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Abstract 

Non-commercial institutions have independent legal personality, like commercial 

institutions, so they can enter into a contract, owe someone or put debt on another 

obligation. Because legal personality of non-commercial institutions is independent 

of their managers, always the institutions become liable or creditor, not their 

managers or members; this is while in domestic law there is no rule  regarding 

management of non-commercial institutions and about the liability of their 

administrators  and members. On the other hand, the silence of law doesn't deny  the 

limited liability  of administrators and members of non-commercial institutions , 

because limited liability protection umbrella is raised over administrators of non-

commercial institutions through acceptance of independent legal personality; 

therefore in this article we will review the responsibility of administrators of this 

type of institutions, regarding the rule of “pierce the corporate veil”. Initially the 

theory of “limited liability” will be analysed. In the following we will reveal  the 

differences and common aspects of commercial and non-commercial institutions 

after description of legal personality of Non-commercial institutions. Finally we will 

present the appropriate approach to the administrators of non-commercial 

institutions to be responsible for their actions by appealing to “pierce the corporate 

veil” doctrine. 
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 چکیده
تجاری دارای شخصییت حقیو ی مسیتقس اسیتا لیسا مؤسسی   مؤسسۀ غیرتجاری همانند شرکت

رار دهید  توانند ا دام ب  انعقاد  رارداد نماید، ب  کسی مدیون شود و یا دینی را بر ذمۀ دیگری  یمی
نی   -کنندگان آنها، مؤسس یت ب  مستقس بودن شخصیت حقو ی مؤسسات غیرتجاری از ادارهبا عنا

شود  ایی  درحیالی اسیت ت متعهد یا طلبکار میدر تمام حاال -دهندۀ آنمدیران و اعضای تشکیس
گونی   یانونی در خصیوح نحیوۀ ادارۀ مؤسسیۀ غیرتجیاری و مسی ولیت ک  در حقوق داخلی هیچ

تیوان بی  معنیی نفیی مسی ولیت وجود ندارد  از طرفی، سکوت  یانون را نمی مدیران و اعضای آن
ود محدود اعضا و مدیران مؤسسۀ غیرتجاری  لمداد نمودا چراکی  چتیر حمیایتی مسی ولیت محید

واسطۀ پسیرش شخصیت حقو ی مستقس بر سر میدیران مؤسسیات غیرتجیاری برافراشیت  شیده ب 
گون  از مؤسسات بیا توسیس کنندگان ای یت مدیران و ادارهب  بررسی مس ول است  لسا در ای  مقال 

خواهیم پرداخت  ب  همیی  جهیت ابتیدا بی  بررسیی و « خرق حجاب شخصیت حقو ی» ۀ اعد ب 
پردازیم و در ادام  بیا تشیریش شخصییت حقیو ی مؤسسیات می« مس ولیت محدود»تحلیس نظریۀ 

کنیم و درنهاییت سیعی تجیاری آشیکار مییهای غیرتجاری، وج  اشتراک و افتراق آن را با شرکت
راهکارهیای مناسیبی را بیرای « خرق حجیاب شخصییت حقیو ی»خواهیم کرد با توسس ب   واعد 
 م کنندگان ای  نوع از مؤسسات نسبت ب  اعمال ایشان ارائ  نماییمس ول دانست  مدیران و اداره

 واژگان کلیدی
میدیران، مؤسسیات غیرتجیاری،  ی، شکاف در پوسیت ، مسی ولیتحقو  تیشخصخرق حجاب، 

 مؤسسات غیرتجاری، مؤسسۀ حقو ی  
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 مقدمه
گیرد، انسان اسیت و اصیط   طرف حق و تکلیف  رار می در جغرافیای عالم حقوق آنچ  اصالتاً

شخصیت حقو ی پس از علمی شدن مباحث حقو ی ابداعی بیش در عصر جدید نیست ) نبری 
و پرداختیۀ قو یِ مؤسسات غیرتجاری نییز سیاخت  (  شخصیت ح200: 1393 ،جهرمی و باغبان

گون  رابطۀ بنیادینی بیا رسد ک  هیچنظر میطور ب ( و ای Fiction legal) یک فرض  انونی است
( بنیا Limited liability companies« )مسی ولیت محیدود»جهان مادی ندارد و بر پایۀ نظرییۀ 

دانیان عصیر حا یر ماننید انید حقوقردهای گمیان کاست  ب  همی  دلیس اسیت کی  عیده شده
دهنید تیا را چنان وا عیی جلیوه می -غیروا عی و غیرملموس -جادوگرانی هستند ک  شخصیتی

ا لیسا مؤسسیات 1(56: 1396 ،)هیراری ها فقط در تخیس میا جیای دارنیدهم  فراموش کنند ای 
کنندگان ؤسسان و ادارهم ارادۀ توانمی و آیندمی وجودمتعددی ب  اشخاح اجتماع از غیرتجاری

، 8358/7نظریۀ مشورتی ادارۀ حقو ی  یوۀ  ضیائی ، شیمارۀ ) داد نسبت حقو ی ب  شخص را آن
 آن گیرندۀتصیمیم ارادۀ میدیران تجلیی مؤسسات غیرتجاری اعمال   هرچند2(6/11/1377مورخ 

سسیات کی  مؤ ای  حقیقت  بول استق ل شخصیت حقو ی، ب  توج  است، اما در عالم حقوق با
فیر و بیگیی )سیوادکوهی سیتیندانیان حقوق  بیول موردرند ندا خود از خاصی ارادۀ غیرتجاری
 موجیودی اجتمیاعی وا عییات حقیو ی، اشیخاح»( و از نظر ایشیان 570: 1394 ،آبادیحبیب

 ،پور و سعیدی)نخعی «است کرده شناسایی را آن و شده آن  بول ناگزیر از گسارک   انون هستند
تاریخی نیز اختراع شخصیت حقو ی در راستای صینعتی شیدن و گسیترش  ازنظر  (70: 1398

ی، و حفی  داراییی شخصیی شیرکا در برابیر گسار یسیرماای بیا دو هیدفِ جلیب مشاغس حرفی 
کشورها  مخاطرات تجاری بوده است  استق ل شخصیت حقو ی ب  حدی بدیهی است ک  بیشتر

 شخص ۀدهندسیتشکمحدود اشخاح حقیقیِ  س ولیتال، مکام  و ژرمنی -رومی با نظام حقو ی
  اعده ای  ییاستثنا شرایط تحت تنها و اندمورد شناسایی  رار داده اصس یک عنوانب حقو ی را 

شخصییت  اصیلی هیایمشخص  از ا لسا یکی(180 :1393و باغبان،  یجهرم ی) نبر رودمی کنار
 کی داران اسیت، بی  ایی  معنیی امسیه محیدود مسی ولیت های حقو ی،نظام تمامی در حقو ی

                                                           
 کی  یشیکل همیان بی  بیاًیتقر»: اسیت کرده  یتشب گون  یا را یحقو  تیشخص خلق معاصر، دانانخیتار از یک  ی1

 شیکشی هیزاران  ک یصورت همان ب  و انداکرده خلق را  یاطیش و انیخدا خ،یتار طول در جادوگرها و کاهنان
 کیرده مقرر زین فرانس  گسار انون ،کنندیم خلق محس یسایکل در کشنب ی هر را شیمس کریپ همچنان یفرانسو
 یسیوگندها و ردهیاو ۀهمی و آورد جابی  یدرستب  را یی ضا مناسک و ها ییآ ۀهم معتبر سیوک کی اگر: است
 یاج ی»  یتونآ بگیسارد، سیند  ییا یپا هم را خود مبارک یامضا و کند درج دارآرم یکاغس تک  یرو را الزم
  (58 :1396، ی)هرار «شودیم یحقو  تیشخص یدارا و ثبت دیجد ۀسسؤم کی ا«یالترج  یمج 

ت مسی ولی دارند و ب  هر صور اعمال تصدی هر شخصیت حقو ی را یک یا چند نفر اشخاح حقیقی ب  عهده»     2
  «هست ک  اعمال مدیریت مربوط ب  یک اداره را ب  عهده دارد   
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داران ندارند  ای  مو یوع مدیران و سهام علی  را ادعایی هیچ طر  حق طلبکاران شخص حقو ی
 ید اسیت،  بدون و مطلق ندارند، تقریباً دخالتی شرکت کنترل یا مدیریت در ک  اعضایی مورد در

 ( 196)همان:  هایی روبرو استاما در خصوح مدیران با تعدیس

های مختلف مشاغلی ک  ذاتاً تجاری نیستند، و کیاربرد روزافیزون توج  ب  گسترش شاخ  با
در  ای از مزایای آن و با توجی  بی  سیکوت  یانونمندی افراد حرف مؤسسات غیرتجاری در بهره

گون  از مؤسسات، تبیی  راهکاری منطقیی و  یانونی خصوح نحوۀ اداره و مس ولیت مدیران ای 
ناپیسیر دود مس ولیت مدیرانِ مؤسسیات غیرتجیاری، امیری  یروری و اجتناببرای تشخیص ح
 نکی یا ایی اسیت شیانیا ۀمحیدود بی  آورد مؤسسیات گونی  یا یاعضا تیمس ول است  باید دید

 هیایتوافق اییو آ ؟ینسیب اییاسیت  یداران تضامنسهام تیمس ول اینامحدود دارند؟ آ یتیمس ول
 زانیتا چ  م رانیمد اراتین ؟ و حدود اخت ایست اثالث معتبر داران در برابر اشخاح سهام نمیا
را محیدود کیرد  رانیمد اراتیداران، اختسهام  یتوافق ب ایاساسنام  و  موجبب  توانیو م است

 ها پاسیخ دهییم، لییک  برخیی ازالبت  ما  صد نداریم در ای  مقال  ب  تمام ایی  پرسیش ن ؟ ای

 آلمان اند  نظامهکرد حس دوئالیستی دیدگاه نپسیرفت  طریق از را مشک ت ای  حقو ی هاینظام

 آن کنتیرل کی  و وا عیی تمیایز  ائیس شیده و در مؤسسیات  یراردادی بی  مؤسسات  راردادی

 هایبدهی در  بال همیش داران  رار گرفت  است، سهام شناسایی توافق مؤسسان مورد موجبب 

 مسی ول زمیانی میدیران تنهیا وا عی یا غیر یراردادی،اما در مؤسسات  اند،مس ول خود مؤسسۀ

طور میؤثری ناشیی از اعمیال کنتیرل ایشیان باشید بی  مؤسسی  هایبدهی ک  شوندمی شناخت 
.(Koch & Stadtmann, 2016, p. 60)  در حقوق ایران چنیی  تفکیکیی در خصیوح مؤسسیات
شودا ز مؤسسات اعمال میهایی نسبت ب  ثبت برخی اگیریغیرتجاری وجود ندارد و تنها سخت

 1شده اسیت برای مثال، جهت ثبت مؤسسات غیرانتفاعی دریافت مجوز از شهربانی  روری اع م
 ( 193: 1393 ،) نبری جهرمی و باغبان

از  فیراهم آورده اسیت تیا برای مؤسسات غیرتجیاری را امکان مس ولیت محدود ای  لسا اصس
اسیتفاده نمایید   ندارنید، تفصیلی اط عات مؤسس  دارۀنحوۀ ا از ک  افراد از زیادی تخصص تعداد

ها محدود بی  آوردۀ های ناشی از فعالیت آناعضای مؤسسات نیز با ای  اطمینان ک  کلیۀ ریسک
اند گساری کردهایشان بوده، مس ولیتی بیش از آن بر ایشان تحمیس نخواهد شد، ا دام ب  سرمای 

های تجیاری اصیس مسی ولیت محیدود در میورد شیرکت(  امیا 83: 1398 ،پور و سعیدی)نخعی
های اشیخاح باشیدا طور مطلق پوششی بیرای فیرار از انجیام تعهیدات و مسی ولیتتواند ب نمی
دیگر، ای  اصس در خصوح اعمال مدیرانی ک  در اداره کردن شخصیت حقو ی دخییس عبارت ب 

یکی از اسیتثناهای وارد بیر اصیس  ( 265: 1386 ،)بناء نیاسری هستند با استثناهایی روبرو است

                                                           
 اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجاری نامۀیی آ 6 ۀماد «ه»بند   1
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نفیوذ در پوشیش شخصییت »و ییا « خرق حجاب شخصیت حقیو ی»مس ولیت محدود، نظریۀ 
 حقوق است  از طرفی در گسترۀ اعمال ای   اعده اخت فاتی وجود داردا برای مثال، در« حقو ی

 تنداهسی حقیو ی شخصییت حجیاب خرق مصادیق مشمول تنها دارمدیران سهام امریکا و ایران

 داشیت  برعهیده  انونی و 1طور عملیب  را مؤسس  ک  مدیریت شخصی هر کشور فرانس  در لیک 

(  ب  همی  92: 1394 ،)جنیدی و زارع است حقو ی شخصیت خرق حجاب  اعدۀ مشمول باشد،
پیردازیم و در ادامی  بیا تشیریش می« مسی ولیت محیدود»جهت ابتدا ب  بررسی و تحلیس نظریۀ 

های تجاری آشکار مؤسسات غیرتجاری، وج  اشتراک و افتراق آن را با شرکتشخصیت حقو ی 
« خیرق حجیاب شخصییت حقیو ی»کنیم و در نهایت سعی خواهیم کرد با توسس ب   واعید می

کنندگان ای  نوع از مؤسسات نسیبت راهکارهای مناسب را برای مس ول دانست  مدیران و اداره
 ب  اعمال ایشان ارائ  نماییم 

 

 مسئولیت محدود .1
شخصیت حقو ی شامس گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منیاف  عمیومی اسیت کی   یوانی  »

)جعفیری  «متداول، آن را در حکم شخص طبیعی و مو وع حقیوق و تکیالیف  یرار داده باشید
(  اما باید توج  داشت ک  شخصیت حقیو یِ حقیوق خصوصیی در طیول 133: 1362 ،لنگرودی
 تجرب  کرده است تا ب  ثبات و استقرار امروز دست یابد  در ابتدا اعمیال را زیادی تحوالت تاریخ

پیسیرفت و صیاحب شید، انجیام میآن اداره می مالیک وسییلۀب  کی  مؤسسیاتی از سوی تجاری
مسیتقس از « شخصییت حقیو ی»شد و می شناخت  دیون مؤسسۀ تمام مس ول شخصاً تجارتخان 

در رم  دیم شخصیت حقو ی مورد شناسایی وا   » نشده بود  سس یا مالک سرمای  شناساییمؤ
 «دانستند ک  بیا نظیم عمیومی ارتبیاط داردرا منحصر ب  اجتماعاتی می ها آنگردید ولی رومی

 را شخصییت حقیو ی غربی اصس اسیتق ل کشورهای اکثر (  در دورۀ جدید11: 1344 ،)صفری
 دانید می دارانسیهام دییون از جیدا را شخص حقو ی هایمس ولیت و شناسایی کردند و دیون

.(Philip, 1993, p. 300) گساران در حقوق مو وع  برای شخصیت حقو ی حیق همچنی   انون
 مانت اجراهایی ماننیدِ   2داننداند و اغلب او را واجد مس ولیت کیفری نیز میو تکلیف  ائس شده

                                                           
نظیر  یانونی میدیر شیخص حقیو ی  ینک  ازدار نیستند و یا اسس  سهامؤمدیران عملی، مدیرانی هستند ک  در م  1

د بار شخص حقو ی داردا ماننیمستقیمی با اعمال زیان ۀاما ازنظر عملی فعالیت ایشان رابط ،ندشومحسوب نمی
  (Cozian, 1992: 124 & Viandier) سس ؤران، وک  یا مدیران داخلی محسابدا

 در مسیؤولیت کیفیری اصیس بیر مسیؤولیت شیخص حقیقیی اسیت و: »1392 انون مجازات اس می مصوب  143 دۀما  2
ای منیاف   انونی شخص حقو ی ب  نام یا در راسیت ۀشخص حقو ی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است ک  نمایند

  «مرتکب جرمی شود  مسؤولیت کیفری اشخاح حقو ی مان  مسؤولیت اشخاح حقیقی مرتکب جرم نیستآن 
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ها، کیفرهایی است م برخی از فعالیتحکم ورشکستگی، انح ل، تو یف اموال و ممنوعیت از انجا
ا 1(55: 1384 ،)جعفیری هرنیدی گسار برای تنبی  شخصیت حقو ی درنظر گرفت  اسیتک   انون

شخصیت حقو ی ییک وا عییت معنیوی »اند ک  دانان آلمانی بر ای  عقیدهب  همی  دلیس حقوق
از رو  و فکر هیر ییک )ن  مادی( است ک  دارای رو  و فکر اجتماعی خاصی است و ای  متمایز 

 ( 12: 1344 ،)همان «از اعضاء هست
تیر نییز گفتی  شید، در عصیر حا یر ک  پیش گون هماندر نهایت پس از ای  سیر تاریخی، 

عبارتی مسی ولیت محیدود شناسیند و بی می« مس ولیت محیدود»شخصیت حقو ی را همراه با 
 تیاریخی ان ذکر است کی  از نظیردانند  شایشخصیت حقو ی می داران را از عوارض ذاتیسهام

شده اسیت و از ایی  جهیت  مطر « شخصیت حقو ی»بعد از ابداع  ،«محدود مس ولیت»نظریۀ 
 شید، امیا بی کار برده میها( ب انسان) یقیحقابتدا مس ولیت محدود برای حف  مناف  اشخاح 

دار در وان سهامعنهای تجاری( ک  ب شرکت) یحقو همی  محدودیت برای اشخاح مرور زمان 
 تاریخی  بیول مسی ولیت نظر ازاده  رار گرفت  لسا شدند نیز مورد استفمؤسسۀ دیگری وارد می

گسار مورد توج   رارگرفتی  و سیاسی و در جهت جسب سرمای  دالیس ب  داران صرفاًمحدود سهام
 (67: 1393 ،) نبری جهرمی و باغبان تدریج گسترش پیدا کرده استب 
 

 حاکم بر مؤسسۀ غیرتجاری. حقوق 2
انون تجارت،  واعد مشترک اشخاح حقو ی را فارغ از نوع آن بییان گسار در باب پانزدهمِ   انون

های تجاری حسب مورد  واعد و  وانینی ب  فراخور نیوع شیرکت بیرای نموده و در بحث شرکت
ح مهجور هستند داران ابداع کرده است  لیک  مؤسسات غیرتجاری در ای  خصومدیران و سهام

نامۀ نا ص در خصیوح نحیوۀ و یک آیی  2جز یک ماده در باب زمان ایجاد شخصیت حقو یو ب 

                                                           
انون  ی( ایی  143) ۀشخص حقو ی بر اسیاس میاد ک یدرصورت»: 1392 انون مجازات اس می مصوب  20 ۀماد  1

حکیوم ز موارد زیر مورد اآن ب  یک تا دو م باریانشدت جرم ارتکابی و نتایج ز مس ول شناخت  شود، با توج  ب 
 :، ای  امر مان  از مجازات شخص حقیقی نیستشودیم

 انح ل شخص حقو ی -الف

 کس اموال ۀمصادر -ب

 طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سالک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ب یممنوعیت از  -پ

 حداکثر برای مدت پنج سالطور دائم یا منوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمای  ب م -ت

 منوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سالم -ث

 جزای نقدی -ج

 «هارسان  یلۀوسانتشار حکم محکومیت ب  -چ
یا بشوند از تاریخ ثبت  شدهیستشکی ت و مؤسساتی ک  برای مقاصد غیر تجارتی تأس» انون تجارت:  584 ۀماد  2
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و تعدادی  وانی  خاح، چیز دیگری در مورد آن تصویب نشده اسیت   1گون  از مؤسساتثبت ای 
 شود  انونی مشاب  در حقوق خارجی ب  شر  زیر دیده می خألالبت  مصادیق 

 ال پس از گسشت چهارصد سال ممنوعیت تشکیس مؤسسات غیرتجیاری، دردر حقوق کام 

 بی  کردنید و ایمؤسسات حرفی   وانی  تصویب ب  شروع ایالتی امریکا، گساران انون 1960 سال

 ,Johnson).داده شد  مؤسسۀ تشکیس مجوز وک ، پزشکان و حسابداران مانند مشاغس غیرتجاری

Limited Liability for Lawyers: General Partners Need not Apply, 1995, p. 92)  در
 بی  را ایحرف  مؤسسۀ غیرتجاری تشکیس از امریکا اجازۀ پس سال بیست حدود کانادا هایایالت

های دادند و مقررات خاصی جدای از مقررات حیاکم بیر شیرکت همچون وک  و پزشکان افرادی
 2«کمبیس علیی  کیویی » رأی در کانادا عالی اهتجاری را بر مؤسسات حاکم کردند  همچنی  دادگ

را  ایحرفی  مؤسسات غیرتجاری های تجاری نسبت ب  مدیرانمس ولیت محدود حاکم بر شرکت
 تصویبب  را ایحرف  مؤسسات  انون 2007 سال در و اسپانیا (Fraser, 1927, p. 940) نپسیرفت 

 برخی(Fasciani, 2007). اری داده شد اجازۀ تشکیس مؤسسات غیرتج وک  و پزشکان ب  و رساند

 ارائیۀ بیرای جدییدی  الیب کانیادا، و امریکیا فرانس ، برخ ف و دانمارک استرالیا، مانند کشورها

  الیب در ایحرفی  فعالییت پیسیرش  یم  و انیدبینی نکردهپیش مؤسسات غیرتجاری خدمات

 ،آبیادیفر و بیگی حبیبدکوهی)سوا اندنموده ا دام برای آن خاح مقررات و   ب  صرفاً شرکت،
1394 :580 ) 

های تجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس در هر حال، مؤسسات غیرتجاری همانند شرکت
توانند ا دام ب  انعقاد  رارداد نمایندا ب  کسی مدیون شوند و یا دینی را هستند، لسا مؤسسات می

شخصیت مؤسسیات غیرتجیاری، در بر ذمۀ دیگری  رار دهند و با عنایت ب  وصف مستقس بودن 
دهندۀ آن  شیود، نی  میدیران و اعضیای تشیکیستمام ای  احوال، مؤسس  متعهد ییا طلبکیار می

گون   الب و  انونی در خصوح نحوۀ ادارۀ مؤسسات ک  گفت  شد در حقوق ایران هیچ گون همان
  ب  اصولی ک  گفتی  و با توج ج ینت درغیرتجاری و مس ولیت مدیران و اعضای آن وجود ندارد، 

ای بر مس ولیت مطلق اعضای چنی  مؤسساتی حمیس عنوان امارهتوان ای  سکوت را ب شد، نمی
داران از عوارض متأخر وجود شخصییت حقیو ی اسیت و نمود  برعکس، مس ولیت محدود سهام

ی ایی  مس لۀ اصیل   لسا3تصریش  انونی داردطبق نظریات جدید مس ولیت مطلق و تضامنی نیاز ب 

                                                                                                                                        
  «کنندخواهد کرد شخصیت حقو ی پیدا می مخصوصی ک  وزارت عدلی  معی در دفتر ثبت 

  1337اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجارتی مصوب  ۀنام ییآ  1
2. The Queen v. Campbell, Supreme Court of Canada 

ی مسی ولیت تضیامنی های مستقیم برای مدیران شیخص حقیو  انون مالیات 199 ۀماد 2 ۀدر تبصر ،مثالرای ب  3
باشد مدیر یا میدیران مربیوط  یردولتیهرگاه مکلف ب  کسر مالیات شخص حقو ی غ»: شده است درنظر گرفت 

مالیات و جرائم متعلق ب  حبس تأدیبی از س  ماه تا دو سیال  نیز ع وه بر مس ولیت تضامنی نسبت ب  پرداخت
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مؤسسیات  هایبدهی برابر در گسار، اصس عدم مس ولیت مدیراناست ک  با توج  ب  سکوت  انون
مسی ولیت  بی  نسبت فرانس  نیز حقوق می دی در 1140 سال تا غیرتجاری حاکم است  ای  نظر

در  یی ضیا ییۀاکنون روهم اما(Cozian & Viandier, 1992, p. 120). بود  شدهپسیرفت   مدیران
 زده یا یدامات بی  دست آنکنندگان و مس ول دانست  اداره یحقو  تیشخص ۀپوستشکاف  یپ

  پرداخت میخواه آن ب  ادام  در ک  است
ثبیت »: کنیدمقیرر می 1337 مصیوب اص حی ثبت مؤسسات غیرتجیاری ۀنامآیی  3 ۀماد

ثبیت  ۀدر ادارها ها و در شهرسیتانثبیت شیرکت ۀتشکی ت و مؤسسات مزبور در تهران در ادار
ا لسا در خصوح مرج  ثبیت بیی  مؤسسیات غیرتجیاری و «مرکز اصلی آن ب  عمس خواهد آمد

ملزم ب  داشت  اساسنام ،  مؤسسات غیرتجاریهمچنی    های تجاری تفاوتی وجود نداردشرکت
نامی ، هرگونی  آیی  9موجب مادۀ آ ا ث م غ ( و ب  6مادۀ ) مدیره هستندو هی ت  مجم  عمومی

ها اطی ع غییری در اساسنام  و یا صاحبان حق امضا باید ظرف یک ماه بی  ادارۀ ثبیت شیرکتت
مؤسسیات  صورت تغییرات در برابر اشخاح ثالث معتبر نیسیت  همچنیی داده شود، درغیر ای 

کی  طبیق دفیاتر روزنامی  و کیس  های سود و زییان خیویش را درحساب هرسال غیرتجاری باید
در  ۀگفتنینکتی در زمان مقرر ب  ادارۀ داراییی تحوییس دهنید  کرده،وارد  اندمقررات پلمپ شده

ک   بس از ثبت ای   سیم مؤسسیات، نیازمنید مجوزهیای ست این خصوح مؤسسات غیرانتفاعی
خس مجوز از أا برای مثال ثبت مؤسسات آموزشی نیازمند استدار های ص حیتمربوط  از ارگان

ۀ سیت  نکتیاوپرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موزشهای فرهنگ و ارشاد، آوزارتخان 
از  دیینباک  نیام مؤسسی   نحویانتخاب نام برای ای  مؤسسات است ب  ۀشیو ،حائز اهمیت دیگر

مقیرر  1 ۀمیاد ۀتبصیر خصیوح،عناوی  تشکی ت دولتی یا کشوری انتخیاب شیود  در همیی  
عناوینی از  بیس انجم ، کانون یا بنگاه و امثال توانند تشکی ت و مؤسسات مزبور می»نماید: می

آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی ک  اختصاح ب  تشکی ت دولتی و کشیوری دارد از طیرف 
گفتی ، تفیاوت بیی  مؤسسیات مراتب پیشحال با توج  ب   « مؤسسات مزبور ممک  نخواهد بود

  مس ولیت میدیران میؤثر باشید، از هیم تواند نسبت بهای تجاری را ک  میغیرتجاری با شرکت
  مکنییمتفکیک 

 

 های تجاری. تفاوت مؤسسه غیرتجاری با شرکت3
تواند نسبت ب  میزان و مبنیای مسی ولیت اولی  تفاوتی ک  می غیرتجاری بودن مو وع فعالیت 

ز های تجیاری تمیایشیرکت کنندگانادارهداران و غیرتجاری با مس ولیت سهام مؤسساتاعضای 

                                                                                                                                        
هیای میسکور در مالیات اح حقو ی ک  برای پرداخیتمحکوم خواهند شد ای  حکم شامس مدیر یا مدیران اشخ

  «اند نخواهد بودفوق ب  سازمان امور مالیاتی کشور تأمی  سپرده
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 انون تجارت،  584است  طبق مادۀ  مؤسساتای   تیفعالایجاد نماید، غیرتجاری بودن مو وع 
هایی هستند ک  جهت مقاصد غیرتجاری مثس امور علمی ادبی ییا مؤسسات غیرتجاری مؤسس »

ها ممک  است  صد انتفاع داشت  دهندگان آنشوند و تشکیسامور خیری  و امثال آن تشکیس می
بیودن « غیرتجیاری»، معییار 1337نامیۀ آیی  1 ۀمیادموجب همچنی  بی «    باشندو یا نداشت
آنها استا لسا داشت   صد کسب سود و منفعت و « غیرتجاری بودن مو وع فعالیت»مؤسسات، 

یا عدم آن تأثیری در غیرتجاری تلقی شدن مؤسسی  نیدارد و ایی  مسی ل  تفیاوت مهیم مییان 
(  غیرتجیاری 934: 1393)دمرچیلی و دیگران،  1ری استهای تجاری و مؤسسات غیرتجاشرکت

 های زیادی را در بازشناسی مسی ولیت اعضیایغیرتجاری تفاوت مؤسساتبودن مو وع فعالیت 
های غیرتجیاری و صینفی حیاکم بیر ایی  جنب  چراک کندا می آن در برابر اشخاح ثالث ایجاد

نیوییورک  ، دادگیاه اسیتینافمثالرای ب بر روابط مالی آن با اشخاح ثالث برتری دارد  اتسمؤس
 خصوح مس ولیت شخص حقیقی در مؤسسات غیرتجاری با مو یوع امیور حقیو ی چنیی  در

 در مستخدم یا خدمتگزار و کارفرما میان رابطۀ یک موکس، و رابطۀ وکیس»است:  کرده نظر اع م

 توانیدو نمی است میناناط و اعتماد باالتری  متضم  رابط  است  ای  آن واالی و محدود معنای

 شدهاستخدام  سوی مؤسس  از ک  وکیلی بی  تواندنمی ایرابط  شود  چنی  واگسار ر ایت بدون

 تیاب  وکییس زییرا باشید، وجود داشت  موکس و دهد انجام مشتری مؤسس  برای را حقو ی امور تا

وق داخلی ما نیز وجیود   ای  نوع نگاه در حق2«موکس    دستورات تاب  ن  و است مؤسس  دستورات
گاه راف  مس ولیت پزشک نیست و ها و مراکز درمانی هیچمثال، مس ولیت بیمارستانداردا برای 

در مؤسسات حقو ی نیز مس ولیت انتظامی متوجۀ وکییس عضیو مؤسسی  بیوده، وجیود  یرارداد 
کیرد کی   مستقس بی  موکس و مؤسسۀ حقو ی، راف  مس ولیت وکیس نیست  البت  نباید فراموش

ا یدامات  برابیر ۀ مسی ولیت ناشیی از حرفی  درواسیطب در تمام فروض یادشده، عضیو مؤسسی  
است، ن  تحت عنوان وکیس  لیک   بول ای  نوع مس ولیت در خصوح  مس ول خویش  صورآمیز

هایی مواج  است ک  با توج  ب  غیرتجاری بودن مو وع های تجاری با محدودیتاعضای شرکت
 ی وجود ندارد  رتجاریغ مؤسساتها در مورد ، ای  محدودیتبحثمورد مؤسسات

در خصوح ورود زیان ب  شخص ثالیث در  رویۀ  ضایی کشورهای مختلف و از طرفی  وانی 

                                                           
تیوان می سسی ؤم در تعریف 1337اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسات غیرتجاری مصوب  نامۀیی آ 2 ۀطبق ماد  1

هیا، کارهیای غیرتجیاری مثیس از بنییان آنها وجود دارند ک  هیدف جز انواع شرکت، برخی شرکتگفت ک  ب 
شیود  مؤسسیات غیرتجیاری دو نیوع گفت  می سس ؤم هاخدماتی است ک  ب  آن و فعالیت ادبی، علمی، خیری 

ها جلب منیاف  و ک  هدف از تأسیس آن های ادبی، علمی، اس میغیرانتفاعی مثس انجم  یهاسس ؤهستند: م
 ؤسساتی ک  مقصود از تشکیس آن ممک  اسیت جلیب منیاف  میادی وتقسیم سود بی  اعضای خود نیست و م

   های فنی و حقو ی و    تقسیم مناف  مزبور بی  اعضا خود یا غیر باشدا مانند کانون
2. Matter of Cooperative Law Co, The Court of Appeals of New york,1910. 
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در  توانرا می هاآن کلی بندیدست  یک در و ندارند واحدی ای مو  حرف  مؤسساتاثر ا دامات 
 تقسییم کیرد آنیان مسی ولیت محیدودیت ؤسسی ، واعضای م مس ولیت بودن نامحدود دو  الب،

 در نامحیدود مقیررات (  بیدیهی اسیت اتخیاذ580: 1394 ،یآبیادبیحبو بیگی  فریسوادکوه)

دیگیر  ایحرفی  بارخسیارت ا دامات و اعمال  صورآمیز ب  نسبت عضو ک  آنست اعضا، مس ولیت
 هیایایالت برخیی ر گسشیت ،استا د جهت مشاب  شرکت تضامنیاز ای   بوده، مس ول نیز اعضا

کمیی از آنهیا  تعیداد حا ر، تنها حال داشتند و در  رار دست  ای  در اورگان آریزونا، مانند امریکا
امیا در  (Martinez, 2013, p. 735). گیرنید مانند وایومینگ و ویسکانسی  در ای   رده جای می

دود ییا نامحیدود بیودن حقوق داخلی، رویۀ خاصی در ای  خصوح وجود نیدارد و تفکییک محی
ای ک  شخص حقو ی ب  آن تواند بست  ب  نوع حرف داران و یا ارکان مؤسس  میمس ولیت سهام

باشد  هرچند ک  اغلب مؤسسات غیرتجاری با مو یوعات تخصصیی ماننید  اشتغال دارد متفاوت
ز مؤسسیات عنوان وجی  تمیایتوان بی کنند، لیک  ای  تفاوت را نمیوکالت و پزشکی فعالیت می

 مؤسسیاتغیرتجاری تلقی کرد، چراک  برخی دیگر از مشاغس و مو وعات غیرتجیاری در  الیب 
کنید  لیسا در یی را نمیهایریگسختغیرتجاری فعالیت دارند و نوع حرفۀ ایشان ا تضای چنی  

داران مؤسسیات غیرتجیاری حقوق ایران رویۀ واحدی در برخورد با مسی ولیت میدیران و سیهام
هیای انتفیاعی و دارد و در ای  خصوح نیازمند تصیویب  یانون بیا تفکییک بیی  فعالیتوجود ن

 105 ۀماد 1 ۀتبصرگون  از مؤسسات هستیم  شایان ذکر است چنی  تفکیکی در غیرانتفاعی ای 
 یرانتفیاعیغ یهیاتیفعال وا ی ،در   1نیز مورد توج   رار گرفتی  اسیت میمستق یهااتی انون مال

 یاشیخاح حقیو  گیریآنها هماننید د یانتفاع یهاتیاما فعال ،هستند اتیمال سسات معاف ازؤم
توان با توسیس بی  ایی  معییار بیی  مسی ولیت ناشیی از افعیال ایی    لسا میمحاسب  خواهد شد

مؤسسات در راستای اهداف غیرانتفاعی و انتفیاعی تفیاوت  ائیس شید و در میورد اخییر هماننید 
گونی  از مؤسسیات  یوانی  گساران ای کننیدگان و سیرمای های تجیاری نسیبت بی  ادارهشرکت

 ای را اعمال نمود سختگیران 
 مؤسسیاتهای تجیاری بیا   دومیی  تفیاوت مییان شیرکتعضیویامکان ثبت مؤسسی  تک

ۀ آن اسیت  در  یوانی  دهندسیتشیکغیرتجاری در خصوح محدودیت در تعداد حدا س اعضیای 
اسیت، زییرا  شیده  یییتع لی برای اعضای مؤسس های تجاری حداداخلی برای تشکیس شرکت

الزمۀ کار مشارکت، برخورداری از کار گروهی است و ای  در حالی است ک  در خصیوح تعیداد 
اعضای مؤسسات غیرتجاری حدا لی تعیی  نشیده اسیت  همچنیی  در حقیوق امریکیا تشیکیس 

                                                           
 یکی  دارا یاند، در صیورتنشیده سیسیأسود ت میر تقسک  ب  منظو یرتجاریغ یرانیا یدر مورد اشخاح حقو »  1

  ییامقیرر در  بی  نیرخ اتییآنها، مال یانتفاع تیفعال اتیباشند، از مأخس کس درآمد مشمول مال یانتفاع تیفعال
  «شودیماده وصول م
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 مؤسسیات ت  البنشده بود و مشاغس غیرتجاری تحبینی عضوی پیشمؤسسات غیرتجاری تک

نامند می نیز (Professional Corporation« )ایحرف  سهامی شرکت» را آن ک  ایحرف  سهامی
 از پیش (  ای  و عیت تا105: 1391 ،ی و شفیعی سردشتآباد وام)رمضانی  کردندیمفعالیت 

 هیاایالت تمیام در بر حقوق امریکا حاکم بود و از آن تاریخ ب  بعد تقریبیاً می دی نود دهۀ اوایس

 داده محدود مس ولیت با عضوی در  الب مؤسساتاجازۀ ثبت مؤسسات تک کالیفرنیا ایالت جزب 

ای هستند کی  بی  افیراد تجاری وسیل حال، مؤسسات غیردر عی   (Arnold, 1961, p. 96) شد 
اهم مشیارکت طور انفرادی  ادر بی  انجیام آن نیسیتند بیدهند در انجام فعالیتی ک  ب اجازه می

وسییلۀ اشیخاح کنند  در حقوق داخلی ما هیچ  رورتی وجود ندارد ک  مؤسسیۀ غیرتجیاری ب 
عبارت بهتر، ممک  است مؤسسۀ غیرتجاری تنها از سوی یک شیخص متعددی تشکیس گرددا ب 

ی رتجیاریغنامۀ اص حی ثبت تشکی ت و مؤسسیات تأسیس و اداره شود )ابطال موادی از آیی 
در ای  فرض، هیچ شکی در وجود شخصیت حقیو ی   1(1384وزارت دادگستری،  1337مصوب 

                                                           
 9 ۀمیاد و 6 ۀمیاد «د»، بند 50 ۀماد «ب»بند  ،1 ۀماددر  :ب  شر  دادخواست تقدیمی اع م داشت  است یشاک  1

رفتی  اسیت  کاربی  یاگونی صورت جم  و ب ب « دهندگانیستشک»و « مؤسسی » ۀکلم، مورد شکایت ۀنامآیی 
باشند حتماً بایید دارای صورت غیرشرکت میمؤسسات ک  غیرتجاری و ب  گون ی ک  موهم ای  معنی است ک  ا

ایز نام  با ییک نفیر مؤسیس جیی  آیی حدا س دو مؤسس یا عضو یا شریک باشند و تشکیس مؤسسات مو وع ا
باشیند، نیست و با همی  برداشت، ادارات ثبت از ثبت مؤسساتی ک  دارای یک مؤسس یا عضو ییا شیخص میی

وابسیت  گیسار  انون یشتصیرمؤسسیات ب  گونی ی ی ک  نیاز ب  تعدد مؤسس در ایلسا ازآنجا ادنکنخودداری می
 در« اشیخاح» واژۀو  1 ۀجم  در میاد ۀصورت صیغب « دهندگانیستشک»و « مؤسسی »کلمات  کاربرد است،

اسیت کی   نویسی و باعث تضییی  حقیوق افیرادینام آیی  ۀ، خ ف  انون و خروج از حوزیادشدهبندها و مواد 
  کننیددرخواست میرا  یادشدهبطال موارد حکم ب  ا ،دارند را یرتجاریغ ۀصورت انفرادی  صد تشکیس مؤسسب 

 ۀشیمار ۀطیی نامی یادشیده ضیائی  در پاسیخ بی  شیکایت  ۀکیس حقیو ی و تیدوی   یوانی   یو ۀرمستشار ادا
 هیایواژهانید،  ضیائی  اعی م داشیت  ۀ م  ایراد عدم توج  دعوی ب   یو 1381آذر  26مورخ  1931/8900/7
نفیر  سس بییش از ییکموهم ای  معنی نیست ک  حتماً بایستی افراد مؤ گاهیچ، هدهندگانیسو تشک ی مؤسس
ؤسیای عمومی دیوان عیدالت اداری در تیاریخ فیوق بیا حضیور ر  تید  هشوبلک  شامس یک نفر هم می ،دنباش

کثرییت شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیس و پس از بحث و بررسی و انجام مشیاوره بیا ا
 ۀشیمار ۀییجواب ۀینکی  در الیحیعمومی ع وه بیر ا ی تنماید  رأی هآرا ب  شر  آتی مبادرت ب  صدور رأی می

موهم  گاهیچه دهندگانیسمؤسسی  و تشککلمات »است ک   شدهیش تصر1381آذر  26مورخ  1931/8900/7
اساسیاً « گرددبلک  شامس یک نفر هم می ،ای  معنی نیست ک  حتماً بایستی افراد مؤسس بیش از یک نفر باشد

 ۀکنندسعنوان عوامیس تأسییصورت جم  ب انی و اشخاح ب ، کسدهندگانیسهای مؤسس، تشکاستفاده از واژه
ی آنیان بیا مورد اعتراض و صاحبان امضا از باب همیاهنگ ۀنامدر آیی  یادشدهتشکی ت و مؤسسات غیرتجارتی 

صورت جم  انشا شده است و مفید  رورت تعدد افیراد در ایجیاد مؤسسات و تشکی ت غیرتجارتی است ک  ب 
گرفتی  اسیت  از جهتی ک  میورد اعتیراض  یرار گفت پیش ۀنامتا بنابرای  مقررات آیی واحد نیس ۀسسؤیک م

 مؤسسیاتت ی از ثبیرتجیاریغ مؤسسیاتها و طبق روییۀ عملیی، ادارۀ ثبیت شیرکت[» مغایرتی با  انون ندارد
  «]آورندعمس می انون برنامۀ سوم توسع  ممانعت ب  187عضوی غیر از مؤسسات حقو ی مو وع مادۀ تک
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دهندۀ آن وجود نداردا لسا نظریۀ مسی ولیت محیدود همچنیان در میورد ایی  مستقس از تشکیس
 (  ای  برداشت اگرچ  از نظیر منطقیی  ابیس14: 1394 ،)نیازی و دیگران مؤسسات جاری است

ب  بررسیی بیشیتری دارد  لیسا بایید دیید کی  چگونی  وجیود   بول است، اما از نظر مبنایی نیاز
دار آن عضوی با وصف استق ل شخصیت حقو ی و مس ولیت محیدودِ تنهیا سیهامتک مؤسسات

  ابس توجی  است 

 میتقسی  ابس، دارایی هر شخصی ب  دو بخش «دارایی اختصاصی»گفت طبق نظریۀ  توانمی
ؤسسییات لییسا در م«  دارایییی شخصییی»دوم، و بخییش « ایدارایییی حرفیی »اسییتا بخییش اول، 

و  دهدیمای اختصاح بخشی از دارایی خویش را برای فعالیت حرف  عضوی، شخص حقیقیتک
ای دور از مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت حرفی ب « دارایی شخصی» سمت دیگر را با عنوان 

یش ک  شباهت زیادی ظم طباطبایی یزدی در پسیرش نظریۀ خودارد  سید محمدکامحفوظ می
 مور اعتبیاریای  دست  از امور، در شمار ا»دارد بیان داشت  است: « دارایی اختصاصی»ب  نظریۀ 
رود و وجودی جز اعتبار و جعس ندارد و آنچ  برابر آن است، همان  رار عقی  شمار میعق یی ب 

عنوان یک ارایی ب (  لسا د7: 1393 ،)مرتضوی «هست و ملکیت یکی از مصادیق روش  آن است
تواند ب  دو یا چند بخش تقسیم شودا در خصوح ترکۀ متوفی،  بیس از تقسییم امر اعتباری می

 ،شده و مورد  بیول  یرار گرفتی  اسیت )کاتوزییاننیز نظریۀ تفکیک دارایی شخص واحد مطر  
 (145: 1389 ،دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: ارث
غیرتجیاری بیا  مؤسساتتوان میان دیگری ک  می  تفاوت ظاهری زمان ایجاد شخصیت حقو ی

اسیت   مؤسسیاتی  رار گیرد، زمان ایجاد شخصیت حقو ی در ایی  بررس موردهای تجاری شرکت
 انون تجارت مؤسسات غیرتجاری از تاریخ ثبت در دفتر مخصیوح در داییرۀ ثبیت  584برابر مادۀ 
گیسار در خصیوح سیکوت  انونکنند و ای  درحالی است کی  ها شخصیت حقو ی پیدا میشرکت

)پاسیبان، نظرهایی شده اسیت های تجاری موجب اخت فزمان تزریق شخصیت حقو ی ب  شرکت
های تجاری از زمان تشکیس دارای شخصییت حقیو ی ای بر ای  باورند ک  شرکت  عده(16 :1397
(  در 50: 3841 ،)شیاملی 2داننیدو گروهی دیگر زمان ثبت را مناسب و عیت یادشیده می 1شوندمی

                                                           
رات ایی  مجم  عمومی مؤسس با رعاییت مقیر»: 1347 انون اص    سمتی از  انون تجارت مصوب اسفند  17 ۀماد  1

 ۀشیور دربیار ومبالغ الزم  ۀسهام شرکت و تأدی ۀنویسی کلیرهشود و پس از رسیدگی و احراز پسی انون تشکیس می
 کنید میدیران و بازرسیانان شیرکت را انتخیاب میاولی  مدیران و بازرس یا بازرس ،شرکت و تصویب آن ۀاساسنام

ازرس بیا علیم بی  بیدلیس بر ای  است کی  میدیر و  خودی خود بول سمت ب  ،شرکت باید کتباً  بول سمت نمایند
 .«شودمحسوب می شدهیسشرکت تشک خیتار  یاز ا و انددار آن گردیدهسمت خود عهده هاییتتکالیف و مس ول

ی  یمانتی تجیارت )سهامی  یانون های ایرانیی میسکور درشرکت ۀی کلیدوم ۀها: مادشرکت ثبت راج  ب   انون  2
ثبیت و تطبییق  تجارت راج  بی   انون موجود و مطابق مقررات  انون ای  یمختلطی تعاونی( ک  در تاریخ اجرا

 ت خیود را بیا مقیرراتتشیکی  1310 یور میاهاند باید مهر تا آخر شهرنکردهمزبور عمس  انون تشکی ت خود با
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های تجاری مانند مؤسسات غیرتجیاری پیس از ثبیت، شخصییت حقیو ی حقوق فرانس  ب  شرکت
(، اما ای  تفیاوت نییز 1966ژوئی   24 انون  5 انون مدنی و مادۀ  1842طبق مادۀ )گیرد تعلق می

 باشد  مؤسساتتواند راهگشای تعیی  میزان مس ولیت اعضا و مدیران نمی

های ، میدیران شیرکت1347گسار در اصی    یانون تجیارت مصیوب  انون  مس ولیت مدیران
 143و  142تجاری را تحت شرایطی مس ول پرداخیت دییون شیرکت نمیوده اسیت  طبیق میواد 

سرمایۀ شرکت ناشی از تخلف مدیران نسیبت  تیکفا عدمک  ورشکستگی یا ق ل ا ق ت، درصورتی 
سنام  و مصوبات مجم  عمیومی برعهیدۀ ایشیان بیوده ب  انجام وظایفی باشد ک  طبق  انون یا اسا

است، آنها مس ول پرداخت خسارات وارده خواهند بود  همچنیی  در فر یی کی  تخلیف میدیر ییا 
مدیران ب  ورود خسارت ب  شرکت یا اشخاح ثالث منجر گیردد، آنیان بی  جبیران خسیارت وارده 

 سیهامی هایشیرکت نباشید  درشرطی ک  خسارت از سیرمایۀ شیرکت  ابیس جبیران اندا ب مکلف

 اساسینام  ییا در اختیارات مدیران کردن محدود و شودمی تعیی   انون مبنای بر مدیران اختیارات

 صیاحبان و مییان میدیران روابیط از لحاظ فقط در هر صورت، عمومی، مجام  تصمیمات موجبب 

 محدود، با مس ولیت شرکت است  در یک لمکان و باطس ثالث اشخاح مقابس در و است معتبر سهام

 معتبیر نیز ثالث اشخاح، مقابسِ در شود، تصریش اساسنام  در مدیران اختیارات محدودیت ب  هرگاه

(، 284: 1387 ،حسینی) یاصی ح الیحیۀ 115 میادۀ و تجیارت  یانون 108 بر اسیاس میادۀ. است
غیرتجیاری  تر نیز گفت  شد،  انون در خصیوح مسی ولیت میدیران مؤسسیاتگون  ک  پیشهمان

 اند ها نیز رویۀ روشنی در ای  خصوح از خود نشان ندادهساکت است و دادگاه
 

 . خرق حجاب شخصیت حقوقی4

های تجیاری دارای شخصییت تا اینجا مشخص شد کی  مؤسسیات غیرتجیاری هماننید شیرکت
مراتب اینک  ممک  است یک مؤسسۀ غیرتجاری فعیالیتی بی  رغمیعلحقو ی مستقس هستند و 

تر نسبت ب  یک شرکت تجاری داشت  باشد،  انون و رویۀ  ضیایی حال پیچیدهسودتر و درعی پر
در خصوح نحوۀ اداره کردن و حدود مس ولیت ای  مؤسسات سکوت کرده است  با مقایسۀ بی  

توان  انون حاکم های تجاری با مؤسسات غیرتجاری نیز نمیاحکام کلی و تشابهات میان شرکت

                                                                                                                                        
بیدایت  العمومیواال بی  تقا یای میدع ،کننید ثبیت تقا ای یادشده  انون مطابق ،تجارت تطبیق نموده  انون

هیزار تومیان جیزای نقیدی محکیوم  تیا صدها را ب  مدیران آن ۀعمس آید محکمباید در آنجا ب  ثبت محلی ک 
 کی ی نیز صادر خواهد شد  درصورت تخلفل شرکت محکم انح  العموم،یخواهد کرد و در صورت تقا ای مدع
ابتدایی محیس بی   ۀرئیس محکم ،کافی نباشد ثبت تجارت و تقا ای  انون مدت فوق برای تطبیق تشکی ت با

 تقا ای شرکت تا س  ماه مهلت ا افی خواهد داد 
جمی  مقیررات  یانون ثبیت در ای   انون الزامی و تاب  مسکور  یهاشرکت ۀثبت کلی» انون تجارت:  195 ۀماد

 .«ها استشرکت
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های تجاری نیز از ییک  یانون واحید تبعییت ؤسسات را تعیی  کردا چراک  شرکتگون  مبر ای 
  از 1بی  اجیرای  یانونی خاصیی هسیتندها بست  ب  نوع آن، محکیوم کنند و هریک از شرکتنمی

نییز در ایی  « های سیرمای شیرکت»و « های اشیخاحشیرکت»ها ب  بندی شرکتطرفی، دست 
های نسیبت کی  مؤسسیات غیرتجیاری بی  شیرکت خصوح راهگشا نیسیتا چراکی  بی  همیان

ای شباهت دارند، در برخی موارد نیز ب  دلیس ماهیت فعالیت مؤسس  و استفاده از اعتبار سرمای 
داران )مانند اعتبیار وکی ی عضیو در مؤسسیات حقیو ی و داوری( ایی  تخصصی برخی از سهام

 وبرو هستیم آید ک  با یک شرکت تضامنی و یا مختلط روجود میشبه  ب 

میا  بررسی  وانی  کشورهایی همچون امریکا، انگلیس و فرانس  نیز راهکیار مشخصیی بیرای
را بیر  ی حقو ی بست  ب  حساسییت مو یوع،  یوانی  خاصییهانظامارائ  نکرده است  هریک از 

را  دار و میدیراناند  برخی از کشورها مس ولیت محدود سیهامگون  از مؤسسات تحمیس کردهای 
ای مانند یک شیرکت سیهامی برخیورد اند و برخی دیگر با مؤسسات حرف طور مطلق پسیرفت ب 

اند  از نظر نگارنیدگان ایی  اندا بعضی هم  واعد مس ولیت مطلق و تضامنی را جاری دانست کرده
ون بیاب پیانزدهم  یان) یحقیو مقال ، در حقوق داخلی با توج  ب  عمومات حاکم بیر شخصییت 

عنوان یک اصیس طور کامس نسبت ب  مؤسسات غیرتجاری ب ۀ مس ولیت محدود ب تجارت(،  اعد
پسیرفت  شده است، اما پسیرش ایی  اصیس بی  معنیی پیسیرش مطلیق عیدم مسی ولیت میدیران 

عنوان یکیی از تواند بی مؤسسات غیرتجاری نیست  لسا  اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی می
 مورد توج   رار گیرد  مؤسساتی  اعضای ا« مس ولیت محدود»استثناهای اصس 

 

 قاعده به. لزوم توسل 5

با تأسیس مؤسسات غیرتجیاری و در لیوای شخصییت حقیو ی ناشیی از آن  ممک  است اشخاصی
مثال، افرادی ک  تخصیص الزم و کیافی در أخیس پروانیۀ باشند  برای  دنبال تقلب نسبت ب   انونب 

نماینید و ییا قو ی عم ً ا دام ب  فعالیت وکیالتی میوکالت دادگستری ندارند، با تأسیس مؤسسۀ ح
الزحمۀ خویش را در  الیب ثمی   یراردادی از ای ک  با تأسیس مؤسسۀ غیرتجاری، حقافراد حرف 

کنند و در مقابس با انعقاد  راردادی پرمخاطره با توسیس بی  شیخص حقیو ی و مشتری دریافت می
ای ورشکست  روبرو کرده، خود را شتری را با مؤسس عدم انجام تعهدات  راردادی از سوی اصیس، م

بینیی گون  از ا دامات راهکار مشخصیی پیشکنند  در  انون ایران برای ای از بار مس ولیت رها می

                                                           
اند: دو شرکت تعاونی سهامی عیام و تعیاونی فراگییر ی تجاری بر هفت  سمهاشرکت انون تجارت  20مادۀ  موجبب   1

 یانون احکیام  21میادۀ « لیفا»است و طبیق بنید  شدهی معرفهای کلی نظام  انون اجرای سیاست موجبب ملی 
هیای اعتبیار یبانیک مرکیزی و همچنیی  تعاون نظیر رییزمیالی  مؤسساتو  نهادها ،کشورهای دائمی توسعۀ برنام 

 است  شده بیتصو 1383های تعاونی اعتبار در سال ، فعالیت و نظارت بر شرکتسیتأس دستورالعمس موجبب 
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میان  نفیوذ « خرق حجاب شخصیت حقو ی»گیری از  اعدۀ معروف توان با بهرهاما می نشده است،
داران، میدیران متقلیب را مسی ول س ولیت محیدود سیهامچنی  ا داماتی شد و با کنار گساشت  م

دانیان معاصیر بیرای نفیوذ در شخصییت حقیو ی، راهکارهیای   حقوق1آمیده دانسیتو عیت پیش
تقلیب نسیبت بی  »انید از: نظرییۀ شیده عبارتاندا ازجمل  نظرییات مطر مختلفی را پیشنهاد داده

اعتمیاد بی  »، نظرییۀ «ال یرر»، نظریۀ « عیاصیس وا»، نظریۀ «سوءاستفاده از حق»، نظریۀ « انون
در  حقیو ی، شخصییت حجیاب خیرق امریکا نییز حقوق و در «دارا شدن ب جهت»و  اعدۀ « ظاهر
 آورالزام و  اعدۀ حقو ی معادل دکتری  کشور ای  حقوق شود  درمی دکتری  حقو ی شناخت   الب

 .(88: 1394 ،ی و زارع)جنید هستند آن رعایت و اعمال ب  ملزم هادادگاه و است

 

 قاعده اعمال یهاتیمحدود. 6
گیرند و چهرۀ وا عیی نادیده می را شخصیت حقو ی پوشش ندرتب  های مختلف حقو یدر نظام
محدود، آن  مناف  اجتماعی ناشی از شناخت مس ولیت زیرا سازند،کنندگان آن را آشکار میاداره

   گفت  شد، هدف از تأسیس نظریۀ مس ولیت محدودگون  کدهند  همانرا بر مضرات ترجیش می

سیرمای  در بیشیتر ریسیک ب  تشویق منظورب  دارانسهام برای ا تصادی ک  خطرهای است ای 
سیهولت ها خرق حجاب شخصیت حقو ی را ب دادگاه سیاست، ای  دنبالب  یابد و کاهش گساری
 ی  صید محیدود کیردن مسی ولیت اند، چراک  اشخاح حقیقی با ایجاد شخصیت حقونپسیرفت 

(  همچنیی  بیا نگیاهی بی  روییۀ داوری 99: 1393 ،) نبری جهرمیی و باغبیان خویش را دارند
ی از منظر دیوان داوری، خواهیم دید ک  خیرق پوشیش شخصییت حقیو ی در حقیوق الملل یب
حماییت از حقیوق  منظوربی و تنهیا در شیرایط خیاح  اسیتی یک مس لۀ اسیتثنایی الملل یب
« بارسلونا ترکش »  ای  مو وع در  ضیۀ (191 :1397آذر،  ی)انصاف است اعمال ابسداران هامس

ای  بود ک  یک شرکت  اجمالب ی دادگستری مطر  شد  مو وع ای  پرونده الملل یبنزد دیوان 
میداخ ت  اثیر بیرکیرد، طبیق ادعیایی کی  مطیر  شید، برق کانادایی ک  در اسپانیا فعالیت می

نی دولت میزبان دچار  رر مالی شده و درنهایت اع م ورشکستگی کیرده بیود  اکثرییت غیر انو
ای  شرکت بلژیکی بودند  دولت بلژیک با توسس ب  راهکار حمایت دیپلماتیک، ا یدام  دارانسهام

اسیتدالل  ی دادگستری نمود  دیوان با ای الملل یبب  طر  دعوایی علی  دولت اسپانیا در دیوان 
دیده کانادایی است، ن  بلژیکی، دعوی دولت خواهان را مسموع ندانست  از دیید ک  شرکت زیان
ی در سیال رأها نماینید  ایی  ی نباید ا دام ب  خرق پوستۀ  انونی شیرکتالملل یبدیوان مراج  

  جمهیوری گینی  علیی»صادر شد، اما دیوان در پروندۀ مشاب  دیگیری یعنیی در پرونیدۀ  1970

                                                           
  انتظامی باشدتواند شامس مس ولیت  راردادی، الزامات خارج از  رارداد، مس ولیت کیفری و ای  مس ولیت می  1
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ا لیسا اصیسا اسیتق ل 1و ابیرام کیرد دأیییتمجدداً ای  اصس را « Diallo»جمهوری کنگو در  ضیۀ 
و بیرای  (437 :1373اسیت )صیفار، شخصیت حقو ی بوده، مس ولیت اعضیا و میدیران اسیتثنا 

 اعمال  اعدۀ خرق حجاب شخصیت حقو ی باید طبق  واعد و  وابط خاصیی عمیس نمیود و بی 
داران را نادیده گرفیت و سهام« مس ولیت محدود»توان اصس لبکاران، نمیصرف ورود زیان ب  ط
 عیدمیکباره ب  کناری وانهاد  ای   اعده ب  ای  معنی اسیت کی  در صیورت شخصیت حقو ی را 

ک  مانند حجابی میان  تواند با نادیده گرفت  شخصیت حقو یدارایی مؤسس ، دادگاه می تیکفا
و شخصیت حقو ی آن حایس ایجیاد کیرده اسیت، میدیران ییا شخصیت حقیقی اعضای مؤسس  

ب  پرداخت دیون نماید  هرچند ک  برای دستیابی ب  ایی  مهیم مقیدماتی داران را محکوم سهام
الزم است و اصوالً ب  اثبات تقصیر اعضا یا مدیران مؤسس  نیاز است، اما نبایید آن را بیا دعیوای 

نمود  دو ویژگیی عمیده کی  ایی  تأسییس را از  مس ولیت مدنی مدیران شخصیت حقو ی خلط
اوالً در استناد ب  ایی   اعیده لزومیی بی  صیدور حکیم  ک کند ای  است موارد مشاب  متمایز می

ورشکستگی شرکت وجود ندارد و دوم اینک  برای مس ول شناخت  مدیران و یا اعضای مؤسسی  
ب  پرداخت دیون از اموال میدیران و ییا ای نبوده، دادگاه رأساً حکم نیاز ب  طر  دعوای جداگان 

ای  نظری  دو اصس استق ل شخصییت حقیو ی و »نماید  لسا اعضای شخصیت حقو ی صادر می
 ( 86: 1394 ،)جنیدی و زارع «کندمس ولیت محدود را نقض می

 

 . بررسی رویۀ قضایی7
 هیادادگاه امیروزه رسیدمی نظردر حقوق داخلی رویۀ واحدی در ای  مورد وجود ندارد، لیک  ب 

 خیود سیابق هایگیریسخت از و کنندمی حرکت شخصیت حقو ی حجاب  اعدۀ خرق سویب 

 لیسا دارند برمی گام هاشرکت علی  دعوا طر  راه سر بر مان  ای  جهت تعدیس در برداشت ، دست

 «ال یرر» سینتی نظرییۀ بی  استناد با توانمی شخصیت حقو ی را حجاب خرق حقوق ایران در
 بیر توانیدمی حیق از سوءاسیتفاده منی  ایران اصس حقوق کرد  برخی بر ای  باورند ک  در توجی 

  اعیده ای  از نیز تجاری شرکای شرکت محدود   لسا مس ولیت2نماید غلب  حقو ی اصول و حقوق

 محدود حق از سوءاستفاده اصس من  موجبب  تجاری هایشرکت شرکای حقوق و نیست مستثنا

                                                           
 ۀرق پوسیتخی ییۀآن در نظر ریو تیأث یحقیو  و یقییحق گسار یسیرما ییشناسا مختلف یارهایمع ۀمشاهد یبرا  1

  آذر یانصاف بهنام فیتأل ی،الملل یب یداور یۀرو در گسار یسرما کتاب، ر ک  شرکت

 کار ریغ ا رار  صدب  صرفاً تاجر آن دجوی های نامشروع توسسخود ب  راه همکاران با ر ابت در یتاجراگر    »  2
 تنها شودیم یلقت مشروع جامع  یا تصاد نظام در هم ر ابت اصس  ردیگیم درنظر را خود نف  بلک  کند،ینم
 سوءاستفاده نوانع مشمول را او عمس است گرفت  کارب  خود وصول راه در مسکور تاجر ک  ینامشروع سیوسا
  (19 :1397 ،)موحد «کندیم
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بیا  تواننیدمی شخص حقیو ی انح ل یا ورشکستگی حکم صدور نیاز ب  بدون لبکارانشود  طمی
 شخصییت حجیاب خیرق  اعیدۀ بی  استناد با وجود اسبابی ک  شر  آن را خواهیم گفت، فرض

 شوند  شرکت مدیران و دارانسهام دارایی ب  مستقیم مراجعۀ خواستار حقو ی
 

 احوال و اوضاع ریتأث. 8
  یینظر  یا اعمال ک  ستا  یا یحقو  تیشخص حجاب خرق ۀ اعد خصوح در نکت   یترمهم
  ییا  اسیت رانیمید «متعیارف رفتیار»  یهمچن و «احوال و او اع» ب  وابست  یادیز زانیم ب 

و  (Tort) «جیرم شیب » بیر حیاکم  واعد ب  را یحقو  تیشخص حجاب خرق ۀ اعد اتیخصوص
 یتیا حیدود توانیدینیوع تفکیر م  یی  اکنیدیم ترکینزد (Civil Liability) «یمدن تیمس ول»

خیرق حجیاب  ییۀنظر چراکی  اعیده باشیدا   یینسبت بی  ا یبوم یۀنظر  ییما در تب یراهگشا
انصیاف و  ۀاسیت، برگرفتی  از  اعید  ینظر  یا خاستگاهک   سیدر حقوق انگل یحقو  تیشخص

وادار  یحقیو  تیوذ در شخصیرا ب  نف یسیدانان انگلحقوق آنچ   ستاال عدالت در حقوق کام 
 Internalization of) «هانی یکردن هز یدرون»همچون  یعدالت در  الب ا دامات یبر رار ،کرده

Social Costs) و دیگیران اینی)شیهباز ستا« خود فرد ب فرد  یاجتماع یهان یهز سیتحم» ای ،
 ندارد  یادیز یما هماهنگ یحقوق داخل ی( ک  با مبان12 :1390

 

 مال قاعده در خصوص مؤسسات غیرتجاری. اع9
 دیگیر ا یدامات  بیال در مسی ولیتی داران شخص حقیو یسهام اصوالً گون  ک  گفت  شد،همان

گیری   ایی  سیخت1شودمی تعبیر «محدود مس ولیت»ب   آن از ک  ندارند اعضای شخص حقو ی
شیود  ال میتا حدودی نسبت ب  مؤسسات غیرتجیاری نییز اعمی های تجاریدر خصوح شرکت

بیشیتر  کننید،می مؤسسی  از بی  نماینیدگی فعالییت بی  مبادرت مدیرانی ک  مورد مخصوصاً در
 از خیویش اَعمیال  صیورآمیز بابیت توانیدنمی یادشده فرد ک  دارند نظراتفاق  های حقو ینظام

 ببرد  در نتیج  بهره شخص ثالث  بال در خود مس ولیت محدودیت برای شخص حقو ی پوشش

 و نییز انجیام خیدمتی را درخواسیت کنید و مراجعی  مؤسسۀ غیرتجاری ب  فردی ک ورتی درص

مشیتری  بی  مدیر خسارتی تقصیرِ اثر نماید و در واگسار خود مدیر ب  انجام آن خدمت را مؤسس 
 فرانسی ، حقیوق مس ولیت جبران خسارت را خواهید داشیت  امیا در مؤسسۀ حقو ی شود، وارد

 و دییون  بیال در محیدودیت بیدون و شخصاً غیرتجاری را مؤسسۀ در اردسهام از اعضای هریک
 .Clark, 1996, p). شناسند طور مستقیم ناشی از اعمال ایشان باشد، مس ول میتعهداتی ک  ب 

                                                           
 همی  مقال   4 ۀشمار ر ک   1
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 دییون برابر در عام سهامی مدیران شرکت مس ولیت بار اولی  برای  1140 نوامبر 16  انون (120

 ب  را مس ولیت ای  1183 آگوست اول  انون از آن،ینی کرد  پس بپیش تحت شرایطی را شرکت

  ییژانو 28  یانون طبق و بر (Jeantin, 2003, p. 50) داد  تسری نیز مؤسسات غیرتجاری مدیران
 اسیت، مشغول خود ب  فعالیت و هنوز منحس نشده شخصیت حقو ی ک  درحالی فرانس ، 1158

 حقو ی شخصیت حجاب خرق و مدنی  واعد مس ولیت طبق بر عملی و  انونی مدیران مس ولیت

 ( 95: 1394 ،)جنیدی و زارع است اعمال ابس مدیران ب  نسبت
 

 یقهر ضمان در قاعده اعمال. 10
یابد و درصیورتی  تحقق آن مرحلۀ اداره در یا مؤسس  تشکیس مرحلۀ در است ممک  خرق اسباب
 مؤسیس میدیران و مؤسسیان باشید،یافتی  تحقیق  مؤسسی  تشیکیس مرحلۀ در خرق اسباب ک 

(  در حقوق داخلی و بیا عناییت بی  97: 1394 ،جنیدی و زارع) رندیگ رار  دعوا طرف توانندمی
  یانون حیاکم بیر غیرتجیاری مؤسسیات، اساسینامۀ 1نامۀ ثبت مؤسسات غیرتجیاریآیی  9مادۀ 

 س استناد باشد رسد ای  توافقات در برابر ثالث نیز معتبر و  ابنظر میمؤسس  است و ب 
 

 . مسئولیت خاص مدیران11
مبنیای  عنوانبی  تقصییر حقیو ی، حجاب شخصیت خرق مصادیق بیشتر است ک  در شده گفت 
 شخصییت حجیاب خیرق مصیادیق برخیی در ، ولییاسیتاستناد  مس ولیت مدیران مورد اصلی

: 1394 ،ع)جنییدی و زار شودمی تقصیر بر مبتنی مس ولیت محضا جایگزی  حقو ی، مس ولیت
توان مسی ولیت شیخص حقیو ی را بیر دوش ای دیگر تنها زمانی می(  بر اساس دیدگاه عده97

( و 35: 1390 ،نیا و دیگیران)شیهبازی مدیران آن  رار داد ک  ایشان مرتکب تقلب شده باشیند
ثبیت شیخص حقیو ی  مرحلیۀ از سوی مؤسسیان و در است ممک  ای  در حالی است ک  تقلب

برند  اگر توسس ب  می شخص حقو ی از اعمال متقلبان  بهره ادارۀ مدیران در هیمحقق شود و گا
 کلیی  اعیدۀ تقلب پس از ثبت شخصیت حقو ی و در زمان اداره کردن شخص حقیو ی باشید،

 کی  میدیرانی متقلبانی  ییا ا یدامات در مؤثر و مدیران کندمی کفایت تقصیر بر مبتنی مس ولیت

ا فارغ از اینک  آیا اعمال ای  (Cheng, 2011, p. 80) انداند، مس ولدهنکر من  تقلب از را مؤسس 
 واعد نسبت ب  مدیران مؤسسات غیرتجاری  ابیس تسیری هسیت ییا نی ؟ بیرخ ف نظیر دیگیر 

                                                           
ق امضا دارنید حک   تغییراتی ک  در مواد اساسنام  و یا اشخاصی ۀو تشکی ت مسکور باید کلی مؤسسات» :9 ۀماد  1

میادام کی  اطی ع  واطی ع دهنید  هاشیرکتثبیت  ۀظرف یک ماه ب  ادار شودمیپیدا  آنهاو یا ا امتگاه  انونی 
 « دات در مقابس اشخاح ثالث معتبر نخواهد بواستناد ب  آن تغییر اندنداده
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، تبیی  مس ولیت خاح مندرج در  انون تجارت با نظرییۀ خیرق حجیاب شخصییت 1دانانحقوق
هیای شیکلی در امکیان   در وا  ، ع وه بیر تفاوتحقو ی ک  مد نظر ماست، هیچ تناسبی ندارد

گفت ، جنس مس ولیت نیز با جنس مس ولیت در خرق حجاب محکومیت مدیران برابر مواد پیش
واسیطۀ اعمیال های خاح  انونی، مدیران ب شخصیت حقو ی کام ً متفاوت است  در مس ولیت

داران و ییا شیخص ثالیث هامتوانید شیرکت، سیل  میشوند و محکومخویش مس ول شناخت  می
باشد، اما در خرق حجاب شخصیت حقو ی، ما ب  دلیس مقاصید نامتعیارف و اسیتفادۀ ابیزاری از 

 گیریم و اصیس را ب  پرداخت خسارت محکومطور کلی شخصیت حقو ی را نادیده میمؤسس  ب 
یت حقیو ی رسد ک   اعدۀ خرق حجیاب شخصینظر میلسا ب  (Barber, 1980: 380). کنیم می

چیز جدیدی نیست و ماهیتاً با  واعد عام مس ولیت مدنی مطابقت داردا اما آن چیزی کی  ایی  
 اعده را نسبت ب  شکس کلی مس ولیت مدنی متفاوت کرده، در شکس رسیدگی و اختیار دادگیاه 

زمان در رسیدگی ب  دعوا علی  شرکت اسیت  در وا ی ، طبیق ایی  همجهت محکومیت مدیران 
، مس ولیت مدیران احتیاج ب  سبب جدیدی ندارد و نیازی ب  طر  دعوای جدییدی علیی   اعده

هم پس از صدور حکم علی  شرکت و عدم امکان اجرای آن نیست، بلکی  دادگیاه در مدیران، آن
ییا پرداخیت خسیارت رسیدگی اصلی پس از احراز شرایط خاصی، میدیران را بی  ایفیای تعهید 

 نماید محکوم می
 

 نتیجه

ای در های مختلف مشاغس غیرتجاری، و کاربرد روزافزون مؤسسات حرف با توج  ب  گسترش شاخ 
گیسار در خصیوح نحیوۀ ادارۀ مندی افراد متخصص از مزایای آن و با توج  بی  سیکوت  انونبهره
آن، تبییی  راهکیاری منطقیی و  یانونی جهیت  و مس ولیت میدیران و اعضیای مؤسسات گون  یا

ناپیسیر اسیت  مس ولیت اعضیای مؤسسیات غیرتجیاری، امیری  یروری و اجتنابتشخیص حدود 
های تجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس هستند و با توجی  مؤسسات غیرتجاری همانند شرکت

گونی  مؤسسیات وجیود ب  سکوت  انونا ابهاماتی در خصوح حدود مس ولیت اعضیا و میدیران ای 
ون تجارت،  واعد مشترک اشخاح حقیو ی را فیارغ از نیوع آن، گسار در باب پانزدهم  اندارد   انون

های تجاری حسب مورد  واعد و  وانینی ب  فراخور نیوع مورد شناسایی  رار داده و در بحث شرکت
داران ابداع کرده است  لیک  مؤسسیات غیرتجیاری در ایی  خصیوح شرکت برای مدیران و سهام

در خصوح نحوۀ ثبت و تعیدادی  جام ریغنامۀ یک آیی  ای   انون و جز یک ماده درمهجورند و ب 
 انون خاح، مقررۀ دیگری در مورد ای  مؤسسات تصیویب نشیده اسیت  از طرفیی، مقایسیۀ بیی  

                                                           
 ۀرسیال ،نفوذ در پوشش شخصیت حقیو ی شیرکت تجیاریا دانشیگاه تربییت میدرس (،1390)فرجی، اسماعیس   1

  حقوق خصوصی ۀدکتری رشت



 457  ...مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدیران مؤسسۀ غیرتجاری

توانید های تجاری با مؤسسات غیرتجاری نیز راهگشا نبوده، نمیاحکام کلی و تشابهات میان شرکت
نمیودا  های تجیاری تعییی  وانی  حاکم بر شرکت گون  مؤسسات را با توسس ب  انون حاکم بر ای 

ها بسیت  بی  نیوع کنند و هریک از شرکتهای تجاری از یک  انون واحد تبعیت نمیچراک  شرکت
های شیرکت»ها بی  بندی شیرکتب  اجرای  یانون خاصیی هسیتند  از طرفیی، دسیت آن محکوم 
ده، ب  همان نسبت ک  مؤسسات نبو نیز در ای  خصوح راهگشا« های سرمای شرکت»و « اشخاح

ای شباهت دارند، در برخی موارد نییز بی  دلییس ماهییت فعالییت های سرمای غیرتجاری ب  شرکت
داران )مانند اعتبار وکی ی عضیو در مؤسسیات مؤسس  و استفاده از اعتبار تخصصی برخی از سهام

کنید  ایی  نقیص و ر میهای اشخاح را چند برابب  شرکت مؤسساتحقو ی و داوری( شباهت ای  
کمبود  انونی مختص حقوق داخلی نبیوده، در حقیوق خیارجی نییز مؤسسیات غیرتجیاری میورد 

اند  از سویی، بررسیی  یوانی  اخییر کشیورهایی همچیون امریکیا، گساران  رارگرفت لطفی  انونکم
ی هیانظام ی هرییک ازکلی طوربی انگلیس و فرانس  نیز راهکار مشخصی ب  ما ارائ  نکیرده اسیت و 

انید  در گون  از مؤسسیات تحمییس کردهحقو ی بست  ب  حساسیت مو وع،  وانی  خاصی را بر ای 
اند و برخی دیگیر شده طور مطلق پسیرفت دار و مدیران ب برخی از کشورها مس ولیت محدود سهام

یت مطلیق کنندا گاهی نیز  واعد مسی ولای مانند یک شرکت سهامی برخورد میبا مؤسسات حرف 
اند  ازنظر نگارندگان، در حقوق داخلی با توج  بی  عمومیات روا داشت  مؤسساتو تضامنی را بر ای  
طور کامیس باب پانزدهم  انون تجیارت(،  اعیدۀ مسی ولیت محیدود بی ) یحقو حاکم بر شخصیت 

عنی عنوان یک اصس پسیرفت  شده استا اما پسیرش ای  اصس ب  منسبت ب  مؤسسات غیرتجاری ب 
نویسندگان ای   نظرم ازمطلق نیست   طورب عدم مس ولیت مدیران و اعضای مؤسسات غیرتجاری 

رسیمیت گیسار آن را ب مقال ، شخصیت حقو ی ماهیتی غیروا عیی و غیرملمیوس دارنید کی   انون
کی  وا عییات  شناخت  استا لسا جعس شخصیت حقو ی در جهت حفی  منیاف  اشیخاح حقیقیی

توان استفاده از پوشش شیخص بنابرای  میا شده است حقو ی هستند و  دهندۀ شخص تشکیس
حقو ی را تحت عنوان یک حق برای اشخاح حقیقی مورد شناسایی  یرار داد  لیسا هیر زمیان کی  

تیوان آن را از شخص حقیقی از ای  حق سوءاستفاده نماید و یا از آن ب   رر غیر استفاده کند، می
 اسیتفادۀ از دانست  همچنی  ممکی  اسیت رفتیار میدیران« ه از حقسوءاستفاد»مصادیق تقلب و 

 اخفیای عنوانبی  مؤسسی  از میدیران مانند اینک ا کند حکایت مؤسس  حقو ی شخصیت از ابزاری

ماننید شیی ی اعتبیاری، در طرفی، اگر شخصییت حقیو ی را ب  از کنند  استفاده خود وا عی هویت
باید گفت کی  عقی   یام  میال را  -گون  استراستی نیز ای ک  ب  -داران آن بدانیممالکیت سهام

دانند ک  مناف ، مال اوست و چون مناف  از آنِ مالک است، پس  مان نیز برعهدۀ مالیک کسی می
ای ب  دلیس وجود رابطۀ مستقیم بی  تخصص شخص حقیقی با است  همچنی  در مؤسسات حرف 

عنوان اصییس وا عیی و مسی ول وا عیی انجیام بی شده از سوی مؤسس ، فرد متخصص خدمات ارائ 
 یوانی  کشیورهای  مشیترک شود  وجی تعهدات  راردادی و خسارات ناشی از تخلفات شناخت  می
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 و دییون  بیال در گاهدارانی ک  در مدیریت مؤسس  دخالتی ندارند، هیچسهام ک  است ای  مختلف
عنوان رنییدا لییسا مییدیران بیی ا ییدامات شییخص حقییو ی نیییز مسیی ولیتی ندا بیی  مربییوط تعهییدات
توان نتیج  گرفت ک  چیون ارادۀ شوند و میکنندگان شخص حقو ی، اصیس وا عی تلقی میکنترل

کننیده اسیت  لیسا شیرط تحمییس عامس تحت کنترل آمر است، دیون و تعهدات نییز برعهیدۀ اراده
گرفت  از سوی صورت گفت ، احراز ای  مو وع است ک  اعمالمس ولیت ب  مدیران برابر  اعدۀ پیش

صرف اینک  مدیران بر نحیوۀ کیار  مؤسس ، با ارادۀ مستقیم مدیر یا مدیران صورت گرفت  باشد و ب 
توان ایشان را مس ول  لمداد کرد، بلکی  بایید ارادۀ خیود را بی  مؤسسی  مؤسس  نظارت دارند، نمی
شیود در نید  لیسا پیشینهاد میعنوان اصیس وا عی مورد شناسایی  یرار گیرمنتقس کرده باشند تا ب 

انتفاعی مؤسس  و نیز تأکیید بیر اینکی  های انتفاعی و غیرحقوق داخلی  م  تفکیک میان فعالیت
کلیۀ مؤسسات غیرتجاری دارای شخصیت حقو ی مستقس از اعضای خود هستند،  یوانینی تیدوی  

 ریعنوان میدبی  یگیریهیر شیخص د ایی هریک از اعضای مؤسس ک   صورتیدرگردد ک  طبق آن 
از و  باشید را برعهیده داشیت  مؤسسیۀ غیرتجیاریکنتیرل  اییاداره  ،یگیریهیر عنیوان د ایی یعمل

 یدر راسیتا یعنوان ابیزارصرفاً بی  مند گردد یا مؤسس های انتفاعی مؤسس  مستقیماً بهرهفعالیت
 یاهیتیفعال یبیرا شخصییت حقیو ی را پوششیی ایی   آن شخص مورد استفاده  رار گییرد ومناف
ییا  شیخص مؤسس  صرفاً برای آن شخص باشد، انتفاعی اعمالنحوی ک  دهد ب خود  رار  یشخص

 گیرند مؤسس   رار میات دعهتو  ونیمس ول د اشخاح یادشده
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