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 پیشگفتار                                                             

است. اين مرحله « اجراي حكم»ايند دادرسي، مرحله پاياني آن يعني يكي از مراحل مهم فر
رتسد، داراي اصتس ، لته رتروم ميكه پس از صدور حكم و قطعيتت آن اتا دراساستت ممكس ٌ

اارتد و اجتراي دقيت  و ستري، آن،  تامن ا ت تار تشريفات و نظا  حقسقي مختص اه اسد مي
اذ حكم م ني اتر رناستايي و اته رست يت دستگاه قضايي و تمق   دالت است. صدور رأي و ا

كند حكتم رنااتن ح  مسرد اد ا، اه تنهايي مطلسب طرفين د سا نيست؛ الكه  دالت اقتضاء مي
له ار ح  اتسي  تستل  صادره پس از قطعيت االفاصله اه اجرا درآيد و متسقف نشسد تا ممكس ٌ

 اساهي اسد را ل س ن ايد.يااد و نتيجه تظلم

ال للي حقسق متدني و سياستي اته  نتسان يكتي از آراي قضايي در ميثاق اينح  اجراي مؤثر 
قانسن اجازه الماق دولت ايتران »اجزاي اصلي دادرسي منصفانه اه رس يت رنااته رده و اراساس 

كشتسر ايتران در كنتار ستاير « 17/2/1354ال للي حقتسق متدني و سياستي مصتسب اه ميثاق اين
مسجت  ايتن رتده اته ترويج و ر ايت حقسق رنااتهگرديده در  كشسرهاي  ضس كنسانسيسن، متعهد

 ميثاق، اهت ا  ن ايد و مكلف اه اتخاذ تدااير تقنيني رده است. 
مه ترين  1/8/1356قانسن اجراي احكا  مدني مصسب  گذاري ايران،در نظا  قانسنترديد، اي

هتا غييتر از آراي دادگاهقانسن در زمينه اجراي احكا  مدني است كته اته تفصتيل آيتين اجتراي 
ها كه داراي قسانين ها يا اانكهاي دولتي، رهرداريمساردي نظير اجراي احكا  مرت   اا سازمان

 اارند( را اه نظم حقسقي در آورده است. ااص مي
هاي متالي استت از ديگر قسانين مهم در زمينه اجراي احكا ، قانسن نمسه اجراي ممكسميت

اي احكا  مدني، دايتره مس تس ي ممتدودتري دارد و صترفاب مراتس  اته كه نس ت اه قانسن اجر
قتانسن نمتسه اجتراي »هاي مالي است. نخستين قانسن در اين اصتسص، اتا  نتسان ممكسميت
ر ستي  1351ماده و پنج ت صره در تاريخ يازدهم تيرماه مشت ل ار ر « هاي ماليممكسميت

هتاي قانسن در مسرد كليته ديتسن و ممكسميتملي رسيد؛ مقررات اين اه تصسي  مجلس رسراي
اا  نسان  10/8/1377مالي جزايي و حقسقي قاال ا  ا  اسد. دومين قانسن در اين زمينه در تاريخ 

اه تصسي  مجلس رسراي اسالمي رسيد. اتر استاس « هاي ماليقانسن نمسه اجراي ممكسميت»
هاي متالي اين قانسن، كليه قسانين و مقررات مغاير از ج له قانسن نمسه اجراي ممكسميت 7ه ماد

تعهتدات و الزامتات متالي و قانسن من، تسقيف ارخاص در ق ا  تخلتف از انجتا   1351مصسب 
قتانسن نمتسه اجتراي »لغتس گرديتد. آاترين قتانسن در ايتن مس تسم، اتا  نتسان  1352مصسب 
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اه تصسي  مجلس رسراي اسالمي رسيده است. در  15/7/1393ر تاريخ د« هاي ماليممكسميت
فرايند تأييد اين قانسن و در پي  د  تأمين نظر رسراي نگه ان تسس  مجلس رسراي اسالمي در 

آن، مصساه مجلس اه مج ، تشخيص مصلمت نظا  ارسا  گرديد و در تتاريخ  3اصسص ماده 
، مسرد تأييتد مج ت، قترار 3در ماده« سي روز»اه ، «ده روز»پس از اصالح   ارت  23/3/1394

نسخ صتري  گرديتد  ت ن آنكته  1377( قانسن اايرالتصسي ، قانسن مصسب 29گرفت. اا ماده غ
( 570غيت اه پرداات جزاي نقدي( اا مادهغناظر ار ممكسم1377( قانسن سا  1پي  از آن، ماده غ

( صريماب نسخ و 4/12/1392ا از تاريخ االجرغالز  4/12/1392دادرسي كيفري مصسب قانسن آيين
 ( قانسن ااير جايگزين آن رده اسد.529ماده غ

ي  نسان قتانسن معت تر در اصتسص نمتسه اجترااه 1393در حا  حا ر، قانسن مصسب 
هاي مالي ت( اين قانسن، كليه ممكسمي22هاي مالي قاال اجراست. ار اساس ماده غممكسميت

جتزاي  ه پردااتاز جر ، رد ما  و امثا  آنها جز ممكسميت ااز ج له ديه،  رر و زيان ناري 
 نقدي، مش س  اين قانسن اساهند اسد.

سم اته مس ت 1393هاي متالي مصتسب نكته قاال تسجه در قانسن نمسه اجراي ممكسميت
نسن ( قتا524رتسد. ايتن قتانسن  تالوه اتر نستخ صتري  متاده غمراس  مي« مستثنيات دين»

نيات ديتن ، مستث21/1/1379  سمي و انقالب در امسر مدني مصسب هاي دادرسي دادگاهآيين
هايي از قتانسن دانسته و اتر ايتن استاس، قست ت 24رامل مسارد مذكسر در ماده « صرفاب»را 

هاي يرنسيسنسخ   ني گرديده كه مرات  در ز 24اجراي احكا  مدني اا احكا  مس سم ماده 
 مساد مراس  در ه ين مج س ه، درج رده است.

انجتا   ين، تنقي  و انتشتار قتسانين و مقتررات رياستت ج هتسري در راستتايمعاونت تدو
اتا  ي متنق ،هاي قسانين و مقررات مس س هاي اسد در زمينه تهيه و انتشار مج س همأمسريت

اارتد، اده ميگانه مسرد استتف93دادرسي مدني( كه يكي از كدهاي آيين -702استفاده از كد غ
يررتااه  نتسان يكتي از مس تس ات زعددي منتشر كرده است. اثر حا تر اته تاكنسن آثار مت

مستتقالب  دادرسي مدني است كه اه دليل اه يت زياد آن و دراساست مخاط تان ممتتر ،آيين
 مسرد اقدا  قرار گرفته است. 
هتاي ديگتري نيتز داراي ويژگي 1401 متاه رهريسر هنگا  اسدن تامج س ه حا ر   ن اه

 اهمّ آن ادين ررح است:اارد كه مي
 مهمترین رتسد، اي كه اه ويژگي مختصر اسدن مج س ه حا ر مراس  ميت تا اندازه اول

قسانين و مقررات مرت   اا اجراي احكا  مدني اا ا  ا  آاترين تغييترات در ايتن مج س ته درج 
  (1)رده است.

 
اراي مالحظه ت امي قسانين و مقررات مراس  اه سامانه ملي قسانين و مقررات ج هسري اسالمي ايران كه   ـ 1



 پيشگفتا  

 

6 

االت تام آن  نتسم الز ت از آنجا كه يكي از انسام تفسير قانسن، تفسير قضايي استت كته دوم
أي ر تالي كشتسر و هيتأت   تسمي ديتسان  تدالت اداري در قالت  تسس  هيأت   سمي ديسان

اورقي پترسد، سعي رده است ت امي آراي مرت   اا مس تسم مج س ته، در رويه صادر ميوحدت
 مساد مراس  درج گردد. 

 ز  اليتمده يال تاب اري حجم مج س ه، تالش رتت اه منظسر پرهيز از افزاي  يير رو سوم
لي در ااتتداي وااتصاري اراي معرفي قسانين و مقررات مختلف استفاده رسد. اه ه ين منظسر جد

 مج س ه درج رده است. 
ظر در هاي متعدد كاراردي اراي دسترسي سري، و دقي  اه مطالت  متسردنت فهرست چهارم

 ه، اتهر اره صفمه مج س ت تسان از طري ها ميمج س ه درج رده است. اا ك ك اين فهرست
 دسترسي يافت. « ماده، رأي و يا...»مطل  و نكته مسرد نظر 

گيتري اهترهجهتت  مرت   اا مس سم، نظرات مشسرتي اداره كل حقسقي قسه قضاييه -پنجم
و  گي مسادفظ يكپارچححداكثري مخاط ان، در مج س ه درج رده است. الز  اه ذكر است اراي 

 هاي مالي، اهدر اصسص قانسن نمسه اجراي ممكسميت رات مشسرتينظ ، ت اميسهسلت مطالعه
 .جاي درج در زيرنسيس اه تفكيك مساد در انتهاي مج س ه درج رده است

سان تتهاي ديگتر تتا حتدّ رنگري در تهيه ايتن مج س ته و مج س تهظيفه رواراي اينكه و
ين، تنقتي  و ومي معاونت تدصسرت كامل اجرا گردد، در مساردي كه ايان نظر تس يمي يا تنقياه

، رت دارتتهانتشار قسانين و مقررات رياست ج هسري در اصسص قانسن و يا مقرره ااصي  ترو
 ( درج رده است.نظر مذكسر اا درج نشان و  المت ااتصاري معاونتغ

هتا و پيشتنهادهاي اتسي ، متا را در اميد است اسانندگان ممتر  اا ارايه نظرات، راهن ايي
 (1)هاي اعدي راهن ا و ياور اارند.يفي مج س هارتقاي ك
 

 محمد دهقان   

 جمهورن حقوقي رييسمعاو

                                                                                                         

قاال دسترسي رايگتان اتراي   تس  ذيل  هاي اجرايي، از طري  نشانياراي دستگاه الوه ار سايت اينترانتي دولت 
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 -نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي اسد را اه نشاني: تهران ت ايااتان پاستتسر ت نهتاد رياستت ج هتسري  - 1

 حقتتسقي رياستتت ج هتتسري يتتا پستتت الكترونيتتكمقتتررات معاونتتت ين، تنقتتي  و انتشتتار قتتسانين و معاونتتت تتتدو

law@iripo.ir  نيتز آمتاده  021 - 64455511و تلفتن  021-64455575رنگتار ارسا  فرماييتد. در  ت ن دو
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http://www.dotic.ir-/


 

 
 
 
 
 
 

 
 هافهرست

 

 

 فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

 5 پيشگفتار

  اجرای احکام مدنیقانون  مباحثو ها فصلفهرست 

 8 هافهرست تاريخی قوانين و مقررات مندرج در زيرنويس

 23 با اصالحات و الحاقات بعدی 1/8/1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب 

ها مصووب بوه هوهرداری  و غيرمنقوو  متعقو  به منع توقيف امووا  منقووقانون راجع
  با اصالحات و الحاقات بعدی 14/2/1361

 

لتوی مصووب مين و توقيوف امووا  دولوت و دودم تو بوه دو ٌقانون نحوه پرداخت محکوم
15/8/1365 

 

  5/10/1368ها مصوب صو  مطالبات بانكقانون نحوه و

   15/7/1393های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکوميت

  های مربوطها و دستورالعملنامهآيين



 اجراي احكام مدني مجموعه تنقيحي
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 اجرای احکام مدنیقانون  مباحثو  ها فصلفهرست 

 صفحه مواد عنوان

 13 11-1 ل ـ قواعد عموميفصل او

 13 11-1      و مقدمات اجرامبحث او

 33 18-12 رزها )م مورين اجرا(م و دادومبحث دو

 36 48-19  مبحث سوم و ترتيب اجرا

 93 60-49 م ـ توقيف اموالفصل دو

 93 60-49   و مقررات دمومیمبحث او

 105 66-61 م و در توقيف اموا  منقو مبحث دو

 113 72-67 برداری اموا  منقو مبحث سوم و صورت

 113 76-73 مبحث چهارم و ارزيابی اموا  منقو 

 116 86-77 مبحث پنجم و حفظ اموا  منقو  توقيف هده

 119 95-87  تكه نزد هخص ثالث اس دقيه ٌث هشم و توقيف اموا  منقو  محکوممبح

 123 98-96  مبحث هفتم و توقيف حقوق مستخدمين

 137 104-99 مبحث هشتم و توقيف اموا  غيرمنقو 

 140 109-105 برداری اموا  غيرمنقو مبحث نهم و صورت

 141 112-110 مبحث دهم و ارزيابی و حفظ اموا  غيرمنقو 

 142 136-113 ش اموال توقيف شدهفصل سوم ـ فرو

 142 136-113 ش اموا  منقو   و فرومبحث او

 158 145-137 ش اموا  غيرمنقو م و فرومبحث دو

 166 147-146 فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث

 176 149-148 فصل ششم ـ حق تقدم

 181 157-150 فصل هفتم ـ تأديه طلب

 184 168-158 هاي اجراييهزينه فصل هشتم ـ

 201 180-169 كشورهاي خارجيءاالجرافصل نهم ـ احكام و اسناد الزم

 



 ها(فهرست تاریخي قوانين، مقررات، آراء و نظرات)مندرج در زیرنویس
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 ، آراء و نظرات مقررات ،قوانينتاريخی فهرست 

 (هامندرج در زيرنويس)

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

   قوانين

  18/2/1307 قانون مدنی از  1

  29/6/1343 ايراناز قانون دريايی   2

  16/12/1343 هاقانون تمقك آپارتماناز   3

4  
المققوی ينبلت ايران به دهدنامه به اجازه الحاق دواز قانون راجع

ز و به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقووق ممتوا مربوط
 رهن دريايی

28/4/1345  

  16/3/1350 نیهای تعاوقانون هركت از  5

6  
المققی هماره نامه بينلهيران به مقاولت اقانون اجازه الحاق دو از
 مربوط به حمايت از مزد 95

18/2/1351  

  10/12/1351 قانون گذرنامه از  7

  27/12/1353 انداز مستخدمان رسمی كشوریق پساز قانون تشکيل صندو  8

  16/4/1355 از قانون صدور چك  9

10  
 ونقول مسوافر و توهوهاز كنوانسيون تکميقوی كنوانسويون حمل

ليت بوه مسو و مربووط 1961فوريوه  25آهن مورخ سيقه راهوبه
 آهن در قبا  فوت و جرح مسافرينراه

17/11/1355  

  8/6/1362 از قانون دمقيات بانکی بدون ربا  11

  15/4/1373 های دمومی و انقالب قانون تشکيل دادگاهاز   12

  2/3/1375 های بازدارنده()تعزيرات و مجازات قانون مجازات اسالمیاز   13

14  
ر در اموو هوا  دموومی و انقوالبدادرسو  دادگاهقانون آييناز 

 مدن 
21/1/1379  

15  
يوا هتتوك حرموت  كقموه اهانوتت تووهين وقانون استفساريه نسبت به

مجوازات  قانون 609و  608ت 514ت 513مندرج در مقررات جزايی مواد 
 وداتبقانون مط 27و  26و مواد  6ماده  8و  7اسالمی و بندهای 

4/10/1379  

  27/11/1380 لتاز قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دو  16

  8/7/1386 از قانون مديريت خدمات كشوری  17

  1/12/1391 قانون حمايت خانواده از  18

  1/2/1392 مجازات اسالمی از قانون  19
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

  4/12/1392 دادرسی كيفریاز قانون آيين  20

21  
 رراتالحاق برخی مواد به قانون تنظويم بخشوی از مقواز قانون 

 (2مالی دولت )
4/12/1393  

  16/9/1394 قانون هوراهای حل اختالفاز   22

23  
 ر اثراز قانون بيمه اجباری خسارات وارد هده به هخص ثالث د

 حوادث ناهی از وسايل نققيه
20/2/1395  

24  
 وادی ساله هشوم توسوعه اقتصوادیت اجتمواز قانون برنامه پنج

 (1396 -1400فرهنگی جمهوری اسالمی ايران )
14/12/1395  

  11/2/1401  جهش توليد دانش بنياناز قانون   25

   هاها و دستورالعملنامهآيين

1  
هوای نامه اصالحی قوانون تشوکيل دادگاهآيين 34اصالح ماده 

 دمومی و انقالب 
22/1/1395  

  4/10/1395 اختالفنامه اجرايی قانون هوراهای حل آييناز   2

3  
اد ی مفجرانامه اجرايی هناسايی و توقيف اموا  مديون در اآيين

 اسناد رسمی
22/4/1398  

4  
 دستورالعمل ساماندهی زنودانيان و كواهش جمعيوت كيفوریاز 

 هازندان
31/5/1398  

  24/7/1398 دستورالعمل ساماندهی و تسريع در اجرای احکام مدنی  5

  1/11/1398 زندانيان دارای محکوميت مالی دستورالعمل نظارت بر  6

7  
كالی و ره و هزينه سفرالمشاوالوكالهت ح نامه تعرفه ح آيين

 دادگستری 
28/12/1398  

  18/6/1399  های مالینامه اجرايی نحوه اجرای محکوميتآيين  8

9  
 نجسوالهپ( قوانون برناموه 117نامه اجرايی بند )الف( ماده )آيين
 تصادیت اجتمادی و فرهنگی جمهوری اسوالمیتوسعه اق هشم
 ايران

9/7/1399  

10  
جسواله ( قوانون برناموه پن116( مواده )پنامه اجرايی بند )آيين
توسعه اقتصادیت اجتمادی و فرهنگی جمهوری اسوالمی  هشم
 های مالی()سامانه سجل محکوميت ايران

13/12/1399  

11  
ات اسوتعالم مندسوامانه هوهو برداری ازنحوه بهره دستورالعمل

 قوه قضاييه  مالی
24/1/1400  



 ها(تاریخي قوانين، مقررات، آراء و نظرات )مندرج در زیرنویسفهرست 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

12  
 دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسوی بوه سوامانه سوجل

 های مالیمحکوميت
13/11/1400  

 قضاييهرييس قوه هایبخشنامه
 صفحه تاريخ شماره رديف

1  12746/78/1 2/12/1378  

2  13396/78/1 15/12/1378  

3  5153/86/1 8/5/1386  

4  100/137292/9000 10/9/1398  

 

 شورای نگهبان اتنظر
 صفحه تاريخ شماره رديف

1  511/21/76 1/3/1376  

 

 عالی كشوررويه هيأت عمومی ديوانوحدت آراء

 صفحه موضوع تاريخ صدور شماره رديف

يد از اموا  غيرمنقو  فرع خقع 1/10/1383 672  1
 بر مالکيت است

 

ادسار  قابقيت استماع ددوی 13/10/1390 722  2
كه مديون در اثناء رسيدگی به 
 ددوی داين اقامه كرده است

 

ی كه يقابقيت تجديدنظر آرا 20/4/1391 725  3
های دمومی در مقام دادگاه

معترض  رسيدگی به ادتراض
 اندثالث صادر كرده

 

انتقا  ما  به ديگری توسط  20/1/1398   774  4
مديون با انگيزه فرار از ادای 

کوميت قطعی دينت بعد از مح
به پرداخت دين واجد جنبه 

 كيفری است
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دادگاه معطی نيابت صالحيت  18/9/1399 802  5
در رسيدگی به ادتراض 

هخص ثالث نسبت به توقيف 
 ما  معين

 

 غيرقابل فرجامخواهی بودن 16/9/1400   817  6
ی هاآراء صادره از دادگاه

كيفری يك در خصوص ادسار 
 از پرداخت ديه

 

 

 

 

 

 


