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  به  ماهيت حقوقي معرفي مال توسط ثالث جهت استيفاي محكوم
  و آثار آن

 ) قانون اجراي احكام مدني34 مادة تبصرةموضوع (
  
  

  خيراهللا هرمزي
  ي ئحقوق و علوم سياسي دانشگاه عالمه طباطبادانشكدة دانشيار گروه حقوق خصوصي 

  سمانه ده حقي 
  يئعلوم سياسي دانشگاه عالمه طباطباحقوق و دانشكدة  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 

  )19/4/1399:  تاريخ تصويب - 2/2/1398: تاريخ دريافت(

  چكيده
وجود اين،  با. استعليه   متعلق به محكوماغلبشود،   مي  اجراي رأي، معرفيةمالي كه در مرحل    

. آورد هم مياجراي حكم را فرازمينة و با معرفي مال، شتابد  ميعليه   محكومبه كمكگاه ثالثي 
 هاي با، در كتاست قانون اجراي احكام مدني 34 مادة تبصرةاين اقدام ثالث كه موضوع  

 مذكور در راستاي تبصرةاند كه  اين نكته پرداخته  به صرفاً و نويسندگان نشدهحقوقي تحليل 
 ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايز« :كه به موجب آنشده  قانون مدني تدوين 267 مادة
روية نظر در   اختالفة مزبور، زمين تبصرةحقوقي در كنار بيان كلي جامعة اين سكوت . »...است

كه خود، ضرورت تحليل ماهيت كرده قضايي را در مورد شرايط و آثار عمل ثالث فراهم 
شود  ميمنابع حقوقي و تحليل عمل ثالث معلوم مطالعة با . سازد حقوقي اين اقدام را مطرح مي

تصرف در مال اباحة  اثر حقوقي يعني يكه انشا  ايقاع است، چرا وي در معرفي مال،كه اقدام
 .گيرد  او انجام مية يكجانبةبه، به اراد منظور پرداخت محكوم ثالث به

 
  
   اژگان كليديو

  .دين، ايقاع، شخص ثالث، معرفي مالايفاي اجراي حكم،     
  

                                                            
 لنويسندة مسئو                                                        Email: drhormozi@yahoo.com 
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  مقدمه. 1
القاعده توسط متعهد اجرا  ا واقعه حقوقي باشد، علينظر از اينكه منشأ آن عمل ي تعهد صرف

باشد، طبق   شده  ؛ با وجود اين، جز در فرضي كه مباشرت متعهد در انجام تعهد شرطدشو مي
 قانون 34 مادة تبصرة. استپذير  متعهد نيز امكان ، انجام تعهد توسط غير1 قانون مدني267 مادة

 تواند مي نيز ثالث شخص« : مقرر داشته است مزبورمادة در راستاي 2اجراي احكام مدني
 مقصود از ثالث، هتبصر در اين .» كنديمعرف مالي به محكوم استيفاي براي عليه محكوم جاي به

 سه هتبصر مفهوم اين خصوصدر . عليه پرونده نباشد له و محكوم شخصي است كه محكوم
  : ده استشتفسير متفاوت از سوي نويسندگان حقوقي ارائه 

شود كه شخص ثالث مال متعلق به   يعني هم شامل فرضي مي، مذكور عام استبصرةت .1
گيرد كه ثالث، مال خود  مي بر كند و هم موردي را در عليه را به قسمت اجرا معرفي مي محكوم

، به مال متعلق به مذكور تبصرةدر » مال« ة واژ.2 ؛)94: 1392حياتي، ( ندك را جهت اجرا معرفي مي
م .ا.ا. ق34 مادةمقرر در  ةوظيفعليه به  با اين توضيح كه اگر محكوم. اشاره داردعليه  محكوم

عمل نكرده و مالي جهت اجراي حكم معرفي نكند، چنانچه شخص ثالث از وجود اموال وي 
به مال » مال« ة واژ.3 كند؛تواند آنها را به قسمت اجراي دادگاه معرفي   مي، باشد اطالع داشته

، بنابراين  استم تدوين شده.ق267 مادة مذكور در راستاي تبصرةشاره داشته و متعلق به ثالث ا
م .ا.ا. ق34 مادة تبصرةتواند دين مديون را پرداخت كند، بلكه مطابق  تنها مي شخص ثالث نه

   .)146- 147: 1393، 3مهاجري(كند به، مالي از اموال خود را معرفي  محكوم ياستيفاتواند جهت  مي
گرچه از ديدگاه نظري فرض معرفي مال متعلق اتوان گفت كه   مي مذكورسيردر تحليل تفا

افتد كه  ندرت اتفاق مي  بهدر عمل، ليكن ستينعليه توسط ثالث با مشكلي مواجه  به محكوم
نين وجود مال متعلق به چعليه و هم له و محكوم شخص ثالثي از جريان دعوا ميان محكوم

 قضايي ةروي. دكناجرا براي معرفي چنين مالي اقدام  ةمرحلو در  اشدبشخص اخير مطلع 
بحث    موردتبصرة سمت براي شخص ثالث، پذيراي چنين تفسيري از نبوددليل  بهموجود نيز 

، معرفي مال از جانب ثالث را بايد محدود به تفسير سوم يعني معرفي در عملبنابراين . ستين
ه بررسي اقدام شخص ثالث در معناي اخير اين پژوهش نيز ب. مال متعلق به خود ثالث دانست

و سپس شرايط و  پردازيم ميپردازد؛ بنابراين نخست به تحليل ماهيت حقوقي اقدام ثالث  مي
  .كنيم ميآثار آن را تبيين 

                                                            
  .جاي قانون مدني استفاده خواهد شد م به.پس عالمت اختصاري ق از اين . 1
  .جاي قانون اجراي احكام مدني استفاده خواهد شد م به.ا.ا.پس عالمت اختصاري ق از اين . 2
  .تر دانسته و لذا معتقد به ديدگاه اخير است از بيان هر دو نظر، نظر سوم را منطقياين حقوقدان، پس . 3
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  ماهيت حقوقي . 2
حقوقي و تعيين شرايط و آثار آن، گام نخست تعيين ماهيت حقوقي آن  ةپديددر شناخت يك 

كند، اين  منظور اجراي رأي معرفي مي  شخص ثالث، مال خويش را بهدر موردي كه. است
هاست  اثر حقوقي چيست؟ آيا اين توافق اراده ةكنند خلقشود كه عامل   به ذهن متبادر ميسؤال

؟ آيا استتنهايي قادر به آفرينش اين اثر  آورد يا اينكه عمل ثالث به بار مي كه چنين اثري را به
حقوقي دانستن اين عمل  ةواقعطور كامل به قانون و  ين عملي بهانتساب آثار حقوقي چن

  ؟است پذير امكان
ماهيت اقدام ثالث در معرفي مال خويش جهت اجراي حكم در نشست قضايي شهر 

قضات، اين  بيشتر به نظر .)1397هاي قضايي،   نشستةسامان(  مطرح شد9/11/1388همدان در تاريخ 
 771 مادةبرابر : اوالً زيراعقد رهن نيست؛ . ستين قانون مدني يك از عقود معين در اقدام هيچ

 290 مادةطبق : اًيثان ؛1دهد نه شخص ثالث ، در رهن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميم.ق
 تبديل تعهد نيست؛ 2.مديون رهن در يد مرتهن امانت است ةذم، بعد از برائت همان قانون

 عقد 3.استمورد نياز  رضايت متعهدله م.ق 299 مادة 2ابر بند  اينكه در تبديل تعهد بردليل به
 گرفتن دين است و عهده بر، عقد ضمان م.ق 698 و 684 طبق مواد چراكهضمان هم نيست؛ 

 بودهعهد توسط شخص ثالث و ايفاي دين    وفاي به،سؤالبلكه مورد . باشد  مينقل ذمه به ذمه
، اقليت بر اين اعتقاد بودند كه عمل ثالث، ضمان قابلدر م .استدر انطباق  م.ق 267 مادةكه با 

                                                            
 موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين  رهن عقدي است كه به«: م كه مقرر داشته. ق771هرچند ظاهر مادة . 1

ن برخي فقها و حقوقدانان به صحت رهن از تواند مال خود را به رهن گذارد؛ ليك موهم آن است كه تنها مديون مي» ...دهد مي
يا ضمان ذمة مال ) 549- 550: 1376كاتوزيان، (اي  اي از رهن و ضمان وثيقه ناحية شخص ثالث تصريح نموده، آن را آميخته

  .اند دانسته) 95-96: 1388 نقل از رحيمي،  ، به71: ق1359آل كاشف الغطا، (
هنگام دين، داين با فروش آن،  گيرد تا در صورت عدم پرداخت به قة طلب قرار ميعالوه در مورد رهن، مال مرهونه وثي به. 2

عبارت ديگر، وثيقة عيني، ابزار پرداخت دين نبوده، بلكه ابزاري است  به). 263: 1381كاتوزيان، (طلب خود را استيفا نمايد 
 جانب ثالث، از همان ابتدا  ر معرفي مال ازآنكه د ، حال)92:  1396قنواتي و محلي، (جهت حمايت از احتمال پرداخت دين 

  .شده بوده و معرفي، ابزاري است جهت پرداخت دين به از محل فروش مال معرفي  بناي طرفين بر وصول محكوم
ي  ذمة متعهد جديد با تعهد جاي آن، له بري شده و به  مقابل متعهد اعتبار تبديل متعهد، ذمة متعهد اصلي در در تبديل تعهد به . 3

مقابل  عليه در   جانب ثالث، ذمة محكوم ، ليكن با معرفي مال از)149: 1393شهيدي، (گردد  له مشغول مي مشابه در مقابل متعهد
نظرية . باشد له محفوظ مي عليه براي محكوم له بري نشده و حق انصراف از بازداشت و درخواست توقيف اموال محكوم محكوم

شرط اصلي تبديل تعهد «: دارد  ادارة حقوقي قوة قضاييه در اين زمينه مقرر مي2/6/1392 مورخ 1011/92/7مشورتي شمارة 
» ...شود م مستفاد نمي.م.ا. ق34شود و اين امر از مفاد تبصرة مادة  اين است كه به وجود آمدن يكي باعث سقوط ديگري مي

  ).17: 1395پور و همكاران،  حيدري شاه(
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هاي قضايي نيز نظر  نشست ةكنند بررسي كميسيون 1.استبوده و از ماهيت قراردادي برخوردار 
 . استكرده دييتأاكثريت را 

حاكم است و حاكم، ولي ممتنع؛ بنابراين، ثالث ة نمايندممكن است گفته شود كه دادورز، 
 قطعاًعليه  توان گفت كه معلوم نيست كه محكوم  در پاسخ مي. ندك ورز منعقد ميقرارداد را با داد

عالوه، اگر بپذيريم كه عمل ثالث از ماهيت قراردادي برخوردار است، ثالث پس  به. ممتنع باشد
به بايد حق رجوع داشته باشد، زيرا اقدام وي با اذن صورت گرفته است، در  از پرداخت محكوم
  عليه؟  ؟ دادورز يا محكومدكن به چه كسي رجوع اين صورت بايد

كه اگر   چرا،تواند از ماهيت قراردادي برخوردار باشد اي نمي رسد، چنين پديده نظر مي به
نظر بگيريم، آزادي انتخابي براي دادورز  اي را قرارداد ميان ثالث و دادورز اجرا در چنين رابطه

كه ويژگي بارز هر قراردادي، آزادي  حالي ، درستينشده متصور  جهت پذيرش مال معرفي
   درست است كه پس از معرفي مال از سوي ثالث،.)206: 1383كاتوزيان، ( استانتخاب طرفين 

، ليكن اين دكنگيري  شده و پذيرش آن تصميم دادورز موظف است در مورد مال معرفي
مانند فرض معرفي ، بلكه هيستنگيري از باب آزادي در اصل پذيرش پيشنهاد ثالث  تصميم

به يا  شده، داراي ارزش الزم براي استيفاي محكوم عليه، اگر مال معرفي  محكومياز سومال 
بخشي از آن باشد، دادورز اجرا و حتي قاضي شعبه حقي در مورد رد پيشنهاد شخص ثالث 

از اثر حقوقي قرارداد ناشي  همچنين. دشو ميثالث به دادگاه تحميل  ةارادنخواهند داشت و 
آنكه در مورد معرفي    حال،)14: 1391كاتوزيان، ( اند وجود آورده  انشايي است كه آن را بهيها اراده

                                                            
در . است اجازه داده شده » المال المعين) من(الضمان في «الرهانه با نام  ز حق وثيقه شبيه حقدر فقه اماميه، ايجاد قسمي ا. 1

). 89-93: 1396قنواتي و محلي، (شود  اين نوع ضمان، اداي دين از مال معيني از اموال ضامن، ضمن عقد ضمان شرط مي
اي واضح  ذمه و ضمان وثيقه در مورد ضمان نقلعلت اين تفاوت . عمل شخص ثالث با ضمان در مال معين نيز متفاوت است

كه معرفي  گردد، در حالي عنه به ذمة ضامن منتقل مي م دين از ذمه مضمون. ق698 و 684در مورد اول، مطابق مواد . باشد مي
ه را ب عليه جهت وصول محكوم رغم معرفي مال، حق رجوع به محكوم له علي عليه را بري نساخته و محكوم مال، ذمة محكوم

  عليه نيست، عالوه، در معرفي مال از جانب ثالث، مزايده و فروش مال ثالث منوط به رجوع ابتدايي به محكوم به. خواهد داشت
عنه و عدم پرداخت دين، ضامن ملزم به پرداخت خواهد بود  اي در صورت مراجعه به مضمون ليكن در مورد ضمان وثيقه

  ). 142: 1381كاتوزيان، (
با وجود اين، در تفاوت اين دو بايد .  سوي ثالث بسيار بيشتر است  ضمان تضامني در مال معين و معرفي مال ازشباهت ميان

له وجود دارد، ليكن در موضوع مورد  عنه براي مضمون گفت در ضمان تضامني امكان مراجعة همزمان به ضامن و مضمون
به از آن  عليه و وصول محكوم تصميم به توقيف مالي از محكومله  سوي ثالث، محكوم بحث، چنانچه پس از معرفي مال از  

م حق معرفي مال جديد جهت توقيف را صرفاً .ا. قانون ا53بگيرد، اين امر با محدوديت قانوني مواجه خواهد شد؛ چرا كه مادة 
بنابراين، . پذير است امكانله  بار براي محكوم شناسد، حقي كه اعمال آن تنها يك در قالب درخواست تبديل مال به رسميت مي

اي ندارد جز  عليه باشد، چاره له خواهان توقيف مال ديگري از اموال محكوم هر گاه مال متعلق به ثالث توقيف شده و محكوم
اين امر، رفع توقيف از مال شخص ثالث است كه به  شده مطرح كند كه نتيجة  آنكه خواستة خود را در قالب تبديل مال توقيف 

  .باشد عليه و ثالث مي عدم امكان مراجعه همزمان به محكوممعناي 
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در مورد . دادورز اجرا نقشي در تعيين آثار حقوقي آن ندارد ةارادمال از جانب شخص ثالث، 
، استه عليه و ارتباط ميان آنها و شخص ثالث نيز همين تحليل قابل ارائ له و محكوم محكوم

  . ستين دو نفريك از اين  كه معرفي مال از سوي ثالث مستلزم موافقت هيچ چرا
كه عمل شخص د شو، تصور 1 استدهشحقوقي ارائه  ةواقعممكن است با تعريفي كه از 

 زيرا در ،رسد  نمينظر بهپذيرش   ليكن اين ديدگاه نيز قابل. بندي تعلق دارد ثالث به اين تقسيم
يابند، آنچه  صورت اعمال ارادي تحقق مي  غصب و ايفاي ناروا كه بهونهمچوقايع حقوقي 

مثال، در  رايب. است متفاوت با قصد وي ،شود  اثر حقوقي بر عمل مرتكب بار ميعنوان به
، ليكن به مقصود خود دشو ميغصب، مرتكب به قصد تملك مال ديگري بر آن مسلط 

 كامالً كه استص و تلف يا الزام به رد عين  ضمان نق،شود اي كه حاصل مي و نتيجه رسد مين
آنكه در مورد    حال؛)20: 1386كاتوزيان، (  بوده استاي است كه مطلوب غاصب  متفاوت با نتيجه

معرفي مال توسط ثالث، قصد ثالث از چنين عملي، جايز و مباح ساختن تصرف در مال وي 
   .دشو ميي مال حاصل به است كه چنين مقصودي با معرف منظور پرداخت محكوم به

به، به ايقاع  ترتيب، عمل شخص ثالث در معرفي مال خود جهت استيفاي محكوم بدين
، براي ايجاد اثر حقوقي اوالًزند، عملي كه  ثالث به عمل ارادي دست مي. شباهت بيشتري دارد

) ورزعليه و داد له، محكوم محكوم(  از اشخاص درگير در جريان اجراكي چيهنيازمند موافقت 
، هدف و مطلوب اصلي آن مورد خواست فاعل آن نيز اًيثان ؛استتنهايي كارگزار  نبوده و به

به و در نهايت قانون نيز چنين اثري  منظور پرداخت محكوم تصرف در مال وي به ةاباح .است
  . سازد را بر آن مترتب مي

ه و فروش مال  تشريفات مزايدهمچونممكن است ايراد شود كه آثار حقوقي چنين عملي 
 ةواقعاز اختيار ثالث خارج بوده و توسط قانون تعيين شده است، بنابراين عمل ثالث بيشتر به 

كه در مورد ايقاع نيز مانند عقود،  ليكن اين ترديد را بايد از ذهن زدود، چرا. ماند حقوقي مي
) تقديري( روضمف ةارادكند كه منسوب به  بيني مي مقنن لوازم قانوني و عرفي خاصي را پيش

نمونه در مورد طالق  رايب .)19-20: 1386كاتوزيان، ( است آثار فرعي آن  ربفاعل ايقاع شده و ناظر 
اي از آثار همانند پرداخت نفقه در ايام عده خواست و انشاء زوج نبوده، اما  گرچه پارهارجعي، 

،  استد به آن رسيده خويانشا ةنتيجآنجا كه مطلوب اصلي در اينجا جدايي بوده كه در   از
 نيبه همدر مورد معرفي مال از سوي ثالث نيز وضع . شود گرفته ايقاع شمرده مي عمل انجام
منظور پرداخت  تصرف در مال ثالث به ةاباحهدف و مطلوب اصلي يعني . منوال است

ل ديگري از آثار همانند ممنوعيت نق ةپارليكن . دشو ميانشاء ثالث حاصل  ةنتيجبه در  محكوم
                                                            

را گويند كه آثار حقوقي آنها تابع ) مانند مرگ(يا رويدادهاي خارجي ) همانند غصب(وقايع حقوقي، برخي از اعمال ارادي . 1
  ). 9: 1385كاتوزيان، (شود  حكم قانون تعيين مي اراده و انشاي اشخاص نيست و به 
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به حكم قانون بر انشاء ثالث مترتب ... ارزياب و ةالزحم حقشده، پرداخت  و انتقال مال معرفي
دهنده  القاعده اذن كه علي  چرا،1ستينالبته بايد توجه داشت كه ايقاع مورد بحث، اذن . گردد مي
توقيف آنكه در معرفي مال از جانب ثالث، با   گاه بخواهد، حق رجوع از اذن را دارد؛ حال هر

نحوي كه  ، بهشود ميله ايجاد   يك حق مكتسب نسبت به آن مال براي محكومشده يمعرفمال 
 رو ازاين، استبه از محل آن مال بر ساير طلبكاران ثالث مقدم  براي فروش و وصول محكوم

 اذن با فوت و حجر همچنين. پس از توقيف امكان انصراف براي ثالث وجود نخواهد داشت
فيه، با فوت يا حجر  كه در مانحن حالي  در،)134- 136: 1380زاده،  فصيحي( گردد حل ميدهنده من اذن

خواهد قانوني وي ادامه  ةنمايندثالث پس از معرفي مال، عمليات اجرايي با ابالغ به ورثه يا 
  .                                      افتي

له نياز دارد كه در اين  ت محكومبا وجود اين، گاهي معرفي مال از سوي ثالث به رضاي
 آن استبا اين توضيح كه يكي از شرايط چنين تأسيس حقوقي  .موارد با يك قرارداد مواجهيم

؛ بنابراين در استپذير  به، مال كلي يا عملي باشد كه انجام آن توسط ديگران امكان محكومكه 
له   شرط شده و محكومعليه در آن به، عملي است كه مباشرت شخص محكوم فرضي كه محكوم

، معرفي مال توسط ثالث، نوعي تبديل تعهد به دكن  اجراي تعهد را دريافت ةهزينحاضر است 
  . است بوده و از ماهيت قراردادي برخوردار 2اعتبار تبديل موضوع

  شرايط. 3
، وجود شرايطي دكنبه معرفي  براي اينكه ثالث بتواند مال خود را جهت استيفاي محكوم

، استبه  برخي از اين شرايط مربوط به ثالث و برخي ديگر مربوط به محكوم. ستضروري ا
  .شود كه در ذيل به توضيح اين شرايط پرداخته مي

  شرايط مربوط به ثالث. 3.1
 ةدهند انجامطوركه  ، بنابراين هماناستم . ق267 مادةاي از  م در واقع چهره.ا.ا. ق34 مادة  تبصرة

 ،)19: 1387كاتوزيان، ( عهد بايد واجد شرايطي باشد  به  و ثالث براي وفايتعهد اعم از متعهد اصلي 

                                                            
  :هيت حقوقي اذن دو ديدگاه كلي مطرح شده استدر مورد ما. 1

كنندة مانع  دهنده از نوع انشايي نبوده، بلكه صرفاً رفع  اين دليل كه ارادة اذن دانند؛ به برخي، اذن را واقعة حقوقي مي) الف
  ).247: ق1418؛ كمپاني اصفهاني، 41-46: 1381شهيدي، (قانوني است 

 آنجا  همچنين از.  اذن را انشا كرده و بنابراين اذن عمل حقوقي است دهنده، اباحة مورد ذنبعضي ديگر، بر اين اعتقادند كه ا) ب
-428: تا ؛ قديري، بي476: ق1405خوانساري، (كه اباحة موضوع اذن نياز به قبول مأذون ندارد، اين عمل حقوقي ايقاع است 

  ).156: ق1404؛ نجفي، 28: ق1417؛ مراغي حسيني، 474- 475: 1383؛ كاتوزيان، 427
كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد   وقتي- 1: شود تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي«: م. ق292مادة . 2

  »...سببي از اسباب تراضي نمايند شود به جديدي كه قائم مقام آن مي
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ن بي نيز تفاوتي نجايادر . استمفاد رأي نيز وجود شرايط خاصي ضروري  ةكنند اجرا در مورد
تعهد  ةدهند انجام به ضرورت دو شرط در 1م. ق269  مادة. عليه و ثالث وجود ندارد محكوم

رسد هر دو شرط در مورد شخص ثالثي كه مالي را جهت اجراي   مينظر بهتصريح دارد و 
  . ضروري است كند، حكم معرفي مي

 جواز تصرف در مال. 3.1.1

كند، بايد مالك مال بوده يا  م ثالثي كه مالي را جهت اجراي رأي معرفي مي. ق269 مادةبراساس 
د را جهت اجراي رأي  مال متعلق به خومعموالًشخص ثالث .  باشد از طرف مالك اذن داشته

كند؛ ليكن اگر پس از معرفي مال مدعي شود كه آن مال، متعلق به ديگري بوده  معرفي مي
شده با مجوز قانوني در   ي مال معرفدكنداشت كه اثبات  است، در صورتي امكان استرداد خواهد 

 2.تصرف وي بوده و او اذن در معرفي مال به قسمت اجرا را نداشته است
 اگر ثالث از طرف مالك، اذن در معرفي مال براي اجرا داشته باشد، معرفي مال بنابراين

واقع   مال در ةكنند معرفي،  حالتنيادر . شود محقق شده و آثار قانوني بر چنين عملي بار مي
شده، الزم است كه  بر مالكيت مال معرفي عالوه همچنين .)21: 1387كاتوزيان، ( استمالك  ةنمايند

يا ) مانند عين مرهونه( گرفته  بنابراين معرفي مالي كه متعلق حق ديگري قرار. ق باشدآن مال طل
، تأثيري بر روند اجرا استدليل ورشكستگي از تصرف در آن ممنوع شده  بهاينكه ثالث 

   3.نخواهد داشت

 اهليت ثالث . 3.1.2

يش در اموال خود آنجا كه عمل شخص ثالث ايقاع بوده و وي با معرفي مال متعلق به خو  از
ن از ا محجور4م. ق1207 مادةكه مطابق  كند، الزم است داراي اهليت باشد، چرا تصرف مي

آن شود  ترديدي كه در اينجا مطرح مي. ندهستتصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع 
  كه آيا معرفي مال از جانب صغير مميز يا سفيه، با اذن ولي يا قيم يا تنفيذ بعدي آنهااست

  ؟ است در روند اجرمؤثرواجد اثر حقوقي و 
                                                            

طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت  مأذون ازدهد مالك و يا  شود كه متعهد، چيزي را كه مي عهد وقتي محقق مي وفاي به «. 1
  ».داشته باشد

تواند   عهد مالي تأديه نمايد ديگر نمي اگر متعهد در مقام وفاء به«: دارد م كه در اين زمينه مقرر مي. ق270مستنبط از مادة . 2
ه ثابت كند كه مال غير و با مجوز قانوني  اينك عنوان اينكه در حين تأديه مالك آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر به

  .»اينكه اذن در تأديه داشته باشد در يد او بوده بدون 
است در   طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده  تواند مالي را كه از مديون نمي«: دارد م در اين زمينه مقرر مي. ق276مادة . 3

  .»عهد تأديه نمايد مقام وفاء به
 - 3رشيد   اشخاص غير-2 صغار - 1: ر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستنداشخاص ذيل محجو«. 4

  ».مجانين
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تصرفات صغير و ) 740- 741: 1384؛ كاتوزيان، 227-245: 1385زاده،  صفايي و قاسم(  حقوقدانانةبه عقيد
 نافع همانند قبول هبه كه نافذ و معتبر صرفاًتصرفات  .1: سفيه به سه گروه قابل تقسيم است

تصرفات  .2. است اين قاعده كنندة انيب 12141 مادة و بند آخر 1212 مادةقسمت دوم . است
حجر در مورد اين دو گروه از  ةفلسف زيرا ، مضر همانند هبه كه بايد باطل تلقي شودصرفاً

ن، حمايت از آنها و رعايت مصلحت ايشان است؛ بنابراين، چنين تصرفاتي ولو با اذن امحجور
لي يا قيم نيز از اعمال چنين تصرفاتي در ولي يا قيم فاقد اثر بوده، در نتيجه خود و ةاجازيا 

 همانند ، تصرفاتي كه احتمال نفع و ضرر در آنها وجود دارد.3. استدارايي محجور ممنوع 
بنابراين چنين . فروش مال در مقابل ثمن معين كه حكم عدم نفوذ اختصاص به اين گروه دارد

   .گردد  ميو واجد اثر استولي يا قيم صحيح  ةاجازتصرفاتي با اذن يا 
 ثالثي مالي را جهت اجراي حكم مربوط به ديگري به كه يهنگامدر موضوع مورد بحث، 

حالت، مالي از دارايي  اين   زيرا در ،زند واقع به تصرفي مضر دست مي  كند، در دادگاه معرفي مي
ليه ع  را از محكومشده پرداختگيري معادل آنچه  پس  امكان بازبعداً بسا چهوي خارج شده و 

به معرفي مال جهت اجراي  است،نداشته باشد؛ بنابراين چنانچه ثالثي كه صغير مميز يا سفيه 
، اين تصرف او در اموالش ولو با اذن يا تنفيذ ولي يا قيم وي فاقد اثر خواهد دكنحكم اقدام 

  . بود

 به  شرايط مربوط به محكوم. 3.2

به  كه محكومد شو مي در فرضي مطرح معموالًاجراي حكم  ةمرحلمعرفي مال از سوي ثالث در 
مبلغي پول بوده و با معرفي مال از سوي ثالث، طي مراحل قانوني مزايده و فروش مال، امكان 

به، عين معين  با وجود اين، در ساير فروضي نيز كه محكوم. دشو ميوصول آن مبلغ فراهم 
تواند مال خود را  الث ميعليه در آن شرط باشد، ث نبوده يا عملي نيست كه مباشرت محكوم

  . دكناجراي آن به دادگاه معرفي ة هزينبه يا  جهت وصول محكوم

 آثار حقوقي. 4

 ة اجراي حكم آثار حقوقي را متوجه اشخاص درگير در مرحلمنظور بهمعرفي مال توسط ثالث 
  .شود ميداده در اين بخش اين آثار . دساز مي) له عليه و محكوم ثالث، محكوم(اجرا 

                                                            
  ».تواند تملك بالعوض كند مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حيازت مباحات معذلك صغير مميز مي... «: م. ق1212مادة . 1

  ».باشد بدون اجازه هم نافذ استقبيل كه  از هر ] سفيه[معذلك تملكات بالعوض... «: م. ق1214مادة 
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  آثار حقوقي نسبت به ثالث. 4.1
 آثار خصوص در يالتاؤسكند،  به معرفي مي  ثالث، مال خود را جهت استيفاي محكومكه يهنگام

از جمله اينكه آيا بعد از معرفي، امكان . شود عمل وي نسبت به خود او به ذهن متبادر مي
عليه  وع به محكومبه، حق رج انصراف براي ثالث وجود دارد؟ آيا ثالث پس از پرداخت محكوم

 و ساير آثار حقوقي مربوط ها پرسشرا خواهد داشت؟ در اين قسمت به پاسخگويي به اين 
  .شود پرداخته مي

  عدم امكان انصراف. 4.1.1
 كه آيا ثالث آن استشود   معرفي مال از جانب ثالث مطرح ميخصوص كه در يسؤالنخستين 

 در نشست قضايي سؤالا دارد يا خير؟ اين گيري آن مال ر پس از معرفي مال خود، حق بازپس
هاي قضايي،   نشستةسامان(  مطرح شد10/10/1388استان خراسان شمالي، شهر بجنورد در تاريخ 

شخص ثالث، آن مال جايگزين  ةناحيبا معرفي مال از  به اينكه با توجه به نظر اكثريت، .)1397
 ةمرحل به اينكه عدول شخص ثالث در  و نظربود خواهدعليه آزاد  و محكوم شود ميبه  محكوم

عليه متواري شده يا اينكه مال ديگري از  اجراي حكم، تالي فاسد داشته و ممكن است محكوم
وجود  ممكن است دور و تسلسل به انتقال اموالش شناسايي نشود يا اينكه سبب عليه به محكوم

و عمليات اجرايي  دكنو پس از معرفي مال از سوي شخص ثالث ديگر، وي نيز عدول  يدآ
در مقابل، اقليت . داشت نخواهد؛ بنابراين امكان انصراف براي شخص ثالث وجود بالاثر بماند

 ولي ،تا قبل از برگزاري مزايده، عدول شخص ثالث قابل پذيرش استاند كه  بر اين اعتقاد بوده
نظر اكثريت را نيز هاي قضايي  نشست ةكنند بررسيكميسيون . نخواهد شدبعد از آن پذيرفته 

كه پس از معرفي مال، انصراف شخص ثالث قابل پذيرش  استو بر اين اعتقاد ده كرتأييد 
  .ستين

گيري مال پس از توقيف آن براي   به داليل ذيل، انصراف و بازپسبا توجهرسد،   مينظر به
  :ستينپذير  ثالث امكان

 ياز سو. استاجرا ايقاع  ةلمرح، اقدام ثالث در معرفي مال خود در گفتيمكه طور همان .1
 مورد تصريح قانونگذار قرار نگرفته، ليكن 1گرچه اصل لزوم ايقاع، برخالف عقوداديگر، 

دانند كه اين   آن را پذيرفته و مبناي چنين اصلي را ارتباطي مي)494: 1383كاتوزيان، ( حقوقدانان
ايجاد،  ةمرحلايقاع در اين نكته صحيح است كه . كند عمل ارادي با حقوق ديگران پيدا مي

و آثار آن به فاعل ايقاع  استجانبه  اجرا همانند عقود، دو ةمرحل ليكن در ،يكجانبه است

                                                            
رضاي  اينكه به االتباع است مگر  مقام آنها الزم  باشد بين متعاملين و قائم عقودي كه بر طبق قانون واقع شده«: م. ق219مادة . 1

  ».علت قانوني فسخ شود طرفين اقاله يا به



  
  1399، تابستان 2، شمارة 50ة  دور، خصوصيحقوقمطالعات            فصلنامه                             428 

گرچه شخص ثالث اتوان گفت   ثالث نيز ميياز سودر مورد معرفي مال . دشو نميمحدود 
، ليكن ساز خود، امكان توقيف مال خود را براي دادورز اجرا فراهمةيكجانب ةارادتواند با  مي

له از  با توقيف مال، محكوم. دشو نميبه خود او محدود  پس از توقيف مال، ديگر آثار عمل وي
به از آن و تقدم بر ساير طلبكاران ثالث نسبت به آن  يك حق مكتسب براي وصول محكوم

 ديگر،  سوي  از. كشد عليه دست مي جوي اموال محكوم و  از جستعتاًيطبو  شود ميبرخوردار 
ترتيب كه امكان حبس وي منتفي شده   اين  ، بهدشو ميعليه نيز از نتايج عمل ثالث متأثر  حكومم

شده، امكان انصراف  بنابراين پس از توقيف مال معرفي. دشو مييا چنانچه در حبس باشد آزاد 
  1.از آن براي ثالث وجود ندارد

. استآن  ةوقف بيبر استمرار م، پس از آغاز عمليات اجرايي، اصل .ا.ا. ق24 مادةمطابق  .2
گيري مال خود را   حق بازپس فيه، چنانچه ترديد شود كه آيا ثالث پس از توقيف، در مانحن
 جريان اجرا ريتأخآنجا كه چنين تصريحي در قانون ديده نشده و امكان انصراف به   دارد، از

        .سازيم ، اصل را جاري ميدشو ميمنجر 
دهد كه مال خويش را  هيل و تسريع اجراي حكم به ثالث اذن ميقانونگذار در جهت تس .3

، بنابراين، امكان انصراف ثالث از معرفي مال خود با فلسفه و دكنعليه معرفي  جاي محكوم به
  . است نيز در تضاد34 مادة  تبصرةهدف مقنن از تدوين 

  : يهي قضاةقو حقوقي ة ادار25/7/1394 مورخ 2048/94/7 ةشمارمشورتي  ةنظريمطابق  .4
عليه باشد يا شخص ثالث، در واقع همان ترتيب  معرفي مال، اعم از اينكه از جانب محكوم... « 

 قانون مذكور 34 مادة تبصرةبدين لحاظ شخص ثالثي كه در اجراي ... به است  پرداخت محكوم
 متعاقباًواند ت عليه معرفي كرده است، نمي به، مال خود را از جانب محكوم براي استيفاي محكوم

  .)18: 1395پور و همكاران،  حيدري شاه( »منصرف شود

  به عليه پس از پرداخت محكوم عدم امكان رجوع ثالث به محكوم. 4.1.2
به، دو ديدگاه قابليت طرح  عليه پس از پرداخت محكوم در مورد امكان رجوع ثالث به محكوم

 مذكور  تبصرةيه را نخواهد داشت و عل  يك نظر آن است كه ثالث حق مراجعه به محكوم؛دارد
شده بر اين استدالل  ديدگاه مطرح. به توسط ثالث داللت دارد  بر جواز پرداخت محكومصرفاً

عليه   رجوع ثالث به محكومة، اجاز552 مادة برخالف 34 مادة تبصرةاستوار است كه مقنن در 

                                                            
تواند مال خود  ثالث مي«: است ر اين زمينه مقرر داشته د1387االجرا مصوب  نامة اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  آيين24مادة . 1

  . »...كننده حق انصراف ندارد در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفي. را براي اجراي اجراييه معرفي كند
 با را قانوني ساراتخ و ديون تمام تواند مي له محكوم باشد شده  توقيف مطالباتي مقابل در يا بوده وثيقه كه مالي مورد در «. 2

 آن از را خود حقوق استيفاي و مال توقيف تقاضاي نموده توديع دادگستري يا ثبت صندوق در مورد حسب دولت حقوق
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به،  ه پس از پرداخت محكومعلي عبارت ديگر، رجوع ثالث به محكوم به .را مقرر نداشته است
پاسخ ديگر اين است كه جواز پرداخت دين  .استعليه جهت معرفي مال  تابع اذن قبلي محكوم

 تبصرة مقنن صادر شده و لذا حكم خاص مقنن در ياز سوم . ق267 مادةتوسط ثالث در 
  .)147: 1393مهاجري، ( عليه مطرح شده است مذكور، با هدف رجوع ثالث به محكوم

 منوط به صرفاًعليه را  رسد، اطالق نظر نخست كه امكان رجوع ثالث به محكوم نظر مي به
گيرد و فقدان استدالل منطقي در مورد  و ساير فروض را درنظر نمي داند مياذن قبلي وي 

 كه رجوع ثالث آن است 2، قاعده1م. ق267  مادةمطابق بخش دوم . استديدگاه دوم قابل انتقاد 
الذكر در صورتي ممكن است كه پرداخت با اذن   پرداخت دين شخص اخيربه مديون پس از

در جايي كه ثالث بنابر حكم قانون  )الف: ؛ ليكن بر اين قاعده دو استثنا وارد است3متعهد باشد
مواد . استپذير  شود، رجوع وي به مديون بدون اذن قبلي امكان له مي مقام محكوم قائم
اي از اين  نمونه 13874  مصوباالجرا الزماي مفاد اسناد رسمي  اجرنامة نييآ 7م و .ا.ا.ق55

، شده است تصريح 5م. ق306 مادة فضولي مال غير كه در ةچنانچه شرايط ادار ) ب؛استمورد 
فراهم باشد، ثالثي كه اقدام به پرداخت دين غايب يا محجور براي جلوگيري از ضرر او 

  .داشتعليه را خواهد  ، حق رجوع به محكومكند مي

                                                                                                                                            
 توقيف بالفاصله شده توديع وجوه مجموع و او طلب بابت مال و فك سابق هاي توقيف و وثيقه صورت اين در بنمايد
  ».شود مي
  ».كند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و اال حق رجوع ندارد ا ادا ميكسي كه دين ديگري ر... «. 1
شايان ذكر است كه برخي نويسندگان با استقرا در قوانين مختلف، معتقدند كه در نظام حقوقي ايران نيز همانند حقوق . 2

ن كه هر گاه ثالث در پرداخت دين ديگري، مورد پرداخت دين توسط ثالث، قاعدة عامي وجود دارد با اين مضمو فرانسه در 
م . ق267آمده در تعارض با مادة  دست  نظر ايشان قاعدة به به.  داشت نفع يا ملزم باشد، حق رجوع به مديون را خواهد ذي

لي در قصد تبرع و منع مداخلة فضو» فرض«الذكر و عدم امكان رجوع ثالث غيرمأذون به مديون،  كه مبناي مادة اخير نيست، چرا
نه احتمال قصد تبرع وجود داشته و نه دخالت فضولي در ) الزام و وجود نفع(شده  دو حالت عنوان امور ديگران بوده كه در هر 

پردازد، جز در فرضي كه قصد  بنابراين در نظام حقوقي ايران نيز كسي كه دين ديگري را مي.  است امور ديگري انجام شده
  ).157 - 172: 1388دارويي، ( داشت   را خواهدتبرع دارد، حق رجوع به مديون

داشت، ليكن اين تبرع خالف  صورت داشتن قصد تبرع، حق رجوع به وي را نخواهد  سوي مديون نيز در  البته مأذون از . 3
  ).25: 1387كاتوزيان، (ظاهر بوده و بايد اثبات گردد 

مقام طلبكار  عنوان قائم كننده به  را پرداخت نمايد، پرداختهر گاه احدي از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورث خود«. 4
  ».صدور اجراييه نمايد االرث آنان مبادرت به تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم مي
ي مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان  اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه«. 5

كه تحصيل اجازه در موقع، مقدور بوده يا تأخير در دخالت، موجب ضرر نبوده است، حق  درصورتي. ود را بدهدتصدي خ
كننده مستحق  داشت؛ ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت مطالبة مخارج نخواهد 
  ».بود كه براي اداره كردن الزم بوده است اخذ مخارجي خواهد 
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  شده درخواست تبديل مال توقيف .4.1.3
به است، ده كردر مورد اينكه آيا شخص ثالث حق دارد درخواست تبديل مالي را كه معرفي 

 صرفاً 1م.ا.ا. ق53 مادةنظر برسد، با توجه به  بهدادگاه ارائه كند يا نه، شايد در بادي امر 
موجب    بههمچنين. شده را دارند فعليه، حق درخواست تبديل مال توقي له و محكوم محكوم

  .است، اصل بر عدم تبديل است و تبديل نيازمند دليل 2 همان قانون52 مادة
 اشخاصي كه عنوان به 53 مادةله در  عليه و محكوم محكوم  كه ذكرگفتتوان  در مقابل، مي

 اغلب چراكهشده را دارند، از باب غلبه است و نه انحصار،  حق درخواست تبديل مال توقيف
همچنين امكان . گيرد به از سوي طرفين اجراييه صورت مي معرفي مال جهت استيفاي محكوم

عليه به اين دليل است كه وي بتواند در مورد سرنوشت مال  درخواست تبديل براي محكوم
عالوه از نظر منطقي نيز  به. خود تصميم بگيرد و همين فلسفه در مورد ثالث نيز وجود دارد

: 1393خدابخشي، (شود  تر از سوي ثالث مالحظه نمي درخواست تبديل مال مناسباشكالي در 
276(.   

  ساير آثار حقوقي. 4.1.4
 مانندعليه  شده براي محكوم گرفته نظر درحقوق  تمامي ثالث، وي از ياز سوآيا با معرفي مال 

يا د شو ميوردار نيز برخ... اعتراض به ارزيابي مال، حضور در مزايده، اعتراض به روند آن و 
  خير؟ 

 به شخص ثالث 34 مادة تبصرةاي كه قانونگذار در  برخي بر اين اعتقادند كه تنها اجازه
به است، ليكن اينكه ثالث بخواهد به يكي از  معرفي مال جهت استيفاي محكوم ةاجازداده، 

ه تصريح ، امري است كه بدشوطور كامل برخوردار  طرفين اجرا تبديل شده و از حقوق وي به
عالوه اصل سرعت عمليات  به. استمقنن نياز دارد و در صورت ترديد اصل بر عدم آن 

 در جهت تسهيل و تسريع آن باشد، صرفاًثالث در امر اجرا  ةمداخلاجرايي مقتضي آن است كه 
 سبب تأخير اجرا و مخالف اصل فوق عمالًثالث در روند اجرا  ة گستردةمداخلكه  حالي در

كند كه شخص ثالث در روند   در برخي موارد حكم عقل و هدف قانون ايجاب ميالبته .است
حق . استاجرا دخالت داشته باشد؛ دخالتي كه با اصول حاكم بر اجراي رأي هماهنگ 

هاي اجرايي و جلوگيري از  به و هزينه شده، حق پرداخت محكوم درخواست تبديل مال توقيف

                                                            
 به شروع از قبل تا بار يك تواند مي عليه محكوم باشد شده توقف به محكوم يا خواسته قبال در عليه محكوم از مالي گاه هر «. 1

 كه مالي اينكه بر مشروط بنمايد ديگري مال به است شده توقيف كه را مالي تبديل درخواست فروش به راجع  عمليات
  تا بار يك تواند مي له محكوم. نباشد كمتر است شده توقيف قبالً كه مالي از فروش تسهول و قيمت حيث از شود مي پيشنهاد

  ».بنمايد را شده توقيف مال تبديل درخواست فروش به راجع  عمليات به شروع از قبل
  »...  آيد مي عمل به مال همان از به محكوم استيفاي باشد شده توقيف و تأمين عليه محكوم از مالي اگر«. 2
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عمليات اجرايي موضوع  ةاعادشده در صورت  وقيفاسترداد مال ت شده و فروش مال توقيف
  .)311-314: 1393خدابخشي، ( استاي از چنين حقوقي  نمونه م.ا.ا. ق39 و 144مواد 
، ليكن با عدالت و استچند از حيث استدالل قوي  هر مذكوررسد، ديدگاه   مينظر به

يطي صورت گيرد  ثالث در شراياز سوكه ممكن است معرفي مال   چرا،انصاف سازگار نيست
وجود حضور، پيگير جريان اجرا نباشد، در   عليه در جريان اجرا حاضر نبوده يا با كه محكوم

نفع از حق حضور در عمليات اجرا،  عنوان مالك و ذي چنين حالتي ضروري است كه ثالث به
، الوهع به. حفاظت از منافع خويش برخوردار باشدمنظور  بههاي احتمالي  پيگيري آن و اعتراض

 اجرا ةعليه در مرحل بنابراين ثالثي كه تكاليف محكوم. حق و تكليف با يكديگر مالزمه دارند
در مورد ايراد تعارض . متوجه وي است، منطقي است كه از حقوق وي نيز برخوردار باشد

 ة گفت حقوق ثالث در مرحلتوان يم ثالث با اصل سرعت عمليات اجرايي نيز ةگسترد ةمداخل
كه اعمال طور همانبنابراين، . ستين و چيزي فراتر از آن هعليه بود ان حقوق محكوماجرا، هم

، استفاده از اين يستنعليه مخالف اصل سرعت عمليات اجرايي   محكومةحقوق قانوني از ناحي
  .حقوق توسط ثالث نيز ناقض اصل مذكور نخواهد بود

  هيعل محكومآثار حقوقي نسبت به . 4.2
با . گرداند عليه مي  اجراي حكم، آثار حقوقي را متوجه محكوممنظور بهلث معرفي مال توسط ثا

  .گردد اين توضيح كه دادخواست اعسار از وي پذيرفته نشده و حبس وي نيز منتفي مي

  عدم پذيرش دادخواست اعسار. 4.2.1
دعواي اعسار در  ةاقام 13941هاي مالي مصوب   اجراي محكوميتة قانون نحو3 مادةمطابق 

 ييجابنابراين در . به از طرق مقرر در قانون قابل وصول نباشد كه محكومد شو ميضي مطرح فر
و آن مال با نظارت  كند مي شخص ثالث، مال خويش را جهت اجراي رأي به دادگاه معرفي كه

عليه پذيرفته نشده و در صورت اقامه،  رسد، دعواي اعسار از محكوم دادگاه به فروش مي
  . دشو ميوقف رسيدگي به آن مت

يه در تأييد اين ديدگاه ي قضاة حقوقي قوة ادار26/9/1390 مورخ 4195/7 ة شمارةنظري
عليه از  ي مال از جانب شخص ثالث، دعوي اعسار محكوم  تعرفهدر صورت«: دارد مقرر مي

  2.» موضوعيت نداردبه نظربه،  پرداخت محكوم

                                                            
زمان اجراي حكم يا  له تا عليه به تقاضاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم اگر استيفاي محكوم« .1

جاي قانون  م به.م.ا.ن.پس عالمت اختصاري ق از اين (» شود له حبس مي شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم  پذيرفته
  ).ه خواهد شدهاي مالي استفاد نحوة اجراي محكوميت

  ).23- 24: 1393زينالي، ( ادارة حقوقي قوة قضاييه 28/1/1387 مورخ 290/7نظرية شمارة : ك.همچنين ر .2
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  )عليه ومحبس محك(م.م.ا.ن. ق3 مادةعدم امكان اعمال . 4.2.2
پذير  به امكان داند كه استيفاي محكوم عليه را منوط به فرضي مي م حبس محكوم.م.ا.ن. ق3 مادة
عليه در حبس بوده و مالي   محكومكه يدرصورت همان قانون، 4 مادةهمچنين مطابق . ستين

معرفي مال اعم است از اينكه توسط . جهت اجراي رأي معرفي گردد، از حبس آزاد خواهد شد
م .ا.ا. ق34 مادة تبصرةبنابراين در فرض اخير كه موضوع . عليه يا ثالث صورت بگيرد حكومم

مشورتي  ةنظري يه دري قضاة حقوقي قوة ادار1.عليه منتفي است  نيز امكان حبس محكوماست
به  با توجه... «: ده استكردر اين مورد چنين اظهارنظر  29/9/1393 مورخ 2367/7 ةشمار

 موكول به اين است كه مالي جهت 2هاي مالي  اجراي محكوميتةانون نحو ق2 مادة نكهيا
عليه، مال  جاي محكوم به در دسترس نباشد و در اين مورد شخص ثالث به استيفاء محكوم

، بنابراين ننموده استله آن را قبول   اما محكومشده استمعرفي و امكان استيفاء فراهم 
 ة روزنامةسامان( »عليه را جلب و بازداشت نمود ور، محكوم قانون مذك2 مادةتوان با اعمال  نمي

  .)1397: رسمي جمهوري اسالمي ايران

  له آثار حقوقي نسبت به محكوم. 4.3
 ة يكي از اشخاص درگير در مرحلعنوان بهله را نيز   جانب ثالث، وضعيت محكومازمعرفي مال 

 براي وي شده يمعرفبه را از مال  كومترتيب كه امكان استيفاي مح  به اين. سازد  ميمتأثراجرا 
  .سازد عليه از جانب وي را نيز منتفي مي  حق درخواست حبس محكومضمندر و ده كرفراهم 

  به و انتفاي درخواست حبس  استيفاي محكوم. 4.3.1
شده را پيدا  به از محل مال معرفي له امكان استيفاي محكوم  ثالث، محكومياز سوبا معرفي مال 

له  لبته اين استيفا منوط به فروش مال در جريان مزايده يا قبول آن از سوي محكومكند، ا مي
م .م.ا.ن. ق3 مادةله امكان درخواست اعمال  همچنين با معرفي مال از سوي ثالث، محكوم. است

 . خواهد دادرا از دست 

                                                            
در اجراي :  سؤالي با اين مضمون مطرح شد1380در نشست قضايي قضات دادگستري مشهد، در شهريورماه . 1

خاطر عدم استيعاب مال توقيفي با  عليه توقيف شود و به مله مالي از محكو  چنانچه به تقاضاي محكوم هاي مالي، محكوميت
له دربارة بازداشت   با تقاضاي محكوم عمل آيد، له از مال رفع توقيف به عليه و قبول محكوم به، با درخواست محكوم محكوم
  اي دارد؟ عليه، دادگاه چه وظيفه محكوم

له نتواند  اشت مديون امر عارضي و مؤخر بر مراتبي است كه محكوماينكه امر بازد نظر به« : است شرح بوده نظر كميسيون بدين
 ضرورت بازداشت مديون، فارغ  له و توقيف اولية آن، ي محكوم وسيله ي مال مديون به با تعرفه عليه معرفي كند،  مالي از محكوم

معاونت (» .شود ال مديون، كالً منتفي ميرفع توقيف م. 2به  شده با مقدار محكوم فراگير نبودن ميزان مال توقيف. 1هاي  از فرض
  ).983: 1387آموزش قوه قضاييه، 

  .بيني شده است  پيش3عليه در مادة   امكان جلب محكوم1394هاي مالي سال  در قانون نحوة اجراي محكوميت. 2
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  درخواست تبديل مال . 4.3.2
بار تا قبل از  تواند يك له مي محكوم ... « :م كه مقرر داشته.ا.ا. ق53 مادة به بخش دوم با توجه

، درخواست »... شده را بنمايد شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف
 همچنانله   براي محكوم، ثالث معرفي شده باشداز جانبشده ولو اين مال  تبديل مال توقيف

 مالي از گاه هر(ه ماد صدر رسد قيد مقرر در  مينظر بهبنابراين . خواهد داشتوجود 
 اين اغلبكه  ، چرااست 1قيد غالبي) به توقيف شده باشد عليه در قبال خواسته يا محكوم محكوم
   .ندك به اقدام مي اجرا به معرفي مال جهت استيفاي محكوم ةمرحلعليه است كه در  محكوم

 
  گيري نتيجه. 5
به از  ز جانب ثالث جهت استيفاي محكومكه معرفي مال اد شو ميمنابع تعهد معلوم  ةمطالعبا 

، براي به نتيجه اوالًزند، عملي كه  ثالث به عمل ارادي دست مي. استماهيتي ايقاعي برخوردار 
 از اشخاص درگير در جريان اجرا كي چيهرسيدن و ايجاد اثر حقوقي نيازمند موافقت 

، هدف و مطلوب اصلي اًيثان ؛استتنهايي كارگزار  نبوده و به) عليه و دادورز له، محكوم محكوم(
به و در  منظور پرداخت محكوم تصرف در مال وي به ةاباح: استآن مورد خواست فاعل آن نيز 

همچنين، با وقوع اين ايقاع، آثاري . سازد نهايت قانون نيز چنين اثري را بر آن مترتب مي
حق انصراف از معرفي مال  ثالث، وي مورددر . دشو ميعليه  له و محكوم دامنگير ثالث، محكوم

امكان انصراف  همچنين،  است به اصل لزوم، ايقاع نسبت به وي الزمبا توجهكه  را ندارد، چرا
ام كه كمك به تسهيل و تسريع اجراي رأي بوده و .ا. ق34 مادة تبصرةحاكم بر  ةفلسفثالث با 

 از پرداخت، جز در عليه پس رجوع ثالث به محكوم. استبا اصل استمرار اجرا نيز در تعارض 
 فضولي مال غير، تابع اذن قبلي ةمقامي مصرح در قانون و ادار  قائمهمچونموارد استثنايي 

توان گفت، از آنجا كه ثالث بايد  در مورد ساير آثار حقوقي عمل ثالث نيز مي. عليه است محكوم
 ارزياب، ةالزحم حق پرداخت همچونبه لوازم اقدام خود پايبند باشد، تكاليف عمل وي 

كه حق و تكليف با يكديگر  همچنين از آنجا. دشو ميبه وي تحميل ... انتقال و  ةهزينپرداخت 
 اجرا متوجه وي است، منطقي است كه از ةعليه در مرحل مالزمه دارند، ثالثي كه تكاليف محكوم

، است مؤثرله نيز اقدام ثالث  عليه و محكوم  محكوممورددر . حقوق وي نيز برخوردار باشد
و از ده شله منتفي  عليه از سوي محكوم صورت كه امكان درخواست حبس محكوم بدين

شده،  در انتها، با توجه به مطالب گفته. شود عليه نيز درخواست اعسار پذيرفته نمي محكوم
  : دشو ميپيشنهاد 

                                                            
  ).390: 1385حاني، سب(كنندة فرد غالب از موضوع است و دخالتي در حكم ندارد  قيد غالبي، قيدي است كه صرفاً بيان. 1
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ف آنجا كه سكوت مقنن در مورد امكان انصراف ثالث از معرفي مال، موجب اختال  ، ازاوالً
 ثالث  شخص«: دشو اصالح صورت نيبدم .ا.ا. ق34 مادة 1 تبصرة ، قضايي شده استةدر روي

، پس  صورتنيادر . كند معرفي مالي به محكوم استيفاي براي عليه محكوم يجا به تواند مي نيز
  .» حق انصراف ندارد كنندهيمعرفاز بازداشت مال از طرف اجرا 

 ةمرحلعليه در  حقوق محكوم ر در مورد تسري تكاليف وسكوت قانونگذا به با توجه، اًيثان
و به  كند قضايي ايجاد ة كه ممكن است اين سكوت در روييينظرها اختالفاجرا به ثالث و 

 به 2 تبصرة عنوان بهآيد،   به شرحي كه در ادامه ميهتبصريك تضييع حقوق ثالث منجر شود، 
 شخص ثالث، حقوق و تكاليف ة از ناحيدر مورد معرفي مال«:  اخيرالذكر اضافه شودمادة

  .»باشد عليه مي شخص ثالث همان حقوق و تكاليف محكوم
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