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سخن ناشر

رشته  حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله  یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه  خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه  کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به  این  ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشته  حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه  آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر 
با دانشجویان رشته  حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائه  خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 
شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه گردآورندگان

هرچند که قوانین و آیین نامه های متعددی در خصوص حقوق ثبت و دفاتر اسناد 
که  است  گردیده  موجب  حقوق  از  شاخه  این  گستردگی  لیکن  شده  تدوین  رسمی 
بخشنامه ها و آراء وحدت رویه متعددی جهت رفع نقص قوانین و آیین نامه ها و یا رفع 
ابهام توسط سازمان ثبت اسناد امالک و کانون سردفتران و دفتریاران صادر گردد. با 
عنایت به گستردگی و منسوخ شدن و متروک ماندن تعداد کثیری از این بخشنامه ها و 
آراء بر آن شدیم که بخشنامه های کاربردی و مهم ثبت را گردآوری تا سهولت بیشتری 

جهت دستیابی به منابع این رشته از حقوق برای دوستداران آن فراهم گردد.
لذا در این مجموعه از بند ۱ تا بند 6۱۷ بخشنامه های مهم و کاربردی ثبتی ذکر 
شده است. سپس آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران تحت عنوان »فراز« از 
شماره ۱ الی 8۳ اشاره شده و در قسمت سوم تعدادی از آراء وحدت رویه دیوان عدالت 

اداری تحت عنوان »کد« از شماره ۱ تا ۲0 اضافه گردیده است.
دیگران  و  فعلی  گردآورندگان  توسط  کد  و  فراز  بند،  عناوین  است  ذکر  به  الزم 
نام گذاری شده است و مبنایی از لحاظ قانونی و اداری نداشته است و صرفاً جهت سهولت 
در دسترسی به آن توسط گردآورندگان و سایر افراد در دیگر کتب انتخاب گردیده است.

سردفتر رضا کریمی منفرد - سردفتر سعید سمامی
تهران

پاییز ۱۳۹۷ خورشیدی
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بخش اول: تشکیالت دفاتر اسناد رسمی
مدت اعتبار ابالغ سردفتری اسناد رسمی ازدواج و طالق

بند 1- پس از صدور ابالغ سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طالق باید سردفتر 
به سمت  اشتغال  ماه تشکیل و شخص منتصب رسماً  را حداکثر ظرف سه  دفترخانه 
خود پیدا کند وااّل در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۷۴ ابالغ سردفتر کان لم یکن 
خواهد بود در صورتی که سردفتران ازدواج و طالق نیز در مدت سه ماه دفترخانه را 
تشکیل ندهند ثبت محل بایستی مراتب را جهت تعیین تکلیف سردفتر به سازمان ثبت 
گزارش دهند. بدیهی است اداره کل امور دفاتر اسناد رسمی به آخرین آدرس تعیین 
شده از طرف متقاضی به وسیله پست سفارشی به نامبرده اخطار نماید در مورد سران 

دفاتر ازدواج و طالق نیز به ترتیب فوق عمل شود.

مهر و تابلو مطابق مصوبه سازمان و ثبت قید نشانی دفاتر اسناد 
رسمی ازدواج و طالق در اوراق رسمی در کلیه اوراق

بند 2- ُمهر و تابلو دفاتر اسناد رسمی باید طبق نمونه مصوبه سازمان ثبت باشد 
سردفتران حق دخل و تصرف در آن را ندارند و در کلیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی 

کامل دفترخانه و نام و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد.
 پیرو بند های ۲ و ۱۴6 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳6۵، نظر به 
اینکه بر طبق گزارش های واصله، بعضی از سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طالق، 
استفاده  است،  مختلف  عالئم  و  تیترها  دارای  که  ُمهرهایی  یا  و  ژالتینی  ُمهرهای  از 
می نمایند، لذا بدین وسیله مقرر می دارد که کلیه دفاتر مزبور منحصراً از یک ُمهر پِرسی 
طبق نمونه تصویبی اداره کارپردازی سازمان ثبت که به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و 
طالق تحویل گردیده استفاده نمایند. همچنین ادارات ثبت مکلفند به تعداد دفاتر اسناد 
رسمی و ازدواج و طالق حوزه تابعه فوراً نسبت به درخواست ُمهرهای جدید و سپس 
اعاده ُمهرهای فعلی از طریق آن اداره کل اقدام نمایند. ضمناً حفظ و نگهداری ُمهرهای 
تحویلی به عهده سردفتران است و هرگونه اهمال در این رابطه موجب مسئولیت آنان 
خواهد بود. اقتضاء  دارد مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و 
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طالق حوزه تابعه ابالغ و در صورت تخلف نسبت به معرفی سردفتر مربوطه اقدام گردد.

عدم ضرورت رعایت300 متر فاصله بین دفاتر
بند 3- اغلب مشاهد می شود، ادارات ثبت، تعیین محل دفترخانه جدید، با انتقال 

دفترخانه به محل دیگر را موکول به اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل می نمایند.
با عنایت به ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳0 آیین نامه اجرائی آن، محل 
دفترخانه باید با توجه به نیاز اهالی و وجود مجتمع های تجاری و اداری و مسکونی و با 

در نظر گرفتن تراکم جمعیت و افزایش حجم معامالت در نقاط مختلف تعیین گردد.
بنابراین منبعد تشخیص استقرار دفترخانه در هر محل با ادارات ثبت مربوطه است 
که با در نظر گرفتن موارد مذکور به این امر مبادرت خواهند ورزید و رعایت ۳00 متر 
فاصله مقیده در بند ۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی و اخذ رضایت سردفتر مستقر در 

محل ضرورتی ندارد.

ممنوعیت  دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق از تبلیغات
بند 4- اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و 

ازدواج و طالق مخالف شئون سردفتری و به طور کلی ممنوع است.

لزوم محفظه مطمئن  جهت حفظ اسناد و دفاتر
بند 5- دفاتر اسناد رسمی باید برای حفظ اسناد و دفاتر و وجوه محفظه مطمئنی 

داشته باشند.

نحوه دریافت تضمین از سردفتران و دفتریاران
 ۱0 و   ۹ مواد  و  رسمی  اسناد  دفاتر  قانون   ۱۷ ماده  رعایت  منظور  به   -6 بند 
آیین نامه های همان قانون الزم است، سردفتران و دفتریاران وثیقه ملکی مفروز یا وجه 
نقد و یا ضمانت بانکی به میزان مقرر در بند ۲ ماده یک آیین نامه را معرفی نمایند، در 
صورت معرفی ضامن از طرف سردفتران و دفتریاران اعتبار ضامن زمانی محرز خواهد 
شد که مشارالیه نیز به همان ترتیب وثیقه نقدی یا ملکی معرفی نماید. لزومٌا متذکر 

می شود که مفاد بند ۴ ماده ۹ آیین نامه باید در سند تنظیمی تصریح گردد. 
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عدم تعیین مدت برای اسناد ضمانتنامه سردفتران و دفتریاران
بند 7- اسناد ضمانتنامه سردفتران و دفتریاران را به طور مطلق تعیین و اعتبار آن 
را محدود به مدت معین نکرده موکول به فسخ سند وسیله مرجع صالح بنمائید بنحویکه 
مادام حساب دوران عمل سردفتر رسیدگی و تصویه نشده ضمانت قابل استفاده باشد 
و شامل موارد انتقال و کفالت و غیره نیز بشود و نیز هر وقت تقاضای انتقال سردفتری 
می شود یا دفتریاری به طور موقت برای دفتریاری دفتر دیگری پیشنهاد می شود که 
موقتٌا در دو دفتر انجام وظیفه نماید باید ضمانتنامه او به موجب سند رسمی دیگری 

طبق همین دستور اخذ شود که دیگر اشکالی پیش نیاید.

تضمین نامه بانکی سردفتران و دفتریاران
بند 8- اغلب مشاهده می شود که مدت اعتبار تضمین نامه های بانکی محدود به زمان 
معین گردیده است که، پس از انقضای موعد تعیین شده از درجه اعتبار ساقط و در نتیجه 
ممکن است بعضی از سردفتران و دفتریاران بدون داشتن تضمین ابواب جمعی مشغول به 
کار باشند. لذا در اجرای بند ۳ از ماده ۹ و ۱0 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی رؤسای 
ادارات و واحدهای ثبتی موظفند قبل از انقضای مدت قید شده در تضمین نامه های بانکی 
به سردفتران و دفتریاران مشمول با قید ضرب االجل اخطار نمایند که نسبت به تمدید 
مدت تضمین یا تبدیل آن اقدام و همچنین موضوع را تا نتیجه کامل برابر مقررات مزبور 
پیگیری نمایند و ضمناً مراقبت کامل شود که این مطلب در ضمانت های بانکی همه وقت 
قید شود )در صورتی که در راس مدت مقرر وجه ضمانت نامه از طرف سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور مطالبه نشود بانک متعهد است که وجه مورد ضمانت را رأساً در پایان مدت 
مقرر در وجه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پرداخت نماید.( لذا آقایان مدیران کل و 
رؤسای واحدهای ثبتی مراقبت و نظارت کامل در اجرای این بخشنامه بنمایند و نیز بررسی 
شود در صورتیکه مدت تضمین نامه بانکی سردفتران و دفتریاران تا کنون منقضی شده 

باید در تجدید آن فوراً اقدام و نتیجه را اعالم نمایند.

تبدیل و تعویض اسناد تضمین سردفتران و دفتریاران
اسناد  دفاتر  آیین نامه  از تصویب  قبل  و دفتریاران  اینکه سردفتران  به  نظر  بند 9- 
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رسمی تضمین سردفتری و یا دفتریاری معرفی نموده و اکنون جهت تبدیل و یا تعویض 
آن تقاضای تبدیل یا ایداع وثیقه دیگری می نمایند، الزم است به کلیه واحدهای ثبتی اعالم 
گردد از این به بعد برابر ماده ۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و شقوق آن اقدام نمایند.

فک رهن ضمانتنامه سردفتران و دفتریاران
از ملکی  برای فک رهن  و دفتریاران  از سردفتران  برخی  بند 10- در مواردی که 
که آن را در قبال وجه تضمینی سردفتری و دفتریاری خود در ادارات ثبت به وثیقه 
گذارده اند چنانچه معادل وجه تضمینی را نقداً به صندوق ثبت تودیع نمایند با توجه به 
بند پنجم ماده ۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ تبدیل تضمین 

و فک رهن طبق مقررات مانعی نداشته و محتاج به اقدام دیگری نیست.

عدم مجوز تغییر دفتریار
بند 11- گر چه دفتریار به پیشنهاد سردفتر و در صورت تصویب سازمان انتخاب 
می گردد ولی تغییر او در صورت بروز اختالف به پیشنهاد سردفتر مجوزی ندارد بایستی 

به موضوع اختالف رسیدگی و در صورت وقوع تخلف، متخلف تعقیب گردد.

تحویل و تحول دفترخانه فی مابین سردفتران و دفتر بازرسی 
از  استفاده  مواقع  در  دفتریاران  و  سردفتران  کار  در  تسریع  منظور  به   -15 بند 
مرخصی، دستور فرمایند در کلیه مواردی که سردفتر و یا دفتریار تغییر نمی کند و یا 
معلق نمی شود صورت مجلس تحویل و تحول را خود سردفتران و دفتریاران به شرحی 
که حاوی شماره آخرین سند تنظیمی و تعهد پرداخت هر نوع بدهی تا تاریخ تنظیم 

صورت مجلس باشد تنظیم و یک نسخه آن را به این اداره کل ارسال دارند.

الزام سردفتران و دفتریاران به حضور منظم در محل دفترخانه
بند 16- چون طبق ماده ۳0 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران 
و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به 
)با اصالحات  اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷  قانون دفاتر  آیین نامه  استناد ماده ۱۹ 
بعدی( اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر 
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و دفتریار برسد. بنابراین حضور منظم سردفتر و دفتریار و یا قائم مقام آنها جز در ایام 
مرخصی و سایر معاذیر قانونی در دفترخانه الزامی بوده و عذر کارکنان دفترخانه در مورد 

عدم انجام کار مراجعین به بهانه نبودن سردفتر یا دفتریار مسموع نیست.

درج نام و نام خانوادگی قبل از امضاء نامه های اداری  و اسناد 
توسط سر دفتر

بند 18- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طالق و همچنین دفتریاران باید در هر 
مورد که نامه اداری- سند- رونوشت سند یا دفتر تحت تصدی خود را امضاء می نمایند 
قبل از امضاء نام و نام خانوادگی و سمت خود را ضمن تعیین تاریخ صریحاً و خوانا قید 
نموده سپس اقدام به امضاء نمایند و در صورت تغییر نمونه امضاء مراتب را فوراً به اداره 

ثبت مربوطه اطالع دهند.

ممنوعیت خروج سردفتران و دفتریاران از حوزه مأموریت مگر با 
کسب اجازه از ثبت محل حوزه  خود

بند 19- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاران حق ندارند در غیر 
ایام تعطیالت رسمی و مرخصی بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت 

خود خارج شوند.

نحوه مرخصی و معذوریت سران دفتر اسناد رسمی و ازدواج و 
طالق و دفتریاران جهت بیماری

بند 20- در اجرای مقررات ماده ۱۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران 
و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ در صورتی که مدت بیماری سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج 
و طالق یا دفتریاران بیش از یک ماه باشد صدور ابالغ مرخصی استعالجی در تهران و مراکز 
استان ها تا تعیین هیئت پزشکی موکول به تأیید کمیسیون متشکله در پزشکی قانونی بوده 
و در شهرستان هائی که دارای بهداری بوده اخذ گواهی از بهداری و تأیید آن وسیله هیئت 
پزشکی قانونی در مرکز همان استان و در صورتی که محل اقامت عضو معذور فاقد بهداری 

باشد گواهی پزشک معالج با تأیید کمیسیون پزشکی قانونی مرکز استان معتبر خواهد بود.
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ادامه کار تا قبل از دریافت ابالغ بازنشستگی
بند 21- نظر به تبصره ماده ۱۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ مادام 
که حکم بازنشستگی صادر و به سردفتر یا دفتریار ابالغ نشده است باید به کار خود ادامه دهد.

استعفاء سر دفتران و دفتریاران به نفع دیگری موثرنیست
بند 22- استعفاء سردفتران و دفتریاران بنفع دیگری فقط در نفس استعفاء مؤثر است.

عدم استفاده از شماره دفاتری که تعطیل شده برای دفاتری که 
منتقل می شوند و استفاده از شماره آنها براساس ماده 3 آیین نامه 

دفاتر اسناد رسمی
بند 23- چون برابر ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران 
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که بعلت انفصال سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس 
دفترخانه جدید خواهد بود و همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس 
از انقضاء مدتهای مقرر در ماده 6۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند بنابراین انتخاب 
سردفتر برای این نوع دفترخانه ها نیز باید براساس ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد 
رسمی صورت گیرد، لذا به واحدهای ثبتی ابالغ نماید از پیشنهاد هر نوع نقل و انتقال 
سردفتر از محلی به محل دیگر در موارد مذکور خودداری نمایند و چنانچه سردفتری 
مایل و مصر به انتقال از شهری به شهر دیگر باشد مقتضی است امکان استفاده از ماده 

۳ آیین نامه قانون سردفتران و دفتریاران را به ایشان ابالغ فرمایند.

          استفاده از شماره دفاتر منحله برای دفاتر جدید تاسیس
بند 24- مادام که شماره دفاتر منحله و یا دفاتر متعلق به سردفتران متوفی باقیست 
باید از دادن، شماره جدید خودداری و کفالت دفاتر مزبور به ترتیب به سردفتران جدید 

پیشنهاد شود.

نحوه ابالغ دادنامه انتظامی به سردفتر و دادستان انتظامی
بند 25- اکثراً مشاهده می شود دادنامه هائی که باستناد ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد 
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رسمی از دادگاههای بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر می شود به دادستان 
انتظامی ابالغ نمی گردد لزوماً یادآور می گردد که دادنامه های مذکور بایستی به سردفتر 
و دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها ابالغ تا چنانچه 
مورد اعتراض قرار گیرد سابقه برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران 

و دفتریاران فرستاده شود.

ابالغ کیفر خواست و دادنامه سردفتران و دفتر یاران بر اساس 
آیین دادرسی مدنی

بند 26- ابالغ کیفرخواست و دادنامه های صادره از دادسرا و دادگاههای بدوی و 
تجدید نظر انتظامی سردفتران و دادگاه اداری سازمان ثبت باید با رعایت قانون آیین 

دادرسی مدنی به عمل آید.

ارسال پاسخ به سؤاالت مقامات و ثبت تایک هفته
مقامات  سؤال  پاسخ  هفته  یک  تا  حداکثر  موظفند  رسمی  اسناد  دفاتر  بند 27- 

رسمی و واحدهای ثبتی را ارسال دارند.

اعتبار پاسخ استعالم اداره ثبت
بند 28- اعتبار پاسخ استعالمیه هائی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یک 

شهر است یکماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است.

ممنوعیت استفاده از استعالمات ثبتی دفاتر دیگر
بند 29- دفاتر اسناد رسمی نمی توانند استعالمیه ای را که به عنوان دفتر دیگری 
صادر شده است مستند ثبت معامله قرار دهند و خود باید راساً استعالم نمایند و در 
مواردیکه پاسخ استعالم حکایت از استعالم قبلی دفترخانه دیگر دارد پس از استعالم از 
دفترخانه مذکور و احراز اینکه قباًل سند ثبت نشده مبادرت به ثبت سند معامله نمایند.

لزوم استعالم امالک خارج از حوزه
بند 30- برای ثبت معامله امالک ثبت شده هم که در خارج از حوزه واقع است باید 
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قباًل استعالم وضعیت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند 
شود و بطور کلی برای هر یک ملک باید استعالم تنظیم گردد و ارزش معامالتی نیز از 

دارائی محل استعالم شود.

بال اشکال بودن فتوکپی بجای رونوشت
دوایر  سایر  و  ثبت  ادارات  که  اسنادی  از  رونوشت  بجای  فتوکپی  دادن  بند 35- 
اینکه  بر  مشروط  است  ارسال  به  مکلف  سردفتر  یا  می نمایند  مطالبه  مجوز  با  دولتی 
فتوکپی از هر جهت خوانا و روشن و بی عیب و نقص بوده و دفاتر بخارج از دفتر منتقل 
و حمل نشود و در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و مالحظات آن منطبق باشد و گواهی 

و امضاء و مهر شود بالاشکال است.

انجام گواهی امضای مراجعین دیوان عدالت اداری
بند 36- پیرو اعالم دیوان عدالت اداری دائر بر گواهی امضاء یا اثر انگشت شاکیان 
و مراجعین به دیوان عدالت اداری از طرف مراجع رسمی از قبیل دادگاهها و دادسراها 
و دفاتر و محاضر اسناد رسمی، دستور فرمائید به کلیه دفاتر و محاضر رسمی در این 
یا امضای مراجعه کنندگان در مورد مذکور را  انگشت  اثر  خصوص بخشنامه شود که 

گواهی نمایند.

لزوم دریافت گواهی و مالیات بر ارث جهت سند انتقال متوفی
ناقله از طرف وراث راجع به ترکه مورث موکول به  بند 38- ثبت هرگونه اسناد 
تسلیم گواهی مصرح در ماده ۱۹۴ اصالحی قانون مالیات مستقیم و تبصره آن مصوب 

اسفند ۱۳۴۵ و ۱۳۴8 می باشد.

گزارش نمودن با اجرائیه و آگهی مزایده به ثبت منطقه
بند 39- چون اغلب گزارش هایی که به منظور کسب تکلیف به ثبت منطقه فرستاده 

می شود کامل نیست الزم است به تذکرات زیر توجه نمایند:
۱- در مواردی که سردفتر به استناد تبصره یک ماده چهار آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی در مورد صدور اجرائیه از ثبت محل کسب تکلیف می نماید باید تقاضای صدور 
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اجرائیه و رونوشت تنظیمی و سایر مستندات مربوطه به آن را با اظهارنظر صریح ارسال دارد.
چنانچه ثبت محل پس از بررسی موضوع نتواند دفترخانه را ارشاد قانونی نماید باید 

ضمن گزارش الزم کلیه سوابق امر را به ثبت منطقه جهت کسب تکلیف ارسال دارد.
و  اجرائیه  رونوشت  می رسد  نظر  به  اشکالی  اجرائیه  ابالغ  در  که  مواردی  در   -۲

رونوشت مدارکی که مستند اشتباه است باید ارسال شود.
۳- در مواردی که اشتباه مربوط به آگهی مزایده و انتشار آن می باشد یک نسخه 
از آگهی الصاقی و روزنامه های حاوی انتشار آگهی ارسال و در گزارش تصریح شود که 
اشتباه منحصراً در روزنامه بوده یا در آگهی های الصاقی و یا هر دو آنها و همچنین مورد 

اشتباه چه بوده است.

امکان استفاده از یک سند برای دو وام
حق  با  معامالت  کلیه  کلی  طور  به  و  رهنی  و  شرطی  اسناد  مورد  در   -40 بند   
استرداد و قراردادهای حسن انجام خدمت، بدهکار می تواند به موجب سند جدید مورد 
معامله سند اولی را با حفظ جمیع حقوق بستانکار مقدم جهت اخذ وام جدید نزد همان 

بستانکار یا شخص دیگری به وثیقه بگذارد.
نحوه تنظیم اسناد رهنی تنظیمی دفترخانه که تعطیل شده توسط دفاتر دیگر

 نظر به اینکه در اجرای ماده ۱۱8 آیین نامه اجرای سند رسمی، مکاتبات زیادی از طرف 
ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عمل آمده لذا تا اصالح ماده مزبور، مقرر می گردد:

۱- چنانچه دفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و کفیل حق تنظیم سند جدید در 
دفتر مکفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر کفیل ثبت و مراتب توسط سردفتر 

کفیل در حاشیه مالحظات ثبت سند اولیه در دفتر مکفول عنه قید و امضاء می گردد.
۲- هرگاه دفتر اسناد  رسمی منحصر به فرد بوده و سوابق آن تحویل اداره ثبت محل 
شده باشد، از طرف سازمان، اجازه تنظیم و ثبت سند عنداالقتضاء به نزدیکترین دفتر اسناد 
رسمی داده می شود و دفتر مزبور با اخذ رونوشت سند از اداره ثبت محل، نسبت به تنظیم 
و ثبت سند متمم با رعایت مقررات مربوطه اقدام و ضمن ارسال رونوشت سند متمم، 

مراتب را جهت انعکاس موضوع در حاشیه ثبت سند به اداره ثبت محل اعالم می دارد.
در موارد فوق، صدور اجرائیه با دفترخانه ای است که سند متمم را ثبت نموده است.
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عدم ثبت مذهب زوجین موقع تنظیم اقرارنامه ازدواج
قوه  معاونت   ۱۳۷8/۱0/۱۲ مورخ   ۱/۳۴/۱6۵6۹ شماره  بخشنامه  طبق   -41 بند 
اقرارنامه  اسناد و امالک کشور ذکر مذهب زوجین در  قضائیه و ریاست سازمان ثبت 

زوجیت حذف و بخشنامه بند ۴۱ مرقوم لغو گردیده است.

اخذ مجوزجهت تنظیم سند انتقال اراضی مزروعی و به صاحبان نسق
اراضی مزروعی و حقوق  انتقال  از دفاتر اسناد رسمی برای  بند 42- چون بعضی 
زارعان مبادرت به تنظیم اسناد می نمایند که مغایر با مقررات قانون نحوه انتقال اراضی 
به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصالحات ارضی مصوب ۵۲/۹/۲۵ مخصوصاً تبصره 
۲ ماده ۱۹ قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی می باشد لذا تنظیم سند انتقال امالکی 
که بر طبق مقررات اصالحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار می شود بدون کسب 
نظر از مراجع صالحه اکیداً ممنوع داشت و دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان و به هیچ 

صورت مجاز در تنظیم این گونه اسناد نیستند.

نحوه واریز مبالغ اجاره و سایر عقود شرطی و رهنی و غیره دربانک
در  بیشتر  امکانات هرچه  آوردن  فراهم  و  مراجعین  رفاه حال  منظور  به  بند 44- 

جهت تسهیل کار آنها مقرر می دارد:
۱- در موقع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به تقاضای بستانکار شماره حساب 
جاری او را در یکی از بانکها در متن سند قید و تصریح شود که بدهکار بتواند بدهی 
خود را براساس شروط و مندرجات سند به حساب جاری بستانکار که در متن سند قید 
شده واریز نماید، در این صورت پس از واریز دین به بانک بدهکار بایستی اصل فیش 

پرداختی را به دفترخانه تنظیم کننده سند تسلیم و فتوکپی آن را نزد خود نگهدارد.
۲- در مورد اسنادی که قباًل تنظیم شده بستانکار می تواند به دفترخانه تنظیم کننده 
با  و  مراجعه  ملک  وقوع  محل  به  دفترخانه  نزدیکترین  به  عادی  اسناد  مورد  در  سند 
ارسال اخطاریه رسمی شماره حساب جاری خود را در یکی از بانکها به بدهکار اعالم و 
درخواست نماید که منبعد بدهی خود را به حساب جاری او واریز نماید، در این صورت 
نیز بدهکار باید پس از واریز دین به حساب جاری بستانکار طبق قسمت اخیر بند ۱ 


