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  مقدمه  .1
، متعهد يا هيعل محكومهدف اصلي از صدور احكام و تنظيم اسناد، اجراي تعهدات توسط 

ند يا ك مثل سند ذمه كه شخص ثالث پرداخت بدهي بدهكار را ضمانت مي (شخص ثالث
ت علمي أاي هي رسمي همچون سپردن تعهد توسط دانشجويان بورسيه يا اعضيها تعهدنامه
اما، با استنكاف .  است)1371 قانون ةواحد ماده موضوع ، مطالعاتييها فرصت از كننده استفاده

 جز بازداشت، ارزيابي و در يا چارهاين اشخاص از ايفاي تعهد، براي نظام ضمانت اجرايي 
ي در مزايده از طريق انتشار آگه با طي تشريفات. ماند ينمنهايت فروش اموال آنها باقي 

با فروش مال   وكنند مي محلي يا كثيراالنتشار، خريداران احتمالي در مزايده شركت يها روزنامه
 .دشو يم خود فراهم ةنفع به حقوق حق  يا متعهد نيل شخص يا اشخاص ذيهيعل محكوم

ليكن اين اقدامات در مراجع . شود يم و مازاد اموال به مالك مسترد هيتأد اجرايي يها نهيهز
بر فرار متعهدين از انجام تعهدات خود،   زيرا عالوه، نيستريپذ امكان يراحت بهي و ثبتي قضاي

انجام عمليات اجرايي   در قوانين و مقررات مربوطها  و تناقضخألها، ها يكاست، ها وجود ابهام
   .سازد يمرا با مشكالت عديده مواجه 

ي و بيش از يك دهه از اجراي قانون اجراي احكام مدن  از اجرايچهار دههگذشت بيش از 
، موانع و مشكالت زيادي ها يدشوار، ها يدگيچيپ، االجرا الزم اجراي مفاد اسناد رسمي ةنام نييآ

 تحليل و تفسير مقررات رغم بهاما در ادبيات حقوقي، . را در قلمرو اجرا آشكار ساخته است
 منقول، پژوهش و اهتمام الزم  اموالةمزايد ژهيو به مربوط به اجرا،  مسائلزمينةماهوي، در 

تحليلي است، درصدد بررسي و _ توصيفي صورت بهاين تحقيق، كه . صورت نگرفته است
 عملي، ةدر پرتو تجربمقاله بر آن است تا .  در دو نظام اجرايي مذكور استها چالشتبيين اين 

، راهكارهاي  اموال منقولة مزايدخصوص در نظام اجرايي عمومي و ثبتي در خألهاضمن بيان 
 اصالح منظور به ييها شنهادي پاز طريق طرحاغلب  رفع مشكالت موجود،  برايحقوقي و عملي

  .قوانين و مقررات مربوط، ارائه دهد
 عمليات مزايده اموال منقول در نظام اجرايي قضايي و ثبتي ايران، به يها چالش نيتر مهم

  :قرار زير است
 

 راج در نظام اجرايي ثبتي  بقا يا حذف مقررات حةبهام دربارا .2

با  كه، است حراج با رابطه در اجرا ةنام نييآ وي مدن احكامي اجرا قانون يها چالش جمله از
وجود تشابه با مزايده، از اين حيث كه هر دو عنوان مبين روشي جهت معامله و فروش خطاب 
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وم، روش، احكام  از نظر مفه،1دشو، كه ممكن است به تمليك قطعي منجر استبه عموم مردم 
 ريشه و مفهوم اين دو ة دربارنظران صاحبنويسان و  فرهنگ. هم تفاوت دارند و آثار با

 و )8826: 1377دهخدا، (حراج در لغت به بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي است .  ندارندنظر اتفاق
: 1381 ري،انو( و حراجي منسوب به حراج شده است شود يم به مكان انجام اين عمل گفته گاه
عني ي، شود يممفهوم حراج فروش مال است در حضور جمع و از باالي صفر شروع . )264

ا بيعي است با ندا در دادن براي ي) 1646: 1381جعفري لنگرودي، ( حراج وجود ندارد مبدأقيمت 
  . )822 :1384انصاري و طاهري، ( به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود نكهيافروش چيزي تا 

در معرض فروش گذاردن را  مقابل، مزايده در لغت به معناي بر يكديگر افزودن، چيزي در
 و در اصطالح، نوعي بيع است كه )1708: 1386 معين،(، به قيمت زياد فروختن )1080 :1369عميد، (

فروش از طريق مزايده .  تا بهترين پيشنهاد را برگزيندگذارد يمفروشنده بهاي مبيع را به مسابقه 
 امانتداري براي اموال دولتي، نيتأمشريفاتي است كه قانونگذار براي حمايت از مالك و ت

در حقوق فرانسه، مزايده در معرض فروش گذاشتن در يك . دارد يممقرر .... غايب، محجور و 
 و دولت استمحل عمومي، در قبال آخرين قيمت پيشنهادي است كه امروزه تابع نظام خاصي 

، در حراج قيمت از صفر شود يم مالحظه كه يطور به. )180: 1386كاتوزيان، ( دبر آن نظارت دار
؛ )133: 1378كريمي، ( شود يم باالترين قيمت، مشتري محسوب ةشنهادكننديپشروع شده و 

  .)104: 1397شمس، ( تا به باالترين قيمت برسد شود يم مزايده كه از قيمت حداقل شروع برخالف
اي مقررات مزايده است، اما در نظام اجرايي ثبتي، با وجود قانون اجراي احكام دار

 قانون ثبت اسناد و امالك و ساير قوانين و اختصاص فصل 34 مادة مقررات حراج در ينيب شيپ
 به موضوع حراج، 1376 آن در سال يها هيالحاق و ها هياصالحنيز   و1355 مصوب نامه نييآنهم 
قررات حراج حذف و، با احتراز از اين واژه، فصل دهم به  م1387 سال ةنام نييآ در كبارهيبه 

 از 1355 سال ةنام نييآ مواردي كه در تمامي شده است و در دادهموضوع مزايده اختصاص 
به اين ترتيب، . كار برده شد  مزايده بهة كلم1387  سالةنام نييآلفظ حراج استفاده شده بود، در 

  .كار رفته است حراج بهة  واژ131 و 65د، تنها در مواد  مور131 مزايده، در ةذكر كلم با وجود
 ها يحراج در خصوص معامالتي كيالكترون تجارت قانون 42 مادة 5 بند است ذكر شايان

 بهي تصد تجارت قانون 2 مادة اما است، دانسته خارج كننده مصرف از تيحما شمول از را
 قانون 2 مادة در مذكوري حراج رو ازاين. داند يمي تجار معامالت جزء راي حراج اتيعمل
 از است،ي قطع وي نقد ،يحضور يها يژگيوِي دارا كه ،22/01/1383 مصوبي صنف نظام
ي ندهايافر تحول وجود با بر اين افزون. ستينشدني  انجامي كيالكترون تجارت قانون قيطر

                                                            
 آن كاال قطعي ة از انجام حراج يا تشريفات مزايده، معاملپس... «: 1351 امور گمركي مصوب ةنام نييآ 83 ةبرابر ماد. 1

 .»....محسوب است
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 اتيعملي ااجر منظور بهي مرجع تاكنون ثبت، ادارات وي رسم اسناد دفاتر دري كيالكترون
 ژهيو به ،ها حراج گسترش به توجه با رو ازاين. است نشده نييتعي كيالكترون حراج ا يدهيمزا

 قانون در  دهيمزا و  حراج انواع آثار و احكام اصطالحات، نييتب و كيتفك ضرورت ،يكيالكترون
  . استي ضرور الزم، اصالحات انجام قيطر از اجرا، ةنام نييآ و احكامي اجرا

  
  اجراةنام نييآ تجديد مزايده در خصوص در سكوت .3

 تشكيل منظور به دواير اجرايي در مراجع دادگستري و ثبتي، هاي ممكن است تالش و اقدام
  يعني در موعد مقرر هيچ شخص؛دشو و به فروش منجر نباشد نثمربخش مزايده، ةجلس

ا اينكه در يندهد  شركت نكند و يا، در صورت شركت، رغبتي به خريد از خود نشان متقاضي
لزوم  رو ازاين .شودا در پايان آن از خريد مال مورد مزايده منصرف يجريان عمليات اجرايي 

نفع مورد ترديد  براي اشخاص ذي) نوبت دوم( ثانوي ةتجديد اين فرايند و حفظ حقوق مزايد
  . رديگ يمقرار 

 ة مزايدة اشاره شده است، دربار مزايدهة، كه در آن به برگزاري جلس1ل .ر .ا .م .ا . آ126 مادة
 فروش، مال ةبرابر اين ماده، در صورت عدم حضور خريدار در جلس. نوبت دوم ساكت است

 اصالحي قانون 34 مادة زيرا در است،اما اين حكم برخالف قانون . شود يمبه بستانكار واگذار 
در .  نشده استينيب شيپثبت، واگذاري مال به بستانكار، در صورت عدم حضور خريدار، 

 به دواير اجرايي ثبت، فراتر از اختيارات قانوني است نامه نييآنتيجه، اختيار اعطايي مذكور در 
   .)229: 1393نجفي، (

 نيز خالي از اشكال نيست، زيرا تكليف طرفين پرونده و 2نامه نييآ 126 مادة ذيل ةتبصر
در . كار، مشخص نشده است درخواست از طرف بستانةدواير اجرايي، در صورت عدم ارائ

ي رسم اسناد مفادي اجرا ةادار فيتكل طلب، بر مازاد استرداد بهنبود چنين تقاضا يا عدم تمايل 
 نسبت به دهيمزا مورد مال انتقال گرچها. است نامعلوميي اجرا اتيعمل روند ةادام منظور به

 اموال از دهيمزا مورد نانچهچ استي هيبد. رسد يم نظر به حل راه نيبهتر ،يو به بستانكار، طلب
 تواند يم كهي اقدام گرفت؛ خواهد صورتي مشاع صورت به انتقال نيا باشد، رمنقوليغ

  .دشويي قضا مراجع در ديجدي دعاو طرح مستلزم و اختالفات سرمنشأ

                                                            
  . و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايياالجرا الزم اجراي مفاد اسناد رسمي ةنام نييآ. 1
ه نسبت طلب، از قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا ب) قهي وثةدارند( بستانكار كه يدرصورت:  تبصره2

 .شود مال مورد مزايده به وي واگذار مي
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 چنانچه«: شود اصالح ريز شرح به ل.ر.ا.ام.آ 126 مادة ةتبصر است، ستهيشا رو ازاين
 مال دهيمزا ديتجد تواند يم نباشد، خود طلب استرداد به ليما) قهيوث دارنده (بستانكار
 ،كند دايپ داريخر كهي زانيم هر به دهيمزا مورد مال صورت، نيا در. دكن تقاضا را شده بازداشت

 واگذاري و به دهيمزا مورد مال از نسبت به صورت، نيا ريغ در رفت، خواهد فروش به
 به كتباً دهيمزا خيتار از روز 20 مدت ظرف را خود نظر ديبا اربستانك ر،ياخ فرض در. شود يم

ي قانون يها نهيهز و طلب زانيم به بستانكار سهم اعالم، عدم صورت در. دكن اعالم اجرا واحد
  .»شد خواهد ليتبد اصل به وجوه مازاد بازداشت و نييتع مشاع نحو به

اشاره ) مزايده ثانوي(شده  ل بازداشت ماة به موضوع تجديد مزايد1.م .ا .ا . ق131 مادةدر 
 انجام مزايده براي رسد يمنظر   به2.ده استش تعيين تكليف صراحت بهباره  اين شده و در

 زيرا با اين اقدام ، مربوط توسط بستانكار، منعي نداشته باشديها نهيهزنوبت دوم با پرداخت 
ر اين باره اين است كه آيا ارزيابي اما تنها ابهام د. دشو يم اجرايي حفظ ةمنافع طرفين پروند

 قانون كانون 19 مادة ةبرابر تبصر. ا بايد ارزيابي مجدد صورت گيردي استاوليه مالك 
، چنانچه بيش از شش ماه از تقويم اوليه 18/01/1381كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 

مت ارزيابي اوليه  و براساس همان قي3سپري نشده باشد، نيازي به ارزيابي مجدد نخواهد بود
 دوم در مراجع ثبتي مالك عمل ةاين موضوع، در صورت مزايد. برگزار كرد دوم را ةبايد مزايد

 49 مادةدر . )411: 1393خدابخشي، (خواهد بود و بايد قيمت ارزيابي پايه را در نظر گرفت 
گرچه ااستفاده شده است؛ » ....به هر مبلغي كه خريدار پيدا نمايد.... «نيز از عبارت . ل .ر .ا .م .ا .آ

  . )105 :1393 مدني،( اين ماده را نبايد توسعه داد ةدامن
  

   عدم تصريح به تراضي محل و موعد فروش در مقررات ثبتي .4
ن اجراييه و نيز فروش اموال ي، اجتناب از بار سنگيي اجرايها پروندهمبناي بازداشت اموال، در 

 در فروش يي اجرايها پروندهن ياز آنجا كه طرف. استن قيمت ين و باالتريبدهكار به بهتر
 يامرها  روش نيمؤثرترن و يز انتخاب بهتري تجورو ازاين، ندشو يم ينفع تلق يذ اموال منقول

 كه يدرصورت... «: ده استكرمقرر . م .ا .ا . ق113 مادةبر اين اساس، . )19: 1389علوي، ( هي استيبد
ب ي تراضي شده باشد، به همان ترتهيعل محكوم و له محكومن ينسبت به محل و موعد فروش ب

  . »...شود يرفتار م
                                                            

  .قانون اجراي احكام مدني. 1
 مال تواند يم له محكوم خريدار نداشته باشد، شود يم مالي كه مزايده از آن شروع گاه هر«: دارد يمم مقرر  .ا .ا .  ق131 ةماد. 2

 . ».....شده را بنمايد  مال توقيفةيا تقاضاي تجديد مزايد.... د  آن را بنماية و مزايدفيتوق معرفي و هيعل محكومديگري از 
در مواردي كه انجام معامالت مستلزم تعيين قيمت « :دارد يم قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مقرر 19 ة مادةتبصر. 3

 . »ور معتبر خواهد بودشده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صد  اعالمة روز از طرف كارشناس رسمي است، نظريةعادالن
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 با 21مادة  نشده است، هرچند در ينيب شيپ صراحت به اجرا ةنام نييآ در اي يچنين تراض
در صورت قبول ...  «23 مادةو در » ...ن خود بدهد ي پرداخت ديبي برايا ترتي... « عبارت 
د بتوان ي شا113 مادةبراساس ظاهر .  اشاره شده استمسئلهن يه ا بيتلويحطور  به» ...متعهدله

 و فقط شامل محل و موعد فروش هيعل محكوم و له محكوم و توافق منحصر به يگفت تراض
. اري نخواهند داشتي اختيي اجراةن پرونديبر آن، طرف شده است و افزون اموال بازداشت

رد، مأمور اجرا ين صورت گي بين طرفيوافق فروش، تةچنانچه در ساير موارد، از جمله نحو
 .كند اجرا اقدام ةنام نييآر مواد يد مطابق ساي، بلكه باستين آن يمكلف به اجرا

بر محل  ، عالوهيي اجراةن پرونديطرف ن باور بود كهيد بر اي، بايل ظاهرين تحليبرخالف ا
ده و يق مزاياز فروش از طرر ي غير موارد، حتي ساة دربارتوانند يمشده،  فروش اموال بازداشت

 دو نفر كه يهنگام. ندكن ي متعارف، توافق و تراضةويت و به شي اصل حسن ني اجرايدر راستا
ن قانون است كه توافق و ي ا،كنند يم منعقد ي، با هم قرارداديط مقرر قانونيت شرايبا رعا

القاعده، توافق و  ي عل.)55 :1393 شهيدي،(كند  يت مي و از آن حماشمارد يمقرارداد را محترم 
 است يالبته، اين قاعده در صورت. ه حاكم دانسته شده استي در اجرا، بر مقررات جاريتراض

  .است يز ضروري واال موافقت او ن،مال وجود نداشته باشد  مازادةكنند كه بازداشت
رسد قلمرو موضوعات  ينظر م ق توافق به محل و موعد فروش، بهيد مصاديبا وجود تحد

توانند واگذاري مال  ي ميي اجراةن پرونديمنحصر نباشد، بلكه طرف مذكور به موارد يبل تراضقا
، يا حقوقيقي يو با هر شخص حقو ثمن مت يده، به هر قيشده را بدون انجام مزا بازداشت

گاه  هر... «: آمده است. م .ا .ا . ق113 مادة ة زيرا در ادام،)245 :1392 حياتي،(مورد توافق قرار دهند 
منظور از . »كند يمطابق مواد بعد اقدام م) مأمور اجرا( نشده باشد، دادورز ين تراضين طرفيب

ده و آن ترتيبي كرده را اعالم يق مزاي كه فروش از طراسترالذكر ي قانون اخ114 مادةمواد بعد، 
، برعكساما، . ه استشدن، توسط قانونگذار مشخص ي طرفياست كه در صورت عدم تراض

ضمن .  نخواهد رسيد114 مادة يده باشند، نوبت به اجراكر ين باره توافقين در ايچه طرفچنان
  . )109: 1388مهاجري، (ن باشد ي طرفي موضوع تراضتواند يم فروش هم ةآنكه نحو

ممكن است . استا اشخاص ثالث يابهام ديگر، سكوت قانونگذار در مورد توافق شخص 
 كه مال ييدر جا. دكرقن عمل ي متقدر  بهد يقانونگذار، با گفته شود، با توجه به عدم تصريح

 34 مادة يا اشخاص ثالث و در اجرايشده متعلق به شخص  ا بازداشتيه ييموضوع اجرا
بات فروش حق ير ترتيا ساي شده باشد، ثالث در مورد زمان، محل يتوسط نامبرده معرف. م .ا .ا .ق

  بازداشت معرفيمنظور به كه ي آنجا كه اغلب اموالاما از. توافق با متعهدله را نخواهد داشت
ن ي، قانونگذار به نظر غالب توجه داشته و به ااستا متعهد ي هيعل محكوم متعلق به شود، يم
 كه اموال توسط شخص ثالث يولي در مواقع. ل از شخص ثالث نامي برده نشده استيدل
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ا متعهدله با شخص ي له محكومان ير مد ناظي را باي و متعلق به او باشد، توافق و تراضيمعرف
افت ي، عوضي از بدهكار دريست تبرعي نمعموالًگرچه اقدام شخص ثالث ا. ثالث دانست

  .دارد يم
 شرح نيا به ،.ل .ر .ا .م .ا .آ 121 مادة است بهتر ، مذكورابهامات و مشكالت رفع منظور به

 ةپروند به نسبت چنانچه ره،يغ و قهيوث ،يا ذمه از اعم االجرا، الزم اسنادي اجرا در«: ابد يرييتغ
 هر با و دهيمزا بدون شده بازداشت مالي واگذار فروش، موعد و محل با رابطه دريي اجرا

 و بدهكار بستانكار، نيب موارد، ريسا وي حقوق اي يقيحق هر شخص به و ثمن و متيق
 همان به ،باشد شده يتراض و توافق متعارف ةويش بهيي اجرا ةپروند با مرتبط ثالث اشخاص

 از پس و ديآ يم عمل به دهيمزا قيطر از فروش صورت، نيا ريغ در. شود يم رفتار بيترت
 .»: ... گردد يم منتشر دهيمزاي آگه ليذ نكات تيرعا با آن تيقطع و مالي ابيارز  

  
 ن محل فروش يي ضابطه در تعنبود .5

 محل فروش مشخص نكرده و تنها ة دربار رايا ضابطهمالك و . م .ا .ا . ق115 مادةقانونگذار در 
ده است؛ امري كه كرد، اشاره كن نيتأمشتر ي را بهيعل محكوم كه منافع يبه فروش در محل

بر ابهام، همواره موجب بروز  ن موضوع، عالوهيا. ر اجرا سپرده شده استيص آن به مديتشخ
اري نخواهد يو محل اختكي از دي اجرا در انتخاب مأموررسد  ينظر م به. ده استشمشكالتي 
 دكن نيتأمشتر يرا ب) بدهكار(ا متعهد ي هيعل محكومد كه منافع كن را انتخاب يد محليداشت و با

ده ياري كه به محل فروش و مزايمثل انتخاب محل براساس مع. )214: 1390مرداني و قهرمان، (
  .شود يم ينگهدار  كه اموال منقول توسط حافظيا محليك باشد ينزد

ر ي مدياختياراتي برا. م .ا .ا . ق115 مادةر ي محل فروش اموال منقول، در قسمت اخةردربا
 ي محل2يا شهرداري 1گاه از طرف دولت هر... «: نكهي بر اي مبن استاجرا در نظر گرفته شده

 چه ي بر مبنانكهيااما . »كند ين مير اجرا معين نشده باشد، محل فروش را مدي فروش معيبرا
ر اجرا ياليد قرار دادن مد با توجه به مشكالت مبسوط.  مشخص نشده است،يا بطهقاعده و ضا

را وي، ي ز،ن محل توسط نامبرده در نظر گرفتيي را در تعييها تيمحدودد يدر اين زمينه، با
  . دكنن يي تع،ل داردي را كه تماي هر محلتواند ينم، بدون ضابطه يي اجراةن پرونديهمانند طرف

مدني ( مناسبي باشد ةضابط. م .ا .ا . ق115 مادة در سطر اول شده رفتهيپذ ةشايد همان قاعد
ده ي انجام فروش و مزاي را برايد محلير اجرا باين باور بود كه مديو بر ا) 135: 1385كرماني، 

، زمينهدر اين . )196 :1393 جاللي،( ندك يمجاب ي يا متعهد آن را اهيعل محكومد كه منافع كنن ييتع

                                                            
1. Government 
2. Municipial corpord tion  
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د در نظر يف اموال بايده به محل توقيك بودن محل مزاي يا متعهد و نزدهيعل حكوممحقوق 
 اموال ةدي اين است كه فروش و مزا،افتد يمالبته آنچه در عمل اتفاق . )62: 1394فاني، (گرفته شود 

 كه حافظ آنها را ي اموال منقول در محلةديو مزا رمنقول در محل استقرار واحد اجرايغ
 .دگير ي انجام م،كند يم ينگهدار

. د به فروش برسديت باي، در نهاشود يم وصول مطالبات بازداشت منظور به كه يمال منقول
ده ي در مزاكنندگان شركت و يداران احتماليت دارد كه خري اهمحيثن ين محل فروش از اييتع
 يدر موارد«. م.ا.ا. ق116 مادةطبق . )262: 1397 رازاني،( ندكن مراجعه شده نييتع يها محلد به يبا

 كه ي در محلشده فيتوقاد داشته باشد، اشياي يگر مخارج زيكه حمل اموال منقول به محل د
ا متعهد ي هيعل محكوم، حفظ حقوق حل راههدف از وضع اين . »رسد يم به فروش شده يمحفظ 
نگهداري  كه حفاظت و ي اموال منقول از محلييجا ه انتقال و جابةنيرا از آنجا كه هزي ز،است

ل يز از تحمي پرهبراي و متعهد است، قانونگذار هيعل محكوم ةشود به محل فروش، به عهد يم
 ،شود ي مي كه حفظ و نگهدار راي به وي، تجويز فروش اموال در همان محلي اضافةنيهز

  .است. م.ا.ا. ق77 مادة مندرج در ة شبيه ضابطحل راهاين . است دهكرصادر 
رسد با  ينظر م  به،ده استشن نيي انتقال تعةنيا كم بودن هزياد يص زيار تشخيچون مع

ن محل ييصالح جهت تع ر اجرا رايكه در موارد خاص، مد. م.ا.ا. ق115  مادةاستفاده از مالك
 متعارف و با در نظر طور به بايد وي را صالح دانست كه بايد ،ده استكراعالم  دهيفروش و مزا
  . دساز را مشخص ط و اوضاع و احوال آنيگرفتن شرا

. ات آن ساكت استي عملي محل فروش اموال منقول و اجراة ضابطة اجرا، دربارةنام نييآ
 اموال منقول در نظر گرفته ةدي مزامنظور به را ي متعدديها محل، يچنانچه دولت يا شهردار

 نيي را تعها محل از كي كدامد يست و وي باي اجرا چمأمورف ي كه تكلستين، مشخص 1باشند
 چنانچه«: شود اضافه ريز شرح به نامه نييآ 121 مادة به يا تبصره استي ضرور ن،يبنابرا. دكن
 آن در فروش باشد، شده نيمع منقول اموال فروشي براي محلي شهردار ا يدولت طرف از

 جهتي محل اصالً ا يباشد متعدد است شده نيمع كه ييها محل اگر اما. ديآ يم عمل به محل
 بازداشت محل به كه شود يم انجامي محل در فروش باشد، نشده نييتع منقول اموال ةديمزا
 ةكنند نيتأم كهي محل ا يشود يمي نگهدار حافظ توسط منقول اموال كهي محل ا يباشد كينزد

 مفادي اجرا ةادار سيرئ با ها استان مراكز در امر نيا صيتشخ. است متعهد ا يبدهكار منافع

                                                            
ن شده باشد، فروش در ي فروش اموال منقول معي براي محلياگر از طرف دولت يا شهردار«: دارد يمم مقرر .ا.ا. ق115 ةماد. 1

 منافع يآيد كه برا يعمل م  بهي كه معين شده است متعدد باشد، فروش در محلييها محل و اگر ديآ يمعمل  بهآن محل 
 .»…ر اجراستين امر با مديح داشته باشد و تشخيص اي ترجهيعل محكوم



  
                 613                                              هاي عمليات مزايدة اموال منقول در نظام اجرايي قضايي و ثبتي ايرانچالش 

 در رمنقوليغ اموال ةديمزا استي هيبد. ستاجرا واحد ريمد باها  نشهرستا در وي رسم اسناد
  .»شود يم انجام اجرا واحد استقرار محل
  

 دهين زمان فروش و مزاييار در تعيفقدان مع .6

 ين محل آن، بر تراضييمالك انتخاب موعد فروش و مزايده در قانون اجراي احكام، همانند تع
ن فرصت ين اساس، قانونگذار ابتدا ايبر ا. يين شده است تعيي اجرايها پروندهن يو توافق طرف

ده يات مزاي، عملد امكانح تا  است كه اجرايي در نظر گرفتهيها پروندهن يطرف و زمان را براي
 ،.ل.ر.ا.م.ا.آ 130 مادةن برابر يهمچن. دكنن كديگر انتخابي ي و تراضيو فروش را با هماهنگ

ليكن، . دكنن موعد فروش را يي تعي تقاضاتواند يم صاحب مال، اعم از متعهد و شخص ثالث،
  .است ساكت معيار تعيين زمان و ساعت فروش ة دربارنامه نييآهم قانون و هم 

 12 تا 9ك جلسه از ساعت ي است و در يمزايده حضور« ،.ل.ر.ا. م.ا.آ 126 مادةمطابق 
 ةنحوبارة سكوت در ،زمان و روز فروش وجود دارد خصوصايرادي كه در  .»...شود يمبرگزار 

ده و ي تا روز مزاي انتشار آگهة، به فاصلنامه نييآ 122 مادةدر   جز اينكه؛ده استين روز مزاييتع
. ن و ثبت روز و ساعت مزايده در دفتر اوقات اشاره شده استيي آن، به تع130 مادةدر 

وعد و زمان فروش و ن مييار تعيمع. م.ا.ا. ق118 و 117، در مواد نامه نييآ برخالف كه يدرحال
و براساس  يخ انتشار آگهيموعد و زمان فروش بايد با توجه به تار. ده استشده مشخص يمزا

ان روز ي مةدر فاصل) 117 مادةمذكور در (شده  فيت اموال بازداشتيت و كيژگي كميدو و
 اما. ست اجرامأمورانتشار و روز فروش تعيين شود كه، براي اشخاص مقيم داخل كشور، با 

. كنند يمن يي مربوط تعةن روزنام ارشاد، مسئوالة را، عمالً، با معرفي اداريق انتشار آگهيروز دق
 .ت شده باشديده رعاي آن با روز مزاة است كه فاصلي كافرو نيازا

 تغيير ة اجرا دربارةنام نييآ، شود ي م ساعت و محل فروش، كه از ابتدا تعيين و آگهيجز به
فروش با روز  روز اگربراي مثال م داخل كشور ساكت است، يمق اشخاص يفروش برا روز

د فروش بايد ين صورت، در تعيين زمان و موعد جدينشده مقارن شود، در ا ينيب شيپتعطيل 
  .)284 :1392 روديجاني،(ت شود ي و روز فروش رعاي بعديانتشار آگه روز اني الزم مةفاصل

م خارج از كشور ي اشخاص مقي بران روز فروشيي تعةار و نحوياز سوي ديگر، مع
 ين دادرسييمطابق مقررات قانون آمواعد حساب «.: م.ا.ا. ق32 مادةبرابر . مشخص نشده است

، 336مواد (ن شده است يي اين اشخاص دو ماه تعي براها مهلتدر اين قانون، . »باشد ي ميمدن
، شايد .م.ا.ا. ق119 مادةموعد مندرج در برخالف با توجه به سكوت قانون، ). 446 و 397

 .  دانستهيالرعا الزمز يم خارج نين ماده را در مورد اشخاص مقيبتوان مقررات ا
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 و كنندگان شركتمعمول با حضور طور  بهشده  ده و فروش اموال بازداشتيات مزايعمل
 و درم خارج از كشور باشند ين مقيچنانچه طرف. پذيرد ي صورت ميي اجراةن پرونديطرف

مالك باشد، عمالً امكان حضور . م.ا.ا. ق119 مادةهم همان زمان مندرج در موعد خصوص 
، كه .م.د. آ. ق446 مادةبا توجه به . )229: 1387 اباذري فومشي،( وجود نخواهد داشت ين شخصيچن
 ،336ت به مواد يش داده است، و با عناي كمتر از دو ماه را به دو ماه افزاي مواعد قانونيتمام
بنا . يابد شي به دو ماه افزا119 مادة مندرج در ةروز دهن قانون، بايد حداكثر مهلت اي...  و 397
  :، به شرح زير، تغيير پيدا كند130 و 119، الزم است مواد گفته شيپ مراتب به

 روز وي آگه انتشار نيب ةفاصل كه شود نيمعي نحو به ديبا فروش موعد«: م .ا .ا .ق 119 مادة
 ميمق اشخاصي برا و، روز ده از كمتر و ماه ك ياز شيب ران،يا ميمق اشخاصي برا فروش،
   ».نباشد ماه دو از كمتر و ماه شش از شيب كشور، از خارج

 مراكز دري رسم اسناد مفادي اجرا ةادار سيرئ را فروش موعد«: ل .ر .ا .م .ا .آ 130 مادة
 در شده فيتوق اموال تيفيك و تيكم به نظر ها شهرستان در اجرا واحد ريمد و ها استان

 ديق و ادداشت يدهيمزا اوقات دفتر در ساعت و روز. دينما يم نييتع دهيمزاي آگه سينو شيپ
 . »شود يم

  
  اجراةنام نيي كثيراالنتشار محلي در آةعدم تبيين مفهوم روزنام .7

 دادها نوشتهي و در آن اخبار و روشود يم است كه هر روز چاپ يا هينشر«منظور از روزنامه، 
ل ي در روزهاي تعطآنكهگيرد؛ ضمن  يو در دسترس عموم قرار م) 33: 1395جمشيدي، (» شود يم

ا ي، ماهنامه نامه هفتهات مثل ير نشرين مشخصه، روزنامه را از سايا. شود يسال منتشر نم
  .  منتشر شودي يا كشوري، ممكن است در سطح محليا هينشرچنين . سازد يمفصلنامه متمايز 

 كه در است يآگهده، انتشار ي مزاةل جلسي از تشكپيش، ييات اجرايحل عملكي از مراي
 و نيز در يي اجرايها ابتينا در ي يراالنتشار، الصاقي، كثي محليها انتشار آن، چه در روزنامه

 يآگه«. م.ا .ا . ق118 مادةبرابر براي مثال .  متعدد در اجرا وجود دارديها يدشوارد آن، يتجد
، .ل .ر .ا . م .ا . آ122 مادةطبق . »ك نوبت منتشر شودي ي محليها كي از روزنامهيد در يفروش با

 ة محل و اگر در محل نباشد، در روزنامراالنتشاريكث ةك نوبت، در روزناميده در ي مزايآگه«
، » محليةروزنام«، به مذكور مادةدر هر دو . » به محل منتشر گرددنيتر كينزدراالنتشار يكث

  . افزوده شده است» كثيراالنتشار«نامه قيد اضافي  نيي آ122 مادةلي در تصريح شده، و
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ص آن ي تشخمنظور بهاري خاص ي، كه معاست» ي محلةروزنام«اولين ابهام در اين زمينه 
، ابدي يم كه در محل برگزاري مزايده انتشار يا روزنامه يا 1ي محلةروزنام. ده استشارائه ن
. شود يمك استان منتشر يا شهرستان و حداكثر در سطح ينطقه  است كه در محل، ميا روزنامه

 عدم انتشار روزنامه ة و آن در رابطه با مسئلدينما يمگري رخ يبا توجه به اين تعريف، ابهام د
.  در اين باره ساكت است122 مادة و هم 118 مادة، كه هم است موردنظر ةدر محل يا منطق

) يكشور (يراالنتشار سراسري كثة بايد در روزناميگهن حالت، آيممكن است گفته شود، در ا
 ة قوي حقوقةن نظر، توسط اداريا. دشو محلي منتشر يها روزنامهر از ي غيا روزنامها در ي

 ةاگر در محل روزنام«:  اجرا آمده استةنام نييآ البته در 2.ه مردود اعالم شده استييقضا
و به اين » گردد ي به محل منتشر منيتر كينزدنتشار راالي كثة نباشد، در روزناميراالنتشار محليكث

  . ده استش اعالم ي منتفي و كشوري سراسرةترتيب، انتشار در روزنام
راالنتشار محل، ي كثةك نوبت آگهي در روزنامي ذكر است كه در مراجع اجرايي ثبت، شايان
 ي و ارشاد اسالم توسط سازمان ثبت و وزارت فرهنگساله همه و است ي ثبتيها يآگهكه ناشر 

 تا زمان بازنگري رسد يمنظر  ، بهگفته شيپبا توجه به موارد . شود يم، منتشر گردد يمن ييتع
 را وزارت فرهنگ و ارشاد ي كثيراالنتشار محلةص روزنامي، بايد مرجع تشخنامه نييآقانون و 

 سازمان توسطله سا همه كهي محل ةروزنام در انتشار هم، ثبتيي اجرا ريدوا در . دانستياسالم
 عمل مالك ديبا ،دشو يم نييتع ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت و كشور امالك و اسناد ثبت
 در چنانچه اما. دشو منتشر روزه همهي عن ي،باشد روزنامه صورت به كه است نيا مهم. رديگ قرار

 ةروزنام دري آگه انتشار باشد، نداشته وجود يمحل ةروزنام اجرا، محل شهر و منطقه
  .رسد يم نظر به يضرور) يسراسر(ي كشور راالنتشاريكث

 118 برخالف مادةو . م.د .آ.  ق73 مادة، همانند .ل.ر.ا.م.ا. آ122 مادةاز سوي ديگر، در 
 ةروزنام«ست، منظور از يمعلوم ن. استفاده شده است» كثيراالنتشار«، از اصطالح .م .ا .ا .ق
ن يا. ستينص آن در دست يبراي تشخ  همياريمعست و هيچ ضابطه و ي چ»راالنتشار محليكث

 در ي و چندگانگي زيادي را در پي داشته، ممكن است دوگانگيعدم تعيين، مشكالت عمل

                                                            
م .ا.ا. ق118ة  مذكور در مادي محليها روزنامهمنظور از «: آمده است) ق.ق.ج. ا30/5/79 – 5032/7 (ة شمارةيدر نظر. 1

 ة كه خارج از حوزيا  و به روزنامهشود يمشده منتشر  في دادگاه محل وقوع مال منقول توقيي قضاةروزنامه است كه در حوز
 ةگر روزناميعبارت د به. شود ينم اطالق ي محلةروزنام.  در داخل همان استان باشداگرچهابد، ي ي دادگاه مذكور انتشار مييقضا
 .» تفاوت داردي استانة با روزناميمحل

ح نموده يم تصر.ا.ا. ق118 ةنكه ماديت به ايبا عنا«: ده استق آم.ق.ج. ا9/2/1393 -  234/93/7 ة شماري مشورتةينظردر . 2
.  استي اشكال قانونيت آن دارايك نوبت منتشر شود، عدم رعاي ي محليها كي از روزنامهيد در ي فروش باياست آگه

سوب و از ت مقررات مربوط محي، عدم رعاي محلة روزناميجا به يراالنتشار كشوري كثةده در روزنامي مزاين، آگهيبنابرا
 .  »باشد يمده يموجبات ابطال مزا
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 اجرا، محل شهر و منطقه در چنانچه اما. ده را فراهم سازديص آن موجبات بطالن مزايتشخ
 صورتي كشور النتشاررايكث ةروزنام دري آگه انتشار باشد، نداشته وجودي محل ةروزنام
: شود اصالح ريز شرح به نامه نييآ 122 مادة كه كند يم جابيا مالحظات نيا. گرفت خواهد

 ةروزنام در نباشد روزنامه محل در اگر وي محل ةروزنام در نوبت ك يدهيمزاي آگه«
   »... .و گردد يم منتشر) يكشور(ي سراسر راالنتشاريكث

  
  اجراةنام نييآ در ها يگهآد يتجد  مجدد وي ابهام در آگه .8

د و در شو يك نوبت منتشر ميده در ي مزاي، آگه.م .ا .ا . ق118 مادةو . ل .ر .ا .م .ا . آ122 مادة مطابق 
 را يد آگهين مواد، مواردي كه تجديدر ا. ده برگزار نشودي مزاة هم ممكن است جلسيموارد

ن موضوع ي به ايتلويحطور  بهگر، ي مواد ديدر برخگرچه ا معين نشده است؛ كند،جاب يا
د ي تجدله محكوما يده را نپردازد ي وجه مزاةده بقيي مزاة چنانچه برندبراي مثال. اشاره شده است

ده ي اعتبار ساقط و مزاةاز درجاست،  شده  انجام كه فروش ي يا در مواردكندده را تقاضا يمزا
. دهيل اعالم شدن روز مزاييز تعطو ن.) م .ا .ا . ق136 و 131 ،129موضوع مواد (تجديد شود 

جه، يده شده، در نتيد مزايات و اعتراض شخص ثالث كه موجب تجديهمچنين است ابطال عمل
  . )263: 1388 بهرامي،( منتشر شود يد به موجب آگهيد باينوبت جد

ق يمصاد نوع و ولي. ده استشده معين ي مزايد آگهيموارد تجد. ل .ر .ا .م .ا . آ138 مادةدر 
با هم متفاوت است؛  .م .ا .ا . ق118مادة و . ل .ر .ا .م .ا . آ122 و 138ده در مواد ي مزايد آگهيدتج

هر به  .ده استش ياد در مراجع عمومي و ثبتي كه همواره موجب بروز مشكالت زيا مسئله
ن موضوع در دواير يد اير نباشد، بايپذ ده امكاني مزاي، چنانچه به علل مزبور برگزارحال
  . صورت پذيردين و دوباره آگهييده تعي مزايگر براي دي، روزشود جلسه صورت ييااجر

 ي انتشار آگهةگر مربوط به نحوي دةده، مسئليات مزاي در عمليد آگهي تجدخصوصدر 
 در شود، آگهي جديد در كدام روزنامه و با چه كيفيت و مشخصاتي منتشر نكهيا زيرا ،است

مجدداً آگهي «با توجه به عبارت . نشده است مشخص  اجراةنام نييآ احكام و يقانون اجرا
 مادة، در »ده طبق مقررات تجديد شودي مزايد آگهيبا... « و  قانون،124 مادة، در »خواهد شد

 زيرا ،دا كنديات الزم انتشار پيط و جزئيد با تمام شرايده بايد مزاي تجدي، آگهنامه نييآ 138
دهد  ي در روزنامه را به خود اختصاص مي كوچكينكه جاي تجديدي، با توجه به ايانتشار آگه

ده، ي مزاةي و اولي اصلي، همانند آگهي، با چشم عاددشو يمن نوشته و منتشر ييو در حجم پا
  .  آن را مشاهده خواهند كردي كمتريداران احتماليدر نتيجه، خر.  نخواهد بودتيرؤقابل 

 خواهد گذاشت، چون اشخاصي ي منفريتأث كامل مزايده يداران، در اجرايكاهش تعداد خر
 ةاند، الجرم در جلس دي را مشاهده نكردهي تجدي اما آگهاند كرده تيرؤشين را ي پيكه آگه
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 ممكن ،اند كرده كه آن را مشاهده ي دوم شركت نخواهند كرد و اشخاصيتعييني در آگه ةديمزا
 يها يريگيپ آنكهاه نگردند؛ مگر آگ... ده و يده، محل مزايه، اموال مورد مزايمت پاياست از ق

: 1397شمس، (انجام دهند ...)  و يي، مراجعه به دواير اجراي قبلي آگه كردندايپهمچون  (يا ژهيو
: كرد خواهد رفع را موجود ابهام. ل .ر .ا .م. ا .آ 138 مادة به شرح، نيا به تبصره، ك يالحاق. )523

 محل اگر و، محل راالنتشاريكث ةروزنام در نوبت ك يدر د،يتجد صورت در ده،يمزاي آگه«
 .»شود يم منتشر) يكشور(ي سراسر راالنتشاريكث ةروزنام در باشد، روزنامه بدون

 توسط چه نكهيا دوم و ي آگهةني، به پرداخت هزگفته شيپ، در مواد نكهياابهام ديگر 
الً توسط هرچند اين هزينه، عم.  نشده استيا اشارهد پرداخت شود، ي بايا اشخاصيشخص 
 131 مادة و مفهوم مخالف 158 و 151اما مطابق مواد . شود يما متعهدله پرداخت ي له محكوم

 ةني هزعنوان به، در نهايت، .ل .ر .ا  .م .ا . آ158 و 157، 156 قانون ثبت و مواد 131مادةو . م .ا .ا .ق
  . )278: 1382بازگير، ( دشو يمپرداخت   از محل فروش امواليياجرا
   

  ثبتي ةنام نييآ در ي اضافيود ابهام در شرايط و نوع انتشار آگهوج .9

شتر در ي بيداران احتماليشركت خر ة هدف از فروش اموال از طريق مزايده، فراهم ساختن زمين
 در كنندگان شركتداران و يش تعداد خريبديهي است با افزا. استد اموال يمعامله جهت خر

 .)16: 1397زينالي، ( دشو يمفراهم  يمت باالتريشتر و قيت بده، امكان فروش با دقيات مزايعمل
بر آگهي كه به  توانند عالوه ي مهيعل محكوما ي له محكوم«: دارد يممقرر . م .ا .ا . ق121 مادة رو ازاين

  .»نديگري به خرج خود منتشر نماي ديآيد، آگه يعمل م توسط قسمت اجرا به
ده ي مزاي آن، انتشار آگهدر پين زمان و موعد فروش و ييم تع.ا .ا . ق117 مادةهرچند مطابق 

، انجام و ي در برقراريي اجراةن پروندير اجرا واگذار شده است، اما از آنجا كه طرفيبه مد
شده به   كه اموال بازداشتندك يمجاب ي، منافع آنها اندا نفع يذ فروش صاحب حق و ياجرا
ن ي طرفير اجرا نافي تجويز قانونگذار برايار مد اختيرو نيازا. مت به فروش برسدين قيباالتر
 منظور به؛ اقدامي كه ستين ي شخصةني و با هزي اضافي جهت انتشار آگهيي اجراةپروند
 .رديپذ يمشتر صورت يداران بي و خري بهتر، جذب مشتريرسان اطالع

 119، 118 مندرج در مواد يها يژگيوط و يد همان شراي باي اضافةدي مزاياما اينكه آيا آگه
خ يم و تاريب تنظيشايد گفته شود ترت.  مشخص نشده است،را داشته باشد يا نه. م .ا .ا . ق120و 

ار ير موارد، در اختي و ساي محلة در روزنامبراي مثال آن، يط مقرر برايا شراي يانتشار آگه
با . شدبا اخيرالذكرط مطابق مواد ي شراةست هميالزم ن است و  بودهيي اجراةن پرونديطرف

ز ي نين آگهيد، لزوماً بايد در اشو يد مي قي اصليط و نكات كه در آگهيوجود اين، برخي شرا
ر موارد مندرج در مواد ي و ساي محلةمثل زمان و موعد فروش، انتشار در روزنام. درج شود
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 ي دارا،شود ين و منتشر ميير اجرا تعي كه توسط مديدر غير اين صورت، آگهي اصل. قانوني
   .رديپذ يمز براساس آن صورت يده نيات مزايبار خواهد بود و عملاعت

 يا متعهد هيعل محكوم اضافي از ةدي مزاي از انتشار آگهي ناشيي اجراةني ذكر است هزشايان
 و تعهد آنها دشو ينم ي تلقييهاي اجرا نهي جزء هزنهيهزن ي زيرا ا،قابل وصول نخواهد بود

  . ي اضافي نه آگهاست اصلي ةدي مزاي انتشار آگهةنيپرداخت هز
ن عدم ي اةواسط به نشده است و ينيب شيپ اجرا ةنام نييآ در ي اضافةدي مزايانتشار آگه

با توجه به . ريا خيد كراستفاده . م .ا .ا . ق121 مادة از مالك توان يممعلوم نيست آيا  ح،يتصر
 فروش بهتر خواهد داشت، ظورمن به يي اجراةن پروندي طرفيده براي مزاي كه انتشار آگهيمنافع

ضمن . م .ا .ا .ق 123 مادة در همچنين. كرد ثبتي نيز استفاده يها هيياجراتوان از مالك آن در  يم
اما معين نشده . ر اجرا دانسته استيف را متوجه مدين تكليده، اي مزاياشاره به الصاق آگه

با . ريا خي شود يم يي اجراةوندن پريف متوجه طرفين تكلي اضافي اةدي مزايانتشار آگهاست در 
.  اجرايي نيستةف متوجه طرفين پرونديظاهراً اين تكل. م .ا .ا . ق121 مادةح يتوجه به عدم تصر

: باشد چالش نيا رافع تواند يم ،.ل.ر.ا .م .ا .آ 122 مادة به ر،يز شرح به تبصره، ك يافزودناما 
 كهي آگه بر عالوه ،توانند يميي اجرا دهپرون در مرتبط ثالث اشخاص ا يبدهكار ا يبستانكار«

 منتشر خود ةنيهز باي گريدي آگه ،ديآ يم عمل بهي رسم اسناد مفادي اجرا قسمت توسط
  .»ندينما

  
   ثبتي ةنام نييآعدم تصريح به اشاعه در فروش اموال منقول در  .10

هاي  نهي و هزبه محكومزان يا متعهد به مي هيعل محكومم، از اموال  .ا .ا . ق51 مادة در اجراي 
 از اموال مواجه يا دستههنگام بازداشت اموال منقول ممكن است با . دشو يم بازداشت يياجرا

قانونگذار به بازداشت مال  در اين ماده،. ند برخوردارييا مشاع هستند يا از تنوع فراوان شد كه
به فروش مال . ل .ر .ا .م .ا . آ121 مادة 4 قانون مذكور و بند 140 مادة مشاع و در رمنقوليغ
ان احكام يده، اما به بازداشت و فروش مال منقول مشاع و بكرمشاع اشاره ) ملك (رمنقوليغ

ا فروش مال منقول ي كه آشود يم مطرح سؤالن ي ارو ازاين.  نكرده استي آن توجهيقانون
رف به  در مورد ملك مشاع، كه منصمذكوربا تصريح مواد . مشاع مجاز و قانوني است يا خير

ل عنوان فروش و آگهي يو در مبحث دوم و ذ) 81: 1377 سليمي خورشيدي،(است  رمنقوليغمال 
 مادةد در ابتدا تصور شود كه امكان استفاده از مالك يرمنقول آمده است، شاي اموال غةمزايد
با توجه ولي . ده و فروش اموال منقول وجود نداردي براي مزانامه نييآ 121 مادةو . م .ا .ا . ق140

 نامه نييآ 121 مادةو . م .ا .ا . ق140 و 51 از مالك مواد توان يمبه هدف از بازداشت و فروش، 
الجرم، در صورت مشاع بودن مال منقول فقط . دكرز استفاده يدر مورد اموال منقول مشاع ن
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 شنهاديپ م،ابها رفعي برا. )164: 1394ميرزايي، (د ي به فروش خواهد رسهيعل محكوما يسهم متعهد 
 دهيمزا مورد نكهيا نييتع - 1«:  شوداصالح گونه نيا نامه نييآ 121 مادة »ب« قسمت شود يم

  .» ....  مفروز ا ياست مشاع منقول
  

 ةشد  مرجع تشخيص و زمان استرداد اموال بازداشتزمينةسكوت در   .11
  متعدد

ن صورت، يد، در اكنن  تعهدات رايشده تكافو هنگام بازداشت اموال، چنانچه اموال بازداشت
ا متعهد بازداشت ي هيعل محكومر اموال يزان مطالبات بستانكار از سايا مي به محكوم ةيمعادل بق

 از ياگر فروش قسمت«: دارد يممقرر . م .ا .ا . ق135 مادة، زمينهن يدر ا). م.ا.ا. ق52 مادة (دشو يم
 اموال فروخته ةي باشد، بقي كافييهاي اجرا نهي و هزبه محكوم پرداخت ي براشده فيتوقاموال 

گيرد و حكم آن  يبرم درن ماده، اموال متعددي را يا. »گردد يشود و به صاحب آن مسترد م ينم
ل، طال و ي مثل اتومبدارد، يشده انواع مختلف  قابل استناد است كه اموال بازداشتيدر زمان

 ين اموال برايچند قسم از اا يك يدر نتيجه، چنانچه ... . خچال، مبلمان و يجواهر، فرش، 
 رسد ينما ثالث به فروش ي، متعهد هيعل محكوم اموال ةد، بقيكنت يه كفاييپرداخت موضوع اجرا

ن است كه در زمان بازداشت يمذكور ا  قانون135 مادة زيرا مبناي وضع ،)197: 1391حسيني، (
ن يكن هنگام فروش اگيرد، لي يمت دقت الزم صورت نمين قييابي در تعيان ارزياموال و جر

 از فروش رأساًن وضعيتي، مأمور اجرا ي در چنرو ازاين. كند يمر ييا تغي يابد ميش يمت افزايق
  .)121: 1393شهري، (ند ك ي مي خوددارهيعل محكومر اموال متعهد يا يسا

شده وجود دارد و فروش  چه شخص يا مقامي بايد تشخيص دهد اموال متعدد بازداشت
 در ظاهر، هرچند؟ است اجرايي كافي يها نهيو هز براي پرداخت مطالبات قسمتي از اموال

) دادورز( اجرا مأمورنكه ي ولي با توجه به ا،ح داده شودير اجرا ترجيت مديممكن است صالح
 اجرا برخوردار ةنام نييآ در چارچوب قانون و يارات متعدديمباشر فروش اموال بوده و از اخت

  . ده دانستي از اموال بازداشتي در مزايت قسمتيص و كفاي تشخد وي را صالح درياست، با
 از اموال بازداشت ي بودن فروش قسمتي يا مدير اجرا، در كافمأمورص يدر فرض تشخ

 اموال ةبقي... «: دارد يمم مقرر  .ا .ا .  ق135 مادةر ي اموال، قسمت اخة و عدم فروش بقيشود مي
ا از ين است كه آي اشود يم كه مطرح يسؤال. »گردد يمشود و به صاحب آن مسترد  يفروخته نم

ا ي گردد يم آن صادر يا دستور آزاديشده رفع اثر شده و آن اموال آزاد  ر اموال بازداشتيسا
 يتوان گفت از اموال مازاد و اضاف ي ممذكور، مادةر يهرچند با توجه به ظاهر قسمت اخ. ريخ

 حي صحيليتحل ، ولي چنين)63: 1397 زينالي،( دشو يم و به صاحب مال مسترد شدهرفع بازداشت 
، به وعده و .م .ا .ا . ق129 مادة ي اموال، در اجراي، زيرا ممكن است پرداخت بهارسد ينمنظر  به
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 ةماندي خود در پرداخت باقيف و تعهدات قانونيده به تكاليدار مال مورد مزاي و خر1ه باشدينس
 و دستور اجرا، ييات اجراي اعتراض و شكايت از عملرغم به در نتيجه، 2.دكنثمن معامله عمل ن

  .دكرر اموال مورد بازداشت را آزاد ي ساتوان ينم فروش يي و نهاي قطعةجيتا نت
 اگر«: شد خواهد برطرف ابهام نيا ر،يز شرح به ،.م .ا .ا .ق 135 مادة اصالح صورت در
 باشد،ي كافيي اجرا يها نهيهز و به محكوم پرداختي برا شده فيتوق اموال ازي قسمت فروش

 و ماند خواهد بازداشت در همچنانيي اجرا اتيعمل انيپا تاي ول ،شود ينم فروخته اموال ةيبق
  . »گردد يم مسترد آن صاحب به اتيعمل انيپا از پس

  
  نامه نييآ 89 مادة و احكامي اجرا قانون 57 و 56 مواد تعارض .12

 ،ندك يم اعالم بالاثر و باطل را شده فيتوق مال انتقال و نقل ونهگ هر. م.ا .ا .ق 56 مادة كه يدرحال
. داند يم رنافذيغ راي مال نيچن به نسبتي تعهد ا يقرارداد گونه هر انعقاد قانون نيا 57 مادة

 مال انتقال و نقل به نسبت نشدن داده اثر بيترت. ل .ر .ا .م .ا .آ 89 مادة حكم آنكه ضمن
  .است اموال فيتوق يها چالش از، مواد نيا نيبي ظاهر تعارض. است شده بازداشت
: 1381 ،يلنگرودي جعفر( اند شده 56 مادة در قانونگذار اشتباه به قائل سببي به حقوقدانان،ي برخ

ي عموم نظم با موضوع ارتباط لحاظ به را بطالني مبنا مبهم، طور به گر،يدي بعض .)3416
 را 56 مادة در مندرج بطالن حقوقدانان ازي شمار حال، نيع در. )242: 1388 ،يمهاجر( اند دانسته

 به مال كهي شخص مقابل در نه و ه،يال منتقل و مالكي حقوق روابط در فقط را آن دانسته،ي نسب
 ا يرد را قرارداد تواند يم رياخ شخص چراكه ؛دانند يم آثار واجد است، شده فيتوق او نفع
 جمع از جه،ينت در و دارد يم انيب 56 مادةي راستا دري حكم زين 57 مادة مبنا، نيا بر. دكن ذيتنف
 تيقابل عدم« و »ينسب بطالن« معامله، بطالن از منظور كه كرد استنباط توان يم ماده دو نيا

 حقوق در كه است نيا رياخ ةينظر اشكال. )43: 1390 ،يمردان( است حق يذ مقابل در »استناد
 اگر رايز ،است نشدهيي شناسا »استناد رقابليغ وي نسب نبطال« فرانسه، حقوق برخالف ران،يا

 و حيصح معامله نيطرف به نسبت گفت توان ينم و است مطلق آن بطالن باشد، باطلي قرارداد
  .)43: 1394 ،ينيحس و پور يموسو( است باطل ثالث شخص به نسبت اما معتبر
 نيا تفاوت بهنظران  صاحبي برخ بحث، مورد مادة سه مفاد نيب تعارض عدم اثبات در
 بري مبتن ست،يني عموم قواعد ةزنند برهم كه را، مقنن اقدام ده،كر اشاره حكماً و موضوعاً مواد

                                                            
ن صورت يدر ا.  اموال را به وعده قرار دهديتواند پرداخت بها يم)  اجرامأمور(دادورز «: دارد يمم مقرر .ا.ا. ق129 ةماد. 1

 .».....ديده باي مزاةبرند
گاه فروش در   هر.1: شود يمده  تجديد يمزا اعتبار ساقط و ةر فروش از درجيدر موارد ز«: دارد يمم مقرر .ا.ا. ق136 ةماد. 2
  .»... ر روز ويغ
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 مطابق. است شده ينيب شيپي فضول ةمعامل رد فرض 56 مادة در: اند دانسته قبول قابل حكمت
 نفوذ عدمي اجرا تضمان شده، بازداشت مال به نسبت معامله مورد در ،يفضول معامالت قواعد
. ديآ ينم دست به قانون از د،كن ثابت را خاصي معنا به بطالن كه يليدل و داردي شتريب قوت
 به ،دهد يم قرار اجرا و له محكوم دست در را معامله ةرشت كه ،يعموم قواعد يجا به ديبا چرا

 ةيرو در. )280: 1393 ،يخدابخش( كرد؟ مسدود راي فضول قرارداد ميترم راه و شد متوسل بطالن
  .)438: 1392 ، و همكارانانيعابد( است نظر نيا ديمؤ آراي بعضيي قضا

 كار به را »له محكوم« ةكلم قانونگذار ،56 مادة برخالف ،57 مادة در چون رسد يم نظر به اما
 وي قطع يرأ صدور زمان و حكم تيقطع از قبل مال بازداشت زمان نيب ديبا است، برده
 عقود و انتقاالت و نقل تصرفات، 56 مادة حكم از قانونگذار منظور. شد قائل تفاوت آني اجرا
 ةواژ ،نكهيا شتريب حيتوض. داردي موضوع خروج 57 مادة در مندرج حكم از كه است ناقله
 قواعد چارچوب در وي اصطالح اي يقيحق ،خاص ،يلغوي معنا در. م.ا.ا.ق 56 مادة در باطل
 نوع هر شده بازداشت مال به نسبت چنانچه ،واقع در. است فتهنر كار به قراردادها،ي عموم
 ،يفضول عقد در. )85 :1397، شمس( شود ينم داده اثر بيترت آن به ،دگير انجام يها ناقل معامله
 منعقد خود مال به نسبت را ناقل عقد مالك، اما ،كند يم معامله ريغ مال به نسبت فضول

  .استي برداشت نيچن ةبردارنددر زين نامه نييآ 89 مادة. ندك يم
 

                                               جهينت .13
كي از ينفع اجراي صحيح و كامل حكم يا سند است،  از آنجا كه مقصود نهايي اشخاص ذي

ا ي هيعل محكومنفع حكم يا سند انجام تعهدات و پرداخت مطالبات وي توسط   ذييها دغدغه
د كه كن بروز ي و مشكالتخألها ممكن است در مسير عمليات اجرايي،  زيرا،استبدهكار 

  . مسير اجرا را كُند يا با مانع مواجه سازد
نظام اجرايي عمومي : رديگ يماجراي احكام و اسناد از طريق دو نظام اجرايي صورت 

ي، مشهور  نظام اجرايي، در مقابل نظام اجرايي ثبتنيتر جامع و نيتر ياصل عنوان بهدادگستري، 
 اجرا ة مشابهت، در مقررات و شيورغم بهاين دو نظام كه . نامه نييآبه نظام اجرايي مبتني بر 

 فراواني با هم دارند، در مسير عمليات اجرايي با مشكالت و موانع خاص خود يها تفاوت
نها، با توجه به تنوع و گستردگي اموال منقول و غيرمنقول و اختالف ماهيتي بين آ. اند مواجه

 در مراجع ژهيو به؛ شود يم متنوعي مطرح يها چالش و ها يدگيچيپبالتبع، در اجرا نيز ضوابط، 
جايي اين  هبه بيان ديگر، به لحاظ ماهيت، اوصاف، مختصات، تنوع و شكل جاب. عمومي و ثبتي

 اجرا بروز ة مشترك و گاه مختص هريك در مرحليها چالش و ها يدگيچيپدو دسته از اموال، 
  .ندك يم
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 اموال منقول قانونگذار، با حذف مقررات حراج و بيان احكام مزايده، نظام ةدر قلمرو مزايد
با توجه به وجود تفاوت ميان حراج . قانوني و اجرايي اين دو نهاد حقوقي را بر هم زده است

 موجب نوعي دارد ون مزايده ايراد اساسي ساختو مزايده، حذف مقررات حراج و جايگزين 
ا تجديد ي نوبت دوم ة مزايدينيب شيپ عدم خصوصهمچنين است در . رداني شده استسرگ

 اموال منقول، ممكن است در خصوص ة مزايدخصوصمشكالت در . يمزايده در مقررات ثبت
ا موعد فروش، محل نگهداري و حفاظت حافظ و همچنين زمان مزايده باشد يا اين يمحل 

 محلي، كثيراالنتشار يا تجديد آگهي، انتشار آگهي يها مهروزنا تعريف و مصاديق ةشبهات دربار
 زيرا در اين موارد، هم موضوع به ، تعداد اموال موضوعيت پيدا كنددر خصوصاضافي يا 

ضمن آنكه در برخي . ده استكر آنها تعيين تكليف نةسكوت برگزار شده و قانونگذار دربار
  .استمتناقض يا متعارض  ثبتي و قضايي با هم ةموارد ديگر، مقررات موضوع

 حاضر توانسته باشد ضرورت و چگونگي دخالت قانونگذار را در اين موارد و تحقيقاگر 
به اثبات رساند، به هدف خود را  اجرايي نامأمورلزوم رفع سرگرداني از دادرسان، مجريان و 

د اسناد رسمي  اجراي مفاةنام نيي اوالً آاز لوازم تحقق چنين هدفي آن است كه. نائل شده است
 قانون اجراي احكام مدني نيز، با توجه به گذشت اًيثان ؛ديدرآ قانون صورت به االجرا الزم

  .چندين دهه از زمان تصويب آن، مورد بازنگري كلي قرار گيرد
 

   نبود تعارض منافعهيانيب
 ي از دزدزي را شامل پره كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهشدنكن ي اعالم مگانسندي نو
 و جعل يساز ها، منبع  جعل دادهاي يساز  دادهگران،ي بار مقاله، تكرار پژوهش دكياز  شي ارسال باي انتشار و ،يادب

  .اند  كردهتي كامل رعاطور به ره،ي و غسوءرفتارشونده،   پژوهشاي سوژه هان ناآگاهتيمنابع، رضا
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Abstract 
One of the most important steps of enforcement operations is the high tender 
and sale of moveable properties of the losing party or promisor (debtor). 
Although the final objective of the winning party or beneficiary, in obtaining 
a definitive judgement or drawing up a binding document, is the collection 
of claims or the implementation of undertakings, if the relevant judgement or 
binding document is not implemented, the final objective of establishing and 
implementing the religious and legal justice will not be achieved. 
   The present study, by a descriptive and analytical method, is seeking to 
answer the question whether by mere issuance of a judgement or by drawing 
up a document, such an object is accomplished or is faced with some 
challenges and obstacles. Indeed, the enforcement path, which constitutes 
the continuance of proceedings process and the issuance of document, , will 
not be easily attained before the judicial and registration authorities and, due 
to the multiple problems and impediments in this process, the path for 
enforcement operations, 
 in particular with regard to the high tender of moveable properties will 
encounter with serious tardiness and challenges. 
Many of these problems can be attributed to the Legislature’s silence about 
articulating some rules and regulations with regard to high tender including 
elimination of auction regulations in the registration enforcement system, 
and about questions like the renewal of high tender, the authority competent 
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for determining whether the properties distrained according to the  Bylaw for 
the Enforcement of the Contents of Binding Notarial Documents (1386 SH) 
should be returned and the time they should be returned , lack of any 
specification regarding mutual consent on the place and the time of sale in 
the registration regulations, lack of any criterion for determination of the 
place and the time where the high tender and the sale must be executed, 
failing to make clear the concept of ‘local widely-circulated newspaper’ and 
ambiguity regarding  the ‘renewed notice’ and the ‘renewal of notices’, lack 
of any  specification with regard to joint ownership for the sale of movable 
properties in the Registration Bylaw and, finally, conflicts in certain articles  
of the  Act for Enforcement of Civil Judgements (1356 SH) and in the 
Registration Bylaw. 
   It is as a result of these problems that the concerns of the beneficiary 
persons must be understood, as these shortcomings and problems hinder or 
obstruct the enforcement operations by judicial and registration authorities. 
On the other hand, since the enforcement of judgements and documents is 
made through two different notarial and judicial enforcement systems, 
despite the similarities in the regulations governing, and the methods applied 
in, the enforcement by either system, there exist many differences between 
the two. 
   By elimination of the regulations of auction and elucidating the relevant 
rules of high tender, the law has disarranged both the legal system and the 
enforcement system of these two legal institutions. Considering the 
differences between auction and high tender, the elimination of the 
regulations of auction and its replacement by high tender has created crucial 
difficulties as well as perplexities. Because, the institution of auction 
continues to exist in other laws, such as Art. 2 of the Guild System Act 
(1383 SH) in which the which defines auction by three charactersitics: in-
person transaction, cash payment and definitiveness. But, despite the 
evolutions in the electronic processes in notarial agencies, no authority has 
yet been assigned for the enforcement of the high tender operations or for the 
electronic auction. Hence, considering the high prevalence of auctions, in 
particular the electronic ones, differentiating between high tender and 
auction and the elucidation of their rules and consequences in the 1356 Act 
and the 1386 Bylaw, by amending or revising the respective rules, is a 
necessity. 
   Other problems to be attended include the law’s silence about the second-
turn high tender, about the place of keeping and protecting memory and 
about the definition and instances of ‘local newspapers’, as well as judicial 
rules and notarial regulations which are inconsistent with, or contradicts, one 
another in one respect or another. These problems and inconsistencies that 
make necessary, first, that the Bylaw for the Enforcement of the Contents of 
Binding Notarial Documents (1386 SH) be given the status of an act of 
Parliament and, second, that the Act for the Enforcement of Civil 
Judgements (1356 SH) be wholly revised considering of the long time since 
it was enacted.  
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