
 تملیکی اموال

 

 ۴۲/۰۱/۰۷۳۱ آن اساسنامه و تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان تأسیس قانون

 

 کلیات - اول فصل    

 

 قطعیت قاچاق و ضبطی و دولتی غیر و دولتی متروکه کاالهای فروش و اداره نگهداری، و آوریجمع منظور به - ۰ ماده

 و احکام اثر بر که مالی حقوق و منقول غیر و منقول اموال همچنین و متواری صاحب و بالصاحبقاچاق کاالهای و یافته

 ط،ضب قبیل از مختلف انحاء به صنفی و اداری دارصالحیت مراجع تصمیماتیا و قضایی ذیصالح مراجع قطعی قرارهای

 قانون نهم و چهل اصل اجرای در که اموالیسایر نیز و هبه، صلح، مالی، تعزیر و جریمه تملیک، استرداد، مصادره،

 و آوریجمعسازمان آیددرمی یا و درآمده دولت تصرف یا و تملک قوانین سایر و ایران اسالمی جمهوری اساسی

 و قانون این طبق و تشکیل دولتی شرکت صورت به شودمی نامیده سازمان قانون این در که تملیکی اموال فروش

  .شودمی اداره دولتی شرکتهای به مربوط مقرراتو آن هاینامهآیین

 فتصر به نحو هر به یا و درآمده دولتی مدیریت یا و سرپرستی یا توقیف تحت که مالی حقوق و اموال کلیه - ۴ ماده

 و نماید اقدام آن اداره و نگهداری و آوریجمع در تا گیردمی قرار سازمان اختیار درقانون این طبق آیددرمی دولت

  .است قانون یا قضایی حکم به منوط اموال قبیل این فروش

 اموال امور اداره رسید خواهد عمومی مجمع مجمع تصویب به که دستورالعملی طبق است مجاز سازمان - تبصره

 دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه عهده به الزم نظارتهای اعمال با سال سه تا حداکثر و موقتطور به را ماده این موضوع

  .دهد قرار دولتیغیر عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی شرکتهای و

 اموالی و بالوارث ارث ،(متواری صاحب و بالصاحب قاچاق اموال استثناء به) بالصاحب المالک،مجهول اموال - ۷ ماده

 در قوانین دیگر و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون نهم و چهل اصل اجرای و ذمه از خروج تخمیس، باب از که

 دستور حسب جداگانه طور به تا گیردمی قرار سازمان اختیاردر ایشان کلی اذن با است( حاکم) فقیه ولی اختیار

 نیز و فروش از حاصل عوایدمحل از وجهی نوع هر پرداخت. نماید اقدام آنها فروش و اداره نگهداری، جهت در لهمعظم

  .بود خواهد اموال این تصرف در ایشان خاص نماینده یا فقیه ولی اذن به موکول اموال این در تصرف گونه هر

  .باشدمی دارایی و اقتصادی امور وزارت به وابسته و بوده مالی استقالل و حقوقی شخصیت دارای سازمان - ۲ ماده

 نقاط سایر در عمومی مجمع تصویب با تواندمی سازمان لزوم صورت در و است تهران سازمان اصلی مرکز - ۵ ماده

  .نمایددایر نمایندگی و شعبه کشور



  .بود خواهد میسر قانون موجب به فقط آن انحالل و گرددمی تشکیل نامحدود مدت برای سازمان - ۶ ماده

 هزار یکصد نام با سهم هزار یک به که باشدمی ریال( ۰۱۱۱۱۱۱۱۱) میلیون یکصد مبلغ سازمان اولیه سرمایه - ۳ ماده

  .باشدمی دولت به متعلق تماما  و است شده تقسیم ریالی

 هب و باشدمی متروکه کاالهای فروش و آوریجمع مرکز اختیار در که منقولی غیر و منقول اموال از قسمت آن - تبصره

 کارشناس توسط ارزیابی از پس و منتقل سازمان به بود خواهد سازمان نیاز مورد دارایی واقتصادی امور وزیر تشخیص

  .شد خواهد افزوده سازمانسرمایه به آن بهای معادل دارایی و اقتصادی امور وزیر منتخب

 اقدام( ۰) ماده موضوع اموال فروش به نسبت تحویل تاریخ از سال یک ظرف حداکثر است مکلف سازمان - ۸ ماده

  .بود خواهد تمدید قابل دیگر سال یک تا عمومی مجمعتصویب با مذکور مدت. نماید

 نفر یک عمومی، مجمع منتخب کارشناس نفر یک از مرکب هیأتی تشخیص به بنا که اجناسی و اموال - تبصره

 لاص به توجه با ذیربط اجرایی دستگاه سکارشنا نفر یک مورد حسب بر و کشورفرهنگی میراث سازمان کارشناس

 دهندهنشان یا و بوده ویژه ارزشهای دارای یا و باشدملی نفائس از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم و هشتاد

 هر در کامل مشخصاتذکر با باشد نفائس جزء که دیگری هنری آثار همچنین و باشد مختلف زمانهای در ملی هنر

  .گرددمی تحویل ذیربط اجرایی دستگاه به نگهداری و حفظ برای مورد

 مورد در ۰۱۱ احتساب از پس را قانون این( ۰) ماده موضوع اموال فروش از حاصل وجوه است مکلف سازمان - ۹ ماده

 واریز کشور عمومی درآمد حسابهای به مورد حسب فروش، کارمزد بابت منقول غیر اموالمورد در ۵۱ و منقول اموال

  .شد خواهد منظور خزانهدر سازمان درآمد تمرکز حساب به مذکور ۵۱ و ۰۱۱ اید،نم

 عمل ماده همان اخیر قسمت طبق قانون این( ۷) ماده موضوع اموال فروش از حاصل وجوه واریز مورد در - تبصره

  .شد خواهد

 گیردمی اختیار در قانون این موجب به که حقوقی یا حقیقی شخص هر اموال برای است مکلف سازمان - ۰۱ ماده

 اصلح زیان یا خالص سود دولت نفع به حکم قطعیت و تکلیف تعیین از پس و نماید نگهداریایجداگانه معین حساب

 در و ثبت «اموال برداریبهره و اداره ذخیره» عنوان تحت حسابیدر سازمان دفاتر در را مورد هر برداریبهره و اداره از

  .نماید واریزکشور عمومی درآمد حساب به را مذکور حساب بستانکار مانده مالی سال هر پایان

 این در مذکور مراحل طی از پس قانون این( ۷) ماده موضوع اموال از حاصل زیان یا خالص سود مورد در - ۰ تبصره

  .شد خواهد اقدام( ۷) ماده اخیر قسمت طبق ماده

 تصویب به که دستورالعملی طبق ماده این موضوع اموال برداریبهره و اداره سرپرستی، برای سازمان - ۴ تبصره

 حسابهای به و محاسبه مناسبی کارمزد مربوط عمومی هایهزینه با متناسب رسیدخواهد سازمان عمومی مجمع

 .داشت خواهد منظور مربوط



 

 

 سازمان ارکان - دوم فصل

 

  :است زیر شرح به سازمان ارکان - ۰۰ ماده

 عمومی مجمع - ۰

 مدیره هیأت - ۴

 عامل مدیر - ۷

 نظارت عالی هیأت - ۲

 حسابرس - ۵

 عمومی مجمع

  :از عبارتند عمومی مجمع اعضاء - ۰۴ ماده

  (عمومی مجمع رئیس) دارایی و اقتصادی امور وزیر - ۰

 دادگستری وزیر - ۴

 کشور وزیر - ۷

 بودجه و برنامه سازمان رئیس - ۲

 کشور کل دادستان - ۵

  :از است عبارت سازمان عمومی مجمع وظایف - ۰۷ ماده

  .اساسنامه این در مقرر ترتیب به عامل مدیر و مدیره هیأت اعضاء عزل و نصب - ۰

  .نظارت عالی هیأت اعضاء سایر و معاون و رئیس و مدیره هیأت اعضاء و عامل مدیر مزایای و حقوق تعیین - ۴

 و نظارت عالی هیأت و مدیره هیأت گزارشهای به نسبت تصمیم اتخاذ و مالی صورتهای و بودجه تصویب - ۷

  .حسابرس

  .سازمان هایبرنامه مورد در تصمیم اتخاذ و سازمان تشکیالت تصویب - ۲



 رعایت با سازمان لزوم مورد هاینامهآیین سایر نیز و استخدامی و معامالتی و مالی اداری، هاینامهآیین تصویب - ۵

  .دولتیشرکتهای به مربوط مقررات

  .سازمان سرمایه تغییر مورد در تصمیم اتخاذ - ۶

  .نمایندگی یا شعبه ایجاد اجازه - ۳

  .باشد سازمان وظایف به ارتباط در که دیگری موضوعات به راجع تصمیم اتخاذ - ۸

 مورد در تصمیم اتخاذ منظور به مجمع رئیس کتبی دعوت با بار دو سالی حداقل سازمان عمومی مجمع - ۰۲ ماده

 عالی هیأت یا مدیره هیأت پیشنهاد با آن بر عالوه و شودمی تشکیل وظایف سایر وسازمان بودجه و مالی صورتهای

 مجمع رئیس کتبی دعوت با روز ۰۵ ظرف حداکثرسازمان حسابرس یا و عمومی مجمع اعضاء از یکی یا و نظارت

  .شد خواهد تشکیل عمومی

 مدیره هیأت

 سه و مقامقائم نفر یک و داشت خواهد نیز را عامل مدیر سمت که رئیس نفر یک از سازمان مدیره هیأت - ۰۵ ماده

 با مدیره هیأت اعضاء سایر و مقامقائم و رئیس. گرددمی تشکیل نمود خواهند وظیفه انجامموظف طور به که دیگر عضو

 دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم با و تعیین سازمان عمومیمجمع تصویب و دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد

 تعیین تا مدت این انقضای از پسو بود خواهد سال سه سازمان مدیره هیأت اعضاء عضویت مدت. شد خواهند منصوب

  .باشدمی بالمانع نیز آنان مجدد انتخاب و داد خواهند ادامه کار به مذکور سمت در جانشین

  .بود خواهد وی وظایف دارعهده او مقام قائم عامل مدیر غیاب در - تبصره

  .کرد خواهند وظیفه انجام عامل مدیر معاون سمت در مدیره هیأت اعضاء - ۰۶ ماده

 دارایی و اقتصادی امور وزیر مدیره هیأت اعضاء از یک هر فوت یا و بازنشستگی عزل، استعفاء، صورت در - ۰۳ ماده

  .نماید پیشنهاد عمومی مجمع به را وی جانشین ماه یک مدتظرف حداکثر است موظف

 حداقل با متخذه تصمیمات و داشت خواهد رسمیت اعضاء از نفر سه حداقل حضور با مدیره هیأت جلسات - ۰۸ ماده

  .است الزامی مدیره هیأت جلسات در مقامقائم یا و عامل مدیر حضورو است معتبر موافق رأی سه

 و ابالغ مسئولیت. رسید خواهد جلسات در حاضر اعضاء امضاء به و ثبت دفتری در مدیره هیأت تصمیمات - ۰۹ ماده

  .است عامل مدیر با مدیرههیأت مصوبات پیگیری

  :از است عبارت مدیره هیأت وظایف - ۴۱ ماده

  .عمومی مجمع به سازمان عملکرد گزارش و ساالنه مالی صورتهای ساالنه، بودجه ارائه و تأیید و بررسی - ۰

  .عمومی مجمع به سازمان تشکیالت ارائه و تأیید بررسی، - ۴



  .مربوط مقررات و قوانین رعایت با دعاوی در سازش و صلح پیشنهادات مورد در تصمیم اتخاذ - ۷

 دستورالعملهای و هانامهآیین یرسا و سازمان استخدامی و معامالتی، مالی، اداری، هاینامهآیین تأیید و بررسی - ۲

  .عمومیمجمع به آنها ارائه و نیاز مورد

 عامل مدیر

 سازمان امور اداره مسئول مربوط مقررات و قوانین حدود در و بوده سازمان اجرایی مقام باالترین عامل مدیر - ۴۰ ماده

  :استزیر وظایف دارای و باشدمی

  .مدیره هیأت و عمومی مجمع مصوبات اجرای - ۰

  .مدیره هیأت به ساالنه بودجه پیشنهاد و تهیه - ۴

 تأیید از پس حسابرس و عمومی مجمع و نظارت عالی هیأت به سازمان عملکرد گزارش و مالی صورتهای تهیه - ۷

  .مدیره هیأت

  .مدیره هیأت تأیید از پس عمومی مجمع به آن ارائه و سازمان تشکیالت تهیه - ۲

 مجمع به نیاز مورد هاینامهآیین سایر و استخدامی معامالتی، مالی، اداری، هاینامهآیین ارائه و تدوین و تهیه - ۵

  .مدیرههیأت تأیید از پس عمومی

  .سازمان امور اداره در مدیره هیأت اعضاء از یک هر اجرایی اختیارات و وظایف تعیین - ۶

 ارائه لزوم موارد در و مربوط مقررات وفق داوری به ارجاع و توکیل حق با قانونی مراجع کلیه در سازمان نمایندگی - ۳

  .مدیره هیأتبه سازش و صلح پیشنهاد

  .جلسات در شرکت جهت مدیره هیأت اعضاء دعوت - ۸

 هیأت اعضاء از یکی و وی طرف از مجاز افراد یا عامل مدیر امضاء به باید تعهدآور و مالی اوراق و اسناد کلیه - تبصره

  .برسد اوطرف از مجاز افراد یا مدیره

 نظارت عالی هیأت

 با معاون و رئیس. شودمی تشکیل دیگر نفر سه و معاون نفر یک و رئیس نفر یک از نظارت عالی هیأت - ۴۴ ماده

 هقضائی قوه رئیس معرفی و انتخاب با عضو دو و سازمان عمومی مجمع تصویب و داراییو اقتصادی امور وزیر پیشنهاد

 سال دو مدت برای دارایی و اقتصادی امور وزیر حکم باکشور محاسبات دیوان رئیس معرفی و انتخاب با عضو یک و

 هیأت اعضاء مجدد انتخاب. گردند انتخاب جدید اعضاء دوره انقضای از قبل ماه یک حداقل باید و شد خواهند منصوب

  .نمود خواهند وظیفه انجام موظف طور به هیأت اعضاء کلیه. است بالمانع بار یک برای نظارت عالی



  :از است عبارت نظارت عالی هیأت وظایف - ۴۷ ماده

 و قوانین اجرای و دولت صالح و صرفه رعایت از اطمینان حصول منظور به سازمان عملیات بر مستمر نظارت - ۰

  .عمل مورد مقررات

  .آنها کفایت از اطمینان حصول و سازمان کار روشهای مطالعه - ۴

  .آن موارد پیگیری و سازمان حسابرس گزارشهای بررسی - ۷

 یهته ساالنه و ماهانه گزارشهای صورت به را خود رسیدگیهای و نظارت نتیجه است مکلف نظارت عالی هیأت - تبصره

 عالی هیأت اعضاء آن بر عالوه. نماید ارائه کشور محاسبات دیوان رئیس و سازمان عمومی مجمعاعضاء از یک هر به و

  .نمایند ارائه مذکور مقامات به و تهیه را سازمان بر خود نظارتاز الزم گزارشهای متفقا  و منفردا  توانندمی نظارت

 هیأت اختیار در را نظارت عالی هیأت وظایف انجام برای الزم امکانات و تسهیالت است مکلف عامل مدیر - ۴۲ ماده

  .دهد قرار مذکور

 خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه هیأت وسیله به نظار عالی هیأت وظایف اجرای چگونگی نامهآیین - ۴۵ ماده

  .رسید

 و کرد خواهد عمل مربوط مقررات و قوانین طبق که باشدمی حسابرسی سازمان عهده به سازمان حسابرسی - ۴۶ ماده

 .نمود خواهد ارائه سازمان نظارت عالی هیأت و عمومیمجمع به را خود گزارشات

 

 

 مقررات سایر - سوم فصل

 

 مگر یابدمی خاتمه سال همان ماه اسفند آخر در و شروع سال هر ماه فروردین اول از سازمان مالی سال - ۴۳ ماده

  .بود خواهد سازمان تشکیلتاریخ آن شروع که اول سال

 واهدخ تجارت قانون و دولتی شرکتهای به مربوط مقررات و قوانین تابع قانون این در نشده بینیپیش موارد - ۴۸ ماده

 .بود

 

 معامالت الثبتحق همچنین و قانون این موضوع اموال انتقال و نقل قانونی مالیاتهای است موظفسازمان - ۴۹ ماده 

  .نماید واریز مربوطه حسابهایبه و کسر آنها فروش حاصل از را مذکور اموال



. ۰۴. ۰۷۰۴ مصوب قاچاق مرتکبین مجازات قانون اجرای از ناشی اموال و مطالبات و تعهدات اعتبارات، کلیه - ۷۱ ماده

 و آوریجمع قانون و کشور کل ۰۷۶۴ سال بودجه قانون( ۸۴) تبصره نیز و( ۵۷) و( ۰۹) موادجمله از آن اصالحیه و ۴۹

 و ۰۰. ۰۰. ۰۷۶۰ مصوب متواری صاحب و بالصاحب قاچاق کاالیو یافتهقطعیت ضبطی و قاچاق متروکه کاالی فروش

 قالحا و مربوط اموال نگهداری و ارزیابینحوه و سعدآباد و نیاوران کاخهای به راجع قانونی الیحه( ج) بند اصالح قانون

 ذیربط سازمانهایسطتو که جواهراتی و آالت طال و ارزها به راجع قانونی الیحه و ۹. ۰۴. ۰۷۶۱ مصوب آن به تبصره( ۲)

 و ۴۵. ۲. ۰۷۵۹ مصوب گرددمی ضبط و کشف کشور داخل در یا و خروج یا و ورود بهنگام قاچاقچیان یا و مسافرین از

 قوانین در مقرر مراتب رعایت با کشور کل ۰۷۳۱ بودجه قانون( ۷۱) تبصره موضوع تعهدات همچنین وآنها اصالحیه

  .شودمیمنتقل ازمانس به مربوط هاینامهآیین و مذکور

 در قانون این موضوع اموال و مذکور قوانین اجرای با رابطه در که اجرایی دستگاههای کارکنان از تعداد آن - تبصره

  .شوندمی منتقل سازمان به مربوط دستگاه موافقت و خود درخواست صورت در اندداشتهاشتغال مربوط دستگاههای

 تحت یا و کشف قاچاق عنوان تحت که ارزی و ریالی وجوه مکلفند کشور قضایی مراجع و دستگاهها کلیه - ۷۰ ماده

 گرانفروشی، احتکار، قاچاق، اجناس جریمه بابت که ریالی و ارزی وجوه کلیه همچنینو گرددمی اخذ جرائم عنوان

 تعیین ات تصرف و دخل بدون بالفاصله را شوندمی یا وشده قطعی ضبط دولت نفع به عناوین سایر و حکومتی تعزیرات

 همچنین. نمایندواریز شودمی افتتاح منظور همین به که خزانه حساب به قضایی مراجع طرف از قطعی تکلیف

 بالفاصله را قانون این موضوع اموال و جواهرات و طال شمش و نقره و طال مسکوکات کلیه مکلفند مذکور دستگاههای

 یا دارایی و اقتصادی امور اداره رئیس و مربوط دادستان امضاء به که صورتمجلسی تنظیم با تصرفو دخل بدون و

  .دهند تحویل سازمان به رسید خواهد آنها نمایندگان

 صالح دادگاه توسط دین مستثنیات وضع و بدهیها تسویه به موکول اموال، استرداد و مصادره و ضبط - ۷۴ ماده

 ییقضا مراجع طرف از نیابت به مستثنیات وضع و تسویه امر که صورتی در. استدولت سهم دقیق تعیین و قضایی

 هر در و داشته معمول را الزم اقدامات است مکلفسازمان گردد، محول سازمان عهده به مربوط احکام برابر ذیربط

  .نماید اعالم حکم صادرکننده دادگاه به را امر گزارش مورد

 شرع حاکم حکم به مستند باید متواری صاحب و بالصاحب قاچاق و دولتی غیر متروکه کاالهای فروش - ۷۷ ماده

  .باشد

 تخلیه، حمل، بیمه، از اعم مربوط هایهزینه کسر از پس دولتی غیر متروکه کاالهای فروش از حاصل وجوه - ۷۲ ماده

 در سازمان کارمزد و متعلقه عوارض و مالیات بازرگانی، سود گمرکی، حقوق آزمایش، انبارداری، بارگیری، باربری،

  .گردد مسترد او به مثبته اسناد اساس برکاال صاحب مراجعه صورت در تا شودمی نگهداری سپرده حساب

  .بود خواهند ماده این مفاد مشمول دولتی شرکتهای - تبصره



 قانون( ۴) تبصره موضوع ۴۱۱ و الکشفحق کسر از پس یافتهقطعیت قاچاق کاالهای فروش از حاصل وجوه - ۷۵ ماده

 مجلس ۹. ۰۰. ۰۷۶۷ مصوب آن بعدی هایاصالحیه و ۰۷۰۴ مصوب قاچاق مرتکبین مجازاتقانون( ۰۹) ماده اصالح

  .گرددمیواریز عمومی درآمد حساب به اسالمی شورای

  .یابدمی تقلیل سال یک به قاچاق مرتکبین مجازات قانون( ۵۴) ماده در مندرج ماه هجده مدت - ۷۶ ماده

 ۷۲ ماده و ۴۹. ۰۴. ۰۷۵۷ مصوب قاچاق مرتکبین مجازات قانون( ۵۴) ماده در مندرج انواع از اجناس و کاال - ۷۳ ماده

 قابل مذکور ماده ۵۴ ماده مفاد رعایت با قطعی ضبط از قبل اسالمی مجازات قانون ۰۱ ماده۴ تبصره و گمرکی قانون

  .باشدمی فروش

 و جنگی مهمات و اسلحه نیز و مخدر مواد ضبط از پس مکلفند ذیصالح مراجع و اجرایی اههایدستگ کلیه - ۷۸ ماده

 و دفاع وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به مورد حسب و ترتیب به بالفاصلهرا آنها منفجره مواد انواع

 ختیاراالتام نماینده و محل دادستان نماینده نظارت تحت تا دادهتحویل( محلی نظامی واحد) مسلح نیروهای پشتیبانی

 مراجع تشخیص به بنا نیز لزومصورت در و شود رسانده بفروش ذیل شرح به قطعی ضبط از پس و نگهداری سازمان

  :گردد معدوم ذیربط

  .گرددمی تحویل آنها وجه دریافت با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به نیاز مورد مخدر مواد - الف

 وزارت به آن وجه دریافت با قانون این( ۸) ماده تبصره مفاد رعایت با منفجره مواد انواع و جنگی مهمات و اسلحه - ب

  .گرددمی تحویل مسلحنیروهای پشتیبانی و دفاع

 ترداد،اس و توقیف رفع بر مبنی قضایی ذیصالح مراجع اعالم با که نماید اتخاذ ترتیبی است مکلف سازمان - ۷۹ ماده

 از پس فروش حاصل باشد رفته فروش به مال عین که صورتی در و گردد مسترد صاحبشبه مربوط اموال بالفاصله

  .شودمسترد صاحبش به قانون این ۷۲ ماده موضوع هایهزینه کسر

 جمعیت یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به آنها وجه دریافت با را داروها است مکلف سازمان - ۲۱ ماده

  .دهد تحویل ایراناسالمی جمهوری احمر هالل

 پروانه دارای که است اشخاصی به فروش قابل صرفا  گرددمی داده تحویل سازمان به که شکاری هایاسلحه - ۲۰ ماده

  .باشند ذیصالح مراجعاز شکاری اسلحه حمل

 سایر یا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، سازندگی، جهاد کشاورزی، هایوزارتخانه توسط که کاالهایی - ۲۴ ماده

 هب که مجلسیصورت تنظیم با شود داده تشخیص فاسد یا مصرف قابل غیر یا و آفتبه آلوده ذیربط صالحه مراجع

  .شد خواهد معدوم رسید خواهد ذیربطاجرایی دستگاه و سازمان نمایندگان و محل دادستان نماینده امضاء

 مواد سالم غیر تولید از پیشگیری یا ایمنی بهداشتی، علل به کاالیی فروش یا ترخیص که مواردی در - ۲۷ ماده

 .بود خواهد مربوط شرایط احراز به موکول آنها فروش باشد شده خاص شرایط و مقرراتتابع غذایی یا آرایشی دارویی،



 مراجع تشخیص به آن نمودن مرجوع امکان عدم یا و ثانویهمصرف نداشتن شرط به کاالها گونه آن صورت این غیر در

  .شد خواهد معدوم سازمان و محل دادستان نمایندگان نظارت با مربوطه ذیصالح

 قبیل از هنری لوازم و آثار انواع آنها، مصرفی مواد و صدا تصویر، پخش و ضبط تجهیزات و وسائل کلیه - ۰ تبصره

  .شد خواهد فروخته اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت تحتسازها انواع و نقاشی تابلوهای

 دریافت قبال در دارند امنیتی و اطالعاتی جنبه اطالعات وزارت تشخیص به که زیر مشروحه اثاثیه و اموال - ۴ تبصره

  :گرددمی تحویلاطالعات وزارت به آن وجه

 دستگاههای مخابرات مکالمات استماع یا شدن مخدوش موجب که مجاز غیر هایفرکانس با گیرنده دستگاههای - ۰

  .شد خواهدانتظامی و اطالعاتی و نظامی

 مصلحت به امنیتی نظر از ولی شوندمی وارد تفریح و سرگرمی برای ظاهر حسب بر که مهماتی و سالحها انواع - ۴

  .شکاری هایاسلحههمچنین و نیست جامعه

  .گردندمی استفاده مختلف اشیاء در جاسازی منظور به که هاییمیکروفون مانند اطالعاتی تجهیزات - ۷

  .جاسوسی امور مخصوص هایدوربین - ۲

  .شوندمی واقع استفاده مورد جعل امر در که شیمیایی مواد - ۵

 غیر تصرف حکم در قانون این ۷۹ و ۷۸ - ۷۷ - ۷۰ - ۰۱ - ۹ مواد در مقرر تکالیف اجرای عدم یا و تأخیر - ۲۲ ماده

  .شودمی محسوب دولتیاموال و وجوه در قانونی

 صاحب و بالصاحب قاچاق کاالی و یافته قطعیت ضبطی و قاچاق متروکه، کاالی فروش و آوریجمع قانون - ۲۵ ماده

 محاسبات قانون( ۰۰۶) ماده و ۰۷۶۴ سال بودجه قانون( ۸۴) تبصره و آن بعدی اصالحات و ۰۰. ۰۰. ۰۷۶۰مصوب متواری

 از ذیربط سازمانهای توسط که جواهراتی و آالت طال و ارزها به راجع قانونی الیحهو ۰. ۶. ۰۷۶۶ مصوب کشور عمومی

 قانون و ۴۵. ۲. ۰۷۵۹ مصوب گرددمی ضبط و کشفکشور داخل در خروج یا و ورود هنگام به قاچاقچیان یا و مسافرین

( ۲) الحاق و مربوطاموال نگهداری و ارزیابی نحوه و سعدآباد و نیاوران کاخهای به راجع قانونی الیحه( ج) بند اصالح

 این شدن االجراالزم تاریخ از قانون این با مغایر موارد در مقررات و قوانین سایر نیز و ۹. ۰۴. ۰۷۶۱ مصوب آن به تبصره

  .شوندمیملغی قانون

 یک ماه دی چهارم و بیست مورخ شنبهسه روز علنی جلسه در تبصره سیزده و ماده پنج و چهل بر مشتمل فوق قانون

  .است رسیده نگهبان شورای تأیید به ۳. ۰۰. ۰۷۳۱ تاریخ در و تصویب اسالمی شورایمجلس هفتاد و سیصد و هزار

 کروبی مهدی - اسالمی شورای مجلس رئیس

 

  



 

 پایانی و دوم بخش- التزام وجه و الکفالهوجه اخذ و وثیقه ضبط

 

 ماوی نشریه از نقل ایجرود دادگستری مدنی احکام اجرای مدیر محمدی، محمدرضا: نویسنده

 هب آنها ضبط نحوه و حقوقی نظام در التزام و کفالت وثیقه، مفاهیم بیان به مقاله اول بخش در و پیشین شماره در

 محل دادگاه احکام اجرای دادستان، توسط دستور صدور از بعد اقدامات از بعد مرجع که نظریه این نقد دالیل انضمام

  .گیریممی پی را دالیل ادامه بر ناظر مطالب ادامه اینک. پرداختیم است، قرار صدور

 

 در که این مگر آید؛می عمل به اجراییه صدور با حکم اجرای: »داردمی اشعار مدنی احکام اجرای قانون ۲ ماده -سوم

  «.باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون

 

 قانون ۰۰ تا ۵ و ۴ ،۰ مواد تابع اجراییه صدور و است اجراییه صدور به منوط حقوقی امور در احکام اجرای اساس،براین

 اجرای الزمه که شودمی استنباط گونهاین «باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون در مگر» عبارت از. باشدمی اخیر

 اخذ پس ۴. باشد داشته اعالمی جـنبه حـکـم کـه ایـن مگر است؛ اجراییه صدور مدنی، احکام اجرای توسط احکام

 از قانونی هیچ در چراکه شود؛ تلقی مدنی احکام اجرای اختیارات جزو تواندنمی وثیقه ضبط و التزام وجه و الکفالهوجه

  .است نشده خصوص این در مدنی احکام اجرای صالحیت به -تلویحی و ضمنی حتی- ایاشاره مرتبط، قوانین

 

 از واحدی برعهده اخذ و ضبط که بوده روشن و واضح گذارقانون برای که آن سبب به رسدمی نظر به -چهارم

 ۰۲۱ ماده و نکرده احساس آن احصای به نیازی است، کیفری احکام اجرای جمله از دادستان ریاست تحت واحدهای

  .است نموده انشا نحو بدین را کیفری دادرسی آیین قانون

 

 تنها و نیست توجیه قابل نیز آنها خود توسط احتماال  دوم دیدگاه طرفداران ضعیف استدالل که گفت توانمی روازاین

  .اجراست حال در آمده، وجود به خصوص این در عرف یک که این صرف به

 

 تحت کیفری احکام اجرای وظایف از التزام وجه و الکفالهوجه اخذ و وثیقه ضبط ها،اسـتـدالل ایـن بـه تـوجـه بـا

 ینا انجام نحوه بلکه نمود؛ بسنده میزان همین به نباید البته. باشدمی دادستان یا کیفری احکام اجرای دادیار نظر

 نمیلیو یک الکفالهوجه اخذ برای که گردد مشخص مثال عنوان به. شود مشخص باید است، مهمی فرآیند که عملیات



 عمومی مواد قالب در باید موضوع که رسدمی نظر به. شود طی کیفری احکام اجرای توسط باید مراحلی چه تومانی

 موضوع بررسی به کامل طور به مدنی احکام اجرای قانون چراکه گیرد؛ قرار بررسی مورد مدنی احکام اجرای قانون

 و اموال توقیف بر دایر قانون این دوم فصل مواد به توجه با باید کیفری احکام اجرای مدیر روازاین. است پرداخته

  .نماید اقدام مبلغ وصول برای مدنی احکام اجرای قانون ۰۲۵ تا ۰۰۷ مواد طبق مزایده، طریق از آنها فروش

 

 نـحــوه قـــانــون ۴ ماده اعمال موضوع وی، از مالی نشدن پیدا یا کفیل توسط مال معرفی عدم صورت در

 جایگاه بودن حساس دلیل به که دارند این بر نظر ایعده. شودمی مطرح ۰۷۳۳ مصوب مالی هایمحکومیت اجــرای

 اجرای قانون ۲۳ ماده مورد در که ترتیب بدین کرد؛ تفسیر مضیق طور به را قانون این باید آزادی، سلب در ماده این

 زا علیهمحکوم استنکاف دلیل به لهمحکوم توسط حکم اجرای برای الزم هایهزینه وصول به مختص که مدنی احکام

  ۷. ندارد موضوعیت ۴ ماده است، حکم مفاد انجام

 

 آمده چنین آن از بخشی در که نمود اشاره ۰۷۸۲ مرداد ۰۸ مورخ ۶۳۹ شماره رویه وحدت رأی به باید خصوص این در

 بوطمر دادستان به قانون طبق آن بر ناظر اختیارات و کیفری تعقیب به مربوط امور تمامی که این به توجه با: »است

 اندادست برعهده هم آن فک و تخفیف تشدید، تأمین، اخذ کیفری، تعقیب به مربوط لوازم جمله از و گردیده تفویض

 جزو قرارداد طرفین مراتب، این لحاظ با. باشدمی دیگر اختیارات فاقد موارد این در حوزه رئیس است، شده گذاشته

 فمکل قانون برابر -دادسرا مقام باالترین عنوان به- دادستان اشخاص، تخلف فرض با و بود نخواهند ربطذی اشخاص

  «.داشت خواهد را الضمانوجه یا الکفالهوجه اخذ و دستور صدور حق نتیجه، در و بوده قرار حسب اقدام به

 

 ترتیبی به علیهمحکوم از کارشناس الزحمهحق و مذکور هزینه وصول» که است آمده ۲۳ ماده انتهای در هـرچند

 عارفه» نظر به اما ؛۴ ماده اعمال و فروش و توقیف مطالبه، یعنی ؛«باشدمی مقرر نقدی بهمحکوم وصول برای که است

 ماده و نشده صادر خصوص این در حکمی که آن جهت به «مدنی احکام اجرای» کتاب نـگـارنـده «کـرمـانـی مدنی

  .کرد اعمال را ماده این تواننمی...« پرداخت به محکوم کس هر: »است داشته بیان ۴

 

 حق وجود گذارقانون که این احتمال و است مناقشه قابل «بهمحکوم» عبارت از حکم صرف مفهوم استنباط الـبته

 اجرای نحوه قانون ۴ ماده موضوع برخی، عقیده به. است ترنزدیک واقعیت به باشد، آورده قالب این در را مسلم

  .است اعمال قابل نیز اختالف حل شوراهای از شده صادر آرای مورد در مالی هایمحکومیت

 



 یا نیست مقدور اموال توقیف که آنجا التزاموجه و الکفالهوجه اخذ و وثیقه ضبط درخصوص اولی طریق به روازاین

 به که راهکاری بهترین وثیقه ضبط مورد در. دانست اعمال قابل را ۴ ماده باید نماید،می استنکاف وجه تودیع از شخص

 بدین است؛ ۰۷۳۱ مصوب تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان تأسیس قانون ۴ و ۰ مواد اعمال رسدمی نظر

 ضبط بر دایر( کیفری دادرسی آیین قانون ۰۲۱ ماده مطابق) دادستان دستور انضمام به وثیقه ضبط موضوع که ترتیب

 دشو ارسال -باشدمی هااستان مراکز در نمایندگی دارای که- تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان به باید وثیقه

. ددگر اقدام مبلغ تحصیل و مزایده طریق از فروش و دولت نام به سند انتقال به نسبت شده یاد قانون مواد برابر تا

 دمور که نحو بدین است؛ شده ارائه خصوص این در تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان توسط نیز راهکاری البته

 چنانچه. نگردد فراهم وی حد از بیش تضرر موجبات تا شود واگذار گذاروثیقه خود به ماهه چندین اقساط طی وثیقه

 اجرای قانون ۰۲۵ تا ۰۷۳ مواد به باید هم باز نشود، ضبط وثیقه مورد قانون، این ضوابط طبق که باشد این بر قرار

  .گردد مراجعه غیرمنقول اموال فروش خصوص در مدنی احکام

 

  :گیرینتیجه

 اجرا به کیفری احکام اجرای توسط باید التزام وجه و الکفالهوجه اخذ و وثیقه ضبط دستور گفت باید خالصه طور به

 رویه وحدت رأی یک طی است ضروری نیز قانون وضع زمان تا. شوند تکمیل یا وضع قوانینی خصوص این در و درآید

  .گردد فصل و حل مطلوب نحوی به مشکل این

 

  :نوشت پی

 ۰۷۵۶ مصوب مدنی احکام اجرای قانون ۲ ماده-۴

 ۰۷۸۵ مجد، انتشارات ،مدنی احکام اجرای عارفه؛ کرمانی، مدنی-۷

 کالله دادستان اپانلو، محمود -۰۷۸۳ مرداد ۰۷ مورخ ۳۲۳ شماره مأوی، نشریه-۲


