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: چكيده
به حق بر اجراي آرا به حق بر اجراي موثر آرا تحول يافته كه هر دو در حق شهروندان

بيني سازوكارهاي اجراي موثر راي نيازمند پيش. برخورداري از حمايت حقوقي ريشه دارد

و سريع، تسهيل كنندة دسترسي به اطالعات مالي محكوم و مفيد، كم هزينه و روشن عليه

و مستقل و آموزش نيروي انساني متخصص و سرانجام تأمين و تشويق كنندة اجراي ارادي آرا

و نقص با اين حال، سياست. داراي اختيارات قانوني الزم است زدگي مقررات اجراي آرا

ضمانت اجراهاي ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالي، سهولت گريز از تعهد پرداخت با 
و تقسيط، به و بخشنامة اخير 722ويژه پس از صدور رأي وحدت روية شمارة اثبات اعسار

و سرانجام طبيعت برخي از رئيس قوة قض و نيز آساني ادعاي مستثنيات دين بودن ائيه

ميرسيدگي و آرا، مانع تحقق معيارهاي اجراي موثر در نظام حقوقي ايرن به شمار آيند كه ها

.ضرورت بازنگري در قوانين را توجيه مي كند

:واژگان كليدي
 مالي، نظارت بر اجرا، تشويق اجراي اجراي موثر، دادرسي منصفانه، دسترسي به اطالعات

و بدني، گريز از پرداخت و مدني، فشار كيفري . ارادي، فشار مالي

. است» مفهومِ اجراي موثر آرا در اجراي احكام مدني«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان*
 Email: hmohseny@ut.ac.ir 66409595: فاكس **

.مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در همين
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 مقدمه
ممكن است مديون به ميل خود مورد تعهد را اجرا كند كه در اين صورت چگونگي آن

به عهد« قانون مدني در باب282تا265تابع مواد  و اگر اين كار انجام نشد. است» وفاي

و اين به صدور راي مبادرت كرد و دادگاه پس از رسيدگي مدعي از دادگستري دادخواهي كرد

به صدور اجرائيه شد، باز هم محكوم ميراي منتهي و ارادة خود راي را اجرا عليه تواند با ميل

كه بدان  آئاما اگر چنين نشد محكوم. گويندمي» اجراي ارادي«كند به استفاده از يني له ناگزير

ق اام پيش بيني شده تا  يا. راي ممكن شود» اجراي قهري«است كه در شيوة اجراي تعهد

 و محكوم كه تعهد انجام و همين و اجراي ارادي موضوعيت ندارد به عهد محكوم به، در وفاي

به داد برده تحويل شد، مطلوب حاصل شده است؛ اما پرسش اين است كه اجراي قهري  به

 باشد؟راي بايد چگونه 

با اين حال، از يك سو مفهوم. است» اجراي موثر آرا« در دادرسي منصفانه سخن از

و راه» اجراي موثر« و منعطف است و كارهاي قانوني هاي موثر ساختن اجرا چه از منظر ساز

در.چه از ديدگاه اشخاص درگير در فرايند اجرا متعدد است از سوي ديگر، اجراي موثر

وي روبه رو است مانند سياستمواردي با موانع زدگي، افراط در اتخاذ ضمانت اجراهاي بدني

و سادگي راه و مدني و نقص ضمانت اجراهاي مالي مقالة حاضر. هاي گريز از پرداختكيفري

و موانع اجراي آراي مالي با محكوم به پولي را بررسي مي بهراهكارها طور كلي كند؛ اگرچه

نيحول ساير محكوم به ميحلز راهها بر اين اساس، نخست به مفهوم اجراي. كندهايي پيشنهاد

هاي موثرو سپس به برخي راه)1(عنوان يكي از عناصر دادرسي منصفانه موثر آراي مدني به

در نظام قضايي)3(و سرانجام به برخي موانع اجراي موثر اين آرا)2(ساختن اجراي آرا مدني 

.ايران خواهيم پرداخت

از معناي دادرسي منصفانهم.1  وثر بودن اجرا بخشي
و مدارك بين و منطقهاسناد و بعضا قوانين اساسي كشورها نوعي دادرسي را المللي اي

و تكليف كرده به دادرسي منصفانه يا عادالنه معروف استتوصيه از. اند كه اين دادرسي

و بي و استقالل داتساوي متداعيين، علني بودن رسيدگي و قضات آن سخن طرفي  دگاه

و مهم) 1948 دسامبر10مصوب( اعالميه جهاني حقوق بشر10مادة. گويدمي ترين

و سياسي14 مادة1بند. المللي استتاثيرگذارترين سند بين 19مصوب( ميثاق حقوق مدني

و دقيقسند بين)1966دسامبر حق«ازترالمللي حائز اهميتي ديگر است كه با عباراتي مفصل

مي» برخورداري از دادرسي منصفانه و منطقهبه اين حق حتي در سطح قاره. گويدسخن اي اي

و»)1950 نوامبر4مصوب(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر«6 مادة1در اسنادي همچون بند 
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 نوامبر22مصوب(كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر يا ميثاق سن خوزه، كاستاريكا«8مادة

از»)1969 و مردم«و موادي و»)1981مصوب ژوئن(منشور آفريقايي حقوق بشر اشاره شده

. بيني شده استراهكارهايي براي تضمين اجراي آن پيش

بيقاره و اقيانوسيه تنها مناطقي هستند كه از وجود چنين اسنادي در. بهره هستندهاي آسيا

در سال» اعالميه اسالمي حقوق بشر«ميان كشورهاي اسالمي عضو سازمان كنفرانس اسالمي

و مورد تأييد اجالس وزراي امور خارجه اين سازمان در قاهره رسيد.ش.هـ1369 تصويب

به اين حق اساسي بشر بر دادرسي عادالنه تأكيد كرده است19كه در مادة  نشريه دانشكدة(. خود

و علوم سياسي،  )113- 1370،122حقوق
به تعبير بر1 كه به اين سند خي حقوقدانان توانسته تا حدي

اي ديگرو نيز براي ديدن مقايسه122 تا 113، 1370عميدزنجاني،(معيارهاي اسالمي حقوق بشر نزديك شود

 در حال حاضر در كنار قوانين اساسي بسياري از كشورها از جمله قانون؛)2-15، 1370صفايي،:ك.ر

در(. اساسي ما قابل توجه است ربراي مطالعه 32 اصول) به بعد287، 1390كيوانفر،:ك.باره اسناد بنيادين ملي

. در قانون اخير بيانگر وجوب دادرسي منصفانه است39تا

چه جايگاهي قرار مي و قوانين مزبور به گيرد؟ در هيچاجراي موثر راي در يك از اسناد

به صراحت اشاره لزوم اجراي موثر راي به عنوان يكي از معيارهاي تحقق دادرسي من صفانه

مي. نشده است حقآيا و اصول فوق در يك دادرسي محترم شمرده شد، توان گفت همين كه ها

و حمايت قضايي به نحو كامل انجام شده؟ توجه به واژة  و منصفانه محقق دادرسي عادالنه

و احقاق حق دارد مي و رسيدگي كه ظهور در معناي محاكمه  انجام تواند مويد كفايتدادرسي

و انصاف باشد و كفايت نبايد اعتماد كرد چه، عالوه. دادرسي براي تحقق عدالت به اين ظهور

به پايان دادرسي موكول نمي و آرا هميشه و اجراي تصميمات بر اين كه اجراي تصميمات شود

و حتي در  و اوامر دادگاه نمونة بارز وجوب اجراي آنها در جريان دادرسي و موقتي تأميني

رخي مواقع پيش از ابالغ به طرف مقابل است؛ دادرسي چه در معناي مرسوم آن يعنيب

و تناوب رسيدگي« با«و چه در معناي دقيق آن به معناي» محاكمه به دادخواه رساندن داد

ش1389،32محسني،:ك.ر(» اعمال حكم بر موضوع و و شيوه؛). به بعد4. به بعد هاي دربرگيرندة ابزارها

و دستورهاي دادگاه است به نحوي كه در غير اين صورت منطقاً براي اجراي و اوامر  راي

و آراي غير قابل اجراي دادگاه فايده و نميتصميمات توان گفت بدون وجود اي تصور نشده

و حقوقي از شهروندان در جامعه محقق شده استراه .هاي اجرائي راي، حمايت قضايي

ه كه هر دو و بلندمدت دادرسي يعني با اين كار است و توزيع«دف كوتاه مدت تنظيم

مي» مشاركت در صلح اجتماعي«و» منافع حقوقي در زمان ,Cadiet et alli(شود دست يافتني

بهسندي ديگر كه تاييدكنندة مفاد اسناد فوق» مان كشورهاي عربساز«در.1 منشور حقوق بشر اتحادية«عنوان االشاره است

. تصويب شده كه از اجراي آن گزارشي در دسترس نيست1994در سال» عرب
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2010 , 302, n72(و به ثمر رساندن راي و اين كار ميسر نيست مگر با وجود راهكارهاي اجرا

و هم نظم راهكارهايي كه هم موجب تأمين نظم. دادگاه اقتصادي متداعيين خواهد شد

به ارمغان خواهد آورد  و حقوقي را و نظم عملي  ,Vincent et Prévault(اجتماعي شهروندان،

1991,1-3, n° 2 à 5(.از دادرسي كه«پس در اين معنا دادرسي منصفانه يا عادالنه عبارت است
و رسيدگي در دادگاهي بيدر آن حق دادخواهي شهروندان تأمين و طرف با رعايت مستقل

به دادخواه به به منظور رساندن داد و راي دادگاه طور همة تضمينات حقوق دفاعي انجام شده
و كارآمد اجرا شده است در.»موثر به درستي مورد توجه ديوان اروپايي حقوق بشر كه معنايي

. بوده است» هارنسباي عليه دولت يونان«پروندة 

و  از مقامات محلي 1984 آقاي هورنسباي با تابعيت انگليسي در سال در اين دعوا خانم

به علت ممنوعيت اعطاي تقاضاي صدور مجوز تاسيس آموزشگاه خصوصي زبان مي كنند كه

به اتباع خارجي مردود اعالم مي از اين تصميم در دادگاه عالي اداري يونان. شودچنين مجوزي

به استناد مواد  و آن59و52شكايت شده معاهدة تاسيس جامعة اقتصادي اروپا تقاضاي ابطال

در. شودمي و ابطال تصميم مورد شكايت 1988 آوريل12اين دادگاه  حكم به ورود شكايت

در. كندصادر مي به استناد راي دادگاه عالي درخواست1989 اوت8متعاقبا كنندگان مجددا

بيكننداداري از مقامات محلي تقاضاي صدور مجوز مي مي كه اقدامات كيفري. ماندپاسخ

به طرفيت مقامات محلي در فاصلة سال بي1993تا1990هاي متقاضيان مي نيز و نتيجه ماند

تالش ايشان در مراجعه به دادگاه حقوقي محلي براي دريافت خسارت با تصميم اين دادگاه در 

)Rhodes(رودس اداري مبني بر صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه1992سال 

در. شودمنتهي مي و1995 دسامبر15اين دادگاه نيز  راي به قصور مقامات محلي شهر رودس

به درخواستبي ميتوجهي آنان و راي دادگاه عالي اداري صادر و در مورد هاي متقاضان كند

به لحاظ عدم كفايت ادله حكم به بي ميخسارات ادعايي .كندحقي صادر

و ازجمله وزارت همزما و آقاي هورنسباي از مقامات اداري ن تقاضاهاي متعدد خانم

بيآموزش يونان براي متابعت مقامات از آرا دادگاه ميها نيز با. ماندنتيجه بر اين اساس،

و شكايت ايشان موضوع در ديوان اروپايي حقوق بشر طرح مي و اين دادگاه در رايي مهم شود

اگر نظام حقوقي داخلي يك كشور متعاهد به نحوي باشد كه«: كندتاريخي چنين حكم مي
به ضرر يك طرف اجرا نشود، از حق  و الزم االجراي قضايي موجب شود تصميم نهايي

6 مادة1توان پذيرفت كه بند در واقع، نمي. دسترسي به دادگاه جز توهمي باقي نخواهد ماند
و سريعمنصفانه،(تفصيال از تضمينات آئين دادرسي مي) علني گويد بدون اين متداعيين سخن

و  به قاضي به دسترسي به اجراي تصميمات قضايي باشد؛ اگر اين ماده صرفاً معطوف كه ناظر
به وجود مي آيد كه با اصل حاكميت قانون منافات جريان رسيدگي باشد، بيم بروز وضعيتي
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كه كشورهاي عضو با امضاي كنوانسيون، اين بر اين . [...] اند اصل را پذيرفتهدارد، حال آن
به عنوان  كه از چه مرجعي صادر شده باشد، بايد اساس، اجراي يك راي صرف نظر از اين

در نتيجه با توجه به گذشت. مورد حمايت قرار گيرد6بخشي از معناي واژة دادرسي در مادة 
و الزم االجراي5بيش از  قضايي، در اين پرونده سال از آغاز اقدامات اجرائي راي نهايي

و از هرگونه اثر مفيد تهي كرده6 مادة1مقامات دولت يونان بند  » اند كنوانسيون را نقض
)Hornsby v. Greek, 19 march 1997, § 40, GACEDH n°32 / CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ 

Grèce.(.

 اجراي يك تصميم تا قبل از راي هورنسباي كه مبدع تحولي بزرگ در اين باره است

و متعارف«قضايي صرفاً از منظر مي» مهلت معقول  CEDH, 25 oct. 1988, Martins(شد ارزيابي

Moreira : Série A, n° 143, § 44, 24 mars 1994, Silva Pontès : Série A, n° 286-A § 33 ; Rev. 
Justices 1995, n° 1, p. 170 obs. Cohen-Jonathan et Flauss, 26 sept. 1996, Zappia et Di Pedde 
c/Italie : JCP 1997, I, 4000, n° 28, obs. Sudre ; D. 1997. somm. 209, obs. Fricéro. Cité par : 

Guinchard et alii, 2007, p:918, n° 477, note 2.(كه داخل در زمان مورد نظر ؛ يعني دورة زماني

به درستي نمي و راتبراي تشخيص اين مهلت بود وانست موقعيت حق بر اجراي موثر آرا

كه اجرا با تاخير نبوده، دولت. مشخص كند پس از آن ديوان اروپايي حتي در فرضي نيز

به واسطة تخطي از حق بر دادرسي منصفانه مسئول تلقي مي  .CEDH, 28 sept(. كردمتعاهد را

1995, Scollo c/ Italie : série A, n° 315-C, § 44; Cité par: Guinchard, et alii, 2007, 918, n° 477 
note 3.(

تصميمات متعدد ديگر بوسيله ديوان اروپايي بر اساس استدالل راي هورنسباي عليه دولت

كه در حال حاضر به تعبير برخي از استادان گونهيونان صادر شد به جاي» حق اجراي راي«اي

به  از«خود را داده است» عناصر تشكيل دهندة دادرسيحق بر اجراي آرا به عنوان بخشي

)Guinchard, et alii, به عنوان تضميني.)920 :2007 و كارآمدي به بيان ديگر، منطق موثر بودن

-كه بي)Van Compernolle, 2005 , 653(شده است جديد براي تحقق دادرسي عادالنه معرفي 
و ارتقاي رضايت)Hébraud, 1957, 173(گمان موجب اجراي كارآمد نظام حقوقي

شدمراجعه به. كنندگان به دادگستري خواهد طور كلي در راستاي حقوق اساسي اين حق

هاي شهروندان در برخورداري از حمايت قضايي است كه مورد اخير در بسياري از نظام

ر(حقوقي شناسايي شده است  .)Kerameus, 2002, 12-15:ك.دربارة ارتباط اجرا با حقوق اساسي

به نظر مي و منطقا بتوان در يك نظام قضايي براي بر اين اساس رسد براي اين كه عقال

و دادرسي فايده » حق اجراي موثر آرا«اي در نظر گرفت، الزم است دادخواهي، رسيدگي

مي. شناسايي شود كه اين حق در كنار حق مفهوم دادرسي منصفانه اين امكان را فراهم كند

ر و بيدادخواهي و و وجوب استقالل طرفي دادگاه مورد توجه قرار گيرد؛ عايت حقوق دفاعي

كه مورد توجه طراحان  نيز قرار گرفته كه خود نشان » اصول آئين دادرسي مدني فراملي«معنايي
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به مقولة اجراي موثر آرا در كنار ساير اصول بنيادين دادرسي است نگرش.1دهندة ميزان توجه

به اين نتيجه حق نيز منطقا مانع از اختصاص آن به تصميم مرجع قضايي خاصي خواهد گرا

هاي موثر ساخت اجراي آراي مدني را كنيم برخي راهشد؛ با وجود اين، در بند آتي تالش مي

. در نظام قضايي بررسي كنيم

 هاي موثر ساختن اجراي آرا مدني برخي روش.2
ا و رادة محكوماجراي راي از نظر نحوة دخالت عليه به دو شيوة اجراي ارادي يا طوعا

به تعبير اجراي قهري تقسيم مي و از منظر امكان اجراي آنچه )Hébraud, 1957, 174(ابرو شود

مي» راي«در منبع منحصر اجرا يعني و اجراي معادل تقسيم به اجراي مستقيم اگر. شودآمده،

مبمحكوم به كند اين اجرا عليه پس از صدور اجرائيه خود ادرت به اجراي راي وفق محكوم

و به دادبرده  به يا معادل آن وصول و قهري محكوم به طرق قانوني و اگر و ارادي است طوعا

مبناي تقسيم اجراي مستقيم.)Wiederkehr, 1991, 3, n° 11(ايصال شود اجرا قهري خواهد بود 

ب به نوع تعهد موجود قبل از راي ميو اجراي معادل هاي موثر شدن اجرا سخن در راه. گردداز

و  و اجراي مستقيم يا معادل هم در هر دو شيوة اجراي قهري بر سر شيوة اجراي قهري است

به اجرا برخي از راه. ارادي قابل بررسي است هاي موثر ساختن اجرا ريشه در مقررات ناظر

و اختيار به اشخاص درگير در امر اجرا و برخي ديگر اند كه ذيالات قانوني آنان وابستهدارند

. شوندبررسي مي

و مفيد اجرا، مهم ترين و كارهاي روشن وضع قوانين خاص با هدف فراهم آوردن ساز

از تاريخ حقوق كشور در خصوص شيوة اجراي آرا سابقة قابل . راه موثر ساختن اجرا است

مي. توان يافتاتكايي نمي كه مراجع قضايي كشور قبل از قانون كند پذيرش اين ديدگاهممتنع

 قمري دخالتي در امر اجرا 1329 ذي قعدة19موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب

. اندنداشته

و سمت ،»مالزمه مديون«،»تقاص«هاي تاريخي همچون با وجود اين، از برخي عناوين

كمي» جابر«و» محصل«،»كيفر دادن مماطل« وشش در امر اجرا بايد توان دريافت كه بيشترين

مياز سوي محكوم و.شدله انجام كه مدعي برخي نظرات فقهي نيز مويد اين ديدگاه است

به اجراي راي اقدام كنند ثالث حتي بدون امر حاكم مي از49: ملحقات عروه الوثقي(توانند جعفري:، نقل

ر)7ش8، 1387لنگرودي،  جامع(اي جائز بوده استو حتي استمداد از حاكم جابر براي اجراي

 
و موثر آرا طرفين بايد بتوانند از آئيني«: اجراي موثر:29اصل.1 از جمله آرا مربوط به استفاده كنند كه اجراي سريع

مي هاي مالي، محكوميت محكوميت و اقدامات موقتي را تضمين و هزينه، قرارها و:ك.ر.»كند به پرداخت خسارت غمامي

.184 تا 1390،181محسني، 



و موانع(راي مدني» اجراي موثر«  203) مفهوم، راهكارها

ش15و14، 1387جعفري لنگرودي،:، نقل از 713و 711: الشتات چه استاد جعفري لنگرودي).19و18.، ، اگر

جعفري لنگرودي،(اند هاي فقهي را در اثر گرانسنگ خود مورد نقد قرار دادهبه شدت اين ديدگاه

ش10تا8، 1387 .)10تا8.،

ت و ميپس از مشروطيت و اجرا وضع شوند كه اسيس عدالتخانه، كم كم مقررات دادرسي

آن(هاي آن قانون ياد شده است ترين نمونهيكي از مهم براي مطالعه پيرامون نظام اجراي احكام به موجب

ر  در خصوص اجراي141تا138اين قانون در مواد.).118تا25: 1376جعفري لنگرودي،:ك.قانون

و مواد احكام محاكم صل و مواد477 تا 473حيه در756 تا 599 حول اجراي موقت احكام

كه به به مقولة اجراي راي پرداخته ها براي رغم برخي كوششباب اجراي احكام محاكم عدليه

اجراي راي. تا نيمة دوم دهة پنجاه در كشور الزم االجرا باقي ماند1وضع قوانين جديدتر

و«ورشكستگي يعني  نيز مشمول مقررات مفصل قانون تجارت مصوب» توزيعآئين تقسيم

طي1356با اين حال، در اول آبان).به بعد412مواد(و قوانين مرتبط قرار گرفت 1311  مقنن

كه در نوع خود از مهم ترين قوانين 180  ماده تفصيال مقررات اجراي احكام مدني را وضع كرد

و نو، تجربيات حاصل اجراي قانون در اين قانون تالش شده با ادبي. كشور است اتي روان

و ابهامات مقررات سابق  و از اشكاالت اصول محاكمات حقوقي در قالب وضع قرار گيرد

و مفيد13562به درستي قانون اجراي احكام مدني سال. كاسته شود  را بايد قانوني روشن

چه برخي مقررات مبهم در آن ديده مي ن. شودتوصيف كرد، اگر مونه در تشخيص مرجع براي

و اختالفات راجع به مفاد حكم در  رفع اشكال اجرائي، حل اختالفات ناشي از اجراي حكم

و گفتگوهايي مطرح است بحث30تا26مواد  طور كلي اما به).118 تا 101، 1383مهاجري،:ك.ر(ها

ك. توان اين قانون را در زمان خود قانوني نامناسب تشخيص داردنمي و ارهاي پيش بيني ساز

و معقول به  و غيرمنقول منطقي و فروش اموال منقول شده در اين قانون در خصوص توقيف

و داراي. رسندنظر مي با وجود اين، مقررات اجراي احكام مدني ايران از جهات متعدد ناقص

خايراد است كه خود بيشترين ضربه را به پيكرة احقاق حق مي و ما در بند آتي بدان واهيم زند

. پرداخت

را تأمين مي و كم هزينه كنند راهكاري ديگر براي موثر وضع مقرراتي كه اجراي سريع

كه در . ساختن اجرا است و هزينه دو معيار ارزيابي اقتصادي مقررات حقوقي هستند سرعت

به عبارت ديگر مقررات تضمين كنندة حقوق نقشي عمده دارند . تحليل مقررات اجراي حق يا

كه به دنبال موضوع و كيفيت آن است؛ روشي  ارزيابي اقتصادي مقررات آئين دادرسي، كارايي

در» 1319اليحة قانوني اجراي احكام«:ك.ر.1 و مفصلي در اين زمينه پيشي بيني كرده376كه . است ماده مقررات جامع

.174 تا 118، 1376جعفري لنگرودي،:ك.ر

پس.2  اامق: زين
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ش283: 1389محسني،:ك.ر(. برآورد ميزان رضايت متداعيين است در خصوص.). به بعد99. به بعد،

از يك سو، مقولة اجراي موثر. مقررات اجراي احكام مدني تا كنون چنين ارزيابي انجام نشده

و شيوهد راي خود با ارزيابي روشو كارآم و از سوي ديگر، به اين ها هاي اجرا سروكار دارد

و رسيدگي به معناي خاص صورت نمي پذيرد، تشخيص دليل كه در اين مرحله عمدتا دادرسي

به مطلوبيت وصول محكوم به دادبرده وابسته خواهد بودكيفيت اجرا بر.به بر اين اساس،

ك به ارزيابي تسريع در دادرسي از منظر متداعيين پرداخته خالف جريان دادرسي ه در آن

و ارزشگذاري برداشت محكوممي با وجود اين،. له استشود، در اجراي احكام مالك قضاوت

و هم محكومها هم رضايت محكومدر بررسي هزينه ميله بر اين. گيردعليه مورد توجه قرار

حلبنياد، از جهت سرعت به نظر مي و در آن جز رسد اين قانون داراي راه هاي متفاوت نيست

به محض ابالغ اجرائيه به محكوم  روز10عليه، شخص اخير مكلف است ظرف ذكر اين كه

كه خود و در صورتي به بدهد به موقع اجرا گذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم مفاد آن را

صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا را قادر به اجراي راي نداند ظرف مهلت مزبور 

و اگر مالي ندارد صريحا اعالم كند . تسليم كند

مياثر تعيين اين مدت در جرم انگاري برخي اعمال محكوم كه اگر عليه نمود به نحوي يابد

كه محكوم و ظرف سه سال از تاريخ انقضاي اين مهلت معلوم شود به اجراي حكم عليه قادر

به بوده ولي براي فرار از آن، اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف پرداخت محكوم

واقع از دارايي خود داده تا خود را متعسر از اجراي تمام يا قسمتي از اجرائيه واكرد كند به

شد180تا61حبس از  ر34مادة( روز محكوم خواهد  قانون نحوة4مادة:ك.ق اام همچنين

مااجراي محكوميت  روزه قادر10 بر بدهكاري كه در مدت35مقنن در مادة).1377لي هاي

كه قدرت پرداخت تمام يا قسمتي از محكوم به را به پرداخت نيست تكليف كرده هر زمان

كه ظرف يك ماه از تاريخ تمكن از پرداخت آن امتناع كند به و در صورتي يافت آن را بپردازد

شدمجازات فوق كه كيفر جز با شكايت شاكي. الذكر محكوم خواهد در اين مواد عالوه بر اين

و حسن نيت بسيار باال براي) اين قانون35 مادة2تبصرة(شود خصوصي تعقيب نمي

و كشف سوء محكوم و كار موثري براي تحت مراقبت قرار گرفتن مديون عليه فرض شده، ساز

. بيني نشده استهاي احتمالي وي پيشاستفاده

چه در خصوص يافتن اموالي وانگه ي، نظام اجراي احكام مدني مورد توجه در اين قانون،

و فرار از از محكوم چه در زمينة تعقيب كيفري وي در فرض ارائة صورت خالف واقع و عليه

له؛ امري كه در وضعيت اقتصادي  و ابتكار عمل محكوم دين، نظامي است مبتني بر درخواست

به به ميكنوني وصول محكوم به چيزي ديگر، به بخت او وابسته با. كند وي را، اگر نگويند
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و در مقايسه با قانون آئين دادرسي مدنيوجود اين، به و مواعد در اين مهلت1طور نوعي ها

به نظر ريشه در تسريع كار داردقانون كوتاه براي نمونه اجراي راي. تر از ساير قوانين است كه

از10به محض گذشت  به تاريخ نشر آگهي براي محكوم روز عليه مجهول المكان بدون نياز

و)ق آدم73 اين قانون در مقايسه با مادة9مادة(شود نشر مجدد در جريان اجرا، انجام مي

 اين قانون در مقايسه75مادة(مهلت اعتراض به نظر كارشناس ارزيابي قيمت مال مورد توقيف

.سه روز است)ق آدم260با مادة

. اي غيرانتفاعي مورد توجه مقنن قرار گرفته استهاي اجرائي نيز به نظر رويهاز منظر هزينه

كه مقنن دريافت حق اجراي راي را صرفا براي يك بار مجاز اعالم كرده حتي اگر نخست اين

هاي اجرائيو دوم آن كه هزينه) اامق168مادة(طوالني شدن اجرا موجب بالاثر شدن آن شود 

سه ماه محد و ده درصد اجاره بهاي ود است به پنج درصد محكوم به وجه نقد يا بهاي خواسته

كه قانونا تقويم خواسته الزم نيست، بين هزار ريال تا  و در مواردي در تخلية اموال غيرمنقول

و هزينه به عنوان حق اجرا هاي ضروري براي اجراي حكم مانند حق الزحمة پنج هزار ريال

و  و حفاظت از اموال كارشناس و ارزياب بر). اين قانون159و158مواد(خبره كه سوم آن

به تا مبلغ  اين ديدگاه). اين قانون160مادة(گيرد هزار ريال حق اجرا تعلق نمي20محكوم

به مادة  مي160همچنين از توجه كه مقرر دارد در صورت سازش طرفين يا تعيين اين قانون

ب ميترتيبي بين ايشان به روشني قابل درك استراي اجراي حكم حق اجرا نصف از اين. شود

توانند مانعي هاي اجرائي در نظام قضايي ايران نميتوان دريافت كه اگر چه هزينهتحليل مي

جدي در مقابل حق اجراي موثر آرا باشند، ولي وابستگي زياد اين نظام به ابتكار عمل محكوم 

و ارائة طريق براي اجراله در معرفي اموال محكوم و اعتماد بسيار) اين قانون37مادة(عليه

به حسن نيت محكوم كه بتوانند زياد و مقامات قانوني و نبود مراجع عليه در اجراي راي

اطالعات مديونين را در اختيار مقام اجرا قرار دهند، فرايند اجرا را با اطالة جدي مواجه كرده 

. است

و به كارگيري نيروي انساني متخصص در امر اجرا كه داراي اختيارات تأمين ، آموزش

و كافي باشد راهي ديگر براي موثر ساختن اجرا است نظام قضايي ايران امر اجراي . متمايز

كه از دادگاه و زيان جرائم را و نيز آراي ناظر به ضرر هاي كيفري صادر شده باشند، راي مدني

قاضي دادگاه صادر كنندة راي«و، اصوالً،» دادورز«يا» مامور اجرا«،»مدير اجرا«بر دوش 

ميمحكوم. نهاده است» بدوي تواند براي شيوة اجرا بدون دخالت در وظايف دادورز ارائة له نيز

). اين قانون37مادة(طريق كند 
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ك و نيز صادر كنندة برگة اجرائيه، قاضي دادگاه صادر و ناظر اجراي راي نندة راي رئيس

ق اام5مادة(بدوي است حتي اگر اين راي در مراجع باالتر مورد بازبيني قرار گرفته باشد 

به مادة و انقالب مصوب آئين نامة اصالحي قانون تشكيل دادگاه40ناظر  با 1373هاي عمومي

مي). 1387اصالحات سال و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه كه تحت رياست دمدير اجرا ر كند

صالح براي صدور اجرائيه است كه حال حاضر همان مدير دفتر شعبة دادگاه عمومي ذي

(همزمان اين مسئوليت را نيز بر دوش دارد و تبصرة12مادة.  آئين نامة فوق34 مادة1ق اام

)الذكر

كه تحت نظر مدير اجرا فعاليت مي از دادورز نيز كه مدير اجرا پس كند، شخصي است

ميابالغ اجرا به او محول و عمليات اجرائي را مادة(كند ئيه نام وي را در ذيل اجرائيه نوشته

به مادة 12 و رئيسان سازمان). اامق23 ناظر و نظامي - ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي
و موسسات عمومي نيز در چارچوب وظائف، مجري و وابسته به دولت هاي دولتي

و نتيجتا امكان مراجعه) آئين نامة فوق الذكر39مادة(اهند بود دستورهاي مقام اجراي راي خو

كه استاد جعفري. طور مستقيم براي اجرا وجود نداردبه ايشان به كه آن چنان واقعيت اين است

و دشوارترين مسائل حقوقي استمسائل اجراي احكام مدني از پيچيده«: اندنوشته تا. ترين
كه امروزه براي اجرا اح و باتجربه كه دانش وسيع دارند جايي كام مدني از قضات سالخورده

مي. شوداستفاده مي ش8: 1387جعفري لنگرودي،(».تواند حكم را به ثمر برساندزيرا او است كه ،.

مي.).8 و كارآزموده اين حقيقت، ايجاب به ثمر رساندن حكم، اشخاص متخصص كند كه براي

د كه و تخصصير نظام قضايي ايران وجود دورهبه خدمت گرفته شوند حال آن هاي آموزشي

و دادورزان از ميان اين آموزش ديدگان ديده  و مديران اجرا و برگزيدن قضات اجراي آرا

او. قاضي اجرا همان رئيس شعبة دادگاه نخستيني است كه راي بدوي را صادر كرده. شودنمي

و اوامر اجرا را صادر كنداي قضايي ناگزير است هاي حرفهعالوه بر مسئوليت .دستورها

 به بيان ديگر، در حال حاضر سه مسئوليت عمده بر دوش رئيس شعبة دادگاه نخستين

تصدي به منصب قضا در شعبة مربوط؛ تصدي در مقام قاضي تجديد نظر نسبت: حقوقي است

31دةما(به آراي صادره از سوي قاضي شوراهاي حل اختالف واقع در حوزة قضايي مربوط 

مادة(و قاضي اجراي آراي صادره از شعبة مربوط)1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب

مي). اامق5 كه گفته شد در خصوص مديران اجرا نيز ديده . شوداين تعدد مسئوليت بدان سان

كه موجب تداخل مسئوليت و مدير اجراي هر شعبه، مدير دفتر همان شعبه است؛ امري ها

ميتراكم كاره اي معين بر دوش دادورزان يا ماموران اجرا نيز اگر چه مسئوليت حرفه. شودا

و تداخل مسئوليت  شود؛ ولي به هر روي تحصيل تجربياتها در ايشان ديده نميدارند

آنحرفه و كارورزي استاي به گذشت زمان .ها منوط
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به نظر مي به تفكيك مسئوليترسد در نظام حقوقي ايران ضرورت بر اين بنياد، هاي ناظر

و دفتري بسيار جدي است 5در حقوق فرانسه به موجب مواد. اجراي راي از وظايف قضايي

ال5-213و مواد ال 1992 ژوئيه31 مصوبه قانوني7تا6و مواد 1991 ژوئيه9 قانون10و و

به.ن استرئيس دادگاه شهرستا» قاضي اجرا« قانون سازماندهي قضايي، اصوال213-6ً او

به يك يا چند قاضي منظور انجام بهتر مسئوليت ها قادر است امور تحت صالحيت خود را

و قلمرو محلي فعاليت آن و دوره  Les Donniers, 2008, 32 à(ها را مشخص كند واگذار كرده

39, n° 84-110(و قضا كاسته شودتا بدين وسيله از تداخل مسئوليت امورم«همچنين،. هاي اجرا

و توقيف هاي عنوان شخص دوم آئين اجراي راي داراي مسئوليت بهHuissier de justice)(»اجرا

كه حتي اخيرا در خصوص صالحيت گردآوري  مهمي در نظام حقوقي اين كشور است

. اطالعات مالي مديون از مراجع مالي اين كشور اختياراتش افزايش قابل توجهي داشته است

و تحويل عنوان قابل اجرا به وي، نمايندگي قانونية مراجعهاين مامور نمايند كننده است

ذيبراي او ايجاد مي به اجرا كندكند تا از جانب به فرايند او مسئول جهت. نفع اقدام دهي

مي. اجراست كه بستانكار پيشنهاد و اگر ترتيبي كند به نظرش وي در اين كار مستقل است

ميينهغيرمجاز باشد يا اين كه هز تواند از اجرا امتناع هاي اجرا بيش از مبلغ مورد اجرا باشد،

به وي ارجاع شده باشد   ,Vincent et Prévault, 1991(كند مگر اين كه مورد از سوي قاضي اجرا

7, n° 13.(.مندي از اختيارات اي، دادستان شهرستان عالوه بر بهرهدر كنار اين اشخاص حرفه

به قانوني جستجوي اطالع به كمك كردن به عنوان مدعي العموم قانونا مكلف ات مديونين،

كه نظم عمومي دخالت دارد بايد در امر. بستانكاران اجرائي است همچنين وي در هر مورد

مقامات اداري دولت همچون). 1991 ژوئيه9 قانون12و11مواد(اجرا مداخله كند 

د و غيره حسب مورد بهشهرداري، پليس، فرماندار و با دستورر امر اجرا، البته طور غيرمستقيم

بر اين.)Les Donniers, 2008, 52-58, n° 152 à 172(كنند مقامات صالح در اجرا، دخالت مي

به نظر مي و رسد ميزان بهرهاساس، مندي نظام قضايي ايران از منابع انساني متخصص مستقل

شد به ويژه آن كه مامور اجرا كه بخش مادي اجرا ناظرِ فرايند صحيح اجرا چندان قابل توجه نبا

و هم از جهت يافتن  و قاضي دادگاه فاقد استقالل است را بر عهده دارد هم از ناحية مدير اجرا

له است به ابتكار عمل محكوم . اموال وابسته

مقپيش بيني مقرراتي كه امكان دسترسي به اطالعات مالي محكوم را براي امات عليه

 اصل را بر 1356اام مصوبق.كند بر كارآمدي اجرا اثر جدي داردقانوني فراهم مي

اين). اين قانون2قسمت اخير مادة(له براي اجراي حكم مقرر كرده است درخواست محكوم

نه تنها از حق بر اجراي راي سخن مي گويد بلكه به عنوان يك اصل آغاز همه اقدامات ماده

به ابتكار عمل محكوماجرائي را منو ميط . كندله
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كه شخصي قصد اجراي رايي را دارد خود بايد به دادگاه مربوط به بيان ديگر، در هر مورد

و همه مقدمات از جمله درخواست صدور اجرائيه، معرفي اموال محكوم عليه، تعيين محل رفته

و غيره را انجام دهد مي. آنها شود مگر در مورد آراي اعالمي اجرا نيز به موجب اجرائيه انجام

كه دولت يا سازمان آنو يا آرايي و موسسات وابسته مجري ). اين قانون4مادة(ها هستند ها

آنپس از درخواست محكوم و وجود شرايط،  را به مدير اجرا له، دادگاه در صورت پذيرش

و در نهايت اگر محكوم و عليه طوعا راي را اجرا نكند، دادارجاع كرده ورز وارد عمل شده

). اين قانون41و19،21مواد(كند مبادرت به انجام عمليات مقتضي براي اجرا مي

و انجام  با اين حال، جز در مورد تسليم عين معين منقول يا غيرمنقول، خلع يد از ملك،

كه در آن و تعيين تكليف زرع ميعمل معين به41مواد(توان اقدامات دادورز را تصور كرد ها

به پرداخت مبلغي است، دادورز فاقد اختيارات) بعد اين قانون كه محكوم در ساير مواردي

و توقيف اموال محكوم و ابتكار عمل قانوني براي شناسايي و وابسته به درخواست عليه بوده

به«از قانون تازه تصويب). اين قانون50و49مواد(دادبرده است  و دسترسي آزاد انتشار

 نيز تكليفي براي قاضي دادگاه، مدير اجرا يا دادورز جهت 31/5/1388مصوب» عاتاطال

چه قانون اخير حق دسترسي آزاد عليه به دست نميجستجوي اطالعات مالي محكوم آيد اگر

به شهروندان حتي بدون پرسش پيرامون علت توجيهي اعطا  و عمومي را به اطالعات شخصي

به برخي). قانون اين8 الي6مواد(كرده است  دخالت دادستان نيز در امر اجرا صرفا محدود

اقدامات در راستاي تضمين اجراي صحيح قانون است؛ از جمله حضور نمايندة دادسرا در 

شد). اامق125مادة(فرايند فروش مال غيرمنقول  كه اشاره در نظام حقوقي فرانسه آن چنان

و مراقب اجراي آر و اسناد است دادستان شهرستان ناظر ).1991 ژوئيه9 قانون11مادة(ا

به درخواست مامور اجرا در فرض بروز مشكالت اجرا مانند عدم دسترسي به نشاني او

به حساب و مديونين احتمالي او مديون، اطالعات مربوط هاي بانكي وي، هويت كارفرما

مياقدامات الزم را براي گردآوري اين اطالعات جهت تحقق اجرا انجا  قانون39مادة(دهدم

مي). فوق الذكر و موسسات در اين صورت، دادسرا تواند اطالعات مورد نياز را از همة نهادها

و از جمله حساب كه مديون در آن جا هرگونه حساب و نيز موسساتي و اداري  سپرده دولتي

اه از تقاضاي دادسرام3اگر ظرف). قانون فوق الذكر40 مادة3و1بندهاي(دارد مطالبه كند

ميپاسخي واصل نشود، تقاضا بي به مراجعه كنندة خود اثر تلقي و مامور اجرا مراتب را شود

ذي. دهداطالع مي نفع قادر است بر اساس اطالعاتي ديگر تقاضاي ادامة اجرا را در هر صورت

(بكند ) قانون فوق40 مادة3بند.

كه نمايندة بستانكاراي اختيارات مشابه اما افزايش يافته و توقيف براي شخص مامور اجرا

به موجب قانون  و از استقالل كاري برخوردار است در گردآوري اطالعات الزم مديون است
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و: فراهم شده است2004 فوريه11 مورخ130-2004شمارة اوال، مستقيما از ادارة ماليات نام

كه مديون نزد ايشان حساب دا ميمشخصات موسساتي را و ثانيا، تواند به رد دريافت كند؛

آنپروندة حساب و مشابه كه با وزارت دارايي مربوط است دسترسي داشته باشد هاي بانكي ها

-Les Donniers, 2008, 52(اي از سوي اين مراجع قابل طرح باشدبي آن كه موانع اسرار حرفه

58, n° 152 à 172(.كچنين روش و مامور اجرا شور ما ديده نميهايي در نظام اجراي آراي شود

عالوه بر نداشتن ابتكار عمل در امر گردآوري اطالعات براي اجرا، مكلف است تحت نظر 

كه اجرا را انجام مي و قاضي دادگاهي كه تحقق اجراي موثر مدير اجرا دهد فعاليت كند؛ امري

كه بستانكاران در  به ناتواني عملي شناسايي اموال مديونين دارند در نظام حقوق ما را با توجه

و بالجمله همانو به طور طور كلي نظارت مناسب براي جلوگيري از اختفاي اموال وجود ندارد

.كندكه گفته شد كيفر اين قبيل اعمال نيز طبعا خصوصي است، با مشكل مواجه مي

را به اجراي ارادي راي تشويق كندپيش بيني مقرراتي كه بتواند محكوم مطلوب . عليه

كه محكوم هاي اجراي موثر راي پس، يكي از روش. عليه طوعا مفاد راي را اجرا كندآن است

يكي از مهم ترين اقدامات. بايد پيش بيني مقرراتي باشد كه اجراي ارادي راي را تسهيل كند

كه مورد توجه مقنن در مادة براي اين كار، ايجاد نوعي تخفيف در هزينه 160هاي اجرا است

بر اساس اين ماده اگر طرفين سازش كنند يا براي اجراي راي ترتيبي. اام قرار گرفته استق

مي. يابدمعين نمايند، حق اجراي راي به نصف تقليل مي كه توانند در تشويق ساير مواردي

بدهكاران براي اجراي ارادي موثر باشند؛ مانند تخفيف در خسارات تاخير در اداي دين، 

و دريافت جايزة  خوش حسابي، كاستن از آثار اجتماعي برخي آرا مانند حذف آثار سوء مالي

و دريافت بخشي از هزينه و موسسات مالي هاي اعتباري ناشي از صدور چك بالمحل در بانك

مي به نظر رسد جرم انگاري تهيه دادرسي، نه تنها مورد توجه مقنن قرار نگرفته است بلكه

و فر و35و34ار از دين نيز بدان نحو كه در مواد صورت دارايي غيرواقعي  قانون فوق الذكر

به عنوان ضمانت1377هاي مالي مصوب قانون نحوة وصول محكوميت4مادة  آمده است

و بخشنامة 722اجراي عدم همكاري در اجراي راي، عمال با صدور راي وحدت رويه شمارة

م كه در سطور آتي مياخير الصدور رئيس قوة قضائيه گيرد، فاقد كارايي الزم ورد اشاره قرار

به اجراي ارادي راي است . براي جلب تمايل مديون

 برخي موانع اجراي موثر آرا مدني.3
و در چارچوب نقد برخي از آنچه به عنوان موانع اجراي موثر تلقي مي شوند در بند پيشين

ب ه برخي موانع اثرگذار بر فرايند اجرا وضعيت موجود مورد بررسي قرار گفت؛ اما در اين بند
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كه راهكارهاي پيشنهاد شده در بند پيشين را تأمين پرداخته مي كه حتي در نظام حقوقي شود

. كنندكند، بر سر راه فرايند اجرا مانع ايجاد مي

را بايد تأييد كرد كه مقررات اجراي آرا همواره در مورد اجراي احكام اين سخن

ق اام در مادة.)Théry, 2004, 492( زده هستند سياستهاي خارجيدادگاه  169براي نمونه

،1دقت در بندهاي.خود در خصوص اين قبيل احكام، حكم مفصلي را پيش بيني كرده است

مي7و2،3،5،6 به روشني نشان و بندهاي نظام اين ماده كه در مورد اين آرا تحقق قيد دهد

و.ي آرا ترجيح داشته است حقوقي ايران بر اجرا- سياسي كه ريشه در مصالح اين ترجيح،

آنمباني دارد را مي اند با حق حاكميت ملي كشور در قلمرو چنان كه استاد محترم نوشتهتوان

از اين رو، الزم است يك راي خارجي قبل از اجرا.)80، 1369الماسي،(. سياسي خود توجيه كرد

ن و سپس اجرا شوددر قلمرو حاكميت ملي كشور ديگر با. خست مورد شناسايي قرار گرفته

به مقررات اجراي احكام در نظام حقوقي وجود اين، به نظر مي رسد اين نوع نگرش سياسي

هاي حقوقي، اجراي گاه مقنن بر پاية برخي سياست. ايران فقط مخصوص آراي خارجي نباشد

ش طي شرايط خاصي مجاز اعالم آرا عليه بعضي از نهادها در جريان دادرسي را، مانند هرداري،

و غيرمنقول متعلق به شهرداري:ك.ر(كرده  و وصول محكوم)14/12/1361ها مصوب قانون منع توقيف اموال منقول

و:ك.ر(به از دولت را مشمول قانون مخصوصي كند و عدم تأمين قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت

و سپهري،:ك.ر.15/8/1365توقيف اموال دولتي مصوب  )1389رستمي

و مقررات شخصيت محكوم ميبه موجب اين قوانين و عليه مورد توجه قرار و قيود گيرد

اين نوع نگرش. گيردموانعي، در مقايسه با قواعد عمومي اجراي آرا، برابر محكوم لهم قرار مي

به تأمين اعتبار در بود جة عمومي ساليانةو سياست را اگر چه به جهاتي همچون نياز دولت

و تبعا منع توقيف به عموم و تعلق نهايي اموال شهرداري به كشور براي تأمين اعتبار محكوم

به واسطة ايجاد خلل در كاركرد اين نهاد مدني مي توان توجيه كرد اما آنها در جريان دادرسي

ايجاد مانع، هر كنند موجب به هر ترتيب از اين جهت كه از قواعد عمومي اجراي آرا عدول مي

با اين حال، اين موانع را بايد مانع ظاهري در مقابل. شوندچند موقتي، در جريان اجرا مي

مي. اجراي موثر آرا دانست به پس از گذشت مدتي فراهم . شودچه، امكان دسترسي به محكوم

اجبار متعهد به انجام موضوع تعهد يا به عبارت ديگر اجراي مستقيم راي در نظام

حقوقي ايران با ايراداتي روبه رو است كه در ميزان تحقق اجراي موثر آرا در نظام قضايي 

كه محكوم. ما اثر دارد عليه بايد شخصا انجام براي نمونه، ضمانت اجراي عدم انجام عملي

و شخص ديگري قادر به انجام آن نيست؛ مطابق مادة  به مادة47دهد ق آدم729ق اام ناظر
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به عنوان جريمة تاخير بوسيله دادگاه است1318سابق مصوب و مبلغي در.1، تعيين مدت

ق آدم به نسخ ، در نظام حقوقي ايران گفتگو1318خصوص بقاي اين ضمانت اجرا، با توجه

ش330و 329: 1388شمس،:ك.ر(. است ش186 تا 181: 1383مهاجري،:و نيز728.، و نيز287 تا 280.، حسيني،:؛

، حال آن كه، نپذيرفتن ديدگاهي كه)141 تا 136، 1390؛ حياتي،84تا82: 1385؛ مدني كرماني، 123: 1387

از. شودمنتهي به الزم االجرا بودن اين ماده شود موجب ايجاد نقص بر بدنة اجراي حكم مي

كه بر بقاي اين راهكار تأكيد دارد به نظر در توجيه اين ديدگا. اين رو، بايد نظري را تأييد كرد ه

كه همان به موجب توجه به اين استدالل بسنده خواهد بود كه طرفين يك رابطة حقوقي طور

 قانون230توانند براي نقض تعهدات قراردادي يا تاخير در انجام آنها وفق مادة قرارداد مي

ن مدني وجه التزام تعيين كنند، حاكم نيز از باب واليت بر ممتنع قادر خواهد بود ضمن تعيي

كه قادر است از اين باب. عليه را مجبور به انجام تعهد كنداين نوع وجه التزام محكوم آن چنان

به وضعيتش، مهلت عادله داده يا قرار اقساط دهد  به مديون، با توجه له و برخالف ميل متعهد

 با وجود اين، حتي در فرض پذيرش اين راهكار در اجراي تعهداتي). قانون مدني277مادة(

رسد اجراي مستقيم ساير انواع كه شخصي غير از متعهد قادر به انجام آن نيست، به نظر مي

و قوانين با مانع مواجه است  به دليل عدم پيش بيني چنين ضمانت اجرائي در مقررات تعهدات

و استحقاق يا تسجيل دين، از باب تسبيب يا  له صرفا قادر است از زمان مطالبه و محكوم

اي اين خسارت در دعاوي).ق آدم515مادة(متعهد متمكن خسارت دريافت كند تقصير، از

و از نوع وجه رايج است، در صورت تغيير در شاخص قيمت ساالنه از  كه موضوع آن دين

و پس از مطالبه بر پاية تغيير شاخص ساالنة اعالمي از سوي  زمان سررسيد تا هنگام پرداخت

). اين قانون522دةما(شود بانك مركزي محاسبه مي

و مدني اعمال فشار بر محكوم عليه در با وجود اين، در حالي كه ضمانت اجراهاي مالي

و نقص به تعيين نظام قضايي ايران دچار ايرادات هايي است، مقنن با وضع قوانين خاص اقدام

و كيفري  2 مادة:ك.ر(هاي مالي كرده است براي محكوميت) حبس(ضمانت اجراهاي بدني

مي). 1377هاي مالي قانون نحوة اجراي محكوميت به نظر كه رسد براي رفع اين اقدام مقنن

و مدني پيش بيني شده محل نقد است چه، با عدم توجه به  نقص ضمانت اجراهاي مالي

و مدني در اين گونه تعهدات، به سوي ضمانت اجراهاي شديدتر بدني ضمانت اجراهاي مالي

 
مي،در موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيله شخص متعهد ممكن نيست«.1 به دادگاه تواند

و مبلغي را معي درخواست متعهدله در عليهن نمايد كه اگر محكومحكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم مدت

.»له بپردازد مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم مبلغ،مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند
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و آزاديو كيفري روي آورده پرواضح.1هاي مدني را فراهم كرده استو بستر سلب حقوق

كه سلب اين حقوق اثري سنگين به هر روي در مورد اجراي مستقيم است و تر بر متعهد دارد

كه شخص متعهد بايد انجام دهد، قابل اجرا نيست آن. تعهداتي چه چنان كه در سطور آتي اگر

الصدور رئيس قوة قضائيه كاربرد اين روش كيفري نيز خواهيم ديد با صدور بخشنامة اخير 

. محل ترديد قرار گرفته است

و تقسيط راي مالي به موجب تمسك به قواعد اثبات اعسار سهولت گريز از اجراي

اگر چه فراهم . محكوم به، مانع ديگري مقابل اجراي موثر رأي در نظام حقوقي ايران است

ج به حقوق انسان شايسته است اما، در نظام آوردن امكان اثبات تنگدستي از هت احترام

كه هيچ يك از مقامات متولي اجراي راي مدني داراي اختيارات قانوني براي گردآوري حقوقي

و دادستان بر نحوة اجراي نظم عمومي در فرايند اجرا اطالعات مالي محكوم عليه نيستند

و نظام اجراي آرا مبتني بر ابتكار  و معرفي اموال عمل محكومنظارتي ندارد له در شناسايي

و جلوگيري از اختفاي اموال يا انتقال صوري محكوم و راهكاري براي پيشگيري عليه است

آنها از سوي محكومآن كه در به ديگران، جز برخي ضمانت اجراهاي كيفري ها نيز اثبات عليه

ما35و34از جمله مواد(ادعا بر دوش مدعي است  و  قانون نحوة اجراي4دةق اام

به)1377هاي مالي محكوميت و و، راهكار مناسب ديگري وجود ندارد طور كلي از هيچ مقام

و كمك به محكوم لهم در اين خصوص نمي توان قانونا انتظاري مرجعي براي معاضدت

و در نتيجه ايجاد مانع  در داشت، پيش بيني امكان گستردة اثبات تنگدستي موجب سوء استفاده

و مقررات كنوني ناظر بر اثبات اعسار، برخالفبه. شوداجراي آرا مي ويژه آنكه در قوانين

از(1318ق آدم سابق مصوب 697روش پيش بيني شده در مادة  هر چند در خصوص اعسار

و نظم، دادستان به عنوان نمايندة مدعي)پرداخت هزينة دادرسي و پاسدار حقوق العموم

و تقسيط نيز صرفا قبيل دعاوي قرار نميعمومي طرف اين  و آئين دادرسي اثبات اعسار گيرد

و حتي سوءاستفاده است(بر دليل شهادت  از)كه به راحتي قابل تأمين متكي شده است كه

 هيئت722راي وحدت روية شمارة. كندحيث وزن دليل فرايند اثبات را بسيار ساده مي

د كه براي عمومي ديوان عالي كشور نيز مشكل يگري است در مقابل اجراي موثر راي مدني

 
و سياسي11در اين جا بايد به مادة.1 و به تصويب مجلسين 1966 ميثاق حقوق مدني  كه كشور ما نيز بدان ملحق شده

ر«: وقت رسيده استناد كرد .»توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي نيست زنداني نمودا نميهيچ كس

مي» عدم قدرت اجراي يك تعهد قراردادي«اگر چه ميثاق از قانون منع توقف«گويد، پس از الحاق به اين سند سخن

و الزامات مالي تر از مفهوم سيد؛ يعني بسيار گستردهر به تصويب 1352در سال» اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات

شدقانون اجراي احكام مدني34بخشي از آن قانون در مادة. تعهد قراردادي . از سر گرفته



و موانع(راي مدني» اجراي موثر«  213) مفهوم، راهكارها

كه به نظم اقتصادي صدمه وارد مي1خوانده تسهيالت بيشتري را فراهم كرده است -؛ تسهيالتي
و ممكن است موجب ركود معامالت اعتباري شود، به اي ويژه آنكه شاهد صدور بخشنامهكند

كه اصل اعسار را تقو مياز سوي رئيس قوة قضائيه هستيم .2كنديت

و محكوم له و نابرابري ايجاد شده ميان محكوم عليه در خصوص ادعاي اين ايرادات

و مادة49مواد(عليه يا بدهكار نيز وجود دارد مستثنيات دين بودن مالي از اموال محكوم ق اام

ق آدم523 حق).به بعد بر اين اساس، اگرچه ادعاي مستثنيات دين بودن يك مال ريشه در

و كرامت انساني دارد  ، تسهيل در فرايند اثبات اين ادعا)33تا29: 1389حسيني، شاه(حيات، شرافت

و.له متزاحم استبا همان حقوق محكوم له نيز از حق حيات، كرامت به بيان ديگر، محكوم

بي گمان از عدم پيش كه بيني سازوكارهاي گردآوري اطالعات مالي شرافت برخوردار است

و مدني محكوم و وجود نقص در ضمانت اجراهاي مالي و عدم نظارت بر فرايند اجرا عليه

. شودمتاثر مي

و تصميمات نيز موجب شده موانعي ديگر فراروي امكان طبع برخي از رسيدگي ها

آن. اجراي موثر آرا در نظام قضايي ما قرار گيرد به شمار زياد ها اجراي آرا غيابي با توجه

 
هاي دادرسي دادگاه قانون آيين24مستفاد از صدر ماده«: هيئت عمومي ديوان عالي كشور13/10/1390-722ة راي شمار.1

م و انقالب در امور مدني مص1379صوب سال عمومي  اين است كه دعوي 1313ب سالوو لحاظ مقررات قانون اعسار
آنياعسار كه مديون در اثنا و دادگاه به لحاظ ارتباط دو رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است ها بايد به هر

ا و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار به.»و نيز راي مقتضي صادر نمايددعوي يكجا رسيدگي

 صحيح نيست چه، اين ماده در باب24استناد هيئت عمومي ديوان به مادة)1: اين راي از جهات متعدد ايراد وارد است

و چه از جهت ارتباط كامل پيوندي نمي)2صالحيت دادگاه است؛ و ادعاي دين چه از منظر وحدت منشا توان ميان اعسار

و ارتباط كامل موضوع شق اخير مادة) سبب(ديد؛ چه منشا  ميان اين دو 141اعسار خوانده دعوي خواهان يا سبب آن نيست

به)3گردد؛ باشد چه اعسار موجب لطمه به اصل حقانيت خواهان اصلي نميدعوا قابل تحقق نمي اعسار براي مسلم شدن نياز

و قطعيت رايِ ناظر به آن ادعاي اعسار كرد، آيا مديون قطعيت طلب دارد حال اگر بتوان با اين راي قبل از تسج يل دين

تواند پيش از دادخواهي دائن از دادگاه، درخواست صدور حكم به اعسار كند؟ براي نمونه شوهري در اين شرايط تعيين مي

و افزايش قيمت لجام گسيختة سكه، پيشمهريه و قبل از مطاهاي عجيب لبة مهريه از سوي همسرش، دستانه به دادگاه برود

و(تقاضاي صدور حكم به اعسار نمايد؟ آيا در اين وضعيت امكان استفاده از مهلت عادله فراهم نيست؟  دربارة اين مهلت

ر ر140، 1379كاتوزيان،:ك.شرايط آن و نيز براي مطالعة تطبيقي ).167تا145، 1385اسماعيل آبادي،:ك. به بعد؛

ن.2 اند كه موجب تقويت تفسير اصل بر اعسار گرديده، اگر چه برخي يز در يك بخشنامه به نحوي پيش رفتهرئيس قوة قضائيه

و مقررات دانستند  ). 31/4/1391-100/15458/9000بخشنامه شماره:ك.ر(قضات آن را منصرف از قابليت معارضه با قوانين

نظريه:ك.ر(كند كه به نظر مسئلة اجراي موثر راي را حل نمياي نموده ادارة حقوقي قوة قضائيه نيز مبادرت به صدور نظريه

و همچنين، ). 5/6/1391-1114/7شماره  چه، قوانين مربوط ساكت، مجمل يا ناقص نبودند تا نوبت مراجعه به منابع برسد

بينظرية حاضر تبعيض ميآميز است براي اين كه ميان محكوم لهم تبعيض با(كند مورد ايجاد  اجراي موثر ناسازگار چيزي كه

آن) است و تنوع منشاي دين نبايد چنين اثري بر وضعيت اقتصادي ها حال آن كه مستمسك محكوم لهم حكم دادگاه است

در وضعيت فعلي كه نظام حقوقي ايران براي اجراي موثر. ميثاق به شرح قبل، در تعارض است11وانگهي با مادة. داشته باشد

.ت است، در موثر بودن اين قبيل اقدامات ترديد استراي دچار برخي ايرادا
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د بر اين اساس، ارزيابي امكان اجراي موثر راي غيابي.ر هر نظام حقوقي استچالش بزرگي

هاي حقوقيله در برخي نظاموانگهي، محكوم. در هر نظام حقوقي تاحد زيادي پيچيده است

همچون حقوق ايران مجبور است براي جمع بين دو حق براي اجراي اين قبيل آرا به دادگاه 

).ق آدم306 مادة2تبصرة(تضمين بسپارد 

به حقوق دفاعي است كه ايجاب به واقع مانع اصلي اجراي آرا غيابي اصل بنيادين احترام

به خودي خود با ايرادي. كند جوانب احتياط نسبت به غائب رعايت شودمي اين احتياط موجه

به نظر مي و مانعيت آن در برابر اجراي موثر راي قاطع است؛ اما رسد اتخاذ مواجه نيست

بيبرخي روش براي نمونه در نظام حقوقي ايران. تاثير نباشدها در افزايش شمار آرا غيابي مالي

و تجديدنظرخواهي بر اجراي راي اثر تعليقي دارند  347و مادة 306 مادة1تبصرة(واخواهي

به)ق آدم از اين رو، مديون در يك محاسبة كوچك، ارزش اقتصادي غيابي شدن راي نسبت

ميحضوري  و براي خريد زمان از شركت در دادرسي خودداري با اين. كندبودن آن را دريافته

و هم زمان بيشتري براي گريز از  به آن راي شكايت كند كار، هم حق دارد به دو طريق نسبت

كه امكان اجراي  و هم اين به مالي در اختيار خواهد داشت فشارهاي احتمالي پرداخت محكوم

و بدون مع ميرفي ضامن معتبر راي را از محكومعادي كه. كندله سلب از اين رو، براي اين

رسد بايسته است مقنن يكي از دو طريقة شكايت از بخشي از اين مانع بر طرف شود به نظر مي

خَريِ مديون جلوگيري شود؛ راهكاري كه پيش راي غيابي را حذف كند تا بدين وسيله از زمان

و كاهش هزينهاز اين نه با اين هدف، به ظاهر با هدف تسريع در رسيدگي هاي بلكه

.1بيني شده بود پيش1349ق آدم سابق با اصالحات سال175و 174دادگستري، در مواد 

كه قابل پژوهش و اين معنايي مطابق اين مواد واخواهي مخصوص احكامي بود خواهي نبودند

رضايي نژاد؛:ك.ر(. خواهي از رايشنداشت جز حذف مرحلة واخواهي در فرض امكان پژوه

) به بعد173، 1390

 نتيجه
كه در كنار حق دادخواهي، اصل موثر بودن اجرا بخشي از معناي دادرسي منصفانه است

و رعايت حقوق دفاعي موجب تحقق حمايت حقوقي از بي و دادگاه و استقالل قاضي طرفي

و نظام اجراي آراي. شودميشهروندان در هر جامعه  مدني كشور ما، از جهات متعدد نارسا

مي محكوم«:174ماده.1 پژوهشي به مرجع رسيدگي تواند ظرف ده روز پس از ابالغ حكم غيابي دادخواست عليه غائب

ن دادن دادخواست پژوهشي مانع اجرا حكم[...]«:175ماده.» [...]پژوهشي تقديم دارد خواهد غيابي كه قطعي محسوب شده

آن بود از كه از دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي قرار قبول دادخواست پژوهشي صادر شود دعويمگر با عدم اطالع رأي

 اين ترتيب تا زمان تصويب.»هاي اجرايي مسموع نخواهد بود اخطاريه انقضاء ده روز از اولين ابالغ واقعي برگ اجرائيه يا

.الزم االجرا بود) 1358 شوراي انقالب اسالمي مصوب(هاي عمومي اليحة تشكيل دادگاه



و موانع(راي مدني» اجراي موثر«  215) مفهوم، راهكارها

و گريز از پرداخت آن تعادلي ناكارآمد است به نحوي كه ميان روش به به محكوم هاي نيل

:شودنيست از اين رو براي اصالح قوانين پيشنهاد مي

له از وابستگي تام نظام اجراي احكام مدني به ابتكار عمل خصوصي محكوم-

 كاسته شود؛
و از تداخل وظائف اشخاص درگير در استقالل مامور-  اجرا تضمين شده

و قضايي جلوگيري شود؛  فرايند اجرا با ساير وظايف اداري
و دادستان عمومي ناظر اجراي- اجراي راي به قضات مجرب سپرده شود

و نظم عمومي در فرايند اجرا باشد؛  صحيح قوانين
 يا داورز قدرت براي اشخاص درگير در امر اجرا همچون قاضي، مدير اجرا-

هاي دادستانان براي بيني شود؛ از تواناييعليه پيشجستجوي وضعيت مالي محكوم

 عليه استفاده شود؛ تعيين وضعيت مالي محكوم
به جاي- و خسارت و مدني مانند جريمة تاخير ضمانت اجراهاي مالي

و كيفري مورد توجه قرار گيرد تا زمينة صدور بخشنامه ي كه هايفشارهاي بدني

 كند منتفي شود؛محتواي آن ظن اصل بودن اعسار را تقويت مي
به معسر بودن نبايد موثرترين عامل باشد از اين رو،- شهادت براي اثبات

به اين روش پس از جستجوي كافي دارايي  عليه تجويز شود؛هاي محكومتمسك
ي شود عليهم جلوگيراي مطمئن، از اختفاي اموال محكومبيني سامانهبا پيش-

 تا بيهوده ادعاي مستثنيات دين بودن يك مال مطرح نشود؛
هاي گذشته، راي غيابيِ قابل تجديدنظر، تنها به همچون اقدام مقنن در سال-

و  و اطالة دادرسي بسته شده طريقة اخير قابل شكايت باشد تا باب سوء استفاده

 غيابي بودن يك راي براي مديون واجد ارزش اقتصادي نباشد؛ 
و مالي، بستر اجراي ارادي راي بيشتر فراهم پيش بيني مشوقبا- هاي اجتماعي

. شود؛ براي نمونه براي اجراي ارادي راي، ارزش اقتصادي تعيين شود

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

( اسماعيل آبادي، علي رضا- و زمستان، پائي11هاي حقوق خصوصي، شمارة، انديشهمطالعة تطبيقي مهلت عادله،)1385. .ز

و علوم سياسي دانشگاه تهراناعالمية اسالمي حقوق بشر- .1370، سال27دورة،، نشرية دانشكدة حقوق

(الماسي، نجادعلي- و آمريكا،)1369. و حقوق انگليس و اجراي احكام مدني خارجي در حقوق فرانسه ، مجلة شناسايي

و علوم سياسي دانشگاه تهران، دورة .25دانشكدة حقوق

.گنج دانش:، تهران1 دايره المعارف علوم اسالمي، قضايي، جلداجراي احكام،،)1378( جعفري لنگرودي، محمد جعفر،-
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.اميركبير: دايره المعارف حقوقي، دانشنامة حقوقي، تهراناجراي احكام،،)1376( جعفري لنگرودي، محمد جعفر،-
: زير نظر دكتر محمد صالحي راد، تهران.احكام مدني در روية قضاييقانون اجراي،)1387( حسيني، سيد محمد رضا،-

.نگاه بينه
.ميزان: تهران.اجراي حكام مدني در نظم كنوني،)1390( حياتي، علي عباس،-
و سپهري، كيومرث- و راهكارها(اجراي احكام مدني عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي،)1389(رستمي، ولي ،)موانع

.، تابستان2، شمارة40وق، دورة فصلنامة حق
و رضايي نژاد، امير حسين-  مجلة حركت از مباني به سمت رويكرد نوين،: حكم غيابي،)1390( رضايي نژاد، همايون

.، پائيز75حقوقي دادگستري، شمارة
. جاودانه:، تهرانمستثنيات دين در حقوق ايران، نگرشي كاربردي،)1389( شاه حسيني، رضا-
.21، چاپ1دراك، جلد: تهران.آئين دادرسي مدني،)1388(س، عبداهللاشم-
و اعالمية جهاني حقوق بشر،)1370(،صفايي، سيد حسين- و علوم سياسي حقوق بشر در اسالم ، نشرية دانشكدة حقوق

.27دورة،دانشگاه تهران
و علوم سياسي دانشگاه،متاريخچة حقوق بشر در اسال،)1370(،عميد زنجاني، آيت اهللا عباسعلي-  نشرية دانشكدة حقوق

.27دورة تهران،
و محسني،- . شركت سهامي انتشار، تهران.آئين دادرسي مدني فراملي،)1390(حسن غمامي، مجيد
.، حقوق مدني، نظرية عمومي تعهدات، تهران، دادگستر)1379( كاتوزيان، ناصر-
. با مقدمة استاد دكتر ناصر كاتوزيان، تهران، شركت سهامي انتشاري تفسير قانونمباني فلسف، 1390 كيوانفر، دكتر شهرام-
جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوقي، دانشنامة حقوقي، تهران، امير اليحة قانوني اجراي احكام،-

.، جلد اول) جلدي5دورة(، چاپ ششم، 1376كبير، 
ج،)1389(محسني، حسن- و در چارچوب اصول دادرسيادارة با ديباچة استاد، ريان دادرسي مدني، برپاية همكاري

. شركت سهامي انتشار:تهرانناصر كاتوزيان، 
.مجد: تهراناجراي احكام مدني،،)1385( مدني كرماني، عارفه-
. فكر سازان: تهرانشرح جامع قانون اجراي احكام مدني،،)1383( مهاجري، علي-
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: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و اصول مربوط به ويژگيكننده اصول تضمين« هاي نظام«.74، شماره85، سال»هاي دادرسي مدنيي عملكرد دموكراتيك در دادرسي

 برن برايةمعاهد«.1، شماره 1387سال» دادرسي عادالنة مدنيهاي نظريهپيرامون پژوهشي:عدالت آئيني«.1، شماره86 سال» دادرسي مدني

و هنري و هنريةمعاهد«.2، شماره 1388سال»)1(حمايت از آثار ادبي مطالعة«.3، شماره 1388، سال»)2( برن براي حمايت از آثار ادبي

و ناشناس در مسئوليت مدنيران زيانجبهاي تطبيقي راهكار اصل ابتكار عمل خصوصي«.1، شماره 1389سال» ناشي از سبب مجمل

و قيدهاي آن و استثناها .1، شماره 1391سال» اصحاب دعوا در دادرسي مدني


