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امیرحسین علیزاده
 

 دٔهیچک

در   مندرج  نحو  3  مادۀحبس  محکومیتۀ  قانون  مصوب  اجرای  مالی  مجلس    15/7/1393های 
یکی از طرق استیفاء حق است و  ،  حت نظاممجمع تشخیص مصل  23/3/1394شورای اسالمی و  

ندارد  مجازات  همانند  محکوم   ؛ماهیتی  درخواست  بر  عالوه  دادگاهاما  قبول  و  حصول ،  له  نیازمند 
حبس  ،  عالوهبهله است و اختیار آنان مطلق نیست.  شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم 

صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد  امری است استثنائی و در    مذکور فاقد مدت مشخص و
عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع 

 گذارقانونباشد. اما تعریف  تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می
بیانگر عدم ،  قانون  11  مادۀتقسیط در    نحوبهعسار  آن و همچنین پذیرش ا  رۀبصقانون و ت  6  مادۀدر  

  طرح دعوی اعسار  ۀسویی با شیواین ماده هم،  عالوهبهبه ماهیت عسر است.    گذارقانوننگرش واحد  
در  یا   و    7  مادۀمالئت  انتقاد    مادۀندارد  قابل  که  است  اعسار  اثبات  برای  دارای شرایطی  نیز  اخیر 

. د باشمی 
 اثبات ، اعسار، حبس ، محکومیت: واژگان کلیدی

 
  دانشگاه تربیت مدرس دانشکدۀ حقوق  قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 
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۲38ٔ

ٔمقدمه
به تصویب مجلس شورای    15/7/1393که در تاریخ    1های مالیاجرای محکومیت  ۀقانون نحو

تاریخ   در  و  نظام    23/3/1394اسالمی  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصویب   2است،   رسیدهبه 
آثار ،  های مالیچگونگی اعمال حبس در محکومیت درخصوص   پذیرش و اثبات دعوی اعسار و 

از   گذارقانون  نکردنکه پیروی  کردهتغییراتی    ، و نسبت به قانون سابق   ناشی از آن سخن به میان آورده
در مقام بررسی تمام    ، در این مقاله  3است.   ابهاماتی را ایجاد نموده،  اسلوبی ثابت و روشن در قضیه

نخواهیم قانون  این  نگرش    ؛بود  مواد  تبیین ماهیت ح  گذارقانونبلکه  در  در  را  مندرج    3  مادۀبس 
واکاوی  ،  از این مقوالت بر یکدیگر  هریک  تأثیراعسار و چگونگی اثبات آن و همچنین  ،  ق.ن.ا.م.م

است و    . تحلیل و نقد قانون را از طریق بررسی آراء فقها که منبع اصلی نگارش آن بودهخواهیم کرد
تا کارکرد قانون در کنیم  میبررسی  ،  عملی  هایپیچیدگی و  قضایی    ۀهمچنین نظرات موجود در روی

ماهیت    ، بخش اول  :گرددموضوعات در سه بخش ارائه می ،  همین روی  از.  سنجیده شودعمل    ۀصحن
 اثبات اعسار و آیین حاکم بر آن.   ، بخش سوم ؛ماهیت اعسار ،بخش دوم  ؛حبس

ٔ.ٔماهیتٔحبس۱ٔٔ
ٔدرٔفقهٔتحریرٔبحثٔ.۱-۱

استنباطی است که  ،  ای امامیه شهرت یافتههای مالی که در بین فقهمبنای حبس در محکومیت
در    .(75  : 1413،  سبزواری )  است   و به اجماع نیز استناد گردیده  شودحاصل می  مرتبطاز احادیث  

 کنیم. میماهیت حبس را بیان درخصوص نظرات موجود ، این بخش پس از ذکر احادیث
ُه َعلَ .» ی اللَّ ِه )َصلَّ َما َلْم  ،  ِحلُّ ِعْرَضُه َو ُعُقوَبَتهُ یِن  ی  ِبالدَّ اْلَواِجدِ   یآِلِه(: لِ   ِه َو ی.. َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

( یک َما  یُنُه فِ یْن دَ یک  ُه )َعزَّ َو َجلَّ )ص( فرمود: مسامحه و   رم کامبر ا یپ  .(520  :1414،  )طوسی  «َرُه اللَّ
تا آن زمان  ،  ندکآبرو و مجازات او را حالل می   ، ه قادر به پرداخت بدهی خود استک سی  کمماطله  

نباشد  ک مواردی  در  او  بدهی  خداوندکه  م)  ه  را  آن  برخی روه میک عّزوجل(  فوق  در حدیث  دارد. 

 
 بریم.کار میه عنوان اختصاری ق.ن.ا.م.م را ب ،. از این به بعد1

 .1394تیر21، مورخ 20490 ۀ . روزنامه رسمی کشور، سال هفتادویک، شمار2
مصوب   و قانون اعسار  8/1377/ 10های مالی مصوب  اجرای محکومیت  ۀق.ن.ا.م.م، قانون نحو   29  ۀبه موجب ماد.  3

نسخ    ،21/1/1379های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه   524  ۀو ماد  20/9/1313
 گردید. 
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۲39ٔ

و وجدان به    (277:  1387،  طوسی)اند  کرده»عقوبت« را به تعزیر و حبس و »لی« را به مطل تفسیر  
 .(273:  1403، لییاردب) معنی غنی است از این جهت که قدرت بر اداء دارد 

َأْحَمَد یْح یُدْبُن ُمَحمَّ » َعْن  اْبِن ْبِن ی  َعِن  ٍد  َأبِ ُمَحمَّ َعْن  اٍر  َعمَّ َعْن  اٍل  ِه  َعْبدِ یَفضَّ اَن  کَقاَل:    ( ع)اللَّ
ُجَل ِإَذا اْلَتَوی َعَلی ُغَرَماِئِه ُثمَّ  یَن  یُراْلُمْؤِمنِ یَأمِ  َباَعُه  ی  َنُهْم ِباْلِحَصِص َفِإْن َأبَ یْقِسُم َماَلُه بَ یْأُمُر فَ یْحِبُس الرَّ
ه از  کن)ع( فردی را  یرالمؤمنی. امام صادق)ع( فرمود: ام(102  : 1407،  نییلک )  «َماَلهُ   یْعنِ یْقِسُم  یفَ 

ه مال خود  کداد  سپس دستور می،  انداختبه حبس می،  رد کچی می یاران سرپک ن خود به طلبیادای د
م ین آنان تقسیروخت و بفیآن را م   ، رد کند و اگر خودداری می کم  ین آنان تقسیرا به نسبت طلب ب

مر« الزام مدیون به فروش اموال خود یا اخذ رضایت از طلبکار أمنظور از »ی،  رد. در حدیث اخیرکمی 
. مقصود  (55  :1404،  )اصفهانی  نمایدخود مبادرت به فروش اموال می   این صورت در غیر    ؛است

ه برخی ظهور را در معنی اخیر کا منع مدیون از تصرف در مالش است  یاز حبس به زندان انداختن  
داده   (281  :25/1404،  نجفی؛  84-85  :1406،  )اصفهانی  انددانسته احتمال  از  که  منظور  اند 
 . منع تصرف است، حبس
ُه َقاَل َمِن اْمَتَنَع ِمْن َدْفِع اْلَحقِّ َو  ْبِن َو َعْنُه )َجْعَفرِ   ...» ٍد( ع َأنَّ َما َوَجَب    اَن ُموِسرًا َحاِضرًا ِعْنَدهُ کُمَحمَّ

ُه  یْدَفَع ِإلَ یِه َفاْمَتَنَع ِمْن َأَداِئِه َو َأَبی َخْصُمُه ِإالَّ َأْن  یَعلَ  ُه َفِإنَّ ی  یِه َحقُّ ذِ اَن  کُه َو ِإْن  یْقِض یْضَرُب َحتَّ ِه یَعلَ   یالَّ
ُه    یْحُضُرُه ِإالَّ فِ یاَل    « یْقضیُع ویبِ یَل ِإَلی ِمْقَداِر َما  یفِ ک  الْ ِجدِ یْحَبُس َلُه ِإْن َلْم  یَأْو    الً یفِ کِه  یْعِط یُعُروٍض َفِإنَّ

ه قدرت مالی بر ادای حق  کس ک محمد)ع( فرمود: هر بن. امام جعفر(540 :1385، مغربیمی ی)تم
در ،  باشد  افت حق خود اصرار داشتهی ز بر دریند و طرف مقابل او نکت آن امتناع  دارد ولی از پرداخ

گری نداشته  یز دیچ،  اال و جنسکون به جز  ی را بپردازد و اگر مد  زنند تا بدهی خودن صورت او را می یا
ه بفروشد و کشود تا آن زمان  برای او ضبط می  ، ل نداشته باشدیفکدهد و اگر  ل مییفکبه او  ،  باشد

 ن خود را بپردازد. ید
ُد » ْصَبغِ ْبُن ُمَحمَّ

َ
اْْل َعِن  ِبِإْسَناِدِه  َأمِ ْبِن اْلَحَسِن  َعْن  فِ (ع)َن  یُمْؤِمنِ ِرالْ یُنَباَتَة  َقَضی  َو  ُه  ی الدَّ   ی...  َأنَّ ِن 

ی َسبِ یَن ِإْفاَلُسُه َو اْلَحاَجُة فَ یْحَبُس َصاِحُبُه َفِإْن َتبَ ی ی  یَخلَّ .  (418  :1409،  عاملی)  « ...َد َماالً یْسَتفِ یُلُه َحتَّ
وی را    ، گردیدکه افالسش مشخص می  نمود و در صورتیمدیون را حبس می   ، دین  برایمنین  ؤامیرالم

 دست آورد. ه کرد تا مال بآزاد می 
اَن َلُه َماٌل َأْعَطی کْنُظُر َفِإْن  یِن ُثمَّ  ی الدَّ   یْحِبُس فِ یاَن  ک   (ع)ًا  یِه َأنَّ َعلِ یَعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِ   یونِ ک َعِن السَّ »

 اْصَنُعوا ِبِه َما ِشْئُتْم ِإْن ِشْئُتْم آِجُروُه َو ِإْن ِشْئُتُم  ُقوُل َلُهُم یْن َلُه َماٌل َدَفَعُه ِإَلی اْلُغَرَماِء فَ یک اْلُغَرَماَء َو ِإْن َلْم 
امام علی)ع( ( 419  :1409،  )عاملی  «اْسَتْعِمُلوهُ  دین  .  مورد  زندانی می،  در  را  گاه  آن،  کردبدهکار 

لی و اگر ما دادپس اگر مالی داشت آن را به طلبکاران می ؛آیا او مالی دارد یا ندارد که کرد  بررسی می
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۲۴۰ٔ

می  خودِ ،  نداشت تحویل  طلبکاران  به  را  می او  و  می داد  چه  هر  بکنیدگفت:  او  با  اگر  ،  خواهید 
 به کارش گیرید. ، خواهیداگر میاش دهید و اجاره ، خواهیدمی 

ٔمجازاتٔٔۀ.ٔنظری۱-۱-۱
بر این نظر مدیون مکلف به ادای دین خود از حیث وجوب اداء دین است و در صورت عدم    بنا

فروش اموال مخیر است. حبس  یا    دادرس بین حبس او از جهت ترک واجب،  پرداخت دین  اقدام به
حیث این  جنب،  از  اخ  ۀدارای  از  و  بوده  استتعزیری  دادرس    :25/1404،  )نجفی  تیارات شخص 

در آنچه    ، است  . در نقد این نظریه بیان شده(348  :1400،  طوسی؛  232  :1387،  طوسی؛  353
ام فعل  از  سکونی  شدهی لمؤمنرا یروایت  نقل  )ع(  تخیغ،  ن  از  استییر  همان؛  ر  ه  کگونه  بنابراین 

م  ک ن ح یز همیفروش مال او نپرداخت بدهی شخص از حاصل  ،  ردن مخالف اصل است ک مجازات
به دست خود اوست و فروش مال از  ،  ن اموالشیاز ب،  بر ذّمه شخص استآنچه    نییرا تعی ز  ؛را دارد 

اّما  ؛ل برای مشروعیت مجازات او موجود استیدل، مین رویبه ه ؛ستیز نیز جاین کر مالیسوی غ
ه  ک مگر آن،  اش وجود ندارد ای بدهیا فروش مال او برای ادیار  کدادن مال او به طلب  لی بر جوازِ یدل

. (181  :1415،  نراقی)  مجازات حبس است  تأثیرس از  أاحقاق حق بر آن متوقف باشد و این منوط بر ی
با وجود  .ن حّقی ندارد یچن، له ز سوی دادرس ممکن است و حتی محکوم تنها ا، این اعمال مجازات

با    درزیرا اختیار دادرس    ؛انددانستهز  یر دادرس هم جایبرخی حبس را برای غ  ، این حبس بدهکار 
از سوی د پذیرفتهیامکان حبس  نهایت  اما در  ندارد.  منافات  اقتضا مییاند که احتگری  ه  کند  کاط 
. چنین حبسی دارای مدت نیست (52  :1414،  زدی ییی)طباطبا  میس بدانحبس را مختص به دادر

پرداخت  ؛(181  :1415،  نراقی) از  امتناع  لحظه  شودن سبب میید  زیرا  مقابل  هر  در  از حبس  ای 
از امتناع قرار  لحظه   : تابی،  گردد )عاملیرر اعمال می ک ی متیهابه همین جهت مجازات  رد ویگای 
193).  

ٔبودنٔؤاستیفاءٔحقٔٔاستظهاریٔۀ.ٔنظری۱ٔ-۱-۲
بلکه از آن جهت الزم  دارای ماهیتی عقوبتی نبوده  ،  حبس موجود در روایات   ،این نظریه  موجببه

.  (195  :1421،  عراقیزازیک)  اعسار مشخص گرددیا    علیه از حیث مالئتاست که وضعیت محکوم 
 ؛کان اعمال حبس وجود دارد بود و ام   صرف ادعای اعسار موجب رهایی از حبس نخواهد  ، بنابراین 

مدیون در صورت ،  نباتهنبزیرا در روایت اصبغ  ؛گرددعلیه آزاد میمحکوم ،  اما در صورت احراز اعسار
بررسی  ماند تا وضعیت مالی وی  گردد و تا قبل از آن در زندان می تشخیص وضعیت اعسار آزاد می

زیرا    ؛باشدله میط به تقاضای محکوم منو  ، استیفاء حق است  ۀ. اعمال حبس به جهت آنکه مقدمشود
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۲۴۱ٔ

و   متیقن  قدر  دادرس  کش  لحاظبه در  استقالل  اصل،  در  اوست   ، مقتضای  استقالل    عدم 
 . (77 :تابی، عراقیزازیک)

ٔدرٔاعمالٔآٔنٔگذارقانون.ٔماهیتٔحبسٔدرٔنظمٔحقوقیٔکنونیٔؤنقدٔرویکرد۱-۱-3ٔ
امکا  ، اجرای احکام مدنی،  در نظم حقوقی کنونی  بر    ، علیهم ن حبس محکواز جمله  قواعد بنا 

 2،عد مندرج در ق.ن.ا.م.مو قوا  1/8/13561عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مصوب  
له قرارداده و اختیار  اجرای حبس را مستلزم تقاضای محکوم   3،  ق.ن.ا.م.م   3  مادۀپذیرد.  صورت می

به ،  ح برای موافقت با اعمال حبسمقام صال  خصوص است. در    مستقلی برای دادرس در نظر نگرفته
  ؛ البدل اجرای احکام مدنی استعلیدادرس ، یک نظر مقام صالحبنا بر ، جهت عدم تصریح قانون

ه  در این مورد ب 4اجرائیه است. رأی یا  ۀ این امر از وظایف رئیس دادگاه صادرکنند ،نظر دیگربنا بر اما 
بدل اجرای احکام مدنی فاقد موقعیت قانونی  الوجود مقامی تحت عنوان دادرس علی،  رسدنظر می

پذیرد دادورز صورت مییا    مدیر اجرا   ۀ وسیلهادگاه و بتحت نظارت د،  زیرا در ق.ا.ا.م امر اجرا   ؛است
  ؛البدل دادگاه است که در اجرای احکام حاضر استدادرس علی  ، و وجود چنین مقامی در حقیقت

 ستقر در اجرای احکام مدنی نیز با منعی مواجه نیست. البدل ماظهارنظر دادرس علی  دلیل، به همین  
دادرس ، آورد و در صورت عدم مانع مقتضی امکان حبس را فراهم می صرفاً ، لهتقاضای محکوم 

 گذارقانوننماید. تشخیص ماهیت حبس منوط بر شناسایی این شرایط و رویکرد  حبس را تجویز می
 کنیم. ی میبررس ادامهبنابراین آن را در  ؛به حبس است

 
 ق.ا.ا.م.  41و  34 ۀمادبریم. بنگرید به  کار میه . به اختصار ق.ا.ا.م را ب1

 ق.ن.ا.م.م.  2و  1 ۀماد .2

  اجرای زمان تا  لهمحکوم  تقاضای به  علیهمحکوم ،نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکوم استیفای . اگر3
  پس  روز   سی  تا  علیه محکوم  چنانچه.  شودمی  حبس  له محکوم  رضایت  جلب  یا  او  اعسار  ادعای  شدنپذیرفته   یا  حکم

  مگر   ؛شودنمی   حبس  ،باشد  کرده  اقامه  را  خویش  اعسار  خود، دعوای  اموال  ۀکلی  صورت   ۀارائ  اجراییه، ضمن  ابالغ  از
 . شود رد  قطعی حکم موجببه  یا مسترد  اعسار دعوای اینکه

علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود چنانچه محکوم   -تبصره
وثیقه معتبر علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا  له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم مه کند، هرگاه محکومرا اقا

محکوم معادل  حبس و  از  اعسار  وضعیت  شدن  روشن  تا  کفیل  یا  وثیقه  قبولی  قرار  صدور  با  دادگاه  نماید،  ارائه  به 
 کند.  علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میمحکوم

شماره  4 نظریات  -2075/7و    25/7/1394-7/ 2046و    25/7/1394  -2045/7و    8/7/1394  -1813/7. 
 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.  26/7/1394
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۲۴۲ٔ

ٔٔهطرحٔدعویٔاعسارٔدرٔمهلتٔسیٔروزٔازٔتاریخٔابالغٔاجرائی.۱-۱-3-۱ٔ
ظرف مهلت سی روز    (و نه اثبات آن)طرح دعوی اعسار،  ق.ن.ا.م.م   3  مادۀمانع موجود در صدر  

نقش صورت اموال در عدم امکان    گذارقانونصورت اموال است.    ۀ از تاریخ ابالغ اجرائیه به همراه ارائ
را   است. مشخص  حبس  اموال  موجببهاگر    ،عالوهبه  نکرده  اموال،  صورت  دارای  بومدیون   ده، ی 

تا زمان صدور حکم قطعی  ،  ی که مالئت وی محرز باشدنحوبه این امر موجبی برای عدم حبس 
بودن این غیرمنطقی  در حالی که  است؛  به محتوای صورت اموال توجهی نکرده  گذارقانونزیرا    ؛است

یا    علیهمعرفی مال از سوی محکوم   ۀمنزل این امر به،  رسدنظر میه  ت. در هر حال بمطلب بدیهی اس 
  مادۀبا وجود    ، عالوه بهدارد.    ق.ن.ا.م.م امکان توقیف آن وجود  4  مادۀ کشف مال از اوست که طبق  

علیه مدعی  وضع چنین شرطی برای آزادی محکوم ،  ق.ا.ا.م که برای عموم محکومین وضع شده  34
ظرف مهلت ده  ،  علیه اجازه دادهبه محکوم   ق.ا.ا.م  34  مادۀ ،  عالوهبه  1است.   روری نبودهض،  اعسار
،  گذارقانونق.ن.ا.م.م هدف    3  مادۀ. در صدر  کنداجرا    مفاد حکم را طوعاً ،  تاریخ ابالغ اجرائیه  روز از

ده  ،  جهت طرح دعوی اعسار و رهایی از حبس است و در ضمن سی روز ،  ه روزاعطاء مهلت سی
علیه قرار داده و امکان تقاضای حبس محکوم   ۀبر عهد  اختیار اجرا را   گذارقانون روزی وجود دارد که  

طرح دعوی  ،  له وجود ندارد. حال چطور در وضعیتی که امکان حبس وجود ندارد از جانب محکوم 
  2گردد؟ اعسار سبب رهایی از آن می 

امکان  ،  قضائیهۀ  ین اداره کل حقوقی قوای از محاکم و همچنعده،  ق.ن.ا.م.م   3  مادۀدر اجرای  
  3  مادۀشود( در قسمت اخیر زیرا »عبارت )حبس نمی ؛انددر مهلت سی روز را منتفی دانستهحبس 

بازداشت محکوم ،  1394ق.ن.ا.م.م   به عدم  در  تصریح  اعسار  دادخواست  تقدیم  در صورت  علیه 
شده یاد  3  مادۀ  1  ۀحکم از مفاد تبصر  ضمن اینکه این؛  روزه مذکور در این ماده دارد   30ظرف مهلت  

ئیه مطرح و در قوۀ قضاحقوقی    ۀ از سوی ادار  بر طبق نظر دوم که مجدداً   3« .قابل استفاده است نیز  
به ازطرق  اگر استیفای محکوم   1394ق.ن.ا.م.م    3و    2»مطابق مواد  ،  قضایی طرفدارانی دارد   ۀروی

 
اجرای  اجرا برای صورت اموال است و مقایسه کنید با ضمانت ق.ن.ا.م.م که در مقام تعیین ضمانت   16. بنگرید به ماده  1

 ق.ا.ا.م.  34ماده 
  ق.ن.ا.م.م صرفاً   3  ۀولی ماد  ؛تحصیل مهلت یا قرار اقساط باشد  ،ی است ممکن است اثر دادخواست اعسار. بدیه2
 عدم حبس اشاره دارد. به
نظری 3 نظریات    11/8/1394  -2192/7ۀ  شمارۀ  .  به  بنگرید  همچنین  و  قضائیه  قوۀ  حقوقی  کل  - 1940/7اداره 

13/7/1394 ،2090/94/7-28/7/1394 ،1728/7-31/6/1394. 
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۲۴3ٔ

مع دو  نظر سوم با ج  1شود...«علیه... حبس میم محکو،  شده در این قانون ممکن نگردید  بینیپیش 
دوم:  ،  اول: انقضای مهلت سی روز ؛  کرده است  برای اعمال حبس دو شرط اصلی بیان،  نظر فوق

جهت اجرای شرط دوم نیز در   2شده در این قانون.بینی پیش به از طرق  عدم امکان استیفاء محکوم 
شناسایی اموال  دستور انجام تحقیقات مبنی بر  ،  حبسپیش از موافقت با  ،  هاعملی برخی دادگاه  ۀروی

ق.ن.ا.م.م با انقضای مهلت ده روز از تاریخ    3  مادۀای دیگر با استناد به صدر  شود. عدهصادر می 
ناظر بر اقدام    شده در این قانون را صرفاً بینیپیشاند و طرق  پذیر دانستهحبس را امکان،  ابالغ اجرائیه

یا    واحد اجرای احکام مدنی  ۀحیث بر عهدزیرا تکلیفی از این    ؛دانندمال می علیه به معرفی  محکوم 
انقضای مهلت سی روز را کافی برای اعمال حبس    رسد نظری که صرفاً نظر میه  له نیست. بمحکوم 

بنابراین    ؛حبس یکی از طرق استیفاء حق است  ، زیرا در قدر متیقن قضیه  ؛تر استموجه،  داندمی 
 یرمتعین گردد که اجرای آن را منتفی سازد. ی گسترده و تابع شروط غنحوبهل آن نباید شرط اعما

از تاریخ  ،  شروع مهلت یک ماه را   أ برخی مبد  3،های مالی از جمله دیه محکومیت  خصوصدر  
و برخی دیگر ابتدای مهلت را از   4های مالیعلیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتاخطار به محکوم 

دانستهزمان صدور حکم قطع با قطعیت حکم   ؛اندی کیفری  از سوی محکوم ،  زیرا  آن  علیه  اجرای 
در یا    ا مجز  ۀهای مالی در اخطاری رسد ضرورت قید اعمال قواعد محکومیتنظر میه  الزامی است. ب

نصی    ، احضاریه هیچ  باری   نشده  بینیپیشدر  لوازم    ، است.  راز  اجرای  به  ،  یأ اصلی  آن  ابالغ 
به جهت    صرفاً ،  قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم احضار نیز  500  مادۀ  علیه است و قیدمحکوم 

شده در فرضی که اجرای احکام  آنکه معیارهای ارائه  خصوصاً   ؛عمال جلب استبودن آن برای اِ ه مقدم
 

 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.  19/7/1394-1996/7 ۀ شمار  ۀ. نظری 1

 ق.ن.ا.م.م.  2 ۀ. بنگرید به ماد2
ها های مالی از جمله دیه، ضررو زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن »کلیۀ محکومیتق.ن.ا.م.م:   22ۀ  طبق ماد.  3

 .« جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود 
ق.آ.د.ک   500»... با عنایت به مالک مادۀ اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه:  19/7/1394-1995/94/7 ۀ شمار ۀ. نظری 4

عنوان اصل  ها، ارسال احضاریه را بهگذار حتی در مقام اجرای مجازاتبا اصالحات و الحاقات بعدی که قانون  1392
محکپذیرفته   از  دسته  آن  اجرای  برای  بنابراین  دادگاه ومیتاست،  مالی  اجرائیه صادر  های  آن  دربارۀ  که  کیفری  های 

به محکومبه نظر می   شود،نمی بر لزوم اجرای محکومیترسد اخطار  مبنی  مبدأ علیه  مالی مزبور الزم است و  های 
الی های م باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیتروزه مورد بحث، تاریخ ابالغ این اخطاریه میسی 

مادۀ   موضوع  کیفری  مجازات  اجرای  به  احضاریه راجع  است.«یادش   500در ضمن  بالاشکال  در    ده،  است  بدیهی 
قانون آیین    15  ۀاین بحث منتفی است. بنگرید به ماد  ،ضرر و زیان ناشی از جرم به جهت صدور اجرائیه  خصوص

 دادرسی کیفری. 
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۲۴۴ٔ

یک ماه در اجرای    ۀمحاسب  أ مبد  ، بنابراین  ؛اشتد  یی نخواهدا کار  ،مبادرت به جلب نماید  ساً أ کیفری ر
 قطعی است.  ۀکیفری از تاریخ ابالغ دادنام  احکام

ٔطرحٔدعویٔاعسارٔخارجٔازٔمهلتٔسیٔروزٔازٔتاریخٔابالغٔاجرائیٔهٔ.۱-۱-3-۲
بر   اجرائیه،  ق.ن.ا.م.م   3  مادۀ  1  ۀتبصربنا  ابالغ  تاریخ  از  روز  سی  مهلت  از  بعد  ،  چنانچه 

به  محکوم  اموالعلیه  صورت  نماید  ، همراه  طرح  اعسار  است  ،  دعوی  دادگاه  بر    بناممکن  نظر 
در صورت صدور حکم قطعی    1آزاد گردد. ،  تودیع وثیقهیا    با معرفی کفیل،  کننده به اعساررسیدگی 

  ، اول  :پذیر است عرضی( امکان  نحوبهتعقیب عملیات اجرائی از دو طریق ) 2،مبنی بر بطالن دعوی 
به  استیفاء محکوم ،  تسلیم  علیه که در صورت عدم گذار مبنی بر تسلیم محکوم وثیقهیا    ابالغ به کفیل

 علیه. جلب و حبس محکوم  ، دوم  ؛پذیر استامکان تأمیناز محل 
ای با  عده  3، تأمینبه جهت فک قرار  ،  یکی از جهات قانونی بنا بر  ،  در صورت صدور قرار قطعی

ق.ن.ا.م.م و عدم    3  مادۀیک  ۀ  قائل به امکان اجرای مجدد تبصر،  یک   ۀتوجه به سیاق عبارت تبصر
زیرا امکان حبس در فرض صدور حکم بر بطالن دعوی بدان علت است    ؛علیه هستندحکوم حبس م

دادگاه ماهیت امر را  ،  شکلی  نحورأی به   اما در صدوراست؛  علیه محرز گردیده  که مالئت محکوم 
 است.   احراز نکرده

این انتقاد استا  ، با وجود  قابل  تفکیک  نیز  صدور حکم در ماهی  ، زیرا در برخی موارد   ؛ین  ت 
  ۀاگر در جلس  ،مثال  عنوانبه  ؛ بود  اعسار نخواهدیا    رسیدگی حقیقی و واقعی نسبت به مالئت   ۀمنزل به

موقع حاضر نماید و به همین  خواهان نتواند شهود خود را به،  شده برای استماع شهادت شهودتعیین 
ه امر اعسار رسیدگی  واقعی و حقیقی نسبت ب  نحوبه،  دلیل دادگاه دعوی را محکوم به بطالن نماید

نگرفته ر،  به همین جهت  ؛است  صورت  نخواهد  ییأ چنین  باری  مفید مالئت  است    ، بود.  ممکن 
استفاد تبصره   ۀامکان  در  مقرر  مزیت  از  داشت سوء  أمنش  ، مجدد  نظر  در  باید  واقع شود.  ،  استفاده 

  همۀ بنابراین    ؛علیهی است که بر طبق قانون ملزم به اجرای مفاد حکم استمحکوم ،  عی اعسارمد

 
با وجود    .تواند از حق خود بگذرد زیرا صاحب حق می  ؛نیست  له به آزادی، نیازمند به نص قانونی. رضایت محکوم1

 است.  تبصره گنجانده در گذار امر زائد فوق راقانون  ،این
قابل انتقاد  »به موجب حکم قطعی رد شود«  مبنی بر اینکه    3  ۀگذار در مادشده از سوی قانون گرفتهکار ه. اصطالح ب2

 وی از انواع قرار است نه حکم.زیرا حکم رد وجود ندارد و صدور رد دع ؛است

 ۀ قو  یحقوق  کل  اداره   14/9/1396  مورخ   2152/96/7  ۀ شمار  یمشورت  یۀنظر  به  شود  رجوع   مخالف  نظر  دنی د  یبرا .  3
 . هیقضائ
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۲۴۵ٔ

  ۀمنزلنباید به،  علیهگردد. ایجاد مزیتی خاص برای محکوم آثار ناشی از این الزام بر وی تحمیل می
ق و  نباید سبب ضرر به صاحب ح،  رفتن آندستبلکه امری است استثنایی که از  ؛قاعده تلقی شود

امکان  ،  ض صدور قراررسد حتی در فرنظر میه  به گردد. به همین جهت بخیر در ایفای محکوم أت
ق.ن.ا.م.م است که در فرض استرداد دعوی    3  مادۀقسمت اخیر  ،  این نظرمؤید  حبس وجود دارد.  

از سایر  است. استرداد دعوی دارای خصوصیتی نیست تا آن را    تجویز حبس را بالمانع دانسته،  اعسار
 امکان حبس وجود دارد.، صدور قرار بنابراین در تمامی مواردِ  ؛وجوه صدور قرار متمایز سازد 

 فک قرار کفالت )رفت از چنین وضعیتی  قضایی برخی محاکم بیانگر آن است که برای برون  ۀروی
قبولی صادره ،  (وثیقهیا   قرار  می   ، در  قرار  قرارشرطی  در فرض صدور  تا  گذار ثیقهویا    کفیل،  دهند 

الکفاله  وجهیا  ز محل وثیقهبه امحکوم ، علیه باشند و در صورت عدم تسلیم مکلف به تسلیم محکوم 
به این    ؛است  بر مبنای معرفی مال از سوی شخص ثالث مطرح گردیده،  استیفا گردد. توجیه این رویه

به معرفی  استیفاء محکوم مالی برای    ، شخص ثالث  عنوانبهگذار با این توافق  وثیقهیا    نحو که کفیل
له منوط به رضایت  افق بر امِر متعلِق حق محکوم اما این توجیه دارای این ایراد است که تو؛  اندکرده

ق.ن.ا.م.م مبنی بر لزوم    3  مادۀ  ۀلوازم مندرج در تبصر  ، با پذیرش چنین شرطی  ، عالوهبه  .وی است
معرفی مال از سوی   بامتفاوت    گذار الزم است که ماهیت آن کامالً وثیقهیا    اخطار واقعی به کفیل

 ۀآن وجود ندارد. این امر ناشی از طبیعت کفالت و وثیق  زیرا چنین شروطی در  باشد؛شخص ثالث  
نه    ، علیه استبالذات تسلیم محکوم و    گذار اوالً وثیقهیا    قضایی است که در آن تعهد اصلی کفیل

اینبه.  پرداخت محکوم  نظر  ،با وجود  این  نیست،  پذیرش  مواجه  منعی  اختیار   گذارقانونزیرا    ؛با 
تغییر شروط مندرج   بر این،   مضاف  .است  داده  در اختیار دادگاه قرار  رفاً اخذ وثیقه را صیا    معرفی کفیل

قضایی   ۀوثیقیا    ماهیت و طبیعت عمل از کفالت  سبب خروج،  به کیفیت مطروح  3  مادۀۀ  در تبصر
این   ، زیرا در حد اعالی خود بدون وجود هر شرطی  ؛بود  نیست و موجب بالاثربودن توافق نخواهد

 مال از جانب شخص ثالث است. امر از مصادیق معرفی 
کیفری مورد  مواد این قانون را به دیه که در محاکم  ،  ق.ن.ا.م.م   22  مادۀ که بیان شد    طور  همان

تا زمان   قرار  ، کیفری صادر گردد  تأمین  قرار  ، رسیدگی  ۀتسری داد. اگر در مرحل،  شودحکم واقع می
از یک  ،  ح دعوی اعسار در این حالت در فرض طر   1ماند.  اجرای کامل حکم در باب دیه باقی خواهد

 ؛است  کافی  رجهت رسیدگی به امر اعسا،  کیفری برای اجرای حکم  تأمینوجود  گفت  توان  سو می 
مضاعف الزم   تأمینکیفری محقق است و  تأمینله است که با اخذ استیفای حق محکوم  ، زیرا هدف

 
 قانون آیین دادرسی کیفری.  251 ۀ. بنگرید به ماد1
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اجرای   ، گذاروثیقهیا  هدف کفیل ، کیفری تأمیندر  که  توان چنین استدالل کرد می ، نیست. در مقابل
مدت    است  ممکن،  تقسیط است  نحوبه  اغلبعادی است و صدور حکم به اعسار که    نحوبهحکم  

است. به این ایراد    گذار نبوده وثیقهیا    کفیل  مقصود  خیر مواجه سازد که اساساً أاجرای حکم را با ت
فک قرار   ، علیه در هر لحظه و با تسلیم محکوم   تواندگذار می وثیقهیا    توان چنین پاسخ داد که کفیلمی 

 . کندرا تقاضا  تأمین

ٔمعرفیٔیأکشفٔمالٔ.۱-۱-3-3
مالیا    معرفی  1،ق.ن.ا.م.م   4  مادۀ  موجببه که  نحوبه،  کشف  بر  ی    همۀ کارشناسی    ۀنظریبنا 

 خوانیهم،  علیه است. صدر و ذیل ماده از نظر نگارش مانع حبس محکوم ،  مطالبات را پوشش دهد
که ذیل    در حالی  ؛پوشش دهدبه و هزینه اجرایی را  قیمت مال باید کل محکوم ،  زیرا در صدر،  دارد ن

  158  مادۀاست. با توجه به    به دانستهمحکوم  در خصوص  پرداخت از محل فروش مال را صرفاً ،  ماده
نیم  2از ق.ا.ا.م به  به پوشش مال نسبت  آن   له حقیزیرا محکوم   ؛عشر اجرایی نیستنیز لزومی  بر 

 ندارد.  
در صورت  درخصوص   مال    نبودنامکان حبس  برای  مزایدخریدار  دوم   ۀدر  اداره کل   3، نوبت 

نظری که معیار را    4. شودمی نیز مشاهده  قضایی    ۀئیه دو موضع مغایر دارد که در رویقوۀ قضاحقوقی  
 

هر گاه  مالی معرفی کند یا با  ( این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد،3) ۀموجب مادچنانچه به. 1
مال مزبور تکافوی محکوم به و    ،نحوی که طبق نظر کارشناس رسمیبه ،مستثنیات دین مالی از او کشف شود رعایت

نماید، حبس نخواهدهزینه  باشد  های اجرایی را  اگر در حبس  این  صورت   گردد.آزاد می   ،شد و  یا    ،در  مال معرفی 
 شود. به از محل آن استیفا میکند و محکومرأی توقیف می ۀشده را مرجع اجراکنندکشف 

از:هزینه .  2 است  عبارت  اجرایی  مبلغ محکومپنج .  1  های  اجرا وصول درصد  از  بعد  که  اجرای حکم  بابت حق  به 
و  کارشناس و ارزیاب  خبره و ۀالزحممانند حق  ؛باشد  اشتههایی که برای اجرای حکم ضرورت دهزینه  .2؛  ..شود.می

 حق حفاظت اموال و نظائر آن. 

را به قیمتی   له نیز مال مورد مزایدهدوم هم خریداری نباشد و محکوم  ۀهرگاه در دفع» :کندق.ا.ا.م بیان می  132 ۀماد.  3
 « شد. مسترد خواهد علیهآن مال به محکوم ،که ارزیابی شده قبول ننماید

ق.ن.ا.م.م مصوب    4  ۀحقوقی قوۀ قضائیه: »با عنایت به ماداداره کل    18/1/1395مورخ    62/95/7  ۀ شمار  ۀ. نظری 4
به کارشناس رسمی تکافوی محکوم  ۀباید طبق نظری   ،شودکند یا از وی کشف میعلیه معرفی میمالی که محکوم  1394

به  کوم به را بنماید آن است که ارزش آن با میزان محاینکه تکافوی محکومهای اجرایی را بنماید و مقصود از  و هزینه 
نظر بنابراین صرف   ؛به استیادشده هدف استیفاء محکوم  4  ۀتر از آن نباشد. با توجه به ذیل مادبرابری نماید و حداقل کم 

مال مذکور قابلیت   اگر عرفاً   ،کندینحو متعارف تعیین م از آنکه کارشناس قیمت مال را با درنظرگرفتن خریدوفروش آن به 
 نماید.« به را میگفت تکافوی محکوم تواننمی ،باشد  فروش نداشته
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عدم تکافو است.   ۀزل مندوم به ۀبه این معنا که عدم فروش در مرحل  ه است؛بر مفهوم »تکافو« قرار داد
در  ؛له مجبور به پذیرش مالی غیر از طلب خود گرددگردد محکوم سبب می عدم حبس نیز ،عالوهبه

به همین    ؛علیه استکه این امر تحمیلی ناروا بر صاحب حق است که ناشی از مماطله محکوم   حالی
یا    معرفی  صرفاً   معیار را سیاق عبارت قانون که    1،جهت امکان حبس وجود دارد. بر مبنای نظر دوم 

ک  نظر  مبنای  بر  آن  تکافوی  و  مال  قرارکشف  می،  است  داده  ارشناسی  تحمیل  را  که  نظری  نماید 
 علیه نباید حبس گردد. محکوم 

جو کرد. هدف از معرفی  ورا باید در هدف معرفی مال جست  مسئله این    ۀریش،  رسدنظر میه  ب
  ۀ به منزل ،  یابد. عدم فروش مالض فروش مال تحقق میبه است که در فراستیفاء حقیقی محکوم ،  مال

 به همین جهت جواز حبس با منعی مواجه نیست.، دف ناشی از معرفی مال استعدم تحقق ه

ٔاثباتٔاعسأر.۱-۱-3-۴ٔ
اعسار حکم  صدور  صورت  مرحل،  در  به  اگر  نرسد  ۀحتی  محکوم ،  قطعیت  حبس  علیه  امکان 

به اعسار وی  ، کننده با حبسزیرا دادگاه بدوی موافقت ؛دگرد وجود ندارد و در صورت حبس آزاد می
قسط و اقساط  در قالب پیش در صورت صدور حکم اعسار در قالب تقسیط )عمدتاً  است.  نظر داده

یا   قسطپیش، علیه در مواعد مقررقسط است. اگر محکوم آزادی منوط بر پرداخت پیش، ماهیانه( نیز 
خیر  أت  شده و خسارتاما با پرداخت اقساط حال  ؛حبس وی وجود دارد امکان  ،  مبالغ تقسیط را نپردازد

مجدداً   تأدیه می   آن  تآزاد  خسارت  تعلق  علت  تعیین   تأدیهخیر  أگردد.  فرض  در  که  است  آن  نیز 
علیه در پرداخت آن در مواعد تعیینی دارد. در این امر داللت بر تمکن محکوم ،  قسط و اقساط پیش 

خواست له دادمحکوم یا    علیهممکن است محکوم ،  گردد به صادرکوم حالتی که حکم بر تقسیط مح 
نشده  در اینکه آیا صدور حکم به تعدیل اقساط مشمول مبالغ پرداخت  2تعدیل اقساط را مطرح نمایند. 

،  صدور حکم بر تعدیل اقساط،  تری استنظر اول که نظر موجهبنا بر  اختالف وجود دارد.  ،  نیز هست
زیرا بررسی دادگاه محدود به زمان دادخواست و بعد از آن است و به همین   ؛است  ناظر به آینده  صرفاً 

 
نظری 1 محکوم  1397/  20/3مورخ    460/97/7  ۀ شمار  ۀ.  به  متعلق  که  مالی  وجود  استیفای »با  جهت  و  بوده  علیه 

پیدا نشده محکوم بار مزایده مشتری  دو  با  و  مح  به معرفی شده  ننمودهکوماست و  قبول  آن را  نیز  بازداشت    له  است، 
 « .  ، مجوز قانونی ندارد...1394های مالی اجرای محکومیت ۀقانون نحو 3 ۀی مقررات مادعلیه در اجرامحکوم

صورت عادی تقدیم  که به .ن.ا.م.م  ق  11  ۀطرح الحاق یک تبصره به مادآن. البته در    ۀق.ن.ا.م.م و تبصر  11  ۀ. ماد2
اعمال تعدیل در   ،ل گردیدصورت عادی اعالم وصوبه  01/08/1397    در تاریخ  است و  شورای اسالمی شده مجلس  

 است.  شده  اختیار رئیس قوۀ قضائیه نیز قرار داده
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۲۴8ٔ

ند که آنچه  کنای چنین استدالل میعده  ، صادره در این مورد به قبل اثر ندارد. در مقابلرأی    جهت
 گردد.  نشده نیز میبه موجود است که شامل اقساط پرداختمحکوم ، تعدیل است ۀموضوع دادنام

به محاسبه  از اصل محکوم   ، حتی بعد از صدور حکم اعسار   ، علیه و فروش آن محکوم   توقیف مال
یک   ۀدر تبصرآنچه    اما  ؛نشده ندارد به همین جهت اثری بر اقساط پرداخت  ؛نه اقساط آن  ، گردد می 

رساند که مرجع اجرای حکم به چه  این پرسش را به ذهن می،  است   شده  ق.ن.ا.م.م بیان  11  مادۀ
 است   نبوده  مؤثردر صدور حکم اعسار    ، اخیر  ۀشخیص دهد که اموال موضوع تبصرواند تتنحوی می

مرجع دیگری در  زیرا رسیدگی به امر اعسار به نظر وی نبوده و    ؛گرددو اموال جدید محسوب می 
مکلف  ،  رسد در صورت طرح چنین ادعایی واحد اجرای احکام مدنینظر میه  است. ب  رسیدگی شده

 حکم اعسار است.  ۀدگاه صادرکننددابه اخذ نظر 

ٔماهیتٔحبسٔدرٔق.ن.ا.م.ٔمٔ.۱-۱-3-۵
  ۀ مطلق دارای ماهیتی همچون مقدم  نحوبهداللت بر آن دارد که حبس    ، آنچه در فوق بیان شد

نیست حق  یک  ؛استیفاء  دارائی  صورت  همراه  به  دادخواست  تقدیم  صرف  اگر    ، سالهزیرا  حتی 
سبب آزادی مدیون است. عالوه  ،  باشد   ساله مالئت داشتهیکصورت دارائی    موجببهعلیه  محکوم 

سازد.  بودن آن را مشخص میاستثنایی،  است   اسباب متعدد رهایی از حبس که در قانون آمده،  بر این
رعایت موارد تعویق و موانع    1عدم وجود مدت مشخص برای آن است.،  ویژگی دیگر این نوع حبس

  2  ۀو در تبصر  شده  بینیپیش ،  ین دادرسی کیفری ی قانون آ  522و    502اجرای مجازات که در مواد  
زیرا قسمت   ؛بود  مفید تلقی ماهیت حبس به مجازات نخواهد،  است  شده  بیان  2ق.ن.ا.م.م  3  مادۀ
گردد  ی مطرح مییمجازات حبس در جاتبدیل  درخصوص  ین دادرسی کیفری  ی قانون آ  502  مادۀآخر  

حبس    ، های مالیاما در محکومیت  ؛شود  در نظر گرفته  مجازات اصلی  عنوانبه،  که مجازات حبس 
   گردد تا بحث امکان تبدیل به مجازات دیگر مطرح گردد.مجازات اصلی تلقی نمی

 
 .1351/ 11/4های مالی مصوب اجرای محکومیت ۀقانون نحو 3ۀ . مقایسه کنید با ماد1
 نیز  شوندمی  حبس ماده این استناد به که درخصوص کسانی حبس مجازات اجرای موانع و تعویق  به راجع مقررات. 2

 . تاس مجری
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ٔ.ٔماهیتٔعسر۲
ٔدرٔفقٔهٔ.۲-۱

باشد.    یامر عدم  ۀبا مالحظ  یودوج  ی امریا    محض  یعدم،  محض  ین است وجودک لفظ مم
ی نحوبه  ؛است  (یامر عدم)آن    ک با عدم رضا بر تر  (یوجود  ی امر)از طلب    یاه مرتبهکمثل لفظ الزام  

اطالق لفظ بر آن غلط و  ،  در نظر گرفته شود  یبدون مالحظه این امر عدم  یه اگر آن امر وجودک
  .ماهیت عسر سه نظر وجود دارد درخصوص  .  (177  :1401،  )رشتی  است  ی گریاج به لفظ دیاحت
از   ؛ن امر داللت دارد یخ به ای ظاهر عبارت ش که  نچناهمانند عجز است. هم  یعدم  ی عسر امر  ، اول

است    دهیمعسر خلق گرد  یرا و ی ز  ؛اعسار است  یقول مدع،  د قول ینمایه استدالل مکن جهت  یا
  : 1414،  حّلیاسدی؛  39  :1410،  عاملی)اعسار امر وجودی است    ، دوم   1.(278  :1387،  )طوسی

زیرا حالت عدم    ؛نمود  یاصل عدم خوددار  یاجرا توان از  یم،  زیرا با علم به انقطاع عدم مال  ؛(75
با علم به ثبوت مال عادتًا بعد از آن    ، از زمان آن وجود دارد یا    شخص قبل از والدت  یه برا ک  یمال

مفید این استنباط  ،  گرددیاد می  یه از آن به تنگک  مفهوم عرفی و لغوی عسر  ، گردد. سومیمرتفع م
ض  یسر نقی سر( است. عسر و  یاز    ی ا)فقدان مرتبه  یر عدمبه اعتبار ام  یوجود  ی است که عسر امر

  مطلق نخواهد   یله در طرف عسر امر وجودگرند و موضوعی دیک ه ضد  ک بل  ؛بود  گر نخواهندی دیک 
دو امر   عالوهبه  .دن آن به عسر استیدر نامی،  قیه مناط حقکاست    یاعتبار امر عدمه به  ک بل  ؛بود

به نسبت  ،  سری  ۀسر موجود است و اضافیدر  آنچه    فقدان  به نسبت،  عسر  ۀاما اضاف  ؛هستند  یاضاف
 .(277 :1425، انییآشت) باشدیم ، در عسر مفقود استآنچه  وجود

ٔنظرٔنگارندهٔ.۲-۲
ابتدا به این نکته باید پرداخته شود که تقابل بین عسر و یسر از چه نوعی است.  رسد در  نظر میه  ب

تقابل عدم و ملکه و تقابل تضایف.  ،  تقابل تضاد ،  جابتقابل سلب و ای  :چهار قسم تقابل وجود دارد 
بدون آنکه آن عدم در    ؛گیرد   تقابل سلب و ایجاب حالتی است که عدم ماهیتی در برابر وجود آن قرار

در آن موضوع قابلیت وجود معتبر باشد. تقابل تضاد حالتی  آنکه    وع موجودی فرض شود و بدونموض 
نهایت بعد و اختالف  ، حدی بدون آنکه معقول بالقیاس باشنداست که دو امر وجودی در موضوع وا 

دمی  اگر در موضوع امر ع،  بین امر وجودی و امری عدمی واقع گردد،  باشند. حالتی که تقابل   را داشته
تقابل عدم    ، مانند نابینایی شخصی که استعداد بینایی دارد  ؛قابلیت و استعداد وجود آن امر فرض شود

است.   مصطلح  ملکه  یکدیگر و  با  مغایرت  علت  به  که  وجودی  امر  دو  اگر  حاصل  ،  حال  تقابل 
 

 «  ْلن اْلصل عدم المال ْلنه یخلق کذلک معسرا ثم یرزقه الله و الغنی طار یحتاج إلی داللة. » 1
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منوط به   بلکه،  تنها مقرونه  ن  هریک تعلق    ، اگر تقابلشان به قسمی باشد که در عین تقابل،  اندکرده
. در توضیح  (143-142  :1384،  یزدی)حائری   آیدوجود می ه  تقابل تضایف ب   ، دیگری گردد  لقتع

بیو ملکه میتقابل عدم    دربارۀ   بیشتر از ملکه  ان کرد توان  آمادگی و داشتن   ، که مقصود  استعداد و 
  ، کتابت دارد  ۀ گوییم فالن کس ملک برای مثال وقتی می  ؛شرایط و مبادی اکتساب و آموزندگی است

تواند نویسندگی بیاموزد. بنابراین  بدین معناست که او توان و شرایط و مبادی مخصوصی دارد که می 
د فاقد عدالت استفقدان عدالت  م ،  ر شخصی که  در  یا موضوعی که هر وقت فقدانی است  حل 

فقدان را که    گونهاین  قادر به این کار است.،  کندبخواهد برای تهذیب نفس و اکتساب عدالت کوشش
دارد  این شخص نوعی حصول  به همین  عدم می،  در  این عدم  گفته می  لحاظگویند و  در  شود که 

تقابل بین عسر و یسر از   ، . با این توضیح(179-181:  1384،  یزدیحائری )  ای از وجود استشائبه
ای است که استعداد و آمادگی داشتن شرایط و  چه اینکه معسر دارای ملکه  ؛باشدنوع عدم و ملکه می

 داندداخل در بررسی وضعیت مالی شخص نمی  مبادی یسر را دارد. این تعبیر ماهیت عسر را صرفاً 
تواند ادعا کند که وضعیت کسی می  داند. چهو دخیل در احراز امر عسر می  مؤثر  و عوامل دیگر را 

دو شخصدستیابی   این  آیا  یکسان است؟  پیر سالخورده  و  برای شخص جوان  مال  دو  ، به  از    ، هر 
هر دو را    ، با چنین اشخاصی  ه برای کسب درآمد برخوردارند و در مواجه  یکسانی  وضعیت فیزیکی

کرد  تلقی  معسر  از  رغمبه  ؛باید  یکی  وها  آن   آنکه  دارد   توانایی  درآمد  کسب  بر  بیشتری  ؟ قدرت 
و    صرفاً   گذارقانوناما    1؛(189-191:  1421،  عراقیزازیک؛  40-41  :1410،  عاملی) اموال  میزان 

مؤید است.    در احراز امر اعسار دانسته  مؤثرت دین را  یامستثناز جمله در باب    ، مصارف مربوط به آن
عسر به عدم  ،  از نظر صدر ماده   2معسر است. آن از    ۀق.ن.ا.م.م و تبصر  6  مادۀریف  این مطلب تع

 که داللت بر عجز مطلق دارد و به همین جهت عدمی محض در نظر گرفته  است  مال تعبیر گردیده
امکان صدور حکم اعسار    ؛است  شده در    نحوبهاما  بر ماهیت    11  مادۀ تقسیط  ق.ن.ا.م.م داللت 

 
  9609971336800771  ۀ شمار  ۀ. در دادنام است  فهم عرف و ارتکاز عقل را مفید این امر دانسته   ،مذکور  ۀ. نویسند1

امر اشابیست   ۀشعب این  به  نیز  دادگاه تجدیدنظر استان گیالن  است: »اگرچه اعسار امری حادث است   ره شدهودوم 
.. بر . لیکن...، نه در وضعیت اقتصادی کشور و نه در وضعیت مالی و جسمانی مدیون تغییر اساسی رخ نداده و ادله 

 شود.«  پذیرش و قبول درخواست مجدد برای تعدیل مالحظه نمی
عدم قابلیت   -نباشد. تبصره  خود  دیون   تأدیه  به  قادردین،    مستثنیات  جز  به  مالی  نداشتن  دلیل  به  که  است  کسی  معسر.  2

   مدیون است. ۀدسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهد
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تعیین    1بود.  زیرا تشخیص آن منوط به میزان دین و امکان پرداخت دفعی آن خواهد  دارد؛نسبی عسر  
قسط از سوی محاکم و لزوم پرداخت آن نیز مفید مالئت مدیون نسبت به آن است. پس عناوین  پیش 

 ق.ن.ا.م.م قابل انطباق نیست.  6 مادۀشده در شده در قانون با ماهیت تعریفمطرح 

ٔعسأراینٔحاکمٔبرٔدعویٔی.ٔآ3
ٔزمانٔطرحٔدعویٔاعسأرٔ.3-۱

  ر دانسته یپذانک ام،  ها ام دادگاهک اح درخصوص  ن قانون را صرفًا  یقواعد ا  یاجرا   ، ق.ن.ا.م.م   1  مادۀ
له ،  دادگاه  یم قطعک ه در منطوق حکاست    یزیچ  ق.ن.ا.م.م نیز  3  مادۀبه در صدر  وم ک مح  2است. 

م  یمدع که    ؛گرددیصادر  زمانی  تا  ممحکوم بنابراین  نگردیده به  وجود   است،  سلم  تقسیط  امکان 
ن   3ندارد.  در    یاله رشتب یرزا حبیم؛  (75  :1408،  ز اختالف است )حّلی یدر این خصوص در فقه 

بعد ،  یکی از ابهامات را در امکان طرح دعوی اعسار ،  ع یالم عالمه در شرا کبعد از نقل  ،  تاب قضا ک
صرفًا  ،  ر نظر خودکوی بدون ذ  .استنسته  داصدور حکم  بعد از ثبوت حق و قبل از  یا    از صدور حکم

. نظر برخی از فقها در  (173-174:  1401،  )رشتی   نسبت داده است  کاحتمال اول را به ظاهر مسال
؛ 329  :1387،  حّلی؛  212  :1408،  طوسی)   نظر دوم استمؤید    ، باب کیفیت طرح ادعای اعسار 

رسد با توجه به نظر میه  . ب(272  : 1425،  انییآشت؛  159  :40/1404،  نجفی؛  81  :1410،  عاملی
ین  ی ت مقررات آی عدم رعای،  و انقالب در امور مدن   یعموم یهادادگاه   ین دادرسیی قانون آ  529  مادۀ

 
اینکه  ه  کشور: »استدالل دادگاه استان در رد دعوی اعسار بعالی  دیوان    4  ۀشعب  10/2/32مورخ    253  ۀ . حکم شمار1

  ؛ گیرد...( صحیح نیست منصبان ارشد قضایی است و در حدود نه هزار ریال در ماه حقوق می)مدعی اعسار از صاحب
این موضوع دلیل    مبلغ دریافتی...هفرض انحصار دارائی ببلکه برعکس با    ؛باشد نمی  دلیل قدرت تأدیه وجه...  زیرا...

 ( 56: 1387دفعی مورد اجرائی است...« )متین،  ۀبر عدم قدرت تأدی 

قانون اصالح قانون  ناظر به ق.ن.ا.م.م است. بنگرید به    موضوع بحث صرفاً   ،این امر دارای استثنائاتی است  . اگرچه2
 قانون  113  ۀماد  3  ۀو تبصر  هزاروسیصدونودوهفت مجلس شورای اسالمیماه یکسیزدهم آبانمصوب    صدور چک

 اسفندماه مصوب چهاردهم  ،ایران اسالمی فرهنگی جمهوری و اقتصادی، اجتماعی ۀتوسع ششم ۀسالپنج  ۀبرنام 

 نظام. مصلحت  تشخیص مجمع 21/12/95 شورای اسالمی و مصوب  مجلس هزاروسیصدونودوپنجیک
استان همدان    ۀشعب   30/7/1385ـ1012  ۀ شمار  ۀدادنام   .3 تجدیدنظر  دادگاه  پرونداول  اداره 85/630  ۀکالس   ۀدر   .

»... قبل  است:    کردهیید نموده و بیان  أنیز این نظر را ت  8/1378/ 4مورخ    5630/7  ۀ شمار  ۀحقوقی قوۀ قضائیه در نظری 
 تقاضای اعسار از دین قابل رسیدگی نیست.« از اینکه اجرائیه علیه شخص صادر شود یا محکومیت مالی پیدا کند،  

قبل از  »قبول دعوای اعسار از پرداخت مهر  است:    کردهنیز بیان    4/10/1379مورخ   9291/7  ۀشمار  ۀاین اداره در نظری 
   صدور رأی در مورد آن وجهۀ قانونی ندارد.«
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بعدی  1318سال    یمدن  یدادرس الحاقات  و  اصالحات  مغا  ، با  صورت  در  مقررات  یصرفًا  با  رت 
به  می  79سال    یمدن  یدادرس توجه  با  آ  39  مادۀ باشد.  دیی قانون  با    1318مصوب    یمدن  یادرسن 

بعد الحاقات  و  دعو  ینوع  1،ی اصالحات  غ  یاز  دعویاعسار  از  هز  یر  از  و    یدادرس  ۀنی اعسار 
  ی ن دادرسیی قانون آ  24  مادۀ،  بر اعسار از خواسته نیز قابل طرح است. عالوه بر این  یمبن،  به وم ک مح

  ی ننده به دعواکی دگیاه رست دادگیصالح درخصوص  ه  ک  یو انقالب در امور مدن  یعموم  هایدادگاه
 است   ان آوردهی« سخن به میل کطور  هاعسار ب  ید عام »دعوایان انواع اعسار از قیبدون ب،  اعسار است 

ف  یرد   0722ۀ  رویوحدترأی    ن رفع ابهام و اجمال را یاست. ا  ل از اعسار داشتهک و نظر به هر سه ش 
ه اگرچه در زمان قانون رویوحدترأی  این 2است.  دهیز به انجام رسانین 90/  10/ 13مورخ  52/ 85

قابل متابعت است.    ، مغایر با آن  ۀ رویوحدتعدم وجود قانون و    لحاظبه  است،   گردیده  سابق صادر
  ۀ نامبه داد  صرفاً ،  علیه بدویزیرا در فرضی که محکوم   ؛خالی از نقص نیست  ، هرویوحدترأی    اما

دعوی اعسار چنین امری  درخصوص  ون آنکه  بد،  دکنتجدیدنظرخواهی می یا    واخواهی،  محکومیت
،  حقی خواهان بدویمحکومیت اصلی و صدور حکم بر بی  ۀبا فرض نقض دادنام،  را تقاضا نماید 
حل پذیرش دعوی اعسار بهترین راه،  شد؟ برای جمع بین دو نظر  اعسار چه خواهد  ۀتکلیف دادنام

 شد.  اصلی متوقف خواهداما رسیدگی به آن تا زمان صدور حکم قطعی در دعوای  ؛است

ٔبٔهدادرسیٔدادخواستٔاعسارٔازٔمحکومٔۀهزینٔ.3-۲
دادرسی    ۀهزیندرخصوص  فرضی را که مدعی اعسار  ،  بهدر بحث اعسار از محکوم   گذارقانون

اعسار  ،  آن ننموده،  کندادعای  را    مطرح  امر  این  سابق  قوانین  اما    3؛بودند  هکرد   بینیپیشاست. 
دادرسی مورد    ۀرا حذف و این پرسش را به ذهن آورد که آیا باید اعسار از هزین  جهت آنبی   گذارقانون

 موجببهسابق مجری است؟ با توجه به نسخ صریح قانون اعسار    ۀآنکه روییا    رسیدگی قرار گیرد 
 

در دادگاهی که دعوی   ،شود  که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار  دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی.  1
در دادگاهی رسیدگی    ،که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شودشود و در صورتیرسیدگی می  ،اصلی مطرح است

 نخستین را صادر کرده است.  شود که حکممی

  و   1379ین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال  یقانون آ   24  ۀمستفاد از صدر ماد»  .2
این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین   1313لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال  

جا رسیدگی و پس از صدور حکم   ها باید به هر دو دعوی یکلحاظ ارتباط آناه بهاقامه کرده قابل استماع است و دادگ 
 .« مقتضی صادر نماید بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی

ماد  .3 به  و  21  ۀبنگرید  افالس  و  اعسار  قانون  قانون  محاکمات  اصالح  ماه    25مصوب    تسریع  شمسی    1310آبان 
 . شمسی 1313آذرماه  20مصوب  قانون اعسار 22 ۀو همچنین ماد یه(کمیسیون قوانین عدل)
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گرچه این امر با  ؛داندید قائل به نظری بود که رسیدگی به امر اعسار را الزم میق.ن.ا.م.م با 29 مادۀ
نسبت به اصالح این امر اقدام    گذارقانونتر آن است که  لسفه و روح قانون مغایرت دارد و موجه ف

 نماید.  

ٔ.ٔکیفیتٔاثباتٔاعسأر3-3
در   2.کندخواهان باید مورد ادعای خود را اثبات  ،  گردد مطرح    1ترافعی   صورت بهدر هر دعوی که  

 ی مؤثر ی زیرا هر ادعا ؛خواهان گردد، خوانده و خوانده، ن بار خواهانی ن است چندک دعوی مم یک
ل ید دلیبا،  شودر آن  ک د و طرف منی آعمل    هی از اصحاب دعوی بیک   ۀیدادرسی از ناح  انیه در جرک

درخصوص  . بنابراین  (19-20  :1377،  )امامی  شودیرفته نمیپذ  بر اثبات آن ابراز گردد واال آن ادعا
ل اثبات که در دو یدال  و  بار اثبات دعوی  :فکیک گردددو امر باید از یکدیگر ت  ، اثبات دعوی اعسار

 پردازیم. بخش بعدی به بررسی آن می

ٔبارٔاثباتٔٔٔ.3-3-۱
عدم  یا    مال  نداشتن،  آن  ۀ ق.ن.ا.م.م وتبصر  6  مادۀتعریف مندرج در  بنا بر    ، سبب دعوی اعسار

درخصوص جدیدی    یکتفک به   ، با عدول از این معیار  3از ق.ن.ا.م.م  7  مادۀاما    ؛دسترسی به مال است
معیار  ، است. وضعیت سابق خواهان )مدعی اعسار( پرداخته، اعسار یاثبات و بار اثبات دعو ۀنحو

در   مقرر  تعیین  7  مادۀتشخیص حاالت  اصلی  از عوامل  و  است.    ۀکنندق.ن.ا.م.م  ادعا  اثبات  بار 
ن وضعیت سابق و  وضعیت سابق بستگی تامی به زمان دارد و ممکن است تغییر یابد. مبنای تعیی

نیز آن  احراز  گفته  چگونگی  اگر  نیست.  و مشخص  امر،  شود  معلوم  این  به ،  مالک  دادگاه  تکلیف 

 
اداره کل حقوقی   1392/ 12/4مورخ    656/92/7  ۀ شمار  ۀ. اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است. نظری 1

 قضایی بر این امر اجماع وجود دارد.   ۀقوۀ قضائیه. در روی
 لیمین علی من انکر. قانون مدنی. البینه علی المدعی و ا 1257 ۀ. ماد2

 به   ای  کرده  دریافت  دین، مالی  عوض  در   مدیون  یا  داشته  وی  مالئت  بر  داللت  مدیون  سابق  وضعیت  که  مواردی  . در3
  شده  حکمی  یا  حقیقی  تلف  مال  آن  کند  ثابت  اینکه  مگر  ؛اوست  ۀبرعهد  اعسار  اثبات  ،باشد  کرده  مال  تحصیل  نحو  هر

  هرگاه  ،باشد  نکرده  تحصیل  یا  نکرده  دریافت  دین، مالی   عوض   در  مدیون   که  مواردی   در  نیز  و  صورت   این  در  .است
  ، نباشد  محرز  قاضی  نزد   او   سابق  یا   فعلی  مالئت  یا  کند  ثابت  را  او  سابق  یا  فعلی  مالئت  نتواند  اعسار  دعوای  ۀخواند
شود. جالب آن است که می پذیرفته مدنی دادرسی  آیین قانون در مقرر تشریفات مطابق مدیون سوگند با اعسار ادعای

آ قانون  عنوان  تحت  قانونی  فعلی،  قوانین  ندارد یدر  وجود  مدنی  دادرسی  آ  ؛ین  قانون  قانون،  صحیح  عنوان  ین  یبلکه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی است.دادرسی دادگاه 
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۲۵۴ٔ

اعسار مراجع ذییا    بررسی وضعیت  از  استعالم  از طریق  خواهان  نظر چندان  ،  استربط  مالئت 
ای باشد که  نشدهزیرا ممکن است خواهان دارای اموال منقول و حتی غیرمنقول ثبت  ؛دقیقی نیست

استعالمات به جهت  ها نیز پاسخ  امکان تشخیص از طریق استعالم وجود ندارد. در بسیاری از پرونده
سازد.  را ممتنع می   گذارقانون گردد که رعایت معیار  بعد از تشکیل جلسه واصل می،  شدنطوالنی

 ؛عمل آیده  دادرسی ب  ۀر جلساین اثبات باید د ،  اگر بپذیریم حالت سابق نیز باید اثبات گردد،  عالوهبه
است که در سابق ثابت شده و در  امری  ،  مبنی بر داللت حالت سابق   گذارقانونکه فرض    در حالی

،  شده  . در این ماده بیانکندید میأی ق.ن.ا.م.م نیز ت  8  مادۀنظر دادگاه محرز است. علت این امر را  
،  خواهد آن را از طریق شهادت اثبات نماید مدیون است و وی ب   ۀدر موردی که اثبات اعسار بر عهد

د. تکلیف مذکور در صورتی است که حالت  کنخود  دادخواست    ۀای را تنظیم و ضمیمباید شهادتنامه
باشد  ،سابق این  ؛حداقل در زمان طرح دادخواست روشن  آن ممتنع   در غیر  انجام  امکان  صورت 

به وضوح ،  اصلی پیوست دادخواست اعسار  ۀچنانچه دادنام،  رفت از چنین ایرادیاست. برای برون
این  درخصوص  اما اگر    ؛نمایددادگاه بر مبنای آن اقدام می،  باشد  داللت بر وجود چنین شرطی داشته

دادگاه مکلف به تشکیل جلسه و رسیدگی  ،  در نظر دادگاه محرز نباشد یا    امر بین طرفین اختالف گردد 
 لی محکومیت است. اص ۀاخذ پروند ، به این امر و در صورت لزوم 

ٔازٔسویٔمدیونبهٔهرٔنحؤیأٔدرٔعوضٔدیٔنٔتحصیلٔمالیأٔٔمالئتٔپیشینیٔمدیون.3-3-۱-۱ٔ
ممکن  ،  اصل استصحاب است. در دعوی اعسار  ، علت تحمیل بار اثبات اعسار در دو فرض فوق

عقود   در عقد بیع که از ، مثال  عنوانبه ؛دکنمالی دریافت  ، است مدیون در عوض دیِن موضوع اعسار
چون در مقابل  ، فرض   گردد. در اینبه جهت تسلیم مبیع ایجاد می  ، دین ناشی از ثمن، معوض است

پس اثبات اعسار    کرده، دریافت    ، که همان مبیع استرا  مالی  ،  خریدار،  )قیمت خرید(  ایجادشده  دیِن 
دین موضوع   أن دعوی اعسار با منشکرد وی است. این امر در حقیقت مرتبط  ۀثمن بر عهد  در خصوص 

  ۀ به این معنا که هم سابق  ؛امکان تداخل آن دو وجود دارد ،  آن است. با وجود تفکیک دو حالت فوق
این    ، نظر ما ه  باشد. بکرده  مالی تحصیل    ، مدیون داللت بر مالئت داشته و هم مدیون در عوض دین

له  که محکوم   در صورتی   زیرا   ؛ترتیب از حیث معیار تفکیک و تعلق بار اثبات اعسار قابل انتقاد است 
اما   ؛بود با اشکالی مواجه نخواهد  ، سبب دعوی خود را مطرح نماید، در دعوی اصلی مربوط به دین
درخصوص  ،  وجه   ۀو ظهرنویسان مبنی بر مطالب   چک علیه صادرکننده  ۀممکن است مانند دعوی دارند

نگردد.    أمنش مطرح  بحثی  تخ،  عالوهبهدین  را  دیگری  مال  شخصی  عدم  ،  د کنیب  راگر  جهت  به 
له عالوه بر آنکه مال  یعنی محکوم   ؛گیرد طرف مقابل وی قرار می  ۀاثبات مالئت بر عهد،  تحصیل مال
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۲۵۵ٔ

باید مالئت  ،  است   دهکر بودن اعسار شخصی که مال وی را تلف  به جهت مفروض ،  شده  وی تلف
  ویژهبه،  مات خارج از قراردادمعیار مذکور در دیون ناشی از الزا   ، به همین جهت  ؛دکنوی را نیز اثبات  

های فراوانی وجود دارد که از در حالت عمدی آن منطبق با عدالت نیست. در عقود معوض نیز مثال
بها را نپرداخته و نسبت به آن  جر ملکی که اجاره ألحاظ عملی با تردیدهای زیادی مواجه است. مست

باید یا    است؟کرده  تحصیل   (منفعت)مالیآیا  ،  د کنعین حال ملک را تخلیه میشود و در محکوم می
 است؟   به محض تحصیل از بین رفتهیا  عینی و خارجی تحصیل نشده صورت بهپذیرفت که مالی 

است،  گذار قانون معیار   و مالئت  اعسار  ماهیت  و  با طبیعت  اعسار  ؛ مخالف  اثبات  بر   ، زیرا  بنا 
نظر فرقی بین اثبات ه  ثبات اسباب آن است و ب در گرو ا ،  آن  ۀ ق.ن.ا.م.م و تبصر   6  مادۀتعریف مندرج در  

زیرا اثبات آن دو الزم و ملزوم یکدیگرند.   ؛ وجود ندارد ،  تلف مال که سبب عدم مال استیا    اعسار 
وانی خواه این نات   ؛ د کن اعسار حالتی نسبی است که شخص مدیون را ناتوان از پرداخت دین می ،  عالوهبه 

ه امری حدثی و تابع زمان است که ممکن است در زمانی کوتاه ب  نسبت به جزئی از آن و یا    کلی باشد 
  1عدم امکان بقای مقتضی منتفی است.  لحاظبه بنابراین جریان استصحاب    ؛وقوع بپیوندد 

شده را اثبات حقیقی مال تحصیلیا    تلف حکمییا    تواند اعسار خود ن حالت مدیون می یدر ا
شخص ثالثی  یا    به عوامل قهری باشدآنکه    اعم از  ، خارج  رفتن مال درنیبعنی ازی  ، قیید. تلف حقکن

می نیز کای ندارد. تلف حسبب تلف اشاره یا  ق.ن.ا.م.م به فاعل  7 مادۀزیرا  ؛سبب آن را فراهم آورد 
. (372  :1413،  نیینائ)  ن برودی ن مال در خارج از بیه عک بدون آن  ،است   کبه معنای زوال سلطنت مال

مواردی   در  مال  تلف  تلفاثبات  پذیرد   ۀواسطبه،  که  صورت  دیگری  آن  ،  عمل  ورود  مستلزم 
د که وی  کنمیزیرا دادگاه امری را نسبت به شخصی رسیدگی    ؛کننده( در دادرسی استشخص)تلف

اول    :دو اثر اصلی است در این حالت رسیدگی به این ادعا دارای    2در جریان رسیدگی حاضر نیست. 
خوانده   ۀشود و اثبات مالئت را بر عهددر دعوی اعسار می سبب تغییر وضعیت خواهان و خوانده  

گردد. اگر به جهت اثر دوم سبب احراز تلف مال توسط شخصی خارج از دادرسی می   ؛دهدقرار می 
سپس دعوی اعسار  ،  اثباتکننده  لفتلف مال باید در دعوایی علیه شخص ت  که  دوم پیشنهاد دهیم

دعوی اعسار حاصل و امکان رسیدگی مجدد   ۀون حضور خواندخود و بدبهاثر اول خود،  مطرح گردد 
با این اشکال مواجه است که خوانده امری   ، دهیندارد. اثر اول نیز که سبب قلب خواهان و خوانده گرد 

 
تجدد و حدوث که  کشور: »اعسار و تمکن امری است قابل  عالی  دیوان    8  ۀشعب  1/2/26مورخ    438  ۀ . حکم شمار1

 (  50: 1387، )متین «. ... در زمانی قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگر است هریکبر فرض ثبوت 

 « شود. له اقامه میبه طرفیت محکوم ...بهدعوای اعسار در مورد محکوم»: کندق.ن.ا.م.م بیان می  13 ۀماد. 2
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۲۵۶ٔ

سپس تلف  و ه این خواهان است که اعسار را ادعا  بلک  ؛اثبات آن برآید ۀتا از عهد است را ادعا نکرده
که در باب انقالب دعوی بیان    طور  همانزیرا    ؛(78  :تابی ،  عراقیزازیک)  تاس  هکرد مال را اثبات  

ۀ  د که باید از عهدکنخوانده امری را ادعا می،  دادرسی  ۀانقالب ناشی از حالتی است که در جلس،  شد
د تا سبب انقالب  کنی مطرح نمییخوانده ادعا،  در فرض اثبات تلف مال  در حالی که  ؛اثبات آن برآید

 ۀ زیرا استحضار خوانده از مفاد خواست  ؛این امر مخالف اصول دادرسی است  گردد. مضافاً   دعوی
نه تلف مال  ، اعسار مدعی است، گرددبه خوانده ابالغ میآنچه   در حالی که  ؛باشدخواهان الزم می

وی  شده از سل ارائهیکه به خوانده در قبال دالشود  رفع می  ل تنها در صورتیشده. ایراد قبتحصیل
 پذیر است. دادرسی امکانۀ از طریق تجدید جلس که این امر صرفاً  شود خواهان فرصت کافی داده

به تلف مال خاص اشاره دارد و فرض    یکی دیگر از ایرادات وارده بر این ماده آن است که صرفاً 
جم تلف  نمی اثبات  بیان  را  مدیون  اموال  ب(298  :1425،  انی یآشت)  دکنیع  حالت  این  در  نظر  ه  . 

زیرا این امر داللت بر عدم وجود مال دارد که با   ؛اثبات اعسار است  ۀمنزل رسد اثبات این امر به می 
 ق.ن.ا.م.م انطباق کامل دارد.  6 مادۀاز معسر در  گذارقانونتعریف 

ٔدریافتٔمالٔدرٔعوضٔدینیأٔعدمٔتحصیل.3-3-۱-۲ٔ
،  حقیقی اثبات گرددیا    تلف حکمی  ، لدر حالت قبیا    اگر ادعای اعسار مسبوق به اخذ مال نباشد

عدم  ،  محرزبودن آن نزد قاضییا    سابق توسط خواندهیا    اثبات مالئت فعلی  :تصور استمدو فرض  
 سابق و عدم احراز آن از سوی قاضی. یا  فعلیاثبات مالئت 

و وی فقط تلف مال را  باشد  ق.ن.ا.م.م وجود داشته    7  مادۀاگر در خواهان جمع دو حالت صدر  
تواند  بلکه خواهان فقط می  ؛بود  این امر سبب تعلق بار اثبات مالئت به خوانده نخواهد،  د کنبات  اث

سابق خواهان محرز است و خوانده نیازی به اثبات آن    زیرا مالئت   ؛اعسار خود را به اثبات برساند
لف آن را  و تباشد  داشته    در عوض دین مالی دریافت  ندارد. همین امر در فرضی که خواهان صرفاً 

   قابل طرح است. ، مالئت سابق وی را اثبات نماید ،اثبات نماید و خوانده نیز در مقابل
گردد که ممکن  خوانده با ادعایی مواجه می   حالی که در    ؛اعسار است،  در این حالت مفاد خواسته

 ۀ اد خواستاز مف  زیرا از اصول دادرسی استحضار خوانده  ؛است حتی از سوی دادگاه به وی ابالغ نگردد
و اثبات مالئت را بر  است به چه علتی این امر سبب انقالب دعوی گردیده ، عالوهبه 1خواهان است. 

صدور حکم اعسار منوط بر ،  س از آن با وجود عدم اثبات مالئتدهد؟ و پخوانده قرار می   ۀعهد

 
 خواسته، اثبات مالئت از سوی خوانده است. شود و عنوان می خواهان کنار گذاشته  ۀ. در حقیقت خواست1
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۲۵۷ٔ

ین مدعی و منکر است؟ تغییر جایگاه خواهان و خوانده که بر مبنای قواعد تعی  سوگند خواهان شده
زیرا جایگاه خواهان   ؛مغایر با رسیدگی در محاکم است  ، پذیرد خودکار صورت می  نحوبهدر فقه و  

تعیین جایگاه خواهان و تحمیل ،  گردد و بدون طرح خواسته تعیین می مطروح وی    ۀبر مبنای خواست
 وی منتفی است.  ۀبار اثبات بر عهد

ٔجهلٔبهٔوضعیتٔسابق.3-3-۱-3ٔ
  ،است که اگر حالت سابق مدیون مجهول باشد  ق.ن.ا.م.م به این امر پرداخته نشده  7  مادۀدر  

این جهل    :این امر شامل دو قسمت است   (193  :1421،  عراقیزازیک)   تحمل بار اثبات با کیست؟
 مادۀ ناشی از حدوث هر دو حالت مندرج در    ، جهل   أمنشیا    ناشی از جهل به حالت سابق است  ساً أ ر
استصحاب )عدم    ۀشود در فرض اول به جهت جریان قاعد  باشد. ممکن است گفتهمیق.ن.ا.م.م    7

درخصوص  اصلی    ، است. در فرض دوم زیرا قول وی موافق اصل   ؛منکر است  ، خواهان اعسار  ، (مال
  ،اول آنکه قول مدعی اعسار مقدم گردد  :کدام وجود ندارد و ممکن است سه نظر مطرح گردد  هیچ

سوم حکم به    ؛دوم حکم به تداعی گردد  ؛ائت مدعی در پرداخت فعلی استاز این جهت که اصل بر 
مالئت امری متکی به زمان  یا    آنکه اعسار  لحاظبه،  رسد در این فرض نظر میه  حبس مدیون شود. ب

نخواهد  ،است ازلی ممکن  از    ؛بود  استصحاب عدم  مانع  مقتضی است که  در  امر شک  این  زیرا 
است و حصول  رأی    علیه ملزم به اجرای مفادمحکوم   ،عالوهبه  ؛ گردداستصحاب می  ۀجریان قاعد

غیر از حاالت    باید پذیرفتبه همین روی  است؛  محقق نشده    ،شرطی که این الزام را منتفی سازد
آن   موجببهباید قائل به جریان اصل عمومی مندرج در دعاوی بود که  ،  ق.ن.ا.م.م   7  مادۀمندرج در  

 است.  خواهاندۀ دلیل بر عه ۀارائ

ٔلٔاثباتٔاعسارٔٔیدٔلٔ.3-3-۲ٔ
ٔ اعسارٔخواهانیأٔمالئتدرخصوصٔٔیقأضٔٔیقٔازٔسٔوی.ٔتحق3-3-۲-۱

آن دادگاه مکلف به   موجببهه کاست   دادگاه قرار داده ۀ را بر عهد یفیلک ت 1از ق.ن.ا.م.م 10 مادۀ
 ون ی مد یت مالیوضع یه منظور از بررسک ن یاعسار است. درخصوص ایا  مالئت درخصوص تحقیق 

 
  ممکن   که  دیگر  نحو  هر  به  و   ربطذی  مراجع  از  استعالم  با   فوراً   است  مکلف  دادگاه  ،اعسار  دادخواست  ثبت   از  . پس1

 کند.  اقدام او ایسار یا اعسار شدنروشن  جهت علیهمحکوم مالی وضعیت بررسیبه  ،باشد
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۲۵8ٔ

ه در  کاست    یعبارت ،  ر مختلف یدر فقه بحث فراوان است. منشأ تفاس  ، باشد یشف حال چه مکیا  
 2.(160:1410، حّلی) 1(75 :1408، حّلی) است ع آمدهیتاب شرا ک

 (274-273 :1425، انییآشت) :در این مورد در فقه سه نظر وجود دارد  
قواعد  ی، ر دعاویدر سا که چنان آن، اندن دانسته یمینه و یب یشف را بررسکبرخی منظور از  ، اول

  ؛است یمربوط به آن جار
عدم صحت ادعای اعسار است و  یا    صحتدرخصوص  ف دادرس  یلکت،  منظور از کشف  ، دوم 

نه و سوگند  یده و به بررسی بیعمل گرد  ی ر دعاویهمانند سا،  شف نگرددکه اعسار وی  ک  یدر صورت 
اختالل   یسبب ابطال حقوق مردم و حت،  ر عدم تحقیق باشده بنا بک  یزیرا در صورت   ؛گرددمیاقدام  

 ؛ دیگرد  خواهدن یون ی مد یاز سو یادی ز یو سبب طرح ادعاها ییدر نظام قضا
از    ،سوم  مراد  دیگر  راک برخی  ب،  شف  بدون  ابتدا  در  دادرس  وی  یبررسی  ارشاد  جهت  از  و  نه 

تکلیف وی  ، انددانسته بیتا مسئول،  نه  از عهدیت  گ  یو  ۀنه  انجام چنین    ؛ رددخارج  با  بسا  زیرا چه 
 .  نه نباشدیب ۀبه ارائ یاجیچ احتیگردد و هعلیه مشخص محکوم  یت مالیوضع، بررسی

  نظر اختالف  3ق.ن.ا.م.م  19  مادۀبودن این امر با توجه به  الزامی درخصوص  قضایی نیز    ۀدر روی
اند که هرگاه اقدام دادگاه در  ق.ن.ا.م.م چنین اظهار داشته  19و    10  مادۀوجود دارد. برخی در جمع  

،  قانونی  مادۀتصریح در این    لحاظبه،  باشد  19  مادۀ خصوص مستلزم استعالم از مراجع ذیربط    این
اما بررسی ،  باشد منوط به درخواست خوانده دعوی اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می 

محکوم  مالی  تحقیقات  ،  دیگری   نحوبهعلیه  وضعیت  انجام  و مانند  دادگاه  دستور  به  راسا  محلی 
به درخواست خوان نیاز  بدون  و  اعسار  دادخواست  ثبت  از  اعسار صورت بالفاصله پس  دعوای  ده 

 
 « إن استبان فقره أنظره ... و لو ادعی االعسار کشف عن حاله ف. »1
 «: »شوددر کتاب سرائر نیز شبیه همین متن دیده می. 2

اجراکنند».  3 محکوم  ۀمرجع  درخواست  به  باید  کلیرأی  فهرست  که  دهد  دستور  مرکزی  بانک  به  های حساب  ۀله 
دادگاه باید به مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین ها و علیه در بانکمحکوم

ها دستور دهد که ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری دعوای اعسار به مراجع ذی   ۀله یا خوانددرخواست محکوم
برای توقیف    ،علیه وجود دارد ن به محکومپالک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آ  ،کامل ملک یا نام مالک   براساس نشانی

ر مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری به دادگاه اعالم کند. این حکم د
علیه  مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم    ـ1تبصره    است.

قبل از صدور حکم قطعی به بعد    رست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال و نیز فه 
   «را به دادگاه اعالم کنند.
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در مقام بیان شناسایی و توقیف اموال    19  مادۀسازگاری ندارد. زیرا    19  مادۀاین نظر با ظاهر    1گیرد. می 
مندرج در نظریه   نحوبهانجام تحقیقات محلی    عالوهبهعلیه است نه رسیدگی به ادعای اعسار.  محکوم 

دادگاه مکلف به تعیین ،  جام تحقیقات محلیزیرا در ان،  فوق با اصول دادرسی مدنی مغایرت دارد 
رسد در جمع بین دو ماده  بنابراین بنظر می  2وقت و دعوت طرفین همانند جلسات دادرسی است.

دادگاه ملزم به انجام چنین امری است اما  ،  ردد توان بیان داشت در صورتیکه دعوی اعسار مطرح گمی 
 له است. حکوم این امر منوط بر تقاضای م، در مقام اجرای حکم 

تعیین تکلیف ننموده که قدرت اثباتی تحقیقات صورت گرفته در چه حدی است. در   گذارقانون
شهود تعرفه  شهادت  ،  بررسی دادرس داللت بر مالئت داشته اما برخالف این امر  ۀزمانی که نتیج

ه و حاکم بر  مقدم بود یککدام ، بالعکس یا  داللت بر اعسار داشته باشد، شده از سوی مدعی اعسار 
توان  به این تردید می با وجود این دیگری است؟ بنابراین قاعده وضع شده فاقد سنجش اثباتی است. 

عالمات داللت بر  زیرا در فرضی که شهود تعرفه شده شهادت بر اعسار دهند ولی است،  پاسخ داد
 کذب بودن شهادت شهود است.  ۀاین امر به منزل ، مالئت نماید

ٔخودٔاظهاریٔخواهانٔ.3-3-۲-۲
مالئت شخص بکار گرفته شده خود اظهاری خواهان است.  یا    امر دیگری که در اثبات اعسار

 3است.  ق.ن.ا.م.م آمده  8  مادۀهای دادخواست اعسار بیان گردیده و در  این امر در قسمت پیوست 
ین خوداظهاری قید نگردیده است. اگر اعسار امری متکی  از مواد قانون اثر حاصل از ا  یکهیچ در  

دارائی یکساله و سابق مدعی اعسار چه نقشی    صورت به به زمان و حادث در نظر گرفته شود رسیدگی  
ر صورتیکه منتهی  مالی یکساله د  برایندتر  مالئت فعلی آن دارد؟ به عبارت روشنیا    در اثبات اعسار 

زیرا   ؛ اد بر آن گردد داللتی بر اعسار یا مالئت فعلی و حتی سابق ندارد مازیا  بر کسر دارائی بر بدهی 
سال ممکن است وضعیت مالی مدعی اعسار دارای نوسان باشد و در یک ماه معسر و  در همین یک

 
 اداره کل حقوقی قوۀ قضائیه.  29/7/1394-2115/94/7 ۀ شماریۀ  . نظر1

 .  1379در امور مدنی مصوب  های عمومی و انقالبین دادرسی دادگاه یقانون آ 250-252مواد بنگرید به  .2

طور  مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به»  .3
ی و خارجی ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایران مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک 

ق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه دارد، به همراه مشخصات دقی
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل  

 .« دخواست اعسار خود کند دا  ۀاز طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیم
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۲۶۰ٔ

که اجرای محدود    گذارقانونشده از سوی  معیار ارائه  ، در ماه دیگر دارای مالئت باشد. در حقیقت
سال قبل از طرح   مبنی بر کسر دارائی بر بدهی در یک، ورشکستگی و افالس  توقف در حقوق ۀقاعد

 داشت.   در اعسار کاربردی نخواهد، دادخواست اعسار است 

ٔ.ٔشهادت3-3-۲-3ٔٔ
،  دلیل ۀارائه با ک نیچه ا ؛اعسار خود را به اثبات برساند، دلیل  ۀخواهان ممکن است از طریق ارائ

استصحاب اصل  به  داشت.  ،  استناد  نخواهد  بر  درخصوص  وجهی  شهود  شهادت  استماع  امکان 
؛  83  :1408،  حّلی؛  71  :1414،  حّلیاسدی)  است  نظرات مختلفی در فقه مطرح گردیده  ، اعسار
  در خصوصشرط شهادت را اطالع    ، برخی نظرات در فقه  تبعبه  گذارقانوناما    . (130  :1413،  عاملی

ق معاشرت  یاست و اطالع از آن از طر  یشخص  ی را اعسار امری ز  ؛است   باطن امر مدعی اعسار دانسته
  ؛ه خواهان معسر استکشهادت دهد    گونهاین  دین جهت شاهد بایگردد و به همیزیاد حاصل م

ن  نگارنده بر ای  ،با وجود این 1ندارد.   (ت دینیامستثن)جز مصرف روزانه و لباسش    یزیه چک   ینحوبه
ی باشد که به عجز مطلق  نحوبهشهادت شهود نباید    ادعا نیز لزوماً از جهت بار اثبات  ،  عقیده است

دادگاه حکم بر اعسار مدیون    ، شهادت شهود  ۀنحوبه بلکه ممکن است با توجه    ؛مدیون منجر شود
 ، مین رویه  ؛ ازداللت بر مالئت مدیون نسبت به آن دارد   ، قسطند. تعیین پیشکتقسیط صادر    نحوبه

داشت. بدیهی است خوانده در مقام   مطلق نخواهد نحوبهزمه با عدم مال صدور حکم بر اعسار مال
که    با اثبات این امر  اما باید توجه داشت  ؛تواند به شهادت شهود استناد بنمایداثبات مالئت نیز می

باشد تا    خارجی داشتهناگزیر اموال باید در خارج وجود  ،  علیه )خواهان( دارای اموال استمحکوم 
 زیرا فرض گردد که در این حالت خوانده ادعا کند  ؛د کر  شده از سوی خوانده اعتماددلیل ارائه بتوان بر  

ت دین( است و بر این امر شاهد یامستثنغیر از  )  خواهان دارای سه قطعه ملک و دو دستگاه خودرو
ین اموال شهادت دهد. به صرف شهادت  دادرسی بر وجود ا  ۀد و شاهد نیز با حضور در جلسکنارائه  
اموال و مالئت خواهان اعسار  نمی بر وجود  پلیس راهور   ؛د کر توان حکم  از  با استعالم  باید  بلکه 

 در خصوص ثبت در صورت وجود سوابق ثبتی    ۀ انجام تحقیقات و استعالم از اداریا    خودرو  دربارۀ 
م  بارۀ در،  ملک یقین حاصل  وجود خارجی خودرو و  اساساً   کرد؛لک  اموال   زیرا ممکن است  این 

نداشته خارجی  مشخص    ؛باشند  وجود  اقدامات  این  انجام  با  اگر  که  است  آن  نکته  گردد  اما 
 

قانونی امرار معاِش مدعی اعسار، به این   ۀشاهد باید عالوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحو»  ن.ا.م.م:ق.  9ماده  .  1
امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطالع کافی داشته باشد، معاشرت داشته 

 « آن دین خود را بپردازد. ۀوسیلبتواند به ت دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که و او افزون بر مستثنیا
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۲۶۱ٔ

اموالی استمحکوم  امر در درج،  علیه دارای چنین  این  اموال جهت استیفاء    اول آن است که  ۀاثر 
ارزیابی ارسال گردد و اثر بعدی به کارشناسی جهت    ق.ن.ا.م.م   4  مادۀطبق  ،  به از محل آنمحکوم 

مال فروش  و  توقیف  با  که  اینجاست  در  تناقض  است.  اعسار  دعوی  بطالن  باقی  ،  آن  مالی  دیگر 
حتی با صدور حکم بر اعسار    ، عالوه بر این   ؛ماند تا مجوز صدور حکم بر بطالن اعسار گرددنمی
  ،فروش وجود دارد و از همین روی ان انجام توقیف و  امک   ،ق.ن.ا.م.م   11  مادۀ   ۀنص تبصربنا بر  نیز  

د و حکم  کنزیرا حتی اگر خوانده بدین نحو دفاع ن  ؛بطالن دعوی اعسار هیچ اثری برای خوانده ندارد 
نماید. در فرض عدم    معرفیبه  جهت استیفاء محکوم   یتواند اموالباز هم می،  شود  بر اعسار صادر

، وجود آن  لحاظبه تا بتوان    است  باقی نماندهدیگر مالی  ،  به نیزکفایت اموال برای استیفای محکوم 
زیرا اموال جهت استیفاء    ؛مالئت خواهان را محرز دانسته و حکم بر بطالن دعوی وی صادر کرد 

 است.  به توقیف گردیدهمحکوم 
است.  کرده  از حیث اثبات اعسار را مشخص ن  1هادتنامهی عدم پیوست شاجرا ضمانت   گذارقانون

دادگاه   کند، شهود خود را معرفی  ،  ای اگر خواهانا عدم پیوست چنین شهادتنامهرسد حتی بنظر میه  ب
شهادت شهود   ، به جهت عدم وجود شهادتنامه   تواند صرفاً مکلف به استماع شهادت آنان است و نمی

 هود ترتیب اثر ندهد.به شهادت شیا  هرا استماع نکرد 

ٔسوگندٔٔ.3-3-۲-۴
شده  اثبات تلف مال تحصیل  :دو حالت مختلف مقرر گردید   ر ق.ن.ا.م.م د  7  مادۀاتیان سوگند در  

سابق خواهان  یا    با این شرط که خوانده مالئت فعلی،  عدم دریافت مال در عوض دین  ؛توسط خواهان
از قید تشریفات در این مادهاین امور در نظر قاضی محرز  یا    دهکررا اثبات ن  صرفاً   ، نباشد. منظور 

های  ین دادرسی دادگاهی قواعدی است که در قانون آ  تمامی  ه ناظر بربلک   ؛کیفیت ادای سوگند نیست
  . از قبیل رد و نکول و کیفیت تشکیل جلسات  ؛است  عمومی و انقالب در امور مدنی ذکر گردیده

 می وجود ندارد.  حک  ، این اموردرخصوص زیرا در ق.ن.ا.م.م 
را ایجاد    سؤالو این    کردهسوگند    حکم هر دو بخش را منوط به  گذارقانون ،  با توجه به مطلب اخیر

تکمیلی. بدیهی است نوع سوگند  یا    استظهاری ،  نمود که نوع سوگند مذکور در این ماده چیست؟ بتی
زیرا سوگند مذکور اختصاص به دعوی بر میت دارد. سوگند   ؛بود  استظهاری نخواهد،  در این حالت

از    283  مادۀحسب    ، باشد  ادعا ارائه نشدهگونه دلیلی بر    بتی اگرچه در مواردی جریان دارد که هیچ

 
 ق.ن.ا.م.م.  8 ۀ. ماد1
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منوط به درخواست اصحاب دعوی   1های عمومی و انقالب در امور مدنی ین دادرسی دادگاه ی قانون آ
ق.ن.ا.م.م به کیفیتی است که از آن لزوم درخواست    7  مادۀاق عبارت  سی  این در حالی است که  ؛است

نوع ،  ن ظاهر گذشت و در فرض عدم تحصیل مال باید از ای  ، با وجود اینشود.  سوگند حاصل نمی
سوگند را بتی و اتیان سوگند را منوط بر درخواست دانست. این درخواست با توجه به اینکه در این  

منکر است مدعی مالئ،  حالت خوانده و خواهان  نداده  دلیل  ادعای خود  بر  و  بوده  بر  باید  ،  ت  بنا 
حاصل همانند عدم    ۀاگرچه نتیج  ، اثبات تلف مال تقاضای خوانده باشد و قابل رد است. در فرض  

اعسار است و با موضوع تلف مال که با دلیل اثبات  ،  به جهت آنکه موضوع سوگند   ،دریافت مال است
استتکمیلی،  ندارد   خوانیهم  است،   گردیده تردید  محل  آن  و    ، عالوه به  . دانستن  حقوقی  نظر  از 

امور غیرمالی    ۀاعسار در زمر  در حالی که،  باشدمالی می در امور    سوگند تکمیلی صرفاً ،  مشهور در فقه
این   2.(89-90  :1414،  زدی ییی)طباطبا  است وجود  میه  ب  ، با  فرض  نظر  با  حتی  رسد 

سوگند منوط بر تقاضای خوانده نبوده و سوگند ،  در فرض اثبات تلف مال،  سوگندندانستن  تکمیلی
 بتی نیست. ، به جهت وجود دلیل در دعوی سوگند مذکور، زیرا در قدر متیقن ؛قابل رد نیست

جای بهتواند  خواهان می، دلیل برای مالئت خواهان از سوی خوانده  ۀدر اینکه آیا بعد از عدم ارائ
بر اعسار خود دلیل بیاورد یا خیر نیز تردید وجود دارد. در اینجا نیز باید بین دو فرض    ، اتیان سوگند

فرصت کافی جهت  ،  دکنهان برای تلف مال دلیل ارائه می فوق تفاوت قائل شد. در فرضی که خوا
دلیل به شخص خواهان مخالف با    ۀجهت ارائ،  بنابراین اعطاء فرصت جدید  دارد؛اثبات امر اعسار  

به جهت آنکه دلیلی از خواهان اعسار  ،  شوددادرسی است. اما در فرضی که مالی تحصیل نمیاصول  
است که برای مالئت خواهان دلیل ارائه   خوانده بوده  ۀبر عهداول    ۀ و در مرحلاست  مطالبه نگردیده  

 بود.  اتیان سوگند با منعی مواجه نخواهدجای بهدلیل  ۀاعطاء مهلت برای ارائ، دکن

ٔنتیجٔه
های مالی جهت  اجرای محکومیت  ۀ در قانون نحو  گذارقانون،  دهدهای این تحقیق نشان مییافته

که این امر  است ر دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده ین حاکم بر حبس و اعسای تبیین آ
ه  ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و اعسار است. این ضعف ن 

 
 اثری بر آن مترتب نخواهد،  تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داددادگاه نمی »  : 283  ۀماد.  1

 « سوگند تجدید گردد. باید ،درخواست اجرای سوگند شودبود و چنانچه پس از آن، 
ق.ن.ا.م.م تصریح بر  14« مادۀ  ی االختصاص باْلموال...، بل عن الشیخ و الحّلی اإلجماع علیه،... فالمشهور عل. »2

 بودن دعوی اعسار دارد. غیرمالی
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 ۀبلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادام  ، سازدمواجه می دشواری  تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با  
تعارض بین ماهیت    ۀدهندق.ن.ا.م.م نشان  7و    6و  3ررسی مواد  نماید. بعمل خالف خود نیز می

ن.ا.م.م نیز  ق.  7  مادۀاثبات آن است. در    ۀاعسار و شیو  در خصوص   گذارقانونشده از سوی  پذیرفته
درخصوص که واجد وصف عینیت نبوده و حاصل رسیدگی دادگاه  است  شده    عناوینی به کار گرفته

این مجهولیت خود سبب سرگردانی محاکم و در نهایت کنارگذاشتن    اعسار مدیون نیست ویا    مالئت
رسیدگی به  ای در  های سلیقهآوری به شیوه عمل و روی  ۀآن به جهت عدم امکان اجرای آن در صحن

 . تر استبه همین جهت اصالح قانون به صواب نزدیک ؛گرددهای اعسار میپرونده
  



۱398ٔزمستانٔٔ/۱۰8ٔمارۀٔ/ٔش83ٔٔسالٔ/ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ
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ٔمنابٔع
ٔفارسٔی

 ششم، تهران: انتشارات اسالمیة. ، جق مدنىحقو (، 1377امامی، سیدحسن، ) ▪

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. تهران: ، چ پنجم، علم کلى (، 1384حائری یزدی، مهدی ) ▪
موسسه پژوهشی حکمت تهران:  ، چ دوم،  های عقل عملى فلسفه اخالقکاوش (،  1384حائری یزدی، مهدی ) ▪

 و فلسفه ایران. 
 اول،، تهران: آثار اندیشه. ، چقضایىمجموعه رویه (، 1387متین، احمد ) ▪

ٔعربی
قم:  ،  چ اول،  ج نهم،  شرح إرشاد األذهان  ى مجمع الفائدة و البرهان ف،  ق(1403)  احمد بن محمد ،  لییاردب ▪

 ه قم.ین حوزه علمیدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 
ت  یقم: مؤسسه آل الب،  چ اول،  مج چهارده،  رة الفقهاءکتذ،  ق(1414)   وسف بن مطهریحسن بن  ،  اسدی حّلی ▪

 هم السالم.یعل
، چ دوم،  ج نوزدهم،  شرح أخبار آل الرسول  ىمرآة العقول ف،  ق(1404)  محمد باقر بن محمد تقی،  اصفهانی ▪

 ة. یتب اإلسالم کتهران: دار ال
قم: مؤسسه ،  چ دوم،  ج ششم، هیحضره الفقیشرح من ال    ىن فیروضة المتق،  ق(1406)  محمد تقی،  اصفهانی ▪

 وشانپور. کرهنگی اسالمی ف
نگره عالمه کریقم: انتشارات زه ،  چ اول،  ج اول،  تاب القضاءک،  ق(1425)  رزا محمد حسن بن جعفریم ،  انییآشت ▪

 انی قدس سره. یآشت
ت یقم: مؤسسه آل الب،  چ دوم،  ج دوم،  دعائم اإلسالم،  ق(1385)  فه نعمان بن محمدیابو حن،  می مغربییتم ▪

 هم السالم. یعل
قم: ،  دومچ ،  دومج،  ر الفتاوییلتحر   یالسرائر الحاو،  ق(1410)  س محمد بن منصور بن احمدیادرابن  ،  حّلی ▪

 ه قم.ین حوزه علمیانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس دفتر 
چ ،  ج دوم و چهارم،  مسائل الحالل و الحرام  ى شرائع اإلسالم ف،  ق(1408)  نن جعفر بن حسی نجم الد ،  حّلی ▪

 ان. یلیماعقم: مؤسسه اس، دوم
قم: ،  دومچ ،  ششمج،  شرح مختصر النافع  ىف  کجامع المدار ،  ق(1405)،  وسفید احمد بن  یس،  خوانساری ▪

 ان. یلیمؤسسه اسماع
 م.  ی رکقم: دار القرآن ال، اولچ ، اولج، تاب القضاءک، ق( 1401) ب اللهیرزا حبیم ، النییرشتی گ ▪
 قم: مؤسسه المنار.، چهارم چ، بیست و هفتم ج، امکمهّذب األح، ق(1413) د عبد اْلعلییس، سبزواری ▪
 تابفروشی داوری. کقم: ، چ اول، دومج ، ملة العروة الوثقىکت، ق(1414) اظمکد محمد یس، زدییی یطباطبا  ▪
بن حسن،  طوسی ▪ ف،  ق(1387)  ابو جعفر محمد  اإلمام  ىالمبسوط  و چهارم،  ةیفقه  دوم  تهران:  ،  چ سوم،  ج 

 ة. ی ار الجعفراء اآلثیة إلحیتبة المرتضوکالم
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روت: یب، چ دوم، جلد یکدر ، مجرد الفقه و الفتاوی ىة فیالنها ، ق(1400) ابو جعفر محمد بن حسن، طوسی ▪
 . یتاب العربکدارال

 قم: دارالثقافة. ، چ اول، جلد یکدر ، ىاألمال، ق(1414) ابو جعفر محمد بن حسن، طوسی ▪
تابخانه کقم: انتشارات  ،  چ اول،  جلد  ، یکلةیالفضل  یلة إلى نیالوس،  ق(1408)  محمد بن علی بن حمزه،  طوسی ▪

 مرعشی نجفی. ة الله یآ
الدیز،  عاملی ▪ علیی ن  بن  البه،  ق(1410)  ن  فیالروضة  الدمشق  ى ة  اللمعة  )المحّشى  یشرح  ،  النتر( ک  -ة 

 تابفروشی داوری. کقم: ، چ اول، چهارمج
، اولچ، چهارم و سیزدهمج، اإلسالم ح شرائع یاألفهام إلى تنق کمسال، ق(1413) ن بن علی ی ن الدیز، عاملی ▪

 ة.یالمعارف اإلسالم قم: مؤسسة 
 هم السالم.یت علیقم: مؤسسه آل الب، چ اول، هیجدهم ج، عةیالشوسائل ، ق(1409) محمد بن حسن، عاملی ▪
 د.یتابفروشی مفکقم: ، اولچ ، دومج ، القواعد و الفوائد، تا()بی یکمحمد بن م ، عاملی ▪
نائ ▪ حس  رزایم ،  نییغروی  البکالم،  ق(1413)  نیمحمد  و  اسالمی  ،  اولچ ،  اولج،  عیاسب  انتشارات  دفتر  قم: 

 ه قم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس 
قم:  ،  اولچ،  جلد  یکدر  ،  ( یآبادرات للنجم یتاب القضاء )تقر ک،  ق(1421)  ن علیی اء الدیآقا ض،  زازی عراقیک ▪

 سالم.ه الیانتشارات مؤسسه معارف اسالمی امام رضا عل
 قم: چاپخانه مهر.، اولچ، جلد یکدر ، تاب القضاءک، تا()بی  ن علیی اء الدیآقا ض، زازی عراقیک ▪
 ة.یتب اإلسالم کتهران: دار ال، چ چهارم، ج پنجم، ىافکال، ق(1407) عقوب یابو جعفر محمد بن ، نییلک ▪
، چ هفتم،  نجم و چهلمج بیست و پ،  شرح شرائع اإلسالم  ىالم فکجواهر ال،  ق(1404)  محمد حسن،  نجفی ▪

 . ی التراث العرب اء یدار إح :روت یب
قم: مؤسسه ،  چ اول،  ج هفدهم،  عةیام الشر کأح  ىعة فیمستند الش،  ق(1415)  احمد بن محمد مهدی،  نراقی ▪

 هم السالم.یت علیآل الب

ٔسایت
▪ http://www.dotic.ir/News/View/2002 


