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فصل اول . تعاریف  

 :شود نامه بشرح ذیل تعریف می ها و اصطالحات بکار برده شده در این آئین واژه .۱ماده 

 الف . سند الزم االجرا

ی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی سند رسم
 .طلب و چک

 ب . سند ذمه

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصططالحات بتیطی در معنطی 
 .رود اسیرداد بکار می مقابل اسناد مربوط به معامالت با حق

 ج . سند وثیقه

سندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق اسیرداد یا بیع شرط کنطد کطه بطه موجطب آن ش)اطی ااعطم از اینکطه 
مدیون باشد یا نه( عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وبیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل 

  .دیگر

 . دستور اجراچ 

یعنی دسیور به اجرای سند رسمی او یا در حکم سند رسمی مانند چطک( کطه ح طب مطورد توسطج مراجطع صطالا بتطت یطا 
  .شود سردفیر تنظیم کننده سند صادر می

 ح . سند انتقال اجرائی

آن سطند را سطند انیقطال  شطود، بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا ب یانکار منیقطل می
  .نامند اجرائی می

 خ . بازداشت

  .توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند

 د . حافظ

  .ک ی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

3 
 

 ذ . صورتجلسه

  .کند لی را در آن بتت میسندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عم

 ر . کارشناس رسمی

تواند در م ائل مربوط به فن خود به عنطوان صطاحب نظطر ارهطارنظر کنطد و از  ک ی که به مناسب ختره بودن در فنی می
 .مراجع ذی صالح پروانه برای این کار داشیه باشد

 ز . خبره

 .صاحب نظر باشد صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود

 س . مازاد

در اصطالحات بتیی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب ب یانکار مقدم باشطد و چطون معلطوم نی طت بطه ملطک 
مورد بازداشت یا مورد وبیقه ب یانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشطیه باشطد، آن را مطازاد احیمطالی 

  .اند هم نامیده

 ش . اعتراض شخص ثالث

  .باشد شکایت ش)ای است ن تت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی

 ص . اعراض از رهن

تواند آن را یک جانته ف ط  کنطد و حطق  اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می یعنی مرتهن از وبیقه
گطردد و  ای می شطود و سطند رهنطی او سطند ذمطه وبیقطه می ه او متّدل به دیطن بیاش را ساقج نماید. پس دین با وبیق وبیقه

  .شود ای بر آن میرتب می مقررات اجراء اسناد ذمه

 ض . فک رهن

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

 ط . فسخ سند

قانون بتت دفیری که آن سند را به بتت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در  یعنی بتت انحالل سند رسمی معامله در
  .اسناد و امالک

 ظ . مزایده
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  .شود صورت خاصی از فروش مال است که از متلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده باالترین قیمت واگذار می

 ع . نیابت اجرائی

اقامیگاه مطدیون یطا نیابیی که اجرای بتت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره بتت محل دیگر که 
  .اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد

 غ . هیأت نظارت

هیأتی است مرکب از مدیرکل بتت اسیان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر اسیان به انی)اب رئیس قطوه 
  .نماید یان رسیدگی میقضائیه که به کلیه اخیالفات و اشیتاهات مربوط به امور بتیی در حوزه قضائی اس

 ف . شورای عالی ثبت

عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور بتیی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظطارت کطه از دو شطعته امطالک و اسطناد 
 .گردد تشکیل می

 الخروج ق . ممنوع

وفق مقررات از خطرو  وی از  بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسیرسی به اموال وی به درخواست ب یانکار
  .شود کشور جلوگیری می

 ک . حق استرداد

  .تواند با رد طلب ب یانکار مال مورد وبیقه را تحت تارف کامل خود درآورد حقی است که به موجب آن مدیون می

 گ . حق االجرا

  .غ مورد اجراستگیرد که پنج درصد متل حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می

 ل . حق الحفاظه

  .گیرد ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می الزحمه حق

 ن . قبض اقساطی

  .شود قتوضی است که در معامالت اق اطی و اسناد اجاره به تعداد اق اط مورد تعهد صادر می

 م . حق سکنی

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

5 
 

  .د، آن را حق سکنی گویندحق انیفاع هرگاه باورت سکونت منیفع در م کن میعلق به غیر باش

 فصل دوم . صدور اجرائیه 

  :آید درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می .۲ماده 

در مورد اسناد رسمی الزم االجراء ن تت به دیون و اموال منقول و امطالک بتطت شطده و نیطز امطالک مطورد وبیقطه و  .الف 
و اجاره بتت شطده یطا در جریطان بتطت باشطد از اعم از اینکه ملک مورد وبیقه  (قانون روابج موجر و م یأجراجاره امشمول 

ای که سند را بتت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که بتت در دفیطر امطالک نشطده اسطت بطرای  دفیرخانه
  .اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند

ایطن مطورد بایطد اصطل و تاطویر گطواهی شطد  قتطوض  در مورد وجه یا مال موضوع قتوض اق اطی از بتت محل و در .ب 
اق اطی و سند پیوست تقاضانامه به بتت محل داده شود. در تهطران تقاضطانامه اجطرای قتطوض اق طاطی بطه اجطراء داده 

 .شود می

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن بتت ازدوا  و طالق و رجوع شده ن طتت بطه امطوال منقطول و سطایر تعهطدات ابطه  .  
ثنای غیرمنقول( از دفیری که سند را تنظیم کرده است و ن تت به اموال غیرمنقول که در دفیر امالک به بتت رسیده اسی

 .است از دفیر اسناد رسمی تنظیم کننده سند

در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قتوض اق اطی ت)لیه مورد اجاره را ب)واهطد بایطد بطه دفیطر اسطناد رسطمی  .د 
 .ده سند مراجعه نمایدتنظیم کنن

  :شود و باید شامل نکات زیر باشد تقاضانامه طتق فرم م)اوص تنظیم می .۳ماده 

نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پطدر، تطاری  تولطد، کطدملی، محطل اقامطت درخواسطت کننطده  .۱
 .آن بتت شده و یا قتوض اق اطی صادر گردیده استای که سند در  اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفیرخانه

نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاری  تولد، کدملی، محل اقامت میعهد و در صطورت فطوت  .۲
ی میعهد، نام و مش)اات وربه او. هرگاه بین وربه محجور یا غایب وجود داشیه باشد باید نام و مش)اطات نماینطده قطانون

محجور یا غایب معین گردد و میعهدله یا نماینده قانونی او مورف است وربه میعهد را معرفی و در این مطورد احییطاجی بطه 
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ت لیم گواهی حار ورابت نی ت. در صورت عجطز میعهدلطه از معرفطی وربطه، دفیرخانطه و اجطرای بتطت تکلیفطی ن)واهطد 
  .داشت

  .راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر .۳

  .تاریا به مطالته خ ارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانونًا حق دریافت آن را دارند .۴

  .شماره و تاری  م یند درخواست صدور اجرائیه . ۵

ت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی میعهدله به عمل آمطده هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرک .تتاره 
باشد باید مدارکی که سمت میقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اخییار انجام تعهد با میعهدله باشد با توجه بطه مطاده 

  .باید اخطار یا ارهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالته به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند قانون مدنی ۲۲۶

 :ب یانکار با وبیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفیرخانه نکات ذیل را بنوی د .۴ماده 

 میزان اصل طلب .۱

 میزان سود .۲

 .ار طتق شرط سند پرداخت کرده باشدحق بیمه که ب یانک .۳

  .میزان خ ارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاری  مزبور به بعد طتق مقررات مربوطه .۴

محاسته سود و خ ارت تأخیر تأدیه فیمابین میعهد و میعهدله ادر مورد بانکها و مراجعی که قانونًا حطق دریافطت  . تبصره
  .شود و بعد از آن با اداره بتت مربوطه است ری  صدور اجرائیه انجام میآنها را دارند( تا تا

سر دفیر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صالحیت بطرای درخواسطت صطدور اجرائیطه دارد رونوشطت  . ۵ماده 
میعدد باشطد یطا وبیقطه ساعت با خج خوانا در سه ن )ه ااگر میعهد یک نفر باشد و اگر  ۲۴های ویژه ررف  سند را در برگ

شود( تهیه کطرده و موضطوعی را کطه  میعلق به میعهد نتاشد برای هر یک از میعهدین و صاحب وبیقه دو ن )ه اضافه می
ساعت از تاری  وصطول ۴۸باید اجرا شود در محل م)اوص آن نوشیه ادر صورتی که در صدور آن اشکالی نتاشد( ررف 

فرسید و رسید  و به مهر ویژه ااجراء شود( رسانیده و برای اجراء نزد م ئول اجراء می های اجرائیه را امضا کرده تقاضا برگ
 .شود کند، عملیات اجرائی بالفاصله آغاز می دریافت می
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 (تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید سردفیر میا

کالی روبرو شود بایطد از صطدور آن خطودداری کطرده و بطا ططرح صطریا هرگاه سردفیر در صدور اجرائیه با اش . تبصره اول
اشکال از بتت محل اسیعالم و ک ب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه بتت محطل هطم 

  .با اشکال مواجه شود از بتت اسیان مربوطه ک ب تکلیف خواهد نمود

  .توان صادر کرد که در سند منجزًا قید شده باشد ن تت به تعهداتی میورقه اجرائیه را فقج  تبصره دوم .

های مطذکور فطوق رعایطت  در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره بتت است نیز مدلول این ماده و تتاره تبصره سوم .
  .شود می

ه به وسطیله م طئول اجطراء بطه شود ک ن تت به معامالت امالک یک ن )ه اجرائیه از دفیرخانه اضافه صادر می . ۶ماده 
گردد و بتت محل مکلف است ررف سه روز وضع بتیی ملک و حطدود و مش)اطات آن را بطه اجطراء  بتت محل ارسال می

  .شود اطالع دهد و تا وصول این اطالع جز ابالغ اجرائیه اقدامی نمی

مقطام  نماید، پرداخطت کننطده بطه عنطوان قائمهرگاه احدی از وربه قتل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت  .۷ماده 
  .االرث آنان متادرت به صدور اجرائیه نماید تواند علیه سایر وراث ن تت به سهم طلب کار می

االجطراء صطدور اجرائیطه را در مالحظطات  دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند الزم . ۸ماده 
  .  قید و امضاء نمایندبتت مربوطه با ذکر تاری

تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه ورابت خود را ابتطات  در صورتی که میعهدله فوت کند، هریک از وربه می .۹ماده 
کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم االرث خود بکند ولی پس از اجطراء اجرائیطه وجطه یطا مطال 

شود و ت لیم آن به وربه موکول به ارائه گطواهی حاطر ورابطت و مفاصطا ح طاب مالیطاتی  اره بتت سپرده میمورد تعهد به اد
  .خواهد بود

در اسناد وبیقه هرگاه دارنده حق اسیرداد ااعم از بدهکار اصلی یا منیقل الیه( با قید حق ب یانکار و ذکطر تطاری   .۱۰ماده 
الیطه صطادر و  د اجرائیه باید علیطه آخطرین منیقطلحق اسیرداد خود را واگذار کنانقضاء مدت اسناد با جلب رضای ب یانکار 

  .تعقیب گردد
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هرگاه اجرائیه قتل از اعالم ورشک یگی میعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائی انجام شطده باشطد و حکطم  .۱۱ماده 
  .نی انجام شده قتلی نی تبدوی ورشک یگی ف   و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانو

  .با ادعای گم شدن قتوض اق اطی اجرائیه صادر ن)واهد شد .۱۲ ماده

  .های واصله را به ترتیب تاری  وصول در دفیر م)اوص بتت کند اجرای بتت باید اجرائیه .۱۳ماده 

 ابالغ  .فصل سوم 

امطه بایطد آن را در دفطاتر الزمطه وارد و پرونطده بطرای آن ن ایطن آئین ۱۳اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده  .۱۴ماده 
تنظیم و در صورتیکه میعهد مقیم محل حوزه بتیی مرجع صدور اجرائیه باشطد. نطام مطأمور ابطالغ را در آن نوشطیه و جهطت 

 .ابالغ به مأمور ت لیم کند

لطی کطه میعهطد مقطیم آنجطا اسطت ساعت بطه بتطت مح ۲۴اگر میعهد مقیم حوزه بتیی دیگر باشد برگهای اجرائی در ررف 
گطردد و در  شود. در صورت نتودن مأمور ابالغ در اداره بتت به انیروی انیظامی( محل جهطت ابطالغ ارسطال می ارسال می

مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفیر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسطمی سطازمان بتطت بطه وزارت امطور 
 .تق مقررات ابالغ نمایندشود که ط خارجه ارسال می

اخطاریططه و سططایر اوراق مربوطططه از مططأمورین شططرکت پ ططت یططا  .توانططد در امططر ابططالغ اجرائیططه  سططازمان بتططت می تبصررره .
  .های غیردولیی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات اسیفاده نماید شرکت

رائیه یطک ن ط)ه از آن را بطه شط)ع میعهطد ساعت از زمان دریافت اوراق اج۴۸مأمور اجرا مکلف است ررف  .۱۵ماده 
ت لیم و در ن )ه دیگر با ذکر تاری  با تمام حروف رسید بگیرد. اگر میعهد از رؤیت یطا امضطاء اجرائیطه امینطاع کنطد مطأمور 

ه مراتب را ش)اًا و کیتًا گواهی خواهد کرد اگر میعهد در اقامیگاه حضور نداشیه باشد به یکی از ب یگان یا خادمان او کط
کنطد  مشطروط بطر اینکطه بطین  در آن محل ساکن و سن راهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کطافی باشطد ابطالغ می

ها  دارد تعارض منفعت نتاشد. اگر اش)اص نامترده بی سواد باشند ابر انگشت آن میعهد و ش)ای که برگ را دریافت می
رگاه به جهیی از جهات نیوانند رسید بدهند، مأمور ایطن نکیطه را بطا باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و ه

م ئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اش)اص در محل نتاشند یا رسطید ندهنطد مطأمور بایطد اجرائیطه را بطه اقامیگطاه 
  .میعهد الااق کند و مراتب را در ن )ه دیگر بنوی د
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مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شرکت به مطدیر یطا مطدیران ها اوراق اجرائی به  در مورد شرکت .الف 
شود چنانچه اش)اص مزبور از رویت یطا امضطاء اجرائیطه امینطاع نماینطد، مطأمور مراتطب را ش)اطًا و کیتطًا  تافیه ابالغ می

میگطاه شطرکت یطا نشطانی کند اگر اش)اص فوق در محل حضور نداشیه باشند اوراق اجرائی ح ب مورد بطه اقا گواهی می
گهی انحالل شرکت الااق خواهد شد   .مدیر و یا مدیران تافیه طتق آ

ها و بنیطاد و  های واب طیه بطه دولطت و ماس طات عمطومی و شطهرداری ها و ادارات دولیی و سازمان در مورد وزارت)انه .ب 
ه یا اداره یا سازمان یا ماس ه، یا شطهرداری نهادها، اوراق اجرائی م یقیمًا به وسیله پ ت سفارشی برای م ئول وزارت)ان

شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاری  ت لیم اوراق اجرائی به پ ت با رعایطت مطواد مقطرر در آئطین  فرسیاده می
  .دادرسی مدنی اجرائیه ابالغ شده مح وب است

آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان های واب یه به  اگر محل اقامت میعهد سند اداره دولیی یا سازمان .  
  .شود محل وفق مقررات ابالغ می

در صورتی که نشانی میعهد صندوق پ یی باشد یک برگ اجرائیه وسطیله پ طت سفارشطی بطه صطندوق پ طیی ارسطال  .د 
 .شود شود و از تاری  ت لیم به پ ت پس از گذشت ده روز اجرائیه ابالغ شده مح وب می می

در اسنادی که اقامیگاه میعهد پ ت الکیرونیک نیز قیطد شطده باشطد، ابطالغ اجرائیطه در اداراتطی کطه از سی طیم رایانطه  .ه 
ساعت از تطاری   ۴۸گیرد. در این صورت پس از گذشت  نمایند از طریق ارسال به پ ت الکیرونیک صورت می اسیفاده می

 .شود ارسال اجرائیه ابالغ شده مح وب می

لطه  شود و یا عملیات اجرائی ها و اوراق به او ابالغ می أمور اجرا نتاید با ک ی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریهم .۱تبصره 
شود، قرابت ستتی یا ن تی تا درجه سوم از طتقه دوم داشطیه و مطابین او و شط)ع مطوردنظر تعطارض  و علیه او انجام می

  .دنی مطرح باشدمنفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و م

مأمورین اجرا و ابالغ باید نام و مش)اات ک ی را که اجرائیه به او ابالغ شده و اینکطه چطه سطمیی بطا میعهطد  .۲تبصره 
دارد و محل و تاری  ابالغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مش)اات خود با جوهر بابت و عتارت خوانا و با تمام 

  .به شعب اجراء ت لیم خواهند نمود بنوی ند و امضاء کنندحروف در ن )ه ای که 

در کلیه اسناد رسمی بای یی اقامیگاه میعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامیگاه میعاملین همان است  .۱۶ماده 
الغ بطه اجطرا بطا نشطانی که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامیگاه خود را قتل از صدور اجرائیه به دفیرخانه و قتل از اب
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صحیا با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پالک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کطار و غیطره کطه بیطوان 
های اجرائی بطه محلطی کطه در سطند قیطد شطده  اخطاریه .اجرائیه را به آنجا ابالغ کرد، اطالع ندهند کلیه برگهای اجرائیه 

دفاتر اسطناد رسطمی و ازدوا  و ططالق مکلفنطد پطس از  .تواند به عذر عدم اطالع، میعذر گردد نمیشود و میعهد  ابالغ می
هطای اجرائیطه را بطه  صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی میعهطد از طریطق پ طت سفارشطی بطه او اططالع دهنطد و برگ

و عملیات اجرائی به بتت محل در قتال  ضمیمه قتض پ ت سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابالغ اجرائیه
  .اخذ رسید تحویل دهند

نماید به دفیرخانطه  میعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامیگاه جدید خود معرفی می .۱۷ماده 
ت بر تغییطر اقامیگطاه یا اجراء ت لیم و رسید دریافت کند. به ارهاراتی که میکی به دلیل کیتی از قتیل سند رسمی که دالل

داشیه باشد یا گواهی نیروی انیظامی محل در داخل کشور و کن طولگری یطا مطأمورین سیاسطی ایطران در خطار  از کشطور 
  .نتاشد، ترتیب ابر داده ن)واهد شد

جهطاتی هرگاه محل اقامت میعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقطع نتاشطد و یطا بطه  .۱۸ماده 
های کثیراالنیشطار  سطاعت در یکطی از روزنامطه ۲۴محل مزبور از بین رفیه و اساسًا شناخیه نشود اجرائیه یا اخطاریه ررف 

گهطی خواهدشطد و در  محل و اگر در محل روزنامه نتاشد، در روزنامه کثیراالنیشار نزدیک تطرین محطل فقطج یطک مرتتطه آ
گهی مزبور باید تاریا شود که ررف ده روز گهی عملیات اجرائی جریان خواهطد یافطت و در صطورتی کطه  آ پس از انیشار آ

  .میعهدله، میعهد را معرفی نماید اجرائیه طتق مقررات ابالغ واقعی خواهد شد

هرگاه میعهد قتل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواسطت صطدور اجرائیطه علیطه وربطه بطه عمطل آیطد اجرائیطه در  .۱۹ماده 
گردد. در صورتی که ابالغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان می ر نگطردد یطا  آنان ابالغ واقعی می اقامیگاه مورث به

ک ی که به نحو مزبور ابالغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامیگاه خود را اعالم ندارد و میعهدله نیز نیواند اقامیگاه او را به 
فوق الذکر وسیله در  در جرایطد بطه عمطل  ۱۸ابالغ اجرائیه با رعایت ماده ترتیتی که ابالغ واقعی می ر گردد تعیین نماید 

  .آید می

 .در صورتی که میعهد پس از صدور اجرائیه و قتل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ به وربه به ترتیب مزبور خواهدبود . تبصره

 .شود ح ب مورد به ولی یا قیم او ابالغ میهرگاه میعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی  .۲۰ماده 
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 تریتب اجراء  .فصل چهارم 

از تاری  ابالغ اجرائیه میعهد باید ررف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیتی برای پرداخت دین خطود  .۲۱ماده 
 .بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را می ر گرداند

ی مفاد اجرائیه نداند باید ررف همان مدت صورت جامع دارائی خود را بطه م طئول اجطراء بدهطد و اگر خود را قادر به اجرا
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نتوده مکلف است هر موقع که  .اگر مالی ندارد صریحًا اعالم کند

  .میمکن از پرداخت تمام یا ق میی از بدهی خود گردد آن را بپردازد

شود که ب یانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیطب اجرائیطه و اسطییفای  مقررات این ماده مانع نمی . صرهتب
  .طلب خود اقدام کند

شود باید میناسب با دین بوده و نیز بالمانع بودن آن جهطت اسطییفای  قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می .۲۲ماده 
  .جهت محرز باشد موضوع الزم االجراء از هر

  .معرفی مطالتات از طرف میعهد در صورت قتول میعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالتات ماجل باشد .۲۳ماده 

تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجطراء معرفطی  بالث می .۲۴ماده 
 .کننده حق اناراف ندارد

بالث به توسج مدیون سند وکالیًا از جانب مالک در صورت داللت صریا وکالینامه رسطمی بطر ایطن امطر منعطی  معرفی مال
  .ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای اسیرداد مال مورد بازداشت را بنماید

موال دیگر مدیون از ططرف میعهدلطه ن)واهطدبود معرفی مال از طرف بدهکار یا بالث مانع از تقاضای بازداشت ا .۲۵ماده 
مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از امطوالی کطه قطتاًل بازداشطت شطده 

گهی مزایده پذیرفیه خواهد  است رفع بازداشت می شود، این تقاضا از طرف میعهدله فقج برای یک مرتته تا قتل از انیشار آ
  .دش

  .توان آن را به مال دیگر تتدیل کرد مگر به رضای ذینفع در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی .۲۶ماده 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

12 
 

نامطه تقاضطای تطأمین طلطب خطود را از امطوال  این آئین ۲۱تواند قتل از انقضاء مدت مذکور در ماده  میعهدله می .۲۷ماده 
پس از ابالغ اجرائیه معادل موضوع الزم االجراء را از امطوال میعهطد بازداشطت میعهد بکند در این صورت اجراء بالفاصله 

  .کند می

اگر اجرائیه بر ت لیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ میعهد آن را ت لیم نکند مأمور اجطراء  .۲۸ماده 
شطده باشطد( بطه میعهدلطه ت طلیم کطرده قطتض رسطید عین مزبور و منافع آن را ادر صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صطادر 

خواهدگرفت مگر اینکه مال در تارف غیر بوده و میارف ن تت به عطین یطا منطافع آن دعطوی مالکیطت کنطد کطه در ایطن 
 .تواند به دادگاه مراجعه کند شود و میعهدله می صورت مأمور اجرا میعرض آن نمی

صادر شده باشد و میارف ن تت به منافع آن بطه اسطیناد حکطم دادگطاه یطا اگر اجرائیه بر ت لیم مال غیرمنقول بتت شده 
سند رسمی صادر از مالک اکه تاری  آن مقدم بر سند میعهدله باشد( دعوی حق کنطد مطال بطا رعایطت حقطوق و تاطرفات 

دادگطاه  توانطد بطه شود میعهدلطه در صطورتی کطه معیطرض باشطد می م یند به حکم یا سند رسمی تحویل میعهدله داده می
  .مراجعه کند

هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسیرسی نتاشد یا مال کلی در ذمه بوده و میعهد از انجام  .۲۹ماده 
تواند بهای روز اجراء تعهد را ب)واهد در این مورد رئیس بتطت  تعهد امیناع ورزد یا مثل آن در خار  یافت نشود میعهدله می

ور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از میعهد خواهدگرفت، مگطر اینکطه در سطند ترتیطب دیگطری بطین محل بهای مزب
  .شود طرفین مقرر شده باشد که طتق آن عمل می

شود، رئیس بتت محل مکلف است طتق مقطررات ایطن  ای به حوزه دیگر ارجاع می های اجرائیه که از حوزه برگ .۳۰ماده 
  .نامه اقدام کند آئین

شود، بتت نیابطت دهنطده مطادام کطه از نییجطه  نامه داده می این آئین ۳۰در هر مورد که نیابت اجرائی طتق ماده  .۳۱ماده 
اقدام بتت مرجوع الیه مطلع نشده نتاید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید میرصد اقدامات مطورد نیابطت باشطد ولطی 

اید و برای بتت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسج بتت مرجوع الیطه اگر میعهدله مالی را از میعهد معرفی نم
انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به بتت مرجوع الیه مراتب را بالفاصله اطالع 

  .خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد
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توانند نیابت اجرائی از اداره تافیه یا مدیرتافیه یطا اجرائیطات دارائطی و اجطرای احکطام دادگطاه  ادارات بتت نمی .۳۲ماده 
تواننطد توقیطف امطالک و مطالتطات و دریافطت  بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و ورطایف و صطالحیت خطود می

  .های ورشک یه و میعهد را از ادارات بتت ب)واهند سپرده

کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، م ئول اجطراء  که در اجرا از بدهی میعهد، ضمانت می ش)ای .۳۳ماده 
  .مورد ضمانت را بدرخواست میعهدله برابر مقررات اسییفاء خواهدکرد

ا غطرس در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قتیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساخیمان یا بنای جدیطد یط .۳۴ماده 
اشجار و امثال آن، صادرشده و میعهد پس از ابالغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره بتت میعهد را الطزام بطه انجطام 

تواند با اطالع اداره بتطت بطه  نماید، اگر میعهد اقدام نکند میعهدله می های الزم برای انجام آن می تعهد یا پرداخت هزینه
ا انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محیا  بطه نظطر کارشطناس باشطد، هزینه خود تعهد مزبور ر 

اداره بتت یک نفر کارشطناس رسطمی بطرای تعیطین کیفیطت انجطام تعهطد یطا هزینطه آن تعیطین خواهطدکرد، و حطق الزحمطه 
گردد و میعهدله حطق دارد کلیطه  فت میها از میعهدله توسج اجرای بتت دریا کارشناس به میزان مناستی جزء سایر هزینه

 .ها را از میعهد توسج اجرای بتت مطالته و دریافت نماید هزینه

در مواردی که میعهد قتوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فطی  بطانکی کطه  .۳۵ماده 
ادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهطد اداره بتطت یطا حاکی از تأدیه بدهی به ح اب بانکی میعهدله باشد و یا حکم د

  .اجرا باید وجوه پرداخیی را مح وب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فی  بانکی تأییدیه آن را از بانک ب)واهد

مطالتطه اجطراء تعهطد  هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه الیزام معین شده باشد مطالته وجه الیزام مانع .۳۶ماده 
 .تواند یکی از آن دو را مطالته کند باشد ولی اگر وجه الیزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد میعهدله فقج می نمی

حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طتق قرارداد منعقده بین طرفین و  .۳۷ماده 
نامه اصالحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفطع قابطل مطالتطه و وصطول اسطت و در  ح در آئینحداکثر تا میزان مار 

 .مورد اسناد وبیقه همان مورد وبیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهدبود

یقطه ابراء ذمه مدیون ن تت به خ ارت یا ق میی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مطورد وب .۳۸ماده 
ن)واهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وبیقه به دائن، متلغ ابراء شده به مدیون م طیرد یطا 

  .گردد به ح اب سپرده بتت تودیع می
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در مورد مالی که در مقابل مطالتاتی وسیله اجطرای بتطت توقیطف شطده باشطد، ب طیانکار بازداشطت کننطده مطازاد  .۳۹ماده 
های قانونی بازداشت کننطدگان مقطدم و حقطوق دولیطی را در صطندوق بتطت تودیطع و تقاضطای  اند تمام دیون و هزینهتو  می

ها رفع ابر نموده و مال بابت کطل یطا ق طمیی از  توقیف مال و اسییفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف
  .رسد ز طریق مزایده به فروش میطلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف و ا

تواند تا قتل از تنظیم و امضاء  شود، بدهکار می های اجرائی که مورد مزایده به ب یانکار واگذار می در کلیه پرونده تبصره .
  .سند انیقال اجرائی یا تحویل مال ح ب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید

گهی، دسیمزد کارشناس، .۴۰ماده  حق الحفاره، حق االجرا و حق مزایده ن تت به اموال منقول و غیرمنقول و  هزینه آ
 .شود باشد و مانند اصل طلب وصول می های قانونی بعهده میعهد می سایر هزینه

ها را از میعهد وصول کرد میعهدله باید آنرا پرداخت نماید در ایناورت پس از فروش مطال  در هر مورد که نیوان این هزینه
  .ل طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به میعهدله داده شودیا وصو 

  بازداشت اموال منقول .فصل پنجم 

گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادسیان و در صطورت  بازداشت اموال میعهد به تقاضای میعهدله صورت می .۴۱ماده 
نماید و حاضر نتودن  ازداشت اموال میعلق به میعهد میلزوم با حضور مأمور نیروی انیظامی و با معرفی میعهدله اقدام به ب

  .میعهد یا ب یگان و خادمین  و نیز ب یه بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نی ت

در صورتی که دین و میفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشیه باشد و مال معرفی شده ح ب الظاهر بطی  از  .۴۲ماده 
ش)یع مأمور اجرا ارزش نداشیه باشد، بطدون نظطر کارشطناس از امطوال مطدیون بازداشطت خواهطدکرد. در متلغ مزبور به ت

غیرایناورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال میعهد معادل طلطب 
تجزیه و بی  از میزان مذکور فطوق باشطد تمطام  کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می

 .شود آن بازداشت می

 .شود چنانچه مأمور اجرا نیواند ارزش مال را تعیین نماید از ختره محلی اسیفاده می . تبصره

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

15 
 

شود در صورت لزوم به جای محفوری نقل  اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که ه ت بازداشت می .۴۳ماده 
در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سطپرده شطود، در صطورت عطدم توافطق میعهدلطه در انی)طاب حطافظ  گردد. می

 .انی)اب او با مأمور اجراء است

کند به اعیراض او به بازداشت پس از قتول مال بطه  ک ی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می .۴۴ماده 
 .ب ابر داده ن)واهدشدعنوان حافظ در ادارات بتت ترتی

حافظ باید به قدر امکان دارائی داشیه باشد و حیی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جطای دیگطر تعهطد  .۴۵ماده 
 .حفارت مال را بکند

رایطج دیگطر راجطع بطه امطین تقاطیر کنطد، بطا حطافظ .مأمور اجراء اگر در انی)اب حافظ واجد شطرایج امانطت و ش تبصره .
  .م ئول خواهدبود میضامناً 

 :تواند بدون تراضی کیتی طرفین اموال بازداشت شده را به اش)اص زیر ب پارد مأمور اجرا نمی .۴۶ماده 

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

ی تطا درجطه سطوم از به میعهدله و میعهد و هم ر آنان و به اش)اصی که با میعهد و یا میعهدله قرابطت ن طتی یطا سطتت .ب 
  .طتقه دّوم دارند و به م)دوم یا خدمه آنان مگر اینکه ش)ع دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود

گیطرد.  مأمور اجرا یک ن )ه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می .۴۷ماده 
  .دهد یک ن )ه از صورتمجلس اموال را به آنان می مأمور اجرا به تقاضای میعهد یا میعهدله

حافظ حق مطالتۀ حق الحفاره ااعم از کرایطه محطل و غیطره( را میناسطب بطا ارزش مطال مطورد بازداشطت دارد.  .۴۸ماده 
باشد و اگر تعلق مال مورد حفارت بطه شط)ع بالطث احطراز شطود پرداخطت حطق  تش)یع تناسب با رئیس بتت محل می

 .ده معرفی کننده استالحفاره به عه

  .توان از نظر کارشناس رسمی اسیفاده کرد در مورد تعیین حق الحفاره می

اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امیناع ورزد و مراجعطه نکنطد و حطافظ هطم راضطی بطه  .۴۹ماده 
نموده و به هر متلغی که خریدار پیدا کنطد، بطه  ادامه حفارت نتاشد، رئیس بتت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن
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شطود ایطن موضطوع  فروش رسانیده و بمن را در صندوق بتت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفارطه پرداخطت می
  .بای یی قتل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابالغ شود

آن را تحویل دهد، در صورت امیناع یا تقایر ضامن اسطت حافظ در صورت مطالته مال از طرف اداره بتت باید  . ۵۰ماده 
و در حکم مدیون اصلی است و اداره بتت معادل مال بازداشت شده را از دارائطی حطافظ اسطییفاء خواهطدکرد و در صطورت 

  .باشد ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس بتت می

آن را حفظ و ح طاب آن را هطم بدهطد. هرگطاه حفارطت هرگاه مال بازداشت شده منافع داشیه باشد، حافظ باید  . ۵۱ماده 
تواند از مال خود داده و با ت لیم مدارک بطه اداره بتطت  م یلزم هزینه فوری قتل از ک ب اذن از اداره بتت باشد حافظ می

احی اب کند یا به تش)یع خود و اطالع و تأیید م ئول اجطرا در صطورت داشطین منطافع از محطل منطافع موجطود در غیطر 
  .یناورت ق میی از مال مورد حفارت را صرف نگهداری مابقی کندا

در صورتی که ب)واهند ق میی از مال میعهد را بازداشت نمایند و میعهد یا ب یگان او غایب باشطند بایطد از بقیطه  . ۵۲ماده 
لطی کطه امطوال دیگطر اموال صورت جامعی با قید کلیه مش)اات برداشیه و نیز اگر ب)واهند مال بازداشطت شطده را از مح

  .میعهد در آنجاست خار  کنند، باید میعهدله ش)ع معیتری را برای حفارت سایر اموال میعهد به اجراء معرفی کند

  .بازداشت منافع جایز است . ۵۳ماده 

ده آن به لحطا  رعایطت منطافع اشط)اص .ت به سرقفلی جایز است لکن مزای.ون ن ب.بازداشت حقوق مدی . ۵۴ماده 
جایز نی ت در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره بتت محل جهت بتت در دفاتر بازداشیی و ابطالغ آن بالث 

  .گردد به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می

بازداشت حقوق مدیون ن تت به سرقفلی و منافع مانع از این نی ت که اگر مال دیگری از میعهد یافت شود به  . ۵۵ماده 
ای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب ب یانکار باشد از حقوق رفطع بازداشطت تقاض

  .خواهدشد

هرگاه چند ب یانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاری  مقدم صورت گرفیه است  . ۵۶ماده 
  .تقدم داردن تت به وصول طلب از مورد بازداشت حق 
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های میعدد علیه میعهد صادر شده باشد و ب یانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال میعهد را  اگر اجرائیه تبصره .
  .شود بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین ب یانکاران به ن تت طلب آنان ق مت می

  .نامه و تتاره آن ن تت به بالث اعیتار ندارد این آئین ۵۶ه قرارداد خاوصی برخالف ترتیب مذکور در ماد . ۵۷ماده 

های میعدد از بتت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و بتطت و  کند که اجرائیه مذکور تفاوتی نمی ۵۶در مورد ماده . ۵۸ماده 
  .یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند

ای، از بالثی طلب با وبیقه داشیه باشد بازداشت آن طلب نزد بالث مذکور جایز است. در  هرگاه مدیون سند ذمه . ۵۹ماده 
مقام طلتکار با وبیقه شده و از حقوق دارنطده وبیقطه طتطق مقطررات اسطناد وبیقطه اسطیفاده  این صورت بازداشت کننده قائم

  .خواهدکرد

جایز است قانون امور ح تی  ۲۲۶موال وربه با رعایت ماده ای علیه وربه میوفی بازداشت ا در اجرای اسناد ذمه . ۶۰ماده 
  .محرز و انجام شده باشد قانون امور ح تی ۲۵۰و  ۲۴۹مگراینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 

 :شود اموال و اشیاء زیر از م یثنیات دین است و بازداشت نمی . ۶۱ماده 

 .واجب النفقه اوم کن میناسب با نیاز میعهد و اش)اص  .۱

 .لتاس، اشیاء، استاب و ابابی که برای رفع حوائج میعهد و اش)اص واجب النفقه او الزم است .۲

 .آذوقه موجود به قدر احییا  سه ماهه میعهد و عائله او .۳

 .النفقه آنان وسائل و ابزار کار ک ته، پیشه وران و کشاورزان میناسب با امرار معاش خود و اش)اص واجب .۴

 .النفقه او وسیله نقلیه میناسب با نیاز میعهد و اش)اص واجب . ۵

  .باشد سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می . ۶

 .شود در صورت فوت میعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون اسیثناء چیزی، اسییفاء می .۱تبصره 

ف ن تت به میناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اش)اص فوق الذکر، رئیس بتت در صورت بروز اخیال .۲تبصره 
 .نامه ات)اذ تامیم خواهدکرد این آئین ۱۶۹محل با توجه به وضعیت خاص میعهد و عرف محل، مطابق ماده 
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ار  آنهطا در بودجطه کطل ها و ماس ات دولیی که درآمطد و م)ط بازداشت اموال میعلق به شهرداریها و وزارت)انه . ۶۲ماده 
ی ماطوب .گردد با رعایت قانون نحوه پرداخطت محکطوم بطه دولطت و عطدم تطأمین توقیطف امطوال دولطت کشور منظور می

صورت  ۱۴/۲/۱۳۶۱ع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول میعلق به شهرداریها ماوب .و قانون را  ۱۵/۸/۱۳۶۵
 .گیرد می

 .کند، ممنوع است در تارف غیر است و میارف ن تت به آن ادعای مالکیت می بازداشت مال منقولی که . ۶۳ماده 

قتل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشیه شود  . ۶۴ماده 
ر آنهطا معطین باشططد در و در صطورت لطزوم کیطل و وزن و عطدد اشطیاء معطین شطود و در مططورد ططال و نقطره آالت هرگطاه عیطا

 .شود آنها معین می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی  صورتمجلس قید می

های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنهطا و اسطم نقطاش  در تاویر و پرده -در کیب اسم کیاب و مانف و تاری  طتع
 .ودش در نوع مال الیجاره تعداد عدل تاریا می -اگر معلوم باشد 

شطود و همچنطین در صطورت ریطز  در سهام و کاغذهای قیمیی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می
 .اشیاء نو یا م یعمل بودن آنها باید قید گردد

  .لس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.د با تمام حروف نوشیه شود و صورتمج.ل و وزن بای.عدد و کی .۱تبصره 

اگر در صورت ریز اشیاء، سطهو و اشطیتاهی بطه عمطل آیطد در آخطر صطورت تاطریا و بطه امضطاء مطأمور اجطراء و  .۲تبصره 
  .رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشین بین سطرها ممنوع است حاضرین می

  .های چاپی تنظیم خواهدشد حیی المقدور صورتمجلس روی برگ .۳تبصره 

یقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسته مازاد احیمالی جمع ارقام ذیطل مازاد احیمالی مال مورد وب . ۶۵ماده 
 :است

 .و سایر مقررات مربوطه قانون بتتاصالحی  ۳۴اصل طلب سود و خ ارت تأخیر با رعایت ماده  .الف 

 (.حق مزایده احق حرا  .ب 

 .حق االجرا .  

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%e2%80%8c%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1310/
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

19 
 

 .حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد ..ه

ی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است( پرداخیه هائی که ب یانکار با وبیقه او ک  حق بیمه و سایر هزینه .و 
  .نامه حق وصول آن را از میعهد دارد و برابر مقررات این آئین

شطود اشط)اص بالطث ارهطار حقطی نماینطد مطأمور اجطرا اسطم مطدعی و  هرگاه ن تت به اشیائی که بازداشت می . ۶۶ماده 
  .کند چگونگی ارهار را قید می

دی که میعهدله و میعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنهطا نیطز در موار  . ۶۷ماده 
  .گردد رسد و هرگاه امیناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجل ه قید می می

اجطراء ارهطار  توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مطأمور اش)اص مذکور در ماده قتل می . ۶۸ماده 
  .نماید نمایند مأمور اجراء آن ارهارات را با جهات رد و قتول آن در صورتمجلس قید می

نمایطد و هرگطاه  هرگاه اموال منقول در جای محفو  و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را ب یه و مهرومطوم می . ۶۹ماده 
کنطد، میعهدلطه و میعهطد نیطز  غذی الاطاق کطرده و مهطر میاشیاء در جای محفو  و معینی نتاشد به هر کدام از اشیاء کا

  .توانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند می

های پشطمی و غیطره اشطیاء  هرگاه طول مدت بازداشت باعث ف اد بعضی از اشیاء شود از قتیطل فطرش و پارچطه .۷۰ماده 
 .و مراقتت نمودمزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بیوان سرکشی 

هر یک از میعهدله و میعهد که موقطع عملیطات بازداشطت حاضطر باشطد و ایطرادی ننمایطد دیگطر حطق شطکایت از  .۷۱ماده 
 .اقدامات مأمور اجراء را ن)واهد داشت

سیعمال نمایند  از اباث التیت آنچه که عادتًا مورد ا هرگاه میعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می .۷۲ماده 
زنانه است، ملک زن و آنچه عادتًا مورد اسطیعمال مردانطه اسطت، ملطک شطوهر و مطابقی مشطیرک بطین زوجطین مح طوب 

 .خواهدشد مگر اینکه خالف ترتیب فوق بابت شود

شود بین میعهد و ش)ع یا اش)اص دیگر مشاع باشد شطرکت بطین آنطان بطه نحطو  هرگاه مالی که بازداشت می .۷۳ماده 
 .شود مگر اینکه خالف آن بابت شود یت اوی فرض م
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 بازداشت اموال نزد شخص ثالث  .فصل ششم 

هرگاه میعهدله ارهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول میعهطد نطزد شط)ع بطالثی اسطت آن امطوال و وجطوه تطا  .۷۴ماده 
داشت نامه به ش)ع بالطث ابطالغ شود و باز  های اجرائی برابری کند بازداشت می ای که با دین میعهد و سایر هزینه اندازه

شود اعم از اینکه ش)ع بالث ش)ع حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه  واقعی و نیز به میعهد هم طتق مقررات ابالغ می
 .دین او حال باشد یا ماجل

و  هرگاه بالث مذکور در ماده قتل ماونیت سیاسی داشیه باشطد ارسطال بازداشطت نامطه از طریطق دفیطر نظطارت .۷۵ماده 
 .هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان بتت صورت خواهد گرفت

کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صطاحب آن ندهطد و  ابالغ بازداشت نامه به ش)ع بالث او را ملزم می .۷۶ماده 
  .باید قید شودااّل معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره بتت از او وصول خواهدکرد این نکیه در بازداشت نامه 

هرگاه مال بازداشت شده نزد ش)ع بالث وجه نقد یا طلب حال باشد ش)ع مزبور باید آن را به صندوق بتت  .۷۷ماده 
  .سپرده و رسید بگیرد

هرگاه ش)ع بالثی که مال یا طلب حال میعهد نزد او بازداشت شطده اسطت از تأدیطه آن امینطاع ورزد بازداشطت  .۷۸ماده 
 .نامه خواهدبود مقررات این آئین اموال او مطابق

هرگاه ش)ع بالث منکر وجود تمام یا ق میی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ررف پطنج  .۷۹ماده 
روز از تاری  ابالغ بازداشت نامه به ش)ع او مراتب را به رئیس بتت اطالع دهد و ااّل م طئول پرداخطت وجطه و یطا ت طلیم 

 .ود و اداره بتت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفتمال خواهدب

در صورتی که ش)ع بالث منکر وجود مال یا طلب میعهد نزد خود باشد و در ررف مدت مقطرر در مطاده فطوق  . ۸۰ماده 
برای ابتطات وجطود  تواند شود و میعهدله می بعد از ابالغ بازداشت نامه اطالع دهد عملیات اجرائی ن تت به او میوقف می

وجه و مال یا طلب نزد ش)ع بالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالا مراجعطه کنطد و یطا از امطوال دیگطر میعهطد اسطییفاء 
  .طلب خود را ب)واهد

در مواردی که وجود مال یا طلب نزد ش)ع بالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکطار شط)ع بالطث  تبصره .
  .یات اجرائی ن تت به او نی تمانع از تعقیب عمل
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مقررات مواد فوق در صورتی نیز الزم الرعایه است که مال االجاره اموال منقول یا غیرمنقول میعلق بطه میعهطد  . ۸۱ماده 
شود تا اسیهالک طلب میعهدله بطه مشطارالیه تأدیطه  وهی که به تدریج وصول می.نزد م یأجر باشد در این صورت باید و 

 .گهداری موقت وجوه مزبور الزم باشد باید در صندوق بتت ایداع گرددگردد و اگر ن

 .بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ ه یند، ممنوع است . ۸۲ماده 

دولیطی و  های اس ات دولیطی یطا واب طیه بطه دولطت و شطرکتانها و مقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازماز ح . ۸۳ماده 
النفقطه  های خاوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای ک ان واجب شهرداریها و بانکها و شرکیها و نهادها و بنیادها و بنگاه

  .شود باشند ربع وااّل بلث توقیف می

توقیف و ک ر یک چهارم حقوق بازنش یگی یا وریفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بطر اینکطه دیطن  تبصره .
شطود،  مربوط به ش)ع بازنش یه یا وریفه بگیر باشد و در مورد نیروهای م لا طتق قوانین مربوطه بطه آنطان اقطدام می

  .شود چنانچه موضوع پی  بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام می

م طئول کارگطاه و  در مورد ماده قتل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره میتوع مدیون یطا کارگطاه رئطیس اداره یطا . ۸۴ماده 
م ئول ح ابداری ادر ماس اتی که م ئول ح ابداری دارد( باید در ک ر و فرسیادن متلطغ بازداشطت شطده طتطق تقاضطا 

 (.اقدام کند و گرنه برابر مقررات م ئول خواهدبود ااین نکیه باید در بازداشت نامه نوشیه شود

قاضای بازداشت از موجودی ح اب و سپرده بانکی بطدهکار در مواردی که ب یانکار برای اسییفای طلب خود ت . تبصره
المقطدور شطماره  کند بای یی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسطنامه و محطل اقامطت و شطغل بطدهکار و حیی را می

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

 بازداشت اموال غریمنقول  .فصل هفمت 

نامه مقرر است بطه عمطل  این آئین ۴۲و ۴۱بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد  . ۸۵ماده 
 :آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد می

 .اری  و مفاد اجرائیهت .الف 

 .محل وقوع ملک در شهرسیان و بلوک و ب)  و کوی و کوچه و شمار  ملک، اگر داشیه باشد .ب 
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 .حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن .  

 .م احت ت)مینی ملک .د 

شیمل بطر چنطد مش)اات دیگر از قتیل این که مشیمل بر چند ق مت است در صورتی که خانه م کونی باشد و یا م . .ه
ابنیه و میعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد عالوه بر مراتطب فطوق بایطد میعلقطات آن از قتیطل گطاو و ماشطین 

  .آالت و توضیحات دیگری که در ت هیل فروش ملک مابر باشد در صورت مزبور قید شود

شطود کطه ططرف  رتمجلس قید شده و تاریا میهرگاه حدود یا ق میی از ملک مینازع فیه باشد مراتب در صو . ۸۶ماده 
  .منازعه کی ت و درکجا تحت رسیدگی است

اجراء مکلف است فورًا بازداشت را به میعهد ابالغ و به بتت محل اطالع داده و صورت وضعیت و جریان بتیی  . ۸۷ماده 
شده باشد در دفیر امالک توقیف شطده ملک مورد بازداشت را از اداره بتت ب)واهد، اداره نامترده در صورتی که ملک بتت 

نمایطد و اگطر ملطک بطه موجطب دفیطر  ادفیر بازداشیی( و در سیون مالحظات دفیر بتت امالک، بازداشت را یادداشطت می
امالک و محیویات پرونده بتیی میعلق به غیر باشد و انیقال آن به میعهد محرز نتاشد، بتت محل فطورًا مراتطب را بطه اجطرا 

  .کند و اجراء از آن رفع بازداشت می دهد اطالع می

 :هرگاه ملک مورد بازداشت بتت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفیار خواهدشد . ۸۸ماده 

هرگاه ملک مزبور از طرف میعهد تقاضای بتت شده و طتق سند رسمی به غیر منیقل نشده باشد و یطا اینکطه مجهطول  .۱
 .شود و در پرونده بتیی یادداشت می المالک باشد، بازداشت در دفیر بازداشیی قید

هرگاه ن تت به ملک از طرف ک ی دیگر تقاضای بتت شده و به میعهد هم منیقل نشطده باشطد یطا اینکطه اساسطًا مطورد  .۲
  .شود بازداشت جزو نقاطی که به بتت عمومی گذارده شده نتاشد، مراتب به اجرا اطالع داده می

ه به صاحب مال، نقل و انیقال از طرف صاحب مطال ن طتت بطه مطال بازداشطت شطده پس از ابالغ بازداشت نام . ۸۹ماده 
شود اهر چند که انیقال  ممنوع است و ترتیب ابر ن تت به انیقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی

اشت شطده اسطت کطه در ایطن با سند رسمی به عمل آمده باشد( مگر در صورت اجازه ک ی که مال برای حفظ حق او بازد
 .صورت باید اش)اص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند
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بازداشت مال غیر منقول بتت نشده به نام مدیون که در تارف مالکانه غیطر اسطت ولطو اینکطه میعهدلطه مطدعی  .۹۰ماده 
ادعا به موجب حکم نهایی به ابتات نرسطیده ممنطوع مالکیت میعهد و یا خود میعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این 

شطود، ادعطای شط)ع  است و در مورد امالکی که در دفیر امالک به بتت رسیده و به موجب آن ملک میعهد شناخیه می
  .شود بالث اگر چه میارف آن باشد م موع نتوده و آن ملک مال میعهد شناخیه شده و بازداشت می

منقولی که ن تت به منافع آن تعهدی به نفع غیطر نشطده اسطت م طیلزم بازداشطت منطافع آن بازداشت مال غیر  .۹۱ماده 
 .است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نتاشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود

سطهم میعهطد در بازداشت محاول امالک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محاول تا موقع برداشطت و تعیطین  .۹۲ماده 
 .ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریج، نظارت و مراقتت کامل نماید

تواند در ررف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقطول بازداشطت شطده را بطا اططالع  در دو مورد زیر میعهد می .۹۳ماده 
 .مأمور اجرا بفروشد یا وبیقه بدهد

الاقل در حین وقوع معامله متلغی را که مال برای اسییفای آن بازداشت شده است نقدًا تأدیه  در مواردی که قتاًل و .الف 
 .کند در این صورت پس از اسییفای حق میعهدله و هزینه اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد

  .در صورت رضایت کیتی میعهدله در فروش یا وبیقه دادن مال توسج خود میعهد .ب

مانطد و میعهطد مکلطف اسطت مطال غیرمنقطول را  غیرمنقول بعد از بازداشت موقیًا در تارف مالک باقی می مال .۹۴ماده 
  .موافق صورت تحویل گرفیه و مطابق آن تحویل دهد

در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محاول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر مطوارد، تطابع  .۹۵ماده 
  .خواهدبود نامه این آئین

هرگاه ش)ع بالث ن تت به مال بازداشت شده ااعم از منقول و یا غیرمنقول( ارهارحقی نماید در موارد زیر از  .۹۶ماده 
 :شود مزایده خودداری می

 .در موردی که میعهدله اعیراض ش)ع بالث را قتول کند .۱

کند متنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منیقل در موردی که ش)ع بالث سند رسمی مقدم بر تاری  بازداشت ارائه  .۲
 .شده و یا رهن یا وبیقه طلب اوست
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در صورتی که مال قتل از تاری  بازداشت به موجب قطرار تطأمین یطا دسطیور اجطرای دادگطاه یطا اجطرای بتطت بابطت طلطب  .۳
 .معیرض توقیف شده باشد

 .بر حقانیت خود ارائه کندهرگاه ش)ع بالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی  .۴

 .در صورتی که قتل از بازداشت از معیرض قتول تقاضای بتت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد . ۵

 .در موردی که بر ابر شکایت معیرض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی بتت تش)یع شده باشد . ۶

شود و در سایر موارد ادامه  در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می ۴و نیز در مورد بند  ۲و ۱درمورد بندهای 
 .عملیات اجرائی موکول به ات)اذ تامیم نهائی علیه معیرض در مراجع مربوط خواهد بود

 .تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر میعهد را بکند میعهدله می

رتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قتطل از صطدور سطند انیقطال یطا تحویطل در صو .۱تبصره 
  .مال منقول تحقق یابد اداره بتت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد

م م یند ش)ع بالث تطتیطق نکنطد اعیطراض او در صورتی که مش)اات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حک .۲تبصره 
 .تواند به دادگاه مراجعه نماید مانع عملیات اجرائی نی ت و ش)ع بالث می

تواند ملک درخواست بتت نشده میعهد را برای اسییفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس  میعهدله می .۹۷ماده 
گهطی و صطورت  اداره بتت به برنده مزایده سند انیقطال می از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری دهطد و در آ

شود که چون در مورد ملک درخواست بتت نشده اداره بتت تکلیفی برای تحویل مورد انیقطال  جل ه و سند انیقال قید می
ز جهت اعیطراض و ندارد و نیز م ئولییی از جهت اشکاالتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای بتت و یا بعد از آن ا

 .غیره پی  آید، ن)واهد داشت

های مربطوط بطه اقطدامات  انیقال گیرنده برابر مقررات جاری بای یی برای درخواست بتت مراجعه کنطد و بایطد کلیطه هزینطه
 .اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قتلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد

 .شود معرفی ملک مجهول قتل از پذیرش تقاضای بتت از جانب میعهد قتول نمی .تتاره 
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 ارزیایب  .فصل هشمت 

شود ااعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وبیقطه توسطج هطر یطک از  در هر مورد که مالی معرفی می .۹۸ماده 
توانطد ضطمن امضطاء  ابی معیطرض باشطد فقطج میطرفین معامله، جهت ارزیابی( هرگاه معرفطی کننطده مطال بطه متلطغ ارزیط

صورتمجلس اعیراض خود را ارهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معیرض باشد مکلطف اسطت بطه همطین 
نحو عمل نماید. در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ررف سه روز از طرف اجرای بتت به آنان که حاضر نتودند، 

  .شود ابالغ می

 .هزینه ارزیابی به عهده معیرض است و اگر هر دو معیرض باشند، ناف به عهده هر یک خواهدبود .۹۹ماده 

توانطد تطا قتطل از  در هر مورد که از طرف میعهد یا بالث مالی در قتال دین معرفی و بازداشت شطود میعهدلطه می .۱۰۰ماده 
گهی مزایده، مال دیگری برای اسییفای طلب خود مع رفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر انیشار آ

شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سطابق رفطع بازداشطت  باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می
 .آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده میعهدله است به عمل می

جلس به ارزیابی اعیراض کرده باید حداکثر ررف سه روز به اجراء مراجعه و معیرض که ضمن امضاء صورت م .۱۰۱ماده 
با اطالع از میزان دسیمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قتض مربوط را ت لیم اجراء کرده و رسید اخطذ کنطد در مطوردی 

رشناس مجدد در  شطود هرگطاه شود باید در آن میزان دسیمزد کا نامه نییجه ارزیابی ابالغ می این آئین ۹۸که طتق ماده 
روز از تاری  ابالغ بایطد کیتطًا اعیطراض خطود را بطا پیوسطت کطردن قطتض سطپرده  ۵م)اطب به ارزیابی معیرض باشد ررف 

  .دسیمزد کارشناس به اجراء ت لیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعیراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد

  .عیراض معیرض دسیمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون استدر صورت واردبودن ا .۱تبصره 

در صورتی که یک سال از تاری  قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشیه باشد، به درخواست هر یطک از ططرفین  .۲تبصره 
 .گردد تا قتل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می

عیطراض شطود رئطیس بتطت محطل بطه قیطد قرعطه از بطین سطه نفطر در هر مورد که به نظر کارشناس ن) طیین ا .۱۰۲ماده 
کارشناس رسمی یک نفطر را انی)طاب و مراتطب را بطه ططرفین و کارشطناس منی)طب ابطالغ و بطا تعیطین مهلطت مناسطب بطه 

  .شود که ارهارنظر نماید کارشناس اخطار می
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می یا ختره محلی و محل ارزیطابی و نطوع دسیمزد ارزیابی با در نظر گرفین درجه علمی و تجربی کارشناس رس .۱۰۳ماده 
 .شود مال ارزیابی شده و میزان کار توسج رئیس بتت محل معین می

 در وثیقه  .فصل مهن 

تواند بالفاصله بعد از ابالغ اجرائیطه درخواسطت بازداشطت آن را  هرگاه مورد وبیقه مال منقول باشد ب یانکار می .۱۰۴ماده 
 .بکند

یقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معامالت با حق اسیرداد را نداشیه باشطد هرگاه مالی وب .۱۰۵ماده 
 .نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معامالت با حق اسیرداد درباره آن مجری خواهدبود

که برای وصول اجرت الم طمی ای  هرگاه منافع مورد وبیقه به وبیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه . ۱۰۶ماده 
 .تواند درخواست بازداشت سایر اموال میعهد را بکند ای است و میعهدله می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه صادر می

در مواردی که وبیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ اجرائیه و سایر عملیطات اجرائطی بایطد بطه طرفیطت  .۱۰۷ماده 
 .ریان یابدمالک وبیقه و مدیون ج

تواند با قید حق ب طیانکار  در معامالت رهنی و یا با حق اسیرداد و وبایق ُح ن انجام خدمات معامله کننده می .۱۰۸ماده 
های دیگر وبیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم،  مقدم و ذکر تاری  انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام

گیطرد، معطامالت بعطدی بایطد در همطان دفیرخانطه  بیقه ب یانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میتمام مال مورد معامله در و
تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفیر مکلف است وقوع معامله ماخر را با ذکر مش)اات کامطل ب طیانکار معاملطه 

تواند با قید حق  الیه می دهکار اصلی یا منیقلمازاد در مالحظات بتت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق اسیرداد اعم از ب
ب یانکار یا ب یانکاران و ذکر تاری  انقضاء مدت حق اسیرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائطی 

یطا سطند  الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنطی و باید علیه آخرین منیقل
دیگر، دفیرخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن بطرای وصطول طلطب خطود اجرائیطه علیطه راهطن  رسمی 

الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلا حقوق و یا واگذاری حق اسیرداد را ندارد  صادر کند نه منیقل
د به غیر ن تت به مرتهن مابر نتوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صطورت که در این قتیل موارد واگذاری حق اسیردا

  .مقام او صادر و تعقیب خواهد شد فوت علیه قائم
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تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از ب یانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا متلطغ  .تتاره 
 .باشد فقت بقیه ب یانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب ابر نمیموضوع سند افزای  یابد بدون موا

تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قتل از صدور  ب یانکار معامله ماخر می .۱۰۹ماده 
مراتب در پرونطده بتیطی اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس 

باشد و دفیطر تنظطیم کننطده سطند، وبیقطه بطودن مطال را در ازاء طلطب  نامه می این آئین ۱۴۶ملک به شرح مندر  در ماده 
نماید در این صورت صدور اجرائیه  ب یانکار بابت معامله ماخر و وجوه پرداخیی بابت طلب ب یانکار مقدم در دفیر قید می

 .میفرعات آن خواهد بودبه مأخذ هر دو طلب و 

تواند قتل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انیقال ملک به ب یانکار مقدم  ب یانکار معامله ماخر می .۱۱۰ماده 
کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای اسییفای حقوق خود را از اداره بتطت بنمایطد. در ایطن 

گیرد و در صورتی که مدت سند ب یانکار ماخر، حال نشده باشد  جرایی ن تت به هر دو سند توأمًا انجام میمورد عملیات ا
 .انجام خواهد شد ۱۴۶پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده 

ف اسطت بطا رسطیدگی الزم اگطر های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجطراء مکلط بعد از ابالغ کلیه اجرائیه .۱۱۱ماده 
نقای در ابالغ اجرائیه وجود نداشیه باشد، صحت آن را روی ن )ه ابطالغ شطده گطواهی و بطه تأییطد رئطیس یطا معطاون یطا 

 .م ئول اجرا برساند

تواند مادام که دین بر ذمه راهن بطاقی اسطت از رهینطه اعطراض کنطد هرگطاه اعطراض قتطل از صطدور  مرتهن می .۱۱۲ماده 
باشد باید مرتهن در دفیر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیا در مالحظات بتت سند مراتب قید و به  اجرائیه

اگطر پطس از صطدور اجرائیطه رهنطی  .امضاء او برسد، در این صورت با توضیا موضوع اعراض اجرائیطه صطادر خواهطد شطد
اجراء پس از احراز صحت انی اب تقاضانامه مذکور موضوع را اعراض به عمل آید باید مراتب کیتًا به اجراء اعالم و رئیس 

 .ای عمل بنماید به میعهد ابالغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه

 .گردد با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقج می تبصره .

مراتب را به دفیطر تنظطیم کننطده سطند  هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است .۱۱۳ماده 
آیطد دفیطر اسطناد رسطمی  اعالم کند. در این مورد و نیطز در مطوردی کطه اعطراض در دفیرخانطه اسطناد رسطمی بطه عمطل می

اطالعنامه ف   مربوطه را به اداره بتت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعطراض مطورد 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجراییاجرای مفاد اسناد رمسی الزم نامهآینی  

28 
 

گردد و مطالته وجطه و صطدور اجرائیطه بطرای وصطول آن موکطول بطه  ب یانکار به حق ذمی تتدیل میرهن آزاد و حق عینی 
انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقیی که راهن میعدد بوده و فک رهن و ف ط  

نه باشد و اعراض از رهن ن تت به سطهم یطک موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید ن تت به تمام مرهو
شود که حق مطالتۀ دین بدهکارانی کطه از رهینطه آنهطا اعطراض گردیطده از سطایر  یا چند نفر از بدهکاران وقیی پذیرفیه می

بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد 
  .گردد بازداشت اصل تتدیل می به

در صورتی که مازاد مال مورد وبیقه از طریق اجرای بتت یا مراجع صالا قانونی دیگر بازداشت شود بطه مجطرد  .۱۱۴ماده 
وصول دسیور بازداشت باید مراتب در دفیر بازداشیی بتت شود و بازداشت به مجرد ابطالغ بطه مطدیون یطا بتطت مفطاد آن در 

ای که مازاد آن بازداشت شده ف   شود خود به خود بازداشت مازاد بطه  تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهدفیر بازداشیی 
اصل تتدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفیر تنظیم کننده سند ابالغ و دفیر مزبور مکلف است 

مله به صدور اجرائیه منیهطی شطده باشطد مراتطب را بطه اجطراء مفاد آن را در مالحظات بتت معامله قید کرده و اگر سند معا
  .مربوط اعالم دارد

هرگاه مقداری از وبیقه قتل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و ب یانکار از مورد وبیقه عطدول نکنطد سطند  .۱۱۵ماده 
و ن تت به مابقی طتق اسناد ذمه عمل وبیقه به ن تت قیمت جزئی که طتق ارزیابی باقی مانده به اعیتار خود باقی است 

  .خواهد شد

آید و یا به  در مواردی که موضوع وبیقه قتل از خیم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک بالث درمی .۱۱۶ماده 
 تواند برای وصول مانده طلب طتق مقررات رسد میعهدله می علت عدم تکافوی مورد وبیقه میعهدله به کل طلب خود نمی

  .اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره بتت اقدام کند

  .ای خواهد بود هرگاه مورد وبیقه واقعًا یا حکمًا تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه .۱۱۷ماده 

  .تش)یع غیرقابل تجزیه بودن مال امنقول و غیرمنقول( مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است .۱۱۸ ماده

انیقال قهری حق اسیرداد به وراث بدهکار، موجطب تجزیطه مطورد معاملطه ن)واهطد بطود. هرگطاه قتطل از صطدور  .۱۱۹اده م
اجرائیه یا قتل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خ ارت قانونی و حق االجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از 

اره بتت تعیین نمایطد، تودیطع شطود، مطال مطورد معاملطه در وبیقطه وارث وراث مدیون در صندوق بتت یا مرجع دیگری که اد
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گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به ن تت سطهم االرث بطدهی خطود را بطه وارث مزبطور بپطردازد، بطه  مزبور قرار می
 .همان ن تت از مورد وبیقه به نفع او آزاد خواهد شد

به مدیون وقوع فطوت بطدهکار م طیند بطه مطدرک رسطمی اعطالم شطود اجطرا ضطمن هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه  .۱۲۰ماده 
ای است به محطل اقامطت مطدیون  ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله عملیات اجرائی اطالعیه

طالعیه موصوف یطک کند چنانچه ابالغ اجرائیه به مدیون از طریق در  در روزنامه به عمل آمده باشد ا میوفی الااق می
گهی می شود. در ایطن صطورت تنظطیم صطورتمجلس مزایطده و یطا  نوبت در روزنامه کثیراالنیشار محل یا نزدیک به محل، آ

تنظیم سند انیقال و همچنین بتت ملک در دفیر امالک به نام خریدار یا ب یانکار محیطا  بطه ارائطه گطواهی حاطر ورابطت 
در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حار ورابت و ن)واهد بود در مورد فوق هرگاه مال 

 .گواهی دارائی است

در صورت فوت مدیون در خالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی وربه از ططرف میعهدلطه خواهطد  تبصره .
 .بود

 در مزایهد  .فصل دمه 

گهطی مزایطده منیشطر ای ی در اجرای اسناد ذمه .۱۲۱ماده  ا وبیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایطت نکطات ذیطل آ
 :گردد می

گهی مزایده اموال غیرمنقول .الف   آ

گهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تاریا می   :شود در آ

  .نام و نام خانوادگی مالک .۱

  .محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک .۲

ای م یند به سند رسمی یا عادی باشد خواه  ی منافع در اسناد وبیقه م یند به سند رسمی و در اسناد ذمههرگاه واگذار  .۳
گهطی مزایطده منیشطره در روزنامطه و  مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال االجاره و آخر مطدت اجطاره در آ

گهی   .گردد های الااقی قید می آ
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  .ه مشاع است یا مفروزتعیین اینکه مورد مزاید .۴

  .تعیین اینکه ملک بتت شده است یا نه . ۵

های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشیراک و ماطرف در صطورتی  اشاره به اینکه پرداخت بدهی . ۶
اعم از اینکه رقم قطعی آن که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاری  مزایده 

  .معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است

  .روز و محل و ساعت شروع و خیم مزایده .۷

  .شود قیمیی که مزایده از آن شروع می . ۸

گهی مزایده اموال منقول .ب   آ

گهی مزایده اموال منقول نکات زیر تاریا می  :شود در آ

 .ه و توصیف اجمالی آننوع اموال مورد مزاید .۱

 .روز و محل و ساعت شروع و خیم مزایده .۲

  .شود قیمیی که مزایده از آن شروع می .۳

گهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیراالنیشار محل و اگر در محل نتاشد در روزنامه کثیراالنیشار نزدیک  .۱۲۲ماده  آ
گهی الااقی تهیه و  ۱۵نتاید از  ترین به محل، منیشر و فاصله انیشار تا روز مزایده گهی، آ روز کمیر باشد و عالوه بر این آ

به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قتیل شهرداری، ب)شداری، فرمانداری، نیروی انیظامی، دادگ یری 
 .شود و بتت اسناد محل الااق می

گهی الااقی کافی است شیه میدر مورد اموالی که به کمیر از ده میلیون ریال به مزایده گذا   .شود، فقج آ

گهطی مزایطده در همطه نقطاط مطذکور  .۱۲۳ماده  هرگاه مورد وبیقه چند ملک باشد که در نقاط م)یلف کشور قطرار دارنطد آ
گهی تاریا می الااق می است تشطکیل …. گردد که جل ه مزایده در اجرای بتت محل تنظیم سند که شهر  شود و در آ
  .خواهد شد
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گهی مزایده این نکیه اعالم گردد و در صورتی که مال مورد مزایده  .۱۲۴ ماده هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آ
  .شود باید به بیمه گر اعالم گردد به دیگری واگذار می

 ۱۲۱لطف مطاده بنطد ا ۶تواند وجوه پرداخیی موضوع فراز  پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برند  مزایده می .۱۲۵ماده 
های  شود کلیه هزینطه نامه را از محل مازاد مذکور م یرد نماید. در صورتی که مورد مزایده به ب یانکار واگذار می این آئین

  .مذکور از ب یانکار دریافت و جزء مطالتات وی مح وب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است

گهی مزایده برخالف م تبصره . باشد قتطل از تنظطیم و امضطاء صطورتمجلس مزایطده بطه دسطیور  ۱۲۴الی  ۱۲۱اده هرگاه آ
گهی تجدید می   .گردد رئیس بتت آ

شود در صورتی که مطال بازداشطیی یطا مطورد  برگزار می ۱۲تا  ۹مزایده حضوری است و در یک جل ه از ساعت  .۱۲۶ماده 
شطود  الجرا و حق مزایده به قیمیی که مزایده از آن شطروع میا وبیقه در جل ه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق

  .گردد شود و اگر مازاد بر طلب داشیه باشد از ب یانکار وصول می به ب یانکار واگذار می

درصورتی که ب یانکار ادارنده وبیقه( قادر به اسیرداد مازاد بر طلب خود نتاشد، در صورت تقاضا به ن تت طلب،  تبصره .
  .شود ورد مزایده به وی واگذار میاز مال م

 :اجراء عالوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زیر خواهد بود .۱۲۷ماده 

  .دفیر م)یومه و دفیر اوقات مزایده

رئیس و کارمندان اداره بتت محل و اجراء متاشرین فروش و نماینده دادسیان حق شرکت در مزایده به عنوان  .۱۲۸ماده 
  . یقیم یا غیرم یقیم را ن)واهد داشتمشیری به طور م

شرکت در جل ه مزایده برای عموم آزاد است و جل ه مزایده با حضور رئیس اداره یا م ئول اجراء و میاطدی  .۱۲۹ماده 
 .مزایده و نماینده دادسیان تشکیل خواهد شد

  .نماید رکت میدر مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای م ئول اجرا یا رئیس اداره ش

گهطی مزایطده تعیطین، بطا قیطد روز و سطاعت در دفیطر اوقطات  .۱۳۰ماده  م ئول مزایده باید وقت مزایده را در پی  نویس آ
  .مزایده یادداشت کند
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نامطه م)اطوص و سطایر مقطررات مربطوط در صطورت انجطام شطدن مزایطده  حق مزایده احق حرا ( طتطق آئین .۱۳۱ماده 
  .شود مومی به خزانه داری کل تحویل میدریافت و جزء درآمد ع

م ئول یا میادی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قتض رسید آن را  . ۱۳۲ماده 
  .با صورت فروش فورًا به اجراء ت لیم و رسید بگیرد

  .ده نی ت مگر با رضایت ویکیب و رساالت و مقاالت خطی صاحب ابر قابل بازداشت و مزای .۱۳۳ماده 

شود به دسیور م ئول اجرا بالفاصطله  مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای اسییفای طلب معرفی می .۱۳۴ماده 
و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادسیان و نظر کارشناس رسمی یا ختره محلی بطه عمطل 

  .آید می

ورتمجلس مزایده باید به امضاء م ئولین امر و نماینده دادسیان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نماینطدگان ص .۱۳۵ماده 
  .آنان در صورت حضور برسد

فروش مال به ن یه جایز نی ت مگر اینکه میعهدله فروش به ن یه را قتول و مدیون نیز مازاد را نقدًا دریافطت  .۱۳۶ماده 
یه را قتول نمایند در هر دو صورت خود م طئول وصطول خواهنطد بطود و حطق مزایطده، نقطدًا دریافطت و یا ن تت به مازاد ن 

  .شود می

تحویل مال منقول به ک ی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حطق االجطرا و حطق مزایطده و  .۱۳۷ماده 
و دسیور تهیه پی  نویس سند انیقطال و بتطت و امضطاء  سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با م ئول اجراء

  .باشد آن در دفیر اسناد رسمی طتق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس بتت محل می

گهی مزایده طتق مقررات تجدید شود .۱۳۸ماده   :در موارد زیر فروش از درجه اعیتار ساقج است و باید آ

گهی معین شده به عمل نیایدهرگاه فروش در روز و سا .۱  .عت و یا محلی که در آ

 .هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید ک ی شوند و یا باالترین قیمیی را که پیشنهاد شده است رد کنند .۲

 .در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید .۳

  .د شرکت کرده باشنددر صورتی که متاشرین فروش و کارمندان اداره بتت در خری .۴
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االجرا و حق مزایده بالفاصطله در جل طه مزایطده تحویطل خریطدار شطده و یطک  اموال منقول پس از وصول حق .۱۳۹ماده 
شود و اگر قانونًا سند انیقطال اجرائطی بطرای مطال منقطول الزم باشطد پطی   ن )ه از صورتمجلس مزایده به وی ت لیم می

  .شود نویس سند انیقال تهیه می

ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست  ۴۸در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ررف  .۱۴۰اده م
  .گزارش برای صدور سند انیقال نزد رئیس بتت بفرسید

مکلف به پس از تنظیم سند انیقال اجرائی در دفیر اسناد رسمی اداره بتت محل به درخواست خریدار یا ب یانکار  .تتاره 
  .ت)لیه و تحویل مورد معامله طتق مقررات خواهدبود

هرگاه ب یانکار با وصول ق میی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وبایق را بنماید اداره بتت بطا وصطول  .۱۴۱ماده 
مربوططه حقوق اجرائی براساس میزان وصولی ب یانکار مراتب را جهت فک رهن از وبایق مذکور به دفیطر اسطناد رسطمی 

  .نماید اعالم می

در مورد معامالت رهنی هرگاه بدهکار و راهنین میعدد بوده و تاری  ابالغ اجرائیه به آنان میفاوت باشطد بطرای  .۱۴۲ماده 
  .باشد روز می ۱۰هر یک از آنها تاری  ابالغ ماخر متداء احی اب 

 :عملیات مزایده جز در موارد ذیل میوقف ن)واهد شد .۱۴۳ماده 

 .وصول حکم یا دسیور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی .۱

 .اعیراض به نظریه رئیس بتت تا صدور رأی هیأت نظارت .۲

 .رأی هیأت نظارت یا شورای عالی بتت بر ابطال عملیات اجرائی .۳

  .پرداخت کلیه مطالتات ب یانکار و حقوق اجرائی .۴

اگر برای هر یک از رقتات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع متلطغ خریطد  هرگاه مورد مزایده رقتات میعدد باشد .۱۴۴ماده 
بیشیر از طلب ب یانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهطد شطد و در صطورتیکه حاصطل فطروش بعضطی از 

یطن مطورد شطود و در ا رقتات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده ن تت بطه بقیطه خطودداری می
تواند برای فروش یک یا بعضی از رقتات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قتیل موارد کاًل نقطدی اسطت و  بدهکار می
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خریداران باید وجه نقد تحویل و یا ب یانکار معادل طلب خود فروش ن یه را قتول کند که در این صورت ش)اًا م طئول 
  .وصول طلب از خریدار خواهد بود

  .شود چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفیه می . رهتبص

تواند با تودیطع کلیطه بطدهی خطود اعطم از  بدهکار می قانون بتتاصالحی  ۳۴در کلیه معامالت مذکور در ماده  .۱۴۵ماده 
اصل و سود و خ ارت قانونی به ح اب سپرده بتت و ت لیم مدارک تودیعی به دفیرخانه تنظیم کننده سند موجتات ف   

را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء متنی بر بالمانع بودن فک و ف   معاملطه ضطروری و فک سند 
تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائطی را  خواهد بود. هر ب یانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می

  .مایدپرداخت و تقاضای اسییفای حقوق خود را از اداره بتت بن

ب طیانکاری کطه حطق درخواسطت بازداشطت امطوال  انون بتطتقطاصالحی  ۳۴در کلیه معامالت مذکور در ماده  .۱۴۶ماده 
بدهکار را دارد و ب)واهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را ادر صورت صدور اجرائیطه( بپطردازد مطورد معاملطه در 

عکس ازاء هر دو بدهی و میفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفیر بازداشیی مطن
  :شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود می

در صورت صدور اجرائیه با پرس  از اجراء مربوطه میزان بدهی و خ ارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس بطا ایطداع  .۱
  .آن در صندوق بتت قتض آن را به اجراء تحویل و تقاضای ف   سند را خواهد کرد

ی که تمامی دین و خ ارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را بطرای ف ط  سطند اجراء مکلف است در صورت .۲
به دفیرخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعالم و به واحد بتیی مربوطه نیز اطالع بدهد که رقته مورد معاملطه بطه سطود 

مذکور در همطان اجطراء در جریطان باشطد  تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده
بالفاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نتاشد باید گواهی الزم دایر به تودیع وجه و 

ای که ضمن آن بازداشت بطه واحطد بتیطی اعطالم  صدور دسیور ف   با ذکر متلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه
  .شده صادر و به میقاضی ت لیم دارد

هرگاه ن تت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفیر اسناد رسمی تنظیم کننده سطند و بطا  .۳
اطالع از بدهی تمام آن را در صندوق بتت سپرده و رسید آن را به دفیرخانه ت لیم دارد، دفیر اسناد رسطمی مکلطف اسطت 
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تمام دین سپرده شده باشد ن تت به ف   سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر به ایداع وجه و ف   معاملطه بطا  اگر
  .ذکر نام پرداخت کننده و متلغ سپرده صادر و به میقاضی ت لیم دارد

جرائیه نشده، ذینفع باید در موردی که پرونده اجرائی در دایر  دیگری در جریان است و یا سند مربوط منیهی به صدور ا .۴
دایطر   .گواهی مربوط را به دایر  اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است ت لیم و درخواست بازداشت ملطک را بکنطد

  .اخیرالذکر مکلف است بالفاصله دسیور بازداشت ملک را صادر کند

رت مجلس قطعی مزایده و یطا صطدور سطند انیقطال هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منیهی به صو . ۵
اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وبیقه، سند، ف   و پرونطده اجرائطی 

  .گردد که موضوع را در مالحظات بتت سند قید نماید گردد و مراتب به دفیرخانه تنظیم کننده سند اعالم می م)یومه می

هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بطوده و بطه ب طیانکار منیقطل شطده  ۱۴۵در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  . ۶
  .باشد باید حق نامترده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود

 تخلیه و خمت عملیات اجرائی  .فصل یازدمه 

صادر گردد و بالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردت)لیه در انیقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه ت)لیه  .۱۴۷ماده 
  .نماید ساکن باشد اجراء بتت از ت)لیه ملک خودداری می

شود اجاره نامه غیررسمی از جهت ت)لیه در حکم سطند  اجرا می قانون روابج موجر و م یأجر هائی که در محل .۱تبصره 
  .رسمی است

ه نتاشطد اجطرای بتطت مکلطف بطه ت)لیطه در مواردیکه سکونت ش)ع بالث م یند به سند رسمی یا عادی اجار  .۲تبصره 
  .است

هرگاه مورد وبیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تارف مرتهن در ق مت مفروز از ملطک رضطایت  .۱۴۸ماده 
  .داده باشند اجرا سند از جهت ت)لیه مال مورد رهن به ت)لیه مورد تارف خواهد بود

یقال منافع از میعهد شده باشد، ت)لف میعهد مانع ت)لیه وبیقه به نفطع برنطده هرگاه در سند وبیقه سلب حق ان .۱۴۹ماده 
  .در مزایده ن)واهد بود و لو آنکه بالث به موجب سند رسمی در تاری  موخر وبیقه را اجاره گرفیه باشد
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وی زمطین مجطاور کطه هرگاه وبیقه پالک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدًا معلوم شود کطه ق طمیی از بنطا ر  .۱۵۰ماده 
میعلق به غیر است قرار گرفیه است ت)لیه و تحویل ق میی از بنا که از پالک مذکور به خار  تجطاوز کطرده اسطت مطدلول 

  .سند نتوده و از صالحیت ادارات بتت خار  است

انطد تحویطل  هرگاه موقع تحویل معلوم شود که ش)ع یا اش)اص بالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده .۱۵۱ماده 
 .مورد وبیقه به وسیله اجرا بتت با وضع موجود اشکال ندارد

 .تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به ت)لیه است .۱۵۲ماده 

مأمور اجرا در مورد ت)لیه ملک باید با حضور نماینده دادسیان و در صورت لزوم با حضور مأمور انیظامی طتق  .۱۵۳ماده 
دام نماید عدم حضور میعهد و ب یگان و خادمین  مانع ت)لیه ن)واهد بود و اگطر امطوالی در محطل موردت)لیطه مقررات اق

وجود داشیه باشد صورت تفایلی آن را برداشیه و حیی االمکان در همان محل در مکان محفوری گطذارده و درب آن را 
 .ید دریافت نمایدکند و یا آن را به میعهدله یا امینی سپرده و رس مهر و موم می

  .در مورد فوق ب یانکار یا امین حق مطالته حق الحفاره را دارد .۱تبصره 

نماید کطه رطرف  پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست میعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می .۲تبصره 
قررات، اموال ارزیابی و بطه مزایطده گذاشطیه خواهطد مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد وااّل طتق م

های اجرائطی، وجطه بطه مالطک امطوال  شد و وجه حاصله به صندوق بتت واریز تا در صورت مراجعه و پطس از ک طر هزینطه
 .م یرد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفارت کماکان ادامه خواهد یافت

های اجرائی بایطد مراتطب ت)لیطه و خطیم  ت)لیه عین م یاجره و همچنین خیم پروندهاداره بتت محل در موقع  .۱۵۴ماده 
  .پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم دارند که در سیون مالحظات بتت دفیر قید و اقدام الزم معمول گردد

 :خیم عملیات اجرائی ح ب مورد عتارت است از .۱۵۵ماده 

 .های قانونی ار و حقوق دولیی و هزینهوصول کلیه طلب ب یانک .الف 

 .تحویل مال منقول به برنده مزایده .ب 

 .تنظیم و امضاء سند انیقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی .  
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 .تحقق ت)لیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای ت)لیه یا تحویل صادر شده باشد .د 

  .اجرای تعهد میعهد .و 

در صورتیکه مال از طریق مزایده به ش)ع بالث فروخیه شود خیم عملیات اجرائی تاری  تنظطیم صطورتمجلس  تبصره .
  .مزایده خواهد بود

 های اجرائی هزینه .فصل دوازدمه 

وصول حق االجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس بتت  .۱۵۶ماده 
  .به متلغ حق االجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اخییار کندتواند نظر  می

شود به ح اب درآمد عمومی منظور و یک ن )ه از قتض  االجرا از هر اداره یا دایره یا شعته که وصول می حق .۱۵۷ماده 
  .شود صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می

قانون بتت و تتاطره آن و سطایر مقطررات مربوططه اح طب مطورد( پطس از  ۱۳۱رائی برابر ماده در هر پرونده اج .۱۵۸ماده 
االجرا بطه عهطده اوسطت بطه موجطب مقطررات  شود مگر اینکه مرجعی که پرداخطت حطق االجرا وصول می ابالغ اجرائیه حق

  .خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد

االجرا  روز مفاد آن را بموقع اجرا بگطذارد از پرداخطت حطق ۱۰یه ررف مدت چنانچه بدهکار از تاری  ابالغ اجرائ .۱تبصره 
  .معاف خواهد بود

هرگاه بدهکار قتل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده ن تت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید ناطف  .۲تبصره 
  .شود االجرا وصول می حق

یهی به صدور اجرائیه و ابالغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعیتطار هرگاه سند معامله معارض اشیتاهًا من .۱۵۹ماده 
  .گیرد االجرا تعلق نمی سند صادر نشده است حق

در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابالغ به جهت قانونی عملیات اجرائی میوقف یا توقیف شود مطادام کطه  .۱۶۰ماده 
قطانون بتطت از ایطن حکطم  ۱۳۱گیطرد مطوارد مطذکور در تتاطره مطاده  لطق نمیاالجرا تع رفع توقف یا توقیف نشده باشد حطق

  .م یثنی است
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شطود،  در مواردی که اجرائیه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشک یگی به اداره تاطفیه ارجطاع می .۱۶۱ماده 
  .ه انجام برسدگیرد مگر اینکه حکم ورشک یگی نقض و عملیات اجرائی در بتت ب حق االجرا تعلق نمی

  .الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد گیرد و همین طور است حق االجرا تعلق می به خ ارت تأخیر حق .۱۶۲ماده 

شطود و برابطر  ابراء ذمه میعهد، بعضًا یا کاًل پس از ابالغ اجرائیه موجب سقوط ذمه میعهطد از حطق االجطرا نمی .۱۶۳ماده 
  .ول شودقانون بتت باید وص ۱۳۱تتاره ماده 

االجراء باشد حقوق دولیطی بطرای ت)لیطه مطورد اجطاره از  در مواردی که ت)لیه مورد اجاره هم جزء موضوع الزم .۱۶۴ماده 
میزان مال االجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابالغ اجرائیه و قتل از ت)لیه طرفین سازش نمایند و یطا مطوجر از 

لیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علطت پرداخطت شطدن اجطور از ت)لیطه عطین االجرا ت) ت)لیه منارف شود حق
شطود مطادام کطه عمطل ت)لیطه انجطام  م یأجر خودداری و خیم عملیات اجرائی موکول به صطدور حکطم قطعطی دادگطاه می

  .االجرای ت)لیه مورد ن)واهد داشت نگردیده مطالته حق

ضوع الزم االجراء تحویل یا ت)لیه عین مورد تعهد باشد حطق االجطرا مقطرر در قطانون در غیر موارد اجاره هرگاه مو تبصره .
شود و میزان اجاره ن تت بطه بهطای ملطک کطه در سطند  بتت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می

ذکطر نشطده مطالک عمطل  شود و ن تت به مواردی کطه قیمطت در سطند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین می
های م یقیم خواهد بود و در صورت نتودن قیمت معامالتی طتق نظطر کارشطناس  ارزش معامالتی موضوع قانون مالیات

  .ارزیابی خواهد شد

 .گیرد هرگاه محرز شود که میعهد در تاری  ابالغ اجرائیه ورشک یه یا محجور بوده است حق االجرا تعلق نمی .۱۶۵ماده 

هرگاه ب یانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائیه خودداری شود، فقطج در صطورتی کطه محطرز باشطد اجرائیطه  .۱۶۶ماده 
  .گیرد پی  از وصول و بتت تقاضای مذکور در دفیر اداره بتت صالحیت دار ابالغ شده است حق االجرا تعلق می

االجرا باشطد بطه  مقطام او بطر عطدم تعلطق حطق ا قائمجز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس بتت ی .۱۶۷ماده 
م ئول ح ابداری و در واحدهای بتیی که م ئول ح ابداری ندارد به ح ابدار ابالغ و نامترده مکلف است به رأی مزبور 

قطانون بتطت  ۲۵مطاده  ۸اعیراض نماید تا موضوع در هیطأت نظطارت مططرح و رسطیدگی شطود رأی هیطأت بطه اسطیناد بنطد 
  .قطعی است ۱۳۵۱ال اصالحی س
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 .گیرد مادام که مزایده صحیحًا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی .۱۶۸ماده 

 شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات  .فصل سیزدمه 

عملیات اجرائی بعد از صدور دسیور اجرا امهر اجرا شود( شروع و هر کس ااعم از میعهد سند و هطر شط)ع  .۱۶۹ماده 
تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس بتطت محطل  که از عملیات اجرائی شکایت داشیه باشد میذینفع( 

ت لیم کند و رئیس بتت مکلف است فورًا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس بتت به هطر حطال برابطر 
توانند ررف  اگر شکاییی از تامیم رئیس بتت داشیه باشند میشود و اش)اص ذینفع  مقررات به اش)اص ذینفع ابالغ می

مطاده  ۸ده روز از تاری  ابالغ شکایت خود را به بتت محل و یا هیأت نظارت صالحیت دار ت لیم نمایند تا قضیه برابطر بنطد 
  .اصالحی قانون بتت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود ۲۵

بتت بای یی رونوشت کامل یا فیوکپی مدارک ذیل به ضطمیمه گطزارش جطامع و در مورد اعیراض به نظر رئیس  .۱۷۰ماده 
صریا و مشروح بتت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محیا  به تکرار مکاتته نتاشد به هیأت نظارت 

 :فرسیاده شود

 .رونوشت کامل یا فیوکپی اعیراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی .۱

 .رونوشت کامل یا فیوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که م یند نظر رئیس بتت بوده است .۲

 .رونوشت کامل یا فیوکپی نظر رئیس بتت .۳

 .رونوشت کامل یا فیوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس بتت .۴

 .به موضوع شکایت استهائی از پرونده اجرائی که مربوط  رونوشت کامل یا فیوکپی برگ یا برگ . ۵

 .تواند توضیحات الزم را ب)واهد هرگاه هیأت نظارت محیا  به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می .۱۷۱ماده 

پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از ک ی م موع نی ت. این امر مانع از آن  .۱۷۲ماده 
ظیم و امضاء سند انیقال یطا تحویطل مطال، رئطیس بتطت محطل عمطل اجطراء را م)طالف قطانون شود که هرگاه قتل از تن نمی

نامه به اش)اص ذینفع ابالغ و قابل  این آئین ۱۶۹تش)یع دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 
 .شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است
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 امور متفرقه  .فصل چهاردمه 

تواند ورایف رئیس بتت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا  یرکل بتت اسیان میمد .۱۷۳ماده 
 .کند کارمند دیگری به موجب ابالغ م)اوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس بتت سلب صالحیت نمی

رئطیس بتطت در کلیطه امطور مربوططه بطه در مدت مرخای اسیحقاقی یا اسیعالجی رئیس بتت، معاون او تکطالیف  .تتاره 
اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دسیور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی 

 .به صدور ابالغ اسیانی ندارد ولی در واحدهای بتیی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود

در مورد مطالتات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجیماعی صالحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات بتت  .۱۷۴ماده 
 .باید از اقدام اجرائی خودداری کنند

باشطد بطا  ها تش)یع اینکه از متلغ پرداخیی مطدیون چطه مقطدار بابطت اصطل طلطب می در مورد مطالتات بانک .۱۷۵ماده 
  .دار خواهد بود ون ن تت به تش)یع ب یانکار معیرض باشد مرجع رفع اخیالف دادگاه صالحیتب یانکار است اگر مدی

نامه روز ابالغ و روز اقدام مح وب ن)واهطد شطد و اگطر آخطرین روز  در احی اب مواعد در کلیه فاول این آئین .۱۷۶ماده 
 .رین روز مهلت خواهد بودآید و روز بعد از تعطیل آخ مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به ح اب نمی

قراردادهایی که طرفین ن تت به پرونده اجرائی در حضور مدیر بتت یا م ئول اجرا یا مأمورین اجطرای پرونطده  .۱۷۷ماده 
 .نمایند معیتر و قابل ترتیب ابر است ها منعقد می در حدود صالحیت قانونی آن

عنه را پرداخیه اسطت وقیطی  ضامن که در ابر عملیات اجرایی بدهی مضمون قانون مدنی ۷۰۹در اجرای ماده  .۱۷۸ماده 
تواند به اسیناد سند ضمان ام یند پرونده اجرایی( اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضطامن بطه مطدیون اصطلی در  می

 .ند مزبور ذکر شده باشدس

نامه انتارهطای عمطومی اصطالحی در تطاری   تاطویب ۱۰اجرائیه بطرگ وبیقطه انتارهطای عمطومی مططابق مطاده  .۱۷۹ماده 
گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیطز عملیطات  روی اوراق اجرائی اسناد وبیقه از بتت محل صادر می ۲/۱۰/۱۳۴۰

 .ارهای عمومی خواهد بوداجرائی تابع مقررات راجع به انت
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و  ۱۳۵۱ماطوب  ها قانون تملک آپارتمانتتاره به  ۲مکرر و  ۱۰های راجع به قانون الحاق ماده  برای اجرائیه .۱۸۰ماده 
اصالحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای بتت محل ت لیم شود و در تقاضانامه قید گردد کطه 

 :بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعیراض به محکمه را ت لیم نکرده است

 .انامه م)اوص صدور اجرائیهتقاض .۱

 .رونوشت ارهارنامه ابالغ شده به مالک یا اسیفاده کننده .۲

  .های مشیرک رونوشت مدارک مثتت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه .۳

از مطواد و الحطاق قانون اصالح پاره ای  ۷۷برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده  .۱۸۱ماده 
 :باید اوراق زیر به بتت محل ت لیم شود ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مواد جدید به قانون شهرداری ماوب 

 .درخواست نامه م)اوص صدور اجرائیه .۱

 .رونوشت مادق رأی کمی یون حل اخیالف .۲

  .اخطاریه ابالغ شده رأی مذکور به مادی .۳

قطانون نوسطازی و  ۱۳ - ۸و مطواد  ۱۳۳۴قانون شطهرداری ماطوب  ۷۷درمواردی که شهرداری به اسیناد ماده .۱۸۲ماده 
آن و مطواد دیگطر از قطانون شطهرداری از اداره بتطت درخواسطت صطدور اجرائیطه  ۱و تتاطره  ۱۳۴۷عمران شطهری ماطوب 

  .نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعالم دارد می

درخواست اجرای چک از بتت محلی که بانک طرف ح اب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل  .۱۸۳اده م
 :آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به بتت محل ت لیم شود می

 .تقاضانامه م)اوص صدور اجرائیه .۱

  .اصل و فیوکپی مادق چک و برگشیی آن .۲

های ایرانطی خطار  از کشطور در اجطرای بتطت تهطران بطه عمطل  های صادره از شعب بانک ای چکدرخواست اجر  تبصره .
  .آید می
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هرگاه چک ن تت به ق میی از متلغ آن بدون محل باشد، دارنطده چطک ن طتت بطه بطاقی مانطده حطق صطدور  .۱۸۴ماده 
  .اجرائیه دارد

گردد صدور اجرائیطه موکطول بطه رفطع تعطارض از همطان های میعدد و میعارض از بانک صادر  هرگاه گواهینامه .۱۸۵ماده 
 .بانک است

شطود و همچنطین  در مین چک نوشیه می… دعوی صادرکننده چک درمورد مطالتی که گاهی به عنوان بابت .۱۸۶ماده 
باشطد و فقطج وجطه مرقطوم در چطک قابطل  مطالب مذکور در رهر چک درمورد رهرنویس در اداره بتت قابل رسیدگی نمی

 .باشد جرائیه در اداره بتت میصدور ا

محطل بطه مقامطات صطالحیت دار مطانع درخواسطت صطدور اجرائیطه بطرای  اعالم جرم علیه صادرکننده چک بی .۱۸۷ماده 
 .وصول وجه چک از طریق اداره بتت ن)واهد بود مگر اینکه دسیوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود

ک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای ک ی کطه حطق صطدور چطک را اگر عدم پرداخت وجه چ .۱۸۸ماده 
 .دارد و هم چنین فقدان مهر در اش)اص حقوقی باشد در اداره بتت اجرائیه صادر ن)واهد شد

دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از ک ی که چک در وجه او صادر گردیده یا بطه نطام  .۱۸۹ماده 
 (.های در وجه حامل وی ی شده یا حامل چک ادرمورد چکاو رهرن

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف ح اب صادرشده باشد صطادرکننده چطک و صطاحب ح طاب  .۱۹۰ماده 
 .شود میضامنًا م ئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای ب یانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می

مواردیکه صاحتان ح اب میعدد بوده و چک بطا امضطای احطدی از آنطان باشطد اجرائیطه علیطه امضطاءکننده در  .۱۹۱ماده 
  .گردد ن تت به متلغ چک صادر می

  .دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد های وعده درمورد چک .۱۹۲ماده 

ف از تعقیطب عملیطات اجرائطی مطالتطه توانطد ضطمن اعطالم اناطرا پس از صدور اجرائیه چک دارنده چطک می . ۱۹۳ماده 
االجرا را بایطد بپطردازد و در ایطن مطورد پرونطده  اسیرداد الشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابالغ شده باشطد، حطق

  .م)یومه مح وب است
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قطانون بطازار اوراق بهطادار   ۳۷مطاده ۵صدور اجرائیطه ن طتت بطه آراء داوری بطورس اوراق بهطادار وفطق تتاطره  .۱۹۴ماده 
  .باشد به عهده ادارات و دوایر اجرای بتت اسناد و امالک می ۱۳۸۴اسالمی ایران ماوب جمهوری 

های تعطاونی کشطاورزی و  های تعطاونی روسطیائی و شطرکت های تعطاونی روسطیائی و اتحادیطه هر یک از شطرکت .۱۹۵ماده 
 ۱۱ا وام گیرنطدگان بطر طتطق مطادههای تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به اسیناد اسطناد تنظیمطی بط اتحادیه

مطاده واحطده قطانون بودجطه اصطالحی سطال  ۶۳و تتاطره  ۱۳۴۸قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران ماوب سطال 
کل کشور و اصالحات بعدی دارند باید یک ن )ه از سند تنظیم شده طتق فرم م)اوص را  ۱۳۵۳و بودجه سال  ۱۳۵۲

 .بفرسیندبه انضمام رونوشت آن به اداره بتت 

اداره بتت پس از مالحظه اصل سند و تطتیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالته نماید اصطل سطند را م طیرد خواهطد 
  .نمود

درصطورتی کطه اسطیفاده کننطدگان از آب از پرداخطت بهطای آب خطودداری نماینطد، اگطر قطراردادی بطین آنهطا و  .۱۹۶ماده 
پنجاه درصد سهام آن میعلق بطه دولطت اسطت منعقدشطده باشطد طتطق همطان های آبیاری که بی  از  ها و شرکت سازمان

 ۱۳۴۶قرارداد و درصورت نتودن قرارداد و عدم تواقق ]توافق[ برابر رأی کمی یون مطذکور در مطاده واحطده ماطوب سطال 
نامطه  یطن آئینهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره بتت محل برابر ا ها و شرکت قانون وصول بهای آب سازمان

به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهطد نمطود و مرجطع میقاضطی بایطد یطک ن ط)ه از قطرارداد یطا رأی 
کمی یون و رونوشت مادق یا فیوکپی آنها را به انضمام مطالته نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره بتت محطل ارسطال 

  .شود بله و تادیق برابری با اصل به میقاضی رد میدارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقا

قطانون آب و نحطوه ملطی شطدن آن ماطوب  ۵۳درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طتق ماده  .۱۹۷ماده 
و اصالحات بعطدی آن در نقطاطی کطه دسطیور اجطرای  ۱۳۶۱قانون توزیع عادالنه آب ماوب  ۳۴و  ۳۳و مواد  ۱۳۴۷سال 

ماده مذکور را به  ۶قانون داده شده است، م ئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک ن )ه از اخطاریه ابالغ شده موضوع تتاره
  .نماید جهت صدور اجرائیه به اداره بتت محل خواهد فرسیاد ای که برطتق ماده یادشده تنظیم می انضمام تقاضانامه

نامه اجرائی قانون اسطیقالل شطرکیهای توزیطع نیطروی بطرق در اسطیانها  آئین ۱۷ادارات بتت مکلفند وفق ماده  .۱۹۸ماده 
درمطورد وصطول بهطاء بطرق و  ۱۳۳۹ون آب و برق خوزسیان ماطوب نامه اجرائی قان آئین ۱۸و ماده  ۱۳/۳/۱۳۸۶ماوب 

  .سایر مطالتات از مشیرکین پس از وصول تقاضا متادرت به صدور اجرائیه نمایند
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قطانون عملیطات بطانکی بطدون ربطا ماطوب  ۱۵قراردادهای عادی که بین بانکها و مشطیریان در اجطرای مطاده  .۱۹۹ماده 
گردد در حکطم سطند رسطمی بطوده و درصطورتیکه  می متادله ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵و الحاق چهار تتاره به آن در سالهای  ۱۳۶۲

طرفین در مفاد آن اخیالفی نداشیه باشند با تقاضای ب طیانکار ادارات بتطت مکلطف بطه صطدور اجرائیطه و ادامطه عملیطات 
  .باشند نامه اجرای اسناد رسمی می اجرائی طتق آئین

هطای خطدمات رفطاهی بطین  ها و مجیمع در پایانطههای احطدابی  صدور اجرائیه جهت ت)لیه فروشگاهها و غرفه .۲۰۰ماده 
های عمومی وسطیله نقلیطه بطاربری  های سهامی خاص پایانه قانون اصالح قانون تأسیس شرکت ۴راهی به اسیناد تتاره 

با اجرای بتطت محطل  ۲۶/۱/۱۳۷۵قانون فوق الذکر ماوب  ۴نامه موضوع تتاره  آئین ۴ماده  ۲و تتاره  ۱۳۶۷ماوب 
  .ی بتت مکلف به صدور اجرائیه و ت)لیه مورد اجاره طتق مقررات مربوطه خواهد بودخواهد بود اجرا

ممنوع ال)رو  گردیده باشد چنانچه  ۱۳۵۱ه ماوب سال قانون گذرنام ۱۷درمواردیکه میعهد در اجرای ماده  .۲۰۱ماده 
ماه از کشور خار  شود خود یا اش)اص  ۶ش)ع ممنوع ال)رو  بنا به ضرورت ب)واهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 

که ملک در رهن و یا بازداشت نتاشد،  بای ت ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتی بالث می
ز ارزیابی توسج کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجل ی با حضور رئیس بتت، رئیس و یا م ئول اجطرا تنظطیم و پس ا

گطردد و بطدیهی اسطت درصطورت  مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق بتیی بطه اداره بتطت مربوططه اعطالم می
شطود در  شطده و ممنطوع ال)روجطی برقطرار میمراجعت میعهد و معرفی خود ررف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیطف 

غیرایناورت بدون رعایت م یثنیات دین طلب ب یانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایطده اسطییفاء 
  .خواهد شد

نامه به عهده رئیس بتت محل واگذار شده است در واحدهای بتیی اسیان تهطران کطه  ورایفی که در این آئین .۲۰۲ماده 
  .گردد باشد به معاون مدیر کل بتت اسیان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می اقد اجرا میف

 .شود های قتلی لغو می نامه نامه، آئین با تاویب این آئین .۲۰۳ماده 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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