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  ايران حقوق در موضوعي و حكمي اتالف
  )15/10/1397، تاريخ تصويب 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  دكتر بهنام اسدي
  استاد دانشگاه

  
  چكيده

يكي از منابع مسئوليت مدني قراردادي و قهري در فقه قاعده اتالف مي باشد كه منظور از  
هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا « : قانون مدني 328آن طبق ماده 

قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين 
مي باشد ، » منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است باشد يا 

هدف از اين .اتالف مال ديگري شود محكوم به تأديه خسارت استيعني كسي كه موجب 
پژوهش بررسي اتالف حكمي و موضوعي در حقوق ايران است كه منظور از اتالف همين بس 

ود داشته باشد ، هرچند قصد نتيجه اي وجود نداشته كه رابطهعليتي بين فعل شخص و تلف وج
اما چنانچه فعل منتسب به شخص نباشد ، او مسئول نيست مثال اگر با وقوع زلزله ، شخص .باشد

بنابراين در حقوق اسالمي .بر روي مالي پرت شود و آن مال تلف شود ، شخص مسئول نيست
  .شود متلف مي) يت مدنيمسئول(بر اساس قاعده اتالف ، حكم به جبران خسارت 

  
  
  
  
  
  

قاعده اتالف، ضامن، تأديه خسارت، مسئوليت مدني قراردادي، رابطه :واژگان كليدي
  عليت

 
 

 و مĤخذ منابع
 2النشر االسالمى، ج قم، مؤسسة  درر االصول، شيخ عبدالكريم حائرى يزدى،-1

باح االصول، ، مص153القواعد، محمد كاظم مصطفوى، ص  ;74عوائد االيام نراقى، ص -2
 3آية اهللا خوئى، ج 
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 1عليه السالم، ج  المؤمنينالقواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، قم، مدرسة االمام امير-9

 1دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، چاپ دوم، ج -18

داماد ،اصول عمليه و تعارض ادله، اصول فقه، دفتر سوم، دكتر سيد مصطفي محقق -19
  86،مركز نشر علوم اسالمي، تابستان
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  كليات: بخش اول
من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه « طبق آيه : در قرآن مواردي از اتالف بيان شده است از جمله

مثل آنچه كه انجام داده انجام ، هر كس بر شما تجاوزي نمايد به » بمثل ما اعتدي عليكم 
، هر كس مال ديگري را تلف » من اتلف مال الغير فهو له ضامن « همچنين طبق حديث .دهيد

به معناي از بين بردن و نابود اتالف در لغت مصدر باب افعال از ريشه تلف 1.»كند ضامن است 
ء  ى متعلق به ماليت شيكردن مي باشد و از بين بردن مال گاهى متعلق به ذات مال است و گاه

در اصطالح به معناي تجاوز عمدي به مال غير به صورت تخريب، و در 2.با برجا ماندن ذات آن
از فقه اسالمي اتخاذ نموده  قاعده اتالف راقانون مدني ايران 3.سوزاندن يا تباه كردن مي باشد

 1383و 1382دو ماده قانون مدني از  328و ماده .است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند
  4.استفرانسهتنظيم شده قانون مدني 

در مورد .است ضمان وضعي و از جهت حرمت ، تكليفي اتالف مال ديگرى از جهت حكم
در .در آن دو ثابت است كفاره كه گرچه، م براى محر گياه حرم و صيد اتالفمثال حرمت 

) ديگري در حال اضطرار تلف مال(اضطرار مورد ضمان مثال خوردن مال ديگرى در حال
در اما .شده باشد حرام آن است ، بدون اين كه مرتكب قيمت ضامنكه خورنده ،  است 

در مورد .قماري و آالت لهو مانند اتالف هيأت و شكل حرمت دارد و نه ضمان مواردى نيز نه
قاعده فقهي 1.قاعده اتالف مي توان گفت كه قواعدي است كه در معامالت عام كاربرد دارد

است ، يعني هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن » الغير فهو له ضامن من اتلف مال « اتالف 
مثال اگر .تحقق يابد تسبيب است ياگر مال به مباشرت تلف شود اتالف است و اگر با سبب.است

فعل مرتكب ، علت اتالف را ايجاد مي كند و زماني زمينه اي را فراهم مي سازد كه احتمال 
( اولي را اتال ف بالمباشره گويند و دومي را اتالف بالتسبيب دارد منجر به تلف مال گردد ؛ 

در مباشرت الزم است فعلي صورت پذيرد ولي در تسبيب فعل و ترك ).درصورت تحقق تلف 
گاهي مباشر واحد است و گاهي متعدد ، گاهي سبب واحد است . فعل هر دو ضمان آور است

نه علم به ( ، نه عمد شرط است و نه علم ) ب اعم از مباشرت و تسبي( د ر اتالف .و گاهي متعدد
بر اساس قاعده اتالف حكم به جبران خسارت مي شود و شخص 2).موضوع و نه علم به حكم 
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يعني اگر شخصي در خواب به اموال ديگران .نه قصد فعل داشته و نه عمد در انجام آن را
  1.خسارت وارد كند ، ضامن اتالف خواهد بود

ي و حقوقي به معناي از بين رفتن عين مال يا منافع عقاليي و قانوني تلف در اصطالحي فقه
هر كس مال غير را تلف « : قانون مدني 328طبق ماده 1.مال ، خود به خود يا به موجب حوادث

كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد 
اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص يا بدون عمد و اعم از 

اما در 2.بنابراين اتالف يكي از مصاديق مسئوليت عيني يا نظريه خطر است.»قيمت آن مال است 
قانون مدني نيز مواردي از موجبات ضمان قهري ذكر شده  است كه اتالف يكي از  307ماده 

» من اتلف مال غير فهو له ضامن « ده اتالف مبتني بر حديث موارد آن مي باشد كه اساس قاع
يعني اينكه كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد آورد و فرق و تمايز آن با اتالف 3.است

و قاعده اتالف نام  شود خواهد و با فورس ماژور هم رفع مي تقصيري نمي ،تسبيب اين است كه 
ه هر كس مال ديگرى را بدون اجازة او تلف يا مصرف معناى قاعده اتالف اين است ك4.دارد

در فقه و حقوق اسالمي ، اكثر 5.بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است كند و يا مورد بهره
حقوقدانان اهليت اتالف يعني مسئوليت ناشي از آن را براي تمامي انسانها اعم از صغير و كبير ، 

ه اند ، يعني در مورد اتالف مال ديگري وجود عقل عاقل و ديوانه ، رشيد و غير رشيد شناخت
قاعده خطر در 1.شرط نيست و به محض انجام فعل اثر آن كه مسئوليت است ، ظاهر مي گردد

تواند با قاعده اتالف همانند شود زيرا در هر دو كسي كه ضرري به ديگري  حقوق ايران مي
تنها كاري كه .ا عدم اثبات آن نداريمبزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير ي

تواند انجام دهد اين است كه رابطه عليت بين فعل  فاعل فعل زيانبار براي رهايي از مسئوليت مي
لذا احكام تلف در عبادات ، تلف مالي است كه به آن زكات تعلق گرفته 2.و زيان را برهم بزند

ين مالي ، زكات دهنده اگر توانايي است و زكات متعلق به عين مال است و در صورت تلف چن
پرداخت آن را نداشته و تلف بدون تفريط او اتفاق افتاده باشد ، ضامن نيست اما در صورت 

قانون مدني راجع به  329ماده 3.توانايي پرداخت ، خواه تفريط كرده باشد يا نه ، ضامن است
« : قانون مدني 329طبق ماده .اين قانون راجع است به كشتن حيوان غير 330اتالف بنا و ماده 

  كليات: بخش اول
من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه « طبق آيه : در قرآن مواردي از اتالف بيان شده است از جمله

مثل آنچه كه انجام داده انجام ، هر كس بر شما تجاوزي نمايد به » بمثل ما اعتدي عليكم 
، هر كس مال ديگري را تلف » من اتلف مال الغير فهو له ضامن « همچنين طبق حديث .دهيد

به معناي از بين بردن و نابود اتالف در لغت مصدر باب افعال از ريشه تلف 1.»كند ضامن است 
ء  ى متعلق به ماليت شيكردن مي باشد و از بين بردن مال گاهى متعلق به ذات مال است و گاه

در اصطالح به معناي تجاوز عمدي به مال غير به صورت تخريب، و در 2.با برجا ماندن ذات آن
از فقه اسالمي اتخاذ نموده  قاعده اتالف راقانون مدني ايران 3.سوزاندن يا تباه كردن مي باشد

 1383و 1382دو ماده قانون مدني از  328و ماده .است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند
  4.استفرانسهتنظيم شده قانون مدني 

در مورد .است ضمان وضعي و از جهت حرمت ، تكليفي اتالف مال ديگرى از جهت حكم
در .در آن دو ثابت است كفاره كه گرچه، م براى محر گياه حرم و صيد اتالفمثال حرمت 

) ديگري در حال اضطرار تلف مال(اضطرار مورد ضمان مثال خوردن مال ديگرى در حال
در اما .شده باشد حرام آن است ، بدون اين كه مرتكب قيمت ضامنكه خورنده ،  است 

در مورد .قماري و آالت لهو مانند اتالف هيأت و شكل حرمت دارد و نه ضمان مواردى نيز نه
قاعده فقهي 1.قاعده اتالف مي توان گفت كه قواعدي است كه در معامالت عام كاربرد دارد

است ، يعني هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن » الغير فهو له ضامن من اتلف مال « اتالف 
مثال اگر .تحقق يابد تسبيب است ياگر مال به مباشرت تلف شود اتالف است و اگر با سبب.است

فعل مرتكب ، علت اتالف را ايجاد مي كند و زماني زمينه اي را فراهم مي سازد كه احتمال 
( اولي را اتال ف بالمباشره گويند و دومي را اتالف بالتسبيب دارد منجر به تلف مال گردد ؛ 

در مباشرت الزم است فعلي صورت پذيرد ولي در تسبيب فعل و ترك ).درصورت تحقق تلف 
گاهي مباشر واحد است و گاهي متعدد ، گاهي سبب واحد است . فعل هر دو ضمان آور است

نه علم به ( ، نه عمد شرط است و نه علم ) ب اعم از مباشرت و تسبي( د ر اتالف .و گاهي متعدد
بر اساس قاعده اتالف حكم به جبران خسارت مي شود و شخص 2).موضوع و نه علم به حكم 
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اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن 
اگر كسي حيوان « : قانون مدني آمده است 330و در ماده .»نباشد بايد از عهده قيمت برآيد 

و كشته آن را بدهد و اگر  متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد ، بايد تفاوت قيمت زنده
كشته آن قيمت نداشته باشد ، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس 

زمان براي تعيين مالك مد  2قانون مدني  329در ماده 4.»بكشد يا ناقص كند ، ضامن نيست 
  :نظر است
  .زمان ناممكن شدن بناي خانه يا بنا به صورت اول) الف
  1.ن پرداخت خسارتزما) ب

قانون مدني ايران هدف اصلي از جبران خسارت بازگرداندن زيان ديده به   329در ماده 
  2.حالت قبل از تلف و زيان مي باشد

  .قانون مدني گاهي حيوان كشته شده داراي ارزش و قيمت مي باشد 330اما در ماده 
اهلي بوده است نه غير آن ولذا آن در اينجا نظر قانونگذار به تبعيت از فقه اسالمي حيوانات 

اين مسئله .ماده نمي تواند حيوانات غير اهلي را كه سيرك داران اداره مي نمايند شامل گردد
  :بايد مورد نظر مقنين و موجدين رويه قضائي قرار گيرد كه 

  .سكوت قانون را در مورد حيوانات گم شده و فرار كرده تكميل نمايند  -اوال
  .مول را وسيع تر نموده تا حيوانات غير اهلي را نيز شامل گرددديره ش -ثانيا 
  3.لفظ متصرف را توجيه نمايند-ثالثا

در باب معامالت ، احكام وضعي مترتب بر تلف در عقود معاوضي و غيرمعاوضي متفاوت 
» تلف قبل از قبض « بنابراين يكي از قواعد مهم فقهي و حقوقي در عقود معاوضي قاعده .است

است كه به موجب آن در صورت تلف مبيع قبل از تحويل دادن به » تلف مبيع قبل از قبض « يا 
قاعدة تلف 4.مشتري ، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خريدار باز گردانده مي شود

تلف قسمتي از -2تلف تمام مبيع قبل از قبض ، -1:صورت ممكن است 3مبيع قبل از قبض به 
  .تلف منافع مبيع-3و مبيع قبل از قبض 
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در اين مورد فقهاي امامي اينگونه بيان مي كنند كه هرگاه : تلف تمام مبيع قبل از قبض-1
در مواردي كه مبيع ( مبيع عين معين بوده و سبب تلف آن آفت آسماني يا فعل خود مبيع 

رتي كه باشد، بيع منفسخ مي شود و ضمان مبيع بر عهده فروشنده است و در صو) حيوان است 
فروشنده قيمت را از مشتري گرفته باشد ، بايد آن را بر گرداند ولي اگر مشتري از گرفتن كاال 

  1.امتناع كرده باشد يا به ماندن آن نزد فروشنده رضايت داده باشد ، خود او ضامن است
تلف اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع « : قانون مدني 387طبق ماده 

شود و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او 
  2.»رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود 

اگر در مقابل جزء  ددر اين مورد فقهاي امامي مي گوين: تلف قسمتي از مبيع قبل از قبض-2
مانند اينكه ( ر گيرد ، به گونه اي كه به تنهايي قابل معامله باشد تلف شده بخشي از ثمن قرا

، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ مي ) يكي از دو گوسفند فروخته شده تلف شود
خريدار در مورد بخش باقي مانده كاال مي تواند با . شود و قيمت آن به مشتري باز مي گردد

  3.عقد را فسخ كند يا كاال را با همان حالت بپذيرد استفاده از خيار تَبعضِ صفْقه تمام
در اين مورد چون قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل كاال : تلف منافع مبيع-3

است و در مورد منافع آن جريان پيدا نمي كند لذا منافع كاال تا زماني كه نزد بايع است و 
ار نداده ، در حكم امانت است و اگر تحويل ندادن آن به مشتري وي را در حكم غاصب قر

قاعدة تلف در زمان خيار است يكي ديگر از .بدون تعدي يا تفريط او تلف شود ، ضامن نيست
اين قاعده تنها در مورد خيار حيوان و خيار شرط ، آن هم .موارد مربوط به عقود معاوضي است

در خيار « : قانون مدني 453طبق ماده 1.در مواردي كه خيار از آن مشتري باشد ، جاري است
مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين ، تلف يا ناقص 
شود بر عهده مشتري است و اگر خيار ، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است 

ست و خيار شرط خيار مختص به مشتري يعني خيار مجلس و خيار حيوان مختص به خريدار ا.»
مثال اگر كسي گوسفندي را به .اگر حق فسخ ، فقط براي خريدار ، شرط شده باشد است

كه مدت خيار (روز  3ديگري بفروشد و آن را به خريدار تسليم كند و گوسفند در مدت 

اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن 
اگر كسي حيوان « : قانون مدني آمده است 330و در ماده .»نباشد بايد از عهده قيمت برآيد 

و كشته آن را بدهد و اگر  متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد ، بايد تفاوت قيمت زنده
كشته آن قيمت نداشته باشد ، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس 

زمان براي تعيين مالك مد  2قانون مدني  329در ماده 4.»بكشد يا ناقص كند ، ضامن نيست 
  :نظر است
  .زمان ناممكن شدن بناي خانه يا بنا به صورت اول) الف
  1.ن پرداخت خسارتزما) ب

قانون مدني ايران هدف اصلي از جبران خسارت بازگرداندن زيان ديده به   329در ماده 
  2.حالت قبل از تلف و زيان مي باشد

  .قانون مدني گاهي حيوان كشته شده داراي ارزش و قيمت مي باشد 330اما در ماده 
اهلي بوده است نه غير آن ولذا آن در اينجا نظر قانونگذار به تبعيت از فقه اسالمي حيوانات 

اين مسئله .ماده نمي تواند حيوانات غير اهلي را كه سيرك داران اداره مي نمايند شامل گردد
  :بايد مورد نظر مقنين و موجدين رويه قضائي قرار گيرد كه 

  .سكوت قانون را در مورد حيوانات گم شده و فرار كرده تكميل نمايند  -اوال
  .مول را وسيع تر نموده تا حيوانات غير اهلي را نيز شامل گرددديره ش -ثانيا 
  3.لفظ متصرف را توجيه نمايند-ثالثا

در باب معامالت ، احكام وضعي مترتب بر تلف در عقود معاوضي و غيرمعاوضي متفاوت 
» تلف قبل از قبض « بنابراين يكي از قواعد مهم فقهي و حقوقي در عقود معاوضي قاعده .است

است كه به موجب آن در صورت تلف مبيع قبل از تحويل دادن به » تلف مبيع قبل از قبض « يا 
قاعدة تلف 4.مشتري ، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خريدار باز گردانده مي شود

تلف قسمتي از -2تلف تمام مبيع قبل از قبض ، -1:صورت ممكن است 3مبيع قبل از قبض به 
  .تلف منافع مبيع-3و مبيع قبل از قبض 
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نزد مشتري تلف شد ، عقد بيع منحل مي شود و تلف شدن گوسفند به حساب بايع ) است
اما از موارد 2.ايع است كه ثمني كه از خريدار گرفته را به او پس بدهدخواهد بود و اين ب

و حكم وضعي آن .مربوط به تلف مال در عقود غير معاوضي مي توان به تلف مهريه اشاره نمود
در اين مورد اگر مهريه ، عين معين در .در بسياري موارد ناشي از اتالف و تسبيب است نه تلف

ز رسيدن آن به دست زوجه تلف شود ، حكم به انفساخ عقد نكاح داده برابر كلي بوده و قبل ا
نمي شود ، بلكه زوج ضامن آن است ، زيرا اساس نكاح بر دوام و استقرار است و نمي توان آن 

بنابراين در مورد آن قاعده تلف قبل از قبض اجرا نمي .را با عقود معاوضي مانند بيع قياس كرد
زيرا يا اتالف عين .اتالف حقيقى نيز دو نوع است. و يا معنوىاتالف يا حقيقى است 1.شود

  .ندادن مال عاريه به مالك: است و يا اتالف منفعت و اتالف معنوى مثل
  .قسم ديگر نيز دارد 2اما اتالف 

اى كه انتفاع مستلزم  موارد اجاره: مثل.اتالف مشروع كه ضمان هم ندارد: اتالف مشروع-1
اره شمع براى روشنائى يا جواز خوردن مال ديگران در صورت اتالف عين است ، مثل اج

  .اضطرار
و يا حيوان و يانبات و يا ) بحث جنايات(محل آن يا انسان است :اتالف غير مشروع-2

  2.دليل آن آيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم.جماد
از بين مي برد مثل شكستن ظرف اتالف گاهي عين مال را -1: بنابراين اتالف از نظر عرف

گاهي تلف كننده مال را تلف نمي كند ولي مانع تصرف عقلي يا شرعي صاحب -2.ديگري
مال مي شود مثل شخصي كه مال غصبي را به شخص ديگري مي دهد تا امكان گرفتن مال به 

  3.در اين موارد تلف كننده ضامن است.هيچ نحو وجود نداشته باشد
  اتالف و تسبيب افتراق بررسي وجه: بخش دوم

دانند و قانون مدني هم به تبعيت  در فقه اماميه قاعده اتالف و تبسيب را دو قاعده جداگانه مي
  .از فقه اين دو را تحت دو عنوان مجزا بحث كرده است

ولي در تسبيب غير مستقيم و با واسطه است البته .در اتالف ورود خسارت مستقيم است-1
  .نبودن ورود ضرر، عرفي استمستقيم بودن يا 
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قابل تصور است اما در تبسيب » با فعل مثبت« چون اتالف، مباشرتي است لذا علي القاعده -2
  . اقدامسببفعلباشدياتركفعل  چون با واسطه است لذا ممكن 

ثالًمأمورتعميرات،خانهراتعميرنكندوازاينرهگذرخسارتيواردشودكهدراينصورتمأمورتعميرضام
  .ناست

لذا در تبسيب اگر تقصير نداشته . اتالف تقصير الزم نيست ولي در تبسيب الزم استدر -3
در اتالف فقط رابطه عليت شرط است و  دنيم انونق 328طبق م .باشيم، مسئوليت منتفي است

  .تقصير شرط نيست
در اتالف چون حكم به ضمان از احكام وضعي است لذا قصد به اتالف يا عدم قصد علم -4

يري ندارد و در مورد صغير و مجنون به دليل اينكه عقلياجنونتأثلم، بلوغ يا عدم آن يا عدم ع
  .كند نوعاً قصد به عمل و همچنين انتساب عرفي و نوعي وجود دارد ضمان تحقق پيدا مي

اگر مبناي مسئوليت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال ديگري طبق قاعده اتالف -5
ضطر به خاطر اتالف مال غير ضامن خواهد بود زيرا هر چند بررسي كنيم در اين صورت م

سازد ولي در اتالف نيازي به تقصير  حالت اضطرار ارتكاب تقصير را از سوي متلف منتفي مي
  1.نداريم

  تفاوت قاعده اتالف با قاعده يد و غصب: بخش سوم
  .اما فرقي بين قاعده اتالف با قاعده يد و غصب است

  اند ،  ه اتالف و قاعده يد كه هر دو موجب ضمانبه اين صورت كه قاعد
از جمله هر دو قاعده بر حكم تكليفى ضمان داللت : از جهاتى با همديگر اشتراك دارند

دانند يعنى در هر دو   دارند هر دو قاعده حكم وضعى ضمان را مشروط به عمد و علم نمى
  .اشد ، باز هم ضمان هستصورت اگر عمد و يا آگاهى نسبت به حكم و يا موضوع ضمان نب

مهمترين آن اين است كه ضمان : با اين حال اين دو قاعده از جهاتى با يكديگر تفاوت دارند
در قاعده اتالف دايرمدار نابود شدن و تلف شدن است ، برخالف قاعده يد كه ضمان مشروط 

لذا .اقى باشدبه تلف شدن مال نيست ، بلكه مبتكي بر تصرف است ، هر چند مال به حال خود ب
وجه است زيرا گاهى شخصى  نسبت ميان قاعده تلف و قاعده اتالف عموم و خصوص من

نزد مشتري تلف شد ، عقد بيع منحل مي شود و تلف شدن گوسفند به حساب بايع ) است
اما از موارد 2.ايع است كه ثمني كه از خريدار گرفته را به او پس بدهدخواهد بود و اين ب

و حكم وضعي آن .مربوط به تلف مال در عقود غير معاوضي مي توان به تلف مهريه اشاره نمود
در اين مورد اگر مهريه ، عين معين در .در بسياري موارد ناشي از اتالف و تسبيب است نه تلف

ز رسيدن آن به دست زوجه تلف شود ، حكم به انفساخ عقد نكاح داده برابر كلي بوده و قبل ا
نمي شود ، بلكه زوج ضامن آن است ، زيرا اساس نكاح بر دوام و استقرار است و نمي توان آن 

بنابراين در مورد آن قاعده تلف قبل از قبض اجرا نمي .را با عقود معاوضي مانند بيع قياس كرد
زيرا يا اتالف عين .اتالف حقيقى نيز دو نوع است. و يا معنوىاتالف يا حقيقى است 1.شود

  .ندادن مال عاريه به مالك: است و يا اتالف منفعت و اتالف معنوى مثل
  .قسم ديگر نيز دارد 2اما اتالف 

اى كه انتفاع مستلزم  موارد اجاره: مثل.اتالف مشروع كه ضمان هم ندارد: اتالف مشروع-1
اره شمع براى روشنائى يا جواز خوردن مال ديگران در صورت اتالف عين است ، مثل اج

  .اضطرار
و يا حيوان و يانبات و يا ) بحث جنايات(محل آن يا انسان است :اتالف غير مشروع-2

  2.دليل آن آيه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم.جماد
از بين مي برد مثل شكستن ظرف اتالف گاهي عين مال را -1: بنابراين اتالف از نظر عرف

گاهي تلف كننده مال را تلف نمي كند ولي مانع تصرف عقلي يا شرعي صاحب -2.ديگري
مال مي شود مثل شخصي كه مال غصبي را به شخص ديگري مي دهد تا امكان گرفتن مال به 

  3.در اين موارد تلف كننده ضامن است.هيچ نحو وجود نداشته باشد
  اتالف و تسبيب افتراق بررسي وجه: بخش دوم

دانند و قانون مدني هم به تبعيت  در فقه اماميه قاعده اتالف و تبسيب را دو قاعده جداگانه مي
  .از فقه اين دو را تحت دو عنوان مجزا بحث كرده است

ولي در تسبيب غير مستقيم و با واسطه است البته .در اتالف ورود خسارت مستقيم است-1
  .نبودن ورود ضرر، عرفي استمستقيم بودن يا 
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آنكه در آن تصرف كند ، مانند اينكه  شود ، بى موجب اتالف و نابودى مال ديگران مى
شخصى با مسموم كردن فاضالب موجب هالكت افرادى گردد و يا با رها كردن دريچه سد، 

راد گردد و گاهى با وجودتصرف در مال ديگران موجب نابودى آن موجب خسارت مالى اف
شود ، مانند اينكه شخصى منزل ديگرى را تصرف كند و گاهى با تصرف در مال ديگران  نمى

يعني در صورت اول تنها قاعده اتالف و در صورت دوم تنها قاعده يد .موجب نابودى آن بشود
اما فرق قاعده اتالف با 1.عده يد صادق استو در صورت سوم ، هم قاعده اتالف و هم قا

غصب در اين است كه موضوع غصب سلطه بر مال ديگران به قصد عمد ودشمنى است در 
حالى كه در قاعده اتالف عنصر عمد مالك نيست و اگر كسى مالى را بدون عمد تلف كند ، 

در قاعده اتالف  موضوع غصب تنها مال است ، ولى. قاعده اتالف جارى بوده و او ضامن است
، در اتالف مال و يا شئ مالك نابودى و تلف شدن آن شئ است ولي در غصب مالك صدق 

ء نيست زيرا چه بسا شخصى از روى عدوان مال ديگران را  عنوان غصب ، نابودى آن شى
مالك صدق عنوان غصب سلطه وتصرف عدوانى است ، برخالف قاعده اتالف .تصرف كند

 1.اى در كار نباشد ، با اين وصف اتالف صادق باشد ونه تصرف و سلطهگ  كه ممكن است هيچ
در قاعده اتالف بر خالف قاعده غصب ، انتساب و رابطه عرفي بين ضرر و عمل ، ضروري 

و چنين شرطي در جريان قاعده غصب الزم نيست بلكه صرف تصرف نامشروع براي .است
  2.ضمان كافي است

  قلمرو قاعده اتالف: بند اول
طبق نظر آيت اهللا خويي درباره اين سوال كه اگر بچه و يا مجنون : صغيرضمان مجنون و -1

ضمان بر بچه : مالى را تلف كند آيا ضمان براين ها مى باشد و يا بر ولى آنها؟ايشان پاسخ دادند
لذا مبناى مسؤوليت و ضمان قهرى تنها وارد شدن ضرر است چه .و مجنون است نه بر ولى آنها

و مجنون چون عقلى ندارد، نسبت تقصير هم به او نمى توان داد، .وى تقصير و يا غير تقصيراز ر
پس ضمان قهرى در باره او محقق نمى شود چون در قانون مدنى در مورد ضمان ، شرايط 

در : اما دكتر امامي بر اين نظر تكيه دارند كه.تكليف از جمله بلوغ وعقل را شرط نمى داند
مالى را از روى عمد و يا غير عمد تلف كند مسؤول است اگرچه فاعل ،  اتالف ، كسى كه
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ماده  در در مورد ضمان صغير1.تقصيري نكرده باشد و اگرچه رعايت احتياطات الزمه را كرده
موال و حقوقي مالي او باشد ااعمال و اقوال صغير تا حدي كه مر بوط با « : آمده است 1212

ردار صغير ايجاد نسبت باموال او نمينمايد با اينحال چگونه ميتوان يعني گفتار و ك.»بالاثر است 
ناچار بايد مسئوليت غير قرار دادي ولي يا قيم را مطرح نمود ه ب.صغير را ضامن خسارت دانست

و چون اينان عهده دار امو مالي صغيرتحت واليت و قيموميت خود مي باشند بايد عهده دار 
باشند منتهي اين خسارت را را از مال صغير ميپردازد نه از مال  خسارت ناشيه از طرف آنان نيز

  2.خود
اما ذكر اين .ضمان منفع اعيان يعني محروم ماندن از منافع عين معين: ضمان منافع اعيان-2

قاعده اتالف مختص به اعيان « : نكته جالب است  كه آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي معتقد است
شود و تفويت آن از اسباب ضمان بين عقال  در حر كسوب مي نيست ، و شامل منافع حتي

دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غير  2در اين مورد فقها ، ضمان منافع را به 1.باشد مي
  .مستوفات تقسيم كرده اند

در اين گونه منافع ، مشهور فقها ضمان را پذيرفته اند و تنها : ضمان منافع مستوفات) الف
منافعى كه : اما منافع مستوفات عبارتند از.فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت كرده اندبرخى از 

  .مانند ساكن شدن در منزل.شخص تلف كننده آنها را استفاده كرده و از آنها بهره برده است
اما اين منافع .فقها در ضمان اين گونه منافع اختالف نظر دارند:ضمان منافع غير مستوفات) ب
عى است كه براى مال تلف شده وجود داشته ، ليكن هيچ يك از تلف كننده و مالك از ، مناف

مانند ماشين مسافربرى كه صاحبش را از استفاده آن جلوگيرى كنند و . آن استفاده نبرده اند
  2.كس ديگري نيز از آن استفاده نكند

به اطالق ادله قاعده اتالف اليد و گروهي هم با توجه  مشهور فقهاي اماميه بر مبناي قاعده علي
ضمان منافع غير مستوفات اگر تصرف ) آيات و رواياتي مثل حديث الضرر و سيره عقال(

  .پذيرند را مي) مثل مقبوض به عقد فاسد(عدواني نباشد 
  3.ضمان منافع انسان يعني محروم ماندن از منافع شخص معين: ضمان منافع انسان-3

آنكه در آن تصرف كند ، مانند اينكه  شود ، بى موجب اتالف و نابودى مال ديگران مى
شخصى با مسموم كردن فاضالب موجب هالكت افرادى گردد و يا با رها كردن دريچه سد، 

راد گردد و گاهى با وجودتصرف در مال ديگران موجب نابودى آن موجب خسارت مالى اف
شود ، مانند اينكه شخصى منزل ديگرى را تصرف كند و گاهى با تصرف در مال ديگران  نمى

يعني در صورت اول تنها قاعده اتالف و در صورت دوم تنها قاعده يد .موجب نابودى آن بشود
اما فرق قاعده اتالف با 1.عده يد صادق استو در صورت سوم ، هم قاعده اتالف و هم قا

غصب در اين است كه موضوع غصب سلطه بر مال ديگران به قصد عمد ودشمنى است در 
حالى كه در قاعده اتالف عنصر عمد مالك نيست و اگر كسى مالى را بدون عمد تلف كند ، 

در قاعده اتالف  موضوع غصب تنها مال است ، ولى. قاعده اتالف جارى بوده و او ضامن است
، در اتالف مال و يا شئ مالك نابودى و تلف شدن آن شئ است ولي در غصب مالك صدق 

ء نيست زيرا چه بسا شخصى از روى عدوان مال ديگران را  عنوان غصب ، نابودى آن شى
مالك صدق عنوان غصب سلطه وتصرف عدوانى است ، برخالف قاعده اتالف .تصرف كند

 1.اى در كار نباشد ، با اين وصف اتالف صادق باشد ونه تصرف و سلطهگ  كه ممكن است هيچ
در قاعده اتالف بر خالف قاعده غصب ، انتساب و رابطه عرفي بين ضرر و عمل ، ضروري 

و چنين شرطي در جريان قاعده غصب الزم نيست بلكه صرف تصرف نامشروع براي .است
  2.ضمان كافي است

  قلمرو قاعده اتالف: بند اول
طبق نظر آيت اهللا خويي درباره اين سوال كه اگر بچه و يا مجنون : صغيرضمان مجنون و -1

ضمان بر بچه : مالى را تلف كند آيا ضمان براين ها مى باشد و يا بر ولى آنها؟ايشان پاسخ دادند
لذا مبناى مسؤوليت و ضمان قهرى تنها وارد شدن ضرر است چه .و مجنون است نه بر ولى آنها

و مجنون چون عقلى ندارد، نسبت تقصير هم به او نمى توان داد، .وى تقصير و يا غير تقصيراز ر
پس ضمان قهرى در باره او محقق نمى شود چون در قانون مدنى در مورد ضمان ، شرايط 

در : اما دكتر امامي بر اين نظر تكيه دارند كه.تكليف از جمله بلوغ وعقل را شرط نمى داند
مالى را از روى عمد و يا غير عمد تلف كند مسؤول است اگرچه فاعل ،  اتالف ، كسى كه
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در اين مورد .و اعمال افراد آزاد و غير آزاد اتفاق نظر دارنددر اين مورد فقها بر ضمان كار 
تفاوتى ميان اعمال انسان با منافع اعيان نيست و به همان ادله اى كه منافع اعيان خارجى مورد 

همچنين از نظر سيره عقال نيز فرقى ميان منافع و .ضمان است منافع اعمال انسان نيز ضمان دارد
  1.يان نيستاعمال انسان با منافع اع

 :در مورد ضمان منافع انسان، سه حالت قابل فرض است

  منافع فردي كه اجير شده ،-1
  منافع فردي كه اجير نيست و انسان آزاد اهل كسب و كار است ،-2
  2.منافع فردي كه انسان آزاد است و بيكار بوده واهل كسب و كار نيست-3

  قانون مدني 328ماده قانون مسئوليت مدني و  1بررسي ماده : بخش چهارم
هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي « : قانون مسئوليت مدني 1طبق ماده 

به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب 
معنوي ديگري  قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا

حقوقدانان اساس مسئوليت را در 1.»شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد 
اما .قانون مسئوليت مدني بر تقصير استوار كرده اند يعني مسئوليت مبتني بر تقصير 1ماده 

قانون  1قانون مدني توسط ماده  328اختالف نظر مشهودي بين حقوقدانان در مورد نسخ ماده 
قانون مسئوليت مدني ، اتالف مبتني بر نظريه تقصير  1مسئوليت مدني وجود دارد كه طبق ماده 

قانون مدني ، اتالف  328مي باشد چراكه مسئوليت مبتني بر تقصير اصل است و طبق ماده 
مبتني بر نظريه خطر است كه چون اين نظريه در مواردي به صواب نزديكتر است انتساب 

ه تلف كننده خود تقصير مي باشد و همينكه شخص در اتالف مباشرت مباشرت در تلف ب
بنابراين نيازي به اثبات تقصير نيست لذا شبهه نسخ منتفي .داشته است دليل بر تقصير است

قانون مسئوليت مدني به  1بعضي از حقوقدانان معتقدند آنچه كه قانوگذار در ماده 2.است
تعارضي ندارد و تنها مفهوم مخالف آن داللت دارد  صراحت اعالم كرده است با قاعده اتالف
قانون مسئوليت مدني ايران به عموميت  1در ماده 1.كه مسئوليت بدون تقصير را نبايد پذيرفت

قاعده ضمان و مسئوليت نسبت به كليه حقوق قانوني افراد تصريح شده و چنين مقرر گرديده 
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وارده بر جان، سالمتي، مال، آزادي،  است كه هر گونه ضرر مادي و معنوي ناشي از لطمه
فقها براي اثبات حكم ضمان 2.حيثيت، شهرت تجارتي يا حقوق معنوي وي بايد جبران گردد

  1.اتالف به آيات و روايات بسنده كردند و اغلب آنها بر ضمان اتالف داللت دارد
  :مستندات قاعده اتالف بدين شرح است

فمن اعتدى عليكم « اتالف استدالل شده آيه  يكى از آياتى كهبر قاعده-1 :كتاب)الف
است ، يعنى هر كسى به شما تعدى كرد، شما هم همان » فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

بنابراين تلف كردن اموال و منافع و حقوق ديگران بدون اجازه آنان ، .گونه به او تعدى كنيد
طوسي و ابن ادريس با اين آيه،  فقهايي چون شيخ.يكى از مصاديق تعدى به شمار مي رود

شيخ طوسي . ، بر مثلي يا قيمي بودن ضمان نيز استدالل كرده انداتالف افزون بر اثبات قاعده
اموالي كه : غير حيوان نيز دو گونه است. حيوان و غير حيوان: اموال دو گونه اند«: مي نويسد

اين اموال را غصب كند اگر مال،  چنانچه غاصب، چيزي از... مثل دارد و اموالي كه مثل ندارد 
باقي است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دليل آيهفمن 

 استبر استدالل به اين آيه، اشكاالتى وارد 2.» اعتدي عليكمفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
  : از جمله
كند اين  كننده و فرقى نمىمدعا در قاعده اتالف عبارت است از ضمان شخص تلف )اوال

» اعتداء«در حالى كه عنوان .تلف از روى عمد و اختيار باشد و يا از روى غفلت و بى اختيارى
. گيرد نه صورت غفلت را كه در آيه آمده تنها صورت عمد و اختيار را در برمى) تجاوزگرى(

  . بنابراين، دليل اخص از مدعا است
در جمله » ما«كند كه  ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مىدر صورتى آيه داللت بر ) ثانيا

ولى اگر مصدرى باشد معناى آيه عبارت خواهد بود از جواز . موصول باشد»  ما اعتدى« 
اما ضامن بودن تعدى كننده كه حكم وضعى است از .تكليفى تعدى همانند تعدى طرف مقابل

ل، آيه قابليت استدالل بر مدعا يعنى ضمان شود و با راه پيدا كردن اين احتما آيه استفاده نمى
  .شود شخص تلف كننده را ندارد، زيرا معناى آن مجمل مى

در اين مورد .و اعمال افراد آزاد و غير آزاد اتفاق نظر دارنددر اين مورد فقها بر ضمان كار 
تفاوتى ميان اعمال انسان با منافع اعيان نيست و به همان ادله اى كه منافع اعيان خارجى مورد 

همچنين از نظر سيره عقال نيز فرقى ميان منافع و .ضمان است منافع اعمال انسان نيز ضمان دارد
  1.يان نيستاعمال انسان با منافع اع

 :در مورد ضمان منافع انسان، سه حالت قابل فرض است

  منافع فردي كه اجير شده ،-1
  منافع فردي كه اجير نيست و انسان آزاد اهل كسب و كار است ،-2
  2.منافع فردي كه انسان آزاد است و بيكار بوده واهل كسب و كار نيست-3

  قانون مدني 328ماده قانون مسئوليت مدني و  1بررسي ماده : بخش چهارم
هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي « : قانون مسئوليت مدني 1طبق ماده 

به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب 
معنوي ديگري  قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا

حقوقدانان اساس مسئوليت را در 1.»شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد 
اما .قانون مسئوليت مدني بر تقصير استوار كرده اند يعني مسئوليت مبتني بر تقصير 1ماده 

قانون  1قانون مدني توسط ماده  328اختالف نظر مشهودي بين حقوقدانان در مورد نسخ ماده 
قانون مسئوليت مدني ، اتالف مبتني بر نظريه تقصير  1مسئوليت مدني وجود دارد كه طبق ماده 

قانون مدني ، اتالف  328مي باشد چراكه مسئوليت مبتني بر تقصير اصل است و طبق ماده 
مبتني بر نظريه خطر است كه چون اين نظريه در مواردي به صواب نزديكتر است انتساب 

ه تلف كننده خود تقصير مي باشد و همينكه شخص در اتالف مباشرت مباشرت در تلف ب
بنابراين نيازي به اثبات تقصير نيست لذا شبهه نسخ منتفي .داشته است دليل بر تقصير است

قانون مسئوليت مدني به  1بعضي از حقوقدانان معتقدند آنچه كه قانوگذار در ماده 2.است
تعارضي ندارد و تنها مفهوم مخالف آن داللت دارد  صراحت اعالم كرده است با قاعده اتالف
قانون مسئوليت مدني ايران به عموميت  1در ماده 1.كه مسئوليت بدون تقصير را نبايد پذيرفت

قاعده ضمان و مسئوليت نسبت به كليه حقوق قانوني افراد تصريح شده و چنين مقرر گرديده 
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به معناى موصول باشد نه مصدرى، در »  ما اعتدى عليكم«در جمله » ما«بر فرض كلمه ) ثالثا 
باشد كه متعلق ) معتدى به(صورتى داللت بر ضمان متلف داردكه مراد از آن، اشياء خارجى 

  .اند نه عمل تعدى و تجاوز تجاوز و اعتداء واقع شده
، يعنى اگر سزا مى دهيد، مانند آنچه با » وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به « آيه ديگر -2

اين آيه ربطى به ضمان ندارد بلكه بر جواز تكليفى مقابله به مثل داللت .شما كرده اند سزا دهيد
معناى عقوبت مورد باال براي اين آيه متصور است اينكه  3به غير در اين آيه هم اشكاالتي .دارد
بنابراين، آيه ربطى به ضمان ندارد و تنها . اسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر كار بد كه

  1.بر جواز تكليفى مقابله به مثل داللت دارد
يعني : روايات شهادت زور-1):مهمترين دليل حجيت اتالف روايات است(سنت ) ب

درباره كسى كه ) ع(از امام صادق.شخصى كه با شهادت دروغ موجب تلف مال ديگرى شود
اگر مال باقى باشد به « : شهادت ناحق او سبب اتالف مال ديگرى شده نقل شده است كه

صاحبش برگردانده مى شود، در غير اين صورت شاهد به اندازه اى كه از مال ديگرى تلف 
درباره شخصى كه شغل او لباس ) ع(ازامام صادق: يات باب اجيرروا-2.»كرده ضامن است 

اگر هر اجيرى كه مزد بگيرد براى درست « : شويى است و لباسى نزد او از بين برود مي فرمايد
اين روايت را شيخ طوسى نيز نقل كرده .»كردن چيزى ولى آن را ناقص كند ، ضامن است

  3.است و از نظر سند ، صحيح است

در پاسخ سؤال از حكم چيزى كه در راه ) ع(امام صادق: ابواب موجبات ضمانروايات -3
مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتيجه صاحبش را زمين مى زند ، 

اين روايت از نظر .»هر چيزى كه موجب زيان راه و عابر شود ضمان آور است « : مى فرمايد
  .سند ، صحيح است

از امام باقر در مورد مردى كه با چهار پا نزديكى كرده بود ، نقل شده : ات باب حدودرواي-4
كمتر از حد بر او تازيانه زده مى شود و قيمت حيوان را نيز براى صاحبش « : است كه فرمودن

  .اين دليل هم از نظر سند ، صحيح است.»ضامن است زيرا حيوان را تباه كرده است
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در پاسخ پرسش از برده اى كه چند نفر در مالكيت آن ) ع(ام صادقام: روايات باب عتق-5
اين كار سبب تباه شدن مالكيت « : شريكند و يكى از آنها سهم خود را آزاد مى كند ، فرمودند

برده ، قيمت گذارى .چون توان فروش و يا اجاره دادن آن برده از دست مى رود.شريكان است
ه حصه اش را آزاد كرده است از باب مجازات گذاشته مى شود و قيمت آن بر ذمه شريكى ك

  .زيرا او ملكيت برده را تباه كرده است.مى شود
در مواردي ممكن است براى اثبات حجيت قاعده اتالف به : حديث ال ضرر وال ضرار-6

چراكه هرجا .اضرار و اتالف رابطه عموم و خصوص مطلق دارند.حديث ال ضرر استناد كرد
ار هم هست ولى اگر شخصى پولى را از ديگرى غصب كند و پس از گذشت اتالف باشد اضر

ده سال به او رد كند اين كار اتالف مال نيست ، اما اضرار است ، چون ماليت آن كاهش پيدا 
  1.كرده و اين نوعى ضرر است

عقالء شخصى را كه موجب تلف شدن مال ديگري شود را ضامن مى : بناي عقالء) ج
ه شخصى مال ديگرى را از بين ببرد يا مصرف كند يا معيوب سازد و يا آن را لذا چنانچ.دانند

براى مالك به صورت غير قابل استفاده اى درآورد ، اگرچه اصل مال از بين نرفته باشد مانند 
اينكه مال را در اختيار غاصب قرار دهد و يا پرنده را از قفس آزاد سازد ، از نظر عقالء چنين 

  .شخصى ضامن است
در اين مورد صاحب قواعد فقهيه در مقام بيان ادله قاعده اتالف مى ):تسالم فريقين(اجماع) د

قاعده اتالف مورد قبول تمامى فقهاست و در آن كسى اختالف نكرده بلكه ممكن « : نويسد
است بگوييم ، ميان تمامى فرقه هاى مسلمين قاعده اى مسلم است و چه بسا گفته مى شود كه 

  1.از ضروريات دين مى باشد اين قاعده
اصل ضمان روايات مربوط به قاعده اتالف در اين مورد كه بر :مپنجبخش 

  دنسبب اتالف داللت دار
داللت دارند كه اگر شاهد دروغگو سببشود قاضى حكم نادرست صادر كند،  يرواياتبر -1

  .نسبت به ديه، مهر و ديگر اموالى كه با اين شهادت تلف شود،ضامن است
 :مي گويد) السالم عليه(جعفر  صحيحه محمدبن قيس،عن ابى) الف

به معناى موصول باشد نه مصدرى، در »  ما اعتدى عليكم«در جمله » ما«بر فرض كلمه ) ثالثا 
باشد كه متعلق ) معتدى به(صورتى داللت بر ضمان متلف داردكه مراد از آن، اشياء خارجى 

  .اند نه عمل تعدى و تجاوز تجاوز و اعتداء واقع شده
، يعنى اگر سزا مى دهيد، مانند آنچه با » وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به « آيه ديگر -2

اين آيه ربطى به ضمان ندارد بلكه بر جواز تكليفى مقابله به مثل داللت .شما كرده اند سزا دهيد
معناى عقوبت مورد باال براي اين آيه متصور است اينكه  3به غير در اين آيه هم اشكاالتي .دارد
بنابراين، آيه ربطى به ضمان ندارد و تنها . اسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر كار بد كه

  1.بر جواز تكليفى مقابله به مثل داللت دارد
يعني : روايات شهادت زور-1):مهمترين دليل حجيت اتالف روايات است(سنت ) ب

درباره كسى كه ) ع(از امام صادق.شخصى كه با شهادت دروغ موجب تلف مال ديگرى شود
اگر مال باقى باشد به « : شهادت ناحق او سبب اتالف مال ديگرى شده نقل شده است كه

صاحبش برگردانده مى شود، در غير اين صورت شاهد به اندازه اى كه از مال ديگرى تلف 
درباره شخصى كه شغل او لباس ) ع(ازامام صادق: يات باب اجيرروا-2.»كرده ضامن است 

اگر هر اجيرى كه مزد بگيرد براى درست « : شويى است و لباسى نزد او از بين برود مي فرمايد
اين روايت را شيخ طوسى نيز نقل كرده .»كردن چيزى ولى آن را ناقص كند ، ضامن است

  3.است و از نظر سند ، صحيح است

در پاسخ سؤال از حكم چيزى كه در راه ) ع(امام صادق: ابواب موجبات ضمانروايات -3
مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتيجه صاحبش را زمين مى زند ، 

اين روايت از نظر .»هر چيزى كه موجب زيان راه و عابر شود ضمان آور است « : مى فرمايد
  .سند ، صحيح است

از امام باقر در مورد مردى كه با چهار پا نزديكى كرده بود ، نقل شده : ات باب حدودرواي-4
كمتر از حد بر او تازيانه زده مى شود و قيمت حيوان را نيز براى صاحبش « : است كه فرمودن

  .اين دليل هم از نظر سند ، صحيح است.»ضامن است زيرا حيوان را تباه كرده است
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فى رجل شهد عليه رجالن بانه سرق، فقطع يده، حتى اذا ) السالم عليه(قضىاميرالمومنين « 
يده، انما شبهنا ذلك  كان بعد ذلك جاالشاهدان برجل آخر، هذا السارق، وليس الذى قطعت

  .» ...بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الديه
اش شهادت به دزدى  اميرمومنان درباره مردى كه دو نفردرباره«: فرمايد مى) ع(امام باقر)ب

ا اينكه پس از قطع دست، آن دو شاهد مرد ت.داده بودند حكم كرد تا دستش را قطع كنند
ديگرى را آوردند و گفتند اين مرد دزد است و مردى كه دستش قطع شد دزد نبوده و اشتباه 

حضرت حكم كرد اين دو شاهد نصف ديه را براى مردى كه دستش قطع شده  شده، آن
  .» اند ضامن

اگر شخصى در راه مسلمانهاچاه بكند و يا چيزى كه به عابر  كه داللت دارندي رواياتبر-2
ضرر برساند بر سر راه او بگذارد و يا ناودان را به طرف راه نصب كند و با اين كارها موجب 

  1.مال گردد، ضامن استاتالف جان و يا 
هركس ناودانى را در محل رفت «: دكند كه فرمو نقل مى) ص(از رسول خدا) ع(امام صادق

الخال در آن ايجاد نمايد، و يا ميخ در آن بكوبد و يا حيوانى  و آمد مسلمانان نصب كند، يا بيت
 ضامن است را در آن ببندد و يا چاهى در آن حفر كند و به كسى اصابت كند و هالك گردد

« .  
اش دعوت كند و  اىشخصى را به خانه اگر صاحب خانه كه  داللت دارند يرواياتبر -3

  .سگ او به هنگام ورود بر او زيانى رساند، ضامن است
كند كه آن حضرتدر مورد مردى كه بدون اجازه  نقل مى) ع(از اميرمومنان) ع(امام صادق

صاحبان خانه ضامن «: دندا مجروح كرد، فرموصاحبان خانه وارد خانه شد و سگ آنها، او ر
  .» بودند البته اگر با اجازه آنان داخل شده بودند، آنها ضامن مى.نيستند

اگر شخصى عبد و يا طفلخردسالى را سوار بر اسب كند و بر كهداللت دارند يرواياتبر-4
  .ديگرى جنايتى وارد گردد، صاحب آن اسب ضامن است

مردى كه عبدش را بر چهار پايشسوار نموده و مردى را پايمال كرد، درباره ) ع(امام صادق 
  .» مولى ضامن است« : دفرمو
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اگر كسى سببشود مركبى كه شخصى بر آن سوار است، فرار كه  رواياتى داللت دارندبر -5
  .كند و از آن بيفتد و يا مردى بترسد، ضامن است

ز پشتديوار بترساند و يا مركب او را اگر مردى مرد ديگرى را ا«: دندفرمو) ع(امام صادق
طورى فرارى دهد كه او به زمين افتد و بميرد، ضامن ديه اوست و اگر جايى از بدن او بشكند، 

  1.» ضامن شكستگى استخوان است
  موجبات ضمان: بخش ششم

عقدى شرعى كه نسبت به مال و «: بدين شرح است كهتعريف عقد ضمان از ديدگاه فقها 
عقد ضمان عبارت «: اند حقوق دانان در تعريف آن آورده.» كند عهد ايجاد مىجان انسان، ت

»  ضامن«متعهد را . است از اين كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است بر عهده بگيرد
. گويند مى»  مديون اصلى«يا »  مضمون عنه«و شخص ثالث را »  مضمون له«طرف ديگر را 

 كه شود نيز ناميده مى»  مسؤوليت قراردادى«ضمان  تعريف ضمان عقدى و معاوضى كه به
در اين باره نيز دكتر كاتوزيان . عبارت است از ضمانى كه منشا آن عقد و قرارداد است

مسئوليت قراردادى، در نتيجه اجرا نكردن تعهدى كه از عقد ناشى شده است به «:نويسد مى
سيله باعث اضرار هم پيمانش كند و بدين و كسى كه به عهد خود وفا نمى.آيد وجود مى

اتالف سببى است كه موجب 1.»شود بايد از عهده خسارتى كه به بار آورده است برآيد مى
شود و اتالف گاهى به صورت مستقيم و گاهى به صورت غير مستقيم  ضمانت مى

-2مسئوليت ناشي از اتالف به مباشرت و -1بنابراين از موجبات ضمان در فقه اسالمي .باشد مى
ضمان چون از احكام وضعي است قصد يه عدم قصد 2.سئوليت ناشي از اتالف به تسبيب استم

در بحث 3.، علم يا جهل ، بلوغ يا عدم آن و عقل يا جنون ، تأثيري در اعمال آن نخواهد داشت
افزون بر آن در مواد .اند موجبات ضمان قهرى، اتالف را يكى از موجبات ضمان شمرده
آمده  307از جمله در ماده .فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتالف استناد شده است

غصب و آنچه  -  1: امور ذيل موجب ضمان قهرى است -در ضمان قهرى  -فصل دوم «: است
  .» اتالف – 2.استكه در حكم غصب 

فى رجل شهد عليه رجالن بانه سرق، فقطع يده، حتى اذا ) السالم عليه(قضىاميرالمومنين « 
يده، انما شبهنا ذلك  كان بعد ذلك جاالشاهدان برجل آخر، هذا السارق، وليس الذى قطعت

  .» ...بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الديه
اش شهادت به دزدى  اميرمومنان درباره مردى كه دو نفردرباره«: فرمايد مى) ع(امام باقر)ب

ا اينكه پس از قطع دست، آن دو شاهد مرد ت.داده بودند حكم كرد تا دستش را قطع كنند
ديگرى را آوردند و گفتند اين مرد دزد است و مردى كه دستش قطع شد دزد نبوده و اشتباه 

حضرت حكم كرد اين دو شاهد نصف ديه را براى مردى كه دستش قطع شده  شده، آن
  .» اند ضامن

اگر شخصى در راه مسلمانهاچاه بكند و يا چيزى كه به عابر  كه داللت دارندي رواياتبر-2
ضرر برساند بر سر راه او بگذارد و يا ناودان را به طرف راه نصب كند و با اين كارها موجب 

  1.مال گردد، ضامن استاتالف جان و يا 
هركس ناودانى را در محل رفت «: دكند كه فرمو نقل مى) ص(از رسول خدا) ع(امام صادق

الخال در آن ايجاد نمايد، و يا ميخ در آن بكوبد و يا حيوانى  و آمد مسلمانان نصب كند، يا بيت
 ضامن است را در آن ببندد و يا چاهى در آن حفر كند و به كسى اصابت كند و هالك گردد

« .  
اش دعوت كند و  اىشخصى را به خانه اگر صاحب خانه كه  داللت دارند يرواياتبر -3

  .سگ او به هنگام ورود بر او زيانى رساند، ضامن است
كند كه آن حضرتدر مورد مردى كه بدون اجازه  نقل مى) ع(از اميرمومنان) ع(امام صادق

صاحبان خانه ضامن «: دندا مجروح كرد، فرموصاحبان خانه وارد خانه شد و سگ آنها، او ر
  .» بودند البته اگر با اجازه آنان داخل شده بودند، آنها ضامن مى.نيستند

اگر شخصى عبد و يا طفلخردسالى را سوار بر اسب كند و بر كهداللت دارند يرواياتبر-4
  .ديگرى جنايتى وارد گردد، صاحب آن اسب ضامن است

مردى كه عبدش را بر چهار پايشسوار نموده و مردى را پايمال كرد، درباره ) ع(امام صادق 
  .» مولى ضامن است« : دفرمو
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برخى مبناى آن را تحقق : در قانون مدنى نسبت به مبناى ضمان قهرى دو نظر وجود دارد
برخى از . اند دانسته» اضرار«دانند و برخى ديگر مبناى آن را تحقق عنوان  مى» تقصير«عنوان 

  . اند حقوقدانان نظر دوم را پذيرفته
نظريه  - 1: جرم دو نظريه علمى موجود است در مسؤوليت ناشى از«: نويسد دكتر امامى مى

داند و  تقصير را شرط مسؤوليت فاعل نمى) اول(نظريه مزبور ... نظريه مسؤوليت  - 2...تقصير 
بنابراين نظريه، . شناسد هر كس را كه به ديگرى خسارتى وارد آورد او را مسؤول جبران آن مى

كه خسارت ناشى از فعل طرف براى مطالبه خسارت كافى است كه متضرر ثابت كند 
بر اساس نظريه دوم اعتبار و حجيت قاعده فقهى اتالف در حقوق مدنى خيلى روشن .»باشد مى

  1.است زيرا در تمامى مواردى كه قاعده جريان دارد بى شك خسارت و زيان نيز صادق است
  :محقق حلي دو مورد از موجبات ضمانت را بيان كرده است

در اين مورد اگر چيزي كه تلف شود يا به صورت عين ): مباشر(مستقيم اتالف به صورت -1
و .خواهد بود مثل پاره كردن لباس يا منفعت مثل سوار شدن بر حيواني كه صاحب هم دارد

  .موجب ضمانت است
در اين مورد تلف به واسطه سببي ايجاد مي ):تسبيب(اتالف به صورت غير مستقيم -2
  2.شود ابودى با وجودش ايجاد مىسبب آن چيزى است كه ن.شود

ارزش داشته -2.شىء تلف شده مال باشد-1:ضمان مالى كه تلف شود عبارت است از طشراي
متلف بايد قابليت تعلق ضمان را -3.بنابراين اتالف خمر و خنزيرموجب ضمان نيست.باشد

اما اگر .موارد بنابراين اگر متلف حيوان باشد ضمان نخواهد بود ، مگر در بعضى از.داشته باشد
ضمان بايد -4.متلف خردسال و يا مجنون باشد ضمان هست چون ضمان متوقف بر قصد نيست

بنابراين اگر شخصى از اهل حرب مال مسلمان را تلف .فايده داشته باشد يعنى قابل وصول باشد
اتالف به مباشرت يعني ايجاد 1.كند ضمان وجود ندارد چون فايده ندارد و همچنين به عكس

مثل كشتن و خوردن و سوزاندن اما اتالف به تسبيب يعني ايجاد چيزي كه تلف با آن .لفت
حاصل مي شود و علت آن چيز ديگري است مشروط بر اينكه از چنين سببي انتظار چنين علتي 

در اتالف بالمباشره وجود عملي مثبت كه به طور 2.مثل كندن چاه و باز كردن در ظرف.برود
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بين ببرد از عناصر اصلي ضمان اتالف است كه عمل مثبت در مقابل ترك مستقيم مال را از 
در اتالف به مباشرت الزم نيست زيان ديده ثابت كند متلف مباشر ، مقصر است و 3.فعل است

هركس بدون مجوز قانوني ، « : در اين فرع ، ماده يك قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد
ان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به ج

هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افرادايجاد گرديده ، لطمه اي وارد نمايد كه موجب 
مالك 4.»ضرر مادي يا معنوي ديگر شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد 

گونه دخالتى   اتالف است و عنوان مباشر بودن هيچو معيار در ضمان به اتالف ، صدق استناد 
بنابراين اگر اتالف مستند به سبب باشد ، هر چند سبب بعيد باشد ، ضمان آن .در ضمان ندارد

بنابراين در موارد .مالك در صدق و عدم صدق استناد ، اتالف عرف است.گردد ثابت مى
د ، ضمان بر او ثابت است و اگر اختالف اگر از نظر عرف اتالف مستند به شخص مباشر باش

در ضمان به سبب در .عرف اتالف را واسطه و سبب مستند كند ، ضمان بر سبب ثابت است
صورت صدق استناد اتالف به آن ،عمد و قصد شرط نيست همانگونه كه در ضمان مباشر 

كه شود  از روايات استفاده مى.اتالف ، قصد اتالف و يا قصد فعل موجب اتالف شرط نيست
در ضمان سبب موجب اتالف ، علم و آگاهى به موضوع و يا حكم ضمان شرط نيست 

از نظر قانون مدني ايران اگر اتالف با  1.گونه كه در ضمان مباشر نيز علم شرط نيست همان
انجام يك فعل موجب ضمان شود ، با ترك فعل مثل بي احتياطي نيز سبب ضمان مي 

فرق بين اتالف مال به طور كل يا اتالف جزئي نيست ، ولي همچنين از نظر قانون مدني .گردد
يعني اگر كل مال را تلف كرده باشد ، در برابر كل مال ضامن .به همان نسبت تلف ضامن است

مقنين 2.است و اگر بعض مال را تلف كرده باشد در برابر آن بعض ضامن است ، نه بيشتر از آن
با توضيح قيمي و »هر كسي مال غير را تلف كند «ايان تبعيت از فقه اسالمي پس از په ايراني ب

اين اكتفاء نكرده حكم ايجاد عيب و ه مثلي و عين و منفعت بودن آنرا تكميل مينمايد و حتي ب
عمل آيد ولي در قسمت ديگر يعني آنجا كه ذكر ه نقص را نيز بيان ميكند تا كامال رفع ابهام ب

موجود در ماده ) سهل انگاري و بي احتياطي(از نميتواند رساتر  ، مينمايد) بدون عمد(
قصد ه فرانسه باشد چه تشخيص عمد از غير عمد كه اولي منوط و مشروط ب قانون مدني1383

برخى مبناى آن را تحقق : در قانون مدنى نسبت به مبناى ضمان قهرى دو نظر وجود دارد
برخى از . اند دانسته» اضرار«دانند و برخى ديگر مبناى آن را تحقق عنوان  مى» تقصير«عنوان 

  . اند حقوقدانان نظر دوم را پذيرفته
نظريه  - 1: جرم دو نظريه علمى موجود است در مسؤوليت ناشى از«: نويسد دكتر امامى مى

داند و  تقصير را شرط مسؤوليت فاعل نمى) اول(نظريه مزبور ... نظريه مسؤوليت  - 2...تقصير 
بنابراين نظريه، . شناسد هر كس را كه به ديگرى خسارتى وارد آورد او را مسؤول جبران آن مى

كه خسارت ناشى از فعل طرف براى مطالبه خسارت كافى است كه متضرر ثابت كند 
بر اساس نظريه دوم اعتبار و حجيت قاعده فقهى اتالف در حقوق مدنى خيلى روشن .»باشد مى

  1.است زيرا در تمامى مواردى كه قاعده جريان دارد بى شك خسارت و زيان نيز صادق است
  :محقق حلي دو مورد از موجبات ضمانت را بيان كرده است

در اين مورد اگر چيزي كه تلف شود يا به صورت عين ): مباشر(مستقيم اتالف به صورت -1
و .خواهد بود مثل پاره كردن لباس يا منفعت مثل سوار شدن بر حيواني كه صاحب هم دارد

  .موجب ضمانت است
در اين مورد تلف به واسطه سببي ايجاد مي ):تسبيب(اتالف به صورت غير مستقيم -2
  2.شود ابودى با وجودش ايجاد مىسبب آن چيزى است كه ن.شود

ارزش داشته -2.شىء تلف شده مال باشد-1:ضمان مالى كه تلف شود عبارت است از طشراي
متلف بايد قابليت تعلق ضمان را -3.بنابراين اتالف خمر و خنزيرموجب ضمان نيست.باشد

اما اگر .موارد بنابراين اگر متلف حيوان باشد ضمان نخواهد بود ، مگر در بعضى از.داشته باشد
ضمان بايد -4.متلف خردسال و يا مجنون باشد ضمان هست چون ضمان متوقف بر قصد نيست

بنابراين اگر شخصى از اهل حرب مال مسلمان را تلف .فايده داشته باشد يعنى قابل وصول باشد
اتالف به مباشرت يعني ايجاد 1.كند ضمان وجود ندارد چون فايده ندارد و همچنين به عكس

مثل كشتن و خوردن و سوزاندن اما اتالف به تسبيب يعني ايجاد چيزي كه تلف با آن .لفت
حاصل مي شود و علت آن چيز ديگري است مشروط بر اينكه از چنين سببي انتظار چنين علتي 

در اتالف بالمباشره وجود عملي مثبت كه به طور 2.مثل كندن چاه و باز كردن در ظرف.برود
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ميباشد براي قاضي دشوار بلكه بايد گفت ممتنع است زيرا قصد امري دروني و معنوي و قرائن 
بي ميتواند سهل انگاري و بي احتياطي نميتوانند بيان كننده آن باشند ولي تقريبا همه كس بخو

تلف به خودي خود داراي حكم وضعي خاص مانند ضمان نيست و 1.را از غير آن تميز دهد
حصول ضمان در برخي موارد تلف كلي يا جزئي اشياء ، ناشي از وجود يكي از اسباب اصلي 

رمت است كه حكم اتالف در اصل ح2.، اتالف يا تسبيب است) غصب (آن ، مانند ضمان يد 
: گاهى اتالف واجب است مثل.گاهى مستلزم ضمان هم هست و گاهى مستلزم ضمان نيست

مواردى كه شارع امر به نابود كردن چيزى كرده است ، مثل اتالف خنزير و گاهى حكم 
ضمان سبب اتالف در قانون مدنىهمچون فقه سبب در اتالف را موجب .اتالف اباحه است

ن است بين طرفين رابطه قراردادي وجود داشته باشد ولي چون قسمتي اما ممك3.داند مى ضمان
از منفعت اجراي قراداد مربوط به عين مال متعلق به متعهدله است بتوان متعهد را به واسطه 

نيز مسئول جبران خسارات ناشي از محروميت از » اتالف يا تسبيب«ارتكاب تخلف از باب 
شود كه نقشي را در  برابر مدير تئاتري متعهد مي مثال شخصي در.منافع عين معين شناخت

شود مواد اوليه را براي تهيه غذاي  نمايش ايفا كند يا در برابر مالك رستوراني متعهد مي
نمايد ، متعهدله چون با اجراي قرارداد،  مراجعين فراهم نمايد ولي از انجام تعهد خودداري مي

يافت و  اختصاص مي) و مكان نمايش يا رستورانمحل (قسمتي از منافع حاصله آن به عين مال 
به تعبير ديگر چون محل نمايش يا رستوران داراي منافعي است كه در اثر عدم اجراي تعهد از 

المثل از  تواند اين منافع مربوط به مال معين را با نظر كارشناس به عنوان اجرت بين رفته، مي
در ضمان اتالف فرقي بين عمدي يا غير عمد  قانون مدني 328در ماده 1.متعهد مطالبه نمايد

مثال .منظور از عمد بودن ، عمد در اتالف است نه عمد در عمل.بودن اتالف وجود ندارد
شخصي كه به واسطه لغزنده بودن زمين ، به زمين مي افتد و بر اثر برخورد با ظرفي ، آن را مي 

عمد در اتالف . من نخواهد بودشكند به دليل عدم انتساب تلف به شخص ، از جهت اتالفضا
مثال شخصي كه خواب است و .نيز از جهت جزايي ، مجازاتهايي را بر فعل متلف ايجاد مي كند

بر اثر غلتيدن بر روي طفل او را تلف كند ، ديه بر مال عاقله او خواهد بود كه بدهد با اينكه 
ين حالت عمد در اتالف اما اكثر كلمات فقها در ظاهر، مب2.شخص خواب قصدي نداشته باشد
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مواردي همچون ضمان ملوانان، باربران، رنگرزان، صنعتگران، خياطان و نيز اجاره . است
چارپايان و امثال آن، همگي بر اساس تعدي و تفريط، كه مستلزم علم و عمد است، شكل مي 

حكم به  در اموال از موارد خاصي كه در آنها» اتالف « به خصوص با توجه به اينكه .گيرند
مثل رهن ، مضاربه ، وديعه ، عاريه و اجاره اخذ گرديده و از شروط اساسي .ضمان شده است

اما در تحت شرايط خاصي به سه قاعده ضمان 1.ضمان در اين موارد ، تعدي و تفريط مي باشد
 :از جمله موارد.متلف ساقط شود و وي مسئول جبران شناخته نمي شود

سوره » ماعلي المحسنين من سبيل « : قرآن كريم مي فرمايند قاعدة احسان كه) قاعده اول
معناي قاعده احسان . 61سوره الرحمن ، آيه » هل جزاء االحسان اال االحسان «  91توبه ، آيه 

اين است كه انسان درمقام انجام كار خير مؤاخذه نمي شود و اگر در اثر فعل صحيح و خير 
  .بران آن بر او تحميل نمي گردد خواهانه او بر كسي ضرري وارد شد ، ج

اما سخن در اين است كه مجرد قصد احسان ، مسقط ضمان نيست يعني بايد فعل انسان 
چنين باشد اما اگر دست به اقدامي ” محسن كه در صدد دفع ضرر يا جلب منفعتي است واقعا

جبران ناشيانه زد و در جايي كه نبايد سقف اتاق خراب شود آن را خراب كرد ، مسئول 
  .تخريب شناخته مي شود 

  .»ليس علي االمين اال اليمين ، ليس علي المؤتمن ضمان «قاعده استيمان ) قاعده دوم
نشده باشد ، ضامن ) تعدي و تفريط ( طبق اين قاعده ، امين تازماني كه مرتكب تقصير 

  2.نيست
خويش اقدام  قاعده اقدام كه معناي قاعده اين است كه اگر شخصي به زيان) قاعده سوم

مثال اگر مدير .نمايد ، حق ندارد از جهت خسارتي كه ديده است تقاضاي جبران ضرر كند
مسئولي ، مال دولت را به كمتر از قيمت واقعي بفروشد و يا مالي را با بودجه بيت المال به ثمني 

مال خود او بيشتر از بهاي واقعي بخرد البته ، در برابر ديوان محاسبات كشور مسئول است زيرا 
و نيز اگر مالكي از مال خود اعراض نمايد ، احترام مالكيت خود را ساقط كرده و . نبوده است 

  1.تملك آن را مباح ساخته است
  

ميباشد براي قاضي دشوار بلكه بايد گفت ممتنع است زيرا قصد امري دروني و معنوي و قرائن 
بي ميتواند سهل انگاري و بي احتياطي نميتوانند بيان كننده آن باشند ولي تقريبا همه كس بخو

تلف به خودي خود داراي حكم وضعي خاص مانند ضمان نيست و 1.را از غير آن تميز دهد
حصول ضمان در برخي موارد تلف كلي يا جزئي اشياء ، ناشي از وجود يكي از اسباب اصلي 

رمت است كه حكم اتالف در اصل ح2.، اتالف يا تسبيب است) غصب (آن ، مانند ضمان يد 
: گاهى اتالف واجب است مثل.گاهى مستلزم ضمان هم هست و گاهى مستلزم ضمان نيست

مواردى كه شارع امر به نابود كردن چيزى كرده است ، مثل اتالف خنزير و گاهى حكم 
ضمان سبب اتالف در قانون مدنىهمچون فقه سبب در اتالف را موجب .اتالف اباحه است

ن است بين طرفين رابطه قراردادي وجود داشته باشد ولي چون قسمتي اما ممك3.داند مى ضمان
از منفعت اجراي قراداد مربوط به عين مال متعلق به متعهدله است بتوان متعهد را به واسطه 

نيز مسئول جبران خسارات ناشي از محروميت از » اتالف يا تسبيب«ارتكاب تخلف از باب 
شود كه نقشي را در  برابر مدير تئاتري متعهد مي مثال شخصي در.منافع عين معين شناخت

شود مواد اوليه را براي تهيه غذاي  نمايش ايفا كند يا در برابر مالك رستوراني متعهد مي
نمايد ، متعهدله چون با اجراي قرارداد،  مراجعين فراهم نمايد ولي از انجام تعهد خودداري مي

يافت و  اختصاص مي) و مكان نمايش يا رستورانمحل (قسمتي از منافع حاصله آن به عين مال 
به تعبير ديگر چون محل نمايش يا رستوران داراي منافعي است كه در اثر عدم اجراي تعهد از 

المثل از  تواند اين منافع مربوط به مال معين را با نظر كارشناس به عنوان اجرت بين رفته، مي
در ضمان اتالف فرقي بين عمدي يا غير عمد  قانون مدني 328در ماده 1.متعهد مطالبه نمايد

مثال .منظور از عمد بودن ، عمد در اتالف است نه عمد در عمل.بودن اتالف وجود ندارد
شخصي كه به واسطه لغزنده بودن زمين ، به زمين مي افتد و بر اثر برخورد با ظرفي ، آن را مي 

عمد در اتالف . من نخواهد بودشكند به دليل عدم انتساب تلف به شخص ، از جهت اتالفضا
مثال شخصي كه خواب است و .نيز از جهت جزايي ، مجازاتهايي را بر فعل متلف ايجاد مي كند

بر اثر غلتيدن بر روي طفل او را تلف كند ، ديه بر مال عاقله او خواهد بود كه بدهد با اينكه 
ين حالت عمد در اتالف اما اكثر كلمات فقها در ظاهر، مب2.شخص خواب قصدي نداشته باشد



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

574

  مباشر و سبب در قاعده اتالف:مهفتبخش 
عبدالفتاح علي المراغي در 1.شود قاعده اتالف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسيم مى

اتالف گاهي به مباشرت و گاهي به تسبيب صورت مي : عناوين مي گويدكتاب خد به نام 
گيرد و مقصود از اتالف ايجاد علت تلف مثل قتل و سوزاندن است و مقصود از تسبيب ايجاد 
چيزي كه تلف به وسيله آن به وجود مي آيد مثل باز كردن در ظرف و اكراه بر 

لمراد بالمباشره اعم من ان يصدر الفعل منه بال ا«: درباره مباشر فرمودند)هر(حضرت امام2.اتالف
او كان القتل منسوبا اليه بال ... آله كخنقهبيده او ضربه بها او برجله فقتل به او بĤله كرميه بسهم

الى غير ذلك من الوسائط التى معها تصدق نسبه القتل ... تاول عرفا كالقائه فى النار
ين است كه فعل بدوناستفاده از وسيله و ابزار از فاعل مقصود از عنوان مباشر اعم از ايعني.اليه

منظور از مباشر پس .» تيراندازى:مثل.بگيرداى صورت  قتل با استفاده ازوسيله و يا صادر شود
خفه كردن با :مثل.فعل بدون استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود مي تواند اين باشد كه

مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم  دست ، يعني مالك و معيار در عنوان
  3.از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد

  4.شود در تحقق اتالف به مباشرت ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگري واسطه نمى-1
  .در مباشر فعل هميشه مثبت است و با فعل منفى عنوان مباشر صدق نمي كند-2
  .شرط نيست) رعايت نكردن احتياطات الزم(نصر تقصير در تحقق اتالف به مباشرت ع-3

الثانى التسبيب و هوكل فعل يحصل التلف بسببه كحفر « : گويد  باره مى محقق حلىدر اين
  .» هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردديعني ، البئر فى غير الملك، تسبيب 

كندن چاه : مثلكه تلف به سبب آن حاصل گردد ، است منظور از سبب هر فعلى پس 
  1.درملك ديگري

  2.شود در مورد اتالف به تسبيب ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر واسطه مى-1
  .كند و گاهى با فعل منفى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پيدا مى-2
  3.در تحقق عنوان سبب تقصير شرط است-3
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مباشر اقوي از سبب .ن چاهاتالف به مباشرت مثل خوردن غذا و اتالف به تسبيب مثل كند
است مگر در مواردي كه سبب اقوي از مباشر باشد كه در اين مورد است كه سبب مسئول 

  4.است
پس .اگر مال به مباشرت تلف شود اتالف است و اگر با سبب شدن تحقق يابد تسبيب است

  5.يك قاعده بيشتر نيست ولي با دو نوع مظهر
برخى ديگر از فقها بر . مباشر بر فاعل سبب مقدم استاگر سبب و مباشر جمع شوند ، ضمان 

اند اما در مقابل ، برخى معتقدند هر آنچه كه از نظر زمان مقدم  اين باورند كه هر دو ضامن
نفر تلف مالى را ايجاد كند و ديگرى مباشر تلف شدن آن  هرگاه يك .آور است است ، ضمان

اينكه سبب اقوى باشد به نحوى كه عرفا اتالف مال شود ، مباشر مسئول است ، نه مسبب ، مگر 
  1.مستند به او باشد
  چگونگى پرداخت ضمان قاعده اتالف: بخش هشتم

مقتضاى ادله ضمان به قاعده اتالف، اين است كهاگر ممكن باشد مثل همان مالى كه تلف 
 اگر رد مثل ممكن نباشد، يا از آن جهت كه مثل آن وجود،  شود به صاحب آن داده شود

بنابراين .ندارد و يا اينكه مثلى نيست بلكه قيمتى است، در اين صورت بايد قيمت آن داده شود
  :لذا فقها مطالبي را بيان داشتند از جملهقيمت چه زمان و چه مكانى را بايد داد؟بايد بدانيم 

حاالت است و زمان و مكاندر اختالف قيمت دخالتى  اختالف قيمت گاهى به جهت)الف
گوسفند به هنگام سرقت الغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و يا به عكس، : ثالم .ندارد

به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقى تبديل به الغرى شد، در اين صورت به 
رسد كه مقتضاى ادله قاعده اتالف، پرداخت اعلى القيم است زيرا در غير اين صورت  نظر مى

  . ت نشده استمال صاحب مال پرداخ
گاهى اختالف قيمت، ناشى از اختالف آن به حسب زماناست، در اين صورت چند )ب

 :داحتمال وجود دار

 .مالك، قيمت زمان غصب است-1

 .مالك، قيمت زمان تلف است-2

  مباشر و سبب در قاعده اتالف:مهفتبخش 
عبدالفتاح علي المراغي در 1.شود قاعده اتالف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسيم مى

اتالف گاهي به مباشرت و گاهي به تسبيب صورت مي : عناوين مي گويدكتاب خد به نام 
گيرد و مقصود از اتالف ايجاد علت تلف مثل قتل و سوزاندن است و مقصود از تسبيب ايجاد 
چيزي كه تلف به وسيله آن به وجود مي آيد مثل باز كردن در ظرف و اكراه بر 

لمراد بالمباشره اعم من ان يصدر الفعل منه بال ا«: درباره مباشر فرمودند)هر(حضرت امام2.اتالف
او كان القتل منسوبا اليه بال ... آله كخنقهبيده او ضربه بها او برجله فقتل به او بĤله كرميه بسهم

الى غير ذلك من الوسائط التى معها تصدق نسبه القتل ... تاول عرفا كالقائه فى النار
ين است كه فعل بدوناستفاده از وسيله و ابزار از فاعل مقصود از عنوان مباشر اعم از ايعني.اليه

منظور از مباشر پس .» تيراندازى:مثل.بگيرداى صورت  قتل با استفاده ازوسيله و يا صادر شود
خفه كردن با :مثل.فعل بدون استفاده از وسيله و ابزار از فاعل صادر شود مي تواند اين باشد كه

مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم  دست ، يعني مالك و معيار در عنوان
  3.از اينكه با وسيله باشد و يا نباشد

  4.شود در تحقق اتالف به مباشرت ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگري واسطه نمى-1
  .در مباشر فعل هميشه مثبت است و با فعل منفى عنوان مباشر صدق نمي كند-2
  .شرط نيست) رعايت نكردن احتياطات الزم(نصر تقصير در تحقق اتالف به مباشرت ع-3

الثانى التسبيب و هوكل فعل يحصل التلف بسببه كحفر « : گويد  باره مى محقق حلىدر اين
  .» هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردديعني ، البئر فى غير الملك، تسبيب 

كندن چاه : مثلكه تلف به سبب آن حاصل گردد ، است منظور از سبب هر فعلى پس 
  1.درملك ديگري

  2.شود در مورد اتالف به تسبيب ميان فعل مباشر و تلف عاملى ديگر واسطه مى-1
  .كند و گاهى با فعل منفى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پيدا مى-2
  3.در تحقق عنوان سبب تقصير شرط است-3
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 .مالك، باالترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است-3

 .استباالترين قيمت اززمان غصب تا زمان پرداخت ، مالك -4

  1.تمالك، قيمت زمان مطالعه اس-5
 .مالك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است-6

 .مالك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است-7

 .مالك، كمترين قيمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است-8

مان ضامن مخير است ميان قيمت زمان غصب و زمان تلف و يا قيمت روز غصب و ز-9
پرداخت و يا قيمت زمان تلف و پرداخت و يا تخيير ميان زمان غصب و زمان تلف و زمان 

  ....پرداخت
مي در مورد اتالف پرداخت باالترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف، بر عهده ضامن 

  1.باشد
  نتيجه گيري

نموده است و فقها  از فقه اسالمي اتخاذ قاعده اتالف راقانون مدني ايران با توجه به اينكه 
كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد بنابراين اتالف يعني  آنرا اسباب ضمان شناخته اند

خواهد و با فورس ماژور هم رفع  تقصيري نمي ،آورد و فرق و تمايز آن با تسبيب اين است كه 
اتالف حقيقى نيز . اتالف يا حقيقى است و يا معنوىبنابراين .و قاعده اتالف نام دارد شود مي

ندادن مال عاريه : زيرا يا اتالف عين است و يا اتالف منفعت و اتالف معنوى مثل.دو نوع است
از نظر قانون مدني ايران اگر اتالف با انجام يك فعل موجب ضمان شود ، با ترك .به مالك

مان قانون مدني در ض 328در ماده همچنين .فعل مثل بي احتياطي نيز سبب ضمان مي گردد
من اتلف مال « طبق حديث و .اتالف فرقي بين عمدي يا غير عمد بودن اتالف وجود ندارد

  .»، هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است » الغير فهو له ضامن 
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  :منابع و مĤخذ
  :كتب) الف

دكتر ره پيك ، حسن ، حقوق مسئوليت مدني و جبران ها ، انتشارات خرسندي ، چاپ -1
  .1389يازدهم ، 

  .1390، انتشارات مجد ، چاپ سيزدهم ،  6دكتر شهيدي ، مهدي ، حقوق مدني -2
، انتشارات ادبستان ، چاپ اول ، ) قلمرو مسئوليت مدني(يزدانيان ، عليرضا ، حقوق مدني-3

1379.  
دكتر قاسم زاده ، سيد مرتضي ، مباني مسئوليت مدني ، انتشارات دادگستر ، چاپ اول ، -4

1378.  
  :مجالت) ب

  .،بررسي قاعده اتالف حسين اكبري-1
  .بحثي در اتالف،  سيد لطف اله اتابكي-2
  .النفع در حقوق ايران و فقه عدم،  محسن مقدم-3
  .قاعده اتالف در فقه و حقوق،  محمد غزنوي-4
  .عبدالعلي محمدي ، مسئوليت مدني دولتبر مبناي قاعده اتالف-5
  
  
  
  
  

 
 

 .مالك، باالترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است-3

 .استباالترين قيمت اززمان غصب تا زمان پرداخت ، مالك -4

  1.تمالك، قيمت زمان مطالعه اس-5
 .مالك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف است-6

 .مالك، كمترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است-7

 .مالك، كمترين قيمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است-8

مان ضامن مخير است ميان قيمت زمان غصب و زمان تلف و يا قيمت روز غصب و ز-9
پرداخت و يا قيمت زمان تلف و پرداخت و يا تخيير ميان زمان غصب و زمان تلف و زمان 

  ....پرداخت
مي در مورد اتالف پرداخت باالترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف، بر عهده ضامن 

  1.باشد
  نتيجه گيري

نموده است و فقها  از فقه اسالمي اتخاذ قاعده اتالف راقانون مدني ايران با توجه به اينكه 
كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد بنابراين اتالف يعني  آنرا اسباب ضمان شناخته اند

خواهد و با فورس ماژور هم رفع  تقصيري نمي ،آورد و فرق و تمايز آن با تسبيب اين است كه 
اتالف حقيقى نيز . اتالف يا حقيقى است و يا معنوىبنابراين .و قاعده اتالف نام دارد شود مي

ندادن مال عاريه : زيرا يا اتالف عين است و يا اتالف منفعت و اتالف معنوى مثل.دو نوع است
از نظر قانون مدني ايران اگر اتالف با انجام يك فعل موجب ضمان شود ، با ترك .به مالك

مان قانون مدني در ض 328در ماده همچنين .فعل مثل بي احتياطي نيز سبب ضمان مي گردد
من اتلف مال « طبق حديث و .اتالف فرقي بين عمدي يا غير عمد بودن اتالف وجود ندارد

  .»، هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است » الغير فهو له ضامن 


