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 مقدمه

بااا موعااوعات عملاای و کاااربردی    دنی باارای آشاانایی کااارآموزان   کارگاااه آموزشاای اجاارای احکااام ماا    

دی موسای  مها  آقاای ن نشاریه و ساخنرانی جنااب    ی اجارای احکاام باه اهتماام ریاسات محتارم کمیسایو       مرحله

 63از ساااعت  63/62/6931جلسااه جناااب آقااای ائلاادار آقااا قلیاازاده خیاااوی در تاااری    زاده و دبیاار و مجااری 

و بااا سااخنرانی اساااتید محتاارم جناااب آقااای دکتاار علیرعااا نوجااوان و جناااب آقااای اساامائیل         93/63الاای 

وکااالی آذربایجااان  در سااالآ آمفاای ت اااتر کااانون    میااراب تااوپچی باشاای و جناااب آقااای اسااالم احماادی    

 برگزار گردید. شرقی

در موعااوعات  گردیااد کااه اساااتید مطاارم ماای جلسااه باحااث و موعااوعاتی توسااط دبیاار   در ایااآ جلسااه م 

 مطروحه نظرات مختلف مشورتی، آراء وحدت رویه و قوانیآ مربوطه را بیان داشتند.

یفات و تشااکیالت آن در آغاااز جلسااه سااخنران اول مقدمااه ای در رابطااه بااا اهمیاات اجاارای احکااام و تشاار     

ی اجاارای احکااام علاای ارائااه کردنااد. و در عاامآ جلسااه در خصااوص موعااوعات مختلااف مربااو  بااه مرحلااه

الخصااوص اعتاارال ثالااث اجرایاای، مزایااده و ابطااال آن، توقیااف مااال غیاار منقااول دارای سااابقه ثبتاای و فاقااد  

 سابقه ثبتی، نحوه اخذ دستور جلب محکوم علیه و ... مطرم گردید.

ی ی جنبااهجلسااه بیشااتر دربرگیرنااده ر کارگاااه آموزشاای توسااط دبیاار   و موعااوعات بیااان شااده د مباحااث 

هااای مااالی عملاای و کاااربردی مقااررات و قااوانیآ اجاارای احکااام ماادنی و قااانون نحااوه اجاارای محکومیاات    

هااای قضااایی و مسااائل مهاام عملاای و تجربیااات بااا ارجاعااات و اشااارات مت اادد بااه پرونااده و سااخنرانانبااوده، 

 شخصی خود باعث مفید واقع شدن کارگاه آموزشی شدند.

نظریااات و م گردیااد کااه توسااط سااخنرانان  در جلسااه مطاارتوسااط وکااال و کااارآموزان  همچناایآ سااوا تی 

 مطالب مهمی ارائه شد.

 باشد:مباحث مطروحه در ایآ کارگاه آموزشی به شرم ذیل میعالوه بر مباحث ذکر شده از جمله 

 خلع ید از اموال غیر منقول (6

 توقیف اموال منقول و حفظ آن توسط حافظ اموال (2

 توقیف اموال منقولِ موجود نزد اشخاص ثالث (9

مااال مااورد مزایااده بااه هاار میزاناای کااه   »مزایااده و مااوارد ابطااال آن، ابهامااات در خصااوص عبااارت   (3

 قانون اجرای احکام مدنی 696مندرج در ماده « ند بفروش خواهد رفتخریدار پیدا ک

 اعترال ثالث اجرایی در دو فرل وجود سند عادی و سند رسمی (1

 های مالی جدیدی اجرای محکومیتتحو ت قانون نحوه (1

 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت 9ی اجرای ماده نحوه (4

 الی در خصوص اثبات اعسارهای ممیتی اجرای محکوتحو ت قانون نحوه (8
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 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیتنقد 

تبصااره امکااان بازداشاات بااا امتناااع محکااوم علیااه از پرداخاات محکااوم بااه تصااویب   1ماااده و  1:  66/3/16 .6

 شده است

المللاای حقااوق ماادنی و سیاساای ماااده واحااد منااع توقیااف در قبااال     بخاااطر الحاااق ایااران بااه می اااق باایآ   .2

 و الزامات مالی تصویب شده است. تخلف از ت هدات

ناشاای از ارتکاااب جاارم و عاارر و زیااان در امااور     6941 –ق.م.ا  131و  6912 –ق ت زیاارات  693ماااده  .9

 برای امور مدنی بقوت خود باقی بود 12کیفری تصویب شده که ماده واحده 

ق نحااوه  2ه بااا تیییاارات اساساای تصااویب کااه م ااروف بااه ماااد 163باااز همااان قااانون  63/8/6944در سااال  .3

 .اجرای محکومیتهای مالی گردید

بااه دییااری  : هاارکم محکااوم بااه پرداخاات مااالی6944 –ق نحااوه اجاارای محکومیتهااای مااالی سااابق  2ماااده 

ا قیماات یااا م اال آن و یااا عاارر و زیااان آن را عاابط و بااه میاازان محکومیاات از  چااه بصااورت اسااترداد عاایآ یاا

نااا بااه تقاعااای محکااوم لااه ممتنااع را در صااورتیکه   نمایااد در غیاار اینصااورت ب مااال عاابط شااده اسااتیفاء ماای 

 م سر نباشد تا زمان تادیه حبم خواهد کرد.

 گنجایش زندانها جوابیو نیردید. 2با تصویب ماده 

ماااده بااه تصااویب رسااید و بااه مجلاام ارسااال     3:  یحااه نحااوه اجاارای محکومیتهااای مااالی در    6/1/81 .1

 33کااه پاام از چناادیآ بااار کااش و قااوف و رفااع اخااتالف و حاال نظاار شااورای نیهبااان نهایتااا  درسااال     

المجماوع  قانون نحوه اجارای محکومیتهاای ماالی جدیاد تصاویب نهاایی باا تائیاد مصالحت نظاام کاه فای            

 ( مصلحت نظام نیز نظر مجلم را تائید کرد 61ماده  2و تبصره  9ماده بند ) 2در 

هاارکم بموجااب حکاام دادگاااه بااه دادن هاار نااوع مااالی بااه دییااری محکااوم شااود و از اجاارای  – 6ماااده  .1

آن خااودداری کنااد، هرگاااه ... مطااابق قااانون اجاارای احکااام ماادنی و سااایر مقااررات مربااو  .... اسااتیفاء   

 شود.می

 
 محکومان مالی .4

 6932ق.م.ا مصوب  333تا  323( جزای نقدی 6

شااد نیااازی بااه آن تصااویب ماای 6981( محکومااان مااالی کااه ناشاای از جرماای از جاارایم باشااد )اگاار   2

 نبود(

اول  ( محکومااان مااالی منشاااء آن عقااود و قاارارداد م ااول و قاارل باشااد )ایااآ افااراد نیااز بااا دسااته     9

 اند(یکسان قلمداد شده
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 –ق حمایاات خااانواده   22م اوعاای و یااا عااادی خااانوادگی )ماااده     ( محکومااان مااالی غیاار عقااود  3

 بهتر بود و قابل دفاع( 6/62/33

 
 6شرایط قلمرو اعمال ماده  .8

 «6ماده »( حکم دادگاه حقوقی مبنی بر دادن مال 6

 «24ماده »( تنظیم گزارش اصالحی مراجع قضایی 2

 «24ماده »دگاه است ( آراء مدنی سایر مراجع که بموجب قانون اجرای احکام با دا9

 «ماده 24»( آراء مدنی ت زیرات حکومتی 3

 «6ماده »ا جرا ( قط یت و  زم1

 «6و  9ماده »( م یآ بودن موعوع حکم 1

 «24و  2ماده »( ابالغ حکم و اجرا 4

ماااده »ی دسااتور دادگاااه یاال در احکااام اعالماای و احکااام اعالنااعلیااه یااا وک( ابااالغ حکاام یااا محکااوم8

2» 

 «24-1-9-2»درخواست و صدور اجرائیه ( 3

 «6ماده »علیه ( امتناع محکوم63

 بوده و دامنه آن را گسترش داده است. 6وارد و ناظر بر ماده  24و  22ماده 

 

 محکومیتهای مالی .3

 ( جزایی نقدی6

خیاناات در  –کالهباارداری  –( حکاام بااه رد عاایآ یااا م اال بااا قیماات مااال موعااوع جاارم     ساارقت     2

 امانت و ...

 ( عرر و زیان ناشی از جرم     چک + فروش مال غیر و ...9

 ( بدهکاری مربو  به مهریه و نفقه3

 –کاااارگر »عااای اد و ت هااادات قاااراردادی و عقاااود م اوت هااادات ناشااای از قااارارد ( عااادم ایفااااء1

 ...«مشتری و  –بایغ  –پیمانکار 

( نااه تنهاا حاابم زدایای نکارده بلکااه بساتر ناااب در     26/3/33قاانون جدیاد اجاارای محکومیتهاای ماالی )    

 های جدید را افزایش داده جرم انیاری

ماااه یااک   رد عاایآ ممکااآ نباشااد یااا محکااوم بااه ... بااا    –نامااه اجرایاای آئاایآ 68م اال بنااد الااف ماااده  

شااد( و مخااالف ناا  مسااتنیات ماای رعایاات مساات نیات دیااآ اقاادام خواهااد شااد. )بایااد باادون رعایاات  
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ق.ا.د.م  )چنانچااه رای دادگاااه مبناای باار اسااترداد عاایآ مااالی باشااد مشاامول مقااررات ایااآ       124ماااده 

 فصل نخواهد بود.

 

ق ث و  638قسمت اخیار مااه یاک مابهم اسات زیارا ساایر مقاررات را دقیقاا  مشاخ  ننماوده م ال مااده               .63

 ( 3/62/6932 –ق.م.ا  133تا  129و  163تا  133

 

 نکته

شااود عطااف بااه مااا ساابق خواهااد شااد بشاار  اینکااه رای  ایااآ قااانون چااون باارای مااوارد شااکلی اجاارا ماای .66

صادر ولی اجارا نشاده باشاد و ا  باا اجارای حکام دییار مجاالی بارای اعماال ایاآ قاانون نیسات. در ایاآ               

خصوص نظریه مشورتی 
10879
77652

//

/  

 جهت جلوگیری از بازداشت و آثار عدم اجابت آن. نحوه اقدام در طرم دعوی اعسار .62

( اجرائیااه ابااالغ بشااود و ده روز مهلاات سااجری شااود و جلااب رعااایت محکااوم لااه ننمایااد یااا مااالی      6

 م رفی نیردد.

عاادم ارائااه لیساات امااوال از مااوارد  »روز بااا ارائااه لیساات دارایاای تقاعااای اعسااار نمایااد    93( ظاارف 2

 «.رفع نق  است

طارف حابم   »یم دادخواسات در مهلات مقارر یاا رد اعساار یاا بطاالن دعاوی         ( در صورت عادم تقاد  9

 «شودمی

گاردد و مرجاع اجارا مکلاف باه اقادام آن       به عایآ م ایآ باشاد ی عایآ اخاذ و تسالیم مای       ( اگر محکوم3

 است.

( اگر دادخواسات خاارج مهلات یکماهاه تقادیم گاردد. )محکاوم علیاه جلاب شاود یاا بایاد رعاایت              1

یاا باا تقادیم دادخواسات اعساار از وی کفیال یاا وثیقاه اخاذ خواهاد شاد             لاه را جلاب کناد   محکوم

 سجم رفع اثر از جلب.

 عبط وثیقهاقدام به کفیل در امور مدنی و  شرایط اعمال و .69

نمایاد در  روز مکفاول را م رفای مای    23گاردد و ظارف   گاذاری اباالغ مای   ب د از رد اعسار باه کفیال یاا وثیقاه    

دسااتور دادسااتان یااا دسااتور رئاایم دادگاااه مجااری حکاام نساابت بااه   علیااه بااه صااورت عاادم تحویاال محکااوم

روز  63شاود و عابط وثیقاه یاا کفیال ظارف       به از محال عابط باا رعایات تشاریفات اقادام مای       استیفاء محکوم

توانااد عاابط وثیقااه اجاارا نماای»  نکتههه:پاام از ابااالغ قاباال تجدیاادنظر در دادگاااه تجدیاادنظر اسااتان اساات .   

ری حکااام یاااا دادساااتان اقااادام و در هااار صاااورت قابااال تجدیااادنظر در کناااد و بایاااد رئااایم دادگااااه مجااا
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باشااد و ا  عاابط وثیقااه یااا کفیاال    واق اایدادگاههااای تجدیاادنظر اسااتان اساات و اینکااه ابااالغ حتمااا بایااد     

 «صحیح نخواهد بود

اساات اساات الم از بانکهااا و شااهرداریها و ثباات را قیااد نمااوده اساات و قیااد   2وارد باار ماااده  63نکتااه: ماااده  .63

 شدبه هر نحو دییر مبهم است و باید صریح قید میکلمه 

ا اساب یاا مبیاع باشاد و تلاف شاده باشاد تکلیاف         م اساترداد ماال م ایآ م ال اتومبیال یا      اگر موعاوع حکا   .61

اجاارا چیساات؟ تلااف مبیااع قباال از قاابع از مااال بااایع اساات هرچنااد امکااان طاارم دعااوی مطالبااه م اال یااا   

دیل عایآ باه م ال یاا قیمات را انجاام دهاد و تکلیفای باا          تواناد مساتقیما   ایاآ تبا    قیمت است ولی اجرا نمای 

قضاایه ناادارد و اگاار حکاام بااه فساا  و اسااترداد مبیااع باشااد اگاار تلااف قباال از تقاادیم دادخواساات باشااد     

تلااف از مااال خریاادار محسااوب و بااا فساا  م املااه بخاااطر تخلااف فااروش اسااتحقاق دریافاات ثمااآ را       

 یرد.گندارد میر فس  موجب غبآ باشد که ما به تفاوت می

بااه و هزینااه اجاارا از زناادان آزاد : در صااورت م رفاای مااال ب ااد از کارشناساای و تکااافوی محکااوم 3ماااده  .61

 گردد.می

: قااوه قضااائیه مکلااف اساات محکومااان مااالی را جاادا از سااایر محکااومیآ در مرکااز نیهااداری       1ماااده  .64

 نماید و ...

یات دیاآ قاادر باه تادیاه دیاون خاود       باه دلیال نداشاتآ ماالی باه جاز مسات ن        : م سار کسای اسات کاه    1ماده  .68

عاادم قابلیاات دسترساای بااه مااال در حکاام نداشااتآ مااال اساات، اثبااات عاادم قابلیاات      )تبصههره :نباشااد. 

 دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

در  دیااآ مااالی دریافات نکاارده باشااد : ماادعی اعساار بایااد اعسااار را ثابات کنااد میاار اینکاه در ازاء    4مااده   .63

دعااوی اعسااار نتوانااد مالئاات ماادیون را ثاباات کنااد ادعااای اعسااار بااا ادای   ایااآ صااورت هرگاااه خوانااده

 شودسوگند بوسیله مدیون مطابق تشریفات ثابت می

نحااوه اماارار م ااش و حااداقل یکسااال م اشاارت داشااته و   –شاااهد کااه از میازان درآمااد   2: حااداقل 8مااده   .23

 بییر مست نیات مالی نداشته باشد

 باشد: به اموال دسترسی نداشته 3ماده  .26

: رساایدگی بااه اعسااار فااوری اساات کااه بااا اساات الم اعسااار یااا ایسااار اتخاااذ تصاامیم نمایااد          63ماااده  .22

 شود.دادخواست ت دیل از ناحیه هر دو پذیرفته می )تبصره :

قاباال  بشاار  مطالبااهاگاار باشااد + خسااارت وارده  وکیاال م اعاادتی: اگاار اعسااار رد شااود هزینااه 62ماااده  .29

 وصول است. 

 گردد.تجدیدنظر نیز خارج از نوبت رسیدگی می: اعسار در 63ماده  .23
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اعسااار از سااوی  »       )تبصههره :ق.ا.د.م  162ق.ت و  2: از تجااار اعسااار پذیرفتااه نیساات ماااده   61ماااده  .21

 شود.اشخاص حقوقی یا تاجر بودن محرز باشد بدون احضار به خواهان رد می

و ب اادا مشاخ  شااود عاامآ عاادول  : اگاار در زمااان اعساار امااوال مشااخ  نیااردد یاا ارائااه نشااود   61مااه   .21

 نماید.محکومیت داده خواهد شد. در عمل خود دادگاه اقدام نمی 4از اعسار به حبم درجه 

. 2. ممنااوع الخااروج   6تواننااد : اشااخاص مقصاار در اعسااار عاامآ اعسااار بااه نظاار دادگاااه ماای    64ماااده  .24

. دریافاات دسااته چااک 9ممنوعیاات از دریافاات اعتبااار و هرگونااه تسااهیالت از موسسااه یااا بانکهااا شااوند    

 . عضویت یا مدیری عامل شرکت باشند1. ممنوع التاسیم شرکت تجاری 3محروم شوند  

: دساتور باه باناک ملای بابات کلیاه حساابها باا درخواسات محکاوم لاه در ماورد تاامیآ خواساته و               63ماده  .28

 اسناد  زم ا جرا نیز ممکآ است

 از خدمات دولتی است شش ماه انفصال  28: مجازات تخلف از بند  23ماده  .23

 : د رخصوص انتقال اموال به قصد فرار از دیآ 26ماده  .93

 . انتقال مال عینا یا من فتا  6

 . قصد و انییزه فرار از ادای دیآ 2

 . انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دیآ کافی نباشد9

 مجاز است(جزای نقدی نصف محکوم به یا هر دو  1)حبم ت زیری درجه 

: بمحااع صاادور اعسااار یااا تقساایط بایااد از ممنااوع الخروجاای رفااع اثاار گااردد. نکتااه ساافرهای    29ماااده  .96

واجااب کااه وجااوب آن قاابال  ثاباات شااده باشااد و ساافرهای درمااانی عااروری، دادگاااه موقتااا بااه محکااوم   

 دهد. علیه اجازه خروج از کشور را نمی

 : مست نیات دیآ23ماده  .92

 علیه در حالت اعسار او باشدان محکوممنزل مسکونی که عرفا در ش .6

 اثاثیه مورد نیاز برای رفع جوامع عروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل .2

 آذوقه موجود به قدر و احتیاج .9

 کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم متناسب با شان .3

 وسایل و ابزار کار و کسبه پیشه وران و .... .1

 تلفآ مورد نیاز .1

بااه مااوجر پرداخاات شااده مشاارو  باار اینکااه پرداخاات اجاااره بهااا باادون آن      کآودی ااه اجاااره مساا  .4

 موجب عسر و جرم گردد و عیآ مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و با تر از شأن او نباشد. 

: تباادیل بااه عااول دییااری شااده باشااد ماننااد اینکااه مسااکآ بااه دلیاال قاارار گاارفتآ در   23ماااده  2تبصااره  .99

گااردد یااا در اثار از باایآ رفااتآ، عوعاای دریافاات شااده باشااد، وصااول  هااای عمراناای تباادیل بااه وجااه طارم 
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بااه از آن امکااان پااذیر اساات میاار اینکااه محاارز شااود ماادیون قصااد تهیااه موعااوع نخسااتیآ را      محکااوم

 دارد.

و  33ق ن ا م م  و مااواد  3و  9و  6ناااظر بااه مااواد  23ا رث قاباال توقیااف بااوده و بااه اسااتناد ماااده  سااهم»نکتااه: 

ماادنی قاباال توقیااف مااال شاااعر مت لااق بااه محکااوم علیااه بالمااانع اساات ولاای در مااورد     ق اجاارای احکااام 11

 «فروش و استیفای دیآ رعایت تشریفات مربو  الزامی است

 نکته: اتومیل در چه صورتی مشمول مست نیات است

بنااد »ب نااوان وساایله کااار و اماارار م اااش عااروری محکااوم علیااه باشااد م اال تاکساای و راننااده آ اناام  .6

 «ها

یاال مشااترن باایآ محکااوم علیااه بااا شااخ  یااا اشااخاص دییاار باشااد در ایااآ صااورت قاباال        اتومب .2

توقیااف در پارکینااس نیساات و لطمااه بااه حقااوق شخصاای اساات و فقااط از طریااق نقاال و انتقااال         

 شود.جلوگیری می

ی و کااامیون( قاباال توقیااف فیزیکاای نیساات ولاای تااامیآ و توقیااف اجاارا  –اتومبیاال عمااومی )تاکساای  .9

 بالاشکال است. سجم مزدش استیفای دیآ

 21شرو  اعمال ماده  .93

 منشاء دیآ قرل یا قراردادی م رل باشد .6

 محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دیآ را داشته باشد .2

 محکوم علیه مال قرعی یا عول را به یکی از مست نیات دیآ تبدیل کرده باشد .9

 دیآ باشدل به مست نیات به منظور فرار از پرداخت یا مال م وتبدیل مال قرعی  .3

 21در مورد اشخاص حقوقی ماده  .91

و  63و  2و  6جاااری نیساات، ولاای در بقیااه مااوارد جاااری اساات. )  مساات نیات دیااآ. 9 اعسااار. 2 حاابم .6

21) 

  



 تدوین: کمیسیون نشریه و سخنرانی کانون آذربایجان شرقی                                                     مدنی احکام اجرای آموزشی کارگاه جزوه

8 
 

 :م انی مت دد دارد 9وا ه حبم در ماده 

 «ق.م 13تا  33ماده »الف: نوعی عقد احسانی دارد     

 «تام 944»را گویند  ب: در عقود م ول نیهداشتآ عول تا تسلیم م ول

ج: ساالب آزادی و اختیااار نفاام در صااورت م اایآ یااا نامحاادود بطااوری کااه در آن ماادت حالاات انتظااار        

 ترخی  وجود نداشته باشد

در اختیاااار نفااام در صاااورت ناااام یآ کاااه حالااات تااارخی  وجاااود داشاااته باشاااد کاااه     ید: سااالب آزاد

 اصطالحات توقیف یا بازداشت گویند نه حبم

حاابم توسااط قانونیااذار بجااای توقیااف اشااتباه بااوه و بیشااتر بااه خاااطر امتیااازات و امکانااات  اسااتفاده از کلمااه 

 مترتب بر حبم مد نظر بوده

 

 .منظور ابالغ واق ی و قانونی است ؟ف( آیا مالن برای رعایت مهلت سی روز ابالغ واق ی است

 

قصااد( فاارار از اجاارای  قلاام رد داد و یااا مااورد را بااه اشااتباه بااه منظااور )    ف( اگاار در صااورت امااوال سااهو 

یت خااص احاراز شاود یااا ماال اعاالم نشاده از اماوال شخصاای و        ننوشات چاه وعا ی دارد؟ بایااد ساوءن    حکام  

یااا جاازء مساات نیات دیااآ و یااا تاااثیری در اجاارای حکاام نداشااته باشااد و یااا مبتناای باار مااوارد رفااع مساا ولیت      

 ود.شاقدام میء ق م ا قاعده درا 623باشد و بر اساف « رفع القلم»کیفری 

 

ف( اگاار لیساات امااوال بجیوساات دادخواساات نباشااد؟ بایااد عاامیمه دادخواساات باشااد در غیاار آن بااا توجااه بااه  

 ق ن ا م م جزء مستندات محسوب و رفع نق  باید صادر شود. 9ناظر به ماده  8ماده 

 

چیساات؟ تاااخیر انااداختآ اجاارای حکاام    9ماااده  2یااق و موانااع اجاارای حاابم در تبصااره   ف( منظااور از ت و

اثار چیازی جلاوگیری کناد کاه       آباشد و مقصاود از اجارای حابم عباارت از هار آنچاه کاه از تحقاق یاافت         می

سااازد ماننااد علیاارغم وجااود مقتضاای )ساابب + شاار ( از تاااثیر آن ممان اات و اجاارای آن را غیاار ممکااآ ماای   

مااوارد  یااق و موانااع اجاارای حاابم در اینجااا ت و 832تااا  841وانااع ارث ق م و م 6316تااا  6331موانااع نکااام 

ق ا د ن راجااع بااه پیشاانهاد  133ق ا د ن و تبصااره آن راجااع بااه ابااتال بااه جنااون ماااده   139مااذکور در مااواد 

 عفو و تخفیف مجازات توسط رئیم قوه قضائیه و موافقت مقام رهبری است.

 

ه ولاای فاقااد سااند  دف( اگاار مااال م رفاای شااده کااه کشااف شااده در مالکیاات و تصاارف محکااوم علیااه بااو     

یاا باه ارث رسایده باشاد قابال       دییار باشاد یاا باا ساند عاادی باه محکاوم علیاه منتقال شاده            رسمی بنام شخ 



 تدوین: کمیسیون نشریه و سخنرانی کانون آذربایجان شرقی                                                     مدنی احکام اجرای آموزشی کارگاه جزوه

9 
 

 6و توجهااا بااه تبصااره   6933ق ن ا م م  3در ماااده « مااالی»اساات؟ بااا توجااه بااه عمااوم و اطااالق وا ه    توقیااف

 ق ا ا م   من ی در پذیرش نیست. 91ماده 

 

 :اوت م سر با مفلمف( فرق و تف

. امااوال و حقااوق مااالی او کااافی باارای پرداخاات 2ن باادهکار حااال شااده باشااد  دیااو. 6باارای تحقااق افااالف -6

 . حداقل یکی از طلبکارها از دادگاه تقاعای حجر او را بخواهد9دیدن نباشد  

از سااوی  آیااد ولاای درخواساات افااالف  ماادعی اعسااار ب ماال ماای   ددرخواساات اعسااار: از جانااب خااو   -2

 بدهکار 

 خل و تصرف اموالل نیست ولی مفلم ممنوع در داموا م سر ممنوع در دخل و تصرف -9

ق م اقاارار مفلاام و ورشکسااته نساابت بااه امااوال خااود بااه عاارر و زیااان نافااذ نیساات   6213بااه اسااتناد ماااده  -3

 ولی در خصوص م سر چنیآ حکمی نیست

ق م در صااورتیکه مشااتری ماان کم شااود و عاایآ بیااع ناازد او موجااود باشااد بااایع حااق   983بااه اسااتناد ماااده  -1

توانااد از تساالیم آن امتناااع کنااد لاایکآ یم نشااده باشااد فروشاانده ماایلساااد آن را دارد و اگاار مبیااع هنااوز ترداساات

 در خصوص م سر چنیآ حکمی نیست.

و ورشکسااتیی در امااور مراج ااه بااه امااوال خااود بااه      ق م اقاارار ماادعی افااالف   6211تناد ماااده بااه اساا  -1

او م اایآ گااردد ولاای چناایآ  افااالف یااا عاادم افااالفشااود، تااا اثاار نماایمنشاااء ق دییااران مالحظااه حفااظ حقااو

نسابت باه اعساار     لیلای نیاز بار تساری حکام مراجاع باه افاالف        وصفی راجاع باه مادعی اعساار وجاود نادارد د      

 .وجود ندارد

 نکته: 

 )بار اثبات به عهده مدعی اعسار است(

 الف( وع یت سابق مدیون د لت بر مالئت وی دارد

 فت یا تحصیل کرده باشدب( مدیون در عول دیآ، مالی دریا

 

اگار نتواناد مالئات ف لای یاا ساابق مادیون را        « انقاالب دعاوا  »)بار اثبات به عهده خواناده دعاوی اعساار اسات     

ثابت کند یاا مالئات ف لای یاساابق او نازد قاعای محارز نباشاد ادعاای اعساار باا ساوگند مادیون مطاابق ق ا د               

 م پذیرفته می شود.(

 بر عدم مالئت وی داردالف: وع یت سابق مدیون د لت 

 ون در عول دیآ، مالی دریافت یا تحصیل نکرده است م ل مهریه و نفقهب: مدی

 ج: مدیون ثابت کند مال ماخوذه و یا تحصیل شده تلف حقیقی یا حکمی شده است
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 :مواردی که باید مدعی اعسار در صورت اموال قید کند

 صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول و ارزش آن .6

 موسسات میزان وجوه نقدی در نزد بانکها و .2

 مشخصات دقیق حسابهای بانکی .9

 صورت کلیه مطالبات از اشخاص ثالث .3

 کیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی داردذکر صورت  .1

فهرساات کلیااه نقاال و انتقااا ت و هاار نااوع تیییاار دییاار در امااوال از زمااان یکسااال قباال از طاارم         .1

 دعوی اعسار

 نفر شهود امضا کننده با مشخصات کامل 2 نامه کتبی حداقل شهادت .4

 

مسااتلزم صاادور کیفرخواساات از طریااق دادساارا و    61ف( آیااا رساایدگی بااه باازه پاایش بیناای شااده در ماااده    

صاادور حکاام از جانااب دادگاااه عمااومی جزایاای اساات یااا باادون کیفرخواساات و توسااط همااان دادگاااه          

ق ن ا م م هرگااه محکاوم علیاه     61تندا  باه منطاوق مااده    حقوقی صاادر کنناده حکام اعساار خواهاد باود؟ مسا       

ایااآ قااانون را ننمایااد و بمنظااور فاارار از اجاارای حکاام از اعااالم   8و  9در صااورت امااوال خااود رعایاات مااواد  

کناد و  کامل اموال خودداری نماید یاا پام از اعساار مشاخ  شاود دادگااه حکام باه رفاع اعساار صاادر مای            

ری گااردد کااه گاازارش دادگاااه مااالن عماال اساات کااه  یاااه جزایاای پییحاابم ت زیااری بایااد از طریااق دادگاا

 4جااارایم درجاااه  6932ق ا د ن مصاااوب  933و  936در راساااتای ماااواد  29/9/33اداره حقاااوقی در تااااری  

داشااته و رفااع اثاار نیااز بایااد بااا تقاعااای ذی نفااع باشااد تااا     2شااد در صااالحیت مسااتقیم دادگاااه کیفااری   8و 

 دادگاه از بی طرف خارج نیردد.

 

اساات؟ بااه عبااارت دییاار آیااا عبااارت    6932ق ا د ن  133تااا  123ق ن ا م م ناساا  مااواد  22ف( آیااا ماااده 

عااوع؟ در ظاااهر بلااه ولاای جااز محکومیاات بااه پرداخاات جاازای نقاادی د لاات باار خااروج حکماای دارد یااا مو 

اجااارای  کاااه مقااارر داشاااته اسااات قاااانون نحاااوه   6933ق ن ا م م  23خیااار زیااارا باساااتناد مااااده  در واقاااع 

ق ا د م   123و ماااااده  23/3/6969و ق اعسااااار مصااااوب   63/8/6944هااااای مااااالی مصااااوب  ومیااااتمحک

ق ا د ن بقااوت خااود باااقی   133تااا  123شااود فلااذا حکاام و ترتیااب مقاارر در مااواد   فساا  ماای  26/6/6943

 است

 

ا رث اسااتحقاقی محکااوم علیااه را قباال از تقساایم ترکااه توقیااف و اسااتیفای  ف( آیااا دادگاااه ماای توانااد سااهم 

ناااظر بااه  23گااردد؟ بااه اسااتناد ماااده یااآ کنااد؟ در ایااآ صااورت رعایاات مساات نیات دیااآ چیونااه اعمااال ماای د
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علیااه بالمااانع اساات. ولاای در مت لااق بااه محکااوم ق ا ا م توقیااف مااال 13تااا  33ق ن ا م م و مااواد  3-9-6مااواد 

 مورد فروش و استیفای دیآ رعایت تشریفات مربوطه الزامی است.

 

 39مااالی کااه تساالیم آن بااه محکااوم لااه ممکااآ اساات. آسااانتریآ مااورد اجرایاای ماااده  اجاارای حکاام نساابت بااه

ق ا ا م  اعااام از منقاااول و غیرمنقاااول از محکاااوم علیاااه تحویااال و طااای صورتجلساااه تحویااال محکاااوم لاااه  

 گردد.می

 

در ماواردی کاه حکام خلاع یاد علیاه        39اجرای حکم نسابت باه ماال مشااع )ارث یاا شارکت مشااعی(. مااده         

مشااع باه نفاع مالااک قسامتی از ملاک مشااع صاادر شااده باشاد در زماان اجارا از تماام ملااک            متصارف ملاک   

 شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات امالن مشاعی استخلع ید می

 

 اشاعه

 چون در ذره به ذره مالک هستند منشا عقدی باشد ی شرکت 

  منشا غیرعقدی باشد ی ارث

ق م  182شااود کااه در ماااده شااامل منقااول و غیرمنقااول ماای  39مااال مشاااع در صاادر ماااده  و بااه اسااتناد کلمااه 

شااریکی کااه باادون اذن یااا خااارج از صاادور اذن تصاارف در امااوال شاارکت نمایااد عااامآ اساات و رای دیااوان 

اساات.  ر تمااام ملااک مشاااع غصااب و موجااب عاامان     تصاارف شااریک د   36/68/3/6964تمیااز بشااماره  

23/7/74
و  4467/7

12/3/76
1007/7  

 ق م شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکیآ مت دد در شی واحد به نحو اشاعه 146

 

 نکته:

در خصااوص حکاام رفااع تصاارف عاادوانی فقااط مالااک مشاااعی باشااد. هاار چنااد در تصاارف عاادوانی مساااله    

ف خواناده  حاوق تصار  صارفا  احاراز سابق تصارف خواهاان و ل      مالکیت مطارم نباوده و در رسایدگی باه دعاوا     

عروری است لیکآ باا فارل مالکیات طارفیآ تفااوتی بایآ خلاع یاد از ملاک مشااع باا رفاع تصارف عادوانی               

 از ملک مشاع وجود ندارد.
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 ع ید در ملک زراعت شده مستحدثاتخل

اگاار موقااع برداشاات محصااول باشااد بایااد محکااوم علیااه فااورا  برداشاات نمایااد وا  دادورز برداشاات     .6

تااا زمااان تحویاال محصااول ناازد خااود )دادگسااتری( حساااب بااا صااندوق نیااه   هااا را نمایااد هزینااهماای

 دارد.می

روییاده باشاد محکاوم لاه مخیار اسات بهاای        د اعام از اینکاه باذر روییاده یاا ن     اگر وقت برداشت نباشا   .2

زراعاات را بجااردازد ملااک را تصاارف کنااد یااا تااا زمااان رساایدن محصااول بااه تصاارف محکااوم علیااه    

 «با دادخواست مستقل» باقی بیذارد و اجرت الم ل بییرد

توانااد متصاارف عاادوانی را بااه م اادوم کااردن زراعاات و ق ا د م محکااوم لااه ماای 611بااه اسااتناد ماااده  .9

 گرفته مکلف نماید. متوسط وی انجا اصالم آثار تخریبی که

 

 تفاوت تصرف عدوانی با غصب

 دعوای تصرف عدوانی موعوع مال غیرمنقول است ولی غصب شامل منقول و غیرمنقول  .6

حااوق تصاارف خوانااده اساات ولاای در    عاادوانی تنهااا ساابق تصاارف خواهااان و ل    عااوای تصاارف  د .2

 غصب بحث مالکیت مطرم است

شااود ولاای غصااب علیااه  کلیااه دعااوای تصاارف عاادوانی تنهااا علیااه متصاارف ف لاای طاارم دعااوی ماای .9

 ق م  968و  964غاصبان  

طریااق دعااوای تصاارف عاادوانی از جنبااه حقااوقی و کیفااری قاباال طاارم اساات ولاای غصااب از           .3

 حقوقی قابل پیییری است

 

 شرایط اعمال حکم خلع ید در خصوص مستحدثات بنا و اشجار

ف عاادوانی هرگاااه در ملااک مااورد تصاار »ق ا د م  613در اجاارای احکااام  ماااده خاصاای نااداریم ولاای ماااده   

ماناد کاه   اشاجار یاا احاداث بناا کارده باشاد اشاجار و بناا در صاورتی بااقی مای            پم از تصرف عدوانی غارف 

رف عاادوانی مالکیاات مااورد حکاام تصاارف عاادوانی باشااد و ظاارف یکماااه از تاااری  اجاارای حکاام       متصاا

ق م  969مالکیاات بااه دادگاااه صااالحیت دار دادخواساات بدهااد چااون منافااات بااا اجاارا دارد بااا اسااتناد ماااده     

هرگاااه کساای در زماایآ خااود بامصااالح مت لقااه بااه دییااری بنااا سااازد یااا درخاات بکااارد باادون اذن مالااک در  »

ع آن را بخواهااد میاار اینکااه بااه  توانااد قطااع و یااا نااز لح یااا درخاات ماایآ غاارف کنااد صاااحب مصااا آن زماای

 .قیمت تراعی نمایند
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 اگر محکوم علیه بهاء مصالح را نییرد تکلیف چیست؟

گاردد و  پرداخات بهااء بناای موجاود قلاع و قماع مای       با عدم موافقت محکاوم علیاه و رعاایت  محکاوم لاه باه       

 به دییری مانع اجرای حکم قط ی دادگاه نیست واگذاری ملک خلع ید شده

 

ق  613ق ا د م  ف لااای باااوده و مااااده  613کاااه مااااده  6968ق ا د م ساااابق مصاااوب  999نکتاااه مهااام : مااااده 

  23/3/6993اصالم قانون اراعی دولت و شهرداری مصوب 

کور یااا اشااخاص کااه ب ااد از تصااویب لااوایح قااانونی مااذکور فااوق نساابت بااه اراعاای دولاات یااا بانکهااای مااذ  

اراعاای مااوات یااا مااردم اداره اوقاااف یااا شااهرداری یااا اراعاای مااوات بااا مالااک بااودن رعایاات قااوانیآ احیاااء  

ت ماادعی خصوصاای( تجاااوز کاارده و تصاارفاتی در آن بنماینااد از طاارف دادسااتان مااورد   )در صااورت شااکای

 .اهند شدماه محکوم خو 1ماه الی  2ت قیب واقع و عالوه بر خلع ید از آنها به مجازات حبم  از 

 

 :تصرفات ثالث در محکوم به

ت، اگاار عاایآ محکااوم بااه در تصاارف کساای ساانی در عاایآ محکااوم بااه بااا ادعااای مالکیاات: مااانع اجاارا .6

دهاد تاا   غیر از محکاوم علیاه باشاد و مادعی حقای در عایآ یاا مناافع باشاد دادورز یکهفتاه وقات مای            

اجاارای حکاام ارائااه نمایااد   روز بااا مراج ااه بااه دادگاااه دسااتوری دال باار قاارار تاااخیر       61ظاارف 

 ق ا ا م( 633روز از تاری  صورتجلسه )ماده  26مجموعا  

در عاایآ محکااوم بااه باادون ادعااای مالکیاات: مااال اخااذ و طاای صورتجلسااه تحویاال محکااوم لااه          .2

 شود.می

 

 نکته:

ایااآ قااانون عبااارت اساات از توقیااف « ق ا د  م 626»تااامیآ: در کنااار توقیااف بایااد از اصااطالم تااامیآ نااام باارد  

ق ا د م توقیاااف اماااوال اعااام از منقاااول و غیرمنقاااول صاااورت بااارداری،   621ماااوال منقاااول و غیرمنقاااول، ا

ارزیااابی و حفااظ امااوال توقیااف شااده و توقیااف حقااوق اسااتخدامی خوانااده و امااوال منقااول وی کااه ناازد        

شااود. تااامیآ در اصااطالم بااه م ناای وثیقااه و تضاامیآ شااخ  ثالااث موجااود اساات بااه ترتیااب ق ا ا م عماال ماای

 باشدو البته در م نی مصطلح در بیآ حقوقدانان حفظ کردن می است

 961شاود      شاود جلاوی سااخت و سااز را گرفات و ایاآ باا دساتور موقات عملای مای           با تاامیآ خواساته نمای   

 ق ا د م در دستور موقت ممکآ است دایر بر ت قیب مال یا انجام عمل یا منع از امر باشد.

 :یه در زمان اجرای حکمعدم حضور شخ  ثالث یا محکوم عل



 تدوین: کمیسیون نشریه و سخنرانی کانون آذربایجان شرقی                                                     مدنی احکام اجرای آموزشی کارگاه جزوه

14 
 

اسااناد و اوراق بهااادار و جااواهر و وجااه نقااد بااه صااندوق دادگسااتری یااا یکاای از بانکهااا سااجرده          .6

 شود.می

امااوال عااایع شاادنی کااه بهااای آنهااا متناسااب بااا هزینااه نیهااداری نباشااد بااه فااروش رفتااه و حاصاال     .2

تااا در زمااان هااای مربااو  بااه صااندوق دادگسااتری سااجرده موقاات تحویاال فااروش پاام از کساار هزینااه

 مراج ه مسترد می گردد.

در مااورد سااایر امااوال در همااان محاال یااا محاال مناسااب دییاار طاای صورتجلسااه محفااو  نیهداشااته    .9

 شودشود و به حافظ سجرده میمی

ساارقفلی را جاازء مااال منقااول حکماای محسااوب   - 18نظاار دکتاار لنیاارودی ی  در کتاااب حقااوق امااوال، ص  

 اندکرده

ساارقفلی را جاازء امااوال غیرمنقااول    – 19ب حقااوق امااوال و مالکیاات، ص  نظاار دکتاار کاتوزیااان ی در کتااا  

 اندمحسوب نموده

 

تواناد دیاه قتال همسارش کاه باه حسااب ساجرده دادگساتری یاا بیماه اسات توقیاف و              ف( آیا همسر مقتول می

وصول نماید؟ باتوجه باه اینکاه دیاه مقتاول در حکام مااترن اسات و باا عنایات باه اینکاه دیاه میات از ترکاه               

شااود و مهریااه هاام دیااآ متااوفی اساات، توقیااف دیااه کااه در صااندوق دادگسااتری یااا بیمااه باشااد  پرداخاات ماای

 بالاشکال است.

 

ف( شاارایط تباادیل مااال  تااوقیفی؟ تباادیل مااال تااوقیفی از ناحیااه محکااوم لااه ومحکااوم علیااه ممکااآ اساات،     

ت راجااع بااه فااروش  توانااد تااا قباال از شااروع عملیااا   ق ا ا م یکبااار ماای  19محکااوم علیااه در راسااتای ماااده   

درخواساات تباادیلی مااالی کااه توقیااف شااده اساات را بجااای آن م رفاای کنااد مشاارو  باار اینکااه از حیااث        

 قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیفی نباشد.

 
نساابت بااه مااال توقیااف شااده باطاال و بالت اار    –رهناای  –شاارطی  –ق ا ا م: هرگونااه نقاال و انتقااال قط اای   11

 است.

 ت هدی نسبت به مال توقیف شده را غیرنافذ اعالم کرده ق ا ا م: قرارداد یا 14

ق ا ا م: رفااع توقیااف بااا پرداخاات محکااوم بااه و تادیااه خسااارات قااانونی و حقااوقی و دولتاای ممکااآ پااذیر    18

 است

ق ا ا م: حضااور یااا عاادم حضااور طاارفیآ مااانع توقیااف نیساات، ولاای توقیااف بایااد اعااالم شااود و از موانااع     13

 ابطال مزایده است
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 ؟چیست 6931ق ا ا م مصوب  691تا  669فروش اموال منقول در مواد مباحث 

ب اد از تنظاایم صااورت مااال منقاول و ازریااابی آن در صااورتیکه نساابت باه محاال و موعااد فااروش باایآ     -6

شااود و رعایاات تشااریفات  زم محکااوم لااه و علیااه تراعاای شااده باشااد بااه همااان ترتیااب اقاادام ماای   

 است.

کاادییر افاازون آماادن و پیاازی را در م اارل فااروش گااذاردن کااه      نکتااه: مزایااده در لیاات بااه م نااای بری   

 هرکسی به قیمت گرانتر بخرد به او فروخته شود.

 مناقصه: در لیت در برابر آن است بم نای کم کردن و باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی

کاه دارای دو طارف   تواناد قابال تطبیاق باا عقاد بیاع باشاد و باه ایاآ علات           پاذیرد مای  مزایده ای که انجاام مای  

ق م  بیااع عبارتساات از تملیااک عاایآ     998ق م را داراساات و عااالوه از آن ماااده    633بااوده ، شاارایط ماااده   

پام از توافاق باایع و مشاتری در مبیاع و قیمات آن عقاد بیاع باه ایجااب و قباول واقاع             » 993به عاول م لاوم     

 کند.دولت از باب الحاکم ولی الممتنع عمل می« شودمی

 (661ل مزایده )ت ییآ مح -2

( رعایاات فاصااله آگهاای در روز فااروش باایش از یااک ماااه و کمتاار از ده   664موعااد دقیااق فااروش )  -9

 روز نباشد میر خوانده مقیم خارج از کشور باشد.

 های محلی و یک نوبت( یکی از روزنامه668آگهی فروش ) -3

 (629آگهی  باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود) -1

 

 روز و ساعت و محل فروش و قیمت شروع  –مشخصات دقیق مال توصیفی 

توانااد همزمااان نماینااده دادساارا هاام باشااد(    حضااور نماینااده دادساارا و دادورز  اجاارا )دادورز نماای   -1

(621) 

 (621روز قبل از روز مزایده ) 1اجازه مالحظه  اموال در مدت  -4

 محکوم له نیز م ل سایر خریداران حق شرکت دارد -8

ماااامور اجااارا و  –دادورز  –اشخاصااای کاااه حاااق مداخلاااه در روناااد مزایاااده را ندارناااد )ارزیاباااان  -3

 (624در فروش و اقربای تا درجه سوم( ) اشخاص مباشر

 (628از قیمت م یآ شده شروع ) -63
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 اداره حقوقی قوه قضائیه نظریات مشورتی

 

نظریااه  
15/9/72

رسااایدگی دادگاااه در حااادود صااالحیت خاااود تااابع خواساااته خواهااان در دادخواسااات       6263/7

لاه فقاط درخواسات وعاع یاد بار عرصاه ملاک نماوده باشاد قلاع اعیاانی احاداثی را              است لذا چنانچه محکاوم 

نخواسااته باشااد حکاام صااادره کااه در حاادود خواسااته دعااوا بااا تنظاایم صااورت جلسااه حاادود و مشخصااات      

 شودع و محکوم علیه اجرا میعرصه و اعالم آن به ذی نف

 

نظریه 
5/9/81

مااده   9بارداری: باا عنایات باه اینکاه مقانآ در بناد غ مااده یاک و تبصاره           توقیاف پرواناه بهاره    4992/7

ا جاارا و قاباال  باارداری را ت ریااف و آناارا سااندی  زم  پروانااه بهااره  24/2/6944قااانون م ااادن مصااوب    63

و انتقااال بااه اشااخاص ثالااث اعااالم کاارده و چااون پروانااه مزبااور دارای ارزش  م املااه دانسااته و آناارا قاباال نقاال

 م امالتی و ب بارت دییر دارای ارزش مالی است قابل توقیف و فروش است.

 

نظریااه 
2/12/79

در خصااوص عاادم جااواز فااروش ملااک رهناای: ملکاای کااه در رهااآ بانااک )کاال پااالن(      11714/7

باشااد ب ااد از توقیااف قاباال فااروش قباال از رعااایت بانااک یااا تقساایط و تفکیااک آن بااه واحااد نیساات و منااافی 

ق ا ا م بااا ایااداع تمااام دیااون و خسااارات قااانونی و   11بااا حقااوق بانااک اساات ولاای بااه اسااتناد مقااررات ماااده  

تاوان تقاعاای توقیاف و فاروش ماال غیرمنقاول موصاوف        ندوق دادگساتری باا ثبات مای    حقوق دولتای در صا  

 را نمود و ایآ صورت فروش مال مورد توقیفی با رعایت حقوق خواهان افراد اول منع قانونی ندارد.

 

نظریاااه 
18/12/77

ر ق ا د م ف لااای( و ساااای 638)مااااده  6968ق ا د م مصاااوب  221اجااارای مقاااررات مااااده  4931/7

مااوارد مربااو  بااه تااامیآ خواسااته فقااط بوساایله دادگاههااای دادگسااتری تجااویز شااده اساات و سااایر مراجااع از  

 توانند اعمال کنند.جمله حل اختالف بیآ کارگر و کارفرما نمی

 

نظریااه 
16/8/80

سااته نبااا توجااه بااه اینکااه قانونیااذار ارزیااابی مجاادد را تصااریح نکاارده و  زم ندا       « 696» 7106/7

 توان به هر مبلیی که خریدار پیدا کند فروخت.ت بار دوم مال مورد مزایده را میاس

 

نظریه 
15/8/1382

تواناد م اادل طلاب خاود     لاه مای  چنانچاه ماال ماورد مزایاده خریادار نداشاته باشاد محکاوم         6455/7

علیاه از  ماوال محکاوم  را از اموال ماورد مزایاده باه قیمتای کاه ارزیاابی شاده قباول نمایاد لاذا قباول برخای از ا            
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لااه در ازای مقااداری از طلااب وی و اسااترداد سااایر امااوال محکااوم علیااه فاقااد اشااکال قااانونی    ناحیااه محکااوم

 است.

 

نظریااه 
22/9/78

در مقااام ت یاایآ تکلیااف   696ت ااارل نیساات تااا ایجاااد شاابهه کنااد ماااده     692و  696باایآ  4087/7

کااا ئی اساات کااه طلبکااار حاعاار نیساات آناارا بااه قیماات ارزیااابی شااده قبااول کنااد و درخواساات تجدیااد       

نمایاد کاه در ایاآ صاورت باه هار میزاناای کاه خریادار پیادا کناد باه فاروش خواهاد رفات. لاایکآ               مزایاده مای  

توانااد لااه مای م ت یایآ تکلیااف ماوردی اساات کاه بااار دوم هام خریااداری نباشاد کااه محکاوم      در مقااا 692مااده  

کااا  را بااه قیمتاای کااه ارزیااابی شااده قبااول کنااد در غیاار ایااآ صااورت از آنجااائی کااه خریااداری باارای آن      

علیااه یافاات نشااد و طلبکااار نیااز آناارا بااه قیماات ارزیااابی شااده نیااز پذیرفتااه اساات. بنااابرایآ ناااگزیر بااه محکااوم 

 باشد.رد خواهد شد لذا ت ارعی بیآ دو ماده مذکور نیست و منظور از هر میزان نیز هر مبلغ میمست

نظریااه 
27/5/79

بازداشاات دوباااره آن وجااود ناادارد زیاارا بازداشاات مااال مااذکور        692در اجاارای ماااده   4584/7

 همیآ مال برای بار سوم است. موجب مزایده

 

نظریااه مشااورتی 
5/7/75

ط همااان حکاام وعااع یااد اساات و یتکلیااف تساالیط یااد ملااک مشاااعی؟  حکاام تساال 4012/7

باه اسات بادون اینکاه از کال پاالن یاا ملاک باه قدرالساهم           منظور از تسلیط در ایآ حکام وعاع یاد محکاوم    

بصااورت مفااروز و جداگانااه در اختیااار وی قاارار گیاارد وجااه در صااورت اجاارای حکاام کااه بااه قدرالسااهم بااا  

گااردد کااه نااه خواسااته خواهااان بااوده و نااه دادگاااه چناایآ     تفکیااک ملااک مطاارم ماای اب اااد م اایآ افااراز و  

 حکمی داده.

 

نظریااه مشااورتی
19/11/1368

ق ا ا م بالمااانع اساات ولاای بااا مااورد  39لحااا  ماااده ه خلااع یااد از ملااک مشاااع باا 5649/7

ده مااذکور کنااد زیاارا در ایااآ گونااه مااوارد حکاام تخلیااه مشاااعی باار اساااف مااا  تخلیااه مااورد اجاااره فاارق ماای

تخلیااه کاال شااش دانااس مااورد اجاااره و اقاادام بااه ایااآ اماار موجبااات تضااییع حااق مسااتاجر یااا مسااتاجریآ را     

 بدنبال دارد.

 

نظریه مشورتی
7/2/61

 در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر نحوه تخلیه است. 792/7
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نظریااه مشااورتی
19/5/76

ق ا ا م خلااع یااد از متصاارف ملااک   39بااا اجاارای حکاام صااادره باار مبنااای ماااده     2889/7

مشاااع و تنظاایم صااورت مجلاام باارای اجاارای دادگاااه تکلیفاای از جهاات اداره ملااک مشاااع وجااود ناادارد و    

 مالکیآ مشاع باید مطابق مقررات امالن مشاعی که اصل بر توافق در اداره آن است نمود.

 

نظریااه مشااورتی
9/6/77

توقیااف دو دانااس مشاااع سااهم ماادیون از اتومبیاال در حاادی کااه مااانع نقاال و انتقااال   2297/7

سااهم ایشااان شااود وعااع قااانونی ناادارد ولاای توقیااف در پارکینااس و جلااوگیری از کااارکردن آن بااه لحااا     

 دانس مشاع دییر جایز نیست. 3برخورد با حقوق مالکانه 

 

نظریااه مشااورتی
23/7/74

لااع یااد از ماااترن )دعااوی خلااع یااد ملااک مشاااعی قاباال اسااتماع   در خصااوص خ 4467/7

 گردد.(جرا میاق ا ا م  39ه و ب د از احراز حکم خلع ید مشاعی صادر و ماده دبو

 

نظریه مشورتی
13/3/76

 دارد. تاکید بر خلع ید بشرم فوق  1007/7

  

 توقیف سرقفلی

نظریه مشورتی
16/4/59

 ها از اموال منقول محسوب و قابل توقیف هستند.سهام شرکت  1933/7

 

نظریااه مشااورتی
8/7/59

ساااخته ساااختمان قباال از نصااب در ساااختمان از مصااالح ساااختمانی   قط ااات پاایش   3943/7

 ق م جزء اموال منقول و قابل توقیف. 22بوده و به صراحت ماده 

 

نظریااه مشااورتی
21/12/59

قیااف ساارقفلی کااه میاازان آن بوساایله کارشااناف ت یاایآ خواهااد شااد بوساایله     تو   5602/7

 اجرا جایز است.

 

نظریااه مشااورتی
26/3/60

مطالبااات شاارکتها از جملااه وجااوه مربااو  بااه صااورت وعاا یت و عاامانت نامااه      938/7

بااه ا جاارا و اجاارای حکاام بازداشاات وجااه صااورت وعاا یت مت لااق   اسااناد  زم –بااانکی در تااامیآ خواسااته 

حااق پیمانکااار بالاشااکال بااوده وعااع قااانونی ناادارد. و الاازام طلبکااار بااه اینکااه مطالبااات خااود را از امااوال       

دییاار تااامیآ نمایااد ناموجااه اساات ولاای عاامانت نامااه بااانکی چااون تاییااد اعتبااار و اعتماااد قااراردادی اساات     

 قابلیت توقیف ندارد.
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نظریااه مشااورتی 
13/10/1375

ق ا ا م  وجااود مسااتحدثات در   31و ماااده  32و  36و  98بااا توجااه بااه مااواد      6356/7

ا جاارای خلااع یااد مااانع از اجاارای حکاام صااادره نیساات هرچنااد ت لااق       محاال اجاارای حکاام قط اای  زم  

 مستحدثات به محکوم علیه محرز باشد.
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 دادنامهنمونه 

 

 دادنامه
 خواهان: آقای ع. ب با وکالت آقای ... 

 ...آقای  . خانم ف.   با وکالت9و.ن  . آقای 2. آقای ا.ن 6خواندگان: 

 ابطال عملیات اجرایی –خواسته 

 نماید.دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم بشرم ذیل مبادرت به صدور رای می

 

 رای دادگاه

خااانم  -9آقااای ا.ن    -2آقااای و.ن   -6طرفیاات ب... بوکالاات از آقااای ع. ب  در خصااوص دعااوی آقایااان   

بخواسااته صاادور حکاام باار ابطااال مزایااده و عملیااات اجرائاای صااورت گرفتااه در     بااا وکالاات آقااای ... ف.  

اجاارای احکااام شاا به چهااارم حقااوقی مراغااه بشاارم مااتآ، نظاار بااه          3/333628پرونااده اجرایاای کالسااه   

شااا به چهاااارم حقاااوقی مراغاااه، در انجاااام ارزیاااابی ملاااک   3/333628مالحظاااه پروناااده اجرایااای کالساااه 

پرونااده  ایااآ اماار بااه  38فاار از پاانر نفاار کارشااناف نظریااه را امضاااء نکاارده بااه شاارم صاافحه  مشاااعی، یااک ن

اعافه موعوع ایاراد باه احادی از کارشناساان بناام آقاای نوتااج عباسای کاه باا دو  نفار از متقاعایان ساهامدار              

آقااای عبدالااه بهفااروز واقااع شااده در اماار انجااام      22/3/36انااد طاای اعتاارال مااورد   شاارکت دییاار بااوده 

قاانون اجارای احکاام مادنی کااه      698 مااده   1-1-6واقاع نشاده اسات، بنادهای      ملیاات اجرایای ماورد توجاه    ع

از قااوانیآ شااکلی و آمااره اساات در آگهاای مزایااده مراعااات نشااده اساات در اجاارای نظریااه مشااورتی شااماره    

ابااالغ نیردیااده و در مزایااده مااورد      زایااده بااه شااریک مشاااعی آقااای ع. ب     وقاات م   1318/4-23/3/41

 639قااانون اجاارای احکااام ماادنی، ماااده     62نااامبرده حضااور نداشااته اساات و باادون رعایاات ماااده      2/1/36

همان قانون باه اجارا درآماده اسات نظار باه مراتاب و جمیاع محتویاات پروناده باه اساتناد ماواد مرقاوم، حکام                

م شاا به چهااار   3/333628بااه ابطااال مزایااده و عملیااات اجرایاای صااورت گرفتااه پرونااده اجرایاای کالسااه        

گااردد رای صااادره حضااوری ظاارف بیساات روز   اجاارای احکااام ماادنی بشاارم خواسااته صااادر و اعااالم ماای   

 باشد.پم از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان می

 ه چهارم محاکم عمومی حقوقی مراغهدادرف ش ب

 رسول بکتاشی
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 دادنامه
 ...هر دو با وکالت آقایان  و. نآقای  -9    ف.خانم  -2 ... با وکالت ا. نآقای  – 6تجدیدنظرخواه: 

 

ال اااده جلسااه  در وقاات فااوق   24/63/32بااه تاااری   یاادنظر خوانااده: آقااای ع. ب بااا وکالاات آقایااان ...    تجد

رساایدگی در شاا به شااانزدهم تجدیاادنظر اسااتان بااه تصاادی امضاااء کنناادگان بااا لحااا  جمیااع محتویااات         

 نماید.بشرم ذیل مبادرت به صدور رأی می پرونده ختم رسیدگی اعالم با است انت از خداوند

 

 رای دادگاه

بااا  و نیااز تجدیاادنظرخواهی ف.   و و. ن  در خصااوص تجدیاادنظرخواهی آقااای ا. ن بااا توکیاال آقااای ...     

دادگاااه   3233343633933484نساابت بااه رای موعااوع دادنامااه   بااه طرفیاات آقااای ع. ب  وکالاات آقایااان ...

آن حکاام باار ابطااال مزایااده و عملیااات اجرایاای در پرونااده      شاا به  چهااار حقااوقی مراغااه کااه بااه موجااب    

ش به چهاارم اجارای احکاام مادنی صاادر شاده اسات دادگااه باا توجاه باه محتویاات پروناده و باا                 3/333628

لحااا  اینکااه از سااوی تجدیاادنظر خااواه مطلباای کااه بتوانااد رای م تاارل علیااه را مخاادوش کنااد اظهااار نشااده  

قااانون آیاایآ دادرساای ماادنی بااا  918گردیااده . بااا اسااتناد بااه ذیاال ماااده  و رای مطااابق مقااررات قااانونی صااادر

 کند ایآ رای قط ی است...رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تائید می

 

 مستشار دادگاه ش به شانزدهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی

 محسآ حسآ زاده
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 دادنامه

 با وکالت آقای .... ن آقای و -2  خانم ف.   -6ده دادرسی : خواهان اعا

 ... با وکالت آقای اعاده دادرسی: آقای ع. بخوانده 

دادگاااه تجدیاادنظر   61صااادره از شاا به    3933343624136216خواسااته: اعاااده دادرساای از دادنامااه شااماره   

 استان

گردشااکار: پاام از وصااول پرونااده و ثباات آن بااه شااماره فااوق و جااری تشااریفات قااانونی بااه تااااری              

ال اااده دادگاااه خااتم رساایدگی اعااالم و بااه شاارم ذیاال مبااادرت بااه صاادور رای     ت فااوقدر وقاا 61/8/6939

 نماید.می

 

 رای دادگاه

... بااه طرفیاات آقااای  بااا وکالاات آقااای   ت اعاااده دادرساای خااانم ف.   و آقااای و. ن در خصااوص درخواساا

شاا به   3933343624136216نساابت بااه دادنامااه اصااداری ایااآ شاا به بااه شااماره   ... کالاات آقایااان بااا و ع. ب

دادگاااه شاا به چهااارم     3233343633933484شااانزدهم تجدیاادنظر اسااتان مبناای باار تاییااد دادنامااه شااماره      

قاانون آیایآ دادرسای ماادنی از     321چهااار مااده   دعماومی حقاوقی شهرساتان مراغاه، نظاار باه اینکاه حساب بنا        

در قالااب حکاام نبااوده و از   363136جهاات درخواساات اعاااده دادرساای، قاارار صااادره در پرونااده کالسااه      

 632طرفاای مااوارد درخواسااتی جهاات ابطااال مزایااده حااداقل در دو مااورد خااارج از مااوارد اعالماای در ماااده    

باشااد لااذا حکاام بااه رد اعاااده دادرساای صااادر و  ماای قااانون اجاارای احکااام ماادنی بااوده و منشاااء آن متفاااوت 

 گردد رأی صادره قط ی است%اعالم می

 

 شرقی مستشاران ش به شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان

 احد حصبائی   محسآ حسآ زاده
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