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چکیده
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معامالت از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوو موضووعه
بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته ،موضوع معامله نماینوده بوا
خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است .سؤال اصلی مطرح در موضوع فو آن است کوه
«در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود ،آیا وی مجاز بوه فوروش موال اصویه بوه خوود موی
باشد؟» .در این پژوهش تالش شده توا بوا اسوتفاده از روش توصویفی -تحلیلوی ،ضومن روشون نموودن
ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله ،حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خوود
در حاالت مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی ،قراردادی و قضایی) مشخّص
گردد.
کلیدواژه :نماینده ،وکیه ،اصیه ،معامله با خود.
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مقدّمه
از زمووان تیسوویس نخسووتین اجتماعووات بشووری ،افووراد بووه منظووور رفو احتیاجووات و
برآورده نمودن نیازهای خود ،اقدام به معامله با یکدیگر می نمودند .به مرور زمان و بوا
پیشرفت اقتصاد جوام و روی کار آمدن حکومت های محلّی ،معامالت کاال بوه کواال
جای خود را به معامالتی داد که در قبال پول و وجه رایج هر زمان صورت می گرفوت.
تغییرات در معامله بوه تغییور در ثمون و موممن محصوور نگردیود و بوا تیسویس نهادهوای
حقوقی ای چون وکالت ،حجر ،حقّ العموه کواری و نماینودگی ،در شورای و احکوام
متعاملین نیز تغییراتی ایجاد شد .با ایون حوال ،صوحّت و سوقم برخوی معوامالت هموواره
مورد اختالف صاحبنظران حوزه فقه و حقو بوده که یکوی از مهوم تورین موضووعات
مورد مناقشه« ،معامله نماینده با خود» است .در این شیوه از معامله ،فورد از یو

سوو بوه

عنوان اصیه در معامله شرکت کرده و از سوی دیگر ،به عنووان نماینوده شوخص دیگور
در آن شرکت می نماید.
نمایندگی ،صفت کسی است که اقدام به انجام ی

عموه حقووقی بورای شوخص

دیگر (یا به نام شخص دیگر) به استناد قودرت قوانونی یوا بوه اسوتناد اختیوارات ناشوی از
قرارداد می کند و نتیجه اقدام او ایجاد ی

تعهّد یا ی

حقّ بر عهده یا بوه نفو منوو

عنه می باشد .معنای مذکور اعومّ از وکالوت ،والیوت ،وصوایت ،قیمومیوت ،نماینودگی
تجاری ،حقّ العمه کاری و نیابت می باشد (جعفری لنگورودی .)309 :1930 ،در یو
دسته بندی کلّی می توان گفت به سه دلیه ممکن است فرد در مقام معامله با خود قورار
گیرد:
 نخست نمایندگی به جهات قانونی به وی اعطا شده باشد ،که شامه نماینودگی پودر،جدّ پدری و قیّم می شود.
 دوم ،نمایندگی از طریق قرارداد بوه وی اعطوا شوده باشود کوه شوامه وکالوت ،مودیرشرکت تجاری ،حقّ العمه کار و دلّال می شود.
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 سوم ،نمایندگی از طریق مقام قضائی و به واسطه حکم حاکم شرع به وی اعطوا شودهباشد که شامه امین و مدیر تصفیه می گردد.
سؤال اصلی ای که در خصوص نهاد نمایندگی یا عمه حقوقی معامله فرد بوا خوود
مطرح می شود ،آن است که « با توجه بوه پوذیرش صوحّت معاملوه نماینوده بوا خوود در
صورت جواز آن از سوی اصیه ،در حالتی که اصیه هیچ اظهار نظری مبنی بر رضوایت
یا عدم رضایت از معامله نماینده با خوود مطورح نکورده باشود ،ایون عموه حقووقی چوه
حکمی دارد؟ به بیان ساده تر ،آیا نماینده مجاز است در چنین حالتی در جایگاه هور دو
طرف معامله قرار گرفته و به نمایندگی از اصیه مال وی را بورای خوود معاملوه کنود؟».
پیش از تبیین نظرات مطرح شده پیرامون حکم موضوع این قسم از معاملوه و بررسوی و
ارزیابی ادلّه ارائه شده برای اثبات هر ی

از آنها و اظهوار نظور پیراموون حکوم معاملوه

نماینده با خود ،ضروری است ماهیّت حقوقی «معامله با خود» مورد تبیین و بررسی قرار
گیرد .از همین رو ،در ابتدای پژوهش حاضر به تبیین نظرات فقها و حقوقدانان پیراموون
ماهیّت حقوقی عمه مذکور پرداخته شده است.

 .2ماهیّت حقوقي معامله با خود
با توجه به آن که معامله به معنای خاصّ شامه عقود و ایقاعات می گوردد ،فقهوا و
حقوقدانان با مبنا قرار دادن این معنا از معامله ،دو نظریه کلّی را پیرامون ماهیّت حقووقی
معامله فرد با خود ارائه کرده اند :نخست ایقاع بودن معاملوه بوا خوود و دوم عقود بوودن
چنین عملی.
 .2-2ایقاع بودن معامله با خود
ایقاع در لغت به معنای «اسقاط ،فرو افتادن ،واق ساختن و تحقّق بخشیدن» (راغو
اصفهانی882 :1410 ،؛ ازهری04/9 :1401 ،؛ ابن منظوور428/8 :1414 ،؛ فیروزآبوادی،
 )103/9 :1411و در اصطالح ،عملی قضائی و ی
انشاء و رضای ی

طرفه اسوت کوه در آن ،بوه صورف

طرف منشی اثر حقوقی می شوود؛ بودون آن کوه تویثیر یو

طرفوی
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قصد و رضای مذکور ضرری برای غیر داشته باشود (جعفوری لنگورودی122 :1930 ،؛
شهیدی .)49-40/1 :1934 ،به عبارت دیگر ،ایقاع انشاء مستقهّ در طرف ایجا اسوت
کووه صوحّت و نفوووذ آن بوور انشوواء قبووول از طوورف دیگووری متوقّووف نیسووت (جمعووی از
پژوهشگران341/1 :1401 ،؛ جاللی زاده.)110 :1983 ،
برخی ،با استناد به این مسیله که «در معامله بوا خوود ،تنهوا یو

اراده در خصووص

وقوع یا عدم وقوع عمه حقوقی تصمیم می گیورد» ،مودّعی شوده انود کوه ایون قسوم از
معامله نوعی ایقاع محسو می گردد .براساس این نظر ،تنها تفاوت نمایندگی بوا سوایر
ایقاعات آن است که در معامله با خود ،شخص با ی

اراده آثار عقد را میان دو طرف

معامله جاری می سازد؛ در حالی که که در سایر ایقاعوات ،شوخص بوا یو

اراده آثوار

ایقاع را میان طرفین جاری می کند (کاتوزیان.)80/1 :1931 ،
با بررسی آثار نوشته شده از سوی فقها می توان دریافت که عموه حقووقی ای کوه
تنها به وسیله ی

اراده محقّق می شود ،نمی تواند آثوار عموه حقووقی ای را بوه هموراه

آورد که بوه منظوور تحقّوق آن نیواز بوه وقووع دو اراده اسوت (طوسوی141 /0 :1932 ،؛
کرکی431/1 :1414 ،؛ حسینی عاملی ،بی تا131-132/3 :؛ شهید ثوانی981/4 :1911 ،؛
بحرانی .)91-90/18 :1421 ،به عالوه ،در صورتی که بپذیریم معامله با خوود از لحوا
ماهیت جزو ایقاعات محسو می گردد ،در آن صورت می بایست اصه عدم تملیو
قهری که مبنای وض برخی قوانین مدنی از سوی قوانون گوذار بووده را موردود بودانیم،
چراکه بر اساس مفا ّد مقررات مربوط به وقوف ،هبوه و وصویّت موی تووان دریافوت کوه
اشخاص نمی توانند بدون قبول طرف مقابه ،حتی به صورت رایگان مالی را به دیگری
تملی

کنند (ر.ک :مواد  31-11و  828-331و  812-891قانون مدنی).

 .1-2عقد بودن معامله با خود
عقد در لغت به معنای «گره زدن ،بستن و محکم کوردن چیوزی» بووده (فراهیودی،
142/1 :1423؛ راغوو

اصووفهانی131 :1410 ،؛ ازهووری194/1 :1401 ،؛ ابوون منظووور،
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031/9 :1414؛ فیروزآبووادی )493/1 :1411 ،و در کووالم فقهووا و حقوقوودانان تعوواریف
مختلف و متعددی برای آن ارائه شده که یکی از جوام تورین ایون تعواریف متعلّوق بوه
دکتر شهیدی است .از نظر وی« ،عقد عبارت است از همکاری متقابه اراده دو یوا چنود
شخص در ایجواد ماهیّوت حقووقی (شوهیدی .»)93/1 :1934 ،بوه بیوان دیگور ،عقود ،دو
انشای متالزم (ایجا و قبول) است کوه در ظورف اعتبوار بوه یکودیگر گوره خوورده و
تمامیّت و تیثیر هر ی

در گرو دیگری است (جمعی از پژوهشگران.)913/1 :1401 ،

پژوهشگران با در نظر گرفتن جهوات مختلوف عقود ،بورای آن تقسویمات متعودد و
بسیاری را بیان کرده اند که یکی از این تقسیمات ،دسته بندی عقد بوه اعتبوار وقووع یوا
عدم وقوع آثار حقوقی برای آن به عقود صوحیح و باطوه اسوت .در صوورتی کوه عقود
تمامی شرائ صحّت معامله را داشته باشد ،صحیح بووده و در صوورت فقودان یکوی از
شرائ مذکور ،باطه است (جعفری لنگرودی.)411 :1930 ،
با بررسی آثار فقها و حقوقدانان می توان دریافت که صورفنظر از صوحّت یوا عودم
صحّت چنین معامله ای ،عموم ایشان قائه به عقد بودن آن شده اند؛ چراکه وقوع چنین
معامله ای منوط به وجود دو اراده است که به واسطه امری عارضی به نام نماینودگی در
ی

نفر جم شده است (نجفی491-403/03 :1381 ،؛ عالمه حلّی0 :1418 ،؛ موسوی

بجنوووردی90/1 :1413 ،؛ حسووینی عوواملی ،بووی تووا13/3 :؛ شووهید ثووانی981/4 :1911 ،؛
سنهوری133/0 :1314 ،؛ کاتوزیوان0 :1913 ،؛ جعفوری لنگورودی002-131 :1942 ،؛
کاشانی.)114 :1911 ،
با توجه به اثبات عقد بودن معامله با خود و نظر به آن کوه چنوین عموه حقووقی ای
در مواردی رخ می دهد که شخص به عنوان نماینوده یکوی از طورفین معاملوه منصوو
شده باشد ،در ادامه به تبیین حکم معامله با خود در اقسام نمایندگی پرداخته شده است.

 .1معامله با خود در نمایندگي قانوني حمایتي
در نظام حقووقی ایوران بوه منظوور حمایوت از حقوو محجوورین ،مقرّراتوی وضو
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گردیده تا به وسیله آنها ،شخصی دلسوز و باتجربه نمایندگی امور ایشان را تا زمان رف
حجر عهده دار شود .بر اساس این مقرّرات ،سه نهاد والیت قهری ،وصایت و قیموموت
وض گردیده که بر اساس ناشی از حکم قانون منجر به قرار گرفتن ولیّ ،وصویّ و قویّم
در سمت نم ایندگی می شود .در صورتی کوه فورد بوه واسوطه حکوم قوانونی بوه عنووان
نماینده شخص دیگری منصو گردد ،نماینودگی قوانونی حموایتی محقّوق شوده اسوت
(جعفری لنگرودی304 :1930 ،؛ کاتوزیان .)11/0 :1931 ،در اداموه بوه بررسوی حکوم
معامله نماینده با خود در هر ی

از سه نهاد مذکور پرداخته شده است تا بدین ترتیو ،

روشن گردد که حدود و ثغور ولیّ و وصیّ و قیّم در نهاد نمایندگی به چه میزان است.
 .2-1اختیارات وليّ قهری در معامله با خود
والیت قهری که با عباراتی چون والیت ذاتی ،والیت اجباری و والیت بوه معنوای
خاصّ مترادف است ،والیتوی اسوت کوه بوه حکوم مسوتقیم قوانون واگوذار شوده باشود
(جعفری لنگرودی .)311 :1930 ،در خصوص رابطه عرضی یا طولی والیت پدر و جدّ
پدری میان فقهای امامیّه اختالف نظر است؛ برخی از فقها با استناد به این سخن کوه «بوا
وجود اقر  ،والیتی برای ابعد نیست» قائه به اولویّت والیت پدر بور جودّ پودری شوده
(کرکی011/11 :1414 ،؛ شهید ثانی )011 -011/1 :1411 ،و گروهی دیگور ،از جملوه
مشهور فقهای امامیّه ،قائه به وجود رابطه عرضی برای والیت پدر و جدّ پدری شده اند
(نجفی ،بی تا 121/01 :و  .)490/08در ذیه قوانین و مقرّرات جاریه کشورمان نیوز نظور
مشهور مورد پذیرش قرار گرفته و پدر و جدّ پودری بوه عنووان ولویّ قهوری اوالد خوود
معرّفی شده (مواد  1182و  1181قانون مدنی) و کلیه اموور مربووط بوه امووال و حقوو
مالی مولّی علیه ،بر عهوده ایشوان گوذارده شوده (مواده  1189قوانون مودنی) و حتوی بوه
مقامات قضایی اجازه دخالوت در اموور ایشوان داده نشوده اسوت (مواده  39قوانون اموور
حسبی) .از همین روست که برخی پژوهشگران در آثار خود ،یکی از اسبا تسولّ بور
مل

غیر را والیت قهری معرّفی کرده اند (سجادی.)111/1 :1939 ،
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اگرچه کلّیه امور مربوط به اموال و حقو مالی مولّی علیه بر عهده ولویّ قورار داده
شده و وی در این خصوص اختیارات گسترده ای را دارد ،لکن باید در نظر داشت کوه
ولیّ به واسطه داشتن این صفت که دلسوزترین فرد نسبت به موولّی علیوه محسوو موی
گردد ،از چنین اختیاراتی بهره مند شده است؛ فلذا ملوزم بوه رعایوت غبطوه و مصولحت
محجور بوده و نباید مرتک

عملی شود که خیر و صالح محجور را با خوود بوه هموراه

ندارد .بر این اساس ،ولیّ قهری این اجوازه را دارد کوه ضومن رعایوت صورفه و صوالح
م از آن کوه
مولّی علیه ،به صورت مطلق اقدام بوه خریود و فوروش امووال وی کنود؛ اعو ّ
طرف دیگر معامله خود او یا شخص ثالث باشد (کاتوزیان.)81-84/0 :1931 ،
 .1-1اختیارات وصيّ در معامله با خود
زمانی که شخص به موج

وصیّت ،ی

یا چند نفر را برای انجام امور یوا اموور یوا

تصرّفانی نسبت به بعد از فوت خود میمور کند ،این عمه حقووقی وی وصوایت نامیوده
می شود (ماده  801قانون مدنی؛ جعفری لنگورودی .)341 :1930 ،حودود و اختیوارات
وصیّ به وسیله موصیّ مشخّص می گردد؛ با این حوال ،در صوورتی کوه وصویّت مطلوق
بوده و در آن ،قلمرو اختیارات وصیّ مشخص نشده باشد ،اختیارات وصیّ را بایود تواب
قواعد عمومی اختیارات ولیّ دانست .بر همین اساس ،قانونگذار ذیه مواده  1134قوانون
مدنی آورده است« :پدر و جدّ پدری و وصویّ منصوو از طورف یکوی از آنوان ،ولویّ
خاصّ طفه نامیده می شود».
با توجه به ماهیّت و حدود وظایف و اختیارات تعیین شده برای وصیّ ،اصه بور آن
است که وی در حوزه اختیارات خود می تواند به معاملوه بوا موصوی لوه بپوردازد و ایون
قبیه از معامالت وی صحیح و نافذ است؛ مگر در مواردی که به صراحت از معاملوه بوا
خود من شده باشد و یا همچون ولیّ ،در اقدامات وی صرفه و صالح موصی له رعایت
نشود .از همین روست که برخی از نویسندگان در آثار خود ایون گونوه آورده انود کوه
چنان چه وصیّ بر خالف حدود نمایندگی خود عمه کنود ،ایون عموه وی قابوه اعتنوا
نیست (امامی.)110/9 :1918 ،
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 .2-1اختیارات قیّم در معامله با خود
قیّم ،نماینده قانونی محجور است کوه از طورف مقاموات صوالحیّتدار قضوایی و در
صووورت نبووود ول ویّ قهووری و وص ویّ تعیووین مووی شووود (مرعووی118 :1419 ،؛ جعفووری
لنگرودی .)113 :1930 ،با توجه به آن که قیّم از طرف محاکم شورع تعیوین موی شوود،
حدود وظایف و اختیارات وی نیز از سوی حاکم معویّن موی گوردد .بور هموین اسواس،
قانونگذار ایران در قوانین و مقورّرات اقودام بوه تعیوین حودود اقودامات وی در جایگواه
نمایندگی اش کرده است (مواد 1091تا  1093قانون مدنی؛ مواد  82تا  31قوانون اموور
حسبی) .عالوه بر این ،قانونگذار نظارت هایی را نیز به منظور جلوگیری از وارد آمودن
ضرر به مولّی علیه نموده و قیّم را از انجام برخی امور من کرده است.
یکی از موارد ممنوعه برای قیّم ،معامله وی با خود اسوت؛ وفوق مواده  1042قوانون
مدنی «قیّم نمی تواند به سمت قیومت از طرف مولّی علیه با خوود معاملوه کنود؛ اعومّ از
این که مال مولّی علیه را به خود منتقه کند یا مال خود را به او انتقال دهود» .بور اسواس
این ماده ،قیّم از معامله با خود  -چه به صورت تملیکی و چه به صوورت عهودی  -منو
شده است؛ چراکه ممکن است در این قبیه معامالت ،رعایت صرف و صوالح و غبطوه
محجور نگردد .با این حال ،نظر به عبارات پایانی ماده فو  ،هیچ منعی در خصوص آن
دسته از معامالت مجانی ای که به نف مولّی علیه باشد ،وجود ندارد .بنابر ایون قویّم موی
تواند مال خود را به مولّی علیه بخشیده یا به رایگوان بوا او صولح کنود؛ چراکوه در ایون
گونه موارد احتمال ورود ضرر به محجور وجود ندارد.
عالوه بر این ،بر اساس ماده  1041قانون مدنی «قیّم نموی توانود امووال غیور منقوول
مولّی علیه را بفروشد و یا به رهن گذارد و یوا معاملوه ای کنود کوه در نتیجوه آن ،خوود
مدیون مولّی علیه شود؛ مگر با لحا غبطه مولّی علیه و تصووی

مودّعی العمووم» .بنوابر

این ،در صورتی که قیّم به نمایندگی از طرف شخص دیگر ،اقودام بوه معاملوه بوا موولّی
علیه کرده و ضومن رعایوت صورفه و صوالح وی ،از دادسوتان مجوّزهوای الزم را اخوذ

 293ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  21ـ شماره  12ـ پاییز و زمستان 99

نماید  ،عمه وی صحیح است (جعفری لنگرودی.)102-113/1 :1931 ،

 .2معامله با خود در نمایندگي قراردادی
امروزه همگام با پیشرفت فناوری و خارج شودن معوامالت از حالوت سونّتی ،روش
های اعطای نمایندگی قراردادی در حوال افوزایش اسوت؛ نهادهوایی همچوون مودیریت
شرکت های تجاری ،حقّ العمه کاری و دلّالی که به موج

قرارداد خصوصوی محقّوق

می گردند ،از جهات و جنبه های مختلف ،مسائلی را مطرح می سوازند کوه توا پویش از
این مورد توجه پژوهشگران قرار ن گرفته بوود .یکوی از ایون مسوائه ،حکوم معاملوه ایون
اشخاص با خود است که از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تبیین و بررسوی
آن ،ضمن معیّن کردن حودود حووزه اختیوارات ایشوان ،حکوم چنوین معوامالتی را نیوز
مشخّص می سازد .با توجه به پیشینه و جایگاه وکالت و نظر به آن که قانونگوذار ایوران
اختیارات اشخاصی همچون مدیر و حقّ العمه کار و دلّوال را تواب مقورّرات کلّوی نهواد
وکالت می داند ،ضروری است ابتدا به بررسی حکم معامله وکیوه بوا خوود پرداختوه و
سپس اختیارات سایر نمایندگان قراردادی در مورد معامله با خود مورد تبیین و ارزیوابی
قرار گیرد.
 .2-2اختیارات وکیل در معامله با خود
وکالت که در کت

فقهی به صوورت «اسوتنابه در تصورّف» تعریوف شوده (محقّوق

حلّی401/0 :1411 ،؛ شهید اول111 :1933 ،؛ شهید ثانی ،)091/1 :1411 ،عقدی اسوت
که به موج

آن ،شخص به دیگری اختیار عملوی را بوه نوام و بوه نفو خوود موی دهود

(جعفری لنگرودی310 :1930 ،؛ ماده  111قانون مدنی).
در فقه امامیّه ،پیرامون حوزه و قلمرو اختیارات وکیه عبارات بسیاری بیوان شوده و
تقریباً تمامی فقهایی که به بررسی عقد وکالت پرداخته اند قسومتی از آثوار خوود را بوه
تبیین اختیارات وکیه اختصاص داده اند .آن چه که مورد اتفا تمامی فقها اسوت ،ایون
است که در صورت مقیّد بودن عقد وکالت و مشوخّص شودن نووع و میوزان اختیوارات
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وکیه از سوی موکّه ،وی به هیچ وجه حقّ انجام اقودامات خوارج از حووزه اختیوارات
خووود را نداشووته و در صووورت انجووام چنووین اعمووالی ،فعووه وی مصوودا بووارز فضووولی
محسو می گردد .بنابر این ،اختالفوات علموای امامیّوه در خصووص اختیوارات وکیوه
بیشتر دائر به موردی است که عقد وکالت به صورت مطلق منعقد می شوود .عوده ای از
فقها ،با استدالل لزوم حفظ حقو موکّه ،نظر بر ممنوعیّوت وکیوه در انجوام معاملوه بوا
خود دارند و معتقدند که در صورتی که وکیه اقدام به معامله با غیر کند ،درصدد دفاع
از حقو موکّه بر خواهد آمد و در معرض اتّهام خیانت قرار نمی گیرد؛ در حوالی کوه
معامله وکیه با خود ،ممکن است منجر به آن گردد که وکیوه در ایون معاملوه ،بوه نفو
خود عمه نماید (محقّق حلّی )498/0 :1411 ،در مقابه ،برخی دیگر گفتوه انود اطوال
اقتضای عموم شامه و شامه تمامی افراد معامله (از جملوه معاملوه وکیوه بوا خوود) موی
گردد مگر آن که موکّه ،وکیه را صراحتاً از معامله با خود من نموده باشود؛ ماننود آن
که بگوید خانه را به غیور از خوودت بوه هورکس کوه خوواهی بفوروش (نجفوی:1381 ،
491-403/03؛ طباطبوووائی191/0 :1423 ،و143؛ موسووووی بجنووووردی90 /1 :1413 ،؛
خمینی.)43/0 :1918 ،
در قانون مدنی ایران ضمن به رسمیّت شناخته شدن وکالوت مطلوق و مقیّود ،اعوالم
شده که حدود و قلمرو اختیارات وکیه را نوع قورارداد وی معویّن موی کنود و در عوین
حال ،وکیه حقّ انجام اعمال خارج از حدود وکالوت خوود را نودارد (موواد  112و119
قانون مدنی) .لذا در صورتی که موکّه صراحتاً به وکیه اجازه معامله با خوود را بدهود،
وکیه مشکلی در معامله با خود ندارد؛ لکن در خصوص حکم معامله وکیه با خوود در
مواردی که عقد وکالوت بوه صوورت مطلوق بووده و موکّوه هویچ سوخنی در خصووص
صحّت یا ممنوعیّت معامله وکیه با خوود بیوان نکورده ،میوان حقوقودانان اخوتالف نظور
وجود دارد؛ برخی در اینباره آورده اند« :در صحّت چنین معامله ای تردید شوده اسوت؛
چراکه عقد از توافق دو اراده به وجود می آید ،اراده کسانی که در پوی منواف خوویش
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هستند و هر کدام می خواهند تعهّدی به سود خود به دست آورنود .پوس یو

شوخص

نمی تواند دو طرف عقد قرا ر گیرد و با خود توافق کند .با فرض این که چنین تووافقی
وجود داشته باشد و از ی

شخص دو اراده مستقهّ صادر شود ،وکیه در صوورتی موی

تواند طرف معامله قرار گیرد که این اذن بوه او داده شوده باشود؛ زیورا ظواهر از اعطوای
نیابت فروش مال این است که وکیه به عنوان [وکیهِ] فروشونده در آن دخالوت کنود و
خریدار آن اشخاص دیگر باشند .تردید نخست در کلیات قراردادها مطرح موی شوود و
ماده  138قانون مدنی به طور قاط آن را از بین می برد ... .بنوابر ایون موانعی نودارد کوه
شخص به وکالت از طرف موکّه و به عنووان اصویه عهوده دار انجوام معاملوه ای شوود.
برای ممال ،اگر برای خرید اتومبیلی وکالت داده شود و موکّه تصریح کند کوه وکیوه
خود می تواند فروشنده اتومبیه باشد وکیه حقّ دارد به عنوان فروشنده اصیه ،آن را به
موکّه بفروشد و به نیابوت از طورف او بیو را قبوول کنود» (کاتوزیوان-111/9 :1931 ،
.)111
برخی د یگر در مورد حکم معامله وکیوه بوا خوود نظوری متفواوت و مفصّوه تور از
دیگران ارائه کرده و ذیه تفسیر ماده  1230قانون مدنی آورده اند« :به نظر موی رسود از
جهت این بحث ،عقود را باید بوه دو بخوش تقسویم کورد؛ اول ،عقوودی کوه شخصویّت
طرف نوعاً مؤثّر در انعقاد عقد است ،مانند نکاح و (عقوود احسوان) چوون هبوه و صولح
محاباتی و یا بدون عوض .در این عقود اگر وکالت مطلقه به کسی بدهند که ایون موال
را ببر و به مردم ببخش ،اگر قرینه حالی در میان نباشد که داللت بر عموم کنود ،وکیوه
می تواند خود نیز سهمی بردارد و اگر نه ،حقّ ندارد خود سهمی بردارد و فق بایود آن
را به دیگران بدهد .دوم ،عقودی که شخصیّت طرف نوعاً موؤثّر در انعقواد عقود نیسوت
مانند بی  ،اگر به کسی وکالت بدهند که این مال را بفروش ،او می تواند آن را به خوود
بفروشد و حاجت به قرینه خاصّ برای جواز فروش مال به خودش نیست .مگر ایون کوه
قرینه ای بر من فروش آن به خودش وجوود داشوته باشود» (جعفوری لنگورودی:1981 ،
.)111-114
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دکتر امامی نیز نظری مشابه دکتر جعفری لنگرودی ارائوه کورده و پیراموون معاملوه
وکیه با خود معتقد است که «طبق قاعده کلّی ،هرگاه وکالت به طور اطوال در اموری
به کسی داده شود ،وکیه مزبور می تواند هرگونه عملی را در حدود وکالت خود و بوا
رعایت مصلحت موکّه بنماید؛ ممالً هرگاه کسی به دیگری وکالت دهد که قوالی او را
به مبلغ دویست هزار تومان بفروشد ،وکیه می تواند آن را به خودش یا دیگوری بوه آن
مقدار بفروشد .زیرا منظور موکّه از فوروش قوالی ،بوه دسوت آوردن  022هوزار توموان
است و ب ه هر کسی که بفروشود و عووض آن را بوه دسوت آورد ،منظوور موکّوه تویمین
است .امّا در نکاح که شخصیّت طرف ،علّت عمده عقد است و منظور شوهر کردن بوه
هر کسی نیست ظاهر وکالت مطلق ازدواج ،آن است کوه وکیوه موی توانود در حودود
وکالت موکّه را برای غیر تزویج کند و وکیه مزبور نمی تواند او را به نکواح خوود در
آورد .همچنین هرگاه مردی به زنی به طور اطال وکالت دهد که بورای او زن بگیورد،
وکیه مزبور نمی تواند خود را برای او تزویج کند مگور آن کوه تصوریح بورآن نمایود»
(امامی.)913 -911/ 4 :1939 ،
در مقام ارزیابی آرای فو باید گفت بر اساس قوانین و مقرّرات حاکم بور کشوور
می بایست در خصوص صحّت یا عدم صحّت معامله وکیه با خود قائه به تفصیه شود.
در ماده  1230قانون مدنی قانونگذار در خصوص عقد نکواح و معاملوه وکیوه بوا خوود
اینگونه آورده است « :در صوورتی کوه وکالوت [در نکواح] بوه طوور اطوال داده شوود،
وکیه نمی تواند موکّله را برای خود تزویج کند ،مگر ایون کوه ایون اذن صوریحاً بوه او
داده شده باشد» .این نکته را باید در نظر داشت که براساس ماده فو  ،وکیوه صورفاً در
عقد نکاح موکّه از معامله با خود من شده و از ماده مذکور نمی توان حکم ممنوعیّوت
مطلق معامالت وکیه با خود را برداشت نمود .شواهد ایون سوخن ،نظریوه ای اسوت کوه
دیوان عالی کشور در خصوص پرونوده ای بوا موضووع «خریود ملو

موکّوه از سووی

وکیه با استفاده از وکالوت مطلوق» صوادر کورده اسوت؛ در رشی شوماره  3/128موورخ
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 19/20/03صادره از سوی شعبه نهم دیوان در این بواره آموده اسوت ...« :بوا عنایوت بوه
عبارت کلّی «هر کس» و مفهوم مطلق کلمه موذکور ،فرجوام خوانوده [وکیوه] نیوز موی
توانسته از مصادیق آن باشد ،صحیح و بال اشکال به نظر می رسد .زیرا عالوه براین کوه
فتاوی آیات عظام بر جواز چنین معاملوه ای اسوت ،پویش بینوی خوالف آن بوه صوورت
استمناء بر این اصه کلّی در ماده  1230قانون مدنی مؤیّد قبول و صحّت این مسیله است
و چون در ما نحن فیه به موج

مواد  111لغایوت  111قوانون یادشوده [مبحوث کلّیوات

وکالت] چنین استمنائی وجود ندارد ،ایوراد وکیوه فرجوام خوواه در ایون قسومت موجّوه
نیست و ردّ می شود ».در ادامه همین رشی به لزوم رعایوت مصولحت و غبطوه موکّوه از
جان

وکیه اشاره شده و در نهایت بنا بر تشخیص دیوان ،به علّت بوی تووجّهی دادگواه

بدوی به ادّعای موکّه مبنی بر این که وکیه ،رعایت مصولحت را نکورده و خانوه را بوه
بهای نازل به خود فروخته است ،دادناموه صوادره نقود شوده کوه پوس از طوی مراحوه
قانونی در دادگاه مرجوع الیه و جل

نظر کارشوناس دربواره بهوای واقعوی خانوه موورد

معامله به هنگام فروش ،ادعای موکّه وارد تشخیص و حکم به ابطال سوند رسومی داده
شده است.
از مجموع این عبارات می توان دریافت که طبق قانون کشور ،معامله وکیه با خود
در صورت رعایت سوه موورد صوحیح و بودون اشوکال اسوت )1 :موضووع وکالوت در
خصوص معامالتی نباشد که در آنها علّت عمده عقد ،شخصیّت طرف است )0 .موکّه
او را از معامله با خود من نکرده باشد و چنان چه ممنوعیّتی حتی به طور ضومنی وجوود
داشته باشد ،وکیه نمی تواند با خوود معاملوه نمایود )9 .قیموت موال موورد معاملوه بایود
مشخّص گردیده و مال به قیمت واقعی و با رعایت غبطه موکّه موورد خریود و فوروش
قرار گیرد.
 .1-2اختیارات مدیر شرکت تجاری در معامله با خود
مدیر عامه شرکت ،یکی از اعضای هییت مودیره شورکت اسوت کوه از طورف آن
هییت سمت نمایندگی شورکت را بور عهوده موی گیورد و اموور عوادی شورکت (ماننود
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اقدامات الزم برای پیشرفت عملیّات شرکت از قبیه خرید و فوروش و بسوتن قورارداد)،
استخدام کارگر و اعضای جوزء و نماینودگی شورکت در دادگواه هوا را بور عهوده دارد
(جعفری لنگرودی.)190 :1930 ،
نخستین مسیله ای که پیش از بررسی صحّت و سقم معامله مدیر شرکت تجاری بوا
خود ،الزم اسوت موورد تحلیوه و بررسوی قورار گیورد ،تبیوین جایگواه حقووقی مودیران
شرکت های تجاری است؛ چراکه منجر به آگاهی دقیوق از حودود و قلمورو اختیوارات
مدیران می گردد.
در خصوص جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری چها نظریه وجود دارد:
 برخی بر این باورند که مودیران ،وکیوه از ناحیوه سوهامداران و شورکا محسوو مویگردند (فروحی111/0 :1930 ،؛ کاشانی.)99-90 :1911 ،
 برخی دیگر معتقدند که مدیر از ناحیوه شورکت (و نوه از ناحیوه سوهامداران و شورکا)وکیه محسو می گردد (نصیری903 :1989 ،؛ ستوده تهرانی.)111/0 :1919 ،
 گروهی از حقوقدانان ،مدیران عامه شرکت های تجاری را مسوتخدمین آن شورکتها دانسته و معتقدند که میان این دو رابطه کارگر و کارفرموا حکوم فرماسوت (عیسوایی
تفرشی.)104 :1938 ،
 نظریه چهارم ،نظریه ای است که بر اساس ماده  188قانون تجارت و مطابق بوا نظریوهواقعی بودن شخصیّت حقوقی صادر شوده اسوت؛ بور اسواس ایون نظریّوه کوه بوه نظریّوه
رکنیت یا ارگانی

معروف است ،شخص حقوقی نیز همچون اشخاص حقیقی مسوئول

زیان هایی است که تشکیالت و اندام های تصمیم گیرنده آن بوه اشوخاص دیگور وارد
می کنند .بر این اساس ،مدیران شرکت در واق با خود شورکت یکوی بووده و یکوی از
اندام های آن محسو می شوند (جنیودی و نووروزی13 :1983 ،؛ صوفار-33 :1939 ،
122؛ صفایی و قاسم زاده181 :1983 ،؛ نی

نژاد.)131-131 :1932 ،

قانونگذار بدون آن که به صراحت یکی از نظریات فو را مورد پذیرش قرار داده
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باشد ،ذیه ماده  101قانون تجارت پیرامون اختیارات مودیر عاموه آورده اسوت« :مودیر
عامه شرکت در حدود اختیاراتی که توس هیویت مودیره بوه او تفووید شوده اسوت،
نماینده شرکت محسو و از طرف شرکت حقّ امضاء دارد» .بوا ایون حوال ،بور اسواس
ماده  103الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مدیر عامه نموی توانود بودون اجوازه
اعضای هییت مدیره در معامالتی که بوا شورکت یوا بوه حسوا شورکت موی شوود ،بوه
صورت مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله و یا سهیم واق شوند .بنابراین ،قانونگذار بوه
منظور حفظ حقو و مناف سهامداران و جلوگیری از سوء استفاده احتموالی ،شورای و
تشریفات خاصی را برای معامله مدیران شورکت هوای سوهامی بوا خودشوان پویش بینوی
نموووده کووه بووه نظوور مووی رسوود در سووایر شوورکت هووای تجووارتی نیووز الزم الرعایووه باشوود
(کاتوزیان .)81/0 :1931 ،این تشریفات عبارتند از:
( ) 1مدیران شرکت قبه از هرگونه معامله بوا خوود بایود از هیویت مودیره کسو اجوازه
کنند.
( )0هییت مدیره در صورت اجازه چنین معامالتی باید بالفاصوله بوازرس شورکت را از
معامالت مذکور مطلّ نماید.
( )9ه ییت مودیره بایود گوزارش معوامالت موذکور را بوه اولوین مجمو عموومی عوادی
صاحبان سهام ارائه نماید.
( )4بازرس شرکت نیز مکلّف است طی گزارش خاصّی جزئیات معاملوه موذکور را بوه
مجم عمومی عادی صاحبان سهام ارائه دهد.
( )1عضو هییت مدیره یا مدیر عاملی که با شرکت معامله نموده است ،در جلسه ای که
هییت مدیره و مجم عمومی صاحبان سوهام بورای تصومیم گیوری راجو بوه معوامالت
مذکور تشکیه می دهند حقّ رشی ندارد.
پس از طیّ شدن شرای و تشریفات ،معامله مدیران با خود صحیح و نافوذ خواهود
بود و چنان چه این مراحه رعایت نگردد هرچند طبق مواده  191هموان قوانون ،اینگونوه
معامالت قابه ابطال بوده و شرکت می تواند تا سه سال از تواریخ انعقواد معاملوه ،ابطوال
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آن را از دادگاه صالحیّتدار درخواست نماید .امّا این معامالت در برابر اشوخاص ثالوث
نافذ خواهد بود و مدیر یا مدیران خطاکار در برابر شرکت مسوئول خواهنود بوود .مواده
 192همان قانون مقرّر می دارد« :معامالت مذکور در ماده  103در هر حال ولو آن کوه
توس مجم عادی تصوی
تدلیس و تقل

نشود ،در مقابه اشخاص ثالث معتبر است .مگور در مووارد

که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد .در صورتی که بر اثر انجوام

معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد ،جبوران خسوارت بور عهوده هیویت مودیره و
مدیر عامه یا مدیران ذینف و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند کوه همگوی
آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند».
 .2-2اختیارات حقّ العمل کار در معامله با خود
حقّ العمه کار کسی است کوه بوه دسوتور و بوه حسوا دیگوری (آمور) معوامالتی
نموده و در مقابه آن ،اجرت یا همان حقّ العموه دریافوت موی کنود (مواده  913قوانون
تجارت؛ جعفری لنگرودی .)001 :1930 ،هنگامی که آمر به حقّ العمه کار دستور می
دهد تا کاالی خاصّی را برای او یافته و خریداری نماید ،در واقو  ،آمور بوه حوقّ العموه
کار اعطای نمایندگی نموده تا برای انجام دستور ،معامالتی را با دیگوران انجوام دهود و
حقّ العمه کار برای بدست آوردن کاالی مورد نیاز آمر ،به صاحبان آن کواال مراجعوه
نموده و کاال را به نام خود خریداری و سپس به آمر تحویه می دهد و یا به دستور آمر
کوواالی او را بووه دیگووران مووی فروشوود (سووتوده تهرانووی .)11-12/4 :1919 ،در توضوویح
پیرامون تفاوت وکیه و حقّ العمه کار باید گفت اگر چه هر دو نهواد موذکور از انوواع
ق
نمایندگی قراردادی هسوتند کوه اختیوارات خوود را از قورارداد وکالوت و قورارداد حو ّ
العمه کاری می گیرند و هر دو به حسا دیگری (موکّه و آمور) قورارداد منعقود موی
کنند ،با این حال حقّ العمه کار بر خالف وکیه ،به اسم خود قرارداد منعقد می کند و
همین امر موج

می شود که بر خالف وکیه ،خود او در برابر طورف قورارداد مسوئول

انجام تعهدات قراردادی باشد (دمرچیلی و دیگران.)133 :1939 ،
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با مطالعه مواد مربوط به حقّ العمه کاری ذیوه قوانون تجوارت چنوین اسوتنباط موی
شود که هرگاه معامله به نحوی باشد که حقو و مناف و مصالح آمر حفظ شود و حوقّ
العمه کار نیز عرفاً مورد تهمت آمر قرار نگیرد ،معامله حقّ العمه کار با خوود اشوکالی
ندارد .البته قانونگذار برای تحقّق موارد ذکر شده شرای ذیه را پیش بینی نموده است:
( )1قیمت و ارزش کاال یا اورا بهاداری که حقّ العموه کوار موی خواهود بورای خوود
معامله کند باید مشخّص و و مطابق با قیمت واقعی آن در بازارهای مربوطه باشد (مواده
 939قانون تجارت).
ق العمه کار را از انجام معامله بوا خوود منو نکورده باشود ،چوه بوه صوورت
( ) 0آمر ،ح ّ
صریح و آشکار و چه به صورت ضمنی و تلویحی (ماده  939قانون تجارت).
( ) 9مال مورد معامله بایود بوه قیموت روزی بورآورد و معاملوه گوردد کوه در بازارهوای
مربوطه جاری است (ماده  934قانون تجارت).
( )4چنان چه آمر ابتدا با معامله حقّ العمه کار بوا خوود موافوق بووده ،اموا قبوه از انجوام
ق معاملوه بوا خوود را نخواهود
ق العمه کوار دیگور حو ّ
معامله از اذن خود رجوع کند ،ح ّ
داشت (ماده  931قانون تجارت).
از شرای مذکور و به ویژه ماده  931قانون تجارت چنین استنباط می شود که حوقّ
العمه کار برای انجام معاملوه بوا خوود نیوازی بوه اخوذ اجوازه از آمور نودارد و در کلّیوه
معامالتی که قیمت مال مورد معامله در بازارهای مربوطه مشخّص و معلووم باشود ،حوقّ
العمه کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد ،زیرا در این نوع معوامالت چنوان چوه
حقّ العمه کار ،طرف معامله را به آمر اطّالع ندهد ،خود حقّ العمه کار مسوئول انجوام
تعهدات قراردادی می باشد.
 .3-2اختیارات دالل در معامله با خود
«دلّال کسی است که در مقابه اجرت واسطه انجام معامالتی شوده یوا بورای کسوی
که می خواهد معامالتی نماید ،طرف معامله پیدا می کند (ماده  991قانون تجارت)» .به
بیان ساده تر ،دلّال کسی است که با دریافت حقّ معیّنی ،واسطه بین خریدار و فروشونده
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می شود (جعفری لنگرودی .)921 :1930 ،در واق  ،دلّال ضومن معرّفوی طورفین معاملوه
به یکدیگر ،شرای و خصوصیّات معامله را برای ایشان تشریح کرده و تالش موی کنود
تا از طریق تطبیق مناف طرفین ،شرای الزم برای تحقّوق معاملوه را فوراهم کنود (سوتوده
تهرانی)43/4 :1919 ،؛ بر خالف حقّ العمه کار که خود مستقیماً با طرف دیگور اقودام
به معامله می کند و وکیه کوه تنهوا در جهوت حفوظ منواف و حقوو موکّوه خوود موی
کوشد .لذا اراده دلّال هیچ تیثیری در وقوع معامله نداشوته و نسوبت بوه معاملوه ،شوخص
ثالث محسو گردیده و و تنها در صورتی ،حقّ دلّالی را دریافت می کنود کوه معاملوه
محقّق شود.
با توجه به توضیحات فو  ،اگرچه قانونگذار در انتهای ماده  991قانون تجارت بوه
صراحت اذعان داشته که «اصوالً قرارداد دلّالی تاب مقرّرات راجوه بوه قورارداد وکالوت
است» ،لکن با توجه به ماهیّت این قرارداد و عدم تیثیرگذاری دلّال در انعقاد قورارداد و
وقوع معامله میان طرفین ،باید گفت بهتر آن است که دلّالی را یکی از مصادیق وکالوت
در انجام عملی بدانیم که منتهی به معامله نمی گردد (کامه پاشا.)431/1 :1381 ،
از توضیحات مذکور می توان مطل

دیگری را نیز برداشت نمود؛ بوا توجوه بوه آن

که دلّال اساساً تیثیری در تحقّق یا عدم تحقّق قرارداد ندارد ،معامله با خود در خصوص
این قسم از نمایندگی محقّق نگردیده و سالبه بوه انتفوای موضووع اسوت .بوا ایون حوال،
قانونگذار ذیه ماده  941قانون تجارت حالتی را فرض کرده که در آن ،دلّوال در نفوس
معامله منتف یا سهیم باشد؛ در این حالت وی موظّف است موضوع مذکور را به طرفوی
کووه ایوون مسوویله را نمووی دانوود ،اطّووالع داده و در صووورت عوودم اطّووالع ،مسووئول جبووران
خسارات وارده و محکوم به پرداخت جزای نقدی خواهد بود .علیرغم مفاد ماده فوو ،
در این حالت نیز معامله با خود قابه تصوّر نموی باشود؛ زیورا تواجر بوه دلّوال نماینودگی
خرید نداده است و دلّال معامله را به تنهایی و بوه اعتبوار داشوتن نماینودگی انجوام نموی
دهد .بلکه اصالتاً در برابر تاجر قرار می گیرد؛ حتوی چنوان چوه تواجر نماینودگی خریود
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کاال را نیز به وی اعطاء نماید باز هم ایون عموه از حالوت دلّوالی خوارج و بوه نهادهوای
دیگر ممه وکالت یا حقّ العمه کاری نزدی

می گردد (ستوده تهرانی.)42/4 :1919،

 .3معامله با خود در نمایندگي قضائي
نمایندگی قضائی ،یکی دیگر از اقسام نمایندگی است که اگرچه به واسوطه قوانون
وض می گردد ،لکن شروع فعالیّت نماینده به وسیله امر قضائی صوورت پذیرفتوه و بور
خالف نمایندگی قانونی ،شخص اصیه از لحا مقرّرات حاکم بر کشور دارای اهلیّوت
کامه بوده و لکن به دالیه مختلف ،قادر به اداره اموال خود نمی باشد .با توجوه بوه آن
که حدود اختیارات نماینده در این قسم از نمایندگی به صوورت ضومنی تواب مقورّرات
امانت قرار داده شده ،ضروری است ابتدا نهاد امانت و حکم معامله امین بوا خوود موورد
بررسی قرار گرفته و سپس در خصوص حوزه اختیارات اقسوام مودیر تصوفیه (از جملوه
تصفیه ترکه ،تصوفیه شورکت و تصوفیه اموور ورشکسوته) و حکوم معاملوه وی بوا خوود
ارزیابی شود.
 .2-3اختیارات امین در معامله با خود
امانت عبارت است از بودن موا ل شوخص در نوزد دیگوری بوه نحووی کوه حفوظ و
نگهداری آن بر شخص دوّم واج

باشد (صفایی و قاسوم زاده11 :1983 ،؛ کاتوزیوان،

 .)3/0 :1931امانت که خود قسمی از نماینودگی محسوو موی گوردد ،از لحوا منشوی
وجودی به دو نوع قوانونی و قوراردادی تقسویم موی شوود (شوهید ثوانی091/4 :1911 ،؛
نجفی91/04 :1381 ،؛ موسوی بجنووردی30/1 :1413 ،؛ صوفایی و قاسوم زاده:1983 ،
 )11که با توجه به مباحث مطروحه در این بخش از پژوهش ،قسم قوانونی امانوت موورد
نظر می باشد.
طبق قوانین و مقررات حاکم بر کشور ،امانت قضوایی در حواالت ذیوه ایجواد موی
گردد:
( )1هرگاه غائ

مفقود االثر ولیّ قهری منحصر داشته باشد و وی ،به هر علّتی نتواند بوه
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امور مولّی علیه رسیدگی کند (ماده  1210قانون مدنی).
( )0در صورتی که جنین ،ولیّ یا وصیّ نداشته باشد و سهم االرثوی از ترکوه متووفّی بوه
وی تعلّق گیرد که نیاز به اداره کردن داشته باشد (بند  1ماده  129قانون امور حسبی).
( ) 9برای اداره امور موالی ای کوه بوه مصواف عموومی اختصواص داده شوده و مودیری
نداشته باشد (بند  0ماده  129قانون امور حسبی).
( )4به منظور اداره اموال آن دسته از اشخاصی که به هر علّتی عاجز از اداره اموال خوود
می باشند (ماده  121قانون امور حسبی).
از قوانین و مقرّرات وض شده در موورد اموین اینگونوه برداشوت موی شوود کوه در
حوزه اختیارات امین ،نظر قانونگذار بیشتر به حفظ و نگهداری اموال اصیه بووده و جوز
در مواردی که نگهداری از اموال منجر به وارد آمودن ضورر موالی بوه اصویه یوا از بوین
رفتن اموال می شود ،اجازه فروش اموال را به امین نمی دهود .بوه عوالوه ،قانونگوذار بوا
بیان این مسیله که «عمده مقرّرات مربوط به امین (از جمله وظایف و اختیوارات و عوزل
و نص

و  )...تاب مقرّرات قیمومت است» به نوعی تالش کرده توا بوا هودف صویانت و

حمایت از اموال و مناف اصیه ،صحّت معامله امین با خود را همچوون قویّم ،محودود بوه
مواردی سازد که در عین رعایت صرفه و صالح اصیه ،امین مجوّزهای الزم در جهوت
انجام معامله از دادستان اخذ نماید (ر.ک :مواد  141و  140قانون امور حسبی).
 .1-3اختیارات مدیر تصفیه در معامله با خود
برای واژه مدیر تصفیه دو تعریف از سوی حقوقودانان ارائوه شوده اسوت :نخسوت،
مدیر تصفیه که در قانون امور حسبی مترادف با مدیر ترکه دانسته شده ،عبارت است از
متصدّی تعیین دیون و حقو بر عهده متوفّی و پرداخت آنها و اخراج موورد وصویّت از
ماترک (مواد  019 ،012و  014قانون امور حسبی) .بر اساس تعریف دوّم ،مدیر تصوفیه
فردی است که تصفیه دیون و مطالبات شخص ورشکسوته در نقواطی کوه تشوکیه اداره
تصفیه اعالن نشده باشد را دارد (جعفری لنگرودی .)190 :1930 ،مدیر تصفیه با توجوه
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به وظیفه ای که بر عهده وی محوّل می گردد ،به سه عنووان مودیر تصوفیه ترکوه ،مودیر
تصفیه شرکت و مدیر تصفیه امور ورشکسته قابه تقسیم می باشد.
تصفیه ترکه عبارت است از تعیین دیون و حقو بر عهده متوفّی و پرداخت آنها و
اخراج مورد وصیّت از اموال ما ترک (ماده  012قانون امور حسبی؛ جعفری لنگرودی،
 .)143 :1930متصدّی انجام امور فو را در اصوطالح مودیر تصوفیه و مودیر ترکوه موی
نامند (مواد  014-019قانون امور حسبی؛ جعفری لنگورودی .)143 :1930 ،در توضویح
پیرامون اختیارات مدیر تصفیه ترکه باید گفت وفق قوانون ،مودیر تصوفیه صورفاً اختیوار
فروش آن دسته از اموال متوفّی را دارد کوه در معورض خرابوی و تضویی هسوتند (مواده
 018قانون امور حسبی) .در خصوص نحوه فروش این اموال نیز سوازوکار ویوژه ای در
نظر گرفته شده است؛ در صورتی که قیمت اموال در بازار مشخّص باشد ،مودیر تصوفیه
می بایست بر اساس همان قیمت ،مال را به فروش رسانده و در صورت نامشخّص بودن
قیمت ،وی موظّف است تا از طریوق مزایوده ،اقودام بوه کشوف قیموت و فوروش امووال
خرا یا ضای شودنی متووفی کنود (مواده  031قوانون اموور حسوبی) .بوا توجّوه بوه ایون
توضیحات می توان چنین نتیجه گرفت که مدیر تصفیه تنها در صورتی می تواند اقودام
به معامله با خود کنود کوه آن موال در بوازار قیموت مشخّصوی داشوته باشود؛ چراکوه در
مواردی که نیاز بوه کشوف قیموت موال از طریوق برگوزاری مزایوده موی باشود ،اگرچوه
قانونگذار حضور مدیر تصفیه در مزایده را ممنوع اعالم نکرده است ،لکن حضوور وی
منجر به ایحاد شائبه در خصوص احتمال تقل

و سوءاستفاده او خواهد گردیود کوه بوه

نوعی با روح حاکم بر قووانین موجوود کوه بوه حمایوت از منواف متووفی تیکیود دارنود،
متعارض است.
در توضیح پیرامون مفهوم و حوزه اختیارات مودیر تصوفیه شورکت بایود گفوت در
ه شوود ،شخصوی بوه عنووان
صورتی که شرکتی به واسطه یکوی از دالیوه قوانونی منحو ّ
متصدّی امور تصفیه شرکت منصو گردیده و وظیفه انجام امور مالی و تقسیم سورمایه
شرکت را عهده دار می گردد .به چنین فوردی مودیر تصوفیه شورکت گفتوه موی شوود.
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مدیران تصفیه شرکت در عموم موارد هموان مودیران اصولی شورکت هسوتند ،مگور در
حالتی که اساسنامه شرکت شرای ویژه ای را در خصوص نحوه انتخوا مودیر تصوفیه
تعیین کرده باشد که در این صورت ،بوه دسوتورات اساسونامه عموه موی شوود (سوتوده
تهرانی .)999/0 :1919 ،در مورد اختیارات مودیر یوا مودیران تصوفیه ،مواده  010الیحوه
اصالحی قسمتی از قانون تجارت مقرّر موی دارد« :مودیران تصوفیه نماینوده شورکت در
حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و
ارجاع به داوری و حقّ سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعواوی و دفواع از
دعاوی وکیه تعیین نمایند .محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطه و کین لم یکن
است ».هرچند قانونگذار در ماده یاد شده کلّیه اختیارات الزم را به مدیر تصفیه شرکت
اعطا کرده است ،لکن در ماده  019هموان قوانون ،اختیوارات کلّوی و توا ّم مودیر تصوفیه
شرکت را تخصیص زده و مدیران تصفیه را از نقه و انتقال اموال شورکت بوه خودشوان
ممنوع نموده و ضمانت اجرایی تخلّف از آن را بطالن نقه و انتقاالت انجام شده تعیوین
کرده است .در خصوص معامله مدیران تصفیه شرکت بوا خودشوان ،قانونگوذار بوه ایون
حدّ بسنده نکرده و حتی من انتقال این امووال را بوه شقوار درجوه اوّل و دوّم توا درجوه
چهارم مدیران نیز گسترش داده است .با این حال ،این نکته را باید درنظر داشت کوه بوا
توجه به آن که هدف قانونگذار از وضو چنوین قووانینی ،جلووگیری از تضویی حقوو
شرکت و مناف سهامداران بوده است ،مدیران تصفیه می توانند بوه وکالوت از دیگوری،
اقدام به خرید اموال شرکت برای غیر نمایند.
مدیر تصفیه امور ورشکسته موظّف است اقدام به فروش اموال و اشویائی کنود کوه
احتمال ضای شدن آنها می رود یا برای نگهداری مفید نیستند .وی همچنین موظّف بوه
بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو نواظر (مواده  441قوانون تجوارت) و
فروش اموال منقول و غیر منقول وی با هدف پرداخوت بودهی هوایش کنود (مواده 112
قانون تجارت) .ناگفته نماند که در خصوص نحووه فوروش امووال تواجر ورشکسوته نیوز
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عالوه بر نظارت ناظر که مستقیماً از طریق مقام قضائی تعیین می شوود ،ضووابطی چوون
فروش اموال از طریق مزایده در نظر گرفته شده تا مسیر هرگونه سوء اسوتفاده احتموالی
مدیر تصفیه از جایگاه خودش مسدود گردد .بنابراین ،با توجوه بوه عودم حضوور مودیر
تصفیه در مزایده ،عمالً معامله وی با خود در زمینه فروش اموال تاجر ورشکسته منتفوی
می گردد.

نتیجه گیری
با توجه به توضیحات ارائه شد در ایون پوژوهش ،موی تووان مهوم تورین یافتوه هوای
تحقیق صورت گرفته را در موارد ذیه خالصه نمود:
 .1معامله با خود نوعی عقد محسو گردیده و وقوع چنین عمه حقووقی ای منووط بوه
وجود دو اراده است که به واسطه امری عارضی به نام نمایندگی در ی

نفر جمو موی

شود.
 .0ولیّ قهری و وصیّ می توانند ضمن رعایت غبطه و صرفه و صالح مولّی علیه ،اقودام
به معامله با خود نمایند.
 .9اصه بر عدم جواز معامله قیّم و امین با خود است؛ مگر در موواردی کوه ضومن اخوذ
مجوّزهای الزم از دادستان ،صرفه و صالح مولّی علیه و اصیه را نیز رعایت کنند.
 .4وکیه و مدیر عامه با رعایت شرای ویژه می توانند اقدام به خریود و فوروش امووال
موکه و شرکت برای خود کنند.
 .1مدیر تصفیه ترکه ،مدیر امور ورشکسته و حقّ العمه کار تنها در صورتی موی تواننود
اقدام به معامله با خود نمایند که قیمت مال در بازار مشخّص باشد .در مواردی کوه نیواز
به قیمت گذاری مال از ط ریق مزایده وجود دارد ،این دو به واسطه عدم اجزاه ورود در
مزایده ،عمالً امکان معامله با خود را ندارند.
 . 1مدیر تصفیه شرکت به صورت مطلق از معامله بوا خوود منو گردیوده و حتوی اجوازه
خرید اموال شرکت برای شقار خود را نیز ندارد.
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 .3معامله با خود در خصوص دلّال ،سالبه به انتفای موضووع بووده و عموالً محقّوق نموی
گردد.
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 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن ( ،) 1411شرائع االسالا في مسـائل الحـالل و الحـراا ،ج،4تهران :استقالل.
 خمینی(امام) ،سید روح اهلل ( ،)1918تحریر الوسیله ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. دمرچیلی ،محمد؛ خواتمی ،علوی؛ قرائوی ،محسون ( ،)1939قـانون تجـارت در ن ـم حقـوقيکنوني ،چ ،01تهران :کتا آوا.
 -راغ

اصفهانی ،حسین بن محمّد ( ،) 1410مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :دار القلم.

 ستوده تهرانی ،حسن ( ،)1919حقوق تجارت ،ج0و ،4تهران :دادگستر. -سجادی ،جعفر ( ،)1939فرهن

معارف اسالمي ،ج ،1چ ،9تهران :کومش.

 سنهوری ،عبدالرزا بن احمد ( 1314م) ،مصادر الحقّ ،ج ،0بیروت :دار الفکر. شهیدی ،مهدی ( ،)1934حقوق مدني (تشکیه قراردادها و تعهدات) ،ج ،1چ ،11تهران :مجد. صفار ،محمّد جواد ( ،)1939شخصیّت حقوقي ،تهران :نیه. صفایی ،سید حسن؛ قاسم زاده ،سید مرتضی ( ،)1983حقوق مـدني اشـخاو و محجـورین،چ ،14تهران :سمت.
 طباطبائی یزدی ،سید محمّدکاظم ( ،) 1423العروه الوثقي ،قم :موسوعه الفقه االسالمی. -طوسی(شیخ الطائفه) ،محمّد بن حسن ( ،) 1932کتاب الخالف ،ج ،0قم :دار الکت

االسالمیه.

 عاملی(شهید اوّل) ،محمّد بن مکّی ( ،)1933اللّمعه الدمشقیه ،چ ،3تهران :دار العلم. عیسایی تفرشی ،محمود ( ،)1938مهاحثي تحلیلي از حقوق شرکت هـای تجـاری ،تهوران:دانشگاه تربیت مدرس.
 فراهیدی ،خلیه بن احمد ( ،) 1423کتاب العین ،ج ،1چ ،0قم :هجرت. فروحی ،حمید ( ،)1930حقوق تجارت شرکت های سرمایه ای ،ج ،0تهران :روزبهان. فیروزآبادی ،محمّد بن یعقو ( ،) 1411القاموس المحیط ،ج1و ،9بیروت :دار الکت العلمیه. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1913حقوق مدني ،ایقاع ،تهران :شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1931حقوق مدني ،وقایع حقوقي ،تهران :یلدا. کاتوزیان ،ناصر ( ،)1931حقوق مدني ،قواعد عمومي قراردادها ،ج1و0و ،9تهوران :شورکتسهامی انتشار.
 کاشانی ،سید محمود ( ،)1911شرکت مدني ،نشریه دانشکده حقو دانشگاه شوهید بهشوتی (ره)،.18-3 ،0
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 کامه پاشا ،محمّد موسی (1381م) ،العقود المسماء ،ج ،1چ ،0مصر :الیاسیه. کرکی(محقّق) ،علی بن حسوین ( ،) 1414جامع المقاصد في شرل القواعد ،ج1و ،11قوم :آلالبیت (ع).
 مرعی ،حسین بن عبداهلل ( ،) 1419القاموس الفقهي ،بیروت :دار المجتبی. موسوی بجنوردی ،سید حسن ( ،) 1413القواعد الفقهیّه ،ج ،1قم :الهادی. -نجفی(صاح

جواهر) ،محمّدحسن (1381م) ،جـواهر الکـالا فـي شـرل شـرائع االسـالا،

ج04و01و03و ،08بیروت :دار التراث االسالمی.
 نصیری ،مرتضی ( ،)1989حقوق تجارت بین الملل در ن اا حقوقي ایران ،تهران :امیرکبیر. -نی

نژاد ،جواد ( ،)1932جایگاه حقوقي مدیران شرکت های سـهامي در فقـه ،حقـوق

ایران و انگلستان ،پژوهش های فقه و حقو اسالمی.020-112 ،01 ،

