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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 11 جلسه:                               ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 12/08/1922 تاریخ:   تتمه دلیل لزوم حرج در اثبات شخصیت های حقوقی خصوصی  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین

 

 

 خالصه ما سبق

بحث در استتدل  به لزوم حرج در صتورت عدم موتروعیت شخصیت های حقوقی بود و با تقر بی به بیان شد روش  

گرد د به در صتورت عدم موتروعیت شتخصتیت های حقوقی دولتیتدولت شا مورورج حرزی لمم شمی آ د مردم می 

 تواشند تعامالت خود را داشته باشند. 

 

 حثبیان اجمالی از موضوع وحکم مورد ب

اما بحث امروم در لزوم حرج در مورد شتخصتیت های حقوقی ریر دولتی وخصوصی استی  عنی مواردی به گروهی ام 

مردم موستهته ایی شتربتیی باشکیی... به عنوان  خ شخصیت حقوقی تاسین بنندتاگرمه معمول موسهی  موخصی 

عدم موتتروعیت ا   دست شخصیت ها برای دارشد ولی ا   موستهتات در تم خ آن ها شیهتتندج. راهرا ا   زا شیز ام 

 مردم حرزی پیش شمی آ د.

 

 تفکیک موسسات حقوقی

شخصیت های حقوقی خصوصی  ا به صورت خدماتی وریر سودزو ههتندتاهداف منفعتی اقتصادی شدارشدی ب که اهداف 
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انی بنیاد مهتضعف خدماتیی فرهنگیی ستیاستیی باداشتتی و... دشبا  می بنندج  شظیر موستهتات خیر هی بنیاد مهک ی

 اشجم  های...  ا به صورت مالی وبه دشبا  سود ههتند ماشند شربت های باشخ ها و... .

 

 اقسام اموال موسسات حقوقی غیر سودآور

 اموا  ا   موسهات معمول  ا به صورت وقف است  ا اموا  تبرعی مردمی توسط موسهی   ا ریر آن ها فراهم می شود.

 

 شخصیت های حقوقی  بررسی جواز وقف برای

ُفْاا  وقتی ا   موستهتات ام شظر قاشوشی تاسین شدی وقف برای آن ها زا ز است مرابه اْلُُوُقوُف تْکُوُن ْعْ ی ْحْه م ْما  ُوقم

[ وا   گوشه ام وقف ها به برای عنوان صورت می گیرد شظیر وقف برای عنوان ۷۳۲ی ص ۴ْأُهُ اا]ْم  ل  حضره الفقیه ج 

 ... اشکالی شدارد. فقراءی ع مای

 

 بررسی مالکیت موقوف علیهم)نسبت به عین یا منفعت(

 در ا   به اموا  وقفی م خ موقوف ع یام می شود  ا شهی دو مبنا وزود دارد:

. موقوف ع یام حتی اگر عنوان باشتتد مالخ وقف وبالتبم مالخ منافم آن می شتتوشد. اگرمه موقوف ع یام شمی تواشند ۱

وقفی به اقتضتای وقفتتحبین الصل واالال  المنفعهجی تصرف شاق ی ماشند فرو  اشجام دهندی ولی در مورد اصتل ما  

 فرو  منافم برای اهداف وقفتدر ا   زا: اهداف آن موسهه وشاادی به ما  برای آن ها وقف شده استجی زا ز است.

. مبنای دوم ا   است به اگرمه ما  وقفی ام م خ واقف خارج می شود ولی به تم خ موقوف ع یام در شمی آ دی ب که ۷

 به عنوان صدقه ای درمی آ د به منافم آن با د صرف زات وقف شود. 
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در زات وقف هز نه بنابرا   البق هر دو مبنا موقوف ع یامتدر ا   زا: شااد حقوقیج مالخ منافم می شوشد وبا د منافم 

شتود. لاا تصترفات شاق هتم ل ا   به باری وقف هییتی شده باشد ومیوه های آن برای امور هییت به فرو  رود  ا بی  

 عزاداران پخش شودج در آن اشکالی شدارد وبه ا   میزان آن شخصیت حقوقی به اقتضای وقف رسمیت پیدا می بند.

 

 ی بیش از مقتضای وقفبررسی رسمیت داشتن تصرفات شخصیت حقوق

در مورد ا   به آ ا ستا ر تصترفات قاشوشیتقرب بدهد  ا بگیردی ازاره بدهد  ا بگیردی...ج برای منی  شتتخصیت حقوقی 

 زا ز است  ا خیری بحث آن گاشت وبیان برد م به در ا   زا دو مبنا وزود دارد:

خ شدن وفرو  منافم را داردی پن اه یت سا ر . مه بهتا بعضی بگو ند ام آن زا به ا   شخصیت حقوقی اه یت مال۱

 تصرفات وذمه شیز داردی مرابه ارتکام عقال ی ا   تفکیخ را شمی پا رد.

. برخی گفتته اشد دلیل وقف بیش ام ا   دللت شدارد به موقوف ع یامتدر ا   زا: شااد حقوقیج مالخ منافم  ا شاا تا ۷

اهداف موستهه خرج شودی وتعدی ام ا   گوشه تصرفات زا ز شیهت  مالخ اصتل م خ وقفی استت وآن منافم با د برای

 ودلی ی بر رسمیت بخویدن به تصرفات شخصیت حقوقی به بیش ام مقتضای دلیل وقف شدار م.

 

 بررسی جواز فروش عین موقوفه

یری بفروشند  ا خ ا   به موقوف ع یام مالخ عی  موقوفه می شوشدی در مورد ا   به آ ا عی  موقوفه را می تواشندربنا ب

اختالف وزود دارد. برخی می گو ند اگر واقف در ضم  وقف شرط برده باشد به موقوف ع یام در صورت شیام میتواشد 

اصتتل م خ وقفی را بفروشتتندی می تواشند اصتتل ما  وقفی را شیز بفروشتتند مرابه اْلُُوُقوُف تْکُوُن ْع ْی ْحهتتْ م ْما  ُوقمُفْاا 
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[. به عالوه ا   به در  خ دلیل خاصتصحیحه عبد الرحم  در مورد وقف شامه ۷۳۲ی ص ۴ه الفقیه ج ْأُهُ اا]ْم  ل  حضر

امیرالمومنی جی امیرالمومنی  ع یه الهالم در ضم  وقف ا   شرط را بردشد. آ ت ال ل حائری می فرما ندی در حقیقت در 

 عینی رای مرابه عی  قاب یت تبد ل دارد. ا   گوشه موارد واقف مالیت آن ما  را وقف می بند شه عی  وموخصات

 

 اموال تبرعی شخصیت های حقوقی

بخش د گر ام اموا  شتتخصتتیت های حقوقیی اموا  تبرعی مردمی استتت به برای ا   عناو   حقوقی اشجام می گیرد. 

ام اموا  خود اگرمه در ا   زا ماشند وقفی شتخصیت های حقوقی مالخ اموا  شمی شوشد ولی ام آن زا به متبرعی   ا 

به زات صترف در هز نه های موسهه در راه خدا اعراب برده اشد وبه شوعی صدقه محهو  می شودتبه در ا   زا به 

اقتضای قاعده ما بان ل ل فال رد  ا فال رزمی شمی تواشند اموا  خود را پن بگیرشدج ی ا متولیان را وبیل در ا   امور برده 

 ارد ف اا حرزی هم لمم شمی آ د.اشدی اشکالی در تصرفات وزود شد

 

 نتیجه بررسی عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی غیرسودآور

بنابرا   با توزه به ادله وقف وادله صتدقات  ا وبالت در فرب عدم موروعیت شخصیت های حقوقی در تعامل مردم با 

ت آن ها به اشدامه م کیت مورد موسهات حقوقی ریر دولتی وخصوصی شیز حرزی لمم شمی آ دتالبته در وقفی موروعی

 پا ر  استج.

 

 شخصیت های حقوقی سودآور

به شظر می رستد در ا   زا شیز ا   به برای ا   شاادها زدای ام ستاام داران شتتخصتتیت موروعی قائل شو متو ساام 
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اران آن هاتبه داران را ستایم در ستود آن شتربت بداشیم شه در اصتل سترما هج  ا خیر وتمام اموا  را مربوط به ساام د

صتورت موتارج بداشیمی اشتکالی در تعامل با آن ها پیش شمی آ دی مرابه در صورت عدم موروعیت ا   شخصیت های 

حقوقیی تعامل مردم با آن ها هماشند تعامل با شربت های عادی ودر واقم با اشخاص حقیقیتساام دارانجی خواهد بودی 

 وحرزی پیش شخواهد آمد.

 

 لیل لزوم حرج در تحقق عنوان حرجنتیجه نهایی بحث د

ام آن مه بیان شتدی روشت  گرد د با توزه به عناو   اولیه ام استاد عدم موتروعیت شتخصیت های حقوقیی مهت زم 

حرزی شیهتت. بنا برا   شمی توان به استتناد لزوم حرجتمه استناد به قاعده ومه ام زات االمینان به رضا ت شارر به 

 به خاالر لزوم حرجج همه شخصیت های حقوقی را مورور داشهت.موروعیت شخصیت های حقوقی 

 

 توضیح مختصر بحث های سابق

شتخصیت های حقوقی  ا خصوصی ههتند به اقهام آن بررسی شد واشکالی در هی  بدام ام فروب پیش شمی آ دی  ا 

رور ر مربوط به دولت شامودولتی ههتند به اگر مربوط به دولت مورور باشندی موروعیت آن ها پا رفته شده استی واگ

 باشد بنا بر مالخ شبودن آنی اشکالت آن ام راه مجاو  المالخ و... قابل حل است.

 

 بررسی یک نکته در فرمایش سابق حاج آقا تقی قمی رضوان الله علیه

ها و...  شکته ای به مرحوم آقای قمی رضتوان ال ل ع یه در مورد منتفی شتدن خمن شهبت به اموالی به مردم در باشخ

 قرار می دهندی مطرح بردشدی به البته به لزوم حرج  مرتبط شیهتی  قابل پاسخ است. مرابه آن باشخ ها:
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.  ا خصوصی ههتند به در واقم قرب دادن ما  به اشخاص به حها  می آ د ودر ذمه آن ها قرار داردتو در صورتی ۱

 در مورد آن اشخاصی زاری استج. به احیاشا معامالت ریر شرعی هم اشجام می دهند قاعده  د

.  ا ا   به آن باشخ ها مربوط به دولت شاموتترور اشد به در ا   زا شیز با توزه به ا   به به مجرد رب ی خمن واز  ۷

می شتودتگرمه ازامه داده اشد بعد ام بهتر مخارج ستا  پرداخت شودجی مه ا   به قرب دادن به باشخ را اتالف ما ی 

و  المالخ وما  در افتی پن ام قرب را ما  زد د بداشیمی مرابه اتالف ما  ام مووشه به حها  شمی اموا  باشخ را مجا

آ دی ومه ا   به قائل به موار بودن اموا  باشخ به خاالر اختالط اموا  شو متم ل قاالی شدن  خ بی و گندم ام بهی 

د شتتتخص به اذن حابم شتتترر بداشیمتمرابه میان  خ ت  ام گندم د گرانج ودر افت پو  را در واقم افرام ستتتام خو

 دسترسی به شربا برای تراضی امکان پا ر شیهتج.

 آثار مشروعیت شخصیت های حقوقی خصوصی

احیاشا آثاری را برای موتروعیت شتخصیت های حقوقی مترت  داشهته اشد به سابقا هم متعرب مط   شد می ام زم ه 

رها شمی تواشند ال   خود را ام اموا  اشخاص حقیقی بگیرشد  ا اگر ا   به اگر برای شتربت افالستی پیدا شدی ال   با

برای خود ساام دار افالسی پیدا شدی شمی توان اموا  شربت را برای ال بکاران برداشتی به خالف زا ی به آن ها را به 

 رسمیت شوناسیم.

لمم شمی آ دی مرابه در ا   با د توزه بنیم به با عدم موروعیت شخصیت های حقوقی خصوصی ام شاحیه شیز حرزی 

 صورت ال بکاران با افالد شربت به خود ساام داران مرازعه می بنند.

 

 والیت فقیه وتنفیذ آثار واحکام تکلیفی شخصیت های حقوقی

قبال بحث شتد به مناشهه حابم شترر صالح د د به م ال برای توسعه اقتصادی وزود شخصیت های حقوقی ضرورت 
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تک یفی آن را مترت  بند م ال ال   باران را شهتبت به اخا اموا  ام ستاام داران شربت ورشکهت  داردی می تواشد آثار

شتدهی منم بندی مناشکه حابم می تواشد اشتخاص را به خاالر مص حت ام تصرف در اموا  خودشان شیز ممنور بند. به 

 البته ا   مربوط به مهاله ول ت فقیه است شه دلیل لزوم حرج.

 

 عدیموضوع بحث ب

در ز هتات بعد ان شتاء ال ل بحث خواهیم برد به آ ا دولت های شامورور مالخ ههتند  ا خیر. به در صورت مالکیت 

 د گر شیام به حل مهاله حرج ام راه مجاو  المالخ و... شیهت.

 


