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  چکیده

شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات . باشد میافالس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه      

ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان . گردد مالی ممنوع می

یک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و  محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، از

عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما شرایط صحت براي تحقق 

ي مصلحت از سوي دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطه

رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین،  ازاین. طلبکاران مقتضاي محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است

ت و گونه اقرار همواره صحیح اس دهد اینبررسی اقوال فقها نشان می. شده است هاي گوناگونی مطرح هدیدگا

که با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد  تنها هنگامی. اثر خواهد بود در حق مقر منشا

صورت مجمل مورد  ه اما گاهی بهدر قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شد. شود می

  .توجه قرارگرفته است
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  مقدمه

و یا حل و  1کارهایی است که براي اثبات حقوق اقرار یکی از مستندات و راه     

حجیت اقرار در . شده است فصل دعاوي و اختالفات در نظام حقوقی اسالم تعبیه

رود، به حدي که نزد فقیه و عامی  شده به شمار می تمامی قوانین، امري پذیرفته

اصل اولیه در عنصر اقرار پذیرش آن . گردد ناپذیر، محسوب می اي خدشه لهمسا

اقرار العقال « حدیث نبوي مشهور. ستوار استبر پذیرش آن ا است و بناي عقال هم

اما  له است؛مساناظر بر همین ) 184 :23 ، ج1409حر عاملی، ( »علی انفسهم جایز

شود؛ همانند تنافی با حقوق دیگران،  گاهی پذیرش اقرار مقر با موانعی روبرو می

بودن  کارساز عدم صالحیت مقر براي اقرار کردن به علت محجوریت و یا غیر

در این موارد حقوق اسالم براي نظام بخشی به جوامع بشري و نیز ...خن وي وس

اي براي نفوذ و  ي ویژه جلب مصلحت افراد و جلوگیري از اضرار به دیگران، گستره

  .صحت اقرار مشخص نموده است

رش، تحدید و تضییق شده ي نفوذ اقراکه دامنه 2ي افرادي استمفلس در زمره

این تحدیدات این است که عنصر فلس از جمله عوامل محجوریت  منشا. است

از اعالم حکم تفلیس توسط حاکم به خاطر  شود و فرد مفلس پس انگاشته می

حال اگر مفلس به . شود همین محجوریت، از تصرف در دارایی خود بازداشته می

آیا اقرارش  ي مالی دارد، عین یا دینی اقرار کند با توجه به اینکه این اقرار ثمره

شود و منافی محجوریت اوست یا چنین نیست؟  اي تصرف مالی محسوب می گونه

: شده است مانند اینکه از همین رهگذر سؤاالت بسیاري در باب اقرار مفلس طرح

له فرقی وجود ا نه؟ آیا بین عین و دین درمساآیا اقرار مفلس صحیح و نافذ است ی

شود یا نه؟ آیا  له با غرماء شریک می یا مقرندارد؟ در صورت پذیرش اقرار مفلس آ

توان مواد قانونی مطروحه در باب تفلیس را، مطابق دیدگاه فقها دانست؟ و یا  می

 نوشتار پیش رو در قالب چهار بخش کلی، در اندیشه پویند؟ هرکدام راه خود را می

  .باشد االت میپاسخگویی به این سو
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  کلیات و مفاهیم. 1

  منظر فقها و حقوقداناناقرار از . 1-1

به معناي اثبات، مستقر کردن، » قَرَر«قرار در لغت؛ مصدر بابِ افعال از ریشۀ ا      

که اگر چیزي بر جاي  چنان. قرار دادن و استوار داشتن و اذعان و پذیرفتن است

 :،1ج ، 1384انصاري،  -طاهري. (قَرَّ الشیء یقرُّ قراراً: خود قرار گیرد، عرب گوید

اند،  ه کردهفقهاي عظام تعاریف گوناگونی ارای در تعریف اقرار مصطلح فقهی،). 408

عالمه حلی، . (اقرار به معناي خبر دادن از حق سابق است: اند برخی گفته

فیض . (اند برخی آن را خبر دادن از حقی که واجب است معنا کرده). 1377:400

. اند آورده "الزم"، "واجب" یدجاي ق برخی دیگر به). 157 :1401،3 کاشانی، ج

دیگر بزرگان نیز از تعابیري نزدیک به همین ). 110 :4 ، ج1427حلی، ابن فهد، (

هرروي در تمامی تعاریف، چهار   اند، به مایه براي تعریف اقرار استفاده کرده درون

  .شده است منعکس "به ضرر خود بودن"و  "به نفع غیر بودن"، "حق"، "إخبار"قید

به حقی  3اقرار عبارت از إخبار": شده است اقرار چنین تعریف. م.ق 1259  هدر ماد

اي است که در قانون مدنی متکفل  این تنها ماده. "است براي غیر به ضرر خود

ارادي دارد و نشان  نشااقرار وسیله اعالم حق است و م 4.تعریف اقرار شده است

و اکنون آن را پذیرفته است، دهد که اقرار کننده دینی بر عهده داشته است می

ي موارد اعالن حق در همه. بنابراین نباید آن را در شمار عمل حقوقی ایقاع آورد

شود بلکه اگر شخصی وجود حقی را در روابط دیگران اعالم کند اقرار نامیده نمی

ی که با توجه به تعریف) 345: 1388کاتوزیان، . (نامندکار او را شهادت یا گواهی می

ه شد و با در نظر گرفتن قیود اصلی لحاظ شده از طرف فقها براي اقرار ارایاز 

کاست همسان بلکه ترجمانی از  و کم سوي ایشان، روشن است که این تعریف بی

ي چهار قید اخبار، حق، براي غیر و به  تعریف اقرار توسط فقهاست که دربرگیرنده

  .باشد ضرر خود بودن می
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  قها و حقوقداناندیدگاه ف مفلس از. 1- 2

ي فلس است و فلس پول سیاه و بی ارزش را واژه مفلس و مفلَّس از ماده     

لذا مفلس که اسم فاعل از باب افعال آن ). 242: 1418عبدالقادر،  رازي،. (گویند

گردد که دراهم و دنانیر او جایشان را به فلوس و است به شخصی اطالق می

یا شخصی است که به حالتی ). 700: 1987بستانی،( .اند ارزش داده هاي کم پول

 .جا نمانده است ارزش هم برایش به دچار شده که حتی فلوس و پول سیاه کم

مفلَّس که اسم مفعول از باب تفعیل است، نیز کسی را ). 481 :1 ج ،1414فیومی، (

: ینرازي، پیش. (گویند که حاکم حکم به افالس او کرده و او را مفلس خوانده است

اش  و همچون مفلس در میان مردم معرفی) 346: 5 تا، ج ابن منظور، بی -242

  ).700 :بستانی، پیشین - 481 :فیومی، پیشین. (نموده است

  :اند در کتب فقهی، مفلس را به دو گونه تعریف کرده  

مفلس کسی «: لغوي آن است، همچون این تعریف تعریفی که ناظر بر معناي: الف

برگزیده و خوبی مالش از بین رفته و آنچه برایش باقی مانده، پول سیاه است که 

 - 210 :2 ، ج1425شیخ طوسی،  -343: تا محقق حلی، بی. (»ارزش است و کم

  ).142 :1 ، ج1418عالمه حلی، 

مفلس کسی است که دیونی «: تعریفی که ناظر بر معنا و مفهوم شرعی آن است: ب

ابن ( .»ها کافی نیستند دارایی او براي پرداخت آنشده است و  اش ثابت بر عهده

بیهقی  -235 :1408ابن حمزه،  -210 :شیخ طوسی، پیشین - 247 :1417زهره، 

: 2 ج، 1418عالمه حلی،  -261 :1411،3 ج شیخ طوسی، -293 :1416کلیدري، 

مفلّس کسی است که توسط : شده است و مفلّس در کتب فقهی چنین تعریف) 142

شهید  -343: تامحقق حلی، بی. (اش ممنوع شده است رف در داراییحاکم از تص

  ).85 :4 ، ج1425ثانی،

در قوانین موضوعه، براي ورشکسته احکام . در پارسی مفلس را ورشکسته گویند

در حقوق تجارت، ورشکستگی یا توقف به حالتی گفته . شده است اي بیان ویژه

حسنی، . (شود م دارایی خود ممنوع میشود که درآن ورشکسته از مداخله در تما می

گردد  این ممنوعیت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ایجاد می). 603 :1 ، ج1378
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و شامل عین و منفعت و دارایی منقول و غیرمنقول و نیز حقوقی مثل شفعه 

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ). 459 :4 ، ج1386عرفانی، . (باشد می...وتحجیر و

هاي تجاري  در حقوق تجارت ورشکستگی مخصوص تاجر یا شرکت این است که

اند که شغل معمولی خود را معامالت تجاري  شده است و تاجر را کسی گفته عنوان

پایه ادله و موازین کلی فقهی و  اما بر ؛)604 :حسنی، پیشین. (قرار داده است

وص تاجر شده از سوي فقها، حکم تفلیس و افالس مخص همینطور تعاریف ارائه

شده و اموالش براي  شود که دیونی برعهده اش ثابت نیست بلکه شامل هر فردي می

توان از حدیث معروف باب افالس  این مطلب را می. ها کافی نیست پرداخت آن

هایش  هرگاه شخصی در پرداخت بدهی« :دارد حدیث بیان می. روشنی دریافت به

حر (. »...کرد  فلس بودن وي حکم میکرد، امام علی علیه السالم به م کوتاهی می

رو برخی از  ازاین). 299 :6 ، ج1380شیخ طوسی، - 416 :18 عاملی، پیشین، ج

حقوقدانان، میان مفهوم ورشکستگی در حقوق تجارت و افالس در فقه و قانون 

اند؛ بدین بیان که افالس اگر در رابطه با غیر تاجر مطرح  مدنی تفاوت قائل شده

شود که از مباحث حقوق مدنی است و اگر در رابطه با تاجر  میده میشود اعسار نا

. شود شود که در حقوق تجارت از آن بحث می مطرح گردد ورشکستگی خوانده می

  ).451 :1382قاسم زاده، ره پیک، کیانی، (

  اقرار مفلّس از دیدگاه فقیهان امامیه. 2 

. گردد در میان فقها محسوب می اختالفی اقرار مفلّس، از مسائل قابل مناقشه و     

. له قابل تصور استمسا هاي متفاوتی در با تغییر و اختالف در متعلق اقرار، چهره

قائل به صحت  گروهی از فقها. آنچه مورد بحث ماست اقرار او به عین و دین است

عدم صحت و عدم  نیز صراحتااند و برخی  و نفوذ اقرار مفلس در عین و دین شده

با توجه به . اند ل شدهبین عین و دین تفصیل قایاند، شماري نیز  ختیار کردهنفوذ را ا

اینکه در مورد اقرار مفلس به عین و دین نیز، فروض و احکام مختلفی در کتب 

رو مطالبی که در  ي بیشتري است، ازاینفقهی آمده است و تتبع در آنان نیازمند سعه

ه اقرار به عین و دین در صورت عدم ادامه بیان خواهد شد تماماً مربوط است ب
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متعلق اقرار عین است به شکل مستقیم  له، در حالی که اگر تصدیق مقر توسط مقر

ست مربوط و اگر متعلق آن دین ا... شده نه در ضمن عقودي چون مضارعه و  هارای

  5.ارادي دارد به حق سابقی است که منشا

  اقرار مفلس به عین. 2- 1

ي کلی وجود مفلس به عین صحیح و نافذ است یا نه؟ دو انگاره در اینکه اقرار     

  :دارد

شماري از بزرگان فقه امامیه، اقرار مفلس به عین  :ي صحت و نفوذ اقرارانگاره. 1-1-2

شیخ  -270 :3 ، ج1411شیخ طوسی،. (اند و دین را صحیح و نافذ قلمداد کرده

: 1377عالمه حلی، -144 :1418،2 عالمه حلی، ج - 220 :2 ، ج1425طوسی، 

: 1 ج 1424قطان حلی، -314: 1430ابی الصالح، - 235: ابن حمزه، پیشین -400

ایشان براي اثبات ). 154 :فیض کاشانی، پیشین -288 :25 تا، ج نجفی، بی -448

ها را در چارچوب سه دلیل زیر  توان آن اند که می اي اقامه کرده مدعاي خود ادله

  :خالصه نمود

موجب پذیرش اقرار مفلس  »اقرار العقال علی انفسهم جایز« یت حدیثعموم. 1

ي عقالست و مانعی براي نفوذ اقرارش وجود  گردد، چراکه مفلس در زمره می

 تا، ج کرکی، بی – 288 :28 نجفی، پیشین، ج -360 :20 ، ج1413بحرانی، . (ندارد

  .)154 :فیض کاشانی، پیشین - 242 :3 ، ج1427مقدس اردبیلی،  – 236 :5

تواند حقی را به اقرار، اخبار از حق است نه انشاء حق یعنی اینکه اقرار نمی .2

نفوذ آن با محجوریت مفلس  رو صحت و این از. وجود آورد یا حقی را از بین ببرد

شود ایجاد مالکیتی است که با  منافاتی ندارد چراکه آنچه تصرف مالی محسوب می

شود اما إخبار، چون ایجاد ملکیت نیست بلکه إخبار از مالکیت  محقق میانشاءات 

شهید ( .شود و مانعی براي پذیرش آن وجود ندارد است، تصرف مالی محسوب نمی

  ).235 :کرکی، پیشین -288 :25 نجفی، پیشین، ج – 90 :4 ، ج1425ثانی، 

لکه از جمله مالی که به آن اقرار شده در حقیقت جز دارایی مفلس نیست ب .3

 اصال روي آید منتهی اکنون در دست مفلس است ازاین حساب می له به دارایی مقر

فرطوسی . (گیرد تا مانع صحت و نفوذ اقرار شود حجري بدان تعلق نمی
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شاید بتوان با تسامح این دلیل را نیز به دالیل مذکور اضافه ). 116 :1409حویزي،

سی را بري الذمه کند، اقرارش پذیرفته گونه که اگر مفلس بخواهد ک همان: کرد

شهید ثانی، . (شود، در مورد اقرار او به عین نیز باید قائل به صحت و نفوذ شد می

  .)90 :پیشین

برابر، فقیهان بسیاري بر این باورند که  در :انگاره عدم صحت و عدم نفوذ اقرار. 2-1-2 

ابن  -398 :1 ، ج1410ی،عالمه حل. (اقرار مفلس به عین نه صحیح است و نه نافذ

 :4 تا، ج شهید ثانی، بی -507 :2 ، ج1428ابن ادریس،  -419 :1406،1 براج، ج

 :فرطوسی حویزي، پیشین -293 :1416بیهقی، - 93 :1425،4 شهید ثانی، ج -30

مقدس اردبیلی،  - 14 :4 ، ج1412طباطبایی، -43 :1366،4 عنسی یمانی، ج -116

فضل  - 17 :2 تا، ج امام خمینی، بی -19 :2 تا، ج بیاصفهانی،  -242 :9 ، ج1427

  :چه اینکه). 325 :1425فاضل لنکرانی، -335 :3 ، ج1422،...ا

آن را  "...اقرار العقال "اقراري که در شرع مقدس نافذ دانسته شده و حدیث . 1

غیر  6و قانون کند، اقرار علی نفس المقر است اما اقرار علیه غیر، در شرع تأیید می

 "الضرر"نوعی اضرار به دیگران است و حدیث  قابل قبول دانسته شده است زیرا

اقرار مفلس به عین نیز، در حقیقت اقرار علیه غرما است . مانع نفوذ آن می شود

مقر له بر غرماء  هرچند ظاهر آن چیز دیگري را نشان دهد چون که با اقرار او،

. از مال مفلس را صاحب می شوندافزوده می شود و در نتیجه غرماء سهم کمتري 

 -507 :ابن ادریس، پیشین -144 :1418،2 عالمه حلی، ج-334: تابی محقق حلی،(

  ).242 :مقدس اردبیلی، پیشین -30: 4 تا، جشهید ثانی، بی

درحالی که محجوریت . اقرار به عین نوعی تصرف مالی محسوب می شود .2

ي محجورین لذا وقتی مفلس در زمره. مفلس مانع تصرفات او در اموالش می باشد

شهید ثانی، . (پذیرفته نیست داخل است به تبع اقرارش که نوعی تصرف مالی است،

  ).31 :4 تا، جبی

اگر اقرار مفلس پذیرفته شود، محجوریت وحکم حاکم به ممنوعیت از تصرف  .3

ممنوعیت از مالی براي او، بی فایده و عبث خواهد بود، چرا که معناي محجوریت، 

به عبارت  تصرف در دارایی است که با پذیرش اقرار مفلس نقض خواهد شد؛
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دیگر هرگاه حاکم به محجوریت شخصی حکم کند بدین معناست که آن شخص 

محجور از تمامی تصرفات مالی در دارایی خود ممنوع گردیده و بدینوسیله حق 

رفات مالی این شخص تصرف مالی از او سلب شده است؛ حال اگر در مواردي تص

را صحیح و نافذ قلمداد کنیم در واقع در جهت نقض حکم محجوریت شخص، 

صحیح و نافذ بدانیم با حکم حاکم مبنی بر  لذا اگر اقرار مفلس را. عمل کرده ایم

ممنوعیت او از تصرفات مالی مخالفت کرده ایم زیرا اقرار به عین که مستلزم نقل 

مالی محسوب می شود و مفلس محجور اعالم آن به ملک مقر له است تصرف 

  ).507 :ابن ادریس، پیشین. (گردیده است

  اقرار مفلس به دین. 2- 2

اگر فرد مفلس اقرار کند که دینی برذمه اش آمده است که باید پرداخت شود      

آیا این اقرار صحیح ونافذ است یا نه؟ برخی از فقها چنین اقراري را صحیح دانسته 

براي دقت بیشتر در مسئله هر کدام از این . آن را مردود اعالم کرده اند اند و برخی

  .نظرات را به صورت مجزا بررسی می کنیم

ل به صحت ونفوذ اکثریت قریب به اتفاق فقها قای :نظریه صحت و نفوذ اقرار .1-2-2

 ج شیخ طوسی،-270 :1411،3 ج شیخ طوسی،(اند  اقرار مفلس به دین شده

 - 407 :1410،1 ج عالمه حلی، -144 :1418،2 ج عالمه حلی، -220 :1425،2

 - 507 :1428،2 ج ابن ادریس، -344 :تا محقق حلی، بی -400: 1377عالمه حلی،

 -314 :1430ابی الصالح، -448 :1424،1 قطان حلی، ج -247 :1417ابن زهره،

 -  287 :25 ج تا، نجفی، بی -360 :1413،20 ج بحرانی، -293 :1416بیهقی،

مقدس  -154 :1401، 3 ج فیض کاشانی، -14 :1412،4 ج طباطبایی،

امام  -19 :2 تا، ج اصفهانی، بی -235 :5 ج تا، کرکی، بی -242 :9 ، ج1427اردبیلی،

). 325: 1425فاضل لنکرانی،  - 335 :3 ، ج1422،...فضل ا -17 :2 ج تا خمینی، بی

  :قرار است دالیل ایشان ازاین

موجب پذیرش اقرار "اقرار العقال علی انفسهم جایز"ي قاعده عمومیت حدیث و .1

عدم پذیرش  شود، چراکه مفلس عاقل است و بالغ و دلیلی بر مفلس به دین می

ترین دلیل  این دلیل مهم. اقرارش وجود ندارد که این عمومیت را تخصیص بزند
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-360 :1413،20 ج بحرانی، -91 :1425،4 ج شهید ثانی،. (رود ایشان به شمار می

 :5 ، ج1384ترحینی عاملی، -287 :25 ج تا، نجفی، بی -235 :5 ج تا، کرکی، بی

  )....و -31

رو چون تصرف مالی  این اقرار، إخبار از ملکیت است نه احداث ملکیت، از .2

شود، با محجوریت مفلس تنافی ندارد پس مانعی براي پذیرش آن  محسوب نمی

  ).90 :پیشین شهید ثانی،. (وجود ندارد

اما کسانی که قائل به عدم نفوذ وصحت اقرار  :ي عدم صحت و عدم نفوذنظریه. 2-2-2

اند، هرچند که به برخی از بزرگان چنین  مفلس به دین شده باشند بسیار اندك

، ها این نسبت ، منشاها اند اما با توجه به بررسی چیزي را نسبت داده

شاید بتوان گفت . بزرگان شده است هایی است که گاهی از اقوال این سوءبرداشت

ل به عدم نفوذ و عدم صحت اقرار مفلس به دین شده قای که صراحتا تنها کسی

ایشان در التوضیح النافع که شرحی است بر ترددات . است فرطوسی حویزي است

الذي یظهر من مجموع االقوال «: محقق حلی در کتاب شرایع االسالم، می فرمایند

ل به و بدین ترتیب قای »النفوذ فی الموضعین اي فی الدین والعینفی المسأله، عدم 

کنند  شوند و بعد براي اثبات مدعاي خود دالیلی اقامه می عدم نفوذ اقرار مفلس می

  :که عبارتند از

  . اثر باشد منشاء تواند لذا نمی} حق غرما به{حق غیراست اقرار مذکور، اقرار به

. است و اقرار به دین نوعی تصرف مالی است مفلس از تصرف مالی ممنوع شده. 2

  ).116: 1409فرطوسی حویزي،(

  

  ارزیابی نظرات فقها

  :اند شرایط مطرح شده براي اقرار بر دو گونه

ها موجب بطالن وعدم اعتبار  یک دسته، شرط صحت اقرارند یعنی فقدان آن :الف

. م.ق 1262ابق مادة مط. مثل اختیار، لذا اقرار فرد مکره باطل است. باشد اقرار می
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کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در  اقرار

  .ثر نیستوقاصد و مکره، م ال دیوانگی و غیرح

شوند که  در مواردي مطرح می این شرایط معموال .یک دسته، شرط نفوذ اقرارند :ب

اقرار کننده در معرض این اتهام قرار گیرد که قصد واردکردن زیان به دیگران را 

ي صحت و نفوذ تفاوت ازآنجاکه میان پنداره). 194 :1388ادله اثبات دعوا، . (دارد

بسیار وجود دارد، باید دقت شود این شرایط باهم مشتبه نشوند و هر شرطی در 

وقتی یک عمل حقوقی واجد تمام : توضیح آنکه. سته به خود تحلیل شودي ب گستره

جعفري . (خوانند شرایط و ارکان قانونی براي ثمر دادن باشد آن را صحیح می

اما همین عمل حقوقی چه بسا نتواند منشأ اثر واقع شود  ؛)404 :1382لنگرودي،

نتواند مانع صحت  اي داشته باشد که هرچند چون ممکن است از نظر مقنن، کاستی

شود اما جلوي نفوذ و منشأ اثر بودن آن را بگیرد؛ پس نفوذ یک عمل حقوقی زمانی 

بر دارا بودن تمام ارکان و شرایط صحت، از نظر مقنن  شود که افزون محقق می

لذا صحت، اعم از نفوذ است و ممکن ). 719 :همان. (کاستی یا نقصی در آن نباشد

با  باقی بماند تا ح، غیرنافذ باشد و به اصطالح متزلزلاست یک عقد یا ایقاع صحی

اثر گردد؛ همچنانکه در عقد فضولی چنین  نافذ و منشا جبران و یا رفع کاستی آن،

گمان بحث از اقرار مفلس، بحث از نفوذ و  بنابر توضیحاتی که ارائه شد بی. است

قرار به شمار چراکه فلس از جمله شرایط نفوذ ا. عدم نفوذ آن است نه صحت آن

رود نه از شرایط صحت اقرار، بنابراین اینکه برخی فقها براي بیان این مسئله از  می

اند خالی  استفاده کرده... و  "الوجه عدم السماع"،"الیقبل"،"لم یصح"عباراتی چون 

استفاده بشود تا اینکه  "ینفذ"و "لم ینفذ" از مسامحه نیست و باید از عباراتی چون

چون براي صحت اقرار مفلس چه به عین : اوال از اینرو. اه پیش نیایدموجبات اشتب

 از این پس تنها. توان یافت وبی شک صحیح است باشد و چه به دین، مانعی نمی

بنا به نظر : ثانیا. بحث از نفوذ وعدم نفوذ می شود نه صحت وعدم صحت اقرار

می باشد ولی برخی  برخی فقها عالوه بااینکه اقرار مفلس صحیح است، نافذ نیز

ي  ادله حال باید اقوال و. کنند دانند و نفاذ آن را انکار می دیگر فقط آن را صحیح می
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ي نفوذ وعدم نفوذ اقرار مفلس بررسی کرد تا بتوان دریافت معناي  فقها را در زمینه

 واقعی نفوذ وعدم نفوذ چیست؟ منشاء این اختالفات از کجاست؟ و چه ثمراتی بر

  است؟آن مترتب 

  

  بازنگري اختالفات

تمامی  اپایه بنیادهاي کلی فقهی، منش گفته و بر ي سخنان پیشاز مجموعه      

له با  ي اقرار مفلس، اشتراك مقر لهمساها در  گویی اختالفات مذکور و پراکنده

این مهم را از ادله، اقوال و نظرات فقها در طول تاریخ و نیز مبانی، . غرماست

براي درك : توضیح آنکه. توان فهمید کلی فقهی به روشنی میضوابط و قواعد 

عمیق اختالفات و منشأ آنان باید نوع برداشت فقها را از نفوذ و عدم نفوذ اقرار 

  :موضع فقها در این زمینه بر دو گونه است. بررسی کرد

. اند له با غرما دانسته ي نفوذ اقرار را اشتراك مقر اي از فقیهان الزمه دسته )الف

خواهند حکم به نفوذ یا عدم نفوذ اقرار مفلس کنند خود به دو  که می ایشان هنگامی

گروهی از آنان ملزوم نفوذ اقرار یعنی مشارکت را به علت : شوند گروه تقسیم می

شوند چراکه  تبع قائل به عدم نفوذ اقرار می دانند و به تنافی با حق غرما باطل می

 207 :3 ، ج1411شیخ طوسی،. (باطل خواهد بود وقتی ملزوم باطل باشد الزم هم

عالمه  – 236: 5 تا، ج بی محقق کرکی،– 220 :2 ، ج1425شیخ طوسی، –

له با غرماء را به عللی که در  شماري نیز اشتراك مقر...). و 2:144 ، ج1418حلی،

. آورند دانند و آن را موجب تضییع حق غرما به شمار نمی آینده خواهد آمد جایز می

تواند  کنند چراکه تنها مانعی که می رو این دسته حکم به نفوذ اقرار مفلس می این زا

موجب عدم نفوذ اقرار مفلس شود ملزوم اقرار یعنی مشارکت مقر له با غرما است 

مانع  موجود و و وقتی ما آن را جایز و بالاشکال دانستیم، مقتضی براي نفوذ اقرار

  .مفقود خواهد بود

دانند نه  ي اقرار مفلس را کلی اثر حقوقی و مالی می گروهی دیگر از فقها الزمه )ب

ي  موجب ثبوت حق بر ذمه دیگر اقرار مفلس را عبارت له با غرماء به مشارکت مقر
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دانند اما اینکه این حق از چه اموالی و از چه زمانی الزم االداء است، خود  او می

شود که  رداشت از نفوذ وعدم نفوذ اقرار، موجب میگونه ب این. اي دیگر است مقوله

این دسته از فقها حکم به نفوذ اقرار مفلس کنند چراکه در این صورت با توجه به 

توان یافت چون مفلس  عدم نفوذ اقرار نمی ي مانعین نفوذ، هیچ دلیلی مبنی بر ادله

کس تنافی  شده است و با حق هیچ عاقل است و بالغ و اقرارش علیه خودش اقامه

). 154 :پیشین فیض کاشانی، – 19 :2 تا، ج بی اصفهانی سید ابوالحسن،. (ندارد

اختالفات  ها و گشایی از پرسمان شود که براي گره ازآنچه گفته شد مشخص می

له با غرما را بررسی کرد و ادله و  پیشنهادشده باید مسئله اصلی یعنی مشارکت مقر

  .مود تا بتوان به برآیند مطلوب نائل آمداقوال را در این زمینه مرور ن

  

  مشارکت مقر له با غرما. 3

اساساً . اند له با غرما نظرات مختلفی بیان فرموده فقها در مورد مشارکت مقر     

گاهی در  پیشنهادشده است و"عین"گاهی این اشتراك و عدم اشتراك در مورد 

گروهی در : شوند نشعب میهرکدام از این دو شق نیز، به دو قسمت م"دین"مورد 

گونه  اند و همین اند و گروهی معتقد به عدم اشتراك شده عین، مشارکت را پذیرفته

  .اند اند و گروهی عدم اشتراك را پذیرفته در دین، شماري قائل به اشتراك شده

  اشتراك یا عدم اشتراك مقر له با غرما در عین. 3- 1

اقرار عین باشد، در مورد اشتراك و عدم گونه که بیان شد اگر متعلق  همان     

وجود دارد؛ بدین جهت مطالبی که در ادامه  ي کلیله با غرما دو نظریه اشتراك مقر

  .اند آیند بر همین بنیاد فراکاوي شده می

باشد،  "عین"اگر متعلَّق اقرار مفلس  :له با غرما ي اول اشتراك مقرنظریه. 1-1-3

شود  له با غرما شریک می ي این اقرار مقر د به وسیلهبسیاري از فقهاي بزرگ معتقدن

شیخ  - 207 :1411،3 ج شیخ طوسی،. (گیرد ي آنان قرار می و در زمره

: 1377عالمه حلی، – 144 :2 ، ج1418عالمه حلی، -220 :2 ، ج1425طوسی،
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 - 236 :5 تا، ج کرکی، بی -344 :تا محقق حلی، بی -314: 1430ابی الصالح، -400

  :اند ي ایشان اینان اهم ادله). 448 :1 ، ج1424حلی، قطان 

فرماید حضرت علی علیه السالم در مورد مردي که مفلس  عموم حدیثی که می .1

 .شده بود حکم به تقسیم اموالش نمود و بین طلبکاران او به نسبت توزیع نمود

یخ این دلیل را ش ).416 :1409،18 ج حر عاملی، -299 :6 ، ج1380شیخ طوسی،(

شیخ ( .طوسی، شهید ثانی و صاحب جواهر در کتابهایشان ذکر فرموده اند

  ).288 :25 تا، ج نجفی، بی – 90 :4 ، ج1425شهید ثانی،  -3:270 ، ج1411طوسی،

ابی (مانعی براي اقرارش وجود ندارد  بالغ است و که مفلس عاقل و هنگامی .2

یکی از ثمرات . شده است رفتهتبع ثمرات اقرار او نیز پذی به) 314: 1430الصالح،

  ).220 :2 ، ج1425شیخ طوسی،. (له با غرماست اقرار او، مشارکت مقر

شود فرد مثال ً با غرماء  اقامه می گونه که وقتی بینه اقرار همانند بینه است همان .3

 شود در اینجا هم وقتی اقرار شود مانند بینه منشأ اثر خواهد بود و شریک می

  ).90 :4 ، ج1425شهید ثانی،. (له با غرماست موجب مشارکت مقر

له نسبت به عین دارایی  اقراري که صورت گرفته است، کاشف از مالکیت مقر .4

گیرند و  له قرار می ي دارایی مقر رو عین دارایی در زمره باشد، ازاین به می مقر

 :5 جتا،  کرکی، بی. (ضروري است له با غرما امري طبیعی، بایسته و مشارکت مقر

  ).144 :1418،2 عالمه حلی، ج -236

بزرگان نیز معتقد به  بسیاري از در مقابل،: له با غرما ي عدم اشتراك مقرنظریه. 2-1-3

شهید ثانی،  -398: 1410،1 ج عالمه حلی،( .له با غرما هستند عدم اشتراك مقر

 -  507 :1428،2 ج ابن ادریس،-93 :4 ، ج1425شهید ثانی،  -33 :4 ج تا بی

 تا، ج مقدس اردبیلی، بی -288 :25 تا، ج نجفی، بی -116 :1409فرطوسی حویزي،

 ، ج1422،...فضل ا -17 :2 ج تا، بی امام خمینی،-19 :2 ج تا، بی اصفهانی، -242 :9

هرچند که برخی از فقها نیز این پرسمان را ). 325: 1425فاضل لنکرانی،  -335 :3

 :1416بیهقی، - 14 :4 ، ج1412طباطبایی،(اند  گذشتهمسکوت گذارده و از کنار آن 

 :20 ، ج1413بحرانی،( .اند و برخی نیز در حکم مسئله تردید و اشکال کرده) 293
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دالیلی که این بزرگواران براي مدعاي خود ). 144 :1418،2 ج عالمه حلی، - 363

  :توان بدین گونه مرتب ساخت اند را می بیان فرموده

باشد  مفلس، متعلَّق حق غرماست و در حقیقت از آنِ آنان می اعیان دارایی .1

روي اقرار مفلس در رابطه با آنان نافذ نخواهد بود، در نتیجه منشأ اثر هم  ازاین

 تا، کرکی، بی – 30 :4 تا، ج شهید ثانی، بی. (تواند باشد تا موجب اشتراك گردد نمی

  .)325: 1425لنکرانی، فاضل  – 242 :9 ، ج1427مقدس اردبیلی، – 236 :5 ج

معناي محجوریت بازداري از تصرف مالی است که یکی از شئون آن عدم نفوذ  .2

له با غرما  اقرار در دارایی است، حال اگر به خاطر اقرار مفلس قائل به مشارکت مقر

مالی است که با  گیرد چون این کار نوعی تصرف غرض صورت می شویم نقض

 :4 ج بی تا، شهید ثانی، -90 :1425،4 ج د ثانی،شهی. (محجوریت منافات دارد

32.(  

تواند باشد چراکه در  اند اقرار همانند بینه است سخن درستی نمی اینکه گفته .3

نمونه درجایی که علیه شخص  بسیاري از احکام، این دو با هم اختالف دارند؛ براي

بینه و اقرار مساوي و که اگر  ي بینه شده است اقرار او پذیرفته نیست درحالی اقامه

بایست اقرار هم پذیرفته  شد می گونه که بینه پذیرفته می همانند هم بودند، همان

  ).32 :4 تا، ج شهید ثانی، بی -92 :4 ، ج1425شهید ثانی،. (شد، اما چنین نیست می

رود چون ممکن است با مقر له علیه غرماء تبانی  نسبت به مقر احتمال تهمت می .4

شود چون مایه ایجاد تهمت  لذا اقرار مقر مفلس موجب انبازش نمیکرده باشد 

  ).92 :4 ، ج1425شهید ثانی، . (گردد می

باشد چون حدیث دال بر تقسیم دارایی  حدیث یادشده دچار قصور داللی می .5

حساب نیاوریم کما  ي غرماء به له را در زمره حال اگر ما مقر. مفلس میان غرماست

گونه هست، استدالل به حدیث ناقص و  یت حق غرماء همیناینکه به خاطر رعا

  ).31 :4 ج تا، شهید ثانی، بی –همان( .نارساست
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  اشتراك یا عدم اشتراك مقر له با غرما در دین. 3- 2

شود و داخل در  له با غرماء شریک می اگر مفلس به دین اقرار کند آیا مقر     

: شوند پرسش علما به دو دسته تقسیم میشود یا نه؟ در جواب این  ي آنان می زمره

  .اند اند و بسیاري قول عدم مشارکت را پذیرفته برخی معتقد به مشارکت شده

از جمله کسانی که مشارکت مقر له با غرما را  :ي اشتراك مقر له با غرمانظریه. 1-2-3

شیخ ( شیخ طوسی: اند این بزرگان هستند آن دلیل اقامه کرده در دین پذیرفته و بر

ابن (ابن ادریس حلی ) 220 :2 ، ج1425شیخ طوسی، -270 :3 ، ج1411طوسی،

 محقق حلی) 344 :1430ابی الصالح،(ابی الصالح حلبی ) 507 :1428،2 ج ادریس،

شیخ یوسف بحرانی ) 247 :1417ابن زهره، (ابن زهره ) 344 ،تا بی محقق حلی،(

ایشان دالیلی بر ). 293 ،1416بیهقی،(بیهقی کلیدري ) 361 :1413،20 ج بحرانی،(

  :اند پایه این اند که بر مدعاي خویش اقامه کرده

در این حدیث آمده . ترین دلیل ایشان حدیثی است که پیشتر هم ذکر کردیم مهم .1

تقسیم  این فراز به صورت آشکار دال بر. »فیقسم ماله بینهم بالحصص«: است

ي غرماست، خارج نکرده  در زمرهله را که  دارایی مفلس میان غرماي اوست و مقر

گویند دارایی مفلس به غرما  لذا کسانی که قائل به عدم مشارکت هستند و می. است

رسد و بس، باید مخصصی براي حدیث یادشده بیاورند وگرنه تخصیص آنان  می

 :1417ابن زهره، -270 :3 ، ج1411شیخ طوسی،. (دلیل است و نوعی تحکم بی

  ).360 :1413،20 ج بحرانی،–91 :1425،4 ج شهید ثانی، –247

مفلس عاقل و بالغ است لذا اقرارش مثبِت تمام آثار یک اقرار تام و کامل است  .2

 شهید ثانی،-314 :1430ابی الصالح، . (ي همان آثار است و مشارکت از جمله

  ).91 :پیشین

گردد،  ت ثابت میگونه که اگر بینه اقامه شود، مشارک همان. اقرار همانند بینه است .3

گونه است پس اقراري که تمام است و تهمتی هم در مورد اقرار  اقرار هم همین

کرکی، . (وجود ندارد، چرا منشأ اثر نباشد و موجب مشارکت نگردد آن ي کننده

  ).287 :25 ج: نجفی، پیشین -91 :شهید ثانی، پیشین -234 :پیشین
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د بشر این است که اگر فرد دینی عادت متداول نز روال بهنجار و: دلیل تکمیلی

کند واقعأ دینی بر  کند پس وقتی مقر اقرار می برعهده اش نباشد به آن اقرار نمی

اش آمده، از سوي دیگر احتمال تهمت هم در موردش منتفی است چون  عهده

غرماء  از آن است که بر آورد بیش ضرري که مفلس با اقرارش بر خود وارد می

  ).91 :پیشین شهید ثانی، –ن هما. (گردد وارد می

فقیهانی که قول به عدم اشتراك را : ي عدم اشتراك مقر له با غرمانظریه. 2-2-3

 -400: 1377عالمه حلی، - 398: 1 ، ج1410عالمه حلی،: (اند بسیارند پذیرفته

: 1409فرطوسی حویزي،  -91 :4 ، ج1425شهید ثانی،  -33 :4 تا، ج شهید ثانی، بی

 :25 تا، ج نجفی، بی -235 :5 تا، ج کرکی، بی -448 :1 ، ج1424حلی،قطان  -116

ابوالحسن  – 14 :4 ، ج1412طباطبایی، -242 :9 ، ج1427مقدس اردبیلی، -287

 -335 :1422،...فضل ا -17 :2 تا، ج امام خمینی، بی -19 :2 تا، ج اصفهانی، بی

  :رح ذیل استي این دسته از علما به ش ادله. )325 :1425فاضل لنکرانی،

له با غرماء شویم، هم مانع تضییع حق غرماء  اگر ما قائل به عدم مشارکت مقر .1

رسد و این کار به  له، به حق خود حداکثر تا بعد از زوال حجر می ایم و هم مقر شده

  )325 :1425فاضل لنکرانی، -32 :4 ج تا، شهید ثانی، بی. (صواب نزدیکتر است

گونه که گذشت  اند همان طرفداران مشارکت اقامه کردهحدیثی که برخی از  .2

  ).92 :4 ، ج1425شهید ثانی، . (داللتی بر مطلوب آنان ندارد

له با غرما گردد،  اگر اقرار علیه غرماء منشأ اثر باشد یعنی موجب مشارکت مقر .3

ي اعتبار ساقط است و اصالً در  از درجه شود و این اقرار به حق غیر محسوب می

 144 :2 ، ج1418عالمه حلی، - 287 :نجفی، پیشین. (آن غیر مؤثر نخواهد بودحق 

  ).242 :1427،9 ج مقدس اردبیلی، -116 :1409فرطوسی حویزي، –

اقرار مفلس اگر موجب مشارکت گردد با محجوریت او منافات خواهد داشت  .4

چراکه مشارکت نوعی تصرف مالی است و محجوریت یعنی ممنوعیت از تصرف 

  ).91 :4 ، ج1425شهید ثانی،. (الیم
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اي است بر وجود  اگر اقرار مفلس موجب اشتراك شود، خود این اشتراك اماره .5

له وجود دارد و این تهمت  تهمت علیه مقر، چراکه احتمال تهمت تبانی مقرّ با مقر

هرچند ما کوشش ). 91 :پیشین شهید ثانی، -234 :کرکی، پیشین. (مانع اقرار است

  .توان نفی کرد که اثبات کنیم تهمتی در کار نیست باز هم احتمال آن را نمیکنیم 

  

  نظر برگزیده

سخن کسانی  رسد ي ذکرشده، به نظر می شده و مجموع ادله بنا بر مطالب گفته     

تر باشد؛ چراکه با  اند به صواب نزدیک له با غرماء شده ل به عدم اشتراك مقرکه قای

براي آنان شریک تراشی  شود و حق غرماء پایمال نمی عمل به این دیدگاه، هم

ي آنان کسر شود و هم جانب حق مقر له رعایت وسیله از حصه شود تا بدین نمی

شود و متعلَّق اقراري که به نفع او بوده است بعد از پرداخت حق غرماء،  می

اقرار پرداخت خواهد شد چراکه ما صحت و نفوذ اقرار را پذیرفتیم منتها در نفوذ 

نسبت به غرماء خدشه وارد بود که حکم به عدم نفوذ در حق غرماء را معتقد 

هاي محتملی که  سان براساس این نظریه، هم جلوي سوء استفاده بدین. شدیم

له به  ممکن است با ترفندهایی علیه غرماء إعمال شود گرفته می شود و هم مقر

ت دعوا مخالفتی صورت نگرفته ي اثبا رسد و هم با قواعد کلی ادله حق خود می

بر این اساس اقرار مفلس چه به عین و چه به دین، هم صحیح است و هم . است

باشد و مانعی براي مسموع بودن آن  منشاء اثر حقوقی و مالی می نافذ، همچنین

نتوان یافت، منتهی تا زمانی که این اقرار به ضرر غرماء باشد و علیه آنان ایراد 

علیه آنان منشأ اثر  شود و د کلی باب اقرار در حق آنان إعمال نمیگردد، طبق قواع

کند، به  حقوقی که افاده می آورد و اثر مالی و نخواهد بود اما التزاماتی که به بار می

ازآن، در دست اجرا قرار  گردد و پس ما بعد تأدیه و تصفیه حقوق غرماء موکول می

  .قرّ واجب استها بر م گیرند و التزام به پرداخت آن می
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 اقرار مفلس در قوانین موضوعه. 4 

رود  ي مفلس، دو تعبیر نزدیک به آن به کار می در قوانین موضوعه غیر از واژه     

اي  هرکدام از این تعابیر معنا و پنداره. اند از ورشکسته و معسر که عبارت

عسار و افالس گذار در قانون ا رو قانون نزدیک به مفلس دارند ازاین مخصوص، اما

، بدین شکل میان مفلس 2و  1ها، در مواد  ش با توجه به این تفاوت 1310مصوب 

ي عدم دسترسی به  واسطه معسر کسی است که به": و معسر تفکیک قائل شده بود

و  "به نباشد قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم و دارایی خود موقتا دارایی

ي پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی مفلس کسی است که دارایی او برا"

شود  اکنون نیز اجرا می که هم 1313اما بعد از تصویب قانون اعسار در سال  "نیست

کفایت دارایی یا  ي عدم واسطه کسی که به": اول معسر چنین تعریف شد  در ماده

ر د. "عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

شده بود، در  بیان 1310این ماده، تعریفی که از افالس و اعسار در قانون مصوب 

گونه مفلس از ادبیات حقوقی حذف شد  قالب بیان تعریف اعسار ارائه شد و بدین

حال در جلد اول  درعین). 3 و 4 :1388عرفانی، ( .جاي آن از معسر استفاده شد و به

نگاشته شده، بازهم به خاطر  1313 سارم که بعد از تصویب قانون اع.و دوم ق

بسیاري از حقوقدانان در مقام . کاررفته است تبعیت از فقه تعبیر افالس و مفلس به

شده در حقوق  هاي حذف اشکال به این سیر قهقري، عنوان مفلس را از موقعیت

. آوردند حساب می کنند و معسر را عنوان جایگزین آن به کنونی قلمداد می

ي تصویب قانون  واسطه چراکه مسائل مربوط به افالس به). 773 :1377کاتوزیان،(

گذار نباید از تعبیر افالس یا مفلس  نسخ شده است و قانون 1313اعسار در سال 

 :1385سماواتی، ( .باشد م می.ي ق اشتباه نگارنده لذا این تعبیرات. کرد استفاده می

در جهت رفع اضطرابی که در مواد آن داشته که  همین امر برخی محققین را بر). 26

 افالس اگر مربوط به غیر تاجر باشد اعسار: قانون مدنی وجود دارد چنین بنویسند

زاده، ره  قاسم. (شود و اگر مربوط به تاجر باشد توقف یا ورشکستگی خوانده می

وسیله اعسار را  تا بدین). 197 :1381زاده،  صفایی، قاسم – 451 :1382پیک، کیانی، 
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و  1264و  380 کاررفته با مفلس و افالسی که در مواد م به.ق 729ي  در مادهکه 

البته باید اذعان داشت؛ هرچند اکثر فقها معسر و . م آمده است تطبیق دهند.ق 1265

حقوقدانان هم میان این دو . )33 :1384روشن، . (اند کاربرده مفلس را به یک معنا به

ي میان این دو را تساوي  جهت رابطه وند و بدیناند تفکیک مدلّلی قائل ش نتوانسته

م را با مفهوم فقهی مفلس از .معسر در ق توان اما نمی ؛)217 ص همان،. (اند دانسته

معسر را در  1207ي  تمام جهات یکسان دانست؛ به همین جهت قانونگذار در ماده

م .ق 1265و  1264و  380 هرحال در مواد ي محجورین نیاورده است؛ اما به زمره

  .کاررفته است مفلس به همان معناي فقهی خود به

توان ورشکستگی را مصداق ناقصی از افالس در فقه دانست؛  در حقوق تجارت، می

ي معنایی این دو با هم متفاوت است چراکه ورشکستگی و  با این تفاوت که گستره

 اي غیر از احکام توقف مخصوص تاجر دانسته شده است و حتی احکام ویژه

ها نیز این است که حقوق تجارت بیشتر  چرایی این تفاوت. مربوط به افالس دارد

  .دار قوانین غربی است و کمتر مستند به فقه است وام

اي که در قانون مدنی و تجارت در رابطه با  با توجه به مباحث مذکور، چند ماده

 -ح که در این نوشتارالبته با این توضی. کنیم اند را بررسی می کاررفته اقرار مفلس به

 به تبیین و -شده فارغ از اینکه آیا مفلس در ادبیات حقوقی جایگاهی دارد یا منسوخ

  .پردازیم تحلیل نص مواد مربوطه می

اقرار مفلس ورشکسته نسبت به دارایی خود، بر ": حقوق مدنی 1264ي  ماده: الف

  "ضرر دیان نافذ نیست

مدعی افالس و ورشکستگی در امور راجعه اقرار  ": حقوق مدنی 1265ي  ماده: ب

شود تا افالس یا عدم  ي حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی به دارایی خود به مالحظه

  .افالس او معین گردد

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله ": قانون تجارت 418ي  ماده :ج

ید او گردد در تمام دارایی خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عا

  ."ممنوع است
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نوعی با اقرار مفلس مرتبط است  ي قانونی تمام آن چیزي است که به این سه ماده

طبق آنچه . حال باید دید تا چه اندازه با مبانی فقهی و شرعی، مطابق و منطق هستند

از نظرات فقها به دست آمد روشن شد که براي صحت اقرار مفلس مانعی وجود 

له با غرماء شریک نگردد باز هیچ اشکالی در نفوذ اقرار  مقر ندارد همچنین اگر

ي اقرارش  وسیله اگر مفلس به: مفلس نیست؛ اما مطلب قابل مناقشه این بود که

ي آنان شود وسیله باعث کسر حصه له با غرماء گردد و بدین موجب اشتراك مقر

شده  ي اقامه لهآیا اقرارش در حق غرماء نافذ است یا نه؟ از مجموع نظرات و اد

تواند در حق غرماء نافذ و منشأ اثر باشد؛ چون اقرار در  روشن شد که این اقرار نمی

الذکر  مواد قانون مدنی فوق. شود حق غیر است و موجب اضرار به دیگران می

اند اما دقیقاً نظر فقها را منعکس  علیرغم اینکه تفصیلی بین عین و دین قائل نشده

 قانون مدنی که با دقت نظر در مباحث، با دو تعبیر 1264ي  کند خصوصاً ماده می

در . داد سخن را در این زمینه داده است "...نافذ نیست..." و "...بر ضرر دیان..."

اگر مفلس اقرار کند و این اقرارش موجب ضرر به : روشنی آمده است این عبارت به

با غرماء ثابت گردد این اقرار له  ي اقرار او مشارکت مقر وسیله دیگران شود مثالً به

ماء یا هرکسی که علیه اوست نافذ نخواهد بود که مفهومش این است  در حق غر

گونه تنافی با حق غیر نداشت، مانعی براي پذیرش آن در خود  که اگر اقرار وي هیچ

لذا . مفلس و افالس او وجود ندارد تا حکم به عدم نفوذ یا پذیرش اقرار او کنیم

و عدم پذیرش اقرار را، عدم تنافی و تنافی با حقوق دیگران ذکر کرده  مرز پذیرش

در تأیید . است و این دقیقاً همان نظر مختاري است که از اقوال فقها به دست آمد

اگر اقرار ": نویسد این سخنان، یکی از شارحان قانون مدنی ذیل این ماده چنین می

اي  متعلق به دیگري است، شبهه کند به عینی از اعیان در تصرف خود به اینکه

نیست که این اقرار در حق او نافذ است و چنانچه حجر برطرف شد الزم است مال 

له تسلیم نماید ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تأثیري  مورد اقرار را به مقر

  ).1141 :2 ، ج1382باغ، حائري شاه(".ندارد
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این ماده با . کند ذکور را بیان میي قبل، مطالب م نیز همانند ماده 1265ي  ماده

مطلب باال را "...شود ي حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی به مالحظه..."آوردن قید 

که موجب اضرار به غیر شود مثل ایجاد  کند یعنی اقرار مفلس را درصورتی تکرار می

 داند و این همان نظر و فاقد اثر می ماء، در حق آن غیر، مردود اشتراك براي غر

صحت این ادعا در مورد اقرار به دین روشن است و اما در . ي نزد فقهاست برگزیده

اگر اقرار کند به ": نویسد اقرار به عین یکی از شارحان قانون مدنی چنین می مورد

اي نیست که  عینی از اعیان در تصرف خود به اینکه متعلق به دیگري است، شبهه

چه حجر برطرف شد الزم است مال مورد این اقرار در حق او نافذ است و چنان

له تسلیم نماید ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تأثیري ندارد یکی  اقرار را به مقر

گاه ممکن است اقرار در  ": نویسد از شارحین قانون مدنی ذیل همین ماده چنین می

این ظاهر به زیان اقرارکننده و در حقیقت به زیان دیگران باشد، در این صورت 

آنکه دائن در جریان عملیات اجرایی دادگاه اموالی را از  اقرار کامل نیست، مانند

مدیون خود بازداشت نماید، زن مدیون، دعوایی به طرفیت شوهر خود و طلبکار 

نماید که دارایی مورد بازداشت، جهیزیه و متعلق به اویند و مدیون در  اقامه می

. ي زن اوست ارایی مزبور از اوست و جهیزیهکند که د مقابل دعواي زن اقرار می

شود ولی به زیان طلبکار  گفتار شوهر گرچه به اعتبار دعواي زن اقرار محسوب می

باشد، به این جهت است که اقرار مزبور  که آن دارایی به نفع او بازداشت شده می

یق و با توجه به مثال دق) 24 :6 ج ،1376امامی، ( ".نسبت به طلبکار اثري ندارد

زیباي فوق، در این فراز از قانون مدنی صحت و نفوذ اقرار مفلس بالمانع 

شده است مگر اینکه موجب اضرار به دیگران شود که به خاطر قواعد کلی  معرفی

اند این  طور که فقها بیان داشته البته همان. حقوقی، در حق دیگران مؤثر نخواهد بود

اما براي خود مقر موجب اشتغال ذمه  ماء پذیرفته نیست اقرار فقط در حق غر

ماء و مقر له، بعد از پرداخت دیون غرماء، متعلَّق  شود که براي جمع بین حق غر می

  .اقرار واجب االداء است

اي که از قانون مدنی بیان  ي قانونی قانون تجارت برخالف دو ماده 418ي  ماده

امل اقرار مفلس بدانیم اگر بخواهیم آن را ش. کردیم در مورد اقرار مفلس نیست
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ي قانونی هیچ تصریحی به  این ماده. تکلف فراوان هستیم نیازمند توجیهات بسیار و

ي در دارایی خود ممنوع  حکم اقرار نکرده بلکه تاجر ورشکسته را از مداخله

یعنی بگوییم اقرار، انشاء یا احداث  البته اگر ما اقرار را نوعی انشاء بدانیم. کند می

خوبی بر ممنوعیت آن داللت دارد اما  ت این فراز از قانون تجارت بهملکیت اس

حقیقت این است که اقرار، إخبار از مالکیت است و إخبار از مالکیت تصرف مالی 

  .آید تا حکم مذکور شامل آن گردد به شمار نمی

  

  گیرينتیجه

قی و مالی اینکه صحیح است، منشأ اثر حقو دین عالوه بر اقرار مفلس به عین و     

نوعی  اما اگر این اقرار به باشد و در حق خود مقر و به نفع مقر له نافذ است؛ نیز می

با حقوق دیگران در تعارض باشد و منافی با حقوق غیر باشد به خاطر قواعد کلی 

از همین رهگذر، اقرار مفلس موجب . باب اقرار در حق متضررین نافذ نخواهد بود

شود چراکه این اشتراك نوعی اضرار به غرماست و  ء نمیمشارکت مقر له با غرما

لذا اقرار مفلس نسبت . شود اضرار به دیگران نسبت به نفوذ اقرار مانع محسوب می

این مسئله را مواد . باشد گرفته است نافذ نمی ها تعلق به اموالی که حق غرماء به آن

اما در قانون تجارت  د؛ان صراحت بیان نموده قانون مدنی به 1265و  1264قانونی، 

گذار در مورد آن سکوت اختیار کرده  اي بدان نشده است و قانون گونه اشاره هیچ

  .است

  

  :پی نوشت

آید و از آن به ام الدالیل یا ملکه دالیل تعبیر ي اثبات دعوا به شمار میاقرار از مهمترین ادله -1

یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی،  در تعارض سایر ادله با«. ا. م.ق 213مطابق ماده . شودمی

 .»...قسامه و سوگند مقدم است
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که ناظر به معامالت » معامله محجورین نافذ نیست«: داردقانون مدنی مقرر می 213ماده  -2

باید توجه داشت که مفلس علی رغم اینکه از محجورین به حساب . مفلّس و امثال اوست

گردد و سایر معامالت او را موالش میآید محجوریت او شامل تصرفات ابتدایی در امی

گردد یعنی چنانچه پیش از صدور حکم تفلیس معامله اي انجام داده باشد که در شامل نمی

تواند از ضمن آن شرط خیار به سود او شده باشد و پیش از انقضاي خیار مفلس شود می

شرط باشد و فرقی  آنکه اذن طلبکارانحق خیار خود استفاده کند و معامله را فسخ کند بی

کند فسخ مذکور به زیان طلبکاران باشد یا به سود آنها؛ زیرا تصرف مزبور ناشی از نمی

تبعات عقدي است که او پیش از تفلیس انجام داده است و وقتی اصل معامله صحیح باشد 

: 1384باقري، . (از جمله حق خیار یا سایر حقوق مربوطه نیز صحیح خواهد بود فروعات آن

62.( 

 .هر لفظی که داللت بر آن نماید شود به اقرار واقع می :گوید می. م.ق 1260مادة  -3

اقرار عبارت از : اقرار در امور کیفري را چنین تعریف کرده است. ا.م.ق 164چنین ماده هم -4

 .اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است

حق انجام پذیرد، پس اگر اقرار در صورتی منشأ اثر است که به قصد اخبار از وجود  -5

اکراه . شخصی به قصد شوخی یا استهزاء دینی را براي خود تصدیق اقرار صورت نگرفته

. برد زیرا نفوذ هر کار ارادي منوط به داشتن اختیار استنیز اثر اقرار را از بین می

  ).345: 1388کاتوزیان، (

مقام او نافذ  ود آن شخص و قائماقرار هرکس فقط نسبت به خ: داردبیان می. م. ق 1275ماده  -6

 .است و در حق دیگري نافذ نیست، مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد
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