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  بيان مسئله
حقوقي، مـورد كـاوش    - ي گوناگون از نظر فقهي ها جنبهاز  توان يمهرچند موضوع اعسار را 

شـدت ضـعيف اسـت.     قرار داد؛ ادبيات حقوقي، در رابطه با اعسار و احكام مربوط بـه آن بـه  
مباحث زيادي از ادبيات غني موجود در متون فقهي در رابطه با اعسار، به زبان حقـوقي   هنوز
ي از متـون  ا پاره. شايد يكي از داليل آن پيچيدگي و پراكندگي مباحث اعسار در اند نشده ارائه

مباحـث خيلـي دقيقـي را در رابطـه بـا اعسـار مطـرح         فقيهانفقهي است، براي نمونه برخي 
طـوري كـه    ) به303ـ   272: 1425پر از آشفتگي و پيچيدگي است (رك: آشتياني، ، اما اند كرده

. در هـر صـورت يكـي از    رسد يمنظر  در بررسي نخست، تبيين آنها به زبان حقوقي، دشوار به
و راهكارهـا در تشـخيص مـدعي و     هـا  سـنجه ي مهم و پركاربرد مبحث اعسار، تبيين ها جنبه

اصل را بر يسر دانسته و اثبات اعسار  3مطلق صورت بهزمينه در اين 2سابق 1منكر است. قوانين
ـ محكوم ياجـرا  ةنحـو  قـانون را بر عهدة بدهكار گذاشته بودند؛ امـا    مصـوب  يمـال  يهـا  تي

به تفصيل شده است؛ امـا مـادة    قائلنسبت به اصل بودن عسر يا يسر،  7در مادة  15/7/13934
ي روشن شدن اعسار يا ايسـار مـدعي اعسـار    داند كه برا مطلق دادگاه را مكلف مي طور به 10

قـانون   10و  7انتقـادي مـواد    صـورت  بـه اقدام كند. در اين مقاله، نهايت تالش شده است تا 
يادشده مطالعه شود؛ با اين توضيح كه موارد تعارض، سكوت و ابهام در مواد يادشـده نسـبت   

                                                           
نيـي آ مثـل  يقيمصاد نيبنابرا) 120: 1377 ان،يكاتوز: رك( عام نه است خاص يمعنابه قانون ن،يقوان از منظور. 1

 .شد واهدخ اشاره چنانكه ست،ين مراد بخشنامه و نامه

 . 1377/ 10/8 مصوب يمال يها تيمحكوم ياجرا ةنحو قانون 3 ةماد: رك نمونه يبرا. 2

 ةماد ج بند يةاصالح« عنوان با هييقضا ةقو سيرئ 31/4/1391 ـ 100/15458/9000 ةشمار ةبخشنام نماند ناگفته. 3
 رابطـه  نيا در يراتييتغ »1378 مصوب ،يمال يها تيمحكوم ياجرا ةنحو 6 ةماد موضوع يياجرا ةنام نييآ 18
 ةبخشـنام  نكـه يا بـه  توجه با يول بود، دهكر بار را اعسار آثار سار،يا اي اعسار در شك فرض در و كرده جاديا
 نيبنابرا نبود؛ استناد قابل يحقوق اصول نظر از داشت، تعارض موضوع با مرتبط يقانون مواد ظاهر با ادشده،ي

  . دنخواهد بو مقاله نيا متن در ادشدهي يمدعا ناقض بود، شده طرحم مذكور ةبخشنام در كه يراهكار
  .شد خواهد ادي »م.م.ا.ن.ق« ياختصار عالمت با مقاله، نيا طول در قانون نيا از. 4
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تا جايي كـه نگارنـدگان سـراغ    به اثبات و انكار در دعواي اعسار، شناسايي و تحليل و شوند. 
شـده در   مستقل به مباحث مطـرح  صورت به - اعم از كتاب و مقاله - دارند، در ادبيات حقوقي

  .  ديآ يمشمار  اين مقاله پرداخته نشده است؛ بنابراين گام نخست در اين زمينه به
ـ عنوان مقدمه بيـان و   الزم است قبل از طرح مباحث اصلي، دو نكته به ايـن   فـرض  شيپ

تحقيق نسبت به آنها روشن شود. در نكتة نخست به اين مطلب اشاره خواهد شـد كـه آيـا    
دعواي اعسار يك دعواي ترافعي است يا خير؟ در نكتـة دوم بـه ايـن پرسـش پاسـخ داده      
خواهد شد كه آيا قواعد عمومي مدعي و منكر نسبت به دعواي اعسار نيز جـاري بـوده يـا    

  روست؟ نسبت به آن با استثنائاتي روبه
  ترافعي بودن دعواي اعسار

كلي دعواي اعسار را از مصاديق امور حسبي و مربوط به نظـم   طور به ،بعضي از نويسندگان
، نه از دعاوي ترافعي؛ طبق اين ديدگاه رسـيدگي بـه دعـواي اعسـار در     اند دانستهاجتماعي 

قـانون امـور    14، طبق مـادة  و وي همانند امور حسبي ديگر گنجد يمواليات حاكم  ةگستر
؛ هرچند طـرفين، آن را درخواسـت نكـرده    مكلف به تحقيق ابتدايي و مستقل است حسبي،

. نقد تفصيلي اين مبنا از گسترة ايـن نوشـتار   )583و  582 :1381باشند (جعفري لنگرودي، 
گفت: هرچند نسبت به تعريف و مصاديق امور حسبي  توان يمخارج است، ولي به كوتاهي 

به بعد) از نظر متون  135: 1392ي فراواني شده است (رك: صفري، ها حثبدر متون فقهي 
قانون  1از مصاديق دعواي حسبي دانست، زيرا طبق مادة  توان ينمقانوني، دعواي اعسار را 

مكلفند نسبت بـه   ها دادگاهامور حسبي اموري است كه : «02/04/1319امور حسبي مصوب 
نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بـر وقـوع    آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ

كـه چنانكـه    در حـالي ». اختالف و منازعه بين اشخاص و اقامة دعـوا از طـرف آنهـا باشـد    
هيچ عنوان دادگاه حق رسيدگي  اختالفي دربارة اعسار بين طلبكار و مديون محقق نشود، به
نيز در ق.ن.ا.م.م وجود دارد كـه  به دعواي اعسار را نخواهد داشت. افزون بر اين شواهدي 

قـانون يادشـده، خوانـدة     13بيانگر ترافعي بودن دعواي اعسار است، براي نمونـه در مـادة   
 حقـوقي  ةادار 91ـ26ـ734 ةشمار ةدر نظري ٌله باشد. گفتني است دعواي اعسار بايد محكوم
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از مصـاديق  دعواي اعسـار   13/10/1390مورخ  722 ةشمار ةيوحدت رواستناد رأي  هب نيز
  دعاوي ترافعي شمرده شده است.

  جريان قواعد عمومي مدعي و منكر در دعواي اعسار
اثبات دعـوا، تشـخيص مـدعي و     ةعين حال جذاب در بحث ادل يكي از مباحث مهم و در

بعضي  .اند گوناگوني پيشنهاد و محل بررسي واقع شده يها ضابطه زمينهمنكر است. در اين 
 :1385(قمـي،   رديپذ يماست كه اگر ادعا را رها كند، نزاع پايان  مدعي شخصيكه معتقدند 

: مدعي شخصي است كه خالف اصل يا ظاهر را ادعا كند؛ امـا  اند گفته). برخي 625و  624
 :1418حسـيني مراغـي،    ؛371 :1362(نجفي،  اند دادهبعضي تشخيص آن را به عرف ارجاع 

هـدف از طـرح ايـن مباحـث، در واقـع       هـر حـال،   بـه  .به بعـد)  250 :1428، حائري، 596
كه آنچـه يكـي    دوش كشد. در صورتي ربار اثبات دعوا را ببايد تشخيص شخصي است كه 

باشد كه بنا به سير طبيعي امـور يـا    ي، رويداد متعارفشود يماز طرفين دعوا مدعي وقوع آن 
ـ حاگر ندارد، اما نيازي ، ادعاكننده به اثبات آن رديپذ يمحكم غلبه تحقق  را  ينامتعـارف  ةادث

(كاتوزيـان،   ادعا كند، فارغ از اينكه خواهان يا خوانده باشد، بايد مدعاي خود را اثبات كند
 بيـان  خواهـد بـود،  فرض الزم  عنوان پيش به. آنچه در موضوع اين نوشتار )67و  66 :1387

مـين علـي   نه علـي المـدعي و الي  البي«عمومي  ةآيا در دعواي اعسار از قاعد :اين نكته است
در دعواي اعسـار نيـز    ة مذكور) عدول شده است، يا قاعد171 :تا (عاملي، بي» المدعي عليه
 طور بهبعضي  -چنانكه قبالً بيان شد-در اين موضوع گوناگون است  ها دگاهيدكاربرد دارد، 

ا ، اما برخي با اينكه ترافعـي بـودن آن ر  اند  كلي دعواي اعسار را از ترافعي بودن خارج كرده
بايـد   امـا وي  ،كنـد  يمبر معسر صدق  منكر هرچند عنوان :اند كردهولي تصريح  ،اند رفتهيپذ
بعضي نيزنه بياوردبي .   نـه آوردن وي را مطـابق قاعـده    همواره معسر را مـدعي شـمرده و بي

: در مواردي كه معسر بايد اند نوشته . بعضي نيزبه بعد) 275: 1425آشتياني، رك: ( اند دانسته
است در كنار بينه سـوگند نيـز ادا   الزم  ،، از باب احتياط و حفظ حقوق طلبكارانه بياوردبين

عنـوان   ها بايد در جاي خود مطرح شود، ولي به . نقد اين ديدگاه)276 :1407(طوسي،  كند!
قابليت تطبيق  ،دعاوي ديگر ةدعواي اعسار همانند هم فرض در اين نوشتار بايد گفت: پيش
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و احكام استثنايي در آن راه ندارد. اتخاذ اين مبنا در  مدعي و منكر را دارد يعموم با قواعد
  داراي اثر خواهد بود. -چنانكه خواهد آمد-ي از مسائل اين تحقيق ا پارهتحليل 

  ق.ن.ا.م.م. 10و  7انتقادهاي مربوط به ارتباط مواد 
ـ  نيتر مهمق.ن.ا.م.م. از  10و  7مواد  ا اثبـات اعسـار يـا ايسـار     موادي هستند كه در رابطه ب

كارايي دارند، اما رابطة اين دو ماده پر از ابهام است. نخستين پرسش اين خواهـد بـود كـه:    
مستقل در عرض طرفين  صورت بهاگر دعواي اعسار ترافعي است، به چه دليلي دادگاه بايد 

ر دعوا در كشف ايسار يا اعسار بكوشد؟ به چه دليلـي وي همچـون دعـاوي ترافعـي ديگـ     
؟ در پاسخ پنج احتمال در اين زمينـه  پردازد ينمطرف صرفاً به ارزيابي ادله  عنوان ناظر بي به

جاي طرح دارد كه آنها بازگو و نقد خواهند شد. دومين مطلب اين است كه: وقتي كه طبق 
 7، دادگاه مكلف به كشف ايسار يا اعسار است، به چـه دليلـي قانونگـذار در مـادة     10مادة 

مطرح كرده است كه حالت بدهكار از نظر ايسـار يـا اعسـار مجهـول اسـت؟ در      فرضي را 
بيانگر حكـم   10مطلب سوم اين موضوع بررسي و اثبات خواهد شد: با توجه به اينكه مادة 

ناظر به حكم ظاهري است، الزم بود كه قانونگذار بيان حكم مقرر در مـادة   7واقعي و مادة 
؛ بنابراين از نظر ساختاري نيز قانون مذكور جـاي نقـد دارد.   مقدم دارد 7را بر مفاد مادة  10

مطلب چهارم در اين زمينه، نقد سكوت قانونگذار نسبت به آثـار نتيجـة حاصـل از طريـق     
  ، در صورت تعارض با ادلة ابرازي طرفين خواهد بود. 10فحص ناشي از تكليف مادة 

  ق.ن.ا.م.م. 10و  7تعارض نخست مواد 
ن گفته شد، كه ادعاي اعسار از مصاديق دعواي ترافعي و مشمول قواعـد  در دو مقدمة پيشي

ـ عمومي مربوط به مدعي و منكر است. طبق اين مبنا  ة ادلـة اثبـات و انكـار در دعـواي     ارائ
ق.ن.ا.م.م. دقيقـاً بـا همـين     7چنانكه مادة  1يادشده بايد همواره بر عهدة طرفين دعوا باشد،

 از پس«مقرر كرده است:  .ق.ن.ا.م.م 10دة يادشده، مادة ضابطه تدوين شده است. پس از ما
                                                           

ـ ز- ست؛ين روا دعوا نيطرف از يكي يبرا ،يقاض يسو از ليدل نيتلق يحت يفقه متون در نكهيا شگفت. 1  يو راي
 تالش تينها ،خواسته اثبات دركه  باشد مكلف نكهيا به رسد چه -.دهد يم قرار يرفط يب اتهام معرض در را

 !رديگ كار به را خود
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 نحـو  هر به و ربط يذ مراجع از استعالم با فوراً است مكلف دادگاه ،اعسار دادخواست ثبت
ـ عل محكـوم  يمال تيوضع يبررس به نسبت ،باشد ممكن كه گريد  شـدن  روشـن  جهـت  ،هي

: بـا اينكـه   شـود  يمـ ين پرسش مطرح ا 10و  7با مقايسة مواد ». كند اقدام او ساريا اي اعسار
طـوري كـه وظيفـة     دعواي اعسار ترافعي است و اثبات ادله بر عهدة طـرفين دعواسـت، بـه   

ق.ن.ا.م.م. مدعاي خود را اثبات كنـد، بـه    8 ةو ماد ..آ.د.مق 51مادة  6مدعي است طبق بند 
بايـد  مستقالً  ار،محض تقديم دادخواست اعس بهدادگاه ق.ن.ا.م.م.  10چه دليلي بر پاية مادة 

؟ آيا تكليف مـذكور بـا قواعـد عمـومي     تعيين وضعيت عسر يا يسر بدهكار اقدام كندبراي 
 به پرسش يادشده يكيتحليلي  اثبات و انكار در رابطه با دعواي اعسار منافات ندارد؟ پاسخ

كـه بررسـي شـد، ادبيـات حقـوقي در ايـن        تا جايي .از مباحث دشوار موضوع اعسار است
ي از متون فقهي به اين مبحـث توجـه شـده    ا پارهكلي ساكت است، ولي در  طور بهموضوع 

 10و  7است. پيش از پاسخ به پرسش مذكور، الزم است به كوتاهي بـه دليـل فقهـي مـواد     
  روشني فراهم شود. اشاره كنيم، تا زمينة بحث به

  ق.ن.م.م. 7 ةمستند ماد
 باشـد تني بر قواعد عمومي مدعي و منكر مب 7شده در مادة  ي مطرحها فرض رسد يمنظر  به

از نويسندگان، پس از اينكه دعواي بعضي كه به استناد قاعدة استصحاب ترسيم شده است. 
، در نقـد  انـد  شـمرده و آن را از امور حسـبي   اند اعسار را از مصاديق دعواي ترافعي ندانسته

 ةهـايي كـه بـه سـابق     ينـد ب تقسيم: اند نوشته 7شده در مادة  ساختار همسان با فروض مطرح
، كند يماعسار توجه مالئت يا عدم مالئت بدهكار براي تشخيص مدعي و منكر در دعواي 

انجـام گرفتـه اسـت.    توسـط شـيخ طوسـي     بوده كه (فقه حنفي) اهل سنت برگرفته از فقه
و  585: 1381جعفـري لنگـرودي،   (ر.ك:  علمي معتبري ندارد ةهيچ پاي بندي يادشده تقسيم

 تـوان  ينمـ را  نظـر شـيخ طوسـي    پذيرفتني نيست؛ زيراادعاي مذكور  رسد يمنظر  هب ).586
در بعضـي از   همسـاني صـرف  در اين زمينه با فقه حنفـي همسـان دانسـت و     كامل طور به
. )278و  277 :1387(رك: طوسي، اقتباس كامل نيست  ترسيم يا احكام آن، بيانگر ياتيجز

صرف حـبس و تبـين حـال    ردشده در مبحث اعسار، ناگفته نماند كه هرچند در روايات وا
مبتنـي   7در مادة  بندي مذكور ) تقسيم148 :تا (عاملي، بي بيني شده است مدعي اعسار، پيش
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فراوان واقع شده  ةاستصحاب است كه در دانش اصول فقه شيعه مورد مداق اصل بر پذيرش
 ، مبتنـي بـر  ديگري ةجستفقيهان بر افزون بر شيخ طوسي، است. همين امر نيز سبب شد كه

 را براي شناسايي مدعي و منكر در دعواي اعسار ترسـيم كننـد   معيارهايياستصحاب،  اصل
 :1413شـهيد ثـاني،    ؛153: 1413عالمـه حلـي،    ؛95 :1389(براي نمونه رك: محقق حلي، 

مـورد اقتبـاس    ،هـا  سنجهآن  كه )417و  416: تا خميني، بيبه بعد؛  352 :1404نجفي، ؛ 134
اشـكاالت ديگـري دارد كـه در     7البتـه مـادة    ق.ن.ا.م.م. واقع شده است. 7 ةنونگذار در مادقا

  مباحث آينده بيان خواهند شد.
  م.م. ا.ق.ن. 10 ةمستند ماد

كه حضرت، همواره «نقل شده است:  (ع)از عمل امام علي (ع)روايات معتبري توسط امام باقر
، وي شد يمايشان، مال نداشتن بدهكار آشكار كه براي  . در صورتيفرمود يممديون را حبس 

از سوي  (ع)). با توجه به اينكه عمل امام علي148: 1375(عاملي،» تا دارا شود كرد يمرا رها 
را معصوم  (ع)بازگو شده است، طبق يك مبناي اصولي، چنانچه عمل معصوم (ع)امام باقر

شده، جاري كرد، اما  ه كالم حكايتاصاله االطالق را نسبت ب توان يمديگري نقل كرده باشد، 
به اصاله االطالق تمسك كرد، بلكه  توان ينمرا راوي ديگري بازگو كند،  (ع)اگر عمل معصوم

(فاضل  شود يمبايد به قدر متيقن روايت بسنده كرد؛ در واقع روايت از مصاديق دليل لبي 
نقل شده  (ع)ي معصومگو نيز چون از سوو ). روايات محل گفت417و  416: 1381لنكراني، 

 - از جمله اينكه منشأ دين اعمال حقوقي يا وقايع حقوقي باشد- است، از جهات متعدد 
). بعضي از فقيهان به استناد روايات يادشده نظر 142و  141: 1427اطالق دارند (تبريزي، 

وي آشكار  »دارا بودن«يا » ندار بودن«مدعي اعسار را حبس كند، تا  تواند يمكه حاكم  اند داده
البته در مجراي حبس، مدت حبس، شيوة حبس و ماهيت حبس با هم اختالف دارند  1شود.

) كه بررسي اين اختالفات، 136: 1414؛ اردبيلي، 95: 1389؛ محقق حلي، 733: 1413(مفيد، 

                                                           
ـ  يراست تا شود يم حبس اعسار، يادعا صرف به شخص كه است نيا انگريب اتيروا ظاهر. 1  شيادعـا  يناراسـت  اي

 طيشـرا  از را اعسـار  ادخواسـت د ميتقد عدم و روزه يس مهلت شدن يسپر م.م.ا.ن.ق 3 ةماد اما د،شو روشن
 .است دانسته حبس
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به نوشتار مستقلي نياز دارد. در هر صورت، بيشتر فقهيان از روايات يادشده افزون بر امكان 
تا هر چه زودتر  اند كردهجوي حاكم در حال بدهكار را نيز برداشت و لزوم جست حبس،

بدون دليل در حبس نماند (براي » ندار بودن«تكليف بدهكار مشخص شود و در صورت 
كه مدعي اعسار در حبس باشد، در لزوم  ) بنابراين در صورتي201: 1415نمونه رك: انصاري، 

ق.ن.ا.م.م. اعم از  10وايات يادشده نيز منطبق است؛ مادة تبين، هيچ ترديدي نيست و با ر
اينكه مدعي اعسار در حبس باشد يا نباشد، تبين از ايسار يا اعسار مديون را از تكاليف دادگاه 

حكم مذكور را با قواعد عمومي مدعي و منكر جمع  توان يمدانسته است، بنابراين چگونه 
  كرد؟
  رض و نقد آنهاي احتمالي براي رفع تعاها پاسخ

دادگـاه بايـد    دليـل اعسار يك دعواي ترافعـي اسـت، بـه چـه      يدعوا اگر :پرسش اين بود
 10 ةطبق مـاد  -دعواي اعسار ةدرخواست خواند حتي بدون نياز به-مستقل  طور بهخودش 
) در صدد كشف اعسار يـا  109 :1384(مظفر،  واجب غيرموقت فوري صورت به .ق.ن.ا.م.م

عمل كند و  انهطرف دادگاه همواره بايد بي ،در دعواي ترافعي كه در حالي ؛باشد مديونايسار 
 متون فقهي در پاسخ بـه  ي ازا پاره در ؟!خودش به استقالل در اثبات يا نفي مدعايي نكوشد

 .ميپرداز يم آنهايي بيان شده است كه به بازگويي و نقد ها احتمال ،اين پرسش مسئلة مشابه
فقيهاني كه تبـين از اعسـار يـا ايسـار را بـراي حـاكم واجـب        ممكن است احتمال نخست: 

 در اين زمينـه  كشف حقيقت، مقصودشان اين باشد كه وي روش مستقلي را براي اند دانسته
نه و سوگند اسـت  از طريق بي حاكم به حقيقت امر، رسيدن آنها بلكه منظور ،بندد ينمكار  به

در واقع چنانچه اين احتمال پذيرفته شـود،   !ندك يميا منكر اقامه  كه به تناسب مورد، مدعي
نخواهد داشت و عمالً لغو خواهـد شـد. بـا انـدك      7كارايي مستقلي در برابر مادة  10مادة 

عنوان مبنـاي   و مبناي روايي مذكور كه براي لزوم تبين حاكم به 10و  7دقتي در ظاهر مواد 
ر متون فقهي مورد اقتباس قانونگـذار  . دشود يمبيان شد، بطالن اين احتمال آشكار  10مادة 

نيز، دقيقاً تكليفي كه حاكم نسبت به تبين دارد، در عرض مباحث مدعي و منكر در دعـواي  
ممكـن اسـت در راسـتاي     احتمـال دوم:  اعسار بيان شده است، نه اينكه در طول آن باشـد! 

از مكلـف   كـه منظـور   گفته شـود  همسوسازي تكليف تبين با قواعد عمومي مدعي و منكر
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نـه  جوي بيو جست در اختيار دارد بودن حاكم به تبين حال مدعي اعسار اين است كه حاكم
داشـته شـود؛ زيـرا    نه از دوش مدعي اعسار برتا تكليف آوردن بي براي كشف حقيقت باشد

محض ادعاي مذكور (طبق بعضي از رواياتي كه بيـان   فرض بر اين است كه مدعي اعسار به
صورت چنانكه حاكم وي را در حبس نگـه دارد، دسـت وي از    . در ايندشو يمشد) حبس 

و چه بسا همين امر سبب شـود، وي   نه و اثبات حقانيت خويش كوتاه خواهد بود،وردن بيآ
 رسد يمنظر  كه در عالم واقع معسر بوده است! به به ناحق مدتي را در حبس بماند، در حالي

، انـد  كـرده  مطرحفقيهاني كه تبين را ) الفاي نقد دارد: هاي متعدد ج اين احتمال نيز از جنبه
اختيـار   وي نسبت به آندارد نه اينكه  ظاهر كالمشان ظهور در تكليف حاكم نسبت به تبين

؛ زيرا چه بسا مديون، صغير يا مجنون شود ينم) مدعي اعسار همواره حبس ب؛ داشته باشد
) بـر  ج؛ كنـد  يمـ ادعاي اعسار را مطـرح  يا شخصيت حقوقي باشد، كه نمايندة قانوني وي، 

فرض اينكه مدعي اعسار در حبس باشد، الزمة آن عدم امكان اقامة بينه توسط وي نيسـت،  
، دانـد  يمـ از حـاكم احضـار گواهـاني را كـه بـراي كشـف حقيقـت الزم         تواند يمبلكه او 

مـدعي  .م. ق.ن.ا.م 8و  3ويژه امـروزه كـه طبـق مـواد      ) احتمال مذكور بهددرخواست كند؛ 
دهـد،   ارائـه شهادت كتبي گواهان را ظرف سي روز قبل از حبس به دادگاه  تواند يماعسار 

 مـدعي  شده از سوي ة اقامهناز طريق بي تواند يمدادگاه  ؛ احتمال سوم:كارايي نخواهد داشت
 اقـدام كنـد.   در دعـواي اعسـار   كشف حقيقت راي، بمستقل طور بهاز طريق ديگر يا  اعسار

ايـن احتمـال در واقـع از     الـف) گفـت:   توان يمدر نقد اين احتمال سوم نيز  رسد يمنظر  به
، بلكه مصادره به مطلوب است؛ زيرا اشكال اصلي كند ينمرفع تعارض  10و  7احكام مواد 

مستقل در عرض قواعد عمومي مـدعي   طور بهاين بود كه به چه دليلي دادگاه مكلف است 
اگر طريق كشف حقيقت دادگاه، غيـر  ب) د خواسته بكوشد؟! و منكر، در راستاي اثبات يا ر

 ي از متـون فقهـي  ا پارهاثباتي از نظر  عنوان يك دليل به آندليلي بر معتبر بودن  از بينه باشد،
در اين فرض نيز بايد گفت: اقامة  منظور كشف حقيقت از طريق بينه باشد، چنانچه 1،نيست

                                                           
قـانون مـدني از ادلـه     1324و  1321، 1258البته در متون قانوني با توجه به اين كه اماره قضايي نيز طبق مواد . 1

 .اثبات دعاوي است، بنابراين غير از بينه نيز مي تواند در كشف حقيقت براي قاضي ياري رساند.
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 10و  7عبارت ديگر، با اين تحليـل بازآميخـت مـواد     بينه بر عهدة مدعي است نه حاكم؛ به
بهتـرين   شـده،  ي مطـرح ها احتمالمحقق آشتياني پس از نقد  احتمال چهارم:؛ شود يمنمايان 

 اقتصـادي  پيشگيري از اختالل نظام حاكم در محل بحث راتوجيه براي لزوم فحص مستقل 
در  دگـاه در صـدد كشـف واقـع    كـه دا  ؛ زيرا در صورتياند دانستهو تضييع حقوق طلبكاران 

و سبب تضييع حقوق طلبكاران  كنند يمنباشد، بيشتر بدهكاران ادعاي اعسار  دعواي اعسار
. نتيجة اين امر چيزي جز اختالل نظام اقتصادي جامعه نخواهد بود! (رك: آشتياني، شوند يم

دعـواي   گفت: الف) فرض بر اين اسـت كـه   توان يم). در نقد اين دليل 275ـ   272: 1425
اعسار از دعاوي ترافعي است، با اين تحليـل چنانكـه در گذشـته از بعضـي از نويسـندگان      

؛ ب) چنـين نيسـت بـه    شـود  يمـ حقوقي بازگو شد، دعواي اعسار مصداق دعاوي حسـبي  
صرف اينكه شخصي مدعي اعسار شد، ادعاي مذكور از وي پذيرفتـه شـود تـا گفتـه شـود      

، بلكه فرض بر اين است كه مدعي اعسار طبق قواعد كنند يمبيشتر بدهكاران ادعاي اعسار 
عمومي مدعي يا منكر بايد مدعاي خود را اثبات كنـد؛ وانگهـي دادگـاه نيـز در طـول ادلـة       

  .شده از سوي طرفين، اين اختيار را دارد كه در كشف حقيقت بكوشد اقامه
قي از قاعـدة  ، بيـانگر مصـدا  10شايد گفته شود كه حكـم مقـرر در مـادة    احتمال پنجم: 

در كلية امور حقوقي، دادگاه عـالوه  : «دارد يمق.آ.د.م. است، كه مقرر  199شده در مادة  بيان
بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوا، هر گونه تحقيق يا اقدامي كـه بـراي كشـف    

 بنابراين آن موضوع با قواعد عمومي مـدعي و منكـر  ». حقيقت الزم باشد، انجام خواهد داد
همواره همسـو   199اين احتمال نيز پذيرفتني نيست؛ زيرا مادة  رسد يمنظر  منافاتي ندارد. به

كه دادگاه در مواردي كه به تحقيـق محلـي يـا     طوري ؛ بهشود يمبا ترافعي بودن دعوا تفسير 
ديگري نيـاز اسـت، در زمينـة كشـف      كارشناسي يا معاينة محل يا رجوع به اَسناد يا پروندة

تكليف بيشتري در اين زمينه بر عهدة دادگاه گذاشـته اسـت؛    10، اما مادة كوشد يمحقيقت 
محض تقديم دادخواست اعسار، فوراً بايد در تعيين وضـعيت اعسـار يـا ايسـار      به زيرا وي 

 صـورت  بـه كار ببندد؛ در واقع عملكرد دادگاه در كنار طرفين دعـوا   نهايت تالش خود را به
 (چنانكـه  10ويـژه اينكـه مبنـاي مـادة      ت، نه در طـول آنهـا، بـه   بيني شده اس استقاللي پيش

هنـوز  كه ناگفته نماند  ارتباطي ندارد. 199است كه به مبناي مادة  گذشت) بر رواياتي مبتني
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(رك: كاتوزيـان،   چندان روشـن نيسـت  ق.آ.د.م. در حقوق ايران  199 ةماد ةمفهوم و گستر
 ةحـداقلي از مـاد   ةقضايي نيز به اسـتفاد  ة) روي120 ـ 115 :1385؛ شمس، 46و  45 :1387

 يادشده بسنده كرده است.

تعـارض   ميتـوان  ينمكه اگر دعواي اعسار را صرفاً دعواي ترافعي بدانيم،  رسد يمنظر  به
ي كامـل دعـواي امـور حسـبي را در     هـا  سنجه توان ينميادشده را حل كنيم، از سوي ديگر 

ي يادشـده بـراي رفـع    ها احتماليك از  ، هيچمورد دعواي اعسار جاري دانست! در هر حال
و تفسير همسو از دو مـادة يادشـده كـافي نيسـتند. پـس از ايـن        10و  7تعارض بين مواد 

: ميپـرداز  يم آنهاكه به بيان  رسد يمنظر  حل در اين موضوع به توضيح، بايد گفت: چهار راه
. از 2ي ترافعـي بـدانيم؛   را استثنايي بر قواعد عمومي مـدعي و منكـر در دعـاو    10. مادة 1

آ.د.م. تفسـير شـود،    199، بيانگر مصداقي از مادة 10مبناي قبلي عدول كنيم و بگوييم مادة 
ـ وهمـراه شـرايط    ي دعواي اعسار، مصداق مزبـور بـه  ها تيخصوص دليل ولي به ي و از ا ژهي

. دعـواي اعسـار از دعـاوي مخـتلط     3جمله فوري بودن كشف حقيقت، همراه شده است؛ 
ده شود كه از نظر اقامة دعوا، دعواي ترافعي است، ولـي در زمـان رسـيدگي و اثبـات،     شمر

شايد از قواعد دعواي غيرترافعي (حسبي) نيز پيروي كند. در توضيح مطلب بايد گفـت: در  
جاي خود امكان بحث دارد كه آيا تقسيم دعاوي حقوقي به ترافعي و غيرترافعي بـه حصـر   

طوري كـه   بندي، دعواي مختلط را نيز گنجاند؛ به در اين تقسيم توان يمعقلي است يا اينكه 
يك دعوا از بعضي جهات جنبة ترافعي به خود بگيرد و از بعضي جهات احكام غيرترافعـي  

عبارت ديگر گاهي موضوع دعوا بيشتر مرتبط بـا حـق و تكليـف اجتمـاعي      داشته باشد. به
دعواي اعسار، شايد گفتـه شـود كـه    است و گاهي مرتبط با حق شخصي! اما مواردي، مثل 

هـا مشـابه    داراي هر دو جنبه است. نسبت به دعواي ورشكستگي نيز (كـه از بعضـي جنبـه   
طوري كه جنبة اقامة آن هم ذووجهـين   دعواي اعسار است) اين انديشه جاي طرح دارد؛ به

طلبكاران، قانون تجارت، افزون بر تاجر و  415(ترافعي و غيرترافعي) است؛ زيرا طبق مادة 
. 4صدور حكم ورشكستگي تاجري را از دادگـاه تقاضـا كنـد؛     تواند يمدادستان نيز مستقالً 

كرد، ولـي راه چهـارم ايـن     يمرا برطرف  10و  7ي تعارض بين مواد ا گونه سه راه پيشين به
در متون فقهي، مبتني بر رواياتي است كه ناظر به حالـت   10است كه گفته شود مبناي مادة 
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 8و  3عليه به صرف ادعـاي اعسـار اسـت، امـا امـروزه بـا توجـه بـه مـواد          ٌ محكومحبس 
اقتباس نادرسـتي   10، بنابراين مادة دشو ينمق.ن.ا.م.م. كه صرف ادعاي اعسار، سبب حبس 

از متون فقهي است كه با احكام ترافعي بودن دعواي اعسار در شرايط فعلي سازگار نيست. 
ها بـه   با توجه به اينكه دادگاه رسد يمنظر  پذير است، ولي به جيهتو ها حل هر كدام از اين راه

، بـراي  كنند يمآ.د.م. عمل  199جهت شلوغي يا عوامل ديگر، كمتر به تكليف ناشي از مادة 
پابرجا بمانـد، هرچنـد    10حفظ حقوق هر دو طرف دعوا، الزم است تكليف مقرر در مادة 

گاه را ياري كند تا در كشـف حقيقـت بكوشـد و    باز در عمل اين طلبكار است كه بايد داد
  عمل كنند! 10ها به تكليف ناشي از مادة  مستقل دادگاه طور بهكه  ديآ يمكمتر پيش 

  ق.ن.ا.م.م. 10و  7تعارض دوم مواد 
 فوراً است مكلف دادگاه ،اعسار دادخواست ثبت از پس«ق.ن.ا.م.م. آمده است:  10 ةماد در
 تيوضـع  يبررس به نسبت ،باشد ممكن كه گريد نحو هر به و طرب يذ مراجع از استعالم با
ظاهر اين ماده با توجه به  .»كند اقدام او ساريا اي اعسار شدن روشن جهت هيعل محكوم يمال

عليـه بايـد بـه    ٌ دادگاه تا روشن شدن وضـعيت محكـوم  كه است  آنكه دارد، بيانگر  اطالقي
نسبت بـه كشـف    دادگاه به اطمينان عرفيتالش خود ادامه دهد و غايت اين حكم رسيدن 

 اطمينـان  حصـول قانونگـذار امكـان   كـه   شود يماست. از اين ماده برداشت ايسار يا اعسار 
مذكور را براي دادگاه ممكن دانسته و به اين دليل وي را مكلف به روشـن كـردن حقيقـت    

قـانوني   تكليـف  دانسته است؛ وگرنه چنانچه كشف ايسار يا اعسار براي دادگاه ممكن نبود،
ق.ن.ا.م.م. احراز نشـدن   7 ةاز ماد قسمتيدر  همه، با اين .شود يمشمرده لغو و قبيح  يادشده

مالئت فعلي يا سابق بدهكار نزد قاضي، يكي از موارد ثبوت اعسار با سوگند بدهكار تلقي 
 است كه احتمال عدم رسيدن دادگـاه بـه اطمينـان    آنشده است. مضمون اين سخن بيانگر 

  اين تعارض را حل كرد؟ توان  ميوجود دارد. چگونه  سبت به ايسار يا اعسارن
ص دادگـاه از  فح ،10در دعواي اعسار طبق مادة  در پاسخ بايد گفت: حكم واقعي اولي
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را  1ظنـون متراكمـي   توانـد  يمحتي دادگاه  وضعيت مالي مديون با تحقيقات متناسب است،
با انباشـته   ،يي ندارنداتنهايي حجيت و كار يقت بهفراهم آورد، كه هرچند آنها در كشف حق

؛ شـود  يمـ شدن آنها كنار هم، اطمينان عرفي براي دادرس مبني بر اعسار يا ايسـار حاصـل   
، دادگاه اطمينان عرفي به وضـعيت مـديون   10 ةكاربست كامل ماد تقريباً در موارد زيادي با

ر فرض مشكوك بودن وضعيت مـديون  را كه د 7 ةيي ماداو اطمينان مذكور كار كند يمپيدا 
ـ شـك زا  ،عبارت ديگر با آمدن اطمينـان، طبـق درك عقـل    . بهدكن يمكاربرد دارد، منتفي  ل ئ

 ،7شـده در مـادة    بينـي  از جمله اصل استصحاب پيش و عمالً استناد به اصول عمليه شود يم
كليـف را  بندد. رواياتي هم كـه ت  برمي در دعواي اعسار رختبراي تشخيص مدعي و منكر 

نظـر   بـه  عنوان يك تكليف اجتماعي حاكم، به، افزون بر نگاه به اعسار اند دانستهن قاضي يتبي
؛ اند كردهنگاه عرفي نسبت به واقعيت اجتماعي اعسار از منظر اثبات و انكار را بيان  رسد يم

نـوع  زيرا در بيشتر موارد با توجه به شناور بودن امر اعسـار و ايسـار بـدهكار و كثـرت و ت    
جة مطمئني براي كشف مصاديق دعاوي، اصولي مثل استصحاب سابقه، از ديدگاه عرفي، سن

تكليـف  م.م. و ا.ق.ن. 10 ةاصلي را در دعاوي اعسار بايد ماد ةبنابراين سنجحقيقت نيست؛ 
 ي شـايد در مـوارد نـادر   همـه  با اين قاضي مبني بر حصول اطمينان بر عسر يا يسر دانست.

ولي باز بـه كشـف    ،براي روشن شدن وضعيت مديون انجام داده باشددادگاه تالش عرفي 
قدرت عرفي روشن كردن حقيقت را نداشـته باشـد.    ،در واقع دادگاه و حقيقت موفق نشود

ده كـر تكليف دادگاه و طرفين را مشـخص   ،عنوان يك حكم ظاهري به 7 ةماد فرضدر اين 
يكي نيست  7 ةماد حكم مقرر در با 10 ةمادشده در  بيانحكم  ةاست. با توجه به اينكه مرتب

تعـارض بـين    )بيانگر حكم ظـاهري  7 ةولي ماد ،ناظر به حكم واقعي است 10 ةچون ماد(
(خراسـاني،   مسـتقر  نـه امكان جمع عرفي بين آنها، بدوي خواهـد بـود    دليل اين دو ماده به

                                                           
 از يبرخـ  طبـق  شـود،  يم انباشته هم يرو بر متعدد ظنون يوقت ،ندارد ياثبات ارزش هنفس يف ظن خود چند هر. 1

ـ فق و ياصـول  يانصـار  خيشـ . دارد يحقوق ارزش نانياطم نيا و شود يم دايپ يعرف نانياطم ،ياصول يمبان  هي
 از يبعضـ  يحتكه  است جالب. است بردهفراوان  ةبهر قيطر نيا از ،خود يعلم مباحث در زين عهيش معروف

) 3341 و 3340 :تا يب ي،زنجان يريشب: رك( اند كرده يمعرف انسداد باورمندان از را يو معاصر ةبرجست هانيفق
  .شود يبررس خود يجا در ديبا كه است ديترد يجا ادعا، نيا صحت در چند هر
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را نيز  1»االمكان حتي«قيد  10) هرچند مناسب بود كه قانونگذار در مادة 497و  496: 1423
اما با توجه به اين كه تقييد اجراي حكم به قدرت عرفي، از طريـق درك عقـل نيـز    بيفزايد، 

با ايـن تفسـير، اشـكال     ممكن است، بنابراين عدم بيان آن از سوي مقنِّن، قابل توجيه است.
در  وارد است كـه  10و  7نسبت به تقدم و تأخر جايگاه مواد  ديگري بر عملكرد قانونگذار

  .دخواهد شادامه بيان 
  از نظر ساختار قانوني 7از مادة  10تأخر مادة 

. تا جايي كه دسترسـي  است يظاهر مشتمل بر احكام 7 ةماد و يواقع حكمبيانگر  10 ةماد
 قانونگـذار كـه   الزم بـود  نيبنـابرا  ؛رسـد  ينمـ به حكم واقعي باشد، نوبت به حكم ظاهري 

ـ ب ي ماليها تيمحكومدر قانون نحوة اجراي  نيستنخ حكم عنوان به را 10 ةماد مضمون  اني
 دادگـاه  وسـيلة  بـه  ونيمـد  تيوضع كشف عدم بر مترتب را 7 ةماد يياكار آن از پس كند و

غيـرمنظم بـه    صـورت  بـه و  رعايـت نكـرده   را يمنطق بيترت نيا قانونگذار اما مترتب كند،
ـ      پـس از تعريـف معسـر     ودتدوين احكام اثبات اعسار يا ايسـار اقـدام كـرده اسـت. الزم ب

فعلي اشاره و مقـرر   10را بيان كند و سپس به مفاد مادة  8قانونگذار، نخست مضمون مادة 
   كند:
 يا ربط يذ مراجع از استعالم با فوراً است مكلف دادگاه اعسار، دادخواست ثبت از پس«
 روشـن  جهت هيعل محكوم يمال تيوضع يبررس به نسبت باشد، ممكن كه گريد نحو هر به

  .»كند اقداماالمكان  حتي او ساريا اي اعسار شدن
ـ دل الزم است چنانچه اقدامات دادگاه براي كشف حقيقت مؤثر واقع نشود، - تبصره«  لي

  ».شود درج پرونده در ون،يمد تيوضع نشدن روشن
 خـود  يقـانون  ةفـ يوظدادن  انجـام  در را دادگـاه  اطياحت نكهيا بر عالوه تبصره نيا افزودن

 ليتسـه  ينظارت مراجع ايبر زين رادر اين زمينه  يو عملكرد بر نظارت امكان دهد، يم شيافزا
طـرفين   حقـوق  است ممكن كه ييجا تا شود يم سبب مجموع در ،تر روشنعبارت  به .كند يم

                                                           
 كه حكم تيغا به و است قتيحق كشف ةويش به ناظر رفته، كاربه 10 ةماد در كه »ممكن« ةواژ كه نماند ناگفته. 1

  .ندارد يارتباط است، بحث موضوع
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متأسـفانه در مقـام عمـل كمتـر بـه ايـن تكليـف         .نشود عييتض ويژه طلبكار) دعواي اعسار (به
و عمالً مدعي و منكر با اصول عمليـه تشـخيص داده    شود يم.م. عمل ق.ن.ا.م 10مستقل مادة 

ـ گ يمشوند و بدهكار يا طلبكار اثبات ادعا را خود بر عهده  مي . نتيجـة ايـن امـر در بيشـتر     ردي
. در پايان اين بحث گفتنـي  شود يمموارد به تضييع حق طلبكار و گاهي نيز حق بدهكار منجر 

.م.م. جمع دو هدف نهفته اسـت؛ هـدف نخسـت اينكـه بـا      ق.ن.ا 10است كه در تدوين مادة 
كشف ايسار، از تضييع حقوق طلبكاران پيشگيري شود؛ هـدف ديگـر اينكـه چنانكـه مـدعي      

ي به نفع خود اقامه كند، دادگاه از اين راه، به اعسـار وي پـي ببـرد و زمينـة     ا نهيباعسار نتواند 
يت اجتمـاعي خـود در پيشـگيري از ظلـم     ترتب احكام منكر را بر وي فراهم كند و به مسئول

، در انـد  كـرده حبس بدون دليل موجه، عمـل كنـد. جالـب اينكـه بعضـي از فقهيـان تصـريح        
كه مدعي اعسار در حبس باشد، اگر حاكم حتي بـه ظـن هـم برسـد كـه ادعـاي وي        صورتي

  ).  201: 1415؛ انصاري، 74: 1414راست است، بايد او را آزاد كند (عالمه حلي، 
   7با احكام مادة  10تبيين رابطه نتيجة ناشي از مادة عدم 

بـه تحقيقـات خـود بـراي      10محض اينكه پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه طبق مادة  به
كشف ايسار يا اعسار به حصر عقلي اقدام كند، نتيجه از سه حالـت خـارج نخواهـد بـود: يـا      

و قضـيه   رسـد  ينمـ ادگاه به نتيجـه  مديون معسر است يا مؤسر است يا اينكه د شود يمكشف 
كارايي خود را نشـان   7شده در مادة  ي مطرحها سنجه. در فرض اخير ماند يمهمچنان مجهول 

بحث نيست، اما سخن در مواردي است كه دادگاه قبل از جلسه، كشف خواهد داد كه محل 
لسـه دادگـاه   ولي طلبكار گواه براي اثبات ايسار مديون در جكه مديون معسر است،  كند يم

. همچنين ممكن است دادگاه كشف ايسار كنـد، ولـي مـديون گواهـاني را طبـق      كند يماقامه 
يا حتي شايد وي در جلسـة دادگـاه    اند دادهقانون معرفي كرده باشد كه شهادت بر اعسار وي 

به اقرار ضمني طرف مقابل خود استناد جويد. در اين موارد حكم چيست و دادگاه بايـد چـه   
بگيرد؟ ترديدي نيست در فرضي كه قضيه مجهول مانده باشـد، دادگـاه ملـزم اسـت      تصميمي

جلسة رسيدگي براي ادعا تشكيل دهد و ادلة طرفين را استماع و ارزيابي كند. چنين اسـت در  
كه دادگاه صرفاً به ايسار يا اعسار سابق مديون اطمينان حاصل كند، در اين فرض نيـز   صورتي

ثر در تعيين مدعي و منكر دعواي اعسار ظهور پيدا خواهد كـرد، ولـي   نقش اين اطمينان حداك
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چنانكه دادگاه به اعسار يا ايسار فعلي اطمينان پيدا كرد، اما در جلسة دادگاه، طرفين دعوا ادلـة  
ديگري را مطرح كردند كه در تعارض با اطمينان پيشين دادگاه بود، كدام يك مقدم است؟ آيـا  

كار خواهد رفت يـا نقـش بيشـتري     عنوان سنجة ارزيابي ادلة طرفين به بهاطمينان دادگاه صرفاً 
ق.آ.د.م. تفـاوتي نخواهـد    199عمالً با مادة  10عنوان سنجه باشد، مادة  دارد؟ در فرضي كه به
عنـوان دليـل مسـتقلي     خـودش بـه   10كه بپذيريم اطمينان ناشي از مادة  داشت، اما در صورتي

ي بروز خواهد كرد كه آيا در حد امارة قضايي معتبر است كه با ا تازهاست، پرسش  پذير استناد
گواهاني كه شايد طرفين اقامه كنند، از بين خواهد رفت يا نقش بيشتري دارد و حتـي دادگـاه   

كدام از ايـن ابهامـات در قـانون     به استناد آن به گواهي گواهان ترتيب اثر ندهد؟ هيچ تواند يم
اطمينـان دادگـاه بـر     رسـد  يمـ نظر  ي پاسخ داده نشده است. بهي مالها تيمحكومنحوة اجراي 

تنهـا در ارزيـابي ادلـة     ايسار و اعسار فعلي، تا زماني كه با اقامة ادلة ديگر از بين نرفته باشد، نه
اثر خواهد داشت، بلكه در فرض تعارض، شايد بـر   1طرفين و عدم امكان توسل به اداي قسم

قانون مجازات اسالمي (هرچند كه آن مـاده در امـور كيفـري     212آنها مقدم شود. مالك مادة 
باشـد؛ زيـرا در مـادة يادشـده آمـده       پذير در مسئلة مذكور نيز استناد تواند يمبيان شده است) 

كه علم قاضي با ادلة قانوني ديگر در تعـارض باشـد، اگـر علـم بـين بـاقي        در صورتي«است: 
اضي با ذكر مستندات علم خود و جهـات رد ادلـة   بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و ق

. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادلة قانوني معتبر است و بـر  كند يمديگر، رأي صادر 
قانون مذكور نيز مواردي مثل كارشناسـي   211در تبصرة مادة ». شود يماساس آنها رأي صادر 
شده است. توضيح بيشـتر بايـد در   عنوان اسباب حصول علم قاضي بيان  و تحقيقات محلي، به

روشن آثار مترتب بـر اطمينـان    صورت بهجاي خود بيان شود. در هر حال الزم بود قانونگذار 
شـده از   را بيان و در ضمن، حكم تعارض آن با ادلة اقامه 10شده از طريق اجراي مادة  حاصل

  سوي طرفين را نيز روشن كند.

                                                           
ـ  اسـناد  يمبنا بر يقاض نزد دعوا ثبوت ست،ين قسم به توسل امكان كه يفروض از يكي م،.ق 1335 ةماد طبق .1  اي

 يفعل ساريا اي اعسار بر نانياطم ييقضا امارات يمبنا بر يقاض كه يفرض در زين بحث محل در. است امارات
  . رسد ينم ييقضا سوگند به توسل به تنوب كند، دايپ
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   7انتقادات مختص مادة 
وارد شده بودند.  10و  7ه انتقادهايي مطرح شدند كه نسبت به رابطة مواد در مباحث گذشت

  پرداخته خواهد شد. 7در اين قسمت از نوشتار، به بيان شش اشكال مختص به مادة 
  بيان عبارات طريقي و متداخل

در مواردي كه وضعيت سابق مديون داللت بـر  «ق.ن.ا.م.م. آمده است:  7در قسمتي از مادة 
به هر نحـو تحصـيل مـال     يامديون در عوض دين مالي دريافت كرده  ياداشته  مالئت وي

كرده باشد، اثبات اعسار بر عهدة اوست؛ مگر اينكـه ثابـت كنـد آن مـال تلـف حقيقـي يـا        
  ».حكمي شده است...
كه ثابت شـود   ؛ در صورتيباشدحقوقي  ةنشأ بدهي عمل حقوقي يا واقعفارغ از اينكه م

يادشده وجود  سابقةارا بودن بوده است و دليل معتبري نيز بر قطع شدن بدهكار بر د ةپيشين
. بنـابراين  )199 :1415(انصـاري،   شـود  يمـ استصحاب بقاي موضوع جـاري  نداشته باشد؛ 

خواهـد شـد.   مدعي شمرده  ، با نگاه عرفيكند يمدشده را ادعا بدهكاري كه خالف اصل يا
صود مذكور كافي بوده يا در كنـار آن آوردن  براي بيان مق 7پرسش اين است آيا صدر مادة 

يا مديون در عوض دين مالي دريافت كرده يا به هر نحـو تحصـيل مـال كـرده      «...عبارات 
عباراتي همچون دريافت عوض دين يا تحصيل  رسد يمنظر  نيز الزم بوده است؟ به» باشد...

 اگر! در واقع شوند يمطريقي براي كشف مالئت گذشته تلقي  بلكه ؛دارندنمال، موضوعيت 
(يا حتي ارثي به مـديون   شده، يا مالي در گذشته تحصيل شدهعوضي در برابر دين دريافت 

و در  در گذشـته مالئـت داشـته اسـت    كه مديون  شود يمكشف باشد) از طريق آنها  رسيده
مديون ادعاي خـالف   چنانچه. شود يماستصحاب بقاي مالئت صورت ترديد در انتفاي آن، 

قانونگذار با  رسد يمنظر  د. با اين توضيح، بهكنبايد آن را اثبات  شته باشد،دشده را دااصل يا
و نبايد عبـارات بعـدي بـا     نياز بود ق.ن.ا.م.م. از عبارات بعدي بي 7 ةآوردن بند نخست ماد

، بلكـه  شـد  يمـ كار گرفتـه   به عنوان قسيم در عرض مالئت سابق مديون، به »يا« ةوردن واژآ
عنوان مثال براي احراز مالئت سابقه بيان كنـد. جـدا    آنها را به توانست يمحداكثر قانونگذار 

سازي دومي نيز در متن  ، به قسيمرسد يمنظر  پوشي از آن، به از اين اشكال و با فرض چشم
مادة مورد بحث، بين دريافت عوض و تحصيل مال نيـازي نبـوده اسـت؛ زيـرا كـافي بـود       
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..يا مديون در عوض دين مالي دريافـت كـرده بـا بـه هـر نحـو       «.جاي عبارت  قانونگذار به
يا مديون در عوض دين به هر نحوي «...د: كوتاه مقرر كن صورت به» تحصيل مال كرده باشد
، عبارت ديگر . بهشود يم؛ زيرا اين عبارت شامل دريافت عوض هم »تحصيل مال كرده باشد

(معـوض و   اعمـال حقـوقي   ةمـ تحصـيل از طريـق ه   و اسـت  مطلـق  »تحصيل مـال «اصطالح 
  .دشو يمغيرمعوض) و اعمال مادي اختياري را شامل 

  »تلف حقيقي يا حكمي«تفسير انتقادي عبارات
يا مالي كه دين دريافت  برابرچنانكه بدهكار ثابت كند عوضي كه در  .ن.ا.م.م.ق 7 ةماد طبق

. در شـود  ينمجاري  شده است، استصحاب بقاي مال تلف حقيقي يا حكميتحصيل كرده، 
 .شود يمشمرده قول مدعي اعسار مطابق با اصل خواهد بود. در نتيجه وي منكر  صورت اين

 ،را اثبـات كنـد   مدعي اعساربايد مالئت فعلي يا سابق خواندة دعواي اعسار  فرضدر اين 
در  اشكاالتي دارد كـه  . اين قسمت از مادهدشو يمثابت  وي ، اعسارمديونوگرنه با سوگند 

بيـان   ة كوتـاهي مقدم الزم است. قبل از ورود در بحث، شود يمپرداخته  هاحث به آنب ةادام
  شود.

  تفاوت تلف حقيقي و حكمي
معناي از بين رفتن خود به خود مال يـا در اثـر حادثـة قهـري آسـماني       تلف حقيقي به مقدمه:

شخصـي   كـه هـيچ   عبارت ديگر در صورتي (مثل باران و تگرگ) يا زميني(مثل زلزله) است. به
، اما در فرضي كه تلـف  شود يمتقصيري در نابودي مال نداشته باشد، به آن تلف حقيقي گفته 

. تلف حكمي (كه گاهي نيـز  شود يمگفته  1ناشي از تقصير يا عمد شخص باشد، به آن اتالف
) در شـود  يمـ با عباراتي همچون تلف تعبدي، تلف قانوني، تلف شرعي يا تلف اعتباري تعبير 

در آن تصرف كند؛  تواند ينمكه مال در خارج موجود است، ولي شخص  رود يمكار  جايي به
سبب اين امر شايد انتقال مال به ديگري يا خارج شدن آن از دسترس مالك در اثر غرق شدن 

). 618تـا   615: 1388در دريا يا به سرقت رفتن يا مانند آن باشد (هاشـمي شـاهرودي، بهـار    
                                                           

 ر،يتقصـ  از يناشـ  تلـف  بـه  صورت نيا در رود؛ يم كار به يعمد تلف برابر در ،ريتقص از يناش تلف يگاه البته. 1
 .شود يم گفته) ميرمستقيغ اتالف اي( بيتسب باب از تلف
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ي است كه از اتالف حكمي (مثل انتقال ارادي مال توسط مالك بـه  ا واژهبنابراين تلف حكمي 
. ناگفته نمانـد كـه در متـون حقـوقي، تلـف حكمـي بيشـتر در        كند يمديگري) نيز نمايندگي 

كه شخص با انجام دادن يك عمـل حقـوقي مـالي را از ملكيـت خـود       رود يمكار  مواردي به
نيز همين معنا » تلف حكمي«از اصطالح 7ادة منظور قانونگذار در م رسد يمنظر  خارج كند؛ به

، مقصـود وي نبـوده   شـود  يمـ بوده؛ بنابراين معناي اعم آن كه شامل عدم دسترسي به مال نيز 
است كه در آن نسبت به عدم دسترسـي مـال، حكـم     6است. قرينة اين برداشت، تبصرة مادة 

انتقـاالت اعتبـاري   ي تصويب شده است. نتيجه اينكه تلـف حكمـي شـامل تمـامي     ا جداگانه
ملكيت مال از شخصي به ديگري خواهد بود؛ بدون اينكه عين مال از بين رفتـه باشـد. بـراي    

گفت ماشـين تلـف    توان يممثال، اگر خريدار ماشيني را كه خريده است، به ديگري بفروشد، 
 حكمي شده است، اما تلف حقيقي (چنانكه گفته شد) در برابر اتالف حقيقي اسـت، بنـابراين  

  كار برد. جاي هم به اين دو را به توان ينمي در كالم نباشد، ا نهيقرچنانچه 
  به فرض عدم امكان جبران خسارت حكم تلف حقيقيعدم تقييد 

شايد بدهكار با دليل معتبر، اعسار فعلي خود را اثبات نكند، بلكه ثابت كنـد مـالي كـه سـبب     
ست، بدون اينكه امكان جبران خسـارت  حقيقي از بين رفته ا صورت بهمالئت سابق وي بوده، 

ق.ن.ا.م.م. جاي مدعي و منكر تغيير پيدا خواهد كرد؛ بنـابراين چنانچـه    7طبق مادة  1آن باشد،
؛ شـود  يمـ طلبكار، مالئت فعلي بدهكار را اثبات نكند، با سوگند بدهكار، اعسار وي پذيرفتـه  

ي مال مورد اختالف جاري زيرا وقتي ثابت شود سبب مالئت زائل شده است، استصحاب بقا
جاري خواهد شد كه نتيجة آن موافق با اصل شدن قول مـدعي   2. و اصل عدم مالئتشود ينم

. دقـت شـود بـا    شـود  يماعسار خواهد بود. در اين فرض با اداي سوگند، اعسار وي پذيرفته 
                                                           

 . شد خواهد داده حيتوض بحث نيهم انيپا در »خسارت جبران امكان عدم« ديق. 1

 را اش نفقه و ندارد ينيد و مال كه يفرزند مثال يبرا ست،ين اعسار يمعنا به مالئت عدم شهيهم كه شود تيعنا. 2
) 175 :1401 ،يرشـت ( شـود  ينمـ  شـمرده  معسـر  يول ،است مالئت عدم عنوان مشمول پردازد، يم پدرش زين

 6 ةمـاد  فيتعر: رك( ستين نيد يةتأد عدم به قادركه  است يشخص معسر كه يحال در ست،ين بدهكار چون
ـ ب مـتن  در چنانكـه  ،يو مالئـت  عدم استصحاب شود، بدهكار كه يصورت در فرد نيهم.) م.م.ا.ن.ق  شـد،  اني
  .كند يم ليتبد منكر به يمدع از را يو گاهيجا
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تا اشكال شـود كـه اصـل مـذكور اصـل       شود ينماصل عدم مالئت، ثبوت اعسار نتيجه گرفته 
، بعـد از آن  كنـد  يمـ بلكه با جريان اصل يادشده صرفاً جاي مدعي و منكر تغيير  1مثبت است،

، تا اينجا مشكل خاصي از نظر قانوني وجـود  شود يمبا اداي سوگند توسط منكر، اعسار ثابت 
كه آن مال تلف حقيقي شود، بدون  ندارد، اما شايسته بود كه قانونگذار تصريح كند در صورتي

باشد. افزودن قيد اخير سودمند است؛ زيرا در موارد زيادي، مال  پذير ارت آن جبراناينكه خس
صورت صرف ثبـوت   ، اما امكان دريافت خسارت آن وجود دارد؛ در اينشود يمتلف حقيقي 

كنندة آن، از مدعي بـه منكـر تغييـر پيـدا      كه جايگاه شخص اثبات شود ينمتلف حقيقي سبب 
ماشيني كه داراي بيمـة   - 1. مثال كند يمزمينه مطلب را بيشتر روشن  كند. بيان سه مثال در اين

ـ گ يمـ پيچي آتـش   اختالل در سيم دليل بدنه است، به ، ولـي امكـان دريافـت    سـوزد  يمـ و  ردي
خسارت آن از بيمه است، در اين فرض داشتن بيمة بدنه، كافي اسـت كـه بـا تلـف حقيقـي،      

مدعي به منكر تبديل نشود. همين امـر در هـر    جايگاه مالك سابق ماشين در دعواي اعسار از
ويژه امروزه كه بيمـه   . بهشود يممورد ديگري كه مالي در برابر تلف حقيقي بيمه است، جاري 

شخصـي مالـك    - 2نقش فعالي در اين زمينه دارد، آثار تحليـل مـذكور روشـن اسـت؛ مثـال      
كـه طبـق    شـود  يمـ دليلي ثابت از بين رفته است، ولي به هر  كند يمي است كه اثبات ا هيسرما
ق.م مضارب ملتزم شده است از مال خود به مقدار تلف سـرمايه، مجانـاً بـه مالـك      558مادة 

كه جايگـاه مـدعي    شود ينمتمليك كند. در اين فرض نيز صرف اثبات تلف حقيقي، موجب 
؛ بـراي مثـال   بيـان كـرد   توان يممثال ديگر در اين موضوع  ها دهاعسار به منكر تغيير پيدا كند. 
نيز تلف حقيقي عين مستأجره يـا عـين    ها فرضشود، در اين  2شرط ضمان مستأجر يا مستعير

، عنوان منكر بر مالك آنها در دعواي اعسار صدق كند. در موردي كـه  شود ينممستعاره سبب 
حكـم همـان    3شرط شود مدت معيني تلف قهري مبيع حتي بعد از قبض بر عهدة بايع باشـد، 

                                                           
ـ  اسـت،  هيعمل اصول مثبتات رشيپذ عدم فقه، اصول انيدانش نيب مشهور. 1  رنـد يپذ يمـ  را امـارات  مثبتـات  يول

: 1384 دوسـت، يعل( داننـد  يم معتبر را هيعمل اصول مثبتات سندگانينو از يبعض اما) 473: 1423 ،يراسانخ(
 .شود مطرح خود يجا در ديبا آن در موجود يمبان و مثبت اصل ريتفس). 291 و 290

 .است شده رفتهيپذ هيعار ضمان شرط صراحت هب م.ق 642 ةماد در. 2

 اشـكال  ،يمشـتر  توسط عيمب قبض از بعد ع،يبا ةعهد بر عيمب ضمان شرط يدرست در يليتحل نظر از ديشا البته. 3
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ادعـاي اعسـار    توانـد  ينميان شد، به اين معنا كه خريدار به صرف تلف حقيقي آن است كه ب
، در گـذارد  يمـ گاهي قانونگذار خسارت تلف حقيقي مالي را بر عهدة ديگـري   - 3كند؛ مثال 

كنندة آن سودي نخواهد داشـت؛ بـراي    اين فرض نيز صرف اثبات تلف حقيقي، به حال اثبات
كه خيار مجلس، حيوان و شرط، مختص مشـتري باشـد،    ورتيق.م در ص 453مثال، طبق مادة 

تلف بر عهدة بايع است. روشن است در دعواي اعساري كه شايد مشتري مدعي اعسار باشد، 
 644ي مذكور اثبات تلف حقيقي به حال وي سودي نخواهد داشـت. طبـق مـادة    ها فرضدر 

ض نيز اگـر معيـر اثبـات تلـف     ق.م. در عارية طال و نقره يد مستعير ضماني است. در اين فر
ـ  درحقيقي عين مستعاره بكند، اثري نخواهد داشت. در مواردي هم كه مال مـدعي اعسـار     دي

شخصي كه حكم غاصب است، تلف حقيقي شده باشد، بـه جهـت ضـماني     دي درغاصب يا 
 يد آنها، حكم مذكور جاري است.   بودن

  حكم تلف حكميتوجهي به غلبة خارجي در بيان  بي
امـوال مثبِـت مالئـت، تلـف     كه ولي بدهكار ادعا كند  ،كه سابقه بر مالئت باشد ورتيدر ص

ق.ن.ا.م.م. در ايـن   7 ةمعتبر اثبات كنـد، طبـق مـاد    ةحكمي شده است و آن را از طريق ادل
بـه  را از جايگـاه مـدعي    كه مدعي دعواي اعسـار كافي است  اثبات فرض نيز همين اندازه

 ،مـاده  ايـن قسـمت   رسـد  يمنظر  بهد. شوثابت  اعسارشند وي منكر برساند و با اداي سوگ
عوضي نصيب بـدهكار نشـده اسـت، بـراي مثـال       ،است كه با تلف حكمي فرضيناظر به 

 ،ده استكربدهكار مال را هبه يا صلح بالعوض كرده يا با آن بدهي قبلي خود را پرداخت 
ـ شـود  ينمـ وگرنه صرف تلف حكمي مال سبب عدم مالئت بدهكار   تلـف ويـژه اينكـه    ه! ب

 )489تـا   487، 1392(صـفري،   ظهور عرفي اسـت  ي رايگان و اقدام متبرعانه، خالفحكم
، بايـد  است دست نياورده با تلف حكمي مال، عوضي را به كند يمشخصي كه ادعا  بنابراين

داراي  .ق.ن.ا.م.م 7 ةمـاد  مـورد بحـث از   اطالق قسـمت . طبق اين تحليل، آن را اثبات كند
اصـول حقـوقي سـازگار     عبارت ديگر، اطالق يادشده با غلبة عرفي و واهد بود. بهخاشكال 

                                                                                                                                        
 مـذكور  شـرط  نگارنـده  نظـر  بـه . اسـت  مذكور شرط صحت رشيپذ فرض در شد، انيب متن در آنچه شود،
  .است حيصح
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 ،بدهكار در برابـر تلـف حكمـي   ناظر به فرضي است كه ماده  گفته شود: نيست، مگر اينكه
ديگري بر صورت اشكال  در اين . بر فرض پذيرش اين احتمال،آورد ينمدست  عوضي را به

غلبه خـارجي   آن كه استبيني فرضي  عدم پيش وت وقانونگذار وارد خواهد شد و آن سك
؛ زيرا چنانكه گذشت، در بيشتر موارد تلف حكمي رايگان نيست، بلكه در برابر عوض دارد

  است.
  عدم تصريح نسبت به حكم تلف حكمي قابل رجوع يا قابل فسخ

 بـا اسـتفاده از حـق    توانـد  يمـ راحتي  ، ولي مديون بهكند يمدر مواردي تلف حكمي صدق 
قانوني خود، مالكيت خود را نسبت به مال مذكور مسترد كند، آيا در اين فرض مديوني كه 

بـا سـوگند اعسـار     توانـد  يمو  شود يم، غيرمليء شمرده كند يماز اعمال حق مذكور امتناع 
خود را اثبات كند يا خير؟ براي مثال شخصي ملك خود را بـه فرزنـدش صـلح بالعـوض     

صـورت   مدت ده سال براي خود خيار شرط گذاشته است. در اين كرده ولي در ضمن آن به
با اعمال خيار شـرط، ملـك را مسـترد     تواند يمراحتي مديون  ملك تلف حكمي شده، اما به

. در مواردي كه مديون مالي را به ديگري هبه كرده و مـال  ورزد يمكند، اما از اين امر امتناع 
ارد. در اين موارد حكم چيست؟ در پاسخ دو است، باز اين مسئله جاي طرح د شدني رجوع

ي هـا  انتقالاطالق دارد، شامل  7تلف حكمي در مادة ديدگاه نخست: شود؛  ديدگاه تصور مي
، بنابراين با اثبات تلف حكمي در فـرض مـاده، عنـوان    شود يمقابل فسخ و قابل رجوع نيز 

گـذار از تلـف حكمـي،    منظـور قانون  ديـدگاه دوم: منكر بر مدعي اعسار صادق خواهد بود؛ 
ي كه امكان اسـترداد  ا گونه گونه تلفي است كه مال از ملكيت مديون خارج شده باشد، به آن

ملكيت خود  تواند يمراحتي  از طريق فسخ و رجوع نباشد؛ بنابراين در مواردي كه مديون به
رجـوع   ويژه اينكه فسـخ و  را مسترد كند، نبايد احكام معسر را نسبت به وي جاري كرد. به

بـا   توانـد  يمعمل مباحي است، اما پرداخت دين واجب خواهد بود، در مواردي كه مديون 
انجام دادن يك مباح، واجبي را به فرجام رساند، نبايـد از فعـل مبـاح امتنـاع ورزد. هـر دو      

در مواردي كه قرايني وجود داشته باشـد، عـدم    رسد يمنظر  است، اما به پذير ديدگاه توجيه
ز حق فسخ يا حق رجوع، نوعي سوءاستفاده از حق يا به قصـد فـرار از اداي ديـن    استفاده ا
نبايد ادعاي اعسار وي را پذيرفت. تشخيص مصاديق موردي اسـت و   رسد يمنظر  است، به
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صـراحت   به شم قضايي بستگي دارد. در هر حال مناسب بود قانونگـذار در ايـن زمينـه بـه    
الي در تفسـير عبـارت تلـف حكمـي در ايـن موضـوع       اعالم نظر كند تا از اختالفات احتم

  پيشگيري شود.
  اتالف حقيقي سكوت نسبت به حكم

ق.ن.ا.م.م. است يا خير؟ هرچند قانونگـذار در ايـن    7آيا اتالف حقيقي نيز مشمول حكم مادة 
محض اتالف مال، طبـق   با توجه به اينكه به رسد يمنظر  موضوع سكوت اختيار كرده است، به

، بنابراين بـدهكار بـه ميـزان    شود يمق.م. ذمة متلف به مثل يا قيمت آن مال مشغول  328مادة 
. همين طلـب نـوعي دارايـي    شود يمشده در ذمة ديگري، مالك مثل يا قيمت  ارزش مال تلف

قانون اجراي احكام مـدني اسـت، پـس در فـرض يادشـده       87توقيف طبق مادة  مثبت و قابل
مداد كند؛ بلكه بدهكار بايد ملكيت خود را به مـافي الذمـه   خود را معسر قل تواند ينمشخص 

كـه طلبكـار درخواسـت كـرد، آن مـال       شده اعالم كند تا در صورتي متلف به ارزش مال تلف
توقيف شود. گفتني است چنانچه مالك ادعا كند كه در برابر اتالف، مالي دريافـت نكـرده يـا    

ور مذكور مدعي تلقي خواهد شد و بايد اثبـات  متلف شناسايي نشده يا فرار كرده است، در ام
كند كه چون ادعاهاي يادشده خالف غلبه و روند طبيعي امور، خالف متعارف و خالف اصل 

. كنـد  يمـ است، چون در بيشتر موارد مالك از متلف، مثـل يـا قيمـت مـال خـود را دريافـت       
آينـد.   متلف برمي همچنين در موارد زيادي مالكان براي جبران شدن خسارت، در صدد كشف

از سوي ديگر اصل بر عدم فرار است. همچنين اگر مالك ادعا كند كه ذمة متلف را ابرا كـرده  
يا تهاتر بين طلب وي و طلب ديگر متلف از مالك مال، رخ داده اسـت، بـه اثبـات نيـاز دارد؛     

 شـود  ينمـ چون اصل عدم ابرا و عدم تهاتر است. نتيجه اينكه صرف اثبات اتالف مال، سـبب  
  جايگاه مدعي اعسار از مدعي به منكر تنزل پيدا كند.  

  سكوت نسبت به حكم تعهد به مال
حكم تلف حقيقي و حكمي را بيان كرده، ولي مواردي كه وجود تلفي  7قانونگذار در مادة 

نسبت به مال رخ نداده، بلكه تعهدي نسبت به آن از سوي مالك ايجاد شـده اسـت. آيـا در    
كه جايگاه متعهد از مدعي به منكر تغيير پيـدا كنـد يـا     شود يمت تعهد سبب اين موارد اثبا

كه مالك ماشين يا قطعة معيني از عرصه يا اعيـاني پـالك    رديپذ يمخير؟ براي مثال مديون 
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كه نسبت به آنها تعهد به انتقال داده است. براي  دهد يم ارائهمشخصي است، ولي دليلي را 
به ثالث بفروشد يا آن را از طريق صـلح بالعـوض انتقـال دهـد.     مثال متعهد شده ماشين را 

همچنين شايد اثبات كند كه متعهد شده است عرصه يا اعياني مذكور را از بابت بخشـي از  
مهر به زوجة خود انتقال دهد، ولي هنوز انتقال نداده است و آن اموال در ملكيت وي بـاقي  

دارد؟ متأسـفانه قانونگـذار در ايـن موضـوع     اثبات تعهد چه اثـري   ها فرضهستند. در اين 
تلف حكمي خصوصيت ندارد، آنچه مالك است نسـبت   رسد يمنظر  سكوت كرده است. به

به مال موجود، مديون امكان تصرف قانوني مبني بر اداي دين را نداشته باشد، با توجـه بـه   
ين بايـد بـه آن پايبنـد    ق.م. طرف 219اينكه تعهد به انتقال نيز قرارداد الزم است و طبق مادة 

باشند؛ بنابراين در فرض اثبات آن، صرف ملكيت مديون نسبت به مال متعلق تعهـد، سـبب   
كه وي داراي مالئت شمرده شود، البته چنانكه در هنگام بحـث از تلـف حكمـي     شود ينم

صـورت عـوض    ، در ايـن رديپـذ  يمبيان شد، اصوالً تعهد به انتقال نيز در برابر عوض انجام 
كه عنوان مالئت به ميزان عوض نسبت به مديون صـدق كنـد، مگـر     شود يمشده سبب ياد

اينكه اثبات شود تعهد به انتقال رايگان بوده است، چنانكه تعهد به انتقال از بابت مهـر (كـه   
  ي در اين زمينه است.ا نمونهبيان شد) 

  عدم قابليت دسترسي به مالحكم عدم توجه به فرض اخذ بدل حيلوله در 
ة كوتـاهي بـه   اشـار  رسـد  يمنظر  است، به 10و  7رچند بحث در اين نوشتار در گسترة مواد ه

ق.ن.ا.م.م. نيـز آمـده، در    6برخي از مسائل مربوط به اثبات ايسار يا اعسار كه در تبصرة مـادة  
ـ قابل عـدم «خـوانيم:   شده سودمند است. در تبصرة مذكور مي راستاي تكميل مباحث مطرح  تي

ـ قابل عدم اثبات. است مال نداشتن حكم در لما به يدسترس  ةعهـد  بـر  مـال  بـه  يدسترسـ  تي
جو شد در متون فقهي اين فرض ديده نشـد، بلكـه بيشـتر    و تا جايي كه جست». است ونيمد

حكم تبصرة يادشده منطبق با رونـد   رسد يمنظر  ادعاي تلف يا فقدان مال مطرح شده است. به
وضيح در جريان عادي امور زندگي، هر شخصي به مـال  طبيعي امور و بناي عقالست. با اين ت

ي قانوني را از آن بكنـد. اطـالق قاعـدة    ها يبردار انواع بهره تواند يمخودش دسترسي دارد و 
سلطنت بر مال نيز بيانگر همين حكم است كه هر شخصي افزون بـر تـوان تصـرف اعتبـاري     

ن شخصي كه بر وجود مـال اقـرار   نسبت به مال خود، قدرت تصرف مادي را هم دارد. بنابراي
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، اما ادعاي عدم دسترسي بر آن را دارد، خالف سير طبيعـي رايـج بـين مـردم را، ادعـا      كند يم
و اثبات مدعا با اوسـت؛ بـراي مثـال چنانچـه سـند مالكيـت        شود يمو مدعي شمرده  كند يم

عـدم دسترسـي    يلدل عليه است و در عين حال ادعاي اعسار بهٌ ماشين گرانبهايي به نام محكوم
و تا ادعـاي وي بـا    شود يم، مدعي شمرده كند يمسبب به سرقت رفتن ماشين مذكور  به آن به

ادلة معتبر احراز نشود، اعسار وي ثابت نخواهد شد. نسـبت بـه مطالـب متعـددي كـه شـايد       
ق.ن.ا.م.م. ساكت است، البتـه بعضـي    6پيرامون عدم دسترسي به مال مطرح شود، تبصرة مادة 

، اما مناسب بود كه قانونگذار بـه برخـي از   شدني هستند آن مطالب طبق اصول حقوقي حلاز 
اگـر   نكتة نخسـت: : شـود  يمكوتاه اشاره  صورت بهآنها اشاره كند. به چهار نكته در اين زمينه 

صورت بقـاي عـدم دسترسـي     قبالً با دليل معتبر عدم دسترسي به مال ثابت شده باشد، در اين
، مدعي خواهد بود و بايـد آن را  كند يم. شخصي كه خالف آن را ادعا شود يمنيز استصحاب 

ق.ن.ا.م.م. ناظر به موارد اغلب است و در صدد بيان همة  6اثبات كند. نتيجه اينكه تبصرة مادة 
نكتة  نكتة دوم:جزئيات نيست؛ بنابراين نبايد از آن براي همة فروض مشكوك اطالق گرفت؛ 

ت. بعضي از نويسندگان در مواردي كه عين مال در ملكيـت مالـك آن   مهم بيان اين مطلب اس
دليلي جهات امكان رد عين به مالك ممكـن نباشـد، آن را در حكـم تلـف       باقي است ولي به

) در اين موارد، چنانچـه سـبب عـدم دسترسـي بـه عـين مـال،        366: 1347(امامي،  اند دانسته
ق.م. بدل حيلولـه مطالبـه كنـد. در اينجـا      311طبق مادة  تواند يمشخص ديگري باشد، مالك 

بايد به دو مسئله نسبت به بدل حيلوله (كه به موضوع اين نوشتار مرتبط اسـت) اشـاره شـود.    
نخست اينكه چنانچه ثابت شود مالك به عين مال دسترسي ندارد، ولي بدل حيلوله به جهـت  

ل، مثبت فقدان مـال و در  صورت اثبات عدم دسترسي به ما عدم دسترسي گرفته است، در اين
نتيجه اعسار وي خواهد بود يا خير؟ هرچند طرح و بررسي ايـن پرسـش در هـيچ جـا ديـده      
نشد، پاسخ مبتني بر مبناي اتخاذي در مبحث بدل حيلوله خواهد بود. توضـيح مطلـب اينكـه    

 ا، بلكـه صـرف  شـود  ينمـ بعضي از نويسندگان بر اين باورند كه بدل حيلوله سـبب تملـك آن   
مالـك  «)؛ بنـابراين  366: 1347(امـامي،   شود يمجهت محروميت مالك از عين به وي اعطا  به
گونـه تصـرف مالكانـه در عـين آن      از منافع بدل حيلوله استفاده نمايد، ولي حق هيچ تواند يم

). طبق مبناي مذكور، روشن است كه بر فرض ثبـوت اخـذ بـدل    192: 1393(باريكلو، » ندارد
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گيرندة بدل، بـه ميـزان عـين مـالي كـه االن در دسـترس وي نيسـت،         ودش ينمحيلوله، سبب 
متمكن تلقي شود؛ بلكه حداكثر وي به اندازة حق انتفاع از بدل حيلوله، متمكن فرض خواهد 

عبارت ديگر، براي سنجش اعسار يا ايسـار بـدهكار، تمكـن از منـافع حيلولـه مـالك        شد؛ به
از نويسندگان معتقد هسـتند كـه بـدل حيلولـه بـه      خواهد بود. برخالف مبناي يادشده، بعضي 

). بـديهي اسـت طبـق ايـن مبنـا اثبـات عـدم        57: 1374(كاتوزيان،  ديآ يمملك گيرندة آن در
دسترسي به عين مال، براي ثبوت اعسار كافي نخواهد بود، بلكه اگر ثابت شـود بـدل حيلولـه    

بدل حيلولـه، گيرنـدة آن دارا   جهت عدم دسترسي به مال گرفته شده است؛ به اندازة ارزش  به
. شگفت اينكه برخي از نويسندگان دو مبناي ناهمسان نسبت بـه بـدل حيلولـه    شود يمفرض 

آيد و با تصـرف وي در   : بدل حيلوله به ملكيت متزلزل گيرندة آن درمياند نوشتهدارند، گاهي 
). 250: 1382 (جعفري لنگـرودي،  شود يمآن، ملكيت متزلزل يادشده به ملكيت مستقر تبديل 

 توانـد  يمـ ؛ ولي مالك شود ينمحيلوله ملك گيرندة آن  ل: بداند كردهاما در جاي ديگر تصريح 
تصرفات مالكانه متزلزل است! چنانكه عين مـال مالـك،    هرگونه تصرف مالكانه بكند، با اينكه

قـال  به وي مسترد شود، بدل دهنده، در فرضي كه بدل حيلوله تلف حقيقي يا تلف حكمي (انت
بدل مـال خـود را از    تواند يمبه ديگري) شده باشد يا گيرندة آن را اتالف حقيقي كرده باشد، 

). فارغ از ابهام و ناهمساني موجـود در ايـن   28: 1386گيرنده مطالبه كند (جعفري لنگرودي، 
انديشه (كه بايد در جاي خود به تفصيل بررسي شود) در هر حال طبق ديدگاه نويسندة اخير، 

هرگونه تصرف مالكانه  تواند يمي در فرضي كه بدل حيلوله به ملكيت گيرنده درنيايد، وي حت
نسبت به آن داشته باشد. با اين مبنا بديهي است چنانكه ثابـت شـود، مالـك در فـرض عـدم      

حال  دسترسي به عين مال، بدل حيلوله گرفته است، اثبات عدم دسترسي به عين مال سودي به
بلكه به ميزان بدل مأخوذة وي در ظاهر متمكن تلقي خواهـد شـد. البتـه    وي نخواهد داشت، 

شايد ادعا كند بدل حيلوله تلف حقيقي شده يـا بـه ديگـري منتقـل شـده اسـت، همـة اينهـا         
ادعاست و بايد اثبات شود. ناگفته نماند الزم بود كه گسـترة تصـرفات قـانوني گيرنـدة بـدل      

موجود در ايـن   هاي انونگذار واقع شود تا از اختالفق.م. مورد تصريح ق 311حيلوله در مادة 
سكوت قانون مدني در اين زمينـه، مناسـب بـود در قـانون      دليل موضوع پيشگيري شود، اما به

محل بحث دستكم اشاره شود كه در فرض اخذ بدل حيلوله، طلب از آن قابل وصـول اسـت؛   
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كه آن را نگرفتـه   كند ولي وي ادعا اگر امكان اخذ بدل حيلوله براي بدهكار باشد، نكتة سوم: 
اين موضوع به قراين موجـود در پرونـده    رسد يمنظر  است، اصل بر عدم آن است يا خير؟ به

كلي (چنانكه در بحـث   طور بهداد؛ ولي  ارائهضابطة كلي در اين زمينه  توان ينمبستگي دارد و 
عت بـر اخـذ بـر بـدل     اتالف حقيقي گفته شد) ظاهر بر اين است كه مالك در فـرض اسـتطا  

؛ بنابراين در چنين شرايطي ادعاي عدم اخـذ، خـالف   كند ينمحيلوله از دريافت آن خودداري 
چنانچـه ثابـت   نكتة چهـارم:  ؛ رسد ينمظاهر است و با وجود ظهور، نوبت به اصل عدم اخذ 

 شود كه بدهكار بدل حيلوله اخذ نكرده است، ولي با وجود امكان اخـذ آن، بـه هـر دليلـي از    
وي را معسر شـمرد يـا خيـر؟ بعضـي از      توان يم، در اين فرض كند يمدريافت آن خودداري 

» اگر امكان تحصيل مال بالقوه القريبه من الفعل باشد، [بدهكار] معسر نيسـت : «اند گفتهفقيهان 
). بر اساس اين نظر، شخصي كه امكان تحصيل مال دارد، معسـر شـمرده   228: 1382(گرامي، 

در چنين مواردي عرفاً بدهكار ممتنع از اداي ديـن بـا وجـود تمكـن      رسد يمنظر  . بهشود ينم
؛ زيرا فرض اين است كه توان تحصيل مـال بـراي اداي ديـن را بـدون مشـقت      شود يمتلقي 

. در هر صورت در چنين موردي حداكثر اگر دادگـاه  كند يمخاصي دارد، ولي از آن خودداري 
اقسـاط   11كار منجر نشود، شايد با استفاده از مالك مـادة  بخواهد احتياط كند تا به حبس بده

شايان توجهي را با توجه به توان تحصيل مال توسط بدهكار، تعيين كند تا بـدهكار در موعـد   
  مقرر به پرداخت آنها اقدام كند.  

  گيري نتيجه
ر، از ق.ن.ا.م.م از منظر اثبـات اعسـار يـا ايسـا     7و  10در اين نوشتار ثابت شد كه بين مواد 

بـر اسـاس معيـار     7اين بود كه مـادة   ها تعارضجهات متعدد تعارض وجود دارد. يكي از 
منطبق با سـنجة دعـاوي ترافعـي نيسـت. در رفـع       10دعاوي ترافعي تنظيم شده، ولي مادة 
كدام از آنهـا از   بود كه همة آنها بازگو شد؛ ولي هيچ پذير تعارض يادشده پنج احتمال تصور

دند. تعارض دوم بين دو مادة يادشده از مصاديق تعارض بين حكم ظـاهري  ايراد مصون نبو
و واقعي است كه امكان جمع عرفي بين آنها بود. در ادامة مباحث نيز روشن شد كه از نظر 

تدوين كند، ولـي عكـس ايـن     7را مقدم بر مادة  10ساختاري بايد قانونگذار مضمون مادة 
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ا.م.م. نيز شش اشكال دارد كه به تفصيل در مـتن مقالـه   ق.ن. 7عمل اتفاق افتاده است. مادة 
تا زماني كه مادة يادشده اصالح نشده است، مجريان آن با تفسـير   شود يمبيان شد. پيشنهاد 

ويـژه   بـه   اقـدام كننـد،   ها اشكالفقهي، براي رفع  -قضايي منطبق با اصول و قواعد حقوقي 
بـا   تواننـد  يمـ راحتـي   ن است و مفسران آن بهاينكه مادة مذكور داراي قابليت تفسيري فراوا

تفسير پويا و عدم اكتفا به ظاهر ماده، روية قضايي فعالي را در گسترة اثبات اعسار يا ايسـار  
  ايجاد كنند.
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