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 بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخالل در نظام
 0 نکونام دیوح

 استادیار دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم، ایران. 1

 11/19/22تاریخ پذیرش:       92/4/22تاریخ دریافت:   

 دهیچک

یكي از قواعد اساسي و زیربنایي فقه، قاعده منع اختالل در نظام و به بیان دیگر وجوب 
دلیل اخالل خوریم كه فقها بهالي متون فقهي به مصادیق بسیاري برمياست. در البهحفظ نظام 

كند. منظور حفظ نظام امري را الزم تلقي ميكنند یا به عكس بهدر نظام وجود چیزي را نفي مي
از سوي دیگر، براساس مباني فقهي، یكي از طرق وصول حقوق مالي تقاص است. نهاد تقاص 

مورد توجه قرار نگرفت، این در حالي است كه رویه قضایي  گذارقانونز سوي پس از انقالب ا
عاملي موجهه تلقي كرده است. دلیل  عنوانبهبه پیروي از فقه در بسیاري از موارد تقاص را 

این  واسطهبه، نگراني برخي حقوقدانان ناشي از ایجاد هرج و مرج گذارقانوني توجهيب
ي بر شرایط تقاص خواهیم دید كه قلمرو این نهاد وسیع و است، لیكن با مرور سیتأس

كه با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومي  استنبوده و منوط به تحقق شرایطي  ضابطهيب
رو تقاص شود، به همین سبب منع ارتكاب جرم در تقاص شرط است و ازاینایجاد مي

بر اهمیت  دیتأكضمن  حلیلي،ت -توصیفي روش به پژوهش ایناضراري پذیرفته نیست. در 
شود كه با توجه به شروطي كه شارع در تقاص آورده حفظ نظام و منع اختالل در آن بیان مي

 وجود نخواهد آمد.است، تعارض چنداني بین این دو به
 

 اضرار تقاص، منع اختالل نظام، مالكیت، نظم عمومي. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
هه با تجاوز اقداماتي را براي صیانت از خود و پاسخ به انسان در طول تاریخ هنگام مواج

داده است و چنین واكنشي امري طبیعي و مطابق با سرشت و فطرت انسان متجاوز انجام مي
اي اي طوالني دارد و در حقوق جزاي اسالم توجه ویژه. به همین دلیل نهاد اعتدا سابقهاست

 به آن شده است. 

شیوه مراجعه به  نیترمطمئنایي اسالم است و در این عرصه احقاق حق هدف عالي نظام قض
ي دیگري نیز هاروش، لیكن در برخي شرایط استي از قدرت حاكمیت ریگبهرهقاضي و 

 تقاص یا مقاصه است. هاروشي شده كه یكي از این نیبشیپمنظور وصول حق به
در  آنكهست؛ توضیح موضوع تقاص از منظر حقوقي در ذیل عوامل موجهه جرم قابل بحث ا

، ارتكاب كنديمآن را دقیقاً مشخص  گذارقانونبرخي اوضاع و احوال و شرایط خاص كه 
، در این شرایط جرم نبوده و طبعاً داراي ضمانت اجراي شوديمافعالي كه اصوالً جرم تلقي 

اقل از یا شارع مطلوب است یا حد گذارقانونانجام آن براي  كهيطوربهكیفري نخواهد بود؛ 
. مواردي چون حكم قانون، امر آمر قانوني، دفاع مشروع، شوديمنظر او جایز محسوب 

منشأ  عنوانبهحالت ضرورت و رضایت در این حوزه قابل بحث است. حكم شارع نیز 
نهادي كه با تحقق  عنوانبهرو تقاص نیز ي در نظام اسالمي چنین اثري دارد، ازاینگذارقانون

 . دشويممصداقي از اسباب اباحه یا موجهه تلقي  عنوانبهفتار را در پي دارد، شرایطي اباحه ر

، لیكن در حقوق ایران به شوديماز منظر مشهور فقها امري مشروع تلقي  سیتأسكه این آن با
بحث تقاص توجه چنداني نشده است و جز در برخي قوانین متفرقه مثل قانون اصول 

از این موضوع اثري  1924انون محاكم تجاري مصوب و ق 1921محاكمات حقوقي مصوب 
قوانین به سمت اسالمي شدن حركت  آنكهپس از انقالب نیز با  آنكه ترمهمو  شودينمیافت 

مورد غفلت  گذارقانونتأكیدات بسیار فقها بر موضوع تقاص، این امر از سوي  رغمبهكرد و 
دلیل قانون اساسي و به 161ناد به اصلقرار گرفت، با وجود این رویه قضایي ایران با است

قاعده مسلم توجه كرده  عنوانبهفراوان آن در منابع فقهي به این نهاد  دیتأكاهمیت تقاص و 
نحوي كه آراي ي نقص قانوني بحث تقاص را جبران كرده، بهادهیعدو حتي از جهات 

این خصوص صادر  مختلف و متعددي از اداره حقوقي قوه قضائیه و دیوان عالي كشور در
 1شده است.

شود، از قاعده منع اختالل نظام نیز كه در مفهوم ایجابي آن وجوب حفظ نظام نامیده مي 
اند و در حقوق تحت قواعد اصطیادي است كه فقها در ابواب مختلف فقه از آن بهره جسته

 شود.عنوان نظم عمومي از آن یاد مي
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ل است كه تقاص در برخي صور، اعمال دادگستري اهمیت پرداختن به این موضوع به این دلی
شود و نظم اجتماعي را مختل سازد كه سبب هرج و مرج ميخصوصي را به ذهن متبادر مي

 شود.سازد. در این مقاله با بررسي برخي شروط تقاص این امر مطالعه ميمي
پژوهش در این سازد، عدم سابقه مي دوچنداناي كه اهمیت پرداختن به این موضوع را نكته

در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام مطالبي به رشته تحریر  هرچندعرصه است، زیرا 
 ، لیكن تاكنون از این منظر به این قاعده نگریسته نشده است.درآمده

هدف از نگارش مقاله بررسي اجمالي قاعده منع اختالل نظام و رفع تعارضات ظاهري آن با 
 .استتقاص 

  . مفهوم و ادله تقاص1
كلمه تقاص از ماده )ق، ص، ص( به معناي مقابله به مثل كردن، به حساب یكدیگر رسیدن 

(. در قرآن نیز در چنین معنایي 16: 1ق، ج1414منظور، ي كردن آمده است )ابنریگیپو 
ختهِ قُصَیه( یعني مادر موسي به خواهرش گفت دنبال موسي كار رفته است، مثالً )قالت الَبه

یعني از او گرفت « اقتص منه». اقتصاص نیز از همین ماده است و (11برو )قصص: 
 (.11: 5ق، ج1411)فراهیدي، 

پس كلمه تقاص در معاني پیگیري كردن، گرفتن و رعایت مساوات آمده است )جوهري، 
(. در 412ق: 1419؛ راغب اصفهاني، 333: 2ق، ج1414؛ زبیدي، 1153: 3ق، ج1411

معناي قصاص گرفتن از هم، تاوان گرفتن و معامله به مثل هاي فارسي نیز تقاص در فرهنگ
 (.511: 1،ج1321؛ عمید، 1111: 1، ج1339آمده است )معین، 

اي از وسایل طلب خود را از به وسیله»مرحوم دهخدا نیز در تعریف تقاص بیان داشته است: 
ند، حق دارد كمدیون منكر وصول كردن؛ دائني كه مدیون وي از پرداخت دین خود امتناع مي

، 1313)دهخدا، « اي كه در دسترس او موجود است، طلب خویش را وصول كندبه هر وسیله
 (.6115: 4ج

تقاص در ": اندداشتهاما در خصوص تقاص تعاریف مختلفي بیان شده است. برخي بیان 
اصطالح به این معناست كه شخصي حقش را از دیگري بدون اطالع یا رضاي او بگیرد. اخذ 

بدون رضا به گرفتن همراه با جهل مدیون ملحق است و به هر صورت ظاهر آن است كه حق 
 (.155: 9، ج1312)مشكیني، "تقاص مشروط به آن است كه شخص از اداي حق ممتنع باشد

همچنین گفته شده تصاحب مال مدیون منكر دین یا ممتنع از پرداخت از طرف بستانكار 
 (.1312: 9، ج1333فتنه نباشد )جعفري لنگرودي، بدون مراجعه به دادگاه، اگر خوف 

اشكاالتي به این تعاریف وارد است؛ اوالً یكي از شروط تقاص انكار حق توسط مدیون 
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گفته شده است  نكهیارو صرف عدم پرداخت مجوز تقاص نخواهد بود؛ ثانیاً است، ازاین
عنه ش را از مقاصمقاص طلب خوی بساچهتصاحب مال دیگري، لزوماً صحیح نیست، زیرا 

بگیرد. در نتیجه باید گفت تقاص راهكاري است براي وصول به حقي كه توسط بدهكار یا 
 و مستندات قانوني نیز براي طرح دعوا وجود ندارد. شوديمغاصب انكار 

تقاص از نهادهایي است كه ادله فراواني از قرآن و روایات بر مشروعیت آن داللت دارد. 
دارد كه هر كس بر شما ستمي روا داشت، پس شما سوره بقره بیان مي 124براي مثال آیه 

نیز همانند آن بر او ستم روا دارید. بسیاري از مفسران معتقدند این آیه حكم كلي را بیان 
؛ 356: 1، ج1311؛ قرشي، 411: 1، ج1336شود )كاشاني، كند كه شامل تقاص نیز ميمي

(. روایات 33: 9، ج1314، مكارم شیرازي، 33: 9، ج1313؛ طیب، 355: 9، ج1364قرطبي، 
ق، 1412؛ حر عاملي، 146: 111ق، ج1414متعددي نیز داللت بر جواز تقاص دارد )مجلسي، 

، 1336؛ بروجردي، 59: 3ق، ج1321؛ طوسي،359: 13ق، ج1416؛ فیض كاشاني، 915: 11ج
مصادیق، اصل  (. همچنین با وجود مدركي بودن اجماع برخي فقها بدون ذكر121: 99ج

: 3ق، ج1413؛ بحرالعلوم، 196: 91ق، ج1413)سبزواري،  انددانستهتقاص را امري اجماعي 
دانند. براي مثال در موردي كه (. برخي نیز در بعضي مصادیق تقاص را اجماعي مي911

علیه نیز اقرار دارد یا اگر اقرار ندارد اوضاع اصل حق در خصوص عین معین است و مدعي
كند، تقاص جایز است یا در جایي كه اصل حق ي است كه حكایت از ثبوت حق مياهگونبه

علیه اقرار به آن ندارد و عالمانه آن را منكر دیني است كه مدعي به آن علم دارد، لیكن مدعي
اي نیز وجود ندارد یا بینه هست لیكن به قاضي دسترسي نیست تقاص جایز است و بینه

 (.446: 11ق، ج1415؛ نراقي، 321: 41ق، ج1414است )نجفي، 
و در واقع  ستیننیز تعدي به اموال دیگران جایز نیست، لیكن این قاعده مطلق  منظر عقلاز 

كند. به بیان ي و مقابله به مثل تأكید ميدهپاسخعقل ضمن تقبیح تجاوز به دیگران به حق 
ورزد، در واقع ستم كرده و عمد و عالمانه از پرداخت حق امتناع ميدیگر، وقتي بدهكار به

بر آن، دو قاعده الضرر و تسلیط كه از . عالوهاستپاسخ به این ستم امري مطابق عقل سلیم 
پذیرش این امر كه حتي اگر  آنكهقواعد عقلي است، داللت بر جواز تقاص دارد. توضیح 

اقع طلبكار راهي جز تقاص براي رسیدن به حقش ندارد باز هم تقاص جایز نیست، در و
تواند مانع اقدام ي و قاعده تسلیط نیز نميرمنطقیغكه امري است  استتحمیل ضرر بر وي 

طلبكار شود، زیرا سلطه مدیون بر مال شرعي نیست. بسیاري از فقها به عقلي بودن موضوع 
: 9ق، ج1411اند )رشتي، تقاص و نیز قاعده الضرر و تسلیط در این خصوص اشاره داشته

 (.142: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 331: 41ق، ج1414؛ نجفي، 116
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 ی آن هاداللت. قاعده حفظ نظام و 2
به معناي نظم دادن، آراستن، به رشته كشیدن مروارید، رویه و « نظم»واژه نظام نیز از ریشه 

(. همچنین 1315: 9، ج1313؛ دهخدا، 4143: 4، ج1339روش و عادت آمده است )معین، 
عناي دستگاه سیاسي، حكومت، اصول و قواعدي كه چیزي براساس گفته شده نظام، اسم به م

(. در زبان عربي نیز در معناي تألیف، 1315: 9، ج1321آن نهاده شده است مي باشد)عمید، 
تجمیع و قرین كردن چیزي به چیز دیگر و نخي كه با آن لؤلؤ یا هر چیز دیگري به نظم 

 (.513: 19ق، ج1411كار رفته است )ابن منظور، شود، بهكشیده مي
و مكانُ »امام علي)ع( در مقام مشورت دادن به عمر، در خصوص عزیمت به جنگ فرمودند: 

، یعني جایگاه زمامدار حكومت به مانند «القیمِ باألمرِ النِّظامِ مَن الحرَزِ یجمعُهُ و یضمُنُّهُ
، البالغهنهجكند )هاي آن را جمع كرده و به هم ضمیمه ميجایگاه ریسمان حرز است كه دانه

(. در اصطالح نظام به معناي عناصر داراي كنش و واكنشي و مجموعه 165: 146خطبه 
 (. 142: 1333هاست )عالم، ها و میان خواص آنها با روابط میان هدفهدف

پردازیم، لیكن با توجه به نظام از منظر فقها معاني مختلفي دارد كه در بحث بعدي به آن مي
 باشد.صیانت از آنچه قوام جامعه به آن است، مي« حفظ نظام»مفهوم  تعریف نظام،

 این قاعده در سه محور قابل بحث است:

 حفظ نظام سياسی و حاكميت .2-1
وجود حاكمیت و نظام سیاسي امري بدیهي است و حفظ جامعه متوقف بر تشكیل حكومت  

باید، نیكوكار یا بدكار تا  فرمایند: مردم را حاكمياست، به همین دلیل حضرت علي)ع( مي
در حكومت او فرد با ایمان كار خویش كند و كافر بهره خود برد، تا آنگاه كه وعده حق سر 

 (. 43: 41، خطبه البالغهنهجرسد و مدت هر دو در رسد )
از مصادیق بارز حفظ نظام، حكم به مقابله و جهاد و دفاع از سرزمین اسالمي است و حتي 

شما بر آنان برترید  كهيدرحالفرماید كه دعوت به صلح نكنید، مي دیتأكي خداوند در مواقع
 (. 121كند )بقره: و خداوند شما را یاري مي

فقهاي همه مذاهب اسالمي به اتفاق آرا دفاع از سرزمین اسالمي را وظیفه هر مسلماني 
ه اسالم، حوزه اسالم و دانند و با عناوین مختلفي چون دفاع از بالد اسالم، داراالیمان، بیضمي

؛ 311: 1ق، ج1419؛ میرزاي قمي، 3: 9ق، ج1331اند )طوسي، كلمه اسالم از آن یاد كرده
 (.54: 14ق، ج 1419عالمه حلي، 

اند. به نظر ایشان اگر این ترس پیش حتي امام خمیني)ره( مفهوم موسعي از دفاع ارائه داده
ین مسلمانان استیال یابند و این استیال منجر آید كه كفار از نظر سیاسي و اقتصادي بر سرزم
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به آن شود كه مسلمانان به اسارت سیاسي و اقتصادي كفار درآیند، دفاع واجب است 
 (. 435: 1، جتايب)خمیني، 

شایان ذكر است كه حفظ نظام سیاسي و حكومت تا جایي الزم و ضروري است كه بتوان 
حفظ حكومت به زیر پا گذاردن  كهيصورتدرآن به احكام اسالم عمل كرد و  لهیوسبه

 ها و احكام اسالم منجر شود، باید از حكومت دست برداشت.ارزش

 حفظ و صيانت از اسالم و مبانی آن. 2-2
نیز یاد شده است. « نظام الملّه»معناي دیگر حفظ اسالم، حفاظت از دین است كه از آن به  

انا خداوند اطاعت از ما را براي حفظ نظام اند: همحضرت زهرا )س( در خطبه فدكیه فرموده
 (.22: 1ق، ج 1413؛ طبرسي، 39: تايبملت، واجب گردانیده است )طبري، 

وجوب حفظ اسالم از خطر تعرضات، از موضوعات اجماعي بین فقهاي شیعه بلكه جمیع 
؛ 946ق: 1413مسلمانان است و دفاع از اسالم بدون هیچ قید و شرطي واجب است )حلبي، 

 (.43: 91ق، ج1414؛ نجفي، 921ق: 1411وسي، ط
ها عموم و خصوص كه اشاره شد حفظ اسالم با حفظ حكومت مالزمه ندارد و رابطه آنطورهمان

 من وجه است، چنانكه امام حسن مجتبي)ع( براي حفظ اصل اسالم حكومت را رها كردند.

 . حفظ نظم اجتماعی 2-3
م به معناي تحریم و نهي هر فعل یا ترك فعلي است در این بیان، قاعده منع اختالل در نظا

 شود.كه سبب هرج و مرج و برهم خوردن نظم و نظام اجتماع مي
مشروعیتي براي افعال و اموري كه موجب اخالل و نابساماني در زندگي  گونهچیهشریعت اسالم 
 اند.استناد كرده شود، قائل نیست و فقها در مصادیق فراواني از فقه به این امرعامه مردم مي

براي مثال گفته شده حفظ نظام و مصون ماندن اجتماع از هرج و مرج، متوقف بر تشریع 
مبادله اموال بین مردم است، در غیر این صورت مردم براي رفع نیازهاي خود به مانند سایر 

ز اي جآورند. بنابراین براي حفظ نظام چارهحیوانات به قهر و غلبه با یكدیگر روي مي
 (.3: 9، جتايبتشریع معامالت نیست )خویي، 

در خصوص علت تشریع حكم قضا در اسالم نیز به این اصل استناد شده است )گلپایگاني، 
(. همچنین فقها در بحث اتقان احكام بیان 44: 1ق، ج1495؛ آشتیاني، 15: 1ق، ج1413
 آنكهنقض گردد، مگر  الشرایط حتي از سوي مجتهد دیگر نبایداند: حكم حاكم جامعداشته

خطا یا خالف شرع بودن آن آشكار شود و اگر خطاي او به اثبات نرسد و یا در مورد 
مخالفت یا مطابقت آن با شرع تردید وجود داشته باشد نباید نقض شود، زیرا موجب اختالل 

 (.119: 1ق، ج1413شود )سبزواري، نظام مي
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ي رایج فقهي آن، حكم مستقل عقلي است وجوب حفظ نظام یا حرمت اختالل نظام به معنا
ي بر حكم عقل است. در مقایسه میان وجوب حفظ نظام، دیتأكو حكم شرع در این زمینه، 

به معناي اساس اسالم با وجوب حفظ نظام به معناي نظم اجتماعي با وجوب حفظ نظام به 
: 1321پور، لفتمعناي نظام سیاسي، اولي بر دومي و دومي بر سومي مقدم است )رحماني و ا

اراده الهي در  برخالفحكومتي را كه در آن قانون الهي حاكم نباشد یا قوانیني  چراكه(، 41
اسالمي تلقي كرد و لذا الزمه ابتناي حكومت بر شریعت اسالم  توانينمآن اجرا شود، 

  (.31: 1323اجراي قوانین شریعت در سطح جامعه است )ارسطا و بهادري جهرمي، 
 فیدر تعركار رفته است. به وفوربهي نیز از اصطالحاتي است كه در علم حقوق نظم عموم

آن گفته شده است: مجموعه تأسیسات حقوقي و قوانین وابسته به حسن جریان الزم امور 
مربوط به اداره كشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخالق در روابط آحاد ناس كه اراده 

(؛ همچنین 3653: 5، ج1333بالاثر باشد )جعفري لنگرودي، افراد جامعه در خالف جهت آن 
توانند برخالف دانند كه افراد نمياي از قواعد آمره یا ناهیه ميبرخي نظم عمومي را مجموعه

 (.341ق: 1416آن عمل كنند )عروجاني، 
 1311اصطالح نظم عمومي خاستگاه غربي دارد و اولین بار در كد معروف ناپلئون در سال 

 215كار برده شده و قانون مدني ایران نیز با الهام از این قانون و در ماده به 6ر ماده و د
تواند قوانین خارجي و یا قراردادهاي خصوصي را كه برخالف محكمه نمي»آورده است: 

علت دیگر مخالف كردن احساسات جامعه یا به دارهیحجر واسطهبهاخالق حسنه بوده و یا 
 «.شود به موقع اجرا گذاردمينظم عمومي محسوب 

ي حقوق مدني و المللنیبم( و میثاق 1243ي نیز مثل اعالمیه جهاني حقوق بشر )المللنیبدر اسناد 
هاي افراد بر حقوق و آزادي دیتأكم( بحث نظم عمومي مورد توجه بوده و ضمن 1266سیاسي )

 شده است. یكي از موارد محدودیت در این عرصه اخالل در نظم عمومي معرفي
تواند اعمال حق نمي كسچیهكند كه مي دیتأكقانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  41اصل 

 خویش را وسیله اضرار به غیر، یا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
این دو از نظر  هرچندتوان گفت در مقام مقایسه دو مفهوم نظم عمومي و اختالل نظام مي

هایي از یكدیگر دارند و اولي در غرب و بستر ع آن، واگرایيخاستگاه و مباني نظري وض
ها الیسیته شكل گرفته است و دومي مبنایي فقهي و اسالمي دارد، لیكن در عمل بین آن

داللت سوم مفهوم اختالل نظام یعني حفظ نظم اجتماعي  آنكهاشتراكاتي وجود دارد. توضیح 
ین معنا در بحث تعارض تقاص و منع اختالل همان معناي نظم عمومي را دارد و اتفاقاً هم

 كند.در نظام مختار است و سایر معاني ارتباطي با این بحث پیدا نمي
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 . تبيين محل نزاع3
هایي دارد، به این معنا كه گاهي مخاطب قاعده دولت و قاعده اعتدا از نظر مخاطب تفاوت

گزیني و ي، مجازاتانگارحاكمیت است كه در مراحل مختلف عدالت كیفري چون جرم
گیرند، اما گاهي مخاطب كار ميي مثل جنگ و صلح این قاعده را بهالمللنیبحتي در عرصه 

 شود.افرادند كه از این خطاب اصوالً اجراي عدالت خصوصي به ذهن متبادر مي
كند، به كه حكم به تقبیح تجاوز به دیگران و ظلم و ستم به آنان ميگونههمانعقل انسان 

دهي به تجاوز نیز حكم كرده و آن را سبب كاهش خوي مقابله به مثل و پاسخحق 
داند توان گفت عقل بشري این امر را حق نوع انسان ميداند و حتي ميتجاوزگري بشر مي

كه در مقابل تجاوز سكوت نكند. از سوي دیگر توسعه روابط اجتماعي مقتضي ایجاد نظمي 
هاي افراد نیز از تعرض مصون شود و حقوق و آزادي است كه در پرتو آن امنیت برقرار

دارد كه اقتضاي زندگي اجتماعي  دیتأكانسان مدني بالطبع است،  آنكهدلیل بماند. عقل نیز به
وجود اختالفاتي در احساسات و  رغمبهها ي است و انسانمندنظامي و افتگیسازمانانسجام، 

 به این نظم اجتماعي خلل وارد سازند.ها به حكم عقل نباید ادراكات و توانمندي
توان بین این دو جمع كرد، زیرا اعمال برخي قواعد و مقررات از سوي افراد و اما چگونه مي

اجازه اعمال دادگستري خصوصي سبب خدشه بر صالحیت انحصاري حاكمیت و دولت در 
 شود.معناي عام و در نتیجه هرج و مرج در جامعه مي

توان نمي آنكهشود: اول اص و منع اختالل نظام دو نكته مهم تلقي ميدر جمع بین نهاد تق
دایره اختالل نظام را آنقدر گسترش داد كه انجام هر عمل مشروعي را محدود سازد. در واقع 

كند كه اوالً احراز شود واقعاً اختاللي در امر این قاعده تا زماني بر سایر ادله حكومت مي
الم یا زندگي عامه مردم ایجاد شده است؛ ثانیاً با مصالح عالیه حكومت یا اجراي احكام اس

ي شائبه نوعبهشریعت همچون عدالت در تعارض نباشد. دوم با بررسي نهاد تقاص كه 
ي شروطي این نیبشیپكند، خواهیم دید كه شارع با تعارض با نظام به معناي اعم را ایجاد مي

 امر را مورد توجه قرار داده است.

 وط تقاص. شر4

یك عمل حقوقي صحیح باشد، شرایطي الزم است كه اجتماع  عنوانبهتقاص  آنكهبراي 
 .است ریناپذاجتنابها ضروري و تمامي آن

عنه، شونده یا مقاصشرایط تقاص كننده یا مقاص،این شرایط در سه سرفصل شرایط تقاص
 .استقابل بحث علیه شرایط مال موضوع تقاص یا مقاص
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كننده نیز قصد تقاص، داشتن سمت عنه باید داراي اهلیت باشند و در تقاصاصمقاص و مق
عالمانه و نیز توانایي در  ریتأخشونده نیز انكار یا و علم به وجود حق شرط است. در تقاص

عنه باشد. در . موضوع تقاص هم باید مالیت داشته و متعلق به مقاصاستاداي دین شرط 
مي شروط تقاص نیستیم، بلكه تنها مواردي مورد مداقه قرار این مجال درصدد بررسي تما

 ي با بحث منع اخالل در نظام مرتبط است.نوعبهكه  ردیگيم

 . توانايی نداشتن در طرح دعوا4-1
در تقاص است، البته قبل از ورود به آن الزم است دو  زیانگبحثاین شرط از شروط 

 موضوع مورد توجه قرار گیرد.
لزوماً با موضوع دخالت اذن حاكم یا فقیه در اجراي تقاص مالزمه ندارد، اول: این بحث 

توان معتقد بود تقاص با وجود توانایي داشتن در طرح دعوا جایز است، لیكن یعني حتي مي
، استخواهد. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا طرح دعوا، ورود در ماهیت اذن مي

 هوي حاكم در موضوع نیست.در اذن لزومي به ورود ما كهيدرحال
دوم: برخي حقوقدانان معتقدند تقاص با وجود حاكمیت حكومت اسالمي و امكان اقامه 

(. البته این بحث فرع بر یك 166: 1332زاده، ها چندان وجاهتي ندارد )حبیبدعوا در دادگاه
بیني تقاص حكومت حاكمان جور در زمان بحث فقهي است كه آیا اساساً فلسفه پیش

 معصومان)ع( بوده است؟
در خصوص جواز یا عدم جواز مراجعه به حكام جور چند دیدگاه وجود دارد: برخي فقها 

توان به چنین رو نميمعتقدند مراجعه به قاضي جور مشاركت در اثم و عدوان هستند و ازاین
(. استدالل 14: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 414: 91ق، ج1414قضاتي مراجعه كرد )نجفي، 

سوره نساء و برخي روایات است. از جمله روایتي است با این  61ین دسته از فقها آیه ا
در میانشان نزاعي در  ارانماندو نفر از ی مضمون كه عمر بن حنظله از امام صادق)ع( پرسید:

روند، آیا این كار جایز دین یا ارث است و آن دو نفر نزد حاكم یا قاضي براي دادرسي مي
ي طاغوت رود تا او برایش حكم دهد، حق باشد یا سوبهرمودند: هر كس است؟ حضرت ف

ي طاغوت برده و آنچه طاغوت براي او حكم كند سوبهباطل جز این نیست كه مرافعه را 
: 91ق، ج1412حرام است زیرا خداوند دستور داده كه به طاغوت كفر ورزید )حر عاملي، 

 (. 36: 31، ج1336رد شده است )بروجردي،(. روایات دیگري نیز با چنین مضموني وا13
مطلق پذیرفته نیست و بسیاري از فقها با شروطي مراجعه به قاضي جور را  طوربهاین دیدگاه 

اند. از جمله گفته شده این تحریم تنها در جایي است كه حاكم شرع وجود ندارد پذیرفته
حق متوقف بر مراجعه باشد با ( یا براساس قول دیگر اگر تحصیل 133: 12ق، ج1415)بحراني، 
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 (.415: 9، جتايب؛ خمیني، 11: 9ق، ج1414توجه به قاعده الضرر منعي ندارد )یزدي، 
از سوي دیگر حتي اگر دیدگاه اول را بپذیریم، این امر با این موضوع مالزمه ندارد كه 

م قاعده فلسفه ایجاد تقاص نبود حكومت عدل بوده است، زیرا ادله تقاص كه شامل ادله عا
مقابله به مثل و ادله خاص است، اقتضاي چنین دیدگاهي را ندارد و حتي با بررسي روایات 

الید نبودند، لیكن دو خواهیم دید با اینكه برخي روایات از معصومیني نقل شده كه مبسوط
(. همچنین 915: 11ق، ج1412)ص( وارد شده است )حر عاملي، اكرم امبریپروایت نیز از 

اصل آن را زیر  گاهچیهوجود اختالفاتي كه بعضاً در خصوص شروط تقاص دارند، فقها با 
 اند.نبرده سؤال

اما در خصوص شرط مورد بحث آنچه مسلم است اینكه اگر مدیون امكان طرح دعوا در 
محاكم را نداشته باشد، تقاص جایز است و در این خصوص ادعاي اجماع نیز شده است 

 (. 321: 41ق، ج1414)نجفي، 
این است كه اگر امكان ترافع نزد حاكم و استیفاي حق وجود داشته باشد، آیا  سؤالاما 

 تقاص جایز است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش چند دیدگاه مطرح شده است: برخي فقها معتقدند تسلط بر مال غیر 

دارد  رو در صورت عدم وجود بینه و تعذر دسترسي به حاكم امكانخالف اصل است، ازاین
(. 14: 14ق، ج1413؛ عاملي، 62: 6ق، ج1415؛ خوانساري، 954: 4ق، ج1491)صیمري، 

همچنین گفته شده است تقاص امري استثنایي و خالف قاعده است، باید به قدر متیقن )عدم 
تواند با اقامه دعوا حق خویش امكان ترافع( اكتفا شود و با تجویز تقاص براي دائني كه مي

نماییم كه این امر خالف نظم عمومي و تقاص را توسعه و قضا را محدود مي، بازستاندرا 
صورتي منحصر است مغایر مصالح اجتماعي و چراغ سبز به هرج و مرج است، لذا تقاص به

 (. 13: 1331زاده، كننده نه بینه و نه امكان اقامه دعوا دارد )تقيكه تقاص
اند با توجه به عموم قاعده اعتدا تأخر بیان داشتهبا وجود این دیدگاه بیشتر فقهاي متقدم و م

؛ 431: 9، جتايبو اصل برائت رفع امر نزد حاكم، لزومي به این شرط نیست )خمیني، 
: 9ق، ج1414؛ یزدي، 133: 11ق، ج1416؛ فاضل اصفهاني، 142: 91ق، ج1413سبزواري، 

ده است )نراقي، ( و حتي ادعاي اجماع در این خصوص ش355: 6ق، ج1411؛ طوسي، 911
 (.911: 9ق، ج1415

مطابق دیدگاه سوم و با توجه به عمومات قاعده اعتدا و نیز اصل عدم وجوب رفع الي 
( نیز مطرح شده و نظر 321: 41ق، ج1414الحاكم كه از سوي صاحب جواهر )نجفي، 

مشقت و مؤنه جهت طرح دعوا  گونهچیهتقاص را مشروط به نبودن  توانيممشهور فقها، 
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: 15ق، ج1413؛ حائري طباطبایي، 346: 4ق، ج1313نزد حاكم دانست )فخرالمحققین، 
(. فقیه دیگري در این زمینه بیان كرده است: در فرض مشقت و احتمال جرح شهود، 153

(. روایتي از سلمان حفض 326ق: 1491اصل برائت مراجعه به حاكم است )فاضل لنكراني
مام رضا)ع( حاضر بوده، از امام رضا )ع( یا امام مروزي، از علمایي كه در مناظرات ا

إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ »هادي)ع( با این مضمون نقل شده است: 
(. در این روایت تقاص منوط به نبود بینه براي اقامه دعوا 315: 3ق، ج1413)صدوق، « مَالَهُ

 .شده است
، اصل اولیه با توجه انددهبیان كر متأخركه بسیاري از فقهاي متقدم و گونههمان آنكهتوضیح 

به عموم قاعده مقابله به مثل و اصل برائت رفع امر نزد حاكم، عدم شرطیت طرح دعواست، 
مشقتي نباشد، امكان تقاص  گونهچیهحال اگر اثبات امر نزد قاضي آسان بوده و مستلزم 

 ت. پذیرش این دیدگاه با قاعده منع اختالل نظام نیز سنخیت بیشتري دارد.منتفي اس

 .عدم انجام جرم يا ورود ضرر4-2
اي مثل برخي فقها معتقدند مقاص اجازه دارد براي رسیدن به حق خود اقدامات مجرمانه

جز با شكستن  حقيذهتك حرز و تخریب انجام دهد. براي مثال گفته شده است: اگر فرد 
كند ضماني نیست و تلف مي آنچهتواند اقدام كند و در و كندن دیوار به مالش نرسد، ميدر 

ق، 1499چنین كسي به مانند فردي است كه در مقام دفاع مشروع اقدام نموده است )نووي، 
 (. 31: 11ج

سوره بقره )اعتدا( نقب زدن را جهت بردن مال،  124برخي نیز با استناد به ادله اضرار و آیه 
؛ 912: 9ق، ج1414اند )یزدي، دانند و اصل را عدم ضمان در چنین مواردي دانستهجایز مي

 (. 434: 3ق، ج1413؛ عالمه حلي، 463: 11ق، ج 1415نراقي، 
 :استدر پاسخ به این دیدگاه دو موضوع قابل طرح 

ي به هدپاسخاول: مطابق ادله عام قاعده مقابله به مثل و تقاص اصوالً رعایت مماثلت در 
اند كه مقدار مجازات سوره شوري استفاده كرده 41اقدام متجاوز شرط است. مفسران از آیه 

ق، 1412، اهللفضل؛ 34: 95ق، ج1413نباید از میزان فعل ارتكابي شدیدتر باشد )زحیلي، 
سوره نحل نیز این تناسب را مدنظر قرار داده و  196سوره بقره و  124(. آیات 124: 91ج

، 1313؛ طیب، 969: 1، ج1361اند )امین، ز مفسران به این مماثلت تصریح كردهبسیاري ا
 (. 361: 9ج

به همین سبب در تبیین قاعده مقابله به مثل باید گفت كه اقل مقابله به مثل از جنبه مثبت، 
تواند به معنا كه در مقابله به مثل منفي، حداكثر انسان مياشد آن از جنبه منفي است؛ بدین
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در مقابله به مثل مثبت حداقل باید به همان  كهيدرحالند عمل قبیح دیگري اقدام كند، مان
 اندازه پاسخ داد و بیش از آن نیز توصیه شده است.

است، زیرا تقاص خالف  گونهنیهممصداق بارز قاعده مقابله به مثل نیز  عنوانبهدر تقاص 
ابزاري براي رسیدن به حق خود  تواند از هراصل و نهادي استثنایي است و مقاص نمي

استفاده كند و قاعده )اذن در شي، اذن در لوازم آن است( در اینجا كاربردي ندارد زیرا این 
 لوازم مجرمانه است.

اگر به روایاتي نیز كه در بحث تقاص به آن استناد شد توجه شود، داللتي بر ارتكاب جرم و 
« وَقع لَهُ قِبَلي دَراهم»یا « یَقَعُ لَهُم عِنْدِي المال»ثل افعال اضراري ندارد و اصوالً از عباراتي م

(. فقهاي 59: 3ق، ج1321تأكید دارد )طوسي، زیآممسالمتاستفاده شده است كه بر افعال 
ق، 1414اند )سبزواري، بسیاري نیز با توجه به این بحث تقاص اضراري را جایز ندانسته

 (.21: 19ق، ج1413؛ اردبیلي،429: 9ق، ج 1493؛ موسوي اردبیلي، 142: 91ج
توان این قاعده را قاعده منع اختالل نظام این نكته حائز اهمیت است كه نمي دوم: در بحث

آنقدر گسترش داد كه انجام هر عمل مشروعي را محدود سازد و با این قاعده اصل تقاص را 
شود، معناي اعم ميبرد. لیكن در مواردي كه اجراي تقاص سبب اختالل نظام به  سؤالزیر 

باید اجراي تقاص را محدود كرد. یكي از این موارد، تقاص اضراري یا تقاص با ارتكاب 
رو چنین تقاصي شود، ازاینجرم است كه سبب اختالل در نظم عمومي و هرج و مرج مي

 مجاز نیست.

 . عدم مرافعه و قسم پيشين4-3
از درخواست مدعي، نزد قاضي قسم  اند كه اگر منكر پسفقها در این خصوص بیان داشته

علیه دست یابد تقاص جایز نیست یاد كند، دعوا ساقط است و اگر مدعي، به مالي از مدعي
: 9ق، ج1413؛ محقق حلي، 331: 4ق، ج1313؛ فخرالمحققین، 11: 41ق، ج1413)خویي، 

تقاص (؛ البته اگر منكر تصریح به دروغ بودن سوگند خود كند، 21ق:1411؛ عاملي، 931
 (.19: تايب؛ مامقاني، 919: 1ق، ج1411جایز است )رشتي، 

این نحوه بیان، نباید این ذهنیت را ایجاد كند كه تنها قسم نزد قاضي مسقط حق تقاص است 
سبب دفع ابهام از ي در این امر ندارد، بلكه این نحو بیان بهریتأثو اثبات موضوع با سایر ادله 

صوص وجود دارد و آن اینكه آیا صرف قسم پیشین دیگري است كه در این خ سؤال
 شود؟عنه موجب حرمت تقاص ميمقاص

عنه سوگند یاد كند تقاص جایز نیست در پاسخ به این پرسش برخي فقها معتقدند اگر مقاص
 (. 931: 9ق، ج1413)محقق حلي، 
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اد كرد، او را فرمایند كه اگر كسي به خداوند قسم یمي دیتأك)ص( نیز در روایتي اكرم امبریپ
(. روایتي نیز از امام صادق )ع( در این خصوص 131: 3ق، ج1413تصدیق نمایید )صدوق، 
 (.914: 11ق، ج1412؛ حر عاملي، 23: 5ق، ج1411نقل شده است )كلیني، 

به نظر ما این دیدگاه صحیح نیست و مقصود از این قسم، سوگندي است كه در نزد حاكم 
عنه، روایت ابي العباس امام )ع( با فرض قسم خوردن مقاصصورت گرفته باشد، زیرا در 

دارند كه پس از سوگند  دیتأكحكم به جواز تقاص كردند. همچنین برخي فقها بر این امر 
شود خوردن مدیون در محكمه تقاص جایز نیست و اگر طلبكار تقاص كند، مالك نمي

 (.432: 9، جتايب)خمیني، 
كلي  طوربهكه آیا قسم نزد محكمه موضوعیت دارد یا  شوديممطرح  سؤالجا این در این

ي فقهي و هادگاهید؟ در پاسخ باید گفت مستند به دشويمطرح شكایت سبب منع تقاص 
رو به طریق اولي اگر و ازاین سازديمقسم منكر نزد حاكم تقاص را منتفي  گفتهشیپروایات 

حقي وي حكم شد، حق تقاص يطلبكار جهت احقاق حق به محكم مراجعه كرد و به ب
طلبكار یقین به حق خود داشته باشد. لذا ورود قاضي به ماهیت  هرچندشود، ساقط مي

دعواي طرفین و صدور حكم، مسقط حق تقاص است، خواه حكم با سوگند یا بینه یا علم 
قاضي ثابت شود. این رویكرد در جهت جلوگیري از تزلزل آراي محاكم كه به اختالل در 

 ، وضع شده است. دشويمم منتهي نظا

 عالمانه در ادای دين ريتأخ. انكار يا 4-4
 طوربهمعنا كه یا عنه منكر حق یا مماطل باشد، بدینیكي از شروط تقاص آن است كه مقاص

اقرار به اصل بدهي دارد، لیكن  آنكهكند یا گوید بدهي وجود ندارد و تجاهل ميكلي مي
ندارد. روایتي از امام صادق)ع( در این خصوص نقل شده اراده جدي در پرداخت طلب 

فردي مبالغي را از من بر ذمه دارد »است. ابوبكر حضرمي روایت كرده است كه به امام گفتم: 
خورد. آیا جایز است اگر از او مبالغي به دست من رسید به كند و بر آن قسم ميو انكار مي

ري ولكن براي این عمل كالمي است. گفتم چیست؟ قدر حقم از آن بردارم؟ امام پاسخ داد: آ
ي مالي كه از من جابهگویي خدایا من آن را به ظلم و خیانت نگرفتم، بلكه فرمودند: مي

ق، 1321؛ طوسي، 359: 13ق، ج1411)فیض كاشاني، « افزایمگیرم و چیزي نميگرفت مي
 9(.59: 3ج

روات آن حسن بن محبوب و سیف روایت مذكور از منظر سند مشكلي ندارد و در سلسله 
(، البته خود ابوبكر 132: 1365؛ نجاشي، 116: 1349اند )عالمه حلي، بن عمیره توثیق شده

 (.531: 6ق، ج1416باشد )مجلسي، حضرمي نیز مورد وثوق مي
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مالي از  كهيدرصورتبراساس این روایت در صورت انكار دین توسط مدیون، دائن حق دارد 
شرطي كه نیتش احقاق حق باشد و نه ي مال خود بردارد، بهجابهآن را  دست آورد،وي به

خیانت و سوگندي كه ذیل روایت آمده است، سوگند نزد قاضي و در محكمه نیست، بلكه 
 كند.كننده آن را ادا ميسوگندي است كه فرد تقاص

از  فقها در خصوص موردي كه بدهكار اقرار به حق دارد و در صورت مطالبه طلبكار
: 9ق، ج1413كند، معتقد به عدم مشروعیت تقاص هستند )محقق حلي، پرداخت امتناع نمي

( و حتي شیخ طوسي ادعا 441: 11ق، ج1415؛ نراقي، 141: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 934
 (. 355: 6ق، ج1411كرده هیچ مخالفي در این خصوص وجود ندارد )طوسي، 

كند، اصوالً فقها معتقد به جواز تقاص ن را انكار ميهمچنین در موردي كه طلبكار عالمانه دی
: 9ق، ج1413؛ سبحاني، 934: 3ق، ج1413؛ بحرالعلوم، 54: 41ق، ج1413هستند )خویي، 

كه برخي فقها طورهمانرو در این دو فرض عنصر اساسي، جحد مدیون است و (. ازاین61
و صرف ظن و احتمال كافي  اند، مقاص باید یقین به جحد مدیون داشته باشدتصریح كرده

 (. 365ق: 1411نیست )بهبهاني، 
معنا كه اگر بدهكار اقرار به حق اند، بدینبرخي فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده

تواند براي استیفاي حقوقش به حاكم رجوع كند یا اگر بدهكار منكر دارد و طلبكار نیز مي
ص جایز نیست و اگر صاحب حق امكان اي براي شهادت حاضر باشد، تقاحق است بینه

: 41ق، ج1414اي وجود ندارد، تقاص از مماطل جایز است )نجفي، ترافع نداشته یا ادله
 (. 23: 19ق، ج1413؛ اردبیلي، 333

عالمانه در اداي دین با رجوع به  ریتأخاشكال دیدگاه اخیر این است كه شروط انكار یا 
كه گونههمانرو ار هم بیان داشته شده است. ازایناند، در كنحاكم كه دو موضوع متفاوت

ي با یكدیگر ندارند، كمااینكه در مقاله شرط مماطله امالزمهتوضیح خواهیم داد این شروط 
 پذیرفته شده است، لیكن شرط مراجعه به حاكم رد شد.

ز هم با آنكهتقاص جایز است یا  گفتهشیپدر پایان شایان ذكر است كه آیا با تحقق شرایط 
نیاز به اذن حاكم دارد؟ برخي فقهاي معاصر در پاسخ به استفتایي در بحث تقاص بیان 

 .اندداشته

فاضل لنكراني: تقاص با اجازه حاكم شرع جایز است و بدون اثبات حق و به صرف  اهللتیآ
 (. 4619 سؤالادعا جایز نیست )گنجینه آراء فقهي قضایي، 

تواند به تعداد جنس خود، عیناً یا قیمتاً از جنس : ميگلپایگاني محمدرضا دیس اهللتیآ
 تقاص برداشت كند. عنوانبهموجود با اذن حاكم شرع جامع الشرایط 
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 بهجت: با اجازه حاكم شرع مباح است. اهللتیآ
تواند با اجازه مجتهد صافي: مقدار مالي كه از مسروق منه سرقت شده مي اهللتیآ

 (.2111 سؤالبردارد )گنجینه آراء فقهي قضایي، الشرایط از مال سارق جامع
 پذیرش این دیدگاه از چند نظر ایراد دارد:

شود كه ادله اطالق داشته و در روایات نیز اول: اگر به ادله تقاص توجه كنیم، مالحظه مي
اند كه وقتي امام حكم به چنین قیدي وجود ندارد. البته برخي این احتمال را مطرح ساخته

دهد به معناي اذن است، زیرا یكي از شئون امام، حاكم شرع بودن است، اص ميجواز تق
توان گفت در روایات چنین شرطي وجود دارد )علیدوست، قابل بازیابي در رو ميازاین

  (http://a-alidoost.irسایت 
این دیدگاه صحیح نیست، زیرا در این صورت باید تمامي روایات تقاص را حمل بر 

 اي كلي است.روایات گویاي واقعه كهيدرحالخصي كنیم، اي شقضیه
باید بگوییم حاكم به مدیون بودن  آنكهدوم: در این خصوص دو حالت متصور است: یا 

چنین  آنكهتواند وي را ملزم به پرداخت كند یا شخص علم دارد كه در این صورت مي
 ویز كند.تواند تقاص را تجعلمي وجود ندارد كه در این حالت نیز نمي

؛ 453: 11ق، ج1415اند )نراقي، سوم: بسیاري از فقها تقاص را متوقف بر اذن حاكم نكرده
اند ( و حتي برخي این دیدگاه را به اكثریت فقها نسبت داده63: 14ق، ج1413عاملي، 

 (. 133: 11ق، ج1416؛ فاضل اصفهاني، 933: 3ق، ج1413)بحرالعلوم، 
( و رهبر معظم انقالب )گنجینه 432: 9، جتايبمیني )خمیني، هاي امام خچهارم: اگر دیدگاه
( را در این خصوص بررسي كنیم، قائل به چنین شرطي در 2111 سؤالآراء فقهي قضایي، 

 تقاص نیستند.
 رسد با تحقق بقیه شروط بدون اذن حاكم نیز تقاص منعي ندارد.لذا در مجموع به نظر مي

 

 یریگجهینت
شیوه مراجعه به  نیترمطمئنظام قضایي اسالم است و در این عرصه احقاق حق هدف عالي ن

ي دیگري نیز هاروش، لیكن در برخي شرایط استي از قدرت حاكمیت ریگبهرهقاضي و 
تقاص یا مقاصه است. تقاص از  هاروشي شده كه یكي از این نیبشیپمنظور وصول حق به

ي است كه از شمول اصل اولیه حرمت سیأستو  شوديممنظر فقهي از عوامل موجهه جرم تلقي 
 داننديمتصرف در مال غیر خارج است. مشهور فقها تقاص را نهادي خالف اصل و استثنایي 

گرفته اذن ي صورتهايبررسبا  آنكهو لذا باید به قدر متیقن آن اكتفا كرد. از سوي دیگر با 
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 جاز نیست:حاكم را در تقاص شرط ندانستیم، لیكن تقاص در موارد زیر م
قائل به جواز تقاص حتي با فرض امكان ترافع  متأخركه بسیاري از فقهاي متقدم و آن باالف( 

اگر اثبات امر نزد قاضي آسان بوده و  رسديمنظر نزد قاضي و استیفاي حق هستند، لیكن به
 مشقتي نباشد، امكان تقاص منتفي است.  گونهچیهمستلزم 

معنا كه یا عنه منكر حق یا مماطل باشد، بدینكه مقاصب( یكي از شروط تقاص آن است 
اقرار به اصل بدهي دارد، لیكن  آنكهكند یا گوید بدهي وجود ندارد و تجاهل ميكلي مي طوربه

 اراده جدي در پرداخت طلب ندارد، در غیر این صورت امكان تقاص منتفي است.
، در جهت جلوگیري از تزلزل ندكيمه ج( در مواردي كه مقاص براي مرافعه نزد دادگاه مراجع

 ، تقاص ممنوع است.دشويم آراي محاكم كه به اخالل در نظام منتهي
رو به تبعیت از عمومات د( قاعده منع اختالل نظام مستلزم منع تقاص اضراري است، ازاین

از هر  توانينمقاعده مقابله به مثل باید گفت در تقاص باید به حداقل لوازم و آثار اكتفا كرد و 
، در «اذن در شيء، اذن در لوازم آن است»ابزاري براي رسیدن به حق خود استفاده كرد و قاعده 

 .جا كاربردي ندارد.این
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 هایادداشت
 3/5/1311-931؛ رأي شماره 91/9/1333-1914/1؛ نظریه مشورتي 13/1/1316-993ر.ك: رأي وحدت رویه  .1

 شعبه دوم دیوان عالي كشور.

رجل لي علیه دراهم، فَجحدني و حلف علیها، ایجُوزلي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر  قُلتُ لَه: .2
حقّي؟ قال: نعم ولكن لهذا الكالم. قلت: و ما هو؟ قال : اتقول: اللّهم انّي ال آخذه، لم آخذه، لن آخذه ظلماً و ال 

 «.شیئاً علیه»خیانه و انّما أخذته مكان مالي الذي اخذ مني از 
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