
 نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
 

  امضاء مدير اجرا .........        اجرا دادگاه ..... شعبه .......  به تاريخ ............ ماه ...... سال ...... مدير

 امضاء مدير اجرا          در تاريخ .......... به محكوم عليه / بستگان / خادمين ............ ابالغ شد             

  
  
  

  برگ اجراييه
  مشخصات محكوم عليه   محكوم به    مشخصات محكوم به  

  نام :  
  
  

  
 ...............................به موجب دادنامه شـــماره 

ــورخ   ......................................................... ....مـ

 ..........................................دادگــاه عــمــومــي 

  .........................................شعبه 

  نام :  
  
  

  نام خانوادگي : 
  
  

  نام خانوادگي : 
  
  

  : نام پدر 
  
  

  : نام پدر
  
  

  : شغل 
  
  

  : شغل 
  
  

  : نشاني محل اقامت 
  
  
  

  نشاني محل اقامت : 
  شهرستان : 

  بخش :  
  خيابان : 
  ...... پالك  .......................كوي : 

  محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه :
  در مورد محكوم به غير مالي ظرف ده روز مفاد اجراييه را به موقع را به موقع اجراء بگذارد .  -١
 در مورد محكوم به تا بك ماه مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد .  -٢

ده ترتيبي براي پرداخت محكوم به يا دين خود بدهد و يا براي اجراي حكم قراري بگذارد كه به گواهي محكوم له رسي -٣
 . در هر صورت نسخه اي از موافقت نامه يا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسليم دارد . باشد  

مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب از آن مسير باشد در صورتيكه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد  -٤
نداند بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارايي خود را اعم از منقول و غير منقول به مسئول اجرا تحويل  اجراييه

 دهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد .  

آبان  22عالوه بر موارد باال به مفاد قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب  -٥
مسي و همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مستخرجه اي از اين دو قانون در ظهر برگ ش 1352ماه 

 اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد .  

 
  محل امضاء منشي       دادگاه محل امضاء مدير دفتر دادگاه     محل امضاء رئيس دادگاه    مهر دادگاه 

ور اجرا موظف است كه اين برگ را موافق مقررات قانوني به .......... ابالغ نموده و تاريخ ابالغ را با تمام حروف آقاي ....... مام
  بنويسد .  

 .......:.....................  :كالسه پرونده 

 ............... كالسه پرونده اجرايي: 

  :...............................  :تاريخ

 :...............................  :شماره


