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 بررسی مفهوم حق تقدم، ضوابط و آثار آن در حقوق ايران و انگلستان

 

 

 فرشاد نصیری

 

 

 کارشناس ارشد، حقوق خصوصی

 

 

، ضوابط و آثار آن در حقوق ايران و انگلستان مورد بررسی قرار مقاله مفهوم حق تقدمدر اين  :چکیده

يكی از نهادهای مهم حقوقی است که در کتب حقوقی به صورت مستقل در باب « حق تقدم»گرفته است .

ين رو برای بحثی صورت نگرفته و فقط در ضمن بیان مصاديق آن توضیح مختصری داده شده است؛ از ا آن

و حقوق  ق حاضر به اين موضوع پرداخته شده، در تحقیحق تقدم ، احكام و آثارروشن شدن ماهیت حقوقی

ر فقه به عنوان توان گفت که حق تقدم دو بر اين اساس می شده استايران ا با حقوق انگلستان مقايسه 

رود و مفاد اجمالی آن اين است که هر قاعده سبق معروف است و يكی از قواعد مسلم فقهی به شمار می

ها، مساجد و موقوفات عامه و امثال آن های مشترک نظیر راهيا مكان عامکس نسبت به استفاده از مباحات 

حق اولويت دارد. مهمترين  ،نساخته است سبقت گیرد، مادام که اعراض نكرده يا مدت مديدی آن را رها

شود. به آن پرداخته می مقالهديون و اختراعات که در اين  ،قلمرو اجرای آن عبارتند از: حق تقدم در اموال

حق تقدم نقش مهمی در حمايت از متقاضی ثبت اختراع ايفا می کند که شامل امكان ثبت اختراع در 

ا موافقتنامه در يک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و کنوانسیون، معاهده و يضکشورهای ع

و گام ابتكاری در اختراع ادعايی؛ افشا و انتشار  اختراع؛ افشای بهترين طريق پیاده سازی اختراع می شود 

همچنین صرفه جويی در هزينه و ايجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر 

 که اين حق برای صاحبان فكر ايجاد می کند، آرامش خاطر در حمايت از آثار فكری است.مهمی 

 حق تقدم ، حق تقدم، حقوق ايران، حقوق انگلستان، آثارحق واژه: کلید

 

 مقدمه  -1

ای از مردم مخصوصا قضات و وکالی دادگستری است مسئله حق تقدم است. با بیان يكی از مسائلی که مبتال به عده

همین ه توان گفت که حق تقدم عبارت از حقی است که صاحب آن نسبت به چیزی بر سايرين امتیاز و رجحان دارد. باده میس

اند. حق تقدم هم در قلمرو امور مالی و هم در قلمرو امور غیر مالی وجود مناسبت اين حق را حق رجحان وحق ممتاز نیز نامیده

 .( 32ش پژوه، فلسفه حقوق، ص قدرت اله خسروشاهی ومصطفی دان)دارد 
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، 2المبسوط، ج) رودحق تقدم در فقه به عنوان قاعده سبق معروف است و يكی از قواعد مسلم فقهی به شمار می

ها، مساجد و های مشترک نظیر راهو مفاد اجمالی آن اين است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی يا مكان (3۷۲ص

آن سبقت گیرد، مادام که اعراض نكرده يا مدت مديدی آن را رها نساخته است حق اولويت دارد و کسی  موقوفات عامه و امثال

برداری از مشترکات است. رعايت تواند مزاحم او گردد. خالصه آن که، قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهرهنمی

اسالمی تحت عنوان قاعده سبق، مطرح شده و چیزی فراتر است.  آيد، اما در حقوقحق تقدم به ظاهر امری اخالقی به نظر می

مفهوم حق تقدم، ضوابط و آثار آن  یقیتطب یبررس»نه امری اخالقی محض و نه يک حكم تكلیفی صرف. موضوع تحقیق حاضر 

دارای آثار بوده، رعايت حق تقدم در حقوق خصوصی ايران و انگلستان هم تكلیف است و هم « و انگلستان رانيدر حقوق ا

تواند علیه متجاوز مبادرت به اقدامات قانونی نمايد و در صورت وجود ضرر و زيان وضعی که در صورت تجاوز به آن ذيحق می

گردد که ماهیت حقوقی تقدم، عمل حقوقی يكجانبه و مبتنی بر قصد و مطالبه خسارت نمايد. با کمی دقت چنین مستفاد می

عنی که پديد آمدن حق اولويت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق)کسی که به اصطالح ايقاع است، بدين م

تصرف او بر تصرف ديگران مسبوق است( قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد يافت. بنابراين اگر شخصی در بازار 

نازع و ترافع نسبت به وجود حق انتفاع، دادگاه به عمومی بدون قصد تجارت جلوس نمايد، حق تقدم نخواهد داشت. در موارد ت

قراين و امارات قضايی است، مثال نشستن شخصی در بازار عمومی در حالی  ،ظاهر حال عمل خواهد کرد. منظور از ظاهر حال

دت دارد. ظهور قصد انتفاع برای عبا ،که اموالی در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع برای تجارت، و جلوس در مسجد

در حقوق خصوصی با مطالعه تطبیقی آثار حق تقدم  و ضوابط ،خواهیم به احكاممنابع موجود می در اين تحقیق با استفاده از

ايران و انگلستان بپردازيم و به اين سوال اساسی پاسخ دهیم که مفهوم حق تقدم، ضوابط و آثار آن در حقوق خصوصی ايران و 

 انگلستان چیست؟

 

 نتايج حق تقدم در حقوق ايران و انگلیس آثار و-2

 ـ آثار حق تقدم در حقوق اختراعات1ـ2

 9حق تقدم آثار مهمی بر ثبت اختراع دارد که در ادامه بدان ها پرداخته می شود. الزم به ذکر است که به موجب ماده 

هارنامه خود طی اعالمیه ای حق تقدم متقاضی می تواند همراه با اظ» قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری

م( و اصالحات بعدی آن را  1882مارس  32هـ.ش ) 13۲1مقرر در کنوانسیون پاريس برای حمايت از مالكیت صنعتی مورخه 

بنابراين، حمايت هايی که در کنوانسیون پاريس با پذيرش حق تقدم پیش بینی شده است، در حقوق ايران «. درخواست نمايد...

 ثر است.نیز مو

 ـ تقدم در حق ثبت اختراع1ـ1ـ2

 همانطور که از مفهوم حق تقدم پیدا است، بارزترين اثر متصور برای حق تقدم، اولويت ذيحق برای ثبت اختراع است.
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 ـ کنوانسیون پاريس2ـ1ـ2

می آورد که اصل حق تقدم که يكی از اصول اساسی  کنوانسیون پاريس است برای اتباع يک کشور اين امكان را فراهم 

حق ثبت اختراع را در چند کشور به دست آورند، بدون اين که اولین تقاضای ثبت بر تقاضاهای ديگر اثر گذاشته، مسأله تقدم 

کسی که با  »مقرر می دارد:  1ماده « الف»بند  1(. کنواسیون پاريس در قسمت 329، ص 1281مطرح شود )پورمحمدی، 

ورهای عضو اتحاديه اظهار نامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع... را شخصا و يا توسط قائم رعايت مقررات معمول در يكی از کش

مقام قانونی خويش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهار نامه در ساير کشورهای اتحاديه  در مهلت های مقرره ذيل از حق 

ماه( در يكی از کشور  ۲و  13ز انقاضاء مواعد مذکور )بنابراين درخواست های بعدی که قبل ا»؛ «تقدم برخوردار خواهد شد

در اين فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد، خواه مخصوصا به  ههای عضو اتحاديه به عمل آيد، به وسیله اعمالی ک

مونه صنعتی يا استعمال موجب تسلیم درخواست ديگر يا انتشار اختراع يا بهره برداری از آن يا فروش نسخه هايی از طرح و ن

 1)بند ب ماده « در هر حال اين اعمال موجد هیچگونه حق يا مالكیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود باشد عالمت

کنوانسیون پاريس از همان مدت  1ماده  5کنوانسیون پاريس(. الزم به ذکر است که ورقه های اختراع اعطايی به موجب بند 

 بدون حق تقدم برخوردار خواهند شد. حمايت ورقه های اختراع

 

 الـ کنوانسیون ثبت اختراع کامن3ـ1ـ2

آن تعلق دارد. اما  3 به مخترع يا قائم مقام 1«الحق ثبت اختراع کامن»ال کنوانسیون ثبت اختراع کامن ۲2ماده  1بند 

اختراع کرده اند. در اين صورت حق ثبت  ماده فوق الذکر به فرضی می پردازد که دو يا چند مخترع، به صورت مستقل 3در بند 

اختراع متعلق به شخصی است که زودتر اظهار نامه ثبت اختراع را به ثبت برساند، البته به شرطی که اولین اظهارنامه ايی باشد 

یش بینی کنوانسیون مذکور تاريخ حق تقدم مذکور را واجد اثر پ 89که منتشر شده است. بنابراين، با توجه به اين که ماده 

 محسوب می کند بايد گفت که حق تقدم است. ۲2شده برای تاريخ ثبت اظهار نامه ثبت اختراع مذکور در ماده 

 ـ تريپس4ـ1ـ2

پذيرفته  3از آنجايی که موافقت نامه تريپس مقررات راجع به حق تقدم مندرج در کنوانسیون پاريس را ضمن ماده 

طه به موجب موافقتنامه تريپس نیز اعمال می شود. بنابراين، تقدم در ثبت اختراع است، مقررات کنوانسیون پاريس در اين راب

 به عنوان برجسته ترين اثر حق تقدم، برای اعضا در ديگر کشورهای عضو موافقتنامه وجود دارد.

 ـ معاهده همکاری ثبت اختراع5ـ1ـ2

، اثر ناشی از حق تقدم هجری شمسی  1219خرداد  39مصوب   معاهده همكاری ثبت اختراع 8ماده  3به موجب بند 

اصوالهمان است که در کنوانسیون پاريس پیش بینی شده است. بنابراين،  تقدم در ثبت اختراع به موجب معاهده همكاری، بر 

 مبنای کنوانسیون پاريس به عنوان حق تقدم مورد پذيرش قرار گرفته است.

                                                           
1 Right to European patent. 
2 Successor in title. 
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 ـ بررسی معیارهای قابلیت ثبت اختراع6ـ1ـ2

دا بايد اختراع بودن موضوع مورد ثبت احراز شود.  در راستای احراز مصداق اختراع، تثبت هر اختراعی اببرای 

، واجد اهمیت فوق العاده مذکورمعیارهايی ارائه شده که شامل تازگی، نوآوری و کاربرد صنعتی است. زمان بررسی معیار های 

مفهوم اختراع قرار گیرد و در زمان ديگری از قلمرو آن مفهوم  است تا جايی که يک موضوع ممكن است در يک زمان مصداق

خارج شود.تازگی بدين معنا است که قبل از تقديم اظهارنامه اختراع کسی از آن آگاه نباشد، خواه آگاهی نسبت به موضوع 

)صالحی ذهابی،  .و گردهمايیاختراع به وسیله ابزار اطالع رسانی باشد و يا وسايل انتشار معلومات، از قبیل محافل دانشگاهی 

 (.388، ص 1289

 ـ کنوانسیون ثبت اختراع اروپايی7ـ1ـ2

کنوانسیون ثبت اختراع اروپايی مقرر می دارد: اختراع در صورتی که قسمتی از دانش يا فن قبلی نباشد،  51ماده  1بند 

چیزی است که به وسیله توصیف نوشته يا ماده فوق الذکر می گويد که دانش يا فن قبلی، هر  3جديد است و در ادامه بند 

شفاهی يا از طريق ديگر قبل از تاريخ ثبت اظهار نامه ثبت اختراع اروپايی در دسترس عموم قرار گرفته باشد. عالوه بر آن به 

نچه در محتوای اظهارنامه های ثبت اختراع اروپايی ثبت شده در تاريخ قبل از ثبت اظهار نامه و آ 51ماده  2موجب پارگراف 

کنوانسیون  89منتشر شده است، به عنوان دانش يا فن قبلی در نظر گرفته می شود. ماده  تاريخ ثبت اظهار نامه و بعد از آن

اختراع مورد « تاريخ تقدم»محسوب می کند. بنابراين، تاريخی که تازگی در آن مورد ارزيابی قرار می گیرد،  51مذکور در ماده 

ی در ست که دانش يا فن قبلی تنها شامل اطالعاتی می شود که قبل از تاريخ تقدم اختراع مورد بررسبررسی است. نتیجه اين ا

الزم به توضیح است که اصوال معیار زمانی برای احراز تازگی تاريخ اولین (. 3221دسترس عموم قرار گرفته است )لینوئل، 

 کنوانسیون ثبت اختراع اروپايی(. 51تقاضای ثبت است )ماده 

 معاهده تريپسمعیارهای ثبت اختراع ـ 8ـ1ـ2

 8بند « ب»تريپس شامل تازگی، گام ابتكاری و کاربرد صنعتی است. قسمت  3۷معیارهای ثبت اختراع به موجب ماده 

در صدد بیان اين مسأله است که معیارهای ثبت اختراع در تاريخ تشكیل پرونده )ثبت( و يا تاريخ حق تقدم موجود  ۷2ماده 

 ۷2به بیان ديگر معیار سنجش اختراع در تاريخ تشكیل پرونده )ثبت( و يا تاريخ حق تقدم است. در اين راستا ماده باشد. 

در مواردی که يک عضو در تاريخ الزم االجرا شدن »مقرر می دارد:  8در بند « حمايت از موضوعات موجود»تريپس راجع به 

از اختراع در مورد محصوالت دارويی و کشاورزی شیمیايی را متناسب با موافقتنامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات حمايت 

در تاريخ اجرای موافقتنامه حاضر، معیارهای ثبت اختراع، مقرر در كرده باشد، اين عضو فراهم ن 3۷2تعهداتش به موجب ماده 

عیارهای مزبور در تاريخ درخواستی اين موافقتنامه را در مورد اين درخواست ها اعمال خواهد کرد، به طوری که بتوان گفت م

 «.که مقدم است، وجود داشته اند

تاريخ بررسی مفهوم مقرره اخیر اين است که تازگی و نوآوری اختراع بايد حفظ شود و اهمیتی ندارد که از تاريخ ثبت تا 

 (.3223چه میزان طول می کشد )کاروال هو، 
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 الـ معاهده همکاری ثبت اختراع در کامن9ـ1ـ2

اشاره  -جديد بودن، متضمن گام ابتكاری بودن و کاربرد صنعتی –به ويژگی های اختراع  22هده همكاری در ماده معا

در بررسی مقدماتی بین المللی، اختراع »ماده مذکور آمده است:  3کرده است. در رابطه با بررسی شرط جديد بودن در بند 

به موجب «. ع ادعايی به نحو تعريف شده در آيین نامه مسبوق نباشدادعايی، زمانی جديد تلقی می شودکه در سابقه اخترا

(... تاريخ تسلیم اظهارنامه بین المللی که تحت بررسی 1تاريخ مربوط عبارت خواهد بود از: »... آيین نامه  ۲1ماده « ب»قسمت 

للی به صورت معتبری حق تقدم اظهار ( هرگاه اظهارنامه بین المللی تحت بررسی مقدماتی بین الم3مقدماتی بین المللی است؛ 

 «.نامه مقدمی را ادعا کند، تاريخ تسلیم آن اظهارنامه مقدم

آيین نامه، اسنادی را که در تاريخ تسلیم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ حق تقدم، تسلیم شده است و لكن  ۲1ماده  2بند 

 ر شود، جزء سابقه اختراع ادعايی برنمی شمرد.در تاريخ تسلیم و حق تقدم و يا بعد از تاريخ های مذکور منتش

هر گاه در اظهار نامه بین المللی حق »... معاهده همكاری  8ماده  3بند « ب»الزم به ذکر است که به موجب قسمت 

دم در، يا برای يک کشور تعیین شده مورد ادعا بوده يا در موردی که حق تققبال تقدم يک يا چند اظهار نامه ملی تسلیم شده 

در يک اظهارنامه بین المللی که فقط يک کشور را تعیین کرده مورد ادعا باشد شرايط و اثر حق تقدم در آن کشور تابع قانون 

 «.ملی کشور مزبور خواهد بود

 ـ حقوق ايران11ـ1ـ2

ی و عاليم قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعت 3يكی از معیارهای قابلیت ثبت اختراع در حقوق ايران به موجب ماده 

است. در صورتی اختراع فاقد وصف مذکور است که قبل از تاريخ تقاضا و يا در موارد حق تقدم، در تاريخ « تازگی»وصف تجاری 

قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و  1حق تقدم از طريق استفاده عملی يا هر طريق ديگر افشا شده باشد )بند هـ ماده 

 اثر حق تقدم اين است که معیار زمانی برای سنجش تازگی اختراع برای ثبت آن است..(. بنابراين، عاليم تجاری

 حق تقدم در اموال مديون در حقوق ايران و انگلستان -3

 را وی حجر حكم درخواست طلبكاران به بنا حاکم و نباشد افیک او حال ديون پرداخت برای بدهكار اموال هنگامی که

 معوض غیر و اجاره و بیع : مانند معوض تصرفات از اعم در اموال تصرف از طلبكاران، حقوق ظحف منظور به مديون کند، صادر

 .بود خواهد آنها در وی تصرف مانع و می گیرد تعلق او اموال اعیان به طلبكاران حقوق زيرا .شود می منع هبه و وقف :مانند

 و نبوده مطلق اصل اين اما برخوردار باشند، مساوی حقوق از وا اموال به نسبت طلبكاران از يک هر که می کند اقتضا اولیه اصل

 بر طلب وصول در طلبكاران از برخی می شود، موجب که دارد وجود مالکهايی حقوق، برخی در زيرا است؛ وارد آن بر استثنائاتی

 خواهد به همراه را انیفراو چالشهای ديگر، برخی بر طلبكاران از برخی رجحان که است بديهی .شوند رجحان داده ديگران

 در موضوع اين از بحث ضرورت . نحوی می باشند هر به مديون، اموال از خود طلب وصول درصدد آنان یهمه زيرا داشت؛

 می نمايد. ناپذير اجتناب امری آن، حقوقی و اجتماعی پیآمدهای و ورشكستگی مورد در به ويژه کنونی یجامعه
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 :ن به ترتیب ذيل می باشدحق تقدم طلبکاران در اموال مديو

 طلبكاران عادى الف: 

رسد به اين معنى که نوبت به طلبكاران عادى مى می گرددپس از طلبكاران با وثیقه و طلبكاران با حق تقدم به ترتیبى که بیان 

 .گردداگر از دارائى تاجر چیزى باقى ماند بین آنها به نسبت طلب تقسیم مى

 طلبكاران با حق رجحان ب: 

 

 :باشند که عبارتند ازطور کلى شامل پنج طبقه مىبه

 :طبقه اول

بعضى از طلبكاران به موجب قانون پس از تأديه طلب بستانكاران با وثیقه بر ساير بستانكاران حق تقدم دارند که به موجب ماده 

 :اندشرح زير تقسیم گرديدهطبقه به 5قانون تصفیه به  58

 ال آخر قبل از توقفـ حقوق خدمه خانه براى مدت س

 ماه قبل از توقف ۲ـ حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براى مدت 

 ماه قبل از توقف 2گیرند، براى مدت ـ دستمزد کارگرانى که روزانه يا هفتگى مزد مى

 :طبقه دوم

رشكسته مديون شده عنوان واليت يا قیمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانى که وطلب اشخاصى که مال آنها به

سال از انقضاء است. اين نوع طلب در صورتى داراى حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت يا واليت و يا در ظرف يک

 .آن اعالم شده باشد

 :طبقه سوم

 .ستاو در ظرف سال قبل از توقف رسیده ا طلب پزشک و داروفروش و مطالباتى که به مصرف مداواى مديون و خانواده

 :طبقه چهارم

 :گويدقانون مدنى که چنین مى 132۲نفقه مطابق ماده  .1
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تواند براى مطالبه نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوى نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده زوجه در هر حال مى

 .توانند مطالبه نفقه نمايندسبت به آتیه مىو در صورت افالس يا ورشكستگى شوهر مقدم بر غرماء خواهد بود ولى اقارب فقط ن

سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير  5مهريه زن تا میزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقالً  .3

 .شودديون محسوب مى

ارش زيادى بوده است و در حال باشد که پول داراى الزم به توضیح است که مبلغ مزبور مربوط به سنوات خیلى گذشته مى

جا و مناسب خواهد بود که باشد. در عین حال بسیار بهحاضر تعیین مبلغ مهريه با توجه به ارزش فعلى پول به نظر دادگاه مى

 .مربوطه اين قبیل موارد را اصالح نمايند تا جاى بحث و انتقادى باقى نماند مسئولین

 

 طلبکاران با وثیقه ج: 

عنوان گرو يا وثیقه دارند براى اخذ و دريافت تمامى طلب خود بر ساير تاجر ورشكسته طلبكار بوده و مالى را بهکسانى که از 

باشند. براى اينكه مالى را در وثیقه خود دارند. به اين جهت داخل در غرماء نبوده و اداره تصفیه و يا مدير طلبكاران مقدم مى

رساند و طلب بستانكار را پرداخت نموده و چنانچه بیشتر از طلب مالى باقى ماند به ساير تصفیه مال مورد وثیقه را به فروش مى

 .يد اين مطلب استٔ  قانون تجارت مو 511قانون تصفیه و  58طورى که مواد شود. همانطلبكاران داده مى

 حق تقدم صاحبان دين حال بر دين مؤجل-4

 است، نقدی و حال آنها که دين طلبكارانی آيا می گیرد، تعلق لبكارانط همه ی به مفلّس اموال حجر، حكم صدور از بعد

 اين در تقدمی حق و برابرند جهت اين از هم با آنها یهمه يا اينكه می شوند؛ مقدم است، مدت دار آنها دين که طلبكارانی بر

 ديون بین صاحبان را مفلّس اموال ثمن حاکم مفلّس، اموال تقسیم در که نظرند اين بر فقها نمی شود؟ مشهور مطرح خصوص

 که است حال ديون حق تنها بنابراين .است مدت دين بقای استصحاب به مستند اجماع، از پس فتوا اين .می نمايد تقسیم حال

 ( اگر3۲9، ص 1113ندارد. )محقق اردبیلی،  وجود آنها برای حال در مطالبه حق ديون مؤجل، و می گیرد تعلق مفلّس اموال به

 شده تقسیم اموال از مقداری اگر اما .است شريک اموال اين در طلبكاران با ساير وی شود، حال طلبكار دين اموال، تقسیم از قبل

 وی دين که است علت به اين طلبكار اين مشارکت و می گردد شريک اموال مابقی در طلبكار گردد؛ حال بدهی اين حین، در و

 را خود عمل مقتضی گرديد، برطرف مانع اگر و است شده گرفتن طلبش از مانع شده، ینتعی مهلت و اجل و بوده حجر بر سابق

 دارمدت ديون که باورند اين بر و می باشند مشهور فقها قول مخالف مالكیه، فقهای تنها ابن جنید و اين میان در .می دهد انجام

قیاس اين حكم به  (1۷9)الزحیلی،بی تا، صدد.می گر نقدی و حال ديون به مفلّس مبدل مديون شدن محجور یواسطه به

 است. مسأله اين بر شده اقامه دلیل مديون، مردن

 قیاس، اين اينكه بر عالوه باطل است؛ مقدس شرع در که اند دانسته قیاس بر مبتنی را ابن جنید ادعای فقها، از برخی

 برسد، آنها دين وقت زمانیكه تا باشند، ممنوع کردن رفتص از صورتیكه ورثه در مديون، فوت یمسأله در زيرا .است الفارقمع
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 چنین بدهكار مفلَس، یمسأله در ولی .می کنند ضرر طلبكاران نشوند، تصرف از ممنوع ورثه، صورتیكه و در می کنند ضرر ورثه

 (31،ص 1112هید ثانی، می نمايد. )ش ادا ی عمرشباقیمانده در تدريج به باقیمانده ديونی و است باقی او یذمه زيرا نیست؛

 اصل از اجل، قبل مال استحقاق عدم و  (مؤجل يا حال) طلبكاراند آنها تمامی اينكه به توجه ال، بادر حقوق کامن

 حقوق تساوی یاولیه اصل اينكه، نظر گرفتن در با و نمی برد بین از را است شده اموال تقسیم سبب و موجب که استحقاق

 برای توان نمی لذا نشود، برقرار تبعیضی طلبكاران بین ممكن حد تا که کند اقتضا می نیز انصاف و تعدال و باشد می طلبكاران

 و اجل که شود گفته اگر قائل شد. تقدمی حق است، رسیده آنها طلب زمان اينكه صرف به و است حال آنها طلب طلبكارانی که

 نیز را مديون حق الزم، تخفیفات کردن منظور با توان می ،ناديده انگاشت را آن نمیتوان که است مديون برای حقی زمان

 (Mark, 2003, p 124) .داشت محفوظ

 حق تقدم بايع به عین مبیع-5

 بین است مخیر بايع باشد، اشذمه در آن ثمن و خريده را آن که باشد عینی مفلّس، اموال بین در اگر مشهور، نظر بر بنا

 طلب به منضم دارد، طلب که را پولی و شود شريک با طلبكاران يا بگیرد تحويل را شمال عین و کند فسخ را معامله اينكه

 مفلّس عوض اينكه دلیل به باشد؛ داشته هم ديگری اموال يا بوده مديون دارايی تنها عین، آن نیست که تفاوتی و نمايد ديگران

 آن از که حق بگیرد. اين پس را آن و رجوع کرده عوضم به ضرر دفع برای دارد حق او پس است، نكرده تسلیم طلبكار به را عین

 ديون از کمتر خواه و وافی مفلّس، اموال خواه است، ثابت مطلق طوربه آن است برای صاحب شده تعبیر هم تفلیس خیار به

، ص 1112، )شهید ثانی. دهد اختصاص خود به را عین میتواند نمايد، اراده عین مالک اگر صورت دو هر در طلبكاران باشد؛

511) 

 و شود مفلس مشتری در صورتیكه»دارد:  می مقرر م.ق 282 یماده در فقها مشهور نظر از تبعیت به نیز مدنی قانون

 «. آن را دارد استرداد حق بايع باشد، موجود او نزد مبیع عین

التجاره شده است که به حساب صاحب مالهايی که در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشارالیه داده التجارهمال :539ماده

مادام که عین آنها کالً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگری از طرف تاجر مزبور به امانت يا به فروش برساند

 .قابل استرداد استبرای فروش گذارده شده و موجود باشد

خريداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده  هايی که تاجر ورشكسته به حساب ديگریالتجارهمال :522

 .فروشنده و اال از طرف کسی که به حساب او آن مال خريداری شده قابل استرداد استباشد از طرف

بین التجاره که برای فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی هر گاه تمام يا قسمتی از مال: 521 -

ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار خريدار و تاجر

 .متعلق به ديگری که در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد استباشد و به طور کلی عین هر مال

حساب يا بارنامه که دارای امضاء حمل شده قبل از وصول از روی صورتالتجاره که برای تاجر ورشكسته اگر مال: 523 -

قابل استرداد  539شود و اال موافق ماده فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذيرفته نمیکننده است بهارسال
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ايه حمل و حق کمیسیون و بیمه و الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت کرطور علیاست و استردادکننده بايد وجوهی را که به

 .ها بايد تاديه بشود به طلبكارها بپردازندغیره تاديه شده يا از اين بابت

ع در حقوق انگلستان هم مانند فقه امامیه و حقوق ايران در صورت مفلس شدن مشتری، و موجود بودن عین مبیع، باي

 (.3223تواند آن را استرداد نمايد )کاروال هو، می

 ايط حق تقدم بايعشر -6

 فقها مشهور بلكه شود، حق برخوردار اين از بتواند عین صاحب که نیست کافی مفلّس، اموال میان در عین وجود صرف

 ارزش قدر به يا و نمايد تصاحب را عین بود، خواهد مخیر عین شروط صاحب آن وجود صورت در که اندکرده ابراز را شروطی نیز

 :شود طلبكاران شريک با آن

 گرفته صورت حجر از بايستی قبل کند، پیدا حق عین به نسبت  (عین مالک) شخص شده سبب که ایالف: معاوضه

 ثابت نگرفته را آن عوض و کرده منتقل مفلّس به حجر از که قبل متاعی تصاحب حق مالک، برای معتقدند فقها از برخی . باشد

 (35، ص 1112ب کند. )شهید ثانی، ساير طلبكاران آن را تصاح از قبل تواند می و است

 اگر ( زيرا32تا، ص باشد )خمینی، بی رسیده فرا طلب سررسید که آيد می پديد زمانی عین صاحب ب: اين حق برای

 ندارد. مطالبه وجود استحقاق نباشد، حال عین، به نسبت دين

 عین(.  ییرتغ عدم) باشد نكرده فاحشی تغییر عین است، الزم عین به بايع رجوع ج: برای

 بايع باشد، رفته بین از يا کرده باشد تغییر قهريه عوامل و اسباب واسطیبه يا مفلّس فعل یبه واسطه عین اگر بنابراين

 .(۲2تا، ص داشت. )عالمه حلی، بی نخواهد رجوع حق

 ادله قائلین به حق تقدم بايع -7

 است: شده وارد خصوص اين در که است رواياتی فقیهان، مستند

 او اموال در را متاعش وقتی فردی مفلس شود و شخصی»اند: فرموده که اصحاب فروع درکتب مروی نبوی الف ـ حديث

 (122، ص 1128)نوری، «. سزاوارتر است ديگران از آن تصاحب در بیابد،

 غلبه او بر ديون که مورد شخصی در  (ع)امیرالمؤمنین از فردی که  (ع)علی حضرت از زيد بن عمر یب ـ صحیحه

طلبكاران با صاحب عین، در آن »حضرت فرمودند:  .کرد است، سؤال شده يافت نزدش در ديگری شخص متاع عین و نموده

 .(111، ص 1129)عاملی،«. نمايندمشارکت نمی

 و باشد فروخته ديگری به شخص را متاعی که است شخصی مورد در روايت اين : (ع)صادق امام از جمیل یج ـ مرسله

حضرت  باشد؛ موجود متوفی مشتری اموال جمع در عیناً و متاع بمیرد سپس و نپرداخته را بهايش و گرفته را متاع یمشتر

)همان، ص «. مشارکت نمايند آن در متاع صاحب با ندارند حق طلبكاران و شود می متاع به صاحبش بازگردانده»فرمودند: 

111). 
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 به اموال وفای میان اينكه است بدون ثابت مطلق طوربه عین صاحب یبرا اختصاص حق که آيد برمی روايات ظاهر از

 .(395، ص 1121کند. )نجفی،  اجماع ادعای آن بر جواهر که صاحب است شده باعث امر اين .باشد تفاوتی آن عدم يا ديون

 ادله مخالفین حق تقدم بايع -8

 اند:جسته استناد به داليلی و نپذيرفته را یعمب عین به بايع اختصاص حق مشهور، ديدگاه برخالف فقها از برخی

 جانب از که دينی و باشد می ی مديونعهده بر طلبكاران ساير دين يعنی است؛ مديون یذمه به او غیر و بايع الف ـ دين

 زيرا باشد، نمی طلبكاران ساير و او بین فرقی هیچ جهت اين از .بری کند را خود بايد و اوست ی ذمه بر نیز آمده او بر بايع

 (8، ص 128۷اختصاص وجود ندارد. )طوسی،  بر دلیلی

 ( از111، ص 1112شرعی )حلی،  وجه يک با مگر گردد، برنمی مالک به و است يافته انتقال مشتری به نیز ب ـ مال

 به توجه با الذ شود، می منتقل متبايعین به عوضین ملكیت آن، شدن منعقد به محض و است تملیكی عقد يک بیع عقد که آنجا

 حكم نمود. بايع به مشتری از ملكیت عودت و معامله فسخ به توان نمی موجه، دلیل بدون اين مطلب

 است:  معتقد آن بنابر که میداند احتیاط مطابق را مبسوط،ديدگاهی کتاب در شیخ البته

 عین توانايی منهای  شكستهاموال ور در اگر که اينصورت به شود؛ می سهیم مساوی طوربه طلبكاران با عین صاحب

 ديون پرداخت برای چیزی عین جز به اگر .داشت خواهد تقدم مالش حق به نسبت عین صاحب باشد، طلبكاران بدهی وفای

 احتیاط با تفصیل اين و است صادق نیز میت مفلّس مورد در حكم اين و شود می شريک با طلبكاران عین صاحب نباشد،

 اين اثبات برای شیخ . است طلبكاران حقوق در حفظ احتیاط احتیاط، از شیخ ( منظور352، ص تااست )طوسی، بی سازگارتر

 سپس و فروخته ديگری به را متاعی که شخصی یدرباره  (ع)صادق امام از کند استناد می ابی والد صحیح روايت به مطلب

 را آن دارد حق بايع آيا سؤال شد .يافت متوفی مشتری لاموا در را مبیع بايع و فوت کرد از بپردازد را ثمن آنكه از مشتری قبل

 که گذارده باقی مالی آن میزان به و بود دينی متوفی یعهده اگر به»فرمودند:  (ع)امام بیابد؟ را آن صورتیكه در نمايد تصاحب

 و است او حالل برای مال آن رازي نمايد؛ می تصاحب آنرا بیابد، محققاً را آن بايع اگر است، کافی پرداخت دين برای متاع بدون

، ص 1129)عاملی، «. بود خواهد ديگر ازطلبكاران يكی مثل متاع صاحب پس ندارد، متاع جز چیزی دينش پرداخت برای اگر

115.) 

 می منتقل متعاملین به ملكیت عوضین آن، انعقاد محض به است: يعنی آن بودن های عقد بیع، تملیكیيكی از ويژگی

 عقد وقوع مجرد به»ق.م مقرر داشته است:  2۲3، ماده 1همچنان که بند  باشد؛ نگرفته صورت اقباضی و قبض اگر حتی شود،

 عین به بايع و رجوع فسخ حق به قائل توان می مشكل اينصورت، لذا در«. شود می ثمن مالک بايع و مالک مبیع مشتری بیع،

 برای حقی چنین گرفتن نظر در با يعنی ندارد؛ بیع سازگاری عقد بودن یتملیك با امر اين زيرا .شد طلبكاران ساير بر مقدم مال،

 حقی بر ثمن یمطالبه جز بايع آنكه حال بگیرد؛ پس است، شده منتقل مشتری به قطع طوربه که را مبیعی آيد می الزم بايع،

 دين است، شده متعذر معامله ثمن از پرداختن حجر حكم صدور و افالس یبه واسطه مشتری که آنجا از و است نداشته مشتری

 بر بايع ترجیح و ندارد تفاوتی طلبكاران ساير با وی جهت اين از بنابراين .گرفته است تعلق  (مشتری) مديون یذمه به نیز بايع

 تنايیاع قابل ارزش هم آن و عین باشد در منحصر مفلَس اموال چنانچه ديگر، طرف از .رسد نمی منصفانه نظر به ساير طلبكاران
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 نظر در حقی هیچ طلبكاران ديگر برای و شود داده اختصاص طلبكار به يک که نیست سازگار انصاف و عدالت با اين باشد داشته

 اثبات با که دهند می را اجازه شی مالک به استرداد دعوی طلبكاران حقوق حفظ جهت دانان انگلیسی درحقوق.نشود گرفته

 استرداد زيرا باشند؛ تساوی یقاعده خالف امر اين انجام به توانند راضی نمی عادی بستانكاران اام .گیرند پس باز را آن مالكیت،

 از تقسیم غرمايی از قبل را ادعا مورد اموال تمام که شود می موفق حصه دريافت و غرمايی در هیئت شرکت عوض به کننده

 هیئت نتیجه در .بماند باقی ورشكسته عنوان دارايی به زیچی کمتر که شود می موجب امر اين و نمايد خارج ورشكسته دارايی

 ورشكستگی، در تفلیس خیار پذيرش نوعی به پس .دهند می دست از را مطالبات خود دريافت عمومی یوثیقه بستانكاران،

به  تجار هب که فروشندگانی که است معمول در انگلستان، چنین(. 3228ی تساوی حقوق طلبكاران است )پرسمن، اعدهق خالف

 بهای کامل پرداخت راتا خود مالكیت حق میتوانند آن موجب به که گذارند می شرط قرارداد، در فروشند می غیرنقد کاال صورت

 صورت در دهد می امكان فروشنده به است موسوم« شرط حفظ مالكیت»کنند. اين شرط که به  حفظ خريدار، طرف از کاال

 شرط اين هرچند، دانان در خصوص شرط حفظ مالكیت، معتقدنداسترداد کند. برخی حقوق التجاره رامال خريدار، ورشكستگی

 مخالف شوند، داده ترجیح ديگری بر طلبكاران آنكه است، اما استفاده از آن برای معتبر دنی ايرانمانون ق ۷32 یماده به توجه با

 (.3221است )کیل،  طلبكاران میان تساوی اصل

 بايع نسبت به عین مبیعتقدم حق شفیع بر  -9

 حق رد مبنای بر البته .باشدمی مبیع عین به نسبت بايع، و شريک حق تزاحم پیشین، یمسأله بر مترتب بحثهای از

 نیست.  طرح قابل فرعی چنین بايع،

 در شود، مفلّس مشتری بفروشد، سپس زمین از را خود سهم دو آن از يكی و باشند شريک هم با زمینی در فرد دو اگر

 و فسخ حق ديگری و است شده حاصل شفیع برای بیع عقد به موجب که شفعه حق يكی کنند؛ می تعارض هم با حق دو اينجا

 بايع بر حق شفیع که نظرند اين بر فقها مشهور .است آمده وجود به بايع برای مشتری افالس یبه واسطه که عین به رجوع

 شفیع حق تقدم برای فقها ( مشهور258، ص 1128باشد )محقق حلی،  می بكارانطل ساير مانند ثمن در بايع و شود می مقدم

 :اندکرده استناد زير داليل به

 است. گرفته تعلق عین به بايع حق از قبل شفیع حق: حق بودن الف ـ اسبق

 می شده منتقل او به که مبیع کسی از و مشتری از را مبیع شفیع، زيرا .است اقوی شفیع حق :حق ی بودناقو ب ـ

 .کند باطل می را بیع بر الحق عقود جمیع و باشد متعدد اگرچه گیرد،

 یواسطه به بايع حق در حالیكه دارد بیع با را عین استحقاق شفیع  :بالعرض ثابت حق ج ـ تقدم حق ثابت بالذات بر

 مشتری و بايع ی اراده به قائم که است بیع شفعه حق سبب يعنی که است؛ بیع از متأخر او حق و گیرد می تعلق عین به حجر

 بايع به اختصاص نیز شفعه از حاصل ثمن.است تفلیس يا حجر یواسطه به و بالعرض مال، عین به حق او که بايع خالف بر است

باشد. )شهید ثانی،  می طلبكارها ديگر مانند آن در بايع پس مشتری، است برای مالی حاصله ثمن اينكه دلیل به ندارد؛

 که دانند می ایشده تلف یمنزله به را است گرفته قرار حق شفعه آن به نسبت که مبیعی فقها از برخی ( حتی12۷،ص 1112

 .(35۷،ص 1113ماند. )محقق اردبیلی، نمی رجوعی آن مالک برای
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 شفیع تقدم حق مخالفین یادله-11

 دلیل به نیز و (مالش به عین بايع اختصاص) خبر عموم دلیل به اند؛دانسته مقدم را شفیع بر بايع حق فقها از برخی

 سهم به بايع اگر زيرا .نیست شفیع متوجه ضرری اينجا آنكه است، حال شده وضع شرکت از ناشی ضرر رفع برای شفعه، اينكه

 طلبكاران بر ديگر ثمن به نسبت بايع و عین به نسبت شفیع آنكه ديگر .گردد می باز بیع از قبل به حالت امر کند، رجوع خود

 مانعی که دارد را مالش عین به رجوع حق ساير طلبكارها بر مقدم زمانی فروشنده و است مالش عوض ثمن زيرا شوند، می مقدم

يعنی  حق، دو بین صورت اين در .دارد آنرا بدل به رجوع حق پس است، شده عارض بر آن مانعی که حال نشود، عارض آن بر

، 1111اند. )شهید ثانی، تذکره بیان کرده در عالمه و مبسوط در شیخ را نظر اين .است هشد )حق شفیع و حق فروشنده( جمع

 .(12۷ص 

 مرهونه عین بر مرتهن تقدم حق-11

 می شريک طلبكاران ساير مرتهن با آيا باشد؛ گذاشته رهن به طلبكارانش برخی نزد در را اموالش از بعضی ورشكسته اگر

 آن در او با طلبكاران از هیچیک و باشد می مرتهن به مختص عین مرهون اينكه يا داد چیزی او به طلب نسبت به بايد و شود

 :دارد وجود زمینه اين در قول دو نخواهند شد؟ شريک مال

 طلبكاران ساير بر مرتهن بدهكار باشد، و بمیرد يا باشد مفلّس راهن اگر که است اين فقیهان میان در مشهور الف: قول

 داشتن صورت در دارد حق که نحو بدين .کند استیفا مرهونه از عین را خود حق تواند می و است مقدم خود، طلب دريافت در

 صورتی و در کند وصول آن از را خود طلب و کند وادار آن فروش به را مرتهن وکالت، عدم صورت يا در بفروشد را عین وکالت،

 عین فروش از حاصل درآمد که فرضی در .خواهد شد تقسیم طلبكاران ساير میان نسبت به اضافه، مقدار آيد اضافه جزيی که

شد.  خواهد شريک میت يا مفلّس ديگر اموال در طلبكاران ساير با طلب یباقیمانده در نباشد مرتهن طلب به وافی مرهون،

 .(1۲1تا، ص )خمینی، بی

 ادله فقها در تقدم مرتهن -12

 اند:جسته سکتم داليلی به مرتهن تقدم در فقها مشهور

 و راهن یذمه به حقشان ساير طلبكاران اما است، گرفته تعلق هم با راهن یذمه و عین به مرتهن الف: اقوائیت حق: حق

 پیدا حق مديون اموال از معینی بر عین مرتهن رهن، عقد ی واسطه ( به1212تا، ص است. )زحیلی، بی گرفته تعلق عین نه

 خواهد محفوظ همیشه برای وی طلب وصول محل بنابراين .شد خواهد و ديگران مديون تصرف عمان او برای حق اين که میكند

 ماند. 

 شريک او با کس هیچ است؛ بنابراين گرفته تعلق مرهونه عین به طلبكاران ساير از قبل مرتهن ب: اسبقیت حق: حق

 (.29، ص 1111شود. )شهید ثانی،  نمی

 استیفا، در مرتهن دادن رهن، اختصاص عقد انعقاد از غرض  :رهن عقد فوايد و يصخصا از غرماء ساير بر ج: تقدم مرتهن

 .(15۲ص ،1113باشد. )محقق اردبیلی،  می طلبكاران ساير بر مقدم
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 ادله فقها در تساوی حق مرتهن-13

 به قائل که دارد ديدگاهی وجود میت راهن با رابطه در .باشند می مرتهن حق تساوی به قايل نیز غیرمشهوری قول

 :است شده اقامه قول اين بر یداليل .است دين در طلبكاران تساوی

 .(15۲، ص 1113است )محقق اردبیلی،  شده وارد زمینه اين در که است روايتی دو مبنای بر نظر الف: اين

 برخی نزد كهحالی در بدهكار است گروهی به و شده مفلّس مردی :پرسیدم )ع(صادق از امام» گويد: عبداهلل بن حكم می

موجوديتش »فرمودند:  (ع)امام .نیست ديونش به وافی حالیكه اموالش در میرد؛ می ندارد، وجود ديگر بعضی نزد و دارد رهنی

 .(125، ص 1129)عاملی، «. شودمیان طلبكارانش به نسبت طلبشان تقسیم میو غیر آن، است رهن که آنچه از اعم

 رهنی جز به نگذاشته شخصی از دنیا رفته و مالی باقی» :پرسیدم (ع)رضا امام زگويد: اب: سلیمان بن حفص مروزی می

 را رهن آن خويش طلب بابت میتواند او آيا دارد، شخص آن که بدهی است از کمتر آن ارزش و است طلبكاران بعضی يد در که

 و باشند مام طلبكاران در آن مال يكسان میت»فرمودند:  پاسخ در (ع)امام«. ديگر طلبكاران در آن با او شريک هستند يا بگیرد

 «. هستند شريک  دارند که طلبی نسبت به

 در آنها بر مرتهن و است حقوق طلبكاران ساير مانند مرتهن حق که است اين شود، می برداشت روايات اين آن چه از

 شد. نخواهد مقدم مرهون عین از خود طلب برداشت

است  تأويل قابل آن متن ضعیف و آنها سند زيرا  اند.گذاشته مهمل را آن و کرده اضاعر روايات اين از فقها مشهور اما

 قابلیت اصحاب، جمهور عمل با مذکور حديث یمعارضه و راوی عدم توثیق علت به اينكه بر ( مضافا21ً، ص 1131)مغنیه، 

 عقد فوايد مخالف را (. برخی هم آن1۷1، ص 1121نمود. )نجفی،  حمل فلس از بعد رهن به را روايات بايد اين و ندارد استناد

 (.539، ص 1118میدانند. )طباطبايی،  رهن

 قیمت از خود طلب استیفای برای »دارد:  می مقرر م.ق ۷82یماده در فقها مشهور قول از تبعیت به نیز مدنی قانون

 می را امر اين ايجاب دارد، مرهون مال در مرتهن که عینی زيرا حق .خواهد داشت رجحان ديگری طلبكار هر بر مرتهن رهن،

از طلبكاران  مرتهن راهن، افالس و ورشكستگی صورت در حتی و نمايند او حق به تجاوز توانند ديگر، نمی طلبكاران و نمايد

 (.2۲8، ص 1299)امامی، «. شودممتاز شناخته می

 است، آنها به ضرر ورود از جهت جلوگیری و طلبكاران حقوق از حمايت تفلیس، حكم صدور یفلسفه اينكه به توجه با

 در غرض نقض و تعارض اين .قانونگذار و شارع غرض نقض يعنی ايشان؛ ضرر به ورود يعنی ديگر، طلبكار بر طلبكار هر تقدم پس

به  ستا مرتهن یدر وثیقه که باشد عینی همان وی اموال یعمده اينكه يا باشد عین در منحصر ورشكسته تمام اموال که فرضی

 بردارد؛ مرتهن را بدهكار اموال تمام که است شده پذيرفته سادگی

 .ناسازگار است آشكارا تفلیس، حكم تشريع یفلسفه با حكم اين .دارد تقدم حق بقیه به نسبت زيرا
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 هتوجی تواند نمی رهن یبنابراين فلسفه شود؛ نمی بار اثری تفلیس حكم صدور بر وضعیتی چنین در آنكه ديگر نكته

 .باشد طلبكاران بین در عدالتیبی و تبعیض یکننده

 در قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی چنین امده است :

: هر کس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالی به ديگری محكوم شود و از اجرای حكم خودداری کند ، هر گاه  1ماده 

له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممكن نباشد يا محكوم به عین  محكوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محكوم

معین نباشد ، اموال محكوم علیه با رعايت مستثنیات دين و مطابق قانون اجرای احكام مدنی و ساير مقررات مربوط، توقیف و از 

 محل آن حسب مورد محكومبه يا مثل يا قیمت آن استیفا می شود.

( اين قانو محكوم علیه حبس شده يا مستحق حبس باشد ، هر گاه مالی معرفی کند و يا با 2موجب ماده ): چنانچه به  1ماده 

رعايت مستثنیات دين مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تكافوی محكوم به و هزينه های 

ی گردد . در اين صورت مال معرفی يا کشف شده را مرجع اجرايی را نمايد ، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد م

 اجراکننده رای توقیف می کند و محكوم به از محل آن استیفا می شود.

 تزاحم حق تقدم مرتهن با حق بايع-14

 از پس مشتری اگر .امكان دارد فرض اين شوند، قائل تقدم حق مبیع عین به نسبت بايع برای که کسانی مبنای بر

 حق يكی :کنند می تعارض حق دو اينجا در کند، فوت يا ورشكسته شود بعد و بگذارد رهن به ديگری نزد را آن ،عین خريدن

 .مبیع عین به بايع حق اختصاص ديگری و مرتهن عینی

« من وجد عین ماله فهو احق بها» :فرمودند روايات به استناد با کند فوت يا شود مفلّس مديون کهجايی در فقها مشهور

است. )شهید ثانی،  سزاوارتر ديگران بر مال آن اخذ به نسبت بیابد، يا میت ورشكسته اموال در را مالش عین که کس آن نیيع

 يا شود ورشكسته بايع برگرداند به را ثمن آنكه از پیش مشتری و باشد فروخته را مالش کسی (. بنابراين اگر35، ص 1112

 الجملهفی داشت، وجود مسأله اين جزئیات در که نظرهايی از اختالف صرفنظر باشد، موجود مشتری اموال در مال عین و بمیرد

 اگر که کرده چنین مطرح را مسأله اين ( ابن جنید39۲، ص 1121را مقدم بر سايرين بردارد. )نجفی،  مال آن توانست می

 حاصل نیز زيادی آن در و باشد نكرده اخذ را ثمن اگر بايع شود، ورشكسته سپس بگذارد، رهن به خريده که را چیزی مشتری

 (.152، ص 1112است. )عالمه حلی،  مقدم مرتهن بر آن مال به نسبت فروشنده باشد، نشده

 تأيید در .نیست مقدم ی رهنبردارنده درو است عادی بستانكاران ساير مانند عین صاحب نیز موضوعه قوانین جهت از

 مواد به استناد ی چهارم ديوان عالی کشور قابل توجه است که در آن باعبهش 1/2/1231ـ  1883ی حكم شماره مطلب اين

حتی نسبت  و دارد رجحان هرطلبكاری بر رهن قیمت از خود طلب استیفای مرتهن در»آمده است:  م.ق  8۷2  و  8۲9 و ۷82

 .(158، ص 12۷1فر، )نیک«. به عین مرهونه نیز بر ساير ديان مقدم است

 مقدم مرتهن که کرد حكم توان باشد، می گذاشته رهن به آنرا موت و تفلیس از پیش و عین خريدن از بعد مشتری اگر

 اما .شد خواهد مقدم و است اقوی او حق بنابراين است، گرفته تعلق به عین بايع حق از پیشتر مرتهن حق اينكه دلیل به شود؛



 93-60، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

 

53 
 

 خارج او ملک از مال، هرچند گذاشتن رهن با که مطلب اين به جهتو با باشد؛ گذاشته رهن به را عین از تفلیس، بعد مشتری اگر

 نوعی خود گذاشتن رهن اين عالوه بر و شد خواهد ديگران یسلطه مانع که است گرفته تعلق آن به ديگری حق اما است، نشده

 از تفلیس پس مشتری فرض اين در پس . است شده ممنوع آن از افالس یواسطه به که مشتری شود می محسوب تصرف

 در .است گذشته خود حق از حقیقت در داده باشد اجازه عین صاحب اگر که طلبكاران یاجازه به مگر است، نداشته حقی چنین

 .شد خواهد مقدم بايع فقها، مشهور نظر بر بنا  (مرتهن و بايع) آنها بین تزاحم در فرض و بايع رضايت عدم يعنی اينصورت غیر

 ه در فرض تفلیس موجرمستأجربت به منفعت عین نس مستأجرحق تقدم  -15

 به آيا بود؟ خواهد چه صورتی به اجاره عقد وضعیت باشد، داده اجاره به را ای خانه تفلیس از قبل ورشكسته شخص اگر

 انقضای تا طلبكاران و شد نخواهد فسخ عقد اينكه يا گیرد قرار می فسخ معرض در اجاره عقد موجر، شدن ورشكسته موجب

 شود، او صادر حجر حكم و شد افالس دچار سپس دهد، ديگری به را ای خانه يا حیوان کسی کنند؟ اگر صبر بايد اجاره تمد

 مورد ( زيرا۲2و  ۲3تا، صص کنند )عالمه حلی، بی فسخ را اجاره عقد توانند نمی طلبكاران ساير و موجر و شود نمی فسخ اجاره

 آن شرايط و اجاره عقد انعقاد از بعد حجر حصول و است گرفته تعلق مشخص یخانه به او حق و بوده معین عین او ی اجاره

 .(3۲1و  3۲2، صص 1113دارد )محقق اردبیلی،  تقدم حق منافع به مستأجر پس .است قواعد و اصول مقتضای اين است و

 است؛ کرده خريداری که کااليی است آن به احق مشتری شد، ورشكسته معین فردی مبیع مالک بیع از پس کسی اگر

 تا  (المنفعهمسلوب)فعلی شكل به را مبیع اينكه يا نمايند صبر فروش عین يا اجاره مدت انقضای تا میتوانند طلبكاران بنابراين

 وصف با ایباشد )خانه الذمهمافی کلی اجاره اگر ( ولی۲3و  ۲2تا، صص رسانند )عالمه حلی، بی به روش اجاره مدت پايان

 می صرفاً و شد نخواهد مقدم ديگران بر منفعت در استیفای مستأجرباشد(  اجاره مورد مشخص شرايط با حیوانی يا مشخص

 عین به متعلق وی حق ( زيرا3۲1و  3۲2، صص 1113ندارد )محقق اردبیلی،  تقدم وحق نمايد مشارکت غرما ساير با تواند

 اجاره، مورد یخانه اگر ( اما522و  199تا، صص بن قدامه، بیاست )ا اتفاقی فرق ی همه میان نظر اين و باشد نمی مشخص

 را انهدام از بهای بعد اجاره اگر مستأجر و شد خواهد منفسخ اجاره عقد اينصورت در شود، منهدم مدت اجاره انقضای از قبل

 سكونت خانه در که اجاره از انیزم مدت بهای ولی اجاره .نیست پرداخت به متعهد عقد از باقیمانده مدت ازای در باشد نپرداخته

اين  در باشد، پرداخته او شدن ورشكسته از قبل موجر به را بها اجاره مستأجر اما چنانچه . بپردازد طلبكاران به بايد را داشته

 .بردارد ت،اس شده منفسخ که زمان اجاره از باقیمانده بهای اجاره مقدار به تواند می بیابد، مفلّس يد در را مالش عین اگر صورت

بود )طوسی،  خواهد طلبكاران ساير مانند اجاره از باقیمانده مدت اجاره بهای نسبت به نیابد، موجود را مالش عین اگر ولی

 .(3۲۷، ص 128۷

 را بهااجاره اگر حتی شود، اجاره می زمانی یفاصله در همستأجر عین منفعت مالک مستأجر اجاره، عقد از پس بنابراين

 نمی تعلق زمانی ی فاصله آن در منافع به غرما حق باشد، کرده اجاره، پرداخت ابتدای همان در يا ماهانه يا کند ختپردا ساالنه

 ساله باشد.  99اجاره  اگر حتی گیرد،

ق.م آمده است تمام انواع خیار در جمیع معامالت الزمه ممكن است موجود باشد مگر خیارات مختص به 15۲چنانكه در ماده 

که عباتند از :خیار مجلس وخیار حیوان وخیار تأخیر ثمن.بنابراين در عقد اجاره هم ممكن است بعضی از خیارات  عقد بیع

 . مشترکه محقق شود
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 : قبل از بررسی خیارات حادث در عقد اجاره، الزم است مقدمه ای را اشاره نمائیم

اين است که اثر فسخ ناظر به آينده است بنابراين در چنانكه می دانیم قاعده کلی در مورد فسخ عقد به سبب خیار  :مقدمه

مورد عقد اجاره نیز قاعده اقتضا می کند که صرف نظر از اينكه سبب خیار در ابتدای عقد وجود داشته است يا نه اثر فسخ از 

عقد اجاره  زمان اعمال خیار عقد منحل شود.لكن بعضی از نويسندگان حقوق مدنی معتقدند چنانچه سبب خیار در ابتدای

ه از همان ابتدا معیوب بوده است .اثر فسخ از همان ابتدای عقد اجاره آن را منحل مستأجروجود داشته است مانند اينكه عین 

می کند )شبیه اثری که بطالن می تواند داشته باشد.( واگر سبب خیار درخالل مدت اجاره حادث شود اثر فسخ از زمان اعمال 

 ت مؤثر خواهد بودخیار وبه نسبت بقیه مد

 

 : زيرا اين نظر مناسب تر است

نسبت به انتفاع ناقصی که از مورد اجاره نموده است، اين است که عقد اجاره )در فرض وجود  مستأجرتنها راه جبران ضرر  : اوالً

جر پرداخته است مسترد بتواند اجاره بهائی را که به مو مستأجرسبب خیار از ابتدای عقد اجاره(اثر آن بگذشته سرايت کند تا 

 .وفقط اجر ت المثل منافعی را که استیفاء کرده است بپردازد

ق.م عیبی را که در اثنای مدت اجاره حادث شود موجب خیار نسبت به بقیه مدت اجاره دانسته 182قسمت اخیر ماده  :نیاًثا 

کما )است با حدوث خیار از همان ابتدا خواهد بود است و می توان از مفهوم آن استفاده کرد که اگر عیب از ابتدا وجود داشته 

 (.ق.م هم به اين مطلب داللت می کند 182اينكه قسمت اول ماده 

 مستأجر تفلیس صورت در موجر تقدم حق-16

 در را اجاره عقد تواند ، میمستأجر افالس سبب به موجر آيا باشد، کرده اجاره را ای خانه حجر، از قبل ورشكسته اگر

 گیرد؟ قرار طلبكاران رديف در بهااجاره دريافت برای و بايد نیست برخوردار حقی چنین از اينكه يا دهد قرار فسخ معرض

 قبل و اجرت تسلیم از قبل چهچنان شود، مفلّس سپس و نمايد اجاره را حیوانی يا زمین کسی، اگر معتقدند فقها مشهور

 و است بیع در عین یمنزله نازل اجاره، در منافع زيرا نمايد؛ را فسخ اجاره میتواند موجر باشد، اجاره تاريخ از زمانی گذشت از

 موجر باشد، نموده استیفا افالس از قبل را منفعت از بخشی مستأجر( اما اگر ۲3ص  ،تاشود )عالمه حلی، بی می مناط تنقیح

 قرار غرما ساير در رديف ورشكستگی، از قبل نزما به مربوط اجور به نسبت و کند فسخ را اجاره باقیمانده برای مدت تواند می

محل  در مستأجر منقول اموال بقای بر اگر نمايد، فسخ را اجاره عقد موجر، کهصورتی (. اما در229،ص 1121گیرد )نجفی، 

 موجر يا شود توافق طلبكاران به نفع آنها حفظ برای امنی محل به آنها سپردن يا طلبكاران بین دارايی تقسیم زمان تا اجاره

 و بگیرد اجرت اجاره محل در مستأجر اموال بقای خاطر به بشود؛ میتواند تقسیم زمان تا اجاره محل در اموال بقای به راضی

 در موجر حق امامیه، فقه در (. بنابراين212، ص 1121بود )نجفی،  خواهد طلبكاران ساير بر مقدم اين اجرت به نسبت موجر

 طلبكار در که ورشكستگی از قبل زمان به مربوط اجور به نسبت :است شده تقسیم دسته ود به مستأجر ورشكستگی صورت

 اجاره فسخ حق موجر برای که مستأجرورشكستگی  از بعد زمان به مربوط اجور به نسبت و است شده داده قرار غرما ساير رديف
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 عموم رديف در الحق اجور به نسبت اما شود؛ یراض آن یادامه به نموده يا فسخ را اجاره عقد تواند می و است شده داده

 (.19، ص 1133بگیرد )اصفهانی،  قرار طلبكاران

 در افالس، اجاره، مثل مختلف قانون مدنی ابواب در ما کشور حقوق در اما است، شده تصريح حق اين به فقهی نظر از

 .است نشده رموج تقدم حق به ایاشاره مدنی احكام اجرای و حسبی امور و تجارت قوانین

 حق تقدم زوجه نسبت به نفقه-17

 تفاوتی باشد نیازبی يا همسر نیازمند بپردازد، را همسرش زندگی مخارج و نفقه که است موظف زوج دائم ازدواج در

 زن يعنی آيد؛می شمار به ممتاز مطالبات و حقوق از زن ینفقه حجر، آيا حكم صدور و زوج ورشكستگی صورت در .ندارد وجود

 نمايد؟ مطالبه است معتبر آن برای که شرايطی بودن دارا صورت در را خود ینفقه ساير طلبكاران بر مقدم تواند می

 وسايل خدمتكار، لباس، مسكن، خوراک، :دارد نیاز آن به زن که است چیزی آن هر کردن آماده نفقه، کلی طوربه

 (. بنابراين5۷2، ص 1128کرد )محقق حلی،  تعبیر زندگی های متعارفهزينه به آن از میتوان که غیره و عطريات خوشبوکننده،

بپردازد )نجفی،  زن به را آن که است او یعهده بر و مرد ديون یزمره در نشوز عدم و صورت تمكین در دائمی یزوجه ینفقه

 (.222، ص 1121

 در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .  - 112۲ماده 

نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسكن ، البسه  -(  1281/8/19حی اصال)  112۷ماده 

 ، غذا ، اثاث منزل و هزينه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت يااحتیاج به واسطه نقصان يامرض. 

 .مستحق نفقه نخواهد بودتناع کند هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجیت ام - 1128ماده 

 1128ق . م . طالق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طالق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده  1129ماده 

 امتناع زوج از -همان قانون برمی آيد که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظايف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج . ب 

، مشمول مقررات خاصی است و حكم کلی در همه موارد ندارد . مثال استنكاف شوهر از دادن ايف با توجه به آن وظیفهادای وظ

  .نفقه و عدم امكان اجرای حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طالق را می دهد و امثال آن

قانون مدنی (  1128به سكونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده ) بهانه زن به اين که در خانه پدر و مادر شوهر حاضر 

نیست تا به استناد به آن تمكین نكند بلكه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز 

رای نظر خود بايد به دادگاه يا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به اين جهت خواهان منزل مستقلی است برای اج

 مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی ، مسكن مناسب راتشخیص و براين اساس اتخاذتصمیم نمايد . 

اگر محكوم به فقط تمكین باشد و زن حاضر به اجرای حكم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر ديگری بر 

 .نیست حكم الزام به تمكین مترتب
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نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طالق در حال نشوز واقع شده باشد ، لیكن اگر  - 1129ماده 

زمان وضع عده از جهت فسخ نكاح يا طالق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا

 . حمل حق نفقه خواهد داشت

درايام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به  -(  19/8/1281 اصالحی)  1112ماده 

 عهده آنان است )درصورت عدم پرداخت( تامین می گردد.

زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع کند دراين صورت محكمه میزان نفقه را  - 1111ماده 

 و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد کرد .  معین 

 رفتارخواهد شد . ( 1139اگر اجرای حكم مذکور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ) - 1113ماده 

  .كه عقد مبنی بر آن جاری شده باشددر عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آن - 1112ماده 

 زلی که شوهر تعیین می کند سكنی نمايد مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.  زن بايد در من - 1111ماده 

 واگذاری حق سكنی به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد الزم ديگری شرط شود. 

دامه دارد و لذا در صورت تفويض اختیار انتخاب مسكن به زوجه ، اين اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است ، ا

يک بار استفاده زوجه از آن ، ساقط نمی شود . اما زوجه نیز نمی توانداين اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب 

قانون مدنی ، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال ( 112۷مسكن تا جايی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده )

قانون اساسی ، با اين حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر و مادر خود نمايد (  12)  دارد با رعايت اصل

 .هرچند مسكن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد

اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدنی يا مالی يا شرافتی برای زن باشد زن می تواند  - 1115ماده 

حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که مسكن علی 

 زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . 

طرفین معین می شود در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی  - 111۲ماده 

ودر صورت عدم تراضی محكمه با جلب نظر اقربای نزديک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربايی نباشد 

 خود محكمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد 

ه از نزديكی با او امتناع هرگاه شوهر بعد از عقد مبتال به يكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت ک - 113۷ماده 

  .نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
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در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن می تواند  - 1139ماده 

. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن برای طالق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طالق می نمايد 

 نفقه.  

حاکم شرع ذکر نشده بلكه فقط حاکم ذکر گرديده و قاضی محكمه خارجی نیز حاکم است ، لذا رجوع ی کلمه  1139در ماده 

 زوجه به دادگاه ذيصالح خارجی جهت اعمال ماده ياد شده بالاشكال است . 

ج به طالق همسرش می باشدو در صورت امتناع زوج از تمكین به حكم دادگاه اجرای منظور از اجبار به طالق محكوم کردن زو 

آن توسط حاکم يا نماينده او به عمل می آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت به صدور حكم طالق نموده و در 

ب می شود نماينده ای به دفتر طالق معرفی صورتی که زوج از اجرای حكم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسو

نظريه : در صورتی که زن ناشزه باشد و بر اين اساس محكوم به تمكین گردد ، نمی تواندبه می نمايد تا زن را مطلقه سازد . 

 .ق . م. تقاضای طالق نمايد 1139استناد ماده 

 النفقهواجب ینفقه مفلّس، یبر نفقه عالوه بايستی کمحا و انددانسته طلبكاران ساير بر مقدم را زن ینفقه فقها مشهور

 ديون وفا که ایادله بر میرساند را نفقه وجوب که ایادله نیز ( برخی131،ص 1112نمايد )شهید ثانی،  تاديه نیز را وی

 مرد، بر نفقه وجوب رد؛ زيرادا روزانه ینفقه به اختصاص طلبكاران، ساير بر راجح ینفقه اند.داده ترجیح رساند، می طلبكاران را

 بمیرد، روز بین در مرد یالنفقهواجب افراد از يكی اگر و مديون است روز آن به نسبت فقط مرد و است نیامده روز آن غیر برای

 طبق بر نیز بايد نفقه (. پرداخت211، ص 1121است )نجفی،  روز آن ینفقه مالک زن که بنابراين مبنا .دارد رجوع حق مرد

 نیست. اختالفی مورد اين در و باشد افراد شأن و دتعا

 ینفقه برای تواند می حال در هر زوجه» داردمقررمی م.ق1۲33 یماده در فقها مشهور از تبعیت به نیز مدنی قانون

 شوهر، تگیورشكس يا افالس صورت در و بوده ممتاز طلب مزبور ینفقه بابت از او طلب و نمايد دعوی اقامه خود یگذشته زمان

 «.غرماء خواهد بود بر مقدم زن

 را شوهر و تعیین را آن که دادگاه بخواهد از میتواند زن نفقه، دادن از شوهر استنكاف صورت در م.ق1111 ی ماده برابر

 معین را او آينده ینفقه مقدار که بخواهد دادگاه از تواند می زن ی فوق،ماده دو اطالق به توجه با .کند آن یتأديه به محكوم

 به دادرسی مدنی آيین مقررات حدود در قبل صورت مانند دادگاه .بپردازد او به را آن روزانه که شوهر دارد مقرر و نمايد

 کند. می محكوم را شوهر نظر کارشناس، طبق سپس و کند تعیین را آن روز هر مقدار تا کرده رجوع کارشناس

 وضع نفقه، بابت زوجه طلب خصوص تقدم در آنها، بین عدالت رقراریب و طلبكاران حقوق تساوی اصل لحاظ عین در

 وضع از و شود می تأمین شوهر انفاق طريق از او معاش و ارتزاق ای کهزوجه حق هم اينصورت در تا شود، می لحاظ وی مالی

 .شود لحاظ طلبكاران ساير حق هم و شود گرفته نظر در برخوردار نیست مساعدی مالی
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 مزد به نسبت کارگر تقدم حق-18

 افراد به نسبت کار شمول قانون لحاظ از و کند می کار ديگری دستور تحت که است کسی کارگر حقوق اصطالح در

 .(111، ص 12۲۷ندارد )عراقی،  وجود فرقی متفاوت، هایجايگاه با مختلف

السعی اعم از مزد، وان در مقابل دريافت حقکارگر از لحاظ اين قانون کسی است که به هر عن قانون کار مقرر می دارد: 3ماده 

 .کندکارفرما کار میحقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست

 همان اجیر و کارفرما همان دهنده،اجاره آن در که است مطرح اشخاص یاجاره عنوان تحت اسالمی فقه در بحث اين

 آيا باشند، داشته وجود کارگر عنوان تحت افرادی مفلّس، بكارانطل در بین اگر .است حقوق يا دستمزد همان نیز اجرت و کارگر

 قرار طلبكاران رديف ساير در بايد و نداشته حقی چنین اينكه يا برسند مديون اموال از خود طلب به نبر سايري مقدم توانند می

 منقوله روايت در .است شده راوانیتأکیدات ف تاخیر، بدون کارگر اجرت پرداخت وجوب یدرباره اسالم، حقوقی مكتب در گیرند؟

(. 12۲، ص 1129)عاملی، « نمود پرداخت شود، خشک عرقش از اينكه قبل را اجیر مزد بايد»است:  اکرم)ص( آمده پیامبر از

 عصر تا آنها کار و مدت کنند کار حضرت آن باغ در تا کرديم اجیر نفر چند  (ع)صادق امام برای»روايت حنان بن شعیب گويد: 

 خشک عرقشان آنكه از قبل بده را آنان مزد»فرمودند:  امام بود غالم که معتب به حضرت شدند، فارغ کار از آنها که وقتی .بود

نمود )طوسی،  پرداخت را او تأخیر مزد بدون است واجب شد، فارغ کار از کارگر که همین نیز فقها از برخی تصريح به بنا«.شود

 داشته مطالباتی خدمات خود بابت از اگر و شود می تلقی ممتاز اشخاص، از ایعده حقوق نیز قوانین اغلب (در118، ص 1122

 امور یتصفیه ی اداره (.قانون3۲2، ص 1288است. )اسكینی،  ديگران حقوق بر مقدم مطالبات اينگونه پرداخت باشند،

 طبقه 5به را نیستند وثیقه دارای که را طلبكاران از بعضی ( حق تقدم58ماده )بند دوم، 1218تیرماه  مصوب ورشكستگی

 روزانه دستمزد کارگرانی که و خدمتگزاران حقوق خانه، یخدمه حقوق :شود پرداخت آنها طلب به ترتیب بايد که کرده تقسیم

 .است داده قرار اول یطبقه در گیرند می مزد هفتگی يا

 بنابراين .داشت نظر در را مالک شخصی يعنی کرد؛ ظلحا را وی مالی وضعیت بايد زن ینفقه مانند نیز کارگر مورد در

 حق طلبش به نسبت او برای دارد، وجود روايات در که تأکیداتی توجه به با نیست، برخوردار خوبی مالی وضعیت از کارگر اگر

 .بود خواهد غرما ساير مانند نیز او اينصورت غیر در شود، گرفته می نظر در تقدمی

 گیرینتیجه

عبارت است از قدرت يک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يک مال و يا بر هر دو،  قوق ايراندر ح حقـ 1

حق عبارت از مصلحتی است . در حقوق انگلستان هم باشد يا غیرمادی و نامحسوس اعم از اين که مال مذکور مادی و محسوس

قسام حق، که عبارتند از: حق مالی و حق غیرمالی، حق عینی و دينی، . هر دو کشور در مورد اکه قانون از آن حمايت می کند

حق معنوی، حق مربوط به شخصیت، حق طبیعی، حق مطلق وحق نسبی، حق منجز وحق مطلق، اشتراک کامل داشته اما در 

 اينكه ارت است ازشود. حق تقدم در حقوق ايران عبترين مبحث اين رساله بوده، افتراقاتی ديده میمورد حق تقدم که اصلی

برخی حقوق نسبت به حقوق ديگر از امتیاز تقدم و رجحان برخوردارند . از آثار حق عینی، تقدم آن بر حق دينی است که 

از آنجا که حقوق ايران از فقه امامیه برگرفته شده است به  صاحب حق می تواند نزد هرکس آن را بیابد، استرداد آن را بخواهد .

 و مصاديق حق تقدم افتراقاتی وجود دارد.  شأمنهمین خاطر در 
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 ورشكسته، شخص موجود ـ حقوق ايران و انگلستان در مورد حق تقدم ديون، اشتراک داشته به طوری که اموال3

 ويژگی يا اهمیت جهت به که هستند طلبكاران از برخی وجود اين با .است همه طلبكاران برای تضمینی حجر حكم صدور هنگام

  .است مفلّس اموال از وصول طلب در تقدم حق آن ینتیجه که شوند می داده رجحان غرما ساير بر دارد، آنها لبط خاصی که

ـ در مورد حق تقدم در حقوق اختراعات، رسالت عمده نهاد حقوقی حق تقدم در اين است که از فكر اشخاص در 2

تان در بررسی اوصاف تازگی و گام ابتكاری در واقع نقش کشورهای مختلف حمايت کند. و حق تقدم در کشورهای ايران وانگلس

تسلیم اظهار نامه را در کشور اول ايفا می کند. از آنجا که کشور ايران عضو کنوانسیون پاريس است، آثار حق تقدم نیز در آن 

فن با دانش قبلی، در مجرا است و مقرراتی که در کنوانسیون پاريس بدان اشاره نشده است از قبیل نقش حق تقدم در بررسی 

ماه از تاريخ اولین ثبت يا تاريخ حق تقدم صورت می گیرد  18حقوق ايران پیش بینی شده است. لكن انتشار اختراع که معموال 

در حقوق ايران پیش بینی نشده است، در حالی که انتشار اختراع به موجب معاهده همكاری ثبت اختراع و کنوانسیون ثبت 

ماه از تاريخ حق تقدم صورت گیرد. از آن جا که پیشرفت علمی متضمن انتشار اطالعات است،  18ايد طی اختراع اروپايی ب

 پیش بینی چنین مقرره ای ضروری است. ولی در کشور انگلستان به طور کامل بیان شده است.
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