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آﯾيننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا مصوب ١٣٨٧
فصل اول ـ تعارﯾف
ماده١ـ واژهھا و اصطالحات بكار برده شده در اﯾن آئيننامه بشرح ذﯾل تعرﯾف میشود:
الف ـ سند الزماالجرا
سند رسمی ﯾا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه برای اجراء مدلول سند
باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكی از تعھد مدﯾون به پرداخت وجه نقد ﯾا پرداخت جنس ﯾا تعھد به فعل معين كه در
اصطالحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معامالت با حق استرداد بكار میرود.
ج ـ سند وثيقه
سندی است كه داللت بر عقد رھن ﯾا معامله با حق استرداد ﯾا بيع شرط كند كه به موجب آن
شخصی )اعم از اﯾنكه مدﯾون باشد ﯾا نه( عين مال منقول ﯾا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملی
قراردھد ،خواه آن عمل ،رد طلب باشد ﯾا عمل دﯾگر.
چ ـ دستور اجرا
ﯾعنی دستور به اجرای سند رسمی ) و ﯾا در حكم سند رسمی مانند چك( كه حسب مورد
توسط مراجع صالح ثبت ﯾا سردفتر تنظيمكننده سند صادر میشود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزاﯾده مال مورد مزاﯾده به موجب سند رسمی به برنده مزاﯾده ﯾا بستانكار منتقل میشود،
آن سند را سند انتقال اجرائی مینامند.
خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جھت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
كسی كه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگھداری
كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است كه مقامی رسمی در جرﯾان اجرای مفاد سند ،عملی را در آن ثبت میكند.
رـ كارشناس رسمی
كسی كه به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب
نظر اظھارنظر كند و از مراجع ذیصالح پروانه برای اﯾن كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی كه به جـھت مھارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحبنظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطالحات ثبتی مازاد بھای ملكی است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون
معلوم نيست به ملك مورد بازداشت ﯾا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزاﯾده برای پرداخت طلب
او مازادی داشته باشد ،آن را مازاد احتمالی ھم ناميدهاند.
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ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكاﯾت شخصی است نسبت به عمليات اجرائی كه از طرفين پرونده اجرائی نمیباشد.
ص ـ اعراض از رھن
ﯾعنی مرتھن از وثيقهاش بگذرد .زﯾرا عقد رھن از سوی مرتھن جائز است و او میتواند آن را ﯾك
دل به دﯾن بیوثيقه
جانبه فسخ كند و حق وثيقهاش را ساقط نماﯾد .پس دﯾن با وثيقه او مب ّ
میشود و سند رھنی او سند ذمهای میگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهای بر آن مترتب
میشود.
ض ـ فك رھن
آزاد كردن عين مرھونه از قيد رھن ،خواه از طرﯾق دادن دﯾن و خواه از طرﯾق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
ﯾعنی ثبت انحالل سند رسمی معامله در دفتری كه آن سند را به ثبت رسانده است ،مطابق
تشرﯾفات مقرره در قانون ثبت اسناد و امالك.
ظ ـ مزاﯾده
صورت خاصی از فروش مال است كه از مبلغ ارزﯾابی مال شروعشده و به پيشنھادكننده باالترﯾن
قيمت واگذار میشود.
ع ـ نيابت اجرائی
نيابتی كه اجرای ثبت در حدود قوانين و مقررات جھت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دﯾگر
كه اقامتگاه مدﯾون ﯾا اموال بدھكار در حوزه آن قرار دارد بدھد.
غ ـ ھيأت نظارت
ھيأتی است مركب از مدﯾركل ثبت استان ﯾا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدﯾدنظر استان
به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختالفات و اشتباھات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی
استان رسيدگی مینماﯾد.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالیترﯾن مرجع رسيدگی اداری در امور ثبتی كه برای تجدﯾدنظر در آراء ھيأت نظارت كه از دو
شعبه امالك و اسناد تشكيل میگردد.
ق ـ ممنوعالخروج
بدھكاری كه به دليل عدم معرفی مال ﯾا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانكار
وفق مقررات از خروج وی از كشور جلوگيری میشود.
ك ـ حق استرداد
حقی است كه به موجب آن مدﯾون میتواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف
كامل خود درآورد.
گ ـ حقاالجرا
حقی است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمی میگيرد كه پنج درصد مبلغ
مورد اجراست.
ل ـ حقالحفاظه
حقالزحمهای است كه به حافظ برابر مقررات تعلق میگيرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است كه در معامالت اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعھد صادر میشود.
م ـ حق سكنی
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حق انتفاع ھرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد ،آن را حق سكنی گوﯾند.
++++
فصل دوم ـ صدور اجرائيه
ماده٢ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذﯾل به عمل میآﯾد:
الف ـ در مورد اسناد رسمی الزماالجراء نسبت به دﯾون و اموال منقول و امالك ثبت شده و نيز
امالك مورد وثيقه و اجاره )مشمول قانون روابط موجر ومستأجر )اعم از اﯾنكه ملك مورد وثيقه و
اجاره ثبت شده ﯾا در جرﯾان ثبت باشد از دفترخانهای كه سند را ثبت كرده است .در مورد ساﯾر
اسناد راجع به امالكی كه ثبت در دفتر امالك نشده است برای اجراء مفاد سند ذﯾنفع باﯾد به
دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه ﯾا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در اﯾن مورد باﯾد اصل و تصوﯾر
گواھی شدة قبوض اقساطی و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود .در تھران
تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده میشود.
ج ـ در مورد مھرﯾه و تعھداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت بهاموال منقول و
ساﯾر تعھدات )به استثنای غيرمنقول )از دفتری كه سند را تنظيم كردهاست و نسبت به اموال
غيرمنقول كه در دفتر امالك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمی تنظيمكننده سند.
د ـ در مواردی كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخليه مورد اجاره را بخواھد باﯾد به
دفتر اسناد رسمی تنظيمكننده سند مراجعه نماﯾد.
ماده٣ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم میشود و باﯾد شامل نكات زﯾر باشد:
1ـ نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،محل صدور آن ،نام پدر ،تارﯾخ تولد ،كدملی ،محل
اقامت درخواستكننده اجرائيه ﯾا نماﯾنده قانونی او و شماره دفترخانهای كه سند در آن ثبت شده
و ﯾا قبوض اقساطی صادر گردﯾدهاست.
2ـ نام ،نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،محل صدور ،نام پدر ،تارﯾخ تولد ،كدملی ،محل اقامت
متعھد و در صورت فوت متعھد ،نام و مشخصات ورثه او .ھرگاه بين ورثه محجور ﯾا غاﯾب وجود
داشته باشد باﯾد نام و مشخصات نماﯾنده قانونی محجور ﯾا غاﯾب معين گردد و متعھدله ﯾا نماﯾنده
قانونی او موظف است ورثه متعھد را معرفی و در اﯾن مورد احتياجی به تسليم گواھی حصر
وراثت نيست .در صورت عجز متعھدله از معرفی ورثه ،دفترخانه و اجرای ثبت تكليفی نخواھد
داشت.
3ـ موضوعی كه اجراء آن تقاضا شدهاست ،اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضيحی
دارد باﯾد قيد كند.
4ـ تصرﯾح به مطالبه خسارت تأخير تأدﯾه در مورد بانكھا و مراجعی كه قانوناً حق درﯾافت آن را
دارند.
5ـ شماره و تارﯾخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره ـ ھرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل ﯾا مدﯾر شركت ﯾا ولی ﯾا قيم ﯾا ساﯾر نماﯾندگان
قانونی متعھدله به عمل آمده باشد باﯾد مداركی كه سمت متقاضی را محرز بدارد پيوست شود و
اگر اختيار انجام تعھد با متعھدله باشد با توجه به ماده  ٢٢٦قانون مدنی باﯾد اخطار ﯾا اظھارنامه
رسمی را نيز كه طی آن مطالبه بهعمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده٤ـ بستانكار با وثيقه باﯾد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذﯾل را بنوﯾسد:
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1ـ ميزان اصل طلب
2ـ ميزان سود
3ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
4ـ ميزان خسارت تأخير تأدﯾه تا روز درخواست اجرائيه و از تارﯾخ مزبور به بعد طبق مقررات
مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخير تأدﯾه فيمابين متعھد و متعھدله )در مورد بانكھا و مراجعی
كه قانوناً حق درﯾافت آنھا را دارند( تا تارﯾخ صدور اجرائيه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت
مربوطه است.
ماده ٥ـ سر دفتر پس از احراز ھوﯾت درخواستكننده و اﯾنكه صالحيت برای درخواست صدور
اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگھای وﯾژه ظرف  ٢٤ساعت با خط خوانا در سه نسخه )اگر
متعھد ﯾك نفر باشد و اگر متعدد باشد ﯾا وثيقه متعلق به متعھد نباشد برای ھرﯾك از متعھدﯾن و
صاحب وثيقه دو نسخه اضافه میشود( تھيه كرده و موضوعی را كه باﯾد اجرا شود در محل
مخصوص آن نوشته )در صورتی كه در صدور آن اشكالی نباشد( ظرف ٤٨ساعت از تارﯾخ وصول
تقاضا برگھای اجرائيه را امضا كرده و بهمھر وﯾژه )اجراء شود( رسانيده و برای اجراء نزد مسئول
اجراء میفرستد و رسيد درﯾافت میكند ،عمليات اجرائی بالفاصله آغاز میشود.
(سر دفتر میتواند در برگھای اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تاﯾپ كامپيوتری نماﯾد).
تبصره اول ـ ھرگاه سر دفتر در صدور اجرائيه با اشكالی روبرو شود باﯾد از صدور آن خودداری كرده
و با طرح صرﯾح اشكال از ثبت محل استعالم و كسب تكليف نماﯾد و اداره مذكور مكلف است او را
راھنماﯾی كند و ھرگاه ثبت محل ھم با اشكال مواجه شود از ثبت استان مربوطه كسب تكليف
خواھد نمود.
ً
تبصره دوم ـ ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعھداتی میتوان صادر كرد كه در سند منجزا قيد شده
باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول اﯾن ماده و تبصرهھای
مذكور فوق رعاﯾت میشود.
ماده ٦ـ نسبت به معامالت امالك ﯾك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر میشود كه به
وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع
ثبتی ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دھد و تا وصول اﯾن اطالع جز ابالغ اجرائيه
اقدامی نمیشود.
ماده٧ـ ھرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائيه دﯾن مورث خود را پرداخت نماﯾد ،پرداختكننده به
عنوان قائممقام طلبكار میتواند عليه ساﯾر وراث نسبت به سھماالرث آنان مبادرت به صدور
اجرائيه نماﯾد.
ماده ٨ـ دفاتر اسناد رسمی نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه ھر نوع سند الزماالجراء صدور
اجرائيه را در مالحظات ثبت مربوطه با ذكر تارﯾخ قيد و امضاء نماﯾند.
ماده٩ـ در صورتی كه متعھدله فوت كند ،ھرﯾك از ورثه میتواند با ارائه گواھينامه فوت و
شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور ﯾا تعقيب اجرائيه مورث خود را در
سھماالرث خود بكند ولی پس از اجراء اجرائيه وجه ﯾا مال مورد تعھد به اداره ثبت سپرده
میشود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواھی حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتی خواھد
بود.
ماده١٠ـ در اسناد وثيقه ھرگاه دارنده حق استرداد )اعم از بدھكار اصلی ﯾا منتقلاليه( با قيد حق
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بستانكار و ذكر تارﯾخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند
اجرائيه باﯾد عليه آخرﯾن منتقلاليه صادر و تعقيب گردد.
ماده١١ـ ھرگاه اجرائيه قبل از اعالم ورشكستگی متعھد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائی
انجام شده باشد و حكم بدوی ورشكستگی فسخ و اﯾن حكم قطعی شود ،نيازی بهتجدﯾد
عمليات قانونی انجام شده قبلی نيست.
ماده١٢ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائيه صادر نخواھد شد.
ماده١٣ـ اجرای ثبت باﯾد اجرائيهھای واصله را به ترتيب تارﯾخوصول در دفتر مخصوص ثبت
كند.++++
فصل سوم ـ ابالغ
ماده١٤ـ اجراء پس از وصول اجرائيه با رعاﯾت ماده  ١٣اﯾن آئيننامه باﯾد آن را در دفاتر الزمه وارد و
پرونده برای آن تنظيم و در صورتيكه متعھد مقيم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائيه باشد .نام
مأمور ابالغ را در آن نوشته و جھت ابالغ به مأمور تسليم كند.
اگر متعھد مقيم حوزه ثبتی دﯾگر باشد برگھای اجرائی در ظرف  ٢٤ساعت به ثبت محلی كه
متعھد مقيم آنجا است ارسال میشود .در صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت به )نيروی
انتظامی( محل جھت ابالغ ارسال میگردد و در مورد مقيمين در كشورھای بيگانه به وسيله دفتر
نظارت و ھماھنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود كه
طبق مقررات ابالغ نماﯾند.
تبصره ـ سازمان ثبت میتواند در امر ابالغ اجرائيه ـ اخطارﯾه و ساﯾر اوراق مربوطه از مأمورﯾن
شركت پست ﯾا شركتھای غيردولتی از طرﯾق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماﯾد.
ماده١٥ـ مأمور اجرا مكلف است ظرف ٤٨ساعت از زمان درﯾافت اوراق اجرائيه ﯾك نسخه از آن را
به شخص متعھد تسليم و در نسخه دﯾگر با ذكر تارﯾخ با تمام حروف رسيد بگيرد .اگر متعھد از
رؤﯾت ﯾا امضاء اجرائيه امتناع كند مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواھی خواھدكرد اگر متعھد در
اقامتگاه حضور نداشته باشد به ﯾكی از بستگان ﯾا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاھری
او برای تميز اھميت برگ اجرائيه كافی باشد ابالغ میكند؛ مشروط بر اﯾنكه بين متعھد و
شخصی كه برگ را درﯾافت میدارد تعارض منفعت نباشد .اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند
اثر انگشت آنھا باﯾد در ذﯾل برگ اجرائی و ساﯾر اوراق منعكس شود و ھرگاه به جھتی از جھات
نتوانند رسيد بدھند ،مأمور اﯾن نكته را با مسئوليت خود قيد خواھد نمود و ھرگاه اﯾن اشخاص در
محل نباشند ﯾا رسيد ندھند مأمور باﯾد اجرائيه را به اقامتگاه متعھد الصاق كند و مراتب را در
نسخه دﯾگر بنوﯾسد.
الف ـ در مورد شركتھا اوراق اجرائی به مدﯾر شركت ﯾا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل
شركت به مدﯾر ﯾا مدﯾران تصفيه ابالغ میشود چنانچه اشخاص مزبور از روﯾت ﯾا امضاء اجرائيه
امتناع نماﯾند ،مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواھی میكند اگر اشخاص فوق در محل حضور
نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شركت ﯾا نشانی مدﯾر و ﯾا مدﯾران تصفيه
طبق آگھی انحالل شركت الصاق خواھد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانهھا و ادارات دولتی و سازمانھای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و
شھرداریھا و بنياد و نھادھا ،اوراق اجرائی مستقيماً به وسيله پست سفارشی برای مسئول
وزارتخانه ﯾا اداره ﯾا سازمان ﯾا مؤسسه ،ﯾا شھرداری فرستاده میشود .در اﯾن صورت پس از
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گذشت ده روز از تارﯾخ تسليم اوراق اجرائی به پست با رعاﯾت مواد مقرر در آئين دادرسی مدنی
اجرائيه ابالغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعھد سند اداره دولتی ﯾا سازمانھای وابسته به آن و ﯾا شھرداری معين
شده باشد اجرائيه در ھمان محل وفق مقررات ابالغ میشود.
د ـ در صورتی كه نشانی متعھد صندوق پستی باشد ﯾك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشی به
صندوق پستی ارسال میشود و از تارﯾخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابالغ
شده محسوب میشود.
ھـ ـ در اسنادی كه اقامتگاه متعھد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد ،ابالغ اجرائيه در اداراتی
كه از سيستم راﯾانه استفاده مینماﯾند از طرﯾق ارسال به پست الكترونيك صورت میگيرد .در
اﯾن صورت پس از گذشت  ٤٨ساعت از تارﯾخ ارسال اجرائيه ابالغ شده محسوب میشود.
تبصره١ـ مأمور اجرا نباﯾد با كسی كه اوراق اجرائيه ﯾا ساﯾر اخطارﯾهھا و اوراق به او ابالغ میشود
و ﯾا عمليات اجرائیله و عليه او انجام میشود ،قرابت سببی ﯾا نسبی تا درجه سوم از طبقه
دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و ﯾا پرونده اجرائی و ﯾا دعوی جزائی و
مدنی مطرح باشد.
تبصره٢ـ مأمورﯾن اجرا و ابالغ باﯾد نام و مشخصات كسی را كه اجرائيه به او ابالغ شده و اﯾنكه
چه سمتی با متعھد دارد و محل و تارﯾخ ابالغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام
مشخصات خود با جوھر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخهای كه به شعب اجراء
تسليم خواھند نمود بنوﯾسند و امضاء كنند.
ماده١٦ـ در كليه اسناد رسمی باﯾستی اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود .
اقامتگاه متعاملين ھمان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور
اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابالغ به اجرا با نشانی صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره
پالك شھرداری محل اقامت اعم از خانه ،مغازه ،محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابالغ
كرد ،اطالع ندھند كليه برگھای اجرائيه ـ اخطارﯾهھای اجرائی به محلی كه در سند قيد شده
ابالغ میشود و متعھد نمیتواند به عذر عدم اطالع ،متعذر گردد .دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و
طالق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرﯾن نشانی متعھد از طرﯾق پست سفارشی به
او اطالع دھند و برگھای اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشی با ساﯾر مدارك جھت
تشكيل پرونده و ابالغ اجرائيه و عمليات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحوﯾل دھند.
ماده١٧ـ متعھد مكلف است دليل اقامت خود را در محلی كه به عنوان اقامتگاه جدﯾد خود معرفی
مینماﯾد به دفترخانه ﯾا اجراء تسليم و رسيد درﯾافت كند .به اظھاراتی كه متكی به دليل كتبی از
قبيل سند رسمی كه داللت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد ﯾا گواھی نيروی انتظامی محل در
داخل كشور و كنسولگری ﯾا مأمورﯾن سياسی اﯾران در خارج از كشور نباشد ،ترتيب اثر داده
نخواھد شد.
ماده١٨ـ ھرگاه محل اقامت متعھد در سند تعيين نشده ﯾا محلی كه تعيين گردﯾده موافق با واقع
نباشد و ﯾا به جھاتی محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه ﯾا اخطارﯾه ظرف ٢٤
ساعت در ﯾكی از روزنامهھای كثيراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد ،در روزنامه
كثيراالنتشار نزدﯾكترﯾن محل فقط ﯾك مرتبه آگھی خواھدشد و در آگھی مزبور باﯾد تصرﯾح شود كه
ظرف ده روز پس از انتشار آگھی عمليات اجرائی جرﯾان خواھد ﯾافت و در صورتی كه متعھدله،
متعھد را معرفی نماﯾد اجرائيه طبق مقررات ابالغ واقعی خواھد شد.
ماده١٩ـ ھرگاه متعھد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به
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عمل آﯾد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابالغ واقعی میگردد .در صورتی كه ابالغ واقعی در
محل مزبور به ھرﯾك از آنان ميسر نگردد ﯾا كسی كه به نحو مزبور ابالغ واقعی به او ممكن
نگردﯾده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعھدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبی كه ابالغ واقعی
ميسر گردد تعيين نماﯾد ابالغ اجرائيه با رعاﯾت ماده  ١٨فوقالذكر وسيله درج در جراﯾد به عمل
میآﯾد.
تبصره ـ در صورتی كه متعھد پس از صدور اجرائيه و قبل از ابالغ فوت كند طرز ابالغ به ورثه به
ترتيب مزبور خواھدبود.
ماده٢٠ـ ھرگاه متعھد صغير ﯾا محجور باشد اجرائيه و ساﯾر عمليات اجرائی حسب مورد به ولی ﯾا
قيم او ابالغ میشود.
++++
فصل چھارم ـ ترتيب اجراء
ماده٢١ـ از تارﯾخ ابالغ اجرائيه متعھد باﯾد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد ﯾا ترتيبی
برای پرداخت دﯾن خود بدھد ﯾا مالی معرفی كند كه اجرای سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باﯾد ظرف ھمان مدت صورت جامع دارائی خود را به
مسئول اجراء بدھد و اگر مالی ندارد صرﯾحاً اعالم كند .بدھكاری كه در مدت مذكور قادر به
پرداخت دﯾن خود نبوده مكلف است ھر موقع كه متمكن از پرداخت تمام ﯾا قسمتی از بدھی خود
گردد آن را بپردازد .
تبصره ـ مقررات اﯾن ماده مانع نمیشود كه بستانكار ھر وقت مالی از مدﯾون بهدست آﯾد به
تعقيب اجرائيه و استيفای طلب خود اقدام كند.
ماده٢٢ـ قيمت مالی كه برای بازداشت معرفی میشود باﯾد متناسب با دﯾن بوده و نيز بالمانع
بودن آن جھت استيفای موضوع الزماالجراء از ھر جھت محرز باشد.
ماده٢٣ـ معرفی مطالبات از طرف متعھد در صورت قبول متعھدله اشكال ندارد ھرچند كه مطالبات
مؤجل باشد.
ماده٢٤ـ ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجرائيه معرفی كند .در اﯾن صورت پس از بازداشت
از طرف اجراء معرفیكننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدﯾون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت داللت صرﯾح وكالتنامه
رسمی بر اﯾن امر منعی ندارد ،در اﯾن صورت پس از بازداشت مال ،موكل حق ندارد تقاضای
استرداد مال مورد بازداشت را بنماﯾد.
ماده٢٥ـ معرفی مال از طرف بدھكار ﯾا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دﯾگر مدﯾون از طرف
متعھدله نخواھدبود مشروط به اﯾنكه فروش آن آسانتر باشد ،در اﯾن صورت پس از بازداشت،
معادل آن از اموالی كه قبال ً بازداشت شده است رفع بازداشت میشود ،اﯾن تقاضا از طرف
متعھدله فقط برای ﯾك مرتبه تا قبل از انتشار آگھی مزاﯾده پذﯾرفته خواھد شد.
ماده٢٦ـ در صورتی كه مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دﯾگر تبدﯾل كرد مگر
به رضای ذﯾنفع.
ماده٢٧ـ متعھدله میتواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده  ٢١اﯾن آئيننامه تقاضای تأمين طلب
خود را از اموال متعھد بكند در اﯾن صورت اجراء بالفاصله پس از ابالغ اجرائيه معادل موضوع
الزماالجراء را از اموال متعھد بازداشت میكند.
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ماده٢٨ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعھد آن را
تسليم نكند مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را )در صورتی كه اجرائيه بر منافع نيز صادر
شدهباشد( به متعھدله تسليم كرده قبض رسيد خواھدگرفت مگر اﯾنكه مال در تصرف غير بوده و
متصرف نسبت به عين ﯾا منافع آن دعوی مالكيت كند كه در اﯾن صورت مأمور اجرا متعرض آن
نمیشود و متعھدله میتواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت بهمنافع آن به
استناد حكم دادگاه ﯾا سند رسمی صادر از مالك )كه تارﯾخ آن مقدم بر سند متعھدله باشد(
دعوی حق كند مال با رعاﯾت حقوق و تصرفات مستند به حكم ﯾا سند رسمی تحوﯾل متعھدله
داده میشود متعھدله در صورتی كه معترض باشد میتواند بهدادگاه مراجعه كند.
ماده٢٩ـ ھرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسی نباشد ﯾا مال كلی در
ذمه بوده و متعھد از انجام تعھد امتناع ورزد ﯾا مثل آن در خارج ﯾافت نشود متعھدله میتواند بھای
روز اجراء تعھد را بخواھد در اﯾن مورد رئيس ثبت محل بھای مزبور را به وسيله كارشناس رسمی
تعيين و از متعھد خواھدگرفت ،مگر اﯾنكه در سند ترتيب دﯾگری بين طرفين مقرر شده باشد كه
طبق آن عمل میشود.
ماده٣٠ـ برگھای اجرائيه كه از حوزهای به حوزه دﯾگر ارجاع میشود ،رئيس ثبت محل مكلف
است طبق مقررات اﯾن آئيننامه اقدام كند.
ماده٣١ـ در ھر مورد كه نيابت اجرائی طبق ماده  ٣٠اﯾن آئيننامه داده میشود ،ثبت نيابتدھنده
مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نباﯾد عمليات اجرائی را خود تعقيب كند و
باﯾد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولی اگر متعھدله مالی را از متعھد معرفی نماﯾد و برای ثبت
نيابتدھنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوعاليه انجام نگردﯾده توقيف مال
معرفیشده اشكال قانونی ندارد و در اﯾن صورت به ثبت مرجوعاليه مراتب را بالفاصله اطالع
خواھد داد تا دﯾگر اقدامی از اﯾن جھت به عمل نياورد.
ماده٣٢ـ ادارات ثبت نمیتوانند نيابت اجرائی از اداره تصفيه ﯾا مدﯾرتصفيه ﯾا اجرائيات دارائی و
اجرای احكام دادگاه بپذﯾرند ولی مراجع مذكور در حدود مقررات و وظاﯾف و صالحيت خود میتوانند
توقيف امالك و مطالبات و درﯾافت سپردهھای ورشكسته و متعھد را از ادارات ثبت بخواھند.
ماده٣٣ـ شخصی كه در اجرا از بدھی متعھد ،ضمانت میكند باﯾد از عھده آن برآﯾد در صورت
خودداری ،مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعھدله برابر مقررات استيفاء خواھدكرد.
ماده٣٤ـ در موردی كه اجرائيه برای انجام تعھدی از قبيل تعمير بنا ،قنات ،ﯾا تكميل ساختمان ﯾا
بنای جدﯾد ﯾا غرس اشجار و امثال آن ،صادرشده و متعھد پس از ابالغ اجرائيه اقدام به انجام آن
ننماﯾد ،اداره ثبت متعھد را الزام به انجام تعھد ﯾا پرداخت ھزﯾنهھای الزم برای انجام آن مینماﯾد،
اگر متعھد اقدام نكند متعھدله میتواند با اطالع اداره ثبت به ھزﯾنه خود تعھد مزبور را انجام دھد
و اگر كيفيت انجام تعھد ﯾا تعيين ميزان ھزﯾنه آن محتاج به نظر كارشناس باشد ،اداره ثبت ﯾك نفر
كارشناس رسمی برای تعيين كيفيت انجام تعھد ﯾا ھزﯾنه آن تعيين خواھدكرد ،و حقالزحمه
كارشناس به ميزان مناسبی جزء ساﯾر ھزﯾنهھا از متعھدله توسط اجرای ثبت درﯾافت میگردد و
متعھدله حق دارد كليه ھزﯾنهھا را از متعھد توسط اجرای ثبت مطالبه و درﯾافت نماﯾد.
ماده٣٥ـ در مواردی كه متعھد قبوض اداره دارائی و شھرداری را راجع به ماليات و عوارض قانونی و
ﯾا فيش بانكی كه حاكی از تأدﯾه بدھی به حساب بانكی متعھدله باشد و ﯾا حكم دادگاه را كه
مشعر بر برائت او باشد ارائه دھد اداره ثبت ﯾا اجرا باﯾد وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حكم را
اجراء كند و در مورد فيش بانكی تأﯾيدﯾه آن را از بانك بخواھد.
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ماده٣٦ـ ھرگاه در سند برای تأخير انجام تعھد ،وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام
مانع مطالبه اجراء تعھد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعھد مقرر شده باشد
متعھدله فقط میتواند ﯾكی از آن دو را مطالبه كند.
ماده٣٧ـ حقالوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد
منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئيننامه اصالحی قانون وكالت در صورت تقاضای
ذﯾنفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه ھمان مورد وثيقه جوابگوی حقالوكاله نيز
خواھدبود.
ماده٣٨ـ ابراء ذمه مدﯾون نسبت به خسارت ﯾا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزﯾابی و
مزاﯾده تمام مورد وثيقه نخواھدبود و در صورت عدم شركت خرﯾدار در مزاﯾده و واگذاری مورد وثيقه
به دائن ،مبلغ ابراء شده به مدﯾون مسترد ﯾا به حساب سپرده ثبت تودﯾع میگردد.
ماده٣٩ـ در مورد مالی كه در مقابل مطالباتی وسيله اجرای ثبت توقيف شده باشد ،بستانكار
بازداشتكننده مازاد میتواند تمام دﯾون و ھزﯾنهھای قانونی بازداشتكنندگان مقدم و حقوق
دولتی را در صندوق ثبت تودﯾع و تقاضای توقيف مال و استيفای حقوق خود را از آن بنماﯾد .در اﯾن
صورت از توقيفھا رفع اثر نموده و مال بابت كل ﯾا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودﯾع شده
بالفاصله توقيف و از طرﯾق مزاﯾده به فروش میرسد.
تبصره ـ در كليه پروندهھای اجرائی كه مورد مزاﯾده به بستانكار واگذار میشود ،بدھكار میتواند
تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائی ﯾا تحوﯾل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدھی
خود نماﯾد.
ماده٤٠ـ ھزﯾنه آگھی ،دستمزد كارشناس ،حقالحفاظه ،حقاالجرا و حق مزاﯾده نسبت به اموال
منقول و غيرمنقول و ساﯾر ھزﯾنهھای قانونی بعھده متعھد میباشد و مانند اصل طلب وصول
میشود.
در ھر مورد كه نتوان اﯾن ھزﯾنهھا را از متعھد وصول كرد متعھدله باﯾد آنرا پرداخت نماﯾد در
اﯾنصورت پس از فروش مال ﯾا وصول طلب ،بموجب ھمان اجرائيه وصول و به متعھدله داده شود.
++++
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده٤١ـ بازداشت اموال متعھد به تقاضای متعھدله صورت میگيرد و مأمور اجرا با حضور نماﯾنده
دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروی انتظامی و با معرفی متعھدله اقدام به بازداشت
اموال متعلق به متعھد مینماﯾد و حاضر نبودن متعھد ﯾا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن
محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده٤٢ـ در صورتی كه دﯾن و متفرعات تا سی ميليون رﯾال ارزش داشته باشد و مال معرفیشده
حسبالظاھر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد ،بدون نظر كارشناس
از اموال مدﯾون بازداشت خواھدكرد .در غيراﯾنصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر
كارشناس رسمی را جلب خواھدكرد و از اموال متعھد معادل طلب و ﯾك تا دو عشر اضافه
بازداشت میكند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزﯾه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن
بازداشت میشود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نماﯾد از خبره محلی استفاده میشود.
ماده٤٣ـ اموالی كه باﯾد بازداشت شود درھمان جاﯾی كه ھست بازداشت میشود در صـورت
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لـزوم به جای محـفوظی نقل میگـردد .در ھر حال باﯾد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده
شود ،در صورت عدم توافق متعھدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
ماده٤٤ـ كسی كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ درﯾافت میكند به اعتراض او به
بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواھدشد.
ماده٤٥ـ حافظ باﯾد به قدر امكان دارائی داشتهباشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت
به جای دﯾگر تعھد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شراﯾط امانت و شـراﯾط دﯾگر راجع به امين تقصير
كند ،با حافظ متضامناً مسئول خواھدبود.
ماده٤٦ـ مأمور اجرا نمیتوانـد بـدون تراضی كتبی طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زﯾر
بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعھدله و متعھد و ھمسر آنان و به اشخاصی كه با متعھد و ﯾا متعھدله قرابت نسبی ﯾا
سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم ﯾا خدمه آنان مگر اﯾنكه شخص دﯾگری برای
حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده٤٧ـ مأمور اجرا ﯾك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذﯾل
صورتمجلس رسيد میگيرد .مأمور اجرا به تقاضای متعھد ﯾا متعھدله ﯾك نسخه از صورتمجلس
اموال را به آنان میدھد.
ماده٤٨ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از كراﯾه محل و غيره( را متناسب با ارزش مال مورد
بازداشت دارد .تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل میباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به
شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عھده معرفی كنندهاست.
در مورد تعيين حق الحفاظه میتوان از نظر كارشناس رسمی استفاده كرد.
ماده٤٩ـ اگر عمليات اجرائی پاﯾان ﯾابد و صاحب مال از درﯾافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و
حافظ ھم راضی به ادامه حفاظت نباشد ،رئيس ثبت محل از طرﯾق مزاﯾده اقدام به فروش آن
نموده و به ھر مبلغی كه خرﯾدار پيدا كند ،به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك
آن وارﯾز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت میشود اﯾن موضوع باﯾستی قبل از مزاﯾده طی
اخطاری به صاحب مال ابالغ شود.
ماده ٥٠ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باﯾد آن را تحوﯾل دھد ،در صورت امتناع ﯾا
تقصير ضامن است و در حكم مدﯾون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از
دارائی حافظ استيفاء خواھدكرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت میباشد.
ماده ٥١ـ ھرگاه مال بازداشتشده منافع داشتهباشد ،حافظ باﯾد آن را حفظ و حساب آن را ھم
بدھد .ھرگاه حفاظت مستلزم ھزﯾنه فوری قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از
مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند ﯾا به تشخيص خود و اطالع و تأﯾيد
مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غيراﯾنصورت قسمتی از مال مورد
حفاظت را صرف نگھداری مابقی كند.
ماده ٥٢ـ در صورتی كه بخواھند قسمتی از مال متعھد را بازداشت نماﯾند و متعھد ﯾا بستگان او
غاﯾب باشند باﯾد از بقيه اموال صورت جامعی با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواھند
مال بازداشت شده را از محلی كه اموال دﯾگر متعھد در آنجاست خارج كنند ،باﯾد متعھدله شخص
معتبری را برای حفاظت ساﯾر اموال متعھد به اجراء معرفی كند.
ماده ٥٣ـ بازداشت منافع جاﯾز است.
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ماده ٥٤ـ بازداشت حقوق مدﯾـون نسبـت به سرقفلی جاﯾز است لكن مزاﯾـده آن به لحاظ رعاﯾت
منافع اشخاص ثالث جاﯾز نيست در صورت بازداشت منافع ﯾا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل
جھت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم میگردد.
ماده ٥٥ـ بازداشت حقوق مدﯾون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از اﯾن نيست كه اگر مال
دﯾگری از متعھد ﯾافت شود به تقاضای ذﯾنفع بازداشت گردد در اﯾن صورت ھرگاه مال بازداشت
شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواھدشد.
ماده ٥٦ـ ھرگاه چند بستانكار عليه ﯾك نفر اجرائيه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تارﯾخ مقدم
صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائيهھای متعدد عليه متعھد صادر شدهباشد و بستانكاران در ﯾك روز درخواست
بازداشت اموال متعھد را بنماﯾند ،پس از بازداشت مالمورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت
طلب آنان قسمت میشود.
ماده ٥٧ـ قرارداد خصوصی برخالف ترتيب مذكور در ماده  ٥٦اﯾن آئيننامه و تبصره آن نسبت به
ثالث اعتبار ندارد.
ماده ٥٨ـ در مورد ماده ٥٦مذكور تفاوتی نمیكند كه اجرائيهھای متعدد از ثبت صادر شدهباشد ﯾا
اجراء دادگاه و ثبت و ﯾا از ساﯾر مراجع قانونی كه حق توقيف مال مدﯾون را دارند.
ماده ٥٩ـ ھرگاه مدﯾون سند ذمهای ،از ثالثی طلب با وثيقه داشتهباشد بازداشت آن طلب نزد
ثالث مذكور جاﯾز است .در اﯾن صورت بازداشت كننده قائممقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق
دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواھدكرد.
ماده ٦٠ـ در اجرای اسناد ذمهای عليه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعاﯾت ماده  ٢٢٦قانون
امور حسبی جاﯾز است مگراﯾنكه وارث تركه را رد كردهباشد و رد تركه با رعاﯾت مادتين 249و ٢٥٠
قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده ٦١ـ اموال و اشياء زﯾر از مستثنيات دﯾن است و بازداشت نمیشود:
1ـ مسكن متناسب با نياز متعھد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس ،اشياء ،اسباب و اثاثی كه برای رفع حوائج متعھد و اشخاص واجبالنفقه او الزم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماھه متعھد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار كار كسبه ،پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب
النفقه آنان.
5ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعھد و اشخاص واجبالنفقه او.
6ـ ساﯾر اموال و اشيائی كه به موجب قوانين خاص ،غيرقابل توقيف میباشد.
تبصره١ـ در صورت فوت متعھد ،دﯾون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزی ،استيفاء
میشود.
تبصره٢ـ در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص
فوقالذكر ،رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعھد و عرف محل ،مطابق ماده  ١٦٩اﯾن
آئيننامه اتخاذ تصميم خواھدكرد.
ماده ٦٢ـ بازداشت اموال متعلق به شھردارﯾھا و وزارتخانهھا و مؤسسات دولتی كه درآمد و
مخارج آنھا در بودجه كل كشور منظور میگردد با رعاﯾت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و
عدم تأمين توقيف اموال دولتـی مصوب  ١٣٦٥/٨/١٥و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و
غيرمنقول متعلق به شھردارﯾھا مصوب  ١٣٦١/٢/١٤صورت میگيرد.
ماده ٦٣ـ بازداشت مال منقولی كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكيت
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میكند ،ممنوع است.
ماده ٦٤ـ قبل از بازداشت اموال باﯾد صورتی مرتب شود كه در آن اسامی و توصيف كليه اشياء
بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طال و
نقره آالت ھرگاه عيار آنھا معين باشد در صورتمجلس قيد میگردد و در جواھر عدد و اندازه و
صفات و اسامی آنھا معين میشود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تارﯾخ طبع ـ در تصوﯾر و پردهھای نقاشی موضوع پرده و طول و عرض
آنھا و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصرﯾحمیشود.
در سھام و كاغذھای قيمتی عدد و قيمت اصلی و نوع آنھا در صورت مجلس معين میشود و
ھمچنين در صورت رﯾز اشياء نو ﯾا مستعمل بودن آنھا باﯾد قيد گردد.
تبصره١ـ عدد و كيـل و وزن باﯾـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باﯾد به امضاء و مھر
مأمور اجرا برسد.
تبصره٢ـ اگر در صورت رﯾز اشياء ،سھو و اشتباھی به عمل آﯾد در آخر صورت تصرﯾح و به امضاء
مأمور اجراء و حاضرﯾن میرسد .تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرھا ممنوع است.
تبصره٣ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگھای چاپی تنظيم خواھدشد.
ماده ٦٥ـ مازاد احتمالی مال مورد وثيقه ﯾا توقيف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد
احتمالی جمع ارقام ذﯾل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخير با رعاﯾت ماده  ٣٤اصالحی قانون ثبت و ساﯾر مقررات
مربوطه.
ب ـ حق مزاﯾده )حق حراج).
ج ـ حقاالجرا.
ھـ حقالوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساﯾر ھزﯾنهھائی كه بستانكار با وثيقه )و كسی كه اصل ملك در مقابل طلب او
توقيف شدهاست( پرداخته و برابر مقررات اﯾن آئيننامه حق وصول آن را از متعھد دارد.
ماده ٦٦ـ ھرگاه نسبت به اشيائی كه بازداشت میشود اشخاص ثالث اظھار حقی نماﯾند مأمور
اجرا اسم مدعی و چگونگی اظھار را قيد میكند.
ماده ٦٧ـ در مواردی كه متعھدله و متعھد ﯾا نماﯾنده دادسرا و گواھان حاضر باشند صورت رﯾز
اشياء به امضای آنھا نيز میرسد و ھرگاه امتناع از امضاء نماﯾند مراتب در صورتجلسه قيد
میگردد.
ماده ٦٨ـ اشخاص مذكور در ماده قبل میتوانند اﯾرادات خود را در باب صورتمجلس تنظيم شده به
مأمور اجراء اظھار نماﯾند مأمور اجراء آن اظھارات را با جھات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد
مینماﯾد.
ماده ٦٩ـ ھرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معين باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و
مھروموم مینماﯾد و ھرگاه اشياء در جای محفوظ و معينی نباشد به ھر كدام از اشياء كاغذی
الصاق كرده و مھر میكند ،متعھدله و متعھد نيز میتوانند پھلوی مھر مأمور اجراء را مھر نماﯾند.
ماده٧٠ـ ھرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشياء شود از قبيل فرش و پارچهھای
پشمی و غيره اشياء مزبور را باﯾد جدا كرده طوری بازداشت نماﯾند كه بتوان سركشی و مراقبت
نمود.
ماده٧١ـ ھر ﯾك از متعھدله و متعھد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و اﯾرادی ننماﯾد دﯾگر
حق شكاﯾت از اقدامات مأمور اجراء را نخواھد داشت.
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ماده٧٢ـ ھرگاه متعھد ﯾكی از زوجين باشد كه در ﯾك خانه زندگی مینماﯾند؛ از اثاثالبيت آنچه كه
عادتاً مورد استعمال زنانه است ،ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ،ملك شوھر و
مابقی مشترك بين زوجين محسوب خواھدشد مگر اﯾنكه خالف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده٧٣ـ ھرگاه مالی كه بازداشت میشود بين متعھد و شخص ﯾا اشخاص دﯾگر مشاع باشد
شركت بين آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اﯾنكه خالف آن ثابت شود.
++++
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده٧٤ـ ھرگاه متعھدله اظھارنماﯾد كه وجه نقد ﯾا اموال منقول متعھد نزد شخص ثالثی است آن
اموال و وجوه تا اندازهای كه با دﯾن متعھد و ساﯾر ھزﯾنهھای اجرائی برابری كند بازداشت
میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ واقعی و نيز به متعھد ھم طبق مقررات ابالغ
میشود اعم از اﯾنكه شخص ثالث شخص حقيقی ﯾا حقوقی و اعم از اﯾنكه دﯾن او حال باشد ﯾا
مؤجل.
ماده٧٥ـ ھرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسی داشتهباشد ارسال بازداشت نامه از
طرﯾق دفتر نظارت و ھماھنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواھدگرفت.
ماده٧٦ـ ابالغ بازداشتنامه به شخص ثالث او را ملزم میكند كه وجه ﯾا اموال بازداشت شده را
اال معادل آن وجه ﯾا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواھدكرد اﯾن
به صاحب آن ندھد و ّ
نكته در بازداشت نامه باﯾد قيد شود.
ماده٧٧ـ ھرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد ﯾا طلب حال باشد شخص مزبور باﯾد
آن را به صندوق ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده٧٨ـ ھرگاه شخص ثالثی كه مال ﯾا طلب حال متعھد نزد او بازداشت شدهاست از تأدﯾه آن
امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اﯾن آئيننامه خواھدبود.
ماده٧٩ـ ھرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام ﯾا قسمتی از وجه نقد ﯾا اموال منقول دﯾگری نزد خود
باشد باﯾد ظرف پنج روز از تارﯾخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطالع
اال مسئول پرداخت وجه و ﯾا تسليم مال خواھدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و ﯾا آن مال
دھد و ّ
را از او خواھد گرفت.
ماده ٨٠ـ در صورتی كه شخص ثالث منكر وجود مال ﯾا طلب متعھد نزد خود باشد و در ظرف مدت
مقرر در ماده فوق بعد از ابالغ بازداشت نامه اطالع دھد عمليات اجرائی نسبت به او متوقف
میشود و متعھدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال ﯾا طلب نزد شخص ثالثی كه منكر آن
بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و ﯾا از اموال دﯾگر متعھد استيفاء طلب خود را بخواھد.
تبصره ـ در مواردی كه وجود مال ﯾا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد
صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائی نسبت به او نيست.
ماده ٨١ـ مقررات مواد فوق در صورتی نيز الزمالرعاﯾه است كه مال االجاره اموال منقول ﯾا
غيرمنقول متعلق به متعھد نزد مستأجر باشـد در اﯾن صورت باﯾد وجـوھی كه به تدرﯾج وصول
میشود تا استھالك طلب متعھدله به مشاراليه تأدﯾه گردد و اگر نگھداری موقت وجوه مزبور الزم
باشد باﯾد در صندوق ثبت اﯾداع گردد.
ماده ٨٢ـ بازداشت ھزﯾنه سفر مأمورﯾن دولت و حقوق و مزاﯾای نظاميانی كه در جنگ ھستند،
ممنوع است.
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ماده ٨٣ـ از حـقوق و مزاﯾای كاركنان ادارات ،سازمـانھا و مـؤسسات دولتی ﯾا وابسته به دولت و
شركتھای دولتی و شھردارﯾھا و بانكھا و شركتھا و نھادھا و بنيادھا و بنگاهھای خصوصی و
واال ثلث توقيف میشود.
نظاﯾر آن در صورتيكه دارای كسان واجبالنفقه باشند ربع ّ
تبصره ـ توقيف و كسر ﯾك چھارم حقوق بازنشستگی ﯾا وظيفه افراد موضوع اﯾن ماده جاﯾز است
مشروط بر اﯾنكه دﯾن مربوط به شخص بازنشسته ﯾا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروھای مسلح
طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام میشود ،چنانچه موضوع پيشبينی نشدهباشد بشرح فوق
اقدام میشود.
ماده ٨٤ـ در مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدﯾون ﯾا كارگاه رئيس اداره
ﯾا مسئولكارگاه و مسئول حسابداری )در مؤسساتی كه مسئول حسابداری دارد( باﯾد در كسر و
فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواھدبود )اﯾن
نكته باﯾد در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی كه بستانكار برای استيفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و
سپرده بانكی بدھكار را میكند باﯾستی نام ،نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل
اقامت و شغل بدھكار و حتیالمقدور شماره حساب را به نحوی كه اشكالی برای بانك اﯾجاد
نشود ،در تقاضانامه ذكركند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد.
++++
فصل ھفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول
ماده ٨٥ـ بازداشت اموال غيرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی كه در مواد 41و  ٤٢اﯾن آئيننامه
مقرر است به عمل میآﯾد و مأمور اجراء صورتی كه حاوی مراتب ذﯾل باشد روی نمونه چاپی
برای اموال بازداشت شده ترتيب خواھد داد:
الف ـ تارﯾخ و مفاد اجرائيه.
ب ـ محل وقوع ملك درشھرستان و بلوك و بخش و كوی و كوچه و شمارة ملك ،اگر داشتهباشد.
ج ـ حدود چھارگانه ملك وتوصيف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمينی ملك.
ھـ ـ مشخصات دﯾگر از قبيل اﯾن كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی كه خانه مسكونی
باشد و ﯾا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است .در صورتی كه ملك مزروعی باشد عالوه بر
مراتب فوق باﯾد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشينآالت و توضيحات دﯾگری كه در تسھيل فروش
ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده ٨٦ـ ھرگاه حدود ﯾا قسمتی از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورتمجلس قيد شده و
تصرﯾح میشود كه طرف منازعه كيست و دركجا تحت رسيدگی است.
ماده ٨٧ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعھد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت
وضعيت و جرﯾان ثبتی ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواھد ،اداره نامبرده در صورتی كه ملك
ثبت شده باشد در دفتر امالك توقيف شده )دفتر بازداشتی( و در ستون مالحظات دفتر ثبت
امالك ،بازداشت را ﯾادداشت مینماﯾد و اگر ملك به موجب دفتر امالك و محتوﯾات پرونده ثبتی
متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعھد محرز نباشد ،ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع
میدھد و اجراء از آن رفع بازداشت میكند.
ماده ٨٨ـ ھرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشدهباشد مطابق شقوق ذﯾل رفتار خواھدشد:
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1ـ ھرگاه ملك مزبور از طرف متعھد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غير منتقل
نشدهباشد و ﯾا اﯾنكه مجھولالمالك باشد ،بازداشت در دفتر بازداشتی قيد و در پرونده ثبتی
ﯾادداشت میشود.
2ـ ھرگاه نسبت به ملك از طرف كسی دﯾگر تقاضای ثبت شده و به متعھد ھم منتقل نشدهباشد
ﯾا اﯾنكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی كه به ثبت عمومی گذارده شدهنباشد ،مراتب به اجرا
اطالع داده میشود.
ماده ٨٩ـ پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال ،نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به
مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت
باقی است ،داده نمیشود (ھر چند كه انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد( مگر در صورت
اجازه كسی كه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است كه در اﯾن صورت باﯾد اشخاص ذﯾنفع
تكليف ادامه بازداشت ملك ﯾا رفع آن را معين كنند.
ماده٩٠ـ بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مدﯾون كه در تصرف مالكانه غير است ولو
اﯾنكه متعھدله مدعی مالكيت متعھد و ﯾا خود متعھد مدعی مالكيت آن باشد مادام كه اﯾن ادعا
به موجب حكم نھاﯾی به اثبات نرسيده ممنوع است و در مورد امالكی كه در دفتر امالك به ثبت
رسيده و به موجب آن ملك متعھد شناخته میشود ،ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد
مسموع نبوده و آن ملك مال متعھد شناخته شده و بازداشت میشود.
ماده٩١ـ بازداشت مال غير منقولی كه نسبت به منافع آن تعھدی به نفع غير نشدهاست مستلزم
بازداشت منافع آن است مگر اﯾنكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد .در اﯾن صورت باﯾد مراتب در
صورت مجلس منعكس شود.
ماده٩٢ـ در بازداشت محصول امالك مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و
تعيين سھم متعھد ممنوع است ولی مأمور اجراء باﯾد برای جلوگيری از تفرﯾط ،نظارت و مراقبت
كامل نماﯾد.
ماده٩٣ـ در دو مورد زﯾر متعھد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و ﯾا غيرمنقول بازداشت
شده را با اطالع مأمور اجرا بفروشد ﯾا وثيقه بدھد.
الف ـ در مواردی كه قبال ً و الاقل در حين وقوع معامله مبلغی را كه مال برای استيفای آن
بازداشت شدهاست نقداً تأدﯾه كند در اﯾن صورت پس از استيفای حق متعھدله و ھزﯾنه اجراء
بالفاصله رفع بازداشت خواھدشد.
ب ـ در صورت رضاﯾت كتبی متعھدله در فروش ﯾا وثيقه دادن مال توسط خود متعھد.
ماده٩٤ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقی میماند و متعھد مكلف است
مال غيرمنقول را موافق صورت تحوﯾل گرفته و مطابق آن تحوﯾل دھد.
ماده٩٥ـ در صورت بازداشت منافع مال غيرمنقول ﯾا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ
و ساﯾر موارد ،تابع اﯾن آئيننامه خواھدبود.
ماده٩٦ـ ھرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده )اعم از منقول و ﯾا غيرمنقول )
اظھارحقی نماﯾد در موارد زﯾر از مزاﯾده خودداری میشود:
1ـ در موردی كه متعھدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
2ـ در موردی كه شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تارﯾخ بازداشت ارائه كند مبنی بر اﯾنكه مال
مورد بازداشت به او منتقل شده و ﯾا رھن ﯾا وثيقه طلب اوست.
3ـ در صورتی كه مال قبل از تارﯾخ بازداشت به موجب قرار تأمين ﯾا دستور اجرای دادگاه ﯾا اجرای
ثبت بابت طلب معترض توقيف شدهباشد.
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4ـ ھرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعی ﯾا غيرقطعی بر حقانيت خود ارائه كند.
5ـ در صورتی كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملكيت ﯾا وقفيت
شدهباشد.
6ـ در موردی كه بر اثر شكاﯾت معترض موضوع قابل طرح در ھيأت نظارت ﯾا شورای عالی ثبت
تشخيص شدهباشد.
درمورد بندھای ١و  ٢و نيز در مورد بند  ٤در صورت وجود حكم قطعی از مال رفع بازداشت میشود
و در ساﯾر موارد ادامه عمليات اجرائی موكول به اتخاذ تصميم نھائی عليه معترض در مراجع مربوط
خواھدبود.
متعھدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال دﯾگر متعھد را
بكند.
تبصره١ـ در صورتی كه ھر ﯾك از موارد مذكور در اﯾن ماده پس از انجام مزاﯾده و قبل از صدور سند
انتقال ﯾا تحوﯾل مال منقول تحقق ﯾابد اداره ثبت صورتمجلس مزاﯾده را ابطال و سپس به ترتيب
مقرر در ماده فوق عمل خواھدكرد.
تبصره٢ـ در صورتی كه مشخصات مال مورد مزاﯾده با مفاد سند ﯾا حكم مستند شخص ثالث
تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائی نيست و شخص ثالث میتواند بهدادگاه مراجعه
نماﯾد.
ماده٩٧ـ متعھدله میتواند ملك درخواست ثبت نشده متعھد را برای استيفای طلب خود معرفی
كند در اﯾن صورت پس از مزاﯾده و انقضاء مھلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده
مزاﯾده سند انتقال میدھد و در آگھی و صورتجلسه و سند انتقال قيد میشود كه چون در مورد
ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفی برای تحوﯾل مورد انتقال ندارد و نيز مسئوليتی از
جھت اشكاالتی كه ممكن است در حين پذﯾرش تقاضای ثبت و ﯾا بعد از آن از جھت اعتراض و
غيره پيش آﯾد ،نخواھد داشت.
انتقالگيرنده برابر مقررات جاری باﯾستی برای درخواست ثبت مراجعه كند و باﯾد كليه ھزﯾنهھای
مربوط به اقدامات اجرائی را كه از جھت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی
برابر مقررات تعقيب خواھد شد.
تبصره ـ معرفی ملك مجھول قبلاز پذﯾرش تقاضایثبت از جانب متعھد قبول نمیشود.
++++
فصل ھشتم ـ ارزﯾابی
ماده٩٨ـ در ھر مورد كه مالی معرفی میشود )اعم از بازداشت برای اسناد ذمه ﯾا معرفی مورد
وثيقه توسط ھر ﯾك از طرفين معامله ،جھت ارزﯾابی( ھرگاه معرفیكننده مال به مبلغ ارزﯾابی
معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظھار كند .ھرگاه طرف دﯾگر
ھم حاضر و به ارزﯾابی معترض باشد مكلف است به ھمين نحو عمل نماﯾد .در صورت عدمحضور
مراتب ارزﯾابی حداكثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان كه حاضر نبودند ،ابالغ میشود.
ماده٩٩ـ ھزﯾنه ارزﯾابی به عھده معترض است و اگر ھر دو معترض باشند ،نصف بهعھده ھر ﯾك
خواھدبود.
ماده١٠٠ـ در ھر مورد كه از طرف متعھد ﯾا ثالث مالی در قبال دﯾن معرفی و بازداشت شود
متعھدله میتواند تا قبل از انتشار آگھی مزاﯾده ،مال دﯾگری برای استيفای طلب خود معرفی كند
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مشروط به اﯾنكه وصول طلب از اﯾن مال آسانتر باشد در اﯾن صورت مال معرفی شده بازداشت و
ارزﯾابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل میآﯾد .ھزﯾنه
بازداشت و ارزﯾابی مجدد به عھده متعھدله است.
ماده١٠١ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزﯾابی اعتراض كرده باﯾد حداكثر ظرف سه
روز به اجراء مراجعه و با اطالع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را اﯾداع و قبض مربوط را
تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردی كه طبق ماده  ٩٨اﯾن آئيننامه نتيجه ارزﯾابی ابالغ
میشود باﯾد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود ھرگاه مخاطب به ارزﯾابی معترض
باشد ظرف  ٥روز از تارﯾخ ابالغ باﯾد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد
كارشناس به اجراء تسليم دارد .در صورتی كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزﯾابی قطعی
خواھدشد.
تبصره١ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عھده مدﯾون است.
تبصره٢ـ در صورتی كه ﯾكسال از تارﯾخ قطعيت ارزﯾابی مال غيرمنقول گذشته باشد ،به
درخواست ھر ﯾك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزاﯾده ارزﯾابی تجدﯾد میگردد.
ماده١٠٢ـ در ھر مورد كه به نظر كارشناس نخستين اعتراض شود رئيس ثبت محل به قيد قرعه از
بين سه نفر كارشناس رسمی ﯾك نفر را انتخاب و مراتب را به طرفين و كارشناس منتخب ابالغ و
با تعيين مھلت مناسب به كارشناس اخطار میشود كه اظھارنظر نماﯾد.
ماده١٠٣ـ دستمزد ارزﯾابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی كارشناس رسمی ﯾا خبره
محلی و محل ارزﯾابی و نوع مال ارزﯾابی شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين میشود.
++++
فصل نھم ـ در وثيقه
ماده١٠٤ـ ھرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار میتواند بالفاصله بعد از ابالغ اجرائيه
درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده١٠٥ـ ھرگاه مالی وثيقه برای دﯾن ﯾا ضمانت قرار داده شود و عنوان رھن و معامالت با حق
استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائی اسناد رھنی و معامالت با حق استرداد درباره
آن مجری خواھدبود.
ماده١٠٦ـ ھرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقهگيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيهای كه برای
وصول اجرتالمسمی صادر میگردد مانند اجرائيه اسناد ذمهای است و متعھدله میتواند
درخواست بازداشت ساﯾر اموال متعھد را بكند.
ماده١٠٧ـ در مواردی كه وثيقهدھنده غير از مدﯾون اصلی است ابالغ اجرائيه و ساﯾر عمليات
اجرائی باﯾد به طرفيت مالك وثيقه و مدﯾون جرﯾان ﯾابد.
حسن انجام خدمات معاملهكننده
ماده١٠٨ـ در معامالت رھنی و ﯾا با حق استرداد و وثاﯾق ُ
میتواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تارﯾخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامھای
دﯾگر وثيقه ﯾا تأمين دھد در صورت فك معامله مقدم ،تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران
بعدی به ترتيب تقدم قرار میگيرد ،معامالت بعدی باﯾد در ھمان دفترخانه تنظيمكننده سند مقدم
واقع شود ،سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله
مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند ،دارنده حق استرداد اعم از بدھكار اصلی ﯾا
منتقلاليه میتواند با قيد حق بستانكار ﯾا بستانكاران و ذكر تارﯾخ انقضاء مدت حق استرداد خود را

www.tabsareh.ir

18

واگذار كند در اﯾن صورت اجرائيه و عمليات اجرائی باﯾد عليه آخرﯾن منتقلاليه صادر و تعقيب گردد
مگر اﯾنكه مرتھن از رھن رجوع كند ﯾا از مندرجات سند رھنی و ﯾا سند رسمی دﯾگر ،دفترخانه
احراز كند كه مقرر بين طرفين اﯾن بوده كه مرتھن برای وصول طلب خود اجرائيه عليه راھن صادر
كند نه منتقلاليه ،مثل اﯾنكه در سند رھنی شرط شود كه راھن حق صلح حقوق و ﯾا واگذاری
حق استرداد را ندارد كه در اﯾن قبيل موارد واگذاری حق استرداد به غير نسبت به مرتھن مؤثر
نبوده و اجرائيه عليه بدھكار اصلی و در صورت فوت عليه قائممقام او صادر و تعقيب خواھد شد.
تبصره ـ تنظيم ھر نوع سند بين بدھكار و ﯾك و ﯾا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند
تمدﯾد گردد و ﯾا مبلغ موضوع سند افزاﯾش ﯾابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدی ممنوع بوده و
قابل ترتيب اثر نمیباشد.
ماده١٠٩ـ بستانكار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم كليه بدھی موضوع
سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت ﯾا اﯾداع نماﯾد نحوه پرداخت ﯾا سپردن وجه
و صدور گواھی و انعكاس مراتب در پرونده ثبتی ملك به شرح مندرج در ماده  ١٤٦اﯾن آئيننامه
میباشد و دفتر تنظيمكننده سند ،وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و
وجوه پرداختی بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مینماﯾد در اﯾن صورت صدور اجرائيه به
مأخذ ھر دو طلب و متفرعات آن خواھد بود.
ماده١١٠ـ بستانكار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طرﯾق مزاﯾده ﯾا تنظيم سند انتقال
ملك به بستانكار مقدم كليه بدھی موضوع سند مقدم را پرداخت و ﯾا اﯾداع نموده و تقاضای
استيفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماﯾد .در اﯾن مورد عمليات اجراﯾی نسبت به ھر دو سند
توأماً انجام میگيرد و در صورتی كه مدت سند بستانكار مؤخر ،حال نشده باشد پس از حال
شدن موعد ،عمليات اجرائی به ترتيب مذكور در ماده  ١٤٦انجام خواھد شد.
ماده١١١ـ بعد از ابالغ كليه اجرائيهھای صادره و اعاده آن ،مميز ﯾا كارشناس اجراء مكلف است با
رسيدگی الزم اگر نقصی در ابالغ اجرائيه وجود نداشته باشد ،صحت آن را روی نسخه ابالغ شده
گواھی و به تأﯾيد رئيس ﯾا معاون ﯾا مسئول اجرا برساند.
ماده١١٢ـ مرتھن میتواند مادام كه دﯾن بر ذمه راھن باقی است از رھينه اعراض كند ھرگاه
اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد باﯾد مرتھن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذكر
توضيح در مالحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد ،در اﯾن صورت با توضيح موضوع
اعراض اجرائيه صادر خواھد شد .اگر پس از صدور اجرائيه رھنی اعراض به عمل آﯾد باﯾد مراتب
كتباً به اجراء اعالم و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعھد
ابالغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمهای عمل بنماﯾد.
تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزاﯾده حق اعراض از رھن از مرتھن ساقط میگردد.
ماده١١٣ـ ھرگاه اعراض از رھن در حين عمليات اجرائی باشد ،اجراء مكلف است مراتب را به دفتر
تنظيمكننده سند اعالم كند .در اﯾن مورد و نيز در موردی كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به
عمل میآﯾد دفتر اسناد رسمی اطالعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواھد داشت ،اگر
موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رھن آزاد و حق عينی بستانكار به حق
ذمی تبدﯾل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه برای وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در
سند معامله خواھد بود .در مورد وراث مدﯾون و نيز وقتی كه راھن متعدد بوده و فك رھن و فسخ
موكول به اداء تمام دﯾن شده باشد اعراض از رھن باﯾد نسبت به تمام مرھونه باشد و اعراض از
رھن نسبت به سھم ﯾك ﯾا چند نفر از بدھكاران وقتی پذﯾرفته میشود كه حق مطالبة دﯾن
بدھكارانی كه از رھينه آنھا اعراض گردﯾده از ساﯾر بدھكاران اسقاط شده باشد و ھرگاه مازاد
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مرھونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رھن بازداشت مازاد به بازداشت اصل
تبدﯾل میگردد.
ماده١١٤ـ در صورتی كه مازاد مال مورد وثيقه از طرﯾق اجرای ثبت ﯾا مراجع صالح قانونی دﯾگر
بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باﯾد مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و
بازداشت به مجرد ابالغ به مدﯾون ﯾا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواھد ﯾافت و ھرگاه
معاملهای كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدﯾل
خواھدشد ،در ھرحال مفاد بازداشت باﯾد بالفاصله به دفتر تنظيمكننده سند ابالغ و دفتر مزبور
مكلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه
منتھی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارد .
ماده١١٥ـ ھرگاه مقداری از وثيقه قبل ﯾا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد
وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئی كه طبق ارزﯾابی باقیمانده به اعتبار خود
باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواھد شد.
ماده١١٦ـ در مواردی كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائی به حكم قوانين خاص به تملك
ثالث درمیآﯾد و ﯾا به علت عدم تكافوی مورد وثيقه متعھدله به كل طلب خود نمیرسد متعھدله
میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طرﯾق اداره ثبت اقدام
كند.
ماده١١٧ـ ھرگاه مورد وثيقه واقعاً ﯾا حكماً تلف شود ،سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواھد بود.
ماده١١٨ـ تشخيص غيرقابل تجزﯾهبودن مال )منقول و غيرمنقول( مورد معامله ﯾا مورد بازداشت به
عھده اجراء است.
ماده١١٩ـ انتقال قھری حق استرداد به وراث بدھكار ،موجب تجزﯾه مورد معامله نخواھد بود.
ھرگاه قبل از صدور اجرائيه ﯾا قبل از خاتمه عمليات اجرائی كليه بدھی و خسارت قانونی و
حقاالجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مدﯾون در صندوق ثبت ﯾا مرجع دﯾگری كه
اداره ثبت تعيين نماﯾد ،تودﯾع شود ،مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار میگيرد .در اﯾن
مورد ھرگاه ھر ﯾك از وراث به نسبت سھماالرث بدھی خود را به وارث مزبور بپردازد ،به ھمان
نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواھد شد.
ماده١٢٠ـ ھرگاه بعد از ابالغ اجرائيه به مدﯾون وقوع فوت بدھكار مستند به مدرك رسمی اعالم
شود اجرا ضمن عمليات اجرائی اطالعيهای حاوی صدور اجرائيه و اﯾنكه عمليات اجراﯾی در چه
مرحلهای است به محل اقامت مدﯾون متوفی الصاق میكند چنانچه ابالغ اجرائيه به مدﯾون از
طرﯾق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعيه موصوف ﯾك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محل
ﯾا نزدﯾك به محل ،آگھی میشود .در اﯾن صورت تنظيم صورتمجلس مزاﯾده و ﯾا تنظيم سند انتقال
و ھمچنين ثبت ملك در دفتر امالك به نام خرﯾدار ﯾا بستانكار محتاج به ارائه گواھی حصر وراثت
نخواھد بود در مورد فوق ھرگاه مال در مزاﯾده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به
ارائه گواھی حصر وراثت و گواھی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدﯾون در خالل عمليات اجرائی ادامه عمليات موكول به معرفی ورثه از
طرف متعھدله خواھد بود.
++++
فصل دھم ـ در مزاﯾده
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ماده١٢١ـ در اجرای اسناد ذمهای ﯾا وثيقه پس از ارزﯾابی مال و قطعيت آن با رعاﯾت نكات ذﯾل
آگھی مزاﯾده منتشر میگردد:
الف ـ آگھی مزاﯾده اموال غيرمنقول
در آگھی مزاﯾده اموال غيرمنقول نكات زﯾر تصرﯾح میشود :
1ـ نام و نام خانوادگی مالك.
2ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالی ملك.
3ـ ھرگاه واگذاری منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهای مستند به
سند رسمی ﯾا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده ﯾا نشده باشد مراتب با ذكر مالاالجاره و
آخر مدت اجاره در آگھی مزاﯾده منتشره در روزنامه و آگھیھای الصاقی قيد میگردد.
4ـ تعيين اﯾنكه مورد مزاﯾده مشاع است ﯾا مفروز.
5ـ تعيين اﯾنكه ملك ثبت شده است ﯾا نه.
6ـ اشاره به اﯾنكه پرداخت بدھیھای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و ﯾا حق
اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزاﯾده دارای آنھا باشد و نيز بدھی مالياتی و عوارض
شھرداری و غيره تا تارﯾخ مزاﯾده اعم از اﯾنكه رقم قطعی آن معلوم شده ﯾا نشده باشد به عھده
برنده مزاﯾده است.
7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزاﯾده.
8ـ قيمتی كه مزاﯾده از آن شروع میشود.
ب ـ آگھی مزاﯾده اموال منقول
در آگھی مزاﯾده اموال منقول نكات زﯾر تصرﯾح میشود:
1ـ نوع اموال مورد مزاﯾده و توصيف اجمالی آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزاﯾده.
3ـ قيمتی كه مزاﯾده از آن شروع میشود.
ماده١٢٢ـ آگھی مزاﯾده در ﯾك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه
كثيراالنتشار نزدﯾكترﯾن به محل ،منتشر و فاصله انتشار تا روز مزاﯾده نباﯾد از  ١٥روز كمتر باشد و
عالوه بر اﯾن آگھی ،آگھی الصاقی تھيه و به محل وقوع ملك ،محل مزاﯾده ،ابنيه عمومی از قبيل
شھرداری ،بخشداری ،فرمانداری ،نيروی انتظامی ،دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق
میشود.
در مورد اموالی كه به كمتر از دهميليون رﯾال به مزاﯾده گذاشته میشود ،فقط آگھی الصاقی
كافی است.
ماده١٢٣ـ ھرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگھی مزاﯾده در
ھمه نقاط مذكور الصاق میشود و در آگھی تصرﯾح میگردد كه جلسه مزاﯾده در اجرای ثبت
محل تنظيم سند كه شھر  ....است تشكيل خواھد شد.
ماده١٢٤ـ ھرگاه مال مورد مزاﯾده بيمه باشد باﯾد در آگھی مزاﯾده اﯾن نكته اعالم گردد و در
صورتی كه مال مورد مزاﯾده به دﯾگری واگذار میشود باﯾد به بيمهگر اعالم گردد.
ماده١٢٥ـ پس از مزاﯾده در صورت وجود مازاد ،برندة مزاﯾده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز ٦
بند الف ماده  ١٢١اﯾن آئيننامه را از محل مازاد مذكور مسترد نماﯾد .در صورتی كه مورد مزاﯾده به
بستانكار واگذار میشود كليه ھزﯾنهھای مذكور از بستانكار درﯾافت و جزء مطالبات وی محسوب
خواھد شد و به موجب ھمان اجرائيه قابل وصول است.
تبصره ـ ھرگاه آگھی مزاﯾده برخالف ماده  ١٢١الی  ١٢٤باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس
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مزاﯾده به دستور رئيس ثبت آگھی تجدﯾد میگردد.
ماده١٢٦ـ مزاﯾده حضوری است و در ﯾك جلسه از ساعت  ٩تا  ١٢برگزار میشود در صورتی كه
مال بازداشتی ﯾا مورد وثيقه در جلسه مزاﯾده خرﯾدار پيدا نكند مال با درﯾافت حقاالجرا و حق
مزاﯾده به قيمتی كه مزاﯾده از آن شروع میشود به بستانكار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب
داشته باشد از بستانكار وصول میگردد.
تبصره ـ درصورتی كه بستانكار )دارنده وثيقه( قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد ،در صورت
تقاضا به نسبت طلب ،از مال مورد مزاﯾده به وی واگذار میشود.
ماده١٢٧ـ اجراء عالوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زﯾر خواھد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزاﯾده.
ماده١٢٨ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرﯾن فروش و نماﯾنده دادستان حق
شركت در مزاﯾده به عنوان مشتری به طور مستقيم ﯾا غيرمستقيم را نخواھد داشت.
ماده١٢٩ـ شركت در جلسه مزاﯾده برای عموم آزاد است و جلسه مزاﯾده با حضور رئيس اداره ﯾا
مسئول اجراء و متصدی مزاﯾده و نماﯾنده دادستان تشكيل خواھد شد.
در مزاﯾده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا ﯾا رئيس اداره شركت مینماﯾد.
ماده١٣٠ـ مسئول مزاﯾده باﯾد وقت مزاﯾده را در پيشنوﯾس آگھی مزاﯾده تعيين ،با قيد روز و
ساعت در دفتر اوقات مزاﯾده ﯾادداشت كند.
ماده١٣١ـ حق مزاﯾده )حق حراج( طبق آئيننامه مخصوص و ساﯾر مقررات مربوط در صورت
انجامشدن مزاﯾده درﯾافت و جزء درآمد عمومی به خزانهداری كل تحوﯾل میشود.
ماده ١٣٢ـ مسئول ﯾا متصدی مزاﯾده باﯾد وجوه حاصل از فروش را ھمه روزه به بانك ملی تحوﯾل
داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.
ماده١٣٣ـ كتب و رساالت و مقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزاﯾده نيست مگر با رضاﯾت
وی.
ماده١٣٤ـ مزاﯾده اموال ضاﯾعشدنی و حيوانات كه برای استيفای طلب معرفی میشود به دستور
مسئول اجرا بالفاصله و بدون تشرﯾفات در محل بوسيله مأمور اجرا و با حضور نماﯾنده دادستان و
نظر كارشناس رسمی ﯾا خبره محلی به عمل میآﯾد.
ماده١٣٥ـ صورتمجلس مزاﯾده باﯾد به امضاء مسئولين امر و نماﯾنده دادستان و خرﯾدار و نيز مدﯾون
و دائن ﯾا نماﯾندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده١٣٦ـ فروش مال به نسيه جاﯾز نيست مگر اﯾنكه متعھدله فروش به نسيه را قبول و مدﯾون
نيز مازاد را نقداً درﯾافت و ﯾا نسبت به مازاد نسيه را قبول نماﯾند در ھر دو صورت خود مسئول
وصول خواھند بود و حق مزاﯾده ،نقداً درﯾافت میشود.
ماده١٣٧ـ تحوﯾل مال منقول به كسی كه برابر مقررات در مزاﯾده برنده شده است و وصول
حقاالجرا و حق مزاﯾده و ساﯾر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدﯾون با مسئول اجراء و
دستور تھيه پيشنوﯾس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد
اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل میباشد.
ماده١٣٨ـ در موارد زﯾر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باﯾد آگھی مزاﯾده طبق مقررات تجدﯾد
شود:
1ـ ھرگاه فروش در روز و ساعت و ﯾا محلی كه در آگھی معين شده به عمل نياﯾد.
2ـ ھرگاه بدون جھت قانونی مانع خرﯾد كسی شوند و ﯾا باالترﯾن قيمتی را كه پيشنھاد شده
است رد كنند.
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3ـ در صورتی كه مزاﯾده بدون حضور نماﯾنده دادسرا به عمل آﯾد.
4ـ در صورتی كه مباشرﯾن فروش و كارمندان اداره ثبت در خرﯾد شركت كرده باشند.
ماده١٣٩ـ اموال منقول پس از وصول حقاالجرا و حق مزاﯾده بالفاصله در جلسه مزاﯾده تحوﯾل
خرﯾدار شده و ﯾك نسخه از صورتمجلس مزاﯾده به وی تسليم میشود و اگر قانوناً سند انتقال
اجرائی برای مال منقول الزم باشد پيشنوﯾس سند انتقال تھيه میشود.
ماده١٤٠ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزاﯾده باﯾد اجرا ظرف  ٤٨ساعت پرونده را فھرست
و منگنه كرده پيوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل بهدرخواست
خرﯾدار ﯾا بستانكار مكلف به تخليه و تحوﯾل مورد معامله طبق مقررات خواھدبود.
ماده١٤١ـ ھرگاه بستانكار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فك رھن از برخی وثاﯾق را بنماﯾد
اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس ميزان وصولی بستانكار مراتب را جھت فك رھن از
وثاﯾق مذكور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم مینماﯾد.
ماده١٤٢ـ در مورد معامالت رھنی ھرگاه بدھكار و راھنين متعدد بوده و تارﯾخ ابالغ اجرائيه به آنان
متفاوت باشد برای ھر ﯾك از آنھا تارﯾخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب  ١٠روز میباشد.
ماده١٤٣ـ عمليات مزاﯾده جز در موارد ذﯾل متوقف نخواھد شد:
1ـ وصول حكم ﯾا دستور موقت ﯾا قرار توقيف عمليات اجرائی.
2ـ اعتراض به نظرﯾه رئيس ثبت تا صدور رأی ھيأت نظارت.
3ـ رأی ھيأت نظارت ﯾا شورای عالی ثبت بر ابطال عمليات اجرائی.
4ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائی.
ماده١٤٤ـ ھرگاه مورد مزاﯾده رقبات متعدد باشد اگر برای ھر ﯾك از رقبات خرﯾدار جداگانه پيدا شود
و جمع مبلغ خرﯾد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواھد شد
و در صورتيكه حاصل فروش بعضی از رقبات كافی برای پرداخت بدھی گردد ،از تنظيم صورتمجلس
مزاﯾده نسبت به بقيه خودداری میشود و در اﯾن مورد بدھكار میتواند برای فروش ﯾك ﯾا بعضی
از رقبات رعاﯾت تقدم را تقاضا كند خرﯾد در اﯾن قبيل موارد كال ً نقدی است و خرﯾداران باﯾد وجه نقد
تحوﯾل و ﯾا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اﯾن صورت شخصاً مسئول
وصول طلب از خرﯾدار خواھد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزاﯾده اموال منقول باشد ،درخواست مدﯾون برای تقدم و تأخر فروش پذﯾرفته
میشود.
ماده١٤٥ـ در كليه معامالت مذكور در ماده  ٣٤اصالحی قانون ثبت بدھكار میتواند با تودﯾع كليه
بدھی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك تودﯾعی
به دفترخانه تنظيمكننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراھم كند .در صورت صدور اجرائيه
گواھی اداره اجراء مبنی بر بالمانع بودن فك و فسخ معامله ضروری خواھد بود .ھر بستانكاری كه
حق بازداشت اموال بدھكار را دارد نيز میتواند كليه بدھی موضوع سند و حقوق اجرائی را
پرداخت و تقاضای استيفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماﯾد.
ماده١٤٦ـ در كليه معامالت مذكور در ماده  ٣٤اصالحی قانون ثبت بستانكاری كه حق درخواست
بازداشت اموال بدھكار را دارد و بخواھد كليه بدھی موضوع سند و حقوق اجرائی را )در صورت
صدور اجرائيه( بپردازد مورد معامله در ازاء ھر دو بدھی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور
در بازداشت خواھد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعكس میشود و در اﯾن صورت مراتب ذﯾل
باﯾد رعاﯾت شود:
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1ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدھی و خسارات و حقوق اجرائی را
تعيين و سپس با اﯾداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحوﯾل و تقاضای فسخ سند را
خواھد كرد.
2ـ اجراء مكلف است در صورتی كه تمامی دﯾن و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد
مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظيمكننده سند اعالم و به واحد ثبتی
مربوطه نيز اطالع بدھد كه رقبه مورد معامله به سود تودﯾعكننده وجه بازداشت شده است و در
صورتی كه پرونده اجرائی تودﯾعكننده مذكور در ھمان اجراء در جرﯾان باشد بالفاصله مراتب
بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد باﯾد گواھی الزم داﯾر به تودﯾع
وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ تودﯾعی و نام پرداختكننده و شماره نامهای كه ضمن آن
بازداشت به واحد ثبتی اعالم شده صادر و به متقاضی تسليم دارد.
3ـ ھرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد باﯾد ذﯾنفع با مراجعه به دفتر اسناد
رسمی تنظيمكننده سند و با اطالع از بدھی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به
دفترخانه تسليم دارد ،دفتر اسناد رسمی مكلف است اگر تمام دﯾن سپرده شده باشد نسبت به
فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواھی الزم داﯾر به اﯾداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام
پرداختكننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسليم دارد.
4ـ در موردی كه پرونده اجرائی در داﯾرة دﯾگری در جرﯾان است و ﯾا سند مربوط منتھی به صدور
اجرائيه نشده ،ذﯾنفع باﯾد گواھی مربوط را به داﯾرة اجرائی كه پرونده در آن داﯾره در جرﯾان است
تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند .داﯾرة اخيرالذكر مكلف است بالفاصله دستور بازداشت
ملك را صادر كند.
5ـ ھرگاه مورد معامله در جرﯾان عمليات اجرائی باشد و منتھی به صورت مجلس قطعی مزاﯾده و
ﯾا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد .با سپردن وجه از طرف بدھكار ﯾا بازداشتكننده مقدم
مازاد مورد وثيقه ،سند ،فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظيمكننده
سند اعالم میگردد كه موضوع را در مالحظات ثبت سند قيد نماﯾد.
6ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده  ١٤٥ھرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی بوده و به
بستانكار منتقل شده باشد باﯾد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعاﯾت شود.
++++
فصل ﯾازدھم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائی
ماده١٤٧ـ در انتقال قطعی ملك ھرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی
اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداری مینماﯾد.
تبصره١ـ در محلھائی كه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میشود اجارهنامه غيررسمی از
جھت تخليه در حكم سند رسمی است.
تبصره٢ـ در مواردﯾكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمی ﯾا عادی اجاره نباشد اجرای
ثبت مكلف به تخليه است.
ماده١٤٨ـ ھرگاه مورد وثيقه سھم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتھن در قسمت
مفروز از ملك رضاﯾت داده باشند اجرا سند از جھت تخليه مال مورد رھن به تخليه مورد تصرف
خواھد بود.
ماده١٤٩ـ ھرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعھد شده باشد ،تخلف متعھد مانع
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تخليه وثيقه به نفع برنده در مزاﯾده نخواھد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمی در تارﯾخ
موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.
ً
ماده١٥٠ـ ھرگاه وثيقه پالك معين و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتی از بنا
روی زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحوﯾل قسمتی از بنا كه از
پالك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صالحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده١٥١ـ ھرگاه موقع تحوﯾل معلوم شود كه شخص ﯾا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث
اعيان كردهاند تحوﯾل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده١٥٢ـ تحوﯾل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
ماده١٥٣ـ مأمور اجرا در مورد تخليه ملك باﯾد با حضور نماﯾنده دادستان و در صورت لزوم با حضور
مأمور انتظامی طبق مقررات اقدامنماﯾد عدمحضور متعھد و بستگان و خادمينش مانع تخليه
نخواھد بود و اگر اموالی در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلی آن را برداشته و
حتیاالمكان در ھمان محل در مكان محفوظی گذارده و درب آن را مھر و موم میكند و ﯾا آن را به
متعھدله ﯾا امينی سپرده و رسيد درﯾافت نماﯾد.
تبصره١ـ در مورد فوق بستانكار ﯾا امين حق مطالبه حقالحفاظه را دارد.
تبصره٢ـ پس از اﯾنكه اموال به حافظ سپرده شد ،به درخواست متعھدله ،اجرا به مالك اموال
اخطار مینماﯾد كه ظرف مدت ﯾك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحوﯾل بگيرد واال ّ طبق
مقررات ،اموال ارزﯾابی و به مزاﯾده گذاشته خواھد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت وارﯾز تا در
صورت مراجعه و پس از كسر ھزﯾنهھای اجرائی ،وجه به مالك اموال مسترد گردد .در صورت عدم
وجود خرﯾدار در مزاﯾده ،حفاظت كماكان ادامه خواھد ﯾافت.
ماده١٥٤ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و ھمچنين ختم پروندهھای اجرائی باﯾد
مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم دارند كه در ستون مالحظات
ثبت دفتر قيد و اقدام الزم معمول گردد.
ماده١٥٥ـ ختم عمليات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتی و ھزﯾنهھای قانونی.
ب ـ تحوﯾل مال منقول به برنده مزاﯾده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخليه ﯾا تحوﯾل در مواردی كه اجرائيه برای تخليه ﯾا تحوﯾل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعھد متعھد.
تبصره ـ در صورتيكه مال از طرﯾق مزاﯾده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائی تارﯾخ
تنظيم صورتمجلس مزاﯾده خواھد بود.
++++
فصل دوازدھم ـ ھزﯾنهھای اجرائی
ماده١٥٦ـ وصول حقاالجرا به ھمان طرﯾقی كه برای وصول موضوع تعھد مقرر است به عمل
خواھد آمد و رئيس ثبت میتواند نظر به مبلغ حقاالجرا ھر طرﯾق دﯾگری را كه برای وصول
مناسب بداند اختيار كند.
ماده١٥٧ـ حقاالجرا از ھر اداره ﯾا داﯾره ﯾا شعبه كه وصول میشود به حساب درآمد عمومی
منظور و ﯾك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال میشود.
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ماده١٥٨ـ در ھر پرونده اجرائی برابر ماده  ١٣١قانون ثبت و تبصره آن و ساﯾر مقررات مربوطه
)حسب مورد( پس از ابالغ اجرائيه حقاالجرا وصول میشود مگر اﯾنكه مرجعی كه پرداخت
حقاالجرا به عھده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره١ـ چنانچه بدھكار از تارﯾخ ابالغ اجرائيه ظرف مدت  ١٠روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از
پرداخت حقاالجرا معاف خواھد بود.
تبصره٢ـ ھرگاه بدھكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزاﯾده نسبت به پرداخت تمام بدھی
خود اقدام نماﯾد نصف حقاالجرا وصول میشود.
ماده١٥٩ـ ھرگاه سند معامله معارض اشتباھاً منتھی به صدور اجرائيه و ابالغ شده باشد مادام
كه حكم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حقاالجرا تعلق نمیگيرد.
ماده١٦٠ـ در ھر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابالغ به جھت قانونی عمليات اجرائی متوقف ﯾا
توقيف شود مادام كه رفع توقف ﯾا توقيف نشده باشد حقاالجرا تعلق نمیگيرد موارد مذكور در
تبصره ماده  ١٣١قانون ثبت از اﯾن حكم مستثنی است.
ماده١٦١ـ در مواردی كه اجرائيه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگی به اداره
تصفيه ارجاع میشود ،حقاالجرا تعلق نمیگيرد مگر اﯾنكه حكم ورشكستگی نقض و عمليات
اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده١٦٢ـ به خسارت تأخير حقاالجرا تعلق میگيرد و ھمين طور است حقالوكاله اگر جزو مدلول
سند باشد.
ماده١٦٣ـ ابراء ذمه متعھد ،بعضاً ﯾا كال ً پس از ابالغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعھد از حقاالجرا
نمیشود و برابر تبصره ماده  ١٣١قانون ثبت باﯾد وصول شود.
ماده١٦٤ـ در مواردی كه تخليه مورد اجاره ھم جزء موضوع الزماالجراء باشد حقوق دولتی برای
تخليه مورد اجاره از ميزان مالاالجاره سه ماه درﯾافت خواھد شد اگر بعد از ابالغ اجرائيه و قبل از
تخليه طرفين سازش نماﯾند و ﯾا موجر از تخليه منصرف شود حقاالجرا تخليه باﯾد وصول گردد
ليكن در مواقعی كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستأجر خودداری و ختم عمليات
اجرائی موكول به صدور حكم قطعی دادگاه میشود مادام كه عمل تخليه انجام نگردﯾده مطالبه
حقاالجرای تخليه مورد نخواھد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجاره ھرگاه موضوع الزماالجراء تحوﯾل ﯾا تخليه عين مورد تعھد باشد
حقاالجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از ميزان اجاره سه ماھه درﯾافت میشود و
ميزان اجاره نسبت به بھای ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدی دوازده در سال معين
میشود و نسبت به مواردی كه قيمت در سند ذكر نشده مالك عمل ارزش معامالتی موضوع
قانون مالياتھای مستقيم خواھد بود و در صورت نبودن قيمت معامالتی طبق نظر كارشناس
ارزﯾابی خواھد شد.
ماده١٦٥ـ ھرگاه محرز شود كه متعھد در تارﯾخ ابالغ اجرائيه ورشكسته ﯾا محجور بوده است
حقاالجرا تعلق نمیگيرد.
ماده١٦٦ـ ھرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابالغ اجرائيه خودداری شود ،فقط در صورتی كه
محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضای مذكور در دفتر اداره ثبت صالحيتدار ابالغ شده
است حقاالجرا تعلق میگيرد.
ماده١٦٧ـ جز در مورد ماده فوق در ھر مورد دﯾگر كه رأی رئيس ثبت ﯾا قائممقام او بر عدم تعلق
حقاالجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدھای ثبتی كه مسئول حسابداری ندارد به
حسابدار ابالغ و نامبرده مكلف است به رأی مزبور اعتراض نماﯾد تا موضوع در ھيأت نظارت مطرح
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و رسيدگی شود رأی ھيأت به استناد بند  ٨ماده  ٢٥قانون ثبت اصالحی سال  ١٣٥١قطعی
است.
ً
ماده١٦٨ـ مادام كه مزاﯾده صحيحا واقع نشده حق مزاﯾده تعلق نمیگيرد.
++++
فصل سيزدھم ـ شكاﯾت از عمليات اجرائی و طرز رسيدگی به شكاﯾات
ماده١٦٩ـ عمليات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا )مھر اجرا شود( شروع و ھر كس )اعم از
متعھد سند و ھر شخص ذﯾنفع( كه از عمليات اجرائی شكاﯾت داشته باشد میتواند شكاﯾت
خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً
رسيدگی نموده و با ذكر دليل رأی صادر كند .نظر رئيس ثبت به ھر حال برابر مقررات به اشخاص
ذﯾنفع ابالغ میشود و اشخاص ذﯾنفع اگر شكاﯾتی از تصميم رئيس ثبت داشته باشند میتوانند
ظرف ده روز از تارﯾخ ابالغ شكاﯾت خود را به ثبت محل و ﯾا ھيأت نظارت صالحيتدار تسليم نماﯾند
تا قضيه برابر بند  ٨ماده  ٢٥اصالحی قانون ثبت در ھيأت نظارت طرح و رسيدگی شود.
ماده١٧٠ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت باﯾستی رونوشت كامل ﯾا فتوكپی مدارك ذﯾل به
ضميمه گزارش جامع و صرﯾح و مشروح ثبت محل از جرﯾان پرونده و موضوع شكاﯾت به نحوی كه
محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به ھيأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت كامل ﯾا فتوكپی اعتراض نامه ذﯾنفع و ضمائم آن به عمليات اجرائی.
2ـ رونوشت كامل ﯾا فتوكپی گزارش رئيس ﯾا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت كامل ﯾا فتوكپی نظر رئيس ثبت.
4ـ رونوشت كامل ﯾا فتوكپی شكاﯾتنامه ذﯾنفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
5ـ رونوشت كامل ﯾا فتوكپی برگ ﯾا برگھائی از پرونده اجرائی كه مربوط به موضوع شكاﯾت
است.
ماده١٧١ـ ھرگاه ھيأت نظارت محتاج به توضيحاتی از اجرا ﯾا طرفين قضيه باشد ،میتواند
توضيحات الزم را بخواھد.
ماده١٧٢ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزاﯾده ،شكاﯾت از عمل اجراء از كسی مسموع
نيست .اﯾن امر مانع از آن نمیشود كه ھرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال ﯾا تحوﯾل مال،
رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دھد رأی بر تجدﯾد عمل اجرائی داده و رأی
صادره برابر ماده  ١٦٩اﯾن آئيننامه به اشخاص ذﯾنفع ابالغ و قابل شكاﯾت و رسيدگی در ھيأت
نظارت است.
++++
فصل چھاردھم ـ امور متفرقه
ماده١٧٣ـ مدﯾركل ثبت استان میتواند وظاﯾف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد
رسمی به معاون او و ﯾا كارمند دﯾگری به موجب ابالغ مخصوص واگذار كند و اﯾن واگذاری از رئيس
ثبت سلب صالحيت نمیكند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی ﯾا استعالجی رئيس ثبت ،معاون او تكاليف رئيس ثبت در
كليه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساﯾر
عمليات اجرائی را عھدهدار خواھد بود و نيازی به صدور ابالغ استانی ندارد ولی در واحدھای
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ثبتی كه فاقد معاون است باﯾد برای عضو ارشد ابالغ كفالت صادر شود.
ماده١٧٤ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمين اجتماعی صالحيت اقدام با مراجع مذكور
است و ادارات ثبت باﯾد از اقدام اجرائی خودداری كنند.
ماده١٧٥ـ در مورد مطالبات بانكھا تشخيص اﯾنكه از مبلغ پرداختی مدﯾون چه مقدار بابت اصل
طلب میباشد با بستانكار است اگر مدﯾون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع
اختالف دادگاه صالحيتدار خواھد بود.
ماده١٧٦ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اﯾن آئيننامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواھد
شد و اگر آخرﯾن روز مھلت اقدام تعطيل باشد ،تعطيل به حساب نمیآﯾد و روز بعد از تعطيل
آخرﯾن روز مھلت خواھد بود.
ماده١٧٧ـ قراردادھاﯾی كه طرفين نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدﯾر ثبت ﯾا مسئول اجرا ﯾا
مأمورﯾن اجرای پرونده در حدود صالحيت قانونی آنھا منعقد مینماﯾند معتبر و قابل ترتيب اثر
است.
ماده١٧٨ـ در اجرای ماده  ٧٠٩قانون مدنی ضامن كه در اثر عمليات اجراﯾی بدھی مضمونعنه را
پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان )مستند پرونده اجراﯾی )اجرائيه را تعقيب كند
كه حق مراجعه ضامن به مدﯾون اصلی در سند مزبور ذكر شده باشد.
ماده١٧٩ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارھای عمومی مطابق ماده  ١٠تصوﯾبنامه انبارھای عمومی
اصالحی در تارﯾخ  ١٣٤٠/١٠/٢روی اوراق اجرائی اسناد وثيقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم
درخواست نامه اجرائی و نيز عمليات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارھای عمومی خواھد بود.
ماده١٨٠ـ برای اجرائيهھای راجع به قانون الحاق ماده  ١٠مكرر و  ٢تبصره به قانون تملك
آپارتمانھا مصوب  ١٣٥١و اصالحات بعدی باﯾد اوراق زﯾر به ضميمه تقاضانامه اجراﯾی به اجرای
ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدھكار در مدت مقرر گواھی تقدﯾم
دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت اظھارنامه ابالغ شده به مالك ﯾا استفادهكننده.
3ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدﯾر ﯾا ھيأت مدﯾران و صورت رﯾز سھم مالك از ھزﯾنهھای
مشترك.
ماده 181ـ برای تقاضای صدور اجرائيه بابت عوارض شھرداری موضوع ماده  ٧٧قانون اصالح پارهای
از مواد و الحاق مواد جدﯾد به قانون شھرداری مصوب  ١٣٤٥/١١/٢٧باﯾد اوراق زﯾر به ثبت محل
تسليم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت مصدق رأی كميسيون حل اختالف.
3ـ اخطارﯾه ابالغشده رأی مذكور به مؤدی.
ماده١٨٢ـ درمواردی كه شھرداری به استناد ماده ٧٧قانون شھرداری مصوب  ١٣٣٤و مواد  ٨ـ 13
قانون نوسازی و عمران شھری مصوب  ١٣٤٧و تبصره  ١آن و مواد دﯾگر از قانون شھرداری از اداره
ثبت درخواست صدور اجرائيه مینماﯾد باﯾد دليل قطعيت رأی مذكور در مواد ﯾادشده را نيز اعالم
دارد.
ماده١٨٣ـ درخواست اجرای چك از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل
واقع است به عمل میآﯾد برای صدور اجرائيه درمورد چك باﯾد اوراق زﯾر به ثبت محل تسليم
شود:
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1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ اصل و فتوكپی مصدق چك و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چكھای صادره از شعب بانكھای اﯾرانی خارج از كشور در اجرای ثبت
تھران به عمل میآﯾد.
ماده١٨٤ـ ھرگاه چك نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ،دارنده چك نسبت به
باقیمانده حق صدور اجرائيه دارد.
ماده١٨٥ـ ھرگاه گواھينامهھای متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع
تعارض از ھمان بانك است.
ماده١٨٦ـ دعوی صادركننده چك درمورد مطالبی كه گاھی به عنوان بابت ...در متن چك نوشته
میشود و ھمچنين مطالب مذكور در ظھر چك درمورد ظھرنوﯾس در اداره ثبت قابل رسيدگی
نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت میباشد.
ماده١٨٧ـ اعالم جرم عليه صادركننده چك بیمحل به مقامات صالحيتدار مانع درخواست صدور
اجرائيه برای وصول وجه چك از طرﯾق اداره ثبت نخواھد بود مگر اﯾنكه دستوری در اﯾن باره از طرف
مقامات قضائی صادر شود.
ماده١٨٨ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضای زﯾر چك با امضای كسی كه
حق صدور چك را دارد و ھمچنين فقدان مھر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر
نخواھد شد.
ماده١٨٩ـ دارنده چك كه حق تقاضای صدور اجرائيه دارد اعم است از كسی كه چك در وجه او
صادر گردﯾده ﯾا به نام او ظھرنوﯾسی شده ﯾا حامل چك )درمورد چكھای در وجه حامل).
ماده١٩٠ـ درصورتی كه چك به وكالت ﯾا نماﯾندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك
و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضای بستانكار اجرائيه عليه آنھا
براساس تضامن صادر میشود.
ماده١٩١ـ درمواردﯾكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضای احدی از آنان باشد اجرائيه عليه
امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر میگردد.
ماده١٩٢ـ درمورد چكھای وعدهدار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواھد شد.
ماده١٩٣ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك میتواند ضمن اعالم انصراف از تعقيب عمليات
اجرائی مطالبه استرداد الشه چك را بكند دراﯾن صورت اگر اجرائيه ابالغ شده باشد ،حقاالجرا را
باﯾد بپردازد و در اﯾن مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده١٩٤ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بھادار وفق ماده  ١٨قانون تأسيس
بورس اوراق بھادار تھران مصوب  ١٣٤٥و ماده  ١٠آئيننامه اجرائی آن بعمل میآﯾد.
ماده١٩٥ـ ھر ﯾك از شركتھای تعاونی روستائی و اتحادﯾهھای تعاونی روستائی و شركتھای
تعاونی كشاورزی و اتحادﯾهھای تعاونی كشاورزی كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد
تنظيمی با وامگيرندگان بر طبق ماده ١١قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزی اﯾران مصوب سال
 ١٣٤٨و تبصره  ٦٣ماده واحده قانون بودجه اصالحی سال  ١٣٥٢و بودجه سال  ١٣٥٣كل كشور و
اصالحات بعدی دارند باﯾد ﯾك نسخه از سند تنظيمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت
آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتی كه بانك مطالبه نماﯾد اصل
سند را مسترد خواھد نمود.
ماده 196ـ درصورتی كه استفادهكنندگان از آب از پرداخت بھای آب خودداری نماﯾند ،اگر قراردادی
www.tabsareh.ir

29

بين آنھا و سازمانھا و شركتھای آبياری كه بيش از پنجاه درصد سھام آن متعلق به دولت است
منعقدشده باشد طبق ھمان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی كميسيون
مذكور در ماده واحده مصوب سال 1346قانون وصول بھای آب سازمانھا و شركتھای تابع وزارت
آب و برق كه قطعی است اداره ثبت محل برابر اﯾن آئيننامه به تقاضای مرجع وصولكننده آببھا
اجرائيه صادر خواھد نمود و مرجع متقاضی باﯾد ﯾك نسخه از قرارداد ﯾا رأی كميسيون و رونوشت
مصدق ﯾا فتوكپی آنھا را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال
دارد .اصل رأی ﯾا قرارداد پس از مقابله و تصدﯾق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
ماده١٩٧ـ درمورد تقاضای صدور اجرائيه برای وصول آببھا طبق ماده  ٥٣قانون آب و نحوه
ملیشدن آن مصوب سال  ١٣٤٧و مواد  ٣٣و  ٣٤قانون توزﯾع عادالنه آب مصوب  ١٣٦١و اصالحات
بعدی آن در نقاطی كه دستور اجرای قانون داده شده است ،مسئول منطقه ﯾا ناحيه آبياری ﯾك
نسخه از اخطارﯾه ابالغشده موضوع تبصره ٦ماده مذكور را به انضمام تقاضانامهای كه برطبق ماده
ﯾادشده تنظيم مینماﯾد جھت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواھد فرستاد.
ماده١٩٨ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده  ١٧آئيننامه اجرائی قانون استقالل شركتھای توزﯾع نيروی
برق در استانھا مصوب  ١٣٨٦/٣/١٣و ماده  ١٨آئيننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب
 ١٣٣٩درمورد وصول بھاء برق و ساﯾر مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور
اجرائيه نماﯾند.
ماده ١٩٩ـ قراردادھای عادی كه بين بانكھا و مشترﯾان در اجرای ماده  ١٥قانون عمليات بانكی
بدون ربا مصوب  ١٣٦٢و الحاق چھار تبصره به آن در سالھای  ١٣٦٥و  ١٣٧٦مبادله میگردد در
حكم سند رسمی بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختالفی نداشته باشند با تقاضای
بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائی طبق آئيننامه اجرای اسناد
رسمی میباشند.
ماده ٢٠٠ـ صدور اجرائيه جھت تخليه فروشگاھھا و غرفهھای احداثی در پاﯾانهھا و مجتمعھای
خدمات رفاھی بين راھی به استناد تبصره  ٤قانون اصالح قانون تأسيس شركتھای سھامی
خاص پاﯾانهھای عمومی وسيلهنقليه باربری مصوب  ١٣٦٧و تبصره  ٢ماده  ٤آئيننامه موضوع
تبصره  ٤قانون فوقالذكر مصوب  ١٣٧٥/١/٢٦با اجرای ثبت محل خواھد بود اجرای ثبت مكلف به
صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواھد بود.
ماده ٢٠١ـ درمواردﯾكه متعھد در اجرای ماده  ١٧قانون گذرنامه مصوب سال  ١٣٥١ممنوعالخروج
گردﯾده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواھد برای ﯾك نوبت حداكثر به مدت ٦
ماه از كشور خارج شود خود ﯾا اشخاص ثالث میباﯾست ملكی را جھت تضمين مراجعت مدﯾون
به كشور معرفی و درصورتيكه ملك در رھن و ﯾا بازداشت نباشد ،پس از ارزﯾابی توسط كارشناس
رسمی و قطعيت آن صورتمجلسی با حضور رئيس ثبت ،رئيس و ﯾا مسئول اجرا تنظيم و مراتب
جھت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعالم میگردد و بدﯾھی
است درصورت مراجعت متعھد و معرفی خود ظرف مھلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيفشده و
ممنوعالخروجی برقرار میشود در غيراﯾنصورت بدون رعاﯾت مستثنيات دﯾن طلب بستانكار و
حقوق اجراﯾی با فروش ملك مذكور از طرﯾق مزاﯾده استيفاء خواھد شد.
ماده ٢٠٢ـ وظاﯾفی كه در اﯾن آئيننامه به عھده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدھای
ثبتی استان تھران كه فاقد اجرا میباشد به معاون مدﯾر كل ثبت استان تھران در اجرای اسناد
رسمی محول میگردد.
ماده ٢٠٣ـ با تصوﯾب اﯾن آئيننامه ،آئيننامهھای قبلی لغو میشود.
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