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رابطه اذن و مسؤولیت مدنی
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چکیده
مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال
دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمانآور و موجب مسؤولیت مدنی میگردد یا این که
اذن مالک مانع از تحقق ضمان میباشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-
شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمانآور نیست(بجنوردی .)41 ،2 ،4141 ،عدهای دیگر بر
امانیبودن تصرف مأذون نیز تصریح نمودهاند(محقق اردبیلی  .)412 ،1 ،4141از سوی دیگر از عبارات
برخی از فقیهان ضمانیبودن تصرف مأذون در برخی از موارد استفاده میشود .در مأخوذ بالسوم با این
که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است(میرزای قمی .)451 ،2 ،4141 ،بنابراین
عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسؤولیت مدنی میباشد یا نه خیلی
واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت میباشد .در این تحقیق به بررسی انواع اذن
(اذن مطلق ،اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع
ضمانت نیست .بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانیشدن ید و یا رفع ضمانت متصرف
میدانند صحیح نیست .ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و
سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانیشدن ید او خواهد گردید
خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.
کلید واژهها :اذن ،اذن مطلق  ،اذن امانی  ،اذن ضمانی  ،مأذون و مسؤولیت مدنی.
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 -1مقدمه
از دیرباز این موضوع در مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است که اثر و خاصیت اذن در تصرف
چیست و آیا اثر آن برایید مأذون مانند ید امانی است یا این که اثر آن متفاوت است و اگر متفاوت است
تفاوت آن در چیست؟
در این که اصوالً ماهیت اذن چیست و انواع و اقسام آن کدام است و سرانجام اثر آن چیست رساله
مستقل و جامعی تدوین نشده است و این امر بخوبی مورد ارزیابی قرار نگرفته است و فقیهان در هر
قسمتی به مناسبت به طور موجز به این نکته پرداختهاند .لذا بحث اذن و ید مأذونه و تفاوت آن با ید امانی
بخوبی ارزیابی نشده است و مرز آن دو دقیقاً مشخص نشده است .بر این اساس مالحظه میشود که برخی
از فقیهان به صراحت اظهار داشتهاند که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست و ید مأذونه نیزید ضمانی
است ،از طرف مقابل برخی دیگر صراحت دارند که ید مأذونه ،مانند مأخوذ بالسوم براساس اصل عدم،
ضمانتی ندارد و یا این که اصوالً ید او ید امانی است .همین اختالف به مناسبت در میان حقوقدانان نیز
رسوخ کرده و اینان نیز دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه عرضه داشتهاند .از طرف دیگر مواد قانونی نیز
در این زمینه صریح و گویا نیست واین عامل دیگری برای تشدید اختالفات میباشد .از این رو شایسته و
ضروری است به طور مختصر به این مهم پرداخته شود و ضمن بررسی مصادیق مختلف به پاسخ صحیح
مسأله دست یافت.
الزم به ذکر است مسأله اذن و آثار حقوقی آن بحثی بسیار متنوع و گسترده میباشد به طوری که
بحث جامع در این موضوع رساله جداگانهای را میطلبد .بر این اساس تعریف اذن  -ماهیت حقوقی ،ارکان
و اقسام مختلف آن از مبحث ما خارج است و صرفاً بحث متمرکز بر اقسام خاصی از اذن و آثار مترتبه بر
آن از این جهت خواهد بود.
 -2طرح بحث
اذن از جهات مختلف ممکن است تقسیماتی داشته باشد اما به لحاظ چگونگی اعطا اذن(مطلق یا
مقید بودن ) از سوی مالک میتواند دارای اقسام ذیل باشد.
گاهی اوقات اذن دهنده(مالک) به امانیبودن موضوع اذن خود تصریح دارد یا از اوضاع و احوال و
قرائن به طور ضمنی این نکته بدست میآید .در مقابل گاهی نیز اذن دهنده به ضمانیبودن اذن
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تصریحکرده یا به طور ضمنی از اوضاع و احوال امانییا ضمانیبودن ان استنباط میگردد و باالخره گاهی نیز
اذن به طور مطلق داده میشود بدون این که ذکری از امانی بودن یا ضمانیبودن آن مطرح شود .بر این
اساس اذن را میتوان به سه صورت مد نظر قرار داد.
 - 4اذن مطلق

- 2اذن ضمانی

- 1اذن امانی

در اذن مطلق این سؤال مطرح است که آیا اساساً ذات اذن اقتضای امانیبودن ید مأذون را دارد یا
خیر؟ از طرف دیگر این سؤال در مورد اذن امانی وجود دارد که آیا مالک میتواند با اراده و با اعطاء اذن
امانی در مال خود به دیگری تصرف مأذون را امانی کند به طوری که در صورت تلف مال در دست مأذون
بدون تعدی و تفریط ،وی ضامن نباشد و مسؤولیت مدنی نداشته باشد یا اینکه امانی بودن حکمی است
قانونی که توسط قانونگذار(یا شارع) برای برخی از نهادهای حقوقی معین شناخته شده است و چنین حکمی
را نمیتوان با اراده و میل خود برای نهادهای حقوقی دیگر از جمله «اذن» قائل شد؟ مشابه چنین بحثی در
مورد ضمانی تلقیکردن تصرف مستاجر در نهاد اجاره و یاید مرتهن در نهاد رهن که اشخاص مأذون امین
تلقی شدهاند قابل طرح میباشد .این بحث از مباحث تقسیمات اذن ضمانی است و از قلمرو بحث ما خارج
میباشد.
 -3اذن مطلق بر اساس موازین فقهی و قانونی
 -1-3بر اساس موازین فقهی
فقیهان غالباً بر این عقیدهاند که ذات اذن به خودی خود اقتضای امانی بودن ید مأذون را ندارد و به
طور طبیعی اذن مطلق نیز بیانگر این نکته نبوده و نمیتواند مانع از تحقق ضمان باشد؛ زیرا هویت اذن
رخصت در تصرف میباشد و این امر اعم از آن است که تصرف مأذون امانی باشد یا ضمانی.
در این که از لحاظ کلی کدام ید ضمانی است و چه یدی امانی است غیر از مباحث خاص خود ،پاسخ
به این سوال مبتنی بر پاسخ به یک سؤال اساسی دیگر است و آن این که قلمرو قاعده علیالید  ،چه مقدار
و در بر گیرنده چه یدی است؟ و آیاید امانی را نیز شامل میشود و سپس این قاعده بواسطه ادله خاصی
نسبت به ید امانی تخصیص میخورد(دیدگاه مشهور فقیهان) و یا این که قاعده مزبور در بر گیرنده ید
امانی نبوده و صرفاً ید عدوانی را در بر میگیرد و ید امانی تخصصاً از این قاعده خارج میباشد .در این جا
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دو دیدگاه متعارض وجود دارد و هر کدام استدالل خاص خود را دارا میباشد(محقق داماد ،4 ،4115 ،
55؛ خوئی.)221 ،4155 ،
بر اساس دیدگاه دوم اصوالً ید وقتی ضمانی است که تصرف به قهر و غلبه صورت گرفته باشد.
بنابراین در مواردی که مال به اذن و رضایت مالک دریافت شده باشد دیگر شائبه ضمانیبودن وجود ندارد
تا این که نیاز به ارائه دلیل جهت عدم ضمانیشدن ید باشد .چرا که ید به خودی خود ضمانی نمیباشد و
چه بسا بتوان از عدم ضمانیبودن ید ،امانی بودن آن را استنباط نمود و بین آندو قائل به وجود مالزمت شد.
بدین بیان که در بعضی موارد وجود عدوان محرز میباشد که در این صورت احکام ضمانی بودن ید جاری
میباشد و در بعضی موارد دیگر وجود عناصر امانی محرز و مسلم میباشد که در این فرض احکام امانت
جاری میشود ولی در بعضی موارد معلوم نیست که موضوع داخل کدام یک از دو مورد مزبور است ،در این
فرض چون عنصر عدوان مشکوک است باید قاتل به عدم ضمان ید شد .این دیدگاه قوی تر به نظر می-
رسد .اما در صورتی که قاعده ید هر دو مورد را یعنی هم ید امانی و تصرف مأذون را در بر گیرد و هم ید
عدوانی را در این صورت جهت خروج از ید ضمانی نیازمند دلیل خواهیم بود و اینجاست که اختالف نظر
بیشتر مطرح میشود که آیا صرف اذن موجب خروج ید از ضمانت خواهد بود یا عالوه بر اذن باید به امانی
بودن آن اذن نیز تصریحیا اشاره شود .از ظاهر کالم فقها در خصوص رابطه اذن و ایجاد رابطه امانییا عدم
آن و سرانجام مسؤولیت مدنی سه دیدگاه بدست میآید که به آن میپردازیم.
-4از عبارات پارهای از فقیهان به طور کلی و از عدهای دیگر در برخی از مصادیق اذن مالحظه می-
شود که صرف اذن رافع ضمان تلقی شده است .به طور مثال محقق اردبیلی در بحث «مأخوذ بالسوم» اذن
بایع در اخذ کاال توسط مشتری را به عنوان امانت تلقی کرده است .همچنین در «مقبوض به عقد فاسد»
ید مشتری را در بعضی از صور غیرضمانی دانسته است(412،1 ،4141؛ بحرانی .)155 ،41 ،
از ظاهر کالم مرحوم بجنوردی نیز تا اندازهای همین دیدگاه استنباط میشود به این مفهوم که اگر
کسی بر مال غیر با اذن مالک یا شارع سلطه یابد بدون آن که نسبت به آن تعدی و تفریط کند امین تلقی
میشود(بجنوردی .)41 ،2 ،4141 ،در واقع ید ماذون همان ید امانی است .البته ایشان استیمان را به معنای
سپردن مال به دیگری در حالی که به وی اطمینان و وثوق وجود دارد تلقی نموده و آن در مقابل اتهام
میباشد یعنی ظن و گمان به این که وی خیانت میکند.
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مرحوم بجنوردی در خصوص اشکال به این مبنا در خصوص ضمانت مأخوذ بالسوم و مقبوض به عقد
فاسد به طور مفصل پاسخ داده و از دیدگاه خود به شرح ذیل دفاع مینماید:
در مورد مأخوذ بالسوم گفته است :اوالً این مسأله خالفی است و بعضی از فقها قائل به عدم ضمان
آخذ میباشند؛ زیرا وی را امین میدانند و ثانیاً بنابراین که قائل به ضمان باشیم میتوان گفت که تسلیم
در اینجا به عنوان امانت نیست بلکه به این عنوان است که مال نزد گیرنده جهت خرید آن قرار گیرد؛ بر
این مبنا که متصرف ،مال دریافتی را در مقابل ثمنالمسمی ضامن باشد .بنابراین ،موضوع بحث تخصصاً از
مورد امانت خارج است .البته از ادامه عبارات ایشان در بحث مقبوض به عقد فاسد بدست میآید که اذن
وقتی موجب امانیشدن ید ماذون می شود که اذن مبتنی بر مجانیت و بدون عوض باشد در غیر اینصورت
چنینیدی ضامن است (همان).
 -2مرحوم حسینی مراغی ضمن اشاره به این که از ظاهر کالم فقها این گونه بدست میآید که معیار
امانت وجود اذن از شارع یا مالک در تصرف یا وضع ید میباشد ،با بر شمردن موارد عدیدهای که با وجود
اذن ،ضمانت وجود دارد(مانند مقبوض به عقد فاسد و ماخوذ بالسوم و  )....از این مبنا انتقاد نموده و گفته
است :بنابراین صرف اذن مسقط ضمان نمیباشد و لذا استیمان عبارت است از اذن مالک یا شارع در قبض
مال یا تصرف در آن که صرفاً جهت مصلحت مالک باشد نه مصلحت متصرف و نه مصلحت هر دو و
امانت به این مفهوم با اذن رابطه عموم و خصوص مطلق دارد .بنابراین هر ماذونی را امین نمیدانند .پس
ایشانید ودعی و مرتهن و مستاجر و وکیل و امثال آن را که فقها حکم به امانت آنها نمودهاند بدان جهت
دانسته که قبض مال برای مصلحت مالک است؛ اما صانع و طبیب و امثال آن مال را جهت مصلحت خود
قبض می کند که همانا اجرت است لذا ید آنها امانی نمیباشد(.)541، 4149
ایشان در بحث ماخوذ بالسوم اگرچه قائل است که اذن مالک وجود دارد؛ اما به جهت آن که اساس
تصرف برای مصلحت خود متصرف است تا این که از مغبونشدن خود جلوگیری به عمل آورد ید او را
امانی ندانسته است.
 -1برخی دیگر از فقیهان نیز ضمن بیان مفصلی صرف اذن را موجب امانیشدن ید ماذون در معنای
خاصی دانسته و براساس روایات باب امانت معتقد است؛ امانت در دو معنا استعمال شده است  -4امانت در
مقابل غصب  -2امانت به معنای فرد مورد اطمینان در مقابل خیانت و خائن .در معنای اول امین کسی
است که غاصب نمیباشد .بر این اساس مستأجر ،وکیل و مستعیر امین هستند اگر چه افراد مورد وثوقی نیز

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال دهم /شماره سی و شش

011

نباشند ،زیر آنها مال را با رضایت مالک از او دریافت نمودهاند و بنابراین غاصب نیستند .امین در معنای دوم
کسی است که مورد اطمینان و وثوق انسان است و اظهارات و شهادت او مورد قبول است به طوری که اگر
بگوید مال تلفشده کالم او بدون دلیل قابل پذیرش است .سرانجام ایشان معنای اول را در مقام ثبوت و
معنای دوم را گویای مقام اثبات دانستهاند .به این بیان که اگر مال در دست مستأجر تلف شود و شک
کنیم که آیا نامبرده تعدی وتفریط نموده است یا نه و آیا قول او در تلف قابل پذیرش است یا خیر؟ بر
اساس مراتب مزبور در صورتی می توان قول او را پذیرفت که یا بینه بر ادعای خود اقامه کند یا این که
فرد مورد اطمینانی باشد که قول او حجت است(مکارم شیرازی.)254،251،291 ،4144 ،
برخی از علمای اهل سنت نیز در این زمینه گفتهاند :اگر کسی مال دیگری را قبض کند که صالح
طرفین در آن باشد و در راستای تملیک آن مال نباشد(مانند مرتهن ،عامل در عقد مضاربه ،وکالت به اجرت
و وصیت تملیکی) تمام این امور در مذهب ما امانت تلقی می شود و عین مستاجره در اجاره نیز چنین است
( ابن رجب حنبلی به نقل از جعفری لنگرودی .)51 ، 2 ،4114 ،عده ای از حقوقدانان معاصر نیز بر این باور
هستند(شهیدی )4111،2،494 ،که اذن صرف ،تصرف ماذون را امانی نمیکند بلکه امانی شدن ید نص
شرعی و قانونی الزم دارد و جهت تایید این نظر به این دیدگاه استناد کرده است که وقتی امین در مال
مورد امانت تعدی تفریط کند ید او ضمانی میشود و صرف اعالم رضایت مالک بر امانیشدن ید ،برای
امانی شدن مؤثر نیست؛ بلکه امانیشدن مجدد ید ،تجدید عقد را الزم دارد.
از مجموع مباحثی که عنوان شد به نظر میرسد :اوالً همان طور که گفته شد اطالق قاعده علی الید
منصرف از ید ماذون و امانی است و ثانیاً وفق دیدگاه سوم باید اعتقاد داشت که امانت گاهی در مقابل
غصب است و گاهی به معنای فرد مورد اطمینان.لذا در مباحث ما همین که فردی از جانب و اذن مالک یا
شارع در مالی تصرف کند امین تلقی میشود و به عبارت دیگر غاصب نبوده و احکام غصب بر او مترتب
نمیگردد؛ البته منوط به این که در مقابل اذن عوض منظور نشود (مجانیت) .در واقع آنچه امانیبودن ید را
محقق میسازد دو عنصر است  -4اذن مالک ( یا شارع) در تصرف  -2منظورنشدن عوض در تصرف
(مجانیت) و در مواردی یکی از دو عنصر مزبور مفقود باشد ید ضمانی خواهد بود (محقق داماد،4 ،4111 ،
 12و .)442
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بر همین اساس ،در مأخوذ بالسوم مشهور فقهای امامیه ید مشتری را ضمانی تلقی کردهاند(خمینی،
 .)211 ،4144زیرا فاقد عنصر دوم یعنی مجانیت است .چون مال در قبال عوض به تصرف مشتری در آمده
و بدان منظور که در ضمان او باشد.
در همین راستا صرف اعطای مال از سوی مالک به فرد مورد اطمینان نیز موجب عدم مسؤولیت
متصرف نیست؛ مگر این که همان طوری که ذکر شد اعطا مال در مقابل عوض نباشد.
 -2-3دیدگاه قانون مدنی
در قانون مدنی نص صریحی مبنی بر اینکه مطلق اذن چه اقتضایی دارد وجود ندارد .بر همین اساس
برخی از حقوقدانان در این زمینه گفتهاند :اصل بر ضامنبودن متصرف در مال غیر است هر چند که از
سوی مالک اذن در تصرف داشته باشد مگر در مورد تصرفاتی که قانون ید متصرف را در آن امانی اعالم
کرده باشد که این امر ممکن است ناشی از عقد باشد ،مانند تصرف مستأجر ( 111ق.م) ،مستودع(541
ق.م) ،مستغیر (ماده  514ق .م) و مرتهن (ماده  911ق .م ) و یا تصرفی باشد که قانونگذار به مناسبتی بر
عهده متصرف گذاشته باشد مانند والیت ،قیومتیا وصایت و در این راستا به مفهوم مخالف ماده  514ق.م
تمسک نمودهاند(شهیدی ،همان .)441 ،بر اساس این دیدگاه در مواردی که قانون متصرف را امین قرار
نداده باشد نامبرده ضامن است و تصرف مبتنی بر اذن مطلق ،ضمانی خواهد بود.
بسیاری از نویسندگان حقوقی در بحث مأخوذ بالسوم که یکی از مصادیق بحث ما یعنی اذن مطلق
است بر این باورند که ماذون صرف در هر حال ضامن است و مستند به ماده  514قانون مدنی معتقدند:
برای این که شخص ،امین بحساب آید باید مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارداده باشد و
چون مأذون صرف را قانون مدنی در هیچ متنی امین مالک قرار نداده است باید او را مسؤول هر تلف و
نقص دانست اگرچه تقصیر نکرده باشد(امامی494 ،2 ،4152،؛ شهیدی ،همان.)441 ،
به گفته برخی دیگر از حقوقدانان این دیدگاه را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا از مجموع مواد مربوط به
اجاره ،ودیعه ،وکالت ،اجاره ،رهن و مانند اینها بخوبی بر میآید که هر جا شخص به رضای مالک و بر
حسب اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است ،خواه هدف اصلی تسلیط ،امین قراردادن او باشد یا مقصود
از توافق امری دیگر باشد .غاصب نیز کسی است که مال دیگری را به عدوان و بدون رضای مالک در
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دست دارد(کاتوزیان .)91 ،4 ،4114،البته ایشان در بحث مأخود بالسوم طبق دیدگاه خاصی قائل به ضمانت
است(همان).
بنابراین تمامی مباحثی را که از لحاظ فقهی بیان شد میتوان بر قانون مدنی نیز مترتب نمود و گفت:
درست است که قانون مدنی طبق ماده  514امانیبودن را برای برخی از نهادهای حقوقی به رسمیت
شناخته است؛ اما این بدان معنا نیست که نتوانیم خود این ویژگی را محقق سازیم .بنابراین به نظر میرسد
قالب خاصی در این خصوص اهمیتی ندارد بلکه همان طور که مقرر شد آنچه امانیبودن ید را محقق می-
سازد دو عنصر اذن و منظورنشدن عوض میباشد .بر این اساس اگر در موردی ما دارای هر دو عنصر باشیم
خواه این ویژگی در قالب عقود معین باشد یا این که خارج از آن باشد صرف توافق دو اراده در این امر و به
اصطالح حقوقی توافق در این خصوص در چارچوب ماده  44ق.م .موجب امانیشدن ید متصرف میگردد.
بر این اساس اگر شما به دیگری اذن دهید که اتومبیل شما را بفروشد و مال در دست او بدون تعدی و
تفریط از بین برود از آنجا که ید او امانی است ضمانی متوجه او نخواهد بود ،گرچه او وکیل اصطالحی
نیست و از مصادیق ماده  514ق.م .نیز نمیباشد.
الزم به ذکر است از دیدگاه فقهی نیز به نظر میرسد جهت امانیشدن ید قالب خاص مطرح نمیباشد
و بر همین اساس مالحظه میشود در روایات کاشانی از امام هفتم پرسیده شده است که مردی به فردی
امرمی کند کاالی برای او خریداری کند پس از خرید ،آن مال سرقت میشود ،خسارت از آن کیست؟
حضرت فرمودند از مال آمر حساب میشود(حر عاملی ،41 ،کتاب االجاره ،باب  .)45 ،14در واقع حضرت
مأمور را امین و غیر ضامن تلقی کردهاند.
 -4اذن در تصرف امانی بر اساس موازین فقهی و قانون مدنی
در موردکسانی که معتقدند صرف اذن موجب امانیشدن ید نیست و یا این که امانیشدن ید را در
موارد منصوص قبول دارند این بحث قابل طرح است که آیا اگر اذن مالک مقید به عدم ضمان با اذن مقید
به امانی بودن تصرف باشد (اذن امانی) آیا این امر میتواند رافع ضمان متصرف باشد یا خیر؟
در خصوص این که چنین اذنی مؤثر در جلوگیری از ایجاد ضمانت نیست گفته شده است :اوالً ماهیت
اذن چیزی جز اعالم رضای مالک نیست نه انشاء ،بنابراین اذن نمیتواند ماهیتی را در عالم اعتبار خلق کند
که اثر قانونی آن امانی بودن ید متصرف باشد .ثانیاً ضمانت یا عدم ضمانت متصرف مال غیر ،حکمی است
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قانونی که برای تصرف مربوط به ماهیتهای حقوقی و وقایع حقوقی مقرر شده است .به بیان دیگر ضمانت
و عدم آن از اموری است که جعل و رفع آن بدست شارع و قانونگذار است .بنابراین افراد به خودی خود
نمیتوانند اقدام به چنین امری بنمایند .عمومیتعلی الید نیز متصرف مال غیر را حتی با اذن مالک ضامن
آن مال شناخته است و در جائی مقرر نکرده است که اذن مالک در تصرف امانی ،موجب امانیشدن ید
متصرف است .پس صرف اعالم رضای مالک بر تصرف امانی ،مانع از حکم ضمان متصرف نیست .ثالثاً از
فرض همراه بودن اذن مالک با قصد اسقاط مسؤولیت متصرف ماذون نیز نمیتوان ،تصرف ماذون را امانی
دانست .زیرا اسقاط مسؤولیت پیش از تلف و نقص از موارد اسقاط مالم یجب است که بدون دلیل قانونی
قابل پذیرش نیست(شهیدی ،همان 442 ،و 441و.)14
در پاسخ میتوان گفت :اوالً این گفته که اذن از امور اخباری است ،یک امر مسلم و اجماعی نیست و
بسیاری از فقیهان و حقوقدانان بر این عقیدهاند که اذن یک عمل حقوقی است و به انشاء نیاز دارد
(خوانساری ( )194 ،1 ،4145 ،حسینی مراغی411 ،2 ،4149،؛ جعفری لنگرودی .)111 ،4 ،4111 ،از طرف
دیگر اگر ما اذن در تصرف امانی را نیز اخبار بدانیم نه انشاء .در این صورت نیز این اذن مانند اذن در اتالف
رایگان(ماده  114ق.م) خواهد بودکه خود اشکال کننده آن را مؤثر و مفید در عدم ضمان دانسته است .
ثانیاً دلیلی موجود نیست که ضمانت و رفع آن از اموری باشد که وضع و رفع آن انحصاراً به دست
شارع باشد و همچنین دلیلی موجود نیست که شارع ضمانت یا رفع آن را موقوف به اسباب خاصی کرده
باشد .زیرا ادله موجود صرفاً بیانگر آن است که اتالف و تسبیب و غرور از اسباب ضمان هستند اما انحصاراً
این اسباب را نمیتوان با آن استقراء اثبات کرد .اینک که توقف ضمان بر اسباب قانونی و شرعی خاصی
معلوم و مشخص نیست؛ می توان گفت :از طرف مقابل نیز دلیلی بر انحصار رفع ضمانت بر اسباب خاصی
وجود ندارد .به بیان دیگر میتوان به کمک اصل عدم انحصار توقف رفع ضمان بر اسباب خاص ،حکم به
ارتفاع ضمانت متصرف یا اشتراط آن در ضمن اذن نمود.
ثالثاً مورد بحث از مصادیق اسقاط ما لم یجب نیست تا این که چنین اسقاط حقی ،قبل از تحقق آن
امکان پذیر نباشد .اصوالً تحقق مسؤولیت و ضمانت در صورتی در مورد اتالف و قاعده ید و امثال آن
مترتب است که تصرف ،ناشی از اذن و رضای مالک نباشد .بنابراین اگر تصرف همراه با اذن و در حدود
رضای مالک باشد برای متصرف مسؤولیتی بوجود نمیآید تا مورد از مصادیق اسقاط ما لم یجب باشد،
بلکه رضای مالک جلوی ایجاد ضمان و تحقق آن را میگیرد .ادلهای که بر حالل بودن تصرف ناشی از
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رضای مالک داللت دارد گویای این مطلب است .به این معنا که وقتی مالک تصرف در مال خود را بر
دیگری مباح میسازد این اباحه به منزله آن است که متصرف در ملک خود تصرف میکند و طبیعی است
کسی که در ملک خود تصرف می کند غرامت و ضمانی بر او مترتب نیست.
بنابراین اذن در تصرف امانی موضوع اباحه را محقق میسازد و مانع از تحقق ضمانت میشود نه این
که چنین اذنیاسقاط ضمانت در فرض ثبوت آن باشد(حسینی مراغی ،همان .)541 ،همچنین با تصریح
مالک به عدم ضمانت متصرف هیچ جای شک و شبههای برای بقاء ضمانت باقی نمیماند و بر همین
اساس نیز گفته شده است این موضوع اجماعی است و آن اندازهای که از ادله به طور یقینی( جهت عدم
ضمانت ید) بدست میآید همین مقدار است(همان.)541 ،
پس با این شیوه بر خالف حکم شارع و قانونگذار اقدامی نشده است و حکم ضمانی او تبدیل به عدم
ضمانت نشده است ،بلکه همان طور که ذکر شد با اذن در تصرف امانی از تحقق حکم ضمانت قانونگذار
جلوگیری به عمل آمده است.
 -5بررسی برخی از مصادیق مشکوک
بعضی از نهادهای حقوقی مانند ودیعه و عاریه در این که ید متصرف آنها ید مأذون و امانی است
شبهه و تردیدی وجود ندارد و همگان بر این امر اتفاقنظر دارند .با وجود این در برخی از نهادها مانند عقد
اجاره و عقود امانی فاسد مالحظه میشود که برخی فقیهان و حقوقدانان در امانیبودن ید متصرفین آنها
اختالفنظر دارند که ذیالً مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-5عقد اجاره
 -1-1-5اجاره عین
از ادلهای که برخی از فقهای امامیه جهت امانی بودن ید مستأجر مطرح نمودهاند آن است که مستأجر
با اذن موجر ،عین را قبض نموده است(شهیدثانی .)11 ،1،4144 ،در واقع ،این استدالل گویای آن است که
صرف عقد اجاره ید مستاجر را تبدیل به ید امانی نمیکند .بلکه این اذن موجر به مستأجر در دریافت عین
مستأجره است که ویژگی امانیبودن را به ارمغان میآورد .بر همین اساس مالحظه میشود که تفاوتی
نیزدر این امر میان مدت اجاره و خاتمه آن و قبل از مطالبه مالک گذاشته نشده است .لذا اگر مدت اجاره
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هم پایانیابد ،اذن مزبور به وجود حقوقی خود ادامه میدهد و ید مستاجر علیرغم انقضاء مدت عقد اجاره
امانی باقی میماند .مهمتر آنکه حتی این دسته از فقیهانید مستاجر در اجاره فاسد را نیزید امانی میدانند و
منشاء این امانت را اذن موجر در قبض عین مستاجر میدانند .البته برخی دیگر به قاعده « ماالیضمن» در
این خصوص استناد نمودهاند.
دکتر لنگرودی این دیدگاه را به این بیان توضیح داده است :اذن موجر به مستاجر در قبض عین ،
پس از عقد اجاره رخ می دهد و بنابراین خارج از قلمرو قصد انشاء متعاقدین است و وجود مستقلی از عقد
اجاره دارد .پس فساد عقد فقط آثار قصد انشاء را از بین میبرد نه آثار اذن را .اذن هم مفید اعطاء در تصرف
است و مستاجر اجاره فاسد نیز به استناد آن اذن ،متصرف شده است پس ضامن نیست(جعفری
لنگرودی 495 ،2 ،4114،و .)92
در انتقاد به این دیدگاه گفته شده است اذن به طور کلی(در تسلیم عین مستأجره و غیر آن) ذاتاً
اقتضای امانت ماذون را ندارد(همان .)51 ،بنابراین امانیبودن ید مستاجر نه در اجاره صحیح و نه اجاره
باطل محرز نیست .پس بدون حاجت به شرط ضمان بر مستاجر در صورت تلف با نقص عین مستاجره
ضامن است .زیرا اصل در ید بر مال غیر ،ضمانیبودن آن است(همان.)92 ،
در پاسخ به این ایراد میتوان گفت :فقیهان مزبور ادعا ننمودهاند که اذن محض اقتضای امانیبودن
ید ( مستاجر در اجاره) را دارد تا این که به آنان ایراد شود که اذن محض مقتضی امانت نیست بلکه همان
طور که قبالً نیز اشاره شد فقیهان امامیه در متون فقهی خود به این نکته اشاره کرده اند که در صورت
تحقق اذن و بالعوض بودن تصرف(مجانیت) ید متصرف امانی خواهد بود.
آیتاله خوئی در این زمینه گفتهاند « او (مستأجر) از سوی مالک امین است ،یعنی بقای مال در نزد او
به صورت مجانی و با اجازه و اذن مالک است .زیرا اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عین و معنای امانت
چیزی جز این نیست(خویی .)221 ،4155 ،بنابر استدالل مزبور مشخص میشود که دیگر تفاوتی بین اجاره
صحیح و فاسد در این خصوص وجود ندارد ،چون در هر دو حالت اذن و بالعوض بودن تصرف وجود دارد.
اما به هر جهت به نظر میرسد که استدالل مزبور در مورد اجاره فاسد قابل پذیرش نباشد .زیرا اذن موجر
در قبض عین مستأجره به منظور اجرای تعهدات در نقل منافع عین مستأجره در اجاره صحیح است .پس
هرگاه معلوم شود که اجاره باطل و فاسد بوده است ،مشخص میشود که موجر تعهدی به عهده نداشته
است تا به منظور آن ،اذن در تصرف عین مستأجره بدهد .این استدالل در مواردی که موجر از بطالن اجاره
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آگاهی نداشته باشد گویاتر است .بنابراین با فاسدبودن اجاره وجود تعهد منتفی است و با انتفاء تعهد ،اذن نیز
منتفی خواهد بود .قاعده ماالیضمن نیز موید این دیدگاه میتواند مد نظر قرار گیرد .تسّری(انصاری،4144،
 215و  )219این استدالل در کلیه عقود امانی فاسد میتواند قابل تسری باشد.
ب:در اجاره اشخاص
فقیهان معموالً در خصوص عینی که در دست اجیر قرار میگیرد همانند عین مستأجره (در اجاره
اعیان) قائل به عدم ضمانت وی میباشند؛ منوط به اینکه بدون تعدی و تفریط او تلف شده
باشد(خوئی .)211،آیت ا ...مکارم شیرازی نیز با استناد به روایت کاشانی که سابقاً ذکر شد همین اعتقاد را
دارند(.)254 ،4144
البته روایات دیگری در این باب وجود دارد که معارض با این روایت است .مانند روایتی از حضرت
علی(ع) که رنگرز و شوینده لباس را به جهت احتیاط نمودن در اموال مردم ضامن شمردهاند ؛ اما در مورد
انهدام و غرق ،اجیر را ضامن تلقی نکردهاند(حر عاملی.)41 ،
در پاسخ گفته شده است :ممکن است تضمین نامبردگان از احکام سلطانیه و جهت حفظ نظم عمومی
باشد که حضرت بعد از مالحظه بیمباالتی آنها حکم به ضامنبودن آنها دادهاند؛ لذا در روایات دیگری در
همین مورد مالحظه میشود که حضرت امام باقر و حضرت امام رضا علیها السالم آنها را ضامن ندانسته-
اند(مکارم شیرازی.)254 ،2،
روایت دیگری نیز ذکر شده که حضرت فرمودهاند :هر اجیری که به او اجرت پرداخت میشود که آن
را اصالح کند اما آن را فاسد کند ضامن است(حر عاملی ،همان .)4 ،در واقع این روایت با وجود ماذونهبودن
ید اجیر او را ضامن تلقی کرده است.

.

در پاسخ میتوان گفت :مفاد روایت ،مربوط به قاعده اتالف است و از مورد بحث ما بیگانه است؛
زیرا همان طور که ذکر شد بحث در جائی است که مالی در دست اجیر بدون تعدی و نفریط او تلف باشد
اما جائی که مال در دست وی تلف شود به طوری که تلف منسوب به او باشد به طور طبیعی بحث متفاوت
خواهد بود و ضمانت به عهده اجیر است و مورد مشمول قاعده اتالف خواهد بود که تعدی و تفریط و علم و
جهل نیز در آن مطرح نیست.
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البته شاید کالم حضرت که فرمودند :هر اجیری که به آن« اجرت داده میشود  » ...با تفسیر و تعبیر
ذکر شده (اتالف) منافات داشته باشد؛ زیرا قید مزبور در مقام احتراز میباشد و مفهومش آن است که اگر در
قرارداد اجرت لحاظ نشده باشد در صورتی که اتالف مال از سوی اجیرباشد وی مسؤولیتی ندارد .در حالی
که تفسیر به عمل آمده از روایت بیانگر آن بود که در صورت اتالف ،به طور کلی اجیر ضامن است.
این مشکل را میتوان به این بیان حل نمود که اگر انسان تبرعاً و با اذن صاحب آن وارد عمل شود و
بدون تعدی و تفریط موضوع قرار داد به دست وی تلف شود و اتالف از لوازم قهری عمل او باشد بعید
نیست که ضامن آنچه تلف نموده است نباشد.
لکن این تعبیر در حق کسی که اجرت بر اصالح مال میگیرد و آن را خراب میکند جاری نیست اگر
چه تعدی و تفریط نیز ننموده باشد(همان).
به هر جهت به طور نتیجه میتوان گفت :اجیرنسبت به عینی که در دست او قرار میگیرد همانند
عین مستأجره (در اجاره اعیان) ضمانتی ندارد منوط به اینکه بدون تعدی و تفریط او تلف شده باشد.
-2-1-5عقود امانی فاسد
در فقه بر اساس قاعده ماالیضمن در کلیه عقود اذنی فاسد مانند عاریه و ودیعه و وکالت عقیده بر آن
است که ید متصرف این عقود ضمانی نیست .زیرا در فاسد این عقود نیز مالک عمالً راضی بوده که مال در
دست نامبردگان قرار گیرد و در واقع آنان مأذون مالک می باشند و بر ایناساس مسؤولیتی در صورت تلف
مال نخواهند داشت چنانچه در صحیح این عقود ضمانتی ندارند(انصاری.)1 ،412 ،4141،
مفاد قاعده ماالیضمن در قانون مدنی وجود ندارد .صرفاً ماده  544ق.م در مورد عقد ودیعه بیانگر این
امر است که اگر شخص مالی را از محجور به عنوان ودیعه بگیرد ضامن آن میباشد.
اطالق این ماده گویای آن است که قانونگذار تفاوتی بین متصرف با حسن نیت و دیگران قائل نشده
است و علم و جهل او را نسبت به حجر مودع مؤثر نمیداند .مبنای ماده  544ق.م یعنی قاعده علیالید
همین مفهوم را میرساند .از طرف دیگر ماده  514ق.م که به عنوان استثناء بر اصل ضمانیبودن تصرف در
مال غیرمطرح است مربوط به عقود امانی صحیح است و در مورد وضعیت تصرف در موضوع عقد ماذون
فاسد استثنایی وارد نشده است .بنابراین در قانون مدنی باید قائل به ضمانی بودن ید متصرفین در عقود
فاسد مزبور شد.
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برخی از حقوقدانان علیرغم اذعان به مطالب مزبور گفتهاند :قانون در خصوص ضمانی بودن ید
متصرفین در عقود امانی فاسد ساکت است .بنابراین مطابق اصل  459قانون اساسی با توجه به این که اکثر
فقیهان در موضوع بحث قائل به عدم ضمان هستند میتوان ید متصرف در عقود ودیعه ،عاریه و وکالت
فاسد به جز در موارد نقض را امانی تلقی نمود(شهیدی .)415 ،4111 ،
به نظر میرسد که دیدگاه مزبور صحیح نباشد زیرا وقتی که ما بپذیریم که اصل در قانون مدنی
ضمانیبودن تصرف در مال غیر است مگر اینکه قانونگذار با استثناء نمودن مواردی باعث امانیشدن ید
آنان بشود ،دیگر سکوت قانونگذار معنا ندارد .به این بیان که هر کجا قانونگذار امری را استثناء نمود در آن
مورد به عنوان ید امانی رفتار خواهد شد و در بقیه موارد به اطالق قاعده که همان ضمانیبودن است
رجوع خواهد شد.
در موردی که شخصی مال خود را به محجور بسپارد و فساد عقد از این بابت باشد نسبت به حدود
مسؤولیت محجور اختالف شده است؛ زیرا مالک ،خود با سپردن مال به آنان اذن در تصرف داده است؛ پس
باید مالحظه نمود که این اقدام تا چه اندازه در رفع مسؤولیت محجور مؤثر است.
در این فرض به جهت اینکه عقد و ودیعه محقق نمیگردد محجور وظیفه و تعهدی نسبت به حفظ
مال پیدا نمینماید .از طرف دیگر چون محجور به اذن مالک بر مال او سلطه مییابد نباید او را در زمره
غاصبان تلقی نمود .علم و جهل مالک نیز به حجر اثری در موضوع بحث ندارد؛ زیرا در هر حال تصرف
محجور بر مال ،عدوانی نیست .بنابراین محجور در مورد حوادث خارجی مسؤولیتی در مورد تلف مال ندارد
و مادامی که تلف منسوب به او نباشد مسؤولیتی ندارد.
گفته شده است که مالک با سپردن مال خود به محجور ،سبب تلف مال را فراهم کرده و در واقع
علیه خود اقدام نموده است و مسؤولیت با خود اوست .در پاسخ می توان گفت  :اقدام و اذن مالک برای
حفظ مال بوده است نه اتالف آن (شهید ثانی .)145 ،4 ،4144 ،اما به هر جهت مالک ،دانسته یا در اثر بی-
مباالتی مال خود را به محجور سپرده است که احتمال از بینبردن آن میرود وهمین اندازه برای این که
اقدام او در زمره اسباب قرار گیرد کفایت میکند ،منتها باید مالحظه نمود که سببیت او اقوی است یا
مباشرت محجور .در این خصوص باید بین صغیر غیر ممیز و مجنون با صغیر ممیز و سفیه تفاوت گذارد .به
این بیان که دخالت آندو در تلف مال ضعیف بوده و باید مالک که خود مال را به آنها سپرده سبب قویتر
شمرد و مسؤولیت را متوجه مالک شمرد .ماده  4245ق.م نیز موید همین نظر است .ولی در مورد صغیر
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ممیز و سفیه چنین حکمی روا نیست؛ زیرا آنان شعور داشته و مفهوم مسؤولیت را متوجه میباشند و اقدام
آنان نقش اساسی تر در تلف دارد(دکتر کاتوزیان 14 ،4195؛ امامی 452 ،4152 ،و .)451
به نظر میرسد که ودیعه در این مورد خصوصیتی نداشته و مالک آن در بقیه عقود امانی فاسد در
این محدوده جاری است.
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