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 ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسالمی و حقوق مدنی ایران
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 چکیده

در این که ).  قانون مدنی٣٠٨ماده ( نغصب یعنی استیال بر حق دیگری به نحو عدوا
ول ؤغاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مس

 تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان ، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران،است
برخی، . نظر وجود دارد  مال مغصوب، در منابع فقهی اختالفغاصب نسبت به منافع 

که این منافع، متصل یا   اعم از این؛دانندفع مال مغصوب نمیصب را ضامن مناغا
بعضی از .  نه متصل؛دانندغاصب را ضامن منافع منفصل می ،برخی دیگر. منفصل باشد

در مورد مبنای ضمان . دانندضامن منافع منفصل یا متصل مال میفقها نیز غاصب را 
دانند، اختالف عقیده ن میکه غاصب را ضامغاصب نسبت به منافع نیز، بین فقهایی 

 منافع مال مغصوب در فقه اسالمیدر این تحقیق، ضمان غاصب نسبت به . وجود دارد
. شود بررسی می،و حقوق مدنی ایران و مبنای این ضمان) ل سنت و فقه امامیهاه(

ل  ضامن منافع متصل و منفصاساس قواعد ضمان ید و اتالف،خواهیم دید که غاصب بر
 .باشدمال می

 

 .  ضمانـ  منفعتـ  مالـ غصب هاکلید واژه
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 لنگـرودي، جعفـري (  ماننـد منفعـت عـین مـستاجره    ؛نفع عین امـوال را منفعـت گوینـد       

، لـیکن در مـورد    اسـت غاصب همواره ضامن تلف، نقص یا عیب مال مغـصوبه           ). ٥/٣٥٢٠
 و مـسائل مختلـف و   االتؤسـ . دضمان او نسبت به منافع، بحث و اختالف نظر وجـود دار       

نظري و هـم از لحـاظ     مهمي در این زمینه قابل طرح است که پاسخ به آنها هم از لحاظ               
 غاصب ضامن منافع مـال مغـصوبه اسـت؟          از جمله اینکه آیا اساساً     ؛باشدعملي، مفید مي  

                                                                                                                        
 :hamid.abhary@gmail.com Email              ٠١١٢ـ٥٣٤٢١٠٢:  فاکسـ٠١١٢ـ٥٢٤٤٦٠٨: تلفن:  نویسندۀ مسئول  *.



 ١٣٨٩مستان                   مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و ز  ١٢

 

 در صورت مثبت بودن پاسخ، این ضمان ناظر بـه منـافع متـصل اسـت یـا منفـصل؟ آیـا                  
اوست؟ در ی عهدهرط ضامن منافع مستوفات است یا منافع غیر مستوفات نیز ب          غاصب فق 

االت، مباحث جالب و مفیـدي در منـابع فقهـي مطـرح گردیـده کـه در                ؤپاسخ به این س   
 .باشد قابل استفاده مي،حقوق مدني ایران

 بـه تفکیـک در   ،در این تحقیق، موضوع ضمان غاصب نسبت به منافع مـال مغـصوب           
 .شود بررسی و تبیین می،و حقوق مدنی ایران) اهل سنت، فقه امامیه( فقه اسالمی

 
 ضمان منافع در فقه اسالمي: مبحث اول

 .گردد ظرات موجود، در دو گفتار بیان می با توجه به اختالف ن،مطالب مربوط به این مبحث
 

 ضمان منافع در فقه اهل سنت : گفتار اول
 :اند ع بر دو دسته در مورد ضمان مناف،فقهای مذاهب اربعه

یـد  ی ن گروه که به صراحت غـصب را ازالـه        ای. ل به عدم ضمان منافع هستند     ئگروهي قا 
بوسـتان و  ی زوائد که منافع منفصل ماننـد ثمـره  دانند، بین  مالک، با اثبات ید مبطله می 

آنها معتقدند که در . گذارند  و منافع متصل و سایر منافع فرق می      استولد حیوان و غیره     
عنوان امانت هستند و در صـورتی       هورد منافع منفصل، چنین منافعی در دست غاصب ب        م

 آن منـافع را مطالبـه کنـد ولـی غاصـب      ،که با تعدی و تفریط تلف شود و یا اینکه مالک        
ولی در مورد منافع  متـصل  .  فقط در این صورت است که غاصب ضامن است  ،امتناع کند 

 چـه ایـن   ، غیر یا سوار شدن بـر چهارپـای دیگـری        یو سایر منافع مانند سکنی در خانه      
  ابوحنیفـه و .منافع مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائـل بـه عـدم  ضـمان هـستند           

 طحـاوي،  ،٤/١٩مرغیناني،  ( یوسف و سایر فقهای این مذهب قائل به نظر فوق هستند          واب
 این گـروه،    شود که   مالحظه می ). ٢٧٣، ربحامي،   ٣/١٤٦، سمرقندي،   ٧/١٥١، کاساني،   ٣٠

دانند و این به معنی عـدم ضـمان    در منافع منفصل نیز غاصب را در مورد منافع امین می 
 قـانونی   یـا ، زیرا امانـت ؛مل استأعنوان امین، محل ت  هتلقی غاصب ب  . استمنافع منفصل   

 شـده اسـت نـه      حال آنکه غاصب نه به حکم قانون، امین تلقـی          ؛یا مالکانه است  ) شرعی(
 . شناسدین میمالک، او را ام

 اند کـه ایـن   هکرد استثنائاتی بر عدم ضمان منافع وارد     ،خرین این مذهب  از متأ برخی  
 منافع اموال یتیم    ؛برداری و سوددهی هستند    منافعی که مورد بهره   : عبارتند از استثنائات  

 ولی در سایر مـوارد بـاز      ؛ غاصب این سه مورد ضامن منافع خواهد بود        ؛و منافع مال وقف   
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 ). ٢٠٤ابن نجیم، ( عده، عدم ضمان استهم قا
 : سه مورد است،اند دالیلي که فقهاي حنفي براي اثبات ادعاي خود آورده

  غاصـب حاصـل شـده و تـصرف را    ی در تصرف و سـیطره ،اول ـ اینکه منافع مغصوب 
 .یست ضامن مملوك خود ن، انسان،دانند؛ بنابراین دلیل مالکیت مي

 در ؛ مضمون و عوض آن، مماثلت وجـود داشـته باشـد    باید بین مال،دوم ـ در ضمان 
 زیـرا منـافع،   ؛المثل، همچون درهم و دینار مماثلت نیـست        حالی که میان منافع و اجرت     

 ).٤/٥٩٩ مرغیناني،( عرض و مال، جوهر است
 داننـد و  مـي » الخراج بالـضمان « دلیل عدم ضمان منافع را حدیث نبوي  ،ـ برخی  سوم

  و در قبال ضمان نسبت بـه عـین، منـافع زمـان       یستمنافع ن  ضامن   ،معتقدند که غاصب  
خراج «یعني » الخراج بالضّمان «مستند آنها حکم حدیث نبوي      . گیرد  تصرف به او تعلق مي    
بوده و بر این عقیده اند که بـین ضـمان عـین و مالکیـت غاصـب         » در مقابل ضمان است   

دیگر، منافع مال مـضمون،  عبارت  ه  ب). ١/٧ سرخسی،( نسبت به منافع مالزمه وجود دارد     
 .متعلق به کسي است که ضامن آن است

توان ضمان یـا عـدم ضـمان منـافع را      نمی،رسد که از حدیث الخراج بالضمان به نظر می  
  بـن ةحـدیث مـذکور از نظـر سـند ضـعیف اسـت و راوی آن سـمر            :  زیرا اوالً  ؛استنباط کرد 

داللت حـدیث بـر نفـی    : ثانیاً.  محل تردید است،جندب است و جبران ضعف با عمل مشهور      
 معنـی حـدیث، آن را از قابلیـت          ی مردود است و تعداد احتمـاالت دربـاره        ،ضمان در منافع  

 ممکن است به معنی خراج و مقاسمه یا بـه معنـای اراضـی    ،خراج. استناد ساقط کرده است   
یـر او  وانگهی، با عنایـت بـه آنچـه کـه از ابوحنیفـه و غ     ). ٢٣٨عمید زنجانی، ( خراجیه باشد 
شود که این قاعـده نـزد آنهـا حتـي در مـوارد غـصب و بیـع فاسـد                       ظاهر مي  ،حکایت شده 
 ).١٨١ مکارم شیرازي،( اند والد تصریح کرده  همانگونه که در قضیه ابي؛عمومیت دارد

روزي به مقصد قصر بني هبیـره، قـاطري   «: والد به اسناد صحیح نقل شده است     از ابي 
ه کردم و به دنبـال یکـي از بـدهکاران خـود از شـهر خـارج            کرای ،را براي رفت و برگشت    

ن بدهکار به سوی نیل رفته است،    آ وقتي نزدیک پل کوفه رسیدم خبردار شدم که          ؛شدم
سـوی بغـداد   انجا رسیدم، با خبر شدم که وی بـه  سوی نیل به دنبال او رفته، وقتی بد  ه  ب

 فراغـت از بررسـی حـسابهای        به دنبال او رفـتم و او را یـافتم و پـس از              . است سفر کرده 
 این در حالی بود که رفت و برگشت من در مجموع ایـن  ؛سوی کوفه بازگشتم  ابین به فیم

سپس به سوی صاحب قـاطر رفـتم و او را از جریـان بـا        . طول انجامید ه  سفر پانزده روز ب   
ضـی   را،دم و خواستم که از او حاللیت بطلبم و او را از کاری که انجام داده بـودم           کرخبر  
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سپس به داوری و حکمیـت     .  اما او از قبول آنها امتناع کرد       ؛ لذا به او پانزده درهم دادم      ؛مکن
حنیفـه رو بـه   ابو. یمکـرد  وی را از داسـتان مطلـع   .میابوحنیفه تراضی کردیم و نـزد او رفتـ    

 یکرایـه  مـن : خـواهی؟ صـاحب حیـوان گفـت     از این مرد چه می: صاحب قاطر کرد و گفت  
 .است )دهکرحبس ( او آن را پانزده روز در اختیار خود داشته ؛ارمحیوانم را خواست

 زیـرا ایـن مـرد حیـوان را     ؛دانـم  من تو را محق به دریافت چیزی نمی: ابوحنیفه گفت 
 . اسـت  اما به نیل و بغداد رفته و برگـشته ،برای رفتن به قصر بنی هبیره از تو کرایه کرده     

گردد و وقتی     و کرایه ساقط می    استان   ضامن قیمت حیو   ،پس چون از حدود خارج شده     
 ی کرایه بر ذمـه ،ای  که حیوان را سالم به صاحبش برگردانده و تو نیز آن را دریافت کرده             

 از نـزد ابوحنیفـه خـارج شـدیم و صـاحب حیـوان کلمـه اسـترجاع را            . گردد  او ثابت نمی  
  در همـان ؛طلبیـدم و چیـزی بـدو دادم و از او حاللیـت       به حال او ترحم کردم       ؛گفت  می

 دمکـر  با خبر ،ی قضایی که ابوحنیفه داده بود     أرا از ر  ) ع(سال به حج رفتم و امام صادق        
 ی و نظر شما چیست؟أاز حضرت سوال کردم ر و

بغداد  از کوفه به نیل و از نیل به را حیوان  ی مثل کرایه   که ه توست ذمّ بر: حضرت فرمود 
در طول ایـن پـانزده   (فدایت شوم : ضرت گفتمبه ح...  به او پرداخت کنی  ،و از بغداد به کوفه    

 آیا ایـن مخـارج را   ؛مقداري مخارج برای علوفه حیوان صرف شد که من پرداخت کردم    ) روز
 ».زیـرا تـو غاصـب بـودی     ؛نـه : م؟ حضرت فرمودکن به حساب صاحب حیوان منظور  متوان  می

 است که اگر غاصب  آن،شوداستنباط می) ع( ی و نظر امام صادق    أ آنچه از ر   )١١٠ انصاري،(
 چـون   ؛ها قابل مطالبـه نیـست      این هزینه  ،ای کرده باشد  داری مال مغصوب، هزینه   برای نگه 
ال مطروحه و ؤعبارت دیگر، س  ه  ب ؛ها، از مال استفاده کرده است      در عوض این هزینه    ،غاصب

های متقبله برای نگهداری مال مغصوب بوده اسـت و نـه راجـع بـه     ی امام راجع به هزینه    أر
های مربـوط بـه نگهـداری مـال و     بدیهی است که بین هزینه    . ضمان غاصب نسبت به منافع    
 . تفاوت وجود دارد و نباید این دو مقوله را یکی دانست،مسئولیت نسبت به منافع مال

 قائـل بـه    ، شامل فقهای مذاهب شـافعی و حنبلـی        ،گروهی دیگر از فقهای اهل سنت     
 خصوص منافع متصل، معتقد به عدم ضمان         ولي در  ؛ضمان منفصل مال مغصوب هستند    

 اکثـر   )٥/١٦٨ ، رملـي،  ٤/٢٧، صـنهاجي،    ٢/٣١٦قرطبـي،    : ـنکـ ( چنین منافعی هـستند   
فقهاي مالکي، قائل به ضمان منافع مستوفات بوده و در مورد منافع غیرمـستوفات، قائـل        

 .)٥/٢٨٥، طرابلسي المغربي، ٤٤٨، دسوقي ،٩٢دردیر،  : ـنک( ندهستبه عدم ضمان 
 

 ضمان منافع در فقه امامیه: گفتار دوم
  سپس مبنای ؛)بند اول( شود بیان می،ابتدا ضمان غاصب نسبت به منافع      در این مبحث،  

 ).بند دوم( شودضمان منافع بررسی می
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 ضمان غاصب نسبت به منافع: بند اول
ـ ، معتقدند که استیالء بر مال غیر، موجب ضمان متـصرف ،برخي از فقهاي امامیه    سبت بـه   ن

 مطـابق  ،فقهاي امامیـه  ). ٢٣ ابن حمزه،  : ـنک( شود  عین مال و منافع آن در زمان تصرف مي        
بـه  . داننـد  مـي   مـضمون ، ابي والد، منافع را به هر حال       ی جمله صحیحه  ازاحادیث و اخبار،    
 خـواه   ؛ ضامن اسـت   ، شخص متصرف  ،تردید   در مورد منافع مستوفات، بي     ،نظر فقهاي امامیه  

 مانند مورد مقبوض به عقد فاسـد؛ ولـي در           ؛و خواه غیرعدواني  ) غصب( ي باشد تصرف عدوان 
ولـي  ) ١٠٤ ،انـصاري  : ـنکـ (  معتقد به ضـمان نیـستند      ،منافع غیرمستوفات، گروهي از فقها    

 اسـتیالي بـر منـافع را بـه طـور کلـي ماننـد سـلطه بـر اعیـان           ، فقهاي امامیه  ،مشهوربر  بنا
 ضـامن منـافع   ،یابـد و غاصـب   ر این زمینه نیز تحقق ميدانند و اعتقاد دارند که غصب د     مي

منـافع،  ). ٣٦٧ ،، نراقـي  ٢/٢٤١ ،، عـاملي  ٢/٣٧٨ ، حلی : ـنک( استمستوفات و غیرمستوفات    
 و در نتیجـه قابـل غـصب     دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیـان ،از نظر عرف  
 ).٢٤٠عمید زنجانی، ( کندال این حقیقت را به وضوح ثابت میعقی است و سیره

از مـستوفات و     مستند اصلی فقهاي مـشهور امامیـه نـسبت بـه ضـمان منـافع، اعـمّ                
:اسـت؛ زیـرا اوال    » الیـد   علي «یغیرمستوفات، عموم قاعده    عمومـاً مـال محـسوب    ، منـافع ً

 ي موصـولي در حـدیث  »مـا «توانند مـشمول مفـاد کلمـه      مستقالً مي ،شوند و بنابراین    مي
گیرنـد   منافع به تبع عین، تحت سلطه و استیالي متصرف قرار مي: ثانیاً. ندباش» الید   علي«

 خواه استیفا شـده یـا    ؛ متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند       یو بنابراین در عهده   
 .)٢/٣٦٧ ،محقق داماد( نشده باشند

 را بر الید  علي ی شمول قاعده   و مشهور را مورد انتقاد قرار داده     ی   نظریه ،شیخ انصاري 
 ایشان نسبت به این که منـافع از مـصادیق مـال اسـت، تردیـد               . داند   مخدوش مي  ،منافع
حـصول منفعـت در     «: گویند  مي» اخذت «ی اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه        ؛نداشته

 آنچـه اخـذ   ،به نظـر ایـشان  » .نیست» اخذ«ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق  
 ).١٠٤انصاري، ( وفات، مأخوذ نشده استشده، عین است و منافع غیرمست

  گفته شده است که مـراد از اخـذ، همـان سـلطه و اسـتیالء               ،در پاسخ به ایراد مذکور    
  از طریق سلطه بر عین، ممکن اسـت و صـدق عرفـي         ،است و این مفهوم نسبت به منافع      

 شـود و لـذا چنانچـه ضـمان منـافع را        سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق مـي          
توجـه   اگر با ،به نظر ایشان. بدانیم، با اشکالي مواجه نخواهیم شد» ید «یتند به قاعده مس

الید بـر منـافع و اسـتقرار ضـمان یـد بـر شـخص                  عليی  به استدالل شیخ، شمول قاعده    
 بدون مستند نخواهـد بـود؛ زیـرا    ، ضمان منافعی باز هم نظریه،متصرف قابل تردید باشد   
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اتـالف  ی  اعده مستند به ق   ،ل شخص متصرف است و بنابراین     تفویت منافع، مستند به عم    
 توانـد مـستند   احترام نیـز مـي   ی   خواهد بود و عالوه بر آن، قاعده        قابل مطالبه  ،و تسبیب 

 ).٢/٧١محقق داماد،  : ـنک( ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد
 ،بر نظر ایشان  با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه              

افع غیرمستوفات را اخـذ و غـصب         من ، زیرا در غصب منافع، غاصب     ،رسدوارد به نظر نمی   
کند که با ضمان غاصب نسبت بـه عـین، مـسئولیت او     او عین مال را غصب می    ؛کندنمی

 .یابداتالف منافع مستوفات نیز تحقق مینسبت به 
به معنی » ید«کنند که  استدالل مي ،برخي از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع

 ، تنها نسبت به اشیایی که در عـالم خـارج موجـود هـستند    ،استیال و سیطره است و این امر 
 امری است که وجود خـارجی نداشـته و تـدریجاً و بـا     ، در حالی که منفعت؛گردد  محقق می 

گردد، نسبت  میآید و اگر هم قبول کنیم استیالء برآن محقق            وجود می ه  انهدام جزء قبلی ب   
به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطالق ید بر منافعی که تحقق                

شود که این     مالحظه می  ).٢/٥٧٨ ،نراقي(  ناصحیح است  ،نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد      
 .اند پذیرفته فقیه نیز، ید بر منافع به فعلیت رسیده را به طور ضمنی

: کنند نظر قبلی استدالل می اینان در ردّ؛دانند منافع را قابل غصب مي    ،برخي از فقها  
ید را به معنی استیالیی که یک نوع رابطه و نـسبت و اضـافه بـین             ) احمد نراقي (ایشان  «

  تلقی کرده و معتقدند کـه چـون هـر اضـافه، نیـاز بـه              ،باشد  مستولی و مستولی علیه می    
مستولی کـه متـصرف    باشد، در تصرف بر منافع،مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود    

 اما منفعت که یک امـر معـدوم و طـرف دیگـر              ؛باشد   موجود می  ،و یک طرف اضافه است    
در » یـد «دهد و اسـتیالء   رخ نمی» ید«موجود نیست؛ بنابراین  ) مستولی علیه (اضافه است   

 در جـواب ایـن    در حالی کـه،   . یابد   تحقق نمی  ،مورد منافع که امر معدوم و غیر موجودند       
در .  دانـست ، مقولیـه یرا نبایـد اضـافه  » اضـافه یـد  «باید گفت کـه  ) مرحوم نراقي(لف  ؤم

 بـین پـدر و  ی  همچـون رابطـه  ؛بایست دو طرف موجود باشـند       ناچار می  ، مقولیه یاضافه
 ایـن فقهـا بـه    ،بنـابراین » . اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانـست  ]امّا[ فرزند

 خواه ؛اند  رأی داده،نسبت به هر آنچه که تحت استیالء شخص است      » ید«ی  قاعدهجریان  
برخـی  ). ٢٦٧ــ ١/٢٦٦ ،موسوي خمیني( از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق یا غیر آنها        

 بـرای ایـن   ،از فقها، منافع غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آنرا تعیین عـوض      
عمیـد  ( داننـد ه و از این رو، غاصب را ضـامن ایـن منـافع مـی           منافع در عقد اجاره دانست    

 ).٢٤٠زنجانی، 
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آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مـستوفات، کمتـر         برمی ،از آنچه گفته شد   
 لیکن در مورد منافع ؛باشندنافع، مالیت داشته و قابل اخذ می زیرا این م؛تردیدی وجود دارد

گیرد، همگـام  نمی بر این منافع توسط غاصب صورت و سلطه   غیر مستوفات، از آنجا که اخذ       
اگر بخواهیم قائل بـه   البته.  باید قائل به عدم ضمان نسبت به این منافع بود         ،با شیخ انصاری  

الیـد وجاهـت نخواهـد     علـی ی ین منافع باشیم، اسـتناد بـه قاعـده   ضمان غاصب نسبت به ا 
 . غاصب را ضامن این منافع قلمداد کرداتالف، بتوانی  لیکن شاید بر اساس قاعده؛داشت

 
 مبانی ضمان منافع: بند دوم

 اند که بـه صـورت   مختلفی استناد کردهی برای اثبات ضمان منافع، به ادله،فقهای امامیه 
 :شودمختصر بیان می

 الید  عليیـ قاعده١
 ید در صورتي که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب           

  ایـن مـدرك و مـستند روایـي   ). ٤/٤٨ ،موسوی بجنوردی( مال باشد، موجب ضمان است    
عَلَـي الیَـدِ مـا اَخَـذَت     «: فرمایـد  است که مي  ) ص( قاعده، حدیث مشهوري از رسول اکرم     

 ،بیهقـی ( ».بر دست است آنچه را گرفته تا وقتي کـه آن را ادا کننـد             «:یعني» حَتي تَوَدِّیَه 
ه عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگري دسـت یابـد، بـدون آنکـه              ب). ١٧/٨٨ ،، نوری ٦/٩٥

 .است آن به صاحب آن یا قائم مقام او  موظف به ردّ،مأذون از طرف مالک باشد
، »الید علي «یدر قاعده» ما« این است که آیا     ،باشد  سئوالي که در این زمینه مطرح مي      

 شود؟ شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم مي
  اخـتالف نظـر وجـود دارد و هـر کـس     ،نسبت به منافع» الید علي«خصوص شمول   در

 . به وجوهي تمسک جسته است،براي اثبات مدعاي خویش
 یدانـد و شـمول قاعـده       الید را مختص اعیان مي      همانطور که دیدیم، شیخ انصاري، علي     

: گویـد  مـي » اخـذت «ه را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفـاد واژ   » الید  علي«
انـصاری،  ( »نیـست » اخذ« از طریق قبض عین، موجب صدق     ،حصول منفعت در ید متصرف    «

 عین است و منافع غیرمستوفات مأخوذ نـشده اسـت و   ، آنچه اخذ شده، به نظر ایشان ).١٠٤
 . اخذ بالید صادق نیست،شود؛ زیرا درخصوص منافع الید شامل منافع نمي علي

ـ ، یـد یوسـیله ه قدند که مراد از اخذ، گرفتن ب      معت) ره( امام خمیني  عنـوان عـضو   ه  ب
ایشان مراد از اخذ را، اخذ حـسي ماننـد       .باشد   بلکه مراد از آن استیالء مي      ؛خاصي نیست 

 به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانـه   بلکه اخذ را؛دانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمي   
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.  مجرد استیالء کافي است   ، بنابراین ؛دندان   به معني استیالء مي    و ملک و سرزمین و غیره،     
الیـد، بیـان     از علـي ) ص( هللا فرمایند که متفاهم عرفي از قـول رسـول        ایشان در ادامه مي   

 موسـوی خمینـی،   ( خوذ حـسی  أ نـه در خـصوص مـ       ؛باشـد    کلی برای ضمان می    یقاعده
 ؛باشـد  قابـل قبـول   ،رسد که توجیه مذکور نسبت به منـافع منفـصل      به نظر می  ). ١/٢٧٣

منـافع مـستقال     زیـرا ایـن      نیـست؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده          
 .گیرندمشمول اخذ قرار نمی

گویند که اخـذ منـافع بـه     دهند و مي اي دیگر جواب مي    به گونه  ، به ایراد شیخ   ،برخي
در آنجـا فقهـا   . اسـت  بـاب اجـاره      ،شـود و شـاهد ایـن مطلـب          تبع اخذ عین محقق مـی     

 در حقیقت منـافع مـدت اجـاره را    ،گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد   می
 در جاهـایی کـه   ؛شود که اخذ باالصاله الزم نیـست    لذا معلوم می   ؛به او واگذار کرده است    

بـه عبـارت دیگـر،      . کنـد    باالصاله واال بالتبع کفایت مـی      ،اخذ باالصاله امکان داشته باشد    
 پس باید بـاب  ،اگر منافع، مالیت نداشته باشد   . شود  موال محسوب می   از ا  ،منافع نزد عقال  

ص، مـورد معاملـه    زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشـخا       ؛اجارات در فقه مسدود شود    
 بـه همـین جهـت اسـت کـه در          . شـود   االجاره در برابر آنها پرداخت می      منافع بوده و مال   

 بعـوض معلـوم فـی       ةره هو تملیک المنفع   اجا«: تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است      
 ).٥٧، ٥٦ ،لنکرانی( »ة معلومةمد

تردید استیال و یـد مـصداق پیـدا      رسد که در مورد منافع مستوفات، بدون        به نظر می  
  ولـی در منـافع  ؛شـود از آنهـا بـر ایـن منـافع، مـستولی مـی        کند و غاصب با استفاده      می

 ، اتالف یا تسبیبی قاعده براساس،اصب ولی غ؛کندغیرمستوفات، استیال و ید صدق نمی   
 .مسئول تلف این منافع است

  احترام به مال مسلمیـ قاعده٢
ي اسـت؛    از تـصرف و تعـدّ      ، مال مسلم، مصونیت امـوال مـسلمان        به مقصود از احترام  

ي و ي و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّ      بدین معنا که اوالً تعدّ    
 ).٢/٢١٣محقق داماد، (جاوز، مسئول و ضامن است تجاوز، مت

موسـوی  ( » دمـه ة مال المسلم کحرم ةحرم«: الوداع فرمودند   ةدر حج ) ص( پیامبر اکرم 
 موجب ضمان و حرمت     ، اتالف مال مسلم   ،براساس ظاهر این حدیث   ). ١٠٩ /٢ بجنوردی،

 مـال بـر   یـرا ز ؛گردد شود، شامل منافع هم مي  ضمان همانطور که شامل اعیان مي    و است
 . کند منافع هم صدق مي

  ی احتـرام بـه عنـوان یکـي از ادلـه       یاستدالل به حدیث مذکور بـراي اثبـات قاعـده         
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 بعـضي  .ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت، حکم وضعي نیز استنباط گـردد           
خواهـد    یعنـي مـي  ؛ حدیث مذکور فقط در مقام بیان حکم تکلیفـي اسـت            که فقها معتقدند 

). ٢/١٢٩ ،خوئی:  ـنک( گوید که تصرف در مال مردم حرام است و بیش از این داللتي ندارد             ب
اساس نظر ایشان، از حـدیث مـذکور    دانند و بر بعضي نیز ظاهر روایت را خالف نظر فوق مي     

نظـر  ). ٢/٢١٤محقـق دامـاد،   :  نکــ ( توان مفهومي اعم از وضعي و تکلیفي استنباط کرد          مي
 زیرا از حدیث ذکر شده، فقط حکم تکلیفی قابـل  است؛تر   و مستدلنطقیآیت هللا خویی، م  

  .شودت غاصب، از این حدیث استنتاج نمیاستنباط است و حکم وضعی مسئولی
 اغلب در مواردي که فقها براي تمسک به قاعده ضمان ید، اتـالف یـا      ،احترامی  قاعده

خصي که مال دیگري را غصب      ش. تسبیب با مشکل روبرو گردیدند به کار برده شده است         
 امـا راجـع بـه منـافع     .  ضـامن اسـت    ،ضمان ید ی   بنابر قاعده  ،کند، نسبت به عین آن      مي

  بین فقها اختالف نظر وجود دارد      ،مذکوری  و غیرمستوفات در استناد به قاعده     مستوفات  
 شـیخ انـصاري در مـورد    .داننـد    ضمان ید را شامل این مورد نمي       یو برخی از آنها قاعده    

 احترام تمسک ورزیـده و بـراي منـافع غیرمـستوفات،        یضمان منافع مستوفات به قاعده    
احترام، مال ی لذا به موجب قاعده). ١٠٤ انصاری، : ـنک( کنند  دلیلي و تردید مي     اظهار بي 

 موجب ایجاد مسئولیت و ضمان براي متجاوز بـه      ،ي به آن  مسلمان محترم و تجاوز و تعدّ     
 .مال دیگري است

 الضرری دهـ قاع٣
  الضرر است که مـستند بـسیاري از مـسائل   ییکي از مشهورترین قواعد فقهي، قاعده  

 .شود فقهي محسوب مي
الضرر استناد شده است؛ به این  ی  ان منافع در مال مغصوب، به قاعده      براي ثبوت ضم  

 موجب ورود ضرر به وي اسـت و ضـرر نیـز    ،بیان که محروم کردن مالک از منافع اموالش 
 حکـم  ، به این اسـتناد ، در شریعت اسالم وجود ندارد و لذا برخي فقها ،کم این قاعده  به ح 

 ).٢/١٢٩ خوئی،:  ـنک( اند به ضمان منافع داده
نفي ضرر، براي اثبات حکم شرعي جعل       ی   اشکال شده است که ادله     ،بر این استدالل  

ایـن قاعـده   بـه عبـارت دیگـر،    . نشده و تنها براي بیان نفي حکم ضرري وضع شده است        
 ایـن حکـم     ،دارد که چنانچه وجود حکمي در موردي، موجب ضـرر کـسي شـد               مقرر مي 

 ضـرری بـه کـسی    ،ا اگر از وجود حکـم  امّ؛شوداعتبار ساقط میی منتفي است و از درجه  
بنـابراین، بـا   . توان حکم جبران ضرر در آن مورد را جعل کرد       نمي ،وارد شد، از این قاعده    

توان حکم ضـرري را نفـي کـرد و      بلکه تنها مي؛کمي را اثبات کرد شود ح    نمي ،این قاعده 



 ١٣٨٩مستان                   مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و ز  ٢٠

 

توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدالل کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این       لذا نمي 
استدالل، این). ٢/٦٧ ، موسوی بجنوردی،  ٣٧٤ ، انصاری، ٢/٢٢١ ،نائینی:  ـنک(قاعده است   

گـردد، رفـع حکـم ضـرری اسـت و      رر استفاده می الضی   زیرا آنچه از قاعده    است؛صحیح  
 .شودنباط نمی از این قاعده، است،لزوم جبران ضرر

  با نظر فـوق مخـالف بـوده و معتقدنـد کـه            ،با وجود این، افرادي مانند صاحب ریاض      
 بلکـه در  یـست؛  محدود به رفع احکام و افعـال خـاص وجـودي ن            ، الضرر ی قاعده یدایره
نفي ضرر تمسک شده است و بـا قبـول ضـمان    ی یز به قاعدهدي براي اثبات ضمان ن موار

  مرتفـع سـاخت  ، ورود خسارت را بر زیان دیـده ،توان به موجب این قاعده زیان زننده، مي  
 ).٢/١٥٩ ، محقق داماد،٣٠٢ ،طباطبایی:  ـنک(

 اتالفی ـ قاعده٤
ي بـر دیگـري    بـدون اذن صـاحب آن، از مـصادیق تجـاوز و تعـدّ      ،اتالف مال دیگـري   

مَـنْ  «: شـود  در فقه با این عبارت بیان مـی ،این قاعده. استحسوب و از موجبات ضمان   م
. یعني هرکس مال دیگـري را تلـف کنـد، ضـامن آن اسـت     »  لَه ضامنو الغیر فَهُ اتْلَفَ مالَ 

نجفی، :  ـنک( اند  تلقي کرده ) ع( برخی فقها حدیث مذکور را یک حدیث منقول از معصوم         
شـود، ولـي از چنـان شـهرتي       در کتب حـدیثي دیـده نمـي   ،رتهرچند این عبا ). ٣٧/٦٠

 تردیـدي بـاقي     ،برخوردار است و مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حـدیث بـودن آن              
 ). ٢/١١٠محقق داماد، :  ـنک( ماند و فقها در اصل ضمان ناشي از اتالف، اجماع دارند نمي

ه نزد عقال اتالف مال شمرده       یک قاعده عقالیي است و آنچ      ،برخي معتقدند که اتالف   
شود، مشمول این قاعده خواهد بود و عقل، مطلق از بـین بـردن مـال دیگـري را بـه هـر        

 ،موسـوی خمینـی  :  ـنکـ ( ،دانـد  ، مـصداق اتـالف مـي   )عین یـا منفعـت   ( صورت که باشد  
 از این   ؛ بر این امر قائم شده که اموال مردم نباید به هدر رود            ،این قاعده عقالیي  ). ١/٢١٦
 هرگاه کسي بر مال دیگري استیالء یافت، خواه به عنـوان غـصب و خـواه بـه عنـوان                     ،رو

 به عقد فاسد و یا بـه هـر عنـوان دیگـري کـه باشـد، او ضـامن آن مـال بـا تمـام                      ،قبض
باشد و از جمله این خـصوصیات، منـافعي          مي ،خصوصیاتي که در ارزش آن دخالت دارند      
کـرده   ن نفي  ردع و  ، از این سیره   ،ن شارع مقدس  است که از مال استیفاء کرده است و چو        

البته در مورد جریان ایـن  .  دلیل بر ثبوت ضمان منافع باشد،تواند  است، لذا این سیره مي    
اند که منافعی که هنـوز اسـتیفاء نـشده،     اشکال کرده،قاعده در مورد منافع غیرمستوفات 

ین، به نظر   با وجود ا  ). ٢/١٣٠ خوئی،:  ـنک( معدوم است و بنابراین، تلف آن متصور نیست       
ای مالیـت    منـافع مـستوفات و غیرمـستوفات را دار         ،عقـال ی  رسد کـه عـرف و سـیره       می
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  لیکن غاصب در مـورد منـافع مـستوفات، بـر مبنـای اتـالف و در مـورد منـافع                     ؛داند می
 ).٢٤١عمید زنجانی، ( استغیرمستوفات بر اساس تلف، ضامن 

 
 دني ایرانضمان منافع در حقوق م: مبحث دوم

  مـال محـسوب  ، در نظـر عـرف  ، منفعت نیز مانند اعیـان    ،گمان  در حقوق مدنی ایران، بي    
 به دلیل وجود منـافعي اسـت    ،مالیت اشیاء . کنند  شود و مردم آن را با پول مبادله مي          مي

آید و مقصود از غـصب منـافع، اسـتیالء بـر صـالحیت       که از آنها براي انسان به دست مي    
 وجود خارجي و مـستمر و یکپارچـه دارد و   ،است که در نظر عرف و قانونانتفاع از اعیان   

و در عـالم  ) اجـاره ( در برابر عـوض انتقـال داد   ،توان آن را براي مدتي نسبت به آینده    مي
و ٢٣٢، ش   ١ ،کاتوزیـان ( دکـر اعتبار، از عین جدا ساخت و مالکي دیگر براي آن تعیـین             

 ).٢/٧٨و ) ٨قرائت و تمرین (
 عالوه بر اینکـه ضـامن عـین       ، قانون مدني، غاصب   ٣٢٠ ییران، براساس ماده  در حقوق ا  
 زیرا در صـدر ایـن مـاده    ؛، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود   استمال مغصوب   

منـافع زمـان تـصرف      ی   به انـدازه   ،نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین       «: آمده است 
همانگونه که مالحظـه  » ...اده منفعت نکرده باشد گرچه استف؛ ضامن است ،خود و ما بعد خود    

یـا نکـرده     مطلق بوده و فرقي بین اینکه غاصب، منافع را اسـتیفاء کـرده        ، این ماده  ،شود  مي
تفـاوتی  . دانـد ، غاصب را ضـامن منـافع تلـف شـده مـی      قائل نشده و در هر دو صورت ،باشد

اتومبیـل    و کـسي کـه  دکنـ ای را غصب کـرده و در آن سـکونت            بین کسي که خانه    ،نیست
 زیـرا  ؛دکنـ د و از آن اسـتفاده ن  کنـ کرده، توقیـف      تاکسي دیگري را که هر روز با آن کار مي         

ده ولي سبب تفویـت منفعـت عـین شـده          کرغاصب دوم اگرچه استیفاء منفعت از اتومبیل ن       
غاصـب   .المثل منـافع مـال مغـصوب خواهـد بـود       ضامن اجرت، غاصب،در این صورت . است

تابع عـین اسـت و    ، زیرا منافعیست مثل یا قیمت نپس از تلف مال تا زمان ردّ    ضامن منافع   
 ).١/٣٧٢ ،امامی( باشد ول آنؤپس از تلف عین، منافعي موجود نیست تا غاصب مس

  مال مغصوب است، بین حقوقدانان هـیچ ی ضامن منافع تفویت شده  ،در اینکه غاصب  
 خواه در زمـان غـصب بـه    ؛د یا منفصل خواه منافع متصل به آن باش   ؛تردیدي وجود ندارد  

 گـردد  مند شود یا معطل بگذارد تا تلف  وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصب از آن بهره           
 . اختالف نظر وجود دارد،ن حقوقدانانمیا ،، ولي در مبناي ضمان)٧٧ ،کاتوزیان(

ـ ،برخي به دلیل عدم استقرار منافع در تصرف مستولي، ضـمان را در تمـام مـوارد               ه  ب
  در نظر آنها، ضـمان منـدرج در       ؛اتالف مبتني ساخته و منکر مفهوم غصب منافع هستند        
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 ).٨٧ ،٧شماره  جعفری لنگرودی،( ف دارد قانون مدني نیز عنوان اتال٣٢٠ یماده
 انـد ي حقوقدانان در پاسخ به آن گفته مصون از اعتراض باقي نمانده و برخ      ،این نظریه 

 لئون غاصب به اتالف منافع، این اسـت کـه او تنهـا مـس     مستند ساختن ضمایکه الزمه 
تـر از   حالي که ضمان ید بـه مراتـب گـسترده     در؛منافعي باشد که خود از بین برده است   

قاهره یا اشـخاص ثالـث نیـز    ی هاي ناشي از قوه  ضامن تلف،این مسئولیت است و غاصب   
در . مـدني نیـست   قـانون    ٣٢٠ ی منحصر بـه مـاده     ، و ضمان ناشي از غصب منافع      هست
 بایـد  ، مالي را قبض کنـد ،هرگاه کسي به بیع فاسد    «: خوانیم   قانون مدني مي   ٣٦٦ یماده

» . ضامن عین و منافع آن خواهد بـود ،آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود    
نگرد و ضمان غاصب در مورد منـافع   غاصب ميی  به دیده، قانونگذار به متصرف ،در اینجا 
در صـورتي کـه مـال مغـصوب،     .  نـه اتـالف    ؛ شده ناشي از استیالي نامشروع است      تفویت

توانـد   شود و غاصب نمي منفعتي متصل به آن داشته باشد، به همراه عین به مالک رد مي         
). ١/٣٨٦امـامی،  (  هرچند که منفعت نتیجه فعـل او باشـد   ؛از این بابت حقي مطالبه کند     

باشـد و قـانون، احتـرام و ارزشـی بـراي        آن ميعمل غاصب در مال غیر، بدون اذن مالک  
برخی دیگر از حقوقدانان نیز مبنای ضمان منـافع را غـصب       . عمل عدواني نشناخته است   

 در ، زیرا  منفعت هم، مانند عـین  ؛داننددانسته و آن را با مبانی قانون مدنی سازگارتر می         
در ). ٧٨کاتوزیـان،  ( دنماینـ شود و آن را با پـول مبادلـه مـی       مال محسوب می   ،نظر عرف 

مورد نماء منفصل نیز این تکلیف وجود دارد؛ زیرا، همین که در تصرف غاصب بـه وجـود               
 مـال مغـصوب   ی ضامن منافع تفویت شـده     ،شود و غاصب    آید، مال مغصوب محسوب مي    

 وجـود آیـد یـا پـیش از    ه  خواه متصل به آن باشد یا منفصل، خواه در زمان غصب ب  ؛است
بـا  ). ١/٣٧٣امـامی،  (مند شود یا معطل گذارد تا تلف گـردد         از آن بهره  آن و خواه غاصب     
 با توجـه بـه اینکـه غاصـب از ایـن منـافع اسـتفاده        ،منافع مستوفات ی  وجود این، درباره  

منـافع غیـر   ی   ولی دربـاره   ؛شودالید توجیه می   علیی  نموده، مسئولیت او برمبنای قاعده    
اتـالف  ی  آنها، مسئولیت او بر اساس قاعـده  برمستوفات، با عنایت به عدم تسلیط غاصب      

 .قابل توجیه است
 

 نتیجه 
 :توان به نتایج زیر دست یافت می،از آنچه گفته شد

ـ  قا ، گروهـي  ؛ در مورد ضمان منافع، اختالف نظر وجود دارد        ،در فقه اهل سنت   ـ  ١ ل ئ
ی در به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که در مورد منـافع منفـصل، چنـین منـافع              
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 ،ی و تفریط تلف شود، غاصـب      و در صورتی که با تعدّ      استعنوان امانت   ه   ب ،دست غاصب 
 چه این منافع مستوفات باشد و چـه غیـر مـستوفات،    ،متصل در مورد منافع  .ضامن است 

 قائل بـه نظـر   ،یوسف و سایر فقهای این مذهبوابوحنیفه و اب. قائل به عدم ضمان هستند  
  شامل فقهای مـذاهب شـافعی و حنبلـی        ، فقهای اهل سنت   گروهی دیگر از  . فوق هستند 

 ولي در خصوص منـافع متـصل، معتقـد بـه            ؛قائل به ضمان منفصل مال مغصوب هستند      
 اکثر فقهاي مالکي، قائل به ضـمان منـافع مـستوفات            .عدم ضمان چنین منافعی هستند    

 از ، غاصـب مبنای ضمان .ندهستبوده و در مورد منافع غیرمستوفات، قائل به عدم ضمان  
 .است الخراج بالضمان ین به ضمان، قاعدهدیدگاه قائال

ابـي والد، منـافع را بـه    ی یحه جمله صحاز مطابق احادیث و اخبار،   ،فقهاي امامیه ـ  ٢
تردیـد    در مـورد منـافع مـستوفات، بـي    ،به نظر فقهاي امامیـه . دانند هر حال مضمون مي  

 ماننـد  ؛و خواه غیرعدواني) غصب(  خواه تصرف عدواني باشد ؛شخص متصرف ضامن است   
 معتقد به ضمان  ،مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي در منافع غیرمستوفات، گروهي از فقها           

 ماننـد سـلطه بـر    ، استیالي بر منافع را به طـور کلـي   ،نیستند؛ ولي مشهور فقهاي امامیه    
اصـب ضـامن   یابد و غ دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق مي   اعیان مي 

 مستند اصـلی فقهـاي مـشهور امامیـه نـسبت بـه             .استمنافع مستوفات و غیرمستوفات     
 لـیکن  ؛اسـت » الیـد  علـي  «یضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعـده      

 توجیـه  ،برخی از فقها، ضمان غاصب را بر اساس قواعد الضرر، اتالف و احترام مال مـسلم  
 علی الید خالی از اشـکال  ی منافع غیر مستوفات، استناد به قاعده     البته در مورد  . اندکرده
 نـه منـافع   ؛ عین مال اسـت ،گیردشود و مشمول ضمان قرار می زیرا آنچه اخذ می ؛نیست

 الضرر و احتـرام بـه مـال مـسلم در صـورتی      یهمچنین، استناد به قاعده   . غیر مستوفات 
م جبـران ضـرر نیـز قابـل اسـتنباط      صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لـزو  

ی  فقـط بـر اسـاس قاعـده       ، نسبت به منـافع    ،مسئولیت غاصب   در غیر این صورت،    ؛باشد
 . قابل توجیه است،اتالف
 عالوه بر اینکـه ضـامن     ، قانون مدني، غاصب   ٣٢٠ یحقوق ایران، براساس ماده    درـ  ٣

 در صـدر ایـن    ؛، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهـد بـود           استعین مال مغصوب    
 منـافع زمـان     ی به انـدازه   ،نسبت به منافع مغصوب، هر یک از غاصبین       «: ماده آمده است  

ایـن  »  ... منفعـت نکـرده باشـد      ی گرچه اسـتفاده   ؛ ضامن است  ،تصرف خود و ما بعد خود     
 قائـل   ،ماده، مطلق بوده و تفاوتی بین اینکه غاصب، منافع را استیفاء کرده یا نکرده باشد              

نظـر  ه با این وجود، ب. داند می ،هر دو صورت، غاصب را ضامن منافع تلف شده        نشده و در    
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 تبعیـت   ، از نظر مشهور فقهای امامیـه      ، در تدوین مقررات غصب منافع     ،رسد که مقنن  می
  مـال مغـصوب اسـت، بـین    ی ضـامن منـافع تفویـت شـده      ،در اینکه غاصـب   . کرده است 

 خـواه در  متصل به آن باشد یـا منفـصل؛   منافع   خواه ؛حقوقدانان نیز تردیدي وجود ندارد    
منـد شـود یـا معطـل       به وجود آید یا پیش از آن و خواه غاصـب از آن بهـره         ،زمان غصب 

. اخـتالف نظـر وجـود دارد    ، ولي در مبناي ضمان در بین حقوقدانان؛بگذارد تا تلف گردد 
 به اتـالف  ، به دلیل عدم استقرار منافع در تصرف مستولي، ضمان را در تمام موارد        ،برخي

در نظـر آنهـا، ضـمان منـدرج در      ؛  سازند و منکر مفهوم غصب منـافع هـستند          مبتني مي 
ضمان غاصب در مورد منافع   برخی دیگر، .  قانون مدني نیز عنوان اتالف دارد      ٣٢٠ ی ماده

در صورتي که مال مغصوب، .  نه اتالف  ؛داننده را ناشي از استیالي نامشروع می      تفویت شد 
تواند  شود و غاصب نمي    به مالک رد مي    ،آن داشته باشد، به همراه عین     منفعتي متصل به    

 . فعل او باشدی  نتیجه، هرچند که منفعت؛ حقي مطالبه کند،از این بابت
 ، قانون مدنی، باید غاصب را ضامن منافع مال مغـصوب   ٣٢٠ی  با توجه به اطالق ماده    

 مبنـای ضـمان غاصـب در     . ت از منفصل یا متصل و مستوفات و غیر مستوفات دانـس           اعمّ
  ایـن زیـرا  ؛ بـدون اذن مالـک دانـست   ،مورد منافع مستوفات را باید استیال بر این منـافع      

د و در مورد منافع غیـر مـستوفات، ضـمان        نباش داشته و قابل غصب می     منافع نیز مالیت  
 . است  قابل توجیه، بر مبنای اتالف،غاصب
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