تحلیل آثاروویژگی های دعوای اعسار درقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مهرداد خدابخشی شلمزاری
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چکیده:
امروزه سیستمهای مختلف حقوقی بخش عمدهای از قوانین ومقررات خود را به روابط بین طلبکار و بدهکار
اختصاص داده اند .درحقوق اسالم نیز در مورد مفلس ومعسری که ازپرداخت دیون خود ناتوان گردد ،مقررات
خاصی با عنوان افالس واعسار وجود دارد که این مقررات مبنای قانونگذاری ایران در قانون جدیدنحوه اجرای
محکومیتهای مالی قرارگرفته و با اتخاذ رویکرد انظار ومهلت دادن به بدهکار جهت پرداخت بدهی خود
درکاهش جمعیت زندانیان مالی مؤثر واقع شده است .درعین حال ،نهاد اعسار یکی از آسیبهای دادگستری
ودشواری های صاحبان حق است؛ به همین جهت قانون جدید با تدوین ضمانتهای الزم جهت طرح دعاوی واهی
اعسار ،در استیفای بهتر حقوق طلبکاران نیز مؤثر بوده است .اما الزم است رویه قضایی در خصوص پذیرش یا رد
این دعوا از دقت الزم برخوردار باشد تا این نهاد به عنوان ابزاری برای بدهکاران با سوءنیت جهت امتناع ازپرداخت
بدهی خود و اطاله دادرسی قرارنگیرد  .لذا در این نوشتار به بررسی آثار و ویژگیهای دعوای اعسار درقانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی مصوب  1931خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی :اعسار ،ایسار ،محکومیت مالی ،مدیون ،مالئت
 1ـ مقدمه:
امروزه یکی از موارد مهم ومورد ابتالی جامعه عدم کفایت دارایی درپرداخت دیون مالی یااعسارمیباشد.
تبعات اجتماعی حبس محکومین مالی درگذشته وعدم ارائه شیوه صحیح رسیدگی به ادعای اعساردرقوانین
اعساروهمچنین عدم توجه محاکم به مبانی فقهی قاعده اعسار به افزایش روزافزون زندانیان بدهکارورویه ناصواب
درپذیرش یا رد دعوای اعسارازسوی محاکم ونقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی2منجرشده بودتااینکه قانون
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  1931باارائه شیوه ای نسبتاً جدید دررسیدگی به دعوای اعسارکه مبتنی
برنظرفقها دراین رابطه است ،نقش چشمگیری درکاهش بازداشت افراد معسروبی بضاعت داشته
 -1کارآموز دوره پنجم مرکز کارآموزی اصفهان

 -2ماده  11کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوبه 62دسامبر 1622مقرر میدارد:هیچکس رانباید فقط به عنوان اینکه
او قادر به انجام تعهد قراردادی نیست ،زندانی کرد.

است.فلذادرایننوشتارسعی شده است تاباتحلیل ویژگیهای دعوای اعساردرقانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای
مالی  ،آثارآن رادریکپارچه سازی رویه قضایی دررسیدگی به این دعاوی ومهمتر ،کاهش شمارزندانیان مالی
راموردبررسی قراردهیم.
 2ـ مفهوم معسر ودعوای اعسار
درکتب لغت ،اعسار ازریشه لغوی « عسر» وبه معنای دشواری و نقیص « یسر» استعمال شده است (.لغتنامه دهخدا،
:1911ص  )231اما دراصطالح حقوقی ،قوانین مرتبط با اعسار بدون بیان مفهوم اعسار ،معسر را کسی میدانند که
بهواسطهی ناکافی بودن دارایی یا دسترسی نداشتن به اموال خود ،به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود قادر
نیست(.ماده  401قانون آیین دادرسی مدنی )قانون جدیدنحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوبه1931نیز بدون
ذکرتعریفی ازمفهوماعساردر تعریف معسرآورده است «:معسرکسی است که بهدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات
دین قادر به تأدیه دیون خود نباشد ».این قانون همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال رادرحکم نداشتن مال دانسته
است(.ماده6قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
مالحظه میشودقانون جدیدبا نگاه وسیع و بازتری به معسر نگاه کرده است وکسی که مالی به جز مستثنیات دین
ندارد را معسر قلمدادنموده است .خواه نداشتن مال به صورت موقتی باشد یا دائمی .اما این قانون همچنان در تعریف
اعسار سکوت نموده است تا جایی که در تعریف دعوای اعسار گفته اند « :دعوای اعسار عبارتاست از ادعای ناتوانی
از پرداخت مالی که پرداخت آن اجباراً و ضرورتاًبرعهده فرد است( ».رحمتی ،ایوب :1932 ،ص )210
این تعریف درماهیت ادعای اعسار بوده و آیین دادرسی دعوای اعسار را بهخوبی نشان نمیدهد .فلذا به نظر
می رسد دعوای اعسار دعوایی است که به موجب آن مدیون برای پرداخت دینی که بر ذمه دارد بارعایت مقررات
تقاضای استمهال وتقسیط دارد.
9ـ تاریخچه اعسار
محاکم ایران دررسیدگی به دعوای اعسار باقوانین مختلف زیربرخورد داشتهاند:
 .1-9اعسار درقانون تسریع محاکمات مصوب1903/1/9هـ.ش:

موارد46تا62قانون تسریع محاکمات مصوب1903درباره اعسارمقررداشته بود :چنانچه محکومعلیه مدعی
اعسار باشد باید درظرف مدت ده روزازتاریخ ابالغ ورقهی اجراییه ،به محکمه صالحه
عرضحاالعساردادهوتصدیقدفترمحکمه را که حاکی ازتقدیمعرضحال باشد به رئیس اجراتسلیم نماید .همچنین
محکومعلیه که درمدت ده روزمذکورعرضحاالعسارنداده باشد میتواند پس ازتوقیف شدن عرضحال

اعساربدهد .لیکن دراینصورت آزادی وی منوط به صدورقطعیت حکم اعسارویاتقاضای محکومله خواهد بود.
رسیدگی به این عرضحال فوری وخارج ازنوبت بوده وچنانچه پس از ثبوت اعسار برای محکومعلیه مالی یافت
شود،محکوملهمیتواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند(.سماواتی،حشمتاهلل :1934 .ص)11
 .2-9قانون افالس واعسار 1910هـ.ش:

قانون افالس واعسارمصوب1910/3/24شمسی،قوانینسابق مربوط به اعساررا نسخ ودرتعریف اعسارودر ماده
یک آن قانون آورده بود « :معسر کسی است که بهواسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادربه تأدیه
مخارج عدلیه ویا محکومبه نباشد » .عرضحال اعساربه طرفیت محکومله دعوای اصلی درمحکمه بدایت که به
دعوای اصلی رسیدگی میکرد اقامهمیشدوبه پیوست آن میبایست مدارکی که مشعربراین باشد که اموالی
باقیمت معین دارداما به آنها دسترسی نداردو شهادتنامهچهارنفرازاشخاصی که ازوضعیت معیشت وزندگی
اومطلع باشندبا قید هویت کامل باتعیین مبلغ ضمیمه مینمود.رسیدگی به این دعوا فوری وخارجازنوبت بوده
وچنانچه اعسار کسی ثابت میشد ،معسر ازتأدیه تمام یاقسمتی ازهزینه دادرسی که برای معافیت ازمخارج آن
ادعای اعسارشدهوحقبرخوردارشدن از وکیل مجانی و دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند درصورتی که
مدعی اعسارازاتباع خارجی بود برخوردار شده ومعافمیشد( .موارد1،9،3،11،13لغایت21قانون افالس واعسار
مورخ )1910/3/24
.9-9قانون اعسار مصوب1919/3/20ه.ش:

این قانون ،معسر راکسی میداند که به واسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه
هزینه دادرسی ومفاداً محکوم به نیست .نامبرده دعوای اعساررادرمحکمه ای که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی
کرده یادر مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد درمحکمه محل اقامت مدعی اعساراقامه می نماید وباید شهادت کتبی
الاقل چهارنفر ازاشخاص که ازوضع معیشت وزندگانی او مطلع باشندبه عرضحال خود ضمیمه نماید.الزم است
درشهادتنامه مذکور اسم وشغل ووسایل گذران مدعی اعساروعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به ویا دین
باتعیین مبلغ آن تصریح شود(.مواد1و2و21الی26قانون اعسارمصوب)1919/3/20
قانون فوق همچنین مقررات جزایی برای مدعیان اعسارپیش بینی نموده بودتاازشماردعاوی واهی مربوط به اعسار
کاسته شود(.مواد21الی92قانون مذکور)
 .1-9قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب:1911/3/10

درقانون نحوه اجرای محکومیت مالی سابق،شرط حبس محکوم علیه مالی عالوه برعدم معرفی یاضبط مال
ازنامبرده جهت استیفای محکوم به ،معسر نبودن وی بوده است .به دیگرکالم،هرکس محکوم به پرداخت مالی به
دیگری شود ،چه به صورت استردادعین یاقیمت یامثل آن ویاضرروزیان ناشی ازجرم یادیه و آنراتأدیه ننماید،

دادگاه اورا ابتدا الزام به تأدیه می نماید ودرغیراینصورت به شرط معسر نبودن نامبرده تازمان تأدیه حبس خواهد
شد .حال اگرمدعی اعسار شود ،الزم است دادخواست اعسار خود را که با رعایت مواد22و29قانون
اعسارمصوب 1919تنظیم شده است به دادگاه صالح تقدیم نموده تا به این ادعا خارج ازنوبت رسیدگی ونسبت
به اعساراتخاذتصمیم شود(.مواد2و9قانون نحوه اجرامحکومیت مالی مصوب)1911/3/10
 .4-9مواد401تا 404قانون آیین دادرسی مدنی مصوب : 1913/1/21

درقانون آیین دادرسی مدنی ،قانونگذار مجدداً بدون ذکر تعریفی ازمعسرازپرداخت محکوم به ،معسر از
هزینه دادرسی راکسی دانسته است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی مال خود به طور موقت
قادر به تأدیه آن نمی باشد .نامبرده ادعای خود را می تواند ضمن درخواست نخستین یاتجدیدنظر یا فرجام ویا به
موجب دادخواست جداگانهاقامه نماید .این ادعا می بایست باشهادت نامه کتبی حداقل دونفردرخصوص
اعسارازهزینه دادرسی وچهارنفردرخصوص اعسارازمحکوم به چهارنفرازاشخاصی که ازوضعیت مالی وزندگانی
او مطلع می باشند همراه باشد.
 .6-9قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب:1931/9/29

آخرین اراده قانونگذاردررابطه با اعساردراین قانون مقررشده است که بامبانی فقهی قاعده اعسارسازگاری
بیشتری دارد که به لحاظ موضوعیت این قانون بابحث این نوشتاردرادامه به تفصیل به بررسی آن خواهیم
پرداخت.
 1ـ پیشینه فقهی اعسار
جهت بررسی پیشینه اعسار درمتون فقهی ،ناگزیر از مطالعه قواعد مربوط به افالس در فقه هستیم .آیه شریفه «
وان کان ذو عسرة فنظرها لی میسره »(آیه  230سوره بقره )ظهور درانظارومهلت دادن به بدهکار دارد تاجایی که
درتفسیر آن بیان شده است « :اگردرمیان بدهکاران فقیری یافت شود ،طلبکارباید اورا تا میسره مهلت دهد و میسره
به معنای تمکن ودارا شدن است ودرمقابل عسرت که به معنای فقروتنگدستی است به کار میرود ومعنایش این است
که آنقدرباید مهلت داد تا بدهکار به پرداخت بدهی خود متمکن شود ( » .طباطبایی 1934 ،ق :ص  613و
آیتی :1930،ص ) 11
در مجمعالبیان نیز درذیل آیه آمده است « :علما درحدعسرت ونداری اختالف کردهاند .ازامام صادق(ع)
روایت شده است :حد عسرت این است که انسان بیشترازقوت متوسط خود وعیالش نداشته باشد تا قرض خود را
بدهد( .طبرسی:1336،ص )939همچنین با بررسی نظر علمای فقهی و فتاوای ایشان ،قواعدی به شرح ذیل بهعنوان
قواعد اعسار ذکرشده است:

1ـ « : 1اگربدهکار ادعای اعساروتنگدستی کند ،زندانی شود تا ادعای خودرا اثبات کند .پس اگرادعای خود را
اثبات کرد آزادشود وازامام علی (ع) نقل شده است تحویل طلبکارانش میدهند و میگویند
اگرمیخواهیداجارهاش دهید واگر میخواهید به کارش گیرید( ».شهید اول :1913 ،ص)211
1ـ «: 2همانگونه که ادای دین برشخص معسر واجب نیست ،برطلبکارنیز اعمال فشار درمطالبه طلب از شخص معسر
حرام است ،بلکه اعطای مهلت به معسر تا تمکن وی واجب است(».موسوی خمینی ،مسأله )16
 1ـ «: 9اگرکسی ادعای اعسارکند و بدهکاری وی به سبب مال باشد مانند قرض ویا اینکه دین به جهت عوض مال
باشد مانند حالت عدم پرداخت ثمن دربیع ،بدهکارتا اثبات ادعای خود زندانی میشود وزمانی که اعسارش
ثابت شد آزاد میشود .اما اگرمنشأ بدهی غیرازدوسبب فوق باشد یعنی پیش از این مالی دراختیارمدیون
قرارنگرفته است ومثالًاگربدهی وی دراثرجنایت یا تلف کردن مال باشد ،اگرادعای اعسارکند ،ادعای وی
باسوگندی که یاد میکند پذیرفته میشود .زیرا اصل دراینجا نداشتن ونبود مال است .اگرتنگدستی
واعسارمدعی ثابت شود ،ازحبس رها میگردد واشتغال به کاسبی براو واجب نمیشود .زیرا خداوند
درقرآنمیفرماید :اگرمدیون تنگدست بود ،باید تاحصول گشایش به او مهلت داده شود(».شهیدثانی:1110 ،
ص )10
 4ـ حبس ابتدایی بدهکار یا انظار ومهلت دادن به معسر
برخی ازروایاتوآرای فقها و همچنین رویه برخی از محاکم ،ظهور درحبس ابتدایی بدهکاردارد تا زمانی که
اعسار وی ثابت شود اما مفهوم آیه شریفهی مبنای قاعده اعسار ونظر دکترین وبرخی از محاکم دادگستری ،داللت
برآن دارد که شرط جایزبودن حبس مدیون توانایی پرداخت وی میباشد .رویکرد قانون سابق نحوه اجرای
محکومیتهای مالی حاکی ازحبس ابتدایی محکوم مالی داشت .چه آنکه درآن قانون چنانچه محکومعلیه به اختیار
دین خود را تأدیه ننماید ومالینیزجهت استیفای محکومبه ازاومعرفی نشود ،به درخواست محکومله حبس میشود تا
اینکه نامبرده متعاقباً دعوی اعساراقامه نماید واعسارخویش را اثبات نماید .ایشان حتی اگربه موازات اجرای حکم
دردعوای اصلی اقامه دعوی اعسار مینمود تا صدوررأی اعسار از زندان آزاد نمیگردید .در این قانون مسئولیت
اثبات ناداری برعهده مدیون گذاشته شده وتفاوتیدرمیانمنشأ بدهکاری وی قائل نشده بود.
اما قانون جدیدنحوه اجرای محکومیتهای مالی رویکردی جدید درحبسمحکومعلیه مالی ارائه داده است .در
ماده  1این قانون میخوانیم « :درمواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون درعوض
دین مالی دریافت کرده یا به هرنحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال

تلف حقیقی یا حکمی شده است .دراین صورت ونیز درمواردی که مدیون درعوض دین ،مالی دریافت نکرده یا
تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق اورا ثابت کند یا مالئت فعلی یا سابق او
نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته
میشود».
بنابراین مالحظه میشودقانونگذاردرآخرین اراده خود از رویکرد حبس ابتدایی مدیون مالی عدول نموده
وجهت اثبات اعساردوشیوه اتخاذ نموده است :
الف -اثبات اعسارتوسط مدیون :

قانونگذاربا وجود دوشرط ،باراثبات اعساررابردوش خود مدعی اعسارگذاشته است واصل رابرمالئت وی قرارداده
که این دوشرط عبارتنداز :
الف :1-مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت برمالئت وی داشته باشد.
الف :2-مواردی که مدیون درعوض دین ،مالی دریافت کرده یا به هرنحوتحصیل مال کرده باشد.
ب-اثبات مالئت مدیون توسط دائن :

نوآوری قانون جدیدنحوه اجرای محکومیت مالی انقالب دعوی اعساردرفرضی است که مدیون اثبات کند
درعوض دین مالی دریافت نکرده یاتحصیل نکرده باشد یا ثابت کنداگرمالی دریافت یاتحصیل کرده است آن مال
تلف حقیقی وحکمی شده است.قانونگذار در اینجا به حمایت ازوی پرداخته و بار اثبات دعوای اعسار را
بردوشخواندهی دعوای اعساریعنی محکومله و دائن گذاشته است .درغیر اینصورت ادعای اعسارباسوگند مدیون
پذیرفته خواهد شد.
 -6دفع یک شبهه :
همانطور که بیان شد،درفرضی که خوانده دعوای اعسارنتواند مالئت مدعی اعساررا اثبات کند ،ادعای
اعسارمدعی اعساربا سوگند وی مطابقت تشریفات مقرر درقانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.ازطرف
دیگرقانون اخیرالذکردرماده 239خود مقررداشته است که اتیان سوگند میبایستمسبوق به درخواست اصحاب دعوا
باشد ودادگاهنمیتواند بدون این درخواست طرفین را سوگند دهد .حال چنانچه مدعی اعساردرجلسه رسیدگی به
اعسارحاضرنشود یا اگر حاضر شود درخواست سوگند ننماید ،دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چه گفته شده
است سوگند مدیون درقسم اخیر ماده 1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1931سوگندبتّی یاقاطع

دعوای میباشد .چه آنکه بوسیله آن حسب مورد ادعای مدعی ساقط ویا اثبات میشودوشرط درخواست درسوگند
بتّی تا آنجا اساسی است که نبودن آن سوگند را حتی درصورت اتیان سوگند ازاثر میاندازد؛
فلذا درصورتی که خواندهی دعوای اعساردرجلسه حاضر نشود ودرخواست اتیان سوگند ننماید،استناد به
سوگند مدیون فاقد مجوز شرعی وقانونی است.
اما به نظر می رسد رویکرد قانونگذاردر این ماده پیشینه فقهی داشته وبا غرضی منطقی اتخاذ شده است.در
توضیح این مطلب ودریک تقسیمبندی شایع که مشهورمیان آنهاست وضعیت بدهکاررا به دوقسم تقسیم کردهاند:
الف) مدیونی که بدهی وی منشأ مالی نداشته ودر مقابل دینی که برعهده دارد مالی بدست نیاورده است .این مدیون
به یکی ازطرق ذیل ممکن است مدیون شده باشد :
-1به صورت قهری وغیر ارادی ماننداتالفهای غیر ارادی مال غیر ،تسبیب های ناخواسته دراتالف مال غیر ،دیه
جنایتها و...بدهکار شده باشد.
 -2بااراده خودپرداخت مالی راتعهد کرده است مانند مهریه ونفقه همسروفرزندان ،ضمانتهای پذیرفته شده ،کفالت
های پذیرفته ،اجارهبهای تعهد شده و...
چنین مدیونی دیگر نیازی به اثبات اعسار ندارد،چراکه امر منفی نیاز به اثبات ندارد زیرا مطابق قاعده مشهور
فقهی«البینة علی المدعی والیمین علی المنکر» ،خواهان ومدعی الزم است برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه کند و
خوانده (منکر) تنها تکلیفی که در رد ادعا علیه خود دارد ،ادای سوگند است .این قاعده را میتوان خاستگاه عبارت
معروف « نافی را نفی کافی است» دانست .اعسار راانکار کردن درخصوص چنین مدیونی کفایت میکند اما برای
حصول اطمینان بیشتر براین نفی وانکار ،سوگندی نیز ضمیمه آن نموده تا قاضی وداورفیمابینوثوق بیشتری پیداکند
ودر صورتی که خواهان نتواند دلیل قابل قبولی برای اثبات ایسارمدیون ارائه کند با سوگند مدیون اعسارش اعالم
گردد(.احمدی سلمان،امینی علیرضا:1932 ،ص)13-3
چنین استداللی نیز درکالم فقها سابقه دارد بدین توضیح که بیان شده است هرگاه مدیون ادعای اعسار کند ،اگر
ازنظر شرعی مالی برای او شناخته نشود حرف او با سوگند پذیرفته میشود و در صورتی که مدعی بینهای نداشته
باشد میتوانداورا سوگند دهد( .محقق اردبیلی،1102،ص  216و بحرالعلوم:1109 ،ص  232و نجفی ،
محمدحسن:1101،ص )960
ب) مدیونی که دین او ناشی ازمبادالتومعاوضات مالی بوده به نحوی که درمقابل بدهی خود مالی اخذ کرده
واکنوندرسررسیددرموقع ادای دین اعالم ناداریمینماید :

بدیهی است عبارت نافی را نفی کافی است درخصوص چنین بدهکاری صادق نیست بلکه بالعکس درخصوص
چنین بدهکاری وضعیت سابق وی که حکایت ازایسار وی دارد را استصحاب نموده واگر چنین بدهکاری مدعی
اعسار گردد خود باید ادعایش را اثبات نماید (.همان)
این شیوه تفکیک  ،درقانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پذیرفته شده وقانونگذاربا عدول ازرویکرد
حبس ابتدایی وجهت اثبات اعساردوشیوه صدرالذکر را پذیرفته است.
 -1رویکرد انظارومهلت دادن به معسر :
درقانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی،محکوم علیه مالی ابتدا حبس نمی شود ،بلکه قانونگذاربه وی
مهلت داده است تا با اثبات یا اعالم اعسار خویش حسب مورد ظرف یک ماه ازتاریخ ابالغ اجراییه ،بدون آنکه
حبس شود ،بتواند دین خود را تأدیه نماید  .به همین جهت در ماده 9این قانون می خوانیم «:اگراستیفای محکوم به
ازطرق مذکوردراین قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یاپذیرفته شدن
ادعای اعساراو یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود .چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه،
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود،دعوای اعسارخویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای
اعسارمسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود».
البته تسامح وتوجه قانونگذاربه مدت زمان سی روزاز تاریخ ابالغ اجرائیه محدود نمی شود وحتی پس ازاین
مدت به شرط معرفی کفیل یا اخذ وثیقه معتبر با وجه الکفاله به میزان مبلغ محکوم به وهمچنین در صورت موافقت
محکوم له  ،تاروشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری میشود.
درتبصره یک ماده9قانون اخیر الذکرآمده است « :چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرردراین ماده،ضمن ارائه
صورت کلیه ی اموال خود ،دعوای اعسار خود را اقامه کند ،هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد
یامحکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ومعادل محکوم به ارائه نماید ،دادگاه با صدورقرار قبولی وثیقه
یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسارازحبس محکوم علیه خودداری ودرصورت حبس،اورا آزاد می نماید»...
 -3دعوای اعسار:
دعوای اعسار ازدو جهت حائز اهمیت است .از یک جهت یکی ازآسیبهای دادگستری و دشواریهای
صاحب حق است و اگر کسی بخواهد با این ادعا دادگاه را مشغول کرده واز پرداخت دین خود امتناع کند ،می
تواند قطعیت واجرای رأی را به تأخیرانداخته وبه اعتماد اشخاص نسبت به دادگاه لطمه وارد آورد.
ازجهت دیگر راهکاری است تا از زندانی شدن بدهکاران غیر مقصر وافزایش جمعیت زندانیان جلوگیری می
نمایدو فلذا الزم است در برخورد با آن احتیاط الزم را مبذول داشته تا از ظرفیت های قانونی برای مقابله حقوقی با
سوء استفاده گران استفاده کرده و مانع حبس بدهکاران واقعی وغیرمقصر شویم.

 .1-3خواهان دعوای اعسار:

به موجب مواد1و 9قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مال
به دیگری محکوم شود وتوانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد می تواند با دعوای اعسار،محکوم علیه
دعوای اصلی باشد .اما دراین خصوص ذکرسه نکته ضروری است :
الف)دادخواست اعسارازسوی تجارواشخاص حقوقی :

چنانچه محکوم علیه دعوای اصلی شخص تاجر یا شخص حقوقی باشد ،آیا می تواند مدعی اعسار گردد؟
درپاسخ به این سوال ماده 14قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مقرر داشته است :
«دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود .این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید
رسیدگی به امرورشکستگی خود را درخواست کنند».
همچنین در تبصره این ماده می خوانیم« :اگردادخواست اعسارازسوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن
آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود ،دادگاه بدون اخطاربه خواهان قرارردّ دادخواست وی را صادر می کند»
دراین راستا ماده 412ق.آ.د.م مصوب 1913نیزمقرر می دارد « :ازتاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ،تاجری
که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی باشدباید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» .
ب -زمان طرح دعوای اعسار:

محکوم علیه مالی غیرازتاجرواشخاص حقوقی ازنظر زمانی محدودیتی جهت طرح دعوای اعسارندارد ومی تواند
ضمن رسیدگی به دعوای اصلی یا بعداز صدور رأی یا قبل وبعدازمرحله اجرای احکام ویا درزمان حبس دعوای
اعسارخود را مطرح نماید .اما ماده  9قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب  1931مقررهجدیدی آورده است
بدین شرح که چنانچه محکوم علیه مالی تا سی روزپس ازابالغ اجراییه ضمن ارائه کلیه اموال خود،دعوای اعساررا
اقامه کرده باشد حبس نشده وتأمینی نیز ازوی اخذ نمی شود .اما چنانچه خارج ازمهلت مقررفوق ودرزمان حبس
ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعساراقامه نماید ،درصورتی دعوای اعسارمنجربه آزادی وی می گردد
که یا به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ومعادل محکوم به ارائه نمایدو یا محکوم له آزادی وی بدون اخذ تامین
بپذیرد.
ج -ادعای اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی بدون وجود دعوای اصلی :

سوالی که مطرح می شود آن است که آیا ادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی بدون وجود یا طرح دعوای اصلی
قابل استماع می باشد یا خیر؟

دراین خصوص قوانین مربوطه مقرره ای نداشته انداما به نظر می رسد جواب سوال منفی باشد.چه آنکه اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی فرع بر طرح دعوایی اصلی می باشد تا بحث پرداخت هزینه دادرسی آن مطرح گردد .فلذا
چنانچه دعوایی مطرح نباشد طرح دعوای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی سالبه به انتفاء موضوع است.
.2-3خوانده یا خواندگان دعوای اعسار:

درخصوص خوانده دعوای اعسارسابقاً بین قضاتوحقوقدانان اختالف بود که آیا تنها محکوم له خوانده دعوای
قرار می گیرد یا دادستان نیز باید طرف دعوای خواهان باشد؟
ماده  21قانون اعسارمصوب1919به صراحت خوانده دعوی اعسار را محکوم له دعوای اصلی قرار داده بود .ماده631
ق.آ.د.م سال 1913تصریح کرده بود که دعوای اعساربه طرفیت دادستان اقامه خواهد شدومدیر دفتر دادگاه سمت
نمایندگی دادستان رابر عهده داردوبه موجب ماده 633همان قانون طرف دعوای اصلی می توانست درموقع رسیدگی
به دعوای اعسارحاضر شده واگردالیل بررد اعسار داشته باشد بیان کند .فلذا دعوای اعساربه طرفیت دادستان
ومحکوم له اصلی طرح واقامه می گردید .اما با تصویب ق.آ.د.مواختصاص مواد401الی 411به اعساراز هزینه
دادرسی هیچ اشاره ای به خوانده دعوی اعسار نشده است وتنها درقسمت اخیرماده401آمده است :
« مدیردفترنسخه دیگردادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال می نماید».
باتوجه به اینکه قواعد قانون آ.د.م ،مقررات قانون آ.د.م قبلی را نسخ کرده است و قانونگذاربا علم به وجود ماده
631قانون سابق درماده401قانون جدید تنها ازمحکوم له اصلی سخن به میان آورده است ،به نظر می رسد که طرح
دعوی اعساربه طرفیت دادستان را ضرورتی ندانسته وتنها محکوم له دعوی اصلیباید خوانده دعوا قرارگیرد.
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی نیزبراین امرصحه گذاشته ودرماده19آن قانون مقرر داشته است که
دعوای اعساردر مورد محکوم به ،به طرفیت محکوم له اقامه می شود.
نظریات مشورتی شماره  2313/1مورخ  32/1/16و شماره  3910/1مورخ  12/12/21اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید
این مطلب می باشند.
 .9-3مالی یا غیرمالی بودن اعسار:

درخصوص مالی یاغیر مالی بودن اعسارنظریات وعقاید مختلفی وجود داشت تا اینکه رأی وحدت رویه شماره
 662مورخ 1932/1/23با غیرمالی دانستن دعوای اعساربه این اختالفات پایان داد .ولی درمحافل حقوقی ودربین
قضات دادگاه ها ،این اختالف همچنان به قوت خود باقی بوده وعده ای معتقدند که رأی وحدت رویه فوق
برخالف استدالل ومنطق حقوقی صادرشده است وهمچنان به نظر وعقیده خود برمالی بودن اعسارپافشاری می کنند
ودرتوجیه نظر خود می نگارند:

« چون مدعی اعسارازپرداخت مبلغی وجه نقد (اعم از محکوم به یا هزینه دادرسی )اظهارعجزوتنگدستی نموده است
که درصورت رد دعوی ،وی (محکوم علیه) مکلف به پرداخت آن می باشد ونیز با توجه به تعریف دعوای مالی آن
چیزی است که از دارایی شخص کم می شود یا به آن افزوده شود دعوی مربوط به آن مالی است ،فلذا ادعای
اعسارازپرداخت محکوم به یا هزینه دادرسی ،که درنتیجه حکم صادره یا اجرای آن ازدارایی محکوم علیه کم
خواهد شد ،چنین دعوایی مالی است .زیرا نتیجه چنین دعوایی مطالبه مستقیم مال می باشد ».نظریات مشورتی شماره
 2419/1مورخ  11/4/24و شماره  101/1مورخ  31/2/4وشماره  2333/1مورخ  61/3/11اداره حقوقی قوه قضائیه
مؤید این مطلب است( .خدابخشی ،عبداهلل :1932 ،ص )130
درمقابل طرفداران غیرمالی بودن اعسارمعتقدند که رأی وحدت رویه صدرالذکردرحکم قانون بوده والزم االتباع
است ومالی دانستناعساراجتهاد درمقابل نص بوده وباطل است.مضاف براینکه درنتیجه دعوای اعسار،مالی ازشخص
کم یا زیاد نمی شود بلکه وضعیت مالی وی (اعساریاایسار)اعالم می شود .اما قانون جدید نحوه اجرای محکومیت
های مالی مصوب1931صراحتاً درماده 11آن قانون مقرر داشته است«:دعوای اعسارغیر مالی است ودرمرحله بدوی
وتجدید نظر خارج ازنوبت رسیدگی می شود».
 .1-3خواسته دعوای اعسار:

خواسته خواهاناز طرح دعوی اعسارعالوه براعسارازپرداخت هزینه دادرسی،غالباً تقاضای اعسارازپرداخت
محکوم به می باشد که به دو صورت اعسارمطلق ونسبی مطرح می شود .دراعسارمطلق مدعی اعسارمتقاضی پذیرش
اعسارخودجهت معافیت ازپرداخت کل مبلغ محکوم به می باشد اما دراعسار نسبی متقاضی اعسارتقاضای استمهال
وتقسیط بدهی ومحکوم به را دارد.
سوالی که مطرح می شودآن است که محکوم به دعوای اصلی حتماً باید محکومیت مالی باشد ویا دیه،ضرروزیان
ناشی ازجرم،رد مال وپرداخت جزای نقدی هم می تواند خواسته دعوای اعسارقرارگیرند؟
ماده22قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جواب این سوال مقرر داشته است « :درکلیه محکومیت های مالی
ازجمله دیه،ضرروزیان ناشی ازجرم،رد مال و...آن ها جزمحکومیت به پرداخت جزای نقدی ،مشمول این قانون
خواهد بود».
محکومیت به پرداخت جزاینقدی قبل ازوضع ماده اخیرالذکرمورد اختالف درمیان حقوقدانان و بویژه قضات اجرای
احکا م کیفری بوده است .برخی معتقدند که مصلحت اجتماعی وهدف قانونگذار ازاجرای مجازات ها ونبود تصریح
قانونی ونامشخص مرجع تقسیط جزای نقدی امکان پذیرش ادعای اعسار ازپرداخت جزای نقدی را نمی دهد .اما
موافقانپذیرش دعوای اعسارازپرداخت جزای نقدی بیشتر به عمومات قوانین وگرفتن مالک ازمقررات پراکنده مانند
تبصره یک ماده 91قانون م.م.ا وبند 9ماده  93ق.م.ا استفاده می کنندودر خصوص مرجع تقسیط جزای نقدی نیز سه

نظر ارائه شده است .بدین شرح که برخی دادستان ،برخی دادگاه صادر کننده جزای نقدی وبرخی قاضی اجرای
احکام کیفری را مرجع تقسیط جزای نقدی می دانند ( .اعظمی ،حسین  :1936،شماره )60
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورکیفری مصوب ،1932قانونگذار در مواد  423و490
این قانون تقاضای تقسیط جزای نقدی را پذیرفته است .در ماده  490می خوانیم « :درصورت محکومیت اشخاص
به جزای نقدی در مرحله بدوی ،محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط
کند .درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست .تبصره :دعوای تقسیط جزای نقدی درهرمورد
باید به صورت مستقل مطرح شود».
قانونگذار در تبصره ماده فوق از دعوای نقسیط جزای نقدی سخن گفته است و این سوال را باعث شده است که
صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی مستلزم اعسار محکوم علیه بوده و منظور از این دعوی ،دعوی اعسار می
باشد؟ به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده  423ق.آ.دک که حکم به تقسیط را فرع بر عدم پرداخت محکوم علیه،
عدم شناسایی و توقیف مال از وی ،تقاضای تقسیط و احراز قدرت محکوم علیه به پرداخت اقساط توسط دادگاه
بوده و الزم است اعسار نامبرده احراز واعالم شود وگرنه ایسار وی مانع از پذیرش تقاضای تقسیط خواهد بود.
 .4-3دالیل ومنضمات دعوای اعسار:

حسب مواد 3و3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  «1931مدعی اعسارباید صورت کلیه اموال خود
شامل تعداد یا مقدارو قیمت کلیه اموال منقول،به طور مشروح ،مشتمل برمیزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد
بانکها یا موسسات مالی واعتباری ایرانی وخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکورونیز کلیه اموالی
که اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل انتقاالت و هرنوع تغییر
دیگر دراموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
درمواردی که بار اثبات برعهده مدیون استونیز در مواردی که سابقه مالئت اواثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد
ادعای خود را باشهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دوشاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به
وضعیت معیشت فرد اطالع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید .شهادتنامه مذکور باید عالوه
بر هویت واقامتگاه شاهد متضمن منشاء اطالعات وموارد مندرج درماده 3این قانون باشد».
درماده 3قانون مذکور می خوانیم«:شاهدباید عالوه بر هویت ،شغل ،میزان درآمد ونحوه قانونی امرار معاش مدعی
اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطالع کافی داشته باشد
معاشرت داشته واوافزون برمستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خودرا بپردازد».
 .6-3مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار:

حسب ماده19ق.ن.ا.م.م دعوای اعسار درمورد محکوم به دردادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا
دادگاه صادر کننده اجراییه می باشد والزم نیست حسب قاعده ماده11ق.آ.د.م دردادگاه محل اقامت خوانده یعنی
محکوم له دعوای اصلی اقامه گردد .اما رسیدگی در مورد اعسار هزینه دادرسی بدوی یا تجدیدنظر خواهییافرجام
خواهی با دادگاه نخستینی است که به دعوا رسیدگی میکند ویا رأی تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر
نموده است.
 .3تصمیم دادگاه در دعوای اعسار:
در دعوای اعسار ،قالب آرای دادگاه ،تقریباً مشخص است .به این صورت که اگر اعسار محرز باشد ،حکم بر
قبولی اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا استمهال برای پرداخت بدهی یا تقسیط بدهی صادر می شود و
درصورتی که ثابت نشود ،حکم به بی حقی یا حکم به رد دعوا صادر می شود .البته برخی با ایراد به رویه قضایی
استعمال حکم به رد دعوا را صحیح نمی دانند(.نهرینی ،فریدون :1931 ،صص 961الی )932
 .1-3آثارحکم قبول اعسار:

پس ازآنکه دعوی اعسار مورد پذیرش دادگاه قرارگرفت آثاری به شرح ذیل خواهد داشت:
الف ـ معافیت موقت ازپرداخت هزینه دادرسی:
پس ازصدورحکم قبولی اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی ،معسرموقتاً ازتمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی درمورد
دعوایی که برای معافیت ازآن مدعی اعسار شده است معاف می گردد(.بند اول ماده  419ق.آ.د.م )
سوالی که وجود دارد آن است که چرا معسر موقتاً ازپرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد؟ درپاسخ باید گفت
مطابق ماده  411ق.آ.د.م هرگاه معسر دردعوای اصلی محکوم له واقع شود وازاعسارخارج گردد ،هزینه دادرسی ازاو
دریافت می شودو مطابق با ماده  411همان قانون هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی متمکن گردد،
ملزم به تأدیه آن خواهد بود .همچنین اگربا درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد ،دادگاه
با درنظرگرفتن هزینه دادرسی ومیزان درآمد وی وهزینه های ضروری زندگی ،مقدارومدت پرداخت هزینه دادرسی
را تعیین خواهد کرد .فلذا مواد قانونی اخیر زمانی مصداق پیدا می کنند که معسر موقتاً ازپرداخت هزینه دادرسی
معاف باشد.
ب ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت ازپرداخت حق الوکاله:
وفق بند دوم ماده  419ق.آ.د.م پس ازپذیرش اعسار ،معسر حق برخورداری از وکیل معاضدتی را خواهد داشت
وموقتاً ازپرداخت حق الوکاله نیز معاف می شود .اما چنانچه دردعوای خود محکوم له قرار گیرد واز حالت اعسار
خارج شود ،موظف به پرداخت حق الوکاله خواهد بود.
ج ـ اعطای مهلت مناسب به مدیون جهت پرداخت بدهی یا حکم به تقسیط بدهی:

مطابق ماده 11ق.ن.ا.م.م درصورت ثبوت اعسار،چنانچه مدیون متمکن ازپرداخت به نحواقساط شناخته شود،
دادگاه حکم به تقسیط بدهی وی صادر می نماید یا با مالحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد.
 .10حدود اعتبار حکم اعسار:
دراین بحث درمقام تحلیل حدود اعتبار حکم اعسار برخواهیم آمد فلذا الزم است موارد ذیل را مورد بررسی قرار
دهیم:
10ـ .1اعتبار امرمختوم در دعوی اعسار:

درطرح مجدد دعوی اعسار رویه ونظریه مشهور نظر به پذیرش آن دارند و دعوای اعساربا ایراد امرمختوم مواجه
نخواهد شد .اما درنظر دیگری رویه غالب تعدیل شده وبیان شده که طرح مجدد دعوای اعسار اصوالً پذیرفته نمی
شود مگر آنکه مدعی اعسار سبب جدیدی را برای طرح مجدد دعوی اعسار ثابت کند یا عرفاً بین دعوی سابق و
تازه ،فاصله ای باشد که برمنتفی شدن مقتضی دعوی سابق داللت نماید.برای مثال اگر اعسار ازپرداخت هزینه
واخواهی یا محکوم به رد گردید ،طرح مجدد این دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی یا تقسیط
مجدد محکوم به مسموع نیست مگراینکه مدعی ثابت نماید که اموال او به دلیل سرقت یا آتش سوزی تلف شده یا
به دالیل دیگری توقیف شده یا به فروش رسیده است .در غیر اینصورت دعوای اعسار با اعتبار امرمختوم مواجه
است(.خدابخشی ،عبداهلل:1932 ,ص )120
10ـ .2اعتبار حکم اعسار برای یک دعوی:

اگرمعسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته است ،باید مجدداً
دادخواست اعسار بدهد .اما درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می نماید ،حکم
اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی ازدعاوی صادر می شود نسبت به سایر دعاوی هم به شرط هم زمانی
موثرخواهد بود(.ماده 403ق.آ.د.م )
10ـ .9اعتبار حکم اعسار درتمام مراحل دعوی:

دعوای اعسار معموالً مرحله بدوی ،تجدیدنظر و فرجام را دارد .وقتی درمرحله بدوی با قبول اعسار خواهان
ازپرداخت هزینه دادرسی معاف گردد ،در سایر مراحل هم از همین حکم اعسار استفاده می نماید .مگر اینکه رفع
حالت اعسار او ثابت گردد(.ماده  403ق.آ.د.م)
10ـ .1بی اثرشدن حکم اعسار با فوت معسر:

با فوت اعسار قائم مقام وی نمی تواند ازحکم اعسار او استفاده نمایند .چه حکم اعسار اثر شخصی دارد واگر
ورثه معسر باشند باید دادخواست اعسار جداگانه مطرح نمایند(.ماده  410ق.آ.د.م )
10ـ .4قابلیت تجدیدنظرحکم اعسار:

در رویه قضایی حکم رد یا قبولی اعسار قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد .زیرا دعوایی غیر مالی است و همچنین
رأی وحدت رویه شماره  662مورخ  1932/1/23داللت بر فوق دارد .اما در نظر دیگری رویه قضایی تعدیل شده و
حکم قبولی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را قطعی می دانند؛زیرا اوالً طرف دعوی اصلی هرچند برای رسیدگی
به دعوای اعسار دعوت می شود اما طرف این دعوا نیست وبنابراین حق ونفعی برای تجدیدنظرخواهی ندارد.ثانیاً
هرچند اعسار ماهیتاً دعوا محسوب می شود و ویژگی غیرمالی دارد اما باید دانست که به دلیل فقدان سمت طرف
دعوای اصلی در این دعوا مقتضی تجدید نظرخواهی وجود ندارد .در همین راستا در دادنامه شماره
 3303314114901911مورخ  33/10/21شعبه  40دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است ...« :نظربه اینکه دعوای
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اساساً توجهی به خوانده ندارد زیرا اقرار یا انکار خوانده اثری درتصمیم دادگاه
ندارد و دادگاه باید راساً به موضوع بپردازد وبه همین جهت حکم قانون درماده  401قانون آیین دادرسی مدنی
برخالف نص اصل است وباید در موضع نص ومتقین محدود ومحصور شود واز این حکم دیگرنمیتوان نفع خوانده
را از اعتراض وتجدید نظرخواهی ازتصمیم دادگاه درخصوص قبولی اعسارخواهان احراز نمود وماده  401تاب
چنین تفسیری ندارد که آن را به مرحله تجدیدنظر ازحکم قبولی اعسار نیز تسری دهیم وقانونگذارتنها برای اولین
رسیدگی به صورت خالف اصل ،خوانده را دخالت داده است وباز به همین دلیل حکم اعسار مذکور در هرحال
حضوری است لذا دادگاه اعالم می دارد که رأی قطعی است والزم است دراساس دعوا رسیدگی شروع
شود(».خدابخشی ،عبداهلل ،همان ،ص)113
 .11ویژگی های دعوای اعسار:
ازمجموع مواد قانونی ویژگی های زیر را میتوان برای دعوای اعسار برشمرد:
11ـ .1جلوگیری از حبس محکوم مالی :همانطور که بیان شد قانونگذار در ق.ن.ا.م.م از رویکرد حبس ابتدایی عدول
نموده وبا پذیرش رویکرد انظار و مهلت دادن به بدهکاردرماده  9این قانون طرح دعوی اعسار را مانع حبس
محکوم علیه قلمداد کرده است.
11ـ .2رسیدگی خارج ازنوبت :حسب ماده  11ق.ن.ا.م.م رسیدگی به دعوای اعسار درمرحله بدوی وتجدیدنظر
خارج از نوبت رسیدگی می شود.
11ـ.9حضوری بودن رأی اعسار :رأی دادگاه درخصوص قبولی اعسار حضوری محسوب می شود  ،یعنی اگر خوانده
دعوی اعسار درجلسه رسیدگی حاضرنشود والیحه دفاعیه نیز تقدیم ننماید و اخطاریه وی نیز واقعی باشد به
جهت آنکه رأی اعسار مبنی بر محکومیت نیست همواره حضوری محسوب می گردد.
11ـ .1اعسار قاطع خسارت تأخیر تأدیه:اگر با پذیرش اعسار مدیون بدهی ایشان تقسیط شود ،نظر به اینکه شرط تعلق
خسارت تأخیر تأدیه در ماده  422قانون آیین دادرسی مدنی عالوه بر مطالبه داین ،تمکن مدیون می باشد و اعسار

مدیون داللت بر عدم تمکن وی دارد از تاریخ اعالم اعسار که محکمه باید آن را احراز کند و در فرض عدم احراز
تاریخ تقدیم دادخواست اعسار فرض می شود ،خسارتی به دین تعلق نخواهد گرفت.
 .12مزایای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای طلبکار:
-1صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه جهت دادخواست محکوم له :
حسب ماده 29ق.ن.ا.م.م مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم قرارممنوع الخروج بودن محکوم علیه را
صادرکند .این قرارتازمان اجرای رأی یاثبوت اعسارمحکوم علیه یاجلب رضایت محکوم له یاسپردن تأمین مناسب یا
تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
البته درخصوص سفر واجب که وجوب آن ازقبل ثابت شده باشد وسفرهای درمانی ضروری ،دادگاه موقتاً به
محکوم علیه اجازه خروج ازکشور را می دهد.
 -2توقیف تمام حساب های بانکی محکوم علیه :
وفق ماده 13ق.ن.ا.م.م دادگاه جهت دادخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور توقیف حسابهای محکوم
علیه در بانکها وموسسات مالی واعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور می دهد.
 -9امکان توقیف امالک محکوم علیه :
حسب قانوندوم ماده 13ق.ن.ا.م.م دادگاه باید به دادخواست محکوم له یاخوانده دعوای اعساربه مراجع زیربط
ازقبیل ادارات ثبت محل وشهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پالک ثبتی ملکی را
که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود داردبرای توقیف دادگاه اعالم کند.
 -1صدورحکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده ی آن ازاموالی که
ازمحکوم علیه بدست می آید یا مطالبات وی نیست (تبصره یک ماده11ق.ن.ا.م.م)
 -4امکان تعدیل حکم قبولی اعسار:
حسب تبصره 2ماده 11ق.ن.ا.م.م هریک ازمحکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط
را از دادگاه بخواهند .دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعالم مراجع رسمی قانونی کشوریا تغییر در وضعیت
معیشت ودرآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کنند.
 -6جرم انگاری انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین :
در ماده 21ق.ن.ا.م.م میخوانیم « :انتقال مال به دیگری به هرنحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به
نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و درصورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده

باشد در حکم شریک در جرم است .دراین صورت عین آن مال ودرصورت طلب یا انتقال مثل یا قیمت آن ازاموال
انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ ومحکوم به از محل آن استیفا خواهد شد».
سوالی که در این رابطه در رویه قضایی مطرح ومورد اختالف است آن است که آیا برای تحقق بزه فوق االشاره
الزم است دین انتقال دهنده در محکمه ثابت شده و قطعی باشد یا صرف وجود دین برای مدیون و انتقال مال به
دیگری با انگیزه فرار از پرداخت این دین برای تحقق جرم کافی است؟
همانطور که بیان شد ،در رویه قضایی این امر مورد اختالف است ،برخی معتقدند همینکه مدیون می داند باید دین
خود را به داین پرداخت کند ولی با انگیزه فرار از پرداخت آن مالش را به دیگری انتقال دهد ،برای تحقق بزه انتقال
مال با قصد فرار از دین کافی است والزم نیست که این دین در محکمه اثبات شده یاشد .اما درمقابل برخی معتقدند
که باید نصوص جزایی را مضیق و به نفع متهم تفسیر کرد و تحقق بزه مندرج در ماده  21قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی منوط به وجود حکم قطعی کیفری یا حقوقی با ماهیت مالی است که این حکم قطعی می
بایستی مقدم بر طرح دعوی کیفری با موضوع بزه مندرج در مقرره مذکور باشد و با عدم تحقق این امر ،بزه
مذکورواقع نمی گردد.
همچنین مستفاد از مواد1و2و 21ق .ن.ا.م.م درفرضی که محکوم علیه مستثتنیات دین را فروخته باشد ،نمی توان وی
را به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار داد.
 -1جرم انگاری اقامه دعوای اعسارواهی :
در ماده16ق.ن.ا.م.م می خوانیم «:هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد9و 3این قانون ،به
منظور فرار ازاجرای حکم ازاعالم کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق
محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد».
 -3حبس محکوم علیه پس از اثبات رفع عسرت ازمدیون یا اثبات خالف واقع بودن اعسار مدیون:
درماده  13ق.ن.ا.م.م .میخوانیم  «:هرگاه پس ازصدورحکم اعسار ثابت شود ازمدیون رفع عسرت شده یا مدیون
برخالف واقع خودرا معسر قلمدادکرده است ،به تقاضای محکوم له ،محکوم علیه تازمان اجرای حکم یا اثبات
حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد .دراین مورد نیز مفاد مواد 1و 4این قانون مجری است.
این حکم درمورد مدیونی که به موجب ماده  11این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او
تقسیط گردیده ودرزمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است».
3ـ محرومیت از حقوق اجتماعی معسر مقصر:

درماده 11ق.ن.ا.م.م .میخوانیم «:دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدورحکم اعسار شخصی راکه باهدف
فرارازپرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ،نوع تقصیر،تعدد
وتکرارآن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد ازمحکومیت های زیر محروم می کند:
 .1ممنوعیت خروج ازکشور
 .2ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی
 .9ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
 .1ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
 .4ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیالت به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و
دولتی به جز وام های ضروری
 .6ممنوعیت دریافت دسته چک» .
10ـ تعدیل ضوابط مستثنیات دین:
درق.ن.ا.م.م قانونگذار درماده  21آن قانون ،اصالحاتی درخصوص مستثنیات دین نسبت به ماده  421ق.آ.د.م
مقررداشته است به گونه ای که وسیله نقلیه مورد نیاز ومتناسب با شأن محکوم علیه از اعداد مستثنیات دین خارج
گردیده اما تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغی که درضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود به شرط آنکه پرداخت
اجاره بها بدون آن موجب عسرو حرج گردد وعین مستاجره مورد نیازمدیون بوده وباالتر از شأن اونباشد ،به شمار
مستثنیات اضافه شده است.
11ـ شخص حقوقی در قانون:
وفق ماده  16ق.ن.ا.م.م کلیه احکام مندرج درقانون در خصوص شخص حقوقی اعمال می شود جز احکام
راجع به حبس محکوم علیه ،اعسار و مستثنیات دین کع شامل اشخاص حقوقی نمی شود.
 .19نتیجه:
دعوای اعسارضرورتی است تا از زندانی نمودن کسی که ناتوان ازپرداخت دیون خود اعم از محکومیت مالی،
دیه ،ضررو زیان ناشی از جرم و رد مال می باشد ،جلوگیری شود .در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
با پذیرش رویکرد انظار ومهلت دادن به بدهکار به محض تقدیم دادخواست اعسار در مهلت یک ماه پس از ابالغ
اخطاراجراییه محکومیت به ایشان و پس از انقضای مهلت سی روز با اخذ رضایت محکوم له یا تودیع تأمین متناسب،
از زندانی شدن بدهکار جلوگیری به عمل می آید .اما این بدین معنا نیست که قانونگذار نگاه حمایتی محض به
مدیون داشته باشد بلکه با پیش بینی نمودن تمهیداتی در مواد  13،20 ،13 ،11 ،16 ،11و 21آن قانون به حمایت از
طلبکار پراخته تا ازسوء استفاده های منجر به اطاله دادرسی و بی اعتمادی صاحبان حقوق جلوگیری کند .این قانون

همچنین با پیش بینی نمودن مدارک الزم به عنوان ادله اثباتی دعوای اعسار سعی در یکپارچه سازی رویه موجود در
طرح این دعاوی نموده و درمواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون درعوض دین
مالی دریافت کرده یا به هرنحو تحصیل مال کرده باشد ،بار اثبات دعوا را برعهده خود مدیون گذاشته است اما
درفرضی که مدیون اثبات کند درعوض دین مالی دریافت نکرده یاتحصیل نکرده باشد یا ثابت کند اگرمالی
دریافت یا تحصیل کرده است آن مال تلف حقیقی وحکمی شده است .قانونگذار در اینجا به حمایت از وی پرداخته
و بار اثبات دعوای اعسار را بردوش خوانده ی دعوای اعسار یعنی محکوم له وداین گذاشته است .درغیراینصورت
ادعای اعسار باسوگند مدیون پذیرفته خواهد شد .درضمن الزم است رویه قضایی دراحراز این دعوای اعسار از
هزینه دادرسی هرشهادتی را نپذیرد و به صورت فوری وحتی در وقت فوق العاده اظهارات مدعی را استماع نماید
ودرصورتی که اوضاع واحوال داللت بربطالن آن دارد آن را نپذیرد وبدلیل آنکه اوالً طرف دعوی اصلی هرچند
برای رسیدگی به دعوا ی اعسار دعوت می شود اما طرف این دعوا نیست وبنابراین حق ونفعی برای
تجدیدنظرخواهی نداردو ثانیاً هرچند اعسار ماهیتاً دعوا محسوب می شود و ویژگی غیرمالی دارد اما به دلیل فقدان
سمت طرف دعوای اصلی در این دعوا مقتضی تجدید نظرخواهی وجود ندارد فلذا باید قطعی اصداریابد.
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