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 سرآغاز

 علیم و موضیوع اسی  موضیوع  دارای هر علمی  1اخلاق علم موضوع
توانی  م  که حیث انسان، از آن ناطقة فسو ن از روح اس  عبارت اخلاق
 اخلیاق علیم دیگر موضوع عبارت گردد. به یا ب  متصف خوب صفات به
در بطی  مسیا ل و  2. اخلاق اسیلام اس « انسان عمل  و سلوک فعل»

مباحث حقوق م ن  جای دارد کیه در مباحیث نییری هی وه  بیه آن 
کی  از جمله مواردی اس  که اسلام هرداخته م  شود. همچنی ، حق مال

 3برای هر شخص  به رسمی  شناخته اس  و برخلاف نیام سوسیالیست 
که مالکی  را از آن دول  دانسته اس  اسلام در طراح  نیام حکیومت  
خوی  هر انسان  را دارای حق مالکی  دانسته اس . قانون م ن  حیق 

که از آن استنباط م   مالکی  را تعریف نکرده اس  ول  اوصاف و آثاری
(. لذا می  تیوان 2و1شود، کمک مؤثری برای تعریف مالکی  م  باش  )

در اصطلاح حقوق ، حق  اس  که فرد نسب  به مایمیلک  4گف  مالکی 
خود هی ا م  کن  و حق هر نوع تصرف)به جز میواردی کیه قیانون منی  

 (.5-3کرده اس ( و بهره برداری از آن را دارد )
 
 

 

 
ع  فقه یک  از مباحث مهم و زیربنای  در حوزه حقوق موضوعه بحث قوا

و فقه اس  به ح ّی که کتاب های زیادی در شرح و تبیی  آنان توسی  
ل فقهی ،  دانشوران فقیه نگاشته ش ه اس  و ط  آن بحث هیای مفصیّ
اصول ، تفسیری و حقوق  متع دی عرضه ش ه اس . چرا که قواع  فقه 

دسته بن ی ش ه کیه قابیل اجیرا در حیواد  و به عنوان نیرات  کلّ  و 
مطالب واقعه اس  نق  کیاربردی زییادی در فتیاوی و نییرات فقهی  

گر دادرسیان و حقوقی انان در صی ور فقیهان داشته و گذشته از آن یاری
آرای متق  قضای  اس  و معمولاً احکیام  کیه علیاوه بیر میواد قیانون  

باش  به عنوان آرا   علم   مستن  به قواع  فقه  و اصول حقوق  معتبر
و قابل اعتنا تلق  م  شود. چنانچه در جای خیود بییان شی ه قانونگیذار 
نم  توان  همه موارد مورد نیاز جامعه را هی  بین  و تصویب کنی  بلکیه 
در طول زمان، دادرسان و قضات ضم  رسی گ  به دعاوی مطروحه نزد 

ب ون تفسیر و شرح قانون  آنان نیازمن  تفسیر قانون م  باشن  و در واق 
 وازم ضروری یینم  توان به رسی گ  و ص ور حکم هرداخ  و تفسیر از ل

 
 

 چکیده

یک  از قواع  حقوق  اس  که فقیهان اسلام بی  از هزار سال اس  ب ان استناد م  نماین  و در دادرسیها و « م  ملک شیئاً ملک الاقرار به»قاع ه زمینه: 

با اقرار که یک  از دلایل عم ه  حت  مراج  اداری بسیار سودمن  اس . همچنی  یک  از قواع  مهم و کاربردی در حقوق م ن  و فقه اس  چرا که رب  وثیق 
ق م ن  و اثبات دعواس  دارد. تحقیق حاضر تجل  ای  قاع ه در مقررات حقوق  نیز مواردی که با تمسّک به قاع ة م  ملک و همچین  نق  اخلاق در حقو

 اهمی  وی ه آن نیز م  توان حکم قضیه را ب س  آورد را بررس  م  کن . 

اع ه، هرکس که ق رت تسل  و تصرف در یک ش  را داشته باش ، اختیار اقرار نسب  به آن را هم دارد. ای  قاع ه به برقراری بر اساس ای  قنتیجه گیری: 
  یک دادرس  عادلانه کمک م  کن  و ب ی  ترتیب هشتیبان  محکم برای اخلاق حقوق  اس . در حقوق م ن  اخلاق بعنیوان یکی  از چیارچوب هیای اصیل

 نه م ن ، حقوق .ز تعه ات، امور مال  و شرای  صح  معاملات و قراردادهای و همچنی  مبان  فقه  در قاع ه مالکی  صحب  م  کن محسوب م  شود که ا
 قوانی  و اصول و نیریات در اخلاق  های ریشه و باش  م  تلاش در اخلاق سطح اعتلای در موارد از بسیاری در بلکه باش ، سو م  هم اخلاق  اه اف با تنها

 .خورد م  چشم به وضوح به ش ه بررس 

 

  اخلاق، سلطه، مالکی ، حقوق م ن .کلید واژگان: 
 
 

 sm.bojnordi@gmail.comنویسن ة مسئول: نشان  الکترونیک : 
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 (. 6کار قضای  و امور حقوق  اس  )
علاوه بر هذیرش نق  اثبات  اقرار در امور م ن  کیه علییه  5قانون م ن 

اثیر مقرّ نافذ اس  اقرار قا م مقام مُقرّ را نیز نافذ م  شمرد و علاوه بیر تی
اقرار که به ضرر مقرّ اس  از تاثیر آن علیه قا م مقام مُقرّ نیز سخ  می  
گوی . برای  اساس اگر کس  در زمان اقرار، بر مقرّبیه سیلطه و توانیای  
قانون  داشته باش  یعن  قانون وی را در امیر ادارة حقیوق  آن موضیوع، 

مایی  اگرچیه آن واج  شرای  و اهلی  ب ان  م  توان  در ای  باره اقیرار ن
و بیر ایی  اسیاس اقیرا وکییل  مال مورد اقرار به وی تعلق ن اشته باش 

شان، و م یر نسب  به مورد وکال ، ول  و قیم در مورد اموال تح  اداره
شخص حقوق  نسب  به اموال و اموری که تح  اداره اوس  نافذ اس  

  ول  بیه محی  زیرا اینان بالفعل بر مُقرّبه سلطه و توانای  قانون  دارن
زوال ای  سلطه، اقرار آنان ولو مربوط به زمان تص ّی شیان باشی  بلیااثر 
خواه  بود. اما ای  تفسیر و شرح و تحلیل مقررات ب ون ضیابطه نیسی  
بلکه قانون من  اس  و دادرس به هنگیام تفسییر و صی ور ربی بایی  از 

ا مبیان  مبان  مطرح ش ه در متون قانون  هیروی کن  کیه از جملیه آنهی
قیانون آییی  دادرسی  می ن   3قانون اساس  و ماده  161مقرّر در اصل 

اس  که راهنمای مهم  برای قضات و دادرسان م  باش  و طی  آن در 
مواردی که قانون نیازمن  تفسیر اس  و یا اصلاً در موضیوع متنیازع فییه 
قانون  وجود ن ارد، دادرس موظف اس  حسیب میورد اقی ام بیه تفسییر 

یا رجوع به مناب  فقه ، فتاوی معتبر و اصیول حقیوق  نمایی . در  قانون
ای  زمینه یک  از اصول حقوق  شناخته ش ه و مرسوم در حقوق اییران، 
قواع  فقه  اس  که م  توان  به عنوان یک  از مناب  مهم تفسیر قانون 
یا مرج  رف  سکوت قیانون تلقی  شیود کمیا اینکیه در اعصیار گذشیته 

دولی  عممیان  کیه بیر بخی  مهمی  از آسییا و اروهیا خصوصاً دوران 
گر حکمران  م  کرد قواع  فقه  م وّن همانن  قیانون موضیوعه ییاری

کیه بیر مبنیای فقیه « مجله الاحکیام»قضات حکوم  بود و کتاب مهم 
حنف  ت وی  ش ه بود و حاوی قواع  کیاربردی فقهی  جهی  دادرسی  

قضا قرار گرفی  کیه محسوب م  ش  راهنمای قضای  مهم  برای امر 
بع ها م وّنان قانون م ن  ایران برای نگارش آن از ایی  مجموعیه نییز 
یاری فراوان گرفتن . به هر حال قواع  فقه نق  مهم  در ت وی  قانون، 

 (.1تفسیر قانون و دادرس  دارد)
لذا با نگاه  اجمال  به مقررات قیانون  بیوی ه قیانون می ن  مشیخص  

ز مواد آن ترجمان قواع  فقه  و ییا عینیاً میت  خواه  ش  که، بسیاری ا
م  باش  که در ای  زمینه م  توان از قواعی ی چیون  6یک قاع ه فقه 

لاضرر، تسلی ، لاحرج، نف  سبیل، اقرار و غییره نیام بیرد. از جملیه ایی  
نام برد « م  ملک شیئاً ملک الاقرار به»قواع  م  توان از قاع ه معروف 

ت متع دی در امور م ن  و کیفیری قیرار گرفتیه که مبنای ت وی  مقررا
دارد معمولا در حسب آن « اقرار العقلا»اس  و چون رب  وثیق  با قاع ه 

 مورد بحث قرار م  گیرد. 

بر ای  اساس ه وهشگران در سطور ای  مقاله با هی ف بییان اهمیی  و 
نق  اخلاق در حقوق م ن ، بیان مفاد قاع ه م  و نقی  ان در حقیوق 

کیفری، به دنبال هاسخ به  حقوق و فقه در ملک م  قاع ه و تبیی م ن  
 هرس  های زیر هستن :

 آیا قاع ه م  ملک یک قاع ه فقه  اس  یا یک مسئله اصول ؟الف( 

 آیا مسا ل حقوق م ن  در راستای مباحث اخلاق م  باشن  یا خیر؟ب( 

 

 معانی لغوی و اصطلاحی قاعده فقهی
اس و ریشه اس . م  توان گف  در لغ ، بیه قاع ه در لغ  به معن  اس

مسا ل بنیادی هر علم  که حکم بسیاری از مسا ل دیگر به آنها توقیف 
 دارد قواع  آن علم م  گوین .

در تعریف قاع ه فقه  میان فقها اتفیاق نییر وجیود نی ارد و هرییک از 
 تعاریف به یک  از جنبه های تمایز فقه  با سایر قواع  اشاره دارد که در

 ذیل به آنها اشاره م  شود:
قواع  فقه ، قواع ی اس  که در راه به دس  آوردن احکام شرع  اله  

نبوده بلکیه  8و است لال 1واق  م  شون ، ول  ای  استفاده از باب استنباط
اس  . برخ  دیگر آنرا چنی  تعرییف می  کننی : قواعی   9از باب تطبیق

تیاه و اساسی  کیه شیامل فقه ، اصول فقه  کل  اس  با عبارتهای کو
احکام تشریع  عام در حوادث  که در موضوعات آنها داخیل اسی ، می  

 (.8باش  )
برخ  متخصصان حوزه فقه نیز قاع ه فقه  را ایی  گونیه تعرییف می  
نماین : قاع ه فقه  قضیه ای اس  که حکم محمیول  آن بیه فعیل ییا 

متفیرق را کیه ذات  خاص متعلق نباش ، بلکه بسیاری از افعال ییا ذوات 
 (.9عنوان حکم محمول  بر آنها صادق اس ، شامل باش )

از معان  لغوی و اصطلاح  قاع ه م  توان چنی  گف  کیه ییک قاعی ه 
فقه  اساس و مبنیا بسییاری از احکیام و جزیییات شیرع  اسی  و در 
بسیاری از ابواب مختلف فقه  م  توان بیه آن اسیتناد کیرد زییرا ییک 

زیادی را در بر م  گیرد. بر اساس ای  قاع ه،  حکم عام اس  که احکام
هرکس که ق رت تسل  و تصرف در یک ش  را داشته باش ، اختیار اقرار 

 نسب  به آن را هم دارد.

 

 تجلی های قاعده من ملک در امور مدنی 

قانون م ن  علاوه بر نافذ بودن اقرار شخص مقرّ کیه  1281مطابق ماده 
قرار در مورد قا م مقیام وی هیم نافیذ می  بر ضرر خودش اثر دارد ای  ا

باش  و ای  مهمتری  تجلّ  قاع ه م  ملک در حقوق م ن  اس . بر ای  
اساس در هر مورد که فردی قا م مقام قانون  کس  تلق  شود اقرار وی 

 1259عنه هم نافذ اس ؛ اگرچه در تعریف اقرار کیه میاده در مورد منوبٌ
اقیرار عبیارت از اخبیار بیه »گردی ه که قانون م ن  متکفل آن ش ه قی  
و از ظاهر ماده بر م  آی  که اثر هیر « حق  اس  برای غیر به ضرر خود

اقرار فق  علیه مقرّ نافذ اس  و به دیگران سرای  نم  کن  ول  با امعان 
دریافته م  شود که اگر مقیرّ بیه عنیوان قیا م مقیام  1281نیر به ماده 

اگرچه آثار ای  اقرار و زییان هیای ناشی  از قانون  کس  اقرار م  نمای  
گیردد ولی  شخصیی  وی در ایی  مرحلیه هماننی  آن به مقرّ بیر نمی 

 عنه اس  لذا وقت  قا م مقام، اقرار م  کن  گوییا منیوبٌمنوبٌ شخصی 
قانون م ن  با  1281عنه اقرار نموده اس ، و ب ی  ترتیب اس  که ماده 

ق  نسب  به خود آن شیخص و قیا م اقرار هر کس ف»تاکی  بر ای  که 
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اثر اقرار را به قا م مقام نیز تسرّی داده اگرچه خود « مقام او نافذ اس ...
 (. 11وی اقراری ننموده اس  )

را در حوزة حقیوق « 11قا م مقام»برای شرح دقیق تر موضوع بای  مقوله 
 مورد بررس  قرار گیرد. 

،  11رد: شیخص حقیقی اصولاً در جهان امروز دونوع شخصیی  وجیود دا
   12شخص حقوق 

اشخاص حقیق  همان انسان های معمول  ان  کیه از والی ی  خیود بیه 
وجود آم ه و در عرصة دنیا زن گ  م  کننی  و روزی هیم می  میرنی  و 
چون دارای وجود واقع  هستن  از آنها تعبیر به اشیخاص حقیقی  شی ه 

 اس . 
و وجیه تسیمیه وی مقابل شخص حقیق  ، شخص حقوق  قرار دارد  در

به ای  نام هم آن اس  که برخلاف انسان و شخص حقیقی  کیه وجیود 
واقع  دارن  هست  وی با فرض و اعتبار و تقنی  تحقق م  هیذیرد و در 
عالم واق  عینی  و حقیقت  ن ارد. در ای  زمینه م  توان از موسسه هیا، 

 شرک  ها، ادارت، وزارتخانه و مانن  آنها نام برد.
حقوق  هر دوی ای  اشخاص علیرغم تفیاوت هیای میاهوی از  از نیر 

قیانون می ن  مقیرر می  دارد:  958حقوق م ن  متّم  ان ؛ چنانچه ماده 
هر انسان متمت  از حقوق م ن  خواه  بود لیک  هیچ کس نم  توانی  »

حقوق خود را اجرا کن  مگر ای  که برای ای  امر اهلی  قیانون  داشیته 
شخص حقوق  می  »قانون تجارت  588طبق ماده و در کنار آن « باش 

توان  دارای کلیه حقوق و تکالیف  شود که قانون برای افراد قا یل اسی  
مگر حقوق و وظایف  که بالطبیعه فقی  انسیان ممکی  اسی  دارای آن 

ولی  چیون « باش  مانن  حقوق و وظیایف ابیوت، بنیوّت و اممیال ذلیک
قیانون تجیارت  589بر میاده اشخاص حقوق  وجود حقیق  ن ارن  لذا برا

تصمیمات شخص حقوق  بوسیله مقامیات  کیه بیه موجیب قیانون ییا »
 (11«.)اساسنامه، صلاحی  اتخاذ تصمیم دارن ، گرفته م  شود

ب ی  ترتیب مشخص م  شود کیه هیر دو شیخص حقیقی  و حقیوق  
من  هستن  و در مقابل، تکالیف  هیم بیر حسب مورد از حقوق م ن  بهره

 قرار داده ش ه اس .عه ه آنان 
بر ای  مبنا  یک  از حقوق  که م  توانن  از آن بهره منی  شیون  داشیت  
قا م مقام قانون  اس  که ای  امر را به طیور ج اگانیه دربیاره اشیخاص 

 حقیق  و حقوق  مورد بررس  قرار م  گیرد. 
 

 شخص حقوقی و اعمال قاعده من ملک

یی  عینی  چیون اشیخاص اشخاص حقوق  موجودات  اعتباری ان  واقع
حقیق  ن ارن  لذا با فرض قانون به وجود م  آین  و ب ی  عل  می یری  

قانون  589و رهبری آنان توس  اشخاص حقیق  صورت م  گیرد )ماده 
تجارت( برای  اساس م یرعامل، ر یس مؤسسه، وزیر، شهردار، اسیتان ار، 

حقیقی  را  فرمان ه و غیره افرادی هستن  که وظیفه اداره امیور شیخص
 (. 12عه ه دارن )

ب ی  ترتیب م  توان دریاف  که موسسیات غیرتجیاری، شیرک  هیای 
تجاری، نهادهای دولت  و شهرداری ها، شخصی  های حقوق  هسیتن  
که رسمی  دارن  و همانن  اشخاص حقیق  م  توانن  حقوق و تکیالیف  

که خیاص  را داشته باشن . از نیر تفاوت بای  گف  بعض  از امور هستن 
اشخاص حقیق  ان  ممل ابوت و بنوّت، نکاح، و اشیخاص حقیوق  ذاتیاً 
فاق  وی گ  های  ای  گونه که خاص انسانها هس  می  باشین  ولی  از 
ای  نوع موارد که چشم هوش  شیود شیخص حقیوق  می  توانی  همیه 
حقوق  را که اشخاص حقیق  واج ن  کسب کن  و نیز تکالیف اشیخاص 

نان قرار م  گیرد. به همی  دلییل اسی  کیه میاده حقیق  هم برعه ه آ
شیخص حقیوق  می  توانی  دارای »قانون تجارت تصریح م  کن   588

کلیه حقوق و تکالیف  شود که قانون برای افراد قا ل اس  مگر حقوق و 
وظایف  که بالطبیعه فق  انسان ممک  اس  دارای آن باش  مانن  حقوق 

 (.12«)و وظایف ابوت، بنوّت و اممال ذلک
ول  نکته اساس  آنجاس  که چون شخص حقوق  موجودی اعتبیاری و 
غیرواقع  اس  و تنها با فرض قانون به وجود م  آی  قادر به اداره خیود 
همانن  شخص حقیق  نم  باش  لذا بای  افرادی که شخص حقیق  می  
باشن  م یری  و رهبری آن را به عه ه گیرن . بی ی  ترتییب تصیمیمات 

وسیله مقامات  که به موجب قیانون ییا اساسینامه، صیلاحی   حقوق  به
قانون تجارت( برای  اساس  589اتخاذ تصمیم دارن  گرفته م  شود)ماده 

م یر عامل، ر یس مؤسسه، وزییر، شیهردار، اسیتان ار، فرمانی ار و غییره 
 افرادی هستن  که وظیفه اداره امورات شخص حقوق  را برعه ه دارن . 

آن اس  که شخص حقیوق  چیون انسیان نیسی  و  اکنون بحث اصل 
واقعی  ن ارد قادر به اقرار نیس  ول  چه بسا م یر و کسی  کیه وظیفیه 
ه ای  آن را به عه ه دارد، اقراری به ضرر شیخص حقیوق  و بیه نفی  

 دیگری بنمای . آیا اقرار چنی  افرادی مشمول قاع ه م  ملک اس ؟ 
 585اگر دقیقا بیه مفیاد میاده در هاسخ به ای  هرس  اساس  بای  گف  

قانون تجارت نیر شود جز در موارد خاص تفاوت  بی  شخص حقوق  و 
قیانون می ن  از جهی  اقیرار  1218حقیق  وجود ن ارد، لذا شمول ماده 

ای از فقهیا در صیلاحی  براشخاص حقوق  هم واق  اسی  اگرچیه هیاره
 ی مالک ش ن شخص حقوق  چون دول  و سازمان های دولتی  تردیی

 دارن .
ول  به هر حال در حقوق موضوعه شخص حقوق  واج  همیه حقیوق و 

قانون تجارت ذکیر شی ه اسی ؛  585تکالیف  اس  که در مح وده ماده 
ب ی  ترتیب ص ور اقرار از ناحیه م یر وی قابیل تصیور اسی ؛ لیذا اگیر 
شهردار که کار اداره شهرداری محل با اوس  در حیطه مسیئولی  هیای 

نمای  که به ضرر شهرداری و به نف  غیر باش  طبیق قاعی ه  خود اقراری
م  ملک بای  آن را نافذ دانس . جه  توضیح بیشتر بای  گفی  معمولیا 
هر م یری که م یری  شخص حقوق  را برعه ه دارد مح وده وظایف و 
تکالیف و حقوق او روش  اس . مملاً در شیرک  هیای تجیاری شیخص 

ک  دارای وظیایف  اسی  و در کنیار آن م یر عامل برابر اساسنامه شیر
هیات م یره و ر یس آن هم اختیارات  دارن  و یا در موسسات غیرتجاری 
و دولت  هم وض  چنی  اس  لذا اگر م یر شخص حقوق  در چهارچوب 

قیانون می ن   1218اختیارات قانون  خود، اقرار کن  ای  اقرار برابر ماده 
  م  گردد و چنانچه فراتر از نافذ اس  و باعث ملزم ش ن شخص حقوق

 (. 13ای  اختیارات عمل نموده باش  اقرارش مؤثر نخواه  بود )
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ممک  اس  کس  نیریه ع م نفوذ اقرار شخص حقوق  را چنی  تحلیل 
قیانون تجیارت شیخص حقیوق  از داشیت   588کن  که اولا برابر ماده 

اص حقوق  که خاص انسانهاس  محروم اس  و اقرار هم مقولیه ای خی
آی  که نییر بیه  قانون م ن  هم بر م  1218انسانهاس  و از مفاد ماده 

انسان دارد، لذا نم  تیوان آن را بیه اشیخاص حقیوق  تسیرّی داد و از 
طرف  چون در تحلیل اموری که خلاف قاع ه اس  ملزمیم به ق ر متیق  
عمل کنیم احتیاط قضای  ایجاب م  کنی  بیاب اقیرار را خیاص انسیان 

 (.14) ب انیم
در ردّ ای  نیریه بای  گف  منحصر کردن باب اقرار به انسان، فاق  دلیل 

قیانون می ن  چنیی   1218محکم اس  زیرا اولاً عمیوم و اطلیاق میاده 
اقتضای  ن ارد، ثانیاً حقوق خاص انسان  اموری اس  که عقلیاً نمیتیوان 

اننی  برای غیرانسان تصور کرد همچون ابوّت و بنوّت و نکاح و طلاق و م
ای  ها و مقوله اقرار شباهت  با ای  امور ن ارد، لذا هذیرش نیریه صح  
اقرار م یر شخص حقوق  به صواب نزدیک تر و با مقتضیات روز منطبق 

قیانون می ن  نییر  918و  956تر م  باش ، مضافاً ای  که اگر به میواد 
ه کنیم درم  یابیم که هرجا قانونگذار نیر کامل به شخص حقیق  داشیت

اهلی  برای دارا بودن حقوق بازنی ه »استفاده کرده مملاً «انسان»از واژه 
هیر انسیان »و نیز « متول  ش ن انسان شروع و با مرگ او تمام م  شود

که نشان می  دهی  در میواردی کیه « متمت  از حقوق م ن  خواه  بود
صراحتاً از واژه انسان استفاده نکرده نییری بیه انحصیار آن در شیخص 

 (. 11ن اشته اس ) حقیق 
براساس تحلیل های یادش ه اگر م یر شخص حقوق  در زمیان تصی ی 
اش اقراری بنمای  به حکم قاع ة م  ملک ای  اقرار اثیر دارد ولی  اگیر 
هس از زوال سمت )چون عزل، استعفا، مرگ و ...( اقراری بنمای  چیون 

خواهی   قانوناً دیگر سلطه ای بر شخص حقوق  ن ارد اقرارش هم ب  اثر
 بود. 

لازم اس  در اینجا به نکته ای اشاره کنیم و آن اینکه قلمرو قاعی ه می  
ملک در حیطه حقوق م ن  اس  ول  در عی  حال م  توان نشانه های  
از ای  قاع ه در امور کیفری نیز هی ا کرد لذا به یک  از ای  موارد اجمالیا 

 اشاره م  شود.

 

 شخص حقیقی  و اعمال قاعده من ملک
ای  اس  که هر  در رابطه با اشخاص حقیق   «م  ملک»معناى قاع ه 

ی کس شرعاً و قانوناً مُجاز باش  عمل  را انجام ده ، اقرار وى نیز درباره
آن عمل، معتبر و نافذ خواه  بود اگر چه مت  اقرار بر ضرر خود او نبوده 

« ر العقلیا قاع ه اقیرا»و چه بسا به ضرر دیگران باش . و از ای  جه  از 
که شرط اعتبار آن، اقرار شیخص عاقیل بیر علییه خیوی  اسی ، جی ا 

 (15).شودم 
کیفری بیرای شیخص حقیقی   حقوق و فقه در ملک م  قاع ه موضوع

 آن عمی  قاتل قصاص شرای  از جایگاه  هیچی ه دارد. برای نمونه یک 
 اسیلام  مجازات قانون 311 ماده در چنانچه باش ؛ مسلمان مقتول اس 

 اس  دانسته دی  تساوی  را نفس قصاص شروط از یک  1392 مصوّب

 باشی  مسیلمان ، قاتیل ول  بوده غیرمسلمان مقتول اگر که صورتب ی 
 ای  استحقاق شرط امّا م  گردد هرداخ  دیه و گیردنم  صورت قصاص
 ذمی  کفیار جیز  وی کیه اسی  آن دییه تعلّیق در مسلمانغیر  مقتول
 مسیتام  ذمی  کفار جز  مسلمان  غیر چنانچه و باش  معاه  یا مستام 

 بیودن؛ خارج  حال عی  در یا داش  را ایران تابعی  ول  نبود معاه  یا
 و باش م  مستام  حکم در باش  ش ه کشور وارد ایران مقررات رعای  با
 اسیلام  مجیازات قیانون 311 میاده 1 تبصیره) گیردم  تعلق او به دیه

 میوارد غییر از هیچ یک مشمول که افریک چنانچه حال( 1392 مصوب
 قاتیل بیر تنهانیه شیود کشته مسلمان  دس  به نیس  ش ه یاد مسلمان
 شود.م  تعزیر قاتل ول  گیردنم  تعلق او به نیز دیه بلکه نیس  قصاص
 مشیمول و مسیلمان غییر دو هیر مقتیول و قاتیل اسی  ممکی  اکنون
 چیون حکام ای  برابر که باشن  مزیور قانون 311 ماده 2 و 1 هایتبصره
 امّیا اسی  قصیاص قابل قاتل، هستن  ال ّممحقون مسلمانان جز  دو هر

 در. شیود مسیلمان قصیاص، اجیرای از قبیل شی هیاد قاتل دارد، امکان
 1392 مصوب اسلام  مجازات قانون 311 ماده 2 تبصره برابر صورتای 
 .شودم  محکوم تعزیر و دیه هرداخ  به و ش  خواه  معاف قصاص از

 حالی  در علییه مجنی  مجروحیی  یا ش ن کشته از  هس بسا چه ول 
 مملیاً. شیود حاصیل تردی  ب ن  جنای  یا قتل هنگام وی بودن مسلمان
 مسیلمان غییر ش ن کشته هنگام علیه مجن  گردد م ع  جان  یا قاتل
 ورود  هنگیام کیه باش  م ع  علیه مجن  شخص یا دم اولیا ِ ول  بوده
 اسیلامی  م ع  اگر جاای  در. اس  بوده اسلام به مت ی  ای ،جن یا قتل
 را خود بودن مسلمان ادعای عادل شهود شهادت ممل اثبات ادلّه با بتوان 
 او بیودن مسیلمانان بیه حکیم و شیهادت ای  مؤدّای وفق که کن  ثاب 
 ولی  اسیلام عی م یا اسلام  در چون نبود ای ادلّه چنی  اگر امّا. گرددم 
 بیا و کیرد حکیم تیواننم  هیم تردیی  اسیاس بر وی دارد وجود تردی 

 قصیاص عی م به جنای ؛ وقوع هنگام در او کفر حال  بقای استصحاب
 تواننم  جاای  در و شودم  حکم دیه هرداخ  به او محکومی  و جان 
 جنای  هنگام در بودن  مسلمان بر مبن  دم ول  یا علیه مجن  اقرار به

 تیواننم  فیرض ای  در زیرا نمود، اجرا را ملک م  قاع ه و نمود توجه
 موضیوع اصیل که چون دانس  اقرار بر مسلّ  را دم ول  یا علیه مجن 
 بیه کیه دارد کیاربرد جیای  در اقرار و اس  شک مورد او بودن مسلمان
 311 میاده در کیه اس  دلیل همی  به باشیم، داشته یقی  موضوع بقای
 بیه بررسی  و تحقییق از هیس اگیر» اس ، م هآ اسلام  مجازات قانون
 جنایی  ارتکیاب هنگام علیهعجن  بودن مسلمان در قضای  مقام وسیله
 ولی  و باش  اسلام ع م جنای ، از هی  حال  و باش  داشته وجود تردی 
 ش ه انجام او اسلام حال در عم ی جنای  که کن  ادعا علیه مجن  یا دم

 وی آوردن اسیلام از هیی  جنایی  بارتکا که کن  ادعا مرتکب و اس 
 صیورت در و شیود، ثابی  بای  علیه مجن  یا دم ول  ادعای اس ، بوده
 (. 11و  16) ...« اس  منتف  قصاص اثبات، ع م
 بار شودم  محسوب م ّع  فرض، ای  در علیه مجن  چون ترتیب ب ی 
 مرتکیب اسی  ممکی  دیگری فرض در و اوس  یعه ه بر ادعا اثبات
 در ولی  بیوده مسیلمان جنای  وقوع قبل چهاگر علیه مجن  ودش م ع 
 میورد هماننی  حالی  ای  در. اس  نبوده مسلمان جنای ، ح و  لحیه
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 جیان ، مسیلماً و هرداخی  علییه می ع  و م ع  تشخیص به بای  قبل
 وقیوع قبل تا علیه مجن  اسلامی  حال  به زیرا شودم  محسوب م ع 
 حیال و  نمیاییمم  را آن بقیای استصیحاب لیذا داریم، اطمینان جنای 
 سیوگن  بیا کن  ثاب  را خود ادعای نتوان  وی بع ی کفر م ّع  چهچنان
 جنایی ،هنگام در وی بیودن مسیلمان بر مبن  او دم ول  یا علیه مجن 
 دم ولی  یا علیه مجن  اقرار بتوان شای . گرددم  جان  قصاص به حکم
 موضیوع زییرا دانسی  ملکم  ی هقاع مصادیق از را بودن مسلمان به

 اقیرار جیاای  در اول فرض خلاف بر لذا اس  یقی  مورد بودن، مسلمان
 میاده دنبالیه در قانونگیذار اسی  دلیل همی  به بود خواه  هذیرش قابل
 اسی  بیوده او اسلام جنای ، زمان از هی  حال  اگر: »... گوی م  311
 قصیاص تیا شیود اثبات بای  مجنیعلیه اسلام ع م حال  در جنای  وقوع
 ییا دم ولی  سیوگن  با مورد حسب اثبات، ع م صورت در و گردد ساق 
 م  شود. ثاب  قصاص

 

 نقش اخلاق در قاعده من ملک

اسی  کیه؛  معنا و ب ی   قواع  فقه  اس یک  از  « م  ملک»قاع ه 
اهلی  و اختیار انجام عملی  را دارا باشی ، اقیرار  اخلاقا؛هر کس شرعاً و 

ى نیز در خصوص مورد، معتبر و نافذ خواه  بود اگر چه معنا و فحیوای و

در  .(18)اقرار به ضرر خود او نبوده و چه بسیا بیه ضیرر دیگیران باشی 
داشیت  تسیل   "مفیاد قضییه مقی م"الف( تحلیل ای  قاع ه بای  گف : 

بالفعل بر امری و یا اهلی  استیفای حق  و ییا حیق تصیرفات حقیوق  
تسل  بالفعل، تسل  بالقوه نییر تصرفات حقوق  کودکان  اس . تعبیر به
کن . البته فقیهان استمنا ا تصرفات حقوق  برخ  از کودکیان را خارج م 

را در برخ  موارد همچون وصی  بیه معیروف و وقیف و صی قه تجیویز 
شیود. بنیابرای  ان . با ای  وجود، ای  موارد مشمول ای  قاع ه می نموده
گردد. مقصیود از نوان ادات شرط شامل کودکان نیز م به ع« مَ ْ»کلمه 
یا تسل  اعم از تسل  اصیل و یا وکیل یا ولی  اسی . بنیابرای  « مَلَک»

باشن  و اقیاریر ایشیان در وکیل و ول  همچون اصیل مشمول قاع ه م 
حق موکل و مول  علیه نافذ اس ، حت  اگر در مورد وکال  تصریح ب ان 

تسل  بر اقرار نمودن و یا حق اقیرار  "قضیه تال مفاد "ب(  .نش ه باش 
بر استیفای حق اس . اقرار، یک معنای لغوی دارد کیه عبیارت اسی  از 

گوین  اَقَّرَه عَل  شُغْلِه، یعن  او را در   ذا قرارٍ و ثَباتٍ. وقت  م جعلُ الش ِ
شغل  تمبی  کرد، بنابرای  مفاد لغوی اقرار، مرادف با اثبات اس ، یعن  
حق  را به حال  ثبات درآوردن. اقرار در معنای اصطلاح  چنیی  اسی : 

ای  ماده متخیذ از قاعی ه «. اخبار به حق  اس  برای غیر بر ضرر خود»

در میورد « ملیک اقیرار»مراد از  .اس « اقرار العقلا  عل  انفسهم جا ز»
ول  و مول  علیه، سلطه مستقله مطلقه اس ، یعن  اقی ام بعی ی میول  

توان  مزاحم تصرفات ول  باش ، ول  ملک اقرار در مورد موکیل نم علیه 

ج(  .توان  مزاحم اقرار وکیل گیرددو وکیل چنی  نیس ، یعن  موکل م 
موارد تمایز ای  دو قاعی ه « اقرارالعقلا »و « م  ملک»مقایسه دو قاع ه 

 :به شرح ذیل اس 

ولی  در قاعی ه به معنای لغوی اس  « م  ملک»واژه اقرار در قاع ه . 1

 .به معنای اصطلاح  اس « اقرارالعقلا »

شود، لییک  مقیر در قاعی ه شامل نابالغان هم م « م  ملک»قاع ه . 2

 .اقرار العقلا بای  عاقل و بالغ باش 

طبق قاع ه اقرار العقلا ، اقاریر افراد به ضرر غیر نافیذ نیسی ، لییک  . 3
موکل و مول  علییه نافیذ  ملک، اقاریر وکیل یا ول  علیهطبق قاع ه م 

اس . البته تذکر ای  نکته ضروری اس  که مقصود از اقاریر وکیل غییر 
از اقرار در وکال  دعاوی جه  فصل خصوم  اس ، زیرا در ایی  میورد 
نه تنها اقرار وکیل نافذ نیس  بلکه بیا چنیی  اقیراری وکییل از وکالی  

هادت وکییل گردد. عل  آن اس  که چنی  اقیراری شیبیه شیمنعزل م 

 (19).گردد که به لحاظ وجود تهم  باطل اس علیه موکل م 
م و ایران یک  از ادله اثبیات بلکیه سیی  ادلیه لااقرار در نیام قضا   اس

شناخته ش ه واز نیر اعتبار اثبات  علیه اقیرار کننی ه، تردیی ی در آن راه 
 که منصرف از موضوع بحث اسی . لیذا در فقیه-ن ارد مگر ان ک موارد 

شی ه و در تمیام  لتبیری تبی یعبیه قاعی ه م العقلا   ح یث اقرار لاماس
بودن مقر واج  دیگر شیرای   عاقلموضوعات کیفری و حقوق  به شرط 

انکار اس . مواد مربیوط  لعامه تکلیف، نفوذ آن علیه اقرار کنن ه غیر قاب
به اقرار در قانون م ن  ایران هم مستن  به همی  قاعی ه وضی  و انشیا  

اما قاع ه م  ملک شیئاً ملک االقرار به که حکم آن نییز بیه . ه اس ش 
در ای  بی  مطرح ش ه کیه احتمیال اسیتیفای حیق را  اقرار بر م  گردد

بیشتر م  سازد و به مراج  صالح امکان بیشتری برای برقرار ی عی ال  
 . (15م  ده . )

نیسی   لعقی ه دارن  که ای  قاع ه مستق برخ  صاحبنیران علوم فقه 
، ، ا تمیانالعقلا  س  که از سه قاع ه : اقرارالعقلابلکه همان قاع ه اقرار 

همچنی  برخ  بیر ش ه اس .  لم  قبله تشکی الالم عی لاقبول قول م  
کیه  تعلییلبا ای   اس قاع ه م  ملک اعم از قاع ه اقرار  ای  باورن  که
د در حال  کیه ، ول ، عب  و صب  نم  شو لاقرار وکی لقاع ه اقرار شام

بی  شیک فقها  در ای  موارد به استناد قاع ه م  ملیک فتیوا داده انی . 
قاع ه م  الملک را چه در حکم یک قاع ه مستقل تلق  کنیم و چیه آن 
را به عنوان یک قاع ه گسترش یافته فقه  در نیر آوریم حکم  فقهی  
  اس  که به مراج  قضای  و حقوق  کمک م  کن  برای برقراری ع ال

ادله لازم برای اثبات دعوی را فراهم آورن  که ای  امر از موارد هر اهمی  
  (.15اخلاق حقوق  اس  )

رابطه بی  اخلاق و حقوق امری مسلم و میورد تیییی  و تیکیی  فلاسیفه و 

هرگاه بتیوان معیارهیای  عینی   .ان یشمن ان اخلاق  و حقوق انان اس 
را ه نمود، م  تیوان راجی  برای سنج  رعای  ع ال  در یک دادرس  ا

به اجرای ع ال  در مرحله رسی گ  اظهار نیر دقیق تری کرد. در نتیجه 
بای  استان اردهای دادرس  عادلانه تعریف و از آن ها در سنج  عادلانیه 

قاع ه می  الملیک توانیای  فراینی  . (21) بودن استان اردها استفاده شود
اصل قابل هی  بین  از ه  و دادرس  را برای اثبات دعوی افزای  م  د

بنیابرای   را قابیل دسیترس می  سیازد. اصول دادرس  منصفانه می ن  
هی  بین  ادعاهیا، ادلیه و اسیت لالات استفاده از قاع ه م  ملک امکان 
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طرف دعوا و همچنی  مواع ، فرص  ها، چال  ها و محی ودی  هیا در 
امکیان  تیجیهدر ن ورا افزای  می  دهی   ارایه دلایل و موضوعات خود 

هی  بین  عملکرد دادرس حقوق  در ارزیاب  و به چال  کشیی ن ادلیه 

 .بیشتر م  سازد طرفی  و موضوعات رسی گ  حقوق  
 

 نقش اخلاق در حقوق مدنی
اخلاق مجموعه اصیول  اسی  کیه موجیب کمیال انسیان می  شیود و 
متخصصان علوم اسلام  تعاریف مختلف  از اخلاق بر اساس مولفه هیای 

ی چون، رعای  ح  وس  میان غرایز و عواطیف، تیامی  کننی گ  محور
ق رت، تعمیم هذیری، تامی  کنن گ  محب ، سعادت و مصلح  جامعه و 

 عملی  و سیلوک فعیل» اخلیاق علیم موضوع(. 21کمال ارایه کرده ان )
 موضوع شرف به و امتیاز هر علم  شرف که جه  اس . از ای « انسان
 باش . چرا کیهم  علوم تری  از شریف اخلاق اس ، علم علم آن و غای 
 و انسیانی  اسی  سرسیب  آفیرین  گل موجودات، انسان همة در میان
. اخلیاق نقی   اسی  اخلاق علم بحث موضوع اوس ، که روح به انسان

مهم  در فقه، حقوق موضوعه و مخصوصاً حقوق م ن  ایفا م  نمایی  و 
جییا کییه اخلییاق در راسییتای اعتلییای جامعییه انسییان ، و رعاییی  از آن

را هم ب  نصییب 14رسال  بر دوش کشی ه، آیی  دادرس  م ن  13ع ال 
نگذارده و نقش  به ان ازه سایر شیاخه هیای حقیوق  در آییی  دادرسی  
م ن  هم ایفا کرده و حت  می  توانی  بیشیتر هیم نقی  آفرینی  کنی . 

ق م ن  تاکی  دارن . برای نمونیه یکی  از بسیاری بر رابطه اخلاق و حقو
حقوق انان برجسته فرانسوی در کتاب خود نشان داد کیه اخلیاق می ن  
منب  حقوق م ن  فرانسه م  باش . وی اخلاق را حاکم بر حقوق و معیار 

(.  بنابرای  اخلاق عامل اصل  ایجاد حقوق اسی  22ارزیاب  آن م  دان )
ادهای گونیاگون  هن اشی  کیه حقوقی انان و نبای  آن را تنها یک  از بنی

حقوق را برمبنای آن ه  ریزی م  کنن . در حقوق م ن  نیز تاثیر اخلیاق 
کمتر از دیگر شاخه های حقوق  نیس . حقوق می ن  از تعهی ات، امیور 
مال  و شرای  صح  معاملات و قراردادهای و همچنی  مبان  فقهی  در 

ای  اخلاق حسنه که از قواع  قاع ه مالکی  صحب  م  کن . در باب رع
بیه  961دستور کل  وارد کرده و همچنیی  در میاده  915م ن  در ماده 

آزادی و اخلاق حسنه که از قواع  اخلاق  هستن  هرداخته اس . همچنی  
اخلاق بیشتری  تاثیر را از خود نهادینه کرده به  15در زمینه حقوق کیفری

شاخه های حقوق از اخلاق تیاثیر  طوریکه قانون جزا بسیار بیشتر از دیگر
 (.23هذیرفته اس )

ای  امر در رابطه با قاع ه م  ملک به عنوان یک اصل فقه  در حقیوق 
)می  ملیک( ییک قاعی ه فقهی  مسیتقل و م ن  نیز ص ق می  کنی . 

باش  که نسب  آن با قاع ه )اقرار العقلا (، عموم و خصوص اصطیادی م 

ق  آن در حقوق م ن  م  تیوان آن را و با توجه به ن .باش م  وجه م 
عامل  فقه  و حقوق  برای هاس اش  اخلاق دانس  و بر یک  از اسیای 

 تری  قواع  اخلاق  یعن  مسئولی  هذیری تاکی  دارد. 

 

 

 گیرینتیجه
قاع ه م  ملک یک  از قواع  مهم و کیاربردی در حقیوق می ن  و فقیه 

لایل عم ه اثبات دعواسی  اس  چرا که رب  وثیق  با اقرار که یک  از د
دارد و چون نق  اثبات  اقرار که سیّ ال لا ل نام گرفته همیواره اهمیی  
شایان  دارد به تب  آن قاع ة م  ملک هم در ای  زمینه جایگاه مهم  را 
به خود اختصاص داده اس . در قانون م ن  ایران مواد اقرار بیر اسیاس 

ما میواردی هیم بیر مبنیای ایی  قاع ه ) اقرار العقلا ( تنطیم ش ه اس  ا
تری  مستن  اعتبار ای  قاع ه هم مورد قاع ه وجود دارد. در هر حال مهم

اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو باهم متبای  هستن . قاع ه ) 
م  ملک شیئا ملک الاقرار به( به عنیوان ییک از قواعی  مهیم فقهی  و 

سودمن ، نق  کاربردی مهمی   حقوق  علاوه بر دارا بودن مباحث نیری
نیز در حقوق موضوعه و امور قضای  دارد.  براساس قاع ه مزبور چنانچه 
شخص  از نیر حقوق  سلطه و مالکی  بر امری اعم از عی  یا دیی  ییا 
حق داشته باش  اقرارش در ای  زمینه نافذ اس  ول  شرط نفوذ اقرار آن 

هایی ار باشی  و بیه عبیارت  اس  که بای  ای  سلطه هنگام اقرار نمیودن 
سلطه مقرّ بای  بالفعل باش  لذا اگر شخص  اعم از حقیق  یا حقوق  هس 
از زوال سلطه و توانای  خود بر مقرٌّبه اقرار نمای  اثری ن ارد. قاع ه می  
الملک توانای  فراین  دادرس  را برای اثبات دعوی افزای  می  دهی  و 

را قابل دسیترس  منصفانه م ن  اصل قابل هی  بین  از اصول دادرس  
معیارهیای  عینی  بیرای سینج  رعایی  عی ال  در ییک م  سازد و 
 را فراهم م  نمای .دادرس  

در ای  زمینه حقوق م ن  عرصة مهم  در تجلّ  قاع ة م  ملک اسی . 
در حقوق م ن  اخلاق بعنوان یک  از چارچوب های اصل  محسوب می  

رای  صح  معاملات و قراردادهیای و شود که از تعه ات، امور مال  و ش
 عنیوان همچنی  مبان  فقه  در قاع ه مالکی  صحب  می  کنی .  بیه

 اهی اف بیا تنهیا نیه می ن ، مسئولی  گف ، حقوق توان م  کل  نتیجه
 سیطح اعتلیای در میوارد از بسییاری در بلکیه باش ، سو م  هم اخلاق 
 و و نیرییاتاصیول  در اخلیاق  هیای ریشه و باش  م  تلاش در اخلاق
 .خورد م  چشم به وضوح به ش ه بررس  قوانی 

 

                 خالقیا یمالحظهها
در ه وه  حاضر سع  ش  اصول اساس  اخلاق ه وه  همچیون بی   

طرف ، امانت اری و حفظ حقوق معنوی مولفی  آثار، هرهیز از انتشار چنی  
 رد.گانه و هرهیز از سرق  علم  و ادب  مورد توجه قرار گی

 

 هنام واژه
 Ethics science .1 علم اخلاق

 Islamic ethics .2 اخلاق اسلام 

 Socialist system .3 نیام سوسیالیست 

 Proprietorship .4 مالکی 

 Civil law .5 قانون م ن 

 Jurisprudential rule .6 قاع ه فقه 
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 Inference .7 استنباط

 Reasoning .8 است لال

 Accommodation .9 تطبیق

 Deputy .10 قا م مقام

 Real person .11 شخص حقیق 

 Legal person .12 شخص حقوق 

 Justice .13 ع ال 

 Civil procedure .14 آیی  دادرس  م ن 

 Criminal justice .15 حقوق کیفری
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