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 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

ایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت شک االجراء و طرز رسیدگی بهنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمبه پیوست یک نسخه آئین

تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی  به 66/5/6878اسناد و امالک کشور که در تاریخ 

 .گرددمی ارسال

 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

 

 شکایت از عملیات اجرائیبه  االجراء و طرز رسیدگینامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآئین

 فصل اول ـ تعاریف

 :شودنامه بشرح ذیل تعریف میها و اصطالحات بکار برده شده در این آئینـ واژه6ماده

  االجراالف ـ سند الزم

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

 ب ـ سند ذمه

در اصطالحات ثبتی در معنی مقابل  سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که

 .رودمی اسناد مربوط به معامالت با حق استرداد بکار

 ج ـ سند وثیقه

آن شخصی )اعم از اینکه مدیون باشد یا  به موجبسندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که 

 .انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر نه( عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه

 چ ـ دستور اجرا

سردفتر  مراجع صالح ثبت یا یعنی دستور به اجرای سند رسمی ) و یا در حکم سند رسمی مانند چک( که حسب مورد توسط

 .شودکننده سند صادر میتنظیم

 ح ـ سند انتقال اجرائی

شود، آن سند را سند انتقال اجرائی منتقل می بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار

 .نامندمی

 خ ـ بازداشت

 .توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند



 د ـ حافظ

 .و نگهداری کند ت اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظکسی که ادارا

 ذ ـ صورتجلسه

 .کندسندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می

 رـ کارشناس رسمی

صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع  وانتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنکسی که به مناسب خبره بودن در فنی می

 .صالح پروانه برای این کار داشته باشدذی

 ز ـ خبره

 .نظر باشدصاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب

 

 س ـ مازاد

ن معلوم نیست به ملک مورد بازداشت چو در اصطالحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و

 .اندبرای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده

 ش ـ اعتراض شخص ثالث

 .باشدشکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی

 ص ـ اعراض از رهن

را  اشآن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه توانداش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او مییعنی مرتهن از وثیقه

ای هذم گردد و مقررات اجراء اسنادای میشود و سند رهنی او سند ذمهوثیقه میدین بی ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به

 .شودبر آن مترتب می

 ض ـ فک رهن

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

 ط ـ فسخ سند

تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و  یعنی ثبت انحالل سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق

 .امالک

 ظ ـ مزایده

 .شودباالترین قیمت واگذار می شده و به پیشنهادکنندهروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروعصورت خاصی از ف

 ع ـ نیابت اجرائی

محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال  نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت

 .بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد

 غ ـ هیأت نظارت

تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که  هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه

 .نمایدبه امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط

 ف ـ شورای عالی ثبت

از دو شعبه امالک و اسناد تشکیل  گی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت کهترین مرجع رسیدعالی



 .گرددمی

 الخروجق ـ ممنوع

وفق مقررات از خروج وی از کشور  بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار

 .شودجلوگیری می

 دک ـ حق استردا

 .تصرف کامل خود درآورد تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحتحقی است که به موجب آن مدیون می

 االجراگ ـ حق

 .مورد اجراست گیرد که پنج درصد مبلغحقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می

 الحفاظهل ـ حق

 .گیردر مقررات تعلق میای است که به حافظ برابالزحمهحق

 ن ـ قبض اقساطی

 .شودمی قبوضی است که در معامالت اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر

 م ـ حق سکنی

 .گویند حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی

 فصل دوم ـ صدور اجرائیه

 :آیداء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میـ درخواست اجر2ماده

شده و نیز امالک مورد وثیقه و اجاره )مشمول  االجراء نسبت به دیون و اموال منقول و امالک ثبتالف ـ در مورد اسناد رسمی الزم

بت را ث ای که سنداز دفترخانه اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد قانون روابط موجر ومستأجر( اعم از

 ء مفاد سند ذینفع باید به دادگاهاست برای اجرا کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده

 .صالحه مراجعه کند

قبوض اقساطی و سند تصویر گواهی شدة  ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و

 .شودپیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهرانتقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می

 منقول و سایر تعهدات )به استثنای اموالج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت به

نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد  است وم کردهغیرمنقول( از دفتری که سند را تنظی

 .کننده سندتنظیم رسمی

ه کنندباید به دفتر اسناد رسمی تنظیم د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد

 .سند مراجعه نماید

 :شود و باید شامل نکات زیر باشدطبق فرم مخصوص تنظیم میـ تقاضانامه 8ماده

کننده اجرائیه یا محل اقامت درخواست ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی،6

 .استدر آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده ای که سندنماینده قانونی او و شماره دفترخانه

اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و  ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل2

غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین  مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا

 به تسلیم گواهی حصر وراثت ماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجیمتعهدله یا ن گردد و



 .اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و

 .دارد باید قید کند توضیحی است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواستـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده8

 .دریافت آن را دارند ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق4

 .ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه5 

 هدله به عمل آمده باشدنمایندگان قانونی متع تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر

قانون  225بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده  باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز

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

 :بنویسد باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل راـ بستانکار با وثیقه 4ماده

 ـ میزان اصل طلب6

 ـ میزان سود2

 .ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد8

 .مقررات مربوطه ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق4

 عی که قانونًا حق دریافت آنها راو مراج د و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله )در مورد بانکهاتبصره ـ محاسبه سو

 .و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است شوددارند( تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می

اجرائیه دارد رونوشت سند را در  ورکننده و اینکه صالحیت برای درخواست صدـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست 5ماده

اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد ) ساعت با خط خوانا در سه نسخه 24های ویژه ظرف برگ

باید اجرا شود در محل  شود( تهیه کرده و موضوعی را کههریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می نباشد برای

های اجرائیه را امضا ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ47 وص آن نوشته )در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد( ظرفمخص

ه اجرائی بالفاصل کند، عملیاتفرستد و رسید دریافت میشود( رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می مهر ویژه )اجراءکرده و به

 در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری تواندسر دفتر می).شودآغاز می

 .(نماید

خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت  تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن

هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و  محل استعالم و کسب تکلیف نماید و اداره

 .استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود ثبت

 .منجزاً قید شده باشد توان صادر کرد که در سندتبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می

 .شودهای مذکور فوق رعایت میهتبصر تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و

به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل  شود کهـ نسبت به معامالت امالک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می 5ماده

ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دهد و تا وصول  گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضعارسال می

 .شوداجرائیه اقدامی نمی ع جز ابالغاین اطال

کار مقام طلبکننده به عنوان قائمپرداخت ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید،8ماده

 .االرث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نمایدسهم تواند علیه سایر وراث نسبت بهمی

االجراء صدور اجرائیه را در مالحظات ثبت مربوطه با الزم ز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سندـ دفاتر اسناد رسمی نی 7ماده

 .نمایند ذکر تاریخ قید و امضاء



فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و  تواند با ارائه گواهینامهـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می/ماده

 االرث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به ادارهرا در سهم یا تعقیب اجرائیه مورث خوددرخواست صدور 

 .مالیاتی خواهد بود شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حسابثبت سپرده می

الیه( با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت منتقل از بدهکار اصلی یاـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد )اعم 61ماده

 .تعقیب گردد الیه صادر وبستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل اسناد با جلب رضای

 جرائی انجام شده باشد و حکم بدویا اماتـ هرگاه اجرائیه قبل از اعالم ورشکستگی متعهد صادر و به او ابالغ و اقد66ماده

 .تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیستبه ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی

 .ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد62ماده

 .ثبت کند وصوصول در دفتر مخصهای واصله را به ترتیب تاریخـ اجرای ثبت باید اجرائیه68ماده

 فصل سوم ـ ابالغ

دفاتر الزمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در   نامه باید آن را دراین آئین 68ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 64ماده

 أمورمرجع صدور اجرائیه باشد. نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به م صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی

 .تسلیم کند

متعهد مقیم آنجا است ارسال   ساعت به ثبت محلی که 24اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 

گردد و در مورد مقیمین در )نیروی انتظامی( محل جهت ابالغ ارسال می شود. در صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت بهمی

شود که طبق ارسال می وزارت امور خارجه یله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت بهبه وس کشورهای بیگانه

 .مقررات ابالغ نمایند

تی های غیردولاز مأمورین شرکت پست یا شرکت تواند در امر ابالغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطهتبصره ـ سازمان ثبت می

 .استفاده نماید رابر مقرراتاز طریق عقد قرارداد ب

آن را به شخص متعهد تسلیم و در  ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از47ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف 65ماده

 .نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد

 ر متعهد در اقامتگاه حضور نداشتهخواهدکرد اگ اً گواهیاگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتب

 که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابالغ باشد به یکی از بستگان یا خادمان او

واد سنامبرده بی نباشد. اگر اشخاص دارد تعارض منفعتکند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میمی

سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور  ها باید در ذیل برگ اجرائی وباشند اثر انگشت آن

 مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند این نکته

 .بنویسد متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر

انحالل شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابالغ  ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورتالف ـ در مورد شرکت

 کند اگر اشخاصکتباً گواهی می امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یامی

مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی  فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی

 .انحالل شرکت الصاق خواهد شد

ها و بنیاد و نهادها، اوراق اریعمومی و شهرد های وابسته به دولت و مؤسساتها و ادارات دولتی و سازمانب ـ در مورد وزارتخانه

 د. درشوبرای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی



 ابالغمقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه  این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد

 .شده محسوب است

معین شده باشد اجرائیه در همان محل  های وابسته به آن و یا شهرداریج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان

 .شودوفق مقررات ابالغ می

شود و از یمصندوق پستی ارسال  د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به

 .شودشده محسوب می تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابالغ

در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده  هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابالغ اجرائیه

ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابالغ  47این صورت پس از گذشت گیرد. در صورت می نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیکمی

 .شودمحسوب می شده

له و علیه او شود و یا عملیات اجرائیاو ابالغ می ها و اوراق بهـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه6تبصره

 وم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یانسبی تا درجه سوم از طبقه د شود، قرابت سببی یاانجام می

 .پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد

شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و  ـ مأمورین اجرا و ابالغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابالغ2تبصره

 ایاه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخهم تاریخ ابالغ را با تعیین ساعت و روز و

 .که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند  .ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود65ماده

 قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابالغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود راقید 

که بتوان اجرائیه را به آنجا ابالغ کرد،  خیابان و کوچه و شماره پالک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره

 تواند بهشود و متعهد نمیهای اجرائی به محلی که در سند قید شده ابالغ میاخطاریه های اجرائیه ـاطالع ندهند کلیه برگ

اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از  عذر عدم اطالع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق مکلفند پس از صدور

 جرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده وهای ابرگ طریق پست سفارشی به او اطالع دهند و

 .ابالغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند

نماید به دفترخانه یا اجراء معرفی می ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود68ماده

 متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که داللت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا م و رسید دریافت کند. به اظهاراتی کهتسلی

از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد  گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج

 .شد

با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور  متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافقـ هرگاه محل اقامت 67ماده

 های کثیراالنتشار محل و اگر در محلساعت در یکی از روزنامه 24یا اخطاریه ظرف  از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه

و در آگهی مزبور باید تصریح شود که  ن محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشدتریروزنامه نباشد، در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک

جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق  ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی

 .ابالغ واقعی خواهد شد مقررات

ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث  ود و درخواست صدور اجرائیه علیهـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت ش/6ماده

 که ابالغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور گردد. در صورتیبه آنان ابالغ واقعی می



 اقامتگاه او را به ترتیبی که ابالغ واقعی میسر گردد نیز نتواند ابالغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله

 .آیدالذکر وسیله درج در جراید به عمل میفوق 67رعایت ماده  تعیین نماید ابالغ اجرائیه با

 .ودبه ورثه به ترتیب مزبور خواهدب تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ

 .شودولی یا قیم او ابالغ می ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به21ماده

 فصل چهارم ـ ترتیب اجراء

ا یبگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد  ـ از تاریخ ابالغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء26ماده

 .میسر گرداند مالی معرفی کند که اجرای سند را

خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی  اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی

ع که متمکن از پرداخت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موق ندارد صریحاً اعالم کند. بدهکاری که در مدت

 .قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد تمام یا

آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود  دستشود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون بهتبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی

 .اقدام کند

بالمانع بودن آن جهت استیفای موضوع  دین بوده و نیزشود باید متناسب با ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می22ماده

 .االجراء از هر جهت محرز باشدالزم

 .مطالبات مؤجل باشد ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که28ماده

کننده حق از بازداشت از طرف اجراء معرفی تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پسـ ثالث می24ماده

 .انصراف ندارد

وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این  معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت داللت صریح

 .ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید صورت پس از بازداشت مال، موکل حق

از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به  ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون25هماد

بازداشت، معادل آن از اموالی که قبالً بازداشت شده است رفع بازداشت  تر باشد، در این صورت پس ازاینکه فروش آن آسان

 .خواهد شد قط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفتهتقاضا از طرف متعهدله ف شود، اینمی

 .تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع توان آن را به مال دیگرـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی25ماده

لب خود را از اموال متعهد بکند در تقاضای تأمین ط نامهاین آئین 26تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ـ متعهدله می28ماده

 .کنداالجراء را از اموال متعهد بازداشت میابالغ اجرائیه معادل موضوع الزم این صورت اجراء بالفاصله پس از

 رمتعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبو ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ27ماده

 باشد( به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکهبر منافع نیز صادر شده و منافع آن را )در صورتی که اجرائیه

ود شصورت مأمور اجرا متعرض آن نمی مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این

 .مراجعه کند تواند به دادگاهو متعهدله می

 آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی منافعاگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به

متعهدله باشد( دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند  صادر از مالک )که تاریخ آن مقدم بر سند

 .مراجعه کند دادگاهتواند بهشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میداده می تحویل متعهدله رسمی

در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد  ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی/2ماده



 جراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهایتواند بهای روز امتعهدله می امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود

ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد  مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند

 .شودکه طبق آن عمل می

نامه مکلف است طبق مقررات این آئین ت محلشود، رئیس ثبای به حوزه دیگر ارجاع میهای اجرائیه که از حوزهـ برگ81ماده

 .اقدام کند

دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت نیابت شود، ثبتنامه داده میاین آئین 81ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 86ماده

 بت باشد ولی اگر متعهدلهاجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیا مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات

 الیه انجام نگردیده توقیفتوسط ثبت مرجوع دهنده احراز شود که موضوع نیابتمالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت

 زالیه مراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا دیگر اقدامی ااین صورت به ثبت مرجوع شده اشکال قانونی ندارد و درمال معرفی

 .این جهت به عمل نیاورد

اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی  توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یاـ ادارات ثبت نمی82ماده

 های ورشکسته وتوانند توقیف امالک و مطالبات و دریافت سپردهوظایف و صالحیت خود می مراجع مذکور در حدود مقررات و

 .متعهد را از ادارات ثبت بخواهند

صورت خودداری، مسئول اجراء مورد  کند باید از عهده آن برآید درـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می88ماده

 .خواهدکرد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء

ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و  بنا، قنات، یا تکمیل ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر84ماده

پرداخت  اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ

ا اطالع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را تواند بمی نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدلههای الزم برای انجام آن میهزینه

می کارشناس رس انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر انجام دهد و اگر کیفیت

 ها ازایر هزینهالزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سحق برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و

مطالبه و دریافت  ها را از متعهد توسط اجرای ثبتگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینهدریافت می متعهدله توسط اجرای ثبت

 .نماید

عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه  ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و85ماده

اختی پرد یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و

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

باشد التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی زام معین شده باشد مطالبه وجهـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه الت85ماده

 .تواند یکی از آن دو را مطالبه کندمقرر شده باشد متعهدله فقط می ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد

منعقده بین طرفین و حداکثر تا  قرارداد الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبقـ حق88ماده

در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان  نامه اصالحی قانون وکالتمیزان مصرح در آئین

 .الوکاله نیز خواهدبودوثیقه جوابگوی حق مورد

ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و  جرائیه وـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور ا87ماده

 و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده

 .گرددثبت تودیع می



مام تواند تکننده مازاد میبستانکار بازداشت ،ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد/8ماده

قوق استیفای ح کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال وبازداشت های قانونیدیون و هزینه

وع وجوه تودیع شده بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجم ها رفع اثر نموده و مالخود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف

 .رسدمزایده به فروش می بالفاصله توقیف و از طریق

تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند بدهکار می شود،های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میتبصره ـ در کلیه پرونده

 .اقدام به پرداخت بدهی خود نماید انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد

اموال منقول و غیرمنقول و سایر  االجرا و حق مزایده نسبت بهالحفاظه، حقـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق41دهما

 .شودطلب وصول می باشد و مانند اصلهای قانونی بعهده متعهد میهزینه

در اینصورت پس از فروش مال یا وصول  نماید ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداختدر هر مورد که نتوان این هزینه

 .متعهدله داده شود طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به

 فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

نماینده دادستان و در صورت لزوم با  گیرد و مأمور اجرا با حضورـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می46ماده

نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می و با معرفی متعهدله حضور مأمور نیروی انتظامی

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

لظاهر بیش از مبلغ مزبور اشده حسبمعرفی ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال42ماده

بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء  به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد،

و یک تا دو عشر اضافه بازداشت  موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب در

 .شودمیزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش ازکند می

 .شودمی تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده

وم به جای محـفوظی نقل لـز شود در صـورتـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می48ماده

سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با  گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظمی

 .است مأمور اجراء

ه عنوان حافظ بازداشت پس از قبول مال ب کند به اعتراض او بهـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می44ماده

 .در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد

مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال  باشد و حتی المقدور بدون نقل مالـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته45ماده

 .را بکند

امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول  تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به

 .خواهدبود

 :اشخاص زیر بسپارد توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را بهـ مأمور اجرا نمی45ماده

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

نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم  د و یا متعهدله قرابتب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعه

 .شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه

جرا گیرد. مأمور اصورتمجلس رسید می ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل48ماده



 .دهدصورتمجلس اموال را به آنان می به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از

مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب  ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه )اعم از کرایه محل و غیره( را متناسب با ارزش47ماده

 پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفیشود  حفاظت به شخص ثالث احراز باشد و اگر تعلق مال موردبا رئیس ثبت محل می

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

مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت  ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و/4ماده

 اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن یق مزایدهنباشد، رئیس ثبت محل از طر

موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به  شود اینالحفاظه پرداخت میرا در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق

 .صاحب مال ابالغ شود

امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم  ل از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورتـ حافظ در صورت مطالبه ما 51ماده

شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به  مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت

 .باشدثبت می نظر رئیس

را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه  باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آنداشتهشده منافع ـ هرگاه مال بازداشت 56ماده

 ک به اداره ثبت احتساب کند یا بهتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارمی فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ

غیراینصورت قسمتی از مال مورد  منافع موجود در خود و اطالع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل تشخیص

 .حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند

بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال  ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا 52ماده

زداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست نیز اگر بخواهند مال با صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و

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

 .ـ بازداشت منافع جایز است 58ماده

فع اشخاص ثالث جایز نیست رعایت منا ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ 54ماده

ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن به دفاتر اسناد رسمی  در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره

 .گرددمی مربوطه اعالم

ای شود به تقاض دیگری از متعهد یافت ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال 55ماده

 .بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال

 در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت 55ماده

 .زداشت حق تقدم داردوصول طلب از مورد با

درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند،  باشد و بستانکاران در یک روزهای متعدد علیه متعهد صادر شدهتبصره ـ اگر اجرائیه

 .شودبستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می مورد بازداشت بینپس از بازداشت مال

 .نسبت به ثالث اعتبار ندارد نامه و تبصره آناین آئین 55در ماده ـ قرارداد خصوصی برخالف ترتیب مذکور  58ماده

باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر شده های متعدد از ثبت صادرکند که اجرائیهمذکور تفاوتی نمی 55ـ در مورد ماده 57ماده

 .را دارند مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون

طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت  باشد بازداشت آنای، از ثالثی طلب با وثیقه داشتهمهـ هرگاه مدیون سند ذ /5ماده

 .وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد مقام طلبکار بابازداشت کننده قائم



قانون امور حسبی جایز است مگراینکه 225  موال ورثه با رعایت مادهای علیه ورثه متوفی بازداشت اـ در اجرای اسناد ذمه 51ماده

 .قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد 251و  /24رعایت مادتین  باشد و رد ترکه باوارث ترکه را رد کرده

 :شودـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی 56ماده

 .د و اشخاص واجب النفقه اوـ مسکن متناسب با نیاز متعه6

 .الزم است النفقه اوـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب2

 .ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او8

 .نفقه آناناشخاص واجب ال ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و4

 .النفقه اوـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب5 

 .باشدـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می5 

 .شوداستیفاء می ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی،6تبصره

الذکر، رئیس ثبت محل با توجه اشخاص فوق وز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیازـ در صورت بر2تبصره

 .نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرداین آئین/65  به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده

د و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور درآم ها و مؤسسات دولتی کهـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه 52ماده

 و قانون راجـع به 65/7/6855محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب  گردد با رعایت قانون نحوه پرداختمی

 .گیردمی صورت 64/2/6856منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 

 .کند، ممنوع استمی لی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیتـ بازداشت مال منقو 58ماده

اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در  ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه 54ماده

عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید  مورد طال و نقره آالت هرگاه صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در

 .شودجواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می گردد و درمی

 و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم های نقاشی موضوع پرده و طولدر کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده

 .شودمیتصریح التجاره تعداد عدلباشد ـ در نوع مال

همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا  شود ودر سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می

 .مستعمل بودن آنها باید قید گردد

 .و مهر مأمور اجرا برسد ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء6تبصره

رسد. امضاء مأمور اجراء و حاضرین می ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به2هتبصر

 .است تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع

 .های چاپی تنظیم خواهدشدـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ8تبصره

 :مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه 55ماده

 .مربوطه اصالحی قانون ثبت و سایر مقررات 84الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده 

 .ب ـ حق مزایده )حق حراج(

 .االجراج ـ حق

 .الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشدهـ حق

 هائی که بستانکار با وثیقه )و کسی که اصل ملک در مقابلحق بیمه و سایر هزینه و ـ



 .متعهد دارد نامه حق وصول آن را ازاست( پرداخته و برابر مقررات این آئینطلب او توقیف شده

عی و چگونگی اظهار را مأمور اجرا اسم مد شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایندـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می 55ماده

 .کندقید می

رسد و صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند 58ماده

 .گرددصورتجلسه قید می هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در

شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور  رادات خود را در باب صورتمجلس تنظیمتوانند ایـ اشخاص مذکور در ماده قبل می 57ماده

 .نمایددر صورتمجلس قید می اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن

نماید و هرگاه اشیاء در و مهروموم می ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته /5ماده

توانند پهلوی مهر کند، متعهدله و متعهد نیز میکاغذی الصاق کرده و مهر می ای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاءج

 .اجراء را مهر نمایند مأمور

های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید پارچه ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و81ماده

 .سرکشی و مراقبت نمود دا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوانج

ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور  ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی86ماده

 .اجراء را نخواهد داشت

البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، اثاث ایند؛ ازنمـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می82ماده

خالف  استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه ملک زن و آنچه عادتاً مورد

 .ترتیب فوق ثابت شود

 شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض اع باشدشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشـ هرگاه مالی که بازداشت می88ماده

 .شود مگر اینکه خالف آن ثابت شودمی

 فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ای که با است آن اموال و وجوه تا اندازه ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی84ماده

شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ واقعی و نیز به متعهد هم کند بازداشت می اجرائی برابریهای دین متعهد و سایر هزینه

 .او حال باشد یا مؤجل شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دینمقررات ابالغ می طبق

از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای  ارسال بازداشت نامهباشد ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته85ماده

 .اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت

بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و اّلا معادل آن  کند که وجه یا اموالنامه به شخص ثالث او را ملزم میـ ابالغ بازداشت85ماده

 .خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود از او وصول وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت

باید آن را به صندوق ثبت سپرده و  ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور88ماده

 .رسید بگیرد

ناع ورزد بازداشت اموال او مطابق آن امت است از تأدیهـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده87ماده

 .نامه خواهدبودمقررات این آئین

نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از  ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری/8ماده

داخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و رئیس ثبت اطالع دهد و اّلا مسئول پر تاریخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به



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

مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابالغ  ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف 71ماده

تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شود و متعهدله میوقف میاو مت بازداشت نامه اطالع دهد عملیات اجرائی نسبت به

 .استیفاء طلب خود را بخواهد ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد شخص

ر شخص ثالث مانع از صرف انکا تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد

 .تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست

منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر  الرعایه است که مال االجاره اموالـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز الزم 76ماده

 مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداریشود تا استهالک طلب متعهدله به تدریج وصول می باشـد در این صورت باید وجـوهی که به

 .موقت وجوه مزبور الزم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد

 .هستند، ممنوع است ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ 72ماده

های دولتی و شهرداریها و به دولت و شرکت ابستهـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا و 78ماده

 النفقه باشند ربع والّا ثلثهای خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجببنگاه بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و

 .شودتوقیف می

است مشروط بر اینکه دین مربوط به  تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز

شود، چنانچه موضوع نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد

 .شودباشد بشرح فوق اقدام مینشده بینیپیش

کارگاه و مسئول کارگاه رئیس اداره یا مسئول ـ در مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا 74ماده

 حسابداری دارد( باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و حسابداری )در مؤسساتی که مسئول

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

کند حساب و سپرده بانکی بدهکار را می رای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودیتبصره ـ در مواردی که بستانکار ب

المقدور شماره حساب را به نحوی که شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره

 .شت نامه نیز قید گرددبرای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازدا اشکالی

 فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

آید و نامه مقرر است به عمل میاین آئین 42و 46ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد  75ماده

 :خواهد داد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد

 .الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه

 .باشدداشته ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارة ملک، اگر

 .ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن

 .د ـ مساحت تخمینی ملک

باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و  سکونیهـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه م

آالت و توضیحات بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد عالوه

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

شود که طرف منازعه تصریح می اشد مراتب در صورتمجلس قید شده وـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه ب 75ماده



 .کیست و درکجا تحت رسیدگی است

و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد  ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده 78ماده

 ی که ملک ثبت شده باشد در دفتر امالک توقیف شده )دفتر بازداشتی( ونامبرده در صورت بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره

دفتر امالک و محتویات پرونده ثبتی  نماید و اگر ملک به موجبدر ستون مالحظات دفتر ثبت امالک، بازداشت را یادداشت می

 دهد و اجراء از آن رفع بازداشتاطالع می نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز

 .کندمی

 :باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشدـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده 77ماده

اشد، المالک بباشد و یا اینکه مجهولنشده ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل6

 .شودپرونده ثبتی یادداشت می ازداشتی قید و دربازداشت در دفتر ب

باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نشده ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل2

 .شودنباشد، مراتب به اجرا اطالع داده میشده نقاطی که به ثبت عمومی گذارده

نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و  زداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مالـ پس از ابالغ با /7ماده

 شود )هر چند که انتقال با سند رسمی به عملمادام که بازداشت باقی است، داده نمی ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت

این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف  ق او بازداشت شده است که درآمده باشد( مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ ح

 .ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند

ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد  ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است1/ماده

این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد امالکی که  که و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام

اگر چه متصرف آن باشد مسموع  شود، ادعای شخص ثالثدفتر امالک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می در

 .شودمی نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت

مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه  استل غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشدهـ بازداشت ما6/ماده

 .باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت

عیین سهم متعهد ممنوع است و ت ـ در بازداشت محصول امالک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت2/ماده

 .مراقبت کامل نماید ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و

غیرمنقول بازداشت شده را با اطالع مأمور اجرا  تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یاـ در دو مورد زیر متعهد می8/ماده

 .بفروشد یا وثیقه بدهد

است نقداً تأدیه کند در این آن بازداشت شده  و الاقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفایالف ـ در مواردی که قبالً

 .اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه

 .ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد

مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت  ماند و متعهدـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می4/ماده

 .تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد

تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این  ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر5/ماده

 .نامه خواهدبودآئین

 اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده شده )اعم از منقول و یا غیرمنقول(ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت5/ماده



 :شودخودداری می

 .ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند6

مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا  ارائه کند مبنی بر اینکه ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت2

 .رهن یا وثیقه طلب اوست

دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف  ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای8

 .باشدشده

 .یرقطعی بر حقانیت خود ارائه کندـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غ4

 .باشدشده ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت5 

 .باشدثبت تشخیص شده ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی5 

شود و در سایر موارد ادامه عملیات می در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت 4 و نیز در مورد بند 2و 6درمورد بندهای 

تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر متعهدله می .معترض در مراجع مربوط خواهدبود اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه

 .متعهد را بکند کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر

از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول  رتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبلـ در صو6تبصره

 .ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را

تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات  مستند شخص ثالثـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم 2تبصره

 .مراجعه نماید دادگاهتواند بهاجرائی نیست و شخص ثالث می

معرفی کند در این صورت پس از مزایده و  تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خودـ متعهدله می8/ماده

 جلسه و سند انتقال قیددهد و در آگهی و صورتثبت به برنده مزایده سند انتقال می ارهانقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اد

انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت  شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل موردمی

 .هت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشتو یا بعد از آن از ج اشکاالتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت

 های مربوط به اقدامات اجرائی را که ازهزینه گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیهانتقال

 .پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و

 .شودمتعهد قبول نمیثبت از جانب از پذیرش تقاضایرفی ملک مجهول قبلتبصره ـ مع

 فصل هشتم ـ ارزیابی

مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین  شود )اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفیـ در هر مورد که مالی معرفی می7/ماده

تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را معترض باشد فقط میمبلغ ارزیابی  کننده مال بهمعامله، جهت ارزیابی( هرگاه معرفی

حضور نماید. در صورت عدم کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل اظهار

 .شودآنان که حاضر نبودند، ابالغ می مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به

 .یک خواهدبود عهده هرـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به//ماده

تواند تا قبل از انتشار آگهی شود متعهدله می ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت611ماده

 تر باشد در این صورت مالمشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان خود معرفی کند مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب

آید. هزینه بازداشت و بازداشت به عمل می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفعمعرفی شده بازداشت و ارزیابی می

 .ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است



روز به اجراء مراجعه و با اطالع از  رزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سهـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ا616ماده

این  7/مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده  میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض

مخاطب به ارزیابی معترض باشد  دد درج شود هرگاهشود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجنتیجه ارزیابی ابالغ می نامهآئین

پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در  روز از تاریخ ابالغ باید کتباً اعتراض خود را با 5ظرف 

 .مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد صورتی که به ترتیب

 .ض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون استـ در صورت واردبودن اعتراض معتر6تبصره

درخواست هر یک از طرفین تا قبل از  سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، بهـ در صورتی که یک2تبصره

 .گرددتنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می

قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی  س ثبت محل به قیدـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئی612ماده

شود که منتخب ابالغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس

 .اظهارنظر نماید

و محل ارزیابی و نوع مال  محلی ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره618ماده

 .شودمی ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین

 فصل نهم ـ در وثیقه

 .ابالغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند تواند بالفاصله بعد ازـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می614ماده

معامالت با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه  شود و عنوان رهن وانت قرار داده ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضم615ماده

 .معامالت با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود مقررات اجرائی اسناد رهنی و

المسمی صادر ای که برای وصول اجرتاجرائیه گیرنده به اجاره واگذار شده باشدـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه615ماده

 .تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکندو متعهدله می ای استگردد مانند اجرائیه اسناد ذمهمی

عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و  دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ اجرائیه و سایرـ در مواردی که وثیقه618ماده

 .مدیون جریان یابد

تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر کننده میمعامله در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات ـ617ماده

مورد معامله  های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مالمعامله را برای وام تاریخ انقضای سند مقدم مورد

ع شود، کننده سند مقدم واقباید در همان دفترخانه تنظیم گیرد، معامالت بعدیبه ترتیب تقدم قرار می در وثیقه بستانکاران بعدی

ند، نیز قید ک معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم سر دفتر مکلف است وقوع

 کاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حقحق بستانکار یا بستان تواند با قیدالیه میدارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل

 گردد مگر اینکه الیه صادر و تعقیبدر این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل استرداد خود را واگذار کند

فترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که د مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،

 الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهناجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل مرتهن برای وصول طلب خود

 ن مؤثر نبودهاسترداد به غیر نسبت به مرته حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق

 .مقام او صادر و تعقیب خواهد شدفوت علیه قائم و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت

 مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود

 .باشدعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیب  سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران



موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه  تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهیـ بستانکار معامله مؤخر می/61ماده

لک به شرح پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی م سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه

ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و  کننده سند، وثیقه بودن مال را درباشد و دفتر تنظیمنامه میاین آئین 645در ماده  مندرج

نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن دفتر قید می وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در

 .بود خواهد

سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه  تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیمـ بستانکار معامله مؤخر می661ماده

 نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع

مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن  گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکارتوأماً انجام می اجرایی نسبت به هر دو سند

 .انجام خواهد شد645 موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده

 نقصی در ابالغمکلف است با رسیدگی الزم اگر  های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراءـ بعد از ابالغ کلیه اجرائیه666ماده

 .روی نسخه ابالغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند ، صحت آن رااجرائیه وجود نداشته باشد

هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید  تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کندـ مرتهن می662ماده

شود و با ذکر توضیح در مالحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این  اسناد رسمی مربوطه حاضرمرتهن در دفتر 

به عمل آید باید مراتب کتبًا به  با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض صورت

ای تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ساباجراء اعالم و رئیس اجراء پس از احراز صحت انت

 .بنماید عمل

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

نده سند اعالم کند. در کنبه دفتر تنظیم ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را668ماده

 آید دفتر اسناد رسمی اطالعنامه فسخ مربوطه رادفترخانه اسناد رسمی به عمل می این مورد و نیز در موردی که اعراض در

رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق  اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض موردبه

برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در  گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیهیذمی تبدیل م

باشد اعراض از رهن باید نسبت  مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده مورد وراث

شود که حق مطالبة دین یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می ت به سهم یکبه تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسب

نفع غیر بازداشت شده باشد  رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به بدهکارانی که از

 .گرددتبدیل می در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل

قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول  ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح664ماده

ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی  دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی

مازاد به اصل تبدیل خواهدشد،  ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشتلهخواهد یافت و هرگاه معام تحقق

کننده سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت تنظیم در هرحال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفتر

 .مربوط اعالم دارد ه باشد مراتب را به اجراءقید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شد معامله

بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به  ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و665ماده

 .عمل خواهد شدمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه باقی نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی

آید و یا به علت عدم تملک ثالث درمی ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به665ماده



تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به رسد متعهدله مینمی تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود

 .یق اداره ثبت اقدام کندذمه از طر اسناد

 .خواهد بود ایـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه668ماده

 .بازداشت به عهده اجراء است بودن مال )منقول و غیرمنقول( مورد معامله یا موردـ تشخیص غیرقابل تجزیه667ماده

بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از  اث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهدـ انتقال قهری حق استرداد به ور/66ماده

االجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق قانونی و حق خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت

گیرد. در این مورد وارث مزبور قرار می ورد معامله در وثیقهیا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال م ثبت

 خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد االرث بدهیهرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم

 .شد

اعالم شود اجرا ضمن عملیات اجرائی  رسمی ـ هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک621ماده

کند چنانچه ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میاجرایی در چه مرحله ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیاتاطالعیه

نتشار محل یا در روزنامه کثیراال اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک نوبت ابالغ

صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر  شود. در این صورت تنظیمنزدیک به محل، آگهی می

مال در مزایده به فروش برسد  خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه امالک به نام

 .و گواهی دارائی است وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت پرداخت مازاد به

 .ورثه از طرف متعهدله خواهد بود معرفیتبصره ـ در صورت فوت مدیون در خالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به 

 فصل دهم ـ در مزایده

 :گرددنکات ذیل آگهی مزایده منتشر می رعایت ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن باـ در اجرای اسناد ذمه626ماده

 الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 :شوددر آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می

 .ـ نام و نام خانوادگی مالک6

 .ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک2

به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت  ای مستنددر اسناد ذمه ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و8

 های الصاقیاالجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهیمال آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر

 .گرددقید می

 .ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز4

 .ت شده است یا نهـ تعیین اینکه ملک ثب5 

حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد  های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یاـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی5 

عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا  مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و

 .شد به عهده برنده مزایده استبا نشده

 .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده8

 .شودـ قیمتی که مزایده از آن شروع می7 

 ب ـ آگهی مزایده اموال منقول



 :شوددر آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می

 .ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن6

 .ختم مزایدهـ روز و محل و ساعت شروع و 2

 .شودـ قیمتی که مزایده از آن شروع می8

به  تریندر روزنامه کثیراالنتشار نزدیک ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل و اگر در محل نباشد622ماده

 هی الصاقی تهیه و به محل وقوعروز کمتر باشد و عالوه بر این آگهی، آگ 65نباید از  محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده

انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق  ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی

 .الصاقی کافی است شود، فقط آگهیمیلیون ریال به مزایده گذاشته میدر مورد اموالی که به کمتر از ده .شودمی

شود مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می اه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهیـ هرگ628ماده

 .اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد گردد که جلسه مزایده درو در آگهی تصریح می

گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری  زایده این نکته اعالمـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی م624ماده

 .گردد گر اعالمشود باید به بیمهواگذار می

نامه این آئین 626بند الف ماده  5موضوع فراز  تواند وجوه پرداختیـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندة مزایده می625ماده

بستانکار  های مذکور ازشود کلیه هزینهدر صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می .نمایدرا از محل مازاد مذکور مسترد 

 .وصول است دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل

ده به دستور رئیس ثبت صورتمجلس مزای باشد قبل از تنظیم و امضاء 624الی  626تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخالف ماده 

 .گرددآگهی تجدید می

که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در  شود در صورتیبرگزار می 62تا  /ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 625ماده

 اربستانکار واگذ شود بهاالجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میحق جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت

 .گرددشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میمی

نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال  تبصره ـ درصورتی که بستانکار )دارنده وثیقه( قادر به استرداد مازاد بر طلب خود

 .شودمورد مزایده به وی واگذار می

 :اتر اداری الزم دارای دفاتر زیر خواهد بودـ اجراء عالوه بر دف628ماده

 .دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده

حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به  ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان627ماده

 .طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت

اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و  ه برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیسـ شرکت در جلسه مزاید/62ماده

 .نماینده دادستان تشکیل خواهد شد

 .نمایدمی در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت

روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت  یس آگهی مزایده تعیین، با قیدنوـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش681ماده

 .کند

شدن مزایده دریافت و جزء انجام نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورتـ حق مزایده )حق حراج( طبق آئین686ماده

 .شودداری کل تحویل میدرآمد عمومی به خزانه



تحویل داده قبض رسید آن را با صورت  بانک ملیباید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ـ مسئول یا متصدی مزایده  682ماده

 .فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد

 .رضایت وی ـ کتب و رساالت و مقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با688ماده

دستور مسئول اجرا بالفاصله و بدون  شود بهرای استیفای طلب معرفی میشدنی و حیوانات که بـ مزایده اموال ضایع684ماده

 .آیدنماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور

دیون و دائن یا نمایندگان آنان در نیز م ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و685ماده

 .صورت حضور برسد

مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت  ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و685ماده

 .شوددریافت میصورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً  به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو

االجرا و حق مزایده و سایر حقوق حق ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول688ماده

نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد اجراء و دستور تهیه پیش قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول

 .باشدت در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل میمقررا رسمی طبق

 :مقررات تجدید شود ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق687ماده

 .ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید6

 .شده است رد کنند کسی شوند و یا باالترین قیمتی را که پیشنهاد ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید2

 .ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید8

 .ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند4

 تحویل خریدار شده و یک نسخه از در جلسه مزایده االجرا و حق مزایده بالفاصلهـ اموال منقول پس از وصول حق/68ماده

هیه نویس سند انتقال تسند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشد پیش شود و اگر قانوناًصورتمجلس مزایده به وی تسلیم می

 .شودمی

ت و منگنه کرده پیوست گزارش را فهرس ساعت پرونده 47ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 641ماده

 .برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد

درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و به تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل

 .خواهدبود تحویل مورد معامله طبق مقررات

بنماید اداره ثبت با وصول حقوق  قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را ـ هرگاه بستانکار با وصول646ماده

 .نمایدفک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت

اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از  تاریخ ابالغـ در مورد معامالت رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و 642ماده

 .باشدروز می61آنها تاریخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب 

 :ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد648ماده

 .ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی6

 .یأت نظارتـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی ه2

 .ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی8

 .ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی4



جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از  ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار644ماده

تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای  ام به فروش وطلب بستانکار باشد اقد

 تواند برای فروش یکبدهکار می شود و در این موردبدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می پرداخت

موارد کاًل نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار این قبیل  یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در

 .خواهد بود طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار معادل

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

تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و  تواند بااصالحی قانون ثبت بدهکار می 84ـ در کلیه معامالت مذکور در ماده 645دهما

کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم

خواهد بود. هر بستانکاری که حق  اداره اجراء مبنی بر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضروریصورت صدور اجرائیه گواهی  کند. در

بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از  تواند کلیهبازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می

 .ثبت بنماید اداره

درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و  اصالحی قانون ثبت بستانکاری که حق 84اده ـ در کلیه معامالت مذکور در م645ماده

 را )در صورت صدور اجرائیه( بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی

شود و در این صورت مراتب ذیل باید می تر بازداشتی منعکسقانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دف

 :رعایت شود

اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در  ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق6

 .تقاضای فسخ سند را خواهد کرد صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و

مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه  است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد ـ اجراء مکلف2

کننده وجه ثبتی مربوطه نیز اطالع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده سند اعالم و به واحداسناد رسمی تنظیم

باشد بالفاصله مراتب بازداشت را  کننده مذکور در همان اجراء در جریانتودیع شده است و در صورتی که پرونده اجرائی بازداشت

نباشد باید گواهی الزم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ  در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا

 .و به متقاضی تسلیم دارد ثبتی اعالم شده صادر ای که ضمن آن بازداشت به واحدکننده و شماره نامهنام پرداخت تودیعی و

طالع از کننده سند و با ادفتر اسناد رسمی تنظیم ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به8

سپرده  دین کلف است اگر تمامسپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی م بدهی تمام آن را در صندوق ثبت

بلغ کننده و موجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت  شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر به ایداع

 .دارد سپرده صادر و به متقاضی تسلیم

به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی  یـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منته4

 دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرة اخیرالذکر مکلف مربوط را به دایرة اجرائی که پرونده در آن

 .است بالفاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند

مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده  مجلس قطعی نتهی به صورتـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و م5 

 گردد وکننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میبازداشت باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا

 .قید نماید دگردد که موضوع را در مالحظات ثبت سنکننده سند اعالم میمراتب به دفترخانه تنظیم

بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید  هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی 645ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 5 



 .شود حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت

 فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی

سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن  تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه648ماده

 .نمایدمی باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری

از جهت تخلیه در حکم سند رسمی  نامه غیررسمیشود اجارههائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میـ در محل6تبصره

 .است

 .ثبت مکلف به تخلیه است ص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرایـ در مواردیکه سکونت شخ2تبصره

قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند  ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در647ماده

 .مورد تصرف خواهد بود اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه

مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده  ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد/64ماده

 .رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند

از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر  داً معلوم شود که قسمتیـ هرگاه وثیقه پالک معین و بنای واقع در آن باشد و بع651ماده

بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صالحیت  است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از

 .ثبت خارج است ادارات

اند تحویل مورد وثیقه به اعیان کرده ن مجوز در آن احداثـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدو656ماده

 .وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد

 .ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است652ماده

مأمور انتظامی طبق مقررات لزوم با حضور  ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت658ماده

 خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد حضور متعهد و بستگان ونماید عدماقدام

کند و یا آن را به آن را مهر و موم می االمکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و دربصورت تفصیلی آن را برداشته و حتی

 .نماید متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت

 .الحفاظه را داردـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق6تبصره

نماید که ظرف مدت یک ماه اموال اخطار می ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک2تبصره

به  خواهد شد و وجه حاصلهبگیرد واالّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته  تحویل به اجرا مراجعه و اموال خود را

اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود  های اجرائی، وجه به مالکصندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه

 .یافت خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد

باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به  های اجرائیـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده654ماده

 .ستون مالحظات ثبت دفتر قید و اقدام الزم معمول گردد دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم دارند که در

 :ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از655ماده

 .های قانونیـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینهالف 

 .ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده

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

 .د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد



 .تعهد متعهد و ـ اجرای

تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده  تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی

 .خواهد بود

 های اجرائیفصل دوازدهم ـ هزینه

تواند نظر به ثبت میاالجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عملخواهد آمد و رئیس ـ وصول حق655ماده

 .وصول مناسب بداند اختیار کند االجرا هر طریق دیگری را که برایمبلغ حق

عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده  شود به حساب درآمداالجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میـ حق658ماده

 .شودبه اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می

مربوطه )حسب مورد( پس از ابالغ اجرائیه  قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات 686هر پرونده اجرائی برابر ماده  ـ در657ماده

االجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف پرداخت حق شود مگر اینکه مرجعی کهاالجرا وصول میحق

 .شده باشد

االجرا معاف خواهد اجرا بگذارد از پرداخت حق روز مفاد آن را بموقع 61ابالغ اجرائیه ظرف مدت ـ چنانچه بدهکار از تاریخ 6تبصره

 .بود

االجرا بدهی خود اقدام نماید نصف حق ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام2تبصره

 .شودوصول می

مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر  اهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابالغ شده باشدـ هرگاه سند معامله معارض اشتب/65ماده

 .گیرداالجرا تعلق نمینشده است حق

متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا  ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابالغ به جهت قانونی عملیات اجرائی651ماده

 .قانون ثبت از این حکم مستثنی است 686موارد مذکور در تبصره ماده  گیردرا تعلق نمیاالجتوقیف نشده باشد حق

االجرا شود، حقاداره تصفیه ارجاع می ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به656ماده

 .ت به انجام برسدعملیات اجرائی در ثب گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض وتعلق نمی

 .جزو مدلول سند باشد الوکاله اگرگیرد و همین طور است حقاالجرا تعلق میـ به خسارت تأخیر حق652ماده

 686شود و برابر تبصره ماده االجرا نمیاز حق ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کاًل پس از ابالغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد658ماده

 .ل شودقانون ثبت باید وصو

دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان  االجراء باشد حقوقـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع الزم654ماده

از ابالغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف  االجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعدمال

تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم  باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از االجرا تخلیهحق شود

االجرای تخلیه مورد شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقمی عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه

 .داشت نخواهد

االجرا مقرر در قانون ثبت در تعهد باشد حق االجراء تحویل یا تخلیه عین موردالزمتبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع 

 شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرارماهه دریافت می صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه

ارزش معامالتی موضوع قانون  نشده مالک عمل شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکرصدی دوازده در سال معین می

 .معامالتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمتمالیات



 .گیرداالجرا تعلق نمیاست حق ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده655ماده

صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول  ستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائیه خودداری شود، فقط درـ هرگاه ب655ماده

 .گیرداالجرا تعلق میدار ابالغ شده است حقصالحیت و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت

 االجرا باشد به مسئولدم تعلق حقع ام او برمقـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم658ماده

ندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا  حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری

 .طعی استق 6856سال  قانون ثبت اصالحی 25ماده  7هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند  موضوع در

 .گیردـ مادام که مزایده صحیحًا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی657ماده

 فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

از متعهد سند و هر شخص ذینفع( که از  ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا )مهر اجرا شود( شروع و هر کس )اعم/65ماده

شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس  توانداجرائی شکایت داشته باشد میعملیات 

الغ برابر مقررات به اشخاص ذینفع اب مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال ثبت

توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ شکایت خود را به ثبت داشته باشند می تصمیم رئیس شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی ازمی

ثبت در هیأت نظارت طرح و  اصالحی قانون 25ماده  7دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند یا هیأت نظارت صالحیت ثبت محل و

 .رسیدگی شود

به ضمیمه گزارش جامع و صریح و  شت کامل یا فتوکپی مدارک ذیلـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونو681ماده

 :نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به

 .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی6

 .است فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده ـ رونوشت کامل یا2

 .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت8

 .نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبتـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت4

 .استشکایت  هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوعـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ5 

 .تواند توضیحات الزم را بخواهدمی ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،686ماده

شود که نیست. این امر مانع از آن نمی ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع682ماده

تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید  نتقال یاهرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند ا

قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت  نامه به اشخاص ذینفع ابالغ واین آئین /65اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده  عمل

 .است

 فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند  واند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرایتـ مدیرکل ثبت استان می688ماده

 .کنداین واگذاری از رئیس ثبت سلب صالحیت نمی دیگری به موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و

اد ور مربوطه به اجرای مفکلیه ام تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعالجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در

دار خواهد بود و نیازی به صدور ابالغ استانی به سایر عملیات اجرائی را عهده اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه

 .ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود ندارد

مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از  زارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صالحیت اقدام باـ در مورد مطالبات و684ماده



 .اقدام اجرائی خودداری کنند

گر باشد با بستانکار است ابابت اصل طلب می ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدارـ در مورد مطالبات بانک685ماده

 .دار خواهد بودباشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالحیت نکار معترضمدیون نسبت به تشخیص بستا

نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام  نامه روز ابالغ و روز اقدام محسوبـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین685ماده

 .بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود آید و روزتعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی

اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود  ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول688ماده

 .و قابل ترتیب اثر است نمایند معتبرها منعقد میصالحیت قانونی آن

تواند به عنه را پرداخته است وقتی مینمضمو قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی /81ـ در اجرای ماده 687ماده

اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده  استناد سند ضمان )مستند پرونده اجرایی(

 .باشد

روی  2/61/6841عمومی اصالحی در تاریخ  نامه انبارهایتصویب 61ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده /68ماده

گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع می اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر

 .بهانبارهای عمومی خواهد بود

و اصالحات  5668ها مصوب تملک آپارتمان تبصره به قانون 2مکرر و  61های راجع به قانون الحاق ماده ـ برای اجرائیه671ماده

اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت  بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه

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

 .ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه6

 .کنندهالک یا استفادهـ رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به م2

 .مشترک هایـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه8

ای از مواد و الحاق مواد جدید به پاره قانون اصالح 88ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 676ماده 

 :زیر به ثبت محل تسلیم شود ید اوراقبا 28/66/6845قانون شهرداری مصوب 

 .ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه6

 .ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختالف2

 .شده رأی مذکور به مؤدیـ اخطاریه ابالغ8

ی قانون نوسازی و عمران شهر 68ـ 7و مواد  6884قانون شهرداری مصوب  88ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده672ماده

نماید باید دلیل قطعیت رأی شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می آن و مواد دیگر از قانون 6و تبصره  6848مصوب 

 .مواد یادشده را نیز اعالم دارد مذکور در

د برای آیواقع است به عمل می ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل678ماده

 :تسلیم شود صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل

 .ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه6

 .ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن2

 .آیدثبت تهران به عمل می های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرایتبصره ـ درخواست اجرای چک

 .مانده حق صدور اجرائیه داردباقی چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت بهـ هرگاه 674ماده



 .موکول به رفع تعارض از همان بانک است های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیهـ هرگاه گواهینامه675ماده

شود و همچنین مطالب مذکور نوشته می ه عنوان بابت... در متن چکـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی ب675ماده

باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت رسیدگی نمی در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل

 .باشدمی

صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از  ستدار مانع درخوامحل به مقامات صالحیتـ اعالم جرم علیه صادرکننده چک بی678ماده

 .این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در

چنین حق صدور چک را دارد و هم ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که677ماده

 .صادر نخواهد شد د در اداره ثبت اجرائیهفقدان مهر در اشخاص حقوقی باش

او صادر گردیده یا به نام او  ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه/67ماده

 .(حامل های در وجهظهرنویسی شده یا حامل چک )درمورد چک

چک و صاحب حساب متضامنًا  درشده باشد صادرکنندهـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صا6/1ماده

 .شودعلیه آنها براساس تضامن صادر می مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه

علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ  اجرائیه ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد6/6ماده

 .گرددمیچک صادر 

 .دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شدهای وعدهـ درمورد چک6/2ماده

عملیات اجرائی مطالبه استرداد الشه چک  تواند ضمن اعالم انصراف از تعقیبـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می6/8ماده

 .پردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب استاالجرا را باید بباشد، حق را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابالغ شده

تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب  قانون 67ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 6/4ماده

 .آیدمی نامه اجرائی آن بعملآئین 61و ماده  6845

های های تعاونی کشاورزی و اتحادیهشرکت های تعاونی روستائی وههای تعاونی روستائی و اتحادیـ هر یک از شرکت6/5ماده

 قانون تشکیل بانک تعاون 66گیرندگان بر طبق مادهبه استناد اسناد تنظیمی با وام تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه

کل کشور و  6858بودجه سال  و 6852ماده واحده قانون بودجه اصالحی سال  58و تبصره  6847کشاورزی ایران مصوب سال 

 .فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند شده طبقاصالحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم

 .اصل سند را مسترد خواهد نمود اداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید

ها و اگر قراردادی بین آنها و سازمان کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،تی که استفادهـ درصور6/5ماده 

آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن  های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهامشرکت

های ها و شرکتآب سازمان قانون وصول بهای 6845ده واحده مصوب سال عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ما قرارداد و

بها اجرائیه صادر خواهد کننده آبنامه به تقاضای مرجع وصولآئین تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این

 به انضمام مطالبه نامه و فتوکپی آنها رامتقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا  نمود و مرجع

رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد  تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل

 .شودمی

و مواد  6848صوب سال شدن آن منحوه ملی قانون آب و 58بها طبق ماده ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب6/8ماده

 اصالحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول و 6856قانون توزیع عادالنه آب مصوب  84و  88



ای که برطبق ماده تقاضانامه ماده مذکور را به انضمام 5شده موضوع تبصرهناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابالغ منطقه یا

 .محل خواهد فرستاد نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبتمی یادشده تنظیم

توزیع نیروی برق در استانها مصوب  نامه اجرائی قانون استقالل شرکتهایآئین 68ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 6/7ماده

رق و سایر مطالبات از درمورد وصول بهاء ب /688برق خوزستان مصوب  نامه اجرائی قانون آب وآئین 67و ماده  68/8/6875

 .تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند مشترکین پس از وصول

و الحاق  6852بانکی بدون ربا مصوب  قانون عملیات 65ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده //6ماده 

سمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختالفی گردد در حکم سند رمی مبادله 6885و  6855چهار تبصره به آن در سالهای 

ی نامه اجرای اسناد رسمآئین با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق نداشته باشند

 .باشندمی

ای خدمات رفاهی بین راهی به استناد همجتمع ها وهای احداثی در پایانهـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه211ماده 

 ماده 2و تبصره  6858نقلیه باربری مصوب های عمومی وسیلههای سهامی خاص پایانهشرکت قانون اصالح قانون تأسیس 4تبصره 

ائیه بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجر با اجرای ثبت محل خواهد 25/6/6885الذکر مصوب قانون فوق 4نامه موضوع تبصره آئین4 

 .بود و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد

الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع 6856قانون گذرنامه مصوب سال  68ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 216ماده 

بایست ثالث می ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص 5نوبت حداکثر به مدت  الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یکممنوع

پس از ارزیابی توسط  جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، ملکی را

یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و  کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و

گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مربوطه اعالم می ثبت انعکاس در سوابق ثبتی به اداره

رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و  شود در غیراینصورت بدونالخروجی برقرار میشده و ممنوعاز ملک مذکور رفع توقیف مقرر

 .استیفاء خواهد شد حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده

واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا  نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است درـ وظایفی که در این آئین212ماده 

 .گردددر اجرای اسناد رسمی محول می باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهرانمی

 .شودهای قبلی لغو مینامهنامه، آئینـ با تصویب این آئین218ماده 


