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 چکيده

 رفتهگ نظر در عليه محكوم براي قانونگذار كه هايي حمايت و تسهيالت از يكي

 يك از و دنيفت شديد حرج و عسر به دارد قرار تنگنا در حقيقاً كه مديوني تا است

 خيبر يعني. است دين مستثنيات عنوان تاسيس نگردد محروم نيز زندگي حداقل

 دور به له محكوم دسترس از است ضروري حيات ادامه براي كه اموالي حداقل از

 وسطت اسالمي فقه در شود قانوني متون وارد كه اين از قبل تاسيس اين. باشد

ي كنيم بامداقه در مصاديق مستثنيات دين مالحظه م. است شده بيان بزرگ فقهاي

مديون يا محكوم عليه درصورت توقيف وفروش اموال مشمول مستثنيات دين 

طابق مي شود و م« عسر و حرج»ه و تنگنا قرار مي گرد و اصطالحا دچار درمضي

اقط قاعده نفي عسر و حرج، در اين موقعيت تكليف از مديون و محكوم عليه س

اين  و حقوقي فقهيمبناي  مقالهاست چرا كه ضيق و عسرت نفي شده است در اين 

 گردد.قاعده بررسي و مدارک و مفاد قاعده نيز كاماًل تبيين مي

 .جالحر حرج، و عسر فقهي، مباني فقه، دين، مستثنيات :يديکل واژگان
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 2 حبيبی فقيه علی،  1 حججی مهدي سيد

 .حقوق خصوصي واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي كارشناسي ارشد 1
 .تاد دانشگاهاس 2

 

 نام نويسنده مسئول:
 حججی مهدي سيد

 ایران حقوق و اسالمی فقه در دین مستثنيات مبانی و ضوابط
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 مقدمه
اهداف و مباني حقوق اسالم با اهداف و مباني ساير نظامهاي حقوقي تفاوت بسياري دارد چه اينكه در نظامهاي بشري حقوق يك 

حقوقي اسالم دو بعدي است حقوق اسالم از طرفي با همه علوم اجتماعي بعدي و تنها تنظيم كننده روابط مادي است، در حالي كه نظام 

اسالمي هدف مشترک دارد و آن حصول قرب پروردگار و كسب رضاي اوست و از طرفي داراي هدف خاصي است كه آن را از ساير علوم 

ر عدالت در جامعه خود متوقف بر حصول اهداف اجتماعي متمايز مي نمايد و آن عبارت از رفاه اجتماعي و يا استقرار عدالت است، استقرا

نماييم، موضوعاتي از قبيل مصلحت عمومي، مصلحت فردي، تقدم مصلحت عمومي بر مقدم ديگري است كه از آن به مباني حقوق تعبير مي

نبودن اين مقرارت و منافع خصوصي در ظرف تعارض، آزادي، سهله و سمحه بودن احكام و مقرارت حقوقي، نظم و امنيت اجتماعي، حرجي 

 ... همگي از مباني حقوق اسالمند، بنابراين مبنا در اصطالح حقوقي عبارت است از اصل يا قاعده اي كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن باشد

 1و قواعد و مقرارت حقوقي براساس آن وضع گردد.

 راههاي كشف مباني حقوق اسالمي يكي از سه طريق زير مي باشد: 

ستقالت د، عنوان مموده انلي، امري كه از ديرباز مورد توجه متكلمان اسالمي بوده و فقها نيز از آن در اصول فقه ياد نـ روش عق1

 د. مي باش نيز در اين راستا« كل ماحكم به العقل حكم به الشرع»عقليه در اصول فقه ناظر برهمين جهت است چنانچه قاعده:

ت و روايات احكام و قوانين بديهي است بايد بين علت و حكمت حكم تمايز قايل شد يكي از ـ بررسي و توجه به علل موجود در آيا2

آسيب هاي بكارگيري عقل در استنباط احكام، خلط بين حكمت شرعي حكم با موضوع يا علت حكم است، در واقع هر حكمي موضعي دارد 

ع اختصاص مي يابد براي مثال در اسالم نماز )با شكل مخصوص كه حكم بر آن نهاده مي شود و حكمتي كه به سبب آن حكم به آن موضو

نهي از فحشا و »و « موضوع»، نماز «حكم»به خود( به سب خاصيت جلوگيري از فحشا و منكر واجب شده است، در اين  فرض وجوب 

الغاء « نماز»نمي توان از حكمت حكم است. آنچه واجب است نماز با شكل خاص خود است نه نهي از فحشا و منكر، بنابراين « منكر

خصوصيت نمود و هر عمل ديگري كه داراي ويژگي نهي از فحشا و منكر بود، واجب تلقي نمود، مگر در جايي كه حكمت حكم علت تامه آن 

ي بكار مي برند و در اين صورت حكمت حكم را مي توان موضوع ناميد برا« حكمت»را به جاي « علت»باشد كه در اين صورت، اصطالح 

علت تامه حرمت خمر است، پس مطلق مسركات موضوع « اسكار»، باشد عرف چنان مي فهمد كه «الخمر حرام النه مسكر»مثال اگر دليل، 

  2«كل مسكر حرام»حكم است نه خمر به تنهايي، بنابراين مي توان گفت 

گوناگون حقوقي باشد، مي تواند به عنوان تنقيح مناط )علل مستنبطه( به اين معني كه اگر حكم كلي و قطعي و شامل موضوعات 

 3مبناي حقوقي پذيرفته شود كه البته كار مشكلي است.

 

 قاعده الضرر  -1-1

 مدرک قاعده   -الف

 قاعده الضرر به ادله اربعه استدالل شده است كه بطور خالصه اشاره مي كنيم. 

را بصورت قاعده اي كلي « الضرر»امي، از باب تعليق حكم بر وصف، قران كريم: در كالم وحي، آياتي آمده است كه با ارايه احك  -الف

التضار والده بولدها و المولود له بولده، ترجمه: نبايد مادري به فرزندش ضرر برساند و نيز نبايد پدري به ولدش زيان »القاء مي كند 

وال تمسكو هن »پدر نمي تواند رزق فرزندش را قطع نمايد.  در مفهوم آيه گفته اند مثال مادر نمي تواند شير به بچه اش ندهد و 4«برساند.

من بعد وصيته يوصي بها او دين غير مضار، ترجمه : از بعد وصيتي كه »  5«ضررا لتعتدوا، ترجمه: و نگاه نداريد آن زنان را تا تعدي نماييد.

يعني تركه بعد از اخراج وصيت يا دين غير مضار، بين ورثه تقسيم مي شود كه  6«وصيت كرده مي شود به آن يا ديني غير ضرر رساننده

وال يضار كاتب و ال شهيد، »ممكن است موصي به قصد اضرار به ورثه، به ديني اقرار كند يا وصيتي نمايد تا وراث را از ميراث مرحوم نمايد. 

  7«ترجمه: نويسنده و گواهي دهنده دين نبايد ضرر برساند.

                                                           
 173ر. ک: درآمدي بر حقوق اسالمي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، چاپ اول ص  - 1
 به بعد  191ر.ک: عليدوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، ص  - 2
 درآمدي بر حقوق اسالمي، پيشين  - 3
 133س: بقره آ:  - 4
 231س : بقره آ :  - 5
 12س : نساء آ :  - 6
  284س: بقره آ:  - 7
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رر ضهر كسي بواسطه گذشتن شي در سر راه مسملين موجبات « ي من طريق المسلمين فهو له ضامنمن اضر بش»  -يت اولروا

 مسلمانان را فراهم آورد او ضامن است. 

پيامبر اكرم )ص( در مورد  1«قضي رسوالله )ص( بالشفعه بين الشركا في االرضين و المساكن و قال الضرر و الضرار» -روايت دوم

 كا مسكن و زمين، قايل به شفعه بودند به خاطر وجود الضرار. شر

اما مهمترين حديث براي قاعده الضرر، حديث سمره بن جندب مي باشد كه به توضيح آن مي پردازيم: روايت الضرر در كتب 

يه السالم( پس از بيان جريان ميان فريقين بطور متواتر موجود است . در قضيه )سمره جندب( آن را از ابن بكير الزراره از ابي جعفر )عل

اذهب فاقلعها و ارم بها اليه »انصاري و سمره بن جندب و فرمايش پيامبر اكرم )ص(، نقل مي كند كه آن حضرت )ص( به انصاري فرمود كه 

از زيرا ضرر و ضرار نيست. در يعني رسول خدا )ص( به آن مرد انصاري فرمودند: برو آن را از جا بكن و به نزد او اند 2«فانه الضرر و الضرار

 يكي ديگراز طرق حديث از عبداهلل بن مسكان از زراره از ابي جعفر )عليه السالم( نقل شده است. 

. يعني تو مرد سختگير و ضررزننده هستي.بمومن، 3قال رسول اهلل )صلي ا... عليه و آله(: انك يا سمره رجل مزار و الضرر و الضرار

 بعد از آن دستور دادند آن درخت را كندند و نزد سمره انداختند. كسي نبايد ضرر بزند. 

ـ عقل:قاعده الضرر از مستقالت عقلي است يعني ازمواردي است كه اجماال عقل، بدون تكيه بجايي وبدون استناد بدليلي حكم 1

ا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع براين بديهي است هرچيزي كه جزمستقالت عقلي باشد، نياز به برهان شرعي ندارد زير4قطعي مينمايد.

  5عقل( بعنوان مهمترين دليل بر حجيت قاعده الضرر نام مي برند.»اساس برخي از

ـ اجماع: اجماع فقهاي اماميه، بلكه فقهاي اسالم بر حجيت اين قاعده است و مستندشان نيز همين روايت است. علماي عامه نيز به 2

البته اين اجتماع اصولي اصطالحي كه محقق  7و ديگر كتب روائي خود آن را ذكر كرده اند 6و در كتب فقهياين روايت استناد مي كنند 

 سنت باشد محسوب نمي گردد، زيرا اجماع مذكور با توجه به اين ادله مدركي است و هيچگونه ارزشي اثباتي ندارد. 

 

 مفاد قاعده  -ب

دركتاب  8مختلفي را يادآور شده اند در كتابي ضرر به معناي خالف نفع آمده است لغويين در مقام بيان معناي ضرر و ضرار موارد

 9ديگري ضررراضدنفع مي داند

 10برخي ديگر از لغويين، ضرر را به مفهوم نقص دانسته اند.

بدن به خاطر و برخي ديگر، ضرر را به سوء حال تفسير مي كند اعم از اينكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل يا سوء حال 

  11فقدان عضوي از اعضاء و يا قلت مال و آبرو باشد.

بشر است، بشر به مجرد  12لزومي به مراجعه به كتب لغت نيست چون اين واژه از لغات ارتكاذي« ضرر»از نظر ما، براي فهم معناي 

ي گفته مي شود و نفع بر سود اطالق مي مفهوم ذيل به ذهن تبادر مي كند كه : ضرر به نقص جاني، مالي و آبروي« ضرر»شنيدن واژه 

  13شود.

بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است كه داللت براعمال طرفيني مي كند. پس ضرار مبين امكان ورود ضرر از دو « ضرار»اما كلمه 

  14طرف است برخالف ضرر كه هميشه از يكطرف عليه طرف ديگر ايجاد مي گردد براي ضرار شش معني گفته اند.

                                                           
 319، ص 1همان، ج  - 1
 كتاب البيوع  ،يقصحيح بخاري، كتاب البيوع، صحيحي نسايي، كتاب البيع باب الخديعه في البيع، سنن ابن داوود، كتاب البيوع، سنن بيه - 2
  88كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، )كتاب المعيشه، باب اضرار(، ص  - 3
  28، ص 1مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقيهيه، ج  - 4
  134القواعد الفقه بخش مدني، ص  ،محقق داماد، مصطفي - 5
 326، ص  5ل، احمد بن، مسند حنبل، ج بحن - 6
  122ص  2سيوطي، جالل الدين، تنبيه الحوالك، ج  - 7
  719 ص 2نصر اسماعيل بن حماد، صحاح الللغه، ج الوبجوهري فارابي، ا - 8
  75ص  2فيروزآبادي، مجد الدين يعقوب، القاموس المحيط، ج  - 9

1   371ص  3طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، ج  - 0
1  47اي ديدن معاني الغوي ديگر ر.ک: مراغي، مير فتاح، پيشين؛ و نيز نراقيف مالاحمد، پسين ص رراغب اصفهاني، ب - 1
1  ايي از آن تبادر مي كند يعني به مجرد شيدن لفظ معن« ارتكاذ»ـ - 2
1 و علي كل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص في ماله، او عرضه، او نفسه، او في شي من  …» 214، ص 1بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقهيه، ج  - 3

  «شئوونه بعد وجوده او بعد وجود المقتضي القريب له يحيث يراه العرف موجودا
1  مال احمد، پيشين، نيز مراغي، ميرعبدالفتاح، پيشين  ،نراقي 0- 4
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كه گفته ايم ضرر و نيز ضرار از مفاهيم عرفي مي باشند كه لزومي براي مراجعه به كتب لغت نيست و با رجوع به عرف مي توان چنان

  1به معناي آن پي برد. 

در « ال»ه اينكه چازيم، در قاعده الضرر بپرد«ال»ازاين مباحث كه بگذريم، براي تبيين مفاد قاعده ناچاريم به بررسي معني مختلف

، وچون حمل د نداردبه كلي در عالم خارج وجو« ال»ناي حقيقي اش براي نفي جنس بكارمي رود و مفهوم آن اين خواهد بود كه مدخولمع

ي ه را به شكلين قاعدااند تا اش نادرست است چون در عالم خارج مي بينيم كه ضرر وجود دارد، فقها تالش نمودهقاعده برمعناي حقيقي

 ر شارع هر چه نزديكتر باشد، در اين راستا پنج نظريه را مي توان ذكر نمود. معني كنند كه به نظ

 ـ نظريه مرحوم شيخ انصاري )ره( 1

« ال»در معناي حقيقي اش به كار نرفته است. چرا كه نمي توان گفت در جامعه ضرري وجود ندارد، بلكه « ال»ايشان معتقد است كه 

برداشته نشده « ال»باشد، ولي مدخول نفي جنس مي« الي»در جمله، « ال»ايشان قبول دارند كه  در معناي مجازي به كار رفته است، يعني

  2«ال حكم ضرري  في االسالم»يعني « ال ضرر في االسالم»است، بلكه حكمي كه در تقدير بوده مرفوع شده است. پس 

 ـ نظريه مرحوم محقق خراساني )ره( 1

نفي حكم شده است، به لسان نفي موضوع، امري كه نظاير آن در روايات آمده است چون « الضرر»ايشان معتقدند كه در جمله 

يعني كسي كه زياد شك مي كند، شك او شك نيست، به عبارت ديگر، موضوعاتي كه داراي احكامي مي باشند، اگر « الشك لكثير الشك»

است اگر « حكم»و لزوم « موضوع»بيع « بيع الزم است»در جمله: شود براي مثال، عناوين اوليه آن باعث ضرر بشوند، حكم آن برداشته مي

ثمره اختالف نظر بين شيخ و آخوند در آنجا ظاهر مي شود كه موضوع ضرري 3بيع باعث ضرر گردد حكمش كه لزو است برداشته مي شود.

آن كه حكم است « لزوم»ضرري نيست بلكه  كه موضوع باشد،« معامله»نباشد اما حكم ضرري باشد، براي مثال در معامله غبنيه، چون خود 

باشد، طبق ديدگاه آخوند، مورد، مشمول قاعده الضرر نيست، در حاليكه مطابق نظر شيخ قاعده الضرر در مورد بيع ضرري قابل ضرري مي

 4انطباق است.

 )ره (  5ـ نظريه مرحوم فضال توني 2

فهوم حقيقي است با اين تفاوت كه ضرر منظور در آن، ضرر غير متدارک در م» ال»در اين نظريه مانند دو نظريه پيشين، استعمال 

 6است، يعني ضرر غير متدارک در اسالم وجود ندارد.

 ـ نظريه مرحوم شيخ الشريعه اصفهاني )ره( 3

ديدگاه نخست در مقام نهي مي باشد و از اين حيث با سه « ال»نفي جنس نمي باشد، بلكه اين « الي»، «ال»اين بزرگوار معتقد است 

كه  7«فال رفث وال فسوق و ال جدال في الحج»تفاوت دارد، ايشان معتقد است در آيات و روايات، نظير اين مورد زياد وجود دارد، مثل كريمه 

زنيد. اين خواهد بود كه ضرر ن« الضرر»جويي در حج است. بر اين اساس، مفهوم جمله به معناي نهي از بدكاري و آميزش با زنان و ستيزه

در مفهوم نهي، ولو به نحو « ال»در جمله اسميه به معناي نهي هر چند خالف فصاحت است ولي بكار بردن « ال»بديهي است استعمال 

 استعمال مجازي امكان پذير است. 

 ـ نظريه حضرت امام خميني )ره( 4

، ده مي باشنداني هم عقيبكار رفته است و از اين حيث با مرحوم شريعت اصفه« نهي»در معناي مجازي « ال»ايشان بر اين باورند كه 

 زم است حضرتتاه الاما مي گويند اين نهي يك نهي حكومتي است نه نهي الهي، براي روشن شدن ديدگاه حضرت امام )ره(، مقدمه اي كو

 پيامبر اسالم )ص( داراي سه شان و منصب بوده اند:  امام )ره( مي فرمايند

ن ه اعتبارايرا كه بچـ مقام نبوت و رسالت، حكمي كه به اعتبار از ايشان صادر مي شد، جنبه ارشادي داشت مثل امر به نماز، 1

 مقام،ايشان امرونهي مستقل ندارد،بكله امرونهي ايشان ارشاد به اوامر و نواهي الهي است. 

                                                           
 215بجنوردي، سيد محمد حسن، پيشين، ص  - 1
 ببعد.  246، ص 2ببعد، رساله الضررف مكاسب المحشي، ج  172انصاري، مرتضي، فرائد ا الصول، اصول عملهي ص  - 2
 (  381ت، )احياء التراب ص يموسسه آل الب ،ر.كك كفايه االصول - 3
 ببعد  217، ص 1بجوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقيهه، ج  - 4
  151 اين نظريه مربوط به فاضل توني است نه محقق نراقي آنگونه كه آقاي محقق داماد در كتاب قواعد فقه خود اورده اند، ر. ک : قواعد فقه، ص - 5
  194توني، فاضل، الوافيه في الصول اللفقه، ص  - 6
  197آ: سوره بقره  -  7

http://www.joce.ir/


 ۲۸ -50، ص 1397، زمستان  10قوق و علوم جزا ، شماره فقه، ح

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

حكومت و زمامداري، امر و نهي پيامبر )ص( در اين مقام، ارشاد به حكم الهي نبود، بلكه مستقيما استناد به حضرتش ـ مقام 2

اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و »داشت، مانند امر به جهاد و تشكيل قواي نامي، اين احكام، مولوي بوده كه اطالعات از آن به حكم آيه شيفه 

 بود.  واجب 1«اولي االمر منكم

انيزواجب از آنه ـ مقام قضاء و فصل خصومت، حكمي كه به اين اعتبار، از آن حضرت صادر مي شد، حكمي بود قضايي كه اطاعت3

ت رسول رات حضراحكام و دستو بودامانه به اين عنوان كه ايشان سلطان وحاكم است.بلكه به اين عنوان كه قاضي است، بنابراين،

 دسته احكام تبليغي، حكومتي و قضايي تقسيم نمود.  3توان به منصب،مي 3 اين اكرم)ص(رابه اعتبار

درجريان قضيه سمره بن جندب رسول اكرم)ص(ازجايگاه حاكم اسالمي بعنوان يك ضابطه حكومتي مردم تحت امر خودرا از ايراد 

يكي از فقها معتقد است كه ضرر در 2است. ضرر و خسارت به يكديگر منع فرموده است كه البته اطاعت اين فرمان براي مسلمانان واجب 

اسالم مشروعيت ندارد و اين عدم مشروعيت هم شامل تكليفي مبتني بر نفي ضرر وبر مردم وضع گرديده و هم شامل مرحله اجراي قانون، 

ثانياً چنانچه شمول قوانين و  نتيجه نظر فوق اين است كه اوال احكام الهي اعم از وضعي و تكليفي مبتني بر نفي ضرر بر مردم وضع گرديده و

  3مقرارت اجتماعي در موارد خاص موجب زيان بعضي بر بعضي ديگر گردد آن قوانين مرتفع است. 

 

 تطبيق قاعده بر موضوع -ب

)يا عوض و نيز چون متوجه اماوالً: آيا مستثنيات دين مي تواند مبتني بر قاعده الضرر باشد يا به عبارت ديگر آيا بطور كامل ضرري 

ت راي مستثنيابنايي بباشد تا بتواند ممبيع( را در قابل آنچه مي پردازد دريافت داشته است. پس عمالً ضرري متوجه شخص مديون نمي

 دين قرار گيرد. 

م ضرر باشد هت دين ثانياً: اگر پرداخت دين از محل فروش مستثنيات دين ضرر تلقي شود بايد پرداخت دين از محل غير مستثنيا

 ست. رر متعارض اده الضزيرا كه مالک ضرر در اين مورد نقص در اموال است كه در هر دو صورت وجود دارد و لذا پرداخت هر ديني با قاع

اند و در تعارض بين اين دو قاعده به اين نتيجه رسيده اند كه تعارض قاعده الضرر را با قاعده تسليط دانستهثالثاً: فقها مهمترين 

الضرر حاكم بر قاعده تسليط است يعني اگر تسلط و سيطره مالك بر مالي موجب ضررديگري شودتسلط وسيطره مالك محدوده ميشود 

  4ت.البته نظرات مختلفي از سوي فقهاي مطرح شده اس

سلط اين ت ولي قدر جامع و مشترک همه اين نظريات اين است كه در مواردي كه تسلط بر ملك موجب ضرر ديگري مي شود و

كسي نمي تواند »ويد گق. م در اين مورد به تبعيت از نظر مشهور فقها چنين مي  132نامتعارف هم هست اصل با قاعده الضرر است ماده 

 د باشد. از خو تلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرردر ملك خود تصرفي كند كه مس

 با توجه به مقدمات فوق مي توان نتيجه گرفت: 

داين( به ديگري ) دم ضررعاگر الضرر مبناي مستثنيات دين قرار گيرد بايد تمام اموال مديون فروخته شود زيرا كه الضرر داللت بر 

ود شيجه اين مي ضرر نتو قاعده تسليط هم سلطه مالك را بر اموالش تاييد مي كند كه با تعارض آن دو قاعده و حاكم شدن قاعده الدارد 

ن باشد و فروش مصو توقيف كه اموال مديون فروخته شود تا ضرر به ديگري نرسد. پس اگر مبنا الضرر باشد نبايد موردي از اموال مديون از

 نه عكس آن. 

ده الضرر نمي تواند مبناي صحيحي براي اين باشد زيرا كه در اينجا به نظر اكثر فقها مشهور اماميه از منظور ضرر، ضرر شخصي قاع

بناء علي ما استظهرنا منه هو الضرر الشخصي ال النوعي النه معني الحكومته علي ما بيناه رفع الحكم في كل مورد نشا منه » 5است نه نوعي.

صورت كه ضرر شخصي مدنظر باشد نمي توان بصورت نوعي براي رفع ضرر حكم نمود، حكم در مورد مستثنيات دين بدين در اين « الضرر

صورت است بدون توجه به اينكه اياضرري واردشده است يا نه؟ نسبت به تمام مديونين يك حكم ارايه داده است كه با اين قاعده هماهنگي 

 ندارد. 

يق مستثنيات دين با اين قاعده در تعريف ضرر به عدم النفع،نقص درحق وخالف منع گفته كه هيچيك رابعاً: دليل ديگر عدم تطب

ازاين تعاريف بامبحث ماسازگاري نداردزيرادراينجا بحث ازپرداخت دين واجب است كه براساس قاعده )وجوب دين المقضي(پرداخت آن 

كه يا مديون به علت قرض مديون گشته است كه دراينصورت عوض آنچه واجب است وباپرداخت آن هم ضرري متوجه مديون نميشودزيرا

                                                           
  59سوره نساء آيه  - 1
  119به بعد نقل از مستثنيات دين، ميرداداشي، سيد مهدي ص  50، ص 1موسوي الخميني، سيد روح اهلل، ارسائل، ج  - 2
 135، ص 1قواعد فقه، بخش مدني، ج  ،محقق داماد، سيد مصطفي  - 3
  306ص  1بجنوردي، ميراز حسن، القواعد الفقهيه، ج  يوسمو - 4
  199، ص 1همان، ج  - 5
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راكه پرداخت ميكندقبالدريافت داشته است يا اينكه مبناي دين وجودقراردادهاي معوض مثل بيع بوده دراين صورت هم بادريافت ثمن 

 عوض راتصاحب نموده است. 

آيا شخص اجازه دارد با رفع ضرر از خود به ديگري ضرر وارد آورد؟  1خامساً: يكي از فقها در كتاب خود پرسشي را مطرح كرده است.

مثال اگر ديوار خانه اي خوف خرابيش مي رود روا نيست كه مالك آن را بوسيله چوب بست و غيره به طرف خانه همسايه متمايل كند به 

ن فيه هم مديون نمي تواند براي رفع ضرر خود به داين نحوي كه براي همسايه ايجاد خطر كند. از همين فتوا استفاده مي شود كه در ما نح

با عدم پرداخت دين به او ضرر بزند و حال آنكه در مستثنيات دين حكم به اين صورت داده شده است كه برخي از اموال مديون را از توقيف 

 استثناء كرده اند كه با اين ضابطه قاعده الضرر هماهنگي ندارد. 

ود ندارد يني مقضي وجدوجوب  م خميني )ره( از قاعده الضرر را بپذيريم اصالً تعارض بين قاعده الضرر و قاعدهسادساً: اگر تفسير اما

ناي حكم مي تواند مبضرر نالزيرا كه ايشان معتقدند كه الضرر فقها با قاعده تسليط در تعارض است و لذا در نظر ايشان به هيچ وجه قاعده 

 مستثنيات دين قرار گيرد. 

 

 قاعده عسر و حرج   -1-2

بدين تعبير كه معتقدند چون با فروش مستثنيات دين  2برخي از فقها مبناي حكم مستثنيات دين را عسر و حرج دانسته اند

منقصت و ضيقي براي مديون و خانواده او فراهم مي آيد و لذا به خاطر جلوگيري از عسر و حرج در زندگي مديون شارع اموالي را به عنوان 

نيات دين شمرده است. يكي از فقها در كتاب خود چنين بيان داشته: مديون تا جاييكه امكان پرداخت دين داين را دارد و اين سعي، او مستث

را در عسر و حرج قرار نمي دهد سعي در پرداخت دين خود بنمايد. از اين جمله مي توان استنباط كرد كه به نظر اين فقيه مبناي 

ان مداركه العسروالحرج »همچنين يكي ديگر از فقها كه مبناي عسر و حرج را پذيرفته است مي فرمايد 3حرج است. مستثنيات دين عسر  و

واين نظردرميان فقهاازقوت بيشتري برخورداراست كه عسروحرج مديون مبناي حكم مستثنيات دين قرار گرفته است. در اين مبحث با ....«

ات دين بر قاعده به اين پرسش كه آيا مبناي مستثنيات دين قاعده عسر و حرج بوده است پاسخ بررسي قاعده عسرو حرج و تطبيق مستثني

 خواهيم گفت.

 

 مدرک و مفاد قاعده  -الف

حرج در لغت به معناي ضيق، تنگي، گناه و حرام است  و گفته اند حرج در اصل به معني اجتماعي و انبوهي شئي است به گونه اي 

ما يريد اهلل » "در قران نيز حرج به معناي ضيق، تنگي و سختي آمده است مثل:  4و تنگي ميان آن اشيا شود. كه موجب حصول قصور ضيق

مدارک و مستندات اين قاعده را آيات و روايات تشكيل داده اند كه بخاطر ايجاز از ذكر آنها  5«ليجعل عليكم من حجر و لكن يريد يطهركم

عسر اعم از حرج و ضيق است زيرا »بين عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق مي داند و مي فرمايد:  پرهيز مي كنيم . يكي از فقها رابطه

 6هر عسري ضيق است ولي عكس آن هر ضيقي عسر باشد صادق نيست.

ضيق يكي ديگر از فقها رابطه مصاديق عسر و حرج را تساوي مي داند نه عموم و خصوص مطلق. زيرا هر عملي كه انسان را به تنگا و 

اندازد دشوار و سخت هم هست زيرا كه ضابطه تعيين مصداق عسر و حرج عرف است كه عرف هم هر كاري  را كه موجب مضيقه و تنگنا 

گرچه گفته اند رابطه ي عسر و حرج از نظر منطقي عموم و »حقوقداني نظر خود را اينگونه بيان كرده  7باشد حرج و دشوار تلقي مي نمايد.

و عسر اعم و مطلق از حرج است و هر عسري حرج است اما هر حرجي عسر نيست ولي اين دو مترادف و يكسان خصوص مطلق است 

با دقت در آيات و روايات مربوط به عسر و حرج مشخص مي شود كه اين  9عده اي عسر و حرج را امري شخصي و نه نوعي مي دانند 8«اند...

د يك شخص در حالتهاي مختلف ممكن است يكسان نباشد. به گفته يكي از نويسندگان امور در مورد اشخاص متفاوت است و حتي در مور

                                                           
  248، ص 2رساله الضررف آخر كتاب مكاسب، ج  ،انصاري، شيخ مرتضي - 1
  248ص  2انصاري، شيخ مرتضي، رساله الضرر، آخر كتاب مكاسب، ج  - 2
  277وي بجنوردي، سيد محمد، القواعد الفقهيه،  ص سمو - 3
 م حسن بن محمد، المفردات، في غريب القران سقالابوا ،راغب - 4
 6س: مائده  آ:  - 5
  61مال احمد، عوايد السالم، ص  ،نراقي - 6
  92ص  2محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، ج  - 7
  219، ص 77نگ عبارات و اشارت حقوقي، افرينه رهتاجميري، امير تيمور، ف - 8
كفايه، نايني در منبع الطالب، ميرفتاح در عناوين، نراقي در قوائد )به نقل از عيسي، مقاله قاعده الحرج در اجاره، مجله  شيخ انصاري، مكاسب و رسائل، اخوند در  - 9

 95ص  10حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 
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نكته دوم مبناي تشخيص حرج عرف  1( …زمان، مكان ، جنسيت و وضعيت شخص از آن موثر است و به اختالف موارد فرق مي كند …)

گاهي كاري مقدور ولي داراي مشقت زياد و دشواري است و اينگونه كارهادرقلمرو قاعده الحرج قرارميگيردبديهي است »است. گفته شده: 

زياد و عرفا هر كاري مشقت و دشواري دارد ولي نمي توان هر مشقت و دشواري رامشمول اين قاعده دانست. بلكه بايد مشقت و دشواري 

 2«قابل تحمل نباشد تا مشمول اين قاعده قرار گيرد.

 

 تطبق موضوع با قاعده  -ب

غرض از بحث قاعده نفي عسر و حرج اين مسئله است كه آيا قاعده نفي عسر و حرج مي تواند مبناي حكم مستثنيات دين قرار 

ه و آشنايي مختصر با آن بود تا بتوانيم با احاطه بيشتري به بررسي گيرد يا نه؟ كه براي پاسخ پرسش مزبور نياز به مطالعه اجمالي قاعد

اين عقيده با ظاهر قواعد مطابقت دارد مخصوصا با  3موضوع بپردازيم. به نظر اكثر فقهاي اماميه مبناي مستثنيات دين عسر و حرج است

ندانسته و با توجه به اوضاع و احوال و شرايط متغير مي  توجه به نظر برخي از فقها در مورد مستثنيات دين كه اوالً مصاديق آن را حصري

ثانياً حكم مستثنيات دين را از قاعد امري ندانسته بلكه آن را حق داشتند كه قابل اثبات از ناحيه ذيحق است يعني مديون خود  4پندارند.

م و فتاوي با مفاد قاعده عسر و حرج مطابقت داشته و حق فروش آن اموال را دارد و مي تواند با فروش آن دين خود را ادا نمايد، اين احكا

 5«و ان كان ذو عسره فنظره الي ميسره ترجمه: و اگر بدهكار، تنگدست بود پس مهلتي بايد تا گشايشي يابد» مضافا بر اينكه به آيه شريفه 

د اين قاعده اشكاالت متعددي به ذهن مي رسد هم استناد شده است و مبناي قراني مستثنيات دين را اين آيه دانسته اند. معذالك در مور

كه اين نظر را مخدوش مي سازد كه قاعده عسر و حرج مبناي حكم در مورد مستثنيات دين است حكم است نه حق. لذا قابل اسقاط نيست. 

تيقن اكتفا شود و تعميم آن به ثالثاً در مورد احصايي يا حصري بودن آن هم با توجه به اينكه از موارد استثنايي است لذا بايد به قدر م

مصاديق ديگر صحيح نمي باشد. پس موارد آن احصايي است نه تمثيلي و اگر چنين باشد با قاعده عسر و حرج سازگاري نخواهد داشت 

و  زيرادرقاعده عسروحرج منظورازحرج،حرج شخصي است نه نوعي كه باتوجه به شخصي بودن آن نميتوان يك حكم كلي براي تمام افراد

ن اين تمام ازمنه داد، بلكه با توجه به اوضاع و احوال بايد تغيير كند و ازفردي به فرد ديگر هم متغير باشد كما اينكه در بعضي از مصاديق آ

مورد توجه بوده است همچنين در باب نفقات « مديون بودن»مسئله مورد توجه واقع شده است مثال در مسكن، خادم و راكب اليق به حال 

توجه به وضع خانوادگي و پايگاه اجتماعي مديون و خانواده او ملحوظ شده است. كه بدرستي شخصي بودن مستثنيات دين با حصري هم 

 بودن آن سازگاري ندارد مگر اينكه دست از حصري بودن مستثنيات دين بر داريم كه اين هم با استثنايي بودن مصاديق آن سازگاري ندارد. 

م مشهور ت و كالدر قوانين موضوعه هم مساله مستثنيات دين به صورت حصري آمده است همچنين در رواياگذشته از مساله فوق 

 فقها مساله مستثنيات دين بطور حصري پيش بيني شده است. 

ثالثاً: يكي ازمهمترين مسايلي كه درقاعده عسروحرج بحث ميشودتعارض بين دوحرج است كه درمانحن فيه محل ابتالست. توضيح 

ينكه در مواردي اعمال قاعده نفي عسرو حرج موجب حجر يا ضرر براي طرف ديگرميشوداگر تعارض حرج با ضرر ديگري باشد چون ضرر ا

ولي اگر حرج شخصي با حرج ديگري در تعارض باشد در اينصورت بين موردي  6اخف ازحرج است لذاترجيح بااعمال قاعده نفي حرج است.

است و موردي كه احكام حرجي معارض به دو شخص مستقل مربوط مي شود تفاوت قائل شده اند در  كه شخص واحد هر دو حكم حرجي

اولي تمام فقها معتقدند كه شخص بايد به ترجيح و اعمال قاعده ناظر بر ضرر بيشتر ضرر كمتر را انتخاب كند ولي در مورد دوم ـ كه مورد 

ه بايد مثل مورد نخست جانب ضرر كمتر را گرفت زيرا همه بندگان خدايندودرنگاه بحث ما هست ـ اختالف نظر دارد برخي عقيده دارند ك

 شرع يكسان هستندوهمانندموردي است كه دوحرج واردبر شخص واحد مي باشند. 

نظر برخي ديگر از فقها اين است كه جعل قاعده نفي عسر و حرج از روي امتنان است و مقتضاي امتنان، رفع حكمي است كه 

ضرر است مشروط بر آنكه موجب ايراد ضرر بر ديگري نباشد و نتيجه گرفته اند كه در مانحن فيه نيز به اين علت كه اجراي قاعده مستلزم 

نفي حرج نسبت به هر كدام از دو طرف با امتنان مغايرت دارد قاعده نسبت به هيچكدام اجرا نمي شود و تساقط مي كند و هر يك از مالكان 

در بحث ما هم هر جا كه استثناء كردن اموال مديون و عدم پرداخت دين داين، موجب حرج  7ت به مال باقي مي ماند.بر سلطنت خود نسب

                                                           
  220ر تيمور، منبع پيشين، ص يتاجميري، ام - 1
 216محمدي، ابوالحسن، القواعد الفقه، ص  - 2
  335ص  2، جواهر الكالم، ج نجفي، محمد حسن - 3
  9مقداد، فاضل، نضد القواعد الفقهيه، ص  335، ص 7موسوي بجنوردي، ميراز حسن، قواعد الفقهيه، ج  - 4
  280س : بقره آ :  - 5
  539 – 538، ص 2انصاري، مرتضي، رسايل، ج  - 6
 335ص  1موسوي بجنوردي، ميراز حسن، القواعد الفقهيه، ج  - 7
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براي طلكبار گردد تكليف چيست؟ در مورد مستثنيات دين با توجه به اينكه اين نكته كمتر مورد توجه قرار گرفته است ولي از ظاهر فتاواي 

از اموال مديون كه از مستثيات دين هستند به فروش نخواهد رفت حتي اگر عدم فروش آنها موجب حرج فقها بدست مي آيد كه آن دسته 

طلبكار گردد يعني مديون برحرج و عسر داين ترجيح داده شده است حال آنكه در قاعده عسر و حرج چنين مطلبي نداريم چنين عملي 

و حرج اين عمل را استوار گردانيد. در پاسخ به اشكال فوق مي توان گفت از انجا  ترجيح بالمرجح است و لذا نمي تواند بر مبناي قاعده عسر

كه عسر حرج مديون و داين در تعارض بودند لذا قاعده عسر و حرج تساقط كرده و ترجيح مديون به خاطر وجود عموماتي از قبيل اصاله 

كه اصول عمليه در ايجا قابل استناد نيست زيرا به خاطر وجود دليل البرائه و اصل عدم بوده است كه در پاسخ به اين شهبه هم بايد گفت 

خاص مبني بر بدهكار بودن مديون و همچنين لزوم و وجوب ايفاي دين از اموال او نوبت به اصل نمي رسد )االصل دليل حيث الدليل( و اگر 

ثنيا برخي از اموال مديون از توقيف وجود ندارد لذا بايد تعارض و تساقط بين دو قاعده نفي عسر و حرج هم باشد چون ديگر مبنايي بر است

كل اموال مديون تا ميزان بدهي او به طلبكار فروخته شود و از محل فروش آن اموال دين مديون ادا گردد. پس قاعده عسر و حرج نمي تواند 

و ان كان ذو عسره »ه گفته شد بعضي از فقها به آيه مبناي مستثنيات دين قرار گيرد بلكه بايد مبناي ديگر جستجو كرد. رابعا همانگونه ك

هم در اثبات حكم مستثنيات دين استناد كرد ولي اين آيه به نظر ما نمي تواند مبناي مستثنيات دين باشد )زيرا كه  1«فنظره الي ميسره

اين آيه بصورت كلي بيان مي فرمايد كه اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد به او مهلت دهيدتاتوانگرگرددو اگر در هنگام تنگدستي به 

 هتر است اگر منافع اين كار را بدانيد( رسم صدقه ببخشيد براي شما ب

در اين آيه تصريح به اينكه منظور از ذوعسره چه كسي است آيا كسي است كه اصال اموالي ندارد و اموالي بجز مسثنيات دين ندارد 

سرين نكاتي را از نشده است و همچنين اينكه مالک و معيار براي تشخيص ذوعسره چيست داده نشده است و بطور كلي بيان شده است. مف

اين استداللهاي مخالفين  2اين آيه استنباط كرده اند ولي هيچيك به اين مسئله كه مبناي مستثنيات دين اين آيه است اشاره اي نكرده اند

اشته شد اما به نظر ديگر با توجه به آيات و روايات مي بينيم كه در اسالم حكم حرجي برد 3بود كه در تحقيقات فردي، استناد شده بود

است. وجوب اوليه در برخي از احكام عبادي چون نماز، روزه، حج، جهاد و نيز حكم اوليه در برخي از معامالت و عقود مثل وفاي به عهد، و 

-ق. م ايران( آمده ولي متعقابا در مواردي خاص كه با معذوريت و مشقت و دشواري همراه مي 1133اينكه طالق به دست مرد است )ماده 

با عامل ثانويه )عسر و حرج( اين تكليف برطرف مي شود. به جهت مرض يا سفر يا نيافتن آب براي وضو، تيمم جاري مي شود و به  شود،

جهت عسر و حرج مديون يا بدهكار برخي مايحتاج ضروري او از توقيف و اجرا معاف مي شود. همانطور كه در صورت بروز عسر و حرج، زن 

ضاي طالق كند اگر چه طالق به دست مرد است. در اين باره مواردي در قوانين موضوعه ايران به چشم مي خورد كه مي تواند از دادگاه تقا

اشاره كرد كه مقرر  1370قانون مدني ايران اصالحي  1130همين عسر و حرج مبناي وضع قانون شده است و از اين موارد مي توان ماده 

عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طالق كند، چنانچه عسر  در صورتي كه دوام زوجيت موجب:» داشته 

و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه ميتواندزوج رااجباربه طالق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع 

 «طالق داده مي شود

لي وخذ بالساق( ايد من الطالق ب به اقتضاي ادله اوليه كه طالق منحصراً در دست زوج است. ) در اينجا مشاهده مي شود كه اگر چه

انوي ثعامل  اين اختيار زوج مطلق و هميشگي نيست و قانونگذار در جهت تعديل روابط انساني قاعده ي الحرج را به عنوان يك

ي، ن مبناي فقهو همي د در ادامه زوجيت اوست، در قانون وارد ساختهبمنظورجلوگيري از عسر و حرج زوجه كه همانا مشقت و دشواري زيا

جاره و خليه مورد اتلف به پوشش قانوني به خود گرفته است. مورد ديگر تخليه اماكن اجاره اي است. با انقضاي قرارداد اجاره، مستاجر مك

د ر مهلتي بدهمستاج مستاجر شود، دادگاه مي تواند به تحويل آن به مالك است. اما اگر صدور حكم به تخليه مستلزم عسر و حرج براي

ي آموزشي و پرورشي و تبصره هاي آن و نيز قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحد ها 1362قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  9)ماده 

د رقانون مدني مقر 277ارد. ماده كه در آن صراحتا به عسر و حرج استناد شده است( همين اختيار را دادگاه در مورد دين د 72مصوب 

اي دلهيون مهلت عاضعيت مدمتعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به و»اشته: 

 مقرر داشته:  77قانن نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  2قرار اقساط بدهد. همچنين ماده 

ن را آسترش باشد، ز او در ددادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي ا …م به پرداخت مالي به ديگري شود، هر كس محكو»  

باشد  ر ذمه مديونده و دضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد... تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بو

 « را منظور خواهد داشت.« ات دينمستثني»دادگاه در حكم خود 

                                                           
 همان  - 1
  179مدير شانه چي، كاظم، آيات االحكام ص  - 2
 65-64موالبيگي، غالمرضا، مستثنيات دين از نظر فققهي و حقوقي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق/، ص  - 3
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قانون فوق الذكرنيزاعسار محكوم عليه را مطرح نموده است، بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه قاعده نفي عسروحرج  3درماده 

سياري ازقوانين تنهامروبط به احكام عبادي نيست و در بسياري از موارد و ابواب و فروعات فهقي نيز حاكم است و آنطور كه اشاره شد، در ب

نيز رسوخ كرده و حتي خود سبب وضع قانون بوده است و در عقود و معامالت و حتي انفاق و طالق نيز جاري است و برخي از فقها هم تمام 

يفاي و يكي از آثار مهم قاعده نفي عسر و حرج در معامالت، معافيت معسر از ا 1رخصتها و تخفيفات شرعي را ناشي از اين قاعده مي دانند

 2سوره بقره )كه قبال بيان شد( و اجماع است.  280دين تا زمان رفع اعسار او است و مستند اين حكم آيه 

 

 مبانی حقوقی -2
در مبحث اول مباني قرآني و شرعي مستثنيات دين بيان شد و منشاء آن به عنوان يك حق در منابع حقوق اسالمي )كتاب، سنت، 

قسمت مي خواهيم منابع حقوقي را بررسي كنيم. منابع حقوقي داخلي ايران را قانون )به معناي عام كلمه  عقل واجماع( بررسي شد. در اين

مبنا و مرجع حق نيز گاه قانون است  3كه شامل مصوبات، ايين نامه ها و بخش نامه ها( و عرف و عادت و رويه قضايي تشكيل مي دهد.

خشد يا تكاليفي را به برخي از اشخاص در مقابل ديگران بار مي كند كه به اين ترتيب بطوريكه مستقيما حقي رابراي اشخاص رسميت مي ب

مطرح مي شود و گاه اراده اشخاص در غالب عقود، ايقاعات يا شرايط قراردادي خود منشا حق « الزام قانوني به اجراي حق»يا « حق قانوني»

 مباني مي پردازيم. واقع مي شود. به اين نهاد در اين قسمت به شرح تفسير اين 

 

 حکم قانون -2-1

به عنوان يك اصل نيست، بلكه « مستثنيات دين»در فصل اول كه مفهوم و ماهيت حقوقي مستثنيات دين بيان شد اشاره شد كه 

منظور اصل لزوم تاديه ديون بطور كامل است ليكن در مواردي برخي از ضروريات زندگي شخصي و خانوادگي مديون از توقيف و فروش به 

پرداخت بدهي، معاف و مستثني شده است. اين نوع معافيت و شرايط و مصاديق آن را قوانين مختلفي در حقوق موضوعه و مدون ايران 

( و عالوه برنص 34الي  29تعيين كرده اند كه در بيان تاريخچه و تحوالت قانونگذاري ايران به عنوان قانوني پرداخته شده است )نك: ص 

، در برخي قوانين ديگر نيز اشاره وار از مستثنيات دين صحبت به ميان آمده است كه از آن جمله است: قانون نحوه اجراي قانون مذكور

مصوب  5قانون مجازات اسالمي 696مصوب دهم آبان هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي و ماده  4محكوميت هاي مالي

 است.  2/3/75

پاره اي  را به لحاظ اموال قاعده اصاله اللزوم يا اصل لزوم وفاي بعهد و اداي دين تخصيص مي زند و برخي از جايي كه حكم قانون به

ظم ناجتماعي و  مصلحت ومالحظات اجتماعي معاف مي كند قطعا اين قبيل مقرارت و مالحظات استثنايي قانوني را قانونگذار بر اثر حكمت 

نشا ون محور و مي، قانمقتضيات حكومتي روز تدوين و تعيين مي كند. در زندگي جمعي و جامعه مدن عمومي و اقتضاي عدالت و انصاف و يا

در  وق شهرونداناز حق تنظيم و تعديل روابط انسانها و اعضاي اين جامعه است و همين مصالح جمعي و تامين رفاه و آسايش جمعي كه يكي

ست. بستانكار ا امي حقارض پيدا كند. ابتدا اصل الزوم وفاي بعهد و تاديه دين حمقابل حكومت است، گاه ممكن است كه  با حق فردي تع

نا بر گار نيست. بعي سازليكن گاه ابتدا رعايت اين اصل براي اجراي حق فرد عوارض اجتماعي سوئي پيدا مي كند كه با منافع و مصالح جم

دين بعديل كند و د را تضع قوانين را دارد كه اين روابط خصوصي افرااين مصلحت اجتماعي و نظم عمومي و منافع مردم و دولت، اقتضاي و

قوق طرفين، حض بين ترتيب فلسفه حكم قانون براي تعيين مستثنيات و معافيتهاي اموال خاص مطرح و توجيه مي شود بنابراين در تعار

 است كه چند استوار عامل دارد و بر يكسري اصولقانون حق مهمتر و منفعت برتر را حمايت مي كند و اين حمايت قانوني ريشه در چند 

 نمونه از آن در اينجا بيان مي شود. 
 

 

 

 

 

                                                           
 114، ص 1عاملي )شهيد اول(، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد ،  ج - 1
  45منبع پيشين، ص  - 2
 5516رودي، محمد جعفر، ترمينولوژيف شماره جعفري لنگ - 3
 « ده و در ذمه مديون باشد، دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت..وچنانچه موضوع اين ماده صرفا دين ب»اين قانون آمده است:  2در تبصره ماده  - 4
رداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم پكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا ه موارد كه محكوم عليه عالوه بر محيدر كل»متن ماده چنين است:  - 5

  «مود.باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا خواهد ن همحكوم شد
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 حق حيات  -2-2

حق در يك معنا، يك رابطه دو جانبه ميان دو شخص است كه براي يكي استحقاق و براي ديگري تكليف مي آورد، اين نوع حق را 

 ، گويند. 1ادعا

نسبت به چيزي از مصونيت برخوردار باشد، بدين معناست كه « الف»به اين معني كه اگر  2است« حق مصونيت»اما نوع ديگر حق، 

به همين علت  3با آن چيز را دگرگون سازند.« الف»ناتوان از اين هستند )قدرت و صالحيت ندارند( كه رابطه « ب»طرفهاي متقابل، مانند 

ز حقوق بنيادين منع شده اند. حق حيات از جمله اين حقوق بنيادين است. حق در قوانين اساسي، قانونگذاران از محروم ساختن شهروندان ا

درمقابل ايجاد 4حيات بنيادي ترين حق انساني است اكثر حقوق پيش بيني شده دراسنادبين المللي حقوق بشر متوقف برحق حيات است.

د،براي ادامه حيات نيازمندابزارووسايل هستند،افراد داراي محدوديت وتوقيف اموال محكوم عليه،اين مساله ظاهرميشودكه افرادحق حيات دارن

ك خانواده اندومسئول تامين هزينه آنها ميباشند،آيا تعقيب عمليات اجرايي به هر شكل و به هر وسيله و با تمام قدرت بايد دنبال شود يا ي

براي پاسخ به اين سوال فوق بايد به موازنه و  5ر باشد.حداقل از اموال از توقيف مستثني گردد تا ادامه زندگي مديون و محكوم عليه مقدو

و اصل يا قاعده حقوقي پرداخت؛ اول، اصل لزوم وفاي دين، كه با ناديده گرفتن اين اصل و امتناع از پرداخت دين، داين و محكوم له در عسر 

اين حق بنيادين،مديون وخانواده اش درعسروحرج حرج قرار گيرد.دوم، اصل حفظ حيات مديون يا محكوم عليه، كه در صورت ناديده گرفتن 

 قرار ميگيرند. 

و  6نظريات گوناگوني ابرازگرديده است. موقعيت عسردرمقابل هم قرارگرفته اند.درفقه براي حل تعارض ظاهري دوعسر، بنابراين دو

دهد، اينگونه استفاده كرد كه چون حفظ  در مساله مفروض،بنظرمي رسد با تمسك به نظريه اي كه ضرر كمتر را بر ضرر بيشتر ترجيح مي

نفس و جان بر حفظ مال ارجح است و اگر وضعيت مديون طوري باشد كه با اجراي حكم، نفس و جانش در خطر افتاد و وضعيت داين در 

 مي شود. اين حد نباشد، پس بطور موقت و تا زماني كه مديون قادر به اجراي حكم از طريق ديگر نمي باشد، اجراي حكم متوقف 

بنابراين يكي از مباني رعايت مقررات مستثنيات دين، پاسداري از حق حيات به عنوان بنيادي ترين حقوق انساني است، چرا كه 

مستثني نمودن آذوقه، ابزار آالت امرار معاش و ميزان مشخصي از درامد و حقوق، در واقع در جهت حمايت از ادامه حق حيات مديون و 

اشد. در اينجا قابل ذكر است كه چنانچه دو موقعيت عسر يكسان داين و مديون در مقابل يكديگر قرار گيرند و نسبت به هر خانواده اش مي ب

دو آنان نفس و جان در خطر باشد عسر كدام به ديگري مرجح است؟ در پاسخ به اين سوال مهم از يكطرف مقررات موضوعه و رعايت 

دانند لذا تكليف مراجع قانوني توجه الزم به عسر مديون ق حيات مديون در خطر باشد را الزم ميمقررات مستثنيات دين در صورتي كه ح

قابل  7باشند.است نه داين، از طرف ديگر نظريات فقهي با وجود تعرض بين عسرت دو طرف در موارد مشابه، به عدم جريان قاعده معتقد مي

آيين دادرسي مدني محاكم ملزم به مراجعه به منابع فقهي  3قانون اساسي وماده  167ذكراست باوجودسكوت قانونگذار،باتوجه به اصل 

 وفتاواي معتبر بوده و اصول وقواعدحقوقي نيزالزم الرعايه است. 

 

 کرامت و شرافت انسانی  -2-3

استناد مي كرديم بحث قبل از اينكه بحث اين گفتار را شروع كنيم قابل به ذكر است همانطور كه در گذشته به آيات وروايات 

باشند منتهي چون حقوق دانان بيشتر به آن استناد كرده اند ما نيز در اين گفتار آورده ايم. روح خدا كرامت و شرافت از مباني فقهي هم مي

ي االرض اني جاعل ف …»و انسان در زمين جانشين و خليفه خداوند است.  8«و نفخت فيه من روحي..» ... در انسان دميده شده است 

و به همين دليل مقام انسان واال است و از كرامت و فضيلت برخوردار به گونه اي كه خداوند انسان را اشرف مخلوقات معرفي  9« …خليفه 

كبر، كرده و بر تمام مالئكه تكليف كرد كه به انسان سجده كنند و همه آنها اين فرمان خداوند را اجرا كردند به غير از شيطان كه به واسطه ت

ولقد كرمنا بني آدم و »و باز در قران فرمود  10از اين فرمان الهي سرپيچي كرد و يه همين جهت رانده و ملعون درگاه خداوند قرار گرفت.

                                                           
  3-32ين، ص توليت، سيد عباس، منبع پيش - 1
 150، ص 21والدرون، جرمي، فلسفه حق، ترجمه و پيشگفتار، راسخ، محمد، ش  - 2
 96منبع پيشين ص  - 3
  150ص  31-32سيد فاطمي، سيد محمد، حق حيات، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ش  - 4
  166جراي احكام مدني، ص مدني، سيد جالل الدين، ايين دادرسي مدني، ج سوم، ا - 5
 87، ص 2قواعد فقه، بخش مدني  ،محقق داماد، سيد مصطفي - 6
  146 – 145موسوي بجنوردي، سيد محمد، القواعد الفقهيه، ص  - 7
  29س: حجر، ا :  - 8
  30س: بقره آ:  - 9
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را  پاكيزه آنها و ومافرزندان آدم رابسيارگرامي داشيتم وآنهارابر مركب بروبحر سوار كرديم وازهرغذاي لذيذ«ممن خلقنا تفضيال…حملناهم 

 1وزي داديم و به بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت بزرگ بخشيديم.ر

اصل دوم قانون اساسي ايران در بند شش اين كرامت و ارزش واالي انسان را يكي از پايه هاي نظام جمهوري اسالمي معرفي كرده 

و  2«تادي و بنيادي نظام جمهوري آورده شدهكرامت و ارزش واالي انسان در رديف اصل اعق …» است كه به گفته يكي از نويسندگان 

انسان داراي كرامت بالذات است.زيراخداوندبني آدم راازابتداي »ديگري درباره كرامت انسان با اقتباس از تعبير قرآني،چنين گفته است: 

بر بسياري از موجودات برتري داده  گذاشتن خشكي، دريا و روزي پاكيزه بدين وسيله آنان را اختيار در خلقت موردتكريم قرارداده است وبا

است. تكريم انسان علي رغم خلقت جسماني خاكي اش به خاطر برخورداري از روح خدايي تاحدي است كه مسجود مالئك شده است. 

شرارت گوهرپاک كرامت، امانتي است كه حفظ آن موكول به اعمال ورفتار انسان مي باشد و احترام به آن تازماني كه مرتكب تبهكاري و

 3«نشده است، محفوظ خواهد بود

سزاوارترين مردم به كرم كسي است كه كريمان بدوشناخته شوند، جوانمردي او از همه بيشتر باشد چنانكه در »امام علي)ع(فرمود:

با آنان و مردم را براي دل خود پوشش گردان و دوستي كردن »ودر عهدنامه خود خطاب به مالك اشترفرمود:  4«كرم به وي مثل زنند.

 5«دسته اند: دسته اي برادر ديني تو هستند و دسته اي در آفرينش باتو همانند 2مهرباني كردن با همگان، چه مردم

يل ته است و دلظر داشنقانونگذاران شئون افراد و شرافت و كرامت آنان را در وضع قوانيني كه مربوط به مستثنيات دين است، مد 

( از ماده (، )ب( و )هاي )الفقوانين به عنوان اموال مشمول مستثنيات دين آمده ، واضح مي شود، مثالً در بندهآن از مطالعه مواردي كه در 

محكوم عليه و افراد  اين قانون به طور مكرر از شان و شئون 525و هچنين در ماده  1379قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب  524

خواسته از شته و نحاكي از آن است كه در وضع اين مقررات، به شان و شرافت انساني توجه داتحت تكفل وي صحبت به ميان آورده كه 

ونه اي گار شود، به لكه د طريق توقيف يا فروش اين قبيل اموال براي وصول طلب طلبكار، شرافت و ارزش انساني محكوم عليه يا خانواده اش

رفت كه وان نتيجه گب مي تي منزل شود و در اجتماع خوار و رسوا شود و به اين ترتيكه با عسر و حرج مواجه شده و بي كار و بي توشه و ب

ندگي محكوم ريات زحراست از شرافت انسان و پاسداشت فضيلت و كرامت او مي تواند يكي از مباني منع توقيف و فروش مايحتاج و ضرو

ت و شرافت و كرام قانون براساس فلسفه حق حيات»ين است كه عليه و خانواده اش به سود بستانكار باشد. نتيجه اين قسمت از بحث ا

 مي كند.  ا ايجابمقرارتي وضع مي كند كه به موجب آن رعايت مستثنيات دين در مرحله توقيف يا فروش اموال محكوم عليه ر« انسان

 

 آزادي اراده  -2-4

در عقود و قراردادهاي نامعين كه طرفين منعقد مي كنند در اينجا مي خواهيم بدانيم كه اراده چه نقشي در مستثنيات ديني دارد؟ 

ق.م( و به لحاظ  10و در اين قبيل عقود اصل آزادي اراده حاكم است و خود گاه تنقيح مناط )سبب وضع( يك قانون قرار مي گيرد. )ماده ي 

قع شود. در مورد مستثنيات دين نيز )بستانكار( اين كه هر قراردادي مولود دو اراده است، اين اراده مي تواند خود مبناي حق و تكليف وا

محكوم له و محكوم عليه )بدهكار( مي توانند توافق نمايند. اين توافق ممكن است راجع به اموال و مصاديق مستثنيات باشد و ممكن است 

فروش يا در رهن قرار دادن و در خصوص چگونگي و مراحل توقيف يا اجرا و مقدار مستثنيات )توسعه يا تضييق دامنه آن( يا چگونگي 

باالخره به صورت اسقاط حق قانوني باشد اين توافق ممكن است به صورت عقدي عليحده يا شروط ضمن عقد صورت گيرد. همان طوركه 

ران اين قانون مدني اي 10اشاره شد در حقوق ايران به اصل آزادي اراده احترام و اعتبار بخشيده شده است و مي توان گفت براساس ماده 

قرارداد بين طرفين الزم االجرا است سوالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا مديون مي تواند حق اعتراض راجع به مستثنيات 

دين را بطور كلي از خود ساقط نمايد و يا در اين صورت خانواده وي مي توانند مانع اين امر شوند يا خير؟ آن چه به نظر ميرسد اين است 

ه اوالً در مباحث قبل گفته شد رعايت مستثنيات دين يك حق يا عامل ثانوي است كه در جهت جلوگيري از عسر و حرج و نجات جان ك

)حفظ حيات( در نظر گرفته شده و در واقع برخالف اصل اوليه )اوفوابالعقود( است و در صورت شك در اين موارد اگر نصي نباشد، به قدر 

نيا مستثنيات دين براي خانواده ي مديون مستقال ايجاد حق نمي كند. بلكه يك حق تبعي است و در صورت استناد متقين عمل مي شود. ثا

شخصي مديون يا محكوم عليه به اين حق، خانواده و افراد تحت تكفل او هم مي توانندازنتيجه ي آن بهره مندشوندودليل اين 

ق.آ.د.م است كه  526است كه قابل انتقال وتوارث نيست و مستند آن صراحت ماده  ادعاراقبالدربيان ماهيت حقوقي گفتيم كه اين حقي

                                                           
 7س: اسرا، آ:  - 1
 208ص  واتي، جليل، نظام حقوقي اسالمي،قن - 2
  55، ص  1هاشمي، محمد، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج  - 3
  436نهج البالغه، قصار، شماره  - 4
  53بع پيشين، نامه نم - 5
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البته قانون اصالح قانون مبارزه باموادمخدرمصوب مجمع تشخيص  «.مستثنيات دين تازمان حيات محكوم عليه جاري است»مقررداشته: 

شده كه اموال مستثني از دين ازمصادره خارج شوند.دراين مصلحت نظام موردنادري است كه علي رغم حكم به اعدام ومصادره اموال،مقرر

اجماالً اينكه اين نظربراساس  وجود دارد و 7/2/81مورخ  1110/71نظريه مخالفي كه ازاداره حقوقي وتدوين قوانين دادگستري بشماره  مورد

مقام بيان ماهيت ومتعلق حق وذيحق نبوده  در ذينفع بودن شخص استفاده كننده بوده و درخصوص سمت و منظورسوال، منطوق و نوع و

 و به اين طريق جلوي ضرر و اين حق صرف نظركنند كه از كند مصلحت خانواده اش ايجاب مي او گاه مصلحت مديون وبه تبع از ثالثاً است.

 مفسده متهم را بگيرند. 

بجز مستثنيات دين براي توقيف نداشته  در صورتيكه مديون مالي 1377مثالً به موجب قانون نحوه محكوميت هاي مالي مصوب 

باشد، به درخواست محكوم له بازداشت مي شود حكم مي كند كه گاهي بر حسب نوع و وضعيت خانواده، عقل و منطق چنين است كه 

ر حضور شخص محكوم عليه در كنار خانواده به مراتب مفديتر و ضروري تر از احتياجات ديگري همچون مسكن شخصي است. خصوصا د

اند، فاقد منزل و وسيله نقليه شخصي جامعه كنوني ايران كه بسياري از خانواده هاي جوان كه به تازگي زندگي مشترک را شروع كرده

گذرانند. براي يك نوعروس يا خانم جوان، حضور همسرش در كنار او از نشيني زندگي خود را ميهستند و در شرايط عادي هم بصورت اجاره

ري تر است و اگر در اجراي قانون مذكور هسمرش بازداشت شود به مراتب مشكالت بزرگتري فرا روي اوست. نياوردن منزل شخصي ضرو

 1379قانون آيين دادرسي كيفري مدني مصوب  524واژه خانواده و افراد تحت تكفل بعد از عبارت محكوم عليه در برخي از شقوق ماده 

در موارد خاص و استثنايي مايحتاج ضروري و حياتي خانواده مديون )محكوم عليه( را هم مدنظر  مويد اين استدالل است كه قانونگذار فقط

و مشمول اين حق قرار داده است. يكي از فقها رضايت محكوم عليه را به فروش مستثنيات دين جايز مي داند و در توضيح اين بيان معتقد 

ين است، اينكه براي اداي دين، مجبور به فروش آن نمي شود و فروختن بر او واجب است كه معناي اينكه خانه و مانند آن از مستثنيات د

نيست و اما اگر براي پرداخت بدهي، راضي به فروش آن باشد براي طبكار جايز است كه آن را بگيرد. متن عبارت ايشان اين چنين است: 

الجل ادائه و ال يحب عليه ذالك، و اما لورضي وبه لقضائه جاز للدائن معني كون ادار و نحوها من مستثنيات الدين انه اليجبر علي بيعها »

اگر خود مديون، خانه ي » يكي از حقوق دانان بزرگ نيز با استناد به روايت ابي عمر در جواهر الكالم چنين نتيجه گرفت كه  1«…اخذه 

بنابراين محكوم له و محكوم عليه مي توانند برمبناي آزادي اراده  2«…مسكوني رابه رضاي خود بفروشد تا بدهي خود را بدهد اشكال ندارد

راجع به مستثنيات دين به توافق برسندواين توافق چه درقالب قرارداد مستقل يا همراه قرارداد خارجي ديگر يا شرايط ضمن عقد يا بصورت 

 عتبر و الزم الوفا است.عملي مثل عدم اعتراض به توقيف يا معرفي خود او براي توقيف يافروش باشد، م

  

 عی اقتضاي قواعد عدالت، انصاف و تعاون اجتما  -2-5

اي حقوقي را در عدالت توان هر قاعدهبا وجود اين كه عدالت يك قاعده مهم فقهي است الكن منبع حقوقي نيز است، يعني مي

قسمت آورده ايم، برخي عدالت را نيز به عنوان مبناي جستجو كرد. و به علت اينكه حقوق دانان بيشتر بدان تاسي مي كنند ما در اين 

الف ـ »رعايت مسثتنيات دين ذكر كرده اند و گفته اند از اين قاعده نيز مي توان به عنوان يكي از مباني مستثنيات دين نام برد. بطور مثال: 

شود. حكم عقل ووجدان درچنين صورتي ك ميمحل قاعده ي عدل و انصاف، مواردي است كه حس برقراري موازنه ي حقوق در انسان تحري

آيين نامه ي اجراي مفاد اسناد رسمي  ب( تساوي در قابل قانون واحترام به حقوق 57قاعده ي عدل وانصاف را تشكيل ميدهد.مثل ماده ي

 3...«ديگران 

شي براي حفظ حقوق خود ناچار هر گاه ثابت شود كه را»چنين آمده است:  1375قانون مجازات اسالمي ايران مصوب  591در ماده 

قانون مذكور  595ماده ي  2و نيز در تبصره « از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه او داده به او متسرد مي شود.

و « اده معاف خواهد شد.امده كه هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين م

اينها نمونه هايي از قواعد عدالت و انصاف است كه حتي در قوانين موضوعه نيز رسوخ كرده است. امام علي )ع( در مذمت معامله با مضطرين 

و قد نهي رسول اهلل )ص( عن بيع  … 4«والتنسوا الفضل بينكم»و لم يومر بذالك قال اهلل سبحانه  ……ياتي علي الناس زمان »فرموده: 

ترجمه: مردمان را روزگاري رسد بس دشوار، توانگر آنچه را در دست دارد سخت نگه دارد و او را چنين نفرموده اند خداي  5«المضطرين

با درماندگان را خريد و فروش كنند با در ماندگان ناچار و رسول خدا معامله ي  …« بخشش ميان خود را فراموش نكنيد»سبحان فرمايد: 

                                                           
  14موسوي الخميني، سيد روح اهلل، تحرير الوسيله، كتاب الدين، مساله  - 1
  615، ص 1جعفري لنگرودي، محمد جعفر دايره المعارف علوم اسالمي، ج  - 2
  4076همان ، ترمينولوژي حقوق، ش :  - 3
 237س: بقره آ:  - 4
  468نهج البالغه، كلمات قصار ش  - 5
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العدل االنصاف و »فرموده است: « ان اهلل يامر بالعدل و الحسان»كه از روي اضرار معامله مي كند، نهي فرموده است و نيز درباره ي آيه ي 

  1«االحسان التفضل

طاق و معامله ي در تطبق قاعده با بحث مي توان گفت همان طور كه طبق آيات و روايات فوق و نيز حديث رفع، تكليف ما الي

اضطراري نهي شده است، توقيف و فروش اموال و اشيا ضروري مديون هم عالوه بر عسر و حرج او و خانواده اش موجب اضطرار و درماندگي 

ناي او خواهد شد و نهي از معامله اضطراري به اقتضاي قاعده ي عدل و انصاف است. بنابراين قاعده عدل وانصاف خودمي تواند در مواقعي مب

 وضع مستثنيات دين قرارگيرد. اين توضيح الزم است كه قواعداضطرار و قبح تكليف مااليطاق و الضرر در واقع منجر به مبنا قراردادن الحرج

درموضوع مستثنيات دين شده است وخوداين قواعدبه تنهايي مبناي مستقل نسبت به الحرج نيستند.يكي ازاساتيددراين زمينه معتقد 

 . 2...«نصاف هرچند  مبهم است وكمتر دادرسي براساس آن به تنهايي حكم مي كند، الكن ازمباني حقوق است عدل وا»است:

كه  تهي همانطورتند منانصاف و تعاون نيز طبق آيات عديده اي كه در قران كريم و روايات ائمه هدي آمده است از مباني فقهي هس

 قبال متذكر شدم چون حقوق دانان به آن استناد كرده اند در اين قسمت آورده ايم. 

تعاون نوع مي داند، معتقد است براي حصول تعاون افراد  يكي از فالسفه بزرگ اسالمي پس از اينكه انسان را مدني و نيازمند به

جامعه كه شرط تكامل آنان است، بايد عدالت در ميان آنها اجرا گردد زيرا بدون عدالت تعاون اجتماعي دوام نخواهد داشت. متن عبارت 

ه كمال بي بقا ممتنع، پس در وصول به و چون نوع انسان در بقاي شخص و نوع به يكديگر محتاجند و وصول ايشان ب»ايشان چنين است: 

ي عدالت منحرف گشته و به كمال محتاج يكديگر باشند و چون چنين بود كه معاشرت و مخالطت ابناي نوع كند بر وجه تعاون و االقاعده

ه اسالمي شد، بد و در اينجا كه صحبت از تعاون و كمك به همنوع در جهت تامين عدالت و مساوات در جامع 3...«سمت جور متصف شده 

و تعاونو علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي  …»نيست به موزه هاي ديني هم به اجمال اشارتي بشود. خداوند در قران كريم مي فرمايد: ـ

 5«…لهم عن ذالكان اهلل سبحانه فرض في اموال االغنياء اقوات الفقرء واهلل تعالي سائ» در نهج البالغه آمده است كه: 4« …االثم والعدوان 

 ترجمه : خداي سبحان روزي درويشان ومستمدان رادراموال توانگران مقرر )واجب كرده و ... توانگران را از اين كار بازخواست خواهد نمود.

مي و بنابراين نتيجه حاصل ازتقويت فرهنگ و نهادهاي تعاوني و اهتمام حكومت و دولت به آن از طريق تاسيس صندوق تعاون و رفاه عمو

مشاركت و عضويت دادن به مردم حتي با دريافت اندكي از حقوق يا درامدهاي عادي آنان و سپس تكميل و تقويت آن از سوي بودجه ي 

عمومي دولت، از يك سو مي تواند از درماندگي و عسر و حرج مديون جلوگيري كند و از سوي ديگر مي تواند از تضييع حق و بالوصول 

اران جلوگيري كند و اين به عنوان يك راه حل عملي و مفيد پيشنهاد مي شود. بدون ترديد توصيه شريعت اسالم به ماندن مطالبات طلكب

 تعاون و همكاري باهمنوع مي تواند مبنايي براي رعايت مستثنيات دين باشد. 

 

 ضوابط مستثنيات دین  -3
ود در يم مي شباشد كه در اين بحث ذيل دو مبحث تنظطرح بحث منظور از ضوابط احكام و شرايط پيرامون مستثنيات دين مي

چه حكمي  ستثنيات دينمطي در بحث اول به اين دو سوال كلي اوال آيا با وجود عين مال نزد بدهكار مي توان آن را اخذ نمود؟ ثانياً بيع شر

 گفتار جداگانه از آنها بحث خواهيم كرد.  8دارد پاسخ داده مي شود  كه ضمن 

 

 د عين مال طلبکار در بين اموال بدهکار وجو  -3-1

ه، حكم هارگانچبراي ورود به بحث طرح مقدمه اي كوتاه الزم است، مي دانيم كه بر حاكم شرع واجب است با جمع شدن شروط 

 محجوريت مفلس را صادر نمايد اين شروط عبارتند از : 

 ـ ثبوت ورشكستگي 1

 ـ ثبوت بدهي 2

 ـ حال بودن بدهي 3

 6ت صدور حكم حجر از سوي طلبكارانـ درخواس4

                                                           
  231منبع پيشين، ش  - 1
  209جعفري لنگرودي، محمد جعفر، منبع پيشين، ص  - 2
  205، منبع پيشين، ص 255ص  ،خواجه نصرالدين، اخالق ناصري ،طوسي - 3
  2ه، آ : دس : مائ - 4
  328نهج البالغه، كلمات قصار، ش  - 5
  261، ص 3طوسي، محمد حسن، كتاب الخالف، ج  - 6
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 با صدور حكم حجر از سوي حاكم شرع، سه حكم به حجر مفلس تعلق مي گيرد: 

 ـ ممنوعيت تصرف مفلس در اموال خويش به شكلي كه حق غرماء از بين برود مانند بيع، هبه، وقف و ... 1

 ـ تقسيم اموال مفلس بين طلبكاران 2

 1نسبت به عين موجود در نزد مفلسـ اولويت طلبكار مالك عين، 3

لويت آن عين، او سبت بهنفقها در مقام تبيين فقره سوم مي افزايند، كسي كه متاع و عين مال خويش را در ميان اموال مفلس بيابد 

ه دريافت گر، نسبت بياران ددارد و مي توان عين مال خويش را بردارد و اگر خواست مي تواند عين مال خويش را بر ندارد، بلكه همراه طلبك

 نآيابازهم چنيباشد، طلب خويش اقدام نمايد. حال سخن در اين است كه چنانچه، عين مال متعلق به يكي ازغرماء،ازمواردمستثنيات دين

-ين مينيات دحقي براي طلبكارمالك عين وجود خواهد داشت تاعين مال خويش رامستردنمايد،يااينكه چون عين مال ازموارد مستث

 زچنين حقي برخوردار نيست؟ باشدا

در بين فقها دو قول وجود دارد قول اول، اين است در چنين صورتي مقرراتي مربوط به مستثنيات دين بايد لحاظ شود يعني مالك 

يد كه قول دوم، بر اينكه تاكيد مي نما 2عين، حق ندارد متاع خويش را در نزد مفلس و مديون را كه از مستثنيات دين است، اخذ نمايد.

عمومات امكان رجوع بايع به عين موجود در نزد مفلس، با عمومات مربوط به مستثنيات دين تعارض مي نمايد و پس از تعارض، تساقط مي 

كند و دليل فسخ بالمعارض خواهد بود و بايع مي تواند با فسخ معامله، عين متعلق به خود را در نزد مشتري مسترد نمايد هر چند آن عين 

  3ثنيات دين باشد.از مست

يكي از فقها مي گويد اگر كسي عين مال خود را در ميان اموال بدهكار بيابد مي تواند آن را بردارد و اين امر براي جلوگيري از فتح 

الكيتي بر به نظر ميرسد ديدگاه شهيد ثاني به حقيقت نزديكتر باشد چه اينكه با انتقال مال به مديون، فروشنده هيچگونه م 4باب حيل است.

ست، آن ندارد و آن عين از اموال منتقل اليه گرديده است. و همانگونه كه مستثنيات دين در مورد اموالي كه از ابتدا متعلق به مديون بوده ا

ود هر اعمال مي شود در اين مورد نيز قابل اعمال است و چنانچه مديون، اموالي جز مستثنيات دين داشته باشد ملزم به فروش انها نمي ش

ز چند كه منشا دين، انتقال مال عين معين باشد. البته فروشنده مي تواند از طريق ديگر ضرر وارده به خود را جبران نمايد و آن استفاده ا

ق . م است، يعني فروشنده تسليم عين مبيع را مشروط به تسليم ثمن از ناحيه خريدار مي نمايد و اگر از حق  377حق حبس در ماده 

د استفاده نموده و عين را تحويل خريدار نموده است و بعدا با مديون معسري روبرو شده است، مي تواند با اعمال خيار تفليس، حبس خو

در صورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود » ق . م حقش را استيفاء نمايد، ماده مذكور مقرر مي دارد:  380موضوع ماده 

بهر حال اگر چه امكان جبران ضرر « آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي توانم از تسليم آن امتناع كندباشد بايع حق استرداد 

فروشنده از راه حق حبس و يا خيار تفليس، در مورد عيني كه جزء مستثنيات دين است، مورد اشكال و ترديد واقع شده است، اما كماكان از 

البته از اين نكته نبايد غافل ماند كه  5ثاني قابل دفاع است عالوه بر اينكه بر آن ادعاي اجماع نيز شده است. نظر ما ديدگاه مرحوم شهيد 

چنانچه استرداد عين مالي مورد حكم دادگاه قرار گرفته باشد هر چند از مستثنيات دين باشد، بايد مسترد شود. چون مفهوم حكم دادگاه 

 مي گويد:  1379ق . آ.د.م مصوب  527لق به مديون نبوده است ماده اين است كه اين عين در واقع متع

ست، چون روشن ا مالک ماده فوق« چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقرارت اين فصل نخواهد بود»

ثروتهاي  ثل موردممديون نمي باشد فرض اين است كه در اينجا عين بدون ناقل شرعي و قانوني در دست مديون است و در واقع از آن 

 . قانون اساسي، رعايت مسثنيات دين الزم نيست 49نامشروع، اموال غصبي يا سرقت شده بر اين اساس در اعمال اصل 

 

 خيار شرط و بيع شرطی   -3-2

يكي از طرفين مقصودازبيع شرطي )خياري(،عقدي است كه در آن براي »برخي ازحقوق دانان درمقام بيع شرطي مينويسند:

ياشخص ثالث خيارفسخ شرط شود،اين حق،بطورمعمول براي فروشنده شرط ميشود،بدين ترتيب كه در قرارداد خريدو فروش مي آيدكه 

هرگاه فروشنده درمدت معين،ثمن رابخريدارپس بدهد،حق فسخ معامله وتملك مجدد مبيع راداشته باشد،اين عقدرادرحقوق مابيع شرط 

  6«ون ثبت اسنادوامالک، معامله باحق استرداد گفته شده است.نيزمينامندودرقان

                                                           
  199، ص 15نجم الدين جعفر بن حسن، شرايع االسالم، سلسل الينابيع الفقهيه، ج  ،محقق حلي - 1
  124، ص 4مسالك االفهام، ج  ،عاملي )شهيد ثاني(، زين الدين بن علي - 2
  339، ص 25محمد حسن، جواهر الكالم، ج  ،نجفي - 3
  493، ص 4ج  ه،المغني، محمد بن قدامه، المغني - 4
  339، ص 25نجفي، محمد حسن، جواهرالكالم، ج  - 5
  163، ص 1كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج  - 6
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بحث در اين است كه اگر يكي از مصاديق مستثنيات دين، مورد معامله شرطي قرار گيرد و مديون به اندازه استخالص ان مورد 

، هر گاه كسي خانه اي داشته باشد و بيع معامله، دارائي داشته باشد، آيا احكام مستثنيات دين شامل آن هم مي شود يا خير؟ به عبار ديگر

ست شرط كرده باشد و ديون ديگري داشته باشد و به اندازه رهايي خانه از بيع هم، پول و دارايي داشته باشد آيا آن مبلغ از مستثنيات دين ا

المبيع »د؟ يكي از فقها معتقد است يا نه؟ براي پاسخ به اين سوال الزم است بدانيم كه در بيع خياري، ملكيت از چه زماني حاصل مي شو

با  يملك بالعقد و قيل به و بانقضاء االخيار واالول اشبه، ترجمه: مبيع با عقد به تمليك خريدار در مي آيد، برخي گفته اند مبيع با عقد و

انون مدني قرارگرفته است ماده اين ديدگاه مورد پيروي ق 1«انقضاي خيار به تمليك خريدار در مي آيد قول اول به )قواعد( شبيه تر است

بنابراين براساس اين نظريه، با انعقاد عقد، « در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار...»مقررمي دارد:  346

نيات دين است نه پول و مالكيت انتقال يافته تلقي خواهد شد و مديون هيچ حقي نسبت به خانه ندارد و چون طبق مقررات، خانه جزء مستث

ثمن آن، بنابراين در خيار شرطي با فروش خانه و اخذ ثمن، دائن مي تواند آن را به عنوان طلب خود مطالبه كند هر چند كه مدت خيار 

 منقضي نشده باشد، در اين خصوص متن پرسش و پاسخ زير حائر اهميت است: 

اشد. يگر داشته بديون د وو هر گاه خانه اي داشته باشد و بيع شرط كرده باشد سوال : مستثني در دين آيا خانه است يا كرايه آن؟ 

 بايد براي او وضع قيمت كرد.

جواب: الحال در نظرم دليلي بر جواز وضع قيمت خانه از براي كسي كه خانه ندارد، و يا كرايه خانه، نيست زيرا كه از ادله بيش از 

يق به حال اول( مستفاد نمي شود. اما در صورتيكه مسكن خود را بيع كرده باشد به شرط خيار )عدم اجبار بر بيع مسكن مايحتاج اليه ال

فسخ، و بقدر آن داشته باشد كه خانه را از بيع مستخلص كند، پس در استثناء آن تامل دارم... هر چند دور نيست كه در مسئله بيع شرط 

، و ازا ين جهت جائز نمي دانيم از براي مشتري بيع آن را مادامي كه ايام خيار بگوييم كه به سبب خيار هنوز عالقه مالكيت او باقيست

 2«مقنضي نشده است

ايشان در موضعي ديگر در جواب سوالي كه خانه را فروخته باشند و ثمن آن موجود است مي فرمايد: كه چون خانه را فروخته اند 

 3نيست. االن پول است كه باقي مانده است ديگر از مستثنيات دين

ولي براساس نظر مخالف كه مي گويد انتقال ملكيت دربيع شرطي با انقضاء مدت خيار است دراين صورت، تا زمانيكه مدت 

  4خيارسپري نشده باشد، خانه در ملكيت فروشنده است و طبعا رعايت مستثنيات دين نسبت به خانه امري مسلم است.

 

 رهن مستثنيات دین  -3-3

هن رين مي دهد رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دا»ق . م در تعريف رهن مي گويد:  771ماده 

 « دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند

لي باشد يد از اموااهونه بدر رهن الزم است عين مرهونه از اموالي باشد كه مرتهن حق تصرف در آنها را داشته باشد در واقع عين مر

بر « ودواند مورد رهن واقع شهر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي ت»ق. م مي گويد:  773آن قانوناً جايز باشد ماده « بيع»كه 

يجاد اتصوير اين  كن استاين اساس رهن دادن اموال موقوفه نيز صحيح نميباشد، چون اين اموال قابليت نقل و انتقال را ندارند. حال مم

رخالف بي بايد گفت ود! ولشود چون مسثتنيات دين را نمي توان به فروش رسانيد پس به رهن دادن آنها مانند اموال موقوفه جايز نخواهد ب

ز قبيل ه اول به بيگانير منقاين ظاهر، مستثنيات دين را مي توان به رهن داد، در واقع حكم عدم جواز فروش اموال موقوفه يا فروش امالک غ

ز سنخ ثنيات دين ااز مستقواعد امري مي باشد فلذا قابل اسقاط نخواهد بود و نمي توان برخالف آنها تراضي نمود در حاليكه حكم عدم جو

ثنيات هن دادن مستمكان رقواعد تكميلي است و قابل اسقاط است و با تراضي مي توان برخالف آن شرط يا توافق نمود. لذاست كه فقها به ا

 و طبعا به فروش انها فتوا داده اند.  دين

براي مثال يكي از فقها در اين خصوص نوشته اند: در صورتيكه رهن از جمله مستثنيات دين باشد ماند خانه مسكوني و مركب 

رد اما وقتي كه فروش آنها و استيفاي دين از محل فروش آنها جايز خواهد بود، ادله استثناء بر عدم الزام فروش مستثنيات دين حكايت دا

 خود مديون، مستثنيات دين را از تسلط خود به عنوان وثيقه در نزد طلبكار خارج مي نمايد، ديگر ادله استثناء شامل اين مورد نمي شود به

خانه تعبير ديگر استثناء مستثنيات دين براي ارفاق بر مديون و عدم ضيق بر وي مي باشد، اما هنگامي كه خودش بر خود ضيق بگيرد و 

                                                           
 278، ص 2محقق حلي، نجم الدين جعفر بن حسن، شرايع االسالم، ج  - 1
  38، ص 2القاسم، جامع الشتات، ج قمي، ميرزا ابو - 2
  494همان، ص  - 3
  615، ص 1جعفري لنگرودي، محمد جعفر، داير المعارف علوم اسالمي و قضايي، ج  - 4
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مسكوني اش را براي وفاي به دين بفروشد،هيچ اشكالي نخواهد داشت بلكه اين اقدام مديون ازعلوهمت وكمال ورع وي محسوب خواهد 

 1شد.

 

 مستثنيات دین در احکام جزایی  -3-4

دي رعايت در صورتيكه شخصي از سوي مرجع صالح قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي شود، آيا در مقام پرداخت جزاي نق

به مفهوم خاص خود « ديون»مقررات مربوط به مستثنيات دين الزامي خواهد بود يا اينكه قواعد مربوط به مستثنيات دين صرفا در مورد 

قابل اجراست؟ عده اي از نويسندگان بر اين باورند كه قواعد مستثنيات دين فقط در قلمرو ضرر و زيان خصوصي لحاظ مي شود و در موارد 

 2رعايت نخواهد شد.  كيفري

زاي نقدي صادر جگفته است چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت  5/663اداره حقوقي دادگستري در نظريه مشورتي كالسه 

اجراييه و  ، صدورشده باشد از آنجا كه پرداخت جزاي نقدي به عهده محكوم عليه است و ضمانت اجراي عدم پرداخت آن، حبس مي باشد

خصوصي  ن مدعيت مستثنيات دين موردي نخواهد داشت، چنانچه متهم محكوم به پرداخت ضرر و زياتوقيف اموال محكوم عليه و رعاي

ين ات ديرعايت مستثن بشود، با عنايت به اينكه حكم صادره، حكم خصوصي است بنابراين پس ازصدوراجراييه و توقيف اموال محكوم عليه،

مستثنيات  درعايته باشدازآنجاكه حكم پرداخت ديه،مجازات محسوب ميگردالزامي است و در صورتيكه متهم، محكوم به پرداخت ديه شد

 دين،لزومي نخواهد داشت. 

از ديدگاه راغم اين سطور، نظريه فوق غير قابل پذيرش است، چه اينكه اوال آنچه شارع مقدس و قانونگذار را واداشته است تا بخشي 

در تمام موارد فوق جريان دارد چنانچه قبال گفته ايم مبناي اصلي مقررات مربوط به از اموال مديون را از توقيف و فروش استثناء نمايد، 

مستثنيات دين عالوه برروايت، قاعده نفي عسروحرج مي باشد، بنابراين چه فرق مي كند سبب دين چه امري باشد مالک يكي است، لذا مي 

يه نيز مي شودبرخي از فقهاي معاصر در مورد امهال به جاني براي توان گفت قواعد مستثنيات دين شامل موارد محكوميت جزاي نقدي ود

پرداخت ديه، به اين نكته اشاره نموده اند كه ديه هم مثل ساير ديون است و چنانچه جاني، دارايي نداشته باشد به وي مهلت داده خواهد 

 3شد تا دارا شود.

ا در مقام پرداخت ديه، رعايت مستثنيات دين الزامي است ياخير؟ برخي ديگر ازفقها در مقام جواب استفتايي مبني بر اينكه آي

درجواب فرموده اند:كسي كه محكوم به پرداخت ديه است و توانايي پرداخت آن را ندارد، بفروش خانه وامثال آن ازمستثنيات دين، مجبور 

  4نخواهد شد، بلكه هر زمان كه توانائي داشت، خواهد پرداخت.

مي شود ديه نوعي مجازات كيفري است اول كالم است، اينكه ماهيت حقوقي ديه واقعا چيست؟ آيا نوعي مجازات  ثانياً: اينكه گفته

خسارت »است و يا از دسته ضمانات مالي و يا از قبيل مسئوليت مدني مي باشد بين فقها و حقوقدانان اختالف است. بنظرميرسد ديه نوعي 

  5مقررات، نظام ويژه خود را دارد.  است كه از جنبه احكام و قواعد و« شرعي

 55اده موده اند. مصريح نثالثاً: مقرارت و قوانين موضوعه نيز در موارد متعددي به شمول مقررات مستثنيات دين بر احكام جزايي ت

جريمه  ختچنانچه محكوم از پردا»مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص مقرر مي دارد:  1367قانون تعزيرات حكومتي مصوب 

ف مستثني متعار تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تامين مي شود لكن مستثنيات دين و وسايل تامين حداقل معيشت

 « خواهد بود

ت پس يه موظف اسمحكوم عل»آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي درمقام شرح و بسط ماده فوق پيش بيني نموده است:  32ماده 

ت جريمه مايد،درغير اينصورروز ازتاريخ ابالغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام ن10وابالغ به وي حداكثرتاازقطعيت راي 

 « ازمحل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعالم شده غيرازمستثنيات دين وصول خواهد شد

سئله مستثنيات دين و ضرورت رعايت ضوابط آن مجلس شوراي اسالمي نيز م 1377قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 

هر كس به موجب حكم دادگاه »قانون ياد شده:  1رادراحكام صادره ازشعب تعزيرات حكومتي موردتاكيدوتصريح قرار داده است، مطابق ماده 

به دست نيايد به دستورقاضي صادر  در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد وآن رانپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او

                                                           
، ص 2، موسوي الخميني، سيد روح اهلل، تحرير الوسيله، ج 10550، مساله2، سيستاني، سيد علي، منهاج الصالحين، ص 57بجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهيه، ص  - 1

  525، ص 2، عالمه حلي، حسن بن يوسف، تحرير االحكام، ج 10
  130، ص 3مدني، سيد جالل الدين، آ.د.م، ج  - 2
  10، نيز ر.ک فاضل لنكراني، محمد، تفسير الشريعه في شرح تحرير الوسيله، ص  557، ص 2خميني، سيد روح اهلل، تحرير الوسيله، ج موسوي ال - 3
  560، ص 2موسوي الخويي، سيد ابوالقاسم، تبريزي، شيخ جواد، صراط النجاه، ج  - 4
  ميرسعيدي، سيد منصور، ماهيت حقوقي ديات. - 5
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 5براساس قانون جديد تغيير يافته است( و برابر ماده «)كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد..

 ازهمان قانون؛ مفاد اين قانون درخصوص محكوميت سازمان تعزيرات حكومتي نيزمجري خواهد بود. 

» مالي مقرر مي دارد: قانون نحوه اجراي محكومتي هاي 2در تعارض است. ماده  1وتبصره آن با مفاد ماده  2اده به نظر مي رسد م

آن را  رم يا ديه وي از جهر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناش

بط شده ضميت از مال ن محكوبه تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزا تاديه ننمايد دادگاه او را الزام

 واهد كرد. خه حبس استيفاء مي نمايد و درغير اينصورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتيكه معسر نباشد تا زمان تادي

ر خواهد ا منظودر ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين ر تبصره: چنانچه موضوع اين ماده صرفا دين بوده و

ز صريح نموده است، اتقانون اجراي محكوميت هاي مالي بر رعايت مستثنيات دين در احكام جزايي  1بنابراين در حاليكه ماده « داشت..

 2ينكه در تبصره ماده اآورده است، مشي نموده است، چه  1و تبصره آن ظاهر مي شود كه قانونگذار برخالف آنچه در ماده  2مجموع ماده 

ناء دراک و استثين استآورده است در صورتيكه موضوع ماده صرفا دين باشد، بر دادگاه الزم است مستثنيات دين را منظور نمايد و از ا

 يست. استنباط مي شود كه در ساير موارد احكام جزايي و از جمله ديه، رعايت مستثنيات دين الزم ن

آورده است، در  2، نوعي تعارض به چشم مي خورد چه اينكه در ماده 1و تبصره آن بدون توجه به ماده  2البته در خود ماده 

كسي است كه به غير از مستثنيات دين، چيزي « معسر»نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد شد و « معسر»صورتيكه ممتنع از اداي دين 

بطور ضمني به رعايت مستثنيات دين عنايت شده است ولي در تبصره آن رعايت  2، بنابراين در ماده 1ته باشد براي پرداخت دين خود نداش

مستثنيات دين را به امور ديني محدود نموده است. و همچنين تبصره هاي ديگري به اين اليحه اضافه گرديده كه ما از ذكر آنها به جهت 

ق.آ.د.ا مصوب  523د آخرين اراده و اظهار نظر قانونگذار در خصوص اين موضوع، تبصره ماده اجمال خودداري مي نماييم. به نظر ميرس

احكام جزايي دادگاه هاي صالحه مبني »تبصره آن مقرر داشته است:  523مي باشد، بعد از بيان لزوم رعايت مستثنيات دين در ماده  1379

بنابراين به نظر ميرسد آخرين اراده قانونگذار بر اين تعلق « مستثني مي باشد بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن

 گرفته است كه در احكام جزايي، رعايت مستثنيات دين الزم نيست. 

ات مقرر 523ده صره ماآيا مي توان به اين ظهور بدوي اعتماد نمود؟ آيا با اين وضع، مقرارت سابق نسخ شده است؟ از نظر ما تب

ق. آ.د.م در  523ماده  نسخ ننموده و در نتيجه مقرارت مستثنيات دين شامل احكام جزايي مي شود. چه اينكه اساسا حوزه تبصرهسابق را 

واقع  ين اموال درت كه امورد مصادره و يا ضبط اموال است، بديهي است احكام دادگاه مبني بر مصادره و يا ضبط اموال به اين مفهوم اس

ر يك ناظر به يك جهت از قانون فوق با مقرارت سابق متفاوت است و ه 523نبوده است، پس حوزه بحث تبصره ماده  متعلق به محكوم عليه

ي بر رعايت مقررات مستثنيات ق . آ.دم.، مقرارت سابق مبن 523است و بين آنها اساساً تعارضي وجود ندراد تا كسي تصور كند با تبصره ماده 

رد، اموال ين مواات. بديهي است مقررات مستثنيات دين در مورد اموال محكوم عليه جاري است و در دين در امور جزايي نسخ شده اس

نيز  مصادره شده ط و يامذكور اساساً متعلق به محكوم عليه نبوده است بنابراين همچون اموال غصبي و يا سرقت شده، در مورد اموال ضب

 رعايت مستثنيات دين الزمي نخواهد بود. 

نظريه مشروتي اداره حقوقي دادگستري آمده است مبني بر اينكه ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي، حبس مي باشد  آنچه در

محل ايراد است، چون هيچ  2بنابراين، صدور اجراييه و توقيف اموال محكوم عليه و رعايت مستثنيات دين در خصوص مورد مطرح نمي باشد.

دم پرداخت جزاي نقدي، حبس است و بين رعايت مقررات مستثنيات دين وجود ندارد چه اينكه اگر منافاتي بين اينكه ضمانت اجراي ع

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي باشد كه بنظرميرسدچنين است بايد گفت براساس ماده فوق، در صورتيكه  2منظور اعمال ماده 

بنابراين ممكن است 3ص به غيرازمستثنيات دين چيزي نداشته باشد،شخص، معسر باشد حبس نخواهدشدو مفهوم اعسارنيزآن است كه شخ

 شخصي داراي خانه مسكوني باشد و بروي در عين حال صفت اعسار صدق نمايد و طبعاً حبس نخواهد شد. 

 

 ضمانت اجرا -4

ردد در اين گتوقف  ممكن است در اثر اشتباه يا عمد مستثنيات دين جهت پرداخت طلب طلبكاران از ناحيه اجرا به فروش رود يا

ه مستثنيات كورادي صورت مديون چه تكليفي دارد و آيا توقيف يا فروش صحيح است يا نه؟ براي يافتن پاسخ سوال فوق الزم است كه م

 ي كه به فروش مي روند را جداگانه مطالعه نماييم. دين توقيف مي شود از موارد

 

                                                           
  274، ص 9؛ و نيزر. ک: صدر، سيد محمد، ماوراء الفقه، ج 464، ص 5يزدي، سيد محمد كاظم، العروه الوثقي، ج  - 1
  130مدني، سيد جالل الدين، پيشين ، ص  - 2
  274، صدر، سيد محمد، پيشين، ص 464يزدي ، سيد محمد كاظم، پيشين، ص  - 3
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 ضبط اموال  -5

يكي ديگر از مسائل مهم اين نكته است كه آيا در مواردي كه حكم به مصادره يا استرداد اموال داده مي شود رعايت مستثنيات دين 

ضبط به معناي نگهداشتن و حفظ كردن آمده است در الزامي است؟ قبل از پاسخ به سوال فوق به بيان مفاهيم مصادره مي پردازيم در لغت 

اصطالح قوانين جزايي هم به توقيف دايم و تصرف و به مالكيت در آوردن شي براي هميشه با سلب مالكيت از تمام يا بخشي از اموال مي 

ي دادن است و در اصطالح حقوق البته در معناي توقيف موقت هم استعمال شده است. مصادره در لغت به معناي انصراف و برگشت 1باشد.

اسالمي يعني حالل شمردن مال كسي و بي بهره كردن كسي از اموال خويش، مصادره اموال در جرايمي مثل بغي، محاربه و افساد، جرم 

انقالب در  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 523. به موجب تبصره ماده ي 2ارتداد، ربا ساحري و جادوگري ... پذيرفته شده است

احكام جزايي دادگاه هاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط ان )از مستثنيات » 1379امور مدني مصوب 

فلسفه ي وجودي و علت اين امر را شايد بتوان اين گونه توجيه كرد كه حقوق جزايي كه شاخه اي از حقوق « دين( مستثني مي باشد

رتبط با نظم و امنيت جامعه است و براي جلوگيري از هرج و مرج و تجري افراد بزهكار گاهي سياست كيفري هر جامعه اي عمومي است م

ايجاب مي كند كه پاره اي از مجازاتها اعمال شود تا امنيت و آسايش عمومي برقرار گردد. در مورد واژه هاي ضبط و استرداد توضيحي الزم 

جز ضبط به مفهوم مصادره اموال است كه براساس ان اموالي كه توسط مجرم )محكوم عليه( از طريق غير است و آن اين كه در حقوق 

ضبط « به نفع دولت»قانون مجازات اسالمي( بدست آمده،  588قانوني نظير اختالس يا سرقت اموال عمومي يا مال ناشي از رشوه )ماده ي 

مي شود و هم به امول خصوصي افراد استرداد مالي ناشي از كالهبرداري يا سرقت از  مي شود. ليكن استرداد هم به اموال عمومي مربوط

ازهر دو واژه با هدف و  523به همين دليل قانونگذار در تبصره ماده  3منازل اشخاص به شخص زيان ديده و مال باخته از اين قبيل است.

 مقصود جداگانه، استفاده كرده است. 

 

 توقيف اشتباهی مستثنيات دین  -6

ء ف كند كه جزن توقيممكن است مامور اجرا بدون توجه به مسئله مستثنيات دين با معرفي محكوم له يا وكيل او اموالي از مديو

ه تراض چهت اعجت دار مستثنيات دين است. آيا مديون مي تواند به توقيف اعتراض كند و رفع توقيف آن اموال را بخواهد و مرجع صالحي

ق  12ه استناد ماد كه به مرجعي است؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر توقيف در اثر قرار تامين خواسته باشد، اعتراض مديون مسموع نيست زيرا

ات ستثنيمست زيرا كه ااشكال . آ. م رعايت مستثنيات دين در مورد فروش اموال الزامي است نه در هنگام توقيف آن لذا توقيف اين اموال بال

ع دد اما بر اي رفق. آ..م هم يك مورد خاص است كه فقط در مورد تامين خواسته اجرا مي گر 129دين از توقيف معاف هستند و ماده 

ا اعتراض ه مامور اجرينكه بتوقيف چه بايد كرد؟ از قانون و نظريات حقوق دانان و فقهاي چيزي برداشت نمي شود اما آنچه به نظر مي رسد ا

ق. ا.ا  24ده ه استناد مااجرا ب اين اموال از مستثنيات دين است و اگر او نپذيرفت آنگاه به دادگاه مراجعه مي نمايد منتهي مامورمي كند كه 

كيل او وحكوم له يا ا كه م.م نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا به تاخير اندازد مگر به حكم دادگاه لذا موظف است هر مالي ر

ديون مسار از سوي بات اعند توقيف كند و مضافاً اينكه اثبات اين نكته كه مال توقيف شده از مستثنيات دين است نياز به اثمعرفي مي ك

گرنه قرار  ابت نمايد وثود را خاست كه اين عمل هم بايد در دادگاه رسيدگي شود. بنابراين براي رفع توقيف به دادگاه مراجعه نمايد و اعسار 

 قيف مي گيرد. رفع اثر از تو

ختالف از مصاديق اق. م دادگاه صادركننده حكم بعنوان دادگاه صالح براي رفع  525امادادگاه صالح كدام دادگاه است؟درماده

بق ت زيرا كه طنفي اسومستثنيات دين معرفي شده است آيا مي توان همان دادگاه را براي مانحن فيه هم صالح ندانست؟ بنظر ما جواب م

همچنين  وي نمايد ما.ا  هر گاه در جريان حكم اشكالي پيش آيد  دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال  ق. 25ماده 

ذكور لح دادگاه مادگاه صااختالفات ناشي ازاجراي احكام را راجع به دادگاهي دانسته است كه حكم توسط آن اجرامي گردد و لذا د 26ماده 

ياز ب بودن اموال با شئون و ناستثنايي بوده و فقط در مورد اختالف نسبت به متناس 525و دادگاه مذكور در ماده  ق. ا . ا.م است 26درماده 

 مديون است كه در فصل چهارم كامالً به اين موضوع پرداخته شده است.  
 

 

 

 

                                                           
 52ص  محمدي، محمد، ضبط و مصادره و استرداد اموال، - 1
  34همان مبع، ص  - 2
  713و  677و  690و  590و  568و  562و تبصره مواد  599و  592و  588مجلس موماد  2/3/75كتاب پنجم قانون مجازات مصوب  - 3
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 مصادره و فروش  -7

فروش آنها بدين معني است كه بر شخص مديون شرعا نظر مشهور فقها بر اين است كه عدم فروش مستثنيات دين با عدم اجبار به  

 واجب نيست براي ايفاي دين خويش اين اموال را به معرض فروش بگذارد و از وجوه حاصله ديون خود را ادا نمايد و تكليفي در اين رابطه به

دم رضايت مديون و جاشنين او آنجا را به فروش عهده او نمي باشد و همچنين حاكم نيز او را وادار به فروش انها نمي سازد و يا قهرا و با ع

نمي رساند به عبارت ديگر اين استثناء ناظر به جنبه قهري و الزامي نسبت به مديون است يعني توسط حاكم مجبور به اين كار نمي شود تا 

موظف و مكلف به فروش آنها نيست اما در  در صورت امتناع، اجراي احكام از جانب او اقدام به فروش خانه و اثاث و لوازم او كند و شخص نيز

صورتيكه مديون خودش از روي اختيار و ميل و خواست خويش براي برائت ذمه خويش مستثنيات دين را به فروش مي راسند اين عمل او 

ود كه او ملزم به معتبر ونافذ است و پرداخت ديون از ناحيه او صحيح است و حكم عدم جواز فروش خانه و امثال آن حمل بر اين مي ش

فروش اين اموال نيست زيرا اين حمايتي كه از طرف شرع براي حفظ مصلحت مديون و رعايت حال او مقرر شده است و چنانچه وي به اراده 

لي رغم ع 1خود خالف آن را بجا بياورد از اين حق و امتياز كه به نفع او ايجاد شده است صرف نظر كرده است لذا ايرادي بر او وارد نيست.

اينكه اين نظر مشهور فقهاست ولي ممكن است اشكالي شود كه اوال مستثنيات دين حكم است نه حق و لذا قابل اسقاط از ناحيه مديون 

تواند آن را ساقط سازد. ثانياً اين حق مديون نيست بلكه حق افراد واجب النفقه او هم هست و از انجا كه انفاق تكليف زوج است نيست و نمي

اسقاط اين حق يعني عدم رعايت تكليف انفاق، بنابراين نمي توان به صورت مطلق حكم داد كه مديون مجاز به فروش اموال خود از قبيل  لذا

مستثنيات دين است بلكه فروش آنها اسقاط يك حكم است نه حق كه آن هم جايز نيست. و ثالثاً گفته شد كه مبناي آن حق حيات يا عسر 

رابعا مي « . التريد بكم العسر»ء در حرج و ايجاد عسر از ناحيه شرع مقدس مذموم و محكوم است ولذا خداوند مي فرمايد و حرج است و القا

توان وضعيت مستثنيات دين را شبيه حق واليت ابوين دانست كه هم جنبه حق دار دوهم جنبه تكليف ولذااسقاط ان امكان پذير نيست. 

كه زنده است واليت بر اطراف خودرانپذيرددراينجا رعايت مستثنيات دين به عنوان يك حق براي مديون  فرضاً هيچ پدري نمي تواند مادام

نبوده است بلكه نوعي جنبه تكليفي داردوعدم رعايت آن موجب اخالل در نظم عمومي جامعه مي شود و ممكن است عواقب سوء و تالي 

يات دين توسط مديون از سوي فقها پذيرفته شده است و مشهور نظر دارند كه فاسدي هم داشته باشد. با وجود اين مسئله فروش مستثن

اشكالي ندارد در تقويت اين نظرهم ميتوان استدالل كرد كه هرمالكي حق فروش مايملك خويش راداردواصل آزدي اراده هم اين 

د و در ما نحن فيه نص خاصي نداريم ومقايسه راتاييدميكندلذامنع فروش ملك از ناحيه مالك امري استثنايي است كه نياز به نص دار

مستثنيات دين با مسأله واليت هم يك قياس است كه پذيرفته نيست. واينكه خداوند برانسانهاعسرنخواسته هم يك امر وجوبي نيست بلكه 

دين است زيرا كه يكي از شرايط دليل امتناني است كه طرف مي تواند از آن استفاده ننمايد. نكته ديگر در مورد معامله به قصد فرار از 

ترداد طلبكار اين است كه ذينفع باشد تا بتواند معامله به قصد قرار از دين را باطل اعالم كند و ذينفع بودن هم به اين معناست كه بعد از اس

گاه  براي پرداخت ديون مورد ولي در اين مورد كه هيچ 2عين مال يا مثل آن به دارايي بدهكار بتواند آن را به عنوان طلب خود پردازد.

عامله به استفاده قرار نمي گيرد طلبكار يا طلبكاران ذينفع نبوده و نمي توانند ابطال معامله را بخواهند هر چند بتوانند ثابت نمايند كه اين م

 قصد فرار از دين صورت گرفته است. 

ي هبه كند يا صلح كند طلبكار نمي تواند به آن اعتراض نمايد، لذا اگر بدهكاري مسكن خود را با تنها فرش زير پاي خود را به ديگر

باالخره مطلب آخر هم اينكه آيا رعايت مستثنيات دين فقط در فروش الزامي است ياهنگام توقيف هم  3زيرا از اين اقدام طرفي نمي بندد.

شتر نداردباتوقيف آن خانه وعدم فروش آن وصول رعايت آن الزم مي باشد. اين سوال بار عملي هم دارد ممكن است كسي كه خانه اي بي

ل طلب براي محكوم له در آينده ساده ترباشد و يا با قرار تامين خواسته آن را توقيف نمود و اگر در آينده معسر شد اين منزل تاميني تبدي

باشد بديهي است كه نميتوان چنين خانه به وثيقه براي طلبكاري كه توقيف نموده است بشود. ولي اگر هنگام توقيف هم رعايت آن الزامي 

 اي را توقيف نمود. 

ت دين ررات مستثنيادر كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش ان گردد رعايت مق»ق.ا.د.م كه مي گويد:  129ازظاهر ماده

ن را از توقيف هم ممنوع مستثنيات دي ق.ا.ا.م 65بر مي آيد كه هنگام توقيف رعايت مستثنيات دين الزامي نيست. ولي ماده « الزامي است

ذكور عيد است كه ماده مبق.ا.د.م ناسخ قانون اجراي احكام مدني است؟ به نظر ميرسد كه خيلي  129كرده است حال آيا بايد گفت كه ماده 

ا.ا.م ق. 129ماده ن گفتتواناسخ قانون اجراي احكام مدني باشد زيرا كه ماده مذكور يك ماده خاص درخصوص تامين خواسته است. نهايتاًمي

 (رادر مورد تامين خواسته تخصيص زده است. 65)ماده 

                                                           
  186، ص 7بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعا الفقهيه، ج  يوسمو - 1
 24صفايي، سيد حسين، معامله به قصد فرار ازدين، ص  - 2
 282، ص 2كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج  - 3
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 ملي هم داردعفايد  ويعني در اجراي قرار تامين خواسته مستثنيات دين توقيف مي شود ولي در فروش آن اموال به فروش نمي رود 

اين  ود را بيابدديون خ اعسار خارج گردد و توانايي پرداختهمانگونه كه گفته شد، اگر شخص مديون بعد از توقيف منزل مسكوني از حالت 

كي دي كه كسي يثل مورخانه تبديل به وثيقه براي كسي كه تامين گرفته مي شود و مي تواند تمام طلب خود را از محل آن وصول نمايد م

 از مستثنيات دين را در رهن خودش داشته باشد. 
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 نتيجه گيري  
 نوع يك عقالء رفع كه ساختيم مدلل حكومتي تعزيرات قانون فقهي مباني از بحث در اين از پيش كرد؟ بايد چه موارد اين در"

 و توقيف از بحث رد ترتيب همين به گيرد قرار عمل مالک آن متيقن قدر كه بود اين لبي ادله در كلي قاعده و است لبي ارشادي دليل

 كرد استثناء را اموري بايد تنها و گرفت نظر در را مستثنيات از متيقن قدر بايد شخص، يك متعارف نياز تشخيص براي مديون اموال فروش

 كه همانگونه. است دهآم حكومتي تعزيرات قانون 55 ماده ذيل در واقعي غير و كاذب نيازهاي نه برآورد را او مسلم واقعي نيازهاي كه

 ءاستثنا)مذكور ماده 4 بند از توانمي آيا كه آمد پيش سئوال اين حقوقي نظر از است مالياتي مؤديان به مربوط قانون اين فرموديد مالحضه

 مديون تماليا از غير ديگري سبب به كه كساني يعني)بدهكاران ساير به نسبت آنرا مفاد و آورد عمل به موسع تفسير(مسكن

 به مربوط قوانين جمله از استثنائي قوانين قلمرو كه بود مواجه مشكل اين با ،4 بند مفاد تعميم و موسع داد؟تفسير گسترش(هستند

 حقوق نظر نقطه از لكن بود شنرو فقهي نظر از اگرچه مسئله حكم رواين از( 22) داد قرار موسع تفسير مورد تواننمي را دين مستثنيات

 بايد حكومتي تعزيرات انونق به نسبت 2 تبصره اعمال نحوه مورد در اما. قرارگيرد مضيق تفسير مورد بايد قانون اين كه بود مسلم موضوعه،

 متوقف رسمي اسناد راياج كه قرارداد محل ثبت رئيس را«متناسب مستثنيات» تشخيص مرجع آنرو از رسمي، اسناد اجراي نامهآئين گفت

 به حكم كه ايشعبه همان دهالقاع علي حكومتي، تعزيرات قانون موضوع تخلفات با ارتباط در واال است ثبت اجراي دائره از اجرائيه صدور بر

 دادگاه چناچه اهيهالن است«متناسب مستثنيات »تشخيص مرجع نيز خود كرده صادر را اموال فروش و توقيف اجرائيه و نموده نقدي جزاي

 ".دهد قرار عمل مالک را رسمي كارشناس نظريه تواندمي باشد داشته ترديدي جهت اين در صالحيت صاحب

حكوم عليه ون و مضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج نمودن برخي از اموال از تصرف مدي

صوص خرج در حموجب عسر و حرج او مي شود و نتيجه آنكه به رسميت شناختن مستثنيات دين مبتني بر عسر و حرج است نفي عسر و 

 د ضامن چند است. منع توقيف و فروش برخي از اموال خو

 ـ آزادي اراده 3ـ حفظ كرامت و شرافت انساني               2ـ حق حيات           1

 ـ اقتضاي قواعد عدالت و انصاف و تعاون اجتماعي 4

 فتدبي خطربنيادي ترين حق انساني حق حيات است، حفظ جان بر حفظ مال مرجح است و اگر مديون با اجراي حكم جانش در

 تا زماني كه مديون قادر به اجراي حكم از طريق ديگر نباشد اجراي حكم متوقف مي شود. بطورموقت
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