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Abstract 
The Bailment institution originates 
from the common law system, which 
has a disagreement over its position, 
scope, rules and effects. Bailment in 
Iranian law is equivalent to a deposit, 
bail, delivery, guarantee, and trustee 
translation that is not exact. It seems 
that Iran's closest legal entity to the 
Bailment is “yade Amani”. There are 
several categories of this institution, of 
which the most important one can be, 
the classification of the Bailment on 
the basis of responsibility and the 
degree of the fate of Bailee (goods 
possessor). Enterprise transport 
operations of instances of bailment 
operations and has played a key role in 
the classification. Obviously, the 
purpose of the research is to identify 
the less-known concept of the 
bailment and, consequently, the effect 
of this institution on Iranian law and 
maritime transportation. Therefore, in 
the present study, while comparative 
study bailment in the UK and the US 
with the rights of Iran's rights and 
position of the bailment concept, in 
marine cargo as well as take a look at 
featured. 
Keywords: Bailment, Trust, Coercive 
Guarantee, Contract.  

  چکیده
هاي  با ترکیب برخی از ویژگی حقوقی بیلمنت تأسیس

را در  نظر اختالفقوق قراردادها و ضمان قهري سیلی از ح
این روي  از. رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است

بررسی این مفهوم و جایابی ، کوشش بسیاري براي شناخت
به باور . ال صورت پذیرفته است در نظام کامن تأسیساین 
بیلمنت عبارت است از تحویل ، اندان حقوقکثیري از  عده

کاال به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان 
به بیلور یا شخصی که ، کاال را پس از پایان هدف مشخص

 رسد که بیلمنت به نظر می. تحویل دهد، نماید وي تعیین می
چراکه . هایی دارد با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت

ودیعه و عاریه از ، ونقل حمل، رهن و وثیقه، عقود اجاره
هایی  لکن تفاوت. آیند مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می

غصب از مصادیق ضمان قهري در حقوق ایران اینکه  نظیر
، شود است که از مصادیق آشکاراي بیلمنت محسوب می

حقوقی از  تأسیسنیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو 
لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع  است. یکدیگر
 در گارندگانن، شده است و با عنایت به این مسئله فراهم

، د بودنصدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواه
شایان  است. اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همینچراکه 

 توصیفی ـ تحلیلیتوجه است که پژوهش حاضر به شیوه 
اي گردآوري شده  هاي آن به روش کتابخانه نگارش و داده

  .است
  . قرارداد، ضمان قهري، امانت، بیلمنت: يواژگان کلید
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  :ارجاع
آن با نهاد  یقو تطب امریکامتحده  یاالتا، انگلستان یدر نظام حقوق یلمنتب تأسیس یبررس)، 1401؛ (مهساسادات، ينبو؛ نسترن، یانارزان

 . 10شماره ، تمدن حقوقی، یراندر حقوق اامانت 
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unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 
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  مقدمه
و انگلستان  امریکاترین نهادهاي حقوقی در نظام حقوقی ایاالت متحده  یکی از قدیمی عنوان به 1بیلمنت
ان در اقصی دان حقوقال است که طیف وسیعی از  نهادهاي تاریخی نظام کامن ازبیلمنت . استشده  شناخته

گفتنی است که این نهاد  ).383 ،2008، لی( اند در ارتباط با ماهیت واقعی آن به اجماع نرسیده، نقاط جهان
را در رابطه  نظر اختالفقهري سیلی از  هاي حقوق قراردادها و ضمانات حقوقی با ترکیب برخی از ویژگی

به باور بعضی از نویسندگان  ).776، 2001، مریل و اسمیت( با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است
، 1992، هلم هولز( ی حقوق قراردادها متمایز استتاریخ از گستره بیلمنت تاریخی نهاد گستره، حقوقی

در عصري ظهور زیرا  پیش از حقوق قراردادها ایجاد شده است، ال از نظر تاریخی این نهاد در کامن ).105
 باوجوداین. بوده استشدن  هاي حقوقی قرون وسطی در حال جدا کرده که حقوق قراردادها از قالب

  .کرد میحل تکامل را طی مرا، منبع تعهد عنوان بهبیلمنت 
 در کدام دسته از دستهآنکه  بررسی این مفهوم و جایابی براي، هاي بسیاري براي شناخت تالش

ال براي شناخت بیشتر این  در کامن. نتیجه بوده است بیتقریباً ، گیرد قراردادها یا ضمان قهري قرار می
براي ، امریکاي ایاالت متحده گذار انونقمجلس . قضات تنها مقصرین تفاسیر نادرست نیستند، مفهوم
 مفهومی با نام، ها اعالم نمود که از این به بعد را حذف و به تمامی دادگاه بیلمنت مفهوم، هاي متمادي سال

                                                      
1- Bailment 
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لذا تمامی مفاهیم تحت عنوان  ).38، 2014، کین( منبع تعهد وجود نخواهد داشت عنوان به بیلمنت
  .ی هستندبررسقابل  قراردادها یا ضمان قهري

این باورند که اساساً مسائل مطروحه در خصوص روابط امانی  ان بردان حقوقبرخی از ، در سیماي جدید
 بیلمنت تحت عنوان حقوق امانت را ایجاد کرده است و بنابراین، اي از حقوق و تمام مطالب آن یک شاخه

ان بر دان حقوقاي از  عده، اما )819- 818، 2012، مایر و همکاران( گیرد تحت عنوان حقوق امانات قرار می
باید آن را نهادي جدید در مقابل ، براي مصون ماندن از ایرادات، بیلمنت این باورند که به دلیل ماهیت دوگانه

 هاي ضمان قهري و در بعضی موارد دیگر چهره در بعضی موارد ویژگیزیرا  قراردادها و ضمان قهري دانست
در ادبیات حقوقی  تبیلمن موضوع، که بیان شد طور همان. جاي داده استحقوق قراردادها را در دل خود 

ازین روي نوشتار  2.بدیع بوده و در موضوع نامبرده فراوانی پژوهش وجود نداشته استتقریباً ایران مفهومی 
  است. حاضر به دنبال شناسایی این مفهوم کمتر شناخته شده در حقوق ایران

 تبیلمن تأسیسادبیات حقوقی  - 1
متهم با حصول کردن  التزام و یا آزاد، به قید ضمانتکردن  آمده است که آزاد 3»بِیل« در تعریف واژه

گفتنی است که تحویل اموال منقول  ).702، 2009، بلک( دادگاه است اطمینان از حضور بعدي در جلسه
، معانی آن که یکی از 4»بِیلینگ«از فعل  بیلمنت کلمه. توسط شخصی دیگر نیز معنا شده است

 بیلمنت نظر دیگري نیز در ارتباط با معنی 5. اقتباس شده است، کاال و به امانت سپردن استگرفتن  تحویل
گرفتن  عهده به معناي بر 6»بِیل بوند«انگلیسی  از کلمهبیلمنت این باورند که  بر مؤلفانبعضی از . وجود دارد

  ).293، 2004، دمپستر( و تحویل کاال به وجود آمده است
حق تصرف در کاال را صرفاً حقوق کامل صاحب کاال را ایجاد نکرده و ، گیرنده براي تحویلبیلمنت 

باشد و حتی  کننده براي اشخاص ثالث ممکن است گمراه، ساختار این نهاد. براي وي به همراه دارد

                                                      
ال و مطالعـه تطبیقـی در حقـوق     در نظـام کـامن   Bailmentرایی، محمدهادي، بررسی تأسـیس  براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به: دا - 2

ال بـا تأکیـد بـر     ارزانیان، نسترن، بررسی تحلیلی نهاد بیلمنـت در نظـام حقـوقی کـامن    . 1397ایران، مجله حقوق تطبیقی، دانشگاه تهران، 
 .  1398، 1، شماره 1کانون سردفتران و دفتریاران، دوره  احکام تصرف در اموال مجازي، فصلنامه حقوق و فناوري اطالعات،

3- Bail 
4- Bailing 

 فعل بیلینگ داراي معانی دیگري همچون به قید کفیل آزاد کردن، کفیل گرفتن، حبس کردن، ضمانت کردن، انتقال و واگذاري نیز است.  - 5
6- Bail bond 
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از وضعیت ایجاد  دهگیرن مثال در این شرایط تحویل طور به. خطراتی را براي صاحب کاال به وجود بیاورد
استفاده نموده و مالکیت کاال را به خود یا اشخاص ثالثی که در جریان مالکیت کاال نیستند ءسو، شده

تحویل کاال : عبارت است ازبیلمنت ، اندان حقوقکثیري از  شایان توجه است که به نظر عده. منتقل نماید
به بیلور یا شخصی ، پس از پایان هدف مشخص به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کاال را

  ).53، 1998، بنجامین جودا( تحویل دهد، نماید که وي تعیین می
گذاري و  وثیقه، ضمانت، تحویل گرفتن، کفالت، ودیعه، در حقوق ایران به مفاهیمی همچونبیلمنت 

معناي تحویل دارایی شخصی  بهبیلمنت  به دیگر سخن واژه). 129، 1382، آقایی( گیري ترجمه شده است امانت
، پس از حصول مقصود به شخص عودت داده شوداینکه  به منظور نگهداري مبنی برصرفاً به منظور خاصی و یا 

. استها  آن استیمان و امانت در جریان داشتن قاعده، این مفاهیم اشتراك همه). 251، 1393، کاظمی( است
در  ).251، 1393، کاظمی( اند را مترادف امانت معنا کردهبیلمنت سامح به ت، ان ایراندان حقوقاي از  پارهرو ازاین

 لکن نگارندگان بر این نظر. بسیار طوالنی دارد بررسی مفهوم امانت سابقه، فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران
  .بیان خواهد شد این دو نهاد حقوقی متفاوت هستند و دالیل این ادعا نیزچراکه ، باشند نمی

شود که به موجب آن  وصفی عارض بر ید شناخته می عنوان بهامانت ، قه امامیه و حقوق ایراندر ف
، به تعبیر دیگر ).5، 1397، دارایی( تصرفاًت شخص در اموال دیگري موجب ضمان وي نخواهد بود
از شرح  گذشته ).27، 1391، امامی( اند وجود مال کسی نزد دیگري به اذن مالک یا قانون را امانت نامیده

عقود امانی نیز بر دو . شوند سیم میقامانی و غیرامانی ت عقود خود به دو دسته، در یکی از تقسیمات، و بیان
در عقود امانی غیرمضمونه با انعقاد یک ، براین عالوه. اند عقود امانی مضمونه و غیرمضمونه تقسیم شده تیره

دهقانی و ( کند مورد امانت استیال و تسلط پیدا میمتصرف به آشکار و به نحو امانی بر مال ، عقد امانی
اند نظیر عقد عاریه  اي از عقود که به عقود امانی مضمونه مرسوم در پاره، با این همه ).47، 1393، همکاران
این است که عقد امانی  ید متصرف بر مال مورد امانت همچنان مضمونه باقی است و ظاهر بر، و اجاره

، ضمان قرار دارد که مبناي فقهی آن، در مقابل امانت. رف به وجود نیاورده استتغییري در وضعیت متص
الید  یکه به حدیث عل) 103- 102، 1393، شهیدي( است)  تُؤَدیه  یالید ما اخَذَت حتّ یعلَ( حدیث نبوي

 آن ضامن، ندک تصرف يس از راه نامشروع در مال دیگرکه هرکمعروف است و مضمون آن این است 
قاعده ضمان ، افزون بر این ).251، 1393، محرمی و سیدبنایی( بازگرداند صاحبش به را آنآنکه  تا است

  .بران خسارات است و یکی از مبانی مسئولیت مدنی استید از اسباب ضمان قهري و بیانگر لزوم ج
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 بیلمنتهاي نهاد  ویژگی - 2

تحویل کاالها به هدف ، هاي فروشنده اوراق بهادار واسطه، توان به خشکشویی میبیلمنت از مصادیق 
اشاره ها  اتومبیل و وسایل در کاروانسراها و حمام کننده اجاره، انبارداري، هاي پارکینگ نگهبان، تعمیرات

از ، امریکادر سیماي جدید نظام حقوقی کشورهاي انگلستان و ایاالت متحده  ).802، 2008، لی( نمود
نام برده  بیلمنت یکی از مصادیق عنوان به، غصب که از مصادیق آشکار ید ضمانی در حقوق ایران است

این نوع از  ).383، 2008، لی( اند یاد کرده) امین( بیلی عنوان به، شده است و از غاصب در این نظام حقوقی
. روابط بسیار معمول و رایج بوده و خیل عظیمی از مبادالت تجاري روزانه را به خود اختصاص داده است

زیرا در اثر ، صرف نیابت و امانت باشد بیلمنت هدف اصلی از، آید در مصادیق آورده شده به نظر نمی
  .مورد نظر تصرف الزم را داشته باشدبیلی بر کاالي  که نیاز در این است، هدف خاصی

به شرح ذیل  بیلمنت به بیان سه ویژگی اصلی نهاد، بیلمنت ان حوزهدان حقوقطیف وسیعی از 
آنکه  بدون، کاال و مراقبت از آن طبق دستورالعمل بیلور 7تصرف ).1044، 2010، مان و رابرت( اند پرداخته

تنها اموال منقول را ، ارچوب انحصاري این ماهیتهچ. انتقال مالکیت در بازه زمانی معینی صورت گیرد
  .بایست صورت گیرد می، در نهایت استرداد کاال به مالک آن. گیرد می بر در

 بیلمنت تقسیمات نهاد - 3

تقسیم به ، کانتینر پایونر پرونده پایه تقسیم بر، تقسیماتی چون. تقسیمات متعددي ارائه شده است بیلمنتاز 
  .تقسیم از نظر منبع آگاهی و تقسیم از نظر درجه مسئولیت و تقصیر، بیلمنتفع اطراف منا تأمینمنظور 

 کانتینر پایونر پرونده پایه تقسیم بر - 3- 1

 1994تقسیمی است که در سال ، در دسترس استبیلمنت یکی از مشهورترین تقسیماتی که از نهاد 
- 249، 1997، بنکز و رافرتی( ن ارائه شده استاز آ، کانتینر پایونر میالدي بر بنیان رأي قاضی پرونده

 از سوي قاضی پرونده، میالدي 1703در سال بیلمنت بندي  ترین انشعاب و طبقه ابتداییآنکه  حال ).250
بیلمنت تعهداتی است که براي اطراف رابطه  بر پایه، بنیان اصلی آن. اظهار شده است 8کاگز علیه برنارد

اندکی دچار تغییر و تحول ، پایونر کانتینر مبناي پرونده بندي بر عدي این تقسیمهاي ب در سال. شود ایجاد می
  .شود گردید که در ذیل به اقسام آن اشاراتی می
                                                      

7- Possession 
8- Coggs v Bernard 
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منافعی آنکه  با، تحویل کاال به بیلی و آغاز تصرفاًت وي بر کاال: به نفع بیلور استصرفاً که بیلمنت 
سپارد  دي که گل گران قیمت خود را به همسایه خود میفر، مثال طور به. وجود نخواهد داشت، براي وي

 9.روز به آن رسیدگی الزم را بنماید تا همسایه هر

، آغاز سلطه و تصرف بیلی بر کاال هدف از آن، تحویل کاال به بیلی: به نفع بیلی استصرفاً که بیلمنت 
سپارد تا از آن  دوست خود میشخصی اتومبیل خود را به ، براي مثال 10.استفاده و کسب منفعت خواهد بود

  .استفاده نماید
مصداق بارز این صنف  11.در مقابل پرداخت اجرت المسمی، بیلی مالی به منظور استفاده ه اجار: اجاره
  .کشتی به صورت کامل است همان قرارداد اجاره، بیلمنتاز اقسام 
 12.تر به قرض گرفته استبراي تضمین بازپرداخت پولی که پیش، تحویل کاالیی به منظور رهن: رهن

. در ازاي پرداخت اجرت المسمی، به مقصود انجام کاري بر روي آن، تحویل کاال به بیلی: ونقل حمل
  .کاالها ونقل حملمانند 

  .اجرتگرفتن  به منظور خدمتی بدون در نظر، تحویل کاال به بیلی: خدمت غیرمعوض ارائه
براي مثال شخص . ایت و اذن وي تصرف نمایدبدون رض، شخصی که عامداً کاالي دیگري را: غصب

پایونر کانتینر به این  آخرین انشعاب در پرونده. سارقی که کاال را تحت تصرف خود قرار داده است
  .بندي اضافه شده است تقسیم

بیلمنت شگرفی بر سرنوشت  تأثیرباورند که تصمیم قاضی در این پرونده بر این  اندان حقوقبسیاري از 
نام ، اشتباهی فاحش عنوان بهبرخی دیگر از تصمیم قاضی این پرونده جنجالی . ن داشته استو احکام آ

منتها . آن محو شود باید از گستره، بیلمنتهاي نهاد  آخر از گونه گمان دسته بی اند و معتقدند که برده
  .پندارند یتصمیم قاضی مذکور را تصمیمی صحیح و جسورانه م، بیلمنت ان حوزهدان حقوقاي از  پاره

 بیلمنتمنافع اطراف  تأمینتقسیم به منظور  - 3- 2

بند پیش رو یکی  طبقه، جنجالی پایونر کانتینر هاي برنارد علیه گاوز و پرونده پس از تقسیمات بر بنیان پرونده
از  کی کداماینکه  مبتنی است بر، این تقسیم شالوده. ارائه شده استبیلمنت تقسیماتی است که از ین تر مهماز 

                                                      
9- Depositor 
10- Commodatum 
11- Locatio Conductio 
12- Pledge 
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تقسیم اظهار شده اثرش در مسئولیت و تعهداتی است که براي طرفین . شوند می منتفعبیلمنت از ، طرفین
  :نمایند را به سه صنف تقسیم میبیلمنت ان دان حقوق، به همین منظور. ایجاد خواهد کردبیلمنت 
ض یا منفعتی را در مقابل در حالت پیش رو بیلور هیچ عو. است 13به نفع بیلورصرفاً ، منعقدهبیلمنت  )اول

شخصی کاالي خود را به منظور نگهداري به شخص ، مثال عنوان به. کند کار یا خدمت بیلی پرداخت نمی
بیلی مسئول تلف یا ، در این فرض. کند هیچ اجرتی به وي پرداخت نمی، سپارد و در ازاي خدمت دیگري می

  .توجهی و تقصیر سنگین شخص بیلی باشد بی چنین خساراتی ناشی ازاینکه  مگر، آسیب به کاال نیست
عوض یا منفعتی  گونه هیچبه بیلور آن ، که تنها به نفع بیلی بوده و در ازاي استفاده از مالبیلمنت  )دوم

دهد تا وي در  خود را به بیلی تحویل می مثال شخصی لوازم آشپزخانه طور به. گیرد پرداخت تعلق نمی
تقصیري در نگهداري و ین تر کوچکبیلی نباید ، در فرض طرح شده. نماید استفادهها  آن میهمانی خود از

  .استفاده از کاال داشته باشد وگرنه مسئول خواهد بود
در نظام . شود که بر پایه نفع و سود دوجانبه بوده و بین اطراف آن منفعت تقسیم میبیلمنت  )سوم
ان نیز به آن لقب بیلمنت دان حقوقاي از  پاره. استمتداول  14بیلمنت متقابل به، بیلمنتال این قسم از  کامن

همین تیره بیلمنت  ترین رابطه بر پایه محبوب، ال لذا در کامن ).1044، 2010، مان و رابرتز( اند تجاري داده
کاالیی را از فرستنده به مقصود حمل ، قرارداد حمل یا بارنامه بر پایه ونقل حملمثال متصدي  طور به. است

هاي مربوط به حمل  هزینه معین تحویل گرفته و در طرف مقابل نیز فرستنده موظف بوده تا کلیهبه مقصدي 
مراقبت متعارف و معقول از ، بیلمنت متقابل در. بپردازد ونقل حملحمل را به متصدي  کاال از قبیل کرایه

  .ندک یت میفاککاال 

 تقسیم از نظر منبع آگاهی - 3- 3

 Unconscious« و »Conscious Bailment« ز نظر منبع آگاهی به دو دستهابیلمنت شایان توجه است که 

Bailment« ارادي و بیلمنت با عنوان ، الیی از آن ان کامندان حقوقاي از  عده. شده استبندي  تقسیم
ارادي شامل فرضی است بیلمنت بدین روي ). 406-405، 2000، برکز( اند غیرارادي نیز نام بردهبیلمنت 

در این حالت . دهند شکل میبیلمنت ارچوب هاي تحت چ خویش رابطه آزادانه طرف با اراده که هر دو
آگاهی کامل را داشته و در حقیقت کاال نیز از آن صاحب ، رابطه با مالکیت آن الزم است که بیلور در

                                                      
13- Bailor 
14- Mutual Bailment  
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بسپارد و  آن را به شخصی دیگر، کاال از آنِ وي استاینکه  مثال اگر شخصی با گمان طور به. کاال باشد
، گیرد قرار میبیلمنت مطروحه تحت عنوان  رابطه، پس از آن مشخص شود که کاال از آنِ وي نبوده است

رضایت اطراف بر  مبتنی، اراديبیلمنت  رابطهمعموالً . آید شمار نمیه ارادي یا آگاهانه ببیلمنت  اما از تیره
بدون وجود رضایت اطراف یا ، دي یا ناآگاهانهغیرارابیلمنت آنکه  حال ).60، 2015، بریج( آن خواهد بود

فرض آن در زمانی است که کسی ). 597- 596، 2010، میلر و منتز( حادث خواهد شد، یکی از طرفین آن
  .کند تسلط و استیال پیدا می، بر حسب تصادف یا در اثر اشتباهی بر مالی که متعلق به شخص دیگري است

گیرد که  بدون اراده و اذن بیلور در دست کسی دیگر قرار می در جایی است که کاال، اما فرض بعدي
از آن ذیل عنوان امانت قانونی بحث شده  امریکادر نظام حقوقی کشورهاي انگلستان و ایاالت متحده 

همچنان مسئولیتی ، نداشته است کند و تا زمانی که آن را بر اي کاالیی را پیدا می مثال یابنده طور به. است
کاال را از زمین بردارد مسئولیت وي ، ولیکن در زمانی که یابنده. نخواهد بودبیلمنت ابع احکام نداشته و ت

شود  می شود و مشخص در فرضی که به شخصی اشتباهاً مالی داده می. شود واقع میبیلمنت آغاز شده و 
در این . گیرد برخورد متفاوتی نسبت به سایر حاالت امانت غیرارادي صورت می، که مال وي نبوده است

! گویند که در چنین حالتی وي در برابر تقصیرات خود مسئول نیست بیلیِ غیرداوطلب می، گیرنده مورد به
همچنین وي مکلف نیست . را به فروش برساندها  آن بلکه تنها نباید عامدانه به کاالها خسارت زده و یا

این وظیفه متوجه او ، در صورت مطالبه مالکصرفاً چراکه . رأساً نسبت به برگرداندن کاال اقدام نماید
زمانی ، میالدي 1971مصوب شود  می قانون کاالها و خدماتی که ناخواسته دریافت براساس. خواهد بود

تواند اخطاري به فرستنده  می گیرنده ،که کاالیی به منظور فروش براي دیگري به صورت اشتباه ارسال شود
کاال را استفاده کرده یا ، روز سیت عدم اقدام او پس از گذشت کاال داده و در صورگرفتن  جهت پس

چنانچه فرستنده در ، ماه از زمان دریافت آن ششبعد از گذشت ، بفروشد و اگر اخطاري نفرستاده باشد
 این حق را دارد که کاال را تصاحب کرده و آن را بفروشد یا استفاده کند، کاال اقدامی نکندگرفتن  راستاي

  ).1044، 2010، برتزمان و را(

 ظر درجه مسئولیت و تقصیرن تقسیم از - 3- 4

 مسئولیت و درجهبر  مبتنیطرحی ، اظهار شده استبیلمنت هایی که از  بندي تقسیمترین  اهمیت یکی از پر
 یا ویژه و» Ordinary Bailments« این نهاد به دو تیره، بندي تقسیماین  براساس است. تقصیر بیلی

»Ordinary Bailments« هاي حقوقی انگلستان و ایاالت  در نظامچراکه . شود یا معمولی یا ساده تقسیم می
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تقصیر نیمه سنگین و ، تقصیر عادي، تقصیر سبکبر  مبتنیمسئولیت  مسئولیت به چهار درجه، امریکامتحده 
اقسام ین رت مهمفلذا تقسیم بیان شده به یکی از ؛ شده استبندي  و نوعی طبقه 15مسئولیت محض، سنگین

  .شهرت داردبیلمنت 
واضح است که مسئولیت . کند مسئولیت بیلی نقش به سزایی در این روابط ایفا می، این تقسیم بر بنا

در نظام حقوق . از شدت و حدت مخصوص به خود برخوردار است، از این اقسامهریک  بیلی نیز در
بیلی آن دست از مراقبت  اولیه وظیفه، عاديبیلمنت در ساحت  امریکاکشورهاي انگلستان و ایاالت متحده 

گفتنی است که براي کاالهاي . گیرد معمول و به صورت عرفی انجام می طور بهکه  گیرد می بر دراز کاال را 
؛ نظر بگیرند هایی براي مراقبت بیشتر از کاال در فرض پیشاین بستگی به طرفین دارد که چه ، تر باارزش
منتها . مراقبت از کاال متفاوت خواهد بود درجهبیلمنت ارزش کاال و حتی نوع ، به فراخور نوع بنابراین

خسارات ناشی از تلف  بر این است که بیلی در حد متعارف مسئول کلیه، فرض اصلی در این نوع از روابط
که  اصل بر این است، یا ویژه العاده فوقبیلمنت در  ).44- 39، 2015، نیومان( یا صدمه به کاال خواهد بود

  است. مسئولیت بیلی مسئولیتی محض

  عاديبیلمنت  - 3- 4- 1

در این دعوي چراکه . به دو قسم نامبرده تقسیم شدبیلمنت ، در دعوي دیووس و مانمیالدي  1842در سال 
موضوع و ریسک بودن  قاضی پرونده به جهت غیرتجاري، اجاره مالی منقول بوده است، که موضوع آن
ل را به مسئولیت محض محکوم نکرده و مسئولیت وي را بر حسب موضوع طرف مقاب، کم براي طرفین

العاده  عادي و فوقبیلمنت تقسیم شدن  لذا چنین رأیی مبناي به رسمیت شناخته. تقصیر عادي دانسته است
، صندوق امانات، رهن و وثیقه، توان به انبارداري عادي می بیلمنت از مصادیق برجسته. شناخته شده است

  .نمودخصوصی اشاره  ونقل حمله شرط تملیک و شرط حفظ مالکیت و اجاره ب

 ١٦انبارداري - 3- 4- 1- 1

حفاظت ، مراقبت براساسو حدود مسئولیت او است  انباردار مسئول حفاظت از کاالهاي موجود در انبار
لذا انباردار در صورت تعدي یا تفریط به سخن . معمولی و در حدود صالحیت شغلی وي خواهد بود

پرواضح  ).917- 916، 2016، هوزاك( مسئول جبران خسارات وارده به کاال خواهد بود، گر تقصیردی
                                                      

15- Strict Liability 
16- Inventory 
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، انباردار در رسید تقریري خود. نماید مسئولیت خواهد داشت است که انباردار طبق رسیدي که صادر می
، نوع بسته بندي، کاالتعداد ، مثال عنوان به. دقیق بنویسد طور بهبایست تمامی جزیئات مربوط به کاال را  می

تحویل  طور همان، کاال طبق رسید اظهاريچراکه . کامل ترقیم نماید طور بهوزن محموله و ظواهر آن را 
گرفته شده است و انباردار در قبال تحویل کاالها مسئول بوده و طبق همان رسید باید کاالها را در همان 

  .شکل و قالب به مالک مسترد نماید
ال  رسد که در نظام کامن به نظر می، شرح وظایف و تعهدات انبارداري، ایجاد ریخچهبا عنایت به تا

با توجه به چراکه . دقت الزم نشده است العاده عادي و فوقبیلمنت  نسبت به تعیین مصادیق در گستره
 هاي شغلی تجاري است و در مشاغل و تعهدات تجاري به دلیل ریسکصرفاً انبارداري ، مطالب بیان شده

نیاز  نگارندگاندر نتیجه به نظر . آن باالتر باشد اي نیاز است که مسئولیت و درجه باال در بازارهاي سرمایه
  .و ویژه قرار گرفته و بازتعریف شود العاده فوقبیلمنت در کنار سایر مصادیق ، است که انبارداري

عبارتی دیگر متصدي به . کاالها است ونقل حملعملیات  ءدر حقوق ایران اغلب انبارداري جز
براي ارسال کاال ابتدا ، کاالي مورد حمل را در بندر مقصد تحویل انباردار داده یا خود فرستنده، ونقل حمل

به همین جهت در این حالت انبارداري . قرار بگیرد ونقل حملسپارد تا کاال در جریان  آن را به انباردار می
مسئولیت مختلفی ، بر تعریف از عملیات حمل و بار که بناحمل بوده  جزیی از عملیات پیچیده و گسترده

غیر ، منتها از سویی انبارداري. متفاوت خواهد بود، هاي حقوقی تقریر شده است ها و نظام که در کنوانسیون
انبارداري همان عقد ، بر نظري بنا. طرح استقابل  در قالب عقد اجاره و ودیعه نیز، از جریان عملیات حمل

است که براي حفظ » استنابه«اند که ودیعه نوعی  فقها در تعریف ودیعه گفته است. شرط عوضودیعه با 
قرار ، امین را نائب خود در نگهداري و مراقبت از مال خود، به این منظور که مالک. شود مال انجام می

نفر مال  ودیعه را عقدي تعریف کرده است که به موجب آن یک، 17»607« قانون مدنی در ماده. دهد می
رسد که انبارداري که یکی از مشاغل روز  به نظر می. تا آن را مجاناً نگاه دارد، سپارد خود را به دیگري می

عقد ودیعه نوعی چراکه . تواند یکی از مصادیق عقد ودیعه باشد نمی، شود دنیاي تجارت محسوب می
مؤجر در ، ءاشیا در عقد اجاره، اما نه کسب اجرت و انتفاع، باشد استنابه و هدف اصلی از آن امانت می

  .دارد مبلغی را با عنوان اجرت المسمی از مستأجر دریافت می، مستأجره عیندادن  قبال اجاره
                                                      

سپارد بـراي آن کـه آن را مجانـا نگـاه      : ودیعه عقدي است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگري می607ماده  -17
  گویند.   ا امین میدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع ی
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عقود امانی محسوب شده و با پرداخت  ءعقد اجاره جز. معامله در اجاره عبارتند از منفعت و اجرت
ظاهر بر این است که ، کند افت کاال را صادر میلذا زمانی که انباردار رسید دری. عوض نیز همراه است
از نگاهی . دهد به مالک کاال در ازاي پرداخت مبلغی براي مدت معینی اجاره می، قسمتی از فضاي انبار را

به این دلیل که انباردار در ازاي نگهداري و . اشخاص است آید که انبارداري عقد اجاره به نظر می، دیگر
 نه اجاره، رسد اشخاص به نظر می در نتیجه عقد اجاره. دارد ی معین را دریافت میاجرت، مراقبت از کاال

. در انبارداري وجود دارد ءاشیا اشخاص و اجاره ترکیبی از قرارداد اجاره، به نظر نگارندگان. ءاشیا
ی از قسمت، که متصدي انبار در ازاي خدمتی که به صاحب کاال ارائه داده و از جهتی دیگر نیزرو ازاین

انبارداري از جمله قراردادهایی است  ؛ بنابرایندهد فضاي انبار را در ازاي مبلغی به صاحب کاال اجاره می
  است. ترکیبی برخورداراي  که از چهره

 ١٩و وثیقه ١٨رهن - 3- 4- 1- 2

به منظور تضمین بازپرداخت پولی که پیشتر به قرض گرفته شده ، از تحویل کاالیی است رهن عبارت
ان کشور انگلستان تصریح دان حقوقطیفی از . است يگذار رهنقابل  ال هر نوع مالی ساً در کامناسا. است
اموال موجود و حتی مالی ، اموال عینی و دینی، اموال شخصی، اند که هر مالی شامل اموال غیرمنقول کرده

اموال ، اما )226 ،1390، نیک فرجام( تواند مورد رهن قرار بگیرد می، خواهد شد 20که در آینده تحصیل
قانون حقوق  205 در ماده. گیرند نمی قراربیلمنت  ه در گسترهوج هیچ به، غیرمنقولِ به رهن گذاشته شده

رهن شامل هر نوع گرو یا حق : در رابطه با رهن آمده است که 21میالدي 1925اموال انگلستان مصوب 
قبض در . شود یا ارزش مالی برقرار میحبس است که نسبت به هر نوع مالی به منظور تضمین مبلغی پول 

دو مفهوم رهن و ، ال در نظام کامن. باشد لکن شرط صحت عقد نمی، رهن از اهمیت باالیی برخوردار است
هاي میان این دو مفهوم نیاز است که  براي پی بردن به تفاوت. باشند وثیقه از یکدیگر متمایز و منفک می

  .تعریف شود خوبی بهوثیقه 
تضمین انجام تعهدي یا پرداخت دین  عنوان بهمعینی را  يه معنی این است که شخصی کاالوثیقه ب

آن را به او  گیرنده وثیقه، تعهد يتا در صورت ایفا، در اختیار شخصی دیگر یا نماینده وي قرار دهد، خود
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، و رابرتز مان( حقوق خود را استیفا نماید، از محل فروش آن کاال، گرداند و در غیر این صورت باز
قابلیت ، ي قابلیت توثیق را دارند که بتوان در آن وضع ید کرد و به عبارتی بهترمواردلذا  ).770، 2010

، اسناد مالکیت نظیر سند قبض انبار و سند بارنامه، اموالی مانند کاال ؛ بنابراینتصرف در آن موجود باشد
 رسد علت به نظر می. د به وثیقه گذاشته شوندتوانن می، سهام و اوراق قرضه که قابلیت تصرف را دارند

 نماینده، این است که این اسناد، تصرف و به تبعیت از آن قابلیت وثیقه و رهن را دارندقابل  اسناداینکه 
 آید موضوع آن اسناد به حساب می يدر حکم تصرف کاالها  آن خود هستند و تصرف يموضوع کاال

  ).226- 225، 1390، نیک فرجام(
ناگفته نماند که . اموال مادي اعم از منقول و غیرمنقول قابلیت رهن گذاشتن را دارند، وق ایراندر حق

در عقد رهن . بیان کرده است که دین و منفعت قابلیت به رهن گذاشتن را ندارند صراحت بهقانون مدنی 
خود جاي  رههاي فکري را در سیط منفعت و دارایی، دین، باشد قبض شرط صحت آن میاینکه  نظر به
هاي فکري  قبض و تصرف در دیون و دارایی، اندان حقوقاي از  به نظر طیف گستردهچراکه . دهد نمی

لکن باید بیان نمود که قبض و تصرف در اموال مختلف متفاوت  ).15، 1393، دلشاد معارف( ممکن نیست
در اموال مادي اندکی  ولکن از قبض و تصرف، لذا قبض در اموال فکري و دیون نیز وجود دارد. است

خود کاال و  نمایندهاینکه  بارنامه و قبض انبار به دلیل، سهام، البته اوراق مشارکت. تر خواهد بود متفاوت
 اي بر الزم به ذکر است که عده. معتبر خواهد بودها  آن قبض صورت گرفته و رهن، باشند مال ملموس می

ظاهر چراکه ، محل تردید است، ه شرط وقوع عقد استتحقق مفهوم قبض ک، این باورند که در رهن دین
باشد که موضوع اي  باید خود رهینه، شود به قبض داده میآنچه  حکایت از این دارد که، نصوص وارده

قبضی که از ادله به ، شود زیرا هرچند بر آن قبض عرفی اطالق می. عقد قرار گرفته نه فردي از افراد آن
  ).77- 76، 1390، شکري( اي ندارد عرفی مالزمهشود با قبض  ذهن متبادر می

 ٢٢صندوق امانات - 3- 4- 1- 3

افت عوضی یرا در برابر در یبانک صندوق، ه مطابق آنکگیرد  شکل می یقرارداد صندوق امانت زمان
 خود را در آن به امانت بگذارد یمتیاسناد و اموال ق، اءیاش يدهد تا مشتر قرار می يار مشتریمشخص در اخت

در ، ان معتقد هستند که صندوق امانت بانکیدان حقوقبرخی از  ).102، 1392، ت مصطفوي و تاتاريسعاد(
بر این مبنا استوار است ها  آن دلیل). 821، 2012، مایر و همکاران( جاي نخواهد گرفتبیلمنت ذیل مصادیق 
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به دلیل ماهیت خاص آن  که باشد استیجاري بین مؤجر و مستأجر می یک رابطهصرفاً ، ایجاد شده که رابطه
البته دیدگاه اکثریت محققین بر این است که صندوق امانات از . گیرد قرار نمیبیلمنت احکام  در زمره
اکنون ماهیت صندوق امانات مورد  است. هاي عقد ودیعه را هم دارا است و تمام ویژگیبیلمنت مصادیق 

  .رائه شده مورد پذیرش واقع شودهاي ا گیرد تا به آسانی یکی از دیدگاه بررسی قرار می
ان یمشتر، از طرفیچراکه . زیادي وجود دارد نظر اختالف، ت و احکام صندوق امانتیماه درباره

ها قرار  ار بانکیاموال خود را در اخت، ها دارند صندوق گونه اینت ینانی که نسبت به امنیبانک به دلیل اطم
 يمراقبت و نگهدارها  آن ز در حد بسیار مطلوبی ازیها ن کانتظار دارند تا بان، به همین جهت. دهند می
ل داده ید آن به مالک کاالها تحویلکا دو یک ی، ها صندوق يدر هنگام واگذار، دیگر ازسوي. ندینما
ان معتقدند که قرارداد صندوق نظر صاحببرخی از  ).107، 1392، سعادت مصطفوي و تاتاري( شود می

لذا موضوع اصلی قرارداد  )،821، 2012، همکارانمایر و ( غیرمنقول استمال  امانات قرارداد اجاره
، شود بحث سرمایه یا دارایی منقولی نیست که در صندوق مذکور نگهداري و مراقبت می، صندوق امانات

شک جزیی از اموال غیرمنقول محسوب  خود صندوق امانات هستند که بی، موضوع این قرارداد بلکه
رسد اجاره  یبه نظر م. گیرد قرار نمیبیلمنت  مال غیرمنقول نیز در زمره ست که اجارهمبرهن ا. شوند می

ندارد اما در  يبه نگهدار يتعهد گونه هیچمؤجر ، را در اجارهیز، راد استین قرارداد محل ایدانستن ا
  ).16، 1397، دارایی( صندوق خواهد بود يلف به حفاظت از محتواکم کبان، صندوق امانات

تصرف واقع ، محقق شده است زیرابیلمنت که در صندوق امانت  هستندگارندگان بر این باور اما ن
کاالها به وي مسترد ، مالک لذا با مطالبه است. نگهداري و مراقبت از اموال، شده و هدف در این عقد

رت تا در صواست  زین کد صندوق امانت در دست بانیلکاي از  الزم به ذکر است که نسخه. شود می
اساساً این . بتوانند صندوق را بازگشایی نمایند، ییا در صورت دستور قضای، د اصلییلکمفقودي یا سرقت 

نتیجه اشیایی که درون  تعبیه گردیده و در، صندوق در محیط بانک که تحت کنترل و سلطه بانک است
، 2012، همکاران مایر و( شود بالتبع تحت تصرف و وضع ید بانک قرار خواهد داشت آن گذاشته می

به نظر . این همه بانک آن مقدار از سلطه را که براي تحقق امانت الزم است را در دست دارد با ).820
 ؛ بنابرایناست همین نظر تأییددر  امریکاهاي کشورهاي انگلستان و ایاالت متحده  دادگاه رسد که رویه می

آن بر نفع طرفینی است و  شود که شالوده یمتقابل و تجاري محسوب مبیلمنت صندوق امانات نوعی از 
  .بانک در صورتی ضامن است که مرتکب تقصیر شده باشد



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   422

 

. خورد اتی به چشم مینظر اختالفدر حقوق ایران نیز در ارتباط با ماهیت اصلی صندوق امانات 
زیرا  )104، 1392، سعادت مصطفوي و تاتاري( اي بر این باورند که صندوق امانت عقد ودیعه است عده
ار یاموال خود را در اخت، ها دارند صندوق گونه اینت ینانی که نسبت به امنیان بانک به دلیل اطمیمشتر
. انجام دهدها  آن بانک باید بیشترین مراقب و نگهداري را از دارایی ها، آن دهند و به نظر ها قرار می بانک

 است. و استنابه از آن ينگهدار يجانا ًبراصورت مه ب يگریبه د یعه سپردن مالیاز انعقاد ود یهدف اصل
در قرارداد صندوق امانات در ازاي پرداخت عوض خواهد بود و جزیی از قراردادهاي  که درصورتی
، کاتوزیان( افزون بر این امین باید مال مورد ودیعه را عیناً به مالک مسترد نماید. تواند باشد مجانی نمی

تسلطی بر صندوق امانات در مقابل مالک نداشته و تنها کلید دوم آن  نهگو هیچامین آنکه  حال )،11، 1386
اي همچون  عده. دانند این قرارداد را از مصادیق عقد اجاره می، اندان حقوقاي از  عده! را در دست دارد
  .باشند باورند که قرارداد صندوق امانات مرکب از قرارداد اجاره و عقد ودیعه میبر این  نگارندگان نیز

 ٢٤و شرط حفظ مالکیت ٢٣اجاره به شرط تملیک - 3- 4- 1- 4

در ابتدا تجار و بازرگانان از این قرارداد . ال است منشأ قرارداد اجاره به شرط تملیک از نظام کامن
، وحیدي( ساختند بسیاري کرده و آن را سازگار با منافع خود با طرفی دیگر منعقد میهاي  استفادهءسو

ها  آن تر و محافظت از حقوق براي حفظ منافع اطراف ضعیف گذار قانون، ر ایناز رهگذ ).63- 62، 1384
به موجب قانون اجاره به شرط تملیک و قانون اعتبارات . ي نمودگذار قانوناقدام به ، در برابر تجار

میالدي بیان شده است که اجاره به شرط تملیک عقدي است که در آن مالکیت  1974انگلستان مصوب 
از طریق اعتباردهنده به ، اي توسط اعتبارگیرنده هاي دوره در عوض پرداخت، مورد اجارهکاالهاي 

به تمام شرایط موجود در قرارداد عمل نموده و حق  گیرنده به شرطی که اعتبار، یابد مشارالیه انتقال می
یه آن کاالیی در پا اجاره به شرط تملیک قراردادي است که بر، به بیانی دیگر. تملک خود را اعمال نماید

یابد که اقساط مذکور  کامل انتقال می طور بهازاي اقساطی توسط مستأجر اجاره شده و مالکیت کاال زمانی 
نه است  همان قرارداد اجاره، ان ماهیت واقعی اجاره به شرط تملیکدان حقوقبه نظر اکثر . به پایان برسد

تا زمانی که آخرین قسط چراکه . باشدبیلمنت د توان می، ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. عقد بیع
آید که در این فرض بیلمنت  به نظر می. انتقال مالکیت نیز رخ نخواهد داد، مال االجاره پرداخت نشده است
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کاال همچنان تحت تصرف بیلی قرار داشته و انتقال مالیکت نیز صورت نگرفته چراکه . محقق خواهد شد
تأجر نیز در پایان مدت قرارداد اجاره از حق خریدي که براي وي ایجاد دور از ذهن نیست که مس. است

  .استفاده نکرده و کاال را به مالک آن عودت بدهد، شده است
، 1362مصوب ) بهره( قانون عملیات بانکی بدون ربا 26»12«ماده  و 3ماده  25تبصرهدر ، در حقوق ایران

اجاره به شرط تملیک عقد ، این قانون براساس. شده استمطالبی در ارتباط با اجاره به شرط تملیک تقریر 
شود که مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به تمامی  اي است که در آن شرط می اجاره

مواد با بررسی  ).353، 1387، وفادار( مالک عین مستأجره خواهد شد، شرایط مندرج در قرارداد فی ما بین
توان به وضوح  این نکته را می، 1363مصوب  اجاره به شرط تملیک راییدستورالعمل اج 28»12« و 27»1«

شایان . نه عقد بیع، باشد قرارداد اجاره به شرط تملیک میبودن  مبنی بر اجاره گذار قانون دریافت که اراده
را بندهاي قرارداد اجاره به شرط تملیک عمل ننماید یا قسط پایانی آن  توجه است که اگر مستأجر به کلیه

لذا قرارداد  ).5، 1383، علومی یزدي( انتقال مالکیت در این شرایط اتفاق نخواهد افتاد، پرداخت ننماید
  .عقد اجاره استبر  مبتنیاجاره به شرط تملیک ماهیتاً قراردادي 

بیع ، در بیع اقساطی از همان ابتدا هدف اطراف قراردادزیرا  باشد اجاره به شرط تملیک بیع اقساطی نمی
ولی در اجاره به شرط . شود و مالکیت مبیع از بدو قرارداد بیع به مشتري منتقل میاست  شرایط ویژه با

نه بیع و انتقال مالکیت در زمان ، و هدف اصلی از قرارداد اجاره استاست  بیع فرع بر اجاره، تملیک
این باورند که  ز برطیفی نی. شود حصول تمامی شروط و بندهاي قرارداد اجاره به شرط تملیک واقع می

قرارداد اجاره به شرط چراکه  ).190، 1990، اشمیتوف( اجاره به شرط تملیک جانشین عقد رهن است
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  گیرد.   گذاري مستقیم، معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار می شرط تملیک، معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه
تی و معـدنی،  توانند، به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش امور خـدماتی، کشـاورزي، صـنع    ها می : بانک12ماده  -26

اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریـداري  
  و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتري واگذار نمایند.  

مدت اجـاره در صـورت عمـل بـه      در پایان مستاجر شود شرط آن در که ایست اجاره عقد تملیک شرط به : اجاره1ماده  -27
  شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد. 

ها مکلفند در قرارداد اجاره به شرط تملیک شرط نمایند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخـت آخـرین قسـط     بانک: 12ماده  - 28
  باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.  که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده  االجاره، درصورتی مال



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401بهار ، 10شماره ، 5دوره   424

 

 اي در جهت پرداخت اقساط به مؤجر تملیک با نوعی شرط حفظ مالکیت مواجه است که کاال وثیقه
  .شود مالکیت کاال به مستأجر منتقل می، در نهایت با انجام تمامی شروط است.

قرار بگیرد و بیلمنت تواند یکی از مصادیق در ذیل عنوان  ال عقد بیع نیز در موردي می در نظام کامن
معروف  شرط حفظ مالکیت از دل پرونده، ال قضایی کامن در رویه. درآن جاري شودبیلمنت احکام 

ط به شرط رومالپا نیز این شر 30. گیرد نشئت می 29، »رومالپا« و شرکت انگلیسی »وياي  اي «شرکت هلندي 
در . شرکت هلندي به شرکت انگلیسی مقادیري آلومینیوم فروخت، میالدي 1974در سال . مشهور است

شود که خریدار یعنی شرکت  مالکیت از زمانی محقق می: این قرارداد فروش آمده است که 13بند 
کاالها قبل از اینکه  از نظر صرف، انگلیسی هر مبلغی که به شرکت هلندي مقروض است را پرداخت نماید

از آنِ ، ها هاي آلومینیومی تا زمان پرداخت کامل هزینه لذا مالکیت ورق. آن تسلیم خریدار شده باشند
شود و  ورشکته می، ها هزینه در این پرونده شرکت انگلیسی قبل از پرداخت کلیه است. شرکت هلندي

مع . پوند در حساب خود دارد 35152ی مبلغ شرکت انگلیس. کند هاي مذکور را پرداخت نمی هزینه
داراي حق اولویتی ها  اینکه آن دعوا به طرفیت شرکت مذکور مبنی بر شرکت هلندي با اقامه، الوصف

قرارداد  13قاضی پرونده به بند . باشند را نزد دادگاهی مطرح کردند براي وجه مذکور در حساب می
بیلمنت  پایه میان شرکت هلندي و شرکت انگلیسی بر رابطهجا این مذکور استناد کرده و معتقد بود که در

مالکیت کاالها را براي خود ، با شرط حفظ مالکیت، ها است و شرکت هلندي تا زمان پرداخت کلیه هزینه
شود و شرکت هلندي از حق تقدم  شرکت هلندي تنها بیلی محسوب میاینجا  در ؛ بنابرایننگه داشته است

قانون بیع انگلستان  19ماده  1شرط حفظ مالکیت در بند  است. مذکور برخوردار براي تملک وجه حساب
  .نیز منعکس شده است، 31میالدي 1979مصوب 

اي به مقصود تضمین پرداخت ثمن از سوي  وسیله عنوان به، شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران
. ی شده استبین پیشقانون مدنی  براي فروشنده خیار تفلیس درچراکه . رواج چندانی نداشته است، خریدار

لکن به باور برخی از . دارنداي  مشابهتقریباً مالکیت با خیار تفلیس عملکرد  در نتیجه شرط حفظ یا ذخیره
براي چراکه )، 78، 1389، امینی( شود تفلیس مانع از انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی خیار، اندان حقوق

 تأخیردر فرض امتناع یا . یس خریدار نیاز استلاي چون تف شرایط ویژه استفاده از خیار تفلیس به وجود
                                                      

29- Remlap 
 شرط ذخیره مالکیت - 30

31- Act of Sale of Goods 1979 
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  .اي جز انتظار و طرح دعواي الزام به پرداخت ثمن معامله ندارد بایع چاره، خریدار در پرداخت ثمن
این است که چه ارتباطی بین ، توان در این بخش از اهمیت بسیاري برخوردار باشد اما موضوعی که می

توجه به مطالب بیان  بنابراین با؟ خورد کیت و قرارداد اجاره به شرط تملیک به چشم میشرط حفظ مال
 هر دو در ذیل و گستره، رسد که اجاره به شرط تملیک و شرط حفظ مالکیت در بیع شده به نظر می

و در برخی از موارد اجاره به شرط تملیک عملکرد ) 11، 1383، علومی یزدي( گیرند قرار میبیلمنت 
  .اي همانند شرط حفظ مالکیت در قرارداد بیع دارد شابهم

 ٣٢خصوصی ونقل حملمتصدي  - 3- 4- 1- 5

متصدي ، بر دو تیره ونقل حمل يمتصد، امریکادر نظام حقوقی کشورهاي انگلستان و ایاالت متحده 
 یسکعمومی  ونقل حملمتصدي . خصوصی تقسیم شده است ونقل حملو متصدي  33عمومی ونقل حمل
ه خود را ککسی است ، خصوصی ونقل حملدهد و متصدي  یدمات خود را به عموم ارائه مه خکاست 

 ه آمادهک يفرد عنوان بهعمومی  ونقل حمل يند و خود را مانند متصدکمتعهد به حمل یک مورد خاص 
لذا در نگاهی  ).255، 1393، کاظمی( کند معرفی نمی، عمومی و ارائه خدمات است ونقل دادن حمل انجام

خود قرار نداده  عملیات حمل را شغل و حرفه، خصوصی ونقل حملرسد که متصدي  یگر به نظر مید
، حمل ندارد ياال براکپذیرفتن  يبرا يخصوصی تعهد ونقل حمل يمتصد ).553- 551، 2004، بیل( است

هاي متعارف  وي مراقبت وظیفه. شود تعهداتش شروع می، حمل پذیرفت ياال را براکه کن زمانی کل
، بیلمنتدر قالب  یخصوص ونقل حمل يمتصد، وجود نداشته باشد يا ژهیو يط قراردادیاگر شرا. است
خصوصی از  ونقل حملاین باور هستند که تفاوت  ان بردان حقوقبرخی از . خواهد داشت يت عادیمسئول

یل که به این دل ).835، 2012، همکارانمایر و (است  در بحث پرداخت اجرت و عوضصرفاً ، عمومی
  .نمایند دهند اجرتی دریافت نمی متصدیان حمل خصوصی همیشه در ازاي خدمتی که ارائه می

 و ویژه العاده فوقبیلمنت  - 3- 4- 2

مسئولیت بر شخصی شدن  شرط بار، با مسئولیت محض همراه است و دیگر تقصیر العاده فوقبیلمنت 
مرتکب با احراز ، به سخن دیگر. خواهد داشت باشد و در هر شرایط و بدون قید و شرط بیلی مسئولیت نمی

لذا تفاوت اساسی مسئولیت محض و مسئولیت مطلق در . یابد قاهره از بار مسئولیت رهایی می و اثبات قوه
                                                      

32- Private carrier 
33- Common carrier 
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قاهره وجود نخواهد  قوه معافیتی حتی بر پایه گونه هیچکه در مسئولیت مطلق جاي است  همین مسئله
البته شباهت مهمی . ها لقب گرفته است ترین نوع از مسئولیت نگینبه همین جهت مسئولیت مطلق س. داشت

تقصیر نبوده و احراز یا  این است که هر دو مسئولیت بر پایه، ها وجود دارد که میان این دو نوع از مسئولیت
مسئولیت مطلق به این معناست . ي نخواهد داشتتأثیرمرتکب شدن  عدم احراز تقصیر در مسئول شناخته

 سببیت و ورود فعل زیان حتی احراز رابطه، خسارت تنها شرط الزمه در مسئولیت مرتکب بوده که ورود
متصدي مهمانسراها  ).21، 1391، بادینی و همکاران( ها حذف شده است این نوع از مسئولیت بار از چرخه
  است. بندي مصادیق این تقسیمین تر مهمعمومی از  ونقل حملها و متصدي  و رستوران

  ها مهمانسراها و رستوران - 3- 4- 2- 1

در حد ها  آن شود تا از سپرده میها  آن اموال منقول مشتریان بهاینکه  به دلیل، ها متصدیان مهمانسراها و هتل
صورت ه چنانچه قبولی بیلی ب. گیرند قرار میبیلمنت  گمان در زمره بی، مطلوبی نگهداري و حفاظت شود

 نکته ).600، 2010، میلر و منتز(است  ل حفظ کاالهاي سپرده شدهبیلی مسئو، صریح یا ضمنی گرفته شود
ن یا. واقع شودبیلمنت ایجاد شده باشد تا اینجا  شک باید عنصر تصرف در حائز اهمیت در این است که بی

ت یه فراتر از مسئولک ت محض دارندیمسئول، شود سپرده میها  آن ه بهکهمانان یم ياالکگروه در قبال 
هایی  خسارت ياال براکهمانند بیمه گر ؛ مسئولیت محضبر  مبتنیمسئولیتی . استبیلمنت ر ن دیام يعاد
باب تقصیر و  البته خساراتی که از. پیوندند ه به دلیل سانحه یا اتفاقات غیرقابل اجتناب به وقوع میک

  .مسئولیت متصدیان قرار نخواهد گرفت در زمره، ي خود مشتریان نشئت بگیردانگار سهل

 عمومی ونقل حملمتصدي  - 3- 4- 2- 2

، هاي راه آهن نظیر شرکت. دهد یه خدمات خود را به عموم ارائه مکاست  یسکعمومی  ونقل حملمتصدي 
 ه شغل و حرفهکشود  شناخته می يفرد عنوان بهعمومی  ونقل حمل يمتصد. ییمایهواپ، یرانیشتک، اي جاده

، بیل( دارد دریافت می، دهد خدمتی که ارائه میوي تصدي عملیات حمل بوده و اجرت و عوضی در ازاي 
کند که چه  دهد و براي او فرقی نمی عمومی ایجابی عام به مردم می ونقل حملدر واقع متصدي  ).544، 2004

عمومی  ونقل حملدر گذشته متصدي . سپارد تا آن را به مقصد معین برساند اي به وي می کسی و چه محموله
، 2010، مان و رابرتز( امریکاحقوقی قدیم کشورهاي انگلستان و ایاالت متحده  از مسئولیت محض در نظام

، مذکور يشورهاکعمومی در  ونقل حمل يمراقبت متصد وظیفه البته محدوده. برخوردار بوده است) 1048
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  .اند از نظریه سنتی خود فاصله گرفته ياکنون تا حدود دیگر متفاوت بوده وکبا ی

  نتیجه
و بیلمنت میان ، ال و حقوق اسالمی بر تفاوت محتوایی در دو نظام حقوقی کامن بناپرواضح است که 
اموال منقول را صرفاً بیلمنت نهاد  مثال گستره طور به. شود هایی به وضوح دیده می امانت نیز تفاوت

ن امانت نهاد امانت فرقی میادر آنکه  حال. جایی ندارند تأسیسو اموال غیرمنقول در این  گیرد می بر در
غصب از ، پرونده پایونر کانتینربندي  تقسیم براساسمضاف بر آن . اموال منقول با اموال غیرمنقول نیست

غصب از مصادیق ضمان قهري به ، پرواضح است که در حقوق ایران. استبیلمنت مصادیق برجسته 
  .آید شمار می

بیلمنت بایست از مصادیق  عادي میبیلمنت یکی از مصادیق  عنوان بهشایان توجه است که انبارداري 
فلذا در مشاغل و تعهدات تجاري به . شغلی تجاري استصرفاً انبارداري چراکه ، لحاظ گردد العاده فوق

 نگارندگانلذا به نظر . ایی نیاز است که مسئولیت و درجه آن باالتر باشد هاي باال بازار سرمایه دلیل ریسک
افزون بر آن در کنار تصدي به . بازتعریف شود العاده فوقبیلمنت دیق نیاز است که انبارداري در کنار مصا

جاي خالی قرارداد اجاره کشتی ، آید ویژه به شمار میبیلمنت عمومی که از مصادیق  ونقل حملعملیات 
براي قرارداد اجاره بیلمنت ان و مفسرین حوزه دان حقوقرسد که  فلذا به نظر می. شود نیز به وضوح دیده می

نظر نگرفته و این خألیی  دربیلمنت احکام ، باربري دریاییناپذیر  یکی از اجزاي جدایی عنوان بهی کشت
  .آید فاحش در این زمینه به شمار می

در حقوق ایران معادلی دقیق وجود ندارد و مفاهیم ارائه شده بیلمنت شایان توجه است که براي مفهوم 
، بر دالیلی که بیان شد نخواهند بود و تنها بنا، براي این مفهوم ،اي جانبه همهمعادل دقیق و ، همچون امانت

به تسامح نیز به بیلمنت بهتر است که مفهوم  ؛ بنابراینهایی میان این دو نهاد حقوقی برقرار است شباهت
معادلی دقیق نداشته و اساسا ، هایی حقوقی مختلف هر مفهومی در نظاملزوماً چراکه ، امانت ترجمه نشود

  .باشند ثی متفاوت میمباح

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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