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سخن ناشر
از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  دانشگاهی کشور،  پرطرف دارترین رشته های 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد 
عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 
قرار گرفته و تحصیل  منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و 

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و 
ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های 
متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی 
محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد 

توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                     فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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درآمد
 

به نام آن که جان را فکرت آموخت 

اهرم  به عنوان  مدیونین  بازداشت  و  بدنی  اجبار  به  توسل  الف( 
دیرباز  از  خود،  دین  پرداخت  به  بده کار  واداشتن  به منظور  فشاری 
حقوقی  نظام  در  جمله،  از  است.  بوده  رایج  حقوقی  نظام های  در 
اسالم، بازداشت مدیون مماطل و مستنکف از پرداخت بدهی تا زمان 
پرداخت بدهی یا اثبات افالس، تجویز شده است. در حقوق ایران 
نیز دست کم از زمان تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی در سال 
1329 قمری )1290 خورشیدی( بازداشت محکومان مالی متکی به 
تجویز قانون بوده و جز در مقطعی از زمان )که با تصویب قانون منع 
توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی در 
سال 1352 و در پی آن، پیوستن ایران به میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی1  در سال 1354، بازداشت مدیونین و محکومین 
مالی با محدودیت مواجه شده و تنها راه پیش روی محکوم له برای 
وصول محکوم به، دست یازیدن به اموال شناسایی شده از محکوم علیه 
قانونی  طریقی  به عنوان  همواره  مالی  محکومان  آزادی  سلب  بود( 

برای اجبار بده کاران به پرداخت دین خود مطرح بوده است. 
هم چنین، از آن جا که حبس مدیون هیچ گاه جنبه ی کیفر نداشته 

۱- ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴/2/۱۷ مجلس شورای 
ملّی: »هیچ کس را نمي توان تنها به این علت که قادر به اجراي یک تعهد قراردادي خود 

نیست، زنداني کرد.« 



۷ درآمد

و صرفاً وسیله و ابزاری برای ترغیب بده کاران به تسریع در پرداخت 
دست  نهادن  خالی  و  خود  اموال  کردن  پنهان  از  پرهیز  و  بدهی 
اجبار  نهاد  مقابل  نقطه ی  در  به شمار می رود، همیشه  مال باختگان 
بدنی، امکان اقامه ی دعوای اعسار نیز برای اثبات ناتوانی محکوم علیه 
از پرداخت محکوم به فراهم بوده تا اشخاصی که قصد فرار از ادای 
ناروا  به طور  هستند،  بدهی  پرداخت  از  عاجز  واقعاً  و  نداشته  دین 

گرفتار آسیب های ناشی از بازداشت نشوند.
مطالعه ی اجمالی در سیر تاریخی و بررسی تطّور قوانیِن مربوط 
به بازداشت محکومین مالی، مبّین تحّول موضع قانون گذار در طول 
زمان نسبت به موضوع یادشده است، به گونه ای که گاه قانون گذار، 
از جزای  بدل  را )جز در خصوص حبس  مالی  بازداشت محکومان 
نقدی( ممنوع کرده، و گاه ضمن تجویز بازداشت، سقف زمانی برای 
آن مقّرر داشته )در مقطعی پنج سال و در مقطعی دیگر، دو سال( 
برقرار کرده )در  بازداشت هم تناسبی  و بین میزان بدهی و مدت 
مقطعی به ازای هر 50 ریال بدهی یک روز و در مقطعی دیگر به ازای 
هر 500 ریال بدهی، یک روز( و هزینه ی نگه داری محکوم علیه در 
محبس را نیز بر عهده ی محکوم له نهاده؛ گاه بازداشت را صرفاً نسبت 
به آن دسته از بده کاران که بدهی آن ها منشأ مجرمانه داشته جایز 
شمرده؛ گاهی نیز هم چون زمان حاضر، بازداشت مدیونین را در مورد 
تناسب  رعایت  بدون  و  زمانی  بدون سقف  بدهی ها،  اصناف  همه ی 
بین میزان بدهی و مدت بازداشت و بدون تحمیل هزینه به طلب کار 
مقّرر نموده و تنها در مورد یکی از دیون )مهریه( محدودیتی از حیث 

مبلغ بدهی مقّرر نموده است. 
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از  خالی  قانون گذار  مواضع  هم چون  نیز  قضائی  رویه ی  موضع 
تطّور نبوده، و از جمله، در طول دوران حکومت هفده ساله ی قانون 
محاکم  رویه ی  مصوب 1377  مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه ی 
دست خوش تحوالت جّدی شده است. به عنوان نمونه، در سال های 
نخست اجرای این قانون، دادگاه ها غالباً رسیدگی به دعوای اعسار 
را منوط به حبس شدن محکوم علیه دانسته و دعوای اعسار مدیون 
 663 شماره ی  رویه ی  وحدت  رأی  صدور  از  قبل  تا  را  غیرزندانی 
در سال 1382 به سختی ممکن بود پذیرا شوند؛ اّما در اواخر سال 
دعوای  حتی   722 شماره ی  رویه ی  وحدت  رأی  صدور  با   1390
اعسار خوانده در برابر خواسته ی خواهان را در ضمن رسیدگی به 
دعوای نخستین نیز سزاوار استماع و رسیدگی دانستند، بدون آن که 
تغییری در قانون پدید آمده باشد. بدین ترتیب، محاکم ابتدا قرائتی 
کاماًل سخت گیرانه از مفاد قانون داشتند و تدریجاً که آثار سوء این 
استنباطی مالیم تر  به  با تمسک  را  مواضع خود  آشکار شد،  تندی 
و  شایستگی  هم چند  که  تعدیلی  کردند؛  تعدیل  قانون،  همان  از 

بایستگی اش، متأسفانه بطیء بود و دیرهنگام! 
ب( جزای نقدی یکی از رایج ترین کیفرهایی است که درباره ی 
بسیاری از جرائم، گاه به تنهایی و گاهی همراه سایر مجازات ها؛ گاه 
به طور مقطوع و گاهی به طور نسبی )به صورت مضربی از اموال ناشی 
از جرم( مقّرر شده است. هدف اصلی از وضع این کیفر، غالباً افزایش 
هزینه ی ارتکاب جرم و مآالً کاهش انگیزه های مالی بزه کاران است. 
از آن جا که مجرمین به طور هوشیارانه اموال در اختیار خود )به ویژه 
اموال حاصل از جرم( را مخفی می کنند، قانون گذار به منظور مقابله 



۹ درآمد

با این رفتار، حبس بدل از جزای نقدی را تمهید نموده تا افزون بر 
واداشتن محکومان به افشای اموال پنهان شده از طریق تهدید آنان 
به  نیافتن  به علّت دست رسی  هیچ گاه  مجازات  اجرای  بازداشت،  به 
اموال محکوم علیه معّطل نماند و در فرضی که به هر علّت، توفیقی 
در اجرای کیفر اصلی )جزای نقدی( حاصل نمی شود، دست کم بدل 
اصل  به  توجه  با  و  اساس،  این  بر  شود.  گذارده  اجرا  به موقع  آن 
این که  از  قطع نظر  غالباً  قانون گذار  کیفری،  احکام  اجرای  فوریت 
محکومان، توانایی مالی برای پرداخت یک جای جزای نقدی دارند یا 
نه، بازداشت روزانه ی مستنکفین و عاجزین از پرداخت جزای نقدی 
را به عنوان تنها راه حل اجرای کیفر مقّرر نموده است. مع الوصف از 
آن جا که سخت گیری مفرط در این طریق، موجب حصول نتیجه ی 
معکوس )یعنی تحمیل هزینه ی مضاعف زندان بانی به دولت، به جای 
به دنبال  نیز  دیگری  متعدد  آفات  و  می گردد  نقدی(  جزای  وصول 
دارد، قانون گذار در هنگام وضع قانون جدید آئین دادرسی کیفری 
)الزم اإلجرا از 1394/4/1( راهی میانه در پیش گرفته و به تأسی از 
قانون کوتاه عمر نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 
از  که  نموده  مقّرر  نقدی  جزای  وصول  برای  نیز  دیگری  تمهیدات 
جمله ی آن ها، امکان طرح دعوای اعسار و مآالً تقسیط جزای نقدی 
است. فایده ی مهم این شیوه این است که هم مجازات اصلی عیناً 
اجرا می شود و به کیفر سنگین تری که )نه مورد نظر مقنن بوده، و 
نه از سوی دادگاه مورد حکم قرار گرفته( تبدیل نمی گردد؛ و هم 
ناگوار  آثار  نمی شود. هم چنین  تحمیل  دولت  بر  مضاعفی  هزینه ی 

حبس نیز بر محکوم و خانواده ی او تحمیل نمی گردد.
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ج( دادخواهی بی تردید حق مسلّم جمله ی انسان هاست و یکی 
از مهم ترین جهاتی که برپایی حکومت در جوامع انسانی را توجیه 
همین ضرورت  می گرداند،  واجب  عقاًل  را  آن  لزوم  بلکه  و  می کند 
خواسته های  هجوم  نباشد،  اگر  که  است،  دادگری  و  دادرسی 
پایان ناپذیر گروهی از مردمان تمامت خواه و سلطه جو )که تقّیدی به 
اخالق و دیانت نداشته و جز از نفس سرکش فرمان بری نمی کنند( 

زندگانی را بر نوع بشر تلخ و تحّمل ناپذیر می کند.
مطالبه ی هزینه ی دادرسی از  کسی که برای واستاندن حق خود 
به عدلیه پناه آورده، شایسته ی جامعه ی مطلوب نیست و این هزینه ها 
آن جا  از  لکن  تأمین شود.1  درآمدهای عمومی  محّل  از  باید  اصوالً 
که آزادی مطلق در اعمال بی محدودیت حق دادخواهی هم ممکن 
تبدیل  غیر  به  اضرار  برای  ابزاری  به  را  وسیله ی مشروع  این  است 
کند، تقریباً در تمامی نظام های حقوقی کنونی، بخشی از هزینه ی 
دادرسی از مّدعیان اخذ می شود تا بدین طریق از طرح دعاوی واهی 
جلوگیری شود یا دست کم این قبیل دعاوی به کم ترین مقدار تقلیل 
یابد و وقت گران قدر محاکم، هرچه کم تر مصروف بررسی اّدعاهای 
بی پایه گردد. اّما از آن جا که اخذ هزینه ی دادرسی در تمام موارد نیز 
موجب محروم شدن طبقات ضعیف جامعه از اعمال حق دادخواهی 
می گردد، معاضدت هایی برای اشخاص بی بضاعت تمهید شده تا پس 
از اثبات تنگ دستی خود بتوانند از دادرسی رایگان بهره مند شوند. 

)نظیر  قضائی  خدمات  پاره ای  برای  جز  و  بوده  مجانی  اصوالً  دادرسی  اسالم،  فقه  در   -۱
برای  گواهان( هزینه ای  اظهارات  ثبت  و  آن،  رونوشت  یا  تحریر حکم  برای  کاغذ  هزینه ی 

دادرسی مقّرر نشده است.



۱۱ درآمد

جزای  محکوم به،  بین  که  انکارنشدنی  تفاوت های  وصف  با  د( 
ناتوانی در  اّدعای  نقدی و هزینه ی دادرسی وجود دارد، آن گاه که 
پرداخت هریک از آن ها مطرح می شود، هر سه قسم شباهتی آشکار 
به یک دیگر می یابند. این است که قانون گذار قواعد تقریباً مشابهی 
را برای اثبات ناتوانی در پرداخت دیون مذکور مقّرر کرده که جملگی 

در ذیل عنوان کلّی »اعسار« قرار می گیرد.
ه( رسیدگی هر دعوایی )اعّم از دعوای نخستین، پژوهش خواهی، 
فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی( مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی 
است. از این رو ممکن است در کنار هر دعوای مالی، اّدعای اعسار 
نیز مطرح شود. هم چنین در  به هزینه ی دادرسی آن دعوا  نسبت 
می گردد،  مالی  محکومیت  به  منتهی  دادرسی  که  مواردی  تمام 
احتمال طرح دعوای اعسار و درخواست تقسیط محکوم به یا جزای 
نقدی متصور است. لذا دعوای اعسار )در هر سه قسم آن( دعوایی 
بسیار شایع است که هم در محاکم کیفری امکان طرح آن وجود 

دارد و هم در دادگاه های حقوقی و شوراهای حل اختالف. 
در  آن  اهمیت  و  دعاوی  قبیل  این  فراوانی  و  به شیوع  توجه  با 
مقّررات  دربردارنده ی  که  منّقح  مجموعه ای  وجود  مردم،  حقوق 
در ضمن  و  بوده  اعسار  دعاوی  اقسام  کلیه ی  به  مربوط  پراکنده ی 
پشتوانه های رویه ای این مقّررات را نیز در کنار خود داشته باشد، 
الزم اإلجرا  و  تصویب  از  پس  به ویژه  ضرورت،  این  داشت.  ضرورت 
آئین  و  مالی  اجرای محکومیت های  نحوه ی  قانون جدید  دو  شدن 
دادرسی کیفری در سال 1394 بیش از گذشته خودنمایی می کرد. 
کنش گران  دست رسی  سهولت  به منظور  حاضر،  مجموعه ی  لذا 
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حقوقی به مقّررات محّشا تدوین و تنظیم گردید. در این مجموعه، 
قوانین منسوخ قبلی  از مواد  قوانین معتبر کنونی، برخی  بر  افزون 
نیز به منظور آگاهی بهره وران از سوابق تقنینی، در پاورقی درج شده 
است. هم چنین پاره ای از آئین نامه ها، بخش نامه ها، آراء وحدت رویه 
و نظریات مشورتی نیز که در زمان حاکمیت قوانین قبلی انشاء شده، 
و اینک برخی آن ها از حّیز استناد خارج است، به منظور آشنایی با 
قرار  حاضر  مجموعه ی  در  متون،  این  در  مندرج  استدالل  نحوه ی 

گرفته است.
و  شده  واقع  صاحب نظران  طبع  مقبول  تالش،  این  که  باشد 
قوانین  پایه ی  بر  که  جدیدی  حقوقی  نظم  استقرار  در  تسریع  به 

اخیرالتصویب در حال تکوین است، کمک نماید.
در خاتمه ضمن سپاس از زحمات انتشارات محترم چتر دانش، 
دوام توفیق این موسسه را در ارتقای دانش حقوقی کشور از خداوند 

متعال خواستارم.

و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمین
محمد هادی فضلعلی



۱۳ بخش اول: اعسار نسبت به هزينه دادرسي

بخش اول: اعسار 
نسبت به هزینه  دادرسی

)1( قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی )مصوب 1379(

باب هشتم: هزينه دادرسی1 و اعسار2 

از  برخی  وصول  قانون   ۳ ماده  اساس  بر  دادرسی  هزینه ی  موارد  اهّم  الف(   -۱
درآمدهای دولت و قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور:

ماده ۳ 
قانون وصول

عنوان درآمد 
خدمات قضائی

تعرفه سابق
تعرفه 

سال ۱۳۹۳

بند ۴
تقدیم دادخواست و 

درخواست تعقیب کیفری
۵0.000 ریال۵0.000 ریال

بند 6
بهای اوراق دادخواست و 

اظهارنامه و...
۱0.000 ریال۵.000 ریال
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بند ۱2
هزینه دادرسی در دعاوی 

مالی

در مرحله 
بدوی

تا ده میلیون 
ریال ٪۱/۵

و مازاد بر آن 
، ٪2

تجدیدنظر 
، ٪۳

فرجام خواهی تا 
ده میلیون ریال 
۳٪ و مازاد بر 

آن ٪۴

در مرحله بدوی
تا ده میلیون 

ریال ٪2 
و مازاد بر آن 

، ٪۳
تجدیدنظر ٪۴

و فرجام خواهی 
٪۵

بند ۱۳
هزینه دادرسی در دعاوی 
غیرمالی، درخواست تأمین 

دلیل و تأمین خواسته
۵0.000 ریال

از 200،000 
ریال

تا ۱،000،000 
ریال

بند ۱۴

هزینه دادرسی در صورتی 
که قیمت خواسته موقع 

تقدیم دادخواست مشخص 
نباشد

۵0.000 ریال۱00.000 ریال

بند ۱6

هزینه درخواست تجدیدنظر 
از قرارهای قابل تجدیدنظر 

در دادگاه و دیوان عالی 
کشور

200.000 ریال۵0.000 ریال

بند ۱۷
هزینه تطبیق اوراق با اصل 

آن ها
۵.000 ریال2.000 ریال
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بند ۱۹

هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بالمحل
۵0.000 ریال)۱۵.000( ریالتا مبلغ یک میلیون ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون 
ریال

200.000 ریال)۴0.000( ریال

نسبت به مازاد تا یکصد 
میلیون ریال

 )۱۵0.000(
ریال

200.000 ریال

یک در هزار-مازاد بر یکصد میلیون ریال

بند 2۱
هزینه تجدیدنظر از احکام 

کیفری
۱00.000 ریال۱00.000 ریال

رئیس  اخذ هزینه دادرسی مصوب ۹4/5/۱7  ب( بخش نامه ی یکنواخت سازی در 
قوه ی قضائیه:

آن  مصرف  و  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون   22 و   ۱۳  ،۱2 بندهای  اجرای  در 
در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصالحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه 

دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعالم می گردد:
الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن 
در مرحله فرجام خواهی )۵٪ محکوم به( و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر 

هزینه آن در مرحله تجدیدنظر )۴٪ محکوم به( است. 
ب- هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، 

تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.
ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای 

احکام مقرر در بند 22 ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
۱- آراء مربوط به خانواده )موضوع صالحیت دادگاه خانواده(: 200 هزار ریال

2- تصمیمات و سایر آراء: ۵00 هزار ریال تا ۱.000.000 ریال
د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت 
اخیر بند ۱2 ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معامالتی امالک در منطقه، 
و  به منظور محاسبه دقیق  است  لذا الزم  اخذ شود.  دادرسی  آن هزینه  اساس  بر  و  تقویم 


