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ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
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 اند 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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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 رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 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 نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 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 همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون ثبت اسنادوامالک قانون ثبت اسنادوامالک 
 

باب اول: تشکیالت اداری ثبت
نکته 1: حقوق ثبت اسناد و امالک مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و امالک و منظور 

از ثبت، نوشتن قراردادها و معامالت و چگونگی ثبت امالک است.
نکته 2: تشکیالت ثبت در اغلب مراکز استانها به  صورت اداره کل ثبت اسناد و امالک منطقه و در 
شهرستان ها به  صورت اداره ثبت اسناد و امالک می باشد.                                                              

نکته 3: انجام وظایف محوله به مدیران، نمایندگان  ثبت، مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی   
صرفاً در محل مأموریت حوزۀ ثبتی خود می باشد.                                                                                                       

نکته 4: اقدامات صورت گرفته توسط مدیران، نمایندگان ثبت، مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد 
رسمی در خارج از محل حوزه ثبتی هیچگونه اثر قانونی ندارد.                                                                          

نکته 5: مرجع رسیدگی به کلیۀ اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی، هیأت نظارت در حوزۀ 
قضائی استان می باشد.

نکته 6: هیأت نظارت در مقر دادگاه استان تشکیل می شود.
نکته 7: هیئت نظارت با مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر 
استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.                                                                
نکته 8: مراجعۀ به دفاتر امالک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات، جایز است.                                          

نکته 9: اظهارنامه ثبتی فرم مخصوصی است که از طرف اداره ثبت اسناد و امالک در اختیارکسی 
که حق درخواست ثبت دارد یا نمایندۀ او گذاشته می شود تا با تکمیل و اعادۀ آن درخواست ثبت 

نماید.   

باب دوم: ثبت عمومی
 فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود 

 نکته 10: سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف به تقسیم حوزۀ ثبتی به چند بخش جهت ثبت اسناد و 
امالک و انتشار آگهی ثبت عمومی می باشد.

نکته 11: امالک قابل ثبت در ثبت عمومی، صرفاً شامل اموال غیر منقول در هر ناحیۀ حوزۀ ثبتی 
می باشد.

حقوق منقول از قبیل دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و... که  در امالک معمول  نکته 12: 
می باشد از حقوق راجعه به عین امالک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور 
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سند مالکیت هم تغییری در حقوق مزبور ایجاد نمی نماید.     
نکته 13: درخواست ثبت نسبت به امالکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی، مراتع 

و جنگل ها و گورستان های عمومی، آب رودخانه ها و... از افراد پذیرفته نمی شود.
نکته 14: قبل از ثبت عمومی امالک هر ناحیه، حدود ناحیۀ موردنظر و ثبت آن باید بوسیلۀ آگهی 
در روزنامه کثیراالنتشار ظرف مدت 30 روز 3 مرتبه منتشر شود که به آن آگهی ثبت مقدماتی 

گفته می شود.
 نکته 15: انتشار آگهی های ثبت مقدماتی در روزهای اول، پانزدهم و سی ام هرماه خواهد بود. 

نکته 16: متصرفین امالک، به  عنوان مالکیت حق درخواست ثبت دارند.
نکته 17: ولی، وصی یا قیم نسبت به امالک محجورین حق درخواست ثبت دارند.

نکته 18: نسبت به امالک دولتی، شهرداری حق درخواست ثبت دارد.
نکته 19: درمورد موقوفات خاصه، متولی یا موقوفٌ علیه حق درخواست ثبت دارند.

نکته 20: در مورد امالک شرکت، مدیر شرکت حق درخواست ثبت دارد.
نکته 21: نسبت به امالک مؤسسات خیریه، رئیس مؤسسه حق درخواست ثبت دارد.

نکته 22: شهردار، نسبت به امالک شهرداری، حق درخواست ثبت دارد.
نکته 23: انتقال دهندگان امالک با حق استرداد، حق درخواست ثبت دارند.
نکته 24: متولیان موقوفات، نسبت به امور موقوفه حق درخواست ثبت دارند.

نکته 25: نسبت به امالکی که به نفع عمومی حبس شده، متصدی امور حبس حق درخواست ثبت 
دارد.

یا  متصدی  است،  شده  حبس  معینی  اشخاص  یا  شخص  نفع  به  که  امالکی  به  نسبت   :26 نکته 
محبوٌس له حق درخواست ثبت دارد.

نکته 27: نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف 30 روز  
درخواست ثبت نکرده و همچنین در مورد امالکی که به طور دائم یا به  مدت 1 سال یا بیشتر  

مورد نذر یا وصیت یا حبس شده و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده  است، ادارۀ اوقاف حق 
درخواست ثبت دارد و همچنین حق اعتراض بر ثبت را دارد.

نکته 28: متصرفین به  عنوان مالکیت و کسانی که درمورد امالک وقف و حبس و ثلث باقی باید 
تقاضای ثبت بدهند و همچنین نسبت به امالک دولتی و شرکت ها و... تا 60 روز از تاریخ انتشار 

اولین آگهی نوبتی باید بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
نکته 29: آگهی های نوبتی فقط در 2 نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد.

نکته 30: مدت تقاضای ثبت نسبت به امالک مجهول المالک، 2 سال می باشد و ضمانت اجرای عدم 
تقاضای ثبت در مدت زمان مذکور، عدم پذیرش معامالت آن ها در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
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نشده  آن  ثبت  درخواست  مقرر  مهلت  که ظرف  است  غیرمنقولی  ملک  المالک،  مجهول  نکته 31: 
هرچند که مالک آن معلوم و مشخص باشد. )ماده 139 ق ثبت و ماده 51 آیین نامه ق ثبت(

نکته 32: ملک جاری، به امالکی اطالق می شود که سابقه ثبت در دفتر امالک را نداشته یا به عبارت 
دیگر برای آنها سند مالکیت صادر نشده است و یا به عبارتی برای آن اظهارنامه ثبتی تنظیم شده 

اما تاکنون در دفتر امالک ثبت نشده  است.
نکته 33: تحدید حدود امالک در هر ناحیه به تدریج و به ترتیب شمارۀ امالک به عمل می آید و 

تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود دعوت می شوند.
نکته 34: آگهی تحدید حدود الاقل 20 روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار، 

منتشر می شود.
نکته 35: در صورت عدم حضور تقاضا کننده در زمان تحدید حدود یا نماینده اش، ملک مورد نظر با 

حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد.
نکته 36: درصورت عدم حضور مجاورین در زمان تحدید حدود، تجدید می شود.

نکته 37: ضمانت اجرای عدم حضور تقاضا کننده و مجاورین برای بار دوم، اخذ دو برابری حق الثبت 
ملک می باشد.

نکته 38: چنانچه حدود امالک مجاور از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تحدید حدود 
بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود امالک مجاور به عمل می آید.

نکته 39: درصورتی که چند حد از امالک مورد تحدید، از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری 
یا حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان آنها به عمل خواهد آمد و عدم حضور 

نمایندگان مانع تحدید حدود نخواهد شد.
نکته 40: آگهی های تحدید حدود محدودیت ندارند و پس از انتشار اولین آگهی نوبتی منتشر خواهد 

شد.
نکته 41: آگهی های نوبتی در هر سال 4 بار منتشر می شوند.

نکته 42: مدت اعتراض بر آگهی های نوبتی 90 روز از تاریخ اولین انتشار آگهی می باشد.
نکته 43: مدت اعتراض بر آگهی تحدید حدود 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 

می باشد.
نکته 44: درخصوص انتشار آگهی های تحدیدی محدودیتی از نظر تاریخ انتشار وجود ندارد.

نکته 45: انتشار آگهی های نوبتی پس از تنظیم اظهارنامه و در تاریخ های معین در مادۀ 59 آیین نامه  
قانون ثبت یعنی در اول مرداد، اول آبان، اول بهمن و اول اردیبهشت سال بعد صورت می گیرد.                   
نکته 46: درخصوص پذیرش تقاضای ثبت، انتشار آگهی های نوبتی مقدم بر انتشار آگهی تحدیدی 

است.
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نکته 47: آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از انتشار اولین آگهی نوبتی.
نکته 48: حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی در زیر آگهی قید می گردد که حقوق 

ارتفاقی در موقع تعیین حدود و صورت مجلس منظور می گردد.
نکته 49: فاصلۀ بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 

روز باشد.

 فصل دوم: اعتراض 
نکته 50: منظور از اعتراض برثبت، اعتراض برتقاضای ثبت است.

نوبتی  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  روز  ثبت، 90  به ملک مورد  نسبت  اقامۀ دعوا  نکته 51: مهلت 
می باشد.

نکته 52: اعتراضات شامل، اعتراض برثبت، اعتراض برحدود و اعتراض برحقوق ارتفاقی می باشد.
به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی تعیین شده  نکته 53: اعتراض برثبت مستقیماً 

 است تسلیم می گردد.
نکته 54: اگر اعتراض برثبت در مدت قانونی تسلیم شده باشد، اداره ثبت اعتراض را به دادگاه مرجع 

رسیدگی ارسال می نماید.
نکته 55: چنانچه به تشخیص ادارۀ  ثبت، اعتراض خارج از مدت قانونی تسلیم شده  باشد کتباً نظر 
خود را اعالم و به دادگاه ارسال تا دادگاه در جلسۀ اداری، رسیدگی و رأی صادر نماید، رأی دادگاه 

در این خصوص قطعی است.
نکته 56: اعتراض برثبت ممکن است به صورت تقدیم دادخواست ویا گواهینامۀ جریان دعوی باشد.

بین شخص  دعوا  جریان  گواهینامۀ  یا  اعتراض  دادخواست  نوبتی،  آگهی  انتشار  از  قبل  نکته 57: 
معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد.

نکته 58: چنانچه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوای اعتراض بر ثبت اقامه شده و در جریان 
باشد، کسی که طرف دعوا یا تقاضا کننده ثبت است می بایست از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا 
90 روز، گواهی دادگاه را به منزلۀ جریان دعوا به ادارۀ ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت حق او 

ساقط خواهد شد.
نکته 59: چنانچه دادگاه قرار عدم صالحیت خود را نسبت به اعتراض بر ثبت صادر نماید، مکلف است 
پرونده را به تقاضای مستدعی  ثبت به مرجع صالحیت دار بفرستد در اینصورت نیازی به تجدید 

دادخواست نیست.
نکته 60: چنانچه اعتراض کنندۀ بر ثبت پس  از تقدیم دادخواست ظرف مهلت 60 روز، دعوای خود را 
مسکوت گذارد، دادگاه مکلف  است به تقاضای مستدعی ثبت قرار سقوط دعوا را صادر نماید این 

قرار قابل تجدید نظر خواهی است و رأی تجدید نظر قابل فرجام خواهی نمی باشد.
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نکته 61: درصورت فوت معترض بر ثبت چنانچه معترٌض علیه نتواند تمام وراث را معرفی نماید، دادگاه 
مراتب را به دادستان ابالغ می نماید تا درصورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب 
دعوا اقدام شود و موضوع و جریان دعوا را 3 مرتبۀ متوالی دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار  مرکز 

و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید.
نکته 62: چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا 

صادر می گردد.
نکته 63: قرار سقوط دعوا یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد 
شد و چنانچه ظرف مدت مقرر از قرار صادره تجدید نظرخواهی نشود، قرار سقوط دعوا قطعی و 

الزم االجرا است.
نکته 64: درصورت فوت معترض برثبت چنانچه معترٌض علیه بعضی از وراث را معرفی نماید، به وراث 
شناخته  شده اخطار می شود که چنانچه متقاضی تعقیب و اقامه دعوا می باشند ظرف  مدت 5 روز 

از تاریخ ابالغ احضاریه، دادخواست تقدیم نمایند.
نکته 65: چنانچه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت 
خود را تقدیم و میزان سهم االرث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید و در صورتی که 
فاقد شرایط موصوف باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ، درخواست 
خود را تکمیل نماید در صورت عدم تکمیل اگر مدت 90 روز در بند1 ماده 18 مکرر منقضی شده  

باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
نکته 66: چنانچه معترض یا وکیل او درجلسه رسیدگی به  اعتراض حاضر نشود و مطابق مقررات 
ابطال  از ابالغ قرار  برای یکبار و ظرف 10 روز پس  ابطال صادرگردد تجدید اعتراض صرفاً  قرار 

امکانپذیر است.
نکته 67: تجدید اعتراض مستقیماً به دفتر دادگاه صالحیت دار تقدیم می گردد.

نکته 68: چنانچه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض، دارای منشأ واحد بوده و تعداد متقاضیان 
ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد بنا به در خواست معترض، داد خواست 
و ضمائم آن به 2 نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابالغ می شود در ضمن مفاد داد 
خواست و پیوست های آن دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا 

نزدیک مقر دادگاه 3 دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
نکته 69: چنانچه دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابالغ شود، 
حضوری بودن رأی صادره نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسۀ دادرسی 

نمی باشد.
نکته 70: اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی به  صورت های ذیل امکان پذیر است: 
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     الف- شخص معترض غیر از متقاضی ثبت باشد.
      ب- معترض ممکن است خود متقاضی ثبت باشد.

نکته 71: مجاور معترض به حدود یا حقوق ارتفاقی می تواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود از طریق ادارۀ ثبت  به مرجع صالحیت دار داد خواست اعتراض تقدیم نماید.
نکته 72: تقاضا کنندۀ ثبتی که خود یا نماینده اش در زمان تحدید حدود حاضر نبوده و یا ملک مورد 
تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید شده، می تواند مطابق مقررات و ظرف مدت 
30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود از طریق ادارۀ ثبت داد خواست اعتراض به 

مرجع صالحیت دار تقدیم نماید.
نکته 73: در خصوص امالک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها، هرگاه اعتراض از 
به  موجب سند رسمی  باشد و همچنین درصورت استرداد دعوا  طرف غیر مجاور به عمل آمده 
یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض، دادگاه در جلسۀ اداری فوق العاده رسیدگی و حسب مورد 
قرار رد دعوا یا سقوط دعوا را صادر می نماید و قرار صادره فقط قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

نکته 74: چنانچه اعتراض از طرف غیر مجاور به  عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده سند 
مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد 

ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ می نماید.
نکته 75: معترض نسبت به نظر ادارۀ ثبت می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ نظر واحد ثبتی 

به هیأت نظارت شکایت نماید. رأی هیأت نظارت قطعی می باشد.
نکته 76: چنانچه اقامتگاه معترض مشخص نباشد نظر واحد ثبتی یک  نوبت در روزنامه تعیین  شده 
برای آگهی های ثبتی منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 

به هیأت نظارت شکایت نماید.
نکته 77: مستفاد از موادی از قانون ثبت، در موارد ذیل اعتراضات ثبتی به دادگاه فرستاده نمی شوند 

بلکه در واحد ثبتی مربوطه تعیین تکلیف می گردند:
الف- درصورتی که معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرف نظر نموده  است.

ب- چنانچه اعتراض برحد از ناحیۀ غیر مجاور به  عمل آمده باشد.
ج- چنانچه معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض، قبال سند مالکیت گرفته  باشد.

د- چنانچه اعتراض خارج از موعد قانونی رسیده باشد.
ه- چنانچه اعتراض برحدود یا حقوق ارتفاقی باشد و مورد اعتراض از امالکی باشد که در جریان 
اصالحات ارضی به زارعین واگذار شده یا مربوط به قطعاتی باشد که درسهم مالک قرار گرفته یا 

مربوط به مستثنیات دین باشد. 
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فصل سوم: آثار ثبت
نکته 78: ثبت ملک در دفتر امالک منوط به اتمام عملیات مقدماتی ثبت می باشد.

نکته 79: عملیات مقدماتی شامل: تنظیم صورت  جلسه احراز تصرف، تنظیم اظهارنامه ثبتی، انتشار 
آگهی نوبتی، انتشار آگهی تحدیدی، تحدید حدود، ارزیابی ملک، انقضاء مدت اعتراض در خصوص 
انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی، پیش نویس سند مالکیت و درنهایت ثبت ملک در دفتر ثبت 

امالک و صدور سند می باشد.
نکته 80: به استناد آیین نامه قانون ثبت، پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر ثبت، ملک 
را به همراه مشخصات آن در دفتر امالک وارد نموده و به امضاء مدیر ثبت یا کارمندی که از طرف  

وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگ های مالکیت مجاز است می رساند.
نکته 81: مستفاد از ماده 21 ق ثبت، سند مالکیت سندی است که اداره ثبت مطابق دفتر ثبت امالک 

صادر می نماید.
نکته 82: مراجع دولتی فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او 
منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی 

ارثاً به شخص رسیده باشد مالک خواهند شناخت.
و  اسم وارث ثبت می گردد که وراثت  به  امالک  نکته 83: درخصوص وراثت، ملک وقتی در دفتر 
انحصار آنها محرز و در سهم االرث بین آنها توافق بوده و یا درصورت اختالف بین ورثه، حکم نهایی 

در خصوص اعتراض صادر شده  باشد.
نکته 84: حکم نهائی حکمی  است که به واسطۀ طی مراحل قانونی و یا به واسطۀ انقضا مدت اعتراض 

و تجدید نظر و فرجام خواهی از دعاوی مختومه محسوب می شود.
نکته 85: ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دائر یا بائر داشته 

باشند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
نکته 86: قنوات بر 2 نوع است: 

الف- قنواتی که تابع امالک بوده و مستقاًل مورد معامله واقع نمی گردد.
ب- قنواتی که تابع امالک نبوده و مستقاًل مورد معامله واقع می گردد.

نکته 87: ثبت قنوات غیر مستقل تابع ثبت ملک می باشد و در ذیل ثبت همان ملک آورده می شود.
نکته 88: قنوات مستقل مطابق آیین نامه اجرایی قانون  ثبت در دفتر مخصوص ثبت قنوات، ثبت 

می گردد.
نکته 89: به استناد ماده 65 آیین نامه قانون  ثبت، در ثبت قنوات باید در آگهی و صورت  مجلس، مبدأ 

و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد.
نکته 90: پس از پایان مدت اعتراض دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده 
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پذیرفته نخواهدشد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر اعم از حقوقی یا جزائی.
نکته 91: در امالک مشاع برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.
یا  و  واقع شود  ادارۀ ثبت  و  اشخاص  بین  اختالفی  تقاضای  ثبت  پذیرفتن  چنانچه جهت  نکته 92: 
تعیین  اختالف،  رفع  آید  بوجود  تعارض  و  تزاحم  اشخاص  تصرف  در  یا  و  گردد  تولید  اشتباهی 
تکلیف، ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با هیأت نظارت است و رأی صادره قابل تجدید نظر در 
شورأی عالی ثبت خواهد بود. صالحیت هیأت در این خصوص تا زمانی است که ملک در دفتر 

امالک به ثبت نرسیده  باشد.
نکته 93: چنانچه در جریان مقدماتی ثبت امالک، اشتباه مؤثر واقع  شده، به تشخیص هیأت نظارت 
آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه در آن مؤثر بوده  است ابطال و جریان ثبت طبق 
هیأت  می باشد. صالحیت  قطعی  نظارت  هیأت  نظر  می گردد.  اصالح  یا  تکمیل  تجدید،  مقررات 

نظارت در این خصوص تا زمانی  است که ملک در دفتر امالک به ثبت نرسیده است.
نکته 94: چنانچه هنگام ثبت ملک یا ثبت انتقاالت بعدی به علت عدم توجه و دقت نویسنده، در 
سند مالکیت و یا دفتر امالک اشتباه قلمی رخ دهد همچنین ثبت دفتر امالک مخالف یا مغایر سند 
رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد، هیأت نظارت پس از احراز وقوع اشتباه دستور اصالح ثبت دفتر 

امالک و سند مالکیت را صادر می نماید. نظر هیأت نظارت قطعی می باشد.
نکته 95: چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباهاتی قبل از ثبت ملک پیش آمده و مورد 
توجه قرار نگرفته و ادارۀ ثبت متوجه آن گردد رسیدگی به آن در صالحیت هیأت نظارت می باشد.

نکته 96: چنانچه اشتباه در جریان عملیات مقدماتی ثبت توسط هیأت نظارت: 
الف- محرز و مسلم تشخیص و اصالح آن به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع 

اشتباه و اصالح آن را صادر می نماید.
ب- چنانچه اصالح اشتباه به حق کسی خلل رساند به شخص ذینفع اخطار می شود که می تواند 
به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصالح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی 

دادگاه صادر خواهد  نمود.
در هر دو صورت مذکور رأی هیأت نظارت قطعی می باشد.

نکته 97: درصورت تعارض در اسناد مالکیت کاًل یا بعضاً نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی آن، رسیدگی با هیأت نظارت است و رأی هیأت نظارت قابل تجدیدنظر در شورای 

عالی ثبت خواهد بود.
انتقال رسمی  به  نکته 98: رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ می دهد و منتج 
یا ثبت دفتر امالک گردد با هیأت نظارت است مشروط به اینکه رفع اشتباه خللی به حق کسی 

نرساند. رأی هیأت نظارت قطعی می باشد.
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نکته 99: چنانچه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی بوجود آید، 
رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم با هیأت نظارت می باشد. نظر هیأت نظارت قابل تجدید 

نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود.
نکته 100: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت  به نظریه رئیس ثبت درخصوص تخلفات و اشتباهات 

اجرایی با هیأت نظارت می باشد. نظر هیأت نظارت قطعی می باشد.
نکته 101: چنانچه به تشخیص هیأت نظارت آگهی های نوبتی تجدید گردد، معترضین ظرف مدت 

30 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، حق اعتراض دارند.
نکته 102: چنانچه اشتباه از طرف درخواست کنندۀ ثبت باشد، هزینه تجدید عملیات ثبت به عهدۀ 

درخواست  کننده خواهد بود.
نکته 103: رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت نسبت  به ایجاد وحدت رویۀ ثبتی، با رئیس 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد.
نکته 104: چنانچه آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خالف قانون صادر گردیده باشد، مدیرکل ثبت 
)رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک( به  منظور ایجاد وحدت رویه موضوع را برای رسیدگی و اعالم 
نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. چنانچه رأی هیأت نظارت به  موقع اجرا گذارده نشده  

باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذاشته می شود.
نکته 105: در خصوص ایجاد وحدت رویۀ  ثبتی، نظر شورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت الزم 

االتباع خواهد بود.
نکته 106: آراء قابل تجدید نظر هیأت نظارت در شورای عالی ثبت برای اطالع اشخاص ذینفع به  مدت 

20 روز در تابلوی اعالنات ثبت محل، الصاق و سپس به  موقع اجرا گذاشته می شود.
نکته 107: تقدیم شکایت از ناحیۀ اشخاص ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را 
متوقف نموده و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. چنانچه شورای عالی ثبت 

در تجدید رسیدگی، رأی هیأت نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.
نکته 108: مرجع تجدید نظر آرای هیأت نظارت، شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه 

امالک و اسناد می باشد.
نکته 109: هریک از شعبه اسناد و امالک شورای عالی ثبت از 3 نفر که 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور 
به انتخاب رئیس قوه قضاییه و 1 نفر مسئول قسمت اسناد در شعبۀ اسناد )معاونت اسناد سازمان 

ثبت( و شعبۀ امالک )معاونت امالک سازمان ثبت( است تشکیل می گردد.
نکته 110: محل تشکیل شورای عالی ثبت تهران است و جلسات آن حداقل هفته ای یکبار در ادارۀ 

کل ثبت تشکیل خواهد شد.
نکته 111: حدود صالحیت شورای عالی ثبت:
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الف- درخواست تجدید نظر از آراء غیرقطعی هیأت نظارت.
ب- درخواست ایجاد وحدت رویۀ ثبتی.

نکته 112: آراء شورای عالی ثبت دارای 2 اثر می باشد:
الف- آرای شورای عالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر شده  است تأثیری بر آرای قطعی که 

هیأت نظارت صادر کرده  است ندارد مگر اینکه آن آراء هنوز اجرا نشده  باشد.
ب- آرا شورای عالی ثبت که در مقام تجدید نظر از آراء هیأت نظارت صادر شده، درخصوص پرونده 
مربوطه قابل اجرا می باشد و ادارۀ ثبت باید طبق نظر شورای عالی ثبت عمل نماید اّما نظر شورای 
عالی برای هیأت های نظارت الزم االتباع نیست چرا که پس از الصاق آراء جهت اطالع اشخاص 

ذینفع ممکن  است اعتراضاتی وصول شود که منجر به توقیف اجرای رأی گردد.
نکته 113: آراء شورای عالی ثبت در مورد وحدت رویه ثبتی  باید به کلیۀ هیأت های نظارت ابالغ و 

در روزنامه رسمی منتشر گردد.
نکته 114: آراء صادره توسط شورای عالی ثبت اصوالً قطعی و الزم االجرا است و در قوانین و مقررات 

ثبتی تجدید نظر نسبت به آنها پیش بینی نشده است.
نکته 115: چنانچه در آراء شورای عالی ثبت سهواً مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بّینی رخ داده 
 باشد، اگر رأی اجرا نشده باشد شورای عالی ثبت آن را تصحیح نموده و مفاد رأی اصالحی بوسیلۀ 
دبیر شورا در دفتر آراء و در مقابل رأی قبلی قید می شود و اگر رأی صادره اجرا شده باشد نیازی 

به اصالح ندارد.
نکته 116: تفاوت های هیأت نظارت با شورای عالی ثبت:

الف- هیأت نظارت اولین هیأت مهمی است که در ادارات کل ثبت استان ها تشکیل می شود اما 
شورای عالی ثبت دومین هیأت می باشد که در سازمان ثبت اسناد و امالک تشکیل می گردد.

ب- حوزه صالحیت و قلمرو هیأت نظارت سطح استان می باشد اما حوزه صالحیت و قلمرو شورای 
عالی ثبت سراسر کشور است.

ج- محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در مرکز استان است اما محل تشکیل شورای عالی ثبت 
فقط در تهران می باشد.

د- هیأت نظارت در هر استان دارای یک شعبه می باشد اما شورای عالی ثبت دارای 2 شعبه اسناد 
و امالک است.

هـ - تعداد اعضاء هیأت نظارت 3 نفر مرکب از 2 قاضی دادگاه تجدیدنظر استان و مدیرکل ثبت 
اسناد استان می باشد اما تعداد اعضای شورای عالی ثبت 3 نفر مرکب از 2 قاضی دیوان عالی کشور 

و مدیرکل امور امالک در شعبه امالک و مدیر کل اسناد در شعبه اسناد است.
و- حدود وظایف هیأت نظارت رسیدگی و رفع اختالفات، اشتباهات و اشکاالت ثبتی می باشد اما 



نکاتکلیدیحقوقثبتاسنادوامالک 1616

حدود وظایف شورای عالی ثبت رسیدگی به شکایت از آراء غیر قطعی هیأت نظارت و ایجاد وحدت 
رویۀ ثبتی است.

نکته 117: چنانچه نسبت به امالک وقف، حبس و ثلث باقی به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و 
متولی یا نمایندۀ اوقاف مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب و حفظ حقوق وقف، حبس 
امانت محکوم  به مجازات خیانت در  به تکلیف خود عمل نکند،  تبانی  اثر  باقی است در  یا ثلث 

می گردد.
نکته 118: چنانچه تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی امالک وقف، حبس و ثلث 
باقی شده  است هرگاه متولی یا نمایندۀ اوقاف در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات 

خائنین در امانت محکوم می گردند.
نکته 119: هزینه های راجع به ثبت امالک وقف، حبس و ثلث باقی چنانچه عایدات نداشته باشند و 
برای امور خیریه تخصیص داده شده  باشند و همچنین هزینه های دادرسی، از محل مبرات مطلقه 

و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و درصورت عدم کفایت، هزینه ای گرفته نخواهد شد.
نکته 120: چنانچه ادارۀ اوقاف تقاضای ثبت بدهد هزینه های ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفۀ 

مورد تقاضای ثبت پرداخت می نماید.
نکته 121: برای ثبت مساجد، اماکن متبرکه، مدارس، تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از 

طرف متولی یا ادارۀ اوقاف بدون اخذ حق الثبت و هزینه های اولیه پذیرفته خواهد شد.
نکته 122: ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

نکته 123: درمعامالت با حق استرداد که شامل معامالت با شرط خّیار یا به عنوان قطعی با شرط 
نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت هم می شود، مالکیت انتقال دهنده کماکان باقی  است 
و این قبیل معامالت موجب انتقال ملک نمی شود و درخواست ثبت باید از طرف انتقال دهنده به 

عمل آید.
نکته 124: به صراحت تبصرۀ 2 ماده 33 ق ثبت، انتقال دهنده درموقع درخواست ثبت باید حق 
انتقال گیرنده را در اظهارنامه قید نموده  و درضمن انتشار آگهی نوبتی نیز این حق به اسم طرف 

ذکر خواهد شد.
نکته 125: صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح از شمول مادۀ 33ق ثبت خارج است و مطابق مادۀ          
30 آیین نامه ق ثبت، درصلح محاباتی درخواست ثبت وظیفۀ متصالح )منتقلٌ الیه( بوده و سند 

مالکیت هم به نام متصالح با قید حق فسخ برای مصالح صادر می گردد. 
نکته 126: صلح محاباتی، صلحی  است که در آن عوض )مال الصلح( عمداً کمتر از ارزش واقعی تعیین 

می گردد.
نکته 127: در کلیۀ معامالت رهنی و شرطی و با حق استرداد، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، 
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درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق 
صدور اجراییه وصول طلب خود را درخواست نماید.

نکته 128: صدور اجرائیه، توسط دفترخانۀ تنظیم  کنندۀ سند صورت می گیرد. 
پرداخت  به   نسبت  اجراییه  ابالغ  تاریخ  از  روز  مهلت 10  بدهکار ظرف  نکته 129: چنانچه شخص 
بدهی اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، ادارۀ ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت 
آن حداکثر ظرف مدت 2ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات 

مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می دارد.
معامالت  و  ماده 33  استرداد  با حق  معامالت  در  مقرر  التزام  وجه  به  نسبت  ها  دادگاه  نکته 130: 

استقراضی بیشتر از 15 درصد در سال، حکم به خسارت تأخیرتأدیه نخواهند داد. 
نکته 131: اداره ثبت نسبت به معامالت با حق استرداد ماده 33 و معامالت استقراضی نیز بیش از 

12 درصد درسال اجرائیه صادر نخواهند کرد.
نکته 132: چنانچه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا 
وارث او باشد، انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات 
می تواند علیه هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است 

اقامه دعوا نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
نکته 133: حقوقی که برای انتقال دهنده درخصوص معامالت با حق استرداد، معامالت رهنی و... 
متصور است، قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست و هرگونه قراردادی مخالف این 

ترتیب، باطل و کان لم یکن خواهد بود اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
نکته 134: تخلف قضات و مأمورین دولتی از مقررات راجع به انتقال حق و حقوق انتقال دهنده راجع 

به معامالت با حق استرداد، رهنی و... موجب مجازات انتظامی از درجۀ 4 به باال می باشد. 
نکته 135: انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت شامل موارد ذیل می گردد.

۱- نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض نشده است.
2- نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است. 

الف- انتقال به  موجب سند رسمی واقع شده 

 ۱- نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض نشده است.
ب- انتقال به موجب سند عادی واقع شده  2- نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است. 

1- انتقال به موجب سند عادی واقع شده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراضی نشده است.                                     
به موجب مواد 41 و 43 ق ثبت انتقال دهنده مکلف است تا 10 روز از تاریخ انتقال شخصاً یا 
به توسط وکیل، در اداره ثبت اسناد حاضر شده و معامله را کتباً اطالع دهد که در اینصورت 
مدت  چنانچه  ندهد  اطالع  اگر  و  می یابد  ادامه  گیرنده  انتقال  نام  به  ثبت  مقدماتی  عملیات 



نکاتکلیدیحقوقثبتاسنادوامالک 1818

اگر  و  نماید  تقدیم  اعتراض  برابر مقررات دادخواست  باشد منتقلٌ الیه می تواند  باقی  اعتراض 
مدت اعتراض منقضی شده  باشد انتقال گیرنده می تواند به وسیلۀ اظهارنامه به انتقال دهنده 
اخطار نماید. چنانچه مشاٌرالیه معامله را ظرف 10روز از تاریخ ابالغ اخطاریه تصدیق نماید ملک 
به نام انتقال گیرنده ثبت می شود و هرگاه تصدیق ننماید ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده 

و انتقال گیرنده در حدود مواد 105 و 114 ق ثبت می تواند او را تعقیب نماید.
2- انتقال به موجب سند عادی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده  است. در این 

حالت مطابق مواد 105 و 114 ق ثبت عمل خواهد شد.
3- انتقال به موجب سند رسمی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض نشده  است. اگر 
نوبتی  اگر آگهی های  انتقال گیرنده می گردد و  به اسم  نوبتی منتشر نشده، ملک  آگهی های 
درجریان باشد بقیۀ آگهی ها به  نام انتقال گیرنده با قید حق انتقال اصالح می گردد و اگر رجوع 
به اداره ثبت بعد از اتمام اگهی های نوبتی باشد ملک به اسم انتقال گیرنده ثبت خواهد گردید.

4- انتقال به موجب سند رسمی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض شده است. انتقال 
دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و درظرف 10 روز از تاریخ 
انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مطلع نماید.

نکته 136: چنانچه کسی قبل از تقاضای ثبت نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت اقامه دعوا نموده 
پیش از انقضاء مدت اعتراض یا مهلت تعقیب دعوا یا تجدید دادخواست اعتراض، محجور شود یا 
فوت نماید در اینصورت مطابق قانون مستدعی ثبت مکلف است پس از اطالع، مراتب را کتباً به 
ادارۀ ثبت مربوطه و دادسرای محل اقامت محجور یا متوفی گزارش نماید و پس از تعیین ولی 
محجور یا قائم مقام قانونی او و ورثۀ متوفی، از طریق دادگاه به آنان اخطار کند که ظرف مدت 60 

روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، دعوا را تعقیب نمایند چنانچه اشخاص مذکور ظرف مدت مقرر دعوا را 

تعقیب ننمایند، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر نموده که قابل تجدید نظر می باشد.
نکته 137: قائم مقام قانونی متوفی یا محجوری که متقاضی ثبت با علم به فوت یاحجر او به وظیفۀ 
مقرر درماده  44 ق ثبت عمل ننموده و ملک را به ثبت رسانیده  است می تواند ظرف 5 سال از 
تاریخ فوت برای وراث کبیر و وراثی که ولی خاص دارند و ظرف 5 سال از تاریخ تعیین به سمت 
قیمومیت یا مدیر تصفیه اداره ورشکسته، به طرفیت مستدعی ثبت در دادگاه حقوقی اقامۀ دعوا 

نموده و قیمت ملک و اجور معوقه و خسارات آن را مطالبه نمایند.
نکته 138: چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قباًل به دیگری انتقال داده و در زمان اجرای 
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حکم مفلس گردد به حبس تأدیبی از 1 تا 2 سال محکوم خواهد شد. در این خصوص تعقیب منوط 
به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت شاکی تعقیب متوقف می گردد.

باب سوم: ثبت اسناد
 فصل اول: مواد عمومی

نکته 139: برخالف امالک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت، متصرفین به عنوان مالکیت و 
قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیۀ اموال غیر منقول می باشند، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص 

می توانند از ثبت معامالت و قراردادها و تعهدات خود دردفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند.
نکته 140: موارد ذیل از استثنائات اختیاری ثبت اسناد می باشد:                                                                           
1- کلیۀ عقود و معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قباًل در دفتر امالک ثبت شده  باشد.

2- کلیۀ معامالت راجع به حقوقی که قباًل در دفتر امالک ثبت شده است.
نکته 141: ثبت اسناد در موارد ذیل اجباری است: 

1- کلیۀ عقود و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر امالک ثبت نشده 
 است.

2- صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه
نکته 142: در مادۀ 47 از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده و فقط از معامالت راجع به عین یا 
منافع  امالک ثبت نشده سخن گفته، بنابراین ثبت معامالت مربوط به حقوق ثبت نشده هیچ گاه 

الزامی نیست.
نکته 143: موارد مستثنی از مواد 46 و 47 ق ثبت که معامالت با سند عادی واقع شده و قانوناً معتبر 

شناخته می شود عبارتند از:
1- اجاره محل های مسکونی، اداری و کسب و پیشه و تجارت به موجب ماده 1 ق روابط مؤجر و 

مستأجر مصوب 1356
2- وصیت نامه خود نوشت و سری به موجب مواد 278 و 279 ق امورحسبی مصوب 1319

3- امالکی که اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع 
قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکانپذیر نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی 
کشاورزی و نسق های زارعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و... به موجب مواد 147 و 148 

ق ثبت اصالحی 1370 
4- تبصره ماده 7 ق اراضی شهری مصوب 1366

نکته 144: ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانونی، دادن رونوشت گواهی شده از اسناد به اشخاص 
محق، گواهی صحت امضا و قبول و حفظ اسناد امانتی، از وظایف مسئولین دفاتر اسناد است.
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نکته 145: درصورت تردید مسئول دفتر اسناد در هویت طرفین معامله یا طرف متعهد، باید 2 نفر از
    اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت 

و به امضای شهود رسانده و در خود اسناد قید نماید. 
نکته 146: شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید، نمی تواند معرف طرف دیگر 

باشد.
نکته 147: چنانچه مسئول دفتر نتواند به وسیلۀ شهود معروف و معتمد، هویت اشخاص را معین کند 

باید از ثبت نمودن سند خودداری کند.
یا  نکته 148: اسنادی که به منفعت خود مسئول دفتر ثبت یا کسانی که تحت والیت یا وصایت 
قیومیت او هستند یا با مسئول دفتر قرابت نسبی تا درجۀ4 یا سببی تا درجه 3 دارند یا در خدمت 

مسئول دفتر هستند، قابل ثبت نمی باشد.
نکته 149: درخصوص نکتۀ قبل چنانچه مسئول دفتر ثبت منحصر به فرد باشد، مشاٌرالیه با حضور 

امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
نکته 150: چنانچه مسئول دفتر به واسطۀ مریضی و امثال آن از انجام وظیفه معذور باشد عمل ثبت 

به عهدۀ مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
از  انحاء قانونی ممنوع  از  یا به نحوی دیگر  نکته 151: معامالت اشخاصی که مجنون یا غیر رشید 
تصرف هستند غیر قابل ثبت از طرف مسئول دفتر می باشند مگر اینکه معامله بوسیلۀ قائم مقام 

قانونی اشخاص مذکور انجام شود.
نکته 152: شهادت اشخاص غیر رشید یا محجور، کور یا گنگ، اشخاص ذینفع در معامله، خدمۀ 

مسئول دفتر و خدمۀ اصحاب معامله پذیرفته نخواهد شد.
نکته 153: اسناد راجع به معامالتی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعۀ مملکتی داشته 

باشد غیر قابل ثبت از طرف مسئول دفتر ثبت می باشد.
نکته 154: تراشیدن، پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و امالک 
ممنوع بوده و کلیۀ الحاقات و آنچه که به جای کلمه تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته می شود 

فاقد اعتبار است.
نکته 155: طرفین معامله یا وکالی آنها باید ثبت سند را مالحظه کرده و مطابقت آن ثبت با اصل 

سند به توسط افراد مذکور و مسئول دفتر ثبت گواهی گردد.
نکته 156: چنانچه اسناد فقط برای یک طرف ایجاد تعهد نماید، تصدیق و امضای طرف متعهد کافی 

است.
نکته 157: چنانچه طرفین معامله یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشد عالوه بر معرفین، 
هریک از اشخاص مذکور باید به همراه خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در زمان 


