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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

امکان رسیدگی به دعوای اعسار ضمن دعوای اصلی1

رأي وحدت رویه ی شماره ی 722 به تاریخ 1390/10/13
مس��تفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني مصوب س��ال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعس��ار مصوب سال 1313 اين 
اس��ت كه دعواي اعسار كه مديون در اثنای رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده، قابل 
اس��تماع اس��ت و دادگاه به لحاظ ارتباط آن ها، بايد به هر دو دعوا يك جا رسيدگي و 
پ��س از ص��دور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعواي اعس��ار او نيز رأي مقتضي 
صادر نمايد؛ بنابراين رأي ش��عبه ی چهارم دادگاه تج�ديدنظر استان هم�دان درحدي 
كه با اين نظ�ر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تش��خيص مي ش��ود. اين 
رأي طب��ق ماده ی 270 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور 
كيفري در موارد مش��ابه براي ش��عب ديوان  عالي كش��ور و كليه دادگاه ها الزم االتباع 

است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19499 به تاريخ 1390/11/23.
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لزوم اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتًا واحده ی آن 
در دادگاه صالح به منظور تقسیط وجه سند الزم االجراء 

از سوي اداره ی ثبت1

رأي وحدت رویه ی شماره ی 723 به تاریخ 1390/10/27 
مس��تفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعس��ار مصوب سال 1313 اين است كه 
چنان چه م�ديون س��ند الزم االجرا ك��ه منتهي به صدور اجراييه از س��وي اداره ثبت 
گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي 
كه دائن با آن موافق نباشد، تقسيط وجه سند الزم االجرا از سوي اداره ی ثبت منوط به 
اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده ی آن در دادگاه صالح است. بنا به  مراتب، 
رأي ش��عبه ی بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت 
قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تش��خيص مي ش��ود. اين رأي طبق ماده 
270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه 

براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها الزم االتباع است.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19549 به تاريخ 1391/1/29.


