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مقدمه
مجلسبیصوتبه15/7/1393خیکه در تاریماليهاتیمحکومياجرانحوهقانون

ییداده و اجراصیموافق مصالح نظام تشخ23/3/1394سرانجام در بود،دهیرسیاسالميشورا
یِدگرگونجرائم،وپولارزششیافزاوکاهششهرها،ویمالروابطتوسعهوزمانگذر. شد

نشانزینیقیتطبحقوق. بودکردهضروريرایماليهاتیمحکومياجرانییآيراهکارها
تیمحکومياجرايهاروشيبازنگرومیترمبهینینويهاوهیشبهگریديکشورهاکه اددیم

وامواليجستجويبرارااحکاميمجرمقاماتدستيادیزحدتاواندزدهدست یمال
ازیشرعيهابرداشت. اندگذاشتهبازها،آنکردنیمخفبا،گرانیدحقوقعییتضازيریجلوگ

دردعوااصحابویقاضنقشواعساريادعااثباتوهیو شونیحبس مدهمچون امور،یبرخ
يضرورت بازنگربودشدهموجبزیننیداتیمستثنمصداقومفهومواعساريدعواندیفرا

یستبامیکهیاتفاق،يروهربه . احساس شودشتریب،یماليهاتیمحکومياجرانحوهقانون 
ونقدقابلوقبولقابليهايکه نوآورتصویب شده استیقانوننکیرخ داد و ا،افتادیم

موادتکتکرامونیپسخنازآنجاکهاما. استحاضرمقالهموضوعکهيامردارد؛یبررس
آنموادتکتکنقدوشرحبهدستمستقالًتوانیمواستیدنیو شنیگفتنحاضر،قانون

اموال و ییمانند شناساشود،یمپرداختهنونقاآنیاصليهاينوآوریبرخبهمقالهنیادرزد،
اعسار اشخاص ط،یروش اثبات اعسار و تقسون،یحبس مد،ییشناساوهیشبودنیقانوناصل
قلمرو ن،یداتیمستثنن،یفرار از دزهیانتقال اموال با انگ،در اعسار و آثار آنریتقص،یحقوق

یاز برخیذوقانتخاب شود،یمیررسو بمطالعهنجایادرآنچه. یو حقوق انتقالیموضوع
.آنیتمامنهواست فوققانونمبتالبهوبحثقابلوزیبرانگچالشيهاينوآور

ییشناساوهیشبودنیقانوناموال و اصل ییشناسا.1
ادارهاصولازویمدنیاتهامیدادرسيهایژگیوازکهدعوااصحابیخصوصعملابتکار

انیبر جر،)بعدبه1392:120،یمحسن؛81- 1386:115،یمحسن: ك.ن(استیمدنیدادرسکننده
حکمياجرایاصلاقداماتتمامدیباکهاستلهمحکومنیاوداردحکومتزینیمدنيرأياجرا

اییاز قاضاعمي،رأکنندةانجام دهد و اجرا،مالیمعرفوهیاجرائصدوردرخواستازاعمرا
نییو تعنیاز ملک و انجام عمل معدیخلعرمنقول،یغایمنقول نیمعنیعمیتسلدرمورددادورز، جز 

یبه پرداخت مبلغکه محکوم ی، در فرض)یاحکام مدنيبه بعد قانون اجرا41مواد (زرعفیتکل
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بهوابستهکامالًواست هیعلمحکوماموال فیو توقییشناسايبرایقانوناراتیاست، فاقد اخت
،رانیاحقوقدر تیوضعنیا). قانوننیا50و 49مواد (.استدادبردهلعمابتکارودرخواست

به او یکمکزیو قانون نابدیدست هیعلله نتواند به مشخصات اموال محکوممحکومشدموجب عمالً
لیتحمبر دادبرده یکه اصل ابتکار عمل خصوصيایسختاززینهیعلمحکومیوانگه. کردینم
. نهادیماودوشبر گریديبار،کردن اموال خودمنتقلاییمخفبااغلب یحتوبردهبهرهکرد،یم

رمنقولیکه از اموال منقول و غیرانندگوییو ادارات ثبت و راهنماهابانکمانندیقانونمراجع
بهوکردندیميخوددار،اشخاصیاطالعات مالارائهاززیداشتند ناریدر اختیاطالعات،اشخاص

گرفتاريااجرا، در مرحلهقابلحکمِلیکوشش و تالش در راه تحصهاسالازپسدادبرده،واقع
اجراامردرزیندادستاندخالت. وجود نداشتهیعلاموال محکوميجستجويبرایکه قانونآمدیم

ندهینماحضورازجملهاست،قانونحیصحياجرانیتضمبهمربوطاقدامات یمحدود به برخصرفاً
با کمک ،تیوضعنیا). یاحکام مدنيقانون اجرا125ماده(رمنقولیفروش مال غندیادسرا در فراد

مطرح رانیایاموال را در نظام حقوقيو جستجوییگفتمان شناسا،یقیمطالعات حقوق تطب
استشهیاندنیا،هیعلمحکوماموالییشناسایاصلآرمان). 197- 1391:216،یمحسن: ك.ن(کرد
يمتعدديارهایاساس، معنیبر ا. عادالنه استیدادرسمفهومازبخشکیزیناحکامياجراکه
مرحلهنیادريدیکلنقشگمانیباموال،ییشناساکهارائه شد یمدنيرأياجرامؤثرکردنيبرا
Les Donniers, 2008: فرانسهحقوقدرو202- 209:الف1391،یمحسن(داردحقاحقاقاز : 52-

58, n° 152 à 172 .(
درقتیکشف حقيبراو اقدام قیانجام هرگونه تحقاریاختيکه دارادادرسنکهیاباوجود

،امکاننیاینیسوابق تقندنیديبرا.یمدنیدادرسنییقانون آ199ماده(بودیدادرسانیجر
وشدینمدهیکشور ديآرايدر نظام اجراییهاروشنیچن، )بعدبه1392:97،یمحسن: ك.ن

بودمکلف ن،یمحکومیمالاطالعات ياجرا عالوه بر نداشتن ابتکار عمل در امر گردآورمأمور
2مادهاد،یبننیابر. کندتیفعالدهدیمانجامراجراکه ایدادگاهیاجرا و قاضریتحت نظر مد

در ونیاموال مدییامکان شناسایحقوقهینظر1394یماليهاتیمحکومياجرانحوهقانون 
مرجع «:رفتیپذاطالعات، ياز توسعه فناوريریپذریتأثبایجهتازیحت،رایاحکام مدنيجراا

مکلف است ابت،ینيمجرایاجرائیهصادرکنندهدادگاهياجراقسمتازاعم،ياجراکنندة رأ
که قانوناً ممکن گریبه هر نحو دزیقانون و ننیشده در اینیبشیله از طرق پمحکوميبه تقاضا

موجببه. »به اقدام کندمحکومزانیمبهآنفیو توقهیعلاموال محکومییاشد، نسبت به شناساب
،هلمحکوموبودهنیمعنیع،بههم که محکومياموال درموردییشناسا،مادهنیاتبصره
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دردادگاهفیتکلبهمادهنیادر. استانجامقابلزینآن را تقاضا کرده باشد لیو تحوییشناسا
خود،شیپازهادادگاهکهستینمعناه آنبنیاامااستشدهاشارهلهمحکوميتقاضاصورت

قانون، در صورت ثبت نیا10د ماده استنابهاندمکلفزینهادادگاههستند؛ییتوانانیچنفاقد
مکن که مگریربط و به هر نحو ديذبا استعالم از مراجعفوراً«به،محکومازاعساردادخواست

.  »او اقدام کندساریاایشدن اعسار جهت روشنهیعلمحکومیمالتیوضعینسبت به بررس،باشد
بهدیبايرأةمرجع اجراکنند«:استینینواحکام يدارا،اموالییشناساوهیشدربارهزین19ماده 

درهیعلمحکوميهاحسابهیدستور دهد که فهرست کليله به بانک مرکزمحکومدرخواست
دادگاهنیهمچن. کندمیتسلمذکورمرجعبهفیتوقيرا برايو اعتباریها و مؤسسات مالبانک

محلثبتاداراتلیقبازربطيذمراجعبهاعساريدعواةخواندایله محکومدرخواستبهدیبا
را که یملک،ینام مالک پالك ثبتایکامل ملک یها دستور دهد که بر اساس نشانيشهردارو
حکم درمورد نیا. به دادگاه اعالم کندفیتوقيوجود دارد براهیعلحتمال تعلق آن به محکوما

. »استيمجرزیدرمورد اموال اشخاص دارند نرایاطالعات،که به هر نحویمراجعیتمام
فهرست و مشخصات اموال متعلق به ،ند به دستور دادگاهامکلفزینماده نیمراجع مذکور در ا

سال قبل کیاز رادر اموال مذکورگریدرییفهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغزیو نهیعلمحکوم
مواد ینیبشیبا پ،يهر روبه). 19ماده 1هتبصر(.به بعد به دادگاه اعالم کنندیاز صدور حکم قطع

،نیاازشیپ،نمونهياتفاق افتاد و برارانیادر حقوق یتحول بزرگی،قانون کنون19و 10، 2
نیکند و ایمعرففیتوقيرا براهیعلمحکوممنقول ریغایکه اموال منقول بودمکلفلهمحکوم

ملک انجام یپالك ثبتهشمارهبا ارائصرفاًی،ثبتسابقهيدارارمنقولِیغاموالدرموردکار 
يقانون اجرا99ماده(شماره پالك وجود نداشتنیاافتنیيبرايراهکارقانوناًوشدیم

ملک دادباختگان یدادبردگان به پالك ثبتیمانع دسترسعمالً،تیوضعنیو ا) یاحکام مدن
درملک،ینشانایهیعلمحکومکرد که با مشخصات فراهمامکان را نیا19ماده ولی. شدیم
. شودقیتحقبارهنیا

قانون 199ماده يراستادردیباونیمداموالییشناسادررا يرأاجراکنندهدادگاهییتوانا
و قاتیبه تحقتواندیو همان طور که دادرس فقط مکردریو تعبریتفسیمدنیدادرسنییآ

یاز طرق قانوناو مکلف است صرفاًزیجا ننیدست بزند در اقتیکشف حقيبرایاقدامات قانون
شدهدیأکضر تقانون حا2مهم در  ماده نیبه ا. استفاده کندهمیعلاموال محکومییشناسايبرا

نیادرشدهینیبشیله از طرق پمحکوميمکلف است به تقاضا... يرأةاجراکنندمرجع«:است
قانونتیارعلزوميایگویروشنبهکه؛»...ممکن باشد که قانوناًگریبه هر نحو دزیو نقانون
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اصل. گفت»لامواییشناسانییآبودنیقانوناصل«ن ه آبتوانیو ماستاموالییشناسادر
کرده و بر هیاموال توصيجستجويرا برایقانونيهاراهتنهاکهاستهدفنیادنبالبهمذکور
نیاست که ایهیبد. خط بطالن بکشدیو کارآگاهيتجسس، کنجکاولیاز قبیرقانونیطرق غ

ع رجو،نمونهيبرا. حکومت دارد،اشاره شده19و 10اموال که در مواد ییاصل بر شناسا
با میمستقيهااتیمکرر قانون مال169موضوع ماده یِاتیمالکپارچهینظام هدادگاه به سامان
کند، نیاینکه اگر دادستان با توسل به قانون چنایاز طرق قانونی است 1394اصالحات سال 

يرأاجراکنندهمرجعکهشدهحیتصر19ماده درنکهیااساس، نیابر. اقدام وي قانونی است
نیابهدست»ممکن باشدقانوناًکهگریبه هر نحو دزیو نقانوننیادرشدهینیبشیاز طرق پ.. .«

درمورد اموال اشخاص یاطالعات،به هر نحو... «که شودیمیمراجعتمامشامل،زندیمکار
).قانوننیا19ماده .(»دارند

يدارا و ندارنیببرزختیوضعدرونیمدحبس.2
:استمطرحگفتگو دو فرض نیدر ا. استيمحل بحث جدهیدر فقه امامونیمدحبس

درمورد. ثابت شده استونیکه اعسار مدیفرضوپردازدینموداردمالئتبدهکارکهیحالت
هم وجود دارد و یسومبحثاما. استممنوعبازداشت،دومدرموردحبس مجاز است و ،اول

محرزدادگاهبرايهنوزاعسارشکهراشخصیحبسندتواله میمحکومآیااست که نیآن ا
گریدیبرخودانندینمحبسمانعرانداربودنودارادرشکیبرخبخواهد؟حاکمازنشده

هیآدرمورد. اندکردهیتلقممکنراحبس،صورتهردرگریديادستهودانستهمانعراآن
اگر [و ] به او دهید[گشایش، مهلتى ] هنگام[تنگدست باشد، پس تا] بدهکارتان[و اگر «فهیشر
هیبقره آهسور(»بخشیدن آن براى شما بهتر است اگر بدانید] راستى قدرت پرداخت ندارد،به

مطالبهتركوانظارشرط،عسرایآنکهیادردارندفقها اختالف زین) فوالدوندترجمه؛280
شرط جواز مطالبه است و در ،الئتآنکه مایشودینممطالبهتركشک،صورتدرواست

شرط،ساریاکهاستمقبول شترینظر بنیاست؟یجائز نمطالبه،دارابودندر دیصورت ترد
اثباتبهاعسارکهیزمانتارونیازاواستحبسمانع،اعساربلکهستینحبسومطالبه

دنیديبرانینهمچ. 16- 19: 1392گران،یدوانیسیادر.(استجائزونیمدحبسده،ینرس
1329یحقوقمحاکماتاصولیموقتقانون625و624مواد: ك.نی،نظرات فقهنیارشیپذ

تاونیمدحبس،آنموجببهکه رفتهیرا از فقه پذينظر،قانون حاضر3مقنن در  ماده ). يقمر
مکنمقانوننیبه از طرق مذکور در امحکوميفایاگر است«:استمجازيواعساراثباتزمان
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ایاعسار او يشدن ادعارفتهیپذایحکم يله تا زمان اجرامحکوميبه تقاضاهیعلمحکوم،ددنگر
نیا. استونیمدیبرزخحالتدرمورد3ماده پس. »شودیمحبسلهمحکومتیرضاجلب
حقوقثاقیم11از منظر حقوق بشر مورد گفتگو و انتقاد باشد چرا که  ماده تواندیمحبس

راکسچیه«:داردیممقررکردهبیتصوراآن17/2/1354دررانیادولتکهیاسیسویمدن
و،»کردیزندانستینخوديقراردادتعهدکیياجرابهقادرکهعلتنیابهتنهاتوانینم

بازداشت مسئله،ستدانمادهنیامشمولرا یمدنیمالتیمحکومازیناشونیدشودباگر
و  یقانون کنون3مادهحکمانیگفت متوانیمبارهنیادر . شودیمزیگبرانچالشیمدنونیمد

تعهد کیيدر اجرایناتوانسزاي گاهچیچرا که ه،ستینیتعارضایتزاحم،ثاقیم11ماده
دیبایخیاز لحاظ تار. یستنبازداشت،اعسار و معسریعنییقانون کنون6مطابق ماده يقرارداد

در حقوق ،یاحکام مدنيقانون اجراوضعِو ثاقیاز الحاق به مشیت که پنکته توجه داشنیبه ا
و نه دادباختۀ حکم دادگاه، وجود داشت که با قانون سند،کیونیامکان حبس مدیحترانیا

نسخ 22/8/1352مصوب ،یاشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالفیمنع توق
1356مصوب ،یمدناحکامياجراقانوندرآناصولوشدوضعاقثیمازثرأمت،قانوناین. شد

. افتیتبلور 
یالتیبا تسه3در  مادهيندارایدارابودننیبیبرزخدر دوران ونیامکان حبس مدرشیپذ

نیچنیفراهم باشد تا حتیطیهمراه بوده و مقنن همواره خواسته است شراهیعلمحکوميبرازین
به اصل ابتکار عمل یمتک،هیعلمحکومحبسکه کردهمقرر رونیازا. نشودحبسیونیمد

ایحکم يدارد و زمان آن نیز تا هنگام اجرالهمحکوميتقاضابهازیناست و یخصوص
به توجه،التیتسهنیاازیکی. استلهمحکومتیرضاجلبایاعساريادعاشدن رفتهیپذ

روز پس از یتا سهیعلچنانچه محکوم«:مادهنیاموجببه.دوران استنیدر اونیمدتینحسن
،را اقامه کرده باشدشیاعسار خوياموال خود، دعواهیضمن ارائه صورت کل،ابالغ اجرائیه

دعوا پس هاقام. »رد شودیموجب حکم قطعبهایمسترد ،اعساريدعوانکهیشود، مگر ایحبس نم
تیرضال،یتسهنیدوم. ستینونیمدسحبمانعممکن است اما زیروزه نیمدت سنیاز ا

نیشیپقانوندروشدهینیبشیپقانوننیادرکهاستيدیجدامکان،که به نظراستلهمحکوم
اعم است از ،لهمحکومتیرضاجلبکهاستنیاينوآورنیاینیبشیپيمبنا. نداشتسابقه

اقدامازجملهيگریدلیبه دليونکهیاایکار را بکند نیابهبا پرداخت محکومهیعلمحکومنکهیا
تیماده، رضانیدر اتیپس موضوع رضا. شودهیعلمحکومبه عدم حبس یراض،دوستانهانسان

ایاعسارتیوضعشدنتا زمان روشنيبه عدم حبس وتیبلکه رضاستینونیو ابراء مدنیبه د
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مجدداًتواندیمیدوستانسانلهحکوممنیچنایآکهداردوجودابهامنیامورد،نیادر. استساری
اعسار، يبه ادعایدگیرسانیپرواضح است که در جرد؟نکرا بهیعلمحکومحبس يتقاضا

اعسار به حکم يپس از رد دعوا. درخواست بازداشت مدیون را طرح کندمجدداًتواندینم
مانع ،یبه حکم قطعاعسار يپس از رد دعوانیبا تأميگفت همان طور که آزاددیبا،یقطع

يمانع تقاضا،به نظرزیننیبدون اخذ تأميويبه آزادتیرضاست،ینهیعلمحکومحبس مجدد 
مدیون تا يو آزادقهیو وثلیکفرشیپذ. یستمجدد حبس در فرض عدم ثبوت دعواي اعسار ن

گریداز. ه استیعلمحکوميبرايگریدلیتسه،هیعلمحکوم» اعسارتیوضعشدنروشن«زمان 
مادهنیادر.شودیمحبسقیتعلموجبکهاستياموروموانعبهتوجه،التیتسه

نیااستنادبهکهیکسانخصوصدرحبسمجازاتياجراموانعوقیمقررات راجع به تعو«:است
یمدنیمالتیمقررات فوق بر محکومقیتطبحال،نیباا. »استيمجرزیشوند نیمحبسماده

.کردیمیفوق را قانونشنهادیپ،و بهتر بود مقننستیان نچندان ساده و آس
. ستینممکن» اعسار اويادعاشدنرفتهیپذ«قانون حاضر با 3ماده حیبه تصرونیحبس مد

دادخواست اعسار میتقدصرفایاست که آرظناختالفنیاماده به دنبال حل نیادرمقنن 
،مادهنیاشود؟رفتهیپذاواعساردیباآزاديبراينکهیاایاست یزندانونِیمديموجب آزاد

صرف صدور ایاست که آنکردهمشخصامااستکردهقبولرااعسارشدنرفتهیپذحلراه
گفت دیبابارهنیادرشود؟ یحکم قطعدیبانکهیاایاست یکافنیحکم اعسار از دادگاه نخست

که راجع به 12از ماده ریغبه(گفتهسخنعسارايادعاردحکمازکهجاهر،قانوننیادرمقنن
اعسارحکمبودنیقطعلزومدرموردرد اعسار اشاره کرده اما یبه حکم قطع) استيگریامر د

یعل،اعساريشدن ادعارفتهیپذرسدیمنظربه. استکردهسکوتيويآزاديبراونیمد
انصراف حکمتیقطعبه،مطلقکمحنیاوونیمداعساربهحکمصدوربااستبرابراالطالق 

وانیدیعمومئتیه2/10/1382-663شمارههیرووحدتيرأموجببهنیاازشیپ. ندارد
اعسار ايعلیه، شرط الزم جهت اقامه دعوبودن محکومزندانی«شده بود که حکم،کشوریعال

با 3ماده ادامهدرننمق،گفته شدکهچنانآناما»باشدبه یا درخواست تقسیط آن نمیاز محکوم
اموال هیضمن ارائه صورت کل،روز پس از ابالغ اجرائیهیتا سهیعلکه محکومیفرضینیبشیپ

بایحتاوو از حبس کردهاو توجه تینحسنبه،را اقامه کرده باشدشیاعسار خويخود، دعوا
اساس نیبر ا. استتینحسنهینظر،مادهنیايمبنا. استکردهيریجلوگلهمحکوميتقاضا

یناظر به فرض،حرف زده» شدن اعسار اورفتهیتا زمان پذ«که صدر ماده که از رفتیپذدیبا
دادخواست کرده است و بر میمبادرت به تقد،روزهیخارج از مهلت س،هیعلمحکوماست که 
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ی سۀمحاسبمبدأ. استهیعلمحکومدادخواست در آن، مانع حبس میاساس، مهلت و تقدنیا
نهاده که در تمام امورِنیفرض را بر ا،است و مقنن»ابالغ اجرائیه«خیماده از تارنیروز در ا
تیحال آنکه به حکا،کندیمصادرهیاجرائی،مالتیمحکوميقانون، دادگاه برانیمشمول ا

یکنونقانونمشمولي،فریکيهاتیمحکومریسا،ينقدياز جزاریغقانون، بهنیا22ماده 
اي اعتقاد عده،هاتیمحکومگونهنیادرهیاجرائصدوربودنیمنتفبهتوجهبارونیازا.ستا

دیبارامهلتنیاسرآغاز،حالبااین. شودنمیهامحکومیتقبیلاینشاملمهلتاینکهدارند 
. دانستيفریاحکام کياجرایقاضهیابالغ احضاراییقطعتیمحکومۀدادنامابالغخیتار

يفریکیدادرسنییقانون آ529در  ماده یماليفریحکم کياجراهیاحضاریعنیریمورد اخ
.مورد استنیبه قانون حاضر در اتیسراقابل،شده که به نظرینیبشیپ

نیدأاز منشطیتقسواعساراثباتروشيریپذریتأث.3
. اختالف بودهادادگاههیرودر،یعدمایاستيوجودامرکی،اعسارنکهیادربارههمواره

وجود داشته باشد یتنگدستدیبانکهیخود برابر است با انیو اسرینبود یعنیکه اعسار اندگفته
از امر یناشيامر وجود،اساس، اعسارنیبر ا. نداردوجود) یمالییتوانا(سریتا معلوم شود 

يبرادیبایمدعواستاثباتقابلگفت اعسار دیباجهیپس درنت. استسریعدم یعنییعدم
ستینکسانیفقهدرزیناثبات اعسار وهیش.). 19- 1392:21گران،یو دانیسیادر.(بدهدلیدلآن

وکنندیمتوجهآنتلفونیدبابتیمالافتیدروونیمددارابودنمالئت و سابقهبهآندرو
بدهکارمال،يبقااصلبهتوجهباندیگویمودانندیممقدمراطلبکارانسخن،موردنیادر

اگر برعکس،اما. کندثابتراحادثیتنگدستسابقه،نیابهتوجهبادیبااوواستاعساریمدع
نشده باشد مانند دیون ونیمد،عوضکیاینکه او در قبال ایمعلوم نباشد ونیمددارابودنۀسابق

لیدلاودارابودناثبات يبرادیقول بدهکار مقدم است و طرف مقابل باه،یو دهیناشی از مهر
براصلاینجادرکهچراشودیمثابتيويادعا،ونیمدسوگندبا،نباشدیلیدلاگرواوردیب

همین نظرات و یقانون کنون7مقنن نیز در ماده ). 1392:22گران،یو دانیسیادر.(استمالنبود
هیقضائهقویکل حقوقهادار91- 26- 734هشمارهینظردرنیاازشیپکهرا یفقهيهادگاهید

مالئتبرداللت،ونیمدسابقتیکه وضعيدر موارد«:استپذیرفتهشده بود دأییتکرار و ت
،باشدکردهماللیتحص،نحوهربهایکردهافتیدریمالن،یدعوضدرونیمدایداشتهيو

در.استشدهیحکماییقیحقتلف،مالآنکندثابتنکهیعهده اوست مگر ابراعساراثبات
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نکردهلیتحصاینکردهافتیدریمالن،یدعوضدرونیمدکهيموارددرزینوصورتنیا
اییفعلمالئتایکندثابترااوسابقاییفعلمالئتنتوانداعساريدعواةخواندهرگاه،باشد
قانوندرمقررفاتیتشرمطابق،ونیمدسوگندبااعساريادعا،نباشدمحرزیقاضنزداوسابق

. »شودیمرفتهیپذیمدنیدادرسنییآ
نیدنکهیمحض احراز  ابههر صورت الزم است و دردادخواست تقدیم،مادهنیاموجببه

یمدنیدادرسنییقانون آ275دعوا مطابق  ماده دارد،یممقدمراونیمدقولکهاستینوعاز
سوگندانیاتيتقاضا،هیعلمحکوموگرنهکندثابترااومالئتدیبالهمنقلب شده و محکوم

بودن محرزکه دهدیمنشانمادهنیابهتوجهنیهمچن. شودیمثابتاواعساريادعاوکندیم
رسدیبه نظر م. شناخته شده استمؤثر،قانوننیدر ازینینزد قاضونیسابق مداییمالئت فعل

قانون 10موضوع  ماده استعالمازجملهیقانونيهاروشزادیباییدارانیااحرازيبرازینیقاض
برداشت خود اییاز استناد به علم و اطالع شخصی،طرفیاستفاده کند و با توجه به اصل بیکنون

دادباخته از خدمات يصرف برخوردارب،یترتنیبه ا. ممنوع استهیعلمحکوماز ظاهر حال 
يمالئت ولیدل،أيرياجراندایدر فرایيبه رأیمنتهیِدادرسانیدر جريدادگسترلیوک

است که یقانون اساس35مطابق اصل ،از حقوق ملتلیاز وکيچرا که حق برخوردارستین
یفراتر از حقوق و منافع ماليو ارزش و کارکردهاستیدادرسبودن عادالنهناتیاز تضمیکی

يدعوادربارهيدادگستردرجیرايهاپرسشاز ياریاگرچه  ماده حاضر به بسي،هر روبه. دارد
انیماده به اتنیا،نمونهيبرا.نشده استریجامع و مانع تحر،مسائلهمهدردهد،یمپاسخاعسار

و فروعات اتیاکتفا کرده اما جزئ»یمدنیدادرسنییآقانوندرمقررفاتیمطابق تشر«سوگند
دارد و گاه در يمتعددیمعان،فاتیتشرواژهواضح است که پر. آن را مسکوت گذارده است

ممکن است گفته شود ). 99- 131:الف1385،یمحسن.(ردیگیقرار میمقابل اصول دادرس
مقررات مربوط به قسم گریسوگند است و دانیاتیرسوم مذهب،مادهنیدر افاتیمقصود از تشر

. رد و اثر آنایول و نکول مانند شمار سوگند و قبشودیاجرا نم7موضوع ماده سوگنددرمورد
. گفته باشدشیتمام مقررات ناظر به قسم در قانون پ،فاتیممکن است مقصود از تشرنیهمچن

شده میتقسيو استظهاریلیتکم،یاز فقه به سوگند بتيرویدر حقوق با پسوگند
که نیقیقطع ويسوگند از رویعنیقاطع دعوا اییسوگند بت). 180- 1383:218ان،یکاتوز.(است

شهادت که در ماده لیسوگند متمم دلیعنییلیآمده و سوگند تکمیقانون مدن1328در ماده 
سوگند یعنییگرمپشتایيشده و سوگند استظهارینیبشیپیمدنیدادرسنییقانون آ277
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7موضوع ماده سوگندنکهیدر ا. یقانون مدن1333موضوع  ماده ،تیخواهان در دعوا بر م
توانیسوگند را منیاایاما آ. نباشدییگفتگو،به نظرستینیلیسوگند تکمایياستظهارسوگند
ردکه یرد است درحالقابل،باشدیقسمنیچناگرکهاستنیادراشکالدانست؟یبتسوگند
نیابر. کنداقامهلیدلدیبامالئتیمدعوستینرشیپذقابل،مالئتاثباتبابدرسوگند
نداشته باشد و از سر یاثباتهجنب،اعسار در ماده حاضریسوگند مدعرسدیمنظربهاساس،

یقول اجماعنیکه برگرفته از ایمدنیدادرسنییقانون آ197شود مانند حکم ماده انیاتاطیاحت
. »من انکریعلنیمیو الیالمدعیعلنهیالب«:و مشهور است

اعساریمدعاست؛شدهمنظميحدتاقانوننیا9و8موادموجببهزیناثباتوهیشونییآ
طوربهرمنقول،یغومنقولاموالۀیکلمتیقومقدارایتعدادشامل،خوداموالۀیکلصورت«دیبا

ویمالمؤسساتایوهابانکنزدعنوانهربهيوکهينقدوجوهزانیمبرمشتملمشروح،
کهیاموالۀیکلزینومذکوريهاحسابقیدقخصاتمشهمراهبهدارد،یخارجویرانیاياعتبار

ونقلفهرستزینوثالثاشخاصازاومطالباتۀیکلوداردثالثاشخاصنزدنحوهربهاو
بعدبهاعساريدعواطرحازقبلسالکیزمانازمذکوراموالدرگریدرییتغنوعهروانتقاالت

ونیمدعهدةبراعساراثباتبارکهيموارددرنیهمچن. »کندخوداعساردادخواستمۀیضمرا
باراخوديادعابخواهدونیمدهرگاهباشد،شدهاثباتاومالئتسابقۀکهيموارددرواست

بهنسبتبتوانندکهیمدتبهراشاهددوحداقل،یکتبۀنامشهادتدیباکندثابتشهودشهادت
این . کندمهیضمخوداعساردادخواستبهباشندداشتهیکافاطالع،فردشتیمعتیوضع

9مادهدرمندرجمواردواطالعاتمنشأمتضمنشاهد،اقامتگاهوتیهوبرعالوهدیبانامهشهادت
یمدعمعاشِامراریقانوننحوةودرآمدزانیمشغل،ت،یهوبرعالوهدیباشاهد«:باشدقانوننیا

اطالعيوشتیمعتیوضعبهنسبتبتواندکهیمدتبهونیمدباکهکندحیتصرامرنیابهاعسار،
کهنداردیدسترسقابلمالچیه،نیداتیمستثنبرافزوناووداشتهمعاشرتباشد،داشتهیکاف

نکهیانخستاست؛دیکأتۀستیشانجایادرنکتهنیچند. »بپردازدراخودنید،آنلهیوسبهبتواند
خواه،باشدالزم،اعساراثباتيبراراتییتغوانتقالوقلنفهرستواموالهیکلصورتارائه
مادهموجببهنکهیادوم. آنازرونیبخواه،بدهددادخواست3مادهةروزسیمهلتدریمدع
8مادهنکهیاسوم. استيفریکياجراضمانتيدارا،اموالصورتدرتقلب،حاضرقانون16

9مادهموجببهنکهیاگریدمطلب. دادانیپاهیاستشهادتننوشوهیشدربارههااختالفبهیکنون
شودیمموجبدیقنیاوبدهندیگواه،معاشامراریقانونوهیشدرمورددیباشهود،حاضرقانون
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بر. باشدنداشتهونیمدیمالتیوضعدريریتأثباشد،ادیزآنزانیمکههرچند،یرقانونیغدرآمد
وبردمیراخودعرضبدهد،رايگریدنیدتاکنداختالسایيدزدیکساگراساس،نیا

داردحقدهیدبزهبدهد،رابستانکارحقتابدزددرايگریدمالاگرژهیوبه. ستینمباحعملش
کلاداره،ادیبننیهمبر. بخواهداوطلبکارودزداز،ینیعتیمسئولبهتوجهباراآناسترداد

ایآکهپرسشنیامقابلدر14/7/1393مورخ1658/93/7شمارههینظردرهیقضائقوهیحقوق
. استدادهیمنفنظرکرد،فیتوقویابیارزویمعرفراقاچاقاموالتوانیم

آن،ظاهربهمادهنیاکهبوديامسئله،استدرخواستقابلدادگاهازچگونهطیتقساینکه
کهچرااستالزماعساردادخواستمیتقدزینطیتقسيبراکهنحونیه اب،استکردهحلرا

تیوضعبهنظر،دادهاجازهحاکمبهکهیمدنقانون277مادهبهاستنادباهادادگاهیبرخ
دادخواستازمندینطیتقسداشتنداعتقادبدهد،پرداختيبرااقساطقرارایعادلهمهلت،ونیمد

طلب،اصلبهنسبتحکمصدورضمنیحتدائن،ایونیمددرخواستبدونوستیناعسار
-یمدادگاهاعسار،ثبوتصورتدرنکهیاانیببا11ماده،يروهربه. کردندمیحکمنه آب

میتقدبهازینکارنیايبراکهرفتهیپذراينظر،بدهدتقسیطبهحکمایمهلتتواند
درط،یشرااحرازباینمدقانون277مادهحکمرسدیمنظربهحال،نیباا. استدادخواست

نیافرقوباشداجراقابلدادگاهصیتشخبهونیطرفدرخواستبدونزینیدادرسانیجر
قانون277مادهموضوعطیتقسبااست،دادخواستمیتقدبااعسارثبوتبرفرعکهط،یتقس

مدللراآندیبااعساریمدعوتقاضاستقابلهیاجرائوحکممقابلدریاولکهاستنیامدنی
يبرالزوماًیمدعونشدهآغازییاجرااتیعملونشدهصادریحکمهنوزیدومدرودینما

باوجود. کنددرخواستراآنتواندیمیدادرسنیطرفازکیهروکندنمیاقدامی،اعسار
طیتقسلیتعددادخواستبهیدگیرسيبراصالحدادگاه،قانوننیادر،11مادهدرمقررحکم

مادهموضوعدادگاهتیصالحدرزیندادخواستنیارسدیمنظربهامااستنشدهینیبشیپ
. استکردهطیتقسبهحکم،اعسارثبوتازپسکهیدادگاهیعنی،باشدحاضرقانون13
ماده2تبصرهدربود،مرسوميدادگسترکاخعرفدرکهچنانآن،هماقساطییقضالیتعد
.استشدهینیبشیپ11

تاجرورشکستگیوحقوقیاشخاصتنگدستی.4
ازاعساردادخواست«کهاستکردهحیتصریحقوقاشخاصدرموردیکنونقانون15ماده
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دیباباشنداعساریمدعکهیصورتدراشخاصنیا. شودینمرفتهیپذیحقوقاشخاصوتجار
اغلبهادادخواستلیقبنیامیتقدچونو»کننددرخواستراخودیورشکستگامربهیدگیرس

تبصره،کندیمجادیامحاکميبرايدیجدمشغلهوبودهحکمياجرادرریخأتجادیازهیانگبا
اییحقوقاشخاصيسوازاعساردادخواستاگر«کهاستکردهینیبشیپنیچن،مادهنیا

خواهان،بهاراخطبدوندادگاهشود،طرحاستمسلمدادگاهنزدهاآنتاجربودنکهیاشخاص
رفتهیپذتجارازاعساردادخواستنکهیان،یاباوجود. »کندیمصادررايودادخواستردقرار

،بدهنداعساردادخواستتوانندینمهمیحقوقاشخاصنکهیااماستینيدیجدحکم،شودینم
فرضبایحقوقاشخاصدرموردمقننرسدیمنظربهکهچرااست،يپردردسرامانوسخن

یا ،یحقوقاشخاصازياریبسآنکهحال،استکردهینیبشیپراحکمنیانوع،بودنیبازرگان
دادخواستتوانندینم15مادهمتنباوهستندیحقوقمؤسساتایالمنفعهعاماییرانتفاعیغ

،حالاینبا. شوندهیتصفومنحل،دادگاهحکمبهایاساسنامهروشبهدیباوبدهندیورشکستگ
توانندینمهاسازمانوهايشهرداردولت،کهدکنیممشخصکهجهتنیاازمادهاین

. استحیصحبدهنداعساردادخواست
بدهدیورشکستگدادخواست،اعساراثباتبرايدیباباشدتاجرهیعلمحکوماگر،يروهربه

محکمهحکمبهتاجریگورشکست،قانوننیا415مادهموجببه. استتجارتقانونتابعکه
کیيتقاضاموجببه) ب. تاجرخوداظهاربرحسب) الف: شودیماعالملیذموارددرتیبدا

يدعواطرح،جهتنیاازپس،. تیبداالعمومیمدعيتقاضابرحسب) ج. طلبکارهاازنفرچندای
حاضرقانون13مادهاییمدنیدادرسنییآقانون24مادهتابع،اعساربرخالف،یورشکستگ

اثررسدیمنظربه. شودیمطرحبازرگاناقامتمحلدرتجارتقانون413مادهمطابقوستین
،بیترتنیه اب.دادتیسرازینیورشکستگدادخواستبهتوانیمرااعساردادخواستمیتقد
رفتهیپذنزماتاحاضر،قانون3مادهدرمذکورةروزیسمهلتظرفومطابقدادخواستمیتقد

. استحبسمانع،نظربهطلبکاران،تیرضاجلبایاویورشکستگيدعواشدن

آنآثارواعساردرتقصیر.5
مادهدروضوحبه،شدهینیبشیپتجارتقانوندرکهریتقصبهیورشکستگبهاعسارهیتشب

اعسار،حکمصدورضمن،اعساربهکنندهیدگیرسدادگاه«:شودیمدهیدیکنونقانون17
گردديواعسارموجبتااستشدهریتقصمرتکب،نیدپرداختازفرارهدفباکهرایشخص

چندایکیبهسالدوتاماهششمدتبهآنتکراروتعددر،یتقصنوع،یبدهزانیمبهتوجهبا
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يهاتیمحرومبرحکمبهمقننن،یاباوجود. »...کندیممحکومریزيهاتیمحرومازمورد
مخصوص17مادهحکمکهکردتوجهدیبا. استنزدهيانگارجرمبهدستوکردهاکتفاینیمع

معسرشدندرریتقصکهزدهیاعمالارتکاببهدست،نیدازفرارهدفباکهاستیشخص
بهاقدامنکهیاایکردهقماربهمبادرت،تفریطوافراطباتعمداًشخص،نمونهيبرا. است

،شیشاپیپکهکردهيگذارهیسرمايکاردرایاستکردهینیبشیپقابلانِیرزپدوفروشیخر
ونیدنتواندوشودونیمدکهدادهانجامنیايبراراکارهانیاۀهمواستمعلومآندرانیز

اعسار،بهحکمصدورضمن،اعساربهکنندهیدگیرسدادگاه،مادهنیااساسبر. بپردازدراخود
گردديواعسارموجبتااستشدهریتقصمرتکب،نیدپرداختازفرارهدفباکهرایشخص

ازفرارقصدازمتفاوت،نیدازفرارهدفنیاوکندیممحکوممادهنیايهاتیمحرومبه
16مادهدرمورداستیمستقلجرمکه) 21ماده(نیدازفرارزهیانگو) 16ماده(استحکمياجرا

،آمده23مادهدرکهکشورازخروجتیممنوع. شوداعسارحکمازثرارفعموجبتواندیم
سپردنایلهمحکومتیرضاجلبایهیعلمحکوماعسارثبوتایيرأياجرازمانتاواستیموقت
موضوعتیممنوعباواستیباقخودقوتبه،یمدنقانونمطابقکفالتتحققایمناسبنیتأم

نیااستواردمادهنیابرکهينقد. استمتفاوتاستریتقصبهاعسارجهینتکهحاضرماده
؟یمدنتیمحرومایاستیتبعمجازاتایآکهاستنکردهمعلومراهاتیمحرومتیماهکهاست
مادهدرمشاغلیبرخانجاممنعوکشورازخروجمنعوچکدستهداشتنازتیممنوعبهکهچرا
آنمدتکهاستشدهاشارهیتبعویلیتکممجازاتعنوانبه1392یاسالممجازاتقانون23
موضوعيهاتیمحرومکهاستنیااستمسلمآنچهرسدیمنظربه. باشدسالدوازشیبدینبا

. استنبودهعمليانگارجرمدنبالبهمادهنیادراساساًمقننچونستینیتبعمجازات،مادهنیا

دینازفرارانگیزهبااموالانتقال.6
. استبودهزیبرانگچالشومهميامسئلهایران،حقوقدرهمواره،نیدازفراراثروتیفیک

وبودموضوعنیهمبهناظر1377مصوب،یماليهامحکومیتياجرانحوهقانون4ماده
»مالیهايمحکومیتکلیهواالجراالزماسنادموضوعمالیتعهداتودینادايازفرارقصد«
. بودکردهاعالمتیمحکومقابلتعزیريحبسسالدوتاماهچهاربهرامرتکبوتلقیجرمار

وآمدیمشماربهجرمشریکباشدکردهاقدام،موضوعبهعلمبانیزگیرندهانتقالاگرنیهمچن
دیهتأبابتيواموالازآنمثلیاقیمتاالوآنعینبوداوملکیتدرمالاگرصورتایندر

ایيریتعزحبسموجبرا»نیدياداازفرارزهیانگبا«،حاضرقانون21ماده. شدیماستیفادین
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درمورد وکرداعالمدوهرایبهمحکومنصفمعادلينقديجزاایششدرجهينقديجزا
در. استجرمکیشرحکمدرباشدکردهاقدامموضوعبهعلمبا«اگرکردمقررزینهیالمنتقل

رندهیگانتقالاموالازآنمتیقایمثلانتقال،ایتلفصورتدرومالآننیع،صورتنیا
زهیانگبهمادهنیادرمقننتوجه. »شدخواهدفایاستآنمحلازبهمحکومواخذمهیجرعنوانبه
نیادرزهیانگازمقصودکهباشدداشتهکیتفکنیادرشهیرتواندیمنیدازفرارقصديجابه

ریتأث،یوانگه. يفریکحقوقدرزهیانگنهوباشدمشروعدیباکهاستمعاملهجهتهمان،ماده
انیممعاملهياعتباریببهیمنتهلزوماً،معاملهانجامدرعمدوعلميمعنابهنیدازفرارقصد

. باشدداشتهيمدایپنیچنتواندیمجهتيمعنابهزهیانگکهیدرحالشودینمهیالمنتقلوونیمد
شودذکرمعاملهدریجهتنیچنستینالزمیمدنقانون217مادهو190ماده4بندموجببه
نیدازفرارقصدبهاگرپس. استباطلمعاملهاالوباشدمشروعدیباشودحیتصراگراما

موضوعزاهیالمنتقلاطالعوعلمقیمصادازیکیکه،استباطلمعاملهباشدشدهحیتصر
،نشودیحیتصرمعاملهدرجهتبهاگراما. کندمستردراآنتیقمایمثلاینیعدیباواست

يصورگذشته،همچونکهاستپرواضح. استباطلآمرهنیقوانبابرخوردلیدلبهمعاملهباز
ستهیشا.شدبانداشتهنیدازفرارةزیانگبهانتقاليفریکوصفدريریتأث،معاملهنبودنایبودن

نسبتمعاملهابطالمانعت،ینحسناصلاستنادبهموضوعازهیالمنتقلیاطالعیبکهاستدیتأک
نیادرتینحسناثر رامونیپ.(استمتیقایمثلضامن،هیعلمحکومخودوشودیماوبه

،تینحسنباهیالمنتقلایداریخر،يروهربه). 205- 237: ب1385،یمحسن: ك.نمعامله،
.نداردلهمحکوممقابلدريفریکویمدنازاعمیتیمسئول

مثلن،یعاخذدیقنکهیانخستاست؛واردمادهنیادرمقننعملکردبریینقدهان،یاباوجود
ماهنیادربهمحکومبهآنپرداختایمیتسلبا،مهیجرعنوانبهرندهیگانتقالازاموالمتیقای

نظربه. شودپرداختلهمحکومبهدیباچرااستمهیجراگرکهچرارسدینمنظربههماهنگ
،دیالیعلقاعدهاساسبردیبااوواستهیالمنتقلنامشروعدیبهتوجهنجا،یادرمقننمقصودرسدیم

بهرامهیجرواژهدینبانیهمچن. بدهدرامتشیقایمثل،نداردوجودآننیعاگرایکندمستردرامال
حقدرکهباشدیمدنفریکرسدیمنظربهبلکهگرفتنظردريفریکمهیجروجزايمعنا

وهیعلمحکومانیممعاملهنکهیادرعالوه،به. استيدیجدسیسأتوشودیماجرالهمحکوم
دهیدیحکممادهنیادر،استاستنادرقابلیغایرنافذیغایباطلح،یصح،داردیحکمچههیالمنتقل

). 260- 271: 1379ان،یکاتوز:ك.ن.(استیباقنظرهااختالف،گذشتههمچونوشودیمن
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دینمستثنیاتدربارهنوینهايدیدگاه.7
بیشتر،مطالعهبراي(داردیمحکمیشناسجامعهویانسان،یمذهبیمبانکهنیداتیمستثن

نیعناونیردترپرکاربازیکی) 332-334: 1394ن،محمدزاده،یهمچن؛1390حسینی،شاه: ك.ن
روزبهآنقیمصادکهشدیماحساسضرورتنیاربازیدازرونیازا. بودهادادگاهدریحقوق
65مادهنمونه،يبرا. بودافزودهکاريدشواربرزینآنبهناظرمقرراتونیقوانتنوع. شود

مفادياجرانامهنییآ61مادهویمدنیدادرسنییآقانون524ماده،یمدناحکامياجراقانون
فقدانلیدلبهاغلبکهبودکردهینیبشیپرايمتعددقیمصادکیهر،االجراالزمیرسماسناد
ازاستفادهدرهارغبتوهاشیگراتنوعموجبران،یاحقوقدراجرانییآیکپارچگیاصل

-111الماده.استشدهرفتهیپذفرانسهحقوقدراجرانییآبهنگرشنوعنیا1.شدیمکیهر
وسردفتراناسنادویاصالحگزارشویخارجویداخليرأ2»اجرایمدنيهانییآکد«3

کیمقرراتواصولمطابقودانستههمفیرددررایعمومیحقوقاشخاصییاجرانیعناو
. کندیماجراقانون
رسدیمنظربهواستطرحقابلهمنیداتیمستثنقیمصاددرمورداجرانییآیکپارچگی
مادهيابتدادر»استریزمواردشاملصرفاً،نیداتیمستثن«دیقآوردنباکردهکوششمقنن

ییانتقادهاومالتأتن،یاباوجود. کندحرکتاجرانییآوحدتنیاسمتبهیکنونقانون24
دریونمسکمنزل،مقننآنکهنخست. استطرحقابلنیداتیمستثنقیمصاددربارهمادهنیابر
یتوجهآندراوتکفلتحتافرادازینبهوگرفتهنظردررا اعسارحالتدرهیعلمحکومنأش

واجدکهشدهسابقنیقوانبهنسبتیمسکونمنزلمفهوممحدودشدنموجبکهاستنکرده
هیعلمحکومنأشکهاستیهیبد،باشدهیعلمحکومنأش،اریمعفقطاگرکهچرا،استرادیا

یزندگيبراکهیدرحالبدهداجازهرامترمربعی25منزلکیدریزندگاستممکنییهاتنبه
ن،یهمچن. باشدداشتهازینیمترمربع70ساختمانکیحداقلبه،هیعلمحکومهمانیخانوادگ

.شودیمهیعلمحکومبهشتریبفشارموجب،يعادحالتدرنهواعسارحالتدرونیمدنأش
کارآمدتروبیشتردیگريازطرق،ازیکیامکاناتوهاتضمینموارد،برخیدرشدهموجبعمالًاجرا،هايشیوهتعدد.1

. کننداستفادهبرعکسورأياجرايدردسناجرايمقرراتازکهاندازدمیفکربهراسندورأيمجریانامر،اینوباشد
احکاماجرايقانونمقررات«:استدادهنظرچنینبارهایندر16/5/1374مورخ1952/7شمارهنظریهدرحقوقیکلاداره
هریکوبودهمتفاوتیکدیگربامجریان،وتصویبمراجعحیثازاالجراالزمرسمیاسنادمفاداجراينامهآیینومدنی

مقرراتازاستفادهوباشندمیاجراواعمالقابلمتفاوت،مراجعدروداشتهراخودمخصوصکاربردمقررات،ایناز
.»نداردقانونیتوجیهدارندراخودخاصمقرراتکهبالعکسومدنیاحکاماجرايدررسمیاسناداجرايبهمربوط

2. Code des procédures civiles d'exécution.
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آنکهحال،استیکافیتنگدستويندارحالتدرشخصيبراسرپناهکینکهیاحیتوض
يبهترمنزلبهخانوادهوهمانانیموآمدرفتبهتوجهبااستممکنيعادحالتدرشخصنیهم

دریقطعریتأث،امرنیابازتکفل،تحتافرادحذفرغمیعلرسدیمنظربه. باشدداشتهازین
. باشدداشتهساراعحالتدرونیمدشأنصیتشخ

استيگریدمسئله،نیداتیمستثنقیمصادانیمازنأشبامتناسبوازینموردۀینقللهیوسحذف
استفادهگسترشانگیزة، حذفنیايمبنارسد که مینظربه. استشدهتوجهنه آبمادهنیادرکه
. استبودههواآلودگیوشهريغیرضروريوآمدهايرفتکاهشویعمومونقلحملاز
. استنیداتیمستثناززباباشدنیچناگرودانستکارابزاروهلیوستوانیمراخودروحال،نیباا

دربودماندهمسکوت،سابقنیقواندرکههمراهوثابتتلفنازاعم،ونیمدازینموردتلفنمقوله
بهوافتهیکاهشیدرستبهآنمتیقهمراه،تلفنعرضهشدنیرقابتباامروز. شدینیبشیپقانوننیا

شمارهبودنشدهشناختهيمعنوارزشونداردرند،يهاشمارهدرموردجز،یچندانیمالارزشواقع
وفیتوقریدرگرايدادگسترياجرادینبایوانگه.استآنيمادارزشازشتریب،گرانیدنزدآن

يهاتماسبههاسالوبخردرایونیمدههمراتلفنستینحاضریکسوکردارزشکماموالفروش
ونیمدازینمورد،تلفناگرجهتنیااز. بدهدپاسخدارندکاریقبلمالکباکهگرانیدیاشتباه
تلفن،بودننیداتیمستثنيمبنا. استنیداتیمستثنازست،ینیماللزوماًازینمفهومنجایادرکهباشد

يمادیِارزشیبشتریبوستیننیچنباشد،بشرحقوقواتیححقتواندیمکهمواردریسابرخالف
مبلغینیبشیپ. استشدنشناختهوتماسجهتازآنيمعنویِپرارزشومستعمليهاشماره

بریمتکگمانیبکهاستينوآوراستمعروفرهنوعهیودبهکههراجاعقدضمنشدهپرداخت
مادهنیا) الف(بندبهتوجهبادیبازینمبلغنیاکهستینلوممعحال،نیباا1.استمعتبريفتاویبرخ
به. خیریاباشداعسارشحالتدرهیعلمحکومنأشبامتناسبدیبازینمبلغنیاکهشودگفتهوریتفس
بارا) ز(بندموضوعمبلغدینبا،)ز(و) الف(بنددرمالنوعوارزشتفاوتبهتوجهبارسدیمنظر

برايبدهکارکهايخانهآیا: 1768س«:اندفرمودهمرقومچنینسؤالیبهپاسخدرانقالبرهبراي،خامنهاهللاآیتحضرت.1
خودزندگیادامهبرايبدهکارکهراآنچه: است؟جمستثنااموالش،توقیفازدارد،نیازآنبهاشخانوادهوخودسکونت

محسوباوشأنبامناسبزندگانیاحتیاجاتجزءکهچیزهاییسایروتلفنماشین،آن،یهاثاثومنزلمانندداردنیازآنبه
<www.khamenei.ir>: ك.قرض، نودیناحکاماستفتائات،.»ستمستثنافروش،بهالزامحکمازشوند،می
اینآیا. استدادهقرضموجربهپیشپولاجاره،براىودارداىاجارهخانهمفلسىفرد: پرسیدند)ره(بهجتاهللاآیتاز

ایشانرسانیاطالعپایگاهازنقلبه. »استدینمستثنیاتجزوبله،«:دادندپاسخایشاناست؟دینمستثنیاتجزوقرضىپول
<www.bahjat.org> .مستثنیاتمصداقبهجت،اهللاآیتحضرت. 1091شمارهافالس،وقرضاحکامباب: استفتائات

محسوبدینمستثنیاتجزوماشینوتلفنآیاچیست؟دینمستثنیات. 1078: اندکردهواگذارعرفیهاتبه ضروریرادین
.»شودمىهمنیازموردماشینوتلفنشاملواستمستثنیاتجزوعرفیهضروریات. ج«شوند؟مى
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دربارهبند،نیاعباراتبودنیکلبهتوجهباابهامنیانیهمچن.کردسهیمقا) الف(بندعموضومال
،مبلغایننیستمعلوموداردوجودزینپردازدیمموجربهيتجارمغازهکیمستأجرکهیمبلغ

هدفشوبودهقاصدیکلعباراتکاربردنبهدرمقننرسدیمنظربهر؟یخایاستحکماینمشمول
تواندمیلهمحکومبهآنمیتسلومبلغنیابردننیازبکهچراباشدزینیبازرگانيهااجارهازتیحما

لهمحکومحقدرمؤثرکهشوددرآمدکسبلهیوسسلب،جهیدرنتوهیعلمحکوميکاریبموجب
قانونيهاينوآورگریدازدائنوونیمدعسروحرجانیمتزاحمبروزامکانبهتوجه. هستهم

مبلغبرآورديبراکارشناسبهتواندیمدادگاهواستیقاضباآنصیتشخ،نظربهکهاستیکنون
ونیمددرآمدبهتوجهباوکندمراجعهعهیودوبهااجارهيبرابرعرفاحرازومحلهمانةاجار
.ردیبگمیتصم

شوديگریدمالبهلیتبد،لیدلهربهوباشدنیداتیمستثنیمالاگر24ماده2تبصرهموجببه
مالمشابهمالیهیتهقصد،ونیمدشودمحرزنکهیامگرشودیمخارجنیداتیمستثنحالتاز

نیداتیمستثنازشدهيداریخرمالِخودهموآنوجههم،صورتنیادرکهداردنینخست
هیتهقصدبهگریدالمبهنیداتیمستثنماللیتبددربارهرادگاهیدنیا،قانونگذار. است
ملکبیتخردرموردرادگاهیدنیا،هیقضائقوهیحقوقکلادارهامارفتهیپذنیداتیمستثن

مسکنی) مدیون(علیهمحکومچنانچه«:استرفتهیپذزینوسازساختيبرانیداتیمستثنمشمول
مسکنروجخموجبامراین،نمایدتخریببازسازيمنظوربهاستدینمستثنیاتجزءکهرا

1.»گرددنمیدینمستثنیاتدائرهاز) شدهمسطحزمینبهتبدیلفعلیوضعیتدرکه(مزبور

انتقالیحقوقوموضوعیقلمرو.8
یمطلبنیآخرردیگیدربرمراياگسترهچهیانتقالحقوقویموضوعجهتازیکنونقانوننکهیا
يهاگزارشدرمورد راقانوننیامقررات،قانوننیا27ماده. دشویمیبررسنجایادرکهاست

ياجراعهدهبرهاآنياجراقانون،موجببهکهیمراجعریسایمدنيآراوییقضامراجعیاصالح
نیا.استدانستهخودتابعرایحکومتراتیتعزیمدنيآرانیهمچنواستيدادگستریمدناحکام
مقرراتاز) شورایقاضنهو(هماختالفحليشورایاصالحگزارشایآکهشودیممطرحپرسش

: ك.ن.(شوراستنیاندانستنِایدانستنییقضامرجعدرد،یتردوجهر؟یخایکندیماستفادهقانوننیا
حليشوراقانون«:استیخواندنبارهنیادرکشوریعالوانید25شعبهيرأ). 1379:118،یمحسن

.17/2/1393مورخ0349/7/93شمارهنظریه.1
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درخاصطیشراتحترايفریکویحقوقيودعاسلسلهکیبهیدگیرس1387مصوباختالف،
حلوتیصالحبهمربوطقواعد،قانوننیابعدبه8مادهواستدادهقرارشورانیاتیصالح

مرجع،االطالقیعلرااختالفحليشوراتوانینم،بیترتنیابا.استبرشمردهراآندراختالف
يآرامجموعهازنقلبه9109970908500303شمارهدادنامه(.»کردیتلقییرقضایغایییقضا
يشوراهاقانون30ماده،يروهربه. )10. ،ش9: 1392،)يفریک- یحقوق(کشوریعالوانیدییقضا
يرأبررااجراةنحوقانون3مادهاعمالامکانوکردبرطرفراابهام1394مصوباختالف،حل
. شورایاصالحگزارشنهورفتیپذشورایقاض

نیاپرسشواستدادگاهبایطیشراتحتیالمللنیبویداخليداوريرأياجرانیهمچن
يآراواژهازمادهنیادرمقننشود؟یماعمالزینآرانیاياجرادرموردقانوننیاایآکهاست

آنیمدنیدادرسنییآيمعنابهیمدنيرأبتوانراداوريرأاگرواستکردهاستفادهیمدن
،سته شوددانییقضامرجعهمانندیمرجع،داوراگرنیهمچن. بودخواهدمثبتاسخپ،دانست

سانبداناست،ییقضامرجعزینداورنکهیادررسدیمنظربهبارهنیادر. بودخواهدنیهمپاسخ
داورنباشد؛ییگفتگو،نگارندهدیداز،)99- 122: 1391،یمحسن.(شدلیتحليگریديجادرکه

يمبناکهتفاوتنیاباداردراییقضااعمالتیماهوصورتعملشچوناستییقضامرجعزین
طوربهکهاستییقضاقدرتاعمالامکاناصلوقواکیتفکاصل،یدولتییقضامرجع

آنواستياراد،میمستقطوربهمبنا،داوردرموردیولاستملتارادهازگرفتهتأنشمیرمستقیغ
اعتباريدارا،یدولتییقضامرجعيرأهمچونزینداوريرأنیهمچن. استفاختالنیطرفتوافق

بهیدومدرواستیباققانونحکمبهاعتباریاولدرکهتفاوتنیابا،استشدهقضاوتامر
یمدنیدادرسنییآقانونموضوعیِمدنيرأرايداوريرأبتواننکهیااما. نیطرفتوافقاعتبار

امور،يداورموضوعشود،توجهداوریدگیرسموضوعبهاگر. استبحثمحلیاندکدانست
شودگفتهاگراما.استیمدنيرأزینيداوريرأ،یوصفجهتازپس.استیمدناییحقوق

پاسخونداردايیژگیونیچنيرأنیارد،یگیمقراريادارويفریکيرأمقابلدریمدنيرأ
يرأدرموردونهادهبودنمرجعویمدنيرأرااریمع،مقننهازآنجاکبنابراین،. استیمنف

نظراختالفهاآنازیکیدرموردکمدستنکهیاایاستمفقوداریمعدونیاازیکی،يداور
.دانستحاضرقانونمشمولرايداوريرأتوانینمست،ه

و10/8/1377مصوبمالی،هايمحکومیتاجراينحوهقانونصریحاًکنونی،قانون29ماده
درانقالبوعمومیهايدادگاهدادرسیآیینقانون524مادهو20/9/1313مصوباعسار،قانون
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مقررحکمینسخ،اینگسترهدربارهآنکهبیاستکردهنسخرا21/1/1379مصوب مدنی،امور
احکاماجراينقانو65مادهموضوعتصنیفاتوتألیفاتتوقیفمسئلهکهاینجاست. باشدکرده
رسدمینظربهبارهایندرهست؟دینمستثنیاتجزوهمچناناقالماینآیاکهشودمیمطرحمدنی

مصادیقاینتوقیفممنوعیتبقايبهقائلبایدفوق،65مادهنسخبهمقننتصریحعدمبهتوجهبا
یابقادربارهنظرفاختالبروزموجبکلیطوربه1313اعسارقانوننسخدیگر،سوياز. شد

کشورعالیدیوانعمومیهیئت27/10/1390مورخ723شمارهرویهوحدترأيشدنبالموضوع
دادگاهصالحیتدرراثبتیاالجرايالزمسندوجهپرداختازتقسیطواعسارادعايکهاستشده

امکانحاضر،حالدرکهشداینبرقائلاعسارقانونکلینسخاستنادبهاستممکن. استدانسته
موجببهکلیطوربهاعسارقانونکهچراندارد،وجودثبتیاالجرايالزمسندمقابلدراعساراثبات
مقابلدراعساراثباتامکانازسخنینیزمدنیدادرسیآیینقانوندروشدهنسخحاضرقانون

گونهاینبهنسبت19مادهمفادتنهاحاضر،قانوندروانگهی. استنیامدهمیانبهاسنادگونهاین
وپذیرفتهسنددرراخودتعهدسند،یکمتعهدوآنمقرراتتمامنهوشدهاعالماعمالقابلاسناد
دربارهکلیاحکامباوجودکهگفتتوانمیمقابلدر. برآیدآناجرايصدددررويهربهباید

مدنی،قانون277مادهوبقرهسوره280آیهنندماایران،حقوقینظامدراعسارادعايامکان
وانگهی،. استمجازوقانونیاسنادي،چنینبرابردراعساراثباتبرايدادگستريازدادخواهی

دفعتاً بایدکهاستآنشیوهدرموردبلکهنیستاالجراالزمسند،وجهتقسیطحقاصلدربارهرأي
وشدهرسیدگیواردمدنیقانون277مادهاستنادبهتواندمیدادگاهموارد،ایندر. باشدواحده

مصوبرسمی،اسناددفاترقانونوثبتقانونموادازبعضیاصالحقانون1ماده. بدهدمقتضیرأي
یاسندمفادبارا مخالفرسمیاسناداجرايدستورهرکس«:داردمیمقرر1322ماهشهریور27

بهتواندمیباشد،داشتهرسمیسنداجرايازشکایتدیگريجهتازیادانستهقانونمخالف
شایستگیبا استناد به این ماده، بهکاتوزیاناستاد.»نمایددعوااقامهدادرسیآییندرمقررترتیب
شاملرامادهایندر»دیگرجهتازشکایت«عبارتتواندمیقضاییرویهکهاندکردهتوصیه

. )149- 1374:150کاتوزیان،(.بداندنیزعادلهمهلتاعطايدرخواست
. استنشدهبینیپیشحکمینیزانتقالیحقوقیازماندرقوانینتعارضدربارهقانون،ایندر
آیندهبراياثرایجادوقوانیننشدنگذشتهبهعطفمدنی،قانون4مادهدرمذکورعمومیقاعده
مختلف،نظراتدیدنبراي(.انددانستههممکتسبقحنظریهراآنمبنايايعدهحتیکهاست

آیندهبهنسبتقانوناثردیگرچهرهقانون،فورياجراياصل). بعدبه1369:10کاتوزیان،: ك.ن
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آییندراین،باوجود. نیستتفاوتیشکلیوماهويقوانیندرآناجرايدرموردکهاست
جریاندرايپدیدهاگرگفتوشدقائلتفاوتدبایمختومهوجریاندرهايپدیدهمیاندادرسی

عملیاتبهناظرقانوندرباره). مدنیدادرسیآیینقانون9ماده(.استجدیدقانونتابعباشد،
قانونبرخیودانندمیحاکمرااجراعملیاتزمانقانونايعده.هستاختالفرأي،اجرایی

اجرايهايراهوحقتضمینچگونگیکهدانستایدب«:این است کهنظر استاد. راحقایجادزمان
درقوانینحدودازخارجندارندحقاشخاصوداردارتباطدولتبهکهاستاموريازحکم

کند،میمعینراطلبکاراختیاروحکماجرايشیوهکهقانونیبنابراین،. بگیرندتصمیمبارهاین
اثروداردحکومتآیندهاجراییعملیاتتمامربباشد،گذشتهازترخفیفتیاشدیدترخواه

قانونبنیاد،اینبر). 232: 1369کاتوزیان،(.»گرددمینیزاجراییناتمامکارهايشاملآن،فوري
ومدنیاحکاماجرايقانونلواحقازوشکلیقانونینیزمالیهايمحکومیتاجراينحوهکنونی

هايپدیدهدربارهدادرسیآیینقاعدههمچونروینازا.استمالیهايمحکومیتاجرايآیین
درازمقصودرسدمینظربهاما. ندارداثريمختومههايپدیدهبروشودمیاعمالفوراًدر جریان،

متفاوتدادرسی اندکیهايپروندهدرآنمفهومبااجراییهايپروندهبودنمختومهوجریان
عملیاتختمهنگامیبلکهنشدهمختومهاجراییپرونده،شودتوقیفاگر مالیروازاین. است

لهمحکومبهاجرایی،هايهزینهاستیفايازپسووصولبه،محکومکهشودمیاعالماجرایی
اجارهمهلتهنوزوتوقیفايودیعهیاباشدمزایدهجریاندروتوقیفمالیاگرپس. شودتسلیم

تابعپروندهونیافتهخاتمهاجراییعملیاتکند،تسلیمادگاهدبهراآنموجرتاباشدنرسیدهسر
آیینقانونومدنیقانونعمومیقواعدبهتوجهباکهبوداستداللیاین. استکنونیقانون

انتقالی،حقوقدربارهشودمراجعهمدنیاحکاماجرايقانونبهاگراماشدانجاممدنیدادرسی
توضیحهمچونگرچهقانونایندر. پیموده استرادیگريراههکاستاستنادقابل167ماده
واجراستنبودنیابودندرجریانانتقالی،حقوقوزماندرقوانینتعارضتشخیصمالكباال،

ازمقدارآنکهشدهتأکیدنشده، اماتوجهیاجرائیهصدورزمانیاحقمنشأزمانقانونبه
توجهباقبالًمالیاگرمعنابدین. استمعتبرآمده،عملبهسابققانونمطابقکهاجراییاقدامات

ماده)الف(بنددرقیدایناینککهباشدشدهاعالمدینمستثنیاتازشخصتکفلتحتافرادبه
منزلمصداقدرموردکنونیقانونتضییقاتکهبودسخناینبهقائلبایدشود،نمیدیده24

ازمقداراینوشودنمیآنوضعیتدرتغییرموجبعلیه،کوممحاعسارحالتدرمسکونی
. استمعتبراجراییاقدامات
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نتیجه
رضایتنحوهدرکهاستقوانینیازیکیگمانبیمالی،هايمحکومیتاجراينحوهقانون

بهنگاهینیمهموارهمردم.داردتأثیرجامعهدردادخواهانومتعاملینتعهداتگزینشو
بهدستقانونی،وثائقاینبهتوجهباودارندآیندهدرخودتعهداتودیونقانونیتتضمینا

دادخواهیبرايراآیینیوراهاینکهیازنندمیحقوقیارتباطاتوتجارتمعامالت،
شناسایینظامبهتوانمیازجملهکهاستخوبیهاينوآوريدارايکنونیقانون. گزینندبرمی

بازتعریفتقصیر،بهاعساردیون،تقسیطنحوةتکلیفتعییناعسار،اثباتبارتغییراموال،
اعساردعوايدرعلیهمحکومنیتحسنبهتوجهروز،نیازهايبهتوجهبادینمستثنیاتمصادیق

هایینارساییاین،باوجود. کرداشارهدیگراموربسیاريوکار،ایندراونیتسوءبهتوجهو
داوري،آرايبرمقرراتشمولانتقالی،حقوقدین،مستثنیاتماننددارد،وجودقانونایندرهم

بسیاريوحقوقیاشخاصازاعساردادخواستپذیرشعدموورشکستگیدرخواستنحوه
توانستهکنونیوگذشتهقوانینبهنسبتدرمجموعحاضر،قانون.شدمطالعهکهدیگرموارد
قانون،ایننمونه،براي. کندفراهميأرمؤثراجرايتحققبرايرابیشتريمعیارهاياست

خصوصیعملابتکاربهمدنیاحکاماجرايشدیدوابستگیازحديمالی، تااموردرکمدست
دردادبردگانبرايرابهتريتسهیالتواست امکاناتکردهکوششوکاستهدعوااصحاب

اینوضع. کندفراهمکنندمیاقدامخوداموالکردنمخفیبرايهموارهکهدادباختگانیمقابل
ابهامحال،اینبا. استجلوبهگامیکرأي،مؤثراجرايضوابطبهرسیدنبرايقانون

موجبقوانین،سایرباآنموادجمعدشواربودنوسختوموادازبسیاريبرانگیزبودن
راجامعهدرمتعاملینامیدوشودمیقضاتووکالدعاوي،اصحابتوانونیروهدررفتن

.کندمیثرأمتآیندهدرخودتعهداتاجرايآیینبرحاکمقانونبهنسبت
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