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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنبا از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی متفاوت است ،با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشاجویان حقاوق آماوزش
داده می شود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهاای درسای هام باه شاکلی
است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت باهصاورت تئاوری و بادون
تطبیق با مصادیق عملی کفایت میکند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملای قبال
از خروج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی وارد مرحله کار
میشوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنبا عملی دادگااههاا
مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضاائی باا ورود باه میادان کاار و فعالیات بار های
فارغالتحصیل حقوقی پوشیده نیست .بای تردیاد تنهاا منباع آماوزش عملای وکالات ،قضااوت و
بهطورکلی حقوق ،بعد از حضور عملی در دادگااههاا و جلساات رسایدگی ،هماین رویاه قضاائی
میباشد؛ به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کساانی کاه هار
روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و
عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگرچه فارغالتحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمناد هساتند؛ اماا های
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمیتواند بینیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایان
حوزه باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع روح زنده و محرک رشته حقاوق اسات کاه دائام در حاال
تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقبماندگی از علم واقعی حقوق و جامعاه
حقوقدانان تمام خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکدام به طریقای نسابت باه
جمعآوری و انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجاع باه رویاه قضاائی اقادام مایکنناد کاه
انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفاه فرهنگای خاود در نظار
دارد نسبت به تدوین و جمعبندی مطالب رویاه قضاائی باهصاورت مانظم و منحصاربه فارد باا
ویژگیهای مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه باهصاورت کااربردی و باا دسترسای
آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید .در راستای تأمین این هدف مجموعهای از کتابها هرکادام
تحت عنوان کلی «دعوای ...در رویه دادگاهها» شامل موارد زیر تدوین و تألیف خواهد شد:
 .4آراء وحدت رویه؛
 .3آرای اصراری؛
 .3آراء شعب دیوانعالی کشور؛

 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .8نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هار دعاوا باهصاورت منساجم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضاائی در کمتارین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعادد بسایار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از ماوارد متفااوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شاود و همچناین در ساایر ماوارد؛ مثال آراء
وحدت رویه ،آراء دیوانعالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیات
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .4تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربو به دعوا؛
 .3تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .3ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .8دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات ،آراء و سایر مطالب حقاوقی موجاود
نزد اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شادن مجموعاه در چاا هاای
بعدی استفاده نماید .لذا موجب خرسندی خواهد بود که خواننادگان عزیاز از هار صانف ضامن
ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات باهصاورت (کتبای یاا از طریاق
ایمیل یا تلفنی) ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات

فصلاول

معرفی دعوا و نمونه
دادخواست دعاوی اعسار

معرفیدعوایاعسار
اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شادن و تهایدساتی مشاتق شاده
است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار میرود که به جهت عدم کفایت یاا در دساترس
نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.
تصویب قانون محکومیتهای مالی مصـوب  :4384مطاابق مااده  ۱۳قاانون جدیاد
محکومیتهای مالی قوانین ذیل از جمله قانون اعسار نسخ شدهاند.
* قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب .۸۵33/۱/۸0
* قانون اعسار مصوب .۸۵۸۵/۳/۱0
* ماده ( )۳۱۱قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاالب در اماور مادنی مصاوب
.۸۵3۳ /۸ /۱۸
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مبحثاول:شرایطمعسر
اولین سؤال این است که «معسر» چه کسی است خوشابختانه مقانن در مااده  6قاانون
جدید محکومیت های مالی« ،معسر» را کسی میداند که به دلیل نداشاتن ماالی باهجاز
مستثنیات دین ،قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به ماال
در حکم نداشتن مال است .البته اثبات عدم قابلیت دسترسی باه ماال بار عهاده مادیون
(معسر) است .مجالی است به صورت موردی شرایط معسر بودن توضیح داده شود:
مدعی اعسار نباید تاجر باشد :قانون تجارت ،تاجر را شخصی که شغل معماولی خاود
را معامالت تجاری قرار دهد تعریف کارده اسات و باه صاراحت مااده  ۳۸۱قاانون آیاین
دادرسی مدنی و ماده  ۸۳قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۳۱تااجر نمایتواناد
مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر ،امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیاون خاود
را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.
مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد :برابر تصریح ماده  ۳0۱قانون آیین دادرسای
مدنی و ماده  6قانون محکومیتهای مالی مصوب  ۳۱که از کلمه «کسی» بارای معسـر
استفاده کرده است ،اشخاص حقوقی نمیتوانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فارد حقیقای
مشرو بر اینکه تاجر نباشد میتواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست
اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود .این اشخاص در صاورتی کاه مادعی
اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی کاه تااجر باودن آن هاا نازد
دادگاه مسلم است طرح شود ،دادگاه بدون اخطار به خواهان ،قارار ردّ دادخواسات وی را
صادر میکند.

دعاوی اعسار در رویه دادگاهها
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مبحثدوم:شرایطرسیدگیبهدعوایاعسار
دادگاه صالح به رسیدگی :مطابق ماده  ۸۵قانون جدید اجارای محکومیاتهاای ماالی:
«دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعـوای
اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود ».پس از
ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعالم از مراجع ذی ربط و به هر نحاو
دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت ماالی محکاومعلیاه جهات روشان شادن
اعسار یا ایسار او اقدام کند .در صورت ثبوت اعسار ،چنانچه مدیون ماتمکن از پرداخات
به نحو اقسا شناخته شود ،دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با مالحظه وضعیت او مهلت
مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند .در تعیاین اقساا
باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحا شده و به نحوی باشد کاه او تواناایی
پرداخت آن را داشته باشد.
موضوع دعوای اعسار :کلیه محکومیت های مالی از جمله دیاه ،ضارر و زیاان ناشای از
جرم ،ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقادی ،مشامول ایان قاانون
خواهند بود.
شرایط شهادت دهنده در دعوای اعسار :شاهد باید عاالوه بار هویات ،شاغل ،میازان
درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار ،به این امر تصریح کند کاه باا مادیون باه
مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطالع کافی داشته باشد ،معاشارت داشاته
و او افزون بر مستثنیات دین هی مال قابل دسترسی ندارد که بتواند باه وسایله آن دیان
خود را بپردازد.
مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار :دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بادوی
و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود.
مستثنیات دین در دعوای اعسار :مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
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* منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
* اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی
الزم است.
* آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مادتی کاه عرفااً
آذوقه ذخیره میشود.
* کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
* وسایل و ابزار کار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان و سایر اشخاص کاه بارای امارار معااش
ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان الزم است.
* تلفن مورد نیاز مدیون؛
* مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ،مشارو بار اینکاه پرداخات
اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مساتأجره ماورد نیااز مادیون باوده و
باالتر از شأن او نباشد.
چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و
مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فاروش منازل مساکونی خاود
تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومله بهوسیله مرجع اجراکنناده
حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بار قیمات منازل مناساب عرفای،
صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهاد شاد مگار اینکاه اساتیفای محکاومباه باه طریاق
سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکاومعلیاه یاا انتقاال
سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به
از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شاده باشاد ،مانناد اینکاه
مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گاردد ،یاا در اثار از باین

