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7بخش اول: قوانین

قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شركت های تعاونی 
 روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء

 مصوب 1394/12/17

مردمی� سپرده�های� و� وام�ها� به� مربوط� قراردادهای� و� اسناد� ماده  واحده-�
و� اتحادیه�ها� پرداختی� اسالمی� عقود� سایر� و� قرض�الحسنه�ها� از� اعم� اعتبارات�
شركت�های�تعاونی�روستایی،�تولید�و�صندوق�تعاون�روستایی�ایرانیان،�كشاورزی،�
عشایری،�صیادی،�صنایع�روستایی�و�فرش�به�اعضاء�مشروط�بر�اینكه�اصل�مبلغ�
وام�از�پنجاه�میلیون�)50،000،000(�ریال�تجاوز�ننماید،�در�حكم�اسناد�رسمی�

تلقی�می�شود�و�از�حیث�اجراء�تابع�مفاد�آیین�نامه�اجرائی�اسناد�رسمی�است��
وزارتخانه�های� پیشنهاد� به� بنا� لزوم� درصورت� است� مجاز� دولت� �-1 تبصره 
جهاد�كشاورزی�و�تعاون،�كار�و�رفاه�اجتماعی�و�متناسب�با�نرخ�تورم�نسبت�به�

تغییر�مبلغ�مذكور�اقدام�كند�
طرف� از� آن� بازپرداخت� ادعای� یا� و� وام� اصل� انكار� درصورت� �-2 تبصره 

وام�گیرنده،�اجرای�آن�موكول�به�رأی�دادگاه�صالح�است�
تعاونی� پرداختی�شركت�های� وام�های� عادی� اسناد� اعتبار� قانون� تبصره 3-�
روستایی،�عشایری�و�صیادی�به�اعضاء�مصوب��1365�/1/17و�اصالحات�بعدی�

آن�لغو�می�شود�
قانون�فوق�مشتمل�بر�ماده��واحده�و�سه�تبصره�در�جلسه�علنی�روز�دوشنبه�
مورخ�هفدهم�اسفندماه�یكهزار�و�سیصد�و�نود�و�چهار�مجلس�شورای�اسالمی�

تصویب�شد�و�در�تاریخ��1395/1/18به�تأیید�شورای�نگهبان�رسید�



نشر چتر دانش/مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 8

قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك 
آپارتمان ها مصوب 1351/8/16 مرتبط با ماده 180 آیین نامه 

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

 ماده واحده-�یك�ماده�به�عنوان�ماده��10مكرر�و�دو�تبصره�به�قانون�تملك�
آپارتمان�ها�مصوب�سال��1343اضافه�می�شود�

 ماده 10 مكرر-�در�صورت�امتناع�مالك�از�پرداخت�سهم�خود�از�هزینه�های�
مشترك�نظر�مدیر�یا�هیئت�مدیران�در�این�مورد�با�ذكر�مبلغ�قابل�پرداخت�و��

صورت�ریز�آن�به�وسیله�اظهارنامه�ابالغ�می�شود�
و� نپردازد� را� اظهارنامه�سهم�خود� ابالغ� تاریخ� از� روز� ده� مالك�ظرف� �هرگاه�
هیئت� یا� مدیر� به� نیز� را� ماده� این� �2 تبصره� موضوع� دادخواست� تقدیم� گواهی�
�مدیران�تسلیم�ننماید�پس�از�انقضای�مدت�مذكور�اداره�ثبت�محل�وقوع�آپارتمان�
خواهد�كرد�� صادر� اجراییه� آن� وصول� برای� مدیران� هیئت� یا� مدیر� تقاضای� به�

�عملیات�اجرایی�وفق�مقررات�اجرای�اسناد�رسمی�صورت�خواهد�گرفت�
 تبصره 1-�رونوشت�مدارك�مثبت�سمت�مدیر�یا�هیئت�مدیران�و�صورت�ریز�
باید��ضمیمه� ابالغ�شده� اظهارنامه� از�هزینه�های�مشترك�و�رونوشت� سهم�مالك�

تقاضانامه�صدور�اجراییه�مدیر�یا�هیئت�مدیران�گردد�
 تبصره 2-�نظر�مدیر�یا�هیئت�مدیران�ظرف�ده�روز�پس�از�ابالغ�اظهارنامه�در�

دادگاه�بخش�محل�وقوع�آپارتمان�قابل�اعتراض�است�
مدنی� دادرسی� آیین� تشریفات� رعایت� بدون� و� نوبت� از� خارج� بخش� �دادگاه�

رسیدگی�و�حكم�صادر�خواهد�كرد�
�احكام�دادگاه�مزبور�در�صورتی�كه�محكوم�به�در�هر�مورد�از�پنجاه�هزار�ریال�

تجاوز�نكند�قطعی�است�و�زائد�بر�آن�فقط�قابل�پژوهش�می�باشد�
قانون�فوق�مشتمل�بر�یك�ماده�پس�از�تصویب�مجلس�شورای�ملی�در�جلسه�
روز�سه�شنبه��1351/8/16در�جلسه�روز�دوشنبه�دوم�بهمن�ماه�یك�هزار�و��سیصد�

و�پنجاه�و�یك�شمسی�به�تصویب�مجلس�سنا�رسید�
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 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شركت های تابع وزارت 
آب و برق مصوب 1346/2/19 مرتبط با ماده 196 آیین نامه 

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

 ماده واحده-�قراردادهایی�كه�از�طرف�سازمان�ها�و�شركت�های�آبیاری�كه�
بیش�از�پنجاه�درصد�سهام�آن�متعلق�به�دولت�باشد�با�استفاده�كنندگان�از�آب�
در�هر��مورد�منعقد�می�شود�در�حكم�اسناد�رسمی�بوده�و�در�صورت�عدم�پرداخت�
بهای�آب�به�وسیله�ثبت�محل�الزم�االجرا�است��در�مواردی�كه�بین�سازمان�ها�و�
آنها�در�مورد�آب�بها� برق�در�حوزه�عملیات� و� وزارت�آب� تابع� آبیاری� شركت�ها�
به��توافق� آب�بها� میزان� باشد� نشده� منعقد� آب� از� استفاده�كنندگان� با� قراردادی�
از� مركب� است� كمیسیونی� رسیدگی� مرجع� اختالف� بروز� صورت� در� و� �تعیین�
رئیس�اداره�آبیاری،�رئیس�اداره�كشاورزی�و�یا�نمایندگان�آنان�و�معتمد�محل��به�
انتخاب�فرماندار�یا�بخشدار��رأی�هیئت�مزبور�قطعی�است�و�طبق�آن�اداره�ثبت�

مكلف�به�صدور�اجرا�است�
واحده�مصوب� ماده� موجب� آن�به� الیحه� كه� ماده� یك� بر� مشتمل� باال� قانون�
بیستم�آذر�ماه�یك�هزار�و�سیصد�و�چهل�و�دو�تقدیم�شده�بود�در�جلسه�روز�
تصویب� به� و�شش� و�چهل� و�سیصد� هزار� ماه�یك� اردیبهشت� نوزدهم� سه�شنبه�

مجلس�شورای�ملی�رسید�
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آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی 
 به شكایت از عملیات اجرائی مصوبه 1387/6/11

 رئیس قوه قضائیه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
به�پیوست�یك�نسخه�آیین�نامه�اجرای�مفاد�اسناد�رسمی�الزم�االجراء�و�طرز�
رسیدگی�به�شكایت�از�عملیات�اجرائی�سازمان�ثبت�اسناد�و�امالك�كشور�كه�در�
تاریخ��1387/6/11به�تصویب�و�توشیح�ریاست�محترم�قوه�قضائیه�رسیده،�جهت�

درج�در�روزنامه�رسمی�ارسال�می�گردد�
رئیس�حوزه�ریاست�قوه�قضائیه�-�موحدی

فصل اول: تعاریف 
ماده 1- �واژه�ها�و�اصطالحات�به�كار�برده�شده�در�این�آیین�نامه�به�شرح�ذیل�

تعریف�می�شود:
از�دادگاه� الف-�سند�الزم�االجرا:�سند�رسمی�یا�عادی�كه�بدون�صدور�حكم�
قابل�صدور�اجرائیه�برای�اجراء�مدلول�سند�باشد�مانند�سند�رسمی�طلب�و�چك�
ب-�سند�ذمه:�سند�حاكی�از�تعهد�مدیون�به�پرداخت�وجه�نقد�یا�پرداخت�
جنس�یا�تعهد�به�فعل�معین�كه�در�اصطالحات�ثبتی�در�معنی�مقابل�اسناد�مربوط�

به�معامالت�با�حق�استرداد�بكار�می�رود�
ج-�سند�وثیقه:�سندی�است�كه�داللت�بر�عقد�رهن�یا�معامله�با�حق�استرداد�
یا�بیع�شرط�كند�كه�به�موجب�آن�شخصی�)اعم�از�اینكه�مدیون�باشد�یا�نه(�عین�
مال�منقول�یا�غیرمنقول�خود�را�وثیقه�انجام�عملی�قراردهد،�خواه�آن�عمل،�رد�

طلب�باشد�یا�عمل�دیگر�
چ-�دستور�اجرا:�یعنی�دستور�به�اجرای�سند�رسمی�)و�یا�در�حكم�سند�رسمی�
یا�سردفتر�تنظیم�كننده� مانند�چك(�كه�حسب�مورد�توسط�مراجع�صالح�ثبت�

سند�صادر�می�شود�
ح-�سند�انتقال�اجرائی:�بعد�از�مزایده�مال�مورد�مزایده�به�موجب�سند�رسمی�به�
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برنده�مزایده�یا�بستانكار�منتقل�می�شود،�آن�سند�را�سند�انتقال�اجرائی�می�نامند�
خ-�بازداشت:�توقیف�كردن�اموال�جهت�اجرای�مفاد�سند�

د-�حافظ:�كسی�كه�ادارات�اجراء�اسناد�رسمی�مال�توقیف�شده�را�نزد�او�به�
امانت�گذارند�تا�حفظ�و�نگهداری�كند�

ذ-�صورت�جلسه:�سندی�است�كه�مقامی�رسمی�در�جریان�اجرای�مفاد�سند،�
عملی�را�در�آن�ثبت�می�كند�

بودن�در�فنی�می�تواند�در� به�مناسب�خبره� ر-�كارشناس�رسمی:�كسی�كه�
مسائل�مربوط�به�فن�خود�به�عنوان�صاحب�نظر�اظهارنظر�كند�و�از�مراجع�ذی�صالح�

پروانه�برای�این�كار�داشته�باشد�
ز-�خبره:�صاحب�فنی�كه�به�جهت�مهارت�خود�در�موضوعات�مربوط�به�فن�

خود�صاحب�نظر�باشد�
س-�مازاد:�در�اصطالحات�ثبتی�مازاد�بهای�ملكی�است�كه�زائد�بر�مقدار�طلب�
بستانكار�مقدم�باشد�و�چون�معلوم�نیست�به�ملك�مورد�بازداشت�یا�مورد�وثیقه�
بستانكار�اول�بعد�از�مزایده�برای�پرداخت�طلب�او�مازادی�داشته�باشد،�آن�را�مازاد�

احتمالی�هم�نامیده�اند�
ش-�اعتراض�شخص�ثالث:�شكایت�شخصی�است�نسبت�به�عملیات�اجرائی�كه�

از�طرفین�پرونده�اجرائی�نمی�باشد�
ص-�اعراض�از�رهن:�یعنی�مرتهن�از�وثیقه�اش�بگذرد��زیرا�عقد�رهن�از�سوی�
مرتهن�جائز�است�و�او�می�تواند�آن�را�یك�جانبه�فسخ�كند�و�حق�وثیقه�اش�را�
ساقط�نماید��پس�دین�با�وثیقه�او�مبّدل�به�دین�بی�وثیقه�می�شود�و�سند�رهنی�او�

سند�ذمه�ای�می�گردد�و�مقررات�اجراء�اسناد�ذمه�ای�بر�آن�مترتب�می�شود�
ض-�فك�رهن:�آزاد�كردن�عین�مرهونه�از�قید�رهن،�خواه�از�طریق�دادن�دین�

و�خواه�از�طریق�ابراء�دائن�
ط-�فسخ�سند:�یعنی�ثبت�انحالل�سند�رسمی�معامله�در�دفتری�كه�آن�سند�

را�به�ثبت�رسانده�است،�مطابق�تشریفات�مقرره�در�قانون�ثبت�اسناد�و�امالك�
ظ-�مزایده:�صورت�خاصی�از�فروش�مال�است�كه�از�مبلغ�ارزیابی�مال�شروع�

�شده�و�به�پیشنهادكننده�باالترین�قیمت�واگذار�می�شود�



13بخش دوم: آيین نامه ها

نیابتی�كه�اجرای�ثبت�در�حدود�قوانین�و�مقررات�جهت� نیابت�اجرائی:� ع-�
انجام�امور�اجرائی�به�اداره�ثبت�محل�دیگر�كه�اقامتگاه�مدیون�یا�اموال�بدهكار�در�

حوزه�آن�قرار�دارد�بدهد�
غ-�هیئت�نظارت:�هیئتی�است�مركب�از�مدیركل�ثبت�استان�یا�قائم�مقام�او�
و�دو�نفر�ازقضات�دادگاه�تجدیدنظر�استان�به�انتخاب�رئیس�قوه�قضائیه�كه�به�
كلیه�اختالفات�و�اشتباهات�مربوط�به�امور�ثبتی�در�حوزه�قضائی�استان�رسیدگی�

می�نماید�
ف-�شورای�عالی�ثبت:�عالی�ترین�مرجع�رسیدگی�اداری�در�امور�ثبتی�كه�برای�
تجدیدنظر�در�آراء�هیئت�نظارت�كه�از�دو�شعبه�امالك�و�اسناد�تشكیل�می�گردد�
ق-�ممنوع�الخروج:�بدهكاری�كه�به�دلیل�عدم�معرفی�مال�یا�عدم�دسترسی�به�
اموال�وی�به�درخواست�بستانكار�وفق�مقررات�از�خروج�وی�از�كشور�جلوگیری�

می�شود�
ك-�حق�استرداد:�حقی�است�كه�به�موجب�آن�مدیون�می�تواند�با�رد�طلب�

بستانكار�مال�مورد�وثیقه�را�تحت�تصرف�كامل�خود�درآورد�
اسناد� اجرائیه� بابت� از� دولت� كه� پول� به��صورت� است� گ-�حق�االجرا:�حقی�

رسمی�می�گیرد�كه�پنج�درصد�مبلغ�مورد�اجراست�
ل-�حق�الحفاظه:�حق�الزحمه�ای�است�كه�به�حافظ�برابر�مقررات�تعلق�می�گیرد�
ن-�قبض�اقساطی:�قبوضی�است�كه�در�معامالت�اقساطی�و�اسناد�اجاره�به�

تعداد�اقساط�مورد�تعهد�صادر�می�شود�
م-�حق�سكنی:�حق�انتفاع�هرگاه�بصورت�سكونت�منتفع�در�مسكن�متعلق�به�

غیر�باشد،�آن�را�حق�سكنی�گویند�

فصل دوم: صدور اجرائیه 
ماده 2-�درخواست�اجراء�مفاد�اسناد�رسمی�از�مراجع�ذیل�به�عمل�می�آید:

و� منقول� اموال� و� دیون� به� نسبت� الزم�االجراء� رسمی� اسناد� مورد� در� الف-�
امالك�ثبت�شده�و�نیز�امالك�مورد�وثیقه�و�اجاره�)مشمول�قانون�روابط�موجر�و�
مستأجر(�اعم�از�اینكه�ملك�مورد�وثیقه�و�اجاره�ثبت�شده�یا�در�جریان�ثبت�باشد�
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از�دفترخانه�ای��كه�سند�را�ثبت�كرده�است��در�مورد�سایر�اسناد�راجع�به�امالكی�
كه�ثبت�در�دفتر�امالك�نشده�است�برای�اجراء�مفاد�سند�ذی�نفع�باید�به�دادگاه�

صالحه�مراجعه�كند�
ب-�در�مورد�وجه�یا�مال�موضوع�قبوض�اقساطی�از�ثبت�محل�و�در�این�مورد�
باید�اصل�و�تصویر�گواهی�شده�قبوض�اقساطی�و�سند�پیوست�تقاضانامه�به�ثبت�
محل�داده�شود��در�تهران�تقاضانامه�اجرای�قبوض�اقساطی�به�اجراء�داده�می�شود�
ج-�در�مورد�مهریه�و�تعهداتی�كه�ضمن�ثبت�ازدواج�و�طالق�و�رجوع�شده�
نسبت�به��اموال�منقول�و�سایر�تعهدات�)به�استثنای�غیرمنقول(�از�دفتری�كه�سند�
ثبت� به� امالك� اموال�غیرمنقول�كه�در�دفتر� به� نسبت� و� است� تنظیم�كرده�� را�

رسیده�است�از�دفتر�اسناد�رسمی�تنظیم��كننده�سند�
د-�در�مواردی�كه�موجر�به�علت�عدم�وصول�وجه�قبوض�اقساطی�تخلیه�مورد�

اجاره�را�بخواهد�باید�به�دفتر�اسناد�رسمی�تنظیم�كننده�سند�مراجعه�نماید�
باید�شامل�نكات� ماده 3- تقاضانامه�طبق�فرم�مخصوص�تنظیم�می�شود�و�

زیر�باشد:
تاریخ� پدر،� نام� آن،� صدور� محل� شناسنامه،� شماره� خانوادگی،� نام� نام،� �-1
تولد،�كدملی،�محل�اقامت�درخواست�كننده�اجرائیه�یا�نماینده�قانونی�او�و�شماره�

دفترخانه�ای�كه�سند�در�آن�ثبت�شده�و�یا�قبوض�اقساطی�صادر�گردیده�است�
تولد،� تاریخ� پدر،� نام� نام�خانوادگی،�شماره�شناسنامه،�محل�صدور،� نام،� �-2
كدملی،�محل�اقامت�متعهد�و�در�صورت�فوت�متعهد،�نام�و�مشخصات�ورثه�او��
هرگاه�بین�ورثه�محجور�یا�غایب�وجود�داشته�باشد�باید�نام�و�مشخصات�نماینده�
قانونی�محجور�یا�غایب�معین�گردد�و�متعهدله�یا�نماینده�قانونی�او�موظف�است�
وراثت� تسلیم�گواهی�حصر� به� احتیاجی� مورد� این� در� و� معرفی� را� متعهد� ورثه�
نیست��در�صورت�عجز�متعهدله�از�معرفی�ورثه،�دفترخانه�و�اجرای�ثبت�تكلیفی�

نخواهد�داشت�
3-�موضوعی�كه�اجراء�آن�تقاضا�شده�است،�اگر�راجع�به�چگونگی�اجراء�مورد�

درخواست�توضیحی�دارد�باید�قید�كند�
4-�تصریح�به�مطالبه�خسارت�تأخیر�تأدیه�در�مورد�بانكها�و�مراجعی�كه�قانوناً�
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حق�دریافت�آن�را�دارند�
�5-�شماره�و�تاریخ�مستند�درخواست�صدور�اجرائیه�

تبصره-�هرگاه�درخواست�اجراء�از�طرف�وكیل�یا�مدیر�شركت�یا�ولی�یا�قیم�
باید�مداركی�كه�سمت� باشد� قانونی�متعهدله�به�عمل�آمده� یا�سایر�نمایندگان�
متقاضی�را�محرز�بدارد�پیوست�شود�و�اگر�اختیار�انجام�تعهد�با�متعهدله�باشد�با�
توجه�به�ماده��226قانون�مدنی�باید�اخطار�یا�اظهارنامه�رسمی�را�نیز�كه�طی�آن�

مطالبه�به�عمل�آمده�پیوست�درخواست�نامه�كند�
ماده 4- بستانكار�با�وثیقه�باید�در�تقاضانامه�صدور�اجرائیه�از�دفترخانه�نكات�

ذیل�را�بنویسد:
1-�میزان�اصل�طلب

2-�میزان�سود
3-�حق�بیمه�كه�بستانكار�طبق�شرط�سند�پرداخت�كرده�باشد�

4-�میزان�خسارت�تأخیر�تأدیه�تا�روز�درخواست�اجرائیه�و�از�تاریخ�مزبور�به�
بعد�طبق�مقررات�مربوطه�

تبصره- محاسبه�سود�و�خسارت�تأخیر�تأدیه�فی�مابین�متعهد�و�متعهدله�)در�
مورد�بانك�ها�و�مراجعی�كه�قانوناً�حق�دریافت�آنها�را�دارند(�تا�تاریخ�صدور�اجرائیه�

انجام�می�شود�و�بعد�از�آن�با�اداره�ثبت�مربوطه�است�
صالحیت� اینكه� و� درخواست�كننده� هویت� احراز� از� پس� سردفتر� �-5 ماده 
برای�درخواست�صدور�اجرائیه�دارد�رونوشت�سند�را�در�برگ�های�ویژه�ظرف��24
ساعت�با�خط�خوانا�در�سه�نسخه�)اگر�متعهد�یك�نفر�باشد�و�اگر�متعدد�باشد�یا�
وثیقه�متعلق�به�متعهد�نباشد�برای�هر�یك�از�متعهدین�و�صاحب�وثیقه�دو�نسخه�
اضافه�می�شود(�تهیه�كرده�و�موضوعی�را�كه�باید�اجرا�شود�در�محل�مخصوص�
آن�نوشته�)در�صورتی�كه�در�صدور�آن�اشكالی�نباشد(�ظرف��48ساعت�از�تاریخ�
وصول�تقاضا�برگ�های�اجرائیه�را�امضا�كرده�و�به�مهر�ویژه�)اجراء�شود(�رسانیده�و�
برای�اجراء�نزد�مسئول�اجراء�می�فرستد�و�رسید�دریافت�می�كند،�عملیات�اجرائی�

بالفاصله�آغاز�می�شود��
تایپ� كامل� به�طور� را� سند� مفاد� اجرائیه� برگ�های� در� می�تواند� )سردفتر�

كامپیوتری�نماید(�
از� باید� روبرو�شود� اشكالی� با� اجرائیه� در�صدور� دفتر� هرگاه�سر�  -1 تبصره 
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صدور�آن�خودداری�كرده�و�با�طرح�صریح�اشكال�از�ثبت�محل�استعالم�و�كسب�
تكلیف�نماید�و�اداره�مذكور�مكلف�است�او�را�راهنمایی�كند�و�هرگاه�ثبت�محل�

هم�با�اشكال�مواجه�شود�از�ثبت�استان�مربوطه�كسب�تكلیف�خواهد�نمود�
تبصره 2- ورقه�اجرائیه�را�فقط�نسبت�به�تعهداتی�می�توان�صادر�كرد�كه�در�

سند�منجزاً�قید�شده�باشد�
تبصره 3- در�مواردی�كه�مرجع�صدور�اجرائیه�اداره�ثبت�است�نیز�مدلول�

این�ماده�و�تبصره�های�مذكور�فوق�رعایت�می�شود�
ماده 6- نسبت�به�معامالت�امالك�یك�نسخه�اجرائیه�از�دفترخانه�اضافه�صادر�
ارسال�می�گردد�و�ثبت�محل� به�ثبت�محل� به�وسیله�مسئول�اجراء� می�شود�كه�
مكلف�است�ظرف�سه�روز�وضع�ثبتی�ملك�و�حدود�و�مشخصات�آن�را�به�اجراء�

اطالع�دهد�و�تا�وصول�این�اطالع�جز�ابالغ�اجرائیه�اقدامی�نمی�شود�
را� خود� مورث� دین� اجرائیه� صدور� از� قبل� ورثه� از� احدی� هرگاه�  -7 ماده 
سایر� علیه� قائم�مقام�طلب�كار�می�تواند� عنوان� به� پرداخت�كننده� نماید،� پرداخت�

وراث�نسبت�به�سهم�االرث�آنان�مبادرت�به�صدور�اجرائیه�نماید�
ماده 8- دفاتر�اسناد�رسمی�نیز�مكلفند�در�موقع�صدور�اجرائیه�هر�نوع�سند�
الزم�االجراء�صدور�اجرائیه�را�در�مالحظات�ثبت�مربوطه�با�ذكر�تاریخ�قید�و�امضاء�

نمایند�
ماده 9- در�صورتی�كه�متعهدله�فوت�كند،�هریك�از�ورثه�می�تواند�با�ارائه�
یا� درخواست�صدور� و� كرده� اثبات� را� وراثت�خود� شناسنامه� و� فوت� گواهینامه�
تعقیب�اجرائیه�مورث�خود�را�در�سهم�االرث�خود�بكند�ولی�پس�از�اجراء�اجرائیه�
وجه�یا�مال�مورد�تعهد�به�اداره�ثبت�سپرده�می�شود�و�تسلیم�آن�به�ورثه�موكول�

به�ارائه�گواهی�حصر�وراثت�و�مفاصا�حساب�مالیاتی�خواهد�بود�
ماده 10- در�اسناد�وثیقه�هرگاه�دارنده�حق�استرداد�)اعم�از�بدهكار�اصلی�یا�
منتقل�الیه(�با�قید�حق�بستانكار�و�ذكر�تاریخ�انقضاء�مدت�اسناد�با�جلب�رضای�
باید�علیه�آخرین�منتقل�الیه� اجرائیه� واگذار�كند� را� استرداد�خود� بستانكار�حق�

صادر�و�تعقیب�گردد�
ماده 11- هرگاه�اجرائیه�قبل�از�اعالم�ورشكستگی�متعهد�صادر�و�به�او�ابالغ�
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