانعی وجود ندارد

  : عامل زمان در تقویم قیمت مال قیمی-4
، یـا پرداخـت    در خصوص اینکه قیمت چه زمانی پرداخت گردد قیمت زمان غصب یا زمان تلف         

  . تلف یا باالترین قیمت بین زمان تلف تا زمان اجرای حکمباالترین قیمت بین زمان عضب و 
دلیل این اختالف به خاطر تغییر ارزش در قیمت است که راه حل عادالنه برای تعیـین ضـمان                   

شـود   زیرا در این زمان معلوم می     .  غاصب هنگامی است که اجرای حکم از دادگاه خواسته شده است          
چه آنکه او باید عین مال      .  ان بدل تعهد اصلی خود بپردازد     بایست چه مبلغی را به عنو       می که غاصب 

را به عنوان تعهد اصلی بپردازد ولی چون مال مغصوب قیمی اسـت و تلـف شـده اسـت پـس بایـد                
  .  گردد قیمت آن را بدهد و میزان قیمت نیز درزمان اجرای حکم مشخص می

   دادن بدل حیلوله-ج
، یک استثناء وارد کرده اسـت و آن اینـست کـه در                ین قانون مدنی، بر قاعده رد ع      311در ماده   

حالی که عین وجود دارد غاصب ملزم به دادن بدل است و در صورتی که رد عین ممکن نباشد این                    
گویند، زیرا غاصب حائل بین مالک و مال مغصوب است و مانع اسـتفاده                بدل رافقها بدل حیلوله می    

شود که این بدل در تملـک    به آن بدل حیلوله گفته می     مالک از مال خود شده است، به همین دلیل          
گیرد اما اگر عین پیدا شود و رد آن ممکن شود دراین صـورت غاصـب                  مالک مال مغصوب قرار می    

  .  ملزم به رد عین و مالک ملزم به رد بدل است
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   سقوط ضمان غاصب-گفتار دوم

   دخالت قوه قاهره-1
ن و منافع مال مغـصوب اسـت و ایـن ضـمان تـا            در غصب، با توجه به اینکه غاصب ضامن عی        

بنابراین با تحقق استیالی نامشروع هر چند به اشـتباه باشـد        .  زمان رد عین مال مغصوب باقی است      
.  اگر در مدت تصرف مال مغصوب تلـف شـود         ) مانند خریداری که جاهل به غصبی بودن مال باشد        (

در مقابـل   ) اصب یا خریدار یـا دیگـر غاصـبین        اعم از غ  (اند    تمام کسانی که مال را در تصرف داشته       
مالک مال مغصوب، ضامن تلف هستند حتی اگر تلف مستند به فعل غاصب نباشد بـر ایـن اسـاس،      

،   شود این است که نه تلف بر اثر قوه قاهره و نه تلف توسط اشـخاص ثالـث                   ای که گرفته می     نتیجه
اشـی از اسـتیالی نـا مـشروع بـر مـال            کند و این مسؤولیت سـنگین ن        غاصب را از ضمان مبرا نمی     
، اگر سیل مال مغصوب را ببرد یا خریدار آن را تلف کنـد یـا غاصـبان                    دیگری است، به عنوان مثال    

تواند به غاصب رجوع کند البته  ، مالک در هر حال می دیگر آن را دست به دست کنند و از بین ببرند        
تواند به غاصبی که      خسارت پرداخته است می   اگر غاصبی که مال در ید او تلف نشده است به مالک             

مال در زمان تصرف او تلف شده است رجوع کند تا سرانجام جبران ضرر بر عهـده مـسؤول اصـلی                     
  .، قرار گیرد) مال مغصوب در ید او تلف شده استکسی که

   ابراء مالک-2
 بـه مثـل یـا       هر گاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نـسبت         « : فرماید  می  قانون مدنی  321ماده  

، ولـی اگـر حـق خـود را            قیمت مال مغصوب، ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشـت            
شـود و دارای      نسبت به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قـائم مقـام مالـک مـی                    

  ».همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است
توانـد هـر گـاه        سارت به نفع مالک است و منتفع می       با توجه به اینکه تعهد غاصب به جبران خ        

بخواهد از این نفع خود بگذرد و متعهد را ابراء کند نتیجه ابراء سقوط ضمان است تا زمانی که عـین   
تلف نشده است، ابراء به معنی از بین رفتن تکیلف فوری به رد عین و اذن در تـصرف جانـشین آن                      

  .برد به تلف آن نیز از بین میشود، در نتیجه ضمان غاصب را نسبت  می
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ابراء غاصب باعث سقوط تعهد مثل یا قیمت        . اما اگر ابراء بعد از تلف مال مغصوب صورت گیرد         
  . کند شود و مالک امکان مطالبه دوباره مال را پیدا نمی می

اگر مال مغصوب در تصرف چند غاصب قرار گرفته تمام این غاصبان در مقابـل مالـک ضـامن                   
لک حق رجوع به تمام آنها را دارد حال اگر مالک ذمـه یکـی از غاصـبین را نـسبت بـه                     هستند و ما  

دادن مثل یا قیمت مال تلف شده ابراء کند حق رجوع به غاصبین را نخواهد داشت ولـی اگـر حـق                      
رجوع خود را به یکی از غاصبین ابراء کند یعنی تنها او را از شمار مسئوالن خارج سازد حـق رجـوع                      

  . دهد را از دست نمیبه دیگران 
، اگر مالک در خصوص منافع مال مغصوب، ذمه غاصبی را که مدتی مـال را در                   به عنوان مثال  

تصرف داشته است ابرا کند اثر این ابراء محدود به همان، غاصب است و مالک درخـصوص منـافع،                   
خـود بلکـه    حق رجوع به غاصبان دیگر را دارد، ولی اگـر غاصـب از منـافع عینـی نـه تنهـا زمـان                        

بعد از خودش ابراء شده باشد، دراین مورد چون دین مشترک از بین رفته و طلـب مالـک    های    دست
بنابراین تـا  . شود از تمام کسانی که با غاصب طرف خطاب او، مسئولیت تضامنی دارند نیز ساقط می             

حالـت   321 مـاده    1دهد  مالک حق رجوع به غاصبان بعد از غاصب طرف خطاب خود را از دست می              
شـود کـه      شود را بیان کرده است و آن زمانی محقق می           دیگری که باعث سقوط ضمان غاصب می      

شـود قـائم      ، غاصبی که حق بـه او داده مـی           طلب مالک به یکی از غاصبان انتقال یابد دراین حالت         
  . شود مقام مالک است واز همان اختیارها بهره مند می

  : پرداخت توسط یکی از ضامنان-3
تی که چند غاصب مسئول تلف مالی باشند، یکی از آنها تمام یا بخشی از مـال مغـصوب      در حال 

  . شوند تمام غاصبان نسبت به مورد تأدیه بری می. را به مالک رد نماید
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکـی از             « :  قانون مدنی آمده است    319در ماده   

  ».وذ به غاصبین دیگر نداردغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخ

                                                 
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابـراء ذمـه دیگـران از حـصّه                     «:  قانون مدنی  322ماده  .  1

 ».آنها نخواهد بود؛ لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به الحقین نخواهد داشت
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  مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب: مبحث سوم
  رابطه مالک با غاصبان : گفتار اول

   ضمان غاصبان نسبت به عین-1
، در ضمان ناشی از استیالی نامشروع او مـوثر خواهـد              آیا جهل غاصب بعدی به غاصبیت اولی      

، در   غاصب را در شناختن مالک مال مغـصوب    قانون مدنی به صراحت جهل وآگاهی      316بود؟ ماده   
، مؤثر نـشناخته اسـت و او را هـم در              ضامن استقرار یافته به دلیل ضمان ید و استیالی نامشروع او          

  .شناسد مقابل مالک مال مغصوب ضامن می
اگر کسی که مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سـابق، ضـامن                   

 غاصب اولی جاهل باشد، بنابراین هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مـال  است اگر چه به غاصبیت 
گردنـد و جهـل در برائـت آنهـا از ایـن            مغصوب را در تصرف خود داشته باشند غاصب محسوب می         

ضمان مؤثر نخواهد بود، زیرا آنچه که در بین تمامی آنها مشترک است، استیالی نامشروع بر مـال                  
، یا به غاصبین      ط حق مراجعه به غاصبی را دارد که مال در تصرف اوست           آیا مالک فق  .  دیگری است 

  تواند مراجعه کند؟ می. دیگری که مال را دراختیار ندارند
تواند عـین و درصـورت تلـف          مالک می « : کند   قانون مدنی بیان می    317در این خصوص ماده     

ولی یا از هر یک از غاصـبین  شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب ا 
  ».بعدی که بخواهد مطالبه کند

، جهل آنان به موضـوع دخالـت قـوه قـاهره و ناگهـانی و                 در تحقق مسؤولیت تضامنی غاصبان    
آیا تمـامی غاصـبان   .  طبیعی وتقصیر دیگران در تلف تأثیری ندارد و در هر حال غاصب ضامن است  

د یا اگر یکی از غاصبان تمام یا قسمتی از خسارت           مجموعاً مسؤول پرداخت خسارت به مالک هستن      
  تواند به دیگران از همان بابت مراجعه کند؟ را جبران کرد مالک باز هم می

از آنجا که مالک یک حق بیشتر ندارد و حسب قانون تعدادی که متصرف مـال بـوده و سـپس                  
ا قیمت مال مغـصوب     مال تلف شده همگی متضامناً مسؤول پرداخت خسارت که همانا دادن مثل ی            
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، تمام یا قـسمتی از خـسارت را جبـران کنـد ذمـه دیگـر                 باشند و اگر یکی از این غاصبان        ، می   است
  .  شود و مالک حق مراجعه به دیگران را از همان بابت ندارد غاصبان نسبت به آن مقدار بری می

اخت خـسارت بـری   یعنی اگر یکی از غاصبان تمام خسارت را جبران کند تمامی غاصبان از پرد    
شوند اگر قسمتی از خسارت را جبران کرد ذمه غاصبان نسبت به آن مقدار بری اسـت و مالـک                      می

  . تواند مراجعه کند ، می فقط از بابت بقیه خسارت
اگر مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقص و عیبـی پیـدا کنـد سـپس بـه دسـت                       

شود غاصبانی که مـال نـاقص      ه در نظر گرفته می    دیگران رسد و تلف شود مسؤولیت غاصبان چگون       
، از بابت جبران خسارت، ضامن مثـل یـا قیمـت مـال                 و تلف شده است     را در تصرف خود داشته اند     

اند و تفاوت قیمت برعهده کسانی است کـه مـال سـالم را در دسـت                   ناقص هستند که غصب کرده    
زشش در بازار فزونی یابد مـسؤول تلـف         متعدد ار های    اند، هرگاه مال منصوب در زمان غصب        داشته

  .  های بعدی دارد این فزونی، دستهای پیش از آن نیستند و ضمان اختصاص به دست
بنابراین اگر این فزونی در زمان تصرف کسی صورت گیرد که مال نزد او تلف شده اسـت تنهـا     

  . او ضامن است و غاصب در این خصوص حق مراجعه به غاصبین دیگر را ندارد
   مسؤولیت غاصبان درباره منافع-2

، هر یک از غاصبین به انـدازه          نسبت به منافع مال مغصوب     «:فرماید  می  قانون مدنی  320ماده  
 اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد، لیکن غاصبی          منافع زمان تصرف خود و مابعد خود، ضامن است        

ک نسبت به زمان    تواند به هر ی     یکه از عهده منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است م           
  » تصرف او رجوع کند

باشد و اگر تلف شود ضامن مثل یا قیمت           همانگونه که غاصب ملزم به رد عین به مالک آن می          
آن خواهد بود در خصوص منافع نیز غاصبین ضامن خواهند بود نه تنها ضامن منافع زمـان تـصرف             

اشند، بلکه ضـامن منـافع غاصـبین بعـد از خـود نیـز               باشند حتی اگر استیفا منفعت ننموده ب        خود می 
باشند و البته در قانون این حق برای غاصبی که از عهده منافع غاصبین الحق خود برآمده باشـد     می

  . حق رجوع به هر یک از آنها را نسبت به زمان تصرفشان دارد
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ون گـردد کـه چـ       در خصوص نحوه تقسیم مسؤولیت غاصبین درخصوص منافع، مالحظـه مـی           
کند، بنابراین از این جهت حق مراجعه بـه           غاصبی با غاصبین بعد از خود مسؤولیت تضامنی پیدا می         

ای در مدت پنج مـاه مـورد غـصب سـه              یش از خود را ندارد، به عنوان مثال، هر گاه خانه          پغاصبین  
 داشـته    ماه و نفر سوم، یک ماه خانـه را در تـصرف            3غاصب قرار گیرد نفر اول، یک ماه و نفردوم،          

تواند بـه هـر       باشد به ترتیب از آنها برای مدتی که خانه را مستقالً در تصرف، داشته است مالک می                
یک از جهت زمان تصرف او مراجعه کند و از جهت زمـان تـصرف دیگـر غاصـبین از نفـر اول بـه                         

  .هامنی دارد و نفر دوم به نسبت سه ماه و نفر سوم به مدت یک ماضنسبت پنج ماه مسؤولیت ت
   رابطه مالک با خریدار و فروشنده مال مغصوب-گفتار دوم 

کـس نیزضـامن    اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن« گوید   قانون مدنی می323ماده  
تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در                    است و مالک می   

  ». همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید، مثل یا قیمت مال و صورت تلف شدن آن
فرض ماده فوق در موردی است که مال مغصوب به تـصرف خریـدار داده شـود و گرنـه مـال                      

  . آورد مغصوب به تنهایی خریدار را در زمره غاصبان نمی
، تأثیری در ضمان او دارد        آیا ادعای جهل خریدار به غاصب بودن فروشنده یا غصبی بودن مال           

  ا خیر؟ ی
در خصوص مال مغصوب هرکسی که مال مغصوب را در تصرف داشته باشد در مقابـل مالـک                  
ضامن خواهد بود، فرقی میان جاهل و عالم نیست و حسب ماده فوق خریدار حتی اگر ادعای جهل                  

 البته جهل او در رابطه با بایع به دلیل خسارت وارد شده به او مـؤثر               . نماید باز هم ضامن خواهد بود     
خواهد بود پس درصورتی که عین مال موجود باشد مالک اجازه دارد که به هـر یـک از بـایع و یـا                        
مشتری رجوع نماید و اگر مال تلف شده باشد در مطالبه مثل یا قیمت و یا مطالبه منافع به هر یک                     

، 318،  317تواند رجوع نماید، لذا درخصوص رابطه مالـک بـا خریـدار و بـایع مـواد                    ، می   که بخواهد 
  . گردد  از قانون مدنی رعایت می320، 319
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   رابطه غاصبان با یکدیگر -گفتار سوم

   بدل مال مغصوب-الف
تواند برای گـرفتن بـدل بـه هـر یـک از غاصـبین         می قانون مدنی، مالک318با توجه به ماده   

 مراجعه نماید اگر مالک به غاصبی مراجعه کند کـه مـال دریـد او تلـف نـشده اسـت ایـن غاصـب                        
تواند، به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکـی از الحقـین خـود رجـوع                   می

کند و به همین نحو تا ضمان برعهده کسی قرار گیرد که مال مغصوب در ید او تلف شـده اسـت و                       
اگر مالک به فردی که مال در ید او تلف شده مراجعه کند او دیگر حق مراجعه به غاصبین ما قبـل                      

  .خود را ندارد
   منافع مال مغصوب-ب

توانست به هر یک از غاصبین مراجعـه          همان گونه که درخصوص تلف مال مغصوب، مالک می        
کند در این خصوص نیز اگر مالک به غاصبی رجوع کند و از بابت منافع زمان تصرف او و الحقـین                     

از طرف آنها به مالـک، بـه        تواند به دلیل پرداخت خسارت        او خسارت را دریافت کند این غاصب می       
  .نها اضافه پرداختی را مطالبه کندآغاصب بعد از خود و یا هر یک از غاصبین به دلیل تصرف 

   رابطه خریدار با فروشنده مال مغصوب-ج
  خواهد بود  یکن  مل کان بیع مال مغصوب را اجازه ندهد بیع      ،    مالک درصورتیکهردثمن   -1

پرداخته است از تأدیه آن خـودداری و هـر گـاه ثمـن را پرداختـه           تواند هرگاه ثمن را ن      و مشتری می  
  .  باشد است آن را مسترد دارد زیرا فروشنده مستحق آن نمی

  .  درخصوص معامله بر مال مغصوب قانگذار دو حالت را بیش بینی نموده است
  

  :علم مشتری به غصب: الف
 غصب باشد حکم رجوع هر یک       درصورتی که مشتری عالم به     «: قانون آمده است   324در ماده   

از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده وتابع               
  » . مقررات فوق خواهد بود



 
 

  ) جلد اول-ضمان قهری(الزامات قانونی خارج از قرارداد 
 

)21( 

پس اگر مال مغصوب به تصرف مشتری داده شده باشد و مشتری عالم بـه غـصب باشـد، اگـر        
، حق رجوع دارد، زیرا با باطل بودن معاملـه            اختیمالک آن را مسترد دارد مشتری نسبت به ثمن پرد         

ولی اگر مال مغصوب نزد مشتری      .  ماند  دیگر موجبی برای مالکیت ثمن از طرف فروشنده باقی نمی         
تواند از بابت ثمن فقط به بایع رجوع کند و اگر اضافه بـر                تلف شده باشد در این صورت مشتری می       

رجوع به بایع را نـسبت بـه ایـن اضـافه پرداختـی نخواهـد                ، حق     میزان ثمن به مالک پرداخته باشد     
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب درصـورت تلـف           «:  قانون مدنی حاکی است    326داشت، ماده   

تواند رجوع به بـایع کنـد ولـی            به مقدار زیاده نمی     مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد         
  » .نسبت به مقدار ثمن، حق رجوع دارد

شود که او از بابت اضافه پرداختی نتواند بـه فروشـنده              نابراین علم مشتری به غصب باعث می      ب
توانـد بـه نـسبت آنچـه کـه       رجوع کند و اگر مالک بدل مال را از فروشنده گرفته باشد فروشنده می 

  .  اضافه به مالک پرداخته است به مشتری رجوع کند
  
  :جهل مشتری به غصب: ب

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده             «:فرماید  می ی قانون مدن  325ماده  
 اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلـف          تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند           باشد او نیز می   

شده باشد، و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بـایع حـق رجـوع بـه مـشتری را                 
  » . نخواهد داشت

گول (مان بایع در برابر خریدار نا آگاه در فرضی که مال نزد مشتری تلف شود ناشی از غرور                   ض
، آیا اجرت المثلی که خریدار در         خریدار است نه از باب قاعده غصب سوالی که مطرح است          ) خوردن  

ه پردازد، جزء خساراتی است کـه مـشتری از بـایع مطالبـ              برابر استفاده از مال مغصوب به مالک می       
  .کند یا نه؟ اختالف وجود دارد ولی نظر مشهور براساس گرفتن آن تمایل دارد می

 قانون مذکور مشتری جاهل به غصب حق دارد از فروشنده مطالبه            325خساراتی که طبق ماده     
  ، شامل چه مواردی است؟  کند

  .  فرق بین ثمن و آنچه به عنوان بدل به مالک تأدیه شده است-1
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 . ه بابت انجام معامله پرداخت کرده است هزینه هایی ک-2

 .  عوض منافع مال مغصوب در مدتی که در تصرف مشتری بوده است-3

  هزینه نگاهداری و حفاظت مال مغصوب -4

  هزینه اداری و حق الوکاله -5

فروشـنده  ) درصورت تلف مال نسبت به مثل یا قیمـت          (حال اگر مالک به فروشنده رجوع کند        
،  اگر مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد(زیرا ثمن را قبالً دریافت کرده .  ری را ندارد  حق رجوع به مشت   

زیرا مـال در نـزد مـشتری تلـف          .  فروشنده از این بابت حق رجوع به مشتری عالم به غصب را دارد            
و از بابت تفاوت بین ثمن و آنچه که به عنوان بدل مـال              . )  شده و آن مقدار برعهده او مستقر است       

تلف شده به مالک پرداخته است و هم چنین عوض منافع تا زمان تلف که این حکـم قـانون علیـه                      
فروشنده، به دلیل اینکه با علم به اینکه مورد معامله متعلق به دیگری اسـت آن را واگـذار نمـوده و                
مشتری را در جریان فضولی بودن معامله قرار نداده و باعث غـرور و فریفتـه شـدن مـشتری شـده                      

  .  ست، پس بر اساس این غرور فروشنده حق رجوع به مشتری را نخواهد داشتا
  
  : در ترتیب ایادی بر مال مغصوب غیر از بیع-2

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیـر از            « : فرماید  می  قانون مدنی  327ماده  
  ». اهد بودبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خو

 قـانون مـدنی در      326 الـی    323، مرقـوم حکـم منـدرج در مـواد             327بنابراین با توجه به ماده      
، هبـه   ، عاریـه  ماننـد قـرض  (خصوص مواردی که مال مغصوب به وسیله معامله دیگری، غیر از بیع          

  .  شود ، اجرا می آید به تصرف طرف قرارداد در می...)  و
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المثل ناشی از  اجرت حضوری شورای حل اختالف در باب ای از آراء غیابی و نمونه
  :غصب

  
  رأی شورا

 مطالبـۀ به خواسـته    ...........  به طرفیت   ...........   درخصوص دادخواست آقای     :نمونه رای غیابی  
دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی یک قطعـه         های    المثل ایام تصرف به اضافه کلیه هزینه        اجرت

، مالکیت خواهان محرز است و با توجـه           با عنایت به مدارک ضم دادخواست     ......... . زمینی به پالک    
به نظریه کارشناسی در تعیین اجرت المثل که با ابالغ به طرفین مصون از تعرض طـرفین مانـده و                    
خوانده علی رغم احضار در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده، بنا به مراتب                 

 و 320 و 308اهان را تا این مرحله از دادرسی مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مـواد        دعوی خو 
المثل ایام تصرف و مـستنداً        ریال از بابت اجرت   ............   از قانون مدنی حکم به  پرداخت مبلغ          265

حـق خواهـان    را بابت هزینـه دادرسـی در        .........   قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ     519 و 198به ماده   
گردد این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابـالغ قابـل واخـواهی در همـین                     صادر و اعالم می   

  . باشد شورا می
  

  قاضی شوراامضاء نام و 



 
 

  ) جلد اول-ضمان قهری(الزامات قانونی خارج از قرارداد 
 

)24( 

  
  رأی شورا

  
بـه  .........  بـه طرفیـت خوانـده       ..........  درخصوص دادخواسـت خواهـان      نمونه رای حضوری؛    

هـای    المثل ایام تصرف بـه اضـافه کلیـه هزینـه             پرداخت اجرت  اتومبیل و غصب  از  استرداد  خواسته  
، حسب مدارک مالکیت اتومبیل و مؤداّی گواهی شهود در غصبی بودن تصرفات خوانده که                 دادرسی

بدون اذن و اجازه مالک به تصرفات خویش ادامه داده و دلیلی بر جواز تصرف خود ارائه نـداده و بـا            
 عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی و یـا دفاعیـه ای از ناحیـه                عدم استرداد اتومیبل به مالک و     

، شورا مĤالًدعوی خواهان را مقرون به صحّت و ثابت تشخیص و مـستنداً                رغم ابالغ واقعی    وی علی 
 قانون مدنی حکم بر ردّ اتومیبل مغصوب و از بابت منافع اتومیبل موصوف نیـز                310 و   308به مواد   

س مربوط از که مقرون به واقع اعالم گردیده در نتیجه مـستنداً بـه مـواد                 با عنایت به نظریه کارشنا    
المثـل ایـام تـصرف و مبلـغ           از بابت اجـرت    ..........  قانون مدنی به پرداخت مبلغ     265 و 320 و 308

 قانون آئـین دادرسـی مـدنی صـادر و اعـالم             198و  519بابت هزینه دادرسی مستنداً به ماده       .........  
ادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابـالغ قابـل تجدیـد نظـر خـواهی در                   گردد این رأی ص     می

  . دادگاه عمومی محل است
  

  شوراقاضی امضاء نام و 


