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  منقولاحکام و آثار توقیف اموال غیر، طیشرا یبررس
  *یتهرانیمکیح يمهدمحمد

  چكيده
پرداختـه و   و تحليـل آن ، منقـول غير، اموالبررسي شرايط و احكام توقيف مقاله حاضر به 

توقيـف  ، منقول را بررسي نموده است. قانون آيـين دادرسـي مـدني   آثار توقيف اموال غير
ارزيابي و حفظ امـوال توقيـف شـده    ، منقول و صورت برداريموال، اعم از منقول و غيرا

موجود است را ه نزد شخص ثالث كتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي را
، توقيف اموال منقول و غير منقـول . بنابراين، ام مدني ارجاع داده استكبه قانون اجراي اح

  ام مدني صورت گيرد.كقانون اجراي احمقررات  بايد مطابق
بـه  ، بـر حقـوق و قـوانين موضـوعه     يرد نظري و روش تحليلي و تطبيقكاين مقاله با روي
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  مقدمه
  :تهتوقیف اموال مقرر داش ةدربار 126 ةقانون آیین دادرسی مدنی در ماد

بـرداري و ارزیـابی و حفـظ امـوال     و صـورت ، غیرمنقـول اعم از منقول و ، توقیف اموال
ول وي که نـزد شـخص ثالـث    شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقتوقیف

  .ام مدنی پیش بینی شده استکه در قانون اجراي احکبه ترتیبی است ، موجود است
ام کـ قانون اجراي احمقرّرات  باید مطابق، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، بنابراین

  مدنی صورت بگیرد.
مصـوب  ، اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء جدیـد       ۀنامـ آیـین ، نیـ عالوه بـر ا 

ــ  11/6/1387 را بـه توقیــف امــوال غیـر منقــول اختصـاص داده اســت. بــراي     يواردهـم م
ام مـدنی  کـ بررسـی تطبیقـی میـان قـانون اجـراي اح     ، شدن حدود و جوانب موضوعروشن
جدید ضرورت دارد و با توجه بـه اهمیـت بحـث توقیـف امـوال غیـر منقـول و         ۀناموآیین
ط و یدر مـورد آثـار و شـرا   ینکه ال یوجود دارد و به دلزمینه ه در این هاي فراوانی کپرونده

ان فقـط در  دانـ حقـوق  وجود ندارد و یمستقل ۀا مقالیتاب کر منقول یف اموال غیام توقکاح
ام و کـ ن احیآثـار و همچنـ   یبررس، اندبه آن پرداخته یام مدنکاح يضمن شرح قانون اجرا

بـه آن  حقـوقی راجـع   هـاي  شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه
از ، ام توقیف اموال غیر منقولکرسد. در این پژوهش در مورد آثار و احمی ضروري به نظر

اجـراي مفـاد اسـناد     ۀنامـ ام مـدنی و آیـین  کبه خصوص قانون اجراي اح، ن موضوعهیقوان
  کرد.رسمی الزم االجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم 

اسـت و در لغـت بـه معنـی بازداشـت و       »وقف«ۀ شیل و از ریمصدر باب تفع »توقیف«
سـلب آزادي از شـخص یـا مـال او بـا حالـت انتظـار         يبه معنـا لی، کو به طور  1داشتنباز

 ه در صورت اول توقیف شخص و در صـورت دوم توقیـف مـال صـدق    ک، است ترخیص
 لمـات دیگـر  کلمـه یـا   کبه صورت مضـاف بـا    »توقیف«در اصطالحات مختلف،  2ند.کمی
ف یـ توق، ف مـال یـ مـثالً توق  شـود. مـی عمدتاً در همه جا همین معناي لغوي لحاظ . آیدمی

ف یـ توق، ف حقـوق یـ توق، ف اشـخاص یتوق، یاطیف احتیتوق، ییف اجرایتوق، مکح ياجرا
ا یف متعهد یتوق، جبیف مالم یتوق، ف عقودیتوق، ف ضامنیتوق، یف سرقفلیتوق، یدادرس

  3.ییات اجرایف عملیو توق یات ثبتیف عملیتوق، ونیمد
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کـه   توقیف تأمینی عبـارت از تـوقیفی اسـت   . تأمینی و اجرایی: توقیف بر دو نوع است
مات فوري براي حفظ حـق اشـخاص   کله یا در مورد محابراي حفظ حق خواهان یا محکوم

از تصرف در مـال خـود   ، علیه به طور موقتومکعلیه یا محآید و مدعیمی ذي نفع به عمل
امـا  . م صادر یا بـه جهتـی قـرار تـأمین مرتفـع شـود      کح، خصوص موردشود تا در منع می

 بـه توقیـف  ومکـ مح يعلیـه بـراي فـروش و ادا   ومکـ ه امـوال مح کتوقیف اجرایی آن است 
علیه از طریق ومکتوقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا مح، ینبنابرا. شودمی

ـ   ه این توقیف ک، قسمت اجراي ثبت یا اجراي دادگاه  در مـال خـود   کمـانع از تصـرف مال
  4منظور است.، ه مال براي او توقیف شدهکسی که به ضرر کباشد. البته تصرفاتی می

ده کرمال غیر منقول را چنین تعریف ، قانون مدنی 12 ةمنقول هم ماداموال غیردر مورد 
 ینکـه ااعـم از  ، ه از محلی به محل دیگر نتـوان نقـل نمـود   کاست: مال غیر منقول آن است 

ه نقل آن مستلزم خرابی یـا نقـص   کعمل انسان به نحوي  ۀاستقرار آن ذاتی باشد یا به واسط
ه براي بیان خصوصیات مال منقـول  کقانون مدنی  19 ةخود مال یا محل آن شود و طبق ماد

، ن باشـد که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکآمده است مال منقول اموال و اشیایی است 
  به خود یا محل آن خرابی وارد شود. اینکهبدون 

ان حمـل  کقابلیت و ام، اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول ۀضابط، بنابراین
براي عین یا محـل آن   اینکهبدون ، ت دادن باشدکو نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حر

د یا اگر در عمـل نقـل   خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباش
البتـه در   5مال غیر منقـول اسـت.  ، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، آن ممکن باشد

اصطالح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مـالی و منـافع هـم    
ذار بنـا  گـ قانون هکاستثنایی و محدود به مواردي است  ةاما این تجاوز از قاعد، شودمی گفته

  6م اموال غیر منقول قرار داده باشد.کبه مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در ح
باغـات و تنظـیم   ، توقیف اموال غیـر منقـول  ، ام مدنیکقانون اجراي اح 112تا  99مواد 

ز یـ ارزیـابی امـوال غیـر منقـول و حفـظ امـوال غیـر منقـول و ن        ، صورت اموال غیر منقـول 
ن بازداشت اموال غیر منقول و ارزیـابی آن  یهمچن 7ده است.کران یرا بارهاي قانونی آن کراه

اء مصـوب  اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـر      ۀنامـ هم در فصل هفتم و هشـتم آیـین  
  بیان شده است. 11/6/1387
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  يف اموالم مشابه توقيمفاه. الف
از توقیـف  تا مقصـود  کنیم میدر این قسمت بعضی از اصطالحات مشابه توقیف را بررسی 

ن یین و به خصوص قانون آیف در قوانین اصطالحات مشابه توقیو همچن ر منقولیاموال غ
  امالً مشخص شود.ک یام مدنکاح يو قانون اجرا یمدن یدادرس

ردن و قطع نمـودن  کمتوقف ، مقصود از توقیف عملیات اجرایی توقیف عملیات اجرایی:
ه قطعیـت  است کم دادگاهی کثبت یا ح ةادارم یا اعمال اجرایی دادگاه یا کموقت اجراي ح

  8است.پیموده ام را کو مراحل اجرایی در اجراي احیافته 
بـرخالف اصـل اسـتمرار و    یـی  ات اجرایل و قطع عملیتعط، ریتأخ، فیاست توقگفتنی 

قن ید به موارد متیبا، است ییاستثنا يعملیات اجرایی است و چون خالف اصل و امر ۀادام
 ]مـأمور اجـراء  [دادورز «ه: کـ مقرر داشـته   یام مدنکح يقانون اجرا 24 ةمادلذا بسنده کرد. 

ر یا بـه تـأخ  یـ د یا قطع نمایف یا توقیل یم را تعطکح يتواند اجرانمی بعد از شروع به اجرا
ه کـ  یا دادگـاه یـ م را داده کـ ح يه دسـتور اجـرا  کـ  یمگر به موجب قـرار دادگـاه  ، اندازد
لـه دائـر بـه    ومکـ د محیا بـا ابـراز رسـ   ی م را داردکح ير اجرایت صدور دستور تأخیصالح

، ینبنـابرا  .»ر اجـراء یا تأخیا قطع یف یا توقیل یاو در تعط یتبکت یا رضایبه ومکوصول مح
  یرد:گمی ر صورتیف فقط در موارد زیتوق
 24بـه اسـتناد مـاده    به (محکوم دائر به وصولله محکوم دیا رسیله ومکمح یتبکت ی. رضا1

 ؛)یام مدنکاح يقانون اجرا
 دارتیوصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسـط مراجـع صـالح   علیه محکوم . تقاضاي2

 ي حکم را صادر نموده است)؛ه دستور اجراک یدادگاه(
 ی)؛ام مدنکاح يقانون اجرا 31 ةم مادکبه حعلیه (محکوم . فوت یا حجر3
  اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.. 4

را  یـات اجرایـی  ف عملیموارد توق جدید اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء ۀنامدر آیین
  :نموده است ن احصایچن 96 ةدر ماد

ـ ا غیاعم از منقول و (شده ه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتگاهر« اظهـار   )ر منقـول ی
  شود:ي میده خودداریر از مزاید در موارد زینما یحق
  ؛ندکشخص ثالث را قبول  له اعتراضکه متعهد يدر مورد. 1
ـ ، نـد کخ بازداشت ارائـه  یمقدم بر تار یه شخص ثالث سند رسمک يدر مورد. 2 بـر   یمبن

  ؛طلب اوست ۀقیا وثیا رهن یمال مورد بازداشت به او منتقل شده و اینکه 
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دادگاه  يا دستور اجراین یخ بازداشت به موجب قرار تأمیمال قبل از تار هک یدر صورت. 3
  ؛ف شده باشدیثبت بابت طلب معترض توق يا اجرای
  ؛ندکت خود ارائه یبر حقان، یر قطعیا غی یاعم از قطع، ثالث حکم دادگاه گاه شخص. هر4
ـ ثبـت بـه عنـوان مل    يه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاک یدر صورت. 5 ـ ت کی ا ی

  یت شده باشد؛وقف
ـ نظـارت  هیئت ت معترض موضوع قابل طرح در یاکه بر اثر شک يدر مورد. 6  يا شـورا ی

  یص شده باشد.ثبت تشخ یعال
ـ در صورت وجـود ح  4ز در مورد بندیو ن 2و1هاي در مورد بند ـ ک از مـال رفـع    یم قطع

ـ عل یم نهـایی ول به تصـم کمو یات اجرائیعمل ۀر موارد ادامیشود و در سامی بازداشت ه ی
تواند از مال مورد بازداشت صرف نظـر  می لهدخواهد بود. متعهمعترض در مراجع مربوط 

  .ندکگر متعهد را بیرده و درخواست بازداشت اموال دک
تـأخیر بـه   ر اصـطالح،  و د 9ردن استکر یتأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و د تأخیر:

م و عملیـات اجـراي اسـت. تـأخیر     کـ عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي ح یمعن
 ییا به دستور مراجع قضـا یم قانون که به حکی از قرارهاي موقتی است کی عملیات اجرایی

زمان اجراي ، ییات اجرایا پس از شروع عملیش از شروع یشود و به موجب آن پمی صادر
هرگـاه بنـابر   بنـابراین،  نمایـد.  مـی  ولکم را براي زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکح

 یبه سبب عمل، یلکو به طور ، ناپذیرجبران وجود ضرر جهاتی از قبیل منازعه و اختالف یا
، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایـی را صـادر نمایـد   ، ستین اجرااز طرف یکیه منتسب به ک

 424 ةن اصـطالح در مـاد  یافتد. امی ده به تأخیرکره دادگاه تعیین کم براي مدتی کاجراي ح
قـانون   30 ةو مـاد  )عملیـات اجـراء  اعتراض شخص ثالث بـه  ( 10قانون آیین دادرسی مدنی

  12به کار برده شده است. 11ام مدنیکاجراي اح
ه در تأخیر هنـوز شـروع بـه    کتفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است 

مانـد و  مـی  معلـق  یمـدت  يبرا ییات اجرایعمل، ا اگر شروع شدهیم نشده است کاجراي ح
 یکـی عملیات اجرایی شروع و به ، ولی در توقیف، یابدمیبه همان حالت سابق ادامه  سپس

ا بـه  یابـد یـ  ات در همان جهت ادامه ین است عملکشود و بعداً مممی ر متوقفیاز جهات ز
  13ی شود.منتف یلک

هـاي  غلط یعنی، ردن استکردن و درست کحیصح یدر لغت به معن »حیتصح« تصحیح:
رفـع   ،»تصـحیح «در اصـطالح منظـور از    14.کـردن غلـط یرا گرفتن و آن را ب یتابکا ینوشته 
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اجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته ةه از جانب دایرکاشتباهی است 
خالف واقع نوشته شود علیه بر محکوم مشخصات، ن است در برگ اجرائیهکمثالً مم. است
یـا  ه باشـد  نشـد نقـدي بـراي تـأخیر بـوده ولـی جریمـه قیـد         ۀهمراه با جریم، بهومکیا مح

. در باشـد نوشـته شـده    كپـال  کبوده و فقط ی كب از دو پالکبه مال غیر منقول مرومکمح
دستور تصـحیح  ، ا دادگاه متوجه شودیر دهد کتذله محکوم ن موارد و موارد مشابه آن اگریا

رده کـ ام مدنی تصحیح اجرائیه را بیـان  کقانون اجراي اح 11 ةماد 15ند.کمی اجرائیه را صادر
  است.

 بنـابراین،  16.یـات اجرایـی  شـیدن ازعمل کعملیات اجرایی یعنـی دسـت    »تعطیل« تعطیل:
ردن یـا متوقـف نمـودن و مختومـه شـدن      کـ در ظاهر به معنی اجرا نام، کتعطیل اجراي اح

ن یاز طـرف  یکـی ن اسـت مسـتند بـه عمـل     کمم ییات اجرایل عملیم است. تعطکاجراي ح
  دار باشد.یتمراجع صالحا به دستور یم قانون کا به حیه یاجرائ

ردن بـدون سـبب   کبه معنی اجرا ن ییات اجرایل عملیتعطاند: گفتهان دانحقوق از یبعض
، ینرد. بنـابرا یـ ن است صورت بگکممله محکوم ه فقط بنابر تقاضايکو جهت قانونی است 

م تـا حصـول نتیجـه اجـرا     کـ اصالحی بخواهد ح ةرکبنابر جهاتی از قبیل مذاله محکوم اگر
د و اجرا نیز تا اعالم گذشت و انصـراف از  کناجرا تسلیم  ةتباً به دائرکباید مراتب را ، نشود

د و تفـاوت  یـ نمامـی  اجراي عملیـات اجرایـی را تعطیـل   ، عملیات ۀاجرائیه یا تقاضاي ادام
ولـی  ، اسـت لـه  محکـوم  ه درخواست تعطیل از جانـب کتعطیل با توقیف هم در این است 

است و ضمناً توقیف با اعتراض شـخص ثالـث و   علیه محکوم نبدرخواست توقیف از جا
ه چنانکـ سـت و  ین نظر درست نیاما ا 17هم خواهد بود.علیه محکوم همچنین فوت یا حجر

از  یکـی ن است مستند بـه عمـل   کمم ییات اجرایل عملیتعط، اندگفتهان دانحقوق از یبعض
  18ت دار باشد.یحا به دستور مراجع صالیم قانون کا به حیه ین اجرائیطرف

ه کـ  یه اگر جهتکن است یل آن در ایتفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعط
 بیـ ا تعقآغـاز یـ  دوبـاره   یـی ات اجرایـ عملان بـرود،  یا توقف شدن است از میر یب تأخسب
ان انـداختن  یـ ب و بـه جر یـ تعق يبـرا  یگر جهتید، لیه در مورد تعطک یدر صورت، شودمی

گاهی تعطیل و توقیف و قطـع عملیـات   معتقدند ان دانحقوق ندارد. بعضی ازپرونده وجود 
زمـانی  دیگرند و گاهی با هـم تفـاوت دارنـد؛ زیـرا وقتـی اجـرا بـراي        کمترادف ی، اجرایی
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مـثالً،  ، گویند و هرگاه زمان توقف معین باشـد می آن را توقف، شودنمی مشخص انجامغیر
ه جهت خاص قـانونی  کگویند و تعطیل وقتی است می ماه آن را تأخیرپنج ماه یا  کبراي ی

 19را تعطیل نمایـد.  ه براي مدتی اجراکداند می صالحله محکوم براي توقیف وجود ندارد و
تـوان متـرادف   نمـی  ه این سه اصـطالح را اند کان بر این عقیدهدانحقوق گر ازیدشماري اما 

  20رد.کفرض 
و ابطال عملیات اجرایی هم بـه   21ردنو لغوک کردنباطل  یدر لغت به معن »ابطال« ابطال:

اگر دادگاه صدور اجرائیـه را  ، ینبنابرایی است. ات اجرایردن عملکردن و لغو کباطل  يمعنا
تشـخیص  مقـرّرات   برخالف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخالف واقع و

نمایـد. مـثالً   می رایی را صادریا رأساً قرار ابطال عملیات اجعلیه محکوم بنابر تقاضاي، دهد
برداري یـا توقیـف امـوال مبـادرت     به صورت، ابالغ شودعلیه محکوم اجرائیه به اینکهبدون 

تنظـیم  فهرسـت  م صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در کشده باشد یا مفاد اجرائیه برخالف ح
  22، برخالف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد، شده است
 یا اعمال انجام شده را خالف قـانون داشته باشند ایاتی کیده طرفین شدر جریان مزاو یا 
در مـورد   بـا دادگـاه اسـت.   ، اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نـه در تمام موارد تشخیص بدانند. 

د مطـابق  یه باکد است یجد یۀصدور اجرائ، از آثار ابطال یکیه کست ین کیه شیابطال اجرائ
قـانون اجـراي    11 ةصـادر گـردد. مـاد    یام مـدن کاح يقانون اجرا 6 ةط مندرج در مادیشرا
جـه  یتـوان نت مـی  ن مـاده یبینی نموده است. از اام مدنی موردي از ابطال اجرائیه را پیشکاح

اگـر در صـدور   ، ینبنابرا؛ ه باشدیاز وقوع اشتباه در اجرائ ید ناشیه بایه ابطال اجرائکگرفت 
 د.یـ ه را ابطـال نما یه اجرائکدادگاه مجاز نخواهد بود ، شدصورت نگرفته با یه اشتباهیاجرائ

را  يز مـوارد یجدید اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء ن ۀنامآیین 96 ةماد یک ةتبصر 23
  .ده استکران یب، انجامدمیده یه به ابطال صورت مجلس مزاک

لغـو   یبه معنـ ردن است و در اصطالح، کردن و باطل کدر لغت به معنی لغو  »الغا« الغاء:
در  یـی ات اجرایـ عمل يالغـا یی اسـت.  ردن عملیات اجرااثرکردن و از اعتبار انداختن و بیک

ر اثـر  بـ م کـ اي صـادر شـود و آن ح  م قطعیت یافتـه که اجرائیه بر اساس حکاست  يموارد
الً یـا جزئـاً   کـ رسـیدگی نهـایی    ۀدادرسی یا در نتیج ةخواهی یا اعتراض ثالث یا اعادفرجام

ه در آن کـ ی اسـت  یـ نقض گردد. این حالت بارزترین نمونـه دسـتور الغـاي عملیـات اجرا    
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مورد و نادرست بـوده یـا   ه اقدام اجرا بیکمثالً در مواردي  24شود.می عملیات اجرایی ملغی
، م در مرجـع بـاالتر فسـخ شـود    کـ ه حکـ وقتـی  . نبوده باشدنیازي اساساً به چنین عملیاتی 

  شود.می ایی ملغیعملیات اجر
 یو قطع عملیات اجرایی زمـان  25ردن استکدن و جدا یبر یدر لغت به معن »قطع« قطع:
علیـه  محکـوم  بـه ، بـه ومکـ ه بر پرداخت محبدهد کرسیدي علیه محکوم هکرد یگمی صورت
ند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی کیت ما فی الذمه ارائه کیا دلیلی بر مال، ندکمیداللت 

ننده یا مرجع ذي صـالح مثـل   دادگاه صادرکمبنی بر اشتباه ارائه کند م بدهد یا دلیلی کحاز 
 در ایـن گونـه مـوارد قسـمت اجـرا     کشـور.  ل یا انتظامی قضات یا دیوان عـالی  کدادستانی 

ه تحـت نظـر آن   کد و مراتب را به دادگاهی یلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماکم
  م دارد.اعال، ندکمی وظیفهاداي 

شدن و انصراف و گذشـت تصـور   ان قطع را مترادف ختم و مختومهدانحقوق بعضی از
نـد  کاجرا بدهد یا اعالم دایرة به را به ومکرسید وصول محله محکوم ه اگراند کو گفتهه ردک
ب سـب شود و قطـع عملیـات اجرایـی    می را گرفته است عملیات اجرایی قطعبه محکوم هک

  26گردد.می اجرایی ةشدن پروندمختومه
بـه  له محکوم معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبناي قانونی است و اصوالًنیز بعضی 

شـدن  تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومهمی دادن رسید نیازي ندارد و در هر لحظه
  27پرونده را اعالم نماید.

  كام توقيف اموال غير منقولشرايط و اح. ب
  عليهمحكوم موالدرخواست توقيف ا. ۱

علیـه  محکوم هکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی کقانون اجراي اح 49 ةمطابق ماد
 م را اجرا ننماید یا قـراري بـا  کمدلول ح، م مقرر شده استکه براي اجراي حکدر موعدي 

ند یـا مـالی از او تـأمین و توقیـف     کم ندهد و مالی هم معرفی نکبراي اجراي حله محکوم
بـه  محکـوم  معـادل علیـه  محکوم ه از اموالکند کتواند درخواست له میمحکوم، باشد نشده

ار به دادگـاه  کگاه طلبهر«: آمده استرر قانون مدنی کم 218 ةتوقیف گردد. همچنین در ماد
ه مدیون براي فرار از دین قصد فـروش امـوال خـود را    کدادخواست داده دالیل اقامه نماید 

ه در ایـن  کـ د قرار توقیف اموال وي را به میزان بـدهی او صـادر نمایـد    توانمی دادگاه، دارد
  .»دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ةصورت بدون اجاز
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ر نشـده  کـ ام مـدنی مـدتی ذ  کـ قانون اجراي اح 49 ةم در مادکدر مورد موعد اجراي ح
چنـین اسـتدالل    تـوان می ام مدنیکقانون اجراي اح 160 ةو ماد 34 ةاما به استناد ماد، است

نتیجـه در مـورد توقیـف     در ده روز اسـت. علیـه  محکوم تعهد توسطاجراي ه مهلت کد کر
  اند از:عبارتباید شرایط آن رعایت شوند و آن شرایط علیه محکوم اموال

  یه و انقضاي مهلت قانونی ده روز؛ابالغ اجرائ. الف
  باشد؛کرده م را اجرا نکدر مهلت مقرر حعلیه . اینکه محکومب
  ؛م نگذاشته باشدکقراري براي اجراي حله محکوم باعلیه . محکومج
رده باشد یا در جریـان دادرسـی یـا    کمعرفی نبه محکوم مالی براي استیفايله . محکومد

  ؛قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد
هـم   رده و قبـل از آن نـوع آن را  کـ را علیـه  محکوم تقاضاي توقیف اموالله . محکوم ه
  کرده باشد.معین 

  عليهمحكوم اقدام به توقيف فوري اموال. ۲
 بـدون تـأخیر بـه توقیـف امـوال     ، بایـد پـس از درخواسـت توقیـف     )مأمور اجراء(دادورز 
توقیـف آن را از قسـمت   ، دادگاه دیگري باشـد  ةو اگر اموال در حوزکند اقدام علیه محکوم

یـرا نیابـت   ی)؛ زام مدنکاح يقانون اجرا 50 ةماد( دیگر بخواهد ةاجراء دادگاه واقع در حوز
 ۀاز قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینـ عللی ه رسیدگی به کقضایی در هر موردي 

ننده به دعوا انجـام گیـرد و   کباید خارج از مقر دادگاه رسیدگی هکمحلی یا هر اقدام دیگري 
ننـده بـه دعـوا بـه دادگـاه      کگیرد و مرجع رسیدگیمی صورت، مباشرت دادگاه شرط نباشد

و نتیجـه را بـه   دهـد  دهد تا حسب مورد اقـدام الزم را انجـام   می دار محل نیابتصالحیت
البته ایـن اقـدامات در صـورتی معتبـر     بفرستد. دهنده مجلس به دادگاه نیابتصورت ۀوسیل

در ایـن  ه کام بر این است کرویه هم در اجراي اح 28ه مورد وثوق دادگاه باشد.کخواهد بود 
گاه تمام یـا قسـمتی از عملیـات    کام مدنی هرقانون اجراي اح 20 ةگونه موارد به استناد ماد

مدیر اجراء انجـام عملیـات مزبـور را بـه     ، دادگاه دیگري به عمل آید ةاجرایی باید در حوز
اجـراي مفـاد اسـناد     ۀنامآیین کی ةند. بند ع مادکمی قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول

که است ی نیابتی ینیابت اجراه کزم االجراء هم در مورد نیابت اجرایی مقرر داشته رسمی ال
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ثبـت محـل    ةی بـه ادار یـ امـور اجرا دادن انجامبراي مقرّرات  اجراي ثبت در حدود قوانین و
  .بدهدـ که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد ـ دیگر 

  نة اجراييبه و هزيمحكوم توقيف معادل. ۳
اجرایـی  هـاي  و هزینـه به محکوم ه معادلکباید به میزانی توقیف شود علیه محکوم از اموال

ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتري داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمـام  ، باشد
ه کـ مقدار مشـاعی از آن  ، اگر مال غیر منقول باشددر این صورت، . شودمی آن مال توقیف

ام کـ اح يقـانون اجـرا   51ماده ( گرددمی اجرایی باشد توقیفهاي و هزینهبه محکوم معادل
  نه توقیف تأمینی.، توقیف اجرایی استمنظور جا در اینالبته ی). مدن

  شدهبه از مال توقيفمحكوم استيفاي. ۴
 عمـل از همان مال به به محکوم استیفاي، باشد تأمین و توقیف شدهعلیه محکوم اگر مالی از

ۀ ه در این صورت معـادل بقیـ  کند کرا نبه محکوم افويکه مال تأمین شده تمگر آنک، آیدمی
ی). ام مـدن کـ اح يقانون اجرا 52ماده (د.شومی توقیفعلیه محکوم از سایر اموالبه محکوم

عین معین باشد عینـاً و اگـر   به محکوم ام مدنی اگرکقانون اجراي اح 46 ةالبته به استناد ماد
 و اگـر  دادگـاه تعیـین  ، توافـق نداشـتن  قیمت آن به تراضی و در صـورت  ، شده باشدتلف 

  ند.کتواند دعواي خسارت اقامه له میمحکوم قابل تقویم نباشدبه محکوم

  شده. تبديل مال توقيف۵
علیـه  محکـوم ، توقیف شـده باشـد  به محکوم در مقابل خواسته یاعلیه محکوم هرگاه مالی از

ه توقیف شـده  کبار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تبدیل مالی را  کتواند یمی
شـود از حیـث   می ه پیشنهادکمالی  اینکهمشروط بر ، خواست بنمایددراست به مال دیگري 

 نیـز لـه  . محکـوم متـر نباشـد  که قبالً توقیف شـده اسـت   کقیمت و سهولت فروش از مالی 
عملیات راجع به فـروش تبـدیل مـال توقیـف شـده را      بار تا قبل از شروع به  کتواند یمی
به تصـمیم قسـمت اجـرا معتـرض     له محکوم یاعلیه محکوم هکند. در صورتی کخواست در

نند و تصـمیم دادگـاه در ایـن مـورد     کننده اجرائیه مراجعه کتوانند به دادگاه صادر می باشند
  ی).ام مدنکاح يقانون اجرا 53 ةماد( قطعی است.

دار براي معرفی وجه نقد یا اوراق بهـا له محکوم ام مدنی مجوزي برايکاحقانون اجراي 
 124 ةگـذار مـا در مـاد   البته قانون. رده استکبینی نه توقیف شده است پیشکبه جاي مالی 
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شده براي خوانـده ایـن حـق را قائـل     قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تبدیل مال توقیف
خواهـد  مـی  ه دادگـاه کـ تواند بـه عـوض مـالی    می خوانده«شده و چنین مقرر داشته است: 

وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مـال در صـندوق   ، رده استکند یا توقیف کتوقیف 
ه کـ تواند درخواست تبدیل مالی را می ودیعه بگذارد. همچنینها کی از بانکدادگستري یا ی

مـال پیشنهادشـده از نظـر قیمـت و      هاینکمشروط به ، توقیف شده است به مال دیگر بنماید
ه عین خواسـته  کمتر نباشد. در مواردي که قبالً توقیف شده است کسهولت فروش از مالی 

  .»تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است، توقیف شده باشد
تبـدیل مـال    ةدادگاه عـالی انتظـامی قضـات دربـار     24/6/1308مورخ  442 ةرأي شمار

ه تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعـوا  کدارد می شده چنین مقررتوقیف
  29تخلف است.

 از یگـاه مـال  هر« :یان داشـته ف شده بیل مال توقیتبد یام مدنکاح يقانون اجرا 53 ةماد
بار تـا   یکتواند علیه میمحکوم ف شده باشدیتوقبه محکوم ایدر قبال خواسته علیه محکوم

ف شـده اسـت   یه توقکرا  یل مالیدرخواست تبد، به فروشات راجع یقبل از شروع به عمل
مـت و سـهولت   یث قیشود از حمی شنهادیه پک یمالاینکه مشروط بر ، یدبنما يگریبه مال د

بار تا قبـل   یکتواند می زینله محکوم متر نباشد.کف شده است یه قبالً توقک یفروش از مال
د. در یـ ف شـده را بنما یـ مـال توق ل یات راجع به فـروش درخواسـت تبـد   یاز شروع به عمل

تواننـد بـه   مـی  م قسمت اجـرا معتـرض باشـد   یبه تصمله محکوم اعلیه یمحکوم هک یصورت
  .»است ین مورد قطعیم دادگاه در ایند. تصمیه مراجعه نمایاجرائ ةننددادگاه صادرک

ام مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شـده فقـط   کمطابق قانون اجراي اح اوالً، بنابراین
تقاضـا  تواند تبدیل مال توقیف شـده را  می ه اوکنیست و همان طور علیه محکوم در اختیار

ه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایـن حـق   کدر حالی ، داردله نیز چنین حقی محکوم، کند
 نـد و بـه نظـر   کشده جلـب مشـتري ن  ه توقیفک. مثالً اگر مالی است فقط مربوط به خوانده

مـال جدیـدي   علیه محکوم باشد یاتر براي فروش مناسبعلیه محکوم راموال دیگله محکوم
 دانـد می آن را براي فروش بهترله محکوم ه قبالً آن را نداشته است وکبه دست آورده باشد 

  نماید. تواند تبدیل مال توقیف شده را تقاضامی



۱۵۶       ۱۳۹۰، سال اول، شماره اول، پاييز  

ش اسـت  بـار قابـل پـذیر    کفقط براي یـ ، درخواست براي تبدیل مال توقیف شده ثانیاً
 ةو بـیش از آن را دایـر   لـه) محکوم بار از جانب کو یعلیه محکوم بار از جانب کیعنی ی(

  پذیرد.نمی اجرا
 شده فقط تا قبل از شروع به عملیـات فـروش  مهلت درخواست تبدیل مال توقیفثالثاً، 

شـروع   اینکهنیست. در مورد پذیرفته باشد و لذا در روز فروش و مزایده این درخواست می
ه در سلسـله  کـ امـا شـاید بتـوان گفـت     ، عملیات فروش چه زمانی است مشـخص نیسـت  

 ه همـین آگهـی را  کآگهی مزایده وجود دارد ، برداري و توقیفعملیات اجرا بعد از صورت
بایـد  ، ان تبدیل مال باشـد کام، اگر بعد از آگهی؛ زیرا توان شروع عملیات فروش دانستمی

ن کـ مم، ه چون این از اسـباب تـأخیر عملیـات اجرایـی اسـت     ک کرددوباره آگهی را منتشر 
  30با توافق و تراضی طرفین صورت بگیرد.اینکه نیست مگر 

لـه  محکـوم  بیشـتر از علیـه  محکـوم  شده از طـرف ان تبدیل مال توقیفکشرایط ام، رابعاً
ه کـ اسـت  پذیرفته در صورتی علیه محکوم شده توسطزیرا پیشنهاد تبدیل مال توقیف؛ است

ر کد متـذ یـ متر نباشد. در آخر باکمال جدید از نظر قیمت و سهولت در فروش از مال قبلی 
خواهـد  می اجرا ةند یا دایرکمی براي جایگزینی مال توقیف شده معرفیله محکومشد مالی 

  باید خارج از مستثنیات دین باشد.، توقیف نماید
چنـین بیـان   بـاره  جراء هم در ایـن  اجراي مفاد اسناد رسمی الزم اال ۀآیین نام 100 ةماد
بازداشـت   ه از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفـی و کدر هر مورد « :استداشته 

مال دیگري براي اسـتیفاي طلـب خـود    ، تواند تا قبل از انتشارآگهی مزایدهمی شود متعهدله
ـ . باشـد تر وصول طلب از این مال آسان اینکهمشروط بر ؛ ندکمعرفی  ن صـورت مـال   در ای
شود و معـادل آن از امـوال بازداشـت شـده سـابق رفـع       می شده بازداشت و ارزیابیمعرفی

  ».بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است ۀآید و هزینمی بازداشت به عمل

  كه قابل توقيف غير اموال. ۶
توقیـف نمایـد بایـد    خواهـد  می اجرا ةند یا دایرکمی معرفی براي توقیفله محکوم هکمالی 

بـه  سـو،   یـک ن از یـ ات دیه در مسـتثن کـ را درست اسـت  یز؛ خارج از مستثنیات دین باشد
ن توجه خانواده و افراد یگر ایاما موضوع د، ون توجه شده استیو مدعلیه محکوم تیوضع

ه کـ بل، سـت یون مطـرح ن ین گروه منافع شخص مـد یند و در ارتباط با ااونیفل مدکتحت ت
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قـانون   53 ةه طبـق مـاد  کون مطرح است و درست است یر از مدیغ يگریدمنافع اشخاص 
ـ امـا ا ، هـم داده شـده اسـت   علیـه  محکـوم  مال به یحق معرف یام مدنکاح ياجرا  ن حـق ی
زیرا مطابق اصـل چهلـم قـانون     31؛ردیتواند به ضرر اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گنمی

اضرار به غیـر یـا تجـاوز بـه منـافع       ۀتواند اعمال حق خویش را وسیلنمی سکاساسی هیچ
ی مقـرر داشـته   مدن ین دادرسییقانون آ 523 ةه مادکل است ین دلیعمومی قرار دهد. به هم

شـود  مـی  ن به موقـع اجـراء گـذارده   یوصول د يدادگاه برا يه رأک يموارد یۀلکدر « :است
  ».باشدمی ممنوععلیه محکوم ن اموالیات دیاز مستثن ياجراء رأ
ان داشـته  یـ ب، نیـ ات دیهم در مقام برشمردن مستثن یمدن ین دادرسییقانون آ 524 ةماد
  است:

  ین عبارت است از:ات دیمستثن
  ی؛عرفشئون ت یبا رعا يفل وکوافراد تحت تعلیه محکوم ازین مورد نکمس. الف
  ؛هیوم علکاز و متناسب با شأن محیه مورد نینقل ۀلیوس. ب
ـ وم علکمح يرفع حوائج ضرور يبراه ک یاز زندگیمورد ن یۀاثاث. ج خـانواده و افـراد   ، هی

  ؛الزم است يفل وکتحت ت
ـ  یمدت يبرا يفل وکو افراد تحت تعلیه محکوم اجیموجود به قدر احت ۀآذوق. د ه عرفـاً  ک

  ؛شودمی رهیآذوقه ذخ
  ؛ق متناسب با شأن آنانیاهل علم و تحق يبرا یقاتیو تحق یتب و ابزار علم. ک ه
 امرار معاش ۀلیه وسک یر اشخاصیشاورزان و ساک، ورانشهیپ، سبهکار کل و ابزار یوسا. و

  .باشدي میفل وکو افراد تحت تعلیه محکوم
معرفی او به اشخاص دیگر ضرر  ۀه در نتیجکند کتواند مالی را معرفی نمی مدیون، بنابراین

قانون آیین دادرسی  524 ةده در ماعلیه را کمحکوم ی از اموالکیله محکوم وارد شود و اگر
  32اي نخواهد داشت.معرفی او نتیجه، ندکشده است معرفی شمرده مستثنیات دین از مدنی 

 م توقیفکام مدنی اموال زیر براي اجراي حکقانون اجراي اح 65 ةن بر طبق مادیهمچن
  شود:نمی

علیـه و خـانوادة او الزم   محکـوم  ه براي رفع حوائج ضروريکلباس و اشیاء و اسبابی . 1
  است؛

  النفقۀ او؛علیه و اشخاص واجبۀ محکومماه کموجود به قدر احتیاج ی ۀآذوق. 2
  کشاورزان؛وران و سبه و پیشهکار ساده کوسایل و ابزار . 3
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مانند وسایل ؛ (باشندمی ه به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیفکاموال و اشیایی . 4
  33.)شاورزانکراي اختصاص یافته ب

ه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصـنف  کهایی تصنیفات و تألیفات و ترجمهتبصره: 
 و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یـا قـائم مقـام آنـان توقیـف     

  شود.نمی
  :داردمی چنین مقرر 61 ةاجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء هم در ماد ۀنامآیین

  شود:نمی وال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشتام«
  ۀ او؛النفقن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبکمس. 1
ـ ه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبکاسباب و اثاثی ، اشیاء، لبس. 2 او الزم  ۀالنفق

  ؛است
  ۀ او؛متعهد و عائلۀ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماه. 3
شـاورزان متناسـب بـا امـرار معـاش خـود و       کوران و پیشه، سبهکار کوسایل و ابزار . 4

  ۀ آنان؛النفقاشخاص واجب
  ؛او ۀالنفقنقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب ۀوسیل. 5
  د.باشمی غیر قابل توقیف، ه به موجب قوانین خاصکسایر اشیاء و اموالی . 6

اموال به جـا مانـده از    ۀلیکدیون از ، ورت فوت متعهدفوق در ص ةماد کی ةتبصراساس بر 
دو این ماده در صـورت   ةبه موجب تبصرشود. همچنین می استیفا، چیزيي او بدون استثنا
، گفتـه پـیش متناسب بودن اموال و اشیاي موصـوف بـا نیـاز اشـخاص     دربارة بروز اختالف 

 ۀنامـ آیین 169 ةق مادرئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطاب
  رد.کاجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء اتخاذ تصمیم خواهد 

 يجـار علیـه  محکوم اتین را تا زمان حیات دیهم مستثن یمدن ین دادرسییالبته قانون آ
  34دانسته است.

متناسـب بـودن امـوال و    دربـارة  در صورت بروز اختالف  یمدن ین دادرسییاما قانون آ
 كم الزم االجـراء را مـال  کـ ح ةنندکص دادگاه صادر یتشخ، هیعلومکاز محیو نشئون ا با یاش

ـ  ایه اگر اموال و اشکان نموده یقرار داده است و ب علیـه  محکـوم  از و شـئون یـ ش از حـد ن یب
و رسـد  مـی به دستور دادگاه بـه فـروش   ، نباشد کیکه و تفیص داده شود و قابل تجزیتشخ

  35.گرددمی ن پرداختیا دبه یمحکوم بابت، مازاد بر شأن
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  وقيف مازاد مالت. ۷
منظـور از توقیـف   . ام مدنی توقیف مازاد تجـویز شـده اسـت   کقانون اجراي اح 54 ةدر ماد

و باشـد  ه مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یـا توقیـف شـخص دیگـري     کمازاد آن است 
وقیـف صـورت   جـام شـده یـا ت   وثیقه ان، آنسبب ه به باشد کارزش مال هم بیشتر از مبلغی 

توانـد در برابـر مبلـغ    مـی  شدهدر این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیفگرفته است. 
  .معین دیگري توقیف شود

 54 ةه مطابق ذیل مادکتوقیف اصل مال برطرف گردد ، ن است بعد از توقیف مازادکمم
شود و تا می ام مدنی توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیلکقانون اجراي اح

ه اعتراضی نشده و با ارزیابی مجدد رفـع تـوقیفی صـورت نگرفتـه باشـد آن مـال       کزمانی 
  رد.کقابلیت براي طلب دیگر پیدا نخواهد 

ه کـ نـد  کنمـی  اصل توقیف مازاد را پذیرفته است و فرقی، امکقانون اجراي اح، بنابراین
طریـق اجـراي ثبـت یـا اجـراي       در وثیقه و رهن گذاشـته شـده یـا از   علیه محکوم قبالً مال

ه آن مال واقعاً مازادي داشته باشـد یـا نـه و    کند کنمی دادگستري توقیف شده باشد و فرقی
به علت له محکوم ن استکیعنی مم؛ ه مازاد قبالً توقیف شده باشد یا نهکند کنمی فرقی هم

علیـه  محکـوم  متعلق بهعالوه بر مال بخواهد  از اجراعلیه محکوم دسترسی نداشتن به اموال
  باشد مازاد آن هم توقیف شود.می در رهنکه 

دینـی یـا در مقابـل طلـب دیگـري       ۀوثیق، ه توقیف آن تقاضا شدهکاگر مالی در نتیجه، 
ه بر کتوقیف مازاد ارزش آن مال را له محکوم به درخواست قسمت اجرا، توقیف شده باشد

دهـد و در  مـی  رده است اطالعکال را توقیف ه قبالً مکثبت یا مرجعی  ةحسب مورد به ادار
افوي طلب او را نماید که تکتوقیف شود له محکوم این صورت اگر مال دیگري به تقاضاي

اسـت  علیـه  محکوم یعنی اولویت در بازداشت مال آزاد؛ از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد
توقیـف مـازاد   ، مـال وثیقه یا رفع توقیف اصل  کو در صورت ف 36ندکافوي بدهی را که تک

مناسـب  به علیه محکوم شود. در این مورد هرگاهمی خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل
از مقـدار زائـد بـر    و او مال ارزیـابی   ۀبهاي مال با میزان بدهی معترض باشد به هزیننبودن 

  بدهی رفع توقیف خواهد شد.
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  ة طلب ديگريإذن قانون بر تأدي. ۸
توانـد تمـام   لـه مـی  محکـوم ، قه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشده وثیکمورد مالی  در

دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مـورد در صـندوق ثبـت یـا دادگسـتري      
 ،و در این صـورت استیفاي حقوق خود را از آن نماید. تقاضاي توقیف مال و ، تودیع نموده

فاصـله  او و مجموع وجوه تودیـع شـده بال  ب و مال بابت طل کسابق فهاي وثیقه و توقیف
اي و در عین حال وسـیله مناسب عملیات اجرایی  ۀاین راه حل براي ادام 37شود.می توقیف
طلـب آنهـا بازداشـت شـده اسـت تسـهیل       سبب ه مال به کاران قبلی را کار طلبکه کاست 

آن چیـزي   جدید مستحق دریافت طلب خود وله محکوم تا زودتر به نتیجه برسند وکند می
اجرا باید پس از فـروش  ة و دایرپرداخته ه کتحت هر عنوان ، کرهن مل کبابت فاست که 

بتوانـد تمـام مـال را بـه     له اینکه محکومبپردازد. پس براي له محکوم مجموع آنها را به، مال
  ند باید داراي شرایط زیر باشد:کنفع خود توقیف 

رهنی را به صندوق ثبـت و اگـر   ، دل مبلغ سندمعا، در رهن باشدعلیه محکوم اگر مال. الف
را به صـندوق دادگـاه   به محکوم توقیف شده باشد معادل مبلغبه محکوم آن مال در قبال

  د؛تأدیه شو
م دادگـاه پرداخـت   کـ خسارات قانونی و تعهدات مالی مدیون به شرح سند رهنی یا ح. ب

  ؛شود
عشر اجرایی مربوط به اجـراي  و یا نیم اجرایی ثبتیهاي هزینه اینکهحقوق دولتی اعم از . ج

  38ام باشد پرداخت گردد.کاح
ایفاي دین از جانب غیر مـدیون  «: داردمی قانون مدنی نیز چنین مقرر 267 ةمادباره در این 

ه دیـن دیگـري را   کسی کن کهم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لی
  .»جعه به او دارد و اال حق رجوع نداردحق مرا، ند اگر با إذن باشدکمی اداء

  له در توقيف مالمحكوم وعليه . حاضر نبودن محكوم۹
ولـی توقیـف مـال بـه     ، شـود نمی مانع از توقیف مالعلیه محکوم وله حاضر نبودن محکوم

در قانون آیین دادرسی مدنی هم در موارد گوناگون مانند تأمین  39طرفین اعالم خواهد شد.
ن یقـرار بـه طـرف    يه اجـرا کده کرگذار بیا ن قانون، محل و تحقیقات محلی ۀنمعای 40، دلیل
قـانون   248 ةمثـال مـاد  براي  شود.کار نمین مانع از یطرفحاضر نبودن البته ، گرددمی ابالغ
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  توانـد رأسـاً یـا   مـی  دادگـاه «: داردمـی  محل چنـین مقـرر   ۀمعایندربارة آیین دادرسی مدنی 
  محـل را صـادر نمایـد. موضـوع قـرار و     از اصحاب دعوا قرار معاینـه   کیهر به درخواست

  نون آیــینقــا 254 ةگــذار در مــادقــانون .»وقــت اجــراي آن بایــد بــه طــرفین ابــالغ شــود
معاینه محـل ندانسـته و مقـرر     طرفین را مانع از اجراي قرارحاضر نبودن دادرسی مدنی نیز 

محـل و   ۀاز اجـراي قـرار معاینـ    ی از اصـحاب دعـوا مـانع   کـ عدم حضـور ی «: داشته است
  .»تحقیقات محلی نخواهد بود

 41ة هـم در مـاد   11/6/1387اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مصوب  ۀنامدر آیین
  :بیان شده است

 ةگیرد و مأمور اجراء با حضور نمایندمی بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت
له اقـدام بـه   نیروي انتظامی و با معرفی متعهد مأمور دادستان و در صورت لزوم با حضور

نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز می بازداشت اموال متعلق به متعهد
  ه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.کبسته بودن محلی 

ایـن مـاده در مـورد    ، اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء      ۀنامـ آیین 85 ةبه استناد ماد
  شود.می ار بردهکبازداشت اموال غیر منقول هم به 

ـ البته چون اطالعـات حاصـل از تحق    محسـوب  ییمحـل از امـارات قضـا    ۀنـ یق و معای
ن یباشـد و همچنـ  مـی  ثر در آنؤا مـ یـ دادگـاه   ینـان قاضـ  یا اطمیه موجب علم ک، گرددمی
ب خروج آن سب، یتوسط متقاض یلق محیا تحقیمحل  ۀنیقرار معا ياجرا ۀلیوسنکردن یهته

ل اجـرا در  یوسـا  یـۀ ته، ور را دادگـاه الزم بدانـد  کقرار مـذ  ياگر اجرا، استل یاز عداد دال
 یخواه اسـت. در صـورت  یدنظرد نظر با تجدیتجد ۀبا خواهان دعوا و در مرحل يبدو ۀمرحل

را  يقرار مقدور نباشـد و دادگـاه بـدون آن نتوانـد رأ     ياجرا، لهیوسنکردن یهه به علت تهک
ـ ، متوقـف  یخواهیـدنظر تجد، نظریدتجد ۀابطال و در مرحل يدادخواست بدوانشا کند   یول
  41.نخواهد بود يم بدوکح يمانع اجرا

  شدهوارد رفع توقيف از مال توقيفم. ۱۰
قسـمت اجـرا   ، نماید و خسارات قانونی را تأدیهبه محکوم، علیهومکه محکدر صورتی . الف

تـوان  می قانونی راهاي البته منظور از خسارت 42.ردکشده رفع توقیف خواهد از مال توقیف
خسارات دادرسی عبـارت اسـت   «: انون آیین دادرسی مدنی چنین دانستق 519 ةمطابق ماد

ه بـه طـور مسـتقیم مربـوط بـه      کـ دیگري هاي یل و هزینهکو ۀالکالودادرسی و حق ۀاز هزین
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 ۀارشناسی و هزینـ ک ۀالزحماز قبیل حق، ثبات دعوا یا دفاع الزم بوده استدادرسی و براي ا
  ».تحقیقات محلی

تبصـره   ۀطی قانون استفساری 1377/ 21/9البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 
خسـارات وارده   ۀلیـ کدر مـورد   کقانون صـدور چـ   2 ةبه ماد 10/3/1376 الحاقی مصوب

ة ور در تبصرکمذ، وارد شدههاي خسارات و هزینه ۀلیکمنظور از عبارت «: گفته استچنین 
مجمـع   10/3/1376مصـوب   کقانون اصالح موادي از قانون صـدور چـ   2 الحاقی به مادة

تـا زمـان    کخسارات تأخیر تأدیه برمبناي نرخ تورم از تـاریخ چـ  ، تشخیص مصلحت نظام
ۀ دادرسـی و  ران اعالم شـده و هزینـ  زي جمهوري اسالمی ایکمر که توسط بانکوصول آن 

هـاي  البتـه خسـارات قـانونی شـامل هزینـه      43.»قانونی اسـت هاي براساس تعرفه الهکالوحق
  44.بینی شده استام مدنی پیشکقانون اجراي اح 159و  158ه در مواد نیز هست کاجرایی 
 ةماد زیرا مطابق؛ شودمی توقیف رفع، نامهدر صورت تراضی طرفین و تنظیم سازش. ب

توانند دعواي خود می قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین 178
  را به طریق سازش خاتمه دهند.

  خواسته نقض شود.فرجام ۀخواهی دادنامر اثر فرجامبهر وقت بعد از قطعیت . ج
  دادرسی نقض گردد. ةر اثر اعادبم مورد اعاده دادرسی کهرگاه ح. د
 يبـرا ، دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهـد ، اثر دعواي اعتراض ثالثبر اگر .  ه

  45.کندنقض می، حفظ حقوق اشخاص ثالث آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته باشد

  . آثار توقيف اموال غير منقولج

  شده. بطالن نقل و انتقال مال توقيف۱
نسبت به مال توقیف شده باطل و بال ، یاعم از قطعی و شرطی و رهن، هرگونه نقل و انتقال

م االجـراء مصـوب   اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی الز     ۀنامـ آیـین  89 ةهمچنین ماد 46.اثر است
نقـل  ، نامه به صاحب مالپس از ابالغ بازداشت«: داردمی چنین مقررباره در این 11/6/1387

و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال باز داشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت 
هرچند انتقال بـا سـند   ، شودنمی ه بازداشت باقی است دادهکبه انتقال بعد از بازداشت مادام 

ه مال براي حفظ حق او بازداشـت  کسی ک ةمگر در صورت اجاز؛ رسمی به عمل آمده باشد
یـا رفـع آن    کبازداشت مل ۀلیف ادامکنفع تین صورت باید اشخاص ذيه در اکشده است 
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اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی الزم      ۀنامه در آیینکآید می چنین بر . از این ماده»نندکرا معین 
ی از کـ نـه باطـل و ایـن ی   ، االجراء نقل و انتقال مال توقیف شده غیر نافذ دانسته شده است

اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراء در  ۀناممدنی با آیین امکموارد افتراق قانون اجراي اح
  است. توقیف اموال غیر منقول ۀزمین

قانون مجازات اسالمی چنـین   663 ةشده مادنقل و انتقال مال توقیفدربارة به هر حال، 
  دارد:می مقرر

بـدون  ، صالح توقیف شـده اسـت  ه توسط مقامات ذيکس عالماً در اشیاء و اموالی کهر 
 کننده متصرف یا مالکلو مداخلهکه منافی با توقیف باشد واجازه دخالت یا تصرفی نماید 

  .وم خواهد شدکسال مح کبه حبس از سه ماه تا ی، آن باشد
هرگـاه  «: در این خصوص چنین مقر داشته استقانون مجازات اسالمی  543 ةهمچنین ماد

سی عالمـاً و  کر یا پلمپ شده باشد و محلی یا چیزي بر حسب امر مقامات صالح رسمی مه
ستن پلمپ کم محو یا شکه در حکب شود کند یا محو نماید یا عملی مرتکعامداً آنها را بش

  . کوم خواهد شد...ب به حبس از سه ماه تا دو سال محکمرت، تلقی شود
ه خریـد و  کـ بیـع چیـزي   «گویـد:  مـی چنین خصوص در این نیز قانون مدنی  348 ةماد

ه کـ ه مالیت و یا منفعت عقالیی ندارد یا چیـزي  کانوناً ممنوع است و یا چیزي فروش آن ق
  .».برتسلیم آن ندارد باطل است..بایع قدرت 

 ةندارد و بر طبـق مـاد   کقانون مدنی بیع فاسد اثري در تمل 365 ةم مادکهمچنین به ح
و اگـر  بازگردانـد  بـه صـاحبش   آن را ند بایـد  کسی به بیع فاسد مالی را قبض کهرگاه  366

از آثار توقیف امـوال غیـر   ، راینبناب ضامن عین و منافع آن خواهد بود.، تلف یا ناقص شود
 باشـد و چـه  علیه محکوم آن کچه مال، شدهمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف

آن دربـارة  ه هنگام توقیف داشته است بـاقی بمانـد تـا    کباید به همان وضعی ، شخص ثالث
  لیف شود.کیین تتع

  شدهداد يا تعهد به مال توقيف قرار. ناقذ نبودن ۲
مـال  در مـورد  ه کـ ام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهـدي  کقانون اجراي اح 57 ةبه استناد ماد

اینکـه  مگـر  ، منعقـد شـود نافـذ نخواهـد بـود     له محکوم شده بعد از توقیف به ضررتوقیف
  به آن رضایت دهد.تباً له کمحکوم
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 شده به ضـرر مال توقیفدربارة ه اگر قرارداد یا تعهد کشود می فاد این ماده استنباطاز م
مـال  در مورد گاه قرارداد یا تعهدي رداد و تعهد صحیح خواهد بود و هرنباشد قراله محکوم

 یـا تعهـد رضـایت ندهـد و     بـه قـرارداد  او  منعقـد شـود و  لـه  محکوم توقیف شده به ضرر
و خسارات قانونی را به حسـاب سـپرده دادگسـتري    به محکوم، یا شخص ثالثعلیه محکوم

شـده  ام از مـال توقیـف  کنیست و اجراي احله محکوم دیگر نیازي به رضایت، تودیع نمایند
  47کرد.رفع اثر خواهد 

است  منقولجا اعم از مال منقول و غیرمنظور از مال توقیف شده در اینرسد، می به نظر
آن مـال   ةاجـار ، توقیـف شـده باشـد   لـه  محکوم منقولی به نفعکه مال غیرو لذا در صورتی 

لـه  محکـوم  ه اجاره دادن آن ضـرر بـراي  دارد کزیرا مال غیر منقول وضعیتی ندارد؛ الی کاش
 عرف انتقال عین مال را شامل انتقـال منـافع آن هـم   اینکه شود. البته با وجود نمی محسوب

منقـول شـامل   ام مدنی توقیف عین غیـر کاح قانون اجراي 103 ةچون به استناد ماد، داندمی
  منافاتی ندارد.له محکوم منقول با حقوقاجاره دادن آن مال غیر، شودنمی توقیف منافع آن

 اگـر . پس باشدله محکوم ه تعهد به ضررکآن است ، شرط الزم براي عدم نفوذ، بنابراین
له زمینـۀ  محکوم خت طلبه با پرداکند کدر قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد علیه محکوم

و بعـد از رفـع بازداشـت آن را بـه طـرف      آورد شده را فـراهم  رفع بازداشت از مال توقیف
  48له نیست.محکوم زیرا به ضرر؛ این تعهد نافذ است، ندکقرارداد منتقل 

  شده با نظارت اجرافروش مال توقيف. ۳
ام مـدنی ماننـد فـروش    کقانون اجراي اح 137 ةمنقول به استناد مادترتیب فروش اموال غیر

لذا بعد از تنظیم صورت مال و ارزیـابی آن در  دارد).  البته استثنائاتی هم(اموال منقول است 
بـه  ، تراضی شده باشـد علیه محکوم وله محکوم محل و موعد فروش بیندربارة ه کصورتی 

 (مـأمور اجـرا)  دادورز ، اشـد شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشـده ب می همان ترتیب رفتار
لـی فـروش   کبه طور  ام مدنی عمل خواهد نمود وکفروش قانون اجراي احمقرّرات  مطابق

مـأمور  (تواند با نظـارت دادورز  علیه میمحکوم البته 49.آیدمی اموال از طریق مزایده به عمل
 ي پرداختحاصل فروش به تنهایی برا اینکهمشروط بر ، مال فروخته شده را بفروشد )اجرا

توقیـف  بـه  محکوم افی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی ازکاجرایی هاي و هزینهبه محکوم
  50متر باشد.که در قبال آن توقیف به عمل آمده کحاصل فروش نباید از مبلغی ، شده



   ۱۶۵ منقول، احكام و آثار توقيف اموال غيرطيشرا يبررس

هـم در مـورد    11/6/1387جراي مفاد اسناد رسـمی الزم االجـراء مصـوب   ا ۀنامدر آیین
  است:بیان داشته  93 ةمادشده فروش مال توقیف

منقـول بـاز   مدت بازداشت مال منقـول و یـا غیر   تواند در ظرفمی در دو مورد زیر متعهد
  داشت شده را با اطالع مأمور اجراء بفروشد یا وثیقه بدهد:

ه مال براي استیفاي آن که قبالً و ال اقل در حین وقوع معامله مبلغی را کدر مواردي الف. 
در این صورت پـس از اسـتیفاي حـق متعهـد لـه و      ، ندکنقداً تأدیه بازداشت شده است 

  اجراء بال فاصله رفع بازداشت خواهد شد.هاي هزینه
  وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. تبی متعهد له در فروش یاکدر صورت رضایت ب. 

  گيرينتيجه
 آن کچه مال، شدهمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف. از آثار توقیف اموال غیر1

ه هنگام توقیـف داشـته اسـت    کباید به همان وضعی ، شخص ثالث باشد و چهعلیه محکوم
اعم از قطعـی و  ، هر گونه نقل و انتقال، ود. بنابراینلیف شکآن تعیین تدربارة باقی بماند تا 

 اثر است.بیمال توقیف شده باطل و در مورد ، شرطی و رهنی

قرار داد یا تعهد به مال توقیـف شـده   نافذنبودن منقول یروال غف امیگر آثار توقی. از د2
 اگـر ، ینبنـابرا . باشدله محکوم ه تعهد به ضررکآن است ، است و شرط الزم براي عدم نفوذ

له زمینـۀ  محکوم ه با پرداخت طلبکند کدر قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد علیه محکوم
و بعـد از رفـع بازداشـت آن را بـه طـرف      سـازد  شده را فراهم بازداشت از مال توقیفرفع 

 له نیست.محکوم زیرا به ضرر؛ این تعهد نافذ است، ندکقرارداد منتقل 

 در مقابـل خواسـته یـا   علیـه  محکـوم  اگـر مـالی از  ، شـده . در مورد تبدیل مال توقیف3
بـار تـا قبـل از شـروع بـه عملیـات        کتواند یعلیه میمحکوم، توقیف شده باشدبه محکوم

 اینکـه مشروط بردرخواست کند ه توقیف شده است به مال دیگري کتبدیل مالی را ، روشف
ه قبالً توقیف شده است کشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی می ه پیشنهادکمالی 

تبـدیل مـال   فـروش  بار تا قبل از شروع به عملیات  کتواند یمی نیزله محکوم، متر نباشدک
به تصمیم قسـمت  له محکوم یاعلیه محکوم هکنماید. در صورتی خواست درتوقیف شده را 

نند و تصمیم دادگـاه در  کننده اجرائیه مراجعه توانند به دادگاه صادرکمی اجرا معترض باشند
  این مورد قطعی است.
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خواهد توقیف نمایـد  می اجرا ةیا دایرکند می معرفی، براي توقیفله محکوم هک. مالی 4
 مستثنیات دین باشد.باید خارج از 

ه وثیقـه یـا در   کـ درمورد مـالی  ، ینبراداده است. بناطلب دیگري إذن  ۀ. قانون بر تأدی5
تواند تمام دیـون و خسـارات قـانونی را بـا     له میمحکوم، مقابل مطالباتی توقیف شده باشد

توقیـف مـال و   ، حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبـت یـا دادگسـتري تودیـع نمـوده     
و  کسابق فـ هاي و در این صورت وثیقه و توقیفتقاضا کند حقوق خود را از آن استیفاي 

  شود.می توقیفدرنگ بیمال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده 
ولی توقیف مـال  ، شودنمی مانع از توقیف مالعلیه محکوم وله حاضر نبودن محکوم. 6

 به طرفین اعالم خواهد شد.
ه در قبـال  کمالی مدنی توقیف مازاد تجویز شده است؛ یعنی  امک. در قانون اجراي اح7

باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگري 
در ایـن حالـت ارزش   ، جام شده یـا توقیـف صـورت گرفتـه اسـت     وثیقه ان، آنسبب ه به ک

  .معین دیگري توقیف شودبرابر مبلغ تواند در می شدهاضافی مال توثیق یا توقیف
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