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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشـــر
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قانون اجراي احكام مدني  مصوب 1356/8/1
 فصل اول: قواعد عمومي

 مبحث اول: مقدمات اجرا

اجرا  موقع  به  دادگستري  دادگاه هاي  احکام  از  هیچ حکمي      ماده 1 
گذارده نمي شود مگر این که قطعي شده یا قرار اجراي موقت آن در مواردي 

که  قانون معین مي کند صادر شده باشد.
مواد مرتبط: ماده 35 قانون امور حسبی/ ماده 117 ق.آ.د.م/ 175 ق.آ.د.م/  
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی 
به شکایت از عملیات اجرایی/ مواد 256 و 259 ق.آ.د.م/ مواد 306 ق.آ.د.م/ ماده 
386 و 389 ق.آ.د.م، 437/ 491 ق.آ.د.م/ ماده 493 ق.آ.د.م/ ماده 166 قانون کار

واژگان دشوار: حکم قطعی: حکمی است که طرق عادی شکایت از آراء  
)واخواهی و تجدیدنظر( نسبت به آن مفتوح نباشد. بدین توضیح که حکم قطعی 
حکمی است که یا: 1- غیرقابل واخواهی و غیرقابل تجدیدنظر بوده یا 2- قابل 
تجدیدنظر و یا واخواهی بوده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست 
تجدیدنظر یا فرجامی نشده )قطعی شده به واسطه انقضای مدت(. یا 3- مرحله 
واخواهی و تجدیدنظر را سپری کرده است )واخواهی و تجدیدنظر شده است(./ 
قرار اجرای موقت: موقت در لغت به معنای چیزی است که وقتش معین شده 
است و هم چنین آنچه را که در مدتی محدود و معین به جا می ماند.1 اجرای 
موقت بدین مفهوم است که حکمی که قابل اعتراض یا تجدیدنظر است را اجرا 

۱- بدین مفهوم که پس از مدتی نیز زایل می شود.
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کرد؛ یعنی قبل از قطعیت بتوان رأیی را اجرا کرد.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

گذارده  اجرا  موقع  به  وقتي  دادگستري  دادگاه هاي  احکام      ماده 2 
و  شده  ابالغ  او  قانوني  قائم مقام  یا  وکیل  یا  محکوم علیه  به  که  مي شود 
محکوم له یا  نماینده و یا قائم مقام قانوني او کتبًا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
مواد مرتبط: ماده 36 ق.آ.د.م، ماده 302 ق.آ.د.م/ و مواد 2 و 3 آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 

اجرایی
واژگان دشوار: محکوم علیه: شخصی است که حکم به ضررش صادر 
شده است. ]دادباخته[1/ محکوم له: شخصی است که حکم به نفع )یا به 

سود او( صادر شده است. ]دادبرده[2  

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

۱- فرهنگ فارسی عمید
2- همان
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    ماده 3 حکمي که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمي باشد.
مواد مرتبط: با ماده 4 قانون آ.د.م/ ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان دشوار: موضوع حکم: به نظر می رسد موضوع علیت حکم باشد.1 
به عبارت اخری مدلول حکم یا همان خواسته است./ معین: منظور از معین 

بودن یعنی مردد نباشد، بین دو یا چند چیز قرار نگرفته باشد.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

    ماده 4 اجراي حکم با صدور اجراییه به عمل مي آید مگر این که در 
قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

 در مواردي که دادگاه جنبه اعالمي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف 
صادر  اجراییه  سند  بطالن  یا  اصالت  اعالم  قبیل  از  نیست  محکوم علیه 
نمي شود  همچنین در مواردي که سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به 
دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد 
صدور  اجراییه الزم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور 

دادگاه حکم را اجرا کنند.
مواد مرتبط: ماده 2 و تبصره ماده 15 قانون اصالح جلوگیری از تصرف 
عدوانی/ ماده 576 قانون مجازات اسالمی/ ماده 39 قانون اجرای احکام 

۱- مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج ۱، ص 2۵
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مدنی/ ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی 
به شکایت از عملیات اجرایی/ ماده 488 قانون آ.د.م/ ماده 19 قانون اجرای 

احکام مدنی/ بخش نامه شماره 1/19665 م 1370/06/1 قوه قضائیه
واژگان دشوار: اجراییه: عبارت است ورقه ای رسمی که با جری تشریفات 
قانونی در مراجع قضاوتی تهیه و صادر می شود./ حکم اعالمی: حکمی است 
حقوقی  وضعیت  یعنی  است.  گذشته  در  وضعیت  کننده ی  اعالم  تنها  که 
ایجاد نمی کند. به عنوان مثال حکمی که خوانده به موجب آن  جدیدی 
محکوم به پرداخت مبلغ بابت دین بر ذمه اش می شود، یک حکم اعالمی 
است چرا که دینی را که در گذشته وجود داشته اعالم می کند و اثر قانونی 

با صدور حکم بر تعهد وی بار می شود.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

    ماده 5 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
مواد مرتبط: ماده 488 ق.آ.د.م/ مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان دشوار: دادگاه نخستین: منظور دادگاه بدوی است.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

و  محکوم له  اقامت  محل  و  خانوادگي  نام  و  نام  اجراییه  در      ماده 6 
محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به 
عهده  محکوم علیه مي باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر 

رسیده به مهر دادگاه ممهور و براي ابالغ فرستاده مي شود.
مواد مرتبط: ماده 184 ق.آ.د.م/ مواد 3 و 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی.
واژگان دشوار: حق االجرا: حقی است به صورت پول که دولت از بابت 

اجراییه اسناد رسمی می گیرد. که 5 % مبلغ مورد اجرا است.1

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

    ماده 7 برگ هاي اجراییه به تعداد محکوم علیهم به عالوه دو نسخه 
صادر مي شود یک نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه دیگر پس از ابالغ 
به  محکوم علیه در پرونده اجرایي بایگاني مي گردد و یک نسخه نیز در موقع 

ابالغ به محکوم علیه داده مي شود.

۱- قسمت گ ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرایی.

واژگان دشوار: حقی است به صورت پول که 

دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد. که 

5 % مبلغ مورد اجرا است. 



11فصل اول: قواعد عمومي

مواد مرتبط: ماده 60 ق.آ.د.م/ مواد 67 تا 83 ق.آ.د.م/ماده 5 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

واژگان دشوار: بایگانی: کلیه سوابق و اسناد و مدارک پرونده تا مرحله 
اجرا محافظت و نگه داری می شود.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

عمل  به  مدني  دادرسي  آیین  مقررات  طبق  اجراییه  ابالغ      ماده 8 
مي آید و آخرین محل ابالغ به محکوم علیه در پرونده دادرسي براي ابالغ 

اجراییه  سابقه محسوب است.
مواد مرتبط: مواد 68، 69 و 72 و 73 ق.آ.د.م/ ماده 5 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی.

واژگان دشوار: سابقه ابالغ: محلی که سابقًا اوراق در آنجا ابالغ می شده 
سابقة ابالغ است، به عبارت دیگر اوراق همواره به همان محل سابق ابالغ 

می شود مگر در مورد ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................




