
 

 

 (۱۳۹۴/۱۱/۱۲با آخرین اصالحات تا تاریخ  ۱۳۵۶/۰۸/۰۱مصوب ) قانون اجرای احکام مدنی

 

  قواعد عمومی -فصل اول

 

 مقدمات اجرا -مبحث اول

 

شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار موقع اجرا گذارده نمیهای دادگستری بههیچ حکمی از احکام دادگاه  -۱ماده 

 .کند صادر شده باشد که قانون معین میمواردیاجرای موقت آن در 

 

مقام علیه یا وکیل یا قائمشود که به محکومموقع اجرا گذارده میهای دادگستری وقتی بهاحکام دادگاه  -۲ماده 

 .مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید نماینده و یا قائم له یاقانونی او ابالغ شده و محکوم

 

 .باشد حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی -۳ده ما

 

 .ترتیب دیگری مقرر شده باشد آید مگر اینکه در قانون بهعمل میاجرای حکم با صدور اجرائیه به  -۴ماده 

 

علیه نیست از قبیل اعالم اصالت که دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومدر مواردی

ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که سازمآنهمچنین در مواردی شودیا بطالن سند اجرائیه صادر نمی

ها و اجرائیه الزم نیست و سازمانها صورت گیرد صدور وسیله آنطرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به

 .دستور دادگاه حکم را اجرا کنند مؤسسات مزبور مکلفند به

 



 

 

 .صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است  -۵ماده 

 

علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و له و محکومدر اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم -۶ماده 

باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به علیه میعهده محکوماینکه پرداخت حق اجرا به

 .شودبرای ابالغ فرستاده می مهر دادگاه ممهور و

 

شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی عالوه دو نسخه صادر میعلیهم بههای اجرائیه بتعداد محکومبرگ -۷ماده 

گردد و یک نسخه نیز در موقع ابالغ به علیه در پرونده اجرائی بایگانی میو نسخه دیگر پس از ابالغ به محکوم

 .شودعلیه داده میمحکوم

 

علیه در آید و آخرین محل ابالغ به محکومعمل میابالغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به -۸ماده 

 .سابقه ابالغ محسوب استپرونده دادرسی برای ابالغ اجرائیه

 

عمل آمده و تا قانون آئین دادرسی مدنی به ۱۰۰که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده در مواردی -۹ماده 

علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت  قبل از صدور اجرائیه محکوم

موقع اجرا گذاشته به گردد و ده روز پس از آناین قانون آگهی می ۱۱۹و  ۱۱۸ترتیب مقرر در مادتین ببه

علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری بهدر این. شودمی

 .مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. قسمت اجرا اطالع دهد اقامت خود را کتباً بهعلیه محلمحکوم

 

علیه قبل از ابالغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، اگر محکوم -۱۰ماده 

علیه بعد از ابالغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوممیاو ابالغ ورثه یا مدیر ترکه 

 .شد ها اطالع داده خواهد وسیله ابالغ اخطاریه به آنعملیات انجام شده به

 



 

 

طرفین به تواند رأساً یا به درخواست هر یک از هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می -۱۱ماده 

تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا 

 .بدهد 

 

 (مأمورین اجرا)دادورزها  -مبحث دوم

 

 )کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می -۱۲ماده 

  .خواهد داشت( مأمور اجرا

 

بتعداد کافی نباشد میتوان احکام ( مأمور اجرا)نداشته باشد و یا دادورز ( مأمور اجرا)اگر دادگاه دادورز  -۱۳ماده 

  .یا ژاندارمری اجراء کرد کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانیوسیله مدیر دفتر یارا به

 

مقاومت یا سوء رفتاری شود ( مأمورین اجرا)ی حکم نسبت به دادورزها که حین اجرادرصورتی -۱۴ماده 

شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین توانند حسب مورد از مأمورینمی

  .باشند مزبور مکلف به انجام آن می

 

( مأمور اجرا)را انجام ندهند دادورز ( مور اجرامأ)هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز  -۱۵ماده 

  .دار فرستاده شودکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صالحیتتنظیم میصورتمجلسی در این خصوص

 

حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور ( مأمور اجرا)هرگاه نسبت به دادورز  -۱۶ماده 

  .میرساند ( که حضور داشته باشند درصورتی) و مأمورین انتظامیه بامضاء شهود صورتمجلسی تنظیم نمود

 



 

 

از انجام وظیفه شوند عالوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری ( مأمور اجرا)که مانع دادورز کسانی -۱۷ماده 

 .باشند میمسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز

 

 :توانند قبول مأموریت نمایند در موارد زیر نمی( مأمورین اجرا)مدیران و دادورزها  -۱۸ماده 

 

 .ها باشد امر اجرا راجع به همسر آن -۱

 

یا سببی تا درجه سوم  با آنان قرابت نسبی( مأمور اجرا)امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز  -۲

 .دارد

 

 .از طرفین یا کفیل امور او باشد  یکی قیم یا وصی( مأمور اجرا)مدیر یا دادورز  -۳

 

یا  یا همسر آنان دعوی مدنی( مأمور اجرا)کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز که امر اجرا راجع بهوقتی -۴

در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز . کیفری مطرح است

وسیله مدیر مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بهشود و اگر در آن حوزه مدیر یایگری محول مید( مأمور اجرا)

 .عمل خواهد آمد دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به

 

 ترتیب اجرا -مبحث سوم

 

 .شودکرده به موقع اجرا گذاشته میوسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر اجرائیه به -۱۹ماده 

 



 

 

عمل آید مدیر اجرا انجام هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به -۲۰ماده 

  .کند آن حوزه محول می عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه

 

های مربوط، ائیه و تقاضاها و کلیه برگدهد تا اجرای تشکیل میمدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده -۲۱ماده 

 .ترتیب در آن بایگانی شودبه

 

توانند پرونده اجرائی را مالحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه طرفین می -۲۲ماده 

  .شودآئین دادرسی مدنی اخذ میرونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون 

 

را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را ( مأمور اجرا)رائیه مدیر اجراء نام دادورز پس از ابالغ اج -۲۳ماده 

  .کند عهده او محول میبه

 

تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به بعد از شروع به اجرا نمی( مأمور اجرا)دادورز  -۲۴ماده 

که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صالحیت صدور دستور دادگاهی تأخیر اندازد مگر به موجب قرار

به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا محکومله دائر به وصولتأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم

 .توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء

 

شود رفع تحت نظر آن اجراء میهرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم  -۲۵ماده 

 .نماید اشکال می

 

 .شوداختالف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می -۲۶ماده 

 



 

 

اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به -۲۷ماده 

 .شودکه حکم را صادر کرده رسیدگی میر دادگاهیبه حادث شود دمحکوم

 

مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی .  باشدرأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی -۲۸ماده 

 .داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است

 

. اختالف را از دادگاه بخواهد  تواند رفعدر مورد حدوث اختالف در مفاد حکم هر یک از طرفین می -۲۹ماده 

که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت کند و درصورتیرفع اختالف میالعاده رسیدگی ودادگاه در وقت فوق

کند ولی عدم برای رسیدگی دعوت میدرخواست را بطرف مقابل ابالغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت

 .د شد ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهحضور آن

 

درخواست رفع اختالف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای  -۳۰ماده 

 .حکم را صادر نماید 

 

علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، هرگاه محکوم -۳۱ماده 

کند تا اشخاص مذکور را با له اخطار میردد و قسمت اجرا به محکومگمتوقف می قیم محجور یا امین و مدیرترکه

تواند بدرخواست می( مأمور اجرا)باشد دادورز ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده

 .یا اموال محجور توقیف کند  به از ترکه متوفیله معادل محکوممحکوم

 

شود به مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میحساب مواعد  -۳۲ماده 

 .حساب نخواهد آمد 

 



 

 

علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره هرگاه محکوم -۳۳ماده 

 .ر ورشکستگی اقدام گرددتا طبق مقررات راجع به تصفیه اموشود تصفیه یا مدیر تصفیه اعالم می

 

موقع اجرا علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بهعلیه ابالغ شد محکومکه اجرائیه به محکومهمین -۳۴ماده 

به از آن به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوممحکوم ترتیبی برای پرداختبگذارد یا به

ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید  که خودمیسر باشد و درصورتی

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت به

از آن اموال خود را  به بوده لیکن برای فراراجرای حکم و پرداخت محکومعلیه قادر بهمعلوم شود که محکوممذکور

دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از 

 .خواهد شد ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکومگردیده باشد بحبس جنحه

 

 .مالی معرفی کند به علیه برای استیفای محکومتواند به جای محکومشخص ثالث نیز می -تبصره

 

بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا  -۳۵ماده 

گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قسمتی از بدهی خود متمکن

امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به  و تا یک ماه از تاریخقادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده 

 .مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد 

 

علیه را تواند بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومله میمحکوم -۱تبصره 

پس از انقضای مهلت مزبور . اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آنست قسمت به بهبرای تأمین محکوم

به از آن میسر باشد حکم و استیفای محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای که محکومنیز درصورتی

 .بخواهد به را از آن مال علیه بدست آید استیفای محکومتواند هر وقت مالی از محکومله میمحکوم

 



 

 

منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت  ۳۵و  ۳۴تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد  -۲تبصره 

 .گرددموقوف میگذشت او تعقیب یا اجرای مجازات 

 

که به اموال او شود درصورتیعلیه ابالغ میکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکومدر مواردی -۳۶ماده 

 .شودعلیه توقیف میبه از اموال محکومله معادل محکوممحکوم باشد به تقاضایدسترسی 

 

ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی ( مأمور اجرا)تواند طریق اجرای حکم را بدادورز له میمحکوم -۳۷ماده 

 .نماید است دخالت ( مأمور اجرا)اموریکه از وظایف دادورز تواند درحاضر باشد ولی نمی

 

به نباید گیرد و هرگاه محکومله تسلیم نموده برگ رسید میبه را بمحکوممحکوم( مأمور اجرا)دادورز  -۳۸ماده 

له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که به محکومبه مشارالیه داده شود یا دسترسی 

 .کند اجرائیه صادر کرده است اعالم می

 

موجب حکم نهائی موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بهه حکمی که بههرگا -۳۹ماده 

گردد و حالت قبل از اجرا برمیدستور دادگاه اجراکننده حکم بهبالاثر شود عملیات اجرائی به

ا قیمت آن را وصول مثل ی(مأمور اجرا)به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز کهمحکومدرصورتی

ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه دستور دادگاه بهاعاده عملیات اجرائی به. نمایدمی

 .آید عمل میبه

 

 .قسمت اجرا اعالم دارند تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بهعلیه میله و محکوممحکوم -۴۰ماده 

 

ترتیب مقرر در این قانون ببه( مأمور اجرا)علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز محکوم هرگاه -۴۱ماده 

 .کند اجرای حکم میاقدام به 



 

 

 

 )له ممکن باشد دادورز به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومهرگاه محکوم -۴۲ماده 

 .دهد له میمحکومعین آن را گرفته و به ( مأمور اجرا

 

که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده در مواردی -۴۳ماده 

له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات امالک مشاعی ولی تصرف محکومشود،می باشد از تمام ملک خلع ید 

 .است

 

علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر به در تصرف کسی غیر از محکوماگر عین محکوم -۴۴ماده 

( مأمور اجرا)دادورز صورت یا منافع آن بوده و دالئلی هم ارائه نماید در این اینکه متصرف مدعی حقی از عین

که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت صورتیدار مراجعه کند و دردهد تا به دادگاه صالحیتاو مهلت مییک هفته به

 .قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافتمذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم به

 

علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از ود اموالی از محکومهرگاه در محلی که باید خلع ید ش  -۴۵ماده 

صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و ( مأمور اجرا)دسترسی نباشد دادورز اوبردن آن خودداری کند و یا به

 :کند ترتیب زیر عمل میبه

 

 .شودها سپرده مییا یکی از بانک اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری. ۱

 

داری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش ها متناسب با هزینه نگاهاموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن. ۲

 .شود تا به صاحب آن مسترد گرددهای مربوط به صندوق دادگستری سپرده میپس از کسر هزینه

 



 

 

داشته و مان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه ها را در هآن( مأمور اجرا)در مورد سایر اموال دادورز  -۳

 .داردمییا به حافظ سپرده و رسید دریافت 

 

به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در اگر محکوم -۴۶ماده 

شود و هرگاه علیه وصول میمحکومتعیین و طبق مقررات این قانون از  وسیله دادگاهصورت عدم تراضی به

 .تواند دعوی خسارت اقامه نماید له میبه قابل تقویم نباشد محکوممحکوم

 

علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط به انجام عمل معینی باشد و محکومهرگاه محکوم -۴۷ماده 

آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد ( مأمور اجرا)تواند تحت نظر دادورز له میمحکومشخص دیگری ممکن باشد 

. علیه مطالبه نماید وسیله قسمت اجرا از محکومو هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه الزم را به

هزینه و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات الزم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان

 .ماید نمعین می

 

به نقدی ترتیبی است که برای وصول محکومعلیه به بهالزحمه کارشناس از محکوموصول هزینه مذکور و حق

 .مقرر است

 

آئین دادرسی مدنی انجام  ۷۲۹که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده درصورتی -تبصره

 .خواهد شد 

 

ترتیب ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بهکه در ملک مورد حکم خلع درصورتی -۴۸ماده 

 :شودزیر رفتار می

 



 

 

اقدام به ( مأمور اجرا)علیه باید فوراً محصول را بردارد واال دادورز اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم

هرگاه . نمایداز او وصول می علیهمربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومهای برداشت محصول نموده و هزینه

له مخیر است که بهای باشد محکومموقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده 

علیه باقی بگذارد زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم

المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی ت و اجرتتشخیص بهای زراع. المثل بگیرداجرتو

 .است

 

  توقیف اموال -فصل دوم

 

  مقررات عمومی -مبحث اول

 

علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید که محکومدرصورتی -۴۹ماده 

حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد اجرایله برای یا قراری با محکوم

 .توقیف گردد بهعلیه معادل محکومتواند درخواست کند که از اموال محکومله میمحکوم

 

د و علیه نمایباید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم( مأمور اجرا)دادورز  -۵۰ماده 

 .دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد اگر اموال در حوزه دادگاه 

 

های اجرائی باشد ولی هرگاه به و هزینهشود که معادل محکومعلیه به میزانی توقیف میاز اموال محکوم -۵۱ماده 

صورت اگر مال یف خواهد شد در اینداشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقمال معرفی شده ارزش بیشتری 

 .گردداجرائی باشد توقیف می های به و هزینهغیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم

 



 

 

آید مگر عمل میبه از همان مال بهعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوماگر مالی از محکوم -۵۲ماده 

علیه به از سایر اموال محکوم صورت معادل بقیه محکومبه را نکند که در اینممحکو آنکه مال تأمین شده تکافوی

 .گرددتوقیف می

 

تواند یکبار تا علیه میبه توقف شده باشد محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومهرگاه مالی از محکوم -۵۳ماده 

یف شده است به مال دیگری بنماید به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقعملیات راجعقبل از شروع به

فروش از مالی که قبالً توقیف شده است  شود از حیث قیمت و سهولتمشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می

بار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال تواند یکله نیز میمحکوم. کمتر نباشد 

توانند به له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میعلیه یا محکومومکه محکدرصورتی. شده را بنمایدتوقیف

 .تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند 

 

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت  -۵۴ماده 

مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبالً مال را له توقیف حکوماجراء به درخواست م

له توقیف شود که تکافوی طلب او محکومصورت اگر مال دیگری بتقاضای دهد در اینتوقیف کرده است اطالع می

اصل مال، توقیف مازاد  در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف. را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد 

 .شودخود به توقیف اصل مال تبدیل میبهخود

 

عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او علیه بهدر این مورد هرگاه محکوم

 .ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد مال

 

تواند تمام دیون و له میبوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومدر مورد مالی که وثیقه  -۵۵ماده 

حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و خسارات قانونی را با حقوق دولت

و مجموع سابق فک و مال بابت طلب او های صورت وثیقه و توقیفاستیفای حقوق خود را از آن بنماید در این

 .شودوجوه تودیع شده بالفاصله توقیف می



 

 

 

 .هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بالاثر است -۵۶ماده 

 

له منعقد شود نافذ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم -۵۷ماده 

 .کتباً رضایت دهد  لهمگر اینکه محکوم نخواهد بود

 

به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده علیه، محکومکه محکومدرصورتی -۵۸ماده 

 .رفع توقیف خواهد کرد

 

ه حاصل مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینک( مأمور اجرا)تواند با نظارت دادورز علیه میمحکوم -۵۹ماده 

به های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه و هزینهمحکومفروش به تنهائی برای پرداخت

 .عمل آمده کمتر باشد توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به

 

شود ولی توقیف مال به طرفین اعالم نمیعلیه مانع از توقیف مال له و محکومعدم حضور محکوم -۶۰ماده 

 .خواهد شد 

 

  در توقیف اموال منقول -مبحث دوم

 

علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم -۶۱ماده 

که خالف ادعای ورتیدرص. علیه توقیف نخواهد شد عنوان مال محکومبهآن را متعلق به دیگری معرفی نماید 

 .له خواهد بودمتصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم

 



 

 

شود که علیه باشد در صورتی توقیف میاموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم -۶۲ماده 

 .مالکیت او در دست باشد دالئل و قرائن کافی بر احراز از

 

محل سکونت زوجین آنچه معموالً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد از اموال منقول موجود در  -۶۳ماده 

اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک متعلق به زن و آنچه مورد استفاده

 .شود مگر این که خالف آن ثابت گرددبین آنان محسوب می

 

اشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز اگر مال معرفی شده در جائی ب -۶۴ماده 

یا دهبان محل اقدام الزم برای باز کردن در و توقیف مال  ژاندارمری یا با حضور مأمور شهربانی( مأمور اجرا)

بخش دادستان یا دادگاه دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نمایندهمعمول می

 .مستقل نیز باید حضور داشته باشد 

 

 :شوداموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی -۶۵ماده 

 

 .علیه و خانواده او الزم استلباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم -۱

 

 .النفقه اوعلیه و اشخاص واجبماهه محکومآذوقه بقدر احتیاج یک -۲

 

 .وران و کشاورزانساده کسبه و پیشه وسائل و ابزار کار -۳

 

 .باشند موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میاموال و اشیائی که به -۴

 



 

 

هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در تصنیفات و تألیفات و ترجمه -تبصره

 .شودتوقیف نمیمقام آنان ورثه یا قائمها بدون رضایت صورت فوت آن

 

اموال ضایع شدنی بالفاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت  -۶۶ماده 

رسد لیکن قبل از است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده به فروش می

 .ه شودفروش باید صورتی از اموال مزبور برداشت

 

   برداری اموال منقولصورت -مبحث سوم

 

باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل ( مأمور اجرا)دادورز  -۶۷ماده 

هرگاه )ها که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طال و نقره عیار آناندازه و غیره -وزن -عدد -نوع

یا  کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطیها و درو در جواهرات اسامی و مشخصات آن( ها معین باشدعیار آن

و ( باشد اگر معلوم)خصوصیات و اسم نقاش  چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی

در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ 

 .شودمورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میاسمی آن و بطور کلی در هر

 

ق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و تراشیدن و پاک کردن و الحا -۶۸ماده 

 .رساند در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می(مأمور اجرا)اشتباهی رخ داده باشد دادورز 

 

مشخصات ( مأمور اجرا)شود اظهار حقی نمایند دادورز هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف می -۶۹ماده 

 .کند اظهارات او را قید میننده و خالصهاظهارک

 



 

 

ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و علیه یا نماینده قانونی آنله و محکومهرگاه محکوم -۷۰ماده 

طرفین . کند و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میایراد ( مأمور اجرا)اظهاری نمایند دادورز 

داشت واال صورت اموال از طرف باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند اگر حاضر 

 .شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ شکایت نماید قسمت اجرا به طرف غایب ابالغ می

 

و ( مأمور اجرا)ورز در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء داد -۷۱ماده 

ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند علیه یا نماینده قانونی آنمحکومله و حاضران برسد هرگاه محکوم

  .شودمراتب در صورت قید می

 

علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به له یا محکومبه تقاضای محکوم( مأمور اجرا)دادورز  -۷۲ماده 

 .خواهد داد هاآن

 

  ارزیابی اموال منقول -مبحث چهارم

 

شود قیمت اموال را آید و در صورت اموال درج میعمل میارزیابی اموال منقول حین توقیف به -۷۳ماده 

نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین میعلیه به تراضی له و محکوممحکوم

  .شودقیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میتعیین 

 

علیه دادورز یا عدم حضور محکوم در صورت عدم تراضی. شودارزیاب به تراضی طرفین معین می -۷۴ماده 

و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره از بین کارشناسان رسمی ( مأمور اجرا)

له تعیین کرده برای محکوم ین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی کهکند و هرگاه در حارزیاب معین می

به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب ( مأمور اجرا)صورت دادورز در این. توقیف مال مالک عمل قرار خواهد بود

 .مال اقدام خواهد کرد و تقویم



 

 

 

 .نماید قسمت اجرا ارزیابی را بالفاصله به طرفین ابالغ می -۷۵ماده 

 

اعتراض نماید، این اعتراض در  تواند ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی به نظریه ارزیابهر یک از طرفین می

گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی شود، مورد رسیدگی قرار میوسیله آن اجرا میدادگاهی که حکم به

 .قطعی است شود، تشخیص دادگاه در این موردمال معین میقیمت

 

معین ( مأمور اجرا)وسیله دادورز الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بهحق -۷۶ماده 

الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این هرگاه نسبت به میزان حق. علیه استعهده محکومگردد و پرداخت آن بهمی

له الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومعلیه از پرداخت حقحکومهرگاه م. مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد

علیه وصول و اجرای حکم از محکوموجه مزبور را ضمن( مأمور اجرا)صورت دادورز در این. تواند آن را بپردازدمی

از الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز پرداخت حق. له خواهد دادبه محکوم

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد ابالغ اخطار نپردازد به اعتراض او بهتاریخ

 

 حفظ اموال منقول توقیف شده -مبحث پنجم

 

شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت شده در همان جا که هست حفظ میاموال توقیف -۷۷ماده 

 .داشته باشد 

 

حافظ با توافق طرفین تعیین . شودبشخص مسئولی سپرده میاموال توقیف شده برای حفاظت  -۷۸ماده 

مأمور )توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز که طرفین حینگردد و درصورتیمی

ها در صورت اقتضا در یکی از بانکهااوراق بهادار و جواهر و امثال آن. کندشخص قابل اعتمادی را معین می( اجرا

 .شودبه امانت گذاشته می



 

 

 

 :شوداموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی -۷۹ماده 

 

 .تا درجه سوم( مأمور اجرا)اقربای سببی و نسبی دادورز  -۱

 

 .یا سببی تا درجه سوم دارند  که با طرفین قرابت نسبیعلیه و همسر آنان و کسانیله و محکوممحکوم -۲

 

شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و اموال توقیف -۸۰ماده 

  .گرددرسید اخذ می

 

تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به شخص حافظ می -۸۱ماده 

 .نماید یمیزان آن را تعیین مکمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت 

 

پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده له میعلیه تأدیه نکند محکوماجرت حافظ را اگر محکوم -۸۲ماده 

کند که له اخطار میاجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکومدر صورت مطالبه. نماید استیفاء می

  .ردازدظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بپ

 

حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده  -۸۳ماده 

یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و  گاه حافظ مرتکب تعدییا به کسی بدهد و به طورکلی هر

  .حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت

 

 .ال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد هرگاه امو -۸۴ماده 



 

 

 

که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و درصورتی -۸۵ماده 

 .نماید توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء میمعادل ارزش مال( مأمور اجرا)دادورز 

 

داری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب خواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاههرگاه حافظ ن -۸۶ماده 

 .تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کردپس از( مأمور اجرا)نماید دادورز 

 

 علیه که نزد شخص ثالث استتوقیف اموال منقول محکوم -مبحث ششم

 

یا حقیقی باشد یا مورد درخواست  یه نزد شخص ثالث اعم از حقوقیعلهرگاه مال متعلق به محکوم -۸۷ماده 

از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به علیه توقیف، طلبی باشد که محکوم

علیه نیز ابالغ فوراً به محکومشود و مراتبپیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت می

 .ددگرمی

 

علیه بدهد و مکلف شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم -۸۸ماده 

 .له خواهد بودنماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوماست طبق دستور مدیر اجرا عمل

 

معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین  -۸۹ماده 

بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه ( مأمور اجرا)باید در صورت مطالبه آن را به دادورز

 .علیه خواهد بودیا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم

 



 

 

پردازد و علیه میقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکومکه شخص ثالث دین خود را بادر موردی -۹۰ماده 

کند که اقساط به شخص ثالث اخطار می( مأمور اجرا)به را از آن بنماید دادورز محکوم له تقاضای استیفاءمحکوم

 .یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید 

 

علیه نزد خود قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا  -۹۱ماده 

 .قسمت اجرا اطالع دهد ابالغ اخطاریه مراتب را به باشد باید ظرف ده روز از تاریخ

 

هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خالف واقع منکر وجود تمام یا  -۹۲ماده 

علیه نزد خود گردد و یا اطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و محکوماجور و عوائد قسمتی از مال یا طلب یا 

 .دار مراجعه نماید صالحیتتواند برای جبران خسارت به دادگاه له میموجب خسارت شود محکوم

 

آن مال به ( مأمور اجرا)اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز  -۹۳ماده 

که شخص درصورتی. به توقیف خواهد شد دارائی او برای استیفاء محکوم دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از

تواند به دادگاه ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می

یص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا که دالئل او را موجه تشخدرصورتیدادخواست دهد دادگاه 

 .کند تعیین تکلیف نهائی صادر می

 

هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه  -۹۴ماده 

 .مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد 

 

قسمت تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بهیف شده میعلیه نزد او توقشخص ثالثی که مال محکوم -۹۵ماده 

 .آن را قبول نماید اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید 

 



 

 

  توقیف حقوق مستخدمین -مبحث هفتم

 

های دولتی و یا وابسته به دولت و شرکت ها و مؤسسات دولتیاز حقوق و مزایای کارکنان سازمان  -۹۶ماده 

کهداری زن یا فرزند باشند ربع و اال خصوصی و نظائر آن درصورتیها و بنگاههای شرکتها و ها و بانکشهرداری

 .شودثلث توقیف می

 

یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر  توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی -۱تبصره 

 .بگیر باشد بازنشسته یا وظیفه اینکه دین مربوط به شخص

 

و ( ره) وق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینیحق -۲تبصره 

 )۱۳۹۴ اصالحی. )شودسازمان بهزیستی توقیف نمی

 

نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابالغ می -۹۷ماده 

 .قسمت اجرا بفرستد علیه کسر نموده و به وممحک است از حقوق و مزایای

 

علیه معرفی شود برای توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم -۹۸ماده 

به کافی باشد توقیف حقوق و اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومبه توقیف گردد ولیاستیفای محکوم

 .شودعلیه موقوف میاستخدامی محکوممزایای 

 

  توقیف اموال غیر منقول -مبحث هشتم

 



 

 

قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پالک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت  -۹۹ماده 

  .کند محل اعالم می

 

شده باشد مراتب را در دفتر  علیه ثبتکه ملک بنام محکوماداره ثبت پس از اعالم توقیف درصورتی -۱۰۰ماده 

قسمت اجرا اطالع باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به امالک و اگر ملک در جریان ثبت 

 .داردمی علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعالمدهد و اگر ملک به نام محکوممی

 

علیه در علیه وقتی جائز است که محکومن مال محکومعنواتوقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به -۱۰۱ماده 

  .محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد و یا. آن تصرف مالکانه داشته باشد 

 

علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء که حکم بر مالکیت محکومدر موردی

 .ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی استاست ولی علیه جایز بدهی محکوم

 

به و هزینه اجرائی کافی که عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم درصورتی -۱۰۲ماده 

عوائد شود و فقط به داده شود عین ملک توقیف نمیشود که از عوائد آن ملک، محکومعلیه حاضرباشد و محکوم

قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعالم صورت گردد، در اینبه از آن وصول میتوقیف و محکوم

 .نماید 

 

 .گرددتوقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی -۱۰۳ماده 

 

عمل مدنی به قانون آئین دادرسی ۲۵۷تا  ۲۵۴توقیف محصول امالک و باغات با رعایت مقررات مواد  -۱۰۴ماده 

 .آید می

 



 

 

 برداری اموال غیر منقولصورت -مبحث نهم

 

ای از آن را به پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه( مأمور اجرا)دادورز  -۱۰۵ماده 

مدیر اجرا  .قسمت اجراء تسلیم داردشکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بهنماید تا اگرعلیه ابالغ میمحکوم

مشخصات مال توقیف شده را اصالح یا که شکایت وارد باشد صورت به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتی

 .نماید تجدید می

 

 :مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود -۱۰۶ماده 

 

 .تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه -۱

 

 .محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است -۲

 

وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت  -۳

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

 

 .حدود ملک و مجاورین آن -۴

 

مساحت تقریبی آن را در صورت قید ( مأمور اجرا)دادورز  که مساحت ملک معین نباشد درصورتی -۱۰۷ماده 

 .کند می

 



 

 

( مأمور اجرا)محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز  -۱۰۸ماده 

 .ارائه دهد 

 

در صورت قید و  هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب -۱۰۹ماده 

 .مرجعی مورد رسیدگی است شود که دعوی در چهتصریح می

 

 ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول -مبحث دهم

 

 .عمل خواهد آمد این قانون به ۷۶تا  ۷۳ترتیب مقرر در مواد ارزیابی اموال غیر منقول به -۱۱۰ماده 

 

ب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حس -۱۱۱ماده 

 .که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد ملک را همانطوری شود و مشارالیه مکلف استمی

 

اند سپرده که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهدرصورتی -۱۱۲ماده 

کند سپرده خواهد شد ولی معین می( مأمور اجرا)ه دادورز شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی کمی

 .گرددقسمت اجرا تسلیم میاگر عوائد وجه نقد باشد به 

 

 فروش اموال توقیف شده -فصل سوم

 

 فروش اموال منقول  -مبحث اول

 



 

 

له که نسبت بمحل و موعد فروش بین محکومبعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی -۱۱۳ماده 

) شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ترتیب رفتار میباشد بهمان بهعلیه تراضی شدهو محکوم

 .کند مطابق مواد بعد اقدام می( مأمور اجرا

 

  .آید عمل میمزایده به فروش اموال از طریق -۱۱۴ماده 

 

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل  -۱۱۵ماده 

آید که برای منافع معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میهائی کهآید و اگر محلعمل میبه

ت یا شهرداری محلی برای طرف دولهرگاه از. علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا استمحکوم

 .کند فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می

 

که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در در مواردی -۱۱۶ماده 

  .رسد می شده به فروشمحلی که حفظ می

 

 .نماید و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی میموعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت  -۱۱۷ماده 

 

  .یک نوبت منتشر شود های محلیآگهی فروش باید در یکی از روزنامه -۱۱۸ماده 

 

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از  -۱۱۹ماده 

  .ده روز نباشد 

 



 

 

ها بیش از دویست هزار ریال روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آندر نقاطی که  -۱۲۰ماده 

 .شودکافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میجای انتشار روزنامه به تعداد نباشد آگهی به

 

آید آگهی عمل میتوانند عالوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا بهعلیه میله یا محکوممحکوم -۱۲۱ماده 

  .دیگری به خرج خود منتشر نمایند 

 

 :شوددر آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می -۱۲۲ماده 

 

 .شدهنوع و مشخصات اموال توقیف -۱

 

 .روز و ساعت و محل فروش -۲

 

 .شودقیمتی که مزایده از آن شروع می -۳

 

  .محل فروش هم الصاق شود آگهی باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و -۱۲۳ماده 

 

  .که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد درصورتی -۱۲۴ماده 

 

آید و صورتمجلس فروش به امضاء عمل میو نماینده دادسرا به( مأمور اجرا)فروش با حضور دادورز  -۱۲۵ماده 

  .رسد ها میآن

 



 

 

روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی تواند در مدت پنج هرکس می -۱۲۶ماده 

  .شده مالحظه نماید 

 

و سایر ( مأمورین اجرا)تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها له میمحکوم -۱۲۷ماده 

توانند در خرید وم نمیهستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه س اشخاصی که مباشر امر فروش 

 .شرکت کنند 

 

شود و مال متعلق به کسی معین شده شروع می ۷۵تا  ۷۳ترتیب مقرر در مواد مزایده از قیمتی که به -۱۲۸ماده 

  .استاست که باالترین قیمت را قبول کرده

 

صورت برنده مزایده باید ر ایند. تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهدمی( مأمور اجرا)دادورز  -۱۲۹ماده 

حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز .قسمت اجرا تسلیم نماید عنوان سپرده بهالمجلس بهده درصد بها را فی

که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه کرد و درصورتینخواهد 

  .گرددمییده تجدید مزایده بنفع دولت ضبط و مزا

 

تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او صاحب مال می -۱۳۰ماده 

 .پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید  باالترین قیمت پیشنهادی را نقداً

 

تواند مال دیگری از له مید محکومشود خریدار نداشته باش هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می -۱۳۱ماده 

و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که  علیه معرفی و تقاضای توقیفمحکوم

در صورت اخیر مال مورد مزایده به ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و

و هرگاه . باشد له میر پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومهر میزانی که خریدا

  .ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار استطلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن



 

 

 

به قیمتی که ارزیابی شده  له نیز مال مورد مزایده راهرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم -۱۳۲ماده 

  .مسترد خواهد شد  علیهقبول ننماید آن مال به محکوم

 

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و باالترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات  -۱۳۳ماده 

 .رسد شده و بامضاء خریدار میمجلس نوشتهخریدار در صورت

 

  .رداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفتتسلیم مال فقط بعد از پ -۱۳۴ماده 

 

های اجرائی کافی باشد بقیه به و هزینهاگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم -۱۳۵ماده 

  .گرددشود و به صاحب آن مسترد میاموال فروخته نمی

 

 :دشودر موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می -۱۳۶ماده 

 

 .عمل آید موجب آگهی تعیین گردیده بههرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به -۱

 

 .هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتی را که خواسته است رد نماید  -۲

 

 .که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد درصورتی -۳

 

 .ممنوع از خرید بوده باشد  ۱۲۷که خریدار طبق ماده درصورتی -۴



 

 

 

شود شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می

مال بخریدار تسلیم ( در صورت وصول شکایت)اتخاذ تصمیم دادگاه و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از

 .نخواهد شد 

 

 فروش اموال غیر منقول -مبحث دوم

 

که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردیبه -۱۳۷ماده 

  .منقول است

 

 :در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود -۱۳۸ماده 

 

 .نام و نام خانوادگی صاحب ملک -۱

 

توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت محل وقوع ملک و  -۲

 .و غیره است

 

 .تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه -۳

 

 .تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره -۴

 



 

 

 .شوداز آن فروخته میتصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار  -۵

 

 .تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند  -۶

 

 .شودقیمتی که مزایده از آن شروع می -۷

 

 .ساعت و روز و محل مزایده -۸

 

آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق . ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد آگهی فروش به -۱۳۹ماده 

  .گرددمی

 

که سایر شرکاء فروش تمام رسد مگر اینعلیه بفروش میهرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم -۱۴۰ماده 

  .شودعلیه پرداخت میاز حصه محکوم های اجرائیله و هزینهطلب محکومصورت ملک را بخواهند در این

 

و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام  -۱۴۱ماده 

شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن نوشته میملک و قیمتی که به فروش رسیده 

  .گردددادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می

 

 )ه و سایر اقدامات دادورز شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزاید  -۱۴۲ماده 

شود در آنجا مأموریت دارد داده می( مأمور اجرا)تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ظرف یک هفته از( مأمور اجرا

که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتیدادگاه در وقت فوق



 

 

شکایت قبل از این که دادگاه در موضوع . ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمودبر خالف مقررات شده است 

 .شوداظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی

 

دهد و این دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می -۱۴۳ماده 

  .دستور قطعی است

 

له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو که ملک خریدار نداشته و محکوممواردیدر  -۱۴۴ماده 

های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به کلیه بدهی و خسارات و هزینهتواند ماه از تاریخ انجام مزایده می

قسمتی از ملک را که معادل طلب  دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا. له شودمحکوم

  .له باشد خواهد دادمحکوم

 

هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در  -۱۴۵ماده 

 .نماید میدفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء 

 

 [ود ندارددر متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وج]

 

 اعتراض شخص ثالث -فصل پنجم

 

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر  -۱۴۶ماده 

توقیف رفع . یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ادعای مزبور مستند به حکم قطعی

جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات گردد و مدعی حق براییات اجرائی تعقیب میصورت عملشود در غیر اینمی

  .تواند به دادگاه شکایت کند ادعای خود می

 



 

 

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه  -۱۴۷ماده 

شود و دادگاه به دالئل شخص ثالث و طرفین دعوی شکایت به طرفین ابالغ میمفاد . شوددادرسی رسیدگی می

یافت قرار توقیف  دالئل شکایت را قویکهکند و درصورتیبه هر نحو و در هر محل که الزم بداند رسیدگی می

 .نماید عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می

 

تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل باشد دادگاه میصورت اگر مال مورد اعتراض منقولدر این

ترتیب فوق رسیدگی به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به. مال را به معترض بدهد

  .خواهد شد 

 

در . علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نمایدتواند مال دیگری را از اموال محکومله میمحکوم -تبصره

شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز مورد اعتراض رفع توقیف می ورت آن مال توقیف و از مالصاین

 .گرددموقوف می

 

 حق تقدم -فصل ششم

 

باید حق تقدم ( مأمور اجرا)قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز  های متعدد بهدر هر مورد که اجرائیه -۱۴۸ماده 

 :زیر رعایت نماید ترتیب لهم را بههر یک از محکوم

 

له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در علیه نزد محکوماگر مال منقول یا غیر منقول محکوم -۱

لهم حق تقدم به بر سایر محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکوممحکومیا اجرائی باشد  ینیتوقیف تأم

 .خواهد داشت

 

 .علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خودخدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم -۲



 

 

 

 .هریه تا میزان دویست هزار یالعلیه برای مدت شش ماه و منفقه زن و هزینه نگهداری اوالد صغیر محکوم -۳

 

 .بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران -۴

 

علیه وصول نمودند اگر ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومپس از اینکه بستانکاران به -۱۴۹ماده 

شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بعدی داده می ها بقای بماند به طبقهچیزی زائد از طلب آن

 .گرددها تقسیم میعلیه به نسبت طلب بین آنبستانکاران متعدد باشند مال محکوم

 

 تأدیه طلب -فصل هفتم

 

شود به علیه وصول میوجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم -۱۵۰ماده 

علیه مسترد له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومهای اجرائی بمحکومبه و هزینهمحکوممیزان 

 .شودمی

 

له های اجرائی باشد به درخواست محکومبه و هزینهکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومدرصورتی -۱۵۱ماده 

 .شودعلیه توقیف میسایر اموال محکومبرای وصول بقیه طلب او از

 

گردد یک نسخه از آن به شود دو نسخه رسید اخذ میله داده میدر مقابل وجهی که بمحکوم -۱۵۲ماده 

 .گرددپرونده اجرائی بایگانی میعلیه تسلیم و نسخه دیگر درمحکوم

 



 

 

یف علیه غیر از مال توقله بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومکه محکومدر موردی -۱۵۳ماده 

طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه یک ازشده معلوم نشود و هیچ

که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و شود و بقیه بین طلبکارانیاجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می

 .شودتقسیم می ۱۵۵و  ۱۵۴رعایت مواد  اند به نسبت طلبی که دارند بادرخواست استیفاء طلب خود را نموده

 

نماید تا از میزان سهم خود مطلع تنظیم و به طلبکاران اخطار می( مأمور اجرا)نامه را دادورز تقسیم -۱۵۴ماده 

 .گردند 

 

تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار ترتیب تقسیم داشته باشد میهر یک از طلبکاران که شکایتی از  -۱۵۵ماده 

دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و . ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند بهراجع ( مأمور اجرا)ز دادور

 .آید صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل مینماید در اینتصمیم قطعی اتخاذ می

 

مقرر گردیده  ۳۹مقدار زائد بنحویکه در ماده که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد درصورتی -۱۵۶ماده 

 .شودمسترد می

 

که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم خسارت تأخیر تأدیه درصورتی -۱۵۷ماده 

 .خواهد شد له محسوب نامه جزء طلب محکومتقسیم

 

 های اجرائیهزینه -فصل هشتم

 

 :است ازهای اجرائی عبارت هزینه -۱۵۸ماده 

 



 

 

در دعاوی مالی که خواسته . شودبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میپنج درصد مبلغ محکوم -۱

وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب 

 .شد شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده بامی

 

الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقهزینه -۲

 .حفاظت اموال و نظائر آن

 

در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین  -۱۵۹ماده 

 .شودپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می ل تابهای خواسته الزم نیست از هزار ریا

 

علیه است ولی پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه بر عهده محکوم -۱۶۰ماده 

 ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهدخود بهکه طرفین سازش کنند یا بیندرصورتی

 .نخواهد گرفتبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلقکه محکومو درصورتی. شد

 

له بعد از شروع گردد و هرگاه محکومبه وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میاگر محکوم -۱۶۱ماده 

حق اجراء نشود حق مزبور از علیه حاضر بپرداخت وصول نموده باشد و محکوم به رااقدامات اجرائی رأساً محکوم

هائی که برای توقیف و فروش صورت هزینهدر این. گرددعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میاموال محکوم 

 .گرددمسترد میعلیه الزم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقاموال محکوم 

 

باید حق اجراء را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق ( مأمور اجرا)دادورز  -۱۶۲ماده 

علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده نسخه از رسید مزبور را به محکوم دادگستری پرداخت کند و یک

 .اجرائی نماید 

 



 

 

رتیب مذکور در این قانون وصول تباید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به( مأمور اجرا)دادورز  -۱۶۳ماده 

 .نماید 

 

اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به  -۱۶۴ماده 

  .گردداجراء وصول می

 

ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن -۱۶۵ماده 

  .علیه مسترد گرددماند تا در صورت نقض حکم به محکوممیدر صندوق دادگستری  پس از وصول

 

نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل الزم برای پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین -۱۶۶ماده 

وزارت دادگستری منظور رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی متصدیان اجراء میتسریع اجرای احکام و پاداش

  .گرددمی

 

هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان مقررات این قانون شامل اجرائیه -۱۶۷ماده 

 .عمل آمده معتبر استاقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بهباشند لیکن آن مقدار ازاجراء می

 

له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده جرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومهرگاه از تاریخ صدور ا -۱۶۸ماده 

 .در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بودشود وباشد اجرائیه بالاثر تلقی می

 

فقط یک بار حق مورد اجرای هر حکم تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی درله میمحکوم

 .شوداجراء دریافت می

 



 

 

  االجراء کشورهای خارجیاحکام و اسناد الزم -فصل نهم

 

که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است های خارجی درصورتیاحکام مدنی صادر از دادگاه -۱۶۹ماده 

 :ترتیب دیگری مقرر شده باشد مگر اینکه در قانون به

 

های موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاهصادر شده باشد که بهحکم از کشوری  -۱

 .در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا

 

 .یا اخالق حسنه نباشد  مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی -۲

 

 .المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد ناجرای حکم مخالف با عهود بی -۳

 

 .االجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد حکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم -۴

 

 .های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد از دادگاه -۵

 

 .های ایران نداشته باشد قوانین ایران اختصاص به دادگاهرسیدگی به موضوع دعوی مطابق  -۶

 

 .حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد  -۷

 

 .دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت -۸



 

 

 

علیه است و اگر اقامت یا محل سکونت محکوممرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل  -۱۷۰ماده 

  .علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران استمحکوممحل اقامت یا محل سکونت 

 

ترتیب و شرایطی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم بهدرصورتی -۱۷۱ماده 

 .ترتیب و شرائط متبع خواهد بودهمان بهباشد برای اجرای حکم مقرر شده 

 

علیه و مشخصات دیگر له و محکوماجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم -۱۷۲ماده 

 .ها قید گرددآن

 

 :بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود -۱۷۳ماده 

 

یا کنسولی  وسیله مأمور سیاسیجی که صحت مطابقت آن با اصل بهای از رونوشت حکم دادگاه خارنسخه -۱

 .شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسیکشور صادرکننده حکم گواهی

 

 .دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آنرونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صالحیت -۲

 

یا کنسولی  ولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسییا کنس گواهی نماینده سیاسی -۳

 .دارکشور صادرکننده حکم در ایرآن راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت

 

  .یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه گواهی امضاء نماینده سیاسی -۴

 



 

 

فرستد و دادگاه در جلسه اداری های آن را به دادگاه میفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستمدیر د -۱۷۴ماده 

االجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء آن قرار قبول تقاضا و الزمالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمهفوق

 .نمایددهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعالم میمی

 

 .تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد برده میرار رد تقاضا باید به متقاضی ابالغ شود و نامق -۱۷۵ماده 

 

العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق -۱۷۶ماده 

رأی دادگاه . کند آن را تأیید میصورت نماید و در غیر ایناجرای حکم صادر میخواسته امر بهفسخ رأی پژوهش

 .قابل فرجام نخواهد بود

 

ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام االجراء در کشورهای خارجی به همان شده الزماسناد تنظیم -۱۷۷ماده 

 یا کنسولی ایران در عالوه نماینده سیاسیباشد و بهگردیده قابل اجراء میهای خارجی در ایران مقرردادگاه

 .محل گواهی نماید  کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین

 

 .شوداحکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می -۱۷۸ماده 

 

اشکاالتی که در جریان اجراء ترتیب رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و  -۱۷۹ماده 

عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر آید همچنین ترتیب توقیف پیش می

 .باشد می ۱۷۰های مذکور در ماده مرجع رسیدگی دادگاه. است

 

اجرای واد راجع بهقمری و م ۱۳۲۹موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  -۱۸۰ماده 

 .محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است احکام در قانون تسریع

 



 

 

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 

ش شاهنشاهی به تصویب مجلس آبان ماه دو هزار و  پانصد و سی و ش ، در جلسه روز یکشنبه اول ۲۵۳۵.۱۱.۴

 .شورای ملی رسید 

 

 عبداهلل ریاضی -رئیس مجلس شورای ملی

 

 

 


