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 اجراییالاجراء و طرز رس یدگی به شاکیت از معلیات انمه اجرای مفاد اس ناد رمسی الزمآ ینی

 رئیس قوۀ قضائیه  ۱۳۸۷مصوب 

 ۶/۱۲/۱۳۹۸اب اصالحات 

 فصل اول ـ تعاریف

 :شودنامه بشرح ذیل تعریف میآیینها و اصطالحات بکار برده شده در این واژه ـ۱ماده 

 الف ـ سند الزم االجرا
سمی طلب و ر ه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند اجراییسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور سند ر 
 .چک

 ب ـ سند ذمه
عنی مقابل مسند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطالحات ثبتی در 

 .رودق استرداد بکار میاسناد مربوط به معامالت با ح
 ج ـ سند وثیقه

که مدیون سندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی )اعم از این
 .عمل دیگر باشد یا نه( عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا

 دستور اجرا چ ـ
دفتر یعنی دستور به اجرای سند رسمی )و یا در حکم سند رسمی مانند چک( که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سر 

 .شودتنظیم کننده سند صادر می
 اجراییح ـ سند انتقال 

 اجرایی ند انتقالن سند را سشود، آبعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می
 .نامندمی

 خ ـ بازداشت
 .توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند

 د ـ حافظ
 .کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند

 ذ ـ صورتجلسه
 .کنددر آن ثبت می سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را

 ر ـ کارشناس رسمی
از مراجع  تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند وکسی که به مناسب خبره بودن در فنی می
 .ذی صالح پروانه برای این کار داشته باشد
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 ز ـ خبره
 .صاحب نظر باشد صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود

 س ـ مازاد
لک مورد در اصطالحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به م

م احتمالی ه بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد
 .اندنامیده

 ـ اعتراض شخص ثالثش 
 .باشدنمی اجراییکه از طرفین پرونده  اجراییشکایت شخصی است نسبت به عملیات 

 ص ـ اعراض از رهن
د و حق تواند آن را یک جانبه فسخ کناش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او مییعنی مرتهن از وثیقه

ت گردد و مقرراای میشود و سند رهنی او سند ذمهوثیقه میو مبّدل به دین بیاش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه اوثیقه
 .شودای بر آن مترتب میاجراء اسناد ذمه

 ض ـ فک رهن
 .آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن

 ط ـ فسخ سند
قانون ثبت ی که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در یعنی ثبت انحالل سند رسمی معامله در دفتر 

 .اسناد و امالک
 ظ ـ مزایده

 .شودیصورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده باالترین قیمت واگذار م
 اجراییع ـ نیابت 

موال امدیون یا  اهبه اداره ثبت محل دیگر که اقامتگ اجرایینیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور 
 .بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد

 غ ـ هیأت نظارت
 ب رئیس قوههیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخا

 .نمایددگی میقضائیه که به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسی
 ف ـ شورای عالی ثبت

یل اسناد تشک عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه امالک و
 .گرددمی

 الخروجق ـ ممنوع
ی از کشور و رات از خروج بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقر 

 .شودجلوگیری می
 ک ـ حق استرداد

 .تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآوردحقی است که به موجب آن مدیون می
 گ ـ حق االجرا
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 .استگیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجر ه اسناد رسمی میاجراییحقی است به صورت پول که دولت از بابت 
 ل ـ حق الحفاظه

 .گیردای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میالزحمهحق
 ن ـ قبض اقساطی

 .شودقبوضی است که در معامالت اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می
 م ـ حق سکنی

 .کنی گویندحق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق س
 هاجراییفصل دوم ـ صدور 

 :آیددرخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می ـ۲ماده 

الف ـ در مورد اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به دیون و اموال منقول و امالک ثبت شده و نیز امالک مورد وثیقه و اجاره 
ای یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده (قانون روابط موجر و مستأجر)مشمول 

که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده است برای اجراء مفاد سند 
 .ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند

طی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر بند ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقسا
گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میعهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می

اصالحی . )ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسیدنامهدرخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه
۱۳۹۸) 

به استثنای )مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ج ـ در مورد 
تر است از دف غیرمنقول( از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالک به ثبت رسیده

 .اسناد رسمی تنظیم کننده سند

سمی تنظیم ر جر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد د ـ در مواردی که مو
 .کننده سند مراجعه نماید

 :شود و باید شامل نکات زیر باشدتقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می ـ۳ماده 

ه یا یاجرایننده ، کدملی، محل اقامت درخواست کـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد۱
 .ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده استنماینده قانونی او و شماره دفترخانه

ورت فوت ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در ص۲
ه قانونی مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نمایندمتعهد، نام و 

سلیم تحتیاجی به امحجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد 
 .رفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشتگواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از مع

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1/
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 .دـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کن۳
 .ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانونًا حق دریافت آن را دارند۴
 .هاجراییو تاریخ مستند درخواست صدور  ـ شماره ۵

تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد 
قانون  ۲۲۶اده باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به م

 .باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند مدنی

 :ه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسدراییاجبستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور  ـ۴ماده 

 ـ میزان اصل طلب۱
 ـ میزان سود۲
 .ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد۳
 .ه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطهاجراییـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست ۴

آنها را  حق دریافت ابین متعهد و متعهدله )در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیم
 .شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه استه انجام میاجراییدارند( تا تاریخ صدور 

ت به سبنکننده، مکلف است ه و احراز هویت و صالحیت درخواستاجراییسردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور  ـ ۵ماده
ه مام اجراییورود و تکمیل اطالعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانض

را ضبط  ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات ۴۸صادره حداکثر ظرف 
 .و بایگانی نماید

ا طرح بساعت ۲۴ه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف اجراییتر در صدور ـ هرگاه سردف۱تبصره
 .صریح اشکال، از ثبت محل استعالم و کسب تکلیف نماید

ای که در سند الزم االجرا منجزًا قید شده باشد و اجرای آن در ـ صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده۲تبصره
 (۱۳۹۸اصالحی . )ه ثبت باشد، امکانپذیر استصالحیت ادار 

ء به ثبت شود که به وسیله مسئول اجراه از دفترخانه اضافه صادر میاجرایینسبت به معامالت امالک یک نسخه  ـ ۶ماده 
هد گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دمحل ارسال می

 .شوده اقدامی نمیاجراییجز ابالغ  و تا وصول این اطالع

مقام طلب قائم ه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت کننده به عنواناجراییهرگاه احدی از ورثه قبل از صدور  ـ۷ماده 
 .ه نمایداجراییاالرث آنان مبادرت به صدور تواند علیه سایر وراث نسبت به سهمکار می
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 مالحظات ثبت ه را دراجراییاالجراء صدور ه هر نوع سند الزماجراییز مکلفند در موقع صدور ـ دفاتر اسناد رسمی نی ۸ماده 
 .مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند

رده کود را اثبات ختواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می ـ۹ماده 
به  ل مورد تعهده وجه یا مااجراییه مورث خود را در سهم االرث خود بکند ولی پس از اجراء اجرایییا تعقیب  و درخواست صدور

 .بود شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهداداره ثبت سپرده می

ریخ کار و ذکر تام از بدهکار اصلی یا منتقل الیه( با قید حق بستاناسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد )اع ـ در۱۰ماده 
عقیب تلیه صادر و ه باید علیه آخرین منتقل ااجراییانقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند 

 .گردد

 اشد و حکم بدویانجام شده ب اجراییاقدامات ه قبل از اعالم ورشکستگی متعهد صادر و به او ابالغ و اجراییهرگاه  ـ۱۱ماده 
 .ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست

 .ه صادر نخواهد شداجراییبا ادعای گم شدن قبوض اقساطی  ـ۱۲ماده 

 .ر مخصوص ثبت کندهای واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتهاجراییاجرای ثبت باید  ـ۱۳ماده 

 فصل سوم ـ ابالغ

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابالغ به صورت  ـ۱۴ماده
 رایی ایجادالکترونیکی به طرفین پرونده، وکال، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اج

 .نماید

کلیه اشخاص  های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد.ی ابالغـ تمام۱تبصره
با ثبت  اق اجرایی،اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اور حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف

حساب جرایی بهاگردد. وصول الکترونیکی اوراق آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب میشود و کلیه زمان و سایر جزئیات، ذخیره می
 .منزله رسید استکاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابالغ محسوب و به 

سمی، ازدواج و طالق به سامانه درگاه ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیمًا یا از طریق دفاتر اسناد ر ۲تبصره
تواند از طریق مراجع خدمات مشتریان مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می

 (۱۳۹۸اصالحی ). شودالزحمه توسط سازمان تعیین میالذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حقفوق

ات قانون ماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابالغنامه مطابق مقرر درصورتیکه از مخاطب شـ ۱۵ماده
مخاطب »گردد های عمومی و انقالب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابالغ و در ابالغنامه مقرر میآیین دادرسی دادگاه

 «.اهد شداز طریق سامانه ابالغ انجام خو های بعدی موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغ
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 های مربوط صرفًا از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسالهای بعدی و پیوستدر صورت ابالغ واقعی، ابالغ
 .شودهای ابالغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابالغ به وسیله ابالغنامه انجام میپیوست

 ق اجرایی بهقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، اورا ۶۸ماده ۱صرهـ در موارد موضوع تب۱تبصره
گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابالغ بوده و ماده مذکور ارسال می ۱حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 

ه نمایند. اجرا اعاد نامه به واحدنه موضوع این آیینظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابالغ اوراق را از طریق ساما اندموظف
 .شودبرای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می

اطب به که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابالغ عالوه بر حساب کاربری مخـ درصورتی۲تبصره
 .گرددحساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال می

اند نتیجه ابالغ اوراق را از طریق سامانه ابالغ به واحد مراجع مذکور مسئول اجرای ابالغ برابر مقررات خواهند بود و موظف
اند همکاری الزم را جهت ایجاد الذکر موظفع فوقاجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراج

 (۱۳۹۸اصالحی ). حساب کاربری وی معمول دارند

اطالعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا تواند اظهار بیدر ابالغ الکترونیکی، مخاطب نمیـ ۱۶ماده
نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه  نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابالغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابالغ مطلع

 (۱۳۹۸اصالحی ). گرددمی محسوب ابالغ و بوده  اجرایی  ابالغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق

ن، آاه و مانند شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همر  در صورت هرگونه تغییر اطالعات ثبت ـ۱۷ماده
 .شده را بالفاصله در سامانه مذکور ثبت نماینداند تغییرات ایجاد اشخاص موظف

تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابالغنامه باشد، ابالغنامه به صورت الکترونیکی 
این صورت،  گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابالغ آن اقدام نماید. دربه حوزه ثبتی مربوط ارسال می

کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابالغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابالغنامه را بایگانی نماید. اطالعاتی واحد ابالغ
 (۱۳۹۸اصالحی ). شود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیستکه در سامانه ابالغ راجع به کیفیت و جزئیات ابالغ ثبت می

حساب کاربری وی، ابالغ اوراق اجرایی و سایر خاطب و عدم دسترسی به المکان بودن مدر صورت مجهول ـ۱۸ماده
گهی گهیآ گهی در سایت آ کی های الکترونیهای سازمان و یکی از روزنامههای مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آ

نام و دریافت ت گردد که مخاطب موظف است جهت ثبکثیراالنتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمنًا در ابالغ قید می
 حساب کاربری اقدام نماید

تبصره ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه 
دله نیز گردد. در صورتیکه ابالغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد و متعهمورث به آنان ابالغ واقعی می

وسیله درج در سایت رسمی نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابالغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابالغ اجراییه به
گهی  (۱۳۹۸اصالحی ). های الکترونیکی به عمل خواهد آمدهای سازمان ثبت و یکی از روزنامهآ
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انه اجـرا در سامانه ابالغ ذخیره و از طریق سـام سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابالغ الکترونیکی را درـ ۱۹ماده
ات مـذکور بـه چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقـدام .اختیار واحد اجرا قرار دهد

 .رسدنحو الکترونیک به اطالع مخاطب می

توانـد از ـالغ بـه مـأمور محـول گـردد؛ سـازمان ثبـت میتبصره ـ در مواردی که امکان ابالغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابـ
های غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خـارج از کشـور ابالغیـه بـه مأمورین شرکت پست یا شرکت

 .بـالغ نماینـدشود تـا طبـق مقـررات اوسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می
 (۱۳۹۸اصالحی )

 .شودغ میحسب مورد به ولی یا قیم او ابال اجراییه و سایر عملیات اجراییهرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد  ـ۲۰ماده 

 فصل چهارم ـ ترتیب اجراء

خود  نای پرداخت دیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی بر اجراییاز تاریخ ابالغ  ـ۲۱ماده 
 .بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند

گر اء بدهد و ا ه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجر اجراییاگر خود را قادر به اجرای مفاد 
ه متمکن کاست هر موقع بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف  .مالی ندارد صریحًا اعالم کند

 .از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد

تبصره ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بالفاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و 
به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال  های اطالعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها کههای متعهد از طریق بانکدارایی

ه و استیفای اجراییاشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب 
 (۱۳۹۸اصالحی ). شود، نخواهد بودطلب معرفی می

ستیفای بالمانع بودن آن جهت ا شود باید متناسب با دین بوده و نیزقیمت مالی که برای بازداشت معرفی می ـ۲۲ماده 
 .موضوع الزم االجراء از هر جهت محرز باشد

 .معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد ـ۲۳ماده 

اء معرفی از طرف اجر ه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت اجراییتواند مال خود را برای اجراء ثالث می ـ۲۴ماده 
 .کننده حق انصراف ندارد

د، منعی ندار  معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتًا از جانب مالک در صورت داللت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر
 .در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید
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واهدبود مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخمعرفی  ـ۲۵ماده 
ت شده است مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قباًل بازداش

گهی مزایده پذیرفتهشود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک رفع بازداشت می  .خواهد شد مرتبه تا قبل از انتشار آ

 .ینفعتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذدر صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی ـ۲۶ماده 

اموال متعهد  از نامه تقاضای تأمین طلب خود راآییناین  ۲۱تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده متعهدله می ـ۲۷ماده 
 .کندداشت میه معادل موضوع الزم االجراء را از اموال متعهد باز اجراییبکند در این صورت اجراء بالفاصله پس از ابالغ 

اء عین ند مأمور اجر ه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را تسلیم نکاجراییاگر  ـ۲۸ماده 
 د خواهدگرفته بر منافع نیز صادر شده باشد( به متعهدله تسلیم کرده قبض رسیاجراییع آن را )در صورتی که مزبور و مناف

ر اجرا مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمو
 .کندتواند به دادگاه مراجعه شود و متعهدله میمتعرض آن نمی

گاه یا سند ه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم داد اجراییاگر 
تند به رسمی صادر از مالک )که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد( دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مس

 .ندتواند به دادگاه مراجعه کشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میحکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می

هد از انجام ه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعاجراییهرگاه موضوع  ـ۲۹ماده 
بت ورد رئیس ثمهد را بخواهد در این تواند بهای روز اجراء تعتعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می

ین طرفین محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری ب
 .شودمقرر شده باشد که طبق آن عمل می

ن مکلف است طبق مقررات ایشود، رئیس ثبت محل ای به حوزه دیگر ارجاع میه که از حوزهاجراییهای برگ ـ۳۰ماده 
 .نامه اقدام کندآیین

ز نتیجه اقدام اشود، ثبت نیابت دهنده مادام که نامه داده میآییناین  ۳۰طبق ماده  اجراییدر هر مورد که نیابت  ـ۳۱ماده 
هدله لی اگر متعو شد را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت با اجراییثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات 

ده نجام نگردیمالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه ا
یگر دهد داد تا توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بالفاصله اطالع خوا

 .جهت به عمل نیاورد اقدامی از این

پذیرند حکام دادگاه باات دارائی و اجرای اجراییاز اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا  اجراییتوانند نیابت ادارات ثبت نمی ـ۳۲ماده 
های توانند توقیف امالک و مطالبات و دریافت سپردهولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صالحیت خود می

 .هد را از ادارات ثبت بخواهندورشکسته و متع
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جراء مورد کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اشخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می ـ۳۳ماده 
 .ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد

جار ید یا غرس اشنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جده برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر باجراییدر موردی که  ـ۳۴ماده 
عهد یا به انجام ت ه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزاماجراییو امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ 

ود خت به هزینه اطالع اداره ثبتواند با نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میهای الزم برای انجام آن میپرداخت هزینه
ک نفر داره ثبت یاتعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، 

ناسبی مکارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق الزحمه کارشناس به میزان 
ای د توسط اجر ها را از متعهگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینهها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میر هزینهجزء سای

 .ثبت مطالبه و دریافت نماید

 انکی که حاکیبدر مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش  ـ۳۵ماده 
جرا باید اره ثبت یا دهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد ادااز تأدیه ب

 .وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد

 ه اجراء تعهدزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبهرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه الت ـ۳۶ماده 
 .طالبه کندتواند یکی از آن دو را مباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط مینمی

طرفین و  د منعقده بینتا مرحله وصول طبق قراردا اجراییحق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات  ـ۳۷ ماده
ر مورد دنامه اصالحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و آیینحداکثر تا میزان مصرح در 

 .اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهدبود

 م مورد وثیقهه و ارزیابی و مزایده تمااجرایی ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور ـ۳۸ماده 
به  ن مسترد یانخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیو

 .گرددحساب سپرده ثبت تودیع می

یون تواند تمام دکننده مازاد میباشد، بازداشتدر مواردیکه مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت  ـ۳۹ماده
فای حقوق کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیهای قانونی بازداشتو هزینه

به  صلهکنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بالفاخود را از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت
الغ خ اخطار اببستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاری

در  واهد نمود.کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خمذکور بازداشت
اقیمانده ایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، بصورت وجود خریدار در جلسه مز

 بستانکار به باقیمانده مقدم، بستانکار سهم کسر با خریدار وجود عدم صورت در. شد خواهد پرداخت مؤخر بستانکار به  مبلغ
 .شودمی واگذار مؤخر
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تواند تا قبل از تنظیم و امضای شود، بدهکار میایده به بستانکار واگذار میهای اجرایی که مورد مزتبصره ـ در کلیه پرونده
سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر 

 .وق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شدتأدیه برای مراجعی که قانونًا حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صند
 (۱۳۹۸اصالحی )

گهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه،  ـ۴۰ماده  ول و سایر و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقاالجرا حقهزینه آ
 .شودباشد و مانند اصل طلب وصول میهای قانونی بعهده متعهد میهزینه

ا یز فروش مال اکرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس ها را از متعهد وصول در هر مورد که نتوان این هزینه
 .ه وصول و به متعهدله داده شوداجراییوصول طلب، بموجب همان 

 فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

رت لزوم ر صودگیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می ـ۴۱ماده 
تعهد یا نماید و حاضر نبودن مبا حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می

 .بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست

ش از مبلغ رزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیدر صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ا ـ۴۲ماده 
یراینصورت مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غ

ا دو عشر تو یک مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب 
 .شودشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازدااضافه بازداشت می

 .شودتبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می

نقل  شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظییی که هست بازداشت میاموالی که باید بازداشت شود درهمان جا ـ۴۳ماده 
فظ انتخاب گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حامی

 .او با مأمور اجراء است

ال به اعتراض او به بازداشت پس از قبول م کند بهکسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می ـ۴۴ماده 
 .عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد

یگر تعهد حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای د ـ۴۵ماده 
 .حفاظت مال را بکند

 افظ متضامناً حواجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ 
 .مسئول خواهدبود
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 :توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپاردمأمور اجرا نمی ـ۴۶ماده 

 .الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دّوم

ه سوم از طبق متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجهب ـ به متعهدله و 
 .دّوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود

گیرد. داده و ذیل صورتمجلس رسید میمأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ  ـ۴۷ماده 
 .دهدمأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می

رد. تشخیص حافظ حق مطالبۀ حق الحفاظه )اعم از کرایه محل و غیره( را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دا ـ۴۸ماده 
هده الحفاظه به عبه شخص ثالث احراز شود پرداخت حقاگر تعلق مال مورد حفاظت  باشد وتناسب با رئیس ثبت محل می

 .معرفی کننده است

 .توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرددر مورد تعیین حق الحفاظه می

ضی به ادامه ار پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم  اجراییاگر عملیات  ـ۴۹ماده 
ه فروش بحفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، 

 ستی قبل ازشود این موضوع بایرسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می
 .ابالغ شود مزایده طی اخطاری به صاحب مال

 امن است و درحافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ض ـ ۵۰ماده 
رورت ضحکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت 

 .باشدتغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می

فاظت حـ هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه  ۵۱ماده 
ت ه اداره ثبتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک بمستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می

ر اینصورت و تأیید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غی احتساب کند یا به تشخیص خود و اطالع
 .قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند

ه باید از بقی در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند ـ ۵۲ماده 
یگر متعهد دقید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال اموال صورت جامعی با 

 .در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند

 .ـ بازداشت منافع جایز است ۵۳ماده 
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لث جایز ه سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثابازداشت حقوق مدیـون نسبـت ب ـ ۵۴ماده 
ناد ه دفاتر اسنیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن ب

 .گرددرسمی مربوطه اعالم می

ت شود به افع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافبازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و من ـ ۵۵ماده 
زداشت تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع با

 .خواهدشد

ت گرفته است تاریخ مقدم صور ه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در اجراییهرگاه چند بستانکار علیه یک نفر  ـ ۵۶ماده 
 .نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد

متعهد را  های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموالهاجراییتبصره ـ اگر 
 .شودمت میبنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قس

 .داردننامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار آییناین  ۵۶ـ قرارداد خصوصی برخالف ترتیب مذکور در ماده  ۵۷ماده 

گاه و ثبت و یا از های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء داد هاجراییکند که مذکور تفاوتی نمی ۵۶در مورد ماده ـ ۵۸ماده 
 .حق توقیف مال مدیون را دارندسایر مراجع قانونی که 

ین یز است. در اای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جاهرگاه مدیون سند ذمه ـ ۵۹ماده 
 .رداده خواهدکمقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفصورت بازداشت کننده قائم

جایز است قانون امور حسبی  ۲۲۶ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده در اجرای اسناد ذمه ـ ۶۰ماده 
 .محرز و انجام شده باشد قانون امور حسبی ۲۵۰و  ۲۴۹د کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین مگراینکه وارث ترکه را ر 

 .مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است ـ ۶۱ماده

 .لف ـ منزل مسکونی که عرفًا در شأن مدیون در حالت اعسار او باشدا

 .ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی الزم است

 .شودج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفًا آذوقه ذخیره می

 زار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنهاد ـ کتب و اب

شان د تحت تکفلهـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افرا
 .الزم است
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 وـ تلفن مورد نیاز مدیون

ر و حرج ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسشودزـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می
 .گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد

دسترس  ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در۱تبصره
ه ار به وسیلوش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکنباشد و مشاٌرالیه حاضر به فر 

ن مدیون مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیو
یون یا منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدخواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل 

 خواهد یفااست مذکور طرق از دین صورت  انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این
 .شد

در ر گرفتن ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرا۲تبصره
پذیراست،  های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکانطرح

 .مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد

اصالحی ). شودء میـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفا۳تبصره
۱۳۹۸) 

 ودجه کل کشورها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در ببازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه ـ ۶۲ماده 
و  ۱۵/۸/۱۳۶۵گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب منظور می

 .گیردصورت می ۱۴/۲/۱۳۶۱نقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب قانون راجـع به منع توقیف اموال م

بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف  ـ ۶۳ماده
 (۱۳۹۸اصالحی ). کند، ممنوع استغیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت می

وشته شود و باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده ن قبل از بازداشت اموال ـ ۶۴ماده 
ید قصورتمجلس  در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طال و نقره آالت هرگاه عیار آنها معین باشد در

 .شودآنها معین میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی می

اش اگر های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقدر کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده
 .شودمعلوم باشد ـ در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می

اء ریز اشیشود و همچنین در صورت در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می
 .نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد

 .ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد۱تبصره 
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ین حاضر  وـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء ۲تبصره 
 .رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع استمی

 .های چاپی تنظیم خواهدشدـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ۳تبصره 

ارقام ذیل  ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ۶۵ماده 
 :است

 .ات مربوطهو سایر مقرر  قانون ثبتاصالحی  ۳۴سارت تأخیر با رعایت ماده الف ـ اصل طلب سود و خ
 .ب ـ حق مزایده )حق حراج(

 .ج ـ حق االجرا
 .حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد -هـ

 پرداخته و هائی که بستانکار با وثیقه )و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است(و ـ حق بیمه و سایر هزینه
 .تعهد داردنامه حق وصول آن را از مآیینبرابر مقررات این 

گونگی چشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می ـ ۶۶ماده 
 .کنداظهار را قید می

ای آنها نیز در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امض ـ ۶۷ماده 
 .گرددهرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می رسد ومی

اظهار  توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراءاشخاص مذکور در ماده قبل می ـ ۶۸ماده 
 .نمایدنمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می

اء نماید و هرگاه اشیهرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می ـ ۶۹ماده 
توانند یکند، متعهدله و متعهد نیز مدر جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر می

 .پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند

ء مزبور را های پشمی و غیره اشیاهرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه ـ۷۰ماده 
 .باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود

اقدامات  ق شکایت ازهر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر ح ـ۷۱ماده 
 .مأمور اجراء را نخواهد داشت

نمایند؛ از اثاث البیت آنچه که عادتًا مورد استعمال هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می ـ۷۲ماده 
واهدشد زنانه است، ملک زن و آنچه عادتًا مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خ

 .مگر اینکه خالف ترتیب فوق ثابت شود
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ساوی تشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو هرگاه مالی که بازداشت می ـ۷۳ماده 
 .شود مگر اینکه خالف آن ثابت شودفرض می

 فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ای ه تا اندازهکه وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجو هرگاه متعهدله اظهارنماید ـ۷۴ماده 
ه باقعی و نیز شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ و برابری کند بازداشت می اجراییهای که با دین متعهد و سایر هزینه

باشد یا  قی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حالشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیمتعهد هم طبق مقررات ابالغ می
 .مؤجل

ت و هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظار  ـ۷۵ماده 
 .هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت

 ندهد و ااّل  کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آنم میابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملز ـ۷۶ماده 
 .ودمعادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید ش

بت صندوق ث هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را بهـ ۷۷ماده 
 .سپرده و رسید بگیرد

زداشت اموال هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد باـ ۷۸ماده 
 .نامه خواهدبودآییناو مطابق مقررات این 

رف پنج روز ظیگری نزد خود باشد باید هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دـ ۷۹ماده 
سلیم مال تاز تاریخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطالع دهد و ااّل مسئول پرداخت وجه و یا 

 .خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت

وق بعد از یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده ف در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مالـ  ۸۰ماده 
 د وجه و مالتواند برای اثبات وجوشود و متعهدله مینسبت به او متوقف می اجراییابالغ بازداشت نامه اطالع دهد عملیات 

ب خود را ر متعهد استیفاء طلیا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگ
 .بخواهد

نع از تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث ما
 .نسبت به او نیست اجراییتعقیب عملیات 

ول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مقررات مواد فوق در صورتی نیز الزم الرعایه است که مال االجاره اموال منقـ  ۸۱ماده 
شود تا استهالک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می

 .اگر نگهداری موقت وجوه مزبور الزم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد
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 .وق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع استبازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقـ  ۸۲ماده 

های دولتی و از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتـ  ۸۳ماده 
النفقه جباهای خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاه

 .شودباشند ربع وااّل ثلث توقیف می

ین مربوط دتبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه 
 شود، چنانچهبه شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می

 .شودموضوع پیش بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام می

مسئول  وسئول کارگاه در مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا م ـ ۸۴ماده 
کند و  قاضا اقدامحسابداری )در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد( باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق ت

 .گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود )این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود(

کار را تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بده
ا به ر المقدور شماره حساب و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامهمی

 .نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد

 فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ت به عمل نامه مقرر اسآییناین  ۴۲و ۴۱بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد  ـ ۸۵ماده 
 :داد آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهدمی

 .هاجراییالف ـ تاریخ و مفاد 
 .ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارۀ ملک، اگر داشته باشد

 .چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن ج ـ حدود
 .د ـ مساحت تخمینی ملک

ند ابنیه هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چ
الت و شین آ و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد عالوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ما

 .توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود

شود که طرف هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می ـ ۸۶ماده 
 .منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است

ا به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی اجراء مکلف است فورًا بازداشت ر  ـ ۸۷ماده 
ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر امالک توقیف شده 
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گر ملک به موجب دفتر امالک و نماید و ا )دفتر بازداشتی( و در ستون مالحظات دفتر ثبت امالک، بازداشت را یادداشت می
دهد و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فورًا مراتب را به اجرا اطالع می

 .کنداجراء از آن رفع بازداشت می

 :هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد ـ ۸۸ماده 

هول هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مج ـ۱
 .شودالمالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می

ت ورد بازداشمیا اینکه اساسًا  ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد۲
 .شودجزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطالع داده می

ده ممنوع پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت ش ـ ۸۹ماده 
د تقال با سنشود )هر چند که اناشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمیاست و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازد

اید برسمی به عمل آمده باشد( مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت 
 .اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند

دعی مالکیت ممنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله  بازداشت مال غیر ـ۹۰ماده 
است و در  متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع

ه چشود، ادعای شخص ثالث اگر هد شناخته میمورد امالکی که در دفتر امالک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متع
 .شودمتصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می

آن است  بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع ـ۹۱ماده 
 .د. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شودمگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباش

ممنوع  در بازداشت محصول امالک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ـ۹۲ماده 
 .است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید

 اطالع مأمور تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را باعهد میدر دو مورد زیر مت ـ۹۳ماده 
 .اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد

دیه کند ت نقدًا تأالف ـ در مواردی که قباًل و الاقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده اس
 .ورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشددر این ص

 .در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد -ب
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را موافق  ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقولمال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتًا در تصرف مالک باقی می ـ۹۴ماده 
 .رت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهدصو

د، تابع این در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موار  ـ۹۵ماده 
 .نامه خواهدبودآیین

د زیر از ید در موار هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده )اعم از منقول و یا غیرمنقول( اظهارحقی نما ـ۹۶ماده 
 :شودمزایده خودداری می

 .ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند۱
او منتقل  ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به۲

 .شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست
 طلب معترض از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت ـ در صورتی که مال قبل۳

 .توقیف شده باشد
 .ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند۴
 .فیت شده باشدـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وق ۵
 .ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد ۶

ارد ادامه شود و در سایر مو در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می ۴و نیز در مورد بند  ۲و ۱درمورد بندهای 
 .نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بودموکول به اتخاذ تصمیم  اجراییعملیات 

 .تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکندمتعهدله می

ا تحویل مال یـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال ۱تبصره 
 .ق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکردمنقول تحق

مانع  ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او۲تبصره 
 .تواند به دادگاه مراجعه نمایدنیست و شخص ثالث می اجراییعملیات 

س از پتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت متعهدله می ـ۹۷اده م
گهیمزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می سه و و صورت جل دهد و در آ

 دارد و نیزلک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال نشود که چون در مورد مسند انتقال قید می
یش آید، مسئولیتی از جهت اشکاالتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پ

 .نخواهد داشت
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را  اییاجر قدامات های مربوط به اد و باید کلیه هزینهانتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کن
 .قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد اجراییکه از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده 

 .شودتبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی

 فصل هشتم ـ ارزیابی

جرا بت یا واحد اثای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس بنا به تقاضـ ۹۸ماده
نماید که با )حسب مورد( به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفرکارشناس رسمی دادگستری انتخاب می

ر متعهد، له هنگام ارزیابی بالمانع است. عدم حضومحل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهٌد مراجعه به
ه اجازه ورود به از ارزیابی نیست. لذا چنانچ  بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع

خطار به اضمن محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ 
نسبت  وی انتظامیگردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیراینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیر مالک ابالغ می

 .به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد

ز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعالمی تبصره ـ در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیا
اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق   از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق

 (۱۳۹۸اصالحی ). بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود

کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعالم کند. ـ ۹۹ماده
 به  طرف اجرای ثبت از  مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز

 (۱۳۹۸اصالحی ). شودمی ابالغ طرفین

تشار تواند تا قبل از اندر هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میـ ۱۰۰ماده 
گهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب اشد در خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر ب آ

عمل  شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بهاین صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می
 .آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله استمی

ض یوست کردن قبپابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ باید کتبًا اعتراض خود را با هرگاه مخاطب به ارزی ـ۱۰۱ماده
رزیابی اسپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، 

 .قطعی خواهد شد

نانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن تبصره ـ دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چ
 (۱۳۹۸اصالحی ). ها خواهد بود
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ستم، مورد( به صورت قرعه از طریق سیچنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا )حسب ـ۱۰۲ماده
روز از  ۱۰نماید. هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف را از بین کارشناسان رسمی انتخاب میهیأت سه نفره کارشناسی 

 یانگین نظرتاریخ ارجاع اعالم نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، م
ند به نحو لت مقرر نظر خود را اعالم نمایند، مکلفاعضاء مالک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مه

وز دیگر ر مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده 
 .قابل تمدید خواهد بود

نتشار ا قبل از ان پرونده میتواند تتبصره ـ درصورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفی
گهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق هیأت سه  الزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی بهآ

 گردد.یارجاع م   مورد( به صورت قرعه از طریق سیستمنفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا )حسب 
 .یه قطعی استاین نظر 

الزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی در هر مورد که معترض از پرداخت حق
 (۱۳۹۸اصالحی ). قبلی مالک عمل است

و نوع مال  می و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابیدستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه عل ـ۱۰۳ماده 
 .شودارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می

 فصل نهم ـ در وثیقه

 .کندبزداشت آن را ه درخواست بااجراییتواند بالفاصله بعد از ابالغ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می ـ۱۰۴ماده 

یز داشته باشد ننهرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را  ـ۱۰۵ه ماد
 .اسناد رهنی و معامالت با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود اجراییکلیه مقررات 

جرت المسمی اای که برای وصول هاجراییشده باشد هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار  ـ ۱۰۶ماده 
 .ندتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکای است و متعهدله میه اسناد ذمهاجراییگردد مانند صادر می

مالک طرفیت  باید به اجراییه و سایر عملیات اجراییدر مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ  ـ۱۰۷ماده 
 .وثیقه و مدیون جریان یابد

تواند با قید حق بستانکار در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثایق ُحسن انجام خدمات معامله کننده می ـ۱۰۸ماده 
های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام

گیرد، معامالت بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می
سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات 

تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و الیه میحق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده
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الیه باید علیه آخرین منتقل اجراییه و عملیات اجراییذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت 
دیگر، دفترخانه احراز کند ز مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا ا

الیه، مثل اینکه در سند ه علیه راهن صادر کند نه منتقلاجراییکه مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود 
رد واگذاری حق استرداد به رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موا

 .مقام او صادر و تعقیب خواهد شده علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائماجراییغیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و 

 و یا مبلغ تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد
 .باشدفزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیموضوع سند ا

ز صدور تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل ابستانکار معامله مؤخر می ـ۱۰۹ ماده
لک مونده ثبتی دور گواهی و انعکاس مراتب در پر ه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صاجرایی

بستانکار بابت  باشد و دفتر تنظیم کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلبنامه میآییناین  ۱۴۶به شرح مندرج در ماده 
أخذ هر دو ه مه باجرایینماید در این صورت صدور معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می

 .طلب و متفرعات آن خواهد بود

 ستانکار مقدمتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به ببستانکار معامله مؤخر می ـ۱۱۰ ماده
مورد  ر اینید. دکلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنما

اشد پس از بگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأمًا انجام می
 .انجام خواهد شد ۱۴۶به ترتیب مذکور در ماده  اجراییحال شدن موعد، عملیات 

 زم اگر نقصیال ا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی های صادره و اعاده آن، ممیز یهاجراییبعد از ابالغ کلیه  ـ۱۱۱ ماده
سئول اجرا مه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابالغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا اجراییدر ابالغ 

 .برساند

ه اجراییر قبل از صدو تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض مرتهن می ـ۱۱۲ماده 
 ه امضاء اوباشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در مالحظات ثبت سند مراتب قید و ب

عمل آید  ه رهنی اعراض بهاجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییبرسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض 
رده و عهد ابالغ کاجراء اعالم و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متباید مراتب کتبًا به 

 .ای عمل بنمایدبرابر مقررات اسناد ذمه

 .گرددتبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می

اشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعالم ب اجراییهرگاه اعراض از رهن در حین عملیات  ـ۱۱۳ماده 
آید دفتر اسناد رسمی اطالعنامه فسخ کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می

رهن آزاد و حق عینی مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد 
ه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند اجراییگردد و مطالبه وجه و صدور بستانکار به حق ذمی تبدیل می
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معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده 
د نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی باشد اعراض از رهن بای

شود که حق مطالبۀ دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه پذیرفته می
 .گرددهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میمازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از ر 

به مجرد  در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود ـ۱۱۴ماده 
تر در دف د آنوصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مدیون یا ثبت مفا

به اصل  ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازادبازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله
ن را آاست مفاد  تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف

 .اردربوط اعالم ده منتهی شده باشد مراتب را به اجراء ماجراییکرده و اگر سند معامله به صدور در مالحظات ثبت معامله قید 

وثیقه  دول نکند سنده تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عاجراییهرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور  ـ۱۱۵ماده 
مل خواهد بار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عبه نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعت

 .شد

آید و یا به به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی اجراییدر مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات  ـ۱۱۶ماده 
رات ه طلب طبق مقر تواند برای وصول ماندرسد متعهدله میعلت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی

 .راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند اجرایی

 .ای خواهد بودهرگاه مورد وثیقه واقعًا یا حکمًا تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ـ۱۱۷ماده 

 .است اجراء تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال )منقول و غیرمنقول( مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده ـ۱۱۸ماده 

ا یه اجراییدور انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از ص ـ۱۱۹ماده 
ز وراث مدیون ه از ناحیه احد ااجراییدر صورت صدور االجرا حقکلیه بدهی و خسارت قانونی و  اجراییقبل از خاتمه عملیات 
گیرد. در ر قرار میع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبودر صندوق ثبت یا مرج

ه بورد وثیقه ماین مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم االرث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از 
 .نفع او آزاد خواهد شد

ن عملیات ه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعالم شود اجرا ضماجراییبالغ هرگاه بعد از ا ـ۱۲۰ماده 
ی الصاق ای است به محل اقامت مدیون متوفه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحلهاجراییای حاوی صدور اطالعیه اجرایی

ر روزنامه دل آمده باشد اطالعیه موصوف یک نوبت ه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عماجراییکند چنانچه ابالغ می
گهی می قال و شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتکثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل، آ

 وقر مورد فهمچنین ثبت ملک در دفتر امالک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود د
 .ی استهرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائ
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 .اهد بودادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خو  اجراییتبصره ـ در صورت فوت مدیون در خالل عملیات 

 فصل دهم ـ در مزایده

گهی مزایدهناد ذمهدر اجرای اس ـ۱۲۱ماده  منتشر  ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آ
 :گرددمی

گهی مزایده اموال غیرمنقول  الف ـ آ

گهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می  :شوددر آ

 .ـ نام و نام خانوادگی مالک۱
 .ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک۲
 باشد خواه ای مستند به سند رسمی یا عادیاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهـ هرگ۳

گهی مزایده منتشره در رو  زنامه و مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال االجاره و آخر مدت اجاره در آ
گهی  .گرددهای الصاقی قید میآ

 .رد مزایده مشاع است یا مفروزـ تعیین اینکه مو۴
 .ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه ۵
ورتی که صهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی ۶

ن معلوم آرقم قطعی  زایده اعم از اینکهمورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ م
 .شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است

 .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده۷
 .شودـ قیمتی که مزایده از آن شروع می ۸

گهی مزایده اموال منقول  ب ـ آ

گهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می  :شوددر آ

 .ایده و توصیف اجمالی آنـ نوع اموال مورد مز۱

 .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده۲

 .شودـ قیمتی که مزایده از آن شروع می۳

گهی ـ۱۲۲ماده گهی مزایده در یک نوبت در سایت آ  به  تشارهای الکترونیکی کثیراالنهای سازمان ثبت و یکی از روزنامهآ
ناد محل حل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعالنات اداره ثبت اسم در و تهیه آن از اینسخه و منتشر سازمان تشخیص

روز باشد. به  ۲۰ از بیشتر و  روز ۱۰ از کمتر نباید مزایده روز تا سازمان سایت در اگهی انتشار بین فاصله  شود.الصاق می
گهی مزایده در سایت، نسخه گهی مزایده صرفًا جهت اطالع به متعهد محض انتشار آ  .شودو متعهدله ابالغ میای از آ
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گهی گهی در سایت آ گهی انتشار منزله به  های سازمان ثبتتبصره ـ درج آ  اصالحی).است محلی کثیراالنتشار روزنامه در آ
۱۳۹۸) 

گهی مزایده در همه نقاط م ـ۱۲۳ماده  ذکور الصاق هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آ
گهی تصریح میشود و می  .داست تشکیل خواهد ش…. گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر در آ

گهی مزایده این نکته اعالم گردد و در صورتی که ما ـ۱۲۴ماده  ه به ل مورد مزایدهرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آ
 .شود باید به بیمه گر اعالم گردددیگری واگذار می

این  ۱۲۱اده بند الف م ۶تواند وجوه پرداختی موضوع فراز پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندۀ مزایده می ـ۱۲۵ماده 
های مذکور از شود کلیه هزینهنامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میآیین

 .ه قابل وصول استاجراییالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان بستانکار دریافت و جزء مط

گهی مزایده برخالف ماده  ور رئیس باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دست ۱۲۴الی  ۱۲۱تبصره ـ هرگاه آ
گهی تجدید می  .گرددثبت آ

ورد وثیقه مشود. در صورتی که مال بازداشتی یا یبرگزار م ۱۲تا  ۹از ساعت   مزایده حضوری است و در یک جلسه ـ۱۲۶ماده
شود به بستانکار یاالجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع مدر جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق

 .شودواگذار می

نکار یده به بستاصورتجلسه برگزاری مزاتبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم 
ت ید. در صور التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماتفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه

بول قلتفاوت یا عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابالغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به ا
ا رفع یانتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن 

 (۱۳۹۸آید. )اصالحی بازداشت به عمل می

 :اجراء عالوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زیر خواهد بود ـ۱۲۷ماده 

 .دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده

ه عنوان رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده ب ـ۱۲۸ماده 
 .مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت

متصدی  شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و ـ۱۲۹ماده 
 .ده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شدمزای

 .نمایددر مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می
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گهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر ـ۱۳۰ماده  ه اوقات مزاید مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آ
 .یادداشت کند

فت و نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریاآیینحق مزایده )حق حراج( طبق  ـ۱۳۱ماده 
 .شودجزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می

د آن را با مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسی ـ ۱۳۲ماده 
 .رت فروش فورًا به اجراء تسلیم و رسید بگیردصو

 .کتب و رساالت و مقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی ـ۱۳۳ماده 

فاصله و شود به دستور مسئول اجرا بالمزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می ـ۱۳۴ماده 
 .آیدعمل می حل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی بهبدون تشریفات در م

نان آا نمایندگان یصورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن  ـ۱۳۵ماده 
 .در صورت حضور برسد

ار یا حساب سپرده ثبت و حضور خریدوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی بهمن  شرکت در مزایده ـ۱۳۶ماده
ریخ روز از تا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج

ریز نکند، حساب سپرده ثبت وامانده فروش را بهحساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مزایده به
 بار ساقط ومبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعت

 .گرددمزایده تجدید می

ت و یا قدًا دریافون نیز مازاد را نتبصره ـ فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهٌدله فروش به نسیه را قبول و مدی
شود. افت مینسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقدًا دری

 (۱۳۹۸)اصالحی 

ه و سایر یدو حق مزااالجرا حقتحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول  ـ۱۳۷ماده 
فتر دضاء آن در حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و ام

 .باشداسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می

گهی مزایده طبق مقررات تجدید شوددر موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و  ـ۱۳۸ماده   :باید آ

گهی معین شده به عمل نیاید۱  .ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آ
 .ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا باالترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند۲
 .عمل آیدـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به ۳
 .ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند۴
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ک نسخه از االجرا و حق مزایده بالفاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یاموال منقول پس از وصول حق ـ۱۳۹ماده 
ل س سند انتقابرای مال منقول الزم باشد پیش نوی ییاجراشود و اگر قانونًا سند انتقال صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می

 .شودتهیه می

ده پیوست ساعت پرونده را فهرست و منگنه کر  ۴۸در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف  ـ۱۴۰ماده 
 .گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد

ار مکلف به دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانک در اجراییتبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال 
 .تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود

ا وصول بهرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت  ـ۱۴۱ماده 
طه اعالم انکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوبراساس میزان وصولی بست اجراییحقوق 

 .نمایدمی

هر  وت باشد برایه به آنان متفااجراییدر مورد معامالت رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابالغ  ـ۱۴۲ماده 
 .باشدروز می ۱۰یک از آنها تاریخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب 

 :عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد ـ۱۴۳ده ما

 .اجراییـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات ۱
 .ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت۲
 .اجراییـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات ۳
 .اجراییحقوق ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و ۴

مبلغ خرید  هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع ـ۱۴۴ماده 
قبات ر بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از 

تواند ار میشود و در این مورد بدهکتنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می کافی برای پرداخت بدهی گردد، از
جه نقد ران باید وبرای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کاًل نقدی است و خریدا

دار ر این صورت شخصًا مسئول وصول طلب از خریتحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که د
 .خواهد بود

 .شودتبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می

تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و بدهکار می قانون ثبتاصالحی  ۳۴در کلیه معامالت مذکور در ماده  ـ۱۴۵ماده 
تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند  سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک

ه گواهی اداره اجراء مبنی بر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر اجراییرا فراهم کند. در صورت صدور 
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را پرداخت و تقاضای  یاجرایتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می
 .استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید

بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را  قانون ثبتاصالحی  ۳۴در کلیه معامالت مذکور در ماده  ـ۱۴۶ماده 
ه( بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی اجراییرا )در صورت صدور  اجراییدارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق 

شود و در این ت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میو متفرعات قانونی به محض پرداخ
 :صورت مراتب ذیل باید رعایت شود

ر ا ایداع آن درا تعیین و سپس ب اجراییه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجراییـ در صورت صدور ۱
 .تقاضای فسخ سند را خواهد کردصندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و 

ند به پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ س اجراییـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق ۲
دیع به سود تو دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعالم و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطالع بدهد که رقبه مورد معامله

د بالفاصله تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باش اجراییازداشت شده است و در صورتی که پرونده کننده وجه ب
ور دستور ع وجه و صدمراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی الزم دایر به تودی

ادر و به صای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعالم شده و شماره نامه فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده
 .متقاضی تسلیم دارد

ا بننده سند و که صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم اجراییـ هرگاه نسبت به مورد معامله ۳
ر کلف است اگبه دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی م اطالع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را

ام نله با ذکر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر به ایداع وجه و فسخ معام
 .پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد

ذینفع باید  ه نشده،اجراییرۀ دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور در دای اجراییـ در موردی که پرونده ۴
کند. دایرۀ که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را ب اجراییگواهی مربوط را به دایرۀ 

 .اخیرالذکر مکلف است بالفاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند

 اجرایینتقال باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند ا اجراییرد معامله در جریان عملیات ـ هرگاه مو ۵
 مختومه اییاجر نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده 

 .گردد که موضوع را در مالحظات ثبت سند قید نمایدم میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعالمی

نتقل شده باشد هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار م ۱۴۵ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  ۶
 .باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود

 اجراییفصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات 
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دتخلیه ه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک مور اجراییدر انتقال قطعی ملک هرگاه  ـ۱۴۷اده م
 .نمایدساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می

شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند اجرا می قانون روابط موجر و مستأجر هائی کهـ در محل۱تبصره 
 .رسمی است

 .ستاه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه ـ در مواردیک۲تبصره 

ضایت داده هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک ر ـ ۱۴۸ماده 
 .د بودباشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواه

ر نفع برنده د هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه بهـ ۱۴۹ماده 
 .مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد

ق جاور که متعلمآن باشد و بعدًا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین  هرگاه وثیقه پالک معین و بنای واقع درـ ۱۵۰ماده 
و از  سند نبوده به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول

 .صالحیت ادارات ثبت خارج است

یل مورد اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحوهرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا ـ ۱۵۱ماده 
 .وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد

 .تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه استـ ۱۵۲ماده 

نتظامی طبق رت لزوم با حضور مأمور امأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صو ـ۱۵۳ماده 
د دتخلیه وجومقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مور 

هر و موم داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی االمکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را م
 .د و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نمایدکنمی

 .ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد۱تبصره 

نماید که ظرف مدت ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می۲تبصره 
و وجه  ه خواهد شدجعه و اموال خود را تحویل بگیرد وااّل طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشتیک ماه به اجرا مرا

در  .دد، وجه به مالک اموال مسترد گر اجراییهای حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه
 .اهد یافتصورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خو 

باید مراتب تخلیه و ختم پرونده  اجراییهای اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده ـ۱۵۴ماده 
 .را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم دارند که در ستون مالحظات ثبت دفتر قید و اقدام الزم معمول گردد
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 :عبارت است از حسب مورد اجراییختم عملیات  ـ۱۵۵ماده 

 .های قانونیالف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه

 .ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده

 .اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجراییج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال 

 .شده باشده برای تخلیه یا تحویل صادر اجرایید ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که 

 .و ـ اجرای تعهد متعهد

س مزایده تاریخ تنظیم صورتمجل اجراییتبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات 
 .خواهد بود

 اجراییهای فصل دوازدهم ـ هزینه

 عمل خواهد آمد و رئیس ثبتبه همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به االجرا حقوصول  ـ۱۵۶ماده 
 .هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کنداالجرا حقتواند نظر به مبلغ می

ز قبض اشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه االجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میحق ـ۱۵۷ماده 
 .شودال میه ارساجراییصادر شده به اداره صادرکننده 

س از ابالغ پقانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه )حسب مورد(  ۱۳۱برابر ماده  اجراییدر هر پرونده  ـ۱۵۸ماده 
 االجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی ازشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حقاالجرا وصول میه حقاجرایی

 .پرداخت آن معاف شده باشد

االجرا معاف ت حقروز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخ ۱۰ه ظرف مدت اجراییچنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ  ـ۱تبصره 
 .خواهد بود

د نصف ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نمای۲تبصره 
 .شوداالجرا وصول میحق

ند بر اعتبار س ه و ابالغ شده باشد مادام که حکم قطعیاجراییرگاه سند معامله معارض اشتباهًا منتهی به صدور ه ـ۱۵۹ماده 
 .گیرداالجرا تعلق نمیصادر نشده است حق

متوقف یا توقیف شود مادام که رفع  اجراییه و ابالغ به جهت قانونی عملیات اجراییدر هر مورد که پس از صدور  ـ۱۶۰ماده 
 .قانون ثبت از این حکم مستثنی است ۱۳۱گیرد موارد مذکور در تبصره ماده االجرا تعلق نمییا توقیف نشده باشد حق توقف
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شود، یه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع ماجراییدر مواردی که  ـ۱۶۱ماده 
 .در ثبت به انجام برسد اجراییگی نقض و عملیات گیرد مگر اینکه حکم ورشکستتعلق نمیاالجرا حق

 .الوکاله اگر جزو مدلول سند باشدگیرد و همین طور است حقاالجرا تعلق میبه خسارت تأخیر حق ـ۱۶۲ماده 

 رهشود و برابر تبصنمیاالجرا قحه موجب سقوط ذمه متعهد از اجراییابراء ذمه متعهد، بعضًا یا کاًل پس از ابالغ  ـ۱۶۳ماده 
 .قانون ثبت باید وصول شود ۱۳۱ماده 

ن جاره از میزای تخلیه مورد ااالجراء باشد حقوق دولتی برادر مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع الزم ـ۱۶۴ماده 
ه تخلیوجر از ه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا ماجراییاالجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابالغ مال

جر االجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأمنصرف شود حق
طالبه شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مموکول به صدور حکم قطعی دادگاه می اجراییخودداری و ختم عملیات 

 .االجرای تخلیه مورد نخواهد داشتحق

بت در ثمقرر در قانون االجرا حقدر غیر موارد اجاره هرگاه موضوع الزم االجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد تبصره ـ 
ن شده از شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعییصورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می

بت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده مالک عمل ارزش معامالتی شود و نسقرار صدی دوازده در سال معین می
 .شد های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معامالتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهدموضوع قانون مالیات

 .گیردیتعلق نماالجرا حقه ورشکسته یا محجور بوده است اجراییهرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ  ـ۱۶۵ماده 

ه پیش از اییاجر ه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجراییهرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ  ـ۱۶۶ماده 
 .گیردتعلق میاالجرا حقوصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صالحیت دار ابالغ شده است 

ول االجرا باشد به مسئمقام او بر عدم تعلق حقرد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائمجز در مورد ماده فوق در هر مو ـ۱۶۷ماده 
ر اعتراض حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبو

 ۱۳۵۱ال قانون ثبت اصالحی س ۲۵اده م ۸نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 
 .قطعی است

 .گیردمادام که مزایده صحیحًا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی ـ۱۶۸ماده 

 و طرز رسیدگی به شکایات اجراییفصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات 

هد سند و هر شخص بعد از صدور دستور اجرا )مهر اجرا شود( شروع و هر کس )اعم از متع اجراییعملیات  ـ۱۶۹ماده 
ارک به رئیس ثبت محل تسلیم تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدشکایت داشته باشد می اجراییذینفع( که از عملیات 

کند و رئیس ثبت مکلف است فورًا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به 
توانند ظرف ده روز از تاریخ شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میغ میاشخاص ذینفع ابال
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اصالحی قانون  ۲۵ماده  ۸ابالغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صالحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 
 .ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود

ع و رد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامدر مو ـ۱۷۰ماده 
ظارت نصریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت 

 :فرستاده شود

 .اجرایین به عملیات ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آ۱
 .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است۲
 .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت۳
 .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت۴
 .که مربوط به موضوع شکایت است اجراییرونده هائی از پـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ ۵

 .خواهدتواند توضیحات الزم را بهرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می ـ۱۷۱ماده 

ز آن اپس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع  ـ۱۷۲ماده 
ن تشخیص شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانونمی

بل شکایت و نامه به اشخاص ذینفع ابالغ و قاآییناین  ۱۶۹داده و رأی صادره برابر ماده  اجراییدهد رأی بر تجدید عمل 
 .رسیدگی در هیأت نظارت است

 ر متفرقهفصل چهاردهم ـ امو

ون او و یا تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معامدیرکل ثبت استان می ـ۱۷۳ماده 
 .کندکارمند دیگری به موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صالحیت نمی

ه اجرای ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه بتبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعالجی رئیس 
دور نیازی به ص را عهده دار خواهد بود و اجراییمفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات 

 .الت صادر شودابالغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابالغ کف

د ارات ثبت بایدر مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صالحیت اقدام با مراجع مذکور است و اد ـ۱۷۴ماده 
 .خودداری کنند اجراییاز اقدام 

بستانکار  باشد باها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میدر مورد مطالبات بانک ـ۱۷۵ماده 
 .دار خواهد بوداست اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالحیت

نامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت آییندر احتساب مواعد در کلیه فصول این  ـ۱۷۶ماده 
 .روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود آید واقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی
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 ای پرونده دردر حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجر  اجراییقراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده  ـ۱۷۷ماده 
 .نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر استها منعقد میحدود صالحیت قانونی آن

قتی عنه را پرداخته است ون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمونقانو ۷۰۹در اجرای ماده  ـ۱۷۸ماده 
صلی در سند ه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون ااجراییتواند به استناد سند ضمان )مستند پرونده اجرایی( می

 .مزبور ذکر شده باشد

نامه انبارهای عمومی اصالحی در تاریخ تصویب ۱۰ه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده اجرایی ـ۱۷۹ماده 
یات و نیز عمل اجراییگردد و ضمائم درخواست نامه اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می اجراییروی اوراق  ۲/۱۰/۱۳۴۰

 .تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود اجرایی

و  ۱۳۵۱ها مصوب تبصره به قانون تملک آپارتمان ۲مکرر و  ۱۰های راجع به قانون الحاق ماده هاجراییبرای  ـ۱۸۰ماده 
د گردد که اصالحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قی

 :بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است

 .هاجراییصدور ـ تقاضانامه مخصوص ۱

 .ـ رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفاده کننده۲

 .های مشترکـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه۳

اق مواد لحاقانون اصالح پاره ای از مواد و  ۷۷ه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده اجراییبرای تقاضای صدور  ـ۱۸۱ماده 
 :باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود ۲۷/۱۱/۱۳۴۵جدید به قانون شهرداری مصوب 

 .هاجراییـ درخواست نامه مخصوص صدور ۱

 .ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختالف۲

 .ـ اخطاریه ابالغ شده رأی مذکور به مؤدی۳

قانون نوسازی و عمران  ۱۳ـ  ۸و مواد  ۱۳۳۴مصوب  یقانون شهردار  ۷۷ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده۱۸۲ماده 
نماید باید دلیل ه میاجراییآن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور  ۱و تبصره  ۱۳۴۷شهری مصوب 

 .قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعالم دارد

کننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت ب صادردرخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حسا ـ۱۸۳ماده
ه و هم چنین اصل و اجراییه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجراییآید. برای صدور متعهدله به عمل می
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ل چک ه ارائه نماید. دفترخانه اصاجراییفتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش 
 .نمایدرا ممهور به مهر )پذیرش اجرا شد( نموده و آن را به بستانکار مسترد می

ان که های اسناد رسمی تهر های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانهـ درخواست اجرای چک۱تبصره
 .گردد، به عمل خواهد آمدنامه سازمان ثبت معین میدر شیوه

 ماید. در اینتواند ضمن اعالم انصراف،گواهی الزم را از اداره ثبت درخواست نه دارنده چک میاجراییدور ـ پس از ص۲تبصره
 (۱۳۹۸گردد. )اصالحی ه ابالغ شده باشد، حق االجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میاجراییصورت، اگر 

ه اییاجر ، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ـ۱۸۴ماده 
 .دارد

مان بانک ه موکول به رفع تعارض از هاجراییهای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور هرگاه گواهینامه ـ۱۸۵ماده 
 .است

همچنین شود و در متن چک نوشته می… دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ـ۱۸۶ماده 
دور باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صمطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی

 .باشده در اداره ثبت میاجرایی

ل ه برای وصو اجراییمحل به مقامات صالحیت دار مانع درخواست صدور اعالم جرم علیه صادرکننده چک بی ـ۱۸۷ماده 
 .اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود وجه چک از طریق

 واگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد  ـ۱۸۸ماده 
 .ه صادر نخواهد شداجراییهم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت 

ه نام او ه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا باجراییدارنده چک که حق تقاضای صدور  ـ۱۸۹ماده 
 .های در وجه حامل(ظهرنویسی شده یا حامل چک )درمورد چک

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب  ـ۱۹۰ماده 
 .شوده علیه آنها براساس تضامن صادر میاجراییتضامنًا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار م

ده نسبت به ه علیه امضاءکنناجراییدر مواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد  ـ۱۹۱ماده 
 .گرددمبلغ چک صادر می

 .ه پس از سررسید صادر خواهد شداجراییدار ههای وعددرمورد چک ـ۱۹۲ماده 
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سترداد مطالبه ا اجراییتواند ضمن اعالم انصراف از تعقیب عملیات ه چک دارنده چک میاجراییپس از صدور  ـ ۱۹۳ماده 
حسوب ه مده مختوماالجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونه ابالغ شده باشد، حقاجراییالشه چک را بکند دراین صورت اگر 

 .است

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  ۳۷ماده ۵ه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره اجراییصدور  ـ۱۹۴ماده 
 .باشدبه عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک می ۱۳۸۴اسالمی ایران مصوب 

های تعاونی کشاورزی و های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیههر یک از شرکت ـ۱۹۵ماده 
قانون  ۱۱دهه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق مااجراییهای تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اتحادیه

دجه و بو ۱۳۵۲ماده واحده قانون بودجه اصالحی سال  ۶۳و تبصره  ۱۳۴۸تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 
وشت کل کشور و اصالحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رون ۱۳۵۳سال 

 .آن به اداره ثبت بفرستند

 .هد نموداداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خوا

ها و و سازمان که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنهادرصورتی  ـ۱۹۶ماده 
ورت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصشرکت

های آب قانون وصول ب ۱۳۴۶در ماده واحده مصوب سال نبودن قرارداد و عدم تواقق ]توافق[ برابر رأی کمیسیون مذکور 
وصول  نامه به تقاضای مرجعآیینهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این ها و شرکتسازمان

ق یا مصد ه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشتاجراییکننده آب بها 
از  قرارداد پس ه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یااجراییفتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور 

 .شودمقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می

ال ن آن مصوب سقانون آب و نحوه ملی شد ۵۳ه برای وصول آب بها طبق ماده اجراییدرمورد تقاضای صدور  ـ۱۹۷ ماده
ون داده و اصالحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قان ۱۳۶۱قانون توزیع عادالنه آب مصوب  ۳۴و  ۳۳و مواد  ۱۳۴۷

ضمام ماده مذکور را به ان ۶شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابالغ شده موضوع تبصره
 .ه به اداره ثبت محل خواهد فرستاداجرایینماید جهت صدور تنظیم می ای که برطبق ماده یادشدهتقاضانامه

ستانها مصوب قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در ا اجرایینامه آیین ۱۷ادارات ثبت مکلفند وفق ماده  ـ۱۹۸ ماده
طالبات بهاء برق و سایر م درمورد وصول ۱۳۳۹قانون آب و برق خوزستان مصوب  اجرایینامه آیین ۱۸و ماده  ۱۳/۳/۱۳۸۶

 .ه نماینداجراییاز مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور 

و  ۱۳۶۲مصوب  قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۵قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده  ـ۱۹۹ماده 
طرفین در مفاد  گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکهمبادله می ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 

نامه آیینطبق  اجراییه و ادامه عملیات اجراییآن اختالفی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور 
 .باشنداجرای اسناد رسمی می
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اهی به ر  های خدمات رفاهی بینها و مجتمعهای احداثی در پایانهه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفهاجراییـ صدور ۲۰۰ماده 
 ۱۳۶۷های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب های سهامی خاص پایانهقانون اصالح قانون تأسیس شرکت ۴استناد تبصره 

جرای ابا اجرای ثبت محل خواهد بود  ۲۶/۱/۱۳۷۵قانون فوق الذکر مصوب  ۴نامه موضوع تبصره آیین ۴ماده  ۲و تبصره 
 .اره طبق مقررات مربوطه خواهد بوده و تخلیه مورد اجاجراییثبت مکلف به صدور 

چنانچه الخروج گردیده باشد ممنوع ۱۳۵۱قانون گذرنامه مصوب سال  ۱۷درمواردیکه متعهد در اجرای ماده  ـ۲۰۱ماده 
ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص  ۶شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 

بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس ثالث می
مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت

گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعالم می
صورت بدون رعایت شود در غیراینمعرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می

 .مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد

ن که فاقد نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهراآیینوظایفی که در این  ـ۲۰۲ماده 
 .گرددتهران در اجرای اسناد رسمی محول میباشد به معاون مدیر کل ثبت استان اجرا می

 .شودهای قبلی لغو مینامهآییننامه، آیینبا تصویب این  ـ۲۰۳ماده 
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