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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study is to Analysis of the legal 

jurisprudential rulings on the insolvency payment of 

dowry(With emphasis on judicial procedure). 

Materials and Methods: In Iranian law, the acceptance of a 

couple's imprisonment prevents them from being imprisoned. 

Previously, the judicial procedure was to reject the claims of 

usury or to determine the installments and the inappropriate 

deadline for the observance of women's livelihood. With the 

advent of the policy of deprivation of liberty, dual 

jurisprudence led to the unconditional acceptance of these 

claims, and as a result, it became impossible to enforce the 

dowry. 

Findings: In this research, while expressing the concepts, with 

the focus on litigation, different dimensions of usury lawsuits 

have been investigated. In the first part, it is pointed out that 

in terms of not increasing the couple's assets due to the 

obligation to pay the dowry and the court's ignorance of his 

financial background, the procedure is to accept the couple's 

debts. In determining the installments or granting a deadline 

for the payment of dowry, according to the view of the Imami 

jurists, the court can install the dowry or grant a suitable 

deadline until the full payment in terms of the couple's 

potential, and should not be satisfied with actual cases. Failure 

to pay attention to this criterion usually leads to not 

determining the appropriate installments or deadline for 

paying the debt. 

Conclusion: Since the obligations of the treasury are limited 

in Imami jurisprudence and Iranian law; In these cases, the 

dowry cannot be revoked from that place. 
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  و همکاران  فرد کمیلی محمدرضا  111
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 مَهر پرداخت از اعسار حقوقی فقهی احکام تحلیل
 (قضایی رویه بر تأکید با)

 فرد کمیلی محمدرضا
 اسالمی آزاد دانشگاه ،اسالمی حقوق مبانی و فقه دکترای دانشجوی

   .ایران اصفهان، آباد، نجف
 بابوکانی اکبری علی احسان
 اصفهان، اصفهان، دانشگاه ،بیت اهل مطالعات گروه ،استادیار
 )نویسنده مسئول(.. ایران

 حیدری محمدعلی
 اصفهان، آباد، نجف اسالمی آزاد دانشگاه ،فقه گروه ،استادیار
 .ایران
 

 چکیده
 از اعسار حقوقی فقهی احکام تحلیل حاضر پژوهش از هدف: هدف

 .است( قضایی رویه بر تأکید با) مَهر پرداخت
 شدن زندانی مانع زوج، اعسار پذیرش ایران، حقوق در: ها روش و مواد

 و اقساط تعیین یا و اعسار دعاوی ردّ بر قضایی رویه این، از پیش. اوست
 سیاست پیدایش با. بود ـ زنان معاش رعایت جهت ـ نامناسب مهلت
 یدعاو این ضابطه بدون پذیرش بر ایدوگانه قضایی رویه زدایی،زندان
 .شد ناممکن مهریه استیفای نتیجه، در و خورد رقم
 ادابع ای،دادنامه محوریت با مفاهیم، بیان ضمن تحقیق این در: ها یافته

 مهم این به نخست بخش در. است شده بررسی اعسار دعوای مختلف
 به تعهد پی در زوج دارایی افزایش عدم لحاظ به که شودمی اشاره

 پذیرش بر رویه وی، مالی پیشینه از دادگاه ناآگاهی و مهریه پرداخت
 مهریه، پرداخت در مهلت اعطای یا و اقساط تعیین در. است زوج اعسار

 تواندیم زوج بالقوه توان لحاظ با دادگاه امامیه، فقهای دیدگاه به توجه با
 اقدام آن کامل پرداخت تا مناسب مهلت اعطای یا و مهریه تقسط به

 ارعموماًمعی این به توجه عدم. کند بسنده بالفعل مصادیق به نباید و ورزد
  شود.می دین ادای برای مناسب مهلت یا و اقساط تعیین عدم سبب
 قحقو و امامیه فقه در ـ المالبیت تعهدات که آنجایی از: گیری نتیجه
 استیفا محل آن از را مهریه تواننمی مواقع این در باشد؛می محدودـ  ایران
 .کرد

 الالمبیت دعوا، رد دعوا، اثبات تقسیط، مهریه، اعسار،: یدیکل واژگان
 

 80/18/1930تاریخ دریافت: 
 80/11/1930 تاریخ پذیرش:

 
 aliakbari@ahl.au.ac.ir*نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
 ؛99/98/9785: صدور تاریخ ؛8598838800799069: رأی شماره
 سوم شعبه: کننده صادر مرجع ؛8598808800799696: پرونده شماره
 بهارستان شهرستان( خانواده دادگاه جانشین) حقوقی عمومی دادگاه

. ک. ز خانم طرفیت به ح فرزند. ح. ح آقای دعوای خصوص در (تهران)
 پرداخت از( مطلق نحو به) اعسار حکم صدور بر مبنی م، فرزند

 این 8/0/9786 مورخ 99699/7/86 شماره دادنامه در مقرر بهمحکومٌ
 اشتغال به اشاره با خواهان پرونده محتویات و اوراق جمیع حسب دادگاه

 وی اخراج و همسرش با اختالف از قبل کویر ستاره فوم شرکت در
 دفاق و اعالم بیکار را خود شرکت، آن از خانوادگی مشکالت متعاقب
 یدارای و اموال فهرست داللت به متعاقباً. کندمی معرفی درآمد و دارایی
 از که همراه تلفن کارت سیم تعلق حتی) اموالی هیچ به نیز شده ارایه
 گواهان از نفر چهار و ننموده ایاشاره( است خارج دین مستثنیات شمول

 وضعیت از اطالع زمان مدت و منشأ به اشاره ضمن شهادتنامه تنظیم با
. اندداده وی دارایی عدم و بیکاری بر گواهی اتفاق به خواهان، معیشت
 شماره نامه طی راهور، پلیس از دادگاه استعالم حسب

 نام به اینقلیه وسیله مالکیت 99/99/9785 مورخ 97/366507/0/37
 عوتد و رسیدگی جلسه تشکیل با. نشد اعالم و یافت سوابق در خواهان

 از نفر دو همراه به اخطاریه واقعی ابالغ رغم به خواهان طرفین، از
 خوانده. است ننموده تقدیم ایالیحه و نیافته حضور جلسه در گواهان

 تعلق به اشاره با خواهان ادعای ردّ به رسیدگی جلسه در حضور با
 و مادر برادر، اسم به و خواهان برای اموال و مسکونی منزل خودرو،
 صباتا بدون موصوف، شرکت در خواهان اشتغال نیز و بستگانش دیگر

 به توجه با دادگاه. نمایدمی را خواهان ادعای ردّ تقاضای اظهارات،
 را شهادت ماهیت شهادتنامه مدنی، قانون 9809 ماده مطابق ـ9: اینکه
 .باشدمی اعسار دعوی به رسیدگی در قضایی مرجع استناد قابل و دارا

 نحوه قانون 3 ماده در مقرر پایانی جمله از مراد اینکه لحاظ با بنابراین
 آیین قانون مقررات رعایت ،9783 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای
 شقوق تمام به نسبت مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی

 693 ماده در مقرر فرایند به تمسک امکان است؛ ماده آن مراحل و
 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون
 مفاد به استناد با دادگاه اساس این بر. بود نخواهد ذهن از دور 9738

 ادعای به نسبت تواندمی گواهان حضور به ضرورت بدون و شهادتنامه
 هآنچ دیدگاه، این تقویت در. کند تصمیم اتخاذ دین پرداخت از اعسار
 دعوی اثبات ادله و بوده «قاضی علم» است؛ عمل مالک رأی اصدار در

 ایتنامهشهاد بررسی با متعارف علم تحصیل امکان بنابراین. دارد طرقیت
 ه،پرداخت گواهان اطالع ابعاد تمامی به و یافته تنظیم مقررات مطابق
 بدو در آن تقدیم ضرورت به توجه با و گرفته قرار کافی دلیل تواندمی

 در خوانده جانب از گواهان جرح امکان خواهان، توسط دعوی اقامه
 گواهان جرح عدم به عنایت با حال. مهیاست رسیدگی جلسه اولین
 اخیرالذکر قانون 86 ماده مفهوم مطابق رسیدگی امکان خوانده، توسط
 نحوه قانون 99 و 5 مواد اساس بر اینکه به توجه با ـ8. دارد وجود
 از بیش دارایی فقدان ،9783 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای

 ذیرشپ با سو، دیگر از و داشته مدیون برای «اعسار» افاده دین مستثنیات
 یطتقس امکان مدیون دین مستثنیات و معیشت ضرورت رعایت و اعسار

 اقساط تعیین بدون و مطلق صورت به اعسار بنابراین مهیاست؛ بهمحکومٌ
 اراده از خارج وضعی احکام از اعسار اینکه به نظر ـ7. پذیرفت را
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 111 .. .مَهر پرداخت از اعسار حقوقی فقهی احکام تحلیل  

 

 9780زمستان، 6، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 قح اعمال باب از تواننمی را آن اثبات بنابراین رود؛می شمار به مدیون
 و حالت اعالم بر داللت اعسار حکم که چرا. کرد قلمداد داین ضرر به

 وصول در جز ایثمره نیز مدیون حبس با آن اثبات عدم و دارد موقعیت
 توسط دعوی اثبات دلیل که آنجایی از ـ3. داشت نخواهد داین مطالبات
 ایبر دلیل عنوان به «سوگند» تلقی امکان رواین از شود،می ارایه مدعی
 مرتبه در سوگند که چرا. شودنمی محسوب اعسار خواهان ادعای اثبات
 آن، به اعسار خواهان تمسک با و بوده ادله دیگر و شهادت از ادنی

( دگردمی جاری دلیل هرگونه فقدان برای که) «سوگند» پذیرش امکان
 ستهدان عدم عملی اصل به منضم بایست را سوگند رواین از. شودنمی مهیا
 مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 3 ماده اخیر قسمت مطابق و

 با. کرد عنوان خوانده درخواست به منوط را آن اجرای ،9783 مصوب
 سوگند اتیان بر مبنی خوانده درخواست عدم لحاظ به توضیح این

 عملی اصل و آورد عمل به اقدامی چنین رأساً تواندنمی دادگاه خواهان،
. ماند خواهد باقی خود قوت( به) همچنان خواهان ادعای با موافق عدم
 ،5 مواد استناد به و پذیرفته را خواهان ادعای دادگاه گذشت، آنچه از
 حکم 9783 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 83 و 8 ،3

 لتحصی زمان تا را بهمحکومٌ پرداخت از خواهان اعسار پذیرش بر مبنی
 و دین مستثنیات رعایت با دین استیفای و وی از جدید دارایی و اموال

 رأی این. نمایدمی اعالم و صادر خوانده حق در مدیون معیشت ضرورت
 تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ از پس روز بیست مهلت ظرف و حضوری

 سوم شعبه دادرس. باشدمی تهران استان تجدیدنظر محترم محاکم در
 از مهریه مطالبه  «بهارستان شهرستان دادگستری حقوقی عمومی دادگاه
 هتج به: گفت بتوان شاید. باشدمی ایران هایدادگاه در پربسامد دعاوی
 آن از دینبی حقوقی نظام اسالمی، شرع در حقوقی نهاد این بینیپیش
 حقوق با مهر دعاوی مقارن بررسی موضوع رواین از. است بهرهبی

 بررسی که است بدیهی. رودمی بشمار محال امری دینی غیر کشورهای
 ضوابط و چارچوب در نیز دین عنوان به مهر پرداخت از اعسار مسأله
 ادعای که دانست باید. گرفت خواهد قرار بررسی مورد اسالمی حقوق
 محاکم سوی از صادره دادنامه ناظربه تواندمی مهریه پرداخت از اعسار

 نزد اسناد، ثبت اجرای اداره در ازدواج رسمی سند مفاد یا و دادگستری
 بند از 7 تبصره در چنانکه. گیرد قرار رسیدگی مورد دادگستری محاکم

 هنگیفر و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون از( ب)
 چنانچه: »است مقرر چنین( 9399ـ9785) ایران اسالمی جمهوری

 اجرای نحوه قانون رعایت با تواندمی باشد، اعسار مدعی سند متعهد
 صالح قضایی مرجع به را خود اعسار دادخواست مالی هایمحکومیت

 قسمت شمول از سند متعهد اعسار، حکم صدور صورت در و کند تقدیم
 دعاوی به رسیدگی نباید رواین از.« بود خواهد معاف 8 تبصره اخیر
  کرد. قلمداد محکومیت دادنامه صدور به مشروط را اعسار
 ائلهق به یقصد القاضی عند مقبول قول: »اندگفته دعوا تعریف در فقها
 قال و. نفسه حق عن دفعه أو المنازعة، حال غیره قبل معلوم حق طلب

 یءش استحقاق نفسه إلی االنسان إضافة الشرع فی الدعوی: المغنی صاحب
 دعوا از مختلفی تعاریف ایران حقوق در( »9.«  )ذمته فی أو غیره ید فی

 قانونگذار که شودمی روشن قانونی مواد بررسی با. ... است شده ارایه
 اخص مفهوم ـ نخست: است برده کار به مختلف مفهوم سه در را دعوا
 هب مراجعه در شده، انکار یا تضییع حق مدعی قانونی توانایی دعوا: دعوا

 و ادعا نبودن یا بودن وارد گذاردن قضاوت به جهت در صالح مراجع

 با قابلهم توانایی دعوا مقابل، طرف برای. است مربوط قانونی آثار ترتب
 دادرسی آیین) جدید قانون مواد از زیادی شمار در دعوا. ... است آن

 به دعوا سخن این از مستفاد( 8... « ) باشد؛می مفهوم همین به نیز( مدنی
 گفته ـ بالقوه نحو به ولو ـ خوانده پاسخ و خواهان ادعای مجموع

 معنای ،«مفاعله» باب در بکارگیری جهت به تعریف این. شودمی
 دعوا: ... دعوا اعم مفهومـ  دوم» اما. است شده ارایه را تقابل و مشارکت

 مفهوم) نخست معنای در دعوا که شودمی ایجاد زمانی مفهوم بدین
 رسیدگی معرض در و نموده اعمال را آن دارنده، و آمده وجود به ،(اخص
 معنای به موارد، بعضی در دعوا،ـ  سوم.  ... است داده قرار قضاوتی مرجع
 قضایی مرجع در که است ادعایی منظور البته که رودمی کار به ادعا

 عنوان به دعوا، به رسیدگی خالل در که است ادعایی یا و نشده مطرح
 در حقوقدانان از دیگر گروهی اما( 8... .« ) گرددمی مطرح تبعی امری

 در هک گویند را اختالفی و منازعه اعم، معنای به: »اندگفته دعوا تعریف
 آنکه یا است رسیدگی تحت و شده طرح کننده رسیدگی مرجع

 منجر که اختالفی دیگر، عبارت به. است یافته خاتمه آن به رسیدگی
 .است شده قضایی پرونده تشکیل به

 پر مفاهیم بیان گیرد؛ قرار توجه مورد پژوهش این در است الزم آنچه
 تلقی اگرچه. باشدمی بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعوای در اهمیت
 93 ماده طی بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعوای بر «مالی غیر» ماهیت
 به قانونگذار ،9783 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون
 شنق دلیل به اما دعواست؛ این در حق نفی یا اثبات عدم به اشاره دنبال

 و دیونم توسط دین تضییع زمینه پیدایی و حق استیفای در آن پررنگ
 جنبه دعاوی از قسم این بستانکار، طرف از مدیون آزادی حق تهدید یا

 وضیحت به الزم. افزایدمی موضوع اهمیت بر پیش از بیش و یافته ترافع
 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 93 ماده مطابق است
 تجدیدنظر و بدوی مرحله در و است مالی غیر اعسار دعوای: »9783
 ،عمومی تصور خالف بر امر این دلیل.« شودمی رسیدگی نوبت از خارج

 اگر» عبارت به توجه با بلکه نیست؛ مدیون شدن زندانی از جلوگیری
 نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکومٌ استیفای
 دنش پذیرفته یا حکم اجرای زمان تا لهمحکومٌ تقاضای به علیهمحکومٌ
 فراز در. ...« شودمی حبس لهمحکومٌ رضایت جلب یا او اعسار ادعای
 اولی اصل که کرد تعبیر گونه این توانمی مزبور، قانون( 7) ماده

 اراعس ادعای که آنجایی از. است یافته قطعیت احکام اجرای برفوریت
 اسرع در باید شودمی محسوب صابت حق و حکم این اجرای بر مانعی
 باید. شود روشن حکم اجرای تکلیف تا نموده رسیدگی بدان وقت

 اعاده و واخواهی مانند ـ حادث دعاوی با را مسأله این نباید دانست
 تسرّی حق اصل بر دعاوی از قسم این چنانکه. دانست مشتبه ـ دادرسی
 حق ثبوت موجب آن ردّ  یا حق کلی نفی موجب آن بودن وارد و یافته

 بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعوای در که حالی در. است بهمحکومٌ
 شیوه یابد،می سرایت آنچه و پابرجاست و ثابت حکم مورد حق اصل

 .باشدمی این استیفای و حکم اجرای
 مواد و روش ها

 دن،ش تنگدست معنای به عسر ریشه از افعال باب مصدر» اعسار: اعسار
 تادناف تنگی به و شدن فقیر شدن، درویش شدن، چیزبی شدن، نیازمند
: دگویمی او درباره شود فقیر و تنگ دست کسی اگر چنانکه است،

( 9/768 ،9703 طاهری، و انصاری.«« )شد فقیر مرد آن/ الرجل أعسر»
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  و همکاران  فرد کمیلی محمدرضا  110

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

 أن االعسار من المراد و: »گویدمی اعسار تعریف در عروه صاحب
 لفقرا من المراد هو و. الدین مستثنیات علی زائداً دینه یوفّی ما له الیکون

 از تعسیر دانست، باید محجوراً  کونه فیه الیعتبر و بعضهم کالم فی
 توضیح. داراست واژه این با تفاوتی اما. است اعسار خانواده هم واژگان
 از مالی وانینات و تنگدستی معنای افاده تفعیل باب مصدر «تعسیر» اینکه
 اعسار که است حالی در این. شود قراردادها و تعهدات از مسبَّب دیون

  .است غیرقراردادی و قراردادی تعهدات از اعم دیون ناظربه
 بکار رزق وسعت و گشایش معنای به «ایسار» اعسار، واژه مقابل در

 طریق از دین ادای جهت مدیون توانایی از نشان مسأله این. است رفته
 انجام بر توانایی یا و جدید دارایی و اموال آورد بدست یا و یابیدست
 ثانی شهید خصوص این در. است آن آوردن بدست جهت تالش و کار
 علی رةبالقد یتحقق المال علی بالقدرة یتحقق کما االیسار ألنّ: »نویسدمی

 صالحیت و موقعیت حیث از که را مدیونی توانمی رواین از.« تحصیله
 کاال تولید در مهارت داشتن همچونـ  خصوص به هایقابلیت و شخصی

 به. دانست دین پرداخت در توانگر را ـ فرد به منحصر خدمت ارایه و
 مدیون ایسار متقابال و اعسار ثانی، شهید سخن این از مستفاد دیگر، سخن
  .است ارزیابی قابل بالقوه یا و بالفعل شکل دو به

 بهمحکومٌ پرداخت از اعسار است؛ بخش دو بر موضوع اعتبار به اعسار
 پرداخت از اعسار پیرامون( 6. )دادرسی هزینه پرداخت از اعسار و

[ 693 الی 693 مواد طی] هشتم باب از دوم فصل در دادرسی هزینه
 پرداخت از اعسار ادعای به 9738 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون
 9783 مصوب مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون و دادرسی هزینه

 تاس توضیح به الزم. دارد اشعار بهمحکومٌ پرداخت از اعسار مباحث به
 عبارت جمله از که دارد وجود بسیاری افتراق وجوه دعوا دو این بین

  :از است
 نوبت از خارج بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعاوی به رسیدگی ـ یکم
  .بود خواهد مقرر وقت در دادرسی هزینه پرداخت از اعسار و

 است ممکن مورد حسب بهمحکومٌ از اعسار پذیرش احکام ـ دوم
 قانون 693 ماده اخیر بخش وفق که حالی در باشد؛ غیابی یا و حضوری

 محسوب حضوری اعسار خصوص در صادره حکم: »مدنی دادرسی آیین
 . است
 به ـ متوفی زوجه به حکم اثر به،محکومٌ پرداخت از اعسار در ـ سوم
 با ولو اعسار، حکم دیگر، سخن به. کندمی سرایت ـ وی وارث عنوان
 .بود خواهد ماترک فقدان مثابه به مدیون، برای مناسب مسکن وجود

 از غیر نیستند ملزم ورثه» حسبی امور قانون 885 ماده مطابق طرفی، از
 کافی یوند تمام ادای برای ترکه اگر و بدهند بستانکاران به چیزی ترکه
 شودمی یمتقس آنها طلب نسبت به بستانکاران تمام مابین ترکه نباشد
 طابقم صورت این در که باشند کرده قبول شرط بدون را آن اینکه مگر
 موجب به که دیونی تقسیم مواقع در. بود خواهند مسؤول 835 ماده

 واقع در...«  شد خواهد رعایت هستند رجحان و تقدم حق دارای قوانین
 مسکن خویش، متوفای همسر اعسار حکم به استناد با تواندمی زوجه
 خویش حق در انفاق لوازم و او دین مستثنیات از را خود سکونت محل
 در بهمحکومٌ پرداخت از اعسار دعوای طرح از را خود و داشته تلقی
 زوجه وسطت ترکه قبول تردید، بدون. نماید نیازبی بستانکاران دیگر حق

 ، حسبی امور قانون 885 ماده اخیر بخش به توجه با متوفی، مدیون
 به. دکنمی قلمداد دین مستثنای مسکن را، او حق در انفاق اسباب یگانه

 ادگاهد و تلقی عنهمفروغٌ زوجه نفقه اسباب دیگر و مسکن دیگر، بیان
 و مدیون ضروری معیشت لوازم عنوان به ماترک اینکه لحاظ با

 دیون،م ماترک کننده قبول وارثِ دینِ مستثنیات وصف با بوده، همسرش
 ابقمط دیگر، سخن به. داندنمی میسر را ماترک آن محل از دین استیفای

 در و متعارف منزل مالی، هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 83 ماده
 ناظربه  مدنی قانون 9895 ماده وفق و اوست دین مستثنای مدیون، شأن
 بنابراین. رودمی بشمار زوجه نفقه زمره از مسکن قانون، آن 9393 ماده
 جز ـ متوفی مسکن فروش محل از دین استیفای امکان: گفت توانمی
 885 ماده در مقرر سوم الی یکم هایطبقه ممتاز بستانکاران دیون برای
 یند مستثنیات وصف چنانکه مقابل، در. ندارد وجود حسبی، امور قانون

 قابل آن محل از دین برود؛ بین از متوفی مدیون زوجه نفقه یا و
 اعتبار یا لزوا فکر، صرافت به قانونگذار مطلب، این حفظ با. استیفاست

 تهداش برگزار سکوت به را متوفی بهمحکومٌ پرداخت از اعسار حکم
 دادرسی، هزینه پرداخت از اعسار خصوص در که حالی در. است

 ماده در. ندارد وجود حکم این از مدیون مقامقائم استفاده امکان مصرّحاً
 چنین مسأله این پیرامون 9738 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 699
 ههزین اعسار حکم از توانندنمی ورثه شود، فوت معسر اگر: »است آمده

 از هریک در مورث فوت لکن نمایند، استفاده مورث دادرسی
 آن در دادرسی جریان مانع فرجام و تجدیدنظر و نخستین هایدادرسی
 هورث آنکه مگر شود،می مطالبه ورثه از دادرسی هزینه و نیست مراحله

 .نمایند ثابت را خود اعسار نیز
 نشود، شناخته معسر دادرسی هزینه پرداخت از شخص چنانکهـ  چهارم
 هزینه پرداخت جهت دادخواست از نقص رفع اخطار اجرای ضمانت
 از اعسار ادعای پذیرش عدم صورت در اما. روستپیش دادرسی
 ادای در توانگری و مالئت بودن مفروض لحاظ به به،محکومٌ پرداخت

 ادای مانز تا را مُماطل مدیون توانمی فریقین فقهای نظر اتفاق بنابر دین،
 مسأله در البته( 5. )نمود حبس اشدارایی سرنوشت شدن روشن یا و دین
 رخیب دین، ازای در خدمت ارایه و بستانکار سوی از مدیون کارگیری به
 فرصت اعطای بر مشهور نظر اما اند،دانسته جایز را آن امامیه فقهای از

  .است دین ادای و درآمد کسب برای تالش جهت
 دین، پرداخت از اعسار اثبات مثابه به مؤجل دیون حلول خصوص در
 است نظر اختالف فقها بین

 «افالس» عنوان با ورشکستگی از اسالمی، فقه ادبیات در: ورشکستگی
 باشد اشدارایی از بیش او دین میزان که شخصی به فقها. شودمی یاد

 به یابد؛ اصدار دادگاه سوی از افالس حکم چنانکه( 6. )گویند مفلس
 مفلس تعریف در عروه صاحب( 5  ،6. )شودمی گفته «مفلَّس» شخص این
 رالمعس کذلک و دینه، وفاء عن العاجز هو عرفاً  المفلس فإن: »گویدمی

 فهو دینه وفاء من الیتمکن االنسان کان إذا و العسر، فی الواقع فی ظاهر
 لیا فنظرة عسرة ذو کان إن و: »تعالی قوله ذلک الی یشیر و. عسر فی

 یتلق: نویسدمی عبارت این توضیح در حکیم محسن سید( 3.« )«میسرة
 . .است ترگزیده مفلس برای آن اطالق از معسر برای فقر
 لس،مف تعریف ضمن خصوص، این در و دانسته حجر سبب را افالس فقها

 ـ دیونه کثرة من. دیونه عن لقصوره ماله عن حجر الذی هو و: »اندنوشته
 در رو،این از( 3...« ) فیها التصرفات له یجوزـ  أمواله أضعاف کانت لو و

 هچنانک. دارد وجود تفاوت ورشکستگی و اعسار بین نیز ایران حقوق
 خصش حجر آن، ثمره و بود حقوقی اشخاص و تجار ناظربه ورشکستگی
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 113 .. .مَهر پرداخت از اعسار حقوقی فقهی احکام تحلیل  

 

 9780زمستان، 6، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ناظربه اعسار حکم که است حالی در این. بود خواهد مالی تصرفات از
 مامیها فقهای رویکرد مبنای برـ  و یافته اصدار تاجر غیر حقیقی اشخاص

 افعیش امامیه، فقهای دید از اینکه توضیح. بود نخواهد ایشان حجر مفیدـ 
 این و نشده مؤجل دیون حلول موجب اعسار حکم حنبلی، مشهور و

 حقوق از حمایت جهت را مدیون مالی تصرف از بازداشتن لزوم مسأله
 و حنفی فقهای نظر از که است حالی در این. آوردنمی وجود به دیگران
 وجبم اعسار اثبات صرف به متوفی، دیون وضعیت بر قیاس با مالکی،
 دیگر حقوق از حمایت برای نتیجه در. شودمی مؤجل دیون حلول

 غرمایی هیأت لزوما دیگری، بر یک هر برتری عدم و بستانکاران
( 8 ؛0 ؛5. )شود اعالم مدیون حجر باید مسأله این برای و شده تشکیل

 از محک اصدار لزوم و ورشکستگی بر حجر اثر نظربه دیگر سویی از
 زا لزوما اعسار حکم باید مالکی و حنفی فقهای منظر از ،«دادگاه» سوی
 997 ماده در قانونگذار که است جهت بدین. یابد اصدار دادگاه سوی
 قسیطت قرار و اعسار پذیرش امکان توسعه، ششم ساله پنج برنامه قانون
 ثبتی حوزه مدیر سوی از رسمی سند به مستند دیون و مَهر پرداخت در
. تاس پذیرفته را دادگاه توسط حکم صدور و دادرسی به نیاز بدون و
 ورشکستگی، بر حجر اثر ترتب جهت به که است حالی در این

 هماد داللت به و بوده میسر دادگاه سوی از تنها آن اثبات و رسیدگی
 آن سپاریبرون امکان ،9738 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 385
 به. ندارد وجود دادگستری غیر مراجع به حکم صدور و بررسی جهت
 قیحقو شخص یا و تاجر رسمی، سند موضوع دین متعهد اگر سخن، دیگر
 از اعسار پذیرش راستای در آن تقسیط حق ثبتی دایره مدیر باشد؛

 این در نظر اظهار و رسیدگی بلکه نداشته؛ را دین یکجای پرداخت
 یدادگستر هایدادگاه توسط و ورشکستگی دعوای عنوان تحت مسأله
  .است میسر
 مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 5 ماده تعریف، این با همسو
 عدم صرف به را دین پرداخت از اعسار مرتبه نیز ،9783 مصوب
 رام تناظر که پیداست و شناخته دین یکجای ادای در دارای تکافوی

 التتعام زیاد گستره دلیل به حقوقی شخص و تاجر بر ورشکستگی
 گرا اینکه توضیح. دارد پی در را اعسار از شدیدتر ایمرتبه آنان، مالی

 گستره با دین ادای در ناتوان را خود اعسار، حیث از عادی اشخاص
 از ناتوان را خود حقوقی شخص یا تاجر اگر دارند؛می معرفی محدود
 دیگر سرمایه از حمایت لزوم دلیل به دارد، معرفی دین یک پرداخت
 اندیشه در تزلزل لوازم از را ناتوانی این باید شخص، آن با متعاملین
  .کرد شناسایی مالی تعامالت و اقتصادی
 مهه تصرف یا فروش امکان دین، استیفای مسأله در: دین مستثنیات
 مستثنیات عنوان تحت اموال این از حقوق در. ندارد وجود مدیون دارایی
 واردم باشد؛می دین ادای ضرورت بر اصل اینکه نظربه. است شده یاد دین

 بانیم خصوص در. شود تفسیر مضیق و محدود نحو به باید آن مستثنای
 امام از حلبی صحیحه از نقل به عروه صاحب مقوله، این تعریف و

 بدّ ال ألنّه ذلک و. الدین فی الجاریة ال و الدار التباع: »گویدمی( ع)صادق
 روایت، این به استناد با فقها( 3.« )یخدمه خادم و یسکنه ظل من الرجل
 عنوان حرام را دین ادای جهت دین، مستثنیات فروش به مدیون الزام
 المدین اعسار الدائن علی یحرم: »نویسندمی خصوص این در آنان. دارندمی
 یة،معص القدرة مع المدین مماطلة أنّ  کما المستثنیات، بیع علی اجباره و
 این اهمیت بیان در( 3.« )بالفعل یقدر لم لو و االداء نیّة علیه یجب بل

 فقدان و اموال وجود صورت در که باورند این بر فقها موضوع،
 وصف و نشده واجب شخص بر حج، مانند اموری دین، مستثنیات
 اینکه هب توجه با مطلب، این توضیح در. یابدنمی اطالق وی بر استطاعت

 حرج ایگونه انسان، معیشت ضروریات عنوان به اموال این وجود عدم
 با شرعی احکام رو این از و داشته دنبال به انسان برای را دشواری و

 از مالک وحدت با( 3. )یابدنمی وجوب آدمیان، بر تساهل محوریت
 انسان از حرج دفع جهت در را دین مستثنیات توانمی فقها سخن این

 از ضرر دفع و قراردادها لزوم اصل چند هر رواین از. آورد بشمار
 ار دین پرداخت وجوب افاده وی، نزد دارایی فقدان لحاظ به بستانکار

 که است میسر زمانی دین ادای که بود غافل نباید اما دارد؛ مدیون بر
 قاعده دیگر، سخن به. نشود عادی زندگی ادامه در مشقت دچار مدیون
 یافته ورود الضرر و قراردادها لزوم قاعده بر زمینه این در الحرج فقهی

  .بود خواهد مدیون معیشت شرایط رعایت با برتری و
 بلکه نموده؛ن بسنده حرج نفی به دین مستثنیات تبیین برای فقها البته
 را دین مستثنیات تعیین در مدیون اجتماعی شأن و منزلت حفظ معیار
 و فردی شرایط از عرف تعریف پرتو در مقوله این. اندداشته مطرح

 بیان در جواهر صاحب. گیردمی قرار توجه مورد مدیون خانوادگی
 و داندمی حرج از فراتر را آن دین، مستثنیات ارزیابی در مدیون منزلت
 به یند مستثنیات فروش با مدیون جایگاه چنانکه حرج، انتفای با حتی
 زا بتوان هرچند دیگر، سخن به. داندنمی جایز را آن مطلقا افتد، خطر
 اموال وشفر به عام، موقوفات با دین مستثنیات مصادیق جایگزینی طریق

 به اما نمود؛ اقدام مدیون زندگی ادامه از ناشی حرج رفع و دین ادای و
 وقفی، منازل در اسکان از ناشی مدیون جایگاه و شأن مخاطره دلیل

 عروه صاحب مقابل، در( 3. )داندنمی پذیرامکان را دین مستثنیات فروش
 هک است باور این بر ـ حج وجوب در استطاعت شرایط بررسی ضمن ـ

 چنانکه. آید بشمار حرج اسباب از تواندمی منزلت رعایت عدم
 بغیر یهاف حاجته ارتفعت إذا المستثنیات سائر فی الحال کذا و: »گویدمی

 لم و لشأنه، منافیاً  ذلک یکن لم إذا حینئذ   االستطاعة اصدق. المملوکة
 عدم مسأله عروه صاحب دیگر، سخن به( 3.« )ذلک فی حرج علیه یکن

 یاضاعت عدم اصل گستره و حدود در را دین مستثنای اموال در جایگزینی
  (3) .است دانسته مدیون برای حرج به آن شدن منتهی و
 به توجه با قانونگذار مالی، هایمحکومیت اجرای نحوه قانون در

 دین مستثنیات: »داردمی مقرر چنین 83 ماده طی عروه، صاحب رویکرد
  :است زیر موارد شامل صرفا
 او اعسار حالت در علیهمحکومٌ شأن در عرفا که مسکونی منزل ـ الف
  ... .باشد
 شأن اب متناسب تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب دـ
 ون،مدی سوی از دین مستثنیات اختیاری فروش پیداست، چنانکه.« آنها

 خویش منزلت مخاطره عدم و حرج ترتب عدم اعالن بر التزامی داللت
 بسنده ایدب متیقن قدر به مستثنیات تعریف در اینکه به توجه با و داشته
 باید را اموال آن ستد دادو و معامله از حاصل ازایمابه یا و ثمن نمود؛
 توانمی ترتیب بدین. شناخت دین استیفای بر ممنوعیت حکم از خارج

 مستثنیات زمره از معامله ازایمابه اینکه بر مشروط ـ دیگر اموال از
  .ورزید مبادرت حکم اجرای به نسبت ـ باشد خارج دین

 8 تبصره از مالک وحدت و الحرج فقهی قاعده به توجه با همچنین
 از تعریفاً که اموالی ، مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون 83 ماده
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  و همکاران  فرد کمیلی محمدرضا  118

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

 هیهت دین پرداخت از فرار برای عمل در اما بوده دین مستثنیات مصادیق
 وشن،ر بیانی به. برسد فروش به دین استیفای جهت تواندمی است؛ شده

 قصد» نشانگر لوازم، آن به اموال تبدیل و دین مستثنیات صوری خرید
 عیشتم ضروری نیاز رفع راستای در «دین مستثنیات تدارک برای واقعی
 حکم ماده؛ این مفهوم لحاظ با تواندمی دادگاه رواین از. رودنمی بشمار

 زا دین استیفای به دستور و بهمحکومٌ پرداخت از اعسار ادعای ردّ به
 .نماید اصدار را آن فروش محل
 

 یافته ها
( استدالل دادگاه طی دادنامه مورد ارزیابی اشاره 9در ابتدا به مبنای بند )

شود. هرچند مهریه با افزایش دارایی خواهان همراه نبوده؛ اما با توجه می
به فراز دادنامه ناظربه اقرار خواهان مبنی بر اشتغال در شرکت فوم 

اشته بیان دستاره کویر، به نحوی پیشینه مالئت خود را در کسب درآمد 
گیرد. این رو وظیفه ارایه دلیل بر عهده خواهان قرار میاست. از این

مسأله چنین شده است که خوانده باید در پی پاسخ به ادله ابرازی 
باشد. به سخن دیگر، خواهان برآید و امکان اتیان سوگند خواهان نمی

 توانگریتوان خواهان را سوگند داد که وظیفه ارایه دلیل بر زمانی می
خواهان بر عهده خوانده قرار گیرد و او به لحاظ عدم توفیق در ارایه 
دلیل، سوگند خواهان را در جهت احراز اصل عدم دارایی وی از دادگاه 

های قانون نحوه اجرای محکومیت 3رو در ماده درخواست کند. از این
 ئتدر مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مال»خوانیم: مالی می

وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو 
تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت 
کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در این صورت و نیز در 
مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، 

دعوای اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق او را ثابت کند هرگاه خوانده 
یا مالئت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند 
مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته 

 تواندبا دقت در این ماده، اعسار به اعتبار منشأ ایجاد دین می« شود.می
کلیف ارایه دلیل توسط مدعی مؤثر واقع شود. در این خصوص در توجه ت

ای داشته باشد. در ارزیابی دادگاه باید به موضوع و منشأ دین توجه ویژه
توان به رویکرد مذاهب فقهی در سابقه مالئت خواهان در ادای دین، می

شرط توانایی زوج جهت پرداخت مهریه اشاره نمود. بر خالف نظر 
افی و شیخ صدوق مبنی بر حرمت تعیین مهریه بیش سید مرتضی، اسک

از مهر السنه، مشهور امامیه بر جواز تعیین مهر بیش از این میزان و 
اند. به سخن دیگر، در فقه فراتر از توانگری زوج در پرداخت آن شده

امامیه ـ بر خالف فقه اهل سنت ـ تعیین مَهر مستلزم توان بالفعل و یا 
یست. بدین ترتیب توافق زوج بر تعیین هر مقدار از بالقوه در ادای آن ن

 «اقرار بر توان بالقوه یا بالفعل در پرداخت مهریه»توان مهریه را نمی
قانون مدنی چنین عنوان  9909بشمار آورد. به پیروی از این دیدگاه، ماده 

رو از این« تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.»داشته است: 
فت تعیین مهر توسط زوج اقرار وی بر توان پرداخت مهر توان گنمی

بوده تا وظیفه ارایه دلیل اثبات ادعای اعسار از پرداخت آن را متوجه 
ه اند: الزم است کوی دانست. در مقابل، فقهای مالکی در این زمینه گفته

( 8، 99؛ 0زوج بر تسلیم مهریه به زوجه توانایی الزم را داشته باشد. )
این رویکرد، اگرچه فقهای حنفی با مالکیه همراه هستند؛ اما  البته در

حکم لزوم پرداخت مهریه در حین انعقاد نکاح از سوی زوج را حمل 
( به سخن دیگر، پرداخت 98، 99اند. )بر پرداخت بخشی از آن کرده

مهریه از سوی زوج به زوجه، داللت بر توان زوج جهت ادای آن داشته 
م بر پرداخت بخشی از مهر در زمان انعقاد نکاح، و فقهای حنفی با حک

فعلیت قدرت بر پرداخت را ناظربه بخشی از آن دانسته و بخش اداء 
اند. مآالً، عدم توانایی زوج نشده را حمل بر توانایی بالقوه وی برشمرده

تواند آثاری به دنبال داشته باشد. چنانکه فقهای در پرداخت مهریه می
عدم توانایی بالقوه و بالفعل زوج در ادای مهریه  مالکی ضمانت اجرای

در مقابل، فقهای دیگر مذاهب اهل سنت  اند.را بطالن عقد نکاح دانسته
( در هر حال، به لحاظ عدم نص بر 8، 0بر وجوب مهرالمثل معتقدند. )

 «و آتیتم إحداهنّ قنطاراً، فالتأخذوا منه شیئاً»تحدید مهریه و داللت آیه 
( در صورت توانایی زوج در پرداخت مهریه هنگفت، 89)النساء/ 

( به 0توان بیش از مهر السنه را به عنوان کابین مورد توافق قرار داد. )می
ای دلیل شرط صحت مهرالمسمی بر توانایی زوج در زمان تعیین آن، گونه

اقرار زوج بر تعیین مهر را به توجه بار اثبات ادعای اعسار به زوج 
توان گفت: اگر زوج از اهل سنت ادعای اعسار از رو میدانست. از این

پزداخت مهر نمود، باید دلیل بر ناتوانی از پرداخت را متوجه مدعی 
دانست. در این امر، زوج اهل سنت، آن مدعی اعسار از دینی است که 

وجه شود. با تعلم قاضی را بر سابقه مالئت بر پرداخت مهریه متبادر می
گفت: در مواردی که زوج از پیروان فقه امامیه است، به این سخن باید 

دادگاه باید اصل را بر عدم توانگری او حمل کند. البته در مواردی که 
تواند وضعیت مالئت او در گذشته بر دادگاه روشن شده باشد؛ دادگاه می

از مدعی اعسار درخواست ارایه دلیل کند. از جمله موارد آگاهی بر 
 99تواند از طریق تحقیقات دادگاه مطابق ماده ن میسابقه مالئت خواها

پس از ثبت »قانون یادشده رقم بخورد. در این ماده چنین آمده است: 
 ربطدادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعالم از مراجع ذی

و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی 
ب بدین ترتی« عسار یا ایسار او اقدام کند.علیه جهت روشن شدن امحکومٌ

دادگاه اگر به وجود اموالی به نام خواهان پی ببرد، لزوما از خواهان 
باید نسبت به اعسار مطالبه دلیل کند. افزون بر این مطلب، اگر دعوای 
اعسار از پرداخت مهر، پیش از این مطرح و به دالیلی حکم به ردّ آن 

ر توانگری خواهان در گذشته و احراز وضعیت اصدار یافته باشد؛ حمل ب
مالی مناسب او توسط دادگاه شود. باید توجه داشت که ردّ ادعای اعسار 

و در قالب حکم باشد که بتوان این استدالل را کامل « ماهیت»باید در 
نمود. بدیهی است که ردّ ادعای اعسار به دالیل شکلی و تحت عنوان 

ای بر آگاهی دادگاه از پیشینه توانگری امارهتواند در گذشته نمی« قرار»
 او محسوب گردد. 

برخالف باور شایع و رویه قضایی، دعاوی اعسار از پرداخت مهر، بدون 
ارایه شهادتنامه و معرفی شاهد نیز قابل اثبات است. به سخن دیگر، 
خواهان اگر برای اثبات ادعای خود به شهادت گواه استناد جوید، 

قانون نحوه اجرای  0شهادتنامه به کیفیت مقرر در ماده  موظف به ارایه
ای ابراز های مالی است. بنابراین اگر خواهان شهادتنامهمحکومیت

ننموده و به شهادت شهود استناد نجسته است و یا برغم پیوست در 
دادخواست، موفق به معرفی و حضور گواهان تعرفه شده به دادگاه 

وجه ارایه دلیل از سوی خواهان و یا با نشود؛ دادگاه به لحاظ عدم ت
توجه به دیگر ادله مستند خواهان به دعوا رسیدگی و چه بسا حکم به 
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 111 .. .مَهر پرداخت از اعسار حقوقی فقهی احکام تحلیل  

 

 9780زمستان، 6، شماره 3دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

پذیرش اعسار وی صادر کند. این نکته در دادنامه مورد بحث، محل 
 توجه دادگاه قرار داشته است. 

علیه بنابر اظهارات غیر افزون بر این مطلب، چنانکه حکم اعسار محکمٌ
له واقع وی اصدار یابد، اثر حکم منتفی گشته و به درخواست محکومٌ

ای بر مالئت مدیون تلقی تواند قرینه و امارهشود. این مسأله میحبس می
را  به در دعوای بعدیشده و بار اثبات ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ

 متوجه خواهان نماید. 
نکته قابل توجه این است که اتیان سوگند؛ باید بنا به درخواست 

له )همان خوانده( و توسط خواهان صورت گیرد. بدیهی است محکومٌ
که امکان صدور قرار اتیان سوگند؛ رأسًا از طرف دادگاه فاقد وجه 

برای این شرعی و قانونی خواهد بود. در صورت عدم درخواست خوانده 
امر، اصل عملی عدم دارایی برای خواهان جهت پذیرش اعسار وی 

 کند. کفایت می
به عنوان نکته پایانی در این قسمت، نگارنده معتقد است که دادگاه نباید 

 اند بسنده کند. شایستهصرفا به آنچه گواهان در شهادتنامه اشاره داشته
شهادت گواهان از طریق بود که مراتب راستی آزمایی ادعای خواهان و 

 د. آماستعالم و یا تحقیق الزم از شرکت فوم ستاره کویر به عمل می
جایگاه علم قاضی در دعوای اعسار از پرداخت مَهر: در منابع فقه 
اسالمی، پیرامون اعتبار علم قاضی اختالف نظر است. به باور فقهای 

لناس و همچنین امامیه علم قاضی در همه حال ـ اعم از حق اهلل و حق ا
ـ موضوعیت داشته و ادله  علم مستند به پیش از تصدی قضا یا پس از آن 

( به سخن دیگر، قاضی 5اثبات دعوا در خدمت این امر قرار دارد. )
تواند بر اساس علم و آگاهی خود نسبت به حوال و وضعیت مالی و می

و معیشت خواهان در دعوای اعسار، حکم نماید. مشهور فقهای حنفی 
مالکی در مسأله حق الناس و عمل به علم محصَّل پیش از تصدی قضاوت 
با امامیه همسو هستند. این در حالی است که شافعیه، گستره علم قاضی 

 ( 97دانند. )را به زمان پس از تصدی منصب قضاوت محدود می
 3قانونگذار ایرانی، با پیروی از دیدگاه فقهای امامیه، در بخشی از ماده 

چنین مقرر داشته  9783های مالی مصوب ن نحوه اجرای محکومیتقانو
در مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته »است: 

 « ... یا مالئت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ... 
این قانون  96علم قاضی تا بدانجا اهمیت و اعتبار دارد که در تبصره ماده 

شود در صورت باور به تاجر بودن خواهان، جازه داده میبه مقام قضایی ا
پیش از هر اقدامی در جهت دادرسی، قرار ردّ دادخواست اصدار نماید. 

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا »خوانیم: چنانکه می
اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه 

 « کند.قرار ردّ دادخواست وی را صادر می بدون اخطار به خواهان،
المال: تأمین دین متعسّر از بیت اعسار مطلق و توابع آن بر پرداخت مَهر 

ه اموال شود کمکانی گفته می»اند: به المال گفتهفقها در تعریف بیت
شود تا در عمومی متعلق به همه مسلمانان در آنجا فراهم و نگهداری می

المال بر خود اموال نیز اطالق دد. عنوان بیتمصالح آنان صرف گر
گردد. در کلمات فقها تنها عنوان یادشده بر محل نگهداری اموال می

متعلق به قشر خاصی از مسلمانان همچون خمس و زکات و نیز محل 
السالم همچون انفال، اطالق شده است. از نگهداری اموال ویژه امام علیه

نظیر طهارت، صالت، زکات، خمس، حج، های زیادی این عنوان در باب
جهاد، تفلیس، سبق و رمایه، طالق، لقطه، ارث، قضاء، شهادات، حدود، 

نگارنده بخش نخست این عبارت، « قصاص و دیات، سخن رفته است.
المال ـ داند. در واقع بیتالمال، را محل اشکال میناظربه تعریف بیت

است؛ بلکه راه و طریقه برخالف تصور عموم ـ نه مکان و نه اموال 
« بودجه»توان این عنوان را معادل باشد. میتحصیل و مصرف آن می

هایی که به نحوه درآمد و بدست آوردن بشمار آورد. به سخن دیگر، راه
 ( 93المال است. )پردازد؛ همان بیتاموال عمومی و مصرف آن می

صورت  المال بهبا وحدت مالک از یکی از جهات عامّه مصرف بیت
توان ادای دین معسر ( می96تأمین معیشت مسلمانان فقیر و افراد ناتوان، )

قانون آیین دادرسی  738را ملحق به این بخش دانست. مطابق تبصره ماده 
، در مواردی نظیر اعسار مطلق محکومان به 9783کیفری الحاقی 

به پرداخت دیه و یا موارد عدم شناسایی عامل یا عامالن جنایت نسبت 
المال پرداخت اشخاص در قلمرو حاکمیت اسالمی، دیه توسط بیت

 9999/68935/8999خواهد شد. این مسأله به موجب بخشنامه شماره 
رییس وقت قوه قضاییه بر عهده وزارت دادگستری  3/99/9786مورخه 

در آن مرجع جهت  98979638999گذارده شده و در این راستا شناسه 
سایت وزارت دادگستری ده است. )نک: وبارایه این خدمت مشخص ش
( با این حال پرسش www.justice.irجمهوری اسالمی ایران در: 
تواند در خصوص دیگر دیون غیر قابل اینجاست که آیا دادگاه می

پرداخت ـ همانند مَهر ـ ضمن پذیرش اعسار مطلق، حکم به استیفای 
پرسش باید به چند المال صادر کند؟ در پاسخ به این دین از محل بیت

ضابطه در نظام دادرسی نوین اشاره داشت؛ یکم ـ اینکه دادگاه باید در 
خصوص دعاوی نسبت به اصحاب آن اظهارنظر کند. به دیگر سخن، به 

دعوای اعسار : »9738قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  97استناد ماده 
ی یا ای اصلبه در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعودر مورد محکومٌ

از « شود.له اقامه میدادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ
المال به عنوان شخصی خارج از عنوان رو طرفیت متولی بیتاین
، قابل تصور نیست. صرف نظر از این ایراد، چه کسی باید «لهمحکومٌ»

ش سبه طرفیت وزارت دادگستری اقامه دعوا نماید؟ چالش مهم در این پر
این است که خواهان در این دعوا، مدیون بشمار آمده و معارضی جز 
بستانکار جهت ادای دین قابل تصور نیست. بنابراین تعریف انکار یا 

ل المال قابتضییع حق از سوی وزارت دادگستری به عنوان متولی بیت
مالحظه نخواهد بود. از طرفی دیگر، بستانکار نیز خوانده در این دعوا 

شده و امکان طرح دعوا از سوی او متصور نیست. وانگهی؛  محسوب
خوانده در فرایند دادرسی از تصمیم دادگاه بر پذیرش اعسار به نحو 
مطلق یا مقید از قرار تقسیط و یا رد آن ادعا آگاهی نداشته و ممکن 
است طرح دعوای جلب ثالث از سوی وی به طرفیت وزارت دادگستری، 

رو عسار مطلق خوانده را به وجود آورد. از اینشایبه اقرار ضمنی بر ا
ل المال به دلیامکان صدور حکم به پرداخت بخش یا تمام مهریه از بیت

عدم انطباق با مقررات شکلی و فرایند دعوت از نماینده وزارت 
دادگستری؛ با لحاظ اینکه این امر منوط به احراز اعسار مطلق خواهان 

از آن مرجع در اثنای رسیدگی، بیان تصمیم  بوده و اقدام دادگاه در دعوت
دادگاه به نحو ضمنی است؛ خالی از اشکال نخواهد بود. به بیان دیگر، 
چنانکه دادگاه در اوان دادرسی نسبت به دعوت از نماینده وزارت 
دادگستری اقدام نماید، صرف نظر از اینکه جلب ثالث را مطابق 

 لف انتظامی ابراز نظر قضاییتشریفات قانونی انجام نداده، مرتکب تخ
 پیش از اصدار رأی گردیده است. 
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ینی بدومین مسأله اینکه در فرض پذیرش اعسار به نحو مطلق عدم پیش
ه به، از باب قاعدادای دین به کیفیت اعطای مهلت و یا تقسیط محکومٌ

فقهی الضرر و مسؤولیت حاکم اسالمی بر امور مالی شهروندان، امکان 
المال وجود دارد. به دیگر سخن؛ ت ادای دین از محل بیتتوجه مسؤولی

پذیرش اعسار با تعیین اقساط و یا ارایه مهلت، به دلیل رعایت اصل 
جبران خسارت و ادای دین توسط شخص متعهد، تکلیفی را در پرداخت 

 نماید. دین به بستانکار، متوجه وزارت دادگستری نمی
در فرض پذیرش مسؤولیت  سوم آنکه سقف تعهد وزارت دادگستری،

المال در ادای مهر، با ابهام مواجه است. اینکه عدم پرداخت مهر تا بیت
چه اندازه موجب اضرار به زوجه شده و نوع ضرر منفی چیست؛ از 
موضوعات قابل تأمل و درخور اندیشه در این مسأله است. دادگاه در 

وابطی را باید المال چه ضتعیین میزان مهر قابل پرداخت از سوی بیت
در نظر بگیرد؛ خود جای بحث دارد. در مواقعی که مهر المسمی تعیین 
گردیده، بسته به اعمال حق حبس توسط زوجه و یا مطالبه آن پس از 

 گونی قابل تصور است. تمکین، معیارهای گونه
مبنای تقسیط و اعطای مهلت در پرداخت مهریه: برابر قاعده فقهی 

توان گفت: اگر مدعی اعسار از می« معسورالمیسور الیسقط بال»
پرداخت مهر، توان پرداخت بخشی از آن را در همان زمان داشته باشد؛ 

رو آنچه در ادعای اعسار وی به همان میزان مردود خواهد بود. از این
م مرسوم است؛ نشانگر حک« تعیین پیش قسط» رویه قضایی تحت عنوان 

ن باشد. به سخن دیگر، تعیییش قسط میردّ اعسار نسبت به آن مقدار از پ
پیش قسط ضمن حکم اعسار از پرداخت مهریه، نشان از رّد بخشی از 

 دعوای اعسار از پرداخت مهریه دارد. 
 

 نتیجه گیری
توان به عنوان نتیجه این پژوهش بیان کرد؛ ماهیت دعوای اعسار آنچه می

از پرداخت مهریه در نظام حقوقی ایران است. بدون شک، رویکرد فقه 
امامیه در عدم اشتراط توانایی زوج نسبت به پرداخت مهریه؛ داللت بر 
عدم اقرار وی بر مالئت ادای دین را دارد. چنین است که بار اثبات 

ای اعسار بر عهده او قرار نداشته؛ بلکه زوجه موظف است دلیل بر ادع
توانایی او بر پرداخت مهریه ارایه کند. از طرفی دیگر، با تعریف ارایه 

های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 5شده از اعسار در ماده 
و قید مخیر در تعیین اقساط یا اعطای مهلت حهت ادای مهریه  9783
آن قانون، امکان صدور حکم به اعسار مطلق  99دگاه، طی ماده برای دا

از پرداخت مهر تا زمان گشایش در احوال مالی زوج وجود دارد. 
هرچند بر اثر این رأی ضرر متوجه زوجه خواهد بود؛ اما رعایت 
سازوکار قانونی مبنی بر لزوم طرح دعوا به طرفیت بستانکار از یک سو 

المال، مانعی شیوه پرداخت دین از سوی بیتو عدم تصریح مقررات بر 
المال از سوی بر صدور حکم پرداخت بخش یا تمام مهریه از محل بیت

دادگاه است. به تعبیر دیگر، لزوم رعایت تشریفات دادرسی و مقررات 
قانون آیین  7دهد که مطابق ماده شکلی این امکان را به دادگاه نمی
ابع فقهی و یا فتاوی معتبر، بدون دادرسی مدنی از طریق رجوع به من

دعوت از نماینده وزارت دادگستری دست به صدور حکم پرداخت دین 
المال زند. البته پیداست که دادگاه در ارزیابی پیرامون ادعای از محل بیت

اعسار خواهان از پرداخت دین باید به دو مقوله ناتوانی و یا توانگری 
نکه توان بالقوه مدیون ـ مانند امکان بالقوه و بالفعل توجه نماید. چنا

تالش او در جهت ادای دین ـ برای دادگاه مشخص شود؛ حسب مورد 
باید حکم به ردّ دعوای اعسار و یا تعیین مهلتی متناسب جهت ادای دین 

توان در کنار نقاط قوت و ضعف اصدار شود. به عنوان سخن پایانی می
خواهان از پرداخت تمام  دادنامه مورد بررسی، پذیرش اعسار مطلق

مهریه را به دیده تردید نگریست. چنانکه سالمت جسمی و روانی 
خواهان، شرایط سنی و سابقه اشتغال وی به حرفه به نحوی حکایت از 
توان بالقوه او در پرداخت مهریه از طریق اشتغال به کار دارد. بسندگی 

قانون  3از روح ماده دادگاه به توانایی بالفعل، تفسیری ناقص و غیر جامع 
در پی داشته است. این  9783های مالی مصوب نحوه اجرای محکومیت

 رویکرد به زیان خوانده و عدم توفیق او در احقاق حق خواهد انجامید. 
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