
 مفهوم شناسی تعطیل، تأخیر، توقیف و قطع اجرای حکم و جایگاه آن در قوانین موضوعه

 1محمدعلی کارگر چیگانی 

 2نرگس خالقی پور

 چکیده

قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار از چهار اصطالح تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرای حکم استفاده  22در ماده 

نموده است که این اصطالحات اگرچه در ظاهر مترادف به نظر می رسند ولی از معانی متفاوتی برخوردار بوده و 

ر مربوط به قبل از شروع اجراست که اجرای حکم قبل جایگاه استفاده از آن هم متفاوت است. کاربرد اصطالح تأخی

از شروع، برای مدت معینی به تأخیر می افتد ولی در توقیف، اجرا شروع شده ولی بعد از شروع به دلیل قانونی برای 

مدت زمان نامشخص متوقف می شود. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد ولی تأخیر ممکن است به 

له باشد. تعطیل نیز به مفهوم مختومه شدن پرونده اجرایی به کار رفته  و حقوقدانان بعضا تعطیل را  تقاضای محکوم

فقط به تقاضای محکوم له میسر می دانند. قطع عملیات اجرایی نیز مرادف تعطیل است لیکن صرفا به تقاضای 

ق هر یک از اصطالحات فوق در محکوم له صورت می گیرد. در این نوشتار سعی نمودیم با تبیین برخی مصادی

 قوانین مختلف مفهومی روشن تر از آن ارائه نماییم. 

 : توقیف، تأخیر، تعطیل، قطع، اجرای حکمواژگان کلیدی

 له أمقدمه و بیان مس

اعالمی نیست محکوم له در صدد  ،ی به نفع خواهان می گردد و حکمأدر اغلب پرونده هایی که منتهی به صدور ر

ی، هیچ مقامی مجاز نیست از اجرای حکم جلوگیری و یا آن را به یاجرای حکم برمی آید. با شروع عملیات اجرا

خیر در اجراست و این ضرورتی است أطور موقت یا دائم متوقف کند. در روند اجرا اصل بر فوریت، تدوام و عدم ت

قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره نموده است. اما باید  22ق محکوم له در ماده که قانونگذار به منظور حفظ حقو

عام نیست و با استثنائاتی مواجه است که این استثنائات در ذیل ماده  ،متذکر شد که این اصل نیز همچون سایر اصول

م قانون. پس الزم است بدانیم خیر اجرا به حکأمورد اشاره قرار گرفته و عبارتند از تعطیل، توقیف، قطع و ت 22

زیرا قانونگذار آنقدر  .مقصود قانونگذار از درج چنین اصطالحاتی در متن قانون چه بوده و کاربرد آنها در کجاست

حکیم است که الفاظ و اصطالحات لغو و بیهوده به کار نمی برد و هر کالمی را بیان می دارد از آن معنائی را اراده 

تحلیل ضرورت دانستن معانی این اصطالحات بهتر است خود را در جای وکیل یا قاضی یک  مینماید. در بیان و

پرونده قرار دهیم. یک وکیل که مدتها به دنبال تحصیل حکم بوده اگر بخواهد اجرای آن را برای مدت کوتاهی 

د از کدام یک از این متوقف کند ازطریق کدام مجاری قانونی باید به این مقصود دست یابد و در الیحه خود بای
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اصطالحات استفاده کند تا اجرای حکم به طور دائم متوقف یا تعطیل نشود. بنابراینالزم است وکال با مفهوم این 

اصطالحات و آثار حقوقی مترتب بر آنها آشنا شوند تا زمانی که اجرای حکم، متوقف یا تعطیل شد و یا به تاخیر 

وقف یا تاخیر یا تعطیلی در جهت مرتفع نمودن آن کوشیده و در جهت عملی افتاد ضمن شناسایی سرچشمه و منشا ت

ساختن اجرای دوباره حکم گام بردارد. قضات نیز از دانستن مفهوم این اصطالحات بی نیاز نیستند زیرا یک قاضیباید 

م دانستن مفهوم با مفهوم هر اصطالح و جایگاهصدور دستور توقف ، تاخیر و تعطیل اجرا آشنا باشد و این مستلز

 آنهاست. بنابراین در این نوشتار در صدد تبیین معانی اصطالحات مذکور و جایگاه آنها هستیم. 

 اصل الزم االجرا بودن حکم :

در پی صدور اجرائیه و شروع ععملیات اجرایی، اصل فوریت و تداوم اجرا حکومت یافته و حکایت از این دارد که 

قانون اجرای  22قطع اجرا وجود ندارد مگر به حکم قانون. مستند این اصل ماده امکان توقف، تاخیر، تعطیل و 

احکام مدنی است که حکایت از این دارد که مامور اجرا مجاز نیست عملیات اجرائی را متوقف نموده و یا به دالیلی 

دازد.)بهرامی اجرای احکام مدنی از انجام آن امتناع و خودداری نماید و یا آن را تعطیل کند و یا اجرا را به تاخیر ان

( پس باید آراء قطعی دادگاهها را در هر شرایطی اجرا نمود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مگر در موارد 24ص

( به 101مصرح و منصوص قانونی مجاز نیست مانع اجرای حکم شود.)کاظم زاده، انواع و اقسام قرارهای مدنی، ص 

و  704نندگان از این اصل و متخلفین مجازاتی را معین نموده است و در مواد همین دلیل قانونگذار برای عدول ک

قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره نموده است و تفاوتی ندارد که  12قانون مجازات اسالمی و ماده  147و  706

ا پیش بینی نموده محکوم علیه باشد یا ثالث و یا مامور رسمی دولت. حتی قانون برای ماموران دولتی انفصال ر

قانون نحوه  20و  16(  ونیز قانونگذار در مواد 76و  70است.)حیاتی، اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، صص

به صراحت بیان داشته در صورتی که هر یک از مدیران و مسئوالن به تکلیف  69اجرای محکومیتهای مالی مصوب 

از خدمات عمومی  7حقوقی عمل ننمایند به انفصال درجه مقرر خود در خصوص شناسایی اموال اشخاص حقیقی و 

 و دولتی محکوم خواهند شد. 

بنابراین دادورزها در صورت مشاهده مقاومت بدون مجوز قانونی افراد در روند اجرای حکم مکلفند به یاری 

ار داد و  اگر مامورین،حکم را اجرا نمایند ودر مواضع شک باید اصل الزم االجرا بودن حکم را مالک عمل قر

تردید حاصل گردد که آیا می توان اجرای حکم را متوقف یا تعطیل نمود یا خیر باید اصل تداوم و عدم توقف یا 

 1941/ 90/6مورخ  161تاخیر را اجرا نمود. این امر در رویه قضائی نیز مشهود است به طوری که دررای شماره 

اصل بر الزم االجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم "شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است

( البته 42ی، صی) حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضا"اجرای حکم به علت امور حادث تخلف است.

ه به آن اشار 22این اصل همانند سایر اصول با استثنائاتی مواجه است و این همان چیزی است که قانونگذار در ماده 



خیر افتد. الزم به أی در مواردی تعطیل، توقیف یا قطع گردد و یا به تینموده و بیان می دارد ممکن است عملیات اجرا

ذکر است که بر هر یک از این اصطالحات آثار حقوقی مترتب است که درک این آثار مستلزم دانستن مفهوم 

ام مدنی نیست و در سایر قوانین، همچون قانون آنهاست مخصوصا که این اصطالحات منحصر به قانون اجرای احک

ین دادرسی مدنی، قانون ثبت و قانون اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا نیز ذکر گردیده است. لذا در این مقال یآ

 برآنیم که ضمن تحلیل هریک به بررسی جایگاه آن در قوانین مختلف نیز بپردازیم.

 ییمبحث اول: توقیف عملیات اجرا

( و البته در 1176، ص1است.)معین، فرهنگ فارسی، ج "از حرکت بازداشتن  "یف در لغت به معنای توق

اصطالحات متعدد به کلمات دیگر اضافه شده و به صورت مضاف و مضاف الیه به کار می رود مثل توقیف مال، 

متوقف و قطع نمودن ی به معنای یتوقیف دادرسی، توقیف سرقفلی و توقیف اجرای حکم. توقیف عملیات اجرا

و بهرامی،  1272، ص 2اجرای حکم به صورت موقت است. )جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، حقوق، ج

ی دادگاه یا ادارات ثبت که شروع شده است یاعمال اجرا"ی یعنی ی( توقیف اعمال اجرا21اجرای احکام مدنی، ص

( در 1271لنگرودی،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ص )جعفری  "نظر به موارد مصرح در مقررات متوقف گردد.

توقف، اجرای حکم دادگاه به صورت موقت و نه دائم متوقف می شود و هدف از توقیف، تعطیل اجرای حکم 

ین دادرسی مدنی هم به ی( البته اصطالح توقیف در قانون آ101نیست. )کاظم زاده،انواع و اقسام قرارهای مدنی، ص

ز این دارد که وقتی دادرسی آغاز شد معموال منتهی به صدور حکم یا قرار می گردد اما کرات آمده و حکایت ا

ی از حرکت بازماند که موارد توقیف دادرسی در مواد مختلفی مورد اشاره قرار یممکن است به موجب رخدادها

قیف عملیات ( تو11ص  9ین دادرسی مدنی، ج یو ......)شمس،آ217و 121و106و 101گرفته است همچون مواد 

ی موجب یی هم از همین مفهوم و روند پیروی می کند زیرا در جریان این عملیات، ممکن است رخدادهایاجرا

توقیف اجرا گردد و اجرای عملیات را برای مدتی از حرکت باز دارد. نکته قابل توجه این است که شروع عملیات 

یف برای توقف پیش از شروع اجراجایگاهی ندارد و اجرا در این فرض ضرورت دارد و به کار بردن اصطالح توق

خیر استفاده نمود. قرار موصوف قطعی است و مشمول هیچ یک از قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر أباید از اصطالح ت

ی بودن هم که مختص یین دادرسی مدنی نیست. همچنین از دو ویژگی قاطع و نهایقانون آ 992شده در ماده 

تجدیدنظر است برخوردار نبوده لذا قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر است.)معاونت آموزش و قرارهای قابل 

( و نکته قابل توجه دیگر این است که در توقف اجرای حکم، 211ی، ص یتحقیقات قوه قضائیه، اعتراض ثالث اجرا

زوال موجبات توقف،عملیات  ( و با291ین دادرسی مدنی، صیاجرا برای زمانی غیرمعین متوقف می شود )مدنی، آ

 اجرا دوباره تعقیب می شودکه در ذیل به این جهات اشاره خواهیم کرد.

 ین دادرسی مدنییی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیالف: جهات توقیف عملیات اجرا



 جهات توقیف اعمال اجرایی در این قوانین به شرح ذیل است:

قانون  924و  920و مواد  907ماده  1به موجب تبصره ر:پذیرش دادخواست واخواهی و تجدیدنظ -1

ین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در صورتی که معترض به حکم غیابی ثابت کند یآ

واخواهی خارج از موعد وی به دالیل موجهی بوده و دادگاه آن را بپذیرد ضمن صدور قرار قبول 

متوقف می گردد. در باب تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت هم  اجرای حکم نیز ،دادخواست واخواهی

اینگونه است. بنابراین حکم قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی قابلیت اجرا ندارد. پس در این موارد حتی 

اگر خود محکوم علیه هم درخواست اجرای حکم را ننماید به محض قبول واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، 

ق.آ.د.م آمده است اجرای حکم  907ماده  2د شد.از این گذشته در تبصره اجرای حکم متوقف خواه

غیابی در فرضی که اجرائیه یا دادنامه به محکوم علیه غایب ابالغ واقعی نشده است منوط به معرفی ضامن 

مین نسپارد یا تضمین ندهد اجرای حکم أمین متناسب از سوی محکوم له است که اگر تأمعتبر یا اخذ ت

خیر افتادن اجراست که شرح آن در أخواهد شد. البته شاید بتوان گفت مراد از توقف یافتن به تمتوقف 

 مبحث بعد بیان خواهد شد. 

ق. آ. د.م با فرجام خواهی، اجرای حکم متوقف نمی شود  916و  917: به موجب موادفرجام خواهی -2

درخواست نقض را مطرح نمود  مگر باشرایطی. در فرجام خواهی باواسطه پس از اینکه دادستان کل،

محکوم علیه می تواند با ارائه گواهی الزم به دادگاهی که حکم را اجرا می کند توقف اجرا را درخواست 

مین، اجرای حکم را تا پایان رسیدگی دیوان، متوقف می کند. در فرجام خواهی أکند و دادگاه نیز با اخذ ت

مین از محکوم أن از محکوم له و در محکوم به غیرمالی با اخذ تمیأبی واسطه هم در محکوم به مالی با اخذ ت

 ی متوقف میشود.أاجرای حکم تا زمان صدور ر ،علیه

خیر و در فرجام خواهی با واسطه دستور توقف اجرا را به أالبته قانونگذار در فرجام خواهی بی واسطه اصطالح ت

سته به زمان درخواست متوقف شدن اجرای حکم به کار برده است که شاید بتوان گفت هر یک از این الفاظ ب

خیر اجرا صادر می گردد أمورد قبول قرار گیرد قرار ت ،کار می رود. اگر قبل از شروع اجرای حکم، درخواست

و اگر در جریان اجرای حکم درخواست مطرح گردد قرار توقف اجرا صادر می گردد. تفاوتی ندارد که 

 م له باشد یا محکوم علیه. درخواست مطرح شده از سوی محکو

اعتراض ثالث گاه به حکم و گاه به عملیات اجرایی است که در فرض اول، ثالث به  اعتراض ثالث: -9

خیر اجرای حکم را تقدیم أدادگاه صالح مراجعه و به حکم در حال اجرا اعتراض می کند و درخواست ت

مین، قرار أبا اخذ ت ،کم ممکن نیستمی کندو اگر دادگاه تشخیص دهد جبران زیان ناشی از اجرای ح

آ.د.م( البته در  222قانون اجرای احکام مدنی و ماده  124و  22خیر اجرای حکم را صادر می کند. )ماده أت



این باب بهتر بود قانونگذار از اصطالح توقیف اجرای حکم استفاده می نمود زیرا همانطور که بیان شد 

خیر هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده أحکم شروع شده اما در تتوقف مربوط به زمانی است که اجرای 

اعتراض به نحوه اجراست.در فرض اعتراض ثالث به نحوه اجرا نیز اگر دادگاه ادله  ،است. فرض دیگر

ی شکایت را صادر میکند. در ماده یی تا تعیین تکلیف نهایاعتراض را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرا

ی ادامه می یاگر عین محکوم به در ید ثالث باشد باز عملیات اجرا :ام مدنی آمده استقانون اجرای احک 22

همراه بود با ادله اییابد ولی اگر متصرف محکوم به مدعی بود که نسبت به آن دارای حق است و ادعای وی 

اجرا ارائه خیر اجرا را به قسمت أروز قرار ت 11باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کند و ظرف 

ین دادرسی و اجرای احکام یی ادامه خواهد یافت.)موحدیان، آیکند در غیر این صورت عملیات اجرا

ی تا پایان رسیدگی به اعتراض استمرار ی( البته در اعتراض ثالث، توقیف عملیات اجرا216و  211مدنی، ص

 (219ی، ص یدارد.)معاونت آموزش و تحقیقات قوهقضائیه، اعتراض ثالث اجرا

ق.آ.د.م در صورت صدور قرار قبولی اعاده  294بر اساس ماده صدور قرار قبولی اعاده دادرسی: -2

دادرسی اگر محکوم به غیرمالی بود اجرای حکم متوقف می گردد اما در محکوم به مالی اگر امکان اخذ 

ر بخشنامه شماره اجرا ادامه می یابد. د ،مین متناسب از محکوم لهأمین و جبران خسارت بود با اخذ تأت

ی)دادگاههای عمومی، انقالب، یرئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضا 10/1910/ 11مورخ  1/ 10/ 16726

ین دادرسی یقانون آ 916و  914و  921و  927با توجه به مقررات مندرج در موارد  :»نظامی( آمده است

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  ینیقانون آ 276و  271و  291دادگاههای عمومی و انقالب و مواد 

در امور کیفری مقتضی است کلیه قضات محترم که مسئولیت اجرای احکام صادره را به عهده دارند در 

ی ذیصالح درخواست نقض یمورد احکام قطعیت یافته و الزم االجرا تا زمانی که ازطرف مقامات قضا

ی صادر نشده است طبق مقررات قانونی یعملیات اجراخیر یا توقف أدادنامه به عمل نیامده و یا دستور ت

ین یقانون آ 294نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. در مورد اعاده دادرسی بر حسب مورد برابر ماده 

)مدنی کرمانی، اجرای احکام مدنی، «ین دادرسی کیفری عمل نمایند.یقانون آ 241دادرسی مدنی و ماده 

 (14و  17زیرنویس صص

ی داور مانع اجرای آن نیست ولی اگر أق.آ.د.م اعتراض به ر 269به موجب ماده  ی داور:أر اعتراض به -1

ی را صادر می کند و در صورت نیاز و أدالیل اعتراض معترض قوی باشد دادگاه قرار توقف اجرای ر

ادامه مین مناسب اخذ می کند و توقف اجرا تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی أاقتضا نیز ت

 خواهد یافت. 



نکته قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار ازعبارت قرار توقف منع اجرا استفاده نموده است. این 

ی داور باید اجرا شود أی داور است یعنی رأعبارت صحیح نیست و معنی آن متوقف نمودن ممنوعیت اجرای ر

از بین دو کلمه توقف و منع، از قلم  "یا"یا گفت کلمه  پس یکی از دو کلمه توقف و منع را باید حذف کرد و

ی داور را صادر نمود. قرار توقف اجرا ناظر به أی یا قرار منع اجرای ریافتاده است و قرار توقیف عملیات اجرا

فرضی است که اجرائیه صادر شده و قرار منع اجرا ناظر به  فرضی است که هنوز اجرائیه صادر نشده است. در 

دادگاه می تواند بدون  ؛ی داور امر مالی باشد و خواه غیرمالیأمین هم باید متذکر شد خواه مفاد رأخذ تباب ا

مین ضرورت أی داور را دنبال کند و اگر دادگاه تشخیص دهد که دریافت تأمین از محکوم له اجرای رأاخذ ت

مین در صورتی است که دالیل أاخذ ت مین از معترض اجرای حکم را متوقف سازد.البتهأدارد می تواند با اخذ ت

 (297و  921، ص2ین دادرسی مدنی، جیاعتراض قوی نباشد. )مهاجری، مبسوط در آ

: اگر ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده خودداری کند و ازبین رفتن مال توقیف شده نزد ثالث -7

ی شود و اگر ثالث مدعی بود ی او توقیف میدادورز به آن مال دسترسی نیابد معادل قیمت آن مال از دارا

مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد و 

ی را صادر یی تا تعیین تکلیف نهایدادگاه در صورتی که دالیل او را موجه دانست قرار توقیف عملیات اجرا

 ق. ا.ا.م( 69خواهد کرد. )ماده 

قانون اجرای احکام مدنی با فوت یا حجر محکوم علیه  91به موجب ماده ر محکوم علیه :فوت یا حج -4

ی تا زمان معرفی ورثه، ولی، قیم و وصی محجور یا امین و مدیر ترکه از سوی محکوم له یعملیات اجرا

ست و ا یمتوقف می شود. البته معرفی اشخاص به عنوان ورثه یا قیم به قسمت اجرا برای تعقیب عملیات کاف

نیاز به ارائه دالیل وراثت یا قیمومت نیست مگر اشخاص نامبرده وراثت یا قیمومت خود را انکار نمایند. 

پس ذینفع باید مدارک مثبت وراثت یا قیمومت آنان را تسلیم کند و تا زمانی که مدرک را تسلیم نکرده 

 ( 211ین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص یآی علیه آنان امکان ندارد. )صدرزاده افشار، یتعقیب عملیات اجرا

مور اجرا نمی توانداجرای حکم را متوقف سازدمگر أپس از شروع به اجرای حکم مرضایت محکوم له: -1

در صورت وجود اسباب موجهه قانونی. یکی از این اسباب رضایت محکوم له است که وی می تواند از 

متوقف و دوباره به محض درخواست وی آن را به قسمت اجرا درخواست کند که برای مدتی اجرا را 

جریان اندازد . مثال محکوم لهو محکوم علیه قصد سازش درباب نحوه  پرداخت محکوم به را دارند و 

خواهان توقف اجرای حکم تا قبل از حصول نتیجه است.بنابراین چون اجرای حکم در امور  ،محکوم له

است خواسته وی را اجابت کند. البته باید گفت محکوم له  مدنی به ید محکوم له است لذا اجرا مکلف

چون ذیحق است هر زمان بخواهد می تواند اجرای حکم را متوقف یا به جریان اندازد و دایره اجرای 



قانونی بگذارد و اقدام او مداخله در کار  هایاحکام حق امتناع ندارد اما اگر وی پای خود را فراتر از مجوز

د اجرا ملزم به پذیرش نیست مثال اگر محکوم له از قسمت اجرا درخواست کند که برای اجرا قلمداد شو

یک ماه دیگر محکوم به را در اختیار محکوم علیه بگذارد اجرا ملزم به قبول نیست چون اجرائیه در حال 

 (226ین دادرسی مدنی، ص یپایان یافتن است. )مدنی، آ

قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه  99ماده به موجب  ی:یورشکستگی ضمن عملیات اجرا -6

متوقف خواهد شد  به طور موقتی تا تعیین مدیر تصفیه یتاجر در جریان اجرا ورشکسته شود عملیات اجرا

ی به طرفیت مدیر یااداره تصفیه ادامه خواهد یافت. )مدنی یو پس از تعیین مدیر تصفیه عملیات اجرا

 (71و 72صکرمانی، اجرای احکام مدنی، ص

 ی در سایر قوانین یب: توقیف عملیات اجرا

می شود از نظر  نجامین نامه اجرای اسناد الزم االجرا و نحوه شکایت از آن که به استناد آن در اجرای ثبت اسناد ایآ

اجرای  ،. البته تفاوتهایی هم موجود است از جمله اینکه اجرای ثبتستاجرا تقریبا مثل اجرای احکام دادگاهها

حالی که مرجع اجرا در قضایی نیست و نوعی اجرای اداری است. مرجع اجرا در ثبت دایره اجرای ثبت است. در

. در ند، دادگاه نخستین است. دیگر اینکه از نظر نوع و مرجع صدور اجرائیه با هم متفاوتاجرای احکام دادگاه ها

اما در اجرای احکام دادگاهها صدور اجرائیه با دادگاه  اجرای ثبت دفترخانه اسناد رسمی یا ازدواج و طالق است

نخستین است. همچنین قانون حاکم بر آنها متفاوت است ولی منعی برای استفاده از مفاد قانون در تفسیر سایر قوانین 

نیست. پس شاید با این توضیحات بتوان بیان داشت که اصطالحاتی همچون تاخیر توقیف و تعطیل هم از جمله 

 الحاتی است که در باب اجرای ثبت نیز کاربرد دارد و از همان مفاهیم قانون اجرای احکام برخوردار است. اصط

مباحث راجع به اسناد رسمی، اسناد در حکم رسمی و اجرایآنها در کتب حقوق ثبت مورد تحلیل و بحث قرار گرفته 

قانون ازدواج،  2نظامنامه ماده 2دواج و طالق، مادهنظام نامه دفتر ثبت از 11قانون ثبت، ماده  69و 62است که مواد 

ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم یآ 221و 1 موادین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طالق، یآ 2و9بندهای 

اصالحی قانون عملیات  11قانون صدور چک، ماده  2ی، ماده یاالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا

اسناد رسمی و در حکم سند رسمی را که می توان بر اساس آن درخواست صدور اجرائیه نمود از  ،دون ربابانکی ب

ی ی( البته صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرا166این دست می باشد. )شهری، حقوق ثبت اسناد و امالک، ص 

له اشاره می أیم و فقط به این مسینما شرح مفصلی دارد که به منظور پرهیز از اطاله کالم از بیان آن صرف نظر می

 ی نسبت به سند رسمی متوقف می گردد. یمورد عملیات اجرا 9کنیم که در 

با  ؛اگر نسبت به سند رسمی مورد اجرا ادعای جعل شود و شخص معینی به عنوان جاعل معین شده باشد -1

صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس و قبول دادستان، دادستانطی شرحی به اداره ثبت مربوط اعالم می 



ادعای :»ی تا صدور حکم قطعی خودداری نماید. این ماده بیان می داردیدارد که از ادامه عملیات اجرا

نکه مستنطق قرار مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از ای

 قانون ثبت( 66)م «مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

ی را صادر یسند به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرا یوقتی از دستور اجرا -2

 1922مصوب شهریور قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی  1نموده باشد.طبق ماده 

ی را صادر می کند. یمین به درخواست مدعی قرار توقف عملیات اجراأدر دو مورد دادگاه بعد از گرفتن ت

ی نیست مگر در صورتی که دادگاه قراری دایر بر یالبته اقامه دعوا در مرجع صالح مانع ادامه عملیات اجرا

 (914آدابی، حقوق ثبت تخصصی، ص ی صادر نموده باشد.)شهری، همان ویتوقیف عملیات اجرا

مخالف قانون است  ،مثال مدعی به استناد اینکه مفاد سند ؛الف: وقتی دادگاه ادله شکایت را قوی بداند

 درخواست ابطال و توقیف اجرائیه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار باشد. 

پذیر باشد. مقصود از ضرر جبران ناپذیر ضرر فاحشی است که جبران نا ،سند ضرر یب: در صورتی که در اجرا

بستانکار یا متعهد له ناتوان از جبران آن است نه اینکه اصال غیرقابل جبران باشد. لذا دادگاه پس از اخذ 

ی را صادر می کند و یخیر اجرای مفاد سند( قرار توقیف عملیات اجراأمین)معادل خسارت احتمالی ناشی از تأت

 1ی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطالن دعوی خواهان خودداری نماید. ماده یثبت از ادامه عملیات اجرا اداره

 ،سند رسمی ضرر یدر صورتی که دادگاه دالیل شکایت را قوی بداند یا در اجرا"قانون مذکور بیان می دارد 

ی را می دهد . ترتیب یملیات اجرامین قرار توقیف عأجبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن ت

مین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند الزم أمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأت

مین دیگر أوجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و ت ،االجرا وجه نقد باشد و مدعی

 (220)شهری، همان، ص"گرفته نخواهد شد. 

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب  2ر صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه. ماده د -9

ی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم یاقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرا:»می گوید 1922شهریور 

مواردی که دادگاه حکم بر  در«ی بدهد.یبه بطالن دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرا

 ی را متوقف سازد. )همان(یابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرا

مراجع  یی در دیوان عدالت اداری است که برخی آرایمراجع شبه قضا یمورد دیگر دستور موقت منع اجرای آرا

شد ممکن است شعبه رسیدگی کننده دیوان  ی قابل اعتراض در دیوان عدالت است و اگر به آن اعتراضیشبه قضا

ت تشخیص و حل اختالف أی قطعی هیأخیر یا توقیف اجرای حکم را صادر کند. مثال رأعدالت، دستور موقت ت

کارگر و کارفرما توسط شعب حقوقی دادگستری اجرا می شود و اجرائیه صادر و عملیات اجرائی تعقیب می شود و 



ی متوقف می گردد و با رد اعتراض یا صدور قرار اسقاط یا أوقف اجرا، اجرای ربا صدور دستور موقت مبنی بر ت

ی ادامه می یابد. یابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز بال اثر می شود و پس از آن عملیات اجرا

 (900ین دادرسی و اجرای احکام مدنی، ص ی)موحدیان، آ

رای حکم نسبت به دولت و شهرداری است. براساس ماده واحده مورد دیگری که اشاره به آن ضرورت دارد اج

، دولت و شهرداری ها می 1971غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب  و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول

توانند تا مدتی نسبتا طوالنی محکوم به را اگر دین باشد نپردازند و تقاضای توقیف اموال دولتی مردود است و در 

وجوه و اموال منقول و غیرمنقول   .ی قطعی باید صبر کردأرد شهرداری نیز تا پایان سال بعد از زمان صدور رمو

متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت 

ین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مأضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل ت

ی ثبت یا اجرای دادگاهها و یمکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرا

مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان 

دیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی أخیر تأآتی خود بدون احتساب خسارت تاز بودجه سال 

مین یا توقیف یا برداشت نماید. همچنین أنفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری ت

 1971وقیف اموال دولتی مصوب به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و ت

موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط و وزارتخانه ها 

ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای  یبه محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزم االجرا

را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب دادگاهها و سایر مراجع قانونی 

مین از محل های قانونی أسالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان ت

ایر دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و امالک و س

مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه 

الزم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد 

دولت فقط مربوط به پرداخت دین است و ارتباط به سایر  البته این دو ماده واحده در مورد شهرداری و "بود. ....

محکومیت ها ندارد . مفاد این دو ماده واحده موجب می شود محکوم له تا مدت طوالنی بعد از صدور حکم قطعی 

 1916/  1/ 24نتواند حکم را اجرا کند. البته این ممنوعیت درباب مطالبات بانکها ازشهرداریها لغو شد)اصالحیه 

شورای اسالمی( و اگر محکوم له یک حکم، بانکها یا موسسات اعتباری باشند شهرداری نسبت به محکوم به  مجلس

ی نکند أروز از تاریخ ابالغ اجرائیه را فرصت دارد و پس از آن در صورتی که طوعا اقدام به اجرای ر 10فقط همان 

ین دادرسی و اجرای یغاز میکند. )موحدیان، آی را نسبت به اموال شهرداری آیواحد اجرای احکام اقدامات اجرا



قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  22(البته در مورد بدهی دولت مطابق بند ج ماده 264الی  261احکام، صص 

 ،بخشی از مقررات مالی دولت در صورتی که دولت ظرف مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکوم به دولت

حد اجرا مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم می نماید و از آن طریق پرداخت حکم را اجرا ننمود وا

 می شود. 

به تصویب رسید  وقتی دستور  41که در سال  47ی قانون روابط موجر و مستاجر یین نامه اجرایآ 14براساس ماده 

عترض و یا مدعی تمدید آن بود باید شکایت جر نسبت به اصالت قرارداد مأتخلیه صادر شد باید اجرا شود و اگر مست

. البته طرح شکایت موجب متوقف شدن اجرای دستور تخلیه نیست ارائه نمایدخود را به دادگاه محل وقوع ملک 

ی تخلیه را یمین متناسب، قرار توقیف عملیات اجراأولی اگر دادگاه رسیدگی کننده شکایت را موجه بداند با اخذ ت

جر نسبت به قرارداد استنادی ادعای جعل مطرح کند و دالیل وی قوی باشد یا أین اگر مستصادر می کند. همچن

ی آن در دادگاه مطرح یدرخواست صدور دستور تخلیه از اداره ثبت به عمل آید و دادخواست توقیف عملیات اجرا

ی است. اگر یعملیات اجرامین و توقیف أجر دادگاه مکلف به صدور قرار تأشود قبل از احراز صحت ادعای مست

جر باید أسند رسمی اجاره دارای ایراد قانونی باشد در صورتی که مرجع ثبتی به آن ایرادات توجه نکند مست

جر قوی باشد أی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم کند. اگر دالیل مستیدادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرا

ی اداره ثبت را صادر و به مرجع ثبتی اعالم تا از اجرای ییف عملیات اجرامین متناسب، قرار توقأدادگاه با اخذ ت

، صص 1947جر أجر در قانون روابط موجر و مستأدستور تخلیه خودداری کند.)طاهر موسوی،حقوق موجر و مست

 (111الی 117

حکمی علیه متوفی در صورتی که  مذکورقانون  216مورد دیگر در قانون امور حسبی آمده است که به موجب ماده  

ی راجع به بدهی متوفی یی در مرحله اجرا قرار گیرد در طول مدت تحریر ترکه، عملیات اجراأصادر گردیده و ر

 (41معلق و متوقف می شود.) حیاتی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص

 خیر اجرای حکمأمبحث دوم: ت
، 1است )معین، فرهنگ فارسی، ج "نداختن و دیر کردنبه دنبال افکندن، پس ا "خیر در لغت به معنای أت

( این اصطالح هم مثل سایر اصطالحات در قانون صریحا تعریف نشده واگر بخواهیم با استفاده از 1011ص

خیر همراه أخیر اجرای حکم را دریابیم باید گفت اجرای حکم کال منتفی نبوده بلکه با تأمعنای لغوی معنی ت

خیر همراه شود. البته این أصادره برای مدت یک یا چند ماه و یا بیشتر و کمتر با تاست و ممکن است حکم 

خیر أق.آ.د.م استنباط می شود که قانونگذار در این ماده بیان می دارد دادگاه قرار ت 222محدودیت از ماده 

عدم اجرای  خیر. مدتأاجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.پس حکم قطعا اجرا می شود اما با ت

مین است.)کاظم زاده، انواع و اقسام قرارهای مدنی، أحکم محدود است.این قرار قطعی و منوط به اخذ ت



خیر در دادرسی و جلسه دادرسی هم مطرح أخیر فقط مختص مرحله اجرای حکم نیست بلکه تأ(البته ت71ص

ین دادرسی مدنی بیان شده است که یقانون آ 292و  222و  279و  229و  107و 66و 21و  20است که در مواد 

 خیر اجرای حکم متعدد است از جمله:أین دادرسی مدنی آمده است.موارد تیشرح مفصل موارد آن در کتب آ

همانطور که در ابتدای مبحث بیان شد شروع و ادامه اجرای حکم در اختیار محکوم له اراده محکوم له: -1

خیر اندازد. این اقدام أحکم را متوقف یا تعطیل کند و یا به ت است و او می تواند هر زمان اراده نمود اجرای

او در حدود قانون و تا حدی که مخل انجام تکلیف از سوی دادورز یا منافی حقوق ثالث نباشد، مجاز و 

فاقد محدودیت است و تکرار آن را نیز قانون منع نکرده مجاز است. پس باید گفت زمانی که محکوم له 

خیر همراه سازد. بنابراین أحکم را تعطیل کند به قیاس اولویت می تواند اجرای آن را با ت می تواند اجرای

یا پس از صدور اجراییه و ابالغ آن تقاضایی  دهدهمینکه محکوم له برای صدور اجراییه درخواست نمی 

 ار آید. خیر اجرای حکم به شمأمبنی بر توقیف مال از محکوم علیه نماید خود می تواند از موارد ت

قانون اجرای احکام مدنی اگر در  90الی  24به موجب مواد  اختالف راجع به مفاد یا اجرای حکم: -2

آن ابهام حکم یا محکوم به است هر یک از  أمورد مفاد حکم یا اجرای آن اختالفی حادث شود که منش

ل مدت رسیدگی به طرفین اجرائیه می تواند از دادگاه، رسیدگی به موضوع را درخواست کند. در طو

خیر اجرای أخیر می افتد البته در صورتی که دادگاه قرار تأموضوع و تفسیر و رفع ابهام از حکم، اجرا به ت

ی داور نیز در صورتی که مجمل باشد از این اصول مستثنی نیست. مثال در باب أحکم را صادر نماید. ر

ع حکم معین نیست و اجرای حکم با مانع اختالف راجع به مفاد حکم باید بیان داشت که گاهی موضو

ق.ا.ا.م( دادگاه مکلف است موضوع را معین نموده تا حکم قابلیت اجرا داشته باشد و  9مواجه است.)ماده 

 خیر می افتد. أدر طول مدت بررسی و رسیدگی اجرای حکم به ت

قطعی نیست مگر در خیر اجرای حکم أآ.د.م اعتراض ثالث موجب تق.222براساس ماده  اعتراض ثالث: -9

مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم امکان پذیر نباشد که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست 

خیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر خواهد کرد که شرح آن در أمین مناسب، قرار تأمعترض، با اخذ ت

 بحث توقف عملیات اجرایی آمده است.

خیر اجرای حکم نمی أین دادرسی مدنی فرجام خواهی موجب تیآ 917دلول مادهطبق م فرجامخواهی: -2

مین بسپارد تا حکم اجرا شود و اگر نسپرد حکم اجرا أگردد ولی اگر محکوم به مالی بود محکوم له باید ت

خیر اجرای حکم است اما اگر محکوم به غیر أنمی شود. پس در محکوم به مالی فرجام خواهی از موارد ت

خیر می أمین از محکوم علیه اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تأی بود به تشخیص دادگاه با اخذ تمال

 افتد. 



 مبحث سوم: تعطیل اجرای حکم

( و مقصود از تعطیل 1101، ص 1است)معین، فرهنگ فارسی، ج"دست از کار کشیدن "تعطیل در لغت به معنای

به نحوی که امکان تعقیب مجدد عملیات وجود ندارد. وجه افتراق ی است یاجرای حکم، خاتمه یافتن عملیات اجرا

خیر یا توقیف، عملیات اجرا مجددا شروع شده یا ادامه می أخیر و توقیف در این است که با زوال جهت تأتعطیل، ت

مستند به ی امکان دارد ییابد اما در تعطیل، دیگر جهتی برای شروع یا ادامه اجرا وجود ندارد. تعطیل عملیات اجرا

ین دادرسی یعمل یکی ازطرفین اجرائیه، به حکم قانون و یا به دستور مراجع صالحیت دار باشد. )صدرزاده افشار، آ

قانون اجرای  22(در  این باب الزم است به اصطالح دیگر مندرج در متن ماده 217و  211مدنی و بازرگانی، صص 

است)معین،  "ترک عالقه کردن "است. قطع در لغت به معنای احکام هم اشاره ای داشته باشیم و آن اصطالح قطع

ی یی، ترک عالقه نسبت به ادامه یافتن عملیات اجرای( و مقصود از قطع عملیات اجرا2762، ص2فرهنگ فارسی، ج 

است. به عبارت دیگر قطع بیشتر در مورد محکوم له مصداق یافته زیرا اختیار اجرای حکم به ید و اختیار اوست و 

ی مرادف با یی را برای همیشه منتفی سازد. لذا قطع عملیات اجرایمختار است هر زمان اراده نمود عملیات اجرا وی

ی به اراده محکوم له است. پس محکوم علیه نمی تواند عملیات اجرائی را به میل خود خود یتعطیل عملیات اجرا

ن نکته وجه افتراق بین تعطیل و قطع را نمودار ترک کند و اصطالح قطع در مورد وی جایگاهی نخواهد داشت. همی

 ساخته و نشان می دهد این دو در کالم حقوقی مرادف نیستند. 

  ی:یجهات تعطیل عملیات اجرا

 ی به سبب عمل منتسب به محکوم لهیالف: تعطیل عملیات اجرا

خیر أچه ترضایت معلق یا مشروط موثر نیست اگر رضایت کتبی، منجز و بی قید و شرط محکوم له: -1

اجرا را در پی دارد. مثال اگر محکوم له مبلغ ده میلیون ریال از محکوم علیه طلبکار است و برای وصول 

وجه خود چکی به تاریخ یک ماه دیگر دریافت دارد و در پرونده اجرائی خود قید کند که در صورت 

ت از اراده تعطیل اجرا منتفی گردد این رضایت وی حکای ییعملیات اجرا ،وصول وجه چک در سررسید

وجه چک وصول گردد عملیات  ،ندارد بلکه موجب تاخیر اجراست و در صورتی که در زمان سررسید

قانون اجرای  22ی تعطیل خواهد شد و در صورت عدم وصول آن، عملیات ادامه خواهد یافت. )میاجرا

 احکام مدنی( 

تبار سند رسمی را دارد به وصول تمام یا بخشی با اقرار محکوم له ضمن سند رسمی یا سندی که اع اقرار: -2

ی، عملیات اجرا کال یا جزئا تعطیل خواهد شد. )صدرزاده افشار، یاز محکوم به و ضم آن به پرونده اجرا

 (217ین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص یآ



اگر محکوم له از محکوم به صرف نظر کند و آن را به اجرا اعالم نماید عملیات  ابراء و تبدیل تعهد: -9

اجرائی تعطیل میشود. اگر محکوم علیه بابت محکوم به سفته یا چک یا براتی را به محکوم له بدهد یا 

شخص ثالثی با رضایت محکوم له قبول کند که محکوم به را بپردازد در صورت قبول آن از سوی محکوم 

واهی عدم پرداخت امکان گعملیات اجرایی تعطیل می شود و در فرض مواجه شدن چک یا سفته با  له

 مجدد پرونده اجرایی فراهم نخواهد بود.  یاحیا

 ب: تعطیل عملیات به سبب عمل منتسب به محکوم علیه

است و با اجرای مفاد اجرائیه از سوی محکوم علیه موضوع اجرائیه منتفی  انجام مدلول اجرائیه: -1

ی پایان می یابد و امکان تعقیب مجدد وجود ندارد و دادورز حق دخالت ندارد حتی اگر یعملیات اجرا

محکوم علیه، وضع را به حال سابق برگرداند مثل اینکه موضوع اجرائیه تخلیه ملک بوده و آن را تخلیه کند 

 و دوباره متصرف شود. لذا محکوم له باید دوباره طرح دعوا کند.

اگر محکوم علیه میان محکوم به و طلبی که از محکوم له به موجب اجرائیه دیگر دارد تهاتر  م تهاتر:اعال -2

ی را کال یا جزئا تعطیل می کند. البته اعالم تهاتر فقط یکند دایره اجرا با احراز شرایط تهاتر عملیات اجرا

 میان دو اجرائیه امکان دارد.

 ی به حکم قانونیج: تعطیل عملیات اجرا

ی قهرا تعطیل می شود ی: اگر انجام اجرائیه غیرممکن شود عملیات اجرا عدم امکان اجرای مفاد حکم -1

خواه این وضع قبل از طرح دعوا وجود داشته باشد یا پس از صدور اجرائیه. برای مثال فوت یکی از زوجین 

 موجب تعطیل اجرای حکم تمکین می شود.

مافی الذمه عنوان محکوم له و محکوم علیه در یک نفر جمع  : اگر بر اثر مالکیتمالکیت مافی الذمه -2

ی تعطیل میشود. مثال پدر محکوم له بوده و با فوت وی ، پسر به عنوان تنها وارث یشود عملیات اجرا

محکوم علیه است و با فوت پدر، محکوم علیه مالک محکوم به می گردد و این موجب تعطیل اجرای حکم 

 می شود. 

: با تعطیل اجرای حکم از سوی مقامات اجرائی به دستور مقامات صالحیت دارتعطیل عملیات  -9

 (216الی  214ی تعطیل می شود.)همان صصیصالح و قطعیت آن، عملیات اجرا

 مبحث چهارم: برآمد

قانون  22آنچه از بررسی های به عمل آمده حاصل می گردد این است که اصطالحات مذکور در فوق در ماده 

مدنی مترادف نبوده و هر یک واجد آثار حقوقی متفاوت است . پرهیز قانونگذار از ارائه تعریف دقیق اجرای احکام 

این عبارات باعث شده در برخی موارد این اصطالحات در محل مناسب خود استفاده نشوند . لیکن در وضعیت 



قدانان و به کار گیری مناسب موجود بیان مصادیق استفاده قانونگذار از این اصطالحات در روشن شدن ذهن حقو

 آنها موثر است. 
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