DOI:
 10.22034/MRAL.2022.547776.1264اداری
فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق
1400.11.29
پذیـرش:
 /1400.11.09شمـــاره تـاریخ
تـاریخ ارســال:
1401
تابستان
یازدهم /
ســال چهارم

چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده الکترونیکی و ســنتی در
نظــام حقوقــی ایران
چکیده

فتاح سلیمی خورشیدی *
سلمان ولیزاده **

در حقــوق عمومــی بــه ویــژه حقــوق اداری ،مزایــده ،یکــی از انــواع قراردادهــای اداری اســت کــه تابع
تشــریفات خاصــی بــرای انتخــاب طــرف قــرارداد اســت .قانونگذار بــه دلیل وجــود عنصر «نفــع عمومی»
در قراردادهــای اداری ،مزایــده را در مقــام یکــی از مصداقهــای ایــن قراردادها با هدف جلوگیری از ســوء
اســتفاده و فســاد تابــع تشــریفات خاصــی قــرار دادهاســت .در ســالهای اخیر نیز بــه مزایــده الکترونیکی
در حــوزه قراردادهــای اداری توجــه شــده و ســازوکار آن در آییننامــهای پیشبینــی گردیــده اســت.
در حقــوق خصوصــی و در بحــث اجــرای احکام دادگســتری ،یکــی از مهمتریــن مراحل عملیــات اجرایی،
مزایــده و فــروش امــوال منقــول محکــو ٌم علیه یا متعهــد (بدهکار) اســت .هدف از تحصیل حکــم قطعی یا
تنظیــم ســند الزماالجــرا بــرای محکــو ُم لــه یــا ذینفع ســند ،دریافــت مطالبات یا اجــرای تعهدات اســت.
بــا ایــن حــال ،چنیــن هدفــی بــه صــرف صــدور حکم یــا تنظیــم ســند حاصــل نمیشــود .در واقــع ،اجرا
کــه ادامــه فرآینــد دادرســی و صــدور ســند اســت ،در مراجع قضایــی و ثبتی به ســهولت انجام نمیشــود.
بــه دلیــل موانــع و مشــکالت متعــدد ،مســیر عملیــات اجرایــی بــه ویــژه در مــورد مزایــده امــوال ،بــا
جــدی روبهروســت .بســیاری از ایــن موانــع و خألهــا ،ناشــی از ســکوت قانونگــذار
چالشهــای ّ
در بیــان بعضــی احــکام و مقــررات مزایــده از جملــه مزایــده یــا حــراج الکترونیکــی ،نبــود نظــام
شناســایی امــوال ،ابهــام در زمــان انعقــاد مزایدههــای الکترونیکــی ،انصــراف اشــخاص ثالــث،
شــکایت از دســتور اجــرا و دیگــر مــوارد اســت کــه رفــع آن در گــرو اصــاح و بازنگــری قوانیــن
و آییننامههــای مربــوط اســت .در حقــوق اداری نیــز مرحلــه فــروش امــوال اهمیتــی بســزا دارد
و قانونگــذار بــه دلیــل احتمــال ســوء اســتفاده افــراد ،تشــریفات زیــادی بــرای انعقــاد مزایــده
پیشبینــی کــرده اســت .بــر مبنــای یــک نظــر ،تشــریفات ،شــرط صحــت قراردادهــای دولتــی اســت.
کلیدواژههــا :قرارداد اداری ،شناســایی اموال ،مزایده ،مزایــده الکترونیکی ،موانع و چالشها.
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مقدمه
مقصــود غایــی از صــدور و تنظیــم احــکام و اســناد ،اجــرای تعهــدات توســط محکــو ٌم علیــه ،متعهــد
یــا شــخص ثالــث اســت .بــا اســتنکاف و شــانه خالــی کــردن ایــن اشــخاص از بــار مســئولیت پرداخــت
دیــون و بدهیهایشــان ،حاکمیــت ناگزیــر میشــود بــه بازداشــت ،ارزیابــی و در نهایــت ،فــروش امــوال
آنهــا دســت بزنــد .بــا پیمــودن تشــریفات مزایــده و ایجــاب ،انتشــار آگهــی در روزنامههــای محلــی
یــا پرشــمارگان ،خریــداران احتمالــی در مزایــده شــرکت میکننــد و بــا فــروش مــال محکــو ٌم علیــه
یــا متعهــد ،زمینــه رســیدن شــخص یــا اشــخاص ذینفــع بــه حقــوق حقهشــان فراهــم میشــود.
هزینههــای اجرایــی تأدیــه و مــازاد امــوال بــه مالــک یــا مالــکان آنهــا مســترد میشــود .بــا ایــن
حــال ،بــر خــاف نظــام اجرایــی فرانســه ،ایــن اقدامــات در مراجــع قضایــی و ثبتــی ایــران بــه راحتــی
امکانپذیــر نیســت؛ زیــرا عــاوه بــر فــرار متعهــدان از انجــام تعهــدات ،وجــود ابهامهــا ،کاســتیها،
خألهــا و تناقضهــا در قوانیــن و مقــررات مربــوط ،انجــام عملیــات اجرایــی را بــا مشــکل مواجــه
میســازد .در فضــای حقــوق اداری نیــز مزایــده یکــی از انــواع قراردادهــای اداری اســت .در ایــن میــان،
اســتفاده از مزایــده الکترونیکــی ســبب ارتقــای شفافســازی ،کاهــش فســاد اداری و افزایــش مشــارکت
مــردم در فرآینــد برگــزاری مزایــده میشــود.
در ایــن پژوهــش کــه بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی انجــام شــده اســت ،درصــدد بررســی و
تبییــن چالشهــا و موانــع و مقایســه مزایدههــای الکترونیــک در حــوزه اجــرای احــکام و قراردادهــای
اداری هســتیم .مقالــه حاضــر بــا بیــان موانــع و خألهــا در نظــام اجرایــی عمومــی (دادگســتری) و ثبتــی
و نیــز امکانســنجی مزایدههــای الکترونیــک در حــوزه حقــوق اداری ،راهکارهــای حقوقــی و عملــی
بــرای رفــع مشــکالت موجــود و پیشــنهادهایی بــرای اصــاح قوانیــن و مقــررات مربــوط ارائــه میدهــد.
امــروزه بــا وجــود تحلیــل و تفســیر مقــررات ماهــوی ،متأســفانه ،در امــر شــکلی بــه ویــژه اجــرای
احــکام و اســناد ،پژوهــش و اهتمــام الزم صــورت نگرفتــه اســت .بــا وجــود بررســیهای محــدود
و مختصــری کــه انجــام شــده ،بیــش از چهــار دهــه اجــرای قانــون و بیــش از یــک دهــه اجــرای
آییننامــه ،پیچیدگیهــا و دشــواریهای زیــادی را در اجــرای ایــن بحــث آشــکار ســاخته اســت.
مقــررات موجــود نیــز پاس ـخگوی نیــاز جامعــه حقوقــی و اجرایــی کشــور نیســت .در فضــای حقــوق
اداری ،مزایــده الکترونیکــی ســابقه چندانــی نــدارد و تحقــق قراردادهــای اداری در قالــب مزایــده
الکترونیکــی نیازمنــد تحقــق ســازوکارهای الزم اســت.
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گفتــار اول ـ مفهــوم مزایــده یــا حــراج ســنتی و الکترونیکــی در
حــوزه حقــوق خصوصــی
میــان «عملیــات حــراج» و «مزایــده ســنتی» شــباهتهایی وجــود دارد ،ماننــد اینکــه هــر دو
عنــوان ،بیانگــر روشــی بــرای فــروش (معاملــه) اســت و خطابشــان بــه عمــوم مــردم اســت کــه
ممکــن اســت منجــر بــه تملیــک قطعــی گــردد 1.بــا ایــن حــال ،بررســی ســوابق ،از تفــاوت ایــن دو واژه
حقوقــی از نظــر مفهــوم ،روش ،احــکام و آثــار حکایــت دارد .فرهنگنویســان و زبانشناســان دربــاره
ریشــه ،اصــل و مفهــوم ایــن دو واژه اتفــاق نظــر ندارنــد .در تعریــف «حــراج» 2گفتــه میشــود« :فــروش
مــال اســت در حضــور جمــع و از بــاالی صفــر شــروع میشــود یعنــی قیمــت مبــدأ در حــراج وجــود
نــدارد 3».یــا گفتهانــد« :بیعــی اســت بــا نــدا در دادن بــرای فــروش چیــزی تــا اینکــه بــه آخریــن
5
قیمــت پیشــنهادی فروختــه شــود 4و پیشــنهادکننده باالتریــن قیمــت ،مشــتری محســوب میشــود».
یــا «بیــع گذاشــتن متــاع در میــان جماعتــی اســت« 6».حــراجگاه نیــز مکانــی اســت کــه در آن ،چیــزی
7
را حــراج میکننــد و حراجــی ،منســوب بــه حــراج اســت».
در نقطــه مقابــل« ،مزایــده» 8از ریشــه «زود» برمیخیــزد و در لغــت بــه معنــای بــر یکدیگــر
افــزودن ،چیــزی در معــرض فــروش گــذاردن 9،بــه قیمــت زیــاد فروختــن 10و در اصطــاح حقوقــی،
نوعــی بیــع اســت کــه فروشــنده ،بهــای مبیــع را بــه مســابقه میگــذارد تــا بهتریــن پیشــنهاد را
برگزینــد 11.فــروش بــه مزایــده ،تشــریفاتی اســت کــه قانونگــذار بــرای حمایــت از مالــک ،تأمیــن
امانــتداری و راســتگویی مأمــوران ،نماینــدگان و عامــل فــروش بــرای امــوال دولتــی ،غایــب و
 .1برابــر مــاده  83آییننامــه امــور گمرکــی مصــوب  ...« :1351پــس از انجــام حــراج بــا تشــریفات مزایــده ،معاملــه آن کاال
قطعــی محســوب اســت».
2-Auction.

 .3جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،آرای شورای عالی ثبت و شرح آن ،تهران :گنج دانش ،1390 ،ص .1646

 .4انصاری ،مسعود و محمدعلی طاهری ،دانشنامه حقوق خصوصی ،تهران :محراب فکر ،1384 ،ج  ،3ص .822
 .5کریمی ،حسین ،فرهنگ دادرسی ،تهران :فرهنگ اسالمی ،بیتا ،ص .133

 .6دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1377 ،ج  ،6ص .8826
 .7انوری ،حسن ،فرهنگ سخن ،تهران :سخن ،1381 ،ص .264

8-Tender.

 .9عمید ،حسن ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر ،1360 ،ج  ،1ص .1016

 .10معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،تهران :ادنا ،1391 ،ج  ،2ص .1708

11-Compbell black, henry, black, slaw dictionary, 8 Edition, USA: a Thomson business, 2004, p. 264.
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محجــور مقــرر مـیدارد 1.در حقــوق فرانســه ،مزایــده ،بــه فــروش گذاشــتن در یــک محــل عمومــی در
قبــال آخریــن قیمــت پیشــنهادی اســت کــه امــروزه تابــع نظــام خاصــی اســت و دولــت بــر آن نظــارت
دارد 2.تعاریــف و مفاهیــم بیانشــده از تفــاوت دو واژه «حــراج» و «مزایــده ســنتی» حکایــت دارد ،هــر
3
چنــد برخــی از متــون تخصصــی ،ایــن دو را همســان دانســتهاند.
زایــده یــا حــراج الکترونیکــی (اینترنتــی) بــه عنــوان یکــی از عناصــر تجــارت الکترونیکــی ،روشــی
نویــن بــرای خریــد و فــروش امــوال ،محصــوالت ،اطالعــات و کاالهــا بــه صــورت آنالیــن ،از طریــق
شــبکههای رایانــهای و ورود و نفــوذ بــه بازارهــای داخلــی و بینالمللــی اســت 4.بــا ظهــور و ابــداع
اینترنــت بــه عنــوان یکــی از کاملتریــن شــیوهها در ارتباطــات و معامــات الکترونیکــی ،گســترش
شــبکههای جهانــی و ورود پدیــده اینترنــت بــه کشــورها از جملــه ایــران ،رونــد حجــم مبــادالت و
معامــات الکترونیکــی ســرعت گرفتــه و آمارهــا نشــاندهنده تمایــل و عالقــه اشــخاص حقیقــی و
5
حقوقــی بــه اســتفاده از مزایدههــا یــا حراجهــای الکترونیکــی اســت.
بنــا بــر ایــن ،میتــوان گفــت حــراج یــا مزایــده الکترونیکــی ،فرآینــدی اســت کــه در فضــای
مجــازی 6و اینترنتــی ،بــا اســتفاده از وبســایتها و بــدون حضــور فیزیکــی متصدیــان حــراج و اشــخاص
ثالــث 7،رقابــت میــان فروشــنگان و مصرفکننــدگان بالقــوه را افزایــش میدهــد 8.فروشــندگان بــا
ســرعت بــاال و قیمــت نزدیــک بــه ارزش واقعــی ،بــه طــور خــودکار و بــدون دخالــت عامــل انســانی بــه
ســناریوهای جدیــد واکنــش نشــان میدهنــد و کاالهــا را میفروشــند .خریــداران نیــز فــارغ از محــل
اقامــت جغرافیایــی خــود در آن شــرکت میکننــد و بــا قــدرت چانهزنــی ،امــکان وجــود بیــش از یــک
9
حراجــی یــا سیســتم پرداخــت یکپارچــه ،بــه خریــد کاال و اجنــاس خــود دســت میزننــد.
در حقــوق فرانســه ،فروشهــای عمومــی (داوطلبانــه) و قضایــی (اجبــاری) بــه صــورت مزایــده
یــا حــراج برگــزار میشــود .فــروش بــه مزایــده بــا عنــوان 10،نوعــی از معاملــه اســت کــه مؤسســات
 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1388 ،ج  ،1ص .178
 .2انصاری و طاهری ،پیشین ،ص .1800

3-Sandbrook LLB, Claire, Enforcement of Judgment, Tenth Edition, London: sweet and Maxwell Ltd, 2007, p. 134.

 .4مردانــی شــهر بابــک ،محمــد و حمیــد میرزابیاتــی« ،مزایــده الکترونیکــی و بررســی مزایــا و معایــب آن در
مقایســه بــا مزایــده ســنتی» ،نهمیــن کنفرانــس ملــی علــوم و مهندســی کامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات ،1398 ،ص .20
 .5مظاهــری کوهانســتانی ،رســول ،مطالعــه تطبیقــی امضــای الکترونیکــی در حقــوق ایــران و مقــررات آنســیترال،
تهــران :جنــگل ،1393 ،ص .111
6-Cyber.

7-Third party.

 .8قنــادان ،علیرضــا ،مریــم اســدیان ،فرشــته عســکری و مســتانه کریمــی« ،حــراج الکترونیکــی و ارائــه یــک مدیــر
عامــل هوشــمند خودمختــار» ،چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،1386 ،ص .7
9-Parle professeur bachir niang Fsip, affaires Voies d execution, Licenec III, Paris: mbengue, 2011, p. 173
10-Vente aux encheres.
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عمومــی و دولتــی انجــام میدهنــد و بــا حــراج مــال ،آن را بــه آخریــن قیمــت ممکــن بــه فــروش
میرســانند .در ایــن صــورت ،خریــدار ،کســی اســت کــه آخریــن قیمــت را میپــردازد 11.در فــروش
قضایــی و اجبــاری امــوال غیــر منقــول ،بســتانکار ،مســئول تهیــه فــروش اســت و در مــورد مزایدههــای
امــوال منقــول ،مــال بــه آخریــن و باالتریــن پیشــنهاددهنده تعلــق میگیــرد .مزایدههــا از نظــر زمانــی
محــدود نیســتند و تنهــا پــس از شــمارش معکــوس ســه تمــاس تــا پایــان حــراج میتــوان بــه یــک
ملــک اعطــا کــرد و حــراج پــس از انقضــای  90ثانیــه از آخریــن پیشــنهاد متوقــف میشــود .اشــخاص
ثالــث مجــاز بــه انجــام فــروش اعــم از دفترهــای اســناد رســمی ،حراجدهنــدگان ،کارگــزاران کاالهــای
قســمخورده و ضابطــان ،تنهــا متخصصانــی هســتند کــه میتواننــد حراجهــای قضایــی عمومــی
2
امــوال منقــول (بــه ویــژه امــوال منقــول توقیفشــده) را اجــرا کننــد.
بــر ایــن اســاس ،مزایــده یــا حراجهــای عمومــی یــا قضایــی در کشــور فرانســه بــه دو صــورت
حــدی رایانــهای اســت و در آن ،فــروش بــه
برگــزار میشــود .نخســت ،حراجهــای زنــده کــه تــا ّ
صــورت فیزیکــی در مکانــی مشــخص انجــام میشــود و در وبســایت شــخص حرفــهای یــا ارگان
انجامدهنــده فــروش یــا در یکــی از وبســایتهای مناســب ،در دســترس حراجدهنــدگان حرفــهای
اعــام و پخــش میشــود .صــورت دوم ،حــراج آنالیــن اســت .ایــن حراجهــای قضایــی ،مجــاز و
قانونــی هســتند؛ زیــرا هیــچ مانعــی بــرای جلوگیــری از آنهــا وجــود نــدارد و بــه طــور فزاینــده در
ا رایان ـهای اســت ،فــروش صرف ـاً
حــال گســترش هســتند .در مزایــده و حراجهــای آنالیــن کــه کام ـ ً
بــه صــورت آنالیــن و بــدون حضــور فیزیکــی در مکانــی مشــخص انجــام میشــود .ایــن فروشهــا
در پروندههــای قضایــی مطابــق قوانیــن فعلــی ،بــه دلیــل موانــع فنــی قضایــی گســترش نیافتــه اســت
(هــر چنــد کــه در مــواردی داوطلبانــه انجــام میشــود) .مزایدههــای الکترونیکــی و رایانــهای (تــا
3
حــدی) فقــط در مــورد امــوال منقــول امکانپذیــر اســت.

گفتار دوم ـ مفهوم مزایده در قراردادهای اداری
اداره در کنــار تصمیمهــای یکجانبــه اقتــداری میتوانــد بــرای رســیدن بــه اهــداف خویــش از
طریــق توافــق و بــا انعقــاد قــرارداد عمــل کنــد .میتــوان پرســید کــه اداره بــا اینکــه دارای امتیازاتــی
اســت و میتوانــد خواســتههایش را بــا تصمیمهــای یکجانبــه تحمیــل کنــد ،چــرا از قــرارداد
اســتفاده میکنــد؟
.1کاتبی ،حسینقلی ،فرهنگ حقوق فرانسه ـ فارسی ،تهران :گنج دانش ،1382 ،ص .349
2-Cadiet, Loic, et emmanueljeuland, Droit Judiciaire prive, 7 emed, Paris: Littec, 2011, p. 49.
3-Dodd, Christion, the French code of civil procedure in English, Oxford: oup, 2006, p. 31.
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الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

در پاســخ بــه ایــن پرســش میتــوان دالیــل مختلــف و متنوعــی را بیــان کــرد کــه مهمتریــن
آنهــا عبارتنــد از اینکــه:
 .1نشــان میدهــد اداره نیــز میتوانــد بــا اســتفاده از قــرارداد و روشهــای قــراردادی بــه اهــداف
خــود برســد.
 .2اســتفاده از روش قــرارداد ،اجــازه اشــتراک اشــخاص خصوصــی را بــه انجــام خدمــت عمومــی در
قالــب نمایندگــی خدمــت عمومــی میدهــد.
بیشتــر قراردادهایــی کــه اداره منعقــد میکنــد ،تابــع اصــول و احــکام خــاص حقــوق عمومــی
هســتند و مثــل تمــام قراردادهــا بــر پایــه یــک توافــق بنــا شــدهاند .ایــن قراردادهــا بــرای اشــخاص
حقوقــی حقــوق عمومــی اهمیتــی قابــل مالحظـه دارنــد ،بــه گونـهای کــه روش اداره را تغییــر دادهانــد
و امــروزه از اداره قــراردادی صحبــت بــه میــان میآیــد و آن را شــکل جدیــدی از مدیریــت منافــع
1
جمعــی میداننــد کــه کمتــر اقتدارگــرا و بیشتــر توافقــی اســت.
در تعریــف قــرارداد اداری میتــوان گفــت« :قــراردادی اســت کــه یکــی از ســازمانهای اداری یــا
بــه نمایندگــی از آنهــا از یکســو ،بــا هــر یــک از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی و از ســوی دیگــر ،بــا
هــدف انجــام یــک عمــل یــا خدمــت مربــوط بــه منافــع عمومــی طبــق احــکام خــاص (نوعـاً ترجیحــی
یــا امتیــازی) منعقــد میگــردد و رســیدگی بــه اختالفــات ناشــی از ایــن قراردادهــا در صالحیــت
2
دادگاههــای اداری میباشــد».
حقوقدانــان تعریفهــای متعــددی در مــورد مزایــده دارنــد .در یــک تعریــف ،مزایــده ،ترتیبــی
اســت کــه در آن ،فــروش کاالی مــورد نظــر دولــت از طریــق اعــان بیــن عمــوم داوطلبــان عرضــه
میشــود تــا قــرارداد بــا کســی کــه حداکثــر قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت ،بــه خــودی خــود منعقــد
شــود .مزایــده بــه دو شــکل اســت :حضــوری و کتبــی .مزایــده حضــوری کــه بــه آن حــراج هــم گفتــه
میشــود ،ماننــد مزایــده کتبــی بــه تشــریفات خاصــی از قبیــل دادن پیشــنهاد کتبــی یــا ســپردن
وثیقــه نقــدی یــا تشــکیل کمیســیون یــا تنظیــم صورتمجلــس احتیــاج نــدارد و بــه همیــن دلیــل،
3
بیشتــر در مــوارد فــوری و کماهمیــت از آن اســتفاده میشــود.
در تعریفــی دیگــر ،مزایــده ،فــروش کاال بــه باالتریــن قیمــت اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع معاملــه
متفــاوت اســت .قواعــد مربــوط بــه تشــریفات مزایــده ،امــری اســت و رعایــت ضوابــط مــورد نظــر جنبــه
نظــم عمومــی دارد و دســتگاه دولتــی نمیتوانــد بــرای فــرار از تشــریفات معامــات عمــده ،مــورد معاملــه
ی قراردادهــای اداری» ،فصلنامــه مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی ،دوره ســی و
 .1رضایـیزاده ،محمدجــواد« ،ویژگـ 
هشــتم ،1387 ،شــماره  ،2ص .141
 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ سوم ،1399 ،ص .560

ی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری ،تهران :سمت ،1384 ،ص .322
 .3طباطبای 
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را بــه دســتههای کوچــک تقســیم کنــد 1.مزایــده ،مصــدر بــاب مفاعلــه از ریشــه «زود» بــه معنــای بــر
یکدیگــر افــزودن ،افزودگــی دوجانبــه و حــراج کــردن اســت .مزایــده یعنــی فــروش کاال یــا خدمــات بــه
باالتریــن قیمــت ممکــن 2.مزایــده ،ترتیبــی اســت کــه اداره در آن ،فــروش کاالهــا و خدمــات یــا هــر دو را
از طریــق درج آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار یــا روزنامــه رســمی کشــور بــه رقابــت عمومــی میگــذارد
3
و قــرارداد را بــا شــخصی منعقــد میســازد کــه بیشتریــن بهــا را پیشــنهاد کنــد.

گفتار سوم ـ پیشبینی مزایده الکترونیکی در قراردادهای اداری
بــر اســاس قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور (مصــوب  ،)1396دولــت مجــاز بــود
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت را بــرای اجــرای تمــام مراحــل انــواع معامــات دســتگاههای
دولتــی تکمیــل کنــد .دولــت در اســتفاده از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــرای انجــام معامــات،
مختــار بــود و اگــر تمایــل نداشــت ،میتوانســت از ایــن ســامانه بــرای انجــام معاملــه اســتفاده نکنــد.
دولــت طبــق مــاده  9قانــون برنامــه ششــم توســعه مکلــف شــد ســامانه تــدارکات دولــت الکترونیــک را
تکمیــل کنــد و معامــات خــود را از طریــق ایــن ســامانه انجــام دهــد.
آییننامــه فعالیــت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت نیــز در ســال  1390بــه تصویــب رســید.
طبــق ایــن آییننامــه ،تمــام دســتگاههای اجرایــی موضــوع بنــد «ب» مــاده  1قانــون برگــزاری
مناقصــات موظفنــد بــا اعــام مدیریــت ســتاد در ســتاد نامنویســی کننــد و بــا اســتفاده از امضــای
الکترونیکــی و رعایــت مقــررات مربــوط ،همــه مراحــل مزایــده و مناقصــه بــه جــز مناقصههــا و
مزایدههــای مربــوط بــه معامــات محرمانــه را از طریــق ســتاد انجــام دهنــد .راهانــدازی ایــن ســامانه
4
بــرای شفافســازی تمــام مراحــل مزایــده و مناقصــه نقــش مهمــی دارد.

گفتــار چهارم ـ مســائل و مشــکالت مربــوط بــه مزایــده الکترونیکی
در قراردادهــای اداری
بــا وجــود پیشبینــی ســازوکار مزایــده الکترونیکــی در مــاده  9قانــون برنامــه توســعه ششــم کشــور
و تکلیــف دســتگاههای اجرایــی در انعقــاد مزایــده بــه ایــن شــیوه ،اجرایــی شــدن ایــن روش ،مســتلزم
 .1امامی ،محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1389 ،ج  ،2ص .142

 .2عیدیزاده ،محمدحسین ،شرحی بر آییننامه معامالت دولتی ،تهران :میزان ،1382 ،ص .19
 .3انصاری ،ولیالله ،کلیات حقوق اداری ،تهران :میزان ،1371 ،ص .140

 4ناعمــه ،حســن« ،شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد در انعقــاد قراردادهــای اداری ایــران» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی،

 ،1390ویژهنامــه شــماره  ،4ص .186
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وجــود زیرســاختهایی اســت کــه بــه نظــر میرســد بــا موانــع و مشــکالتی روبهروســت کــه اکنــون
برمیشــماریم.

بند اول ـ نبود ابزار تأمین و تدارکات الکترونیکی

فســاد در مزایــده و مناقصــه اداری ،گلــوگاه اصلــی فســاد در دســتگاههای اجرایــی در ایــران معرفــی
شــده اســت .کارشناســان ،مشــخص نبــودن روش اعمــال اختیــارات دســتگاه مناقصهگــزار ،چگونگــی
ارزیابــی کیفــی مناقصهگــزار ،ثبــت نشــدن مناقصههــا در پایــگاه اطالعرســانی مناقصــات و راه نــدادن
1
مناقصهگــزار بــه جلســات بازگشــایی پاکتهــا را از جملــه معضــات فســاد در ایــن حــوزه دانســتهاند.
صاحبنظــران ،اســتفاده از فنــاوری اطالعــات را راهکار تجربــی مناســبی بــرای کاهــش فســاد در
زمینــه مناقصههــا و مزایدههــای دولتــی میداننــد .گرایــش دولتهــای سراســر دنیــا بــرای اســتفاده
از ابزارهــای تکنولــوژی ارتباطــات و اطالعــات بــه منظــور ارائــه بهتــر خدمــات ،شفافســازی بیشتــر
و بهبــود پاس ـخگویی نیــز گواهــی بــر ایــن ادعاســت .ابزارهــای توانمندســاز تکنولــوژی ارتباطــات و
اطالعــات شــامل دولــت الکترونیــک ،تجــارت الکترونیــک ،تأمیــن و تــدارکات الکترونیــک ،دموکراســی
2
الکترونیکــی و ابزارهــای دیگــری از ایــن دســت هســتند.
بــر اســاس آییننامــه فعالیــت ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت ،دسترســی بــه اطالعــات
مناقصههــا از طریــق اینترنــت از مرحلــه دعــوت بــرای شــرکت در فرآینــد قراردادهــای دولتــی و ارائــه
اطالعــات مربــوط بــه ارزیابیهــای کیفــی مناقصهگــران و مســتندات مراحــل مناقصــه و اطالعــات
مربــوط بــه فرصــت قراردادهــا ،برنــدگان ،رقــم قــرارداد و مــدت قــرارداد بــه ایجــاد فضــای شــفاف در
حــوزه معامــات دولتــی کمــک میکنــد.

بند دوم ـ نبود نظام آموزشی مناسب

نیــروی انســانی در اجرایــی کــردن دولــت الکترونیــک نقشــی تعیینکننــده دارد .اســتقرار دولــت
الکترونیــک مســتلزم فراهــم شــدن ســه پیشنیــاز اساســی اســت :ســطح حداقلــی از زیرســاختهای
فنــی ،ســرمایه انســانی (نیــروی متخصــص و آموزشدیــده) و شــبکههای الکترونیکــی .بــرای آنکــه
دولــت الکترونیــک در ســطح گســتردهای قابــل اســتفاده شــود ،مــردم بایــد از حداقــل دانش اســتفاده از
3

 .1خضــری ،محمــد و فرهــاد تربتــی مقــدم« ،شناســایی زمینههــای فســاد اقتصــادی در مناقصههــای دولتــی» ،اقتصــاد
تطبیقــی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات فرهنگــی ،ســال دوم ،1390 ،شــماره  ،1ص .22
2-Bertot, J., P. Jeager & j. Grimes, “Using ICTs to create a culture of transparency; Egovernment and social media as openness and antiـcorruption tools for societies”, Government Information Quarterly, Vol. 27, No. 3, 2010, p. 25

 .3قلیپــور ســوته ،رحمتاللــه ،عبــاس منوریــان و ملیحــه اللهیــاری دویــن« ،طراحــی مــدل دولــت الکترونیــک در

چارچــوب اخالقــی حکمرانــی خــوب» ،فصلنامــه اخــاق در علــوم و فنــاوری ،ســال چهاردهــم ،1398 ،شــماره  ،2ص .188
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کامپیوتــر و اینترنــت برخــوردار باشــند و اینترنــت بــرای همــه در دســترس باشــد .مهیــا کــردن چنیــن
شــرایطی ،اولیــن چالــش پیــش روی ایجــاد مزایــده الکترونیکــی اســت .منابــع مالــی هنگفــت مــورد
نیــاز بــرای آمــوزش ،ایجــاد زیرســاختها ،اســتقرار ،توســعه و روزآمدســازی شــبکههای الکترونیکــی،
در دســترس بخــش گســتردهای از جهــان قــرار نــدارد 1.بنابرایــن ،تحقــق مزایــده الکترونیکــی ،نیازمنــد
آمــوزش بــه بــازوان اجرایــی نظــام اداری و مخاطبــان ســازمانهای دولتــی برگزارکننــده مزایــده اســت.

بند سوم ـ دسترسی نداشتن مردم به اطالعات سامانه

مهمتریــن ســند حقوقــی در خصــوص مزایــده در قراردادهــای اداری ،آییننامــه فعالیــت ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (مصــوب  )1390اســت .در ایــن ســند ،بــرای دسترســی مــردم بــه
اطالعــات ســامانه ،ضمانــت اجرایــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مــردم حــق
دسترســی بــه اطالعــات ایــن ســامانه را ندارنــد و بــه ایــن ترتیــب ،اصــل شفافســازی در قراردادهــای
اداری و اعمــال نظــارت عمومــی بــر ایــن قراردادهــا زیــر ســؤال م ـیرود.

گفتــار پنجــم ـ وجــود خألهــای قانونــی در مزایــده و حراجهــای
الکترونیکــی در اجــرای احــکام مدنــی
وجــود قوانیــن و مقــررات موضوعــه یکــی از زمینههــای اجــرای هــر گونــه تصمیمهــا یــا
تشــریفات در مراجــع قضایــی ،ثبتــی و اجرایــی ،از جملــه اســتفاده از روشهــای الکترونیکــی بــه
رســمیت شناختهشــده اســت 2.در کنــار مدیریــت پویــا ،دسترســی بــه دانــش و فنــاوری نویــن ،ایجــاد
زیرســاختهای مناســب و آمــوزش نیروهــای انســانی متخصــص ،تصویــب و تدویــن قوانیــن و مقــررات
انعطافپذیــر و ســازگار یکــی از دالیــل موفقیــت کشــورهای توســعهیافته در خریــد و فــروش امــوال
3
و تجــارت الکترونیکــی اســت.
در حقــوق ایــران ،تــا قبــل از تصویــب مــاده  211قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه در
نــص قانونــی در خصــوص اســناد الکترونیکــی بــه ویــژه مزایــده یــا حراجهــای
ســال  ،1389هیــچ ّ
الکترونیکــی نبــود .بــا تصویــب قانــون تجــارت الکترونیکــی در ســال  1382تصــور میشــد کــه دیگــر
 .1باطنــی ،ابراهیــم و مهــدی یزدانشــناس« ،نگاهــی بــه فرآینــد شــکلگیری دولــت الکترونیــک و چالشهــای

فــراروی آن» ،مجلــه فقــه و حقــوق ،ســال ســوم ،1385 ،شــماره  ،1ص .68

2-Padefield, G. F., Law made simple, 8 Edition, London: Clays Ltd, 1992, p. 201.
 .3عطاشــنه ،منصــور ،یوســف ابراهیمینســب و هــادی جرفــی« ،چالشهــا و راهکارهــای حقــوق تجــارت

الکترونیــک در ایــران بــا نگاهــی بــه کشــورهای توســعهیافته» ،همایــش ملــی شــهر الکترونیــک ،1390 ،ص .14
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هیــچ مشــکلی در رونــد رو بــه رشــد تجــارت الکترونیکــی و پذیــرش اســناد آن وجــود نداشــته باشــد .بــا
ایــن حــال ،همچنــان بســتر حقوقــی و فنــی بــرای گســترش مبــادالت الکترونیــک ،ناامــن و نامســاعد
اســت؛ 1زیــرا بنــد «هـــ» مــاده  42قانــون تجــارت الکترونیکــی ،در فصــل اول از بــاب ســوم ،معامــات
راجــع بــه حراجیهــا را از شــمول حمایــت از مصرفکننــده خــارج دانســته اســت .مطابــق بنــد
«س» قانــون موصــوف ،مصرفکننــده« ،هــر شــخصی اســت کــه بــه منظــوری جــز تجــارت یــا شــغل
ـدی بــه عملیــات
حرف ـهای اقــدام میکنــد ».برابــر مــاده  2قانــون تجــارت (مصــوب  )1311نیــز «تصـ ّ
حراجــی جــزء معامــات تجــاری میباشــد ».بــا ایــن وصــف ،معامــات تاجــری کــه بــه شــغل حراجــی
روی مــیآورد ،از حمایــت مصرفکننــده 2در قانــون تجــارت الکترونیکــی خــارج اســت 3.حراجــی
منــدرج در مــاده  2قانــون نظــام صنفــی (مصــوب  )1383/1/22کــه دارای ویژگیهــای حضــوری،
نقــدی و قطعــی اســت ،از طریــق تجــارت الکترونیکــی انجامشــدنی نیســت ،ولــی بــر عکــس ،حراجــی
موضــوع بنــد «هـــ» مــاده  42قانــون تجــارت الکترونیکــی و بنــد  5مــاده  2قانــون تجــارت ،مشــمول
مزایــده و جــزو مصادیــق آن اســت.
در مســیر تحــول فرآیندهــای الکترونیکــی ثبــت اســناد و بــه موجــب مــواد  48 ،46و 211
قانــون برنامــه پنجــم توســعه کشــور و تبصــره  1مــاده  7قانــون جامــع حدنــگار (کاداســتر) ،از تاریــخ
 ،1392/6/26ثبــت اســناد الکترونیکــی در دفتــر اســناد رســمی بــه صــورت رســمی اجرایــی شــد.
قانونگــذار تــا کنــون نــه تنهــا بــرای اعتباردهــی بــه ســند و ثبــت الکترونیکــی و یکــی از مــوارد و
مصادیــق آن یعنــی مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی تصمیمــی نگرفتــه ،بلکــه از نظــر ســاختاری،
تاکنــون متولــی و مرجعــی بــرای اجــرای عملیــات مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی تعییــن نکــرده
اســت .در نظــام اجرایــی عمومــی (دادگســتری) ،بــا وجــود تصویــب آییننامــه ارائــه خدمــات الکترونیک
قضایــی (ســال  )1391و آییننامــه نحــوه اســتفاده از ســامانههای رایانــهای یــا مخابراتــی (ســال
 ،)1395بــه دلیــل خألهــای قانونــی ،نبــود زیرســاختهای نهــاد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی،
اجــرای آن در عمــل ممکــن نیســت و مســتلزم بازنگــری و تدویــن قوانیــن مــورد نظــر اســت.
در حقــوق فرانســه ،کــد اجــرای احــکام مدنــی 4در بنــد  3مــاده «ال»  ،111فهرســتی از عنوانهــای
قابــل اجــرا و شــرایط اجــرای اجبــاری موضــوع مزایدههــا و حراجهــای ســنتی بــه رســمیت
5
شناختهشــده را بیــان کــرده اســت .در مــواد  1582تــا  1701و  1686تــا  1688قانــون مدنــی،
 .1ســاعی ،ســید محمدهــادی و رضــا باباخانــی« ،بررســی ارزش اثباتــی اســناد الکترونیــک در حقــوق ایــران»،
پژوهشنامــه حقــوق اســامی ،ســال ســیزدهم ،1391 ،شــماره  ،35ص .184
2-Consumer protection.

 .3غالمی پاجی ،علی ،قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران  ،تهران :نشر فکرسازان  ،1390 ،ص .139
4-Code des procedures civiles d execution .
5-Code civil francais.
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موضــوع فــروش از طریــق حــراج ،روش و تشــریفات الزم بــرای حــراج و جانشــینیها و نیــز در مــواد
«ال»  141بنــد  12بــه بعــد و «ال»  320بنــد  2تــا «ال»  322بنــد  1کــد تجــارت فرانســه 1،موضــوع
فــروش داوطلبانــه از طریــق مزایــده و حراجهــای عمومــی ،مجریــان ،اپراتورهــا ،شــرایط و شــیوه
اجــرای آن ،احکامــی مقــرر شــده اســت 2.همچنیــن در کــد آییــن دادرســی مدنــی 3،مــواد  1271تــا
 1281مبحــث چهــارم از فصــل اول بــا عنــوان دعــاوی تصــرف امــوال (موضــوع تصویبنامــه شــماره
81ـ 500مــورخ  ،1981/5/12مــاده  5و  52روزنامــه رســمی  14مــه  ،1981روزنامــه رســمی اصالحــی
 21مــه  ،1981الزماالجــرا از اول ژانویــه  )1982و مقــررات مــواد آر 322ـ 39تــا آر 322ـ ، 59آر
322ـ 61تــا آر 322ـ 62و آر 322ـ 66تــا آر 322ـ 72کــه کــد آییــن دادرســی مدنــی اجــرا نیــز نســبت
بــه فصــل حاضــر حاکــم هســت ،مقــررات مزایــده یــا حراجهــای ســنتی بیــان شــده اســت.
بــر عکــس حقــوق ایــران ،در مــورد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی ،قانونگــذار فرانســه در
بنــد  1مــاده  1316قانــون مدنــی اصالحــی ،نوشــته الکترونیکــی را در کنــار نوشــته کتبــی و دالیــل
کاغــذی بــه عنــوان دلیــل پذیرفتــه و بــا قانــون شــماره 230ـ( 2000موضــوع انطبــاق حقــوق ادلّــه بــا
فناوریهــای اطالعــات) انقــاب الکترونیکــی را آغــاز کــرده اســت 4.همچنیــن بنــد  3مــاده 1316
قانــون موصــوف و انتشــار حکــم شــماره 973ـ 2005شــورای دولتــی فرانســه در تاریــخ  10اوت 2005
کــه بــه موجــب آن ،شــرایط ،تنظیــم ،ذخیرهســازی و دیگــر مــوارد مرتبــط بــا ســند الکترونیکــی
تبییــن شــده و از ایــن طریــق ،مقــررات مربــوط بــه حکــم شــماره 941ـ71ـ 21نوامبــر  1971الحــاق
شــده ،اســناد الکترونیکــی تأییــد گشــته اســت 5.بــه نظــر میرســد از ایــن مــاک بتــوان در مــورد
مزایدههــا یــا حراجهــای الکترونیکــی اســتفاده کــرد.

بند اول ـ نبود نظام شناسایی اموال در حقوق ایران

برابــر مــاده  34و  49ق.ا.ا.م 6و  21آ.ا.م.ا.ر.ل 7،محکــو ٌم علیــه یــا متعهــد از تاریــخ ابــاغ اجراییــه
مکلــف اســت ظــرف ده روز ،مفــاد اجراییــه را اجــرا کنــد یعنــی بــرای پرداخــت دیــن و بدهــی خــود
1-Code de commerse francais .
2-Derruppe, jean, Les baux commerciaux, 2 Edition, Paris: Francis lefe Bvre, 2020, p. 183.
3-Code de procedure civile francais.
4-Linant de Bellefonds, x., L, acte authentique electronique, entre exegese des textes et experimentions, available at:www.
comm.com.electr.chroniqe, Octobr 2002, p. 9

 .5خــادم رضــوی ،قاســم و فاطمــه شــفیعی« ،الزامــات حقوقــی ثبــت الکترونیکــی اســناد رســمی در حقــوق ایــران و

فرانســه» ،دانــش و پژوهــش حقوقــی ،1393 ،شــماره  ،6ص .81
 .6قانون اجرای احکام مدنی ،مصوب .1356/8/1

 .7آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ،مصوب .1387/6/11
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چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده

الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

تدبیــری بیاندیشــد یــا مالــی بــرای اســتیفای محکــو ٌم بــه یــا اجــرای ســند الزماالجــرا معرفــی کنــد .در
ـد لــه ،مأمــور اجــرا بــدون تأخیــر ،بــرای
غیــر ایــن صــورت ،پــس از درخواســت محکــو ٌملــه یــا متعهـ ٌ
اجــرای ایــن مــواد و قســمت اخیــر مــاده  1قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای مالــی (مصــوب
 ،)1394امــوال آنهــا را توقیــف خواهــد کــرد تــا در تعهداتــی کــه مباشــرت متعهــد شــرط نباشــد ،از
1
طریــق اجبــار ،تعهــد را بــه روش غیــر مســتقیم اجــرا کنــد.
در حقــوق فرانســه ،مــاده «ال»  111بنــد  1و دســتورالعمل شــماره 2011ـ 1895کــد اجــرای
احــکام مدنــی مقــرر داشــته اســت« :هــر طلبــکار میتوانــد بــر اســاس شــرایط پیشبینیشــده در
قانــون ،بدهــکار و متعهــد خــود را مجبــور بــه انجــام تعهــدات در قبــال مطالبــات خــود کنــد .هــر
طلبــکار میتوانــد بــرای اطمینــان یافتــن از حمایــت حقــوق خــود ،اقــدام احتیاطــی (مثــل بازداشــت
امــوال) را انجــام دهــد» .در قســمت «ج» بنــد  3مــاده دوم میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی
(مصــوب  1966مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد) نیــز بــر حــق مؤثــر اجــرای آرا بــه عنــوان یکــی
2
از اصــول پذیرفتهشــده و حقــوق بنیادیــن تأکیــد شــده اســت.
3
بدیهــی اســت دایــره اجــرا نمیتوانــد راســاً بــه توقیــف و مزایــده امــوال مدیــون دســت بزنــد،
مگــر اینکــه تقاضــا صــورت گیــرد 4.ایــن مهمتریــن وظیفــه اجرایــی بــر عهــده شــخص ذینفــع
قــرار گرفتــه اســت .علیاالصــول طــرف مقابــل اجراییــه ،از روی اختیــار ،رغبــت و طوعــاً ،حاضــر
نیســت تعهــد را اجــرا کنــد 5.هشــدار منــدرج در مــواد  34ق.ا.ا.م و  21آ.ا.م.ا.ر.ل نیــز در بیشتــر
موردهــا اثــر اجرایــی نــدارد و کمتــر شــخصی بــه آن عمــل میکنــد و افــراد از ارائــه و تســلیم صــورت
جامــع دارایــی خــود بــه دایــره اجــرا خــودداری میکننــد .ایــن وضعیــت ،جــدا از دشــواریهای
عملــی ،تحمیــل هزینههــای فــراوان و طوالنــی شــدن مــدت زمــان اجــرا ،مشــکالت عملــی و حقوقــی
متعــددی نیــز بــه بــار مــیآورد 6کــه یکــی از مهمتریــن اشــکالها ،نبــود نظــام شناســایی امــوال
اشــخاص بدهــکار اســت.
در ســیر قانونگــذاری کشــور ایــران تــا قبــل از تصویــب قانــون نحــوه اجــرای محکومیتهــای
ـص قانونــی در خصــوص شناســایی امــوال بدهــکاران و الــزام دولــت بــه
مالــی ( ،)1394/3/23هیــچ نـ ّ
ارائــه اطالعــات امــوال و دارایــی اشــخاص نبــود .بنــا بــر ایــن ،دارایــی افــراد بــرای آحــاد مــردم ،حتــی
 .1نهرینی ،فریدون ،ایستایی اجرای حکم دادگاه ،تهران :گنج دانش ،1392 ،ص .120

 .2امینــی ،منصــور و امیــر نیکوبیــان« ،مفهومشناســی اصــول اجــرای احــکام مدنــی» ،مجلــه حقوقــی دادگســتری ،دوره
هشــتاد و یکــم ،1396 ،شــماره  ،97ص .120
 .3مردانی ،نادر و محمد قهرمان ،اجرای احکام مدنی ،تهران :میزان ،1390 ،ص .168
 .4نظریههای 7/6305ـ 1397/7/30و 7/522ـ 1371/2/5اداره حقوقی قوه قضاییه.
 .5رودیجانی ،محمدمجتبی ،تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی ،تهران :کتاب آوا ،1392 ،ص .176
 .6سلیمی خورشید ،فتاح ،حقوق ثبت ،تهران :فردوسی ،1377 ،ص .24
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حاکمیــت و دولــت مشــخص و شــفاف نیســت .شفافســازی در ایــن زمینــه بــه رونــد عملیــات اجرایــی
ســرعت میبخشــد و بــه اجــرای عملیــات بازداشــت و مزایــده امــوال کمــک میکنــد .بــا ایــن حــال،
اهمیــت ایــن موضــوع بــرای مســئوالن و قانونگــذار در ایــران مشــخص نشــده و از نظــر ســاختاری،
تاکنــون متولــی و مرجعــی بــرای شناســایی امــوال و شفافســازی آن تعییــن نشــده اســت 1.تنهــا در
ذیــل مــاده  2ق.ن.ا.م.م .بــه تقاضــای محکــو ُم لــه «از طریــق پیشبینیشــده در قانــون» و نیــز «بــه
هــر نحــوه دیگــر» اقــدام بــه شناســایی امــوال ،بازداشــت و مزایــده امکانپذیــر اســت .عبــارت «بــه
هــر نحــو دیگــر کــه قانونـاً ممکــن باشــد» ،جملــه مجهولــی اســت کــه مشــکالت اجرایــی دیگــری بــه
وجــود خواهــد آورد؛ زیــرا در عــرف و پیشــینه قانونگــذاری ،امــوال و دارایــی اشــخاص ،محرمانــه تلقــی
شــده اســت.
در نظــام اجرایــی عمومــی ایــران ،بــه شناســایی امــوال محکــو ٌم علیــه بــه طــور مختصــر تصریــح
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در نظــام اجرایــی ثبتــی هنــوز هــم اســتعالم از حســابها توســط بانکهــا،
اتومبیــل از طریــق راهنمایــی و رانندگــی ،امــاک ثبتشــده و در جریــان ثبــت توســط ادارات ثبــت
اســناد و امــاک و ســهام شــرکتهای پذیرفتهشــده در بــورس از طریــق ســازمان بــورس اوراق بهــادار
تنهــا راه شناســایی امــوال متعهــد محســوب میشــود .پــس ایجــاد نهــادی دولتــی بــرای شناســایی
امــوال اشــخاص ضــروری اســت تــا پــس از صــدور اجراییــه از طریــق دوایــر اجرایــی ،بــا اســتعالم از
ایــن ســازمان دولتــی بتــوان بــرای احقــاق حقــوق بســتانکاران اقــدام کــرد .چنیــن کاری عــاوه بــر
اجــرای عدالــت ،زمینــه اســتقرار نظــم عمومــی ،امنیــت اقتصــادی و تجــاری ،تســهیل معامــات تجــاری
و اطمینانیابــی اشــخاص از احقــاق حقوقشــان را فراهــم م ـیآورد .در غیــر ایــن صــورت ،بــه دلیــل
خألهــای قانونــی موجــود در مــورد ایــن وضعیــت ،نبــود چنیــن نهــادی ،ناتوانــی بســتانکاران در معرفــی
امــوال ،بدهــکاران و محکومــان مالــی بــه راحتــی بــا صفــر و خالــی کــردن حســابهای بانکــی خــود،
امــوال را بــه نــام اشــخاص دیگــر بــه ویــژه همســر ،فرزنــدان و بســتگان خــود میفروشــند و انتقــال
میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،در عمــل ،بســتانکار پیــروز دعــوا و ذینفــع ســند هیــچ مالــی بــه دســت
2.
نخواهــد آورد
در حقــوق بیشتــر کشــورها از جملــه فرانســه ،ایــن خألهــای قانونــی برطــرف شــده ،نظــام قانونــی
شناســایی امــوال بدهــکاران ایجــاد گردیــده و بــا ســاماندهی اطالعــات امــوال افــراد ،اســتفاده از آن
بــرای اجــرای احــکام و اســناد مؤثــر فراهــم شــده اســت 3.بــه تعبیــر دیگــر ،امــوال و دارایــی اشــخاص
در اتــاق شیشـهای قــرار دارد و هــر مدیونــی اطــاع دارد کــه امــوال و داراییهایــش بــرای بســتانکاران
قابــل شناســایی اســت .ایــن شــفافیت و شناســایی ،خــود ،عاملــی بازدارنــده در نقــض عهــد اســت .در
 .1رازانی ،بهمن ،مجموعه تاریخی مقررات ثبت اسناد ،تهران :کانون سردفتران و دفتریاران ،1397 ،ص .16

 .2میرحسینی ،سید حسن ،شرح آرای شورای عالی ثبت ،تهران :میزان ،1377 ،ص .121

3-Parle professeur bachir niang Fsip, Op.cit., p. 3.
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الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

حقــوق فرانســه ،ارائــه اطالعــات مالــی افــراد بــه مأمــور اجــرا بــر پایــه قانــون الزامــی اســت.
مطابــق بنــد  7مــاده « ال»  111و دســتورالعمل شــماره 2011ـ 1895کــد اجــرای احــکام مدنــی
فرانســه « :طلبــکار بــرای اطمینــان یافتــن از اجــرا یــا حفــظ بدهــی خــود ،اقدامــات مناســبی را در
پیــش میگیــرد .اجــرای ایــن اقدامــات ممکــن اســت بیــش از حــد الزم بــرای دریافــت تعهــد نباشــد».
یکــی از اقدامــات اجرایــی ،اجبــاری و احتیاطــی ،بازداشــت و ســپس مزایــده امــوال ثالــث اســت .البتــه
ایــن اقدامــات احتیاطــی در مــورد افــراد دارای مصونیــت اجــرا نمیشــود 2.در بنــد  1مــاده « ال» 152
در خصــوص بازداشــت امــوال بدهــکار چنیــن مقــرر شــده اســت« :بــر اســاس موضــوع مفــاد  6قانــون
شــماره 51ـ 711از  7ژوئــن  ،1951ادارات دولتــی ،مناطــق ،ادارات و شــهرداریها ،شــرکتهای اعطــا
شــده یــا کنترلشــده توســط دولــت ،در زمینــه تهیــه آمــار هماهنــگ و محرمانــه موظفنــد ضابــط
مســئول اجــرا را از ایــن اطالعــات آگاه ســازند».
در بنــد  3مــاده « ال»  152کــد اجــرای احــکام مدنــی فرانســه نیــز آمــده اســت « :اطالعــات بــه
دســت آمــده صرفـاً بــه حــد نصــاب الزم بــرای عملکــرد اجــرا یــا اوراق بهــاداری اســتفاده میشــود کــه
بــرای آنهــا درخواســت اجــرا شــده اســت و بــه هیــچ صورتــی نمیتــوان آنهــا را بــه اشــخاص ثالــث
منتقــل کــرد یــا فایــل اطالعــات شــخصی را افشــا کــرد .هــر گونــه تخلــف از ایــن مقــررات مشــمول
مجــازات بــرای ارتــکاب حداقــل جــرم از بخــش 21ـ 226کــد جزایــی فرانســه 3بــدون تعصــب و در
صــورت لــزوم ،اقدامــات انضباطــی و صــدور حکــم بــه خســارت طبــق بنــد  3مــاده « ال»  152اســت».
همچنیــن در حقــوق فرانســه ،اطالعــات مربــوط بــه امــوال غیــر منقــول از طریــق ثبــت ملــی
امــاک و دفترهــای ثبــت اســناد یــا شــهرداریها قابــل شناســایی اســت 4.در مــورد امــوال منقــول،
اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت مدنــی دارنــدگان گواهینامههــای ثبــت نــام بــرای وســایل نقلیــه
موتــوری و دوچــرخ ،شــماره ثبــت و مشــخصات وســیله نقلیــه از طریــق سیســتم ثبــت نــام خــودرو
و در مــورد کشــتیها و قایقهــا از طریــق ثبــت دیجیتالــی انجــام میشــود کــه در وزارت حمــل و
نقــل نگ ـهداری میگــردد و حقــوق مالکیــت معنــوی کــه در یــک پرونــده ملــی ذکــر شــده اســت،
بــه طــور مســتقیم و از طریــق انســتیتوی ملــی مالکیــت معنــوی توســط طلبــکاران قابــل دسترســی و
شناســایی اســت.
1

1-Parle professeur bachir niang Fsip, Op.cit., p. 3.
 .2مقــدادی ،محمدمهــدی و نســرین نکوجــوی« ،راهکارهــای مؤثــر اجــرای احــکام مدنــی در ایــران و فرانســه»،
مجلــه حقــوق تطبیقــی ،دانشــگاه مفیــد قــم ،دوره چهــارم ،1395 ،شــماره  ،2ص .134
3-Sime, stuart, Apractical Approach to civil procedure, Eight Edition, First published, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 211
4-Code de commerce francais.
5-Martin, Elizabeth A., Dictionary of law, Forth edition, Oxford: Oxford Reference, 1979, p. 36.
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بند دوم ـ ابهام در زمان انعقاد مزایدههای سنتی و الکترونیکی

یکــی از چالشهــا و مســائل بحثبرانگیــز در مزایــده یــا حراجهــای ســنتی و الکترونیکــی ،شــیوه
تشــخیص و تعییــن زمــان انعقــاد قــرارداد و معاملــه اســت .قانــون اجــرای احــکام و آییننامــه اجــرا
دربــاره ایــن موضــوع ســاکت اســت .در فقــه بــه صــورت خــاص در مــورد فــروش از طریــق مزایــده یــا
حــراج ،بحثــی مطــرح نشــده اســت .فقــط در مــورد یکــی از اقســام عقــد بیــع و بــا عنــوان «مواضعــه»
1
کــه ثمــن کمتــر از رأسالمــال اســت ،بحــث شــده کــه بــا مزایــده و حــراج قابــل انطبــاق اســت.
محقــق حلــی در کتــاب شــرایع االســام و در بیــان مواضعــه میفرمایــد« :عقــد بیــع بــه اعتبــار خبــر
دادن بــه ســرمایه و خبــر نــدادن ،منقســم بــه چهــار قســم اســت :بــه جهــت آنکــه ...بــه کمتــر از
3
ســرمایه و بــه نقصــان میفروشــد ،آن را مواضعــه 2گوینــد».
بــا توجــه بــه آیــه اول ســوره مبارکــه مائــده 4و قواعــد فقهــی 5،بســیاری از مفســران و فقیهــان،
عمــل بــه هــر عقــدی را واجــب دانســتهاند کــه بــا شــرع و اخــاق مخالــف نباشــد ،امــر زشــتی را مبــاح
نگردانــد و بــه عقــود معیــن اختصــاص نداشــته باشــد 6.بنــا بــر ایــن ،بــه نظــر میرســد از نظــر شــرع،
مزایــده مســاوی حــراج اســت و بیشتــر شــامل عملیــات حراجــی میشــود.
در حقــوق دیگــر کشــورهای اســامی از جملــه مصــر ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در مزایــده ،ایجــاب
از ســوی شــرکتکنندگان در مزایــده واقــع میشــود .تــا وقتــی کــه شــخص مزایدهگــذار قبولــی
خــود را اعــام نکــرده اســت ،عقــدی واقــع نمیشــود .عقــد زمانــی بســته میشــود کــه متصــدی
حــراج (فروشــنده یــا نماینــده او) بــا پاییــن آوردن چکــش خــود ،ایجــاب خریــدار را قبــول کنــد 7.در
حقــوق انگلیــس ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در موضــوع فــروش بــه وســیله مزایــده یــا حــراج ،اگــر
پیشــنهاددهنده ،باالتریــن قیمــت را نفروشــد ،مســئول اســت 8.عــدهای معتقدنــد کــه آگهــی مربــوط بــه
9
انجــام مزایــده صرف ـاً دعــوت بــه معاملــه اســت نــه ایجــاب.
 .1رضایــی ،علــی« ،زمــان وقــوع معاملــه در حــراج (مطالعــه تطبیقــی در فقــه امامیــه ،حقــوق ایــران و غــرب)»،
مجلــه دانــش حقــوق و مالیــه ،ســال اول ،1396 ،شــماره  ،1ص .65
« 2القــول فــی المواضعــه :فانهــا مفاعلیــه مــن الوضــع فــاذا قــال :بعتــک بمئــه و وضیعــه درهــم مــن کل عشــره ،فالثمن تســعون
و ...کان الثمــن احــداً و تســعین االجــزا مــن احــد عشــر جــزء مــن درهم».
 .3محقق حلی ،شرایع االسالم ،بیروت :داراالضواء ،1418 ،ج  ،2ص .38
« .4یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.»...
« 5المؤمنون عند شروطهم اال شرطاً احل حراماً او حرم حالالً».
 .6شــیخ طبرســی در مجمعالبیــان (جلــد  ،3ص  ،)151فاضــل مقــدادی در کنزالعرفــان (جلــد  ،2ص  ،)71میبــدی در
کشفاالســرار (جلــد  ،3ص  ،)5مقــدس اردبیلــی در آیــات االحــکام (ص ،)530و ســید محمدکاظــم طباطبایــی یــزدی در
عروهالوثقــی (جلــد  ،2صــص  313 ،88و .)315
 .7الســنهوری ،عبدالــرزاق احمــد ،الوســیط فــی شــرح القانــون المدنــی الجدیــد ،بیــروت :الحبــی الحقوقیــه ،2009 ،ج
 ،1ص .228
8-Treitel, Law of contract, London: sweet 8 maxwell, 9 the Edition, 1995, p. 25.
9-Anson, law of contract, London: Oxford University, 29 th Edition, 1995, p. 35.
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در حقــوق فرانســه ،در مــورد زمــان انعقــاد عقــد و قــرارداد فــروش از طریــق مزایــده یــا حــراج
ســنتی ،تشــ ّتت آرا وجــود دارد .بــه نظــر گروهــی ،مقصــود واقعــی اعالمکننــده مزایــده و حــراج در
بیشتــر مــوارد ایــن اســت کــه عقــد بــا برنــده شــدن یکــی از شــرکتکنندگان تمــام شــود 1.بــا پایــان
یافتــن مزایــده و حــراج ،توافــق دربــاره ارکان اصلــی معاملــه بیــن دو طــرف حاصــل میشــود و بــه
تأییــد دوبــاره فروشــنده هیــچ نیــازی نــدارد 2.همچنیــن بــه نظــر گروهــی دیگــر ،پیشــنهادکننده
میتوانــد بــه صراحــت اعــام کنــد کــه در رد و قبــول نتیجــه مزایــده آزاد اســت؛ زیــرا ایــن قیــد نشــان
میدهــد کــه او هنــوز در انجــام دادن معاملــه جــازم نیســت و مفــاد عقــد را بــر مبنــای مزایــده انشــا
نکــرده اســت 3.در ایــن صــورت ،عقــد زمانــی واقــع میشــود کــه او یکــی از پیشــنهادها را قبــول کنــد.
در مــورد مزایــده یــا حراجهــای الکترونیکــی ،موضــوع متفــاوت اســت .در مــوارد پیشگفتــه،
انعقــاد قراردادهــا بــه صــورت غیــر حضــوری و مجــازی اســت ،امــا تعییــن زمــان تشــکیل عقــد از جملــه
بــرای تشــخیص مبــدأ جریــان آثــار عقــد ،تعییــن قانــون حاکــم بــر قــرارداد و روابــط طرفیــن و نیــز
مبــدأ جریــان مــرور زمــان اهمیــت دارد 4.در حقــوق ایــران ،ق.ت.ا در مــورد زمــان قطعــی شــدن صــدور
قبــول بــه عنــوان آخریــن رکــن الزم بــرای تشــکیل قــرارداد ســکوت کــرده و اساسـاً احــکام و شــرایط
قراردادهــای الکترونیکــی را اصـ ً
ا بررســی نکــرده اســت .آنچــه در حقــوق ایــران قابــل دفــاع بــه نظــر
5
میرســد ،نظریــه ارســال اســت.
در حقــوق فرانســه ســالها در ایــن مــورد تردیــد وجــود داشــت .بــه موجــب حکــم دیــوان
عالــی کشــور فرانســه 6،در ســال  ،1867زمــان قطعیــت قبــول ،بســته بــه اوضــاع و احــوال خــاص
هــر قــراردادی ،بــا صالحدیــد دادرس تعییــن میشــود .بــر همیــن مبنــا ،دادگاههــای تجدیــد نظــر،
بیشتــر بــه راه حلهــای منصفانــه روی آوردنــد .از ســال  1932بــه بعــد ،در آرای دیــوان عالــی
فرانســه ،تمایــل بــه اصــل قــرار دادن نظریــه ارســال دیــده میشــود .بــا ایــن حــال ،ایــن نظریــه از
ســال  1981بــه بعــد بــه عنــوان قاعــده جامــع پذیرفتــه شــد 7،هــر چنــد حقوقدانــان فرانســوی
 .1عبدیپور فرد ،ابراهیم و پوریا رضی« ،حمایت از انتقالگیرنده با حســن نیت در حقوق ایران و فرانســه» ،پژوهشنامه
حقوق اسالمی ،سال نوزدهم ،1397 ،شماره  ،47ص .122
2-Ripert ET Boulanger, Traite de Droit civil, Paris: Depress Le traite de planiol, 1957, p. 324.

 .3کاتوزیان ،پیشین ،ص .198
 .4یزدانیان ،علیرضا« ،تجزیهناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق اســام ،ایران و فرانسه»،
دوفصلنامه علمی پژوهشنامه حقوق اسالمی ،1399 ،شماره  ،51ص .35
 .5شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،تهران :مجد ،1393 ،ص .158
6-Cour de cassation.

 .7السان ،مصطفی« ،تشکیل قراردادهای الکترونیکی» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،دوره نهم ،1384 ،شماره  ،36ص .161
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

دربــاره آن اختــاف نظــر دارنــد .برابــر کنوانســیونها و اصــول بینالمللــی حاکــم بــر قراردادهــا ماننــد
کنوانســیون ویــن ،در قراردادهــای بینالمللــی و عقــود الکترونیکــی ،از جملــه مزایــده و حراجهــای
1
الکترونیکــی ،مبنــا قــرار دادن نظریــه وصــول هــم طرفدارانــی دارد.

بند سوم ـ مسئله انصراف اشخاص ثالث و خریداران احتمالی

بــه طــور کلــی ،شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم مــردم آزاد اســت ،مگــر اینکــه از اشــخاص
غیــر مجــاز (منــدرج در مــواد  127ق.ا.ا.م و  128و  138آ.ا.م.ا.ر.ل) باشــند .از ایــن رو ،اشــخاصی کــه
مجــاز بــه شــرکت در جلســه و خریــد امــوال باشــند ،چنانچــه قبــل از تنظیــم و امضــای صورتجلســه
انصــراف دهنــد ،بــه طــور طبیعــی ،مزایــدهای انجــام نخواهــد شــد .در حقــوق فرانســه نیــز هماننــد
حقــوق ایــران ،شــرکت در مزایــده و حــراج ســنتی یــا الکترونیکــی بــرای همــه مــردم رایــگان و آزاد
اســت .بنــا بــر ایــن ،ســرمایهگذاران ،نهادهــا و اشــخاص خصوصــی بــه ســادگی قــادر بــه حضــور در
مزایــده یــا حــراج خواهنــد بــود .بــا ایــن حــال ،اشــخاصی کــه دارای شــرایط خاصــی هســتند ،مثــل
افــراد زیــر ســن قانونــی ،افــرادی کــه تحــت سرپرســتی قــرار میگیرنــد یــا مشــمول تصفیــه قضایــی
هســتند ،نمیتواننــد بــه تنهایــی در مزایــده یــا حــراج شــرکت کننــد .ممکــن اســت در مــواردی،
مــال مــورد نظــر (بــه علــت طوالنــی شــدن مــدت زمــان ارزیابــی و روز مزایــده یــا کاهــش ارزش
مــال بازداشتشــده بــه علــت نوســان قیمــت ارز) ،خریــداری نداشــته باشــد یــا خریــدار احتمالــی،
قبــل از جلســه ،هنــگام برگــزاری آن یــا حتــی قبــل از اعــام اســم یــا اســامی برنــده مزایــده ،مراتــب
انصــراف خــود را بــه صــورت کتبــی اعــام کنــد .در ایــن حالــت ،بــا در نظــر گرفتــن پرداخــت نکــردن
 10درصــد مبلــغ پیشــنهادی ،مأمــور اجــرا انصــراف وی را میپذیــرد 2.اگــر خریــدار یــا خریــداران
احتمالــی دیگــری در جلســه شــرکت داشــته و قیمــت پیشــنهادی خــود را اعــام کــرده باشــند ،بــه
پیشــنهاد آنهــا رســیدگی و جایگزیــن خریــداران منصــرف از شــرکت در مزایــده خواهنــد شــد،
وگرنــه اجــرای آن بــا مانــع مواجــه خواهــد شــد.
اگــر پــس از اعــام نــام برنــده ،وی بــه دالیــل متعــدد ،از خریــد مــال مــورد مزایــده اســتنکاف
ورزد یــا مراتــب انصــراف خــود را کتبــی اعــام کنــد ،یکــی از موانــع اجــرا ایجــاد خواهــد شــد .در
ایــن مــورد ،ثالــث و خریــداران احتمالــی بــرای پرداخــت ده درصــد قیمــت مــال (مــاده  129ق.ا.ا.م)
بــه حســاب ســپرده صنــدوق دادگســتری و ثبــت هدایــت میشــوند .در حقــوق فرانســه ،برابــر بنــد
3
 41مــاده « آر»  322کــد اجــرای احــکام مدنــی ،مبلــغ ده درصــد کــه در صنــدوق ســپرده و امانــات
1-Motulsky, Henri, Ecrits, Etudes et note de Procedure, civile.preface de Gerad cornu, ET jean foyer, Dalloz p III,
Paris: Dailoz, 1973, p. 101

 .2خدابخشی ،عبدالله ،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،1393 ،ص .134
3-Caisse des depots.
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جمـعآوری شــده ،پــس از پایــان عملیــات مزایــده یــا حــراج بــه داوطلبــی کــه موفــق و برنــده اعــام
نشــده اســت ،بازگردانــده میشــود .در صــورت انصــراف ،افــراد ماقبــل آنهــا (از نظــر میــزان قیمــت
پیشــنهادی) نمیتواننــد ده درصــد را پرداخــت و واریــز کننــد تــا بــه عنــوان خریــدار اعــام و معرفــی
شــوند (البتــه ایــن موضــوع مربــوط بــه زمانــی اســت کــه افــراد مــورد نظــر در جلســه شــرکت داشــته
و متفــرق نشــده باشــند) .چــون بــا اعــام نــام برنــده ،قبــول و امضــای صورتمجلــس ،ایجــاب و قبــول
واقــع و معاملــه قطعــی شــده اســت ،انصــراف بعــدی موجــب فســخ نخواهــد شــد.
اگــر پــس از اعــام برنــده مزایــده ،نامبــرده ،ده درصــد قیمــت مــال را (کــه گاهــی مبلــغ زیــادی
اســت) ،بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز کــرده باشــد و ســپس بــا اعــام انصــراف ،از تأدیــه
مابقــی ثمــن معاملــه امتنــاع و انصــراف خــود را اعــام کنــد ،بــه انصــراف ثالــث و خریــدار مربــوط
ترتیــب اثــر داده نمیشــود .ایــن عقیــده ،مطابــق نظریــه مــورخ  1365/8/8قضــات دادگاههــای صلــح
و حقوقــی دو تهــران تأییــد شــده کــه بــه اتفــاق آرا اعــام گردیــده اســت 1.بــه ایــن دلیــل ،در صــورت
انصــراف برنــده و پرداخــت نشــدن مابقــی قیمــت و ثمــن پیشــنهادی در ظــرف یــک مــاه ،ده درصــد
بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد 2.ایــن وضعیــت هماننــد مــوردی خواهــد بــود کــه
در جلســه اول ،خریــداری وجــود نداشــته باشــد.
در حقــوق فرانســه ،برنــده مزایــده یــا حــراج بالفاصلــه صاحــب مــال یــا کاال میشــود ،ولــی بایــد
قیمــت مــال مــورد مزایــده یــا حــراج را پرداخــت کنــد و پــس از پرداخــت کامــل قیمــت فــروش،
مالــک تلقــی میگــردد .بــرای ایــن کار ،او بایــد قیمــت فــروش و هزینههــای مزایــده و حــراج اعــم از
هزینههــای اولیــه ،انتقــال ،تبلیغــات و آگهیهــا و هزینــه وکالــت را در یــک حســاب ســپرده CARPA
واریــز کنــد .اگــر برنــده مزایــده یــا حــراج ســپردهگذاری نکنــد ،فــروش بــه طــور خــودکار خاتمــه پیــدا
میکنــد( .بنــد  48مــاده «آر» )322

بند چهارم ـ شکایت از دستور اجرا در پروندههای اجرایی

ممکــن اســت بــه صــدور دســتور اجــرا کــه (مطابــق صــدر مــاده  169آ.ا.م.ا.ر.ل) بــا مهــر «اجــرا
شــود» آغــاز میگــردد ،اعتــراض و از آن شــکایت شــود و دعــوای بطــان در مراجــع قضایــی مطــرح
گــردد .ایــن اقــدام بــه موجــب تجویــز مــاده یــک قانــون اصــاح بعضــی از مــواد قانــون ثبــت و قانــون
دفاتــر رســمی (مصــوب  )1322صــورت میگیــرد 3.البتــه شــکایت یــا اعتــراض بــه دســتور اجــرای
 .1نوبخت ،یوسف ،اندیشههای قضایی ،تهران :کیهان ،1372 ،ص .107
 .2مردانی و قهرمان ،پیشین ،ص .222
 .3ماده ا.ق.ا.ب.ق.ث.د.ر مقرر میدارد« :هر کس دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از
جهت دیگری ،شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد ،میتواند به ترتیب مندرج در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا
نماید».
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ســند رســمی مســتلزم طــرح دعــوا و تقدیــم دادخواســت بــا شــرایط منــدرج در قانــون آییــن دادرســی
مدنــی (مصــوب  )1379اســت .برابــر مــاده  2ق.ا.ب.ق.ث.د.ر« ،مرجــع رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از
دســتور اجــرای اســناد رســمی ،دادگاه صالحیـتدار محلــی اســت کــه در حــوزه آن ،دســتور اجــرا داده
شــده» ،امــا صــرف اقامــه دعــوا مانــع از جریــان عملیــات اجرایــی نیســت ،مگــر در صورتــی کــه دادگاه،
حکــم بــه بطــان دســتور اجــرا بدهــد یــا قــراری دایــر بــر توقیــف عملیــات اجرایــی صــادر کنــد( .مــاده
 4ق.ا.ب.ق.ث.د.ر) در حقــوق فرانســه برابــر مــاده «آر» 53ـ 221کــد اجــرای احــکام مدنــی ،شــکایتها،
اعتراضهــا و اختالفهــای موضــوع تصــرف در امــوال مشــمول توقیــف توســط مدیــون یــا توســط
ضابــط اجراکننــده ماننــد مــوارد مربــوط بــه مشــکالت اجرایــی ناشــی از مزایــده نــزد قاضــی اجــرای
احــکام مطــرح میشــود.
1
بنابرایــن ،بــا اقامــه دعــوا و صــدور قــرار ،عملیــات مزایــده متوقــف میگــردد .صــدور قــرار توقیــف
بــه ســپردن تأمیــن و قــوی بــودن دالیــل شــکایت خواهــان بســتگی دارد و دادگاه راســاً مجــاز بــه
صــدور قــرار توقیــف نیســت (بــر خــاف دســتور موقــت و قــرار تأمیــن خواســته کــه حتــی پیــش از
اقامــه دعــوا قابــل طــرح و رســیدگی اســت) .میــزان تأمیــن بایــد دســت کــم معــادل موضــوع ســند
الزماالجــرا باشــد 2.بــا صــدور قــرار ،مراتــب بــه اداره ثبــت محــل ابــاغ ،از ادامــه عملیــات اجرایــی
جلوگیــری میشــود و مزایــده تــا مشــخص شــدن نتیجــه دادخواســت و دعــوای بطــان متوقــف
خواهــد شــد .برابــر مــاده  7ق.ا.ب.ق.ث.د.ر« :هــر گاه مدلــول ســند قبــل از صــدور حکــم بطــان اجــرا
شــده باشــد ،پــس از قطعیــت آن حکــم ،عملیــات اجرایــی بــه حالــت قبــل از اجــرا برمیگــردد».
در حقــوق فرانســه ،برابــر بنــد  49مــاده «آر»  221و فرمــان شــماره 2012ـ ،783شــکایت از
دســتور اجــرا یــا عملیــات اجرایــی و درخواسـتهای مربــوط بــه امــوال یــا توقیــف آن ،مانــع از توقــف
کامــل عملیــات اجرایــی نمیشــود ،بلکــه رونــد رســیدگی بــه کاالهــای توقیفشــده موضــوع آن را بــه
حالــت تعلیــق درم ـیآورد .بدهــکار میتوانــد بطــان توقیــف عملیــات اجرایــی مربــوط بــه بازداشــت
اموالــی را کــه مالــک آن نیســت ،درخواســت کنــد( .بنــد  50مــاده «آر»  )221برابــر مــاده  590کــد
آییــن دادرســی مدنــی فرانســه« ،دادرس مــورد مراجعــه در اعتــراض و شــکایت میتوانــد اجــرای رأی
مــورد اعتــراض را معلــق یــا متوقــف کنــد».
 .1مــاده  5ق.ا.ب.ق.ث.د.ر مقــرر داشــته اســت« :در صورتــی کــه دادگاه ،دالیــل شــکایت را قــوی بدانــد یــا در اجــرای ســند
رســمی ،ضــرر جبرانناپذیــر باشــد ،بــه درخواســت مدعــی ،بعــد از گرفتــن تأمیــن ،قــرار توقیــف عملیــات اجرایــی را میدهــد.
ترتیــب تأمیــن همــان اســت کــه در قوانیــن دادرســی مدنــی بــرای تأمیــن خواســته مقــرر اســت و در صورتــی کــه موضــوع
ســند الزماالجــرا ،وجــه نقــد باشــد و مدعــی وجــه نقــد بدهــد ،آن وجــه در صنــدوق ثبــت محــل توقیــف میشــود و تأمیــن
دیگــر گرفتــه نخواهــد شــد».
 .2شمس ،عبدالله ،اجرای احکام مدنی ،تهران :دراک ،1397 ،ج  ،2ص .175
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چالشهــا و موانــع عملیــات مزایده

الکترونیکی و سنتی در نظام حقوقی ایران

نتیجهگیری
مزایــده در حقــوق اداری ،از نظــر ســنتی ،در دو قالــب شــفاهی و کتبــی پذیرفتــه شــده اســت.
بــا ظهــور مفاهیــم جدیــد بــه ویــژه طــرح شــاخصهای حکمرانــی خــوب از جملــه لــزوم ایجــاد
دولــت الکترونیــک ،طــرح مزایــده الکترونیکــی بــه عنــوان نــوع جدیــدی از قــرارداد مزایــده در قانــون
پیشبینــی شــده اســت .بــا وجــود پیشبینــی ایــن موضــوع در قانــون و نیــز تصویــب آییننامــه،
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه دشــواریهایی کــه بــر ســر راه ایجــاد ایــن نــوع قــرارداد وجــود دارد،
ماننــد نبــود زیرســاختهای مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات و نبــود نظــام آموزشــی مناســب ،ایــن
گونــه مزایــده تــا رســیدن بــه مرحلــه کمــال و بلــوغ فاصلــه دارد .در حقــوق خصوصــی ،میــان دو واژه
«مزایــده» و «حــراج» اعــم از ســنتی و الکترونیکــی شــباهتهایی هســت ،ولــی در شــیوه اجــرا ،آثــار
و احــکام ،تفــاوت اساســی وجــود دارد.
بــا گســترش اینترنــت و معامــات الکترونیکــی در جهــان ،انجــام مزایدههــا و حراجهــای
الکترونیکــی در فضــای مجــازی ،ضــرورت انجــام آن در مراجــع اجرایــی قضایــی و ثبتــی ایــران امــری
بدیهــی اســت .بــا وجــود تصویــب مــواد  48 ،46و  211قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه در ســال
 1389و قانــون تجــارت الکترونیکــی در ســال  ،1382بنــد «هـــ» مــاده  49ایــن قانــون ،حراجیهــا را از
شــمول حمایــت مصرفکننــده خــارج دانســته اســت .پــس خألهــا و موانــع قانونگــذاری همچنــان
وجــود دارد.
در نظــام اجرایــی ایــران ،بــه شناســایی امــوال محکــو ٌم علیــه در مــاده  2ق.ن.ا.م.م (مصــوب )1394
بــه طــور مختصــر تصریــح شــده ،امــا متولــی و مرجعــی بــرای شناســایی امــوال بدهــکاران تعییــن
نشــده اســت .بــا وجــود ابهــام در زمــان انعقــاد مزایدههــای ســنتی ،ایــن ابهــام در مــورد مزایدههــای
الکترونیکــی نیــز تاکنــون مرتفــع نشــده اســت .در نظــام حقوقــی فرانســه ،ایــن خألهــای قانونــی بــا
تصویــب قانــون جدیــد و اصــاح مــواد قانــون از جملــه قانــون مدنــی و صــدور احــکام از طــرف دیــوان
عالــی کشــور برطــرف شــده اســت .بــا ایجــاد نظــام شناســایی امــوال بدهــکاران ،اطالعــات امــوال افــراد
ســاماندهی شــده اســت و امــوال اشــخاص در اتــاق شیشـهای قــرار دارد و بــه راحتــی قابــل شناســایی
اســت .بازداشــت و مزایــده امــوال متعلــق بــه بدهــکاران حتــی در تصــرف اشــخاص ثالــث ،مطالبــات
موکــول بــه آینــده و مــدتدار امکانپذیــر اســت.
همچنیــن در صــورت انصــراف اشــخاص ثالــث و خریــداران احتمالــی ،شــکایت از دســتور اجــرا
در پروندههــای اجرایــی و اعتــراض شــخص ثالــث اجرایــی ،تغییــر قیمــت امــوال در فاصلــه بازداشــت
و موعــد مزایــده و نبــود خریــدار و برنــده در مزایــده و فــروش امــوال از جملــه موانــع و چالشهایــی
اســت کــه در مســیر عملیــات اجرایــی و یکــی از مصداقهــای آن یعنــی مزایــده و حراجهــای ســنتی
و الکترونیکــی وجــود دارد .در حقــوق فرانســه ،برنــده مزایــده یــا حــراج پــس از پرداخــت قیمــت کاال،
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صاحــب کاال میشــود و در صــورت ســپردهگذاری نکــردن ،تکلیــف مشــخص میشــود و فــروش
بــه طــور خــودکار خاتمــه پیــدا میکنــد و بــا شــکایت یــا اعتــراض ثالــث اجرایــی ،دادرس میتوانــد
اجــرای رأی را معلــق کنــد.
تغییــر قیمــت امــوال در فاصلــه بازداشــت و موعــد مزایــده ،نبــود خریــدار و برنــده در مزایــده و
حــراج ســنتی یــا الکترونیکــی یــا خــودداری از قبــول مــال مــورد مزایــده ،قیمــت ارزیابــی و تجدیــد
مزایدههــا ،قــرار گرفتــن امــاک مــورد مزایــده در طرحهــای قانونــی و وجــود امــوال مشــمول
مســتثنیات دیــن در عملیــات مزایــده ،از موانــع اجــرای مزایــده در حقــوق ایــران اســت .در حقــوق
فرانســه ،در حالــت کاهــش یــا تغییــر قیمــت مــال مــورد مزایــده یــا نبــود خریــدار ،بســتانکار بــر مبنــای
قیمــت اولیــه ،برنــده اعــام میشــود و در صــورت تکــرار مزایــده و حــراج ،هــر مزایــده جدیــدی کــه
بــه طــور منظــم انجــام میشــود ،باعــث بطــان مزایدههــای قبلــی میگــردد .در مــورد وجــود امــوال
مشــمول مســتثنیات دیــن ،همچنــان چالــش و موانعــی در اجــرای مزایدههــای ســنتی و الکترونیکــی
وجــود دارد.
بنــا بــر ایــن ،در حقــوق ایــران ،احــکام و شــرایط حــراج و مزایدههــای ســنتی و الکترونیکــی بــه
ســکوت برگــزار شــده اســت یعنــی قانونگــذار در ایــن خصــوص تعییــن تکلیــف نکــرده و در برخــی از
مــوارد ،مقــررات موضوعــه ثبتــی و قضایــی متناقــض یــا متعــارض اســت .ایــن مطالعــه و تحقیــق اثبــات
میکنــد کــه قانونگــذار بایــد در ایــن مــوارد اظهــار نظــر کنــد تــا دادرســان ،مجریــان و مأمــوران
اجرایــی دچــار اشــکال نشــوند .از ایــن رو ،پیشــنهاد میشــود آییننامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی
الزماالجــرا (مصــوب  )1387بــه صــورت قانــون در آیــد و از صافــی قانونگــذاری بگــذرد .افــزون بــر آن،
قانــون اجــرای احــکام مدنــی (مصــوب  )1356نیــز بــا توجــه بــه عمــر دیرپایــش (ماننــد قانــون نحــوه
اجــرای محکومیتهــای مالــی کــه در ســال  1394اصــاح شــد) ،اصــاح شــود و بســیای از مــواد آن،
اصــاح؛ تعــدادی ،حــذف و مــواد جدیــدی بــه آن اضافــه گــردد.
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Abstract:
In public law, and especially in administrative law, auction is one of the types of
administrative contracts. Due to the presence of public interest element in administrative contracts, the auction as one of the examples of these contracts is subject
to special procedures that have been considered by the legislator in order to prevent
abuse and corruption. Electronic auctions in the field of administrative contracts
have been considered in recent years and its mechanism is provided in a regulation.
In private law and in the discussion of the enforcement of judicial rulings, one of the
most important stages of enforcement is the auction and sale of movable property of
the convicted or liable (debtor). Although the purpose of obtaining a final judgment
or preparing a binding document for the convicted person or the beneficiary of the
document is to obtain claims or fulfill obligations, but such a goal is not achieved
simply by issuing a sentence or preparing a document. In fact, enforcement, which is
a continuation of the litigation process and the issuance of the document, is not easily
carried out in the judiciary and registration authorities. Due to numerous obstacles
and problems, the path of executive operations, especially in relation to property
auctions, faces serious challenges. Many of these obstacles and gaps are due to the
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legislator’s silence in stating some auction rules and regulations, including electronic
auctions or auctions, lack of property identification system, ambiguity at the time
of electronic auctions, cancellation of third parties, complaints about the execution
order and others. Cases. Resolving it depends on amending and revising the relevant
laws and regulations. n administrative law, the stage of selling property is also very
important, and due to the possibility of abuse, the legislature has provided for many
formalities for concluding auctions, and according to one view, formalities are a
condition for the validity of government contracts.
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