
www.GhadamYar.com



 بايسته هاي حقوق مدني 

 

 

 با,+*ه )ی &%وق "د ی
 

 

 دكتر ميترا ضرابي

 اكبري سليمان

 

 

 مؤسسه فرهنگي طرح نوين انديشه

www.tnovin.com  



 بايسته هاي حقوق مدني 

 

 

 

 4قد2م 0:

 آ=تان ;قدس 89رت دو6ت

 A B@ دار2م و ?دار2م، از او6ت.

  



 بايسته هاي حقوق مدني 

 

 

 فهرست مطالب

 )1-8: درسنامه تشريحي حقوق مدني(دفتر اول

 13........................................................................................اموال و مالكيت.............................

 63.........................................................قراردادها................................................قواعد عمومي 

 161.............................................................ضمان قهري(الزامات خارج از قرارداد)...................

 1عقود معين 

 201................................................................................................................بيع......

 214........................................................................................................خيارات........

 231....................................................................................................بيع شرط.........

 233.....................................................................................................معاوضه..........

 233...........................................................................................................اجاره........

 2عقود معين 

 243...................................................................................................مزارعه............. 

 245............................................................................................................مساقات... 

 245..........................................................................................مضاربه...................... 

 246...................................................................................................جعاله................

 248...........................................................................................شركت.....................

 252.........................................................................................وديعه.........................

 260...................................................................................................عاريه................

 264...........................................................................رض.......................................ق

 265.............................................................................................وكالت....................

 271..............................................................................................ضمان...................

 275.........................................................................................حواله..........................

 279....................................................................................كفالت.............................

 282..................................................................................................صلح..................



  نديشهموسسه طرح نوين ا

 

 283......................................................................................رهن..............................

 287...........................................................................هبه..........................................

 291........................................................................................................................اخذ به شفعه

 295......................................وصيت...........................................................................................

 301...................................................................................................ارث..................................

 310...................................................................................حقوق خانواده(نكاح و طالق)...........

 

 نكات ماده به ماده قانون مدني، آراي وحدت رويه، كاربرديتشريح قوانين : دفتر دوم

 337.............................................................1356قانون روابط موجر و مستاجر مصوب نكات 

 340.............................................................1376قانون روابط موجر و مستاجر مصوب نكات 

 342...................................................................................قانون مسؤوليت مدني............نكات 

 345.......................................................................................قانون حمايت خانواده.........نكات 

 353.....................................................................................................قانون اوقاف.........ات نك

 358..............................................................................................قانون امور حسبي........نكات 

 388........................................................................قانون تملك آپارتمانها......................ات نك

 392...........................................................قانون پيش فروش ساختمان.........................نكات 

 398........................................................................................ل..............قانون ثبت احوانكات 

 405.......................................................و هنرمندان نقانون حمايت از مولفان و مصنفانكات 

 408...............................................موتوري...قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه نكات 

 420....................................................قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي.............نكات 

 426...................................................................................................آراي وحدت رويه.............

 449............................................................................نكات ماده به ماده قانون مدني...............

  



  نديشهموسسه طرح نوين ا

 

 اسباب ضمان قهري

 اسباب ضمان قهري عبارتند از غصب، اتالف، تسبيب، استيفا، ايفاي ناروا، اداره فضولي مال غير

قانون مدني غصب عبارتست از اسـتيال بـر حـق غيـر بـه نحـو        308غصب: به موجب ماده  .1

 عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

چيره شدن، دست يازيدن و تشبث. توضيح اينكه غصب زماني رخ مي استيالء يعني تصرف، 

دهد كه شخصي مال غير را بدون اينكه عنوان و سمتي نسبت به آن داشته باشد مورد 

تصرف قرار مي دهد يعني عنصر مادي غصب همان تصرف است بنابر اين صرف تسلط بر 

حقق عنوان غصب نيست. مال غير بدون اينكه در آن متصرف شده باشيم كافي براي ت

تسلطي منتج به غصب مي شود كه متضمن تصرف در مال نيز باشد لذا عناويني از قبيل 

مزاحمت و ممانعت از حق از باب غصب ضمان آور نيستند چون مزاحمت و ممانعت از حق 

متضمن تصرف در خود مال نيست بلكه براي متصرف مانع و مزاحم محسوب مي شود در 

 ق.م).309تالف و يا تسبيب ضمان آورند(ماده نتيجه از باب ا

عنصر مادي غصب همان تصرف و تشبث در مال غير است عنصر معنوي غصب عبارتست 

از عدوان در تصرف. يعني غاصب عالماً و عامداً در مال غير بدون اينكه عنوان و سمتي 

ي دهد داشته باشد تصرف كند. نكته جالب اينجاست كه هرگز غصب بدون عدوان رخ نم

ولي امكان دارد كه تصرف با عدوان صورت بگيرد ولي غصب رخ ندهد آنهم جايي است كه 

شروع تصرف با اذن بوده باشد يعني متصرف در آغاز مأذون بوده ولي در نهايت به عدوان 

روي آورده و از رد مال به صاحبش امتناع ورزيده است. بنابر اين در غصب آغاز تصرف بايد 

د اگر غير از اين باشد آنچه كه رخ مي دهد در حكم غصب است نه خود با عدوان باش

غصب. مثالً مستاجري كه شروع تصرفش به موجب امانت قراردادي بوده در پايان عقد 
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اجاره و پس از مطالبه مالك، از رد مال خودداري كند عنوان وي در حكم غاصب خواهد 

 ق.م). 310بود(ماده 

نسبت به اينكه براي تصرف محقّ نمي باشد ثبوتاً تأثيري بر  علم يا جهل متصرف مال غير

شود. تفاوت در عنوان وي نداشته و در هر صورت غصب يا در حكم غصب محقق مي

اينجاست كه اگر متصرف مال غير عالم به محقّ نبودن خود باشد غاصب و اگر جاهل به 

 محق نبودن خود باشد در حكم غاصب است.

و در حكم غاصب در مقابل مالك واحد است و علم و جهل  مسؤوليت و ضمان غاصب

غاصب تأثيري در وضعيت يد وي در مقابل مالك ندارد. مسؤوليت و ضمان غاصب و در 

 حكم غاصب در مقابل مالك به شرح ذيل است:

 ق.م). 311رد عين مغصوبه (ماده  ·

 ق.م). 311رد بدل در صورت تلف عين مغصوبه(ماده  ·

 ق.م). 311ر صورت تعذر رد عين مغصوبه(ماده رد بدل حيلوله د  ·

 ق.م). 320مستوفات و غير مستوفات(ماده  -رد اجرت المثل منافع فائته ·

 

رد عين مغصوبه: غاصب و يا در حكم غاصب نسبت به رد عين ضامن است و در صورتي كه  §

شود رد عين مستلزم تلف مال باشد تلف حكمي محسوب مي شود يعني اين طور فرض مي 

كه عين مغصوبه تلف شده است. اگر عين مغصوبه ناقص شده باشد بايد قائـل بـه تفكيـك    

شويم در صورتي كه نقص قابل برطرف شدن باشد غاصب ملزم به رفع نقص است ولـي در  

صورتي كه رفع نقص ممكن نباشد غاصب  ملزم بـه رد عـين مغصـوبه نـاقص بـه عـالوه       

 مي باشد.پرداخت تفاوت قيمت به عنوان خسارت 
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رد بدل در صورت تلف عين مغصوبه: اگر عين مغصوبه به هر دليلي تلف شده باشـد يـا بـه     §

دست غاصب اتالف شده باشد فرقي ندارد. مسؤوليت غاصب به رد بدل آن مال، مسـؤوليت  

ق.م غاصب مطلقاً ضامن است چه تلف مستند بـه فعـل او    315مطلق است يعني بنابر ماده 

نظور از بدل مثل يا قيمت مال است. اگر عين مغصوبه مثلي باشد بايد مثل باشد چه نباشد. م

آن داده شود مگر اينكه مثل آن از ماليت افتاده باشد كه در آنصـورت غاصـب بايـد آخـرين     

قيمت را بپردازد و مراد از آخرين قيمت، قيمت آخرين زمان ماليت داشتن مـال اسـت. مـثالً    

الك در زمستان به غاصـب رجـوع كنـد رد مثـل يـخ در      اگر يخ در تابستان غصب شود و م

زمستان، خسارت مغصوب عنه را جبران نمي كند چون يخ در آن زمان فاقد ماليت است لـذا  

غاصب بايد قيمت آخرين زمان ماليت داشتن يخ را بپردازد مثالً قيمـت يـخ در پـائيز. البتـه     

عني باالترين قيمت تصـور نكنـيم و   شايد به ذهن بيايد كه چرا آخرين قيمت را اعلي القيم ي

بگوئيم غاصب بايد قيمت يخ در مرداد ماه را بپردازد. تفاضل قيمت يخ در گرانترين زمـان و  

آخرين زمان ماليت داشتن(يعني تفاوت قيمت يخ در مرداد ماه و پائيز) از بـاب غصـب قابـل    

مغصوبه تلف شده،  مطالبه نيست بلكه از باب تسبيب قابل مطالبه است. در صورتي كه عين

 قيمي باشد غاصب بايد قيمت روز اداء (يوم االداء)را به مغصوب عنه بپردازد.

اگر بهاي مال تلف شده از زمان غصب تا زمان تلف تغيير كند معيار تقويم قيمت بهاي روز 

باشد، در صورتيكه مال مغصوب در محل غصب مثلي و در محل صدور حكم و پرداخت مي

شود و اگر مال در محل غصب قيمي و در محل تلف مثل مال داده مي تلف قيمي باشد،

 مثلي باشد غاصب مختار به رد مثل يا قيمت است.

رد بدل حيلوله در صورت تعذر رد عين مغصوبه: در صورتي كه عين مغصوبه تلف نشده باشد  §

بدهد. در  ولي رد آن به طور موقت متعذر شده باشد غاصب بايد بدل حيلوله به مغصوب عنه
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واقع بدل حيلوله مالي است حائل ميان عين مغصوبه اصلي و مالك(مغصوب عنـه). توضـيح   

اينكه اگر رد مال مغصوبه غيرممكن شده باشد در حكم تلف بوده و غاصب بايد بدل مـال را  

بدهد ولي اگر مانعي براي رد مال ايجاد شده باشد كه رفع آن مانع در ظرف زمـان متعـارفي   

ور است، غاصب بايد بدل حيلوله بدهد. بدل حيلوله در يد مغصـوب عنـه امانـت يـا     قابل تص

رهن و امثالهم نيست بلكه يد مغصوب عنه نسبت به بدل حيلوله يـد مالكانـه اسـت، يعنـي     

مالك آن مال مي شود ولي مالكيت بدل حيلوله متضمن يـك شـرط فاسـخ ضـمني اسـت.      

شود مالكيت مالك بر بدل حيلوله نيز منتفـي   يعني اگر مانع رد عين مغصوبه اصلي بر طرف

شده و غاصب بايد عين را به مغصوب عنه مسترد كند تبعاً مغصوب عنه نيز بايد بدل حيلوله 

را بازگرداند و در جريان اين رد و بدل، به هيچ وجه حـق حـبس وجـود نـدارد چـون رابطـه       

مـال را منـوط بـه رد مـال      غاصب و مغصوب عنه قراردادي نبوده و هيچكدام نمي تواند رد

طرف مقابل نمايد. اگر به طور تخصصي تر بخواهيم بحث كنيم در واقـع انحـالل مالكيـت    

بدل حيلوله معلق به رفع تعذر رد عين مغصوبه اصلي است. در اينجا انحـالل مالكيـت بـدل    

دهد يعني به محض رفـع تعـذر ردعـين مغصـوبه اصـلي،      حيلوله به نحو شرط نتيجه رخ مي

كيت بدل حيلوله نيز از بين مي رود. توجه كنيد ماهيت حقوقي هـداياي مصـرف نشـدني    مال

دوره نامزدي هم مالكيت با شرط فاسخ است، يعني كامالً شـبيه وضـعيت مالكيـت در بـدل     

حيلوله مي باشد به نحوي كه در دوره نامزدي، هدايا به موجب عقد هبه به مالكيت نامزد در 

علّق، عدم تحقق نكاح است در صورتي كه نامزدي منتج به نكـاح  مي آيد ولي انحالل هبه م

نشود مالكيت هداياي نامزدي هم منحل مي شود يعني مالكيت همراه با شرط فاسخ ضمني 

 است.  
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 315رد اجرت المثل منافع فائقه(مستوفات و غيرمستوفات) از آن جايي كـه بـر طبـق مـاده      §

ي ضامن هر نوع نقص يا عيب و يا تلـف  ق.م مسؤوليت غاصب مسؤوليت مطلق است لذا و

مال و منافع آن مي باشد بنابر اين اجرت المثل منافع مال را بايـد بپـردازد خـواه آن منـافع     

توسط غاصب استفاده شده يا نشده باشد. به عبارت بهتر اجرت المثل تمام منافعي كه از مال 

اده نشده)باشد، بايد از طرف تفويت شده چه مستوفات چه غير مستوفات(استفاده شده يا استف

 غاصب به مالك پرداخت شود. 

دارد: هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي ق.م مقرر مي 313ماده 

بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند، صاحب زمين يا درخت مي 

كه مصالح ذ قيمت تراضي كنند. در صورتيتواند قلع يا نزع آن را بخواهد ، مگر اينكه به اخ

به كار رفته در ساخت بناء ، تلف نشده باشد مي توان جدا كردن آن را از زمين مطالبه نمود 

ليكن اگر مصالح و لوازم به كار رفته، پس از جدا شدن از زمين قابليت استفاده نداشته باشند 

 تلف حكمي محسوب شده و غاصب بايد بدل آنها را بدهد.

دارد: عمل غاصب به هيچ وجه محترم نمي باشد. بنابراين اگر مثالً ق.م مقرر مي 314ماده 

غاصب خانه اي را كه غصب كرده مورد بازسازي قرار دهد و در اثر عمل وي قيمت عين 

مغصوبه افزوني يابد، به هيچ وجه مستحق اضافه قيمت نيست. ليكن اگر در اثر عمل او 

كه قابل جدا شدن باشد آن زيادتي به غاصب تعلق دارد و غاصب  زياتي در عين ايجاد شود

مي تواند آن را از مال مغصوبه جدا كند براي مثال اگر غاصب ماشيني را غصب كرده و 

سيستم صوتي مجزايي روي آن نصب كند سيستم صوتي چون عين زيادتي محسوب مي 

 شود از آن خود غاصب است.
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بسيار مشهور الزرع للزارع و لوكان غاصباً نيز اشاره نمود. اگر  البته در اينجا مي توان به مثال

شخصي روي زمين غصبي بذر متعلق به خود را بكارد محصول از آن خود زارع يعني غاصب 

زمين خواهد بود. اگر در نتيجه عمل غاصب تغييري در عين مغصوبه بوجود بيايد كه تغيير 

ل را نسبت به زماني كه غصب شده، ماهوي مال محسوب شود به طوري كه ماهيت ما

تغيير دهد، آن مال در حكم تلف بوده و لذا غاصب بايد بدل مال را به مغصوب عنه بدهد. 

مثل اينكه غاصب گندم غصب كند و به آرد تبديل كند و يا چرم غصب كند كفش توليد 

 نمايد.

 ق.م) 323تا  316تعاقب ايادي غاصبين متعدد(موارد 

يك شخص، چندين بار مورد غصب قرار بگيرد تكليف هر يك از غاصبين در مقابل اگر مال متعلق به 

مالك چه خواهد بود؟ فرض كنيد اتومبيل متعلق به علي توسط الف غصب شده سپس الف آن را به 

ب فروخته، ب آن را به ج و ج به د فروخته است. اوالً تمام معامالت فوق فضولي بوده و يد تمامي 

 ل علي يد ضماني و غاصبانه است اعم از اينكه عالم به فساد معامله باشند يا جاهل.متصرفين در مقاب

فرض فوق همان بحث ايادي متعاقبه مي باشد و اصوالً فرقي ندارد نحوه ترتب ايادي غاصبين متعدد 

برمال مغصوبه به چه نحوي باشد چه آن مال را مجدداً غصب كرده باشند يا مورد معامله قرار داده 

شند به هر حال همه آن ايادي در مقابل مالك مسؤوليت مطلق دارند و غاصب و يا در حكم غاصب با

 محسوب مي شوند.

ü سوال:در مثال فوق علي براي گرفتن عين اتومبيل به كدام غاصب حق رجوع دارد؟ 

باشد يا جواب: علي براي گرفتن عين اتومبيل به هر يك از غاصبين اعم از اينكه عين در يد او موجود 

خير حق مراجعه دارد.حال فرض كنيد عين اتومبيل در يد دال است اگر علي به دال مراجعه كند دال 

حق مراجعه به شخص ديگري را ندارد ولي اگر علي به غاصب ديگري كه عين در يد او نيست 
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ي از غاصبين مراجعه كند مثالً به سراغ ب برود ب يا مي تواند مستقيماً به د مراجعه كند و يا به يك

الحق خود مراجعه نمايد تا منتهي شود به كسي كه عين در يد او موجود است البته توجه نمائيد ب تا 

 زماني كه عين اتومبيل را بدست نياورده بايد به علي بدل حيلوله بدهد.

ü سوال: اگر عين اتومبيل در دست غاصب آخر يعني د تلف شده باشد علي براي گرفتن بدل به

 از غاصبين حق مراجعه دارد؟ كداميك

جواب: علي براي گرفتن بدل اتومبيل به هر يك از غاصبين حق مراجعه دارد اگر علي به د مراجعه 

كرد يعني غاصبي كه عين نزد او تلف شده، آن غاصب حق مراجعه به سايرين را ندارد اما اگر علي به 

تواند يا به دال و يا به يكي از الحقين خود يكي از غاصبين قبل از او مثالً به ب مراجعه كند، ب مي 

 مراجعه كند، به نحوي كه منتهي شود به غاصبي كه عين در يد او تلف شده است.

üسوال: علي براي گرفتن منافع اتومبيل به كداميك از غاصبين حق مراجعه دارد؟ 

ود و ما بعد خود جواب: نسبت به منافع مال مغصوب، هر يك غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خ

ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي  كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين 

 الحق خود بر آمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.

الف نه در مثال فوق سنگين ترين ذمه نسبت به منافع، ذمه الف و سبكترين ذمه، ذمه دال است. زيرا 

تنها نسبت به منافع زمان تصرف خود، بلكه نسبت به منافع زمان تصرف ما بعد خود هم ضامن است 

 ولي دالّ آخرين متصرف بوده و فقط نسبت به منافع زمان تصرف خودش ضامن مي باشد.

در صورتي كه مالك براي گرفتن عين، حق مراجعه خود را به يكي از غاصبين سلب نمود، فقط حق 

عه به وي را نخواهد داشت. ولي اگر مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت عين مراج

مغصوبه تلف شده، ابراء كند همه غاصبين بري مي شوند چون همه آن غاصبين مشغول الذمه براي 

دادن بدل هستند در واقع يك ذمه براي پرداخت بدل وجود دارد كه بين غاصبين پخش شده و اگر 
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يكي از آنها را بابت بدل ابراء كند، كالً ذمه از بين رفته و همه غاصبين بري مي شوند. اما راجع مالك 

به منفعت قضيه متفاوت است چون يك منفعت وجود ندارد و ذرات منافع در آنات زمان متدرج است 

تصرف  بنابر اين در ايادي متعاقبه چندين ذمه در خصوص منافع وجود دارد و هر ذمه متضمن زمان

 خودش والحقينش مي باشد.

بنابر اين وقتي مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به منافع فقط زمان تصرف او ابراء كند، ساير 

غاصبين بري نمي شوند و مالك حق رجوع به سايرين را دارد حتي مالك مي تواند به همان غاصبي 

ه كند منتهي فقط براي منافع الحقين. به كه ذمه او را نسبت به منافع زمان تصرفش ابراء كرده مراجع

عبارت بهتر آن غاصب فقط نسبت به منافع زمان تصرف خودش بري شده ولي ذمه او هنوز نسبت به 

منافع الحقين مشغول است بنابر اين مالك بابت الحقين حق رجوع به وي را دارد. ولي اگر مالك كالً 

ء كند، آن غاصب و الحقين او بري خواهند شد زيرا در ذمه يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابرا

ذمه او عالوه بر خودش الحقين وي نيز وجود دارد بنابر اين وقتي كالً ذمه او ابراء مي شود عالوه بر 

 خودش الحقينش هم بري مي شوند ولي سابقين بابت زمان تصرف خودشان مشغول الذمه اند.

 

 ق.م ) 327الي  323فروش مال مغصوبه (مواد  

ق.م خواهد بود  263الي  247اگر عين مغصوبه فروخته شود معامله مزبور فضولي و تابع احكام مواد 

ضمناً خريداري كه آن عين را قبض كند در صورت علم به فساد، غاصب و در صورت جهل در حكم 

 غاصب محسوب مي شود.

فرض كنيد مالك(مغصوب عنه) معامله فضولي را تنفيذ نكند، مشتري معامله فضولي مي تواند به بايع 

 فضولي يعني غاصب قبلي مراجعه كند  تا ثمن پرداخت شده را مسترد دارد توجه نمائيد در صورت رد

مسترد شود اگر معامله فضولي، نهايتاً ثمن بايد به خريدار فضولي اعم از اينكه عالم يا جاهل باشد 
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خريدار نسبت به فساد معامله جاهل باشد حق مراجعه به خسارت را نيز خواهد داشت يعني بر طبق 

 قاعده المغرور يرجع الي من غرّه خريدار جاهل به عنوان مغرور مي تواند براي اخذ خسارت به غار

و به ج فروخت، و در  غصب كرد 85يعني بايع فضولي مراجعه كند. پس اگر الف اتومبيل ب را سال 

در حالي كه اتومبيل تلف شده بود، ب معامله را رد نمود ب مي تواند قيمت يوم الرد اتومبيل  95سال 

را از ج بگيرد و پس از آن ج به الف بابت ثمن رجوع مي كند و اگر جاهل به فضولي بودن معامله باشد 

ارزش ثمن مي باشد كه به موجب رأي  حق گرفتن غرامت را نيز دارد. يكي از مصاديق غرامت كاهش

 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل دريافت مي باشد.  15/7/1393مورخ  733وحدت رويه شماره 

قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني بيع و ثمن كماكان  365ه موجب ماده بمتن راي: 

قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن،  391و  390ماند و حسب مواد  در مالكيت بايع و مشتري باقي مي

مبيع كال يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل 

مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده 

قانون  391آن، با توجه به اطالق عنوان غرامات در ماده  است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات

شعبه يازدهم  31/3/1389مورخ  360مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 

دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي د رحدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و 

 ردد.گ قانوني تشخيص مي

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه 270اين رأي طبق ماده 

  ست.ااالتباع  ها الزم در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه 1378

ق.م): هر كس مال غير را تلف كند صرف نظر اينكه مقصر باشد يا نه ،  238اتالف (ماده  .2

شد يا نه، ضامن جبران خسارت است. بنابر اين در اتالف ، تقصير تلف كننده عمد داشته با

هيچ نقشي ندارد و بنابر قاعده من اتلف مال الغير فهو ضامن، متلف مسؤول است. مسؤوليت 
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ق.م) بر مبناي نظريه تضمين حق توجيه مي شود يعني  328مدني در بحث اتالف (ماده 

اثبات تقصير وي نيست  و همين كه مال غير را تلف  براي مسؤول دانستن متلف نيازي به

كرد ضامن است در ضمن متلف مجالي هم براي اثبات بي تقصيري خود ندارد زيرا اثبات 

تقصير يا بي تقصيري نقشي در  مسؤوليت وي ندارد. البته توجه داشته باشيد در اتالف، 

شد يعني اگر عامل خارجي رابطه سببيت بين عمل متلف و ورود ضرر بايد وجود داشته با

 باعث تلف شود، متلف ضامن نيست چون عامل خارجي رابطه سببيت را قطع مي نمايد.

ق.م): هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر  331تسبيب (ماده  .3

 سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص قيمت برآيد.

ير توجيه مي شود توضيح اينكه تقصير ركن اصلي تسبيب تسبيب بر مبناي نظريه تقص

است. در صورتي كه سبب مقصر باشد مسؤول جبران خسارت است بنابر اين اگر زيان ديده 

 بخواهد از باب تسبيب، جبران خسارت را مطالبه كند بايد تقصير سبب را ثابت كند.

نكه سبب اقوي از مباشر در اجتماع سبب و مباشر تلف، اصوالً مباشر ضامن است مگر آ

 باشد.

در تداخل اسباب براي اينكه ببينيم كدام سبب ضامن است بايد قائل به تفكيك شويم اگر 

همه اسباب در ورود ضرر، داراي اثر مساوي و يكسان باشند، مسؤوليت آنها به صورت 

ن مشترك و مساوي خواهد بود يعني هر يك از اسباب به طور مساوي با بقيه ضامن جبرا

خسارت مي باشد. اما اگر در تداخل اسباب، تأثير اسباب در ورود ضرر متفاوت باشد، سبب 

 مقدم در تأثير ضامن جبران خسارت خواهد بود.

 تفاوت هاي اتالف و تسبيب:
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اتالف عبارتست از تلف كردن مستقيم و بي واسطه مال در حالي كه تسبيب تلف كردن  .1

 .غير مستقيم و با واسطه مال مي باشد

در اتالف تقصير نقشي ندارد و متلف اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد مسؤول است در  .2

حالي كه در تسبيب تقصير ركن مسؤوليت است يعني تا تقصير سبب ثابت نگردد ضامن 

 محسوب نمي شود.

اتالف موجبه است يعني براي اتالف بايد عمل مثبت صورت بگيرد ترك عمل موجب  .3

تسبيب ممكن است موجبه يا سالبه باشد يعني هم عمل مثبت و هم اتالف نمي شود ولي 

 عمل منفي ممكن است باعث تسبيب شود.

ق.م): هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه براي  336استيفاء (ماده   .4

آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل 

 بود. خود خواهد 

ü سوال: اگر شخصي بر حسب مطالبه و اذن ديگري اقدامي براي او انجام دهد عامل در چه فرضي

 مي تواند از آمر مطالبه اجرت نمايد؟

جواب: ابتدا بايد ببينيم كه عرفاً براي آن عمل اجرتي در نظر گرفته مي شود يا خير؟ اگر عرفاً اجرتي 

مطالبه اجرت عمل خويش مي باشد، اما اگر در عرف اجرتي براي آنها عمل منظور شود عامل مستحق 

براي اين عمل در نظر نگرفته باشد بايد ببينيم كه آيا عامل به خود وعده اجرت داده است يا خير؟ 

يعني اگر عامل عادتاً مهياي آن عمل شده باشد وي مستحق دريافت اجرت خواهد بود در غير 

 متصور شد.اينصورت نمي توان اجرت براي عمل او 

البته در تمام اين حاالت اگر عامل قصد تبرع داشته باشد بحث اجرت منتفي است. براي مثال فرض 

كنيد شخصي سرچهارراه خود را مهيا براي پاك كردن شيشه ماشين ها نموده است. عمل او عرفاً 
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از آنجاكه آن  داراي اجرت نمي باشد چون همه اتومبيل ها عرفاً مجهز به شيشه پاك كن هستند. اما

شخص خود را عادتاً مهياي آن عمل نموده است و به خود وعده گرفتن اجرت داده است اگر شخص 

از او مطالبه تميز كردن شيشه اتومبيل خود را نمايد در اين فرض عامل مستحق اجرت المثل عمل 

 خود مي باشد.

آمر عمل مشروع و مباح باشد. الزام به پرداخت اجرت المثل ويژه فرضي است كه عمل مورد تقاضاي 

ي وي نبوده و ق.م چنانچه زوجه كارهايي كه را شرعاً به عهده 336ي الحاقي م به موجب تبصره

عرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه 

 فته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گر

 نكته قابل تأمل در تبصره فوق:

ق.م اصل بر عدم تبرع است و عدم تبرع نيازي به اثبات ندارد بلكه اين  265با اينكه وفق صدر ماده 

تبرع است كه بايد ثابت شود، ولي سياق تقنين در تبصره مذكور بر اين است كه گويي زوجه در انجام 

متبرع فرض شده به نحوي كه در تبصره ذكر شده(... و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد ...)  عمل

 265بنابر اين اگر زوجه قصد عدم تبرع داشته باشد بايد قصد خود را ثابت نمايد و اين خالف ماده 

 ق.م است.

است از اينكه مطالبه آمر  برخي از نويسندگان استيفاء را نوعي شبه عقد دانسته اند دليل اين امر عبارت

از عامل شبيه رابطه قراردادي بين ايشان مي باشد در حاليكه مي دانيم هيچ رابطه قراردادي بين آمر و 

عامل ايجاد نمي شود زيرا ايجاب و قبولي بين ايشان رد و بدل نشده و آنچه كه مبناي الزام قانوني 

نجام عمل مي باشد اين در حاليست كه مي آمر به پرداخت اجرت را تشكيل مي دهد اذن وي به ا

دانيم اذن ايجاب محسوب نمي شود، بنابر اين رابطه آمر و عامل رابطه قانوني بوده و آمر به موجب 

 الزامات خارج از قرارداد موظف به پرداخت اجرت المثل عمل عامل خواهد بود.
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تيفاء تغيير مي كند، اگر استيفا از اي است كه به موجب بود يا نبود آن نوع اسمؤلفه و ويژگي» اذن«

عمل يا مال غير با اذن باشد استيفا مشروع بوده و استفاده كننده بايد اجرت المثل منافع مستوفات را 

بپردازد، اما اگر استيفا از عمل و مال غير بدون اذن او صورت گيرد، استيفا نامشروع بوده و استفاده 

را بپردازد(اعم از مستوفات و غيرمستوفات) تحقق استيفاي كننده بايد اجرت المثل منافع فائته 

نامشروع يا همان دارا شدن بالجهت كه در اصطالح شرعي اكل مال ناميده مي شود مشروط به سه 

 شرط است:

 الف)افزايش داراي يك طرف

 ب)كاهش دارايي طرف ديگر

 ج)تملك بدون سبب مشروع

الجهت هستند و شرط سوم شرط حقوقي داراشدن شرط اولي شرايط مادي داراشدن ب 2توجه كنيد 

 بالجهت مي باشد.

ق.م اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي دانست آن دين را  302ايفاي ناروا: بنابر م  .5

تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد كند. شرط تحقق 

اگر كسي پولي را به عنوان قرض يا امانت به  ايفاي ناروا تسليم مالي به عنوان ايفا است و

ديگري بدهد استرداد آن تحت عنوان ايفاي ناروا ممكن نيست زيرا در اين فروض تسليم 

مال به عنوان ايفا صورت نگرفته بلكه به عنوان قرض و يا امانت بوده است. در فرضي كه 

گري مي پردازد، مورد پرداخت كننده مديون است ولي دين را به جاي طلبكار به شخص دي

از موارد ايفاي ناروا است. همچنين جايي كه دريافت كننده طلبكار است و شخص غير از 

 مديون آن را مي پردازد ايفاي ناروا محقق مي شود.
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به محض تحقق ايفاي ناروا گيرنده مال ملزم است مال را به صاحبش برگرداند و بنابر ماده 

غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن ق.م كسي كه مالي را به من  303

 است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.

ق.م اگر شخصي كه مالي را من غير حق دريافت كرده آن را بفروشد معامله  304وفق ماده 

ه مزبور فضولي محسوب مي شود. نكته قابل توجه اين است كه در تمام موارد فوق بنابر ماد

ق.م مخارج الزم براي نگهداري مال بر عهده صاحب مال است مگر در صورت علم  305

متصرف به عدم استحقاق خود. به عبارت بهتر اگر كسي مالي را من غير حق دريافت كند 

 فرض براي او قابل تصور است: 2

عالم به عدم استحقاق خود باشد: اگر متصرف عالم به عدم استحقاق خود باشد  ·

 قاعده اقدام حق مطالبه هزينه هاي نگاهداري مال را ندارد.بنابر 

جاهل به عدم استحقاق خود باشد: اگر جاهل به عدم استحقاق خود باشد،  ·

 مستحق دريافت هزينه هاي نگهداري مال خواهد بود.

اي انجام دهد معامله فضولي محسوب در هر حال اگر متصرف نسبت به مال مزبور معامله

 كه عالم به عدم استحقاق خود باشد يا جاهل.شده اعم از اين

اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون  ق.م): 306اداره فضولي مال غير (ماده  .6

اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد، در 

در دخالت موجب ضرر نبوده است حق  صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير

مطالبه مخارج را نخواهد داشت، ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب 

 مال باشد، دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن الزم بوده است.
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صوب شده باشند و توجه كنيد اگر براي اداره مال مورد شركت (شركت مدني) چند مدير من

اختيارات آنها به صورت اجتماعي باشد اگر يكي از مديران به تنهايي و بدون اذن سايرين اقدام 

اداره فضولي مال غير خواهد بود اعم از اينكه به اداره مال الشركه نمايد، عمل او از مصاديق 

گر عدم دخالت مدير امكان تحصيل اذن از ساير مديران وجود داشته يا خير. بنابر اين حتي ا

موجب تضييع مال مي شده، اداره وي اداره فضولي محسوب مي شود چون منظور از فضولي 

بودن نداشتن اذن است و مديري كه به همراه ساير مديران مي بايست به صورت اجتماعي مال 

بتواند ثابت را اداره كند، به تنهايي مأذون نبوده و اداره توسط او به تنهايي، فضولي است ولي اگر 

كند كه تحصيل اذن از ساير مديران مقدور نبوده و يا باعث تأخير مي شده به نحوي كه عدم 

دخالت او در اداره مال و يا تأخير در اداره موجب از بين رفتن و ضرر مال مي شده، مستحق 

عث دريافت مخارجي كه در حد متعارف كرده، خواهد بود ولي به هيچ وجه اثبات اين موارد با

از عمل وي نخواهد بود. براي تحقق عنوان اداره فضولي مال  "فضولي  "تغيير و يا حذف عنوان

 شرط توأمان نياز داريم: 2غير به 

 دخالت فضولي و بدون اذن از جانب مالك ·

قصد احسان اداره كننده، يعني وي بايد قصد كمك به مالك را داشته باشد. در غير  ·

 ستيالء نامشروع خواهد بود.اينصورت عمل عامل تابع بحث ا

اداره فضولي مال غيرعنوان مطلقي است كه هم روي اموال اشخاص حقيقي و هم روي اموال 

اشخاص حقوقي محقق مي شود. ممكن است اداره فضولي مال غير بواسطه اشتباه انجام پذيرد 

مثالً اداره كننده گمان مي كرده كه وكيل مالك است در حالي كه براي اداره مال اذني نداشته و 

داره كننده تصور مي كرده مال علي را اداره مي كرده در حالي كه واقعاً آن مال متعلق يا مثالً ا



 بايسته هاي حقوق مدني 

 

 

به امير بوده است. در اين فروض اشتباه تأثيري در اداره فضولي مال غير نداشته لذا نهاد مزبور 

 محقق مي شود.

مزبور از آن غير نكته: اگر اداره كننده تصور كند كه مال خود را اداره مي كند ولي در واقع مال 

است در اينجا اشتباه باعث مي شود عنوان اداره فضولي مال غير تحقق نيابد بلكه امر مزبور تابع 

ق.م فقط ناظر به  306استيفاء بدون جهت مي باشد. توجه داشته باشيد اداره فضولي در ماده 

د نيز بكار مي رود اموال و امور مالي نيست بلكه در خصوص جان، شرافت و روابط خانوادگي افرا

مثالً اگر پزشكي دست به مداواي بيماري كه بيهوش است بزند و از اين حيث متحمل هزينه 

هايي شود، بيمار پس رفع بيهوشي به استناد اينكه به پزشك براي معالجه اذن نداده، نمي تواند 

ي زد ممكن از تحمل بار هزينه ها شانه خالي كند چون اگر پزشك دست به مداوا و جراحي نم

بود بيمار اصالً به هوش نيايد. به عبارت بهتر اگر پزشك منتظر تحصيل اذن مي ماند امكان 

 مرگ بيمار يا ورود صدمه جدي به او وجود داشت.

مدير فضولي در برابر مالك متعهد است حساب دوران تصدي را بپردازد و از هرگونه تعدي و 

اعمال حقوقي كه مدير به نام خود با اشخاص ثالث  تفريط در مال دوري نمايد. ضمناً در مورد

انجام مي دهد، مدير شخصاً نسبت به تعهدات ناشي از آن در برابر اشخاص ثالث مسؤوالست 

هرچند ثابت شود به  حساب مالك منظور گرديده است چون در اين فرض مدير به نام خود با 

قي را به نام مالك منعقد كند مدير در اشخاص ثالث وارد معامله شده است. اگر مدير اعمال حقو

اجراي آن مسووليتي ندارد و بايد ديد مالك آن اعمال را تنفيذ يا رد مي كند اگر تنفيذ نمود خود 

مالك در برابر اشخاص ثالث مسؤوالست چون آن معامالت به نام مالك بسته شده است. مالك 

د ضرورت و متعارف صرف كرده را متعهد است مخارج ضروري كه مدير براي اداره كردن در ح

بپردازد و اگر مدير فضولي براي اداره، از خدمات مدير حرفه اي ديگري هم بهره مند شده باشد 
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مالك بايد اجرت مدير حرفه اي را بپردازد. در مورد قراردادهايي كه مدير به نام خود با اشخاص 

 اشت.ثالث منعقد كرده، مالك مسؤوليتي در برابر ثالث نخواهد د
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