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 مطالعه تطبیقی بررسی حق مالک در مراجعه به ایادی متعاقبه در غصب در حقوق ایران و فقه امامیه

 نجفلو رضا

 .رانیا کرج، البرز، رسام دانشگاه اریاستاد تهران، یخوارزم دانشگاه ،یخصوص حقوق یدکتر

 چکیده

سبا. تا ی در منابع  تبمولقا مت.ز ا صبادیز بارز م سبا   از م سبی ررار ترفتس ا مبنان مورد برر فقهی، غصب  یی  ننوان 

غص  می شود   از ا لقن غاص  بس اشخاص دیگر بس صورت بقع  ...... منتق  می تردد. رانون  نمال از صاح   ارعی آ

شبده ب. س  مدنی ایران در جها حنایا تنام   کنال از مالک مال، بقن ن.م   جه  دارنده   مال مغصبو  تناییی رال  ن

صبرفا  اسبتقب بر مال غقر   بد ن این مالک را در ح م غصب  ت.قی کرده   تنامی مبنانا اجرا ای مربو  بس غاصب  را 

در خصبوص متصبرن ناآتاه نقی جاری دانتبتس اسبا.این رواند کس مبتنی بر نشر مشبهور فقهای امامقس اسبا نندتا  متبتند بس 

سببی رانده تببتندات رانده ماکور با توجس بس برر صببرن نشر از این س م مببنان یدب بوده    مببعق  » صببورت ترفتس   ای 

تبا بس کوری س در تاشبتس فقهای بیرتی می تبری بس تنامی ایادی از جن.س »ید ناآتاهب از غصب  نق شبد، مااد آن راب  ت با

ضبببافا  این س اخا مال از  نقنقی بر این مهم تأکقد ننوده صبببی رخریدار جا    ...ق در حقققا تونق  نونی اند. م شبببخ ن 

سبببی ندارد. شببری نقی تنا سببوال ایمجازات بر ا  بوده   با موازین اخبری   حقوق ب تببمولقا مدنی  نحال  سببا کس آیا م ا

ختبارت  ارده بس صباح  مال، متوجس تنامی افراد اسبا یا فقت متوجس ا لقن فردی اسبا کس آن را غصب  کرده اسبا    

بررسی مبانی فقهی   حقوری تعار  ایادی   ی  ارده بس اشخاص بعدی بس نهده ی کقتا  در این مقالس درصدد زیان  ا

 غص    بررسی اح ام آن می باشقم.

 ایادی متعاربس، غص ، رانده منان ید، متمولقا تضامنی: واژگان کلیدی
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 :مقدمه -1

افراد مالک اموال خود  تتند   حز تصرن در آن را دارند   درصورتق س غقر مالک مانعی برای تصرن مالک ایجاد کند، 

غص    اتبن   تتبق  را کس از منابع الیامات خارج از  ی می تواند ادنای ختارت   مانع تت.ت بر مالش را رفع کند. 

بس 61ر ناصر کاتوزیان ح مدنی، نشریس ننومی تعهدات، ش  1ررسی کرد،رراردادند، می توان با ننوان جرم یا شبس جرم ب

ضق  سخن تاتس اند .ر متمولقا اآن در کتا  غص  بس ت امقس از غص    متال    اح امفقهای امبس بعدق  87بعد، صاوس 

  ستم اخا کردن ، رمدنی الیامات خارج از ررارداد دکتر صاایی   رحقنی قغص  در لغا بس معنای ترفتن  قیی بس ز 

 .ق145، ص 12اسا ر فر نگ معقن، یی  غص ؛ شهقد ثانی، متالک االفهام، ج 

 غقر بد ن مجوز در تعری  غص  می توید: غص  استقبء بر حز غقر اسا بس نوو ند ان؛ اثبات ید بر مال. ق.م  308ماده 

تعاربس   مصادیز آن، حد د متمولقا  م در ح م غص  اسا. در این مقالس موموع ماکور توا ننوان ماهوم ایادی م

کس  تقرد.دی از جن.س ید ناآتاه از غص ، متتندات ادلس، مورد بررسی ررار میا، دلق  تتری ح م منان بس تنامی ایآنان

اتر افرادی غقر از مالک در مال  ی تصرن کنند   مال مغصو  در تت.ت ا لقن غاص  نباشد، مالک از  س افرادی می 

 تارت کند   تقامای رفع مانع کند.تواند ادنای خ

 :مفهوم ایادی متعاقبه و مصادیق آن در غصب. 2

منشور این اسا کس مال مغصو  از سوی غاص  بس فرد یا افراد دیگری منتق  شود   بس  نقن منشور برخی آن را بس »پشا 

دیگر آن را بس » ندین ید کس بس تنا   ق   برخی 96اند ررواندفقس، بخش مدنی،  اب تعری  ننودهسر م ررار ترفتن دسا

اند مانند مالی کس سارق بس دیگری بار شد   ا  بس   بس کور غقررانونی بر یک مال معقن  مع شده باشد ایادی متعاربس نامقده

 ق98ق، اندب رترمقنولوژی حقویک نار دیگر بار شد     اا،  مع متنا   ایادی میبور را بر مال ماکور توارد ایادی نامقده

مغصو  بوسق.س غاص  سومی از تصرن  من ن اسا کتی مال مغصو  را از غاص  غص  کند   نقی ام ان داردکس مال

غاص  د م خارج تردد. رمتمولقا مدنی الیامات خارج از ررارداد دکتر حتقن صاایی   حبق  اهلل رحقنیق در ماده 

غص  کند، آن شخص نقی مث  غاص  سابز مامن  رانون مدنی آمده اسا اتر کتی مال مغصو  را از غاص  316

اسا اتر س بس غاصبقا غاص  ا لی جا   باشد. در اینجا متمولقا ایادی متعاربس در مورد غص  مترح می شود   در 

  این مورد باید رابتس ی بقن مالک   غاصبقن   رابتس غاصبقن بای دیگر را مورد متالعس ررار داد.ر  نانق

کس برخی مصادیز آن از ،اند در مقاب  مالک مامن  تتند کتانی کس بر مال مغصو  استقبء یافتسدر این صورت تنامی 

 ررار یی  اسا:

 

 غصب مال مغصوب توسط غاصب دیگر:  .1-2

کتی اردام بس غص  مال از غاص  ا لی نناید بس کور مثال، مال مغصو  را از غاص  بدزدد در این صورت این شخص 

دارد: »اتر کتبی مال مغصبو  را از غاصب  غصب  کند ق.م مقرر می 316مبامن خوا د بود لاا ماده نقی در مقاب  مالک 

سبا...ب ح م مندرج در این ماده از بقان فقهاء اخا تردیده   ننققا  در رانون  مبامن ا سبابز  صب   شبخص نقی مث  غا آن 
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شبتس صب ، مالک منع س تردیده  را کس فقهای امامقس بر این امر معتقد بوده   اظهار دا صب  مال از غا صبورت غ اند در 

 ق.2، 146یک از غاصبان استقااء نناید رمنهاج الصالوقن،  مخقر اسا کس مال خود را از  ر

 :ئولیت تعاقب ایادی. مس2-2

تبب.ت بر مال  تببتند. زیرا ت صبب    تبب.ت پقدا می کنند غا صبب ، بر مال غقر ت تببانی کس خواه نالم   یا جا   بس غ تنامی ک

سبببا      داخب  در ننوم ربانبده ی » ن.ی القبد مبا اخبات حتی تودیبس ب بودهن  ی دیگری ببد ن ای سبببا ا مبالبک مخقر ا

تواند مبنانا را مقان آن  ا بس کور متبا ی   ریک از آنها   یا  نس ی غاصببقن را بس نوو بدلیقا، مبامن بداند.   حتی می

سبا ی ی از  صبو  در د شبرایتی کس مال مغ تبقم نناید. اما در  صبتق صب  حز رجوع بس غا شبود آن غا صببقن ت.   بقن غا

 رتاه مالک رجوع کند بس غاصببی کس مال مغصبو  رانون مدنی آمده اسبا : »  318ر ماده دیگر را ندارد.  نانتور کس د

در ید ا  ت.  شبده اسبا، آن شبخص حز رجوع بس غاصب  دیگر ندارد،  لی اتر بس غاصب  دیگری، بس غقر آن کس کس 

سبا رجوع کند   یا مال در ید ا  ت. شبده ا شبارالقس می تواند بس کتبی کس مال در ید ا  ت.   سبا، رجوع نناید م شبده ا   

مببنان بر  سببا   بس کور ک.ی،  شببده ا تببی کس مال در ید ا  ت.   شببود بس ک بس ی ی از الحققن خود رجوع کند تا منتهی 

 نهده کتی متتقر اسا کس مال مغصو  در نید ا  ت.  شده اسا.ب

 

 

 لیت غاصبین:حدود مسئو .3-2

 .ترددیم انقغاص  بوده کس بس اختصار ب اقاند  نان متمولترفتس ارقاخت کس مال مغصو  را در یافراد اقمتمول یانقم

 نیق.مق ا 311رماده  دیبس صاح  آن رد ننا نا قمال مغصو  را ن دیدر بد  امر غاص  با: به مالک نیالزام به رد ع

مال مغصو  را از غاص   یماده اتر کت نیمتابز با مااد ا .اسا یجار یقمتعاربس ن یادیدر ا 316صراحا ماده ح م بس

 .ا  جا   باشد اقبس غاصب اتر سمامن بوده  یمث  غاص  ا ل یقغص  کند آن شخص ن

داشتس   م.یم بس رد مال  یتضامن اقدر مقاب  مالک متمول اندافتسی بءقبر مال مغصو  است  سقکتان یصورت تنام نیا در

بدل مال را بس ننوان »بدل  دیبازترداندن آن من ن نباشد، با   ت.  شده باشد  نقق حال اتر ن317بس مالک  تتند رماده 

 بپردازد. .ولسبقح

مالک  نانگونس کس تاتس شد در صورتق س مال مغصو  باری باشد می بایتا بس الزام به پرداخت مثل یا قیمت مال: 

بایتا مث  یا متترد تردد. لق ن در صورت ت.  مال دیگر ام ان اجرای دین ح م  جود ندارد لاا در این صورت می

تواند جها دریافا رقنا آن حت  مورد بس مالک پرداخا تردد.  نانچس مال مغصو  رقنی بوده   ت.  تردد مالک می

 د رجوع کند   تنامی آنان در برابر مالک متمولقا تضامنی دارند رقنا آن بس  ریک از غاصبقن رایادی متعاربسق کس بخوا

 950ق.مق   اتر مث.ی باشد یعنی اشقاء   نشایر آن زیاد   شایع باشد  نانند حبوبات، تندم، برنج   غقره رماده  317رماده 

ی رقنا آن در ر ز ق.مق در این صورت بایتتی مث  آن بس مالک رد شود   در صورت ندم ام ان رد مال مث.ی بایتت

 ق 216پرداخا مواسبس   بس مالک پرداختس شود.ر د ره مقدماتی حقوق مدنی ، 
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اندازه منافع  نانچس مال مغصو  منافعی داشتس باشد در این صورت  ریک از غاصبقن بسالزام به پرداخت منافع مال : 

ای ن رده باشد لاا  نانچس بس کور ونس استاادهتزمان تصرن خود   ما بعد خود در مقاب  مالک مامن  تتند.  ر ند  قچ

اندازه تصرن زمان مثال مال مغصو  زمقن باشد   از مالک غص  تردد   ایادی متعددی بر این مال استقبء یابند  ریک بس

ا ند خود   ما بعد خود مامن  تتند کس مقیان این مناعا نقی کبز نشر کارشناس تعققن   م.یم بس پرداخا آن بس مالک خو

 بود.

 رابطه مالک با غاصبین: .4-2

رانون مدنی آمده اسا : »مالک می تواند نقن   در صورت ت.  شدن نقن، مث  یا رقنا تنام یا  317 نانتورکس در ماده 

رتنتی از مال مغصو  را از غاص  ا لی   یا از  ر یک از غاصبقن بعدی کس بخوا د متالبس کند.ب متمولقا غاصبقن در 

ی حاظ حقوق مالک بس  ی اجازه داده اسا کس نقن مال مغصو ،   مورد ماکور تضامنی اسا؛ بدین معنی کس رانون برا

در صوت ت.  آن، مث  یا رقنا آن را از  ریک از غاصبقن بخوا د.اتر مالک تشخقص د د کس  قچ یک از غاصبقن بس 

متالبس صبقن تنهایی رادر بس پرداخا  نس رقنا نقتا، می تواند آن را بس  ند جی تقتقم   پرداخا  ر جیء را از ی ی از غا

رانون مدنی آمده اسا: » اتر مالک تنام یا رتنتی از مال  319ق   در ادامس در ماده 33: 1397کند.ر صاایی؛ رحقنی؛ 

 مغصو  را از ی ی از غاصبقن بگقرد حز رجوع بس ردر ماخوی بس غاصبقن دیگر ندارد.ب 

از نشر فقها اتر مال غصبی باری باشد، مالک مختار اسا بد ن رنایا ترتق  تعار  ایادی، آن را در ید  ر کس کس ببقند 

متالبس کند    ر غاصبی با جود کنترین مدت موجود مال در ید ا  بوده در ربال مال مغصو    مالک آن مامن بوده   

تواند  ا مراجعس کند.    نچنقن اسا در صورت ت.  مال مالک میبس  ر کدام از آن   توانددر صورت ت.  مالک می 

ام از آنها مراجعس کند   یا ختارت مال ت.  شده را بس تتا ی   یا حتی با تاا ت بقن بد ن رنایا ترتق  ایادی بس  رکد

 غاصبقن تقتقم   متالبس کند.

  مالک حز رجوع بس  رکدام  ی خوا ند داشا نانتور کس در رب  یکر شد  نس غاصبقن در مقاب  مالک متمولقا تضامن

را خوا د داشا. اما در رابتس با غاصبقن  نا س مالی تنها نید ی ی از غاصبقن ت.  شود پس از پرداخا مال مغصو  ت.  

شده حز رجوع بس  قچ یک از غاصبقن را نخوا د داشا. اما اتر مالک بس غاصبی رجوع کرد کس مال نید ا  ت.  نشده 

ی مراجعس نناید. زیرا منان بر نهده کتی اسا کس مال در دسا ا  ت.  شده غاص  می تواند بس غاص  بعد باشد، آن

  ق. 24، ص37اسا. ر جوا ر ال بم، ج

 

 

 . هدف مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد:3

استقبی نامشر ع بر  دن از تضامن غاصبان این اسا کس حز مالک در برابر تر ه متجا زان تضنقن شود. تر  ی کس در 

تواند با انتخا  گاار  سق.س پقوند مقان آنان ررار داده اسا. مالک میرانون   نقن ن تس را  ،مال دیگری  مع مشترک دارند

س یک یا  ند تن از غاصبان   در صورت لی م رجوع بس  نس آنان در برابر انتار شخصی کس مال ا  را در تصرن خود ترفت
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ترین راه برای رسقدن بس یابد کس آسان، مصونقا پقدا کند. بس امافس با تعدد متوالن، مالک ام ان می.  شده اسا   مال ت

برتییند   تاه متصرن مال را در فشار اخبری   حقوری دیگران نقی ررار د د، در حالی کس اتر تنها بس غاصبی را حز خود 

کرد احتنال داشا کس با انتار ا  ر بر  شود یا جوع میکس مال در تصرن ا سا یا در زمان تصرن ا  ت.  شده اسا ر

نتواند مال خود را بگقرد. من ن اسا ادنا شود کس برای حاظ حز مالک، کافی اسا بس ا  اختقار داده شود کس از مقان 

 ای جربسگاار تضامن غاصبان را مقرر دارد  لی توع کند.   مر رتی نداشا کس رانونغاصبان ی ی را برتییند   بس ا  رج

از نشر منتقی نقی ام ان رجوع ک.ب ار بس  نس متوالن  ق.95، 2، ج 1386کند رکاتوزیان، تاریخی خبن این ادنا را ثابا می

یا مدیون مورد  ؛  افتد کس مالک بس اشتباه معتری را برتییندمرات  برای حاظ حز ماقدتر اسا. زیرا  س بتا اتااق میبس

، ج 1386کس نباشد کس بتواند تنام دین را بپردازد رکاتوزیان، ی کند یا در مقان بد  اران  قچاموال خود را مخا ،انتخا 

 ق.96، 2

 . غص  ناشی از اکراه: 4

 ه ت .ق  غاص  را در رد نقن از بقن ننی برد   ا  باید در نختتقن لوشس ز ال اکراه نقن را بازترداند.  نچنقن اساااکر

توقز می یابد   پس از آن شخصی غاص  را بس اتبن  ا می دارد،   بس اختقار انجام می پایرد   منان صموردی کس غ

 را کس منان ناشی از غص   نان تتترده اسا کس ت.  متتند بس فع  دیگری را نقی در بر مقگقرد   رابتس ن.قا بقن فع  

 ق 221: ص 1396غاص    ت.  در آن شر  نقتا. ر کاتوزیان؛ 

 

 متمولقا غاصبان در باره منافع:. 5

رانون مدنی : » نتبا بس منافع مال مغصو ،  ریک از غاصبقن بس اندازه منافع زمان تصرن خود   ما بعد  320متابز با ماده 

اختصاصی یا نقنی    ، مولقاتم نوعغاصبان د   ،خود مامن اسا، اتر س استقااء مناعا ن رده باشد...ب بنابر این ماده

 تضامنی خوا ند داشا.  متمولقا

 :دلق  تتری ح م منان بس تنامی ایادی از جن.س ید ناآتاه . 6

دانند یعنی این س  رکس بر مال دیگری استقبء فقهاء دلق  تتری اح ام غاص  بس ید ناآتاه بس غص  را رانده منان ید می 

رانون مدنی نقی نقنا  از نشر مشهور فقهاء پقر ی ننوده   استقبء  ق 312، 2یابد در مقاب  مالک مامن اسا رالقواند الاقهقس، 

  ن.م   نن  متصرن را نقی در مقیان  ،، ق.مق308نی در ح م غص  ت.قی ننوده اسا رماده بر مال غقر را بد ن مجوز رانو

داند   صرفا  در صورت جه  دارنده مال مغصو  بس ندم مال قا فر شنده بس ا  متمولقا ا  در برابر مالک دخق  ننی

 ارده را از ا  متالبس نناید. درخصوص  د د کس بس استناد رانده غر ر بس فری  د نده مراجعس ننوده   ختاراتاجازه می

ق لق ن در مراجعس 33، 37در فقس ادنای اجناع شده اسا رجوا ر ال بم،  ،آتاه بس غص  غاصبقنبس  ،ام ان رجوع مالک

کس در ام ان  نشر  تتندمالک بس ایادی ناآتاه از غص  بقن فقهاء نقی اختبن  جود دارد بس کوری س برخی از آنان بر این 

خورده تردید  جود دارد  را کس  نقن شخصی مشنول حدیث ن.ی القد کس صوا   درستی   ع بس جا .ی کس فریرجو

دانقم کس  نقن شخصی غاص  نقتا زیرا اتر غاص  ت.قی تردد  را کس میآن نقی نید فقهای امامقس مع.وم نقتا، ننی
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نقن نقتا لاا ادلس منان غاص  را منصرن از  نقن شد. در حالق س  تردید بایتتی از نشر شارع تنا  ار موتو  میمی

ترین دالی  توجقهی رانده ماکور را، حدیث ن.ی القد   بنای ق فقها مهم37، 35دانند. رنق  از جوا رال بم، شخصی می

  اند.نقبء دانتتس

 

 .  دنوای خ.ع ید بر غاصبقن متعدد7

 در خصوص دنوای خ.ع ید از اموال غقرمنقول   تت.قم مبقع غقرمنقول سس نشر  جود دارد: 

 . نظر اکثریت1-7

الزم نقتا بس شخصی کس مال رمال مغصو  یا مبقع غقرمنقولق در تصرن ا سا مراجعس کنقم ب. س بس غاص  ا لی یا 

کند: »غاص  باید مال مغصو  را نقنا  با صاح  بقان میرانون مدنی  317فر شنده مبقع مراجعس کنقم کافی اسا؛ زیرا ماده 

آن رد کند   اتر نقن ت.  شده باشد باید مث  یا رقنا آن را بد د   اتر بس ن.ا دیگری رد نقن من ن نباشد باید بدل 

 آن را بد د   بدل در این مورد حق.ولس اسا.

 نظر اقلیت  .2-7

کرح دنوا کند  یآنها کرح دنوا کرد؛ زیرا معقول نقتا کس انتان ن.قس شخصباید بس تنام ایادی مراجعس کرد   ن.قس  نس 

 کس مال در دسا ا  نقتا.

 

 ( مدنی1.  نظر کمیسیون نشست قضایی )3-7

در مورد بقع م.ک غقرمنقول کس فر شنده بس موج  سند رسنی انتقال رتعی، متمولقا تووی    تت.قم مبقع را برنهده دارد 

در صورت مؤج  بودن زمان تت.قم، بس  ر تقدیر از آن تاریخ بس بعد در صورتی کس نقن م.ک از ناحقس خریدار متالبس شود 

رانون مدنی اسا.  نقن ح م نتبا بس سایر اشخاصی  308نول ح م ماده تصرفاتش در م.ک، من غقر حز   غقرمجاز   مش

بودن آثار  نتبیاند جاری خوا د بود؛ بنابراین بر اساس اص  کس بعدا  م.ک را بس نوو ند انی   غقرمجاز تصرن کرده

تووی    تت.قم مبقع  ،دهتواند با کرح دادخواسا ن.قس فر شنررارداد ا   حاکنقا   انتبار آن نتبا بس کرفقن، خریدار می

الوص  با اختقارات شود معمورع اجرا تااشتس میرانون اجرای اح ام مدنی بس 24را تقاما کند   ح م صادره با رنایا ماده 

تواند نقن مال مغصو  را از غاص  ا لی یا از  ریک از غاصبقن بعدی کس رانون مدنی مالک می 317حاص.س از ماده 

 در رد نقن اسا. امر از با  متمولقا تضامنی غاصبانکس این بخوا د متالبس کند 

 

 ایراد متمولقا تضامنی در مورد رد نقن:  .8

 گونس مقتوان ا کتی کس مالی را در دسا ندارد، تت.قم آن را انتشار داشا  بس  نقن جها پاره ای از استادادان حقوق نشر 

کس متمولقا تضامنی تنها "را باید  نقن توصق  کرد:  317نقتا   ماده ی داده اند کس متالبس مال از  نقن کتی معقول 

در تالقد این نشر مقتوان استدالل کرد  ق 374ر حتن امامی: ص  "س نقن آنلبس ی مث  یا رقنا مورد غص  شود نناظر بس متا
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تقرند، اما در مورد رد نقن  ررار ا، اشخاص متعدد می توانند متمولکس  ون موموع تعهد، بس دادن مث  یا رقنا ک.ی اس

کس تنها از متصرن آن بر می آید ننی توان کتی را کس  قچ س.تس رانونی بر متصرن ندارد متمول رد نقن شناخا. ر 

   ق   1384مهرن.ی تبار: 

 

 . نتیجه گیری: 10

 تردد این اسا کس:آنچس از موارد ننوان شده فوق استنبا  می

خوا د بود.  غاص  ا لی غص  کند،  نانتور کس غاص  ا ل مامن اسا، مامناتر غاصبی مال مغصو  را از  .1

 در این صورت مالک می تواند نقن   در صورت ت.  شدن نقن، مث  یا رقنا آن را از غاص  د می بگقرد.

بر صوا ظوا ر، اردام بس تصرن مال مغصوبس ننوده بس  ت قسآتاه بس غص  با  در صورتق س مشتری یا متصرن نا .2

الخصوص این س اردام بس بر صوا   اصالا ظوا ر اسناد   مدارک فر شنده م. ی را خریداری   ن.ی یتأسمثال با  کور

ایجاد بنا در آن ننوده   از حالا ا لقس خارج ننوده باشد، انتای حز بس مالک در استرداد نقن کس حالا ا لقس آن نقی کامب  

ش حاص  ننوده، مخال  احوال حقوری   اخبری اسا، زیرا  نانگونس دترتون تشتس   با نن.قات متصرن جا   افیای

 باشد.یکس بقان شد تتری ادلس غص  بس مشتری یا متصرن ناآتاه بتقار مش     ادلس موجود منصرن از موارد موصون م

اسا آن  ر تاه مالک رجوع کند بس غاصبی کس مال مغصو  در ید ا  ت.  شده ق.م. بقان می کند کس 318ماده  .3

شخص حز رجوع بس غاص  دیگر ندارد  لی اتر بس غاص  دیگری بس غقر آن کتی کس مال در ید ا  ت.  شده اسا 

بس ی ی از الحققن خود رجوع  تواند بس کتی کس مال در ید ا  ت.  شده اسا رجوع کند   یا رجوع نناید مشارالقس نقی می

مغصو   ده اسا   بس کور ک.ی منان بر نهده کتی متتقر اسا کس مالکند تا منتهی شود بس کتی کس مال در ید ا  ت.  ش

 .در نید ا  ت.  شده اسا

شخصی کس بر اثر تعار  ایادی، مال در دسا ا سا، باید نقن مال را بس صاح  آن برترداند  ترنس باید بدل آن  .4

رجوع کند، آن شخص حز رجوع بس را بس صاحبش بپردازد..   اتر مالک بس غاصبی کس مال در ید ا  ت.  شده اسا 

در ید ا  ت.  شده اسا، رجوع کند مشارالقس  مالاما اتر بس غاص  دیگر ، بس غقر از آن کتی کس  .غاص  دیگر را ندارد

نقی می تواند بس کتی کس مال در ید ا  ت.  شده اسا یا بس ی ی از الحققن خود رجوع کند تا منتهی شود بس کتی کس مال 

 شده   بتور ک.ی، منان بر نهده کتی اسا کس مال مغصو  در نید ا  ت.  شده اسا.در ید ا  ت.  

غاصبقن در مقاب  مالک متمولقا تضامنی خوا ند داشا   مالک حز رجوع بس  ر کدام از آنها را خوا د داشا؛  .5

  دن از تضامن غاصبان این اسا کس حز مالک در برابر تر ه متجا زان تضنقن شود.

اص  را در رد نقن از بقن ننی برد   ا  باید در نختتقن لوشس ز ال اکراه نقن را بازترداند. در اکراه ت .ق  غ .6

موردی کس شخصی غاص  را بس اتبن  امی دارد بس دلق  تتتردتی منان ناشی از غص ، ت.  متتند بس فع  دیگری را 

نی باشد   رابتس ن.قا بقن فع  غاص    ت.   م در بر می تقرد. بنابراین اکراه غاص  بس ت.  دلق  بر ندم منان  ی ن

 در آن شر  نقتا.
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متمولقا تضامنی تنها ناظر بس متالبس مث  یا رقنا مورد غص  می باشد نس نقن آن.  راکس موموع تعهد بس دادن  .7

مث  یا رقنا ک.ی اسا،   اشخاص متعدد می توانند متمول ررار تقرند. اما در خصوص نقن کس تنها از متصرن آن بر می 

 رد متمول رد نقن شناخا. آید ننی توان کتی را کس  قچ س.تس رانونی بر متصرن ندا
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