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مصوب  ۲۶اسفند  ۱۳۱۰با اصالحات بعدی
باب اول تشکیالت اداری ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و امالک تأسیی
اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد .

میشیود ممنیا اسیت هیر

ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولیا دفاتر و صاحبان دفاتر اسیناد رسیمی یر در محیل مامورییت یود
نمیتوانند انجام وظیفه نمایند –اقداماتآن ها در ارج از آن محل اثر قانونی ندارد
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت بیرای رفیا ا تالفیات و ااترا یات ناشیی از
تقا ای ثبت امالک معیا واهد شد .
ماده چهارم – انتخاب محققیا ثبت از بیا مستخدمیا وزارت ادلیه مطابق نظامنامه که وزارت ادلیه تنظیم واهد نمود بعمل
میاید .
ماده پنجم – حدود صالحیت و طرز رسیدکی [رسیدگی] محققیا ثبت بمو ب نظامنامیه معییا واهید شید در میواردی کیه رای
محقق ثبت قابل استیناف استمحنمه بدایت مر ا استینافی واهد بود رسیدگی تمیری حنم محنمیه بیدایت مطیابق قیوانیا
امومی در محنمه استیناف بعمل واهد آمد .
ماده  – ۶براﻯ رسیدگی بنلیه ا تالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقیر هیر دادگیاه اسیتان هییأتی بنیام
نظارت مرکب از رئی ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه اسیتان بیه انتخیاب وزییر دادگسیترﻯ تشینیل میشیود
هیأت مربور بنلیه ا تالفات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید براﻯ ایا هیأت ییک اضیو
الیالبدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکر استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعییا واهد شد .
ماده هفتم – دفاتر الزم برای ثبت اسناد و امالک و اده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طیرف وزارت ادلییه تنظییم
میشود معیا واهد شد .
ماده هشتم – مرا عه بدفاتر امالک برای اشخاص ذی نفا مطابق مقررات نظامنامه وزارت ادلیه ایر است
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باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول اعالن ثبت و تحدید حدود
ماده نهم – در نقاطی که اداره ثبت مو ود است از تاریخ ا رای ایا قانون و در سایر نقاط پ از تشنیل اداره یا دائره ثبت وزارت
ادلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند .
ماده دهم – قبل از اقدام به ثبت امومی امالک هر ناحیه حدود ناحیه مربور و ایا که امیالک واقعیه در آن ناحییه بایید بیه ثبیت
برسد بوسیله ااالن در راید باطالع اموم واهد رسید – ااالن مربور در ظرف  ۳۰روز  ۳مرتبه منتشر میشود
ماده  –11از تاریخ انتشار اولیا آگهی مذکور در ماده  ۱۰تا شصت روز باید متصرفیا بعنوان مالنیت و اشخاص مذکور در دو ماده
 ۲۷و  ۳۲نسبت بامالک واقا در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه در واست ثبت نمایند اداره ثبت منلف است تا نود روز پی از انتشیار
اولیا آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت هر ملک معیا شده
در روزنامهها آگهی نماید و ایا آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر واهد شد .
تبصره – در مورد ارا ی و امالکی که آثار تصرف مالنانه فعلی کسی نسبت بانها مو ود نباشد در واسیت ثبیت از کسیی پذیرفتیه
میشود که بر مالنیت یا بر تصرف سابق ود بعنوان مالنیت یا بر تصرف ود بعنوان تلقی از مالک ییا قیائم مقیام قیانونی میدارکی
داشته باشد چنانچه تقا ای ثبت نسبت بایا قبیل امالک بینی از اناویا مذکور در دو ماده  ۲۷و  ۳۲باشد در صیورتی تقا یای
ثبت پذیرفته میشود که تقا ا کننده مدارکی بر انوان مذکور یا بر تصرف سابق ود بان انوان و یا بر تصرف کسی که تقا ا کننده
قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد .
ماده  –12نسبت بامالکی که مجهولالمالک ااالن شده اشخاصینه حق تقا ای ثبت دارند میتوانند در ظرف مدت دو سیال از
تاریخ ا رای ایا قانون تقا ای ثبت نمایند و پ از گذشتا مدت دو سال معامالت را ا بآن امیالک قبیل از تقا یای ثبیت در
دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی  ۲۵از حقالثبت معمولی در موقا تقا ای ثبیت ایالوه دریافیت واهید شید و نسیبت
بامالکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولیا آگهی نوبتی مذکور در ماده  ۱۱معامالت ایا امالک بهیچ انوان
قبل از تقا ای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پ از ینسال از تاریخ اولیا آگهی نوبتی صدی  ۲۵از حق ثبیت
معمولی در موقا تقا ای ثبت االوه دریافت واهد شد.
در ایا موارد امالکی که قیمت آنها تا پنجهرار ریال است از پردا ت حقالثبت بنلی معاف هستند و امالکی که قیمت آنهیا تیا ده
هرار ریال است فقط از پردا ت صدی  ۲۵ا افی معاف واهند بود.
ماده چهاردهم – تحدید حدود امالک واقعه در هر ناحیه متدر ا بترتیب نمره امالک مطابق نظامنامه وزارت ادلیه بعمل میاید
و تقا اکنندکان [کنندگان] ثبت ومجاوریا برای روز تحدید حدود بوسیله ااالن احضار میشوند – ایا اایالن الاقیل بیسیت روز
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قبل از تحدید حدود یک مرتبه در رائد منتشر میشود بعالوه مطابق نظامنامه وزارت ادلیه در محل نیر ااالنیی منتشیر واهید
شد
ماده پانزدهم – اکر [اگر] تقا اکننده در موقا تحدید حدود ود یا نمایندهاش حا ر نباشد ملک مورد تقا یا بیا حیدود اظهیار
شده از طرف مجاوریا تحدید واهد شد.
هرکاه [گاه] مجاوریا نیر در موقا تحدید حدود حا ر نشوند و بایا هت حدود ملک تعییا ننردد [نگردد] ااالن تحدید حدود
نسبت به ان امالک تجدیدمیشود و اکر [اگر] برای مرتبه دوم نیر تقا اکننده و مجاوریا هیچیک حا ر نشده و تحدیید حیدود
بعمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر ا ذ واهد شد .
تبصره – هرگاه حدود مجاوریا از لحاظ املیات ثبتی تثبیت و معیا باشد تحدید حدود بیدون انتشیار آگهیی بیا تبعییت از حیدود
مجاوریا بعمل واهدآمد و در ایا مورد در صورتینه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال امومی مربوط بدولت و شهردارﻯ
و یا حریم قانونی آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل واهد آمد و ادم حضور نماینده مربیور میانا
انجام تحدید حدود نخواهد بود .
فصل دوم – اعتراض
ماده شانزدهم – هر ک نسبت بملک مورد ثبت ااترا ی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولییا اایالن نیوبتی تیا  ۹۰روز اقامیه
داوی نماید ارض حال مربورمستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ما ااالن نوبتی معیا شده است تسیلیم میشیود در
مقابل ارض حال باید رسید داده شود در صورتی که ار حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نرد محقیق ثبیت و
یا دفتر محنمۀ که مر ا رسیدکی[رسیدگی] است ارسال میدارد اکر[اگر] اداره ثبت تشیخی دهید کیه ایرض حیال یارج از
مدت داده شده کتبا نظر ود را اظهار واهد کرد و بحاکم محنمه ابتدائی محل اطالع میدهد تا حیاکم مربیور در لسیه اداری
موافق نظامنامه وزارت ادلیه رسیدکی[رسیدگی] کرده رای دهد رای حاکم محنمه ابتدائی در ایا مو وع قاطا است
ماده هفدهم – هر کاه [گاه] را ا بملک مورد تقا ای ثبت بیا تقا اکننده و دینری [دیگری] قبل از انتشیاز [انتشیار] اولییا
ااالن نوبتی داوائی اقامه شده و در ریان باشد کسینه طرف داوی یا تقا اکننده است باید از تاریخ نشر اولیا ااالن نوبتی تیا
 ۹۰روز تصدیق محنمه را مشعر بجریان داوی باداره ثبت تسلیم نماید و اال حق او ساقط واهد شد .
تبصره – در مواردینه اداره ثبت تشخی
شد .

دهد تصدیق مربور ارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده  ۱۶امل واهید

ماده هیحدهم [هیجدهم] – در صورتی که محنمه یا محقق ثبت قرار ادم صالحیت ود را صادر نماید منلیف اسیت پی
قطعیت قرار مربور بتقا ای مدایدوسیه امل را برای مر ا صالحیت دار بفرستد در ایا مورد تجدید ار حال الزم نیست.
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اگر معترض پ از تقدیم ار حال در مدت شصت روز داوای ود را تعقیب ننرد (مسنوت گذاشت) محنمیه ییا محقیق ثبیت
منلف است بتقا ای مستدای ثبت قرار اسقاط داوای ااتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد – رای استیناف قابل
تمیر نیست .
ماده  ۱۸منرر – در صورت فوت معترض به ثبت اام از ایننه تاریخ فوت قبل یا بعد از ا راﻯ ایا قانون باشد هرگاه معترض الییه
نتواند تمام یا بعض ازوراث را معرفی نماید به تقا اﻯ او بشرح زیر اقدام میشود:
 – ۱در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ مینند که در صورت و ود وراث محجور نسبت به نصب قییم و تعقییب
داوﻯ اقدام شود وبعیالوه مو یوع و رییان دایوﻯ را سیه دفعیه متیوالی در ینیی از روزنامیههاﻯ کثیراالنتشیار مرکیر و ینیی از
روزنامههاﻯ محل یا نردیک مقر دادگاه آگهیمینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آ ریا آگهی داوﻯ تعقیب نشود قیرار
سقوط داوﻯ صادر گردد .ابالغ قرار مربور یک نوبت در ینی از روزنامههاﻯ محل یا نردیک مقر دادگاه آگهی واهید شید و اگیر
ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش واهی نشودقرار مربور قطعی و الزماال را است .
 – ۲در مورد دوم – بوراث شنا ته شده ا طار میشود در صورتینه در مقام تعقیب داوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ ا طاریه
به تقدیمدر واست تعقیب مبادرت کند در مورد وراث شنا ته نشده و همچنیا وراث شنا ته شده که با صیدور و ابیالغ ا طارییه
داوﻯ را مسنوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک امل واهد شد.
تبصره – هرگاه داوﻯ از طرف ینیی از وراث تعقییب شیود در واسیت دهنیده بایید دلییل مثبیت وراثیت یود را پیوسیت و مییران
سهماالرث ود را صریحادر برگ در واست قید نماید در مواردینه در واست تعقیب فاقد شرأﻯط فوق باشد به متقا یی ا طیار
میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابالغدر واست ود را تنمیل کند در صورت ادم تنمیل اگر میدت مقیرر در بنید ییک میاده ۱۸
منرر منقضی شده باشد قرار سقوط داوﻯ صادر واهد شد .
ماده نوزدهم – در صورتی که در لسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی [رسیدگی] محقق ثبت معترض یا وکیل او حا ر نشیود و
مطابق مقررات اصول محاکماتحقوقی بتقا ای مستدای ثبت ار حال او ابطال کردد [گردد] تجدید ار حال فقط در ظرف
ده روز پ از ابالغ قرار ابطال برای ینمرتبه ممنا واهدبود در ایا مورد ار حال مستقیما به محقیق ثبیت ییا دفتیر محنمیه
سالحیتدار داده واهد شد .
تبصره – در مواردی نیر که بمو ب مواد  ۱۶و  ۱۷اصول محاکمات آزمایش ار حال رد میشود مفاد ایا ماده الزمالراایه است .
ماده  ۱۹مکرر – هرگاه مالنیت متقا یان ثبت یا داوﻯ ااتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقا یان ثبت و یا معتر یا و
یا وراث آنان بیش از  ۱۵نفر باشد بدر واست معترض یا پژوهشخواه داد واست و مائم آن بدو نفر از شیرکاء ییا وراث کیه سیهام
زیادترﻯ دارنید ابیالغ میشیود و بعیالوه مفادداد واسیت و پیوسیتهاﻯ آن در ینیی از روزنامیههاﻯ کثیراالنتشیار مرکیر و ینیی از
روزنامههاﻯ محل یا نردیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی واهدشد هرگاه داوﻯ در ریان رسیدگی باشید بدر واسیت هیر
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یک از طرفیا داوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابالغ اوراق ا طاریهانتخاب و مراتب براﻯ اطالع سایریا
یک نوبت در ینی از روزنامههاﻯ کثیراالنتشار مرکر و ینی از روزنامههاﻯ محل یا نردیک مقر دادگاه آگهی میشود و در ایا آگهی
و همچنیا آگهی مربوط بدرج داد واسیت بایید صیریحا قیید شیود کیه بیراﻯ شیرکت در لسیات وقیت رسییدگی فقیط بیدو نفیر
اشخاصانتخاب شده مربور با ذکر اسامی ابالغ واهد شد و سایریا حق دارند بیراﻯ اطیالع از رییان دادرسیی و ییا شیرکت در
لسات دادرسی با مرا عه بدفتردادگاه از ریان داوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلا شوند و یا بوسیله وکیل دادگسترﻯ در
دادرسی شرکت نمایند اگر بعضی از شرکاء ملک یاوراث ولیو آننیه سیهم کمتیرﻯ داشیته باشیند و بوسییله وکییل دادگسیترﻯ در
دادرسی مدا له نمایند بجاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارندباید داد واست و اوراق ا طاریه بوکیل ابالغ شود در
صورتینه وکیل دادگسترﻯ در داوﻯ مدا له داشته باشد ابالغ اوراق ا طاریه بنلیه وکالالرامی است در موردﻯ که داد واست و
یا ریان داوﻯ از طریق انتشار آگهی بعدهاﻯ از واندگان ابالغ میشود حضورﻯ بودن حنم صادر نسبت بهآنان موکول بیداوت
آنان براﻯ شرکت در لسه دادرسی نمیباشد .
ماده بیستم – مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای ود قائل اسیت میتوانید فقیط تیا سیی روز از تیاریخ تنظییم
صورت مجل تحدید حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمر ا صالحیتدار ار حال دهد.
مقررات مواد ( ۱۹ – ۱۸ – ۱۷ – ۱۶باستثنای مدت ااتراض که سی روز است) در اینمورد نیر راایت واهد شید تقا یاکننده ثبتیی
که ود یا نماینده اش در موقا تحدید حدود حا ر نبوده و ملک مورد تقا ای او با حدود اظهار شیده از طیرف مجیاوریا مطیابق
ماده ۱۵تحدید شده میتواند مطابق مقررات ایا ماده ار حال ااتراض دهد.
تبصره – در دااوی ااتراض به حدود ملک مورد تقا ای ثبت واقا در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب ایا قانون مطرح
شده است هر گاه ااتراض از طرف غیر مجاور بعمل آمده باشد و همچنیا در صورت استرداد داوی بمو ب سند رسیمی ییا ا یذ
سند مالنیت از طرف معترض یاحدودی که در صورت مجل تحدید حدود تعییا شده است دادگیاه در لسیه اداری فوقالعیاده
رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط داوی را صادر واهد کرد و ایا قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است .
نسبت بااترا اتی که بعد از تصویب ایا قانون بعمل میآید در صورتی که ااتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجیاور
با حدود تعییاشده در صورتمجل ت حدید حدود سند مالنیت بگیرد یا بمو ب سند رسیمی از ااتیراض یود بیدون قیید و شیرط
صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر ود را در بیاثر بودن ااتراض به معترض ابالغ مینمایید معتیرض میتوانید ظیرف ده روز از
تاریخ ابالغ نظر مربور به هیئت نظارت شنایت نماید رأیهیئت نظارت قطعی است .
در صورتینه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهای که برای آگهیهای ثبتی تعیییا شیده منتشیر
میگردد و معترضمیتواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شنایت نماید .
فصل سوم – در آثار ثبت
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ماده بیست و یکم – پ
امالک داده میشود .

از اتمام املیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر امیالک ثبیت شیده و سیند مالنییت مطیابق ثبیت دفتیر

ماده بیست و دوم – همیننه ملنی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و
یا کسی را که ملک مربور باومنتقل کردیده و ایا انتقال نیر در دفتر امالک به ثبت رسیده یا ایننه ملک مربور از مالک رسمی ارثا
باو رسیده باشد مالک واهد شنا ت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهماالرث بیا انها توافق
بوده و یا در صورتا تالف حنم نهائی در آن باب صادر شده باشد .
تبصره – حنم نهائی ابارت از حنمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء میدت ااتیراض و اسیتیناف و تمییر
داوائی کهحنم در ان مو وع صادر شده از دااوی مختومه محسوب شود .
ماده بیست و سوم – ثبت ملک بحقوق کسانینه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (اام از دائر و بائر) دارند بهییچ انیوان و
در هیچ صورت للی واردنمیآورد.
ماده بیست و چهارم – پ از انقضای مدت ااتراض داوی ایننه در ما ریان ثبت تضییا حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد
شد نه بعنوان ایا نه بعنوان قیمت نه بهیچ انوان دینر [دیگر] واه حقوقی باشد واه رائی.
در مورد میذکور در میاده  ۴۴مطیابق میاده  ۴۵و در میوارد میذکور در میواد  ۱۱۷ – ۱۱۶ – ۱۰۹ – ۱۰۸ – ۱۰۷ – ۱۰۶ – ۱۰۵مطیابق
مقررات رائی مذکور درباب ششم ایا قانون رفتار واهد شد .
ماده  – ۲۵حدود صالحیت و وظایف هیأت نظارت بدیا قرار است :
 – ۱هرگاه در ا راﻯ مقررات ماده یازده از هت پذیرفتا تقا اﻯ ثبت ا تالفی بیا اشخاص و اداره ثبت واقا شود و یا اشیتباهی
تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تراحم و تعارض باشد رفا ا تالف و تعییا تنلیف و یا ابطال و یا اصالح در واست ثبت با هیأت
نظارت است .
 – ۲هرگاه هیأت نظارت تشخی دهد که در ریان مقدماتی ثبت امالک اشتباه مؤثر واقا شده آن اشیتباه و همچنییا املییات
بعدی که اشتباه مربور درآن مؤثر بوده ابطال و ریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تنمیل یا اصالح میگردد .
 – ۳هرگاه در موقا ثبت ملک و یا ثبت انتقاالت بعدﻯ صرفا بعلت ادم تو ه و دقت نویسنده سند مالنیت و یا دفتر امالک اشتباه
قلمی رخ دهد و همچنیا در صورتینه ثبت دفتر امالک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حنم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پ
از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصالح ثبت دفتر امالک و سند مالنیت را صادر واهد کرد .
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 – ۴اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در ریان املیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقا ثبت ملک در دفتر امالک مورد تو ه قرار
نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متو ه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در صورتینه پ از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم
تشخی گردد و اصالح اشتباه بحق کسی لل نرساند هیأت نظارت دستور رفا اشتباه و اصالح آنرا صادر مینماید و در صورتینه
اصالح مربور للی بحق کسی برساند بشخ ذینفاا طار مینند که میتواند بدادگاه مرا عه نماید و اداره ثبت دستور رفا اشتباه
یا اصالح آنرا پ از تعییا تنلیف نهائی در دادگاه صادر واهد نمود .
 – ۵رسیدگی به تعارض در اسناد مالنیت کال یا بعضا واه نسبت به اصل ملک واه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هییأت
نظارت است .
 – ۶رسیدگی و رفا اشتباهی که در املیات تفنینی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود با هیأت نظارت است
مشروط بر ایننه رفااشتباه مربور للی بحق کسی نرساند .
 – ۷هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانیا اشنال یا اشتباهی پیش آید رفا اشنال و اشتباه و صدور دستور الزم با
هیأت نظارت واهدبود .
 – ۸رسیدگی به ااترا ات اشخاص نسبت بنظریه رئی

ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات ا رائی با هیأت نظارت است .

تبصره  – ۱در مواردینه بر حسب تشخی هیأت نظارت مقرر شود که آگهیهیاﻯ نیوبتی تجدیید گیردد ظیرف سیی روز از تیاریخ
انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت واهد بود معتر یا حق ااتراض واهند داشت .
تبصره  – ۲در صورتینه اشتباه از طرف در واستکننده ثبت باشد هرینه تجدید املیات مقدماتی ثبت بطریقیی کیه در آئیانامیه
تعییا واهد شد بعهده در واستکننده واهد بود .
تبصره  – ۳رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو ایا ماده تا وقتی است کیه ملیک در دفتیر امیالک بثبیت
نرسیده باشد .
تبصره  – ۴آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت ایا ماده بر اثر شنایت ذینفا قابل تجدیید نظیر در شیوراﻯ
االی ثبت واهد بودولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردینه آراء هیأتهاﻯ نظیارت متنیاقض و ییا یالف قیانون
صادر شده باشد مو وع را براﻯ رسیدگی و ااالم نظر بشوراﻯ االی ثبت ار اع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقا
ا را گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ االیثبت بموقا ا را گذارده میشود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شیوراﻯ ایالی ثبیت
براﻯ هیأتهاﻯ نظارت الزماالتباع واهد بود .
تبصره  – ۵در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطالع ذینفا بمدت بیسیت روز در تیابلوﻯ ااالنیات ثبیت
محل الصاق و سپ بموقا ا را گذاشته میشود وصول شنایت از ناحیه ذینفا چنانچه قبیل از ا یراﻯ رأﻯ باشید ا یراﻯ رأﻯ را
10

قاونن ثبت اسناد و امالک

موقوف مینماید و رسیدگی و تعییا تنلیف با شوراﻯ االی ثبت واهدبود هرگاه شورأﻯاالی ثبت در تجدیید رسییدگی رأﻯ هییأت
نظارت را تأیید نماید املیات ا رائی تعقیب میگردد .
۲۵مکرر– مر ا تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورأﻯاالی ثبت واهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است :
الف – شعبه مربوط به امالک .
ب – شعبه مربوط به اسناد .
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت امالک در شعبه
امالک و مسئولقسمت اسناد در شعبه اسناد تشنیل میگردد .
تبصره  –۱در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری الزم بداند دستور واهد داد تا حصول نتیجی رسییدگی در شیورای ایالی ثبیت
املیات ا رائی یا ثبتی متوقف بماند .
تبصره  – ۲آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئتهای نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری بر الف قیانون تشیخی
شده بشرح فوق در شورای االی طرح و رسیدگی واهد شد مشروط بر ایننه گرارش مو وع تا دو ماه از تاریخ تصیویب اینقیانون
بشورای االی فرستاده شود .
تبصره  – ۳در مورد امالکی که مالک اصی ندارد و مورد تقا ای ثبت افراد قرار گرفته است مانند ارا ی و بال موات و مباحه
و نگلهای امومی و همچنیا در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول الیحه قیانونی معیادن مصیوب سیوم دیمیاه
 ۱۳۳۱و ود داوی بهر انوان بیا اشخاص در مرا ا دادگستری مانا از رسیدگی و اظهار نظر شورای االی ثبت نیست و شوری
منلف است در هر حال با راایت ایا تبصره و سایر قوانیا و مقررات نظر ود را درباره صحت یا بطالن تقا ای ثبت اظهار دارد .
اداره کل ثبت میتواند از شوری تقا ا کند پرونیده هیائی را کیه قبیل از تیاریخ تصیویب اییا تبصیره بعلیت طیرح دایوی در مرا یا
دادگستری قابل طرح در شوری تشخی نشده است مجددا طرح و بر طبق ایا تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید
وزارت دادگستری مامور ا رای ایا تبصره است
ماده بیست و ششم – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعیا آن ملک و همچنیا در
مورد امری و رقبی و سننی ومعامالت را ا بانتقال منافا ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل امل واهد شد .
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیر منقول ثبت و الصیه ان در دفتیر امیالک ذییل صیورت ثبیت ملیک قیید
میشود و بهمیا طریق الصه کلیه انتقاالت در دفتر امالک بترتیب تاریخ ذیل یندینر[یندیگر] به ثبت واهد رسید .
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شرایط و ترتیب ثبت الصه انتقاالت در دفتر امالک و تجدید اوراق مالنیت بمو ب نظامنامه وزارت ادلیه معیا واهد شد .
ماده بیست و هفتم – کسانی که در مورد امالک وقف و حب و ثلث باقی باید تقا یای ثبیت بدهنید و همچنییا کسیانی کیه
نسبت به ثبت ایا قبیل امالک بایدار حال ااتراض داده و حقوق وقف و حب و ثلث باقیرا حفظ کنند بمو ب نظامنامه وزارت
ادلیه معیا واهد شد .
ماده بیست و هشتم – هر کاه [گاه] نسبت بایا قبیل امالک بعنوان مالنیت تقا ای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقیافی کیه
بمو ب نظامنامه منلف بدادن ار حال ااتراض و تعقیب داوی و حفظ حقوق وقف یا حب ییا ثلیث بیاقی اسیت در اثیر تبیانی
بتنلیف ود امل ننماید بمجازات یانت در امانتمحنوم واهد شد
در مواردی نیر که تقا ای ثبت ملک دینری [دیگری] بدون ذکر حقوق ارتفاقی امالک وقف و حب و ثلث باقی شده است هیر
کاه [گاه]اشخاص مذکور در فوق در اثرتبانی بتنلیف ود امل ننمایند بمجازات ائنیا در امانت محنوم میشوند .
ماده بیست و نهم – مخارج را ا ب ه ثبت امالک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقا ا ااییدات نداشیته و بیرای امیور
یریه تخصی داده شده باشد وهمچنیا مخارج محاکمه ااتراض از محل مبیرات مطلقیه و موقوفیات مجهولالمصیرف داده
میشود و در صورت ادم کفایت ایا اایدات مخارج کرفته [گرفته] نخواهد شد .
ماده سی ام – در مواردی که اداره اوقاف تقا ای ثبت میدهد مخارج را ا بثبت را ود مستقیما از اایدات موقوفه مورد تقا ا
وصول واهد نمود.
برای ثبت مسا د و اماکا متبرکه و مدارس قدیمه و تنایا و آبانبارهای امومی تقا ای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بیدون
ا ذ حقالثبت ومخارج مقدماتی پذیرفته واهد شد
ماده سی ویکم – ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حب

مثبت تولیت نیست .

ماده سی و دوم – تقا ای ثبت نسبت بامالک دولت بعهده مالیه محل و نسبت بامالک و مؤسسات بلیدی و یرییه بیر اهیده
رئی مؤسسه و نسبت بامالک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد امالک محجوریا بعهده ولی یا قیم انها است .
ماده سی و سوم – نسبت بامالکی که با شرط یار یا بعنوان قطعی با شرط نذر ارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالیت منتقیل
شده است و بطور کلی نسبت بامالکی که بعنوان صلح یا بهر انوان دینر [دیگر] با حق استرداد قبل از تاریخ ا یرای اییا قیانون
انتقال داده شده اام از ایننه مدت یار یا امل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اایم از ایننیه
ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده حقتقا ای ثبت با انتقال دهنده است منر [مگر] در موارد ذیل که
اظهارنامه فقط از منتقلالیه پذیرفته میشود :
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 –۱در صورتینه ملک قبل از تاریخ ا رای ایا قانون بمو ب حنم نهائی بملنیت قطعی منتقل الیه محنوم شده باشد .
–۲در صورتینه پ
تصدیق کرده باشد

از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالنیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقالکیرنده [ گیرنده] را کتبا

 ۳در صورتینه در تاریخ ا رای قانون مصیوب  ۲۱بهمیا میاه  ۱۳۰۸ملیک میورد معاملیه در تصیرف انتقالگیرنیده بیوده و الاقیل
پنجسال از انقضاء مواد حق استرداد تا تاریخ مربور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل :
الف از انقضاء مواد حق استرداد تا تیاریخ ا یرای قیانون بهمیا  ۱۳۰۸از طیرف انتقالدهنیده ییا قائممقیام قیانونی او بیه وسییله
ار حال یا اظهارنامهرسمی ااتراض بمالنیت انتقالگیرنده نشده باشد .
ب در صورتینه تا تاریخ تصویب اینقانون  ۲۸دیماه  ]۱۳۱۲[۳۱۲حنم قطعی بر بیحقی انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او صیادر
نشده باشد .
تبصره  – ۱کلیه معامالت با حق استرداد ولو اننه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول میا مقررات را عیه بمعیامالت
با حق استرداد واهد بود اام از ایننه معامله بیا متعاملیا محصور بوده و یا برای تامیا حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحیو
کان مدا له داده باشند .
تبصره  – ۲در مواردینه مطابق ایا ماده انتقال دهنده تقا ای ثبت مینند باید حق انتقال کیرنده [گیرنده] را در تقا انامه یود
قید نماید و ایا حق در ماااالن با تصریح باسم طرف ذکر واهد شد .
ماده ( –۳۴اصالحی  )۱۳۸۶در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور در ماده( )۳۳قیانون ثبیتر را یا بیه
اموال منقول و غیرمنقولر درصورتی که بدهنار ظرف مهلت مقرر در سندر بدهی ود را نپردازدر طلبنار میتواند از طریق صیدور
ا رائیه وصول طلب ود را توسط دفتر انه تنظیم کننده سندر در واست کند چنانچه بدهنار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ا رائیه
نسبت به پردا ت بدهی ود اقدام ننماید بنابه تقا ای بستاننارر اداره ثبت پی از ارزییابی تمیامی میورد معاملیه و قطعییت آنر
حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابیر با برگراری مرایده نسبت به وصول مطالبات مرتها به میران طلب قیانونی وی
اقدام و مازاد را به راها مسترد می نماید .
تبصره  –۱در مواردی هم که مال یا ملنیر وثیقه دیا یا انجام تعهد یا مانتی قرار داده میشود مطابق مقررات ایا قانون امل
واهد شد .
تبصره  –۲نحوه ابالغ ا رائیهر بازداشت مازاد مورد رها وچگونگی تم املیات ا رائی و برگیراری مراییده و اایراض از رهیا و
سایر موارد به مو ب آئیا نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبیت اسیناد و امیالک کشیور تهییه و بیه تصیویب
رئی قوه قضائیه واهد رسید.
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تبصره  –۳ایا قانون نسبت به اسناد تنظیمی و ا رائیه های صادره که قبل از تصیویب اییا قیانون مختومیه نگردییده اسیت نییر
اری است.
تبصره ( -۴الحاقی  )۱۳۹۴در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا ااتباری
دارای مجوز به ینی از روشهای زیر امل میشود:
- ۱بانک و یا مؤسسه مالی و یا ااتباری تسهیالتدهندهر درصورت در واست واحد تولیدی بدهنارر به بازار فرابورس یا کارشناس
رسمی دادگستری مرا عه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف تأمیا طلب بانک و یا
مؤسسه مالی و یا ااتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به ریدارر یک مناقصه برگرار میکند تا مشخ شود که کدام
ریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهنارر تمام بدهی او را میپردازد با پردا ت میران طلب بانک و مؤسسه
مالی و یا ااتباری از واحد تولیدی توسط ریدارر آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخ شده استر به ریدار
منتقل و اموال مورد رها آزاد میشود.
درصورتیکه بدهنار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای ود استفاده کندر درصورت شرط ما اقد در قرارداد مناقصه و
در واست ریدارر بدهنار منلف است به ریدار سهام واحد تولیدی بدهنار اام از ایننه بانک و یا مؤسسه مالی و یا ااتباری
باشد و یا سهام ود را از طریق فرابورس ریداری کرده باشدر ا ازه دهد تا با رید نقدی بخش دیگری از سهام ایا واحد تولیدی
به قیمت قبلیر سهام ود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشنیل مجما امومی فوقالعادهر افرایش دهد.
- ۲در مورد معامالت باننها و مؤسسات مالی و یا ااتباری مجازر هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری
مر یالطرفیا ریداری نداشته باشدر به تقا ای بستاننار و ما ا طار به تسهیالتگیرنده و راهار مهلت دو ماهه داده
میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا ااتباری را پردا ت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پردا ت تمام یا بخشی از طلب بانک
تا سقف مبلغ پایه مرایده فک رها کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستاننار پردا ت نشودر مال مورد مرایده به باالتریا مبلغ پیشنهادی مشروط بر ایننه کمتر از
هفتاد درصد ( )۷۰%مبلغ پایه مرایده نباشدر به فروش رسیده و طلب بستاننار وصول میشود در صورتیکه در مرایده اولر مال
مورد مرایده به فروش نرسدر تنرار مرایده با قیمت کارشناسی دید بالمانا است هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش
مورد مطالبه بانک باشدر تملک دارایی مورد وثیقه به ا تیار بانک میباشد و الرامی در تملک ندارد درصورت ادم وصول کامل
طلب از ایا طریقر حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستاننار محفوظ است در ا رای ایا تبصره
استفاده از سازوکارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد
ماده  – ۳۵محاکم ادلیه در هیچ مورد نسبت بو ه الترام مقرر در معامالت میذکور در میاده  ۳۳و معیامالت استقرا یی بییش از
صدی پانرده در سال به نسبت مدت تا یر حنم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه الزماال راء صادر نخواهند
کرد .
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ماده سی و ششم – سارت تا یر تادیه در صورتینه در محاکم ادلیه مورد مطالبه واقیا شیود مشیمول میواد  ۴۲و  ۴۴قیانون
تسریا محاکمات واهد بود و در صورتینه بوسیله اداره ثبت ما وذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبنار داده
میشود .
و ه الترام در صورتینه در محاکم ادلیه مورد مطالبه واقا شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صیدی ده تیا صیدی پیانرده نییر
مشمول مواد  ۴۲و  ۴۴قانون تسریا محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محنومله داده واهد شد و هیر
کاه و ه الترام بوسیله اداره ثبت ما وذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبنار داده میشود .
ماده سی و هفتم – نسبت به معامالت مذکور در ماده  ۳۳که قبل از تاریخ ا رای ایا قانون و پ
ماده  ۳۴الزمالراایه واهدبود .

از ثبت ملک واقا شده مقیررات

ماده سی وهشتم – در مو وع انتقاالت مذکور در ماده  ۳۳که قبل از تاریخ ا رای اییا قیانون واقیا شیده محیاکم منلفنید در
مواردی که مطابق ماده مربور حق تقا ای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده  ۳۴حنم برد اصل و ا ور و غییره داده و
در مواردینه حق تقا ای ثبت بانتقال گیرنده داده شدهاست حنم بمالنیت انتقالکیرنده [گیرنیده] بدهنید اایم از ایننیه نسیبت
بملک مورد معامله تقا ای ثبت شده یا نشده باشد .
نسبت بمعامالت مذکوره در ماده  ۳۳که پ
بموقا ا راء کذارند [گذارند]

از تاریخ ا رای ایا قانون واقا شود محاکم و ادارات ثبت منلفند مدلول ماده  ۳۴را

ماده سی و نهم – حقوقی که در مواد  ۳۳و  ۳۴و  ۳۷و  ۳۸برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل
اسقاط نیست – هر قراردادمخالف ایا ترتیب باطل و کانلم ینا واهد بود واه قبل از اینقانون باشید یواه بعید و اایم از ایننیه
بمو ب سند رسمیباشد یا غیر رسمی .
ماده چهلم – تخلف قضاه و ماموریا دولیت از مقیررات میواد  ۳۳و  ۳۴و  ۳۵و  ۳۹ – ۳۸ – ۳۷ – ۳۶مسیتلرم مجیازات انتظیامی از
در ه  ۴بباال است .
ماده  – ۴۱در صورتینه در اثناء مدت املیات مقدماتی تقا اکننده ثبت ملیک میورد تقا یا را کیال ییا بعضیا بیدیگری منتقیل کنید
انتقال دهنده منلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابتالوکاله در اداره ثبت اسناد حا یر و معاملیه یود را
کتبا اطالع دهد .
ماده چهل و دوم – هر کاه [گاه] مورد انتقال ملنی باشد که نسبت بیان ار یحال ااترا یی داده شیده اسیت انتقیال دهنیده
منلف است در حیا انتقال انتقال کیرنده را از و ود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معتیرض را از وقیوع انتقیال و اسیم
انتقال کیرنده [گیرنده] بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر [اگر] انتقالدهنده در حیا انتقال از ااترا ی که شده است
رسما مطلا نبوده و یا ار حال ااتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده منلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطالع رسیمی
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معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقلالیه و انتقالکیرنده [گیرنده] را در همیان میدت و بهمیان طرییق
ازوقوع ااتراض مسبوق کند – منتقلالیه بمحض ابالغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقال دهنده شده و دایوی بیدون
تجدید ار حال بطرفیت او ریان واهد یافت انتقال دهنیده ای کیه مطیابق مقیررات فیوق امیل ننمایید مسیئول هیر یرر و
سارتی واهد بود که از تخلف او بر انتقال کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که رر و سارت مربیور را بیران ننیرده اسیت
بتقا ای انتقال کیرنده یا معترض توقیف واهد شد .
تبصره – هر کاه [گاه] معترض حقیوق اداائییه یود را بیدینری [بیدیگری] انتقیال دهید ان شیخ
قائم مقام او شده و از مواادی که برایمعترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده واهد کرد .

بیدون تجدیید ار یحال

ماده  – ۴۳هرکاه [هرگاه] انتقال بمو ب سند اادی بوده و انتقال دهنده معامله ود را باداره ثبیت اطیالع نیداد چنانچیه میدت
ااتراض باقی است منتقلالیه مطابق مقررات ارض حیال میدهید و چنانچیه میدت منقضیی شیده منتقلالییه میتوانید بوسییله
اظهارنامه بانتقال دهنده ا طار نماید هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ ا طاریه تصیدیق نمیود ملیک
بنام انتقال گیرنده ثبت و اال ملک بنام انتقال دهنده ثبت وانتقالگیرنده بمو ب ماده  ۱۰۵و  ۱۱۴میتواند انتقالدهنده را تعقیب
نماید .
هر کاه [هرگاه] انتقال بمو ب سند اادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده  ۴۱امل نماید و یا انتقال بمو یب سیند رسمیباشید
بترتیب ذیل امل واهد شد :
اگر ااالنات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال گیرنده ااالن میشود و اکر [اگر] ااالنات در ریان باشد بقیه ااالنات به نام
انتقال گیرنده با قید انتقالاصالح می شود و اگر ر وع باداره ثبت بعد از اتمام ااالنات باشد ملک باسم انتقیال کیرنیده [گیرنیده]
بثبت واهد رسید .
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتنب به  ۵تا  ۱۵سال حب
درباره او مجری واهد شد :

با اامال شاقه محنوم و بعالوه مفیاد میاده ()۱۱۴

ماده چهل و چهارم – هرکاه [گاه] کسینه نسبت بملک مورد ثبت اقامه داوی کرده قبل از انقضای موادهای مقرر در در مواد
 ۱۹ – ۱۸ – ۱۷فوت کرده یا مجنونیا محجور شود مستدای ثبت منلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صالحیت دار کتبا
اطالع داده و پ از معیا شدن قائم مقام قانونی باو ازطریق محقق ثبت یا محنمه مربوطه ا طار نماید کیه مشیارالیه در ظیرف
شصت روز از تاریخ ابالغ ا طاریه داوی را تعقیب کند هر کیاه [گیاه] قیائم مقیام قیانونی در میدت مقیرر دایوی را تعقییب ننیرد
محنمه یا محقق ثبت قرار اسقاط داوا را صادر مینند – اینقرار فقط قابل استیناف است .
ماده چهل و پنجم – اگر بواسطه ادم اقدام در مورد مواد  ۱۹ – ۱۸ – ۱۷ملنی به ثبت رسیده و بعد معلوم شیود ایدم تعقییب ییا
ادم ابراز تصدیق بعلت فوت یا نون یا حجر طرف داوای با مسیتدای ثبیت بیوده و ا طیار میذکور در میاده فیوق هیم بیا ایننیه
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مستدای ثبت بفوت یا نون یا حجر االم بوده بعمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و ییا مجنیون و ییا محجیور میتوانید در
ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و ا ور و سارات در محنمه حقوق بوسیله ار یحال دیید بیر الییه مسیتعدی ثبیت اقامیه
داوی نماید مبدء پینج سیال میذکور فیوق در میورد وراث کبییر و وراثیی کیه ولیی یاص (پیدر ییا ید پیدری ییا وصیی منصیوب
مسلمالوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر ایا موارد از تاریخ تعییا قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود در مورد ایا ماده چنانچه
مستدای ثبت محنوم کردد [گردد] و ملک را قبال بدینری [بدیگری] انتقال داده و در موقا ا رای حنیم مفلی باشید و ثابیت
شود برای فرار ازادای حق طرف ود را مفل کرده بحب تادیبی از ینسال تا دو سال محنوم واهید شید – تعقییب رائیی در
اینمورد منوط بشنایت مدای صوصی است و با استرداد شنایت تعقیب موقوف میشود .
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده چهل و ششم – ثبت اسناد ا تیاری است منر [مگر] در موارد ذیل:
 –۱کلیه اقود و معامالت را ا بعیا یا منافا امالکی که قبال در دفتر امالک ثبت شده باشد.
 –۲کلیه معامالت را ا بحقوقی که قبال در دفتر امالک ثبت شده است .
ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی مو ود بوده و وزارت ادلیه مقتضی بداند ثبت
اسناد ذیل ا باری است:
 –۱کلیه اقود و معامالت را عه بعیا یا منافا اموال غیر منقوله که در دفتر امالک ثبت نشده.
 –۲صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده چهل و هشتم – سندینه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفتیه نخواهید
شد .
ماده چهل و نهم – وظایف مسئولیا دفاتر از قرار ذیل است:
 –۱ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
 –۲دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصینه مطابق مقررات حق کرفتا سواد دارند
 –۳تصدیق صحت امضاء
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 –۴قبول و حفظ اسنادی که امانت مینذارند .
ماده پنجاهم – هر کاه [گاه] مسئول دفتر در ه ویت متعاملیا یا طرفی که تعهد مینند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص
معروف و معتمد حضورا هویت انان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و اییا ننتیه را
در ود اسناد قید نماید .
ماده پنجاه و یکم – در مورد ماده فوق شاهدی که ینطرف از اصیحاب معاملیه را معرفیی مینمایید نمیتوانید معیرف طیرف دینیر
[دیگر] باشد .
ماده پنجاه ودوم – وقتینه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معیا کند بایید از ثبیت نمیودن
سند امتناع نماید .
ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نمیتواند اسنادیرا که به منفعت ود یا کسانینه در تحت والییت ییا وصیایت و ییا قیمومیت او
واقعند یا با او قرابت نسبی تا در ه چهارم یا سببی تا در ه سوم دارند و یا در دمت او هستند ثبت نماید .
ماده پنجاه و چهارم – در مواقعینه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثیال ان از انجیام وظیفیه معیذور اسیت امیل ثبیت ابعهیده
مسئول دفتر دینری [دیگری] که در ان حوزهماموریت دارد واکذار [واگذار] واهد شد در مورد ماده  ۵۳اکر [اگر] مسئول دفتیر
منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امیا صلح و مدایالعموم محل یا نماینده او سند را ثبت واهد کرد .
ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعییا دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبیت
میشود قید کرده و بامضای ود معضی و بمهر دائره ثبت برساند .
ماده پنجاه و ششم – اسناد باید حرف بحرف از اول تا ا ر متا و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود .
ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نباید معامالت اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دینر از انحاء قانونی ممنوع از
تصرف هستند ثبت نماید منر [مگر] ایننه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مربور واقا شود .
ماده پنجاه و هشتم – شهود باید موثق باشند االوه بر ایا ورقه هویت (سجل احوال) ود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد :
 – ۱غیر رشید یا محجور
 – ۲کور یا کنک [گنگ]
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 – ۳اشخاص ذی نفا در معامله
 – ۴دمه مسئول دفتر
 – ۵دمه اصحاب معامله
ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد را ا به معامالتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانیا مو واه مملنتی داشته
باشد ثبت نماید .
ماده شصت و یکم – هر کاه [گاه] طرفیا معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیر زبان آن ها را نداند اظهارات
انها بوسیله متر م رسمی تر مه واهد شد.
ترتی ب تعییا متر میا رسمی و میران حقینه برای تر مه و تصدیق تر مه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صیحت سیواد نقشیه
ا ذ میشود بمو ب نظامنامه از طرف وزارت ادلیه معیا واهد شد .
ماده شصت و دوم – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و امالک ممنوع است کلییه
الحاقات و انچه که بجای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از در ه ااتبار ساقط واهد بود .
ماده شصت و سوم – طرفیا معامله یا وکالی آنها باید ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقیت ان ثبیت بیا اصیل سیند بتوسیط
مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق کردد [گردد] در مورد اسنادی کیه فقیط بیرای ینطیرف ایجیاد تعهید مینمایید تصیدیق و
امضای طرف متعهد کافی واهد بود .
ماده شصت و چهارم – در صورتی که طرفیا معامله و یا ینی از انها کور یا کر و کنک [گنگ] بیسواد باشند االوه بر معرفیا
هر یک از اشخاص مربوره باید بمعیت ود یننفر از معتمدیا ود را حا ر نماید که در موقیا قرائیت ثبیت و امضیای ان حضیور
بهمرسانند منر [مگر] ایننه بیا ود معرفیا کسی باشد که طرف ااتماد انها است – معتمد مربور در مورد اشخاص کر و کنیک
[گنگ] باید از مله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد ایا ماده مراتب در سندی که ثبیت میشیود و
در ستون مالحظات دفتر باید قید کردد .
ماده شصت و پنجم – امضای ثبت سند پ

از قرائت آن بتوسط طرفیا معامله یا وکالی انها دلیل ر ایت انها واهد بود .

ماده شصت و ششم – در موقعی که معامله را ا باشخاص بیسواد است االوه بر معرفیا حضور یننفر مطلا باسواد نییر کیه
طرف ااتماد شخ بیسواد باشد الزم است منر در صورتی که بیا ود معرفیا شخ باسوادی باشد که طرف ااتماد شخ
بیسواد است .
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ماده شصت و هفتم – ثبت سند باید برای شخ بیسواد قرائت شده و ایا قرائت و همچنیا ر یایت مشیارالیه بایید در دفتیر
ثبت قید و از طرف معتمد امضاء کردد [گردد] معامله کننده بیسواد نیر باید االمت اننشیت [انگشیت] یود را ذییل ثبیت سیند
بنذارد [بگذارد] .
ماده شصت و هشتم – هر کاه [گاه] سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از ااتبیار افتیاده باشید مسیئول میذکور بایید
االوه بر مجازات های مقرره از اهده کلیه سارات وارده نیر براید .
ماده شصت و نهم – هر کاه [گاه] بر طبق شرایط مقرربیا طرفیا و با اطالع مرا ا ثبت احید متعیاملیا معاملیه را فسیخ و ییا
متعهدی تعهد ود را انجام دهد و طرف مقابل حا ر نبوده یا نشود مرا ا مربور پ از مالحظه قبض صندوق اداره ثبت حیاکی
از ودیعه کذاردن [گذاردن] مورد معامله در صورتی که ابارت از و ه نقد یا مال منقول دینر [دیگر] باشد و پ از تیامیا حقیوق
طرف مقابل در غیر ایا صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف ا طار مینماید که حق ود را ا ذ وبرای باطل نمودن ثبیت حا یر
کردد .
فصل دوم آثار ثبت اسناد
ماده  – ۷۰سندی که مطابق قوانیا به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندر ه در آن معتبر واهد بود منر
[مگر] ایننه مجعولیت آن سند ثابت شود.
اننار مندر ات اسناد رسمی را ا با ذ تمام یا قسمتی از و ه یا مال و یا تعهد بتادیه و ه یا تسلیم مال مسموع نیست.
ماموریا قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا رائی اننار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندر ات سند رسمی
را در صوص رسید و ه یا مال یا تعهد بتادیه و ه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا ینسال انفصال موقیت محنیوم واهنید
شد .
تبصره – هر گاه کسی که بمو ب سند رسمی اقرار به ا ذ و ه یا مالی کرده یا تادیه و ه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدای شود
که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا اادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد
انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پردا ت ننردیده [نگردیده] است ایا داوی قابل رسیدکی [رسیدگی] واهید
بود .
ماده هفتاد و یکم – اسناد ثبت شده در قسمت را عه بمعامالت و تعهدات مندر ه در آن ها نسبت بطرفیا و یا طرفی که تعهید
کرده و کلیه اشخاصی کهقائم مقام قانونی انان محسوب میشوند رسمیت و ااتبار واهند داشت .
ماده هفتاد و دوم – کلیه معامالت را عه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات را عه به ثبت امیالک ثبیت شیده اسیت نسیبت
بطرفیا معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای ااتبار کامل و رسمیت واهد بود .
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ماده هفتاد و سوم – قضات و ماموریا دینر [دیگر] دولتی که از ااتبار دادن باسیناد ثبیت شیده اسیتنناف نماینید در محنمیه
انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که ایا تقصیر قضات یا ماموریا بدون هیت قیانونی باشید و بهمییا هیت یرر
مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متو ه شود محنمهانتظامی یا اداری االوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران سارات وارده
نیر محنوم واهد نمود
ماده هفتاد و چهارم – سوادی که مطابقت ان با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنرله اصل سند واهد بود منر در صورت اثبات
ادم مطابقت سواد با ثبتدفتر .
فصل سوم در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم – هر ک بخواهد سند ود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید ان را در پاکیت و ییا لفیاف دینیری کیه
الک و مهر شده باشد کذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانیت را بیا تمیام حیروف در حضیور مسیئول دفتیر قیید کنید و در
صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مربور راروی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند
ماده هفتاد و ششم – مسئول دفتر پ از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعییا نموده و پاکت یا لفافیه را بمهیر اداره
ثبت اسناد رسانیده و در دفترمخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانتکذار و تاریخ امانیت و اسیامی شیهود اکیر
باشند قید میکند و بمهر و امضای امانتکذار وشهود نیر واهد رسانید .
ماده هفتاد و هفتم – اشخاصی که سند ود را امانت میکذارند [می گذارند]میتوانند قبل از اننیه انهیا را در پاکیت و ییا لفافیه
دینری [دیگری ]کذارده [گذارده] مهر کنند تقا ای سواد بنمایند درایا صورت مسئول دفتر سواد مصدق واهید داد ولیی بایید
در روی سواد مربور قید شود که ایا سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد وامالک امانت کذاشیته [گذاشیته] شیده و
بهیچو ه رسمیت ندارد منر [مگر] ایننه ان سند قبال مطابق مقررات قانون ثبت شیده باشید در اییا صیورت دائیره ثبیت اسیناد
وامالک میتواند سواد مصدق سند را بطورینه در ایا قانون مقرر است بدهد .
ماده هفتاد و هشتم – در موقا امانت کذاشتا [گذاشتا] اسناد مسئول دفتر باید کلییه مشخصیات و ممییرات پاکیت ییا لفافیه
امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء ود و امانتکذار [گذار] و شیهود ممضیی دارد و پی از ان رسییدی کیه
مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است باامانتنذار [امانتگذار] بدهد
ماده هفتاد و نهم – استرداد اسناد امانتی بایا ترتیب بعمل میآید که در ستون مالحظات دفتر امانیت و در مقابیل ثبتیی کیه از
امانات سند بعمل امده شخصی که سند را پ میکیرد [می گیرد] با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء مینماید .
ماده هشتادم – تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنیا اسم مسئول دفتیر و مبلیغ حقالحفاظیه کیه
ا ذ میشود در ه واهدشد .
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باب چهارم دفاتر اسناد رسمی
ماده هشتاد و یکم – در نقاطی که وزارت ادلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعهده کافی معییا واهید
کرد – هر دفتر رسمی اسنادمرکب است از یننفر صاحب دفتر و الاقل یننفر نماینده اداره ثبت اسناد .
ماده هشتاد و دوم – هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد منر [مگر]ایننه صاحب ان در ما تقا انامه ود تبعیت از قوانیا
و نظامات وزارت ادلیه را را ا به ثبت اسناد تعهد نماید .
ماده هشتاد و سوم – حوزه صالحیت هر یک از دفاتر اسناد زسمی بمو ب نظامنامههای وزارت ادلیه معیا واهد شد .
ماده هشتاد و چهارم – نمایندۀ که از طرف اداره کل ثبت اسناد و امالک برای هر دفتری تعییا میشود بایید در اوقیات کیار در
دفتر اسناد رسمی حا ر باشد تا هرمعامله و تعهدی که واقا میشود پ از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر ود ثبیت نمایید در
هر یک از ایا دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دینری [دیگر] که سند در ان ثبت شده است قید کردد .
ماده هشتاد و پنجم – هر کاه [گاه] دفتر اسناد رسمی که باید با راایت میاده () ۸۲معییا شیود در محضیر ینیی از مجتهیدیا
اماالشرایط باشد حضور نماینده (بشرط ا ازه وزارتعدلیه) در دفتر الزم نبوده و سندی که مطابق مقیررات از دفتیر صیادر شیده و
باداره ثبت صدور ان از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتراداره بثبت واهد رسید .
ماده هشتاد و ششم – در صورتی که تقا ای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملیا یا طرفی کیه تعهید کیرده
بعهده صاحب دفتر است و اکر [اگر ])مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد ایا قانون رفتار نماید و در صورت تخلیف
مشمول ماده  ۱۰۲ایا قانون واهد بود .
ماده هشتاد و هفتم – شهود و معرفیا و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطیابق میواد ( ۵۰و  )۶۳اییا قیانون امضیاء
نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافی واهد بود .
ماده هشتاد و هشتم – در مورد امالکی که مطابق ایا قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنیا دوائر ثبیت اسیناد و
امالک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را را ا بعیا غیر منقول یا منافا آن ثبت نماینید ولیی
ایا قبیل اسناد فقط نسبت بطرفیا یا طرفی که تعهد کردهو قائممقام قانونی آنها رسمیت واهد داشت .
ماده  – ۸۹از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم واهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هرار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هرار و ییک
ریال تا ده هرار ریال نسبت بمازاد از چهار هرار ریال یندهم و از ده هرار و ینریال تا بیست هرار ریال نسبت به میازاد از ده هیرار
ریال یک بیستم .
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از پردا ت سهم صاحبان دفاتر رء اایدات امومی محسوب و

ماده نودم – اایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پ
تسلیم رانه واهد شد .

ماده نود و یکم – باستثنای مواردینه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق ایا قانون ترتیب اصی معیا شده مقررات ایا قیانون در
دفاتر اسناد رسمی نیرالزمالراایه و ااتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ( ۷۰و  )۷۱مقرر شده است .
باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده نود و دوم – مدلول کلیه اسناد رسمی را ا بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حنمیی از محیاکم ادلییه الزماال یرا
است مگر در مورد تسلیمایا منقولی که شخ ثالثی متصرف و مدای مالنیت ان باشد
ماده نود و سوم – کلیه اسناد رسمی را ا بمعامالت امالک ثبت شده مستقال و بدون مرا عه بمحاکم الزماال راء است
ماده نود و پنجم – اموم ابطیا ادلیه و سایر قوای دولتی منلف هستند در مواقعی که از طرف ماموریا ا یرا بانهیا مرا عیه
میشود در ا رای مفاد ورقه ا رائیه اقدام کنند .
ماده نود و نهم – اداای مجعولیت سند رسمی املیات را ا بیا رای انیرا موقیوف نمیننید منیر پی
مجرمیت متهم را صادر ومدایالعموم هم موافقت کرده باشد

از ایننیه مسیتنطق قیرار

باب ششم جرائم و مجازات
ماده صدم – هر یک از مستخدمیا و ا راء ثبت اسناد و امالک و صاحبان دفاتر رسمی اامدا ینی از رمهای ذییل را مرتنیب
شود اال در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای عل و ترویر اسناد رسمی مقرر است محنوم واهد شد :
اوال – اسناد مجعوله یا مروره را ثبت کند .
ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید .
ثالثا– سندی را باسم کسانی که انمعامله را ننردهاند ثبت کند .
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤ ر در دفتر ثبت کند .
امسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا منتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بنشد یا بوسایل متقلبانیه دینیر ثبیت سیندیرا از
ااتبار واستفاده بیندازد .
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سادسا – اسناد انتقالی را با الم بعدم مالنیت انتقال دهند ثبت کند .
سابعا – سندی را که بطور و وح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند .
ماده صد و یکم – هر کاه ااضاء ثبت اسناد و امالک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قیوانیا مو یواه مملنتیی داشیته
ثبت کنند از ینسال تا سه سال از دمات دولتی منفصل واهد شد .
ماده صد و دوم – هر یک از ااضاء ثبت اسناد و امالک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلییت اصیحاب معاملیه و ییا قابلییت
مو وع معامله سندی را امدا ثبت نماید بمجازات اداری فوق محنوم واهد کردید .
ماده صد و سوم – هر یک از مستخدمیا و ا رای ثبت اسناد و امالک اامدا تصدیقاتی دهد که مخیالف واقیا باشید در حنیم
اال اسناد رسمی واهد بود
ماده صد و چهارم – در موارد تقصیراتی که مجازات انها بمو ب ایا باب معیا نشده مستخدمیا و ا رای ثبت اسناد و امالک
که مرتنب رم امومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانیا رائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات واهند شد
ماده صد و پنجم – ر در مورد مذکور در ماده ( ۳۳را ا ببیا شرط و امثال ان) هر ک تقا ای ثبت ملنی را بنماید کیه قیبال
بدینری [بدیگری] انتقال داده یا باالم ایننه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالنیت از او شده است تقا ای ثبت نماید کاله بردار
محسوب میشود و همچنیا است اکر در موقا تقا ا مالک بوده ولی در موقا ثبیت ملیک در دفتیر ثبیت امیالک مالیک نبیوده و
معهذا سند مالنیت بنیرد [بگیرد] یا سند مالنیت ننرفته [نگرفته] ولی پ از ا طار اداره ثبت حا یربرای تصیدیق حیق طیرف
نباشد .
ماده صد و ششم – مقررات فوق در مورد وارثی نیر اری است که با الم بانتقال ملیک از طیرف میورث یود ییا بیاالم بایننیه
بنحوی از انحاء قانونی سلب مالنیت از مورث او شده بوده است تقا ای ثبت آنملک یا تقا ای صدور سند مالنییت ان ملیک را
باسم ود کرده و یا مطابق قسمت ا یرماده فوق پ از ا طاو [ا طار] اداره ثبت رفتار ننند – در تمیام اینمیوارد الیم وارث بایید
بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود .
ماده صد و هفتم – هر ک به انوان ا اره یا امری یا رقبی یا سننی و یا مباشرت و بطور کلی هر کی
محسوب بوده و به انوان مالنیت تقا ای ثبت انرا بنند بمجازات کاله بردار محنوم واهد شد .

نسیبت بملنیی امییا

ماده صد و هشتم – هر کاه شخصی که ملک را بینی از اناویا مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقا ای ثبت ننموده ولی
بواسطه یانت یا تبانی اوملک بنام دینری بثبت برسد بطریق ذیل امل واهد شد :
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الف– اکر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات ینیی از میواد ۱۰۵و  ۱۰۶و  ۱۰۹باشید شیخ او و امییا هیر دو بیه
انوان مجرم اصلی بمجازات کاله بردار محنوم شده و نسبت به سارات مدای صوصی متضامنا مسئول واهند بود .
ب– هر کاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات میواد ۱۰۵و۱۰۶و ۱۰۹نباشید شیخ مربیور بهییچ
انوان اام ازحقوقی و رائی قابل تعقیب نیست ولی امیا به انیوان مجیرم اصیلی تعقییب و مطیابق میاده  ۲۳۸قیانون مجیازات
امومی محنوم شده و بعالوه برای بران سارت صاحب ملک در توقیف واهد ماند در صورتینه در ظرف پنج سیال نتوانسیت
با تادیه سارت یا از طریق دینری ر ایت مدای صوصی را فراهم سازد وزیر ادلیه از مقام سلطنت افواو را استداا مینند .
ماده صد و نهم – هر ک نسبت بملنی که در تصرف دینری بوده ود را متصرف قلمداد کرده و تقا ای ثبت کند کالهبیردار
محسوب میشود– ا تالفات را ا بتصرف در حدود مشمول ایا ماده نیست .
ماده صد و دهم – در مورد مواد فوق و همچنیا در کلیه مواد دینر اینقانون اظهارنامه کیه در میورد ثبیت امیومی امیالک داده
میشود بمنرله تقا انامهاست .
ماده صد و یازدهم – در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشنایت مدای صوصی است .
ماده  ۱۱۱مکرر – اکر [اگر] در مورد مواد  ۱۰۷و  ۱۰۸متهم کسی باشد که امالک موقوفه اامالمنفعیه را بعنیوان متیولی بیا [ییا]
متصدی و یا امالک مولیالیه را بعنوان والیت و یا قیمومییت در تصیرف دارد تعقییب رائیی موکیول بشینایت میدای صوصیی
نیست .
ماده صد و دوازدهم – در صورتینه مدای صوصی قبل از صدور حنم نهائی شنایت یود را مسیترد داشیت تعقییب متیروک
واهد شد .
ماده صد و سیزدهم – تجدید شنایت از مدای صوصی پذیرفته نمیشود .
ماده صد و چهاردهم – در مورد مواد  ۱۰۵و  ۱۰۶و  ۱۰۷و  ۱۰۸و ( ۱۰۹باستثنای میورد میذکور در بنید ب میاده  )۱۰۸مجیرم
االوه بر مجازات مقرر برای رمکاله برداری تا موقعی که بوسیله تصدیق حق مدای صوصی در اداره ثبت امیالک ییا بوسیائل
دینر ساراتی را که مستقیما بواسطه تقا ای ثبت و صدور سند مالنیت بطرف وارد آورده و مدای صوصیی بوسییله ار یحال
مطالبه نموده و مورد حنم واقا شده بران ننماید در توقیف واهد ماند – تعییا میران سارت با محنمه است که بجنبه رائی
رسیدکی کرده ولو انینه ار حال سارت از طرف مدای صوصی پ از صدور حنیم رائیی داده شیده باشید – سیارت غییر
مستقیم ( سارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعییا و وصول واهد شد .
ماده صد و پانزدهم – هر ک بینی از اامال مشروحه در مواد  ۱۰۵و  ۱۰۶و  ۱۰۷و  ۱۰۸و  ۱۰۹را قبیل از اول اسیفند ۱۳۰۸
مرتنب شده و تا اول رداد  ۱۳۰۹بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسائل دینر سارات وارده بر صاحب ملک را بران
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ننموده کاله بردار محسوب شده و االوه برمجازات مقرر برای ایا رم تا موقعی که سارت وارده بر طیرف را مطیابق میاده ۱۱۴
بران ننرده در توقیف واهد ماند .
ماده صد و شانزدهم – در مورد امالکی که برها یا بینی از اناویا مذکوره در ماده  ۳۳انتقال داده شده راها یا تقا ا دهنیده
منلف است حقطرف را در ما اظهارنامه ود قید نماید در صورتینه راها یا انتقال دهنده بایا تنلیف امل ننمود میرتها ییا
انتقالکیرنده میتواند تا ینسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رها بوسیله اظهارنامه رسمی حق ود را مطالبه کند – هر کاه
در ظرف  ۱۰روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه راها یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کاله بردارمحسوب و با راایت مواد  ۱۱۱و  ۱۱۲و
 ۱۱۳مطابق ماده  ۱۱۴با او رفتار واهد شد .
اکر ا طار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رها بعمل آمده باشد راها یا انتقال دهنده وقتی مجرم واهد بود که در صورت
بقاء ملک بملنیت او حق طرف را تا ده روز پ از ابالغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتینه ملک بیه ملنییت او
باقی نباشد وقتی مجرم محسوب واهدشد که تا ده روز پ از انقضای مدت حق استرداد یا رها حق مرتها یا انتقیالکیرنیده را
تادیه ننند .
تبصره – مرتها یا انتقالکیرنده [گیرنده] که در ظرف مدت یک سال ا طار مذکور در فوق را ننرد مادام که میرور زمیان منقیول
شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب ود را واهد داشت .
ماده  – ۱۱۷هر ک بمو ب سند رسمی یا اادی نسبت بعیا یا منفعت مالی (اام از منقول و یا غیر منقول) حقی به شیخ
اشخاص داده و بعد نسبت بهمان ایا یا منفعت بمو ب سند رسمی معامله یا تعهد معارض بیا حیق مربیور بنمایید بیه حیب
اامال شاقه از سه تا ده سال محنوم واهد شد .

ییا
بیا

باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و امالک
ماده صد و هیجدهم – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر رسمی ا ذ میشود مطابق مواد ذیل واهد بود :
ماده صد و نوزدهم – برای ثبت ملک در دفتر امالک االوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هرار ریال ( )۱۰/۰۰۰یک هرار
و پانصد()۱/۵۰۰ریال .
ماده صد و بیستم – حقالثبت امالک مطابق نظامنامه وزارت ادلیه باقساط دریافت واهد شد .
ماده صد بیست و یکم – حقالثبت اسم تجارتی از  ۴۰۰ریال تا  ۲۰.۰۰۰ریال است کیه مطیابق نظامنامیه وزارت ادلییه ا یذ
واهد شد
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ماده صد بیست و دوم – حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب  ۶آذر
ماه  ۳۱۰و حقالثبت شرکتهای حملو نقل بحری و هوائی معادل نصف و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بیری معیادل دو ثلیث
حقالثبتی است که مطابق قانون رداد  ۳۱۰برای شرکت هامقرر است .
تبصره – حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت ادلیه ممنا است باقساط تادیه شود .
ماده  – ۱۲۳تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردینه مقررات اصی دارد بشرح ذیل دریافت میشود .
تا چهل میلیون ( )۴۰۰۰۰۰۰۰ریال  ۱۵در هرار
از چهل میلیون ( )۴۰۰۰۰۰۰۰ریال به باال  ۲۰در هرار
در مورد اسنادی که مو وع ثبت آنها انتقال منافا است هرگاه منافا بطور امومی انتقال داده شود حقالثبیت از منیافا ده سیاله
ا ذ واهد شد .
ایا تعرفه با احتساب تمام ا افاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و امالک و سیایر قیوانیا مقیرر بیوده و یایگریا آنهیا
واهد بود .
از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی مو وع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه
به درآمد امومی منظورمیگردد .
تبصره  – ۱مبناﻯ محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران مو وع ماده  ۸۹اصالحی قانون ثبت نصف کل و وهی است کیه
بر اساس ایا ماده وصولمیشود :
تبصره  – ۳سهم شیر و ورشید سرخ ایران در مورد قانون ا راﻯ برنامه نوسازﻯ اباسآباد بر اساس ماده  ۷قانون مربور وصول
و پردا ت واهد شد .
ماده صد و بیست و چهارم – برای ثبت اسنادینه تعییا قیمت مو وع آنها ممنا نباشد برای هر سیند بیسیت رییال میا وذ
واهد شد برای تصدیقاتی که از اداره ثبت کرفته(گرفته) میشود هر تصدیقی بیست ریال و برای المثنی سند مالنیت در صورتینه
مطابق ورقه مالنیت قیمت ملک پنجهرارریال یا کمتر باشد ده ریال برای هیر نسیخه و در صیورتینه قیمیت ملیک مطیابق ورقیه
مذکور بیش از پنجهرار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه ا ذ واهد شد .
ماده صد و بیست و پنجم – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هرار ریال  ۲۵دینار ا ذ و کسور هرار ریال به منرله هرار
ریال حساب میشود .
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ماده صد و بیست و ششم – از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر مورد ثبت امالک االوه بر مخارج حمل
و نقل که بعهده مستدای ثبتاست برای مهندسیا شبانهروزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود .
ماده صد و بیست و هفتم – در موقا ثبت امومی امالک ردهمالنیا مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها
در امالک گرفته میشود .
ماده  – ۱۲۸حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
حق الودیعه ششماهه قبال ا ذ واهد شد برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده میشیود معیادل حیق الودیعیه
بیست سال بطور مقطوع قبال تادیه واهد شد .
ماده صد و بیست و نهم – برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شیده بیرای هیر صیفحه کیه نمونیه آنیرا وزارت ادلییه معییا
مینماید ده ریال است – کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب میشود .
ماده صد و سی ام – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبتنشده صفحه دوازده ریال کرفته(گرفته) میشود کسر صفحه
ینصفحه محسوب است
ماده صد و سی و یکم – حقاال رای اسناد الزماال را نیم اشر و از کسینه ا را بر الیه او است ا یذ واهید شید منر(مگیر)
ایننه دائا بدون حق تقا ای ا رانموده باشد که در ایا صورت نسبت بیه آن قسیمتی کیه دائیا حیق نداشیته از یود او میا وذ
مینردد .
تبصره – هر گاه طرفیا پ از صدور ا رائیه و ابالغ در ارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت ینسیال
ا رائیه را تعقیب نننند متضامنا مسئول پردا ت نیم اشر واهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق ا را را میپردازد
میتواند آنرا از طرفی که قانونا مسئول پردا ت حق ا را میباشد بوسیله ا را وصول نماید .
ماده صد و سی و دوم – برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال ما وذ میشود
ماده صد و سی و سوم – کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر باستثنای حقاال راء بعهده طرفی است که تقا یای ثبیت مینمایید
منر [مگر] ایننه بیا طرفیا متعاهدیاترتیب دینر [دیگر] مقرر شده باشد
ماده صد و سی و چهارم – سوادهائی که از طرف محاکم و مدایان امومی و مستنطقیا تقا ا میشود از حقوق دولتی معاف
واهد بود ولی در صورتی کهسوادهای مربوره را بدون الت و سبب تقا یا کیرده باشیند ایالوه بیر مجیازات اداری دو برابیر حیق
معمولی از تقا اکننده ا ذ واهد شد
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ماده صد و سی و پنجم – بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بمو ب مواد فوق ما وذ میدارد باستثنای حقاال راء صیدی بیسیت و
پنج ا افه میشود
اوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوقالذکر در حساب مخصوصی کذارده شده و سرمایه ذ یره اصی را تشینیل واهید داد –
سرمایه مربورمنحصرا و بترتیب ذیل بمصرف واهد رسید :
الف– برای تنمیل تشنیالت و توسعه اداره ثبت اسناد و امالک در مملنت منتها سی درصد
ب– برای تنمیل تشنیالت ادلیه و توسعه آن در مملنت هفتاد در صد
صرف ذ یره فوقالذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است
ماده صد و سی و ششم – در موقا ا ذ کلیه حقوقی که اداره ثبیت وصیول میننید مبلغهیای کمتیر از ده دینیار ده دینیار ا یذ
واهد شد .
باب هشتم مواد مخصوصه
ماده صد و سی و هفتم – هر یک از مستخدمیا ثبت که به انوان کفالت شغل باالتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق
رتبه ود و نصف حقوق بود ه مقامی را که متنفل است دریافت دارد مشروط بر ایننه شغل باالتر نماینیدکی – مسیئولیت دفتیر –
مدیریت بط – معاونت یا ریاست ینی از شعب یادوائر و ادارات ثبت ارج از مرکر باشد
ماده صد و سی و هشتم – اگر ارا ی که قبال رء شارع اام یا میدان های امومی بوده و بدیا هت قابل ثبت نبوده اسیت
از شارع یا میدان امومی بودن ارج و رء امالک صوصی شهر کردد و یا از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک دید
میتواند نسبت بان ارا ی تقا ای ثبت نماید
ماده صد و سی و نهم – در هر نقطه که اایالن ثبیت امیومی شیده و در تیاریخ ا یرای اییا قیانون مواید مقیرر بیرای تقیدیم
اظهارنامهها منقضی کردیده و ااالن نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت بیامالکی کیه اظهارنامیههای مربیوط بانهیا ایودت داده
نشده است ااالنی منتشر و بنسانی که حق تقا ای ثبیت دارندشصیت روز مهلیت واهید داد تیا تقا یای ثبیت نماینید در میورد
اظهارنامههائی
که در ظرف مدت مربور داده میشود و یا قبل از ایا تاریخ ولی در ارجاز مدت داده شده است مطابق ماده  ۱۳امل واهد شد
امالکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقا انامه داده نشود به انوان مجهولالمالک ااالن و تابا مقررات مذکور در ماده
 ۱۲واهد بود اگر چه قبل از تاریخ ا رای اینقانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات یود باسیم اشخاصیی اایالن کیرده
باشد .
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ماده صد و چهلم – امالکی که قبل از تاریخ ا رای ایا قانون تقا ای ثبت آنها شده است چنانچه اولیا اایالن نیوبتی آن هیا
منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۲۱بهما ماه  ۱۳۰۸به ثبیت واهید رسیید و هیر کیاه [گیاه]
اولیا ااالن نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقرراتایا قانون بعمل واهد آمد منر [مگر] ایننیه تقا یاکننده ثبیت
تقا ا نماید که ااالنات مطابق قانون فوقالذکر بجریان افتد ولی در ایا صورت نیر فقط انتشیارااالن و تحدیید حیدود بیر طبیق
مقررات قانون سابق بوده و سایر ریانات از ااتراض و غیره تابا مقررات ایا قانون واهد بود
ماده صد و چهل و یکم – از تاریخ ا رای ایا قانون کلیه مواادی که در ایا قانون معیا شیده بهمیان ترتییب کیه در میاده ۱۷
قانون تسریا محاکمات مقرر استمحسوب واهد شد
ماده صد و چهل و دوم – قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۲۱بهما ماه  ۱۳۰۸و قانون ثبت اماکا متبرکیه و غییره مصیوب
 ۲۹مهر ماه  ۱۳۰۹نسخ و ایا قانون ازاول فروردیا ماه  ۱۳۱۱بموقا ا را کذارده [گذارده] واهد شد
ماده  – ۱۴۲نسبت به امالک مجهولالمالک و امالکی که درباره آنها تقا اﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در ا راﻯ قانون
اصالحات ار ی برارایا واگذار شده یا بشود احتیاج به تقا اﻯ ثبت از طرف منتقلالیه ندارد ثبت محل منلیف اسیت بیر طبیق
انتقاالتی که واقا شده یا میشود پروندهاﻯ بنام هر یک از ریداران تشنیل داده و اام از ایننه ملک بصورت مشاع یا مفروز برارع
منتقل شده باشد بدون انتشار آگهیهاﻯ نوبتی حصهمتصرفی را تحدید و بصدور سند مالنییت آن اقیدام نمایید اییا املییات از
پردا ت هر گونه حقالثبت و هرینههای مقدماتی و بهای سند مالنیت و سایر هرینههای مربوط معاف میباشد .
ماده  – ۱۴۳هرگاه مالنیا سابق امالک مو وع ماده  ۱۴۲بخواهند و وه تودیا شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ امالک یود را
دریافت دارند میتوانند ازثبت محل تقا اﻯ ا ذ ثما معامله را بنمایند در ایا میوارد در صیورتی کیه بیا رسییدگی سیابقه مالنییت
متقا ی احراز شود در واست او قبول و مراتب ما آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطالع اموم ااالم و در آن تصریح واهد شید کیه
هرگاه افرادﻯ پردا ت تمام یا قس متی از و وه و قبوض تودیا شده را بشخصی که بنام او آگهیی شیده از هیت ادایاﻯ مالنییت
سابق ود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق ود بدانند از تاریخ انتشار اولیاآگهی تیا نیود روز ااتیراض یود را
بثبت محل تسلیم و یا در صورت و ود داوﻯ در دادگاه گواهی الزم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاءمهلت مقرر در
صورتی که ااتراض و یا گواهی طرح داوﻯ تسلیم نشده باشد در پردا ت و وه و تسلیم قبوض مربیوط اقیدام میشیود و در غییر
اینصورت پ از تعییا تنلیف از طریق مرا ا قضائی طبق رأﻯ صادر امل واهد شد در ایا موارد مقررات میواد ۱۸ – ۱۷ – ۱۶
و  ۱۹قانون ثبت الزمالراایه است .
تبصره  – ۱املیات ثبتی مربوط به ا راﻯ اییا قیانون از هرینیه ا یافی میذکور در میاده  ۱۲قیانون ثبیت معیاف واهید بیود و از
متقا ی بر اساس ما اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هرینه مقدماتی دریافت میگردد .
تبصره  – ۲قبل از قبول تقا اﻯ مو وع ایا ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با ا ذ تأمیا ممنوع است و پ از قبیول تقا یا
در صورت وصولااتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پردا ت هرینههاﻯ ثبتی و ا ذ اما معتبر واهد بود در مواردﻯ کیه
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قبل از قبول تقا اﻯ متقا ی قبوض سپرده با ا ذ تأمیا تسلیم او شده باشد رفا اثر از تأمیا مأ وذه موکیول بتصیدیق مالنییت
متقا ینسبت به ثما معامله و پردا ت هرینههاﻯ ثبتی واهد بود .
ماده  – ۱۴۴با ا راﻯ مقررات اصالحات ار ی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارایا و ییا سیهم ا تصاصیی
مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصالحات ار ی فقط با انتشار آگهی الصاقی پ از استعالم از اداره تعیاون و امیور
روستاهاﻯ محل انجام میگیرد هرگاهامالک مشمول مقررات اصالحات ار ی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعیات را
ما یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملکاز امالک رء اموال امومیباشد وقت تحدید حیدود بایید بمر یا
صالح ابالغ شود ادم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایرمرا ا صالح مانا انجام تحدیید حیدود نخواهید
بود .
تبصره  – ۱ادم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانا انجام تحدید حدود نخواهد بود در ایا صورت تحدیید حیدود بیا
معرفی مجاور یامعتمدیا و مطلعیا محل انجام میگیرد .
تبصره  – ۲ا راﻯ مقررات ایا ماده بمو ب آئیانامه وزارت دادگسترﻯ واهد بود .
ماده  – ۱۴۵در مرکر هر استان یا فرماندار ینل بمو ب آئیانامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روسیتاها هییأتی
بنام هیأت تشخی براﻯ انجام وظایف زیر تشنیل میشود :
الف – در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بیا زارایا و یا قطعات ا تصاصی مالیک ییا مسیتثنیات قیانونی اصیالحات ار یی در
صورت وصول ااتراضیا و ود ا تالف رسیدگی بمو وع و رفا ا تالف و تعییا تنلیف قطعی آن مدت ااتراض بر حدود اام از
ایننه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعیه میورد ااتیراض تیا سیی روز پی از یتم
املیات تحدید حدود آ ریا قطعه ملک مورد آگهی واهد بودااترا ات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میگردد .
ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا املیات تحدیدﻯ امالکی که طبیق میاده
 ۱۴۴ایا قانون انجاممیگیرد .
ج – تشخی و تعییا قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتینه انتقال گیرنده فیوت کیرده و ییا طبیق مقیررات اصیالحات
ار ی از او لا ید شدهباشد .
د – تشخی نوع اایانی زارای و تعییا مالک آن و همچنیا تشخی
براﻯ ارا ی منانیره وتعییا مالک آن در صورت و ود ا تالف .

مستثنیات قیانونی بیر اسیاس مقیررات اصیالحات ار یی

ماده  – ۱۴۶در مورد امالکی که قبل از ا راﻯ ایا قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز در واست ثبت شده و قسمت
مفروز در تصرف بالمنازع متقا ی ثبت ییا قیائم مقیام او باشید مو یوع در هییأت نظیارت طیرح و طبیق تشیخی هییأت مربیور
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در واست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهاممشاای با تفنیک قسمتهاﻯ مفروز اصالح میشود و املیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و
مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد در مورد امالکی که قبل از ا راﻯ ایا قانون بسهام مشاای در واست
ثبت شده ولی امال تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بالمنازعتمام یا بعضی از متقا یان ثبت یا قائم مقام قیانونی
آنان درآمده باشد در صورت تقا اﻯ هر یک از متقا یان مو وع در هیأت نظارت طرح و بر طبقتشخی و رأﻯ هییأت مربیور
در واستهاﻯ ثبت سهام مشاای که بصورت مفروز در تصرف بالمنازع متقا ی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود
مفروز اصالح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصیل ملیک تفنییک و اظهارنامیه سیایر متقا ییان ثبیت مشیاای اصیالح میشیود و املییات
ثبتدر واستهائی که بصورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج بتجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد و ریان ثبت قسمتهاﻯ مفروز
با انتشار آگهیهاﻯنوبتی شروع میگردد در واست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق ایا ماده فقط تا سه سال از تاریخ ا راﻯ ایا
قانون مجاز واهد بود و رسیدگی هیأتنظارت نیر در صورتی ائر است که هیچیک از در واست هاﻯ ثبت سهام مشاای منتهی
به ثبت در دفتر امالک نشده باشد و مو وع نیر مسبوق بطرحو رسیدگی در مرا ا قضائی نباشد .
ماده  – ۱۴۷برای تعییا و ا ثبتی اایان امالکی که اشخاص تا تیاریخ  ۱/۱/۱۳۷۰بیر روی زمینهیایی ایجیاد نمودهانید کیه بیه
واسطه موانا قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده استر همچنیا تعییا و یا ثبتیی ارا یی کشیاورزی و نسیقهای
زراای و باغات اام از شهری و غیر شهری و ارا ی ارجاز محدوده شهر و حیریم آن کیه میورد بهرهبیرداری متصیرفیا اسیت و
اشخاص تا تاریخ فوق ریداری نمودهاند و به واسطه موانا قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالنیت برای آنها میسور نبوده است
بشرح زیر تعییا تنلیف میشود
 – ۱در صورتی که بیا متصرف و مالک توافق بوده پ از احراز تصرف بالمنازع متصیرف توسیط کارشیناس منتخیب اداره ثبیت و
نداشتا معترض رئی ثبت دستور ادامه املیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالنیت واهد داد.
 – ۲هر گاه انتقال (اام از رسمی یا اادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بیا متصرف و مالیک مشیاای توافیق باشید
پ از کارشناسی وتهیه نقشه کلی ملک و انعناس قطعه مورد تصرف در آن و احیراز تصیرف بالمنیازع مشیروط بیر ایننیه مقیدار
تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشترنباشد و سایر مالنیا هم مراتب را تأیید کنند رئی ثبت دستور تعییا حیدود و حقیوق
ارتفاقی مورد تقا ا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالنیت مفروزی واهد داد واال املیات ثبتی بصورت مشاع ادامه مییابید و
در صورت ادم دسترسی به مالنیا مشاای یا وصول ااتراض مراتب به هیأت حیل ا یتالف مو یوع میاده  ۲اییا قیانون ار یاع
میشود.
 – ۳در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک ارصه و اایان دا از هم بیوده و میورد معاملیه اکثیرا ااییان ملیک میباشید و
آ ریا منتقلالیه متقا ی سند مالنیت است هیأت مو وع ماده  ۲به اینگونه تقا اها رسیدگی نمیوده در صیورت احیراز واقیا و
توافق طرفیا طبق بند  ۱ایا ماده املر واال با حفظحقوق مالک ارصه رأی بر صدور سیند مالنییت ااییان طبیق ایرف محیل
واهد داد.
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 – ۴اگر متصرف نتواند سند اادی مالنیت ود را ارائه نماید هیأت مو وع ماده  ۲با راایت کلیه وانب بیه مو یوع رسییدگی در
صورتی که هیأت توافق طرفیا را احراز و مدای بالمعارض باشد مراتب را برای صدور سیند مالنییت بیه اداره ثبیت محیل اایالم
مینماید.
 – ۵چنانچه بیا اشخاص در تصرف ا تالف باشد یا ااتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئی ثبت مقدور نباشد و همچنیا در
صورتی که مالک ارصهر اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد مو یوع بیه هییأت حیل ا یتالف مو یوع میاده  ۲اییا قیانون ار یاع
میشود.
 – ۶در مواردی که متصرف با در دست داشتا سند اادی تقا ای سند رسمی دارد مو وع به هیأت حل ا تالف مو وع ماده ۲
ایا قانون ار اع میشودر هیأت رسیدگی نموده و پ از احراز تصرف مالنانه متقا یر مراتب را به اداره ثبت ااالم تا در دو نوبت
بفاصله پانرده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتینه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولیا آگهی ااتراض واصل شود معتیرض
به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکل بهارائه حنم قطعی دادگاه واهید بیودر چنانچیه ااتیراض نرسید اداره ثبیت
طبق مقررات سند مالنیت را صادر واهد کردر صدور سند مالنیت دید مانامرا عه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 – ۷در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغهار کمتر از میران مقرر در وابط ابالغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسنا
وشهرسازی یاوزارت کشاورزی – باشد و با راایت مقررات تبصره ( )۱ماده ( )۴قانون حفظ و گسیترش فضیای سیبر و لیوگیری از
قطا بیرویه در ت – مصوب – ۱۳۵۲مشمول ایا قانون نخواهد بود .
تبصره  – ۱چنانچه توافق مالنیا مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالنیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بنید
الف و سایر مقرراتثبت صادر واهد شد .
تبصره  – ۲در صورتینه متصرف نتواند سند ا ادی مالنیت ود را ارائه نماید هیأت با راایت کلیه وانب به مو وع رسییدگی در
صورتینه متصرف مدای بال معارض باشد و یا هیأت توافق طرفیا را احراز نماید مراتب را بیرای صیدور سیند بیه اداره ثبیت محیل
ااالم مینماید و در غیر اینصورتمو وع به دادگاه ار اع میشود .
تبصره  – ۳در مواردینه متصرف ملک با در دست داشتا سند اادی تقا ای سند رسمی داشته باشید و مالیک ییا میالنیا بهیر
الت حضور نیابند ایاهیأت رسیدگی و پ از احراز تصرف مالنانه متقا ی مراتب را به اداره ثبت ااالم و اداره ثبت مو وع را در
دو نوبت به فاصله  ۱۵روز به نحو مقتضیآگهی مینماید در صورتینه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولیا آگهیی ااترا یی از طیرف
مالک یا مالنیا واصل شود مو وع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت ادم وصول ااتراض اداره ثبت طبق مقررات سند
مالنیت صادر واهد کرد صدور سند مالنیت دید مانا مرا عه متضرر بهدادگاه نخواهد بود .
تبصره  – ۴در صورتینه سا تمان کال یا رئا در ارا ی موقوفه احداث شده باشد هیأت بیا موافقیت متیولی منصیوص و اطیالع
اداره اوقاف و راایت مفادو راایت مفاد وقفنامه و با موافقت متیولی منصیوص و اطیالع اداره اوقیاف و رااییت مفیاد وقفنامیه و در
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صورتینه متولی نداشته باشد با موافقت ادارهاوقاف و با راایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف الیهم و بیا در نظیر گیرفتا مییا
هات نسبت به تعییا ا رت زمیا اقدام و در رأی صادره تنلیفاداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالنیت کل یا یرء
اایان با قید ا رت زمیا مقرره معیا واهد کرد .
تبصره  – ۵نسبت به در واستهائینه طبق مواد ۱۴۷ر ۱۴۸ر  ۱۴۸ر منرر ایا قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در مواید
مقرر تسلیم هیأتهایمذکور در ایا مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق ایا قانون رسیدگی واهد شد .
تبصره  – ۶ادارات ثبت منلفنید از تیاریخ الزماال یرءا شیدن اییا قیانون حیداکثر ظیرف میدت  ۳میاه بیا نشیر آگهیی در روزنامیه
کثیراالنتشار محل یا نردیک بهمحل و الصاق آگهی در اماکا و معابر امومی مراتب را به اطالع سازندگان سا تمانهای مو وع
ایا قانون برسانند که ظرف مدت ینسال از تاریخانتشار آگهی میتوانند در واست ود را به میمه رونوشیت مصیدق میدارک در
قبال ا ذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند .
تبصره  – ۷کلیه در واستهای واصله به ادارات ثبت باید االوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که بیه اییا منظیور تهییه
واهد گردید ثبت و پ ازانقضاء مدت مقرر در تبصره  ۱ینی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال واهد شد .
تبصره  – ۸ترتیب تشنیل لساتر نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر ا رائی
مذکور در ایا قانونمطابق آئیننامهای واهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبیت اسیناد و امیالک کشیور بتصیویب وزییر دادگسیتری
میرسد .
ماده  – ۱۴۸در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به انوان هیأت حل ا تالف در ثبت تشنیل میشود ااضاء ایا هیأت ابارتنید
از ینی از قضات دادگستری به انتخاب رئی قوه قضائیه و رئی ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر بره ثبتیی بیه انتخیاب رئیی
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
نحوه تشنیل لسات و ا تیارات هیأت و سایر موارد ا رائی آن مطابق آئیانامه ایا قانون واهد بود هیأت مذکور میتواند برای
کشف واقا از برگان امور ثبتی استفاده کند و همچنیا با تحقیقات و ییا اسیتماع گیواهی شیهود رأی یود را صیادر نماییدر رأی
مذکور به وسیله ثبت محل به طرفیا ابالغ میشود در صورت ادم وصول ااتراض ظرف بیسیت روز از تیاریخ ابیالغ رایر ادارات
ثبت منلف به ا رای آن میباشند در صورت وصول ااتراض معترض به دادگاه هدایت میشودر رسیدگی بیه اییا ااترا یات در
دادگاه ارج از نوبت واهد بود .
تبصره  – ۱هیأتها منلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ار اع رأی ود را صادر نمایند .
تبصره  – ۲در صورتینه اایان کال یا رئا در ارا ی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصیوص و اطیالع اداره
اوقاف و راایت مفاد وقفنامه و در صورتینه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف راایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف
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الیهم و با در نظر گرفتا میا هات نسبت به تعییا ا رت زمیا اقدام و در رأی صادره تنلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای
صدور سند مالنیت کل یا رء اایان با قید ا رت زمیا مقرر و معیا واهد کرد .
تبصره  – ۳در مورد آن دسته از متقا یان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در ارا ی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات
پ از داوت از نماینده مر ا ذیربط و احراز واقار به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید :
الف – در مورد واحدهای مسنونی احداثیر چنانچه متقا ی وا د شرایط باشد (فاقد واحد مسنونی یا زمیا متناسیب بیا کیاربری
مسنونی قابلسا تمان) تا مساحت ( )۲۵۰مترمربا زمیا به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( )۲۵۰مترمربا تا سقف ()۱۰۰۰
مترمربا به قیمت اادله روز .
ب – تمامی مستحدثات غیرمسنونی کل ارصه به قیمت اادله روز .
ج – هرگاه متقا ی وا د شرایط نباشدر کل ارصه مورد تصرف به قیمت اادله روز .
د – تصرفات مازاد ( )۱۰۰۰مترمربا در صورتی که دارای تاسیسات سا تمانی متناسب باشد کال به بهای اادله روز و در غیر اییا
صورتر متصرفبراساس مقرراتر منلف به لا ید و رفا تصرف واهد بود .
هی – ارا ی تصرف شده واقا در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهایبررگ با معیت دویست هرار نفر و بیشتر (مو وع
بند الف) مشروط بر ایا که متصرف وا د شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میران دویست متر مربا به قیمت منطقهای (تقیویم
دولتی) و مازاد بر آن و همچنیا افرادی که فاقد شرایط بند ( الف) مذکور باشیند ومشیموالن یرء اول بنید (د) بیه بهیای کامیل
کارشناسی روز ار اع امر به کارشناسی .
تقویم بهای کارشناسی روز و تعییا زمان سا ت بنا به اهده کارشناس وا د شرایط میباشد .
درصورت ااتراض هر یک از طرفیا به نظریه کارشناسر هیأت حل ا تالف به تقا ای معترضر گروهی مرکب از سه کارشناس
از بیا کارشناسان وا د شرایط انتخاب ومعرفی مینماید نظر اکثریت ایا گروه قطعی است .
پردا ت هرینه کارشناسیر در مرحله اولر به اهده متصرف و هرینه گروهکارشناسی به اهده معترض میباشد .
تبصره  – ۱متصرفان مو وع ایا قانون فقط برای یک پرونده متشنله در اداراتثبت اسناد و امالک میتوانند از مرایای منیدرج
در ایا بند استفاده نمایند .
تبصره  – ۲درصورتی که از تاریخ ار اع امر به کارشناس تا تاریخ واریر بهای تعییاشده توسط متقا ی بیش از یک سیال بگیذرد
کارشناسی تجدید واهد شد .
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تبصره  – ۳کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت ارا ی از کارشناسی روز به قیمت منطقهای از محل تقلیل میران دویست و پنجاه
متر مربا به دویست متر مربا و درآمد حاصله از نقل و انتقال ایا گونه امالک تأمیا واهد شد .
و – هیاتها باید قیمت تمام شده زمیا (شامل بهای منطقهای و سایر هرینهها) و وا د شرایط بودن یا نبودن متقا ی را از سازمان
مسنا و شهرسازیاستان استعالم نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمیا سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .
ز – قیمت اادله زمیا مو وع ایا تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمیر توسط بیره
محلی به انتخابهیاتر تعییا واهد شد .
ح – در تمامی موارد باالر چنانچه ارا ی مورد تصرف در معابر و کاربریهای دماتی امومی بستر رود انهها و حریم آنها و طوط
فشارقوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و طوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشدر
از شمول ایا قانون مستثنی میباشد .
ط – به منظور لوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در ارا ی دولتی و شهرداریهار تنها تصرفاتی معتبر شنا ته میشود که تیا
تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱احداث مستحدثات و بنا شده باشد .
ی – آئیانا مه ا رائی ایا تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسینا و شهرسیازی و سیازمان
ثبت اسناد و امالککشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد .
تبصره  – ۴چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقا ی به انوان مالک متصرف است و هیأت بیه مو یوع رسییدگی و نظیر
ود را هت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابالغ کند ثبت منلف است پ از تنظییم اظهارنامیه مراتیب را یما اولییا آگهیی
نوبتی مو وع ماده  ۵۹آئیانامه قانون ثبت بهاطالع اموم برساندر تحدید حدود ایا قبیل امالک با در واست متقا ی بصورت
تحدید حدود ا تصاصی انجام میشود .
تبصره  – ۵اگر ملک در ریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت ا یر تبصره  ۴اقدام واهید
نمود .
تبصره  – ۶در صورتی که ملک قبال ثبت دفتر امالک شده و طبق مقررات ایا قانون یا رأی هیأت میبایست سند مالنییت بنیام
متصرف صادر گرددرمراتب در مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک اری بنام متصرف حسب مورد ثبت واهد شد .
تبصره  – ۷رسیدگی به تقا ای اتباع بیگانه مستلرم راایت تشریفات آئیانامه استمالک اتباع ار ه در ایران است .
تبصره  – ۸چنانچه در الل رسیدگی محرز گردید که مورد تقا ا رو حوزه ثبتی دیگری است و متقا ی اشتباها تقا ای یود
را تسلیم نموده است تقا ا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم ارض مورد تقا ا رسیدگی میشود .
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ماده  ۱۴۸مکرر–
الف – در مورد ماده قبل و ماده  ۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱۳۵۴و ود سیند ایادی انتقیال زمییا از
طرف متقا ی ثبت یا قائم مقام او همچنیا انتقال ملک بمو ب سند اادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال
از طرف بعضی ازمالنیا مشاای مانا رسیدگی هیئتهای مذکور در ماده  ۱۴۸قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصیوب
سال  ۱۳۵۱و ماده  ۴قانون متمم قانون ثبتمصوب سال  ۱۳۵۴نخواهد بود در صورت و ود سند انتقیال بمییران سیهم انتقیال
دهنده مو بی برای محنومیت صاحب اایان به پردا ت قیمتار ه یا ا رتالمثل نخواهد بود .
تبصره – در صورتینه سند اادی مورد تردید یا اننار یا اداای عل واقا شود هیئیت طیرفیا را بمر یا قضیائی هیدایت میننید
دادگاه طبق قسمتا یر ماده  ۱۴۷قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک رسیدگی و حنم مقتضی صادر واهد کرد .
ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده  ۱۴۸قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱۳۵۱و تبصره یک ماده  ۴قانون
متمم قانون ثبت اسنادو امالک کشور مصوب سال  ۱۳۵۴از تاریخ ا رای ایا قانون سه سال تمدید میشود .
ج – وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب ایا قانون ظرف سه سال ا رای مقررات ماده  ۱۴۸قانون اصالح قانون ثبت اسناد
و امالک و ماده  ۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک و مفاد بند الف ایا قانون را در نقاط دیگر کشور که شیرایط مشیابهی بیا
شهرهای مندرج در مواد فوقالذکر داشتهباشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسیا پیشنهاد نماید.
کمیسیونهای دادگستری مجلسیا مهلتهای تقدیم داد واست را در هر مورد که حداکثر سه سال واهد بود تعییا مینماید .
ماده  – ۱۴۹نسبت بملنی که با مساحت معیا مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود ا افه مساحت دارد ذینفا میتوانید
قیمت ا افی را براساس ارزش مندرج در اولیا سند انتقال و سایر هرینیههاﻯ قیانونی معاملیه بصیندوق ثبیت تودییا و تقا یاﻯ
اصالح سند ود را بنماید در صورتینه ا افه مساحت در محدوده سند مالنیت بوده و بمجاوریا تجاوزﻯ نشده و در ایا حیال
بیا مالک و ریدار نسبت با افه مذکورقرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصالح و به ذینفا ا طار مینماید تا و ه تودیعی
را از صندوق ثبت دریافت دارد – ادم مرا عه فروشنده براﻯدریافت و ه در مدتی زائد بر ده سیال از تیاریخ اصیالح سیند اایراض
محسوب و و ه بحساب درآمد ا تصاصی ثبت واریر میشود .
تبصره – در مواردﻯ که تعییا ارزش ا افه مساحت میسر نباشد ارزش ا افه مساحت در زمان اولیا معامله بوسیله ارزیاب ثبیت
معیا واهد شد .
ماده  – ۱۵۰هرگاه نسبت به ملنی از طرف مالک یا قائم مقام او تقا اﻯ تفنیک شود ایا تقا ا باداره ثبت ارسیال میگیردد و در
تقا انامه باید ارزش مورد تفنیک بر اساس ارزش معامالتی روز تعییا شود و هرینه تفنینی از طرف ذینفا بر اساس مبلیغ مربیور
قبال پردا ت گردد مبناﻯ وصول هرینهتفنیک ارزش معامالتی روز واهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معیامالتی روز
باشد .
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ماده  – ۱۵۱حقالثبت امالک و حقوق ا رائی و هرینه تفنیک و حقالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتیی بحسیاب بیاننی
که از طرف ثبت کلاسناد و امالک تعییا میشود پردا ت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در ایا موارد ملغی است .
ماده  – ۱۵۲ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط بیه امیالک و ا یراﻯ
اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشنیل دهد .
ماده  – ۱۵۳تودیا و وه سپرده در حساب مخصوص ودایا ثبتی شعب بانک ملی پ
آن در صندوقحسابداری ثبت نخواهد بود .

از ااالم ثبت مجاز است و محتاج بتودییا

ماده  – ۱۵۴اصالحی–
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و امالک باید طبق نقشه تفنینی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفنییک
کلیه ارا ی واقا درمحدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها منلفند بر اساس وابط طرح اما تفضیلی یا هادی و
دیگر وابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهیار نظیر و نظرییه کتبیی را یما
اااده نقشه به مر ا ارسالکننده ااالم دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفنیک رأسا اقدام واهند
نمود.
ماده  – ۱۵۵ثبت کل منلف است پ از تحصیل ااتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پروندههاﻯ ثبتیی را بیا تنظییم آئیانامیه
اص بمنظور تسریا کارو یننوا ت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد .
ماده  – ۱۵۶بمنظور تشخی حدود و موقعیت امالک واقا در محدوده شیهرها و حومیه نقشیه امیالک بصیورت کاداسیتر تهییه
واهد شد اداره امور امالک ثبت کل االوه بر وظایف فعلی ود اهدهدار تهیه امالک بصورت نقشه کاداستر واهد بود .
تبصره  – ۱در مورد تقا اﻯ تفنیک و افراز امالک مذکور در اییا میاده و تحدیید حیدود امیالک مجیاور و همچنییا در دایاوﻯ
مطروحه در مرا ا قضائیرفا ا تالف حدودﻯ نقشه کاداستر مالک امل واهد شد .
تبصره  – ۲نسبت به امالکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان امالک مربور میتواننید بیا پردا یت ینهیرار رییال
تقا اﻯ الصاق نقشهمربور را بسند مالنیت ود بنمایند .
تبصره  – ۳حدود وظائف و تشنیالت اداره امور امالک از هت تهیه نقشه امالک بصورت کاداستر و همچنیا ا یراﻯ مقیررات
ایا قانون به مو بآئیانامه وزارت دادگسترﻯ واهد بود .
ماده  – ۱۵۷آئیانامههاﻯ ا رائی ایا قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب واهد کرد .

38

قاونن ثبت اسناد و امالک

چون بمو ب قانون دوم آبان ماه  « ۱۳۱۰وزیر ادلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که بمجل شورای ملیی پیشینهاد مینمایید
پ از تصویب کمسیون قوانیا ادلیه بمو ب ا را کذارده و پ از آزمایش آنها در امل نواقصی را که در یما رییان ممنیا
است معلوم شود رفا و قوانیا مربوره را تنمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجل شورای ملی پیشنهاد نماید»الیهذا (قیانون ثبیت
اسناد و امالک) مشتمل بر یک صد و چهل و دوماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه ینهرار و سیصد و ده شمسی بتصویب
کمسیون قوانیا ادلیه مجل شورای ملی رسیده قابلا راست.
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آئنینامه اجرای مفاد اسناد رمسی الزماالجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
عملیات اجرائی
مصوب  ۱۳۸۷رئیس قوۀ قضائیه با اصالحات ۱۳۸۸

فصل اول .تعاریف
ماده  .۱واژهها و اصطالحات بنار برده شده در ایا آئیانامه بشرح ذیل تعریف میشود :
الف .سند الزم االجرا
سند رسمی یا اادی که بدون صدور حنم از دادگاه قابل صدور ا رائیه برای ا راء مدلول سند باشید ماننید سیند رسیمی طلیب و
چک .
ب .سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پردا ت و ه نقد یا پردا ت ن
اسناد مربوط به معامالت با حق استرداد بنار میرود .

یا تعهد به فعل معیا کیه در اصیطالحات ثبتیی در معنیی مقابیل

ج .سند وثیقه
سندی است که داللت بر اقد رها یا معامله با حق استرداد یا بیا شرط کند که به مو ب آن شخصی (اام از ایننه مدیون باشید
یا نه) ایا مال منقول یا غیرمنقول ود را وثیقه انجام املی قراردهدر واه آن املر رد طلب باشد یا امل دیگر .
چ .دستور اجرا
یعنی دستور به ا رای سند رسمی (و یا در حنم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مرا ا صالح ثبت یا سردفتر تنظیم
کننده سند صادر میشود .
ح .سند انتقال اجرائی
بعد از مرایده مال مورد مرایده به مو ب سند رسمی به برنده مرایده یا بستاننار منتقیل میشیودر آن سیند را سیند انتقیال ا رائیی
مینامند .
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خ .بازداشت
توقیف کردن اموال هت ا رای مفاد سند .
د .حافظ
کسی که ادارات ا راء اسناد رسمی مال توقیف شده را نرد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند .
ذ .صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در ریان ا رای مفاد سندر املی را در آن ثبت میکند .
ر .کارشناس رسمی
کسی که به مناسب بره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فا ود به انوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مرا یا ذی
صالح پروانه برای ایا کار داشته باشد .
ز .خبره
صاحب فنی که به هت مهارت ود در مو واات مربوط به فا ود صاحب نظر باشد .
س .مازاد
در اصطالحات ثبتی مازاد بهای ملنی است که زائد بر مقدار طلیب بسیتاننار مقیدم باشید و چیون معلیوم نیسیت بیه ملیک میورد
بازداشت یا مورد وثیقه بستاننار اول بعد از مرایده برای پردا ت طلب او مازادی داشته باشدر آن را مازاد احتمالی هم نامیدهاند .
ش .اعتراض شخص ثالث
شنایت شخصی است نسبت به املیات ا رائی که از طرفیا پرونده ا رائی نمیباشد .
ص .اعراض از رهن
یعنی مرتها از وثیقهاش بگذرد زیرا اقد رها از سوی مرتها ائر است و او میتواند آن را یک انبه فسخ کند و حق وثیقیهاش
ّ
را ساقط نماید پ دیا با وثیقه او مبدل به دیا بیوثیقه میشود و سند رهنی او سیند ذمیهای میگیردد و مقیررات ا یراء اسیناد
ذمهای بر آن مترتب میشود .
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ض .فک رهن
آزاد کردن ایا مرهونه از قید رهار واه از طریق دادن دیا و واه از طریق ابراء دائا .
ط .فسخ سند
یعنی ثبت انحالل سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده استر مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و
امالک .
ظ .مزایده
صورت اصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده باالتریا قیمت واگذار میشود .
ع .نیابت اجرائی
نیابتی که ا رای ثبت در حدود قوانیا و مقررات هت انجام امور ا رائی به اداره ثبت محل دیگر کیه اقامتگیاه میدیون ییا امیوال
بدهنار در حوزه آن قرار دارد بدهد .
غ .هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئی
که به کلیه ا تالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید .

قوه قضیائیه

ف .شورای عالی ثبت
االی تریا مر ا رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظیارت کیه از دو شیعبه امیالک و اسیناد تشینیل
میگردد .
ق .ممنوعالخروج
بدهناری که به دلیل ادم معرفی مال یا ادم دسترسی به اموال وی به در واست بستاننار وفیق مقیررات از یروج وی از کشیور
لوگیری میشود .
ک .حق استرداد
حقی است که به مو ب آن مدیون میتواند با رد طلب بستاننار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل ود درآورد .
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گ .حق االجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت ا رائیه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ مورد ا راست .
ل .حق الحفاظه
حقالرحمهای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میگیرد .
ن .قبض اقساطی
قبو ی است که در معامالت اقساطی و اسناد ا اره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود .
م .حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سنونت منتفا در مسنا متعلق به غیر باشدر آن را حق سننی گویند .
فصل دوم .صدور اجرائیه
ماده  .۲در واست ا راء مفاد اسناد رسمی از مرا ا ذیل به امل میآید :
الف در مورد اسناد رسمی الزم اال راء نسبت به دیون و امیوال منقیول و امیالک ثبیت شیده و نییر امیالک میورد وثیقیه و ا یاره
(مشمول قانون روابط مو ر و مستأ ر )اام از ایننه ملک مورد وثیقه و ا اره ثبت شده یا در ریان ثبت باشد از دفتر انیهای کیه
س ند را ثبت کرده است در مورد سایر اسناد را ا به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده است برای ا راء مفاد سند ذینفا باید به
دادگاه صالحه مرا عه کند .
ب در مورد و ه یا مال مو وع قبوض اقساطی از ثبت محل و در ایا مورد باید اصل و تصویر گیواهی شیدۀ قبیوض اقسیاطی و
سند پ یوست تقا انامه به ثبت محل داده شود در تهران تقا انامه ا رای قبوض اقساطی به ا راء داده میشود .
ج در مورد مهریه و تعهداتی که ما ثبت ازدواج و طالق و ر وع شده نسبت به امیوال منقیول و سیایر تعهیدات (بیه اسیتثنای
غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالک بیه ثبیت رسییده اسیت از دفتیر
اسناد رسمی تنظیم کننده سند .
د در مواردی که مو ر بعلت ادم وصول و ه قبوض اقساطی تخلیه مورد ا اره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده
سند مرا عه نماید .
ماده  .۳تقا انامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل ننات زیر باشد :
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 ۱نامر نام انوادگیر شماره شناسنامهر محل صدور آنر نام پدرر تاریخ تولدر کدملیر محل اقامیت در واسیت کننیده ا رائییه ییا
نماینده قانونی او و شماره دفتر انهای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است .
 ۲نامر نام انوادگیر شماره شناسنامهر محل صدورر ن ام پدرر تاریخ تولدر کدملیر محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهیدر
نام و مشخصات ورثه او هرگاه بیا ورثه محجور یا غایب و ود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجیور ییا غاییب
معیا گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در ایا مورد احتیا ی به تسلیم گواهی حصر وراثت
نیست در صورت اجر متعهدله از معرفی ورثهر دفتر انه و ا رای ثبت تنلیفی نخواهد داشت .
 ۳مو وای که ا راء آن تقا ا شده استر اگر را ا به چگونگی ا راء مورد در واست تو یحی دارد باید قید کند .
 ۴تصریح به مطالبه سارت تأ یر تأدیه در مورد باننها و مرا عی که قانونا حق دریافت آن را دارند .
 ۵شماره و تاریخ مستند در واست صدور ا رائیه .
تبصره هرگاه در واست ا راء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به امل آمده باشد باید
مدارکی که سمت متقا ی را محرز بدارد پیوست شود و اگر ا تیار انجام تعهد با متعهدله باشد با تو ه به ماده  ۲۲۶قانون میدنی
باید ا طار یا اظهارنامه رسمی را نیر که طی آن مطالبه به امل آمده پیوست در واست نامه کند .
ماده  .۴بستاننار با وثیقه باید در تقا انامه صدور ا رائیه از دفتر انه ننات ذیل را بنویسد:
 ۱میران اصل طلب
 ۲میران سود
 ۳حق بیمه که بستاننار طبق شرط سند پردا ت کرده باشد.
 ۴میران سارت تأ یر تأدیه تا روز در واست ا رائیه و از تاریخ مربور به بعد طبق مقررات مربوطه .
تبصره محاسبه سود و سارت تأ یر تأدیه فیمابیا متعهد و متعهدله (در مورد باننها و مرا عیی کیه قانونیا حیق دریافیت آنهیا را
دارند) تا تاریخ صدور ا رائیه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است .
ماده  .۵سر دفتر پ از احراز هویت در واست کننده و ایننه صالحیت برای در واست صدور ا رائیه دارد رونوشیت سیند را در
برگهای ویژه ظرف  ۲۴ساات با ط وانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد ییا وثیقیه متعلیق بیه متعهید
نباشد برای هر یک از متعهدیا و صاحب وثیقه دو نسخه ا افه میشود) تهیه کرده و مو وای را کیه بایید ا یرا شیود در محیل
مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشنالی نباشد) ظرف ۴۸ساات از تاریخ وصول تقا ا برگهای ا رائیه را امضیا
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کرده و به مهر ویژه (ا راء شود) رسانیده و برای ا راء نیرد مسیئول ا یراء میفرسیتد و رسیید دریافیت میکنیدر املییات ا رائیی
بالفاصله آغاز میشود.
(سردفتر میتواند در برگهای ا رائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید )
تبصره اول .هرگاه سردفتر در صدور ا رائیه با اشنالی روبرو شود باید از صدور آن ودداری کرده و بیا طیرح صیریح اشینال از
ثبت محل استعالم و کسب تنلیف نماید و اداره مذکور منلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هیم بیا اشینال موا یه
شود از ثبت استان مربوطه کسب تنلیف واهد نمود .
تبصره دوم .ورقه ا رائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجرا قید شده باشد .
تبصره سوم .در مواردی که مر ا صدور ا رائیه اداره ثبت است نیر مدلول ایا ماده و تبصرههای مذکور فوق راایت میشود .
ماده  .۶نسبت به معامالت امالک یک نسخه ا رائیه از دفتر انه ا افه صادر میشود که به وسیله مسئول ا راء به ثبت محل
ارسال می گردد و ثبت محل منلف است ظرف سه روز و ا ثبتی ملیک و حیدود و مشخصیات آن را بیه ا یراء اطیالع دهید و تیا
وصول ایا اطالع ر ابالغ ا رائیه اقدامی نمیشود .
ماده  .۷هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور ا رائیه دیا مورث ود را پردا ت نمایدر پردا ت کننده به انوان قائممقام طلب کیار
میتواند الیه سایر وراث نسبت به سهماالرث آنان مبادرت به صدور ا رائیه نماید .
ماده  .۸دفاتر اسناد رسمی نیر منلفند در موقا صدور ا رائیه هیر نیوع سیند الزماال یراء صیدور ا رائییه را در مالحظیات ثبیت
مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند .
ماده  .۹در صورتی که متعهدله فوت کندر هریک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت ود را اثبات کرده و
در واست صدور یا تعقیب ا رائیه مورث ود را در سهم االرث ود بنند ولی پ از ا راء ا رائیه و ه یا مال مورد تعهد بیه اداره
ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی واهد بود .
ماده  .۱۰در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اام از بدهنار اصلی یا منتقل الیه) با قید حق بستاننار و ذکر تاریخ انقضیاء
مدت اسناد با لب ر ای بستاننار حق استرداد ود را واگذار کند ا رائیه باید الیه آ ریا منتقل الیه صادر و تعقیب گردد .
ماده  .۱۱هرگاه ا رائیه قبل از ااالم ورشنستگی متعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات ا رائی انجام شیده باشید و حنیم بیدوی
ورشنستگی فسخ و ایا حنم قطعی شودر نیازی به تجدید املیات قانونی انجام شده قبلی نیست .
ماده  .۱۲با اداای گم شدن قبوض اقساطی ا رائیه صادر نخواهد شد .
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ماده  .۱۳ا رای ثبت باید ا رائیههای واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند .
فصل سوم .ابالغ
ماده  .۱۴ا راء پ از وصول ا رائیه با راایت ماده  ۱۳ایا آئیانامه باید آن را در دفاتر الزمه وارد و پرونده برای آن تنظییم و در
صورتینه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مر ا صدور ا رائیه باشد نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و هت ابالغ بیه میأمور تسیلیم
کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای ا رائی در ظرف  ۲۴ساات بیه ثبیت محلیی کیه متعهید مقییم آنجیا اسیت ارسیال
می شود در صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل هت ابالغ ارسال میگردد و در میورد مقیمییا در
کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی ا رای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امیور ار یه ارسیال میشیود کیه
طبق مقررات ابالغ نمایند .
تبصره .سازمان ثبت میتواند در امر ابالغ ا رائییهر ا طارییه و سیایر اوراق مربوطیه از میأموریا شیرکت پسیت ییا شیرکتهای
غیردولتی از طریق اقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید .
ماده  .۱۵مأمور ا را منلف است ظرف ۴۸ساات از زمان دریافت اوراق ا رائیه یک نسخه از آن را به شخ متعهد تسلیم و در
نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد اگر متعهد از رؤیت یا امضاء ا رائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصا و کتبیا
گواهی واهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیه ینیی از بسیتگان ییا ادمیان او کیه در آن محیل سیاکا و سیا
ظاهری او برای تمیر اهمیت برگ ا رائیه کافی باشد ابالغ میکند؛ مشروط بر ایننه بیا متعهید و شخصیی کیه بیرگ را دریافیت
میدارد تعارض منفعت نباشد اگر اشخاص نامبرده بی سیواد باشیند اثیر انگشیت آنهیا بایید در ذییل بیرگ ا رائیی و سیایر اوراق
منعن شود و هرگاه به هتی از هات نتوانند رسید بدهندر مأمور ایا ننته را با مسئولیت ود قیید واهید نمیود و هرگیاه اییا
اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید ا رائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد .
الف در مورد شرکتها ا وراق ا رائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شرکت به میدیر ییا میدیران تصیفیه
ابالغ میشود چنانچه اشخاص مربور از رویت یا امضاء ا رائیه امتناع نمایندر مأمور مراتب را شخصا و کتبیا گیواهی میکنید اگیر
اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق ا رائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصیفیه طبیق
آگهی انحالل شرکت الصاق واهد شد .
ب در مورد وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات امومی و شهرداریها و بنیاد و نهادهار اوراق
ا رائی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسهر یا شیهرداری فرسیتاده میشیود در
ایا صورت پ از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق ا رائی به پست با راایت مواد مقرر در آئییا دادرسیی میدنی ا رائییه ابیالغ
شده محسوب است .
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ج اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته به آن و یا شهرداری معیا شده باشد ا رائیه در همیان محیل
وفق مقررات ابالغ میشود .
د در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ ا رائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسیال میشیود و از
تاریخ تسلیم به پست پ از گذشت ده روز ا رائیه ابالغ شده محسوب میشود .
ه در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست النترونیک نیر قید شیده باشیدر ابیالغ ا رائییه در اداراتیی کیه از سیسیتم رایانیه اسیتفاده
مینمایند از طریق ارسال به پست النترونیک صورت میگیرد در ایا صورت پ از گذشت  ۴۸سیاات از تیاریخ ارسیال ا رائییه
ابالغ شده محسوب میشود .
تبصره  .۱مأمور ا را نباید با کسی که اوراق ا رائیه یا سایر ا طاریهها و اوراق به او ابالغ میشود و یا املیات ا رائیلیه و الییه
او انجام میشودر قرابت سببی یا نسبی تا در ه سوم از طبقه دوم داشته و مابیا او و شخ موردنظر تعارض منفعت و یا پرونیده
ا رائی و یا داوی رائی و مدنی مطرح باشد .
تبصره  .۲مأموریا ا را و ابالغ باید نام و مشخصات کسی را که ا رائیه به او ابالغ شیده و ایننیه چیه سیمتی بیا متعهید دارد و
محل و تاریخ ابالغ را با تعییا ساات و روز و ماه و سال و نام مشخصات ود با وهر ثابیت و ابیارت وانیا و بیا تمیام حیروف در
نسخه ای که به شعب ا راء تسلیم واهند نمود بنویسند و امضاء کنند .
ماده  .۱۶در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملیا به طور و وح در سند قید شود اقامتگاه متعاملیا همان است که در
سند قید شده و مادام که ت غییر اقامتگاه ود را قبل از صدور ا رائیه به دفتر انه و قبل از ابالغ به ا را با نشانی صحیح با ذکر نام
یابان و کوچه و شماره پالک شهرداری محل اقامت اام از انهر مغازهر محل کار و غیره که بتوان ا رائیه را به آنجا ابالغ کیردر
اطالع ندهند کلیه برگهای ا رائیهر ا طاریههای ا رائی به محلی که در سند قید شده ابالغ میشود و متعهد نمیتواند بیه ایذر
ادم اطالعر متعذر گردد .دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق منلفند پ از صدور ا رائیه مراتب را بیه آ یریا نشیانی متعهید از
طریق پست سفارشی به او اطالع دهند و برگهای ا رائیه را به میمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک هت تشنیل پرونده
و ابالغ ا رائیه و املیات ا رائی به ثبت محل در قبال ا ذ رسید تحویل دهند .
ماده  .۱۷متعهد منلف است دلیل اقامت ود را در محلی که به انوان اقامتگاه دید ود معرفی مینماید به دفتر انه یا ا راء
تسلیم و رسید دریافت کند به اظهاراتی که متنی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که داللت بر تغییر اقامتگیاه داشیته باشید ییا
گواهی نیروی انتظامی محل در دا ل کشور و کنسولگری یا میأموریا سیاسیی اییران در یارج از کشیور نباشیدر ترتییب اثیر داده
نخواهد شد .
ماده  .۱۸هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعییا نشده یا محلی که تعییا گردیده موافق با واقیا نباشید و ییا بیه هیاتی محیل
مربور از بیا رفته و اساسا شنا ته نشود ا رائیه یا ا طاریه ظرف  ۲۴ساات در ینی از روزنامههای کثیراالنتشیار محیل و اگیر در
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محل روزنامه نباشدر در روزنامه کثیراالنتشار نردیک تریا محل فقط یک مرتبه آگهی واهدشید و در آگهیی مربیور بایید تصیریح
شود که ظرف ده روز پ از انتشار آگهی املیات ا رائی ریان واهد یافت و در صورتی کیه متعهدلیهر متعهید را معرفیی نمایید
ا رائیه طبق مقررات ابالغ واقعی واهد شد .
ماده  .۱۹هرگاه متعهد قبل از صدور ا رائیه فوت شود و در واست صدور ا رائیه الیه ورثیه بیه امیل آیید ا رائییه در اقامتگیاه
مورث به آنان ابالغ واقعی میگردد در صورتی که ابالغ واقعی در محل مربور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی کیه بیه نحیو
مربور ابالغ واقعی به او ممنا نگردیده اقامتگاه ود را ااالم ندارد و متعهدله نیر نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی کیه ابیالغ واقعیی
میسر گردد تعییا نماید ابالغ ا رائیه با راایت ماده  ۱۸فوق الذکر وسیله درج در راید به امل میآید .
تبصره .در صورتی که متعهد پ

از صدور ا رائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ به ورثه به ترتیب مربور واهدبود .

ماده  .۲۰هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد ا رائیه و سایر املیات ا رائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابالغ میشود .
فصل چهارم .ترتیب اجراء
ماده  .۲۱از تاریخ ابالغ ا رائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقا ا راء بگذارد یا ترتیبی برای پردا ت دیا ود بدهد یا
مالی معرفی کند که ا رای سند را میسر گرداند.
اگر ود را قادر به ا رای مفاد ا رائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت اما دارائی ود را به مسئول ا راء بدهد و اگیر میالی
ندارد صریحا ااالم کند  .بدهناری که در مدت مذکور قادر به پردا یت دییا یود نبیوده منلیف اسیت هیر موقیا کیه میتمنا از
پردا ت تمام یا قسمتی از بدهی ود گردد آن را بپردازد .
تبصره .مقررات ایا ماده مانا نمیشود که بستاننار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب ا رائیه و استیفای طلب ود
اقدام کند .
ماده  .۲۲قیمت مالی که برای بازداشت معرفی میشود باید متناسب با دیا بوده و نیر بالمانا بودن آن هت استیفای مو یوع
الزم اال راء از هر هت محرز باشد .
ماده  .۲۳معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشنال ندارد هرچند که مطالبات مؤ ل باشد .
ماده  .۲۴ثالث می تواند مال ود را برای ا راء ا رائیه معرفی کند در ایا صورت پ
حق انصراف ندارد.

از بازداشت از طرف ا یراء معرفیی کننیده

معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتا از انب مالک در صورت داللت صریح وکالتنامه رسمی بر ایا امیر منعیی نیداردر در
ایا صورت پ از بازداشت مالر موکل حق ندارد تقا ای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید .
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ماده  .۲۵معرفی مال از طرف بدهنار یا ثالث مانا از تقا ای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهیدبود مشیروط
به ایننه فروش آن آسان تر باشدر در ایا صورت پ از بازداشتر معادل آن از اموالی که قبال بازداشت شده است رفیا بازداشیت
می شودر ایا تقا ا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مرایده پذیرفته واهد شد .
ماده  .۲۶در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به ر ای ذینفا .
ماده  .۲۷متعهدله میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده  ۲۱ایا آئیانامه تقا ای تأمیا طلب ود را از اموال متعهد بنند
در ایا صورت ا راء بالفاصله پ از ابالغ ا رائیه معادل مو وع الزم اال راء را از اموال متعهد بازداشت میکند .
ماده  .۲۸اگر ا رائیه بر تسلیم ایا منقول صادر شده باشد و تا ده روز پ از ابالغ متعهد آن را تسلیم نننید میأمور ا یراء اییا
مربور و منافا آن را (در صورتی که ا رائیه بر منافا نیر صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قیبض رسیید واهیدگرفت مگیر
ایننه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به ایا یا منافا آن داوی مالنیت کند که در ایا صورت مأمور ا یرا متعیرض آن
نمیشود و متعهدله میتواند به دادگاه مرا عه کند.
اگر ا رائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافا آن به استناد حنم دادگاه یا سند رسمی
صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) داوی حق کند مال با راایت حقوق و تصرفات مستند به حنم ییا سیند
رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مرا عه کند .
ماده  .۲۹هرگاه مو وع ا رائیه ایا معیا منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجیام تعهید
امتناع ورزد یا مثل آن در ارج یافت نشود متعهدله می تواند بهای روز ا راء تعهد را بخواهد در ایا مورد رئی ثبت محیل بهیای
مربور را به وسیله کارشناس رسمی تعییا و از متعهد واهدگرفتر مگر ایننه در سند ترتیب دیگری بیا طرفیا مقرر شیده باشید
که طبق آن امل میشود .
ماده  .۳۰برگهای ا رائیه که از حوزهای به حوزه دیگر ار اع میشودر رئی
اقدام کند .

ثبت محل منلف است طبق مقررات ایا آئیانامه

ماده  .۳۱در هر مورد که نیابت ا رائی طبق ماده  ۳۰ایا آئیانامه داده میشودر ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت
مر وع الیه مطلا نشده نباید املیات ا رائی را ود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدلیه میالی را
از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که مو وع نیابت توسط ثبت مر وع الیه انجام نگردییده توقییف میال
معرفی شده اشنال قانونی ندارد و در ایا صورت به ثبت مر وع الیه مراتب را بالفاصله اطالع واهد داد تا دیگیر اقیدامی از اییا
هت به امل نیاورد .
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ماده  .۳۲ادارات ثبت نمیتوانند نیابت ا رائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا ا رائیات دارائی و ا رای احنام دادگاه بپذیرند ولیی
مرا ا مذکور در حدود مقررات و وظایف و صالحیت ود میتوانند توقیف امالک و مطالبات و دریافت سیپردههای ورشنسیته و
متعهد را از ادارات ثبت بخواهند .
ماده  .۳۳شخصی که در ا را از بدهی متعهدر مانت میکند باید از اهده آن برآید در صورت یودداریر مسیئول ا یراء میورد
مانت را بدر واست متعهدله برابر مقررات استیفاء واهدکرد .
ماده  .۳۴در موردی که ا رائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنار قناتر یا تنمیل سا تمان یا بنای دید یا غرس اشیجار و
امثال آنر صادرشده و متعهد پ از اب الغ ا رائیه اقدام به انجام آن ننمایدر اداره ثبت متعهد را الرام بیه انجیام تعهید ییا پردا یت
هرینههای الزم برای انجام آن مینمایدر اگر متعهد اقدام ننند متعهدله میتواند با اطالع اداره ثبت به هرینه ود تعهد مربیور را
انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعییا میرا ن هرینه آن محتاج به نظر کارشناس باشدر اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی
برای تعییا کیفیت انجام تعهد یا هرینه آن تعییا واهدکردر و حق الرحمه کارشناس به مییران مناسیبی یرء سیایر هرینیهها از
متعهدله توسط ا رای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هرینهها را از متعهد توسط ا یرای ثبیت مطالبیه و دریافیت
نماید .
ماده  .۳۵در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را را ا به مالیات و اوارض قانونی و یا فیش باننی که حیاکی از
تأدیه بدهی به حساب باننی متعهدله باشد و یا حنم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهید اداره ثبیت ییا ا یرا بایید و یوه
پردا تی را محسوب و مفاد حنم را ا راء کند و در مورد فیش باننی تأییدیه آن را از بانک بخواهد .
ماده  .۳۶هرگاه در سند برای تأ یر انجام تعهدر و ه الترام معیا شده باشد مطالبه و ه الترام مانا مطالبه ا راء تعهد نمیباشد
ولی اگر و ه الترام برای ادم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند ینی از آن دو را مطالبه کند .
ماده  .۳۷حق الوکاله وکیل در صورت د الت در تمام اقدامات ا رائیی تیا مرحلیه وصیول طبیق قیرارداد منعقیده بییا طیرفیا و
حداکثر تا میران مصرح در آئیانامه اصالحی قانون وکالت در صورت تقا ای ذینفا قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد
وثیقه همان مورد وثیقه وابگوی حق الوکاله نیر واهدبود .
ماده  .۳۸ابراء ذمه مدیون نسبت بیه سیارت ییا قسیمتی از اصیل میانا از صیدور ا رائییه و ارزییابی و مراییده تمیام میورد وثیقیه
نخواهدبود و در صورت ادم شرکت ریدار د ر مرایده و واگذاری مورد وثیقه به دائار مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب
سپرده ثبت تودیا میگردد .
ماده  .۳۹در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله ا رای ثبت توقیف شده باشدر بستاننار بازداشت کننده مازاد میتواند تمیام
دیون و هرینههای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبیت تودییا و تقا یای توقییف میال و اسیتیفای
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حقوق ود را از آن بنماید در ایا صورت از توقیفها رفا اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلیب او و مجمیوع و یوه تودییا
شده بالفاصله توقیف و از طریق مرایده به فروش میرسد .
تبصره .در کلیه پروندههای ا رائی که مورد مرایده به بستاننار واگذار میشودر بدهنار میتواند تا قبیل از تنظییم و امضیاء سیند
انتقال ا رائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پردا ت بدهی ود نماید .
ماده  .۴۰هرینه آگهیر دستمرد کارشناسر حق الحفاظهر حق اال را و حق مرایده نسبت به اموال منقیول و غیرمنقیول و سیایر
هرینههای قانونی بعهده متعهد میباشد و مانند اصل طلب وصول میشود.
در هر مورد که نتوان ایا هرینهها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پردا ت نماید در اینصورت پ
طلبر بمو ب همان ا رائیه وصول و به متعهدله داده شود .

از فروش مال یا وصول

فصل پنجم .بازداشت اموال منقول
ماده  .۴۱بازداشت اموال متعهد به تقا ای متعهدله صورت میگیرد و مأمور ا را با حضور نماینده دادستان و در صورت لروم بیا
حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلیق بیه متعهید مینمایید و حا یر نبیودن متعهید ییا
بستگان و ادمینش و نیر بسته بودن محلی که مال در آن است مانا بازداشت مال نیست .
ماده  .۴۲در صورتی که دیا و متفراات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسیب الظیاهر بییش از مبلیغ
مربور به تشخی مأمور ا را ارزش نداشته باشدر بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت واهدکرد در غیراینصورت مأمور
ا راء در موقا بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را لب واهدکرد و از اموال متعهد معیادل طلیب و ییک تیا دو اشیر ا یافه
بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجریه و بیش از میران مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود .
تبصره .چنانچه مأمور ا را نتواند ارزش مال را تعییا نماید از بره محلی استفاده میشود .
ماده  .۴۳اموالی که باید بازداشت شود درهمان ایی کیه هسیت بازداشیت میشیود در صیورت لیروم بیه یای محفیوظی نقیل
میگردد در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شودر در صورت ادم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخیاب او بیا
مأمور ا راء است .
ماده  .۴۴کسی که مال بازداشت شده را به انوان حافظ دریافت میکند به ااتراض او به بازداشت پ
حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد .

از قبول میال بیه انیوان

ماده  .۴۵حافظ باید به قدر امنان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به ای دیگر تعهید حفاظیت
مال را بنند .
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تبصره .مأمور ا راء اگر در انتخاب حافظ وا د شرایط امانت و شرایط دیگر را ا به امیا تقصیر کندر با حافظ متضیامنا مسیئول
واهدبود .
ماده  .۴۶مأمور ا را نمیتواند بدون ترا ی کتبی طرفیا اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف به اقوام و اقربای ود تا در ه سوم از طبقه ّدوم.
ب به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تیا در یه سیوم از طبقیه ّدوم
دارند و به مخدوم یا دمه آنان مگر ایننه شخ دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود .
ماده  .۴۷مأمور ا را یک نسخه از صورتمجل اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجل
ا را به تقا ای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجل اموال را به آنان میدهد .

رسیید میگییرد میأمور

ماده  .۴۸حافظ حق مطالبۀ حق الحفاظه (اام از کرایه محل و غیره) را متناسب بیا ارزش میال میورد بازداشیت دارد تشیخی
تناسب با رئی ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخ ثالث احیراز شیود پردا یت حیق الحفاظیه بیه اهیده
معرفی کننده است.
در مورد تعییا حق الحفاظه میتوان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد .
ماده  .۴۹اگر املیات ا رائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتنیاع ورزد و مرا عیه نننید و حیافظ هیم را یی بیه ادامیه
حفاظت نباشدر رئی ثبت محل از طریق مرایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که ریدار پیدا کندر به فروش رسانیده
و ثما را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریر و از آن محل حق الحفاظه پردا ت میشود ایا مو وع بایستی قبل از مرایده طیی
ا طاری به صاحب مال ابالغ شود .
ماده  .۵۰حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهدر در صورت امتنیاع ییا تقصییر یاما اسیت و در
حنم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء واهیدکرد و در صیورت یرورت تغیییر
حافظ به نظر رئی ثبت میباشد .
ماده  .۵۱هرگا ه مال بازداشت شده منافا داشته باشدر حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهید هرگیاه حفاظیت مسیتلرم
هرینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال ود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به
ود و اطالع و تأیید مسئول ا را در صورت داشتا منافا از محل منافا مو ود در غیر اینصورت قسمتی از میال میورد
تشخی
حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند .
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ماده  .۵۲در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند بایید از بقییه امیوال
صورت امعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیر اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست
ارج کنندر باید متعهدله شخ معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به ا راء معرفی کند .
ماده  .۵۳بازداشت منافا ایر است .
ماده  .۵۴بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی ایر است لنا مرایده آن به لحاظ راایت منافا اشخاص ثالث یایر نیسیت
در صورت بازداشت منافا یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل هت ثبت در دفاتر بازداشیتی و ابیالغ آن بیه دفیاتر اسیناد رسیمی
مربوطه ااالم میگردد .
ماده  .۵۵بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافا مانا از ایا نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقا ای
ذینفا بازداشت گردد در ایا صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستاننار باشد از حقوق رفا بازداشت واهدشد .
ماده  .۵۶هرگاه چند بستاننار الیه یک نفر ا رائیه صادر کند آننه به نفا او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته اسیت نسیبت
به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد .
تبصره .اگر ا رائیههای متعدد الیه متعهد صادر شده باشد و بستانناران در یک روز در واست بازداشت اموال متعهد را بنمایندر
پ از بازداشت مال مورد بازداشت بیا بستانناران به نسبت طلب آنان قسمت میشود .
ماده  .۵۷قرارداد صوصی بر الف ترتیب مذکور در ماده  ۵۶ایا آئیانامه و تبصره آن نسبت به ثالث ااتبار ندارد .
ماده  .۵۸در مورد ماده ۵۶مذکور تفاوتی نمیکند که ا رائیههای متعدد از ثبت صادر شده باشد یا ا راء دادگاه و ثبت و یا از سایر
مرا ا قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند .
ماده  .۵۹هرگاه مدیون سند ذمهایر از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نرد ثالیث میذکور یایر اسیت در اییا
صورت بازداشت کننده قائممقام طلبنار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده واهدکرد .
ماده  .۶۰در ا رای اسناد ذمهای الیه ورثه متوفی بازداشیت امیوال ورثیه بیا رااییت میاده  ۲۲۶قیانون امیور حسیبی یایر اسیت
مگرایننه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با راایت مادتیا  ۲۴۹و  ۲۵۰قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد .
ماده  .۶۱اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دیا است و بازداشت نمیشود:
 ۱مسنا متناسب با نیاز متعهد و اشخاص وا ب النفقه او.
 ۲لباسر اشیاءر اسباب و اثاثی که برای رفا حوائج متعهد و اشخاص وا ب النفقه او الزم است.
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 ۳آذوقه مو ود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و اائله او.
 ۴وسائل و ابرار کار کسبهر پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش ود و اشخاص وا بالنفقه آنان.
 ۵وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص وا بالنفقه او.
 ۶سایر اموال و اشیائی که به مو ب قوانیا اصر غیرقابل توقیف میباشد .
تبصره  .۱در صورت فوت متعهدر دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیریر استیفاء میشود .
تبصره  .۲در صورت بروز ا تالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکرر رئی
تو ه به و عیت اص متعهد و ارف محلر مطابق ماده  ۱۶۹ایا آئیانامه اتخاذ تصمیم واهدکرد .

ثبت محل با

ماده  .۶۲بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی کیه درآمید و مخیارج آنهیا در بود یه کیل کشیور
منظور میگردد با راایت قانون نحوه پردا ت محنوم به دولت و ادم تأمیا توقیف اموال دولتیی مصیوب  ۱۳۶۵/۸/۱۵و قیانون
را ا به منا توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  ۱۳۶۱/۲/۱۴صورت میگیرد .
ماده  .۶۳بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن اداای مالنیت میکندر ممنوع است .
ماده  .۶۴قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشیت شیده نوشیته شیود و در
صورت لروم کیل و وزن و ادد اشیاء معیا شود و در مورد طال و نقیره آالت هرگیاه اییار آنهیا معییا باشید در صیورتمجل قیید
میگردد و در واهر ادد و اندازه و صفات و اسامی آنها معیا میشود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبا در تصویر و پردههای نقاشی مو وع پرده و طول و ارض آنها و اسم نقاش اگیر معلیوم
باشد در نوع مال التجاره تعداد ادل تصریح میشود.
در سهام و کاغذهای قیمتی ادد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجل
مستعمل بودن آنها باید قید گردد .
تبصره  .۱ادد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورتمجل

معیا میشود و همچنیا در صورت ریر اشیاء نو یا
باید به امضاء و مهر مأمور ا را برسد .

تبصره  .۲اگر در صورت ریر اشیاءر سهو و اشتباهی به امل آید در آ یر صیورت تصیریح و بیه امضیاء میأمور ا یراء و حا یریا
میرسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتا بیا سطرها ممنوع است .
تبصره  .۳حتی المقدور صورتمجل

روی برگهای چاپی تنظیم واهدشد .
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ماده  .۶۵مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأ ذ محاسبه مازاد احتمالی ما ارقام ذیل است:
الف اصل طلب سود و سارت تأ یر با راایت ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب حق مرایده (حق حراج).
ج حق اال را.
ه  -حق الوکاله اگر رء قرارداد مذکور در سند باشد.
و حق بیمه و سایر هرینه هائی که بستاننار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پردا تیه و برابیر
مقررات ایا آئیانامه حق وصول آن را از متعهد دارد .
ماده  ۶۶هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور ا را اسم مدای و چگونگی اظهیار
را قید میکند .
ماده  .۶۷در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حا ر باشند صورت ریر اشیاء به امضای آنها نیر میرسد و
هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد .
ماده  .۶۸اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات ود را در باب صورتمجل
مأمور ا راء آن اظهارات را با هات رد و قبول آن در صورتمجل قید مینماید .

تنظیم شده به میأمور ا یراء اظهیار نماینید

ماده  .۶۹هرگاه اموال منقول در ای محفوظ و معیا باشد مأمور ا را مد ل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگیاه اشییاء در
ای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر میکندر متعهدله و متعهد نیر میتوانند پهلوی مهیر
مأمور ا راء را مهر نمایند .
ماده  .۷۰هرگاه طول مدت بازداشت بااث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیاء مربور را باید
دا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود .
ماده  .۷۱هر یک از متعهدله و متعهد که موقا املیات بازداشت حا ر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شنایت از اقدامات مأمور
ا راء را نخواهد داشت .
ماده  .۷۲هرگاه متعهد ینی از زو یا باشد که در یک انه زندگی مینمایند؛ از اثاث البیت آنچه که اادتا میورد اسیتعمال زنانیه
استر ملک زن و آنچه اادتا مورد استعمال مردانه استر ملک شوهر و مابقی مشترک بیا زو یا محسوب واهدشد مگر ایننه
الف ترتیب فوق ثابت شود .
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ماده  .۷۳هرگاه مالی که بازداشت می شود بیا متعهد و شخ
فرض میشود مگر ایننه الف آن ثابت شود .

یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بیا آنیان بیه نحیو تسیاوی

فصل ششم .بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده  .۷۴هرگاه متعهدله اظهارنماید که و ه نقد یا اموال منقول متعهد نرد شخ ثالثی است آن اموال و و وه تا اندازهای که با
دیا متعهد و سایر هرینههای ا رائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخ ثالث ابالغ واقعی و نییر بیه متعهید
هم طبق مقررات ابالغ میشود اام از ایننه شخ ثالث شخ حقیقی یا حقوقی و اام از ایننه دیا او حال باشد یا مؤ ل .
ماده  .۷۵هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طر یق دفتر نظیارت و همیاهنگی
ا رای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت واهد گرفت .
ّ
ماده  .۷۶ابالغ بازداشت نامه به شخ ثالث او را ملرم میکند که و یه ییا امیوال بازداشیت شیده را بیه صیاحب آن ندهید و اال
معادل آن و ه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول واهدکرد ایا ننته در بازداشت نامه باید قید شود .
ماده  .۷۷هرگاه مال بازداشت شده نرد شخ
و رسید بگیرد .

ثالث و ه نقد یا طلب حال باشد شخ

مربور باید آن را به صندوق ثبت سیپرده

ماده  .۷۸هرگاه شخ ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نرد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتنیاع ورزد بازداشیت امیوال او
مطابق مقررات ایا آئیانامه واهدبود .
ماده  .۷۹هرگاه شخ ثالث مننر و ود تمام یا قسمتی از و ه نقد یا اموال منقول دیگری نرد ود باشد بایید ظیرف پینج روز از
ّ
تاریخ ابالغ بازداشت نامه به شخ او مراتب را به رئی ثبت اطالع دهد و اال مسئول پردا ت و ه و یا تسلیم مال واهیدبود و
اداره ثبت آن و ه را وصول و یا آن مال را از او واهد گرفت .
ماده  .۸۰در صورتی که شخ ثالث مننر و ود مال یا طلب متعهد نرد ود باشد و در ظرف میدت مقیرر در میاده فیوق بعید از
ابالغ بازداشت نامه اطالع دهد املیات ا رائی نسبت به او متوقف میشود و متعهدله میتواند برای اثبات و ود و یه و میال ییا
طلب نرد شخ ثالثی که مننر آن بوده به دادگاه صالح مرا عه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب ود را بخواهد .
تبصره .در مواردی که و ود مال یا طلب نرد شخ
تعقیب املیات ا رائی نسبت به او نیست .

ثالث به مو ب سند رسمی محرز باشد صرف اننیار شیخ
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ماده  .۸۱مقررات مواد فوق در صورتی نیر الزم الراایه است که مال اال اره امیوال منقیول ییا غیرمنقیول متعلیق بیه متعهید نیرد
مستأ ر باش د در ایا صورت باید و وهی که به تدریج وصول میشود تا استهالک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگیر
نگهداری موقت و وه مربور الزم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد .
ماده  .۸۲بازداشت هرینه سفر مأموریا دولت و حقوق و مرایای نظامیانی که در نگ هستندر ممنوع است .
ماده  .۸۳از حقوق و مرایای کارکنان اداراتر سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شیهرداریها و
ّ
باننها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاههای صوصی و نظایر آن در صورتینه دارای کسان وا بالنفقه باشیند ربیا واال ثلیث
توقیف میشود .
تبصره .ت وقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مو وع ایا ماده ایر است مشروط بر ایننه دیا مربوط بیه
شخ بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانیا مربوطه به آنان اقدام میشودر چنانچه مو وع پیش
بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام میشود .
ماده  .۸۴در مورد ماده قبل پ از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگیاه رئیی اداره ییا مسیئول کارگیاه و مسیئول
حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقا ا اقیدام کنید و گرنیه
برابر مقررات مسئول واهدبود (ایا ننته باید در بازداشت نامه نوشته شود )
تبصره .در مواردی که بستاننار برای استیفای طلب ود تقا ای بازداشت از مو ودی حساب و سپرده باننی بدهنار را میکند
بایستی نامر نام انوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهنار و حتیالمقدور شماره حساب را به نحوی کیه
اشنالی برای بانک ایجاد نشودر در تقا انامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیر قید گردد .
فصل هفتم .بازداشت اموال غیرمنقول
ماده  .۸۵بازداشت اموال غیرمنقول اام از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱و  ۴۲ایا آئیانامه مقرر است به امل میآیید و
مأمور ا راء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب واهد داد:
الف تاریخ و مفاد ا رائیه.
ب محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارۀ ملکر اگر داشته باشد.
ج حدود چهارگانه ملک و توصیف ا مالی آن.
د مساحت تخمینی ملک.
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ه مشخصات دیگر از قبیل ایا که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که انه مسنونی باشد و ییا مشیتمل بیر چنید ابنییه و
متعلقات است در صورتی که ملک مرروای باشد االوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشییا آالت و تو ییحات
دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مربور قید شود .
ماده  .۸۶هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجل
کیست و درکجا تحت رسیدگی است .

قید شده و تصریح میشیود کیه طیرف منازایه

ماده  .۸۷ا راء منلف است فورا بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت و عیت و رییان ثبتیی ملیک
مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهدر اداره نامبرده در صیورتی کیه ملیک ثبیت شیده باشید در دفتیر امیالک توقییف شیده (دفتیر
بازداشتی) و در ستون مالحظات دفتر ثبت امالکر بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به مو ب دفتر امالک و محتوییات
پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشدر ثبت محل فورا مراتب را به ا را اطیالع میدهید و ا یراء از آن
رفا بازداشت میکند .
ماده  ۸۸هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار واهدشد:
 ۱هرگاه ملک مربور از طرف متعهد تقا ای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و ییا ایننیه مجهولالمالیک
باشدر بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
 ۲هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقا ای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا ایننه اساسیا میورد بازداشیت
رو نقاطی که به ثبت امومی گذارده شده نباشدر مراتب به ا را اطالع داده میشود .
ماده  .۸۹پ از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مالر نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بیه میال بازداشیت شیده ممنیوع
است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی استر داده نمیشود (هر چند که انتقال با سند رسمی به
امل آمده باشد) مگر در صورت ا ازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در ایا صورت باید اشخاص ذینفا
تنلیف ادامه بازداشت ملک یا رفا آن را معیا کنند .
ماده  .۹۰بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالنانه غیر است ولو ایننیه متعهدلیه میدای مالنییت
متعهد و یا ود م تعهد مدای مالنیت آن باشد مادام که ایا اداا به مو ب حنم نهایی به اثبات نرسیده ممنیوع اسیت و در میورد
امالکی که در دفتر امالک به ثبت رسیده و به مو ب آن ملک متعهد شنا ته میشودر اداای شخ ثالث اگر چه متصیرف آن
باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شنا ته شده و بازداشت میشود .
ماده  .۹۱بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافا آن تعهدی به نفا غیر نشده است مستلرم بازداشت منافا آن اسیت مگیر
ایننه حا ت به بازداشت منفعت نباشد در ایا صورت باید مراتب در صورت مجل منعن شود .
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ماده  .۹۲در بازداشت محصول امالک مرروای د الت مأمور ا راء در محصول تا موقا برداشت و تعییا سیهم متعهید ممنیوع
است ولی مأمور ا راء باید برای لوگیری از تفریطر نظارت و مراقبت کامل نماید .
ماده  .۹۳در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطالع مأمور ا را
بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف در مواردی که قبال و الاقل در حیا وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تأدیه کنید در
ایا صورت پ از استیفای حق متعهدله و هرینه ا راء بالفاصله رفا بازداشت واهدشد.
ب -در صورت ر ایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط ود متعهد .
ماده  .۹۴مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهید منلیف اسیت میال غیرمنقیول را موافیق
صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد .
ماده  .۹۵در صورت بازداشت منافا مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیییا حیافظ و سیایر میواردر تیابا اییا
آئیانامه واهدبود .
ماده  .۹۶هرگاه شخ
ودداری میشود :

ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اام از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مرایده

 ۱در موردی که متعهدله ااتراض شخ

ثالث را قبول کند .

 ۲در مورد ی که شخ ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر ایننه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و
یا رها یا وثیقه طلب اوست .
 ۳در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به مو ب قرار تأمیا یا دستور ا رای دادگاه یا ا رای ثبت بابت طلب معترض توقیف
شده باشد .
 ۴هرگاه شخ

ثالث حنم دادگاه اام از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت ود ارائه کند .

 ۵در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقا ای ثبت به انوان ملنیت یا وقفیت شده باشد .
 ۶در موردی که بر اثر شنایت معترض مو وع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای االی ثبت تشخی
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درمورد بندهای ۱و  ۲و نیر در مورد بند  ۴در صورت و ود حنم قطعی از مال رفا بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه املیات
ا رائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی الیه معترض در مرا ا مربوط واهد بود.
متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و در واست بازداشت اموال دیگر متعهد را بنند .
تبصره  .۱در صورتی که هر یک از موارد مذکور در ایا ماده پ از انجام مرایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول
تحقق یابد اداره ثبت صورتمجل مرایده را ابطال و سپ به ترتیب مقرر در ماده فوق امل واهدکرد .
تبصره  .۲در صورتی که مشخصات مال مورد مرایده با مفاد سند یا حنم مستند شخ
املیات ا رائی نیست و شخ ثالث میتواند به دادگاه مرا عه نماید .

ثالیث تطبییق نننید ااتیراض او میانا

ماده  .۹۷متعهدله می تواند ملک در واست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب یود معرفیی کنید در اییا صیورت پی از
مرایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات اری اداره ثبت به برنده مرایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورت لسه و سند
انتقال قید میشود که چون در مورد ملک در واست ثبت نشده اداره ثبت تنلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیر مسیئولیتی
از هت اشناالتی که ممنا است در حیا پذیرش تقا ای ثبت و یا بعد از آن از هت ااتراض و غیره پیش آیدر نخواهد داشت.
انتقال گیرنده برابر مقررات اری بایستی برای در واست ثبت مرا عه کند و باید کلیه هرینههای مربوط به اقدامات ا رائی را که
از هت توقیف ملک به و ود آمده بپردازد و پرونده ا رائی قبلی برابر مقررات تعقیب واهد شد .
تبصره .معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقا ای ثبت از انب متعهد قبول نمیشود .
فصل هشتم .ارزیابی
ماده  .۹۸در هر مورد که مالی معرفی می شود (اام از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هیر ییک از طیرفیا
معاملهر هت ارزیابی) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ما امضیاء صیورتمجل ااتیراض
ود را اظهار کند هرگاه طرف دیگر هم حا ر و به ارزیابی معترض باشد منلف است به همیا نحو امل نماید در صیورت ایدم
حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف ا رای ثبت به آنان که حا ر نبودندر ابالغ میشود .
ماده  .۹۹هرینه ارزیابی به اهده معترض است و اگر هر دو معترض باشندر نصف به اهده هر یک واهدبود .
ماده  .۱۰۰در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دیا معرفی و بازداشت شود متعهدلیه میتوانید تیا قبیل از انتشیار
آگهی مرایدهر مال دیگری برای استیفای طلب ود معرفی کند مشروط به ایننه وصول طلب از ایا مال آسان تیر باشید در اییا
صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفا بازداشت به امل میآید هرینه
بازداشت و ارزیابی مجدد به اهده متعهدله است .
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ماده  .۱۰۱معترض که ما امضاء صورت مجل به ارزیابی ااتراض کرده باید حداکثر ظیرف سیه روز بیه ا یراء مرا عیه و بیا
اطالع از میران دستمرد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم ا راء کرده و رسید ا یذ کنید در میوردی کیه طبیق
ماده  ۹۸ایا آئیانامه نتیجه ارزیابی ابالغ میشود باید در آن میران دستمرد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی
معترض باشد ظرف  ۵روز از تاریخ ابالغ باید کتبا ااتراض ود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمرد کارشناس به ا راء تسلیم
دارد در صورتی که به ترتیب مقرر فوق ااتراض نرسید ارزیابی قطعی واهدشد .
تبصره  .۱در صورت واردبودن ااتراض معترض دستمرد کارشناس مجدد به اهده مدیون است .
تبصره  .۲در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشدر به در واست هر یک از طرفیا تا قبیل
از تنظیم صورتمجل مرایده ارزیابی تجدید میگردد .
ماده  .۱۰۲در هر م ورد که به نظر کارشناس نخستیا ااتراض شود رئی ثبت محل بیه قیید قرایه از بییا سیه نفیر کارشیناس
رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفیا و کارشناس منتخب ابالغ و با تعییا مهلت مناسب به کارشناس ا طار میشود که
اظهارنظر نماید .
ماده  .۱۰۳دستمرد ارزیابی با در نظر گرفتا در ه المی و تجربی کارشناس رسمی یا بره محلیی و محیل ارزییابی و نیوع میال
ارزیابی شده و میران کار توسط رئی ثبت محل معیا میشود .
فصل نهم .در وثیقه
ماده  .۱۰۴هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستاننار میتواند بالفاصله بعد از ابالغ ا رائیه در واست بازداشت آن را بنند .
ماده  .۱۰۵هرگاه مالی وثیقه برای دیا یا مانت قرار داده شود و انوان رها و معامالت با حق استرداد را نداشته باشد نیر کلیه
مقررات ا رائی اسناد رهنی و معامالت با حق استرداد درباره آن مجری واهدبود .
ماده  .۱۰۶هرگاه منافا مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به ا اره واگذار شده باشد ا رائیهای که برای وصول ا یرت المسیمی صیادر
میگردد مانند ا رائیه اسناد ذمهای است و متعهدله میتواند در واست بازداشت سایر اموال متعهد را بنند .
ماده  .۱۰۷در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ ا رائیه و سایر املییات ا رائیی بایید بیه طرفییت مالیک
وثیقه و مدیون ریان یابد .
ماده  .۱۰۸در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثایق ُحسا انجام دمات معامله کننده میتواند با قید حق بستاننار مقدم و
ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمیا دهد در صورت فک معامله مقدمر تمام مال میورد
معامله در وثیقه بستانناران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیردر معامالت بعدی باید در همان دفتر انه تنظییم کننیده سیند مقیدم
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واقا شودر سر دفتر منلف است وقوع معامله مؤ ر را با ذکر مشخصات کامل بستاننار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم
نیر قید کندر دارنده حق استرداد اام از بدهنار اصلی یا منتقلالیه میتواند با قید حق بستاننار یا بستانناران و ذکر تاریخ انقضیاء
مدت حق استرداد ود را واگذار کند در ایا صورت ا رائیه و املیات ا رائی باید الیه آ ریا منتقلالیه صادر و تعقیب گردد مگر
ایننه مرتها از رها ر وع کند یا از مندر ات سند رهنی و یا سند رسمی دیگرر دفتر انه احراز کند که مقرر بیا طرفیا ایا بیوده
که مرتها برای وصول طلب ود ا رائیه الیه راها صادر کند نه منتقلالیهر مثل ایننه در سند رهنی شرط شود که راهیا حیق
صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در ایا قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به میرتها میؤثر نبیوده و
ا رائیه الیه بدهنار اصلی و در صورت فوت الیه قائممقام او صادر و تعقیب واهد شد .
تبصره تنظیم هر نوع سند بیا بدهنار و یک و یا چند نفر از بستانناران که مو ب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ مو وع
سند افرایش یابد بدون موافقت بقیه بستانناران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد .
ماده  .۱۰۹بستاننار معامله مؤ ر میتواند پ از انقضای مدت سیند مقیدم کلییه بیدهی مو یوع سیند مقیدم را قبیل از صیدور
ا رائیه سند مذکور پردا ت یا ایداع نماید نحوه پردا ت یا سپردن و ه و صدور گواهی و انعناس مراتب در پرونده ثبتی ملیک بیه
شرح مندرج در ماده  ۱۴۶ایا آئیانامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سندر وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستاننار بابیت معاملیه
مؤ ر و و وه پردا تی بابت طلب بستاننار مقدم در دفتر قید مینمایید در اییا صیورت صیدور ا رائییه بیه مأ یذ هیر دو طلیب و
متفراات آن واهد بود .
ماده  .۱۱۰بستاننار معامله مؤ ر می تواند قبل از فروش مال از طریق مرایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستاننار مقیدم کلییه
بدهی مو وع سند مقدم را پردا ت و یا ایداع نموده و تقا ای استیفای حقوق ود را از اداره ثبت بنماید در اییا میورد املییات
ا رایی نسبت به هر دو سند توأما انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستاننار مؤ رر حال نشده باشید پی از حیال شیدن
موادر املیات ا رائی به ترتیب مذکور در ماده  ۱۴۶انجام واهد شد .
ماده  .۱۱۱بعد از ابالغ کلیه ا رائیه های صادره و اااده آنر ممیر یا کارشناس ا راء منلف است با رسیدگی الزم اگیر نقصیی در
ابالغ ا رائی ه و ود نداشته باشدر صحت آن را روی نسخه ابالغ شده گواهی و به تأیید رئی یا معاون یا مسئول ا را برساند .
ماده  .۱۱۲مرتها می تواند مادام که دیا بر ذمه راها باقی است از رهینه ااراض کند هرگاه ااراض قبل از صدور ا رائیه باشد
باید مرتها در دفتر اسناد رسمی مربوطه حا ر شود و با ذکر تو یح در مالحظات ثبت سند مراتب قید و بیه امضیاء او برسیدر در
ایا صورت با تو یح مو وع ااراض ا رائیه صادر واهد شد .اگر پ از صدور ا رائیه رهنی ااراض به امیل آیید بایید مراتیب
کتبا به ا راء ااالم و رئی ا راء پ از احراز صحت انتساب تقا انامه مذکور مو وع را به متعهد ابیالغ کیرده و برابیر مقیررات
اسناد ذمهای امل بنماید .
تبصره .با تنظیم صورتمجل

مرایده حق ااراض از رها از مرتها ساقط میگردد .
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ماده  .۱۱۳هرگاه ااراض از رها در حیا املیات ا رائی باشدر ا راء منلف است مراتب را به دفتر تنظییم کننیده سیند اایالم
کند در ایا مورد و نیر در موردی که ااراض در دفتر انه اسناد رسمی به امل میآید دفتر اسناد رسمی اطالانامه فسخ مربوطه
را به اداره ثبت ارسال واهد داشتر اگر مواد سند منقضی نشده باشد به مجرد ااراض مورد رها آزاد و حق اینی بسیتاننار بیه
حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه و ه و صدور ا رائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله واهد بیود
در مورد وراث مدیون و نیر وقتی که راها متعدد بوده و فک رها و فسخ موکول به اداء تمام دیا شده باشد ااراض از رهیا بایید
نسبت به تمام مرهونه باشد و ااراض از رها نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهناران وقتی پذیرفته میشیود کیه حیق مطالبیۀ
دیا بدهنارانی که از رهینه آنها ااراض گردیده از سایر بدهناران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونیه بیه نفیا غییر بازداشیت
شده باشد در صورت ااراض از رها بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد .
ماده  .۱۱۴در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق ا رای ثبت یا مرا ا صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجیرد وصیول
دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به میدیون ییا ثبیت مفیاد آن در دفتیر بازداشیتی
تحقق واهد یافت و هرگاه معاملهای که ما زاد آن بازداشت شده فسخ شود ود به ود بازداشت مازاد به اصل تبدیل واهدشیدر
در هرحال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابالغ و دفتر مربور منلف است مفیاد آن را در مالحظیات ثبیت
معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور ا رائیه منتهی شده باشد مراتب را به ا راء مربوط ااالم دارد .
ماده  .۱۱۵هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور ا رائیه تلف شده باشد و بستاننار از مورد وثیقه ادول ننند سند وثیقه بیه
نسبت قیمت رئی که طبق ارزیابی باقی مانده به ااتبار ود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه امل واهد شد .
ماده  .۱۱۶در مواردی که مو وع وثیقه قبل از تم املیات ا رائی به حنم قوانیا اص به تملک ثالث درمیآید و یا به الیت
ادم تنافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب ود نمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات ا رائی را یا
به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند .
ماده  .۱۱۷هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حنما تلف شودر سند تابا مقررات اسناد ذمهای واهد بود .
ماده  .۱۱۸تشخی

غیرقابل تجریه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به اهده ا راء است .

ماده  .۱۱۹انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهنارر مو ب تجریه مورد معامله نخواهد بود هرگیاه قبیل از صیدور ا رائییه ییا
قبل از اتمه املیات ا رائی کلیه بدهی و سارت قانونی و حق اال را در صورت صدور ا رائیه از ناحیه احید از وراث میدیون در
صندوق ثبت یا مر ا دیگری که اداره ثبت تعییا نمایدر تودیا شودر مال مورد معامله در وثیقه وارث مربور قیرار میگییرد در اییا
مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم االرث بدهی ود را به وارث مربور بپردازدر به همان نسبت از مورد وثیقه به نفا او آزاد
واهد شد .
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ماده  .۱۲۰هرگاه بعد از ابالغ ا رائیه به مدیون وقوع فوت بدهنار مستند بیه میدرک رسیمی اایالم شیود ا یرا یما املییات
ا رائی اطالایهای حاوی صدور ا رائیه و ایننه املیات ا رایی در چه مرحلهای است بیه محیل اقامیت میدیون متیوفی الصیاق
می کند چنانچه ابالغ ا رائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه بیه امیل آمیده باشید اطالاییه موصیوف ییک نوبیت در روزنامیه
کثیراالنتشار محل یا نردیک به محلر آگهیی میشیود در اییا صیورت تنظییم صیورتمجل مراییده و ییا تنظییم سیند انتقیال و
همچنیا ثبت ملک در دفتر امالک به نام ریدار یا بستاننار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فیوق هرگیاه
مال در مرایده به فروش برسد پردا ت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است .
تبصره .در صورت فوت مدیون در الل املیات ا رائی ادامه املیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله واهد بود .
فصل دهم .در مزایده
ماده  .۱۲۱در ا رای اسناد ذمهای یا وثیقه پ

از ارزیابی مال و قطعیت آن با راایت ننات ذیل آگهی مرایده منتشر میگردد :

الف آگهی مرایده اموال غیرمنقول
در آگهی مرایده اموال غیرمنقول ننات زیر تصریح میشود :
 ۱نام و نام انوادگی مالک .
 ۲محل و حدود و مقدار و توصیف ا مالی ملک .
 ۳هرگاه واگذاری منافا در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهای مستند به سند رسمی یا اادی باشد واه میدت
آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر میال اال یاره و آ یر میدت ا یاره در آگهیی مراییده منتشیره در روزنامیه و آگهیهیای
الصاقی قید میگردد .
 ۴تعییا ایننه مورد مرایده مشاع است یا مفروز .
 ۵تعییا ایننه ملک ثبت شده است یا نه .
 ۶اشاره به ایننه پردا ت بدهی های مربوط به آبر برقر گاز اام از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که میورد
مرایده دارای آنها باشد و نیر بدهی مالیاتی و اوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مرایده اام از ایننه رقم قطعیی آن معلیوم شیده ییا
نشده باشد به اهده برنده مرایده است .
 ۷روز و محل و ساات شروع و تم مرایده .
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 ۸قیمتی که مرایده از آن شروع میشود .
ب آگهی مرایده اموال منقول
در آگهی مرایده اموال منقول ننات زیر تصریح میشود:
 ۱نوع اموال مورد مرایده و توصیف ا مالی آن.
 ۲روز و محل و ساات شروع و تم مرایده.
 ۳قیمتی که مرایده از آن شروع میشود .
ماده  .۱۲۲آگهی مرایده در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نردییک تیریا
به محلر منتشر و فاصله انتشار تا روز مرایده نباید از  ۱۵روز کمتر باشد و االوه بر ایا آگهیر آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع
ملکر محل مرایدهر ابنیه امومی از قبیل شهرداریر بخشداریر فرمانداریر نییروی انتظیامیر دادگسیتری و ثبیت اسیناد محیل
الصاق میشود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مرایده گذاشته میشودر فقط آگهی الصاقی کافی است .
ماده  .۱۲۳هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهیی مراییده در همیه نقیاط میذکور الصیاق
میشود و در آگهی تصریح میگردد که لسه مرایده در ا رای ثبت محل تنظیم سند که شهر … است تشنیل واهد شد .
ماده  .۱۲۴هرگاه مال مورد مرایده بیمه باشد باید در آگهی مرایده ایا ننته ااالم گردد و در صیورتی کیه میال میورد مراییده بیه
دیگری واگذار میشود باید به بیمه گر ااالم گردد .
ماده  .۱۲۵پ از مرایده در صورت و ود مازادر برندۀ مرایده میتواند و وه پردا تیی مو یوع فیراز  ۶بنید الیف میاده  ۱۲۱اییا
آئیانامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید در صورتی که مورد مرایده به بستاننار واگیذار میشیود کلییه هرینیههای میذکور از
بستاننار دریافت و رء مطالبات وی محسوب واهد شد و به مو ب همان ا رائیه قابل وصول است .
تبصره هرگاه آگهی مرایده بر الف ماده  ۱۲۱الی  ۱۲۴باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجل
آگهی تجدید میگردد .

مرایده بیه دسیتور رئیی

ثبیت

ماده  .۱۲۶مرایده حضوری است و در یک لسه از ساات  ۹تا  ۱۲برگرار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقیه در
لسه مرایده ریدار پیدا ننند مال با دریافت حقاال را و حق مرایده به قیمتی که مرایده از آن شروع میشود به بستاننار واگذار
میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستاننار وصول میگردد .
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تبصره .درصورت ی که بستاننار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب ود نباشدر در صورت تقا ا به نسبت طلبر از مال
مورد مرایده به وی واگذار میشود .
ماده  .۱۲۷ا راء االوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زیر واهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مرایده .
ماده  .۱۲۸رئی و کارمندان اداره ثبت محل و ا راء مباشیریا فیروش و نماینیده دادسیتان حیق شیرکت در مراییده بیه انیوان
مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت .
ماده  .۱۲۹شرکت در لسه مرایده برای اموم آزاد است و لسه مرایده با حضور رئی
و نماینده دادستان تشنیل واهد شد.
در مرایده اموال منقول مأمور ا رای مربوطه به ای مسئول ا را یا رئی
ماده  .۱۳۰مسئول مرایده باید وقت مرایده را در پیش نوی
یادداشت کند .

اداره یا مسئول ا راء و متصدی مراییده

اداره شرکت مینماید .

آگهی مرایده تعیییار بیا قیید روز و سیاات در دفتیر اوقیات مراییده

ماده  .۱۳۱حق مرایده (حق حراج) طبق آئیانامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مرایده دریافت و رء
درآمد امومی به رانه داری کل تحویل میشود .
ماده  .۱۳۲مسئول یا متصدی مرایده باید و وه حاصل از فروش را همه روزه بیه بانیک ملیی تحوییل داده قیبض رسیید آن را بیا
صورت فروش فورا به ا راء تسلیم و رسید بگیرد .
ماده  .۱۳۳کتب و رساالت و مقاالت طی صاحب اثر قابل بازداشت و مرایده نیست مگر با ر ایت وی .
ماده  .۱۳۴مرایده اموال ایا شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور مسئول ا را بالفاصله و بدون
تشریف ات در محل بوسیله مأمور ا را و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا بره محلی به امل میآید .
ماده  .۱۳۵صورتمجل
صورت حضور برسد .

مرایده باید به امضاء مسئولیا امر و نماینده دادستان و ریدار و نیر مدیون و دائا یا نمایندگان آنان در

ماده  .۱۳۶فروش مال به نسیه ایر نیست مگر ایننه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نییر میازاد را نقیدا دریافیت و ییا
نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت ود مسئول وصول واهند بود و حق مرایدهر نقدا دریافت میشود .
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ماده  .۱۳۷تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مرایده برنده شده است و وصیول حیق اال یرا و حیق مراییده و سیایر
حقوق قانونی و پردا ت و ه مازاد به مدیون با مسئول ا راء و دستور تهیه پیش نوی سیند انتقیال و ثبیت و امضیاء آن در دفتیر
اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئی ثبت محل میباشد .
ماده  .۱۳۸در موارد زیر فروش از در ه ااتبار ساقط است و باید آگهی مرایده طبق مقررات تجدید شود:
 ۱هرگاه فروش در روز و ساات و یا محلی که در آگهی معیا شده به امل نیاید.
 ۲هرگاه بدون هت قانونی مانا رید کسی شوند و یا باالتریا قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
 ۳در صورتی که مرایده بدون حضور نماینده دادسرا به امل آید.
 ۴در صورتی که مباشریا فروش و کارمندان اداره ثبت در رید شرکت کرده باشند .
ماده  .۱۳۹اموال منقول پ از وصول حقاال را و حق مرایده بالفاصله در لسه مرایده تحویل رییدار شیده و ییک نسیخه از
صورتمجل مرایده به وی تسلیم میشود و اگر قانونا سند انتقال ا رائی برای مال منقول الزم باشد پیش نوی سند انتقال تهیه
میشود .
ماده  .۱۴۰در مورد مال غیرمنقول پ از انجام مرایده بایید ا یرا ظیرف  ۴۸سیاات پرونیده را فهرسیت و منگنیه کیرده پیوسیت
گرارش برای صدور سند انتقال نرد رئی ثبت بفرستد .
تبصره .پ از تنظیم سند انتقال ا رائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به در واست ریدار یا بستاننار منلف به تخلییه
و تحویل مورد معامله طبق مقررات واهدبود .
ماده  .۱۴۱هرگاه بستاننار با وصول قسمتی از طلب ود تقا ای فک رها از بر ی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصیول حقیوق
ا رائی براساس میران وصولی بستاننار مراتب را هت فک رها از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه ااالم مینماید .
ماده  .۱۴۲در مورد معامالت رهنی هرگاه بدهنار و راهنیا متعدد بوده و تاریخ ابالغ ا رائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک
از آنها تاریخ ابالغ مؤ ر مبداء احتساب  ۱۰روز میباشد .
ماده  .۱۴۳املیات مرایده ر در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
 ۱وصول حنم یا دستور موقت یا قرار توقیف املیات ا رائی.
 ۲ااتراض به نظریه رئی

ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
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 ۳رأی هیأت نظارت یا شورای االی ثبت بر ابطال املیات ا رائی.
 ۴پردا ت کلیه مطالبات بستاننار و حقوق ا رائی .
ماده  .۱۴۴هرگاه مورد مرایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات ر یدار داگانه پیدا شود و ما مبلغ رید بیشتر از
طلب بستاننار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجل واهد شد و در صورتینه حاصل فروش بعضیی از رقبیات کیافی بیرای
پردا ت بدهی گرددر از تنظیم صورتمجل مرایده نسبت به بقیه ودداری میشود و در ایا مورد بدهنار میتواند بیرای فیروش
یک یا بعضی از رقبات راایت تقدم را تقا ا کند رید در ایا قبیل موارد کال نقدی است و رییداران بایید و یه نقید تحوییل و ییا
بستاننار معادل طلب ود فروش نسیه را قبول کند که در ایا صورت شخصا مسئول وصول طلب از ریدار واهد بود .
تبصره چنانچه مورد مرایده اموال منقول باشدر در واست مدیون برای تقدم و تأ ر فروش پذیرفته میشود .
ماده  .۱۴۵در کلیه معامالت مذکور در ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت بدهنار میتواند با تودیا کلیه بیدهی یود اایم از اصیل و
سود و سارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفتر انه تنظیم کننده سند مو بات فسیخ و فیک سیند را
فراهم کند در صورت صدور ا رائیه گواهی اداره ا راء مبنیی بیر بالمیانا بیودن فیک و فسیخ معاملیه یروری واهید بیود هیر
بستانناری که حق بازداشت اموال بدهنار را دارد نیر میتواند کلیه بیدهی مو یوع سیند و حقیوق ا رائیی را پردا یت و تقا یای
استیفای حقوق ود را از اداره ثبت بنماید .
ماده  .۱۴۶در کلیه معامالت مذکور در ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت بستانناری که حق در واسیت بازداشیت امیوال بیدهنار را
دارد و بخواهد کلیه بدهی مو وع سند و حقوق ا رائی را (در صورت صدور ا رائیه) بپردازد میورد معاملیه در ازاء هیر دو بیدهی و
متفراات قانونی به محض پردا ت مربور در بازداشت واهد بود و مراتب در دفتر بازداشیتی مینعن میشیود و در اییا صیورت
مراتب ذیل باید راایت شود :
 ۱در صورت صدور ا رائیه با پرسش از ا راء مربوطه میران بدهی و سارات و حقوق ا رائی را تعیییا و سیپ
صندوق ثبت قبض آن را به ا راء تحویل و تقا ای فسخ سند را واهد کرد .

بیا اییداع آن در

 ۲ا راء منلف است در صورتی که تمامی دیا و سارات و حقیوق ا رائیی پردا یت شیده باشید مراتیب را بیرای فسیخ سیند بیه
دفتر انه اسناد رسمی تنظیم کننده سند ااالم و به واحد ثبتی مربوطه نیر اطالع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیا کننیده
و ه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده ا رائی تودییا کننیده میذکور در همیان ا یراء در رییان باشید بالفاصیله مراتیب
بازداشت را در دفاتر مربوطه منعن کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی الزم دایر به تودیا و ه و صیدور دسیتور فسیخ بیا
ذکر مبلغ تودیعی و نام پردا ت کننده و شماره نامهای که ما آن بازداشت به واحد ثبتی ااالم شده صادر و به متقا ی تسیلیم
دارد .
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 ۳هرگاه نسبت به مورد معامله ا رائیه صادر نشده باشد باید ذینفا با مرا عه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطالع از
بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفتر انه تسلیم داردر دفتر اسناد رسمی منلف است اگر تمام دیا سپرده
شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر به ایداع و ه و فسخ معامله با ذکر نام پردا ت کننده و مبلیغ
سپرده صادر و به متقا ی تسلیم دارد .
 ۴در موردی که پرونده ا رائی در دایرۀ دیگری در ریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور ا رائیه نشدهر ذینفا باید گواهی
مربوط را به دایرۀ ا رائی که پرونده در آن دایره در ریان است تسلیم و در واست بازداشت ملک را بنند .دایرۀ ا یرالذکر منلیف
است بالفاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند .
 ۵هرگاه مورد معامله در ریان املیات ا رائی باشد و منتهی به صورت مجل قطعی مرایده و ییا صیدور سیند انتقیال ا رائیی
نشده باشد با سپردن و ه از طرف بدهنار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقهر سندر فسخ و پرونده ا رائی مختومه میگردد
و مراتب به دفتر انه تنظیم کننده سند ااالم میگردد که مو وع را در مالحظات ثبت سند قید نماید .
 ۶در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  ۱۴۵هرگاه منافا مال مورد معامله حق سننی بوده و به بستاننار منتقل شیده باشید بایید
حق نامبرده تا آ ر مدت مذکور در سند راایت شود .
فصل یازدهم .تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده  .۱۴۷در انتقال قطعی ملک هرگاه ا رائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به مو ب سندرسمی ا اره در ملک موردتخلیه ساکا
باشد ا راء ثبت از تخلیه ملک ودداری مینماید .
تبصره  .۱در محلهائی که قانون روابط مو ر و مستأ ر ا را میشود ا اره نامه غیررسمی از هت تخلیه در حنم سند رسیمی
است .
تبصره  .۲در مواردینه سنو نت شخ

ثالث مستند به سند رسمی یا اادی ا اره نباشد ا رای ثبت منلف به تخلیه است .

ماده  .۱۴۸هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لینا با توافق به تصرف مرتها در قسیمت مفیروز از ملیک ر یایت داده
باشند ا را سند از هت تخلیه مال مورد رها به تخلیه مورد تصرف واهد بود .
ماده  .۱۴۹هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافا از متعهد شده باشدر تخلف متعهید میانا تخلییه وثیقیه بیه نفیا برنیده در
مرایده نخواهد بود و لو آننه ثالث به مو ب سند رسمی در تاریخ مو ر وثیقه را ا اره گرفته باشد .
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ماده  .۱۵۰هرگاه وثیقه پالک معیا و بنای واقا در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمیا مجاور که متعلیق بیه
غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پالک مذکور به یارج تجیاوز کیرده اسیت میدلول سیند نبیوده و از
صالحیت ادارات ثبت ارج است .
ماده  .۱۵۱هرگاه موقا تحویل معلوم شود که شخ
وثیقه به وسیله ا را ثبت با و ا مو ود اشنال ندارد .

یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اایان کرده انید تحوییل میورد

ماده  .۱۵۲تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است .
ماده  .۱۵۳مأمور ا را در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینیده دادسیتان و در صیورت لیروم بیا حضیور میأمور انتظیامی طبیق
مقررات اقدام نماید ادم حضور متعهد و بستگان و ادمینش مانا تخلیه نخواهید بیود و اگیر امیوالی در محیل موردتخلییه و یود
داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی االمنان در همان محیل در منیان محفیوظی گیذارده و درب آن را مهیر و میوم
میکند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید .
تبصره  .۱در مورد فوق بستاننار یا امیا حق مطالبه حق الحفاظه را دارد .
تبصره  .۲پ از ایننه اموال به حافظ سپرده شدر به در واست متعهدلهر ا را به مالک اموال ا طار مینماید کیه ظیرف میدت
ّ
یک ماه به ا را مرا عه و اموال ود را تحویل بگیرد واال طبق مقیرراتر امیوال ارزییابی و بیه مراییده گذاشیته واهید شید و و یه
حاصله به صندوق ثبت واریر تا در صورت مرا عه و پ از کسر هرینههای ا رائیر و ه به مالک اموال مسترد گردد در صیورت
ادم و ود ریدار در مرایدهر حفاظت کماکان ادامه واهد یافت .
ماده  .۱۵۴اداره ثبت محل در موقا تخلیه ایا مستا ره و همچنیا تم پروندههای ا رائی باید مراتب تخلیه و تم پرونیده را
به دفاتر اسناد رسمی مربوطه ااالم دارند که در ستون مالحظات ثبت دفتر قید و اقدام الزم معمول گردد .
ماده  .۱۵۵تم املیات ا رائی حسب مورد ابارت است از:
الف وصول کلیه طلب بستاننار و حقوق دولتی و هرینههای قانونی.
ب تحویل مال منقول به برنده مرایده.
ج تنظیم و امضاء سند انتقال ا رائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که ا رائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ا رای تعهد متعهد .
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تبصره .در صورتینه مال از طریق مرایده به شخ
واهد بود .

ثالث فرو ته شود تم املیات ا رائی تاریخ تنظییم صیورتمجل

مراییده

فصل دوازدهم .هزینههای اجرائی
ماده  .۱۵۶وصول حق اال را به همان طریقی که برای وصول مو وع تعهید مقیرر اسیت بیه امیل واهید آمید و رئیی
می تواند نظر به مبلغ حق اال را هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند ا تیار کند .

ثبیت

ماده  .۱۵۷حقاال را از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد امومی منظور و یک نسخه از قبض صادر
شده به اداره صادرکننده ا رائیه ارسال میشود .
ماده  .۱۵۸در هر پرونده ا رائی برابر ماده  ۱۳۱قانون ثبت و تبصیره آن و سیایر مقیررات مربوطیه (حسیب میورد) پی از ابیالغ
ا رائیه حقاال را وصول میشود مگر ایننه مر عی که پردا ت حقاال را به اهده اوست به مو ب مقیررات اصیی از پردا یت
آن معاف شده باشد .
تبصره  .۱چنانچه بدهنار از تاریخ ابالغ ا رائیه ظرف مدت  ۱۰روز مفاد آن را بموقا ا یرا بگیذارد از پردا یت حیقاال را معیاف
واهد بود .
تبصره  .۲هرگاه بدهنار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجل
حقاال را وصول میشود .

مرایده نسیبت بیه پردا یت تمیام بیدهی یود اقیدام نمایید نصیف

ماده  .۱۵۹هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور ا رائیه و ابالغ شده باشد مادام که حنم قطعی بیر ااتبیار سیند
صادر نشده است حقاال را تعلق نمیگیرد .
ماده  .۱۶۰در هر مورد که پ از صدور ا رائیه و ابالغ به هت قانونی املیات ا رائی متوقف ییا توقییف شیود میادام کیه رفیا
توقف یا توقیف نشده باشد حقاال را تعلق نمیگیرد موارد مذکور در تبصره ماده  ۱۳۱قانون ثبت از ایا حنم مستثنی است .
ماده  .۱۶۱در مواردی که ا رائیه صادر و ابالغ شده و سپ به الت احراز ورشنسیتگی بیه اداره تصیفیه ار یاع میشیودر حیق
اال را تعلق نمیگیرد مگر ایننه حنم ورشنستگی نقض و املیات ا رائی در ثبت به انجام برسد .
ماده  .۱۶۲به سارت تأ یر حقاال را تعلق میگیرد و همیا طور است حقالوکاله اگر رو مدلول سند باشد .
ماده  .۱۶۳ابراء ذمه متعهدر بعضا یا کال پ
ماده  ۱۳۱قانون ثبت باید وصول شود .

از ابالغ ا رائیه مو ب سقوط ذمه متعهد از حیق اال یرا نمیشیود و برابیر تبصیره
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ماده  .۱۶۴در مواردی که تخلیه مورد ا اره هم رء مو وع الزماال راء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد ا اره از میران مال
اال اره سه ماه دریافت واهد شد اگر بعد از ابالغ ا رائیه و قبل از تخلیه طرفیا سازش نمایند و یا مو ر از تخلیه منصیرف شیود
حقاال را تخلیه باید وصول گردد لین ا در مواقعی که بیه الیت پردا یت شیدن ا یور از تخلییه اییا مسیتأ ر یودداری و یتم
املیات ا رائی موکول به صدور حنم قطعی دادگاه میشود مادام که امل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقاال رای تخلیه مورد
نخواهد داشت .
تبصره .در غیر موارد ا اره هرگاه مو وع الزم اال راء تحویل یا تخلیه ایا مورد تعهد باشد حق اال را مقیرر در قیانون ثبیت در
صورت معامله قطعی از میران ا اره سه ماهه دریافت میشود و میران ا اره نسبت به بهای ملک که در سند تعییا شیده از قیرار
صدی دوازده در سال معیا میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده مالک امل ارزش معامالتی مو وع قیانون
مالیاتهای مستقیم واهد بود و در صورت نبودن قیمت معامالتی طبق نظر کارشناس ارزیابی واهد شد .
ماده  .۱۶۵هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ ا رائیه ورشنسته یا محجور بوده است حق اال را تعلق نمیگیرد .
ماده  .۱۶۶هرگاه بستاننار در واست کند که از ابالغ ا رائیه ودداری شودر فقط در صورتی کیه محیرز باشید ا رائییه پییش از
وصول و ثبت تقا ای مذکور در دفتر اداره ثبت صالحیت دار ابالغ شده است حق اال را تعلق میگیرد .
ماده  .۱۶۷ر در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئی ثبت یا قائممقام او بر ادم تعلیق حیقاال را باشید بیه مسیئول
حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده منلف است به رأی مربور ااتراض نماید تا
مو وع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بنید  ۸میاده  ۲۵قیانون ثبیت اصیالحی سیال  ۱۳۵۱قطعیی
است .
ماده  .۱۶۸مادام که مرایده صحیحا واقا نشده حق مرایده تعلق نمیگیرد .
فصل سیزدهم .شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده  .۱۶۹املیات ا رائی بعد از صدور دستور ا را (مهر ا را شود) شروع و هر ک (اام از متعهد سند و هر شخ ذینفیا)
که از املیات ا رائی شنایت داشته باشد می تواند شنایت ود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیی ثبیت محیل تسیلیم کنید و
رئی ثبت منلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند نظر رئی ثبت به هر حال برابیر مقیررات بیه اشیخاص
ذینفا ابالغ میشود و اشخاص ذینفا اگر شنایتی از تصمیم رئی ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ شنایت
ود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صالحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بنید  ۸میاده  ۲۵اصیالحی قیانون ثبیت در هییأت
نظارت طرح و رسیدگی شود .
ماده  .۱۷۰در مورد ااتراض به نظر رئی ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به میمه گرارش اما و صریح و
مشروح ثبت محل از ریان پرونده و مو وع شنایت به نحوی که محتاج به تنرار مناتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
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 ۱رونوشت کامل یا فتوکپی ااتراض نامه ذینفا و مائم آن به املیات ا رائی.
 ۲رونوشت کامل یا فتوکپی گرارش رئی
 ۳رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئی

یا ممیر ا را که مستند نظر رئی

ثبت بوده است.

ثبت.

 ۴رونوشت کامل یا فتوکپی شنایت نامه ذینفا و مائم آن از نظر رئی

ثبت.

 ۵رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهائی از پرونده ا رائی که مربوط به مو وع شنایت است .
ماده  .۱۷۱هرگاه هیأت نظارت محتاج به تو یحاتی از ا را یا طرفیا قضیه باشدر میتواند تو یحات الزم را بخواهد .
ماده  .۱۷۲پ از تنظیم و امضاء صورتمجل مرایدهر شینایت از امیل ا یراء از کسیی مسیموع نیسیت اییا امیر میانا از آن
نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مالر رئی ثبت محل امل ا راء را مخالف قانون تشخی دهد
رأی بر تجدید امل ا رائی داده و رأی صادره برابر ماده  ۱۶۹ایا آئیانامه به اشخاص ذینفا ابالغ و قابل شینایت و رسییدگی در
هیأت نظارت است .
فصل چهاردهم .امور متفرقه
ماده  .۱۷۳مدیرکل ثبت استان می تواند وظایف رئی ثبت را در امور مربوط به ا رای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند
دیگری به مو ب ابالغ مخصوص واگذار کند و ایا واگذاری از رئی ثبت سلب صالحیت نمیکند .
تبصره .در مدت مر صی استحقاقی یا استعال ی رئی ثبتر معاون او تنالیف رئی ثبت در کلیه امور مربوطه به ا رای مفاد
اسناد رسمی اام از صدور دستور ا را و امور مربوطه به سایر املیات ا رائی را اهیده دار واهید بیود و نییازی بیه صیدور ابیالغ
استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای اضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود .
ماده  .۱۷۴در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمیا ا تماای صالحیت اقدام با مرا ا مذکور است و ادارات ثبت باید از
اقدام ا رائی ودداری کنند .
ماده  .۱۷۵در مورد مطالبات بانکها تشخی ایننه از مبلغ پردا تی مدیون چه مقدار بابت اصل طلیب میباشید بیا بسیتاننار
است اگر مدیون نسبت به تشخی بستاننار معترض باشد مر ا رفا ا تالف دادگاه صالحیتدار واهد بود .
ماده  .۱۷۶در احتساب موااد در کلیه فصول ایا آئیانامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شید و اگیر آ یریا روز مهلیت
اقدام تعطیل باشدر تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آ ریا روز مهلت واهد بود .

73

قاونن ثبت اسناد و امالک

ماده  .۱۷۷قراردادهایی که طرفیا نسبت به پرونده ا رائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول ا را یا مأموریا ا رای پرونده در حدود
صالحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است .
ماده  .۱۷۸در ا رای ماده  ۷۰۹قانون مدنی اما که در اثر املیات ا رایی بدهی مضمونانه را پردا ته است وقتی میتواند
به استناد سند مان (مستند پرونده ا رایی) ا رائیه را تعقیب کند که حق مرا عه اما به مدیون اصلی در سند مربور ذکر شده
باشد .
ماده  .۱۷۹ا رائیه برگ وثیقه انبارهای امومی مطابق ماده  ۱۰تصویبنامه انبارهای امومی اصالحی در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۲
روی اوراق ا رائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و مائم در واست نامه ا رائیی و نییر املییات ا رائیی تیابا مقیررات
را ا به انبارهای امومی واهد بود .
ماده  .۱۸۰برای ا رائیههای را ا به قیانون الحیاق میاده  ۱۰منیرر و  ۲تبصیره بیه قیانون تملیک آپارتمانهیا مصیوب  ۱۳۵۱و
اصالحات بعدی باید اوراق زیر به میمه تقا انامه ا رایی به ا رای ثبت محل تسلیم شود و در تقا انامه قید گردد که بیدهنار
در مدت مقرر گواهی تقدیم داد واست ااتراض به محنمه را تسلیم ننرده است:
 ۱تقا انامه مخصوص صدور ا رائیه.
 ۲رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفاده کننده.
 ۳رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریر سهم مالک از هرینههای مشترک .
ماده  .۱۸۱برای تقا ای صدور ا رائیه بابت اوارض شهرداری مو وع ماده  ۷۷قانون اصیالح پیاره ای از میواد و الحیاق میواد
دید به قانون شهرداری مصوب  ۱۳۴۵/۱۱/۲۷باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
 ۱در واست نامه مخصوص صدور ا رائیه.
 ۲رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل ا تالف.
 ۳ا طاریه ابالغ شده رأی مذکور به مؤدی .
ماده  .۱۸۲درمواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷قانون شهرداری مصیوب  ۱۳۳۴و میواد  ۱۳-۸قیانون نوسیازی و امیران
شهری مصوب  ۱۳۴۷و تبصره  ۱آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبیت در واسیت صیدور ا رائییه مینمایید بایید دلییل
قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیر ااالم دارد .
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ماده  ۱۸۳در واست ا رای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقا است به امیل میآیید
برای صدور ا رائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
 ۱تقا انامه مخصوص صدور ا رائیه.
 ۲اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن .
تبصره .در واست ا رای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی ارج از کشور در ا رای ثبت تهران به امل میآید .
ماده  .۱۸۴هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشدر دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور ا رائیه دارد .
ماده  .۱۸۵هرگاه گواهینامههای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور ا رائییه موکیول بیه رفیا تعیارض از همیان بانیک
است .
ماده  .۱۸۶داوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به انوان بابت… در متا چک نوشته میشود و همچنیا مطالیب
مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنوی در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط و ه مرقیوم در چیک قابیل صیدور ا رائییه در
اداره ثبت میباشد .
ماده  .۱۸۷ااالم رم الیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صالحیت دار مانا در واست صدور ا رائیه برای وصول و یه
چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر ایننه دستوری در ایا باره از طرف مقامات قضائی صادر شود .
ماده  .۱۸۸اگر ادم پردا ت و ه چک به الت ادم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم
چنیا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت ا رائیه صادر نخواهد شد .
ماده  .۱۸۹دارنده چک که حق تقا ای صدور ا رائیه دارد اام است از کسی کیه چیک در و یه او صیادر گردییده ییا بیه نیام او
ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چکهای در و ه حامل )
ماده  .۱۹۰درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضیامنا
مسئول پردا ت و ه چک بوده و به تقا ای بستاننار ا رائیه الیه آنها براساس تضاما صادر میشود .
ماده  .۱۹۱در مواردینه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد ا رائییه الییه امضیاءکننده نسیبت بیه
مبلغ چک صادر میگردد .
ماده  .۱۹۲درمورد چکهای وادهدار ا رائیه پ

از سررسید صادر واهد شد .
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ماده  .۱۹۳پ از صدور ا رائیه چک دارنده چک میتواند ما ااالم انصراف از تعقیب املیات ا رائی مطالبه استرداد الشه
چک را بنند درایا صورت اگر ا رائیه ابالغ شده باشدر حقاال را را باید بپردازد و در ایا مورد پرونده مختومه محسوب است .
ماده  .۱۹۴صدور ا رائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفیق تبصیره  ۵میاده  ۳۷قیانون بیازار اوراق بهیادار مهیوری
اسالمی ایران مصوب  ۱۳۸۴به اهده ادارات و دوایر ا رای ثبت اسناد و امالک میباشد .
ماده  .۱۹۵هر یک از شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیههای تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیههای
تعاونی کشاورزی که در واست صدور ا رائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق ماده  ۱۱قانون تشنیل بانک تعاون
کشاورزی ایران مصوب سال  ۱۳۴۸و تبصره  ۶۳ماده واحده قانون بود ه اصالحی سال  ۱۳۵۲و بود ه سال  ۱۳۵۳کل کشیور و
اصالحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پ

از مالحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد واهد نمود .

ماده  .۱۹۶درصورتی که استفاده کنندگان از آب از پردا ت بهای آب ودداری نمایندر اگر قیراردادی بییا آنهیا و سیازمانها و
شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن
قرارداد و ادم تواقق [توافق] برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال  ۱۳۴۶قانون وصول بهیای آب سیازمانها و
شرکتهای تابا وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر ایا آئیانامه به تقا ای مر ا وصول کننده آب بها ا رائیه
صادر واهد نمود و مر ا متقا ی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصیدق ییا فتیوکپی آنهیا را بیه انضیمام
مطالبه نامه و تقا ای صدور ا رائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد اصل رأی یا قرارداد پ از مقابله و تصدیق برابری با اصل به
متقا ی رد میشود .
ماده  .۱۹۷درمورد تقا ای صدور ا رائیه برای وصول آب بها طبق میاده  ۵۳قیانون آب و نحیوه ملیی شیدن آن مصیوب سیال
 ۱۳۴۷و مواد  ۳۳و  ۳۴قانون توزیا اادالنه آب مصوب  ۱۳۶۱و اصالحات بعدی آن در نقاطی که دستور ا رای قانون داده شده
استر مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از ا طاریه ابالغ شده مو وع تبصره ۶ماده مذکور را به انضمام تقا انامهای که
برطبق ماده یادشده تنظیم مینماید هت صدور ا رائیه به اداره ثبت محل واهد فرستاد .
ماده  .۱۹۸ادارات ثبت منلفند وفق ماده  ۱۷آئیا نامه ا رائی قانون استقالل شرکتهای توزیا نییروی بیرق در اسیتانها مصیوب
 ۱۳۸۶/۳/۱۳و ماده  ۱۸آئیانامه ا رائی قانون آب و برق وزستان مصوب  ۱۳۳۹درمورد وصول بهیاء بیرق و سیایر مطالبیات از
مشترکیا پ از وصول تقا ا مبادرت به صدور ا رائیه نمایند .
ماده  .۱۹۹قراردادهای اادی که بیا باننها و مشتریان در ا رای ماده  ۱۵قیانون املییات بیاننی بیدون ربیا مصیوب  ۱۳۶۲و
الحاق چهار تبصره به آن در سالهای  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۶مبادله میگردد در حنم سند رسمی بوده و درصورتینه طیرفیا در مفیاد آن
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ا تالفی نداشته باشند با تقا ای بستاننار ادارات ثبت منلف به صدور ا رائیه و ادامه املییات ا رائیی طبیق آئیانامیه ا یرای
اسناد رسمی میباشند .
ماده  .۲۰۰صدور ا رائیه هت تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتماهای دمات رفیاهی بییا راهیی بیه
استناد تبصره  ۴قانون اصالح قانون تأسی شرکتهای سهامی اص پایانههای امومی وسیله نقلیه بیاربری مصیوب  ۱۳۶۷و
تبصره  ۲ماده  ۴آئیانامه مو وع تبصره  ۴قانون فوق الذکر مصوب  ۱۳۷۵/۱/۲۶با ا رای ثبت محل واهید بیود ا یرای ثبیت
منلف به صدور ا رائیه و تخلیه مورد ا اره طبق مقررات مربوطه واهد بود .
ماده  .۲۰۱درمواردینه متعهد در ا رای ماده  ۱۷قیانون گذرنامیه مصیوب سیال  ۱۳۵۱ممنیوع الخیروج گردییده باشید چنانچیه
شخ ممنوع الخروج بنا به رورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت  ۶ماه از کشور ارج شود یود ییا اشیخاص ثالیث
می بایست ملنی را هت تضمیا مرا عت مدیون به کشور معرفی و درصورتینه ملک در رها و یا بازداشت نباشدر پ از ارزیابی
توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئی ثبتر رئی و یا مسئول ا را تنظیم و مراتیب هیت بازداشیت
ملک و انعناس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه ااالم میگردد و بدیهی است درصورت مرا عت متعهد و معرفی ود ظیرف
مهلت مقرر از ملک مذکور رفا توقیف شده و ممنوع الخرو ی برقرار میشود در غیراینصورت بدون راایت مستثنیات دییا طلیب
بستاننار و حقوق ا رایی با فروش ملک مذکور از طریق مرایده استیفاء واهد شد .
ماده  .۲۰۲وظایفی که در ایا آئیانامه به اهده رئی ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد ا را
میباشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در ا رای اسناد رسمی محول میگردد .
ماده  .۲۰۳با تصویب ایا آئیانامهر آئیانامههای قبلی لغو میشود.
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آئنینامه قاونن ثبت امالک مصوب ۱۳۱۷
نظر بمواد  ۴و  ۵و  ۷و  ۸و  ۱۴و  ۱۶و  ۲۶و  ۲۷و  ۲۸قانون ثبت اسناد و امالک مور ه  ۲۶اسیفند میاه  ۱۳۱۰وزارت دادگسیتری
مقرر میدارد :
فصل اول -دفاتر ثبت اسناد و امالک
ماده  .۱اداره ثبت اسناد و امالک دارای دفاتر زیر واهد بود:
 ۱دفتر امالک
 ۲دفتر نماینده امالک
 ۳دفتر امالک توقیف شده
 ۴دفتر ثبت موقوفات
 ۵دفتر گواهی امضاء
 ۶دفتر سپرده ها
 ۷دفتر توزیا اظهارنامه ها
 ۸دفتر امالک مجهولالمالک
 ۹دفتر ثبت شرکتها
 ۱۰دفتر اسناد رسمی
 ۱۱دفتر ثبت قنوات
 ۱۲دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
تبصره دفتر امالک و دفتر ثبت قنوات در مرکر و کلیه شهرستانها ییک نسیخه واهید بیود و در موقیا مقتضیی بیا فیراهم شیدن
امنانات از مندر ات دفاتر مربور مینروفیلم و یا اسنا تهیه و به مرکر ارسال می گردد .
78

قاونن ثبت اسناد و امالک

ماده  .۲کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیا اظهارنامه و دفتر امیالک مجهولالمالیک و دفتیر
آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدایالعموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشیته و نمونیه «امضیاء» کیرده و
بمهر پارکه ممهور و مجموع اده صفحات را در صفحه اول و آ ر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید .
ماده  .۳برای ثبت امالک هر بخش یک دفتر امالک تخصی و برای ثبت هر شماره مستقل مجموایا سیه صیفحه و بجهیت
ثبت هر شماره از امالک مرروای االوه بر گنجایش مقدار ثبت الاقل سه صفحه سفید برای انتقیاالت بعیدی آن منظیور واهید
شد .
تبصره .در صورتینه یک دفتر امالک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیرکل ثبت اسیتان و تصیویب سیازمان ثبیت
اسناد و امالک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر امالک تخصی می یابد در ایا صورت
هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حدفاصل آنها اام از یابان اصلی یا آثار طبیعی در صورتجلسه ای به امضاء میدیرکل و رئیی
ثبت محل قید می گردد .
ماده  .۴دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد امل و پ
ثبت را در آ ر دفتر قید و بستهر امضاء نماید .

از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شیماره هیای

فصل دوم .در شمارهگذاری امالک و توزیع اظهارنامه
ماده  .۵در موقعینه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت امومی در نظر میگیرد باید پیشنوی آگهیی میاده  ۹قیانون ثبیت را
تهیه و ب رای نمونه (امضاء) و انتشار باداره کل ثبت بفرستد و در ما ایا میدت بایسیتی وسیائل مقیدمات توزییا اظهارنامیه را از
انتشار آگهی ماده  -۱۰در محل و تهیه پالک از مرکر و غیره در نظر گرفته که در موقا مقرر بتواند نماینده در محل حا ر شیده و
تا یری در کار پالک کوبی و توزیا اظهارنامه نشود .
ماده  .۶در قراء و قصبات ورده مالک قبل از شروع بعملیات ثبت امومی الزم است نماینده امل بوسائل مقتضی از قبیل یار
و غیره مالنیا را مطلا و با اطالع کد دا و ریشسفیدان قریه را به بخشهای معینی که حیدود طبیعیی داشیته باشید تقسییم و
اسامی و سایر مش خصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجل نوشته به نمونه (امضاء) کد دا و ریشسیفیدان برسیاند و
بعد بشمارهگذاری و توزیا اظهارنامه شروع کند و نمایند مامور توزیا اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامهها بیا صیورت
مجل فوقالذکر کامال تطبیق نموده و در صورت مربور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالنیا کیه معرفیی
میشوند و حدود اربعه آن ذکرگردد و شماره و نوع امالک و اسامی مالنیا در دفتر توزیا اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه
نیر که بمالنیا و در صورت غیبت آنها به مستا ر یا کد دای محل تسلیم و در دفتر توزیا اظهارنامه رسیید داده میشیود شیماره
ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه (امضاء) نماینده مربوطه برسد .
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ماده  .۷در امالک شهری و مستغالت نیر پ از تعییا بخشی که مورد ثبت امومی واقا میشود شمارهگذاری و توزیا اظهارنامه
طبق مواد باال به استثنای ار و صورت مجل که مخصوص امالک مرروای ورده مالک است بعمل واهد آمد .
ماده  .۸در مستغالت برای هر ملک یک شماره و در امالک مرروای نیر برای قراء و مرارع شیش داننیی [شیش دانگیی] ییک
شماره اصلی منظور میشود و در صورتینه مرراه مشتمل بر قطعات مفروز و اایانی و غییره باشید بیرای هیر قسیمت ییک شیماره
فرای از همان شماره اصلی منظور واهد شد .
ماده  .۹چنانچه پ از شمارهگذاری امالک هر قطعه یا بخشی معلوم شود که ملنی از قلم افتاده آ ریا شماره آن بخش بیرای
آن ا تصاص داده میشود و اگر ملنی پ از شمارهگذاری مفروزا به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعات شماره فرایی از
همان شماره اصلی منظور واهد شد مثال از شماره  ۵اصلی ۵/۳ ۵/۲ ۵/۱
ماده  .۱۰برای سرات ریان باید قطا ات ثبت امومی کوچک انتخاب شود .
ماده  .۱۱در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعیدده اسیت در صیورتینه متعلیق بیه ییک نفیر ییا مشیااا متعلیق بیه
اشخاص باشد یک شماره و در صورتینه حجرات مالک داگانه داشته باشد برای هر یک شماره مستقلی منظور واهد شد .
ماده  .۱۲هر بخشی که به ثبت امومی گذارده میشود قنوات آن بخش هم باید رو سایر امیالک بیرای ثبیت امیومی منظیور و
آ ریا نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزیا اظهارنامه و آگهیها نیر شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهیر
آن قید شود هرگاه قنات از متعلقات ملک است و داگانه مورد معامله واقا نمیشود تابا اصل ملک بوده و شماره مسیتقلی الزم
ندارد .
ماده  .۱۳در موقا توزیا اظهارنامه در قراء مأموریا امل بوسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پ از تشخی ایننه اایانی
قریه متعلق براایا میباشد تعییا شیماره فرایی نمیوده و از روی شیماره ردییف در دفتیر توزییا اظهارنامیه وارد و بمیالنیا ااییانی
اظهارنامه میدهد -بمالنیا ارصه هم پ از تعییا سهام آن ها اظهارنامه توزیا مینماید سپ اظهارنامه های مالنیا اایانی و
ارصه را داکانه [ داگانه] با ا ذ حقالثبت از هر یک از آنها تنظیم و قبول مینماید در موقا تنظیم آگهی ابتیداء ارصیه و بعیدا
اایانی باسم مالنیا آگهی میشود درصورتینه ا تالفی بیا مالنیا ارصه و ااییانی پییدا شیود بایید بیدوا بمیدارک و قبالجیات و
بنچاق مالنیا اصل مرراه و ارصه مرا عه شود چنانچه مدارک مالنیا ارصه حاکی است که اایانیها متعلق بانان بوده و راایا
مدرکی برای مالنیت ود از طرف مالک یا مالنیا قعلی [فعلی] یا قبلی ندارند در واست ثبت را باید از مالک ارصه و ده پذیرفته
و راایا معترض شنا ته شوند و چنانچه مدارک مالنیت مالنیا قراء و قصبات حنیایتی از اایانیهیا ندارنید ییا رااییا میدارکی بیر
مالنیت ود دارند حق در واست ثبت با راایا است .
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ماده  .۱۴نسبت بدر واستهای ثبتی که قبال شده و نسبت باایانیهای آن که تشریفات ایا نظامنامه بعمل نیامده چنانچیه در
موقا تعییا حدود مالنیا ارصه اایانی را برای راایا گواهی نماید یا قبال بطور کلی گواهی کرده باشند باید برای اایانیها شماره
فرای منظور در واست ثبت پذیرفته آگهی نموده .
ماده  .۱۵در مورد امالکی که قبال در واست ثبت شده و تعییا حدود بعمل آمده و مالنیا حق راایا را نسبت باایانی بیا اسیامی
معیا قید و گواهی نمودهاند و آگهی هم شده است با دریافت حقالثبت و مخارج از صاحبان اایانی و تعییا حدود آن میتوان در
دفتر امالک ثبت و سند مالنیت صادر نمود .
ماده  .۱۶امالکی که در ریان ثبت اادی بدون قید حق اایانی برای راایا به ثبت رسیده و بعدا در ثبت امومی راایا اظهارنامه
دادهاند چون سابقا ملک ثبت شده و ریان ثبت امومی موردی نداشته ایا قبییل پرونیدهها بایید بیرای رأی مقتضیی بیه هیئیت
نظارت احاله شود .
ماده  .۱۷در مورد امالک مشاع اگر بعضی مالنیا نسبت باایانیها حق را گواهی کرده و بعضی گواهی ننردهاند نسبت باایانی
از راایا اظهارنامه پذیرفته شده و مالنیا که حق مربور را گواهی ننردهاند معترض شنا ته میشوند .
ماده  .۱۸مالک ا ذ حق الثبت امالک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده  ۶۴قیانون مالیاتهیای مسیتقیم مصیوب ۷/۲/۱۳۷۱
است هرگاه در موقا ثبت ملک در دفتر امالک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمیت منطقیه بنیدی دیید
تعییا می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعییا نشده ملک باید ارزیابی شود ااتبار برگ ارزیابی ینسال از تیاریخ تنظییم
است ولو ایننه بهاء ملک طبق ارزیابی در دفتر امالک و سند مالنیت نوشته شده باشد .
تبصره  .۱چنانچه متقا ی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر امالک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسیمی
برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعییا و به دفتر انه ااالم شود تا مابه التفیاوت بقاییای ثبتیی ملیک را براسیاس قیمیت
منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریر نماید .
تبصره  .۲در مواردی که پ از ثبت و صدور سند مالنیت مالک برای گرفتا سند مالنیت به اداره ثبت مرا عه ننماید و در مقام
معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود .
ماده  .۱۹هرگاه نسبت به قسمتی از ملنی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام بر الف اظهارنامه
اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالنیا مطابق آن امل می گردد و چنانچه قبال اظهارنامه هم بعنوان مشاع
و هم مفروز پذیرفته شده صدور سند مالنیت موکول به رفا ا تالف در دادگاه است .
ماده  .۲۰قلم وردگی و کسر و ا افه کردن در مندر ات اظهارنامه ممنوع و اگیر تو ییحی الزم باشید بایید صیریحا ذکرشیده و
به نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) و مستدای ثبت برسد.
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تخلف از مقررات ایا ماده مو ب مسئولیت شدید واهد بود .
فصل سوم .در درخواست ثبت
ماده  .۲۱اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدای ثبت یا وکیل یا انشیا قانونی او باداره ثبیت محیل داده شیود هرکیاه [گیاه]
دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) کند االمت انگشت ود را زیر اظهارنامه واهد گذاشت و در صورتینه اظهارنامیه توسیط
وکیل یا انشیا مستدای ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوطه میمه شود .
ماده  .۲۲اظهارنامه شامل ننات زیر واهد بود:
 ۱نام و نام انوادگیر شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سیمت دهنیده اظهارنامیه نسیبت بیه ملیک میورد
در واست و محل اقامت مستدای ثبت.
 ۲تابعیت مستدای ثبت.
 ۳نوع مال غیر منقولی که در واست ثبت آن میشود با تعییا محل وقوع ملک (حوزه ثبتیر بخش یا روستا و شماره پالک اایم
از اصلی و فرای)ر حدود و مشخصات ا راء و متعلقیات آن و آدرس ملیک ( یابیانر کوچیهر پیالک شیهرداری) و محیل اقامیت
متقا ی.
 ۴بهای ملک در تاریخ در واست ثبت طبق قیمت منطقه بندی.
 ۵شرح حقوق اینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعییا صاحبان حقوق و همچنیا حقوق اینی که مستدای ثبت در
امالک مجاور دارد .
ماده  .۲۳دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک را عه بمالنیت و تصرف ود را باداره ثبت ارائه دهد تا
رونوشت یا الصه آن میمه اظهارنامه و در پرونده امل باینانی [بایگانی] شود و اگر دلیل مالنیت منحصر بتصرف است ادله
و نشانیهای تصرف فعلی ود را کتبا باداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال در واستکننده باید نحوه تصرف ود را که او را بیرای
تقا ای ثبت مجاز میدارد معلوم کند .
ماده  .۲۴پ از ارائه مدارک از طرف متقا ی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه بیردار ثبیت ترسییم و صیورتمجل
مبنی بر تصرف مالنانه مستدای ثبت وسیله نماینده و نقشه بردار تهیه شودر در اظهارنامه میران و مقدار امیالک و ارا یی میورد
در واست باید به دانگ و سهم قرار داده شود اصطالحات محل از قبیل یام و فنجیان و پیمیان و غییره را بیر حسیب تحقیقیات
محلی با دانگ و سهم تطبیق بنمایند .
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ماده  .۲۵در هر موقا که اداره ثبت ا راء ثبت امومی را در بخش معینی در نظر میگیرد باید الاقل پانرده روز قبل انتشار آگهیی
مقرر در ماده ۱۰قانون ثبت بنماینده اوقاف آنمحل اطالع دهد تا نماینده مربور بمتولیان موقوفات اامالمنفعه محل ا طار کند که
در ظرف ۳۰روز از تاریخ نشر اولیا آگهی نامبرده در ماده  ۱۰قانون ثبت نسیبت بیامالک موقوفیه کیه در آن بخیش واقیا و تحیت
تصدی و تولیت آن ها میباشد در واست ثبت نمایند .
ماده  .۲۶اظهارنامه اتباع ار ه و قنسولگریها و سفارتخانها در برگهائی که برای ایننار تخصی داده شده تنظیم و یک نسخه
در محل بایگانی و نسخه دیگر باداره کل ثبت فرستاده میشود تا پ از صدور ا ازه بجریان ثبت اقدام گردد .
ماده  .۲۷ارا ی که قبال رء شوارع یا میدانهای امومی بوده و همچنیا انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک میشود از طیرف
مالک یا شهرداری یا مر ا ذیربط در واست ثبت نسبت به آنها پذیرفته واهد شد .
ماده  .۲۸هر اظهارنامه و صورتمجل تحدید حدود مخت یک پالک است هرگاه در واست چندیا شماره در ییک بخیش ییا
قطعاتی که در یک قریه و مرراه واقا است و قبال در یک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقا تحدید حدود برای هر شماره یک
صورتمجل تحدید حدود تنظیم شود .
ماده  .۲۹تا وقتینه آگهی نوبتی نامبرده در ماده  ۱۱قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه میتوان پذیرفت .
ماده  .۳۰در صلح های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده در واست ثبت ازمتصالح بیا قیید حیق فسیخ بیرای مصیالح
پذیرفته میشود و مشمول ماده  ۳۳قانون ثبت نیست سند مالنیت ایا قبیل امالک با قید حق فسخ بنام متصالح صیادر و پی از
سقوط حق یار متصالح میتواند بدون ذکر حق فسخ سند مالنیت دید بگیرد .
ماده  .۳۱دست رنج رایتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در امالک معمول و بییا رااییا ریید و فیروش میشیود از حقیوق
را عه به ایا امالک نبوده و قابل در واست ثبت و ااتراض ثبت نیست و صدور سند مالنیت بنیام مالیک هیم تغیییری در و یا
حقوق مربور در هر ا که معمول است نمیدهد .
ماده  .۳۲در صورتینه متولیان در ظرف مدت سی روز مقرر در ماده  ۲۵ایا آئییا نامیه اقیدام بدر واسیت ثبیت ننماینید نماینید
اوقاف محل در واست ثبت واهد کرد لنا اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده  ۱۱قانون ثبیت متیولی نییر در واسیت ثبیت کنید
در واست اداره اوقاف بالتعقیب گذارده واهد شد .
ماده  .۳۳نسبت بموقوفاتی که متولی اص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما در واست ثبت واهد کرد .
ماده  .۳۴نسبت بامالکی که بنفا امومی حب

شده است متصدی امور حب
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ماده  .۳۵در واست ثبت نسبت بموقوفات اصه بعهده متولی و نسبت بامالک که بنفیا اشیخاص معینیی حیب
متصدی امور حب است معذلک هر یک از موقوفالیهم و محبوسلهم نیر میتوانند در واست ثبت نمایند .

شیده بعهیده

ماده  .۳۶در مورد ثلث مؤبد و باقی وصی منلف به در واست ثبت است .
ماده  .۳۷طبق ماده  ۳قانون اوقاف امالکی که مورد نذر یا وصیت یا حب شود بطور دائم ییا میدتی کیه کمتیر از هیجیده سیال
نباشد و برای مصارف اامه تخصی داده شده اداره اوقاف حق در واست ثبت و ااتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف باید مدارک
وقفیت و تصرف وقف را میمه اظهارنامه نمایند .
ماده  .۳۸چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف بر مو ود نبودن و وهی بابت موقوفات مجهولالمصرف و مبیرات مطلقیه یمیمه
در واست نامه ثبت یا داد واست ااتراض بر ثبت امالک مشمول ماده  ۲۹قانون باشد بدون مطالبه حقالثبت و هرینیه بجرییان
گذارده میشود .
ماده  .۳۹در مورد در واست ثبت امالک موقوفه و حب
قید میشود .

ثلث در اظهارنامه انوان در واستکننده ثبت متصدی یا مدای تولیت

ماده  .۴۰کلیساها و معابد اقلیتهای دینی شنا ته شده در قانون اساسی و کاروانسراهای اباسی و رباطهیا از حیق الثبیت معیاف
است معافیت سایر سازمانها و ارگانها تابا مقررات اص ود میباشد .
ماده  .۴۱نسبت به امالکی که مالک اص ندارد مانند طرق و شوارع و ارا ی و بال موات و مباحه نیرارهار بیشه هار مراتیا و
نگلها و قبرستانهای امومی و بستر مسیلها و آب رود انه ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگیر
اام از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد در واست ثبت پذیرفته نخواهد شد .
ماده  .۴۲نسبت به آب رود انه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ما در واست ثبیت ملیک بعنیوان حقابیه معمیول محیل
قبول تقا ای ثبت گردیده در موقا صدور سند مالنیت از ذکر حق مربور ودداری نموده و بجای آن ابارت با حقابیه از مقیررات
قانون توزیا اادالنه آب قید گردد .
ماده  .۴۳هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یننفراست بمنرله یک ملک محسوب و شماره مخصوص بان داده میشود و
اگر مالنیا متعدد دارد باید میران سهام هر یک از روی ساات و گردش شبانه روز تعییا شود و در واست ثبت هر سهم مستقال
پذیرفته واهد شد و تمام قنات یا چشیمه دارای ییک شیماره واهید بیود اگیر چشیمه از روی سیاات تقسییم نشیده و مییران آن
مشخ نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ما در واست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهیها
و سند مالنیت مله (مطابق معمول محل) را قید نمود .
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ماده  .۴۴در واست ثبت پاکنههائی که از قنوات در امالک مورد در واست ثبت مو ود است بدون ا ازه صاحب قنیات پذیرفتیه
نخواهد شد .
ماده  .۴۵امالکی را که پ از پالککوبی و توزیا اظهارنامه و قبل از در واست ثبت و آگهی بوسیله اصیالحات یراب میشیود
باید مالک یا شهرداری مراتب را باداره ثبت اطالع دهد و همچنیا اگر ود اداره ثبت اطالع حاصل کرد بایستی پ از رسییدگی
و معاینه محل باید مراتب را در دفتر تو یح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبیت شیده اسیت در سیتون مالحظیات دفتیر
امالک هم قید کرده هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا بشهرداری منتقل شود بهمان شماره اصلی ملک کیه بیرای تمیام ملیک
تعییا شده آگهی واهد شد و چنانچه قبال آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعییا و در صیورتینه در دفتیر امیالک ثبیت شیده بیا
تو یح مراتب در مالحظات دفتر امالک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالنیت اولی سند مالنییت دیید
صادر واهد شد و نیر هرگاه در نتیجه تغییر و ا مجاور امالک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصالح سند مالنیت در حدی که
قبال به ملک مجاور و فعال به کوچه محدود است تقا ا شود در صورتینه شهرداری امومی بودن کوچه را اام از بابست یا غیر
با بست تأیید نماید اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالنیت توسط اداره ثبت مربوطه با راایت حقوق مجاوریا انجام واهد شد .
ماده  .۴۶امالک مشاای که قبل ا ز ایا بر طبق قانون سابق در واست ثبت شده نسبت به بقیه آن فقط در موقا ثبیت امیومی
بخش مربوطه در واست ثبت پذیرفته واهد شد .
ماده  .۴۷اظهارنامههائینه تا قبل از انتشارآکهی[آگهی] نیامبرده در میاده ۱۱قیانون ثبیت بیاداره تسیلیم شیود مشیمول ریمیه
نخواهد بود امالکی که بواسطه تا یر در واست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های شش ماهه که در ماده  ۱۲قانون ثبت مقرر
است آگهی واهد شد .
ماده  .۴۸متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم و نام انوادگی و شماره شیناس نامیه و محیل صیدور آن و مقیدار
مورد در واست و سهام مالنیا و کلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا مو یب اشیتباه نگیردد و هیر نیوع
اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد و معلوم شود در اثر بیمراقبتی متصدی بوده مو ب مسئولیت واهد بود .
ماده  .۴۹در قراء و قصباتی که به ثبت امومی گذارده میشود نماینده توزیا اظهارنامه بامر مدیر ثبت میأمورتنظیم اظهارنامیهها
نیر واهد بود .
ماده  .۵۰در موقعی که اظهارنامهها اودت داده میشود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در دفتر توزیا اظهارنامه قید شود .
ماده  .۵۱پ از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده  ۱۱شمارههائی که تمام یا قسمتی از آن مجهولالمالک مانیده بایید فیورا در
دفتر امالک مجهولالمالک وارد شده و اظهارنامههائینه بعدا داده میشود در ستون مربوط به هر ششماه یادداشت و مطابق آن
در آگهی های نوبتی شش ماهه آگهی شود و غفلت در انجام آن مو ب مسئولیت واهد بود مسئولیت تنظیم ایا دفتر باید رسما
بعهده یننفر از کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملنی مورد مؤا ذه واقا شود .
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فصل چهارم .در آگهیهای نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود امالک
ماده  .۵۲آکهیهای [آگهیهای] نوبتی و تعییا حدود را اداره ثبت در ینی از رائد حوزه ود و ییا در ینیی از رائید نردینتیریا
حوزه ود و یا در ینی از رائد مرکر منتشر مینماید .
ماده  .۵۳آگهی های مربوطه بر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که در آ ر هر سال برای سیال بعید از طیرف اداره کیل
ثبت تعییا شده و باطالع اموم واهد رسید .
ماده  .۵۴االوه بر انتشار روزنامه یک نسخه از آگهی تعییا حدود در شهرها بهر یک از امالک مورد تحدید الصیاق و در دهیات
ن یر چند نسخه از آگهی مربور باید در محل های امومی قریه مورد تحدید و قراء مجیاور بوسییله میأموریا ثبیت الصیاق و انتشیار
آگهی را کد دایان محل گواهی نمایند .
ماده  .۵۶حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکرنمیشود ولی باید در زیر آگهی ها قید کرد کیه حقیوق ارتفیاقی در موقیا تعیییا
حدود در صورت مجل منظورمیگردد که اگر معتر ی باشد مطابق مقررات در میدت سیی روز از تیاریخ تنظییم صیورت مجلی
داد واست ااتراض بدهد .
ماده  .۵۷در پیشنوی آگهیهای نوبتی باید مراقبت شیود کیه کلمیات روشیا و وانیا بیوده و در اسیامی در واسیت کننیدکان
[کنندگان] ثبت و شماره و اسم امالک اشتباهی نشود و الزم است اولیا نسخه آگهی چاپ شده قبال در اداره ثبت با پیشنیوی
آگهی مطابقه شود و پ از غلطگیری بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدیر مجله رسیمی مسیتقیما مسیئول صیحت تنظییم و
چاپ آگهیها میباشند اولیا نسخه آگهی که برای غلطگیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئی ثبت محیل برسید و پی از
چاپ آگهی ها در پرونده اداری بایگانی شود .
ماده  .۵۸آگهیهائینه باید طبق ماده  ۱۰قانون ثبت در سی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانردهم و سییام
واهد بود .
ماده  .۵۹آگهیهائینه برحسب دستور هیئت نظارت باید تجدید یا اصالح شود در آ ر فروردیا و مهر هر سال ما آگهیهای
شش ماهه منتشر واهد شد .
ماده  .۶۰در آگهیهای نوبتی مفاد ماده  ۱۷قانون ثبت نیر باید قید شود .
ماده  .۶۱حتی االمنان برای هر ملنی نباید یک آگهی تحدید داگانه تهیه کرد امالکی که برای تحدید در نظیر گرفتیه میشیود
باید بتعداد و با راایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان الاقل برای ده الی بیست شماره از امیالک شیهری و ااییانی و قطعیات
مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شیود مگیر آننیه در واسیتکننده ثبیت در موقیا تجدیید تعیییا حیدود هرینیه آگهیی و

86

قاونن ثبت اسناد و امالک

فوق العاده و هرینه سفر نماینده را (در صورتینه الزم باشد) بوسیله اداره بپردازد و نسبت بامالک مرروای با راایت اهمیت آن باید
یک یا چند روز وقت تحدید آنرا قرار دهند .
ماده  .۶۲درآگهی های تحدیدی نسبت بامالک مرروای شمارههای فرای را نیر پ
حدود قید و آگهی کرد .
ماده  .۶۳پیشنوی

از شماره اصلی ملک میتوان برای تعیییا

آگهی مو وع ماده  ۹قانون ثبت باید در  ۶نسخه تهیه و برای نمونه (امضا) و انتشار به مرکر فرستاده شود .

ماده  .۶۴آگهیهای مربوط بامالک مجهولالمالک که باید در آ ر فروردیا و مهر منتشر شود باید منتهیی تیا پیانرده فیروردیا و
مهر بمجله و ریده مربوطه برسد که در مواد مقرر منتشر شود .
ماده  .۶۵برای قنوات باید در آگهی و صورت مجل

مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد .

ماده  .۶۶آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پ

از نشر اولیا آگهی نوبتی .

ماده  .۶۷فاصله بیا انتشار آگهی تحدیدی و روز و تعییا حدود نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد .
ماده  .۶۸املیات تحدید حدود با راایت مواد  ۱۴و  ۱۵قانون ثبت توسط نماینده به اتفاق نقشیه بیردار ثبیت انجیام واهید شید
امالک و ارا ی که قبال بدون نقشه کامل تحدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر امالک نگردیده باید نقشه ملک
طبق صورتمجل تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود .
میمه قیید و بیه نمونیه
ماده  .۶۹در صورتینه مالک و نماینده او غائب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجل
(امضاء) حا ریا برسد نمایندگانینه بر الف حقیقت ببهانه غیبت مالک از تحدید ملنی ودداری کرده یا امل طبیق میاده ۱۵
ممنا بوده و اقدام نشده باشد بدادگاه اداری لب واهد شد .
ماده  .۷۰در واست کننده یا نماینده او حدود ملنی را که می واهد ثبت کند بطور مشخ
مجاور و د الت کنندگان چنانچه ایراد و ااترا ی دارند بیان می نمایند .

معرفیی نمیوده و صیاحبان امیالک

ماده  .۷۱مستدای ثبت فقط ابنیه و ا رائی را میتواند در موقا تعییا حدود معرفی کند که دا ل در حدود مندر ه در اظهارنامیه
باشد و نماینده امل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشید و اال
از تعییا حدود ودداری واهد نمود .
ماده  .۷۲صورتمجل

تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار و کلیه حا ریا برسد:

 ۱تعییا روز و ماه و یا روزهائی که املیات تحدید حدود در آن واقا شده.
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 ۲نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند.
 ۳اشخاصی که ااتراض نموده اند.
 ۴ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد.
 ۵ذکر حدود و مشخصات با االمات و اده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاوریا.
 ۶ذکر ابارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه در
آگهی مربور .
ماده  .۷۳در صورت مجل تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن ابارات بنلی ممنوع است و اگر اصالح و تو ییحی الزم باشید
زیر صورت مجل نوشته شده به نمونه (امضاء) حا ریا برسد و اگر بعضی از حا ریا نخواهند نمونه (امضا) کنند ایا ننته در
صورت مجل قید میشود و کسانینه نمونه (امضاء) ندارند االمت انگشت واهند گذاشت .
ماده  .۷۴باید به معتر یا اطرنشان شود که ااتراض ود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و االوه بر آن ظیرف میدت
ینماه از تاریخ تسلیم ااتراض به مر ا ثبتیر داد واست به مر ا ذیصالح قضائی تقدیم نمایند .
ماده  .۷۵در موقا تحدید حدود امالک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود و مشخصیات ملیک
ب ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجل تحدید حدود قید گردد .
ماده  .۷۶در صورتینه بتوان از روی حدود امالک مجاور حدود ملنی را تعییا نمود تجدید آگهی و ا ذ دو برابر حقالثبت میورد
نخواهد داشت .
ماده  .۷۷در مورد امالک مشاع که قسمتی از آن در واست ثبت و قبال تحدید شده چنانچه نسبت به بقیه در واست ثبت شیود
تحدید مجدد الزم نیست و همچنیا در مواردی که امالک مجاور ملک مورد در واستی که تحدید شده باشید و در واسیتکننده
ثبت در اظه ارنامه ایا مو وع را متذکر شود یا اداره مطلا گردد انتشار آگهی تحدیدی و املیات تعییا حیدود نسیبت بیان ملیک
الزم نبوده و بر طبق حدود مجاوریا بثبت واهد رسید .
ماده  .۷۸در مواردینه ملنی قبال تحدید شده حدود مجاوریا که بعدا تحدید میشود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید .
ماده  .۷۹مقیاس نقشه در دهندهها پنجهرارویک و در قراء و قصات ده هرارویک و در فاصیلههائینه حید غیرطبیعیی مسیتقیم
باشد ممنا است با مقیاس  ۲۰هرار یک نقشه ترسیم شود .
ماده  .۸۰در ارا ی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمیا بعمق نیم گر از طرف مالک پی حفر شود .
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ماده  .۸۱هرگاه در وسط ملنی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مربیور هیم ترسییم و در صیورتمجل
حدود مراتب با ذکر موقعیت منانی و حدود و مشخصات با طول ا الع و مساحت تصریح واهد شد .

تحدیید

ماده  .۸۲نسبت بامالکی که در ثبت اادی تحدید شده و در ثبت امیومی آگهیی نوبیت آن منتشیر میشیود بایید در آگهیهیای
تحدیدی برای آن ملک نیر وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حا ر شده در زیر صورت مجل سابق بنویسد که از ایا
تاریخ تا مدت سی روز ااتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته میشود .
ماده  .۸۳پ

از تسلیم صورتمجل

تحدیدی مسئول اداره کتبا در زیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد .

ماده  .۸۴نمایندگان محدد باید پ از اتمه املیات تحدیدی و ثبت صورتمجل تعییا حدود صورتمجل مربور را بیا پرونیده
های مجاوریا تطبیق نموده و پ از تنم یل آن پیش نوی سند مالنیت را تهیه و میمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند
چنانچه معلوم شود که پرونده ناق تحویل شده نماینده مسؤول مورد تعقیب اداری واقا واهد شد .
ماده  .۸۵نصف هرینه و فوقالعاده نمایندگان را میتوان در موقیا اریمیت بیرای املییات تحدییدی بعنیوان پیشپردا یت داد و
پردا ت بقیه موکول بتنمیل و تحویل پروندهها و گواهی مدیر بایگانی است .
فصل پنجم .در اعتراض
ماده  .۸۶در آگهی های نوبتی و تحدیدی قید میشود که ااتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی کیه آگهیی را منتشیر میی
کند تسلیم شود و معترض باید ظرف م دت یک ماه از تاریخ تسلیم ااتراض به مر ا ثبتیر داد واست به مر ا ذیصیالح قضیائی
تقدیم نماید در غیر اینصورت متقا یی ثبیت ییا نماینیده قیانونی وی میتوانید بیه دادگیاه مربوطیه مرا عیه و گیواهی ایدم تقیدیم
داد واست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون تو ه به ااتراض املیات ثبتی را با رااییت مقیررات ادامیه میی
دهد مبداء ااتراض به اصل ملکر تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولیا آگهی نیوبتی در آن درج شیده اسیت و ادارات ثبیت بایید
مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که در زیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد .
تبصره .دادگاهها در مورد داد واستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق امالک پ از احراز ایننه ااتراض در موااد مقیرر بیه
اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و دا ل مدت میباشد به مو وع رسیدگی واال قرار مقتضی صادر می نماید .
ماده  .۸۷قبل از انتشار آگهی نوبتی داد واست ااتراض یا گواهینامه ریان داوا بیا معترض و مستدای ثبت پذیرفته نخواهد
شد .
ماده  .۸۹ااتراض اام از ایننه در مدت قیانونی داده شیده باشید ییا یارج از میدت بایید گرفتیه و متصیدی امیر بالفاصیله روی
اظهارنامه ملک مورد ااتراض در مورد هر ااتراض مهری که کلمه ااتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیید بیه
دهنده آن داده شود و همچنیا در مواردی که گواهی نامه ریان داوا به اداره ثبت تسلیم میشود باید طبق ایا ماده امل شود .
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ماده  .۹۰در رسید داد واست ااتراض یا گواهینامه ریان داوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود .
ماده  .۹۱در مورد گواهی نامه هائی نیر که مطابق ماده  ۸۶داده شده باشد متصدی امر بالفاصله روی اظهارنامه ملیک در میورد
هر گواهی مهری که مله تقدیم داد واست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود .
ماده  .۹۲مسؤول اداره ثبت نسبت به ااترا هائی که ارج از مدت داده میشود نظر ود را در زیر بیرگ ااتیراض نوشیته و در
نشست اداری طبق ماده  ۱۶قانون ثبت مطرح می نماید تا تنلیف قطعی آن معیا گردد .
ماده  .۹۳در مورد گواهی نامه هائی نیر که مطابق ماده  ۱۷قانون ثبت داده شده و بنظر اداره ارج از مدت میباشد مدلول مواد
 ۸۹و ۹۰و  ۹۲در آن قسمتی که را ا به گرفتا گواهی نامه و دادن رسید و مهر ااتراض مقرر است راایت واهد شد .
ماده  .۹۴داد واستهائینه از طرف دارائی بر ثبت امالک اشخاص یا از طرف اشخاص نسبت بمورد تقا ای دارائی تسلیم شود
باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت بدیوان محاکمات دارائی فرستاده شود .
ماده  .۹۵در مواردی که پروندههای ثبتی امالک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق از نظر رسیدگی مقامات صیالحیتدار
قضائی دادگستری مورد احتیاج ایا مقامات باشد مدیر ثبت یا سر دفتر پرونده یا دفتیر میورد احتییاج را بوسییله ینیی از کارمنیدان
بآنجا فرستاده و مقامات مذکور پ از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر الزم است بالفاصیله پرونیده ییا دفتیر را بوسییله آورنیده
اودت میدهند مگر ایننه باقی بودن پرونده یا دفتیر مربیور را یروری تشیخی دهنید و مطیابق قیانون چنییا ا یازهای بمقیام
صالحیتدار قضائی داده شده باشد که در اینصورت میتواند بمسئولیت ود با تعییا مدتی که و ود پرونده یا دفتر الزم است پرونده
یا دفتر را نگاهداشته و پ از رفا احتیاج فورا باداره ثبت یا دفتر انه مربوطه اااده دهند .
ماده  .۹۷رئی دادگاه با داوت اداره ثبت در غیر ساات اداری و در موقعی که با موافقت مسیئول اداره ثبیت معییا میشیود در
اداره ثبت حا ر و در مو وع ااتراض های مذکور در ماده  ۹۲و گواهی نامه مذکور در ماده  ۹۳رسیدگی و زیر بیرگ ااتیراض ییا
گواهی نامه کتبا اظهار نظر می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیر در ایا نشست حضور واهد داشت .
ماده  .۹۹ااترا ی که باید برای حفظ منافا وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی اص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد
موقوفات اامالمنفعه که متولی اصی دارد بعهد متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است و در حب اامالمنفعه نیر ااترا ی که بایید
برای حفظ منافا حب بعمل آید بعهده متصدی امور حب است .
ماده  .۱۰۰در موقوفات اصه متولی و هر یک از موقوفالیهم و در حب بنفا اشخاص معیا متصدی امور حب و هر یک از
محبوس لهم میتوانند برای حفظ منافا وقف یا حب داد واست ااتراض بدهند حق مربور را ناظر وقف نیر اگر باشد دارا میباشد
و ااترا ی که باید برای حفظ منافا ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا نیاظر ثلیث میباشید و در ثلیث غیربیاقی کسیانی نییر حیق
ااتراض دارند که بعد از روج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق میشوند .
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ماده  .۱۰۱در موردینه ملنی مورد ااتراض واقا شود اام از ایننه مستدای ثبت بیااتراض معتیرض تمنییا کنید ییا در دادکیاه
[دادگاه] محنوم شود معترض محنوم له انشیا مستدای شنا ته شده و چنانچه مانا دینیری [دیگیری] نباشید ملیک طبیق
حنم نهائی دادکاه [دادگاه] ثبت واهد کردید [گردید] و محتاج بآگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود .
ماده  .۱۰۲در مواردینه قبل از ااتراض پ از اتمه مدت قانونی مستدای ثبتی بدون ایننه مطابق مقررات انتقالی واقیا شیود
گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقا ای او در موقا تقا ا متعلق بدینری [ بدیگری] بوده آنمقدار از مورد تقا ای او
ارج و مجددا از مالک واقعی آن تقا ای ثبت پذیرفته واهد شد .
فصل ششم .در ثبت امالک در دفتر امالک و ثبت انتقاالت ملک
ماده  .۱۰۳پ از اتمام املیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصیات زییر در دفتیر امیالک نمیوده و بیه نمونیه
(امضاء) مدیر ثبت یا کارمندینه از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهای مالنیت مجاز است میرساند:
 ۱شماره ملک.
 ۲تاریخ ثبت ملک در دفتر امالک.
 ۳اسم و نام انوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابعیت مالک.
 ۴نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و ا راء و متعلقات آن.
 ۵حدود ملک.
 ۶بهای ملک.
 ۷حقوق اینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنیا حقوق ارتفاقیه که برای ملیک میورد ثبیت در
امالک مجاور و یا برای امالک مجاور در ملک مورد ثبت مو ود است .
ماده  .۱۰۴در موقا انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به ایا ملک سند معاملیه در دفتیر اسیناد
رسمی ثبت و الصه آن در دفتر امالک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت میشود.
 ۱هرگاه معامله را ا باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقاالت سند مالنییت
قید و امضاء کرده و بمنتقلالیه تسلیم مینماید و مادام کیه در صیفحات انتقیاالت یا دارد سیند مالنییت بنیام منتقلالییه تجدیید
نخواهد شد.
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 ۲اگر انتقال را ا به قسمتی از ملک مفروز یا مشااا باشد روج آن را از مالنیت مالک اولی به نحوی که به منرله ذکر الصیه
معامله نیر محسوب میشود با مرکب قرمر در زیر ثبت ملک یا در ستون مالحظات بهایا شرح (یندانک [یندانگ] مشیاع ییا دو
دانک [دانگ] مفروز یا دو هرارگر از ملک باال را آقای مالک بهمو ب سند شماره (………) به آقای ………… منتقیل کیرده و
در صفحه ……… ایا دفتر یا دفتر متمم شماره ………… ثبت و از ملنیت مالک باال ارج گردید )قید و سپ مورد انتقال را
اگر مشاع است بهنحو ثبت امالک مشااه و اگر مفروز است بهطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق
در صییفحه معینییی از دفتییر اصییلی یییا مییتمم ثبییت و در مالحظییات ثبییت آن یادداشییت نماینیید کییه ملییک در اصییل صییفحه ……
دفتر……… ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره……… که در صفحه……… ثبت شده افراز شده است.
 ۳هرکاه [هرگاه] نسبت به هریک از دو قسمت امالک باال انتقالی به طور شرطی و رهنی یا قطعیی واقیا شیود بیهوفیق معمیول
سابقه الصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیر در موقا ود در مقابل همان قسیمت در سیتون مالحظیات دفتیر
یادداشت نمایند و به همیا طریق الصه کلیه معامالت را عه به ایا ملک مربور در دفتر امالک به ترتیب تیاریخ زییر ینیدیگر
ثبت واهد شد در موارد باال سردفتر الصه معامله را در برک [برگ] مخصوص کیه بیرای ایننیار تهییه شیده نوشیته و بیهدفتیر
امالک حوزه ثبت ملک ارسال میدارد الصه مذکور االوه بر امضاء متعاملیا باید به امضاء سیردفتر و نماینیده ثبیت « چنانچیه
نماینده داشته باشد» رسیده باشد مسئول دفتر امالک باید الصه مذکور فوق را فورا بهطوری که در باال مقرر است در زییر ثبیت
ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند در موقا فسخ معامالت نیر باید سردفتر الشه سند باطل شیده و آگهیی فسیخ را بیه
اداره ثبت بفرستد تا در مالحظات دفتر امالک قید شود.
متصدیان مربوطه ثبت امالک منلفند پ از وصول الصه معامله از دفتر انه در ظرف ۲۴سیاات آن را در دفتیر امیالک ثبیت
نموده و در پرونده مربوطه باینانی [بایگانی] نمایند و چنانچه الصه معامله دارای نواق باشد در ظرف همان مدت از دفتر انه
مربوطه تو یحات الزمه بخواهد تسامح و تأ یر و یا غفلت در ا رای ایا دستور مستلرم تعقیب اداری و کیفر واهد بود.
هرگاه معامله را ا باشد به انتقال تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقاالت سیند مالنییت قیید و
امضاء کرده و بهمنتقلالیه تسلیم مینماید تا در صورتی که بخواهد سند مالنیت تازه برای ود بگیرد در مواردی که معامله را یا
به انتقال یک قسمت از ملک باشد الصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقاالت سند مالنیت قید و امضاء گردییده و سیند
مربور به ناقل مسترد گردد و در ایا صورت منتقلالیه میتواند به اداره ثبیت حیوزه وقیوع ملیک مرا عیه کیرده و بیرای یود سیند
مالنیت مستقلی بگیرد در موردی نیر که معامله مربوطه بیه واگیذاری حیق اینیی نسیبت بیه ملیک باشید مثیل « رهیا و حقیوق
ارتفاقی» و یا را ا به انتقال تمام یا قسمتی از ایا ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر بایید آن را در صیفحات مخصیوص بیه
انتقاالت سند مالنیت نوشته امضاء نماید در مورد امری و رقبی و سننی و مواردی که معامله را ا به انتقیال سیود ملنیی بیرای
بیش از  ۳سال باشد مقررات باال را ا به تنظیم الصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قیید آن در زییر ثبیت
ملک در دفتر امالک و در سند مالنیت و باینانی [بایگانی] نمودن الصه معامله در پرونده باید مجری گردد.
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در موارد صلح های محاباتی با حق یار فسخ و با استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به امالک ثبت شده مطابق الصیه
معامله با قید حق یار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالنیت صادر میشیود و در صیورت فسیخ از
طرف مصالح و یا انقضاء مدت یار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگهای مالنیت قید میشود .
ماده  ۱۰۴مکرر – چنانچه پ از ثبت ملک در دفتر امالک مالک آن بمو ب سند رسمی قراردادی نمایید کیه بالنتیجیه ااییان
احداثی در آن ملک بملنیت طرف قرارداد که مج از در احداث اایانی بوده مستقر گردد الصه سیند قیرارداد او را بایید در سیتون
انتقاالت سند مالنیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اایانی پ از انجام امل میتواند سند مالنیت آنرا از اداره ثبت بخواهد
اداره ثبت وقت معاینه محل و تعییا حدود و حقوق ارتفاقی اایانی را بمالک ارصیه و مجیاوریا ا طیار مینمایید و در وقیت مقیرر
صورت مجل معاینه را تنظیم که هرگاه ا تالفی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال سند مالنیت اایانی را صادر واهد نمیود و
در صورت بروز ا تالف و ارائه گواهی ر وع بدادکاه [بدادگاه] از تاریخ تنظیم صورت مجل تا  ۳۰روز از صیدور سیند مالنییت تیا
صدور حنم نهائی ودداری میشود .
ماده  .۱۰۵در مواردی که سند مالنیت دید صادر میشود باید سند مالنیت اولی باطیل شیده در پرونیده مربوطیه بایگیانی و در
مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث الصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه را ا
به حصر وراثت در مالحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم ینی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر اری ثبت شود
و چنانچه مالک پ از اتمه ریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر امالک فوت شیود حصیه هیر ییک از ورثیه از ملیک طبیق
مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معیا شده یا بیا ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با
قید انتقال از مورث متوفی ثبت میشود و دیگر ثبت ملک مستقال بنام مورث الزم نخواهد بود .
تبصره  .۱هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقا ای پردا ت بهاء ربا یا ثمیا ااییانی زو یه متیوفی را از اداره
ثبت بنمایند مسؤول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعییا می کند تا کارشیناس بهیاء اادلیه ااییانی را بیا
لحاظ ماده  ۹۴۷قانون مدنی و سایر مقررات معیا نماید ورثه میتوانند بهاء مذکور را به حساب سیپرده ادارات ثبیت تودییا نماینید
اداره ثبت بهاء تعییا شده ملک را به ذینفا ابالغ واقعی می کند و چنانچه ذینفا فاقد نشانی باشد یا نشانی تعییا شیده موافیق بیا
واقا ن باشد مراتب در ینی از روزنامه های کثیراالنتشار فقط یک مرتبه آگهی واهد شد در آگهی مربور و همچنییا در ا طارییه
حسب مورد باید تصریح شود که ذینفا هت ا ذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مرا عه نماید و در صورتی که مدای تضیییا حیق
باشد ظرف مدت یک ماه پ از رؤیت ا طار یا انتشار آگهی میتواند به دادگاه صالحه مرا عه و گیواهی طیرح دایوی را بیه اداره
ثبت محل ارائه نماید .
تبصره  .۲هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح داوی تسلیم نشود داره ثبت سند مالنیت ملک را بیدون اسیتثناء بهیاء ااییانی
صادر واهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح داوی در مدت مربور صدور سند مالنیت به شرح فوق موکول به صدور حنم
نهائی است هرینه ارزیابی و آگهی به اهده متقا ی است .
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ماده  .۱۰۶در مواردی که مطابق ماده  ۱۰۴سند مالنیت دید داده میشود بر اساس مقررات هرینه قانونی سند مالنیت دیید
دریافت واهد شد در صورتی که امالک بعید از ثبیت در دفتیر امیالک بیه قطعیات مفیروزه ییا آپارتمیان تفنییک شیود در صیورت
در واست مالک یا مالنیا اداره ثبت مطابق صورتمجل تفنینی ینی از قطعیات را در زییر ثبیت ملیک و بقییه را در صیفحه ییا
صفحات دفتر اری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالنیت اولیه در مورد هرییک از قطعیات مفیروزه ییا آپارتمانهیا سیند
مالنیت تفنینی و داگانه صادر واهد شد .
ماده  .۱۰۷امالک موقوفه پ از ثبت در دفتر امالک در دفتر ثبت موقوفات نیر بترتیب و در زیر یندیگر ثبیت واهید شید و در
دفتر مربور احتیاج بگذاردن صفحات سفید نخواهد داشت امالک مورد ثلث باقی نیر در دفتر مربور به ثبت واهد رسید .
ماده  .۱۰۸نمون دفتر امالک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است .
ماده  .۱۰۹امالکی که از هت بنا مفروز و از حیث صحا و غیره مشاع است طبق ماده  ۳در دفتر امیالک بیرای هیر سیهمی ۳
صفحه تشخی داده میشود و انتقاالت هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حیدود و مشخصیات و حقیوق ارتفیاقی قسیمت
مشاع را در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی واهد بود .
ماده  .۱۱۰هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقاالت به یک نفیر منتقیل شیود در صیورت تقا یای مالیک در مالحظیات هیر ییک از
صفحات ثبت مربوط به سهام مالنیا مراتب ذکر میشود و انتقال مربور در زیر ثبت آ ریا سهم بیا رااییت مقیررات بیاال ثبیت و
اسناد مالنیت اولیه باطل و یک لد سند مالنیت دید صادر شود .
ماده  .۱۱۱ثبت انتقاالت قهری به نام ورثه در دفتر امالک مجانی است و حقالثبت به آنان تعلق نمیگیرد .
ماده  .۱۱۲برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالنیت غیر قید شده است صاحبان حقوق میتوانند طبق ماده  ۱۲۴و
 ۱۲۵قانون ثبت گواهینامه بگیرند .
ماده  .۱۱۳برای هر شخصی از هر شماره ملک باید یک لد سند مالنیت داگانه صادر شود .
ماده  .۱۱۴هرکاه [گاه] ملک مشاع از طرف چند نفر در واست ثبت شده و قبیل از ثبیت ملیک بییک نفیر منتقیل شیود بیا تیذکر
باسامی متقا یانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال دادهاند بنام منتقلالیه در ینجا ثبت شیده و سیند مالنییت تمیام ملیک
صادر میگردد .
ماده  .۱۱۵در امالک مشاع برای هر شریک نسبت به سهم اویک سند مالنیت صادر واهد شد
ماده  .۱۱۶در ثبت اایانی امالک مرروای برای هر شماره دو صفحه دفتر امالک کافی است و در صیورتینه ارزش آن کمتیر از
هرارریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر میگردد .
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ماده  .۱۱۷تغییر در و عیات امالک ثبت شده مستلرم تغییر سند مالنیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسیمتی از آننیه در
ایا مورد سند تازه بنام منتقلالیه با ذکر مشخصات معامله صادر واهد گردید .
ماده  .۱۱۸در قسمت امالک مشاع که ینقسمت از آن در ثبت اادی بدون ذکر شماره امالک مجاور ثبت شده و بیرای بقییه در
ثبت امومی سند مالنیت صادر میشود بایستی شماره امالک مجاور در ثبت سهام ا یر قید و در مالحظات ثبت سهم اولییه نییر
تصریح شود و در صورتینه تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره امالک ثبت شده باشد در موقا انتقال و صدور سیند مالنییت
تازه بایس تی شماره امالک مجاوریا قید گردد و همچنیا نسبت بهر ملنی که در ثبت اادی سند آن صادر شده است .
ماده  .۱۱۹امالک مشاای که سهام مالنیا یک قسمت از آن تواما در ینجا ثبت و سند مالنیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت
امومی سند مالنیت صادر میشود قسمت ثبت شده بحالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صیفحه سیفید
تخصی و در مالحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر میشود :
ماده  .۱۲۰در مواردی که مالک به الت از بیا رفتا یا گم شدن سند مالنیت تقا ای صدور المثنای سیند مالنییت میی نمایید
بایستی طریق از بیا رفتا یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل ااالم و استشهادیه ای (که نمونه آنرا سازمان ثبت اسیناد و
امالک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تنمیل به در واست کننده داده میشود)ر مبنیی بیر شیهادت و اظهیار اطیالع
حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یننفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظیامی
محل یا ینی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد میمه نماید اداره ثبت پ از وصول در واست نامه و برگ استشهاد باید نخست
آنرا ثبت و در دفتر امالک منعن کند و سپ مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی ااالم کند و در محل هائینیه از
رایانه استفاده میشود صدور بخشنامه مربور رورت نداشته و بایستی مو وع را به متصدی رایانه ابیالغ نماینید و پی از آن بیه
هرینه در واست کننده مراتب را یک نوبت در ینی از روزنامه های کثیراالنتشار یا ینی از روزنامه هائی که آگهی های ثبتی در آن
درج میشود آگهی کند در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی ااترا ی نرسیده یا در صورت ااتراض اصل سند مالنیت یا
سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالنیت واهد نمود و در مواردی هم که منیدر ات صیفحه ییا
صفحات سند مالنیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد .
سند مالنیت المثنی حاوی کلیه مندر ات سند مفقودی است.
(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا فک شده رورتی ندارد )
در آگهی که در روزنامه منتشر میشود باید مطالب زیر قید شود:
 ۱نام و نام انوادگی مالک.
 ۲شماره پالک و بخش و محل وقوع ملک.
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 ۳الصه اداای از بیا رفتا یا گم شدن سند مالنیت.
 ۴معامالتی که به حنایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالنیت نوشته شده است.
 ۵تذکر به ایننه هرک نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت  ۴ذکر نشده یا مدای و ود سند مالنییت نیرد
ود میباشد باید تا ده روز پ از انتشار آگهی به ثبت محل مرا عه و ااتراض ود را یما ارائیه اصیل سیند مالنییت ییا سیند
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر ااترا ی نرسد و یا در صورت ااتراض اصل سند مالنیت یا سیند معاملیه ارائیه نشیود
اد اره ثبت المثنای سند مالنیت را طبق مقررات صادر و به متقا ی تسلیم واهد کیرد (در صیورت ارائیه سیند مالنییت ییا سیند
معامله صورتمجل مبنی بر و ود آن نرد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقا ی المثنی تسلیم و اصل سند بیه
ارائه دهنده مسترد میشود).
در صورتی که د ر آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخی
و امالک استان مربوط واهد بود .

اشتباه و صدور دستور رفا اشتباه به اهده مسؤول اداره کل ثبت اسناد

تبصره  ۱اداره ثبت منلف است هنگام صدور المثنی سند مالنیت مراتب را به دفاتر حوزه ود کتبا ااالم و متذکر شیود کیه هیر
موقا نسبت به پالک مو وع المثنی سند مالنیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اام از ایننه بیه اسیتناد اصیل
سند مالنیت باشد یا المثنی) ریان ثبتی ملک را استعالم و سپ در صورت نبودن مانا اقدام به تنظیم و ثبت معامله کننید هیر
یک از دفتر انه ها منلفند دفتری برای ثبت شم اره پالک ایا قبیل امالک داشته باشند که در موقا تنظیم اسناد بیه آن مرا عیه
نموده در صورتی که مورد معامله از امالکی باشد که نسبت به آن سند مالنیت المثنی صادر شده باید قبال رییان ثبتیی ملیک را
استعالم و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل هائی که از رایانه استفاده میشود نیاز به ااالم مو وع
به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد ولی دفاتر با تو ه به سند مالنیت المثنی در موقا انجیام معاملیه بایید رییان ثبتیی را اسیتعالم و
سپ در صورت نبودن مانا اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از راایت دستور فوق مستلرم کیفر در ه سه به باال مقرر در ماده  ۳۸قانون دفاتر اسناد رسمی است .
تبصره  .۲در مواردی که سند مالنیت در ید ثالث بوده و دادگاه حنم به استرداد آن می دهد و با صدور ا رائیه نیر استرداد سیند
مالنیت مقدور نمیشود مالک میتواند با ا ذ گواهی از دادگاه صادر کننده حنم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقا ای صدور
سند مالنیت المثنی بنماید در ایا مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالنیت رورت نداشته اداره ثبیت بایید بیا
راایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید .
تبصره  .۳هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک روری صدور سند مالنیت سهمیه ود را
از ماترک مورث تقا ا نمایند و ااالم بدارند که سند مالنیت مورث نرد احد از وراث است که از ابراز و تسیلیم آن بیه وارث ییا اداره
ثبت ودداری می نماید اداره ثبت منلف است پ از ا طار به شیخ میذکور و انقضیاء میدت ده روز از تیاریخ ابیالغ ا طارییه
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مراتب را ینبار در ینی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی نماید چنانچه دارنده سند مالنییت بیدون مجیوز قیانونی ظیرف مهلیت
معیا شده در آگهیر سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالنیت وراث متقا ی را با راایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم
واهد کرد و بالفاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی ااالم واهد نمود که هر موقا سند مورث ابراز گردید آنرا ا ذ
و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند
تبصره  .۴در مواردی که سند مالنیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالنیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولیت منتقیل شیده
باشد و مر ا ذیربط به الت از بیا رفتا یا گم شدن سند مالنییت مربوطیه بیا گیواهی وزارت دارائیی و امیور اقتصیادی تقا یای
صدورالمثنای سند مالنیت مفقوده را می نماید از شمول ایا ماده مستثنی است .
تبصره  .۵هرگاه به الت ریختا وهر یا سو تگی یا پارگی و یا هات دیگری قسمتی از سند مالنیت از بیا رفته باشد و یا قابل
استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در ایا ماده اقدام به صدور المثنای سیند مالنییت واهید نمیود و سیند مالنییت
ناق را باطل و در پرونده بایگانی می نماید .
تبصره  .۶در صورت ااالم کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالنیت اولیه چنانچه با سند مالنیت المثنی معاملیه ای انجیام
نشده باشد سند مالنیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسیمی تابعیه اایالم گیردد و چنانچیه بیا سیند
مالنیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالنیت اصلی ا ذ و پ از ابطال در پرونده ثبتی مربوط بط گردد .
ماده  .۱۲۱برای هر سیهمی از امیالک مشیاع ییک پیشنیوی سیند مالنییت تنظییم میگیردد و حیدود کلییه ملیک در ینیی از
پیشنوی ها قید و در بقیه اشاره به پیشنوی مربوره میشود و بهمیا ترتیب در دفتر امالک ثبت و در زییر هیر سیهمی نوشیته
میشود که ود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فالن نوشته شده .
ماده  .۱۲۲در مورد وصیت نسبت بملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالنیت مثل سایر معیامالت قیید شیده الصیه آن
بدفتر امالک فرستاده شود و همچنان در موقا ادول از وصیت ترتیب مربور راایت و در صورتینه ملک مورد وصیت ثبت نشیده
باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقا صدور سند مالنیت راایت گردد .
ماده  .۱۲۳در مورد ثما اایانی که ما در واست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثما اایانی در واست و آگهی شده باشد سند
مالنیت صادر میگردد ولی هرکاه [گاه] در در واست بهای ثما اایانی گواهی شده باشد فقط بصاحب آن گواهینامه حیق مربیور
داده میشود .
ماده  .۱۲۴در موردینه برای استیفاء طلب بستاننار طبق حنم دادگاه ملک مدیون بتصرف بستاننار داده میشود اداره ثبت بایید
متصرف را انشیا مدیون شنا ته و اگر ملک بنام مدیون بثبت رسیده باید مطابق همان حنم ملک را بنام محنوم له مثل مورد
انتقال ثبت نماید .
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ماده  .۱۲۵امالک مشاای که اولیا سهم آن در دفتر امالک ثبت میشود بازگذاشتا صفحات سفید برای ثبیت بقییه سیهام آن
الزم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر اری ثبت و شماره صفحه و ثبیت آنیرا در سیتون مالحظیات ثبیت
سهم اول قید نمایند و نسبت به صفحاتی که تا ایا تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد.
تبصره امالک مشاای که اولیا سهم و قسمت آن در دفتر امالک ثبت میشود بازگذاشتا صفحات سفید برای ثبت بقییه سیهام
آن الزم نیست و باید بقییه سیهام را بترتییب طبیق معمیول در دفیاتر یاری ثبیت نمیوده و شیماره صیفحه و ثبیت آن را در سیتون
مالحظات ثبت سهم اول قید نماین د و نسبت بصفحاتینه تا ایا تاریخ برای ثبت بقیه سیهام بازگذاشیته شیده در همیان صیفحات
سفید ثبت نموده و طبق ماده  ۱۲۵امل نمایند .
ماده  .۱۲۶در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصی داده میشود تا کلیه قنواتی که مستقال مورد معاملیه
واقا میشود و تابا ا مالک نیست در آن دفتر به ثبت برسد و با راایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و ایده میالنیا آن
باید یک یا چند دفتر برای قنوات یک یا چند ناحیه ا تصاص داده شود .
فصل هفتم .در وظائف محققین ثبت
مبحث اول .در تعیین و صالحیت محققین ثبت

ماده  .۱۲۷محققیا ثبت از میان دمتگراران وزارت دادگستری که الاقل  ۲۵سال سا و اطالاات کافی متناسب با ایا شیغل
داشته باشند معیا میگردند .
ماده  .۱۲۸در موارد زیر رسیدگی بدااوی بیا معتر یا و مستدایان ثبت ر در حوز که محقق ثبت بیرای آن معییا نشیده از
صائ محقق ثبت واهد بود.
 ۱در صورتینه میران ا تالف از دههرارریال تجاوز ننند.
 ۲در صورتینه در واست ثبت را ا بقنات یا چشمه سار مشاع و یا هر ملک مشاع دیگر بیوده و سیهامی کیه در واسیت ثبیت آن
شده مجمواا بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بشود و سهم هر یک از شرکاء دههرار ریال یا کمتر باشد .
ماده  .۱۲۹در مورد ماده باال رأی محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی میتواند تا ده روز پ
بدایت شنایت استینافی کند رایینه از دادگاه مربور استینافا صادر میشود قابل تمیر است.

از ابالغ رای بنردینتیریا دادگیاه

محقق ثبت باید در ما رأی ود حق استیناف را ذکر کرده و دادگاه را هم که باید استینافا رسیدگی کند صریحا معیا نماید .
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ماده  .۱۳۰در مورد قنات و چمشه سارها و امالک مشااه هرگاه سهامی که در واسیت ثبیت آن شیده مجموایا بیشیتر از سیهام
واقعی مالک یا قنات یا چشمه سار باشد محقق ثبت به در واست اداره ثبت بدون راایت حدنصاب مذکور در ماده  ۱۲۷رسییدگی
کرده رأی واهد دارد.
کسانینه در اینمورد به رأی محقق ثبت تسلیم نباشند میتوانند تا ده روز پ

از ابالغ رأی دادگاه بدایت شنایت استینافی کنند .

ماده  .۱۳۱دااوی ناشی از در واست ثبت هر ملک باید بمحققی ر وع شود که در اداره یا دائره ثبت اسناد محیل وقیوع ملیک
مأموریت دارد .
ماده  .۱۳۲در صورتینه در یک اداره یا دائره ثبت اسناد محققیا ثبت متعدد باشند تقسیم کارها بعهده محقق اول واهد بود .
ماده  .۱۳۳محقق ثبت میتواند در صورت محقق بودن معترض حنم تخلیه ید مستدای ثبت را نیر صادر کند مشروط بیر ایننیه
معترض ایا در واست را ما داد واست ود نموده باشد .
مبحث دوم .در ترتیب رسیدگی

ماده  .۱۳۴بعد از وصول داد واست محقق ثبت با راایت یک روز برای هر شش فرسخ مسیافت طیرف را بیرای روز نشسیت کیه
معیا مینماید احضار مینند ولی مواد مقرر برای حضور بمدایالیه باید از تاریخ ابالغ احضارنامه بمدایالییه کمتیر از ییک روز
نباشد احضاریه درد ونسخه بوده ینی بمستدای ثبت تسلیم و دیگری به نمونه او رسیده بمحقق ثبت تسلیم میگردد .
ماده  .۱۳۵در ابالغ احضاریه مقررات اصول محاکمات آزمایش را ا بابالغ احضاریه راایت واهد شد .
ماده  .۱۳۶در مواد مقرر طرفیا باید یا شخصا حا ر گردند و یا وکیل ثابتالوکاله بفرستند .
ماده  .۱۳۷انتخاب وکیل از میان وکالء مجاز دادگستری ا باری نیست لینا اگر اشخاص بخواهند شغل ود را وکالت در امور
ثبت و دادرسی در محضر محققیا ثبت قرار دهند باید تحصیل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستری تبعیت نمایند
هر وکیل ثبت که از اهده انجام امور محول به ود برنیامده یا سوء ا الق نشان بدهد ممنوعالوکاله واهد شد هر ک در ظرف
یک سال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سهداوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل به شغل وکالت محسوب واهد شد .
ماده  .۱۳۸محقق ثبت باید در نشست اول بطرفیا تنلیف صلح کند و اگر در همان نشست طیرفیا اصیوال حا یر بیرای صیلح
نشدند محقق رسیدگی کرده حنم واهد داد .
ماده  .۱۳۹ار اع بداوری فقط وقتی ممنا است که طرفیا ترا ی نمایند .
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ماده  .۱۴۰محقق ثبت باید الصه مذاکرات هر یک از ط رفیا را در پرونده امر قید و بمهر یا نمونه آنها برساند و اگیر طیرفیا ییا
ینی از آنها سواد نداشته باشد ایا ننته باید در صورت نشست قید شود .
مبحث سوم .در اسناد کتبی

ماده  .۱۴۱محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به داوی را که طرفیا ابراز میننند مورد مداقه قرار داده واه اسناد مربیوره
رسمیباشد و واه اادی .
ماده  .۱۴۲ااتبار اسناد رسمی همان است که بمو ب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و امالک مقرر است .
ماده  .۱۴۳هیچیک از متدااییا نمیتوانند نسبت بسندی که ودش داده و آنرا نمونه کرده یا از طرف او داده شده و به نمونه او
رسیده است اظهار بی اطالای کند و هرکاه [گاه] بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت بان اداای علیت کند و یا مدلل نماید
که آن سند بجهتی از هات قانونی از ااتبار افتاده است .
ماده  .۱۴۴اگر نسبت بسندی که برای صدور حنم اهمیت دارد اقامه داوی عل شود محقق ثبت بایید بطرفیی کیه آن سیند را
ابراز کرده تنلیف نماید که آنرا پ بگیرد و هرکاه [گاه] صاحب سند بایا تنلیف را ی نشد و طرف مقابل هم ادایای علییت را
پ نگرفت محقق ثبت بداوی عل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر میکند مگر ایننه مدای اال را نیر معرفیی کیرده باشید
که در اینصورت محقق ثبت رسیدگی بامر را بپارکه بدایت حوز که در انجام ماموریت دارد احاله میکند .
ماده  .۱۴۵هر کاه [گاه] محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بداوی عل قرار علیت سند را صار نماید سند مربور را باید با رونوشیت
قرار ود نرد داد واه نخست که در حوز آن مأموریت دارد ارسال کند .
مبحث چهارم .در معاینه محلی و عقیده کارشناس

ماده  .۱۴۶معاینه محلی بخواهش ینی از متدااییا یا به نظر ود محقق ثبت بعمل میآید .
ماده  .۱۴۷معاینه در حضور محقق ثبت و متدااییا و الاقل دو نفر گواه طرف ااتماد که کتبا یا شفاها احضار شده باشند بعمیل
میآید .
ماده  .۱۴۸هرگاه متدااییا و یا گواه هائینه قبال برای معاینه محلی احضار شدهاند در مواد مقرر حا ر نشوند ادم حضور آنهیا
از انجام معاینه نمیشود غائبیا حق شنایت نخواهند داشت .
ماده  .۱۴۹محقق ثبت میتواند بتقا ای ینی از طرفیا و یا بهنظر ود اطالاات کارشناس را بخواهد درایا صیورت متیدااییا
بترا ی یک یا سه نفر کارشناس برمیگرینند و هرگاه ترا ی نشد اده الزم را ود محقق ثبت معیا مینند در اینصیورت طیرفیا
مطابق ماده  ۱۵۱ایا آئیننامه حق رد آن ها را واهند داشت .
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ماده  .۱۵۰از معاینه محلی و اظهارات کارشناس صورت مجلسی مرتیب شیده و بیه نمونیه محقیق ثبیت و متیدااییا و گواههیا و
کارشناس میرسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورتمجل قید میشود و در صورتینه معاینه محلی و ییا اقییده
کارشناس قاطا باشد محقق ثبت میتواند فورا در ود محل حنم دهد .
مبحث پنجم – در رد محقق ثبت

ماده  .۱۵۱در موارد مفصله زیر محقق ثبت باید رأسا از رسیدگی امتناع کند و متدااییا میتوانند او را رد نمایند:
 ۱وقتینه محقق ثبت سود شخصی در اداائینه اقامه شده است داشته باشد.
 ۲وقتینه محقق ثبت با ینی از متدااییا قرابت نسبی یا سببی تا در ه چهارم داشته باشد.
 ۳وقتینه محقق ثبت قیم ینی از متدااییا یا کفیل امور او باشد و یا ینی از متداایا مباشر امور محقق ثبت باشد.
 ۴وقتینه محقق ثبت یا زو او وارث ینی از متدااییا است.
 ۵وقتینه محق ق ثبت با ینی از متدااییا یا با اشخاصی که با او قرابت سببی یا نسبی دارند دادرسی رائی داشته و یک سال از
زمان تم آن دادرسی نگذشته باشد.
 ۶در صورتی که مابیا محقق ثبت و ینی از متدااییا یا امال او دادرسی حقوقی در دادگاه دیگری مطرح باشد.
 ۷وقتی که محقق ثبت سابقا در باب اداائی که اقامه شده کتبا اظهار اقیده نموده باشد.
 ۸رد محقق ثبت باید مو ه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی بعمل آید مگر ایننه الت رد بعدا حادث شود .
ماده  .۱۵۲همیننه محقق ثبت اظهارات مدای رد را صحیح دانست قرار ادم د الیت یود را صیادر و دایوی را بمحقیق ثبیت
دیگر همان حوزه اگر باشد واال با راایت حید نصیاب بنردینتیریا دادگیاه ابتیدائی و ییا نردینتیریا دادکیاه [دادگیاه] صیلح احالیه
مینماید .
ماده  .۱۵۳هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخی نداد قرار د الت ود را صادر و بماهیت داوی رسیدگی کرده و حنم
مقتضی میدهد و مدای رد میتواند در موقا استیناف از حنم ماهیتی نسبت بقرار مربور نیر شنایت نماید .
مبحث ششم .در عدم حضور متداعیین و یا یکی از آنها

ماده  .۱۵۴هرگاه روز نشست مدایالیه (مستدایثبت) حا ر نگردیده محقق ثبت میتواند بدر واسیت طیرف رسییدگی نمیوده
حنم غیابی دهد هرگاه مدای (معترض) حا ر نشد محقق ثبت بدر واست طرف داد واست او را ابطال واهد کرد.
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و در اینصورت تجدید داد واست در ارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پ

از ابالغ قرار ابطال برای ینمرتبه واهد بود .

ماده  .۱۵۵هرگاه مستدای ثبت (مدای الیه) بمو ب ماده قبل غیابا محنوم گردید رونوشت حنم غیابی باید بیاو ابیالغ شیود و
محنومالیه غائب میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابالغ حنم داد واست وا واهی داده تجدید رسیدگی بخواهد .
ماده  .۱۵۶بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل داد واست وا واهی پذیرفته نخواهد شید و محنومالییه میتوانید داد واسیت
استیناف دهد .
ماده  .۱۵۷همیا که داد واست وا واهی بر حنم غیابی در مواد مقرر به محقق ثبت داده شید محقیق ثبیت مواید نشسیت را
معیا و بطرفیا اطالع میدهد و اگر در ایا نشست نیر مدایالیه حا ر نشد و ثانیا بمو ب حنیم غییابی محنیوم گردیید دیگیر
داد واست وا واهی او پذیرفته نخواهد شد ولی میتواند استینافا شنایت کند .
مبحث هفتم .در ابالغ حکم استیناف

ماده  .۱۵۸احنام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی را ا بابالغ احنام ابالغ میشود .
ماده  .۱۵۹مهلت استیناف از قرار یا احنام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابالغ است .
ماده  .۱۶۰در مواردینه بمو ب ایا نظامنامه پیشبینی نشده است محقق ثبت منلف است بر طبق مقیررات اصیول محاکمیات
حقوقی صلحهها[صلحیه] رفتار نماید.
فصل هشتم .در مقررات مختلفه
ماده  .۱۶۱در مورد امالکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعییا شده است دفیاتر اسیناد رسیمی منلیف
هستند که مطابق ماده  ۱۰۴ایا آئیانامه الصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مربور مقرر است به اداره ثبت بفرستند که
در پرونده مربوطه باینانی [با یگانی] و در موقا ثبت ملک منظور گردد و همچنیا در مورد فسخ معامله ثبت نشیده مقیررات میاده
مربور الزمالراایه است .
ماده  .۱۶۲مدیران ثبت و هر یک از نمایندگان و کارمندانینه د الت در کار ثبت امالک دارنید بایید در ابتیدای تصیدی دو برگیه
نمونه از برگهای مخصوصی که تهیه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسیلیم دارنید کیه ییک بیرگ در ثبیت محیل باقیمانیده و
دیگری باداره کل ثبت فرستاده شود .
ماده  .۱۶۳هر موقا که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالنیت میدهد باید در ستون مالحظات دفتر امالک در مقابیل ثبیت
ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند .
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ماده  .۱۶۴آئیا نامه شماره  ۱۰۴۵مورخ شانردهم فروردیا  ۱۳۱۱نسخ و ایا آئیا نامه ایگریا آن واهد بود .
وزیر دادگستری – دکتر متیا دفتری

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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