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وااکوی جواز صترفات هیئتمدیره آپارمتان
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چکیده
با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی ،تصرفات عمومی در اختیار هیئتمدیره است و
آن است که نوع والیت هیئتمدیره بر ساکنان را مشخص کند .فرضیههای وکالت بودن
و شروط ارتکازی با اشکاالتی همراه است .مبنای مشروعیت عقود جدید یا البدیت نظم
نیز مورد نقد قرار میگیرد .درنهایت ،شرط ضمن عقد به عنوان راهحل نهایی و جامع برای
مشروعیت تصرفات هیئتمدیره مقبول میافتد.
واژگان کلیدی :هیئتمدیره ،آپارتمان ،تصرفات ،ساکنان.

 .1تاریخ دریافت مقاله69/01/72 :
 .2دانشپژوه سطح سه حوزه علمیه قم.

واکاوی جواز تصرفات هیئت مدیره آپارتمان

هیئتمدیره در بسیاری از موارد ،اجازه تصرف و اعمال والیت دارد ،این نوشتار در پی

تاریخ تایید مقاله.62/10/72 :
mohsenkaranei@yahoo.com
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مقدمه
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با توجه به تراکم جمعیت در زندگی شهری ،امروزه زندگی در خانههای ویالیی و حیاطدار
جای خود را به زندگی در آپارتمان داده است .ویژگی آپارتمان این است که افزون بر
ملکیتهای خاصی که برای هر واحد وجود دارد ،ملکیتهای عمومی و نیز وجود دارد که
به طور مشاع ،ملک تمامی ساکنان مجتمع است .تصرف در این امالک عمومی در حیطه
اختیارات هیئتمدیره منتخب ساکنان است .این تصرفات به بررسی و واکاوی فقهی نیاز
دارد؛ چراکه طبق قاعده «الیحل مال امرء مسلم اال بطیبة نفسه» 1هیچکس حق تصرف در
مال دیگری ندارد ،مگر به رضایت مالک ،در ملک مشاع نیز نیازمند رضایت از تمامی
مالکان است ،درحالیکه در انتخاب هیئتمدیره ،رأی اکثریت کافی است و هیئتمدیره با
پشتوانه رأی اکثریت ،تصرفات موردنظر خود را انجام میدهند .با این شرایط ،تصرفات
هیئتمدیره نیازمند راهحل فقهی است تا بتوانند در ملک دیگری تصرف کنند.
از آنجا که این نوع زندگی ،پیشینه زیادی ندارد و از مسائل مستحدثه است ،دلیل خاصی
نیز در خصوص این موارد وجود ندارد؛ بلکه باید با تمسک به عمومات و مانند آن حکم این
موارد را به دست آورد .باید دید که آیا والیت هیئتمدیره میتواند برگرفته از عقود شرعیه
باشد؟ از همینرو این نوشتار تالش کرده است این تصرفات را ذیل یکی از عقود شرعیه
شناسایی کند و از مصادیق عقود شرعی قلمداد نماید و اگر این امر میسر نشد ،برای مشروع
شدن این نوع تصرفات راهحلی را ارائه دهد؛ چراکه امروزه میلیونها مسلمان درگیر این
مسألهاند و پاسخ به آن از وظایف مهم فقه است.

موضوعشناسی و وظایف هیئت مدیره

اعضای هیئتمدیره آپارتمانها را ساکنان انتخاب میکنند .اداره مجتمع بر عهده اعضای
هیئتمدیره است .برای نمونه چند مورد از وظایفی که در قوانین مصوب آپارتمانها بیان
شده است ،از این قرار است:
 حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکان؛2 بیمه کردن تمام ساختمان در برابر آتشسوزی؛3 .1مضمون روایتی نبوی است .کلینی ،کافی ،ج ،2ص.722
 .2قانون تملک آپارتمانها ،آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ،ماده.01
 .3همان ،ماده .71
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 نحوه تعیین سهم هز ینههای مشترك هریك از مالکان یا استفادهکنندگان؛1 -رسیدگی به اعتراض هریك از شریکان؛2

 -خودداری از دادن خدمات مشترك به مالکان یا استفادهکنندگان3.

نکته مورد توجه و تأمل چگونگی مشروعیت بخشی به تصرفات هیئتمدیره است.
انتخاب ایشان اگر تحت عنوان یکی از عقود شرعی ،مانند وکالت قرار گیرد ،جواز و صحت
آن بر اساس ادله آن عقود اثبات میگردد .اما با فرض قرار نگرفتن تحت عقود شرعی باید
راهی دیگر را دنبال نمود .وکالت ،شروط ارتکازی و البدیت نظم راههاییاند که به نظر
میرسد شاید بتوان با آنها تصرفات هیئتمدیره را تصحیح کرد .در این نوشتار هرکدام به
صورت جداگانه بررسی میشود.

 .1وکالت

واکاوی جواز تصرفات هیئت مدیره آپارتمان

به نظر میرسد اگر قرار باشد تصرفات هیئتمدیره زیرمجموعه یکی از عقود شرعی قرار
بگیرد ،باید ذیل وکالت قرار بگیرد؛ چراکه به نوعی اعضای هیئتمدیره وکالی ساکنان
هستند .صحت این فرضیه در گرو شناسایی ماهیت وکالت و احکام و شرایط آن و بررسی
انطباق آن بر والیت هیئتمدیره است .اینجاست که میتوان تشخیص داد والیت مزبور از
نوع والیت وکیل بر موکل است یا خیر.
برخی از تعریفهایی که فقها برای وکالت بیان کردهاند ،عبارتند از:
4
وکالت ،ایجاب و قبولی است که بر استنابه در تصرف داللت دارد.
وکالت آن است که شخص ،اموری که تحت سلطه اوست و میتواند در آنها تصرف
5
نماید را به دیگری واگذار نماید تا او در زمان حیاتش برایش انجام دهد.
وکالت در لغت به معنای واگذاری است و از لحاظ شرعی نوعی استنابه مخصوص
6
است.
وکالت واگذری کاری به دیگری است تا برایش در زمان حیاتش انجام دهد یا ارجاع

 .1همان ،ماده .77
 .2همان ،ماده .71
 .3همان ،ماده .01
 .4فاضل آبی ،کشفالرموز ،ج ،2ص.36
 .5اراکی ،المسائلالواضحة ،ج ،7ص.32
 .6نجفی ،جواهر ،ج ،72ص.212
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تمشیت کاری از کارها به کسی در زمان حیاتش است.
با توجه به تعریفهایی که برای وکالت بیان شد ،در نگاه ابتدایی به نظر میرسد با توجه
به اینکه ساکنان ،برخی از اختیارات خود را به دیگران واگذار میکنند ،تعیین هیئتمدیره
مشمول این تعریفها است؛ اما با توجه به اینکه بسیاری از فقها این تعاریف را جامع و مانع
ندانستهاند ،الزم است برای دقت بیشتر ،به سراغ شروط وکالت رفته و وجود تمام شروط و
احکامی که در باب وکالت ذکر شده را مورد بررسی قرار داد.
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احکام و شرایط وکالت
ا
 .1کیفیت ایجاب و قبول :معموال روش انتخاب هیئتمدیره به این شکل است که چند نفر
نامزد میشوند و رأیگیری صورت میگیرد .افرادی که اکثریت آرا را به دست آورند ،به عنوان
اعضای هیئتمدیره انتخاب میشوند.
3
با توجه به اینکه در وکالت لفظ معتبر نیست 2و اتصال ایجاب و قبول نیز شرط نیست،
پس از نظر ایجاب و قبول مشکلی نیست و ایجاب و قبولی که در وکالت معتبر است ،در
انتخاب هیئتمدیره وجود دارد.
4
 .7مباشرت مکلف ،موردنظر شارع نباشد  :از شرایط وکالت این است که انجام فعل به
صورت مباشر ،مطلوب شارع نباشد .در بعضی از تکالیفی که شارع مقدس به آنها امر کرده،
مباشرت شخص مکلف شرط است و اگر کسی غیر از خود مکلف ،آن فعل را انجام دهد،
مکلف بریءالذمه نمیشود .تکالیفی چون نماز و روزه قابلیت ندارد که متعلق وکالت باشد؛
چراکه مباشرت مکلف موردنظر شارع است؛ اما تصرفات هیئتمدیره با توجه به اینکه در
امور غیرعبادی است و در هیچکدام از وظایف هیئتمدیره ،مباشرت مکلف موردنظر شارع
نیست ،بیگمان از این نظر مشکلی نیست و شرط محقق است.
 .2مسلمان بودن وکیل درصورتیکه موکلعلیه مسلمان باشد :شرط دیگری که در وکالت
بیان شده ،مسلمان بودن وکیل است ،درصورتیکه موکلعلیه مسلمان باشد 5.مستند این

 . 1امام خمینی ،تحريرالوسیلة ،ج ،2ص.33
 .2عاملی ،مسالك ،ج ،1ص777؛ وحید خراسانی ،توضیحالمسائل ،ص ،129مسئله .7216
 .3امام خمینی ،تحريرالوسیلة ،ج ،7ص26؛ کابلی ،منهاجالصالحین ،ج ،7ص.266
 .4فاضل آبی ،کشفالرموز ،ج ،2ص33؛ امام خمینی ،تحريرالوسیلة ،ج ،2ص.42
 .5عالمه حلی ،تذکرةالفقها ،ج ،15ص.35
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ََ ْ
ا
َ ْ َ َ ْ َ
شرط آیه شریفه ل ْن َیج َعل الل ُه ِللک ِاف ِر َین علی ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیال 1و قاعده «االسالم یعلو وال
یعلی علیه» است .با توجه به اینکه اسالم هرگونه تسلط و سبیل کافر بر مسلمان را نفی کرده
ا
و تشریعا اجازه چنین سلطنتی را نداده است و وکالت کافر بر مسلمان ،یکی از مصادیق
تسلط بر مسلمان است ،شریعت اسالم به مسلمانان چنین اجازهای نداده است و این نوع
وکالت مورد امضای شارع نیست .درواقع لسان دلیل نفی سبیل همانند لسان دلیل الضرر
َْ ُ ْ ُ ُ
ود 2را تخصیص میزند و اجازه شمول این نوع
است که ادله اولیه همچون أوفوا ِبالعق ِ
وکالت را نمیدهد.
درنتیجه اگر قرار است هیئتمدیره وکیل ساکنان باشند و تصرفات آنها از طریق وکالت
مشروع شود ،در مجتمعهای مسکونی که مسلمان در آن زندگی میکند ،غیرمسلمان
نمیتواند عضو هیئتمدیره شود.
از سوی دیگر اگر ساکن اهل ذمه باشد ،حق شرکت در انتخاب هیئتمدیره ندارد؛
چراکه درواقع هیئتمدیره وکیل شرکتکنندگاناند و ساکنان موکلعلیه هستند .پس
هیئتمدیره نمیتوانند از جانب اهل ذمه بر ساکنان مسلمان وکیل باشند.
 .1علم وکیل به متعلق وکالت :یکی از شرایطی که فقهای عظام برای معامالت
برشمردهاند ،غرری نبودن معامله است .اعتبار این شرط در وکالت مورد بحث است .اغلب
فقها این شرط را الزم ندانستهاند؛ به خاطر اینکه شرطیت رعایت مصلحت موکل را جابر
غرر دانسته 3یا اینکه به عمومات صحت وکالت تمسک کردهاند 4.پس از این نظر نیز
مشکلی نبوده است و تصرفات هیئتمدیره میتواند تحت عنوان وکالت مشروع باشد .افزون
بر این میتوان گفت بر فرض اینکه علم به متعلق وکالت الزم باشد ،هیئتمدیره هرچند به
متعلق وکالت علم تفصیلی ندارند و شاید بهتفصیل مشخص نباشد که در طول دوران
مدیریت ،چه کارهایی متوجه ایشان میشود؛ ولی بهاجمال به وظایف علم دارند و همین
مقدار کفایت میکند.

 .1سوره نسا ،آیه .010
 .2سوره مائده ،آیه .0
 .3رشتی ،کتاباإلجاره ،ص.161
 .4جمعی از پژوهشگران ،موسوعة الفقهاإلسالمي ،ج ،2ص.313
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تأملی در راهحل وکالت

اگر متعلق وکالت مشاع باشد و ملک چند نفر باشد ،وکالت وکیل نیازمند توکیل همه
شریکان است؛ بهطوریکه اگر یک نفر وکالت ندهد ،وکیل بدون اجازه آن شخص ،حق
تصرف و تصمیمگیری درباره متعلق وکالت ندارد .پس تصرفات هیئتمدیره در مجتمعهای
مسکونی اگر قرار است از طریق وکالت مشروع شود ،باید همه مالکان به اعضای
هیئتمدیره وکالت بدهند و ایشان را به عنوان هیئتمدیره انتخاب کنند؛ بهطوریکه اگر یک
نفر وکالت ندهد ،وکالت تحقق نمییابد و از طریق وکالت ،تصرفات ایشان تصحیح
نمیشود .بر فرض اینکه گفته شود افرادی هم که به هیئتمدیره رأی نداده یا در انتخابات
شرکت نکردهاند ،به صورت معاطاتی وکالت آنها را پذیرفتهاند ،باز هم در بسیاری از موارد،
ساکنان مخالفت خود را با هیئتمدیره اعالم میکنند که این مانع از انعقاد وکالت معاطاتی
است .با این شرایط با توجه به اینکه در انتخاب هیئتمدیره ،آرای اکثریت ساکنان معیار
است ،این انتخاب نمیتواند تحت عنوان وکالت قرار بگیرد.

 .2شروط ارتکازی
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راهحل دیگری که به نظر میرسد بتواند تصرفات هیئتمدیره را تصحیح کند ،شروط
ارتکازی است ،بدین معنا که اگر کسی خانهای در مجتمع مسکونی میخرد ،درواقع
تصرفات و اختیارات هیئتمدیره از شروط ضمنی و ارتکازی ضمن عقد است که هنگام
معامله در ارتکاز طرفین بوده است ،هرچند به صورت صریح در متن عقد بیان نشده باشد.
برای تصحیح تصرفات از این طریق ،الزم است نخست شرط ارتکازی در معامالت
ا
پذیرفته شود و بر فرض اینکه کبرویا این بحث پذیرفته شد ،باید صدق شروط ارتکازی بر
والیت هیئت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.
ا
اجماال مطابق توضیحی که از عبارات فقها استفاده میشود شروط ارتکازی به
شرطهایی گفته میشود که در معامله به آن تصریح نمیشود؛ ولی قصد طرفین معامله به آن
تعلق میگیرد .با مراجعه به کالم فقها میتوان گفت دستکم برخی ،شرط ارتکازی را
1
پذیرفته و به آن ترتیب اثر بخشیدهاند.

 .1خویی ،تنقیح ،الطهارة ،ج ،0ص276؛ همو ،صراطالنجاة ،ج ،2ص700؛ تبریزی ،تنقيیح مبياييالعروة،
کتابالطهارة ،ج ،0ص110؛ سیستاني ،قاعدة الضرر والضرار ،ص.762
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ازآنجاییکه در کتابهای فقهی ،بحث جداگانهای در مورد شروط ارتکازی نشده،
تعریفی جامع و مانع برای شروط ارتکازی بیان نشده است .بهترین راه برای بهدستآوردن
تصویری کامل ،مراجعه به مصادیقی است که به عنوان شرط ارتکازی بیان شده است .از
جمله این مصادیق تعادل قیمت ثمن و مثمن است .بهطوریکه اگر این شرط ارتکازی وجود
نداشته باشد ،موجب ثبوت خیار غبن میشود.
تسلیم مبیع یکی دیگر از مصادیق شروط ارتکازی است که در کالم فقها ذکر شده است.
وقتی متعامالن معامله را انجام میدهند ،در کمون ذهنشان وجود دارد که باید تسلیم
صورت بگیرد ،بهطوریکه هیچگونه نیازی به تصریح نمیبینند 1.همچنین فقها آوردهاند که
ا
2
اشتراط کار کردن زن در خانه شوهر ،ضمن عقد نکاح ارتکازا وجود دارد.
با توجه به تعریف اجمالیای که برای شرط ارتکازی بیان شده و مصادیقی که به عنوان
شرط ارتکازی ذکر شده است ،به نظر میرسد فصل مقوم شرط ارتکازی این است که این
ا
شرط باید آنقدر نزد طرفین روشن و مسلم باشد که اصال ذکر این شرط را الزم ندانند و به
آنچه در کمون ذهن طرفین وجود داشته است ،اتکا داشته باشند؛ بهنحویکه حتی در مقام
ا
احتجاج هم عرفا با این شرط ،همچون شرط مصرح رفتار کنند.
اما اینکه تصرفات هیئتمدیره بتواند همچون یک شرط ارتکازی ضمن معامله باشد،
ملتزم شدن به این مطلب مورد تردید است؛ بهویژه در مواردی که مشتری بدون سبقه زندگی
آپارتمانی ،به خرید واحد مسکونی اقدام میکند .بیگمان در این موارد هیچگونه ارتکازی
درباره تصرفاتی که قرار است هیئتمدیره در ملک مشاع ایشان انجام دهد ،ندارد .این در
حالی است که دست کم التفات اجمالی در شروط ارتکازی الزم است 3.بله ،درباره کسی
که در آپارتمان زندگی کرده و با قوانین آن آشنا است ،میتوان گفت هنگام معامله ،تصرفات
هیئتمدیره به عنوان شرط ارتکازی در ذهن او بوده است؛ اما با توجه به اینکه تصرف در
ملک مشاع نیازمند رضایت تمامی مالکان است ،حتی اگر یک نفر هم هنگام معامله ،با
آپارتماننشینی آشنایی نداشته باشد ،هیئتمدیره حق تصرف در ملک مشاع و اعمال
اختیارات خود را ندارد .پس از طریق شروط ارتکازی نیز نمیتوان بهآسانی گفت تصرفات
هیئتمدیره مشروع است ،مگر در موارد خاص و با شرایطی که بیان شد.
 .1خلخالی ،فقهالشیعة ،کتاباإلجارة ،ص.636
 .2تبریزی ،استفتاآت جديد ،ج ،2ص.352
 .3بحرانی ،فقهالمصارف والنقود ،ص523؛ طباطبایی قمی ،دراساتنا من الفقهالجعفري ،ج ،3ص.232
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فقها درباره عمومات مورد تمسک در معامالت ،دو دیدگاه دارند :یک عده محدوده داللت
عمومات را فقط عقود و معامالت زمان صدور میدانند .مطابق این دیدگاه اگر بتوان عقود
جدید را تحت یکی از عقود موجود در زمان صدور برد ،میتوان به صحت حکم کرد ،وگرنه
عمومات شامل آن نمیشود و باید سراغ اصل فساد در معامالت رفت.
در برابر این دیدگاه ،دیدگاه دیگری وجود دارد که عمومات معامالت شامل هر عقد
عقالیی غیرمنهیعنه میشود؛ هرچند این عقد در زمان صدور عمومات وجود نداشته و از
عقود جدید باشد .مهم این است که عقال آن را عقد بدانند و به دید یک قرارداد به آن بنگرند؛
مانند اینکه شخصی به دیگری میگوید« :شما کاالیی را بساز و من این کاال را از شما
میخرم» .این قرارداد ذیل هیچکدام از عقود متعارف قرار نمیگیرد؛ اما عقال این عمل را
یک عقد و قرارداد طرفینی میدانند یا قراردادی که میان مؤلف و ناشر وجود دارد که مؤلف
میگوید من این کتاب را مینویسم و ناشر نیز میپذیرد کتاب را چاپ کند و درصدی از
سود به مؤلف برسد .این عمل یک قرارداد عقالیی است که عقال الزمالوفا میدانند؛ اما در
شمار هیچیک از عقود متعارف نمیگنجد.
اگر این دیدگاه پذیرفته شود ،چهبسا بتوان گفت قرارداد میان ساکنان و هیئتمدیره از نوع
عقود جدید است و دیگر نیازی نیست که ذیل یکی از عقود متعارف جای بگیرد؛ اما نکته
مهم بررسی موضوعی و صدق عقد بر کاری است که میان ساکنان و هیئتمدیره انجام
َْ ُ ْ ُ ُ
ود 1صحیح است که این عمل نزد عقال عقد
میگیرد؛ زیرا در صورتی استناد به أوفوا ِبالعق ِ
تلقی گردد.
مراجعه به تعریف عقد گام اول در تشخیص درست است .محقق مشکینی عقد را در
اصطالح فقها بدین شکل بیان میکند :عقد دو انشای متالزم به صورت ابتدایی و مطاوعی
است که در ظرف اعتبار یکی به دیگری گره خورده و هیچ یک بدون دیگری کمال نیافته ،اثر
2
ندارد.
همانگونه که در تعریف اشاره شده ،عقد نیازمند دو انشای متالزم است؛ خواه این انشا
قولی باشد یا فعلی ،که این دو انشا درواقع به منزله ایجاب و قبول عقد است که برای تأثیر،

 .1سوره مائده ،آیه .0
 .2مشکینی ،مصطلحاتالفقه ،ص.322
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 .4ضرورت نظم

ازآنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و برای ادامه حیات به زندگی کردن در کنار
همنوعان خود نیاز دارد ،این حیات اجتماعی همراه خود محدودیتهایی نیز خواهد داشت
و عقل حکم میکند برای حفظ نظم ،تمامی انسانها باید خود را به رعایت این
محدودیتها ملزم بدانند و میتوان گفت وجوب رعایت نظم ،جزو مستقالت عقلی است
که عقل به آن حکم میکند .با جستوجو در کالم فقها بهآسانی فهمیده میشود که در موارد
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وجود هر دو ضروری است و اگر انشا فقط از یک طرف باشد ،عقد محقق نمیشود.
در انتخاب هیئتمدیره ،روشن است که پذیرش از سوی هیئتمدیره وجود دارد؛ زیرا
همین که کسی خودش را در معرض انتخاب هیئتمدیره قرار میدهد ،این عمل یعنی
انشای فعلی قبول.
اما وجود ایجابی که باید از سوی ساکنان انشا شود مورد تردید است .پیشتر در بحث
وکالت اشاره شد که بسیاری از تصرفات هیئتمدیره در ملک مشاع است و صرف حضور
بعضی از افراد در انتخاب هیئتمدیره ،والیت در تصرف را برای ایشان اثبات نمیکند،
همین نکته در اینجا نیز وجود دارد؛ زیرا با تعلق تصرفات به ملک مشاع باید ایجابی رخ
دهد که از طرف تمام مالکان باشد و با برگزاری انتخاباتی که تمام ساکنان در آن شرکت
نمیکنند ،نمیتوان گفت برگزاری انتخابات به منزله ایجاب همگان است.
بله ،شاید بتوان گفت نفس حضور شخصی در مجتمع مسکونی که توسط هیئتمدیره
اداره میشود ،بیانگر این است که وی قوانین حاکم بر مجتمع را پذیرفته است؛ هرچند خود
آن شخص در انتخاب هیئتمدیره شرکت نکند یا به منتخبان رأی ندهند؛ اما پس از اینکه
هیئتمدیره انتخاب شدند ،خود را ملزم میداند که به تصمیمات ایشان احترام بگذارد و
والیت هیئتمدیره را بپذیرد .خود همین التزام ،نشانه ایجاب فعلی ساکنان است .توجه به
این نکته الزم است که تحقق فعلی ایجاب ،در صورتی است که کسی از اعضا تصریح به
خالف نکرده باشد .بیگمان در فرض تصریح به خالف نمیتوان حضور در مجتمع
مسکونی را به منزله ایجاب دانست.
ا
بههرحال تصحیح تصرفات از طریق عقود جدید ،بر این متوقف است که اوال این مبنا
ا
پذیرفته شود و ثانیا نفس حضور و سکونت در مجتمع به منزله ایجاب فعلی تلقی گردد .اگر
این دو مطلب اثبات شود ،میتوان از طریق عقود جدید تصرفات را تصحیح کرد.
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بسیاری به این حکم عقلی تمسک کرده و طبق آن فتوا دادهاند و هر کاری را که باعث
1
هرجومرج و بینظمی در جامعه شود ،جایز ندانستهاند.
یکی از راههای ایجاد نظم در مجتمع مسکونی ،انتخاب هیئتمدیره است که اختیار
تصرف در اما کن عمومی مجتمع را داشته باشند و با این اختیار و اعمال والیت بتوانند نظم
را در مجتمع مسکونی حاکم کنند و مانع نابسامانی شوند؛ چراکه اگر هرکس بخواهد درباره
سهم خود تصمیم بگیرد ،به هرجومرج خواهد انجامید؛ برای نمونه اگر یکی از طبقات به
تعمیر نیاز داشته باشد؛ بهطوریکه اگر تعمیر نشود ،به طبقات دیگر آسیب برسد و صاحب
طبقه ای که نیازمند تعمیر است ،از مرمت کردن خودداری کند ،این کار مشکالتی به بار
میآورد و سبب بروز اختالفات خواهد شد.
البته باید توجه داشت که گستره دلیل ضرورت نظم به مقداری است که اگر فعلی از
سوی هیئتمدیره انجام نشود ،موجب هرجومرج و بینظمی میشود؛ اما اموری همچون
زیباسازی و توسعه اماکن عمومی را نمیتوان با دلیل ضرورت نظم اثبات کرد.

 .5شرط ضمن عقد
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به نظر میرسد بهترین راهحل برای تصحیح تصرفات هیئتمدیره ،شرط ضمن عقد است؛
بدینصورت که تمامی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران امالک ملزم باشند تمامی اختیارات و
تصرفات هیئتمدیره را هنگام معامله ،در ضمن عقد شرط کنند .با این کار ،طبق تمام
مبانی ،هیئتمدیره حق تصرف دارند؛ اما اگر در ضمن عقد شرط نشود ،اگر از طریق مبنای
عقود جدید تصحیح شود ،چهبسا تمامی مراجع تقلید ساکنان ،مبنای عقود جدید را نپذیرفته
باشند یا اینکه شمار اندکی ابراز مخالفت کنند .حتی اگر یک تن ابراز مخالفت کند ،به دلیل
مشاع بودن ملک ،هیئتمدیره حق تصرف ندارند.
اگر از طریق ضرورت نظم ،تصرفات تصحیح شود ،چهبسا گستره دلیل آنقدر نباشد که
بخواهد تمامی تصرفات مرسوم را در بر بگیرد .پس بهترین راهحل این است که -چه در
هنگام واگذاری و چه در هنگام معامله -تصرفاتی که در قانون برای هیئتمدیره در نظر
گرفته شده است ،به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود.

 .1خوانساری ،جامعالمدارك ،ج ،5ص416؛ اماام خمینای ،کتيابالبیع ،ج ،2ص611؛ خاویی ،التنقيیح،
االجتهادوالتقلید ،ص.331
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تصرفات هیئتمدیره از طریق عقود شرعی بهآسانی تصحیح نمیشود .صدق عقد شرعی
بر این تصرفات با مشکل مواجه است و اینجاست که ادلهای همچون «ال یحل مال امرء
مسلم اال بطیبة نفسه» مانع از تصرفات هیئتمدیره میگردد .ادله ضرورت نظم نیز
نمیتواند جواز تمام تصرفات هیئت مدیره را اثبات نماید؛ چراکه دلیل نظم ،یک دلیل لبی
است و دلیل لبی فقط در قدر متیقن کارساز است .چنانکه شروط ارتکازی در تمام موارد
نمیتواند به عنوان یک راهحل مطرح باشد .لذا بهترین راهحل این است که این تصرفات از

طریق شرط ضمن عقد تصحیح شود.
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