
 

  

  

  

  شناسی اصول اجراي احکام مدنی مفهوم
 

 منصور امینی

  امیر نیکوبیان

  چکیده

اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع هاي حقوقی بر گونه که نظامهمان

خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئـی بـا ماهیـت و هـدفی کـه از      

باشند و مبنـاي  گذار بوده است، متناسب میاجراي ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون

به مصادیقی  توانشوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع میایجاد آن نظم تلقی می

و هـدف  » اجراي حق«از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجراي حکم مدنی را 

» شده) در کمترین زمـان به (حق شناختهله به محکومیابی حداکثري محکوم دست«را آن

و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنـوان  » لزوم دادرسی منصفانه«داند و ضمن توجه به می

هاي حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هـدف  شده در نظامناختهیکی از اصول کلی ش

شناسـی اصـول در ایـن     نماید و تالش دارد درآمدي بر مفهوماجراي حکم مدنی ارائه می

  نظم حقوقی خاص باشد.
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  مقدمه

کند که ایجاد آن یقیناً وضوعی، نظم حقوقی خاصی را ایجاد میگذار در هر مقانون

از پشتوانه نظري برخوردار است. بر مبناي آن پشتوانه نظري، اصولی متناسب با 

گذار در تدوین مقررات مرتبط با آن نظم حقوقی، راهنماي قانون» هدف«و » ماهیت«

» ط حقوقی اشخاص با یکدیگرلزوم ایجاد نظم در رواب«آن حوزه خواهد بود. براي نمونه 

شود که اصولی به پیروي  پشتوانه نظري ایجاد نظم حقوقی خاصی در حوزه قراردادها می

از مبناي اولیه دوام و صحت قراردادها متناسب با آن پشتوانه نظري در حقوق قراردادها 

ریح ها مورد تص گذار این است که این اصول را در همه حوزهشود. شیوه قانون مطرح می

پرداختن به آنها و به دست آوردن شیوه شناسایی آنها از اهمیت  دهد. از این رو قرار نمی

  باالیی برخوردار است.

هاي  رغم این اهمیت، پرداختن به اصول در موضوعات مختلف جزء عرصهعلی

شناسی شناخت این اصول نیز مورد نظر مغفول در ادبیات حقوقی است و بالتبع روش

هاي سنتی مانند حقوق قراردادها، به اصول  و جز در برخی حوزه 1است قرار نگرفته

دادرسی  هایی مانند آیینشود. حتی در حوزه مرتبط با آن نظم حقوقی پرداخته نمی

و  2مدنی که به وجود اصول دادرسی مدنی در متن قانون تصریح شده (ماده یک ق.آ.د.م)

ادرسی در نظر گرفته شده است (مانند گرفتن این اصول توسط مرجع دو آثاري بر نادیده

دانان مورد شناسایی و تحلیل جامع و ق.آ.د.م)، این اصول توسط حقوق 371ماده  3بند 

این در حالی است که شناخت دقیق دادرسی بدون  3اند. مبناشناختی قرار نگرفته

گذار در موضوع اجراي احکام که قانوننظمی 4پذیر نیست.شناخت این اصول امکان

ویژه با تصویب قانون اجراي احکام مدنی، ایجاد نموده نیز از اصولی برخوردار  مدنی، به

توان با شناخت ماهیت موضوع اجراي احکام مدنی و هدف آن، این اصول را  است. می

شناسایی نمود و به دادرسان و مجریان که در صحنه اجرا با مصادیق مشکالت مختلف 

  ی مواجه هستند، یاري رساند.ناظر بر چگونگی اجراي حکم مدن

شماري در پی خواهد گمان تبیین این اصول با مالحظه موارد اجراشده فواید بیبی

داشت و موجب اتقان بیشتر بحث خواهد شد. اما از آنجا که مسائل مرتبط با اجرا غالباً 

  
 .367، ص. 1385فلسفه حقوق، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، . کاتوزیان، ناصر، 1

 هاي عمومی و انقالب در امور مدنی. . نشان اختصاري قانون آیین دادرسی دادگاه2

هایی در حوزه اصول دادرسی مدنی، با پیشگامی دکتر احمد متین دفتـري و پـس از ایشـان دکتـر     الش. البته ت3

  دانان انجام شده که شایسته توجه است.تر توسط برخی حقوق عبداهللا شمس و اخیراً و به صورت گسترده

شـرکت سـهامی    محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاري و در چـارچوپ اصـول دادرسـی،   . 4

 .31، ص. 1389انتشار، 
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هاي قضایی ظهور خارجی ندارند و بیشتر بر مبناي دستور و تصمیم در قالب دادنامه

شوند، عمالً دسترسی به رویه قضایی منسجم با این قضایی فاقد دادنامه مطرح می

المقدور، تالش شده است تا در موارد مختلف حال، حتی پذیر نیست. با اینموضوع امکان

هاي قضایی، به عنوان از نظریات مشورتی اداره حقوقی و برخی گفتگوهاي علمی نشست

  شود. اي از رویه قضایی استفادهجلوه

  . مفاهیم مرتبط با ماهیت اجراي احکام مدنی1

  . حکم مدنی1-1

ق.آ.د.م، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به  299مطابق ماده 

ها با توجه به مدلول و  شود. احکام دادگاه نامیده می» حکم«طور جزئی یا کلی باشد 

گیرند. در حکم اعالمی  ی قرار میمنطوق آنها در یکی از دو دسته اجرایی و اعالم

و  1گردد و رأي دادگاه از مفاد الزامی و اجرایی برخوردار نیست وضعیت خاصی اعالم می

رساند. اما حکم می» وصول حق«حق را به در غالب موارد صرف صدور حکم اعالمی ذي

که زمانیعلیه بر انجام عملی باشد. اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم

در  2سخن از اجراي حکم است، در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد.

گونه از احکام صادره از همین» حکم مدنی«اصول اجراي احکام مدنی نیز منظور از 

نیز عمدتاً مرتبط  1356است. مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب  3مراجع قضاوتی

  باشد. ام میبا چگونگی اجراي این احک

  . اصل1-2

و در عرف نیز  4واژه اصل در لغت از جمله به مفهوم بنیاد و پایه بازگو شده است

در اصطالح و کاربرد آن در متون  5چند معنی دارد که یکی به معناي قاعده است.

اما اصل در  7دانان نُه معنا دارد.و بنابر تحقیقات یکی از حقوق 6حقوقی چهار معنا

  
  .11، ص. 1383مهاجري، علی، شرح جامع قانون اجراي احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، . 1

  . همان.2

 . مرجع قضاوتی مفهومی اعم از مرجع قضایی دادگستري دارد.3

 ، ذیل واژه اصل.1386انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد نخست، نشر سخن، چاپ سوم، . 4

طاهري، محمدعلی؛ و کورش استوار سنگري، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد نخست، انتشارات  ؛انصاري، مسعود. 5

  .313، ص. 1384محراب فکر، 

 .372. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص. 6

، 1388جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، جلد نخست، گنج دانش، چـاپ چهـارم،   . 7

  .1592 ص.
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ن مفهوم خود برآمده از مفهوم یا مفاهیمی انتزاعی است که نماینده تری مبنایی

باشند.  می» اصول کلی حقوقی«که همان  1هاي حاکم بر یک نظام حقوقی است ارزش

این اصول کلی ممکن است برآمده از حقوق طبیعی، وجدان عمومی، قدرت عادات و 

که به  2هر کشور باشد هاي عقل و حکم انصاف و یا روح حاکم بر حقوق رسوم، داوري

هاي مختلف دلیل اعتبار منطقی و طبیعی خود داراي جنبه جهانی بوده و در کنوانسیون

مصادیقی از آنها مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. این اصول کلی، هنگامی که براي 

شوند، پشتوانه نظري ایجاد  ایجاد نظم حقوقی در یک موضوع خاص به کار گرفته می

تر در ایجاد آن نظم  گیرند. این اصول جزئیاز اصول در آن حوزه خاص قرار میبسیاري 

اجرایی و تضمینی خواهند داشت. اصول در یک نظم   حقوقی خاص نقش ایجادي،

هاي آن  با ایجاد پایه 3شودحقوقی خاص، که گاه از آنها به عنوان قواعد جزئی نیز یاد می

  نماید.  ل کلی را فراهم مینظام حقوقی در واقع مسیر اجراي آن اص

به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته » لزوم دادرسی منصفانه«براي نمونه 

شود که در موضوعات مختلف از جمله ایجاد مراجع دادرسی، نحوه رسیدگی و اجراي  می

گذاران به مثابه نقطه عزیمت به سوي ایجاد نظم حقوقی احکام نقش مبدأ و براي قانون

شود. از همین اصل  مرتبط با دادرسی و آثار ناشی از دادرسی تلقی میدر موضوعات 

استخراج شده است؛ مانند اصل تناظر، اصل » اصول دادرسی«کلی، اصولی به عنوان 

حقوق دفاعی، اصل علنی بودن دادرسی و همچنین اصل استداللی بودن دادرسی 

که در حقیقت زمینه و بسیاري از اصول دیگر  قانون اساسی)  166(مندرج در اصل 

» اصول راهبردي«هستند. در حوزه دادرسی، این اصول جزئی را » اصل کلی«اجراي آن 

شناسی اصول اجراي احکام  در مفهوم 4اند که خود برآمده از اصول کلی هستند.نامیده

هاي ایجاد نظم در این  گونه از مفاهیم هستند که پایه همین» اصول«مدنی نیز منظور از 

باشند و نظم حقوقی در موضوع اجراي حکم مدنی بر این اصول استوار شده یموضوع م

گذار نیز نظم خود را بر پایه این اصول ایجاد نموده است که با توجه به طبیعت و قانون

دارند، از کلیت نیز برخوردارند. به این معنی که در تمام  خود که، نقش مقوم و پایه 

  االجرا هستند. مصادیق خود الزم

در  5رود، حد و مرزي که در مورد اصول کلی به کار می وصف تغییرناپذیري و بی

توان همراه با تحوالت اجتماعی، تاریخی، اقتصادي  مورد اصول جزئی صادق نیست و می

  
  .30، ص. 1384صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، . 1

  .379. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص. 2

  .201. صادقی، محسن، منبع پیشین، ص. 3

  ه بعد.ب 221، صص. 1383آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراك، چاپ پنجم، شمس، عبداهللا، . 4

 .198ـ  199، صص. 1383تبار، حسن، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، شرکت سهامی انتشار،  جعفري. 5
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که زمینه  1هاي برتر، اصولی متناسب را ترجیح داد و سیاسی بر مبناي شناخت مصلحت

ط داشته باشند. افزون بر این گاه به تناسب مرتب» اصل کلی«تري در اجراي مناسب

شوند که ناظر بر هریک از این اصول، مورد  هاي برتر مواجه با استثنائاتی می مصلحت

  گیرد. گذار نیز قرار میتصریح قانون

  . مبناي شناخت اصول اجراي احکام مدنی1-3

مبناي راستین شناخت این اصول، شناخت آن اصل کلی است که به عنوان 

گذار بوده است. عالوه بر آن، هر توانه نظري منشأ انتزاع این اصول در ذهن قانونپش

موضوعی داراي ماهیتی است و بدون تردید ایجاد نظم حقوقی با محوریت آن موضوع 

بایست متناسب با عناصر آن ماهیت باشد. پس شناخت ماهیت آن موضوع نیز در  می

  اند تأثیر مستقیم دارد.قی بودهشناخت اصولی که مبناي ایجاد آن نظم حقو

هاي حقوقی همواره مورد اگرچه نظم و عدل به عنوان هدف کلی حقوق در نظام

اما ایجاد نظم حقوقی در هر موضوع خاص عالوه بر رسیدن به  2گذاران استنظر قانون

باشد. البته رسیدن به آن هدف این اهداف کلی در پی رسیدن به هدفی خاص نیز می

کلی نظم و عدل را نیز به دنبال خود خواهد داشت. تحقق این هدف خاص  خاص، هدف

گذار به مقتضاي حکمت آنها را مد نظر قرار نیز در گرو رعایت اصولی است که قانون

گشا یابی به اصول آن نظم حقوقی راه دهد. از این رو شناخت این هدف نیز در دستمی

  خواهد بود.

  . لزوم دادرسی منصفانه1-4

 10برخورداري از دادرسی منصفانه از حقوق بنیادینی است که در ماده حق 

دانان نیز به آن تصریح شده و مورد کنکاش و تأیید حقوق 3اعالمیه جهانی حقوق بشر

مفهوم دادرسی منصفانه که عالوه بر اعالمیه جهانی حقوق بشر در  4واقع شده است.

پایی، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر هاي ارو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون

  
شناسی حقوق و بنیادهـاي   هاي جامعه علیزاده، عبدالرضا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق: جستاري در نظریه. 1

  .142، ص. 1387حقوق ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

  .187، ص. 1385فلسفه حقوق، جلد نخست، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ناصر، . کاتوزیان، 2

هر کس حق دارد در تصمیمات مربوط به حقـوق و تعهـدات خـود و هـر     «اعالمیه جهانی حقوق بشر؛  10. ماده 3

طرف  و بی هاي مستقل شود با تساوي کامل از رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاه اتهام جزایی که به او وارد می

  »برخوردار باشد.

، 1384وق طبیعی تا حقوق بشر، نشـر کارنامـه، چـاپ دوم،    ـدالت، از حقـواي حق و عـموحد، محمدعلی، در ه. 4

هـاي   المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهش فضائلی، مصطفی، دادرسی عادالنه در محاکمات کیفري بین؛ 602ص. 

 .37، ص. 1389حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 
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طرف، حق دفاع  رسی به قاضی مستقل و بی تبلور یافته ناظر بر سه حق است: حق دست

 3حق اخیر در ارتباط با موضوع این نوشته در قسمت ج از بند  1و حق اجراي مؤثر آراء.

مجمع  1966المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ماده دوم میثاق بین

عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این کنوانسیون در تاریخ 

گذاري ایران رسیده است. بر اساس این کنوانسیون به تصویب مجلس قانون 23/8/1351

گذاري در تحقق این کلیه کشورهاي متعاهد، از جمله ایران، متعهد به اتخاذ تدابیر قانون

نیز با لحاظ آن به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  گمان اند و بی موضوع شده

از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی (کار مشترك  29تصویب رسیده است. اصل 

سازي حقوق خصوصی) نیز بر المللی یکنواخت مؤسسه حقوق آمریکا و مؤسسه بین

است. به  شده دادرسی تصریح نموده به عنوان یکی از اصول پذیرفته» اجراي مؤثر آرا«

اصحاب دعوا باید از حق دسترسی به آیین اجراي سریع و مؤثر آرا، از «موجب این اصل 

هاي دادرسی، دستور موقت و قرار تأمین خواسته  جمله احکام مالی، خسارت و هزینه

  2»برخوردار باشند.

اي که در پرتو اصل کلی دادرسی منصفانه محقق  گانه بنابراین با لحاظ حقوق سه

را مبناي شناخت یا پشتوانه نظري در » لزوم دادرسی منصفانه«توان  د، میشون می

  شناسی اصول اجراي احکام مدنی دانست. مفهوم

  . ماهیت اجراي احکام مدنی1-5

منظور از شناخت ماهیت اجراي حکم، تبیین چیستی آن از طریق شناخت عناصر 

ن نهادهاي حقوقی را نیز توان جایگاه آن در میا دهنده است. بر این اساس می تشکیل

تشخیص داد. به تعبیر اهل منطق، شناخت ماهیت به معنی شناخت مجموعه ذاتیات آن 

شناسایی عناصر یک ماهیت  3است که بدون آنها ماهیت مورد نظر تحقق نخواهد یافت.

براي شناخت ماهیت اجراي  4پذیر است.از توجه به روند تحقق و وجود خارجی آن امکان

ی نیز باید به سیر دادرسی تا رسیدن به مرحله اجراي حکم توجه اجراي احکام مدن

گیرد. دعوا در  نمود. در این بررسی، مفهوم دعوا به عنوان نقطه آغاز مورد بررسی قرار می

در مراجعه به مراجع » حق تضییع یا انکارشده«مفهوم اخص خود توانایی قانونی مدعی 

  
  .19ـ  20محسنی، حسن، منبع پیشین، صص. . 1

سازي حقوق خصوصی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، المللی یکنواختمؤسسه حقوق امریکا و موسسه بین. 2

  .67، ص. 1387هاي حقوقی شهر دانش،  ترجمه مجید پوراستاد، ، مؤسسه مطالعات و پژوهش

  .107، ص. 1390وچهارم، نشر دیدار،  چهل خوانساري، محمد، منطق صوري، جلد نخست، چاپ. 3

شناسی حقـوقی، گـنج دانـش،    اندیشه و ارتقاء: یکصدویک مقاله در علم ماهیت. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 4

  .474، ص. 1387



13  

 

 

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
اد

شت
ه

 
کم

و ی
 و

ود
ه ن

ار
شم

 ،
 

تم
هف

، 
ار

به
 

13
96

 

  

می که به دنبال آن به نفع خواهان صالح در جهت به قضاوت گذاردن آن است و حک

بر اساس مفاد آن حق  1شود، تثبیت رسمی آن حق تضییع یا انکار شده است. صادر می

حکمی که  2که ممکن است توانایی شخص نسبت به مال یا شخصی یا هر دو باشد،

شود نیز حکم اجرایی یا اعالمی خواهد بود. به این ترتیب که اگر نسبت به آن صادر می

اه با مفاد اجرایی باشد به عنوان حکم اجرایی و در غیر این صورت به عنوان حکم همر

  شود. اعالمی شناخته می

نیز در حقیقت اجراي آن حق  3اجراي حکم مدنی به عنوان آخرین مرحله دادرسی

پذیرد. به این ترتیب اگر موضوع شده است که توسط مرجع رسمی انجام می تثبیت

است » اجراي حق به طور رسمی«شد، موضوع اجراي حکم نیز شده با حکم، حق تثبیت

و به زبان اهل منطق صوري که در مقام بیان حد براي هر ماهیت دو جزء عقلی در نظر 

در خصوص اجراي احکام مدنی نیز با توجه به تفصیل  4) فصل.2) جنس، 1اند:  گرفته

دانست. » ی بودنرسم«را و فصل آن» اجراي حق«توان جنس آن را  الذکر می فوق

اجراي حق نیز برخورداري آن از قدرت عمومی حاکمیت است » رسمی بودن«منظور از 

هاي عمومی و انقالب) و قانون تشکیل دادگاه 10و واحد اجراي احکام مدنی (ماده 

شده مندرج در  حق شناخته 5مأموران اجرا نیز شأنی برآمده از کارکرد عمومی خود دارند.

کند، زیرا نیز امکان اجراي رسمی خود را از حکم حاکم اخذ می در حکم مرجع قضاوتی

شود؛ مگر اینکه حکم حاکم ضمیمه آن بدیهی است که به صرف ادعا، حقی ثابت نمی

ضرورت رسمی بودن اجراي حکم نیز در راستاي هدف کلی نظم و عدل است. بر  6باشد.

ی به تظلم از شئون باید رسمی باشد، زیرا رسیدگ» تظلم«مبناي این هدف، مرجع 

قانون اساسی). به همین جهت  159قدرت عمومی و در اختیار قوه قضاییه است (اصل 

است که صالحیت صدور حکم و اجراي آن به عنوان آخرین مرحله تظلم در اختیار 

مبناي وضع  7ق.ا.ا.م). 12و 5ق.آ.د.م و مواد  10مراجع قانونی قرار گرفته است (ماده 

م اجتماعی و جلوگیري از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنین حکمی حفظ نظ

  
الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک االفهام، الجزء الثالث عشر، قم، مؤسسـه المعـارف االسـالمیه،     العاملی، زین. 1

 .442، ص. ق 1418

  .15، ص. ق 1403آل بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، الجزء االول، قم، مکتبه الصادق، الطبعه الرابعه، . 2

هاي عمومی و انقـالب، جهـاد دانشـگاهی،     صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه. 3

 .404، ص. 1379چاپ پنجم، 

  .162ص.  ،1382فلسفه اعلی در علم حقوق، گنج دانش، مدجعفر، . جعفري لنگرودي، مح4

  .186، ص. 1388. الگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، 5

  پیشین.الدین بن علی (شهید ثانی)، منبع  زین. العاملی، 6

  .1/8/1356. نشان اختصاري قانون اجراي احکام مدنی مصوب 7
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در  1اي از حاکمیت ممکن نخواهد بود.چنین هدفی جز با واگذاري این امر به شاخه

متون فقهی نیز در تمام مصادیق ناظر بر اجراي اجباري حق به عموم والیت حاکم 

مقابل را وجود  تمسک شده است و یکی از احکام اجراي حق در مواجهه با امتناع طرف

کس اي که امکان اقامه دعوا نزد حاکم وجود دارد، هیچ در جامعه 2اند.اذن حاکم دانسته

به عنوان عنصر » رسمی بودن«خواهی خود باشد و  تواند دادرس و مجري تظلمنمی

شود. بر همین مبنا مقتضاي قاعده، عدم جواز دادرسی حتمی اجراي حکم شناخته می

بنابراین  3شود.جب والیت و تصرف بر مال غیر بدون اذن او میشخصی است زیرا مو

اجراي رسمی «ماهیت اجراي حکم، اجراي رسمی حق خواهد بود که در این ماهیت، 

شود و ویژگی کلی ذاتی نیز در این است که تحقق به عنوان کلی ذاتی شناخته می» حق

ی بود که عیار تحقق پس باید در جستجوي شناخت اصول 4ماهیت به آن وابسته است.

شده این ماهیت باشند. بدون تردید در اجراي رسمی حق نیز تمام لوازم و اصول شناخته

تواند کس نمی بایست مورد نظر قرار گیرد. از جمله اینکه، هیچمرتبط با اجراي حق می

 40اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد (اصل 

 5کس نباید در اجراي حق خویش مرتکب تقصیر شود.ون اساسی) و همچنین هیچقان

هاي حقوقی مدرن جایگاه خاصی را به خود اختصاص در سیستم» تجاوز از حق«عنوان 

 6داده و به صورت یک قاعده، قلمرو وسیعی یافته و مسائل متنوعی را در بر گرفته است.

ع، اجراي رسمی حق از طریق اجراي حکم صادیق این قلمرو وسیـی از مـیناً یکـیق

  مدنی است.

  . هدف اجراي حکم مدنی1-6

اگرچه موضوع دعوا، تثبیت حق خواهان توسط مرجع قضاوتی است، اما مقصود 

است. بنابراین هدف اجراي » وصول حق«غایی از طرح دعوي یا مقصود باالصاله آن 

شده او باشد. با توجه به ختهله به حق شنایابی محکوم تواند دست حکم مدنی نیز می

  
 .219، ص. 1387ید مصطفی، قواعد فقه: بخش قضایی، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ چهارم، محقق داماد، س. 1

الحسینی المراغی، السید میر عبدالفتاح، العناوین، الجزء الثانی، قم، موسسه النشـر االسـالمی، الطبعـه الثانیـه،     . 2

م، مجمع الفکر االسـالمی، الطبعـه   الدمشقیه، الجزء الثانی، قالبهیه فی شرح المعه الروضه ؛ 562، ص. ق 1425

 .260ص. ق،  1432السادس، 

فاضل موحدي لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: القضاء و الشهادات، قم، مرکز فقه االئمه . 3

  .389، ص. ق 1427االطهار، الطبعه الثانیه، 

  .107. خوانساري، محمد، منبع پیشین، ص. 4

  .213ص.  ،1387مسئولیت مدنی، جلد نخست، نشر دانشگاه تهران، چاپ سوم، ، . کاتوزیان، ناصر5

  .31ـ  63، صص. 1380، 33ـ  34، مجله تحقیقات حقوقی، شماره »تجاوز از حق«شهیدي، مهدي، . 6
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است، باید با لحاظ » اجراي مؤثر آراء«سخن از » اصل لزوم دادرسی منصفانه«اینکه در 

اصول دادرسی مدنی فراملی که  29له به حق خود و توجه به متن اصل دستیابی محکوم

 یابی حداکثري دست«اجراي سریع رأي صادره را از اصول دادرسی عادالنه دانسته است 

را به عنوان هدف اجراي حکم مدنی » له به حق تثبیت شده در حداقل زمانمحکوم

ترین  له جز به دسترسی به تمامیت حق خود در کوتاه دانست. بدیهی است که محکوم

رفع «کند. اگر  نیز به روشنی این امر را تأیید می» غریزه اختصاص«اندیشد.  زمان نمی

یی جز با تحقق این هدف ، این علت غا1شد، علت غایی قضا و دادرسی با»تنازع

پذیر نخواهد بود و باقی ماندن بخشی از حق و یا محرومیت از آن در طول زمان به  امکان

  هر میزان که باشد باعث بقاي خصومت و تنازع خواهد بود.

  . اصول مرتبط با ماهیت2

م ناظر بر پس از شناسایی ماهیت اجراي احکام مدنی و با در نظر گرفتن کلیه احکا

توان اصولی  اند، می اجراي حق که در نظام حقوقی به عنوان اصل یا قاعده پذیرفته شده

متناسب با این ماهیت را شناسایی نمود. نمودهاي قانونی این اصول نیز مؤید وجود آنها 

گمان ترسیم مرز تشخیص هریک از  باشد. البته بیگذاري میهاي قانون فرض در پیش

ها و نهادهاي حقوقی از وجوه  ماهیت یا هدف، قاطع نیست؛ زیرا ماهیت اصول مرتبط با

اي مشخص قرار  توانند در دسته مختلفی برخوردارند که به اعتبار هریک از این وجوه می

رسد آنچه در این قسمت به عنوان اصول مرتبط با ماهیت مطرح  گیرند. اما به نظر می

  رند.تري با ماهیت دا است، ارتباط روشن  شده

  االجرا بودن حکم قطعی . اصل الزم2-1

االجرا است.  له است، اصوالً الزمشده براي محکوم حکمی که متضمن حقی تثبیت

در این میان وصف قطعیت نیز براي نشان دادن تثبیت نهایی حق است. حق براي 

از خصوصیات این سلطه امکان الزام نسبت به مفاد آن  2نماید. حق ایجاد سلطه می ذي

 3ادعا ـتوان حق موضوع حکم دادگاه را از سنخ حق  هاي جدید از حق نیز می بندي در تقسیماست. 

باشند. بدین معنا که در این نوع از حق یک رابطه دوجانبه  دانست که همیشه با تکلیف همراه می

تحلیل همین  4.آورد میان دو شخص وجود دارد که براي یکی استحقاق و براي دیگري تکلیف می

  
 .7. فاضل موحدي لنکرانی، محمد، منبع پیشین، ص. 1

  .13. آل بحر العلوم، سید محمد، منبع پیشین، ص. 2

3  . Claim-right. 
طرح نو،   ، در: حق و مصلحت، مقاالتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش،»فلسفه حق«راسخ، محمد، . 4

 .153ص.  ،1387چاپ سوم، 
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انجامد. لزوم االجرا بودنی حکم مدنی میرابطه متقابل حق و تکلیف نیز وصف الزم

االجرا باشند؛ به این معنا که  الزم  نیز اقتضاء دارد که احکام قطعی» اجراي موثر آرا«

علیه، طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، تحت که محکومله بتواند، در صورتیمحکوم

شده را وصول نماید قهري مدلول حکم را اجرا و حق شناخته حمایت قانون و به صورت

ق.ا.ا.م). مفهوم ماده یک قانون اجراي احکام مدنی و برخی مقررات دیگر از  41(ماده 

ق.آ.د.م بر همین اصل داللت دارد که متناسب با ماهیت اجراي حکم  424جمله ماده 

هیچ مقام رسمی یا «ن است که االجرا بودن حکم قطعی ای مدنی است. از آثار اصل الزم

تواند حکم دادگاه را تغییر داده و یا از اجراي آن جلوگیري  سازمان یا اداره دولتی نمی

  ق.آ.د.م). 8(ماده » کند

االجرا بودن حکم قطعی، با همین عنوان در نظریه مشورتی شماره  اصل الزم

هاي قضایی نیز  اداره کل حقوقی قوه قضاییه و در برخی نشست 3310/7-6/6/1389

 1مورد اشاره قرار گرفته است که داللت بر توجه رویه قضایی به این اصل و مفاد آن دارد.

رعایت این  2هایی از آراي قضایی نیز این اصل مورد تصریح قرار گرفته است. در نمونه

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به قید مجازات کیفري مورد  576اصل در ماده 

  شده است.تضمین واقع 

کند که به موجب قانون، امکان جلوگیري از  ق.آ.د.م به مواردي اشاره می 8ماده 

االجرا  اجراي حکم دادگاه وجود دارد. این ماده قانونی اگرچه ظاهراً مخالف اصل الزم

بودن است، اما از آنجا که امکان جلوگیري را صرفاً به مجوز قانون احاله داده است 

کننده این اصل تلقی شود. از سوي دیگر، توجه به مواردي که ویتتواند مؤید و تق می

سازد که در این  قانون اجازه جلوگیري از اجراي حکم را داده است به خوبی روشن می

نفع صورت گرفته است در حقیقت،  موارد با اقدامی که از سوي شخص یا اشخاص ذي

قع شده و از این جهت شده به موجب حکم دادگاه مورد تعرض واثبات حق شناخته

توان اجراي حکم را که ماهیتاً اجراي حق است، متوقف نمود. براي  حسب ضرورت می

 424بینی شده است (ماده  نمونه در اعتراض ثالث اگر امکان تأخیر اجراي حکم پیش

له مورد ق.آ.د.م) به این لحاظ است که با اعتراض ثالث در حقیقت ثبات حقانیت محکوم

رفته و اجراي این حق متزلزل ممکن است موجب ضرر و زیانی بشود که تعرض قرار گ

ق.آ.د.م) نیز به همین ترتیب حق  437آن ممکن نباشد. در اعاده دادرسی (ماده  جبران 

  
معاونت حقوقی قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قـوه قضـاییه در مسـائل مـدنی، جلـد      . 1

هـاي قضـایی:    معاونت آموزش قوه قضـاییه، مجموعـه نشسـت   ؛ 424، ص. 1393نخست، روزنامه رسمی کشور، 

  .1000ـ  1012، صص. 1387مسائل آیین دادرسی مدنی، انتشارات جاودانه، 

  .75ص. ، 1390عباس، اجراي احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان،  حیاتی، علی. 2
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توان استثناهاي قانونی ناظر  شده مورد تردید واقع شده است. به این ترتیب میشناخته

  ا ماهیت اجراي حکم مدنی دانست.االجرا بودن را نیز مرتبط ب بر اصل الزم

  له در اجراي حکم مدنی. اصل حاکمیت اراده محکوم2-2

ین سـلطه  ـو همـ  1لط استـق خود مسـی بر حـب حقـه هر صاحـت کـبدیهی اس

دهد. اجراي رسـمی حـق از طریـق اجـراي حکـم       به صاحب حق اختیار اجراي آن را می

هـا و آثـار روشـن آن در قـانون اجـراي       کند که نشانه مدنی نیز از همین حکم پیروي می

اصـل  «توان مجموع این احکـام قـانونی را برآمـده از     شود و می احکام مدنی مشاهده می

گانـه   دانست. ایـن اصـل در مراحـل سـه    » له در اجراي حکم مدنیحاکمیت اراده محکوم

  شروع اجرا، چگونگی اجرا و ختم اجرا داراي آثاري است.

تري وقتـی  ـاي دادگسـ ـه ق.ا.ا.م، احکام دادگاه 2ب ماده ـرا، به موجـروع اجـدر ش

له یا نماینده یا قـائم مقـام قـانونی او کتبـاً ایـن      شود که محکوم به موقع اجرا گذارده می

له در شـروع اجـرا، حاکمیـت مطلـق     تقاضا را از دادگاه بنماید. بدین ترتیب اراده محکوم

نماید، حکم صادره قابلیت اجرایی نـدارد و  که اراده به شروع اجراي حق ندارد و تا زمانی

اصوالً تقاضاي صاحب حق را باید شرط اجراي رسمی حق که منجر به اعمال والیـت بـر   

  2شود به شمار آورد. علیه می محکوم

اگرچه رعایت موازین و اصـول از جملـه اصـل تشـریفاتی بـودن        در چگونگی اجرا،

دهد، اما در ایـن مرحلـه    له را نمیمحکوماجازه حاکمیت مطلق اراده  اجراي حکم مدنی، 

لـه  ق.ا.ا.م محکـوم  37اي که به موجب مـاده   له داراي توان است؛ به گونهنیز اراده محکوم

علیه در خصـوص نحـوه اجـراء بـه     تواند در نحوه اجرا ارائه طریق نماید و یا با محکوم می

  ق.ا.ا.م). 40توافق برسد (ماده 

ونه که شروع اجراي حق از طریق اجراي حکـم مـدنی   گدر مورد خاتمه اجرا، همان

لـه در خـتم   حق) است، ختم آن نیز با او خواهد بود. اراده محکـوم  له (ذيبا اراده محکوم

علیه یا شخص ثالـث  اجرا حاکمیت مطلق دارد. ختم اجرا اصوالً تزاحمی با حقوق محکوم

لـه را در تعطیـل،   کتبـی محکـوم  ق.ا.ا.م رضایت  24گذار در ماده ندارد و از این رو قانون

  توقیف، قطع یا تأخیر اجراي حکم داراي اثر تام دانسته است.

  . اصل لزوم مطابقت اقدامات اجرایی با مفاد حکم 2-3

شده تواند بیش از حقی که براي او به رسمیت شناخته گمان هیچ شخصی نمی بی

لزوم مطابقت «احکام مدنی ترین اصول اجراي  است، مطالبه کند. بر همین مبنا از بدیهی

بایست  دامات اجرایی میـامی اقـاست. مأمور اجرا در تم» اقدامات اجرایی با مفاد حکم

  
  .41، ص. ق 1431القربی، الطبعه الثالثه،  قم، ذوي اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، الجزء االول،. 1

  .220. محقق داماد، سیدمصطفی، منبع پیشین، ص. 2
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به این اصل توجه تام داشته باشد. عالوه بر اینکه به موجب این اصل که برآمده از 

کند، تقلیل حق  له جلوگیري میحق و محکوم خواهی ذي ماهیت حق است و از زیاده

تواند بیش از حق خود بخواهد و البته  کس نمیله نیز ممنوع است؛ زیرا هیچمحکوم

توان او را مجبور به پذیرش کمتر از حق یا تغییر حق نمود. این نیز خود از آثار  نمی

له رعایت شده است. به این ترتیب با اجراي این اصل، هم حق محکوم» سلطنت بر حق«

رسد لزوم  پرداخت چیزي دیگر نخواهد بود. به نظر میعلیه مکلف به اجرا یا و هم محکوم

ق.ا.ا.م) براي رعایت همین  6صدور اجراییه و ضرورت ذکر موضوع حکم در آن (ماده 

اصل است زیرا برگ اجراییه راهنماي روشن مأموران اجرا در تطبیق دائمی اقدامات با 

که اجراي دادگاهیموضوع حکم است. در حقیقت این اجراییه است که به وسیله قسمت 

  ق.ا.ا.م). 19شود (ماده  را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته میآن

شدن اما این اصل نیز ظاهراً با استثناهایی مواجه شده است که یکی از آنها افزوده 

ق.ا.ا.م). البته از آنجا که این  150و  59، 51هاي اجرایی به مفاد حکم است (مواد  هزینه

شود، بلکه به  له وصول نمیوص اجراي احکام، به نام و به نفع محکومهزینه در خص

توان شود، می علیه اخذ میموجب حکم قانون و به نفع دستگاه حاکمه اجرایی از محکوم

گفت که این موارد استثنائی بر اصل نیستند، بلکه صرفاً اجراي حکم قانون براي وصول 

ق.ا.ا.م است که بدون اینکه  47مفاد ماده  هاي اجرایی توسط خود اوست. دیگري هزینه

علیه باشد یا تصمیمی از جانب دادگاه وجود داشته باشد، له و محکومتراضی بین محکوم

اي که موجب تغییر مفاد حق  شود، به گونه تغییر در مفاد اجراي حکم ایجاد می

اشد و به انجام عمل معینی بشود. به موجب این ماده هرگاه محکوم له می محکوم

علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگري ممکن باشد،  محکوم

تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگري انجام دهد و هزینه  له میمحکوم

را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه الزم را به وسیله قسمت اجرا از آن

  .علیه مطالبه نماید محکوم

قانون مدنی را به عنوان یک قاعده تکرار  238ق.ا.ا.م، مفاد ماده  47البته ماده 

علیه براي استفاده از دیگران به کند؛ با این تفاوت که در این ماده امتناع محکوم می

قانون مدنی اجراي قاعده منوط به  238که در ماده هزینه ملتزم کافی است، در حالی

اما به هر حال اگرچه مبناي ماهوي این ماده  1مقدور نباشد.این است که اجبار ملتزم 

استثنائی بر اصل لزوم مطابقت حکم و اجرا تلقی   قانون مدنی است، 238برآمده از ماده 

  شود که در اجراي آن باید به موضع نص اکتفا نمود. می

  
  .74، ص. 1383قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، . کاتوزیان، ناصر، 1
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  . اصل احترام نسبت به اقدامات اجرایی2-4

سمی بودن آن است؛ به این معنا که حق از عناصر ماهیت اجراي حکم مدنی، ر

شده به دلیل اضافه حکم حاکم از قدرت اجرایی برخوردار است و در همین شناخته

ق.آ.د.م) و  8تواند مانع اقدامات اجرایی شود (ماده  کس نمیجهت در جریان اجرا هیچ

ت را بایست این اقداما می  حتی اشخاصی که حقی براي خود قائل هستند، همه اشخاص، 

محترم شمرده و نسبت به آن تمکین نمایند؛ زیرا حکم حاکم نسبت به هر کسی نافذ 

نماید، اما اجراي این  در حقیقت اگرچه نفس حق براي شخص ایجاد سلطه می 1است.

نیازمند دستوري است که به   سلطه در موارد انکار و امتناع کسی که حق علیه اوست،

شود  اجرا نمی» من علیه الحق«د. حقی که توسط بخش این حق قدرت اجرایی رسمی می

رسمی قرار گیرد و به اعتبار رسمی بودن آن اشخاص ثالث نیز » تظلّم«باید موضوع 

توانند مانع اقدامات اجرایی  مکلف به احترام و پذیرش اقدامات اجرایی هستند و نمی

بت به اقدامات اجرایی توان اصل احترام نس ق.ا.ا.م). بنابراین می 146باشند (مفهوم ماده 

اي که تعرض اشخاص نسبت به  را نیز یکی از اصول مرتبط با ماهیت آن دانست، به گونه

اي که مانع اجرا آن باشد وضعیت استثنائی داشته و نیازمند نص  اقدامات اجرایی به گونه

  قانونی است.

اشته و بایست نسبت به اقدامات اجرایی احترام گذ البته، اینکه اشخاص ثالث می

تعرضات و ادعاهاي آنها مانع از اقدامات اجرایی نیست، در متن قوانین نیز با استثناهایی 

به در تصرف ق.ا.ا.م اگر عین محکوم 44مواجه است. نخست آنکه بر مبناي مفاد ماده 

علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر اینکه متصرف کسی غیر از محکوم

عین یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه نماید. در این صورت مأمور اجرا مدعی حقی از 

دار مراجعه کند. به این ترتیب با این  دهد تا به دادگاه صالحیت یک هفته به او مهلت می

باشد، ادعاي شخص مانع انجام اقدامات اجرایی به صورت  ادعا که همراه با دالیل می

ه شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی شود. دوم، در مواردي ک موقت می

نماید که در این صورت نیز ادعایی مطرح می که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، 

  ق.ا.ا.م). 146شود (ماده  اقدامات اجرایی نسبت به آن مال مرتفع می

  . اصول مرتبط با هدف3

له به حق میابی حداکثري محکو دست«بر مبناي هدف اجراي حکم مدنی که 

یابی به  است نیز اصولی قابل شناسایی هستند که دست» شده در کمترین زمانشناخته

  این هدف بر مبناي آنها میسر خواهد شد.

  
  .6، ص. ق 1433تابعه لجامعه المدرسین، خوئی، السید ابوالقاسم، کتاب القضاء، قم، موسسه النشر االسالمی، ال. 1
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  . اصل فوري بودن اجراي حکم مدنی3-1

شده له به حق شناختهدسترسی محکوم یکی از عناصر هدف اجراي حکم مدنی، 

همین عنصر اجراي حکم باید به صورت فوري و  ترین زمان است. بر مبناي در کوتاه

له آغاز شود و از سوي دیگر دلیلی بر بالفاصله پس از تقاضاي اجراي آن از سوي محکوم

تأخیر وصول حق و اجراي حکم حاکم وجود ندارد. بنابراین باید اصل را بر فوري بودن 

اداره  21/5/1385 ـ 3758/7اجراي حکم مدنی قرار داد. در متن نظریه مشورتی شماره 

مورد اشاره قرار » ها اصل فوري بودن اجراي احکام قطعی دادگاه«کل حقوقی قوه قضائیه 

ق.ا.ا.م نیز نمودي از اجراي این اصل در قانون است که به موجب  50ماده  1گرفته است.

آن مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال 

  یه نماید.عل محکوم

رغم لزوم فوریت شروع عملیات اجرایی پس از قطعیت و تقاضاي اجراي آن علی

را به گذار با لحاظ رعایت منافع عمومی و اجتماعی اجراي آنله، گاه قانونتوسط محکوم

توان آنها را استثناء بر اصل یا به عنوان موانع اجراي رأي تلقی اندازد که می تعویق می

  مله در این موارد قابل مشاهده است:که از ج 2نمود.

ها: اصوالً  هاي دولت و شهرداري الف ـ تعویق اجراي حکم در مورد محکومیت

االجرا تأثیري ندارد و  علیه در نحوه اجراي حکم قطعی الزمشخص یا شخصیت محکوم

است و هر شخصی که مصداق » محکوم علیه«مالك در اجراي حکم مدنی، صدق عنوان 

شده را علیه او اجرا نمود. از این رو تفاوتی بین توان حق شناخته باشد، میاین عنوان 

علیه در هر دو حوزه تابع احکام اشخاص حقوق عمومی و خصوصی وجود ندارد و محکوم

ایجاب   یکسانی هستند. از سوي دیگر اصل تساوي اشخاص در برابر قانون و دادگاه

شخاص حقوق عمومی است بر دیگر کند که همه اشخاص و حتی دولت که از ا می

بالتبع، همین تساوي در آخرین  3اشخاص امتیازي نداشته باشد و با آنان برابر باشد.

توان از  اي که می مرحله دادرسی یعنی اجراي حکم نیز تداوم خواهد داشت؛ به گونه

اصل وحدت احکام اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اجراي احکام نیز نام 

بنا به مصالح اجتماعی و عمومی و به ویژه به جهت رعایت اصل استمرار خدمات  برد. اما

گذار با ایجاد استثنا بر اصل فوریت اجراي احکام قطعی، امکان تأخیر عمومی قانون

ها را فراهم نموده است. این احکام در طول زمان در اجراي حکم علیه دولت و شهرداري

ترین آنها در دو قانون  ذار قرار گرفته است که روشنگقوانین مختلف مورد تصویب قانون

  
  .9، ص. 1392نهرینی، فریدون، ایستایی اجراي حکم دادگاه، گنج دانش، . 1

 .526، ص. 1393خدابخشی، عبداهللا، حقوق حاکم بر اجراي آراي مدنی، شرکت سهامی انتشار، . 2

 .423. صدرزاده افشار، سید محسن، منبع پیشین، ص. 3
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و  15/5/1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب نحوه پرداخت محکوم

ها  ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

احکام خالف اصل است،  گمان با توجه به اینکه این آمده است. بی 14/2/1361مصوب 

  بایست صرفاً در موضع نص قانونی مورد عمل قرار گیرند. می

گذار ب ـ تعویق اجراي حکم به لحاظ رعایت انصاف یا مصالح اجتماعی: گاه قانون

هایی از رعایت انصاف در آنها دیده  تر که زمینه و در مفهومی عام  بنا بر مصالح اجتماعی،

نماید. از جمله آنها  عملیات اجرایی را به مجریان اعطاء میشود، مجوز تأخیر شروع  می

است.  19/2/1378نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب  آئین 13ماده 

شود که  ظاهراً مواردي نیز به عنوان استثنا بر این اصل در برخی قوانین پراکنده دیده می

  1جرایی است.غالباً مصداقی از استثنا بر اصل تداوم عملیات ا

المللی: گاه  پ ـ تعویق اجراي حکم بنا بر مصونیت قضایی ناشی از مالحظات بین

المللی رعایت نشده  ممکن است اجراي فوري احکام مدنی بنابر مالحظات و تعهدات بین

توان این موارد را مصداقی از حکومت الضرر بر تسلیط  و اجراي حکم به تعویق افتد. می

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون وین راجع  دانست. از جمله در

به  28/4/1367المللی مصوب  هاي بینبه نمایندگی دول در روابط خود با سازمان

آن، انجام اقدامات اجرایی علیه رئیس  60ماده  2و بند  30ماده  2صراحت در بند 

اجراي آنها به رعایت مصونیت مأموریت یا کارمندان دیپلماتیک مأموریت ممنوع شده و 

  و سایر شرایط مذکور در متن این کنوانسیون گردیده است.

  . اصل تداوم عملیات اجرایی حکم مدنی3-2

مأمور اجرا پس از شروع به اجرا   ترین زمان، بر مبناي هدف وصول حق در کوتاه

یل قانونی و نباید اجراي حکم را متوقف نماید یا آن را به تأخیر اندازد، مگر به دال

له باید ادامه یابد. عملیات اجرایی حکم تا زمان اجراي کامل آن و وصول حق به محکوم

توان لزوم تداوم عملیات اجرایی را به عنوان یکی از اصول مرتبط با  بر همین اساس می

دانان از اصل دوام و استمرار اجراي احکام مدنی در نظر گرفت. به تعبیر برخی از حقوق

  2اجرایی حکم تا زمان اجراي کامل آن یاد نمود. عملیات

در ارتباط با این اصل و کارآمدي آن، پرسشی که در عمل پیش آمده، این است 

له است به، بدون موافقت محکومعلیه براي پرداخت محکومکه ناظر بر استمهال محکوم

تناد ـه اسربوط نیز بـون مـضایی، کمیسیـات نشست قـظر قضـفاق نـالوه بر اتـکه ع

  
  منبع پیشین. . خدابخشی، عبداهللا،1

  . نهرینی، فریدون، منبع پیشین.2
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به، بدون موافقت علیه براي پرداخت محکومق.ا.ا.م قبول استمهال محکوم 24ماده 

ق.ا.ا.م بر مبناي همین اصل  24ماده  1له را ممنوع و فاقد وجاهت دانسته است.محکوم

تواند اجراي حکم را تعطیل یا  دارد که مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی مقرر می

اید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجراي توقیف یا قطع نم

  حکم را داده یا دادگاهی که صالحیت صدور و دستور تأخیر اجراي حکم را دارد.

البته تداوم عملیات اجرایی حکم نیز ممکن است با استثناهایی مواجه شود که به 

ه صدور دستور قضایی (قرار) از ناحیه ق.ا.ا.م این استثناها صرفاً با واسط 24داللت ماده 

دادگاهی که دستور اجراي حکم را داده یا دادگاهی که صالحیت صدور دستور تأخیر 

 44پذیر است. این موارد نیازمند نص قانونی است. مفهوم ماده اجراي حکم را دارد امکان

ق شرایط آن، ق.ا.ا.م نیز داللت دارد که در موارد موضوع این دو ماده و با تحق 146و 

تواند بدون صدور قرار دادگاه نیز عملیات اجرایی حکم مدنی را متوقف یا  مأمور اجرا می

  را مرتفع کند.نسبت به موضوع خاص آن

  . اصل موسع بودن اجراي حکم مدنی3-3

از عناصر هدف اجراي حکم » شدهله به حق شناختهیابی حداکثري محکوم دست«

کم مدنی تا دسترسی به این هدف با هیچ مانعی روبرو نخواهد مدنی است، بنابراین اجراي ح

به عین معین باشد، این عین در بود. بر همین مبنا و در احکام با موضوع مالی چنانچه محکوم

ق.ا.ا.م)، زیرا اگر  42له تحویل شود (ماده هر محلی و نزد هر شخصی باشد باید به محکوم

علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست کومبه در تصرف کسی غیر از مح عین محکوم

ین نیست، هر مال متعلق ـبه عین معکومـواردي که محـنین در مـق.ا.ا.م). همچ 43(ماده 

له به حق باشد. مفهوم تواند موضوع اجراي حکم مدنی و دسترسی محکوم علیه میبه محکوم

و  1394هاي مالی مصوب ومیتقانون نحوه اجرایی محک 24مستثنیات دین که در ماده 

بودن اجراي حکم  موسع ق.ا.ا.م به آن تصریح شده، بهترین دلیل بر وجود اصل 65ماده 

تواند  مدنی است؛ زیرا بر مبناي مفهوم مستثنیات دین اصل بر این است که هر مالی می

موضوع اجراي حکم مدنی قرار گیرد و استثناي مالی از مقررات اجراي حکم مدنی 

موسع بودن نه تنها اموال   از دیگر سو، 2ف اصل است که نیاز به تصریح دارد.خال

تواند موضوع  شده در هر مکانی باشد میگیرد، بلکه مال معرفی علیه را دربرمیمحکوم

شده در جایی باشد که در آن بسته اجراي حکم مدنی قرار گیرد. حتی اگر مال معرفی

ایند، مأمور اجرا با حضور مأمور نیروي انتظامی اقدام باشد و از باز کردن آن خودداري نم

ق.ا.ا.م). اطالق  64ف مال را انجام خواهد داد (ماده ـردن در و توقیـراي باز کـالزم ب

  
  .1020معاونت آموزش قوه قضاییه، منبع پیشین، ص. . 1

  .177، منبع پیشین، ص. عباس حیاتی، علی. 2



23  

 

 

ل 
سا

ي، 
تر

س
دگ

دا
ی 

وق
حق

ه 
جل

م
اد

شت
ه

 
کم

و ی
 و

ود
ه ن

ار
شم

 ،
 

تم
هف

، 
ار

به
 

13
96

 

  

واست کند که از مطلق اموال تواند درخ له میق.ا.ا.م از این جهت که محکوم 49ماده 

اي اصل موسع بودن اجراي حکم به توقیف گردد نیز بر مبنعلیه معادل محکوم محکوم

هاي مالی  حوه اجراي محکومیتـقانون ن 1اده ـالق مـین اطـت. همچنـدنی اسـم

توان  از حیث اینکه هر مالی که از محکوم علیه در دسترس باشد، می 1394مصوب 

دانان حکم را نسبت به آن اجرا نمود نیز بر اساس همین اصل استوار است. یکی از حقوق

کومیت او ـقه محـعلیه وثیکومـه اموال محـاصوالً کلی«دارد:  ان میـصوص بیـدر این خ

رود و دارایی محکوم علیه اعم از اینکه پیش از صدور حکم دارا بوده یا پس  به شمار می

بنابراین همه اموال  1».از آن دارا شده باشد در مقابل طلب بستانکار قابل توقیف است

و به تعبیر یکی از اساتید، هیچ کجا براي مأمور اجرا  علیه قابل بازداشت است محکوم

هاي قضایی،  گذار ممنوع کند. در یکی از نشستالورود نیست، جز جایی که قانون ممنوع

تلویحاً به این اصل اشاره شده است. در متن نظریه اقلیت این نشست آمده است که 

منقول و غیر منقول اصل بر این است که جهت اجراي حکم نسبت به توقیف اموال «

  2»توان اقدام کرد. محکوم علیه می

شده در متن حکم و همچنین اصل موسع بودن نیز با توجه به نوع حق شناخته

ها که از شئون حق رعایت اصول دیگر از جمله اصل احترام به شخصیت اجتماعی انسان

  باشد، با استثناهایی مواجه شده است.حیات می

شده از سنخ حق ن معین باشد در واقع حق شناختهبه عینخست، اگر محکوم

به ایجاد شده است. واسطه نسبت به عین محکوم عینی است که به طور مستقیم و بی

له  محکوم 3شود، بنابراین از آنجا که حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می

ماهیت اجراي حکم علیه وصول کند. زیرا تواند حق خود را از سایر اموال محکوم نمی

تواند به غیر از آن موضوع به اموال  له نمیمدنی اجراي رسمی حق است و محکوم

ق.ا.ا.م) مگر اینکه با تراضی طرفین  42علیه که در سلطه اوست تجاوز کند (ماده محکوم

علیه) یا تصمیم دادگاه حق معین تبدیل به حق دیگري بشود که با له و محکوم(محکوم

علیه را موضوع اجراي حکم مدنی قرار ت آن حق بتوان هر مالی از محکومتوجه به کلی

به، عین معین بوده اگر محکوم«نیز بر همین مبنا مقرر داشته است:  ق.ا.ا.م 46داد. ماده 

و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم 

  ».شود علیه وصول میررات این قانون از محکومتراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مق

شوند، از لحاظ  علیه محسوب میدوم، حقوق مستخدمان که جزء اموال محکوم

رعایت اصول حقوقی مرتبط با شئون انسانی از اصل موسع بودن اجراي حکم مدنی 

  
  .451. صدرزاده افشار، سید محسن، منبع پیشین، ص. 1

 .1030. معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص. 2

  .7، ص. 1376مالکیت، دادگستر،  کاتوزیان، ناصر، اموال و. 3



24  

 

 

مفهوم
 

ی
حکام مدن

ي ا
جرا

ل ا
صو

ی ا
س

شنا
  

ق.ا.ا.م نسبت به اجراي حکم مدنی در خصوص  96گذار در ماده اند. قانون استثنا شده

  هایی ایجاد نموده است. حقوق مستخدمان محدودیت

مستثنیات دین است که در حقیقت مبناي   سوم، استثناي دیگر اصل موسع بودن،

این مستثنیات نیز رعایت اصول حقوقی و اخالقی مرتبط با شئون انسانی است. در یکی 

واد هاي قضایی نیز کمیسیون مربوط، به روشنی و درستی فلسفه تدوین ماز نشست

مرتبط با مستثنیات دین را رعایت نیاز شخصی افراد به مسکن و رعایت شئون اجتماعی 

  1علیه دانسته است.محکوم

  بودن اجراي حکم مدنی . اصل تشریفاتی3-4

ممکن است شخص در مقام اجراي حق خویش نیز مرتکب تقصیر شود و گاه این 

اع از آن آزاد است و وجود حق شود که در چگونگی انتف توهم براي صاحب حق ایجاد می

بنابراین باید چارچوب مشخصی براي  2کند. براي مشروع ساختن هر اقدامی کفایت می

استفاده از حق جلوگیري شود، زیرا هر حقی باید با اجراي هر حقی تبیین و از سوء

رو از آنجا که ماهیت اجراي حکم مدنی نیز  لحاظ ماهیت اجتماعی آن اجرا شود. از این 

دانان، اجراي حق است باید کلیه لوازم اجراي حق مراعات گردد. به تعبیر یکی از حقوق

ترین وضعی تعقیب کند و  له اجراي حق خود را به سختشایسته نیست که محکوم«

گذار نیز با مالحظه ماهیت اجراي رو قانون  از این 3».علیه را مستأصل نمایدمحکوم

بسیاري از مقررات قانون اجراي احکام مدنی را به بیان احکام مدنی و لوازم اجراي حق، 

له به حقوق نع تجاوز محکومتشریفات اجراي احکام اختصاص داده است تا ما

علیه یا سایر اشخاص در مقام اجراي حق و همچنین مانع همین تجاوز توسط  محکوم

اشد. این له بمأموران رسمی در مقام اعمال قدرت حاکمیت در اجراي رسمی حق محکوم

تشریفات به صورت تفصیلی در مقررات قانونی مورد تصریح قرارگرفته و همین امر نشان 

گذار دارد که بر از وجود زمینه مستحکم در لزوم رعایت این تشریفات در اندیشه قانون

  توان از اصلی به عنوان اصل تشریفاتی بودن اجراي حکم مدنی نام برد. مبناي آن می

اصل تشریفاتی بودن، لزوم صدور اجراییه در آغاز عملیات اجرایی ترین جلوه  روشن

ق.ا.ا.م) که از ضمانت اجراهاي  6ق.ا.ا.م) و چگونگی تنظیم اجراییه است (ماده  4(ماده 

ق.ا.ا.م).  11(ماده  تصحیح اجراییه و الغاي عملیات اجرایی نیز برخوردار است  ابطال اجراییه،

گذار براي رعایت ده نیز از سنخ تشریفاتی است که قانونبراي نمونه لزوم برگزاري مزای

له وضع ه و جلوگیري از بروز تقصیر در اعمال حق توسط محکومـعلیکومـال محـح

  نموده است.

  
 .935معاونت آموزش قوه قضاییه، منبع پیشین، ص. . 1

 .1387. کاتوزیان، مسئولیت مدنی، منبع پیشین، ص. 2

 .404. صدرزاده افشار، سید محسن، منبع پیشین، ص. 3
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  گیرينتیجه

نظم حقوقی در هر موضوع خاص بر پایه اصولی استوار است. شناسایی این اصول، 

تواند شاخصی بر وه بر اینکه میکه مبناي ایجاد این نظم حقوقی هستند، عال

شود و از شناسی و اصالح مقررات مرتبط باشد، در عمل نیز موجب رفع تردید می آسیب

این جهت دادرسان و مجریان را یاري خواهد رساند. شناسایی اصول در یک نظم حقوقی 

 اصول جزئی در نظم«آنها را » اصول کلی نظام حقوقی«توان در ارتباط با خاص که می

پذیر است. در مسیر  نامید، با شناخت ماهیت موضوع و هدف از آن امکان» حقوقی خاص

مرتبط با آن نظم حقوقی خاص مفید » اصل کلی«شناسایی ماهیت و هدف نیز توجه به 

نظم حقوقی «است. این نوشتار با تحقیق در موضوع اجراي احکام مدنی به عنوان یک 

  به نتایج ذیل دست یافته است:» خاص

باشد می» لزوم دادرسی منصفانه«الف ـ اصل کلی مرتبط با اجراي احکام مدنی 

  هاي آن است.یکی از مؤلفه» اجراي موثر رأي«که 

  است.» اجراي رسمی حق«ب ـ ماهیت اجراي حکم مدنی، 

حق) به له (ذيیابی حداکثري محکوم دست«پ ـ هدف از اجراي حکم مدنی 

  است.» ترین زمانشده) در کمبه (حق شناختهمحکوم

ت ـ در شناخت مصادیق اصول مرتبط با هریک از دو عنوان ماهیت و هدف در 

این نظم حقوقی خاص باید به سایر موازین مرتبط به آن در کل نظام 

حقوقی موضوع مطالعه توجه نمود. از جمله اینکه منع سوءاستفاده از حق و 

ناظر بر اجراي احکام  اصل چهلم قانون اساسی باید در تبیین مصادیق اصول

  مدنی مورد توجه قرار گیرد.

ث ـ با لحاظ تمام این موارد، اصولی مرتبط با ماهیت و هدف اجراي احکام مدنی 

هاي ظهور این اصول در رویه المقدور جلوهدر این نوشتار معرفی و حتی

تواند موضوع قضایی نیز نشان داده شده است. هریک از این اصول می

  ی قرار گیرد.تحقیق تفصیل
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