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چکیده
هدف از صدور حمم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حمم در کوتاهتهرین
زمان میباشد .بنابراین ،پس از شرو عملیات اجرای حمم یا اجرای سهند الزماالجهرا اصهل بهر
تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف ،تعطیل و یا تأخیر اجهرای حمهم را داده
باشد که بسته به موضو آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی ،انقالب ،شبه
قضایی و یا اداری و نیز احمام و داوریهای خارجی باشد .فوت محمومعلیه یا حجهر او ،ادعهای
شخص رالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط ،گذشهت پهنج سهال از صهدور
اجرائیه ،ابراز رسید محموم له دایر بر وصول محمومبه یا رضهایت کتبهی او مبنهی بهر تعطیهل و
توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا ،اعترا شخص رالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجهرای
حمم و یا اعترا شخص رالث به حمم مورد اجرا ،واخواهی ،تجدیدنظرخواهی ،اعاده دادرسهی،
درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی ،جملگی از موارد توقیف اجرای حمم مهیباشهند.
ارائه حمم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تهاریخ مقهدّم بهر توقیهف اجهرا
نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حمم است و این نوشتار ضمن تبیین
اصطال حاتی نظیر عملیات اجرایی ،ختم عملیات اجرایی ،توقیف عملیات اجرا ،تعطیهل و تهأخیر
عملیات اجرای احمام ،با احصاء موارد متعدد توقیف عملیهات اجهرای احمهام مراجهع داخلهی و
خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد اکر شده اسهت ،بها ههدف رفهع ابههام از
خ های قانونی و ارائه راهمارهای عملی و اجرایی الزم جهت جلوگیری از تضییع حقوق برفین
حمم و اشخاص رالث و تسریع در احقاق آن ،به بررسی موضو پرداخته است.
واژگان کلیدی :حمم قطعی ،اجرای حمم ،حمم مدنی ،توقیهف اجهرای حمهم ،تهأخیر اجهرای
حمم ،تعطیلی اجرای حمم.
*استادیار دانبمده حقوق و علوم انسانی دانبگاه آزاد اسالمی واحد شیراز.
mrj@iaushiraz.net

**دانبجوی دکتری حقوق خصوصی دانبگاه آزاد اسالمی واحد شیراز(نویسنده مسؤول).
askarisaeedy@gmail.com
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مقدمه
«آیین دادرسی مدنی» و به تبع آن «اجرای احمام مدنی» ،از مباحهث اساسهی و مههم
حقوق به شمار می آیند و حقوق ماهوی شامل حقوق و تمالیف افراد یک جامعه ،پس از
اعمال و اجرای این حقوق رنگ و بوی ح به خود میگیرند و این مهم جهز از بریه
آیین دادرسی مدنی و اجرای احمام آن مممن نیست؛ چراکه باعهث شهناخت ،اربهات و
احقاق ح از بری اجرای حمم میشوند.
الزم به اکر است که در رویه قضایی ،به مقولة «اجرای احمام» چه در امور کیفری و
چه در امور حقوقی توجه چندانی نبده است و حتی در دوره کارآموزی قضایی و  ...نیز
جزء سرفصل های آموزشی قرار ندارد و شاید یمی از علل افزایش پروندههها در محهاکم
ایران در مقایسه با کبورهای دیگر ه که به مراتب جمعیت بیبتری دارند ه همین امهر
باشد که از یک سو قانونگذار توجه چندانی نسبت به «اجرای احمام» نداشته است و از
سوی دیگر ،در دانبگاهها درسی به نام «اجرای احمام» وجود ندارد و این امهر موجهب
می شود تا قضات تازه استخدام در واحدهای اجرای احمهام مهدنی یها جزایهی و شهعب
دادیاری ،هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی و تجربی ،آگاهیهای الزم در خصوص
اجرای احمام را نداشته باشند .البته ،چنانچه از زاویة دیگری به ایهن موضهو بنگهریم
خواهیم دید که اندوختههای این افراد از دشواریهای اجرای احمام سبب خواهد شد که
حساسیت آیین دادرسی مدنی و اجرای احمام را بهتر در کنند تا در آتیه و در زمانی
که در مقام صادرکنند حمم قرار میگیرند خود را در مقام اجرای حمم ببینند و حممی
خالی از ابهام و در محدوده خواسته صادر کنند تا قابلیت اجرا داشته باشد؛ چراکه امروزه
شاهد آن هستیم که به دلیل اهمیت ندادن به مقولة اجرا ،احمام بسیاری صادر میشوند
که با رفع ابهام در زمان اجرا هم نمی توان آنها را اجرا کرد .البته ،تأخیر بیمورد اجرای
حمم نیز از مصادی تخلف انتظامی و بعضاد جرم بوده و از موجبات ضمان مدنی محسوب
میگردد.
اساساد پس از قطعیت حمم ،اصل بر این است که اجهرای حمهم تها پایهان عملیهات
اجرایی ادامه یابد و تأخیر و توقیف و یا تعطیل اجرای حمم جایز نیست مگهر ایهن کهه
قانونگذار این امر را تجویز کرده باشد؛ لمن در بعضی مواقع ،هم موارد قانونی و هم موارد
عملی جهت توقیف اجرای حمم بروز می کند که چارهای جز توقیف و یا تأخیر اجهرای
حمم نیست و از باب قاعده «الضرر» و به منظور رفع عسر و حرج باید اعترا به اجرای
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حمم و تقاضای توقیف اجرا مورد پذیرش قرار گیرد .همچنین ،توقف اجرای حمهم کهه
مممن است مربوط به حمم ،محموم له ،محمومعلیه ،محموم به و یا دخالت شخص رالث
باشد موارد متعددی را شامل می گردد که ما در این نوشهتار ،پهس از توضهیح مفهاهیم
مربوبه و مفاهیم مبابه در امور حقوقی ،کیفری و احمهام و آرای داوری خهارجی و بها
عطف توجه به نظریات مبورتی و آرای وحدت رویه ،به اکر آنها خواهیم پرداخت.
 .6تعاریف و کلیات
 .6- 6عملیات اجرایی

عملیات اجرایی یک اصطالح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد و به عملیات اجهرای
سند یا حممی گفته می شود که توسط اجرای ربت یا دادگاه صورت میگیرد .عملیهات
اجرای ربت را باید رشته اقداماتی دانست که پس از صدور اجرائیه از سهوی اداره ربهت
جهت اجرای سند صورت میگیرد و مبتمل بر مواردی از قبیل ابالغ اجرائیه ،تقسیط و
 ...بوده و تا انجام و اجرای سند که غالباد تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است
را دربر میگیهرد(ر : .جعفهری لنگهرودی ،1171 ،ج ،1صهص .)571- 575پایهان عملیهات
اجرایی ربت نیز برابر ماده  122آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسهمی الزماالجهرا و بهرز
رسیدگی به شمایت از عملیات اجرایی سازمان ربت اسناد و امال کبور مصوب ،1189
به موجب تنظیم صورتجلسه مزایده ،تنظیم سند انتقال اجرایی ،تحویل مورد مزایهده و
تحق تخلیه ،اجرای تعههد متعههد ،وصهول کلیهه بلهب بسهتانمار و حقهوق دولتهی و
هزینههای قانونی تحق مییابد .امّا اجرای حمم ،در دو معنای عام و خهاص اسهتعمال
شده است .معنای عام آن از ابالغ اجرائیه دادگاه تا مرحلة تحویل محمومٌبه به محمومله
را گویند و در معنای خاص ،تحق بخبیدن مدلول حمم را اجرا مینامند(ر : .بهرامهی،
 ،1181صص .)109-117لذا عملیات اجرایی ،عملیات و اقداماتی است که از زمان ابهالغ
اجرائیه به محمومعلیه شرو میشود و با اجرای کامل حمم پایان میپذیرد.
 .9- 6توقیف عملیات اجرایی

مقصود از توقیف عملیات اجرایی ،متوقف کردن و قطع نمودن موقّت اجهرای حمهم یها
اعمال اجرایی دا دگاه یا ادار ربت یا حمم دادگاهی است که قطعیهت یافتهه و مراحهل
اجرایی در اجرای احمام را پیموده است(بهرامی ،1189 ،ص.)26
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اساساد در عملیات اجرایی ،اصل بر قابلیت اجرای بیوقفه و کامل احمهام دادگهاههها
است و توقیف ،تعطیل و یا تأخیر عملیات اجرا اصوالد یک امر استانایی محسوب میشود.
لذا ضرورت دارد که قانونگذار پیباپیش تمهیهدات الزم در خصهوص ایهن اسهتاناها را
اندیبیده باشد .بر اساس ماده  52ق.ا.ا.م« ،دادورز (مأمور اجرا) بعد از شهرو بهه اجهرا
نمی تواند اجرای حمم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب
قرار دادگاهی که دستور اجرای حمم را داده یا دادگاهی کهه صهالحیت صهدور دسهتور
تأخیر اجرای حمم را دارد یا با ابراز رسید محمومله دایر به وصول محمومبه یا رضهایت
کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء».
البته مفاد ماده  52قانون اخیرالذکر قبالد در ماده  610قانون اصول محاکمات حقوقی
پیش بینی شده بود .ماده اخیرالذکر مقرر میداشت « :بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا
ح ندارد اجرای حمم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محممهای
که حمم را داده است یا به ابراز قبض محمومله که از محمومعلیه مبلغ محمومبه رسیده
است یا با رضایت کتبی محموم له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا .تخلف مأمور اجرا از
وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود»(باختر و رئیسی ،1187 ،ج،1
ص.)152
 .9- 6اقسام حکم الزماالجرا و روند اجرای آنها

حمم قطعی و الزم االجرا ،یا اعالمی است و یا اجرایی .احمام اعالمی نیهازی بهه صهدور
اجرائیه ندارند و به صرف اعالم به محمومعلیه و یا از بری اعالم به ادارات دولتی اجرا
میشوند .امّا احمام اجرایی می بایست بر اساس قانون اجهرای احمهام مهدنی بها صهدور
اجرائیه ،ابالغ به محمومعلیه و توقیف اموال و  ...اجرایی شوند.
اجرای یک حمم زمانی آغاز می شود که به قطعیت رسیده باشد یا در مرحله بدوی به
صورت قطعی صادر شده باشد و یا حمم بدوی قابل تجدیدنظر بوده ولی به جهت عدم
اعترا قطعیت یافته باشد و یا حمم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و یا در مواردی که
قابلیت فرجامخواهی دارد از دیوان عا لی کبور حممی در تأیید حمم دادگاه بهدوی یها
تجدیدنظر صادر شود که معموالد به این حمم ،حمم نهایی هم گفتهه مهیشهود ،یعنهی
حممی که تمام مراحل اعترا را بی نموده است.
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البته احمامی هم وجود دارند که حسب قانون ،اجرای آنها نیاز به قطعیت ندارد مال
حمم مربوط به دعاوی رالث(تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از ح ) که به محهض
صدور از دادگاه بدوی می بایست به مرحله اجرا درآیند و حتی نیازی به صدور اجرائیهه
هم ندارند؛ امّا اصل و قاعده این است که حمم باید قطعی شده باشهد(مهاده  1ق.ا.ا.م).
موضو حمم باید معین باشد و االّ قابلیت اجرا نخواههد داشهت(مهاده  1ق.ا.ا.م) .حمهم
قطعی باید به محمومعلیه ،وکیل یا قائممقام قانونی او ابالغ شده باشد(ماده  5ق.ا.ا.م) و
محموم له از دادگاه صادرکنند حمم اجرای آن را درخواست نماید که در این صورت اگر
حمم از احمام اعالمی باشد از قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند ،نیازی به صدور اجرائیه
نیست(ماده  2ق.ا.ا.م) و اگر اجرایی باشد دادگاه نخسهتین صهادرکنند حمهم ،دسهتور
تنظیم اوراق اجرائیه را صادر و پس از امضهای اجرائیهه توسهط قاضهی ،ایهن اوراق کهه
متضمن مبخصات برفین حمم و محمومٌ به بوده و بهه امضهای قاضهی رسهیده اسهت،
اجرائیه نام میگیرد .اجرائیه به محمومعلیه ابالغ میشود و اگر محمومعلیه قبل از ابالغ
اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی ،قیم ،امین ،وصهی ،وررهه و یها
مدیر ترکة او ابالغ میشود .امّا اگر فوت و حجر بعد از ابالغ اجرائیه حهادث شهود فقهط
مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله اخطاریه به آنها ابال داده میشود(ماده 10
ق.ا.ا.م) .اگر در این زمان دادگاه متوجه شود که در صدور اجرائیه اشتباهی رخ داده است
رأساد یا به درخواست هر یک از برفین ،اجرائیه را ابطال و یها تصهحیح مهیکنهد و یها
عملیات اجرایی صورت گرفته را الغا و دستور استرداد مورد اجرا را صادر مینماید(مهاده
 11ق.ا.ا.م) .به عنوان ماال ،یمی از این موارد زمانی است که محمومله درخواست صدور
اجرائیه و توقیف اموال شهرداری (محمومعلیه) را میدهد و دادگاه هم بدون توجهه بهه
قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعل به شهرداریها مصوب  ،1161اجرائیه
و دستور توقیف اموال شهرداری را صادر می نماید ،در حالی که مطاب قانون اخیر ،ابتدا
می بایست موضو به شهرداری اعالم شود تا در صورت داشتن اعتبار نسبت بهه تهأمین
محمومٌ به اقدام و در غیر این صورت در بودجه سال آتی خود لحاظ نمایند.
اجرای احمام توسط مأمورین اجرا که زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه مینماینهد
صورت می گیرد و هرگاه در جریان اجرای حمم اشمالی پیش آید دادگاهی که حمم زیر
نظر آن اجرا میشود رفع اشمال مینماید(ماده  52ق.ا.ا.م) ولو نیابتاد حمم را اجرا نماید.
اختالفات ناشی از اجرای احمام راجع به دادگاهی است ک ه حمم توسط آن دادگاه اجرا
949

موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

فصلنامه قضاوت ،شماره  ،29زمستان 6921

میشود(ماده  56ق.ا.ا.م) 1 .لمن اختالفات راجع به مفهاد حمهم و همچنهین اختالفهات
مربوط به اجرای احمام که از اجمال یا ابهام حمم یا محمومبه حادث شود در دادگاهی
که حمم را صادر کرده رسیدگی میشود(مهاده  59ق.ا.ا.م) ،یعنهی دادگهاه صهادرکنند
اجرائیه .در این خصوص نظریه مبورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 9/6625
مورخ  1197/10/55بیان میدارد« :با توجه به ماده  59آیین نامه اجرایی قانون تبمیل
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب  ،1191/2/52واحد اجرای احمهام بایهد بهر اسهاس
قانون اجرای احمام و دستور دادگاه صادرکننده حمم یا اجراییه اقدام کند و لذا چنانچه
در اجابت تقاضای برنده مزایده و محموم لهم به خواسته ادامه عملیات اجرایی با اشمالی
مواجه شود باید از بری دادگاه رفع اشمال کند»(ابااری فومبی ،1189 ،ص.)99
 .9موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی
 .6- 9توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون

در صورت فوت یا حجر یا ورشمسته شدن محمومعلیه در زمان اجرای حمم ،برابر ماده
 11ق.ا.ا.م ...« ،عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورره ،ولی ،وصی ،قیم محجور
یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محمهوملهه اخطهار مهیکنهد تها
اشخاص مذکور را با اکر نبانی و مبخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نبده
باشد دادورز (مأمور اجرا) می تواند به درخواست محموملهه معهادل محمهومٌبهه از ترکهة
متوفی یا اموال محجور توقیف کند» .اگر مصادی ماد فوق قبل از ابالغ اجرائیه حادث
شود ماده  10ق.ا.ا.م تعیین تملیف نموده است« :اگر محمومعلیه قبل از ابهالغ اجرائیهه
محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی ،قیم ،امین ،وصی ،ورره یا مدیر ترکة او
ابالغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محمومعلیه بعد از ابالغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و
عملیات انجام شده به وسیلة ابالغ اخطاریه ب ه آنها ابال داده خواههد شهد»(صهدرزاده
افبار ،1191 ،ص.)21

 .1منظور از «اختالفات» در این ماده اختالفات ناشی از اجرای ح مم در بول عملیات اجرایی میباشد و اختالفات
ناشی از حمم و محموم به از مصادی این ماده خارج و رسیدگی به آن مطاب ماده  59ق.ا.ا.م با دادگاهی است
که حمم را صادر نموده است(باختر و رئیسی ،1187 ،ج ،1ص.)122
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همچنین ،مطاب ماده  11قانون مذکور« ،هرگهاه محمهومعلیهه بازرگهان بهوده و در
جریان اجراء ورشمسته شود مراتب از برف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مهدیر تصهفیه
اعالم می شود تا بب مقررات راجع به تصفیه امور ورشمستگی اقدام گهردد» .عملیهات
اجرایی تا تعیین مدیر تصفیه موقتاد متوقف میشود و پس از تعیین مدیر تصفیه ،عملیات
اجرایی به برفیت مدیر یا اداره تصفیه ادامه پیدا خواهد کرد.
 .9- 9توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صالحیتدار
 .6-9-9ابراز رسید محکومله دایر بر رضایت او در تأخیر یا توقیف یا قطع اجرا

ماده  52ق.ا.ا.م بیان داشته است« :دادورز (مأمور اجرا) بعد از شرو به اجرا نمهیتوانهد
اجرای حمم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگهر بهه موجهب قهرار
دادگاهی که دستور اجرای حمم را داده یا دادگاهی که صالحیت صدور دسهتور تهأخیر
اجرای حمم را دارد یا با ابراز رسید محمومله دایر به وصول محمومبه یا رضایت کتبی او
در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء» .البته رسید ابرازی محمومعلیه بایهد مهورد
تأیید محمومله باشد.
 .9-9-9ادعای متصرف مال موضوع محکومٌبه مبنی بر داشتن حق اعم از عین یا منافع

مطاب ماده  22ق.ا.ا.م« :اگر عین محمومبه در تصرف کسی غیر از محمومعلیه باشد این
امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی اعم از عین یا منافع آن
بوده و دالیلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلهت
میدهد ت ا به دادگاه صالحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تهاریخ
مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حمم به قسهمت اجهرا ارائهه نگهردد عملیهات
اجرایی ادامه خواهد یافت» .لذا در صورت ارائه قرار تأخیر اجرای حمم ،عملیات اجرایی
تا تعیین تملیف ادعای متصرف مدعی ح نسبت به مال توقیف شده متوقف خواهد شد.
 .9-9-9ادعای شاص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط نزد او

اصل بر این است که عملیات اجرایی علیه شخص رالای که مال توقیف شده محمومعلیه
را تحویل نمیدهد به جریان افتد و از اموال خودش برداشت شود لمن اگر او مدعی شود
که مال بدون تعدی و تفریط نزد او تلف شده است در این صورت برابر ایهل مهاده 71
ق.ا.ا.م اقدام میشود که بیان داشته است ...« :در صورتی که شخص رالث مدعی باشهد
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که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفتهه مهیتوانهد بهه
دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دالئل او را موجه تبخیص دهد قراری در
باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تملیف نهایی صادر میکند» .همچنهین ،چنانچهه
شخص رالث منمر وجود تمام یا قسمتی از اموال محمومعلیه نزد خود شود یا ابالعاتی
خالف واقع اعالم کند و از این راه خسارتی متوجه محمومله شود محموملهه مهیتوانهد
برای جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار مراجعهه کنهد(مهاده  75ق.ا.ا.م) .دادگهاه در
صورتی به نفع محموم له حمم میدهد کهه خسهارتی متوجهه او شهده باشهد .لهذا اگهر
محمومله از بری دیگر به محموم به رسیده باشد و زیانی متوجه او نبده باشد به جهت
نداشتن ح نمیتواند علیه رالث اقامه دعوا نماید.
1
ماده  96آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا ،دارای مبابهت بسهیاری بها
ماده  71ق.ا.ا.م است با این تفاوت که ماده  96آییننامة مذکور مبخص ننموده است که
اگر شخص رالث مدعی تلف شدن مال قبل از مطالبه واحد اجرای ربت گردد چه اقدامی
متصور است ،که به نظر میرسد حمم عام ماده  71قانون فوقالذکر ،اجرائیههای ربتی را
نیز شامل شود(مهاجری ،1188 ،ص.)157
 .4-9-9توقیف عملیات اجرای حکمی که موضوع آن معین نباشد

ماده  1ق.ا.ا.م بیان میدارد « :حممی که موضو آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد».
در این راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسبی که عنوان میداشت« ،در یک
پرونده خواهان در دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را
دارد و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان بر محمومیت خوانده به تحویل قطعه
زمین موردنظر خواهان را صادر کرده است .رأی صادره قطعی شده و در جریان اجهرای
حمم معلوم شده است که اساساد زمین با مبخصات و حهدود اربعهه مهوردنظر خواههان
وجود خارجی ندارد  ،»...بی نظریه مبهورتی شهماره  9/5098مهورخ 1192/2/6اعهالم
داشته است« :قطع نظر از اینمه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا ی الزام به تنظهیم سهند

 .1ماده  96آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا« :ابالغ بازداشتنامه به شخص رالث او را ملزم میکند که
وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و اال معادل آن وجه یا قیمهت آن امهوال را اداره ربهت از او
وصول خواهد کرد این نمته در بازداشت نامه باید قید شود».
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رسمی موظف و مملف بوده که وضعیت ربتی پال متناز فیه را از اداره ربت اسهناد و
امال محل استعالم و در صورت احراز مالمیت و وارد بودن دعوای مطروحه حمهم بهر
الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید .حال که حسب مدلول استعالم در مقام اجرای
حمم معلوم شده که پال مورد ادعا و موضو حمم در مالمیت محمومعلیه (خوانهده)
مستقر نمی باشد لذا موضو اجرای حمم منتفی است (»...ر : .میرزایی ،1172 ،ص.)51
 .5-9-9قرار قبول دادخواست واخواهی

مطاب ایل تبصره  1ماده  106ق.آ.د.م ...« ،در صورتی که حمم ابالغ واقعی نبده باشد
و محمومعلیه مدعی عدم ابال از مفاد رای باشد مهیتوانهد دادخواسهت واخهواهی بهه
دادگاه صادرکننده حمم غیابی تقدیم دارد .دادگاه بهدواد خهارج از نوبهت در ایهن مهورد
رسیدگی نموده قرار رد و یا قبول دادخواست را صادر مینماید .قرار قبهول دادخواسهت
مانع اجرای حمم خواهد بود».
 .1-9-9درخواست نقض رأی از طرف دادستان کل کشور

به داللت ماده  189ق.آ.د.م « ،هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجهام-
خواهی نبده ،یا به هر علتی در مورد آن قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده
باشد و ای نفع مدعی خالف شر یا قانون بودن آن رأی باشد میتواند از بری دادستان
کل کبور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید (»...باختر و رئیسی ،1187 ،ج ،1ص .)111در
این راستا ،ماده  187همان قانون بیهان مهیدارد « :پهس از درخواسهت نقهض از بهرف
دادستان کل ،محمومعلیه رای یاد شده میتواند با ارائه گواهی الزم به دادگاه اجراکننده
رای ،تقاضای توقیف اجرای آن را بنماید .دادگاه مملف است پس از اخذ تامین مناسب
دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کبور صادر نماید».
 .7-9-9اعاده دادرسی

در صورتی که پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسهی ،قاضهی بهه اسهتناد مهاده 256
ق.آ.د.م ،جهت اعالمی را از جهات اعاده دادرسی تبخیص دهد قرار قبول اعاده دادرسی
را صادر مینماید و برابر ماده  219قانون مذکور « ...الف -چنانچه محمهومبهه غیرمهالی
باشد اجرای حمم متوقف خواهد شد .ب -چنانچه محموم به مالی باشهد و اممهان اخهذ
تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تبخیص دادگاه از محمومله تهامین مناسهب
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اخذ و اجرای حمم ادامه می یابد» .لذا اگر محموم له تأمین ندهد اجرای حمهم در ایهن
قسمت هم متوقف میشود.
 .8-9-9مرور زمان و توقیف اجرا

مطاب ماده  168ق.ا.ا.م « ،هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بهیش از پهنج سهال گذشهته و
محموم له عملیات اجرایی را تعقیب نمرده باشد ،اجرائیه بالارر تلقی میشهود و در ایهن
مورد اگر ح اجراء وصول نبده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود .محمومله میتواند
مجدداد از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حمم فقط یک بار
ح اجرا دریافت میشود».
 .2-9-9قرار قبول تجدیدنظرخواهی محکومعلیه به علت عذر موجه

حممی که از آن تجدیدنظرخواهی نبده باشد قطعی است و میبایسهت بها درخواسهت
محموم له اجرا شود .حال مممن است در حین اجرای این حمم تجدیدنظرخواه به علت
عذر موجه بتواند تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نماید که در صورت قبول دادخواست
مطاب مواد  120و  129ق.آ.د .م ،حمم تجدیدنظرخواسته اجرا نخواههد شهد و دادگهاه
مراتب را به دایره اجرا اعالم و مأمور اجرا از اجرای حمم تها تعیهین تملیهف پرونهده در
دادگاه تجدیدنظر خودداری مینماید.
 .61-9-9در اعتراض به تصرّف ملک توسط دستگاه اجرایی

ماده  7الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال برای اجرای برنامههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب  1128/11/19بیهان مهیدارد« :در صهورتی کهه فوریهت
اجرای برح با اکر دالیل موجه به تبخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به
نحوی که عدم تسریع در انجام برح موجب ضرر و زیان جبرانناپذیری گردد"دسهتگاه
اجرایی"می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک
با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت
به تصرف و اجرای برح اقدام نماید لمن دستگاه اجرایی مملف است حداکار تا سه ماه
از تاریخ تصرف نسب ت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله بب مقررات این قانون اقهدام
نماید.
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تبصره -مالک یا صاحب ح میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با
مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید
و محاکم صالحه به موضو خارج از نوبت رسیدگی و حمم الزم صهادر مهینمایهد و در
صورت پرداخت قیمت تعیین شده بالفاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد
آمد».
 .66-9-9تصحیح و اصالح رأی

قانونگذار در ماده  8ق.آ.د.م بیان میدارد « :هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادار دولتهی
نمیتواند حمم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی کهه
حمم صادر نموده و یا مرجع باالتر ،آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» .لذا
از مفهوم مخالف صدر ماد فوق میتوان نتیجه گرفت که چنانچه رأی نیاز به تصهحیح
داشته باشد دادگاه صادرکنند رأی میتواند از اجرای آن جلوگیری کند و مطاب ماده
 107ق.آ.د .م مبروط بر این که از آن درخواسهت تجدیهدنظر نبهده باشهد نسهبت بهه
تصحیح رأی اقدام نماید.
 .69-9-9اعتراض به رأی داور و توقف اجرای رأی داوری

ماده  271ق.آ.د.م مقرر میدارد « :اعترا به رای داور مانع اجرای آن نیست ،مگر آنمه
دالیل اعترا قوی باشد .در این صورت دادگاه قرار توقف منع  1اجرای آن را تها پایهان
رسیدگی به اعترا و صدور حمم قطعی صادر می نمایهد و در صهورت اقتضهاء تهامین
مناسب نیز از معتر اخذ خواهد شد».
در راستای یمی از مصادی دالیل قوی مذکور در ماد فوق ،مهاده  58ق.ا.ا.م بیهان
میدارد« :رأی داوری که موضو آن معین نیست قابهل اجهرا نمهیباشهد .مرجهع رفهع
اختالف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است».
ماده  58ق.ا.ا .م ناظر به مواردی است که رأی داور صحیح است ولی با توجه به این
که موضو آن معین نیست قابلیت اجرایی ندارد که در چنین مواردی پس از وصول رأی
داوری دادگاه به درخواست ای نفع اجرائیه نیز صادر مینماید ولی در مقام اجرای رأی
 .1به عقیده نگارنده ،احتماالد منظور قانونگذار «قرا ر توقف و منع اجرا» بوده و حرف عطف «و» از قلم افتاده است؛
زیرا «قرار توقف منع اجرا» دقیقاد عمس منظور قانونگذار را افاده میکند.
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داوری ،با توجه به این که موضو آن مبخص و معین نیست عمالد رأی داوری قابل اجرا
نمیباشد(باختر و رئیسی ،1187 ،ج ،1ص.)127
 .69-9-9ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده

به موجب ماده  251ق.آ.د.م« ،در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع
اجراء گذارده می شود اجراء رای از مستانیات دین اموال محموم علیهه ممنهو اسهت».
همچنین ،موضو عدم قابلیت توقیف اموال و اشیاء متعل بهه محمهومعلیهه کهه جهزء
مستانیات دین است مطاب ماده  62ق.ا.ا.م و ماده  61آیین نامهه اجهرای مفهاد اسهناد
رسمی الزماالجرا و برز رسیدگی به شمایت از عملیات اجرایی سازمان ربهت اسهناد و
امال کبور مصوب  1189و نیز موضو غیرقابل توقیف بودن امهوال شههرداریهها یها
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مطاب ماده  65قانون اخیر مطرح شده است که میتواند
بحث اعترا شخص رالث را به میان آورد.
 .64-9-9اعتراض شاص ثالث نسبت به مال توقیف شده

یمی از موارد مهم و شایع توقیف اجرای حمم ،اعترا رالث است که خود دارای شقوق
مختلفی می باشد و این در حالی است که در سایر موارد توقیف اجرا ه که به حمم قانون
یا وضعیت و شرایط برفین اجرا است ه موضو ارتبابی با اشخاص رالث و بعضهاد نظهم
عمومی ندارد.
مطاب ماده  126ق.ا.ا.م « ،هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقهول یها وجهه نقهد
توقیف شده شخص رالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حمم قطعهی یها
سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع میشود در غیهر
این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی ح بهرای جلهوگیری از عملیهات
اجرایی و اربات ادعای خود می تواند به دادگاه شمایت کند» و مطاب ماده  129قهانون
مذکور به این شمایت رسیدگی میشود.
همچنین ،دادگاهها در رسیدگی به اعترا مزبور ح هرگونه تحقیه و بررسهی را
دارند ،به خصوص در مواجهه با اوراق و مبایعهنامههای عادی وظیفه دارند از گواههان و
مسجلین ایل اسناد تحقی و نحوه پرداخت رمن را بررسهی نماینهد(موحهدیان،1171 ،
ص.)571
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اساساد اصل بر این است که محمومعلیه مالک اموال تحت تصرف خهود مهیباشهد و
اموالی که در تصرف غیر محمومعلیه است به او تعل ندارد و نمیتوان آنها را بازداشهت
کرد مگر در صورتی که متصرف محمومعلیه را مالک آن معرفی نمایهد .بنهابراین ،نظهر
قابع را هنگام بازداشت ،متصرف می دهد و اگر بعداد خالف ادعای متصهرف رابهت شهد
مسؤول جبران خسارت محمومله خواهد بود(شمس ،1196- 1199 ،ص.)29
بنابراین ،چنانچه شخص رالث منمر وجود تمام یا قسمتی از مال یا بلب یا اجهور و
عواید محموم علیه نزد خود باشد باید ظرف  10روز از تاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را بهه
قسمت اجرا ابال دهد و اال چنانچه خسارتی از این قبل متوجه محمومله گردد مسؤول
جبران خسارت خواهد بود(مواد  71و  75ق.ا.ا.م) .اما چنانچه رالث قبول نماید که مال
محموم علیه نزد او می باشد باید در صورت مطالبه آن را به مأمور اجهرا بدههد و رسهید
دریافت دارد که این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از برف
شخص رالث به محمومعلیه است(ماده  87ق.ا.ا.م).
همچنین ،در صورت سموت رالث نسبت به عین محمومبه که در تصرف او است ابتدا
این پرسش مطرح می شود که آیا اخذ مال از متصرف به علت وجهود حمهم مبنهی بهر
استحقاق محموم له و سموت محموم علیه و تحویل مال به محمومله راه هرگونه ادعهای
حقی نسبت به مال مذکور را برای همیبه بر رالث مسدود می نماید؟ با توجه بهه مهواد
 219به بعد ق.آ.د.م و مستنبط از ماده  22ق.ا.ا.م و اصول حقوقی میتهوان گفهت کهه
شخص رالث با محروم شدن از اماره ید که دیگر به نفع او وجود ندارد میتواند از بری
اعترا شخص رالث نسبت به حممی که بین محمومله و محمومعلیه در خصوص عین
مورد نظر صادر شده است در جهت فسخ آن اقدام نماید(شمس ،1196- 1199 ،ص.)29
در خصوص مهلت اعترا رالث اجرایی باید گفت کهه آغهاز مهلهت اعتهرا رالهث
اجرایی زمانی است که عملیات اجرایی توقیف مال شرو شده باشد ،هرچند کهه نظهر
مخالف نیز وجود دارد مبنی بر این که قبل از شرو عملیات اجرایی با استفاده از قیاس
اولویت نیز این شمایت قابل برح است(ابحی ،1188 ،ص.)521
چنانچه بعد از اجرای کامل حمم ،شخص رالث مدعی حقی نسبت به موضو حمم
باشد در صورتی که حقوقی که اساس مأخذ اعترا است به جهتی از جههات قهانونی
ساقط نبده باشد از بری اعترا رالث موضو ماده  255ق.آ.د.م اممان برح دعهوا و
احقاق ح مممن است و در غیر این صورت از بری اعاده دادرسی موضو مواد  215و
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 211قانون مذکور میتوان اقدام کرد .بنابراین ،چنانچه سند مالمیت صادر شده باشد ه
ا عم از این که قرار توقف اجرای حمم صادر شده یا نبده باشد ه دو نظر وجود دارد :بهر
مبنای نظر نخست ،باید دعوای مستقل ابطال سند مطرح شود .اما نظر دوم معتقد است
که به استناد ماده  9قانون اصالح قانون ربت مصوب  1155و ماده  17ق.ا.ا.م ،بدون نیاز
به برح دعوا ابطال سند ،اعاده وضع به حال ساب صورت میگیرد .اما برخی معتقدنهد
که فر اخیر باعث ایجاد بینظمی در امور میگردد؛ زیرا چگونه مممن است که بعد از
صدور سند مالمیت ،با اعترا رالث و بدون رعایت هرگونه تبریفات ایهن سهند بابهل
شود؟! ایبان معتقدند که در این مرحله شخص رالث بر اساس قاعده «اقدام» به ضهرر
خود اقدام نموده است .مضافاد این که اعمال ح او اگرچهه در قالهب مهاده  129ق.ا.ا.م
مقدور نمی باشد ولی با اعترا رالث موضو مواد  219و  252ق.آ.د.م و بهرح دعهوای
مستقل استیفای ح مممن است(مهاجری ،1188 ،صص.)500- 501
 .9تعطیل عملیات اجرا (اصطالح قانونی مشابه توقیف)
از مفاهیم مبابه با توقیف عملیات اجرایی ،تعطیل عملیهات اجرایهی اسهت .مقصهود از
تعطیل عملیات اجرایی مختومه شدن آن اسهت در حهالی کهه در توقیهف و یها تهأخیر
عملیات اجرایی اگر جهتی که موجب تأخیر و یا توقیف شده است مرتفع شود عملیات
اجرا دوباره شرو یا تعقیب میشود .در تعطیل ،دیگر جهتی برای تعقیب و یا به جریان
افتادن پرونده وجود ندارد .تعطیل عملیات اجرایی مممن است به علل مختلف صهورت
گیرد؛ عمل یمی از برفین اجرائیه ،حمم قانون یا دستور مرجع صهالحیتدار از عوامهل
تعطیل اجرایی می باشند که به شرح زیر بررسی میشوند.
 .6- 9تعطیل عملیات اجرایی به دستور مقامات صالحیتدار

برابر ماده  17ق.ا.ا.م« ،هرگاه حممی که به موقع اجرا گذارده شده بر ارر فسخ یا نقض یا
اعاده دادرسی به موجب حمم نهایی بالارر شهود عملیهات اجرایهی بهه دسهتور دادگهاه
اجراکننده حمم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محمومبه عین معین
بوده و استرداد آن مممهن نباشهد دادورز (مهأمور اجهرا) ماهل یها قیمهت آن را وصهول
مینماید .اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حمم مقهرر
است بدون صدور اجراییه به عمل میآید».
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 .9- 9تعطیل عملیات اجرایی به سبب عمل منتسب به محکومله
 .6-9-9رضایت محکومله

رضایت بدون قید و شرط محموم له باعث تعطیل و خاتمه عملیات اجرایی میباشد .امّا
اگر همین رضایت به صورت مبروط و یا معل باشد از عوامل تأخیر و یها توقهف اجهرا
خواهد بود و نه تعطیل عملیات اجرا .به موجب ماده  52ق.ا.ا.م« ،دادورز (مهأمور اجهرا)
بعد از شرو به اجرا نمی تواند اجرای حمم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر
اندازد مگر  ...با ابراز رسید محموم له دائر به وصول محموم بهه یها رضهایت کتبهی او در
تعطیل یا توقیف یا قطع یا تدخیر اجراء».
 .9-9-9ابراء و تبدیل تعهد

اگر محمومله از محموم به صرف نظر کند یا تبدیل تعهد نماید و آن را نیز به اجرا ابال
دهد عملیات اجرایی تعطیل میگردد .چنانچه محموم علیه چک ،سفته یا براتهی بابهت
محمومبه به محموم له بدهد یا شخص رالث با رضایت محمومله قبول پرداخت محمومبه
را بنماید ولی محمومله بعداد نتواند محموم به را به راحتی وصول کند دیگهر نمهیتوانهد
عملیات اجرایی را دوباره تعقیب کند؛ زیرا در این موارد عمل تبدیل تعهد انجام گرفته و
تعهد ساب از میان رفته و تعهد الح جایگزین آن شده است که محمومعلیه میبایست
تعهد الح را انجام دهد(مدنی ،1195 ،ج ،1ص.)15
 .9- 9تعطیل عملیات اجرایی به سبب عمل منتسب به محکومعلیه
 .6-9-9انجام مدلول اجرائیه

چون هدف از صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی عمل به اجرای مفاد حمم میباشد
ببیعی است اگر محموم علیه بوعاد یا بر ارر فبار واحد اجرا ،به مدلول اجرائیه تممهین
کند ،موضو اجرائیه منتفی میگردد و عملیات اجرایی پایان میپذیرد.
 .9-9-9اعالم تهاتر

مممن است محموم علیه میان محمومبه و بلبی که از محمهوم لهه بهه موجهب اجرائیهه
دیگری دارد اعالم تهاتر نماید .در این صورت دایره اجرا با احراز شهرایط تههاتر (اتحهاد
جنسین ،اتحاد زمان و ممان تأدیه ولو به اختالف سبب) عملیات اجرایی را کالد یا جزئهاد
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تعطیل میکند .تهاتر فقط میان دو اجرائیه مممن است ولو این که از دو مرجهع صهادر
شده باشد .در غیر این صورت تهاتر غیرمممن است(مدنی ،1195 ،ج ،1ص.)12
 .4- 9تعطیل عملیات اجرایی به حکم قانون
 .6-4-9عدم امکان اجرای حکم

اگر اجرای مف اد اجرائیه غیرمممن گردد عملیات اجرایی قهراد تعطیل مهیشهود و راههی
برای ادامه آن وجود ندارد ،خواه این امر پیش از برح دعوا وجود داشته باشد و یا پس از
صدور اجرائیه حادث شود .اگر موضو اجرائیه پیش از حال شدن تعهد و بدون تعدی یا
تفریط متعهد از میان برود ،متعهد مسؤولیتی نخواهد داشت و محمومله ح مراجعه به
محموم علیه را برای مطالبه خسارت وارده به خود از این بابت ،نزد دادگاه و اقامه دعوا در
دادگاه خواهد داشت .لمن در برخی موارد ،مطالبه خسارت نیز اممهان نهدارد؛ مهاالد در
صورت فوت یا خودکبی زوجه (محموم به تممین) که مطالبه خسارت از وراث او جایز
نیست .ماده  557ق.م بیان میدارد« :اگر متعهد به واسطه حادرهای که رفع آن خارج از
حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محموم به تأدیه خسهارت نخواههد
بود».
 .9-4-9مالکیت ما فیالذمه

ماده  1ق.م اشعار میدارد« :اگر مدیون مالک فیا لذمه خود گردد امه او بری مهیشهود
مال این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت بهه
سهم االرث ساقط می شود» .بنابراین ،اگر بر ارر مالمیت ما فی الذمه ،عنوان محموملهه و
محمومعلیه در یک نفر جمع شود ماالد محمومله فوت نماید و محمومعلیه وارث منحصر
او باشد و یا محمومله قائممقام محمومعلیه در موضو محموم به گردد یها ههر دو فهوت
نمایند و شخص رالث وارث منحصر آن دو گردد ،در کلیه این موارد دایره اجرا همین که
مراتب را احراز کرد عملیات را تعطیل مینماید(مدنی ،1195 ،ج ،1ص.)21
 .4شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
الف) اصوالد موضو توقیف عملیات اجرایی چه در احمام و چه در اسناد ،زمهانی مطهرح
می شود که معتر به هر دلیلی اجرائیه را مخالف با قانون یا مفاد سند و یا منفعت
خود بداند .ماده  1قانون اصالح بعضی از مواد قانون ربت و قانون دفاتر اسناد رسمی
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مصوب  1155بیان میدارد « :هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفهاد
سند یا مخالف قانون دانسته یها از جههت دیگهری شهمایت از دسهتور اجهراء سهند
رسمیداشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیهین دادرسهی مهدنی اقامهه دعهوی
نماید .».لذا ماده  2این قانون اشعار میدارد« :در صورتی که دادگاه دالئل شمایت را
قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبرانناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از
گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد  .»...همچنین ،مطهاب نظریهه
مبورتی اداره حقوقی قوه قضهائیه بهه شهماره  9/7509مهورخ  ،1181/10/19ایهن
خواسته به تبع دعوای ماهیتی مطرح می شود و برح آن به صورت مستقل قابلیهت
استما ندارد.
ب) دستور توقیف عملیات اجرا که تحت عنوان «قرار توقیف عملیهات اجرایهی» صهادر
می شود مبمول دستور اداری و یا حمم نمی باشد و به این موضو در مواد ،10 ،52
 71و  129ق.ا.ا.م و نیز ماده  252ق.آ.د.م تصریح گردیده است.
پ) توقیف و یا تأخیر اجرای حمم ،موقتی است و نمی تواند اسهتمرار داشهته و دائمهی
باشد(ماده  22ق.ا.ا.م و ماده  252ق.آ.د.م).
ت) هرچند که قرار توقیف عملیات اجرایی ،با نهادهای دیگری مانند «دستور موقت» و
یا «تأمین خواسته» متفاوت است ولی شباهتهایی نیز با آنها دارد .لذا از مال ماده
 112ق.آ.د .م در خصوص تبخیص فوریت امر و نیز صراحت مهاده  2قهانون اصهالح
بعضی از مواد ربت مصوب  1155استفاده می شود که دادگهاه ،قبهل از صهدور قهرار
مذکور و همزمان با مالحظه و یا رسیدگی نسبت به ماهیت امر باید دالیل شمایت و
اعترا را قوی ببیند و یا در اجرای حمم و یا سند ضرر جبرانناپذیری باشد یا برابر
ماده  110ق.آ.د .م ،فوریت اقتضای صدور دستور را بنماید و تبخیص فوری بودن با
نظر دادگاهی است که رسیدگی میکند.
ث) صدور این قرار همچنان که در ماده  2قانون اصهالح بعضهی از مهواد ربهت مصهوب
 1155و یا ماده  252ق.آ.د .م آمده است اصوالد نیاز به اخذ تأمین دارد .بهه موجهب
قسمت دوم ماده  2قانون اصالح بعضی از مواد ربت ...« ،ترتیب تأمین همان است که
در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضو سند
الزم االجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صهن دوق ربهت محهل توقیهف
می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد».
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ج) اصل بر قطعیت آرا و قرارها است مگر در مواردی که قانونگذار تصهریح بهه قابلیهت
تجدیدنظر نموده باشد؛ لذا از آنجا که توقیف عملیات اجرایی تحت عنهوان «قهرار»
صادر میشود قطعی محسوب میگردد و قابل تجدیدنظر نمهیباشهد .البتهه ،بحهث
تصمیم ماهوی موضو ماده  129ق.ا.ا .م خارج از این مقوله است و نسبت به قطعی
یا قابل تجدیدنظر بودن آن اختالف نظر وجود دارد و چون مهاهیتی اسهت و بحهث
مالمیت معتر را تأیید و رابهت مهی کنهد لهذا قابهل تجدیهدنظر بهودن آن ارجهح
است(ر : .عسگری ،1181 ،ص.)51
چ) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به درخواست معتر است کهه مهیتوانهد
شخص رالث و یا یمی از برفین حمم یا سند الزماالجرا باشد(ماده  2قانون اصهالح
بعضی از مواد ربت ،ماده  252ق.آ.د.م و ماده  129ق.ا.ا.م).
ح) صدور این قرار ،توسط دادگاه صادرکنند رای صورت میگیرد ن ه قاضی و یها مهدیر
اجرای احمام.
 .5توقیف اجرای احکام خارجی و آرای داوریهای بینالمللی
در خصوص توقیف عملیات اجرای احمام خارجی و آرای داوریهای بهینالمللهی ،مهاده
 197ق.ا.ا.م بیان میدارد که « ترتیب رسیدگی بهه اختالفهات ناشهی از اجهرای اسهناد
خارجی و اشماالتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیهب توقیهف عملیهات
اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است  .»...بنابراین ،موارد
توقیف عملیات اجرایی که در مورد احمام داخلی بیان گردید در مورد احمام خارجی نیز
میتواند مطرح شود .الزم به اکر است که ترتیب و شرایط شناسهایی و اجهرای احمهام
صادره از محاکم خارجی به موجب مواد  167به بعد ق.ا.ا.م بیان گردیده است و چنانچه
رأیی فاقد شروط مذکور باشد باید حمم به عدم شناسایی آن صادر گردد.
منظور از «حمم خارجی» حممی است که توسط دادگاههای غیر ایرانی صادر شده
باشد و برای اجرای آن ،حمم مهذکور در وهلهه اول بایهد در کبهور محهل اجهرا مهورد
شناسایی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ،اجرای حمم خارجی در یک کبور دیگر به معنای
شناسایی شدن حمم موصوف می باشد لمن شناسایی حمم لزوماد به این معنا نیست که
حمم مذکور قابلیت اجرا هم دارد .در زمینه اجرای احمام خارجی یک اصل پذیرفته شده
وجود دارد که بر اساس آن ،حمم در یک کبور خارجی هرگز نمیتواند بیقید و شرط
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قابل اجرا باشد؛ لمن گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بینالمللی ،کبهورها را بهر آن
داشته است که از این قاعده اغما نمایند .لذا گسترش روابط ،شناسایی و اجرای این
احمام را قوت میبخبد(الماسی ،1170 ،ص.)512
«داوری» نیز به معنای رفع اختالف میان متداعیین در خارج از دادگهاه بهه وسهیله
شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضیالطرفین است و از لحاظ جغرافیایی شامل
داوریهای «داخلی»« ،خارجی» و «بهین المللهی» مهیگهردد .داوریههای داخلهی بهه
داوری هایی گویند که مقر آنان در چهارچوب جغرافیایی یک کبور باشد و رسیدگی به
دعاوی داخلی یک کبور نماید .داوریهای بین المللی نیز به داوریهایی گویند کهه در
داخل و یا خارج از جغرافیای سیاسی یک کبور باشد لیمن موضو رسیدگی داوری یک
دعوای بینالمللی باشد و در آن اعمال حاکمیت هیچ کبور خاصی نبده باشد .بالعمس،
داوریهای خارجی داوری هایی است که مقر آنها خارج از خا جغرافیای سیاسی یک
کبور است و در آن حاکمیت سیستم حقوقی یک کبور اعمال شده باشد .پس منظور از
آرای داوری های خارجی ،آرای صادره از مراجع داوری است که مقهر آنهها در خهارج از
جغرافیای سیاسی جمهوری اسالمی ایران است نه خارج از جغرافیا و حاکمیت حقوقی
ایران؛ زیرا مممن است بر دعوای این گونه داوری هها ،بهر اسهاس توافه بهرفین دعهوا،
داوری های آنان و یا قواعد حل تعار قهوانین ،قهوانین مهاهوی یها شهملی یها اربهاتی
جمهوری اسالمی ایران حاکم باشد(ر : .ممرمی ،1192 ،صص.)126- 129
در خصوص اجرای احمام و داوری های خارجی ،تئوری های متعددی شهمل گرفتهه
است که ما در ادامه به اکر برخی از آنها خواهیم پرداخت.
الف) نزاکت بینالمللی :بر اساس این تئوری ه که استانایی بر قوانین سرزمینی است ه
اگر دولتی اجرای یک حمم خار جی را در محدوده کبور خود نپذیرد انتظار اجهرای
حمم داخلی خود را در آن کبور نباید داشته باشد .ایراد این نظریه آن است که عدم
رعایت نزاکت بین المللی یک امر اخالقی است و ضمانت اجرایی نهدارد لمهن قطعهاد
مال و معیار خوبی برای قانونگذاران در هنگام وضع قوانین میباشد.
ب) تعهد حقوقی :مطاب این نظریه ،حمم دادگاه خارجی برای محمومله یا بلبمار ح
جدیدی ایجاد می کند و برای بدهمار و محموم علیه نیز تعههد جدیهدی بهه وجهود
می آورد؛ یعنی اعتبار امر قضاوت شده در صحنه بینالمللی که بهر اسهاس آن یهک
966

موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

فصلنامه قضاوت ،شماره  ،29زمستان 6921

برف نسبت به برف دیگر متعهد گردیده است و این تعهد در روابهط بهینالمللهی
می بایست به رسمیت شناخته و زمینه اجرای آن فراهم شود.
پ) حق مکتسبه :این نظریه بیان میدارد که شناسایی و اجرای احمام خارجی به جهت
احترام به حقوق ممتسبهای است که به وسیله آن حمم به وجود آمده است و احترام
به حقوق ممتسبه جز با اجرای احمام در کبورهای دیگر مممن نیست.
ت) اعتبار امر قضاوت شده یا امر ماتوم :به موجب این نظریه ،حمم دادگهاه خهارجی
تفاوتی با حمم دادگاه داخلی ندارد و پس از صدور یک رأی در خصوص یک موضو
ولو از کبور خارجی ،دیگر نباید اجازه برح این موضو داده شود؛ لهذا بایهد حمهم
دادگاه خارجی مانند احمام داخلی اجرا شود.
ث) رفتار متقابل :این تئوری بیبتر به صهورت شهرط در توافقهات بهینالمللهی مطهرح
می شود و شناسایی و اجرای احمام خارجی را توجیه میکند و اگر قراردادی نیز در
بین نباشد شناسایی و اجرای حمم خارجی منوط به رفتار متقابل کبور صادرکننده
حمم میگردد .رفتار عملی کبور صادرکننده حمم در قبال احمام کبوری که قرار
است حمم او در آنجا اجرا شود می تواند مبنهایی بهرای شناسهایی و اجهرا یها عهدم
شناسایی و عدم اجرای حمم آن کبور تلقی گردد .همچنین ،با استفاده از تصهریح
ماده  1572ق.م که بیان داشته است« ،محهاکم ا یهران بهه اسهناد تنظهیم شهده در
کبورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطاب قوانین کبوری
که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد  »...میتوان نتیجه گرفت که در مهورد اجهرای
اسناد خارجی نیز به مانند اجرای احمهام خهارجی ،تئهوری رفتهار متقابهل جریهان
دارد(حیاتی ،1170 ،ص.)118
 .1تمرکز یا عدم تمرکز اجرای احکام مدنی؟!
اجرای احمام مدنی از جمله مقوله هایی است که از حیث تمرکز یا عدم تمرکز فعالیهت
خود همواره دستخوش تغییراتی گردیده است با این توضیح که ،پس از تصویب قهانون
اجرای احمام مدنی در سال  1126و مستنبط از مواد  15 ،11 ،2و  17آن ،هر شعبه زیر
نظر رئیس همان شعبه به اجرای احمام خود میپرداخت(نظام غیر متمرکز) ،تا این که
به موجب آیین نامه اجرایی قانون تبمیل دادگاههای عمومی و انقهالب مصهوب ،1191
واحد اجرای احمام عهدهدار اجرای احمام دادگاه های عمومی ،اعهم از امهور کیفهری یها
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حقوقی گردید و بر اساس قوانین اجرای احمام و دستور دادگهاه صهادرکننده حمهم یها
اجرائیه ،حسب ارجا رئیس واحد اجرای احمام توسط مأمورین تحت امهر خهود اقهدام
مینمود(نظام متمرکز) .این روند ادامه داشت تها ایهن کهه در سهال  1189بهه موجهب
اصالحیه رئیس وقت قوه قضائیه بر مواد  12 ،12و  16آییننامه مذکور ،اجرای احمهام
مدنی مجدداد به نظام غیر متمرکز تغییر یافت .ماده  12این آییننامه بیان میداشت...« :
اجرای احمام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صهادرکننده رأی بهدوی مهیباشهد و
مطاب قانون اجرای احمام مدنی مصوب  1126و سایر قوانین و مقررات مربهوط اقهدام
میکند  »...و در تبصره  1این ماده آمده بود « :به منظور انجام امور اجرای احمام مدنی،
مدیران دفاتر قضایی دادگاه های عمومی هم زمان دارای ابالغ مدیر اجراء خواهنهد شهد
 .»...اما به موجب آخرین اصالحیه ای که توسط ریاست کنونی قهوه قضهائیه در تهاریخ
 1172/1/55بر ماده  12آیین نامه مذکور صورت گرفت مجدداد نظام متمرکز ،بر فعالیت
اجرای احمام مدنی حاکم گردید .این ماده بیان میدارد« :در هر حوزه قضایی شهرستان
و هر یک از مجتمع های قضایی کالنبهر ها یک یا حسب ضرورت چنهد واحهد اجهرای
احمام مدنی به صورت متمرکز تبمیل میشود .واحد اجرای احمام مدنی به تعداد الزم
مدیر اجرا ،دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت .»...
نظام متمرکز اجرای احمام مدنی اگرچه باعث برداشته شدن فبهار کهاری از دوش
شعب دادگاههای حقوقی میشود اما جدای از خدشهدار نمودن استقالل قضایی ،مطلوب
نبودن اجرای حمم را هم دربر دارد و این امر نارضایی مردم را در پی خواهد داشت.
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نتیجه
عملیات اجرای احمام و اسناد الزماالجرا ،پس از ابالغ اجرائیه در صورتی آغاز میشود که
محموم علیه بوعاد تن به اجرا در ندهد .توقیف و ابطال عملیهات اجهرا اصهوالد یهک امهر
استانایی است؛ چراکه هدف از برح دعوا و دادرسی و صدور حمم ،رسیدن به مرحلهة
اجرا است .اجرای حمم عصاره دادرسی است و استیفای ح جز با اجرای حمم مممهن
نیست .لذا نباید به سادگی و بدون وجود نص و دالیل متقن ،اجرا را دستخوش توقیف و
احیاناد ابطال نمود.
اسباب و جهات توقیف عملیات اجرایی حمم متعدد است .بخبی به حمم قانون و به
علت وقایع و عوارضی نظیر فوت و حجر محمومعلیه است .بخهش دیگهری وابسهته بهه
رضایت شخص محمومله میباشد مانند ابراز رسید محمومله دایر بر وصول محمومبه یا
رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل ،توقیف ،تأخیر یا قطع اجرا ،یا این که مممن اسهت از
جانب مقامات صالحیتدار اعمال شود .ادعای شخص رالث مبنی بر تلف مال توقیف شده
بدون تعدی و تفریط نزد او ،مرور زمان پنج ساله پس از صدور اجرائیه ،اعترا شخص
رالث نسبت به مال توقیف شده ،واخواهی ،تجدیدنظرخواهی ،اعاده دادرسی و درخواست
نقض دادستان کل و  ...از جمله دیگر عوامل توقیف عملیات اجرا میباشند.
توقیف عملیات اجرایی از جهاتی شبیه نهادهایی نظیر دستور موقت مهیباشهد امها
دستور موقت مربوط به قبل از صدور حمم است و توقیف عملیات اجرا بعد از شرو به
اجرای حمم صورت میگیرد .توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل اجرای حمم نیز
شباهت هایی دارند اما توقیف و تأخیر ،موقتی و دارای مهدت محهدود مهیباشهند لمهن
تعطیل ،حمم اجرایی را از حالت اجرا خارج ساخته و خاتمه می دهد .به عبهارت دیگهر،
تعطیل اجرای حمم ،وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی توان اجرا را ادامه داد یا از
سر گرفت.
الزم به اکر است که دادخواست توقیف عملیات اجرایی بدون برح دعوای مربوط به
ابطال قابلیت استما ندارد .همچنین ،در صورت برح دعوای توقیف و ابطهال اجرائیهه
ربتی نمیتوان اداره ربت محل را به عنوان خوانده در دادخواست مربوبه اکر کرد و این
امر اباله دادرسی را به دنبال خواهد داشت.
در خصوص احمام و آرای داوری خارجی و بین المللی نیز توقیف عملیات اجرا قابل
برح است و چنانچه هر کدام از موارد توقیف در مرحله اجرای این آرا مطرح شود گویی
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شروط شناسایی رأی مفقود بوده است و باید حمم به عدم شناسایی آنها صهادر گهردد.
البته ،ماده  197ق.ا.ا .م در این خصوص صراحت دارد مبنی بر این که «ترتیب رسیدگی
به اختالفات ناشی از اجرای اسناد خارجی و اشماالتی که در جریان اجرا پیش میآیهد
همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است کهه در قهوانین
ایران مقرر است  »...و در خصوص مرجع رسیدگی ،ماده  190قانون مذکور بیان میدارد
که « مرجع تقاضای اجرای حمم دادگاه شهرستان محل اقامت یا سمونت محمهومعلیهه
است و اگر محل اقامت یا سمونت محموم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرسهتان
تهران است».
همچنین ،در مورد احمام خارجی و داوریهای بهینالمللهی و مبهمالت اجرایهی و
توقیف اجرای آنها باید گفت که پیبرفتهای اقتصادی و ضرورت سرمایهگذاری ایجاب
میکند که قانونگذار و صاحبنظران ،به این موضو توجه بیبتری نمایند و با ترجمه و
مطابقت قوانین دیگر کبورها ،زمینه تسریع در اجرای اینگونه احمام و رفع مبهمالت
اجرایی آن را فراهم سازند؛ خصوصاد در زمینه داوریهای خارجی و بینالمللی که مممن
است بر اساس تواف و اراد ه صورت گرفته باشد نباید در پیچ و خم مسائل مربهوط بهه
رابطه متقابل و یا محدودیتهای اداری و قضایی درگیر شوند؛ زیرا موضو داوری اصوالد
به خابر رهایی از قید و بند مبمالت حاکمیتها و قوانین داخلی آنها و هزینهها و اباله
دادرسی صورت میگیرد.
به نظر می رسد که حتی با وجود گسترش مبادالت بازرگانی و ارتبابات ،دولتها به
جهت اعمال حاکمیت خود هنوز هم اصل را بر عدم شناسایی رأی خارجی قرار دادهاند،
خصوصاد در روابط سیاسی که در صهورت بهروز اختالفهات بهینالمللهی تمهامی قهوانین
بینالمللی و خارجی زیر سؤال میرود این امر آشمارتر میگردد.
در پایان باید به این نمته توجه داشت که افزایش دامنه مستانیات قهانونی و عهدم
اممان توقیف عملیات اجرایی در خصوص برخی نهادها منجر به بروز تبعیض در جامعه
می شود .لذا کاهش این موارد مخصوصاد آنجا که قهوانین بنها بهه مصهالح خهاص وضهع
گردیدهاند (مال قانون نحوه پرداخت محمومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
مصوب  1162که مربوط به زمان جنگ هبت ساله ایران و عراق است و یا قانون راجع
به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعل به شهرداریها مصوب  ،)1161ضرورتی
اجتناب ناپذیر می نماید .همچنین ،در صورت بیدقتهی و اهمهال مهأمورین اجهرا ،وفه
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مقررات مسؤولیت مدنی باید آنها را مسؤول شناخت و جبران خسارت را از ایبان مطالبه
نمود .با استفاده از ضمانت اجرای کیفری نیز در موارد تمرّد افراد ،اشخاص و مسؤولین و
نهادها و حتی دولت نسبت به اجرای حمم ،میتوان زمینه را برای اجرای هرچهه بهتهر
عدالت فراهم کرد .همچنین ،از ظرفیتهای قانونی خاصه قانون اجرای احمام مدنی باید
به نحو مطلوبی استفاده شود؛ ماالد آنجا که اجرای عین تعهد مممن نیست ،از «خسارت»
موضو ماده  26ق.ا.ا.م به عنوان ضمانت اجرای جایگزین استفاده شود تا اجرا بهه درازا
نمبد و میزان خسارت وارده به محمومله نیز افزایش نیابد.
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Abstract
The aim of issuing court judgement is its enforcement in the shortest time
possible, therefore, when enforcement process of a court judgement or an
enforceable official instrument initiated, in principle, such enforcement must
continue unless in cases which the law expressly permits suspension,
cancelation or postponement of enforcement. Such suspension, cancellation
or postponement of enforcement of each judgement or instrument, depending
on its subject, may be related to different authorities including public and
revolutionary courts, quasi-judicial or administrative authorities and also
foreign judgements or arbitrations. The situations which enforcement may
be suspended include death or incapacity of losing party, third party claim
for the loss of confiscated property without negligence, lapse of five years
from the issuance of a judgment, collection of object of judgement by
winning party or his written consent for the closure, suspension,
postponement, or termination of the execution, third party complaint about
the property seized at the time of execution or third party complaint of
judgement itself, appeal, retrial, request of suspension by general prosecutor
under lawful conditions, provision of final judgement with prior date or
subsequent date, and provision of official instrument with prior date about
seized property. This paper clarifies the concepts of enforcement/execution
proceedings itself and also termination, suspension, cancellation, and
postponement of execution proceedings of civil judgements. Furtheremore,
numerous laws according to which the decisions of domestic or foreign
courts or international arbitration tribunals may be suspended are extracted
and reviewed for the sake of resolving ambiguities and provision of practical
solutions for preventing the impairement of parties rights and third parties
rights and also expedition of realization of such rights.
Key Words: Final Judgement, Enforcement/Execution of Judgement, Civil
Judgement, Suspension of Judgement Enforcement, Postponement of
Judgement Enforcement, Cancellation of Enforcement of Judgement.
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