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 جایگاه فقهی حقوقی نفقه زوجه از اموال زوج از طریق تقاص 

 1پورغالمعلی صداقتیمریم 

 

 2بتول مهرگان صومعه سرایی

     

 3سیدعلیرضا حسینی

 

 

 چکیده

از مشکالت   یآسان و عمل  یو نبود راهکار  ینفقه زوجه از زوج ، کم توجه  افت یمسائل موجود در رابطه در

احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در   های¬از راه  یکی. تقاص  باشدیم   ییحقوق خانواده و محاکم قضا

برابر طلبکاران با انگيزه پشتيبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ 

بت نفقه از مال زوج اختالف نظر دارند تا  مراجع قانونی در دست ندارند. فقها درخصوص امکان تقاص با

کند، در صورت  کهیيجا امتناع  نفقه واجب است  او پرداخت  بر  آنجا که  اگر زوج در  که   یمعتقدند چنانچه 

به حاک  با رجوع  باشد  مقدور  به حاکم شرع  م  م،رجوع  نفقه  پرداخت  به  اجبار  را  او  در    کندیحاکم  اما   .

زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در   یت برااز مشکال  یاکه به خاطر پاره  یصورت

 است بر ذمه زوج در حق زوجه.   ینیزوجه شده چرا که د یقائل به حق تقاص برا  نه،يزم نیا

 . ، مقاصه، ضمان زوجتقاص نفقه، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

مهم از  یکی  حق  سوی  احقاق  از  حقوق  تفویت  و  است  افراد  بين  روابط  و  اجتماعی  زندگی  مبنای  ترین 

الم نيز دیگران همواره امری مذموم و موجب ضمان و مسئوليت است و این مهم در دیدگاه فقه جامع اس

نبو  پيشمغفول  آن  برای  را  فراوانی  طرق  و  است؛  ده  کرده  که    خصوصاًبينی  متعاملين  بين  ارتباطات  در 

به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بيشتر بدهکاران   .خوردیمنصوص فراوانی در این خصوص بچشم  

قرار  تضييع  معرض  در  طلبشان  که  طلبکارانی  از  حمایت  هدف  وبا  طلبکاران  درقبال  خود  تعهدات  به 

همان اندازه که درحقوق کيفری اجرای قصاص   به  داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.

حقوقی تقاص   سيتأسستقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از  در کاستن ازجرایم و موجب ا  مؤثر

گشاست. مشکل  و  کارساز  مدنی  مسئوليت  قلمرو  در  وصول   لذا  نيز  طرق  از  یکی  فقهی  مبانی  اساس  بر 

در   این  نگرفت،  قرار  توجه  قانونگذار مورد  از سوی  انقالب  از  تقاص پس  نهاد  است.  تقاص  مالی  حقوق 

قضایی به پيروی از فقه در بسياری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است.    یهیّروحالی بود که  

این تأسيس   یهواسطبهی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج  توجهی قانونگذار، نگرانی برخدليل بی

ضابطه نيست و به تحقق است، ليکن با مروری بر شرایط تقاص خواهيم دید که قلمرو این نهاد وسيع و بی

اند و به همين دليل است که  شرایطی منوط است که با توجه به مقتضيات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده

ارتکاب   تقاص شرط محسوب میمنع  پذیرفته نيست جرم در  تقاص اضراری  لذا  آنچه مصداق    اما.شود و 

که با بررسی مبانی فقهی    باشدیماین تحقيق قرار گرفته تقاص زوجه از اموال زوجه ناشزه در پرداخت نفقه  

 .رديگیمبه تفصيل مورد بررسی قرار  الًیذکه  باشدیماین کار ممکن و مشروع  رسدیمو اقوال فقها بنظر 

 مساله اساسی 

برخورد   مواردی  گاها  خانواده  مالی  نظام  خود    شودیمدر  تکفل  تحت  افراد  به  نفقه  پرداخت  از  زوج  که 

 رسدیم. قانونگذار گرچه راهکارهایی را اندیشيده اما بنظر  دهدیمخاصه زوجه امتناع و یا بی توجهی نشان  

مورد  این  در  تقاص  نهاد  نباشد.  پذیر  امکان  نظر  مورد  و  مطلوب  نتيجه  امکان حصول  موارد  از  برخی  در 

روش مناسب و مشروع در این خصوص تلقی گردد. در واقع تقاص مفهومی فقهی حقوقی است    تواندیم

وجبات پایبندی بدهکاران به تعهدات خود در قبال طلبکاران است. بنابراین، به که به منظور فراهم کردن م

منظور فراهم کردن موجبات پایبندی بيشتر بدهکاران به تعهدات خود در قبال طلبکاران و با هدف حمایت  

و به از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضييع قرار دارد ضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.  

اجتماعی   نظم  استقرار  ازجرایم و موجب  کاستن  در  مؤثر  اجرای قصاص  کيفری  که درحقوق  اندازه  همان 

خواهد بود استفاده بجا از تأسيس حقوقی تقاص نيز در قلمرو مسئوليت مدنی کارساز و مشکل گشاست.  

ایط این نهادِ استيفای  چرا که ادله معتبر فقه اماميه حاکی از مشروعيّت و جواز تقاص است و احکام و شر

طلبکار   تقاص،  اعمال  با  است.  شده  تبيين  آن  محدودیتهای  و  جوازها  و  شده  مطرح  فقهی  منابع  در  حق، 

و تعهد فيمابين ساقط خواهد شد. از آنجا که قلمرو    شودیمو ذمه بدهکار بریء    کندیمحقش را دریافت  

و هرج و مرج در  بردیماستفاده را از بين  تحقق تقاص به شرایط و ضوابط خاصی محدود است، زمينه سوء

جوامع موقع اجرا   یههم. در مجموع با توجّه به اینکه تقاص نهاد مشروعی است، که در دیآینمجامعه پيش 

دارد، و با توجّه به اینکه احکام و شرایط آن در فقه اماميه بررسی شده است، ضروری است، قانونگذار در 
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 دوّنه، تقاص را به عنوان هفتمين سبب از اسباب سقوط تعهدات قانونمند نماید.راستای جامعيّت قوانين م

برخی   در دارند،  دیدگاه  دو  فقها  که  گفت  باید  مورد  این  در  تقاص  اقدام  امکانسنجی  و  زوجه  نفقه  مورد 

 توانیمموافق تقاص و گروهی مخالف تقاص از اموال زوج در این خصوص هستند که با احصاء نظرات  

 يت این عمل را مفروض دانست. مشروع

 معنی لغوی تقاص -1

باشد اخذ شده که  در مورد معنی لغوی تقاص باید گفت واژه تقاص از کلمه قصّ که ماده اصلی تقاصمی

قصَّ به معنای قطع کردن، بریدن و همچنين به معنی حکایت و نقل روایت است. قَصَّ در قانون به معنای  

پذیرد استعمال شده است.»مقاصه بين الدینين« تسویه حساب  تعادل انجام می روشی که به مقتضای قانون با  

.تقاص مصدر باب تفاعل در لغت به معنای بدل گرفتن و در پی کسی یا  [ 84  ص  ،36] ميان دو بدهی است  

. تقاص القوم یعنی آن قوم در حسابرسی یا جزء آن [ 328  ، ص2ج  ،  27] چيزی رفتن و نزدیک شدن است  

جویی در اثر و گرفتن مال گرفتند و همچنين مقاصه در لغت به معنای دنبال اثر رفتن و پیاز هم قصاص  

و به مقابله به مثل و تالفی کردن نيز   [.155  ، ص31] غير بدون اذن او بدل از مال خودش بکار رفته است  

به ثمل بر جنای  قصاص، مقاصه و تقاص گفته می شود در منابع فقهی واژه قصاص صرفاً در مورد مقابله 

 [.  279، ص 22، ج 37]  است عمدی بر نفس و عضو کاربرد یافته 

 

 معنی اصطالحی تقاص -2

با رعایت تشریفاتی خاص عدم مراجعه به   دائنمنظور از تقاص یا مقاصه در فقه اماميه این است که شخص  

آن خودداری می اداء  از  یا  انکار  را  آن  اوست و  در دسترس  که  مدیون  اموال  از  را  ورزد قاضی حق خود 

نماید   از مقاصه )تقاص( تعریف م  [.69، ص  6، ج  13] استيفاء  ختلفی شده است که  و در فقه اهل تسنن 

تعدادی از آنها با تعریف یاد شده منطبق است اما اکثر آنها دارای مفهومی عامتر است و شامل تهاتر قهری و  

که مراد از   [372 ، ص5، ج 39] اند گردد از این رو مقاصه را به اجباری و اختياری تقسيم کردهاختيار هم می

ت دوجانبه است. محقق حلی تقاص را توصّل به حق تعبير کرده آن، تهاتر دو دین به گونه قهری یا با رضای

این عنوان به دليلو نقش محوری که دارد دارای اهميت است. توصل مصدر باب تفعل   [.429 ، ص11]است 

اثرپذیری بکار گرفته می شود. بدین ترتيب در ورای این تعبير اوالً نيل به  است که این باب بر مطاوعه و 

توان دریافت و توصل به حق هرگاه مربوط به نفس باشد   حق محوری را در عمل فرد میحق شخصی، ثانياً 

 [. 372، ص  5ج ، 2] الجمله پذیرفته شده است  تقاص در ميان شيعه و اهل سنت فی قصاص نام دارد. قاعده

»استيفای اثر مرعشی یکی از فقهای معاصر، صاحب نظر در مسائل حقوق موضوعه قصاص را تحت عنوان  

توان دریافت به  جنایت« آورده و با الهام از این تعریف تقاص مال را تحت عنوان »استيفای اثر غصب« می

عالوه چون منکر یا مماطل، غاصب و عمل او در حکم غصب است، کلمه غصب وافی به بيان مقصود است  

 [. 2، ص 1، ج 30] 

کند يمت از کسی که امتناع از تسليم مورد نظر مستحق میالمقاصّه اخذ و گرفتن مقدار جنس مال یا مقدار ق

باید رعایت گردد   که  با شروطی  اموالش  اموال مدیون همانند  از  که مالک، دین را  این است  نزد مالکيه  و 

اگر برای شخص بر ذمّه دیگری مالی باشد و او منکر شود و یا از گرفتن حقش به   [.30  ، ص15] ساقط کند  
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تواند آن را اخذ کند و شد در این صورت اگر جنس مالش را از اموال مدیون یافت میطور کامل متعذر با

دارد و مخير است به اینکه آن را به  اگر از غير جنس مالش باشد با فروش آن مال سهم خودش را بر می

 [. 410، ص 18، ج 4] خودش بفروشد یا به دیگری و اذن حاکم در آن شرط نيست 

از نظر حقوق دانان تقاص، برداشت و استفاده طلب کار به اینکه طلب خود را از اموال بدهکار بدون جلب  

ار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و  رضایت او و چه بسا به طور پنهانی بردارد، مشروط بر اینکه بدهک

دانسته را  باشد  نداشته  طلبکار وجود  دریافت طلب  برای  راهدیگری  این شيوه  از    [.352  ، ص26] اند  جز 

اند »تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از پرداخت از طرف بستانکار بدون مراجعه به  برخی نيز گفته

نباشد«   فتنه  اگر خوف  کليت    [. 166  ، ص29] دادگاه   »... دین  منکر  مدیون  مال  »تصاحب  تعریف  این  در 

بایست ميزان تصاحب محدود به حد دین باشد لذا بهتر است تقاص چنين تعریف شود: تملک داشته و می

معادل طلب از مال مدیون منکر دین یا ممتنع از پرداخت دین بدون مراجعه به دادگاه اگر خوف فتنه نباشد 

داند به جای مالی که نزد او دارد و چرا که کسی که خود را ذیحق عليه دیگری می  [.939، ص  2ج  ،  7] 

 [.  483، ص 7]  شودتواند آن را از وی بستاند به هنگام دستيابی به مال او آن ما مینمی

 موضوع حق تقاص -3

به نحوی از انحاء در اداء حقوق اشخاص  با توجه به مفهوم تقاص استيفاء حق به طور مطلق از کسی که 

و اینکه بستانکار، بدون مراجعه به دادگاه اگر خوف فتنه نباشد، از اموال   [ 227  ، ص7، ج  35] نکول دارد  

در طلب خود یکجانبه بردارد« ورزد بقکند یا از پرداخت آن، امتناع میبدهکاری که دین خود را انکار می

شود که موضوع حق تقاص باید کلی و از مصادیق دیون باشد که بر عهدة نتيجه می  [. 244  ، ص2ج  ،  17] 

ورزد. اگر موضوع  متعهد و مدیون قرار گرفته و وی آن را انکار کرده است و یا در تسليم و تأدیه، تعلّل می

مکلف است همان عين را تسليم کند و اگر موضوع تعهد دین ق.م وی    278تعهد عين معين باشد طبق ماده  

باشد متعهد در تعيين مصداق آزاد است و اگر برای تسليم عين معين مورد تعهد اجلی مقرر بوده است و در 

مال  که  آنجائی  از  باشد.  نکرده  تقصير  آن  نقصان  و  کسر  در  اگرچه  است  مسئول  ندهد  را  آن  موعد  رأی 

ا منفعت یا دین است( باید معلوم و معين باشد، پس شرط معلوم و معين بودن موضوع تقاص )که عين ی

موضوع در تقاص باید رعایت گردد. چنانچه برای تقاص کننده پس از تقاص معلوم شود که اشتباهی تقاص 

تقاص بدست آورده به صاحبش مسترد کند، و هرگا مورد  به عنوان  آنچه را  کرده است، واجب است که 

شده باشد عوض آن را در مثلی، مثل آن و در قيمی، قيمت آن باید بپردازد و جبران غرامت  تقاص تلف  

و در صورتی که معلوم شود چيزی را که    [. 439، ص  2، ج  12]   آنچه که به آن زیان وارد آمده با اوست

تلف شده است اگر  و  کند  را مسترد  آن  بوده واجب است  آورده ملک غيربدهکار  به دست  کننده    تقاص 

عهد به جهت عدم تنجيز یا عدم فوریت    موضوعت عوض آن را باید به او دهد و همچنين اگر عين یا دین  

نمی نباشد  استرداد  مطالبه و  قابل  آن  بر  دیگری  تعلق حق  یا  نتيجه، و  در  واقع شود.  تقاص  تواند موضوع 

اص قبل از رفع خصومت  موضوع تقاص باید قابل مطالبه و استرداد باشد. شایان ذکر است که موضوعيت تق

باشد. بدليل اجماع و نصوص وارد بر آن،  نزد حاکم شرع مشروع است اما بعد از مرافعه نزد حاکم جایز نمی

)عليه صادق  امام  از  و  له«  دعوی  فال  المدعی  بدعوی  اليمين  »ذهبت  )ص(:  اکبرم  نبی  فرموده  السالم(: به 

از حکم حاکم تقاص را انجام دهد بر عدم تقاص   »ذهبت یمين بحق المدعی فال دعوی له«. پس اگر بعد
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او وارد حکم می ملکيت  به  مال،  آن  بر  به خاطر عدم والیت  کار و همچنين  این  از  نهی  به خاطر  شود و 

 [. 156 ، ص277، ج 14] شود نمی

 مشروع بودن جهت انجام تقاص-4

به   آن  قلمرو  اعمال حقوقی و محدود ساختن  کردن  اخالقی  انگيزه، وسيله  و  بودن جهت  در واقع مشروع 

بند   باید  بنابراین  است.  اجتماعی  ماده    190ماده    4مصالح  در    217و حکم  را  حقوقی    یههمق.م  اعمال 

ست امّا اثبات نامشروع  رعایت کرد و بدین نتيجه رسيد که نامشروع بودن جهت و انگيزه در ایقاع نيز مؤثر ا

آن را  ایقاع احراز شود و جامعه  از  پليدی هدف  اگر  این،  با وجود  از عقد است.  ایقاع بسيار دشوارتر  در 

نمی  تردید  آن  ابطال  در  بياید  نظم  و  اخالق  ص28] کند  خالف  شایع  [.174  ،  از  هدف یکی  های  ترین 

قانون اساسی دراین باره    40تماعی است. اصل  نامشروع »قصد اضرار« به دیگران و صدمه زدن به مصالح اج

تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی  صراحت دارد که: »هيچکس نمی

بدین ترتيب، اگر احراز شود که هدف شخص تقاص کننده از انجام تقاص اضرار ناروا به غير و  »قرار دهد

حق   به  رسيدن  نه  است  مفسده  عمل  ایجاد  مرتکب  و  بوده  نامشروع  مقاص  عمل  صورت  این  در  خود، 

 غيراخالقی شده است. 

 ماهیت حقوقی حق تقاص -5

منظور از ماهيت حقوقی ماهيتی است که منشأ و محل یک یا چند اثر حقوقی قرار داده شود مانند ماهيت  

ای از ماهيات وابسته به است پارهنکاح که در مقررات ازدواج قانونی مدنی و قوانين دگير آثار آن معين شده  

می  دیده  آنها  تعریف  قانون  در  نه  که  هستند  قانون،  علم حقوق  مختلف  مواد  از  که  دارد  امکان  نه  و  شود 

تعریف  باید  مدنی  دادرسی  آیين  قانون  ماده سوم  استناد  به  این صورت  در  کنيم،  استخراج  را  آنها  تعریف 

ماده  در  دهيم:  قرار  کار  مالک  را  آن  »قضات   عرفی  که  است  شده  گفته  چنين  مدنی  دادرسی  آیين  سوم، 

ها موظفند موافق به دعاوی رسيدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کند. در صورتی دادگاه

که قوانين موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصالً قانونی در قضيه مطروحه وجود نداشته 

بع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد. حکم  باشند با استناد به منا

توانند به بهانه سکونت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين از رسيدگی به دعوا قضيه را صادر نمایند و نمی 

 و صدور حکم امتناع ورزند.

 مبانی فقهی مجوز حق تقاص -6

ناء شرع در ایجاد و اجرای حق تقاص که عبارت از کتاب، سنت، اجماع،  محتوای این قسمت از تحقق به ب 

شود که شارع مقدس و عقل، پرداخته است و با استناد به این مبانی و کنجکاوی در آن به خوبی فهميده می

م  اند و فقهای عظام نيز با توجه به این مبانی، انجابه پيروی از آن متشرعه، اجرای حق تقاص را مجاز شمرده

 اند. عمل تقاص را البته با وجود شرایطی مجاز دانسته

 کتاب-6-1

 آیات متعددی در قرآن کریم مبنی بر مشروعيت و پذیرش حق تقاص داللت دارد از آن جمله:
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 سوره بقره 194آیه -6-1-1

 فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليکم 

 و معامله به مثل کنيد.اگر کسی به شما ستمی روا داشت شما نسبت به ا

تعبير اعتداء برای رعایت مماثلت است، اگر کسی تعدی به مال کسی کند جائز است تقاص نماید، مخصوصاً 

تالفی و دفاع و   موقع  در  باید  بنماید.  را  احقاق حق خود  به حاکم شرع،  مراجعه  با  نتواند  که  در صورتی 

نموده و از حدّی که تجاوز جانی و مالی به او  قصاص و تقاص و مجازات، مراعات ميزان حکم الهی را  

 [.  243، ص 2ج ، 6] شده تجاوز نکند 

اعتداء گاهی به استيال است و گاهی به اتالف عين یا منفعت است به طور مباشرت یا تسبيب، بر وجه عمد 

یا خطا و همچنين مثل در آیه اعم است از مساوی در حقيقت و جنس و مساوی در حکم و مساوی در 

اليت. در این آیه مقابله به مثل تجویز شده است که همان تقاص کردن است، البته اگر مقابله به مثل در آیه  م

باشد که از لحاظ ظاهر و مقدار و جنس و ضرر همانند هستند. فعل مالک اعتداء ناميده شده از این حيث می

ن در  باید  است.  ناميده شده  اعتداء  آیه،  این  در  گرفتن حق خودش  گرفتن حق  در  در  مالک  که  ظر داشت 

گذاری مجازی است و مجوز استعمال مجازی در این مقام عالقه مقابله  خودش متعدی نيست بلکه این نام

 .[ 84 ، ص2، ج 24] باشد است یعنی از باب ناميده شیء به اسم مقابل آن می

 سوره شوری 41و  40آیه -6-1-2

 »و جزاوا سيئه سيئه مثلها« 

 انتَصرَ بَعد ظلمِهِ فَاولئکَ ما عليهم مِن سبيل« و لمَن »

روی نشود و اگر ممکن است به مثل تدارک کند چنانکه اگر مالی  جزاء هر بدی تالفی به مثل است و زیاده

برده همان مال را یا تعداد مساوی از آن را دریافت کند و اگر آسيبی رسانده مطابقش تالفی کنند اگر، کلمه 

عموم گرفته شود و اتالف اموال و منافع را هم شامل گردد آیه بيانگر این خواهد بود که   سيئه بر اطالق و

باید کننده تاوان و خسارت مال را میدر برابر اتالف مال، صاحب مال حق تقاص خواهد داشت و اتالف

 . [ 195 ، ص2، ج 34] جبران کند 

بدون آنکه از حاکم دستور داشته باشد یا آن که   تواندشود که هرکس میاز مفاد این دو آیه چنين استنباط می

شهودی به پا دارد حق خود را به دست آورد، خواه قصاص در نفس یا عضو باشد یا جرح، بلکه حتی اگر  

کننده را بگيرد به این شرط کتک و ناسزا هم باشد و خواه امری مالی باشد، پس به عنوان تقاص، مال مماطله

ز به حق غير نرسد. و همانند آنچه از دست داده است حق خود را بگيرد و لکن  که به سر حد تعدی و تجاو

و مطابق گفته مقدس اردبيلی در زبدة    [ 101  ، ص3ج  ،  25] بر این وجه که زیادتر از عين یا منفعت نگيرد  

 . [ 468 ، ص33] البيان این آیات به داللت خاص بر جواز مقاصه و استيفاء کامل حق کاربرد دارند 

 سنت 

السالم( است به مجموعه  دومين منبع و مستند احکام در فقه اماميه سنت پيامبر )ص( و ائمه معصومين )عليه

می سنت  )امضاء(  تقریر  و  کردار  و  است  گفتار  آن  از  مهمی  بخش  روایات  که  ص7]گویند  در    [ 668  ، 

شده، مقاصه مجاز شناخته شده و السالم( نقل  روایات بسياری که از پيامبر اسالم و یا امامان معصوم )عليه
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اند. به عنوان نمونه به چند روایت  اند و مشروع دانستهبسياری از فقها به شرحی که خواهد آمد آن را پذیرفته

 گردد. معتبر ذیالً اشاره می

دو روایت به وسيله راوی معروف داود بن رزین از امام کاظم )ع( نقل شده که این دو روایت در عبارت 

پرسد من با افرادی معامله اند، مفهوم دو روایت چنين است شخصی از امام می ولی در مفهوم مشابه  متفاوت

از من کنيزکان را میدارم و عرضه افراد  این  کنيز هستم.  اما در پرداخت ثمن مماطله میکننده  کنند، خرند 

ن اموال برداشت کنم؟ امام در پاسخ  توانم به مقدار طلبم از آگيرد آیا میسپس مالی از آنها نزد من قرار می

 . [ 272، ص 17، ج 8]فرمایند: به اندازه طلب بردار نه بيشتر می

کسی که از کسی طلبی داشته باشد  »  اند:با عنایت به این روایات برخی فقها صراحتاً به جواز تقاص نظر داده

، ص  20]   ز برای او تقاص از مال او...«و نتواند اثبات کند یا بتواند و لکن عاجز از گرفتن باشد، جایز است ا

281  .] 

نقل می السالم(  امام صادق )عليه  از  ابی بکر حضرمی  امام میروایت دیگر را  از  این مفهوم،  با  پرسند، کند 

اموال  از  بعد  است.  برده  را  مال  آن  و  است  آن  منکر  بدهکار  ولی  دارد  طلبی  دیگر  مردی  گردن  بر  مردی 

را   مال  که  قرار میشخصی  باخته  مال  نزد  د یگری  مال  را  برده،  مال طلب خود  این  از  دارد  آیا حق  گيرد 

 استيفاء کند؟

اند: حق دارد مشروط بر آنکه در موقع تملک بگوید من این مال را به جای مال حضرت در پاسخ فرموده

می بر  ندارم  خودم  ستم  و  خيانت  قصد  و  ص8] دارم  این  [.274  ،  مفهوم  از  حلی  برای    عالمه  روایت 

مشروعيت حق تقاص استفاده کرده است و در ذیل این عنوان که »اگر مدیون دین را انکار کند و مالک او 

را سوگند ندهد و مالی از مدیون در دست مالک واقع شود برای وی مقاصه جایز است« مورد استناد قرار  

 . [ 377، ص 5ج ، 10] داده است  

امام   از  درّاج  بن  را جميل  در مورد  روایتی  پرسيدم  امام  از  کرده:  نقل  این مضمون  با  السالم(  صادق )عليه 

شود. بعداً طلبکار به اندازه مالی که از مردی که بر ذمّه مرد دیگری طلبی دارد، ولی بدهکار منکر طلب می

اء کند؟  تواند از این مال طلب خود را استيفیابد آیا طلبکار میمدیون طلب دارد به اموال مدیون دسترسی می

، ج  8] اند:بلی  السالم( در پاسه فرمودهبه اموالش خبر ندارد امام )عليه دائنبا وجود اینکه بدهکار از دسترسی 

 .[ 275، ص 17

سيدطباطبائی یزدی آن را به عنوان روایت مستند در اثبات تقاص به حساب آورده است و در ذیل آن گفته 

گری داشته باشد و او انکار یا مماطله کند برداشتن مال وی به  است که اگر کسی حقی از عين یا دین نزد دی

 [.209، ص 14، ج 20]   مقدار حق جایز است 

 اجماع -6-3

باشد. گروه  توان مطرح نمود اتفاق نظر و اجماع فقها میاز جمله دالیل دیگری که برای اثبات حق تقاص می

 .[ 69 ، ص15، ج 16] کثيری از فقها بر جواز تقاص در دو مورد اتفاق نظر دارند 

ورزد و آنجا که اصل حق راجع به عين معين است و مدیون به آن اقرار دارد و از اداء خودداری می  -الف

 کننده دارد.اگر اقرار ندارد حال قضيه حکایت بر ثبوت حق به نفع تقاص
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ندارد و   -ب اقرار  آن  به  عليه  دارد ولی مدعی  آن علم  به  که مدعی  دینی است مسلم،  که اصل حق  آنجا 

جد  ای جهت اثبات دعوی ندارد و یا بينه دارد ولی به قاضی دسترسی ندارد و یا این که قاضی وامدعی بينه

 صالحيت الزم نيست. 

عالوه بر دو مورد فوق موارد متعددی وجود دارد که اندیشمندان حقوق اسالم در جواز یا عدم جواز تقاص 

اختالف نظر دارند از جمله، جایی که بدهکار اقرار به بدهی ندارد و منکر حق باشد ولی طلبکار بيّنه برای  

ای از در این مورد عده  .[ 99، ص  4، ج  10] ن است  اثبات دعوی خود دارد و به قاضی هم دسترسی ممک

داده  نظر  اذن حاکم  بدون  تقاص  به عدم جواز  مدعی فقها  قاضی،  به  دسترسی  و  بيّنه  با وجود  که  اند چرا 

  [. 162  ، ص16، ج  21] تواند قهراً حق خود را از ید مدعی عليه بگيرد بلکه باید به نزد حاکم برده شود  نمی

تسلط بر مال غير خالف اصل است و در موقع ضرورت باید عمل تقاص انجام شود دليل فوق این است که 

باشد. در حالی که شيخ  که در این مورد ضرورت منتفی است و با وجود حاکم و دسترسی به او ممکن نمی

دانسته تقاص  جواز  اللثام،اشبه  کشف  جمله صاحب  از  اکثر  قول  مانند  مبسوط  و  در خالف  و طوسی  اند 

يخ طوسی در تأليفات دیگر خود تهذیب و نهایه دليل جواز را عموم و اطالق آیات و روایات  همچنين ش

و در مواردی نيز فقها بر عدم امکان تقاص اتفاق نظر دارند از جمله،    [ 388  ، ص40، ج  38] اند  ذکر کرده

قبيل   از  معاذیری  واسطه  به  ولی  دارد  اقرار  آن  به  مدیون  که  است  دینی  پرداخت  تعهد،  موضوع  که  آنجا 

اند؛ به  عدم جواز را مضموناً چنين بيانداشته  علت   بيماری و یا محصور و محبوس بودن از تأدیه متعذر است.

خود بدهکار است    یهارادطر اینکه حق طلبکار در دارایی بدهکار متعين نيست. بنابراین تعيين آن مستلزم خا

باشد. چون غرض مدیون دادن حق است و حاکم  و در صورت امتناع وی مستلزم تعيين توسط حاکم می

نظر داد این صورت بر عدم استقالل در گرفتن،  امتناع والیت دارد. در    ، 38] ه شده است  فقط در صورت 

رغم مقر . در مجموع و به طریق اولی آنجا که مدعی عليه مقر و مهيای پرداخت است و یا این که علی[ 389

 ورزد تقاص مجاز نيست. است. از پرداخت امتناع می دائنبودن مدیون به دین، به دليل حقی که بر گردن 

 دلیل عقل -6-4

ابتدا توضيحی کوتاه درباره   شویم. دليل عقل بر دو  دليل عقل ارائه شود و سپس وارد بحث میالزم است 

 قسم است: قسم اول: آنچه که خطاب بر آن متوقف است و خود بر سه قسم است. 

 1ضَرِب بعَصاَک الحَجَرَفا نَفَجَرت."الف( لحن خطاب: مانند قول تعالی:

 . "2فَالتَقُل لَهَما اُف"تعالی ب( فحوی خطاب: آنچه که تنبيه بر آن داللت کند مانند قول 

تعالی:   مانند قول  بر یک وصف حقيقی  تعليق حکم  دليل خطاب:  عَلَيهنَّ  "ج(  فانفقوا  اَوالتِ حَملِ  ُکنَ  ان 

قسم دوم: آن جا که عقل به تنهایی داللت بر آن دارد و آن یا وجوب است مانند رد امانت یا    "ینفعنَ حَملَهُنَّ

و یا حسن است مانند انصاف و راستگوئی که ضرورت هر یک از این امور    قبح است مانند ظلم و کذب

 . [ 34 ، ص4، ج 11] گویی با بودن نفع باشد مانند ردّ ودیعه با وجود ضرورت و قبح دروغکسبی می

 پردازیم: با مختصر، توضيح ارائه شده باال و بيان اقسام مذکور اینک به بيان مقصود می

 
 60سوره بقره، آیه  1
 23سوره اسرا آیه  2
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به این توضيح که عقل انسان    [.34  ، ص32] مشروعيت تقاص حکم عقل است  چهاردمين دليل طرفداران  

می و  حکم  مطلق  مقتضای  به  دارد  مدعی  بودن  حق  ذی  بر  داللت  روشنی  به  امر  ظواهر  جا  هر  که  کند 

بتواند شخصاً نسبت به استيفای حق خود    دائن انحصاری بودن حق مالکيت »الناس مسلطون علی اموالهم«  

پذیرد و با عنایت به قاعدة فوق بدون مراجعه به حاکم اقدام کند. چرا که عقل چنين قانونی داوری را می

رسد که صاحبان اموال و اموال نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هيچ چنين به نظر می

نب آنان  برای  مانع  تقاص یک  گونه محدودیت و  انجام  به  اینکه حکم  ذکر  به  قانو، الزم  به حکم  اشد مگر 

داشته توجه  مهم  این  به  عقالً  که  است  عقالنی  به قاعدة  باید  حق  یا  منفعت  یا  عين  از  اعم  اموال  که  اند 

صاحبان آنان مسترد شود و در صورت انکار یا خودداری مدیون، مدعی بتواند عمل تقاص را انجام دهد و 

 [.  362، ص 3] ند که در خود اموال باشد یا حقوق متعلق به آنک فرق نمی

 استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زوجه -7

قانون مدنی »در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است« این مزیتی است که قانونگذار ایران   1106برابر ماده  

کند و در صورت لزوم او را برای تواند از شوهر مطالبه نفقه  برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می 

های ایرانی زنان اموال و پرداخت نفقه تحت تعقيب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده

که زن در  به یادآوری است  ندارد. الزم  تأمين مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده  درآمد کافی برای 

یف زناشویی را انجام دهد. حال ببينيم مفهوم نفقه چيست و  صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که وظا

 باشد؟ضمانت اجرای نفقه زن در فقه و حقوق موضوعه ایران چگونه می

 نفقه زوجه و اجرای تقاص -7-1

دارد: »نفقه عبارتست از مسکن و البسه و غذا  قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر می 1107براساس ماده 

به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و اثاث البيت که  

شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و  یا احتياج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء« چنانکه مالحظه می 

ینه دارو و اثاث خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چيزهایی که عرفاً مورد احتياج زن است مانند هز

این گونه   باید بگویيم  را مالک قرار دهيم  اگر ظاهر قانون  نگفته است.  آرایش و شستشو سخنی  درمان و 

ليکن قبول این نظر بر خالف مصلحت   اندگفتهها چنانکه گروهی از فقهای اماميه  هزینه جزء نفقه نيست، 

می پس  نيست.  همسازگار  عرف  و  ذوق  با  و  است  اجتماع  و  آمده تو خانواده  ماده  این  در  آنچه  گفت  ان 

نفقه است     ، ص 1، ج  18] حصری نيست و هر چيزی که بر حسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزء 

بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشياء معينی دانسته و مخصوصاً هزینه   اهر  صاحب جو.[.151

داند و به عرف را برای تعيين محتوای نفقه مرجح می  اند، رجوعدارو، عطر، سرمه و حمام را استثناء کرده

الزم   [ 257  ، ص39، ج  38] دهد که اگر مبنای نفقه احتياج زن باشد ا ستثناء هيچ وجاهتی ندارد  توضيح می

تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقدام کند و در صورت افالس و ورشکستگی  به ذکر است که زوجه می

 ق.م(  1206شوهر، زن مقدم بر غرماء خواهد بود )مستفاد از ماده 

 ضمانت اجرای نفقه در قانون مدنی -7-2
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ق نفقه از جانب زن دارای ضمانت  آید که تکليف شوهر به انفاق و استحقابا استنتاج از قانون چنين بر می

 اجرای مدنی و کيفری است. 

 ضمانت اجرای مدنی 

زن    1111قانون مدنی مقرر شده است. طبق ماده    1129و    1112و    1111ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد   

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه ميزان نفقه را می

معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به 

)مواد   داشت  خواهد  زن حق طالق  نباشد،  ممکن  اموالش  به  دسترسی  عدم  و  او  سرپيچی  و   1112علتی 

ی و دیگر طالق در ق.م( بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزا شوهر به انفاق از طریق قضائ  1129

دارد که در ق.م مقرر می   1205صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است. در مورد نحوه وصول نفقه ماده  

صورتی که محرز شود الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده او قرار دارد ممکن نيست، دادگاه با درخواست  

اموال مستنکف در اختيار واجب النفقه قرار دهد. که تواند به ميزان و معادل نفقه استحقاقی از  خواهان می

در   النفقه  واجب  افراد  اماميه  فقهای  اکثر  نظر  طبق  بر  دارد.  انطباق  اماميه  فقهای  مشهور  قول  با  ماده  این 

توانند به حاکم رجوع کرده مطالبه نفقه نمایند صورت استنکاف منفق برای بقاء حيات خود و رفع حرج می

ای از فقها اماميه معتقدند  سازد البته عدهاکم منفق را به پرداخت نفقه این افراد ملزم میح  [.23، ص2، ج14] 

 تواند از اموال منفق به قدر نفقه استفاده کند.زوجه بدون مراجعه به حاکم و اذن او می

 مسئولیت کیفری زوج در عدم پرداخت نفقه زوجه-8

ماده   »تعزیزات    642مطابق  بو مجازاتق.م.ا  استطاعت های  داشتن  با  نفقه زن  ازدارنده«: هرکس  مالی،  های 

خود را در صورت تمکن ندهد یا از تأدیه امتناع نماید دادگاه برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و  

توان به ضمانت کيفری که به زوج در صورت  یک روز تا پنج ماه مقرر داشته است. با استناد به این ماده می

 گردد پی برد. به زوجه خود شامل حال وی می عدم اداء نفقه

 مجوز تقاص زوجه در اخذ نفقه از دیدگاه فقها -9

چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه و هزینه و خرجی واجب است امتناع و خودداری کند، در  

کند صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می

ج  22]  پاره  [ 624  ، ص1،  خاطر  به  که  در صورتی  راما  زوجه  برای  مشکالت  از  شرع  ای  حاکم  به  جوع 

مقدور نباشد صاحب مسالک در این زمينه قائل به حق تقاص برای زوجه شده است چرا که دینی است بر  

می واقع  وقت  در  قریب  اخذ  این صورت  در  که  زوجه،  حق  در  زوج  ج  16] شود  ذمّه  و   [ 497  ، ص 8، 

اجرای   به  قائل  او،  اذن  و  حاکم  به  مراجعه  بدون  زوجه  برای  هم  جواهر  مورد  صاحب  در  تقاص  حق 

چرا که مشروعيت مقاصه    [288  ، ص31، ج  38] اند  استنکاف شوهر از پرداخت خرجی و نفقه زندگی شده

بر اذن حاکم متوقف نيست و از این حيث که نفقه برای زوجه حق مسلم است بنابراین قول به حق تقاص 

ه و  است  شده  واقع  ثبوت حق  و  تحقق جحود  اینجا  در  که  دارد چرا  و  وجود  امتناع  که  هنگامی  مچنين 

تواند بر وجه تقاص به مقدار نفقه واجب  خودداری از طرف زوج تحقق پيدا کند در این صورت زوجه می

از مال زوج سرقت کند چرا که نفقه زوجه دین بر زوج است پس هنگامی که با داشتن قدرت از اداء دین 
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اما مکارم شيرازی این عمل را    [.513، ص  1ج    ،22]   باشدامتناع ورزد برای زوجه گرفتن حقش جایز می

تواند با  یا میداشته باشد، آ  یزوج از زوجه مطالبات  اگر  :پرسش؛  دیگو یمو در پاسخ استفتاء    داندینمجایز  

صرف در   یبرا  یه زوجه اموالک ن  یال دارد، مگر اک اش  ین مورديدر چن  تقاص  :پاسخند؟ک نفقه زوجه تقاص  

خواهيم ببينيم آیا برای وارث زوجه تقاص مال جایز است یا نه؟ محقق آیت اهلل می   حال  .نفقه داشته باشد

باشد و برای وارث تصرف در اند که حق زوجه بعد از وی در ذمّه وارث میبروجردی بر این امر قائل شده

از اشتغال ذمّه از تص اعيان جایز است پس همانند سایر دیون  اداء حق منع  اش  از  امتناع  رف در مال حتی 

مینمی حق  اداء  به  مجبور  را  ممتنع  حاکم  که  این  نهایت  برای شود.  حاکم،  اجبار  عدم  صورت  ودر  کند 

از مال زوج جایز می تقاص  بر ذمّه زوجه[.  31، ص  1، ج  5]   باشدوراث،  اش دینی  و چنانچه برای زوج 

این صو  در  باشد  موسر  و  توانگر  زوجه  و  چنانچه  باشد  و  دارد  وجود  تقاص  اجرای حق  زوج  برای  رت 

بعد از    [.48، ص  2، ج  9] زوجه معسر و تنگدست باشد یا دین موجّل باشد برای وی مقاصّه جایز نيست  

های فوق که برگرفته از مواد قانونی و فقه اماميه بود نگارنده را نظر بر این است که مقنن برای بيان گفته

جلوگيری از سوءاستفاده زوجه، مراجعه به دادگاه را برای کليه افراد واجب النفقه از جمله زوجه دائمه را 

اینک که رجوع به قضات در دادگاه دانسته است و  باید زوجه به  ضروری  ابتدا  با سهولت همراه است  ها 

به حاکم شرع   که رجوع  کند و در صورتی  اجبار  نفقه  اداء  بر  را  کند و زوج  و حاکم شرع رجوع  دادگاه 

باشد و حق  )قضات( ممکن نباشد و از آنجایی که حق برای زوجه ثابت شده و جحود زوج هم آشکار می

وجه این حق را داشته باشد که حق خود را از اموال زوج استيفاء  به صورت دین بر ذمّه زوج باقی مانده، ز

 کند.

 اذن حاکم در اجرای حق تقاص، شراط یا عدم شرط -10

کننده به حاکم  نياز به اذن شخصی حاکم دارد؟ یعنی تقاص  آیا تقاص در آنجایی که جایز و مشروعاست 

خواهم از مال این مدیون جاحد تقاص  شرع مراجعه کند و از حاکم شرع )قضات( اجازه بگيرد که من می

بکنم. آیا اذن حاکم در مشروعيت تقاص دخالت دارد یا ندارد؟ ظاهر این است که اذن حاکم در مشروعيت  

 [.377، ص  1، ج  22]   باشدهای وارده در باب تقاص میتقاص دخالت ندارد و دليل این امر روایات و ادلّه

به اعتبار اذن حاکم و رعایت اذن حاکم نشده   یااشارهدر هيچ کدام    ای که در این باب بودحتی آیات شریفه

کند که ما مشروعيت تقاص را به نحو اطالق ثابت بکنيم و همين عدم تعرض و اطالق این ادلّه، کفایت می

ها اجازه دهد به بعضی  هایبعضبدون اینکه مراجعه به حاکم شرع الزم باشد اگر گفته شود حاکم شرع به  

دارد  مشروعيت  تقاص  مواردی،  در  که  اینکه فرض شده  برای  است  تبعيضبالوجهی  این یک  ندهد  اجازه 

)همان طور که در مباحث قبل ذکر گردید( تقاص امری برخالف قاعده است لکن شارع مقدس به لحاظ  

اجازه داده است به اینکه تقاص  اینکه حقوق مردم تضييع نشود و مال دائن خورده و تضييع نشود خودش  

شد اما این اجازه شارع است که  بکنيد و اال اگر شارع اجاره نداده بود داخل در همان قاعده کليه محرمه می

مانعی  اینجا  که  فرموده  آورده و  بيرون  اذن صاحبش  بدون  مال غير  در  از مسئله حرمت تصرف  را  تقاص 

مال خودت تقاص بکنی، برای اینکه حق تو تضييع نشود شارع چنين  توانی مال مدیون را به اندازه ندارد، می

ائمه )عليهای میاجازه اذن  با  و  اجازه شارع  با  و  مقاصه وارد شده، دهد  روایات مشروعيت  در  که  السالم( 

امام  و  مقدس  شارع  نبود  جایز  خود  به  خود  که  بود  مطلبی  یک  مقاصه  ندارد.  معنا  حاکم  اذن  دیگر 
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ا)عليه کردهالسالم(  تجویز  را  مقاصه  میین  مدخليتی  چه  شرع  حاکم  اذن  دیگر  در اند،  باشد؟  داشته  تواند 

نياز به اذن حاکم ای هم به این مطلب نشده است و در هيچ مرحلهروایات وارده حتی اشاره ای از تقاص 

مدیون هم  شرع الزم دانسته نشده است و هر کسی بينی و بين اهلل در صورتی که خودش را دائن بداندو  

یا بيشتر  تواند تقاص کند. الزم به ذکر است که هر قضيهانکار و مماطله کند می ای که تنازع در آن بيندو 

واقع گردد و حق در آن تعين یابد و اداء و اجرای آن حق به فتنه منجر نگردد گرفتن آن بدون اذن حاکم  

شود که ایشان در مورد صحت رداخته می. در ادامه به نظر صاحب شرایع پ[ 493  ، ص1، ج  23] جایز است  

اند که اگر دعوی بر عين باشد اذن حاکم در آن شرط نيست و اگر دعوی بر دین باشد های فوق فرمودهگفته

تقاص  امکان داشته باشد اشبه جواز  بينه هم باشد و وصول به حاکم  و مدیون منکر باشد و برای طلبکار 

تواند مستقل استيفاء حق کند  به حاکم تعذر داشته باشد، مدعی می  اند و همين طور است اگر وصولدانسته

 . [ 101 ، ص4ج ، 11] 

 گیرینتیجه 

 توان گفت که از مجموع مباحث و موضوعاتی که در این مقاله مورد شرح و بررسی قرار گرفت در واقع می

تجویز تمسک به این ضابطه مورد تقاص از ابداعات حقوق اسالم است که بر ادلّه اربعه فقهی متکی است و  

پذیرش بسياری از فقها از جمله شيخ طوسی، صاحب جواهر، شهيدین، صاحب عروه الوثقی و امام خمينی  

)ره( قرار گرفته و بر مشروعيت آن عالوه بر آیات، روایات معتبر فراوانی داللت دارد و در پيرو همين آیات 

نيز می تقاص برای اخذ حق طلبکار در نظر گرفته  و روایات، اجماع فقها و دليل عقل  تئوری  افزود.  توان 

دار مقام ثبوت حق است، لذا در دیون طبيعی یا دیونی که پشتوانه  شده است و نيز فقه اسالمی چون عهده

دهد ولو بدون  اجرای قانونی ندارد و در مقام اثبات راهی برای وصول آن نيست مؤمنان را اجازه وصول می

از اجرای حق باشد. بنابراین تقاص یکی از طرف وصول حق است. امر به مشروعيت تقاص رضایت ممتنع  

توان قول به عدم مشروعيت تقاص را در فقه موجب اخالل در ميان فقها تا جایی قابل تقویت است که می

 نظام فقهی دانست.

تقاص می بهبا بررسی موارد  با توجه  امر قائل شد که فقه اسالمی  این  بر  شرایط خاص، حق اجرای    توان 

تقاص را بهزوجه یا طلبکار داده است. بدین گونه که زوجه هر زمان بر مالی از اموال زوج منکر یا مماطل 

باشد  اذن حاکم شرع  به  نيازی  اینکه  بدون  کند  استيفاء  از وی  را  یافت حق خود  نفقه دست  پرداخت  در 

با پيروی از قرآن و سنت انجام عمل تقاص را کاری  اند. اما فقهای عظام  گرچه برخی اذن را احوط دانسته

دانند چرا که احتمال تضييع حق زوجه طلبکار وجود دارد. با نگاهی به موارد  عقالنی و در خور شایسته می

کنند که در کليه دعاوی حقوقی )مالی( در جایی که برای  بينيم که فقها این امر را بر ما ثابت میتقاص، می

اص وجود داشته باشد وی به بتواند این عمل حقوقی مبادرت ورزد و حق خود را  شخص شرایط حق تق

بدست آورد. الزم به یادآوری است که با جستارهایی که در مواد قانونی زدیم این امر بر ما روشن شد که 

داند به طوری  قانون و حقوق موضوعه ما انجام عمل تقاص را امری خالف نظم عمومی و اخالق حسنه می

مادهک  قانونی،  مواد  در  میه  پيشنهاد  ندارد.  وجود  باشد  داشته  حقو  این  بر  داللت  که  با ای  مسئوالن  شود 

از   ماده  یهتجرباستفاده  به صورت  تا  دارند  مصروف  قانونی  تدوین  برای  تالشی  فقها  و  دانان  ای  حقوق 

یا   و  مدنی  قانونی  به  شود  یهماد الحاقی  تصویب  و  تدوین  تقاص«  »جواز  یا  واحده  مدعی  وسيله  بدین  تا 
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طلبکار به حق خود برسد. بدیهی است بدون داشتن محملی قانونی محاکم دادگستری مجوز توسل به این  

 تأسيس و اجرای این قاعده را نخواهند داشت. 
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