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 چکیده 

شود که در نظام حقوقی ما امری استثنایی تلقی می   عنوان به علیه مالی در امر مدنی  بازداشت محکوم 
محکوم   عنوانبه  که  حالتی  برای  راهکار  و آخرین  نباشد  حکم  اجرای  به  حاضر  عنوان  هیچ  به  علیه 

اعمال می  نشود،  یافت  از وی  ما اموالی  حقوقی  نظام  ایشان  از  تأسی  با  و  فقها  مقوله   ، گردد.  این  در 
تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار  گذار قانون همواره محتاط بوده و به هر صورت  

داند. در این مقاله به بررسی شرایط و علیه، بازداشت وی را منتفی می یا یافته شدن اموالی از محکوم 
علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم موانع بازداشت محکوم 

مطرح  صراحت به قانون  موجب به ها آن  علیه در مورد گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم 
عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی،   ۀداوری، احکام خارجی، اعاد رأی    ازجملهنشده،  

.گیرد قضایی و مشکالت عملی مورد بررسی قرار می   ۀ در این مقاله با تکیه بر روی 
کلیدی نحومحکوم :  واژگان  قانون  احکام،  اجرای  مالی،  محکومیت  محکومیت  ۀله،  های  اجرای 
  مالی، بازداشت 
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 مقدمه
مدنی،   احکام  اجرای  قانون  چگونگی   گذارقانون در  از  آن  در  که  نموده  بحث  راهکارهایی  از 

محکوم  اموال  به  یافتن  اموال   علیهدست  به  ناظر  یادشده  موارد  تمامی  است.  شده  صحبت 
علیه  محکوم   ۀ علیه، تشریفات بازداشت اموال، آثار مترتب بر این بازداشت و حقوق متصورمحکوم 

ارتباط، مزاید این  نهایتاموال محکوم   ۀدر  در  آن و  استیفای  تأیید    علیه و کیفیت برگزاری  مزایده و 
ندارد(. این شیوه از تأیید    اموال منقول نیاز به  ۀکر است که مزایدباشد )شایان ذ له میحقوق محکوم 

کار   دستور  در  جهت  مالی    گذارقانون آن  مدیونین  بازداشت  مخالف  امامیه  فقهای  که  گرفته  قرار 
 نمایند. هستند و محبوس نمودن ایشان را جز در نادر مواردی موافق موازین شرعی قلمداد نمی

اشخاص توقیف  منع  قانون  مصوب    در  مالی،  الزامات  و  تعهدات  انجام  از  تخلف  قبال  در 
با اتخاذ   گذارقانون نیز که قبل از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسیده بود،    22/08/1352

  ۀ علیه مدنی به میان نیاورده بود. همچنین قانون نحو استانداردی دوگانه سخنی از بازداشت محکوم 
بازداشت مدیونین مالی که  درخصوص    ( صرفا  11/04/1351  های مالی )مصوب اجرای محکومیت

بدهکار شده جرایم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  با  رابطه  مقرر  در  را  احکامی  ماد  کردهاند،  در    11  ۀبود. 
بین )که  میثاق  سیاسی  و  مدنی  حقوق  تاریخ    عنوانبهالمللی  در  داخلی  به   17/02/1354قانون 

توان تنها به این علت که قادر کس را نمی  هیچشده که: »تصویب مجلس ایران رسیده( نیز تصریح  
 «. به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد 

به تصویب رسید و در آن    1356یت از همین شیوه در سال  تبع بهقانون اجرای احکام مدنی نیز  
بازداشت محکوم  اموااز  به  نیامد و صرفا  راهکارهای دسترسی  میان  به  علیه،  ل محکوم علیه سخنی 

شده را در دستور کار له از اموال توقیف استیفای حقوق محکوم   ۀچگونگی توقیف و در نهایت نحو
داد. اموال   قرار  به  دسترسی  متقنی جهت  و  مطمئن  راهکارهای  اینکه  به  توجه  با  زمان،  با گذشت 
دین به طرق مختلف از    های نوین فرار ازعلیه تعیین نگردید و افزون بر آن نیز فراگیری شیوه محکوم 

علیه ممتنع  بایست راهکار بازداشت محکوم علیهم، در نهایت این نیاز را رقم زد که میسوی محکوم 
و   گرفته  قرار  بیشتری  فشار  تحت  وی  تا  باشد  مدنظر  نیز  وی  اموال  به  دسترسی  عدم  صورت  در 

 بی جلب کند.  له را به هر ترتیمبادرت به اجرای حکم نماید و یا اینکه رضایت محکوم 
، چنانچه  1377های مالی مصوب  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  2  ۀلذا بر همین اساس در ماد

محکوم  نمیاعسار  اثبات  به  سرلوحعلیه  وی  بازداشت  البته  میقرار    گذارقانون  ۀرسید،  گرفت. 
(. به هر تقدیر  1384: فخر،  نک علیه پابرجا بود )بازداشت محکوم   ۀهمچنان ایرادات فقهی به مقول

علیه در صورت عدم شناسایی بر اساس این قانون، با صدور حکم قطعی محکومیت مالی، محکوم 
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 گردید.  این قانون بازداشت می 2 ۀاموال وی و عدم اثبات اعسار، در اجرای ماد
مدنی    ۀاین شیو امور  زندانیان  تعداد  افزایش  و  ناش  ۀ در حوز  خصوص به اجرای حکم  از دین  ی 

تیز    ۀدر کمتر از دو دهه عمر این قانون به این نتیجه برسد که لب  گذارقانونمهریه نهایتا  باعث شد تا  
زندان تراکم  به  منجر  فقط  مدیونین مدتآن  موارد  بیشتر  در  زندان ها خواهد شد.  در  های طوالنی 

در    گذارقانونی،  روایناز شود.  نیز می ها  آن  هایمانند و این وضعیت موجب درماندگی خانواده می 
علیه در های مالی مفاد قانون را با لحاظ مصالح کلی محکوم اجرای محکومیت  ۀقانون جدید نحو

پیشین،    ۀمقول قوانین  نسخ  ضمن  و  رسانید  تصویب  به  نحو  ازجملهبازداشت  اجرای   ۀقانون 
نمود ها  آن  زین، قانون فعلی را جایگ1313و قانون اعسار مصوب    1377های مالی سال  محکومیت

ماد ماد  3  ۀو  جایگزین  کنونی  پیشین    2  ۀقانون  تفاوت شدقانون  البته  ماد.  میان  بنیادینی    3  ۀهای 
 قانون پیشین به وجود آمده است. 2 ۀقانون حاضر با ماد

محکوم  بازداشت  اعمال  موانع  و  ایرادات  تا  برآنیم  مقاله  این  حوزدر  در  را  ممتنع    ۀعلیه 
که    های محکومیت پیش  گذارقانونمالی  قانون  این  در  را  قرار دهیم. آن  مورد کنکاش  نکرده،    بینی 

این قانون خواهد بود که    27و    18و نیز مواد    4الی    1مواد    وگوگفتبحث و مواد اصلی مورد  رأس  
فراخور بحث اشاره ها  آن  به  باشد  داد. همچنین هر جا الزم  قرار خواهیم  به  را مورد بررسی  نیز  ای 

شد.   خواهد  دیگر  احتمالی  مرتبط  مادهمچنین  مقررات  بر  وارده  نحو  3  ۀایرادات  اجرای    ۀقانون 
  البته بیت مواد این قانون است به بحث گذاشته خواهد شد.  گمان شاههای مالی که بیمحکومیت

ه  به سکوت برگزار گردید  گذارقانون  ۀفروضی که در این قانون و قانون اجرای احکام مدنی از ناحی
 است نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 شود که حقیقتا  از متون قانونی پاسخ متقنی در بابدر این خصوص سؤاالت مهمی مطرح می
نمیها  آن  دست  است.  به  عملیاتی  و  مبتالبه  بسیار  نیز  مطروحه  سؤاالت  و  در نحوبهآید  که  ی 

اتخاذ و اسباب  ونههای گشود و رویهآن مطرح میدرخصوص    دادگستری موارد متعددی نیز  گونی 
 حیرانی مراجعین را باعث شده است.  

اینکه:   قبیل  از  از سوی محکوم   .1سؤاالتی  مالی  به  چنانچه  و در دو نوبت مزایده  علیه معرفی 
ماد اعمال  امکان  آیا  نشود  تعرفه  دیگری  مال  که  صورتی  در  نرود،  و    3  ۀفروش  یادشده  قانون 

محکوم  خواهدبازداشت  وجود  خیر؟    علیه  یا  با   .2داشت  دادگاه  موافقت  فرض  در  مورد  حسب 
علیه شناسایی و در مقام  قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اموالی از محکوم   47یا    46اعمال مواد  

علیه وجود ـ که البته تبدیل یافته است ـ معرفی نگردد آیا امکان بازداشت محکوم   بهاستیفای محکوم 
یا خیر؟   بازداشت محکوم   .3دارد  امکان  با هزینهآیا  رابطه  در    158  ۀهای اجرایی موضوع مادعلیه 
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خیر؟   یا  دارد  وجود  مدنی  احکام  اجرای  ماد  .4قانون  اعمال  فرض  احکام    39  ۀدر  اجرای  قانون 
ا و  اجرایی  ۀ عادمدنی  محکوم   ، عملیات  محکوم چنانچه  به  له  حاضر  و  باشد  نموده  وصول  را  به 

عملیات    ۀ لهی را در مقام اعادتوان چنین محکوم استرداد آن نباشد و مالی از وی یافت نشود، آیا می
کرد؟   بازداشت  محکوم   .5اجرایی  مورد  در  اینکه  دادگاه باالخره  سوی  از  که  خارجی علیهی  های 

آیا میمحکومی قرار گرفته است،  تنفیذ  و  مورد شناسایی  ایران  در محاکم  این حکم  و  یافته  توان  ت 
 چنین شخصی را در فرض امتناع از اجرای حکم مالی بازداشت نمود؟ 

 مالیهای اجرای محکومیت ۀقانون نحو 3 ۀ. شرایط اعمال ماد 1

شرایطی را    گذار، قانونداشت کرد به را بازعلیه ممتنع از پرداخت محکوم برای آنکه بتوان محکوم 
باشد. امری که در مدیون می   بس بینی نموده است. هدف از تعدد این شرایط، کاهش موارد حپیش 

( نیز مدنظر مقنن 1391قانون حمایت خانواده )مصوب    22  ۀماد  ازجملهقوانین و مقررات دیگر،  
  ۀاحراز این شرایط جهت اعمال ماد،  هرحال به(.  117  :1394نبات،  بوده است )کاویار، مرادی و نم

 شود:می هقانون یادشده ضروری است که در زیر به بیان این شرایط پرداخت 3
 علیه به دادن هر نوع مالی  . محکومیت یافتن محکوم1-1

آید این است که  های مالی برمی اجرای محکومیت   ۀیک قانون نحو  ۀاز منطوق صریح مادآنچه  
، هر نوع مالی محکوم  گذارقانونبایست به دادن یک نوع مال به دیگری و به تعبیر  می  علیهمحکوم 

است   1گردد.  مالی  محکومیت،  موضوع  که  مواردی  همصورت  بهکه    در  با  رابطه  در  و    ۀمطلق 
طرح، این است که در مواردی قابلیک ابهامی ندارد. لیکن سؤال    ۀشود، ماداشخاص مال تلقی می

مطلق دارای  صورت  به  علیه دارای ارزش مالی باشد و له و محکوم در رابطه با محکوم فقط    یئیکه ش
 ارزش مالی نباشد، تکلیف چیست؟ 

محکوم   عنوانبه نقش  جهتبهعلیه  مثال  استرداد  به  قرارداد،  که    ۀفسخ  یک ساختمان  به  مربوط 
نقشتأیید    مورد  استرداد  از  و  است  یافته  محکومیت  گرفته،  قرار  خودداری   ۀشهرداری  ساختمان 

 
  ۀ اجراهای مقرر در قانون نحوالبته موارد استثنایی وجود دارد که بدون محکومیت مالی، امکان توسل به ضمانت.  1

ماد موجب  به  مثال،  برای  دارد.  وجود  مالی  های  محکومیت  مورخ    23  ۀاجرای  )اصالحی  چک  صدور  قانون 
آن، تحت شرایط مندرج در این    ۀچک، به درخواست دارند   ۀ(، امکان صدور اجرائیه بر علیه صادرکنند13/08/1397

روز از تاریخ ابالغ آن نکند، »اجرای احکام  ماده وجود دارد و اگر صادرکننده اقدام به اجرای ارادی اجرائیه، ظرف ده  
« به مورد اجرا گذاشته و 03/1394/ 23های مالی مصوب  اجرای محکومیت  ۀدادگستری، اجراییه را طبق »قانون نحو

 (. 291-293: 1398/3السان،  نک:نماید« )نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می 
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بیمی  نقشکند.  این  برای    ۀگمان  اما  نیست،  ارزش  دارای  اشخاص  سایر  با  رابطه  در  ساختمان 
علیه را بازداشت نمود یا در جایی که  توان محکوم له واجد ارزش است؛ آیا در این فرض میمحکوم 
محکوم شده که حاکی از مال باشد؛    یئیبه دادن مال محکوم نشده، بلکه به استرداد ش  علیهمحکوم 

الش استرداد  به  محکومیت  الش  ۀمانند  استرداد  به  محکومیت  یا  و  این   ۀچک  در  آیا  اسناد.  سایر 
 علیه ممتنع را بازداشت نمود؟ توان محکوم فروض می
 گذارقانونآید این است که  مالی بر میی  هااجرای محکومیت  ۀقانون نحو  3و    1از مواد  آنچه  

علیه استثنایی و خالف قاعده است،  است. با عنایت به اینکه بازداشت محکوم   اکت در این ابواب س
می که  نمیپاسخی  نظر  به  که  است  این  داد  پرسش  این  به  قانون  بر  حاکم  روح  از  توان  توان 

 علیه را در چنین مواردی بازداشت نمود. محکوم 
 له رخواست محکومد . 1-2

الرأس و از پیش خود مبادرت به صدور دستور بازداشت تواند علیآنچه مسلم است دادگاه نمی
محکوم محکوم  درخواست  به  منوط  امر  این  چراکه  نماید؛  میعلیه  امر  له  برخالف  واقع  در  باشد. 

له ست محکوم علیه نیازمند درخواکیفری که اجرای احکام کیفری در رابطه با حبس قطعی محکوم 
له است  یابد و پس از درخواست محکوم له تحقق میمحکوم   ۀنیست؛ در امر مدنی این مهم با اراد

محکوم  بازداشت  خواهد شدکه  محقق  ماد  24  ۀماد  .علیه  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   3  ۀقانون 
 د نموده است.الیحداکثری مبسوط نحوبه باره دراینله را های مالی محکوم اجرای محکومیت ۀنحو
 علیه عدم شناسایی اموال محکوم .1-3

با بازداشت محکوم آنچه   شود مهمی تلقی می   ۀبایست مدنظر قرار بگیرد و نکت علیه می در رابطه 
بتوان  چنانچه  و  است  حکم  اجرای  با  رابطه  در  طریق  آخرین  بازداشت  راهکار  اعمال  که  است  این 

علیه منتفی خواهد بود. در علیه ممتنع را توقیف نمود، بالطبع بازداشت شخص محکوم اموال محکوم 
ماد  راستا  نحو   19  ۀ همین  محکومیت   ۀ قانون  مصوب  اجرای  مالی  اجرای مرج   1394های  را رأی    ع 

ها، علیه را از طریق نهادهای مختلف از قبیل شهرداری، بانک اموال محکوم   ۀمکلف نموده است تا کلی 
 (. 26  :1397ثبت و پلیس راهور مورد بررسی قرار دهد )آذربایجانی و فروزان بروجنی،    ۀ ادار 

له درخواست محکوم عملی اجرای احکام مدنی بر این شیوه استوار است که اگر    ۀاکنون روی هم
الرأس در این  علیه را از طریق نهادهای یادشده ننماید، اجرای احکام مدنی علیرصد اموال محکوم 

نماید، این است که  اجرای احکام را ملزم به انجام آن میآنچه  خصوص اقدامی نخواهد کرد. اما  
از اقامتگاهی که در برگ    علیه را از طریق مرجع انتظامیبایست الاقل بررسی اموال محکوم وی می 

المکان معرفی شده باشد، امر  علیه مجهول ، انجام دهد. البته اگر از ابتدا محکوم هاجراییه قید گردید
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مرجع  ازطریق  نیز  اموالی  چنانچه  بود.  خواهد  منتفی  نیز  انتظامی  مرجع  طریق  از  اموال  بررسی 
ماد اعمال  محاکم  مرحله  این  در  نگردد  نحو  3  ۀانتظامی شناسایی  محکومیت  ۀقانون  های  اجرای 

محکوم  به  نسبت  را  محکوم مالی  پرداخت  زمان  تا  محکوم علیه،  رضایت  اعالم  یا  پذیرش  به  یا  له 
 نمایند. ادعای اعسار وی تجویز می

اگر محکوم پرسشی که مطرح می این است که  یا وثیقشود  توقیف  در  را که  مازاد مالی   ۀ علیه، 
محکوم  آیا  نماید،  معرفی  بازداشت  برای  است،  دیگری  میبستانکار  خودداری  له  آن  قبول  از  تواند 

محکوم  بازداشت  و  پاسخ،  کرده  در  کند.  درخواست  را  شمار   ۀنظری  موجببهعلیه    ۀ مشورتی 
»کل  اداره    14/11/1399مورخ    7/99/1446 وثیقحقوقی،  در  که  مالی  مازاد  توقیف    ۀدرخواست 

  1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب    54  ۀطلب دیگری است، وفق ماد  قابلیف در مدین یا توق 
ماد قانون، حق محکوم   55  ۀیا درخواست اعمال  بنابراین هرگاه جز  این  تکلیف وی.  نه  له است و 

 علیه یافت نشود، ازمالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم 
محکوم آنجا   مال  که  این  محل  از  دالیلی  استیفاقابلبه  به  احکام  اجرای  تشخیص  به  و  نیست  ء 

به از محل این مال وجود نداشته  کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم همچون عدم رضایت توقیف
  ۀ بالمانع است. شایست  1394های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت  3  ۀ باشد، اعمال ماد

له از یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم   3  ۀاست اعمال مادذکر است پذیرش درخو
به از محل آن میسر نشده، اعالم انصراف کند و در صورتی که  توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم 

با معرفی محکوم  با فرض درخواست اعمال مادتوقیف مال  باشد  یاد شده،    3  ۀعلیه صورت گرفته 
 «.الیه وجود ندارد از مال به درخواست مشار منعی برای رفع توقیف

 علیه در مهلت قانونیسوی محکوم عدم تقدیم داخواست اعسار از. 1-4
توان وی را مجرم نبوده و به صرف بدهکاری و نداری نمی  مطابق با فقه و قانون، بدهکار نادار

(. تعریف قانونی »معسر« بارها دچار تغییر و تحول شده  59  :1396حبس نمود )احمدی و امینی،  
خصوص،   این  )در  است  شده  هماهنگ  زندانیان  تراکم  با  گاه  و  زمان  نیازهای  با  صفری،  نکو   :

 (. 1396قنواتی و علوی قزوینی، 
ماد نحو  3  ۀ برابر  محکومیت  ۀقانون  بازداشت  اجرای  و  ماده  اعمال  شرایط  از  یکی  مالی  های 

ناحیمحکوم  از  می  ۀعلیه  که  است  این  صادرکننده  مدت  دادگاه  ظرف  ابالغ    30بایست  از  روز 
صادرکننده حکم تقدیم نکرده باشد. در    ۀ علیه دادخواست اعسار خویش را به شعباجراییه، محکوم 

روز احتساب خواهد شد، امکان صدور   32با لحاظ روزهای ابالغ و اقدام    روز که  30این مهلت  
محکوم  بازداشت  محکوم دستور  چنانچه  ندارد.  وجود  تقدیم  علیه  به  مبادرت  فرصت  دراین  علیه 
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نماید، دادگاه صادرکنند بازداشت محکوم   ۀدادخواست اعسار  از صدور دستور  نتیجحکم  تا    ۀعلیه 
 خواهد نمود. قطعی دعوای اعسار خودداری

ماد قابل  ۀنکت در  مندرج  امتیاز  که  است  این  خصوص  این  در  نحو   3  ۀتوجه  اجرای   ۀقانون 
، چنانچه بار اول به دعوای  رواینازهای مالی فقط برای یک مرتبه قابلیت اعمال دارد.  محکومیت

محکوم  اوصورت  به  علیهاعسار  دعوای  و  شد  رسیدگی  گردید، صورت  به  ماهیتی  رد  برای    ماهوی 
بعدی  مرتبه از  هرچند  های  که  است  پرواضح  لیکن  دارد.  وجود  اعسار  دادخواست  تقدیم  امکان 

ماد در  مندرج  تودیع  ۀامتیازات  فرض  با  حتی  این    تأمین  مرقوم  غیر  در  چراکه  نیست.  برخوردار 
محکوم  محکوم صورت  بازداشت  برای  مجالی  گاه  هیچ  ممتنع  له  همیشگی    جهتبهعلیه  امکان 

این  تأیید    تقدیم دادخواست و نبود آثار اعتبار امر قضاوت شده بر دعوای اعسار، نخواهد یافت. در
ماد محکومیت  ۀنحو  ۀنامآیین  15  ۀ استدالل،  مصوب  اجرای  مالی،  قوه   18/06/1399های  رئیس 

به، تقدیم مجدد پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم » دارد:قضائیه، مقرر می
محکوم  حبس  از  مانع  این دادخواست  در  که  اعسار  جدید  صدور حکم  با  مگر  بود،  نخواهد  علیه 

 «.شودصورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می
اعسار  دعوای  رد  از  منظور  که  است  نمی  ، بدیهی  اعسار  شکلی  دعوی  بایست  رد  بلکه  باشد 

به صوت ماهوی رد شد شکلی رد شده  صورت  به  اشد واال چنانچه دعوای اعساربه  دعوای اعسار 
علیه همچنان از امتیازات مندرج در  باشد، اگر تجدید دادخواست در فرصت یک ماه باشد، محکوم 

تودیع  3  ۀماد به  مشروط  باشد  مهلت  از  خارج  اگر  و  بود  خواهد  با    تأمین  برخوردار  متناسب 
میمحکوم  هم  باز  مادبه،  اعمال  از  نحو  3  ۀتواند  محکومیت  ۀقانون  حصول اجرای  تا  مالی  های 

از تقدیم عملی این چنین است که محکوم   ۀحکم قطعی اعسار مصون بماند. روی  ۀنتیج علیه پس 
  که   یهایدادخواست اعسار و ثبت دادخواست اعسار گواهی مربوطه را از شعبه اخذ و در دادگستری 

دصورت  به وجود  مدنی  احکام  اجرای  واحد  احکام  متمرکز  اجرای  واحد  به  را  اعسار  گواهی  ارد، 
 نماید. ه می ئمدنی و دادورزی مربوطه ارا 

 علیه. دیگر صور بازداشت محکوم2
باشد؛ های مالی نمیاجرای محکومیت  ۀنحوقانون    3  ۀعلیه فقط ناظر به مادبازداشت محکوم 

قانون یادشده را    3  ۀ قانون یادشده نیز شقوق دیگری از اعمال ماد  27و    18در مواد    گذارقانونبلکه  
 بینی کرده است. پیش 

 حبس در فرض امتناع از پرداخت اقساط معوق. 2-1 
علیه از پرداخت تقسیط شده و محکوم   ، حکم  ۀصادرکنند  ۀبه از سوی شعبدر فرضی که محکوم 
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های مالی  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  18  ۀبر اساس ماد  گذارقانون اقساط معوق خودداری کند،  
دارد که چنانچه  فوق در این خصوص اشعار میۀ  بینی کرده است. مادعلیه را پیشبازداشت محکوم 

تواند درخواست بازداشت وی  له میعلیه از پرداخت اقساط معوق خودداری نماید، محکوم محکوم 
علیه رفع  شده است که اگر کاشف به عمل آید که از محکوم را بنماید. همچنین در همین ماده مقرر  

کند، نیز امکان بازداشت وی  به خودداری می از پرداخت محکوم   با وجود اینعسرت به عمل آمده،  
 نیز میسر است.  

باشد. برای  البته نظر مقام تقنین بر مسامحه و تسهیل رفع بازداشت از بدهکار بازداشت شده می
ماد محکومیت  ۀنحو  ۀنامآیین  17  ۀمثال  )مصوب  اجرای  مالی  قوه    18/06/1399های  رئیس 

می مقرر  »قضائیه(،  محکوم دارد:  چنانچه  تقسیط،  حکم  صدور  از  پرداخت  پس  به  مبادرت  علیه 
 «.  شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیستقسط مقرر کند، بالفاصله از زندان آزاد می

مادآنچه   از لحاظ حقوقی  محکومیتاجرای    ۀقانون نحو  18  ۀدر  بوده و  ایراد  های مالی محل 
می تلقی  گنگ  و  که  نامفهوم  است  این  سوی   سازوکارشود  از  آن  احراز  چگونگی  و  عسرت  رفع 

است.   گذارقانون نشده  می مشخص  خصوص  این  در  دادگاه  حکم  آیا  صدور  به  مبادرت  بایست 
نیز می  با صدور دستور  اینکه  یا  دارد نماید  از محکوم   تواند اعالم  آمد که  به عمل  علیه رفع عسرت 

امر مستلزم درخواست محکوم  این  آیا  دادگاه علیاست.  یا  است  احراز  له  را  مراتب  اگر  نیز  الرأس 
مواردی از این دست   هرحالبهعلیه رفع عسرت شده است؟  تواند اعالم دارد که از محکوم نمود، می 

ماد پیش  ۀدر  امرقوم  که  امری  است.  نشده  مورد    لحاظ بهلبته  بینی  شدت  به  موضوع  وافر  اهمیت 
می چهانتقاد  محکوم باشد؛  بازداشت  بحث  از آنکه  موضوع  و  بوده  مطرح  او  آزادی  سلب  و  علیه 

فوق  تسریع  العادهاهمیت  قید  به  است  شایسته  بنابراین  است.  برخوردار   سازوکار  گذارقانون ای 
ر قالب حکم یا دستور و با رعایت تشریفات  اعالم آن را که د  ۀچگونگی احراز رفع عسرت و نحو

رسد، احراز رفع ناتوانی مالی کرد. به نظر میدادرسی و یا بدون رعایت آن باشد را صراحتا  اعالم می
له و با دالیلی که او مستقیما  یا از طریق نهادهای دولتی )مانند بانک  تواند به درخواست محکوم می 

  514 ۀآورد، به عمل آید. با توجه به مالک مادک و..( به دست میمرکزی، سازمان ثبت اسناد و امال 
مدنیق دادرسی  آیین  است؛  انون  ماهیتی  تصمیم  یک  مورد،  این  در  حکم  مجری  دادگاه  تصمیم   ،

در است.  عمومی  قواعد  تابع  شکایت،  قابلیت  حیث  از  و  داشته  را  حکم  قالب  این  تأیید    بنابراین 
ماد مالاجرای محکومیت  ۀنحو  ۀ نامآیین 21  ۀدیدگاه،  »  یهای  دارد:  از  تصریح  رفع عسرت  اثبات 

 «.شودعلیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میمحکوم 
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 حبس در مورد آرای مراجع غیرقضایی. 2-2
 ۀدر ماد  گذارقانون های مالی را  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  3  ۀصورت دیگری از اعمال ماد

پیش  27 مورد  بحث  مورد  قانون  دایراین  که  جایی  است.  داده  قرار  صدور    ۀبینی  با  احکام  اجرای 
محاکم دادگستری مواجه نبوده، بلکه با صدور حکمی از سایر مراجع غیر قضایی    ۀحکمی از ناحی

می  دایرمواجه  به  قانون  اساس  بر  آن  اجرای  که  محو  ۀباشد  دادگستری  مدنی  احکام  ل شده اجرای 
می  رابطه  این  در  آرا است.  به  ادار  یتوان  اختالف  حل  و  تشخیص  مراجع  از  و   ۀ صادرشده  کار 

 دادگستری دانسته است.  ۀ اجرای آن را بر عهد گذارقانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که 
روی موارد  این  مراجع    ۀدر  اعالم  از  پس  که  است  منوال  این  بر  انعکاس  ربطذیعملی  رأی    و 

ای از شعب محاکم عمومی حقوقی اصداری به دادگستری و وصول درخواست اجرای حکم، شعبه
می اجراییه  صدور  به  آنچهمبادرت  هر  مرحله  این  در  اجراییه  از  نماید.  به  مربوط  های  تشریفات 

بایست معمول گردد و با جری تشریفات  شود در اینجا نیز مییمنبعث از احکام محاکم رعایت م 
علیه ممتنع وجود قانون یادشده امکان بازداشت محکوم   3  ۀالزمه و با حصول شرایط مندرج در ماد

نکت ماد  ۀدارد.  تصویب  علت  اینکه  ذکر  نحو  27  ۀشایان  محکومیت  ۀقانون  این  اجرای  مالی  های 
آنجا    ( از1377های مالی )مصوب  اجرای محکومیت  ۀلی نحوبوده که در زمان حکومت قانون قب 

ها این استثنا را تفسیر مضیق کرده و از  شد دادگاهعلیه امری استثنائی تلقی میکه بازداشت محکوم 
ماد حکم  گزارش    2  ۀتسری  حتی  و  غیرقضایی  مراجع  سوی  از  صادرشده  احکام  به  سابق  قانون 

دادگاه از سوی  صادره  خوددااصالحی  می ها  محکوم ری  نتیجه، عمال   در  اجرای  ورزیدند.  برای  له 
 شد.  گردید دچار مشکالت عدیده میعلیه شناسایی نمیحکم در فرضی که اموالی از محکوم 

ماد  گذارقانون،  روایناز در  تصریحا   تغییر سیاست خود  با  قانون جدید  مرتفع    27  ۀدر  جهت 
علیهم را نیز در دستور کار خود قرار داده است کردن این نقیصه امکان بازداشت این دسته از محکوم 

هم مادو  نگارش  با  توسع  ۀاکنون  و  ماد  ۀجدید  شمول  به  تصریح  یعنی  گزارش    3  ۀموضوع  به 
دادگستری است،    ۀآن دسته از مراجع غیرقضایی که اجرای آن قانونا  بر عهد  یاصالحی محاکم و آرا 

 علیه ممتنع را میسور نموده است. تردیدها را در این خصوص زدوده و بازداشت محکوم 
ها در باب یکی  دان حقوقبرخی   ۀ رغم صراحت نص قانونی، هنوز برخی تردیدها از ناحیالبته به

دارد.   غیرقضایی وجود  مراجع  آرای  رابطه  ۀ رویهرچند  از مصادیق  در  این خصوص  در  با    قضایی 
ماد اعمال  با  موافق  داوری  سوی  از  صادرشده  نحو  3  ۀ آرای  محکومیت  ۀقانون  مالی  اجرای  های 

علیه نگردد و اموالی نیز از وی است و آرای داوری چنانچه منجر به اجرای طوعی از سوی محکوم 
ه ان در این رابطدانحقوق از    ی بعض  با وجود اینشناسایی نشود منجر به بازداشت وی خواهد شد.  
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قانون گردد و    27  ۀاند که نهاد داوری را نباید »مرجع« تلقی کرد تا بتواند مشمول مادتشکیک نموده 
نمی محسوب  مرجع  داوری  که  دارند  زمراعتقاد  در  نظر  این  البته  حساب    ۀشود.  به  اقلیتی  دیدگاه 

مادمی  شمول  به  اعتقاد  و  محکومیت   ۀنحو  27قانون    ۀآید  دااجرای  آرای  بر  مالی  وری،  های 
 (.102 :1395ان بیشتری دارد )محسنی،  دارطرف 

به را با رعایت تشریفات  تواند ادعای اعسار از محکوم داوری میرأی    علیهبا این وصف، محکوم 
ارا  ماد  ۀادل  ئۀو  در  مذکور  نحو  3  ۀ اثباتی  محکومیت  ۀقانون  در اجرای  نماید.  طرح  مالی  های 

له و با رعایت تشریفات مقرر  وی نتواند اعسار خود را اثبات کند، به درخواست محکوم   کهصورتی 
)افتخارجهرمی و السان،   ؛ نظریه مشورتی شماره  474  : 1399در قانون مذکور حبس خواهد شد 

 اداره حقوقی(. 05/07/1378مورخ  730/7
 علیه . موارد سکوت قانون در رابطه با امکان بازداشت محکوم3

علیه  های مالی از بازداشت محکوم اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  27و    18،  3د در مواد  هرچن
ممتنع سخن به میان آمده، لیکن در قانون اخیر و نیز در قانون اجرای احکام مدنی بعضا  مصادیقی  

 است.   نکردهآن صحبتی صراحت درخصوص به گذارقانونوجود دارد که 
مصادیق  ۀ ازجمل  است    ، این  محکوم موردی  احکام که  اجرای  به  حکم  اجرای  جهت  را  مالی  له 

می  توقیف  و  نمی معرفی  فروش  به  مزایده  نوبت  دو  مال طی  آن  نهایت  در  و  اینکه خود نماید  یا  رود 
دایر محکوم  به  را  مالی  می   ۀ علیه  معرفی  نمی اجرا  فروش  به  مزایده  جریان  در  ولی  . همچنین رود کند 

نماید، ولی طی دو نوبت علیه مبادرت به معرفی مالی می محکوم   ۀ امکان دارد شخص ثالث از ناحی 
شده به فروش نرود. پرسش این است که در این موارد تکلیف چیست؟ آیا برگزاری مزایده مال تعرفه 

خیر؟  بازداشت محکوم امکان   یا  دارد  مزایده وجود  نوبت  دو  از  اینجا دیگر   سؤال علیه پس  در  ی که 
قانون اجرای احکام   47و    46در فرض موافقت دادگاه با اعمال مواد  اینکه    مناسب است طرح شود

علیه شناسایی علیه حاضر به پرداخت وجه نشود و در ادامه نیز مالی از محکوم مدنی چنانچه محکوم 
 علیه شود یا خیر؟حکوم تواند خواستار بازداشت م عنه می له در اجرای مواد مبحوث نشود آیا محکوم 

 علیه یا ثالث و عدم فروش طی دو نوبت مزایده معرفی مال از سوی محکوم .3-1
سوی  می  که چنانهم از  مالی  که  صورتی  در  مدنی  احکام  اجرای  قانون  مقررات  برابر  دانیم 
اینله خودش موفق به توقیف مالی از محکوم علیه معرفی شود یا محکوم محکوم  که  علیه گردد و یا 

پرداخت محکوم  مادثالث مال خود را جهت  قانون اجرای احکام مدنی معرفی    34  ۀبه در اجرای 
پذیرد. پس از توقیف، ارزیابی و ابالغ این مال صورت می  ۀمزایددرخصوص    نماید، تشریفات الزم 

 شود.  به مزایده گذاشته میمال مراتب، در نهایت با رعایت کامل تشریفات مربوط، 
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 ۀتوان برگزاری مزاید حال سؤال این است که چنانچه طی دو نوبت مزایده که افزون بر آن البته نمی 
له توقیف شده باشد یا اینکه خود از سوی محکوم اینکه    شده فارغ از دیگری را متصور بود مال توقیف 

به فروش نرسد و محکوم محکوم  ن علیه و یا ثالث آن را معرفی کرده باشد چنانچه  یز حسب مورد، له 
له حاضر به برداشتن مال در قبال جزء یا کل مطالبات خود نشده باشد؛ در فرض درخواست محکوم 

 پذیر است یا خیر؟علیه پس از این دو نوبت مزایده امکان آیا امکان بازداشت محکوم 
روی سه  خصوص  این  بیان  ۀدر  به  ذیال   که  دارد  وجود  محاکم  در  متفاوت  کامال   ها  آن  عملی 

 شود.پرداخته می
 علیه عدم امکان بازداشت محکوم .3-1-1

محکوم   فرض،  این  در  که  استدالل  این  با  محاکم  از  مالی برخی  یا  کرده  معرفی  مال  علیه 
از او توقیف شده و یا شخص ثالث از جانب وی مالی را معرفی نموده، بر این باورند که   هرحالبه

های مالی  اجرای محکومیت  ۀ قانون نحو  1  ۀدیگر واجد وصف خودداری مندرج در ماد  علیهمحکوم 
چه بود.  ماده،  نخواهد  این  در  پیش   گذارقانونآنکه  را  مادترتیباتی  در  و  کرده  نحو  3  ۀبینی   ۀقانون 

محکومیت ماداجرای  اعمال  امکان  منحصرا   مالی  از    ۀهای  دسته  آن  به  نسبت  را  موصوف 
 داند که از اجرای حکم خودداری کرده باشد.  راهم میعلیهمی فمحکوم 

علیهی که مالی از او توقیف شده و به هر علت در مزایده به فروش  این تفسیر، محکوم   موجببه
نرفته یا اینکه شخص ثالث مالی را از جانب او معرفی کرده و به فروش نرفته، دیگر واجد وصف  

دیگر سخ به  نیست.  حکم  اجرای  از  محکوم خودداری  مشکل  این  نمین  جریان  علیه  در  که  باشد 
ماند این است  له تنها اختیاری که برایش باقی میمال به فروش نرفته است و بنابراین محکوم   ، مزایده

علیه بنماید و در هر حال امکان بازداشت  که مبادرت به شناسایی و توقیف اموال دیگری از محکوم 
 (. 344: 1398)شمس،  علیه در این فرض وجود ندارد محکوم 

های مالی دانست که بر اساس  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو 2  ۀتوان مادمؤید این دیدگاه را می 
علیه است؛ نه اینکه الزاما  این  توقیف اموال محکوم   ۀمسئلقرار گرفته    گذارقانون   تأکید  مورد آنچه  آن،  

توقیف  اینکه  اموال  لذا  برسد.  فروش  به  مزایده  طریق  از  مورد شده  مزایده  برگزاری  جریان  در  مال 
محکوم  بتوان  که  شود  باعث  نباید  نگرفته،  قرار  خریداران  بازداشت  استقبال  فرض  این  در  را  علیه 

شود مورد استقبال  علیه نیز امری استثنای تلقی مینمود. این تفسیر از آن جهت که بازداشت محکوم 
با موازین بیشتر قضات موافق  از سوی    ۀ مشورتی شمار  ۀ شود. نظریقانونی قلمداد می  قرار گرفته و 

 کند. می تأیید  اداره حقوقی نیز همین دیدگاه را  29/09/1393 مورخ 2367/93/7
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 علیه امکان بازداشت محکوم .3-1-2
می که  است  این  دوم  محکوم توان محکوم دیدگاه  از سوی  مال  معرفی  فرض  در  را  یا    علیهعلیه 

به چرایی این تجویز نیز ادل   ۀثالث و عدم فروش طی دو نوبت مزایده، بازداشت نمود و در پاسخ 
 ه است: ئارا قابلذیل 

محکوم  بازداشت  به  قائل  چنانچه  که  است  این  دلیل  نگردیماولین  حکم    ، علیه  اجرای  امکان 
محکوم  و  بود  خواهد  منتفی  هیچعمال   نخواهدعلیه  حکم  اجرای  فکر  به  می   گاه  چون  تواند افتاد؛ 

دغدغ از  همیشه  آسوده  ۀ برای  میبازداشت  تحصیل  آینده  در  که  را  اموالی  و  گردد  به  خاطر  نماید 
  ۀ آویز قانون فرار نماید و پروندالحیل به نام دیگری و دیگران درآورده و از دین خود با دستلطایف

 اجرایی نیز برای همیشه در اجرای احکام مفتوح خواهد ماند.  
برای قول جواز جلب می ارا دلیل دیگری که  مادئتوان  ابتدای  در  این است که  داد،  قانون    3  ۀه 

حرف از استیفای حق به میان آورده و برگزاری مزایده    گذارقانونهای مالی،  اجرای محکومیت  ۀنحو
از سوی محکوم  برداشتن مال  ی تواند مفید معناله نمیدر طی دو نوبت و عدم فروش مال و عدم 

علیه  یک و دو امکان بازداشت محکوم   ۀو با لحاظ ماد  3  ۀبه استناد ماد  رواینازاستیفای حق باشد.  
 ممتنع وجود دارد. 

که   است  این  دیگر  محکوم   گذارقانوناستدالل  مدنی،  احکام  اجرای  قانون  اجرای  را  در  له 
محکوم  و  نکرده  مزایده  مورد  مال  پذیرش  به  مخیر  مکلف  خصوص  این  در  آن  له  رد  یا  پذیرش  به 

پذیرش   این عدم  بپذیرد،  را  مزایده  مال موضوع  تا  نیست  قانونا  مکلف  وی  بنابراین حال که  است. 
به    بایدن تا   اجرا ضمانتمنجر  شود  موجب  نباید  رویداد  این  واقع،  در  گردد.  وی  برای  تبعات  و 

قانون نحومحکوم  در  مندرج  امتیازات  از  نتواند  بهراجرای محکومیت  ۀله  مالی  بر  ه های  گردد.  مند 
با اتمام مزایده تواند مبادرت به برداشتن مال له نمیدیگر محکوم   ، اساس این ادله، چون بالفاصله 

علیه را در این  توان محکوم علیه این اجازه را بدهد، لذا می مگر آنکه محکوم   ،ایدموضوع مزایده نم
 له و عدم شناسایی مال دیگری از وی بازداشت کرد. فرض پس از درخواست محکوم 

محکوم.  3-1-3 بازداشت  محکوم امکان  به  مهلت  اعطای  به  مشروط  جهت علیه  علیه 
 فروش مال به فروش نرسیده در مزایده

کنند، در صورت عدم فروش  ای که برخی از محاکم نیز در رویه از آن پیروی میاس نظریهبر اس
محکوم  به  معقولی  مهلت  مزایده  مورد  میمال  اعطا  دو  علیه  در طی  که  را  مالی  بتواند  وی  تا  شود 

نوبت مزایده به فروش نرفته را خودش در بازار به فروش برساند و نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام  
نظرین با  چندانی  تفاوت  نظریه  این  واقع  در  ندارد  ۀماید.  برگزاری    ، دوم  از  بالفاصله پس  اینکه  جز 
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متعارفی به  و  نوبت دوم و عدم فروش مال امکان جلب وی وجود ندارد و باید مهلت معقول    ۀمزاید
وی    شده اعطا گردد و نسبت به رفع توقیف از مال جهت اینکه علیه برای فروش مال توقیفمحکوم 

 بتواند آن را به فروش برساند به وی داده شود. 
نظریه تفریط  و  افراط  قدری  واقع  در  نظریه  نظریاین  و  نموده  دور  خود  از  را  دوم  و  اول   ۀهای 

های اول و دوم در رویه در دادگستری لین بر نظریهئ شود. هرچند که قاتعدیلی در این قضیه تلقی می 
یی  اجرا ضمانتگونه  اخیر این است که هیچ  ۀ. در واقع ایراد نظریباشدبه مراتب تعدادشان بیشتر می

قرار   لهعلیه پس از فروش مال توقیف شده وجه آن را در اختیار دادگستری یا محکوم محکوم اینکه    در
نیز توسط   امر  این  در  امکان نظارتی  ندارد. چراکه  آن    گذارقانون دهد وجود  بر  افزون  دیده نشده و 

پیش  قانون  در  رابطه  این  در  وقت  اعطای  امکان  برای  نیز  است.  مستندی  نشده  به    هرحالبهبینی 
توسط   فرض  این  گردیدن  برگزار  مور  جهتبه   گذارقانون سکوت  است  مبتالبه  فرضی  ایراد آنکه  د 

روشن و شفاف  صورت  به  در این موارد به جد ورود نموده و  گذارقانون جدی بوده و ضرورت دارد  
موارد   ۀذکر شد موضوع مطروحه موضوعی نیست که در زمر  چنانچهآنکه  تعین تکلیف نماید. چه

 گردد. اجرای احکام حادث می ۀتئوری باشد و بحثی است که کرارا  در زمین
 علیه و مال متعلق به ثالث ین عدم فروش مال متعلق به محکومتفکیک ب .3-1-4

می که  دیگری  سوی  دیدگاه  از  شده  معرفی  مال  بین  باید  که  است  این  گردد  مطرح  تواند 
ل به تفصیل گردید. به عبارت دیگر بر اساس این  ئعلیه و مال معرفی شده از سوی ثالث، قامحکوم 

یه معرفی شده طی دو نوبت مزایده به فروش نرود، امکان علدیدگاه، هرگاه مالی که از سوی محکوم 
محکوم  اما  بازداشت  است؛  منتفی  فرض  این  در  ناحی  کهچنانعلیه  از  معرفی   ۀمال  ثالث  شخص 

علیه شناسایی  شده و طی دو نوبت مزایده به فروش نرفته باشد، در این فرض اگر اموالی از محکوم 
 ع میسر است.  علیه ممتننگردد، امکان بازداشت محکوم 

معرفی مال از سوی ثالث را در حکم   گذارقانونایرادی که بر این نظر وجود دارد این است که  
از سوی محکوم  اگر محکوم علیه میمعرفی مال  بنابراین همان طور که  را معرفی  داند و  علیه مالی 

جود ندارد،  آن ودرخصوص    علیهکند، امکان استرداد آن حتی در فرض صدور حکم اعسار محکوم 
قواعد مترتب است.   نیز عینا  همین  ثالث  از سوی  به  رواینازبر مال معرفی شده  امر که مال  این   ،

علیه منتسب نمود. لذا این تفکیک فاقد مبنای فروش نرفته، ایرادی نیست که آن را بتوان به محکوم 
 تواند چندان موجه تلقی شود.قانونی است و نمی

هم کید  باز  رویهمی  تأ که  شده  باعث  شفافیت  عدم  که  در  شود  متضادی  گاه  و  متفاوت  های 
در    گذارقانونکه    ضروری استآن اتخاذ شود که هر آینه پسندیده نیست و  درخصوص    دادگستری 
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نظر   به  باشد.  قضایی  نظر  بر  قضیه محمول  تا  ندهد  اجازه  و  نموده  رابطه ورود  این  در  اسرع وقت 
میان فرض عدممی  نباید  به محکوم   رسد،  نرفتن مال  امکان فروش مال متعلق  علیه و فرض فروش 

 ل شد و باید هر دو را مشمول یک فرض دانست.  ئمتعلق به ثالث تفکیک قا
 قانون اجرای احکام مدنی  47یا  46. اعمال مواد 3-2 

در صورتی که مال از دسترس خارج   ، در فرضی که حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معین باشد
یا تلف گردد محکوم   شده مادباشد  بر اساس تجویز  را  آن  قیمت  تا  دارد  قانون اجرای    46  ۀله حق 

ناحی از  تعهداتی  ایفای  حکم  موضوع  که  فرضی  در  همچنین  نماید.  مطالبه  مدنی   ۀ احکام 
شخص نباشد و یا قید مباشرت در آن نگردیده باشد  بهمئعلیه باشد نیز در صورتی که تعهد قا محکوم 
باشد: یا خودش تعهدات ایفانشده را همین قانون دارای دو اختیار می   47  ۀماد  موجببهه  لمحکوم 

امر را از طریق مقتضی ـ که غالبا     ۀانجام داده و هزینه را مطالبه نماید یا اینکه از دادگاه بخواهد هزین
 علیه مطالبه نماید. باشد ـ مشخص نماید و آن را از محکوم کارشناسی می
قانون اجرای احکام مدنی موافقت گردد، در    47یا    46  ۀبا اعمال ماد  کهچنانورت  در این ص

خواهد   ماهیت  تغییر  نقدی  وجه  پرداخت  به  تعهدات،  ایفای  یا  معین  عین  تسلیم  از  موضوع  واقع 
وجه و    ۀمجدد افراد به دادگستری جهت طرح دعوای مطالب  ۀداد. این بدان منظور است که از مراجع

ان این دیدگاه بر اساس  دارطرف های دادگستری جلوگیری به عمل آید.  ر تعداد پروندهافزوده شدن ب
مطرح    ۀماد نقد  وجه  وصول  بحث  در  که  راهکارهایی  همان  که  هستند  عقیده  این  بر  یادشده 
است. البته برخی در این رابطه   اعمال قابل 47 ۀبحث حاضر نیز به تجویز ماد درخصوص  باشد، می 

  47 ۀبرخالف ماد 46 ۀدانند؛ چراکه در مادمی 46 ۀتر از مادقوی 47 ۀامکان اعمال جلب را در ماد
باشد، تصریح نشده و این تصریح به اینکه همان طریقی که در بحث وجه نقد مطرح می  گذارقانون

 صورت گرفته است.   47 ۀفقط در ماد
یکسان است؛ چه    47و    46اگر بخواهیم جلب را اعمال نماییم مالک مواد  البته باید پذیرفت  

شاهد تبدیل موضوع حکم از انجام یک فعل به پرداخت وجه    47  ۀنیز به مانند ماد  46  ۀآنکه در ماد
می تفکیکرواینازباشیم.  نقد  نمیدرخصوص    ،  ماده  دو  به  این  ذیال   باشد.  معنا  واجد  تواند 
 شود: مخالف در این رابطه پرداخته می های موافق واستدالل
 علیهدیدگاه انتفای جلب محکوم .3-2-1

از  موجببه نظریه،  فلذا  آنجا    این  است؛  نبوده  مال  دادن  دادگاه  حکم  مستقیم  موضوع  که 
مادنمی در شمول  نحو  3  ۀتواند  این  اجرای محکومیت  ۀقانون  از  دیدگاه  این  گیرد.  قرار  مالی  های 

تفسیر موسع به نظر می  دفاعقابلجهت   از  استثنایی است و  امری  امر مدنی  در  بازداشت  رسد که 
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امور استثنایی همواره باید اجتناب و با تفسیری مضیق از آن صرفا  آن را در موضع نص اعمال نمود 
 و از تعمیم آن به موارد مشکوک خودداری ورزید. 

 علیهدیدگاه امکان جلب محکوم .3-2-2
قانون اجرای احکام مدنی امکان   47یا    46  ۀدر قالب ماد  گذارقانون گاه وقتی  بر اساس این دید

بایست که بتوان تعهد به پرداخت وجه را مجاز دانسته، می  یتغییر مفاد حکم از تسلیم عین و یا ایفا
قا کلیئمآال   اعمال  به  من  ۀل  و  متصوره  مادراهکارهای  اعمال  نحو  3  ۀجمله  اجرای   ۀقانون 

شود که  از این جهت تقویت می  خصوص بهمالی در این رابطه گردید. این دیدگاه    هایمحکومیت
وصول هزینه  اشعار داشته است: »  گذارقانونقانون اجرای احکام مدنی    47  ۀ در قسمت اخیر ماد

حق و  محکوم مذکور  از  کارشناسی  محکوم الزحمه  برای  که  است  ترتیبی  به  مقرر علیه  نقدی  به 
علیه در این فرض عقیده دارند همان گونه که در ان امکان جلب محکوم دارطرف سان  «. بدیناست

علیه یافت  اگر مالی از محکوم   ، فرض عدم پرداخت وجه نقد که موضوع اصلی حکم دادگاه است 
  ۀ علیه وجود دارد در این فرض نیز به داللت صریح قسمت اخیر مادنشود، امکان بازداشت محکوم 

علیه وجود نتیجه امکان جلب محکوم در  گردد و  به نقدی اقدام می ول محکوم وصۀ  مثابمزبور به   47
فرضی همان  این  بر  مضاف  دستور   ۀدارد.  دانستن  منتفی  صورت  در  حکم  اجرای  امکان  عدم 

  ۀ سازند و اینکه حتی امکان طرح دعوای مطالبعلیه مطرح میبازداشت را موافقین بازداشت محکوم 
   گردد.شده نیز مطرح میشده و برخوردارشدن از اعتبار امر قضاوت اعمال مواد یاد جهتبهوجه 

ب را  باید حق  این دو دیدگاه  را ممکن نمیا  با بررسی  در واقع دیدگاهی دانست که جلب  داند. 
علیه امری استثنایی است و نباید از استثنائات وحدت مالک گرفت. افزون بر اوال  بازداشت محکوم 

قانون تصویب  زمان  در  نصی  آن  مدنی،  احکام  به  درخصوص    اجرای  مالی  محکومین  بازداشت 
نمی لذا  و  بود  نرسیده  امکان جلب محکوم تصویب  از  را حاکی  آن  در توان  وانگهی  دانست.  علیه 

در اجرای ماده( که آن را   یافتهتبدیل  ۀعالوه بر وصول هزینه )هزین  گذارقانون   ، 47  ۀقسمت اخیر ماد
محکوم  حقتابع وصول  دانسته، وصول  نقدی  تابع    ۀالزحمبه  نیز  را  ماده  موضوع همین  کارشناسی 

 داند. به نقدی میوصول محکوم 
  ۀ اجرای حکم به تصریح ماد  ۀکارشناسی صورت گرفته در مرحل  ۀدر ادامه خواهیم دید که هزین

زمر  158 در  مدنی  احکام  اجرای  می ینه هز  ۀقانون  تلقی  اجرایی  عقیدهای  که  اکثریت    ۀشود 
رویدانحقوق   اتفاقبهقریب و  بازداشت محکوم   ۀان  امکان  بر عدم  قضایی  درخصوص    علیهدستگاه 
نمیهزینه لذا  است.  اجرایی  قاهای  ماد  تفکیکبه ل  ئتوان  اخیر  اظهار    47  ۀقسمت  چنین  و  شد 

علیه با اجتماع جمیع شرایط  ازداشت محکوم ب   47  ۀموضوع اعمال ماد  ، داشت که در رابطه با وجه 
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 رغم واحد بودن نص این امکان مهیا نباشد. بهکارشناسی  ۀالزحمحقدرخصوص  ممکن باشد و 
 های اجرایی هزینهدرخصوص  علیهامکان یا عدم امکان جلب محکوم .3-3

مدنی هزینه  158  ۀماد احکام  اجرای  نیقانون  قبیل  از  یا همان    عشر مهایی  اجرا  درصد   5حق 
کارشناس    ۀالزحماز قبیل حق   ، نمایدهایی که برای اجرای حکم ضرورت پیدا میبه و هزینهمحکوم 

را    ۀ اجرای حکم و هزین  ۀدر مرحل آن  اموال توسط حافظ و نظایر   عنوانبهارزیاب و حق حفاظت 
 های اجرایی اعالم داشته است.  مصادیق هزینه

ها  علیه حاضر به پرداخت این هزینهشود این است که اگر محکوم طرح میسؤالی که در اینجا م
می  ، نگردد را آیا  وی  هزینهدرخصوص    توان  قااین  باید  نیز  خصوص  این  در  نمود.  جلب  به  ئها  ل 

ها  اجرای احکام مدنی دادگستری   ۀمتفاوت گردیم. مشهور در روی  کامال    ۀوجود دو نظریه و دو روی
با این استدالل که هزینههای اجرایی را منتفی میهزینهوص  درخص  علیهجلب محکوم  های  دانند. 

نمی محکمه  حکم  موضوع  صرفا   اجرایی  و  معبر  االجرا  حقباشد  است.  قانون  حکم  ذلک مبنای 
 ها اشاره خواهد شد. تأمل و توجه است که ذیال  بداندرخور دیدگاه مخالفین نیز در این خصوص 

 های اجرایی هزینهدرخصوص  علیهدیدگاه عدم امکان جلب محکوم .3-3-1
آید این است که اگر مالی بر میهای  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  2و    1از مجموع مواد  آنچه  
توان وی موضوع حکم به دادن مالی یا پرداخت وجهی محکوم شده باشد میدرخصوص    شخصی

بازداشت است. به عبارت  قابلهای مالی دانسته و  میتاجرای محکو  ۀقانون نحو  3  ۀرا در شمول ماد
هزینه نمیدیگر  تلقی  حکم  مفاد  جزء  اجرایی  از های  حکم  مفاد  چنانچه  اجرا  جریان  در  و  شود 

توان بر مفاد حکم دادگاه نیست نمی  ۀها در زمرعلیه طوعا  اجرا نگردد، چون این هزینهسوی محکوم 
جمهور محاکم نیز بر همین تفسیر استوار است و از    ۀود. رویعلیه را بازداشت نممبنای آن محکوم 

محکوم  جلب  می هزینهدرخصوص    علیهتجویز  خودداری  اجرایی  اعمال  های  که  هرچند  ورزند. 
ضمانت و  سایر  محکوم   ازجملهاجراها  اموال  حسابتوقیف  توقیف  حتی  علیه،  و  وی  بانکی  های 

 در این فرض بالمانع است.  علیهالخروج نمودن محکوم ممنوع
 های اجرایی علیه برای اخذ هزینهدیدگاه امکان جلب محکوم .3-3-2

محکوم هرچند   جلب  امکان  عدم  از  حکایت  اکثریت  رویدیدگاه  و  دارد  به    ۀعلیه  نیز  محاکم 
از ماد  با وجود ایناتفاق بر همین روش استوار است ولی   اجرای   ۀ قانون نحو  4  ۀبرخی با استفاده 

  اند که قائل  را در این خصوص ایجاد نموده، بر این  یهایهای مالی که مفهوما  تشکیککومیتمح
محکوم می  هزینهتوان  با  رابطه  در  را  مادعلیه  در  اگر  کرد.  بازداشت  اجرایی  نحو   4  ۀهای    ۀ قانون 

تدقیق گردد مالحظه میاجرای محکومیت به    ۀشود که مفهوم مخالف مادهای مالی  را  ما  یادشده 
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علیه جلب شده باشد و در راستای رفع بازداشت خود د که چنانچه محکوم کناین نتیجه رهنمون می
می نماید  معرفی  را  محکوم مالی  تکافوی  صورت  در  و  گردد  ارزیابی  شده  تعرفه  مال  و  بایست  به 

محکوم هزینه اجرایی،  نیزهای  باشد  حبس  در  اگر  و  شد  نخواهد  حبس  دیگر  می   علیه  گردد.  آزاد 
به را  که مال معرفی شده تکافوی محکوم آید در صورتی از مفهوم مخالف این ماده برمی  کهچنانهم

البته با مفاد را نکند نباید محکوم   یهای اجرایبنماید لکن تکافوی هزینه علیه را آزاد کرد. امری که 
هم   2و    1مواد   زیرا  است؛  آشکار  تضاد  در  قانون  هزینه  که  گونهناهمین  شد  را  بیان  اجرایی  های 
مفاد حکم تلقی نمود. به هر روی دیدگاهی که در این خصوص با توجه به تعارض   ۀتوان در زمرنمی

رسد این است که منبعث از اصول دفاع به نظر میقابلهای مالی اجرای محکومیت ۀمواد قانون نحو
محکوم  نتوان  را  کلی  بازد هزینه  جهتبهعلیه  اجرایی  مادون های  راهکارهای  به  اکتفا  و  نمود  اشت 

 رسد.جلب، موافق با اصول کلی به نظر می
رئیس  1398/ 11/ 01دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی )مصوب  5 ۀ البته ماد

عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق   لحاظ چنانچه برخی افراد به دارد: » قضائیه( که تصریح می  ۀ قو 
زمین  الزم  تعهدات  اخذ  با  مربوط  قضات  باشند،  بازداشت  فراهم   ۀ دولت  زندان  از  را  آنان  رهایی 

 های اجرایی است.عدم پرداخت هزینه   جهتبه علیه  «؛ مؤید دیدگاه امکان بازداشت محکوم نمایند 
 های خارجی ز دادگاهعلیه در رابطه با آرای صادره اامکان جلب محکوم .3-4 

نحو قانون  که  مصادیقی  دیگر  محکومیت  ۀاز  آن اجرای  مورد  در  ندارد،  تصریحی  مالی  های 
خارجی صادر گردیده است و پس از شناسایی و تصدیق    ۀدسته از احکامی است که توسط محکم

دادگاه  موقعتوسط  به  ایران  میهای  در  محکوم اجرا  بازداشت  امکان  آیا  چنآید.  در  فرضی علیه  ین 
و    3و    2و    1از مجموع مواد  آنچه  شود و  در قانون مشاهده نمی  باره دراینوجود دارد؟ نص صریحی  

آید این است که بازداشت این دسته از های مالی بر می اجرای محکومیت  ۀ قانون نحو  27  ۀنیز ماد
نمی  مالی  که   تواندمحکومین  است  واضح  پر  واقع  در  باشد.  مزبور  قانون  بر  حاکم  روح  موافق 

 3و    1این قانون در آید. از مفاد مواد    27  ۀ توان دادگاه خارجی را مرجع تلقی کرد تا در عداد مادنمی
 باشد. های ایران میقانون نیز مشهود است که ناظر بر احکام صادره از دادگاه

 قانون اجرای احکام مدنی 39 ۀاستای مادعملیات اجرایی در ر  ۀ اعاد  .3-5
ماد مبنای  عناوین    39  ۀبر  تحت  دادگاه،  حکم  اجرای  از  پس  اگر  مدنی،  احکام  اجرای  قانون 

اعاد یا  نقض  یا  قبیل فسخ  از  اگر   موجببه پیشین  رأی    دادرسی،   ۀقانونی  بالاثر شود؛  نهایی  حکم 
یا قیمت آن وصول خواهد شد. اجرای    به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل و محکوم 

حسب قسمت انتهای ماده به دستور دادگاه و بدون صدور اجراییه به عمل آمده و به ترتیبی    39مفاد  
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 است که برای اجرای حکم مقرر است.  
این است که در مقام اعاد  ۀسؤال مرتبط با عنوان مقال له  عملیات اجرایی، اگر محکوم   ۀ حاضر 

به نگردد و اموالی نیز  حاضر به استرداد محکوم   ، حقی وی صادر شدهحکم بر بیاکنون  سابق که هم
 وی را بازداشت نمود؟  قابل توان در صورت درخواست طرف ماز وی به دست نیاید، آیا می
نحوه توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؛ چراکه ذیل ماده تصریح دارد: »بنابر یک استدالل، می

که، اوال  زمانی که  «. در حالیاجرایی به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است اعاده عملیات 
با جلب محکوم  ارتباط  در  اصوال  نصی  تصویب رسیده،  به  مدنی  احکام  اجرای  علیه وجود  قانون 

اعاد و  پیشین  نقض حکم  در هر حال  ثانیا   است.  که    ۀ نداشته  نیست  معنا  این  به  اجرایی  عملیات 
را که فیوم بتوانیم محک  پیشین  به بیله  در واقع حقی محکوم شده، محکوم الحال  تلقی کنیم.  علیه 

علیه دانست. از این مراتب که بگذریم همواره  وی هنوز به امری محکوم نشده تا بتوان وی را محکوم 
  یک قاعده در هر جا که تردید در بازداشت وجود داشته باشد باید تفسیری را راجح دانست  عنوانبه

 که منجر به انتفای بازداشت گردد. 
 علیه در رابطه با موضوع بازداشت محکوم 3 ۀ. ایرادات وارده بر ماد4

نحو قبلی  قانون  محکومیت   ۀدر  )مصوب  اجرای  مالی  محکوم 1377های  بازداشت  که  علیه  ( 
نصیپیش  بود،  مصوب سال    بینی شده  مدنی  احکام  اجرای  قانون  مفاد  با  آشکار  مغایرت    56که 

نمی مالحظه  باشد،  عدم  داشته  بحث  آنکه  از  پس  قانون  آن  در  ناحیمحکوم   تأدیهگردید.  از    ۀبه 
میمحکوم  محرز  مادعلیه  در  اموال پیش   2  ۀگردید،  به  دسترسی  عدم  فرض  در  که  بود  شده  بینی 
فرصت اجرای ارادی حکم    ۀ نع است. بنابراین با پایان مهلت ده روزعلیه، بازداشت وی بالمامحکوم 

شد بالفاصله  علیه یافت نمیقانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مالی از محکوم   34  ۀمندرج در ماد
محکوم  درخواست  صورت  محکوم در  بازداشت  دستور  میله،  صادر  ممتنع  در  گردیدعلیه  لکن   .

  30مبادرت به تعیین مهلت    3  ۀدر ماد  گذارقانونهای مالی،  اجرای محکومیت  ۀقانون جدید نحو
برای محکوم  مهلت  روزه  این  در  نموده است.  دادخواست   30علیه  دارد که  را  این  امکان  روزه وی 

و   نماید  تقدیم  قای میرواینازاعسار  روزئبایست  ده  مهلت  بود که  این  به  ماد  مندرج  ۀ ل    34  ۀدر 
االجراست و با  قانون اجرای احکام مدنی دیگر فقط ناظر به اجرای طوعی حکم و بحث تعلق حق

علیه را بازداشت کرد. در واقع در موقع کنونی با اتمام مهلت ده توان محکوم پایان مهلت ده روزه نمی
الخروج  دور دستور ممنوععلیه و یا صاموال محکوم   ۀتوان اقدامات اجرایی را در گسترروزه فقط می 

بازداشت وی طی مهلت   امکان  لذا  پیگیری و معمول نمود.  با    30شدن وی  ندارد که  روزه وجود 
 یابد. روز افزایش می 32های ابالغ و اقدام این فرصت به لحاظ مهلت



 السان، منوچهری و مظلومی  /یمال یهاتیمحکوم یاجرا در  بدهکار بازداشت یاستثناها  و طیشرا

 

67 

 ۀقانون نحو  3  ۀما در ماد  گذارقانونبسیار مهمی که از دید    ۀ مسئلاما از این بحث که بگذریم  
محکومیتا مصوب  های  جرای  اجرای    1394مالی  روند  به  مربوط  بحث  گردیده،  واقع  مغفول 

که است  به  صورت  به  احکامی  مربوط  فرض  همچنین  است.  شده  صادر  غیابی 
پنهان مانده که امکان دارد توسط دادگاه   گذارقانون های خارج از مهلت نیز از دید  تجدیدنظرخواهی

حسب   و  گرفته  قرار  پذیرش  قبولی  مورد  قرار  یا  واخواهی  قبولی  قرار  صدور  به  منجر  مورد 
واقع  در  بود.  خواهد  حکم  اجرای  روند  توقف  موجبات  از  نیز  دو  هر  که  گردد  تجدیدنظرخواهی 

ماد  گذارقانون در  محکومیت  3  ۀصرفا   اجرای  در  قانون  تجدیدنظرخواهی  و  واخواهی  مالی،  های 
را  مهلت قانونی  روزه  بیست  اساس های  مهلت    وکارساز  بر  و  داشته  نظر  در  تقدیم    ۀ روز  30عادی 

 بینی کرده است.  دادخواست اعسار از روز ابالغ اجراییه را پیش 
قانونی با ادعای عدم   ۀعلیه در خارج از فرج پرسش اساسی در این ماده این است که اگر محکوم 

یا   واخواهی  به  مبادرت  مورد  حسب  موجه  معاذیر  داشتن  ادعای  با  یا  و  حکم  مفاد  از  اطالع 
این ادعا را مقرون به واقع تشخیص    ، علیهمحکوم   ۀتجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه نیز با بررسی ادل

متعاقبا     کهچنانی نماید،  دهد و در نهایت مبادرت به صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواه
محکوم  امردعوای  تکلیف  شود،  رد  امر  ماهیت  در  مهلت  درخصوص    علیه،  آغاز  روزه   30مبدأ 

 از جهت تقدیم دادخواست اعسار چیست؟  3 ۀمندرج در ماد
باشیم که موجبات از یک طرف در پرونده با قرار قبولی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مواجه می 

یی را فراهم آورده است و بنابراین در صورت رد واخواهی یا رد تجدیدنظرخواهی توقف عملیات اجرا 
 30القاعده از تاریخ مردود شمرده شدن این دعاوی ـ البته با وصف قطعیت ـ مهلت  بایست علی می 

این قانون، تاریخ ابالغ اجراییه را   3  ۀدر انشای ماد  گذار قانون روزه را در نظر بگیریم. از طرف دیگر  
 ۀ قانون نحو   3  ۀ تنظیم ماد  ۀ روزه مالک قرار داده است. بر این اساس نحو   30مهلت    ۀ هت محاسبج 

مالی از این جهت به شدت داری ایراد است. پرسش اساسی این است که در   های اجرای محکومیت 
می  آیا  تجدیدنظرخواهی  یا  واخواهی  دعوای  رد  قا فرض  فرصت  ئتوان  وجود  به  برای   30ل  روزه 

 علیه در تقدیم دادخواست اعسار از تاریخ ابالغ تصمیم نهایی گردید یا خیر؟ محکوم 
های  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو   3  ۀدر ماد  گذارقانون  ،یمر قانون بسنده کناگر بخواهیم به م  

علیه از تاریخ ابالغ اجراییه را نموده است و نیک روزه به محکوم   30مالی بحث از اعطای فرصت  
آنکه  دانیم که در موارد رد دعوای واخواهی یا تجدیدنظر صدور اجرای مجدد منتفی است. چهمی 

واخواهی  گذارقانون با  رابطه  کان  در  نه  و  ـ  توقف  پیش لمبحث  را  ـ  اجراییه  نمودن  کرده  یکن  بینی 
اجرای احکام مبادرت به    ۀمجدد منتفی است و با دستور دادگاه، دایر  ۀبنابراین صدور اجرایی  .است



 1401 زمستان  / بیستمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و   دورۀ /                  

 

68 

می   ۀادام اجرایی  اجراییعملیات  بخواهیم  اگر  از طرفی  با   ۀنماید.  بدهیم  قرار  را مالک عمل  سابق 
هس مواجه  مشکل  نتیج این  که  می   ۀتیم  این  اجراییهامر  مالک،  که  که  شود  گرفت  خواهد  قرار  ای 

 علیه از مفاد آن اذعان داشته است.  دادگاه بر عدم اطالع محکوم 
که سپری شده است. بنابراین اگر   هاست ای مدت چنین اجراییه   ۀ روز   30بدیهی است که مهلت  

واخواهی یا تجدیدنظرخواهی و   ۀ علیه به مقول قطعا  با ورود محکوم   کنیم، بخواهیم به ظاهر قانون اکتفا  
گمان فرصت یک ماه ابالغ دادگاه و صدور قرار قبولی اولیه، تا زمان رسیدگی ماهوی بی   ۀبررسی اولی 

علیه نهاده شود محکوم   ی اللفظی وقع ر به این تفسیر تحت اجراییه را باید منقضی شده دانست. لذا اگ 
آیا می بی  اما  داده است.  از دست  را  اعسار  تقدیم دادخواست  این ظاهر   بر اساس توان  گمان فرصت 

در حالی که دادگاه در   ، استناد کرد   هتوان به ابالغ اجرایی اتخاذ تصمیم نمود؟ از این گذشته چگونه می 
اطالع بوده یا و ابالغ اجراییه بی رأی    علیه از مفادذیرفته است که محکوم سازی بعدی پ روند تصمیم 

نمی  قطعا   لذا  است.  بوده  اقدام  عدم  راستای  در  خصوص  این  در  موجه  معاذیر  ابالغ دارای  توان 
 ای را مالک عمل دانست. پس در این خصوص چه باید کرد؟اجراییه 

بینی کرده است و از سوی دیگر به شرح  را پیش   ابالغ اجراییه  3  ۀدر ماد  گذارقانون از یک سو  
نمی حتما   و  قطعا   اجراییه  ابالغ  اعالمی  مالک توضیحات  بحث  فرض  در  نباید  و  تواند 

به دیگر سخن نمی سازیتصمیم باشد.  این  توان محکوم ها  در  را که  از    فرایندعلیه  قرار گرفته است 
هم که  حق  یا    اکنوناین  واخواهی  ماهوی  دعوای  رد  از  پس  را  اعسار  دادخواست  بتواند  باید 

نمیتجدیدنظر واقع  به  نمود.  محروم  نماید  تقدیم  محکوم خواهی  به  یا  توان  که  نمود  تحمیل  علیه 
بایست دادخواست اعسار تقدیم نماید و یا اینکه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت  می 

 علیه است.  حقوق محکوم  ۀلبه و طی هر دو پروسه نیز در زمررا پیگیری بنماید و مطا
  جای بهکنند که  عملی بسیاری از محاکم جهت حل این نقیصه به این ترتیب عمل می  ۀدر روی

علیه اعطا  ای را از تاریخ ابالغ تصمیم نهایی قطعی به محکوم روزه   30مجدد، مهلت    ۀصدور اجرایی
صدور دستور جلب از  فرصت  این  در  می محکوم   و  خودداری  مناقشه علیه  ترتیب  این  به  و  نمایند 

انتخاب این  هرچند  اند.  نموده   وفصل حلمالی را  های  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  3  ۀموضوع ماد
متصور حقوق  حفظ  به  منجر  تقدیم  محکوم   ۀ شیوه  جهت  روزه  سی  فرصت  از  استفاده  در  علیه 

ایراد دیگری کدادخواست اعسار می لیکن  باقی می گردد  این است که محکوم ه همچنان  علیه  ماند 
  ۀ بایست فرصت ده روزه نیز جهت اجرای طوعی حکم به او در راستای مادتواند ادعا نماید می می 
واخواهی  34 رد  از  پس  بخواهد  وی  بسا  چه  شود.  داده  مدنی  احکام  اجرای  یا    قانون 

تجدیدنظرخواهی داوطلبانه مفاد حکم را اجرا نماید و از پرداخت حق االجرا به مأخذ پنج درصد ـ 
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 عشر دولتی ـ معاف گردد.  مشهور به نیم
برده مشکل  این  به  پی  که  نیز  محاکم  از  یا    رغمعلیاند  برخی  واخواهی  دعوای  رد 

به مبادرت  گردیده،  اعالم  مردود  ماهیتا   که  اجرایی  تجدیدنظرخواهی  تطبیق   ۀصدور  جهت  مجدد 
ماد نحو  3  ۀنص  محکومیت  ۀقانون  حقوق اجرای  حفظ  و  مهلت  کردن  لحاظ  برای  مالی  های 

این جهت که موجب میعلیه میمحکوم  از  راهکار  این  تا محکوم نمایند که  فرصت  شود  علیه هم 
باشد و هم فرصت ده را داشته  پرداخت  اجرای طوعی حکم    ۀ روزتقدیم دادخواست اعسار  و عدم 

این امر وجاهت    ، لکن از جهت صدور مجدد  ؛رسداالجرا را دارا باشد بسیار مناسب به نظر میحق
و   ندارد  کان  گذارقانونقانونی  نه  و  اجراییه  توقف  صرفا   واخواهی  مقررات  را  لمدر  آن  شدن  یکن 

 صدور اجرایه مجدد به نظر وجاهت قانونی ندارد. و  بینی کرده استپیش 
بود که  شایس بازداشت محکوم مسئلهدر    گذارقانونته  این اهمیت که موضوع  به  آن ای  در  علیه 

نمود تا  شده نفیا  یا اثباتا  تعیین تکلیف میدقیق و تفصیلی و به شکل تفکیکصورت  به  متبلور است، 
  اجرا شاهد آشفتگی و تشتت تصمیمات اتخاذی در باب اجرای احکام نباشیم.  ۀاین چنین در مرحل

در   گذارقانونو تصمیم عجیبی که    1351جا بحثی نیز در رابطه با قانون سال  بجاست که در همین
قانون نحو با  قرار پیش   1351های مالی مصوب  اجرای محکومیت  ۀرابطه  را مورد بحث  بینی نمود 

در تصمیمی عجیب و اعمال استانداردی دوگانه امکان بازداشت محکومین مالی   گذارقانوندهیم.  
با ضرر و   در رابطه  قانون  لیکن طی همین  بود و  به دعوای مدنی را غیرممکن قلمداد کرده  مربوط 

علیه ضرر و زیان ناشی از جرم را پرداخت نکند  زیان ناشی از جرم اعالم کرده بود که اگر محکوم 
مم اتخاذ شیوه بازداشت وی  دوگانه  کن است.  این چنین  در همین  قابل  وجههیچبهای  و  نبود  قبول 

»قانون    ۀواحدموجب ماده بهبه جهات انتقادات شدیدی که بر این قانون وارد گردید    گذارقانونراستا  
(،  22/08/1352مصوب  منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی« ) 

جلب را    روند  مدنی  دیون  با  رابطه  در  این شیوطور  بهاشخاص  از  تا  نمود  منع  مدار  تبعیض  ۀکلی 
 1فاصله گرفته باشد. 

 
  ۀمشورتی شمار  ۀهای مالی و نظری اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  27و    3در حال حاضر با توجه به اطالق مواد  .  1

محسوب    05/04/1378مورخ    2074/7 حقوقی  حکم  جرم،  از  ناشی  زیان  و  ضرر  به  راجع  حکم  حقوقی،  اداره 
بازداشت محکوم  و  امکان گردیده  قانونی،  در صورت وجود شرایط  احکامی،  مورد چنین  در  تبصر علیه  است.   ۀ پذیر 

محکومیت  ۀنحو  ۀنام آیین   12  ۀماد )مصوب  اجرای  مالی  را   18/06/1399های  دیدگاه  همین  قضائیه(،  قوه  رئیس 
در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در  پذیرفته و مقرر داشته: »
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نحو قانون  حقوقی  نظم  رعایت  و عدم  محکومیت  ۀسردرگمی  آیین اجرای  تبیین  در  مالی  های 
د، بلکه  سازاستیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه می   تنهانهحاکم بر حبس و اعسار، »

این قانون   7و    6و  3نماید. بررسی مواد  عمل خالف خود نیز می  ۀمدیون مماطل را تشویق بر ادام
اثبات آن   ۀاعسار و شیوگذار درخصوص  قانوندهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی  نشان

 (.262-263: 1398است« )علیزاده، 
 نتیجه 

نحو )جدید(  قانون  محکومیت  ۀدر  است.    هایاجرای  مدیون  اعسار  بر  اصل   موجب بهمالی، 
هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق او را ثابت  این قانون: »  7  ۀقسمت آخر ماد

مالئت یا  مطابق    کند  مدیون  سوگند  با  اعسار  ادعای  نباشد،  محرز  قاضی  نزد  او  سابق  یا  فعلی 
قانون   8  ۀ«؛ همچنین در بخشی از مادشودتشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می

« شده:  مقرر  استمذکور  مدیون  برعهده  اعسار  اثبات  بار  که  مواردی  اعسار در  بر  اصل  لذا   ،»
 اعسار باید توسط مدعی اثبات گردد.   مدیون بوده و عدم 

مال نگاه  از  برای  اگر  را  متعددی  برقراری چنین اصلی، مشکالت  کنیم،  نگاه  به موضوع  باخته 
میمحکوم  ایجاد  بهله  که  کند.  حساب  سازوکارویژه  امالک  شناسایی  و  اموال  و  بانکی  های 
دیگر، نتیجه گرفتن در این مورد،    شود و از سویسو، در عمل به دقت اجرا نمیعلیه، از یکمحکوم 

 له است.  بر محکوم مستلزم پیگیری مستمر و زمان
قانون    ازجملهحد و حصر از بدهکاران در قوانین مختلف،  ه و گاه بیجانبیکدر واقع، حمایت  

محکومیت  ۀنحو پروندهاجرای  تراکم  کنار  در  مالی  بههای  و  دادگستری  در  شدن ها  طوالنی  ویژه 
ریزی قبلی، اموال خود را بدهکارانی که با برنامه  ۀسوءاستفادای احکام مدنی، راه را برای  اجر  فرایند

انتقال داده  ۀ ها در کنار مقرراتی همچون مادگیری اند، گشوده است. این سهلپنهان کرده یا به غیر 
دا  62 احکام  برنامه ئقانون  )مصوب  می  کشور  توسعه  ب1395های  ـ  قانونا   ـ  را  مسیر  که  رای  ( 
گشاید، هرچند از منظر بدهکاران و اشخاصی که به مقررات چندان  اعتبار کردن اسناد رسمی میبی
جرایم،  ئقا افزایش  برای  را  زمینه  اما  است؛  خوشایند  نیستند،  بیسوءاستفادل  و  ه،  تقلب  اخالقی، 

م نیست که  مه  قدرآنگشاید. بدیهی است که کاستن از تعداد زندانیان اهمیت دارد، اما  تخلف می
 .حقوق مالی طلبکاران که در اثر تورم هر آینه رو به افول است، کامال  یا غالبا  نادیده گرفته شود
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