
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    آيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسميآيين نامه قانون دفاتر رسمي

 با اصالحات و الحاقات 1317مصوب 

    آنآنآنآن    ثبتثبتثبتثبت    وووو    اسناداسناداسناداسناد    تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم    دردردردر    ــــ    اولاولاولاول    بابباببابباب

 .باشد قانون مقررات با موفق آنكه مگر نمود ثبت رسمي اسناد دفتر در و تنظيم توان نمي را سندي هيچ -16 ماده

 محل تغيير متعاملين خود هرگاه و شود قيد وضوح بطور متعاملين اقامت محل و شناسنامه شماره بايستي اسناد كلية در -17 ماده

 همان به اوراق كلية ندهند اطالع اجرا ادارة به يهياجرا ابالغ و صدور از بعد و رسمي اسناد دفتر به سند ثبت از بعد را خود اقامت

 .گردد مي ابالغ شده قيد سند در كه محلي

 .باشد رسيده معامله اصحاب امضاء به و شده دفتر وارد آنكه مگر نمايند امضاء نبايد را سندي هيچ نماينده و سردفتر -18 ماده

 به سايرتشريفات انجام و) باشد نماينده داراي چنانچه( نماينده و سردفتر دفتر در ثبت و تنظيم از پس بايد معامله سند -19 ماده

 قبوض كه صورتي در و نمايند امضاء را مربوطه دفاتر و اسناد جلسه يك در بايد متعاملين و برسد معامله اصحاب امضاء و تصديق

 .كند امضاء شود مي امضاء دفاتر و اسناد كه جلسه همان در بايستي هم را مزبور قبوض باشد سند ضميمة هم اقساطي

 .شود گرفته رسيد مخصوصي دفتر در و تسليم او وكيل يا سند صاحب به بايد رسمي اسناد دفتر در شده ثبت سند -20 ماده

 شود) نسختان( قيد نسخه آن ذيل در بايد دفتر در نسخه يك ثبت از پس شود مي تنظيم نسخه دو در كه اسنادي مورد در -21 ماده

 بيش سند اگر و گرديده الصاق آن به هم الثبت حق تمبر و ثبت فالن شماره ذيل در سند اين اول نسخة كه شود قيد ثاني نسخه در و

 .شود مي داده رونوشت فقط باشد الزم نسخه دو از

 كتبي اجازه بدون شود مي واقع دفاتر در آنها اموال به نسبت محجورين و صغار قيمين طرف از كه معامالتي ثبت و تنظيم -22 ماده

 .شود داده اثر ترتيب نبايد رسمي اسناد دفاتر در عادي نامة قيم اوراق به و است ممنوع محل العموم مدعي

 :كنند عمل ذيل بطريق بايد معامالت فسخ و اقاله مورد در رسمي اسناد دفاتر -23 ماده

 در معامله فسخ مزبور حق احراز از پس بايستي نمايد استفاده خود فسخ خيار حق از بخواهد متعاملين از يكي كه صورتي در ـ الف

 را فسخ وقوع و مزبور شخص امضاء بايد سردفتر. برسد نموده فسخ را معامله كه كسي امضاء به و شده قيد دفاتر ثبت و سند حاشيه

 اين در. بنمايد خود دفتر در بايد) باشد نماينده داراي رسمي اسناد دفتر چنانچه( نماينده عيناً را عمل همين و نمايد امضاء و تصديق

 .داشت نخواهد مورد شد باطل مهر زدن مورد



 معامله سند دفتر مالحظات ستون در معامله اقالهإ از پس بايد كنند مراجعه رسمي اسناد دفتر به اقاله براي طرفين كه صورتي در ـ ب

 دفتر به معامالت خالصه طبق اقاله خالصة گردد اقاله چنانچه امالك در. شود زده دفتر ثبت و سند روي) شد باطل( مهر و ابطال

 .گردد ارسال

) شد باطل( مهر استعمال باشد نشده اقاله مواد تمام كه مادامي شده مقرر معامله اصلحاب بين مختلفي مواد كه اسنادي در -24 ماده

 .داشت نخواهد مورد دفتر ثبت و سند در

 .نمايند امضاء معامله اصحاب آن تنظيم از قبل نبايد را اوراق از هيچيك -25 ماده

 قراردادها و معامالت در ـ اول فصل

 مورد عين اجاره مدت انقضاء از پس يا و عقد گسستن از بعد اگر كه شود تصريح سند متن در بايد اجاره اسناد دركليه -26 ماده

 كه باشد مي او مسلم بدهي ها اجاره معادل تصرف زمان بهاي بهره دارد تصرف در را ملك دار اجاره كه مادام نشود تخليه اجاره

 .نمايند تراضي ديگر بنحو معامله طرفين اينكه مگر نمايد تأديه است ملتزم

 ممنوع جداگانه نامة شرط سند تنظيم و شود قيد سند همان در مزبور شرط بايد خارج وكالت شرط با معامالت مورد در -27 ماده

 .است

 .شود صادر چاپي اقساطي قبوض بايد نامه اجاره و اسناد و اقساطي معامالت كلية مورد در -28 ماده

 وجه بعنوان خوده ب مديون مال از مقداري انتقال در مديون طرف از را نيدا وكالت توان نمي معامالت اسناد كلية در -29 ماده

 .نمود قيد التزام

 به شده قيد آن در تأديه تاريخ و معامله سند شمارة و صادر اقساط عدةه ب رسمي قبوض بايد اقساطي معامالت مورد در -30 ماده

 متعهدله امضاء به شده ذكر دفتر مالحظات ستون در آن قبوض شمارة تعداد و تسليم نيداه ب مزبور قبوض. برسد متعهد امضاء

 قبوض چنانچه برسد ضامن امضاء به گرديده قيد اقساطي قبوض در ضامن اسم باشد داشته ضامن كه ضورتي در و رسيد خواهد

 .شود قيد معامله بودن شرطي يا و رهني مزبور قبوض در بايد باشد رهني يا شرطي معامالت اصل به مربوط اقساطي

 غيرمنقول معامالت در ـ دوم فصل

 ادارة از را ملك ثبتي وضعيت سند تنظيم از قبل است مكلف سردفتر باشد نشده ثبت امالك دفتر در كه امالكي مورد در -31 ماده

 .نمايد سند ثبت به اقدام نباشد معامله انجام براي مانعي هرگاه ملك ثبت وضعيت صورت وصول از پس و نموده استعالم محل ثبت

 اليحه مقررات شمول عدم و بازداشت لحاظ از را تهران ثبت حوزه شده ثبت امالك وضعيت مكلفند رسمي اسناد دفتر -تبصره

 پاسخهاي نمايند استعالم 39 سال اصالحي قانون و 1335 مردادماه مصوب اوقاف و بانكها و شهرداريها و دولت اراضي قانوني

 معتبر نيز گرديده ممهور مربوط ثبت مخصوص مهر با و منعكس مخصوص برگهاي روي كه الكترونيكي هاي ماشين از رسيده

 .بود خواهد

 .گردد قيد تصريحاً معامله مورد ملك فواصل و حدود و پالك شمارة بايد امالك معامالت اسناد كليه در -32 ماده



 و قيد انتقاالت خالصة صفحات در آنرا خالصة بايد سردفتر شده ثبت ملك تمام قطعي انتقال به باشد راجع معامله هرگاه -33 ماده

 .كند تحصيل خود براي جديدي مالكيت سند بخواهد كه صورتي در تا نمايد تسليم گيرنده انتقال به و كرده امضاء

 امضاء و قيد انتقاالت خالصة صفحات در بايد آن خالصة باشد ملك از قسمت يك انتقال به راجع معامله كه موردي در -34 ماده

 مراجعه ملك وقوع حوزة ثبت ادارة به تواند مي گيرنده انتقال صورت دراين گردد مسترد دهنده انتقال به مزبور سند و گرديده

 .نمايد تحصيل مستقل مالكيت سند خود براي و كرده

 انتقال به راجع يا و) ارتفاقي وحقوق رهن مثل( ملك به نسبت عيني حق واگذاري به مربوط معامله كه نيز مواردي در -35 ماده

 .نمايد امضاء و قيد انتقاالت خالصة صفحات در آنرا بايد سردفتر باشد استرداد حق با ملك عين از قسمتي يا تمام

 منتهي نوشته كار اين مخصوص برگهاي روي شده واقع او نزد كه را معامله خالصه است مكلف سردفتر سند تنظيم از بعد -36 ماده

 امضاء بر عالوه و بوده نيز متعاملين شناسنامه شمارة و پدر نام حاوي بايد نامبرده خالصة. بفرستد ثبت ادارة به روز پنج ظرف در

 كيفر مستلزم ماده اين دستور از تخلف. باشد ممضي باشد اينده نم داراي كه صورتي در ثبت نمايندة و سردفتر امضاي به آنان

 .بود خواهد شديد انتظامي

 در شودكه فرستاده محل ثبت امالك دفتر به مستقيماً آن خالصة بايد باشد شده ثبت ملك به راجع معامله كه صورتي در -37 ماده

 وصيت مورد در ماده اين اول قسمت. شود مي داده محل ثبت بايگاني دايرة به صورت اين غير در و گردد قيد ملك ثبت ذيل

 .گردد رعايت بايد هم شده ثبت امالك به نسبت

 به فوق مادة در مقرر ترتيب به شده داده او به كه را اي نسخه بايد شده واگذار او به حقي ملك عين به نسبت كه شخصي -38 ماده

 .دارد دريافت رسيد و بدهد بايگاني دايره يا امالك دفتر

 وقوع حوزة ثبت ادارة به آن ارسال و سند خالصه تنظيم به راجع فوق مادة مقررات سكني و رقبي و عمري مورد در -39 ماده

 .گردد مجري بايد ملك

 وراثت انحصار گواهينامة كه نمود ثبت و نظيم توان مي وقتي را معامله امالك به نسبت متوفي وراث معامالت مورد در -40 ماده

 .باشد توافق االرت سهم در آنها بين و داشته دست در

 يا و درآمد دريافت براي وراثت انحصار گواهينامه صدور از قبل چنانچه است صير داراي كه متوفي تركة مورد در -41 ماده

 واليات ودر خكل العموم مدعي موافقت با مركز در بدايت العموم مدعي و باشد الزم فوري اقدام وجه صرف يا و ديون پرداخت

 امور اينگونه براي رسمي اسناد دفاتر در معامله سند تنظيم بدهد بوده الزم كه امري انجام اجازة استيناف العموم مدعي موافقت با

 .بود نخواهد وراثت انحصار گواهينامة صدور به موكول و مجاز

 صورتي در تا مالحظه را آنها اقامت جواز سردفتران بايد غيرمنقول اموال تملك براي خارجه اتباع كلية مراجعة موقع در -42 ماده

 .نمايند اجازه تحصيل معامله سند تنظيم براي محل ثبت ادارة از مخصوص اظهارنامة بوسيله باشد نشده منقضي آن مدت كه

 آنها گذرنامة باشد) ميسيون( اعزامي هاي هيئت رؤساي و مستخدمين و ها سفارتخانه اعضاء از كه خارجه اتباع مورد در -43 ماده

 .بود خواهد اقامت جواز منزلة به باشد رسيده شهرباني تصديق به كه



 در غيرمنقوله اموال خريد حق قانون مطابق و اند نموده تابعيت ترك كه ايران اتباع غيرمنقول معاملة اسناد ثبت و تنظيم -44 ماده

 .است ممنوع ندارند ايران

 الزم محل ثبت ادارة از مخصوص اجازة تحصيل خارجه اتباع) غيره و رهن و شرط بيع( استرداد باحق معامالت مورد در -45 ماده

 .گردد ارسال ثبت ادارة به نيز معامله خالصة و استعالم ملك ثبتي وضعيت بايد داخله اتباع معامالت مثل و نيست

 الشه مالكيت سند و دفاتر در فسخ قيد از پس است مكلف رسمي اسناد دفاتر شده ثبت امالك معامالت فسخ مورد در -46 ماده

 .نمايند دريافت رسيد و داشته ارسال ثبت حوزة امالك دفتر به را فسخ اعالمية و معامله سند

 


