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 رسمی اسناد اجرای مفاد

 

 

واحدي مرتضي دكتر، باراني معصومه  

 

 دفترياران و سردفتران كانون واحد كاربردي علمي جامع دانشگاه دانشجوي

 دفترياران و سردفتران كانون واحد كاربردي علمي جامع دانشگاه استاد

 

حقوق ثبت با ضمانت اجراهاي منحصر به فرد خود جايگاه خاصي در میان : چکیده

هاي حقوقي از جمله حقوق قوانین و قواعد حقوقي دارد كه باعث شده در اكثر نظام

ها، سازمان ها و نهادهاي خاص ايران، جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتي ارگان

و مجزايي تعريف شوند. به واقع تضمین اجراي اسناد كه خصیصه بارز اسناد رسمي از 

هاي قضايي كشور و ساير اسناد است، موجب اين اهمیت شده است. در راستاي سیاست

اد هاي اسنويژگي مهمترين يکي ازكم نمودن تراكم كار محاكم و دادگستري، توجه به 

بسیار حايز  اجراي مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاكم قضايي است كه رسمي

اجراي مفاد اسناد رسمي به  با اين اوصاف اين مسأله قابل طرح است كه؛ اهمیت است.

ن تحلیلي صورت گرفته، اي-چه نحوي است؟ به موجب اين تحقیق كه به روش توصیفي

 ابالغ ات اجرايیه صدور دستور شامل اجرايي مقدماتي نتیجه قابل بیان است كه؛ عملیات

 وثیقه بدون اسناد و وثیقه داراي اسناد مورد در اسناد اجراي. است سند طرفین به آن

 باشنديم تبعي عیني حق نوع يک واقع در كه با وثیقه است به طوري كه؛ اسناد متفاوت

 مطالبات ساير از را آنها امتیازات اين و باشندمي برخوردار حق اين خاص مزاياي از

 . بخشدمي خاصي برتري نهاآ به و نموده متمايز

 سند رسمي، سند الزم االجرا، اجرائیه،عملیات اجرايي، سند با وثیقهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه و طرح مسأله

رسیدن به  .شودمي هاي حقوقي دنبال تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنها هدف مهمي است كه در تمام نظام

حقوق ثبت با ضمانت اجراهاي منحصر به  .اين مطلوب جز در سايه اعتماد و گسترش دامنه حمايت حقوق ثبت ممکن نیست

اين موضوع باعث شده تقريبا در تمام نظام هاي حقوقي جهت اجرا  .فرد خود جايگاه خاصي در میان قوانین و قواعد حقوقي دارد

  .ها، سازمان ها و نهادهاي خاص و مجزايي تعريف شوندارگان و نظارت برقوانین و مقررات ثبتي
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م كه در كنار ساير ايهحقوق ايران نیز از همان بدو شکل گیري نظام مدون حقوقي، به اين امر توجه داشته و همواره شاهد بود

بارز اسناد رسمي از ساير  به واقع تضمین اجراي اسناد كه خصیصه .خاص داشته است ايهقوانین، مقررات ثبتي اهمیت و جلو

الي  85، مواد 3131تر اسناد رسمي مصوب ابا تصويب قانون دفدر حقوق كشورمان  .اسناد است، موجب اين اهمیت شده است

متعاقباً قانون اصالح موادي از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي  .قانون مذكور به اجراي مفاد اسناد رسمي اختصاص يافت 16

ترتیب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملیاتي »شده مقرر شد: قانون ياد 5به موجب ماده  به تصويب رسید كه 3186 لمصوب سا

االجرا در مواردي كه هاي اجرايي و مصارف آن و تعیین حقكه اجرا متوقف بر آن است از ابالغ و توقیف اموال و اشخاص و هزينه

االجرا و نیز ترتیب شکايت از طرز عمل و اقدامات اجرايي و مرجع رسیدگي به حقدر قانون معین نشده و مقتضي باشد و وصول 

  .«نامه وزارت دادگستري خواهد بودطور كلي آنچه براي اجراي اسناد رسمي الزم است طبق آيینآن و به

  .ب وزير دادگستري رسیدبه تصوي 3111االجرا در سال نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزمدر اجراي ماده مذكور اولین آيین

آئین نامه اجراي مفاد اسناد » .ث.اصالحي ق 381و در اجراي ماده اصالح گرديد  .ث.مکرر ق 16و  16مواد  3183در سال 

نامه مركز حراج و نحوه اجراي حراج و نوبت آن و نحوه آيین»و « .ث.مکرر اصالحي ق 16و  16اجرايي مواد  رسمي الزم االجراء

به  3181اه مبه ترتیب در ارديبهشت و آبان« كنندهبدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفاي حقوق توقیفتوقیف حق 

  .تصويب وزير دادگستري رسید

االجرا نامه اجراي اسناد رسمي الزمآيین»متعاقباً و جهت جلوگیري از تشتت و پراكندگي مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي 

در خصوص نحوة اجراي اسناد وثیقه و ذمه به تصويب رسید كه  3188در سال « گي به شکايت از عملیات اجراييو طرز رسید

مکرر آن در  16و حذف ماده  3183مصوب  .ث.اصالحي ق 16با تصويب قانون اصالح ماده  .مجري بود 3151تا مهرماه سال 

و نیز لزوم بازنگري در برخي از مقررات مربوط به  نون مزبورقا 1در اجراي تبصره  3188نامه مصوب و آيین 3151بهمن ماه 

نامه اجراي مفاد اسناد آيین»طور كامل مورد بازنگري قرار گرفته و ماحصل آن به توان گفت مقررات ثبتيمي اجراي اسناد ذمه،

 باشد كهمي 3«تبصره  61 ماده و 101در  33/1/3151االجرا و طرز رسیدگي به شکايت از عملیات اجرايي مصوب رسمي الزم

شود  كه مي مراجعه به محاكم قضايي انجام آن اجراي  اسناد رسمي است،كه اجراي مفاد و مدلول آنها بدون هاييکي از ويژگي

 .گذار قرار گرفته استمورد تأكید قانون .ث.ق 21و  21وضوح در مواد اين موضوع به

ن مهمتريطالق نیز يکي از  ازدواج و اساس آن دفاتر اسناد رسمي واز سند رسمي كه بر قانون مدني 3151با توجه به تعريف ماده  

و تعهدات و قراردادهاي اشخاص  و ساير حقوق مراجعي هستند كه وظیفه مهم تنظیم سند رسمي در رابطه با مالکیت اموال

 جز اسنادي .االجرا دارندر اجراي اسناد تعهدآور و الزمسزايي دلذا دفاتر اسناد رسمي نقش به .عهده دارندوثبت ازدواج وطالق را به

كه مقررات خاصي براي اجراي آنها وضع گرديده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه يا ادارات ثبت اسناد و امالک 

ج وطالق از طريق همان دفاتر االجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمي وازدواگیرد، بقیه اسناد الزمصورت مي

 .قابلیت صدور اجرائیه دارند

                                                           

 .42/6/1801مورخ  10581روزنامه رسمی کشور، شماره  -1
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طور كلي معامالت اصالح و تصويب گرديده است راجع به معامالت شرطي و رهني و به 3151كه در اسفند  .ث.ق 16در ماده 

گردد به طلبکار اين حق داده شده است كه با مراجعه به دفترخانه استرداد كه بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمي منعقد ميحقبا

ر قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمي يا ازدواج و طالق در تعیین و تشخیص طوبه .كننده سند تقاضاي صدور اجرائیه نمايدتنظیم

 .عهده دارندصالحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هويت وي مسؤولیت مهمي را به

د ناويژگي هاي اس مهمترين يکي ازهاي قضايي كشور و كم نمودن تراكم كار محاكم و دادگستري، توجه به در راستاي سیاست

اين موضوع به وضوح در مواد  .بسیار حايز اهمیت است اجراي مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاكم قضايي است كه رسمي

دفاتر  ،مدني از سند رسمي انونق 3151مورد تأكید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعريف مادّه  3بتث انونق 21و  21

اسناد رسمي يکي از مراجعي هستند كه وظیفه مهم تنظیم سند رسمي در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهاي اشخاص 

 اجراي مفاد اسناد رسمي به چه نحوي است؟ در اين خصوص، ح است كه؛ربا اين اوصاف اين مسأله قابل ط .به عهده دارند

تعهد م تواند براي كلیه اسناد تنظیمي اجرائیه صادر نمايد؟مي آيا سردفتر اجرائیه دارد؟ سردفتر چه وظايف و تکالیفي در صدور

 آيا درحین اجراي مفاد اسناد رسمي ؟له ياطلبکار در اسناد تنظیمي توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهايي برخوردار خواهد بود

ي كه خود را محق میدانند يا اعتراضي به اجرا ص ثالثاشخا در جريان اجراي اسناد رسمي، براي ؟گرددمي لحاظمستثنیات دين 

 دارند چه تضمیناتي پیش بیني شده است؟

 .دهدمي موضوع اين مقاله را تشکیل ،و تشريح و بررسي زواياي مختلف اين موضوع مهم و اثرگذارنحوه اجراي مفاد اسناد رسمي 

عملیات مقدماتي اجرايي، نحوه و رويه اجرا در اسناد داراي وثیقه از اين رو بعد از تبیین و تعريف برخي اصطالحات اصلي تحقیق، 

 .شودمي به صورت مجزا، مباحث اصلي اين تحقیق را شامل ايهو اسناد ذم

 

 تعاریف و مفاهیم بنیادی -1

 تعریف سند رسمی :1-1

 در اين پژوهش از اهمیتي اساسي برخوردار است و زيربناي اصلي تمام مباحث بعدي را تشکیلسند رسمي مفهومي است كه 

 .دهد لذا سعي شده است اين مفهوم به تفصیل و از جهات مختلف مورد بحث قرارگیردمي

ساير مأمورين رسمي اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد : »قانون مدني 3151طبق ماده 

اساس، سندي رسمي است كه عالوه بر بر اين .«در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظیم شده باشند رسمي است

، در حدود صالحیت يعني تنظیم نزد مأمورين رسمي 3151شرايط فوق كه براي سند ذكر شده حاوي سه شرط مندرج در ماده 

 .ددگراين سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمي در مقابل سند عادي مي .قانوني نیز باشدآنها و با رعايت مقررات 

                                                           

ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه الزم االجرا است،  14ماده  -1

ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معامالت  18ماده مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. 

 و بدون مراجعه به محاکم الزم االجرا است. امالک ثبت شده مستقالً
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با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمي وسايرمأمورين 

خود و برطبق مقررات قانوني اقدام نمايند واال رسمي تنظیم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صالحیت 

  .معتبرنخواهد بود وهمچنین غیرازاسناد مذكورساير اسناد عادي است

مقرر داشته:  قانون مدني 3123در اين خصوص ماده  .گردنددر برخي موارد، اسناد عادي داراي اعتبار سند رسمي ميالبته 

 مقام آنان معتبر است:را داشته درباره طرفین و وراث و قائماسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي »

  .الیه تصديق نمايدـ اگر طرفي كه سند )بر( علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب3

گرچه  3.الواقع امضا يا مهر كرده استـ هرگاه در محکمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تکذيب يا ترديد كرده في1

در قانون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط مي شود كه سند 

ابراين بن .رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمي يادفاتر ازدواج وطالق ثبت شده باشد

، به اين توضیح كه هر سندي كه از قانون مدني 3151سند رسمي مذكور در مادة  سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از

اسناد ثبت شده در  قانون مدني 3151هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة   قانون مدنينظر قانون ثبت رسمي است از نظر 

نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي اما ممکن است سندي از  .دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و امالک رسمي است

از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصالح و مطابق مقررات صادر گرديده 

است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظیم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت 

  1.آن سند گفته نمي شودبه 

( و اگر اختالف و .ث.ق 21و  21)مواد یاج به حکم دادگاه قابل اجرا استمورد نظر قانون ثبت بدون احت جراالزم االد رسمي اسنا

اشتباهي در تنظیم و ثبت آن حادث شود چنانچه قبل از تنظیم سند باشد در اداره كل امور اسناد و سردفتران و چنانچه بعد از 

در هیئت نظارت ثبت استان مربوطه و در صورت اعتراض در  1ث .اصالحي ق 18ماده  1تنظیم و ثبت سند باشد طبق بند 

 .گیردشوراي عالي ثبت مورد بررسي قرار مي

چه در حقوق مدني، سند عبارت است از هر نوشته  .اصطالح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطالح سند در حقوق مدني است

 6.ام دعوي يا دفاع قابل استناد باشدكه در مق

چنانکه مالحظه مي شود در اين تعريف، سند از جنبة اثباتي آن تعريف شده است و نه اين كه هم به جنبة ثبوتي آن توجه شود 

مین ه به .زيرا اگر نوشته حاوي حقي نباشد چگونه مي توان در مقام دعوي يا دفاع به آن استناد كرد .و هم به جنبة اثباتي آن

چرا كه دعوي اصوالً در بارة حق است يکي خود را صاحب  .جهت بايد گفت هر نوشته اي قابلیت استناد در دعوي يا دفاع را ندارد

ق او را منکر است و ادعا مي كند كه خودش صاحب حق است، در اين حالت يعني نزاع طرفین در بارة ححق مي داند و ديگري 

                                                           

 .46ص، 1804تفکریان، محمود، حقوق ثبت)شناخت دفاتر رسمی(، انتشارات نگاه بینه، چاپ چهارم،  -1

 .128، ص1808غالمرضا، حقوق ثبت اسناد و امالک، انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ هشتم،  شهری، -4

طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشکال و اشتباه و هرگاه در »اصالحی ق.ث  45ماده  1بند  -1

 «صدور دستور الزم با هئیت نظارت استان خواهد بود.

 قانون مدنی 1402مادة  -4
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كه  «سند ثبتي»در بحث حاضر  .ي سخن گفته شده است نمي تواند در دادگاه ارائه و ابراز شودحق، نوشته اي كه در آن از حق

مي توان به آن سند رسمي نیز گفت، نوشته اي است كه داللت بر وجود حقي به نفع يک شخص مي كند )ثبوت حق( و در 

 .به دلیل ديگري باشد اثبات كند )اثبات حق(صورت لزوم خود اين نوشته مي تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اين كه نیاز 

يعني انجام اعمالي كه به حق جنبه رسمي مي دهد و اين اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل « شکست سند»بنابراين 

 .است: يکي تنظیم سند و ديگري ثبت سند

سندي را نمي توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمي ثبت هیچ »گويد: مي آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمي 31ه مادة ردر اين با

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمي كه از طرف  .3«نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد

  .سازمان ثبت چاپ شده است، انجام مي شود

 

 هئی: تعریف اجرا1-2

 كه است اي ورقه: »اند آورده «اجرائیه» عنوان تحت حقوق ترمینولوژي كتاب 11 ش اصطالح در لنگرودي جعفري دكتر آقاي

 اءاالجر الزم سند مفاد يا دادگاه يک اجراء دستور متضمن و تهیه خاص اداري يا قضائي مراجع در قانوني خاص تشريفات تحت

 اي مالیات اجرائیه و االجراءالزم رسمي اسناد اجرائیه و دادگاهها قرارهاي و احکام اجرائیه مانند است معیني ينقانو دستور يا

 «...غیره و شهري عوارض

 ذينفع يكتب درخواست دنبال به كه رسمي است ايورقه اجرائیه: »كه بیان اين با اجرائیه تعريف ضمن واقف حمیتي دكتر آقاي

 ضايام به و صادر مقام اين دستور به رسمي، مقام از دادگاه قطعي حکم يا ثبتي سند مفاد اجراي براي( له محکوم يا له متعهد)

 به .است شده ذكر حکم، يا سند مفاد اجراي براي نامبرده رسمي مقام دستور صريحاً آن، در و رسد مي رسمي مهر نقش و او

 «.گويند مي نیز االجراء الزم برگ و اجرائیه ورقه و اجرائي ورقة و اجرائي برگ ،اجرائیه

 صدور درخواست از آن، در زيرا است، واضح تعريف اين نقص: كه دهد مي توضیح لنگرودي جعفري آقاي تعريف توضیح در

 دو ينا بدون كه كند مي فکر مبتدي خوانندة و است نیامده میان به سخني آن، صدور براي رسمي مقام دستور صدور و اجرائیه

 االجراءالزم سند مفاد يا دادگاه حکم اجراي دستور آن، صدور براي رسمي مقام دستور و اجرايیه صدور درخواست يعني مقدمه

 يک اجراء دستور متضمن و تهیه خاص اداري يا قضايي مراجع در قانوني خاص تشريفات تحت» عبارت زيرا .شود مي صادر

 صدور و ذينفع تقاضاي دنبال به اجرايیه كه ندارد اين بر داللت است، معیني قانوني دستور يا االجراء الزم سند مفاد يا دادگاه

 ورقة و شود نمي «تهیه» خاص اداري يا قضائي مراجع آن در «رسمي ورقة» كه اين بر افزون .شود مي صادر رسمي مقام دستور

 ركیبت عبارت، آن اخیر جملة در همچنین و شود مي «تنظیم» اجرائیه، صدور دستور صدور پي در و است شده تهیه قبالً نامبرده

  .نیست روشن كس همه بر آن معني و است مهم بسیار «دادگاه يک اجراء دستور»

                                                           

 .268، ص1804جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی،  -8
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 ايبر( ثبتي يا اداري مرجع قضائي، مرجع خواه) رسمي مرجع از ذينفع درخواست دنبال به كه است ايورقه اجرايئه كلي بطور

 و بینيپیش مخصوص هايفرم سند اجرا درخواست براي رسمي، اسناد مفاد اجراي نامهآيین در .گردد مي صادر حق استیفاي

 .است گرديده تعیین شود، سند اجراي درخواست ضمیمه بايد كه مداركي

 

 اجرایی عملیات تعریف :3-1

 را عملیات اين اجراء، نامة شود. آئین مي مربوط ثبتي سند مفاد اجراي به كه كارهائي و اجرائي اقدامات يعني اجرائي عملیات

 از بعد اجرائي، عملیات» :آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 312 مادة اول بخشاست ولي به موجب  نکرده تعريف

 واندت مي باشد، داشته شکايت اجرائي عملیات از كه( ذينفع شخص هر و سند متعهد از اعم) كس هر و شروع ، اجرا دستور صدور

 «كند... تسلیم محل ثبت ريیس به مدارک ارائه و دلیل ذكر با را خود شکايت

 تهدانس «اجرا دستور صدور از بعد را اجرائي عملیات برخي نويسندگان به اين تعبیر مذكور ايراداتي نموده اند؛ از جمله شروع

 و است اجراء از جزئي اجراء به دستور زيرا. است اجرائي عملیات جزء خود اجرايیه، صدور دستور صدور كه صورتي در. است

 صدور با. عملیات اين كه است اين فهمد، مي اجرايي عملیات از عرف، چه آن و است اجراء به دستور اجرائیه، صدور به دستور

 اين شروع كه اين جاي به 312 مادة از بخش اين در بايد بنابراين،. شود مي آغاز او زيردستان به ريیس يعني مافوق مقام دستور

 نحوة اين. است اجرائیه دستور صدور زمان از عملیات، اين آغاز كه گردد اعالم شود، دانسته اجراء دستور صدور از بعد عملیات

 جراءا دستور كه نیست معلوم عبارت، اين در زيرا. برد مي بین از نیز را «اجراء دستور صدور از بعد» عبارت در موجود ابهام بیان،

 شامل دستور، اين اول، مورد در زيرا اجرائي؟ عملیات اجراي به دستور يا است اجرايیه صدور به دستور آيا است؟ دستوري چه

 اجراي با ها، آن از يک هر انجام دارد، متعددي مراحل عملیات اين چون دوم، مورد در درحالیکه. شود مي اجرائي عملیات تمام

مفاد اسناد رسمي الزم آئین نامه اجراي  15 مادة به توجه با مثالً. شود مي نهاآ از يک هر شامل «اجرا دستور» و است دستور

 388 مادة «د» بند)دهد مي پايان اجرايي عملیات به و است اجرايي عمل يک متعهدله، به آن منافع و منقول عین تسلیم االجراء

 وردست اجراء رئیس بايد هم مورد همین در اداري، مراتب سلسله به توجه با ولي( آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء

 3نیست؟ «اجراء به دستور» دستور اين صدور آيا. بدهد اجراء مأمور به را آن منافع و مال تسلیم

نامه آيین نويسندگان كه است بوده اين براي 312 مادة از بخش اين در«اجراء دستور صدور از بعد» عبارت نوشتن رسد مي نظر به

 از بعد هك خصوص به. اندداشته درنظر را اجرايي عملیات از شکايت به رسیدگي براي نظارت هیأت و ثبت ريیس صالحیت اجراء

« 3111 ماه شهريور مصوب رسمي اسناد دفاتر قانون و ثبت قانون مواد از بعضي اصالح قانون 3 مادة موضوع» عبارت عبارت، اين

 جهت به يا باشد قانون با مخالف يا سند مفاد با مخالف اجراء، دستور قانون، آن 3 مادة مطابق وقتي يعني. است شده نوشته

 .كرد شکايت دادگاه به دستور آن از توان مي باشد، شکايت خور در ديگري

 کايتش ثبت رئیس به يدبا عملیات آن از باشد، داشته وجود اجرائي عملیات خود از شکايتي اجراء دستور صدور از بعد اگر ولي

 اين كه حالي در. شودمي شروع اجرائي عملیات كه است دستور اين صدور از بعد زيرا.  نظارت هیأت به او تصمیم از و كرد

                                                           

 .25، ص 1802نشر حقوقدان، چاپ اول، حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت،  -1
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 آغاز هك شود اين موجب نبايد اجرايي، عملیات دستور از شکايت به رسیدگي براي دادگاه صالحیت و نیست صحیح تفکیک

 .شود دانسته «اجراء دستور صدور از بعد» اجرائي، عملیات

آئین نامه اجراي مفاد اسناد  388 مادة در ولي. نیست مشخص اجرائي عملیات پايان كه اينست ماده اين نقص و ايراد دومین

 و االجراء الزم موضوع وجه تمام وصول( الف: از است عبارت مورد حسب اجرائي عملیات ختم: »است آمده رسمي الزم االجراء

( ث.ق مکرر 16 مادة در مذكور مدت از پس انتقال سند تنظیم( ج مزايده برندة به منقول مال تسلیم( ب مربوطه هاي هزينه

 «باشد شده صادر تحويل يا تخلیه براي اجرائیه كه مواردي در تحويل يا تخیله تحقق

 صادر ااجر مورد ملک تخلیة براي را اجرايیه اگر چنانکه دارد، االجراء الزم موضوع نوع به بستگي اجرايي، عملیات ختم بنابراين

 هك است ملک آن تخلیة مجلس صورت تنظیم عملیات، آن ختم و است اجراء دستور صدور اجرائي، عملیات شروع باشد، شده

 مال تحويل يا انتقال سند صدور با اجرائي، عملیات: »گويد مي  ث.ق مکرر 16 مادة 1 تبصرة اين، بر افزون .دارد تخلیه بر داللت

 برسد، فروش به حراج طريق از مال كه صورتي در. بود خواهد مختومه بدهکار تعهد اجراي و بستانکار طلب پرداخت يا منقول

 «باشد. مي حراج محلس صورت تنظیم تاريخ اجرايي، عملیات ختم

 دهش وابسته ديگر، سوي از اجرائي اقدامات هاي شیوه و سو، يک از االجراءالزم موضوع نوع به عملیات اين پايان ترتیب، اين به

 عمل ود شود، بازداشت بدهکار به متعلّق منقول غیر مال و آغاز سند مفاد بارة در اجرائي عملیات مثالً اگر كه اين توضیح. است

 و:  مواد موجب به زيرا.  مزايده مجلس صورت تنظیم-1 انتقال سند تنظیم -3: است شده مقرر عملیات آن يافتن پايان براي

 مي انجام مزايده نیز غیرمنقول اموال به نسبت ،رسمي الزم االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد ...  و 363 و 360 و 312 و 313

 كه اينست سؤال ، بدانیم يافته پايان را اجرايي عملیات كار مزايده، مجلس صورت تنظیم از پس زمان در اگر بنابراين، 3.گیرد

 نويس شپی متن تهیة ازقبیل گیرد،¬مي صورت انتقال سند تنظیم تا مجلس صورت اين تنظیم فاصلة در كه ديگري اقدامات

 چه ،دفترخانه در سند ثبت وذيل اجرايي سندانتقال امضاء از وپس رسمي دفتراسناد به آن وارسال امضاء و اجرايي انتقال سند

 دارند؟ نام

 388 مادة «ج» بند و تبصره همان صدر) است اجرائي عملیات پايان انتقال، سند تنظیم كه مقرره اين موجب به كه صورتي در

 اين نتیجه. بود خواهند اجرائي عملیات قلمرو و همحدود در داخل اقدامات، آن ،(االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 

آئین نامه اجراي  312 مادة همان ديگر بخش موجب به( باشند مقررات خالف هرگاه)اقدامات اين از توان مي اخیر، مورد در كه

 مورد در ولي. كرد شکايت  نظارت هیأت به ثبت ريیس تصمیم از و كرد شکايت ثبت ريیس نزد االجراءمفاد اسناد رسمي الزم 

 مزايده انجام زا پس اجراء نامة آيین مقررات موجب به قبلي، نامه برابرآيین انتقال سند تنظیم كه اين بر افزون .تواندنمي پیشین

 پس ماه 1 مدت در را ملک حراج تقاضاي بدهکار ، ث.ق 16 مادة موجب به كه مواردي در گفت بايد است، مزايده برندة تعیین و

 كلیة دريافت با اجرايیه ابالغ تاريخ از ماه 5 انقضاي از پس ملک نشود، پیدا خريداري ملک، حراج به يا نکند اجرايیه ابالغ از

 با نیست، راجح نتیجة همیشه انتقال، سند تنظیم كه اين يعني. شود مي واگذار بستانکار به انتقال سند تنظیم و اجرائي حقوق

 .است اجرايي انتقال سند نیز مورد اين در سند، اين نام كه اين

                                                           

 .66حمیدی واقف، احمدعلی، همان، ص  - 1
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 مکرر 16 مادة در كه شويم مي يادآور. است تعارض در آن ذيل با نامبرده 1 تبصرة صدر در كه شود مي معلوم ترتیب اين به

 میان به سخن مدت از ويد،گ مي سخن آن از مفاد اسناد رسمي الزم االجراءآئین نامه اجراي  388 مادة «ج» بند كه  ث.ق

 اشاره كه است اجرايیه ابالغ از پس ماه 5 و ماه 1 همان «مذكور مدت» از منظور و شود تنظیم انتقال سند آن، از پس تا نیامده

 است. زايد 388 مادة «ج» بند در مکرر كلمة يعني شده

آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  388 مادة بین كه شود مي معلوم شد، گفته مقرره دو اين بارة در چه آن مجموع از

 تبصره مفاد در اينکه بر افزون. دارد وجود تعارض. (است گرديده حذف جديد نامهآيین در)ث.ق مکرر 16 مادة 1 تبصرة و االجراء

 نامه آيین زيرا پذيرفت توان نمي را سخن اين است، مکرر 16 مادة 1 تبصرة ناسخ 388 مادة كه شود گفته است. هرگاه تعارض

 توان مي نیز را اين. دهد مي تخصیص را مکرر 16 مادة 1 تبصرة 388 مادة كه شود گفته اگر باشد و قانون ناسخ تواندنمي

 اين بر افزون نیست، بین در سخني چنین اينجا در و باشد خاص ديگر قانون و عام قانوني كه مواردي در تخصیص زيرا. پذيرفت

 اين در اشد،ب قانون مخصص بتواند نامهآيین كه باشیم پذيرفته قبل از كه است صورتي در اينجا در تخصیص از گفتن سخن كه

 3.الطَّرح مِنَ اَولي اَمکَن مَها اَلجَمعُ: شود مي حاصل دو هر اجراي و مقرره دو جمع با تعارض، رفع وضعیت،

 

 اجرایی مقدماتی عملیات -2

  .است سند طرفین به آن ابالغ تا اجرايیه صدور دستور شامل اجرايي مقدماتي عملیات

 اجرایی عملیات مراحل: 2-1

 تقاضاي از پس واقع در مرحله، اين .است دستور اين اجراي و اجرائیه صدور دستور صدور اجرايي، عملیات مراحل از اي مرحله

 از اول مرحلة آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 8 مادة استناء به .شود مي آغاز دستور اين صدور براي ذينفع

 صدور دستور سردفتر كه اين از ،8ماده در  .شود مي انجام اجرايیه صدور تقاضاي تسلیم از پس ساعت 65 تا اجرائي عملیات

 امضاء و بررسي را آن سردفتر سپس و كند تنظیم را اجرايیه دستور، اين اجراي پي در دفترخانه كارمند و كند صادر را اجرايیه

 هك است ترتیب همین به اجرايیه صدور روش است معمول ها دفترخانه در چنانکه ولي .است نیامده میان به سخني كند، مهر و

 كند، صادر را اجرايیه سردفتر خود هم اگر و است قانون حکم ،ئیهاجرا صدور براي دستور اجراي كه اين بر افزون .شد اشاره

 مقام در و است بوده او به اجرايیه صدور تقاضاي تسلیم براي صالح مقام خودش مورد، اين در كه چرا .داشت نخواهد اشکالي

 .كند مي اجرا را آن صدور براي قانونگذار دستور اجرايیه، صدور

 مصوب رسمي اسناد دفاتر قانون و ثبت قانون از بعضي اصالح قانون 3 ماده برابر اجرايیه صدور دستور اگر كه است مرحله اين در

 شکايت اهدادگ به تواند مي ذينفع باشد، شکايت قابل ديگري جهت از يا باشد قانون مفاد با مخالف يا سند مفاد با مخالف ،3111

 هرگاه: »است شده مقرر رسمي اسناد مفاد اجراي نامة آئین 6 مادة تبصرة در كه است وضعیت اين از جلوگیري براي  .كند

 سبك و استعالم محل ثبت از اشکال طرح وبا كرده خودداري آن صدور از بايد شود رو روبه اشکالي با اجرايیة صدور در سردفتر

 كسب منطقه ثبت از شود مواجه اشکال با هم محل ثبت هرگاه و .كند رهنمايي را او است مکلف محل ثبت و نمايد تکلیف

                                                           

 .60حمیدی واقف، احمدعلی، همان، ص  - 1
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 مفاد اب مخالف كه شود صادر دفترخانه سوي از اياجرايیه كه است اين از بهتر نکردن صادر اجرائیه يعني .«نمود خواهد تکلیف

 تبصرة در ماده اين اول تبصرة در مقرر تکلیف .باشد دادگاه در شکايت قابل ديگري جهت از يا باشد قانون مفاد با مخالف يا سند

 هاي تبصره و ماده اين مدلول نیز است ثبت ادارة اجرائیه صدور مرجع كه مواردي در: »است مدهآ شرح اين به ماده همان سوم

 .است ماده آن اول تبصرة مفاد اجراي به مکلف نیز ثبت ادارة يا و ثبت اجراي پس .«شودمي رعايت فوق مذكور

 فترد ثبت نظامنامه و ثبت قانون اجرا نامهآيین مقررات در كه است عناويني االجراالزم يا اجرائیه برگ يا اجرائیه ورقه اجرائیه،

 صدور مرجع كه است مخصوصي چاپي فرم آن و باشندمي مفهوم يک داراي آنها همگي و شده ذكر اجرائیه براي طالق و ازدواج

 ستا نموده معین قانون كه ديگري مرجع يا امالک و اسناد ثبت اجراي شعبه يا اداره به و نمايدمي صادر و تنظیم راآن اجرائیه

 مربوط هاينامهآيین و قانون طبق راآن مفاد( لزوم صورت در)انتظامي مأموران همکاري با كه اندموظف اجرا مأموران و فرستدمي

 . گذارند اجرا به موقع به

 اسناد هايخانهدفتر و ثبت ادارات در كه باشدمي مخصوصي چاپي فرم نیز اجرائیه ورقه اجرائیه، صدور درخواست همانند بنابراين

 8 ماده براساس .است متفاوت االجراالزم اوراق ساير با رسمي اسناد مورد در آن شکل و است موجود طالق و ازدواج و رسمي

 درخواست براي صالحیت كهاين و كنندهدرخواست هويت احراز از پس سردفتر ،آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء

 و باشد نفر يک متعهد اگر)نسخه سه در خوانا خط با ساعت 16 ظرف ويژه هايبرگ در را سند رونوشت دارد، را اجرائیه صدور

 و كرده هتهی( شودمي اضافه نسخه دو وثیقه صاحب و متعهدين از هريک براي نباشد متعهد به متعلق وثیقه يا باشد متعدد اگر

 از ساعت 65 ظرف( نباشد اشکالي آن صدور در كهصورتي در)نوشته قید آن مخصوص محل در شود اجرا بايد كه را موضوعي

 و فرستدمي اجرا مسؤول نزد اجرا براي و رسانیده( شود اجرا)ويژه مهر به و كرده امضا را اجرائیه هايبرگ تقاضا، وصول تاريخ

 اريخت ترتیب به را واصله هاياجرائیه است مکلف ثبت اجراي و  شودمي آغاز بالفاصله اجرايي عملیات .كندمي دريافت رسید

  (آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 31 ماده).كند ثبت مخصوص دفتر در وصول

 موقع و او تعهد از آن، ر د كه است سندي از آگاه او كه است درست .است متعهد به اجرايیه ابالغ اجرائي، عملیات از دوم مرحلة

 براي اجرايیه صدور با سند، ذينفع تقاضاي به رسمي هاي مقام چون ولي است، آمده میان به سخن آن ديگر شرايط و اجراء

آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  301 و 38 مادتین برابر .شود ابالغ اجراء، به امر بايد كنند، مي اقدام سند مفاد اجراي

 مالک يا متعهد شخص به را آن از نسخه يک اجرايیه اوراق دريافت زمان از ساعت 65 ظرف است مکلف اجراء مأمور ،االجراء

 امتناع جرايیها امضاء يا رؤيت از وثیقه مالک يا متعهد اگر .بگیرد رسید حروف تمام با تاريخ ذكر با ديگر نسخة در و تسلیم وثیقه

 .كرد خواهد گواهي كتباً و شخصاً را مراتب مأمور كند،

 :برشمرد زير شرحبه توانمي را ابالغ آثار

 .باشدمي اجرا نامهآيین مقررات و  ث.ق اصالحي 16 ماده در مذكور مواعد احتساب مبدأ متعهد، به اجرائیه ابالغالف( 

 هك مواردي در مگر باشدمي آن پرداخت به مکلف مديون و گرفته تعلق اجرائیه به االجراحق متعهد، به اجرائیه ابالغ باب( 

 385 و  ث.ق 313 مواد).بپردازد را االجراحق بايد خود صورت آن در كه باشد نموده اجرائیه صدور به اقدام حق، بدون متعهدٌله،

 (آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء
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 ایذمه اسناد و وثیقه دارای اسناد در اجرا رویه و نحوه -3

 .است متفاوت وثیقه بدون اسناد و وثیقه داراي اسناد مورد در اسناد اجراي

 وثیقه دارای اسناد در اجرا رویه و نحوه :3-1

 را نهاآ امتیازات اين و باشندمي برخوردار حق اين خاص مزاياي از باشندمي تبعي عیني حق نوع يک واقع در كه وثیقه با اسناد

  .بخشدمي خاصي برتري نهاآ به و نموده متمايز مطالبات ساير از

 شرط با قطعي عنوان به يا خارج نذر شرط با قطعي عنوان به يا خیار شرط با كه امالكي به مربوط اسناد يعني وثیقه داري اسناد

 حق با معامالت به مربوط اسناد كلي طور به و غیرمنقول اموال به راجع رهني و شرطي معامالت كلیة و شده منتقل وكالت

 معامله اي رهن عقد بر داللت وثیقه سند لذا .شود مي شمرده وثیقه با وام ثبت قانون نظر از و محسوب استقراضي اسناد .استرداد

 از واندت مي بستانکار نپردازد، را خود بدهي سند در مقرر مدت ظرف بدهکار اگر بنابراين .كندمي شرط بیع يا استرداد حق با

 .نمايد اجرايیه صدور درخواست سند كنندة تنظیم دفترخانة

  وثیقه دارای معامالت اقسام :3-1-1

 جامان حسن يا دين وثیقه عنوان به كه است منقولغیر يا منقول مال آن موضوع كه است عقدي هر: استرداد حق با معاملهالف( 

 ثیقه،و محل از دين پرداخت از مديون امتناع صورتدر قانوني شرايط تحت تا شودمي داده قرار بستانکار قانوني اختیار در تعهد

 . كند وصول را خود طلب

 قانون مدني 113 ماده دهدمي داين به وثیقه براي را مالي مديون آن موجببه كه است عقدي رهني معامله: رهني معامالتب( 

 دعق موجب به و شود داده وثیقه به مالي آن تضمین براي تا باشد داشته وجود دين بايد آن از پیش و است تبعي عقد رهن

 .شودمي ايجاد مال آن بر عیني حق يک دهندهوام براي مذكور

: است شده تعريف ذيل شرحبهمدني  قانون 685 ماده طبق و است شرط بیع همان منظور كه شرطي معامله: شرطي معامالتج( 

 سخف خیار كند رد مشتري به را ثمن مثل تمام معیني مدت در بايع هرگاه كه نمايند شرط توانندمي متعاملین بیع عقد در»

 معامله خفس خیار كرد رد را ثمن مثل بعض هرگاه كه كنند شرط توانندمي همچنین و باشد داشته مبیع تمام به نسبت را معامله

 قید نثم به نسبت هرگاه و بود خواهد متعاملین قرارداد تابع خیار حق حال، هر در باشد؛ داشته مبیع بعض يا تمام به نسبت را

 آن در هك بیعي از است عبارت شرط بیع ديگر عبارت به« .ثمن تمام رد با مگر بود نخواهد ثابت خیار باشد نشده بعض يا تمام

 .باشد داشته را آن فسخ حق نمايد رهن مشتري به را ثمن مثل معین مدت در بايع هرگاه شود شرط

 از تاس عبارت آن خصوصیت ترينمهم كه شودمي شناخته «ايوثیقه معامالت» كلي عنوان يک تحت الذكرفوق معامالت كلیه

 .ديگر عقد هر يا رهن يا باشد شرط بیع خواه دهدمي وثیقه به عقدي ضمن را آن مال، مالک اي،وثیقه معامالت دراينکه؛ 

 .ث.ق 11 ماده در قانونگذار دلیل، همین به شودنمي خارج اولیه مالک مالکیت از عقد اين موجببه وثیقه مورد مالهمچنین 

 .است داده دهندهانتقال به را ثبت تقاضاي حق
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  وثیقه دارای اسناد در اجرا ترتیب :3-1-2

آئین نامه اجراي  و  ث.ق اصالحي 16 ماده در مندرج مقررات طبق غیرمنقول و منقول اموال به مربوط وثیقه اسناد اجراي ترتیب

 گردد؛مي تشريح ذيالً كه است مفاد اسناد رسمي الزم االجراء

 رد بدهکار طرف از بدهي پرداخت عدم صورت در بستانکار رهني، و شرطي استرداد،حقبا معامالت كلیه در: اجرائیه صدور الف(

 ظرف بدهکار كه صورتيدر .نمايد درخواست سند كنندهتنظیم دفترخانه توسط را خود طلب وصول تواندمي سند، در مقرر موعد

 پس و يارزياب را معامله مورد بدهکار يا بستانکار تقاضاي به بنا ثبت اداره نکند، اقدام خود بدهي پرداخت به نسبت مقرر مهلت

  .نمايدمي اقدام مال مزايده به نسبت قطعیت، تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداكثر ارزيابي قطعیت از

 هب بنا ثبت اداره ننمايد، اقدام خود بدهي پرداخت به نسبت اجرائیه ابالغ تاريخ از روز 30 مدت ظرف متعهد هرگاه: ارزيابي ب(

 كنندهيمعرف چنانچه .نمايدمي اقدام وثیقه مورد ارزيابي به نسبت( ٌلهمتعهد يا متعهد) معامله طرفین از يک هر معرفي و درخواست

 ابيارزي به و حاضر هم مقابل طرف اگر و نمايد اعتراض مجلسصورت امضاي ضمن تواندمي فقط باشد معترض ارزيابي مبلغ به

 اطالع با و مراجعه اجرا به روز سه ظرف حداكثر بايد معترض صورت،اين در .نمايد عمل نحوهمین به است مکلف باشد معترض

 .نمايد دريافت رسید و تسلیم اجرا به را آن قبض و پرداخت را آن كارشناس، دستمزد میزان از

 نبودند، حاضر كه آنان به ثبت اجراي طرف از روز 1 ظرف حداكثر ارزيابي مراتب معامله، طرفین از يک هر حضور عدم صورت در

 معترض ارزيابي به مخاطب چنانچه تا گرددمي قید اخطار در نیز مجدد كارشناس دستمزد میزان حالت، اين در .شودمي ابالغ

  .يدنما تسلیم اجرا به مجدد، كارشناس دستمزد سپرده قبض كردن پیوست با را خود اعتراض ابالغ، تاريخ از روز 8 ظرف باشد

 انتخاب را نفر يک رسمي، كارشناس نفر سه بین از قرعه قید به محل ثبت رئیس, شودمي اعتراض ارزيابي به كه فوق موارد در

 .رنمايدنظاظهار كندكهاخطارمي كارشناس به مناسب مهلت تعیین با و نمايدمي ابالغ منتخب وكارشناس طرفین به را مراتب و

 .تاس قطعي ارزيابي نرسد اعتراضي فوق ترتیب به چنانچه .است اعتراض قابلوغیر قطعي درهرحال، مجدد، كارشناس نظريه

 (آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 301 و 303 ـ 25 مواد)

 به ابتدا كه آنچه از بیش قیمتي هريک و كرده رقابت هم با خريداران كه است مال فروش از خاصي صورت مزايده: مزايده (ج

 و اخذم بايع طرف از كه معیني قیمت و شده عرضه كه است قیمتي آخرين ثمن مزايده، ركن .نمايندمي عرضه شده عرضه بايع

 .است رقابت و مزايده شروع مبداء

 شده شروع مال ارزيابي منبع از كه است مال فروش از خاصي صورت از است عبارت ثبت اجراي نامه آئین برابر مزايده همچین

 .شودمي واگذار قیمت باالترين كننده پیشنهاد به و

 1 مدت ظرف حداكثر آن بهاي قطعیت از پس و ارزيابي معامله مورد تمامي وثیقه اسناد اجراي در جديد اصالحي 16 ماده برابر

 زيابيار از مانع نیز اصل از قسمتي يا خسارت به نسبت مديون ذمه ابراء .رسدمي فروش به مزايده طريق از قطعیت، تاريخ از ماه

 بلغم شود واگذار بستانکار به خريدار وجودعدم دلیل به وثیقه مورد چنانچه حالت،اين در .بود نخواهد وثیقه مورد تمام مزايده و

 (اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراءآئین نامه  15 ماده).گرددمي مستردد مديون به شدهابراء
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 منقول از اعم) وثیقه مورد مال به مربوط مزايده آگهي ارزيابي، بهاي قطعیت از پس است مکلف ثبت اداره مزايده، برگزاري از قبل

 يک در آن انتشار به نسبت و تهیه آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 316 الي 313 مواد رعايت با را( منقولغیر يا

 ملک، قوعو محل به و تهیه نیز الصاقي آگهي آن بر عالوه و كند اقدام محل به تريننزديک يا محل االنتشاركثیر روزنامه در نوبت

 .مايدن الصاق محل اسناد ثبت و دادگستري, انتظامي نیروي, فرمانداري, بخشداري, شهرداري قبیل از عمومي ابنیه, مزايده محل

 .باشد كمتر روز 38 از نبايد مزايده روز تا مزايده آگهي انتشار فاصله

 شركت و برگزار 31 الي 2 ساعت از جلسه يک در دادستان نماينده و مزايده متصدي, اجرا مسؤول يا اداره رئیس حضور با مزايده

 .نمايدمي شركت اداره رئیس يا اجرا مسؤول جاي به مربوطه اجراي مأمور منقول، اموال مزايده در .است آزاد عموم براي آن در

 مازاد چنانچه, اجرايي هايهزينه و بستانکار مطالبات پرداخت از پس, رود فروشبه مزايده طريق از وثیقه مورد كه صورتي در

 همزايد مورد به مربوط هايبدهي پرداخت به نسبت مزايده برنده اگر حالت، اين در .گرددمي مستردد مديون به باشد، داشته

 را پرداختي وجوه تواندمي, باشد نموده اقدام آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجراء 313 ماده “الف” بند 1 فراز موضوع

 .نمايد مسترد مذكور مازاد محل از

 عشرو آن از مزايده كه قیمتي به مزايده حق و االجراحق دريافت با مال نکند پیدا خريدار مزايده جلسه در وثیقه مورد چنانچه

 هايينههز كلیه نیز مورد اين در .گرددمي وصول بستانکار از باشد داشته طلب بر مازاد اگر و شده واگذار بستانکار به شودمي

 مواد) .بود خواهد وصول قابل اجرائیه همان موجب به و محسوب بستانکار مطالبات جزو فوق 313 ماده “الف” بند 1 فراز موضوع

 (االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  312 ـ 311 ـ 318

 اساسبر و  است جايز مرتهن به نسبت و الزم راهن به نسبت رهن عقد قانون مدني 151 ماده به توجه با: رهن از  اعراض  (د

 در موضوع اين .نمايد اعراض رهن از است باقي راهن ذمه بر دين كه زماني تا تواندمي او كه است مرتهن براي اختیار همین

 مورد در مذكور 1 تبصره طبق .بود شده بینيپیش رهني، معامالت خصوص در 3183 مصوب  ث.ق اصالحي 16 ماده 1 تبصره

 ذمه اسناد اساسبر اجرايي عملیات و آزاد رهن مورد صورت اين در كه نمايد اعراض رهن از توانستمي بستانکار رهني معامالت

 مواد و گرديده محول نامهآيین به رهن،ازاعراض خصوص در تکلیف تعیین( 1 تبصره) جديد اصالحي 16 ماده در .يافتمي ادامه

 اگر مذكور؛ مواد طبق .است يافته اختصاص موضوع اين به االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  331 و 331

 وطهمرب سند ثبت مالحظات در مراتب و آيدمي عمل به سند كنندهتنظیم دفترخانه در باشد اجرائیه صدور از قبل رهنازاعراض

 وضوعم توضیح با اجرائیه صدور صورت، اين در .شودمي ارسال ثبت اداره به نیز فسخ نامهاطالع و رسدمي مرتهن امضاي به و قید

 به اجرا اداره به مرتهن طرف از موضوع كتبي اعالم با باشد، اجرائیه صدور از پس رهنازاعراض اگر و .بود خواهد رهن،ازاعراض

 دهش ابالغ متعهد به موضوع اجرا، رئیس توسط مرتهن به تقاضانامه انتساب صحت احراز از پس نیز صورت اين در .آيدمي عمل

 و .شودمي داده اطالع( رهن فک)فسخ نامهاطالع صدور و مربوطه ثبت مالحظات ستون در موضوع قید جهت نیز خانهدفتر به و

 .بود خواهد ايذمه اسناد مقررات برابر اجرايي عملیات صورت، دو هر در

 كه مواردي در اجرايي عملیات و اجرائیه صدور نحوه قسمت اين در: ايوثیقه سند بدهکار فوت صورت در اجرايي عملیات (ه

 گردد؛مي تشريح حالت 1 در نمايدمي فوت ايوثیقه سند بدهکار
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 فوت صورت در: آن تبصره و االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  32 ماده: )اجرائیه صدور از قبل بدهکار فوت -3

آئین  1 ماده 1 بند طبق مورد اين در آيد، عمل به بدهکار وراث علیه بايد اجرائیه صدور درخواست اجرائیه صدور از قبل بدهکار

 حصر گواهي به احتیاجي مورد اين در .نمايد معرفي را ورثه است موظف لهمتعهدٌ االجراءنامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 

 اربدهک فوت صورت در .داشت نخواهد تکلیفي ثبت اجراي و خانهدفتر ورثه، معرفي از لهمتعهدٌ عجز صورت در و نیست وراثت

 ثمور اقامتگاه محل در واقعي ابالغ كه صورتي در و بود خواهد واقعي صورتبه وراث به اجرايي اوراق ابالغ اجرائیه، صدور از قبل

 قادر یزن لهمتعهدٌ و ننمايد اعالم را خود اقامتگاه نشده ممکن او به واقعي ابالغ مذكور نحو به كه كسي يا و نشود ممکن وارث به

 و جرائیها صدور از بعد بدهکار كه صورتي در .آيدمي عمل به آگهي وسیلهبه اجرائیه ابالغ نشود، او اقامتگاه معرفي و تعیین به

 .گرددمي ابالغ وي وراث كلیه به فوق ترتیب به بستانکار، معرفي با اجرايي اوراق نیز نمايد فوت ابالغ از قبل

 ضمن اجرا اداره ،حالت اين در(: االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  310 ماده)اجرائیه ابالغ از بعد بدهکار فوت -1

 متوفي مديون اقامت محل به است ايمرحله چه در اجرا عملیات اينکه و اجرائیه صدور حاوي اياطالعیه اجرايي عملیات ادامه

 وبتن يک موصوف اطالعیه باشد آمده عمل به روزنامه در آگهي انتشار طريق از مديون به اجرائیه ابالغ چنانچه و نمايدمي الصاق

 به دهشمنتقل استرداد حق از بخواهند وراث چنانچه تا شودمي آگهي محل، به ترنزديک يا محل كثیراالنتشار جرايد از يکي در

 .كنند اقدام نمايند، استفاده( االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  335 ماده موضوع) خود

 اي خريدار نامبه امالک دفتر در ملک ثبت همچنین و انتقال سند تنظیم يا مزايده مجلسصورت تنظیم جهت مورد اين در

 هب موكول وراث به مازاد پرداخت برسد، فروش به مزايده در مال اگر اما .بود نخواهد وراثت حصر گواهي ارائه به نیازي بستانکار

 (االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  310 ماده).باشدمي دارايي گواهي و وراثت حصر گواهي ارائه

آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  18 ماده طبق: مازاد كنندهبازداشت حقوق استیفاي طرز و وثیقه مورد مازاد بازداشتو( 

 تثب اجراي طرف از وثیقه مورد مازاد بازداشت دستور وصول، مجرد به. است بازداشت قابل وثیقه مورد مال احتمالي مازاد االجراء

 بازداشتي فترد در آن مفاد ثبت يا مديون به ابالغ مجرد به بازداشت .شود ثبت بازداشتي دفتر در مراتب بايد قانوني، مراجع ساير يا

 ادمف .شودمي تبديل اصل به خود،بهخود مازاد، بازداشت شود، فسخ شده،بازداشت آن مازاد كه ايمعامله هرگاه و يابدمي تحقق

 كرده قید همعامل ثبت مالحظات در را آن مفاد است مکلف مزبور دفتر و ابالغ سند كنندهتنظیم دفتر به بالفاصله بايد بازداشت

آئین نامه اجراي مفاد  336 ماده).دارد اعالم مربوط اجراي به را مراتب باشد، شده منتهي اجرائیه صدور به معامله سند اگر و

 (االجراءاسناد رسمي الزم 

 

 ایهذم اسناد در اجرا رویه و نحوه :3-2

آئین  يک ماده( ب) بند در .گیردمي قرار .ث.ق 16 و 11 مواد موضوع ايوثیقه اسناد مقابل در ايذمه سند ثبتي، اصطالح در

 به مديون تعهد از حاكي سند» است؛ شده تعريف شرحبدين ذمه سند3151 مصوب االجراءنامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 

 معامالت به مربوط اسناد مقابل معني در ثبتي اصطالحات در كه معین فعل به تعهد يا جنس پرداخت يا نقد وجه پرداخت

 جراا ايذمه اسناد اجراي براي مقرر ترتیب به كه دارد وجود اسناد دسته دو فوق تعريف به باتوجه .«رودمي كاربه استردادحقبا

 :شودمي
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 عنوان هب نیز مالي و بوده منجز تعهد دارندهبر در كه طالق و ازدواج رسمي دفاتر و اسنادرسمي دفاتر در تنظیمي اسناد كلیه( الف

 ...غیره و ملک تخلیه تعهد ازدواج، اسناد در مندرج مهريه مانند .است نشده داده قرار لهمتعهدٌ يا بستانکار نزد وثیقه

 38 ماده موضوع بانکي قراردادهاي چک، مانند .باشندمي االجرا الزم اسناد حکم در خاص قوانین موجببه كه اسنادي كلیه (ب

 ...غیره و 3111 مصوب ربا بدون بانکي عملیات قانون

  ایهذم اسناد در اجرا ترتیب :3-2-1

 و شود مي اجرا اجرائیه مفاد كه است مرحله اين در .شود مي آغاز اجرائي عملیات از ديگري مرحله اجرائیه، ابالغ از پس

 13 مادة ربراب نباشد وثیقه داراي اگر نه يا است وثیقه داراي يا اجرائیه موضوع طلب .رسد مي خويش حق به( متعهدله)بستانکار

 را آن مفاد اجرايیه ابالغ تاريخ از روز ده ظرف بايد متعهد رسمي، اسناد مفاد االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 

 قادر ار خود اگر و شود میسر سند اجراء آن فروش با كه كند معرفي مالي يا بدهد خود دين پرداخت براي ترتیبي يا نمايد اجراء

 باشد نداشته مالي اگر و بدهد اجراء مسئول به را خود دارائي جامع صورت مدت همان ظرف بايد نداند اجرائیه مفاد اجراي به

 .كند اعالم صريحاً

 خود بدهي از قسمتي يا تمام پرداخت به قادر هروقت كه است مکلف نبوده دين پرداخت به قادر مذكور مدت در كه بدهکاري

 ودخ طلب گرفتن و اجرايیه تعقیب به تواند مي آيد دست به مديون از مالي وقت هر هم طلبکار .نمايد پرداخت را آن گرديد

  .كند اقدام

 واستارخ اقتصادي دالئل يا شخصي دالئل لحاظ به را اجرائیه مورد مال تبديل متعهد كه صورتي در: اجرايیه موضوع تامین (الف

 :گردد مي حاصل ذيل شرايط وجود صورت در و ديگري مال معرفي با امر اين شود

 .باشد محرز جهت هر از االجراء الزم موضوع استیفاي جهت ان بودن بالمانع و بوده دين با متناسب شده معرفي مال -3

 ،باشد روشف قابل آساني به اجرايیه مورد مال صورتیکه در .باشد( یهاجرائ مورد)پیشین مال فروش از آسانتر تبديل مال فروش -1

  .ذينفع رضايت با مگر كرد تبديل ديگري مال به را آن توان نمي

 .دشو مي بازداشت رفع است شده بازداشت قبالً كه اموال از آن معادل بازداشت از پس اجرايیه مورد مال تبديل تقاضاي قبول

آئین نامه اجراي  13 مادة استناد به .شد خواهد پذيرفته مزايده انتشار از قبل تا مرتبه يک براي فقط متعهدله طرف از تقاضا اين

 بگذارد اجراء موقع به را آن مفاد روز ده ظرف بايد متعهد اجرائیه ابالغ تاريخ از: »3151 مصوب ،االجراءمفاد اسناد رسمي الزم 

 جرايیها مفاد اجراي به قادر را خود اگر .گرداند میسر را سند اجراي كه كند معرفي مالي يا بدهد خود دين پرداخت براي ياترتیبي

 كه بدهکاري .كند اعالم صريحاً، ندارد مالي اگر و بدهد اجراء مسئول به را خود دارايي جامع صورت مدت همان ظرف بايد نداند

 ،گردد خود بدهي از قسمتي يا تمام پرداخت از متمکن كه موقع هر است مکلف نبوده، خود دين پرداخت به قادر مذكور مدت در

 .«بپردازد را آن

 عمل  االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  13 ماده مطابق باشد ايهوثیق يا ايهذم مال اجرايیه موضوع اگر بنابراين،

 يا دبده خود دين پرداخت براي ترتیبي يا كند اجراء را آن مفاد اجرايیه ابالغ تاريخ از روز ده ظرف بايد ابتداء يعني شود، مي

 معرفي استیفاء جهت نیز را خود مطالبات میتواند متعهد البته .شود وصول دين و اقدام آن فروش به نسبت كه كند معرفي مالي
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 يمعرف بازداشت جهت دارد سراغ متعهد از اگر اموالي تواند مي نیز متعهدله كند لبوق را آن متعهدله قبول حالت اين در كند،

 .كند

 تسلیم ار آن متعهد ابالغ از پس روز ده تا و باشد شده صادر منقول عین تسلیم بر اجرائیه اگر: منقول مال تسلیم بر اجرائیه (ب

  قبض دهكر تسلیم متعهدله به( باشد شده صادر نیز منافع بر اجرائیه كه صورتي در) را آن منافع و مزبور عین اجراء مأمور نکند،

 ينا در كه كند مالکیت دعوي آن منافع يا عین به نسبت متصرف و بوده غیر تصرف در مال اينکه مگر گرفت خواهد رسید

  هبود منقول معین عین اجرائیه موضوع هرگاه. كند مراجعه دادگاه به تواند مي متعهد و شود نمي آن متعرض اجراء مأمور صورت،

 متعهدله نشود يافت خارج در آن مثل يا ورزد امتناع تعهد انجام از متعهد و بوده  ذمه در كلي مال يا نباشد دسترسي آن به و

 مقرر رفینط بین ديگري درسندترتیب اينکه مگر گرفت، ازمتعهدخواهد و تعیین كارشناسي وسیلة به را مزبور بهاي تواند مي

  .شود مي عمل آن طبق كه باشد شده

 به آن فعمنا به نسبت متصرف و باشد شده ثبت منقول غیر مال تسلیم بر اجرايیه اگر: غیرمنقول مال تسلیم بر اجرايیه  (ج

 قوقح رعايت با مال كند حق دعوي( باشد متعهدله سند بر مقدم آن تاريخ كه) مالک از صادر رسمي سند يا دادگاه حکم استناد

 ادگاهد به تواند مي باشد رضتعم كه صورتي در متعهدله شود، مي متعهدله تحويل رسمي سند يا حکم به مستند تصرفات و

 .كند مراجعه

 به رسمي سند موجب به مقدم تاريخ در را آن سند، متعهد لیکن باشد شده ثبت غیرمنقول عین تسلیم اجرايیه موضوع اگر

 .كند رداداست نباشد رسیدگي به نیاز كه صورتي در ثبت اجراء وسیلة به را ثمن تواند مي متعهدله باشد، كرده منتقل ديگري

 نستو در را امر جريان تا دهد اطالع سند كننده تنظیم دفترخانه و امالک ثبت اداره به را مراتب ثمن وصول از پس بايد اجراء

 .نمايد قید ثبت مالحظات

 ختنسا يا قنات احداث يا ساختمان تعمیر قبیل از تعهدي انجام اجرايیه موضوع است ممکن: له متعهد وسیله به تعهد انجام (د

 تعهد انجام به اقدام اجرايیه ابالغ از پس متعهد اگر صورت اين در .باشد آن امثال و اشجار غرس يا ساختمان تکمیل يا جديد بناء

 متعهد اگر و .نمايد پرداخت را آن انجام براي الزم هاي هزينه يا و دهد انجام را تعهد اي كرد خواهد ملزم را او ثبت ادارة نکند

 اگر و دهد انجام خود هزينة به را مزبور تعهد يا كند فسخ را معامله يا ثبت ادارة اطالع با كه دارد حق متعهدله نکند، اقدام

 اين هب كارشناس نفر يک ثبت ادارة باشد داشته كارشناس نظر جلب به احتیاج آن هزينة میزان برآورد يا تعهد انجام چگونگي

 مي لوصو متعهد از ثبت اجراء توسط ها هزينه ساير با و شود مي پرداخت متعهدله وسیله به دستمزد .كرد خواهد تعیین منظور

 اي قنات، بنا، تعمیر قبیل از تعهدي انجام براي اجرايیه كه موردي در»كند:  مي بیان چنین مورد اين در ر.ا.م.3 16 مادة .شود

 ،ننمايد آن انجام به اقدام و اجرايیه ابالغ از پس متعهد و شده صادر آن، امثال و اشجار غرس يا جديد بناء يا ساختمان تکمیل

 يم متعهدله نکند اقدام متعهد اگر .نمايد مي آن انجام براي الزم هاي هزينه پرداخت يا تعهد انجام به الزام را متعهد ثبت ادارة

 میزان نتعیی يا تعهد انجام كیفیت اگر و كند فسخ را معامله يا و داده انجام را مزبور تعهد خود هزينة به ثبت ادارة اطالع با تواند

 خواهد عیینت آن هزينة يا تعهد انجام كیفیت تعیین براي كارشناس نفر يک ثبت ادارة باشد، كارشناس نظر به محتاج نآ ههزين

 متعهدله و گردد مي دريافت ثبت اجراي توسط متعهدله از ها هزينه ساير جزء مناسبي میزان به كارشناس الزحمة حق و كرد

 .«نمايد دريافت و مطالبه ثبت اجراي توسط متعهد از را ها هزينه كلیة دارد حق
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 نطرفی كه است مبلغي .شود مي محقق االلتزام وجه مقرر موقع در تعهد انجام از تخلف براي اسناد از بعضي در: االلتزام وجه (ه

 التزام وجه ماهیت .كند معین توافق موجب به آن اجراي تاخیر يا قرارداد اجراي عدم از ناشي خسارت وقوع از پیش قرارداد

 تعهد انجام و خسارت اخذ بین جمع جهت همین به است شده معین قبالً طرفین توافق به كه خسارتي است، خسارت ماهیت

 امانج هم را تعهد خسارت دادن  بر عالوه بايد كه باشد تعهد انجام تاخیر براي خسارت اينکه مگر است مشهور اغالط از و ممنوع

 66 الي 63 و 15 الي 11 مواد شرعي موازين با تاديه تاخیر خسارت بودن مغاير بر مبني نگهبان شوراي نظر به توجه با  دهد

 .است گرديده حذف نیز سابق االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم 

 عوارض به نسبت شهرداري قبض يا و مالیات به راجع را دارايي ادارة قبض متعهد يا بدهکار اگر: متعهد مدارک به رسیدگي( و

 او ذمة رائتب بر مشعر را دادگاه حکم يا و له متعهد يا بستانکار بانکي حساب به بدهي پرداخت از حاكي بانکي فیش يا و قانوني

 بانک از بانکي فیش مورد در بايد االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  18 مادة دستور به اجراء يا ثبت ادارة دهد، ارائه

 هوجو قانوني عوارض و مالیاتي قبوض مورد در و نمايد محاسبه تأيید، از پس و بخواهد بانک از را آن تأيید و نمايد استعالم

 3.كند اجراء را حکم مفاد دادگاه حکم مورد در و دارد محسوب را پرداختي

 شهرداري و دارائي ادارة قبوض متعهد كه مواردي در: »است چنین االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  18 مادة متن

 مشعر هك را دادگاه حکم يا و باشد متعهدله بانکي حساب به بدهي تأدية از حاكي كه بانکي شیف يا و عوارض و مالیات به راجع را

 أئیديةت بانکي فیش مورد در و كند اجراء را حکم مفاد و مصوب را پرداختي وجوه بايد اجراء يا ثبت ادارة دهد، ارائه باشد برائت بر

 .«بخواهد بانک از را آن

 اجراء امکان و رساند فروش به را خود اموال اجرايیه ابالغ از پس متعهد يا مديون كه است ممکن چون: متعهد اموال بازداشت (ز

 بازداشت درخواست كه است داده اجازه متعهدله به االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  63 مادة سازد، منتفي را سند

 .بنمايد را او اموال

 با لزوم، صورت در و دادگستري نمايندة حضور با اجراء مأمور و پذيرد مي صورت متعهدله درخواست به منقول اموال بازداشت

 كسان اي متعهد نبودن حاضر .نمايد مي را متعهد به متعلق اموال بازداشت به اقدام متعهد معرفي با و انتظامي نیروي مأمور حضور

 یلیونم سي تا متفرعات و دين كه صورتي در .نیست مال بازداشت مانع است آن در مال كه محلي بودن بسته نیز و خادمینش يا

 بازداشت موقع در اجراء مأمور تشخیص به باشد مزبور مبلغ از بیش الظاهر، حسب شده معرفي مال و باشد داشته ارزش ريال

 اگر كند مي بازداشت اضافه عشر دو تا يک و طلب معادل متعهد اموال از و كرد خواهد جلب را كارشناس يا ارزياب نظر اموال

  .شود مي بازداشت آن تمام باشد فوق مذكور میزان از بیش و تجزيه غیرقابل بازداشت مورد مال

 مي ارزيابي االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  61 مادة مطابق شود مي معرفي بازداشت براي مالي كه مورد هر در

 اههرگ .كند اظهار اعتراض مجلس صورت امضاي ضمن تواند مي فقط باشد، رضعتم ارزيابي به مال كنندة معرفي هرگاه و شود

 حضور محل در چنانچه ولي كند، عمل نحو همین به است مکلف باشد معترض ارزيابي به و حاضر هم( متعهد) ديگر طرف

 فوق حشر به نخستین ارزياب نظر به كه مورد هر در شود، مي ابالغ او به روز سه مدت ظرف حداكثر ارزيابي مراتب باشد نداشته

                                                           

 .114شهری، غالمرضا، همان،  - 1
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 زياب،ار نفر سه بین از قرعه قید به شهرستانها در ثبت مدير و تهران در اجراء ريیس شود، وصول ارزياب دستمزد و شود اعتراض

  .شود مي تلقي قطعي ارزيابي اول ارزيابي به اعتراض نرسیدن عدم و منتخب ارزياب نظر اظهار با و كند مي انتخاب را نفر يک

 مي نقل محفوظي جاي به لزوم صورت در شود، مي بازداشت هست كه جائي همان در شود بازداشت بايد كه امواليدر نهايت 

 قتواف عدم صورت در و گردد مي انتخاب طرفین تراضي به حافظ .شود سپرده حافظ به شده بازداشت مال بايد حال در و گردد

 به او اعتراض به كند مي دريافت حافظ عنوان به را شده بازداشت مال كه كسي .است اجراء مأمور با حافظ انتخاب متعهدله،

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ثبت ادارات در حافظ عنوان به مال قبول از پس بازداشت

 رب تا باشد داشته دارائي امکان مقدار به بايد حافظ: »گويد مي االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  66 ماده تبصره

 ردمو مال نقل بدون كه كند تعهد و باشد امانت صفت واجد بايد و نکند مصرف است شده سپرده او به كه را اموالي نیاز اثر

 كردن وادار براي االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  66 ماده تبصره« .نمايد حفاظت را آن ديگر جاي به بازداشت

 به راجع ديگر شرايط و امانت شرايط واجد حافظ انتخاب در اگر اجراء مأمور: »گويد مي حافظ انتخاب در دقت به اجراء مأمورين

 .«بود خواهد مسئول متضامناً حافظ با كند تقصیر امین

 كه چاپي نمونه روي در را منقول غیر مال مشخصات اجراء مأمور ،االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  58 مادة طبق

 و عهدمت به را ملک بازداشت فوراً كه است مکلف ثبت اجراء .كند مي بازداشت را آن و نويسد مي است شده تهیه منظور اين به

 مراتب باشد، شده ثبت ملک اگر ثبت ادارة .بخواهد ثبت ادارة از را آن ثبتي جريان و وضعیت صورت در و دهد اطالع محل اداره

 تردف حکايت به اگر و نمايد مي يادداشت( بازداشتي دفتر) شده توقیف امالک دفتر در و امالک دفتر مالحظات ستون در را

 اجراء به را مراتب فوراً محل ثبت ادارة نباشد، محرز متعهد به آن انتقال و باشد غیر به متعلق ثبتي پروندة محتويات و امالک

 (االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  51 مادة) .نمايد مي بازداشت رفع آن از اجراء و دهد مي اطالع

 ندي با كه اي اندازه تا وجوه و اموال آن است ثالثي شخص نزد متعهد منقول اموال يا نقدي وجه كه نمايد اظهار له متعهد هرگاه

 انيث نسخة در و ابالغ متعهد و ثالث شخص به نامه بازداشت و شود مي بازداشت كند، برابري اجرائي هاي هزينه ساير و متعهد

  مؤجل. يا باشد حال دين اينکه از اعم و حقوقي يا حقیقي شخص ثالث شخص اينکه از اعم شود مي گرفته رسید

 وجه آن معادل واال بدهد، آن صاحب به را شده بازداشت اموال يا وجه كه كند مي ملزم را او ثالث شخص به نامه بازداشت ابالغ

  .شود قید بايستي مي نامه بازداشت نکته اين كرد خواهد وصول او از ثبت اداره را اموال آن قیمت يا

 طريق از آن بهاي قطعیت و ارزيابي از پس خیر، يا باشد تجزيه قابل مال اينکه از اعم ايذمه سند اجراي در شدهبازداشت مال

 كمتر روز 38 از نبايد مزايده روز تا آگهي انتشار فاصله و منتشر روزنامه در نوبت يک در مزايده آگهي .رسدمي فروشبه مزايده

 قهوثی مورد اموال براي مقرر ترتیب به نیز شدهبازداشت غیرمنقول و منقول اموال مورد در الصاقي آگهي و مزايده آگهي .باشد

 (االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  311 ماده).گرددومنتشرمي تهیه
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  دین مستثنیات :3-2-2

 يند مستثنیات عنوان تحت انها از باشدكه نمي بازداشت و توقیف قابل اشخاص اموال از برخي حقوق در كلي اصل يک طبق

 ،قانون اجراي احکام مدني 18 مادة به توان مي موارد اين در كه دارد وجود مقرراتي دين مستثنیات خصوص در. شودمي بحث

 دادرسي آيین قانون 816 مادة و 3151 مصوب  االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  13 مادة ، 3181 مصوب

 محدودة در بايستي مي دين مستثنیات رعايت اينحال با دارد وجود 3112 مصوب مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي

 مي توضیح فوق مطلب به اشاره ضمن 111 ص كاربردي ثبت حقوق كتاب در میرزائي علیرضا آقاي .گردد اجراء قانون آن خاص

 و 16/33/18 تاريخ در و اند نکرده توجه حقوقي سادة و بديهي امر چنین به تهران دادگستري محترم قضات متأسفانه: كه دهند

 احصاء قانون اجراي احکام مدني 18 مادة در كه است مواردي به منحصر دين مستثنیات؛ كه  اند داده نظر چنین اكثريت به

 .است شده

 مجريان و حقوقي مفسرين نظر مد هیچگاه خوشبختانه و نیست برخوردار حقوقي اساس و جايگاه هیچ از اي نظريه چنین

 اموال، بازداشت در هرگاه .است نگرديده واقع( ديگر سوي از امالک و اسناد ثبت ادارات كارشناسان و سو يک از حقوقدانان)امر

 از کيي باشند، اعتنا بي بازداشت از مديون اموال از بعضي بودن مصون به يعني نکنند، توجه دين مستثنیات به اجراء مأموران

 شده برده نام اموال اين از االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  311 و 13 مادة دو در .شود مي حادث اجرايي اطواري

 ردهك ذكر را اموالي بند در پس .«...شود نمي بازداشت و است دين مستثنیات از زير اشیاء و اموال: »گويد مي 13ماده صدر .است

 همة هك دهد مي نشان .«...است دين مستثنیات از...» جملة آوردن با اينکه يکي: رسد مي نظر به اشکال دو ماده بنابراين .است

 خاص قوانین موجب به كه اشیائي و  اموال ساير: »است نوشته 8 بند در چنانکه .است نیاورده ماده اين در را دين مستثنیات

 .«باشد مي توقیف غیرقابل

 يم بازداشت «مال» كه است نداشته توجه و است آورده نیز را «اشیاء» كلمة «اموال» كلمة كنار در كه است اين ديگر، اشکال

 .شود مي گفته شيء است ريز خرده چه آن به عرف، در و ندارد جائي حقوق در و نیست حقوقي اصطالح شيء «.شي» نه شود

 حقوق در .شود مي بازداشت او اموال جاي به مديون، همه اموال كه است اين دين، مستثنیات بازداشت به اعتراض موارد از يکي

 ينم ،(است چنین غالباً چنانکه) باشد شده صادر شوهر به خطاب اجرائیه اگر جداست، يکديگر از شوهر و زن اموال چون ايران،

 .است دين نیاتستثم اموال اين حیث، اين از و كرد بازداشت را زن اموال یه،اجرائ مفاد اجراي مقام در توان

 ريیس هب يا ثبت اجراي ريیس به يا( تهران در) رسمي اسناد مفاد اجراي مديركل به بايد دين، مستثنیات بازداشت به اعتراض

 مشکل عراف تصمیم اين اگر .شود مي ابالغ او تصمیم .كند اتخاذ مقتضي تصمیم او تا شود تسلیم( ها شهرستان در) ثبت ادارة

 اعتراض نه و دين مستثنیات بازداشت به اعتراض نه زيرا .كرد شکايت نظارت هیأت به ابالغ، تاريخ از روز 30 ظرف توان مي نبود،

 مورد قلیةن وسیلة هرگاه مثالً .ندارد قضائي رسیدگي به نیاز يک، هیچ است، شده صادر اعتراض به رسیدگي در كه تصمیمي به

 ،3112 مصوب م.د.آ.ق 816 مادة ب بند موجب به چون باشند، كرده بازداشت راءجا مأموران را مديون شأن با متناسب و نیاز

 مي محسوب دين مستثنیات از اي نقلیه وسیلة نچنی ،االجراءآئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم  12 مادة 8 بند به ناظر

 وضعیت هب هجتو با بايد كه اوست هم و شود تسلیم ثبت ادارة ريیس يا ثبت اجراي رئیس يا راءجا مديركل به بايد اعتراض شود،
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 دين مستثنیات جزء اول صورت در كه نه، يا اوست نیاز مورد و متناسب مديون شأن با نقلیه وسیلة آن كه دهد تشخیص مديون،

  .است خارج دين مستثنیات شمار از دوم، صورت در و است

 

 پیشنهادات و گیری نتیجه

 باراعت به توانمي آنها جمله از كه دارند توجهي وقابل چشمگیر امتیازات و مزايا اسناد، ساير مقابل در رسمي اسناد شک بدون

 قابلیت و آنها بودن االجرا الزم سند، طرفین و ثالث اشخاص سوي از آنها بودن خدشه قابل غیر  اسناد، اين مندرجات و مفاد

 آثاراسنادرسمي، و امتیازات اين .كرد اشاره دادگستري محاكم كار نمودن كم درنتیجه و دادگستري به مراجعه بدون آنها اجراي

 ادرسمياسن مفاد سريع اجراي براي را خاصي اجراهاي ضمانت نتیجه در و داده سوق مختلفي ومقررات قوانین تدوين به قانونگذاررا

  .است نموده تدوين

 دفاتر عموماً كه اسناد اين صدور مراجع كه رسدمي خود نهايي و مطلوب نتیجه به صورتي در قانونگذار هاي سیاست و اهداف

  .كنند حركت اهداف اين با راستا هم خوبي به بتواند هستند طالق و ازدواج دفاتر و رسمي اسناد

 ايمزاي ساير از گیري بهره و محاكم كار نمودن كم درنتیجه و رسمي اسناد تنظیم به اشخاص دادن سوق جهت كه معنا بدين

 :كه اين مگر نیست ممکن امر اين و نمود جلب اسناد گونهاين تنظیم به را اشخاص اعتماد بايستي ابتدا اسناد اين

 اننش خود از آنها تامین در را الزم دقت و سرعت خوبي به بتوانند و شده روز به جامعه نیازهاي با راستا هم مقررات و قوانین -3

 .دهند

 وانینق بر كاملي واشراف ودقت علمي توان از بايستي شودمي داده رسمي اسناد صدور صالحیت و اختیار آنها به كه اشخاصي -1

 اشخاص شودمي سبب علمي هاي توانايي چنین كنار در اخالقي هاي صالحیت وجود همچنین .باشند برخوردار حاكم مقررات و

 .ندهند راه خود به اسناد گونه اين تنظیم در ترديدي و دانسته خود منافع تامین از مطمئن را خود مراجع اين به رجوع با

 منظم هايي نظارت وجود طالق، و ازدواج و رسمي اسناد دفاتر سران آگاهانه انتخاب و مانع و جامع مقررات و قوانین كنار در -1

 سزايي هب نقش رسمي اسناد تنظیم به اشخاص اعتماد گسترش در تواندمي كه است ديگري مهم تضمین خود دو، اين بر دقیق و

 .باشد داشته

 اندتومي كه است ديگري امر خود اسناد، ساير برابر در رسمي اسناد مزاياي به نسبت جامعه اقشار عموم هاي آگاهي افزايش -6

 .باشد داشته دنبال به اسناد گونه اين تنظیم به را عموم گرايش
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