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    قانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالكقانون ثبت اسناد و امالك
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    اسناداسناداسناداسناد    ثبتثبتثبتثبت    ----    سومسومسومسوم    بابباببابباب

 عمومي مواد - اول فصل

 : ذيل موارد در مگر است اختياري اسناد ثبت - 46 ماده

 .باشد شده ثبت مالك دفتر در قبال كه امالكي منافع يا عين به راجع معامالت و عقود كليه - 1

 . است شده ثبت امالك دفتر در قبال كه حقوقي به راجع معامالت كليه - 2

 ذيل اسناد ثبت بداند مقتضي عدليه وزارت و بوده وجود رسمي اسناد دفاتر و امالك و اسناد ثبت اداره كه نقاطي در - 47 ماده

 :است اجباري

 . نشده ثبت امالك فتر در كه منقوله غير اموال منافع يا عين به راجعه معامالت و عقود كليه - 1

 . نامه شركت و نامه هبه و صلحنامه - 2

 .شد نخواهد پذيرفته محاكم و ادارات از يك هيچ در نرسيده ثبت به و برسد ثبت به بايد فوق مواد مطابق كه سندي - 48 ماده

 : است ذيل قرار از دفاتر مسئولين وظائف - 49 ماده

 . قانون مقررات مطابق اسناد كردن ثبت) 1

 .دارند سواد گرفتن حق مقررات مطابق كه اشخاصي به شده ثبت اسناد از مصدق سواد دادن) 2

 .امضا صحت تصديق) 3

 .گذارند مي امانت كه اسنادي حفظ و قبول) 4



 و معروف اشخاص از نفر دو بايد باشد داشته ترديد كند مي تعهد كه طرفي يا متعاملين هويت در دفتر مسئول گاه هر - 50 ماده

 خود در را نكته اين و رسانيده شهود امضاي به و ثبت دفتر در را مراتب دفتر مسئول و نموده تصديق را آنان هويت حضورا معتمد

 .نمايد قيد اسناد

 .باشد ديگر طرف معرف تواند نمي نمايد مي معرفي را معامله اصحاب از طرف يك كه شاهدي فوق ماده مورد در - 51 ماده

 امتناع سند نمودن ثبت از بايد كند معين را اشخاص هويت معتمد و معروف شهود وسيله به نتواند دفتر مسئول كه وقتي - 52 ماده

 .نمايد

 با يا واقعند او قيموميت يا و وصايت يا واليت تحت در كه كساني يا خود منفعت به كه را اسنادي تواند نمي دفتر مسئول - 53 ماده

 .نمايد ثبت هستند او خدمت در يا و دارند سوم درجه تا سببي يا چهارم درجه تا نسبي قرابت او

 سند او نماينده يا محل العموم مدعي و صلح امين حضور با مشاراليه باشد فرد به منحصر دفتر مسئول اگر 53 ماده مورد در -تبصره 

 .كرد خواهد ثبت را

 ديگري دفتر مسئول عهده به ثبت عمل است معذور وظيفه انجام از آن امثال و مرض واسطه به دفتر مسئول كه مواقعي در - 54 ماده

 .شد خواهد واگذار دارد ماموريت حوزه آن در كه

 قيد شود مي ثبت كه سندي هر روي در شده ثبت آن در سند كه دفتري تعيين با را ثبت تاريخ و نمره بايد دفتر مسئول - 55 ماده

 .برساند ثبت دائره مهر به و ممضي خود امضاي به و كرده

 .شود ثبت ظهر و سجل حاشيه و متن آخر تا اول از حرف به حرف بايد اسناد - 56 ماده

 هستند تصرف از ممنوع قانوني انحا از ديگر نحوي به يا رشيد غير يا مجنون كه را اشخاصي معامالت نبايد دفتر مسئول - 57 ماده

 .شود واقع مزبور اشخاص قانوني مقام قائم وسيله به معامله اينكه مگر نمايد ثبت

 .دهند ارائه را خود)  احوال سجل( هويت ورقه اين بر عالوه باشند موثق بايد شهود - 58 ماده

 :شد نخواهد پذيرفته ذيل اشخاص شهادت - 59 ماده

 محجور يا رشيد غير - 1

 گنگ يا كور - 2

 معامله در ذينفع اشخاص - 3

 دفتر مسئول خدمه - 4

 . معامله اصحاب خدمه - 5

 باشد داشته مملكتي موضوعه قوانين با صريح مخالفت آن مدلول كه را معامالتي به راجع اسناد نبايد ثبت دفتر مسئول - 60 ماده

 .نمايد ثبت



 مترجم وسيله به آنها اظهارات نداند را آنها زبان نيز دفتر مسئول و ندانند را فارسي زبان شهود يا معامله طرفين گاه هر - 61 ماده

 و نقشه از برداري سواد و ترجمه تصديق و ترجمه براي كه حقي ميزان و رسمي مترجمين تعيين ترتيب .شد خواهد ترجمه رسمي

 .شد خواهد معين عدليه وزارت طرف از نظامنامه موجب به شود مي اخذ نقشه سواد صحت تصديق

 و الحاقات كليه ،است ممنوع امالك و اسناد ثبت دفاتر در انحا از نحوي هر به كردن الحاق و كردن پاك و تراشيدن - 62 ماده

 .بود خواهد ساقط اعتبار درجه از شود مي نوشته شده پاك محل در يا و شده تراشيده كلمات جاي به كه آنچه

 مسئول و مشاراليهم توسط به سند اصل با ثبت آن مطابقت و نموده مالحظه را سند ثبت بايد آنها وكالي يا معامله طرفين - 63 ماده

 كافي متعهد طرف امضاي و تصديق نمايد مي تعهد ايجاد طرف يك براي فقط كه اسنادي مورد در .گردد تصديق ثبت دفتر

 .بود خواهد

 اشخاص از يك هر معرفين بر عالوه باشند سواد بي گنگ و كر يا كور آنها از يكي يا و معامله طرفين كه صورتي در - 64 ماده

 مگر رسانند هم به حضور آن امضاي و ثبت قرائت موقع در كه نمايد حاضر را خود معتمدين از نفر يك خود معيت به بايد همزبور

 است آنها اعتماد طرف كه باشد كسي معرفين خود بين اينكه

 اين مورد در، بفهماند را مطلب اشاره به آنها با بتواند كه باشد اشخاصي جمله از بايد گنگ ،كر اشخاص مورد در مزبور معتمد -

 .گردد قيد بايد دفتر مالحظات ستون در شود مي ثبت كه سندي در مراتب ماده

 .بود خواهد آنها رضايت دليل آنها وكالي يا معامله طرفين توسط به آن قرائت از پس سند ثبت امضاي - 65 ماده

 اعتماد طرف كه نيز سواد با مطلع نفر يك حضور معرفين بر عالوه است سواد بي اشخاص به راجع معامله كه موقعي در - 66 ماده

 سواد بي شخص اعتماد طرف كه باشد باسوادي شخص معرفين خود بين كه صورتي در مگر است الزم باشد سواد بي شخص

 .است

 طرف از و قيد ثبت دفتر در بايد مشاراليه رضايت همچنين و قرائت اين و شده قرائت سواد بي شخص براي بايد سند ثبت - 67 ماده

 .بگذارد سند ثبت ذيل را خود انگشت عالمت بايد نيز سواد بي كننده معامله. گردد امضا معتمد

 از مقرره مجازاتهاي بر عالوه بايد مذكور مسئول باشد افتاده اعتبار از دفتر مسئول غفلت يا تقصير واسطه به سندي گاه هر - 68 ماده

 .برآيد نيز وارده خسارات كليه عهده

 را خود تعهد متعهدي يا و فسخ را معامله متعاملين احد ثبت مراجع اطالع با و طرفين بين مقرر شرايط طبق بر گاه هر - 69 ماده

 مورد گذاردن وديعه از حاكي ثبت اداره صندوق قبض مالحظه از پس مزبور مراجع نشود يا نبوده حاضر مقابل طرف و دهد انجام

 را مراتب صورت اين غير در مقابل طرف حقوق تامين از پس و باشد ديگر منقول مال يا نقد وجه از عبارت كه صورتي در معامله

 .گردد حاضر ثبت نمودن باطل براي و اخذ را خود حق كه نمايد مي اخطار طرف به و قيد دفتر در

 اسناد ثبت آثار - دوم فصل

 اينكه مگر بود خواهد معتبر آن در مندرجه امضاهاي و محتويات تمام و است رسمي شده ثبت قوانين مطابق كه سندي - 70 ماده

 .شود ثابت سند آن مجعوليت



 كليه و كرده تعهد كه طرفي يا و طرفين به نسبت آنها در مندرجه تعهدات و معامالت به راجعه قسمت در شده ثبت اسناد - 71 ماده

 . داشت خواهند اعتبار و رسميت شوند مي محسوب آنان قانوني مقام قائم كه اشخاصي

 معامله طرفين به نسبت است شده ثبت امالك ثبت به راجعه مقررات طبق بر كه منقوله غير اموال به راجعه معامالت كليه - 72 ماده

 .بود خواهد رسميت و كامل اعتبار داراي ثالث اشخاص و آنها قانوني مقام قائم و

 تعقيب اداري يا انتظامي محكمه در نمايند استنكاف شده ثبت اسناد به دادن اعتبار از كه دولتي ديگر مامورين و قضات - 73 ماده

 صاحبان به نسبت مسلم ضرر جهت همين به و باشد قانوني جهت بدون مامورين يا قضات تقصير اين كه صورتي در و شوند مي

 .نمود خواهد محكوم نيز وارده خسارات جبران به را آنها اداري مجازات بر عالوه اداري يا انتظامي محكمه شود توجه رسمي اسناد

 مطابقت عدم اثبات صورت در مگر بود خواهد سند اصل منزله به است شده تصديق دفتر ثبت با آن مطابقت كه سوادي - 74 ماده

 .دفتر ثبت با سواد

 اسناد امانت در - سوم فصل

 مهر و الك كه ديگري لفافه يا و پاكت در را آن بايد بگذارد امانت اسناد ثبت اداره در را خود سند بخواهد كس هر - 75 ماده

 كه صورتي در و كند قيد دفتر مسئول حضور در حروف تمام با را امانت تسليم تاريخ پاكت روي شخصا و گذاشته باشد شده

 .كند مهر و امضا نوشته پاكت يا لفافه روي را مزبور تاريخ شاهد نفر دو بايد بنويسد نتواند

 اسناد ثبت اداره مهر به را لفافه يا پاكت و نموده تعيين را امانت ترتيبي نمره تسليم تاريخ تصديق از پس دفتر مسئول - 76 ماده

 قيد باشند اگر شهود اسامي و امانت تاريخ و گذار امانت اسم به كرده اتخاذ كه را ترتيبي نمره همان مخصوص دفتر در و رسانيده

 .رسانيد خواهد نيز شهود و گذار امانت امضاي و مهر به و كند مي

 كنند مهر گذارده ديگري لفافه يا و پاكت در را آنها آنكه از قبل توانند مي گذارند مي امانت را خود سند كه اشخاصي - 77 ماده

 سواد اين كه شود قيد مزبور سواد روي در بايد ولي داد خواهد مصدق سواد دفتر مسئول صورت اين در، بنمايند سواد تقاضاي

 قبال سند آن اينكه مگر ندارد رسميت وجه هيچ به و شده گذاشته امانت امالك و اسناد ثبت اداره در كه است اصلي با مطابق

 اين در كه طوري به را سند مصدق سواد تواند مي امالك و اسناد ثبت دائره صورت اين در باشد شده ثبت قانون مقررات مطابق

 .بدهد است مقرر قانون

 مخصوص ستون در را امانتي لفافه يا پاكت مميزات و مشخصات كليه بايد دفتر مسئول اسناد گذاشتن امانت موقع در - 78 ماده

 يا پاكت مشخصات و نمره بر مشتمل كه رسيدي آن از پس و دارد ممضي شهود و گذار امانت و خود امضاي به و نموده قيد دفتر

 .بدهد گذار امانت به است لفافه

 سند امانات از كه ثبتي مقابل در و امانت دفتر مالحظات ستون در كه آيد مي عمل به ترتيب اين به امانتي اسناد استرداد - 79 ماده

 .نمايد مي امضا را آن و نوشته رسيد شاهد نفر دو حضور با گيرد مي پس را سند كه شخصي آمده عمل به

 مي اخذ كه الحفاظه حق مبلغ و دفتر مسئول اسم همچنين و شود قيد حروف تمام با رسيد ذيل در بايد استرداد تاريخ - 80 ماده

 .شد خواهد درجه شود

 


