« شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد الزم االجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی »
ام

در اجرای بند ب اصالحی ماده  2آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمیی زم ازجمرا ط زمرم رسمیدهی بمه مزا
عیلیات اجرا ی مصوب  1398/12/6مفاد یوه نامه به رح م ر می با د:
ماده  – 1پذ رش درخواس

اجرای مفاد اسناد زم ازجراء ام زر ق دفاتر اسناد رسیی مطابمق بندهای ذ م ان ما

می پذ رد.
 -1-1درکلیه مواردی که صدطر اجرائیه زبق قوانین ط مقررات با اداره ثب
اجرائیه قبوض اقسازی اس  ،متقاوی صمدطر اجرائیه با د درخواسم

مح می با د ،ما موومود درخواسم

خود را به انضمیا مممدارو ط مستنممدات

مرتبط به زی ام دفاتر اسناد رسیی حومه ثبتی مح تنظیم سند ا مح اقام

خود ط نیز مح طقود بانم

درخواس

با رعا

علیه در مورد چ

ارائه نیا د سردفتر پس ام احرام هو

قانونی صدطر اجرائیه ،نسب
الزترطنیزی تبد

ط صالحی

کننده مزلف اس

محما
را ط

به طرطد ط تزیی ازالعات در سامانه اجرا اقدا  ،مدارو ط مستندات مربوط را به سمند

ط ظرف  48ساع

ام زر ق سامانه مذکور جه

صدطر اجرائیه به اداره اجرای ثب

مح ارسما ط

اص مدارو ط مستندات را با گانی نیا د.
تبصره  :اص قبوض اقسازی  ،چ

پس ام میهور دن به مهر "پمذ رش اجمرا مد" بمه

ط قراردادها داخلی بان

بستانزار مسترد می هردد.
 - 2-1ادارات ط عب اجراء مزلفند تقاوانامه صدطر اجرائیه ط مدارو ط مستندات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسیی
را بررسی ط حداکثر ظرف 24ساع

نسب

به تشزی پرطنده الزترطنیزی ط صدطر اجرائیه اقدا نیا نمد ط درصمورت

مشاهده هرهونه نقص در مدارو ط مستندات ارسالی ا احرام عد صالحی

متقاوی برای درخواس

مراتب را ام زر ق سامانه به دفترخانه مربوط اعال نیوده در ا ن صورت دفترخانه با د ظرف  24ساع
نسب

به رفع نقص اقدا نیوده ط ا مراتب را ام زر ق پیام

 -3-1ارائه هرهونه درخواس

صدطر اجرائیه،
حسب ممورد

به متقاوی اعال نیا د.

ط پیگیری اقدامات اجرائی توسط زرفین پرطنده صرفاً بما اسمتفاده ام کمد رهگیمری

پرطنده ام زر ق پورتا ساممان ا دفترخانه مربوط امزان پذ ر خواهد بود ط در صورت پیگیری ام زر ق مراجعمه بمه
دفترخانه ،سردفتر مزلف اس

ظرف  24ساع

تقاوای ذ نفع را ام زر ق سامانه به اداره ما معبه اجمرای مربموط

ارسا نیا د.
تبصره -در مواردی که مطابق آئین نامه اجراء ذ نفع نسب

به اقدامات اجرائی اعتراض دا ته با د با مد در مهلم

مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوط تسلیم نیا د ط سردفتر مزلف اس
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فوراً اعتراض را به اداره اجمرا به زر مق

الزترطنی
بعل

ارسا نیا د تار خ طرطد اعتراض به دفترخانه مالو عی اداره اجرا می با د لیزن در موارد ورطری کمه
بیم تضییع حق معترض می رطد ،ارائه درخواس

ویق طق

 -4-1حق الزحیه ارائه خدمات سردفتر باب
تعرفه خدمات برطن سپاری ساممان ثب

به ادارات اجرا بالمانع اس

.

پذ رش صدطر اجرائیه اسناد زم ازجراء ط سا ر خدمات تبعی ،مطمابق

اسناد ط امالو کشور خواهد بود.

 -5-1چنانچه سردفتر اسناد رسیی ام پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه امتناد نیوده ط ما رعا م
تعیین ده را ننیا د ،تح

مراتمب ط مواعمد

تعقیب انتظامی قرار خواهد هرف .

ماده -2مدارک و مستندات الزم و نکات مهم برای پذیرش درخواست اجرای اسناد الزم االجرا از طریق دفااتر
اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:
 -1مدارو زم جه

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه چ
ط سی

 -مدارو احرام هو

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق چاص ط فتوکپی مصدق هواهینامه عد پرداخ -تقاوا نامه تزیی

صادره ام بان

محا علیه

ده اجرائیه

نکات مهم
الف-درخواس

اجرای چ

ام دفاتر اسناد رسیی طاقع در مح اقام

متقاوی (متعهدله) ا مح طقود بان

محما

علیه صورت می هیرد ط در مورد چزهای صادره ام عب بانزهای ا رانی در خارج ام کشور ام دفاتر اسنادرسیی طاقمع
در هر تهران به عی می آ د.
ب -تقاوای صدطر اجرائیه صرفاً علیه صادر کننده چ

ط در صورت فوت ،علیه طراث طی قاب پمذ رش اسم

ط در

م ورد چزهای صادره ام ا خاص حقوقی متقاوی می تواند هم علیه صمادر کننمده ط همم صماحب حسماب متضمامنا
درخواس

اجرا نیا د .

ج -در صورت تعدد صاحبان حساب  ،درخواس
عد پرداخ  ،چ
د -دارنده چ

فقط نسب

اجرای چ

به خص ا ا خاصی که برابمر هواهیناممه

را امضاء نیوده اند قاب پذ رش می با د.

که حق تقاوای پذ رش درخواس

با د ا بنا اط ظهرنو سی ده ا حام چ

صدطر اجرائیه را دارد اعم ام کسی که چ

در مورد چزهای در طجه حام

2

در طجه آن صادر ده

چکهای مورد تقاضا باید :
های ا رانی ا عب آن در خارج ام کشور با ند (چزهای صادره ام موسسمات اعتبماری ممالی

 -1صادره ام عب بان

م ام غیربانزی قاب پذ رش نیس ).
 -2طعده دار نبا د.
 -3ام حیث مبلغ ط تار خ ط سا ر مندرجات آن مخدطش نبا ند.
 -4امضاء ذ

چ

با نیونه امضاء موجود در بان

مطابق

نیا د.

 -5چزهای صادره ام ا خاص حقوقی دارای امضاء ط مهر خص حقوقی با ند.
تضیین ان ا کار ا امان

 -6درج عباراتی ام قبی باب

ط  ...در متن چ

مانع ام پذ رش نیی با د.

گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد :
-1عل

برهش

چ

در هواهینامه عد پرداخ

-2هواهینامه عد پرداخ
-3مطابق

امضای چ

قید ده با د.

دارای کد رهگیری ط مهر ط امضای مسئو صندطق ا معاطن بان

محا علیه با د.

با نیونه امضای موجود در سوابق بانزی هواهی ده با د.

-4هواهینامه معارض نبا د.
 -2مدارو زم جه
اصالحی قانون تیل
 -مدارو احرام هو

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه طصو هز نه های مشمترو آپارتیانهما ،موومود مماد ه  10مزمرر
آپارتیانها:
ط سی

متقاوی

اظهار نامه ابالغ ده به مال-مدارو مثب

سی

تقاوا نامه تزیی -3مدارو زم جه

مد ر ا هیأت مد ره (تقاوا با د ام زرف مد ر ا هیأت مد ره ا طکی آنان با د )
ده اجرائیه
پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه طصو هز نه های مشترو رک

 9قانون نحوه طاهذاری مالزی
 -مدارو احرام هو

آپارتیان ا استفاده کننده به زوری که در آن مبلغ بدهی ط صورت ر ز آن قید ده با د.

ط سی

اداره امور هرکهای صنعتی ط تبصره  2آن:
متقاوی

اظهار نامه ابالغ ده به مال -مدارو مثب

سی

مل

ا استفاده کننده بطور زه ده رطم ام ممان ابالغ آن سپری ده با د.

مد ر عام

صورتحساب ر ز بدهی سهم مال -تقاوا نامه تزیی

هرکهای صنعتی مووود مماده

ا استفاده کننده

ده اجرائیه

3

 -4مدارو زم جه
 مدارو احرام هو-رطنو

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه عوارض هرداری ها :
ط سی

متقاوی

مصدق رأی کییسیون ح اختالف (مووود ماده  77قانون اصالح پاره ای ام مواد ط الحاق مواد جد د به قمانون

هرداری مصوب  )1345ط ا تصییم کییسیون ماده  8قانون نوسامی ط عیران هری مصوب 47/9/7
صورتحساب قطعی ده عوارض مووود ماده  110قانون هرداریاخطار ابالغ ده رأی به مؤدی-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

 -5مدارو زم جه
 -مدارو احرام هو

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه قراردادهای عادی بانزی:
ط سی

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق قرارداد بانزی ا قرارداد مربوط به مؤسسات مالی ط اعتباری م ام غیربانزیکپی کارت ملی بدهزار ط وامنین -تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

نکات مهم :
الف -پذ رش تقاوا به زرفی

ا خماصی که در قرارداد نا آنها ذکر ده ط ذ

کلیه اطراق قرارداد را امضاء نیوده با مند

صورت می هیرد.
ب-پذ رش تقماوا نسب

ب ه مبالغی که من زاً در قرارداد قیمد ده اعم ام اص زلب ،سود ط خسارت تأخیر تأد ه ان ما

می هیرد .
ج-چنانچه تقاوای پذ رش اجرائیه مربوط به قرارداد داخلی بانزها با مووود معامالت اموا غیرمنقو ط ا خودرط با مد
(مانند قراردادهای اجاره به رط تیلی
اسناد رسیی صورت هیرد ،قابلی
-6مدارو زم جه
 -مدارو احرام هو

امالو ا خودرط) به دلی ا نزه تنظیم ا ن نود معمامالت الزامماً با مد در دفماتر

پذ رش ندارد.

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه مربوط به آراء هیأت داطری بورس اطراق بهادار :
ط سی

متقاوی

 اص ط فتوکپی مصدق رأی هیأت داطری بورس -تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

نکته مهم :
قرارهای صادره ام هیأت داطری بورس قابلی

صدطر اجرائیه ندارند .
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-7پذ رش تقاوا جه
-مدارو احرام هو

صدطر اجرائیه آب بها ،آب ساممانها ط رکتهای تابع طمارت نیرط :

ط سی

متقاوی .

 قراردادهای منعقده بین ساممانها ط رکتهای آبیاری ط استفاده کنندهان ام آب مربوط به طصو آب بهاء رأی صادره ام کییسیون مذکور در ماده طاحده مصوب  1346قانون طصو بهای آب ساممانها ط مرکتهای تمابع طمارتنیرط
 اخطار ه ابالغ ده مووود تبصره  6ماده  33ط  34قانون توم ع عادزنه آب مصوب 1361 صورتحساب بدهی مصرف کننده مربوط به بهای آب پرداخ تقاوا نامه تزیی -8مدارو زم جه

نشده

ده اجرائیه
پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه طصو مطالبات مرک

فرطدهماهی ط نماطبری هموائی ا مران ام

رکتهای هواپییائی:
-مدارو احرام هو

ط سی

متقاوی

صورتحساب مطالبات مربوط به پرطامهای داخلی ط خارجی تقاوا نامه تزیی -9مدارو زم جه
 -مدارو احرام هو

ده اجرائیه
پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه قبوض اقسازی:
ط سی

متقاوی

 اص ط تصو ر هواهی ده قبوض اقسازی-هواهی دفترخانه صادرکننده قبوض اقسازی مبنی بر عد پرداخ

بدهی ط طجه قبوض درآن دفترخانه ط عمد تغییمر

اقامتگاه
 فتوکپی مصدق سند مربوط-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

نکات مهم :
 -با د موعد پرداخ

قبض اقسازی مورد تقاوا فرا رسیده با د.

 قبض اقسازی با د بدطن قید ط رط با د ط اهر متقاوی بخواهد ام رط سند استفاده کند ( مث ا نزه در سند رطده با د که در صورت عد پرداخ
با دفترخانه تنظیم کننده سند مربوط اس

ا چند قبض اقسازی کلیه قبوض حا می ود)در ا ن صورت هرهونه اقدا
.
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 -10ممدارو زم جه

پذ رش تقاوای صمدطر اجرائیه تخلیه فرط گاهها ط غرفمه همای احممداثی در پا انمه هما ط

م تیع های خدمات رفاهی بین راهی:
-مدارو احرام هو

ط سی

متقاوی

-اخطار ه صادره ام دفترخانه (مبنی بر مهل

ماهه جه

-اص قرارداد منعقده فییابین مستاجر ط رک

سهامی خاص پا انه ها....

-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

 -11مدارو زم جه
-مدارو احرام هو

تخلیه)

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه طصو مطالبات ط پرداختهای خسارت بییه هر:
ط سی

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق قرارداد بییه اص ط فتوکپی مصدق اسناد پرداخ -تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

 -12مدارو زم جه
-مدارو احرام هو

خسارت ام زرف بییه هر

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه طصو مطالبات ط پرداختهای صندطق تأمین خسارتهای بدنی:

ط سی

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق قرارداد بییه اص ط فتوکپی مصدق اسناد پرداخ -تقاوا نامه تزیی

صندطق

ده اجرائیه

-13مدارو زم برای پذ رش تقاوا مهر ه مندرج در سند امدطاج ثب
-مدارو احرام هو

ط سی

ده دردفاتر کنسولگری خارج ام کشور:

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق سند مذکورتأئید ه طمارت امور خارجه تقاوا نامه تزیی-14مدارو زم جه
-مدارو احرام هو

ده اجرائیه
پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه برگ طثیقه انبارهای عیومی :
ط سی

متقاوی

اص ط فتوکپی مصدق برگ طثیقه انبار عیومی-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه
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نکات مهم :
الف -اطلین ظهرنو سی برگ طثیقه با د در دفتر انبار ثب

ده با د.

ب-ام موعد مذکور در برگ طثیقه ده رطم هذ ته با د .
 -15مدارو زم جه

صدطر اجرائیه اسناد عادی اعطای تسهیالت اتحاد ه ها ط رکتهای تعاطنی رطسمتائی ،تولیمد ط

صندطق تعاطن رطستائی ا رانیان ،کشاطرمی ،عشا ری ،صیادی ،صنا ع رطستائی ط فرش:
-مدارو احرام هو

ط سی

متقاوی

قرارداد منعقد ه بین طا هیرنده ط رکتهای تعاطنی ا اتحاد ه تعاطنی رطستائی ا کشاطرمی ،تولیمد ط صمندطق تعماطنرطستائی ا رانیان ط ..........
-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

نکته مهم :
مبلغ قرارداد نبا د ام  50/000/000ر ا ت اطم نیا د (ماده طاحده قانون اعتبار اسناد عادی طامهمای پرداختمی مرکتهای
تعاطنی رطستائی ،عشا ری ط صیادی به اعضاء مصوب )94/12/17
 -16مدارو زم جه
-مدرو احرام هو

صدطر اجرائیه طصو بهاء برق:

ط سی

متقاوی

فر مخصوص حاطی مقدار برق مصرف ده ا هز نه های د گر براساس تعرفه قانونیتقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

 -17مدارو زم جه
-مدارو احرام هو

پذ رش تقاوای صدطر اجرائیه بهاء تلفن ،هام ،فاوالب ،آب ط برق:

ط سی

متقاوی

قبض مربوط به بهاء تلفن ،هام ،فاوالب ،آب ط برق-تقاوا نامه تزیی

ده اجرائیه

نکات مهم مربوط به تکمیل تقاضانامه در دفترخانه:
الف -در فر تقاوانامه ،متقاوی با د نا ط نا خانوادهی ،نا پدر ،یاره

ناسنامه ،ط مح صدطر ،تار خ تولد ،کد ملی

خود ط نیز مشخصات هو تی متعهد ن سند برابر سند مورد تقاوای اجرائیه ط نیز مح اقام

خمود ط اقامم

متعهمد ن

مندرج در اسناد مربوزه ط مووود مورد تقاوا( مووود زم ازجرا) ط مشخصات مستند صدطر اجرائیه ام قبیم
چ  ،بان

میاره

صمادرکننده ا یاره سنمد مورد تقاوا ،یاره دفترخانه ط درصمورت فموت متعهد ،نا ط مشخصمات طرثه

( صرف معرفی طرثه کفا

می کند ط نیامی به ارائه هواهی حصر طراث
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نیی با د) قید نیا د.

ب -چنانچه بستانزار بان

ا مراجعی هستند که حق در اف

سود ،میزان خسارت تأخیر تأد ه را نیز تا رطم درخواس

خسارت تأخیر تأد ه را دارند  ،عالطه بمر قیمد اصم زلمب ط

ط ام تار خ درخواس

به بعد ،زبق مقررات تصر ح نیا ند.

ج -میزان حق بییه ط حق الوکاله (چنانچه طکی متقاوی صدطر اجرائیه اس )درتقاوا نامه قید ود.
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