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 چکیده

منظور از الزم  استل شده ئاالجرا دانسته و برای آن قدرت اجرایی قا الزم ی رادعا قانون گذار بعضی اسناد اعم از رسمی یا

توسط ماموران دولتی قابلیت ، ی از سوی محاکمماالجرا بودن سند آن است که سند بدون اینکه احتیاج به صدور حک

یین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آ 1اجرایی دارد و باید به آن عمل کنند به عبارت دیگر طبق بند الف ماده 

سند الزم االجرا سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای  11/6/1831مصوب 

ه همچنین طبق بخش هفتم قانون ثبت درموردتعرفه ومخارج ثبت ب .اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک

مگراینکه داین،بدون . بیان داشته که حق االجرانیم عشراست وازکسی که اجراعلیه اوست اخذخواهدشد181 ویژه ماده

ترتیب  ماخوذ می گردد. حق،تقاضای اجرنموده باشدکه دراین صورت،نسبت به ان قسمتی که داین حق نداشته ازخوداو

صدور ورقه ی ، اسناد الزم االجرا از سوی ذی نفع اجرا مفاد اسناد الزم االجرا به قرار زیر است:درخواست اجرای مفاد

، خاتمه عملیات اجرایی ،اجراییه یاجرا ،ابالغ اجراییهادارت ثبت و دفاتر اسناد رسمی ،اجراییه توسط مراجع ثبتی اعم از 

بلکه در عرض )که البته شکایات اجرایی از لحاظ ترتیبی در ادامه مراحل قبل نیستند  اسناد الزم االجرا ،شکایت از اجرا

مراحل فوق بررسی می گردد به عبارت بهتر در هریک از مراحل مزبور امکان شکایت اجرایی وجود دارد نه لزوما در 

و موارد وظایف رییس ثبت در وصول نیم عشراجرایی ونحوه ان دراین مقاله سعی شده به تبیین  انتهای عملیات اجرایی(

 مرتبط با این عنوان بپردازیم. 

 ه،نیم عشراجراییه ثبتی، صدور اجراییرییس ثبت،: اسناد الزم االجرا، مراجع ثبتی، ه هاکلیدواژ

 مقدمه .1

ادله و دالئل جمیع دلیل است و دلیل در لغت به معنی راهنما است و در اصطالح به چیزی می گویند که امری را اثبات 

امارات  -4شهادت  -8کتبی  اسناد -2اقرار -1ق . مدنی می گوید: دالیل اثبات دعوی از قرار ذیل است:  1223ماده .نماید

سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن  کند. ماده فوق سند را به عنوان دومین دلیل اثبات دعوی معرفی می. قسم -2

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام » :ف نمودهیتعر قانون مدنی 1234 مادهاعتماد می نمایند و دراصطالح چنانکه 

 1236ماده  .از سند با توجه به معیارهای مختلف تقسیم بندی های گوناگونی شده است« .دعوی یا دفاع قابل استناد باشد

 1231و در ماده سیم کرده تقرسمی و عادی اسناد را از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود بر دو نوع قانون مدنی 

اسنادی که در اداره ثبت اسناد وامالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین »ده: نموسند رسمی را چنین تعریف 

 «رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

                                                      
 قاضی دادگستری- 1

 mahdy7474@yahoo.com-موزقضاییآدانشجوی حقوق ثبت اسنادوامالک دانشگاه علوم قضایی وکار - 2



وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مامور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله از نوشته ایست که به   عادی عبارت سند عادی: سند

ثبت  "دفتراسناد رسمی"به دیگر سخن سند عادی سندی است که فاقد ارکان سند رسمی باشد مانند ثبت ازدواجی که در.داشته باشد

 فاقد اعتبار اسناد رسمی است. می کندکه چون مامور رسمی خارج ازحدود صالحیت خود آن را تنظیم  .وتنظیم می شود

نکته ای که باید به آن توجه داشت اینست که تعریف سند رسمی در قانون ثبت متفاوت از قانون مدنی است با این توضیح که 

سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد، بنابراین سند رسمی از 

در نتیجه رابطه آن دو عام و خاص مطلق است به  . ق م 1231انون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده نظر ق

این شرح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است اما ممکن است سندی از نظر 

حال قانون گذار برخی از اسناد . د مانند شناسنامهوب شود ولی از نظر قانون ثبت رسمی نباشحسقانون مدنی رسمی م

مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاه های دادگستری الزم  جرا شناخته است به این معنی کهالزم اال را رسمی و عادی

ا به آنها االجراء است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجر

و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجرا آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار   مراجعه می شود در اجرا مفاد سند اقدام کنند

الزم به ذکر است که اجرا در لغت به معنای جاری. مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد

ها یا اسناد الزم االجرا را اجرا کار بستن احکام دادگاهاست ودر اصطالح به دن امریروا کر ساختن، راندن وکردن، روان

 شود به:  یاجراییه حسب مرجع اجرا تقسیم م.گویند

و صدور حکم )و نه کیفری(  "حقوقی"به پرونده اجراییه دادگاه: ورقه ای است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی  -1

 .شودتوسط قاضی دادگاه صادر می 

اجراییه مالیاتی: که توسط سازمان مالیاتی کشور به علت عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف ده روز از ابالغ برگ قطعی  -2

 به مودی مالیاتی صادر می شود.  مالیاتیشده 

االجرا صادر می اعم از واحدهای ثبتی و دفاتر رسمی بر مبنای وجود یک سند الزم  اجراییه ثبتی: اجراییه که از مراجع ثبتی -3

 (236، ص 1838)آدابی، گردد.

 خش سوم یعنی همان اجراییه ثبتی دارای وظایفی است جهت وصول نیم عشری که متقاضی اجراب رییس ثبت در اما -4

 ن توسط وی پرداخته گردد.آشیوه های  که دراین مقاله سعی شده است که به نحوه وصول و بایدبپردازد

 فتح باب .2

کارگیری ابزارهای جدیددردانش حقوق ثبت،اجتناب ناپذیرشده است.علوم وفناوری های درجهان کنونی،لزوم ب

الکترونیکی،ابزارجدید.کارامدی دراختیارانسان قرارداده که هم درثبت وقایع واعمال حقوقی،دقیق است وهم سرعت 

،ضمن به هم متناسب بازندگی کنونی رادارااست.اطالعاتی که محصول علوم وفناوری های الکترونیکی است

سایروسایل سنتی راندارد.این  پیوستگی،همواره دردسترس است وایرادات ناشی ازانتقال ایجاب وقبول به وسیله پست یا

وجوه مثبت وسایرامتیازات،باعث شده است تا درتجارت ومبادالت که رکن اقتصادمحسوب می شود،ازابزارمولداطالعات به 

عنوان وسیله تسهیل وسریع،استقبال روزافزونی به عمل آید.گفتنی است که امروزبخش عمده ی مبادالت باوسایلی 



ت رایانه ای انجام می پذیرد وافزون براین ها،بایدتوجه داشت که استفاده ی ازفناوری های نظیرفاکس واینترنت واطالعا

نوین،به بهره مندی ازاطالعات محدودنمی شودودرسایربخش های اجرایی نیزدارای مواردمتعددکاربرداست.بنابراین،حقوق 

طورخاص ،به ابزارمزبور،سخت نیازمندمی ثبت به طورعام و رییس ثبت که وظیفه مدیریت این مجموعه رابرعهده داردبه 

الگوبرداری کرده وبهره ببردطرحی که مدیریت یکپارچه ثبت "میثم". برای مثال می تواندازطرح موفقی همچون طرح 1باشد

ملک می باشدوبرمبنای ان ،فرایندصدورسندمالکیت اعم ازمفروزویامشاع،به صورت رایانه ای محقق می شود.درسامانه ی 

یت های ارتباط بامراکزمختلف قانونی نظیردادگاه هاودفاتراسنادرسمی پیش بینی شده است که درصورت مزبور،قابل

تحقق،گامی بلندوروبه توسعه درجهت مکانیزیسیون ثبت،صدوراسنادمالکیت،بازداشت ورفع بازداشت امالک حقوق مربوط 

راجع قانونی ومکانیزه کردن سوابق ومستندات ثبتی به انها،صدورپاسخ به استعالم بانکها،دادگاه ها ودفترخانه ها وسایرم

مانندصورتمجالس تفکیکی وصورتمجالس اصالحی وامثال انها برداشته خواهد شد.حال اگراین طرح گسترش یابدیاطرحی 

همچون ان درزمینه اجرای ثبت وبویژه وصول نیم عشروهزینه های اجرایی اجادوراه اندازی گرددبسیارکمک کننده ویاور 

ن پرداخت ووصول نمی آی ثبت باتوجه به حجم کثیر پرونده های اجرایی وباالخص پرونده هایی که نیم عشر روسا

 (33-31، ص 62 ،ش1832نیا، رحید)گردد؛خواهدبود.

 رییس ثبت شرح وظایف .8

ها آنم رییس که باالترین مقام محسوب می گردد دارای وظایف واختیاراتی است که درذیل سعی شده به اه درادارات ثبت،

ازوظایف رییس ثبت می باشد.این وظایف بدین 28و3اشاره گردد؛الزم بذکراست که تکیه مادراین مبحث بیشتربربندهای 

 شرح است:

های مناسب درجهت پیشرفت صحیح وسریع کارها و رسیدگی به امور  نظارت برحسن جریان امور واتخاذ روش .1

نها به آاستخدامی کارکنان وارائه پیشنهادها در مورد تغییرات وانتصابات ومرخصی ومعذوریت وفوق العاده های قانونی 

 دفاتر مربوطهاداره کل ثبت استان و مراقبت کلی درحفظ اموال واثاثیه دولتی و پرونده های مربوطه وامانات مردم و

امضاء اظهار نامه های قبول وتقاضای ثبت از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت دفتر توزیع اظهار نامه و بررسی  

گواهی مسئول بایگانی و گزارشات وصورتجلسات معاینه های محلی نماینده و نقشه بردار در صورت لزوم گزارش به 

 ثبت استان

آگهی ها از نظر رعایت ترتیب شماره گذاری پالک  یوتحدیدی و کنترل وامضاهی های نوبتی گصدور دستور انتشار آ .2

 ها وقید تاریخ انتشار و مدت اعتراض با توجه به موازین و مقررات قانونی

صدور دستور جهت تحدید حدود امالک ونظارت درتهیه ومقدمات امر از قبیل تهیه وانتشار به موقع آگهی ها وفراهم  .8

 مورد نیاز ونظارت بر مجلد نمودن آگهی ها تحدیدینمودن لوازم وعوامل 

ماده واحده قانون تعیین تکلیف  2اقدام نسبت به واخواهی به پذیرش ثبت وتحدید حدود امالک وبرطبق تبصره  .4

 22/2/1818معترضین ثبتی ... مصوب 

قانون ثبت وارسال دعوت  16اصالحی آئین نامه وماده  31و  32اظهار نظر نسبت به اعتراضات خارج از موعد طبق ماده  .2

 نامه جهت رسیدگی به دادگاه عمومی وتشکیل کمیسیون اداری



 همکاری با مجریان طرح کاداستر .6

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی  188اصالحی قانون ثبت وماده  143و  141نظارت بر حسن اجرای مقررات مواد  .1

 مذکور به ثبت استان واجتماعی وفرهنگی و ارسال آمار عملکرد ماهیانه مواد

 نظارت برثبت به موقع خالصه معامالت .3

 اوراق اجرائیه یامضا .3

 کنترل عملیات تحدید حدود نمایندگان ونقشه برداران وسایر مراحل ثبت ملک .11

های تفکیکی و اوراق بازداشتی های اجرائی و  صورت مجلس یپاسخ استعالمیه های امالک جاری و امضا یامضا .11

 استعالمنظارت بر صدور پاسخ 

 نظارت بر صدور پاسخ استعالم امالک ثبت شده در ضرب االجل مقرر از مرکز خدمات ماشینی به وسیله متصدیان .12

 (مستخرجه ها ) پیش نویس اسناد مالکیت یصدور دستور ثبت ملک در دفتر امالک و امضا 

  111و  432نظارت در تهیه وارسال آمارهای  .18

ها وخالصه معامالت  ثبت بازداشتی ییل ثبت های دفاتر امالک وهمچنین امضادفترچه های اسناد مالکیت و ذ یامضا .14

شود  در دفتر امالک قید می ها هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت یا احکام صادره از دادگاه یراآوتوضیحاتی که طبق 

  یواعمال اختیارات تفویضی از طرف هیئت نظارت نسبت به اشتباهات ثبت

  های الزم جهت طرح در هیئت نظارت گزارش ینظارت بر تهیه وامضا .12

  رسیدگی واظهار نظر نسبت به شکایات واختالفات در امور ثبت واداری .16

 شود آئین نامه استمالک اتباع بیگانه درایران که از طرف اداره کل ثبت استان اعالم می ینظارت در حسن اجرا .11

  ارشاد کلیه کارکنان در امور ثبتی واداری 

  که با مراجع وادارات ثبت به عمل می آید کلیه مکاتباتی یامضا .13

  صدور نظریه به اعتراضات واصله نسبت به عملیات اجرائی .13

  صدور نظریه نسبت به تصمیم اداری درمودر افراز دراجرای قانون افراز وفروش امالک مشاع  .21

  وبازرسی آنهانظارت مستمر برعملکرد دفاتر اسنادرسمی وازدواج وطالق حوزه ثبتی تابعه  .21

 مدهای ثبتیآنظارت برامور مالی وافزایش در .22

  بخشنامه های بازداشتی امالک و افرادممنوع المعامله وامضای ابالغیه ها ودعوت نامه ها یامضا .28

که از سازمان یا اداره کل ثبت استان تهران یا سایر ادارات کل  نظارت درتهیه جواب صحیح نسبت به شکایات اشخاصی .24

  شود در اسرع وقت به مرجع مربوطه ارجاع می سازمان ثبت

که خالصه معامالت واصله از دفاتر مرتباً  نظارت دقیق و مستمر به کار ثبت خالصه معالمات در دفاتر امالک به طوری .22

نظارت به کار ارزیاب الف: نسبت به تشخیص ارزش معامالتی . ثبت دفاتر امالک گردد ،ه با رعایت مقرراتوزانر و

براساس دفترچه ارزش معامالتی دارائی از استان مربوطه تعیین قیمت نموده باشد و رئیس  ه ارزیاب صحیحاً وامالک ک

 13که تاکنون ارزش معامالتی آن تعیین نشده برطبق مقررات ماده  ب: نسبت به قیمت هائی ثبت ماهانه کنترل نماید.

  .گردد ارزیابی می 3/11/31آئین نامه اصالحی 



رائه طریق قانونی نسبت به مشکالتی که دفاتراسنادرسمی در امور مربوط به امالک و اسناد با ان مواجه بوده راهنمائی وا .26

ماده آئین نامه رسیدگی به اسناد مالکیت معارض وهیئت نظارت  13نمایند با رعایت قسمت آخر بند  واستعالم می

شوندبا وصول خالصه معامله ویا رونوشت سند رسمی و  که دفاتر اسنادرسمی مرتکب می وگزارش اشتباهات وتخلفاتی

نظارت درتهیه وارسال آمار های  یا بر اثر وصول شکایات از اشخاص و غیره با قید فوریت به اداره کل ثبت استان تهران

 تیهمکاری وتشریک مساعی با سایر سازمانهای ذیربط در امورات ثب مختلف به دفتر کل تشکیالت واداره کل ثبت استان

ارائه پیشنهادات الزم در مورد اصالح وبازنگری در مقررات جاری برحسب ضرورت هااعالم فوری تخلفات کارکنان در 

که قانوناً بایستی  کسب تکلیف وگزارش درمورد مشکالت ثبتی خارج از مواردی امور مربوطه به اداره کل ثبت استان

ت استان ویا اداره کل امور امالک گزارش گردد با اداره کل ثبت جریان به هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت از طریق ثب

استان واجرا دستور های صادره در حدود قوانین ومقررات موجودتشکیل جلسات هفتگی ویا ماهیانه وتعیین دستور 

توجه مذاکرات به منظور طرح مسائل ومشکالت وبحث و تبادل نظر وایجاد تدابیر الزم وتعیین راه حل های مناسب با 

 به مقررات قانونی

 اجرای سیاست کلی سازمان ثبت درحوزه تحت تصدی خود .21

  ؟چیست (هزینه اجرای حکم )نیم عشر اجرایی .4

واحد اجرای احکام به مرحله اجرا در می آید که اولین اقدام صدور اجراییه است و اگر ها توسط  حکم قطعی صادره از دادگاه

اجراییه صادر و محکوم علیه بدهی خود پرداخت ننماید پنج درصد محکوم به را باید به حساب دولت عالوه بر مبلغ بدهی 

کسی است که اجرا علیه او صادر شده است ئی به عهده اهزینه های اجرد.شو تودیع نماید. که اصطالحاً نیم عشر گفته می

روز طلب خود را پرداخت کنند نیم عشر اجرائی تعلق نمی گیرد. هزینه اجرایی عبارت  11اگر از تاریخ اجرا ظرف مدت 

عشر و یا حق اجرا حقی است به صورت پول، که دولت از بابت اجرائیه اسناد  نیم عشر اجرائی و حق مزایده، یم است از ن

ق.ث و ماده  181باشد، در هر پرونده اجرائی با توجه به ماده  گیرد که میزان آن پنج درصد مبلغ مورد اجرا می یرسمی م

شود و چنانچه پس از  نامه اجرا پس از ابالغ اجرائیه حق االجرا از کسی که اجرائیه علیه اوست دریافت می آئین 123

 نمایند صلح ثبت اداره از خارج در یا و نماید اقدام عملیات ادامه به  نسبتصدور اجرائیه و ابالغ، طرفین پرونده بهردلیلی 

 نفر دو این و شود می اخذ تضامنی مسئولیت اساس بر نفر دو هر از را عشر نیم بدهند مهلت یا و بگذارند اقساط قرار یا

تواند از طرفی که  پردازد می را میباشند و فردی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا  منا مسئول پرداخت آن میمتضا

نامه اجرا دو مورد استثنا در خصوص پرداخت نیم  آئین 123قانونا مسئول پرداخت آن است وصول نماید. در تبصره ماده 

 :عشر اجرا ذکر شده است

د آن روز از تاریخ ابالغ اجرائیه مفا 11دارد چنانچه بدهکار ظرف مدت  مقرر می که مذکور ماده یک  تبصره -1

ابالغ شود و بدهکار در  11/11/36باشد. بعنوان مثال اگر اجرائیه در تاریخ  را به اجرا بگذار از پرداخت حق اجرا معاف می

بدهی خود را پرداخت نماید، در این صورت بر اساس تبصره مذکور مدیون از پرداخت حقوق اجرائی  12/11/36تاریخ 

 ود.ش شود یعنی از نیم عشر معاف می معاف می
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 خود بدهی تمام مزایده مجلس صورت امضا و  ماده مذکور چنانچه بدهکار قبل از تنظیم 2بر اساس تبصره  -2

الزم به ذکر است  یابد،ی م کاهش درصد 2/2 به 2/1 یعنی شود، می تبدیل عشر ربع به اجرائی عشر نیم نماید پرداخت را

شود  نیم عشر به صورت کامل و تمام گرفته می 2/1که در صورت برگزاری مزایده و تائید و صحت آن عالوه بر اینکه 

 باشد. % می4% و اموال غیر منقول 6حق مزایده نیز بایستی پرداخت شود که حق مزایده در رابطه با اموال منقول 

 عشر اجرایی نحوه محاسبه دقیق نیم .2

 عشر و حقوق دولتی در پرونده های اجرایی بطریق زیر عمل می نمائیم: برای احتساب نیم

بعالوه سود بعالوه جریمه تا تاریخ صدوراجرائیه اجرا می باشد را بدست می  طلب اصل که را االجرا الزم موضوع ابتدا-1 

 را باشد می روزانه خیرأت جریمه مبلغ با خیرأت روزهای تعداد ضرب حاصل که را روزانه خیرأت جریمه سپس-2 آوریم.

عشر  دو عدد بدست آمده فوق را با هم جمع نموده و پنج درصد مبلغ بدست آمده که اصطالحا نیم-8.آوریم می بدست

 سند مدلول جزو اگر نیز الوکاله حق به شود. دریافت میشود از مدیون )کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده(  نامیده می

 طلب اصل به نیز الوکاله حق مبلغ باید آن االجرای حق احتساب برای صورت این در گیرد می تعلق االجرا حق باشد

 در .نماید اقدام خود بدهی  تمام پرداخت به نسبت مزایده صورتمجلس یامضا و .اگر بدهکار قبل از تنظیم شود افزوده

 انجام از بعد بدهکار که صورتی در (.اجرا نامه آئین 123 ماده 2 تبصره)شد خواهد وصول االجرا حق نصف صورت این

عشر حق مزایده نیز  ر واگذار شود عالوه بر نیمبستانکا به مزایده مورد یا نماید اقدام خود بدهی پرداخت به نسبت مزایده

 معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون یک ماده( ل) بند طبق به آن افزوده خواهد شد.

حق مزایده یا حق حراج در اموال منقول شش درصد و در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار ریال  1834 مصوب

شش درصد و از ده هزار و یک ریال به باالتر چهار درصد می باشد . بطور مثال اگر در یک پرونده اجرایی اصل طلب 

 و باشد ریال21111 روزانه تاخیر جریمه و ریال8111111 اجرا روز تا جریمه و ریال2111111 آن سود و  ریال21111111

 به عشر و حق مزایده  . در اینصورت برای احتساب نیمباشد 22/11/33 مزایده تاریخ و 1/1/33 اجرائیه صدور تاریخ

 :کنیم می عمل زیر ترتیب

  االجراء الزم موضوع ریال23111111=  ریال8111111+   21111111+2111111

 روز 112=  22/11/33تا 1/1/33تعداد روزها از 

 ریال خسارت دیر کرد2231111ریال )جریمه تاخیر روزانه( = 21111)تعداد روزها (ضربدر 112

 ریال81231111جریمه تاخیر روزانه = 2231111ریال موضوع الزم االجرا + 23111111

 ریال نیم عشر1214111ریال = 81231111پنج درصد مبلغ 
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 ریال حق مزایده یا حق حراج1211211ریال = 81811111چهار درصد مبلغ 

 ریال مجموع حقوق دولتی که باید اخذ شود .2122211ریال حق مزایده = 1212111عشر +  ریال نیم1214111

 عشر نیم مبلغ نصف بپردازد را خود بدهی تمام مزایده صورتمجلس یامضاتوجه : اگر بدهکار در این پرونده قبل از تنظیم و 

 .گرفت نخواهد تعلق نیز مزایده حق و شد خواهد وصول ریال121111 یعنی

 نامه اجرای ثبت در موضوع حق االجرا آئینای ازاهم مواد خالصه  .6

 تعاریف  -فصل اول 

 :شود می تعریف ذیل بشرح نامه آئین این در شده برده بکار اصطالحات و ها واژه  – 1 ماده      

 االجرا حق –گ 

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

 سایر و منقول غیر و منقول اموال به نسبت  هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق االجرا و حق مزایده -41ماده  

 .شود می وصول طلب اصل مانند و باشد می متعهد بعهده قانونی های هزینه

در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهد له باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش 

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

 مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:مازاد احتمالی مال  -62ماده 

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

 حق مزایده )حق حراج( -ب

 حق االجرا -ج

 باشد.حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند  -  د

حق بیمه و سایر هزینه هائی که بستانکار با وثیقه )و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است( پرداخته و  -ه

 برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
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رگاه قبل از صدور اجرائیه یا انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. ه -113ماده 

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

مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار 

این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم االرث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت  می گیرد. در

 از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

 مورد یا بازداشتی مال که صورتی در شود می برگزار 12 تا 3 ساعت از  مزایده حضوری است و در یک جلسه -126ماده 

قیمتی که مزایده از آن شروع می شود  به مزایده حق و االجرا حق دریافت با مال نکند پیدا خریدار یدهمزا جلسه در وثیقه

 به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد.

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

 واگذار می شود. وی به مزایده مورد مال

 سایر و مزایده حق و االجرا حق وصول و است شده برنده مزایده در مقررات برابر که کسی به منقول مال تحویل – 181ماده 

 در آن امضا و ثبت و انتقال سند نویس پیش تهیه دستور و اجرا مسئول با مدیون به مازاد وجه پرداخت و قانونی حقوق

 رات در مورد اموال منقول و غیر منقول با رئیس ثبت محل می باشد.مقر طبق رسمی اسناد دفتر

اموال منقول پس از وصول حق االجرا و حق مزایده بالفاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از  -183ماده 

می شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشد پیش نویس سند صورتمجلس مزایده به وی تسلیم 

 انتقال تهیه می شود.

وصول حق االجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرراست به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می  -126ماده 

 مناسب بداند اختیار کند. تواند نظر به مبلغ حق االجرا هر طریق دیگری را که برای وصول

حق االجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب در آمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض  -121ماده 

 صادر شده به اداره صادر کننده اجرائیه ارسال می شود.

مقررات مربوطه )حسب مورد( پس از ابالغ  قانون ثبت و تبصره آن و سایر 181در هر پرونده اجرائی برابر ماده  -123ماده 

 از خاصی مقررات موجب به اوست عهده به شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق االجرا  اجرائیه حق االجرا وصول می

 .باشد شده معاف آن پرداخت

پرداخت حق االجرا معاف  روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد از 11چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف مدت  -1تبصره

 خواهد بود.



صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف  یقبل از تنظیم و امضا بدهکار گاه هر -  2تبصره

 حق االجرا وصول می شود.

 سند اعتبار بر قطعی حکم که مادام باشد شده ابالغ و اجرائیه صدور به منتهی اشتباها معارض معامله سند گاه هر  -123ماده 

 .گیرد نمی تعلق االجرا حق است نشده صادر

 که مادام شود توقیف یا متوقف اجرائی عملیات قانونی جهت به ابالغ و اجرائیه صدور از پس که مورد هر در -161 ماده   

 حکم این از ثبت قانون  181  ماده تبصره در مذکور موارد گیرد نمی تعلق االجرا حق باشد نشده توقیف یا توقف رفع

 .است مستثنی

در مواردی که اجرائیه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود، حق  -161ماده 

 .برسد انجام به  االجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت

 االجرا تعلق می گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.به خسارت تأخیر حق  -162ماده 

ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کالً پس از ابالغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق االجرا نمی شود و برابر تبصره  -168ماده 

 قانون ثبت باید وصول شود. 181ماده 

ورد اجاره از میزان م تخلیه برای دولتی حقوق باشد االجراء الزم موضوع جزء هم جارها مورد تخلیه که مواردی در – 164ماده 

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

 مستأجر عین تخلیه از اجور شدن پرداخت علت به که مواقعی در لیکن گردد وصول باید تخلیه منصرف شود حق االجرا 

جرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه ا عملیات ختم و خودداری

 حق االجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.

 ثبت قانون در مقرر االجرا حق باشد تعهد مورد عین تخلیه یا تحویل  االجراء الزم موضوع هرگاه اجاره موارد غیر در –تبصره 

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

از قرار صدی دوازده در سال معین می شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده مالک عمل ارزش معامالتی 

 ی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معامالت

 هر گاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق االجرا تعلق نمی گیرد. -162ماده 

 از پیش اجرائیه باشد محرز که صورتی در فقط شود، خودداری اجرائیه ابالغ از که کند درخواست بستانکار هرگاه – 166ماده 

 وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صالحیت دار ابالغ شده است حق االجرا تعلق می گیرد.



 به باشد االجرا حق تعلق عدم بر او مقام قائم یا ثبت رئیس رأی که دیگر مورد هر در فوق ماده مورد در جز – 161ماده 

د به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور ندار حسابداری مسئول که ثبتی واحدهای در و حسابداری مسئول

قانون ثبت اصالحی  22ماده  3اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 

 قطعی است. 1821سال 

ت اجرائی مطالبه استرداد پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می تواند ضمن اعالم انصراف از تعقیب عملیا -138ماده 

الشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حق االجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه 

 محسوب است.

 موارد معافیت از پرداخت حق االجرا .1

رداخت حق االجرا معاف می درمواردزیرشخص متقاضی اجرائیه یاهرشخص دیگری باتوجه به قوانین ومقررات قانونی ازپ

باشدوبدیهی است که رییس ثبت نیزنمی تواندمبلغی ازایشان تقاضا چه بعنوان حق االجراچه هرعنوان دیگری 

 تقاضانماید.این مواردکه البته اکثر ونه همه ان است به شرح زیراست:

االجرا معاف  را بگذارد از پرداخت حقروز مفاد آن را بموقع اج 11چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف مدت -1

 آئین نامه اجرا( 123ماده  1خواهد بود.) تبصره 

 162گیرد.) ماده االجرا تعلق نمی هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق -2

           آئین نامه اجرا(

ادامه عملیات اجرایی منصرف شود حسب مورد زوج یا زوجه از پرداخت نیم چنانچه زوجه طبق در خواست کتبی از  -8

 مورخه 11221/1 شماره بخشنامه طبق.) بود خواهند معاف  (باشد نشده وصول مطالبات که عشر دولتی)به هرمیزانی

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(. 16/18/1831

نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت  -4

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی  2پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.)ماده 

 (1884 مصوب 

 راهکاردرصورت عدم پرداخت نیم عشر .3

نیم عشرباشد وان راپرداخت نکند به خصوص درزمانی که حال بحثی که وجوددارداین است که اگرکسی ملزم به پرداخت 

 اجراصورت پذیرفته وپرونده تقریباخاتمه یافته است ،تکلیف رییس ثبت چیست؟

بیشتربرحسب بخشنامه هاو رویه ها اقدام می گردد؛دراین موردمی توان  فلذا دراین مورد قواعدوقوانین متمرکزی وجودندارد

 کرد:ازمواردزیربه عنوان نمونه یاد



 حساب نیم عشراجرطبق بخشنامه ها  .3-1

برای نگهداری حساب نیم عشراجرامقررات ذیل را در نظر گرفته و به موقع اجرا گذارید. کلیه فیش های صادره بابت -241بند

نیم عشر به ترتیب شماره و تاریخ با ذکر اسامی بستانکار و بدهکار و مبلغ در ستون های مخصوص دفتر مربوطه ثبت و 

 مجموع بخشنامه ها(. 33وسیله جمع کل عایدات همیشه معلوم خواهد گردید. )اصالحی فراز بدین 

 و نیم عشرهای الوصولی 43طریقه وصول نیم عشر پرونده های اجرایی ماده  .3-2

قانون ثبت صادر و ابالغ شده با انقضا مهلت مقرر در ماده مزبور هر  84در مورد پرونده اجرایی که اجراییه طبق ماده  -241بند 

گاه بستانکار برای پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده و تعقیب عملیات اجرایی حاضر نشود و از تاریخ ابالغ یک سال 

 181است مراجعه به او برای وصول نیم عشر مورد ندارد. ولی بر اساس تبصره ماده گذشته باشد چون ملکی بدهکار وثیقه 

قانون ثبت مراجعه به بستانکار مشکلی ندارد. و همچنین در مورد پرونده هایی که با تنظیم صورت مجلس مزایده و نبودن 

رگزار شود. و چنانچه بستانکار حاضر به خریدار و عدم پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار باید ملک مورد وثیقه به بستانکار ب

پرداخت نیم عشر و حق حراج و تنظیم سند انتقال نشود با وصول نیم عشر و حق حراج از بستانکار پرونده را از ردیف 

 11/2/1848خارج و هر وقت مراجعه کرد در تنظیم سند انتقال و تحویل مورد مزیده اقدام نمایند و به موجب رأی مورخه 

مجموعه بخشنامه ها اصالح شده و  32الی ثبت از هزینه آگهی مزایده نباید نیم عشر اجرایی اخذ شود. )فراز شورای ع

 (.4841/2 – 22/8/48و  4/12/48-21168/2

 نیم عشرتخلیه .3-8

بل درمواردی که به علت عدم پرداخت اجور،اجرائیه برتخلیه عین مستاجره صادرمی شودچنانچه بعدازابالغ اجرائیه وق-242بند

ازتخلیه طرفین سازش نمایندویاموجر)بستانکار( ازتخلیه منصرف شودنیم عشر اجوروتخلیه باید طبق مقررات وصول گردد، 

لیکن درمواردی که بعلت پرداخت شدن اجورازتخلیه عین مستاجره خودداری وختم عملیات اجرایی موکول به صدورحکم 

نگردیده مطالبه مطالبه نیم عشر تخلیه قطعی دادگاه می شودمادام که عملیات تخلیه انجام 

 یین نامه اجرا(.آ228وماده12311/2-22/1/48و43خرسال آمجموعه بخشنامه هاتا31موردنخواهدداشت.)فراز

 حق االجراقبل ازابالغ اجراییه .3-4

ستقیما حق االجراقبل ازابالغ اجراییه نسبت به موضوع الزم االجراءوهمچنین نسبت به مبلغی که قبل ازابالغ م-248بند

پرداخت شده تعلق نمی گیردولی بایدمراقبت شود اجرائیه ظرف مدت مصرح درایین نامه اجرا ابالغ شودنسبت به پرونده 

به همان ماخذوصول خواهدشدانصراف 14/11/88های تشکیل شده درزمانیکه حق االجراءدوبرابرشده بودتاتاریخ

 مجموعه بخشنامه ها(.31به ووصول نیم عشر نیست.)فرازبستانکارازمطالبه تمام یا بعض ازاصل طلب موثر درمطال

 هزینه ابالغ اجرائیه واظهاریه هایی که بدهکارومخاطب متعدددارد .3-2

درمورداجرائیه هایی که بدهکارمتعددواظهاریه هایی که مخاطب متعدد داردچون مربوط به یک موضوع می باشدفقط -244بند

 (.14832/3-13/4/42مجموعه بخشنامه ها اصالح شده وبخشنامه 36د.)فرازبایدهزینه قانونی یک فقره ابالغ دریافت گرد

 هزینه آگهی  .3-6



بستانکارهزینه  درموردی که بدهکارمالی بالمعارض وقابل فروش معرفی وازپرداخت هزینه آگهی خودداری می نماید-242بند

 (اصالحی.43خرسال آ مجموعه بخشنامه هاتا42راپرداخت وباطلب خودمطالبه ودریافتدارد.)فراز

 استردادهزینه ابالغ اجرائیه .3-1

هزینه ابالغ اجرائیه هایی که عمل آن درخارج تصفیه می گردد وبستانکارقبل ازابالغ اجرائیه وصول وجه رااعالم می -246بند

 (.43خرسالآمجموعه بخشنامه هاتا283داردوبه تقاضای ذینفع قابل استردادمی باشد.)بند

 نیم عشرالوصولی  .3-3

ست دستوردهندکلیه پرونده های اجرایی ثبت رابررسی وانچه نیم عشروصول نشده علت ان رامعلوم الزم ا-241بند

 (.43خرسال آ،مجموعه بخشنامه های تا482دارندوسبت به وصول ان برابرمقررات اقدام نمایند.)بند

 هزینه سندانتقال اجرایی .3-3

پرداخت حقوق دیوانی،حق حراج،هزینه  ظیم می شودالف:درهرموردکه سندانتقال بنام بستانکارپرونده اجرائی تن-243بند

آگهی،هزینه ثبت سنددردفترخانه به عهده اواست وچنانچه موردانتقال مازادی نداشته باشد بستانکارمی تواندبقیه هزینه های 

 مربوطه ومالیاتهای متعلقه را پرداخت وسندانتقال دریافت دارد.

که درصورت مجلس مزایده قیدونقداپرداخته ویابستانکارموافقت برنسیه سوای مبلغی  ب:چنانچه خریدارشخص ثالث باشد

کرده،اگربرای پرداخت بقیه هزینه های قانونی)مالیات گذشته،مالیات انتقال قطعی،مفاساحساب شهرداری وهزینه 

 سندانتقال دریافت دارد. سندانتقال(محلی نباشد ثالث می تواند برابرضوابط مقرره با پرداخت آن،

وردواگذاری رقابت بازداشتی کلیه حقوق وعوارض ومالیات وهزینه ثبت سندانتقال برابرضوابط مقرره ازمحل بهای ج:درم

مالک برداشت و بقیه پس ازپرداخت طلب بستانکاراگر وجودداشته باشدبه بدهکارپرداخت خواهدشدودرصورتی که طلب 

 مجموعه بخشنامه اصالح شده(.183ه نماید.)فرازبستانکارباقی داشته باشدمی تواندبه سایراموال بدهکار مراجع

 پرداخت وجوه توقیف شده به غیرذینفع .3-11

هرگاه وجهی بابت طلب شخصی بازداشت شده باشدپرداخت ان به غیرذینفع مجوزی ندارددرموردوجوه وصولی طبق -243بند

 (.43رسالخآمجموعه بخشنامه هاتا112عمل شود.) فراز 64بایستی طبق ماده ایین نامه اجرا31ماده

 پرداخت وجه پرونده اجرایی به ذینفع .3-11

پرداخت هروجهی به ذینفع بابت پرونده های اجرایی بایدبه دستورمسئول اجراءباشد،احرازهویت دریافت کننده -221بند

 مجموعه بخشنامه ها(.114بامسئول پرداخت وجه است.)فراز

 حق حراج .3-12

واگذارشودحق حراج نیزعالوه برسایرحقوق قانونی بایدازبستانکاروصول درمواردی که موردحراجبه بستانکارهم -221بند

 (.43خرسالآتا مجموعه بخشنامه ها182شود.)فراز

 تقسیم حق النسبی .3-18



برداشت وبرابرآئین نامه تقسیم حق 1881قانون متمم بودجه سال12حق النسبی ازحق االجراءهرپرونده اجرائی برابرماده-222بند

نهاازقبیل آرمواردی که مامورین اجراءحق االجرارامستقیماوصول نکرده بلکه دراثرعملیات النسبی پرداخت می شود.د

اصالحی ائین نامه مزبوربه نسبت حق بین انها تقسیم 3ابالغ،ارائیه وغیره حق االجراوصول شده حق النسبی انها طبق ماده 

مجموعه 186رکنان اجراپرداخت شود.)فرازمی شودوسایراشخاص حق اخذوجهی بابت حق النسبی ندارندوبایدمنحصرابه کا

 .(43خرسال آبخشنامه هاتا

اما درموردقوانین ومقررات درخصوص نیم عشرووصول ان ونیزپیرامون عدم پرداخت برای مثال شایدبتوان از بند ب ماده 

ئی، تحقق عدالت منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضا به»قانون برنامه ششم توسعه  که بیان داشته است:118

 به مردم  قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد

  :ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری ش ورودی پروندهکاه و قضائی خدمات

االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجراء از  مفاد اسناد رسمی الزم -ب

شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام  اجراء می

ناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به ش

تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به  کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می

 .محاکم دادگستری رجوع نماید

اسناد و امالک کشور تهیه و به  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت آیین-1تبصره

 .رسد تصویب رئیس قوه قضائیه می

االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام  چنانچه متعهد سند الزم-2تبصره

انه سجل های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سام نماید، از پرداخت هزینه

( این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و 116های مالی موضوع بند )پ( ماده ) محکومیت

مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و 

تند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هس

 .)محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود

های مالی دادخواست اعسار  تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می-8تبصره

( 2تعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره)خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، م

؛به نوعی استفاده کرد ودانست که رییس ثبت نیزهمچون اجرای دادگاه ها دردوایراجرایی ثبت می تواند «دمعاف خواهد بو

ها  بانک نسبت به توقیف اموال درپرونده های مختلف ازقبیل اسناد،وثیقه ها،مهریه و...حسب مورد یرای مثال مکاتبه با

ف حساب های محکوم،اقدام به توقیف اموال غیرمنقول محکوم درثبت و...البته بنظربارعایت اصول وقواعداجرای وتوقی

 احکام دادگاه هاوبویژه قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید.



سط درموردتوقیف اموال که موضوع روشن شد؛ ولی دراین خصوص که ایاامکان توقیف اشخاص یاممنوع الخروجی انهانیزتو

رییس ثبت همچون توقیف اموال وجودداردبحث متفاوت است.بخاطراینکه حق آزادی مطابق قانون حفظ حقوق شهروندی 

ازجمله حقوق اساسی افراداست  14الی12ونیزمنشورحقوق شهروندی بویژه مواد 1واحترام به ازادی های مشروعبویژه بند

درسی کیفری نیزبا شرایطی همچون اعالم به دادستانی کل که نمی توان به سادگی ان راسلب نمودودرقانون ایین دا

قانون اخیرالذکربه آن اشاره 232و281درموردممنوع الخروجی یابیم تبانی درجرایم مهم برای بازداشت موقت که وفق مواد 

قدامی داشته وانهم تنهاوتنهاتوسط قاضی، ان راپیش بینی کرده است؛بنظرنمی رسدکه رییس ثبت بتوانددراین زمینه ا

درپایان بحث نیزاین نظریه مشورتی بعنوان نمونه ذکر می . کندوتنهاراه مراجعه به اجرای احکام دادگستری واستمدادازاوست

گرددکه هدف ازان ،اینست که بیان گردد امکان استفاده رییس ثیت نیرازنظریات مشورتی اداره حقوقی باوحدت مالک 

دآورشدکه این نظریات همچنانکه برای دادگاه ها الزم التبعیه نیست؛برای رییس درموضوعات مختلف وجوددارد.البته بایدیا

 ثبت نیزالزم الجرانیست وجنبه مشاوره وراهنمایی دارد.

 1863/1/18 - 8421/1نظریه مشورتى شماره 

دگاه اعالم کنند، آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دا سوال:

آن چگونه خواهد بود؟مستفاد  االجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول  حق

االجراء پس از ابالغ اجرائیه و انقضای  قانون اجرای احکام مدنی این است که حق 161از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 

گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در موردی که  علیه تعلق می بر عهده محکوم ده روز از تاریخ ابالغ

طرفین بعد از ابالغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق 

دد و در صورتی که قبل از ابالغ اجرایی یا بعد از علیه دریافت گر قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم

ابالغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد 

 «گرفت.

 ینتیجه گیر .3

اینکه  مختصرا نتیجه حاصلهبا توجه به ذکر مبسوط مطالب در مقاله، در این قسمت بحث چندانی باقی نمی ماند لکن 

درخصوص وصول حق الثبت همچنانکه پیشنهادشدمی توان ازطرحی همچون طرح میثم بهره جست.همچنین رییس ثبت 

ساله ششم  قانون برنامه پنج118دروصول هزینه هاتاحدبسیاری مطابق ایین نامه اجرای مفاداسنادرسمی،بخشنامه هاونیزماده

اجع دادگستری وباالخص اجرای احکام دادگاه هاتوانایی است ولی تنهادربحث توقیف توسعه دارای به نوعی همچون مر

 ممنوع الخروج کردن ایشان بنا به شرایطی که  توضیح ان گذشت دارای محدودیت می باشد. و اشخاص

 قانون برنامه ششم توسعه:118نقدی برماده

 :است داشته مقرر توسعه ششم برنامه قانون 118 ماده ب بند

 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان االجرای الزم رسمی اسناد مفاد اجرای ادارات طریق از االجراء الزم رسمی اسناد مفاد -ب»

 اقدام مدیون اموال توقیف و شناسایی به نسبت اجرائیه تقاضای از پس بالفاصله مکلفند مذکور ادارات. شوند می اجراء



 اقدام سند، متعهد اموال توقیف و شناسایی به نسبت اجراء، تقاضای از ماه دو مدت ظرف نتواند مذکور مرجع چنانچه. کنند

 به سند مفاد اجرای از انصراف با تواند می سند متعهدٌله نماید، اقدام سند مفاد اجرای به نسبت ماه شش مدت ظرف یا کند

 .نماید رجوع دادگستری محاکم

 به و تهیه کشور امالک و اسناد ثبت سازمان همکاری با و دادگستری وزارت پیشنهاد به بند این اجرائی نامه آیین -1 تبصره

 .رسد می قضائیه قوه رئیس تصویب

 سند متعهدٌله رضایت جلب یا خود تعهد انجام به نسبت روز بیست مدت ظرف االجراء، الزم سند متعهد چنانچه -2 تبصره

 سجل سامانه در درج جهت مراتب صورت این غیر در. بود خواهد معاف اجرائی های هزینه پرداخت از نماید، اقدام

 و ها بانک و اجرائی های دستگاه کلیه. شد خواهد منعکس قانون این( 116) ماده( پ) بند موضوع مالی های محکومیت

 و بازرگانی کارت صدور اصولی، موافقت تسهیالت، پرداخت و مالی قرارداد هرگونه انعقاد از اعتباری و مالی مؤسسات

 شش درجه تعزیری مجازات موجب حکم این از تخلف. هستند ممنوع شخص این به واردات و صادرات پروانه

 .بود خواهد( اجتماعی حقوق از محرومیت)

 اعسار دادخواست مالی های محکومیت اجرای نحوه قانون رعایت با تواند می باشد، اعسار مدعی سند متعهد چنانچه -8تبصره

( 2)تبصره اخیر قسمت شمول از سند متعهد اعسار، حکم صدور صورت در و کند تقدیم صالح قضائی مرجع به را خود

 .«بود خواهد معاف

 :فوق قانونی متن به توجه با

 1 تبصره تصریح به زیرا ندارد، وجود مقرره این به تمسک امکان آن ابالغ و اجرایی نامه آیین تصویب و تهیه از قبل تا -1

 .نیست فراهم مقرره این اجرای امکان ثانیاً. است الزم اجرایی نامه آیین تصویب و تهیه اوالً االشاره، فوق

 به امالک و اسناد ثبت سازمان اجرای ادارات به مراجعه بدون تواند می ابتدا متعهدله آیا اینکه خصوص در مزبور مقرره -2

 به باید شک موارد در و ندارد صراحت شود؟ می حق این دارای مزبور ادارات به مراجعه از پس یا کند مراجعه دادگستری

 مصادیق از تواند می دادخواستی چنین پذیرش از محاکم امتناع لذا شمرد، محترم وی برای را حق این و کرد رجوع اصل

 .باشد حق احقاق از استنکاف

 تقدیر خور در و شایسته اقدامی محدود، زمان مدت در محوله وظایف انجام به ثبت سازمان اجرای ادارات نمودن مقید – 8

 .است

 است مجمل نماید، اقدام خویش ذمه برائت به نسبت روز بیست ظرف است نموده مکلف را متهد که فوق مقرره 2 تبصره -4

 .نیست معلوم روز بیست أمبد زیرا دارد، اصالح به نیاز و

 .بود خواهد توسعه ششم برنامه قانون اجرای مدت طول در مزبور مقرره زمانی گستره – 4

 می حکم این از خارج چک همانند عادی االجرای اسنادالزم و است گذار قانون حکم موضوع االجرا الزم رسمی اسناد -2

 .باشد

الزم به ذکر است ؛ به دلیل عدم استقبال مردم، حقوقدانان و نیز وکال از این بند قانون ، قوه قضایه و بویژه روسای کل 

در جهت اجرای سیاست های کلی کاهش پرونده های موجود، به مراجع ذیربط خود بخشنامه های مختلفی دادگستری ها 

رئیس دادگستری اصفهان اشاره کرد  14/3/1836مورخ  1184/1را ابالغ نمودند که در این زمینه میتوان به بخشنامه شماره 

قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  118نظر به اینکه حسب بند ب ماده » :که ضمن آن بیان داشته است



مقرر گردیده که مفاد اسناد الزم االجر از طریق ادارات اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و امالک اجرا شود؛ لذا از اول دی ماه 

زدواج سال جاری کلیه زوجاتی که درخواست وصول مهریه مندرج در سند نکاحیه  خود را دارند به دفاتر رسمی ثبت ا

 مربوط جهت صدور اجرائیه هدایت شوند و از پذیرش دادخواست مذکور خودداری گردد.
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