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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده 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 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون اجراي احكام مدني
 مصوب 1356/8/1

 فصل اول: قواعد عمومي
 مبحث اول: مقدمات اجرا

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

آن در مواردي که  قانون معین مي کند صادر شده باشد.
اجرا  موقع  به  وقتي  دادگستري  دادگاه هاي  احکام   -2 ماده 
او  قانوني  قائم مقام  یا  وکیل  یا  محکوم علیه  به  که  مي شود  گذارده 
این  او کتباً  یا قائم مقام قانوني  یا  نماینده و  ابالغ شده و محکوم له 

تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3- حکمي که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمي 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 
سند  بطالن  یا  اصالت  اعالم  قبیل  از  نیست  محکوم علیه  طرف  از 
اجراییه صادر 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.
ماده 5- صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
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ماده 6- در اجراییه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوم له 
پرداخت  این که  و  آن  و موضوع  و مشخصات حکم  و محکوم علیه 
امضاء  به  و  شده  نوشته  مي باشد  محکوم علیه  عهده   به  اجرا  حق 
رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و براي ابالغ 

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

براي ابالغ اجراییه  سابقه محسوب است.
ماده 9- در مواردي که ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 
از صدور  قبل  تا  و  آمده  به عمل  مدني  دادرسي  آیین  قانون   100
اجراییه محکوم علیه  محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد 
مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این 
گذاشته  اجرا  موقع  آن  به  از  پس  روز  ده  و  مي گردد  آگهي  قانون 
مي شود. در این صورت براي عملیات اجرایي ابالغ یا اخطار دیگري 
محل  اقامت  محکوم علیه  که  این  مگر  نیست  الزم  محکوم علیه  به 
خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. مفاد این ماده باید در آگهي 

مزبور قید شود.
ماده 10- اگر محکوم علیه قبل از ابالغ اجراییه محجور یا فوت 
یا مدیر  امین، وصي، ورثه  قیم،  به ولي:  اجراییه حسب مورد  شود 
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از  بعد  محکوم علیه  فوت  یا  حجر  هرگاه  و  ابالغ  مي گردد  او  ترکه 
ابالغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابالغ 

اخطاریه آن ها اطالع داده خواهد  شد.
ماده 11- هر گاه در صدور اجراییه اشتباهي شده باشد دادگاه 
اقتضاي مورد  به  از طرفین  به درخواست هر یک  یا  رأساً  مي تواند 
اجراییه را ابطال یا  تصحیح نماید یا عملیات اجرایي را الغاء کند و 

دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 مبحث دوم: دادورزها ) مأمورين اجرا(
انجام  دادگاه  مسئولیت  و  ریاست  تحت  اجرا  مدیر   -12 ماده 
وظیفه مي کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ) مأمور اجرا( 

خواهد داشت.
یا  و  باشد  نداشته  اجرا(  ) مأمور  دادورز  دادگاه  اگر   -13 ماده 
به  را  احکام  مي توان  نباشد  کافي  تعداد  به  اجرا(  ) مأمور  دادورز 
وسیله مدیر دفتر یا  کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهرباني یا 

ژاندارمري اجراء کرد.
ماده 14- در صورتي که حین اجراي حکم نسبت به دادورزها 
) مأمورین اجرا( مقاومت یا سوء رفتاري شود مي توانند حسب مورد 
از مأمورین  شهرباني، ژاندارمري و یا دژباني براي اجراي حکم کمک 

بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن مي باشند.
ماده 15- هر گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز 
) مأمور اجرا( را انجام ندهند دادورز ) مأمور اجرا( صورت مجلسي در 
به  تعقیب  براي  اجرا  مدیر  توسط  تا  مي کند  خصوص  تنظیم  این 

مرجع صالحیتدار فرستاده شود.
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انجام  حین  اجرا(  ) مأمور  دادورز  به  نسبت  گاه  هر   -16 ماده 
وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظیم 
که حضور  ) در صورتي  انتظامي  مأمورین  و  امضاء شهود  به  نموده 

داشته باشند( مي رساند.
ماده 17- کساني که مانع دادورز ) مأمور اجرا( از انجام وظیفه 
خسارات  مسئول  کیفري  قوانین  در  مقرر  مجازات  بر  عالوه  شوند 

ناشي از عمل خود نیز  مي باشند.
زیر  موارد  در  اجرا(  ) مأمورین  دادورزها  و  مدیران   -18 ماده 

نمي توانند قبول مأموریت نمایند.
1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد که مدیر و یا دادورز ) مأمور 
اجرا( با آنان قرابت نسبي یا سببي تا درجه سوم دارد.

3- مدیر یا دادورز ) مأمور اجرا( قیم یا وصي یکي از طرفین یا 
کفیل امور او باشد.

4- وقتي که امر اجرا راجع به کساني باشد که بین آنان و مدیر 
یا دادورز ) مأمور اجرا( یا همسر آنان دعوي مدني یا کیفري مطرح 

است.
از طرف  اجراي حکم  ماده  این  در  مذکور  موارد  از  یک  هر   در 
رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز ) مأمور اجرا( دیگري محول مي شود 
و اگر در آن حوزه مدیر یا  مأمور دیگري نباشد اجراي حکم به وسیله 
مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهرباني و 

ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
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 مبحث سوم: ترتيب اجرا
ماده 19- اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهي که آن را صادر 

کرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.
در  باید  اجرایي  عملیات  از  قسمتي  یا  تمام  گاه  هر  ماده 20- 
حوزه دادگاه دیگري به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را 

به قسمت اجرا دادگاه  آن حوزه محول مي کند.
ماده 21- مدیر اجرا براي اجراي حکم پرونده اي تشکیل مي دهد 
تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ هاي مربوط، به ترتیب در آن بایگاني 

شود.
از  و  مالحظه  را  اجرایي  پرونده  مي توانند  طرفین   -22 ماده 
محتویات آن رونوشت یا فتوکپي بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپي 

به میزان مقرر در قانون  آیین دادرسي مدني اخذ مي شود.
) مأمور  نام دادورز  اجراء  اجراییه مدیر  ابالغ  از  ماده 23- پس 
او  عهده  به  را  اجرایي  عملیات  و  نوشته  اجراییه  ذیل  در  را  اجرا( 

محول مي کند.
از شروع به اجرا نمي تواند  ماده 24- دادورز ) مأمور اجرا( بعد 
اجراي حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر 
به موجب قرار دادگاهي که دستور اجراي حکم را داده یا دادگاهي 
که صالحیت صدور دستور تأخیر اجراي حکم را دارد یا با ابراز رسید 
محکوم له دائر به وصول  محکوم به یا رضایت کتبي او در تعطیل یا 

توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
آید  پیش  اشکالي  حکم  اجراي  جریان  در  گاه  هر   -25 ماده 
دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجراء مي شود رفع اشکال مي نماید.


