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وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین ،نهاد
والیت و وصایت را پیشبینی کرده است .بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از
جانب ولیّ ،وظیفۀ نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده
دارند .لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود
ی و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا
دارد که آیا ول ّ
می توانند با اموال محجور ،برای وی تجارت نمایند .گروهی از حقوقدانان به
استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانونگذار وظیفۀ ولیّ را ادارۀ اموال
محجور قرارداده ،قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال
محجور دانسته و گروهی از حقوقدانان ،ضمن ردّ ادلۀ دیدگاه نخست ،با
یو
استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موا ّد قانون مدنی بر این باورند که ول ّ
وصیّ عالوه بر وظیفۀ نگهداری ،میتوانند اموال محجور را در معامالت
تاریخ تأیید88/20/20 :
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تجارتی و شرکتهای تجاری ،سرمایهگذاری کنند .در مقالۀ حاضر که مبتنی
بر روش تحلیلی ـ استداللی است ،این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ
و وصیّ میتوانند با اموال محجور به تجارت بپردازند ،بلکه در صورت وجود
مصلحت ،معطل گذاشتن سرمایۀ محجور ،مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به
انجام فعالیتهای درآمدزا بپردازند.
واژگان کلیدی :محجور ،ولیّ ،وصیّ ،سرمایه ،عملیات تجارتی ،مولّیعلیه،
ولیّ خاص.

مقدمه

وصی منصوب توسط ّ
ولی قهری و ّ
ولی خاص عبارت از ّ
ّ
ولی قهری است .در رابطه با وظایف
و اختیارات ّ
ولی قهری در قانون مدنی ،مادۀ  1113مقرر میدارد« :در کلیۀ امور مربوط به اموال
ّ
ولی ،نمایندۀ قانونی او میباشد ».با توجه به مقررۀ مذککورّ ،
مولیعلیهّ ،
ولذی،
و حقوق مالی
ّ
نمایندۀ محجور در امور مربوط به اموال اوست و از طرف مولیعلیه اعمال حقوقی او را انجام
میدهد ،مانند آنکه به خرید و فروش اموال او میپردازد و از طرف او اقامۀ دعوی مذیکنذد و
ّ
دیگر اعمالی که مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه است را انجام خواهد داد و با توجه به
ّ
ّ
مولیعلیهّ ،
علقۀ خاص و نزدیک ّ
ولی به تنهایی به ادارۀ اموال مولیعلیذه مذیپذردازد و
ولی با
نیازی به اجازه از مقام قضایی ندارد ،مگر در موارد خاصی که اماراتی قوی بر عدم امانت ّ
ولی
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قهری نسبت به دارائی طفل موجود باشد که در این صورت با توجه به مادۀ  1111قانون مدنی،
دادستان مکلف است رسیدگی به عملیات ّ
ولی را از دادگاه درخواست نماید.
ّ
اما آیا ّ
ولی قهری میتواند با اموال مولیعلیه به تجارت پرداخته و معامالت تجاری انجام
دهد یا نه؟ به تعبیر دیگر ،آیا وظایف و اختیارات ّ
ولی شامل انجام معامالت تجاری مککور در
قانون تجارت نیز میگردد؟ البته نباید از نظر دور داشت که منظور از معامالت تجارتی و
تجارت ،معامالتی است که در قانون تجارت ،تجارتی قلمداد شدهاند .در این رابطه قانون
مدنی و سایر قوانین به صراحت سخن نگفته است .از این رو ،به استناد مادۀ  3قانون آیین
دادرسی مدنی ،برای یافتن پاسخ باید به اصول کلی حقوقی و فتاوی معتبر فقهی مراجعه شود.
لکا تالش میشود به استناد منابع معتبر فقهی و اصول کلی حقوقی ،حکم مسأله بیان شود.
ّ
نخست الزم است شرط تصرفات مالی ّ
ولی در اموال مولیعلیه دانسته شود و در سایۀ روشن
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شدن شرط تصرفات مالی اولیای خاص ،وضعیت معامالت تجارتی آنان نیز مشخص گردد.
ّ
هر چند در خصوص قلمرو تصرفات مجاز و غیر مجاز ّ
ولی در اموال مولیعلیه در کتب
فقهی و حقوقی بحث شده است1؛ ولی تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص وضعیت
ّ
معامالت تجاری ّ
ولی در اموال مولیعلیه صورت نپکیرفته است .شایان توجه است که در
پاسخ به سؤال محوری پژوهش حاضر ،قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون تجارت،
موضع سکوت اختیار کردهاند؛ واقعیتی که باعث ایجاد اختالف در دکترین حقوقی شده و
در نتیجه رویۀ قضایی را با چالش مواجه کرده است .ارائه پاسخ روشن به این سؤال میتواند
در اصالح قوانین کمک نماید.

مفهومشناسی

در لغت « ّ
ولی» به معنای نزدیکذی و قذرب آمذده اسذت .2زبانشناسذان در ایذن رابطذه بیذان

داشتهاند« :تباعد بعد ولی»؛ یعنی بعد از نزدیکی دور شد 3و برخی آوردهاند« :والء و تذوالی
به آن معنا است که دو شیء چنان باشند که میان آنها چیز دیگری فاصله نباشد .این نزدیکی
میتواند در مکان ،صداقت ،نصرت یا اعتقاد باشد»4؛ ولذی در اصذطالح فقهذا چنذین آمذده
است« :سلطنت بر غیر (دیگری) که با عقل یذا شذرث بابذت شذده باشذد و ممکذن اسذت بذر
شخص یا اموال او یا هر دو باشد .این سلطنت در اصذل وجذود داشذته یذا آنکذه بذه واسذطۀ

 1به عنوان نمونه آقای محمد عظیمیان در مقالۀ «حدود اختیارات ّ
ولی قهری در معامالت مربوط به
ّ
مولیعلیه» ،ماهنامۀ کانون ،شمارۀ  ،18قلمرو تصرفات ّ
ولی از نگاه مقررات قانون مدنی را مورد بررسی
قرار داده است .منتهی به اجازه یا عدم اجازۀ ّ
ولی در تجارت با اموال محجور نپرداخته و نیز هیچ بحث
فقهی در این مقاله به چشم نمیخورد.
 .2صاحببنعباد ،المحيط في اللغة ،ج ،02ص390؛ جوهری ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربية ،ج،6
ص0009؛ حمیری،شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم ،ج ،00ص0080؛ فیومی ،المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،ج ،0ص600؛ زبیدی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج،02
ص302؛ قرشی ،قاموس قرآن ،ج ،0ص.040
 .3ابنفارس ،معجم مقائيس اللغة ،ج ،6ص.040
 .4راغب اصفهانی ،المفردات فی غريب القرآن ،ص.040
 .5بحر العلوم ،بلغة الفقيه ،ج ،3ص.002
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عارضی پدید آمده است» .5برخی دیگر نیز چنین آوردهاند« :والیت ،حکومت و سلطنت بذر
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دیگری دربارۀ خودش (مواظبت از او) یا اموال یا موردی خاص است» 1.نویسندگان حقوقی
نیز در تعریف از والیت آوردهاند« :والیت عبارت از سذلطه و اقتذداری اسذت کذه قذانون بذه
جهتی از جهات به کسی میدهد که امور مربوط به غیر را انجذام دهذد»2.بذا توجذه بذه ایذن
تعاریف و دقت در معنای لغوی ّ
ولی به نظر میرسذد ،معنذای اصذطالحی از معنذای لغذوی
فاصله گرفته؛ اما در معانی اصطالحی ،اختالفی در خصوص تعریف والیت وجذود نذدارد و
تنها تعابیر نویسندگان مختلف است.
ولی» نامیده میشودّ « .
کسی که سمت والیت داردّ « ،
ولی» بر دو قسم خاص و عام است.
مراد از ّ
ولی عام کسی است که امور مربوط به عموم افراد را انجام میدهد؛ در واقع ،والیت عام
از آن حاکم اسالمی است که در تشکیالت قضایی کنونی ،دادستان و قاضی مسئولیت ّ
ولی
ِ
ّ
عام را عهدهدار هستند .مراد از ولی خاص کسی است که ادارۀ امور افراد معینی را در چارچوب
قوانین عهدهدار است .مادۀ  0084قانون مدنی 3،پدر و جد پدری و ّ
وصی منصوب از طرف
ولی خاص دانسته است .در نوشتۀ حاضر ،مباحث حول ّ
یکی از آنان را ّ
ولی خاص متمرکز
ولی قهری و ّ
ولی خاص به دو قسم ّ
خواهد بود .با توجه به مادۀ  0084قانون مدنیّ ،
وصی
منصوب از جانب ّ
ولی قهری قابل تقسیم است که در ادامه به بررسی هر یک و بیان محجوران
تحت سرپرستی ّ
ولی خاص پرداخته خواهد شد.
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شرط تصرفات مالی اولیای خاص

با توجه به متون فقهی ،در خصوص شرط تصرفات مالی اولیای خاص اختالف نظذر وجذود

دارد و سه احتمال یا دیدگاه را میتوان برای آن بیان داشت؛ احتمال نخست ،جذواز تصذرفات
ّ
ولی خاص بدون هیچ شرطی است .این احتمال از ظاهر برخذی روایذات اسذتفاده میشذود.
گروهی از فقها عدم مفسده را کافی میدانند و گروه سوم به لزوم مصلحت در تصرفات مالی
ّ
ولی خاص معتقدند .در ادامه به بیان هر یک خواهیم پرداخت.
 .1سید یزدی ،تكملة العروة الوثقی ،ج ،0ص.0
 .2امامی ،حقوق مدنی ،ج ،0ص.020
ّ
ّ
 .3مادۀ  0084قانون مدنی« :پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده
میشود».
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 .1دیدگاه عدم اعتبار شرطی در تصرفات مالی ولیّ
ّ
با توجه به این احتمالّ ،
ولی در تصرفات مالی خود الزم نیست مصلحت مولیعلیذه و حتذی
ّ
عدم مفسده را در نظر بگیرد؛ یعنی به هر نحو میتواند در اموال مولیعلیه تصذرف کنذد .بذه
نظر میرسد این احتمال در فقه طرفدار ندارد؛ ولی با این حال از ظاهر برخی روایذات قابذل
استفاده است؛ روایاتی که مال فرزند را برای پدر معرفی میکنند 1یا بر این داللذت دارنذد کذه
فرزند و مال او برای پدرش است 2و روایتی که در آن آمده است« :پدر از مال فرزند هذر چذه
که بخواهد میگیرد»3؛ همانطور که مشاهده میشود ،این روایات هیچ قیدی برای تصرفات
ولی بیان نکردهاند و ّ
ّ
ولی را آزاد در تصرف میدانند .صدوق در خصوص علت این حکذم بذه
سخن امام رضا اشاره میکند که حضرت فرمود« :علت حالل بودن مال فرزند برای پذدر
آن است که فرزند ،هبهای به پدر است ،چنانکه خداوند متعال میفرماید« :به هر کذ اراده
4

کند دختر میبخشد و به هر ک بخواهد پسر».
ّ
ارزيابی :به نظر میرسد آزادی در تصرفات مالی ّ
ولی با هدف از محجور بودن مولیعلیه

ندارد .از این رو نمیتوان چنین دیدگاهی را پکیرفت .روایات نیز به صورت احتیاج پدر تقیید
األخبار ،ج ،3ص« .02و أما -ما رواه الحسینبنسعید َعن
 .1طوسی ،االستبصار فيما اختلفَ َمن ُ ْ ُ َ
َ
َّ َ ْ َ ْ
َّ
ْ َ ْ
عثمانبنعیسی عن سعیدبنیسار قال :قلت ِِلِبي َع ْب ِد الل ِه...قالِ ...:إن َمال ال َول ِد ِلل َو ِال ِد َو ل ْی َ ِلل َول ِد أن
َّ ْ
ُی ْن ِف َق ِم ْن َم ِال َو ِال ِد ِه ِإال ِب ِإذ ِن ِه» .به نظر میرسد سند روایت ،صحیح باشد؛ چنانکه خویی از آن به صحیح
تعبیر میکند( .خو یی ،معتمد العروه الوثقی ،ج ،0ص)020
َ َ َْ
َ َّ َ ُ َ
 .2حر عاملی ،وسائل َالشيعة ،ج ،َ 00ص« .063و عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أ ِبي جعفر أن رسول
َّ
َ
ُ َ
َ َ
ْ َ
الل ِه قال ِل َر ُجل أنت َو َمالك ِِلِبیك .»...این روایت از نظر سند صحیح است؛ چنانکه صاحب جواهر
به این نکته تصریح دارند( .نجفی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع االسالم ،ج ،18ص)288
األحكام ،ج ،6ص ْ« .343الحسنبنمحبوب عن العالءبن ْرزین عن محمدبنمسلم عن
 .3طوسی ،تهذيب
َ
َ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
َّ
َ ْ ً َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
َ َ
ْ
َ
َ
َ
أ ِبي َع ْب ِد الل ِه قال ...:أن الولد ال یأخک ِمن م ِال و ِال ِد ِه شیئا ِإال ِب ِإذ ِن ِه و الو ِالد یأخک ِمن م ِال اب ِن ِه ما شاء.»...
این روایت از نظر سندی صحیح به شمار میرود( .خو یی ،معتمد العروه الوثقی ،ج ،1ص)204
 .4صدوق ،علل الشرائع ،ج ،0ص .004روایت به جهت وجود راویان ضعیف یا مجهول الحال ضعیف است.
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منافات داشته باشد؛ چه آنکه علت حجر در اشخاص تحت والیت قهری ،حمایت از آنان در
سایۀ حفظ و ادارۀ اموال آنان توسط ّ
ولی است ،حال آنکه اگر اولیای قهری با توجه به منافع
ّ
ّ
خود در اموال مولیعلیه تصرف نمایند ،موجب نابودی اموال مولیعلیه خواهند شد؛
ً
ولی خاص -بر خالف ّ
مخصوصا با عنایت به اینکه بر اعمال ّ
ولی قضایی -،نظارتی وجود
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میشود؛ چنانکه امام صادق در پاسخ به سؤالی در این خصوص که چه مقدار از مال فرزند
برای مرد حالل است فرمودند« :قوت و خوراک پدر بدون اینکه اسراف کند ،البته هنگامی که
به خوراک اضطرار و احتیاج داشته باشد» .1چنانکه در روایت دیگری از امام باقر آمده که:
«پیامبر

اکرم

خود در ادامه

به مردی فرمود :تو و مالت برای پدرت هستید» سپ

میفرماید« :ما دوست نداریم که پدر از مال فرزند خود بگیرد؛ مگر به مقداری که از روی
ناچاری و اضطرار به آن احتیاج دارد و خداوند متعال فساد را دوست ندارد».

2

چنانکه از روایات فوق به روشنی قابل استنباط است ،هر چند روایاتی که در خصوص
تصرف آزادانۀ ّ
ولی در اموال فرزند آمده است ،اطالق دارد؛ اما با توجه به دستۀ دیگری از
روایات در همین زمینه ،اطالق مککور مقید به زمانی است که اولیای محجور ،مضطر باشند و
ّ
به تصرف در اموال مولیعلیه احتیاج داشته باشند و تصرف نیز ،چنانکه در روایات سابق بیان
شد ،باید به گونهای باشد که اسراف صورت نگیرد و به مقدار احتیاج آنان باشد.
ی
 .2دیدگاه اعتبار عدم مفسده در تصرفات ول ّ
ّ
برخی از فقها معتقدند عدم وجود مفسده در تصرفات ّ
ولی در اموال مولیعلیه کفایت میکند
و وجود مصلحت لزومی ندارد .شیخ انصاری این دیدگاه را اقوی دانسته است و در رابطه بذا
علت چنین حکمی مینویسد« :روایات بر بیش از نهی از فساد داللت ندارنذد ،لذکا قذدرت
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ندارند داللت مطلقات متقدم را که ظاهر در سلطنت پدر بر فرزند و مذال فرزنذد اسذت دفذع
کنند 3».در این خصوص فقهای دیگری نیز وجود دارند کذه چنذین دیذدگاهی را پکیرفتهانذد،
چنانکه صاحب جواهر آورده است« :پدر و جد پدری میتوانند معامله نمایند ،کنیز فرزند را
قیمتگکاری کنند و سایر اعمال را انجام دهند ،بدون آنکه مصلحت در اعمالشان مالک عمل

 .1کلینی ،الكافيَ ،ج ،0ص« .036محمدبنیحیی عن عبداللهبنمحمد عن عليبنالحکم عن الحسینبنأبي
َ ْ ُ َ
َّ
َ َ َ ُ ُ َ
َ َ ُْ ُ
العالء قال :قلت ِِلِبي َع ْب ِد الل ِهَ ما َی ِحل ِل َّلر ُجل ِم ْن َم ِال َول ِد ِه قال قوت ُه ِبغ ْی ِر َس َرف ِإذا اضط َّر ِإل ْی ِه.»...
ِ
َ
َ
 .2طوسی ،االستبصار فيما اختلف من األخبار ،ج ،3ص« .49عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أ ِبي َج ْعفر
ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َْ ُْ َ
َ َ َ
ُ َّ
َ
َ َ َ َ
َْ َ
قال :قال َر ُسول الل ِهِ ل َر ُجل أنت َو َمالك ِِلِبیك ب َّم قال أ ُبو َج ْعفرَ و قال ال َی ِج ُب أن َیأخک ِم ْن َم ِال ْاب ِن ِه
َّ َّ ٰ
َ
َْ
َ َّ
إ َّال َما ْ
اح َت َاج ِإل ْی ِه ِم َّما ال ُبد ِم ْن ُه ِإن الل َه ال ُی ِحب الف ٰس َاد».
ِ
 .3شیخ انصاری ،كتاب المكاسب ،ج ،3ص.042
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باشد 1».کاشف الغطا نیز در والیت قهری پدر و جد پدری به صراحت بیان داشته اسذت کذه
تنها عدم فساد شرط تصرف است و شرط دیگری برای تصرف آنان وجود نذدارد 2.ایشذان در
ّ
مولیعلیه را در غیر ّ
شرح قواعد نیز ،شرط مصلحت در صحت معامالت ّ
ولی قهری
ولی برای
میداند و صرف عدم مفسده را در تصرفات ّ
ولی قهری کافی دانسته است.

3

ارزيابی :باورمندان به این دیدگاه تنها به اطالق روایات در خصوص مالکیت پدر و جد
نسبت به اوالد و اموال او استناد نمودهاند 4و قدر متیقن از چنین روایاتی را جایی میدانند که
مفسدهای نباشد و به سایر روایات مقید و آیات در این خصوص توجهی نکردهاند ،چنانکه
ا َّ
َ ْ
ٰ َْ
َْ
خداوند متعال در این خصوص میفرمایدَ  :و ال تق َر ُبوا ٰمال ال َی ِت ِیم ِإال ِبال ِتي ِه َي أح َس ُن .5با
توجه به این آیۀ شریفه ،مصلحت ،شرط تصرف در اموال دانسته شده است که موجب
تخصیص روایات مطلق در این رابطه است.
 .3دیدگاه اعتبار شرط مصلحت در تصرفات ولیّ
مشهور فقها شرط تصرف ّ
ولی قهری را وجود مصلحت میدانند ،بلکه برخی ادعای اجمذاث
نمودهاند 1.عالمه حلی در تذكره بیان میدارند که در این مسأله اختالفی وجود ندارد 8.همذو
در ارشاد و قواعد مصلحت را در تصرفات ولی الزم میداند 8،چنانکه محقق بذانی ،محقذق
9
حلی ،شهید اول و بانی مصلحت را شرط تصرفات ّ
ولی میدانند.

 .1نجفی ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،00ص.330
 .2کاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،ج ،0ص.002
ّ
 .3همو ،شرح الشيخ جعفر علی قواعد العالمة ابن المطهر ،ص 086و .080
 .4در هنگام بیان دیدگاه اول این روایات بیان گردید.
 .5سورۀ اسراء ،آیۀ.34
ّ
 .1عاملی ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ،ج ،00ص.690
ّ
 .8عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء (ط  -الحديثة) ،ج ،04ص.040
 .8همو ،إرشاد األذهان إلی أحكام اإليمان ،ج ،0ص362؛ همو ،قواعد األحكام ،ج ،0ص.00
ّ
 .9محقق بانی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،4ص90؛ محقق حلی ،شرائع اإلسالم في مسائل
الحالل و الحرام ،ج ،0ص030؛ شهید اول ،الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،ج ،3ص309؛ شهید بانی،
مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،4ص.30

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

این دیدگاه عالوه بر آنکه اشکاالت وارده بر دیدگاههای سابق را نداشته و مورد پکیرش
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بسیاری از فقهاست ،با هدف از نصب اولیای قهری و محجور دانستن اشخاص تحت
والیت قهری ،سازگاری بیشتری دارد .شیخ طوسی در این زمینه مینویسد« :تصرف ّ
ولی

صحیح نیست؛ مگر آنکه به صورت احتیاط و فایده برای صغیر باشد؛ چون ّ
ولی برای
بهرهمندی صغیر منصوب شده است ،لکا هنگامی که تصرفی نماید که هیچ بهرهای برای
صغیر نداشته باشد ،این تصرف باطل است؛ زیرا این تصرف خالف غرضی است که ّ
ولی به

خاطر آن منصوب شده است 1».ابن ادری حلی نیز تصرفات ّ
ولی را هنگامی صحیح
دانسته است که موجب صالح مال طفل گردد و نفع آن به او برگردد ،نه آنکه نفع آن به ّ
ولی
برگردد .او این مطلب را مقتضای اصول مکهب دانسته است.

2

هر چند قانون مدنی تنها در مادۀ  0093به بیان قلمرو والیت در امور مالی پرداخته
است 3و در این ماده اشارهای به رعایت مصلحت یا عدم آن نشده است؛ اما نویسندگان
حقوقی رعایت این شرط را الزم دانستهاند؛ اختیارات ّ
ولی قهری را به رعایت غبطه و
ّ
مصلحت محدود میدانند و معتقدند ّ
ولی نمیتواند اعمالی بر خالف مصلحت مولیعلیه
انجام دهد؛ 4چون با توجه به روح مواد  0094 ،660و  0040قانون مدنی ،نفوذ اعمال ّ
ولی
ّ
قهری بسته به رعایت مصلحت مولیعلیه است 5.دکتر امامی در این رابطه مینویسد« :طبق
قاعدۀ عقلی کسی که به نمایندگی از طرف قانون ،مال دیگری را اداره مینماید ،باید اعمال
او در ادارۀ امور مربوطه در حدود متعارف باشد .متعارف در ادارۀ اموال غیر ،رعایت غبطه و
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مصلحت او است ».وی در ادامه میآورد« :به نظر میرسد که قاعدۀ مزبور مورد اختالف
حقوقدانان نباشد 1».با توجه به مطالب مککور ،نباید در خصوص وجود این شرط در
حقوق کنونی تردیدی نمود و ّ
ولی خاص ملزم به رعایت آن است.
به نظر می رسد دیدگاه اخیر با توجه به مشهور بودن در بین نویسندگان فقهی و حقوقی،

 .1طوسی ،المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،0ص.0
 .2ابن ادری  ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،ج ،0ص.440
ّ
ّ
 .3مادۀ  0093قانون مدنی« :در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ولی نمایندۀ قانونی او میباشد».
 .4صفایی ،مختصر حقوق خانواده ،ص404؛ طاهری ،حقوق مدنی ،ج ،0ص.042
 .5کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده ،ج ،0ص.008
 .1امامی ،حقوق مدنی ،ج ،0ص.000
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موافقت آن با هدف از نصب ّ
ولی که حمایت از محجورین تحت والیت قهری است ،به
موجب مقتضای قاعدۀ عقلی که هر ک به عنوان نماینده از طرف قانون شناخته میشود
باید حدود متعارف را رعایت نماید که متعارف در این بحث رعایت غبطه در اعمال ّ
ولی

ولی باید نفع عمل به محجور برگردد ،نه ّ
است و اینکه در اعمال ّ
ولی -؛چون مقتضای اصول
مکهب چنین است -این دیدگاه وزینتر و به صواب نزدیکتر است.

جواز و لزوم انجام معامالت تجارتی ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

معامالت تجارتی ّ
ولی خاص را می توان در ضمن دو حکم جواز و وجوب دنبذال نمذود؛ بذه
این معنا که آیا ّ
ولی خاص مجاز به انجام اعمال تجارتی است یذا خیذر؟ و اینکذه آیذا انجذام
اعمال تجارتی بر ّ
ولی خاص واجب است یا نه؟ از این رو مطالذب در ایذن خصذوص در دو
مرحله دنبال میشود ،نخست به بررسی جواز انجام اعمذال تجذارتی ّ
ولذی خذاص بذا امذوال
ّ
مولیعلیه پرداخته و در مرحلۀ بعد ،لزوم آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ی خاص با اموال مولّیعلیه
 .1جواز انجام معامالت تجارتی ول ّ

چنین اعمالی را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به شرط مصلحت توجه داشذت؛ اینکذه
آیا در انجام اعمال تجارتی مصلحتی وجود دارد یا خیذر؟ و در نتیجذه بذا وجذود مصذلحت،
انجام اعمال تجارتی بدون مانع قابل انجام است.
 .1/1جواز انجام معامالت تجارتی ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه از نگاه فقها

قبل از آنکه دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گیرد ،تککر این نکته ضروری است که «معذامالت

تجارتی» ،مفهوم مضیق و قانونیای دارد که از سال  1311و با تصذویب قذانون تجذارت وارد
حوزۀ حقوق ایران شد و روشن است که این اصطالح با بار معنایی خاصی که مد نظر اساتید
حقوق تجارت است ،در فقه پیشینه ندارد .با وجود این ،مسالۀ تجارت کذردن ّ
ولذی و انجذام

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

چنانکه روشن گردید از میان دیدگاههای متفاوت در خصوص شرط تصرفات ّ
ولی در امذوال
ّ
مولیعلیه ،لزوم رعایت مصلحت در تصرفات ،بر سایر دیدگاهها برتری دارد .با توجه به ایذن
دیدگاه ،سؤال پیشرو آن است که اعمال تجارتی ّ
ولی چه حکمذی دارد؟ آیذا او اجذازۀ انجذام
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ّ
معامالت همراه با ریسک تجاری همواره مد نظر فقها بوده است .در این بخش که به بررسذی
مسأله از نگاه فقها اختصاص یافته است ،تجارت به مفهوم عذام (و نذه تجذارت اصذطالحی
ّ
امروزی) مدنظر است.
عالمه حلی مینویسد« :قاعدۀ تصرف ّ
ولی در اموال ایتام و مجانین ،اعتبار غبطه است و
تصرف بر مبنای مصلحت است؛ لکا ّ
ولی میتواند با اموال یتیم تجارت نماید ،با اموال او

مضاربه نموده یا آنکه اموال یتیم را برای مضاربه به دیگری بدهد» .1با توجه به عبارت مککور،
ّ
تجارت با اموال مولیعلیه با وجود مصلحت قابل انجام است و جواز آن به وجود مصلحت
وابسته است .سید یزدی در عبارتی بیان میدارند« :برای پدر و جد پدری جایز است که با مال
ّ
مولیعلیه خود تجارت کنند به نحو مضاربه ...و همچنین جایز است برای آنها که مال
ّ
مولیعلیه را به دیگری مضاربه دهند که سود آن مشترک بین او و عامل باشد2».چنانکه برخی
از نویسندگان حقوقی نیز در هنگام بحث از حدود اختیارات ّ
ولی بیان داشتهاند« :دایرۀ
ّ
ّ
اختیارات ّ
ولی در ادارۀ دارائی مولیعلیه محدود است و هرگونه عملی که غبطۀ مولیعلیه در آن
باشد ،میتواند انجام دهد؛ یعنی صرفه و مصلحت او اقتضا نماید ».و در ادامه مینویسد:
ّ
« ّ
ولی میتواند هر گاه کسی مال مولیعلیه را به قیمت گرانتر از آنچه ارزش دارد خریداری
ً
کند ،بفروشد و مال دیگری بخرد و یا با پول آن معامالت تجاری انجام دهد (شخصا یا به
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وسیلۀ دیگری)» 3.با توجه به این عبارت نیز با وجود مصلحت ،انجام اعمال تجارتی در
اختیارات ّ
ولی قهری است ،حتی عالمه حلی در ادامۀ عبارتی که در سطور سابق ذکر گردید،
انجام تجارت را با وجود غبطه برای ّ
ولی مستحب دانسته است.
ّ
مولیعلیه برای مضاربه را توسط ّ
ولی
فقهای دیگری نیز در مبحث مضاربه ،دادن اموال
4

جایز دانستهاند ،چنانکه شیخ طوسی ،ابن ادری حلی ،عالمه حلی و محقق حلی تصریح به
ّ
جواز مضاربه نمودهاند 5و آنچه در دادن اموال مولیعلیه برای مضاربه اهمیت دارد ،وجود
ّ
 .1عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء (ط  -الحديثة) ،ج ،04ص.040
 .2سید یزدی ،العروة الوثقی ،ج ،0ص.683
 .3امامی ،حقوق مدنی ،ج ،0ص.000
ّ
 .4عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء (ط  -الحديثة) ،ج ،04ص.040
 .5طوسى ،المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،3ص088؛ ابن ادری  ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،ج،0
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مصلحت و رعایت غبطه در آن است و اینکه اگر اموال به شخص دیگری برای مضاربه داده
میشود باید او فردی بقه و امین باشد ،چنانکه شیخ طوسی بیان میدارد« :دادن اموال برای
مضاربه به شخصی که بقه و امین باشد جایز است» .وی در ادامه مینویسد« :اگر فرد امین و
بقه نباشد ّ
ولی ضامن خواهد بود 1».آنچه تاکنون بیان گردید در خصوص جواز انجام تجارت
با اموال محجورین بود .با توجه به عبارات مککور از فقها بدون هیچ تردیدی انجام معامالت
ّ
تجارتی از اختیارات ّ
ولی خاص است .او میتواند با وجود مصلحت و رعایت غبطۀ مولیعلیه
مبادرت به تجارت نماید و اگر توسط دیگری انجام میشود باید او فردی بقه و امین باشد.
 .1/2جواز انجام معامالت تجارتی ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه از نگاه حقوقدانان

در خصوص انجام معامالت تجارتی توسط ّ
ولی ،نویسندگان حقوق تجارت بر دو دسذتهاند:
دستۀ اول بر این عقیدهاند که ّ
ولی نمی تواند به امور تجذارتی بپذردازد ،بذدین جهذت کذه اگذر
نمایندۀ محجور به انجام معامالت تجارتی مبادرت نماید ،هیچ یک از محجور و نمایندۀ او

را نمیتوان تاجر دانست؛ چون از طرفی محجور به واسطۀ نداشتن اهلیت ،حذق اشذتغال بذه
تجارت را ندارد و از طرف دیگرّ ،
ولی و ّقیم نیز نمیتواند به نذام خذود تجذارت نمایذد ،لذکا
ولذی و ّ
امکان ادارۀ تجاری تجارتخانه وجود ندارد 2.برخی دیگر دلیذل آن را وظذایف ّ
قذیم در
قانون مدنی میدانند؛ یعنی اگر به وظایف ّ
ولی و ّقیم در قانون مدنی توجه شود ،به این نتیجه
فروش اموال را جز در موارد خاص ندارند ،بدین جهذت جذواز انجذام معذامالت تجذارتی را
برای نمایندۀ محجور مشکل میدانند.

3

دستۀ دوم از نویسندگان حقوق تجارت بر این باورند که ّ
ولی و ّقیم میتواند با اموال

محجور معامالت تجارتی انجام دهد4،برخی از نویسندگان حقوق تجارت ،در پاسخ به این
ّ
ص400؛ عالمه حلی ،تحرير األحكام الشرعية علی مذهب اإلمامية (ط  -الحديثة) ،ج ،3ص060؛ همو،
ّ
تذكرة الفقهاء (ط  -الحديثة) ،ج ،00ص06؛ محقق حلی ،نكت النهاية ،ج ،0ص.040
 .1طوسی ،المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،3ص.088
 .2اسکینی ،حقوق تجارت ،ص000؛ توکلی ،مختصر حقوق تجارت ،ص.00
 .3ستوده تهرانی ،حقوق تجارت ،ص.30
 .4دکتر اعظمی زنگنه معتقد به چنین عقیدهای است .صقری ،حقوق تجارت ،ص 08به نقل از :اسکینی،

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه
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پرسش که آیا ّ
ولی یا ّقیم محجور می تواند به نمایندگی از طرف محجور ،اقدام به انجام
فعالیت های تجاری نماید یا خیر؟ ضمن ناصواب دانستن نظر کسانی که معتقدند نمایندۀ
محجور نمیتواند به نمایندگی از او اقدام به انجام معامالت تجارتی نماید ،در بیان دلیل
ً
جواز انجام معامالت تجارتی ،چنین آوردهاند« :ادارۀ اموال صرفا به معنای حفظ و نگهداری
اموال نیست؛ بلکه بسته به نوث مال ،ادارۀ آن متفاوت است؛ گاهی اداره مالزم با فروش مال
است و گاهی مالزم با نگهداری آن است».

1

به نظر میرسد عقیدۀ دستۀ دوم از نویسندگان حقوق تجارت دیدگاهی وزینتر است؛
چون کسانی که معتقد به عدم جواز انجام معامالت تجارتی برای اولیای قانونی هستند ،دو
دلیل را مطرح نمودهاند .0 :نمیتوان هیچ یک از محجور و نمایندۀ او را تاجر دانست؛ .0
وظایف نمایندگان قانونی محجور ،محدود به ادارۀ اموال است ،نه فروش آن؛ و هر دو دلیل
قابل اشکال است .در پاسخ به دلیل اول باید گفت ،مطابق قواعد حاکم در حقوق تجارت،
چون ّ
ولی به نمایندگی از محجور عمل میکند محجور ،تاجر قلمداد میشود و مطابق مادۀ
 400قانون تجارت ،حکم ورشکستگی در خصوص ّ
تجار امکانپکیر است .لکا مطابق
قواعد حاکم بر قانون تجارت ،محجور ،ورشکسته اعالم خواهد شد .در پاسخ به دلیل دوم
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باید گفت «ادارۀ» هر مال بستگی به نوث مال دارد و آنچه نمایندۀ محجور ملزم به رعایت آن
ّ
است ،غبطه و مصلحت محجور و مولیعلیه در اعمال خود است .به دیگر سخن ،ادارۀ مال
گاهی با درآمدزایی با مال تالزم دارد .تصور کنید محجور مالک کارخانهای است و ّ
ولی،
نمایندۀ قانونی وی برای ادارۀ آن است .در این مورد بدون تردید نمیتوان به استناد اینکه
وظیفۀ ّ
ولی نگهداری است ،درب کاخانه را بسته و نگهبانی بر آن گمارده شود؛ بلکه ادارۀ
کارخانه به این است که خط تولید آن از تولید باز نایستد.
در حقیقت باید گفت ،زمانی انجام معامالت تجارتی برای نمایندۀ قانونی مجاز است
که غبطه و مصلحت محجور در انجام چنین معامالتی باشد و برای رسیدن به جواز انجام
معامالت تجارتی باید به عنصر مصلحت و غبطه توجه داشت ،نه آنکه «ادارۀ اموال» را
حقوق تجارت ،ص.000
 .1یزدانی ،حقوق تجارت  ،1ص.42
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مفهومی اعم دانست؛ چون تمامی اعمالی که نماینده انجام میدهد ،باید با لحاظ مصلحت
و غبطه باشد و با وجود مصلحت ،دیگر نیازی به اعم دانستن مفهوم «ادارۀ اموال» نیست.
ی خاص با اموال مولّیعلیه
 .2لزوم انجام معامالت تجارتی ول ّ
در قسمت قبل جواز معامالت تجارتی توسط ّ
ولی بدون تردید مورد پکیرش واقع شذد ،حذال
سؤال دیگری که به ذهن می رسد این است که آیا انجام معذامالت تجذارتی و بذه طذور کلذی
ّ
ولی واجب است یا نه؟ به تعبیر دیگر ،آیذا ّ
مولیعلیه برای ّ
ولذی بایذد امذوال
تجارت با اموال
ّ
مولیعلیه را در انجام اعمال تجارتی به کار گیرد یا آنکه لزومی به آن نیست.
عالمه در قواعد در این خصوص مینویسد« :حفظ مال طفل واجب است و همچنین
رشد مال او به قدری که دیگر نفقه نخورد نیز واجب است (؛یعنی از اصل مال برای مخارج او
استفاده نشود) ،پ اگر ّ
ولی این تکلیف را نقض نماید (و خودش مبادرت به آن نکند)
میتواند فردی را اجیر برای این عمل کند 1».از ظاهر این عبارت استفاده میشود که با آوردن
«رشد مال» در کنار «حفظ آن» و برابر دانستن این دو در وجوب ،بر ّ
ولی الزم است که با اموال
ّ
مولیعلیه تجارت نماید تا رشد و ّ
نمو به واسطۀ آن حاصل شود .عالمه در انتهای عبارت
مککور ،قید «علی اشکال» را آورده است که نشان میدهد در این خصوص دو وجه وجود

به نظر میرسد با توجه به وظیفۀ ّ
ولی که تنها حفظ مال و انجام اعمال با توجه به مصلحت

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

دارد .در رابطه با دو وجه آن برخی چنین آوردهاند« :وجوب حفظ مال مسئلهای اتفاقی است و
اشکالی در آن وجود ندارد؛ اما در رابطه با رشد مال طفل توسط ّ
ولی اشکال وجود دارد؛ از
ِ
طرفی احتمال دارد رشد مال طفل به قدری که دیگر نفقه نخورد واجب باشد؛ چون این مسأله
ّ
اعظم مصالح مولیعلیه است و ترک آن به طوری که نفقه بخورد بدون رشد اموال ،اضرار به
ّ
مولیعلیه است که این اضرار منع شده است؛ از طرف دیگر احتمال دارد که رشد اموال
ّ
ّ
مولیعلیه واجب نباشد؛ چون رشد اموال اکتساب برای مولیعلیه است و اکتساب واجب
ولی تنها حفظ مال و عدم خیانت است ،ولی رشد ،وجوبی ندارد2».
نیست ،بلکه وظیفۀ ّ

ّ
 .1عالمه حلی ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،ج ،0ص.030
 .2عمیدی ،كنز الفوائد في حل مشكالت القواعد ،ج ،0ص.036
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ّ
مولیعلیه است ،دلیلی برای وجوب اکتساب و تجارت برای ّ
ولی وجود نداشته باشد؛ چنانکه
محقق بانی به عدم وجوب تصریح نموده است 1و حتی عالمه در کتاب نکاح تذكره بیان
ّ
داشتهاند که رشد و تجارت با اموال مولیعلیه واجب نیست 2و در کتاب حجر آن نیز تجارت و
ّ
کسب سود با اموال مولیعلیه را مستحب دانستهاند 3که نشان میدهد ،نمیتواند نظر ایشان در
ّ
عبارت قواعد ،وجوب تجارت و کسب سود با اموال مولیعلیه باشد .عالوه بر مطالب مککور،
ّ
مولیعلیه را بر ّ
ولی واجب نمیداند .به
روایاتی نیز وجود دارد که در آنها تجارت و رشد اموال
عنوان نمونه ،در روایتی شخصی خدمت امام صادق رسید و عرض کرد« :برادر کوچکم
فوت شده است و برادر بزرگم را ّ
وصی خود ساخت و مرا به عنوان شریک و ناظر بر اعمال او
قرار داد .از برادرم یک پسر باقی مانده است ،آیا برادر بزرگم میتواند با ضمانت شخصی مال
یتیم را به کار اندازد و آنچه عاید شود به سود یتیم ذخیره کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند :اگر
برادرت بروت و دولتی دارد که غرامت مال یتیم را به عهده بگیرد مانعی ندارد 4.»...حضرت
در این روایت از تعبیر «اشکال ندارد» که به تجارت بپردازد استفاده کردند که نشان میدهد
ّ
ولی واجب نیست5.
مولیعلیه بر ّ
تجارت با اموال
ّ
آنچه تاکنون بابت گردید این بود که انجام اعمال تجارتی با اموال مولیعلیه بر ّ
ولی
واجب نیست و نهایت چیزی که میتوان گفت این است که او مجاز به آن است؛ یعنی او
ّ
میتواند اموال مولیعلیه را با رعایت مصلحت به شخصی برای مضاربه بدهد یا آنکه
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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 .1محقق بانی ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،0ص.099
ّ
 .2عالمه حلی ،تذكرة الفقهاء (ط  -القديمة) ،ص.628
 .3همو ،تذكرة الفقهاء (ط  -الحديثة) ،ج ،04ص.040
اإلسالمية) ،ج ،0ص« .030محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن عليبنالحکم عن
 .4کلینی ،الكافي (ط -
َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
اللهَ ک َان لي َأخ َه َل َك َف َأ ْو َصی إ َلی َأخ َأ ْک َب َر م ِّني َو َأ ْد َخ َلني َم َع ُه في ْال َوصیةَّ
أسباطبنسالم قال :قلت ِلبي عبد
َ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ
َ َ ًَ
َّ ِ ْ
ً َ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ
َو ت َرك ْابنا ل ُه َص ِغیرا َو ل ُه َمال ف َیض ِر ُب ِب ِه أ ِخي ف َما کان ِم ْن فضل َسل َم ُه ِلل َی ِت ِیم َو ض ِم َن ل ُه َمال ُه فقال ِإن کان ِِل ِخیك
ْ َ َ ََ ْ
ْ
ْ َ ُ َ
ْ
ُ
ً
ََ
ْ
َمال ُی ِحیط ِب َم ِال ال َی ِت ِیم ِإن ت ِلف فال َبأ َس ِب ِه َو ِإن ل ْم َیک ْن ل ُه َمال فال َی ْع ِرض ِل َم ِال ال َی ِت ِیم» .این روایت ظاهرا از نظر
سندی قابل اعتماد نیست؛ زیرا عالوه بر اینکه اسباطبنسالم در رجال توبیق نشده است ،در بسیاری از کتب
فقهی از این حدیث به «روایت» تعبیر شده که نشانگر ضعف سندی آن است .از جمله :تبریزی ،هداية
الطالب الی اسرار المكاسب ،ج ،0ص .002البته با توجه به روایت ابنابیعمیر از وی (مثل کلینی ،الكافي،
ج  ،0ص  )009میتوان به وباقت او معترف شد ،چنانکه تولید کنندگان نرمافزار درایة النور بر این باورند.
ّ
 .5عاملی ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ،ج ،06ص.000

ّ
خودش به اعم ال تجارتی مبادرت کند تا به واسطۀ آن برای مولیعلیه کسب سود نماید .اما
ّ
در برخی موارد ،تجارت با اموال مولیعلیه اهمیت بسیاری پیدا میکند ،مانند آنکه تجارت
خانهای به ارث به صغیری میرسد؛ مثل آنکه فردی کسب و کار و شرکت تجارتی عظیمی
داشته است که مدت بسیاری برای ایجاد و گس ترش آن تالش نموده است و با هزینۀ بسیاری
برای تبلیغات ،انتظار کسب سود سرشاری را از آن دارد و اکنون زمان بمر دهی آن است؛ اما
او در حادبهای ناگهانی جان خود را از دست میدهد و نمیتواند سود مورد انتظار را به
دست آورد ،حال برای این فرد فرزندان صغیری وجود دارد که پدر بزرگ نگهداری از آنان را
عهده دار است و باید این شرکت تجارتی را اداره نماید .اگر گفته شود تجارت برای اولیای
قهری مجاز است و وجوبی در کار نیست ،او میتواند این شرکت تجارتی را به دیگری
واگکار نماید که در این صورت تمام هزینههای صورت گرفته برای سرمایهگکاری در جهت
معرفی آن از بین خواهد رفت .با اندکی تأمل و درنگ میتوان دریافت که عدم وجوب انجام
ً
تجارت و اعمال تجارتی به طور مطلق و در همۀ موارد سخنی ناصواب است؛ چون مثال در
ّ
ً
فرض مککور سرنوشت مولیعلیه با انحالل شرکت یا واگکاری آن کامال تغییر خواهد کرد.
لکا برای رسیدن به عدل و انصاف باید در برخی موارد انجام اعمال تجارتی توسط ّ
ولی را
الزم دانست .دلیل این وجوب را میتوان در وجوب رعایت مصلحت در تصرف در اموال
ّ
مولیعلیه دانست -که پیشتر مورد پکیرش قرار گرفت و مشهور فقهای امامیه نیز بدان
« مصلحت ،آن چیزی است که سازگار با مقاصد انسانی ،دنیایی ،آخرتی یا هر دو است»؛
ایشان در ادامۀ سخن خود حاصل مصلحت را به دست آوردن منفعت یا دور کردن ضرر
دانسته است 1.در حقیقت معنای مصلحت حالتی اعم است که هم کسب منفعت و هم دور
کردن ضرر را شامل است .با توجه به این معنا به نظر میرسد ّ
ولی باید در برخی موارد به
ّ
ادامۀ معامالت تجارتی مبادرت نماید تا از ضرری که به مولیعلیه میرسد جلوگیری نماید
و این وظیفه ،یعنی لزوم انجام معامالت تجارتی یا به تعبیری دقیقتر ،ادامۀ انجام معامالت
ّ
تجارتی ،داخل در مصلحت مولیعلیه است که رعایت آن بابت گردید ،نه آنکه چنین

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

معتقدند-؛ چون همانطور که محقق حلی در تعریف مصلحت در دانش اصول مینویسد:

 .1محقق حلی ،معارج األصول ،ص.000
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ّ
مولیعلیه توسط ّ
ولی دانسته شود که نهایت چیزی که
اعمالی کسب سود و منفعت برای
برای آن بابت شده است استحباب آن برای ّ
ولی است.

رابطه ولیّ خاص با مولّیعلیه در انجام معامالت تجارتی

ّ
مادۀ  1113قانون مدنیّ ،
ولی را نمایندۀ قانونی مولیعلیه در کلیذۀ امذور مربذوط بذه امذوال و
ّ
حقوق مالی مولیعلیه دانسته است .منظور از نمایندۀ قذانونی ،کسذی اسذت کذه قذانون او را
نماینده قرار میدهد ،بدون آنکه منوب عنه در انتخاب او مداخله داشته باشذد ،در مقابذل آن،
نمایندۀ قراردادی است؛ یعنی کسی به دیگری در انجام امری که خود میتواند به جذای آورد
1

نمایندگی می دهد ،همانند وکالت که نوعی از نمایندگی قراردادی است.
ّ
حال سؤال آن است که اگر ّ
ولی با اموال مولیعلیه تجارت نماید ،رابطۀ حقوقی او با
ّ
مولیعلیه چگونه است؟ بدین معنا که ّ
ولی به نام و حساب خود به انجام اعمال تجارتی
ّ
خواهد پرداخت یا آنکه به نام و حساب مولیعلیه این اعمال را انجام میدهد و اینکه چه
کسی تاجر شناخته میشود تا آبار آن بر او حمل شود و اینکه نمایندگی قانونی ّ
ولی در
حقوق تجارت چگونه خواهد بود؟
ّ
در متون فق هی رابطۀ ّ
ولی با مولیعلیه ،والیت دانسته شده است .مراد از والیت،
ّ
سلطنت و حکومت است ،چنانکه سید یزدی والیت را «سلطنت و حکومت بر مولیعلیه
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یا اموال او یا مورد خاصی» دانسته است 2.تفاوت سلطنت با حق در این است که حق
چیزی است که سلطه را بابت می کند و موجب آن است؛ اما والیت ،نف

سلطه و

سلطنت است .تفاوت دیگر آنها در این است که حق به صاحب آن اختیار می دهد که
برای مصلحت خود یا مال خود آن را استیفا کند و به موقع اجرا بگکارد؛ اما والیت به
ّ
مولیعلیه وجود دارد و برای ّ
ولی این اختیار را به وجود میآورد
جهت نقصانی است که در
ّ
ّ
مولیعلیه اقدام نماید 3.رابطۀ ّ
ولی با مولیعلیه در انجام اعمال
که به امور و مصالح
تجارتی یا ادامۀ فعالیته ای تجارتخانه ای که به ارث به صغیری رسیده است ،نمیتواند
 .1امامی ،حقوق مدنی ،ج ،0صص 004و .000
 .2سید یزدی ،تكملة العروة الوثقی ،ج ،0ص.0
 .3بحر العلوم ،بلغة الفقيه ،ج ،3ص.000
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تحت عنوان قائم مقام تجارتی و یا س ایر نمایندگان تجارتی قرار بگیرد؛ چون در مادۀ 380
قانون تجارت ،قائم مقام تجارتی چنین تعریف شده است« :قائم مقام تجارتی کسی است
که رئی

تجارتخانه او را برای انجام کلیۀ امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن

نائب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزامآور است .»...با توجه به این تعریف
که از قائم مقام تج ارتی به عنوان نائب یاد کرده است ،دانسته میشود که او وکیل رئی
تجارتخانه است .همانطور که در مادۀ  606قانون مدنی نیز در تعریف وکالت آمده
است « :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام
امری نائب خود مینماید ».عنصر اصلی در تشکیل عقد وکالت نیابت است که برگرفته از
تعریف فقها از عقد وکالت است 1.در حقیقت ،ماهیت قائم مقام تجارتی ،نیابت و وکالت
است ،لکن نیازها و اقتضائات خاص حقوق تجارت و بازرگانی موجب شده است تا
قانونگکار احکام خاصی در راستای اصول حاکم بر تجارت برای این نهاد پیشبینی کرده
باشد 2.همان طور که داللی و حق العمل کاری نیز در حکم وکالتاند ،بدین جهت که در
ّ
آنها به نام وکیل و به حساب موکل بسته میشود 3.اما رابطۀ ّ
ولی با مولیعلیه سلطنت
است ،نه نیابت؛ لکا نمی تواند هیچ یک از موارد مککور از نمایندگان تجارتی قانون
ّ
ولی ،باید نمایندۀ قانونی بودن ّ
تجارت باشد و در کنار سلطنت ّ
ولی از مولیعلیه را در نظر

توجه قرار میدهد.

 .1در متون فقهی ،رکن اساسی در عقد وکالت نیابت دانسته شده است ،بدین جهت ،وکالت به «استنابه در
ّ
تصرف» تعریف شده است .نکذ :محقق حلی ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،0ص000؛
ّ
عالمه حلی ،قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،ج ،0ص348؛ شهید اول ،اللمعة الدمشقية في
فقه اإلمامية ،ص008؛ همچنین سایر فقها.
 .2دمرچیلی ،قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی ،ص.009
 .3کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی ،ص.439

وضعیت حقوقی معامالت تجاری ولیّ خاص با اموال مولّیعلیه

داشت که حاصل این نمایندگی این است که نتیجۀ اعمالی که ّ
ولی انجام میدهد برای
ّ
ّ
مولیعلیه است؛ بدین معنا که او به نام خود و حساب مولیعلیه اعمال تجارتی را انجام
ّ
مولیعلیه است .البته ّ
ولی اعمال خود را با توجه به
می دهد که خطر و سود و زیان آن برای
ّ
رعایت غبطه و مصلحت مولیعلیه انجام خوا هد داد و در هر اقدام خود این مسأله را مورد
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ّ
با عنایت به منابع فقهی ،در رابطه با شرط تصرفات مالی اولیای خاص با امذوال مولیعلیذه،
سه دیدگاه یا احتمال وجود دارد .دیدگاه نخسذت شذرطی را در تصذرفات مذالی ّ
ولذی معتبذر
نمیداند .دیدگاه دوم بر این باور است که در تصرفات ّ
ولی تنهذا عذدم وجذود مفسذده کذافی
است و وجود مصلحت لزومی ندارد .اعتبار مصذلحت در تصذرفات ّ
ولذی ،سذومین دیذدگاه
است .به نظر میرسد دیدگاه اخیر وزینتر است؛ بدین دلیل که لذزوم رعایذت مصذلحت بذا
هدف از والیت قهری که حمایت از محجورین است سازگاری بیشتری دارد.
ّ
وضعیت حقوقی معامالت تجارتی ّ
ولی خاص با اموال مولیعلیه ،به وجود مصلحت و
عدم آن بستگی دارد .اما در خصوص انجام معامالت تجارتی توسط ّ
ولی ،گروهی از
نویسندگان حقوق تجارت بر این عقیدهاند که ّ
ولی نمیتواند به امور تجارتی بپردازد .در
مقابل ،گروهی دیگر انجام معامالت تجارتی را برای ّ
ولی مجاز دانستهاند و علت آن را
«مفهوم اداره» میدانند .هر چند عقیدۀ گروه دوم ،صحیح به نظر میآید؛ اما دلیل آن،
گستردگی مفهوم «ادارۀ اموال» نیست ،بلکه لزوم رعایت مصلحت در تصرفات مالی اولیای
خاص است و حتی اگر ترک معامالت تجارتی موجب وارد شدن ضرر قابل توجهی به
ّ
مولیعلیه گرددّ ،
ولی ملزم به انجام معامالت تجارتی است؛ چه آنکه مفهوم مصلحت اعم
از کسب منفعت و دور کردن ضرر است .لکاست که میتوان برای لزوم انجام معامالت
تجارتی ،به مفهوم مصلحت استناد نمود.
با توجه به مطالب فوق ،چند ابهام در مقررات قانونی وجود دارد :یکی جواز تجارت ّ
ولی با
ولی ،کدام یک از ّ
اموال محجور است و دیگری به فرض جواز تجارت ،با این اقدام ّ
ولی یا
محجور ،تاجر قلمداد خواهد شد؟ و اگر محجور تاجر قلمداد میشود ،در صورتی که
تجارتخانه ،منجر به ورشکستگی گردید ،چه کسی ورشکسته اعالم میشود.
برای رفع این ابهامها ،پیشنهاد میشود ،چند ماده در قسمت کلیات قانون تجارت اضافه شود:
 .0هرگاه ّ
ولی با اموال محجور اقدام به انجام معامالت تجارتی نماید ،اقدامات وی نافک
بوده و باعث تاجر شدن محجور میشود.
ولی اداره میشود ،منتهی به ورشکستگی گردد ،خود ّ
 .2هرگاه تجارتخانهای که توسط ّ
ولی
ورشکسته اعالم خواهد شد.
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