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 مقدمه

 ،استفاده و حیف و میل اموال مررد  توسرس سرودجویا     مین امنیت اقتصادي و جلوگیري از سوءأت

خرود را ادا  ه است و براي واداشتن بدهکارا  متمکن،كره دیرن   هاي قانونگذار بود همواره از دغدغه

هراي   اجرراي محکومیرت   ةقانو  نحرو  شده است، گاهی به حبس یا بازداشت نیز متوسل  ،كنند نمی

منر   قرانو   » ةبا مراده واحرد   به نوعی احیاي بازداشت بدهکارا  است كه قبالً ،8911مالی مصوب 

تبعرا   نیرز،  شراید علرت نسر        . سر  شرده برود   ن8931سال مصوب  8«محکومین مالیتوقیف 

و شاید  استخالف عقل و شرع  طور قط ، بهكه است بضاعت  اجتماعی بازداشت افراد معسر و بی

، المللی حقوق مدنی و سیاسری بروده اسرت    بدین دلیل ایرا  در صدد پیوستن به كنوانسیو  بین نیز

تعهرد   داد  قرادر بره انمرا    ( او)اینکره   دلیل هب كس را نباید فقس یازده كنوانسیو ، هیچ ةماد براساس

 ةشریو  ةو عرد  ارا ر   ،نروع دیرن   متمرایزنکرد   ها، اي ابها  پاره 1.دقراردادي خود نیست، زندانی كر

عرد  توجره    ،و از سروي دیگرر   ،رسیدگی به ادعاي اعسار و مد  رسیدگی به    در قانو  فعلری 

هاي ناصواب در پذیرش  رویه و  زندانیا  بدهکار افزایش روزافزو به به مبانی فقهی قانو ، محاكم

كره خرالف مروازین شررعی و نیرز نقر         و یا رد دعواي اعسار از سوي محاكم منمر شده است،

و فقهری   نراب  با توجره بره م  شود  سعی می ،در این نوشتار. استو سیاسی كنوانسیو  حقوق مدنی 

 .در حل معضال  موجود مطرح كنیمدر محاكم، راهکاري عملی شرایس رسیدگی به اعسار بررسی 

 

                                                           

كند  بیا  می11/8/8931واحدة  قانو  من  توقیف اشخاص در قبال تخلف از انما  تعهدا  و الزاما  مالی، مصوب  ماده. 8

به و تخلف از  كس در قبال عد  پرداخت دین و محکو  انو  جز در مورد جزاي نقدي هیچاز تاری  اجراي این ق»

.  شوند باشند،  زاد می انما  سایر تعهدا  و الزاما  مالی توقیف نخواهد شد و كسانی كه به این جها  در توقیف می

را بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت موق  به اج بدهکار مکلف است از تاری  ابالغ اجراییه تا یک ماه مفاد    را به

 «...به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی كند كه اجراي حکم و استیفاي طلب از    میسر شود محکو 

هیچکس را نباید فقس »كند  بیا  می 8300دسامبر  10المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبة  كنوانسیو  بین 11مادة . 1

 «.  تعهد قراردادي خود نیست، زندانی كردقادر به انما( او)عنوا  اینکه  به
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 در موضوع اعسار گذاری قانون ةپیشین

اعسرار  بره  برار   ضمن اینکه برراي اولرین   ،بعديهاي  با اصالحیه 8989 ذر  16قانو  اعسار مصوب 

در حال  8.دماهیت حقوقی و قانونی بخشید، زوال حیا  حقوقی افالس را نیز به صراحت اعال  كر

ین دادرسری  یر قرانو     384 ترا  364مرواد   ،همچنرین  ،قرانو  مرذكور   نشدة د منسوخامو ،حاضر نیز

هراي   اجراي محکومیت ةموادي از قانو  نحو ،همچنین ،هاي عمومی و انقالب در امور مدنی دادگاه

اعسرار   مستندا  قرانونی حراكم برر دعرواي     ،قانو  مذكور 0 ةاجرایی موضوع ماد ةنام  یینمالی و 

مرواد  شد، مالی با موضوع اعسار تصویب هاي  اجراي محکومیت ةر نحواولین مقرراتی كه ب. هستند

 1.استدر امور مدنی ها  از قانو  اجراي احکا  دادگاه 06و 33تا  31

نیز، ضمانت توقیرف ناشری    8963 مصوباجراي مفاد اسناد رسمی  ةنام  یین 88 ةمادهمچنین، 

نکررد  عررح حرالع اعسرار،      بره تقردیم  اجراییه را، مسبوق  به برگ نکرد  اختیاري از عد  تمکین

                                                           

از تاری  اجراي این قانو ، دیگر دعوایی به عنوا  دعوي افالس پذیرفته »كند  بیا  می 8989قانو  اعسار مصوب  93مادة . 8

به دعوي افالسی كه قبل از تاری  اجراي این قانو  اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی كه   نخواهد شد و نسبت

 13قانو  اعسار و افالس مصوب »كند  اعسار نیز بیا  می.ق 46مادة « .شود عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدا  می   وزار

قانو  اصول  864و  869و  861و  868و  866و  133 و 138و  010و  013و  014نس  و مواد  8986 با  ماه 

ماند و این قانو  از تاری  تصویب به موق   ی میبه حال منسوخی باق موجب قانو  مزبور نس  شده،   محاكماتی كه به

 «.شود اجرا گذارده می

بعد از توقیف به ضرر محکو  له منعقد شود   شده هرگونه قرارداد یا تعهّدي كه نسبت به مال توقیف»:  .ا.ا.ق 31مادة . 1

علیه، محکو  به و  تی كه محکو در صور»:  .ا.ا.ق 38؛ مادة «.نافذ نخواهد بود مگر این كه محکو  له كتباً رضایت دهد

علیه  محکو »:  .ا.ا.ق 33مادة « .شده رف  توقیف خواهد كرد خسارا  قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف

براي   تنهایی شده را بفروشد مشروط بر این كه حاصل فروش به توقیف مال ( مأمور اجرا)تواند با نظار  دادورز  می

شده، حاصل فروش  به توقیف  هاي اجرایی كافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محکو  و هزینه به پرداخت محکو 

علیه مان   له و محکو  عد  حضور محکو »:  .ا.ا.ق 06مادة .  مده كمتر باشد عمل كه در قبال    توقیف به نباید از مبلغی

 «.شد شود ولی توقیف مال به طرفین اعال  خواهد نمی از توقیف مال 
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 هراي مرالی،   اجرراي محکومیرت   ةبا تصویب قرانو  نحرو   88/4/38در تاری   8.بینی كرده است پیش

. شرد  به نحوي كه معسر تا احراز اعسار وي، زنردانی مری  . وض  شدزمینه  در این جدیديمقررا  

توقیف اشخاص در قبال تخلف  قانو  من » ةواحد ماده، براساس 8931 با   11قانو  در تاری  این 

برراي  الی كه مطرح است، ایرن اسرت كره  یرا     ؤحال، س.شد نس « از انما  تعهدا  و الزاما  مالی

 با وجود ادعاي اعسرار توا   ؟ همچنین،  یا میثابت شود باید وي مالی مکنت علیه، بازداشت محکو 

ه شرد مقررر  ، 8989عسرار مصروب   قانو  ا 1 ةابها  در ماد أمنش ؟كردبازداشت وي را ، علیه محکو 

شرده  مقرر  9 ةاما در ماد« .شددیه حبس خواهد أممتن  در صورتی كه معسر نباشد تا زما  ت»: است

رسریدگی   بره ادعراي وي   (ضرمن اجرراي حربس   )علیه مدعی اعسرار شرود    هرگاه محکو » :است

و مقرنن   دار فررح شرده اسرت    علیه، متمکن و مال ممکن است برداشت شود كه محکو « .شود می

 (پرداخت مهریه یا نفقره )روابس مالی غیرمعوح بارة اما در ،داده است قراروي فرح را بر مال ت 

توا  احکرا  خراص    رسد با تفکیک منشأ بدهی، می به نظر می. این فرح نادرست است كارگیري به

 .هر یک را جاري كرد

 تعریف اعسار

 ةواسطه داند كه ب می یف اعسار، معسر را كسیتعر بیا بدو   ،قانو  اعسار به شرحی كه اشاره شد

قرادر  مخارج محاكمه یا دیو  خرود   ةبه تأدی ،به اموال خود نداشتن دارایی، یا دسترسی بود  ناكافی

ادعاي ناتوانی از پرداخرت مرالی كره پرداخرت    اجبراراً و      »دعواي اعسار عبار  است از  .نیست

دادرسری و   ةتمال بر ادعاي اعسار از پرداخرت هزینهر  اش ،این تعریف« .فرد است ةعهد بر ،ضرورتاً

الزامراً   ،مالی كه پرداخت    اجبراري اسرت  . جرا دارداال یا دیو  حال موضوع اسناد الز  ،به محکو 

                                                           

روز پس از ابالغ ورقة اجراییه متعهد مفاد    را  86هرگاه تا »: 8963نامة اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب   یین 88مادة. 8

یا عرح حال اعساربه محکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه  ...طوعا به موق  اجرا نگذارده با تصدیقی از متعهدله 

 «.هد به تقاضاي متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شدراج  به این موضوع ابراز نکرد شخص متع
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، كه یا مورد لحوق حکم قضایی واقر  شرده   8االجرا است یا دیو  حال موضوع اسناد الز  به حکو م

، بلکره از طریرق اجرراي    نیست و مستلز  رجوع به محکمه ستافرد  ةاست و یا عندالمطالبه بر ذمّ

شود و مالی كه پرداخت    ضروري است و احقاق حق  می علیه اجباري وصول    از محکو  ،ثبت

صردور قررار رد    زیررا  ،گیررد  مری  دادرسری قررار   ةهزینر  ةدر محردود  ،منوط به پرداخت    اسرت 

ضرور   ةكنند توجیه ،دادرسی ةهزین نکرد  دلیل پرداخت هب ،دادخواست ناشی از نقص دادخواست

 مارها استقرار سیاست كنرونی دسرتگاه    ،دادرسی ةاعسار از پرداخت هزینبارة در. است پرداخت   

 .بررسی شودطور مستقل  هب ،در جاي خود باید كهدهد  را نشا  میقضا بر پذیرش دشوار این دعوا 

 شینة فقهی دعوای اعسارپی

تروا  تصرور كررد، واقعیرت         ا در متو  فقهی، خارج از قواعد افالس نمری هرچند سابقة اعسار ر

طور یکما و كامل در متو  و مناب  فقهی، مسبوق  است كه گرچه بیا  قواعد اعسار، مانند افالس به

 یرة  . به سابقه نیست، اما شاید علت عمدة نقص قوانین مربوط به اعسار نیز، همین موضروع باشرد  

داد  به بدهکار دارد، عالمره   ظهور در انظار و مهلت ،1«ذو عُسره فنظرهُإلی میسرهو إ  كا َ »شریفة 

اگر در میا  بدهکارا  فقیري یافت شود، طلبکار بایرد او را  »: فرمایند طباطبایی در تفسیر این  یه می

، مهلت دهد و میسره به معناي تمکن و داراشد  است در مقابل عسر ، كه به (داراشد )تا میسره 

دستی است و معنایش این است كه  نقدر باید مهلت دهد تا بدهکار به پرداخرت   معناي فقر و تنگ

                                                           

االجرا از سوي ادارة ثبت، منوط به اثبا  اعسار مدیو  از پرداخت دفعتاً واحدة    در دادگاه صالح  تقسیس وجه سند الز . 8

 91و  18، 16مستفاد از مواد »: هیئت عمومی دیوا  عالی كشور 11/86/8936ر  119رأي وحد  رویة شمارة . است

االجرا كه منتهی به صدور اجراییه از سوي ادارة  این است كه چنانچه مردیو  سند الز  8989قانو  اعسار مصوب سال 

ثبت گردیده است، به ادعاي اعسار از پرداخت وجه   ، درخواست تقسیس بنماید درصورتی كه دا ن با    موافق 

داره ثبت، منوط به اثبا  اعسار مدیو  از پرداخت دفعتاً واحده    در االجرا از سوي ا نباشد، تقسیس وجه سند الز 

 «.دادگاه صالح است

 (186/ بقره)« .اگر میا  بدهکارا  شما، تنگدستی باشد؛ تا زما  گشایش در كار، به وي مهلت داده شود». 1
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البیا  نیرز،   در ممم ( 88، ص8936؛  یتی،  043ق، ص8983، طباطبایی)« .بدهی خود، متمکن شود

روایت شده  (ع)اند، از اما  صادق  اختالف كرده علما در حد عسر  و نداري»: ذیل  یه  مده است

حد عسر  این است كه انسا  بیشتر از قو  متوسس خود و عیالش نداشته باشد ترا قررح   : است

عالوه بر  یة شریفه، قواعد اعسار . (88ص ،8936؛  یتی، 939ص ، 8380طبرسی، )« .خود را بدهد

قابل استخراج از فتاوي و نظر علماي فقه و در چارچوب دیگر قواعد فقهری و حقروقی، از جملره    

 :شود ها در ادامه اشاره می بوط به دین است كه به برخی از   مسا ل مر

إ  شِئتم  جروهُ ( ع)یُحبَسُ لو اَدّعی اإلعسار حتّی یثبتُ فَإعذا ثبت خلیَ سبیلُهُ و عن علی »( الف

اگرر  » یعنری . (118ص ،8918 ،شرهید اول )« و إ  شئتم إستعملوُهُ و هو یَدَل علی وجوب التکسُرب 

شود تا ادعاي خود را اثبا  كند، پس اگر ادعراي   سار و تنگدستی كند، زندانی میبدهکار ادعاي اع

دهنرد و   نقل شده است، تحویل طلبکارانش مری  (ع)شود و از اما  علی  خود را اثبا  كرد،  زاد می

 «.خواهید به كارش گیرید اش دهید و اگر می خواهید، اجاره گویند اگر می می

اإلدا، یحر  علی الدا نِإ عسارهِ بالمطالبه و اإلقتضراء بَرل یمرب إ     كَما الیمب علی المعسِر»( ب

گونه كه اداي دین بر شخص معسر واجرب نیسرت، برر طلبکرار نیرز       هما »یعنی « ینظرهّ إلی الیسار

اعمال فشار در مطالبة طلب از شخص معسر حرا  است، بلکه اعطاي مهلت به معسر تا تمکن وي 

 «.واجب واجب است

 (ص)جدشرا  رسرول اكرر     قول از  (ع)اما  صادق الشیعه روایتى را از  وسایل مرحو  صاحب

و أ  یُظِلَه اهلل فى ظِلِ عرشِهِ ال ظِلَ االظِلُهُ فَلیُنظِر مُعسِرا أَرادَ أََمَن » :كه حضر  فرمودند كند مى نقل

عررش   ةیامت در سایاگر كسى دوست دارد روز ق» (80 ةلئمس ،موسوي خمینی)« .لِیَدَع له مِن حقِهِ

 (ص) اكر  روایت دیگر هم از رسول« .هاى ناتوا  مهلت بدهد به انسا  الهى قرار بگیرد، سعى كند

اهللع فى كلِ یو  صَدَقَة بمثلع مَا لهُ  كا َ له علىنظَرَ مُعسِراًأَمَن »: فرمایند نقل شده است كه حضر  مى

كه بره فررد گرفترار مهلرت      كسى»( 19808حدیث  ،ق 8930حُر عاملی، )« .علیه حتّى یَستَوفىَ حقَ

مرالش بره حسراب او صردقه گذاشرته       ةدهد، به انرداز  مى هر روزى كه به او مهلت ةبدهد، به انداز

 «.بازستاند شود تا این كه حق خود را مى
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إنّما یحبس م  دعوي اإلعسار قبلَ إثباتهِ لو كا  اصلُ الدینع ماالً كالقرح او عوضاً عن مالع »( ج

« ثمن المبی ، فلو إنقضی األمرا ع كالمنایه و اإلتالف قبلَ قوله فی اإلعسارع بعیمینهِ إلصاله عد  المرال ك

اگر كسی ادعاي اعسار كند و بدهکاري وي به سبب مال باشرد،  »یعنی .(46ص ، 46شهید ثانی، ج)

ثمن در بی ، پرداخت  و یا اینکه دین به جهت عوح مال باشد، مانند حالت عد ( پول)مانند قرح 

شرود، امرا اگرر     شود و زمانی كه اعسارش ثابت شد  زاد می بدهکار تا اثبا  ادعاي خود زندانی می

منشا بدهی، غیر از دو سبب فوق باشد، یعنی پیش از این مالی در اختیار مدیو  قرار نگرفتره اسرت   

ر كنرد، ادعراي وي برا    كرد  مال باشد، اگر ادعاي اعسرا  و مثالً اگر بدهی وي در اثر جنایت یا تلف

اگرر   .شود، زیررا اصرل در اینمرا، نداشرتن و نبرود مرال اسرت        كند پذیرفته می سوگندي كه یاد می

گرردد و اشرتغال بره كاسربی برر او واجرب        دستی و اعسار مدعی ثابت شود، از حبس رها مری  تنگ

ل گشایش بره او  اگر مدیو ، تنگدست بود، باید تا حصو: فرماید شود، زیرا خداوند در قر   می نمی

 «.مهلت داده شود

برخی روایا  و  راي فقها، ظهور در حبس ابتدایی بدهکار دارد، تازمانی كه اعسرار وي ثابرت   

داد  بره فررد معسرر اسرت ترا امکرا         شود، در حالی كه مفهو   یة شریفه، ظهور در انظار و مهلت

د ، شررط وجروبع انظرار و    پرداخت، برایش فراهم شود؛ لذا این موضوع مطرح است كه معسر بو

بود  حبس است؟ بدین معنرا كره فرارغ از منشرأ      داد  است؟ یا توانایی پرداخت، شرط جایز مهلت

یا  داد  به وي را به اثبا  اعسار منوط كرد؟ بدهی، باید تمکّن و مال ت بدهکار فرح كرد و مهلت

از سوي طلبکار منوط  فرح اعسار و نداري بدهکار فرح كرد و حبس وي را به اثبا  تمکنع وي

اي در  اي، رویکررد ترازه   ، با صدور بخشرنامه 98/4/8938در تاری  ریاست محتر  قوة قضاییه كرد؟ 

 8.كنیم هاي بعدي    را تحلیل می اند، كه در بخش مواجهه با دعواي اعسار، مطرح كرده

                                                           

نامة اجرایی   یین 88د ج مادة اصالحیة بن: ریاست محتر  قوة قضاییه 98/4/8938-866/83438/3666بخشنامة شمارة . 8

هاي  قانو  نحوة اجراي محکومیت 0در اجراي مادة »: 8918هاي مالی مصوب  نحوة اجراي محکومیت 0موضوع مادة 

قانو  مذكور و نظر به  1در مادة « كه معسر نباشد در صورتی»و نیز « ممتن »و با توجه به تعبیر  8911مالی، مصوب 
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 محاکم قضایی ایران ةنقد آماری و عملی روی

 نقد آماری

 ةبره، در قروانین موضروعه بیشرتر جنبر      ار و یا اعسار به تقسریس محکرو   بینی اعس مسلم است پیش

پذیرش این دعوا به معنراي تمدیرد    ،واق  حمایت از فرد براي حمایت از اجتماع در. حمایتی دارد

در افزونری محکرومین مرالی     ویرهه  بره . براي بازیابی خود در جامعه اسرت  ،رفته معسر قواي تحلیل

زنردا  برراي   . معیشرتی تردیردي نیسرت    هراي   به مقتضاي ضررور  دیگرا ،سرپرست خانواده بر 

 ،مرا  ةزیرا در جامع ،محکومین مالی، پیش از  نکه ایستگاه بدهکاري باشد، خاستگاه بزهکاري است

 ةهنوز درس پیر استادا  بنردي زمزمر   ،ها گرفته در اصالح قوانین و زندا  هاي انما  تالش برخالف

 .«طفل گریزپاي را ،ردجمعه به مکتب  و»محبتی است كه 

كه با تمکن  ،قابل رجوع زما  به معسر است ةهب ،نحويه اعطاي مهلت موضوع قانو  اعسار، ب

اینکه قانو  حراكم   بارةبحث و استدالل در ،بنابراین ،ممکن خواهد بود ، در عملرجوع از هبه ،وي

ین است كه  یرا  ا ،است الی كه پاس     روشنؤاما س. است یا خیر؟ منتفی استبر اعسار حمایتی 

گرفتره در   عدالت اسریر مصرلحت اسرت؟ یرا امیرر واقعیرت؟  مرار تحقیقرا  انمرا           ،زما  ةهبدر 

پایرا    تا 8983زمانی ابتداي سال  ةدر بره ،شهرستا  ایوا  در استا  ایال قضایی  ةحوزهاي  پرونده

 .حقیقت استاین صراحت گویاي  به ،8936اول سال  ةنیم

                                                                                                                                                    
 

العالی در همایش قوة قضاییه، بند ج مادة  و رهنمودهاي اخیر مقا  معظم رهبري مدظله( هر)فتواي حضر  اما  خمینی 

در سایر موارد چنانچه مال ت ( ج: گردد هاي مالی به شرح زیر اصالح می نامة قانو  نحوة اجراي محکومیت  یین 88

در : تبصره. شود باشد  زاد می علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس محکو 

كند، با  به خودداري می علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکو  كه براي قاضی دادگاه ثابت شود محکو  صورتی

 «.شود له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکو  به حبس می درخواست محکو 
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 شهرستان ایوانقضایی  ةهای حوز گرفته در پرونده یقات انجامتحق. 1نمودار 

 انرد و رنرگ   معرف تعداد نفراتی است كه طی دوره بازداشت شده صورتیرنگ  ،در این نمودار

 ،مثرال  برراي  ،اند موافقت شده و  زاد شدهها   سبز معرف تعداد نفراتی است كه با تقاضاي اعسار   

برا  فقرس  و ( صرورتی رنرگ  )انرد   بره بازداشرت شرده    محکو  نکرد  تدلیل پرداخ هنفر ب 8 ،1 هدر ما

 8،9،4،3هاي  در ماه طور طبیعی،موافقت شده است و به  ،(رنگ سبز) ها نفر از    1تقاضاي اعسار 

 .موافقت نشده است ،مالی با تقاضاي اعسار هیچ محکو 

نفرر   066حردود   ،بازهدر این  .است ماه 88، (98/0/8936 تا 8/8/8983از )زمانی پهوهش  ةباز

 ،به محکو  نکرد  دلیل پرداخت بهنفر  833تعداد، كه از این  اند شدهمحکومیت  ،دعاوي مالی دلیل به

تقاضاي اعسار  دیگرا اند و  معسر شناخته شده و  زاد شدهها  نفر از    81 فقساند و  بازداشت شده

 1یک ماه اول سرال،   دهد در می نشا ها  ر ما .موافقت نشده استها  با تقاضاي اعسار    اند یا كرده

موافقت نشده  ،ها كه با تقاضاي اعسار هیچ یک از    ،اند بازداشت شده ،محکومیت مالی دلیل بهنفر 

موافقرت شرده   هرا   نفر از    1با اعسار  فقساند كه  هكردنفر تقاضاي اعسار  8،در ماه دو  نیز ،است

موافقرت نشرده    ،با تقاضاي اعسار هیچ یک از بازداشتیا  ،نیز 84،9،4،3،0،8،3،88هاي  در ماه .است

هراي   در مراه  فقرس انرد و   نفر بازداشت شده و به زنردا  رفتره   08 ،كه طی این مد درحالی  ،است
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در كره   ،نفر موافقت شرده اسرت   8،1،8،1،8،1،4،1با اعسار  ،به ترتیب ،88،81،1،86،81،89،83،80

 دهرد  نشرا  مری  پرهوهش   ةنتیمر  .اند  ه شده و  زاد شدهنفر طی این دوره معسر شناخت 81ممموع، 

 ،از نوع سکه طالهاي  تقسیسریال و در  666/366/0تقریباً به ازاي هر ده میلیو  توما  ماهیانه مبلغ 

شرخص  خارج از تروا    در عملكه ،پرداخت شود باید ،بهار  زادي ةماهیانه یک قطعه سک میانگین

 ،كنرد  مری  حمایتی قانو  اعسرار را مشرخص   ةاكم به جنبمح هیتوج بیضریب  ،صراحت و به است

پرداخرت   عنوا  پیش همبالغی ب ،نیزاست  ها پذیرفته شده نفر از كسانی كه اعسار    0 دربارة ویهه به

 ةحکم واق  شده است، كه این ارقا  مخالف فلسرف  موضوع( میلیو  ریال 36به ازاي هر نفر  تقریباً)

نحروة  قرانو    0 ةاجرایی ماد نامة  یین 83 ةماد ةتبصرو قانو   91 ةدموضوع ما ،بود  اعسار حمایتی

هاي مالی است، كه محاكم را به رعایرت تناسرب تقسریس، برا در مرد و معیشرت        اجراي محکومیت

 8.مدعی اعسار موظف كرده است

، هاي  مرار   نچه كه این سوي میله. هاي مسلم و ظاهر استوار است هاي  ماري، فقس بر یافته پایه

بره   نتایج  ماري فقس اصل محکو . هاي    سویی متفاو  است زیركانه قد علم كرده است، از یافته

دادرسری و اجررا   هراي   امرا هزینره   .ه اسرت بندي كرد میله، انندد می اره بدهیسعرا كه محاكم    را 

و با لحرا    ناچار به اگر ،شود و خسار  تأخیر تأدیه نیز نمی واق  ،معموالً مورد لحوق حکم اعسار

كه شرط اصلی را در محکومیت به پرداخرت خسرار  ترأخیر    ،دادرسی مدنی  یینقانو   311 ةماد

 ،دیگر بوداي  هگون هاطالعا   ماري باكنو   شد، شاید هم نمی منتفی ،است تمکن مالی دانسته ،تأدیه

                                                           

ها كافی براي تأدیة تما  بدهی نباشد، ولی  داشته یا دارایی   اشخاصی كه دارایی ن»: 8989قانو  اعسار مصوب  91مادة . 8

و ادارة (  به در مورد محکو )شغلی و حرفة خود بتوانند تما  یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه  با عایدا  

میزا  و مد  با درنظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدا  بدهکار و معیشت ضروري او ( االجرا در مورد اوراق الز )ثبت  

 «.وعده اقساطی را كه باید داده شود، تعیین خواهد كرد

علیه  چنانچه در رسیدگی به دعوي اعسار ثابت شود محکو »:  . .ا. .ق 0نامة اجرایی موضوع مادة  یین 83تبصرة مادة  -

یدگی متناسب با باشد، مرج  رس نحو اقساط می  به را یکما بپردازد ولی متمکن از پرداخت به قادر نیست محکو 

 «.كند به صادر می تقسیس محکو  وضعیت مالی او حکم به
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 یمال تیمحکوم كه يافراد تعداد: ی ب رنگ .8

 (نفر066.)اند شده

 (نفر 833) شده بازداشت افراد تعداد: قرمز رنگ .1

 ها    اعسار درخواست با كه يافراد تعداد: سبز رنگ. 9 .9

 (نفر 81. )است شده موافقت

 311 ةمراد  اسبراسر شرود كره    مری  با این توضیح اثبا  ،بیا  شدكه پیشتر اي  هاما گردنکشی زیركان

تمکن وصفی است  عد  ،كه موضوع    دین و از نوع وجه رایج است اي گفته در دعاوي قانو  پیش

 مانند ،دعاویی كه موضوع    عین استویهه  به دیگر، دعاوي كند و در می قیفكه تأخیر تأدیه را تو

 ،زایش بهراي سرکه  تأخیر تأدیه در كسو  افر  ،مسکوک طال و نقره است طور هكه باي  همهری ةمطالب

البتره  . انرد  باطن    دست نیازیرده  بر ، مار و نه قانو  و رویههاي  زیركانه گردنکشی كرده و نه میله

 ،مراهیتی جرز ایرن نردارد     ،هم( مثالً ماهیانه یک درصد)محکومیت به پرداخت درصد معینی از دیه 

 تمدیرد حیرا    ،دیره  ةیومیر  نررخ  ةدر پیکر ،صفا  خود همةتأخیر تأدیه با  ،زیرا در این مورد نیز

  .كند می

 

 
  ایوانشهر  حوزه در یافته محکومیت افراد تعداد .2 نمودار

 

 نقد عملی

موضوعی كه با ماهیت اعسار و حمایت ملحو  در قانو  اعسار، مغایر  دارد، استقرار رویة ( الف

. پرداخرت اسرت   محاكم بر محکومیت به پرداخت مقادیري از یک جنس یا وجه نقد، با عنوا  پیش

شود كه نخست، معیاري براي رد اعسار نسبت بره   دربارة این موضوع، فقس به این نکا  بسنده می

. وجود نردارد ( به یا به عبار  دیگر، پذیرش اعسار نسبت به قسمی از محکو )به  قسمی از محکو 

ن مررالی تمکر  دو ، در برخری مروارد، محرراكم در  راي صرادره مبنراي اسررتدالل را برر احرراز عررد       
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اي مخالف، كره همرا  پرداخرت     اند، اما نتیمه به قرار داده جاي محکو  علیه در پرداخت یک محکو 

 8.شود است، در دادنامه ایماد می بخشی از بدهی در هما  ابتدا

جلسه مرجر    شد  پذیرش دادخواست مدعی اعسار، به ارا ة صور  موضوع دیگر، موكول( ب

بدین شرح كه . دلیل عد  تمکن وي است علیه، به وقیف اموال محکو انتظامی، مبنی بر عد  امکا  ت

جلسره مرجر  انتظرامی را     علیه تصویري از صرور   رویة برخی محاكم، طوري است كه تا محکو 

دست نیامده است، ضمیمة دادخواست نکند، از پرذیرش   مبنی بر اینکه مالی از وي جهت توقیف به

كنند و علت    را نیز تسری  در رسیدگی، به دلیرل اسرتغناي       خودداري، یا    را ناقص تلقی می

داننرد، امرا در نکروهش ایرن      تحقیقا  در مرحلة رسیدگی به دعوي اعسار مری  داد  دادگاه از انما 

هراي مرالی و بازداشرت فروري      نو  نحوة اجرراي محکومیرت  قا 1 ةاعمال مادرویه، باید اذعا  كرد 

اي در عمل، زمرا    دست نیاید و این رویه علیه به الی از محکو علیه، مسبوق است به اینکه ممحکو 

شرایا  ذكرر   . كند و با ماهیت اعسار كه هبة زما  است، در تضاد اسرت  را از مدعی اعسار سلب می

كررد  پرذیرش دادخواسرت اعسرار بره       هرایی كره رویرة نادرسرت موكرول      است بسیاري از دادگاه

پذیرند، تحقیقا  مورد نیاز را در زمینة تمکن  را نمی علیه جلسه عد  تحصیل مال از محکو  صور 

دهنرد، و علرت    علیه، از طریق مرج  انتظامی و مراج  رسمی دیگر انما  نمی یا عد  تمکن محکو 

   را تسری  در رسیدگی و كفایت اظهارا  شهود، یا توا  اثباتی بینة شرعی و تفوّق   ، بر امارا  

ی كه بر مبناي عد  تأثیر گرواهی گواهرا ، اعسرار مردعی را، مرردود      كنند، اما در عمل،  را  ذكر می

 .اي را به خود اختصاص داده است دانند، سهم عمده می

نگرفتن تحقیقا  به این دلیل نادرست است كه امارا  قانونی را در جهرت   عالوه، رویة انما  به

و فقرس در جهرت شناسرایی     كند، زیرا تحقیقرا  الزامراً   اثبا  ادعاي مدعی اعسار، از وي سلب می

نکررد  امروال مردعی     اموال مدعی اعسار و احراز تمکن وي كارایی ندارد، بلکه چنانچره شناسرایی  

نشسرت قضرایی   بر این موضوع در . اي است بر عد  تمکن وي اعسار در تحقیقا  قید شود، اماره

                                                           

 .به پیوست الف مراجعه شود. 8
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اهلل   یرت   .دنیرز، تأكیرد شر    قضا  محاكم حقوقی و خرانواده شهرسرتا  اصرفها     86/1/88مورخ 

، و اَخباري كره  «...و إ  كا  ذوعسرهٍ»مقتضاي  یة شریفه » :اند ، فرمودهالمدارکجام خوانساري در 

داد ، نه اینکه تمکّن  بر حبس معسر داللت دارد،    است كه اعسار شرط است براي انظار و مهلت

مفراد  ه البتره  كر  (13ص ،0ج، ق8463 ،خوانسراري )« .و مال ت، شرط حربس و اجبراركرد  باشرد   

نامة ریاست محتر  قوة قضاییه، تأكید بر احراز مال ت بدهکار، قبرل از اجرراي حکرم حربس      بخش

 1.است، كه در صور  عد  احراز   ، فرح را بر اعسار بدهکار گذاشته است

اعسار شخصی كه وكیل اختیار كرده است، هرچند این موضوع، بیشتر در دعراوي   فتننپذیر( ج

ت هزینة دادرسی رویه است، در نادرستی این رویه، شایا  ذكر است مدعی اعسار، اعسار از پرداخ

اي است برر   داند و از سویی، اختیار وكیل به نظر دادگاه، اماره شهاد  شهود را مبین ادعاي خود می

 . طور كه بیا  شد اماره را تاب برابري با دلیل نیست مال ت وي و هما 

 یرد، در ایرن    دسرت مری   كه اموال موضوع مستثنیا  دین، از او بهاعسار محکومی  فتننپذیر( د 

مورد، چو  من  توقیف اموال یادشده نیز، مانند مفاد قانو  اعسار، جنبة حمایتی دارد، ممال تردیرد  

                                                           

قانو   1با توجه به اینکه در مادة »: قضا  محاكم حقوقی و خانوادة شهرستا  اصفها  86/1/88نشست قضایی مورخ . 8

گردد و  علیه در دسترس باشد،    مال ضبس می محکو مذكور مقرر گردیده كه بعد از الزا  به تأدیه، چنانچه مالی از 

علیه مالی دارد یا خیر ضرور  دارد نیاز به انما  تحقیقا  مقتضی و یا تحقیقا  محلی هست و  احراز اینکه محکو 

له ممتن  تا زما  تأدیه یا اثبا  اعسار حبس  بعد از انما     و عد  دسترسی به مال محکو  علیه به تقاضاي محکو 

قانو   یین دادرسی مدنی ابالغ شده  16ها نیز طبق مادة  خصوصاً در مورد  راي غیابی كه اجرا یه   . واهد شدخ

 «.باشد

نامة نحوة اجراي   یین 88بند ج مادة  ...»: ریاست محتر  قوة قضاییه 98/4/8938-866/83438/3666بخشنامة شمارة . 1

علیه نزد قاضی دادگاه ثابت  در سایر مواد چنانچه مال ت محکو ( ج :گردد هاي مالی به شرح زیر اصالح می محکومیت

كه براي قاضی دادگاه ثابت  در صورتی: تبصره. شود نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد  زاد می

دستور له و با  كند، با درخواست محکو  به خودداري می علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکو  شود، محکو 

 «.شود قاضی دادگاه، تا تأدیه محکو  به حبس می
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طور كه اشاره شد، اعسرار متناسرب برا وضرعیت      اي منتفی است، زیرا هما  در نادرستی چنین رویه

 بیرا  شرده   نیز الروضهریتحردر  .بینی شده است پیشقانو  اعسار  91 ةدماعلیه، در  معیشتی محکو 

به خراطر اینکره چیرزي    ، اعسار عبار  از این است كه شخصی توا  اداي حق نداشته باشد» :است

نداشرته   ،روز خود و  نچه در شأ  او باشد مركب و افزو  بر قو  یک شبانه ،جامه ،افزو  بر خانه

هراي    كه البته باید نوع محکومیت، (81، ص8936؛ یتی،  89و 81، ص9ج ق،8930عاملی، ) «.باشد

 8.تفکیک شودمالی نیز 

اعسرار ضرمن   ) اسرت  برود  مردعی   به شرط محبروس  ،انگاشتن اعسار صفتممورد بعدي،  (ه 

، ت عمومی دیوا  عرالی ئهی 1/86/89811مورخ  009 ةشمارة رأي وحد  روی با وجودكه  ،(حبس

هرا در اسرتنباط    ي در پی اختالف نظر دادگاهأراین  ،كنند می سابق عمل ةبر روی نوزه برخی محاكم

برود    ها، زنردانی  اتفاق دادگاه به اكثریت قریب هاي مالی صادر شد، اجراي محکومیت ةاز قانو  نحو

به  دعوي اعسار و تقسیس محکو  ةاقام برايقانو  مذكور شرط الز   9 ةماد براساسعلیه را  محکو 

علیره را قبرل از    بود  محکو  محبوس ،یادشدهی دیگر، مستند به قانو  برخدر حالی كه  ،دانستند می

ازنوبرت بره    ناظر به رسریدگی خرارج  نیز، قانو  یادشده  9 ةماد. دانستند دعوي اعسار الز  نمی ةاقام

از علیره قبرل    براي رسیدگی به درخواست محکرو   به هر حال، .درخواست محکومین زندانی است

دعروي اعسرار از    ةاقامر  برراي علیه شرط الز   بود  محکو  حبس من  قانونی وجود ندارد و زندانی

 .فقها و موازین فقهی مطابق است ي با مبانیأاین ر .باشد نمیبه یا درخواست اعسار از     محکو 

                                                           

به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل  علیه محکو   هرگاه محکو »:  . .ا. .ق 0نامة اجرایی موضوع مادة   یین 88مادة . 8

از (  متمثل یا قی)رد    ممکن نباشد بدل    ...چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد و(  الف: شود می

، با رعایت  هاي مالی در مورد سایر محکومیت( ب. گردد مستثنیا  دین استیفا می علیه بدو  رعایت  اموال محکو 

مدنی مال وي جهت استیفاي محکو  به توقیف و به فروش  مستثنیا  دین مطابق مقررا  قانو  اجراي احکا 

 «.رسد می

قانو  نحوة اجراي  1مستفاد از مادة »: ئت عمومی دیوا  عالی كشورهی 1/86/8981مورخ  009رأي وحد  رویة شمارة . 1

 «.علیه است شد  محکو  ، تمویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی8911هاي مالی مصوب سال  محکومیت
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اري دعوي اعسار، از دعاویی است كه اعتبار امر مختومه ندارد، زیررا اعسرار عارضری و ادو   ( و

 فتناست و در هر زما ، ممکن است حادث و یا رفر  شرود و در عمرل، رویرة محراكم برر نپرذیر       

 ،اعسار از پرداخت مابقی اقساط اسرت و دلیرل    را برخری محراكم    دعاویی مانند تقلیل اقساط، یا 

 ةوقرانو  نحر   0 ةاجرایی موضوع مراد  ةنام  یین 18 ةماد. دانند می دعوي اعساردر مختومه امر اعتبار 

. استبه رسمیت شناخته  اقساط را ةاثبا  اعسار از پرداخت باقیماند ،8هاي مالی اجراي محکومیت

تقلیرل اقسراط    دعوي ،است شدنی فتهریپذ بهمحکو  ماندةیباقاعسار از پرداخت  كه یزمانبنابراین، 

أدیه در قالب ویهه  نچه در بحث تمدید حیا  تأخیر ت شود، به به، به طریق اولی پذیرفته می محکو 

 1.گویاي صدق این ادعا است( موضوع پرداخت سکه و دیة نرخ روز)ها بیا  شد  برخی محکومیت

كرار   رویة بسیار ناصواب دیگر، كره برخری محراكم مترأثر از ترفنردهاي برخری وكرال بره        ( ح

بره   دادنری  به واحد است، تسرري  گیرند، این است كه حکم اعسار را حتی در مواردي كه محکو  می

براي مثال، چنانچه زوج به پرداخت سیصرد سرکة بهرار  زادي محکرو  شرود،      . دانند همة دین نمی

حده و در هرر نوبرت یکصرد سرکه را مطالبره       برخی وكال در سه نوبت و طی سه دادخواست علی

علیه تقاضاي اعسار كند، برخی محاكم براساس رویة نادرست،  كنند، پس در صورتی كه محکو  می

كننرد و بعضراً بره تقسریس بره       طی سه نوبت و سه دادخواست جداگانه رسیدگی مری به اعسار وي 

كنند و در فرح یادشده طی سره حکرم، وي را بره پرداخرت      هاي گوناگو  حکم صادر می كیفیت

 9نامرة   یرین  16كنند، كه این رویره، مخرالف صرراحت مرادة      سکة بهار  زادي محکو  می 9ماهیانه 
                                                           

قسیس در مواردي كه حکم به ت»: هاي مالی قانو  نحوة اجراي محکومیت 0نامة اجرایی موضوع مادة   یین 18مادة . 8

نف  تا پرداخت قسس  علیه در زما  مقرر قسس را نپردازد به درخواست ذي شود، چنانچه محکو  به صادر می محکو 

 «.شود ، حبس می به باقیماندة محکو  معوقه و یا اثبا  اعسار او از پرداخت 

 .مراجعه شود« ب»هاي بخش  به پیوست. 1

هاي مالی متعدد حبس شده است دعوي  علیه به علت محکومیت ه محکو در مواردي ك»...: نامة اجرایی  یین 16مادة . 9

صور ، حکم  ها یکی است كه در این له    هایی كه محکو  اعسار باید علیحده مطرح شود، مگر در مورد محکومیت 

 «.شود ها می اعسار شامل همه    محکومیت
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هرا   له واحد باشرد، شرامل همرة محکومیرت     در صورتی كه محکو  یادشده است كه حکم اعسار را

هراي مرالی متعردد دارد،     علیه محکومیرت  شود، در مواردي كه محکو  همچنین، مشاهده می. داند می

حرده را برراي هرر یرک از      نامره، ارا رة یرک دادخواسرت علری       یرین  16محاكم به صراحت مرادة 

ها منمر شرده،   رد و یا پذیرش برخی از این دادخواستدانند، كه در نتیمه، به  ها الز  می محکومیت

تروجهی   نویسی و بری  شود، كه البته دلیل    نقص قانو  و نوعی ناهماهنگی در این فرایند ایماد می

كره   شده اسرت، نسبی پنداشته  ياعسار امرامر زیرا . گذار به مبنا و فلسفة دعواي اعسار است قانو 

و  خود را مطرح كنرد باید دوباره دعوي اعسار  ،سر شناخته شدنسبت به یک طلبکار مع مدعی، اگر

صرفتی در وي احرراز    اگر فردي معسر شناخته شود، ،تردید بی. در مقابل دیگرا  قابل استناد نیست

بنرابراین،  . است كردنیافراد استناد ةمطلق بوده و در مقابل هم ده و این صفت یعنی ناتوانی مالی،ش

لریکن بره دلیرل     هاي مالی، حبس افراد معسر مراد نبروده اسرت،   حکومیتاجراي م ةقانو  نحومراد 

استخراج ضروابس را بره دوش   ، تشخیص معسر و  یین رسیدگی به دعوي اعسار ةضابط نکرد  ارا ه

مقنن از سکو  و ابهرا  دسرت    شایسته است با توجه به اهمیت موضوع، كه است، گذاشتهمحاكم 

بدو  توجره بره نروع     تا شاهد بازداشت طوالنی محکومین، كند، را بیا  مورد نیازو ضوابس  ردبردا

  .نباشیمعلیه  مالی محکو  ةدین و سابق

نپذیرفتن الزا  به تمکین زوجه، در صور  اعسار زوج از پرداخت مهریه، از سروي برخری   ( ح

بر اعسار زوج باشرد، برر ضررر خرود      اگر زوجه هنگا  عقد، عالم»: معتقد استشهید ثانی  .محاكم

 یرا    8«.المان  استبتواند تمکین را موكول به مطالبة مهریه كند و تقسیس در اینما   گاه بوده، نمی

 .(993ص  ،8988 ،مکار  شیرازي)چنین نظري دارند  عظا  مکار  شیرازي و موسوي اردبیلی نیز

اسرت كره بره دلیرل نراتوانی در       رویة ناصواب دیگر، پرذیرش دشروار اعسرار محکرومینی    (  

انرد، معمروالً مبنراي     ها و مؤسسا  مالی اعتباري، تقاضاي اعسرار كررده   بازپرداخت تسهیال  بانک

                                                           

إلمتناع من التمکین حتی تقب  المهر و اما إذا كانت عالمه فلیس هذا اذا لم تکن الزوجه عالمه بإعسار الزوج و االّ فلها ا». 8

 (916، ص3شهید ثانی، ج . رک)« . لها المطالبه إلنّها هی التی اقدمت علی ضرر نفسها
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ها در این موارد براي رد اعسار این دسته از محکومین، بقاي تسهیال  دریافتی نرزد   استدالل دادگاه

مروالً دعروي مطالبرة تسرهیال      ایشا  است كه استدالل ناصواب و خالف اصرول اسرت، زیررا مع   

تناسربی اقسراط    شود و اسرتدالل رد اعسرار یرا بری     ها از اعطاي وا ، اقامه می پرداختی پس از مد 

هراي   ویهه اینکه بحررا   امارا  ضعیف، از جمله بقاي اصل وا ، صحیح و عادالنه نیست، به دلیل به

اسرت و شایسرته اسرت    ! ة عرا  هراي اخیرر رتبر    مالی و ناتوانی در بازپرداخت تسرهیال ، در سرال  

ها، براي مراعا  حمایت موضوع قانو  اعسار، بدو  تأثیرپذیري از طرف دولتی دعروا و در   دادگاه

هاي دولت نیرز در ایرن    ویهه اقدا  قالب دالیل ابرازي طرفین، رسیدگی كرده، و حکم صادر كند، به

 .راستا، حمایتی و به موازا  مدلول نانوشته قانو  اعسار است

به  دعواي اعسار از پرداخت محکو  یا رددر پذیرش و  محاكم ةبعدي اختالف روی موضوع (ي

 – 008 ةشرمار  ةرأي وحرد  رویر  . سرال اسرت   88اشخاص برالغ كمترر از    ةاز ناحی( غیر از دیه)

 1عمومی دیوا  عالی كشور كه در مقا  رف  تعارح میا   راي صادره از شعب هیئت  84/1/8989

 ةذیرل مراد   ةموجب تبصر به »: دارد می اشعار ،است هصادر شدمدیدنظر استا  تهرا  دادگاه ت 83و 

به جرا م اشخاص بالغ كمتر ، يیفرهاي عمومی و انقالب در امور ك دادگاه  یین دادرسیقانو   116

رسریدگی شرود كره در اجرراي مفراد ایرن        ،در دادگاه اطفال مطابق قواعد عمومی ،سال تما  88از 

برا   ،اجرراي ایرن حکرم   . اه اطفال شخص ممر  را به پرداخت دیه محکو  نموده استدادگ ،تبصره

مستلز  پرداخت دیه  ،8911هاي مالی مصوب  اجراي محکومیت ةقانو  نحو 1 ةتوجه به اطالق ماد

 ةنسبت بره پرداخرت دیر    ،قانو  اخیرالذكر 9 ةماد براساستواند  می وباشد  می علیه محکو  ةاز ناحی

رأي عمرومی دیروا  عرالی كشرور     هیئرت  اي ضریت اعثذا به نظر اكه یسار شود علمدعی اع ،مقرر

اي اعسرار از  واسرتماع دعر  ) در حد انطباق با موارد مذكور ،دادگاه تمدیدنظر استا  تهرا  83 ةشعب

چرو   و « .شرود  مری  دادهتشرخیص   یصحیح و موافق موازین قانون ،(دیه به از نوع پرداخت محکو 

توانرد  ب حمایتی قرانو  اعسرار   ةجنب ،رسد می به نظر ،  استدیادر باب  هیادشد ةرأي وحد  روی

غیر از دیه از سوي افرراد برالغ   ، به از پرداخت محکو  ،پذیرش و استماع دعواي اعسار ةكنند توجیه

 . باشد یادشده ةاز رأي وحد  روی تنقیح مناطبا  ،تما سال  88كمتر از 
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اجراي  ةقانو  نحو 1 ةاز اعمال ماد رویة برخی محاكم ،علیه كارمند دولت باشد اگر محکو  (ک

وي به  ةیف حقوق ماهیانق مد  مال و تو دست هامکا  ب دلیل به، بارة او استدر هاي مالی محکومیت

برخی دیگر هم حقوق ماهیانره   كنند، می میزا  مشخص و به فراخور وضعیت تأهل وي، خودداري

قرانو    381ة ماد براساسهر چند  ،كنند او اجرا می بارةدرا یادشده رقانو   1 ةمادكرده و را توقیف 

نسربت   تاجري كه مدعی اعسارو  شود پذیرفته نمی تاجر اعسار از دادخواست ی، یین دادرسی مدن

ولری   8،دادخواست ورشکستگی دهرد  قانو  تمار ، براساس مقررا  بایداست،  دادرسی ةبه هزین

ن و اعسرار بره تقسریس    اصل را بر تمکّ ،سار كارمند دولتدر دعوي اعمحاكم با تلقی این رویکرد، 

  .دكنن می صادر ،سنگین نسبت بهبه با اقساط  محکو 

معسر توا  اگر اما  1،شود می دادرسی دعاوي غیرمالی باطل ةتمبر هزین ،بر دادخواست اعسار (ذ

 . نخواهد شده دادخواست وي هیچگاه پذیرفت ،غیرمالی را نیز نداشته باشددعاوي پرداخت تمبر 

فروراً بایرد اجررا شرود و چنانچره       ،، بعرد از قطعیرت  علیره  صدور حکم به اعسرار محکرو    (ل

 عمرل دیگرر   طروري ي احکرا ،  اما دوایرر اجررا   ،بالفاصله  زاد شود باید ،علیه زندانی است محکو 

 و خرذ علیره ا  از محکرو   را (در اعسار به تقسریس )به  بدین شرح كه ابتدا قسس اول محکو  ،كنند می

 . دكنن می اجرارا حکم اعسار  ،پسس

                                                           

، از (اعسار)قبول عرح حال افالس  »: دادگاه عالی انتظامی قضا  19/88/8981مورخ  8388 براساس حکم شمارة. 8

تمار  معرفی نموده و افالس ادعایی او راج  به عملیا  تماري بوده، مخالف با دستور  شخصی كه شغل خود را

قانونی است، زیرا پس از احراز این معنی كه شخصی كه قبالبه شغل تمار  اشتغال داشته، حتما می بایست مطابق 

 «.و به    رسیدگی شوداصول و ترتیباتی كه براي رسیدگی به توقف و ورشکستگی تاجر مقرر گردیده، قضیه طرح 

قانو  اعسار مصوب  10بر طبق مادة «: هیئت عمومی دیوا  عالی كشور 13/1/8981مورخ  001رأي وحد  رویة شمارة . 1

 یین  قانو  998مادة ( ب)، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکو  به، قابل استیناف است و به موجب بند 8989

در امور مدنی، كلیة احکا  صادره در دعاوي غیرمالی، قابل درخواست تمدید  هاي عمومی و انقالب دادرسی دادگاه

با  بود  دعوي اعسار، رأي شعبة دو  دادگاه تمدیدنظر استا  همدا  بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی. باشد نظرمی

 «.شود قانو  تشخیص و تأیید می
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هاي مالی، دربارة ورثره متروفی و    قانو  نحوة اجراي محکومیت 1موضوع دیگر، اعمال مادة  ( 

ها توسس برخی محاكم و اظهار نظر ماهیتی در براب دعروي اعسرارع مطروحره از      بعضاً بازداشت   

تقل است و طررح دعروي بره    مبرهن است كه تركه واجد شخصیت حقوقی مس. سوي وراث است

طرفیت ورثه، نه از باب اشتغال ذمّه ایشا ، بلکه به دلیل اثبا  رابطة حقروقی طلبکرار برا متروفی و     

نراتوانی   دلیل بهتسهیل استقرار دین وي بر تركه است، زیرا تركه وثیقة دین است، اما برخی محاكم 

 1شا  در تركه، در اجراي مادة وتصرف ای ورثه در پرداخت دین متوفی، حتی در صور  عد  دخل

كنند و این اشتباه خرود را برا اشرتباه دیگرري، كره       ها را صادر می قانو  مذكور، دستور بازداشت   

طرور   هما . كنند تکرار می( یا پذیرش ادعا ز ردا اعم)وراث هما  اظهار نظر ماهیتی در باب اعسار 

، به نحوي كره پرداخرت دیرو  متروفی     كه بیا  شد ورثه صرفاً در صور  دخل و تصرف در تركه

ها در صور  عد  وجود ماترک و یا كفایت  متعذر شود، مسئولیت دارند، بنابراین، هم بازداشت   

   در قبال دیو  متوفی، و هم پذیرش یا رد اعسار ایشرا ، در صرور  عرد  دخرل و تصررف در      

استماع دعوي را صادر كررد و   د باید در فرایند دادرسی، قرار ع تركه، مخالف صریح قانو  است و 

   .وتصرف در تركه، تفاوتی با محکومین دیگر ندارد طور طبیعی، در صور  دخل به

توا  بر قانو  اعسار در ارزیابی دالیل و اقناع وجدانی قاضی وارد دانست، ایرن   نقدي كه می ( 

د كره محراكم بره دلیرل     كنر  است كه گاهاً مدعی اعسار كمتر از چهار نفر گواه به دادگاه معرفی مری 

شرود   در ایرن زمینره یراد ور مری    . كننرد  قانو  اعسار، دالیل وي را ناقص تلقی مری  19تصریح مادة 

بنابراین، چنانچه برراي مثرال، در   . داند گذار، ارزش تأثیر گواهی گواها  را بر عهدة دادگاه می قانو 

اظهارا  شرهود حاضرر بره هرر      دعوي اعسار، شهود به حد نصاب قانونی نرسند، دادگاه به استماع

تعداد كه باشند، مکلف است و در  خر تأثیر گواهی ایشا ، با دادگاه است، اما چنانچه گواهرا  بره   

 . شود حد نصاب قانونی رسیده باشند، دادگاه ناگزیر به پذیرش دالیل ابرازي می

بردهی تفکییرک   شود غالب علماي حقروق در منشرا    با مطالعة روایا  و  راي فقها، مشاهده می

كره نظریرة   . انرد  اند و فرح اعسار و تمکن بدهکار را در هر یرک متفراو  بحرث كررده     قا ل شده

 88/3/8938ادارة كل حقوقی و تردوین قروانین قروة قضرا یه، مرورخ       194۴10۴38مشورتی شمارة 
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، 8هاي مرالی نیرز، مؤیرد ایرن موضروع اسرت       نامة قانو  نحوة اجراي محکومیت دربارة اصالح  یین

اي را  رویکرد تازه ،1اي با صدور بخشنامه 98/4/8938ریاست محتر  قوة قضاییه در تاری   ن،یبنابرا

                                                           

: شود كل به این شرح اعال  می نظریة مشورتی این اداره 88/1/8938مورخ  9830/139/3696بازگشت به استعال  شمارة . 8

نامة اجرایی موضوع  و  یین 88هاي مالی و اصالحیة بند ج مادة  قانو  نحروة اجراي محکومیت 1در مورد اعمال مادة »

 : گردد ریاست محتر  قوه قضاییه مراتب ذیل متذكر می 98/4/8938قانو  مذكور اصالحی مورخ  0مادة 

الحال است یا  علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت كلی خارج نیست، یا از نظر اعسار و ایسار معلو  وضعیت محکو  (الف

در . مانند كسی كه حکم اعسارش قبالً صادر شده است. شود الحال در صور  اول به مقتضاي حال او عمل می ممهول

به این ترتیب كه چنانچه دین ناشی از قرح و یا معامال  صور  دو ، بنابر نظر مشهور فقها باید قا ل به تفکیک شد 

معوح باشد و مدیو  اكنو  مدعی اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتیمه ادعاي خالف    با 

شود و در  ارا ة دلیل از ناحیة مدعی اعسار باید ثابت شود و تا    هنگا  به عنوا  بدهکار مماطل یا ممتن  حبس می

طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضما  ناشی از دیا ،  یر موارد كه بدهکار بابت بدهی بهسا

شود و دارایی امري حادث است و وجود    نیاز به دلیل  شود زیرا انسا  بدو  دارایی متولد می اصل عد  جاري می

دعاي اوست و تکلیف او به اثبا  ادعایش، خالف تنها در این صور ، حبس چنین شخصی كه اصل، موافق ا. دارد

 .شود شرع و ادعاي او با سوگند پذیرفته می

و رأي وحد   8989هاي مالی و قانو  اعسار مصوب سال  قانو  نحوة اجراي محکومیت 9و  1با توجه به منطق مواد  (ب

دعوي حقوقی است كه در مورد ، روشن است كه اعسار امري ترافعی و مصداق 89/86/8936مورخ  111رویة شمارة 

نمایند، باید با رعایت تشریفا  قانونی رسیدگی و پس از بررسی  الحالی كه ادعاي خالف اصل می اشخاص ممهول

 .ادلة طرفین نسبت به    حکم صادر شود

اتی با موارد الذكر مناف نامة اجرایی قانو  فوق  یین 88مادة  98/4/8938با حفظ مقدما  فوق، بند ج اصالحی مورخ  (ج 

له و نیز  شده به درخواست محکو  كننده با توجه به هر یک از شرایس گفته قانونی مذكور نداشته و قاضی رسیدگی

ترتیب فوق . نماید علیه مطابق مقررا  قانونی و شرعی رسیدگی كرده، تصمیم مقتضی اتخاذ می ادعاي اعسار محکو 

مدیر كل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه . شود غیرمحبوسین میشامل تمامی مدعیا  اعسار اعم از محبوسین و 

 «دكتر حمید گوینده –قضا یه 

نامة نحوة اجراي   یین 88بند ج مادة  ...»: ریاست محتر  قوة قضاییه 98/4/8938-866/83438/3666بخشنامة شماره . 1

علیه نزد قاضی دادگاه ثابت  مال ت محکو  در سایر مواد چنانچه( ج: شود هاي مالی به شرح زیر اصالح می محکومیت

 كه براي قاضی دادگاه ثابت در صورتی: تبصره. شود نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد  زاد می
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تررین   عمرده ( الف :كنیم طور مختصر،    را تحلیل می اند، كه به در فرح اعسار بدهکار، طرح كرده

ه بر . حقروقی هراي   حذف نهاد اعسار در محکومیت ست ازا عبار  ،مذكور ةحقوقی اصالحی ةنتیم

برر دوش   ،ن مرالی تمکّر  نهاد اعسار زمانی حیرا  حقروقی دارد كره برار اثبرا  عرد        دیگر،عبار  

 ،لره  محکرو   رعلیه بر  اثبا  تمکن مالی محکو  باركرد   مذكور با محول ةاصالحی. علیه باشد محکو 

 ،حقروقی ایرن انقرالب   فر ینرد  . دكرمحتوا و فاقد حیا  حقوقی  دعوایی بی ،ي اعسار رادعواعمالً 

اش احسراس   براري از دینری كره سرنگینی     علیه با انبساط خاطر و با كوله محکو ا است كه بدین معن

 ، زارد مری  تفکرر را ایرن  امرا ابهرامی كره     ، زاد اسرت ، انرد  تا مالی از وي پیدا نکررده شدنی نیست، 

ه در حرالی كر   ،سرت ا مالیهاي  اجراي محکومیت ةقانو  نحو 1 ةبا ماد قانونی ةاصالحی نشد  جم 

 ،علیره مرتمکن اسرت    محکرو   ،مشرخص شرود   این است كه اگرر  ، ید می مفاد اصالحیه بر  نچه از

 بنرا بره   .، منوط اسرت دست نیاید هاز شخص ب كه مالیبه  واعمال كرد  قانو  رااین  1 ةتوا  ماد می

زدایی و كاهش  و سیاست زندا رسد هم الگویی از اصل برا ت  می به نظر ،یادشدهموارد اوصاف و 

دود عر این نکته كه كشرور مرا از م   و بیا  با این مختصر. اصالحیه باشداین منشأ  ،ها جمعیت زندا 

برا دخالرت در    و داده قررار بیمه روابس خصوصی اشرخاص   زندا  استبرا ی راكه كشورهایی است 

قرانو    1 ةدر قالرب اعمرال مراد    ،روابس خصوصی اشخاص و بازداشت طرفین قراردادهاي حقوقی

  .كرده استماد ای، ركوردي را براي خود هاي مالی اي محکومیتاجر ةنحو

بروز حس اعتماد در روابس تماري اشخاص در بلندمد  و حذف اعتبارا  كاذب و رواج  (ب

اعتمراد در   ةكه بازداشت محکومین مرالی پشرتوان   یبدین شرح كه امروزه به میزان: اعتبارا  واقعی 

خرارجی  هاي  كافی در روابس مالی و پشتوانه هاي تضمین شد  شاهد سست ،روابس مالی افراد است

مبتالبه روز  ،اعتمادي مشکل ضامن و حس بی ،در تسهیال  بانکی ،براي مثال .در قراردادها هستیم

                                                                                                                                                    
 

له و با دستور  كند، با درخواست محکو  به خودداري می علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکو  شود محکو 

 «.شود دیه محکو  به حبس میقاضی دادگاه، تا تأ
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 ،كنرد و در مقابرل   انعقراد مری   قررارداد  ،قانو  مذكور 1 ةماد ةعمو  افراد است و بانک نیز با پشتوان

گریرزا    ،گیرنرده  از انعقاد قرارداد و همکاري برا وا   ،احتمالی خود ضامن نیز با هراس از بازداشت

لرذا شراهد تزلرزل امنیرت اقتصرادي در       ،كنرد  می تسري پیدادیگر به عقود  ،است و این وصف نیز

شرده    رامش اقتصادي سلب ةحال اجراي این اصالحیه و حذف زندا  استبرا ی اعاد ،جامعه هستیم

عینی متعارف  هاس كه هما  وثیقه و تضمین ،دیگر در روابس مالیاي  هدر جامعه و جایگزین پشتوان

هراي   به این معنا كه پشتوانه .شویم می موجب ،دینی متزلزل در جامعه هاي جاي تضمین و مطمئن به

در حسراب سراالنه،    كسرب و صرور    ةمحل و پروانر  بیهاي  چک و سفته مانند ،اعتبار بیكاذب و 

بانکی و اسرناد   ةنام ضمانت مانندعینی  هاي افراد حذف و تضمین مراودا  حقوقی ةاز چرخ عمل،

 ،لذا حذف زندا  استبرا ی ،در فضاي اقتصادي كشور  ثار مثبتی دارد كهشود  می جایگزین    ،ثبتی

و اشخاصی كه دارایری   شود موجب میدر روابس تماري  را حذ  و احتیاط بیشتر بازاریا  و اصناف

شرده و معرامال     در بازار واجد اعتبرار شرناخته   ،ها افراد مورد وثوق    عینی و ملموس دارند و یا

زیررا   ،شرود  مری  كاسرته  ،بود  دارایی اشرخاص  عینیدلیل  به ،كاري در روابس تماري صوري و پنها 

بازار همیشه خرود  »چراكه  ،خود قادر به شناسایی اشخاص موثق و معتبر خواهد بود ،اعتبار ةچرخ

 «.كند و قانو  گاهی خود را با بازار یم را با قانو  منطبق

 گیری و پیشنهادها  نتیجه

لریکن   نبوده است،مقنن هاي مالی، حبس افراد معسر مراد  اجراي محکومیت ةقانو  نحو با توجه به

 یین رسریدگی بره دعروي اعسرار اسرتخراج        ةتشخیص معسر و عد  ارا ةضابط ةبه دلیل عد  ارا 

مقرنن از   شایسته است با توجره بره اهمیرت موضروع،     كه ه است،شتگذامحاكم  بر عهدةضوابس را 

بدو   د تا شاهد بازداشت طوالنی محکومین،كنو ضوابس الز  را بیا   ردسکو  و ابها  دست بردا

باید با  ،مدعی اعسارند نیز لذا دربارة افرادي كه .نباشیمعلیه  مالی محکو  ةتوجه به نوع دین و سابق

طرور فروري رسریدگی و     عیشت و نیز توجه به نوع دین مدیو ، به دعوي بره قبلی م ةتوجه به سابق

 :شود براي اصالح و تکمیل قانو  پیشنهاد میی نکات ،در پایا  .تعیین تکلیف شود

كه محکو  مرالی   ،   باشد جزجنایت غیرعمد، مهریه و ضمانت و  ةاگر موضوع دین، دی .8
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لره تمکرن    مگر محکرو   ،ده و حبس نشودشی در عوح نگرفته است با ادعاي اعسار معسر تلق

  .شودتعزیر ( با تکیه بر جزاي نقدي) و در صور  احراز اختفاي مال و تمکن اثبا  كندوي را 

ثمن معامله یا قرح و ماننرد      ،تمکن دارند یا موضوع دین ةمحکومینی كه سابقبارة در. 1

ازنوبت اسرت در صرور  تقاضراي     جشهود كه استماع    نیز خار ةتا احراز اعسار و ارا  ،است

 ةحبس در امور مالی را به عهرد  ةبتوا  هزین ،اند احتمال داده هاطور كه برخی فق هما  ،له محکو 

 ةتوا  با هزین می ،در صور  عد  مال ت طلبکار. شودوي بازداشت  ةو با هزینگذاشت طلبکار 

 .كرددولت بازداشت 

اعسار ترا موجرب نقر  حقروق محکرومین       حداكثر زما  رسیدگی به دعويكرد  مقرر. 9

 .(مانند طرح اعساري كه در مملس ششم شوراي اسالمی مطرح بود) .نشود

مناسب براي الزا  متعهردین ممتنر  از اجرراي مفراد اسرناد رسرمی و        يبینی راهکار پیش. 4

امید است مقنن و ممریا  قانو  با تکیه بر مروازین شررعی و مبرانی     .محکومین به جزاي نقدي

حقوق مررد    ،و از سوي دیگر كنندگیري  قهی حقوقی از تعدي به حقوق محکومین مالی پیشف

  .كننداستیفا كنند،  و دولت را از محکومین متمکن كه از پرداخت دیو  امتناع می

 .لزو  تدوین و تصویب قانو  كار مد و جام . 3

 .ها تفکیک زندا  استبرا ی از انواع دیگر زندا . 0

  بسترهاي روانی و ذهنی براي قناعت وجدا  قضایی قضا ، از جمله تقویت كرد فراهم. 1

 .به هاي حمایتی، جهت مساعد  به پرداخت تما  یا قسمتی از محکو  نهادها و صندوق

ویرهه ضررور     اصالح رویة ناصواب و اتخاذ رویة صحیح و واحدتوسس محراكم، و بره  . 8

 .ورایماد رویة سالم واحد از طریق دیوا  عالی كش
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