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 مقدمه

يکي از ابعاد زندگي اجتماعي، برقراری ارتباط میان اشخاص 

که دارای آثار قانوني  –در اين میان روابط حقوقي . است

بسیاری از آنها منوط به زنده . ای دارد اهمیت ويژه -باشد مي

باشد و تغییر در  بودن، مالئت يا ثبات وضعیت مالي او مي

مکن است وضعیت مدني  حتي تزلزل در وضعیت مالي او م

موجب شود که بسیاری از اين روابط، دستخوش تغییر گردد؛ از 

صفايي و ) .جمله ازدواج او منحل و اموال او به ورثه انتقال يابد

برخي از اين روابط حقوقي که بر ذمه  (15: 5888زاده،  قاسم

گردد به اعتبار انتساب آن به  کسي و به نفع ديگری ايجاد مي

« دين» تبار انتساب آن به بدهکار،و به اع« طلب»طلبکار، 

بخشي از اين . (851،،583جعفری لنگرودی، )شود  نامیده مي

به  روابط، تعهدات مالي است که فاقد سررسید بوده و بايد فورًا

چنین، دين يا طلبي، حال نام دارد اما موعد . اجراء در آيند

ها ممکن است با رضايت اطراف رابطه يا به  اجرای برخي از آن

حکم قانون، به مدتي بعد موکول گردد که به آن دين يا طلب 

، برخي ديون مؤجل، ممکن با اين حال. گردد ميمؤّجل، اطالق 

ل تغییر در وضعیت مدني يا تزلزل در وضعیت مالي است به دلی

 .گردد مياطالق « حلول»به اين وضعیت . حال شود

ن موعد به معنای فرارسید( به تشديد يا)« حل»حلول از واژه 

امری و در فقه و حقوق، رسیدن اجل دين و واجب شدن آن 

 /، :5835؛ دهخدا،  811 :5881، انصاری و طاهری) است

منظور از آن در اين مقاله، تبیین مواردی است که دين . (9581

دار، بدون دخالت اراده يکي از طرفین يا هر دو و علیرغم  مدت

فوت، . شود ميمخالفت آنها به حکم شرع يا قانون، حال 

ورشکستگي و تزلزل در وضعیت مالي بدهکار از مواردی است 

برای تبیین .  باشد که موجب حلول در اين مورد قابل بررسي مي

رسي واقع موضوع، مطالب مربوط به آن در سه قسمت، مورد بر

 : گردد مي

 فوت -5

در مورد تأثیر فوت بدهکار دين مؤجل بر  ،در فقه اسالمي

های مختلفي  وضعیت مدني او از جمله حال شدن آن، ديدگاه

ای از فقهای عامه مانند حسن  چه عدهاگر. ارائه شده است

بصری عقیده دارند که با فوت مديون، ديون مؤجل او تبديل به 

ز گروهي ديگر از آنها نقل شده است که به اما ا گردد ميحال ن

استناد روايتي اعالم نمودند که در صورت فوت مديون هرگاه 

ای بدهند، دين مورث آنها حال  ورثه او به بستانکاران وثیقه

طور کلي  بهنیز  برخي ديگر. (1/1،1 :تا قدامه، بي ابن)شود  مين

. دنباش ل ميئحلول دين در صورت فوت بدهکار، قابه عدم 

عبارت ديگر، اين دسته معتقدند که حتي در صورت فوت  به

 بدهکار، مطالبه دين مؤجل وی بايد در سررسید انجام گیرد

 .(1/1،1 :تا قدامه، بي ابن)

با اين حال، گروهي از علمای اهل سنت، معتقدند که با فوت 

به نظر آنها . گردد ميمديون، ديون مؤجل او تبديل به حال 

: وضعیت ديون میت پس از فوت او از چند فرض خارج نیست

از آنجايي که با . فرض نخست آنکه دين بر ذمه او باقي بماند

ای تصور نمود، دين  برای او ذمه توان نميفوت مديون، ديگر 

بنابراين مطالبه دين از وی غیر . د بر ذمه او قرار گیردتوان نمي

. وم آن که بر ذمه ورثه او قرار گیردفرض د. ممکن خوهد بود

اما آنچه در اين خصوص اهمیت دارد اين است که آنها به 

قرار گیرد و حتي  اپرداخت دين ملتزم نشدند تا دين بر ذمه آنه

طلبکار نیز به اين امر رضايت ندارد و فرض سوم آن که بر 

اين . اعیان اموال او قرار گیرد تا در سررسید دين پرداخت شود

درباره . باشد ميمر، موجب ورود ضرر به میت و طلبکاران او ا

 :استناد شده است که فرمود( ص)ضرر میت به روايتي از پیامبر 

يعني با  5.«میت در گرو دين خويش است تا پرداخت شود»

همچنان بر ذمه  ،اينکه دين بر اعیان اموال میت مستقر گرديد

نیز در صورت تلف  طلبکاران مديون. نمايد مياو نیز سنگیني 

قبل از  -بر آنها قرار گرفته است که دين فعاًل –شدن اعیان 

شوند زيرا  نه حق تصرف در آن قبل  سر رسید دين، متضرر مي

توانند  از اجل دين را داشتند و نه اينکه پس از تلف و در اجل مي

براين، چنین امری، مستلزم  عالوه. به ذمه کسي حقي پیدا کنند

چراکه آنها نیز قبل از پرداخت  باشد ميورثه نیز  ورود ضرر به

                                                           
 
 المیت مرتهن بدينه حتي يقضي عنه - 



 حلول دين مؤجل ناشي از سند تجاری 15/اسفندياری

 

 

حق  -رسید پرداخت شودکه قرار است در سر –ديون میت

 .(1/1،3: تا ابن قدامه، بي)تصرف در ترکه را ندارند 

به نظر علمای شیعه با فوت بدهکار، ديون مؤجل او به صورت 

در  (35،/8: 5151؛ طوسي، 811/ ،: تا حلي، بي)آيد  حال در مي

شوند  غیر اين صورت، ورثه و بستانکاران او هر دو متضرر مي

در میان فقهای شیعه در اين مورد، . (91،/ 1،: 5839نجفي، )

مستند اين گروه سه . (599: 5889مرواريد، )مخالفي وجود ندارد 

 :باشد ميروايت زير 

هرگاه مردی فوت نمايد طلب و »: روايت ابي بصیر نخست؛

دوم  5.(11/ 58: 51،3حر عاملي، ) «رددگ ميدين او حال 

و آن ( ع)روايتي است که سکوني  در اين مورد از امام صادق 

نقل نموده است که مورد استناد (  ع)حضرت نیز از امام باقر

هرگاه کسي که دين مؤجلي » :فقهای امامیه قرار گرفته است

حر عاملي، ) «گردد ميدين و طلب او حال ...دارد فوت کند، 

هرگاه » :روايت سوم نیز به اين شرح است ،.(11/ 58: 51،3

مديون فوت کند، آنچه متعلق به قرض دهنده است، حال 

  8.(11/ 58: حر عاملي، )شود  مي

توجیه حلول دين مؤجل میت از نظر اين دسته از فقها آن است 

دلیل از میان  ادامه استقرار دين بر ذمه او به که از يک طرف،

از طرف ديگر، انتقال آن بر ذمه ورثه . ي استمعن رفتن آن بي

: 51،3اردبیلي، ) باشد مييا ديگری نیز با اصل عدم، ناسازگار 

رسد که استدالل به فقدان يا تخريب ذمه  نظر مي به. (500/ 3

میت، توسط علمای شیعه و اهل سنت با برخي نصوص معتبر و 

درباره  از جمله روايت ابي سعید خدری ؛مورد عمل تعارض دارد

: فرمود( ص)نسبت به دين میت، پیامبر ( ع)ضامن شدن علي

گونه که تو ذمه برادرت را  ات را آزاد سازد همان ذمه.... خدا »

همچنین بر اساس  .(515/ 58: 51،3حرعاملي، ) «آزاد کردی

روايت امام احمد در مسند از جابر بن عبداله انصاری در همین 

فردای آن روز دين  ،ت شدخصوص که ابوقتاده ضامن دين می

                                                           
 
 .اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدين - 
 
 .اذا کان علي الرجل دين الي اجل حل ما له و ما علیه من الدين - 
 
 .اذا مات الرجل فقد حل مال القارض - 

اآلن آتش بر او سرد »: فرمود( ص)را پرداخت نمود که پیامبر 

لذا دين پس از ضمان تا پرداخت . (،3/ 1: تا قدامه، بي ابن) «شد

عنوان مديون اصلي مستقر و وی در اين فاصله،  بر ذمه میت به

 . مورد مؤاخذه الهي بود

با تأثیر فوت بر حلول موضع قوانین موضوعه ايران نیز در رابطه 

از يک طرف، مواد . دين به سادگي قابل فهم و درک نیست

مّیت و ضمان از او را صحیح  مهابراء ذ. قانون مدني 183و  95،

نیز از عبارت قانون امور حسبي  1،،دانسته است و ماده 

استفاده نموده « ...متوفي است  ۀحقوق و ديوني که بر عهد»

و  نمايد ميذمه برای وی ممکن ن است و اين همه بدون فرض

، اهلیت انسان قانون مدني 911از طرف ديگر، مطابق ماده 

برای ( تواند دارنده حق و تکلیف شود يعني شخصیت او که مي)

دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن او شروع و با مرگ او پايان 

 ای فرض نمود برای متوفي ذمه توان نميبنابراين . يابد مي

 برخي نويسندگان حقوقي. (19: 5888زاده،  و قاسم صفايي)

عقیده دارند که  اموال و حقوق مالي میت به ورثه او منتقل 

ماند تا  ای برای او باقي نمي و از آنجايي که ديگر، ذمه شود مي

م به ئکه قا -گیرد، ديون و تعهدات ماليدين در آن جای 

/ ،: ،583، امامي) گیرد به ترکه او تعلق مي -خص او نباشدش

مذکور، بیان گرديد، ناظر بر  183و  95،و آنچه در مواد  (08،

ذمه و شخصیت مذهبي میت يا ذمه و شخصیت او در زمان 

 .(881/ 5: ،583امامي، )باشد  ميحیات 

: قانون مدني فقط در مورد ديون متوّفي، مقرر نمود 818ماده 

ر پس مگ شود ميمالکیت ورثه نسبت به اعیان ترکه مستقر ن»

و « از اداء حقوق و ديوني که به ترکه میت تعلق گرفته است

هرگاه ورثه نسبت به »: اشعار داشت قانون مدني 835ماده 

اعیان ترکه، معامالتي نمايند مادام که ديون متوّفي تأديه نشده 

هم ه توانند آن را ب است معامالت مزبوره نافذ نبوده و ديان مي

: نیز آمده استانون امور حسبي ق 1،،همچنین در ماده . «بزنند

بايد از ترکه داده  ...متوّفي است ۀحقوق و ديوني که بر عهد»

رسد که مقررات مذکور بیشتر ناظر  نظر مي در نگاه اول به. «شود

بر تعلق حقوق طلبکار بر اعیان ترکه باشد تا حلول دين مؤجل 
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قانون امور حسبي به پیروی از نظر مشهور  85،اما ماده . متوفي

ديون مؤجل متوفي بعد از فوت او »: فقهای امامیه، مقرر نمود

علت اين وضع آن است که هرگاه ديون مؤجل . «شود ميحال 

 شود ميمتوّفي بدون حال شدن به ترکه او تعلق گیرد، موجب 

مؤجل در ترکه تصرف که ورثه او نتوانند تا موعد تأديه دين 

؛ 58،/ 8: ،583امامي، )نمايند و از اين جهت متضرر گردند 

 . (11،/ 1: 5889مدني، 

لذا اين . قانون تجارت نیز در اين مورد، مقررات مفصلي ندارد

دار  بنابراين تعهدات مدت. موضوع، تابع مقررات عام خواهد بود

تعهدين اشخاص وارد در سند براتي نیز تحت تأثیر فوت يکي م

و به دارنده سند، امکان  شود ميگیرد و حال  آن، قرار مي

با  .دهد تا قبل از موعد، وجه مندرج در آن را مطالبه نمايد مي

در حقوق اسناد تجاری در صورت فوت متعهد، دارنده،  ،اين حال

ملزم است تشريفات اعتراض عدم تأديه يا گواهي عدم پرداخت 

در اين مورد مقرر . ت.ق ،8، ماده. حسب مورد انجام دهدرا 

دارنده برات را از اعتراض عدم ... فوت محال علیه.....»: نمود

رجوع به . ت.ق 19،مطابق ماده . «نخواهد کرد تأديه مستغني

.( ..صادر کننده، قبول کننده، ظهرنويس و)ولین برات ساير مسؤ

در مورد حال . ت.ق 101و  101ماده  .باشد ميمستلزم انجام آن 

دين مؤجل ضامن در صورت فوت مديون اصلي، دو  شدن

فرض نخست آنکه دين و ضمان : فرض را مطرح نموده است

در اين حالت با فوت مديون اصلي، دين . هر دو، مؤّجل باشد

قبل از »: آمده است 101چنانکه در ماده . گردد ميضامن حال ن

رسیدن اجل دين اصلي، ضامن ملزم به تأديه نیست ولو اينکه 

. «فوت مديون اصلي، دين مؤجل او حال شده باشد... واسطه  هب

بنابراين دارنده بايد برای وصول طلب خود در سررسید به 

کن ولی فرض دوم آنکه دين، مؤجل بوده. ضامن، مراجعه نمايد

در اين حالت دين ضامن، حال است و با . ضمان، حال باشد

قانون  01،ماده . گردد ميفوت مديون اصلي، دين او نیز حال 

ضمان حال از قاعده فوق »: مقرر کرد تجارت نیز در اين مورد

 .«مستثني است

تأثیر فوت بدهکار در مقايسه با فوت طلبکار در حلول دين يا  

برخي از فقهای شیعه عقیده  .نمايد ميطلب مؤجل، متفاوت 

اين . گردد ميدارند که با فوت شخص طلبکار نیز طلب او حال 

ها از جمله راوندی، مؤلف فقه القرآن، نسبت برخي فقبه قول 

بدهکار به و از طريق قیاس وضعیت طلبکار با ا. داده شده است

آنها به . (1،: 5158مرواريد، ) 5چنین استنباطي رسیده است

نمايند که پیش از اين به  بصیر و سکوني استناد مي روايت ابي

دلیل شاذ  ت اما بسیاری از فقهای امامیه بهآن اشاره شده اس

جعبي ) ،اند بودن مستند و اصل عدم، حلول دين را رد نموده

قوانین مدني و تجاری در مورد تأثیر . (105/ 5: 5808عاملي، 

فوت داين بر حال شدن مطالبات او به سکوت برگزار نموده 

دلیل پیروی آن از نظر مشهور فقهای امامیه  اين امر به. است

دانند زيرا   ل طلب او نمياست که فوت طلبکار را موجب حلو

اصل بر عدم حلول بوده و دين مؤجل متوفي يکي از مواردی 

 .است که از آن استثنا شده است

 ورشکستگي  -،

در آثار فقها و همچنین قوانین موضوعه، تأثیر ناتواني شخص 

در انجام تعّهدات مالي خود بر حال شدن آنها مورد توّجه واقع 

و پس « افالس»در فقه اسالمي،  چنین وضعّیتي. گرديده است

و در « تفلیس»از صدور حکم حجر مديون از طرف حاکم، 

 . نام دارد« ورشکستگي»و « توّقف»قوانین موضوعه، 

 ،با اين حال ،در اسالم اگرچه پرداخت دين اهمیبت فراواني دارد

قادر به انجام تعّهدات خود   اگر بدهکار، معسر باشد، يعني موّقتًا

دادن مهلت به وی و حتي ابراء دين از طرف بستانکار نباشد، بر 

بر اساس مقررات فقهي، کسي که دارايي او  8 .توصیه شده است

کند اعم از اينکه تاجر يا غیر تکافوی پرداخت ديون او را نمي

                                                           
 
 .مؤجل حل اجل ما له و جاز للورثه به للحال و کذالک ان کان له دين - 
 
 .لالصل خرج منه موت المديون... التحل بموت المالک - 

8
و ان تصدقوا خیر لکم  ۀالي میسر ۀوان کان ذو عسره فنظر: 686سوره بقره آيه - 

 ان کنتم تعلمون
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و هر يک از بدهکاران وی 5شودنامیده مي تاجر باشد، مفلس

در اين صورت،  .تواند از حاکم، حجر او را درخواست نمايد مي

. شود مينامیده ( به تشديد الم) پس از اثبات افالس، وی مفّلس

گردد و مفلس از دخالت در اموال و حقوق مالي خود محروم مي

. شودديون حال شده از اموال و دارايي موجود او پرداخت مي

برخالف حقوق تجارت که ديون حال شده و حال نشده، 

 .گیردموضوع حکم قرار مي

ثار فقها تأثیر ناتواني شخص در انجام تعّهدات مؤجل خود در آ

ها نیز مورد توّجه واقع گرديده است و در اين بر حال شدن آن

 :خصوص میان فقها اختالف نظر وجود دارد

هرگاه مردی، »: بر اساس روايت زير که از پیامبر نقل شده است

جنسي را بفروشد و کسي که آن را خريداری نموده است، 

س شود و فروشنده از ثمن معامله، چیزی را در يافت نکرده مفل

باشد، پس جنس فروخته شده خود را بیابد نسبت به آن از هر 

به . (88/ 58: 51،3حرعاملي، ) ،«کس ديگری سزاوارتر است

نسبت به عین  جمله لوازم سزاوارتر بودن طلبکاراز  ،نظر مالک

ين مؤّجل را د بهجنس فروخته شده آن است که او حّق مطال

. لذا او بر حلول دين مؤّجل مفلس تأکید نموده است ؛دارا باشد

که طرفین شود و آن در موردی است البّته او استثنايي قايل مي

غرياني، ) شرط کرده باشند که دين حتي با افالس حال نگردد

نظر برخي فقهای عاّمه از جمله يکي از دو . (189/ 8: 5151

ي نیز بر حال شدن دين مفلس، داللت قول منسوب به شافع

 .(1،1/ 1: تاقدامه، بي ابن) دارد

به صراحت، ( اسکافي) جنید در میان فقهای امامیه، فقط ابن

افالس بدهکار را موجب حال شدن ديون مؤّجل او معّرفي 

او از طريق مقايسه وضعّیت مفلس با مّیت به چنین . نموده است

نتیجه طبیعي . (599: 5151 اشتهاردی،) ای رسیده استنتیجه

حال شدن ديون مؤجل مفلس آن است که اموال و دارايي های 

                                                           
5
 من رکبته الديون و ماله ال يفي بقضائها؛ المفلس من علیه ديون.....المفلس - 

 .والمال ال يفي بها
،
لم يقبض الذی باعه من ثمنه  فافلس الذی ابتاعه منه و انما رجل باع متاعًا - 

 .احق به شیئا فوجده بعینه فهو

موجود او میان تمام بستانکاران او اعم از اينکه طلب آنها حال 

 .شده يا نشده باشد، تقسیم گردد

ای از فقهای عاّمه، قايل به عدم حلول دين مؤّجل در عّده

ز دو قولي است که اين يکي ا. باشندصورت افالس مديون مي

و بر  (35،/8: 5151طوسي، ) به مالک، نسبت داده شده است

نخست آنکه اجل دين، حّقي است به : چند اصل مبتني است

نفع مفلس و چنانکه ساير حقوق او در صورت افالس، ساقط 

دوم آنکه . شود، دلیلي بر سقوط اجل دين نیز وجود نداردنمي

، ديون او دشواو حال نمي وقتي که مطالبات مديون با افالس

که دين اشخاص سوم آنکه از آنجايي. نیز نبايد حال گردد

آيد، دين به صورت حال در نمي ...محجور ديگر مانند مجنون و

ل به حلول ئچهارم آنکه کساني که قا. حال شودمفلس نیز نبايد 

ند اين ا هدين مفلس شدند، وضعّیت وی را با مّیت مقايسه نمود

دلیل آن است که  ست که حال شدن دين مّیت بهدر حالي ا

ای فرض نمود ولیکن در افالس،  توان ذّمهبرای وی نمي

دلیل زنده بودن  گیرد که بهوضعّیت شخصي مورد توّجه قرار مي

/ 1: تاقدامه، بي ابن) حساب آورد توان او را فاقد ذّمه بهنمي

ديون قول مشهور در میان فقهای شیعه نیز عدم حلول . (1،1

از يک طرف، دلیل اصلي آنها استناد به . باشدمؤّجل مفلس مي

: 5808؛ جعبي عاملي 811/ ،: 5108حلي، ) باشداصل عدم مي

و حلول دين مؤّجل مفلس از طريق قیاس آن به ديون  (105/،

از طرف ديگر، ديون مؤّجل . مؤّجل مّیت پذيرفته نشده است

شود که در صورت مّیت به اين جهت تبديل به دين حال مي

او از تصّرف در اعیان اموال او محروم  ثهعدم حلول آن، ور

باشد، ای برای او قابل تصّور نميکه ذّمهمانند و از آنجايي مي

 گردندها متضّرر ميبستانکاران او نیز در صورت تلف شدن آن

اصل بر عدم حال شدن دين مؤّجل . (91،/ 1،: 5839نجفي، )

آن، نیازمند وجود دلیل است اما چنین باشد و حال شدن مي

 .(35،/ 8: 5151طوسي، ) دلیلي وجود ندارد

در مقام بیان يکي از خیارات،  880 ۀماّدقانون مدني با اينکه در  

نیز در مقام بیان ارزش اقرار،  5،11 ۀماّدو در « تفلیس»واژه

را مورد استفاده قرار داده است اما در مورد تأثیر « افالس» واژه
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شايد دلیل  .حکمي ندارد در حال شدن دين مؤّجل، صراحتًا آن

ي در مورد افالس در باب ششم قانون آن، وجود مقّررات خاص

 هموّقتي اصول محاکمات حقوقي، مصوب کمسیون قوانین عدلی

ق در هنگام تصويب آن .ه58،9 ۀذيقعد 59رمضان و  1،موّرخ 

ديگر،  5858قانون اعسار، مصوب  89 ۀماّداما مطابق . بود

شود و هرگاه شخص، دعوايي تحت عنوان افالس پذيرفته نمي

غیر تاجر باشد، بايد دادخواست اعسار تقديم نمايد و بر اساس 

ن آيین دادرسي نوقا 303 ۀماّدقانون مذکور، ناظر به  88ۀماّد

( جزء بهبه استثناء کس) که مّدعي اعسار، تاجرمدني در صورتي

باشد، بايد طبق مقّررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگي 

های عمومي و  انون آيین دادرسي مدني دادگاهق 996 ۀماّد. بدهد

از تاجر، » :انقالب در امور مدني در راستای اين حکم، مقرر نمود

 ،عي اعسارتاجری که مّد. شوددادخواست اعسار پذيرفته نمي

رات قانون باشد بايد برابر مقّردادرسي مي نهنسبت به هزي

مشمول اين  ،جزء بهکس. تجارت دادخواست ورشکستگي دهد

 «.ه نخواهند بودماّد

 داننداگرچه برخي افالس و تفلیس را با ورشکستگي نزديک مي

اما مقّرراتي که در قانون  (،53: ،583جعفری لنگرودی، )

 تجارت در مورد ورشکسته، وضع گرديده است با نظر مشهور

از جمله  اينکه چنانکه در فقه، . هايي دارد فقهای امامیه، تفاوت

دارايي شخص بدهکار اعم از تاجر و غیر تاجر بايد از ديون حال 

شده او کمتر باشد تا وی مفلس گردد و شامل تمام تعّهدات 

مالي بدهکار بوده و رسیدگي به دعوای هر طلبکار نیز به 

واقع هرکس زودتر از دادگاه  گیرد و درصورت انفرادی انجام مي

کند تا حکم بگیرد، حق خود را از دارايي مديون وصول مي

جايي که ممکن است برای طلبکاری که از روی اخالق انساني 

 ۀماّدبه بدهکار مهلت داده است، چیزی باقي نماند اما طبق 

قانون تجارت، ورشکستگي، خاّص بدهکاران تاجر بوده و   ،15

، (و نه ساير تعّهدات مالي)به محض توّقف در پرداخت وجوه 

وی ممکن است ورشکسته اعالم شود و با توّجه به اصل 

ها حال شده يا اعم از اينکه طلب آن -تساوی حقوق طلبکاران

بدهکار به شود تا اموال ها تشکیل ميهیأتي از آن -مؤّجل باشد

: 5888ستوده تهراني، ) ها تقسیم شودنسبت مطالبات میان آن

: آمده استقانون تجارت  1،5 ۀماّدچنانکه در . (511/ 1

همین که حکم ورشکستگي صادر شد، قروض مؤّجل با »

رعايت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مّدت به قروض حال مبّدل 

باشد و البّته مي« ديون»، «قروض»البّته منظور از . «شودمي

 . شودقرض، يکي از مصاديق دين، محسوب مي

بیني شده است به همین وضعّیت در حقوق فرانسه نیز پیش

. گرددکه ديون مؤّجل ورشکسته به حال تبديل ميصورتي

توجیه حال شدن ديون مؤّجل ورشکسته در حقوق کشور مذکور 

ابتداء،  آن است که دلیل دادن مهلت از سوی طلبکار به تاجر در

اعتماد و اطمینان به توانايي مالي او برای پرداخت در سررسید 

دلیل وخامت وضعّیت مالي او و اثبات آن با  هبوده است اما ب

صدور حکم ورشکستگي، انتظار کشیدن طلبکار تا سررسید، 

 -و در اين حالت، ساير طلبکاران شود ميموجب ورود ضرر به او 

اموال باقي مانده  -را رسیده استکه سررسید طلب آنها زودتر ف

تاجر را بابت مطالبات خود گرفته و چیزی برای وی باقي 

رسد که در به نظر مي.  (510/ 8: 5838عرفاني، ) گذارند نمي

اصل »حقوق تجارت ايران نیز مبنای حلول دين، رعايت 

رو، به  ازاين. باشد« اران تاجر ورشکستهتساوی حقوق طلبک

 ۀوالن برات، دارندستگي يکي از مسؤحکم ورشکمحض صدور 

قانون تجارت، طلب خود را قبل  1،5 ۀماّدتواند بر اساس آن مي

از سررسید با رعايت تخفیفات مقتضي به نسبت مّدت، مطالبه 

 . کند

مقررات متحدالشکل ژنو در صورت  18 ۀماّدمطابق 

ه گیر، دارنده، اختیار مراجعه ب ورشکستگي و حتي توّقف برات

ولین برات را دارد اگرچه هنوز سررسید آن فرا نرسیده مسؤساير 

نخست : آيدقانون تجارت موارد ذيل بر مي ،،1 ۀماّدباشد اما از 

والن برات يا از صدور حکم ورشکستگي يکي از مسؤ آنکه پس

صورت يک برگ برنده در  فته، حال شدن تعّهدات او تنها بهس

خواه از آن استفاده نمايد سند قرار ندارد تا به دل ۀاختیار دارند

در غیر اين . بلکه او مجبور است به اين ساز و کار تسلیم شود

امور ورشکسته و دريافت سهم غرمايي  یهصورت از مزايای تصف
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دوم آنکه اثر ورشکستگي به حلول دين او . گرددخود محروم مي

 ولینشد بلکه حتي بر تعّهدات ساير مسؤ محدود نخواهد

شود نیز موّثر واقع مي( کننده، ظهرنويسلصادرکننده، قبو)

شوند برای پرداخت وجه در سر طوری که آنها نیز مجبور مي به

بدهند و در غیر اين صورت بايد با رعايت  مین مناسبتأ ،وعده

 تخفیفات مقتضي به نسبت مّدت، پیش از موعد، وجه آن را نقدًا

ارائه  حال شدن ديون ورشکسته ۀتوجیهي که دربار. بپردازند

که وضع مدني آنها  -ولین سندشود در مورد ساير مسؤمي

موضوعّیت ندارد؛ با  -ورشکستگي، تغییری نکرده است طهواس به

قانونگذار برای تقويت اعتبار و جايگاه سند  حال، ظاهرًا اين

کنندگان آن تسری ی، حال شدن دين را به ساير امضاءتجار

ترتیب، صدور حکم به اين . (11: 5838اسکیني ) داده است

در روابط سندی ناشي از  -تأسیسي دارد بهکه جن -ورشکستگي

قانون تجارت  ،،1 ۀماّد. مؤّثر واقع شده است... برات، سفته و

فقط از برات و سفته نام برده است بدون اينکه متعّرض چک 

ی بودن پرداخت وجه آن، مطابق با توّجه به فور. شده باشد

 ۀنون قبلي صدور چک و عدم اشاررات قانون تجارت و قامقر

قانون تجارت، نسبت به آن، نظر نويسندگان حقوقي  851 ۀماّد

 (11: 5883اسکیني ) نیز بر عدم شمول آن، نسبت به چک بود

قانون مذکور در  8 ۀماّدرسد با اصالح نظر مي ولیکن به

های وعده دار را به رسمّیت شناخته  که وجود چک – 5885سال

 .ر، نسبت به چک نیز قابل تسّری باشدحکم مذکو -است

نظر  ن سند، وضع ضامن، اندکي مبهم بهوالدر میان مسؤالبّته 

قبل از رسیدن » :قانون تجارت 101 ۀماّدآيد زيرا مطابق مي

واسطه  هاجل دين اصلي، ضامن، ملزم نیست ولو اينکه ب

 .«ورشکستگي يا فوت مديون اصلي، دين او حال شده باشد

نظر برخي نويسندگان حقوق تجارت، با توّجه به تخصیص  به

قانون تجارت  101 ۀماّدقانون تجارت از طريق  ،،1 ۀماّد عام 

حل  101 ۀبايد به نفع ماّد ،،1و  101تعارض موجود میان مواّد 

اما . (8/510: 5838عرفاني، ؛18 :5889قائم مقام فراهاني، ) شود

 ،،1 ۀماّده به عمومّیت برخي ديگر، عقیده دارند که با توّج

، اسکیني) قانون تجارت حکم آن شامل ضامن نیز خواهد بود

5838: ،،،) . 

 نکول يا توقف در پرداخت تعهدات براتي -8

 -باشد ميکه فاقد سررسید  -بخشي از تعهدات میان اشخاص

چنین تعهداتي، حال . به اجراء در آيند پس از ايجاد بايد فورًا

اما موعد اجرای برخي از آنها ممکن است با  شود مينامیده 

رضايت اطراف يا به حکم قانون به مدتي بعد موکول گردد که 

انون ق 815ماده  مطابق .گردد ميبه آن دين مؤجل، اطالق 

ممکن است برای تسلیم تمام يا قسمتي از مبیع يا ... » :مدني

 .«شود هداد اجلي قرار ،برای تأديه تمام يا قسمتي از ثمن

... برات ممکن است »: انون تجارتق 15،ماده  همچنین مطابق

يا به وعده يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از رؤيت برات يا به 

موکول  ه يک يا چند روز يا يک يا چند ماه از تاريخ براتوعد

معلوم  ،قرارداددر موعد انجام تعهد در مواردی که . «شده باشد

. ا انجام دهدتعهد خود ر مورد نظر، در موعدمتعهد بايد  ،شود مي

را مطالبه  وجه آن ،بايد در روز مقررنیز سند تجاری نیز دارنده 

نیز در راستای همگامي با حقوق انون تجارت ق 39،ماده  .کند

را برات وجه  وعده،در روز  بايد دارنده برات»: مدني مقرر نمود

دارنده در منظور از ماده فوق آن نیست که هرگاه . «کند مطالبه

حق او ساقط  ه باشد،روز مقرر وجه موضوع آن را مطالبه نکرد

نیز تواند تا ده روز از تاريخ سررسید  زيرا دارنده برات مي شود مي

 صرفًا بنابراين، ماده مذکور .ارائه دهد گیر را به برات آنوجه 

با اين حال   مطالبه وجه برات پیش از موعد را نفي کرده است

تواند  اين است که آيا طلبکار مي شود ميالي که مطرح ؤساما 

را مطالبه  وجه آن ،طلب( يا سررسید)پیش از رسیدن موعد 

البته بر . در اين مورد میان فقها اختالف نظر وجود دارد نمايد؟

اه دين، مؤجل باشد، در صورتي که اساس اصول حقوقي هرگ

د پرداخت توان ينمجل به نفع بدهکار يا طرفین باشد، بستانکار أ

 :5881صفايي و همکاران، ) آن را پیش از موعد درخواست کند

بیني شده است  در حقوق اسناد تجاری، مواردی پیشاما (. 588

ولین سند را به پرداخت آن پیش از تواند مسؤ که بستانکار مي

انون تجارت آمده ق 83،اده مچنانکه در  .موعد مجبور سازد
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ها و برات دهنده به  ل، ظهرنويسپس از اعتراض نکو»: است 

تقاضای دارنده برات بايد ضامني برای تأديه وجه آن در سر 

نامه و  مام مخارج اعتراضضوعده بدهند يا وجه برات را به ان

براساس . «فورًا تأديه نمايند( اگر باشد)مخارج برات رجوعي 

دارنده  ،گیر ماده فوق در صورت نکول برات، توسط برات

 ،قبل از سررسید از صادرکننده و ظهرنويسان ار وجه آنتواند  مي

ولیت در صورت قبول نشدن برات، هیچ مسؤ. مطالبه نمايد

رابر اگرچه ممکن است وی در ب شود ميگیر ن براتي، متوجه برات

ول باشد اما آثار عدم قبول آن صادرکننده به لحاظ مدني، مسؤ

اند  نمودهامضاء  که آن را شود ميگیر اشخاص ديگری  دامن

علت اين امر . مشروط بر اينکه اعتراض نکول انجام شده باشد

آن است که امضاءکنندگان آن ضمن صدور، ظهرنويسي و 

گیر را نیز تضمین  ضمانت، حسب مورد، قبولي آن توسط برات

مقررات متحدالشکل ژنو نیز نکول يا  18ماده  5بند . نمايند مي

معرفي  موضوع سند ال شدنعدم قبو جزئي برات را موجب ح

حال که براتگیر از قبولي برات، امتناع نمود، آنها  .نموده است

 .تعهدات خود بر آيند ۀبايد از عهد

رف انجام اعتراض نکول، برات البته بايد توجه نمود که به ِص

کند  مؤجل، حال نخواهد شد بلکه پس از آن دارنده، حق پیدا مي

کنندگان آن برای پرداخت وجه آن در سر وعده، که از امضاء

بديهي است که در صورت عدم . ضامن يا تضمین بخواهد

معرفي ضامن و حتي در صورت معرفي ضامن و عدم موافقت 

دارنده با انعقاد قرارداد ضمانت يا ارائه نکردن تضمین متناسب، 

هرگاه برات حال شود، . شود ميبرات مؤجل به برات حال تبديل 

اعتراض عدم پرداخت به ساير تواند بدون انجام  رنده ميدا

کننندگان، مراجعه نموده و از تمام حقوقي که قانون برای امضاء

 :5838اسکیني، ) برات اعتراض شده مقرر نمود برخوردار گردد

 . (585و 85

اگر برعلیه »: آمده استانون تجارت ق 88،همچنین ماده  

را نپرداخته اعتراض  وجه آنکسي که براتي را قبول کرده ولي 

دارنده براتي نیز که همان شخص قبول کرده  ،عدم تأديه شود

تواند از قبول  مي ،رداخت آن نرسیده استپولي هنوز موعد 

کننده تقاضا نمايد که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد يا 

ردی ادر موبنابراين . «نحو ديگری تضمین کند هرا ب پرداخت آن

براتي را قبول کرده ولي وجه آن را در سررسید گیر،  که برات

نامه عدم پرداخت منتهي  پرداخت نکرده و به صدور اعتراض

گیر، برات دومي را قبول کرده که  و همان برات باشدشده 

دارنده برات دوم حق دارد از  ،سررسید آن هنوز فرا نرسیده باشد

وجه ت گیر ضامن بخواهد يا از او درخواست کند که پرداخ برات

بديهي است که . نحو ديگری تضمین کند را بهمندرج در آن 

به دارنده  ،نحو ديگر م معرفي ضامن يا تضمین پرداخت بهعد

در غیر اين صورت اين  .دهد برات حق مطالبه فوری را مي

 دهد خود را از دست ميعملي قسمت از ماده فوق فايده 

 ،مطالبه وجه البته .(10: تا ؛ فخاری، بي511: 5838اسکیني، )

ای نیز عقیده دارند  عده .مستلزم اعتراض عدم تأديه خواهد بود

به معرفي  گیر را مکلف برات صرفًاتجارت  قانون 88،که ماده 

ضمانت بانکي نموده و  نحو ديگر مثاًل ضامن يا دادن تضمین به

؛ 35،/ 5: 5880صقری، )باشد  ميفاقد ضمانت اجرای  ديگری 

اين اصل استقالل هر سند در برابر  5.(511: 5835اخالقي، 

                                                           
5
اگر  .ت.ق 698طبق ماده »:  بانک ملي ايران 6/99/69 -66661/ 6استعالم - 

ت در شخصي مسؤول پرداخت وجه براتي باشد که بعضي از آنها در اثر عدم پردخ

سررسید منتهي به واخواست شود بايد برای بقیه بروات خود اطمینان همان طلبکار 

را جلب و تضمین کافي بدهد حال اگر تضمین داده نشود چه بايد کرد و ضمانت 

اجرای امتناع از دادن ضامن چیست؟ آيا در صورت عدم معرفي ضامن، طلبکار حق 

ده دارد و هنوز موعد تأديه آنها نرسیده دارد بقیه برواتي را که از همان امضاءکنن

ها تأمل نمايد که سر رسید هر يک از آنها نیز به  است واخواست نمايد يا بايد مدت

تدريج فرا رسد و برای هريک از آنها دعوی جداگانه طرح نمايد اگر فرضا قرار شود 

شود خود  برای الزام طرف به دادن ضامن و اجرای ماده مزبور از طريق دادگاه اقدام

ها به طول خواهد  اين دعوی تا طي تشريفات الزم و رسیدگي و صدور حکم مدت

که خود مستلزم  –انجامید که احیانًا قبل از تحصیل نتیجه و صدور حکم 

بدين ترتیب . موعد برات خواهد رسید -های اضافي و صرف وقت خواهد بود هزينه

شايد راه حل اين باشد که در صورت مطالبه ضامن طي اظهارنامه چنانچه طرف از 

دادن ضامن خودداری نمايد بروات موعد نرسیده همان شخص نیز واخواست گردد 

عمل آمده واخواست بروات موعد نرسیده  ان  بهولي با مذاکراتي که با بعضي دادرس

بدهکار را به اتکاء عدم معرفي ضامن به علت عدم صراحت ماده مزبور بي اشکال 

 «...دانند بدين ترتیب ماده مزبور فاقد ضمانت اجرا و غیر عملي خواهد ماند نمي

 (679/ 9: 9986صقری، )



 حلول دين مؤجل ناشي از سند تجاری 13/اسفندياری

 

 

ساير روابط اعم از براتي و غیر براتي سازگاری دارد ولي تفسیر 

   .دهد همخواني نشان ميحقوق تجارت  88،اول بیشتر با ماده 

قانون تجارت کسي که وجه برات را قبل از  11،مطابق ماده 

که نسبت به وجه آن حقي سررسید بپردازد در مقابل اشخاصي 

ماده مذکور، فرضي را بیان . رود ول به شمار ميارند، مسؤد

که وجه برات به غیر از دارنده واقعي آن پرداخت شده  نمايد مي

اسکیني، ) باشد مانند اينکه برات گم شده يا به سرقت رفته باشد

ول ل قانونگذار در مواردی، اشخاص مسؤبا اين حا (5،8: 5838

ماده  ،بند . سررسید نموده استبرات را ملزم به پرداخت قبل از 

مقررات متحدالشکل ژنو نیز به دارنده سند حق داده است  18

گیر، مبلغ  های برات تا در صورت حصول توقف در پرداخت

  .مندرج در سند را حتي قبل از سر رسید مطالبه نمايد

 گیری نتیجه

نظر اکثر فقهای اهل  آيد که به از مجموع آنچه گفته آمد، بر مي

و مشهور فقهای شیعه، با فوت و تفلیس مديون، ديون  سنت

اگرچه قانون مدني و . گردد ميمؤجل وی تبديل به دين حال 

قانون امور حسبي در اين خصوص با نظر مشهور فقها همخواني 

بیني شده است که بر  ولي در قانون تجارت مقرراتي پیش دارد

ین سند ولنگذار در مورد حلول ديون مؤجل مسؤاساس آن قانو

که  –( صادرکننده، قبول کننده، ظهرنويس و ضامن) تجاری

واسطه فوت متعهد اصلي، قايل به تبعیض  به -باشد ميتضامني 

صادر کننده يا )در حالي که دين ساير مسؤولین . شده است

، دين گردد ميتبديل به دين حال ( قبول کننده حسب مورد

. آيد در ميضامن فقط در صورت فوت خودش، به صورت حال 

برعکس در صورتي که بدهکار از پرداخت دين عاجز باشد، 

اگرچه میان فقها در مورد امکان حجر وی از سوی حاکم، اتفاق 

نظر وجود دارد و تعدادی نیز به حلول دين مؤجل او قايل شدند 

در نظام . ولي اکثر فقهای عامه و شیعه اين نظر را نپذيرفتند

وای افالس از کسي پذيرفته فعلي قانونگذاری ايران، دع

اما در مورد تجار، نهاد ورشکستگي وجود دارد که  شود مين

عالوه بر حجر تاجر در امور مالي، موجب حال شدن ديون وی 

در مواردی که وضعیت مالي، شخص ، اينبر عالوه. شود مي

در فقه و قانون ( بدون اينکه فوت يا مفلس شود) متزلزل شود

رد وجود ندارد اما مطابق مقررات حقوق مدني، حکمي در اين مو

 .گردد مياسناد تجاری، دين وی حال 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نیمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهیه اين مقاله ياری رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوری منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهیه پالن، جمع

 .صورت گرفته است هنويسند

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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As a general principle, the debtor cannot be forced to pay the debt before 

it expires, but in jurisprudence and positive laws, in some cases, due to a 

change in a person's civil status, his debt may be matured. While some 

jurists, based on the principle of non-existence, do not consider the death 

of a person as the cause of maturing of his debt, most of them insist on 

the effect of death of debtor maturing of his debt. The positive laws, 

especially the commercial laws, not only consider the debtor's death and 

bankruptcy to affect the maturing of his debts, but in some cases, the 

fluctuation of his financial situation alone can pave the way for maturing 

of debt contained in the negotiable instrument. 
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