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 چکیده 

شرط ضمان را برای وی  ا می توان باتوجه به عدم ضمان امین در این عقود  در عقود امانی این بحث مطرح می تواند باشد که آی

قرار داد که به نظر می رسد با توجه به اقوال مطرح شده عدم ضمان امین مگر در صورت تعدی و تفریط نزدیک به صواب باشد  

شرایطی را جاری ساخته که برابر آن    ر آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امینقاعده ی ید امانی در عقودی که دلذا  

ج مسئول  ماده  امین  در  قاده  همین  و  نیست  او  امانت  تحت  مال  بر  وارده  خسارات  گردیده   614بران  منعکس  مدنی  .  قانون 

 از.  نیز بدان اشاره شده    . . . .وکالت و،  ریهعا،  رهن،  هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره  

همان قانون این امکان را به متعاقدین داده تا با انعقاد قرارداد خصوصی مقاصد    10وی دیگر وجود قاعده ای مندرج در ماده  س

انواع کسی را که در اثر  ،  حال باید پذیرفت که هر مالکی متمایل است  .  مشترک خود را در قالب عقود خصوصی انشاء نمایند  

مسئول جبران خسارات وارده قرار دهد تا از بار اثبات  (تحت قاعده و یا شرطی )شرط نتیجهعقود بر مال خود مسلط میگرداند  

مسئولیت امین رهایی یابد و این امتیاز چندان مهم است که حتی ممکن است در صورت عدم امکان اندراج آن مالکین را از  

جلب توجه مینماید که بنظر  ،  متعارض متعاقدین  ا براین وجود راهکاری جهت جمع منافع  بن.  انجام عقود امانی منصرف سازد  

با این حال باید توجه داشت که نمیتوان در سایه اصل آزادی    .شرط مسئولیت امین در عقود امانی آن راهکار مورد انتظار باشد

عمومی یا مخالفت   در برابر توافقات مخالف شرع یا نظم م( به هر توافقی دستیازید چراکه همین اصل نیز . ق 10قراردادها )ماده 

پس باید ابتدا به محدودیت های اصل  . کارایی ندارد ،از همه مهمتر در مخالفت با مقتضای ذات عقد مورد شرطصریح با قانون و 

به مقتضای    آزادی در خصوص اندراج شرط مسئولیت امین اشراف پیدا کرد و سپس با بررسی ماهیت و مقتضای عقود امانی 

 .  مسئولیت نقصان و تلف مال را بر عهده ی امین نهاد ، ن در صورت نبود مانعذات آنها رسید تا بتوا

 

 . عقود امانی  ،تعدی و تفریط،  مسئولیت مدنی  ،امینهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

دونفر و بر اساس عقد صورت می  امانت داری از مصادیق اخالقی و نیز حقوقی است که از ملزومات زندگی بشر است و توسط  

زیرا استواری پیوندها    .پیوندهای جامعه نقش بسزایی دارد  نیازهای اجتماعی بشر بوده و در استوار سازی   امانت داری از  .پذیرد

کم  می فرماید: ان اهلل یامر  58قرآن کریم در سوره نساء آیه    . در جوامع بشری وامدار امانت داری و گسترش آن در جامعه است

امانت داری در اموال خود و    .امانت چند جنبه دارد  .ل االیمان االمانهوایتی نیز آمده است: افضامانات الی اهلها و در ر  ان تودوا

 .  نقطه مقابل امانت داری خیانت است .دیگران اعم از اموال و غیر آن

جان گردیده  اعالم  و  است  شده  داده  پاسخ  پرسش  این  به  اسالم  شریعت  انسان  ، مال  ،در  اجتماعی  حیثیت  و  محتآبرو  رم ها 

که طبیعت جامعه انسانی    -اید به دیگران ضرر و زیان برساند و اگر ضرر و خسارتی وارد شد  باشد و هیچ کس به هیچ وجه نبمی

ضمان شرعاً محکوم به رد و موجب    ،نباید بدون جبران بماند و هرگونه فعالیت و اقدامی که موجب خسارت و زیان شود  -است  

 . است

سکوت و اجمال قانون در برخی از موارد و وجود اختالف نظرات فقهی   ، کنددر این حوزه ترغیب میآنچه محقق را برای تحقیق  

از جمله در بحث وضعیت حقوقی امین بعد از ارتکاب تعدی و تفریط و    .و حقوقی در مباحث مربوط به مسوولیت امین می باشد 

به مقتضای امانت )بازگشت به حالت اول(   ، به خود مشغول می کند را سخت  آنچه ذهن محقق  به عبارت دیگر    . سپس عمل 

بررسی این است که اگر متصرف امین پس از ارتکاب تعدی و تفریط از عمل خود پشیمان شود و بخواهد دوباره به مقتضای  

ی باز  وضعیت حقوقی او را دگرگون می سازد یا آب رفته به جو  ،آیا صرف پشیمانی و رفتار امانت دارانه وی  ، امانت برخورد کند

   .همانند غاصبان با وی رفتار نمود نمی گردد و باید 

همچنین در بحث اثر قراردادهای خصوصی در مسوولیت امین؛ به عبارت دیگر شرط ضمان در صورت عدم تعدی و تفریط و  

   .شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط

اما تکلیف آن را    ،سخن گفتهذ شرط ضمان بر مستعیر  این بحث از آن حیث چالش برانگیز است که قانون در عقد عاریه از نفو

در عقد ودیعه روشن نکرده و از این مجرا برخی از اساتید و اندیشمندان حقوقی برای نفوذ شرط ضمان بر مستودع دست به 

یشمندان  برخی از اساتید و اند  ،همچنین در بحث شرط عدم ضمان  .قیاس زده اند و سکوت قانون را اینگونه تفسیر کرده اند

  ، وعی »ابراء« تلقی کردهو اینگونه نتیجه گرفته که چون پیش از تلف مال هنوز دینی برای امین ایجاد نشده استنحقوقی آن را 

 .  »حاکمیت اراده« را مطرح ساخته اند ،و برخی دیگر از اساتید و اندیشمندان حقوقی برای نفوذ شرط .اسقاط آن امکان ندارد

 ذیل است:  به دنبال رسیدن اهداف در تحقیق حاضر نگارنده 

مسوولیت امین بعد از تعدی و تفریط و    ، با توجه به ید ضمانی که بعد از تعدی و تفریط بر امین حادث می شود  ،اوالً این که

 .  بازگشت به مقتضای امانت چگونه خواهد بود

 .  عاریهماهیت و اعتبار قراردادهای خصوصی در مسوولیت امیندر عقود ودیعه و ، ثانیاً

 .  ضمان در عقود ودیعه و عاریه چگونه خواهد بودنفوذ شرط  ، ثالثاً

 .  نفوذ شرط عدم ضمان در عقود ودیعه و عاریه چگونه خواهد بود ،رابعاً
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 پیشینه تحقیق 

 ای آن هم به صورت کلی انجام گرفته است از جمله: در زمینه پژوهش حاضر مطالعات پراکنده

پژوهش   - امام خمینی  م  خود تحت عنوان: »شرط عدفرشید روشندل در  المللی  بین  امانی« )دانشگاه  مسؤولیت در عقود 

گیری چنین عنوان نموده است: »با این بررسی مشخص گردید  ( در بخش نتیجه 1389تابستان    ،دانشکده علوم اجتماعی   ،)ره(

از زمره شروط غیرمقدور به آن  ،فایده بی  ،که شرط عدم مسؤولیت  و خالف    ،شودموجب جهل به عوضین    مجهولی که جهل 

نظم عمومی و اخالق حسنه نیست؛ لکن در مورد ارتکاب تقصییر عمدی و   ،این شرط اصوالٌ خالف قانون . باشدمقتضای عقد نمی

تواند  توافق بر عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت امین بر خالف نظم عمومی و باطل است و شرط عدم مسؤولیت نمی  ،سنگین

زیرا در یک جامعه منظم هیچ کس حق ندارد در    . نسبت به جبران خسارت بکاهد  ، تفریط  کاب تعدی واو در صورت ارتاز تعهد  

های بد طینتی و مردم آزاری از پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد و زمینه

یاالت متحده آمریکا و بلژیک نیز این شرط در ا  ،مصر  ،های فرانسهق کشوردر حقو  .های بارز تجاوز به نظم عمومی استنمونه 

همچنین به لحاظ اینکه سالمت اشخاص اعم از سالمت جسمی و معنوی مربوط به    .برابر تقصیر سنگین و عمدی اعتبار ندارد

ک شرط برائت پزش  ،این استثناءاما استثناء    . . .در این موارد نیز شرط عدم مسؤولیت باطل فرض شده است    ،نظم عمومی است

باشد که بنا به ضرورت و مصلحت و جهت مسدود نشدن باب معالجه و بلکه در راستای حفظ نظم عمومی پذیرفته  از ضمان می

 .  شده است«

دانشکده    ، حقوقی ضمان در عقد ودیعه« )دانشگاه قم  -معصومه بصره آرانی در پایان نامه خود تحت عنوان: »بررسی فقهی   -

همگی )فقها( بر عدم وجود ضمان در ودیعه    . . . گیری چنین گفته است: »  ( در نتیجه1384  تابستان  ،اسالمی   یات و معارف اله

. .  از محکم ترین مستندهای این قول می باشد    ،مگر در صورت تعدی و تفریط اتفاق نظر دارند و قاعده عدم ضمان امین در آن

اجماع فقها بر بطالن این شرط در عقد    ،فدیعه است« که به جز یک روایت ضعیمهم ترین بحث »شرط ضمان در عقد و  . . 

موافق با نظر فقها و مبنی بر بطالن   ،قول اول  .دو قول کامالً متضاد وجود دارد  -بر خالف فقه    -ودیعه است؛ اما در حقوق مدنی  

ودیعه صحیح   اند که شرط ضمان در عقده رسیدهبه این نتیج  -افرادی چون دکتر کاتوزیان    -این شرط بوده؛ ولی در قول دوم  

گستردگی بحث ودیعه باعث شد از بعضی مطالب به صورت گذرا فقط    . . . در نهایت اذعان می نماید »    . «  . . .و قابل اجرا است  

  .در حد معرفی و مقدمه سخن گفته شود«
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 فرضیات تحقیق 

 .  می باشد  امانی بودن ید امین در عقود امانی مقتضای اطالق عقد

نباید تردید    -جز در موارد تلف عمدی و سنگین و آنچه در حکم آن است    -ا تحدید ضمان امین  در اعتبار شروط عدم ضمان ی

نباشند  ،نمود و این گونه شروط صرفاً تا زمانی که با نظم عمومی  بر    ،باشند معتبر می  ، اخالق حسنه و قواعد آمره در تعارض 

  . د بودشرط به طور مطلق صحیح نخواههمین اساس پذیرش این دو 

 ، قاعده تسلیط و تکمیلی بودن قواعد مربوط به مسئولیت  ،اصل صحت  ،بر اساس اصل حاکمیت اراده  ،ط افزایش ضمان امینشر

اخالق حسنه و قوانین  ، معتبر است؛ اما پذیرش مطلق این شرط قابل قبول نیست و تا جایی معتبر است که مخالف نظم عمومی

 .  باشدآمره ن

 

 روش تحقیق

 .  ای صورت گرفته استتوصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه-لیلاین تحقیق به روش تح

 

 مسئولیت  

آنچهه کهه انسهان عههده دار و  وغالبا به معنای تفکیک وظیفه و. مسئولیت درلغت به معنای موردپرسش وسوال واقع شدن است

دفع ضرردیگری کهه وی بهه او الح به معنای تعهدقانونی شخص است به اصطودر.  (95:1357)عمید  .  می باشد  ،مسئول آن است

 ،در فقه وحقوق اسالمی به جای واژه مسئولیت.  یا ازفعالیت اوایجادشده باشد.  خواه این ضررناشی از فعل خود اوباشد  ،  وارد آورد

 . لفظ » ضمان « در همین معنا به کار می رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است

 

 ضِمان

نای عام آن است که شامل حواله وکفالت می شود نه معنای خاص آن که قسیم حواله مع،    ،)به فتح وکسر فاء(،  مقصود ازضمان

 (95:1365)عمید   .است بعهده گرفتن یا بعهده داشتن  مکافات و،  پاداش  در لغت به معنیضمان ازریشه »ضمن«. وکفالت است

 (229:2ج، 1385)خمینی  .تعهده دارشدن اسهمان التزام و و در اصطالح فقها

 

 لقطه

لقطه از»لقط الشیء« )آنرا اززمین بلند کرد وبرداشت (درلغت به معنای مال رها شده ای است که درراه وماننهد آن یافهت مهی  

طه به ولق ضاله، حیوان واموا ل می شود که به ترتیب لقیطه ، لقطه شامل انسان کودک ومجنون  .وصاحب آن معلوم نیست،  شود

 (422:1382)حسینی  .معنی خاص نامیده می شود

 

 و قیم در حکم امین  ولی

»قهیم« نیزبهه معنهای   .یا به آن اقدام می کندچه مذکرباشدوچه مونهث  ،»ولی« کسی است که سرپرستی امری به او واگذارشده

امهین بهرای  ،وصی ،خاص یا عام( قیماشخاصی که به عنوان ولی ).  کسی است که برای حفظ مال محجور قائم مقام اوشده است
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از آنجا کهه بهه حکهم قهانون   ،کننداد تحت سرپرستی خود و یا اموال غائب و وصی له صغیر یا مجنون دخالت میاداره اموال افر

  .کنند وضع ید آنان براموال غیر ناشی از همین حکم قانونی استچنین معنی را پیدا می

 

 مفهوم امانت درجامعه امروز

به  امروز افراد  ه  بین  حقوقی  روابط  توسعه  آن  موازات  روزافزون  شود،  وگسترش  می  زیادتر  هرروز  درجامعه  نیز  امانت  .  تجلی 

  . موجب می شود که اموال ثابت نبوده ودائما درگردش باشند،  ضرورت مبادله کاالها که الزمه ارتباط حقوقی بین انسانها است

گ قرار  غیرمالک  دردست  قرارداد ها  عین در دست  .  یرندودرغالب  اجاره  باعقد  نمونه  عنوان  ازآن به  تا  قرار می گیرد  مستاجر 

منتفع گردد ودراثرعقد ودیعه مستودع برای حفاظت بر مالی موظف می شود؛ کسی مالی را صرفا جهت استفاده از منفعت آن  

می کند ومواردبسیاری ازاین قبیل که ویا شخصی دراتومبیل یا درخیابان مالی را پیدا  ،  به شخصی به طورموقت امانت می دهد 

بیشت ترمی شوند   رهرروز  پیچیده  کارها  .  ودرعین حال  مختلف مردم  امروز بشری درعرصه های  واموال    ، درجامعه  مسئولیتها 

مردم مسئولیتهای مدنی را به    ،به ودیعه می سپارند ودرجوامع پیشرفته ازلحاظ فکری  خودرا به صورتهای مختلف دست دیگران

مردم با شرکت درانتخابات    به عنوان نمونه  . ودسته جمعی می سپارندبه افراد دیگر جامعه به صورت کلی    نهادینه شدهصورت  

ارکانحکومتی    که در  ملت  وکالی  برگزیدن  برای  است  شورا,   ،فرایندی  مجلس,  است,  ممکن  که  آن  الیه  ازمضاف  صرفنظر 

امانتی که تک تکافراد ملت بواسطه محذوریتی    .سپردن امانت استباشد, انتخابات یک تفویض اختیار و    …ریاستجمهوری و  

همچنین کلیه   . که دارند از اعمال آن ناتوانند و از اینرو به دست افرادیمی سپارند که حافظ آن بوده و آن را بدرستی ادا نمایند

امانت سپرده شده است و هر فردی  ت المال است که در دست کارمندان به  جزء داراییهای عمومی یا بی  ،اموال مؤسسات دولتی

ت استبه  آنها  از  قانونی  و  استفاده صحیح  و  نگهداری  و  به حفظ  و    .نهایی موظف  استفاده شخصی  و  المال  بیت  و میل  حیف 

   .ود نیز محسوب می شودخیانت به خ ، خیانت به اموال مسلمانان بوده و گناهی نابخشودنی است و در واقع ،ناصحیح از آن

 

 امین

(دراصطالح برای امین دو معنا نقل شد که به 70:1382)حسینی . ه معنای فرد مورداعتماد واطمینان وحافظ استرلغت بامین د

در یک جا امانت در مقابل غصب منظور است و این که گفته می شود مستأجر یا وکیهل   ،هر دو معنا در روایات اشاره شده است

 .پس امین یعنی غیر غاصب  .ن و ثقه نباشدغاصب نیست ولو اینکه مورد اطمینا  در مضاربه و مستعیر امین است یعنیو یا عامل  

 . و هر کسی که مال دیگری را به اذن مالک یا شرع در استیالی خود داشته باشد امین است

تلف   پس اگر مال در دستش  .و اعتماد است  است یعنی مورد وثوق   منظور است فالنی امین  در مورد دوم امانت در مقابل خیانت

 . د بدون تعدی و تفریط تلف شده کالمش مورد قبول و اعتماد است چون او موثق و امین استشود و او بگوی

به تعبیر دیگر مراد از امین کسی است که مال غیر با اذن مالک یا با اذن خدای سبحان نزد او است و او خیهانتی نسهبت بهه آن 

یعنهی تعهدی و تفهریط نهدارد؛ لهذا اگهر ص و تلف مال شود به عمل نمی آورد د و فعل و ترک فعلی را که موجب نقروا نمی دار

تعدی یا تفریطی نسبت به مال از وی سرزند او دیگر امین نیست زیرا عدم تعدی و تفریط در معنا و مفهوم و حقیقت لفظ امین 

 . ائن استاخذ شده و در صورت تعدی و تفریط امین نیست بلکه خ

 . ضامن نیست مگراینکه صفت امین بودن بدالئلی ازاوسلب شود،  فردامین ، درهیچیک ازانواع امانت 
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 عقودامانی

ی هستند که مردم روابط معامالتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منهافع هایعقد

 . مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند  یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی  

بنا براین درقراردادهایی که درآن چیزی بصورت امانت دراختیار شخصی قهرار مهی گیهرد تها ازآن بههره بهرداری نمایهد یها آنهرا 

 .  مشمول عقودامانی می باشد  ،نگهداری کند  

در   ههای بهارمحمولهه    ،وکالهت،  شهرک لمال ا،  مضاربه  ،  رهن،  اجاره،  قرض  ،  عاریه  ،وکالت بی اجرت  ،ودیعه  عقودامانی عبارتند از

 .   . . .مساقات و،  مزارعه ،  شرکت های حمل و نقل

 

 شرط ضمان امین

امین ضامن نیست و اصوال امین در قبال خسارت و ،  بیان شد وبا دالئلی ازمنابع فقهی واقوال فقها استدالل شد    همانطوری که

و دایره شمول   ،زند ص میاین قاعده را تخصی  ( اما عواملی312:7ج،  1372)شهید ثانی  ،  تلف وارد بر مال مسئولیت مدنی ندارد

و مختص به مواردی می کند که امین بهنگام خسارت و تلف وارد بر مال مرتکب فعل تقصیری )تعدی و تفریط(    آن را محدود

امانات  ات فقهی که در مبحث  لذا یکی از مشهورترین و متداوترین عبار.  وقید امانت به نوعی از وی زایل نشده باشد  . نشده باشد

(و با این وصف روشن  208:3ج،  1362دارد اینست که » امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط« )حلی  کاربرد زیاد  

مبنای   بعبارتی  و  ندارد  وجود  امانات  نظام  با  مسؤولیت  عمومی  قواعد  بین  تفاوتی  مسؤولیت  مبنای  لحاظ  از  که  شود  می 

 .  داردتفاوت بارز و بین   با سایر مسؤولیتها مسؤولیت در عقود امانی 

 

 فرض مسئولیت امین مقصر

تفریط  از تعدی و  ازبین می رود و صرف خودداری  امانت  اعمال تقصیر کارانه صفت  ارتکاب  با  امامیه معتقدندکه  اکثر فقهای 

سخ شده و عقد  باید ودیعه موجب امانت فباعث عودت آن نیست و نیاز به عوامل دیگر دارد به عنوان مثال گروهی معتقدند که  

گویند که باید مورد امانت  برخی افزون براین می.  د شود حتی اذن مالک مبنی بر بقای امانت پیشین کافی نیستمجددی منعق

امین تحویل گردد به  عنوان ودیعه  به  اشاره می کنیم: »والیبرأ .  به مالک تسلیم و دوباره  ثانی دراین عبارت   به عبارت شهید 

الضمان الی ان یحصل  الغاصب فیستصحب حکمجها منه او فرط بترکه النه صاربمنزله الحزر لو تعدی فاخرلیالمستودع باعادتها ا

اگر تعدی  ،  بری نمی شود  با بازگرداندن مال بری  (یعنی ذمه مستودع250:4ج1372)شهید ثانی  .  المالک ما یقتضی زواله«من

باشد  به منز ،  وتفریط کرده  او  اله غاصب است وحکم ضمازیرا  آنچه که ن استصحاب می شودتا  برگرداندیا  را  ینکه ملک مالک 

درتبصره می فرماید که اگر مستودع بعد از تفریط به مقتضای ودیعه و تکلیف    همچنین عالمه.  اقتضای زوال این ضمان را دارد

 .  ( 391:1ج، 1368 لی)ح .شودوع مرتفع نمیخود عمل نمود یا مالک بعد از تفریط به اذن سابق خود ادامه داد ضمان مست

 

 تکلیف عقود امانی در صورت تقصیر امین

یکی از مسائل مهمی که در ضمن مباحث مربوط به ضمان در عقود امانی بررسی می شود ایهن پرسهش اسهت کهه آیها ارتکهاب 

عهالوه بهر  عبهارتی آیها تعهدی و تفهریطتقصیراز جانب امین گذشته از مسؤولیت وی باعث انحالل عقد امانی نیز مهی شهود بهه 

نیز کارگر است و باعث زوال اذن و عنوان امانت می شود یا نه؟ در فقه امامیه در ایهن خصهوص نظهر مشههور و   مسؤولیت براذن
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اقوی این است که تعدی و تفریط ارتباطی با اذن ندارد و لذا به هیچ وجه عقهد موجهب امانهت ماننهد مضهاربه و دیعهه و عاریهه 

و  .تقصیر تنها برآثار ناشی از عقد امانی تأثیر دارد و آن را ازید امانی به ید ضمانی تبدیل می کنهد .دروکاب تقصیر از بین نمیارت

در جایی از فقه امامیه و قانون مدنی تعدی و تفریط بعنهوان عامهل انفسهاق عقهود   .کندامانت هیچ خللی وارد نمی  برمبنای عقد

بینیم کهه اثهر امانات در متون و قواعهد فقههی مهین و آثار تقصیر در ابواب اندک نگاهی در موجبات ضماامانی نیامده است و با  

منتها با تقسیم امانات به دو قسم امانات محض و متضمنه این انفساق را منحصر   .شودتقصیر صرفاً در زمینه مسؤولیت ظاهر می

نظر مزبور بین عقهد امهانی و  .(606:9ج، 1405)نجفی . محض ودیعه استاند و ظاهراً تنها مصداق امانت  به امانت محض دانسته

 . آثار آن تفکیک قائل نشد و در واقع بین اذن و امانت فرقی ننهاده است

 

 عوامل تعیین كننده تعهدات امین

ی از سوی امهین روند براین اساس اگر ارتکاب عملقرارداد و قانون مبانی تعیین کننده تعهدات امین به شمار می  ،سه عامل عرف

تقصیر در یک تعریف عینهی و  .وامل سه گانه مزبور تخطی کند به منزله تقصیر محسوب خواهد شداز تعهدات ناشی از ع   از یکی

بهه  .نهد«قانون و یا قرارداد را زیرپا می ،ملموس عبارتست از : » ارتکاب امری وجودی یا عدمی که یکی از تعهدات ناشی از عرف

 (606همان:،  )نجفی .شودمییک تعهد تقصیر محسوب  عبارتی تخلف از

فقها باالجماع براین عقیده اند که امین باید مال ودیعه را به طور یکه مالک مقرر نموده حفظ کند و اگهر ترتیبهی تعیهین نشهده 

 . باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و االّ ضامن است

 (162همان:، )مغنیه. مان امین استتخطی از آنها باعث ضکند که  را بیان می  یک تعهد قراردادی و عرفی

 

 تقسیم بندی تعهدات امین

دار توضیح اینکه در برخهی تعههداتی کهه اشهخاص عههده  .(54:1375)کاتوزیان  .  دوم تعهدات به نتیجه  ،  اول تعهدات به وسیله

د به عنهوان یهک فهرد اینست که متعه  لکه اساس تراضیشوند در قصد مشترک طرفین نیل به نتیجه منظور اساسی نیست بمی

متعارف تمام کوششها و تالشهای الزم را برای رسیدن به نتیجه معمول بدارد به عنوان مثال وکیلی تضمین برنده شهدن موکهل 

 پزشک مکلفند ازتواند تضمین کند ولی هم مین سالمت بیمار را به هیچ عنوان نمیشود و یا پزشک تأ دار نمیرا در دعوی عهده

مبهاالتی در ایهن غفلهت و بی ،انگاریی پزشکی و حقوقی الزم برای رسیدن به منظور نهایی استفاده کنند و سههلتمام راهکارها

شود اما در تعهدی مثل تسلیم ثمن و یا عین مستأجر تعهد موجر و بایع تقصهیر قهراردادی بهه دنبهال راستا تقصیر محسوب می

 . دارد

یدگاه منطقی و حقوقی تعهدات امین تعههدات بهه وسهیله و محافظهت تعبیهر ز چه نوع است؟ از ددید که تعهد امین احال باید  

شوند یعنی امین به عنوان انسانی دلسوز و مراقب در حفاظت و نگهداری اموال امانی تالش کند و در این راه دستورات مالک می

تعهد به وسیله است اما ممکن است ت از اموال است یک  تعهد امین که حفاظ  پس جوهره  .و احکام قانون و عرف را رعایت کند  

دار شود که نوعاً تعهد به نتیجه به حساب آیند مانند اینکه حیوانی را که حافظ آنست در برابهر یهک وی تعهدات دیگری را عهده

 (60)همان:. بیماری شایع واکسن بزند همچنین تعهد به رد عین مورد امانت تعهد به نتیجه است

ن تقسیم آنست که درتعهدات به نتیجه عدم تحقق نتیجه بخودی خود تقصیر محسوب اسهت و باعهث مسهؤولیت ی از ایاثر ناش

است و از اینرو متخلف از تعهد است که باید عدم تقصیر خود و انتساب نتیجهه بهه قهوه قهاهره را اثبهاط کنهد در حهالی کهه در 
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د کهه متعههد در اجهرای تعههد خهود تعهدی و است باید اثبات کنسی که مدعی تقصیر  تعهدات به وسیله وضع بالعکس است ک

المهدعی ( لذا در عقود امانی نیز امین در مقهام منکهر اسهت)مفاد قاعهده فقههی البینهه علی248همان:، تفریط کرده است)مغنیه

و با صرف وقهوع تلهف اشی می شود یعنی من انکر( و تنها با سوگند بری می شود و این مالک عدم مسؤولیت نیز ن  والیمین علی

ولی در مورد تعهد به رد عین از سهوی امهین امهر معکهوس   .نقصان و خسارت امین مسؤول نیست و باید تقصیر وی احراز شود

است یعنی تا مال به مالک رد نشده است امین از مسؤولیت بری نمی شود و لذا اثبات رد مال با امین است و لی عقیده مشههور 

ین برخالف قاعده و به استناد اخبار و بهه گفتهه بعضهی اجمهاع بهدون دلیهل پذیرفتهه رد مال از سوی اماینست که ادعای    فقها

 .  شودمی

 

 مصادیق تعدی و تفریط 

 اند که این شش قسمت عبارتند از:بزرگان فقه مصادیق تعدی و تفریط را به شش قسمت تقسیم نموده

 قصور در جلوگیری از انهدام امانت

درصهورتی کهه قهوال وفعهال امانهت را ، برامین واجب اسهت،  ت ونابودی موردامانت می شودی که باعث هالکاست ودفع عواملحر 

. مثالً اتومبیلی که دراختیهاراو بهه امانهت اسهت.  ( کم کاری وبی توجهی نماید169:7ج،  1372درصورتی که)شهید ثانی  .  بپذیرد

بدیهی است کهه مهلکهاتی کهه بهه .  ندهد و تلف شود  لفآب و ع   اسبی را  ویا.  درجایی پارک کند که احتمال تلف آن وجود دارد

وفهردامین ،  مصداق این بیتوجهی وتفریط را عرف تعیین می کنهد  .  صورت طبیعی حادث می شوند شامل این مساله نمی شوند

آن داری ونگهه امها درصهورت اکهراه حفهظ. همانگونه که ازمال خودش حراست می کند ازمال موردامانت هم باید حفاظت نماید

 )همان(. واجب نیست

 

 انتفاع

. درحدی که باعث خرابی یها اسهتحالک مهورد امانهت بشهود. یعنی تصرف درچیزی به گونه ای که بخواهد فایده ای تحقق یابد 

   .مانند استفاده از اتومبیل بیش ازحد متعارف (71:1382)حسینی 

 

 ایداع

او بدون اجازه مالهک ، مثال جنسی که دراختیارامین قرارداده شده . لکامیعنی به ودیعه سپردن مال امانی بدون ضرورت و اذن  

 (69)همان:. آنرا دراختیار شخص سومی قرار دهد

 

 قصور در حفظ كیفی امانت

بهرای نگههداریش   مثال سیب درختی را که مالهک آن.  تغییر دهد  ،یعنی مال امانی را از محلی که مالک برای حفظ معین کرده 

   .ودرمحل دیگری انبارنماید. ر داده امین بدون اذن مالک آن را ازسردخانه خارج نمایدقراآنرا درسردخانه 

 

 تضییع

 . مثالً محل نگهداری مال امانی را باز بگذارد و مال سرقت شود،  یعنی ضایع شدن مال موردامانت
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 انکار ودیعه

 . یعنی اینکه مالی را که به امانت دردست اوسپرده شده منکرشود

تهاریخ انکهار در حکهم غضهب   ،:» اگر کسی که مالی به عاریه یا ودیعه یا امثال آنها در دست اوست منکر گرددم  .  ق   310ماده   

 «. است

در مقام یک انسان متعارف اجتماعی کهه در شهرایط و اوضهاع و احهوال   ،بنابراین امین در مقام تعیین تقصیرآمیز بودن فعل وی

 .شهوداینرو مفهوم عمومی تقصیر در مقام تعیین تعدی و تفریط در امانات نیز اسهتعمال میز  شود و اامین قرار دارد مقایسه می

رساند لهذا تعهدی و تفهریط امهین بها نگاهی اجمالی به مبحث ضمان در ودیعه در کتب مختلف فقهی این عقیده را به اثبات می

 .  شودتوجه به نوع کاری که او مرتکب شده است معین می

 

 تفریط امین ازسوی مالک اثبات تعدی و

بایهد ایهن  ،مالک که مدعی اتالف مال از سوی امین بدلیل تعدی وتفریط است درعقود امانی چون اصل برعدم ضمان امین است

یعنی مالک برای مطالبه خسارات ناشی از تلف و نقصان وارد برمال باید اثبات کند که امین در اجرای تعهد به .  امر را اثبات کند

البته اثبات اتالف مال بهه وسهیل   .موضوع امانت تقصیر کرده است و یا اینکه تلف مال مستند به فعل امین بوده است  حفاظت از

از جمله قواعد عام مسؤولیت است یعنی زیاندیده بایهد تقصهیر خوانهده دعهوی و   امین و احراز رابطه علیت بین تقصیر او و تلف

اثبات کند اما بار اثبات تعدی و تفریط از جانب امهین توسهط مالهک از آن رو بهه دوش رابط  علّیت میان تقصیر و ورود زیان را  

ا نقصان آن این ادعا که امین بهه عههد خهویش مالک است که مفاد تعهد امین یک تعهد به وسیله است لذا با احراز تلف مال و ی

دارند امها در ظتی که اشخاص متعارف معمول میوفا نکرده قابل قبول نیست امین ملتزم به حفظ متعارف مال است آنچنان حفا

نهد این راستا ضامن سالم ماندن کاال نیست حتی در جریان سالم رسانیدن کاال به مالک اگر مال تلهف شهود و یها نقهص پیهدا ک

مهاره و قرینهه بهر بعبارتی در مقهام نبهود ا .بنابراین مالک باید تجاوز امین را از حدود متعارف یا قرارداد اثبات کند  .ضمانی ندارد

اسناد تعدی و تفریط به امین اصل عدم تعدی و تفریط به سود وی جاری است و کسی که مدعی امر حادث است مدعی است و 

 (13همان:،  )درودیان. او مکلف به اقامه بینه است

 

 مستندات قاعده عدم مسؤولیت امین

 آیات

استدالل کردند و گفتند امین مصداق محسن است   1ن سبیل«بعضی برای عدم ضمان امین به آیه شریفه »ما علی المحسنین م

 . و بر محسن سبیلی نیست و ضمان امین نوعی سبیل است که در آیه نفی شده است

بلی در باب ودیعه و لقطه که امین مال را بهه  .امین در همه موارد امانت مالکی و شرعی محسن نیستآید لکن آنچه به ذهن می

مزارعهه و مسهاقات کهه امهین   ،مضاربه  ،عاریه  ،می کند محسن است اما در سایر ابواب از قبیل اجارهنفع و مصلحت مالک حفظ  

مشکل است لذا آیه فی جمله می تواند دلیل باشد نهه   صدق احسان  ،برای مصلحت خود مال را حفظ می کند نه مصلحت مالک

 .بالجمله زیرا دلیل اخص از مدعا است
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 روایات 

بر عدم ضم دال  فقها)مکارم شیرازی  روایات  از  بعضی  است که  بسیار  امین  تا هفت  140:1379ان  بندی کرده  را دسته  آنها   )

است کرده  ذکر  را  دال.  دسته  عموم  صورت  به  روایات  از  ای  الموتمن دسته  علی  »لیس  مانند:  دارند  امین  ضمان  عدم  بر  لت 

اال  .(506:2ج،  1318ضمان«)نوری   علی  لیس  مانند»  و  نیست  ضمانی  امین  الیمین«بر  اال  بجنوردی  .  مین  ، 1385)موسوی 

س منصوص ( ودسته ای دیگر از روایات عدم ضمان امین معلل شده به این که او امین است و این نوع روایات از قبیل قیا5:2ج

العله اند که می توان گفت هر چند روایات در مورد خاص است ولی حکم هر امینی عدم ضمان است در طایفه دیگر عدم ضمان  

رهن و    ، مضاربه  ، اجاره  ،ودیعه  ، مین در موارد خاص وارد شده که می توان از آنها قاعده عام فهمید نظیر آنچه در ابواب عاریها

ضمانی ندارند همه این نوع روایات دلیل اند    .عامل و وصی چون امین اند  ، مرتهن  ،مستأجر  ،ستعیرم  ،وصیت وارد شده که ودعی 

   .تعدی یا تفریط که آن صورت امین نیست بلکه خائن است که امین ضامن نیست مگر در صورت

 .  کنیمما در اینجا با استفاده از منابع احادیث شیعه به مواردی از این احادیث اشاره می

 ثی از پیامبر )ص(به این صورت که: حدی

حدیث این است که هیچ چیزی جهز مفاد    .(485:2ج،  1411االمین االًالیمین«)مراغه ای  االمین االًالیمین و یا ماعلی»لیس علی

»علی« در حدیث مزبور مفید هرگونه تعهد و مسؤولیت هست و بدینگونه تعبیر می شهود کهه اگهر مهال   .سوگند بر امین نیست

ناقص و یا معیوب گردد امین هیچگونه ضهمانی برعههده نهدارد و بها ادای سهوگند از ادعهای ضهمان تبرئهه ،  نی نزد امین تلفاما

 .  شودمی

 )ع( نقل شده است که فرمودند:  یتی از حضرت علیدر روا

 .  (506:2ج، 1318)نوری   .الموتمن ضمان یعنی بر موتمن ضمانی نیستلیس علی

   .که مورد وثوق و اطمینان است منظور امین است مراد از موتمن کسی است

ایشهان فرمودنهد: »   .ف می شود سؤال شهدگیرد و سپس آن مال هالک و تلاز امام باقر)ع(در مورد کسی که مالی را سرمایه می

 (238:3ج، 1411لیس علیه غرم بعد ان یکون امیناً)کلینی  

 . یعنی ضمان به پرداخت خسارت و تدارک تلف است منظور از غرم .» یعنی برامین ضمان و مسؤولیت نیست 

 ازامام صادق )ع(:

 ( 118:3ج، 1401» ال غرم علی مستعیر عاریه اذا هلکت اذا کان مأموناً« )فیض کاشانی   

 .  برمستعیر در عاریه در صورت تلف مال ضمان نیست اگر امین باشد

 ازامام صادق )ع(:

مهوتمن  الودیعه موتمن« بر مستعیر در عاریه ضمان نیست و صهاحب عاریهه و ودیعهه» لیس علی عاریه ضمان و صاب العاریه و 

 .  باشندهستند یعنی فاقد ضمان می

 ازامام صادق )ع(:

حق نداری کسی را که بهه تهو خیانهت کهرده   .(124،  3ج،  1410» لیس لک ان تأتمن من خانک و ال تتهم ائتمنت«)حرعاملی  

 .  نی مورد اتهام قرار ندهامین بدانی و کسی را که امین میدا

 کنند که:  امام صادق از رسول خدا)ص( نقل می
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)همان( برتونیست که کسی را مورد ایمان و وثوق توست مهتهم کنهی و .  لیس لک ان تتهم من قد ائتمنته و التأتمن الخائن«  »

قد مسؤولیت است مگر اینکه خیانت کرده االصول فاخائن را مورد اعتماد خود بدانی معنای عدم ایراد اتهام اینست که امین علی

 .  باشد

 ازامام صادق )ع(:

 (119:3ج، 1401العاریه عند المستعیر لم یضمنه االّ ان یکون اشترط علیه«)فیض کاشانی   » اذا هلکت

 . اگرعاریه نزدمستعیر نابود شود او ضامن نیست مگراینکه برضامن بودن او شرط شود

 » ازامام صادق )ع(:

 . (126:2ج، 1318المرتهن لم یضمنه و لم یسقط من حقه شیئی« )نوری ذا تلف من غیر تفریط منان الرهن ا

 .  مرتهن ضامن نیست ، اگر رهن بدون تعدی وتفریط تلف شود 

 ازامام صادق )ع(:

اگهر مسهتعیر   .(507:2ج،  1318)نهوری  .  المعارمیه فاتلفها او افسدها ضمن ما افسد اذا کان قد تعهدی«»ان جنی المستعیر علی

نماید آنچه را که تلف یا فاسهد کهرده اسهت ضهامن  درمورد عاریه مرتکب جنایت شود به این معنی که آن را تلف کند و یا فاسد

مفهوم حدیث این است که در صورت عدم تعدّی از جانب مستعیر وی ضامن تلف و فساد   .است در صورتی که تعدی کرده باشد

 . مال عاریتی نیست

مضهاربه   ،وکالهت  ،رههن  ،جهارها  ،ودیعه  ،ه؛ روایات و احادیث مربوط به عدم ضمان امین در ابواب مختلفی مانند عاریهنتیجه اینک

وجهود احادیهث  .وجود دارد که عدم ضمان در همه آنها ناشی از اینست که شارع متصرفین چنین اموالی را امین دانسهته اسهت

 . اساس دربین فقها اختالفی درباب عدم ضمان امین به چشم نمی خورد براین. فراوان در خصوص عدم ضمان امین بوده است

 

 ن امین اعتبار شرط عدم ضما

نظیر:    امانیدر حالت کلی امین ضامن تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت نیست مگر در صورت تعدی و تفریط؛ اما در عقود  

حال چنانچه طرفین عقد شرط نمایند که امین حتی   . نمایند توانند شرط افزایش یا کاهش ضمانودیعه و عاریه طرفین عقد می

  . گویند چنین شرطی را شرط عدم ضمان امین می  ، در صورت تعدی و تفریط ضامن تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت نباشد

اید گفت دلیلی  ان نفوذ شرط عدم ضمان و نقد نظر مخالفان مورد مطالعه قرار گرفت و بدر قسمت قبل دالیل مخالفان و موافق

شود در  این شرط که در فقه از آن به شرط برائت از ضمان نیز تعبیر می  . بر عدم پذیرش این شرط در مورد امین وجود ندارد

م  قرار  بررسی  مورد  عاریه  و  ودیعه  مانند:  عقودی  مطالعه  در  و  امانات  آن یباب  به  ضمان  شرط  از  کمتر  بسیار  البته  و  گیرد 

بیشتر   ای به آن نداشته و دیگر فقها نیز معموالً در رابطه میان پزشک و بیمار از شرط عدم  فقها حتی اشارهپرداخته شده و 

 .  اندشدهاند و آن را در چنین مورد خاصی معتبر دانسته و در موارد دیگر قائل به بطالن آن ضمان سخن به میان آورده

 

 ضمان ناشی از عدم ردمال مورد امانت

بایهد ایهن  ،مالک که مدعی اتالف مال از سوی امین بدلیل تعدی وتفریط است ل برعدم ضمان امین استدرعقود امانی چون اص

اجرای تعهد به یعنی مالک برای مطالبه خسارات ناشی از تلف و نقصان وارد برمال باید اثبات کند که امین در  .  امر را اثبات کند

البته اثبات اتالف مال بهه وسهیل   .ف مال مستند به فعل امین بوده استحفاظت از موضوع امانت تقصیر کرده است و یا اینکه تل
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امین و احراز رابطه علیت بین تقصیر او و تلف از جمله قواعد عام مسؤولیت است یعنی زیاندیده بایهد تقصهیر خوانهده دعهوی و 

انب امهین توسهط مالهک از آن رو بهه دوش تقصیر و ورود زیان را اثبات کند اما بار اثبات تعدی و تفریط از ج  رابط  علّیت میان

مالک است که مفاد تعهد امین یک تعهد به وسیله است لذا با احراز تلف مال و یا نقصان آن این ادعا که امین بهه عههد خهویش 

 دارند امها درارف مال است آنچنان حفاظتی که اشخاص متعارف معمول میوفا نکرده قابل قبول نیست امین ملتزم به حفظ متع

این راستا ضامن سالم ماندن کاال نیست حتی در جریان سالم رسانیدن کاال به مالک اگر مال تلهف شهود و یها نقهص پیهدا کنهد 

بعبارتی در مقهام نبهود امهاره و قرینهه بهر  .بنابراین مالک باید تجاوز امین را از حدود متعارف یا قرارداد اثبات کند  .ضمانی ندارد

ن اصل عدم تعدی و تفریط به سود وی جاری است و کسی که مدعی امر حادث است مدعی است و اسناد تعدی و تفریط به امی

 (13همان:،  )درودیان. او مکلف به اقامه بینه است

 

 شرط افزایش ضمان امین 

 عاریه

خود ( یعنی انسان مال 324، 1382حسینی گری درآوردن بدون اجرت وعوض)درلغت یعنی منافع چیزی را به ملکیت دی،  عاریه

یابه عبارت دیگرعقهدی اسهت کهه بهه موجهب آن یهک . چیزی از او نگیرد ،را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض

اتومبیلش را به  انند آنکه کسیطرف به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا ًاستفاده کند و عین مال از بین نرود م

آنچهه در فقهه امامیهه مسهلم  .عاریه عقدی است که اثر آن استفاده رایگان از منفعت اسهتهی  دراصطالح فق.  دیگری عاریه دهد

است ماهیت عاریه اذن در انتفاع است نه تملیک مال در حالی که مالکیه و بعضی از حنفیها آن را بهه تملیهک مجهانی و موقهت 

 (270،  3ج ،1410 ) جزیری.  اندکرده اند شافعیه و حنابله نیز از آن به اباحه انتفاع تعبیرکرده مال تصرف

مدنی » مستعیر ضامن تلف و نقص مال مورد عاریه نیست مگر در صورت تعدی و تفهریط« ایهن حکهم   قانون  640برطبق ماده  

 شود:د مورد از اقوال عبارات فقهای بزرگ اشاره میهای فقهی متکی است و در این زمینه به چنقانون مدنی نیز برپایه

 (487:1410ه الیضمن االّ بالتعدی او التفریط« )شیخ صدوق » وهی امان

 (134 ،4ج  1416 ،شیخ طوسی» اذا ثبت جواز العاریه فهی امانه غیر مضمونه« ) 

 الحفظ او التعدی«» العاریه امانه ال یضمنها المستعیر االّ بالتفریط فی 

مختلف فقهی و قاعده استیمان ید مستعیر بر مهال یهدامانی غیهر آید و براساس متون  از امانات مالکانه بشمار می  بنا براین عاریه

 . .  شودمسؤول محسوب می

برخالف نظر برخی که عقهد را صهرفاً موجهد تعههد میداننهد و از ایهن   .تدربین فقها مشهور اس  ،این مطلب که عاریه عقد است 

ر عاریه نیز عالوه بر اذن ایجاد تعهد هم هست و ثانیهاً ( اوالً اث46  ،3ج  ،1409الغطا  کنند)کاشفطریق عقد بودن عاریه را نفی می

لزومی نهدارد  عاریه از عقود جایز و اذنی است  (14،  1ج  ،1375تواند عالوه بر ایجاد تعهد موجد آثار دیگر باشد)کاتوزیان  عقد می

   .که معیر حتماً مالک مال باشد

 

 مسؤولیت مستعیر

االصول ضامن نیسهت ایهن اجمهاع فقههای ن و محسن محسوب شده و بنابراین علیعقد عاریه از عقود امانی است و مستعیر امی

و وی جهز در صهورت تقصهیر ضهامن نیسهت در  (214:1ج،  1372)شهید ثهانی  امامیه است که عاریه در ید مستعیر امانت است
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ه باشد و روایت فراوانی در داند که مرتکب تعدی و تفریط شدم مستعیر را تنها در صورتی مسؤول می.  ق   640همین راستا ماده  

 (238،  5ج، پیشین،  ) کلینی. خصوص عدم ضمان مستعیر وارد شده است

 .  اتالف و عاریه طال و نقره ،اما مستعیر در سه حالت مسؤول است: تعدی و تفریط

 

 شروط مربوط به مسؤولیت در عاریه

تی اگر امین ضامن نیست ناشی از اینست که دلیلهی بهر قاعده کلی ضمان در امانات اینست که امانات اقتضای ضمان ندارد بعبار

تهوان داننهد نمیحیح میوجود ضمان نداریم اما هرگاه شرط کنیم ضمان ایجاد می شود روایاتی که شرط ضمان در عاریه را صه

ر عاریهه تنهها از لحاظ حکم ضمان فرقی بین عاریه با سایر امانات نیسهت و از طهرف دیگهر گرچهه د  .آنها را استثنائی تلقی کرد

دهد مستعیر هم امین است و لذا چون شرط ضمان بر امین مذکور مستعیر منتفع است لکن این تفاوت ماهیت آن را تغییر نمی

عقد عاریه تنها عقدی است که قانونگذار به صهحت شهرط .  باشدآن قابل تسری به سایر امانات مالکانه هم میصحیح است حکم  

در حالی که برخی ازفقها در سایر عقود امانی مثل اجاره و ودیعه و مضاربه شهرط را باطهل   ده استضمان درآن صریحاً اشاره کر

شرط نافذ است اصلی ترین دلیل فقها در ایهن خصهوص روایهات وارده در بهاب   القولند کهاما همه در عاریه متفق،  انداعالم کرده

 حلّهی« ).  الحفظ او التعهدی او اشهتراط الضهمانن االّ بالفریط فهیگوید: »العاریه امانه التضمصاحب شرایع می  .نفوذ شرط است

 (301 ،1ج  ،1368

 

 ودیعه

ودیعه است ودیعه مترادف با امانت است وبه همین دلیل آنرا امانهت محهض یها   ،دربین امانات مالکانه بارزترین وخالصترین نوع  

قهانون مهدنی   براسهاس تعریهف.  امانی بالهذات اسهت  ( پس ودیعه امانت محض و عقد56:  1409  امانت خاص می نامند)شیرازی

ودیعهه گهذار مهودع و  .برای آن که آن رامجانها نگهاه دارد درابه دیگری می سپاردودیعهعقدی است که به موجب آن فردمال خو

ای نیابهت بنابراین ودیعه عقد جایزی است که مقتضای اصلی آن اعط. ق م( 607)ماده . ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند

ین و مورد اعتماد مالک محسوب شهده و لهذا ام  ،مستودع در مقابل مال امانی  به شخصی برای حفاظت و نگهداری از اموال است

 . شودمسؤول خسارات و تلف وارده بر مال محسوب نمی

 

 دالیل رد شرط مسؤولیت مستودع

ن امین دالیلی است بهرای رد شهرط مسهؤولیت ابهراز نایب بود  ،عسر و حرج  ،محسن بودن امین  ،مخالفت با حکم کتاب و سنت

 پردازیم:میشده است حال به بررسی اهم دالیل  

 مخالف با كتاب وسنت بودن شرط مسؤولیت مستودع -

 1412 ،) انصهاری. در اسالم شرط نامشروع حرام است و مراد از شرط نامشروع شرطی است کهه مخهالف کتهاب و سهنت باشهد

مختلفی بر عدم ضمان امین وارد شده است از جمله آیه احسان و عسر و حرج و بنهابر آنهها ضهمان از  در فقه ادله شرعی  .(227

( برخی فقیههان 69 ،6ج1418 حسینی عاملی) استام شرعی است باطل  امین برداشته شده است و چون شرط مخالف این احک

ودیعه داللتشان اقتضهایی اسهت امها دلیهل عهدم   در این خصوص تحلیل جالبی دارند به این صورت که ادله عدم ضمان در باب

مقید شود مثالً در عاریهه تواند بوسیله شرط ضمان در غیر ودیعه از عقود امانی نبودن اقتضای ضمان در آنهاست و این اقتضا می
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ی اگر ضمان نیست به دلیل عدم ضمان اقتضائی است و عدم ضمان مقتضی آن ادله است لذا شهرط ضهمان منهافی ایهن مقتضه

 .  (72 ،7ج ،پیشین  ،) بجنوردی. است که به وسیله شرع ایجاد شده است و گفته شده احکام اقتضائی قابل تغییر نیستند

 

 ط مسؤولیت امین مخالف مقتضای ودیعه بودن شر

شد و باگاهی هدف اصلی منظور اساسی در عقد امانت سپردن مال به دیگری برای حفظ آنست و بعبارتی امین قراردادن وی می

چکیده این دلیل اینست که امین بودن مستودع جهوهره و ذات ودیعهه اسهت   .گاهی این هدف جزو لوازم یک عقد دیگری است

کند و بالعکس و با تعهارض ههر دو آنچه را که شرط مستلزم آنست عقد نفی می  .عقد تنافی استلذا بین شروط و اساس و قوام  

ط بطالن شرط و عقد در ودیعهه اسهت بعبهارتی بهین عقهد و شهرط تقهاقض اسهت و شود و مراد از سقوحکم به سقوط داده می

 . النقیضان الیجتمعان

شود اما برخی که شرط ضمان در اجاره را میپذیرند اما در ودیعه نه یاین استدالل به این صورت در کتب فقهای امامیه یافت نم

بعضی فقها به هنگام بحث از شرط ضهمان در غیهر   .ات آنستگویند در ودیعه بطالن مشروط به جهت مخالفت با مقتضای ذمی

انی در ودیعهه اسهت و لهذا گویند که مثل ودیعه هستند و شرط ضمان درآنها مانند شهرط ضهمدانند و میودیعه آن را باطل می

 . (275،  7ج .1365) محقق کرکی  . باطل است

 

 یدمالکانه مستودع 

پس ضامن قراردادن وی به منزلهه ، ی مستودع به جای مالک در حفظ مال او است  در تعریف ودیعه بیان شد که اصل برجانشین

حفاظت خود اساساً منطقی به نظرنمهی ضامن قراردادن خود مالک است وبدیهی است که مسؤولیت مالک نسبت به اموال تحت 

   .رسد

 

 اجماع 

لذا گفته شده که شرط بعلهت مخالفهت بها اجمهاع یکی از مبانی مهم عدم ضمان امین اجماع عموم فقهای امامیه و عامه است   

 . المستودع ضمان« آنستشود و غیر مضمونه است ومفاد »لیس علیباطل است اما عقد باطل نمی

 

 نظم عمومی 

توافق بر شرط    ،ید گفت: در صورت ارتکاب تقصیر عمدی و سنگینبا  ،تعریف و مفهوم نظم عمومی قبالً مورد بررسی قرار گرفت

تواند از تعهد او نسبت به  ( و شرط عدم ضمان نمی4ش  ،1364برخالف نظم عمومی و باطل است )صفایی    ، متعهدعدم ضمان  

رده است در  زیرا در یک جامعه منظم هیچ کس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل ک  . جبران خسارت بکاهد

بد طین زمینه  آوردن  فراهم  و  باشد  آزاد  به دیگران  زدن  نمونه ضرر  از  آزاری  و مردم  است  تی  عمومی  نظم  به  تجاوز  بارز  های 

برد از مسئولیت عهد شکنی به عمد  عالوه بر آن صحیح نیست متعهد در برابر منفعتی که می  ، (1:582م  .  م  ،1392)کاتوزیان  

 .  باشد دم ضمان میتقصیر عمدی یا سنگین برخالف نظم عمومی است و از مبانی بطالن شرط ع نیز مبرا باشد؛ لذا ارتکاب
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 نتیجه گیریبحث و 

در اینکه تعدی و تفریط سببی برای انحالل عقد ودیعه نیست اختالف نیست ولی بایستی گفت که مالک با این عنوان متصهرف 

رفتاری بعنوان یک امین دلسوز و با حسن نیهت را داشهته باشهد و لهذا اذن مالهک را امین قرار داده است که وی نسبت به مال  

رست است که باعث امانت است اما با این قید که امین مرتکب خیانت و تقصیر نگردد و از اینرو بقای اذن به معنهی بقهای اثهر د

تعدی و تفریط بعنوان سبب ضمان اسهت نهه شود از دیگر سو  آن )عدم ضمان امین( نیست و با تعدی و تفریط این اثر زایل می

آورد و سهببیت در آن چههره دی و تفریط زمینه و شرایط مسؤولیت امهین را فهراهم مهیمانع نفوذ یک اثر حقوقی به عبارتی تع

 . »الزائل الیعود«، اساسی دارد نه مانعیت تا گفته شود » اذا زال المانع عاد الممنوع«

ریهه اول ز لحاظ هدف مربوط به حمایت از امین و پاداش احسان وی پسندیده است اما نظحقیقت اینست که نظریه دوم گرچه ا

مقنن در تمام مواد و احکامی که بهر امهین حکهم غاصهب را برکهرده اسهت   .با اصول حقوقی و مبانی فقهی کامالً سازگاری دارد

ته است بعنوان مثال انکار ودیعه بارزترین نمونهه مهمتر از مسأله قطع اذن ناشی از مطالبه مالک به مسأله تعدی و تفریط پرداخ

آید و لذا با وی به منزله غاصب رفتار خواهد شهد در حهالی نکار آن مستودع در حکم غاصب بشمار میارتکاب تقصیر است و با ا

   .شدیافت نباید با وی غاصبانه رفتار میکه اگر صفت امانت با بازگشت از تقصیر عودت می

ر صهحیح از عبهارات احکهام داند و لهذا تفسهیتنها در خصوص غاصب است که وجود رابطه سببیت را الزم نمیبه عبارتی مقنن  

مذکور اینست که چون بین فعل امین و وقوع تلف وجود رابطه سببیت الزم نیست لذا قانونگذار احکام غصب را بهر وی مترتهب 

 . کرده است

 احکام مربوط به تعدی و تفریط و آثار آن از نظریه مشههور فقهها الههام گرفتههمبانی فقهی این نظر نیز مؤید این نکته است که  

فقهها  .است و مسلم اینست که در فقه امین از زمان ارتکاب تعدی و تفریط حائز عنوان غاصب و مشمول احکام آن خواههد بهود

به غاصب بهودن امهین تصهریح دارنهد از  تحت عنوان » اعاده ودیعه بعد از تفریط« که به پشیمانی امین از تقصیر اختصاص دارد

 . النه صار بمنزل  الغاصب: یعنی با تعدی و تفریط او به منزله غاصب شده است«جمله عبارت شهید ثانی به این مضمون: 

گرچه نظر مناسب و عقیده مطلوب اینست که امین را در صورت امتناع از تقصیر و اقدام بهه حفاظهت از امهوال امهانی مشهمول 

ه قوی دال بر غاصب بهودن و ضهمان مطلهق دم ضمان قرار دهیم ولی این تفسیر تاب مقاومت در برابر مبانی فقهی و ادلقاعده ع 

امین بعد از تعدی و تفریط را ندارد لذا از دیدگاه فقهی و منطقی در مقام تعیین یکی از دو عقیده ناچار به پیروی از نظریهه اول 

 .  باشدادله نظریه دوم نیز در جای خود قابل استناد میهستیم ولی راه اجتهاد مسدود نیست و 

این است کهه  ،امه می توان گفت که؛ ماحصل این پژوهش که بررسی نظریات فقهای امامیه در عقود امانی است لذا اجماال در اد

ود بهه ومواردی که باعث ضهامن شهدن امهین مهی شه. هرگز ضامن نیست  امین ضامن نیست وکسی که حائز صفت امانت است

امین بودن را ازشخص برمی دارد و درایهن صهورت فهرد   عنوان تقصیر دراثر تفریط یا تعدی امین را ضامن نمی کند بلکه صفت

متعدی وفرد مفرط ضامن خواهد بود نه شخص امین زیرا امین از آن جهت که امین است هرگز دچار تعدی وتفریط نمی شهود 

ته از منهابع قواعد فقهی وقوانین مورد قبول همه فقها که برگرف  .ت مردم دراز نمی کندودست تجاوز وخیانت به اموال ومورد امان

واگر هم درمهواردی اخهتالف جزئهی باشهد دراصهل موضهوع .  براین اصل که امین ضامن نیست صحه گذاشتند،  دین مبین است

 . وحدت نظر وجود دارد

نشان داد که این شروط پذیرفته است ومی تهوان شهرطهایی   بررسیها،  درمواردی که درعقود امانی شروطی بین افراد مقرر شود  

) النهاس مسهلطون علهی تسهلیط    وبراسهاس قاعهده.  با شرع مقدس وقانون کتاب وسنت نباشد درمعامالت قهرار دادرا که مغایر  
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درایهن نوشهتار بها البته بدون تجاوزا ازشرع به یکدیگر بدهنهد کهه  ،  اموالهم( دوطرف عقد می توانند اجازاتی را خارج از قرارداد  

علی الخصوص ،  دین مبین درموضوعات مختلف وبا ورود به جزئیات احکام اسالم  درانتها با نگاه به تعالیم    .تفضیل شرح داده شد

به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال به عنوان ولی مطلق بشر به همه جوانب زندگی او نظهر داشهته وپیرامهون   ،فقه تشیع  

رت را عطا فرموده است که با تکیه برخهرد دگی انسان دقیقترین احکام را صادر فرموده است وبه انسان این قدریزترین مسائل زن

وهرچه انسان بیشتر دقیهق مهی شهود بهه . خوداین احکام ودستورات را از دل کتاب وسنت استخراج نموده ودرزندگی بکار بندد

 .  مام صادق)ع( بیشتر افتخار می کندوبه شاگردی مکتب ا .عظمت اسالم)شیعه( بیشتر پی می برد
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