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را موجه نمیدانند ،بررسی شرايط و احکام اين دو در مجموعه قوانين ،حاکی از آن است که در
برخی موارد مهم تفاوتهايی با يکديگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پيشنهاد میگردد.
کلیدواژهها :امين ،امانت قراردادی ،امانت قانونی ،امانت قضايی.
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 .1مقدمه
بحث امانت ،در عقد وديعه و عاريه خالصه نشده و دامنه مباحث آن به بسياری از عقود
معين ديگر نيز سرايت میکند و به نحو تبعی در دل عقود ديگر نيز شاهد ّ
نمو قواعد امانت
هستيم .امين شخصی است که مال ديگری را با اذن مالک آن ،قانون و يا شرع در تصرف
داشته باشد؛ به نحوی که به چنين متصرفی نتوان عنوان غاصب (حقيقی يا حکمی) را
اطالق نمود .طبق يک تقسيمبندی رايج ،امانت به اعتبار مبنای صدور اذن ،به دو بخش قابل
تقسيم است؛ گاهی اين مالک است که اموال و حقوق خود را در اختيار ديگری قرار میدهد
(امانت مالکی) ،گاهی نيز اين اموال و حقوق به حکم قانون در اختيار شخصی قرار میگيرد
تا از آنها مراقبت به عمل آورد (امانت قانونی يا شرعی).
مهمترين پرسشی که در اين زمينه قابل طرح میباشد ،عبارت از اين است که آيا
امانت قضايی مصداقی از امانت قانونی محسوب گشته و تابع احکام و ضوابط حاکم بر آن
میباشد يا اينکه از اين جهت مستقل بوده و بايد آن را قسم سومی از امانت دانست.
پا سخ به سوال فوق ،نيازمند واکاوی احکام و شرايط ناظر بر اقسام امانت بوده و در اين
راستا بررسی مواد قانونی مرتبط نيز حائز اهميت میباشد؛ به اين صورت که مشابهت
احکام اين دو نهاد حقوقی (امانت قانونی و قضايی) ،حاکی از شموليت امانت قانونی بر
ّ
امانت قضايی بوده و افتراق آنها نيز دال بر استقالل امانت قضايی از امانت قاونی خواهد
بود.
با توجه به توضيحاتی که در فوق بيان شد ،در اين نوشتار پس از طرح بحثی کوتاه در
خصوص مسئله ،در مبحث دوم به امانت مالکی و قانونی ،به عنوان دو قسم رايج امانت،
میپردازيم و در مبحث سوم نيز تبعيت يا استقالل امانت قضايی از امانت قانونی بررسی
میگردد.
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 .2طرح بحث
امانت عبارت است از بودن مال شخصی در نزد ديگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر
ً
1
شخص دوم واجب باشد که اصطالحا چنين شخصی را امين مینامند.
طبق يک تقسيمبندی رايج بين فقها و حقوقدانان ،امانت يا به تعبير ديگر نمايندگی ،از
لحاظ منشأ وجودی به دو نوع قانونی و مالکی (قراردادی) تقسيم میگردد؛ آنجايی که
شخص مالک مالش را برای نگهداری به ديگری سپرده باشد ،نمايندگی حاصله از نوع
مالکی بوده و در صورتی که مال با اذن قانونگذار در اختيار و تصرف شخصی قرار گرفته
باشد ،امانت قانونی خواهد بود.

2

پيروان ديدگاه فوق ،امانت قضايی را نوعی از امانت قانونی و زيرمجموع آن دانسته و
چون در هر حال مجوز نصب امين قضايی در قانون پيشبينی شده است ،آن را تابع احکام
نمايدگی قانونی دانسته و بررسی جداگانه آن را الزم نمیدانند؛ به عنوان مثال قيمی که مطابق

ماده  9291قانون مدنی 3نصب میشود ،از آنجايی که به دستور قانون بوده و دادگاه فقط
اجراکننده آن میباشد ،از اين جهت مثل ولی قهری بوده و هر دو نماينده قانونی محسوب

میگردند 4.در مقابل ،عدهای ديگر از همان ابتدا نمايندگی قضايی را از امانت قانونی جدا
دانسته و به دليل متفاوت بودن منشأ اختيار اين دو نماينده (قانون در امين قانونی و دادگاه در
امين قضايی) و احکام و مقررات ناظر بر آنها ،تفکيک و بررسی جداگانه آنها را امری مهم و

 .1عميد ،فرهنگ فارسى عمید ،چ ،9ص972؛ صفايی ،قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص19؛ کاتوزيان ،حقوق
مدنى عقود معین ،ج ،4ص.7
 .2الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،4ص231؛ نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ج،24
ص39؛ بجنوردی ،القواعد الفقهیه ،ج ،1ص12؛ صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.19
 .3ماده  1218قانون مدنی« :برای اشخاص ذيل نصب قيم میشود .1 :برای صغاری که ولی خاص ندارند .»...
 .4صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.19
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در عين حال دارای اثر میدانند؛ 1به اين صورت که هر چند انتخاب امين قضايی نيز در
نتيجه پيشبينی قانونگذار بوده و حدود اختيارات وی را قانون مشخص میکند ،ولی از
آنجايی که انتصاب وی به حکم دادگاه میباشد و محکمه در اين زمينه دارای اختيار بوده و
آزادانه عمل میکند ،آن را بايد از نمايندگی قانونی جدا دانسته و دامنه نمايندگی قانونی را به
ً
مواردی محدود نمود که به نص قانون برای افراد خاصی تعيين شده و آنها قانونا ملزم به
انجام وظايف خويش میباشند ،بدون اينکه دادگاه دخالتی در اين زمينه داشته باشد.
پذيرش يا رد هر يک از ديدگاههای فوق نيازمند کاوش در قواعد و احکام اين دو امانت
در مجموعه قوانين بوده و در اين بين ،مقايسه و تطبيق شرايط و احکام آن دو میتواند
راهگشا باشد .در مباحث بعدی به ترتيب دو ديدگاه مذکور اشاره شده و به تبيين و توضيح
آن دو پرداخته میشود تا موضع قانون ما نيز در اين زمينه مشخص گردد.
 .3امانت مالکی و قانونی ،دو قسم رایج امانت
امانت را از چندين منظر میتوان تقسيمبندی نمود که يکی از مهمترين آنها ،تقسيم امانت
به اعتبار مبنای صدور اذن است و بر اين اساس ،امانت ممکن است مالکی باشد يا قانونی.
 .1 .3امانت مالکی
امانت مالکی که از آن به امانت قراردادی نيز تعبير میشود ،عبارت است از اين که عين مال
از طرف مالک به جهتی از جهات به ديگری سپرده شده باشد که در اين صورت ،رابطه
مالک و متصرف تابع تراضی و قرارداد آنان بوده و قانون و عرف به عنوان عامل تفسيرکننده يا

تکميلکننده در آن دخالت دارد 2.که خود بر دو قسم میباشد:

 .1باريکلو ،حقوق مدنى ( )1اشخاص و حمایتهای حقوقى آنان ،ص917؛ کاتوزيان ،حقوق مددنى ادانواد  ،ج،2
ص.244
 .2انصاری ،صیغ العقود و اإلیقاعات ،ص902؛ بجنوردی ،القواعد الفقهیه ،ج ،1ص12؛ موسوی گلپايگانی،
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امانت مالکی باألصاله :گاه خود عنوان عمل ،باألصاله امانت است؛ عقد وديعه که

در فقه با عبارت «استنابه در حفظ» بيان شده است 1،به عنوان فرد اعالی اين نوع امانت
شناخته می شود که از ديرباز ميان مردمان ،اعم از بازرگانان و عامه ،متداول بوده و در
خصوص اموال استفاده میشده است .به موجب اين عقد ،شخص مال خود را به ديگری
ً
میسپارد برای اينکه آن را مجانا نگاه دارد ،وديعهگذار را مودع و وديعهگير را مستودع يا امين
میگويند.

2

به نظر میرسد که امين مقرر در ماده  904قانون امور حسبی را که مطابق آن« :کسی
که در اثر کبر سن يا بيماری و امثال آن ،از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده،
میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امين معين شود» ،با توجه به درخواستی که
فرد مسن از دادگاه انجام میدهد ،بايد امين مالک و مصداقی از اين نوع امانت دانست ،چرا
که دادگاه فقط وسيله انتخاب امين بوده و اين اجازه تصرف در اموال ،توسط خود مالک

صادر شده است ،به خصوص که ماده  923همان قانون ،3چنين امينی را وکيل عاجز تلقی
کرده و مطابق ماده  ،4991تصرفات خود فرد عاجز نيز نافذ تلقی شده است ،امری که در

امانات قانونی صادق نيست.
امانت مالکی تبعی :گاهی نيز عنوان عمل ،چيز ديگری مثل رهن ،عاريه ،اجاره،
محمدرضا ،مجمع المسائل ،ج ،3ص1؛ کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد  ،ج ،2ص917؛ صفايی و قاسمزاده،
اشخاص و محجورین ،ص.19
 .1عاملی(شهيد اول) ،لمعه دمشقیه ،ص.250
 .2به موجب ماده  702قانون مدنی« :وديعه عقدی است که به موجب آن ،يک نفر مال خود را به ديگری میسپارد
ً
برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد .وديعهگذار مودع و وديعهگير را مستودع يا امين میگويند».
 .3ماده  123قانون امور حسبی« :امينی که برای اداره اموال عاجز معين میشود ،به منزله وکيل عاجز و احکام وکيل
نسبت به او جاری است».
 .4ماده  118قانون امور حسبی« :کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امين معين شده ،اگر تصرفی در اموال
خود بنمايد نافذ است و امين نمیتواند او را ممانعت نمايد».
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مضاربه و ...است که در اين موارد ،خود عناوين مذکور ،مقصود بالذات است و به تبع آن،
عينی که مورد يکی از عناوين واقع شده است ،نزد طرف امانت میباشد؛ زيرا مالک حفظ
آن را به عهده طرف گذاشته و در واقع به تبع عقد ديگر ،امانت نيز بروز کرده است.
اين نوع امانت ،دامنهای وسيع داشته و در قانون مدنی نيز برای بيان همين مسئله است
که ماده  139مقرر شده است و به نوعی قانونگذار درصدد برآمده تا با گنجاندن اين ماده
عام ،خود را بی نياز از تکرار اين اصل بکند ،هرچند که در موادی از قانون مدنی مانند مواد
ً
 711 ،140 ،551 ،413 ،390مجددا به فراخور بحث به اين امر اشاره کرده است .مطابق
اين ماده« :هرگاه کسی مال غير را به عنوانی غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين
قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد ،مثل مستودع است .بنابراين مستأجر نسبت
به عين مستأجره ،قيم يا ولی نسبت به مال صغير يا مولیعليه و امثال آنها ضامن نمیباشد،
مگر در صورت تفريط يا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد ،از تاريخ مطالبه او
و امتناع متصرف با امکان رد ،متصرف مسؤول تلف و هر نقص يا عيبی خواهد بود ،اگرچه
مستند به فعل او نباشد».
آنچه در تمامی موارد فوق مشترک میباشد ،اين است که مالک با رضايت خويش،

ديگری را بر مال خود مسلط کرده است 1و تا زمانی که اين رضايت باقی است ،مال در
دست امين به عنوان امانت باقی میماند و در صورت مطالبه آن از سوی مالک و امتناع
متصرف با امکان رد و يا انکار آن ،عنوان امانت مالکی زايل و متصرف در حکم غاصب
درمیآيد.

2

 .1الشريف« ،جايگاه منافع در قاعده امانت» ،فصلنامه حقوق دانشکد حقوق و علوم سیاسى ،دوره  ،49ش،2
9310ش ،ص.1
 .2کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد  ،ج ،2ص911؛ حائری ،علی ،شرح قانون مدنى ،ج ،9ص.555
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 .2 .3امانت قانونی
امانت قانونی يا شرعی آن است که استيالء بر عين با درخواست و اذن مالک نباشد و بر وجه
ظلم و عدوان نيز تحت اختيار شخصی قرار نگرفته باشد ،بلکه يا قهری بوده مثل اينکه باد
يا سيل آن را داخل ملک شخصی نموده بر وجهی که تحت تسلط و يد او قرار گرفته باشد و
يا اين که خود مالک عين را تسليم نموده ،ليکن نه خودش و نه طرفی که آن را گرفته،
هيچيک اطالع نداشتهاند؛ مثل اينکه صندوقی را خريده و در داخل آن چيزی بوده که
فروشنده خبر نداشته يا اينکه فروشنده و خريدار موقع تصفيه حساب دچار اشتباه شدهاند و
فروشنده زائد بر حق به مشتری تحويل داده يا بالعکس و يا اينکه تحت اختيار قرار دادن
عين با اجازه شرع بوده است؛ مانند اينکه کسی چيزی را پيدا کند (لقطه) و يا اينکه مال
محترمی در معرض هالک و تلف بوده (مانند حيوانی که در محل وجود درنده يا محل سيل
واقع شده) و مالکش نيز مشخص است و همچنين است انکار يا امتناع امين نسبت به رد
مال در امانت مالکی که موجب تبديل آن به امانت قانونی میگردد.

1

واليت ولی قهری يا وصی منصوب از جانب آنها و اداره فضولی مال غير را میتوان به
عنوان مهمترين مصاديق قانونی اين نوع امانت تلقی کرد .ولی کسی است که از طرف شرع
مقدس و قانون ،سرپرستی و اداره اموال بعضی از محجورين را بر عهده دارد و آن عبارت
است از پدر و جد پدری که نسبت به صغير تا سن بلوغ و نسبت به مجنون و سفيه که جنون

و سفاهتشان متصل به دوران کودکی باشد ،واليت دارند 2،اما نسبت به مجنون و سفيهی که
جنون و سفاهتشان پس از بلوغ عارض شده باشد ،واليت ندارند ،بلکه واليت بر آنان از ِآن
 .1انصاری ،صیغ العقود و اإلیقاعات ،ص902؛ موسوی خمينی ،همو ،تحریر الوسیله ،ترجمه علی اسالمی ،ج،2
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم9425 ،ق ،ص541؛ موسوی گلپايگانی ،مجمع
المسائل ،ص7؛ کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد  ،ص911؛ صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.19
 .2به موجب ماده  1180قانون مدنی« :طفل صغير تحت واليت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنين
است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتیکه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد».
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حاکم شرعی است 1.مطابق ماده  9911قانون مدنی ،هر يک از پدر و جد پدری بعد از
وفات ديگري میتواند برای اوالد خود که تحت واليت او میباشد ،وصی معين کند تا بعد
از فوت خود در نگاهداری و تربيت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نمايد .بديهی
است که وصی نيز امين قانونی خواهد بود.
ً
اداره فضولی مال غير نيز زمانی است که شخصی صرفا به قصد احسان و نيت دفع
ضرر از مالک و بدون داشتن نمايندگی از جانب وی ،اموالش را اداره میکند .در صورت
تحقق شرايط اداره فضولی مال غير ،چنين شخصی امين است و مقررات امانت در خصوص
وی اعمال میشود.

2

 .3 .3تفاوت احکام امانت مالکی و قانونی
تفکيک بين امانت قراردادی و قانونی ،دارای آثار حقوقی بوده و از اين حيث موارد زير را
میتوان به عنوان مهمترين مصاديق تفاوت احکام اين دو امانت دانست.
زمان رد مال مورد امانت :بازگرداندن مال مورد امانت به صاحبش در امانت مالکی،
در صورت درخواست مالک يا آنچه در حکم درخواست است مثل پايانيافتن مدت
امانت ،واجب است و اال امانت همچنان در دست امين باقی میماند ،در حالیکه در
امانت شرعی و قانونی (مثل اداره فضولی مال غير) ،پسدادن امانت به صاحب آن ولو اينکه
آن را درخواست نکند ،وجوب فوری است و امانتدار نبايد به انتظار مطالبه مالک بماند،
بلکه الزم است مال مورد اذن را در اولين فرصت ممکن به کسی که حق تصرف و گرفتن آن
را دارد ،رد کند .تأخير در انجام اين تکليف ،از مصاديق تقصير است و موجب میشود که
وصف امانت از متصرف زايل گشته و مأذون در حکم غاصب به شمار آيد ،در نتيجه در

 .1لطفی« ،قاعده استيمان در سقوط ضمان» ،مجله دانشکد حقوق و علوم سیاسى ،ش9371 ،44ش ،ص.901
 .2کاتوزيان ،الزامات اارج از قرارداد ،ج ،2ص.353
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صورت تلف يا نقص مال به هر سببی ،ضامن باشد.

1

علت تفاوت يادشده آن است که امانت مالکی به اذن مالک است ،پس اگر از اذن
خويش رجوع کند ،بايد رجوع خود را به طريقی اعالم کند و از اينکه مالک مال مورد
امانت را مطالبه نکرده است ،معلوم میشود که اذن وی همچنان باقی است .بر فرض اگر در
بقای اذن مالک هم شک داشته باشيم ،اذن سابق را استصحاب میکنيم .ولی منشأ امانت
قانونی اذن مالک نيست ،بلکه در بسياری موارد حتی خود مالک از وجود مال نزد امين
آگاهی ندارد و اذن قانون نيز محدود به حفظ و نگهداری مال تا رسانيدن آن به صاحبش در
اولين فرصت ممکن بوده است.

2

البته الزم به ذکر است که برخی بازگرداندن امانت شرعی را در صورت عدم مطالبه
صاحبش واجب ندانسته و صرف اعالم و اطالع به وی برای گرفتن و تخليه يد را کافی
دانستهاند.

3

پذیرش قول امین در رد مال مورد امانت :در امانت مالکی ،اگر امين ادعا کند که
امانت را به صاحب آن پس داده است ،در صورتیکه آن امانت به صورت عقد وديعه باشد،
بنابر نظر مشهور فقها ،ادعای وی با سوگندی که ياد میکند پذيرفته میشود .در واقع در
ً
امانت مالکی ،فقها تفکيک قائل میشوند بين موردی که امانت کال به نفع مالک است با
ّ
 .1عاملی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ص231؛ سيوری حلی ،کنز العرفان فى فقه القرآن ،ج،2
ص71؛ نراقی ،أنیس التجار(محشى) ،ص205؛ انصاری ،صیغ العقود و اإلیقاعات ،ص903؛ عاملی ،مسالک
األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،ج ،5ص15؛ موسوی خمينی ،تحریر الوسیله ،ج ،9ص517؛ بحرانی ،الحدائق
الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة ،ج ،91ص323؛ نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ص39؛ مرعشی
نجفی ،منهاج المؤمنین ،ج ،2ص.91
 .2بجنوردی ،القواعد الفقهیه ،ص.13
ّ
 .3سيوری حلی ،کنز العرفان فى فقه القرآن ،ص519؛ ميرزای قمی ،جامع الشتات فى أجوبة السؤاالت ،ج،2
ص972؛ موسوی خمينی ،تحریر الوسیله ،ص 541؛ جمعی از پژوهشگران زير نظر محمود شاهرودی ،فرهنگ فقه
مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،ج ،9ص.154
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موردی که هر دو طرف منتفع می شوند و قول امين مبنی بر رد مال مورد امانت را فقط در
فرض اول میپذيرند ،اما در امانت شرعی ،اگر امين ادعا کند که امانت را به صاحبش پس
داده است ،بدون دليل و بينه ادعايش هرگز پذيرفته نمیشود.

1

در توجيه عدم پذيرش قول امين مبنی بر رد مال مورد امانت در غير عقد وديعه ،گفته
شده است که اصل بر عدم پذيرش قول وی بوده و تنها استثنای وديعه نيز به دليل قاعده
احسان میباشد که موجب نفی سبيل است و از موارد رفع مسؤوليت و اين که در امانت
شرعی ،مالک وی را امين قرار نداده است و لذا پذيرش بدون دليل قول امين در حق وی
توجيهناپذير است.

2

با توجه به مطالب فوق ،مشخص است که تنها موردی که در آن قول امين مبنی بر
اعاده امانت نزد فقها پذيرفته شده است ،عقد وديعه میباشد و بقيه موارد تحت شمول عام
قاعده «البينة علی المدعی و اليمين علی المنکر» باقی است.
امکان تقاص از مال مورد امانت :سومين تفاوت بين امانت مالکی و قانونی در
امکان يا عدم امکان اجرای حق تقاص در مال مورد امانت است .تقاص در متون فقهی به
حقی اطالق میگردد که به موجب آن داين با رعايت شرايطی خاص و بدون مراجعه به
مرجع قضايی ،حق خود را از اموال مديون که در دسترس اوست ،بتواند استيفا کند 3.نتيجه

بحث اينکه مطابق نظر مشهور و به اجماع فقها ،در امانت قانونی برخالف امانت مالکی،
امين میتواند نسبت به اعمال حق تقاص اقدام نمايد و اخبار و روايات مخالف موجود نيز

 .1عاملی(شهيد ثانی) ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ج ،2ص471؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة فى أحکام
العترة الطاهرة  ،ص451؛ نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرائع اإلسالم ،ص39؛ ميرزای قمی ،جامع الشتات فى
أجوبة السؤاالت ،ص.974
 .2مؤمنی سبزواری ،کفایة األحکام ،ج ،9ص112؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة ،ج،29
ص499؛ بحرانی ،األنوار اللوامع فى شرح مفاتیح الشرائع ،ج ،99ص.377
ّ
 .3حلی ،شرایع اإلسالم فى مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص.900
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حمل بر کراهت گرديده است.

1

 .4تبعیت یا استقالل امانت قضایی از امانت قانونی
برای اثبات استقالل يا تبعيت امانت قضايی از امانت قانونی ،در ذيل پس از روشن شدن
مفهوم امانت قضايی ،به تطبيق و مقايسه اين نهاد حقوقی با امانت قانونی میپردازيم تا با
مشخص شدن موارد تشابه يا افتراق آن دو ،وحدت يا ثنويت آنها مشخص گردد.
 .1 .4مفهوم امانت قضایی
امانت قضايی ،امانتی است که در آن امين به موجب حکم دادگاه و در راستای اختياری که
ً
قانون به محاکم داده است انتخاب میشود ،بدون اينکه مستقيما توسط قانون به اين سمت
منصوب شده باشد .در واقع اين واليت نه قهری و به حکم قانون ايجاد میشود و نه قرارداد

در استقرار آن نقش دارد 2.موارد زير را میتوان به عنوان مصاديقی از امانت قضايی نام برد.
الف .مطابق ماده  9291قانون مدنی ،برای اشخاص زير نصب قيم میشود.
 .9برای صغاری که ولی خاص ندارند.

 .2برای مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر
آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
 .3برای مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر
آنها نباشد.
از کلمه «نصب» مذکور در ماده فوق دانسته میشود که سمت قيمومت ،نيازمند حکم
 .1اصفهانی ،روضة المحققین فى شرح من ال یحضر الفقیه ،ج ،1ص533؛ قمی(شيخ صدوق) ،من ال یحضر
الفقیه ،ترجمه علی اکبر غفاری ،ج ،4ص.241
 .2باريکلو ،حقوق مدنى( )1اشخاص و حمایتهای حقوقى آنان ،ص919؛ کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد ،
ص.244
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دادگاه بوده و در تأييد اين امر ،ماده  9227قانون مذکور اعالم میدارد که فقط کسی را
محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون
توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ب .امين تعيين شده از جانب دادگاه در موارد خاص را نيز میتوان از نوع امانت
قضايی دانست .در برخی موارد قانون اجازه تعيين چنين امينی را به دادگاه داده است؛ به

عنوان مثال ،میتوان به ماده  9092قانون مدنی 1اشاره کرد که مطابق آن ،دادگاه برای اداره
اموال شخص غايب بايد امينی انتخاب نمايد؛ يا موردی که دادگاه براساس ماده  903قانون

امور حسبی ،2برای اداره سهماالرث جنين فاقد ولی يا اموالی که به مصارف عمومی
اختصاص داده شده و مديری نداشته باشد ،امين تعيين مینمايد.
بديهی است که در تمامی اين موارد نيز يد امين امانی بوده و مطابق ماده  991قانون

امور حسبی 3که مقررات ناظر بر قيمومت را در مورد امين نيز جاری میدارد ،تنها در
صورت تقصير (تعدی يا تفريط) ضامن میباشد.
 .2 .4تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی
با بررسی احکام و قواعد ناظر بر اين دو امانت (قانونی و قضايی) در مجموعه قوانين و
مقررات علیالخصوص قانون مدنی و قانون امور حسبی ،موارد زير را میتوان به عنوان
 .1ماده  1012قانون مدنی« :اگر غايب مفقوداالثر برای اداره اموال خود تکليفی معين نکرده باشد و کسی هم نباشد
ً
که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او يک نفر امين معين میکند و تقاضای تعيين
امين فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول میشود».
 .2ماده  103قانون امور حسبی« :عالوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعيين امين میشود ،در موارد زير نيز امين
معين خواهد شد .1 :برای اداره سهماالرثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنين تعلق گيرد در صورتی که جنين ولی
يا وصی نداشته باشد .2 .برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مديری نداشته باشد.
 .3ماده  115قانون امور حسبی« :مقررات راجع به وظايف و اختيارات و مسؤوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم
میشود».
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جهات افتراق آنها برای توجيه تفکيک اين دو نوع امانت برشمرد.
نحوه انتخاب امین :يکی از موارد افتراق امانت قانونی و قضايی را میتوان در نحوه
انتخاب امين دانست؛ به اين ترتيب که در امانت قانونی (شرعی) ،امين به حکم مستقيم
قانون يا شرع انتخاب میشود و مالک در آن هيچ نقشی ندارد و چهبسا بیاطالع باشد؛ در
ً
حالیکه در امانت قضايی ،امين به موجب حکمی که مستقيما از طرف دادگاه اتخاذ
میگردد انتخاب میگردد.

1

امکان أخذ تضمین از امین :امکان يا عدم امکان أخذ تضمين از امين نيز يکی از
موارد افتراق اين دو نوع امانت میباشد؛ به اين صورت که در امانت مالکی ،مالک میتواند
بر امين شرط کند که وثيقه بدهد و هيچ منع قانونی ،شرعی و يا عرفی در اين زمينه وجود
طرف معاملهشان تضمين
ندارد ،بلکه بنای عقال و عمل شايع مردم بر اين استوار است که از ِ
اجرای تعهد بخواهند و وثائق دين نيز بر همين مبنا شکل گرفته است .ماده  119قانون مدنی

ضمان دينی که هنوز سبب آن ايجاد نشده است ،باطل
نيز در باب ضمان مقرر میداردِ « :

است» .مفهوم مخالف ماده ،اين است که ضمان از دينی که سبب قانونی يا قراردادی آن
ايجاد شده ،ولی هنوز به دليل فراهم نيامدن شرايط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نيست ،صحيح
است.

2

نتيجه اين که در امانت مالکی که طرف مقابل مالک ،امين بر مال قرار داده میشود،
تسلط بر مال ديگری ،مقتضی ايجاد دين است و چون احتمال دارد که امين با تعدی يا
تفريط ،مال ديگری را تلف کند ،گرفتن ضامن از وی بالمانع است .حال سؤالی که در اينجا
 .1مطابق ماده  1222قانون مدنی « :در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده
 1218بايد برای او نصب ّقي م شود مسبوق گردد ،بايد به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قيمومت
مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند .دادگاه مدنی خاص از ميان اشخاص مزبور ،يک يا چند نفر را به سمت ّقيم

معين و حکم نصب او را صادر میکند .»...الزم به ذکر است که مطابق ماده 1222نيز« ،فقط کسی را محاکم و
ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد».
 .2کاتوزيان ،قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى ،ص.453
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مطرح می شود ،اين است که آيا أخذ تضمين در مورد امين قضايی و قانونی نيز ممکن است
يا خير.
در مورد امانت قضايی ،ماده  9093قانون مدنی در باب غايب مفقوداألثر ،جای هيچ
ترديدی را باقی نمیگذارد و مقرر میدارد« :محکمه میتواند از امينی که معين میکند
تقاضای ضامن يا تضمينات ديگر نمايد» .به عالوه ،ماده  9243همان قانون نيز در مورد
اختيارات و مسؤوليت قيم صغار و مجانين و سفيهان مقرر میدارد« :در صورت وجود
موجبات موجه ،دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قيم تضميناتی
راجع به اداره اموال مولیعليه بخواهد .تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است .هرگاه قيم برای
تعيين نوع تضمين حاضر نشد ،از قيمومت عزل میشود».
در مورد امانت قانونی ،بايد گفت که اتخاذ وحدت مالک از ماده  9093قانون مدنی و
تجويز أخذ تضمين از امين قانونی غيرموجه است؛ چراکه مناط اين دو يکی نيست و با هم
تفاوت دارند و لذا ماده فوق را نمیتوان تعميم داد .به عالوه اينکه در امانت قانونی ،اين
قانون است که فرد را امين بر مال قرار میدهد ،پس اگر بخواهيم از او وثيقه بگيريم ،بايد
قانون آن را پيش بينی کرده باشد و در هيچ کجای قانون ،از امکان أخذ تضمين از امين قانونی
بحث نشده است .نتيجه اينکه گرفتن تضمين در امانت قضايی و مالکی ممکن و در امانت
قانونی غيرقابل پذيرش است.
اوصاف امین :شخص امين بايستی واجد يکسری صفات باشد .اوصافی که در قانون
ً
برای امين قضايی (مشخصا قيم) تعيين شده است ،قابل تقسيم به صفات مثبت و منفی
است .صفات مثبت ،اوصافی است که امين بايد آنها را داشته باشد و اوصاف منفی نيز
صفاتی هستند که نبود آنها در شخص امين مدنظر بوده و وجود آنها مانع احراز قيمومت
است؛ به عنوان مثال ،امانت مهمترين وصفی است که يک امين قضايی (قيم ،امين موقت
ً
و ،)...بايد به هنگام نصب و در دوران تصدی ،پيوسته واجد آن باشد و اگر بعدا خالفش
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اثبات گردد ،از سمتش عزل میشود 1.اين در حالی است که امين قانونی به مانند امين
قراردادی ،نيازی نيست که فرد امانتداری باشد و فقط بايد مثل امين رفتار کند (عدم
ارتکاب تعدی و تفريط).

در مورد اوصاف منفی نيز بايد گفت که قانونگذار ،امين قضايی را ّ
مبرا از برخی

اوصاف منفی دانسته است؛ به عنوان مثال ،ماده  9241قانون مدنی مجرم ،شخص
ورشکسته ،طرف دعوا با محجور و کسی که اشتهار به فساد اخالقی دارد را امين ندانسته
است ،در حالی که در امانت قانونی و مالکی ،چنين اوصافی مانع از امين بودن آنها نيست.

2

محدوده اختیارات امین :در اين زمينه بايد گفت که محدوده اختيارات امين قضايی
از امين قانونی کمتر میباشد .قانونگذار ،امين قضايی را از انجام برخی معامالت به
طورکلی محروم کرده است؛ به عنوان مثال ،مطابق ماده  9240قانون مدنی ،قيم نمیتواند
طرف معامله با محجور واقع شود ،اعم از اينکه مال خود را به محجور انتقال دهد يا حالت
برعکس آن .اين در حالی است که در امانت قانونی ،امين میتواند با رعايت غبطه
مولیعليه ،مال خود را به محجور انتقال دهد و يا برعکس.

3

انجام برخی معامالت مهم و خطرناک نيز منوط به اجازه مقام قضايی دانسته شده

است؛ مثل فروش يا رهن اموال غيرمنقول ،قرض يا صلح دعاوی محجور ،4در حالیکه در
مورد امين قانونی ،چنين مقررهای به چشم نمیخورد .قانونگذار در تحديد اختيارات امين
قضايی (قيم) ،به قدری پيش رفته است که تعيين مخارج ساليانه محجور توسط دادستان و
 .1مطابق بند  1ماده  ،1248اگر معلوم شود که ّقيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود ،از سمت
خود عزل میشود.
 .2صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،صص.271-212
 .3باريکلو ،حقوق مدنى ( )1اشخاص و حمایتهای حقوقى آنان ،ص.913
 .4ماده  1241قانون مدنی« :قيم نمیتواند اموال غيرمنقول مولیعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله کند که در
نتيجه آن خود مديون مولیعليه شود ،مگر با لحاظ غبطه مولیعليه و تصويب مدعیالعموم  ...و نيز نمیتواند برای
مولیعليه بدون ضرورت و احتياج قرض کند مگر با تصويب مدعیالعموم».
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ّ
عدم تخطی مخارج صرف شده توسط قيم از اين مبلغ را نيز الزم دانسته است.

1

تکلیف به تنظیم صورت دارایی :مطابق ماده  9231قانون مدنی و  71قانون امور
حسبی ،قيم (امين قضايی) مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیعليه ،صورت
جامعی از کليه دارايی وی تهيه کرده و يک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که
مولی عليه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان
دارايی مولی عليه ،تحقيقات الزمه را به عمل آورد .لزوم انجام اين تکليف و تعهد امری
تشريفاتی نيست ،بلکه منشأ آثار مهمی میباشد؛ زيرا قيم در پايان سمت خود بايد حساب
زمان نمايندگی خود را پس دهد .در صورت انجام اين تعهد ،ميزان اموال محجور در ابتدای
شروع سمت قيم مشخص میشود و او میتواند در پايان قيمومت ،حساب خود را پس
دهد.

2

از سوی ديگر ،قيم بايد حداقل سالی يکمرتبه حساب تصدی خود را به مدعیالعموم
يا نماينده او بدهد و چناچه به طور عمد از اين وظيفه قصور نمايد ،عالوه بر عزل ،مسؤول

ضررها و خسارتهايی است که از اين جهت به مولیعليه وارد میشود؛ 3اين در حالی
است که چنين مقرراتی در مورد امين قانونی مانند امين قرراردادی الزم نمیباشد.

4

امکان ضم ناظر به امین :قانونگذار در برخی موارد ،اجازه تعيين ناظر را برای نظارت
 .1ماده  1232قانون مدنی« :مدعیالعموم يا نماينده او بايد بعد از مالحظه صورت دارايی مولیعليه ،مبلغی را که
ممکن است مخارج ساليانه مولی عليه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارايی مزبور ممکن است الزم
شود معين نمايد .قيم نمیتواند بيش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصويب مدعیالعموم».
 .2باريکلو ،حقوق مدنى ( )1اشخاص و حمایتهای حقوقى آنان ،ص.201
ً
 .3مطابق ماده  1235قانون مدنی« :هرگاه معلوم شود که قيم عامدا مالی را که متعلق به مولیعليه بوده جزو صورت
دارائی او قيد نکرده و يا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قيد نشود ،مسؤول هر ضرر و خسارتی خواد بود
که از اين حيث ممکن است به مولیعليه وارد شود .به عالوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنيت بوده ،قيم
معزول خواهد بود».
 .4صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.210
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يا تصويب اعمال امين قضايی به دادگاه داده است؛ به عنوان مثال ،ماده  9259قانون مدنی
در اين زمينه مقرر میدارد« :هرگاه زن بیشوهری ولو مادر مولیعليه که به سمت قيمومت
معين شده است اختيار شوهر کند ،بايد مراتب را در ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به
دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطالع دهد .در اين صورت ،دادستان يا نماينده او
میتواند با رعايت وضعيت جديد آن زن ،تقاضای تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر کند» .اين
در حالی است که در مورد امين قانونی ،مادهای در خصوص ضم ناظر به امين به چشم
نمیخورد.

1

احکام مربوط به زوال صفت امانت :همانطور که پيش از اين گذشت ،در امانت
اموال به صورت امانی در اختيار امين قرار میگيرد و يد وی يد امانی است؛ يعنی بدون
تعدی و تفريط مسؤول کسر و نقصان يا تلف اموال مذکور نيست .اما اگر تعدی و تفريط
کند ،يد امانی او تبديل به يد ضمانی میشود و مسؤول هر کسر و نقصان و تلف میباشد.
به عبارت ديگر ،هرگاه امين مرتکب تقصير گردد ،وصف امانی بودن يد و تصرفات او زايل

گشته و در حکم غاصب به شمار میآيد و مشمول حکم ماده  395قانون مدنی 2میگردد و
همانند غاصب ،مسؤول هر نقص و عيبی است که در زمان تصرف او وارد شده باشد،
هرچند ناشی از فعل او نباشد.
مسئله اساسی اين است که اگر امين دست از تعدی و تفريط بردارد ،آيا وصف امانت
به وی برمیگردد و يد وی دوباره امانی میشود يا نه؟ گفته شده است که در امانت قضايی،
چون با زوال وصف امانت ،مطابق قانون امين معزول میشود ،بازگشت صفت امانت به وی
نيازمند دليل و حکم دادگاه است ،اين در حالی است که در امانت قانونی ،چون قانون

 .1همان ،صص 277و 271؛ کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد  ،ص.247
 .2ماده  319قانون مدنی« :غاصب مسؤ ول هر نقص و عيبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده
باشد ،هرچند مستند به فعل او نباشد».
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شخص را امين دانسته است ،با اصالح رفتار امين ،صفت امانت نيز به او برمیگردد.

1

نحوه مسؤولیت امین متعدد :گفتيم که بارزترين مصداق امين قضايی ،قيم و امين
میباشد .مطابق ماده  14قانون امور حسبی ،در صورتی که قيم متعدد بوده و با شرکت
يکديگر در اموال محجور تعدی يا تفريط نمايند ،هريک از آنها مسؤوليت تضامنی دارند و
اگر بعضی از قيمين بدون شرکت ديگران ،تعدی يا تفريط در اموال محجور نمايند،
مسؤوليت متوجه کسی خواهد بود که تعدی يا تفريط کرده است .ماده  991همان قانون ،اين
مقرره را در مورد امين نيز الزماالجرا میداند .اين در حالی است که در امانت قانونی ،اصل
کلی عدم تضامن و مسؤوليت مشترک ضامنين ،همچنان معتبر بوده و تضامن حالتی خالف
اصل است و نيازمند تصريح قانونی.

2

احکام مربوط به عزل امین :با بررسی مواد قانونی ،میتوان دريافت که اختيارات
دادگاه در مورد عزل امين قضايی بيشتر از اختيارات آن در مورد امين قانونی است .توضيح
بيشتر اين که دادگاه در خصوص امانت قانونی ،فقط در مورد ولی قهری طفل ،آن هم در

صورتی که غبطه صغير را رعايت ننمايد ،با شرايطی میتواند ولی را عزل کند 3و در صورت
عدم توانايی ولی قهری ،تنها میتواند ضم امين نمايد و قادر به عزل ايشان نمیباشد ،اين در
حالی است که موارد عزل قيم (امين قضايی) بيشتر بوده و در صورت عدم توانايی نيز عزل
میگردد نه ضم امين .عالوه بر اين ،در مورد ساير امناء قانونی ،دادگاه اختياری مبنی بر عزل

 .1بهرامی احمدی ،مختصر هفتاد و هفت قاعد فقهى (با تطبیق بر قوانین) ،ص.211
 .2کاتوزيان ،حقوق مدنى اانواد  ،صص211-300؛ صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.211

 .3مطابق ماده  1184قانون مدنی« :هرگاه ولی قهری طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتکب اقداماتی شود که
موجب ضرر مولیعليه گردد ،به تقاضای يکی از اقارب وی و يا به درخواست رئيس حوزه قضايی پس از اثبات،
دادگاه ولی مذکو ر را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و برای اداره امور مالی طفل ،فرد صالحی را به عنوان قيم
تعيين مینمايد .»...
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آنها ندارد.

1

نتیجه
با بررسی انواع امانات و احکام مربوط به آنها در مجموعه قوانين ،رهيافتهای زير برداشت
میشود:
 .9امانت به اعتبار مبنای صدور اذن ،به سه نوع قراردادی ،قانونی و قضايی تقسيم
می شود؛ به اين صورت که گاهی مالک اموال خود را در اختيار ديگری قرار میدهد ،گاهی
نيز اموال و حقوق ديگران ،به حکم مستقيم قانون در اختيار شخصی قرار میگيرد تا از آنها
مراقبت به عمل آورد و گاهی نيز امين نه به حکم قانون ،بلکه به موجب حکم دادگاه و در
راستای مقرره قانونی ،انتخاب و به اين سمت منصوب میشود.
 .2در تفکيک امانت قضايی از امانت قانونی و اثبات استقالل آن ،موارد زير را میتوان
به عنوان مهمترين تفاوتهای موجود بين اين دو اشاره کرد:
 در امانت قانونی ،شخص به حکم مستقيم قانون امين تلقی میشود ،در حالی که درامانت قضايی ،تا زمان صدور حکم توسط دادگاه ،سخن از امانت بیمعنی است.
 أخذ تضمين از امين ،در امانت قضايی ممکن و در امانت قانونی به دليل عدمّ
پيشبينی آن توسط قانونگذار و عدم امکان اتخاد وحدت مالک از امانت قضايی غيرممکن
است.
 مطابق قانون ،امين قضايی بايستی واجد يکسری صفات مثبت و منفی باشد ،حالآن که چنين مقررهای در مورد امين قانونی به چشم نمیخورد.
 حدود اختيارات امين قضايی از امين قانونی کمتر بوده و مطابق قانون .1بايد گفت که در مورد امانت مالکی نيز ،حق عزل در اختيار مالک است و در صورتی که شرط خالفی در اين
زمينه نشده باشد ،هر آن ،حق عزل وکيل خود را دارد .باريکلو ،حقوق مدنى ( )1اشخاص و حمایتهای حقوقى
آنان ،صص 911و 917؛ صفايی و قاسمزاده ،اشخاص و محجورین ،ص.300
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محدوديتهايی در اين زمينه برای امين قضايی پيشبينی شده است.
 امين قضايی قبل از مداخله در اموال امانی بايد صورت جامعی از آنها تهيه کند ،درحالیکه امين قانونی چنين تکليفی ندارد.
 دادگاه در موارد پيشبينی شده در قانون ،حق ضم ناظر بر امين قضايی را دارد ،درحالی که در امانت قانونی اين امر ممکن نيست.
 در امانت قضايی ،اعاده وصف امانت پس از زوال آن ،نيازمند دليل خاص و حکمدادگاه می باشد ،حال آن که در امانت قانونی ،با ترک خطا توسط امين ،صفت امانت به وی
بازمیگردد.
 در امانت قضايی برخالف امانت قانونی ،اگر تعداد امين بيش از يک نفر باشد ،درصورت مسؤوليت بعدی آنها ،مسؤوليتشان به شکل تضامنی خواهد بود.
 اختيارات دادگاه در مورد عزل امين قضايی ،بيشتر از امين قانونی بوده و در امانتً
قانونی غالبا ضم امين رايج است تا عزل وی.
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