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  بررسی تطبیقی قلمرو ادارة مال غیر
 

 *محسن رحمانی

 

 چكيده
، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها 603قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 

قانون مدنی  603دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة در صورت تحقق شرایط مربوطه 

ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای 

تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی  قلمروی بسیار وسیع

شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی  نفع مالک می فوری و ضروری به

استفاده نموده است. در این پژوهش تالش شده است با تحلیل ارادة « ادارة امور غیر»از اصطالح 

گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از  قانون

تواند  گذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران می ارادة قانون

 در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد.

 

 ها كليد واژه
معامله فضولی، ادارة مال غیر، محجور، غایب، تصرفات مادی، تصرفات حقوقی، ادارة دیون و مطالبات، 

 .ایفاء دین

  

                                                           
 .آموخته مقطع دکترای حقوق خصوصی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی دانش .  *
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 مقدمه

در این مقاله آنچه مورد نظر است این است که بدانیم قلمرو ادارة مال غیر تا کجاست و شخص 

تواند انجام دهد که قانوناً مجاز به انجام آنها  مدیر تحت عنوان ادارة مال غیر، چه اعمالی را می

 باشد؟ 

دیگری است یا ادارة تمام یا بخشی از « مال معین»آیا این نهاد حقوقی تنها ناظر به ادارة  -1

 گیرد؟ دارایی غیر را نیز دربرمی

آیا دخالت در اموال غیر محدود به امور اداری است یا قابل تسری به سایر تصرفات از جمله  -2

 باشد؟ انتقال اموال غیر نیز می

 ان پرداخت؟توان به ادارة امور غیر مالی دیگر آیا با استناد به ادارة مال غیر می -3

 باشد؟ آیا مدیر مجاز به ادارة دیون و مطالبات غیر می -4

توان اعمالی  ق.م و اطالق عنوان اداره، می 303رسد که با لحاظ اطالق مقررات مادة  به نظر می

  تواند در قلمرو ادارة مال غیر انجام دهد به دو دستة کلی: را که شخص مدیر می

 تصرفات مادی -1

 تصرفات حقوقی -2

 ود.تقسیم نم

بام خانة غیر و نظایر آنها.  روبی از پشت اعمال مادی مثل: آبیاری کردن باغ متعلق به غیر یا برف

اعمال حقوقی مانند: عقود و ایقاعاتی که بر حسب مورد برای حفظ مال غیر، ضروری است. 

ی را رادکننده اف گاه ادارهقوقی معتبر و صحیح است. مثالً هرگونه اعمال اداره از لحاظ ح این

خانة دیگری اجیر کند، نه تنها تصرف آن اشخاص، در مال موضوع اداره، قانوناً جایز    برای تعمیر

است، بلکه این عقد اجاره نیز مانند معامالت فضولی نیست تا محتاج تنفیذ مالک باشد، بلکه 

ة مال شود. حتی ممکن است برای حفظ و ادار ای معتبر و نافذ تلقی می نسبت به مالک معامله

غیر، بستن عقد اجاره برای مدتی معقول و متعارف نیز، الزم و ضروری باشد. چنین عقد 

ای در تمام مدت مقرر خود معتبر است و اگر مالک حاضر شود یا از حجر خارج گردد و یا  اجاره

 نمایندة او مکلفند عقد اجارة مزبور را نسبت به مدت باقیمانده محترم بشمارند. 

 اند. اندیشمندان حقوقی سعی در معرفی اداره مال غیر بر مبنای قاعده احسان نمودهبرخی از 

ست؛ خواه این  احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری»

عمل رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر. احسان ممکن است از طریق 

در مقایسه قاعده احسان با اداره  (1)«ا معنوی از شخص دیگر نیز محقق شوددفع ضرر مالی ی
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ست و  رسد تفاوت چندانی با هم ندارند و در واقع منبع هر دوی آنها یکی مال غیر به نظر می

هایی که در کتب فقها برای احسان ذکر گردیده مانند آذوقه دادن به حیوانی که صاحب  مثال

نة همسایه غایب که در شرف خراب شدن است و بسیاری از آن غایب است و تعمیر خا

باشند. در واقع این قاعده بیانگر اثر نیکی و  های دیگر همگی گویای این مسئله می مثال

 باشد. نیکوکاری در روابط اجتماعی و حقوقی مردم می

از آن ست و منظور  یکی دیگر از عناوین مورد بحث در مبانی فقهی اسالم، عنوان وجوب کفایی

ست که خداوند شخص خاصی را برای انجام آن تعیین ننموده است و بر هرکس  اعمال الزمی

که از آن اطالع یافت الزم است آن را انجام دهد. در ذیل این نوع واجبات، امور کلی و عامی 

باشند. فقها در بحث امور حسبیه و وظایف  وجود دارد که به حسبیات یا امور حسبیه معروف می

اند. اما همگی بر این امر  ه به موارد همچون حفظ اموال ایتام، مجانین و غایبین اشاره نمودهفقی

گونه امور بر عهده اشخاص  اتفاق دارند که در صورت فقدان فقیه یا عدم دسترسی به او این

گیرد. بنابراین چنانچه مال یتیم، مجنون، غایب و امثال آنها در معرض تلف و  عادی قرار می

باشد بر همگان الزم است که آن اموال را از تلف حفظ نمایند. دلیل این امر به جز اجماع  ضرر

و همچنین  (3)«تعاونوا علی البرّ و التقوی»و  (2)«ما علی المحسنین من سبیل»آیاتی مانند 

باشد که از مجموع آنها قواعدی چون لزوم حفظ و نگهداری حقوق و  روایاتی از این باب می

 گران و مانند آنها گرفته شده است.اموال دی

الضرورات »مستند دیگری که برای این نهاد حقوقی در حقوق اسالم عنوان گردیده است قاعده 

 باشد که در فقه اسالم منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته است. می« تبیح المحظورات

امات قانونی اعم از محظور به معنی ممنوع است؛ ولی در اینجا معنی وسیعی دارد و شامل الز

گذارد و آنها را عقب  شود. اضطرار و ناچاری در حد خود پا روی الزامات قانونی می نهی و امر می

تر حقوق در  نشاند. رعایت اضطرار حتی به صورت وارد کردن مستثنیات کلی بر قواعد کلی می

ق اسالم به آن ذلک راجع به حدود این قاعده که در حقو فقه اسالم پذیرفته شده است. مع

تصریح شده در کتب فقها زیاد بحث نشده و از تسری آن به غیر موارد مصرح خودداری شده 

ما من شیء »فرماید:  مستند این قاعده روایت منقول از امام صادق )ع( است که می (4)است 

و « الیه...اال ما اضطررتم »و اصل آن را آیه شریفة  (5)«حرمه اهلل اال و قد احله لمن الضطر الیه

اند. براساس این قاعده نه تنها در هنگام ضرورت حکم  دانسته (3)«من الضطر غیر باغ و ال عاد...»

شود. اگر شخصی در  شود، بلکه در حکم وضعی نیز تغییراتی حاصل می تکلیفی برداشته می

ر هنگام ضرورت به خاطر حفظ مال غیر و جلوگیری از تلف آن، اقدام به فروش اموال مذکو

بنماید نه تنها عمل حرامی مرتکب نشده است بلکه این بیع نیز صحیح و نافذ است و احتیاج به 
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شود بحث اداره مال غیر در حقوق اسالم دارای سابقه  هذا مالحظه می اجازه مالک هم ندارد. علی

 باشد هرچند قلمرو و حدود اختیارات مدیر در حقوق اسالم نیز به خوبی و مبانی خاص خود می

هایی سنتی در  رغم تجویز اداره مال غیر صرفاً به بیان مثال مشخص نشده است و فقها نیز علی

 اند. این خصوص اکتفا نموده

تواند و یا موظف  رسد این است که آیا شخص مدیر می ای که در این مورد به ذهن می مسئله

گیری کند یا خیر؟ مثالً هر از رکود و توقف آن جلو برداری کند و است اموال مورد اداره را بهره

برداری، آن را به  گاه اموال مورد اداره مقداری وجه نقد باشد، آیا مدیر مکلف است برای بهره

رسد که عنوان  بانک بسپارد و در یک بحران بازرگانی و اقتصادی وارد کند یا خیر؟ به نظر می

ادارة منافع آن نیز مشمول ادارة مال غیر، تنها شامل حفظ اموال موجود نیست، بلکه حفظ و 

گیرد؛ چرا که منافع مال متعلق به غیر هم در حقیقت از اموال او به حساب  این اداره قرار می

برداری از آن و عدم رکود آن مال برای  آید و ادارة مال غیر نسبت به منافع مال، مقتضی بهره می

یی مقرر داشته است، خالی از ق.م به تنها 303مالک در غیبت او نیز خواهد بود. آنچه مادة 

رسد. ولی بدون تردید، شخص مدیر، در ادارة اموال غیر، اختیارات و وظایفی  ابهام به نظر نمی

خواهد داشت، که در مورد حدود این اختیارات و وظایف باید به موارد مسلم اکتفا نمود و آن را 

وال غیر، متحمل خسارت منحصر به مواردی ساخت که اگر نسبت به آنها اقدامی نشود، ام

 خواهد شد.

تواند مالک وسیعی برای جواز دخالت مدیر در اموال غیر  اما خود این موارد ضروری آیا می

تواند با  باشد؟ مثالً در صورتی که مستغالت غایب یا محجور در معرض خرابی باشد، آیا مدیر می

، از دادگاه مجوز دریافت سپرده عنوان مدیر اموال غیر مراجعه به دادگاه و معرفی شخص خود به

 غایب یا محجور را دریافت نماید؟ یا موجودی حساب بانکی شخص

آنها خواهیم  های بسیاری از این قبیل وجود دارد که در این مقاله به طرح و بررسی سؤال

رسد ادارة اموال غیر محدود به اموری است که شخص مدیر  کلی به نظر می طور پرداخت. ولی به

کاء به اموال خود آن را انجام دهد و اموری که مستلزم تصرف در سایر اموال شخص غایب یا با ات

 محجور است از حدود اختیارات مدیر خارج باشد.

شود در مبحث اول و دوم به ترتیب، انواع تصرفات مادی و حقوقی را که  در این مقاله سعی می

وم به طور خاص امکان اداره دیون و باشد و سپس در مبحث س مدیر مجاز به انجام آنها می

 مطالبات شخص غایب یا محجور توسط مدیر را بررسی نماییم. 
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 : تصرفات مادی مبحث اول

ق.م  303منظور از تصرفات مادی اقدامات و اعمالی است که شخص مدیر به موجب ماده 

تحقق این تواند نسبت به عین اموال شخص غایب و محجور انجام دهد، بدون اینکه برای  می

اعمال نیازی به انشاء ماهیت حقوقی داشته باشد. یا به عبارت دیگر اعمال ساده و اداری 

ای  واقعه»شوند یا  )معموالً به صورت کار یدی( که در راستای حفظ و نگهداری اموال انجام می

 (7)«کند ن بر آن اثر قانونی بار میکه قانو

ی محدود به اداره اموال و آن هم فقط اموال مادی های سنتی اداره مال غیر همگ موارد و مثال

اش  ای غایب است و در غیبت او خساراتی متوجه خانه او شده و خانه بوده است. مثالً مالک خانه

شود،  بیند یا در آستانه آسیب دیدن است به طوری که اصالح و تعمیر آن ضروری می آسیب می

نماید و در اینجا، همسایه به عنوان  ری اقدام میهمسایه این مالک نسبت به انجام تعمیرات ضرو

(8)کند.  مدیر اموال غیر عمل می
 

شود استفاده کرد که این قسم از تصرفات شامل هر نوع  ق.م می 303از اطالق مقررات ماده 

شود که برای حفظ مال دیگری، ضرورت داشته باشد. مثالً چیدن میوه درخت  اعمال مادی می

شد، انجام تعمیرات ساختمان. در حقوق فرانسه با مقایسه کردن اداره مال که گفته  و یا چنان

چرا  (9).غیر با وکالت، تردیدهایی در مورد شمول اداره مال غیر بر اعمال مادی ابراز شده است

که در حقوق این کشور، اعطای وکالت فقط در انجام اعمال حقوقی میسر بوده و برای انجام 

قانون مدنی این  1375ه دیگری وکالت داد. ولی با استنباط از مادة توان ب اعمال مادی نمی

دانان این کشور پذیرفته شده است که محدوده و قلمرو ادارة  کشور، این نکته توسط اکثر حقوق

شود. و همین مسئله تفاوت  تر از وکالت بوده و اعمال مادی را نیز شامل می مال غیر وسیع

 1دهد. و وکالت، در حقوق این کشور تشکیل میاساسی را بین ادارة مال غیر 

در ادامه جهت تبیین هرچه بهتر تصرفات مادی مدیر و توجیه امکان اداره امور غیرمالی شخص 

غایب یا محجور عالوه بر امور مالی او، در قالب دو گفتار جداگانه به بحث پیرامون اداره امور 

 پردازیم. مالی و غیرمالی اشخاص اخیرالذکر می

 

                                                           
سازد که تعهداتی را که مدير به نام خودش نموده است،  تنها مالک را ملزم میقانون مدنی فرانسه نه  2831. مادة 2

های مفيد و ضروری صرف شده توسط  انجام دهد )جبران کند( بلکه همچنين او را ملزم به پرداخت تمام هزينه

 .سازد مدير می
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 : ادارة امور مالی گفتار اول

در صورتی که مدیر نسبت به انجام اعمال مادی که جهت حفظ و نگهداری اموال و منافع مالک 

شود، اقدام کند، عمل وی مشمول قواعد ادارة مال غیر گردیده و تمام آثار قانونی بر  انجام می

این راه صرف نموده، از مالک  های ضروری را که در تواند تمام هزینه شود و مدیر می آن بار می

 بازپس گرفته و جبران خساراتی را که در این راه متحمل گردیده است، از مالک بخواهد. مثالً

حریقی که در منزل دیگری درگرفته اقدام نماید یا نسبت به  در صورتی که مدیر نسبت به اطفا

تمامی موارد مذکور، ادارة  انجام تعمیرات ضروری در خانة همسایة غایب خود اقدام نماید، در

 یابد. مال غیر تحقق می

تواند در صورتی که  رسد این است که آیا شخص مدیر می ای که در اینجا به ذهن می مسئله

مصلحت مالک اقتضا کند، مبادرت به انجام تعمیرات اساسی یا نوسازی منزل شخص غایب یا 

 محجور کند یا خیر؟ 

خانة قدیمی مالک را تخریب و به جای آن ساختمان  مثالً در صورت وجود مصلحت مالی،

جدیدی احداث نماید. یا برای آبیاری زراعت یا اشجار مالک، چاه آبی را حفر نماید. در پاسخ به 

ق.م از حیث اجازة ادارة  303رسد این است که هرچند عبارات مادة  این سؤال آنچه به نظر می

نای مطلق خود، شامل تصرفات مربوط به بهترین روش مال غیر، اطالق دارد، و ادارة مال در مع

ها، تجویز انجام این گونه  رغم وجود این اطالق باشد، ولی علی برداری از اموال هم می بهره

رسد، مگر اینکه این اقدامات برای حفظ اموال شخص مالک، در  اقدامات، مشکل به نظر می

رسد که بتوان اعمالی را که برای  نمیوضعیتی که قبالً داشته است، ضروری باشد. به نظر 

برداری بهتر از اموال موجود شخص غایب یا محجور الزم باشد، نسبت به شخص مدیر مجاز  بهره

 دانسته و شخص مالک را نسبت به هزینة آن، مسئول تلقی کرد. 

لی ، یعنی جواز تصرف در اموال شخصی که از ادارة امور ما303 زیرا اوالً حکم مندرج در ماده

خویش ناتوان است، بدون اذن او یا نمایندة قانونی یا قراردادی او، حکمی مخالف قاعده است و 

به این جهت باید به موارد مسلم آن بسنده کرد. از طرف دیگر مطابق اصل کلی انصراف اطالق 

است رسد، همان اقداماتی  به فرد اکمل و بارز، آنچه به عنوان مصادیق بارز این ماده به نظر می

که برای حفظ مال در موقعیت موجود قبلی آن، ضرورت دارد و نسبت به مازاد بر این اقدامات، 

آید. که با وصف تردید مذکور و مخالف قاعده بودن حکم این ماده، تسری  تردید به وجود می

در صورتی که »رسد که منظور از عبارت  حکم به موارد مشکوک، مجوزی ندارد و به نظر می

یا عبارت « جازه در موقع مقدور بوده، یا تأخیر در دخالت موجود ضرر نبوده استتحصیل ا
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مذکور « ضرر»و عنوان « اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد»....

برداری مالک یا انجام نقل و  در این عبارات، شامل محروم ماندن از منافعی که در صورت بهره

باشد. بلکه با لحاظ لحن عبارات ماده و  شده است، نمی عین اموال حاصل می انتقاالتی نسبت به

مخالف بودن حکم آن با قاعده، منظور از ضرر مذکور، حدوث تلف یا نقص یا عیب، در مال 

دیگری است. مثالً اگر خانة متعلق به شخص غایب یا محجور در صورت عدم انجام تعمیر در 

تواند مشمول مادة مذکور و قانوناً مجاز تلقی شود. یا  میمعرض خرابی قرار گیرد، تعمیر 

همچنین در صورت نیاز مبرم به آب برای آبیاری باغ یا محصول، حفر چاه، ضروری باشد. به 

طوری که در صورت عدم حفاری و استحصال آب، محصول یا باغ، خشک بشود و از بین برود، 

 ارة مال غیر باشد. تواند یکی از موارد تجویز اد این مورد نیز می

اما تخریب ساختمانی که خود در معرض خرابی نیست و احداث بنای جدید در آن که موجب 

ق.م و مجاز تلقی  303تواند از موارد مادة  شود، نمی حصول عواید جدیدی برای مالک آن می

ه بود، ممکن بود طبق رفتار متعارف خود دست ب گردد. هرچند، اگر شخص مالک نیز حاضر می

 این کار بزند.

 

 : ادارة امور غیرمالی گفتار دوم

آنچه تا کنون در خصوص ادارة مال غیر گفته شد، با این فرض بود که این نهاد، محدود به امور 

آید که ادارة مال غیر ویژة امور مالی باشد و  ق.م چنین برمی 303مالی است. زیرا از ظاهر مادة 

شود و ارتباط با اموال او ندارد اجرا  د دیگری انجام میاحکام آن در مواردی که خدمتی به سو

 گردد. نمی

کنندة این  ، القاء«ادارة مال غیر»نامی که برای این نهاد قانونی در حقوق ما استفاده شده است 

پندار است که این نهاد فقط در اموال مادی و امور مالی امکان تحقق و ایجاد دارد و در سایر 

در مادة « اموال»ن استناد به این نهاد وجود ندارد. مضافاً اینکه، ذکر کلمة امور غیرمالی، امکا

 (10).شود که ذهن خواننده به اشیاء موجود در خارج منصرف شود ق.م نیز باعث می 303

)ادارة امور دیگری(، « la gestion d’affaires»در قانون مدنی فرانسه از این نهاد قانونی با عنوان 

 رساند، نام برده شده است.  تر از ادارة مال را می تر و قلمرو بزرگ که دارای معنایی وسیع

گردد این است که آیا این حکم )اداره( به اموال اختصاص دارد یا  سؤالی که در اینجا مطرح می

ص غایب نیازمند گردد؟ به طور مثال اگر خانواده و فرزندان شخ شامل غیراموال نیز می

تواند مخارج ادارة خانواده یا فرزندان  سرپرستی و اداره بودند و فردی این وظیفه را انجام داد، می

 غایب را مطالبه کند یا خیر؟ 
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ی حکم ادارة اموال دیگری به امور غیرمالی، رانسه نیز تردیدهایی در خصوص تسردر حقوق ف

امور غیر، در ارتباط با مال یا حقوق مالی، تحقق ابراز گشته است و برخی معتقدند که ادارة 

یابد و کلمة مالک که برای بیان شخصی که اموالش اداره شده است، به کار رفته، این معنا را  می

 باشد. چرا که مالکیت، مختص اموال و حقوق مالی می (11)کند. فاده میا

 303خت. هدف مقنّن مادة ولی باید از این ظاهر درگذشت و این توهمات را از ذهن دور سا

در « مالک»و « اموال»قانون مدنی فرانسه از ذکر کلمة  1372ـ1375قانون مدنی ایران و مواد 

 نظر گرفتن معنای لفظی و اصطالحی آن نبوده و این کلمات نبایستی در معنای دقیق و مضیّق

فروض شایع ادارة هدف مقنن از ذکر این کلمات، بیان  (12)در نظر گرفته شده و تفسیر شوند.

مال غیر بوده و در واقع مقنن در موقع وضع این قوانین به همان مثال قدیمی و سنتی ادارة 

شخصی تعمیرات ضروری را در مال غیرمنقول همسایة غایب خود انجام »اندیشیده که  اموال می

 (13)«.دهد

ا که اوالً مبنای حکم لذا این مفهوم مضیق و کالسیک ادارة مال غیر را بایستی کنار نهاد. چر

قانون مدنی فرانسه، تقویت همبستگی اجتماعی و  1372ـ 1375ق.م ایران و مواد  303مادة 

تشویق مردم، به یاری کردن همدیگر و به طور خالصه پاداش نیکی را به نیکویی دادن است. 

گر سود مالی تر است؛ چرا که ا این مبنا در امور غیرمالی نیز وجود دارد و حتی باید گفت قوی

رساندن، پاداش نیکو طلب کند، به طریق اولی حفظ جان و شرافت و آزادی نیز باید مورد 

لذا الزم است نهادهای حقوقی مطابق و  (14)رار گیرد و اثر حقوقی داشته باشد؛حمایت ق

متناسب با نیازهای جدید وسعت و رشد و پیشرفت الزم را بیابند. ثانیاً اگر روزگاری اموال 

گرفت، ولی امروزه  ترین نوع اموال و امور اشخاص تلقی و محور توجه و دقت قرار می دی، مهمما

تواند در هرجا که  اموال غیرمادی و امور غیرمالی در کانون توجه قرار دارند. لذا ادارة مال غیر می

رری گردد یا اینکه ض عاید مالک می (15)نفع مالی یا اعتباری )معنوی( و نفع شخصی یا مادی

توان گفت ادارة مال غیر  و می (13)گردد، مورد استناد قرار گیرد. مادی یا معنوی از او دفع می

تواند انجام دهد،  توان بدون وکالت، در مورد هر آنچه که وکیل می نهادی است که با آن می

و  تواند محدودة وسیعی داشته باشد، چنانچه حتی احترام منافع غیرمادی می (17)اقدام نمود.

گیرد. در موردی که همسر یک اسیر جنگی با شخصی  حفظ آزادی شخصی را نیز دربر می

قراردادی منعقد نموده تا این شخص در مقابل دریافت یک پاداش خوب، در فراری دادن همسر 

ها اقدام نماید؛ دادگاه نانسی رأی داده است که زن، امور و اموال شوهرش را  او از دست آلمان

برخی پا را از این فراتر نهاده و معتقدند با استناد به قواعد مربوط به ادارة  (18)است.اداره کرده 
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که در حقوق  درحالی (19)توان اقداماتی در جهت انعقاد عقد ازدواج به عمل آورد. مال غیر، می

فرانسه با عنایت به عدم پذیرش وکالت در عقد نکاح، اصوالً توجیه یک چنین نظری حداقل در 

که اخالق، عرف و لزوم ایمن ماندن حریم  مضافاً این .رسد اط با عقد نکاح مشکل به نظر میارتب

نماید که  هایی را برای ادارة مال غیر تحمیل می های دیگران، محدودیت خصوصی افراد از دخالت

سازد، مگر اینکه این موارد صرفاً جنبة مالی و مادی  مواردی اینچنین را از قلمرو آن خارج می

 داشته و امور معنوی و خانوادگی را در بر نگیرد. 

ا با توجه به مبنای در هر صورت اگرچه قانون مدنی تنها به مسئلة اموال اشاره نموده است، امّ»

توان حکم اموال را به غیر اموال  ماده و خصوصاً بحث امور حسبی و همچنین تنقیح مناط، می

که شرایط الزم را داشته  وق و متعلقات غیر، در صورتینیز سرایت داد بنابراین ادارة اموال، حق

 (20)«.گردد باشد مشمول احکام مزبور می

تواند نجات جان دیگری باشد. رویة قضایی فرانسه ادارة مال  یکی از موارد ادارة امور غیرمالی می

است.  ها، مبنی بر کمک به یکدیگر استوار داند که بر تکالیف اخالقی انسان غیر را نهادی می

دهد نیز به همان اندازة  بنابراین این کمک هنگامی که شخصی جان انسان دیگری را نجات می

توان گفت که مبنای  حتی می (21)باشد. حفظ و نگهداری اموال دیگران ضروری و الزم می

که حفظ جان و آزادی و شرافت دیگری مطرح است، از حفظ و  احسان و نیکوکاری در مواردی

چرا که حیات  (22)رد و احسانی باالتر از آن نیست؛تر بوده و اولویت دا دارة اموال قوینگهداری و ا

ای است که خداوند به انسان ارزانی داشته و طبیعی است که هر  و سالمتی باالترین تحفه

تالشی برای حفظ آن مأجور بوده و از درجة باالی مطلوبیت برخوردار باشد. البته باید توجه 

نجات دیگری در برخی موارد و با جمع آمدن شرایطی، امروزه به صورت یک تکلیف داشت که 

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و  دقانونی نیز درآمده است. بند اول ماده واح

 دارد: ، در این زمینه اشعار می1354رفع مخاطرات جانی مصوب سال 

مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری . هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی 1

دار از وقوع خطر یا  خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات صالحیت

تشدید نتیجة آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، 

کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید و با وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت 

ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این  به حبس جنحه

توانسته کمک مؤثری بنماید به  مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می

ریال تا یکصد هزار ریال محکوم  ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار حبس جنحه

 «خواهد شد.....
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 شرایطی که در این قانون ذکر شده است عبارتند از:

 وجود خطر تهدیدکننده جان شخص؛ -1

 اطمینان از مؤثر بودن دخالت؛ -2

 ضرورت دخالت و کمک؛ -3

 کننده یا دیگران. عدم وجود ضرر یا خطر برای دخالت -4

به اشخاص در معرض خطر جانی، یک تکلیف  شده، نجات و کمک در صورت اجتماع شرایط یاد

طور که گفته  باشد این است که همان ای که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد. مسئله قانونی می

شد، نجات جان دیگری در زمرة مصادیق ادارة مال غیر قرار دارد و از طرف دیگر با تصویب 

توان با وجود قانون  است. حال آیا میقانون مزبور، به صورت یک تکلیف و وظیفة قانونی درآمده 

الرعایه  مزبور و با رعایت آن، احکام و آثار ادارة مال غیر را نیز در مورد نجات جان دیگری الزم

هایی شده باشد، آیا  دانست؟ مثالً در موردی که شخصی برای نجات دیگری متحمل هزینه

 گیرد یا خیر؟یافته یا بستگان وی ب ها را از نجات تواند این هزینه می

باشد و قانون  توان گفت که با توجه به اینکه این اقدام یک تکلیف قانونی می طرف می از یک

دهد، وی مکلف به انجام  کس پاداش یا مزد نمی برای انجام وظایف و رعایت مقررات آمره به هیچ

داشی آن بوده است و لذا چون فرد به تکلیف قانونی خود عمل نموده است، مستحق هیچ پا

 های ناشی از آن را نیز بایستی خود تحمل نماید. نیست و هزینه

اند و بزرگانی از ایشان،  های مفصلی را انجام داده فقهاء در خصوص اجرت بر امر واجب بحث

اند و نهایتاً تنها برخی از واجبات )مانند واجب  وجوب را منافی با ارزش مالی عمل ندانسته

 اند که بدون شک واجب کفایی که مورد بحث رت مغایر دانستهتعینی تعبدی( را با اخذ اج

 (23)گردد. باشد از آن استثناء می می

چند یک وظیفة قانونی نیز بر  باشد و هر ولی از طرف دیگر عمل چنین شخصی احسان می

خواهانه و مبتنی بر  دوش داشته است، اما این امر نبایستی موجب گردد که به خاطر عملی نیک

آمیزد  شخصی متحمل ضرر و زیان گردد و در اینجا تکلیف قانونی و اخالقی در هم میاحسان، 

دنبال دارد. و عالوه بر این ما مقامات عمومی را مسئول جبران  و هر کدام نتایج خاص خود را به

دوستانة این فرد از  دانیم، بلکه فردی که در اثر عمل خیرخواهانه و نوع خسارات این فرد نمی

ت یافته یا خطرات جانی وارده بر او تخفیف یافته است و به نوعی از عمل مدیر منتفع مرگ نجا

کند که ضرر و زیان وارده بر این شخص،  لذا عدالت اقتضاء می ؛دانیم گردیده است را مسئول می

 به نوعی جبران گردد.
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و این امر منافاتی باشد  قانون مجازات، برای تنبیه و مجازات ممتنعین از انجام وظایف قانونی می

با پاداش نیک دادن و احسان را با احسانی متقابل، پاسخ دادن، ندارد. لذا در اینجا مطابق قواعد 

های مربوطه  کننده را جبران، و هزینه توان ضرر و زیان وارده بر شخص کمک ادارة مال غیر می

 را از منتفع بازپس گرفت.

ی غیر، باید دانست که این دخالت دارای بر فرض پذیرش امکان دخالت در امور غیرمال

 باشد. های بسیار می محدودیت

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص »دارد:  قانون اساسی ایران اشعار می 22اصل 

 «که قانون تجویز کند. از تعرض مصون است، مگر در مواردی

سازد، ولی در مورد  میچه این اصل تجاوز و تعرض به حریم خصوصی افراد را ممنوع اگر

 باشد. های غیرضروری و کنجکاوانة دیگران نیز قابل استناد می دخالت

ای از امور چنان به شرافت،  پاره (24)باید مرز مداخله در امور غیرمالی دیگران را تعیین نمود.

تواند در حریم آن نفوذ کند و  کس نمی وجدان و روابط خصوصی خانوادگی ارتباط دارد که هیچ

مباشرت شخص در آن شرط است. داشتن حریم خصوصی سالم و ایمن برای زندگی، از حقوق 

اساسی افراد است. محیطی که فرد در آن از آزادی نسبی برخوردار باشد و مطابق عالیق و 

سالیق خود، آن را سامان بخشد، تا آنچه که به شخصیت انسانی و زندگی خصوصی او مربوط 

 های دولت و سایر افراد جامعه، مصون و محفوظ بماند. تشود، از تعرض و دخال می

های پنهان و ناگفتة زندگی مربوط  این محدوده که به شرف و آبرو و روابط خانوادگی و جنبه

تواند در مورد اعمالی که منوط به دخالت  باشد و ادارة مال غیر نمی است، مختص خود فرد می

و در واقع انجام اعمالی که مربوط  (25)ناد قرار گیرد.باشد، مورد است یا ارزیابی شخصی مالک می

باشد، با استناد به ادارة مال غیر  به خود شخص و قائم به او بوده و مباشرت وی در آنها شرط می

امکان ندارد و دخالت فرد دیگری در انجام این امور با شرافت انسانی، استقالل فردی و حیثیت 

 کند. را نقض می ذاتی انسان منافات داشته و آنها

تواند در این راه کمک  کند. یکی از معیارهایی که می مرز این امور را اخالق و عرف تعیین می

پذیر نباشد، انجام دادن آن  پذیری است. بدین معنا که هر عملی که نیابت نماید، معیار نیابت

یف همسری دیگری را تواند وظا کس نمی باشد. برای مثال هیچ عنوان ادارة مال غیر میسر نمی به

 دار شود و اقدام خود را مباح شمرد. عهده

تواند مورد قبول واقع شود. چرا که مواردی وجود دارند که  طور مطلق نمی ولی این معیار نیز به

توان قائل به جواز انجام آنها از سوی مدیر  پذیر هستند( ولی نمی باشند )نیابت قابل وکالت می

در طالق از سوی شوهر و رجوع به فدیه از سوی زن به وکالت میسر  که اعالم رجوع بود. چنان
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تواند به جای همسر در این باره تصمیم بگیرد. وصیت را نیز باید از  کس نمی است، ولی هیچ

 (23)گونه شمرد. همین

معیار دیگری که برای تمیز جواز یا عدم جواز دخالت مدیر در امور غیرمالی مالک پیشنهاد شده 

تواند  ن است که اقدام مدیر مالزمه با اقدام به ضرر دیگری نداشته باشد. یعنی مدیر نمیاست، ای

با استناد به ادارة دارایی یک نفر، به دیگری ضرر وارد نماید که به نظر طرفداران این نظریه، 

 (27)باشند. گونه اعمال می اقامة دعوی، اخذ به شفعه و اعمال خیار از سوی مدیر، از مصادیق این

 

 : تصرفات حقوقی مبحث دوم

ق.م، گاهی اوقات ممکن است مستلزم انجام تصرفات حقوقی  303ادارة مال غیر مندرج در مادة 

عقد یا ایقاع( نسبت  نیز باشد. تصرف حقوقی عبارت است از اقدام به یک عمل حقوقی )اعم از

ایست که جهت حصول به  و یا به عبارت دیگر عمل حقوقی، اعالم اراده (28)به مال معین؛

کند. اعمال حقوقی که مدیر برای  ای خاص ابراز، و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می نتیجه

 شود. دهد، در انعقاد یک عقد )به عنوان طرف ایجاب یا قبول( یا ایقاع متبلور می مالک انجام می

مدیر در راستای منافع و مصالح مالک در جهت حفظ و نگهداری و بهبود و اعمال حقوقی که 

دهد، همانند معامالت فضولی بدون اذن مالک بوده و طبیعتاً  برداری از مال او انجام می بهره

اراده و قصد مالک هیچ نقشی در آن نداشته است. با این تمایز و تفاوت اساسی که در معامالت 

امله صحیح تلقی شود و آثار قانونی بر آن بار گردد، الزم است که توسط فضولی، برای اینکه مع

دوستانه و  که در ادارة مال غیر، به دلیل قصد و نیت نوع مقام او تنفیذ شود. درحالی مالک یا قائم

نماید، اعمال او  گذار به مدیر اعطاء می کننده و به خاطر اختیاری که قانون مبتنی بر احسان اداره

باشد و نیازمند تأیید یا تنفیذ مالک  مالک خود به خود نافذ و واجد اثر قانونی میدر حق 

به دو  (29)دهد، همانند معامالت فضولی، به هر حال اعمال حقوقی که مدیر انجام می باشد. نمی

 (30)شود. شکل انجام می

نماید که در این مورد، در  مدیر به نام و به حساب مالک نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می – 1

که قرارداد منعقدشده واجد شرایط الزم برای تحقق ادارة مال غیر باشد، بدون نیاز به  صورتی

شود. مثل اینکه  گیر وی می تأیید و تصویب مالک، برای او واقع شده و آثار و نتایج آن گریبان

باشد، به نام مالک اجاره دهد. منتهی در عقودی  خانة خالی مالک را که آمادة اجاره دادن می

این چنین که طبیعت و ماهیت آنها مستلزم استمرار و دوام عمل حقوقی بوده و آثار و نتایج آن 

یابد، مدیر بایستی به نحوی قرارداد را منعقد کند که در  در طول زمان ایجاد و استقرار می
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ورت حضور یا امکان مالک برای دخالت و حفظ و ادارة اموال خویش، حقوق وی ضایع ص

نگردیده و مجبور نباشد برای مدتی طوالنی قراردادی ناخواسته و تحمیلی را تحمل کند و در 

 انعقاد قرارداد و از نظر زمانی مدیر بایستی به حداقل اکتفا نماید.

باشد که  ، ضرورت اداره از جمله، دربردارندة این معنا میگونه که قبالً نیز اشاره شد زیرا همان

مدیر فقط تا جایی در اموال دیگری دخالت کرده و اموال وی را اداره کند که ضرورت داشته 

 باشد و فراتر از حد ضرورت و نیاز، دخالت جایز نیست.

د که در این مورد نمای مدیر به نام خود نسبت به انعقاد قرارداد در اموال مالک اقدام می – 2

چون قرارداد به نام مدیر منعقد گردیده و مدیر شخصاً متعهد و مسئول انجام تعهدات ناشی از 

توان مالک را مستقیماً مسئول اجرای تعهدات آن  باشد. بنابراین نمی آن و اجرای مفاد آنها می

حماتی است که ها و خسارات و ز دانست و لذا در چنین صورتی مالک متعهد به جبران هزینه

 مدیر در اجرای تعهدات ناشی از چنین قراردادی متحمل گردیده است. 

دانیم یکی از شرایط مهم ادارة مال غیر  ای که بایستی بدان توجه داشت این است که می نکته

ضرورت و فوریت اداره است و این معنا عموماً در مورد اعمال مادی که برای حفظ و نگهداری 

شود، مصداق دارد و مواردی که انعقاد قرارداد برای حفظ و ادارة اموال  ام میاموال مالک انج

تر است، که از همین قلّت بایستی نتیجه گرفت که در مورد  دیگری ضرورت داشته باشد کم

گیری بیشتری، حصول شرایط تحقق ادارة مال غیر، ارزیابی و  اعمال حقوقی باید با دقت وسخت

 تر دارای وصف ضرورت باشند. گونه اعمال کم ا که شاید اینقواعد آن اجرا گردد. چر

به هر حال با توجه به آنچه گفته شد، انجام اعمال حقوقی و انعقاد قراردادهایی در جهت ادارة 

 مال غیر، در حدی که برای حفظ مال غیر الزم باشد، نسبت به مدیر جایز و بالاشکال است.

ی اداری و محدود به حفظ و نگهداری مال غیر و گاهی نظر به اینکه تصرفات حقوقی مدیر گاه

باشد؛ در ادامه در دو گفتار به ترتیب تصرفات  ناقل یا مالکانه و مستلزم انتقال مال غیر می

 نماییم. حقوقی اداری و تصرفات حقوقی ناقل یا مالکانه را تشریح می

 

 : تصرفات حقوقی اداری گفتار اول

ال غیر همواره محدود به تصرفات مادی نبوده و گاهی ممکن طور که گفته شد ادارة م همان

است مستلزم برخی تصرفات حقوقی نیز باشد. گاهی این تصرفات حقوقی اداری و محدود به 

باشد مانند استخدام افرادی برای تعمیر خانة مالک، یا بیمه کردن  حفظ و نگهداری مال غیر می

قانون مدنی برداشت  303ه به طور مسلم از مادة اموال مالک یا ودیعه نهادن اموال او. آنچ
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تواند به ادارة اموال مالک مبادرت  شود این است که در صورت حصول شرایط الزم، مدیر می می

 و نسبت به حفظ و نگهداری اموال او اقدام و از ضایع شدن آنها جلوگیری نماید.

انعقاد قرارداد نماید. مثل اینکه مدیر در ایجاد رابطة حقوقی ممکن است به نام خود اقدام به 

ای بر اثر سیل یا زلزله آسیب دیده و در معرض فرو ریختن باشد و مالک آن نیز غایب باشد  خانه

و همسایة مالک به نام خود نسبت به انعقاد قرارداد با بنّا و معمار اقدام نماید تا آنها خانة 

در برابر اشخاص ثالث برای انجام   صاًدیده را تعمیر نمایند که در این صورت مدیر شخ آسیب

باشد و اشخاص ثالث هیچ رابطة مستقیمی با  تعهدات ناشی از آن قرارداد، مسئول و متعهد می

مالک اموال ندارند. تعهدات ناشی از قرارداد مذکور، تابع قواعد عمومی است که بر اعمال حقوقی 

باشند. برای مثال پرداخت دستمزد  ن میباشد و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آ حاکم می

معمار و بنّا بر عهدة خود اوست و باید به تمام تعهدهای ناشی از قراداد عمل کند. رابطة او با 

تواند اجرای  همسایة غایب هرچه باشد در نفوذ پیمان با معمار اثر ندارد. به همین جهت نمی

دن اجاره از طرف دادگاه سازد. از طرف پیمان را موکول به تنفیذ مالک یا شناسایی مفید بو

دیگر ممکن است مدیر به نام مالک نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. در این صورت این 

نماید، در حق مالک مؤثر و نافذ  قراداد، همانند قراردادی که نمایندة قانونی شخص منعقد می

 باشد. یبوده و او ملتزم و متعهد به اجرای تعهدات ناشی از آن م

که شرایط ادارة مال غیر جمع باشد، مدیر در قبال تعهدات ناشی از این  بدین ترتیب در صورتی

قرارداد مسئولیتی ندارد و اشخاص ثالث مستقیماً با مالک طرف قرارداد بوده و اجرای مفاد آن را 

 خواهند. از او می

 باشد: صورت متعهد و مسئول میالبته باید توجه داشت که حتی در این مورد نیز مدیر در دو 

 (31)اول اینکه: در اعمال اداره مرتکب تقصیر شده باشد.

 (32)دوم اینکه: گرفتن اجازة مالک یا اجرای مفاد پیمان از سوی مالک را تضمین کند.
 

 : تصرفات حقوقی ناقل یا مالکانه گفتار دوم

باشد. این تصرفات حقوقی را  برخی اوقات ادارة مال غیر مستلزم انجام تصرفات حقوقی نیز می

توان به چند دسته تقسیم کرد. گاهی این تصرفات حقوقی، اداری و محدود به حفظ،  می

باشد مانند استخدام افرادی برای تعمیر خانة  برداری از مال غیر می نگهداری، بهبود و بهره

ای از اموال، از مالکیت  نیز ممکن است تصرفات حقوقی موجب خارج شدن پارهمالک. گاهی 

شدنی. آنچه از ادارة مال غیر متبادر به ذهن  مالک شود. مانند فروش میوه و اموال ضایع
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گردد این است که مدیر نسبت به حفظ، اداره و نگهداری اموال فرد دیگری اقدام نموده و بر  می

 ی بار شده و نتایج خاصی را در پی داشته باشد.این دخالت، آثار قانون

شود این است که اعمال انتقالی )مانند خرید و فروش اموال(  ای که اینجا مطرح می ولی مسئله

توان  گیرد و می و یا به عبارت دیگر، تصرفات حقوقی ناقل یا مالکانه نیز در این محدوده جای می

 دیق ادارة مال غیر تلقی نمود یا خیر؟چنین اعمالی را نیز در زمرة موارد و مصا

توان گفت هدف از این نهاد حقوقی، تشویق افراد جامعه به ارائة  در این زمینه از یک طرف می

باشد. در این گونه  خدمت به دیگری در مواقعی که مالک، غایب، محجور یا ناتوان است، می

وال مالک مبادرت ورزیده و نسبت موارد و در صورت حصول سایر شرایط الزم، مدیر به ادارة ام

کند. اما انتقال دادن  به حفظ و نگهداری اموال او اقدام، و از ضایع شدن آنها جلوگیری می

کند و عملی که  باشد و از حد و اندازة آن تجاوز می اموال، فراتر از ضروریات یک ادارة خوب می

همچنین گفتیم که  (33)غیر تلقی شود. تواند ادارة مال از محدودة اداره فراتر رود، قاعدتاً نمی

باشد، که این ضرورت به راحتی  فوریت و ضرورت اداره، یکی از شرایط تحقق ادارة مال غیر می

  (34)که در مورد اعمال انتقال چنین نیست. باشد، درحالی در اعمال اداره قابل فهم و درک می

مال غیر باید محدود به ادارة اموال همچنین در این زمینه گفته شده است که عملیات ادارة 

باشد و منظور از ادارة اموال نیز، نگهداری و حفاظت و جلوگیری از تضییع آنهاست. بنابراین 

تواند اموال غیر را هرگاه خراب شده یا تعمیر بخواهد، ساخته و یا تعمیر نماید،  کننده می اداره

تواند از مقایسة  این نظر به تعبیری نیز می (35)تواند آنها را به اجاره واگذار کند. که می همچنان

، وکالت را در صورت 331ادارة مال غیر با وکالت منتج گردد. چرا که قانون مدنی در مادة 

توان به عنوان یک وکالت مطلق  داند و ادارة مال غیر را نیز می اطالق، منحصر به ادارة اموال می

ارة مال غیر نیز عملیات باید منحصر به ادارة اموال بنابراین در اد (33)توصیف و تشبیه نمود.

 ق.م نیز از لفظ اداره استفاده نموده است. 303گذار در مادة  باشد، مضافاً اینکه، قانون

ولی این نظر خالی از اشکال نیست چرا که از یک طرف ادارة مال غیر یک وکالت ضمنی یا 

ها و  هاد وجود دارد، ولی در بسیاری زمینههایی مابین این دو ن تقدیری نیست و گرچه مشابهت

ها و تمایزات آشکاری وجود دارد. ادارة مال  از جمله در مورد قلمرو هر یک از این دو نهاد تفاوت

تر از وکالت است و از این لحاظ قابل مقایسه با وکالت  غیر، دارای محدوده و قلمروی وسیع

قانون مدنی ذکر شده است باید  303در مادة ا در خصوص کلمة اداره که و امّ (37)؛باشد نمی

هیچ چیزی را در زمینة محدوده و قلمرو ادارة مال غیر و  303گفت که ذکر این کلمه در مادة 

رساند که مدیر بایستی فقط به اعمال اداره  کند و چنین چیزی را نمی اختیارات مدیر ثابت نمی

انون مدنی کلمة ادارة اموال ذکر گردیده مبادرت ورزد. چنانچه در موارد دیگری نیز که در ق
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کند که فقط بایستی اعمال اداره انجام پذیرد و انجام دادن اعمال  است، این معنا را افاده نمی

 1191  ـ1188  ـ1187 ـ 1184که در مورد ولی قهری و وصی در مواد  انتقال ممنوع است. چنان

هیچ شکی وجود ندارد که ولی قهری یا وصی که  قانون مدنی ذکر ادارة اموال رفته است، درحالی

 علیه را فروخته یا به طریق دیگری انتقال دهند. توانند اموال مولی می

کند،  توان گفت آنچه مالکی دلسوز و محتاط برای حفظ و ادارة دارایی خود می از طرف دیگر می

ای از اموال او مالزمه  هدر زمرة اعمال اداری است، هرچند که با نقل و انتقال و از بین بردن پار

نماید که نسبت  چرا که در برخی موارد اداره، حفظ و نگهداری اموال اقتضا می (38)؛داشته باشد

 به فروش تمام یا قسمتی از آن اقدام شود.

مثالً اگر مالک مقداری مواد غذایی را انبار نموده باشد و خود بدون تعیین تکلیف یا سپردن آنها 

مسافرت برود و این مواد غذایی در معرض فساد و تباهی بوده و تا بازگشت به شخص دیگری به 

مالک همه یا بعضی از آنها از بین برود در این صورت اگر مدیر نسبت به فروش چنین اموالی 

 باشد. اقدام نماید، عمل او صحیح و قانونی بوده و مشمول قواعد ادارة مال غیر می

و انتقال اموال و دارایی مالک توسط مدیر، باید به طور البته بایستی توجه داشت که نقل 

استثنایی مجاز شمرده شود و باید در ارزیابی و تعیین و جمع شرایط الزم برای تحقق آن، 

گیری بیشتری کرد و در جایی آن را مجاز و صحیح دانست که ضرورت و فوریت امر قطعاً  سخت

یة قضایی فرانسه نیز به همین راه رفته است. رو (39)چنین نقل و انتقالی را اقتضاء نماید.

اند که اعمالی که از ادارة اموال تجاوز  های این کشور به آسانی و بیش از پیش پذیرفته دادگاه

 توانند ادارة مال غیر را تشکیل دهند.  روند، می کرده و فراتر می

در جریان اداره قابل توجیه  بدین ترتیب نه تنها در مورد اموال و مواد نابودشدنی که انتقال آنها

قیمت به خاطر  باشد، بلکه انعقاد یک قرارداد اجاره، فروش اسباب و اثاثیه و حتی اثاثیة گران می

و در تمام این  (40)؛تواند ادارة مال غیر تلقی شده و موجه و مشروع باشد تر می یک مصلحت مهم

پذیر عرف باید دید که در  سبی و انعطافباشد و با توجه به داوری ن موارد، معیار، داوری عرف می

نموده یا  هر مورد خاص، آیا نقل و انتقال اموال ضرورت داشته و ادارة اموال اقتضای آن را می

 خیر.

رود چرا که عرف نیز در داوری  ای از معیار شخصی و نوعی به کار می بنابراین در ارزیابی، آمیزه

 .گیرد خود، یک انسان متعارف را در نظر می

طور که گفته شد تصرفات حقوقی ناقل یا مالکانه، چنانچه برای ادارة مال غیر الزم باشند،  همان

تواند، بلکه بر او الزم است که مثالً اموال  جایز و بالاشکال خواهد بود؛ و در این موارد مدیر می
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مانع از تلف  شدنی مالک غایب یا محجور و امثال آنها را به فروش برساند و به این وسیله ضایع

 آنها شود.

شود این است که اگر عدم انجام معامله، سبب  مسئلة دیگری که پیرو بحث قبلی مطرح می

تضییع اموال نباشد، ولی انتقال اموال مزبور برای مالک مفید فایده باشد، آیا انتقال آنها جایز 

 است یا خیر؟

سرمایة راکد باقیمانده است به فروش نشدنی را که به صورت  ای از اموال ضایع مانند آنکه پاره

برساند و قیمت آن را برای به جریان انداختن سرمایه، داخل در معامالتی بکند که از این راه، 

سودی عاید صاحب مال گردد. یا اینکه حاصل فروش را به بانک بسپارد تا بانک طبق ضوابط 

 مربوطه سود آن را پرداخت کند.

ة خود مالک هم صورت گیرد و شاید به تعبیری بتوان گفت که این اقدام ممکن است به وسیل

تواند شامل این مورد نیز بشود. ولی با توجه به مخالف قاعده  ادارة مال غیر، به طور مطلق می

رسد که اطالق مزبور ضعیف باشد و نتواند به صورت موسع مورد  بودن این ماده، به نظر می

اردی شود که انجام عمل حقوقی برای حفظ مال موجود، تفسیر قرار گیرد. پس باید حمل بر مو

توان گفت که مدیر بتواند هر نوع عملی را که مالک در صورت  ضرورت دارد. بدین جهت نمی

داده، به عمل آورد. مثالً اگر زمینی از شخص غایب یا  حضور و یا داشتن اهلیت معموالً انجام می

، زمین  ر صورت حضور مالک یا سرپرست او عادتاًمحجور معطل باقی مانده است، به طوری که د

توان استنباط کرد که  رفت، از این وضعیت نمی مزبور زیر ساختمان یا مستحدثات مفید می

ق.م مورد  303مدیر هم بتواند زمین غایب یا محجور را تحت عنوان اداره و به استناد مادة 

 ز مالک دریافت کند. استفاده و احداث ساختمان قرار داده و هزینة آن را ا

 

 : ادارة دیون و مطالبات غیر مبحث سوم

آید. ولی نظر به اختالف  دیون و مطالبات هر فرد جزو دارایی و از اموال اشخاص به حساب می

نظرات و موانع موجود در راه ادارة دیون و مطالبات غیر، تصمیم گرفتیم در این مبحث، به طور 

 پیرامون این موضوع بپردازیم.جداگانه به بحث و بررسی 
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 : ادارة دیون غیر گفتار اول

در حقوق فرانسه گفته شده است که اگر فردی برای دین شخص ثالثی، بدون اطالع او ضمانت 

کند، از دید قانون، ادارة مال غیر تلقی شده و اگر ضامن دین را بپردازد، حق مراجعه به مدیون 

 (41)خواهد داشت. را با اقامة دعوای ادارة مال غیر،

در فقه عامّه نیز جمعی از نویسندگان )مانند مالک و احمدبن حنبل و عبدا...بن حسن( ضمان 

اند که  کسی را که بدون اذن مدیون تعهد او را به جا آورده است تشبیه به کار حاکمی کرده

در این فرض نیز  اند که ضامن پردازد و از آن نتیجه گرفته دین مدیونی را در صورت امتناع او می

عنه، دین را به  حق رجوع به مضمون عنه را دارد. و در موردی هم که ضامن به اذن مضمون

ای از نویسندگان عامّه بین حالتی  پردازد، پاره گیرد ولی بدون آگاه ساختن او آن را می عهده می

نداشته است و  عنه، امکان گرفتن اذن از او را که ضامن به دلیل غیبت یا حبس یا حجر مضمون

 (42)اند. عنه را جایز شمرده اند و تنها در مورد نخست، رجوع به مضمون سایر موارد تفاوت گذارده

های  در شرح مصداق (43)«الفقه االسالمی القواعد فی»تاب عبدالرحمن بن رجب حنبلی در ک

فیمن »تواند مخارجی را که بدون اذن مالک دربارة مال او پرداخته بگیرد  موردی که شخص می

نویسد: کسی که واجبی را از سوی دیگری ادا کند،  می« یرجع بما انفق علی مال غیره بدون اذنه

او رجوع به مدیون را کند که  مانند اینکه دین واجب او را بدون اذن بپردازد. و از قاضی نقل می

کننده قصد رجوع به مدیون را داشته باشد و هنگام اداء  مشروط بر این کرده است که پرداخت

دین بر آن شاهد بگیرد. پس اگر نیت تبرع داشته باشد یا نیتش را مطلق بگذارد حق رجوع 

مچنین در اند که برای مدیون ادای دین امکان نداشته باشد. و ه ندارد و همچنین شرط کرده

که شخصی که بر او نفقه واجب است، از پرداخت آن  مورد نفقة اقارب و همسر نیز هنگامی

 امتناع نماید و دیگری به نیت رجوع، آن را بپردازد، حق رجوع به مدیون را دارد.

که یکی از ورثه، دین میّت را بپردازد، برای اینکه با این  همچنین گفته شده است، هنگامی

شود برسد، برای آنچه پرداخته است به ترکه  حقش که با تقسیم ترکه حاصل میپرداخت به 

و آنچه داللت  (44)؛کند و این واجبی است که بدون اذن، از دیگری ادا نموده است رجوع می

کند، حق رجوع دارد، کالم خداوند  کند بر اینکه کسی که دین واجبی را از دیگری ادا می می

، و کسی که با ادای دین «هل جزاء االحسان اال االحسان»فرماید:  یتبارک و تعالی است که م

های او اقدام نموده، الزم است که نسبت به وی  نسبت به آزاد نمودن او و رها کردن وثیقه

احسان شود و احسان نیز به این است که از او جبران ضرر شود و بتواند چیزی را که به عنوان 

 (45)از مدیون بازپس بگیرد. ادای دین دیگری پرداخته است،
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بدون بحث تفصیلی  (43)حقوق فرانسه برخی از نویسندگان، طور که قبالً نیز گفته شد، در همان

 اند. ها و مصادیق ادارة مال غیر آورده در این زمینه، پرداخت دین دیگری را در زمرة مثال

شود که  جا ناشی می اینولی در حقوق ما مسئله قدری مشکل و پیچیده است. این پیچیدگی از 

پردازد.  به تأسیس یک قاعدة کلی در باب پرداخت دین دیگری می 237قانون مدنی در مادة 

ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون »دارد:  این ماده اشعار می

د حق مراجعه به او کند اگر با اذن باش اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می

 «دارد و الّا حق رجوع ندارد.

توان گفت: چون طبعاً مدیر از طرف مالک اذن ندارد )زیرا در  لذا در مورد ادارة مال غیر نیز می

یابد( پس، بایستی گفت که برای دریافت آنچه که در  غیر این صورت ادارة مال غیر تحقق نمی

 وع به وی ندارد.مقام ایفای دین مالک پرداخته است، حق رج

رسد نیست. در این زمینه نظرات  البته مسئله به این سادگی که در بادی امر به ذهن می

 گوناگونی از طرف نویسندگان حقوقی ابراز گردیده است.

ق.م، تصریح  303برخی از نویسندگان حقوق مدنی ما ضمن انتقاد از نحوة نگارش مادة 

سی این است که ذهن خواننده از لغت )اموال( به اشیاء نقص این ماده در زبان فار»اند:  کرده

گذار فرانسه، دارایی محجور یا غایب  ن شود و حال آنکه مقصود قانو موجود در خارج، منصرف می

و غیره بوده است؛ خواه مال موجود در خارج باشد، یا مطالبات و اموال معنوی او. بنابراین، 

ر گسترده است به طوری که پرداخت بدهی غیر )موضوع موضوع بحث در ادارة دارایی غیر، بسیا

ق.م( نیز ممکن است، عنوان ادارة دارایی غیر را داشته باشد. یعنی در صورتی که  237مادة 

کننده که ثالث است، ذینفع در پرداخت نباشد، این پرداخت، عنوان ادارة دارایی غیر را  پرداخت

ادارة دارایی غیر و مفهوم پرداخت ثالث، رابطة عموم و اند که بین مفهوم  و بعد ذکر کرده«. دارد

اگر »اند:  و در دیگر آثار خود از این اطالق در گذشته و گفته (47)؛وجه برقرار است خصوص من

مشمول مالک  ندادن بدهی مالک موجب تعلق خسارت تأخیر اداء یا فروش وثیقة مدیون گردد،

ق.م که بایستی آن را منصرف از این فرض  237ق.م است، نه مشمول اطالق مادة  303مادة 

 (48)«دانست.

ای کار کرده است که حالت تباین  ق.م ظاهراً به گونه 303و  237گذار ما در نگارش مادة  قانون

بین این دو ماده برقرار کرده است و این خطا است. مؤلفان حقوق فرانسه و امثال آنان،  مطلق،

مالیات سند را از جانب ارباب رجوع دفترخانه بپردازد، این گویند که اگر سردفتری  صریحاً می

 (49)کار او، عنوان ادارة دارایی غیر را دارد.

رسد این است که بایستی در صدد جمع بین این دو ماده برآمد، به  به هر حال آنچه به نظر می
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 رداند.ای که هر یک در جای خود اجرا گردیده و مفاد مادة دیگر را نیز بیهوده نگ گونه

آید،  که از مفاد و موقع آن برمی همچنان 237اند که مادة  پیشنهاد کرده (50)برخی از اساتید

ق.م در مورد ادارة مال غیر،  303قاعدة عمومی پرداخت دین دیگری تلقی شود، ولی حکم مادة 

 شود. بدین ترتیب هر گاه شرایط استثناء بر قاعدة عام است و در برابر آن خاص محسوب می

گذار مالک را ملزم به  گونه اداره جمع باشد، مدیر، در حکم نمایندة مالک است و قانون ویژة این

کند و دلیلی که این استثناء و حکم خاص را توجیه و جدایی ادارة  های اداره می پرداخت هزینه

لذا در سازد، دو عامل حسن نیت مدیر و ضرورت اداره است.  مال غیر از سایر موارد را تبیین می

کننده  هر موردی که دین دیگری به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخت شود، پرداخت

 ق.م به مدیون رجوع کند. 303تواند به عنوان ادارة دارایی غیر و بر مبنای مادة  می

باشد. زیرا  کنندة چنین حکمی می این نظر را بایستی پذیرفت. چرا که عدالت و انصاف نیز توجیه

دالیل  فردی به دلیل ضرورت خاص )مثالً جلوگیری از فروش اموال مدیون یا به وقتی که

نماید، در اینجا نبایستی عمل وی را  حیثیتی و انسانی(، نسبت به ادای دین دیگری اقدام می

ق.م قرارداد و او را از حق  237نتیجه دانسته و آن را مشمول اطالق مادة  فاقد اثر، بیهوده و بی

 ون محروم کرد.رجوع به مدی

رغم  بر اساس آنچه گفته شد، پرداخت دین دیگری توسط ثالث و امکان رجوع او به مدیون )علی

عدم اخذ اذن از مدیون( توسط نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، فقهاء عامّه و برخی از 

نویسندگان حقوق مدنی ایران مجاز شمرده شده است در اینجا جالب است به نظری که از فقه 

 ( نقل شده است توجه کنیم:32الفضل )ص مامیه، به صورت سؤال و جواب از کتاب مقامعا

نفقه گذاشت و به سفر رفت. برادر  بی سؤال: کسی زوجة خود را به مدت هفت سال با دو طفل،»

 کند. زوجه، نفقة آنان را داد، حال که از سفر آمده است، برادر زن، ادعای نفقة خود را می

تواند نمود و همچنین برادرش نفقة اطفال را، به  جواب: زوجه ادعای نفقة ایام ماضیه را می

شرطی که پدر در ایام ماضیه قادر بر انفاق بوده و اطفال از خود چیزی نداشته باشند و منفق، 

مقصود از قرض، عقد قرض نیست. بلکه مقصود این «. به نیت قرض و رجوع به پدر، داده باشد...

ت که به عهده و حساب پدر اطفال، داده باشد. به هر حال این سؤال و جواب داللت دارد که اس

گاه از وی بگیرد، هرچند که از او اذن و اجازه  تواند بدون اذن، بدهی او را بدهد و آن ثالث می

سان فرق نهاد که، اگر از ندادن  نداشته باشد. بدین ترتیب در مورد پرداخت ثالث باید بدین

دهی متعهد، ضرری متوجه او نشود، دادن بدهی او به وسیلة ثالث، تبرع است و موجب حق ب

شود. اگر ندادن بدهی او توسط ثالث موجب شود زیان مالی به  مراجعة ثالث به متعهد نمی
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النفقه و یا به جان حیوان تحت حفاظت او وارد گردد، پرداخت  متعهد و یا به اشخاص واجب

 (51).دهد مراجعه به متعهد را می شخص ثالث به وی حق

ق.م وجود ندارد. مادة  303و  237شود که تعارضی بین مادة  با توجه به مراتب فوق روشن می»

نماید، اما با عنایت  بدون توجه به ادارة مال غیر تنها به مسئلة پرداخت دین غیر اشاره می 237

 237مشمول مادة  ادارة مال غیر گردد که پرداخت دین به عنوان ق.م مشخص می 303به مادة 

 (52)«باشد ق.م نمی

جا هر آنچه گفته شد در خصوص پرداخت دیون غیر توسط مدیر بود. در ادامة بحث به  تا این

 پردازیم. ادارة مطالبات مالک یا اخذ مطالبات مالک توسط مدیر می

 

 : ادارة مطالبات غیر گفتار دوم

تواند برای ادارة مال غیر به بانک حافظ  مدیر می شود این است که آیا سؤالی که مطرح می

 حساب سپردة غایب یا محجور مراجعه کرده و وجوهی بابت ادارة اموال او از بانک وصول کند؟

تواند  رسد که بانک نگاهدارنده حساب نمی باشد. به نظر می ای است که خالی از ابهام نمی مسئله

کننده مال غیر اموالی را به او تسلیم کند. و در  ادارهکننده به عنوان  به استناد معرفی مراجعه

 نماید. این مورد دخالت حاکم الزم و ضروری می

تواند به بدهکار شخص غایب یا محجور مراجعه کرده و مطالبات شخص غایب  مثالً آیا مدیر می

ی کند؟ و یا محجور را از او درخواست کند؟ یا در صورت امتناع او از پرداخت، علیه او طرح دعو

دادگاه با احراز اصل رابطه با توجه به دالیل کافی، بدهکار را محکوم کند و مطالبات شخص 

غایب و محجور را به شخص مدیر بپردازد؟ از یک طرف عنوان ادارة مال غیر، مفهومی است که 

لحاظ  گیرد، و از طرف دیگر، تجویز این گونه اقدامات، با بسیاری از مصادیق مذکور را در بر می

 نماید. مخالف قاعده بودن این حکم، بعید می

ها،  رسد در صورت مراجعة به بانک با مالحظه مقررات مذکور و سایر مقررات موجود به نظر می

تواند به  هیچ بانکی بدون داشتن وکالت یا یک سمت نمایندگی مذکور در قانون مدنی، نمی

ب یا محجور را در اختیار او قرار دهد. صرف معرفی شخصی به عنوان مدیر، موجودی حساب غای

تواند به صرف  در مورد رجوع مدیر به بدهکار نیز وضع به همین منوال است. بدهکار نیز نمی

معرفی شخصی به عنوان مدیر، بدهی خود به شخص غایب یا محجور را در اختیار مدیر 

 کننده قرار دهد. مراجعه

به دادگاه و معرفی کردن شخص خود به عنوان مدیر  تواند با مراجعه در این صورت آیا مدیر می

اموال غیر، از دادگاه مجوز دریافت موجودی غایب یا محجور را دریافت نماید؟ آیا دادگاه چنین 
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 رأیی خواهد داد؟

رسد که چنین  گونه سابقة قضایی در این گونه امور به نظر ما نرسیده است. ولی به نظر می هیچ

رسد که موارد اداره محدود به  رای مدیر وجود نداشته باشد. و به نظر میاختیاری با این وسعت ب

اموری است که شخص مدیر با تکیه بر اموال خود، آن را انجام دهد و اموری که مستلزم 

ق.م  303تصرفات بارز در اموال موجود غیر باشد، نتواند انجام دهد. همچنان که در عبارت مادة 

جتماع شرایط مذکور در آن ماده، شخص مدیر مستحق دریافت نیز تصریح گردیده که با ا

تواند بانک  مخارج خود که برای ادارة مال غیر صرف کرده است خواهد بود. طبعاً دادگاه نیز نمی

یا بدهکار را محکوم به تادیه مبالغ مذکور کند. زیرا عالوه بر آنچه قبالً گفته شد، یعنی مخالف 

نون مدنی و لزوم انحصار آن به موارد مسلم و یقینی، مقررات قا 303قاعده بودن حکم مادة 

 271سازد. مثالً مادة  را از این جهات منتفی می 303دیگری نیز وجود دارد که اطالق مادة 

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او »ق.م  271قانون مدنی و به بعد. مطابق مادة 

رسد عنوان  که به نظر می«. که قانوناً حق قبض را دارد وکالت دارد تأدیه گردد، یا به کسی

شامل اشخاصی است که به عنوان ولی یا قیم یا وصی برای « کسی که قانوناً حق قبض را دارد»

شوند، و این عنوان قابل انطباق بر هر شخصی که بخواهد صرفاً  تصدی امور مالی غیر معرفی می

که سمت قیمومت، والیت یا وصایت  اهد بود. چنانبه عنوان مدیر، دین را قبض نماید، نخو

نامه و نظایر آن است که  نامه یا وصیت همواره دارای پشتوانه و دلیل قابل قبول قانونی، مثل قیّم

این دالیل، تا حدود زیادی، رابطه بین شخص مدیر و اموال دیگری و یا شخص محجور یا 

ق.م، چنین وضعیتی  303ر مشمول مادة که در مورد مدی کند، درحالی متوفی را تنظیم می

ق.م را نیز نوعی  303توان شخص مدیر مذکور در مادة  وجود ندارد. هر چند که به تعبیری می

ق.م و  303ای که صرفاً در موارد ضرورت به حکم ماده  نمایندة قانونی معرفی کرد. نماینده

که  پردازد. درحالی وال دیگران میگونه اجازه و یا انتصاب قبلی به دخل و تصرف در ام بدون هیچ

شود )مادة  سایر نمایندگان قانونی نظیر امینی که برای اداره اموال غایب مفقوداالثر تعیین می

گردد  ق.م( یا قیمی که برای سرپرستی محجور و اداره اموال او به وسیله دادگاه معین می 1012

صاب به سمت امین یا قیم اقدام به اداره ق.م( با اجازه محکمه و پس از تعیین و انت 1218)ماده 

 نمایند. اموال غایب یا مولی علیه خود می

توان گفت  ها می ق.م یا مقررات خاص مربوط به بانک 271بنابراین به استناد مقرراتی نظیر مادة 

قانون مدنی، نسبت به این مصادیق، خالی از اطالق است یا به عبارت دیگر، این  303که مادة 

رسد که هیچ شخصی، یا بانکی بتوانند اموال  شوند و بدین جهت به نظر نمی ید مینصوص مق
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کند،  غیر را که نزد ایشان است به شخصی که صرفاً خود را مدیر غایب یا محجور معرفی می

ای مطرح گردد،  تسلیم نمایند. بنابراین درهر مورد که در اختیارات و وظایف شخص مدیر مسئله

یربط دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ آنها، حکم قانونی استنباط الزم است مقررات ذ

طور که ذکر شد، باید اصل بر عدم وجود اختیار قرار داده شود.  شود، و در صورت تردید، همان

ق.م، بسیار مبهم و  303در هر حال باید اذعان داشت که دایرة اختیارات مدیر در مادة 

 بهام تا حدی به وسیلة آراء قضایی محاکم فرانسه برطرف شده است.ناپیداست. البته این ا

مسئله دیگری که طرح آن الزم است این است که در صورتی که در مراجعه مدیر به بانک یا 

اشخاص بدهکار، برای گرفتن موجودی حساب غایب یا محجور یا طلب آنان برای ادارة 

ه نباشند، یا دادگاه ایشان را ملزم به پرداخت وجه اموالشان، بانک یا بدهکار ملزم به پرداخت وج

نکند، ولی با این حال بدهکاری، با مراجعه شخص مدیر و مطالبة طلب غایب یا محجور، مبلغی 

وسیله ایفاء تعهد محقق شده  برای ادارة مال غیر از حساب این شخص به مدیر بپردازد، آیا بدین

 است یا خیر؟

دین باید به شخص داین »دارد:  قانون مدنی که مقرر می 272و  271با مالحظة مقررات مواد 

و « یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد

توان  ، آیا می«تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادة فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود»

را شامل مدیر اموال غیر، یعنی مشمول حکم مادة « اردکسی که قانوناً حق قبض را د»عبارت 

ق.م دانست و آیا اگر بدهکار مبلغ درخواستی را به مدیر بپردازدو مدیر آن را صرف حفظ و  303

 ادارة مال بستانکار )غایب یا محجور( نکند، آیا مدیون ضامن است یا خیر؟

شود  ر این موارد، ایفاء تعهد واقع نمیرسد که د با توجه به مقررات قانون مدنی ایران به نظر می

ق.م  303شامل مدیر موضوع مادة « کسی که قانوناً حق قبض را دارد»و بعید است که عبارت 

باشد. زیرا همان طور که گفته شد، این عبارت ظاهراً منصرف به اشخاصی نظیر ولی یا قیم 

در اختیار مدیر قرار دهد، در باشد. به این جهت اگر بدهکار مبلغی بابت حساب بدهی خود،  می

هر حال ضامن است و باید دین خود را کالً به داین یا اشخاص مذکور در این مواد تسلیم کند، 

هرچند در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه  ؛مگر اینکه خود غایب بعداً این پرداخت را قبول کند

عنوان وکیل او  یا مصر و سوریه که به موجب مقررات خود مدیر را جانشین و نایب مالک یا به

کنند، شاید بتوان گفت چنانچه بدهکار مبلغ درخواستی را به مدیر بپردازد و مدیر  قلمداد می

 نماید، ایفای تعهد به عمل آمده باشد.آن را صرف حفظ و اداره مال بستانکار )غایب یا محجور( 

با عنایت به آنچه در خصوص ادارة دیون و مطالبات مالک توسط مدیر گفته شد باید اذعان نمود 

دانند، با دقت در  که برخالف نظر برخی از نویسندگان که مال را منحصر به اموال خارجی می
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ال مورد نظر بوده است و واژة مال یابیم که معنای گستردة م مواد گوناگون قانون مدنی درمی

به عنوان  (53)؛گیرد تمامی عناصر مختلف دارایی از جمله عناصر منفی نظیر دیون را نیز دربر می

شود مگر بعد  دارد: اموال غایب مفقوداالثر تقسیم نمی قانون مدنی که مقرر می 872مثال مادة 

« برد... زوج از تمام اموال زوجه ارث می» دارد: ق.م که مقرر می 943و مادة « از ثبوت فوت او...

توان ادعا کرد که کلمة اموال مندرج در این مواد ظهور در مال خارجی دارد و دیون و  آیا می

معامالت و »دارد:  ق.م که مقرر می 1214شود؟ یا مادة  مطالبات و اموال غیرمادی را شامل نمی

ق.م که  1217و مادة « اجازة ولی یا قیم....تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با 

ادارة اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهدة ولی یا قیم آنان »دارد:  مقرر می

ای مدعی نشده است که کلمة اموال در این مواد ظهور در مال  که تا کنون هیچ نویسنده«است...

طق باید ادارة تمام عناصر دارایی را مشمول خارجی دارد. بنابراین با توجه به این مواد و حکم من

 قواعد ادارة مال غیر بدانیم و آن را در قالب مال مادی محصور نکنیم.

ق.م باید گفت در واقع تعارضی مابین این دو ماده وجود  303و  237در مورد تعارض مادة 

یری نکنیم مجبور تواند جانشین اجازة مدیون شود. زیرا اگر چنین تفس ندارد و اجازة قانون می

ق.م را در برخورد با اطالق سایر مواد قانون مدنی کنار بگذاریم و بدین  303شویم مادة  می

ق.م  1012ترتیب هیچ مصداقی برای اعمال مادة مذکور باقی نخواهد ماند. برای مثال مادة 

و کسی هم االثر برای ادارة اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد  اگر غایب مفقود»گوید:  می

نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای ادارة اموال او یک نفر امین معین 

العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول  کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی می

مال غیر، گذار بدون توجه به شرایط تحقق ادارة  شود دراین ماده قانون که مالحظه می« شود می

معامله به مال غیر جز »دارد:  ق.م که مقرر می 247حکم انتصاب امین را بیان کرده و یا مادة 

به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر 

صحیح و نافذ  مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله

دهد نیز  اطالق این ماده، معامالتی را که مدیر مال غیر دربارة اموال دیگران انجام می«. شود می

ای که  ق.م تمسک کنیم باید گفت نفوذ معامله 247شود که اگر واقعاً به اطالق مادة  شامل می

مالک است؛ حال  دهد، متوقف به اجازة مدیر بر روی کاالی فاسدشدنی متعلق به غیر انجام می

 شود.  آنکه هیچ کس به چنین قولی ملتزم نمی
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 گیری یجهنت

قانون مدنی در بیان تأسیس حقوقی ادارة مال غیر و قلمرو  303توان گفت مادة  طور کلی می به

آن دارای ابهاماتی است که به سبب آن تکلیف بسیاری از مباحث روشن نشده است. رویه 

 ات گامی برنداشته است.قضایی هم در رفع این ابهام

شود استفاده کرد که ادارة مال غیر شامل هر نوع تصرفات  ق.م می 303از اطالق مقررات مادة 

 مادی و حقوقی است که برای حفظ مال دیگری ضرورت داشته باشد.

هرچند عنوان ادارة مال غیر القاء کنندة این پندار است که این نهاد فقط در اموال مادی و امور 

قانون مدنی فرانسه و  1375تا  1372امکان تحقق و ایجاد دارد ولی با عنایت به مفاد مواد  مالی

گذار فرانسوی برای این نهاد حقوقی برگزیده است و هدف  که قانون« ادارة امور غیر»عنوان 

گذار که تقویت همبستگی اجتماعی و تشویق مردم به یاری رساندن به یکدیگر است، باید  قانون

ین مبنا در امور غیر مالی نیز وجود دارد لذا با توجه به مبنای ماده و خصوصاً بحث امور گفت ا

 توان حکم اموال را به غیر اموال نیز سرایت داد. حسبی می

دهد محدود به انجام امور اداری صرف  اعمالی را که مدیر در جهت ادارة اموال غیر انجام می

ق.م نیز چیزی را در ارتباط با محدوده و قلمرو اداره  303 در مادة« اداره»باشد و ذکر کلمة  نمی

 نماید. چنانچه در مورد ولی قهری و وصی نیز در قانون مدنی ذکر ادارة ام مال غیر ثابت نمی

توانند اموال مولی علیه را  که شکی نیست که ولی قهری یا وصی می وال رفته است درحالی

 فروخته یا به طریق دیگری انتقال دهند.

آیند لذا باید بتوانند در  دیون و مطالبات هر فرد جزو دارایی و از اموال اشخاص به حساب می

صورت وجود شرایط مربوطه همانند سایر اموال اشخاص مورد اداره قرار گیرند. بدین صورت که 

ق.م در مورد ادارة مال غیر  303ق.م قاعدة عمومی پرداخت دین دیگری و حکم مادة  237مادة 

ثناء بر آن قاعدة عام تلقی شود. در این صورت دیگر تعارضی مابین مواد مذکور وجود است

گردد. زیرا اگر چنین تفسیری ننماییم مجبور  نداشته و اجازه قانون جانشین اجازة مدیون می

ق.م را در برخورد با اطالق سایر مواد قانون مدنی کنار بگذاریم و بدین  303شویم مادة  می

 صداقی برای اعمال مادة مذکور در زمینه ادای دین باقی نخواهد ماند. ترتیب هیچ م
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