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چکیده
چنانچه شخص ثالث به اين ادعا كه ،حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خسارت و يا تعرضي را وارد آورده
معترض باشد ،بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد  ۴۱۷و  ۴۱۸قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني اعالم نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده
مقولهاي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است كه موضوع ماده  ۱۴۶قانون اجراي احكام
مدني ميباشد ،بعبارتي چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي
بدون رعايت تشريفات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هرگونه هزينهاي مورد
رسيدگي قرار ميگيرد .هرگاه در حين اجراي يک اجرائيه دادگاه يا اجرائيه ثبتي و مانند آنها ،مالي به
عنوان مال متعهد يا محكومٌ عليه يا مديون توقيف شود و شخص ثالثي آن را مال خود يا متعلق به حق
خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد اين اعتراض را اعتراض ثالث اجرايي مينامند و اختصاص به
اموال غير منقول يا اجراي حكم ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجراي قرار هم ميباشد .با اينحال
براي شناسايي دقيق تر موضوع ،ماهيت حقوقي اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسي
شد .در بخش دوم اعتراض ثالث اجرايي با نهادهاي مشابه و متفاوت نظير اعتراض به حقالزحمه حافظ و
مختلف تصميمگيرنده مورد واكاوي قرار گرفته است.
كليد واژهها
 ۱دکتراي حقوق خصوصي از کشور فرانسه ،استادیار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
Email:a_yousefi_2005@yahoo.com
تحقيقات ،تهران ،ایران( .نویسنده مسوول):
 2کارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيك ،تهران ،ایران.
Email:majidim79@yahoo.com
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اعتراض ثالث ،اجراي حكم ،محكومٌعليه ،مراجع قضايي

مقدمه
مبحث اعتراض ثالث اجرایي در قانون اجراي احكاام مادني مصاو  ۱356در ماواد  ۱46و
 ۱47مطرح گردیده ،همچنين در آیاين ناماه اجاراي مفااد اساناد رسامي جزم اججارا و ارز
رسيدگي به شكایت از عمليات اجرایي مصو  ۱387/6/۱۱از مواد  ۱6۹الي  ۱72آمده است .در
این مقرره ها اعتراضاتي از سوي ثالث پيش بيني شاده اسات کاه در بادو امار ممكان اسات باا
اعتراض ثالث اجرایي چه از حيث ماهيت و چه از حيث مباني متفاوت باشد .در این مقالاه ابتادا
به تعریف اعتراض ثالث اجرایي و ماهيت حقاوقي آن و سا ب باه شناساایي عنااوین مشاابه و
متفاوت از این عنوان در حقوق ایران ميپردازیم.
 -1اعتراض ثالث اجرایی

براي آنكه تفكيك اعتراض ثالث اجرایي با نهادهاي مشابه تسهيل گردد ،ابتدا باید این
عبارت را تعریف و پب از بررسي ماهيت و شرایط رسيدگي به آن ،نهادهاي مشابه را تفكيك
نمود.
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 -1-1تعریف اعتراض ثالث اجرایی
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در تعریف اعتراض ثالث اجرایي آمده است« :هرگاه در حين اجراي یك اجرائياه دادگااه یاا
اجرائيه ثبتي و مانند آنها ،مالي به عنوان مال متعهد یا محكومٌعلياه یاا مادیون توقياف شاود و
شخص ثالثي آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجارا معتارض باشاد ایان
اعتراض را اعتراض ثالث اجرایي مينامند و اختصاص به اموال غير منقول یا اجراي حكام نادارد
بلكه شامل اموال منقول و اجراي قرار هم ميباشد» .بر اساس ماواد  ۱46و  ۱47قاانون اجاراي
احكام مدني پب از صدور حكم قطعي و آغاز مراحل اجرایي مادلول حكام و اجرائياه آن یاا در
زمان اجراي قرارهایي مانند تامين خواسته ،مال منقول یا غيرمنقول یاا وجاه نقادي باه عناوان
اموال محكومٌعليه یا مدعيعليه توقيف شود و شخص ثالث که خارج از رفين پرونده است ،باه
هر دليل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقيف به عمل آمده را معارض مالكيت یا حقاوق
مالي خود بداند و بدین لحاظ به توقيف انجام شده معترض و از آن شاکي باشد با اظهار خواسته
و اعتراض ،ادعاي حقوق خود را مطرح ميسازد و دجیل و مستندات ادعااي حاق خاود را ارائاه
ميکند ،تا اجراي احكام و دادگاهي که حكم زیر نظر آن اجرا ميشود با بررسي آن در خصاوص
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ادعاي رح شده تعيين تكليف نماید .حال چنانچه اظهار حق و ادعاي شخص ثالث مساتند باه
حكم قطعي یا سند رسمي که تاریخ آن مقدم بار توقياف ماال ماورد ادعاا باشاد ،توقياف رفا
مي شود و اج به شكایت شخص ثالث بادون رعایات تشاریفات آیاين دادرساي مادني و هزیناه
دادرسي رسيدگي ميشود.
مفاد شكایت به رفين ابالغ ميشود و دادگاه به دجیل شخص ثالث و رفين به هار نحاو و
در هر مرحله که جزم بداند رسيدگي ميکند و در صورتي که دجیل شاكایت را قاوي یافات بار
اساس درخواست به عمل آمده از رف معترض ثالث ،قرار توقيف عمليات اجرایي را تاا تعياين
تكليف نهایي پرونده صادر ميکند .به موجب قرار صادر شده از اداماه اجاراي حكام جلاوگيري
مي شود و س ب با رسيدگي قضایي و انجام تحقيقاات جزم در خصاوص ادعااي شاخص ثالاث،
نهایتا در صورت اثبات ادعاي او ،حكم به ورود اعتراض و رف اثر از توقيف مال و ابطال اقادامات
اجرایي آن صادر ميشود؛ در غير این صورت ،اعتراض ثالث رد خواهد شاد .باه نظار ماي رساد
قانون گذار اعتراض ثالث اجرایي را در جهت توجه به حقوق شخص ثالث و احتارام باه مالكيات
افراد بر مبناي اصول قانون اساسي یعني اصال  22و  47گاذارده اسات .۱بناا باه مراتاب فاوق،
اعتراض ثالث اجرایي ثبتي نيز با توجه به تعریفي که از ماده  ۱6۹قانون آیين نامه اجاراي مفااد
اسناد رسمي جزم اججرا و رز رسيدگي باه شاكایت از عملياات اجرایاي مصاو ۱387/6/۱۱
هویداست 2چنانچه هنگام اجراي مفاد یك سند رسمي ،اشخاص ذینف شاكایت و اعتراضاي در
این رابطه داشته باشند ،با استناد به قوانين فوق اعتراض خود را مطرح و پيگيري مينمایند .بار
اساس این قانون ،اشخاص ثالثي که نسبت به نحوه بازداشت مال توساط اجاراي ثبات اعتاراض
دارند و از عمليات اجرایي صورت گرفته شاکي هستند ميتوانند با مراجعه به ثبت محل شكایت
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 ۱اصل بيست و دوم قانون اساسي «حيثيت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن ،شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در
مواردي که قانون تجویز کند» .اصل چهل و هفتم« :مالكيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم اسات و ضاوابط
آن را قانون معين ميکند.
 2عمليات اجرایي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هار کاب (اعام از متعهاد ساند و هار شاخص
ذینف ) که از عمليات اجرایي شكایت داشته باشد مي تواند شكایت خود را با ذکر دليال و ارائاه مادره باه رئايب
ثبت محل تسليم کند و رئيب ثبت مكلف است فورا رسيدگي نموده و با ذکر دليل رأي صادر کند .نظر رئيب ثبت
به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینف ابالغ ميشود و اشخاص ذینف اگر شكایتي از تصميم رئيب ثبت داشاته
باشند مي توانند ظرف  ۱0روز از تاریخ ابالغ ،شكایت خود را به ثبت محل و یا هيات نظاارت صاالحيت دار تساليم
نمایند تا قضيه برابر بند  8ماده  25اصالحي قانون ثبت در هيات نظارت رح و رسيدگي شود.
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خود را بطور مستدل و مستند به رئيب ثبت محل تسليم کنند .بنابر این ،شكایت اشخاص ثالث
نسبت به دستور اجراي اسناد رسمي مشروط بر آن کاه ،نااظر بار عملياات و اقادامات اجرایاي
نباشد ،تحت عنوان «شكایت از دستور اجراي سند رسامي» توساط دادگااه هااي صاالر ماورد
رسيدگي قرار ميگيرد که مشابه اعتراض اشخاص ثالث موضوع مواد  4۱7به بعاد قاانون آیاين
دادرسي مدني ميباشد و شكایت از عمليات اجرایي که منجار باه توقياف ماال شاود در قالاب
«اعتراض ثالث اجرایي ثبتي» از رف رئيب ثبت محل مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
 -2-1ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی

براي شناسایي دقيقتر موضوع ،ماهيت حقوقي اعتراض شخص ثالث باه اور اعام و اخاص
مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -1-2-1ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اعم (براساس صددمماه 146قدانو اجدرا
احکام مدنی)
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بر اساس صدر ماده  ۱46قانون اجراي احكام مدني  ،هرگاه شخص ثالث ادعاایي نسابت باه
مال منقول یا غير منقول یا وجه نقد توقيف شده داشته باشد ،مشروط بار ایان کاه ادعااي وي
مستند به حكم قطعي یا سند رسمي باشد کاه تااریخ آن مقادم بار تااریخ توقياف ماال باشاد،
ميتواند ادعاي خود نسبت به آن مال را ،ي درخواست کتبي به هماراه مساتندات مرباوط باه
واحد اجراي احكام تقدیم کند و تقاضاي رف توقيف از مال را به عمل آورد .این نوع ادعا کاه باا
ارائه درخواست از ناحيه معترض ثالث به اجراي احكام و همچنين اتخاذ تصميم از ناحياه مادیر
اجرا یا صورتمجلب توسط دادورز چنانچه در محل توقيف این اسناد ارائه شوند ،صورت ميگيرد،
اساساً شرایط یك دعواي حقوقي را نداشته و دادرسي محسو نميشود و به رسيدگي مااهيتي
قضایي نيازي ندارد .لذا ماهيت حقوقي اظهار و ادعاي حق نسبت به ماال توقياف شاده ،توساط
شخص ثالث موضوع قسمت صدر ماده  ۱46قانون اجراي احكام مدني ،ماهيات قضاایي نيسات

 ۱ماده  - ۱46هر گاه نسبت به مال منقول یا غير منقول یا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نماید اگر
ادعاي مزبور مستند به حكم قطعيیا سند رسمي باشد که تااریخ آن مقادم بار تااریخ توقياف اسات .توقياف رفا
ميشود در غير این صورت عمليات اجرایي تعقيب ميگردد و مدعي حق برايجلوگيري از عمليات اجرایي و اثباات
ادعاي خود ميتواند به دادگاه شكایت کند.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

بلكه ماهيات اداري مايباشاد .نظریاه شاماره  8888/7ماور  ۱380/۱0/4اداره کال حقاوقي
دادگستري موید این مطلب است.۱
 -2-2-1ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اخص(براساس قسمت اخیر مداه  146و 147
قانو اجرا

احکام مدنی)
2

اعتراض و شكایت اعتراض ثالث اجرایي موضوع قسمت اخيار مااده  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م باه
صورت ویژه و بدون رعایت تشریفات آیين دادرسي مادني و معااف از هزیناه دادرساي در تماام
مراحل است و مفاد شكایت معترض ثالث به همراه مستندات و دجیل آن به ارفين (ناه الزاماا
رفين دعواي اصلي که منجر به صدور حكم شده است) ابالغ ميگردد و رسايدگي باه صاورت
خارج از نوبت یا فوق العاده انجام ميپذیرد و در نهایت منجر به صدور تصميم قضاایي (راي) در
پرونده اعتراض ثالث اجرائي ميشود .ادعاي معترض ثالث اجرایي نسبت باه ماال توقياف شاده
ميتواند ادعایي نسبت به عين یا حق یا دین آن مال باشد لاذا ادعااي اثباات مالكيات ،تایياد و
تنفيذ معامله و انتقال و تایيد مالكيت یا مطالبه مهریه مبتني بر نكاح عادي واقا شاده ،تحقاق
فسخ یا اقاله معامله ،تایيد یا تنفيذ حقوق عيني و دیني نسبت به مال توقيف شده ،مايتواناد از
مواردي باشد که معترض ثالث در دعواي اعتراض ثالث اجرایي مطرح مايکناد .آنچاه ذکار آن
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 ۱تصميم در مورد اعمال ماده  ۱46ق.ا.ا.م ،جنبه اداري دارد نه قضایي و لذا نيازي باه صادور رأي نيسات تاا قابال
تجدیدنظر باشد .ولي در مورد ماده  ۱47این قانون ،اعمال این ماده نياز به رسيدگي داشته و بق مفاد آن شاكایت
شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشاریفات آیاين دادرساي مادني و پرداخات هزیناه دادرساي رسايدگي
ميشود و حكم راج به آن قابل تجدیدنظر ميباشد ولي به ادعا ،خاارج از نوبات رسايدگي مايگاردد و نياازي باه
تقویم خواسته و ابطال هزینه دادرسي نخواهد بود.
 2ماده  - ۱47شكایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیين دادرساي مادني و پرداخات هزیناه
دادرسي رسيدگي ميشود .مفادشكایت به رفين ابالغ ميشود و دادگاه به دجئل شخص ثالث و رفين دعاوي باه
هر نحو و در هر محل که جزم بداند رسيدگي ميکند و در صورتي کاهدجئال شاكایت را قاوي یافات قارار توقياف
عمليات اجرایي را تا تعيين تكليف نهایي شكایت صادر مينماید .در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقاولباشاد
دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رف توقيف و تحویل مال را به معترض بدهد .به شكایت شاخص ثالاث
بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
تبصره  -محكومله ميتواند مال دیگري را از اموال محكومعليه به جاي مال ماورد اعتاراض معرفاي نمایاد .در ایان
صورت آن مال توقيف و از مالمورد اعتراض رف توقيف ميشود و رسيدگي به شاكایت شاخص ثالاث نياز موقاوف
ميگردد.
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ضروري به نظر ميرسد این است که خواسته اعتراض ثالث اجرایاي ،اعتاراض باه توقياف ماال
ميباشد و اساسا خواسته اي تحت عنوان اثبات مالكيت یا تایيد و تنفيذ معامله و انتقال و تایياد
مالكيت مطرح نمي باشد ،بلكه این موارد از ادله مثبته و اسبا موجهه خواسته معتارض ثالاث
در دعواي اعتراض ثالث اجرایي ميباشد.
 -3-1شرایط مسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

براي شناسایي عناوین مشابه باید ابتدا شرایط اعتراض ثالث اجرایي را مورد بررسي قرار داد.
یكي از شرایط اصلي اعتراض ثالث اجرایي صدور رأي یا دستور است .اماا اینكاه مرجا صادور
کيست و همچنين در چه مواردي امكان اعتراض ثالث اجرایي ضرورت ميیابد ،موضاوعي اسات
که در این قسمت به آن ميپردازیم .بر اساس مواد  ۱و  2ق.ا.ا.م شرایط اعتاراض ثالاث اجرایاي
مورد پيش بيني قرار گرفته است که در ذیل ميآید.
 -1-3-1مأ

یا هستوم الزم االجرا

صدور رأي یا دستور جزم اججرا ازدو مرج قابل تصور است :آراء و تصاميمات دادگااههااي
دادگستري و دیگري آراء و تصميمات مراج غير دادگستري.
 -1-1-3-1آماء و تصمیمات هاهگا ها

هاهگستر

در بررسي آراء و تصميمات دادگاه هاي دادگستري با توجه باه تعریاف مااده  2۹۹ق.آ.د.م
رأي یا دستور جزم اججرا در دو بخش احكام و قرارها مورد بررسي قرار گرفته است.

۱

الف) احكام صادره از دادگاهها

احكام که شامل  5بخش .۱ :آراء و تصميمات دادگاه هاي عمومي حقوقي .2آراء مربوط باه
امور حسبي (جز در مواردي که قانون خاص دارد) .3آراء دادگاه ویاژه روحانيات  .4آراء دادگااه
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 ۱ماده  -2۹۹چنانچه رأي دادگاه راج به ماهيت دعوا و قا
اینصورت قرار ناميده ميشود
 2دادگاه هاي عمومي حقوقي :دادگاه هاي حقوقي به دعاوي مادني ناشاي از رواباط حقاوقي همچاون قراردادهااي
خصوصي و وقای حقوقي ،دیون و مطالبات و در حقيقت در اماور ترافعاي باين متخاصامين رسايدگي ماينمایناد.
دعاوي حقوقي به معناي اخص غير از دعاوي حسبي ،بازرگاني و خانوادگي ميباشند .دعاوي حقوقي در مقایساه باا
سایر دعاوي بيشترین پرونده ها را به خود اختصاص ميدهند و در دادگااه هاا باق قاانون آیاين دادرساي مادني
رسيدگي ميشوند و مشمول مقررات قانون اجراي احكام مدني ميباشند.

آن به اور جزیاي یاا کلاي باشاد حكام ،و در غيار

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر
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انقال  .5آراء و تصميمات جزم اججرا دادگاههاي عمومي جزایاي .سالالي کاه در اینجاا مطارح
مي شود این است اگر مالي در همان اجراي آراء و تصميمات امور حسبي منجر به توقياف شاود
آیا مواد  ۱46و ۱47ق.ا.ا.م کاربرد دارد یا خير؟
در خصوص امور حسبي که مربوط به اموال ميشود چنانچه عين معين باشد باه ویاژه اگار
معترض ثالث متصرف آن باشد ،مواد۱03 ،44 ،40و  ۱04قانون امور حسبي اعمال ميشاود ناه
مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م.
آراء و تصميمات جزماججراي دادگاههاي عمومي جزایي در سه مورد قابل بررسي است.
الف) آراي ضرر و زیان ناشي از جرم :هر چند دادگاههاي عمومي جزایي باه جارایم کيفاري
ميپردازند و حق رسيدگي به امور حقوقي را ندارند ولي به تجویز ماده  ۹قاانون آیاين دادرساي
در امور کيفري ،اشخاصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زیان شدهاند مايتوانناد باه عناوان
مدعي خصوصي ،ضرر و زیان ناشي از جرم را از دادگاه مطالبه نمایند .بر اسااس ماواد  ۱۱و ۱2
قانون مزبور مطالبه ضرر و زیان ناشي از جرم ،مستلزم رعایت تشاریفات آیاين دادرساي مادني
است .با توجه به ماده  286ق.آ.د.ه و ماده  36آیين نامه اصالحي قانون تشاكيل دادگااه هااي
عمومي و انقال مصو  ۱38۱/۱۱/۹نحوه اجراي حكم ضرر و زیان که از ناحيه دادگاه کيفاري
صادر شده است ،وفق قانون اجراي احكام مدني و قانون آیاين دادرساي دادگااههااي عماومي و
انقال در امور کيفري ،توسط واحد اجراي احكام کيفري همان حوزه انجام ميگيرد .همچناين
ماده  2قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصو  ۱0آباان  ۱377و مااده  ۱7آیاين ناماه
اجراي آن قانون مصو  ۱387/2/26بر همين مبنا استوار بوده و تصریر مينماید الزام به تادیاه
محكوميتهاي مالي موضوع ماده  2قانون مذکور مستلزم صادور اجرائياه مطاابق ق.ا.ا.م اسات.
بنابراین در راستاي مطالبه ضرر و زیان ناشي از جرم اگر مالي از سوي شاکي باه دایاره اجاراي
احكام کيفري معرفي و منجر به توقيف آن شود و شخص ثالثي به توقيف ماال مزباور معتارض
باشد بر اساس مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م ميتواند اظهار حق و یا اعتراض و شكایت خود را مطارح
نماید.
) احكام و دستورات صادره توسط دادسرا و دادگاه هاي عمومي جزایي در خصوص اشيا و
اموال ناشي از جرم :دادگاههاي عمومي جزایي عالوه بر مواردي که در خصوص دادخواستهااي
ضرر و زیان ناشي از جرم تعيين تكليف مينمایند در مواردي نيز بدون نياز به تقدیم دادخواست
حكم به رد عين و در صورت تلف ،مثل یا قيمت آن مينمایند نظير مااده  667قاانون مجاازات
اسالمي و ماده  ۱قانون تشادید مجاازات مارتكبين ارتشااء و اخاتالس و کالهبارداري مصاو
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 ۱367/0۹/۱5مجم تشخيص مصالحت نظاام و ماواد  ۹و  ۱0ق.م.ا .حاال باا توجاه باه ماواد
فوق الذکر آیا پب از صدور حكم دادگاه مبني بر رد عاين ماال یاا در صاورت تلاف رد مثال یاا
پرداخت قيمت یا ضبط یا معدوم کردن اشياء ناشي از جرم ،اگر شخص ثالثي در مرحله اجرا باه
هر یك از اموال ادعاي حقي داشته باشد چگونه بایاد اعتاراض خاود را مطارح کناد ؟ باه نظار
مي رسد در مواردي که استرداد مال مزبور ،نيازمند دادخواست ضرر و زیاان باشاد ،ماواد  ۱46و
 ۱47ق.ا.ا.م قابل اعمال است و در صورتيكه نيازمند دادخواست ضارر و زیاان نيسات و ماال در
تصرف معترض ثالث باشد چون عين محكومٌبه مورد حكم است و موضوع مربوط به حقوق عيني
است ،ماده  44ق.ا.ا.م قابل اعمال ميباشد و اگر عين مال در تصارف معتارض ثالاث نباشاد (باا
توجه به این که اعتراض شخص ثالث نسبت به دستورات و آراي کيفاري ممكان نيسات) بایاد
کسي که نسبت به مال رد شده ادعایي دارد با رح دعواي حقوقي و اثبات مالكيت ،مال خود را
از کسي که آن را در اختيار دارد مسترد نماید اما ورود به پرونده جزایي و اجرا ميسر نمي باشد.
ج) اعتراض ثالاث اجرایاي نسابت باه احكاام دیاه و جازاي نقادي :مطاابق مااده  2قاانون
محكوميتهاي مالي ۱چنانچه محكوم عليه پرونده کيفري ،اموالي داشته باشد که بتوان با فروش
آن دیه را پرداخت ،واحد اجراي احكام کيفري مربوط ،وفق مقررات ق.ا.ا.م اقدام به توقيف مال و
فروش آن مينماید .پب اگر در زمان اجرا ،شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده ادعاي حقاي
بنماید ،براساس مواد  ۱46و ۱47ق.ا.ا.م در خصوص آن تعياين تكلياف مايشاود .در خصاوص
اعتراض ثالث اجرایي هنگام اجراي احكام ،جزاي نقدي با توجه به ذیل ماده  3آیين نامه اجرایي
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصو  2۱378/2/26از آنجا کاه در خصاوص اعتاراض
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 ۱ماده  -2هر کب محكوم به پرداخت مالي به دیگري شود چه به صورت استرداد عين یاا قيمات یاا مثال آن و یاا
ضرر و زیان ناشي از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید ،دادگااه او را الازام باه تادیاه نماوده و چنانچاه ماالي از او در
دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء ماينمایاد و در غيار اینصاورت بناا باه
تقاضاي محكوم له ،ممتن را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تادیه حبب خواهد کرد
 2چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را ن ردازد ،اما مالي (منقول یا غير منقول) غير از مستثنيات دیان
از او به دست آید که بتوان تمام یا قسمتي از جزاي نقدي را استيفاء نمود به دستور مرج مجري حكم باه ترتياب
ذیل عمل ميشود :الف ) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد ،معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حسا مربوط واریز
ميشود ) .در مورد اموال منقول یا غير منقول چنانچه بدون معارض باشد ،معادل جزاي نقدي مقارر در حكام و
هزینه هاي اجرایي فورا توقيف و مطابق این آیين نامه به فروش ماي رساد و جازاي نقادي و هزیناه هااي مرباوط
استيفاء ميشود « .در مواردي که بق این آیين نامه مقررات خاصي وض نشده ،مطابق ق.ا.ا.م عمل ميشود.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

در خصوص قرارهاي صادره از دادگاههاي حقوقي قرار دستور موقت و قارار تاامين خواساته
قابل بررسي است .با توجه به این که آراء دادگاههاي حقوقي مشامول ق.آ.د.م هساتند و قواعاد
اجراي احكام مدني نيز بر آن اعمال ميشود ،چنانچه قرار دستور موقت صادر شود و در اجاراي
قرار ،مالي توقيف شود چنانچه عين مال توقيف شده باشد ،باید معترض ثالث بر اساس مااده 46
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ثالث اج رایي ضوابط خاصي وض نشده است ،چنانچه مالي جهت استيفاء جازاي نقادي توقياف
شود اعتراض شخص ثالث به توقيف مال تاب مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م خواهد بود.
مورد دیگر آراء حقوقي صادره از دادگاههاي انقال اسالمي است .بار اسااس مااده  5قاانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاال مصاو  ۱373 4/۱5باا اصاالحات و الحاقاات بعادي آن،
دادگاههاي انقال صالحيت رسيدگي به این جرایم را دارند .۱ :کليه جرایم عليه امنيت داخلاي
و خارجي و محاربه یا افساد في اجرض  .2توهين به مقام بنيانگذار جمهاوري اساالمي ایاران و
مقام معظم رهبري  .3تو ئه عليه جمهوري اسالمي ایران یا اقادام مسالحانه و تارور و تخریاب
موسسات به منظور مقابله با نظام  .4جاسوسي به نف اجانب  .5کليه جرایم مربوط باه قاچااق و
مواد مخدر  .6دعاوي مربوط به اصال  4۹قاانون اساساي باا تغييراتاي کاه در نحاوه رسايدگي
دادگاههاي انقال اصل  4۹با تصویب آیين نامه اجرایي بااجخص تغييراتاي کاه در آیاين ناماه
مزبور در سال  ۱386به وقوع پيوست ( ماده  5آیين نامه )
آراي دادگاه انقال در خصوص اموال توقيف شده قاچاقچيان مواد مخدر مطابق باا ماواد ،4
 28 ،20 ،۱4 ،۱3 ،8 ،5و  30قانون مبارزه با مواد مخدر مصو مجم تشخيص مصلحت نظام،
اموال قاچاقچيان و خودروهاي حامل مواد ،اشيا و وسایل استعمال مواد و تولياد ،توزیا و انباار
کردن این مواد در هر مكاني حتي واحدهاي صنعتي ،تجااري ،خادماتي باه نفا دولات ضابط
مي شوند .اموال فوق الذکر تا تعيين تكليف در دادسرا و دادگاه انقال در توقيف مي مانناد و در
هر مورد عالوه ب ر محكوم عليه چنانچه شخص ثالثي ادعایي نسبت به اموال مزبور داشاته باشاد
با ارائه دليل و مداره در مرج قضایي رسيدگي کننده ،اعتراض خود را مطرح مينماید .مطابق
با رأي وحدت رویه  575مور  7۱/2/2۹رسيدگي به ادعااي اشاخاص ثالاث نسابت باه اماوال
توقيف شده در صالحيت دادگاه انقال است .بنابراین با توجه به این که اماوال توقياف شاده و
ضبط شده عين معين بوده و اعتراض راج به حكم ضابط و مصاادره مايباشاد تااب قاوانين و
دستورات فوق ميباشد و مشمول اعتراض ثالث اجرایي مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م ميگردد.
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ق.ا.ا.م خواسته خود را تعقيب نماید و در اجراي دستور ماوقتي کاه در اجاراي آن عاين معاين
توقيف نميشود یا عين مال توقيف شده در تصرف معترض ثالث نميباشد بر بق ماواد  ۱46و
 ۱47ق.ا.ا.م به دعوي وي رسيدگي شود .2 .قرار تامين خواسته :در تامين خواسته باا توجاه باه
مواد  ۱08به بعد نيز همچون دستور موقت عمل ميشود
اما آیا در قرار تامين خواسته صادره از دادسرا و دادگاه کيفري ،امكان اعتراض ثالث اجرایاي
وجود دارد ؟ در پاسخ باید ابتدا به این نكته اشاره شود با توجاه باه ماواد 74و  75قاانون آیاين
دادرسي در امور کيفري ۱شاکي مي تواناد تاامين ضارر و زیاان خاود را از دادگااه تقاضاا کناد.
همچنين مستنبط از بند  2شق ن ماده  3اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عماومي و انقاال
صدور قرار تامين توسط بازپرس هم ممكن است2؛ بنابراین آیا تامين خواسته صادره از دادسرا و
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 ۱ماده  – 74شاکي ميتواند تأمين ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ،در صورتي که تقاضااي شااکي مبتناي
بر دجیل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مينماید ،این قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است.
ماده  - 75در صورتي که خواسته شاکي عين معيني نبوده و یا عين معاين باوده لكان توقياف آن ممكان نباشاد،
دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکي از سایر اموال و دارایي متهم توقيف ميکناد و اگار تقاضااي تبادیل توقياف
اموال متهم به ضامن بشود ،دادگاه بق مقررات آیين دادرسي مدني عمل مينماید.قرار تأمين به محا اباالغ باه
موق اجرا گذاشته ميشود.
 2البته باید متذکر شویم قرار مزبور با قرار تامين خواسته که در پرونده هاي حقوقي صادر ميشود متفااوت اسات و
تذکر نكات ذیل در این خصوص ضروري است:
دادگاه وقتي قرار تامين کيفري را صادر ميکند که  .۱ضرر و زیان ناشي از جرم باشد.2 .شااکي دجیال قابال قباول
ارائه دهد.3 .بين ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر رابطه عليت برقرار باشد .4 .ضرر وارده جبران نشده باشد.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

دادگاه عمومي جزایي در موارد سكوت قانون آیين دادرسي در اماور کيفاري تااب مقاررات
حقوقي است یا خير؟ و آیا اعتراض ثالث اجرایي در خصوص آن محقق ميشود یا خير ؟ با توجه
به مواد  ۱46و  ۱47ق .ا.ا.م چنانچه در اجراي قرار تامين خواسته که به اساتناد ماواد  68و 68
مكرر قانون آیين دادرسي کيفري بازپرس صادر شده ،ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول
و غير منقول به ادعاي مالكيت آن معترض باشد مرج صالر باراي رسايدگي باه ایان اعتاراض
دادگاه حقوقي است.۱
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 ۱در این خصوص نظریه قضات دادگستري تهران (دادگاه هاي حقاوقي دو ساابق) کاه در تااریخ  65/۱2/۱4صاادر
شده است و نظریه شماره  7/۱344مور  ۱372/4/23اداره کل حقوقي قوه قضائيه قابل ذکر است :سوال :باا توجاه
به سكوت قانون ،رسيدگي به اعتراض ثالث مبني بر ادعاي مالكيت نسبت به مالي که بر اثار قارار تاامين صاادره از
ناحيه بازپرس توقيف ميشود ،در صالحيت کدام مرج اسات و آیاا ماواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م در ایان ماوارد قابال
اجراست یا نه ؟ نظریه اکثریت :هر چند مواد  ۱46و  ۱47یاد شده ناظر به اجراي احكاام باوده و دادگااه ماذکور در
آنها منصرف از دادگاه صادر کننده رأي است ،ليكن با اتخاذ ماله مي توان حكم مواد مرقاوم را در ماورد اعتاراض
ثالث نسبت به قرار بازپرس از حيث ادعاي مالكيت نيز جاري نمود ،بنابراین باا توجاه باه ماواد  ۱46و  ۱47ق .ا.ا.م
چنانچه در اجراي قرار تامين خواسته که به استناد مواد  68و  68مكرر قانون آیين دادرسي کيفري باازپرس صاادر
شده ،ثالثي نسبت به توقيف مالي اعم از منقول و غير منقول به ادعاي مالكيت آن معترض باشد مرج صاالر باراي
رسيدگي به این اعتراض دادگاه است .چون اعتراض ثالث در این مورد مبني بار ایان کاه ماال وي در اجاراي قارار
تامين خواسته بازپرس توقيف شده جنبه و ماهيت حقوقي دارد و در امور مدني اصل بر صاالحيت محااکم حقاوقي
است و رسيدگي به آن همان ور که رأي شعبه دیوان عالي کشور نيز موید ایان معناا اسات در صاالحيت دادگااه
حقوقي است اعم از اینكه معترض مطابق قانون آیين دادرسي مدني دادخواست تنظيم و اقامه کند و یاا باه تجاویز
ماده  ۱47ق.ا.ا.م به دادن جیحه اکتفا نماید موضوع قابل رسيدگي است .ساوال :در قارار تاامين خواساته صاادره از
شعبه بازپرسي ،توسط اجراي دادگاه حقوقي اجرا شده و اموالي توقيف گردیده است ،شخص ثالث نسبت به توقياف
اموال اعتراض نموده و اموال را متعلق به خود ميداند ،به این اعتراض کدام مرج باید رسيدگي شود ؟
جوا  :اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامين خواسته که از ناحيه بازپرس صادر شاده و اجارا گردیاده اسات در
صالحيت دادگاه حقوقي یك و دو با توجه به حد نصا صالحيت ميباشد( .ماده  ۱72ق .آ.د.ه و مواد ۱46و ۱47
ق.ا.ا.م).
با توجه به این که در مور  ۱387/06/۱۹اجراي احكام مدني در سراسار کشاور باا عنایات باه اصاالحيه مااده 35
ق.آ.د.ه توسط ریاست قوه قضائيه منحل گردید و در حال حاضر مرج صالر براي اجراي احكام ضرر و زیان ناشاي
از جرم صادره از دادگاه هاي عمومي جزایي واحد اجراي احكام کيفري است و به ریاق اولاي اجاراي قارار تاامين
خواسته کيفري و اجراي ضبط وثيقه نيز مانند احكام ضرر و زیان ناشي از جرم در صالحيت اجراي احكاام کيفاري
مربوط ميباشد.
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اگر اعتراض ثالث اجرایي نسبت به عين مال توقيف شده که در تصارف اوسات باشاد ،وفاق
ماده  44ق.ا.ا.م عمل ميشود واج بق مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م عمل خواهد شد.
اعتراض ثالث اجرایي نسبت به دستور اخذ وجه التزام ،وجه الكفاله و ضابط وثيقاه :مطاابق
مواد  ۱32و  ۱40ق.آ.د.ه ۱اگر اعتراض به دستور دادستان نه براي اخذ وجه الكفالاه یاا وثيقاه
بلكه در اجراي دستور (که مال متهمي که ملتزم شده یا کفيلي که کفالت کرده یا وثيقهاي کاه
س رده شده است) ،شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده ،اظهار حق یا ادعاا و اظهاار مالكيات
نماید بر اساس مواد  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م عمل ميشود.
 -2-1-3-1آما و تصمیمات مراجع خامج از هاهگا ها

هاهگستر
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بحث توقيف مال و اعتراض ثالث اجرایي در اجراي آراي صادره از دیوان عدالت اداري اصوج
منتفي است ،زیرا به موجب تبصره  ۱ماده  ۱۱قانون دیوان عدالت اداري ،تعيين ميزان خساارت
وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذکور در بند هاي  ۱و  2ماده فوق ،پاب از تصادیق دیاوان
به عهده دادگاههاي عمومي است و اساسا مشامول مقاررات مرباوط باوده و از حاکميات ق.ا.ا.م
خارج است.
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 ۱ماده  - ۱32به منظور دسترسي به متهم و حضور به موق وي ،در موارد لزوم و جلوگيري از فرار یا پنهاان شادن
یا تباني با دیگري ،قاضي مكلف است پب از تفهيم اتهام به وي یكي از قرارهاي تأمين کيفري زیر را صادر نماید:
 -۱التزام به حضور با قول شرف.
 -2التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله.
 -3اخذ کفيل با وجهالكفاله.
 -4اخذ وثيقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانكي یا مال منقول و غير منقول.
 -5بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.
تبصره – قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي کفالت یا وثيقه به کفيل یا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غيار
از متهم باشد) تفهيم نماید  ،در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عادم معرفاي وي از ناحياه
کفيل یا وثيقه گذار نسبت به وصول وجهالكفاله و ضبط وثيقه بق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده  -۱40هرگاه متهمي که التزام یا وثيقه داده در موقعي که حضور او جزم بوده بدون عاذر موجاه حاضار نشاود
وجهاجلتزام به دستور رئيب حوزه قضایي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد .اگر شخصي از متهم کفالت نماوده
یا براي او وثيقه س رده و متهم در موقعي که حضور او جزم بوده حاضر نشده به کفيل یا وثيقه گذار اخطار ميشاود
ظرف بيست روز متهم را تسليم نماید .در صورت عدم تسليم و ابالغ واقعي اخطاریه به دستور رئيب حاوزه قضاایي
وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

آرایي که توسط ثبت اجرا ميشوند .۱ :ماده  77قانون اصالح پارهاي از ماواد و الحااق ماواد
جدید به قانون شهرداري مصو بهمن ماه  ۱345در رابطه با وصول عوارض شهرداري .2 ۱ماده
 ۱0مكرر اصالحي و الحاقي سال  ۱358قاانون تملاك آپارتماانهاا  .3مااده  50قاانون تاامين
2
اجتماعي مصو 54/4/3
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 ۱ماده  - 77رف هر گونه اختالف بين ملدي و شاهرداري در ماورد عاوارض باه کميسايوني مرکاب از نماینادگان
وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهرارجاع ميشود و تصميم کميسيون مزبور قطعي است بدهيهایي کاه باق
تصميم این کميسيون تشخيص شود بق مقررات اسناد جزماججرا به وسيلهاداره ثبت قابل وصول ميباشد اجاراي
ثبت مكلف است بر بق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول لب شهرداري مبادرت نماید درنقا ي
که سازمان قضایي نباشد ریيب دادگستري شهرستان یك نفر را به نماینادگي دادگساتري تعياين ماينمایاد و در
غيا انجمن شهر انتخا نمایندهانجمن از رف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
 2ماده  ۱0مكرر  -در صورت امتناع مالك یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه هااي مشاتره از ارف
مدیر یا هيئت مدیران وسيله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهي و صورت ریز آن مطالبه ميشود.
هر گاه مالك یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار نامه سهم بدهي خاود را ن اردازد مادیر یاا هيئات
مدیران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشتره از قبيل شاوفا  -تهویاه مطباوع -
آ گرم  -برق  -گاز و غيره با و خودداري کنند و درصورتيكه مالك و یا استفاده کننده همچنان اقادام باه تصافيه
حسا ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدیر یا هيئت مدیران براي وضول وجاه مزباور بار باق
اظهار نامه ابالغ شده اجرائيه صادر خواهد کرد .عمليات اجرائي وفق مقررات اجاراي اساناد رسامي صاورت خواهاد
گرفت و درحال مدیر یا هيئت مدیران موظف ميباشند که بمح وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دساتور موقات
دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشتره فوراً اقدام نمایند.
تبصره  -۱در صورتي که عدم ارائه خدمات مشتره ممكن یا ملثر نباشد ،مدیر یا مدیران مجموعاه ماي توانناد باه
مراج قضایي شكایت کنند ،دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خاارج از نوبات رسايدگي و واحاد بادهكار را از
دریافت خدمات دولتي که به مجموع ارائه مي شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفا مجموعاه جریماه
نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدیر یاا مادیران و یاا باه
حكم دادگاه و نيز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود( .الحاقي بموجب قانون اصالح قانون تملك آپارتمانهاا
مصو )۱376
تبصره  -2رونوشت مداره مثبت سمت مدیر یا هيئت مادیران و صاورت ریاز ساهم مالاك یاا اساتفاده کنناده از
هزینههاي مشتره و رونوشت اظهار نامه ابالغ شده بمالك یا استفاده کننده باید ضميمه تقاضاانامه صادور اجرائياه
گردد.
تبصره  -3نظر مدیر یا هيئت مدیران ظرف ده روز پب از ابالغ اظهار نامه بمالك در دادگااه تخساتين محال وقاوع
آپارتمان قابل اعتراض است ،دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسايدگي
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 .4ماده  ۱57قانون کار ۱در این موارد شخص ثالث اجرایي چنانچاه ادعاایي نسابت باه توقياف
اموال دارد ميبایستي اقدام به رح دعوي مستقل نماید.
آیين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اخاتالف موضاوع مااده
 ۱64قانون کار که اخيراً مصوبهاي با عناوان آیاين دادرساي کاار جاایگزین آن گردید(،روزناماه
رساامي ش 5۹6مااور  ،6۹ ۱3۹2/4/26ش  )۱۹۹۱4آیاايننامااه اجااراي مفاااد اسااناد رساامي
جزم اججرا و رز رسيدگي به شكایت از عمليات اجرایي یا آیين دادرسي دیوان عادالت اداري از
جمله مقرراتي است که براي مراج اختصاصاي وضا شاده اسات .همينطاور در قاانون داوري
تجاري بينالمللي مقررات مربوط به آیين و نحاوه رسايدگي داوران و کيفيات اعتاراض باه راي
صادره و اجراي آن پيشبيني شده است.
 -2-3-1قطعی بوه مأ

صاهم
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بعد از آنكه دیدیم چه آرایي در چه مراج (دادگستري و غير دادگستري) قابليات اعتاراض
ثالث اجرایي دارند در ادامه شرایط اعتراض ثالث اجرایي به قطعيت رأي ميپاردازیم .باه جهات
اختصار در مطلب از بر شمردن آراي قطعاي در ایان مبحاث خاودداري مايگاردد و فقاط باه
استثنائات آراي قطعي پرداخته ميشود :الف :مطابق با ماده  50۱قانون آیين دادرسي ساابق در
این زمينه مقرر ميداشت «پژوهش از حكم مان اجراي حكم است مگر اینكه قراراجراي موقات
حكم صادر شده باشد » و ماده  ۱۹۱آن قانون ،شرایط و مصادیق آن را تعيين مينمود و دستور
مي داد :در اجراي موقت احكام فقط به دستور یكي از اصحا دعوي و آن هم مخصوص است به
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و رأي ميدهد این رأي قطعي است .در مواردیكه بق ماده فوق تصميم به قطا خادمات مشاتره اتخااذ شاده و
رسيدگي سری به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به مح وصول اعتراض اگر دجیل را قوي تشاخيص دهاد دساتور
متوقف گذاردن تصميم قط خدمات مشتره را تا صدور رأي خواهد داد.
تبصره  -4در صورتيكه مالك یا استفاده کننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخات هزیناههااي مشاتره
گردد عالوه بر سایر پرداختيها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه ميباشد.
 ۱ماده  - ۱57هر گونه اختالف فردي بين کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشي از اجراي این قانون و ساایر مقاررات
کار ،قرارداد کارآموزي ،موافقتنامههاي کارگاهي یا پيمانهااي دساتهجمعاي کاار باشاد ،در مرحلاه اول از ریاق
سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشوراي اسالمي کار و در صورتي کاه شاوراي
اسالمي کار در واحدي نباشد ،از ریق انجمن صنفي کارگران و یا نماینده قانوني و کارگران و کارفرما حال وفصال
خواهد شد و در صورت عدم سازش از ریق هيأتهاي تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتاي رسايدگي و حال و
فصل خواهد شد.
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موارد . ۱ :وقتي که حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و یا به موجب اسناد عادي که رف،
اعتبار این اسناد را اعتراف نموده باشد .2 .وقتي که موعد اجاره منقضي شده و به موجاب حكام
دادگاه مستاجر محكوم به رد یا تسليم یا تخليه عين مساتاجره شاده اسات .3 .در ماوقعي کاه
دادگاه حكم داده است که عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و باه متصارف اول تساليم
شود . 4 .وقتي که در منازعات راج به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باا مرخصاي
اجير صادر شده است .5 .در کليه احكامي که در دعاوي بازرگااني صاادر مايشاود .6 .در کلياه
مواردي که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخير اجراي حكم یا قارار دادگااه ،خساارت
کلي بر محكوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخير باعث عدم اجراي حكام یاا قارار دادگااه
خواهد شد .همانگونه که مالحظه ميشود مدلول مواد  ۱۹۱تا  ۱۹6قانون آیين دادرساي ساابق
که ناظر بر اجراي موقت حكم بود در قانون جدید ذکر نشده و این امر باعث اختالف شده اسات
که به جهت اینكه رح دیدگاه ها و اختالفات خارج از حوصله این پژوهش ميباشدفقط به ذکر
همين نكته اشاره و بسنده ميکنيم که با توجه به رویاه قضاایي موجاود اجاراي موقات احكاام
موضوع مواد  ۱۹۱الي  ۱۹6نسخ گردیده اند : .اجراي قرار تامين خواسته و دستور موقات کاه
بق مواد به ترتيب  ۱۱7و  320قبل از ابالغ و ضرورت قطعيت باه مرحلاه اجارا در ماي آیاد.
ج:احكام راج به ورشكستگي که مطابق با ماده  4۱7قانون تجارت قبال از قطعيات باه مرحلاه
اجرا در مي آید .د :تصرف عدواني بق مااده  ۱75قاانون آیاين دادرساي مادني ماي تواناد از
استثنائات ضرورت اجراي حكم قبل از قطعيت باشد.
 -3-3-1همخواست صدوم اجرائیه
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 ۱ماده  - 4اجراي حكم با صدور اجرایيه به عمل ميآید مگر این که در قانون ترتيب دیگري مقرر شده باشد.
در مواردي که دادگاه جنبه اعالمي داشته و مستلزم انجام عملي از رف محكومعليه نيست از قبيل اعالم اصالت یا
بطالن سند اجرایيه صادر نميشود همچنين در مواردي که سازمانها و ملسسات دولتي و وابسته باه دولات ارف
دعوي نبوده ولي اجراي حكم باید به وسيله آنها صورت گيرد صدوراجرایياه جزم نيسات و ساازمانهاا و ملسساات
مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا کنند.
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مبحث دیگر در خصوص شرایط اعتراض ثالث اجرایي ،ضرورت صدور اجرائيه یا دستور اجرا
ميباشد که بق صدر ماده  4ق.ا.ا.م ۱از مهمترین شرایط صدور اجرائيه عالوه بر شرایط قطعيت
حكم ،جزم اججرا بودن آن ،ابالغ حكم و درخواست محكوم لاه ،اباالغ حكام باه محكاوم علياه
مي باشد تا بتوان مفاد حكم را اجرا گذاشت .دو استثناء مهم در این باين وجاود دارد کاه الاف)

51

تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه

صدور احكام اعالمي است ) اجرا توسط مراج دولتي است کاه هار دو از مساتثنيات صادور
اجرائيه براي اجراي حكم است
 -2عناوین مشابه و متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث به تصميمات و اقدامات مراج قانوني اگرچاه از حياث عباارات و اصاطالحات
بكار گرفته شده مشابه یكدیگر به نظر ميرسد ،ليكن باتوجه باه منشاأ و مبنااي ارح اینگوناه
اعتراضها ماهيت متفاوتي داشته و بيتوجهي به این تفاوتها ممكن است دادرسي را به انحراف
از مسير قانوني آن کشيده و موجب سرگرداني اصحا دعوا یا ا اله دادرسي شود .لذا جزم است
هریك از عناویني که به لحاظ اشتراه لفظي یا ترادف عنوان با اعتاراض ثالاث اجرایاي اشاتباه
ميشود شناسایي و به توصيف و تشریر آن پرداخته شود.
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 -1-2اعتراض ثالث نسبت به آماء
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یكي از اصول حاکم بر دادرسيهاي مدني اصل نسبي بودن آراء است که بر ایان اسااس آراء
صادره فقط نسبت به کساني که در جریان دعوا به عنوان اصايل شارکت داشاتهاناد جزماججارا
ميباشد لذا اوجً آراي دادگاهها مي بایست به ور جزئي و موضوعي بوده ثانيااً باه نحاوي صاادر
گردد که در مورد اصحا دعوا بوده تا آثار آن دامنگير رفين ،وراث و قاائم مقاام قاانوني آناان
باشد .ماده  4قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقال در امور مدني ،با اشاره باه هماين
مطلب ،یادآور ميشود« :دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به ور خاص تعيين تكليف نمایند و
نباید به ور عام و کلي حكم صادر کنند» .باا ایان وجاود و تماام تضاميمناتي کاه در قاوانين
مختلف اعم از قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي احكاام مادني پايشبيناي شاده اسات.
گاهي اش خاص ثالث از یك فرایند دادرسي که امكان تهدید یا تجاوز به حقوق یا اموال ایشاان را
دربردارد ا الع یافته و به عنوان وارد ثالث در دعوي دخالت نموده تا بتواند در جریاان دادرساي
در مقابل خواهان و در مواردي که احتمال تباني ميرود نسبت به رفين دعوا با دفاع از حقاوق
خود از صدور حكم نسبت به موضوع دعوا جلوگيري نماید .البته اگر سكوت اختيار نموده و وارد
جریان دادرسي نشوند چه بسا در نهایت ،حكمي از رف دادگاه صادر شود که موجبات تضارر و
خلل به حقوق آنان را فراهم نماید .با این وجود ا الع ایشان مان از دادخواهي و شكایت نسبت
به راي صادره نبوده و ميتواند به عنوان شخص ثالث نسبت به راي مذکور اعتاراض نمایاد .هام
چنين اگر اشخاص ثالث از جریان دادرسي مطل نشوند تا اینكه پرونده بين رفين اصلي دعوي
منجر به صدور رأي گردد مي تواند به آن اعتراض نمایاد .ایان ناوع اعتاراض کاه یكاي از ارق
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فوقالعاده اعتراض نسبت به آراء شناخته شده است تحت عنوان اعتاراض شاخص ثالاث مطارح
شده است.
اعتراض ثالث گاه نسبت به آراء مراج دادگستري واق ميشود و گاه نسبت به آرائاي اسات
که از سوي مراج غير دادگستري صادر ميشود.
 -1-1-2اعتراض ثالث به آماء مراجع هاهگستر
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 ۱ماده  -۱هرگاه اشخاصي با یكدیگر تباني کرده و براي بردن مالي که متعلق به غير است بار علياه همادیگر اقاماه
دعوي نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه براي بردن مال دیگري که باه موجاب مااده  238قاانون
مجازات عمومي پيشبيني شده است محسو و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محكوم خواهند شد.
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اعتراض ثالث به آراي مراج دادگساتري باه عناوان یكاي از ارق فاوقالعااده شاكایت از
تصميمات مراج قضایي شناخته شده است .بحث در این مورد که با وجود اصال نسابي باودن
آراء پيش بيني چنين نهادي ضرورت نداشته و احكام دادگاهها صرفاً عليه محكاومٌعلياه صاادر و
قابل اجرا است از گذشته مطرح بوده است ليكن باتوجه به این که عليرغم وجود اصل مذکور ،به
لحاظ قابل استناد بودن آراء ولو در مقابل اشخاصي که در دادرساي شارکت نداشاتهاناد وجاود
چنين حقي را ضروري مي نماید .بنابراین تاسيب نهااد اعتاراض ثالاث باه آراء اماري الزاماي و
اجتنا ناپذیر ميباشد .تعرض به حقوق و اموال اشخاص هميشه به صاورت ماادي و خودسارانه
نبوده و گاهي با بكارگيري شيوههاي حقوقي و بعضاً با تبااني و ارح دعاوي مادني یاا کيفاري
انجام مي شود .البته وجود تباني بين رفين دعواي مطروحه به عنوان یاك احتماال مايباشاد
همانطورکه در قانون مجازات اشخاصاي کاه باراي باردن ماال غيار تبااني ماينمایناد مصاو
۱
 ۱307/5/3کميسيون قوانين عدليه این موضوع پيشبيني شده است.
تباني براي بردن مال غير الزاماً در دعواي اصلي اتفاق نميافتد و ممكن است شاخص ثالاث
با هدفي سوء یا تباني با یكي از اصحا دعوا به عنوان وارد ثالث یاا معتارض ثالاث در اخاتالف
مطرح شده دخالت نماید .بر همين اساس ماده  2قانون مذکور شخص ثاالثي را کاه باه منظاور
تباني با یكي از متداعيين یا راساً اقدام به رح دعواي اري یا اعتراض باه آراء وارد اخاتالف و
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دعوا شده باشد ،کالهبردار شناخته و براي این عمل تعيين مجازات نموده است.
باتوجه به عبارت آراء در مواد  4۱7و بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عماومي و انقاال
در امور مدني و تعریف راي در ماده  2۹۹همان قانون ،2اعتراض ثالاث ممكان اسات نسابت باه
احكام یا قرارهاي صادره از مراج قضایي مطرح شود .البته موضوع اعتراض ثالث در امور حسبي
توسعه بيشتري داشته و شامل تمامي تصاميمات دادگااه در اماور حسابي مايباشاد (شامب،
 ،۱386ص .)467
در مورد قابل اعتراض بودن قرارها از سوي شخص ثالاث اختالفاي وجاود نادارد ،لايكن در
خصوص نوع قرارها که شامل قرارهاي اعدادي نياز مايشاود یاا صارفاً شاامل قرارهااي نهاایي
ميگردد نظرات متفاوتي وجود دارد 3.فاارغ از مبااحثي کاه در ایان حاوزه وجاود دارد ،یاافتن
مصادیق قرارهایي است که ميتواناد واجاد شارایط مقارر در مااده  4۱7قاانون آئاين دادرساي
دادگاههاي عمومي و انقال در امور مدني ميباشد .در قرارهایي که بر رد دعاوا صاادر و عمومااً
امكان تجدید دعوا در آن وجود دارد زمينه ضرر یا خلل در حقوق شخص ثالث کمتار باه ذهان
متبادر مي گردد همچنين در مورد قرارهایي مانند تامين خواسته یا دستور موقات نياز چنانچاه
حق یا مال مورد اعتراض مستقيماً موضوع راي بوده که اصوجً ميبایست با ورود به دعوا درصادد
حفظ یا جبران حقوق مورد تجاوز باود و ورود معتارض در محادوده اجاراي قارار و باه عناوان
اعتراض ثالث اجرایي منطقي خواهد بود .به هرحال آنجا که قرار ،امكان تضيي حق ثالاث را باه
وجود آورد ،اعتراض ثالث پذیرفتني اسات و آنجاا کاه چناين شاائبهاي نباشاد ،اعتاراض ثالاث
ميبایست رد شود.
در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء کيفري در قوانين موضوعه از جمله قانون آئاين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقال در امور کيفري مقررات خاصي دیده نميشاود .در پروناده
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 ۱ماده  -2اشخاصي که به عنوان شخص ثالث در دعوایي وارد شده یا به عنوان شاخص ثالاث بار حكماي اعتاراض
کرده یا بر محكوم به حكمي مستقيماً اقامه دعوي نمایند و این اقدامات آنها ناشي از تباني با یكي از اصحا دعاوي
براي بردن مال یا تضيي حق رف دیگر دعوي باشاد کالهباردار محساو و عاالوه بار تأدیاه خساارات وارده باه
مجازات کالهبرداري محكوم خواهند بود .تباني هریاك از ارفين دعاواي اصالي باا اشاخاص فاوق نياز در حكام
کالهبرداري است و مرتكب به مجازات مذکوره محكوم ميگردد.
 2ماده  2۹۹قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقال  -چنانچه رأي دادگاه راج به ماهيت دعاوي و قاا
آن به ور جزئي یا کلي باشد ،حكم و در غير این صورت قرار ناميده ميشود.
 3براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به شمب ،عبداله ،منب پيشين ،صفحه  468شماره .۱0۱6
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کالسه  870۹۹80002200033شعبه  ۱052دادگاه عمومي جزایي تهران در دعوایي که تحت
عنوان اعتراض ثالث اجرایي مطرح شد ،ليكن در واق اعتراض نسابت باه راي دادگااه باوده باه
موجب دادنامه شماره  ۹۱0۹۹7000220۱۱5۱چنين راي صادر شده است« :درخصوص دعوي
خانم صدیقه با وکالت آقاي پيام بطرفيت خانمها مينو و ناهيد و عاذرا و آقایاان ساعيد ،حسان،
محمااد ،رسااول و منااوچهر مبنااي باار اعتااراض ثالااث نساابت بااه پرونااده اجرایااي شااماره
۹05/۱052/85ه2ج شعبه دوم اجراي احكام شميران موضوع دادنامه شماره 85/6/4 – ۱005
صادره از شعبه  ۱052س ب تقاضاي توقيف عمليات اجرایي تخليه به لحاظ عدم ارتباط موضوع
حكم (دادنامه موصوف) و عدم انطباق نحوه اجرا و مفاد دادنامه و رف اثر از موضوع تخليه پاله
ثبتي  ۱۹34/5بخش  ۱۱تهران با این توضير که خواهان عنوان داشته به موجب دادنامه ماورد
اشاره حكم بر محكوميت متهم به تحمل کيفار و رد ماال صاادر گردیاده واحاد اجاراي احكاام
کيفري در مقام اجراي حكم صادره یك واحد منازل مساكوني تحات تصارف وي را ميخواهناد
تخليه نمایند و به این اقدام شكایت داشته با تقدیم دادخواست بشارح فاوق تقاضااي رسايدگي
دارد و با عنایت به اینكه اعتراض و شكایت از عمليات اجرائي به نحو مطروحه مربوط به مقررات
اجراي احكام مدني و ماده  ۱47این قانون بوده و چنانچه موضوع اجاراء مساتقيماً ماورد حكام
باشد منصرف از عنوان رح شده بوده و در امور کيفري نيز اعتراض ثالث به احكام پايشبيناي
نشده است لذا دعوي رح شده قابال اساتماع نباوده مساتنداً بمااده  2قاانون آئاين دادرساي
دادگاههاي عمومي و انقال در امور مدني قارار رد آن صاادر مايشاود راي صاادره حضاوري و
ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر تهران ميباشد».
سكوت قا نون در این خصوص موجب گردیده در صورت صدور آراي کيفري که موجب خلل
به حقوق اشخاص ثالث مي گردد هيچ امكاني براي معتارض وجاود نداشاته باشاد تاا بتواناد باا
استفاده از فرصتهاي قانوني از حقوق احتمالي خود دفاع نماید .معموجً در جرائم کالهبارداري از
ریق فروش مال غير یا خيانت در امانت نه تنها فرصت تباني براي صدور حكم راج باه اماوال
فروخته شده به شخص ثالث وجود دارد بلكه در موارد زیادي شاکي با ارح شاكایت کيفاري و
اخذ حكم غيابي موفق به دستيابي به مالي ميگردد که شخص ثالث عيناً یا منفعتاً نسبت به آن
حقوقي دارد و نميتواند راج به حكام صاادره اقادامي نمایاد .ایان مشاكل وقتاي ملماوستار
مي گردد که راي دادگاه کيفري به عنوان مستند یكي از اصحا دعوا در پروناده حقاوقي ارائاه
شود .از یك سو راي صادره براي دادگاه رسيدگي کننده به امر مدني جزم اجتباع بوده و از سوي
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دیگر فرصتي براي اعتراض اعم از اصلي یا اري براي شخص ثالث وجود ندارد ۱.هرچند مطاابق
ماده قانون مجازات اسالمي در مورد تعيين تكليف اموال کشف شاده کاه در اثار ارتكاا جارم
تحصيل شده یا وسيله ارتكا جرم بوده امكان اعتراض از سوي هار ذینفعاي پايشبيناي شاده
است ليكن این حق به ور کامل تمام مواردي را که راي صادره به ور مستقيم یا غيرمستقيم
خللي به حقوق اشخاص ثالث وارد مينماید تامين نميکند.
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 -2-1-2اعتراض ثالث نسبت به آماء مراجع غیرهاهگستر
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با وجود اصول  36و  ۱5۹قانون اساساي ،مراجا غيار دادگساتري رسايدگي باه برخاي از
اختالفات و حتي جرائم و تخلفات را به عهده دارند .مقررات مربوط به تشكيل و حدود صالحيت
این مراج در قوانين خاص پيشبيني و بعضاً شيوه دادرسي ویژهاي براي این مراج دیده شاده
است .همان مصالحي که نهاد اعتراض ثالث نسبت به آراي مراج دادگستري را ایجا مينماید
در مورد تصميمات مراج غيردادگستري نياز وجاود دارد .لايكن در ایان خصاوص کاه امكاان
استفاده از این فرصت براي اشخاص ثالث نسبت به آراي مراجا غيردادگساتري وجاود داشاته
2
باشد برخي به دیده انكار به آن نگاه نمودهاند.
در مورد پذیرش اعتراض شخص ثالث نسبت به آراي صادره از سوي شوراهاي حل اخاتالف
فارغ از اینكه مرج مذکور را به عنوان مرج دادگستري یا غير دادگستري بدانيم ،محال بحاث
است زیرا ابتدائاً باتوجه به ماده  20قانون شوراهاي حل اختالف حاکميت قانون آئاين دادرساي
مدني و کيفري بر رسيدگي هاي شورا و امكان رح این نوع اعتراض استنباط ميگردد ليكن باا
حكم مقرر در تبصره  2این ماده 3که موارد خاصي از جمله تجدیدنظرخواهي را از حكم مقرر در
ماده فوق استثناء نموده این شبهه را ایجاد مينماید که به لحاظ عدم پيشبيناي نهااد اعتاراض
ثالث در این قانون امكان رح این اعتراض منتفي ميباشد .ليكن باتوجه به اینكه اعتراض ثالاث
ریق فوقالعاده شكایت از آراء محسو ميگردد و با واخواهي و تجدیدنظر تفاوتهاي بنياادین
دارد ،مي توان گفت همانطورکه اعاده دادرسي نسبت به آراي مذکور پذیرفته شده اعتراض ثالاث
 ۱براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به شمب ،عبداله ،منب پيشين ،صفحه  ،468شماره .۱0۱8
 2ماده  20قانون شوراهاي حل اختالف – رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعاد تااب مقاررات قاانون آئاين
دادرسي مدني و کيفري است.
 3تبصره  2ماده  20قانون شوراهاي حل اختالف – مقررات نااظر باه وکالات ،صادور رأي ،واخاواهي ،تجدیادنظر و
هزینه دادرسي ،از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تاب این قانون است.
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نيز مراعي خواهد بود .ثانياٌ با عنایت به اینكه برخي از آراي شاوراهاي حال اخاتالف باه سابب
تجدیدنظرخواهي در دادگاههاي دادگستري رسيدگي و حكام قطعاي از ساوي مراجا قضاایي
مذکور صادر مي گردد ،امكان رسيدگي به اعتراض نسبت به اینگونه آراء وجود داشاته و باا ایان
وصف ایجاد چنين تفاوتي بين آرایي که براي رسيدگي به دادگاههاي دادگستري ارسال شده باا
آرایي که در شورا به جهت عدم تجدیدنظرخواهي قطعي شده است ناروا و غير منطقي باه نظار
ميرسد.
در مااورد پااذیرش اعتااراض ثالااث نساابت بااه آراي داوري کااه بااه عنااوان یكااي از مراج ا
غيردادگستري شناخته ميشود با تصریر ماده  4۱8قانون آئين دادرسي دادگااههااي عماومي و
انقال در امور مدني تردیدي وجود ندارد.
مرج دیگري که به سبب مسئوليت اجراي آراي این نهادها در دادگستري بحث راجا باه
آن ضرورت دارد مراج حل اختالف کارگري است که در قاانون کاار باه عناوان مرجعاي شابه
قضایي جهت رسيدگي به اختالفات بين کارگر و کارفرما پيش بيني شاده اسات .در قاانون کاار
راج به نحوه تشكيل و شيوه رسيدگي ایان هيئاتهاا صاحبتي نشاده اسات .در ساال ۱380
آئيننامه اي براي تشكيل و شيوه رسيدگي ایان مراجا باه ناام «آیاينناماه چگاونگي تشاكيل
جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختالف» تنظايم گردیاد کاه در حاال حاضار هيئاتهااي
تشخيص و حل اختالف براساس این مقررات به اختالفات مذکور رسيدگي مينمایند .اگرچه در
ماده  3۹این آئيننامه ۱هيئتهاي رسيدگي کننده از ورود مجدد به موضوع و تغيير راي صاادره
ممنوع شده اند ليكن باتوجه به مبناي پذیرش نهااد اعتاراض شاخص ثالاث و تجاویز مااده 43
آئيننامه 2مذکور مي توان گفت که در مورد این نوع آراء نيز امكان ارح شاكایت و اعتاراض از
سوي معترض ثالث ممكن ميباشد.

 ۱ماده  -3۹مرج رسيدگي پب از صدور راي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير راي صادره نميباشد.
 2ماده  - 43سایر مواردي که در این آیيننامه پيشبيني نگردیده است مطابق مقررات قانون آیاين دادرساي مادني
خواهد بود.
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عليرغم وض مقررات جام در باا اجاراي آراء ممكان اسات در اول عملياات اجرایاي،
اقداماتي انجام شود که به حسب قانون یا به زعم رفين پرونده اجرایي ،تخلف بوده و ماامورین
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 -2-2اعتراض ثالث نسبت به اجرا

آماء
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اجرا بر خالف مقررات مبادرت به انجام اقداماتي نموده اند که مورد شاكایت قارار گرفتاه اسات.
قانون اجراي احكام مدني نظارت بر اقدامات اجرایي و عملياات دادورز را بادواً باه مادیر اجارا و
مطابق ماده  ۱42به ور کلي به دادگاهي که نظارت بر امار اجارا را دارد ،سا رده اسات .اناواع
اعتراض رفين پرونده اجرایي باه حساب معتارض در ساه قسامت بياان مايگاردد؛ اعتاراض
محكومٌعليه ،اعتراض محكومٌله و اعتراض مشتره.
 -1-2-2اعتراض مخصوص محکومٌعلیه

مواردي که محكومٌعليه در قانون اجراي احكام مدني ميتواند به آن اعتراض کند و تحت
تعریف اعتراض ثالث اجرایي قرار نميگيرد ،در ذیل این قسمت مورد بررسي قرار گرفتهاند.
اعتراض به حق الزحمه ارزیا  ،اعتراض به توقيف و صورت اموال غير منقول ،اعتراض به عدم
تناسب مال و محكوم به و اعتراض به حق الزحمه حافظ از اقسام اعتراض محكومٌعليه محسو
ميشود.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -1-1-2-2اعتراض به حق الزحمه امزیاب
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مطابق ماده  76قانون اجراي احكام مدني حق الزحماه ارزیاا باا در نظار گارفتن کميات،
کيفيت و ارزش کار به وسيله دادورز (ماأمور اجارا) معاين مايگاردد و پرداخات آن باه عهاده
محكوم عليه است .در صورتي که محكومٌعليه نسبت به هزینه تعيين شده معترض باشد اعتراض
خود را با ذکر دجیل به قسمت اجرا تقدیم تا موضوع جهت تعيين تكليف به دادگاه اعالم گاردد.
در صورت امتناع محكومٌعليه از پرداخت حق الزحمه ارزیا  ،محكومله مي تواناد آن را پرداخات
نماید و در این صورت دادورز (مأمور اجراء) وجه مزبور را ضمن اجراء حكم از محكومٌعليه وصول
و به محكومٌله خواهد داد .در این مورد که آیا محكومٌله نيز ميتواند به حساب تجاویزي کاه در
پرداخت توسط وي شده است نسبت به مبلغ تعيين شده اعتراض نماید در قانون اجراي احكاام
مدني حكم خاصي دیده نمي شود .برخي معتقدند اعتراض از جانب محكومله نيز قابل ارح باه
نظر ميرسد چراکه اگر محكومٌعليه هزینه ارزیا را ن ردازد محكومٌله موقتاً آن را تادیه ميکناد
و لذا او نيز مي تواند به ميزان دستمزد ارزیا ایراد کند .۱ليكن به نظر ميرسد براي محكاوملاه
چنين حقي وجود ندارد زیرا در ماده ماذکور فقاط اجاازه پرداخات باه وي داده شاده و امكاان
 1مهاجری ،1388 ،ص.320
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اعتراض به ميزان حق الزحمه ارزیا مستلزم تجویز قانون یا پذیرش قائم مقامي براي محكومٌلاه
ميباشد که در این مورد چنين حكمي برداشت نميشود .به عالوه با توجه به قسمت اخير مااده
 76قانون اجراي احكام مدني مبني بر وصول این هزینه از محكومٌعليه و پرداخت به محكاوملاه
که معموجً از حاصل فروش اموال توقيفي کسر ميگاردد ،وي انگيازه باراي اعتاراض نداشاته و
اجازه چنين اعتراضي ،عمالً عبث خواهد بود.
 -2-1-2-2اعتراض به توقیف و صومت اموال غیر منقول:

مطابق ماده  ۱05قانون اجراي احكاام مادني «دادورز (ماأمور اجارا) پاب از توقياف اماوال
غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را به محكاومٌعلياه اباالغ ماينمایاد تاا اگار
شكایتي داشته باشد ظرف یك هفته کتباً به قسمت اجرا تسليم دارد» در این مورد نيز قانون در
مورد ابالغ به محكومٌله و حق اعتراض وي ساکت اسات .البتاه از باا حفاظ حقاوق احتماالي
محكومٌله ،این اقدام مورد تاکيد برخي از شارحين قانون اجراي احكام مدني قرار گرفته است.۱
 -3-1-2-2اعتراض به عدم تناسب مال و محکوم به:

شخصي که براي حفاظت از اموال توقيف شده انتخا ميشود معموجً باه سابب ارتبااط باا
رفين پرونده اجرایي و با معرفي ایشان یا انتخا مامور اجرا تعيين ميگردد و به همين جهات
 1همان
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 -4-1-2-2اعتراض به حقالزحمه حافظ
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وفق ماده  5۱قانون اجراي احكام مدني از اموال محكومٌعليه به ميزان محكومبه و هزینههاي
اجرایي توقيف ميگردد و مطابق ماده  54همان قانون اگر مالي که توقيف آن تقاضا شده وثيقاه
دیني بوده یا در مقابل لب دیگري توقيف شده باشد قسمت اجاراء باه درخواسات محكاوملاه
توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعي که قبالً مال را توقيف کرده
است ا الع مي دهد .در این صورت اگر مال دیگري به تقاضاي محكومله توقيف شود که تكافوي
لب او را بنماید از توق يف مازاد رف اثر خواهد شد .در صورت فك وثيقه یا رفا توقياف اصال
مال ،توقيف مازاد به توقيف اصل مال تبدیل ميشود .در این مورد هرگاه محكومٌعليه باه عناوان
عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزینه او مال توقيف شده مجدداً ارزیاابي
شده و از مقدار زائد بر بدهي رف توقيف خواهد شد.
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غالباً در پروندههاي اجرایي شاهد مطالبه اجرت از سوي حافظ اموال توقياف شاده نمايباشايم.
ليكن از آنجایي که عمل اشخاص محترم و مستحق اجرت مايباشاند در قاانون اجاراي احكاام
مدني براي کسي که مسئوليت حفاظت از اموال را بعهده ميگيرد پرداخات اجارت پايشبيناي
شده است .در صورتي که حافظ اموال درخواست اجرت نماید ابتدائاً ميبایست بر اسااس توافاق
حافظ و محكومٌعليه رفتار شود .چنانچه تراضي حاصل نشود ميزان حقالزحمه توسط مدیر اجرا
تعيين مي شود .ميزان حق الزحمه حافظ باتوجه به مدت نگهداري ،نحوه حفاظت ،ميازان اماوال
توقيف شده ،محل نگهداري وسایر عوامل موثر در حفاظت از اموال تعياين مايشاود .مااده 8۱
قانون اجراي احكام مدني صرفاً به موضوع نحوه تعيين حقالزحمه اشاره داشته و در مواد مربوط
به حفاظت از اموال توقيف شده اشارهاي به حق اعتراض ارفين پروناده اجرایاي نادارد .لايكن
ا الق ماده  ۱42قانون مذکور و رعایت حقوق دفاعي محكومٌعليه ایجاا ماينمایاد کاه باراي
محكومٌعليه به عنوان مسئول پرداخت حقالزحمه حافظ این حق شناخته شود.
 -2-2-2اعتراض مخصوص محکومٌله
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اگرچه مطابق قانون اجراي احكام مدني براي حفظ حقوق ارفين پروناده اجرایاي و حتاي
اشخاص ثالث حسب مورد و باتوجه به تصميمات و اقدامات اجرایي امكان اعتاراض پايشبيناي
شده است ليكن مفاد قانون مذکور حكایت از وجود یك شكایت انحصاري براي محكاومٌلاه دارد.
حق اختصاصي براي اعتراض محكوم له در مورد صورتجلسه تقسيم وجه حاصل از فاروش اسات
که در ماده  ۱55قانون مذکور مقرر شده است ۱.اگرچه در این ماده از عباارت لبكاار اساتفاده
شده ليكن این موضوع نباید این شبهه را ایجاد نماید که لبكااران کساي غيار از محكاومٌلهام
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 ۱ماده  ۱55قانون اجراي احكام مدني« :هریك از لبكاران که شكایتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف
یك هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راج به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه کند دادگااه در جلساه اداري
به شكایت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي نماید در این صورت تقسيم پب از تعيين تكليف شاكایت در دادگااه
به عمل ميآید».

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

هستند زیرا در پرونده اجرایي مطابق ماده  ۱48قانون یااد شاده ۱دخالات اشاخاص باه عناوان
بستانكار مستلزم وصول اجرائيه به نف فرد مورد نظر است .همچنين در رعایت حاق تقادم نياز
اشخاص داراي لب ممتاز جزء محكومٌلهم و اشخاصي ميباشند که به نف ایشان اجرائيه صاادر
و در پرونده اجرایي منعكب شده باشد.
نوع دیگري از اعتراض اختصاصي محكومٌله ،اعتراض باه ميازان اماوال توقياف شاده اسات.
اگرچه در هيچيك از مواد قانون اجراي احكام مدني صریحاً به ایان ناوع اعتاراض اشااره نشاده
است ،ليكن با توجه به اینكه مطابق ماده  5۱قانون مذکور از اموال محكومٌعليه فقاط باه ميازان
محكومبه و هزینههاي اجرایي ميتوان توقيف نمود ،برابر ماده  74همان قاانون در صاورتي کاه
هنگام توقيف ارزیا نبوده و رفين نيز در تعيين بهاي اموال توافق نداشاته باشاند ،اماوال باه
قيمت اعالمي از سوي محكومٌله توقيف مي گردد که ایان امار ممكان اسات باتوجاه باه تفااوت
فاحش قيمت تعيين شده با ارزش واقعي مال و بيتوجهي مامور اجرا باه ایان امار موجاب ورود
زیان و خسارت قابل توجهي به محكومٌله شود .هرچند در این ماده ارزیابي فاوري باراي تعياين
مال پيش بيني شده است ليكن توجه به این نكته ضارورت دارد کاه گااهي فاصاله باين زماان
توقيف تا ارزیابي براي تعيين کارشناس و ابالغ نظر ارزیا موجب ورود خساارت قابال تاوجهي
مي گردد که تصميم فوري راج به آن ضرورت دارد و این حق را ميتاوان از عماوم مااده ۱42
قانون یاد شده استفاده نمود.
 -3-2-2اعتراض مشترك
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 ۱ماده  ۱48قانون اجراي احكام مدني« :در هر مورد که اجرائيههاي متعدد باه قسامت اجارا رسايده باشاد ،دادورز
(مأمور اجراء) باید حق تقدم هریك از محكوم لهم را به ترتيب زیر رعایت نماید -۱ :اگر مال منقول یاا غيار منقاول
محكوم عليه نزد محكوم له رهن یا وثيقه یا مورد معامله شر ي و امثال آن یا در توقياف تاأميني یاا اجرایاي باشاد
محكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر سایر محكوم لهم حق تقدم خواهد داشات  -2خدماه خاناه و
کارگر و مستخدم محل کار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود  -3نفقه زن و هزیناه نگهاداري
اوجد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهریه تا ميزان دویست هزار ریال  -4بستانكاران بقات ماذکور در
بندهاي «دوم» و «سوم» نسبت به بقيه لب خود و سایر بستكاران».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

عالوه بر مواردي که مطابق قانون اجاراي احكاام مادني حاق اختصاصاي باراي اعتاراض و
شكایت نسبت به تصميمات و اقدامات اجرایي براي محكومله یا محكومٌعليه پيشبيني گردیاده،
به ور مشتره نيز چنين حقي براي رفين پرونده اجرایي در نظر گرفته شاده اسات و حتاي

61

تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه

اشخاص ثالث نيز که از اینگونه اقدامات و تصميمات متضرر شدهاند ميتوانناد اعتاراض خاود را
حسب مورد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني رح نمایناد .اعتراضاات مشاتره گااهي
محدود به رفين پرونده اجرایي بوده و گاه ممكن اسات اشخاصاي غيار از ایشاان نياز بتوانناد
نسبت به یك اقدام یا تصميم در مرحله اجراي حكم اعتراض نمایند .به عنوان مثال ممكن است
شخص ثالث به نظر ارزیا اعتراض نماید همانطورکه ارفين پروناده اجرایاي چناين حقاي را
دارند یا کسي که به لحاظ جلوگيري مامور اجرا نتوانسته در مزایاده شارکت نمایاد یاا عليارغم
پيشنهاد باجترین قيمت از بردن مال مورد مزایده محروم شده است.
اعتراضات مشتره عبارتند از:
 اعتراض به صورت برداري از اموال منقول موضوع ماده  70قانون اجراي احكام مدني اعتراض به صورت برداري از اموال غيرمنقول موضوع مواد  ۱05و  ۱42قانون مذکور اعتراض به نظر ارزیا موضوع ماده  73و  ۱42قانون مذکور اعتراض به عمليات مزایده ماده  ۱36و  ۱42قانون مذکور اعتراض به تبدیل مال توقيف شده موضوع ماده  53قانون مذکور اعتراض به اقدامات مامور اجراء موضوع ماده  ۱42قانون مذکور اعم از اعتراض نسابت باهحافظ تعيين شده ،ميزان اموال توقيف شده ،محل نگهداري اموال توقيف شده و مانند آن
 اعتراض به تناسب یا عدم تناسب تشخيص مستثنيات دین موضوع ماده  525قانون آئايندادرسي دادگاههاي عمومي و انقال در امور مدني

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 -3-2اعتراض ثالث نسبت به تصمیمات و هستومات قضایی
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با توجه به آثاري که هر رابطه یا واقعه حقوقي ميتواند به همراه داشته باشد باه مادد اصال
نسبيت یا ترتب آثار بر اشخاص مرتبط با آن ،زمينه تاثير ناروا بر اشخاص ثالاث منتفاي شاده و
حتي در صورتي که به حسب اثر بيعي یك عمل یا واقعه حقوقي شخصي غيار از ارفين آن
ضرري را متحمل شود ،امكان شكایت و رح دعوا براي خنثي نمودن آن وجود دارد.
آنچه در مورد حقوق اشخاص ثالث براي شكایت از آراء بيان گردیاد محادود باه احكاام یاا
قرارها نبوده و شامل تمام تصميماتي نيز ميگردد کاه مشامول تعریاف رأي ۱نباوده لايكن باه
 ۱ماده  2۹۹قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقال در امور مدني« :چنانچه رأي دادگاه راج باه ماهيات
دعوي و قا آن به ور جزئي یا کلي باشد ،حكم ،و در غير این صورت قرار ناميده ميشود».

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

حسب موضوع یا حكم ضرري ناروا یا ناخواساته باه اشاخاص ثالاث وارد نمایاد ،۱دقياقتارین و
مجر ترین قضات نيز ممكن است به دليل اشتباه در تشخيص تصميم ناصحيحي اتخاذ نمایناد
که به ور مستقيم یا غيرمستقيم حقوق اشخاصي غير از کساني که در دعوا شرکت داشتهاند را
به ور کلي یا جزئي تهدید یا از بين ببرد .حق شخص ثالث اعم از اینكه ناشاي از اصال نسابي
بودن آراء یا حقوق دفاعي شخص ثالث باشد تصميني براي حفاظ امنيات قضاایي و حقاوقي او
مي باشد .لذا این حق محدود به اعتراض نسبت به آراء نبوده و قانونگذار در صورتي که این حاق
مورد تهدید و تجاوز قرار گيرد ،امكان شكایت به تصميم مورد نظر را پيشبيني نموده ولو اینكاه
دستور یا تصميم مورد شكایت مشمول تعریف راي (حكم یا قرار) نباشد.
در قانون امور حسبي اجازه داده شده که هرکب تصميم دادگاه در این اماور را باراي خاود
مضر بداند بتواند نسبت به آن اعتراض نماید 2.همچنين در مواردي که مراج قضایي نسبت باه
اموال یا اشيائي که وسيله ارتكا جرم بوده یا از جرم تحصيل شده باشد تصميم اتخااذ نمایناد
حق شكایت و اعتراض به این تصميم براي هر ذینفعي اعم از اشخاص ارف دعاواي کيفاري و
3
غير آن وجود دارد.
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 ۱دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در کتا مبسوط در ترمينولاو ي حقاوق ،جلاد دوم ،صافحه  ،۱24۹شاماره
 ،4638تصميم را اینگونه تعریف مي کنند که :عزم مرج قضایي یا اداري اسات در اجاراي قاانون :تصاميم مراجا
قضایي در زمينه غيرترافعي و یا براي حل امر غيرترافعي است مانند تصميمات دادگااه پاب از صادور حكام باراي
اجراء احكام از قبيل دستور تمليك دادگاه که تصميم است نه راي .تصميمات دادگاه ممكن است مسبوق به دعاوي
باشد ولي براي حل دعوي نيست .تصميم دادگاه که در امر غيرترافعاي گرفتاه مايشاود ممكان اسات مبتناي بار
رسيدگي قضایي (از ریق اعمال ادله) باشد یا نباشد در صورت اول تصميم قضایي است و در صاورت دوم تصاميم
اداري است و به هر حال تصميم است نه راي .تصميم در برابر حكم و قرار به کار ميرود.
 2ماده  44قانون امور حسبي« :کساني که تصميم دادگاهها را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بار آن
اعتراض نمایند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شاده و یاا از دادگااه پژوهشاي باشاد و حكماي کاه در نتيجاه
اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است».
 3ماده  2۱5قانون مجازات اسالمي مصو سال  ،۱3۹2ماده  ۱0قانون مجازات اسالمي سابق« :بازپرس یا دادساتان
در صورت صدور قرار من تعقيب یا موقوف شدن تعقيب باید تكليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل یا وسايله
جرم بوده و یا از جرم تحصيل شده یا حين ارتكا استعمال و یا براي استعمال اختصااص داده شاده اسات تعياين
کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود .در مورد ضبط ،دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعياين خواهاد کارد .همچناين
بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد باه تقاضااي ذي نفا باا رعایات شارایط زیار
دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نماید -۱ :وجود تمام یا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي یاا
دادرسي جزم نباشد -2 .اشياء و اموال بالمعارض باشد -3 .در شمار اشياء و اموالي نباشد که باید ضابط یاا معادوم
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 -4-2اعتراض ثالث اجرایی هم مراجع غیر هاهگستر

عمليات اجرایي همواره تهدیدي براي اموال اشخاص ثالث به شمار مي آید .صرفنظر از اینكه
اقدامات اجرایي توسط کدام مرج در حال انجام ميباشد این احتمال وجود دارد کاه ماامورین
اجرا در حين توقيف امري به حسب بيتوجهي یا سهلانگاري مبادرت به توقيف اماوالي نمایناد
که متعلق به شخصي غير از مدیون باشد؛ لذا به منظور پرهيز از تعرض به اموال اشاخاص ثالاث
عالوه بر وض مق ررات مربوط به نحوه توقيف اموال و چگونگي تشخيص اموال مدیون ،حقوقي را
براي معترضين به اقدامات اجرایي در نظر گرفته تا از این ریق براي رعایت اصاول مرباوط باه
نسبي بودن قراردادها و حقوق دفاعي اشخاص در مقابل عمليات و اقادامات اجرایاي تضامينات
جزم را فراهم نموده باشد  .همانطورکه در قانون اجراي احكام مدني بخشي از مقررات مربوط باه
حقوق دفاعي و اظهار حق یا ادعاي مالكيت از سوي اشخاص ثالث نسبت به اموال توقياف شاده
ميباشد در سایر مقررات نيز که اقدامات اجرایي براي وصول مطالبات موضوع اسناد جزماججاراء
یا حقوق قانوني دولت تجویز شده این تضمين براي شخص ثالث نيز پيشبيني شده که چنانچه
اموالش در معرض خطر توقيف و مزایده قرار گيارد بتواناد نسابت باه ایان اقادامات شاكایت و
اعتراض نماید .در این بخش به دو گروه از اقدامات اجرایي که به موجب مقاررات خااص اجاازه
انجام عمليات اجرایي به مراج غير دادگستري داده شده است اشاره ميگردد.
 -1-4-2اعتراض ثالث اجرایی هم سازما تامین اجتماعی
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براساس ماده  50قانون تامين اجتماعي مطالبات سازمان تامين اجتماعي در حكم مطالباات
مستند به اسناد جزم اججراء بوده و مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسايله
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گردد .در کليه امور جزائي دادگاه نيز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پب از آن ،اعم از اینكه مبناي بار محكوميات
یا برائت یا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ،نسبت به اشياء و اموالي که وسيله جرم باوده یاا در اثار جارم تحصايل
شده یا حين ارتكا استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نماید کاه آنهاا
باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود .تبصره  -۱متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگااه مايتواناد از
تصميم آنان راج به اشياء و اموال مذکور در این ماده شكایت خود را بق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقياب و
درخواست تجدیدنظر نماید .هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكایت نباشد .تبصره-2ماالي کاه
نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت بوده یا موجب خرابي یا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ ماال
هم براي دادرسي جزم نباشد و همچنين اموال ضای شدني و سری الفسااد حساب ماورد باه دساتور دادساتان یاا
دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهاایي در صاندوق دادگساتري باه عناوان امانات
نگهداري خواهد شد.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر
۱

مامورین اجراي سازمان تامين اجتماعي وصول ميگردد.
صدور اجرائيه و عمليات اجرایي توساط ماامورین اجاراي ساازمان تاامين اجتمااعي انجاام
ميشود .چگونگي توقيف اموال در آیيننامه اجرایي مااده  50قاانون تاامين اجتمااعي (مصاو
 )۱355پيشبيني شده است .بر بق این آیيننامه سازمان ميتواند اموال مدیون را توقيف کرده
و حتي به فروش رسانيده و از محل آن لب خود را وصول نمایاد .ممكان اسات ماالي کاه باه
عنوان مال مدیون توقيف ميشود ،مورد ادعاي ثالث باشد .بدین نحو که شخصي غيار از مادیون
مدعي حقي از عين یا مناف مال توقيف شده باشد .در مااده  85آیاينناماه اجرایاي ،صارفاً باه
ادعاهاي مستند به سند رسمي پرداخته و اشارهاي به ادعاهاي مستند باه حكام قطعاي دادگااه
نشده است 2.البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت باا
اموال غيرمنقول است.
 -2-4-2اعتراض ثالث اجرایی هم مراجع مالیاتی

براساس قانون مالياتهاي مستقيم مصو سال ،۱366وظيفهي محاسبه و وصول ماليات باه
عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار دارد .باتوجه به اینكه انجام ایان ماموریات مساتلزم در
اختيار داشتن مكانيزم هااي قاانوني ،تشاكيالت و ساازماني باراي بكاارگيري ابزارهااي اجرایاي
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 ۱ماده  -50مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جریمههاي نقدي که ناشي از اجراي ایان قاانون یاا
قوانين سابق بيمههاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ،همچنين هزینههاي انجام شاده باق
مواد  66و  ۹0خسارات مذکور در مواد  ۹8و  ۱00این قانون در حكم مطالبات مستند به اساناد جزماججارا باوده و
بق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورین اجراي سازمان قابل وصاول مايباشاد .آئاينناماه
اجرایي این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از ارف ساازمان تهياه و پاب از تصاویب وزارت
رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموق اجرا گذارده خواهد شد .تا تصویب آئيننامه مزبور مقررات این ماده توساط
مامورین اجراي احكام محاکم دادگستري براساس آئيننامه ماده  35قانون بيمههاي اجتماعي اجرا خواهد شد.
 2ماده  – 85هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ،شخص ثالث اظهار حقي نمایاد چنانچاه اظهاار
حق مستند به سند رسمي بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجاه یاا ماال منقاول
رف بازداشت مي شود .در غير اینصورت عمليات اجرایي تعقيب و مدعي حق ميتواند براي جلوگيري از عمل اجاراء
به دادگاه مراجعه نماید .در چنين مواردي اجراء مخير است از مال ماورد بازداشات صارفنظار نماوده اماوال دیگار
بدهكار را بازداشت نماید.
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ميباشد لذا واحدي به عنوان قسمت اجرا در مااده  2۱8ایان قاانون پايشبيناي شاده اسات.
آئين نامه اجرایي این ماده به ور مشتره توسط وزارتخانه مذکور و وزارت دادگساتري تهياه و
مشتمل بر  64ماده به تصویب رسيده است.
در تبصره یك ماده  8آئين نامه مذکور مقرر گردیده چنانچه شاخص ثالاث نسابت باه ماال
ت وقيف شده اظهار حقي نماید در صورتي که ادعاي مطروحه مستند به سند رسمي و تااریخ آن
مقدم بر توقيف باشد از توقيف رف اثر خواهد شد در غير این صورت عمليات اجرایي ادامه یافته
و مدعي حق مي بایسات اعتاراض خاود را باه هيئات حال اخاتالف موضاوع مااده  2۱6قاانون
مالياتهاي مستقيم تقدیم نماید.
هيئت مذکور که به عنوان هيئت حل اختالف مالياتي شناخته ميشود در هر حوزه ماليااتي
تشكيل مي گردد هر هيأت حل اختالف مالياتي از سه نفر به شرح ذیل تشكيل خواهد شد :یاك
نفر نماینده ي سازمان امور مالياتي کشور و یك نفر قاضي اعم از شاغل یا بازنشسته ،در صاورتي
که قاضي بازنشسته واجد شرایط در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشاته باشاد ،بناا باه
درخواست سازمان امور مالياتي کشور ،رئيب قوه قضائيه یك نفر قاضي شاغل را باراي عضاویت
هيأت معرفي خواهد نمود و عضو سوم نيز یك نفر نماینده از ا اق بازرگاني و مناب و معادن یاا
اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمي یا مجام حرفهاي یا تشكلهاي صنفي یا شوراي اسالمي
شهر به انتخا ملدّي که برگ تشخيص ماليات ابالغ قانوني شده باشد و یا همزمان باا تصاميم
اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني ملدّي انتخا خود را ننماید .ساازمان اماور ماليااتي
باتوج ه به نوع فعاليت ملدي یا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمایندگان مزبور یك نفر را
انتخا خواهد کرد.
نمایندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور که داراي
حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و جاقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشاته و در
امر مالياتي مطل باشند ،انتخا خواهند شد.
در رسيدگي به اختالفات مالياتي معموجً با وصول اعتراض کتبي و بالفاصاله پاب از تعياين
وقت جلسه رسيدگي باید اوقات رسيدگي هيأت حل اختالف ماليااتي در ماورد هار پروناده باه
ادارهي امور مالياتي و ملدّي ابالغ گردد فاصله تاریخ ابالغ و روز تشكيل جلسه رسايدگي هياات
 ۱ماده  – 2۱8آیيننامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارایاي و دادگساتري
تصویب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارایي به موق اجرا گذارده خواهد شد.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

نباید کمتر از ده روز باشد ،مگر به درخواست مالدّي و موافقات واحاد مرباوط در موقا ارح
پرونده در هيئت ،نماینده اداره امور مالياتي باید در جلسات مقارر هيئات شارکت کناد و باراي
توجيه مندرجات برگ تشخيص و نظریات خود دجیل کافي اقامه کند و توضيحات جزم را بدهد.
جلسات با حضور هر سه عضو رسميت یافته و آراء با نظر اکثریات صاادر و نظار اقليات نياز در
صورتجلسه قيد مي گردد.در مورد رسيدگي به اعتراض ثالث شيوه خاصي پيشبيني نشده است؛
ليكن باتوجه به اصول کلي حاکم بر اختالفات قاعدتاً ميبایست براي تشاكيل جلساه رسايدگي
موضوع به معترض و مودي و اداره مالياتي اباالغ شاود .رایاي کاه از ساوي ایان هيئات صاادر
ميگردد وفق تبصره یك ماده  8آئيننامه اجرائي ماده  2۱8قانون مالياتهاي مستقيم ،چنانچاه
بر پذیرش اعتراض باشد قطعي و موجب رف توقيف از اموال توقيف شده ميشود.
 -3-4-2اعتراض ثالث هم اجرا

ثبت

به موجب آیيننامه اجراء مفاد اساناد رسامي جزماججاراء و ارز رسايدگي باه شاكایت از
عمليات اجرائي مصو سال  ۱387به واحدهاي اجرایاي ادارات ثبات اجاازه داده شاده کاه در
حدود مقررات و بدون نياز به احكام قضایي بتوانند نسبت به اسناد رسمي جزماججراء و اسنادي
که از این اع تبار برخوردارند اقدام به توقيف و فروش اموال مدیون براي وصول دین موضوع ایان
اسناد بنمایند.سند جزم اججراء اینگونه تعریف شده است :سند رسمي یا عادي که بادون صادور
حكم از دادگاه قابليت صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشاد مانناد ساند رسامي لاب و
چك.
اعتراض ثالث اجرایي نسبت به مال توقيف شده عمليات مزایده و فروش را در اجاراي ثبات
به تاخير مياندازد ۱.چنانچه اعتراض مستند به حكم قطعي بر حقانيت معترض یا ساند رسامي
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 ۱ماده -۹6هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یاا غيرمنقاول) اظهاار حقاي نمایاد در
موارد زیر از مزایده خودداري ميشود -۱ :در موردي کاه متعهاد لاه اعتاراض شاخص ثالاث را قباول کناد -2 .در
موردي که شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبناي بار اینكاه ماال ماورد بازداشات باه او
منتقل شده و یا رهن یا وثيقه لب اوست -3 .درصورتي که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجاب قارار تاأمين یاا
دستور اجراي دادگاه یا اجراي ثبت بابت لب معترض توقيف شده باشد -4 ،هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعام
از قطعي یا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه کند -5 ،درصورتي که قبل از بازداشت از معترض قباول تقاضااي ثبات
به عنوان ملكيت یا وقفيت شده باشد -6 ،در موردي که بر اثر شكایت معترض موضوع قابل رح در هيأت نظاارت
یا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
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که تاریخ آن مقدم بر توقيف مال باشد .بالفاصله از اموال توقيف شده رفا بازداشات مايشاود.
همچنين در صورتي که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند این پذیرش به منزله اقارار
تلقي و باتوجه به ماله ماده  202قانون آئين دادرساي دادگاههااي عماومي و انقاال در اماور
مدني در این صورت مدعي از ارائه دليل دیگري بينيااز مايباشاد .هرچناد در فارض مطروحاه
مدعي عليه فقط متعهدله نبوده بلكه متعهد نيز به واسطه مالكيت ماورد تناازع مايتواناد یاك
رف دعوا مسحو شود ليكن موضوع اختالف توقيف و فروش مال مورد نظر مايباشاد کاه باا
پذیرش متعهد له منتفي شده و چنانچه معترض و متعهد سند جزماججراء در این مورد اختالفي
داشته باشند مي بایست مطابق مقررات به اقامه دعوا در مرجا صاالحيتدار اقادام نمایناد.نحوه
بررسي و اقدام در اعتراض اشخاص ثالث به این نحو است که اعتراض ثالث پب از ثبت در دفتر
به اداره کل اجراي اسناد رسمي گزارش مي شود پب از صدور نظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادر
شده به شخص ثالث ،مدیون و بستانكار پرونده اجرایي ابالغ و ظارف مهلات قاانوني در صاورت
اعتراض موضوع در هيئت نظارت مورد رسيدگي قرار ميگيرد .پب از مطرح شادن اعتاراض در
هيات نظارت و صدور راي مراتب به ارفين اباالغ و ظارف مهلات قاانوني در صاورت اعتاراض
درنهایت به شوراي عالي ثبت گزارش ميشود که در این مرحله نظریه شوراي عالي ثبت قطعاي
ميباشد ۱اگر در این مرحله شوراي عالي ثبت اعتراض ثالث را رد کناد عملياات اجرایاي اداماه
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در مورد بندهاي  ۱و  2و نيز در مورد بند  4در صورت وجود حكم قطعي از مال رف بازداشت مايشاود و در ساایر
موارد ادامه عمليات اجرائي موکول به اتخاذ تصميم نهایي عليه معترض در مراج مرباوط خواهاد باود .متعهاد لاه
مي تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بكند .تبصره  -۱درصاورتي
که هریك از موارد مذکور در این ماده پب از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقاول تحقاق
یابد اداره ثبت صورتمجلب مزایده را ابطال و س ب به ترتيب مقارر در مااده فاوق عمال خواهاد کارد .تبصاره -2
درصورتي که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حكم مستند شخص ثالث تطبياق نكناد اعتاراض او ماان
عمليات اجرایي نيست و شخص ثالث ميتواند به دادگاه مراجعه نماید.
 ۱باتوجه به ماده  ۱3قانون دیوانعدالت اداري و راي شماره  475که اشعار ميدارد :با مالحظه اینكه باق تبصاره 2
از بند  3ماده  ۱۱قانون دیوان عدالت اداري ،صرفاً تصميمات و آراء دادگاهها و ساایر مراجا قضاائي دادگساتري و
نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداري نميباشد و با عنایت به
اینكه آراي صادره از شورایعالي ثبت از جمله آراي دادگاهها و سایر مراج قضایي دادگساتري نمايباشاد و شارکت
قاضي در همان شورا ،شوراي مرقوم را از شمول دادگاههاي اداري موضاوعبند  2از مااده  ۱۱قاانون دیاوان عادالت
اداري خارج نمينماید ،بنابراین دادنامه شماره  72/6/۱5-۱004صادره از شعبه  ۱4دیوان عدالت اداري که متضامن
این معني است مطابق موازین قانوني تشخيص ميگردد این راي وفق ماده  20قانون دیوان عادالت اداري در ماوارد

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

یافته و اگر اعتراض ثالث را وارد بداند از اموال بازداشت شده رف اثر به عمل ميآید و بساتانكار
باید اموال دیگري از مدیون را معرفي نماید.
 -5-2اظهام حق و اهعا

شخص ثالث
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مشابه براي شعب دیوان و سایر مراج جزماجتباع است .ميتاوان راي صاادره از شاورایعالي ثبات را نياز در دیاوان
عدالت اداري قابل اعتراض دانست.
 ۱ماده  -6۱مال منقولي که در تصرف کسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت کند یاا
آن را متعلق به دیگري معرفي نماید ،به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد .در صاورتي کاه خاالف ادعااي
متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
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عمل يات اجرایي با هدف وصول محكوم به و اجراي مفاد آراي صادره انجام ميگردد .درواقا
اقدامات دادورزان در این حوزه به منظور اجراي احكام و دستوراتي است کاه باه موجاب قاانون
صادر شده و پب از سير مراحل دادرسي به مرحله قطعيت و اجرا رسيده است .توقيف اموال یاا
سایر اقدامات اجرایي همواره در معرض خطر لغزش و خطا بوده و محكومٌله نيز ممكن اسات بار
اثر اشتباه یا سوء نيت اموالي را براي وصول محكوم به معرفي نماید که تعلق آن به محكومٌعلياه
مردود یا مشكوه باشد لذا مي بایست براي اشخاصي که حقوق و اموال ایشان بادون تقصاير یاا
مسئوليتي با اقدامات اجرایي مورد تهدید قرار گرفته است حق دفاع قائل شد .در واق باتوجه به
اثر سلبي آراء نسبت به اشخاص ثالث که ناشي از اصل نسبي بودن آراء ميباشد مقررات تضمين
کننده این مصونيت باید پيش بيني شود .در قانون اجراي احكام مدني آنچه مورد توجه و احترام
بوده حقوقي است کاه اشاخاص ثالاث ممكان اسات نسابت باه ماال موضاوع توقياف داشاته
باشند.احتياط و انضباط قانوني در این خصوص به حدي است که اگر مال مورد نظر منقول و در
تصرف شخصي غير از محكومٌعليه باشد به صرف اظهار حق از سوي مدعي براي خود یا دیگاري
مامور اجرا از توقيف آن من شده است .اگرچه در صورت خالف واق بودن این اظهار مسئوليت
جبران خسارات وارده به عهده متصرف مي باشاد لايكن در هار صاورت وجاود ایان مسائوليت
مجوزي براي تخلف از حكم فوق که به موجب ماده  6۱قانون اجراي احكام مدني ۱مقرر گردیده
نمي باشد .همچنين مامور اجرا موظف است در زمان تنظيم صاورتمجلب توقياف اعام از اینكاه
راج به مال منقول یا غيرمنقول باشد به این مهم توجه داشاته و حقاوقي کاه اشاخاص ثالاث
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نسبت به مال مورد توقيف اظهار مينمایند را در صورتمجلب ذکر نماید ۱.این تكليف در ماورد
اموال غيرمنقول با حساسيت بيشتري مورد توجه بوده به نحوي که مقارر گردیاده مايبایسات
« وصف مال غير منقول با ذکر مشخصات ملك و مالك و این که ملك مشااع اسات یاا مفاروز و
اشخاص دیگر نسبت به آن حقي دارند و یا نه و اگر حقي دارند چاه ناوع حقاي اسات و منااف
ملك به کسي واگذار شده است یا خير؟» قيد گردد 2.این مهم در آگهي فروش نيز مورد غفلات
نبوده و مطابق ماده  ۱06قانون اجراي احكام مادني یكاي از اوصاافي اسات کاه در ماورد ماال
غيرمنقول ميبایست ذکر شود ،3اگرچه در بادي امر اینطور به نظر مايرساد کاه اظهاار حاق و
ادعاي ثالث همان شكایت یا اعتراض ثالث اجرایي باشد؛ ليكن این تشاابه باه حساب اساتعمال
مشتره این عناوین در ماده  ۱46قانون یاد شده ميباشد در حالي که ماهيت متفاوتي دارند.
نتیجهگیر
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با آنكه اعتراض ثالث اجرایي با نهادهاي مشابه نقااط مشاترکي دارد ،اماا فاي الواقا داراي
ماهيتي مجزاست . .در حقيقت ماهيت حقوقي ادعاي صدر ماده  ۱46ق.ا.ا.م ،که متكي بر حكام
قطعي یا سند رسمي با شرایط مذکور است ،از ماهيت حقوقي اعتراض و شاكایت شاخص ثالاث
که در قسمت اخير ماده  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م ذکر شده اسات متماایز مايباشاد .اماا اعتاراض و
شكایت اعتراض ثالث اجرایي موضوع قسمت اخير مااده  ۱46و  ۱47ق.ا.ا.م باه صاورت ویاژه و
بدون رعایت تشریفات آیين دادرسي مدني و معاف از هزینه دادرساي در تماام مراحال اسات و
مفاد شكایت معترض ثالث به همراه مستندات و دجیل آن به رفين اجرائيه ،ناه الزامااً ارفين
دعواي اصلي که منجر به صدور حكم شده اسات ،اباالغ مايگاردد و ماورد رسايدگي باا وقات
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 ۱ماده  -6۹هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي کاه توقياف مايشاود اظهاار حقاي نمایناد دادورز (ماأمور اجارا)
مشخصات اظهار کننده و خالصه اظهارات او را قيد ميکند.
 2ماده  -۱06مراتب زیر باید در صورت اموال غيرمنقول قيد شود -۱ :تاریخ و مفاد ورقه اجرائيه -2 ،محلي که مال
مال غير منقول در آنجا واق است -3 ،وصف مال غير منقول با ذکر مشخصات ملك و مالك و این که ملك مشااع
است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقي دارند و یا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي اسات و منااف ملاك
به کسي واگذار شده است یا خير؟  -4حدود ملك و مجاورین آن.
 3ماده  - ۱38در آگهي فروش باید نكات ذیل تصریر شود -4 :تعيين این که ملك در اجاره اسات یاا ناه و اگار در
اجاره است مدت و ميزان اجاره  -5تصریر به این که ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشاود
 -6تعيين حقوقي که اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.

احمد يوسفي صادقلو و سعيد مجيدي فر

رسيدگي خارج از نوبت یا فوق العاده قرار گرفته و در نهایت منجر به صادور تصاميم قضاایي -
راي -در پرونده اعتراض ثالث اجرائيه ميشود .پب از بررسي تعاریف مختلف ،آیين رسيدگي به
اعتراض ثالث اجرایي را ميتوان مجموعه مقررات ناظر بر رسيدگي به اعتاراض شخصاي غيار از
رفين پرونده اجرایي دانست که با ادعاي داشتن حق نسبت به مال توقيف شده هماراه اسات،
لذا با تعریفي که از آیين دادرسي بيان شد این مقررات شامل نحوه ارح ،تشاریفات رسايدگي،
ادله اثبات ،صادور راي ،تجدیادنظرخواهي و قطعيات آن و آثاار راي صاادره مايباشاد.عمليات
اجرایي با هدف وصول محكومٌبه و اجراي مفاد آراي صاادره انجاام مايگاردد .درواقا اقادامات
دادورزان در این حوزه به منظور اجراي احكام و دستوراتي است که به موجب قانون صادر شاده
و پب از سير مراحل دادرسي به مرحله قطعيت و اجارا رسايده اسات .توقياف اماوال یاا ساایر
اقدامات اجرایي همواره در معرض خطر لغزش و خطا بوده و محكومٌله نيز ممكان اسات بار اثار
اشتباه یا سوء نيت اموالي را براي وصول محكومٌبه معرفي نماید کاه تعلاق آن باه محكاومٌعلياه
مردود یا مشكوه باشد ،لذا باید براي اشخاصاي کاه حقاوق و اماوال ایشاان بادون تقصاير یاا
مسئوليتي با اقدامات اجرایي مورد تهدید قرار گرفته است حق دفاع قائل شد .در واق باتوجه به
اثر سلبي آراء نسبت به اشخاص ثالث که ناشي از اصل نسبي بودن آراء ميباشد مقررات تضمين
کننده این مصونيت باید پيشبيني شود .آنچه که در قانون اجراي احكاام مادني ماورد توجاه و
احترام بوده حقوقي است که اشخاص ثالث ممكن است نسبت به ماال موضاوع توقياف داشاته
باشند .از این رو قانونگذار اعتراض ثالث را در مراج اداري و قضایي با ضمانت اجراهاي مادني و
یا جزایي پيش بيني نموده است تا احتياط و انضباط قانوني در ایان خصاوص را در حاد امكاان
رعایت کند.
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