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 ه چکيد
 م. د مراجع مختلف دادگستری ممکن است در بدو امر در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به

الزم  طعی وقصالح به نظر آینده دادگاه صادر کننده حکم بدوی، دادگاه صادر کننده حکم 

ه ر کننده صاداالجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت دادگاه مجری نیابت و دادگا

 عاوی وی به دبه بررسی نحوه رسیدگ مقالهراجع می باشند. در این اجرائیه از جمله این م

ا قیف یمسائل مربوط به اموال مشمول مستثنیات دین که در مراحل اجرایی اعم از تو

رح ذیل ششامل چهار مبحث به وجود می آید پرداخته می شود و فروش اموال بدهکار به 

 می باشد. 

 وراض ذینفع درخصوص اموال توقیف شده شناسایی مراجع صالح، کیفیت طرح و اعت

، شیوه رسیدگی مرجع ذیصالح، نوع تصمیمات مراجع صالح وچگونگی اعتراض به آن

 قطعیت یا عدم قطعیت و آثار این تصمیمات بحث خواهد شد.

 .راجعممرجع صالح، آثار تصمیم  ،آئین رسیدگی دین، مستثنیات :يديکل واژگان
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 ۲ حبيبی فقيه علی ، ۱ یحجج مهدي سيد

 .واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمیحقوق خصوصی  دانشجوی کارشناسی ارشد  ۱
 .استاد دانشگاه ۲

 
 نام نویسنده مسئول:

 یحجج مهدي سيد

 دین مستثنيات به رسيدگی آیين
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 مقدمه
مراجع صالح برای رسیدگی بسته به اینکه ازچه طریق اموال محکوم علیه یابدهکاربرای پرداخت دیونش توقیف شده باشد ،ممکن 

دادگاه ۱ق.آ.د.م ازناحیه دادگاه صادرشده باشدیاحکم قطعی۱۲۱و۱08است فرق داشته باشد.چنانچه قرارتامین خواسته مطابق مواد

ییه گردد،نسخه ای ازقراریاحکم به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال میشودوگاهی مراجع غیردادگستری نظیر اجراییه منجربصدوراجرا

های ثبتی)واحد اجرایی اداره ثبت اسنادوامالک(به اتکای اسنادرسمی الزم االجرایا اداره دارایی برای وصول مالیات یاازطریق ادارات 

خواهدبود.که دراین مواردهم یامراجع 4وسازمان تامین اجتماعی 3دیران مجموعه های ساختمانی)آپارتمانی(یام۲کاریادیوان محاسبات کشور

عالی برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه راجع به ادعای مستثنیات دین پیش بینی شده یامرجع تجدیدنظرآن مراجع قضایی 

نجا الزم است ذکرشوداینکه حدودوظایف واختیارات واحداجرای احکام خواهدبودکه در قسمت بعدی بیان خواهد شد. نکته ای که درای

دادگستری بمراتب ودرمقایسه باسایرادارات وسیعتر است.چون هم شامل توقیف تامینی)تامین خواسته(وهم شامل توقیف اجرایی)توقیف 

تالف مستقردراداره کارراهم برعهده وهیاتهای تشخیص وحل اخ5محکوم به( میشود.همچنین مسئولیت اجرای آرای شورای حل اختالف

  6دارد.

 5۲5باماده ۱356صوب ق.ا.ا.م م۲6و۲5درمواردی که حکم درهمان محل دادگاه صادرکننده،اجرانمیشود،درحقوق ایران بامقایسه مواد

ه چشم بدرنگاه سطحی واولیه اندکی تعارض واختالف درتشخیص مرجع صالح در رسیدگی به مستثنیات دین ۱379ق.آ.د.م مصوب 

ا.  ق. ۲6و۲5واداساس ممیخورد.دراینجابه چگونگی وجودیاعدم وجوداین تعارض واینکه اگروجودداردشیوه رفع آن چیست؟رابررسی میکنیم.بر

ختالف ی کند رفع اماجرا  ا.م درصورتیکه مرحله اجرای احکام ایراد و اشکالی در توقیف وفروش اموال پدید آید، توسط دادگاهی که حکم را

 د. متن این دو ماده چنین است: می شو

  «نماید. هر گاه درجریان اجرای حکم اشکالی پیش آید،دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرامیشود رفع اشکال می»ـ۲5ماده

 5۲5اما با مطالعه ماده « اختالف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود»ـ ۲6ماده 

در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، »ق. آ.د.م که مقرر داشته: 

که فقط حکم قطعی را الزم االجرا  7ق.ا.ام ۱از طرفی با استفاده از ماده « کننده حکم الزم االجرا، مالک خواهد بود... تشخیص دادگاه صادر

می داند، حال این سوال پیش می آید که دادگاه صادر کننده حکم الزم االجرا چه دادگاهی است؟ در مواردی که حکم دادگاه بدوی اساسا 

ینکه از رای دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی نمی شود و حکم در همان مرحله بدوی به قطعیت می رسد، اشکالی غیر قابل اعتراض است یا ا

پیش نمی آید. اما در مواردی که دادگاه تجدید نظر رای قطعی )الزم االجرا( را صادر کرده است در این صورت آیا به اشکاالت اجرایی از 

گی کند یا اینکه با توجه صدور اجراییه حتی اگر حکم قطعی را دادگاه تجدید نظر صادر کرده جمله دعوی مستثنیات دین هم باید رسید

ق.ا.ا.م استفاده می شود که رسیدگی به اختالفات  5؟ آیا می توان گفت از وحدت مالک ماده  8باشد، در هر حال با دادگاه نخستین است

 ۲6و  ۲5است چرا که اجراییه را او صادر کرده و حکم به گونه ای که در مواد  ناشی از مستثنیات دین نیز در هر حال با دادگاه نخستین

ق.ا.ا.م  ۲6و  ۲5ق.آ.د.م نسبت به مواد  5۲5چون ماده »ق.ا.ا.م آمده زیر نظر او اجرا می گردد؟ در پاسخ به سوال باال یک نظر این است: 

شاید مبنای  9«اس مقرارت آیین دادرسی زمان صدور حکم صورت گیرد.)موخر( است و اجرای حکم یکی از آثار دادرسی است که باید براس

رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده باشد به ترتیب مقرر در »قانون اخیر باشد که مقرر کرده:  9این نظریه ماده 

از اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه  ۱0/8/79مورخ  ۲567ه و نزدیک به این مضمون نظریه ای هم به شمار«این قانون ادامه می یابد... 

                                                           
ض و تجدید نظر حکم قطعی اعم است از اینکه حکم از دادگاه بدوی )مواردی که طبق قانون قطعی است( صادر شده باشد یا نسبت به حکم در مهلت قانونی اعترا - ۱

م نهایی گفته می شود.( نک: مواد خواهی نشده باشد یا مراحل تجدیدنظر خواهی عادی خود را طی کرده باشد )اگر مراحل فوق العاده تجدید نظر را هم سپری کند، حک

 ق.ا.ا.م  39ق. ث و ماده  ۲۲ق.آ.د.م و تبصره ماده  369تا  367و  365و  33۲تا  330
 ق.د.م.ک  35تا  3۲حاسبات عمومی و نیز مواد مقانون  48ق.ما.م ناظر به ماده  ۲۱8آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده  6۲نک: ماده  - ۲
مکرر ق.ت.آ.پ، اجراییه  ۱0در صورتیکه مالک آپارتمانی از بابت هزینه های مشترک تصفیه حساب نکند، اداره ثبت محل به درخواست مدیر ساختمان مطابق ماده  - 3

سی، ابراهیم، حقوق مالکین آپارتمان ها، ماده مذکور نظریه مدیر قابل اعتراض در دادگاه است. برای اطالعات بیشتر نک: اسماعیلی هری 3صادر خواهد کرد و طبق تبصره 

  ۱67نش، ص 
 قانون تامین اجتماعی  50نک: ماده  - 4
 قانون برنامه سومی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱89آیین نامه اجرایی موضوع ماده  ۱9نک: ماده  - 5
 منبع پیشین  - 6
 « تری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده باشد...هیچ حکمی از احکام دادگاهی های دادگس»ق.ا.ا.م : ۱ماده  - 7
 « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است»ق.ا.ا.م  5ماده  - 8
  40۲، ص 3اجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی، ج هم - 9
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اجرای احکام، چون براساس مقرارت آیین دادرسی صورت می گیرد، تابع قانون حاکم در زمان اجرا می باشد. »صادر شده که چنین است: 

با گذر از نظریه  ۱«ی در زمان اجرا خواهد بود.بنابراین اگر حکمی قبالً صادر شده ولی اجرا نگردیده است، اجرای آن بر طبق مقرارت جار

تشخیص دادگاه صادر کننده حکم  …»ق.آ.د.م صراحت دارد .  5۲5مذکور، نظریه دیگری را می توان مطرح کرد با این استدالل که ماده 

ظرصادرکرده باشد،رسیدگی به و اجتهاد درمقابل نص نمیتوان کردواگرحکم الزم االجرارادادگاه تجدیدن« …الزم االجرا مالک خواهد بود

اختالف مربوط به مستثنیات دین هم بادادگاه تجدید نظر است و در این راستا برخی هم قائل به تفکیک هم شده اند مبنی بر اینکه: اگر در 

اده مذکور ق.آ.د.م حادث شود،رفع اختالف بنابصراحت م 5۲5جریان اجرای حکم اموالی ازمحکوم علیه توقیف واختالف مذکوردرماده 

)درصورت نقض حکم بدوی(بادادگاه تجدیدنظرخواهدبودنه دادگاه بدوی زیراصادرکننده حکم الزم االجرادادگاه تجدیدنظراست امااگرحکم 

دادگاه بدوی عیناًدردادگاه تجدیدنظرتاییدشودبنظرمیرسدحکم الزم الاجرا همان حکم بدوی بوده ودرصورت تحقق اختالف بین محکوم له 

منطبق است، اما در یک پایان نامه  5۲5این نظراگر چه با منطوق ماده ۲لیه تشخیص دادگاه بدوی مالک عمل خواهد بود.ومحکوم ع

ق.ا.ا.م( نیست وبرخالف اصول پذیرفته شده )اجرای  ۲6و  ۲5اوال منطبق با قوانین قبلی )مواد »کارشناسی ارشد اینگونه نقل شده است: 

ت و رفع اشکال با همین دادگاه می باشد( است.ثانیاًمشکالت عدیده ای درمرحله عملیات اجرایی پدید احکام زیر نظر دادگاه بدوی اس

خواهدآمد.چه اینکه پرونده درمرحله اجرای حکم، جهت اظهار نظر داگاه صالح بایدبه دادگاه تجدیدنظرارسال شودواین امرموجبات اطاله 

  3«اجرای حکم را فراهم می نماید.

زائد است، پیشنهاد حذف آن را  5۲5ق.آ.د.م بود و ماده  5۲5ق.ا.ا.م بهترا ز ماده  ۲5ماده »... الم نظر مبنی بر اینکه و دیگر با اع

از مجموع نظریات فوق می توان گفت که بطور  4«داده است تا مرجع واحدی برای رسیدگی به اختالفات و مشکالت اجرایی به وجود آید...

ق.ا.ا.م و اعتقاد به صالحیت کلی دادگاه بدوی یا دادگاهی که حکم زیر  ۲6و  ۲5کی مبنی برعمل مطابق مواد کلی دو نظریه وجود دارد. ی

نظر آن اجرا می شود و دوم عمل براساس مقررات ق.آ.د.م و اعقتاد به صالحیت دادگاهی که حکم قطعی الزم االجرا را صادر کرده است. در 

چه امتیاز نظریه نخست این است که گاهی در عمل موجب تسهیل در اجرا و سرعت بخشیدن به ارزیابی نظریات فوق می توان گفت اگر 

شود، چرا که هر حال اجراییه را دادگاه نخستین صادر می کند، ولی این سرعت وجه امتیاز اوال به تمام احکام سرایت و عملیات اجرایی می

بسیاری از احکام اساسا غیر قابل تجدید نظر است و در همان مرحله بدوی  تعمیم پیدا نمی کند و شامل همه احکام نمی شود. چرا که

ه قطعی و الزم االجرا می شود و در همه این موارد دادگاه بدوی دادگاه صادر کننده حکم الزم االجرا می باشد. ثانیاً همانطور که در نظری

ز رای دادگاه بدوی، از طریق دادگاه تجدید نظر صادر می شود با نخست آمده، باید بین آن دسته از احکام که پس از تجدید نظرخواهی ا

سایر احکام که در همان مرحله بدوی قطعیت می یابد، تفکیک قائل شد به این ترتیب که اگر حکم دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه 

پس همان رای بدوی تایید شود، رای الزم  تجدیدنظر تایید شود، در این صورت چون دادگاه تجدیدنظر دخل و تصرفی در رای بدوی نکرده،

ق.آ.د.م اختالفات راجع به مستثنیات دین را برطرف نماید. لیکن آن دسته از  5۲5تواند مطابق ماده االجرا تلقی می شود و دادگاه بدوی می

ه تقریباً اقلیت آراء از این قبیل احکام که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای دادگاه بدوی، خودش راساً در ماهیت موضوع صادر می کند ک

ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر دادگاه صادر کننده حکم الزم االجرا تلقی می گردد و وظایف محول  5۲5است، در این صورت بنا به صراحت ماده 

 در ماده مذکور به عهده اوست و در مقابل این نص، جای استدالل و اجتهاد باقی نمی ماند. 

ین خود موجب تسریع در رسیدگی است. زیرا به فرض که دادگاه بدوی هم رسیدگی کند باز حق اعتراض و مضافاً به اینکه ا

تجدیدنظر خواهی مطرح می شود که موجب دوباره کاری و ارسال مجدد به دادگاه تجدید نظر خواهد شد که خود اطاله رسیدگی به وجود 

 5۲5که صدور اجراییه را به دادگاه نخستین محول کرده است می توان در مورد ماده ق.آ.ا. م  5می آورد.  ثالثاً نه از وحدت مالک ماده 

ق.ا.ا.م  را در مورد مستثنیات دین به موقع اجرا  ۲6و  ۲5ق.آ.د.م، مواد  5۲5ق.آ.د.م استفاده کرد و نه اینکه می توان با نادیده گرفتن ماده 

د.م ناظر به مصادیق و موارد موضوعی و حتی این نظر که ق آ.د.م قانون عام است و گذاشت. زیرا ق.ا.ا.م ناظر به موارد حکمی است و ق.آ.

ق.ا.ا.م خاص است و عام الحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد، در اینجا توجیه و شمول ندارد زیرا همانطور که در مفهوم و ماهیت 

اعداد احکام ثانوی است. یعنی استثنایی است بر اصل لزوم ادای دین  مستثنیات دین گفتیم، این یک نهاد استثنایی است و به تعبیر فقهی از

باشد. لیکن قانونگذار این مهم را کامال رعایت نکرده است کما  ]ق.آ.د.م[و ایفای تعهد که جای بحث آن در واقع نباید در قانون شکلی و آمره 

که اساساً دادگاه اختصاصی کیفری است در قانون آ.د.م آورده است. به  را نیز مبنی بر ایجاد و تشکیل دادگاه ویژه روحانیت 5۲8اینکه ماده 

هر حال جا داشت که مستثنیات دین را هم به صورت جداگانه با حداقل به عنوان الحاقیه به قانون اجرای احکام مدنی اضافه می کرد و 

                                                           
  337غالمرضا، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، روزنامه رسمی، ص شهری،  - ۱
 40۲منبع پیشین، ص  مهاجری، علی،  - ۲
  ۱56شاه حسینی، رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص  - 3
 ۱50موالبیگی، غالمرضا، مستثنیات دین از نظر فقهی و حقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق )ع(، ص  - 4
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رد تا تکلیف و به همین دلیل تحت عنوان مستثنیات همانطور که قبال بحث شد مستثنیات دین یک حق قانونی است و بیشتر چهره حق دا

دین در فصل جداگانه ای در انتهای قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و از حیث شیوه و مرحله رسیدگی هم مربوط به بعد از صدور حکم 

یازهای زندگی محکوم علیه است. است ومنحصر به اختالفات مربوط به تناسب یا عدم تناسب اموال و اشیاء مشمول مستثنیات باشئون ون

ق.آ.ا.م قانون خاص تلقی میشودوتعارض بین آنهاوجودندارد و مرجع قضایی ۲6و۲5ق.آ.د.م نسبت بمواد 5۲5درنتیجه بنظرمیرسدکه ماده

ق.آ.د.م  5۲5صالح برای رسیدگی به اختالفات نسبت به متناسب بودن اموال واشیا مشمول مستثنیات دین منحصرادر محدوده موضوعی ماده

مواردخاص که دادگاه تجدیدنظراست.نظراکثریت قضات دادگاه صادرکنده حکم الزم االجرااست که حسب موردغالباهمان دادگاه بدوی ودر 

  دراین موردچنین اعالم شده است:۱سابق تهران۲دادگاه های حقوقی

قابل توجیه است. به این معنی که اگر داگاه در صورت نقض حکم، دادگاه نقض کننده مرجع اجرای حکم خواهد بود و این نظر »

تجدیدنظر کننده حکم دادگاه اول را تایید کند، در واقع رأی جدید نداده بلکه همان رأی سابق را امضا نموده است. لکن اگر رأی بدوی را 

ر کننده، دادگاه صادر کننده رای تلقی فسخ و خود انشاء رأی کند، با توجه به بی اثر شدن رأی اول و جانشینی رأی ثانوی دادگاه تجدید نظ

نیز اقتضا دارد که دادگاه  ۲قانون مذکور ۲7ق.ا.ا.م مسئول اجرای حکم خواهد بود. بعالوه اعمال مقررات ماده  ۱9می شود و مطابق ماده 

چه در مقام نقض یا تائید  اما به نظر نگارنده دادگاه تجدید نظر« تجدید نظر کننده در صورت فسخ رای اول مرجع اجرای حکم خود باشد

 سابق تهران خالی از اشکال نیست.  ۲دادنامه باشد قطعا یک مرتبه رسیدگی نموده و لذا استدالل قضات دادگها حقوقی 

 

 مرجع صالح در مراجع غير قضایی  -۱-۲

و آنها  ش وجود دارداد هاو خانو با توجه به قوانین خاصی که حاکی از منع توقیف برخی اموال و اشیاء ضروری مورد نیاز محکوم علیه

د که رتبط می شوندین م را در بحث قبل بررسی کردیم، می توان گفت برخی از ادارات و مراجع غیر قضایی هم به نوعی به مقوله مستثنیات

 عبارتند از: 

 داره ثبت )رئيس اداره ثبت و هيات نظارت( ا  -بند اول

زم کم عدلیه الراجع به دیون وسایراموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محا مدلول کلیه اسنادرسمی»ق.ث 9۲براساس ماده

به شکایات از طرز  مرجع رسیدگی ۱3۲۲شهریور ۲7قانون اصالح بعضی ازموادقانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب  8ماده...«االجراست 

صوب ات اجرایی مز عملیم االجرا و طرز رسیدگی به شکایات اعمل و اقدامات اجرایی را به عهده آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الز

 چنین مقرر کرده است:  ۲۲9در ماده  ۱355

 داشته عملیات اجرایی بعدازصدوردستوراجراشروع وهرکس)اعم ازمتعهدسندوهرشخص ذینفع(که ازعملیات اجرایی شکایت»

ر موده وبا ذکیدگی نباشد،میتواندشکایت خودراباذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کندو رئیس ثبت مکلف است، فورا رس

...  اشته باشند،کایتی دشهر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابالغ می شودو اشخاص ذینفع اگر دلیل رای صادر کند. نظر رئیس ثبت به 

حی قانون ثبت در هیات اصال ۲5ماده  8میتوانندشکایت خود را به ثبت محل یاهیات نظارت صالحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 

ت به نظریه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسب»چنین است:  ۱35۱ثبت اصالحی قانون  ۲5ماده  8بند « نظارت طرح و رسیدگی شود.

 « رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

 هيات حل اختالف( )اداره دارایی   -بند دوم

ات خود را پرداخت د مقرر مالیآیین نامه مربوط به آن اگر مودی در موع 5و ماده  ۱366ق. ما. م . م مصوب  ۲۱۱براساس ماده 

توقیف می  مطالبات او نقول ونکند، به اندازه بدهی که اعم است از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد بدهی، از اموال منقول یا غیر م

ت، جرایی مالیااورین مشود و صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور اقتصادی و دارایی است. حال اگر ما

ان قانون و نیز هم ۲۱6ماده  قانون مذبور را در مورد مستثنیات از توقیف رعایت نکنند، این اقدام آنها به استناد ۱44و  ۲۱۲مقرارت ماده 

عضواست. 3متشکل از۲44آیین نامه اجرایی وصول مالیات قابل اعتراض درهیات حل اختالف مالیاتی میباشداین هیات طبق ماده 58ماده 

 نماینده اقشاریااصناف مرتبط(رأی هیأت مذکورقطعی والزم االجرا است.۱قاضی و۱)نماینده وزارت اقتصادودارایی،

 

 
 

                                                           
  97نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، موسسه کیهان، ش  - ۱
حکم  اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود، در داگاهی که»ق.ا.ا.م:  ۲7ماده  - ۲

  «.را صادر کرده رسیدگی می شود
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 داره کار )هيئت تشخيص و حل اختالف در اداره کار( ا -بند سوم

ق. ک را  46نمایند و مقرارت ماده اگرکارفرمایان در قبال مطالبات خود از کارگران بملغی بیشتر از یک چهارم مزد ماهیانه را کسر 

همان قانون در هیات تشخیص قابل طرح است و پس از آن اگر  ۱57رعایت نکنند، این تخلف کارفرما یکی از مواردی است که براساس ماده 

 ۱الجرا است.به رای هیات تشخیص اعتراض شود در هیات حل اختالف کار مجددا بررسی می شود و رای هیات حل اختالف قطعی و الزم ا

آیین نامه مربوط به طرز اجرای آرای  ۲ماده  ۲البته باید توجه داشت که این آراء برای اجرا به دایره احکام دادگستری فرستاده می شود.

های مرجع صالحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیأت»ق. ک مقرر داشته:  ۱66قطعی هیات های تشخیص و حل اختالف موضوع ماده 

بنابراین « ل اختالف، )اجرای دادگاه( محل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصاب در صالحیت آن دادگاه می باشد...تشخیص و ح

چنانچه در چگونگی اجرای آرای این هیات ها، اختالفی مثال در خصوص اموال مشمول مستثنیات دین یا تناسب یا عدم تناسب آن با شئون 

ث شود به این اختالف در دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی میشود و طرز رسیدگی و مالک آن نیز همان و نیازهای محکوم علیه حاد

ق.ا.ام  در مورد مستثنیات دین در خصوص ارای هیات های حل اختالف  65مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی است. از جمله اینکه ماده 

ترتیب اجرای »طرز اجرای قطعی هیاتهای تشخیص وحل اختالف دراین موردمقررداشته: آیین نامه 4و تشخیص هم باید رعایت شود.ماده

 « آرای قطعی هیات های تشخیص وحل اختالف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

 دیوان محاسبات کشور  -بند چهارم

ته و یا محکوم وان محاسبات کشور می تواند درخواست تعمیم خواسدادسرای دی» ۲0/5/۱370ق.د.م.ک اصالحی  35براساس ماده 

کور طبق اید. قرار مذنممی به را از محکمه تجدید نظر بماید، محکمه در صورتی که دالیل درخواست تعمیم را کافی بداند، قرار مقتضی صادر

 « مقرارت اجرای مربوط به احکام تعمیم خواسته قابل اجرا می باشد.

احکام این مرجع طبق  همین قانون اجرای این قرارها و 33داشت از آنجا که براساس قسمت اخیر ماده فوق و نیز ماده باید توجه 

دایره  اشته باشد ودوجود  مقررات اجرای احکام مراجع قضایی خواهد بود، لذا اگر اعتراض راجع به نحوه توقیف و عدم رعایت مستثنیات دین

 می شود. اجرای احکام دادگستری داده 

 شوراهاي حل اختالف   -بند پنجم

قانون برنامه سومی توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و آیین  ۱89شورای حل اختالف براساس ماده 

این ماده مقرر قانون برنامه چهارم توسعه هم ابقاء و تنفیذ شد، تاسیس شده است.  ۱34نامه اجرایی و سپس متن این ماده در ماده 

بمنظورکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز حل و فصل »داشته:

اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختالف واگذار می گردد. حدود 

اختیارات این شوراها ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وظایف و 

آرای قطعی در امور مدنی به درخواست »آیین نامه اجرایی ماده مذکور آمده است:  ۱9در ماده « رسد.وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می

شود. چنانچه با ابالغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده ور رئیس شورا با صداور اخطار اجرائی به موقع اجرا گذاشته میذینفع و به دست

روز حکم را اجرا ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور 

محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بوده آن رابحسابی که شوراتعیین خواهدکرد بحساب دولت واریز و قبض کیفری در صورتی که 

سپرده آن راضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می 

  3«گردد

 

 ت دین شيوه رسيدگی در خصوص مستثنيا  -۲
 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین 

رعایت مسثتنیات دین در هنگام توقیف )اعم از تامینی یا اجرایی( چگونه و از طریق چه کسی باید صورت گیرد؟ آیا مامورین اجرا در 

)محکوم علیه یا وکلیش یا خانواد  این مورد تکلیف دارند که راسا از توقیف اموال مشمول مستثنیات خودداری کنند یا اینکه اشخاص ذینفع

هاش( باید حتما حضور داشته باشد و با استناد به اینکه مال مورد نظر از مستثنیات دین است، درخواست عدم توقیف آن را توسط مامور 

                                                           
 9۲، ش ۱آیین دادرسی مدنی، میزان ، ج  ،شمس، عبداهلل - ۱
له اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط سیوه آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم االجرا بوده و ب»ق.ک:  ۱66ماده  - ۲

 « مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد
  5/6/۱38۱مورخ  ۱6747نقل از روزنامه ش  - 3
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ورین اجرا در رعایت موارد اجرا، مطرح نمایند؟ با مطالعه مجموع مقرارت در قوانین موضوعه ایران در این زمینه به نظر می رسدکه تکلیف مام

مشمول مستثنیات دین منتفی نیست وهمچنین در صورت حضور مدیون یا خانواده اش در هنگام توقیف درخواست آنها باید صراحتا مطرح 

 و در صورتجلسه توقیف اموال منعکس شود. لذا این مبحث را در دو قسمت به تفکیک دنبال می کنیم. 

 

 تکليف مأمور اجرا  -۲-۱

یر زاموال »یا  «وع استتوقیف اموال زیر ممن»نونگذار در قوانین مختلف مرتبط با رعایت مستثنیات دین از الفاظ آمره ای مثل قا

دم حضور عر صورت استفاده کرده است که این حکایت از تکلیف مامورین اجرا به هنگام توقیف اموال دارد و حتی د« توقیف نمی شود

عایت رور اجرا در یف مامنفع در استناد تلقی شده اند، این تکلیف مامور اجرا ساقط نمی شود. بنابراین تکلمدیون یا خانواده او که ذی

الع ه یا عدم اطدم توجمستنثیات دین در هنگام توقیف اموال به وضوح در قوانین مذکور مشاهده می شود. حال اگر به هر دلیل اعم از ع

ت نماید خصاً درخواسشارد که یا مقدار اموال معاف شده از توقیف، این امر رعایت نشود ذینفع حق دمامور به مقررات یا اختالف نظر در نوع 

 یا به توقیف صورت گرفته اعتراض کند که اینک به شرح این موضوع پرداخته می شود. 

 

 درخواست یا اعتراض اشخاص ذینفع   -۲-۲

ند. لیکن ا توقیف نمایراموال، مامورین اجرا نبایستی اموال معاف شده (ازاین مبحث گفته شد،درمرحله توقیف ۱همانطور که دربند)

ند یا اگر دم توقیف کنعقاضای چنانچه به هر دلیل این امر رعایت نشود، مانع از آن نیست ک مدیون یا خانواده او یا حتی وکلیشان بتوانند ت

ق. ت و نیز حق  447و  444توقیف شود. این حق صراحتاً در مواد  توقیف شده به مراجع صالح اعتراض نمایند و تقاضا کنند که از آن رفع

 5۲5آ.ا.م.ا.ر.ل(و) ۲۲9و  96ق.ک(و) ۱57آیین نامه اجرایی وصول مالیات(و)58ق.ما.م و ۲۱6اعتراض در قوانین سابق الذکرازجمله مواد )

 اشد؟ باید ب یادرخواست شخص ذینفع چگونهق.آ.د.م(پیش بینی شده است که شرح آن درمبحث نخست ازهمین فصل گذشت.شیوه اعتراض 

آیا تشریفات خاصی نیاز دارد مثل تنظیم فرم دادخواست یا خیر؟ پاسخ این سواالت این است که گرچه قانون در این مورد سکوت 

ت کتبی به کرده است، ولی با توجه به عمومات و رویه عملی چنین برداشت می شود که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و صرف درخواس

مراجع صالحیتداری که در قبل ذکر شد، کفایت می کند و حتی اگر معترض هنگام توقیف اموال توسط مامور در محل حضور داشته باشد، 

تواند مراتب اعتراض خود را به مامور اجرا اعالم و او این مسئله را در صورتجلسه اجرای قرار یا حکم منعکس کرده و حسب مورد به می

شکایت از عملیات مامورین اجرا  …»البته در برخی از موارد همانگونه که گفته شده:  ۱یا مرجعی که دستور اجرا را داده گزارش کند.دادگاه 

یا قرار توقف یا تاخیر عملیات اجرایی از  ۲«و اقدامات اجرایی مانع از عملیات اجرایی نیست. مگر اینکه رای نهایی بر ابطال آنها صادر شود...

 4یا هیات های حل اختالف مالیاتی صادر گردد. 3دادگاهسوی 

 

 تصميم مرجع صالح در مراحل مختلف رسيدگی   -3
شخاص اشئون  ودر مراحل مختلف اجرایی نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و تناسب یا عدم تناسب آن با نیازها 

ا اختالف یعتراض ین دلیل تصمیم مراجع صالح، در مراحل مختلفی که ااستناد کننده ممکن است اعتراض یا اختالف حادث شود. به هم

 شود به صورت جداگانه بررسی می شود.ایجاد می

 

 الف طرفين قبل از توقيف مال تصميم مرجع صالح در مورد اخت  -3-۱

ق.ا.ا.م اجرائیه ای صادر  5و 4ق.آ.د.م قرار تامین خواسته صادر کند و نیز اگر براساس مواد  ۱08در صورتیکه دادگاه براساس ماده 

و  593و  ۱۲9همین قانون مامور اجرا در صدد توقیف اموالی از محکوم علیه برآید، او وظیفه دارد طبق مواد  49شود و سپس براساس ماده 

ق.ا.ا.م از توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین است، خودداری کند. حال اگر این امور را رعایت نکند و قصد  65ماده  ق.آ.د.م و 5۲4

داشته باشد که مالی را توقیف کند که به نظر محکوم علیه مشمول مستثنیات دین است، در این صورت ممکن است به اعتراض مدیون یا 

                                                           
 ق.آ.د.م  5۲3ق.ما.م و ماده  ۲۱6آ.ا.م.ا.ر.ل و ماده  ۲۲9مستفاد از ماده  - ۱
  360شهری، غالمرضا، حقوق ثبت و اسناد و امالک، ص  - ۲
 ق.ا.ا.م  30و  ۲4نک: ماده  - 3
  ق.ما. م 8۲۱آیین نامه اجرایی و وصول مالیات موضوع ماده  58نک: ماده  - 4
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ال مواجه شود به این شکل که او آن مال را مشمول مستثنیات و معاف از توقیف اعالم کند و محکوم له خانواده او راجع به توقیف آن م

 عکس آن رااعتقادداشته باشددر اینجا مامور اجرا مکلف است که قبل از توقیف آن مال از دادگاه کسب تکلیف نماید. 

 

 رفين بعدازتوقيف مال طتصميم مرجع صالح در مورد اختالف  -3-۲

یت ارعار مستثنیات دینچنانچه بعدازصدورقرارتامین خواسته یااجراییه ای صادرشده از سوی دادگاه، مامور اجرا در توقیف اموال،

ه ضمن مایندودادگانعتراض نکرده باشد، اشخاص ذینفع )که در بخش دوم بیان شد(میتوانندبه دادگاه صادرکننده قراریااجراییه ازاین حیث ا

نین خاص مرتبط، در صورت ق.ا.ا.م یاسایر قوا 65قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یاماده۲4یق بامواردمصرح درماده بررسی موضوع وتطب

ی ی با نیازهاه خصوصموجه بودن و وارد تشخیص دادن اعتراض دستور رفع توقیف ازآن مال را صادر می کند.همچنین اگر در تناسب مال ب

ر کارشناس حصیل نظتاختالف حادث شود، موضوع به دادگاه گزارش می شود و دادگاه در صورت نیازبا ضروری محکوم علیه یاخانواده اش 

 ایدوارزیابی مال، کل یا مقداری از آن مال را که نیازهای ضروری او را برطرف می کند، از شمول توقیف معاف مینم

 چنین رای داد:  ۱378شعبه هفتم دادگاه ورامین در سال 

همسرمحکوم علیه ووکیل ایشان مبنی براینکه منزل مسکونی که درآن زندگی میکنند،درراستای وصول محکوم به درمورداعتراض 

توقیف شده است.دادگاه باتوجه به متواری بودن)شخص(محکوم علیه واینکه همسروفرزندنش در این منزل زندگی میکنند،اعتراض آنان 

 ۱مورخ5۱۱ /۲۱/ 76افرادواجب النفقه محکوم علیه بادرنظرداشتن نظریه شمارهراازباب مستثنی بودن منزل مسکونی ازدین بعنوان 

آیین نامه 69وماده۱4ومساله65۱ص۲فقهای شورای نگهبان ونظریه فقهی حضرت امام خمینی)ره(  در)کتاب الدین(تحریر الوسیله جلد3/76/

مذکوربرآن است که منزل گران قیمت ومازاد برتناسب  اجرای مفاداسنادرسمی الزم االجراوارد تشخیص داده لکن چون مفهوم مخالف نظریه

افرادراشامل نمیشود،لذامقررمیداردمدیرمحترم اجرا،عملیات اجرایی را ادامه داده و پس از فروش )منزل مسکونی( یک سوم قیمت آن 

این رأی متعاقباًبموجب رأی  ۱نماید.رابخریدمنزل ارزان تری برای خانواده محکوم علیه اختصاص داده و مازاد آن را به محکوم له پرداخت 

ق.آ.د.م تصمیم دادگاه صادرکننده  5۲5دیوان عالی کشورعیناًتاییدشد.بنابراین مطابق ماده ۱۲ازطریق شعبه ۲9/3/79مورخ 5۱شماره

بودکه درصورت پذیرش قراریاحکم الزم االجرا،دررفع اختالفات بعد از توقیف اموال برای دوایر اجرای احکام ومامورین اجرامالک عمل خواهد

 اعتراض،دادگاه دستوررفع توقیف ازآن مال راصادرمی کند. 

 

 آثار تصميم مراجع صالح قضایی   -3-3

ی د،آثارهرتصمیمی که مرجع صالح)اعم ازاینکه مرجع قضایی باشدیامرجع غیرقضایی(درخصوص ادعای مستثنیات دین بگیر

قیف ف شد،رفع توی توقیرپذیرش ادعای ذینفع باشد،دستورتوقف عملیات اجرایی واگرمالداردازجمله اینکه هرگاه تصمیم مرجع صالح مبنی ب

ایی ادامه ات اجرآن مال مشمول معافیت راصادر میکندوهرگاه تصمیم مبنی عدم پذیرش اعتراض یاادعای مستثنی بودن مال باشد،عملی

رض باقی ثی در این فیا بح اه خواهد داشت و از این جهت جای ابهامپیدامیکندوآثارکلی وعملی اجرای احکام یااسنادالزم االجرا را به همر

 رجع صالح میمین در دنمیماند.به همین دلیل در این مباحث صرفابه آثار مترتب بر پذیرش اعتراض یا ادعای ذینفع در مورد مستثنیات 

 پردازیم. 

 

 دین  ثارتصميم مرجع صالح قضایی مبنی بر پذیرش ادعاي مستثنياتآ  -بند اول

 شد. درمقوله مستثنیات دین آثارتصمیم مرجع قضایی برروندعملیات اجرایی،ممکن است در مراحل مختلف متفاوت با

 ثار تصميم مرجع قضایی بر روند عمليات اجرایی آ  -بند دوم

نشده باشد، ذینفع )اعم  چنانچه دادگاه قرار تامین خواسته ای صادر کند که در مقام اجرای آن رعایت مسثنیات دین در نظر گرفته

گاه از خوانده یا خانواده او یا وکلیش( می تواند به این مسئله اعتراض نماید و اگر این اعتراض که قبل از توقیف مال است، مورد پذیرش داد

را از مصادیق مستثنیات  قرار گیرد یا توسط مامور اجرا مراتب به دادگاه گزارش شود، دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و اگر مال مورد ادعا

دین تشخیص دهد، دستور توقف عملیات اجرایی را در مورد آن مال صادر می کند و اگر اموال دیگری غیر از مستثنیات دین وجود داشته 

                                                           
شعبه هفتم دادگاه ورامین به ریاست قاضی رضا مومنی. توضیح اینکه در آن زمان با خال قانونی در مورد مستثنی بودن مسکن مواجه  ۱6/4/78مورخ  348دادنامه ش  - ۱

قانون اساسی  ۱67بود و داگاه ناگزیر بود در اجرای اصل  راجع به مستثنیات دین تصویب نشده 5۲6و  5۲3( و مواد 79بوده و هنوز قانون آیین دادرسی مدنی جدید )سال 

 به فتاوای معتبر و آیین نامه مربوط به اسناد الزم االجرا استناد نماید. 
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عایت باشد، نسبت به آن اقدام می شود، در عمل نیز دیده می شود که بسیاری از دادگاه ها حتی در ذیل قرار تامین خواسته قید با ر

 کنند. این موضوع در مورد توقیف برای محکوم به )در توقیف اجرایی( هم صادق است. را تصریح می« مسثنیات دین

 وقف عمليات اجرایی و منع از ادامه عمليات اجرایی در مورد مال مورد اعتراض ت  -بند سوم

ات دین است بنابه درخواست ذنیفع، دستور توقف علمیات در صورتیکه بعد از توقیف مال، دادگاه احراز کند که این مال از مستثنی

ق.ا.م.م دادورز )مامور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را  ۲4اجرایی و رفع توقیف آن را صادر می کند. به موجب ماده 

اجرای حکم را داده یا داگاهی که صالحیت صدور تطعیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد، مگر به موجب قرار داگاهی که دستور 

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، داگاهی که »نیز اعالم کرده:  ۲5و بالفاصله ماده ...« دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا 

ه محکوم علیه یا خانواده اش خواهد بود. اثر این تصمیم دادگاه، تحویل مال مذکور ب« حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید.

  ۱البته محکوم له هم کماکان حق معرفی و توقیف سایر اموال را خواهد داشت.

 جرایی و مزایده ابطال عمليات ا -بند چهارم

لیات ال عمتی ابطسومین اثر تصمیم مرجع قضایی مبنی بر پذیرش اعتراض راجع به مستثنیات دین ممکن است ابطال مزایده یا ح

م ده )با تنظیق مزایاجرایی باشد فروش اموالی که به درخواست محکوم له برای وصول محکوم به توقیف می شود، پس از ارزیابی از طری

 آگهی فروش( صورت می گیرد. 

د اموال مور و در« ی آیدفروش اموال از طریق مزایده به عمل م»در مورد اموال منقول مقرر کرده که  ۱356ق.ا.ا.م مصوب  ۱۱4ماده 

 ستثنای مواردی که ...ترتیب فروش اموال غیر منقول به ا»قانون مذکور حکایت دارد:  ۱37غیر منقول نیز این روش اجرا می شود. ماده 

 « مانند فروش اموال منقول است.

امور اجرارا قانون یادشده،پس ازانجام مزایده،دادگاه بایدصحت جریان آن ونیزصحت اقدامات م۱43و۱4۲باتوجه به مواد

بنابراین اگرقبل ازتنفیذمزایده ۲احرازنماید،چنانچه باتخلف ازمقررات مربوط مواجه شود،این اختیارراداردکه آن راباطل وملغی نماید.

نیزشکایتی راجع به عدم رعایت مستثنیات دین توسط مامورین اجرادردادگاه مطرح شود،بدواً به این شکایت رسیدگی می کند و اگر آن را 

ذیرفت، دستور ابطال مزایده یا الغای اقدامات ماموراجرارابه استناد مادتین مذکور صادر می کند که نتیجه اش رفع توقیف از مال مشمول پ

مستثنیات دین و استرداد آن به محکوم علیه یا سایر اشخاص ذینفع است. اگر عملیات اجرایی به مرحله بعد از تایید مزایده و صدور دستور 

لک به نام برنده آن یا پرداخت وجه ناشی از فروش آن به محکوم له یا انتقال سند به نام او رسیده باشد و سپس براساس حکم تملیک م

 نهایی از دادگاه صالحیتدار، حکم اولی فسخ یا نقض شود یا مورد اعاده دادرسی قرار گیرد، در این صورت کل عملیات اجرایی باطل اعالم می

 ق.ا.ا.م مقرر کرده:  39اجرا کننده حکم به حالت قبل ازاجرابرمیگردد.ماده  شود و توسط دادگاه

هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بالاثر شود، عملیات اجرایی »

راین از ماده فوق می توان در مورد ادعای مستثنیات دین هم استفاده بناب« به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد..

 کرد و چنین نتیجه گرفت که اگر محکوم علیه یا خانواده و افراد تحت تکفل او به هر دلیل )اعم از مسافرت، بیماری و نظایر آن( در مراحل

در صورتیکه بعد از اجرا چنین اعتراضی را مطرح کنند، دادگاه اجرا  اجرایی حضور یا اطالع نداشته اند تا بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند،

کننده حکم می تواند به این اعتراض رسیدگی کند و در صورت پذیرش آن و احراز این که مال مشمول مستثنیات دین است و اقدامات 

مامور اجرا را باطل و دستور اعاده به حالت قبل را صادر ق.ا.ا.م، اقدامات  ۱4۲مامور اجرا و مراحل قبل اجرایی صحیح نبوده، به استناد ماده 

 ۱379و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ۱356کند. اشکالی که در اینجا وجود دارد و در هیچیک از دو قانون اجرای احکام مدنی مصوب 

ن در خصوص موعد اعتراض مستثنیات است که تصریح به آن نشده لیکن با توجه به سکوت قانو« موعد اعتراض»پیش بینی نشده، موضوع 

رفع عسر »دین به نظر میرسد که قانونگذار نظر به محدودیت زمانی نداشته و این با مبانی مستثنیات دین که قبال گفته شد، از جمله قاعده 

رزمان که دادگاه قابل توجیه است ونمیتوان نیازضروری حیاتی رامشمول مرورزمان دانست.بنابراین در ه«حق حیات وزندگی»و«و حرج

عذرموجه ذینفع دراستنادبه مستثنیات دین رادرموردعلت عدم حضوریااعتراض درزمان اجرای حکم احرازکند،میتواندبراساس قسمت 

ق.آ.د.م عین مال مشمول مستثنیات دین را مسترد یااگرفروخته شده وموجودنباشد،مثل یاقیمت آن رامتناسب  5۲5ق.ا.ا.م وماده 39آخرماده

مستثنیات دین )فقط( تا زمان حیات »ق.آ.د.م منصوص است،  5۲6محکوم علیه برگرداند.البته باید توجه داشت که همانطورکه در ماده بانیاز

در عین حال به نظر میرسد که اگر قانونگذار برای اعمال حق مستثنیات دین در زمان حیات محکوم علیه نیز « محکوم علیه جاری است.

                                                           
 ق.ا.ا.م  ۱47و تبصره ماده   53نک: ماده  - ۱
سیار اقدامات دادورز ظرف مدت یکهفته به دادگاهی که دادورز در انجا شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن، تخلف از مقرارت مزایده و »ق.ا.ا.م  ۱4۲ماده  -  ۲

بطال و شود. دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که برخالف مقرارت شده اماموریت دارد داده می

  «دستور مقتضی صادر خواهد نمود...
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کرد، شایسته تر بود و در این صورت هم تکلیف محکوم له یا اجرای حکم مشخص می شد و حقوق او پیش بینی میمدت زمان متعارفی را 

ملحوظ نظر واقع می شد و هم تکلیف عملی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام. چه پس از علم اطالع محکوم علیه از توقیف مال معموال ظرف 

طرح کند و اگر نکرد، اینگونه تلقی می شود که جزء نیازهای ضروری او نبوده است. بنابراین فعال با مدت زمان متعارفی باید اعتراض خود را م

ق.آ.د.م راجع به مستثنیات دین در نظر  5۲5و  5۲4که در موارد « عرف»توجه به فقدان نص در این مورد می توان از همان ضابطه کلی 

 اش با ضوابط عرفی هم سرایت داد. به تشخیص دادگاه از اعتذار محکوم علیه یا خانوادهگرفته شده، برای موعد اعتراض هم استفاده کرد و 

 

 آثار تصميم مراجع غير قضایی  -3-4

خصوص و انین مآثار تصمیمات مراجع غیرقضایی راجع به پذیرش اعتراضات در مورد چگونگی توقیف اموال و اشیایی که در قو

ف ین آثار توقاکی از یاجرایی مربوط به این مراجع برای مستثنیات دین پیش بینی شده تقریباً شبیه آثار تصمیمات مراجع قضایی است. 

 سی می شود. کیک بررجلوگیری از حراج و مزایده و نهایتاً ابطال عملیات اجرایی خواهد بود که به تفعملیات و رفع توقیف و دیگر، 

 اداره ثبت   -بند اول

 موال و اشیاء موصوفآ.ا.م.ا.ر.ل در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن ا 69به ماده  ۱370الحاقی سال  ۲براساس تبصره 

حل، مطابق عرف م و)مستثنیات دین( با نیاز اشخاص فوق الذکر )مدیون و خانواده اش( رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد 

صورت  ات الزم، درجام تحقیقتصمیم خواهد نمود. با توجه به این تبصره رئیس ثبت این اختیار را دارد که با انآیین نامه اتخاذ  ۲۲9ماده 

از این بارد نداند، واض را تایید اعتراض مدیون یا خانواده اش، دستور رفع توقیف از مال توقیف شده را صادر نماید و اگر رئیس ثبت اعتر

د، اج نمی فرسترکز حرر هیئت نظارت است. الزم به ذکر است دایره اجرای ثبت پرونده اجرایی را به متصمیم ظرف ده روز قابل شکایت د

ر شخصات مال دذکر م بلکه برای هر پرونده توسط بایگانی مرکز حراجی، کارت حراج تنظیم می شود که این کارت در دو نسخه تنظیم وبا

به علمیات اجرایی است.  آیین نامه مذکور مبین لزوم اقدام ۱50ت مطابق تبصره ماده آن به مرکز حراج فرستاده می شود و ارسال این کار

اادعای یعتراض شودوبه اهر گاه بعدازتوقیف مال، راجع به آن ازسوی متعهدادعای مستثنیات شود،ازارسال کارت حراج جلوگیری می

 جی صورت نخواهد گرفت. متعهدرسیدگی،سپس درصورت تایید،عملیات اجرایی ادامه نخواهدیافت وحرا

د اگذاری مورم شود که ودر هر مورد که تا قبل از ارسال کارت به مرکز حراج معلو»آیین نامه در این مورد مقرر کرده:  ۱5۱ماده 

حراج از هر  شود، مرکزیداری مبازداشت یا مورد معامله، قانوناً میسر نیست. مادام که رفع مانع نشده است از ارسال کارت به مرکز حراج خود

 « اجرا اطالع می دهد. ]دایره[گونه اقدام خودداری می کند و مراتب را به 

بر ابطال  ی ثبت، مبنیآیین نامه فوق الذکر می توان چنین استنباط کرد که اگر رأی هیات نظارت با شورای عال ۱8۲براساس ماده 

فع راین اموال  شد، ازابطال، توقیف اموال مشمول مستثنیات دین با عملیات اجرایی باشد، عملیات حراج متوقف خواهد شد و چنانچه علت

مورخ  ۱0۲۱کشور به شماره  دیوان عالی 6توقیف می شود و متعهدله باید اموال دیگری معرفی نماید. در تایید این استدالل، رایی از شعبه 

 صادر شده که خالصه آن چنین است:  ۱9/6/۱3۲5

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی معلوم و مسلم است که ابطال مزایده منحصرا به موارد مذکور  برحسب مستفاد از مجموع مواد»

آیین نامه مزبور نیست و پس از طرح دعوی، دادگاه مکلف است به تمام اعتراضات خواهان به عملیات اعم ازاینکه ازقبیل  98در ماده 

 ۱«امورمذکوردر آن ماده باشد یا غیر آن رسیدگی کند.

ات تثنیسمال مشمول م اگر مال مورد مزایده به برنده مزایده یا متعهدله تحویل شده باشد و سپس صورت مجلس مزایده ابطال شود،

در صورتیکه هر یک از  :»آیین نامه مستفاد است. زیرا که مقررد اشته  ۱03ماده  ۱دین به متعهد مسترد می گردد. این مطلب از تبصره 

مقرر در  پس به ترتیبال و سجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یابد، اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطموارد مذکور پس از ان

 «گردد. ماده فوق عمل خواهد کرد و هر گاه مال مورد مزایده به برنده مزایده یا متعهد له تحویل شده باشد، مسترد می

 اداره دارایی -بند دوم

موضوع ماده  ۱364آیین نامه اجرایی وصول مالیات مصوب  59و  57ق.ما.م و مواد  ۲65و  ۲64، ۲57، ۲56، ۲۱6باتوجه بمواد 

هیات  بل شکایت درارد قاق.ما.م می توان گفت که عدم رعایت مستثنیات دین در زمان توقیف از ناحیه مامورین اخذ مالیات یکی از مو ۲۱9

لیات یید شود، عمفوق تا مالیاتی است و اگر اعتراض مودی از این حیث در هر یک از مراجعهای حل اختالف مالیاتی و نهایتا شورای عالی 

ز طوالنی وگیری اشود. به او مسترد می شود. به لحاظ جلاجرایی متوقف و مال توقیف شده که مشمول مستثنیات دین تشخیص داده می

 سنده می شود: آیین نامه اجرایی فوق ب 58ر قسمتی از ماده شدن نوشتار، ذکر تمام موارد ضروری به نظر نمی رسد و فقط به ذک

                                                           
  ۱69ص  ۱355تا  ۱3۱۱حقوقی از سال  تعه رویه های قضایی شامل آراء شعب و هیات های عمومی دیوان عالی کشور، قسمومتین دفتری، احمد، مجم -  ۱
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یأت حل گر اینکه همشکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیاتی اجرایی نیست. »آیین نامه اجرایی وصول مالیات:  58ماده 

  ق.مام. برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید...۲۱6اختالف مالیاتی موضوع ماده 

 « د...ادر نمایـدرصورتیکه هیات دالیل شاکی راقوی بداند،میتواندبدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی را ص۱تبصره
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 نتيجه گيري  
 

ت اجتماعی موقعی واموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی شود تشخیص مورد و انطباق آن با مقرارت مذکور، با عنایت به شان 

ا رننده مساله جرا  کمحل به عهده مرجع اجرا کننده حکم است اما در صورت اختالف رویه بین مرجع صادر کننده و ا محکوم علیه و عرف

اگر طرف  ز این مرحلهبعد ا می توان این طور حل کرد : دایره اجراء و در راس آن قاضی اجرای احکام نباید اموال جزء م. د را توقف نماید

قع قاضی ی حکم در وای اجرابا دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود البته این اختالف با وجود اینکه قاض مقابل معترض بود رفع اختالف

رجع توقیف به م موضوع وصادر کننده حکم می باشد مساله، سالبه به انتفاع موضوع است. اگر مال محکوم علیه در حوزه قضایی دیگر باشد 

 اختالف بین ض حدوثنیابت باید از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین خودداری نماید ودرفر دیگری نیابت داده شده باشد واحد مجری

لیه همواره عمحکوم وطرفین مراتب راجهت رفع اختالف ازطریق واحداجرای معطی نیابت بنظر دادگاه )صادرکننده اجراییه(برساندمدیون 

جرابر شخیص واحد اتبر فرض واعتراض خود را اعالم نماید و به م.د تمسک نماید میتواندباارائه مستندات و دالیل خود به واحد اجرا مراتب 

الف رت بروز اختد.درصوم.د بودن اموال طرف مقابل نیز می تواند اعتراض نماید و مراتب به دادگاه )صادر کننده اجرائیه( منعکس میشو

الک مزم االجرا اله حکم از محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کنندنسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شئون و نی

تفکیک خواهد بود چنانچه اموال و اشیاء مذکور  بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و

 نباشدبدستوردادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شان بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.
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