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 مطالب فهرست

 

 مقدمه

 اتیکل اول: خشب

 یهاو بخشنامه هانامهنیی؛ آنیبا قوان یبانک یگفتار اول(؛ ضرورت و لزوم انطباق قراردادها

 یبانک مرکز

 یبانک یقراردادها تیگفتار دوم(؛ ماه

 تملک و اجرا نحوه قه؛یوث حق یدارا معامالت :دوم بخش

 قهیحق وث یگفتار اول(؛ معامالت دارا

 قهیبند اول(؛ اقسام معامالت با حق وث

 الف(؛ معامله با حق استرداد

 یب(؛ معامالت رهن

 یج(؛ معامالت شرط

 قهیوث یاقسام معامالت دارا نیبند دوم(؛ تفاوت ب

 یاقهیاسناد وث تیبند سوم(؛ خصوص

 یاقهیبا سند وث یابند چهارم(؛ تفاوت سند ذمّه

 یق بانکیوثا یگفتار دوم(؛ نحوه اجرا

 معتبر قیها در اخذ وثابانک یهابند اول(؛ چالش

 یمشتر ییو شناسا قهیوث بند دوم(؛ اخذ

 قهیاخذ وث یحقوق یهابند سوم(؛ قالب

 اخذشده قیوثا یها در اجرابانک یهاچالشبند چهارم(؛ 

 بر اساس قانون ثبت قهیوث یالف(؛ اجرا

 یقانون مدن قیاز طر قهیوث یب(؛ اجرا

 ر منقولیگفتار سوم(؛ نحوه تملک اموال غ

 توسط راهن بعد از عقد رهن یمیتنظ یهانامهبند اول(؛ وکالت

 که در رهن قرار دارند ینسبت به امالک یدر دفاتر اسناد رسم یمیتنظ یهانامهبند دوم(؛ وکالت

متضمن انتقال ملک بدون  یهانامهصورت وکالت از راهن سلب شده )وکالتبه  یالف(؛ انتقال ملک حت
 حفظ حقوق مرتهن(

متضمن انتقال ملک با حفظ  یهانامهصورت وکالت از راهن سلب نشده )وکالتبه  یب(؛ انتقال ملک حت
 حقوق مرتهن(



 

 به انضمام وکالت بالعزل ینامه عادصلح اینامه عهیدر قالب مبا یمال قهیج(؛ اخذ وث

 به روش وکالت بالعزل یمال قهید(؛ اخذ وث

 یبا قانون و نظم عموم رتیبند سوم(؛ اخذ وکالت فروش مال مورد رهن و مغا

 ثبت قانون 34 ماده به توجه با قهیوث اسناد یاجرا :سوم بخش

 قانون ثبت 34ماده  یو تحوالت قانونگذار یخیتار ریگفتار اول(؛ س

با توجه به مواد  یقانون مدن 463 یال 458شرط موضوع مواد  عیاحکام ب ریگفتار دوم(؛ تفس

 قانون ثبت 34و  33

 قانون ثبت 34برخالف ماده  نیونیبانک و مد نیب یفقات خصوصبند اول(؛ اثر توا

سابق مصوب  34با ماده  1386سال  یاصالح 34و مهم ماده  یاساس یهاگفتار سوم(؛ تفاوت

 1351سال 

ماه مقرر در ماده  ۲از  شیب دهیمزا یر آگهتا انتشا یابیارز تیزمان قطع یگفتار چهارم(؛ مض

 قانون ثبت یاصالح 34

 یراهن و ضامن در اسناد رهن تیگفتار پنجم(؛ حدود مسؤول

  کشور یمال نظام یارتقا و  ریپذرقابت دیتول موانع رفع قانون 19 ماده چهارم: بخش

 01/0۲/1394 مصوب

 قانون رفع موانع 19با توجه به ماده  یبدهکاران بانک التیتسه هیگفتار اول(؛ تسو

اران بابت گذقهیو وث رندگانیگالتیوکالت بالعزل از تسه افتیگفتار دوم(؛ ممنوع بودن در

 هان بانکق در رهیوثا

  رهن موضوع یصنعت یهاشهرک یاراض بر  ثبت قانون 34 ماده اعمال پنجم: بخش

 التیتسه بازپرداخت عدم  صورت در مرتهن بانک توسط

 قهین وثبه عنوا یگذارهیسرما یهاطرح یاجرا یامحله یگفتار اول(؛ کاربر

در  یدیتول یبر واحدهابانکها  ینیقانون ثبت بر اعمال جانش 34گفتار دوم(؛ لزوم اعمال ماده 

 هاشرکت شهرک

 «هابانک یرفاه اماکن و ضرور ریغ یهاییدارا یواگذار نحوه» نامهنییآ :ششم بخش

ها بانک یضرور و اماکن رفاه ریغ یهاییدارا ینحوه واگذار»؛ نامهنیی( آ8ماده )گفتار اول(؛ 

 «رانیوزئتیه 30/10/1386هـ مورخ  436ت /1۷5043شماره  نامهبیموضوع تصو

 یاجرا نامهنییو آ یبانک اتیبا قانون عمل سهیدر مقا نامهنییآ 8گفتار دوم(؛ حدود اعتبار ماده 

 االجرامفاد اسناد الزم

 قبل از فروش وثائق یگفتار سوم(؛ پرداخت مطالبات بانک توسط مشتر

 یثبت مراجع در ییرااج اتیعمل از تیشکا نحوه و ییاجرا اتیعمل :هفتم بخش

 ثبت یتوسل به نظام اجرا ایبودن مراجعه به دادگاه  یاریگفتار اول(؛ اخت



 

 ییاجرا اتیتا مرحله ختم عمل ییاجرا اتیگفتار دوم(؛ شروع عمل

 هینحوه تقاضا و صدور اجرائ بند اول(؛

 یاز دفتر اسناد رسم دیتقاضانامه و اخذ رس لیبند دوم(؛ تحو

 ییاجرا اتیبند سوم(؛ آغاز عمل

 ییبند چهارم(؛ اخذ شماره کالسه اجرا

 هیبند پنجم(؛ ابالغ اجرائ

 یابیو درخواست ارز یاستعالمات ثبت یریگیبند ششم(؛ پ

 دهیبند هفتم(؛ درخواست مزا

 ییو انتقال اجرا یدفتر اسناد رسم نییعت س،ینوشیبند هشتم(؛ اخذ پ

 ییاجرا اتیبند نهم(؛ ختم عمل

 ییاجرا اتیاز عمل تیگفتار سوم(؛ شکا

 یثبت ییاجرا اتیبند اول(؛ موارد اعتراض به عمل

 ییاجرا اتیعمل فیبند دوم(؛ دستور توق

 دهیمجلس مزاصورت یو امضا میثبت پس از تنظ یاجرا اتیاز عمل تیبند سوم(؛ شکا

 دهیمزا اتیبند چهارم(؛ موارد توقف عمل

 یثبت دهیابطال مزا یبه دعوا یدگیبند پنجم(؛ مرجع صالح رس

 و ابطال آن یثبت دهیمزا اتیبند ششم(؛ موارد اعتراض به عمل

 یکارشناس هیبه جهت خارج از مهلت بودن نظر دهیبند هفتم(؛ درخواست ابطال مزا

 یواحد ثبت سیرئ هیبند هشتم(؛ اعتراض به نظر

 یدادگستر محاکم در یاقهیوث اسناد تملک با مرتبط یحقوق یدعاو :هشتم بخش

 اجرا(( دستور از تی)شکا هیاجرائ الابط یدعو و ییاجرا اتیعمل فیتوق)

 ییاجرا اتیعمل فیگفتار اول؛ توق

 ییاجرا اتیعمل فیبند اول(؛ درخواست صدور قرار توق

 یاصل یهمراه با طرح دعو «ییاجرا اتیعمل فیقدرخواست صدور قرار تو»بند دوم(؛ لزوم طرح؛ 

از مواد  یقانون اصالح برخ 5)موضوع ماده  ییاجرا اتیعمل فیبند سوم(؛ تفاوت دستور موقت با قرار توق
 قانون ثبت(

 تیالف(؛ تفاوت در ماه

 هایژگیب(؛ تفاوت در و

 تی(؛ احراز فور1

 ییحوزه قضا سیرئ دیی(؛ لزوم تأ2

 (؛ موضوع قرار3

 یدگیسر ی(؛ دادگاه صالح برا4



 

 صدور طی(؛ تفاوت در شرا5

 نی(؛ تأم6

 دستور یاز اجرا ی(؛ نحوه جبران خسارت ناش7

 یدگی(؛ نحوه رس8

 (؛ تفاوت در اجرا9

 یدنظرخواهیتجد تی(؛ عدم قابل10

 ثبت یاجرا اتیعمل فی(؛ رفع اثر از قرار توق11

 ثبت یدر اجرا نیمازاد د فیبند چهارم(؛ توق

 ییاجرا اتیبند پنجم(؛ آثار صدور قرار توقف عمل

 ت از دستور اجرا(یاک)ش هیابطال اجرائ یگفتار دوم(؛ دعو

 هیابطال اجرائ یکننده به دعوایدگیبند اول(؛ دادگاه صالح رس

 آن یتا پس از اجرا یه ثبتیاز اجرائ یده ناشیابطال سند و مزا یبه دعوا یدگیبند دوم(؛ مرجع صالح رس

 یبانک هیابطال اجرائ یدعوا یدادرس نهیبند سوم(؛ هز

  )دستور اجرا( هیابطال اجرائ یدعوبند چهارم(؛ خواهان 

و  یثبت اتیدر اجرائ یخصوص یهاتوسط بانک یحقوق ندهینما یعدم امکان معرف ایبند پنجم(؛ امکان 
 یمحاکم دادگستر

 یثبت هیابطال اجرائ یبند ششم(؛ خوانده دعو

 هیبند هفتم(؛ خواهان و خوانده بودن شرکت منحله در حال تصف

 بند هشتم(؛ خواسته

 یبانک یهادر پرونده یبند نهم(؛ کارشناس

 هیابطال کل اجرائ ای هیاز اجرائ یخشبند دهم(؛ ابطال ب

 هیاجرائ قبل از ابطال سند منشأ یثبت هیاجرائ ابطال ی(؛ دعواازدهمیبند 

 یناش یمابطال سند رس یاز دستور اجرا( و دعو تی)شکا هیابطال اجرائ یبند دوازدهم(؛ طرح توامان دعو
 ییاجرا اتیاز عمل

 ونیمد یبه لحاظ صدور حکم ورشکستگ« هیابطال اجرائ»؛ ی(؛ طرح دعوزدهمیبند س

 مرهونه نیبانک بر ع تیبر مالک یبدهکاران بانک یصدور حکم ورشکستگ ریبند چهاردهم(؛ تأث

 یمتقابل در مرحله واخواه یبند پانزدهم(؛ طرح دعوا

روز  یمطالبه بها»و  «ییابطال سند انتقال اجرا»با « هیابطال اجرائ» یزمان دعوبند شانزدهم(؛ طرح هم
 «شدهمال تلف

 «الزام به فک رهن»و « هیابطال اجرائ» یم(؛ طرح همزمان دعوبند هفده

 ثبت یبه سبب صدور بخشنامه خالف قانون در اجرا« هیابطال اجرائ»؛ یبند هجدهم(؛ طرح دعو

 «توسط ثالث رهن نسبت به ملک در انتقال یسند رسم میالزام به تنظ»؛ یبند نوزدهم(؛ دعو



 

 «الزام به فک رهن یدعو یجاالزام خوانده به پرداخت حقوق مرتهن به»؛ یتم(؛ دعوسیبند ب

مربوط به  نید یبرا گریق دیالزام خوانده به فک رهن با وجود وثا»؛ یم(؛ طرح دعوکیوستیبند ب
 «التیتسه

 ونیمد ریدائن و غ نیب رهن دوم(؛ اعتبار انعقاد عقدوستیبند ب

 «انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن یسند رسم میبه تنظ الزام»یسوم(؛ دعووستیبند ب

 ییرقضایصدور قرار اناطه دادگاه به مرجع غ تیچهارم(؛ عدم قابلوستیبند ب

 دیحق نما یشده ادعا فیکه ثالث نسبت به مال توق یپنجم(؛ مواردوستیبند ب

 یبا اعتراض ثالث ثبت ییااعتراض ثالث اجر قیوششم(؛ تطبستیبند ب

 «هیابطال اجرائ» یوهفتم(؛ آثار دعواستیبند ب

 «هیابطال اجرائ» یوهشتم(؛ شمول اعتبار امر مختومه در دعواستیبند ب

 م بر دادنامه معترض عنههیعلاز محکوم یاحد یواخواهنهم(؛ اثر وستیبند ب

 دادگاه یواسطه حکم قطعبه هیام(؛ حقوق بانک بعد از ابطال اجرائیبند س
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