
 

 

                                                                       

 به نام خدا                                                                          

 16ماده مفاد  ، هنگام تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم بهمراجعین محترم متقاضی اعسار 

 .رمایندفرا مورد توجه  به شرح زیر 1393مصوب سال  یمال یها تیقانون نحوه محکوم

 

قانون، به منظور فرار  نی( ا۸( و )3در صورت اموال خود موضوع مواد ) هیعلهرگاه محکومٌ: 16 ماده

پس از صدور حکم  ایکند  یقانون خوددار نیحکم از اعالم کامل اموال خود مطابق مقررات ا یاز اجرا

است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم  اعسار معلوم شود برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده

 .درجه هفت محکوم خواهد کرد یریرا به حبس تعز هیعلاعسار سابق محکومٌ

 

 دادخواست ایشاناضی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته چنانچه مراجعین محترم متق

 109اده مفاد م تبصرهممکن است با توجه به مفاد  ،توسط مرجع رسیدگی کننده مورد قبول واقع نگردد

 .تحت تعقیب قضایی قرار گیرندبه شرح زیر قانون آئین دادرسی مدنی 

 

 :ی مدن یدادرس نییقانون آ 109ماده 

 یبه استثنا یمربوط به امورحسب یو درخواستها یطار ای یاصل یاعم از دعاو یمدن یدعاو هیدرکل

 هیتاد یتواند برا یمراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده م یکه قانون امور حسب یموارد

 یقاضاو حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه ت یدادرس نهیاز هز یخسارات ناش

 جهات موجه ریمزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سا یکه تقاضا ی. دادگاه در صورتدینما نیتام

متوقف خواهد ماند و در  یندهد، دادرس نیکه خواهان تام یو تا وقت دینما یصادر م نیبداند، قرار تام

ندهد به درخواست  نیتام نشود و خواها یمنقض نیدادن تام یمقرر در قرار دادگاه برا که مدت یصورت

 شود. یخوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر م

 ایطرف  یذایا ایدر انجام تعهد  ریچنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخ : تبصره

 هنیسه برابر هز هیقرار، خواهان را به تاد ایبوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم  یغرض ورز

 .دیبه نفع دولت محکوم نما یدادرس
 


