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ﺣﻖ استرداد
حقي ا ست كه به موجب آن مديون مي تواند با رد طلب ب ستانكار مال مورد وثيقه را تحت ت صرف كامل خود
درآورد .بنابراين معامﻼت و قراردادهايي كه به موجب آن مال يا ملكي وثيقه ي دِين يا به عنوان ضمانت قرار
گرفته باشد مشمول مقررات مربوط به معامﻼت با حق استرداد مي شوند.
يكي از خ صو صيات بار ِز معامﻼت با حق ا سترداد اين ا ست كه مالِ مورد وثيقه به موجب اين عقد از مالكيت
ق تقاضايِ ثبت ملك را به انتقال
مالك اوليه خارج نمي گردد و به همين دليل قانونگذار در ماده  ٣٣ق.ث ،.ح ِ
دهنده داده ا ست .البته ﻻزم به ذكر ا ست كه عنوانِ معامﻼت با حق ا سترداد ا صطﻼحِ جديدي ا ست كه در
مواد  ٣٣و  ٣٤ق.ث .ايجاد شده است.
انتقال دهندگان امﻼك با ﺣﻖ استرداد
طبق مواد  ٣٣و  ٣٤و ٣٤مكرر تا ماده  ٤٠قانون ثبت در معامﻼت با حق اســترداد كه شــامل معامﻼت با
شرط خيار يا به عنوان قطعي يا شرط نذر خارج يا به عنوان قطعي با شرط وكالت ،انتقال دهنده ن سبت
به آنچه كه به طريق مذكور انتقال داده ،كماكان باقي است و لذا در خواست ثبت بايد از ناحيه ي انتقال
دهنده به عمل آيد و به صراحت تب صره ي  ٢ماده  ٣٢قانون ثبت ،انتقال دهنده بايد حق انتقال گيرنده
را در اظهارنامه قيد نمايد و در ضمن انتشار آگهي نوبتي نيز اين حق به اسم طرف ذكر خواهد شد.
شرط نذر خارج :شرطي است كه ضمنِ عقدِ نذري صورت مي گيرد و ثمره آن شرط ،در عقدِ ديگري قيد
گردد .چنانكه سابقاً كه بيع ،شرطِ مملك بود ضمنِ عقدِ بيع قيد مي شد كه طيِ عقدِ نذر خارج از بيع،
شـــرط قيد شـــود كه هرگاه بايع در راس موعد دِين را ندهد مبلغ معيني از مالِ بايع متعلق به خريدار،
شرطي باشد يا در طولِ مدت وام ،ماهانه مبلغي به خريدار مزيور بدهد.
موارد استثناء بر اين اصل كه در ماده ي ٣٣قانون مذكور آمده عبارت است از:
 -١در صـــورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي قانون ثبت ) (١٣١١/١/١بموجب حكم نهايي دادگاه به
ملكيت قطعي منتقل اليه درآمده باشد.
 -٢در صورتي كه پس از انق ضاي مدت حق ا سترداد ،انتقال دهنده مالكيت قطعي انتقال گيرنده را كتب ًا
تصديق كرده باشد.
 -٣در صــورتي كه در تاريخ اجراي قانون ثبت مصــوب  ٢١بهمن  ١٣٠٨ملك مورد معامله در تصــرف
انتقال گيرنده بوده و پنج سال از انق ضاء موعد حق ا سترداد تا تاريخ مزبور گذ شته با شد م شروط به
شرط زير:
الف -از انقضــاء موعد حق اســترداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن  ١٣٠٨از طرف انتقال دهنده يا قائم
مقام قانوني او به وســـيله ي عرضِ محال يا اظهار نامه ي رســـمي اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده
نشده باشد.
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ب -در صـــورتي كه تا  ٢٨ديماه ١٣١٢حكم قطعي بر بي حقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او
صادر نشده باشد.
قانونگذاران ايران ،معامﻼت با حق اســـترداد را كه عموماً فاقد قصـــد حقيقي به ثمنِ بَﺨس١صـــورت مي
گيرد فاقد آثار نقل و انتقال شناخته و لذا در خواست ثبت را وظيفه ي انتقال دهنده دانسته اند.
ماده ٣٤ا صﻼحي قانون ثبت ا سناد و امﻼك م صوب ١٣٥١/١٠/١٨از لحاظ انطباق با موازين شرعي
سوال شده بود در جل سه ي ر سمي فقهاي شوراي نگهبان ماده ي مذكور مورد بحث و برر سي قرار
گرفت و به شرح زير به اكثريت آراء مغايرت آن با موازين شرعي اعﻼم شد:
 -١در بيع به شــرط خيار و نحو آن مثل شــرط وكالت فروشــنده در انتقال مبيع به خود ،پس از انقضــاء
مدت و عدم اخذ به خيار و انتفاء موضــوع شــرط ٢،مورد معامله ملك طلق٣مشــتري اســت و بنابر اين
ترتيبات مقرر در اين ماده در مورد آن مغاير با موازين شرعي است.
 -٢در مورد رهن نيز از لحاظ اينكه مُرتهن در صورتي كه از جانب راهِن وكالت در فروش ندا شته با شد
نمي تواند مستقﻼَ اقدام نمايد و بعد از مطالبه و امتناع راهِن بايد رفع امر را به حاكم شرع نمايد وهم
چنين از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مُرتهن در صــورتي كه قيمت آن بيشــتر از دِين باشــد
مغاير با موازين شرعي است.
 -٣تاخير در وصولِ دِين در مواردي كه حال و موجل شده باشد.
آيا شوراي نگهبان مي تواند قوانين قبلي را لغو كند؟
شوراي نگهبان فقط در خ صوصِ م صوبات مجلس شوراي ا سﻼمي مي تواند اظهارنظر نمايد .در مور ِد
قوانيني كه به تصويب اين مجلس نرسيده است و از قبل باقي مانده ،فقط مجلس حق نسخ دارد.
صﻼحيت شورايِ نگهبان در ت شﺨيصِ قوانين مغايرِ شرع ،اخت صاص به مقررات مجلس مي شود .هر
چند كه از طرف رژيم سابق يا شوراي انقﻼب و ضع شده با شد ،با ا صل چهارم قانون ا سا سي٤مغايرت
داشته و عمل به قوانيني كه فقهاي شوراي نگهبان آنها را مغاير شرعِ انور ،اعﻼم كرده اند با روح قانون
اساسي مﺨالف است.

 - ١بي ارزش و كم بهاء.
 - ٢به معناي منتفي شدنِ موضوعِ شرط مي باشد.
 - ٣طِلق عبارت است از مالي كه مالكش ميتواند در آن هر نوع تصرفي بكند؛ اعم از فروختن ،اجاره و عاريه دادن ،بﺨشيدن و مانند آن.
 - ٤اصل چهارم قانون اساس :كليه قوانين و مقررات مدني ،جزائي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين
ا سﻼمي با شد .اين ا صل بر اطﻼق يا عموم همه ا صول قانون ا سا سي و قوانين و مقررات ديگر حاكم ا ست و ت شﺨيص اين امر برعهده فقهاي شوراي
نگهبان است.
 - ٤عقد صلح دو طرف دارد :يكي م صالح و ديگري مت صالح؛ ك سي كه مالي را به عنوان عقد صلح به ديگري ميدهد ا صطﻼحاً م صالح و طرف ديگر
كه اين انشاء را قبول ميكند ،متصالح گفته ميشود.
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نكته :١هر معامله اي كه با آن شــرط اســتردادِ معامله وجود داشــته باشــد ،اصــطﻼحاً معامله با حق
استرداد نام دارد.
نكته :٢اگر مت صالح تقا ضاي ثبت كند بايد در اظهارنامه خود قيد كند كه ن سبت به مورد درخوا ست
ثبت ،حق فسخ براي مصالح وجود دارد.
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در موردي كه معامله مربوط به واگذاري حق عيني ن سبت به ملك با شد ،مثل رهن و حقوق ارتفاقي و
يا راجع به انتقال تمام با قسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد ،سردفتر بايد آن را در صفحات
مﺨ صوص به انتقاﻻت سند مالكيت نو شته و ام ضا نمايد و راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از سه
سال ،ضمنِ فر ستادن آن به اداره ثبت ،بايد ن سبت به قيد آن در ذيل ثبث ملك در دفتر امﻼك و سند
مالكيت و بايگاني نمودن خﻼصه معامله در پرونده مُجري گردد.
عقد صلح ،عقدي است كه مي توان عقود معين ،مانند بيع را تحت عنوانِ صلح واقع ساخت و همچنين
مي توان عقود نامعين را نيز به همين شكل منعقد نمود .دو نوعِ متداول صلح عبارتند از :صلح محاباتي
و صلح غير محاباتي.
صلح محاباتي ،عقدِ معو ضي ا ست كه به طورِ عمدي ت ساوي عرفي ارزش اقت صادي بين عو ضين رعايت
ن شده ا ست .در مقابلِ آن صلح غير محاباتي مي با شد .ا ساس عقد صلح بر غير محاباتي بودن آن مي
باشد.
بنابراين ،برخﻼفِ حكمِ ماده  ٣٣قانون ثبت كه در مقام بيان معامﻼت با حق استرداد عنوان مي دارد كه
درخوا ست ثبت با )م صالح( انتقال دهنده ا ست ،ا ستثناً در صلح محاباتي حق درخوا ستِ ثبت با انتقال
گيرنده )متصـــالح( خواهد بود .ب نابراين صـــلح محاباتي از شـــمول ماده  ٣٣قانون ثبت خارج و حق
درخواست و تقاضاي ثبت با متصالح خواهد بود.
نكته :در موردِ صلح محاباتي با حق خيار ف سخ براي م صالح ن سبت به امﻼك ثبت شده ،مطابق خﻼ صه
معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده به نام مت صالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر مي
شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و يا انقضايِ مدت خيار يا اسقاطِ حق مذكور ،مراتب در دفتر و در
برگه هاي مالكيت قيد مي شود.
اسناد ﻻزم اﻻجرا )موضوع ماده ٩٢و  ٩٣قانون ثبت(
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ماده  -٩٢مدلول٦كليه اســناد رســمي راجع بديون و ســاير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم
عدليه ﻻزم اﻻجرا ست مگر در مورد ت سليم عين منقولي كه شﺨص ثالثي مت صرف و مدعي مالكيت آن
باشد.
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان مورخ:١٣٦٠/٣/١٦
قانون ثبت اسناد و امﻼك ،منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد
و ﻻزماﻻجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند
از هر طريقي كه مصلحت و مقتضي ميدانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند.
اسناد وثيقه اي
تعريف ﺣﻖ استرداد

حق استرداد حقي است كه بموجب آن مديون در معامﻼت با حق استرداد مي تواند با رد طلب بستانكار،
مالِ موردِ وثيقه را تحتِ ت صرف كامل خود درآورد .بنابراين معامﻼت و قراردادهايي كه به موجبِ آن مال
يا ملكي ،وثيقه ي دِين ،يا به عنوان ضمانت قرار گرفته با شد ،م شمولِ مقررات مربوط به معامﻼت با حق
استرداد مي شوند.
 يكي از ويژگي هاي بارزِ معامﻼت با حق اســترداد ،اين اســت كه مالِ موردِ وثيقه ،به موجبِ اين عقد از
ت
ت مالكِ اوليه خارج نمي گردد .به همين دليل قانونگذار در ماده ٣٣قانون ثبت ،حقِ تقا ضايِ ثب ِ
مالكي ِ
ملك را به انتقال دهنده داده است.
 معامﻼتِ وثيقه اي عنوانِ كليِ ديگري اســـت كه به اين نوع معامﻼت داده شـــده اســـت .و تعريف آن
عبارتست از هر معامله اي كه به موجبِ آن ،شﺨصي اعم از اينكه مديون باشد يا نه ،عينِ مالِ منقول يا
غيرمنقولِ خود را وثيقهِ انجام عملي قرار دهد .خواه آن عمل ردﱢ طلب باشـــد يا عملِ ديگر و خواه آن
طلب ،ناشي از قرار داد باشد.
* بررسي اجمالي ماده ٣٤قانون ثبت
عمده ترين عمليات اجرايي مربوط به اســناد وثثيقه اي)شــرطي و رهني( ،در قوانين ثبت مربوط به ماده
 ٣٤و اصﻼحي سال  ١٣٥١آن و تبصره هاي ذيل آن است.
نكته ماده  -٣٤در معامﻼت رهني و شــرطي ،در صــورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در ســند ،بدهي
خود را نپردازد بســتانكار مي تواند با مرجعه به دفتر خانه تنظيم كننده ســند ،نســبت به صــدور اجراييه
اقدام كند .اجراييه صادر شده از طرف دفتر خانه به اداره ثبت محل ارسال خواهد شد.

 - ٦ﻣدلول در اص طﻼح ،هر آن چيزی اس ت که ذهن انس ان به س بب چيز ديگر ،بدان پی ﻣیبرد؛ يعنی از علم به چيز ديگر ،علم به آن ﻻزم
ﻣیآيد ،ﻣانند :طلب ،که ﻣدلول صيغه اﻣر است ،و هنگاﻣی که اﻣری در کﻼم شارع استعﻣال شود ،بر آن دﻻلت ﻣیکند.
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از تاريخ اجراييه بدهكار بايد ظرف مدت  ٨ماه ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد .همچنين ظرف
مدت  ٦ماه از تاريخ ابﻼغ اجراييه ،مي تواند حراجِ ملك را از اداره ثبت تقاضا نمايد .در موردِ اموال منقول
اين مدت  ٤ماه خواهد بود.
تفاوت ديگر در اين مورد با اموال غيرمنقول ،در آنســـت كه در اموال منقول نيازي به تقاضـــاي بدهكار
وجود ندارد .بلكه اموال منقول كه به عنوانِ وثيقه قرار گرفته ،خود به خود از طريق اداره ثبت به حراج
گذارده مي شود و در صورتِ عدمِ فروشِ آن ،اموال به قيمتي بيش از طلب و خ سارت وحقوق و عوارض
قانوني از طريقِ اجرايِ ثبت و با تنظيمِ صورتجلسه اي به بستانكار تحويل داده مي شود.
اما در مورد اموال غيرمنقول ،اگر بدهكار ظرف مدت  ٦ماه ،تقا ضاي اجرايِ حراج ننمايد ،و يا در صورتِ
برگزاري عملياتِ حراج و نبودنِ خريدار و انقضـــايِ مدت  ٨ماه ،ملكِ مورد وثيقه با اخذِ كليه حقوق و
عوارض قانوني و با رعايت تشريفاتِ مربوط به ثبتِ سند رسمي ،به بستانكار انتقال مي بايد .در اينصورت،
اجرايِ ثبت با تهيه پيش نويسِ انتقال با يكي از دفاتر ا سنادِ ر سمي ،با اعزامِ نماينده خود به قائم مقامي
از طرفِ بدهكار ،نسبت به امضاء سند رسمي انتقال اقدام خواهد كرد.
ماده واﺣده–ماده  ٣٤اصﻼﺣي ق.ث .مصوب  ١٣٥١به شرح زير اصﻼح و ماده  ٣٤مكرر آن ﺣذف مي گردد:

ماده  -٣٤در مورد كليه معامﻼت رهني و شـــرطي و ديگر معامﻼت مذكور در ماده) (٣٣قانون ثبت ،راجع به
اموال منقول و غيرمنقول ،درصـــورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در ســـ ند ،بدهي خود را نپردازد،طلبكار
ميتواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند ،درخواست كند.
چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابﻼغ اجرائيه ن سبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضـاي
بســـتانكار ،اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن ،حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ
قطعيت ارزيابي ،با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را
به راهن مسترد مينمايد.
تبصــره  -١در مواردي هم كه مال يا ملكي ،وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضــمانتي قرار داده ميشــود مطابق
مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصــره  -٢نحوه ابﻼغ اجرائيه ،بازداشــت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و
اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئيننامهاي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و
امﻼك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصــره  -٣اين قانون نســبت به اســناد تنظيمي و اجرائيههاي صــادره كه قبل از تصــويب اين قانون مﺨتومه
نگرديده است نيز جاري است.
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قانون فوق مشـــت مل بر ماده وا حده در جلســــه علني روز دوشـــن به مورخ بيســــتونهم بهمن ماه
يكهزار و ســـيصـــد و هشـــتاد و شـــش مجلسشـــوراياســـﻼمي تصـــويب و در تاريخ  ١٣٨٦/١٢/٨به
تأييد شوراي نگهبان رسيد.
مقايسه ماده  ٣٤قانون ثبت با مواد  ٧٧٧و ٧٧٩قانون مدني
بموجب ماده  ٧٧٧ق.م .ممكن ا ست راهن ضمن عقدِ رهن ،به مرتهن وكالت دهد كه اگر راهن در موعد
مقرر دِينِ خود را ادا نمود ،مرتهن از عينِ مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند .ولي از ماده ٣٤
ق.ث ،.اين نكته مســتفاد مي شــود كه ،بســتانكار از طرفِ بدهكار وكالت داشــته باشــد يا نه ،تاثيري در
ماهيت قضــيه نﺨواهد داشــت .زيرا در هر حال بســتانكار براي وصــولِ طلبِ خود ،بايد به مراجع قانوني
مراجعه نمايد .اين مرجع در موردِ اسنادِ رهني كه به شكل رسمي تنظيم شده است اداره ثبت مي باشد
كه مقررات ماده  ٣٤ق.ث .را اجرا مي نمايد.
در موردِ اسناد رهني عادي ،با توجه به ماده ٧٧٩ق.م .دادگاه صﻼحيتِ رسيدگي دارد .در واقع چنين مي
توان نتيجه گرفت كه با تصــويبِ ماده  ٣٤اصــﻼحي ق.ث .ديگر موادِ  ٧٧٧و  ٧٧٩ق.م .در موردِ اســناد
رسمي)رهن( ،قابليت اجرايي نداشته يا حداقل محدود شده است.
اعطاء مهلت پرداخت به بدهكار و چگونگي اجراي مقررات مواد  ٣٤و  ٣٤مكرر قانون ثبت
 -١رعايت مهلت اعطائي در ماده  ٣٤ق.ث.

در صورتيكه مو ضوع اجراييه ،اجراي مقرراتِ مربوط به ماده  ٣٤ا صﻼحي سال  ١٣٥١با شد و ب ستانكار
براي پرداخت بدهي به مديون مهلت دهد ،برح سبِ اينكه مال موردِ وثيقه منقول يا غير منقول با شد ،با
توجه به ماده  ١٩٤ممكن است حالت هاي زير بوجود آيد:
الف -در اموال غيرمنقول اگر مهلتِ داده شده ،قبل از سپري شدنِ مهلتِ تقا ضايِ حراج)٦ماه( با شد ،با
ذكرِ مدتِ معين ،عمليات اجرايي متوقف مي شود و زمانِ مهلت داده شده به مدتِ  ٦ماهِ مذكور ا ضافه
مي شود .پس از انق ضايِ هر دو مدت ،عمليات اجراء ادامه مي يابد .در صورتيكه مديون تقا ضايِ حراج
نكرده باشـــد ،يا در حينِ اجراي عملياتِ حراج خريداري پيدا نشـــود ،اعطايِ مدت از ســـويِ بســـتانكار
وافزايش مهلت پرداخت حقي را براي مديون نسبت به تقاضايِ حراج و يا تجديدِ آن ايجاد نﺨواهد كرد.
ب -در اموال منقول ،همانگونه كه در ماده ٣٤ق.ث .تصــويب گرديده،نســبت به اموالِ منقول اگر مديون
ظرفِ  ٤ماه از تاريخ ابﻼغ اجراييه بدهيِ خود را نپردازد ،مالِ موردِ وثيقه به حراج گذاشته مي شود.
بنابراين اگر دائن با ذكر مدتِ معين به مديون در پرداخت بدهيِ خود مهلت دهد و موافقتِ مذكور قبل
از تنظيمِ صورت مجلسِ حراج واصل گردد ،عملياتِ اجرايي متوقف و مهلتِ ياد شده به مدت قانونيِ فوق
)٤ماه( اضافه مي شود.
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در موردِ اموال منقول ،قبولِ مهلت منوط به دريافت حقوق مربوط به حفاظت از اموالِ بازداشـــتي و رفع
بازداشت از اموال ،موكول به تقاضايِ بستانكار و پرداختِ حقوقِ اجرايي خواهد بود.
*ماده ٣٤اصﻼﺣي قانون ثبت)مصوب اسفند(١٣٨٦
در مورد كليه معامﻼت رهني و شـــرطي و ديگر معامﻼت مذكور در قانون ثبت ،راجع به اموال منقول و
غيرمنقول ،درصــورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در ســند ،بدهي خود را نپردازد ،طلبكار مي تواند از
طريق صدور اجرائيه و صول طلب خود را تو سط دفترخانه تنظيم كننده سند ،درخوا ست كند .چنانچه
ي
بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابﻼغ اجرائيه نســـبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضـــا ِ
خ
بســتانكار ،اداره ثبت پس از ارزيابيِ تماميِ مورد معامله و قطعيت آن ،حداكثر ظرف مدت دوماه از تاري ِ
قطعيتِ ارزيابي ،با برگزاري مزايده نســبت به وصــول مطالباتِ مُرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و
مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
*مقايسه ماده ٣٤اصﻼﺣي قانون ثبت)سال (١٣٨٦با ماده ٣٤اصﻼﺣي قانون ثبت)سال(١٣٥١
تفاوت هاي اساسي و مهم ماده ٣٤اصﻼحي سال ٨٦با ماده ٣٤اصﻼحي  ٥١عبارتست از:
اوﻻً در قانون ســابق) (١٣٥١مبلغ حراج از كل مبلغِ طلب و خســاراتِ قانوني و حقوق و عوارض متعلقه
شــروع و به كمتر از آن فروخته نمي شــد .اما در قانونِ به جاي حراج ،مزايده برگزار مي گردد و مبلغ آن
از قيمت ارزيابي قطعي شروع مي شود.
ثانياً در ماده  ٣٤قبلي ،اگر خريدار در جلسه حراج حضور پيدا نمي كرد يا اصوﻻً تقاضاي حراجي واصل
نمي شد ،پس از انق ضايِ مدت  ٨ماه ار تاريخ ابﻼغِ اجراييه ،ملك با اخذِ كليه حقوق و عوارض قانوني به
بستانكار واگذار مي گرديد .در صورتيكه در ماده  ٣٤اخير در صورتِ استردادِ ما به التفاوت قيمت ملك و
مطالباتِ قانوني ،بســـتانكار مي تواند ملك را تمليك نمايد .در صـــورتِ امتناع از پرداختِ مابه التفاوتِ
مذكور ،بنا به تجويزِ آيين نامه اجرايي قانون مذكور ،با تقاضايِ وي ،به نسبتِ طلب از مالِ موردِ مزايده به
وي واگذار مي گردد.
ثالﺜاً مهلت هايِ  ٦و  ٨ماهي كه در ماده  ٣٤برايِ پرداختِ دِين به مديون داده شـــده بود ،در ماده ٣٤
جديد به ١٠روز تقليل پيدا كرده و پس از مدتِ مذكور نيز ظرف مدت دوماه ،بايد تكليفِ پرونده اجرايي
مشــﺨص و مطالباتِ قانونيِ بســتانكار وصــول گردد .مگر آنكه بســتانكار تقاضــايي ارزيابي ننمايد يا اينكه
درخوا ستِ عدمِ تعقيب و ادامه عمليات اجرايي را بنمايد .در اين صورت تقا صايِ مجدد عمليات اجرايي
ادامه مي يابد.
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سئوال و جواب
نيم عُشر در بحثِ اجرا چيست و از چه كسي دريافت مي گردد؟
حق اﻻجرايِ ا سنادِ ﻻزم اﻻجراء نيم ع شر ناميده مي شود .از ك سي كه اجراء برعليه او ست دريافت مي
شود.
نيم عِشر مبلغ يك ميليارد ريال چه مبلغي است و چه كسي بايد پرداخت كند؟
نيم ع شر مبلغ فوق ٥٠ميليون ريال مي با شد كه مديونِ پرونده اجرايي بايد آن را پرداخت نمايد .فرمول
محاسبه آن به قرار زير مي باشد:
١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠X ٥ ١٠٠  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠
مراد از ﺣقوق عينيه چيست؟ توضيح دهيد.
مراد از آن حقوقي اســت كه اشــﺨاص نســبت به عينِ ملك دارند .مانند رهن ،بيع شــرط ،منافع ملك،
عمري ،سكني و رقبي.
حق عيني؛ يعني حقي كه با تغيير مالك و دست به دست شدن مال از بين نمي رود .حق عيني مستلزم
حق تعقيب است يعني صاحب حق عيني مي تواند مال را در دست هركسي كه باشد مطالبه كند.
حق عيني ناظر بر مال ا ست و بالعكس حق ديني ناظر بر مطالبه از متعهد به ايفاي تعهد ا ست .هر حقي
كه ناظر بر ذمه متهعد باشــد حق ديني اســت .مثل مطالبه طلب يا حقي كه از من بﺨواهيد كاري انجام
دهم)الزام به ايفاي تعهد(
حق عيني در مقابل همه قابل اســتناد اســت و بايد آن را محترم شــمرد .در حاليكه حق ديني فقط در
مقابل متعهد قابل استناد است .مثﻼً شما يك ماشين پرايد را معامله كرده و مبايعه نامه داريد ،حال اگر
اين ماشــين به ســه هزار نفر ديگر هم فروخته شــود شــما حق تعقيب داريد و مي توانيد ماشــين مورد
نظرتان را مطالبه كنيد .اما شـــما به نمايندگي ايران خودرو مراجعه و يك  ٢٠٦ثبت نام مي كنيد .در
اينجا شــما نمي توانيد به ايران خودرو بگوييد شــما اين  ٢٠٦را به فﻼني نده چرا كه ايران خودرو متعهد
يه ارائه يك  ٢٠٦كه مشﺨص نكرده به شما است.
در حق ديني اگر مطالبه شما محقق ن شود شما مي توانيد طرفِ مقابل را الزام به تعيين و تسليم نماييد
و حال آنكه در حق عيني صرفاً الزام به تسليم ﻻزم است چون مال معين است.
هر حقي كه ناظر بر عين معيني باشــد حق عيني اســت .مثل :حق مالكيت ملك ،حق مالكيت مســتاج ِر
معين نســبت به منافع ،حق مرتهن نســبت به عين مرهونه ،حق شــفيع نســبت به حصــه مورد بيع ،حق
صاحب حق انتفاع نسبت به مال عمري ،رقبي و سكني ،حق موقوفٌ عليه نسبت به موقوفه و . ...
* سه مورد از كاربرد اظهارنامه رسمي در ﺣقوق ثبت استاد و امﻼك را مستنداً توضيح دهيد.
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 -١مطالبه حقوق مرتهن در معامﻼت با حق اســـترداد .مطابق با ماده ١١٦ق.ث .در مورد امﻼكي كه به
رهن يا يكي از عناوينِ مذكور در ماده ٣٣ق.ث .انتقال داده شــده ،راهن)انتقال دهنده( مكلّف اســت
حقِ طرف را در ضـــمن اظهارنامه قيد نمايد .درصـــوزتيكه راهن)انتقال دهنده( به اين تلكيف عمل
ننمود ،مرتهن)انتقال گيرنده( مي تواند تا يكســـال از تاريخ انقضـــاء مدتِ حقِ اســـترداد يا رهن ،به
وسيله اظهارنامهِ رسمي حق خود را مطالبه كند.
 -٢مســبوق كردن معترض از وقوع نقل و انتقال .به موجب ماده٤٢ق.ث .هرگاه ملكي كه نســبت به آن
اظهارِ اعتراض داده شــده اســت ،موردِ انتقال قرار گيرد ،انتقال دهنده مكلّف اســت در حينِ انتقال،
انت قال گيرنده را از وجودِ معترض و ظرف مدت١٠روز از تاريخ انت قال ،معترض را از وقوع انتقال و
اسم انتقال گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد.
 -٣در مورد درخوا ستِ ت صديق معامله با سند عادي .مطايق ماده٤٣ق.ث .هرگاه انتقال به موجب سند
عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطﻼع نداده باشد ،چنانچه مدت اعتراض باقي
ل
است ،منتقلٌ اليه مطابق مقررات اظهار اعتراض مي دهد .و چنانچه مدت منقضي شده باشد ،منتق ٌ
اليه مي تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد .هرگاه مشارٌاليه معامله را در ظرف١٠
روز از تاريخ ابﻼغِ اخطاريه تصديق نمود ،ملك به نام انتقال گيرنده ثبت مي شود.

معامﻼت با ﺣﻖ استرداد را توضيح دهيد.
معامﻼتِ با حق اســـترداد عقدي اســـت كه به موجب آن يكي از طرفين ،مبلغي را به ديگري قرض مي
دهد و در مقابل مالي را به عنوانِ وثيقه براي مدت معين مي پذيرد تا پس از انقضــايِ مدت ،طلب خود
را دريافت و وثيقه را مسترد نمايد.
* فرق بين معامﻼتِ با ﺣﻖ استرداد و رهن چيست .شرح دهيد.
 -١عقد رهن نســبت به راهن ﻻزم اســت و ماداميكه دِينِ خود را نپرداخته ،ملك وثيقه بدهي اوســت و
نمي تواند آن را فسخ كند .و نسبت به مرتهن جايز است و هر زمان آن را فسخ كند.
 -٢معامﻼتِ با حق ا سترداد ن سبت به طرفين ﻻزم ا ست و انتقال گيرنده مانند انتقال دهنده نمي تواند
ي
از حق وثيقه خود صرف نظر كند .فرق بين رهن و معامﻼت با حق استرداد ،در مورد عملياتِ اجراي ِ
دادگاه بوده ،مطابق ماده ٩٨آيين نامه اجرايي ثبت و ماده٣٦ق.ث.
 -٣قيض در رهن شرطِ صحتِ عقد است ولي در معامﻼت با حق استرداد شرطِ صحت نمي باشد.
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 -٤در رهن ،عينِ مرهونه متعلق به راهن بوده و مرتهن داراي حق وثيقه در آن اســت .بدين توضــيح كه
منافع و نماآت مدت رهن تابع عين مرهونه و از آنِ راهن اســـت .البته منافع متصـــل در معامﻼتِ با
حق اســـترداد ،عينِ موردِ معامله در ظاهر به مالكيت انتقال گيرنده در مي آيد .يعني منافعِ آن در
مدتِ با حق استرداد تابع و متعلق به انتقال گيرنده است.
 -٥در رهن درصورتيكه در ضمن عقد خسارت تاخير تاديه براي پس از انق ضايِ مدتِ دِين معين ن شده
باشــد ،مديون ملزم به خســارت تاخير تاديه نمي شــود مگر اينكه بســتانكار طلب خود را به وســيله
دادخوا ست يا اظهارنامه مطالبه كرده با شد .ولي در معامﻼتِ با حق ا سترداد ،طبق تب صره  ٢ماده٣٤
اصﻼحي ق.ث .خسارت تاخير تاديه از تاريخ انقضاي مدت محسوب مي شود.

مزايده
در اجرايِ اســـنادِ ذمه اي يا وثيقه ،پس از ارزيابي مال و قطعيتِ آن با رعايت نكات ذيل آنها مزايده
منتشر مي شود:
الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول .در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح ميشود:
١ـ نام و نام خانوادگي مالك.
٢ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
 -٣هرگاه واگذاري منافع در ا سناد وثيقه م ستند به سند ر سمي و در ا سناد ذمهاي م ستند به سند
رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال اﻻجاره و آخر مدت
اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهيهاي الصاقي قيد ميگردد.
٤ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
 ٥ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
 - ٦اشاره به پرداخت بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز ،بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره.
٧ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
 ٨ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ب ـ آگهي مزايده اموال منقول .در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح ميشود:
١ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
٢ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
٣ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ارزيابي
 -١در هر مورد كه مالي معرفي ميشــود ،ارزيابي توســط كارشــناس رســمي و در معيتِ مامورِ اجراء به
عمل مي آيد .در صورتِ عدمِ ح ضورِ متعهد يا مٌت صرف و نيز ب سته بودنِ درب محل ،مراتبِ عدمِ ارزيابي
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طي صورتجلسه توسط مامور اجراء تنظيم و به محل الصاق مي گردد .در مراجعه بعدي با حضور نماينده
دادستان و مامور انتظامي نسبت به ورود يا گشودنِ دربِ محلِ ارزيابي اقدام خواهد شد.
 -٢در مورد ارزيابيِ ســهامي عرضــه شــده در بورسِ اوراقِ بهادار ،و س ـايرِ اموال منقول كه وفق مقررات،
ارزش آنها توســط مراجع رســمي ارزش گذاري مي شــود نياز به ارجاعِ امر به كارشــناس نبوده و ارزش
اعﻼمي از مراجعِ مذكور كفايت نموده و قطعي مي باشد.
 -٣قراردادهاي عادي كه بين بانك ها و مشـــتريان در اجراي ماده  ١٥قانون عملياتِ بانكي بدون ربا
صوب  ١٣٦٢و اصﻼحاتِ بعديِ آن مبادله ميگردد در حكمِ سندِ رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در
م ّ
مفاد آن اختﻼفي نداشته باشند با تقاضايِ بستانكار ،ادارات ثبت مكلّف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات
اجرايي طبق آئيننامه اجراي اسناد رسمي ميباشند.
 -٤پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده ،شكايت از عملياتِ اجراء از كسي مسموع نيست .اين امر
مانع از آن نمي شود كه هرگاه قبل از تنظيم و ام ضاء سندِ انتقال يا تحويلِ مال ،رئيس ثبت محل عملِ
اجراء را مﺨالف قانون ت شﺨيص دهد ،رأي بر تجديد عملِ اجرائي داده و رأي صادره برابر ماده  ١٦٩اين
آئيننامه به اشﺨاص ذينفع ابﻼغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيأت نظارت است.
 -٥هيات نظارتِ ثبتِ اســتان متشــكل از مديركل ثبتِ اســتان يا قائم مقام او و دو نفر از قضــات دادگاه
تجديدنظر استان به انتﺨاب رئيس قوه قضائيه مي باشد.
 -٦عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجراء شروع و هركس كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد
ميتواند شــكايت خود را با ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تســليم كند .رئيس ثبت مكلّف اســت فور ًا
رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند .نظر رئيس ثبت به اشﺨاص ذينفع ابﻼغ ميشود و اگر آنها
شكايتي از رئيس ثبت داشته باشند ميتوانند ظرف ده روز از تاريخ ابﻼغ شكايت خود را به ثبت محل و
يا هيأت نظارت صﻼحيت دار تسليم نمايند.
 -٧ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينههاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تﺨليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تﺨليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.
تبصره -در صورتيكه مال از طريق مزايده به شﺨص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم
صورتمجلس مزايده خواهد بود.

١٢

اسناد رسمی با حق استرداد

 -٨اداره ثبت محل در موقع تﺨليه عين م ستاجره و همچنين ختم پروندههاي اجرائي مراتب را به دفاتر
اسناد رسمي مربوطه اعﻼم مي دارند كه در ستون مﻼحظاتِ ثبتِ دفتر قيد و اقدام ﻻزم معمول ميگردد.
سـؤال و جواب
 -١با فرض اينكه سردفتري هنگام صدور اجراييه با م شكل روبرو شود چه وظيفه اي دارد؟ تو ضيح
دهيد.

اوﻻً ســردفتر بايد از صــدورِ اجراييه خودداري كند و با طرح ســريعِ اشــكال ،از ثبتِ محل اســتعﻼم و
كسب تكليف نمايد .ثانياً اداره ثبت محل وي را در حلِ مشكل راهنمايي كند .درصورتيكه اداره ثبت
محل نيز در عمل با مشكل مواجه شود از اداره كل ثبت منطقه ،كسبِ تكلبف مي نمايد.
 -٢آيا به نظر شما ،به خسارتِ تاخير و ﺣﻖ الوكاله ،ﺣﻖ اﻻجراء تعلﻖ مي گيرد؟

بله هم به خسارتِ تاخير و هم به حق الوكاله اگر جزو مدلولِ سند باشد حق اﻻجرا تعلق مي گيرد.
 -٣آيا پس از تنظيم و امضاء صورتمجلسِ مزايده شكايتي از عملِ اجراء از كسي مسموع مي باشد؟

خير پس از تنظيم و امضاء صورتمجلسِ مزايده ،شكايت از عملِ اجراء از كسي مسموع نمي باشد.
 -٤صورتمجلس مزايده بايد به امضاء چه كسي برسد؟

بايد به امضــاء مســئولين امر و نماينده دادســتان ،خريدار ،مديون ،دائن يا نمايندگان آنها درصــورت
حضور ،برسد.
 -٥در بحثِ اموال منقول اگر عمليات اجرايي پايان يابد و صـــاحبِ مال از دريافتِ آن امتناع ورزد و
مراجعه نكند و حافظ نيز راضـــي به حفاظت از مال نباشـــد ،وظيفه اداره ثبت اســـناد در اين موارد
چيست؟
رييس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند آن را
به فروش رســانده و ثمن را در صــندوقِ ثبتِ محل به نامِ مالك آن واريز و از آن محل حق المحافظه
پرداخت مي شود .اين موضوع بايد قبل از مزايده به صاحبِ مال ابﻼغ شود.
 -٦در موارد زير درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي از چه مراجعي به عمل خواهد آمد؟

الف -در مورد اســناد رســمي ﻻزم اﻻجراء ،نســبت به ديون و اموال منقول و امﻼك ثبت شــده و نيز
امﻼك مورد وثيقه واجاره)م شمول قانون روابط موجر و م ستاجر( اعم از اينكه ملك مورد وثيقه ثبت
شده يا در جريان ثبت باشد.
در اين مورد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است درخواست اجراء مي گردد.
ب -در مورد مهريه.
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در اين مورد و نيز تعهداتي كه هنگام طﻼق ثبت شــده اســت ،نســبت به اموال منقول و تعهدات )به
استثناء غير منقول( از دفترخانه اي كه سند را تنظيم كرده است درخواست اجراء صورت مي گيرد.
ج -در مورد وجه يا مالِ موضوع قبوض اقساطي.
در اين مورد از ثبت محل درخواســت اجراء صــورت مي گيرد بدين صــورت كه بايد اصــل و تصــوير
گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست به تقاضانامه به ثبت محل داده شود.
 -٧خانم شيرازي تصميم دارد به علت اختﻼف با همسرش آقاي اصفهاني ،مهريه خود را كه عبارتست
از يك جلد كﻼم ا ...مجيد)به هديه يكثد هزار ريال( و  ٢٥٠عدد ســـكه تمام بهار آزادي و  ٣دانگِ
م شاع از  ٦دانگِ يك باب خانه كه زوج در آينده احداث خواهد نمود .فعﻼً مُقّوِم به يك صد ميليون را
وصــول نمايد .ليكن همســر وي يا وجودِ تمكنِ مالي از تاديه مهريه موصــوف ،امتناع مي نمايد .اگر
مشاراﻻليها بﺨواهد از طريقِ اجراي ثبت اسناد اقدام نمايد:
الف -صدور اجراييه ثبتي خانم شيرازي در چه مرجعي بايد انجام شود؟
مطابق بند ج ماده  ٢آيين نامه مفاد رســمي ﻻزم اﻻجراء و طرز رســيدگي به شــكايات از هيات اجرا
مورخ  ،١٣٨٧در مورد مهريه و تعهداتي كه ضــمن ثبت ازدواج و طﻼق رجوع شــده ،نســبت به اموال
منقول و ساير تعهدات)باستثناء اموال غيرمنقول( از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به
اموال غيرمنقول كه به ثبت دفتر امﻼك رسيده است ،از دفترِ اسناد رسمي تنظيم كننده سند اقدام
مي گردد.
در پا سخ به اين ســـــؤال بايد قايل به تفكيك شويم .اول در مورد صداق منقول :اگر مو ضوع ﻻزم
اﻻجراء مهريه يا تعهداتي ا ست كه ضمن قباله نكاحيه راجع به مالِ منقول با شد ،درخوا ست اجراييه
از دفترخانه ازدواجي است كه سند را ثبت كرده است .بنابراين خانم شيرازي در خصوصِ وصول وجه
نقد و سكه بايد به دفترخانه ازدواجي كه ازدواج وي با آقاي ا صفهاني را ثبت نموده ا ست مراجعه و
تقاضايِ صدور اجراييه نمايد.
دوم در مورد صــداق غير منقول :در مواردي كه صــداق از اموال غير منقول باشــد ،براي اينكه ســند
ازدواج نسبت به ملكي كه مهريه است رسميت پيدا كند ،طبق فراز  ٤از آيين نامه متهدالشكل شدن
ثبت ازدواج و طﻼق مصوب مرداد  ،١٣١١چنانچه ملك ثبت شده باشد و سردفترِ ازدواج دارايِ دفترِ
اســناد رســمي نيز باشــد ،بايد برگه ي ازدواج را در دفتر اســناد رســمي ثبت و خﻼصــه آن را مطابق
مقررات و قانون و نظامنامه ثبت تهيه و به دفتر امﻼك بفرســتد .اما اگر ملك ثبت نشــده باشــد ،بايد
سند ازدواح را در دفتر ا سناد ر سمي ثبت كند .در صورتيكه صاحب دفتر ازدواج داراي دفترِ ا سناد
رسمي نباشد بايد سند ازدواح را تحت مسوليت خود به يكي از دفاتر اسناد رسمي حوزه و اگر در آن
حوزه دفتر اسناد رسمي نباشد به يكي از نزديكترين دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوطه ارسال دارد تا
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مطابق مقررات به ثبت بر سد .بنابراين و با توجه به اينكه در فرضِ سوءال صداقِ غيرمنقول در دفتر
اســـناد رســـمي به ثبت نرســـيده ،خانم شـــيرازي نمي تواند نســـبت به  ٣دانگ از ٦دانگ يك
ساختمان)بدون مشﺨصات ثبتي و عدم ثبت در دفتر اسناد رسمي( تقاضاي صدور اجراييه نمايد.
ب -عملياتِ اجرايي اعم از نحوه توقيف اموال و مراحل انجام مزايده را تشريح نماييد.
سردفتر پس از احرازِ هويتي درخواست كننده و اينكه صﻼحيت براي درخواست صدور اجراييه دارد،
رونو شت سند را در برگ هاي ديگري ظرف ٢٤ساعت در ٣ن سﺨه)اگر متعهد يك نفر با شد( و اگر
متعدد باشــد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشــد براي هر يك  ٢نســﺨه اضــافه مي شــود ،تهيه كرده و
مو ضوعي را كه بايد اجراء شود در محل مﺨ صوص بدان نو شته)در صورتيكه در صدور آن ا شكالي
نبا شد( ،ظرف  ٤٨ساعت از تاريخ و صول تقا ضا برگه هاي اجراييه را ام ضاء نموده و به مهر ويژه ي
اجراء شود مهمور و براي اجراء نزد مسئول اجراء مي فرستد و رسيد دريافت مي كند و عمليات اجراء
بﻼفاصـــله آغاز مي گردد .از تاريخِ ابﻼغ ،متعهد بايد ظرف١٠روز مفاد آن را به موعد اجراء بگذارد يا
ترتيبي براي پرداختِ دِينِ خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي ســند را ميســر گرداند .چنانچه
متعهد نســبت به پرداختِ دِين اقدام ننمايد ،توقيفِ اموالِ مديون با درخواســت و معرفي بســتانكار
صورت مي پذيرد .توقيف اموال نيز بستگي به منقول يا غيرمنقول بودن مالِ معرفي شده دارد.
 -٨هرگاه متعهد اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقولِ متعهد نزد شخص ثالﺜي است و تقاضا نمايد
تا آن اموال و وجه نقد موجود نزد ثالث توقيف شود ،وظيفه اداره ثبت چيست؟

اجراي ثبت اســناد بايد تا اندازه اي كه با دِينِ متعهد و ســاير هزينه هاي اجرايي برابري مي كند باز
داشت نمايد .بازداشت نامه به متعهد و شﺨص ثالث ابﻼغ و در نسﺨه دوم رسيد گرفته مي شود .در
اين حالت فرقي نمي كند كه شﺨص ثالث حقيقي باشد يا حقوقي و يا آنكه دِين حال ياشد يا موجل.
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