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چکيده
فکر شخصيت حقوقی در جوامع اوليه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است .شخص شامل شخص حقيقی که وجود
طبيعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد .شخص حقوقی به دو دسته تقسيم میشود -1.شخص
حقوقی حقوق عمومی ،مانند دولت  ،شهرداری و شورای اسالمی  -2شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکتهای
تجاری و غير تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقيقی دارای اقامتگاه و تابعيت کشوری میباشند .قانون تجارت همان
حقوق و تکاليفی را که برای اشخاص طبيعی قائل است برای اشخاص حقوقی قائل میباشد ،بجزء حقوق وتکاليفی مانند
حق ابوت ،حق زوجيت که بطور طبيعی فقط انسانها میتوانند داشته باشند .در فقه بابی به نام شخصيت حقوقی وجود ندارد
ولی مفهوم و مصداق آن وجود دارذ .فقها به غالب نتايجی که امروز از شخص حقوقی حاصل میشود رسيده بودند.در فقه
بجای واژه شخصيت حقوقی ،ذمه و بجای شخص حقوقی جهت عامه مطرح شده است.
واژگان کليدی :شخصيت ،حقوقی ،حقوق عمومی ،حقوق خصوصی.

-1

دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی بابل.

 - 2عضو هيات علمی و استاد يار دانشگاه آزاد اسالمی بابل.
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مقدمه
پيش از برآمدن تمدن در ميان مردم ،قانون جنگل يا حکومت زور فرمانروايی میکرد ،لکن با گذشت زمان ،اندك اندك در
روابط خصوصی افراد نيروی الزامی حکومت زوررو به کاهش نهاد .زيرا بشر ،هم فردی مستقل و هم عضو جامعه شد ،چون
هر دو احساس در او ريشه دوانيد .قوانين اخالقی و معنوی را وضع کرد و جامعهها تحت اصول و قواعدی درآمدند .آن
زمان جامعهای هماهنگ و منسجم است که قانون حکومت میکند و امنيت برقرار است ،پس حقوق پيش از تشکيل حکومت
و قانون حکومت میکند و همه قواعد و مفاهيم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند جلوهگر میشوند ،و به مرور
زمان نيازها و ضرورتها آنها را ايجاد و مستحکم کرده است ،مفاهيم حقوقی تابع قانون تکامل و مشمول قوانين تطّور و
تحولّند .اين مفاهيم در بستر تاريخی زمان از حالت ابتدايی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل يافته و پيچيده فعلی
ظاهر گشتهاند ،مفهوم شخصيت حقوقی از جمله اين مفاهيماند اگر از عنوان شخصيت حقوقی به معنای وسيع امروزی آن در
جوامع ابتدايی سراغ بگيريم چنين عنوانی را با اين اوصاف در آن جوامع نمیتوان يافت  .ولی فکر شخصيت حقوقی در
جوامع اوليه بشری به صورت ابتدايی و نيمه متبلور وجود داشته است.
اشخاص به دو صورت موجوديت پيدا میکنند ،يکی به صورت طبيعی مانند افراد انسان که متولد میشوند و زندگی میکنند
و میميرند که اين گونه افراد اشخاص حقيقی ناميده میشوند .نوع ديگر به صورت اعتباری يا حقوقی وجود میيابند .بدين
معنا که مردم برای عنوانی که اعتبار کردهاند ،اگر چه در خارج ذهن وجود طبيعی نداشته باشد شخصيت قائل میشوند که
اين نوع شخصيت را با وصف حقوقی بيان میکنند.

شخص وشخصيت حقوقی درفقه
در فقه گويا عنوان شخص حقوقی ذکر نشده مفهوم و مصداق آن وجود دارد .و فقها به غالب نتايجی که امروز از وجود
شخص حقوقی حاصل میشود رسيده بودند چنان که مسجدها و مدرسهها و بيمارستانها به طور کلی اوقاف دارايی داشتند
و میتوانستند به وسيلهی متوليان خود قرارداد منعقد کنند و مدعی يا مدعیعليه واقع شوند و آنچه امروز به اشخاص حقوقی
حقوق عمومی تعبير میکنيم جامعه اسالمی وبيتالمال مسلمين از اين قبيل عنوان ها داشتهاند .در حقوق رم گويا از زمان
امپراطوری به بعد متوجه کيفيت شخص حقوقی شدهاند و هر دو قسمت شخص حقوقی -يعنی شخص حقوقی از اجتماع
اشخاص و يا اجتماع اموال ايجاد میشود میشناختهاند( .شايگان ،1375 ،ص)197
در فقه و حقوق اسالم از شخص و شخصيت حقوقی خبری نيست نه بدان جهت که فقه يا فقهاء با آن ناآشنايند بلکه اين امر
از آن جهت است که واژه های شخص و شخصيت به معنايی که بيان شد از حقوق اروپايی وارد حقوق ما شده است اما
می توان گفت در فقه اسالمی به جای آن که با واژه شخصيت يا شخصيت حقوقی -اهليت و صالحيت اعتباری يك موضوع
را نشان دهند با استفاده از واژه ذمه مقصود خود را میرسانند يعنی اصطالح ذمه جای شخصيت يا شخصيت حقوقی را
گرفته است .چنان که جهت يا جهت عامه جای شخص حقوقی را گرفته است .مثالً وقتی میخواهند شخصيت حقوقی وقف
يا موضوعاتی از اين قبيل را برسانند میگويند مسجد يا بيتالمال از جهات عامه هستند .بنابراين در فقه اسالمی بجای
شخص حقوقی جهت عا مه و بجای شخصيت يا شخصيت حقوقی نظريه ذمه مطرح شده است( .صفار محمدجواد،1373 ،
ص)82
حقوق اسالم برای اشخاص حقوقی نيز حقوق و تکاليفی شناخته است .مساجد ،بيمارستانها ،مدرسهها ،ودانشسراها و مانند
آن برای برخورداری از حقوق و انجام تکاليف و تعهدات اهليت دارند و مستقيم و مستقل میتوانند هم دارای اهليت
برخورداری (تمتع) شوند و هم از رهگذر متولی يا ناظر يا سرپرست و مديری که برايشان تعيين میشود و حقوق و تکاليف
خويش را اعمال و اجرا کنند( .ساکت ، 1387،ص)88
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مالکيت شخصيت حقوقی
دايره ملکيت نزد عقال به تدريج از دايره اشخاص فرا تر رفته است .از يك طرف به اعيان خارجی و از سوی ديگر عنوانهای
عامی را در برگرفته است .اعيان خارجی مانند مسجد وديگر مکان های عبادی و تأسيسات عمومی است که با وقف و نظاير
آن مالك امالك و مستغالت میشوند .عناوين عامه مانند زکات است که ملك مستمندان به شمار میآيد .نگرش عقاليی به
شخصيت معنوی صرفاً در ثبوت حق و ملك متوقف نمیشود بلکه دامنهی آن چه ثبوت حق و دين به ويژه در شخصيت
معنوی همچون دولت میرسد بنابراين شخصيت معنوی میتواند مالك شود يا دينی را برعهده گيرد همانند ذمه شخصيت
حقيقی میتواند دارای ذمه باشد تصور ملکيت امری اعتباری است عرضی نيست تا نياز به محل خارجی داشته باشد در علم
حقوق شماری از عنوانهای مربوط به شخصيت حقوقی آمده است از قبيل موسسات جمعيتها و شرکتها ،بنابراين
شخصيت معنوی يا قانونی در قبال شخصيتهای حقيقی يا طبيعی قرار دارد که از نظر فقه اسالم بحث در آن ضروری است.
(رحمانی ، 1384،ص)53

مالك و معيار اصلی شخصيت حقوقی در منابع فقهی
مالك و ضابطه ی اصلی و مهم برای اثبات شخصيت حقوقی موضوعی از موضوعات غير انسانی ،همانا اهليت تمتع و
صالحيت مالك شدن آن موضوع میباشد .زيرا شخصيت حقوقی در اشخاص حقوقی ،نقش اهليت مدنی را در اشخاص
حقيقی ايفا میکند .اگثر ثابت کنيم که فالن موضوع از نظر فقه اسالمی اهليت تملك حقوقی را دارد و میتواند مالك حقوق
شود در واقع ثابت نموده ايم که آن موضوع از نظر فقه اسالمی واجد شخصيت حقوقی است و يك مصداق از اشخاص
حقوقی محسوب میگردد( ..عيسئی تفرشی ،1378 ،ص)74

مصاديق شخصيت حقوقی در منابع فقهی
شخصيت حقوقی زمامدار يا والی مسلمين
شخص امام يا والی مسلمين تا زمانی که حکومت دارد از دو نوع شخصيت برخوردار است شخصيت حقيقی به اعتبار انسان
بودنش و شخصيت حقوقی به اعتبار تصدی منصب واليت و رهبری جامعه.
صاحب جواهر تصريح می کند که سهم خداوند و سهم پيامبر بعد از رحلت پيامبر به امام که قائم مقام اوست منتقل میشود و
سپس بين مالی که متعلق به منصب رسالت و منصب امامت است با مالی که ملك شخص پيامبر و امام میباشد تفاوت
گذارده و میگويد مال اخير به وارثش منتقل میشود برخالف مال اول که متعلق به منصب رسالت و منصب امامت است و
به امام معصوم بعدی به لحاظ عهدهدار بودن منصب امامت جامعه منتقل میشود( .خردمند ،1382 ،ص)117

شخصيت حقوقی امت يا جامعه
خداوند تبارك و تعالی میفرمايد :هر امتی (جامعهای) مدت و پايانی (مرگ) دارد و پس آن گاه که پايان کارشان فرا رسد
ساعتی عقبتر و جلوتر نمیافتند .در اين آيه سخن از يك حيات و زندگی است که لحظه پايان دارد و تخلفناپذير است نه
پيش افتادنی است و اين حيات به امت تعلق دارد نه به افراد نيز میفرمايد (کُلّ امه تدعی الی کتابها) هر امت و جامعهای به
سوی کتاب و نوشته خودش برای رسيدگی خوانده میشود پس معلوم میشوند نه تنها افراد هر کدام کتاب و نوشته و دفتری
مخصوص به خود دارند ،جوامع نيز از آن جهت که در شمار موجودات زنده و شاعر و مکلف قابل تخاطب هستند اراده و
اختيار دارند نامه عمل دارند و به سوی نامه عمل خود خوانده میشوند.
قرآن در کنار حيات فردی به نوعی حيات جمعی و اجتماعی قائل است .حيات جمعی که قرآن بدان اشاره دارد يك تعبير
شاعرانه نيست بلکه يك حقيقت است از ديدگاه قرآن ،امتها نه تنها حيات و مرگ بلکه فهم و شعور طاعت و عصيان ،اجل
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و مرگ ،حتی عمل و نامه عمل مشترك دارند .يکی از داليل شخصيت حقوقی امت مالکيت امّت میباشد در مورد زمينهای
آباد شده مفتوح عنوه داليل زيادی وجود دارد که اين اراضی ملك مسلمين است حتی آن مسلمانانی که هنوز به دنيا نيامدند.
از امام صادق در مورد زمينهای عراق پرسش شد امام فرمودند :از آن جميع مسلمين است( .عاملی حر 1409،ق ،ص )274
مالکيت امت نسبت به سرزمينهای که مالکان آن به ميل خود اسالم آوردهاند ولی از آبادانی آن کوتاهی نمودند و از آن
استفاده نبردهاند اين اراضی ملك مشترك همه مسلمانان میباشد( .حلی ، 1413،ج ،2ص( )162شيخ مفيد ، .1375،ص )194
يکی از داليل شخصيت حقوقی امت مالکيت امّت میباشد در مورد زمينهای آباد شده مفتوح عنوه داليل زيادی وجود دارد
که اين اراضی ملك مسلمين است حتی آن مسلمانانی که هنوز به دنيا نيامدند .از امام صادق در مورد زمينهای عراق پرسش
شد امام فرمودند :از آن جميع مسلمين است( .عاملی حر 1409،ق ،ص )274
مالکيت امت نسبت به سرزمينهای که مالکان آن به ميل خود اسالم آوردهاند ولی از آبادانی آن کوتاهی نمودند و از آن
استفاده نبردهاند اين اراضی ملك مشترك همه مسلمانان میباشد( .حلی ، 1413،ج ،2ص( )162شيخ مفيد،ا ، 1375ص )194

شخصيت حقوقی جهات عمومی
يکی از مصاديق مهم و بارز اشخاص حقوقی که در فقه و حقوق از آن ياد میکنند شخصيت حقوقی جهات عامه يا مصالح
عمومی میباشد شايد بتوان گفت تنها واژهی که در فقه جايگزين شخصيت حقوقی میتواند شود همين عنوان جهات عامه
میتواند باشد از اين اصطالح در فقه تعريف دقيق و روشنی صورت نگرفته است بلکه فقها کراراً از آن نام بردهاند گاهی هم
به جای آن از تعابيری ديگر نظير عناوين عامه مصالح عامه و غيرمحصور استفاده کردهاند برای روشن ساختن اين
اصطالحات دانشمندان فقهی و حقوقی تنها به ذکر مثال اکتفا کردهاند برای رساندن مفهوم جهات عمومی از پل ،مسجد،
مدرسه ،زيارتگاه و نظاير آن از ساير مشترکات عمومی به عنوان مثال متذکر شدهاند و باز از همين نمونهها برای تعيين مفهوم
مصالح عامه استفاده کردهاند و حتی گاهی از عناوين عامه يا غيرمحصور به جهت عامه تعبير کردهاند .نمونههای فراوانی را
می توان در فقه يافت که در آن فقها عناوين غيرمحصور نامعين ،مصالح عامه ،عناوين عامه و مشترکات عمومی را مصاديقی از
عنوان عام و کلی (جهت عامه) دانستهاند.
از سوی ديگر بعضی از مصاديق شخصيتهای حقوقی همچون بيتالمال ،وجوهات شرعيه را فقها نيز به عنوان جهت بود
نشان واجد شخصيت حقوقی دانستهاند( .صفار ، 1373 ،ص)238
فقها برای اثبات شخصيت حقوقی جهات عمومی به داليل زير تمسك کردهاند.
مالکيت جهات عمومی
در فقه اسالم مواردی وجود دارد که در آن از انتقال مال به جهات عامه صحبت شده است .انتقال مال به جهات عامه به معنی
مالکيت جهات عامه است برخی مصاديق آن عبارت است از:
 -1وصيت به نفع مسجد
 -2وصيت به نفع سبيلاهلل
 -3وصيت به نفع مدرسه
 -4وصيت به نفع جهات عمومی
شواهد زيادی در فقه وجود دارد که قفها وصيت به نفع جهات عمومی را صحيح میدانند و در نتيجه میگويند جهت عمومی
میتواند موصیله واقع شود حال آن که همهی فقها میگويند موصیله بايد موجود باشد و اهليت تملك داشته باشد و گفته-
اند که بايد شخص باشد؛ سپس چون مساجد و مشاهد و نظاير آن شخص حقيقی نيستند بنابراين اشخاص حقوقی محسوب
میگردند .چند نمونه در اينجا ذکر میشود.
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« لَو اوصی لِکُلِ وارث لِلمسجِد صرفَ إلی مصالِحه سواءاطلق اَوعَينَهُ اما لَو قَصد التَملّك فا نّه يبطلُ»(.عالمه حلی ،1413 ،ج1
ص)259
« ولو کانت الجَهَه عامه کالفقراءِ و المساجِد انتَقَلَت إلی الجَهَه المعينه بالوفاه بغير خالف ،وقد اِستَذ کره و غَيرها الی تَعَد القبولِ
مِنهُم جميعاً و إلکتِفاء بِهِ مِنَ البَعضَ ترجيح بالمرجع»(حسينی عاملی، 1377 ،ص )366
و بعضی از فقها در مورد لزوم و عدم قبول وصيت به نفع جهات عامه سخن گفتهاند.
«و الوصَيَه للجَهَه العامَه مثل الفقرا و الفقها ،و بنیهاشم و المَساجِد والمدارس ال تَحتَاجُ اِلی القَبول»( .حسينی ،1373 ،ص
)506

وقف به نفع جهات عمومی
بعضی از مصاديق جهات عامه ،اصول وقف و مشترکات عمومی میباشند .اين اوقاف میتوانندموقوف له واقع شوند و
همچنين موقوفه به اعتبار شخصيت حقوقیاش میتواند موقوف عليه واضع شود .مثالً مسجد يا مدرسه که خود موقوف می-
باشد میتواند موقوف عليه واقع شود و اموالی به نفع آنها وقف شود .موقوف عليه بايد شخص باشد و اهليت تملك داشته
باشد.
در فقه گفته میشود که خود مسجد و موارد متعدد ديگر میتواند موقوف عليه قرار گيرد(.وَالوقفُ علی
المساجد و القناطرِ فی الحقيقه .علی المسلمين اذهُوَ مصروف إلی مَصالِحهم(حسينی،1373،ج،1ص)505
و لوکان الوقف عَلی مصالح لم يشَتَرط القبول (عالمه حلی1314،ق ج  ،2ص )36
و يصِّحُ الوقف عَلَی المصالحِ کالقَناطِر و المساجِد (محقق حلی1406 ،ق ،ج ،2ص )445
لَو وقف علی مسجد فمَع االطالق صَرَفَت مَنافعه فی تعميرهِ وضوئه و فَرشَهُ و خادِمه ،ولوزاد شیء يُعطی إلمامِهِ (امام
خمينی ،1366،ج ،2ص )76
قانون مدنی وقف بر مصالح عامه را در ماده  62و  74پذيرفته است.
ماده  :62در صورتی که موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و اگرموقوف عليهم غير محصور يا وقف بر
مصالح عامه باشد متولی وقف و االحاکم قبض میکند( .منصور ،1385 ،ص )140
ماده ( :74در وقف بر مصالحعامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود میتواند منتفع گردد( ).منصور،1385 ،
ص )142
لَو وَقَفَ عَلیَ زيد و الفقراءِ فله النصف و قيل الثلث او الربع نظرا إلی اقل الجمع و االول اقرب ( )...کاشف الغطا ،1373 ،ج،5
ص)85

نذر و اقرار به نفع جهات عمومی
جهات عمومی همچون مساجد و مدارس و مشاهد و مقابر و پلها میتوانند منذورله يا مقرله واقع شوندو حال آنکه برای
منذورله يا مقرله واقع شدن وجود اهليت که از صفات مربوط به اشخاص میباشد شرط است از مصاديقی که برای اثبات
شخصيت حقوقی جهات عامه در فقه اسالمی ذکر شد .صرف نظر از ديدگاههای مخالف و اشکالهايی که در هر مورد قابل
طرح است نمیتوان استنباط کرد که جهات عمومی صالحيت دارا شدن حق و از جمله مالکيت را دارند.

شخصيت حقوقی عناوين عامه
يکی از شخصيتهای حقوقی که خود از مصاديق جهات عامه محسوب میگردد عناوين عامه میباشد ،منظور از عناوين يا به
تعبير قانون مدنی (غيرمحصور) اشخاصی هستند که به عنوان معين تمييز داده میشوند ولی شماره و مصداقهايشان ،محصور
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و مشخص نيست مثل فقرا ،فقها و دا نشجويان جمع کسانی که مشمول هر يك از عناوين فوق هستند شخصيت حقوقی
دارند.
بنابراين شخصيتهای حقوقی که تحت عناوين عامه خوانده میشوند جمع غيرمحصور از اشخاص حقيقی هستند که به
اعتبار خاص و عنوان معينی شناخته و مشخص شدهاندفقها زکات را به منزله صندوقی دانسته مثل (صندوق ورشکستگی) که
خود واجد شخصيت حقوقی است و درآمدهای درآن جمعآوری میشود و به مصرف خاص که از آن جمله درمان فقير تهی
دست میباشد ،زکات صندوق دولتی و موقعيت خاصی قانونی دارد و مصارفش همينگونه هست .بنابراين فقرا که اولين
مصرفکنندة زکات هستند نيز طلبکار صندوق مزبور میباشند چنان که سادات از صندوق ديگر حق دارند که آن را به نام
خمس می نامند .عناوين عامه تنها فقرا و سادات نيستند بلکه هر جمعيت غيرمحصوری که موصوف به عنوان خاصی باشد
میتواند از مصاديق عناوين عامه تلقی شود مثل فقهاء مسلمين و سپاهيان و نظاير آن (صفار ،1373 ،ص)263

شخصيت حقوقی شرکت در فقه
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق چند نفر در يك چيز بر سبيل مشاع مثالً هر گاه دو نفر در چيزی صاحب حق باشند
در آن شرکت دارند سبب شرکت گاه ارث است گاه حيازت چيزهای مباح است ،و گاه آميختن مال کسی به مال ديگری
است ،به گونه ای که تشخيص داده نشود به طور عام شرکت بر دو قسم است قهری و اختياری ،شرکت قهری يا به جعل و
قانونگذاری شارع است مثل شرکت در ميراث يا به اساس ديگر چون مخلوط شدن دو مال بر يکديگر به طوری که از هم
امتياز نداشته باشند و وصيت به ثلث برای گروهی و وقف ملك برای جمعی ،شرکت مجاز در اصطالح مشهور فقه اين است
که دو نقر يا بيشتر سرمايه ای معين کنند وروی هم گذارند و با آن تجارت و کار کنند و طبق شرايط سود ببرند .تصرف هر
يك از شرکا در مال مشترك منوط به اذن شرکا است و بدون اذن موجب ضمان است و زيان وارد از اين بابت گريبانگير
حامل آن خواهد بود( .فيض 1380 ،ص)328
فقهای ديگر مانند عبدالرحمن جريری در کتاب مذاهب اربعه و سيد مرتضی علم الهدی در کتاب االنتصار و عالمه حلی در
مختصر النافع و تبصرَهُ المتعلمين و شيخ مفيد در المقنعه در تعريف شرکت با دکتر فيض هم عقيدهاند.

شخصيت حقوقی بيتالمال
بيت المال که مال عمومی دولت است شرع اسالمی آن را از مال و ملك شخص حاکم جدا دانسته است بنابراين شريعت
بيت المال را دارای قوام حقوقی مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را در اموال عمومی تحقق میبخشد .از اين رو
بيتالمال مالك میشود يا مال آن به ملك ديگران در میآيد يا ذمه را میپذيرد و زکات عاری از ارث يا وصيت را استحقاق
پيدا میکند و میتواند به عنوان يك طرف خصومت و دعوا مطرح گردد البته در تمام اين موارد امين بيتالمال به نيابت از
حاکم مسئوليت انجام دادن اين امور را بر عهده میگيرد.
(رحمانی ،1384 ،ص)52

شخصيت حقوقی وجوهات شرعی
يکی از مباحث فقه اسالمی که مستقيماً با موضوع بحث ما يعنی (شخصيت حقوقی) ارتباط پيدا

میکند ،مسئله قرض

گرفتن بر ذمّه وجوهات شرعيه ،از قبيل خمس ،زکات و امثال آنها میباشد.
فقهامعتقدند که حاکم شرعی میتواند بر ذمّه زکات قرض بگيرد و آن وام را در مصارف زکات به مصرف برساند مثل اينکه
مفسده ای وجود داشته باشد که دفع آن تنها با صرف پول ممکن است و مالی هم نزد حاکم ،موجود نباشد .يا فقير نيازمندی
وجود داشته باشد و کمك کردن به وی و رفع اضطرار او ،تنها از اين راه ميسّر و ممکن باشديا در مورد وجود اشخاص در
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راه مانده در اين حاالت حاکم شرعی ،بر عهدهی زکات قرض میگيرد بعد از آن که زکات به دست آورد ،دين را از محل
زکات ،پرداخت میکند.
« ...او علی کَونَه قرضاً علی الزکوه علی حسب استقراض المجتهد عليهذاه ،فالتکونَ ذمّه الفقير حينئذ مشغوله ( .»...نجفی،
 1362ص )465
اينکه فقها قرض گرفتن بر عهده زکات را قائل شدهاند اين به معنای پذيرش شخصيت حقوقی زکات است .زکات به عنوان
مقترض يك طرف عقد قرض قرار میگيرد .در کليه عقود متعاقدين بايد شخص باشند و از اهليت برخوردار باشند.
«يَعتَبِرُ فی المقرضِ والمقترَضِ مايعتَبر فی المتعاقدين من البلوغ و والعقل و القصد و االختيار ( .»...امام خمينی ،1366 ،ج1
ص )652
عايدات زکات شخص حقوقی است ،وجود اعتباری آن را در فقه پذيرفتهاند و گفتهاند میتواند مديون واقع شود ،يعنی فقيه
مرجع ،می تواند به عهدة زکات از مردم وام بگيرد چون زکات گرد آمد ،آن وام را بپردازد( .جعفری لنگرودی ،1382 ،ص
)41

شخص وشخصيت درحقوق
دراصطالح حقوقی شخص موجودی است که دارای حق و تکليف است.و دارای زندگی حقوقی است و میتواند در اين
زمينه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکاليف خود نقشی ايفا کند .الزمة زندگی اجتماعی آن است که بين افراد آن تمايز و
تشخص باشد تا همديگر را درك کرده و متناسب با تفاوتهای شخصی با همديگر به تبادل افکار و معامالت بپردازند و از
امکانات متفاوت وجود خود بهرهمند شوند.
شخصيت در ميان عامه به معانی مختلف به کار میرود .غالباً کلمهی با شخصيت در ميان مردم به کسی اطالق میشود که
دارای يك يا چند صفت برجسته اخالقی يا اجتماعی باشد در علوم تربيتی اصوالً هيچ فردی بدون شخصيت نيست هم چنان
که فرد بدون نوع خاصی نگرش و مذهب وجود ندارد .آنچه در روانشناسی مطرح است شخصيت بهنجار  ،ناهنجار و مريض
میباشد .شخصيت هر فرد حکايت از وحدت وجود و هويت ثابت او میکند وحدت شخصيت مجموعة تأليف يافته حاالت
و خصايص جسمی و روانی است که بالوجدان قابل احساس و دريافت میباشد .مجموعه خصايص جسمی و روانی هر فرد
که موجب تمايز او از ساير افراد میشود را شخصيت آن فرد میگويند تمايز به شخصيت به معنای تمايز کامل افراد انسانی
از يکديگر نيست( .هاشمی ، 1372،ص)163
شخصيت در اثر زيستن و اجتماعی شدن در نهادهای مختلف مانند خانواده  ،نظام تربيتی ،روابط اقتصادی ،حکومت و
مذهب بوجود میآيد( .صانعی ،1388 ،ص)161
در اصطالح حقوق شخصيت يعنی صالحيت دارا شدن حقوق و تکاليف و نيز صالحيت اجرای آنها به سخن ديگر ،حق و
تکليف که در تاروپود حقوق است تنها شامل اشخاص میشود .به اعمال قانون يا مقرراتی بر اشخاص که سازندة حقوق
شخصی است و نه حقوق عينی شخصيت میگويند( .ساکت1387 ،حقوق  ،ص)86

شخص حقيقی يا طبيعی
اشخاص در واقع همه انسانها میباشند که شخصيت شان از جنين آغاز شده و با مرگ خاتمه میيابد و در اين فاصله
موضوع حق و تکليفاند .اشخاص در زندگی اجتماعی خود به تنهايی مسئوليت اعمال خود را برعهده دارند و از حقوق
سياسی و اجتماعی متعددی (حق مشارکت سياسی ،حق آزادی بيان ،حق مسکن؛ حق کار) برخودارند( .موسیزاده،1384 ،
ص)69
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شخص حقيقی يا طبيعی به آحاد و افراد انسان اطالق میشود هويت شخص حقيقی با ثبتنام و مشخصات او در ثبتاحوال
تحقق میيابد.
هر يك از افراد انسان در جامعه دارای شخصيت حقوقی میباشد و میتواند بوسيلهی آن دارای حق و تکليف گردد و آن را
اجرا نمايد اين قابليت از طرف خداوند با اعتبار طبيعت انسانی در او به و ديعه گذاشته شده است .بدين جهت انسان را
شخص طبيعی مینامند در مثل قديمه برای تمامی افراد انسانی شخصيت نمیشناختند بلکه عدهای از افراد بودند که به جهتی
از جهات اجتماعی در قيد بردگی درآمده و نسبت به آنان مانند اموال رفتار میشد ،يعنی در ملکيت افراد ديگری بودند و
مورد خريد و فروش قرار می گرفتند ،ولی اکنون بردگی سپری شده و هر فردی دارای شخصيت میباشد ،کودکان و مجانين
که دارای اراده و شعور نيستند ،از اين موقعيت بهرهمند میباشند و در رديف افراد کامل دارای شخصيت حقوقی هستند ولی
اجرای آن بواسطهی نماينده قانونی آنها بعمل میآيد( .امامی ،1377 ،ص( 1502

شخص حقوقی
اشخاص حقوقی به اجتماع و منافع و هدفهايی گفته می شود که قدرت عمومی آن را به عنوان واحدی مستقل از عناصر
تشکيل دهندهاش مورد شناسايی و حمايت قرار میدهد .اشخاصی حقوقی میتوانند از کليه حقوق و تکاليف اشخاص طبيعی
برخوردار شوند.
شخصيت حقيقی مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبيعی است بدين معنی که اشخاص حقيقی
دارندگان واقعی حقوق و تکاليف میباشند اما اشخاص ديگری هم در اجتماع يافت میشوند که وجود طبيعی ندارند بلکه
دارای وجود فرضی و اعتباری میباشند به اين نوع اشخاص ،اشخاص حقوقی میگويند مانند انجمنها ،شرکتها ،موسسات
و سازمانها به اين تعبير شخص حقوقی موجود اجتماعی و زنده ای است .که به تجويز قانون و از اجتماع دو يا چند شخص
حقيقی ايجاد می شود و قانون برای او شخصيت قانونی و اهليت مدنی جداگانهای قائل شده است و وجودش منشا آثار و
منبع مستقل و جدا از تشکيلدهندگان و مؤسسّين خود بوده و دارای کليهی حقوق و تکاليفی است که قانون برای اشخاص
حقيقی شناخته ،مگر آن حقوق و وظايفی که منحصراً مالزمه با طبيعت و سرشت انسانی دارد .و مختص فرد زنده يعنی
انسان و شخص حقيقی میباشد که در اين زمينه ماده  588قانون تجارت چنين میگويد مگر حقوق و وظايفی که فقط انسان
دارای آن میباشد(.رسائینيا ،1377 ،ص )120تمام پديدههای جهان هستی آغازی دارند و از نيستی پا به عرصه هستی
گذاشتهاند هر پديدهای ،چه مادی و عينی ،چه اعتباری و ذهنی ،عمری دارد که سرانجام به پايان میرسد اين يك حکم فعلی
است و عرف و عادت نيز آن را تأييد میکند .تولد يا آغاز عمر و مرگ يا پايان عمر اشخاص که از مباحث علم حقوقی
است( .صفايی قاسم زاده  ، 13 84 ،ص)157
بنابراين اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقيقی بوجود میآيند و زندگی میکنند و میميرند و بوجود آمدن آنها در حقيقت
تشکيل و ثبت قانونی آنهاست و زندگی و حياتشان همان فعاليتی است که برای رسيدن به اهداف خاص خود عهدهدار
میگردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحالل آنهاست .اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقيقی دارای اسم هستند که همان
اسم تجارتی آنهاست و اشخاص حقيقی مانند اشخاص حقوقی نمیتوانند از آن استفاده نمايند و آن را برای خود انتخاب
نمايند.
نويسندگان حقوق مدنی ،حقوق تجارت ،حقوق اداری از شخصيت حقوقی تعاريف مختلفی ارائه کردهاند.
شخصيت در علم حقوق عبارت است از وصف و شايستگی شخص برای اين که بتواند طرف و صاحب حق و تکليف باشد
در اصطالح حقوقی (شخصيت حقوقی) در مقابل (شخصيت حقيقی) قرار دارد .شخص حقيقی يعنی انسان طبيعی که در
عالم خارج و عينی او را با مشخصههای متمايز از ساير موجودات میبينيم و میشناسيم اما شخصيت حقوقی که علم حقوق
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به او از حيث قواعد خود اعتبار می دهد يعنی حقيقتاً در عالم عينی وجود خارجی ندارد( .اسماعيلی ،هريسی ،1389 ،
ص)122
شخصيت حقوقی به معنای توانايی دارا شدن حقوق و تکاليف و نيز توانايی اجرای آن میباشد برای مثال وقتی میگوييم
شرکت تجاری دارای شخصيت حقوقی است منظور اين است که از لحاظ حقوقی ،آن شرکت توانايی دارد که در اجتماع
صاحب حق و تکليف شود و آنها را اجرا کند .در اصل عاملين حقوق يعنی دارندگان حقوق و تکاليف انسانها هستند که
موضوع اجتماع و حقوق به شمار میروند( .شايگان ،1375،ص)119
بنابراين بااستنادبه نظرات حقوقدانان وباتوجّه به علم حقوق شخص حقوقی به کسی گفته میشود که بتواند دارای حق گردد
و عهدهدار تکليف شود و بتواند آن را اجرا نمايد
بدين ترتيب شرکتها ،موسسات ،احزاب و سازمانهای اداری و تجاری را که دارای حقوق و تکاليف و همچنين موجوديتی
مستقل از تشکيل دهندگان خود هستند میتوان اشخاص حقوقی به شمار آورد.

تاريخچهی شخصيت حقوقی
عنوان شخصيت حقوقی به معنای وسيع و گسترده امروزی در جوامع ابتدايی نبوده است ولی میتوانيم بگوييم فکر شخصيت
حقوقی در جوامع اوليه بشری به صورت ابتدايی وجود داشته است .در جوامع ابتدايی ،واحد اجتماعی را خانواده
میدانستهاند د وام و ابديت اين نهاد منظور اصلی هر يك از افراد خانواده بوده است به همين جهت مهمترين جنايات در آن
دوره آنهايی بود که تعادل خانواده را بر هم میزد در آن جوامع اموال بيشتر متعلق به خانواده بود تا افراد خانواده .عالوه بر
فکر شخصيت حقوقی خانواده در جوامع بدوی موضوعات ديگری بودند که تا حدودی نشانگر وجودی از شخصيت
حقوقی میباشد يکی از اين موضوعات معابد و پرستشگاها و اماکن مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ايجاد
و تاسيس آنها بوده است .وجود اين معابد موجب شده که اموالی به اين اماکن اختصاص يابد تا از درآمد آن هم اداره معابد
صورت گيرد هم حافظان و نگهبانان از درآمد آنها ارتزاق کنند .اختصاص اموال به معابد تحت هر عنوان مانند وقف چيزی
جز مالك دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نيست اين معنا نيز خود برداشتی ابتدايی از مفهوم شخصيت حقوقی معابد
است( .صفار  ، 1373،ص)69
شخصيت حقوقی از خيلی پيش متداول بوده مثل اين که سلطان مملکتی به نام کشور خود قراردادهای میبسته که ارتباط با
شخص و بدن سلطان نداشته آثار آن به ارث به اوالد او منتقل نمیشده بلکه متعلق به مردم کشور بوده است در حقوق رم
شخصيت حقوقی تا اندازهای شناخته شده بود در حقوق اسالم اگر چه عنوانی جهت آن ذکر نشده ،اما آثار زيادی از
شخصيت حقوقی است مانند بيتالمال ،مساجد و موقوفات و غيره که متصديان به نام بيتالمال و يا متوليان موقوفات
مساجد و غيره به نام آنها معامالتی انجام میدادهاند( .عبادی،1372 ،ص)58

پيشينهی شخصيت حقوقی در ايران
توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق اين مرز و بوم با اسالم و حضور فقيهان و آشنايان با اسالم همچون مرحوم مدرس از اولين
ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت آشنايی با مفهوم شخصيت حقوقی و قبول اين کار در گذشته در نظام
حقوقی ما وجود داشته است .اگر چه در فقهبابی به نام شخصيت حقوقی نمیيابيم ،ولی فقهای ما برای موضوعاتی مثل
حکومت حاکم ،موقوفات ،بيتالمال  ،و جوهات شرعيه آثار و نتايجی قايل بودند که بیتشبيه به اشخاص حقوقی عصر
فعلی نمیباشد .نخستين بار عنوان شخصيت حقوقی در قانون تجارت در سال  1311نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی
آن بيان شد( .صفار  ، 1373 ،ص)70
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اقامتگاه اشخاص حقوقی
همانطوری که شخص حقيقی به موجب قانون دارای اقامتگاه میباشد شخص حقوقی هم میتواند اقامتگاه داشته باشد
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است .گرچه بعضی عقيده دارند که بين قانون مدنی و
قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی اختالف وجود دارد به اين معنا که مرکز عمليات به محلی گفته میشود که
فعاليت کاری و تخصصی شخصيت حقوقی در آنجا انجام میشود در صورتی که محل اداره شخص حقوقی يعنی محلی که
هيت مديره و مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه میدهند لکن با کمی تعمق معلوم میگردد که مرکز عمليات و
محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم يکی است و بين قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص
حقوقی تضادی وجود ندارد( .مدنی ، ،1372 ،ص)103
بدون شك وقتی شخص می تواند به فعاليت اقتصادی و اجتماعی بپردازد و مثالً قراردادی تنظيم کند و يا در کارهای توليدی
و تجاری دخالت و شرکت داشته باشد ناگزير است دارای اقامتگاه معين بوده تا بتواند به عمليات و فعاليتهای خود ادامه
دهد و مکاتبات و مراسالت به آنجا ارسال و يا از آنجا به خارج فرستاده شود پس در اين که هر شخص حقوقی دارای
اقامتگاه نيز میباشد جای هيچگونه ابهامی وجود ندارد( .رسائینيا ،1377 ،ص)121
شخص حقوقی مانند انسان بايد محل اقامت معين داشته باشد ،اهميت محل اقامت بيشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبيل
احضار و ابالغ احکام و همچنين در شرکتهای تجارتی برای امور مربوط به ورشکستگی و تعيين هئيت نظار و غيره
میباشد( .عبادی ،1372 ،ص)61

تابعيت اشخاص حقوقی
با اينکه اشخاص حقوقی وجود واقعی ندارند و براساس فرض قانون موجوديت میيابند بحث مربوط به تابعيت آنها هم
بايستی مطرح باشند .وقتی شخص طبيعی و يا حقيقی و شخص حقوقی میتوانند دارای اقامتگاه باشند برای حفظ حقوق و
منافع خود بايد دارای تابعيتی باشند که دربارة تابعيت شخص حقوقی ماده  591قانون تجارت (اشخاص حقوقی تابعيت
مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آنجا قرار دارد به عنوان مثال اگر اقامتگاه شرکتی در ايران قرار داشته باشد برابر قانون
شرکت مورد بحث تابعيت ايرانی خواهد بود .در صورتی که در کشور ديگر باشد .تابعيت همان کشور به او تحميل میگردد.
(مدنی ،1372 ،ص)65
اصطالح تابعيت ،در اصل دربارة کسانی به کار میرود که از اعضای تشکيل دهنده دولت میباشند و شخص حقوقی
صرفنظر از افراد تأسيس کنندهی آن نمیتواند از اين اعضا تلقی گردد .با اين وصف اين اصطالح چنان که مرسوم است
دربارهی رابطهی شخص حقوقی و دولت متبوع به صورت مجازی به کاربرده میشود با وجود شباهتهای ظاهری و آثار
مشترك ميان آنها مانند مسئله حمايت سياسی الزم است .تفاوتهای عمدهای که ميان اين دو نوع تابعيت ديده میشوند در
نظر گرفته شوند از جملهی اين تفاوتها اين است که تابعيت شخص حقوقی نشان میدهد .اين شخص در قلمرو قوانين
کدام کشور تأسيس يافته و به تحصيل شخصيت حقوقی مستقل نائل آمده و از چه حقوقی بهرهمند است .تفاوت ديگر آن
است که تابعيت شخص حقوقی میتواند به شيوهی تعارض قوانين تعيين گردد( .سلجوقی ،1370 ،ص)363
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حقوق وظايف و تکاليف شخص حقوقی
درباره حقوق و تکاليف شخص حقوقی بايد گفت که قوانين تجارت همان حقوق و تکاليفی را که برای افراد يا اشخاص
طبيعی در زمينه فعاليتهای اجتماعی و اقتصادی قائل است برای شخص حقوقی نيز قائل میباشد .بجز حقوق و تکاليفی که
بطور طبيعی فقط انسانها میتوانند داشته باشند از قبيل حقوق پدرفرزندی و زوجيت و امثال اينها .
شخص حقوقی با توجه به اساسنامه و اهداف خود میتواند دارای اموال منقول و غيرمنقول مانند افراد طبيعی بوده و حقوق
خود را بر آنها اعمال نمايد و به تنظيم قرار داد يا تعهداتی اقدام نمايد که در اين خصوص ماده  588قانون تجارت چنين
میگويد شخص حقوقی می تواند دارای کليه حقوق و تکاليفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظايفی که
بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال آن.
اما تصميمات شخص حقوقی بوسيله ی مقاماتی که به موجب قانون يا اساسنامه صالحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته میشود
حال که شخص حقوقی هم مانند شخص طبيعی میتواند در مسائل مختلفه اجتماعی به فعاليت بپردازد .آيا میتواند مانند او
دارای تابعيت و اقامتگاه باشد يا خير؟ (مدنی ، 1372،ص)191
با استناد به ماده  588قانون تجارت شخص حقوقی دارای نام می باشد می تواند اموالی داشته باشد ملزم به پرداخت بديهی
می شود اداره امور راانجام می دهد نمايندگی آن زوال می يابد تحت تعقيب کيفری قرار می گيرد ورشکسته می شود ازبين
می روند.
شخص حقوقی مانند يك انسان کليه وظايف و حتی تکاليفی که برای يك فرد قايل شدهاند میتواند دارا باشد مگر آنهايی که
انجام آن غيرممکن است .مثالً جمعيت مبارزه با بيسوادی پس از رسميت می تواند خانه اجاره کند و در بانك حساب باز کند
و همچنين شرکتهای تجارتی میتوانند معامالت تجارتی انجام دهند و خدمه استخدام کنند.
بنابراين کسی که به جمعيت مبارزه با بيسوادی خانه اجاره می دهد يا کسی که با شرکت تجارتی معامله نمايد .مادام که
شخصيت حقوقی آنها باقی است نمیتواند به افراد جمعيت يا شرکاء شرکت مراجعه و اجارهخانه خود را مطالبه کند و يا
شرکا را ملزم به انجام تعهد نمايد .زيرا شخص حقوقی مستقالً دارای حق و وظيفه است .و همانطور که کسی را در مقابل
عمل ديگری میتوان مسئول دانست شرکاء يك شرکت سهامی يا افراد يك جمعيت را هم نمیتوان مسئول عمل آن شرکت
يا آن جمعيت دانست( .عبادی ،1372 ،ص)58

نتيجه گيری
 -1در تعريف شخصيت حقوقی نکتهای که صاحب نظران در آن اتفاق نظر دارند اين است که قوام شخص حقوقی به اعتبار
قانونی آن است ،زيرا آغاز آن اعتبار قانونی و پايان آن عدم اعتبار قانون است.
 -2طبق ماده  588قانون تجارت تمام حقوقی ،که برای شخص حقيقی ثابت است ،برای شخص حقوقی نيز ثابت است ،مگر
حقوقی که از ويژگیهای طبيعت انسان است.
- 3برای شخص حقوقی احکام و وظايف و تکاليفی وجود دارد.
 -4شخص حقوقی در فقه با مصاديقی همچون جهات عامه ،عناوين عامه ،مصالح عامه و  ...ذکر شده است.
 -5در حقوق و قوانين همانطور که اشخاص حقيقی نياز به اقامتگاه و تابعيت دارند .اشخاص حقوقی هم نياز به اقامتگاه و
تابعيت دارند هم چنان که در قانون مدنی و قانون تجارت به آن اشاره شده است.
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