
  
  677 -  695، صفحات   1398، زمستان 4، شمارة 49ة ، دور خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

 
 
 

 
  *اهليت شخص حقوقي در قراردادهاي مجاني

  
 
  

  نسبصادق شريعتي
   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةدكتري حقوق خصوصي و اسالمي دانشكد

  )23/3/1396: تاريخ تصويب  - 19/1/1396: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
، اهليت .)ت. ق588مادة (رود  هرچند در حقوق ايران از اهليت عام شخص حقوقي سخن مي    

آيا شخص حقوقي . 1: اشخاص حقوقي در قراردادهاي مجاني از جهاتي مورد ترديد است
انجام يا پذيرش بخشش با . 2كند و تبرع به او قابل انتساب است؟  معناي احسان را درك مي

اهليت دولت و . 3ويژه اشخاص تجاري سازگار است؟  ماهيت و هدف اشخاص حقوقي، به
اي چون  در قراردادهاي مجاني ويژه. 4ها چه حدودي دارد؟  ي در بخششاشخاص حقوق عموم

وصيت و وقف و كفالت محدوديتي براي اشخاص حقوقي هست يا خير؟ با تحليل هدف 
جز در مواردي كه  كه عنوان قاعدة عمومي بايد گفت ها و با استقراء از عقود مجاني، به بخشش

، يا ماهيت عمل حقوقي )مانند وصيت(ي پيشي بگيرد هاي انساني بر روابط مال روابط و انگيزه
، يا قبول و )مانند وضع مكفول در عقد كفالت(اي باشد كه مختص اعمال انساني است  گونه به

مانند بخشش (انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقي ناسازگار باشد 
 نيز تصور كرد؛ خواه  اشخاص حقوقيموردتوان در  ، هر بخششي را مي)هاي دولتي شركت

  .شخص حقوقي در مقام بخشنده باشد يا در مقام طرف بخشش
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  مقدمه. 1
  را كهآنچه رموجب آن جز در موارد ويژه، ه  اي عمومي در عالم حقوق وجود دارد كه به قاعده

 588مادة (تواند انجام دهد   شخص حقوقي نيز مي،پذير است از سوي شخص حقيقي انجام
شخص (اين موارد ويژه، اعمالي است كه بنا به دليلي، تنها از سوي انسان ). قانون تجارت

 :1394كاوياني، (دليل نامعقول بودن واگذاري آن به شخص حقوقي  بهمتصور باشد؛ خواه ) حقيقي
دليل اينكه  ها به بخشش. آميز نبودن آن دليل ناممكن بودن اين واگذاري، يا مصلحت به، خواه )50

از . اند شوند، اعمالي انساني دوستي ناشي مي هاي معنوي يا نوع معموالً از عواطف و انگيزه
  بنابراين در زمرة اقدامات متعارف نهادهاي،كند  عقل حسابگر آنها را توجيه نمي،سوي ديگر

 درست است كه اشخاص حقوقي را در. اقتصادي و اشخاص حقوقي تجاري جايي ندارند
نتيجه همواره پاي  كنند و در اداره مي) طور مستقيم يا غيرمستقيم به(نهايت اشخاص حقيقي 

، استقالل شخصيت حقوقي از مؤسسان )165 :1395صفار، (گيري يك انسان در ميان است  تصميم
 در زمينة اهليت 1.دو را جداي از يكديگر تحليل كنيم  اقتضا دارد اهليت اينكنندگان آن  يا اداره

 :اشخاص حقوقي در قراردادهاي مجاني، چهار پرسش كلي قابل طرح است
ك لعنواني از عناوين تم  تواند طرف بخشش قرار گيرد و به آيا شخص حقوقي مي. 1

ها و تبرعات، با  ضوع برخي بخششترين ترديد در اين مورد آن است كه مو بالعوض كند؟ مهم
ويژه در  به( و براي انجام آن صالحيت دارند  موضوعي كه اشخاص حقوقي براي آن ايجاد شده

هاي  ها معموالً به انگيزه از اين گذشته، بخشش. نمايد ، ناسازگار مي)مورد اشخاص تجاري
 پس امكان بخشش به .گيرد ات خيرخواهانه سرچشمه مييزند و از ن دوستانه پهلو مي انسان

كند، دشوار  فهمد و محبت و خيرخواهي را درك نمي شخصيت حقوقي كه احسان را نمي
) شخص حقوقي يا حقيقي(تواند بخشنده باشد و به ديگري  آيا شخص حقوقي مي. 2. نمايد مي

تمليك بالعوض كند؟ ترديد اساسي در اينجا نيز حدود اهليت و صالحيت شخص حقوقي در 
اعم از تجاري و (ويژه در مورد اشخاص حقوقي انتفاعي  اين ترديد به. هاست بخشش

همچنين وجود نيت احسان . كه هدف از تأسيس آنها سودآوري است، جريان دارد) غيرتجاري
كنندة  تي كه اگرچه نيابتاً از سوي شخص حقيقيِ ادارهيدر شخص حقوقي مورد ترديد است؛ ن

 ،از سوي ديگر. نمايد وي شخص حقوقي دشوار ميشخص حقوقي متصور است، اصالتاً از س
تواند انجام دهد كه خود اصيل قادر به انجام آن باشد  دانيم كه نماينده، تنها كاري را مي مي

آيا تفاوتي ميان اهليت اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و . 3ترديد ديگر .). م. ق662مادة (
عنوان يك  ؟ آيا دولت، بهاردوجود داشخاص حقوقي حقوق عمومي در قراردادهاي مجاني 

گرفتن دارد؟ مؤسسات  شخص عمومي، امكان حقوقي براي بخشيدن و طرف بخشش قرار
                                                            

  . قانون تجارت439 و مادة 1347نون تجارت مصوب  از اليحة قانون اصالح قسمتي از قا130 و 128 مواد: ك. نمونه ربراي. 1
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ويژه براي بخشش اموال عمومي كه در  هاي دولتي چطور؟ اين پرسش به عمومي و شركت
آنچه از اموال و حقوق  خصوص اگر بپذيريم هر دست دولت قرار دارد قابل طرح است؛ به

واقع اموال عمومي و امانتي از  ختيارات قابل تقويم به پول كه نزد دولت است، درمالي و ا
نهايت بايد پرسيد آيا ميان مصاديق  و در. 4. سوي مردم است كه بايد صرف امور معين شود

شناسيم، تفاوتي در اهليت اشخاص حقوقي وجود دارد يا  گوناگوني كه براي عقود مجاني مي
  خير؟

بنابراين هر بخش از مقاله به يكي از . آييم ها برمي  يافتن پاسخ اين پرسشيدر پدر ادامه، 
و تحليل  مذكورهدف مقاله، بحث دربارة وجوه مختلف موضوع . پردازد ها مي اين پرسش
نهايت قاعدة عمومي اهليت اشخاص حقوقي در  هاي گوناگون است تا در عميق نظريه

  .دست آيد قراردادهاي مجاني به
   

  يت اشخاص حقوقياهل. 2
 قانون تجارت است كه مقرر 588عنوان قاعدة عام آمده، مادة  آنچه در قوانين و مقررات به

تواند داراي كلية حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل  شخص حقوقي مي«: دارد مي
قوق و است، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند ح

 گرچه اين ماده بيانگر توانايي شخص حقوقي براي داراا. »وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك
: شدن حقوق و تكاليف دارد شدن حق و تكليف است، اهليت مفهومي فراتر از امكان دارا

گيرد؛ امري كه از  هاي شخصيتي و فلسفة معامالت را نيز در برمي اهليت براي معامالت، توانايي
 به بعد؛ جعفري 757 الف، ش 1388؛ جعفري لنگرودي، 1 : الف1383كاتوزيان، ( شود تعبير مي» صالحيت«آن به 

در مورد دامنة اهليت اشخاص حقوقي، دو نظر . )384 و 98 :1395 به بعد؛ صفار، 296 : ب1388لنگرودي، 
  : كلي ابراز شده است

به اين معنا كه شخص ت؛  قانون تجارت، سند اهليت عام اشخاص حقوقي اس588مادة . 1
حقوقي اصوالً و بدون نياز به اقدامي، داراي تمام حقوق و تكاليف مقرر براي شخص حقيقي 

 يا انجام آن در قانون )50 :1394؛ كاوياني، 121 - 123 :1386كاوياني، (است، جز آنچه مختص انسان است 
؛ 248 و 246 ،101 ،99 :1398كاتوزيان، ؛ 10 : الف1383كاتوزيان، (يا اساسنامة شخص حقوقي منع شده است 

اهليت . 2. )389 -  392 و 146 :1395؛ صفار، 50 :1394؛ كاوياني، 316 :1384؛ جعفري لنگرودي، 353 :1390كاتوزيان، 
شخص حقوقي محدود به موضوع و اختياراتي است كه در اساسنامه يا قانون به او واگذار 

 1383؛ كاتوزيان، 91 و 53 ، 52، 38 :1375اسكيني، (اراتي است شده، يا الزمة عرفي و قانوني چنان اختي
؛ 197 و 196 :1386؛ ستوده تهراني، 168- 177 :1392؛ عامري و مصلحيان، 469 و 468 :1389؛ كاتوزيان، 12 و 10 :الف
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بنابراين اصل بر عدم اهليت شخص حقوقي . )٢٦١ :١٣٥٦؛ امامي، 386 :1395؛ صفار، 82و  81 :1393صقري، 
  .ست، جز در مواردي كه به او واگذار شده استا

گاه   قانون تجارت هيچ588 زيرا در مادة ،در مقام داوري، بايد جانب نظر دوم را گرفت
 را براي وي به رسميت شناخته» امكان« بلكه اين ، سخن از اختيار مطلق شخص حقوقي نرفته

اند داراي كلية حقوق و تو شخص حقوقي مي«: در عبارات اين ماده نيز آمده است. است
، به قابليت و امكان حقوقي »تواند مي«لفظ . »...تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است

اما بالفعل شدن اين قابليت، نيازمند تصريح به آن در اسناد تأسيس شخص حقوقي . دارداشاره 
: داشت قرر ميم مذكوردر غير اين صورت، بايد مادة . و ورود در زمرة اختيارات اوست

بنابراين در هر مورد بايد ديد شخص . »...شخص حقوقي، داراي كلية حقوق و تكاليفي است«
وجود آمده است؛ هدف از  اي به حقوقي را چه شخص يا نهادي ايجاد كرده است؛ با چه انگيزه

علت . تشكيل آن چه بوده است؛ چه موضوعي دارد؛ و چه اختياراتي به آن واگذار شده است
انسان : جو كردو دو جست  اوت ميان اهليت اشخاص حقيقي و حقوقي را بايد در ماهيت اينتف

آنكه   بي،.)م. ق957 و 956مواد (محض تولد داراي حقوقي است   به لحاظ طبيعت خويش، به
، يا حتي بتواند آنها را از خود دريغ كند 1)حقوق طبيعي(نيازمند اعطاي آن از مرجعي باشد 

اما شخص حقوقي، زادة انسان است و همواره نيازمند مرجعي براي .). م. ق960 و 959مواد (
؛ 375 :1382؛ جعفري لنگرودي، 10 : الف1383؛ كاتوزيان، 258 و 150 :1356امامي، (اعتباربخشي به خويش است 

 ١٣٤ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ :1395؛ صفار، 113 و 112 :1393؛ صقري، 194 - 196 :1386؛ ستوده تهراني، 38 و 37 :1375اسكيني، 
واقع برخالف انسان كه حسب طبيعت و آزادي خويش اهليتي مطلق دارد،  در. )٣٩٨ -٣٩٩و 

شوند و بسته به تخصص خود نيز از  اي خلق مي يك براي انجام كار ويژه اشخاص حقوقي هر
  2).اصل تخصص(اهليت برخوردارند 

  
  اهليت شخص حقوقي در پذيرش بخشش. 3
ان شخص حقوقي را طرف قرارداد مجاني قرار داد؟ براي پاسخ كامل به تو طور كلي آيا مي به

 از ) ب؛ از نظر اركان داخلي عقود مجاني)الف: اين پرسش، بايد موضوع را از دو زاويه كاويد
، ترديد اين است كه آيا در ساختار )الف(در مورد . نظر فلسفة تشكيل اشخاص حقوقي

اين ابهام ) ب(حقوقي وجود دارد؟ و در مورد ها، مانعي براي بخشش به اشخاص  بخشش
كات مجاني آنان لوجود دارد كه از نظر هدف و فلسفة تشكيل اشخاص حقوقي، مانعي در تم

اعم از (وجود دارد يا خير؟ در بخش نخست بايد گفت براي هر بخشش نياز است كه مالي 

                                                            
  . به بعد43: 1383تبار،   به بعد؛ جعفري19: 1387 كاتوزيان، :ك.براي مطالعه دربارة حقوق طبيعي و اثباتي، ر. 1
  .394 - 398 و 167: 1395 صفار، :ك.براي مطالعه دربارة اصل تخصص اشخاص حقوقي، ر. 2
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به ديگري ) احساننيت (و با قصد تبرع ) بالعوض(=طور مجاني  به) عين و حق و منفعت
در مورد ماليت و . )9- 27 :1390كاتوزيان، (انتقال يابد و اين بخشش نيز مورد قبول او واقع شود 

تنها نكتة قابل بحث، قصد تبرعي . رسد نظر نمي بالعوض بودن موضوع بخشش، اشكالي به
ين كه آيا چناست است كه خطاب به شخص حقوقي اراده شده و جاي اين ترديد را گشوده 

  موجودي توان درك بخشش و احسان را دارد يا خير؟
 سود بردن شخص حقوقي از قراردادهاي مجاني با ساختار اين عقود  رسد امكان نظر نمي به

تعلق بگيرد و سود عمل نيز  تواند به شخص حقوقي  زيرا نيت احسانِ بخشنده، مي،مغاير باشد
اه ركن بخشش نيست؛ چنانكه بخشش به گ درك احسان نيز هيچ. را در نهايت عايد او سازد

جاي ايشان قبول بخشش يا در  نهايت ولي بهدر مجنون و صغير غيرمميز نيز صحيح است و 
 بنابراين بخشش به شخص حقوقي، با 1). قانون مدني799مادة (كند  صورت لزوم قبض مي

اما در مورد بخش دوم . )52 :1375؛ اسكيني، 100 :1389كاتوزيان، (يك از اين اركان منافاتي ندارد  هيچ
. بايد موضوع و اساسنامة آن را مالك عمل قرار داد) هدف و فلسفة تشكيل اشخاص حقوقي(

 ؛كند اساسنامة شخص حقوقي، سند تأسيس آن است و حدود اختيارات آن را معلوم مي
و .) م. ق957 و 956مواد (شوند  برخالف اشخاص حقيقي كه با تولد از حقوق برخوردار مي

، اختيارات .)م. ق1207 و 210 ،958مواد (تنها براي اجراي حقوق خويش محدوديت دارند 
كنندة زمينة  موضوع شخص حقوقي نيز، تعيين. شخص حقوقي تابع اساسنامة اوست

هاي حقوقي است، بايد ديد   از آنجا كه قبول بخشش نيز يكي از فعاليت2.هاي اوست فعاليت
 نمونه، مؤسسات و بنيادهاي خيريه كه براي. دارد يا خيرسنخيتي با موضوع شخص حقوقي 

اند و بخش عمدة سرماية آنها از طريق هدايا و  موضوع خويش را فعاليت در امور خير قرار داده
 پس طبيعي است 3.ترديد مجاز به قبول بخشش هستند شود، بي هاي مردمي تأمين مي بخشش

. چنين قبولي از فلسفة تأسيس آن دور نيستاي، طرف بخشش قرار گيرد و  اگر بنياد خيريه
المنفعه مانند موقوفات عام و مساجد و  همچنين است در مورد اشخاص حقوقي عام

                                                            
مانند ضمان به قصد تبرع (شود   در برخي فروض عملي رايگان و تبرعي محسوب ميكم همچنين در عقد ضمان كه دست. 1
  .).م. ق687مادة (، به امكان ضمان از محجور و ميت نيز تصريح شده است .)م. ق720مادة (
 مادة 4 بند »ب« و قسمت 13 مادة 1 بند ،9 مادة 10 بند ،7 مادة 3 بند ،2 مواد :ك.هاي تجاري، ر در مورد موضوع شركت. 2

 از قانون 192 و 190 ،183 ،141 ،116 ،94؛ و مواد 1347 از اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 294 و 279
  .تجارت

 وزارت بهداشت، 25/12/1380نامة تأسيس و ادارة مراكز خيرية بهداشتي درماني مصوب   آيين15 مادة 6 و بند 1 مادة :ك.ر. 3
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توان گفت مؤسسات غيرانتفاعي اصوالً مجاز به قبول بخشش  مي. 1نهاد هاي مردم سازمان
كه با هدف ) ويژه اشخاص حقوقي تجاري و به( اما در مورد اشخاص حقوقي انتفاعي 2.هستند

 اشكال اساسي آن است كه .زنند، ترديد همچنان باقي است كسب سود دست به عمليات مي
چنانكه . خصوص تجاري سازگار نيست قبول بخشش، با موضوع اشخاص حقوقي انتفاعي و به

كاتوزيان، (مرسوم نيست يك شركت صادرات و واردات كاال، طرف قرارداد مجاني واقع شود 
  :در تحليل اين اشكال، سه رويكرد ممكن است انديشيده شود. )102 و 101 :1389

كه سود حاصل از بخشش در راستاي اهداف تجاري يا انتفاعي شخص  نخست؛ همين
حقوقي صرف شود، براي سنخيت با موضوع او كافي است و الزم نيست تمام درآمدهاي 

بنابراين ممكن . گاني حاصل شودستدهاي بازر و اشخاص تجاري يا انتفاعي، از راه مبادله و داد
گفته، وجوه حاصل از بخشش را در امر صادرات و واردات هزينه كند و با  است شركت پيش

؛ كاتوزيان، 354 و 353 :1390كاتوزيان، (اين وصف، كاري خارج از موضوع شركت انجام نداده است 
كار بردن واژة  رت نيز با به قانون تجا2 مادة 1بند . )177 :1392عامري و مصلحيان، ؛ 102 :1389

، قبول هبه و ديگر تملكات بالعوض را مانع از تجاري شمردن عمليات تاجر »تحصيل«
 قانون 5 و مادة 3 مادة 4همچنين بند . )49 :1386؛ ستوده تهراني، 73 و 72 :1395اسكيني، (ندانسته است 

ي محسوب كرده است هاي تجاري و تجار را تجارت ترتيب كلية معامالت شركت تجارت، به
  .)131 و 130 :1395اسكيني، (

هاي مرسوم و متعارف مربوط به آن  دوم؛ هر موضوع تجاري يا انتفاعي تنها شامل فعاليت
. )197 :1386ستوده تهراني، (گيرد  ها را دربرنمي شود و تملكات بالعوض و قبول بخشش حيطه مي

را در قلمرو موضوع شركت قرار دهد تواند آنها  كرد تملكات بالعوض نيز نمي محل هزينه
فروش يا اجارة (كه احراز قصد عمليات تجاري اينويژه   به؛)49 :1386؛ ستوده تهراني، 73 :1395اسكيني، (

، هنگام تملكات بالعوض بسيار دشوار و خالف اصل است .)ت. ق2 مادة 1بعدي در بند 
اشاره دارد و اين واژه » معامالت«سو به    قانون تجارت نيز از يك5 و 3مواد . )74 :1395اسكيني، (

توان  آساني مي از سوي ديگر، به. در معناي خاص و اصطالحي شامل عقود رايگان نيست
. ت. ق5 و 3از اينها گذشته، مواد .). ت. ق5بخش دوم مادة (تجاري نبودن آنها را اثبات كرد 

ا براي چنان اعمالي تجويز كند، اما صالحيت تاجر ر تنها وصف معامالت تجار را معلوم مي
  .كند نمي

                                                            
 قانون اصالحي آيين دادرسي كيفري مصوب 66 مادة :ك.نهاد، ر هاي مردم براي مشاهدة مقررات مربوط به سازمان. 1

 هيأت 27/5/1395نهاد مصوب  هاي مردم نامة تشكل  كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي و نيز آيين24/3/1394
  .وزيران

 و بند 119، و مادة 1337 اصالحي ثبت تشكيالت و مؤسسات غيرتجارتي مصوب نامة  آيين1 مادة :ك.در تأييد اين نظر ن. 2
  .هاي مستقيم  قانون ماليات139 مادة »ط«
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هاي عادي اشخاص انتفاعي  ها و تملكات بالعوض، خارج از فعاليت سوم؛ قبول بخشش
بيني شده باشد، يا از طرف ركن  در چنين مواردي، قبول بخشش يا بايد در اساسنامه پيش. است

بيان ديگر،   به. تجويز شود) مانند شركا يا مجامع عمومي(گيرندة شخص حقوقي  تصميم
اختيار (گيري  محدوديت شخص حقوقي در اين مورد، داخلي و مربوط به تشريفات تصميم

  . )102 :1389؛ كاتوزيان، 354 و 353 :1390كاتوزيان، (است نه مانعي خارجي و مربوط به اهليت ) مديران
ص  برخالف اشخا،در مقام داوري، بايد نظر دوم را تأييد كرد، زيرا چنانكه گفته شد

 اين 1.حقيقي، اختيارات اشخاص حقوقي عام نيست؛ بلكه تابع موضوع و اساسنامة آنهاست
 بلكه نيازمند ،توان رفع كرد محدوديت را با تصميم شركا يا مجامع شخص حقوقي نيز نمي

از اين گذشته، . )197 :1386؛ ستوده تهراني، 53 :1375اسكيني، (تغيير و اصالح اساسنامه خواهد بود 
شدت  ها خارج از محدودة موضوع و اساسنامة اشخاص حقوقي، به  در قبول بخششآزادي

هاي  سازد تا در قالب اين بخشش ن آنها مهيا مياهاي مالي را براي مؤسس امكان سوءاستفاده
ويژه در مورد اشخاص  به. پولشويي يا فرار مالياتي را سازمان دهند مانندنامتعارف، اقداماتي 
هاي قانوني، در  ها و نظارت  زيرا محدوديت،تجاري، اين امكان بيشتر استحقوقي انتفاعي غير

هاي ساده كه در عرف تجاري  وجود اين، قبول بخشش با. مورد چنين اشخاصي كمتر است
  2.)197 :1386ستوده تهراني، (بيني در اساسنامه نيز ممكن است  مرسوم و متعارف است، بدون پيش

  
  جام بخششاهليت اشخاص حقوقي در ان. 4

جمله اينكه نيت بخشش و احسان  در بخشش اشخاص حقوقي نيز ترديدهايي وجود دارد، از
توان به شخصيت حقوقي نسبت داد؟ و مجوز اختيار چنين عملي چيست؟ در  را چگونه مي

تواند با  شخص حقوقي نيز مي. 1: توان استدالل كرد پاسخ به اين ترديدها، به دو گونه مي
نهايت به  ويژه اگر اين بخشش در  نمايندگان خويش احسان كند و ببخشد؛ بهواسطة مديران و

 چنانكه ممكن است بخششي 3.مؤسسه مربوط شود يا در راستاي منافع او قرار گيرد اهداف
كشي هدايا، آن را  حساب آيد يا برگزاري قرعه سبب خوشنامي شركتي شود يا براي او تبليغ به

                                                            
ها، محدود ساختن اختيار شخص حقوقي به اساسنامه، نه با امنيت معامالت تجاري ناسازگار  بايد افزود كه در مورد بخشش. 1

ساختن اشخاص   اي در دنياي تجارت دارند، نه مكلف ادهاي مجاني نقش ويژه زيرا نه قرارد،است نه با حقوق اشخاص ثالث
  .ها، تكليفي دور از انتظار يا غيرمنطقي است ثالث به بررسي اساسنامه پيش از انجام بخشش

الت نيز گونه معام شود و با موجود نبودن منع قانوني، اين بعضي مواقع، در تجارت دادن و گرفتن هبه و هديه الزم مي...«. 2
  .»اشكالي ندارد

براي ديدن نظري كه نيت احسان و نيكوكاري را قابل اتصاف به و . 197: 1386ستوده تهراني،  :ك.براي ديدن نظر مشابه، ر. 3
شمارد،  ها، آن را از سوي اشخاص حقوقي نيز ممكن مي دليل مفيد بودن قبول يا انجام بخشش داند، اما به شخص حقوقي نمي

  .138، ش 121: 1386،  كاوياني:ك.ر
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ها و  كشي بانك  قرعه:بينيم هايي را فراوان مي چنين بخشش. في كندعنوان مركزي توانمند معر به
ها و هدايايي كه همراه با كاال و  ها و مؤسسات خدماتي؛ نمونه مراكز توليدي و فروشگاه

دوستانه و  هاي انسان شود؛ كمك صورت مجاني به خريدار تمليك مي منظور تبليغ آنها به به
ديده كه خوشنامي شخص حقوقي بخشنده را سبب  سيبخيرخواهانه به افراد تنگدست يا آ

شخص حقوقي همواره با تصميم و ارادة مديران «با وجود درستي اين قاعده كه . 2. شود مي
، نبايد از اين حقيقت غافل شد كه ماهيت كاري كه مديران شخص »كند خويش عمل مي
؛ 202 :1386ستوده تهراني، ؛ 262 و 261 :1386كاوياني، ( نمايندگي و نيابت است ،دهند حقوقي انجام مي

گيرد و اساساً به همين  عنه خويش تصميم مي جاي منوب نايب نيز به. )145 و 144 :1393صقري، 
بنابراين نيابت تنها در موردي امكان دارد . رسد دليل است كه نتيجة اين تصميمات به وي مي
 قانون 662مادة (لتاً ممكن باشد اصا) عنه منوب(كه توانايي انجام عمل، براي شخص اصيل 

شخص ) يا اهليت(توان با اتكا به نهاد نمايندگي، عيوب عدم صالحيت   پس نمي1).مدني
، اصل اشكال را از ياد )قابليت نمايندگي(ك به چنين مفهومي سحقوقي را رفو بخشيد و با تم

گي مديران او نيز پس اگر مفهوم احسان به شخص حقوقي قابل انتساب نباشد، به نمايند. برد
  2.پذير نيست انجام

 نخست اينكه بايد حساب :در مقام داوري، بايد ميان چند موضوع تفكيك قائل شد
نبايد فراموش كرد كه در . معناي واقعي جدا كرد  هاي تبليغاتي را از بخشش به فعاليت
يگري گرچه در ظاهر مالي بالعوض به داهاي تبليغاتي هيچ قصد احساني نيست؛  فعاليت

ها، مستقيماً در راستاي اهداف شخص حقوقي است و هدف تبرع  گونه فعاليت اين. تمليك شود
هاي به معناي واقعي، معيار اختيار شخص حقوقي، تنها   دوم آنكه در مورد بخشش؛ندارد

بنابراين تنها . سازد هاي او را معين مي اساسنامه يا سندي است كه حدود اختيار و دامنة فعاليت
تواند ببخشد كه اختيار انجام اين كار را طبق اسناد تأسيس خويش يا  اي مي  حقوقيشخص
ن اجز در اين صورت، بخشش از سوي او بسان بخشش از سوي محجور.  دارا باشد3قانون

پس اگر . ن آن شخص نيز راضي به چنان بخششي باشندااست؛ هرچند تمام شركا يا مؤسس
بايد افزود كه در . ترديد اهليت انجام آن را دارد بيبخشش جزء اهداف شخص حقوقي باشد، 

ها، محدود ساختن اختيار شخص حقوقي به اساسنامه، نه با امنيت معامالت  مورد بخشش
اي در  تجاري ناسازگار است نه با حقوق اشخاص ثالث؛ زيرا نه قراردادهاي مجاني نقش ويژه

                                                            
  .164: 1392عامري و مصلحيان،  :ك.براي ديدن نظر موافق، ر. 1
در «: در اين ماده آمده بود. بيان كرده بود) 1314مصوب ( پيشين قانون مدني 1335نمونة قانوني چنين حقيقتي را مادة . 2

از علل . »...ها هستند ات دولت و شركتدعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادار. 1: دعاوي زير قسم مورد ندارد
  .توجيهي وضع اين ماده، اشكال نمايندگي در اداي سوگند از طرف يا عليه شخص حقوقي بوده است

  .هاي مستقيم  قانون ماليات127 مادة :ك.اي قانوني از اختيارات مؤسسات خيريه براي بخشش، ن عنوان نمونه به. 3
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ها،  اساسنامه پيش از انجام بخششساختن اشخاص ثالث به بررسي   تجارت دارند، نه مكلف
 چراكه بخشش از سوي شخص حقوقي چنان غريب ،تكليفي دور از انتظار يا غيرمنطقي است

اختيارات اساسنامه سوم اينكه  ،نهايت در. ست كه لزوم وارسي را توجيه كنداو دور از انتظار 
تواند در تعارض  ينيز خود بايد تابع اهداف و فلسفة تأسيس و نوع شخص حقوقي باشد و نم

بيني عمليات تجاري خارج از محدوده نيز براي يك  با آن قرار گيرد؛ به همان قياس كه پيش
نبايد از نظر دور داشت كه . )119 و 118 :1395اسكيني، (انجمن ادبي، با ماهيت آن ناسازگار است 

ري از قاعده و خارج از موضوع يا هدف شخص حقوقي، در عمل و در بسيا هاي بي بخشش
جايي  موارد، سرپوشي براي اقدامات غيرقانوني مانند پولشويي يا فرار مالياتي يا ارتشا و جابه

از اين گذشته، هنگام اصالح و تغيير اساسنامه، افزودن چنين . گيرد نامشروع ثروت قرار مي
 و با 1شركا) نه اكثريت(اختياراتي دربارة انجام بخشش، بايد به اتفاق آرا و با لحاظ حقوق تمام 

 مثال، براي. باشد) مانند بستانكاران(در نظر گرفتن حقوق افراد ذينفع در شخص حقوقي 
هاي تجاري، با هدف تأسيس  ها يا شركت هاي كالن در زمرة اختيارات بانك بيني بخشش پيش

 :1392عامري و مصلحيان، . رك(نمايد  آنها و گاه حقوق شركا و صاحبان حق در شركت، مغاير مي
هاي شخص  هايي كه در راستاي فعاليت   يا بخشش2هاي جزئي بيني بخشش اما پيش. )173

 مثال اگر براي 3. استپذير كنندة امور، همواره توجيه حقوقي باشد يا اقدامات تبليغي يا تسهيل
يك شركت توليد خودرو در راستاي تبليغ توليدات خود، به قهرمانان المپيك خودرو اهدا كند، 

  .هاي شركت شمرد آن را مغاير با اهداف يا فلسفة فعاليتتوان  نمي
  

  اهليت دولت و اشخاص حقوقي عمومي در بخشش. 5
   دولت.5.1

ترين اشكال آن است كه دولت  ، مهم)به معناي حاكميت(دربارة قراردادهاي مجاني دولت 
ياري در بذل كند و از پيش خود اخت عنوان نمايندة عموم مردم و حافظ منافع عمومي عمل مي به

 گاه صاحبان همين ،از سوي ديگر. )87 و 68 ،67 : ب1383كاتوزيان، (و بخشش اموال عمومي ندارد 
شمارند يا حتي انجام آن را از  نيز بخشش يا قراردادي مجاني را الزم مي) مردم(اموال عمومي 

                                                            
براي ديدن اين نظر در تبديل نوع شركت تجاري، . »يل رأي اكثريت بر اقليت وجود نداردزيرا در اين فرض دليلي بر تحم«. 1
 ). 240، ش 209: 1395 كاوياني، :ك.ر
هاي جزئي كه نسبت به دارايي يا حجم مبادالت مالي شركت قابل اعتنا نيست و در عرف تجاري قابل مسامحه  بخشش. 2

هايي را از طرف  رسد؛ چنانكه استادان حقوق چنين بخشش نظر مي  بهپذير توجيهبيني در اساسنامه نيز  باشد، حتي بدون پيش
  .61 و 60: 1390 كاتوزيان، :ك.باره ر  در اين. شمارند ن نيز صحيح ميامحجور

شود  بعضي مواقع، در تجارت دادن و گرفتن هبه و هديه الزم مي...«: 197: 1386 ستوده تهراني، :ك.براي ديدن نظر موافق ر. 3
  .»گونه معامالت نيز اشكالي ندارد و با موجود نبودن منع قانوني، اين
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قانون است كه پس در مقام رفع اين تزاحم چه بايد كرد؟ بايد گفت تنها . دولت انتظار دارند
هم  ؛ آن)79 و 47 :1388؛ جعفري لنگرودي، 66 : ب1383كاتوزيان، (تواند دولتي را مجاز به بخشش كند  مي

در چنين قانوني بايد هم مال مورد بخشش، هم طرف . قانوني با مرزهاي معين و معلوم
ن است توجيه چنين قانوني از نظر فني، آ. بخشش، و هم جهت و انگيزة بخشش معلوم باشد

بخشد و دولت تنها وسيلة اعالم ارادة  واقع اين ملت است كه مي هاي دولتي، در كه در بخشش
از همين روي است كه نمايندگان مجلس با وضع قانون، اين ارادة عمومي را . مردم خواهد بود

پس اركان الزم براي بخشش نيز، از سوي . سازند دارند و در قالب قانوني مصوب مي اعالم مي
همچنين قبول  .سنجش و اعالم خواهد شد) نشينان مجلس(ردم و با واسطة نمايندگان آنها م

ك لبخشش از سوي ديگر كشورها يا نهادهاي داخلي و خارجي، از باب رفع امتنان و توجيه تم
 قانون اساسي در 80اصل . ملي، حسب مورد نيازمند وضع قانون يا تصويب مجلس خواهد بود

 مقرر داشته) بالعوض(قدام دولت در انجام يا قبول قراردادهاي مجاني مورد لزوم تصويب ا
 بايد با   دولت،  از طرف  و خارجي  داخلي  عوض  بدون هاي  يا كمك  وام  و دادن گرفتن«: است

هاي ساده كه نشانة  البته قبول بخشش.). ا. ق77اصل (»  باشد  اسالمي  شوراي  مجلس تصويب
هايي كه قائم به شخصيت حقيقي  ، يا بخشش1يج در عرف سياسي استالمللي و را نزاكت بين

، از اين حكم خارج است و به )101 :1395صفار، (گيرد و جنبة ملي ندارد  سياسيون انجام مي
هاي جزئي كه  همچنين است در مورد انجام بخشش. نداردنياز تصويب مجلس يا وضع قانون 

  . المللي است نة احترام بينبيش از آنكه داراي ارزش مالي باشد، نشا
:  است قانون اساسي در مورد انتقال اموال عمومي نفيس بيان داشته83از اين گذشته، اصل 

   مجلس  مگر با تصويب  غير نيست  به  انتقال  باشد قابل  ملي  از نفايس  كه بناها و اموال دولتي«
 وقتي انتقال اموال دولتي 2.»فرد نباشد   منحصربه  از نفايس كه   درصورتي هم    آن  اسالمي شوراي

البته در . طريق اولي بخشيدن آنها نيازمند چنين امري است  منوط به تصويب مجلس باشد، به
با . رود شمار مي بهحكمي خاص  نظراين اصل، حكم قانون مقيد به نفايس ملي است و از اين 

ين مدر ه. االت عادي استهاي بخشش، بيش از نقل و انتق وجود اين، همواره محدوديت
   و دولتي  عمومي  اموال  راجع به  دعاوي صلح«:  است قانون اساسي اعالم داشته139  زمينه، اصل
   اطالع  و بايد به  است  وزيران  هيأت  تصويب  به  در هر مورد، موكول  داوري  به  آن يا ارجاع
   بايد به  داخلي  در موارد مهم باشد و  خارجي  دعوي  طرف  كه در مواردي.  برسد مجلس
كه صلح  هنگاميپس بايد گفت . »كند   مي  تعيين  را قانون موارد مهم.  نيز برسد  مجلس تصويب

طريق اولي بخشش آنها نياز   دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي نيازمند تصويب است، به
                                                            

  .هاي زينتي و كاالهايي از اين دست  يا فرش يا مجسمهكار يا لوحودخمانند قبول يك گلدان يا . 1
  . قانون مدني26 تا 24 مواد :ك.همچنين ن. 2
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ذشت از برخي حقوق است، زيرا صلح دعاوي هرچند مستلزم تسامح و گاه گ ،به تصويب دارد
كه  درحالي).  قانون مدني752مادة (معموالً با وصول حقوق و امتيازاتي نيز همراه است 

روست كه  ازاين. آيد حساب مي بخشش، واگذاري محض اموال است و عملي كامالً يكسويه به
ابراين بن).  قانون مدني757مادة (ترين مصداق صلح، صلح در مقام تمليك بالعوض است  كامل

كم  در مقام مقايسة صلح دعاوي با بخشش، بايد گفت بخشش اموال عمومي و دولتي، دست
و نيازمند تصويب » موارد مهم داخلي« قانون اساسي و از 139موضوع بخش پاياني اصل 
  1.مجلس شوري اسالمي است

هيأت ماند اين است كه گاهي مراد از هديه يا بخشش دولت يا  اي كه باقي مي تنها نكته
واقع انجام يكي از وظايف مربوط به دولت است كه بنا به داليلي در پوشش لطف  وزيران، در

 مربوط به ةگفت طبيعي است در چنين مواردي شرايط پيش. پوشد و بخشش جامة عمل مي
 زيرا دولت در چنين مواردي به تعهد خويش عمل كرده و ،الرعايه نيست بخشش دولت الزم
 نمونه، پرداخت وام بالعوض براي. ند ماهيت انجام وظيفه را كتمان كندتوا لطف ظاهري نمي

 را بايد در اجراي وظيفة تسهيل ازدواج جوانان و تشكيل خانواده تعبير 2ازدواج به دانشجويان
همچنين است جوايزي كه . »هديه«نه ) قانون اساسي 10اصل (كرد كه از وظايف دولت است 

، و بايد آنها را در 3كند ردات و اموري از اين دست هديه ميدولت براي تشويق صادرات و وا
 .انداز شمرد هاي كلي آن و سند چشم  قانون اساسي و سياست44راستاي اجراي اصل 

 
 هاي دولتي  شركت.5.2

عنوان ركن حاكميت با رعايت تشريفاتي اجازة بخشش را دارد،  برخالف دولت كه به
زيرا هدف تأسيس آنها انجام امور تخصصي در  ،نددارنهاي دولتي هرگز چنين اختياري  شركت

                                                            
 عتيقه به يقانون مربوط به اهداي اشيا «:ك.عمومي، نهايي از رعايت تشريفات الزم براي بخشش اموال  عنوان نمونه به. 1

قانون راجع به اهداي مجسمة سفالي به آقاي لرد « مجلسين ملي و سنا؛ 21/3/1343مصوب » هاي ممتاز خارجي شخصيت
مصوب » هاي كاخ آپادانا و چند قطعه از سنگ تخت جمشيد اهداي يك نمونه از سرستون«؛ قانون 14/2/1343مصوب » بويد

 :ك.گفته، كه هيأت وزيران اقدام به بخشش كرده است، ن هايي مغاير با اصول پيش عنوان نمونه و به.  مجلسين7/2/1345
هاي   جلد آلبوم تمبر از خارج براي هديه به مقامات بلندپاية داخلي و خارجي انجمن8000اجازه سفارش و ورود «مصوبة 
اجازة هزينه نمودن مبلغ چهل ميليون ريال جهت «؛ مصوبة 25/8/1362صوب م» المللي ها و مجامع بين ها و سازمان اتحاديه

هيأت وزيران مورخ » اسالمي، به وزارت امور اقتصادي و دارايية خريد يك تخته فرش نفيس و اهداي آن به بانك توسع
مصوب » اري تهرانكش جهت هديه به دارالسالم توسط شهرد مجوز صدور سه دستگاه اتومبيل زباله«؛ و مصوبة 3/7/1373

  . هيأت وزيران31/4/1366
وشش  جمهور به بيست ها جهت هديه رئيس تخصيص بودجه به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه« مصوبة :ك.ر. 2

  .تصويب هيأت وزيران رسيده است   به18/11/1383كه در تاريخ » هزار زوج دانشجو
جوايزي كه . ج:  اتفاقي نخواهد بود موارد زير مشمول ماليات«: ين انشاء شده استهاي مستقيم چن  قانون ماليات127مادة . 3

  .»نمايد دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصوالت كشاورزي پرداخت مي
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. گونه اقدام فراتر از حدود اين اختيارات، ممنوع است محدودة موضوع مصوب آنهاست و هر
 مقرر 1347 اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 300در اين زمينه، مادة 

باشند و فقط نسبت به  هاي خود مي امههاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسن شركت«: دارد مي
در . »شوند نشده تابع مقررات اين قانون مي  هاي آنها ذكر موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه

اي از تمليك  هاي دولتي براي پاداش به اعضاي هيأت مديره، كه گونه مورد اهليت شركت
اصالح قسمتي از قانون  قانوني ة اليح241 ةقانون اصالح ماد«شود،  بالعوض محسوب مي

هاي دولتي، مشمول  شركت«:  اين ماده آورده است1 در تبصرة 20/2/95مصوب » تجارت
 قانون 78 ةمقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حكم مقرر در ماد

هاي دولتي حتي مجاز به  بنابراين شركت. »باشند  مي8/7/1386مديريت خدمات كشوري 
هاي دولتي سازگار  اين، با فلسفة تأسيس شركت. كنندگان خويش  نيستند؛ هرچند به ادارهپاداش
 .است

  
   مؤسسات عمومي.5.3

اند و موضوع فعاليت  طور مستقيم يا غيرمستقيم به نهادي عمومي وابسته مؤسسات عمومي به
 :ك.ي ديدن نقد اين تعريف، ربرا.  به بعد123 :1383طباطبايي مؤتمني، (آنها از وظايف و خدمات عمومي است 

 از ديرباز يكي از اهداف اصلي تأسيس چنين مؤسساتي، چه در حقوق 1.)161 و 160 :1395صفار، 
اي كه  گونه هاي مردمي بوده است؛ به داخلي و چه در حقوق خارجي، جذب هدايا و بخشش

ي رها باشد، و به در بودجة عمومي ادغام نشود، از تشريفات پيچيدة قبول و هزينة اموال دولت
 ةقاعدبر اين اساس، وفق . )127 و 123 :1383طباطبايي مؤتمني، (مصرف مدنظر بخشنده برسد 

جمله تشريفات مربوط به  از(مؤسسات عمومي مجازند با رعايت تشريفات قانوني 
كاتوزيان، ( بخشش قبول كنند 2، در راستاي وظايف و اهداف و خدمات خويش)گيري تصميم

گونه بخشش از سوي چنين مؤسساتي، جز  اما انجام هر. )353 :1390؛ كاتوزيان، 101 و 100 ، 119 :1389
براي ديدن نظر (كلي ممنوع است  در موارد نادري كه طبق قانون يا اساسنامة آنها مجاز باشد، به

 ذيل 4، شمارة 188 :1393خالقي، ؛ 170 و 169 :1392؛ عامري و مصلحيان، 60 - 62 :1391 حسيني و ساماني، :ك.موافق، ر
 زيرا چنانكه گفته شد، مؤسسات عمومي با ،)167 :1395؛ صفار، 354 و 353 :1390كاتوزيان، ؛ 221مادة 

                                                            
مؤسسه يا نهاد عمومي «:  در تعريف مؤسسات عمومي آورده است1386 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 3مادة . 1

واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا : غيردولتي
دار وظايف و خدماتي   ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهدهةبودج%) 50(شود و بيش از پنجاه درصد  مي

  .»است كه جنبة عمومي دارد
 كاتوزيان، :ك.با تخصص مؤسسات عمومي، ر) وصيت(رد لزوم سنخيت موضوع بخشش  مختلف در موهايبراي ديدن نظر. 2

  .353: 1390؛ و كاتوزيان، 100: 1389
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بنابراين اموالي نيز كه در . شوند منظور انجام خدمات عمومي تشكيل مي اهداف مشخص و به
  . تدست دارند بايد به همان مصارف برسد و بنا به قاعده قابل بخشش نيس

 اساسنامة اصالحي دانشگاه آزاد اسالمي مصوب 5اي در اين زمينه، مادة  عنوان نمونه به
عنوان مؤسسة عمومي،   شوراي عالي انقالب فرهنگي، اختيار دانشگاه آزاد را به28/1/1389

و اموال ) با رعايت قانون و اساسنامه(هاي آن كرده  صرفاً محدود به پيشرفت و توسعة فعاليت
عنوان  به(خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد  همچنين در. نيز اموال عمومي شمرده استآن را 
، رهبر انقالب در پي اظهارنظر دو هيأت فقهي و حقوقي كه از )اي از قراردادهاي مجاني نمونه

 خطاب به رئيس 18/7/1389سوي ايشان براي بررسي موضوع گمارده شده بود، در نامة مورخ 
 آزاد و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي وقت، وقف اموال دنشگاه هيأت مؤسس دانشگاه

  .شمردند» داراي اشكاالت اساسي فقهي و حقوقي«آزاد را 
 ديركرد را از سوي مؤسسات ةهاي جريم ها يا بخشش توان برخي از معافيت در مقابل، مي
 ديركرد ةم قابل بخشش مالياتي يا بخشش جريمئ مانند بخشودگي جرا،عمومي مثال آورد
گيرند نه  منتها اوالً اين موارد از نظر حقوقي در قالب ابراء از دين انجام مي. تخلفات رانندگي
 ثانياً پيداست كه در اين موارد، نياز به اذن قانوني و رعايت تشريفات اداري ؛قراردادهاي مجاني

  1.وجود دارد
  

  اهليت اشخاص حقوقي در قراردادهاي مجاني خاص. 6
اي از مصاديق قراردادهاي مجاني مانند وصيت و وقف و كفالت، ترديد همچنان  ارهدر مورد پ
توان  تواند واقف يا موصي يا كفيل ياشد؟ متقابالً آيا مي آيا شخص حقوقي مي: باقي است

يك از اين عقود  له يا مكفول قرار داد؟ در ادامه به هر عليه يا موصي شخص حقوقي را موقوف
 .پردازيم طور جداگانه مي به

  
   اهليت شخص حقوقي در وصيت.6.1

  وصيم شخص حقوقي در مقام .6.1.1
تصميمات انساني و به شخصيت وي گره خورده و عقد وصيت عملي است آميخته از عواطف 

كنند و به جنبة معنوي و اخروي آن هم  است؛ چنانكه وصيت را براي پس از مرگ انشاء مي
ي نه با اهداف اين عمل حقوقي سازگار است و نه بنابراين وصيت شخص حقوق. نظر دارند

                                                            
ساله با پيشنهاد نيروي انتظامي، به تصويب مجلس شوراي اسالمي   ديركرد تخلفات رانندگي، همهةچنانكه بخشش جريم. 1

و طي بخشنامة سازمان امور ) هاي مستقيم و ارزش افزوده ماليات(قانون هاي مالياتي نيز براساس  رسد و اختيار بخشودگي مي
  .شود هاي مالياتي تفويض مي مالياتي كشور، به اداره
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چنانكه وصيت اعالم آخرين ارادة موصي . )405 :1395صفار، (را دارد ) جمله مرگ از(شرايط آن 
جا  واقع از همين وجوب عمل به وصيت نيز در. )27 :1389كاتوزيان، (براي پس از مرگ اوست 

توان گفت انحالل شخص حقوقي نيز  ي البته م،) قانون مدني834مادة (گيرد  سرچشمه مي
 و ارادة )195 :1395صفار، ؛ 746، حاشية دوم ذيل مادة 389 :1391جعفري لنگرودي، (منزلة مرگ اوست  به

بنابراين وصيت شخص . شود كنندگان شخص حقوقي نيز ارادة خود او محسوب مي اداره
 زيرا اوالً ،بايد از ذهن دور كرداما اين ترديد را . تبع نمايندگان او ممكن است حقوقي نيز به

گرچه ا ،اندازة اختالف طبيعت انسان و اشخاص حقوقي است  ميان انحالل و مرگ، تفاوتي به
كس شخص حقيقي و  به رسميت شناخته شده است، هيچ» شخصيت حقوقي«در عالم حقوق 

اين زمينه آن ترين تفاوت در  مهم. شمارد دو يكسان نمي  حقوقي را از نظر ماهيت و طبيعت آن
 1.پذيرد است كه از نظر مذهبي، انسان وجودي ابدي دارد و اين وجود با مرگ نيز پايان نمي

 در. دهد ماند و به حيات خويش ادامه مي طور مجرد باقي مي روح انسان در سراي ديگري به
هاي او را بايد عمل كرد و نتايج معنوي اين  واقع از همين روي است كه آخرين خواست

 اراده از سوي وجودي است كه پس از مرگ ي وصيت، آخرين انشا؛رسد دامات نيز به او مياق
قانون مدني نيز ضمان و ابراء ذمه از . نيز باقي است، اما امكان ابراز اراده را در اين جهان ندارد

  .اي از بقاي شخصيت حقوقي است و اين خود كمينه.) م. ق291 و 687مواد (ت را پذيرفته يم
 در زمان مشخصي ايجاد ؛برخالف انسان، شخص حقوقي دوران حيات محدودي دارداما 

پذيرد و با انحالل و ختم عمليات تصفيه، ديگر حياتي  و در زماني نيز پايان ميشود  مي
 اليحة قانوني اصالح قسمتي از 208مادة  (2براي آن قابل تصور نيست) شخصيت حقوقي(

 حقوقي چيزي جز مظاهر مادي و مجموعة حقوق و  به بيان ديگر، شخص3).قانون تجارت
كند؛ يعني آنچه در  نيست و عنوان حقيقي حيات بر اين مظاهر صدق نمي)  دارايي(تعهدات 

گيري براي  بر همين اساس، تصميم. )38 :1375اسكيني، (شود  شخص حقيقي به روح تعبير مي
الل و ختم عمليات تصفيه اساساً دوران پس از انحالل و تصفيه، از سوي نهادي كه بعد از انح

كنندگان يا مؤسسان شخص حقوقي   ثانياً تصميم اداره.نمايد گونه وجودي ندارد، دشوار مي هيچ
عنوان اقدام شخص حقوقي معتبر باشد، قطعاً  براي انجام اقداماتي پس از انحالل او، اگر هم به

ت ويژه است و تنها در  وصيت عمل حقوقي خاص با آثار و ماهيت و تشريفا؛وصيت نيست
                                                            

شك نيست كه حقوق اسالم با فوت انسان، او را مانند يك شخص زنده، موضوع «: 277، ش 239: 1386 لنگرودي، :ك.ر. 1
  .»...شناسد اي از حقوق و تكاليف مي پاره

  .225 - 227: 1395 كاوياني، :ك.براي مطالعه دربارة لحظه زوال شركت تجارتي، ر. 2
- 385: 1382جعفري لنگرودي، (دانند  را از اركان شخصيت حقوقي مي) موقت نبودن(هرچند برخي حقوقدانان بقا و دوام . 3

تمام ابعاد خويش، با انحالل و  ، درفرض كه چنين باشد نيز نافي اين حقيقت نيست كه حيات شخص حقوقي  ، اما به)375
  .153: 1395 صفار، :ك.همچنين ن. پذيرد ختم عمليات تصفيه، پايان مي
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فرض كه چنان عملي معتبر باشد، نه تشريفات   بنابراين به. همان محدوده نيز اجراشدني است
 به بعد قانون امور 276مواد (را دارد ...) رسمي و سري و خودنوشت و ( وصيت يانشا

صي  نه عمل به آن از سوي و،) قانون مدني843مادة (نه نياز به تنفيذ كسي دارد ) حسبي
بلكه تعهدي است كه طبق عمومات بر آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي . واجب است

 ثالثاً قانون مدني، در مورد موصي از واژة ..)ت. ق209مادة (بار شده است ) مدير تصفيه(
 ،826مواد  ( استرسميت شناخته  به» فوت«استفاده كرده و آن را براي دوران پس از » كسي«

 از(به اين موارد، بايد احكام خاص انساني در مورد موصي ). انون مدنيق 830 و 829 ،827
 اين تعابير نيز حكايت از لزوم ؛) به بعد77 :1389 كاتوزيان، :ك.ر(را نيز افزود .) م. ق836جمله مادة 

  .انسان بودن موصي دارد
  
  له  شخص حقوقي در مقام موصي.6.1.2

له قرار  موصي«ة اشخاص حقيقي است، كه عملي انساني و ويژ» وصيت كردن«برخالف 
مانند قبول كردن هر بخشش ديگري  نظرشود و از اين  ، تملك بالعوض محسوب مي»گرفتن
؛ 278 :1384جعفري لنگرودي، ؛ 100 -  102 :1389؛ كاتوزيان، 354 و 353 :1390كاتوزيان، :ك.در تأييد اين نظر، ر(است 
 قانون مدني نيز 1.حقوقي نيز ممكن و متصور استبنابراين از سوي اشخاص . )405 :1395صفار، 

 فرض 828استفاده كرده، در مادة » كسي«له از واژة   در تعريف موصي826گرچه در مادة ا
له  گاه موصي هر«:  استدر اين ماده آمده. له را بيان كرده است شخص حقوقي بودن موصي

. »منفعه شود، قبول شرط نيستال غيرمحصور باشد، مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام
، در واقع از مصاديق وصيت )جهت عامه(المنفعه  وصيت بر مفاهيمي مانند فقرا يا امور عام

 263 :1395صفار، ؛ 278و  84 - 98 :1384جعفري لنگرودي، (است ) ماهيت اعتباري(براي شخصيت حقوقي 
يا مؤسسات عمومي يا توان وصيت بر پيشبرد اهداف شركت  بر همين قياس، مي. )به بعد

 .)94 :1384جعفري لنگرودي، (خصوصي را نيز پذيرفت 
  

   اهليت شخص حقوقي در وقف.6.2
   شخص حقوقي در مقام واقف.6.2.1

قانون مدني هيچ قيد انساني براي واقف نگذاشته و تنها شرايطي را مانند مالكيت عين موقوفه و 
اين خود نشان از . بيان داشته است)  مدني قانون57مادة (داشتن اهليت معتبر در معامالت 

طور معمول در وقف  درست است كه به. پذير بودن وقف از سوي اشخاص حقوقي دارد انجام

                                                            
: 1389كاتوزيان، ؛ 316: 1384جعفري لنگرودي،  :ك. ر زمينهدر اين. توان وصي قرار داد همچنين شخص حقوقي را مي. 1

  . به بعد405: 1395؛ صفار، 375 و 370، ش 268 و 264
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نهايت جنبة مالي چنين عملي بر  نيات خيرخواهانه مالك است، اما در) ويژه وقف عام به(
واهانه براي شخص حقوقي كه وجود اهداف خيرخاينويژه  هاي انساني آن فزوني دارد؛ به جنبه

ها  ناخواه با انگيزه   نكتة كليدي در آن است كه اشخاص حقوقي نيز خواه1.نيز قابل تصور است
اگر اين اهداف و . ن آنها دور نيستاشوند كه از خواست مؤسس داليلي تشكيل مي  و به
. م گذاشتها به شكلي در اسناد تأسيس شخص حقوقي گنجانده شود، بايد بدان احترا انگيزه

اي  توان از سوي شخص حقوقي تصور كرد؛ چنانكه دانشگاه يا مؤسسه بنابراين وقف را مي
هاي درسي را وقف كند يا يك شركت توليد صندلي، تعدادي از محصوالت  آموزشي كتاب

 البته طبيعي است كه چنين عملي بايد در 2.اي وقف كند خود را براي ترويج علم به مدرسه
صورت بايد آن  در غير اين. منظور پيشبرد اهداف آن باشد خص حقوقي و بهراستاي موضوع ش

بنابراين با رعايت . را اقدامي خارج از حدود اهليت و نمايندگي دانست كه اعتباري ندارد
حدود اساسنامه و موضوع شخص حقوقي، هيچ اشكال ساختاري يا ذاتي براي وقف از سوي 

، اما 4با اهداف مؤسسات خيريه يا غيرانتفاعي سازگار است منطقاً وقف بيشتر 3.او وجود ندارد
اند؛ بلكه در هر مورد  بهره معنا نيست كه اشخاص حقوقي تجاري از چنين اختياري بي   بداناين 

اي  چنانكه بسيار پذيرفتني است اگر عده. بايد به موضوع و اساسنامة شخص حقوقي نگاه كرد
دليل ديني كه به دانشگاه خود  ي تجاري تشكيل دهند و بهالتحصيالن يك دانشگاه، شركت از فارغ

يا چند تن از افراد . بيني كنند دارند، وقف به سود آن دانشگاه را در اساسنامة شركت پيش
يافته در سازمان بهزيستي، پس از استقالل مالي خويش، يك كارخانة توليد كفش  پرورش

وليدات خويش را وقف بر كودكان ساله درصدي از ت تشكيل دهند و هر) شركت تجاري(
  .بهزيستي كنند

  
6.2.2.عليه  شخص حقوقي در مقام موقوف  

رسد شخص حقوقي بتواند بدون محدوديت طرف  نظر مي به :باره ترديد كمتري هست   در اين
كه وقف بر مصالح شركت يا اينويژه  به. )58 :1391 حسيني و ساماني، :ك.ر(بخشش قرار گيرد 

                                                            
  .دهند عنوان مؤسسات و بنيادهاي خيريه تشكيل مي نكه اساساً برخي از اشخاص حقوقي را بهچنا. 1
تبع ايشان تصور  كنندگان مؤسسه و به توان از سوي اداره فرض اگر قصد قربتي هم در وقف الزم باشد، اين قصد را مي  به بنا. 2

، 162: 1392 عامري و مصلحيان، :ك.داند، ر مكن نميبراي ديدن نظر مخالف كه قصد قربت را از سوي شخص حقوقي م. كرد
  .383: 1382جعفري لنگرودي، ؛ 189 و 163

و براي ديدن نظر مخالف كه بنا به موانع ذاتي، چنين وقفي را . 57: 1391 حسيني و ساماني، :ك.براي ديدن نظر موافق، ر. 3
انتفاعي باشد، و خواه در اساسنامة شخص حقوقي اعم از اينكه در اشخاص حقوقي عمومي يا خصوصي و بازرگاني يا غير

  . به بعد173: 1392 عامري و مصلحيان، :ك.شمارد، ر بدان اشاره شده يا نشده باشد، وقف مال غير و باطل مي
 عامري و :ك.داند، ر براي ديدن نظر مخالف كه وقف را حتي در مؤسسات خيريه يا غيرانتفاعي و خصوصي نيز باطل مي. 4

  .180: 1392مصلحيان، 
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ترين قسم وقف كه  همچنين بايد گفت شايع. سادگي قابل تصور است يز بهشخصيت حقوقي ن
مانند وقف بر بيمارستان و  ،هاي حقوقي است واقع وقف بر شخصيت وقف عام است، در

، حاشية دوم و 67 :1391جعفري لنگرودي، (مدرسه و آستان قدس رضوي و حوزة علميه و جهات عامه 
خواه در وقف (خود موقوفه نيز  .) به بعد257 :1395صفار، ؛ 88 :1384؛ جعفري لنگرودي، 74سوم ذيل مادة 

تر با   و از اين زاويه نيز، طبيعتي نزديك1داراي شخصيت حقوقي است) خاص باشد يا عام
طبيعي است كه موضوع وقف بايد در راستاي اهداف و فعاليت شخص . اشخاص حقوقي دارد

 :ك.در تأييد اين نظر ر(دانشگاه، وقف بر كشاورزي كرد توان مالي را بر  حقوقي باشد؛ چنانكه نمي
  .)60 و 59 :1391حسيني و ساماني، 

  
   اهليت شخص حقوقي در كفالت.6.3

   شخص حقوقي در مقام كفيل.6.3.1
 كه به سود مكفول واقع )66 :1378؛ جعفري لنگرودي، 398 :1392كاتوزيان، (كفالت قراردادي است رايگان 

رسد  نظر نمي ، مانعي در تعهد شخص حقوقي بهنظراز اين ). انون مدني ق734مادة (شود  مي
، 389 :1391جعفري لنگرودي، ؛ )همان(له باشد  چنانكه ممكن است شخص حقوقي مكفول. 75 :1378جعفري لنگرودي، (

ويژه  ؛ به)734دة  ذيل ما1، ش 247 :1389زاده و ديگران،   قاسم:ك. و براي ديدن نظر مخالف، ر.746حاشية دوم ذيل مادة 
 زيرا در اين حالت بسان آن .كنندگان خود شخص حقوقي باشد سود اداره  اگر اين كفالت به

البته طبيعي است كه در . كند است كه شخص حقوقي از خانواده يا بستگان خويش كفالت مي
گيري، مانند تصويب هيأت مديره  كفالت شخص حقوقي، رعايت تشريفات مربوط به تصميم

 از قانون جديد 221پس از آنكه مادة . )221 ذيل مادة 4 و 3، ش 188 و 187 :1393خالقي، (ي است ضرور
داند، تبصرة اين ماده   مالئت را براي كفيل شرط مي1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

همچنين (» پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بالمانع است«: افزايد مي
  ). از همين قانون287 مادة :ك.ن
  

   شخص حقوقي در مقام مكفول.6.3.2
 ،739 ،734مواد (تعهد كفيل و موضوع عقد كفالت، احضار مكفول در زمان و مكان مقرر است 

، موضوع عقد كفالت صرفاً شخص حقيقي است؛ نظراز اين ).  قانون مدني747 و 742، 740
هاي انساني است مانند لزوم  سرشار از ويژگيچنانكه مواد قانون مدني نيز در بيان آثار كفالت، 

، امكان )734مادة (، امكان غايب شدن مكفول .)م. ق744 و 742 وادم(تسليم فيزيكي مكفول 

                                                            
هر موقوفه داراي شخصيت «: 2/10/1363 قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 3مادة . 1

  .»باشد حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نمايندة آن مي
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تر از همه برائت كفيل با فوت  ، و مهم.)م. ق745مادة (حق  خروج مكفول از تحت اقتدار ذي
 بنابراين به لحاظ طبيعت 1.).ك.د.آ. ق235 مادة »ث«و بند . م. ق746 مادة 6بند (مكفول 

 موضوع كفالت را بايد از امتيازات اشخاص حقيقي ،توان از او كفالت كرد شخص حقوقي، نمي
  .شمرد

  
  گيري نتيجه. 7
عنوان قاعده، اهليت شخص حقوقي تابع اختيارات مذكور در اساسنامه يا قانون و لوازم عرفي  به

بيني در اساسنامه يا قانون، و در حيطة  رض پيشف  پس اشخاص حقوقي به. دو است  و عقلي آن
صورت، اهليت براي   در غير اين. ندا موضوع خويش، مجاز به قبول و انجام قراردادهاي مجاني

مگر با تغيير (بخشش ندارند و اين نقص با تصويب هيچ مجمع يا اكثريتي برطرف نخواهد شد 
 جز از راه تصويب قانون، مجاز به معناي حاكميت،  اما دولت به). اساسنامة شخص حقوقي

البته مؤسسات عمومي مجازند در حدود وظايف و . پذيرش يا انجام قراردادهاي مجاني نيست
گونه بخشش از سوي آنها منوط به اجازة  اما هر. دهند، قبول بخشش كنند خدماتي كه انجام مي

آنجا كه براي انجام هاي دولتي، از  شركت. بيني در اسناد تأسيس آنهاست قانون يا پيش
شوند، قاعدتاً نه حق قبول بخشش دارند نه حق  موضوعات خاص زير نظر دولت ايجاد مي

دليل وابستگي به انسان، از شخص حقوقي  در قراردادهاي مجاني، عمل وصيت به. انجام آن
له  تواند در حدود موضوع يا حيطة وظايف خويش موصي اما شخص حقوقي مي. ممكن نيست

تواند با رعايت قانون، موضوع و اساسنامة خويش، واقف يا  مچنين شخص حقوقي ميه. باشد
تواند كفيل باشد، اما كفالت از شخص  همچنين شخص حقوقي مي. عليه قرار گيرد موقوف

عنوان قاعدة عمومي، جز در مواردي كه  به. حقوقي با هدف و اركان اين عقد سازگار نيست
، يا ماهيت عمل حقوقي )مانند وصيت( روابط مالي پيشي بگيرد هاي انساني بر روابط و انگيزه

، يا قبول و )مانند وضع مكفول در عقد كفالت(اي باشد كه مختص اعمال انساني است  گونه به
مانند بخشش (انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقي ناسازگار باشد 

حقوقي نيز تصور كرد؛ خواه شخص توان از اشخاص  ، هر بخششي را مي)هاي دولتي شركت
  .حقوقي بخشنده باشد يا بخشوده

 

                                                            
 موجبات زوال قرار كفالت شمرده بيني كرده و از  قانون آيين دادرسي كيفري جديد، فوت كفيل را نيز پيش234البته مادة . 1

سادگي  صراحت كفالت شخص حقوقي را مجاز دانسته، به توجه به مقررات ديگر اين قانون كه به وجود اين، با با. است
برخي نويسندگان حقوقي نيز انحالل شخص . توان حكم مربوط به فوت كفيل را توجيه كرد و ويژة شخص حقيقي شمرد مي

، حاشية دوم ذيل مادة 389: 1391جعفري لنگرودي، (اند   و سبب انحالل كفالت شمرده  قياس كردهحقوقي را با فوت كفيل
746.(  
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