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 1356مصوب اول آبان ماه   مدنیقانون اجرای احکام



 فصل اول ـ قواعد عمومی

 مقدمات اجرامبحث اول ـ

شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در اجرا گذارده نمیهیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع ـ 1ماده 

   .شده باشدکند صادر معین میمواردی که قانون

علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابالغ شده شود که به محکوممی اجرا گذاردهاحکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع ـ 2ماده 

 .بنمایددادگاه تقاضا را از این له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباًمحکومو

 .باشداجراء نمیقابلت حکمی که موضوع آن معین نیس ـ 3ماده 

ه در مواردی که حکم دادگاد. باشنون ترتیب دیگری مقرر شدهآید مگر این که درقاعمل میاجرای حکم با صدور اجراییه بهـ 4ماده 

شود. صادر نمیعلیه نیست از قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند، اجراییه محکومجنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف

سیله آنهاصورت گیرد حکم باید به ودر مواردی که سازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرایهمچنین

 .مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنندصدور اجراییه الزم نیست و سازمانها و موسسات

 .نخستین استصدور اجراییه با دادگاه ـ 5ماده 

اجرا علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حقومحکومدر اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ـ 6ماده 

برای ابالغ فرستاده سیده به مهر دادگاه ممهور ورو مدیر دفتر باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاهمیعلیهبه عهده محکوم

 .شودمی

شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس صادر میو نسخهعالوه دعلیهم بههای اجراییه به تعداد محکومبرگ ـ 7ماده 

 شود.علیه داده میمحکومنیز در موقع ابالغ بهگردد و یک نسخهه اجرایی بایگانی میعلیه در پروندمحکومازابالغ به
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علیه در پرونده دادرسی برای آید و آخرین محل ابالغ به محکومبه عمل مییین دادرسی مدنیابالغ اجراییه طبق مقررات آ ـ 8ماده 

 .سابقه ابالغ محسوب استاجراییهابالغ

 آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییهقانون  100ماده در مواردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ـ 9ماده 

آگهی این قانون 119و  118تین مادحل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر درمعلیهمحکوم

 صورت برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکومشود. در اینمیگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشتهمی

 .ین ماده باید در آگهی مزبور قید شودااجرا اطالع دهد. مفادعلیه محل اقامت خود را کتبا به قسمتکومنیست مگر این که محالزمعلیه

مدیر ترکه ، ورثه یا، وصی، امین، قیمولی اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد بهعلیه قبل از ابالغاگر محکوم ـ 10ماده 

باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابالغ اخطاریه به اجراییهعلیه بعد از ابالغمحکوم گردد و هرگاه حجر یا فوتاوابالغ می

 .داده خواهد شدآنهااطالع

 تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه رامیهرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه ـ 11ماده 

 .بدهدصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا راتیاابطال 



 مبحث دوم ـ دادورزها )مامورین اجرا (

کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز )مامور اجرا( میوظیفهمدیر اجرا تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام ـ 12ماده 

 .خواهدداشت

توان احکام را به وسیله مدیر یکافی نباشد ماه دادورز )مامور اجرا( نداشته باشد و یا دادورز)مامور اجرا( به تعداداگر دادگ ـماده

 .شهربانی یا ژندارمری اجرا کرددفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین

توانند حسب مورد سوءرفتاری شود می دادورزها)مامورین اجرا( مقاومت یادر صورتی که حین اجرای حکم نسبت به ـ 14ماده 

 .باشندبه انجام آن میبور مکلّفبخواهند، مامورین مز، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمکشهربانیازمامورین

جلسی دراین جرا( صورت مادادورز)مامور اجرا( را انجام ندهند دادورز )مامور هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست ـ 15ماده 

 .صالحیتدار فرستاده شودرای تعقیب به مرجعبکند تا توسط مدیر اجرا تنظیم میخصوص

م نموده مزبور صورت مجلسی تنظیت شود مامورتوهین یا مقاومهرگاه نسبت به دادورز )مامور اجرا( حین انجام وظیفه ـ16ماده

 . رساندته باشند(میداشامضای شهود و مامورین انتظامی )در صورتی که حضوربه

 .خواهد شدفرستادهاین صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان

ی مسوول خسارات ناشی شوندعالوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفرکسانی که مانع دادورز )مامور اجرا( از انجام وظیفه ـ 17ماده 

 .باشندمیازعمل خود نیز

 قبول ماموریت نمایندتوانند)مامورین اجرا( در موارد زیر نمیمدیران و دادورزها  ـ 18ماده 
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ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 

ـ امر اجراراجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز )ماموراجرا( با آنان قرابت نسبی یا سببیسوم دارد تا درجه. 

طرفین یا ـ مدیر یا دادورز )مامور اجرا( قیم یا وصی یکی از امور او باشدکفیل 

ـ وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیرمدنی یا کیفری مطرح است یا دادورز)مامور اجرا( یا همسر آنان دعوی .

شود و اگر در حول میدیگری مبه مدیر یا دادورز )مامور اجرامذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاهدر هریک از موارد

هربانی و ژاندارمری شمدیر دفتر یاکارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران یلهحوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسآن

 .خواهد آمدعملبه



 اجرامبحث سوم ـ ترتیب

 .شوداجرا گذاشته می به موقعاجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده ـ 19ماده 

دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را باید در حوزههرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی ـ 20ماده 

 .کنداجرای دادگاه آن حوزه محول میقسمتبه

ن آ، به ترتیب درهای مربوطاها و کلیه برگدهد تا اجراییه و تقاضای تشکیل میپرونده،مدیر اجرا برای اجرای حکم ـ 21ماده 

 .شودبایگانی

آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند، هزینه رونوشت یا فتوکپی به محتویاتتوانند پرونده اجرایی را مالحظه و ازطرفین می ـ 22ماده 

 .شودقانون آیین دادرسی مدنی اخذ میمقرر درمیزان

 .کندحوّل میمرایی را به عهده اونام دادورز )مامور اجرا( را درذیل اجراییه نوشته و عملیات اجاجراپس از ابالغ اجراییه مدیر  ـ 23ماده 

توانداجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر نمیدادورز )مامور اجرا( بعد از شروع به اجرا ـ 24ماده 

با ابراز  اجرای حکم را دارد یاصالحیت صدور دستور تاخیرکم را داده یا دادگاهی کهقرار دادگاهی که دستور اجرای حموجببه

 .او در تعطیل یاتوقیف یا قطع یا تاخیر اجراتبیکبه یا رضایت له دایر به وصول محکومرسیدمحکوم

 .نمایدد رفع اشکال میشون اجرا میآحکم تحت نظر اشکالی پیش آید دادگاهی کههرگاه در جریان اجرای حکم ـ 25ماده 

 .شودیاجرا محکم توسط آن دادگاهی است که، راجع به دادگاهاختالفات ناشی از اجرای احکام ـ26ماده

اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود بهاختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط ـ 27ماده 

 .شودصادر کرده رسیدگی میدردادگاهی که حکم را

داوری دادگاهی است  مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی. باشداجرانمیرأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل ـ 28ماده 

 .صادر کرده استاجراییهکه
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واهد. دادگاه در وقت فوق  بخ تواند رفع اختالف را از دادگاهمیطرفین، هریک ازـ در مورد حدوث اختالف در مفاد حکم 29ماده 

طرف مقابل ابالغ شت درخواست را بهبیشتری باشد رونوکند و در صورتی که محتاج رسیدگیو رفع اختالف میرسیدگیالعاده

 .عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شدولیکندگی دعوت میطرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدنموده

 .نمایدنخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر موجب تاخیر اجرای حکمرخواست رفع اختالفد ـ 30ماده 

و ، قیم محجور یا امین، وصی، ولیزمان معرفی ورثهحسب مورد تاجراییاعلیه فوت یا محجور شود عملیات هرگاه محکوم ـ 31ماده 

ید نماکندتا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفیجرا به محکوم له اخطار میاگردد و قسمتمدیر ترکه متوقف می

به از ترکه متوفی یا اموال محجورتوقیف معادل محکوملهدرخواست محکومتواند بهواگر مالی توقیف نشده باشد دادورز )مامور اجرا( می

 .کند

حساب شود بهاست و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میین دادرسی مدنیمطابق مقررات قانون آیحساب مواعد ـ 32ماده 

 .نخواهدآمد

اعالم تب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیهاجراورشکسته شود مراعلیه بازرگان بوده و در جریانهرگاه محکوم ـ 33ماده 

 .رددگتا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدامشودمی

 ا ترتیبییاجرا بگذارد موقع همکلف است ظرف ده روز مفاد آن را ب علیهعلیه ابالغ شد محکوم اجراییه به محکومهمین که ـ 34ماده 

 ورتی که خود را قادر بهبه از آن میسر باشد و در ص و استیفای محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم برای پرداخت محکوم

اعالم  الی ندارد صریحاًو اگر مخود را به قسمت اجرا تسلیم کند اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع داراییای مفاداجر

به بوده لیکن علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوممحکوم معلوم شود کههرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور نماید.

ز مفاد اجراییه ااجرای تمام یا قسمتی خود داده به نحوی کهاموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از داراییاز آن فرار برای

 .خواهد شد ماه محکومروز تا ششای از شصت و یکمتعسرگردیده باشد به حبس جنحه

 .لی معرفی کنداستیفای محکوم به مابرایتواند به جای محکوم علیهتبصره ـ شخص ثالث نیز می

ا قسمتی از به پرداخت بدهی خودنبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یبدهکاری که در مدت مذکور قادر ـ 35ماده 

یا قسمتی از  قادر به پرداخت تمامقررانقضای مهلت مخودمتمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخبدهی

اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده آن را نپردازد و یا مالی به مسوول ،تا یک ماه از تاریخ امکان پرداختو بدهی خود شده

 .محکوم خواهد شدقبل

علیه را برای تامین محکوم به مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومانقضایتواند بعد از ابالغ اجراییه و قبل ازله میـ محکوم 1تبصره 

علیه مالی معرفی که محکوم صورتیانقضای مهلت مزبور نیز در. پس ازاجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن استقسمتبه

علیه بدست آید استیفای ومتواند هر وقت مالی از محکمیلهد محکوممیسر باشباشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آننکرده

 .ل بخواهدرااز آن مامحکوم به

شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یااجرای بهمنوط 35و  34ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد  2تبصره 

 .گرددمیمجازات موقوف
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ی باشد شود درصورتی که به اموال او دسترسمیابالغعلیه محکوم بهدر مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی ـ 36ماده 

 .شودمیعلیه توقیفمعادل محکوم به از اموال محکوملهتقاضای محکومبه

 باشد ولیحین عملیات اجرایی حاضر طریق اجرای حکم را به دادورز )ماموراجرا( ارایه دهد و درتواندله میمحکوم ـ 37ماده 

 .نمایداجرا( است دخالت توانددر اموری که از وظایف دادورز )مامورنمی

شود گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه دادهبرگ رسید می،نمودهله تسلیمدادورز )مامور اجرا( محکوم به را به محکوم ـ 38ماده 

 .کنداعالم میله نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده استمحکومیا دسترسی به

بال اثر شود  یانقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهاییی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخهرگاه حکم ـ 39ماده 

معین بوده و استرداد گردد و در صورتی که محکوم به عین، به حالت قبل از اجرابرمیدادگاه اجراکننده حکماجرایی به دستورعملیات

 .نمایدمییمت آن را وصولممکن نباشد دادورز )مامور اجرا( مثل یا قآن

 .آیدمل میمقرر است بدون صدور اجراییه به عحکماعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای

 .دارندا به قسمت اجرا اعالمگذارده و مراتب رتوانند برای اجرای حکم قراریمیعلیهله و محکوممحکوم ـ 40ماده 

حکم ز )مامور اجرا( به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرایدادورعلیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننمایدحکومهر گاه م ـ 41ماده 

 .کندمی

را( عین آن دادورز )مامور اجله ممکن باشدهرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومـ 42ماده 

 دهدیراگرفته و به محکوم له م

لع خاز تمام ملک مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشدکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفعدر مواردی ـ 43ماده 

 .مقررات امالک مشاعی استله در ملک خلع ید شده مشمولشود؛ ولی تصرف محکومیدمی

ین که متصرف مدعی ااشداین امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر محکوم علیه باگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از ـ 44ماده 

دهد تا به دادگاه لت میهفته به او مهازعین یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارایه نماید در این صورت دادورز)مامور اجرا (یکحقی

ه قسمت اجرا ارایه بر به تاخیر اجرای حکم روز از تاریخ مهلت مذکورقراری دایصالحیتدارمراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده

 .اجرایی ادامه خواهد یافتعملیاتنگردد

 ن آن خودداری کند واموالی از محکوم علیه یاشخص دیگری باشد و صاحب مال از بردهرگاه در محلی که باید خلع ید شود ـ 45ماده 

 کندعمل میذکور راتهیه و به ترتیب زیراودسترسی نباشد دادورز )مامور اجرا( صورت تفصیلی اموال میا به

شوددادگستری یایکی از بانکها سپرده میبهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق ـ اسناد و اوراق. 

ـ اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهاینگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از آنها متناسب با هزینه

 .آن مسترد گرددشود تا به صاحبدادگستری سپرده می دوقمربوط به صنهایکسرهزینه

ـ در موردسایر اموال دادورز )مامور اجرا( آنها را در همان محل یامحل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و

 .داردرسیددریافت می
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ه تراضی بصورت عدم اشد قیمت آن با تراضی طرفین و درنبمعین بوده و تلف شده یا به آن دسترسیاگر محکوم به عین ـ 46ماده 

تواند حکوم له میموهرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد شودانون از محکوم علیه وصول میدادگاه تعیین و طبق مقررات این قوسیله

 .نمایداقامهدعوی خسارت

وسط شخص دیگری آن امتناع ورزد و انجام عمل به تجامهرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه ازان ـ 47ماده 

ا بدون و یاوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کندرنظر دادورز )مامور اجرا( آن عمل تواند تحتباشد محکوم له میممکن

حقیقات الزم و در صورت د مذکور دادگاه با تنماید. درهریک از موارمحکوم علیه مطالبه هزینه الزم را به وسیله قسمت اجرا ازانجام عمل

به ترتیبی است محکوم علیه الزحمه کارشناس ازمذکور و حقنماید. وصول هزینهکارشناس میزان هزینه را معین میضرورت باجلب نظر

 .وصول محکوم به نقدی مقرر استکه برای

 .م خواهد شدانجاآیین دادرسی مدنی 729طابق ماده نباشد مصورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکنتبصره ـ در

 شودر میزرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتاتکلیف که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده ودرصورتی ـ 48ماده 

محصول نموده و به برداشتاقدامباید فورامحصول را بردارد واال دادورز )مامور اجرا(  رسیده باشد محکوم علیهاگر موقع برداشت محصول

نرسیده باشد اعم از این که نماید. هرگاه موقع برداشت محصولاو وصول میمحکوم علیه ازهای مربوط را تا زمان تحویل محصول بههزینه

ن محصول به ان رسیدملک راتا زممخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یایا نروییده باشد محکوم لهبذر روییده

خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد  المثل با دادگاهتشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل بگیردتصرف محکوم علیه باقی بگذارد واجرت

. استقطعی

 

 فصل دوم ـ توقیف اموال

 عمومیمبحث اول ـ مقررات

له ا قراری بامحکومیمقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید حکمدر صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای ـ 49ماده 

ه ازاموال درخواست کند کتواندو مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له میبرای اجرای حکم ندهد

 .محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد

 ماید و اگر اموال در حوزهمحکوم علیه نپس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال دادورز )مامور اجرا( بایدـ 50ماده 

 .بخواهد اجرای دادگاه مذکوردادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت

هرگاه مال معرفی های اجرایی باشد ولی  محکوم به و هزینهشود که معادلمیاز اموال محکوم علیه به میزانی توقیف ـ 51ماده 

یر منقول باشد مقدار مشاعی از آن غصورت اگر مالبیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این ارزششده

 گرددمیشد توقیفهای اجرایی بامحکوم به و هزینهکه معادل

آید مگر آن که مال محکوم به از همان مال به عمل میاگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفای ـ 52ماده 

 .گردمیاز سایر اموال محکوم علیه توقیفنکند که در این صورت معادل بقیه محکوم بهشده تکافوی محکوم به راتامین
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بار تا قبل از شروع  تواند یکشده باشد محکوم علیه میتوقیفهرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به ـ 53ماده 

 که پیشنهاداست به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالیدرخواست تبدیل مالی را که توقیف شدهعملیات راجع به فروشبه

تواند یک بار تا قبل از شروع به کمترنباشد. محکوم له نیز میقبال توقیف شده است شوداز حیث قیمت و سهولت فروش از مالی کهمی

تصمیم قسمت اجرا معترض له بهعلیه یا محکوممحکومدرخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی کهبه فروشیات راجععمل

 .تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی استمایندنتوانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه باشندمی

جرا به ادینی بوده یا درمقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت وثیقه اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده ـ 54ماده 

دهد. قیف کرده است اطّالع میتوله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یامرجعی که قبال مال رامحکومدرخواست

رت نماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صوفوی طلب اورا بشود که تکااگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیفدر این صورت

ان این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوشود درتبدیل مید خود به خود به توقیف اصل مال، توقیف مازایارفع توقیف اصل مالفک وثیقه

 .بدهی رفع توقیف خواهد شد بی شده ازمقدار زاید بربه هزینه او مال ارزیابهای مال با میزان بدهی معترض باشدعدم تناسب

تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با میشده باشد محکوم لهدر مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف ـ55ماده 

 ایندر توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنمایددادگستری تودیع نموده تقاضایحقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا

 .شودبالفاصله توقیف میشدههای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع و توقیفصورت وثیقه

 .مال توقیف شده باطل و بالاثر استرهنی نسبت بههرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و ـ 56ماده 

گراین نخواهد بود مبعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذشده تعهدی که نسبت به مال توقیفهرگونه قرارداد یا ـ 57ماده 

 .که محکوم له کتبا رضایت دهد

واهد ختوقیف ، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفععلیه در صورتی که محکوم ـ 58ماده 

 .کرد

وش به توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فرت دادورز )مامور اجرا ( مال تواند با نظارمحکوم علیه می ـ 59ماده 

باید فروش نهای اجرایی کافی باشد و اگر مال درمقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصلو هزینهبرای پرداخت محکوم بهتنهایی

 که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشداز مبلغی

 .اعالم خواهد شده طرفینشود ولی توقیف مال بنمیحضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مالعدم ـ 60ماده 

 

  اموال منقولمبحث دوم ـ در توقیف

 ا آن را متعلق به دیگرییباشدو متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند علیهمال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم ـ 61ماده 

ان مسوول جبربه عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی که خالف ادعای متصرف ثابت شودفی نمایدمعر

 .له خواهد بودمحکومخسارت

شود که دالیل و قراین کافی سکونت یا محل کارمحکوم علیه باشد در صورتی توقیف میاموال منقولی که خارج از محل ـ 62ماده 

 .او در دست باشداحراز مالکیت بر
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معموال و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و  زوجین آنچهاز اموال منقول موجود در محل سکونت ـ 63ماده 

شود مگر این حسوب میمآنان استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بینموردآنچه

 . ثابت گرد خالف آنکه

حضور  اجرا( بامامور)در جایی باشد که در آن بسته باشد واز باز کردن آن خودداری نمایند دادورز اگر مال معرفی شده ـ 64ماده 

دارد و در مورد باز کردن محل که کسی در وتوقیف مال معمول میمامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل، اقدام الزم برای باز کردن

 .نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز بایدحضور داشته باشدنیست حسب موردر آن د

 .شودزیر برای اجرای حکم توقیف نمیاموال ـ 65ماده 

ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوایج زم استو خانواده او الضروری محکوم علیه. 

ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یکواجب النفقه اوکوم علیه و اشخاصماهه مح. 

ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه ووران و کشاورزان پیشه. 

ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابلباشندمی توقیف. 

آنها بدون ر صورت فوتو مترجم و د ، بدون رضایت مصنف و مولفنرسیدهچاپهایی که هنوز بهتبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه

 .شودیا قائم مقام آنان توقیف نمیرضایت ورثه

با مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی وکه ادامه توقیف آناموال ضایع شدنی بالفاصله و اموالی ـ 66ماده 

وش باید صورتی از اموال مزبور برداشته از فرلیکن قبل رسدبفروش می تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده

 شود



 برداری اموال منقولصورتمبحث سوم ـ

دازه ـان،صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزنتوقیف اموال منقولدادورز )مامور اجرا( باید قبل از ـ 67ماده 

عین باشد( و در جواهرات اسامی و عیار آنها )هرگاه عیار آنها م،تنظیم نماید، در مورد طالو نقرهو غیره که با تمام حروف و اعداد باشد 

و در تصویر و پرده نقاشی تاریخ تحریر یا چاپ بودن آن با ذکر، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپیکتابمشخصات آنها و در

 بهادار نوع ، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراقساخت ومدل و در مورد فرش،نوعاتخصوصیات و اسم نقاش )اگر معلوم باشد( و در مص

 .شودمال باشد نوشته میتعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات وخصوصیاتی که معرف کاملو

خ داده باشد رت و اگر سهو و اشتباهی سطرها درصورت اموال ممنوع استراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین ـ 68ماده 

 .رساندمیدر ذیل صورت آن را تصحیح و به امضای حاضراندادورز)مامور اجرا(

وخالصه  اظهارکنندهشوداظهار حقی نمایند دادورز )مامور اجرا( مشخصاتثالث نسبت به اموالی که توقیف میهرگاه اشخاص ـ 69ماده 

 کنداظهارات او را قید می
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ادورز)مامور داظهاری نمایند علیه یا نماینده قانونی آنهاحاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد وهرگاه محکوم له و محکوم ـ 70ماده 

صورت کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیممیقیداجرا( ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت

یک هفته از دارد ظرفقشود و طرف غایب حقسمت اجرا به طرف غایب ابالغ میداشت واال صورت اموال از طرفاهندحق شکایت خو

 .تاریخ ابالغ شکایت نماید

برسد نوشته شود و به امضای دادورز )مامور اجرا( و حاضرانتاریخ و ساعت شروع و ختم عملدر صورت اموال باید ـ 71ماده 

 شودمایند مراتب در صورت قید میامتناع ناموالمحکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضای ذیل صورتمحکوم له و هرگاه

 .دادرونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهدتقاضای محکوم له یا محکوم علیه ـ دادورز )مامور اجرا( به 72ماده 

 

 اموال منقولمبحث چهارم ـ ارزیابی

شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم درصورت اموال درج میآید وارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می ـ 73ماده 

ننمایند ارزیاب معین و درتعیین قیمت تراضینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده میتراضی تعیینبه علیه

 . شودمی

 تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز )مامور اجرا( از بینصورت عدمشود. درتراضی طرفین معین میارزیاب به  ـ 74ماده 

به توقیف  هرگاه در حینکند واشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میو در صورت نبودن کارشناس رسمی از بینکارشناسان رسمی

مال مالک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز )مامور اجرا( به توقیفبرای ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده

 .به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کردقیدفوریت نسبت

ابالغ ارزیابی تواند ظرف سه روز از تاریخنماید.هریک از طرفین میبالفاصله به طرفین ابالغ میقسمت اجرا ارزیابی را ـ 75ماده 

گیرد و در شود، مورد رسیدگی قرار میوسیله آن اجرا میبهریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکمنظبه

 .در این مورد قطعی استشود، تشخیص دادگاهارزیابی قیمت مال معین میضرورت با تجدیدصورت

گردد و پرداخت ین میمامور اجرا( معش کار به وسیله دادورزحق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزـ 76ماده 

اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ میزان حق الزحمه. هرگاه نسبت بهاست  به عهده محکوم علیهآن

دازد. در این صورت دادورز )مامور بپر آن راتوانداز پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نمایدمحکوم له می  کرد.هرگاه محکوم علیهخواهد

عهده اده قبل بهمالزحمه در مورد خواهد داد. پرداخت حقعلیه وصول و به محکوم لهمحکوماجرا(وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از

.اثر داده نخواهد شداریخ ابالغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیبتاست و اگر ظرف سه روز از معترض

 اموال منقول توقیف شدهپنجم ـ حفظمبحث 

 .شودمگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشدحفظ میاموال توقیف شده در همان جا که هست ـ 77ماده 

گردد و در صورتی که میشود. حافظ با توافق طرفین تعیینمیتوقیف شده برای حفاظت به شخص مسوولی سپردهاموال ـ 78ماده 

کند. ننماینددادورز )مامور اجرا( شخص قابل اعتمادی را معین میحین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضیینطرف

 .شودمی گذاشتهامانت جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها بهبهادار و اوراق
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 شودنمی  سپرده ذیل صاموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخا ـ 79ماده 

ـ اقربای نسبی و سببی دادورز )مامور اجرا( تا درجه سوم. 

ـبی تا درقرابت نسبی یا سبو همسر آنان و کسانی که با طرفین  محکوم له و محکوم علیهجه سوم دارند. 

 .گرددید اخذ میگرفته تحویل و رس مسوولیت حفظ را به عهدهکهاموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی ـ 80ماده 

کمیت و کیفیت مال و مدت مدیر اجرا با توجه به اجرت تراضی نشودتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزانمیشخص حافظ ـ 81ماده 

 .نمایدحفاظت میزان آن را تعیین می

نماید. استیفاء میصل فروش اشیای توقیف شدهز حاپردازد و امیتادیه نکند محکوم له  را اگر محکوم علیهاجرت حافظ ـ 82ماده 

 کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرتمحکوم له اخطار میبهدرصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا

 .بپردازدحافظ را

ده یا به کسی بدهد و به شده را مورد استفاده قرار داتوقیف حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال ـ 83ماده 

 . داشتنخواهد  خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم تعدی یا تفریط گردد مسوول پرداخت طور کلی هرگاه حافظ مرتکب

 .بدهدهرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ بایدحساب آن را ـ 84ماده 

سوب است و دادورز )مامور اجرا( امتناع ضامن محکند از تاریخکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناعدر صورتی  ـ 85ماده 

 .نمایدحافظ استیفا میارزش مال توقیف شده را از اموالمعادل

مور ایجاب نماید دادورز)ما اررا نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده ـ 86ماده 

 . ، حافظ دیگری معین خواهد کرداز تصویب دادگاهاجرا( پس



 كه نزد شخص ثالث است  اموال منقول محکوم علیهتوقیف  ـمبحث ششم

اشد ، طلبی بقیفتوحقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواستنزد شخص ثالث اعم از  متعلق به محکوم علیههرگاه مال ـ 87ماده 

و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابالغ و طلباز شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا  محکوم علیهکه

 د.نیز ابالغ می گردمحکوم علیه فورا بهمراتب شود ورسید دریافت می

دیر مدستور د و مکلف است طبقه را به محکوم علیه بدهتوقیف شداخطار توقیف نباید مال یا طلبشخص ثالث پس از ابالغ ـ 88ماده 

 .بودمحکوم له خواهداجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به

صورت مطالبه آن  طلب حال باشد شخص ثالث باید درهرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یاوجه نقد یا ـ 89ماده 

لث به شخص ثاا تحویل عین معین از طرفرسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تادیه وجه یا دین یمور اجرا( بدهد ودادورز )مارا به

 .علیه خواهد بودمحکوم
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تقاضای پردازد و محکوم لهعلیه میبه اقساط یا اجورو عوایدی را به تدریج به محکومدر موردی که شخص ثالث دین خود را ـ 90ماده 

کند که اقساط یا عواید و اجور مقرر را به قسمت اجرا میاخطارفای محکوم به را از آن بنماید دادورز )مامور اجرا( به شخص ثالثاستی

 .نماید تسلیم

رف ده روز ظاشد باید نزد خود ب هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیهـ 91ماده 

 .دهدتاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطالعاز

جود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا واقع منکر ونکند و یا برخالفهرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل ـ 92ماده 

تواند برای میلهسارت شود محکومخ گردد و یا اطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجبعلیه نزد خوداجور و عواید محکوم

 .به دادگاه صالحیتدار مراجعه نمایخسارت

کند معادل پیدا نسترسیاز تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نمایدو دادورز )مامور اجرا( هم به آن مال داگر شخص ثالث ـ 93ماده 

 طالبه قسمتورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مصدر. به توقیف خواهد شدآن از دارایی او برای استیفای محکومقیمت

موجه تشخیص دهد قراری دهد دادگاه در صورتی که دالیل او راتواند به دادگاه دادخواست او از بین رفته میاجرا بدون تعدی و تفریط

 .کندمیدرباب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر

زبور از دارایی او مشده امتناع نماید به میزان وجه ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد اوتوقیف هرگاه شخص ـ 94ماده 

 .خواهد شدتوقیف

یم کند و بخواهد به قسمت اجرا تسلتواند مال مزبور را هر وقتمینزد او توقیف شده   شخص ثالثی که مال محکوم علیهـ 95ماده 

 .ل نمایدقسمت اجرا باید آن را قبو

 

 مینحقوق مستخدمبحث هفتم ـ توقیف

داری ها و بانکها و دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهراز حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات ـ 96ماده 

 . ودشمیخصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع واال ثلث توقیفبنگاههای شرکتها و

شروط بر این که دین مربوط این ماده جایز است مافراد موضوعـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه  1تبصره 

 .باشدبگیر شخص بازنشسته یا وظیفهبه

 .شودنمیهستند توقیف  در جنگ کهنظامیانی حقوق و مزایای  ـ تبصره

سازمان مکلف است از حقوق و  مدیرنماید و رییس یاابالغ می جرا مراتب را به سازمان مربوطمدیر ا  در مورد ماده فوقـ 97ماده 

 .بفرستسمت اجراقعلیه کسر نموده و به محکوممزایای 

ستیفای محکوم به امعرفی شود برای   محکوم علیهتوقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از ـ 98ماده 

 .شودمیعلیه موقوفحقوق و مزایای استخدامی محکوماستیفای محکوم به کافی باشد توقیفف گردد ولی اگر مال معرفی شده برایتوقی
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 اموال غیرمنقولمبحث هشتم ـ توقیف

 .کندیعالم ماو مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل شماره پالکقسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر ـ 99ماده 

ک و اگر ملک مراتب را در دفتر امالثبت شده باشد  محکوم علیه اداره ثبت پس از اعالم توقیف در صورتی که ملک به نامـ 100ماده 

 نباشدعلیهدهد و اگر ملک به نام محکومقسمت اجرا اطالع میپرونده ثبتی قید نموده بهدرجریان ثبت باشد در دفتر امالک بازداشتی و

 د.دارقسمت اجرا اعالم میبه فورا

علیه در آن که محکوم وقتی جایز است  محکوم علیهسابقه ثبت ندارد به عنوان مالتوقیف مال غیرمنقولی که ـ 101ماده 

 .باشدشناخته شده علیه به موجب حکم نهایی مالکمداشته باشد و یا محکومالکانهتصرف

حکوم علیه ممال مزبور در ازای بدهی نهایی نرسیده باشد توقیفادر شده ولی به مرحلهعلیه صموردی که حکم بر مالکیت محکومدر

 .حکم نهایی استجایزاست ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور

وم ه اجرایی کافی باشد ومحکدادگاه برای ادای محکوم به و هزینتشخیص در صورتی که عواید یک ساله مال غیرمنقول به ـ 102ماده 

به از آن و محکوم شود و فقط عواید توقیفملک توقیف نمی، محکوم به داده شود عینعواید آن ملکحاضر شود که از  علیه

 .نمایدمحل اعالمگردد. در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبتمیوصول

 .گرددنمی توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن ـ 103ماده 

.  آیدیمدادرسی مدنی به عمل قانون آیین 257تا  254توقیف محصول امالک و باغات با رعایت مقررات مواد ـ104هماد

 برداری اموال غیرمنقولصورتمبحث نهم ـ

نماید تا می ابالغای از آن را به محکوم علیهصورت اموال را تنظیم و نسخهتوقیف اموال غیرمنقولدادورز )مامور اجرا( پس از ـ 105ماده 

 .داردبه قسمت اجرا تسلیم اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً

 د.نمایا تجدیدمیییف شده را اصالح مشخصات مال توقمدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت

 صورت اموال غیرمنقول قید شودمراتب زیر باید در ـ 106ماده 

ـ تاریخ و مفاد ورقه اجراییه. 

ـ محلی کهمال غیرمنقول در آنجا واقع است. 

ـ وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالکملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارندیا نه و این که

 ت یا خیر؟حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده اسو اگر

ـ حدودملک و مجاورین آن. 

 .کند)ماموراجرا( مساحت تقریبی آن را در صورت قید می در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز ـ 107ماده 

 .دارائه دهورز )مامور اجرا ( یرمنقول را به دادملک یا مال غتنظیم صورت باید اسناد راجع بهحین  محکوم علیه ـ 108ماده 
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شود که دعوی تصریح می جریان باشد مراتب در صورت قید ودرهرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی ـ 109ماده 

. استدرچه مرجعی مورد رسیدگی

 حفظ اموال غیرمنقولمبحث دهم ـ ارزیابی و

 

 .ن قانون به عمل خواهد آمدای76تا  73در مواد ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر ـ 110ماده 

ف مشارالیه مکلشود وتنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میمال غیرمنقول بعد از ـ 111ماده 

 .است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد

عدم شود و در صورتاند سپرده میکردهود به امینی که طرفین معینشدر صورتی که عواید موجود مال غیرمنقول توقیف  ـ112ماده

 تسلیمجراکندسپرده خواهد شد ولی اگر عواید وجه نقد باشد به قسمت اتراضی به شخص امینی که دادورز )مامور اجرا (معین می

گردد. می



 فصل سوم ـ فروش اموال توقیف شده

 اموال منقولمبحث اول ـ فروش

ه و محکوم علیه درصورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم لبعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن ـ 113ماده 

 . کندمطابق مواد بعد اقدام میشده باشد دادورز )مامور اجرانبین طرفین تراضی شود و هرگاههمان ترتیب رفتار میتراضی شده باشد به

 . آیدمیطریق مزایده به عملفروش اموال از  ـ 114ماده 

آید و اگر به عمل می معین شده باشد فروش در آن محلمنقولاگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال ـ 115ماده 

 تشخیص] باشد وآید که برای منافع محکوم علیه ترجیح [داشتهمیباشد فروش در محلی به عملمحلهایی که معین شده است متعدد

 کنددیر اجرا معین مینشده باشد محل فروش را مفروش معینطرف دولت یا شهرداری محلی برای امر با مدیر اجراست هرگاه ازاین

 بهشده میزیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظاموال منقول به محل دیگر مخارج در مواردی که حمل ـ 116ماده 

 .رسدفروش می

 .نمایدتوقیف شده معین و آگهی میاموالموعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت ـ 117ماده 

 . نوبت منتشر شودهای محلی یکروزنامهآگهی فروش باید در یکی از ـ 118ماده 

 . ز ده روز نباشدکه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر اموعد فروش باید طوری معین شود ـ 119ماده 

شد آگهی به جای هزار ریال نباقیمت آنها بیش از دویست در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که ـ120ماده

 . شودمجلس قید میدر صورت تاریخ الصاقانتشارروزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و

آید آگهی دیگری به خرج توسط قسمت اجرا به عمل میعالوه بر آگهی که به توانندمیمحکوم له یا محکوم علیه ـ 121ماده 

 .منتشرنمایندخود

 شوددر آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می ـ 122ماده 
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ـنوع و مشخصات اموال توقیف شده. 

ـ روز و ساعت و محل فروش. 

ـ قیمتی کهشودمزایده از آن شروع می. 

 .شود هم الصاقمحل فروش گهی باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا وآ ـ 123ماده 

 مجدداآگهی خواهد شددر صورتی که تغییر روزفروش ضرورت پیدا کند ـ 124ماده 

 .رسدآید و صورت مجلس فروش به امضای آنها میدادسرابه عمل میفروش با حضور دادورز )مامور اجرا( و نماینده ـ 125ماده 

 . آگهی شده مالحظه نمایداموالی را که فروش معین شده استتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برایمیهرکس ـ 126ماده 

امر ن و دادورزها )مامورین اجرا( و سایر اشخاصی که مباشرنمایدولی ارزیاباتواند مثل سایرین در خرید شرکتمحکوم له می ـ 127ماده 

 . توانند در خرید شرکت کنندنمینسبی و سببی آنان تا درجه سومهمچنین اقربای فروش هستند

قیمت ه کسی است که باالترینمال متعلّق بشود ومعین شده شروع می75تا  73مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد  ـ128ماده

 . را قبول کرده است

درصد بها  مزایده باید دهوعده قرار دهد. در این صورت برندهال را بهتواند پرداخت بهای امومامور اجرا( میدادورز ـ 129ماده 

 . نمایدالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیمرافی

از ی اموال را نپردازد سپرده او پسمزایده در موعد مقرر بقیه بهابرندهحداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که

 . گرددبه نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میمزایده کسر هزینه

پیشنهادی قیمتاین که خود او باالترین کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یاتواند تقاضاصاحب مال می ـ 130ماده 

 . را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید

ه معرفی و از محکوم علیتواند مال دیگرییمباشد محکوم له شود خریدار نداشتهشروع میمالی که مزایده از آن هرگاه ـ 131ماده 

به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید اموال مورد مزایدهاز توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خودتقاضای

فروش خواهد رفت و هزینه آگهی پیدا کند بهکه خریدارهر میزانیایده بهد مزتوقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورمالمزایده

 مناطأی اکثریت آنها ازحیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایدهرطلبکاران متعدد باشند باشد، و هرگاهمحکوم له میمجدد به عهده

 .اعتبار است

 شده قبول ننماید آن مال نیزمال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابیم لههرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکو ـ 132ماده 

 .محکوم علیه مسترد خواهد شدبه

درصورت مجلس  که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدارتاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش وباالترین قیمتی ـ 133ماده 

 .رسدمی خریدارنوشته شده و به امضای 

 گرفتخواهدتسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت ـ 134ماده 
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های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته هزینهمحکوم به واگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت ـ 135ماده 

 گرددمیشودو به صاحب آن مستردنمی

 شودمیتجدید ط و مزایدهدر موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساق ـ 136ماده 

موجببهـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی کهل آیدآگهی تعیین گردیده به عم. 

ـ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خریدرد نمایندقیمتی را که خواسته استشوند و یا باالترین ،. 

ـ در صورتی که مزایدهاینده دادسرا باشدبدون حضور نم. 

 ممنوع از 127ـ در صورتی که خریدار طبق مادهخرید بوده باشد. 

شود و قبل از انقضای هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده مییکشکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف

 .به خریدار تسلیم نخواهد شدمال (اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایتمذکور یا قبل ازمهلت



 اموال غیرمنقولمبحث دوم ـ فروش

 .نقول استممواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال ترتیب فروش امول غیرمنقول به استثنای ـ 137ماده 

 آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شوددر ـ 138ماده 

ـ نام و نام خانوادگی صاحب ملک. 

ـپیشه یا محل سکونت یا کسب ومحل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملکتتجارت یا زراعت و غیره اس . 

ـ تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه. 

ـتعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره . 

شودفروخته میشاع است یا مفروز و چه مقدار از آنـ تصریح به این که ملک م. 

ـدارندتعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان. 

ـ قیمتی که مزایدهشوداز آن شروع می. 

ـ ساعت و روز و محل مزایده. 

 .گرددمیحل ملک نیز الصاقترتیب مقرر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهی مزبور در مآگهی فروش به ـ 139ماده 

ایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در مگر این که سرسدمیفروشبه  هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه ـ 140ماده 

 .شودپرداخت میهای اجرایی از حصه محکوم علیه هزینهصورت طلب محکوم له واین
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فروش بهقیمتی کهک وتنظیم و در آن نام ونام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملمزایده صورت مجلس پس از انجام ـ 141ماده 

 .گرددفروش کرده است تسلیم میاجرای آن دادگاه اقدام بهکه قسمتاهیشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگرسیده نوشته می

یک مامور اجرا( ظرف) ز مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورزبه تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن وتخلف اشکایت راجع ـ 142ماده 

شکایت  شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوعآنجا ماموریت دارد داده میهفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز )مامور اجرا( در

درخواهد ابطال و دستور مقتضی صاده استقررات شاقدامی را که بر خالف مدر صورتی که شکایت را وارد و موثر دانسترسیدگی و

 .شودنماید سند انتقال داده نمینمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر

 .استدهد و این دستور قطعیمزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدادگاه در صورت احراز صحت جریان ـ 143ماده 

ماه از تاریخ انجام  خود قبول نماید مالک ظرف دور مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلبد ـ 144ماده 

بعد از انقضای مهلت انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاههای اجرایی را پرداخته و مانع خسارات و هزینهتواند کلیه بدهی ومی مزایده

 .له باشدخواهد دادیا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم مزبوردستور انتقال تمام

 امفترخانه اسناد رسمی به ندخریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام ـ 145ماده 

 .نمایدامضا میخریدار

 

 شخص ثالثفصل پنجم ـ اعتراض

، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند نقد توقیف شدهبه مال منقول یا غیرمنقول یا وجه هرگاه نسبت ـ 146ماده 

صورت عملیات اجرایی شود در غیر این، توقیف رفع میاستسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف حکم قطعی یابه

 د.تواند به دادگاه شکایت کنخود میادعای  اثباتت اجرایی وبرای جلوگیری از عملیا گردد و مدعی حقمیتعقیب

شود. میرسیدگیتشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسیتمام مراحل بدون رعایتشکایت شخص ثالث در ـ 147ماده 

اند در هر محل که الزم بدطرفین دعوی به هر نحو و ثالث وشود و دادگاه به دالیل شخصمفاد شکایت به طرفین ابالغ می

عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت ، قرار توقیف فتشکایت را قوی یاکند و در صورتی که دالیلمیرسیدگی

ا ل رامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل ماتتواند با اخذدر این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می. نمایدمیصادر

 د. بدهبه معترض 

 .هد شدترتیب فوق رسیدگی خوابعد از فروش اموال توقیف شده نیز بهبه شکایت شخص ثالث

یف و نماید. در این صورت آن مال توقمعرفی جای مال مورد اعتراضهب  تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیهمحکوم له میتبصره ـ

 . گرددوف میشخص ثالث نیز موقشکایتد و رسیدگی بهشواز مال مورد اعتراض رفع توقیف می



 تقدمفصل ششم ـ حق



دادورز )مامور اجرا( باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را باشدهای متعدد به قسمت اجرا رسیده در هر مورد که اجراییه ـ 148ماده 

 نمایدترتیب زیر رعایتبه
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یانزد محکوم له رهن یا وثیقه  یهـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم عل ن یا در توقیف تامینی یا آمورد معامله شرطی و امثال

 . حق تقدم خواهد داشت مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهماجرایی باشدمحکوم له نسبت به

ـ خدمهاهو دستمزد شش م حقوقنسبت به خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیهخود. 

شش ماه وبرای مدت  ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اوالد صغیر محکوم علیه زار ریالهمهریه تا میزان دویست. 

ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و طلب خود و سایر بستانکارانسوم نسبت به بقیه . 

لب آنها طزاید از چیزی وصول نمودند اگر  خودرا از اموال محکوم علیهبستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب پس از این که ـ 149ماده 

ستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بتا چهارم اگر شود و در هریک از طبقات دومباقی بماند به طبقه بعدی داده می

 . گرددمیآنها تقسیمبین



 طلبفصل هفتم ـ تادیه

شود به میزان محکوم به و ل میوصو دیگر از محکوم علیهطریقه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بهوجوهی ک ـ 150ماده 

 . شودمسترد می محکوم علیهمحکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه بهاجرایی بههایهزینه

حکوم له برای وصول درخواست مایی باشد بههای اجردر صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه ـ151ماده

 . شودمیطلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیفبقیه

تسلیم و   گردد یک نسخه از آن به محکوم علیهاخذ میرسید شود دو نسخهدر مقابل وجهی که به محکوم له داده می ـ 152ماده 

 . گرددبایگانی میدیگر در پرونده اجرایینسخ

غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و   لیهعدیگری برای محکوم داراییدر موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و ـ 153ماده 

است داده  کسی که آن را پرداختهمعادل هزینه اجرایی بهطلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده یک ازهیچ

طلبی که دارند با رعایت اند به نسبتطلب خود را نمودهاست استیفای صادر و درخوکه تا آن تاریخ اجراییه بین طلبکارانیشود و بقیهمی

 شودتقسیم می 155ومواد

 . زان سهم خود مطلع گردندنماید تا از میاخطار میبه طلبکاراننامه را دادورز )مامور اجرا( تنظیم وتقسیم ـ 154ماده 

دادورز )مامور تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطارباشد میطلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشتهاز هریک ـ 155ماده 

نماید در این شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ میاداری بهاجرا(راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه

 د. آیبه عمل میدادگاه تکلیف شکایت در تقسیم پس از تعیینصورت

 . شودمیردیده مستردگمقرر  39از سهم او داده شده باشدمقدار زاید بنحوی که در ماده در صورتی که به طلبکاری زاید ـ 156ماده 

 نامه جزء طلبتقسیم مقرر شده باشد تا زمان تنظیموصولخسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ  ـ 157ماده 

 . محسوب خواهد شدلهمحکوم
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های اجراییفصل هشتم ـ هزینه

 های اجرایی عبارت است ازهزینه ـ 158ماده 

ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حقشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حقاجرای حکم که بعد از اجرا وصول میرا اج

دادگاه قیمت دیگری برای خواسته  مگر این کهشودحساب مین و مورد حکم قرار گرفتهبه ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیی

 . نموده باشد معین

هایی کهـ هزینه قحبرای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانندحق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب وایرآنحفاظت اموال و نظ. 

ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته الزم نیست بهای سهاجارهی دهدر تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صد ـ 159ماده 

 . شودمی هزارریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافتاز

رفین سازش طتی که است ولی در صور  علیهحکومماجراییه بر عهده پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ ـ160ماده

ت هزار ریال یاکمتر نصف حق اجرادریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیسکنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند

 .اجرا تعلق نخواهد گرفتباشد حق

اقدامات اجرایی راسا  از شروع گردد و هرگاه محکوم له بعدوصول میآن اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن ـ 161ماده 

ت طبق مقررا  محکوم علیهحق اجرا نشود حق مزبور از اموالحاضر به پرداخت  وصول نموده باشد و محکوم علیهمحکوم به را

دادگستری  شد از صندوقالزم با  توقیف وفروش اموال محکوم علیههایی که برایگردد. در این صورت هزینهاحکام وصول میاجرای

 .گرددمسترد می وصول آن به صندوقشده و پس ازرداختپ

ند کوق دادگستری پرداختاجرا را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صنددادورز )مامور اجرا( باید حق ـ 162ماده 

 . ایداجرایی نمتسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده  و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه

 .قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نمایدحکمدادورز )مامور اجرا( باید جریمه نقدی مقرر در ـ 163ماده 

 . گردداجرا وصول مینتهی شود حقمبه اجرای قطعی حکم ، حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقتموقت حکماجرای ـ 164ماده 

نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق فرجامیه قبل از خاتمه رسیدگیراجع به احکامی ک ـ 165ماده 

 .مسترد گردد  ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیهمیدادگستری

احکام و اجرایعدادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل الزم برای تسرینامه وزارتحق اجرا طبق آیینپنجاه درصد ازـ  166ماده 

 .گردددادگستری منظور میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارتپاداش متصدیان اجرا می

 باشند لیکن آنقبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می خواهد بود کههایی نیزمقررات این قانون شامل اجراییهـ  167ماده 

 .طابق قانون سابق به عمل آمده معتبراستاز اقدامات اجرایی که ممقدار

نکرده باشد اجراییه بالاثر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیبهرگاهـ  168ماده 

مجددا از دادگاه  تواندوصول نخواهد بود. محکوم له میدیگر قابلشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشدمیتلقی

 .شوداجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت میصدورتقاضای
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االجرای كشورهای خارجیاسناد الزمـ احکام وفصل نهم

ه در ر این کایران قابل اجراست مگد درواجد شرایط زیر باشاحکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی کهـ  169ماده 

 ترتیب دیگری مقرر شده باشدقانون

ـ حکم ازکشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر ازیران در آن کشور قابل دادگاههای ا

 . نمایداجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل

ه نظم عمومی یا اخالق حسنهـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنباشد 

مضا کرده یااالمللی که دولت ایران آن را ـ اجرای حکم مخالف با عهود بینمخالف قوانین مخصوص نباشد . 

االجراـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزمبوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد . 

ـ از دادگاههای ایران حکمیالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشدمخ. 

ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانینداشته باشددادگاههای ایران نایران اختصاص به. 

ـ حکم راجع به اموال غیرمنقولآن نباشدمتعلق به  واقع در ایران و حقوق . 

ـ دستور اجرای حکم از مقاماتشده باشدصادر صالحیتدار کشور صادرکننده حکم. 

امت یا دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقمرجع تقاضای اجرای حکم ـ 170ماده 

 . استمحکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهرانسکونت

ی حکم شرایطی برای اجراتیب وننده حکم ترو کشور صادرک صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایراندر ـ 171ماده 

 .مقررشده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود

 .ا قید گرددعلیه و مشخصات دیگر آنهممحکوم له و محکواجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام ـ172ماده

 وست شودمدارک زیر پیبه تقاضانامه اجرای حکم باید ـ 173ماده 

ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقتـ نسخهبا اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده آن

 .ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسیگواهی شده باشد باحکم

ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف گواهی شده آنمرجع صالحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه. 

ـ گواهی نماینده سیاسیی کشوریا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولنده صادرکن

 .حکم درایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صالحیتدار

ـاز طرف وزارت امورایران گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیمخارجه . 
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فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و میدادگاهمدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به ـ 174ماده 

عالم ا، رد تقاضا را علل و جهاتدهد و یا با ذکراالجرا بودن حکم را صادر و دستوراجرا میآن قرار قبول تقاضا و الزمضمیمهمدارک

 .نمایدمی

 .تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهدمتقاضی ابالغ شود و نامبرده میقرار رد تقاضا باید به ـ 175ماده 

پژوهش شکایت با فسخ رای موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودندادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بهـ 176ماده 

 .م نخواهد بودرای دادگاه قابل فرجا. کندآن را تایید میصورتنماید و در غیر این، صادر میاجرای حکم خواسته امر به

ارجی خاحکام دادگاههای همان ترتیب و شرایطی که برای اجرایتنظیم شده الزم االجرا در کشورهای خارجی بهاسناد ـ 177ماده 

سند در آنجا تنظیم شده باشد باید  سیاسی یاکنسولی ایران در کشوری کهعالوه نماینده باشد و بهدرایران مقرر گردیده قابل اجرا می

 .سند را با قوانین محل گواهی نمایدتنظیمموافقت

 .شودا گذارده میبه مرحله اجراجرای احکام مدنیاحکام و اسناد خارجی طبق مقررات ـ 178ماده 

آید، مییشپاز اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکاالتی که در جریان اجرا اختالفات ناشی ترتیب رسیدگی به ـ 179ماده 

. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور ایران مقرر استابطال اجراییه به نحوی است که درقوانین وترتیب توقیف عملیات اجرایی همچنین

 . باشدمی در ماده

تسریع  وناجرای احکام در قانقمری و مواد راجع به 1329حقوقی مصوب اتموارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمـ 180ماده 

 . استملغیمحاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد

 

 

 حق تجارت شماست. ؛مهارت ما

 فردا دیر است...

امروز با ما تماس بگیرید.



 


