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   ينقد يجزا:  اول بخش

 و ندارد آن پرداخت يبرا يمال دينما اظهار و نپردازد را ينقد يجزا ، حكم شدن االجرا الزم از پس هيعل محكوم چنانچه ـ 1 ماده

 كسر اي الير هزار پنجاه هر يازا در حكم صادركننده مرجع دستور طبق نباشد، مسلم اظهار نيا خالف هم حكم يمجر مرجع يبرا

 . شود يم بازداشت روز كي آن

 . شود يم اجرا او نظر ريز  حكم كه است يبدو مرجع حال هر در ، نامه نييآ نيا در حكم صادركننده مرجع از منظور ـ تبصره

 از شيب كه يمناسب مهلت تواند يم  حكم اجراكننده مرجع بخواهد، مهلت ينقد يجزا پرداخت يبرا هيعل محكوم هرگاه ـ 2 ماده

 . بدهد او به نباشد ماه كي

 تيوضع و طيشرا نظرگرفتن در با حكم يمجر مرجع شنهاديپ و هيعل محكوم درخواست به تواند يم حكم صادركننده مرجع

 . دكنديتمد گريد ماه دو تا حداكثر را  مهلت نيا موثر، احوال و اوضاع ريسا و ينقد يجزا زانيم و هيعل محكوم

 دست  به او از نيد اتيمستثن از ريغ ) رمنقوليغ اي منقول( يمال اما نپردازد را حكم در مقرر ينقد يجزا هيعل محكوم چنانچه ـ 3 ماده

 : شود يم عمل ليذ بيترت به حكم يمجر مرجع دستور  به نمود فاياست را ينقد يجزا از يقسمت اي تمام بتوان كه ديآ

 . شود يم زيوار  مربوط  حساب  به و ضبط آن از ينقد يجزا معادل باشد نقد وجه نظر مورد مال اگر:  الف

 فورا يياجرا يها نهيهز و  حكم در مقرر ينقد يجزا معادل باشد معارض بدون چنانچه رمنقوليغ اي منقول اموال مورد در:  ب

 . شود يم فاياست مربوط يها نهيهز و ينقد يجزا و رسد يم فروش به نامه نييآ نيا مقررات مطابق و فيتوق

 مال آن ارزش مورد در حكم يمجر  مرجع نييتع به كارشناس نفر دو هينظر ، ينقد يجزا يفاياست يبرا مال فيتوق از پس ـ 4 ماده

 عموم اطالع به دهيمزا انجام ، محل ياصل معابر در يآگه الصاق با و نييتع دهيمزا انجام محل ساعت و روز سپس شود يم ليتحص

 . شود يم فروخته باشد يكارشناس متيق از كمتر دينبا كه يشنهاديپ  متيق نيباالتر به و رسد يم

 نبودن صورت در و يمحل روزنامه در نوبت كي دهيمزا يآگه باشد شتريب الير ونيليم يس از مال يكارشناس ارزش اگر ـ تبصره

 . شود يم درج زين راالنتشاريكث يها روزنامه از يكي در آن



 مال آن از يقسمت اي تمام مورد  حسب باشد، كارشناس متيق از كمتر يشنهاديپ مبلغ اي نداشته داريخر نظر مورد مال هرگاه ـ 5 ماده

 سازمان ارياخت در و ديآ يم در دولت تملك به ينقد يجزا يازا در حكم كننده يدگيرس مرجع دستور به كارشناس يابيارز مطابق

 . ندينما عمل مربوطه مقررات براساس تا رديگ يم قرار يكيتمل اموال فروش و يآور جمع

 فاحش كسر اي خراب موجب اي  نامتناسب نهيهز مستلزم آن ينگهدار كه يمال نيهمچن الفساد، عيسر و يشدن عيضا اموال ـ 6 ماده

 . رسد يم فروش به كارشناس نظر با و دهيمزا انجام بدون  است الير ونيليم يس از كمتر آن ارزش كه يمال زين و است آن متيق

 اتيمستثن از ريغ يمال هيعل دهدمحكوم احتمال هيقو نيقرا با حكم يمجر مرجع اي شود يمعرف هيعل محكوم از يمال چنانچه ـ 7 ماده

 . ديآ يم عمل به خصوص نيا در الزم قاتيتحق نمود فاياست را ينقد يجزا آن فروش با توان يم كه دارد نيد

 مانده يباق بتوان كه ديآ دست به او از يمال حكم ياجرا انيجر در و شود بازداشت ينقد يجزا يازا در هيعل محكوم اگر ـ 8 ماده

 . شود يم بازداشت رفع هيعل محكوم از و معمول خصوص نيدرا يياجرا اقدامات و فيتوق مذكور مال نمود فاياست را ينقد يجزا

 فاياست را ينقد يجزا قيطر نيا از نتوان و نباشد ينقد يجزا به او تيمحكوم زانيم با متناسب هيعل محكوم اموال هرگاه ـ 9 ماده

 اقدامات و شود يم بازداشت ينقد يجزا يازا در هيعل محكوم باشد فاحش ، تيمحكوم زانيم با اموال آن ارزش تفاوت و نمود

 .  افتي خواهد ادامه ينقد يجزا از يقسمت  يفاياست و فروش يبرا يياجرا

 رفع مذكور مال از شود پرداخت يياجرا يها نهيهز و حكم در مقرر ينقد يجزا شده فيتوق مال فروش از قبل هرگاه ـ 10 ماده

 . ديآ يم عمل به فيتوق

 مستلزم هيعل محكوم اموال از ينقد يجزا يفاياست اي شود يم داده مهلت ينقد يجزا پرداخت يبرا كه يموارد هيكل در ـ 11 ماده

 حكم ياجرا مرجع باشد، نشده گرفته نيتام هيعل محكوم از قبال چنانچه اندازد، يم ريتاخ به را حكم ياجرا كه است ياقدامات

 بازداشت به يمنته نيتام نيا هرگاه و كند يم صادر نيتام قرار يفريك يدادرس نييآ مقررات مطابق او تيمحكوم زانيم با متناسب

 . شد خواهد كسر او تيمحكوم زانيم از شود هيعل محكوم 

 ستين فيتوق قابل ينقد يجزا يازا در ثالث شخص از او مطالبات و هيعل محكوم يآت و ياحتمال ديعوا و ايمزا و  حقوق ـ 12 ماده

 . باشد ينم او بازداشت مانع و

 احراز و يبررس از پس حكم  اجراكننده مرجع باشد داشته ضرورت داريخر نام به انتقال سند صدور كه يموارد هيكل در ـ 13 ماده

 . نمود خواهد راصادر انتقال سند ميتنظ دستور ، يياجرا اقدامات و فروش انيجر صحت

 ليقب از حكم ياجرا يضرور  يها نهيهز بدوا ، ينقد يجزا يفاياست جهت شده فيتوق اموال فروش از حاصل وجوه از ـ 14 ماده

 . شود يم پرداخت ، آن رينظا و مال ينگهدار و يكارشناس نهيهز

 . ديآ يم عمل به يمجر مرجع ندهينما حضور با ينقد يجزا يفاياست جهت شده فيتوق اموال فروش ـ 15 ماده

 . شود يم عمل يمدن  احكام ياجرا قانون مطابق نشده وضع يخاص مقررات نامه نييآ نيا طبق كه يموارد در ـ 16 ماده

 

 



   يمال يتهايمحكوم ريسا:  دوم بخش

 جز  به است يمدن احكام ياجرا قانون مطابق هيياجرا صدور مستلزم قانون 2 ماده موضوع يمال يتهايمحكوم هيتاد به الزام ـ 17 ماده

 منزله به حكم صادركننده مرجع دستور صورت نيا در كه شده حاصل دادخواست ميتقد بدون يفريك امر تبع به كه ييتهايمحكوم

 .  است هيتاد به الزام

 : شود يم عمل ليذ قيطر به ديننما هيتاد را به  محكوم هيعل محكوم هرگاه ـ 18 ماده

 نباشد ممكن آن رد اگر و شود يم  ليتحو نفع يذ به و اخذ نايع مال آن باشد مال نيع استرداد تيمحكوم موضوع چنانچه:  الف

 . گردد يم فاياست نيد اتيمستثن  تيرعا بدون هيعل محكوم اموال از)  متيق اي مثل( آن بدل

 يفاياست جهت يو مال يمدن احكام ياجرا قانون مقررات مطابق نيد اتيمستثن تيرعا با ، يمال يتهايمحكوم ريسا مورد در:  ب

 . رسد يم فروش به و فيتوق به محكوم

 تا حكم كننده صادر مرجع دستور به و نفع يذ درخواست به هيعل محكوم نباشد ممكن مذكور نحو به ، به محكوم يفاياست چنانچه:  ج

 . شود يم حبس اعسار اثبات اي به محكوم هيتاد

 . شود يم يدگيرس يبدو مرجع در اعسار مقررات مطابق هيعل محكوم اعسار يدعو به ـ 19 ماده

 پرداخت از متمكن يول بپردازد كجاي را به محكوم ستين قادر هيعل محكوم شود ثابت اعسار يدعو به يدگيرس در چنانچه ـ تبصره

 . كند يم صادر به محكوم طيتقس به حكم او يمال تيوضع با متناسب يدگيرس مرجع باشد، يم اقساط نحو  به

 شود مطرح حده يعل ديبا اعسار يدعو است شده حبس متعدد يمال يتهايمحكوم علت به هيعل محكوم كه يموارد در ـ 20 ماده

 . شود يم تهايمحكوم آن همه شامل اعسار حكم صورت نيا در كه است يكي آنها له محكوم كه ييتهايمحكوم مورد در مگر

 درخواست به نپردازد را قسط مقرر زمان در هيعل محكوم چنانچه شود يم صادر به محكوم طيتقس به حكم كه يموارد در ـ 21 ماده

 . شود يم حبس ، به محكوم مانده يباق پرداخت از او اعسار اثبات اي و معوقه قسط پرداخت تا نفع يذ

 . بود نخواهد ديآ يم دست به هيعل محكوم از بعدا كه ياموال از له محكوم حقوق يفاياست مانع ، طيتقس اي اعسار حكم صدور ـ 22 ماده

 .  است معتمد پزشك ، آن  نبودن صورت در و يقانون يپزشك ، قانون 3 ماده تبصره موضوع يماريب صيتشخ مرجع ـ 23 ماده

 مجلس 10/8/77 مصوب يمال يتهايمحكوم ياجرا نحوه قانون 6 ماده ياجرا در تبصره 3 و ماده 24 در نامه نييآ نيا ـ 24 ماده

 . ديرس هييقضا قوه سيير بيتصو به 26/2/78 خيتار در و هيته يدادگستر وزارت توسط ياسالم يشورا

 

 

 


