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شيوه نامه اتخاذ راهکارهاي قانوني و عملي کاهش ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در 

  دادگاه ها و شوراهاي حل اختالف استان اصفهان

 

 مقدمه 

به صورت واهی يا غيرآگاهانه موجب طوالنی   ادعای اعسار از پرداخت هزينه دادرسیاين که طرح با توجه به          

رد اکثريت آن ها توسط دادگاه رسيدگی شدن زمان رسيدگی می گردد و با عنايت به حجم باالی تعداد اين دعاوی و 

و تجديدنظر  ،پرونده در دادگاه های بدوی 35000تعداد  98بطوری که طبق آمار يکساله منتهی به دی ماه  ،کننده

و اين روند به صورت بی  آن ها مورد قبول واقع نگرديدهتعداد زيادی از شده که   مطرح استان تالفشوراهای حل اخ

رويه در حال افزايش است. لذا جهت کاهش تعداد پرونده های وارده اين دعوی و اتخاذ رويه يکنواخت در مراجع 

ها و  پرداخت هزينه دادرسی در دادگاه راهکارهای قانونی و عملی کاهش ادعای اعسار ازاتخاذ "قضايی، شيوه نامه 

 تدوين گرديد.مقررات قانونی  رعايتبا  "شوراهای حل اختالف

      

 

 تعاريف  (1ماده 

: معسر از هزينه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفايت دارايی يا از پرداخت هزينه دادرسی معسر -

 ق.آ.د.م( 504نيست. )ماده عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن 

 منظور از اعسار در اين شيوه نامه صرفاً اعسار از پرداخت هزينه دادرسی می باشد.: اعسار  -

 دفاتر خدمات الکترونيک قضايی در سطح استان می باشد.: دفتر يا دفاتر -

 

 وظايف دفاتر خدمات الکترونيک قضايي

هزينه دادرسی توسط  پرداخت دادخواست اعسار از تقديم تأثير تبعاتاعسار به  مدعی آگاهی بخشی و توجيه (2ماده 

 دفاتر خدمات قضايی در موارد ذيل:

و برخی دعاوی با توجه به اين که هزينه طرح ادعای اعسار از پرداخت هزينه دادرسی و هزينه دعوای غير مالی   –الف 

 14، بند دعاوی غير مالی برخی دعاوی نظير ينه دادرسی برایطرح دعوی اعسار از پرداخت هز ،يکسان می باشدديگر 

قانون وصول )پرداخت علی الحساب هزينه دادرسی( و دعاوی غير منقولی کهه هزينهه دادرسهی آن کمتهر از  3ماده 

 توجيه اقتصادی ندارد. هزينه دادرسی دعاوی اعسار می باشد،

ق.آ.د.م. که مقرر مهی  109آگاه نمودن خواهان ادعای اعسار از ضمانت اجرای ادعای واهی با توجه به تبصره ماده  – ب

دارد چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايهذا  طهرف يها غهرز ورزی بهوده، 
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را به تأديه سه برابر هزينه دادرسی بهه نفهع دولهت محکهوم  دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم  يا قرار، خواهان

 نمايد.

آگاه نمودن خواهان ادعای اعسار از موقتی بودن معافيت از پرداخت هزينه دادرسی )موقتی بودن پذيرش اعسار(  - ج

عسهار خهارج ق.آ.د.م. که مقرر می دارد هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از ا 511طبق ماده 

 گردد هزينه دادرسی از او دريافت خواهد شد.

 تفهيم و توجيه اين موضوع که طرح ادعای اعسار موجب اطاله دادرسی می گردد. –د 

 

بر ثبت دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسی دفتهر  ویخواهان توسط دفتر و اصرار  توجيهدر صورت ( 3ماده 

نسبت به ثبهت در دفهاتر مقام ارجاع با هماهنگی خواهان را به مقام ارجاع دادخواست در دادگستری راهنمايی کند و 

خواهان به دفتر خدمات الکترونيک ديگری غيهر از دفتهر معرفهی حتی المقدور و در صورت تعدد دفاتر، ) اقدام شود.

در صورتی که صالحيت رسيدگی به پرونده ای در خارج از حوزه قضايی استان باشد از شمول اين  .(گرددننده ارجاع ک

 شيوه نامه خارج می باشد.

 

 و امام خمينی در زمان ثبت دادخواست افراد تحت پوشش کميته امدادق.آ.د.م.  505با توجه به تبصره ماده ( 4ماده 

سازمان بهزيستی به  مستمری بگيری ياتحت پوشش کميته امداد گواهی  ،بهزيستیسازمان  مددجويان مستمری بگير

هم چنين به خواهان تفهيم گردد که نسخه ای از سوابق  .گرددو پيوست دادخواست اخذ  مرتبطهمراه تصوير کارت 

موجب بررسی  ،انتقال طلب برای اخذ معافيتپرونده به سازمان تحت پوشش ارسال خواهد شد و در صورت تقلب و 

خروج از پوشش حمايتی را در پی  ،مجدد وضعيت مالی خواهان توسط سازمان شده و در صورت تشخيص بضاعت

 خواهد داشت.

 

در صورت تشخيص دادگاه مبنی بر لزوم حضور شهود در ( دفاتر به خواهان دعوای اعسار متذکر شوند که 5ماده 

شهودی که در استشهاديه معرفی شده اند را به همراه خود بياورند در  غير اين صورت دعوای وی محکوم جلسات بايد 

ضمناً شهودی که اسامی در  به رد است. هم چنين شهادت کذب شهود جرم محسوب شده و محکوميت کيفری دارد.

 ر شده است بايد حتماً ثبت نام ثنا شده باشند.استشهاديه ذک

 

 ايجاد وحدت رويه در ارائه دادخواست اعسار

ن آمل نبودن استشهاديه و عدم تطهابق ها کا يکی از داليل نپذيرفتن ادعای اعسار در دادگاهبا توجه به اينکه ( 6ماده 

و  استشههاديه اعسهار فرم متحد الشکلمی باشد که اين نقيصه با تهيه قانون ايين دادرسی مدنی  506با شرايط ماده 

قضايی، دفاتر خدمات فرم مزبور تهيه  و در اختيار کليه  .مرتقع می شودن در زمان تقديم دادخواست آتکميل  الزام به

همچنين در ذيل استشهاديه مواد قهانونی شههادت  .خواهد گرفتقرار مرکز وکال و مشاوران قوه قضائيه کانون وکال و 

 کذب قيد شود.
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صدور گواهی خالف  امام استان درباره بهزيستی و کميته امدادسازمان تشکيل جلسه و انعقاد تفاهم نامه با ( 7ماده 

برای اخذ معافيت با انتقال طلب به افراد تحت پوشش  دارای بضاعت  توسل افراد از طريق واقع و تقلب در اخذ معافيت

افراد ناتوان واقعی  از اين معافيت بهره  تفهيم تا اين معافيت موجب سو  استفاده و تقلب افراد نسبت به قانون نگردد و

 ای  از دادخواست و پيوست ها و دادنامه جهت درج در سوابق ان نهاد ها ارسال شود. نسخه . هم چنينمند شوند

 

 وظايف شعب رسيدگي کننده به دعواي اعسار

در دعاوی اعسار ارجاعی  تالش کنند با توجه به دستورالعمل های ابالغی رياست محترم قوه قضائيهها  دادگاه( 8ماده 

 پهانزده و )حتی المقهدور خارج از نوبت ،ن مطابق قانونآبا توجه به ساده بودن دعوی و رسيدگی به در تمام مراحل 

بهه  چنين در دادگاه تجديدنظر سهه روز پها از ثبهت هم   ،نمايند ی صادرأر رسيدگی و به محض ختم جلسه ،(روزه

ن تکليف سريع هزينه دادرسی اقدام تا از تبعات منفهی ايهن دعهوی کهه ينسبت به  تعيموضوع اعتراز رسيدگی و  

 .يند دادرسی می گردد خودداری شودآموجب طوالنی شدن فر

 

خير در رسيدگی بهه دعهوی اصهلی و أز شود که منظور از ادعای اعسار تمحر چنانچه بر مقام رسيدگی کننده ( 9ماده 

در اعمال جريمهه موضهوع  خودی حل اختالف به تکليف قانونی هاها و شورا دادگاه ،يا ايذای طرف بوده غرز ورزی و

)نکتهه:  .گردد وصولقانون آيين دادرسی مدنی اقدام کنند و اين جريمه به همراه هزينه دادرسی  109 تبصره ذيل ماده

 .(مبنای جريمه هزينه ادعای اعسار است نه دعوی اصلی

 

 رد بهرای مستقيم غير يا مستقيم طور به نبايد وکال» : که مقرر داشته 1315قانون وکالت  38ماده با عنايت به ( 10ماده 

در صورت تخلهف  .متوسل شوند آميزیبه وسيله خدعه تطويل محاکمهمدافع طرف يا به منظور  وکيل يا حکم يا قاضی

و به  وکالی دادگستری توسطدر مواردی که طرح دعوی اعسار ، «محکوم خواهندبه باال  4به مجازات انتظامی از درجه 

شهمول مکهه  وکيلموضوع تخلف  ،قبل مادهضمن اعمال جريمه  انجام می پذيرد صورت واهی و برای تطويل دادرسی

 .گرددمی به دادستان انتظامی کانون وکال يا مرکز وکالی قوه قضاييه منعکا  می شود، 1315قانون وکالت  38ماده 

 

ها در مواردی که مدعی اعسار را متمکن در پرداخت قسهمتی از هزينهه  دادگاهق.آ.د.م.  514با توجه به ماده ( 11ماده 

ن و يا دادن آنسبت به پذيرش درخواست واخذ  ،اقساط را داشته  باشد توان پرداخت به نحو ،يا مدعیدادرسی بدانند 

 . نگردداصل دعوی غفلت نمايند. ليکن مهلت اعطايی معقول باشد به طوری که از اقدام ن آتقسيط مهلت و 

هرگهاه مهدعی اعسهار در دعهوای اصهلی » ق.آ.د.م. مقهرر مهی دارد  511( بها عنايهت بهه ايهن کهه مهاده 12ماده 

مهديران دفهاتر « محکوم لهه واقهع شهود و از اعسهار خهارج گهردد هزينهه دادرسهی از او دريافهت خواههد شهد.

دادورزان اجهرا ههم در زمهان تحويهل عکا و مهديران و مهنمعافيت محکهوم لهه در اجراييهه را  مکلفند ها دادگاه

 .نمايندواريز  درآمد دادگستریهزينه دادرسی را کسر و به حساب  ،محکوم به
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از پرداخهت هزينههه  و نمهوده در مهواردی کهه دولهت و نهادهها و سهازمان هههای عمهومی طهرح دعهوی( 13مهاده 

قهانون نحهوه وصهول درآمهدهای دولهت  3مهاده  23طبهق بنهد  ،دادرسی معاف بوده و محکوم له واقع می گردنهد

هزينهه دادرسهی از محکهوم عليهه مقصهر وصهول و بهه حسهاب  کهه مقهرر مهی دارد ن در موارد معينآو مصرف 

مهديران دفهاتر دادگهاه مکلهف بهه انعکهاع موضهوع در ذيهل اجراييهه و مهديران  ،واريز شهود درآمد دادگستری

 .می باشند مادهمور نظارت بر اين أدادرسان اجرا م ها و و قضات دادگاه ن می باشندآاجرا موظف به وصول 

توسهط معاونهت برنامهه ريهزی دادگسهتری اسهتان اصهفهان بها کمهک و  مهاده 14( ايهن شهيوه نامهه در 14ماده 

بهرای دعهاوی کهه   24/12/98از تهاري  مشورت کارشناسهان و همکهاران قضهايی صهاحبنظر تهدوين گرديهده و 

 ريال می باشد، قابل اجراست. 000/000/20هزينه دادرسی آن تا مبلغ 
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