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 به نام خدای مهربان

 

 فرار از دینمعامله به قصد جنبه حقوقی 

 

 مقدمه :

ازرگانی می شود بحیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط 

عتماد می کند . پس ا. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او 

لبکاران می زند بلکه طخود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های 

ه کباعث می شود امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،

 بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد. 

 

 اول :مبحث 

 ۲۱۸اوت ماده در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تف

 دازیم .سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پر ۲۱۸اصالحی قانون مدنی با ماده 

 

 گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی به  سابق ۲۱۸مله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده قانون مدنی ، در مورد معا

نافذ نیست .((  طور کلی مقرر کرده بود ))هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله

داری از حقوق که از حیث پاس قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی ۱۱۶۷این ماده که از ماده 

رداشت ، به گمان بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در ب

ء چشم از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خال ۱۳۶۱اینکه خالف موازین شرعی است. در اصالحیه دیماه 

مود:(( هرگاه معلوم قانون مدنی را به این شرح اصالح ن ۲۱۸انونگذار مجدداً ماده گیری به وجود آمد.به همین دلیل ق

 شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .((

سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در  ۲۱۸، حذف ماده  بنظر می رسد -۱

ها صحیح رعایت شرایط اساسی صحت معامالت ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آن صورت

دنی که ویژه سابق قانون م ۲۱۸و الزم االجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 

طور که  ق.م ( است . ولی همان ۲۱۹ق.م ( و اصل لزوم ) ماده  ۲۲۳طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ) ماده 

بت به گذشت ، به خاطر مالحظات اخالقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نس

 ع نمود .اصالحی قانون مدنی را وض ۲۱۸طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده 
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 سابق قانون مدنی ۲۱۸ی قانون مدنی با ماده اصالح ۲۱۸گفتار دوم : تفاوت ماده 

 ماده اصالحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

ر از دین ، الف( شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است ، عالوه بر قصد فرا

 صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ا قصد، عامل صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیر ب( در صورت احراز دو شرط

رف،معامله را اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود که دو ط

 آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصوالً واقع نشده است . 

 

 گفتار سوم : رابطه ) معامله به قصد فرار از دین ( و ) معامله صوری(

 میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد : 

ر از دینی است قانون مدنی مثال فرا ۶۵الف( ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 

 صوری نیست .که 

وشن این رقانون مدنی مثال  ۴۶۳ب( ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده 

 مطلب است .

(.  ۴/۸/۱۳۷۰قانون مدنی مصوب  ۲۱۸ج( ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .)ماده 

ند )ب( بی اصالحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله ب ۲۱۸اده در حال حاضر ، حکم معامله بند )ج( طبق م

ست و عقدی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن ا

یا نه.  ع شده باشدکه در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واق

به این  ۱۹۵و  ۱۹۱مله فقهای اسالمی با ذکر قاعده )) العقود تابعه للقصود ( و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از ج

 امر اشاره داشته اند . 

 

بنظر می رسد  اصالحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند )الف( را استخراج کرد . ولی ۲۱۸از نص صریح ماده 

های محکومیت قانون نحوه اجرای ۴ماده قانون تجارت و  ۵۰۰و  ۴۲۵و  ۴۲۴قانون مدنی و مواد  ۶۵، به کمک ماده 

ر موارد خاصی بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد . زیرا مواد مزبور د ۱۰/۸/۱۳۷۷مالی مصوب 

دارد که به فردی در آنها وجود نمتضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به 

نافذ است و آن  معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معامالت با توجه به وحدت مالک، غیر

، ولی به  ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود . به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است

ان آنان را غیر اران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکارخاطر ضرری که به حقوق طلبک

نند این موارد نافذ اعالم نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، ما

 غیر نافذ است .
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 مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

ایط نمی توان معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شربرای تحقق 

 علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

 

 گفتار اول : تشکیل معامله

امله ( و ماده مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ) در شرایط اساسی برای صحت مع

این ماده  ۲و  ۱ن مدنی ) برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است( و به قرینه مندرجات بندهای قانو ۱۹۰

ل اعمال حقوقی که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شام

 دو طرفه یعنی عقود می باشد . 

 

 طالبه باشد گفتار دوم : طلب باید مسلم و قابل م

مورخ  ۲۹ئی شماره طلب باید مسلم بوده و مورد اختالف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضا

ن شعبه سوم دیوا ۳۰/۴/۱۳۱۷مورخ  ۹۸۵هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره  ۲۵/۱۰/۱۳۳۷

بکار می لبه باید حال باشد  ولی در خصوص اینکه طلعالی کشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطا

ز حقوقدانان که ) از نظر تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. اال این که بنا به اعتقاد یکی ا

 ز این کهجاصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، 

ادگستری داجرای آن بایستی به تاخیر افتد ( اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم 

ا به طریقی یبه امری می شود که هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد 

 بری الذمه گردد .

 

 گفتار سوم : نفع طلبکاران در اقامه دعوی

ن صدور حکم علیه آلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه ط

اس دعاوی است و قابلیت این را دارد که سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ) نفع، مقی مدیون باشد

 ی است . قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معن ۲فقدان نفع ،فقدان دعوا( مبین این شرط است . ماده 

 
 

 گفتار چهارم : قصد فرار از دین

ریق ثابت می شود. اول طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو ط

ی رساند، از جمله فرا به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی که این امر را م

 وضعیت معامله و امثال آن . رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،



Site: Adlirani.com 

Page 4 of 4 
 

ارد و قانون دتشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت داللت 

له بدون آگاهی قانون مدنی(همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معام ۱۳۲۴و  ۱۳۲۱نیز آن را معتبر می داند. )مواد 

از طلبکار متضرر را  معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از این امر مبادرت به انجام

 دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

 
 

 گفتار پنجم : ضرری بودن معامله

دهی خود مالی جهت پرداخت ب طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ

ه قصد فرار از دین بنداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله 

ن دین خود را آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممک

 : امید یزدی( ده)نویسن استیفاء نماید .

 

  جنبه کیفری معامله به قصد فرار از دین

جمع تشخیص م ۹۴/۰۳/۲۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب  ۲۱معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 

 ن و تعهدات مالیمصلحت نظام ، جنبه کیفری نیز دارد که مطابق آن : انتقال مال خود به دیگری به قصد فرار از دی

دهی او کافی نباشد موضوع اسناد الزم االجراء و کلیه محکومیتهای مالی به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت ب

بیست  )بیش از ۶ماه تا دوسال( یا جزای نقدی درجه  ۶)بیش از  ۶جرم است و مرتکب به حبس تعزیری درجه 

 . ی شودمف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال( یا جزای نقدی معادل نص

ر مالکیت او دانتقال گیرنده نیز در صورتی که عالم به موضوع باشد ، شریک جرم محسوب و در این صورت اگر مال 

محکوم به از آن  باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و

  . واهد شداستیفاء خ

 

 
 


