
نخستین قانون ثبت اسناد ایران
مصوب 1290 شمسی به همراه
نخستین قانون سجل احوال 

مصوب 1304 شمسی

تدوین

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش

1395



: ایران. قوانین و احکام   عنوان قراردادی  
 .Iran. Laws, etc   

:   نخستین قانون ثبت اسناد ایران مصوب ۱۲۹۰ شمسی به همراه   عنوان و نام پدیدآور  
     نخستین قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ شمسی  / تدوین گروه 

   علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.  
: تهران  : چتر دانش    ، ۱۳۹۵.    مشخصات نشر  

: ۶۸ص.    مشخصات ظاهری  
  ۹7۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۸۱-۶     :  شابک   

: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  
: ثبت -- ایران   موضوع   

 Recording and regis tration -- Iran :  موضوع   
: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش   شناسه افزوده  

 KMH۵۶    /پ  ۱۳۹۵ ۲۸آ :  رده بندی کنگره  
    ۳۴۶/۵۵۰۴۳۸  :  رده بندی دیویی  

 شماره کتابشناسی ملی  : ۴۲۴۰۵۹۸ 

: نخستین قانون ثبت اسناد ایران مصوب ۱۲۹۰ شمسی به  نام کتاب   
   همراه   نخستین قانون سجل احوال مصوب ۱۳۰۴ شمسی

: چتر دانش ناشر  
: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش تدوین   

: اول- ۱۳۹۵ نوبت و سال چاپ 
۱۰۰۰ : شمارگان   

۹7۸-۶۰۰-۴۱۰-۰۸۱-۶ : شابک   
: ۵۰۰۰۰ تومان قیمت  

مرکز پخش: تهرانـ  خیابان انقالبـ  خیابان 12 فروردینـ  کوچه نوروزـ  پالک 13
تلفن مرکز پخش: 66478915 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.



فهرست

7�������������������� قانون�ثبت�اسناد��مصوب��12شهر�جمادی�االولی��1329قمری

�باب�اول:��در�تشکیل�اداره�ثبت�اسناد�������������������������������������������������������7

7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �مقدمه

�فصل�اول:��در�مباشرین�ثبت�و�حقوق�و�تکالیف�آنها������������������������������������������������������8

�فصل�دوم:��در�دفتر�راکد�و�مدیر�ثبت��������������������������������������������������������������������������14

16��������������������������������������������������������������� �فصل�سوم:��در�دفتر�راکد�کل�و�دفتردار�کل

�فصل�چهارم:��در�نظارتی�که�نسبت�به�اجزای�اداره��ثبت�اسناد�به�عمل�می�آید�و�در�مسئولیت�

آنها���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

باب�دوم:��در�مشاغل�اداره�ثبت�اسناد����������������������������������������������������21

�فصل�اول:�در�مشاغل�مباشرین�ثبت�و�ترتیب�انجام�آن�������������������������������������������������21

21������������������������������������������������������������������������������������������� �قسمت�اول:��مواد�عمومی

�قسمت�دوم:��در�ترتیب�ثبت�اسناد�و�اعتبار�آن��������������������������������������������������������������23

30�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �اعتبار�ثبت�اسناد

31������������������������������������ �قسمت�سوم:��در�دادن�صورت�از�دفاتر�ثبت�اسناد�و�سواد�اسناد

34���������������������������������������������� �قسمت�چهارم:��در�تصدیقاتی�که�مباشرین�ثبت�می�دهند

�قسمت�پنجم:��اسنادی�که�در�مباشرت�ثبت�امانت�می�گذارند����������������������������������������37

�فصل�دوم:��مشاغل�مدیرهای�ثبت�و�دفتردار�کل�و�ترتیب�انجام�آن�������������������������������39

�فصل�سوم:��در�حقوقی�که�اداره�ثبت�دریافت�می�دارد�و�ترتیب�آن�������������������������������40

42������������������������ �باب�سوم:��در�مجازات�اجزای�اداره�ثبت�و�مقرری�آنان

�فصل�اول:�در�مجازات�����������������������������������������������������������������������������������������������42



45��������������������������������������������������������������� �فصل�دوم:��در�مقرری�اجزاء�اداره�ثبت�اسناد

�تعرفه�اعمال�اداره�ثبت�اسناد���������������������������������������������������������������������������������������47

�تنبیهات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48

قانون�نسخ�قانون�ثبت�اسناد�مورخه��1329مصوب��28حمل��1302شمسی�����49

قانون�سجل�احوال�مصوب��14خرداد�ماه��1304شمسي�������������������������50

فصل�اول:�ترتیب�سجل�احوال�اشخاصي�که�قبل�از�تاریخ�اجراي�این�قانون�متولد�شده�اند������50

متولد� بعد� به� قانون� این� اجراي� تاریخ� از� که� اشخاصي� احوال� سجل� دوم:��ترتیب� �فصل�

مي�شوند��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52

�فصل�سوم:�ترتیب�دفاتر�سجل�احوال��������������������������������������������������������������������������54

56���������������������������������������������������������������������������������� �فصل�چهاردهم:�مطالب�متفرقه�



سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  
شکل  می گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه هایی  دارد  که  رخدادها یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می شود.   فردایش   سرنوشت   حتریرکننده ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  مهچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  و  حقوقی اش  را  

نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور کار  قرار  
داده  که  سومین  جلد  آن  با  عنوان  »خنستین  قانون  ثبت  اسناد  ایران  به  مهراه  خنستین  

قانون  سجل  احوال«  هم  اینک  در  دستان  مشاست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کالًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده اند  و  
 با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون ثبت اسناد
 مصوب 12 شهر جمادی االولی 1329 قمری

 باب اول:  در تشکیل اداره ثبت اسناد
 مقدمه

ماده 1

اداره  ثبت  اسناد  عبارت  است  از  دائره  ثبت  اسناد  و  دفرت  راکد  کل.

ماده 2
دایره  ثبت  اسناد  در  حوزه های  حماکم  ابتدایی  که  قانونًا  تأسیس  شده  است  تشکیل  

می شود.  دایره  مذکوره  مرکب  است  از:
) اواًل(  از  مباشرین  ثبت  اسناد  که  در  حمل هایی  که  یا  مقر  حمکمه  ابتدایی  است  

و  یا  در  حوزه  حمکمه  مذکوره  واقع  است  معین  می شوند.
) ثانیًا(  از  یک  دفرت  راکد  که  در  حتت  ریاست  یک  نفر  مدیر  در  نزد  حمکمه  

ابتدایی  تأسیس  می شود.

ماده 3

دفرت  راکد  کل  که  در  حتت  ریاست  یک  نفر  دفرتدار  کل  است  در  مرکز  در  
حتت  اداره  وزارت  عدلیه  تأسیس  می شود.

ماده 4

عده  مباشرین  ثبت  در  هر  حمل  و  حوزه  حمکمه  ابتدایی  منوط  به  مقتضیات  حمل  و  

کیفیات  حوزه  مذکوره  می باشد  و  آن  عده  را  وزیر  عدلیه  با موافقت  وزیر  مالیه  و  
وزیر  داخله  معین  منوده  به  مقامات  الزمه  پیشنهاد  می مناید.
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 فصل اول:  در مباشرین ثبت و حقوق و تکالیف آنها

ماده 5
مباشرین  ثبت  باید  دارای  شرایط  ذیل  باشند:

) اواًل(  تابعیت  ایران.
) ثانیًا(  مذهب  اسالم.

) ثالثًا(  سن  آهنا  الاقل  بیست  و  پنج  باید  باشد.
) رابعًا(  دادن  امتحان  به  طوری  که  در  ماده  8  مقرر  است.

ماده 6
اشخاص  مفصله  ذیل  منی توانند  مباشر  ثبت  معین  شوند:

) اواًل(  اشخاصی  که  در  حتت  قیمومیت  شرعی  هستند.
) ثانیًا(  ورشکستگان  به  تقصیر1.

) ثالثًا(  مرتکبین  جنایات  از  قبیل  قتل  و  سرقت  و  غیرمها2  و  معروفین  به  ارتکاب  
جنایات  که  شرعًا  برائت  خود  را  حاصل  نکرده اند.

ماده 7
مباشرین  ثبت  منی توانند  با  شغل  خود  شغلی  را  در  ادارات  دولتی  یا  اجنمن های  
بلدیه3  و  ایالتی  و  والیتی  و  غیرها  توأم  منایند  و  یا  شغل  وکالت را  در  حماکم  

عدلیه  متصدی  شوند.

1- ورشکستگان به تقصیر: ورشکستگانی که به علت سهل انگاری و بی مباالتی خودشان ورشکست شده اند نه به سبب عوامل 
قهری

2- غیرهما: غیره
3- انجمن بلدیه: انجمن شهرداری
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ماده 8
شغل  مباشرت  ثبت  به  اشخاصی  تفویض  می شود  که  قبالً  امتحان  سواد  فارسی  
و  دانسنت  قوانین  و  نظام نامه  راجعه  به  ثبت  اسناد  را  کامالً  در حضور  رییس  
حمکمه  ابتدایی  و  مدعی العموم1  آن  حمکمه  و  مدیر  ثبت  داده  باشند  پرگرام2  
آن  امتحان  را  وزارت  عدلیه  مرتب  و  برای  اطالع  اهالی  در  جراید   حمل  اعالن  

می مناید.
به   ابتدایی  تأسیس  نشده  باشد    تنبیه-  هرگاه  شغل  مدعی العموم  در  حمکمه  
جای  او  دو  نفر  از  معاریف  حمل  که  صالحیت  امتحان  منودن  را  داشته باشند  به  

جملس  امتحان  دعوت  می شوند.

ماده 9

ریس  حمکمه  ابتدایی  صورت  اشخاصی  را  که  امتحان  داده اند  با  اوراق  راجعه  
به  کیفیات  امتحان  نزد  رییس  حمکمه  استیناف  فرستاده اشخاص  مزبوره  را  معرفی  
3 الزمه  نتیجه  امتحانات  را  به   می کند  و  رییس  حمکمه  استیناف  بعد  از  مداقه 
ضمیمه  عقیده  خود  به  وزیر  عدلیه  راپرت4  داده  منتظر صدور  تصدیق  وزیر  عدلیه  

برای  نصب  مباشر  ثبت  می شود.  

ماده 10

از  صدور  حکم  حمکمه  که  صالحیت  حکم  را     عزل  مباشرین  ثبت  بعد  
دارد  با  وزیر  عدلیه  است.

1- مدعی العموم: دادستان
2- پروگرام: برنامه

3- ُمداّقه: دقت نظر، بررسی
4- راپرت: گزارش



نشر چتر دانش/ نخستین قانون ثبت اسناد ایران به همراه ... سجل احوال 10

ماده 11

مباشرین  ثبت  قبل  از  مباشرت  به  شغل  خودشان  باید  در  هیأت  اجتماعیه  حمکمه  
ابتدایی  قسم  یاد  منایند  که  به  صحت  و  درستی  وظایف   خود  را  اجنام  خواهند  

داد.

ماده 12
مباشرین  ثبت  در  خدمت  دولتی  حمسوب  و  از  حیث  رتبه  و  حقوق  و  کفایت  
دارند.   را   حماکم  ابتدایی   ) دفرتدارهای(   منشی های   معاونین   مقام   خدمتی  

مقرری  مباشرین  ثبت  به  موجب  ماده  133  معین  می شود.

ماده 13
مباشرین  ثبت  مکلفند  که  وظایف  خود  را  فقط  در  حوزه  حمکمه  ابتدایی  متبوعه  
اجنام  بدهند  و  اقدامات  آهنا  در  خارج  از  حوزه  مذکوره  اثر   قانونی  ندارد  ولی  در  
حدود  حوزه  حمکمه  ابتدایی  متبوعه،  مباشرین  ثبت  وظایف  خود  را  نسبت  به  کلیه  
ارباب  رجوع  اجنام  می دهند  ولو  آن  که  اقامتگاه   ارباب  رجوع  در  خارج  حوزه  

مذکوره  باشد.

ماده 14
مباشرین  ثبت  مکلفند  اسنادی  را  که  نزد  آهنا  می آورند  افشا  ننمایند  و  مضمون  
آن  اسناد  را  به  کسی  نگویند  مگر  در  مواردی  که  قانون  اجازه   می دهد،  
ختلف  از  مفاد  این  ماده  مستلزم  جمازاتی  می شود  که  در  ماده  124  مصرح  است1.

ء1- ُمَصّرح است: تصریح شده است، تأکید شده است. َ




