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یقواعد عموم-اولفصل

مقدمات اجرا-اولمبحث

ایشده یکه قطعنیامگرشودیبه موقع اجرا گذارده نميدادگسترياز احکام دادگاههایحکمچیه-1ماده
.باشدصادر شدهکندیمنیقانون معکهيموقت آن در موارديقرار اجرا

قائمایلیوکایهیعلمحکومکه بهشودیبه موقع اجرا گذارده میوقتيدادگسترياحکام دادگاهها-2ماده
.دیتقاضا را از دادگاه بنمانیاو کتباً ایقانونمقامقائمایو ندهینماایله او ابالغ شده و محکومیمقام قانون

.باشدیقابل اجراء نمستیننیکه موضوع آن معیحکم-3ماده

.   مقرر شده باشديگریدبیکه در قانون ترتنیمگر ادیآیبه عمل مهییحکم با صدور اجراياجرا-4ماده
اعالم لیاز قبستینهیعلاز طرف محکومیداشته و مستلزم انجام عملیکه دادگاه جنبه اعالميموارددر

و وابسته به یمؤسسات دولتوسازمانهاکهيدر مواردنیهمچنشودیصادر نمهییبطالن سند اجراایاصالت 
و سازمانها و ستیالزم نهییاجراصدورردیآنها صورت گلهیوسبهدیحکم باياجراینبوده وليدولت طرف دعو

.دادگاه حکم را اجرا کننددستورمؤسسات مزبور مکلفند به

.استنیبا دادگاه نخستهییصدور اجرا-5ماده

حکم و موضوع آن مشخصاتوهیعلله و محکومو محل اقامت محکومینام و نام خانوادگهییدر اجرا-6ماده
دفتر ریدادگاه و مدسیئو به امضاء رشدهنوشتهباشدیمهیعلمحکومکه پرداخت حق اجرا به عهدهنیو ا
.شودیمفرستادهابالغيبه مهر دادگاه ممهور و برادهیرس

از آن در پرونده نسخهکیشودیبه عالوه دو نسخه صادر مهمیعلبه تعداد محکومهییاجرايبرگها-7ماده
در موقع زینسخه نکیو گرددیمیگانیباییاجرادر پروندههیعلمحکومپس از ابالغ بهگریو نسخه ديدعو

.شودیداده مهیعلابالغ به محکوم

هیعلبه محکومابالغمحلنیو آخردیآیبه عمل میمدنیدادرسنییطبق مقررات آهییابالغ اجرا-8ماده
.محسوب استسابقههییابالغ اجرايبرایدر پرونده دادرس



به عمل آمده و تا یمدنیدادرسنییقانون آ100طبق ماده يکه ابالغ اوراق راجع به دعويدر موارد-9ماده
نوبت به کیهیینکرده باشد مفاد اجرااعالماقامت خود را به دادگاهمحلهیعلمحکومهییقبل از صدور اجرا

یبه موقع اجرا گذاشته مس از آنپو ده روز گرددیمیآگهقانوننیا119و 118نیمقرر در مادتبیترت
محکومکهنیمگر استیالزم نهیعلبه محکوميگریداخطارایابالغ ییاجرااتیعمليبراصورتنی. در اشود

.شوددیمزبور قیآگهدردیماده بانیاقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. مفاد امحلهیعل

ن،یامم،یق، یبه ولموردحسبهییفوت شود اجراایمحجور هییقبل از ابالغ اجراهیعلاگر محکوم-10ماده
باشد مفاد هییبعد از ابالغ اجراهیعلمحکومفوتایو هر گاه حجر گرددیمترکه او ابالغریمدایورثه ،یوص

.شدخواهدآنها اطالع دادههیابالغ اخطارلهیوسانجام شده بهاتیو عملهییاجرا

نیاز طرفکیهر درخواستبهایرأساً تواندیشده باشد دادگاه میاشتباههییهر گاه در صدور اجرا-11ماده
را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را ییاجرااتیعملایدینماحیتصحایرا ابطال هییمورد اجرايبه اقتضا

.بدهد

اجرا)نیمأموردادورزها (-دوممبحث

و تحت نظر خود لزومو به قدرکندیمفهیدادگاه انجام وظتیو مسئولاستیاجرا تحت رریمد-12ماده
.دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت

توانینباشد می) به تعداد کافاجرامأموردادورز (ایمأمور اجرا) نداشته باشد و اگر دادگاه دادورز (-13ماده
.اجراء کرديژاندارمراییشهرباننیمأمورایدادگاهگریدکارمندانایدفتر ریمدلهیاحکام را به وس

یشود ميرفتارسوءایاجرا) مقاومت نیمأمورحکم نسبت به دادورزها (ياجرانیکه حیدر صورت-14ماده
مزبور نیحکم کمک بخواهند، مأمورياجرايبرایدژبانایو يژاندارمر،یشهرباننیحسب مورد از مأمورتوانند

.باشندیمکلف به انجام آن م

مأمور ندهند دادورز (انجاممأمور اجرا) رامذکور در ماده قبل درخواست دادورز (نیهر گاه مأمور-15ماده
تداریبه مرجع صالحبیتعقياجرا براریمدتا توسطکندیممیتنظخصوصنیدر ایمجلساجرا) صورت

.فرستاده شود

مأمور مزبور صورت شودمقاومتاینیتوهفهیانجام وظنیمأمور اجرا) حهرگاه نسبت به دادورز (-16ماده
.رساندیداشته باشند) مکه حضوریصورتدر(یانتظامنیو مأمورنموده به امضاء شهودمیتنظیمجلس



يفریکنیمقرر در قوانمجازاتشوند عالوه برفهیمأمور اجرا) از انجام وظکه مانع دادورز (یکسان-17ماده
.باشندیمزیاز عمل خود نیمسئول خسارات ناش

.ندینماتیمأمورقبولتوانندینمریاجرا) در موارد زنیمأمورو دادورزها (رانیمد-18ماده

.امر اجرا راجع به همسر آنها باشد-1
تا درجه یسببایینسبقرابتمأمور اجرا) با آناندادورز (ایو ریباشد که مدیامر اجرا راجع به اشخاص-2

.سوم دارد
.امور او باشدلیکفاینیاز طرفیکییوصایمیمأمور اجرا) قدادورز (ایریمد-3
يهمسر آنان دعوای) اجرامأموردادورز (ایریآنان و مدنیباشد که بیکه امر اجرا راجع به کسانیوقت-4

.مطرح استيفریکاییمدن

يگریمأمور اجرا) د(دادورزایریدادگاه به مدئیسحکم از طرف ريماده اجرانیاز موارد مذکور در اکیهر در
گریکارمند دایدفتر ریمدلهیحکم به وسياجرانباشديگریدمأمورایریو اگر در آن حوزه مدشودیمحول م
.به عمل خواهد آمديو ژاندارمریشهربانحسب مورد مأمورانایدادگاه 

اجرابیترت-سوممبحث

.شودیمگذاشتهکه آن را صادر کرده به موقع اجرایقسمت اجرا دادگاهلهیبه وسهییاجرا-19ماده

اجرا انجام ریمددیآعملبهيگریدر حوزه دادگاه ددیباییاجرااتیاز عملیقسمتایهر گاه تمام -20ماده
.کندیمآن حوزه محولمزبور را به قسمت اجرا دادگاهاتیعمل

مربوط، يبرگهاهیکلوو تقاضاهاهییتا اجرادهدیملیتشکياحکم پروندهياجراياجرا براریمد-21ماده
.شودیگانیدر آن بابیبه ترت

نهیهزرندیبگیفتوکپایآن رونوشت اتیرا مالحظه و از محتوییپرونده اجراتوانندیمنیطرف-22ماده
.شودیماخذیمدنیدادرسنییآمقرر در قانونزانیبه میفتوکپایرونوشت 

را ییاجرااتینوشته و عملهییاجرالیمأمور اجرا) را در ذاجراء نام دادورز (ریمدهییپس از ابالغ اجرا-23ماده
.کندیبه عهده او محول م



به ایدیقطع نماایفیتوقایلیتعطحکم راياجراتواندیمأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمدادورز (-24ماده
صدور دستور تیکه صالحیدادگاهایحکم را داده ياجرادستورکهیدادگاهاندازد مگر به موجب قرارریتأخ
ایلیاو در تعطیکتبتیرضاایمحکوم به وصولله دائر بهمحکومدیبا ابراز رسایحکم را داردياجراریتأخ
.اجراءریتأخایقطع ایفیتوق

رفع شودیماجراءکه حکم تحت نظر آنیدادگاهدیآشیپیحکم اشکالياجراانیهر گاه در جر-25ماده
.دینمایاشکال م

.شودیماجرااست که حکم توسط آن دادگاهیاحکام راجع به دادگاهياز اجرایاختالف ناش-26ماده

ایابهام حکم ایاجمالاحکام که ازياختالفات مربوط به اجرانیاختالفات راجع به مفاد حکم همچن-27ماده
.شودیمیدگیحکم را صادر کرده رسکهیمحکوم به حادث شود در دادگاه

يرأياز اجرایرفع اختالف ناشمرجع.باشدیقابل اجراء نمستیننیکه موضوع آن معيداوريرأ-28ماده
.صادر کرده استهییاست که اجرایدادگاهيداور

از دادگاه بخواهد. رارفع اختالفتواندیمنیاز طرفکیدر مورد حدوث اختالف در مفاد حکم هر -29ماده
باشد يشتریبیدگیکه محتاج رسیصورتو درکندیرفع اختالف مویدگیالعاده رسدادگاه در وقت فوق

یدعوت میدگیرسيبرارا در جلسه خارج از نوبتنیطرفرونوشت درخواست را به طرف مقابل ابالغ نموده
.نخواهد شدیدگیرسریتأخعدم حضور آنها باعثیولکند

ياجراریتأخقرارکه دادگاهنیحکم نخواهد شد مگر اياجراریدرخواست رفع اختالف موجب تأخ-30ماده
.دیحکم را صادر نما

،یوص،یورثه، ولیمعرفحسب مورد تا زمانییاجرااتیمحجور شود عملایفوت هیعلهرگاه محکوم-31ماده
تا اشخاص مذکور کندیله اخطار ممحکومبهو قسمت اجراگرددیمتوقف مترکهریو مدنیامایمحجور میق

به تواندیمأمور اجرا) مباشد دادورز (نشدهفیتوقیو اگر مالدینمایو مشخصات کامل معرفیرا با ذکر نشان
.کندفیاموال محجور توقاییمعادل محکوم به از ترکه متوفلهمحکومدرخواست

شودیمفیتوقییاجرااتیکه عملیاست و مدتیمدنیدادرسنییحساب مواعد مطابق مقررات آ-32ماده
.به حساب نخواهد آمد

اجرا به اداره ریمدطرفاجراء ورشکسته شود مراتب ازانیبازرگان بوده و در جرمحکوم علیههر گاه -33ماده
.اقدام گرددیامور ورشکستگهیتصفطبق مقررات راجع بهتاشودمی اعالم هیتصفریمدایهیتصف



مفاد آن را به روزمکلف است ظرف دهمحکوم علیهابالغ شد محکوم علیهبه هییکه اجرانیهم-34ماده
محکوم فاءیحکم و استيکند که اجرایمعرفیمالایمحکوم به بدهد پرداختيبرایبیترتایموقع اجرا بگذارد 

مهلت مزبور جامع ظرفدینداند باهییمفاد اجرايبه اجراقادرکه خود رایباشد و در صورتسریبه از آن م
انقضاءهر گاه ظرف سه سال بعد ازدیاعالم نماحاًیندارد صریکند و اگر مالمیتسلاجراخود را به قسمتییدارا

فرار از آن يبراکنیلبودهحکم و پرداخت محکوم بهيقادر به اجرامحکوم علیهمعلوم شود که مهلت مذکور
از مفاد یقسمتایتمام يکه اجرايداده به نحوخودییداراصورت خالف واقع ازاینکرده یاموال خود را معرف

.خواهد شدروز تا شش ماه محکومکیاز شصت و ياجنحهحبسشد بهبادهیمتعسر گردهییاجرا

.کندیمعرفیمحکوم به ماليفایاستيبرامحکوم علیهيبه جاتواندیمزیشخص ثالث ن-تبصره

هیکه به تأدموقعخود نبوده مکلف است هریکه در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهيبدهکار-35ماده
يانقضاخیظرف سه سال از تارکهيبدهکارگردد آن را بپردازد و هرخود متمکنیاز بدهیقسمتایتمام 

پرداخت آن را نپردازد امکانخیماه از تارکیخود شده و تا یبدهازیقسمتایمهلت مقرر قادر به پرداخت تمام 
.نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شدیمعرفاجرابه مسئولیمالایو 

محکوم علیهقبل اموال موادمهلت مقرر دريو قبل از انقضاهییبعد از ابالغ اجراتواندیملهمحکوم-1تبصره
يمکلف به قبول آن است. پس از انقضااجراکند و قسمتیاجرا معرفبه قسمت) بهمحکوم(نیتأميرا برا

محکوم به از آن يفایو استحکمينکرده باشد که اجرایمعرفیمالمحکوم علیهکه یدر صورتزیمهلت مزبور ن
به را از آن مالمحکوميفایاستدیبه دست آمحکوم علیهاز یهر وقت مالتواندیملهمحکومباشد سریم

.بخواهد

در صورت واستیخصوصیشاکتیمنوط به شکا35و 34جرائم مندرج در مواد يفریکبیتعق-2تبصره
.گرددیموقوف ممجازاتياجراایبیگذشت او تعق

که به یدر صورتشودمی ابالغمحکوم علیهبه یانتشار آگهقیاز طرهییکه مفاد اجرايدر موارد-36ماده
.شودمی فیتوقمحکوم علیهاموالمعادل محکوم به ازلهمحکوميباشد به تقاضایاموال او دسترس

ییاجرااتیعملنیو در حدهدمأمور اجرا) ارائهحکم را به دادورز (ياجراقیطرتواندیملهمحکوم-37ماده
.دیمأمور اجرا) است دخالت نما(دادورزفیکه از وظاياموردرتواندینمیحاضر باشد ول



و هر گاه محکوم به ردیگیمدینموده برگ رسمیتسللهمحکوممأمور اجرا) محکوم به را به دادورز (-38ماده
که یبه دادگاهیمراتب را جهت صدور دستور مقتضنباشدلهمحکومبهیدسترسایداده شود هیبه مشارالدینبا

.کندیمصادر کرده است اعالمهییاجرا

به موجب حکم یدادرساعادهاینقض ایکه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یهر گاه حکم-39ماده
یو در صورتگرددیحالت قبل از اجرا بر مبهدستور دادگاه اجراکننده حکمبهییاجرااتیبالاثر شود عملیینها

یآن را وصول ممتیقایمثل مأمور اجرا)ممکن نباشد دادورز (آنبوده و استردادنیمعنیکه محکوم به ع
به هییاجراصدورحکم مقرر است بدونياجرايکه برایبیبه دستور دادگاه به ترتییاجرااتیعملاعاده.دینما

.دیآیعمل م

به قسمت اجرا اعالم راگذارده و مراتبيحکم قرارياجرايبراتواندیممحکوم علیهو لهمحکوم-40ماده
.دارند

قانون نیمقرر در ابیترتبهمأمور اجرا)دادورز (دیطوعاً حکم دادگاه را اجرا نمامحکوم علیههر گاه -41ماده
.کندیحکم مياقدام به اجرا

باشد دادورز ممکن لهمحکومآن بهمیمنقول بوده و تسلریغایمنقول نیمعنیهر گاه محکوم به ع-42ماده
.دهدیملهمحکومآن را گرفته و بهنیمأمور اجرا) ع(

صادر شده مشاعاز ملکیمتصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتهیعلدیکه حکم خلع يدر موارد-43ماده
یمشمول مقررات امالك مشاعشدهدیدر ملک خلع لهمحکومتصرف یول،شودمی دیباشد از تمام ملک خلع 

.است

ستینییاجرااقداماتامر مانعنیباشد امحکوم علیهاز ریغیمحکوم به در تصرف کسنیاگر ع-44ماده
مأمور صورت دادورز (نیدر ادیارائه نماهمیمنافع آن بوده و دالئلاینیاز عیحقیکه متصرف مدعنیمگر ا
خیکه ظرف پانزده روز از تاریصورتمراجعه کند و درتداریصالحدادگاهتا بهدهدیهفته به او مهلت مکیاجرا) 

.افتیخواهدادامهییاجرااتیحکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملياجراریدائر به تأخيقرارمهلت مذکور

و صاحب مال از باشديگریشخص دایمحکوم علیهاز یشود اموالدیخلع دیکه بایهر گاه در محل-45ماده
و به هیاموال مذکور را تهیلیتفص) صورتاجرامأمورنباشد دادورز (یدسترسبه اوایکند و يبردن آن خوددار

.کندیعمل مریزبیترت

.شودمی سپردهاز بانکهایکیایياسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستر-1



و حاصل دهیرسفروشنباشد بهينگاهدارنهیآنها متناسب با هزيکه بهاییایو اشیشدنعیاموال ضا-2
.به صاحب آن مسترد گرددتاشودمی سپرده يصندوق دادگسترمربوط بهيهانهیفروش پس از کسر هز

محفوظ نگاهداشته و يگریدمحل مناسبایمأمور اجرا) آنها را در همان محل اموال دادورز (ریدر مورد سا-3
.داردیمافتیدردیبه حافظ سپرده و رسای

و نیطرفیتراضباآنمتینباشد قیبه آن دسترسایبوده و تلف شده و نیمعنیاگر محکوم به ع-46ماده
و هرگاه شودمی وصول محکوم علیهازقانوننیو طبق مقررات انییتعدادگاهلهیبه وسیدر صورت عدم تراض

.دیخسارت اقامه نمايدعوتواندیملهمحکومنباشد میبه قابل تقومحکوم

و انجام عمل به ورزداز انجام آن امتناعمحکوم علیهباشد و ینیهر گاه محکوم به انجام عمل مع-47ماده
يگریدلهیوسبه مأمور اجرا) آن عمل را (تحت نظر دادورزتواندیملهمحکومممکن باشديگریتوسط شخص د
محکوم علیهقسمت اجرا از لهیوسالزم را بهنهیانجام عمل هزبدونایآن را مطالبه کند و نهیانجام دهد و هز

الزم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناسقاتیاز موارد مذکور دادگاه با تحقکیهر.دردیمطالبه نما
است که یبیترتبهالزحمه کارشناس از محکوم علیهمذکور و حقنهی. وصول هزدینمایمنیمعرانهیهززانیم

.مقرر استيوصول محکوم به نقديبرا

یمدنیدادرسنییآ729ممکن نباشد مطابق ماده يگریکه انجام عمل توسط شخص دیدر صورت-تبصره
.انجام خواهد شد

باشد به نشدهنیزرع در حکم معفیزراعت شده و تکلدیکه در ملک مورد حکم خلع یدر صورت-48ماده
:شودمی رفتار ریزبیترت

مأمور اجرا) اقدام به (دادورزفوراً محصول را بردارد واالدیبامحکوم علیهباشد دهیموقع برداشت محصول رساگر
. دینمایاز او وصول ممحکوم علیهمحصول به لیتحورا تا زمانمربوطيهانهیبرداشت محصول نموده و هز

است که ریمخلهمحکومباشددهیینروایدهییکه بذر رونیااعم ازباشددهیهرگاه موقع برداشت محصول نرس
یباقمحکوم علیهمحصول به تصرف دنیملک را تا زمان رسایبپردازد و ملک را تصرف کند رازراعتيبها

مورد نیو نظر دادگاه در ابودالمثل با دادگاه خواهدزراعت و اجرتيبهاصی. تشخردیالمثل بگاجرتبگذارد و
.استیقطع



اموالفیتوق-دومفصل

یمقررات عموم-اولمبحث

طوعاً اجرا راحکم مقرر است مدلول حکمياجرايکه برايدر موعدمحکوم علیهکه یدر صورت-49ماده
نشده فیو توقنیاز او تأمیمالاینکندیهم معرفیندهد و مالحکمياجرايبرالهمحکومبا يقرارایدیننما

.گرددفیتوقمعادل محکوم بهمحکوم علیهاموالدرخواست کند که ازتواندیملهمحکومباشد 

محکوم علیهاموال فیتوقاقدام بهریبدون تأخفیپس از درخواست توقدیمأمور اجرا) بادادورز (-50ماده
.دادگاه مذکور بخواهديقسمت اجراازآن رافیباشد توقيگریدو اگر اموال در حوزه دادگاهدینما

یباشد ولییاجرايهانهیهزکه معادل محکوم به وشودمی فیتوقیزانیبه ممحکوم علیهاز اموال -51ماده
صورت اگر نیخواهد شد در افیتمام آن توقنباشدهیو قابل تجزداشتهيشتریشده ارزش بیهر گاه مال معرف

.گرددیمفیباشد توقییاجرايهانهیکه معادل محکوم به و هزآنازیمنقول باشد مقدار مشاعریمال غ

دیآیمال به عمل مهمانمحکوم به ازفاءیشده باشد استفیو توقنیتأممحکوم علیهاز یاگر مال-52ماده
اموال ریمحکوم به از ساهیصورت معادل بقنیارا نکند که دربهمحکوميشده تکافونیمگر آن که مال تأم

د.گردیمفیتوقمحکوم علیه

کیتواندیممحکوم علیهبه توقف شده باشدمحکومایدر قبال خواسته محکوم علیهاز یهرگاه مال-53ماده
يگریمال دشده است به فیرا که توقیماللیبه فروش درخواست تبدراجعاتیبار تا قبل از شروع به عمل

شده فیکه قبالً توقیفروش از مالو سهولتمتیقثیاز حشودمی شنهادیکه پیکه مالنیمشروط بر ادیبنما
لیتبدراجع به فروش درخواستاتیبار تا قبل از شروع به عملکیتواندیمزینلهمحکوم. است کمتر نباشد

ی معترض باشند ماجراقسمتمیبه تصملهمحکومایعلیهمحکوم که ی. در صورتدیرا بنماشدهفیمال توق
.ندیمراجعه نماهییبه دادگاه صادرکننده اجراتوانندیمعترض باشند ماجرابه دادگاه صادرکنندهتوانند
ت.اسیمورد قطعنیدر ادادگاهمیتصم

شده باشد فیتوقيگریدر مقابل طلب دایبوده ینیدقهیآن تقاضا شده وثفیکه توقیاگر مال-54ماده
که قبالً یمرجعایاداره ثبت بهموردارزش مال مزبور را حسبمازادفیتوقلهمحکومقسمت اجرا به درخواست 

شود که فیتوقلهمحکوميبه تقاضايگریاگر مال دصورتنیدر ادهدیکرده است اطالع مفیمال را توق
فیاصل مال، توقفیرفع توقایقهیمازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثفیتوقازدیطلب او را بنمايتکافو
عنوان عدم تناسب بهمحکوم علیهگاه مورد هرنی. در اشودمی لیاصل مال تبدفیبه خود به توقخودمازاد



خواهد فیرفع توقیاز مقدار زائد بر بدهشدهیابیارزاو مالنهیمعترض باشد به هزیبدهزانیمال با ميبها
د.ش

ونیتمام دتواندیملهمحکومشده باشدفیتوقیدر مقابل مطالباتایبوده قهیکه وثیدر مورد مال-55ماده
مال و فیتوقينموده تقاضاعیتوديدادگسترایثبتحسب مورد در صندوقرا با حقوق دولتیو خسارات قانون

فک و مال بابت طلب او و مجموع سابقيهافیو توققهیصورت وثنیادردیحقوق خود را از آن بنمايفایاست
.شودمی فیتوقبالفاصلهشدهعیوجوه تود

.و بالاثر استباطلشدهفینسبت به مال توقیو رهنیو شرطیهر گونه نقل و انتقال اعم از قطع-56ماده

منعقد شود لهمحکومضرربهفیشده بعد از توقفیکه نسبت به مال توقيتعهدایهرگونه قرارداد -57ماده
.دهدتیکتباً رضالهمحکومکه نینافذ نخواهد بود مگر ا

فیاز مال توقاجراقسمتدینماهیرا تأدیمحکوم به و خسارات قانون،محکوم علیهکه یدر صورت-58ماده
.خواهد کردفیشده رفع توق

که نیمشروط بر ابفروشدشده رافیمأمور اجرا) مال توقبا نظارت دادورز (تواندیممحکوم علیه-59ماده
از یباشد و اگر مال در مقابل قسمتیکافییاجرايهانهیمحکوم به و هزپرداختيبراییحاصل فروش به تنها

.عمل آمده کمتر باشدبهفیتوقکه در قبال آنیمبلغازشده حاصل فروش نباشدفیمحکوم به توق

اعالم نیبه طرفمالفیتوقیولشودمی مال نفیمانع از توقمحکوم علیهو لهمحکومعدم حضور -60ماده
.خواهد شد

اموال منقولفیدر توق-دوممبحث

کند تیمالکيادعاباشد و متصرف نسبت به آنمحکوم علیهاز ریغیکه در تصرف کسیمال منقول-61ماده
که خالف یصورتدر.نخواهد شدفیتوقمحکوم علیهعنوان مال بهدینمایمعرفيگریآن را متعلق به دای

.خواهد بودلهمحکوممتصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت يادعا

که شودمی فیتوقیصورتباشد درمحکوم علیهمحل کار ایکه خارج از محل سکونت یاموال منقول-62ماده
.او در دست باشدتیمالکبر احراز ازیدالئل و قرائن کاف



زن یاختصاصاستفادهآنچه معموالً و عادتاً موردنیاز اموال منقول موجود در محل سکونت زوج-63ماده
قانون نیاز نظر مقررات اهیشوهر و بقبهمرد باشد متعلقیاختصاصباشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده

.آن ثابت گرددخالفکهنیمگر اشودمی آنان محسوب نیمشترك ب

دادورز ندینمايخوددارباشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آنییشده در جایاگر مال معرف-64ماده
مال فیباز کردن در و توقياقدام الزم برامحلدهبانایيژاندارمراییمأمور اجرا) با حضور مأمور شهربان(

دادگاه بخش ایدادستانندهیحسب مورد نماستیدر آن نیکه کسیمحلو در مورد باز کردنداردیمعمول م
.داشته باشدحضوردیبازیمستقل ن

:شودمی نفیحکم توقياجرايبراریاموال ز-65ماده

.استو خانواده او الزممحکوم علیهيرفع حوائج ضروريکه برایو اسباباءیلباس و اش-1

.النفقه اوو اشخاص واجبمحکوم علیهماههکیاجیآذوقه به قدر احت-2

.و کشاورزانورانشهیوسائل و ابزار کار ساده کسبه و پ-3

.باشندیمفیقابل توقریمخصوص غنیکه به موجب قوانییایاموال و اش-4

و مترجم و مؤلفمصنف وتیبدون رضادهیکه هنوز به چاپ نرسییهاو ترجمهفاتیو تألفاتیتصن-تبصره
.شودمی نفیمقام آنان توققائمایورثهتیدر صورت فوت آنها بدون رضا

کسر فاحش اینامتناسبنهیآن مستلزم هزفیکه ادامه توقیبالفاصله و اموالیشدنعیاموال ضا-66ماده
رسدیبه فروش مدهیو مزافیبه توقراجعفاتیتشرتیبدون رعادادگاهبیو با تصویابیاست فوراً ارزمتیق
.برداشته شودمزبوراز اموالیصورتدیقبل از فروش باکنیل

اموال منقوليبردارصورت-سوممبحث

وصف کامل اموال از برکه مشتملیاموال منقول، صورتفیقبل از توقدیمأمور اجرا) بادادورز (-67ماده
آنها اریطال و نقره عدر موردد،ینمامیباشد تنظاعدادبا تمام حروف وکهرهیاندازه و غ-وزن-عدد-نوعلیقب
کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و درو مشخصات آنها ی) و در جواهرات اسامباشدنیآنها معاریهر گاه ع(

اگر (نقاشو اسماتیخصوصیپرده نقاشوریچاپ و در تصوایریتحرخیبودن آن با ذکر تاریچاپاییخط



سهام و اوراق بهادار نوع و موردباشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و درمعلوم
می که معرف کامل مال باشد نوشته یاتیو خصوصمشخصاتمورددر هریآن و به طور کلیتعداد و مبلغ اسم

.شود

اگر سهو و وسطرها در صورت اموال ممنوع استنیو پاك کردن و الحاق و نوشتن بدنیتراش-68ماده

.رساندیمحاضران امضاءبهوحیصورت آن را تصحلیدر ذمأمور اجرا)(رخ داده باشد دادورزیاشتباه

مأمور اجرا) (دادورزندینمایاظهار حقشودمی فیکه توقیگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالهر-69ماده
.کندیمدیاظهارات او را قمشخصات اظهارکننده و خالصه

و رادیصورت امیتنظبهآنها حاضر بوده و راجعیقانونندهینماایمحکوم علیهو لهمحکومگاه هر-70ماده
نی. طرفکندیمدیقبول در آخر صورت قایجهات رد بااظهار آنان راورادیمأمور اجرا) ادادورز (ندینماياظهار

اال صورت اموال از طرف داشت وخواهندتیصورت حق شکامیتنظخیتارهفته ازکیاگر حاضر باشند ظرف 
.دینماتیابالغ شکاخیهفته از تارکیحق دارد ظرف بیو طرف غاشودمی ابالغ بیغاقسمت اجرا به طرف

مأمور اجرا) و (دادورزو ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاءخیتاردیدر صورت اموال با-71ماده
ندیصورت اموال امتناع نمالیآنها از امضاء ذیقانونندهینماایمحکوم علیهولهمحکومگاه حاضران برسد هر

.شودمی دیمراتب در صورت ق

از صورت اموال را به شدهیرونوشت گواهمحکوم علیهایلهمحکوميمأمور اجرا) به تقاضادادورز (-72ماده
.آنها خواهد داد

اموال منقولیابیارز-چهارممبحث

اموال را متیقشودمی و در صورت اموال درجدیآیبه عمل مفیتوقنیاموال منقول حیابیارز-73ماده
حاضر بوده و ایحاضر نباشند فیتوقنیحنیطرفو هر گاهندینمایمنییتعیبه تراضمحکوم علیهو لهمحکوم

.شودمی نیمعابیارزندیننمایتراضمتیقنییدر تع

دادورز محکوم علیهعدم حضورایی. در صورت عدم تراضشودمی نیمعنیطرفیبه تراضابیارز-74ماده
اشخاص معتمد و خبره نیاز بیرسمدر صورت نبودن کارشناسویکارشناسان رسمنیمأمور اجرا) از ب(

يکرده برانییتعلهمحکومکهیمتینباشد قیدسترسابیارزبهفیتوقنیو هر گاه در حکندیمنیمعابیارز



ابیارزنیینسبت به تعتیفوردیمأمور اجرا) به قصورت دادورز (نیبود. در اخواهدمال مالك عمل قرارفیتوق
.اقدام خواهد کردمالمیتقوو

ظرف سه روز تواندیمنیطرفازکی. هر دینمایابالغ منیرا بالفاصله به طرفیابیقسمت اجرا ارز-75ماده
می آن اجرا لهیکه حکم به وسیاعتراض در دادگاهنیاد،ینمااعتراضابیارزهیبه نظریابیابالغ ارزخیاز تار
صیتشخ،شودمی نیمعمالمتیقیابیارزدیدر صورت ضرورت با تجدوردیگیقرار میدگیمورد رس،شود

.استیقطعموردنیدادگاه در ا

مأمور اجرا) (دادورزلهیو ارزش کار به وستیفیو کتیبا در نظر گرفتن کمابیالزحمه ارزحق-76ماده
باشد یالزحمه اعتراضحقزانیبه منسبتگاهت. هراسمحکوم علیهو پرداخت آن به عهدهگرددیمنیمع

امتناع ابیالزحمه ارزاز پرداخت حقمحکوم علیهگاه هر.کرداتخاذ خواهدیمقتضمیمورد تصمنیدادگاه در ا
حکم ازياجرامأمور اجرا) وجه مزبور را ضمنصورت دادورز (نیبپردازد. در اراآنتواندیملهمحکومدینما

معترض است و عهدهالزحمه در مورد ماده قبل بهخواهد داد. پرداخت حقلهمحکوموصول و به محکوم علیه
.داده نخواهد شداثربیاخطار نپردازد به اعتراض او ترتابالغخیاگر ظرف سه روز از تار

شدهفیاموال منقول توقحفظ-پنجممبحث

يگریدمحلکه نقل اموال بهنیمگر اشودمی شده در همان جا که هست حفظ فیاموال توق-77ماده
.ضرورت داشته باشد

نییتعنیطرف. حافظ با توافقشودمی سپرده یحفاظت به شخص مسئوليشده برافیاموال توق-78ماده
مأمور دادورز (ندیننمایتراضحافظدر انتخابایحاضر نباشند و فیتوقنیحنیکه طرفیو در صورتگرددیم

از بانکها یکیدر صورت اقتضا در و جواهر و امثال آنهابهادار. اوراقکندیمنیرا معياجرا) شخص قابل اعتماد
.شودمی به امانت گذاشته

:شودمی سپرده نلیبه اشخاص ذنیطرفیکتبیشده بدون تراضفیاموال توق-79ماده

.مأمور اجرا) تا درجه سومدادورز (یو نسبیسببياقربا-1

.سوم دارنددرجهتایسبباییقرابت نسبنیکه با طرفیو همسر آنان و کسانمحکوم علیهو لهمحکوم-2



و لیگرفته تحوعهدهحفظ را بهتیکه مسئولیشده و رونوشت صورت اموال به شخصفیاموال توق-80ماده
.گرددیاخذ مدیرس

با توجه به اجراءرینشود مدیاجرت تراضزانیگاه در مواهد و هراجرت بختواندیشخص حافظ م-81ماده
.دینمایمنییآن را تعزانیممال و مدت حفاظتتیفیو کتیکم

فیتوقاءیاشفروشو از حاصلپردازدیملهمحکومنکند هیتأدمحکوم علیهاجرت حافظ را اگر -82ماده
اخطار لهمحکوماجرا به ریآن مدهیتأداجرت از طرف حافظ و عدم. در صورت مطالبهدینمایمفاءیشده است

.حافظ را بپردازداجرتابالغ اخطارخیکه ظرف ده روز از تارکندیم

استفاده قرار موردشده رافیاست و حق ندارد اموال توقنیشده امفیحافظ نسبت به اموال توق-83ماده
گردد مسئول پرداخت خسارت وارده طیتفرایيگاه حافظ مرتکب تعدهریبدهد و به طور کلیبه کسایداده 

.بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت

.حساب آن را بدهددیداشته باشد حافظ بایشده منافعفیهر گاه اموال توق-84ماده

محسوب است و ضامنامتناعخیشده امتناع کند از تارفیاموال توقمیکه حافظ از تسلیدر صورت-85ماده
.دینمایمفاءیاستشده را از اموال حافظفیتوقمأمور اجرا) معادل ارزش مالدادورز (

او را رییو احوال تغاوضاعایکند و يشده را نگاهدارفینتواند اموال توقایهر گاه حافظ نخواهد -86ماده
.خواهد کردنیمعيگریدحافظدادگاهبیتصومأمور اجرا) پس ازدادورز (دینماجابیا

که نزد شخص ثالث استمحکوم علیهاموال منقول فیتوق-ششم مبحث

مورد درخواست ایباشدیقیحقایینزد شخص ثالث اعم از حقوقمحکوم علیههر گاه مال متعلق به -87ماده
آن به زانیطلب و مایمال فیتوقبابدريشخص ثالث دارد اخطارازمحکوم علیهباشد که یطلبف،یتوق

یابالغ مزینمحکوم علیهفوراً به و مراتبشودمی افتیدردیرسبه شخص ثالث ابالغ وهییرونوشت اجراوستیپ
.گردد

بدهد و محکوم علیهشده را بهفیطلب توقایمال دینبافیشخص ثالث پس از ابالغ اخطار توق-88ماده
لهمحکومخسارت وارده به جبراندر صورت تخلف مسئولد،ینمااجرا عملریمکلف است طبق دستور مد

.خواهد بود



شخص ثالث باشدطلب حالایوجه نقد اینیمعنیشده عفیکه نزد شخص ثالث توقیهر گاه مال-89ماده
هیبه منزله سند تأددیرسنیدارد اافتیدردیمأمور اجرا) بدهد و رس(در صورت مطالبه آن را به دادورزدیبا

.خواهد بودمحکوم علیهبه ثالثاز طرف شخصنیمعنیعلیتحواینیدایوجه 

یممحکوم علیهبه جیتدررا بهياجور و عوائدایخود را به اقساط نیکه شخص ثالث ديدر مورد-90ماده
کندیمأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مدادورز (دیبنمابه را از آنمحکومفاءیاستيتقاضالهمحکومو پردازد

.دینمامیرا به قسمت اجرا تسلمقررعوائد و اجورایکه اقساط 

نزد خود محکوم علیهدیعوااجور وایطلب ایاز مال یقسمتایهر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام -91ماده
.قسمت اجرا اطالع دهدبهمراتب راهیاخطارابالغخیظرف ده روز از تاردیباشد با

ایوجود تمام منکربر خالف واقعایمقرر در ماده قبل عمل نکند و فیهر گاه شخص ثالث به تکل-92ماده
که داده موافق با واقع نباشد و یاطالعاتاینزد خود گردد ومحکوم علیهاجور و عوائدایطلب ایاز مال یقسمت

.دیمراجعه نماتداریصالحخسارت به دادگاهجبرانيبراتواندیملهمحکومموجب خسارت شود 

مأمور اجرا) به آن مال (و دادورزدیشده امتناع نمافیمال توقنیعمیاگر شخص ثالث از تسل-93ماده
که شخص یصورتدر. خواهد شدفیمحکوم به توقفاءیاستياو براییداراآن ازمتینکند معادل قدایپیدسترس

به دادگاه تواندیرفته منیاو از بطیتفرويباشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدیثالث مدع
تا ییاجرااتیعملفیدر باب توقيدهد قرارصیرا موجه تشخاوکه دالئلیدر صورتدادخواست دهد دادگاه

.کندیمصادریینهافیتکلنییتع

وجه زانیبه مدینماامتناعشدهفیطلب حال که نزد او توقایوجه نقد هیهر گاه شخص ثالث از تأد-94ماده
.خواهد شدفیاو توقییمزبور از دارا

وقت بخواهد به هرمال مزبور راتواندیشده مفینزد او توقمحکوم علیهکه مال یشخص ثالث-95ماده
.دیرا قبول نماآندیکند و قسمت اجرا بامیقسمت اجرا تسل

نیحقوق مستخدمفیتوق-هفتم مبحث

و یدولتيشرکتهاوابسته به دولت واییکارکنان سازمانها و مؤسسات دولتيایاز حقوق و مزا-96ماده
فرزند باشند ربع و اال ایزن يکه داریصورتو نظائر آن دریخصوصيو بانکها و شرکتها و بنگاههاهايشهردار
.شودمی فیثلث توق



است مشروط بر زیجامادهنیافراد موضوع افهیوظاییچهارم حقوق بازنشستگکیو کسر فیتوق-1تبصره
.باشدریبگفهیوظایبازنشسته مربوط به شخصنیکه دنیا

.شودمی نفیکه در جنگ هستند توقیانینظاميایحقوق و مزا-2تبصره

سازمان ریمدایسییرودینمایاجرا مراتب را به سازمان مربوط ابالغ مریدر مورد ماده فوق مد-97ماده
.بفرستداجراکسر نموده و به قسمتمحکوم علیهيایمکلف است از حقوق و مزا

يشود برایمعرفمحکوم علیهازیکه اگر مالستیننیمانع از ایاستخداميایحقوق و مزافیتوق-98ماده
حقوق و فیباشد توقیمحکوم به کافيفایاستيبراشدهیمال معرفاگریگردد ولفیمحکوم به توقيفایاست
.شودمی موقوفمحکوم علیهیاستخداميایمزا

منقولریاموال غفیتوق-هشتم مبحث

و اداره ثبت نیطرفمنقول را با ذکر شماره پالك و مشخصات ملک بهریمال غفیقسمت اجرا توق-99ماده
.کندیمحل اعالم م

باشد مراتب را در شدهثبتمحکوم علیهکه ملک به نام یدر صورتفیاداره ثبت پس از اعالم توق-100ماده
نموده به قسمت اجرا دیقیو پرونده ثبتیبازداشتباشد در دفتر ملکثبتانیدفتر امالك و اگر ملک در جر

.داردیمنباشد فوراً به قسمت اجرا اعالممحکوم علیهو اگر ملک به نامدهدیاطالع م

محکوم علیهاست که جائزیوقتمحکوم علیهمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال ریمال غفیتوق-101ماده
يمورددر. مالک شناخته شده باشدیینهاحکمبه موجبهیعلمحکومایدر آن تصرف مالکانه داشته باشد. و 

یمال مزبور در ازاء بدهفیتوقباشددهینرسییبه مرحله نهایصادر شده ولمحکوم علیهتیکه حکم بر مالک
.استییصدور حکم نهابهموکولییاجرااتیعملادامهیاست ولزیجامحکوم علیه

نهیبه و هزمحکوماداءيدادگاه براصیمنقول به تشخریمال غسالهکیکه عوائد یدر صورت-102ماده
می نفیملک توقنیبه داده شود عمحکومشود که از عوائد آن ملک،حاضرمحکوم علیهباشد و یکافییاجرا
قسمت اجراء مکلف است مراتب را به صورتنیدر اگردد،یمو محکوم به از آن وصولفیو فقط عوائد توقشود

.دیثبت محل اعالم نما

.گرددیمنافع آن نمفیمنقول موجب توقریمال غفیتوق-103ماده



به یمدنیدادرسنییآقانون257تا 254مقررات مواد تیمحصول امالك و باغات با رعافیتوق-104ماده
.دیآیعمل م

منقولریاموال غيبردارصورت-نهم مبحث

از آن را به ياو نسخهمیتنظمنقول صورت اموال راریاموال غفیمأمور اجرا) پس از توقدادورز (-105ماده
ریدارد. مدمیهفته کتباً به قسمت اجراء تسلکیظرفداشته باشدیتیشکاتا اگردینمایابالغ ممحکوم علیه

ایشده را اصالح فیمشخصات مال توقوارد باشد صورتتیکه شکایصورتدرویدگیمزبور رساتیاجرا به شکا
.دینمایمدیتجد

:شوددیمنقول قریدر صورت اموال غدیباریمراتب ز-106ماده

.هییو مفاد ورقه اجراخیتار-1
.منقول در آنجا واقع استریکه مال غیمحل-2
گریداشخاصمفروز وایکه ملک مشاع است نیمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اریوصف مال غ-3

واگذار شده یبه کسملکاست و منافعیدارند چه نوع حقیحقنه و اگرایدارند ینسبت به آن حق
.ریخایاست 

.آننیحدود ملک و مجاور-4

دیرا در صورت قآنیبیمأمور اجرا) مساحت تقرنباشد دادورز (نیکه مساحت ملک معیدر صورت-107ماده
.کندیم

مأمور به دادورز (رامنقولریمال غایاسناد راجع به ملک دیصورت بامیتنظنیحهیمحکوم عل-108ماده
.اجرا) ارائه دهد

و دیدر صورت قمراتبباشدانیدر جرییشده دعوافیاز ملک توقیقسمتایهر گاه راجع به تمام -109ماده
.استیدگیمورد رسیمرجعدر چهيکه دعوشودمی حیتصر

منقولریو حفظ اموال غیابیارز-دهم مبحث

.خواهد آمدعملقانون بهنیا76تا 73مقرر در مواد بیمنقول به ترتریاموال غیابیارز-110ماده



لیملک تحومتصرفایحسب مورد موقتاً به مالک یابیصورت و ارزمیمنقول بعد از تنظریمال غ-111ماده
.دهدلیتحوگرفتهلیکه طبق صورت تحويملک را همانطورمکلف استهیو مشارالشودمی 

اند سپرده کردهنیمعنیکه طرفینیشود به امفیمنقول توقریکه عوائد موجود مال غیدر صورت-112ماده
یسپرده خواهد شد ولکندیمنی) معاجرامأمورکه دادورز (ینیشخص امبهیو در صورت عدم تراضشودمی 

.گرددمی میاگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسل

شدهفیفروش اموال توق-سوم فصل

فروش اموال منقول-اول مبحث

نیفروش بموعدکه نسبت به محل ویآن در صورتیابیصورت مال منقول و ارزمیبعد از تنظ-113ماده
نشده یتراضنیطرفنیگاه بهروشودمی رفتار بیباشد به همان ترتشدهیتراضمحکوم علیهو لهمحکوم

.کندیممأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدامباشد دادورز (

.دیآیبه عمل مدهیمزاقیفروش اموال از طر-114ماده

در آن محل فروششده باشدنیفروش اموال منقول معيبرایمحليشهردارایاگر از طرف دولت -115ماده
منافع يکه برادیآیبه عمل ممحلشده است متعدد باشد فروش درنیمعکهییو اگر محلهادیآیبه عمل م

یمحليشهردارایطرف دولت اجرا است. هر گاه ازریمدامر بانیاصیداده باشد و تشخحیترجمحکوم علیه
.کندیمنیاجراء معریرا مدفروشنشده باشد محلنیفروش معيبرا

شده در فیتوقاءیاشداشته باشدادیمخارج زيگریکه حمل اموال منقول به محل ديدر موارد-116ماده
.رسدیمبه فروشدهمیشکه حفظ یمحل

.دینمایمیگهآونیشده معفیاموال توقتیفیو کتیاجرا نظر به کمریموعد فروش را مد-117ماده

.نوبت منتشر شودکییمحليهااز روزنامهیکیدر دیفروش بایآگه-118ماده

ماه و کمتر کیاز شیبو روز فروشیانتشار آگهنیشود که فاصله بنیمعيطوردیموعد فروش با-119ماده
.از ده روز نباشد



الیهزار رستیدوازشیآنها بمتیکه قیدر مورد اموالنیکه روزنامه نباشد همچنیدر نقاط-120ماده
.شودمی دیمجلس قالصاق در صورتخیتاردر معابر الصاق ویکافانتشار روزنامه به تعداديبه جاینباشد آگه

یآگهدیآیعمل مبهکه به توسط قسمت اجرایعالوه بر آگهتوانندیممحکوم علیهایلهمحکوم-121ماده
.دیبه خرج خود منتشر نمايگرید

:شودمی حیتصرلیفروش مال منقول نکات ذیدر آگه-122ماده

.شدهفینوع و مشخصات اموال توق-1
.روز و ساعت و محل فروش-2
.شودمی از آن شروع دهیکه مزایمتیق-3

.عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شوددیبایآگه-123ماده

.خواهد شدیکند مجدداً آگهدایروز فروش ضرورت پرییکه تغیدر صورت-124ماده

فروش به مجلسصورتودیآیدادسرا به عمل مندهیمأمور اجرا) و نمافروش با حضور دادورز (-125ماده
.رسدیامضاء آنها م

یرا که آگهیاموالشده استنیفروش معيکه برايدر مدت پنج روز قبل از روزتواندیهر کس م-126ماده
.دیشده مالحظه نما

اجرا) و نیمأمور(دادورزهاوابانیارزیولدیشرکت نمادیدر خرنیریمثل ساتواندیملهمحکوم-127ماده
دیدر خرتوانندیآنان تا درجه سوم نمیو سببینسباقرباءنیهستند همچنکه مباشر امر فروشیاشخاصریسا

.شرکت کنند

و مال متعلق به شودمی شده شروعنیمع75تا 73مقرر در مواد بیکه به ترتیمتیاز قدهیمزا-128ماده
.استرا قبول کردهمتیقنیاست که باالتریکس

دهیصورت برنده مزانیادر.دهداموال را به وعده قراريپرداخت بهاتواندیمأمور اجرا) مدادورز (-129ماده
ماه کیحداکثر مهلت مزبور از دینمامیتسلاجرابه عنوان سپرده به قسمتالمجلسیده درصد بها را فدیبا

اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر يبهاهیدر موعد مقرر بقدهیمزابرندهکهیکرد و در صورتتجاوز نخواهد
.گرددمی دیتجددهیبه نفع دولت ضبط و مزادهیمزانهیهز



که خود او نیاایو بفروشندمؤخرایاز اموال او را مقدم یتقاضا کند که بعضتواندیصاحب مال م-130ماده
.دینمايریجلوگپرداخت و از فروش آنرا نقداًيشنهادیپمتیقنیباالتر

از يگریمال دتواندیملهمحکومنداشته باشد داریخرشودمی از آن شروع دهیکه مزایهر گاه مال-131ماده
یمتیبه قدهیطلب خود از اموال مورد مزامعادلایدیآن را بنمادهیمزاوفیتوقيو تقاضایمعرفمحکوم علیه

دهیمال مورد مزاریدر صورت اخودیشده را بنمافیمال توقدهیمزادیتجديتقاضاایشده قبول کند یابیکه ارز
. و هر باشدیملهمحکوممجدد به عهده یآگهنهیکند به فروش خواهد رفت و هزدایپداریکه خریزانیمبه هر

.مناط اعتبار استدهیمزایآگهدیتجديمبلغ طلب براثیآنها از حتیاکثريطلبکاران متعدد باشند رأگاه

یابیکه ارزیمتیبه قرادهیمال مورد مزازینلهمحکومنباشد و يداریهر گاه در دفعه دوم هم خر-132ماده
.خواهد شدمستردمحکوم علیهآن مال به دیشده قبول ننما

اسم و مشخصات وشدهشنهادیکه پیمتیقنیمال مورد فروش و باالتراتیفروش و خصوصخیتار-133ماده
.رسدیمداریشده و به امضاء خرمجلس نوشتهدر صورتداریخر

.آن صورت خواهد گرفتيمال فقط بعد از پرداخت تمام بهامیتسل-134ماده

باشد یکافییاجرايهانهیپرداخت محکوم به و هزيشده برافیاز اموال توقیاگر فروش قسمت-135ماده
.گرددمی صاحب آن مسترد و بهشودمی اموال فروخته نهیبق

:شودمی دیتجددهیفروش از درجه اعتبار ساقط و مزاریدر موارد ز-136ماده

.دیآبه عملدهیگردنییتعیکه به موجب آگهیمحلریدر غاینیروز و ساعت معریهر گاه فروش در غ-1
.دیاست رد نماخواستهرا کهیمتیقنیباالترایشوند و دیمانع از خریرا بدون جهت قانونیهر گاه کس-2
.دادسرا باشدندهیبدون حضور نمادهیکه مزایدر صورت-3
.بوده باشددیممنوع از خر127طبق ماده داریکه خریدر صورت-4

شودمی دادگاه داده بهفروشخیهفته از تارکیدر موارد مذکور ظرف دهیراجع به تخلف از مقررات مزاتیشکا
میتسلداری) مال به خرتیوصول شکادر صورت (دادگاهمیاتخاذ تصمقبل ازایمهلت مذکور يو قبل از انقضا

.نخواهد شد



منقولریفروش اموال غ-دوم مبحث

مانند فروش دهیگردنیبحث معنیکه در ايموارديمنقول به استثناریفروش اموال غبیترت-137ماده
.اموال منقول است

:شودحیتصرلینکات ذدیفروش بایدر آگه-138ماده

.صاحب ملکینام و نام خانوادگ-1
ایتجارت ایشهیکسب و پایکه ملک محل سکونت نیانییآن و تعیاجمالفیمحل وقوع ملک و توص-2

.استرهیزراعت و غ
.نهایکه ملک ثبت شده است نیانییتع-3
.اجارهزانینه و اگر در اجاره است مدت و مایکه ملک در اجاره است نیانییتع-4
.شودمی مفروز و چه مقدار از آن فروخته ایکه ملک مشاع است نیبه احیتصر-5
.که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارندیحقوقنییتع- 6
.شودمی از آن شروع دهیکه مزایمتیق-7
.دهیساعت و روز و محل مزا-8

الصاق زیملک نمحلمزبور دریمقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهبیفروش به ترتیآگه-139ماده
.گرددمی

شرکاء فروش ریساکهنیمگر ارسدیبه فروش ممحکوم علیههر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم -140ماده
می پرداخت محکوم علیهحصه ازییاجرايهانهیو هزلهمحکومطلب صورتنیتمام ملک را بخواهند در ا

.شود

اتیو خصوصداریخرومالکیو در آن نام و نام خانوادگمیمجلس تنظصورتدهیپس از انجام مزا-141ماده
آن يکه قسمت اجرایبه دادگاهییاجراپروندهمهیو به ضمشودمی نوشتهدهیکه به فروش رسیمتیملک و ق

.گرددمی میدادگاه اقدام به فروش کرده است تسل

اقدامات دادورز ریساودهیآن و تخلف از مقررات مزایابیصورت ملک و ارزمیراجع به تنظتیشکا-142ماده
می دارد داده تیمأمور اجرا) در آنجا مأمور(دادورزکهیوقوع به دادگاهخیتارهفته ازکیمأمور اجرا) ظرف (

یرا وارد و مؤثر دانست اقدامتیشکاکهیو در صورتیدگیرستیموضوع شکابهالعادهدادگاه در وقت فوقشود
موضوعدرکه دادگاهنیصادر خواهد نمود. قبل از ایمقررات شده است ابطال و دستور مقتضخالفرا که بر

.شودمی سند انتقال داده ندیاظهار نظر نماتیشکا



و دهدیمداریخرنامدستور صدور سند انتقال را بهدهیمزاانیدادگاه در صورت احراز صحت جر-143ماده
.استیدستور قطعنیا

مالک ظرف دینماقبولآن را در مقابل طلب خودلهمحکومنداشته و داریکه ملک خريدر موارد-144ماده
را پرداخته و مانع انتقال ملک ییاجرايهانهیهزو خسارات ویبدههیکلتواندیمدهیانجام مزاخیدو ماه از تار

از ملک را که معادل طلب یقسمتایمهلت مزبور دستور انتقال تمام يانقضاشود. دادگاه بعد ازلهمحکومبه 
.خواهد دادباشدلهمحکوم

سند انتقال را در دادگاهندهینشود نماداریهر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خر-145ماده
.دینمایمامضاءداریبه نام خریدفترخانه اسناد رسم

اعتراض شخص ثالث-پنجم فصل

دینمایحقاظهارشده شخص ثالثفیوجه نقد توقایمنقول ریغایهر گاه نسبت به مال منقول -146ماده
رفع فیاست. توقفیتوقخیبر تارمقدمآنخیباشد که تاریسند رسماییمزبور مستند به حکم قطعياگر ادعا

و ییاجرااتیاز عمليریجلوگيحق برایو مدعگرددمی بیتعقییاجرااتیصورت عملنیاریدر غشودمی 
.کندتیشکادادگاهبهتواندیخود مياثبات ادعا

نهیهزپرداختویمدنیدادرسنییآفاتیتشرتیشخص ثالث در تمام مراحل بدون رعاتیشکا-147ماده
يدعونیشخص ثالث و طرفدالئلو دادگاه بهشودمی ابالغ نیبه طرفتیشکا. مفادشودمی یدگیرسیدادرس

فیقرار توقافتیيرا قوتیدالئل شکاکهیصورتدروکندیمیدگیبه هر نحو و در هر محل که الزم بداند رس
صورت اگر مال مورد اعتراض منقولنی. در ادینمایصادر متیشکایینهافیتکلنییرا تا تعییاجرااتیعمل

تیشکابه.مال را به معترض بدهدلیو تحوفیدستور رفع توقیمقتضنیبا اخذ تأمتواندیمباشد دادگاه
.شدخواهدیدگیفوق رسبیبه ترتزیشده نفیشخص ثالث بعد از فروش اموال توق

. در دینمایمعرفاعتراضمال مورديبه جامحکوم علیهرا از اموال يگریمال دتواندیملهمحکوم-تبصره
زیشخص ثالث نتیبه شکایدگیو رسشودمی فیمورد اعتراض رفع توقو از مالفیصورت آن مال توقنیا

.گرددمی موقوف 



حق تقدم-ششم فصل

حق دیمأمور اجرا) با(باشد، دادورزدهیمتعدد به قسمت اجراء رسيهاهییدر هر مورد که اجرا-148ماده
:دینماتیرعاریزبیبه ترتم را لهمحکوماز کیتقدم هر 

و امثال آن یشرطمعاملهموردایقهیوثایرهن لهمحکومنزد محکوم علیهمنقول ریغایاگر مال منقول -1
محکومریبه بر سامحکومزانیبه ممزبورنسبت به ماللهمحکومباشدییاجراایینیتأمفیدر توقای

.م حق تقدم خواهد داشتله
خودنسبت به حقوق و دستمزد شش ماهمحکوم علیهخدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار -2
هزار ستیدوزانیمتاهیمدت شش ماه و مهريبرامحکوم علیهریاوالد صغينگهدارنهینفقه زن و هز-3

.الیر
.بستانکارانریطلب خود و ساهیدوم و سوم نسبت به بقيبستانکاران طبقات مذکور در بندها-4

وصول نمودند اگر محکوم علیههر طبقه طلب خود را از اموالبیبستانکاران به ترتنکهیپس از ا-149ماده
از طبقات دوم تا چهارم اگر کیو در هر شودمی دادهيطبقه بعدبماند بهيزائد از طلب آنها بقايزیچ

.گرددمی میآنها تقسنیبه نسبت طلب بمحکوم علیهبستانکاران متعدد باشند مال

طلبهیتأد-هفتم فصل

به شودمی وصولمحکوم علیهاز گریدقیبه طرایشده فیفروش مال توقجهیکه در نتیوجوه-150ماده
مسترد محکوم علیهبه هیزائد باشد بقاگرداده خواهد شد ولهمحکومبهییاجرايهانهیمحکوم به و هززانیم

.شودمی 

به درخواست باشدیاجرائيهانهیمحکوم به و هززانیکه وجوه حاصل کمتر از میدر صورت-151ماده
.شودمی فیتوقمحکوم علیهاموال ریساطلب او ازهیوصول بقيبرالهمحکوم

نسخه از آن به کیگرددمی اخذ دیدو نسخه رسشودمی داده لهمحکومکه به یدر مقابل وجه-152ماده
.گرددمی یگانیباییپرونده اجرادرگریو نسخه دمیتسلمحکوم علیه

از مال ریغمحکوم علیهيبرايگریدیینفر باشد و داراکیاز شیبلهمحکومکه يدر مورد-153ماده
نداشته باشند از وجه وصول شده معادل تقدمحقيگریطلبکاران بر دازکیچیشده معلوم نشود و هفیتوق



صادر هییاجراخیتا آن تارکهیطلبکاراننیبهیو بقشودمی داده استکه آن را پرداختهیبه کسییاجرانهیهز
.شودمی میتقس155و 154مواد تیکه دارند با رعایاند به نسبت طلبطلب خود را نمودهفاءیاستو درخواست

سهم خود زانیتا از مدینمایمو به طلبکاران اخطارمیمأمور اجرا) تنظرا دادورز (نامهمیتقس-154ماده
.مطلع گردند

خیهفته از تارکیظرفتواندیداشته باشد ممیتقسبیاز ترتیتیاز طلبکاران که شکاکیهر -155ماده
تیبه شکايدر جلسه اداردادگاه. کندمراجعهبه دادگاهمیتقسبیترتمأمور اجرا) راجع بهاخطار دادورز (

در دادگاه به عمل تیشکافیتکلنییپس از تعمیتقسصورتنیدر ادینمایاتخاذ میقطعمیو تصمیدگیرس
.دیآیم

مقرر 39که در ماده ينحوزائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بهيکه به طلبکاریدر صورت-156ماده
.شودمی مسترد دهیگرد

میتا زمان تنظباشدوصول مقرر شدهخیکه حکم دادگاه تا تاریدر صورتهیتأدریخسارت تأخ-157ماده
.خواهد شدمحسوبلهمحکومجزء طلب نامهمیتقس

ییاجرايهانهیهز-هشتم فصل

:عبارت است ازییاجرايهانهیهز-158ماده

که یماليدعاو. درشودمی حکم که بعد از اجراء وصول يبابت حق اجرابه پنج درصد مبلغ محکوم-1
و مورد حکم قرار نییتعخواسته که در دادخواستيمأخذ بهاحق اجراء بهستیخواسته وجه نقد ن

.نموده باشدنیمعخواستهيبرايگریدمتیکه دادگاه قنیمگر اشودمی گرفته حساب 
و حق ابیو ارزکارشناسالزحمه خبره وحکم ضرورت داشته باشد مانند حقياجرايکه براییهانهیهز-2

.حفاظت اموال و نظائر آن

نییکه قانوناً تعيمواردریسه ماه و در سايده اجاره بهايمنقول صدریمورد اجاره غهیدر تخل-159ماده
.شودمی افتیدادگاه بابت حق اجراء درصیتشخبهالیپنج هزار رتاالیاز هزار رستیخواسته الزم نيبها



در یاست ولمحکوم علیهبر عهدههییابالغ اجراخیده روز از تاريپرداخت حق اجراء پس از انقضا-160ماده
خواهد شد. افتینصف حق اجراء دربدهندحکمياجرايبرایبیترتخودنیبایسازش کنند نیکه طرفیصورت

.نخواهد گرفتباشد حق اجراء تعلقکمترایالیهزار رستیبه بکه محکومیو در صورت

بعد از لهمحکومو هر گاهگرددمی اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول -161ماده
حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق محکوم علیهوصول نموده باشد ورأساً محکوم به راییشروع اقدامات اجرا

يکه براییهانهیصورت هزنیادر. گرددمی احکام وصول ياجراطبق مقرراتمحکوم علیهمزبور از اموال 
پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقيدادگسترصندوقالزم باشد ازمحکوم علیهو فروش اموال فیتوق

.گرددمی مسترد 

به دیدو نسخه رساخذحق اجراء را بالفاصله پس از وصول در قبالدیمأمور اجرا) بادادورز (-162ماده
وستیرا پيگریو نسخه دمیتسلمحکوم علیهمزبور را بهدیاز رسنسخهکیپرداخت کند و يصندوق دادگستر

.دینماییپرونده اجرا

قانون نیمذکور در ابیترتبهزیرا نیمقرر در حکم قطعينقدمهیجردیمأمور اجرا) بادادورز (-163ماده
.دیوصول نما

شود حق یمنتهحکمیقطعيموقت به اجراياگر اجرایموقت حکم حق اجراء ندارد ولياجرا-164ماده
.گرددمی اجراء وصول 

حق اجراء دهیگردصادرهیینسبت به آنها اجرایفرجامیدگیکه قبل از خاتمه رسیراجع به احکام-165ماده
.مسترد گرددمحکوم علیهتا در صورت نقض حکم بهماندیميپس از وصول در صندوق دادگستر

وسائل الزم بهبودوهیبه مصرف تهيوزارت دادگسترنامهنییپنجاه درصد از حق اجراء طبق آ-166ماده
يوزارت دادگستریدرآمد اختصاصحساببههیو بقرسدیاجراء مانیمتصداحکام و پاداشياجراعیتسريبرا

.گرددمی منظور 

و در دهیصادر گردقانوننیخواهد بود که قبل از ازینییهاهییقانون شامل اجرانیمقررات ا-167ماده
.قانون سابق به عمل آمده معتبر استمطابقکهییاقدامات اجراآن مقدار ازکنیلباشندیاجراء مانیجر

بیرا تعقییاجرااتیعمللهمحکوماز پنج سال گذشته و شیبهییصدور اجراخیهر گاه از تار-168ماده
قابل وصول نخواهد گریوصول نشده باشد داجراءمورد اگر حقنیدر اوشودمی یبالاثر تلقهیینکرده باشد اجرا



بار کیهر حکم فقط يمورد اجرادریولدینماهییصدور اجرايتقاضادادگاهمجدداً ازتواندیملهمحکومبود. 
.شودمی افتیدرحق اجراء

یخارجياالجراء کشورهااحکام و اسناد الزم-نهم فصل

قابل اجراء رانیادرباشدریزطیکه واجد شرایدر صورتیخارجيهاصادر از دادگاهیاحکام مدن-169ماده
:مقرر شده باشديگریدبیدر قانون ترتنکهیاست مگر ا

ياز دادگاههاصادرقراردادها احکامایعهود ایخود نیصادر شده باشد که به موجب قوانيحکم از کشور-1
.دیمتقابل نمامعاملهاحکاميمورد اجرادرایدر آن کشور قابل اجراء باشد رانیا

.اخالق حسنه نباشداییمربوط به نظم عمومنیمفاد حکم مخالف با قوان-2
مخصوص نیقوانمخالفایآن را امضاء کرده رانیکه دولت ایالمللنیحکم مخالف با عهود بياجرا-3

.نباشد
.باشدفتادهیناز اعتباریاالجراء بوده و به علت قانونو الزمیکه صادر شده قطعيحکم در کشور-4
.صادر نشده باشدیمخالف دادگاه خارجیحکمرانیاياز دادگاهها-5
.باشدنداشتهرانیاياختصاص به دادگاههارانیانیمطابق قوانيبه موضوع دعویدگیرس- 6
.و حقوق متعلق به آن نباشدرانیمنقول واقع در اریحکم راجع به اموال غ-7
.کشور صادرکننده حکم صادر شده باشدتداریحکم از مقامات صالحيدستور اجرا-8

است و اگر محکوم علیهمحل سکونتایحکم دادگاه شهرستان محل اقامت ياجرايمرجع تقاضا-170ماده
.شهرستان تهران استدادگاهمعلوم نباشدرانیدر امحکوم علیهمحل سکونتایمحل اقامت 

و بیترتحکمو کشور صادرکنندهرانیدولت انیبيکه در معاهدات و قراردادهایدر صورت-171ماده
.بودو شرائط متبع خواهدبیهمان ترتحکم مقرر شده باشدياجرايبرایطیشرا

و مشخصات محکوم علیهولهمحکومکتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام دیحکم باياجرا-172ماده
.گردددیآنها قگرید

:شودوستیپریمدارك زدیحکم بايبه تقاضانامه اجرا-173ماده

اییاسیسمأمورلهیکه صحت مطابقت آن با اصل به وسیاز رونوشت حکم دادگاه خارجيانسخه-1
.یفارسزبانشده آن بهیگواهیباشد با ترجمه رسمشدهیکشور صادرکننده حکم گواهیکنسول



.شده آنیگواهمربوط صادر شده با ترجمهتداریکه از طرف مرجع صالحیحکميرونوشت دستور اجرا-2
اییاسیسندهینماایکه حکم از آنجا صادر شده يدر کشوررانیایکنسولاییاسیسندهینمایگواه-3

.تداریاز مقامات صالححکميبه صدور و دستور اجراراجعرانیکشور صادرکننده حکم در ایکنسول
.خارجهاز طرف وزارت اموررانیامیمقیکشور خارجیکنسولاییاسیسندهیامضاء نمایگواه-4

فوقيدر جلسه اداردادگاهوفرستدیآن را به دادگاه ميوستهایتقاضا و پنیدفتر دادگاه عریمد-174ماده
یاالجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء مالزموقرار قبول تقاضاآنمهیتقاضا و مدارك ضمیالعاده با بررس

.دینمایرا اعالم متقاضابا ذکر علل و جهات ردایو دهد

.از آن پژوهش بخواهدروزظرف دهتواندیابالغ شود و نامبرده میبه متقاضدیقرار رد تقاضا با-175ماده

وارد بودن صورتو دریدگیالعاده به موضوع رسفوقيدادگاه مرجع پژوهش در جلسه ادار-176ماده
.کندیمدییصورت آن را تأنیاریغدرودینمایحکم صادر مياجراخواسته امر بهپژوهشيبا فسخ رأتیشکا

.دادگاه قابل فرجام نخواهد بوديرأ

ياجرايکه برایطیشراوبیبه همان ترتیخارجياالجراء در کشورهاشده الزممیاسناد تنظ-177ماده
در رانیایکنسولاییاسیسندهیو بعالوه نماباشدیمقابل اجراءدهیگردمقرررانیدر ایخارجياحکام دادگاهها

.دینمایگواهمحلنیسند را با قوانمیموافقت تنظدیباشد باشدهمیکه سند در آنجا تنظيکشور

.شودمی گذاردهبه مرحله اجراءیاحکام مدنيطبق مقررات اجرایاحکام و اسناد خارج-178ماده

اجراء انیکه در جریاشکاالتویاحکام و اسناد خارجياز اجرایبه اختالفات ناشیدگیرسبیترت-179ماده
مقرر رانیانیاست که در قوانيبه نحوهییاجراو ابطالییاجرااتیعملفیتوقبیترتنیهمچندیآیمشیپ

.باشدیم170مادهمذکور دريدادگاههایدگیاست. مرجع رس

راجع به موادويقمر1329مصوب یموارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوق-180ماده
.استیباشد ملغقانوننیکه مخالف اینیقوانریو سامحاکماتعیاحکام در قانون تسرياجرا

مجلس سنا در جلسهبیو هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصوکصدیفوق مشتمل بر قانون

به یشاهنشاهو ششیآبان ماه دو هزار و پانصد و ساولکشنبهی، در جلسه روز 2535,11,4دوشنبه روز
.دیرسیمليمجلس شورابیتصو

یاضیعبداهللا ر-یمليمجلس شوراسییر


