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مقدمه
هنگامیکه اموال بدهکار برای پرداخت دیون حال او وافی نباشد و حاکم بنا به درخواست
طلبکاران حکم حجر وی را صادر کند ،مدیون به منظور حفظ حقوق طلبکاران ،از تصرف در
اموال اعم از تصرفات معوض مانند :بیع و اجاره و غیر معوض مانند :وقف وهبه منع میشود.
زیرا حقوق طلبکاران به اعیان اموال اوتعلق میگیرد و مانع تصرف وی در آنها خواهد بود.
اصل اولیه اقتضا میکند که هریك از طلبکاران نسبت به اموال او از حقوق مساوی برخوردار
باشند ،اما این اصل مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است؛ زیرا در برخی حقوق ،مالک-
هایی وجود دارد که موجب میشود ،برخی از طلبکاران در وصول طلب بر دیگران رجحان
داده شوند.بدیهی است که رجحان برخی از طلبکاران بر برخی دیگر ،چالشهای فراوانی را به
همراه خواهد داشت؛ زیرا همهیآنان درصدد وصول طلب خوداز اموال مدیون ،به هرنحوی
میباشند.ضرورت بحث از این موضوعدرجامعهیکنونی بهویژهدرمورد ورشکستگی و پی-
آمدهای اجتماعی و حقوقی آن ،امری اجتناب ناپذیر مینماید .این نوشتار ،مبانی فقهی
مالکات حق تقدم و ادلهی اثبات آنو مرتبهی هر کدام در مقام تعارضرا مورد بررسی قرار
میدهد.مصادیق و موارد حق تقدم و مبانی فقهی آن معرفیمیشودو مالک حق تقدم در
هریك از مواردروشنخواهدشد.
مهمترین هدف تبیین علمی ادلهی حق تقدم بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی است
که با توجه به مبنای عدم تبعیض نسبت به حقوق طلبکاران ،برخی از ادلهی ارائه شده در
باب تقدم حقوق برخی از طلبکاران ،مورد نقد قرار خواهد گرفت.

1ـ حق تقدم صاحبان دين حال بر دين مؤجل
بعدازصدورحکمحجر،اموالمفلّسبههمهی طلبکارانتعلقمیگیرد ،آیا طلبکارانیکه
دینآنهاحال ونقدیاست،برطلبکارانیکهدینآنهامدتداراست،مقدممیشوند؛یا
اینکههمهیآنهاباهمازاینجهتبرابرندوحقتقدمیدراینخصوصمطرحنمیشود؟
مشهور فقها بر این نظرند که در تقسیم اموال مفلّس ،حاکم ثمن اموال مفلّس را بین
صاحبان دیون حال تقسیم مینماید.اینفتواپسازاجماع،مستندبهاستصحاب بقای مدت
دیناست.بنابراین تنها حق دیون حال است که به اموال مفلّس تعلق میگیرد و دیون
مؤجل ،حق مطالبه در حال برای آنها وجود ندارد (محقق اردبیلی1116 ،ق ،ج،3
صص623و612؛ شهیدثانی1112 ،ق ،ج ،1ص61؛ محقق حلی1129 ،ق ،ج ،6ص921؛

بازجستیدرادلهیحقتقدمدراموالمدیون11/
نجفی1121 ،ق،ج ،65ص.)952اگر قبل از تقسیم اموال ،دین طلبکار حال شود ،وی با
سایر طلبکاران در این اموال شریك است .اما اگر مقداری از اموال تقسیم شده و در این
حین ،بدهی حال گردد؛ طلبکار در مابقی اموال شریك میگردد و مشارکت این طلبکار به
این علت است که دین وی سابق بر حجر بوده و اجل و مهلت تعیین شده ،مانع از گرفتن
طلبش شده است واگرمانع برطرف گردید،مقتضی عمل خود را انجام میدهد.در این
میان تنها ابنجنید(شهیدثانی1112،ق،ج،1ص )61و فقهای مالکیه ،مخالف قول مشهور
فقها میباشند و بر این باورند که دیون مدتدار به واسطهیمحجور شدن مدیون مفلّس،
مبدل به دیون حال و نقدی میگردد(الزحیلی ،بیتا ،ج،5ص.)113قیاس این حکم به
مردن مدیون ،دلیلاقامهشدهبراینمسألهاست.
رامبتنیبرقیاسدانستهاندکه در شرع مقدس باطل

برخی از فقها ،ادعای ابنجنید
است؛عالوهبراینکهاینقیاس ،معالفارق است.زیرادرمسألهیفوتمدیون،درصورتیکه
ورثهازتصرفکردنممنوعباشند،تازمانیکهوقتدینآنهابرسد،ورثهضررمیکنندو
درصورتیکهورثه،ممنوعازتصرفنشوند،طلبکارانضررمیکنند.ولیدرمسألهیبدهکار
مفلَس ،چنین نیست؛زیراذمهیاوباقیاستودیونیباقیماندهبهتدریجدرباقیماندهی
عمرشادامینماید(شهیدثانی1112 ،ق ،ج ،1صص61و.)65
با توجه به اینکه تمامی آنها طلبکاراند (حال یا مؤجل) و عدم استحقاق مال قبل از
اجل ،اصلاستحقاق که موجب و سبب تقسیم اموال شده است را از بین نمیبردوبادرنظر
گرفتن اینکه ،اصل اولیهی تساوی حقوق طلبکاران میباشد و عدالت و انصاف نیز اقتضا
میکندکهتاحدممکنبینطلبکارانتبعیضیبرقرارنشود ،لذانمیتوانبرایطلبکارانی
کهطلبآنهاحال استوبهصرفاینکهزمانطلبآنهارسیدهاست،حقتقدمیقائل
شد  .اگر گفته شود که اجل و زمان حقی برای مدیون است که نمیتوان آن را نادیده
انگاشت،میتوانبامنظورکردنتخفیفاتالزم،حقمدیونرانیزمحفوظداشت.

2ـ حق تقدم بايع به عين مبيع
بنابرنظرمشهور،اگر در بین اموال مفلّس ،عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه-
اش باشد ،بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیردیا با
طلبکاران شریك شود و پولی را که طلب دارد ،منضم به طلب دیگران نماید و تفاوتی نیست
که آن عین،تنها دارایی مدیون بوده یا اموال دیگری هم داشته باشد؛به دلیل اینکه مفلّس
عوض عین را به طلبکار تسلیم نکرده است ،پس او حق دارد برای دفع ضرر به معوض رجوع
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کرده و آن را پس بگیرد (شهیدثانی1112،ق ،ج ، 9ص511؛محقق حلی1129 ،ق ،ج،6
ص952؛ خمینی ،بیتا ،ج ،6ص62؛ عالمه حلی1112،ق ،ج ،1ص939؛ عالمه حلی،
1119ق ،ج ،5ص.)115این حق که از آن به خیار تفلیس هم تعبیر شده است (همان) برای
صاحب آن بهطور مطلق ثابت است ،خواه اموال مفلّس ،وافی و خواه کمتر از دیون طلبکاران
باشد؛ در هر دو صورت اگر مالك عین اراده نماید ،میتواند عین را به خود اختصاص دهد.
 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در مادهی992ق.م مقرر میدارد« :در
صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ،بایع حق استرداد آنرا
دارد.»...

1ـ2ـ شرايط حق تقدم بايع
صرف وجود عین در میان اموال مفلّس ،کافی نیست که صاحب عین بتواند از این حق
برخوردار شود ،بلکه مشهور فقهانیز شروطی را ابراز کردهاند که در صورت وجود آن شروط
صاحب عین مخیر خواهد بود ،عین را تصاحب نماید و یا به قدر ارزش آن با طلبکاران
شریك شود:
الفـمعاوضهای که سبب شده شخص (مالك عین) نسبت به عین حق پیدا کند ،بایستی
قبل از حجر صورت گرفته باشد.برخی از فقها معتقدندبرای مالك ،حق تصاحب متاعی که
قبل از حجر به مفلّس منتقل کرده و عوض آن را نگرفته ثابت است و میتواند قبل از سایر
طلبکاران آن را تصاحب کند (شهیدثانی1112 ،ق ،ج ،1ص .)65
بـ این حق برای صاحب عین زمانی پدید میآید که سررسید طلب فرا رسیده باشد
(خمینی ،بیتا ،ج ،6ص .)62زیرا اگر دین نسبت به عین ،حال نباشد ،استحقاق مطالبه
وجود ندارد.
جـبرای رجوع بایع به عین الزم است ،عین تغییر فاحشی نکرده باشد(عدم تغییر عین).
بنابرایناگر عین بهواسطهی فعل مفلّس یا بهواسطی اسباب و عوامل قهریه تغییر کرده
باشد یا از بین رفته باشد ،بایع حق رجوع نخواهد داشت(عالمه حلی ،بیتا ،ج ،6ص.)29
2ـ2ـ ديدگاه فقها
1ـ2ـ2ـ ادلهی قائلين به حق تقدم بايع
مستند فقیهان ،روایاتی است که در این خصوص وارد شده است:

بازجستیدرادلهیحقتقدمدراموالمدیون19/
الفـحدیث نبوی مروی درکتب فروع اصحاب که فرمودهاند«:وقتی فردی مفلّس شود و
شخصی متاعش را در اموال او بیابد ،در تصاحب آن از دیگران سزاوارتر است» (نوری،
1129ق،ج ،19ص.)192
بـ صحیحهی عمر بن زید از حضرت علی(ع) که فردی از امیرالمؤمنین(ع) در مورد
شخصی که دیون بر او غلبه نموده و عین متاع شخص دیگری در نزدش یافت شدهاست،
سؤال کرد .حضرت فرمودند« :طلبکاران با صاحب عین ،در آن مشارکت نمینمایند»
(عاملی1123،ق ،ج،19ص.)111
جـمرسلهیجمیل از امام صادق(ع):این روایت در مورد شخصی است که متاعی را به
شخص دیگری فروخته باشدو مشتری متاع را گرفته و بهایش را نپرداختهو سپس بمیرد و
متاع عیناً در جمع اموال مشتری متوفی موجود باشد؛ حضرت فرمودند «:متاع به صاحبش
بازگردانده میشود و طلبکاران حق ندارند با صاحب متاع در آن مشارکت نمایند» (همان،
ص.)111
از ظاهر روایات برمیآید که حق اختصاص برای صاحب عین بهطور مطلق ثابت است،
بدون اینکه میان وفای اموال به دیون یا عدم آن تفاوتی باشد .این امر باعث شده است که
صاحب جواهر بر آن ادعای اجماع کند(نجفی1121 ،ق ،ج ،65ص.)635

2ـ2ـ2ـ ادلهی مخالفين حق تقدم بايع
برخی از فقها برخالف دیدگاه مشهور ،حق اختصاص بایع به عین مبیع را نپذیرفته و به
دالیلی استناد جستهاند:
الفـ دین بایع و غیر او به ذمهی مدیون است؛ یعنی دین سایر طلبکاران بر عهدهی
مدیون میباشدو دینی که از جانب بایع بر او آمده نیز بر ذمهیاوست و باید خود را بری
کند .از این جهت هیچ فرقی بین او و سایر طلبکاران نمیباشد ،زیرا دلیلی بر اختصاص
وجود ندارد(طوسی1991،ق ،ج ،9ص.)9
بـمال نیز بهمشتری انتقال یافته است و به مالك برنمیگردد ،مگر با یك وجه شرعی
(عالمه حلی1119 ،ق ،ج ،5ص .)111از آنجا که عقد بیع یك عقد تملیکی است و به
محض منعقد شدن آن ،ملکیت عوضین به متبایعین منتقل میشود ،لذا با توجه به این
مطلب بدون دلیل موجه ،نمیتوان به فسخ معامله و عودت ملکیت از مشتری به بایع حکم
نمود.
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البته شیخ در کتاب مبسوط ،دیدگاهی را مطابق احتیاط میداند که بنابرآن معتقد است:
صاحب عین با طلبکاران بهطور مساوی سهیم میشود؛ به اینصورت که اگر در اموال
ورشکسته ـمنهایعین ـ تواناییوفای بدهیطلبکارانباشد،صاحبعیننسبتبهمالش
حقتقدمخواهدداشت  .اگربهجزعینچیزیبرایپرداختدیوننباشد،صاحبعینبا
طلبکارانشریكمیشودواینحکمدرموردمفلّسمیتنیزصادقاستواینتفصیلبا
احتیاط سازگارتر است (طوسی ،بیتا ،ج ،6ص .)652منظور شیخ از احتیاط ،احتیاط در
حفظحقوقطلبکاراناست .شیخ برایاثباتاینمطلببهروایتصحیحابیوالداستناد
میکند ازامامصادق(ع) دربارهی شخصیکهمتاعیرابهدیگریفروختهوسپسمشتری
قبلازآنکهثمنرابپردازدازدنیارفتوبایعمبیعرا دراموالمشتریمتوفییافت.سؤال
شد آیابایعحقداردآنراتصاحبنمایددرصورتیکهآنرابیابد؟امام(ع) فرمودند« :اگر
بهعهدهی  متوفیدینیبودوبهمیزانآنمالیباقیگذاردهکهبدونمتاعبرایپرداخت
دینکافیاست،اگربایعآنرامحققاًبیابد ،آنراتصاحبمینماید؛ زیراآنمال برایاو
حاللاستواگربرایپرداختدینشچیزیجزمتاعندارد،پسصاحبمتاعمثلیکیاز
طلبکاراندیگرخواهدبود(عاملی1123،ق،ج،19ص.)115
برخیازحقوقداناننیزدرجهتحفظحقوقطلبکاراندعویاستردادبهمالكشی را
اجازه میدهند که با اثبات مالکیت ،آن را باز پسگیرند .اما بستانکاران عادی نمیتوانند
راضیبهانجاماینامرخالفقاعدهیتساویباشند؛زیرااستردادکنندهبهعوضشرکتدر
هیئت غرمایی و دریافت حصه موفق میشود که تمام اموال مورد ادعا را قبل از تقسیم
غرماییازداراییورشکستهخارجنماید واینامرموجبمیشودکهکمترچیزیبهعنوان
داراییورشکستهباقیبماند .درنتیجههیئتبستانکاران،وثیقهی عمومیدریافتمطالبات
خودراازدستمیدهند .پسبهنوعیپذیرشخیارتفلیسدرورشکستگی،خالفقاعدهی
تساویحقوقطلبکاراناست(صقری1912،ش،صص652و.)659
دراروپاوبهویژهآلمان،چنینمعمولاستکهفروشندگانیکهبهتجاربهصورتغیرنقد
کاالمیفروشند درقرارداد ،شرطمیگذارندکهبهموجبآنمیتوانندحقمالکیتخودرا
تا پرداخت کامل بهای کاال از طرف خریدار ،حفظ کنند .این شرط که به «شرط حفظ
مالکیت» موسوماستبهفروشندهامکانمیدهددرصورتورشکستگیخریدار،مالالتجاره
را استرداد کند (اسکینی1999 ،ش ،ص .)626برخی حقوقدانان در خصوص شرط حفظ
مالکیت،معتقدندهرچنداینشرطباتوجهبهمادهی 12ق.ممعتبراست،امااستفادهازآن
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برایآن کهطلبکارانبردیگریترجیحدادهشوند،مخالفاصلتساویمیانطلبکاراناست
(همان،ص .)629
یکیازویژگیهایعقدبیع،تملیکیبودنآناست؛ یعنیبهمحضانعقادآن،ملکیت
عوضین به متعاملین منتقل میشود ،حتی اگ ر قبض و اقباضی صورت نگرفته باشد؛ هم-
چنانکهبند،1مادهی 926ق.م مقررداشتهاست«:بهمجردوقوععقدبیع،مشتریمالك
مبیع و بایع مالك ثمن میشود» .لذا در اینصورت ،مشکل میتوان قائل به حق فسخ و
رجوعبایعبهعینمال،مقدمبرسایرطلبکارانشد .زیرا اینامرباتملیکیبودنعقدبیع
سازگاریندارد؛یعنی بادرنظرگرفتنچنینحقیبرایبایع،الزممیآیدمبیعیراکهبه-
طورقطعبهمشتریمنتقلشدهاست،پسبگیرد؛حالآنکهبایعجزمطالبهیثمنحقی
بر مشتری نداشته است و از آنجا که مشتری بهواسطهی افالس و صدور حکم حجر از
پرداختنثمنمعاملهمتعذرشدهاست،دینبایعنیزبهذمهیمدیون(مشتری)تعلقگرفته
است .بنابراین از این جهت و ی با سایر طلبکاران تفاوتی ندارد و ترجیح بایع بر سایر
طلبکاران بهنظرمنصفانهنمیرسد.ازطرفدیگر،چنانچهاموالمفلَس منحصردرعین
باشدوآنهمارزشقابلاعتناییداشتهباشد اینباعدالتوانصافسازگارنیستکه به
یكطلبکاراختصاصدادهشودوبرایدیگرطلبکارانهیچحقیدرنظرگرفتهنشود.
3ـ2ـ تقدم حق شفيع بر بايع نسبت به عين مبيع
از بحثهای مترتب بر مسألهی پیشین ،تزاحم حق شریك و بایع ،نسبت به عین مبیع می-
باشد .البته بر مبنای رد حق بایع ،چنین فرعی قابل طرح نیست.
اگر دو فرد در زمینی با هم شریك باشندویکی از آن دو سهم خود را از زمین بفروشد،
سپس مشتری مفلّس شود ،در اینجا دو حق با هم تعارض میکنند؛یکی حق شفعه که به
موجب عقد بیع برای شفیع حاصل شده استو دیگری حق فسخ و رجوع به عین که به
واسطهی افالس مشتری برای بایع بهوجود آمده است.مشهور فقها بر این نظرند که حق
شفیع بر بایع مقدم میشود و بایع در ثمن مانند سایر طلبکاران میباشد (محقق حلی،
1129ق ،ج ،6ص959؛ شهیدثانی1119 ،ق ،ج ،1ص121؛ محقق اردبیلی1116 ،ق ،ج،3
ص651؛ نجفی1121 ،ق ،ج ،65ص929؛ طوسی1121 ،ق ،ج ،9ص621؛ عالمه حلی،
1119ق ،ج،5ص .)115مشهورفقها برای تقدم حق شفیع به دالیل زیر استناد کردهاند:
الفـاسبقیت حق:حق شفیع قبل از حق بایع به عین تعلق گرفته است.
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بـ اقوائیت حق :حق شفیع اقوی است .زیرا شفیع ،مبیع را از مشتری و از کسی که
مبیع به او منتقل شده میگیرد ،اگرچه متعدد باشد و جمیع عقود الحق بر بیع را باطل
میکند.
جـتقدمحق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض :شفیع استحقاق عین را با بیع دارد در
حالیکه حق بایع به واسطهی حجر به عین تعلق میگیرد و حق او متأخر از بیع است؛یعنی
که سبب حق شفعه بیع است که قائم به ارادهی بایع و مشتری است بر خالف بایع که حق
او به عین مال ،بالعرض و به واسطهی حجر یا تفلیس است.
ثمن حاصل از شفعه نیز اختصاص به بایع ندارد؛ به دلیل اینکه ثمن حاصله مالی است
برای مشتری ،پس بایع در آن مانند دیگر طلبکارها میباشد (شهیدثانی1119 ،ق ،ج،1
ص121؛ نجفی1121 ،ق ،ج ،65ص .)929حتی برخی از فقها مبیعی که نسبت به آن حق
شفعه قرار گرفته است رابه منزلهی تلف شدهای میدانند که برای مالك آن رجوعی نمی-
ماند(محقق اردبیلی1116 ،ق ،ج ،3ص.)651
1ـ3ـ2ـ ادلهی مخالفين حق تقدم شفيع
برخی از فقها حق بایع بر شفیع رامقدم دانستهاند؛ به دلیل عموم خبر (اختصاص بایع به
عین مالش) و نیز به دلیل اینکه شفعه ،برای رفع ضرر ناشی از شرکت وضع شده است،
حال آنکه اینجا ضرری متوجه شفیع نیست .زیرااگر بایعبه سهمخود رجوع کند ،امر به
حالت قبل از بیع بازمیگردد .دیگر آنکه شفیع نسبت به عین و بایع نسبت به ثمن بر
دیگر طلبکاران مقدم میشوند،زیرا ثمن عوض مالش است و فروشنده زمانی مقدم بر سایر
طلبکارها حق رجوع به عین مالش را دارد که مانعی بر آن عارض نشود ،حال که مانعی بر
آن عارض شده است ،پس حق رجوع به بدل آنرا دارد.در این صورت بین دو حق ،یعنی
(حق شفیع و حق فروشنده) جمعشدهاست.این نظر را شیخ در مبسوط و عالمه در تذکره
بیان کردهاند (شهیدثانی1111 ،ق ،ج ،1ص.)121
3ـ حق تقدم مرتهن بر عين مرهونه
اگر ورشکسته بعضی از اموالش را در نزد برخی طلبکارانش به رهن گذاشته باشد؛ آیا مرتهن
با سایر طلبکاران شریك میشود و باید به نسبت طلب به او چیزی داد یا اینکه عین
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مرهون مختص به مرتهن میباشد و هیچیك از طلبکاران با او در آن مال شریك نخواهند
شد؟ دو قولدراینزمینه وجود دارد:
الفـقول مشهور در میان فقیهان این است که اگر راهن مفلّس باشد یا بمیرد و بدهکار
باشد ،مرتهن بر سایر طلبکاران در دریافت طلب خود ،مقدم است و میتواند حق خود را از
عین مرهونه استیفا کند.بدین نحو کهحقدارددر صورت داشتن وکالت،عین را بفروشد یا
در صورت عدم وکالت ،مرتهن را به فروش آن وادار کندو طلب خود را از آن وصول کند و
در صورتی که جزیی اضافه آید مقدار اضافه،به نسبت میان سایر طلبکاران تقسیم خواهد
شد.در فرضی که درآمد حاصل از فروش عین مرهون ،وافی به طلب مرتهن نباشد در باقی-
ماندهی طلب با سایر طلبکاران در اموال دیگر مفلّس یا میت شریك خواهد شد (خمینی،
بیتا ،ج ،6ص121؛شهیدثانی1112 ،ق ،ج ،1ص52؛محقق حلی1129 ،ق ،ج ،6ص991؛
طباطبایی1119 ،ق ،ج ،9ص619؛عاملی1113 ،ق ،ج ،15ص512؛ الزحیلی،بیتا ،ج،12
ص1916؛ عالمه حلی1112،ق ،ج ،1ص 939؛ محقق اردبیلی1116،ق،ج ،3ص.)155
1ـ3ـ ادلهی فقها در تقدم مرتهن
مشهورفقهادرتقدممرتهنبهدالیلیتمسكجستهاند :
الفـاقوائیت حق :حق مرتهن به عین و ذمهی راهن با هم تعلق گرفته است ،اما سایر
طلبکاران حقشان به ذمهی راهن و نه عین تعلق گرفته است (الزحیلی ،بیتا ،ج،12
صص1919و1916؛ محقق حلی1129 ،ق ،ج ،6ص .)991به واسطهی عقد رهن ،مرتهن بر
عین معینی از اموال مدیون حق پیدا میکند که این حق برای او مانع تصرف مدیون و
دیگران خواهد شد .بنابراین محل وصول طلب وی برای همیشه محفوظ خواهد ماند.
بـاسبقیت حق :حق مرتهن قبل از سایر طلبکاران به عین مرهونه تعلق گرفته است؛
بنابراین هیچ کس با او شریك نمیشود (شهیدثانی1111 ،ق ،ج ،1ص93؛ محقق اردبیلی،
1116ق ،ج ،3ص152؛ شهیدثانی1112 ،ق ،ج ،1ص .)92
جـتقدم مرتهن بر سایر غرماء از خصایص و فواید عقد رهن:غرض از انعقاد عقد رهن،
اختصاص دادن مرتهن در استیفا ،مقدم بر سایر طلبکاران میباشد (محقق اردبیلی1116،ق،
ج ،3ص152؛طباطبایی1119 ،ق ،ج ،9ص563؛الزحیلی ،بیتا،ج،12ص.)1916
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2ـ3ـ ادلهی فقها در تساوی حق مرتهن
قول غیرمشهوری نیزقایلبهتساویحقمرتهنمیباشند .در رابطه با راهن میتدیدگاهی
وجود دارد کهقائل به تساوی طلبکاران در دین است.دالیلبراینقولاقامهشدهاست:
الفـ این نظر بر مبنای دو روایتی است که در این زمینه وارد شده است (محقق
اردبیلی1116،ق ،ج،3ص152؛ طباطبایی1119 ،ق ،ج ،9ص)563
عبداهلل بن حکم میگوید«:از امام صادق(ع) پرسیدم :مردی مفلّس شده و به گروهی بدهکار
است در حالیکه نزد برخی رهنی دارد و نزد بعضی دیگر وجودندارد ،میمیرد؛ در حالیکه
اموالش وافی به دیونش نیست .امام(ع) فرمودند«:موجودیش اعم از آنچه که رهن است و
غیر آن ،میان طلبکارانش به نسبت طلبشان تقسیم میشود (عاملی1123 ،ق ،ج،19
ص.)125
بـسلیمان بن حفص مروزی میگوید :از امام رضا(ع) پرسیدم« :شخصی از دنیا رفته و
مالی باقی نگذاشته به جز رهنی که در ید بعضی طلبکاران است و ارزش آن کمتر از بدهی
است که آن شخص دارد ،آیا او میتواند بابت طلب خویش آن رهن را بگیرد یا دیگر
طلبکاران در آن با او شریكهستند» .امام(ع) در پاسخ فرمودند« :تمام طلبکاران در آن مال
یکسانمیباشند و به نسبت طلبی که دارند شریكهستند» (همان).
آنچه از این روایات برداشت میشود ،این است که حق مرتهن مانند سایر حقوق
طلبکاران است و مرتهن بر آنها در برداشت طلب خود از عین مرهون مقدم نخواهد شد.
امامشهور فقها از این روایات اعراض کرده و آن را مهمل گذاشتهاند .زیرا سند آنها ضعیف
و متن آن قابل تأویل است (مغنیه1161 ،ق ،ج ،1ص .)91مضافاً بر اینکه به علت عدم
توثیق راوی و معارضهی حدیث مذکور با عمل جمهور اصحاب ،قابلیت استناد ندارد و باید
این روایات را به رهن بعد از فلس حمل نمود (نجفی1121،ق ،ج ،65ص .)111برخی هم
آن را مخالف فواید عقد رهن میدانند(طباطبایی1119 ،ق ،ج ،9ص.)563
قانون مدنی نیز به تبعیت از قول مشهور فقها در مادهی 192ق.ممقرر میدارد« :برای
استیفای طلب خود از قیمت رهن ،مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت».زیرا
حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد ،ایجاب این امر را مینماید و طلبکاران دیگر،
نمیتوانند تجاوز به حق او نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و افالس راهن ،مرتهن از
طلبکاران ممتاز شناخته میشود»(امامی1933،ق ،ج ،6ص .)929
با توجه به اینکه فلسفهی صدور حکم تفلیس ،حمایت از حقوق طلبکاران و جهت
جلوگیریازورودضرربهآنهااست،پستقدمهرطلبکاربرطلبکاردیگر،یعنیورودضرر
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بهایشان؛یعنینقضغرضشارعوقانونگذار.اینتعارضونقضغرضدرفرضیکهتمام
اموالورشکستهمنحصردرعینباشدیااینکهعمدهی اموالویهمانعینیباشدکهدر
وثیقهیمرتهناستبه سادگیپذیرفتهشدهاستکهتماماموالبدهکاررامرتهنبردارد؛
زیرانسبتبهبقیهحقتقدمدارد.اینحکمبافلسفهیتشریعحکمتفلیس،آشکاراناسازگار
است.
نکتهدیگرآنکهدرچنینوضعیتیبرصدورحکم تفلیساثریبارنمیشود؛بنابراین
فلسفهیرهننمیتواندتوجیهکنندهیتبعیضوبیعدالتیدربینطلبکارانباشد.
3ـ3ـ تزاحم حق تقدم مرتهن با حق بايع
برمبنایکسانیکهبرایبایعنسبتبهعینمبیعحقتقدمقائل شوند،اینفرضامکان
دارد.اگر مشتری پس از خریدن عین ،آن را نزد دیگری به رهن بگذارد و بعد ورشکسته
شود یا فوت کند ،در اینجا دو حق تعارض میکنند :یکی حق عینی مرتهن و دیگری حق
اختصاص بایع به عین مبیع.
مشهورفقها در جاییکه مدیون مفلّس شود یا فوت کند با استناد به روایات فرمودند:
«من وجد عین ماله فهو أحق بها»؛ یعنی آن کس که عین مالش را در اموال ورشکسته یا
میت بیابد ،نسبت به اخذ آن مال بر دیگران سزاوارتر است (شهیدثانی1112،ق ،ج،1
ص .)65بنابراین اگر کسی مالش را فروخته باشد و مشتری پیش از آنکه ثمن را به بایع
برگرداند ورشکسته شود یا بمیرد و عین مال در اموال مشتری موجود باشد ،صرفنظر از
اختالف نظرهایی که در جزئیات این مسأله وجود داشت ،فیالجمله میتوانست آن مال را
مقدم بر سایرین بردارد (نجفی1121 ،ق ،ج ،65ص .)632ابنجنید این مسأله را چنین
مطرح کرده که اگر مشتری چیزی را که خریده به رهن بگذارد ،سپس ورشکسته شود ،اگر
بایع ثمن را اخذ نکرده باشد و در آن زیادی نیز حاصل نشده باشد ،فروشنده نسبت به آن
مال بر مرتهن مقدم است(عالمه حلی1119،ق ،ج،5ص.)159
از جهت قوانین موضوعهنیز صاحب عین مانند سایر بستانکاران عادی است و بردارندهی
رهن مقدم نیست .در تأیید این مطلب حکم شمارهی1996ـ1961/9/1شعبهی چهارم
دیوان عالی کشور قابل توجه است که در آن با استناد به مواد 192و  923و 912ق.مآمده
است« :مرتهن در استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هرطلبکاری رجحان دارد و حتی
نسبت به عین مرهونه نیز بر سایر دیان مقدم است(»...نیك فر1911 ،ش،ص.)159
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اگر مشتری بعد از خریدن عین و پیش از تفلیس و موت آنرا به رهن گذاشته باشد،
میتوان حکم کرد کهمرتهن مقدم شود؛ به دلیل اینکه حق مرتهن پیشتراز حق بایع به
عین تعلق گرفتهاست ،بنابراین حق او اقوی است و مقدم خواهد شد.اما اگر مشتری بعداز
تفلیس ،عین را به رهن گذاشته باشد؛ با توجه به این مطلب که با رهن گذاشتن مال،
هرچند از ملك او خارج نشده است ،اما حق دیگری به آن تعلق گرفته است که مانع سلطه-
ی دیگران خواهد شد و عالوهبر این رهن گذاشتن خود نوعی تصرف محسوب میشود که
مشتری به واسطهی افالس از آن ممنوع شده است .پس در این فرض مشتری پس از
تفلیس چنین حقی نداشته است ،مگر به اجازهیطلبکاران که اگر صاحب عین اجازه داده
باشد در حقیقت از حق خود گذشته است .در غیر اینصورت یعنی عدم رضایت بایع و در
فرض تزاحم بین آنها(بایع و مرتهن) بنابر نظر مشهور فقها ،بایع مقدم خواهد شد .
4ـ حق تقدم مستأجر نسبت به منفعت عين مستأجره در فرض تفليس موجر
اگر شخص ورشکستهقبل از تفلیس خانهای را به اجاره داده باشد ،وضعیت عقد اجاره به چه
صورتی خواهد بود؟ آیا به موجب ورشکسته شدن موجر ،عقد اجاره در معرض فسخ قرار
میگیرد یا اینکه عقد فسخ نخواهد شد و طلبکاران تا انقضای مدت اجاره باید صبر کنند؟
اگر کسی حیوان یا خانهای را به دیگری دهد،سپس دچار افالس شد و حکم حجر او
صادر شود ،اجاره فسخ نمیشود و موجر و سایر طلبکاران نمیتوانند عقد اجاره را فسخ کنند
(عالمه حلی ،بیتا ،ج ،6صص26و.)29زیرا مورد اجارهی او عین معین بوده و حق او به
خانهی مشخص تعلق گرفته استوحصول حجر بعد از انعقاد عقد اجاره و شرایط آن است
و این مقتضای اصول و قواعد است.پس مستأجر به منافع حق تقدم دارد (محقق اردبیلی،
1116ق،ج ٬3صص629و621؛عالمهحلی1112 ،ق،ج ٬1ص933؛ طوسی1991،ق،ج،6
ص .)611
اگر کسی پس از بیع مالكمبیع فردی معین ورشکسته شد ،مشتری احق به آن کاالیی
است که خریداری کرده است؛ بنابراین طلبکاران میتوانند تا انقضای مدت اجاره یا فروش
عین صبر نمایند یا اینکه مبیع را به شکل فعلی (مسلوبالمنفعه) تا پایان مدت اجاره به
فروش رسانند (عالمه حلی ،بیتا،ج،6صص29و .)26ولیاگر اجاره کلی مافیالذمه باشد
(خانهای با وصف مشخص یا حیوانی با شرایط مشخص مورد اجاره باشد) ،مستأجر در
استیفای منفعت بر دیگران مقدم نخواهد شد و صرفاً میتواند با سایر غرما مشارکت نمایدو
حق تقدم ندارد (محقق اردبیلی1116،ق ٬ج،3صص629و621؛ محقق کرکی1111 ،ق،
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ج ،5صص629و623؛عالمه حلی1112،ق ،ج،1ص933؛ طوسی1991،ق ،ج،6ص)621؛
زیرا حق وی متعلق به عین مشخص نمیباشد و این نظر میان همهی فرق اتفاقی است
(ابنقدامه ،بیتا ،ج ،1صص133و .)522اما اگر خانهی مورد اجاره ،قبل از انقضای مدت
اجاره منهدم شود ،در اینصورت عقد اجاره منفسخ خواهد شد و مستأجر اگر اجاره بهای
بعد از انهدام را نپرداخته باشد در ازای مدت باقیمانده از عقد متعهد به پرداخت نیست.ولی
اجاره بهای مدت زمانی از اجاره که در خانه سکونت داشته را باید به طلبکاران بپردازد .اما
چنانچه مستأجر اجاره بها را به موجر قبل از ورشکسته شدن او پرداخته باشد ،در این-
صورت اگر عین مالش را در ید مفلّس بیابد ،میتواند به مقدار اجاره بهای باقیمانده از زمان
اجاره که منفسخ شده است ،بردارد .ولی اگر عین مالش را موجود نیابد ،به نسبت اجاره
بهای مدت باقیمانده از اجاره مانند سایر طلبکاران خواهد بود (طوسی1991 ،ق ،ج،6
ص.)621
بنابراین پس از عقد اجاره ،مستاجر مالك منفعت عین مستاجره در فاصلهی زمانی اجاره
میشود ،حتی اگر اجارهبها را ساالنه پرداخت کند یا ماهانه یا در همان ابتدای اجاره،
پرداختکردهباشد ،حق غرما به منافع در آن فاصلهی زمانی تعلق نمیگیرد ،حتی اگر اجاره
33ساله باشد.
5ـ حق تقدم موجر در صورت تفليس مستأجر
اگرورشکسته قبل از حجر ،خانهای را اجاره کرده باشد ،آیا موجر به سبب افالس مستاجر،
میتواند عقد اجاره را در معرض فسخ قرار دهد یا اینکه از چنین حقی برخوردار نیست و
باید برای دریافت اجارهبها در ردیف طلبکاران قرار گیرد؟ 
مشهور فقها معتقدند اگر کسی ،زمین یا حیوانی را اجاره نماید و سپس مفلّس شود ،چنان-
چه قبل از تسلیم اجرت و قبل از گذشت زمانی از تاریخ اجاره باشد ،موجر میتواند اجاره را
فسخ نماید؛زیرا منافع در اجاره ،نازل منزلهی عین در بیع است و تنقیح مناط میشود
(عالمه حلی ،بیتا ،ج ،6ص26؛ نجفی1122،ق ،ج ،65ص923؛ طوسی1991 ،ق ،ج،6
ص621؛شهیدثانی1119 ،ق،ج،1ص129؛ محقق کرکی1111،ق،ج،5صص622و.)621
امااگرمستأجر بخشی از منفعت را قبل از افالس استیفا نموده باشد ،موجر میتواند برای
مدت باقیمانده اجاره را فسخ کند و نسبت به اجور مربوط به زمان قبل از ورشکستگی ،در
ردیف سایر غرما قرار گیرد (نجفی1121،ق ،ج ،65ص923؛ اصفهانی1166 ،ق ،ص .)13اما
در صورتیکه موجر ،عقد اجاره را فسخ نماید ،اگر بر بقای اموال منقول مستأجر در محل
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اجاره تا زمان تقسیم دارایی بین طلبکاران یا سپردن آنها به محل امنی برای حفظ آنها به
نفع طلبکاران توافق شود یا موجر راضی به بقای اموال در محل اجاره تا زمان تقسیم بشود؛
میتواند به خاطر بقای اموال مستأجر در محل اجاره اجرت بگیرد و موجر نسبت به این
اجرت مقدم بر سایر طلبکاران خواهد بود (نجفی1121 ،ق ،ج ،65ص912؛ شهیدثانی،
1119ق ،ج ،1ص .)123بنابراین در فقه امامیه،حق موجر در صورت ورشکستگی مستأجر
به دو دسته تقسیم شده است :نسبت به اجور مربوط به زمان قبل ازورشکستگی که طلبکار
در ردیف سایر غرما قرار داده شدهاست و نسبت به اجور مربوط به زمان بعد ازورشکستگی
مستأجر که برای موجر حق فسخ اجاره داده شده است و میتواند عقد اجاره را فسخ نموده
یا به ادامهیآن راضی شود؛ اما نسبت به اجور الحق در ردیف عموم طلبکاران قرار بگیرد
(اصفهانی1166 ،ق ،ص.)13
از نظر فقهی به این حق تصریح شده است ،اما در حقوق کشور ما در ابواب مختلف
قانونمدنی مثل اجاره،افالس ،در قوانین تجارت و امور حسبیو اجرای احکام مدنی اشاره-
ای به حق تقدم موجر نشده است.
6ـ حق تقدم زوجه نسبت به نفقه
در ازدواج دائم زوج موظف است که نفقه و مخارج زندگی همسرش را بپردازد ،همسر
نیازمندیا بینیاز باشدتفاوتیوجودندارد .در صورت ورشکستگی زوج و صدور حکم حجر،
آیا نفقهی زن از حقوق و مطالبات ممتاز به شمار میآید؛یعنی زن میتواند مقدم بر سایر
طلبکاران نفقهیخود را در صورت دارابودن شرایطی که برای آن معتبر است مطالبه نماید؟
بهطور کلی نفقه ،آماده کردن هر آن چیزی است که زن بهآن نیاز دارد:خوراک ،لباس،
مسکن ،خدمتکار ،وسایل خوشبوکننده ،عطریات و غیره که میتوان از آن به هزینههای
متعارف زندگی تعبیر کرد (محقق حلی1129 ،ق ،ج ،6ص512؛ نجفی1121 ،ق ،ج،91
ص992؛ شهیدثانی 1112،ق ،ج ،5ص .)123بنابراین نفقهی زوجهی دائمی در صورت
تمکین و عدم نشوز در زمرهی دیون مرد و بر عهدهی او است که آن را به زن بپردازد
(نجفی ،1121،ج ،91ص.)929
مشهور فقها نفقهی زن رامقدم بر سایر طلبکاران دانستهاندو حاکم بایستی عالوه بر
نفقهی مفلّس ،نفقهی واجبالنفقه وی را نیز تادیه نماید(شهیدثانی1119،ق ،ج ،1ص161؛
محقق اردبیلی1116 ،ق ،ج ،3ص622؛ خمینی ،بیتا ،ج ،6ص61؛ محقق حلی1129 ،ق،
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ج ،6ص .)921برخی نیز ادلهای که وجوب نفقه را میرساند بر ادلهای که وفا دیون طلبکاران
را میرساند ،ترجیح دادهاند .نفقهی راجح بر سایر طلبکاران ،اختصاص به نفقهی روزانه دارد؛
زیرا وجوب نفقه بر مرد ،برای غیر آن روز نیامده است و مرد فقط نسبت به آن روز مدیون
استو اگر یکی از افراد واجبالنفقهی مرد در بین روز بمیرد ،مرد حق رجوع دارد .بنابراین
مبنا که زن مالك نفقهی آن روز است( نجفی1121،ق ،ج ،65ص.)911پرداخت نفقه نیز
باید بر طبق عادت و شأن افراد باشد و در این مورد اختالفی نیست(همان).
قانون مدنی نیز به تبعیت از مشهور فقها در مادهی 1622ق.ممقرر میدارد«:زوجه در
هر حال میتواند برای نفقهیزمان گذشتهی خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه-
ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افالس یا ورشکستگی شوهر ،زن مقدم بر غرماء
خواهد بود».
برابر مادهی 1111ق.م در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ،زن میتواند از دادگاه
مادهی
بخواهد که آن را تعیین و شوهر را محکوم به تأدیهی آن کند.با توجه به اطالق دو 
فوق ،زن میتواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقهی آینده او را معین نماید و مقرر دارد که
شوهر روزانه آن را به او بپردازد .دادگاه مانند صورت قبل در حدود مقررات آیین دادرسی
مدنی به کارشناس رجوع کرده تا مقدار هر روز آن را تعیین کند و سپس طبق نظر
کارشناس ،شوهر را محکوم میکند.
در عین لحاظ اصل تساوی حقوق طلبکاران و برقراری عدالت بین آنها ،در خصوص
تقدمطلبزوجهبابتنفقه،وضعمالیویلحاظمیشود،تادراینصورتهمحقزوجهای
کهارتزاقومعاشاوازطریقانفاقشوهرتأمینمیشودوازوضعمالیمساعدیبرخوردار
نیستدرنظرگرفتهشودوهمحقسایرطلبکارانلحاظشود .
7ـ حق تقدم کارگر نسبت به مزد
دراصطالححقوق  کارگرکسیاستکهتحتدستوردیگریکارمیکندوازلحاظشمول
قانونکارنسبتبهافرادمختلفباجایگاههایمتفاوت ،فرقیوجودندارد(عراقی1921،ق،
ج،1ص.)111
این بحث در فقه اسالمی تحت عنوان اجارهی اشخاص مطرح است که در آن اجاره-
دهنده،همانکارفرماواجیرهمانکارگرواجرتنیزهماندستمزدیاحقوقاست.اگردر
بینطلبکارانمفلّس،افرادیتحتعنوانکارگروجودداشتهباشند،آیامیتوانندمقدمبر
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سایریبهطلبخودازاموالمدیونبرسندیااینکهچنینحقینداشتهوبایددرردیف
سایرطلبکارانقرارگیرند؟
در مکتب حقوقی اسالم ،دربارهی وجوب پرداخت اجرت کارگر بدون تاخیر ،تأکیدات
فراوانیشدهاست.درروایتمنقولهازپیامبراکرم(ص)آمدهاست«:بایدمزداجیرراقبلاز
اینکهعرقشخشكشود،پرداختنمود» (عاملی1123،ق ،ج،13ص .)122روایتحنان
بنشعیبگوید«:برایامامصادق (ع)چندنفراجیرکردیمتادرباغآنحضرتکارکنندو
مدتکارآنهاتاعصربود.وقتیکهآنهاازکارفارغشدند،حضرتبهمعتبکهغالمامام
بودفرمودند«:مزدآنانرابدهقبلازآنکهعرقشانخشكشود»»(همان).
بنابهتصریحبرخیازفقهانیزهمینکهکارگرازکارفارغشد،واجباستبدونتأخیر
مزداوراپرداختنمود(طوسی1122،ق،ص.)119
دراغلبقوانیننیزحقوقعدهایازاشخاص،ممتازتلقیمیشودواگر ازبابتخدمات
خود مطالباتی داشته باشند ،پرداخت اینگونه مطالبات مقدم بر حقوق دیگران است
(اسکینی1999،ش،ج،1ص.)629
قانونادارهیتصفیهیامورورشکستگیمصوبتیرماه ( 1919بند دوم ،مادهی)59حق
تقدمبعضیازطلبکارانراکهدارایوثیقهنیستندرابه 5طبقهتقسیمکردهکهبایدبه
ترتیب طلب آنها پرداخت شود :حقوق خدمهی خانه ،حقوق خدمتگزاران و دستمزد
کارگرانیکهروزانهیاهفتگیمزدمیگیرنددرطبقهیاولقراردادهاست.
درموردکارگرنیزمانندنفقهی زن بایدوضعیتمالیویرالحاظکرد؛ یعنیمالک
شخصیرادرنظرداشت.بنابرایناگرکارگرازوضعیتمالیخوبیبرخوردارنیست،باتوجه
بهتأکیداتیکه درروایاتوجوددارد،برایاونسبتبهطلبشحقتقدمیدرنظرگرفته
میشود،درغیراینصورتاونیزمانندسایرغرماخواهدبود.
نتيجه
بررسیهایانجامشده،ایننتایجراحاصلنمودهاست:
الفـ اموال موجود شخص ورشکسته ،هنگام صدور حکم حجر تضمینی برای همه
طلبکاراناست .بااینوجودبرخیازطلبکارانهستندکهبهجهتاهمیتیاویژگیخاصی
کهطلبآنهادارد،برسایرغرمارجحاندادهمیشوندکهنتیجهیآنحقتقدمدروصول
طلبازاموالمفلّساست.
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بـ حقتقدمدروصولطلببرمبنایمالکاتیاستکهدرفقهاسالمیمطرحگردیده
استکهبهطورخالصهمی توانبهمواردیازآناشارهکرد:اقوائیتحق،اسبقیتحق،تقدم
حقثابتبالذاتبرحقثابتبالعرض،روزانهبودنطلب....
اصلعدالتوانصافاقتضامیکندکهمساواتبینطلبکارانبرقرارشود ودرتقسیم
اموال،نفعهمهیآنهادرنظرگرفتهشود؛بهاینصورتکهاموالباتوجهبهحصهیهریك
ازطلبکارانوبهنسبتطلبشانبینآن هاتقسیمشودواینمهممحققنمیشودجزبا
محدود کردن حق تقدم بین طلبکاران .زیرا در موارد بسیاری اعمال حق تقدم نسبت به
طلبکارانیکهدارایحقیبراموالمفلّسهستند،موجبمیشودکهموضعبرخیطلبکاران
کهچنینحقیبرایآنهابهوجودنیامده است ،در خطرقرارگیرد ودرنهایتبانرسیدن
بهطلبخودازاموالمدیونمتضررشوند.بنابراینبهمنظورحمایتازهمهی طلبکاران
بهتر ایناستکهحقتقدمدروصولطلب مشروطبهاینکهبهحقوقسایرغرما ضرری
واردنشوداعمالشود تاازاینجهتدغدغههایمیانطلبکارانازبینبردهشودو زمینه
برایشکوفاییهرچهبیشترجامعهیاقتصادیکنونیفراهمآید.
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