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مزایده ابطال یاومعرفی دع 

 فصل اول





 مبحث اول: مفهوم مزایده

شده و بـه   مال شروع یابیاز فروش مال است که از مبلغ ارز یصورت خاص

در آن فـروش کـاال از    کـه  شـود  یواگذار مـ  متیق نیباالتر شنهادکنندهیپ

طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامـه رسـمی کشـور بـه     

شود و قرارداد با شخصـی کـه بیشـترین بهـا را     رقابت عمومی گذاشته می

 .گرددپیشنهاد دهد منعقد می

مزایده در اصطالح فرایندی است برای فروش یا واگذاری کاال، خدمات یـا  

المال( یا متعلق به بخش خصوصی بـه  بیتعام )حقوق دولتی یا متعلق به 

 ۳. ...افراد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشند

 هرکـدام تواننـد  حضـار مـی  دهـد،  در مزایده بایع مبلغـی را پیشـنهاد مـی   

مبلغ پیشنهاد شده اضافه نمایند تا جایی کـه مزیـد متوقـف     مقداری را به

آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مـال مـورد مزایـده اسـت و بیـع       .گردد

 .گردد مزایده با او منعقد می

بـه عبـارت دیگـر     ؛گـردد لذا مزایده یک عقد معوض تملیکی محسوب می

علیه بـه  مزایده نوعی عقد بیع است که مال محکومتوان بیان نمود که می

له به فروش گذاشـته  دلیل امتناع وی از ادای دین، جهت پرداخت محکوم

متـولی امـر    عنـوان  بـه شود که دایره اجرای احکام مدنی و ادارات ثبت می

علیـه ممتنـع نمـوده و    مزایده و اجرای حکم، اقدام به فروش مال محکـوم 

                                                             
 .646، ص قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده، قره داغی،علی .۳
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دارد و مال مورد مزایده پ  از پرداخت تمـام بهـای   نقش بایع را بر عهده 

 ۳.آن به خریدار برنده مزایده تحویل و تسلیم خواهد شد

قانون اجرای احکام فروش اموال توقیف از  ۳۳4با این وصف برابر ماده 

های ثبتی نیز آید، همچنین در ارتباط با اجرائیهطریق مزایده به عمل می

-فروش مال از طریق مزایده صورت مینامه، آیین ۳۱۱و  ۳۱۳برابر مواد 

 گیرد.
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