
 

 

کشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره   عالیدیوان  عمومی هیات   817رویه شماره  رای وحدت 

 از پرداخت دیه از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار

 مقدمه 

  ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰شنبه، مورخ  روز سه   ۸:۳۰ساعت    ۶۴/ ۱۴۰۰  فی رد  هیکشور در مورد پرونده وحدت رو   عایل  وانید  عمویم  أتیجلسه ه

م د   س ی مقدم، رئ  یاحمد مرتضو   د ی س  یجناب آقا  ی   والمسلم  االسالمحجت   استیر به     االسالم کشور، با حضور حجت   عایل  وان یمحتر

م دادستان    ندهینما   ،یموسو محسن    د یس  یجناب آقا  ی   والمسلم  کت آقا   کلمحتر معاون    یرؤسا، مستشاران و اعضا  انیکشور و با شر

پرونده و طرح قرائت گزارش    د،یاز کالم هللا مج  اتر یشد و پس از تالوت آ  لیتشک  عمویم  أتیدر سالن ه  کشور،عایلوانیشعب د  هیکل

کت  یمختلف اعضا  اتینظر   و برریس م دادستان    ندهیپرونده و استماع نظر نما  ن یکننده در خصوص اشر   ب ی ترتکشور که به    کلمحتر

 . د ی گرد  منتیه ۱۶/ ۹/ ۱۴۰۰ـ  ۸۱۷شماره   ت  قضا  هیرو  وحدت یصدور رأبه   گردد، یممنعکس   لیذ

 ( گزارش پرونده الف 

م د بهزاد سعادت ی آقا رساند، استحضار یم به شعب نهم و چهل و  یاز سو  نکهیکشور، با اعالم ا  عایل وانیزاده عضو معاون محتر

صادره از شعب  یهاموضوع دادنامه  ه یکشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت د  عایل وانی دوم د

کشور کرده است که گزارش امر    عایل  وانی د عمویم أتیشده، درخواست طرح موضوع را در ه ر آراء مختلف صاد ک،ی  یفر یدادگاه ک

ح آتر   : شود یم  میتقد به شر

کشور، در خصوص دادخواست   عایل وانی شعبه نهم د ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲دادنامه شماره   تی( به حکاالف

صدمات وارده( موضوع   اتیبه )دم ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکو  مسعود   یآقا ت ی... به طرف ی  ح ی یآقا

ـ   ۰۰۱۶۷موجب دادنامه شماره شعبه به نیاستان مازندران، ا کی  یفر یک  ه شعبه اول دادگا ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۷ـ  ۰۰۱۴۹دادنامه شماره 

 صادر کرده است:  یرأ ی   ، چن۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹

[  ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۷ـ  ۰۰۱۴۹به، به موجب دادنامه ماّرالذکر] خواهان در پرداخت محکوم قطیع  تیمحکوم نکهی... نظر به ا »

خواهان    کجا،ی به ماّرالذکر به صورت از پرداخت محکوم  یمحرز است ... دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعو 

ن به تأد
ّ
 به مواد   صیبه، به نحو اقساط تشخ  محکوم هیموصوف را متمک

ً
قانون نحوه    ۱۱و   ۱۰،   ۹،   ۸،   ۶و مستندا

آن از قرار هر   الباقر  طیقسط و تقس  شی کامل، به صورت پ  هیدرصد د  ۲۰حکم به پرداخت   ،مایل یهات یمحکوم یاجرا

  ور صد نکهیا د ی با ق  د؛ینما  به صادر و اعالم یم  کامل در هر ماه بالانقطاع تا استهالک کامل محکوم  هیدرصد د  میقسط ن

 از محکوم   له از اموایل حقوق محکوم  یفایمانع است  طیحکم تقس 
ً
صادره   ینخواهد بود. رأ  د یآبه دست یم  هیعلکه بعدا

 .« باشد کشور یم  عایل وانی ددر  خوایه  [ ابالغ قابل فرجامخیــــروز از ]تار  ستی و ظرف ب یحضور 

 داده است:  یرأ ی   کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چن  عایل وانیشعبه نهم د ،یرأ نیاز ا  خوایه از فرجام پس

 شهادت شهود برابر برگ استشهاد اتیفیتوجه به مندرجات پرونده و ک »با 
ً
و پاسخ استعالمات   هیمنعکس در آن خصوصا

که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه    یمؤثر  راد یخواه افرجام  نکهیصورت گرفته و ا

ضمن رد   یفر یک  دادریس ی   قانون آئ  ۴۶۹بند الف ماده   استناد به  هذا یصادر شده است عل قانوت   نیمذکور وفق مواز 

 .«گردد و ابرام یم  د ییتأ  ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ـ   ۰۰۱۶۷دادنامه فرجام خواسته به شماره  ،خوایه فرجام

کشور، در خصوص   عایل وانیشعبه چهل و دوم د   ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۹ـ   ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴دادنامه شماره  تی( به حکاب

ر دادخواست خانم من کامل مرد    هیفقره د   کیبه )ته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم خانم زهرا ... به خواس تی... به طرف هت 

شعبه به موجب دادنامه  نیاستان خوزستان، ا کی یفر یشعبه دوم دادگاه ک ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۷ـ   ۰۰۵۹مسلمان( موضوع دادنامه شماره 

 صادر کرده است:  یرأ ی   ، چن۱۵/ ۴/ ۱۳۹۹ـ   ۰۱۷۷شماره 

حکم به اعسار خواهان از  ۱۳۹۴مصوب سال   مایل یها  تیمحکوم ی نحوه اجراقانون   ۱۱و ۷، ۶... به استناد مواد »

کامل را به صورت نقد در    هیدوم د ک یکه خواهان مکلف است   گونهنیو پرداخت به نحو اقساط بد هید یکجایپرداخت 

کامل در حق    هیدرصد از د م یسوم از ن کی  ماهانهبه صورت  هید  گر یو در خصوص نصف د  د یحق خواهان پرداخت نما



 

 

محسوب و   یحضور  دهیگرد   ابالغ واقیع ه،یاخطار  نکهی صادره به جهت ا ی. رأد ینما اقساط محکوم یم انیخوانده تا پا

 .«باشد  کشور یم  عایل وانی در د خوایه  ابالغ قابل فرجام خ یــــروز از تار  ستی ظرف مدت ب

 داده است:  یرأ ی   کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چن  عایل وانیشعبه چهل و دوم د  ،یرأ نیاز ا  خوایه از فرجام پس

دادگاه   ۱۳۹۴مصّوب  مایل  یها ت یمحکوم یقانون نحوه اجرا ۱۳هر چند حسب مفاد ماده  نکهیبه ا  تی... با عنا»

 یصالح به رس ه،ید  تیصادرکننده حکم محکوم کی یفر یک
 

  ۱۴اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده  یبه دعو  دگ

است که   نیا[ مدت   و انقالب در امور عمویم  یها ادگاه]د دادریس یی   قانون آ ۳۶۸و  ۳۶۷مواد   ی   قانون مذکور و همچن 

 قابل تجد مایلت  اعسار غ یدعو 
ً
  عایل وانیدر د خوایه است و قابل فرجام  دنظر یبوده و حکم صادره در مورد آن رصفا

و   هموّج  ت  در خصوص قابل فرجام بودن آن غ کی یفر یدادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه ک  لیذ د یو ق باشد ور نم کش 

اض به رأ ت   خواهان اعسار ن نکهیبر اشتباه بوده است. مضاف بر ا   مبتی   از دادگاه   دنظر یتجد یمذکور تقاضا یخود در اعتر

ض    تیاستان نموده است. لهذا با عنا دنظر یتجد کشور    عایل وانیعنه قابل فرجام در دبه مراتب مذکور حکم صادره معتر

 استان ارسال شود.« دنظر یمربوطه اعاده تا به دادگاه تجد ت  قضا جعکه پرونده به مر   دارد نبوده و مقرر یم 

در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از کشور،   عایل وانیشعب نهم و چهل و دوم د  شود،مالحظه یم  چنانکه

  خوایه  که شعبه نهم به فرجام  ینظر دارند به طور   اختالف ک،ی یفر یصادره از شعب دادگاه ک یها موضوع دادنامه  هیپرداخت د

 یرس  ارهب  نیعمل آمده در خصوص حکم صادره در ا به
 

را ابرام کرده  خواسته  دادنامه فرجام ،خوایه کرده و ضمن رد فرجام   دگ

است، اما شعبه چهل و دوم با استدالل مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده  

 یرس یبرا
 

اض به عمل آمده در دادگاه تجد دگ  اعاده شود.  نظر دیبه اعتر

به منظور  یفر یک  دادریس یی   قانون آ ۴۷۱ماده  یلذا در اجرا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محقق شده است، بنا 

 . گردد کشور درخواست یم  عایل وانید عمویم أتیطرح موضوع در جلسه ه ،ت  قضا هیوحدت رو  جاد یا

 عموم  أتیکشور در امور ه  عایل وان ید ی  قضا معاون

 ی غالمرضا انصار 

 

 محترم دادستان کل کشور   ندهینما یۀ ( نظرب

،
ً
اما  یکشور، به نما  عایل وانید عمویم أتیه۶۴/ ۱۴۰۰ فی رد هیدر خصوص پرونده وحدت رو  احتر

 
م کل کشور  ندگ از دادستان محتر

ح ذ شعبه   ی   اختالف نظر ب گردد مالحظه یم عمویم  أتیدر امور ه ت  : براساس گزارش معاونت قضا می نمایم دهیاظهار عق لیبه شر

م ن  موضوع   هینبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت د  ا یکشور راجع به قابل فرجام بودن   عایل  وانیهم و چهل و دوم د محتر

 . باشد استان، یم  کی  یفر یصادره از شعب دادگاه ک یها دادنامه

 به رصاحت ماده    لذا با برریس
ً
  یاعسار از دعاو  ی دعوا ۱۳۹۳مصوب   مایل یهات یمحکوم یقانون نحوه اجرا ۱۴موضوع، اوال

 ی خارج از نوبت رس  دنظر یو تجد  یو در مرحله بدو  تاس مایلت  غ
 

 مایل  یهات یمحکوم هیهمان قانون کل ۲۲و حسب ماده  شود یم  دگ

ر و ز  هیاز جمله د  ـ  ۶۶۲شماره  هیوحدت رو  یبراساس رأ نکهیضمن ا باشد قانون یم  نیمقررات ا مشمول  ت   از جرم ن  نایسر  انیو رص 

 دعوا  ت   کشور ن  عایل وانید  ۲۹/ ۷/ ۱۳۸۲
ً
در دادگاه  دنظر یو قابل تجد مایلت  غ یرا از جمله دعاو  هیاعسار از پرداخت د ی که سابقا

 استان اعالم نموده است.  دنظر یتجد

و عموم اطالق مقررات  دهیو دو قائل نگرد  کی  یفر یدر دادگاه ک هیحکم صادر شده راجع به د  ی   ب ک ی قانونگذار در مقررات فوق تفک

 ینظر از مرجع رسبه رصف   اعسار از پرداخت محکوم  یدعاو  هیشده شامل کل اد ی
 

 . باشد آن یم  کنندهدگ

 یثان
ً
  یی   قانون آ  ۵۳۴و تبرصه ماده  ۵۲۹ـ  ۴۳۷ـ  ۴۳۹و مستفاد از مواد  مایل یهات یمحکوم ی انون نحوه اجراق  ۱۳به موجب ماده   ا

و   نید هیاعسار از تأد نکهی)اعم از ا یلاعسار به طور ک یدعوا مدت   دادریس یی   قانون آ ۵۰۵و   ۲۴مواد  ت   و ن یفر یک  دادریس

 یاست که رس حقوقر  یدعاو  ق ی( از مصاددادریس نهیاعسار از پرداخت هز  ا یبه باشد    محکوم 
 

  دادریس یی   آ فاتیبه آن تابع تشر  دگ

 ینظر از اصل دعوا، در هر حال رسبوده و رصف  مدت  
 

 یرس ی   دادگاه نخست تیبه آن، در صالح دگ
 

  ا ی اصیل  یبه دعوا  کنندهدگ

 یرس  هیاعسار از پرداخت د یبه دعوا ی   عنوان دادگاه نخستبه  ت   ن کی  یفر ی. دادگاه کباشد یم  هیکننده اجرائصادره
 

و   د ی نمایم دگ

قابل   مایلت  غ یدر دعاو  ی   دادگاه نخست یرأ مدت    دادریس یی   قانون آ ۳۳۴و  ۳۳۰و مستفاد از مواد   دادریس مطابق اصول کیل 

استان همطراز با دادگاه   کی   یفر یدادگاه ک گاهیشأن و جا نکهیاستان است و تصور ا  دنظر یتجد   دادگاهدر  دنظرخوایه یتجد



 

 

 د د یاستان باشد را با دنظر یتجد
ً
مورخ   ۷۵۲شماره  یمانند رأ یاه یکشور در آراء وحدت رو   عایل وانی از ذهن زدود چون سابقا

   نموده است.   د ییرا تأ  کی یفر یدادگاه ک بهاستان نسبت  دنظر یبودن دادگاه تجد عایل تی شأن ۶/ ۲/ ۱۳۹۵

 به موجب ماده 
ً
 یاستان مرجع صالح برا  دنظر یاست که دادگاه تجد نیا اصل کیل یفر یک  دادریس یی   قانون آ  اصالیح ۴۲۶ثالثا

 یرس
 

و   اشد کشور ب  عایل وانید  تیکه در صالح  یاست جز در موارد یفر یک  قطیعت  آراء غ هیاز کل دنظرخوایهیبه درخواست تجد  دگ

 یشده و رس انیب  باشد کشور یم  عایل وانی د تیکه در صالح  خوایهقانون مذکور موارد قابل فرجام  ۴۲۸در ماده 
 

اعسار  یبه دعوا  دگ

و از آنجا که موضوع   باشد کشور نم   عایل وانیدر د  خوایهدر زمره موارد احصاء شده قابل فرجام  هیبه از جمله د   از پرداخت محکوم 

 یرساعسار،  یدعوا
 

مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به    است که موضویع هیعلمحکوم و تمکن مایل شیر ی مع تیبه وضع دگ

کشور خارج بوده و    عایل وانید تی خصوص از شمول صالح نیدر ا کی یفر یدادگاه ک  یلذا رأ باشد یم  یفر یک  تیو مسئول تیجنا

 قابل تجد 
ً
نظر   جهیکشور را ندارد. در نت   عایل وانی در د خوایه فرجام  تیو قابل باشد یم  استان دنظر یدر دادگاه تجد دنظرخوایهیرصفا

م چهل و دوم د   . باشد یم  د ییبوده و مورد تأ  کشور مطابق مقررات قانوت    عایل  وانیشعبه محتر

 کشور ی عال  وانید یعموم أت یه ۱۴۰۰/۹/۱۶ـ   ۸۱۷شماره  هیرو وحدت  ی( رأ ج

 

در زمره   هیبه پرداخت د  تی، محکوم ۱۳۹۴مصوب   مایل یهات یمحکوم ی قانون نحوه اجرا  ۲۲برابر ماده  نکهیبه ا  تیعنا با 

  ت  اعسار دعوا یآن، دعوا ۱۴و  ۱۰قانون، از جمله مواد    ی   مواد هم  گر یقانون است و مطابق د  نی مشمول ا مایل یهات یمحکوم

 یاست که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رس «مایلت  »غ
 

تنها به »مرحله   الذکر ت  اخ ۱۴و در ماده  شود یم  دگ

نص است و در  ازمند یو ن ت  استثنا یها، امر  بودن آراء دادگاه قابل فرجام  نکهیدعوا اشاره شده است و با توجه به ا  نیا  دنظر«یتجد

در خصوص اعسار از  کی یفر یک  یهادادگاه  یآراء صادره از سو   نیندارد، بنابراوجود    نیص ی   از مقررات مربوط چن  کی چیه

نظر    نیکشور که با ا   عایل وانی شعبه چهل و دوم د ی. بنا به مراتب رأستی کشور ن  عایل وانی در د خوایه  قابل فرجام ه،یپرداخت د

  یفر یک   ادریسد یی   قانون آ  ۴۷۱طبق ماده  یرأ نی. اشود داده یم  صیتشخ و قانوت   حیقاطع آراء صح تیانطباق دارد، به اکت  

 ت  مراجع، اعم از قضا ر یها و سا کشور، دادگاه  عایل وانیشعب د یدر موارد مشابه برا ،یبا اصالحات و الحاقات بعد  ۱۳۹۲مصوب 

 االتباع است.  آن الزم ت  و غ

 

 کشور  عایل وان ید عموم أتیه


