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فصلاول

معرفی اجرای احکام در
رویه دادگاه ها

مبحثاول:کلیاتاجرایاحکاممدنی
زمانی که دعوا و اختالفی مطرح میگردد ،مراحل دادرسی به ترتیب از ثبات دادخواسات
تا صدور حکم الزماالجرا طی میگردد .پس از طی این مراحل ،مرحله اجرای احکاام کاه
محصول تالش طارفین دعاوا و دادرس پروناده اسات و نبایاد از آن غافال شاویم آغااز
میگردد .مرحله اجارای احکاام ،تنهاا در صاورتی آغااز مایشاود کاه در پروناده حکام
الزماالجرا صادر شده باشد .منظور از حکم الزماالجرا به موجب ماده یاک قاانون اجارای
احکام مدنی مصاوب « :۶۹۵۱هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع
اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقتت آن
صادر شده باشد ».حکم قطعی حکمی است کاه قابال شاکایت نمایباشاد و در اینجاا
تفاوتی بین حکم و قرار نیست.
ماده  0قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد« :احکام دادگاههای دادگستری وقتی
به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقتام قتانونی او
ابالغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتبتا ایتن تقا تا را از
دادگاه بنماید ».شرط ابالغ حکم به محکومعلیه به آن دلیل است که محکومعلیه پیش
از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد .البته این شرط اباالغ اساتثنائاتی دارد و
آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است .ایان قرارهاا در صاورت اقتضاای
فوریت پیش از ابالغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته میشوند.
اجرای احکام در ایران تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۶۹۵۱است .اخیراً در ساال
 ۶۹۳4قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهاای ماالی باه تصاویب مجماع
تشخیص مصلحت نظام رسید که قانون سابق مصوب سال  77را نسخ نمود.
قانونگذار کلیه محکومیتهای مالی اعم از دیه و رر و زیان ناشی از جرم را (باه
جز جزای نقدی که ساز و کار آن را در مواد  ۵0۳به بعد قانون آیین دادرسی پیشبینای
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نموده است و امکان تقسیط را نیز فراهم نموده) مشمول ایان قاانون دانساته و از ساوی
دیگر در جهت یکسانسازی سازوکار اجرای حکم ،مفاد قانون جدید را باه گازارشهاای
اصالحی مراجع قضایی و همچنین آراء صادره از مراجع شابه قضاایی کاه اجارای آن از
طریق دادگاه صورت میگیرد و آراء مدنی صادره از تعزیرات حکومتی تسری داده اسات.
لذا باید گفت احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف قانون کار و همچناین
آراء داوری با توجه به اینکه اجرای آن توسط دادگاه صورت میپذیرد به حکم قانونگاذار
مشمول قانون جدید بوده و در نتیجه طرح ادعای اعسار و تقسیط از سوی محکاومعلیاه
چنین آرائی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است چراکه مطاابق باا مااده  07قاانون
جدید کلیه احکام مندرج در این قانون نسبت به آراء صادره از مراجع مذکور نیز سارایت
یافته و حتی دادگاه صالح در رسیدگی به این ادعا نیز صراحتاً از سوی قانونگذار تعیاین
گردیده است.

۶

 .1حسینی ،سید جعفر ،تحوالت ونوآویهای قانون نحوه اجرای محکومیت
دسترس در پایگاه کانون وکالی البرز

هتای متامی م تو

ستا  ،2931قابل

اجرای احکام مدنی در رویه دادگاهها
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1

گفتار اول :حکم مالی
حکم مالی ،حکمی است که متضمن پرداخت وجه یا تسلیم عین معین باشد .حکم ماالی
می تواند هم از سوی دادگاه حقوقی و هم از سوی دادگااه کیفاری باه عناوان بخشای از
حکم کیفری صادر گردد .به طور مثال در حکم کیفری ممکن اسات باه جباران ضارر و
زیان وارده اشاره شده باشد.
گفتار دوم :حکم انجام متعهد مالی
زمانی است که فردی متعهد به انجام عملی بوده است و فیالحال از انجاام تعهاد امتنااع
مینماید و دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد علیه متعهد به نفع متعهدله صادر میکناد.
به طور مثال فردی متعهد به انجام نقاشی یک ساختمان شده است و اکنون که از انجاام
تعهد امتناع مینماید دادگاه حکم بر الزام وی به انجام نقاشی ساختمان را صادر میکند.
گفتار سوم :حکم غیرمالی
حکم غیرمالی مواردی همچون تخلیه ،طالق و ...را دربرمیگیرد.
گفتار چهارم :حکم قائم به شخص
احکام قائم به شخص احکامی هستند که توسط هیچکس به جز خود متعهد امکان اجارا
ندارد .به طور مثال اجرای حکم تمکین علیه زن تنها توسط خود زن قابل اجرا میباشد.

 . 1این تقسیم بندی برگرفته از تقریرات درس اجرای احکام مدنی دکتر علی مهاجری است.
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مبحثسوم:شرایطاجرایحکم
تنها احکام الزماالجرا ،قابل اجرا توسط دایره اجرای احکام میباشند .احکاام الزماالجارا
به شرح ذیل است:
 .4حکم قطعی دادگاه بدوی
 .3حکاام دادگاااه باادوی کااه در مهلاات مقاارر تجدیاادنظرخواهی نشااده و یااا اگاار
تجدیدنظرخواهی شده اعتراض رد شده.
 .3حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته.
 .4حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر میکند.

