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« فصل اول  :ثبت امـالک »

نکته : 1برای هر هیات نظارت ،یک عضو علیالبدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز
استان از طرف وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) منظور گردیده است.
نکته : 2وظیفه هیات نظارت رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امورثبت اسناد و امالک است .

نکته : 3موارد صالح به رسیدگی  :این موارد در  8بند در ماده  52اصالحی قانون ثبت مطرح شده است.
ماده  -52حدود صالحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:
 .1هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا
در تص رف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اسالح درخواست ثبت باهیات نظارت است.
 .5هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت امالک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور
در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصالح می گردد.
 .3هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقاالت بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر امالک اشتباه قلمی رخ دهد و
همچنین در صورتیكه ثبت دفتر امالک مخالف یا مغایر رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه
دستور اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالكیت را صادر خواهد كرد.
 .4اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملك در دفتر امالک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره
ثبت به آن متوجه گردد در هیا ت نظارت مطرح میشود و در صورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصالح
اشتباه به حق كسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصالح مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه مزبور خللی به حق
كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه میتواند بدادگا ه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصالح آنرا پس از تعیین تكلیف
نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
 .2رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كال یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است.
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 .6رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود باهیات نظارت است مشروط بر اینكه
رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.
 .7هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور الزم با هیات نظارت
خواهد بود.
 .8رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیات نظارت است.
تبصره  -1در مواردیكه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود كه آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی
مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره  -5در صورتیكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه كه در آئین نامه تعیین خواهد
شد به عهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره  -3رسیدگی هیات نظارت در موارد مذكور در بندهای یك و دو این ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر امالک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره  -4آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد
بود ولی مدیر كل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیكه آرا ه یئت های نظارت متناقض و یا خالف قانون صادر شده باشد موضوع را
برای رسیدگی و اعالم نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی كه رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیاتهای نظارت الزم االتباع خواهد بود.
تبصره  -2در مورد بندهای یك و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطالع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعالنات ثبت محل الصاق و
سپس بموقع اجرا گذاشته می شود.
وصول شكایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت
خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ممكن است

سه قاضی

هیات نظارت

یا دو قاضی  +یك غیر قاضی

تشكیل شود از :

یا یك قاضی  +دو غیر قاضی
اما ممكن نیست كه همه اعضای آن غیرقاضی باشند.
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نکته  : 1قلمرو صالحیت مكانی هیات نظارت  ،حوزهی ثبتی استان مربوطه است نه
حوزهی ثبتی كه قوه قضائیه تعیین میكند.
نکته  : 2از قضات دیوانعالی كشور نمیتوان برای هیات نظارت عضو انتخاب نمود.
نکته  : 3محل تشكیل هیات نظارت در ادارهی کل ثبت استان و جلسات آن حداقل

نکاتی مهم
راجع به
هیات نظارت

دو جلسه در هفته خواهد بود( .م  5آیین نامه اجرایی)

نکته  : 4صالحیت هیات نظارت در مورد اختالفات  :باید یك طرف اختالف ،اداره
ثبت و طرف دیگر اشخاص باشند.
نکته  : 5آرای هیات نظارت یا باید به اتفاق آراء صادر شود و یا اگر به اتفاق آراء صادر
نشده باشد ،نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل باید در آن قید شود.
نکته  : 6اشتباهات قلمی  :اشتباهاتی است كه در موقع ثبت ملك یا انتقاالت بعدی رخ
میدهد كه هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه  ،دستور اصالح
ثبت دفتر امالک و سند مالكیت را صادر میكند .رای هیات نظارت قطعی است.

نکته  : 7با توجه به نظریهی شماره  451مورخ  29/9/11شورای نگهبان كه در تفسیر
اصل  127ق .اساسی صادر گردیده است ،انتخاب قضات هیات نظارت و شورای
عالی ثبت به عهدهی شورای عالی قضایی است و اكنون كه قوه قضاییه جانشین
شورای عالی قضاییه گردیده ،انتخاب قضاتِ عضوِ هر یك از هیات نظارت و
شورای عالی ثبت برعهده رئیس قوه قضائیه میباشد.
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شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر از بعضی از آرای صادره از

منظور از مسئول قسمتهای اسناد و امالک

هیات نظارت می باشد ( یعنی بندهای  1و  2و  7ماده  52ق.ث )

معاون قسمت های مزبور در سازمان ثبت
اسناد و امالک میباشد.

در شورای عالی ثبت عضو علیالبدل منظور نشده است.

آرایی که از هیات نظارت صادر شده و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت میباشند:
 .1هر گاه در اجرای مقررات م  11ق.ث ،از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ی
ثبت واقع شود و یا اشتباهی به وجود آید یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد .رفع اختالف و
تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با هیات نظارت است( .البته تا زمانی كه ملك در
دفتر امالک به ثبت نرسیده باشد( ).بند  1م  52اصالحی ق.ث) ورای هیات نظارت قابل تجدیدنظر در
شورای عالی ثبت میباشد.
 .2رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت ،كالً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك ،خواه نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است ،رای هیات نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد
بود( .بند 2م  52اصالحی ق.ث )
 .3رسیدگی به رفع اشكال یا اشتباهی كه در تنظیم اسناد پیش آمده است به شرط اینكه اشتباه یا اشكال یا
اختالف پس از تنظیم و ثبت سند حاصل شده باشد .در اینصورت رای هیات نظارت قابل تجدیدنظر
در شورای عالی ثبت میباشد .اگر اشكال یا اختالف قبل از تنظیم سند باشد ،رفع آن برابر بند  18م 3
آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالكیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت با اداره كل امور
اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک كشور میباشد.
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نكته  : 1شورای عالی ثبت باالترین مرجع اداری رسیدگی به اختالفات و اشتباهات ثبتی در سازمان ثبت اسناد و امالک
كشور میباشد.
نكته  : 5آرای هیات نظارت باید در دفتر اندیکاتور واحدهای ثبتی ،ثبت شود و رونوشت آرای قابل تجدیدنظر ،باید فوراً
در تابلوی اعالنات ثبت محل الصاق گردد كه از تاریخ الصاق رای در تابلوی اعالنات تا  22روز قابل تجدیدنظر در شورای
عالی ثبت است و تا انقضای مدت مزبور باید در تابلوی اعالنات باقی بماند و پس از آن اجرا شود.
نكته  : 3مرجع تسلیم درخواست تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر هیات نظارت ،واحد ثبتی است كه رای مزبور در
تابلوی اعالنات آن الصاق شده است( .م  9آیین نامه اجرایی رسیدگی)
نكته  : 4مطابق تبصره  4ماده  52اصالحی ق.ث فقط اشخاص ذینفع میتوانند در شورای عالی ثبت درخواست تجدیدنظر
نمایند و واحد ثبتی نمیتواند درخواست تجدیدنظر نماید ،چون ذینفع محسوب نمیشود.
نكته  : 2درخواست تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر هیات نظارت ،بعد از اجرای رای هیات نظارت به شورای عالی
ثبت فرستاده نمیشود  ،همچنین اگر بعد از اجرای رای هیات نظارت ،درخواست تجدیدنظر واصل گردد ،موجب توقیف
اجرای رای نخواهد بود .پس چنین درخواستهایی در صالحیت شورای عالی ثبت نخواهد بود.
نكته  : 6به منظور ایجاد وحدت رویه یك نسخه از آرای هیاتهای نظارت اعم از قطعی و غیرقطعی به دبیرخانه سازمان
ثبت ارسال میشود تا رئیس سازمان از آنها مطلع گردد.
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شورای عالی ثبت به دو امر رسیدگی و رای صادر میکند :

یعنی بندهای  1و  2و  7ماده  52ق.ث



درخواست ایجاد وحدت رویه منحصراً از وظایف و اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور است .سازمانهای زیر نظر نیز فقط میتوانند موارد خالف قانون را تشخیص و به رئیس
سازمان گزارش دهند.



اگر رای شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر از رای هیات نظارت صادر شده باشد :
برای اداره ثبت الزم االتباع است و ادارهی ثبت باید طبق آن عمل كند.
ولی برای هیات یا هیاتهای نظارت الزم االتباع نیست.



اگر رای شورای عالی ثبت در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده باشد :
برای تمام هیاتهای نظارت الزم االتباع است.
(مستنبط از تبصره  2م  52قانون ثبت منطوقاً و مفهوما و تبصره  4م  52ق.ثبت)

در ادارهی كل ثبت استان تشكیل میشود.
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در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشكیل میشود.

در حال حاضر معاون رئیس قوهی قضائیه ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک كشور را به عهده دارد.
اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل  15سال و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی سردفتران
و دفتریاران حداقل  12سال حسب مورد سابقهی قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند.

نكته  : 1دفتریار دوم به هیچ وجه حق عضویت در كانون سردفتران و دفتریاران را ندارد و منظور از دفتریار همان دفتریار
اول است.
نكته  : 5گرچه تنظیم اسناد اختیاری است اما بخاطر مزایای ثبت اسناد رسمی از جمله اینكه قابل انكار و تردید نمیباشند،
بلكه فقط میتوان نسبت به آنها ادعای جعل نمود ،مردم تمایل بیشتری به ثبت رسمی اعمال و وقایع حقوقی دارند.
نكته  : 3جعل ادعا است  ،نه ایراد و بار اثبات ادعا نیز با مدعی جعل میباشد.
نكته  : 4انکار و تردید ایراد است  ،نه ادعا و بار اثبات آن با طرف مقابل دعوا میباشد نه ایراد

كننده .

نكته  : 2از دیگر امتیازات اسناد رسمی این است كه در صورت تقاضای صدور تامین خواسته  ،هر گاه دلیل تقاضا مستند
به سند رسمی باشد ،نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمیباشد  ،ولی چنانچه سند عادی در دست داشته باشیم ،صدور
قرار تامین خواسته از طرف دادگاه منوط به تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری خواهد بود.
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نكته  : 1دفتر امالک و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیهی شهرستانها یک نسخه خواهد بود.
نكته  : 5طبق مواد  1و  4آیین نامهی قانون ثبت دفاتر ذكر شده باید مجلد باشد.
نكته  : 3تمام دفاتر باید بوسیلهی دادستان شهرستان (دادستان عمومی) شمارهگذاری و امضاء و به مهر دادسرا ممهور شود
به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر امالک مجهول المالک.
نكته  : 4پس از اتمام تمام صفحات سفید دفاتر ثبت  ،مسئول دفتر باید تعداد شمارههای ثبت را در آخر دفتر قید و بسته
و امضاء نماید.
نكته  : 2هیچ یك از دفاتر موجود در ادارات ثبت پس از تكمیل و بسته شدن  ،نسخهای از آن به اداره كل ثبت فرستاده
نمیشود.
نكته  : 6فقط اشخاص ذینفع میتوانند به دفتر امالک مراجعه نمایند ( .م  8ق.ث /م  6آییننامه ق.ث )
نكته  : 7دفتر امالک و دفتر ثبت قنوات به ترتیب مهمترین دفاتر موجود در ادارهی ثبت اسناد و امالک میباشند.
نكته  : 8دفتر گواهی امضاء  ،هم در ادارات ثبت و هم در دفاتر اسناد رسمی الزاماً باید وجود داشته باشد.
نكته  : 9اگر سردفتری در حوزهی خودش ،سندی را ثبت نماید كه موضوع آن خارج از حوزهی اوست این سند دارای
اعتبار قانونی خواهد بود ؛ زیرا مالک صالحیت  ،تنظیم سند در حوزهی ماموریت است  ،نه وقوع مورد معامله و موضوع
سند در آن حوزه .البته این عمل فقط در مورد ثبت اسناد مجاز بوده و مصداق دارد و در مورد ثبت امالک ،ملک فقط باید
در اداره ی ثبت محل وقوع ملک ثبت گردد و ثبت آنها در غیرمحل اثری ندارد.
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نكته  : 10دفاتر اسناد رسمی تابع صالحیت ذاتی و نسبی میباشند و لیكن در مورد تنظیم اسناد رسمی ،صالحیت تنظیم
سند توسط سردفتر ،صالحیت کشوری (ذاتی) است ،اما سردفتر نمیتواند دفتر خود را به خارج از حوزهی صالحیت خود
انتقال داده و در آنجا مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید( .صالحیت نسبی از لحاظ مکانی)
نكته  : 11اقدامات صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج از عمل ماموریت خود اثر قانونی ندارد  ،اما اقدامات آنها نسبت
به ثبت اموالِ خارج از محل ماموریت خود معتبر است.
نكته  : 15چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج از محل ماموریت خود مبادرت به تنظیم سند نمایند  ،سند تنظیمی
تنها اعتبار اسناد عادی را خواهد داشت .مثالً چنانچه سردفتر تهران اقدام به ثبت سندی در شیراز نماید ،سند تنظیمی چون
در خارج از حوزهی ماموریت ،تنظیم شده است ،فاقد اثر قانونی است.
سوال  :سردفترِتهران در تهران مبادرت به ثبت سند معامله ی ملکِ غیرمنقولی مینماید که در کرج قرار دارد ،سند
تنظیمی سردفتر چه وضعیتی دارد؟ سند معتبر و واجد اثر قانونی میباشد .چرا كه اگر دقت كنید در متن سوال سند
معامله  ،ثبت شده است ؛ نه سند ملك غیرمنقول .سند معامله هرچند راجع به غیرمنقول و امالک باشد ،اگر به ثبت برسد و
در غیرِمحلِ وقوع ملك به ثبت برسد ایرادی نداشته و معتبر و واجد اثر قانونی میباشد.

«ثبت ملك»
نكته  : 1تقسیم یك بخش ثبتی به چند ناحیه ثبتی و تشخیص یك دفتر برای هر ناحیه با پیشنهاد و مدیرکل ثبت استان و
تصویب سازمان ثبت اسناد و امالک صورت میگیرد.
نكته  : 5برای هر ملك فقط یكبار تشریفات ملك انجام میشود و ملك به ثبت میرسد ،وقتی ملك به ثبت رسید ؛ نقل و
انتقاالت بعدی ،دیگر ثبت ملک نیست بلكه ثبت سند است.
نكته  : 3مطابق م  43آیین نامه ق.ثبت عالوه بر زمین و بنای روی آن ،قنوات و چشمهها نیز قابل ثبت میباشند.
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طبق م  52آییننامه ثبت ،در هر موقع كه ادارهی ثبت  ،اجرای ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد؛ باید الاقل
 15روز قبل از انتشار آگهی مقرر در ماده  12ق.ث (آگهی مقدماتی) به نمایندهی اوقاف آن محل اطالع دهد تا
نمایندهی مذكور به متولیان موقوفات عامالمنفعهی محل اخطار كند تا ظرف  32روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی
نسبت به امالک موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می باشد ؛ درخواست ثبت نمایند.

هویت امالک در كشور ما از روی پالک ثبتی است نه از نام مالك آن

مثالً  - 7/4 ، 7/3 ، 7/5 ، 7/1 :یك فرعی از  7اصلی /دو فرعی از  7اصلی و ( ...اصلی در صورت و فرعی در مخرج)
مثالً  :پالک ثبتی  ،6933 /76یعنی  76فرعی از  6933اصلی یا اگر بصورت كسری بنویسند  11یعنی  4فرعی از  11اصلی
4
و به همین ترتیب برای مابقی قطعات افرازی شمارهگذاری ادامه مییابد ،یعنی چنانچه یكی از شمارههای فرعی به قطعات
كوچكتر تقسیم میشود برای آنها نیز شمارههای بعدی فرعی در نظر گرفته میشود.
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* اظهارنامه ثبتی  :اظهارنامه ثبتی فرم چاپی مخصوصی است كه از طرف اداره ثبت به كسی كه حق درخواست ثبت
دارد یا نماینده یا قائم مقام قانونی او داده میشود تا با تكمیل آن درخواست ثبت نمایند.
نكته  : 1مهلت قانونی ،جهت اعادهی اظهارنامههای ثبتی  ،دو ماه ( 62روز) از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی موضوع
ماده  10ق.ث خواهد بود.
نكته  : 5ملكی كه اظهارنامه ی آن برگشت نشده و یا برای آن اظهارنامه تنظیم و تسلیم نگردیده و یا قبول تقاضای ثبت
نشده است مجهول المالک شناخته می شود .ملك مجهول المالك در حقوق ثبت با ملك مجهول المالك در ماده  58ق.
مدنی فرق دارد.
نكته  : 3اظهارنامهها را به تعداد پالکها نمیدهند ،بلكه به تعداد مالکین میدهند .لذا اگر یك شخص  2قطعه ملك داشته
باشد صرفاً یك اظهارنامه به او میدهند ،و اگر ملكی  2مالك مشاعی داشته باشد 2 ،اظهارنامه به آنها میدهند.
نكته  : 4حقوق واگذار شده نسبت به عین از قبیل عمری ،سکنی و رقبی و معامالت راجع به انتقال منافع ملک ،به نحوی
كه در م  56ق.ث ذكر شده است قابل ثبت میباشد( .مستفاد از مواد مختلف قانون ثبت و آیین نامه آن)

 .1اداره ثبت موظف است تا  02روز پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی ،آگهی نوبتی را منتشر كند.

 .5این آگهی فقط در  2نوبت به فاصلهی  32روز (اول ماه و آخر ماه) منتشر میشود.
 .3هر دو نوبت آن در یكی از روزنامههای اداره ثبت مربوطه یا در یكی از جراید نزدیكترین حوزهی به آن و
یا در یكی از جراید مركز تهران درج میگردد و فقط نوبت اول عالوه بر روزنامه كثیراالنتشار مذكور  ،باید
در روزنامه رسمی هم چاپ شود.
 .4در آگهی نوبتی مربوط به هر بخشی ،امالک واقع در آن بخش به ترتیب شماره و با ذكرمشخصات و
نوع آنها و نام كسانی كه با تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت آن را نمودهاند درج میشود.
 . 2در این آگهی همچنین امالكی كه اظهارنامه آنها اعاده نشده است و درخواست ثبت آنها بعمل نیامده نیز
بعنوان مجهول المالک اعالم میگردد.
 .6چنانچه كسی نسبت به ملکی اعتراض داشته باشد میتواند ظرف نود روز (سه ماه) از تاریخ انتشاراولین
آگهی نوبتی اعتراض خود را به ادارهی ثبت محل تحویل داده رسید دریافت كند.
 . 7عالوه بر انتشار آگهی در روزنامه باید آگهی الصاقی یا همان پشت سفید نیز جهت الصاق در معابر
منتشر شود.
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نكته  : 1در زیر آگهی نوبتی قید میشود كه حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود معین میشود( .م  26آیین نامه ق.ث)
نكته  : 5انتشار آگهیهای نوبتی به منظور تثبیت اصل ملک است یعنی مشخص میشود كه متقاضی مالك آن ملك میباشد
یا نه و تثبیت حدود و حقوق و حد فاصل ملک بعداً در موقع تجدید حدود صورت میگیرد.
نكته  : 3چنانچه اشتباه موثری در آگهی نوبتی رخ دهد ،آگهی اصالحی در یک نوبت منتشر میشود.
نكته  : 4آگهیهای نوبتی باید  15روز قبل از انتشار به روزنامه ی ناشر آگهی رسیده باشد تا بموقع در روزنامه درج و
منتشر گردد.
نكته  : 2مهلت اعتراض به اصل ملک  0 ،روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی و مهلت اعتراض به حدود و حقوق از
جمله حقوق ارتفاقی  32روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تجدید حدود خواهد بود.
نكته  : 6طبق م  57آیین نامه ق.ث چه کسی مسئول صحت تنظیم و چاپ آگهی نوبتی است؟ رئیس اداره ثبت و مدیر
روزنامه
نكته  : 7در آگهیهای نوبتی مفاد ماده  17قانون ثبت باید قید شود( .م  60آیین نامه)
ماده  17ق.ث :هر گاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت ،بین تقاضاكننده و دیگری ،قبل از انتشار اولین آگهی
نوبتی ،دعوایی اقامه شده و در جریان باشد ،كسی كه طرف دعوا با تقاضا كننده است؛ باید از تاریخ نشر اولین
آگهی نوبتی ،تا  02روز (سه ماه) تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوا به ادارهی ثبت تسلیم نماید ،و اال حق
او اسقاط خواهد شد.
.1

پس از نشر اولین آگهی نوبتی ،مطابق ماده  14ق.ث آگهی تحدید حدود منتشر
میگردد.

 .5این آگهی برخالف آگهی نوبتی  ،برای عموم افراد نیست ،بلكه صرفاً به منظور اطالع
كسانی است كه در اطراف و مجاورتِ ملكِ موردِ درخواست  ،دارای ملك میباشند.
 .3این آگهی باید حداقل  22روز قبل از تحدید حدود  ،یک مرتبه در یكی از جراید
حوزه ادارهی ثبت مربوطه و یا در یكی از جراید نزدیكترین حوزه به آن حوزهی ثبتی
و یا در یكی از جراید تهران منتشر شود.
 .4عالوه بر این آگهی  ،در محل نیز اعالنی منتشر خواهد شد و انتشار آن در روزنامه
رسمی الزم نیست.
 .2احضار دارندگان حقوق ارتفاقی عالوه بر متقاضیان ثبت و مجاورین ،الزم است.
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 .6مطابق م  67آیین نامه  ،فاصلهی آگهی تحدیدی تا روزی که عملیات تحدید حدود
آغاز میشود ،نباید از  22روز کمتر و از  62روز بیشتر باشد.
 .7مطابق م  51آیین نامه حتی االمكان نباید برای هر ملكی یك آگهی تحدید حدود
اختصاصی و جداگانه منتشر گردد مگر در مواردی كه در همان ماده  61پیشبینی شده
است.
 .8هدف از انتشار این آگهی تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق
ارتفاقی آن است.
نكته  : 1اعتراض به تقاضای ثبت  ،مانع از انجام عملیات تحدید حدود نمیباشد .ولی از سوی دیگر با توجه به آنكه برای
ملكی كه تقاضای ثبت گردیده و دارای اعتراض به اصل میباشد ،تا رفع اعتراض سند مالکیت صادر نمیگردد.
نكته  : 5معترض بر ثبت میتواند حقوق ادعایی خود را در ملك مورد اعتراض به شخص دیگری منتقل نماید كه در این
صورت برابر تبصرهی ذیل ماده  45ق.ث انتقال گیرنده ،قائم مقام معترض میشود و نیازی به تجدید دادخواست اعتراض
ندارد و از مواعدی كه در تاریخ انتقال برای معترض باقی است استفاده خواهد كرد.
نكته  : 3در روز تعیین حدود اگر یکی از مالک یا مالکین و یا مجاورین حضور نداشتند  ،تحدید حدود انجام میشود
 ،ولی اگر هیچ یک از مالکین یا مجاورین در محل حضور نداشتند  ،عملیات تحدید حدود انجام نمیگردد( .م  12ق.
ثبت)
نكته  : 4صورتمجلس تحدید حدود به امضای نماینده ثبت و کلیه حاضرین میرسد و طی این صورتمجلس تذكر داده
میشود كه هر كس نسبت به این تحدید حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض دارد ،میتواند ظرف مدت یکماه ( 32روز)
از تاریخ تنظیم صورتجلسه  ،اعتراض خود را به اداره ثبت بدهد و رسید دریافت كند.
نكته  : 2در ماده  71آیین نامه قانون ثبت  5نكتهی مهم متذكر شده است :
 .1مستدعی ثبت فقط حدودی را كه داخل در محدودهی اظهارنامه بوده را میتواند معرفی كند.
 .5تصرفات متقاضی در محدودهی مورد معرفی ،باید محرز باشد.
در صورتیكه ملك دارای شرایط فوق نباشد از تحدید حدود خودداری میشود و مراتب در صورتمجلس قید میگردد.
نكته  : 6قبالً گفتیم چنانچه هیچ یك از مالك و مجاورین در موقع تحدید حدود ،در محل حضور نداشته باشند ،طبق م
 12ق.ث تحدید حدود انجام نمی شود ،اما در مورد تعیین حدود قطعاتی كه در اصالحات ارضی به زارعین واگذار و یا
سهم اختصاصی مالک قرار داده میشود بر طبق تبصره  1م  144الحاقی قانون ثبت ،در صورت غیبت مالک و مجاورین
تحدید حدود با استفاده از اظهارات مطلعین محلی به عمل میآید.
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 .1در مورد امالک مشاع كه قبالً کل ملک تحدید شده باشد.
 .2در مواردی كه امالک مجاور ملک  ،کالً تحدید شده باشند  ،عملیات
تحدید حدود  ،نسبت به آن ملك الزم نبوده و بر طبق حدود مجاورین
به ثبت خواهد رسید.

 .1هر گاه كه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی ،تثبیت و معین باشد،
تحدید به تبعیت از حدود مجاورین انجام میپذیرد.
 .2در صورتیكه یك یا چند حد ملك مورد تحدید  ،از اموال عمومی مربوط
به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد از نماینده سازمان
مربوطه برای موقع تحدید حدود دعوت به عمل میآید.
 .3در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در زمین دارای سند مالكیت به
اذن مالك زمین.
نكته  : 1امالكی كه مجاور آن فاقد پالک است باید حتماً با اطالع مجاور ،تحدید شود و قبل از عمل تحدید ،برای مجاور
شماره پالک منظور و در تعیین حدود ذكر گرد د .چنانچه مجاور عرفاً و قانوناً باغ باشد .نوع ملك مجاور ،باغ قید گردد.
نكته  : 5امالكی كه بواسطهی عدم حضور مالک یا جهات دیگر  ،تحدید نشده یا به اصطالح از تحدید خارج شده باشند،
در اینصورت به درخواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخص وی با ذكر علت ،میتوان نسبت به آن ملك
تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد( .قسمت اخیر ماده  51آیین نامه ق.ثبت)
نكته  : 3چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی  ،نسبت به اصل درخواست ثبت ملک و همچنین ظرف
مدت یکماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت ،اعتراضی
به اداره ثبت تسلیم و واصل نشود ،پس از انقضای این مدتها و عدم اشتباهات ثبتی  ،ملك طبق م  51ق.ث در دفتر امالک
به ثبت رسیده و همزمان سند مالکیت نیز صادر میشود.
نكته  : 4اگر متصرف فعلی اقرار کند كه ملك سابقاً مال مدعی آن بوده است ،در اینصورت نمیتواند برای ردّ ادعای
مالكیت شخص مزبور ،به تصرف خود استناد كند مگر اینكه ثابت كند ملك به ناقل صحیح و او منتقل شده است.
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وحيد

وليـــزاده

خليفه

نكته  : 2طبق مواد  33و  34تا  40قانون ثبت در معامالت با حق استرداد كه شامل معامالت با شرط خیار كه به بیع
خیاری نیز مشهور است یا به عنوان قطعی یا شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت میباشد مالكیت انتقال
دهنده نسبت به آنچه كه به طرق مزبور انتقال داده است ،كماكان باقی است و مملک نبوده  ،یعنی این قبیل معامالت موجب
نقل ملك نمیشود .بدین ترتیب قانون ثبت به معامالت با حق استرداد ،جنبهی وثیقه داده و آن را در ردیف رهن درآورده
است.
نكته  : 6استثنائاً صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح از شمول ماده  33قانون ثبت خارج است.
نكته  : 7در صلح محاباتی ،قصد حقیقی نقل و انتقال وجود دارد و این قبیل معامالت در مقام استقراض واقع نمیشود ،لذا
از شمول معامالت با حق استرداد خارج است.
طبق مادهی  32آیین نامه قانون ثبت :
در صلح های محاباتی كه برای مصالح حق فسخ قید شده ،درخواست ثبت از متصالح (منتقل الیه) با قید
حق فسخ به نام مصالح صادر و پس از سقوط حق خیار ،متصالح میتواند بدون ذكر حق فسخ ،سند
مالكیت جدید بگیرد.

نكته  : 8درخواست ثبت موقوفات (اعم از عام و خاص) بر عهدهی متولی آنهاست( .م  57ق.ث /م  32 ،35 ،52آیین نامه)
نكته  : 9در مورد امالكی كه حبس شده است (حبس موبد ،حبس غیرموبد) درخواست ثبت بر عهده متصدی امور حبس
است.
نكته  : 10درخواست ثبت امالک متعلق به دولت  :بر عهدهی اداره دارایی
نكته  : 11درخواست ثبت امالک متعلق به شهرداری  :بر عهده شهرداری محل
نكته  : 15درخواست ثبت موسسات خیریه  :بر عهده رئیس موسسه
نكته  : 13طبق ماده  36آیین نامه قانون ثبت ،در مورد ثلث موبد و باقی ،وصی مكلف به درخواست ثبت است.
نكته  : 14درخواست ثبت شرکتها  :بر عهده مدیر شرکت
نكته  : 12طبق م  35ق.ثبت در مورد امالک محجورین ،درخواست ثبت ،وظیفه قیّم یا ولیّ یا وصیّ است.

درخواست ثبت  :بوسیله تقدیم اظهارنامه بعمل می آید .
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خليفه

نكته  : 16امالک مجهول المالک (از نظر قانون ثبت) و امالكی كه نسبت به آن تقاضای ثبت نشده ،مواردی هستند كه در
آنها ثبت ملك ،بدون اظهارنامه و بدون تقاضای ثبت و همچنین بدون انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحدیدی ،ملك را
تمدید و اقدام به صدور سند مالکیت مینمایند.
نكته  : 17در اعتراض بر حدود توسط مجاور ،مجاور فقط نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد میتواند اعتراض كند
نه نسبت به حدودی كه با آنها مجاورت ندارد و ذینفع محسوب نمیشود.
نكته  : 52طبق م  58آییننامه ق.ثبت در  5مورد زیر ممكن است چند ملک در ضمن یک اظهارنامه درخواست ثبت شود:
 .1خانهها و دكاكین (دكّانها) واقع در یك بخش
 .2قطعات واقع در یك مزرعه كه مربوط به یك پالک اصلی (شماره اصلی) باشند.
در موارد مذكور اگرچه درخواست ثبت چند ملك ،ضمن یك اظهارنامه در پاره ای از موارد تجویز شده است ،اما باید برای
هر ملك ،شماره پالک جداگانهای تعیین كرد و نصب شود و حدود هر یك مستقالً مشخص گردد.
نكته  : 19اگرچه دارندگانِ حقِ تقاضایِ ثبت  ،مکلفند كه ظرف  62روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت
نمایند ولی عمالً اگر قبل از انتشاراولین آگهی نوبتی ،درخواست ثبت كنند ،مثل آن است كه ظرف  60روز تقاضای ثبت كردهاند و
جریمهای به آنان تعلق نمیگیرد.
نكته  : 50كسی كه تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت ننماید به حكم و دستور ماده  15ق.ث چنانچه پس از انتشار اولین
آگهی نوبتی تا یکسال درخواست ثبت نکند و پس از آن درخواست ثبت نماید ،حق الثبت او به میزان  %25افزوده میشود.
همچنین ملك او مجهول المالک اعالن و ثبت شده و نمیتواند در دفاتر اسناد رسمی معاملهای نسبت به آن ملك بنماید.
نكته  : 51چنانچه اعتراض به اصل ملک یا همان اعتراض به تقاضای ثبت بعد از انقضای مهلت  90روزهی بعد از آگهی اول نوبتی
باشد ،مسئول بایگانی پس از ثبت اعتراض ،مراتب را به رئیس ثبت گزارش مینماید .مسئول اداره نیز پس از حصول اطمینان،
دستور رسیدگی به آن را در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه محل صادر مینماید .پس از تشكیل جلسه در وقت مقرر پروندهی
ثبتی مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسی ،آنگاه ر ای مقتضی صادر و مراتب در پایان ،صورتجلسه و انشاء رای بعمل آمده و به
امضای اعضای شركت كننده در جلسه رسیده و رای صادره در این مورد قطعی است.
نكته  : 55در مواردی كه در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و هیات نظارت مقرر نماید كه آگهیهای نوبتی تجدید گردد،
آگهی مجدد فقط یک نوبت و مدت اعتراض به آن به تصریح تبصره  1م  2اصالحی قانون ثبت  32روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد
خواهد بود.
نكته  : 53میتوان برای رفع اختالفات ثبتی مربوط به حدود  ،از نقشهی کاداستر (نقشهی ثبتی با استفاده از نقشهی هوایی) استفاده
نمود.
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* هیات تشخیص استان :

وحيد

وليـــزاده

خليفه

در بعضی از موارد اعتراض بر حدود (م 142ق.ث) ،به جای دعوت از رئیس دادگاه

بدایت ،یا ارسال پرونده به دادگاه ذیصالح پرونده به هیات تشخیص فرستاده میشود .این هیات در اداره ثبت تشكیل
جلسه میدهد.

ماده 142ق.ث  -در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آییننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت
تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص ،برای انجام وظایف زیر تشكیل میشود:
الف -در تحدید حدود قطعات تقسیمشده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالك یا مستثنیات قانونی اصالحات
ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختالف رسیدگی به موضوع و رفع اختالف و تعیین تكلیف قطعی
آن ،مدت اعتراض بر حدود اعم از این كه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید
حدود قطعه مورد اعتراض تا  32روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملك مورد آگهی خواهد
بود ،اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد.
ب -رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی
امالكی كه طبق ماده  144این قانون انجام میگیرد.
ج -تشخیص و تعیین قائممقام قانونی زارع انتقالگیرنده در صورتی كه انتقالگیرنده فوت كرده و یا طبق مقررات
اصالحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د -تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالك آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات
اصالحات ارضی برای اراضی مكانیزه و تعیین مالك آن در صورت وجود اختالف( .رجوع به آییننامهی هیات
تشخیص مصوب )1329/9/12

.1

رئیس دادگاه مستقل (رئیس دادگستری محل)

.5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک یا معاون او

.3

رئیس اداره تعاون و امور روستاها (فعالً رئیس اداره جهاد
كشاورزی) یا معاون وی
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خليفه

نكته  : 1نقشه کاداستر در مورد امالكی اطالق میشود كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته  ،اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت
شده یا نشده باشد.
نكته  : 5در اعتراض بر حقوق ارتفاقی ،مجاورت شرط نیست اما در اعتراض به تحدید حدود مجاورت شرط میباشد.
نكته  : 3هر گاه اداره ی اوقات یا متولی یا متصدی یا وصی یا ناظری كه مكلف به دادن اعتراض است ،نسبت به موقوفه یا
محبوسه یا مورد ثلث باقی به عنوان مالكیت ،یا بدون ذكر حقوق ارتفاقی امالک وقف و حبس و ثلث باقی ،نسبت به ملكی
كه تقاضای ثبت آن شده باشد و او در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکند  ،برابر قسمت اخیر ماده  58قانون ثبت به
مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد.
.1

در صورتی كه اعتراض ،اعم از اعتراض به ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی ،خارج
از موعد قانونی باشد و رئیس دادگاههای عمومی كه به اداره ثبت دعوت میشود
نیز بر این نظر باشد كه اعتراض خارج از مهلت قانونی است .در اینصورت اعتراض
بایگانی شده و به دادگاه ارسال نمیگردد.

.2

در صورتیكه مورد اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی بوده و نیز در مورد امالكی
باشد كه در جریان اصالحات ارضی به زارعین واگذار شده یا مربوط به قطعاتی
باشد كه در سهم مالك قرار گرفته و یا مربوط به مستثنیات باشد ،در این موارد
اعتراض طبق م  142الحاقی ق.ث جهت رسیدگی به هیات تشخیص ارسال
میگردد.

.3

در موردی كه اعتراض بر حدود از ناحیهی غیرمجاور به عمل آید.

.4

در صورتیكه معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض ،قبالً سند مالکیت گرفته
باشد.

.5

در صورتیكه معترض به موجب سند رسمی از اعتراض خود صرفنظر کرده و آن
را پس گرفته باشد.

در سه مورد اخیر ( )3.4.2رئیس اداره ثبت در زیر دادخواست  ،اظهار مینماید كه اعتراض
غیرموثر است و معترض میتواند ظرف مدت  12روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور به هیات نظارت
شكایت كند و رای هیات قطعی میباشد .پس این سه مورد در حقیقت از مصادیق اختالفات
ثبتی است كه نظر رئیس اداره ثبت قابل تجدیدنظر و شكایت در هیات نظارت میباشد.
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در موردی كه قرار ابطال دادخواست اعتراض به علت عدم حضور خواهان
صادر شده باشد.

.2

در مواردی كه بعلت نقص دادخواست  ،قرار ردّ آن صادر شده باشد.

.1

انقضای مهلت اعتراض

.2

انقضای مهلت تجدید دادخواست اعتراض

.3

استرداد دعوای اعتراض

.4

مسكوت گذاشتن دعوای اعتراض بمدت  60روز یا بیشتر و تقاضای مستدعی ثبت
از آنجایی كه امروزه اگر دعوایی مسكوت بماند مربوط به عمل دادگاه است
نه معترض ،لذا بند چهارم منقضی و سالبه به انتفاع موضوع است.

در صورتیكه دادگاه قرار عدم صالحیت صادر كند ،پرونده را به مرجع صالحیتدارارسال میكندو نیازی به درخواست و
تقاضای مدعی نمیباشد .بنابراین صادر ماده  18قانون ثبت مانند ذیل آن منسوخ و این ماده كال ملغی است.
م  .44ق.ث  :هر گاه كسی نسبت به ملك مورد ثبت اقامهی دعوا كرده ،قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد  17و 18
و  19فوت كرده یا مجنون یا محجور شود ،مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و دادسرا (در حال حاضر
به رئیس دادگستری) صالحیتدار کتباً اطالع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی  ،به او از طریق محكمه مربوطه
اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف  62روز از تاریخ ابالغ اخطاریه  ،دعوا را تعقیب كند .هر گاه قائم مقام قانونی در مدت
مقرر دعوا را تعقیب نكرد ،محكمه قرار اسقاط دعوا را صادر میكند ،این قرار قابل تجدیدنظر میباشد.

م  45ق.ث :

اگر بواسطه عدم اقدام (در مورد مادهی فوق) در مورد مواد  17و  18و  19ملكی به ثبت برسد و بعد معلوم شود،

عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق  ،به علت فوت یا جنون یا حجرطرف دعوا بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی
ثبت به فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا ،حاكم بوده بعمل نیامده است ،قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون یا محجور میتواند ظرف
 5سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه به وسیله دادخواست جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید .مبدا
 2سال مذكو ر در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص دارند (ولی خاص= پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنها) از
تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود .چنانچه كه در نهایت مستدعی ثبت محكوم
گردد و نیز ملك را قبالً به دیگری انتقال داده باشد در موقع اجرای حكم مفلس شود (معسر باشد) و ثابت شود كه برای فرار از ادای
حق طرف دعوا خود را مفلس (معسر) كرده به حبس تادیبی از یك تا دو سال محكوم خواهد شد .تعقیب جز این در این مورد منوط
به شكایت مدعی خصوصی است و با استرداد شكایت به تعقیب موقوف میشود( .جرم قابل گذشت)
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 .1اگر نتواند تمام وراث را معرفی نماید:
دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ میكند كه در صورت وجود وراث محجور،
نسبت به نصب قیّم و تعقیب دعوا اقدام شود .بعالوه موضوع و جریان دعوا را سه مرتبه
متوالی در یكی از روزنامههای کثیراالنتشار مرکز  +یکی از روزنامههای محل یا نزدیک
مقردادگاه آگهی نماید.
چنانچه ظرف مدت  02روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ،دعوا تعقیب نشود ،قرار
سقوط دعوا صادر میپردد ،و این قرار یک نوبت در یكی از روزنامههای محل یا نزدیك
مقر دادگاه آگهی خواهد شد و ظرف مدت اعتراض به قرارها قابل اعتراض میباشد.
(قابل تجدیدنظر) و چنانچه تجدیدنظر خواهی نشود در نتیجه قرار قطعی شده و الزم
االجرا است.

 .2اگر معترض علیه نتواند بعض وراث را معرفی نماید:
در اینصورت به وراث شناخته شده اخطار میشود ،در صورتیكه در مقام تعقیب دعوا
باشد ،ظرف  5روز از تاریخ ابالغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت كند .در
مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده كه با صدور و ابالغ اخطاریه،
دعو ا را مسكوت گذاشته باشند به طریق مذكور در بند یك عمل خواهد شد 3 ( .نوبت
آگهی و ) ...
هر گاه دعوا از طرف یكی از وراث تعیب شود ،درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت
خود را پیوست درخواست و میزان سهم االرث خود را صریحاً در برگه درخواست قید
نماید .در مواردی كه درخواست تعقیب فاقد شرایط مذكور باشد .به متقاضی اخطار
میشود كه ظرف  5روز از تاریخ ابالغ ،درخواست خود را تکمیل كند .در صورت عدم
تكمیل اگر مدت مقرر در بندیك فوق ( 90روز) منقضی شده باشد ،قرار سقوط دعوا
صادر خواهد شد.
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 .1انتقال به موجب سند رسمی است و نسبت به این ملک اعتراض نشده است:
تكلیفی متوجه انتقال دهنده نبوده و سردفتر خالصهی معامله را به ادارهی ثبت
میفرستد و مطابق م  43ق.ث اداره ثبت پس از وقوع معامله ،بقیهی عملیات
ثبتی را به نام انتقال گیرنده انجام میدهد.
 .2انتقال به موجب سند رسمی است و نسبت به این ملک اعتراض شده است:
مطابق م  45ق.ث عمل میشود ،یعنی انتقال دهنده مکلف به دادن اطالع از
وجود معترض به انتقال گیرنده میباشد و ظرف مدت  12روز میبایست از
طریق اظهارنامه رسمی  ،معترض را از انتقال و اسم منتقل الیه مطلع سازد و به
همان طریق انتقال گیرنده را از وقوع اعتراض مطلع نماید .در اینجا انتقال گیرنده
(منتقل الیه) قائم مقام انتقال دهنده میباشد و به طرفیت او  ،دعوا بدون
دادخواست مجدد جریان مییابد.
 .3انتقال به موجب سند عادی است و نسبت به این ملک اعتراض نشده است:
مطابق مواد  41و  43ق.ث انتقال دهنده مکلف است تا  12روز از تاریخ
انتقال  ،شخصاً یا توسط وكیل ،در ادارهی ثبت اسناد حاضر شده و معامله را
کتباً اطالع دهد و سپس عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه مییابد
و اگر اطالع ندهد چنانچه مدت ثبت باقی باشد ،انتقال گیرنده میتواند برابر
مقررات ،دادخواست اعتراض تقدیم نماید و اگر مدت اعتراض منقضی شده
باشد ،انتقال گیرنده میتواند برابر مقررات ،دادخواست اعتراض تقدیم نماید و
اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد ،انتقال گیرنده میتواند بوسیله اظهارنامه
به انتقال دهنده اخطار نماید .هر گاه مشارالیه ،معامله را ظرف مدت  12روز از
تاریخ ابالغ اخطاریه تصدیق نمود ملك بنام انتقال گیرنده ثبت میشود و هر
گاه تصدیق ننمود ملك به نام انتقال دهنده ثبت میشود و انتقال گیرنده در
حدود م  114و  102ق.ث میتواند تعقیب كیفری نماید.
 .4انتقال بموجب سند عادی است و نسبت به این ملک اعتراض شده است:
باید مطابق فروض  5و  3عمل نمود و به ادارهی ثبت و انتقال گیرنده و معترض
اطالع داده شود و در صورت تخلف طبق موارد باال رفتار خواهد شد.
هر گاه در رای هیات حل اختالف  ،اشتباهی واقع شده و رای مزبور نیز به مرحلهی اجرا درآمده باشد،
در اینصورت مرجع صالح رسیدگی به چنین اشتباهی ،هیات نظارت است.
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 .1شکایت از دستور اجرای سند رسمی (شکایت از صدور اجراییه):
مرجع رسیدگی به آن دادگاه صالحیت دار محلی است كه دستور اجرا در حوزهی آن دادگاه
صادر شده است .لذا رسیدگی به این نوع شكایت در صالحیت هیات نظارت نیست.

 .2شکایت از عملیات مامورین اجرا:
شاكی باید شكایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و او نیز مکلف است فوراً رسیدگی
نموده و مستدالً رای صادر كند .این نظر به اشخاص ذینفع ابالغ میشود و آنان میتواند ظرف
ده روز از تاریخ ابالغ ،شكایت خود را به ثبت محل یا هیات نظارت صالحیتدار تسلیم نمایند
و رای هیات در این مورد قطعی است.

 .1دفاتر اسناد رسمی پس از اطالع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معامالت
مربوط به آ ن سند را ثبت نمایند و در صورت اقدام تخلف محسوب شده و طبق م 6
الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض ،به انفصال ابد از شغل
سردفتری محكوم خواهند شد.
 .2دفاتر اسناد رسمی میتوانند معامالت مربوط به سند مقدم الصدور را ثبت نمایند ولی
مکلفند در متن سند قید نمایند كه نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام
که تکلیف نهایی معلوم نشده به خریدار سند مالكیت جدید داده نخواهد شد و همین
حكم نسبت به انتقاالت بعدی هم جاری است( .م  4همان الیحه)
نكته  : 1دارنده سند مالكیت معارض مادام كه حكم نهایی بر ابطال سند مالكیت مقدم الصدور صادر نشده است باید از معامله نسبت
به مورد سند معارض خودداری كند و در صورت تخلف چنانچه حكم نهایی بر بطالن آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به
دادگاه منقضی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نكرده باشد به جریمهی نقدی معادل یك برابر بهای ملك مورد معامله محكوم
خواهد شد( .م  6الیحه قانونی مذكور)
نكته  : 5با اینكه دارنده سند مالکیت معارض مادام كه تكلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده است ،حق هیچگونه معاملهای
نسبت به آن ندارد ،میتواند حقوق فرضیه و متصوره خود را به دیگران انتقال دهد( .م  2الیحه)
نكته  : 3كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكیت معارض یا معامالت متعدد بشود در دادگاه
اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم میشوند و تخلف
آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
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 .1ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطالع از صدور اسناد معارض ،مشخصات و
وجود سند مالكیت معارض (موخر الصدور) و نیز سند مالكیت ثبت مقدم (مقدم
الصدور) را طی بخشنامهای به دفتر اسناد رسمی حوزهی خود ابالغ نمایند.
 .2گزارش کار را به نحوی كه هیچگونه ابهامی در آن نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
 .3در صورتیكه هیات نظارت (یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی) وقوع تعاض را
محرز بداند ،ثبت محل مکلف است مراتب را كتباً به دارندهی سند مالکیت معارض
(موخر الثبت) ابالغ و به او اخطار كند كه ظرف  2ماه از تاریخ ابالغ قانونی اخطاریه،
به دادگاه حقوقی صالحیتدار محل وقوع ملك ،مراجعه و گواهی اقامهی دعوا را به
ادارهی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
 .4چنانچه دارنده سند مالكیت معارض ظرف  5ماه مقرر اقامه دعوا نکند ،دارندهی سند
مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور
تقدیم كند ،ادارهی ثبت مکلف است سند مالكیت معارض را ابطال و مراتب بطالن
سند مالكیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون مالحظات ثبت ملك ،در دفتر
امالک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزههای خود ،پیرو
بخشنامه قبلی اعالم كند .این تنها موردی است كه ادارهی ثبت بدون حكم دادگاه راساً
سند مالكیت را باطل میكند.
 .5هرگاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد
یا در میزان آن تغییری داده شود ،ادارهی ثبت باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر
اسناد رسمی آن حوزه ابالغ نماید.
 .6در صورت تشكیل پرونده در دادگاه صالح ،اداره ثبت مكلف است مادام كه تكلیف
نهایی معلوم نشده است از صدور سند مالكیت جدید خودداری نماید( .م  4الیحه
قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض)
 .7اداره ثبت مكلف است نسبت به ملك مشاعی كه با آن سند مالكیت معارض صادر
گردیده  ،تا زمانیکه رفع تعارض نشده  ،اقدام به افراز نکند( .تبصره ماده  1قانون افراز
و فروش امالک مشاع)
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 .1تفکیک  :صدور سند مالكیت تفكیكی و جداگانه منوط به ابطال سند مالكیت اولیه می باشد.
 .2تجمیع یا تجمیع حدود  :مشروط بر اینكه موجب تضییع حق دیگری نشود.
 .3تبدیل اسناد مالکیت مشاعی  :به شرط اینكه انتقال گیرنده مالك شش دانگ باشد.
 .4افراز امالک مشاع  :در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شریك یا شركاء.

تفکیک

در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات كوچكتر.
تفکیک گاهی افقی ،مثل زمین
تفکیک گاهی عمودی مثل آپارتمانها و برجها و پاساژها

در تفكیك عمودی  ،بر روی زمین مستحدثاتی ایجاد میشود كه به زمین اصطالحاً عرصه و به مستحدثات اعیان اطالق میگردد.

 .1عرصه هیچگاه افراز یا تفكیك نمیگردد بلكه هر یك از مالكین قطعات عمودی (آپارتمانها)
به نسبت مساحت قسمت اختصاصی مایملك خود ،مالک مشاعی عرصه میشوند و عرصه
دارای پالک اصلی گردیده و آپارتمانها و مغازهها و غیره (اعیانیها) پالک فرعی از پالک
اصلی میگیرند.
 .2در تفكیك عمودی چون قبالً ملك برای احداث بنا ،پروانه ساخت و پس از اتمام كار
ساختمانی نیز از شهرداری مربوطه گواهی پایان كار اخذ نموده است ،دیگر جهت عملیات
تفكیك ،اخذ نظر شهرداری الزم نیست.

نكته  : 1مرجع درخواست تفكیك ،همواره ادارهی ثبت محل وقوع مال غیرمنقول است و هر گاه از طرف مالك یا قائم
مقام او تقاضای تفكیك شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال میشود و در تقاضانامه باید ارزشِ معامالتیِ روزِ موردِ
تفکیک تعیین شود و هزینهی تفكیك باید از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبالً پرداخت گردد.
نكته  : 5پس مبنای وصول هزینه ی تفكیك ،ارزش معامالتی روز خواهد بود .هر چند بهای معامله بیش از ارزش معامالتی
روز باشد.
نكته  : 3شرط تفکیک  ،مشاع بودن ملك نیست (برعكس افراز) اما ملك مشاع را هم میتوان تفكیك كرد و درخواست
کلیهی مالکین مشاعی ضروری است و در نتیجه تفكیك ،هر یك از مالكین مشاعی در قطعهی كوچكتر نیز به نسبت سهم
مشاعی خود ،مالك مشاعی میشوند.
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نكته  : 4برای درخواست تفكیك ملك  ،مالک باید درخوا ست خود را به انضمام فتوكپی سند مالكیت و نقشهی تفكیك و
پایانكار به دفتر اسناد رسمی تسلیم نماید و سردفتر آن را به اداره ثبت بفرستد و ادارهی ثبت در اجرای م  124ق.ث از
شهرداری استعالم بعمل آورد و با وصول پاسخ استعالم ،صورتجلسهای با امضای مامور ثبت و نقشهبردار تنظیم میشود كه
به آن صورتمجلس تفکیکی ملک گویند و به هر قطعه یك شماره میدهند و بر اساس صورتمجلس تفكیكی برای هر قطعه
یك سند مالكیت جداگانه صادر میشود.
نكته  : 2در تجمیع حدود ،چنانچه مالك بیش از یك نفر باشد ،باید سهم هر مالك مشاعی از هر یك از امالک مزبور به
یک نسبت باشد ،یعنی چنانچه پالکهای مورد تجمیع  2.4.5باشد ،مالكیت شخصی كه از پالک  5یك دانگ است ،باید از
پالکهای  2.4نیز هر كدام یك دانگ باشد تا محاسبه ی مالكیت مقدور و با تجمیع كل امالک به نام وی یك دانگ سند
مالكیت صادر شود.

افراز

افراز در اصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریك یا شركاء.

الف ) در مورد امالک مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته (اعم از اینكه در دفتر امالک،
ثبت شده یا نشده باشد) :
در این حالت رسیدگی به درخواست افراز در صالحیت اداره ثبت محل وقوع ملک مورد
تقاضای افراز است و تصمیم آن ظرف  12روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه
عمومی میباشد.
*استثنائا در سه مورد  ،افراز امالک مشاع حتی اگر جریان ثبتی آنها خاتمه یافته  ،در
صالحیت دادگاه عمومی هستند:
 .1بین مالكین مشاعی  ،شخص محجوری باشد.
 .2بین مالكین مشاعی  ،غایب مفقوداالثری باشد.
 .3درصورتیكه عالوه بر ملك غیرمنقول كه دارای سابقه ی ثبتی است (یعنی
جریان ثبتی آن خاتمه یافته) مال منقول دیگر و یا ملک غیر منقول دیگری
که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است  ،ضمیمه شده باشد كه در اینصورت
 ،افراز  ،در صالحیت دادگاه عمومی است.
ب ) در مورد امالک مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است :
در این حالت مرجع رسیدگی به درخواست افراز ،دادگاه عمومی محل است و رای آن دادگاه
قابل تجدیدنظر است.
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نكته  : 1در افراز برخالف تفكیك ،مشاع بودن ملك غیرمنقول ،شرط است و حالت اشاعه ضرورت دارد.
نكته  : 5امر تفکیک به عمل نمیآید مگر با درخواست کلیه مالکین امر ،در حالیكه افراز حتی اگر یکی از مالکین مشاعی
تقاضا كند ،محقق میشود.
نكته  : 3عمل افراز یا عدم امکان افراز ،باید به كلیه شركاء ابالغ گردد و از تاریخ ابالغ به مدت  12روز در دادگاه محل
وقوع ملك قابل اعتراض است.

فروش

در صورت عدم افراز نوبت به فروش می رسد.
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تقسیم اعم است از افراز و تفکیک

تقسیم

تقسیم هم شامل مال منقول وهم غیرمنقول میشود و بیشتر در مورد ماترک متوفی به كار میرود.
در تقسیم نیز مانند افراز حالت اشاعه ضرورت دارد.

تفکیک و افراز در ادارات ثبت زمانی قابل رسیدگی و اقدام است كه ملک تحدید حدود شده باشد
ولی
در تقسیم ممکن است  ،ملك را قبل از تحدید  ،تقسیم نموده و هر یك در سهم خود متصرف شوند
در اینصورت نماینده باید مجدداً این عمل (تقسیم)را در زمان تحدید حدود تائید کند.
نكته تمثیلی  :اگر سه نفر ،مالك مشاعی سه طبقه از یك ساختمان باشند و طی یك توافقنامه ی رسمی ،هر كدام یك
طبقه را بصورت شش دانگ مالك شوند .این عمل تقسیم است نه تفكیك  ،چون در نتیجه تفكیك حالت اشاعه در ملك
باقی میماند .افراز هم نیست ،چون نه توسط دادگاه و نه توسط ادارهی ثبت انجام میشود .این توافقنامه یا تقسیم نامهی
رسمی میتواند در دفاتر اسناد رسمی ،مالک عمل واقع شود و هر شریكی براساس تقسیمنامهی رسمی میتواند به
ادارهی ثبت مراجعه كند و با ارائهی تقسیم نامه ،نسبت به آپارتمان (قطعهی اختصاصی) سهمی خود ،یك سند مالكیت
مجزا و شش دانگ دریافت كند.
نكته  :ماده  101مقرراتیِ قانون شهرداری  ،در ارتباط با تفكیكِ اراضیِ واقعِ در محدودهی شهری  ،كه دارای نقشهی
جامع نیست ؛ می باشد و در مورد شهرهایی كه دارای نقشهی جامع میباشند  ،طبق م  6ق تاسیس شورای عالی
شهرسازی و  ...اداره ی ثبت مكلف است در مورد هر افراز یا تفكیك اعم از اراضی و بنا ،طبق نقشهی مصوب موضوع
این قانون اقدام نماید.
م  121مقرراتی قانون شهرداری  :ادارهی ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضای تفكیك اراضی محدوده ی
شهر و حریم آن  ،عمل تفكیك را طبق نقشهای انجام دهند كه قبالً به تصویب شهرداری رسیده باشد .نقشهای كه مالك
برای تفكیك زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میكند باید حداكثر ظرف  2ماه
از طرف شهرداری تكلیف قطعی آن معلوم و كتباً به مالك ابالغ شود.
م  6قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  :در شهرهایی كه دارای نقشهی جامع میباشند ،ثبت كل
مكلف است در مورد هر تفكیك طبق نقشهای كه بر اساس ضوابط طرح جامعه تفصیلی یا هادی تائید كرده باشد اقدام
نماید و  ...هر گاه ظرف مدت چهار ماه نقشه ی تفكیكی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال شود،
ثبت یا دادگاه نسبت به تفكیك یا افراز راساً اقدام خواهند نمود.
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تفاوتهای بین افراز و تفکیک :
.1

مستقیماً به اداره ثبت داده میشود.

درخواست افراز
درخواست تفکیک

از اداره ثبت بعمل میآید.

از طریق دفترخانه

استثنائا در مورد آپارتمانها :
 درصورتی که تفکیک  ،مستلزم انتقال آن نباشد  :مالك میتواندمستقیماً ازاداره ثبتمحل درخواست تفكیك نموده و پس از تفكیك ،اسناد مالكیت هر آپارتمانی را جداگانه دریافت
كند،بدون اینكه معاملهای صورت گرفته باشد.
 درصورتی که تفکیک  ،مستلزم انتقال آن باشد  :در صورتی كه مالك بخواهد نسبتبه آپارتمانی كه قصد تفكیك آن را دارد  ،معاملهای انجام دهد و انتقال صورت گیرد  ،باید از
طریق دفترخانه  ،تقاضای تفكیك خود را به اداره ثبت محل تسلیم دارد.
.5

در افراز ملك باید مشاع باشد.
در تفکیک الزم نیست ملك مشاع باشد.
.3

درافراز اگر ملك مشترک ومشاعی افرازشود سهم شریك مشخص و معین میشود و ازحالت اشاعه و اشتراک خارج میگردد.
درتفکیک اگر ملك مشترک و مشاعی تفكیك شود حالت اشاعه و اشتراک آن در صورتیكه تقسیم نامه صورت نگرفته باشد،
از بین نمیرود .یعنی پس از تفكیك نیز شركاء در هر قطعهای به نسبت سهم خود مالكیت دارند.
.4

در افراز

ملك بر مبنای سهام شركاء تقسیم میشود.

در تفکیک

اگر ملك مشاعی تفكیك گردد ،معموالً تفكیك بر اساس میزان مالكیت شركاء صورت نمیگیرد بلكه به ترتیبی

كه مثالً فروش قطعات سهلتر باشد انجام میشود.
.2

در افراز

چون باید سهم شریك متقاضیِ افراز ،مشخص و جدا شود ،لذا احتمال بروز اختالف بین شركا وجود دارد و تعیین

تكلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است.

در

تفکیک  ،عمل تفكیك جنبه قضایی ندارد و همواره در صالحیت اداره ثبت میباشد.
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.6

در افراز

مستقیماً طبق صورتمجلس افرازی ،سند مالكیت صادر میشود.

در تفکیک

صورتم جلس تفكیكی پس از امضای كلیه افراد ذینفع ،به دفترخانه ارسال میگردد و پس از تنظیم تقسیم نامه یا

سند انتقال در اداره ثبت اقدام به صدور سند مالكیت تفكیكی می شود( ،مگر در مورد استثنای مذكور در بند )1
.7

هزینه افراز

نسبت به قطعات مورد افراز دریافت میشود

هزینه تفکیک

بر اساس ماده  120الحاقی قانون ثبت ،نسبت به مورد تفكیك و طبق ارزش معامالتی روز تعیین میشود.

.8

در افراز

تقاضای افراز توسط یك یا چند نفر از مالكین انجام میشود.

در تفکیک

باید موافقت كلیه مالكین جلب گردد.

.9

در افراز

نقشهی افرازی توسط اداره ثبت محل تهیه میشود.

در تفکیک

متقاضی تفكیك باید نقشه تفكیكی ملك خود را تهیه كند و با اخذ تقاضای تفكیك ،از دفترخانه اسناد رسمی

آنها را به ثبت محل تسلیم دارد ،نقشه مزبور جهت تائید و مطابقت به تفكیك به شهرداری محل ارسال میگردد.
.10

درافراز

نظریهی مراجع مزب ور  ،حسب مورد باید به ثبت یا دادگاه ارسال شود ( .م  6ق .تاسیس شورای عالی شهرسازی و

معماری ایران )

در تفکیک

باید نظریهی مراجع ذیصالح بوسیلهی متقاضی تفكیك دریافت شود ( م  101مقرراتی قانون شهرداری )

نكته  : 1ماده  18اصالحی آییننامهی قانون ثبت مصوب  1380مقرر می دارد :هر گاه در مورد ثبت ملك در دفتر امالک،
ارزش منطقهبندی تغییر کرده باشد ،بهای ملك مطابق قیمت منطقهبندی جدید تعیین میگردد و در نقاطی که قیمت
منطقهبندی تعیین نشده  ،ملك باید ارزیابی شود .اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است .هر چند كه بهای ملك
طبق ارزیابی در دفتر امالک و سند مالكیت نوشته شده باشد.
نكته  : 5عالوه بر عملیات مقدماتی ثبت  ،یكی دیگر از كارهایی كه اداره ثبت ،قبل از ثبت ملك در دفتر امالک باید انجام
دهد .وصول حقالثبت است كه در موقع ثبتِ تقاضای ثبت باید الاقل یک قسط از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود كه
ظاهراً انجام تقسیطبندی بر عهدهی ادارهی ثبت میباشد.
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نكته  : 3زمان صدور سند مالکیت همان زمان ثبت ملک در دفتر امالک میباشد.
نكته  : 4منافع ملک در صورتی در دفتر امالک ثبت میشود كه برای مدتی بیش از سه سال واگذار شده باشد( .م  .56ق .ث)
نكته  : 2به تصریح م  108آییننامه قانون ثبت  ،امضای دفتر امالک باید به دست به عمل آید و امضای مُهری ممنوع است.
نكته  : 6مطابق م  103آییننامه قانون ثبت كه راجع به نحوهی ثبت ملك در دفتر امالک میباشد ،یكی از مشخصاتی كه باید در
دفتر امالک ثبت شود راجع به حقوق عینیه ای است كه اشخاص در آن ملك دارند ،با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق
ارتفاقیای كه بر ای ملك مورد ثبت در امالک دیگر و یا برای امالک دیگر در ملك مورد ثبت موجود است .حقوق عینیه ،حقوقی
است كه اشخاص نسبت به عین ملك دارند ،مانند رهن ،بیع شرط و منافع ملك مانند عمری ،رقبی ،سكنی.

نكته  : 7در كلیهی انتقاالت راجع به ملك  ،سردفتر بایستی خالصه معامله را در برگ مخصوصی كه برای این كار تهیه
شده (برگ خالصه معامله) نوشته و به دفتر امالک حوزهی ثبتِ ملک ارسال دارد .خالصهی مذكور باید عالوه بر امضای
متعاملین به امضای سردفتر و نمایندهی ثبت (دفتریار) چنانچه نماینده داشته باشد برسد .مسئول دفتر امالک نیز باید
خالصهی مذكور را فوراً زیر ثبت ملك قید نموده و به امضای مدیر ثبت برساند .سردفتر در موقع فسخ معامالت نیز باید
الشهی سند باطل شده و آگهی فسخ را به ادارهی ثبت بفرستد تا در مالحظات دفتر امالک قید شود.
نكته  : 8متصدیان مربوطهی ثبت امالک مكلفند پس از وصول خالصهی معامله از دفترخانه  ،در ظرف  24ساعت آن را
در دفتر امالک ثبت نموده و در پرونده ی مربوطه بایگانی نمایند و چنانچه خالصهای دارای نواقصی باشد ظرف همان 54
ساعت از دفترخانهی مربوطه توضیحات الزم را بخواهند.
نكته  : 9در امالک مشاع برای هر یک از شرکاء یک سند مالکیت نسبت به سهم او صادر خواهد شد.
نكته  : 10حقوق ارتفاقی اشخاص در ملك غیر نیز باید در ثبت همان ملك قید و ثبت گردد .بنابراین اشخاص مذكور كه
حقوق ارتفاقی آنان در سند مالكیت غیرمقید گردیده است ،میتوانند با پرداخت هزینهی مربوط ،طبق م  115آییننامه قانون
ثبت ،گواهینامه اخذ نمایند و این گواهینامه از جهت اثبات حق ارتفاقی برای صاحب آن اعتبار سند مالکیت را دارد.

اسناد مالکیت تجدیدی :
هر گاه بعد از ثبت ملك در دفتر امالک و صدور سند مالكیت ،برحسب نیاز و تجویز مقررات نسبت به
تمام یا قسمتی از ان ثبت صفحه ،مجدداً سند مالكیت صادر شود ،یعنی صدور سند مالكیت جدید بر اساس
ثبت دفتر امالک باشد ،اینگونه اسناد را اسناد مالكیت ماده  55قانون ثبت یا اسناد مالكیت تجدیدی گویند.
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 .1در صورتیكه سند مالكیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد.
 .2در صورت فقدان یا گم شدن سند مالكیت
 .3در صورت از بین رفتن سند مالكیت
.1

در صورتی كه سند مالكیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد ،در اینصورت
مالك میتواند با اخذ گواهی از دادگاه صادركنندهی حكم و تسلیم آن به ادارهی ثبت مربوطه  ،تقاضای صدور
المثنی بنماید .در این مورد تحقیق از شهود و انتشار آگهی ضرورت ندارد و ادارهی ثبت باید طبق گواهی
دادگاه مبادرت به صدور سند مالکیت المثنی بنماید.
 .1ارائهی تقاضای کتبی مالك به ادارهی ثبت محل وقوع ملك.
 .2اعالم كتبی نحوهی از بین رفتن یا گم شدن سند مالكیت به ادارهی ثبت محل.
 .3تكمیل برگ استشهادیه در  2نسخه توسط مالك با امضای حداقل سه نفر شاهد كه
هویت و امضای آنها به گواهی یك نفر از شهود مذكور رسیده باشد و نهایتاً هویت
و امضاء نامبرده (همان یك نفر) به گواهی نیروی انتظامی محل یا یكی از دفاتر
اسناد رسمی رسیده باشد.
 .4تكلیف ادارهی ثبت به صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر فقدان سند
مالكیت یا ابالغ به متصدی رایانه در محلهایی كه از رایانه استفاده میگردد به جای
صدور بخشنامه.
 .5انتشار آگهی در یكی از روزنامههای كثیراالنتشار یا یكی از روزنامههایی كه آگهی
ثبتی در آن درج میشود ،برای یك نوبت.
 .6تكلیف ادارهی ثبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی سند
مذكور در صورت نرسیدن اعتراض ظرف  10روز از تاریخ انتشار آگهی مزبور و یا
در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشده باشد.
 .7چنانچه ظرف مدت  12روز از انتشار آگهی مزبور ،سند مالكیت یا سند معامله
توسط معترض به ادارهی ثبت محل ارائه گردد ،ادارهی ثبت مكلف است
صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض را در دو نسخه تنظیم و یك نسخهی
آن را به متقاضی المثنی تسلیم نماید و اصل سند را به ارائه دهنده مسترد گرداند.

نكته  :در صورتیكه اشتباهی درآگهی مزبور رخ دهد  ،تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده ی
مسئول ادارهی کل ثبت اسناد و امالک استان مربوط خواهد بود.
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 .1در مورد انتقال تمام ملک بوسیلهی یكی از عقود ناقله (بیع و صلح و  )...و پر شدن صفحات
انتقاالت سند مالكیت قبلی كه در اینصورت مالك درخواست متهم سند مالكیت میكند.

 .2در مورد انتقال قسمتی از ملک به دیگری.
 .3در صورت انتقال ملک به ورثه  ،برای هر وراث  ،سند مالكیت جدید صادر میشود.
 .4در صورت وصیت به نام موصی له یا بعنوان وصیت  ،سند مالكیت جدید صادر میگردد.
چنانچه بعضی از ورثه با ارائهی مدارک الزم ،درخواست صدور سند مالكیت سهم االرث خود را بنماید و اعالم
دارند كه سند مالكیت مورث آنها  ،نزد یکی از وراث یا شخص دیگری است كه از ارائهی آن خودداری
میكند ،به شخص مذكور اخطار میشود و با انقضای مدت  12روز از تاریخ ابالغ اخطاریه ،موضوع یکبار در
روزنامهی کثیراالنتشار آگهی میگردد .بنابراین اگر دارنده سند ،بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر در آگهی،
سند مزبور را ارائه نداد سند مالكیت ورثه صادر و به دفاتراسناد رسمی بخشنامه میشود ،هر گاه سند مورث
ابراز گردید ،برای ابطال به ادارهی ثبت محل ارسال دارند( .تبصره  3ماده  150اصالحی آییننامه قانون ثبت)

 صدور اسناد مالکیت جدید در صورت اصالح شوارع :
امالكی را كه پس از پالک كوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی  ،بوسیلهی اصالحات ،
خراب میشود  ،باید مالك یا شهرداری  ،مراتب را به اداره ی ثبت اطالع دهد و نیز اگر خود ادارهی ثبت  ،اطالع
حاصل كرده  ،بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل  ،مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پروندهی مربوطه و
چنانچه ملك ثبت شده باشد در ستون مالحظات دفتر امالک قید كند و چنانچه قسمتی از ملك باقی بماند یا به
شهرداری منتقل شود به همان شمارهی اصلی ملك كه برای تمام ملك تعیین شده آگهی خواهد شد و اگر قبالً
آگهی و تحدید حدود شده باشد ،حدود بقیه تعیین و در صورتیكه در دفتر امالک ثبت شده باشد و با توضیح
مراتب در مالحظات دفتر امالک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی كردن سند مالكیت اولی ،سند مالكیت
جدید صادر خواهد شد.
 قانون صدور اسناد مالکیت امالکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله ،سیل
و آتشسوزی از بین رفته اند :
این قانون در موارد مذكور (جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله ،سیل و آتشسوزی) به سازمان ثبت اجازه
میدهد از طریق رسانههای گروهی  ،موضوع را به اطالع عموم برساند تا افراد ذیحق ،حداكثر ظرف
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مدت  6ماه  ،اسناد و مدارک و مستندات و دالیل خود را به ثبت محل ارائه كنند ،چنانچه مدارک و مستندات
داللت بر ثبت ملك در دفاتر امالک داشته باشد و معارضی نباشد  ،ثبت محل فوراً پرونده تشكیل داده و مورد
تقاضا را ثبت دفتر امالک مینمایند و سند مالكیت صادر مینمایند  ،در غیر این صورت (یعنی چنانچه معارضی
باشد) موضوع به هیات حل اختالف ارجاع میشود.
 .1مسئول بازسازی
 .2رئیس ثبت محل
 .3دو نفر معتمد با معرفی نمایندگان محل در مجلس شورای اسالمی
 .4شهردار محل در شهرها و یا بخشدار محل در خارج از محدودهی شهرها
* وظیفه این هیات بررسی شكایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات در
مورد مالكیت و حدود و مشخصات ملك متقاضی است و می تواند درخواست متقاضی
را مردود اعالم كند.
* مرجع رسیدگی به آرای هیاتهای حل اختالف  ،دادگاه میباشد كه نسبت به مالكیت
عرصه و تعیین تكلیف اعیان  ،رای صادر خواهند نمود .اعتراض به رای هیات حل
اختالف مانع صدور سند مالكیت نمیباشد.
* اسناد مالكیتی كه طبق قانون نحوهی صدور اسناد و مالكیت امالكی كه اسناد آنها در
اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفتهاند  ،صادر میشود  ،برابر تبصرهی مادهی 10
این قانون از پرداخت حقالثبت و عوارض و مالیات برای بار اول معاف هستند.

 موضوع قانون اصالح مواد  1و  2و  3قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت :
موضوع قانون شامل ساختمانهای احداث شده تا تاریخ  72/1/1و نیز اراضی كشاورزی  ،نسقهای زراعی و باغات،
اعم از شهری و غیرشهری  ،اراضی خارج از محدودهی شهر و حریم آن كه مورد بهرهبرداری متصرفین است كه تا تاریخ
فوق خریداری شده و لیكن بواسطهی موانع قانونی تنظیم سند رسمی یا صدور سند مالكیت برای آنها میسر نبوده است
 ،میباشد.
 .1یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوهی قضائیه
 .2رئیس ثبت یا قائم مقام وی
 .3یك نفر خبرهی ثبتی به انتخاب رئیس سازمان اسناد و امالک كشور
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 رسیدگی در هیات حل اختالف ثبتی در قانون اصالح مواد 1و2و 3قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت :
* این هیات به جای دادگاه و آزاد از هرگونه تشریفات دادرسی به تقاضای مردم رسیدگی می كند.
* مالک رسیدگی در هیات حل اختالف  ،سند عادی و وجود مانع قانونی برای صدور سند مالکیت است.
* درصورت ارائه سند عادی  +وجود توافق بین متصرف و مالک  +احراز تصرف بالمنازع متصرف توسط
کارشناس منتخب اداره ثبت  +نداشتن معترض  ،رییس اداره ثبت محل  ،دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام
متصرف بمنظور صدور سند مالکیت می دهد و این موارد به هیات حل اختالف ارجاع نمی شود چون مانعی
برای صدور سند مالكیت وجود ندارد( .بند  1ماده  147اصالحی قانون ثبت )
* در صورت عدم ارائه ی سند عادی  ،اقناع وجدان هیات با احراز توافق طرفین  +بالمعارض بودن مدعی +
رعایت کلیه جوانب امر است ( .بند  4م  147اصالحی قانون ثبت)
در صورتی كه متصرف با در دست داشتن سند عادی
و به مالك هم دسترسی نداشته باشد.

تقاضای صدور سند رسمی داشته

موضوع به هیات حل اختالف ارجاع میشود.

هیات حل اختالف
مراتب را به ادارهی ثبت محل اعالم میدارد

پس از احراز تصرف مالكانهی متقاضی

تا ادارهی ثبت محل در دو نوبت به فاصلهی  15روز به نحو مقتضی آگهی نماید
آگهی دوم

آگهی اول
در صورتیكه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی
اعتراض واصل شود
معترض به دادگاه صالح هدایت میشود
واقدامات ثبت موكول به ارائهی حكم قطعی دادگاه خواهد بود

اعتراض واصل نشود
ادارهی ثبت طبق مقررات  ،سند مالكیت را صادر خواهد كرد
صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
پس متضرر میتواند باوجود صدور سندمالكیت  ،به
دادگاه دادخواست بدهد و ابطال آنرا درخواست نماید.
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* رای هیات حل اختالف قابل اعتراض بوده و معترض باید ظرف  22روز از تاریخ ابالغ رای  ،اعتراض خود را به
ادارهی ثبت محل تسلیم دارد ،كه در اینصورت معترض به دادگاه هدایت میشود و رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه
و خارج از نوبت خواهد بود( .م  5قانون مزبور و موضوع م  148ق.ثبت)
 البته این مهلت برای زمانی است كه طرفین توافق نداشته و رای هیات حل اختالف به دو طرف ابالغ گردیده باشد.

تبصره  ،3م  148اصالحی قانون ثبت

در مورد متقاضیانی كه اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده باشد
هیات حل اختالف
و احراز واقع

پس از دعوت از نمایندهی مرجع ذیربط
چنانچه متقاضی

واحد مسكونی دیگری داشته باشد

فاقد واحد مسكونی دیگری باشد
چنانچه زمین مورد

چنانچه زمین مورد

رای به انتقال عرصه به

تصرفش  520یا كمتر از

تصرفش بیش از 520

قیمت عادالنه روز

 520مترمربع باشد

مترمربع باشد

خواهد بود

رای به انتقال ملك به

نسبت به مازاد 520

قیمت منطقهای میدهد

مترمربع  ،به قیمت
عادالنهی روز رای میدهد

* تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اجرای مقررات قانون اصالح مواد  3.5.1قانون اصالح  ،نیاز به کسب مجوز
از مراجع دیگر ندارد .بطور كلی قانون مزبور ،انتقاالت ب ا سند عادی را قبول نموده و قابل پذیرش دانسته است و آن را
مالک و معیاری برای صدور سند مالكیت قرار داده است كه به ترتیب مقررات این قانون استثنایی به ماده  55ق.ثبت
میباشد و همچنین با مادهی  48ق.ثبت كه مقرر داشته سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده
است ،در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد ؛ مغایرت دارد.
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* همانطور كه م  48اشعار میدارد چنانچه انتقالِ مربوطِ به امالکِ ثبت نشده  ،در دفتر امالک  ،ثبت نشده باشد ،
قابل پذیرش در محاكم دادگستری و ادارات نمیباشد ولی مطابق مقررات قانون اصالح مواد  3.5.1هیات حل اختالف
به سند عادی انتقالی كه ثبت دفتر امالک شده است رسیدگی كرده و اتخاذ تصمیم مینماید.

 تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیانی زوجهی متوفی :
مطابق تبصره  1و  5ذیل ماده  102اصالحی آیین نامه قانون ثبت ،هر گاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نمایندهی قانونی
آنها ،تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیانی زوجهی متوفی را از ادارهی ثبت بنمایند ،مسئول ثبت محل  ،کارشناس
رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین میكند تا كارشناس بهای عادلهی اعیانی را با لحاظ م  947ق.م و سایر
مقررات معین نماینده ورثه میتوانند بهای مذكور را به حساب سپردهی ادارات ثبت تودیع نمایند .ادارهی ثبت بهای
تعیین شدهی ملك را به ذینفع ابالغ واقعی میكند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع
نباشد ،مراتب در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد .در آگهی مزبور و همچنین در
اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود كه ذینفع جهت اخذ سپردهی مذكور به ادارهی مربوطه مراجعه نماید و در
صورتیكه مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یکماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی میتواند به دادگاه صالحه
مراجعه و گواهی طرح دعوا را به اداره ی ثبت محل ارائه نماید .هر گاه ظرف مدت یكماه گواهی طرح دعوا تسلیم نشود،
اداره ثبت سند  ،مالكیت ملك را بدون استثنای بهای اعیانی صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح دعوا
در مدت مزبور صدور سند مالكیت به شرح فوق موكول به صدور حکم نهایی است همچنین هزینهی ارزیابی و آگهی
برعهده ی متقاضی است.
نكته  : 1تنها استثنای وارد بر ماده  35ق .ثبت (ثبت ملك در دفتر امالک و مالكیت) مربوط به اسناد مالکیت معارض
میباشد.
نكته  : 5طبق بند  2م  489ق.آ.د.م هر گاه رای داور مخالف مندرجات دفتر امالک یا سند مالكیت باشد ،باطل است و
پذیرفته نمیشود.
نكته  : 3طبق ماده  53ق.ث ،ثبت ملك به حقوق كسانی كه در آن ملك  ،مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر
دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیآورد)
نكته  : 4مطابق م  31ق.ث ،ثبت رَقبه به عنوان وقفیت و حبس ،مُثبت تولیت نیست .به همین دلیل م  39آییننامه قانون
ثبت مقرر داشته است  :در مورد درخواست ثبت امالک موقوفه و حبس و ثلث ،در اظهارنامه عنوان درخواست كنندهی
ثبت ،متصدی یا مدعی تولیت قید میشود.
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نكته  : 2در مواردی كه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ،ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله بوسیلهی
ارزیابِ ثبت  ،معین خواهد شد.
نكته  : 6مرجع رسیدگی به اضافه مساحت در زمین نیز هیات نظارت میباشد.
 .1ابطال ثبت و سند مالكیت به حكم قانون

موارد ابطال

 .2ابطال ثبت و سند مالكیت معارض بوسیلهی اداره ثبت

سند مالكیت

 .3اصالح سند مالكیت در مورد اضافه مساحت ،موضوع اجرای
م  149الحاقی ق.ث

بدون نیاز به

 .4اصالح یا ابطال سند مالكیت بدستور هیات نظارت در موارد

حكم نهایی
طریق ابطال ثبت

مذكور در بندهای  6.4.3ماده  52اصالحی قانون ثبت

دادگاه

و سند مالکیت یا

 .1در صورتیكه ملكی برخالف قانون به ثبت رسیده باشد( .مثالً
عدم آگهی)

اصالح آن:

 .2در تعارض اسناد مالكیت
 .3در موردی كه سند مالكیت بر اساس اشتباهی كه در عملیات

موارد ابطال یا

مقدماتی ثبت حاصل شده است ،صادر گردیده و هیات

اصالح سند

نظارت اصالح آن را مخل به حقوق دیگران بداند.
 .4در صورتیكه در عملیات تفكیكی اشتباهی رخ داده و وارد

مالكیت با

دفتر امالک و یا سند مالكیت شده و اصالح آن مخل به

حكم نهایی

حقوق اشخاص باشد.

دادگاه

 .5در مواردی كه متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای
سند رسمی دارد.

 ابطال ثبت و سند مالکیتِ معارض  ،بوسیلهی اداره ثبت  ،بدون نیاز به حکم دادگاه :
هر گاه دارندهی سند مالکیت معارض  ،ظرف دو ماه ازتاریخ ابالغ قانونیِ اخطارِ ادارهی ثبت به او  ،به دادگاه صالح مراجعه و
دادخواست تقدیم ننماید و دارندهی سند ثبت مقدم  ،گواهی عدم مراجعهی دارندهی سند مالكیت معارض به دادگاه را  ،اخذ و به
ادارهی ثبت تقدیم نماید  ،ادارهی ثبت راساً و بدون نیاز به حکم دادگاه و یا مرجع ذیصالح دیگری ،ثبت معارض و سند مالكیت
متعارض را ابطال مینماید.

 ابطال ثبت و سند مالکیت  ،در تعارضِ اسناد مالکیت  ،به حکم نهایی دادگاه :
در مورد صدور اسناد مالكیت معارض  ،دارندهی سند مالکیت معارض میتواند ظرف  2ماه از تاریخ ابالغ اخطار اداره ثبت به او ،
به دادگاه عمومی ذیصالح دادخواست بدهد و تقاضای ابطال سندی كه مخالف قانون است را بنماید .در اینصورت دادگاه رسیدگی
نموده و طبق الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض  ،حکم بر ابطال سندی که مطابق مقررات نیست (اعم
از سند مقدم یا موخر) صادر مینماید.
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نكته  : 1در مورد تعارض اسناد مالكیت  ،دادگاه تنها در صورتی صالحیت رسیدگی دارد كه دادخواست ظرف  5ماه از
تاریخ ابالغ اخطاریه ی اداره ی ثبت  ،تقدیم شده باشد .در غیراینصورت دادگاه صالحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.
نكته  : 5نسبت به ملكی كه با مساحت معینی مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد،
ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینههای قانونی معامله به
صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید مشروط بر اینکه با اصالح آن حتی از کسی تضییع نگردد.
نكته  : 3اضافه مساحت ملك به نحو دیگری نیز قابل تصور میباشد و آن در صورتی است كه در سند مالكیت طول
ابعاد و مساحت ملك هر دو ذكر شده باشد ولی با هم اختالف داشته باشند كه در این مورد اصالح سند مالكیت نیاز به
پرداخت قیمت اضافی و یا وجهی دیگر ندارد .اما در خصوص اینكه كدامیك از طول ابعاد یا مساحت باید مالک قرار
گیرد ،طول ابعاد را باید معتبر دانست ،زیرا مساحت از حاصلضرب طول ابعاد به دست میآید.
نكته  : 4چنانچه مورد  ،مشمول بند  4م  52اصالحی قانون ثبت نباشد و مالك با كسر مساحت و كسر طول اضالع
مواجه بوده و كتباً تقاضای اصالح سند مالكیت خود را بنماید ،اداره ثبت به درخواست او رسیدگی میكند و در صورتیكه
مورد ثبت در وثیقه و بازداشت بند «ز» نباشد  ،سند مالكیت و ثبت ملك را اصالح مینماید .در غیر این صورت اصالح
سند و ثبت ملك نیاز به موافقت كتبی مراجع بازداشت كننده یا مرجعی كه ملك را در وثیقه دارد یا مرجع اعالم كنندهی
بند «ز» میباشد.
نكته  : 2هر گاه كسی كه ذیحق نمی باشد با رعایت كلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت ملكی را كه متعلق به او نبوده
است ،به نام خود ثبت كند و سند مالكیت بگیرد .یا مدت اعتراضات سیری و منقضی شده باشد ،دیگر كسی به عنوان
مالك واقعی و حقیقی نمیتواند درخواست ابطال تقاضای ثبت یا سند مالكیت او را بنماید و جز در موارد صدور اسناد
مالكیت معارض یا اشتباهات ثبتی ،هیچ دعوایی در این خصوص مسموع و پذیرفته نیست و مواد  55و  54قانون ثبت
داللت بر این امر دارند .با این وجود در مواردی كه اشخاص با حیله و تقلب یا سوء استفاده از اعتماد مالك به ضرر او
اقدام و ملك را به نام خود ثبت نمودهاند ،قانون ثبت برخورد قاطعانهای نموده است.
نكته  : 6بموجب ماده  53ق.ثبت ،مجرای آب ،چاه ،قنات ،اعم از دایر و بایر از مصادیق حقوق ارتفاقی مذكور در م 58
ق.ث نمیباشد و مقرر میدارد ثبت ملك به حقوق دارندگان این حق به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد
نمیسازد.
نكته  : 7تبانی در تضییع حقوق موقوفه نیز جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد
شد.
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 .1در موردیكه صرفاً در اثر عدم دقت و اشتباه نویسندهی سند
مالكیت یا نویسندهی دفتر امالک ،اشتباه قلمی رخ دهد .این

در این موارد هیات

مورد به مدیران ثبت واگذار شده است.

نظارت دستور اصالح ثبت
اصالح یا ابطال

و سند مالكیت را خواهد

سند مالكیت به

داد ،هر چند كه مخل به

دستور هیات

حقوق كسان دیگر باشد :

 .2در صورتیكه ثبت دفتر امالک یا سند مالكیت مخالف یا
مغایر سند رسمی باشد.
 .3در صورتی كه ثبت دفتر امالک یا سند مالكیت مخالف یا
مغایر حكم نهایی دادگاه باشد.

نظارت در
موارد مذكور در
بندهای  6.4.3م
 52اصالحی
قانون ثبت

در این موارد هیات نظارت
چنانچه اصالح ثبت و سند
مالكیت را مخل به حقوق
دیگران تشخیص ندهد ،

 .1اشتباهاتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و
در دفتر امالک هم وارد شده است.
 .2اشتباهاتی كه در عملیات تفكیكی واقع در دفتر امالک یا
سند مالكیت وارد شده است.

دستور اصالح آن را میدهد:

 .1هیات نظارت به ذینفع اخطار میكند كه میتواند به دادگاه
مراجعه نماید.
چنانچه هیات نظارت

 .2در اینصورت رفع اشتباه چون مخل به حقوق اشخاص

این دو مورد را مخل

تشخیص داده شده است  ،از صالحیت هیات نظارت خارج

به حقوق اشخاص
تشخیص دهد:

بوده و در صالحیت دادگاه صالح میباشد.
.3

رسیدگی دادگاه منوط به این است كه هیات نظارت قبالً
رسیدگی كرده و وقوع اشتباه را محرز و اصالح سند را
مخل به حقوق دیگران بداند.
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 .1كسانی كه متصرف ملكی نبودهاند و با صحنهسازی خود را متصرف
قلمداد نموده و تقاضای ثبت آن را كردهاند( .م  109قانون ثبت)
 .2كسانی كه به عنوان امین یا قائم مقام مالك ،متصرف ملك او بودهاند و

ثبت ملک غیر  ،در این

 5مورد دارای جنبهی
جزایی و کیفری بوده و

آن را به نام خود ثبت كنند( .م  107قانون ثبت)
 .3كسانی كه بعنوان امین یا قائم مقام ملك ،متصرف ملكی بوده و با تبانی
موجب شوند ملك به نام ثالثی ثبت شود( .م  108قانون ثبت)
 .4مالكیتی كه پس از انتقال ملك خود با علم به سلب مالكتیشان،

مرتکب کالهبردار

درخواست ثبت آن ملك یا صدور سند مالكیت نمایند و یا با وجود

محسوب میشود :

اخطار ادارهی ثبت ،برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند( .م 102
قانون ثبت)
 .5وراثی كه با علم به انتقال ملك وسیلهی مورث و یا سلب مالكیت
مورث ،درخواست ثبت آن را به نام خود یا درخواست صدور سند
مالكیت آن را بنام خود نمایند و یا با وجود اخطار اداره ی ثبت برای
تصدیق حق طرف حاضر نشوند( .م  106قانون ثبت)
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« فصل دوم  :ثبت اسناد »
 تعریف سند  :سند عبارت است از هر نوشته ای كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
 اسناد رایجترین ادلهی اثبات دعوا میباشند.
 سند بر دو قسم است  .1 :سند رسمی

 .2سند عادی

 ثبت در حقوق ثبت عبارتست از نوشتن قراردادها و عقود و ایقاعات و معامالت و وضعیت امالک در دفاتر رسمی.

سند رسمی
(م  1587ق.م)

 .1اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند(.سندرسمی بمعنای اخص ازنظر قانون ثبت)
 .2اسنادی كه در ادارهی ثبت اسناد و امالک ثبت شده باشند.
 .3اسنادی كه نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشند ،مشروط بر اینكه در حدود صالحیت
آنها و بر طبق مقررات قانونی ثبت و تنظیم شده باشد.

نكته  : 1سند رسمی از نظر قانون ثبت  :سند رسمی از نظر قانون ثبت سندیست كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد
رسمی ثبت شده باشد .پس هر سندی كه از نظر قانون مدنی سند رسمی است ممكن است نظر قانون ثبت سند رسمی
نباشد .مانند شناسنامه كه از نظر ق.م سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده از نظر قانون ثبت و
عرف ثبتی سند سمی تلقی نمیگردد.
نكته  : 5سندی كه قانون ثبت به آن رسمی میگوید بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختالف یا اشكال یا
اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره كل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورای عالی ثبت
مطرح میشود .در صورتیكه سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند گواهینامهی رانندگی ،شناسنامه ،گذرنامه و
سایر اسناد رسمی كه توسط سایر مامورین دولت تنظیم می شود قابل طرح در هیات نظارت یا الزم االجرا نمیباشد.
نكته  : 3بنا به تعریف قانون مدنی  ،سند مالكیت از مهمترین اسناد رسمی است .اما در عرف ثبت به آن سند مالكیت
می گویند نه سند رسمی .بنابراین اثر خاص سند رسمی كه الزم االجرا بودن آن بدون حكم دادگاه است را ندارد .بعنوان
مثال با ارائهی سند مالكیت ،اجرائیه به تخلیهی ملك یا خلع ید از آن نمیتوان صادر كرد.
نكته  : 4اگر سندی نزد مامورین ذیصالح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد  ،آن سند رسمیت
نخواهد داشت.
نكته  : 2عدم رعایت تشریفات قانونی ثبت اسناد در مواردی سند را از رسمیت خارج میكند .مانند عدم امضای سردفتر
و در مواردی سند را از رسمیت خارج نمیكند مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (م  1594ق.م)
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 .1مقررات عام  :مقرراتی است كه برای ثبت هر نوع سند باید رعایت شوند .مانند بلوغ،

مقررات قانونی
ثبت اسناد :

عقل اختیار و رشد برای طرفین معامله و زوج و زوجه.
 .2مقررات خاص  :مقرراتی است كه برای تنظیم هر نوع سند وجود دارد و در حقیقت
مختص یک نوع سند میباشد .مثالً قانون ازدواج مقرر میدارد برای اینكه عقدنامه
رسمی تلقی گردد باید در ذیل آن حداقل  6امضاء وجود داشته باشد.
نكته  : 1چنانچه در ثبت سند توسط دفترخانه  ،رعایت مقررات قانونی نشده باشد یا شرط باطل یا
مبطلی در ضمن عقد ذكر گردد و به ثبت برسد ،در اینصورت هر چند سردفتر مرتكب انحراف و
تخلف گردیده و حق نداشته چنین سندی را تنظیم كند و در این رابطه مسئولیت دارد ولی حق ندارد
تا زمانیكه حکم نهایی دادگاه و همچنین دستور اجرا صادر نشده ،نسبت به ابطال اینگونه اسناد و یا
اسقاط شروط آن اقدام نماید.
نكته  : 5سندی كه شروط و قیود سند رسمی را نداشته باشد سند عادی تلقی میگردد به شرط اینكه
دارای مهر یا امضای طرف یا طرفین باشد و در غیر این صورت یعنی اگر دارای مهر یا امضای طرف
یا طرفین نباشد آن سند سندیت نخواهد داشت  ،بعبارت دیگر اصالً سند نیست.
نكته  : 3در اسناد عادی ،تاریخ تنظیم سند فقط دربارهی اشخاصی كه در تنظیم آن شركت داشتهاند
و ورثهی آنان و نیز كسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.

.1

سند عادی در
حکم سند رسمی :

امضاء كننده ی سند عادی در نزد مقام رسمی ،به انتساب آن سند به خود یا به صدور
سند از جانب خود اقرار كند.

.2

در صورتیكه توسط دادگاه  ،اصالت سند عادی ای كه از جانب تنظیم كننده یا امضاء
كننده آن انكار شده بود  ،به اثبات برسد.

.3

سند عادی كه امضای امضا كنندهی آن در دفتر اسناد رسمی تصدیق امضاء شده است.
سند مصدق همان رونوشت برابر با اصل شده
است كه با سند تصدیق امضاء شده تفاوت دارد.

نكته  :سندعادیِ درحکم سندرسمی  ،سند رسمی محسوب نمیشود اما اعتبار سند رسمی را دارد  .به
عبارتی برای طرفین و قائم مقام قانونی و ور اث آنها معتبر است .انكار و تردید در مورد این اسناد پذیرفته
نیست و فقط میتوان راجع به آنها ادعای جعل نمود.

47

موسسه مشاهیر دادآفرین

وحيد

وليـــزاده

خليفه

ثبت اسناد
مربوط به کلیهی عقود و معامالت

راجع به عین یا منافع امالک و اموال غیر منقوله

راجع به حقوق

چنانچه امالک و اموال

چنانچه امالک و اموال

چنانچه قبالً در

چنانچه قبالً در

غیر منقوله قبالً در دفتر

غیر منقوله قبالً در دفتر

دفتر امالک ثبت

دفتر امالک ثبت

امالک ثبت شده باشد

امالک ثبت نشده باشد

شده است

نشده باشد

اجباری است.

در نقاطی كه ادارهی ثبت

فرقی بین جایی كه دفتر

اسناد و امالک و دفاتر

اسناد رسمی و ادارهی ثبت

اسناد رسمی موجود بوده

در آنجا هست یا خیر

هیچوقت الزامی نیست.

نمیباشد به عبارت دیگر

و وزارت عدلیه

معامله كننده نمیتواند به

مقتضی بداند

بهانهی نبودن دفتر اسناد
رسمی در محل از ثبت

اجباری است.

سند و انجام معامله بطور
رسمی خودداری كند و

البته در حال حاضر با توجه به بخشنامه مربوط

میتوان گفت در این مورد

به این مورد و آگهی مربوطهی ثبت اسناد

لزوم ثبت سند مطلقاً

نسبت به این مورد ،ثبت اسناد راجع به این

الزامیست و لزوم ثبت آن

موارد نیز در سراسر كشور الزامی شده است.

مشروط به اعالن وزارت

منظور از بند  1م  47ق.ث (كلیهی عقود و معامالت

دادگستری نیست.

راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول كه در دفتر امالک
ثبت نشده) اموال غیرمنقولی است كه اظهارنامه ثبتی آنها
پذیرفته شده و در جریان عملیات مقدماتی میباشند،
بنابراین بعد از تنظیم اظهارنامه تا ثبت دفتر امالک در هر
موقعیتی  ،ثبت معامالت ،مشمول بند مذكور میباشد.
ثبت اسناد مربوط به صلح نامه و هبه

 .1ادارهی ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده

نامه و شرکت نامه مشروط بر اینكه :

 .2و وزارت عدلیه مقتضی بداند

الزامی است.

نكته  :مطابق مواد  1و  5قانون راجع به ازدواج  ،واقعهی ازدواج و طالق و همچنین تنظیم هر نوع سند ،قرارداد و یا تعهدی
در رابطه با واقعهی ازدواج و طالق باید بر طبق قانون به ثبت برسد و ثبت آن الزامی است.
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 اسناد زیر در زمرهی اسناد عادی هستند :
 .1اجارهی محلهای مسكونی و اداری و كسب و پیشه
 .2وصیتنامه
 .3صدور اسناد مالكیت موضوع قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت و اصالحات بعدی (م  147اصالحی)
 .4مورد مذكور در تبصرهی ذیل ماده  7قانون اراضی شهری مصوب 1366 /6/55


قولنامه  :قولنامه را اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی  ،غالباً در بنگاههای معامالت ملكی یا نزد دالالن و واسطهها
مینویسند و امضاء میكنند.

 ضمانت اجرای عدم ثبت اسناد  ،در موارد اجباری طبق م  44ق.ث  :سندی كه مطابق مواد فوق (م  46و  )47باید
به ثبت برسد و به ثبت نرسیده  ،در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد .مقنن در اینجا به عدم اعتبار
اینگونه اسناد اشاره نكرده است ،بلكه عنوان می دارد كه در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نیست .در اینصورت
میتوان گفت اگر سندی با داشتن شرایط مواد  46و  47قانون ثبت ،ثبت نشده باشد سند عادی تلقی میگردد.
نکته : 1اسناد رسمی ،مشمول مرور زمان نمیشوند و ام كان صدور اجرائیه در هر زمان برای آنان وجود دارد.
نکته : 2حتی ادعای مجعولیت سند رسمی  ،مانع اجرای آن نیست  ،مگر اینكه بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به جعل
را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.
نکته : 3كلیه اسناد رسمی (اسنادی كه در دفاتر اسنادرسمی ثبت شده است) راجع به معامالت امالک ثبت شده  ،مستقالً و
بدون مراجعه به محاکم الزم االجرا است .استثنائاً در یك مورد سند رسمی ،قوهی اجرایی خود را از دست میدهد و
دارنده ی سند رسمی برای احقاق حق خود باید به دادگاه مراجعه نماید و آن در مواردی است كه عین منقول ،موضوع سند
رسمی در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص نامبرده مدعی مالکیت آن باشد .فیالواقع در اینجا تصرف مال منقول در
حكم سند مالكیت است و بدین لحاظ سند رسمی دیگر قوهی اجرائیه ندارد.
نکته : 4امتیاز الزم االجرا بودن اسناد رسمی فقط اختصاص به تعهدات مذكور در اسناد رسمی دارد و اگر در سند رسمی
تعهدی نشده باشد به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.
نکته : 5قانون استثنائاً بعضی اسناد عادی را در حکم اسناد الزم االجرا قرار داده است:
 )1چكهای صادره به عهدهی بانكها
 )2قراردادهایی كه بین اشخاص و بانكها درا جرای قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد میشود ،مشروط بر اینكه موضوع
قرارداد ،معامله مربوط به اموال غیرمنقول یا منقولی که ثبت آن قانوناً الزم شناخته شده  ،نباشد.
نکته : 6اگر مطابقت رونوشت اسناد رسمی با ثبت دفتر  ،بوسیلهی مسئول دفتر اسناد رسمی (سردفتر) گواهی شده باشد،
برابر ماده  74ق.ث این رونوشت به منزلهی اصل سند تلقی شده و دارای آثار و اعتبار اصل میباشد و در غیر اینصورت
رونوشت سند رسمی ـ فاقد اعتبار است.
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نکته : 7اگر مدیر دفتر دادگاه  ،برابری رونوشت سند رسمی را با اصل آن تصدیق كند بموجب حكم ماده  74قانون ثبت آن
رونوشت حكم اصل را نداشته و آثار و اعتبار اسناد بر آن مترتب نمیگردد ،زیرا مدیر دفتر دادگاه مطابقت آن را با ثبت دفتر
گواهی نكرده ،بلكه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و این مورد از شمول ماده  74قانون ثبت خارج است.
نکته : 4دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوهی قضائیه است و زیر نظر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور
تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل میشود( .م  1ق .دفاتر اسناد رسمی)
 نحوه جذب سردفتر  :سردفتر پس از طی مراحل الزم و با داشتن شرایط الزم بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور و با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و بموجب ابالغ رئیس قوهی قضائیه كه امروزه در
عمل صدور ابالغ سردفتر با رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور میباشد  ،همچنین در صورت نبود کانون
سردفتران و دفتریاران در مرکز استانها  ،نظر مشورتی دادستان یا قائم مقام وی و در صورت عدم وجود دادستان و
نمایندهی وی نظر مشورتی رئیس دادگاه بخش جلب خواهد شد.
نکته  :سن سردفتران در بدو اشتغال نباید كمتر از  54سال تمام و بیشتر از  20سال باشد.
نکته  :سردفتر و دفتریار کارمند دولت محسوب نمیشوند  .لذا جرایم مختص مامورین دولت ،مانند اختالس ،ارتشاء و
تصرف غیرقاتونی شامل آنها نمیباشد.
 محل دفترخانه  :محل دفترخانه با معرفی سردفتر و موافقت ادارهی ثبت محل تعیین خواهد شد و تغییر آن از محلی به
محل دیگر همان شهر یا همان بخش فقط در صورت ضرورت و با تصویب ادارهی ثبت محل امكانپذیر است( .م 24
ق .دفاتر اسناد رسمی)
نکته : 1در هر جا اگر عواید دفترخانه کم باشد برای هر  22هزار نفر یک دفترخانه و اگر عواید دفترخانه زیاد باشد به
ازای هر  15هزار نفر یک دفترخانه تشكیل میگردد .شهرها و بخشهایی كه جمعیت آنها كمتر از  12هزار نفر باشد ،یك
دفترخانه خواهد داشت.
نکته : 2اجازهی تجدید فعالیت دفترخانهای كه به علت انفصال دائم و بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای
مقرر در ماده  69قانون دفاتر اسناد رسمی در حال تعطیل باقی بماند در حکم تاسیس دفترخانهی جدید خواهد بود.
نکته : 3مهلت تاسیس و تشكیل دفترخانه برای كسانی كه به سمت سردفتری اسناد رسمی ،منصوب میشوند ،حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ صدور ابالغ سردفتری آنان خواهد بود و در غیر این صورت ابالغ وی كان لم یكن خواهد شد( .م
 74ق.د.ا.ر)
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 .1دفتر ثبت اسناد یا همان دفتر سردفتر یا دفتر دفترخانه یا دفتر جاری
 .2دفتر درآمد یا دفتر تمبر

دفاتر موجود
در دفترخانه :

 .3دفتر راهنما یا رپرتوار
 .4دفتر ثبت مكاتبات و تقاضا نامهی اجرایی و خالصه معامالت یا همان دفتر اندیكاتور
 .5دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
 .6دفتر گواهی امضاء
 .7دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و امالک بازداشت شده و مشمول بند «ز»

نکته : 1سه دفتر سردفتر و درآمد و گواهی امضاء توسط سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
نکته : 2دفتر سردفتر و دفتر گواهی امضاء مهمترین دفاتر در دفاتر اسناد رسمی میباشند كه دفتر سردفتر مهمترین آنهاست.
نکته : 3مسئولیت  5دفتر با دفتریار است  )1 :دفتر درآمد  )2دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
نکته : 4دفتر راهنما متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود .دفاترا سناد رسمی از این دفتر بیشتر
جهت جستجو و یافتن راحت و سریع اسناد اشخاص بر اساس اسامی آنها یا تاریخ ثبت سند یا نوع سند استفاده مینماید.
نکته : 5هر یك از دفترخانهها مکلفند برای ثبت شماره پالک اسناد مالکیتی المثنی دفتری داشته باشند تا در موقع تنظیم
اسناد به آن مراجعه نمایند.
 نحوه جذب دفتریار  :دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انتخاب شده و
عالوه بر اینكه معاونت دفترخانه را برعهده دارد ،سمت نمایندگی سازمان ثبت را نیز دارا میباشد.
 شرایط دفتریاران  :دارندگان دانشنامهی لیسانس اعم از حقوق و غیرحقوق را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل
متوسطه را به شرط یکسال کارآموزی میتوان به دفتریاری اسناد رسمی انتخاب نمود .سن دفتریاران در بدو اشتغال نباید
كمتر از  50سال و بیشتر از  20سال باشد.
نکته : 1شروع به کار سردفتران ودفتریاران منوط به معرفی ضامن میباشد و این كار باید به موجب سند رسمی انجام گیرد.
نکته : 2میزان مرخصی ساالنهی سردفتر یا دفتریار یکماه است .ابالغ مرخصی بنا به درخواست متقاضی و موافقت رئیس
ثبت محل از طرف مدیر کل استان صادر می شود .در صورتیكه سردفتر یا دفتریار از مرخصی ساالنهی خود استفاده نكند.
مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها از چهار ماه تجاوز نكند ،یكجا یا به دفعات استفاده كند ،در
اینصورت صدور ابالغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت محل و اداره ی کل ثبت استان از طریق سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور میباشد.
نكته  ، :صدور ابالغ مرخصی استعالجی منوط به گواهی هیات پزشكی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
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نکته : 3در صورتیكه مدت بیماری بیش از یکماه باشد  ،صدور ابالغ مرخصی استعالجی  ،منوط به گواهی هیات پزشکی
به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
نکته  : 4صدور ابالغ مرخصی برای خروج از کشور موكول به اعالم نتیجهی بازرسی دفترخانه و ارائهی گواهی تصفیه
حساب است .مگر در موارد ضروری كه در این صورت ،سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین كافی اقدام به صدور
ابالغ مرخصی نماید.

ماده  12ـ اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء كرد.
 .1اتباع بیگانه.
 .2كسانی كه تحت قیمومت یا والیت هستند.
 .3محكومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وكالت دادگستری و همچنین محكومین به انفصال
موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
 .4محكومین به جنایات عمدی و محكومین به ارتكاب جنحه های منافی عفت و همچنین محكومین به جنحه
هایی كه مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذكور در ماده  12قانون مجازات عمومی
است (ماده  52قانون فعلی) و همچنین اشخاصی كه احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاكمه
هستند.
 .5اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و كسانی كه فاقد صالحیت اخالقی باشند.

ماده  15ـ مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
 .1قضاوت و وكالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
 .2اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یك قانون تجارت.
 .3عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شركتهای تجاری و بانكها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی
و یا وابسته به دولت.
 .4مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه
كانون سردفتران و مجالتی كه صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره  1ـ تدریس در دانشكده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری
و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره  5ـ سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از
اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط كه از طرف
سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد .مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار
انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.
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نکته : 5حداكثر سن اشتغال به سردفتری و یا دفتریارِ اول بودن  ،برای اشخاصی كه در موقع تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی
 1324شاغل بودهاند  70سال و سایرین  62سال میباشد و نیز در صورتیكه  30سال سابقهی كار در این امر را داشته باشند ،
میتوانند درخواست بازنشستگی كنند.
نکته : 6مدت الزم برای معرفی شخص واجد صالحیت به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور در مورد بازنشستگی :
 در مورد بازنشستگی الزامی  :دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است.
 در بازنشستگی اختیاری  :باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامهی بازنشستگی بعمل آید.
 در فوت سردفتر  :ورثهی سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر
میتوانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخصی واجد صالحیت را معرفی نمایند .در صورتیكه سردفتر یا وراث او در
مهلت های مذكور ،شخص واجد صالحیت را معرفی نكنند ،ترک فعل آنها موجب اسقاط حقشان شده و سازمان
ثبت اسناد و امالک كشور میتواند تصدی دفترخانه را به شخص دیگر واگذر كند.
نکته : 7هر سردفتر و دفتریار قبل از تصدی باید دو نمونه از امضای واحدِخود را ارائه نمایند .یكی از نمونهها در دفتر ثبت
محل و دیگری در اداره كل ثبت اسناد و امالک (سازمان ثبت اسناد و امالک كشور) بایگانی خواهد شد.
 کفالت  :كفالت در حقوق دفاتر اسناد رسمی عبارتست از تعیین فرد واجد شرایط به جانشینی سردفتر یا دفتریار در زمانی
كه سردفتر یا دفتریار به علت مرخصی  ،بیماری  ،فوت  ،استعفا  ،بازنشستگی یا حسب تصمیم مقامات ذیصالح به تعلیق
یا انفصال موقت یا دائم و یا سلب صالحیت محكوم شده و برای مدت موقت یا بطور دائم از انجام وظیفهی محولهی
به وی معذور است.
 م  14ق .دفاتر اسناد رسمی  :یك سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد .کفالت دفترخانهی دیگر در مواردی
كه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمیشود.
نکته : 7سردفترِ كفیلِ سردفتر  ،معموالً سردفتر نزدیکترین دفترخانه به محل دفترخانهای میباشد كه بموجب موارد فوق فاقد
سردفتر میباشد.
 کفالت دفتریاری  :در موارد مرخصی  ،بیماری  ،تعلیق  ،انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار
 ،کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهدهدار میشود در صورتیكه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد  ،امور مربوط به
دفتریار به عهدهی دفتریاردوم خواهد بود و هرگاه دفتریاردوم نباشد تا دوماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام
میدهد و اگر مدتهای موارد باال زائد بر دو ماه باشد ،كفالت امور دفتریار موقتاً به عهدهی دفتریار دفترخانه ی دیگر
گذارده خواهد شد.
نکته : 1در صورتی كه سردفتر و دفتریار در موارد فوق (موارد كفالت) از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری
نمایند ،عالوه بر تعقیب آنها رئیس ثبت محل یا نمایندهی وی باحضور نماینده ی دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و
53

موسسه مشاهیر دادآفرین

وحيد

وليـــزاده

خليفه

سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار  ،با تنظیم صورتمجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا
به ادارهی ثبت منتقل نمایند.
 در نقاطی كه دادسرا وجود نداشته باشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نمایندهی او انجام میپذیرد.
 در مواردی كه مقرر باشد دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه كند ،اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته
باشد ،دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح فوق عمل میشود.
 هر گاه دفترخانه منحصر به فرد باشد و دفتریار واجد شرایط نیز وجود نداشته باشد ،دفاتر تحویل رئیس ثبت
محل یا یكی از كارمندان به تعیین رئیس ثبت محل میشود.
نکته : 2در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره میشود  ،درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ،
بین كفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد( .م  47ق .دفاتر اسناد رسمی)
نکته : 3سردفتری كه كفالت دفترخانهی دیگری را برعهده دارد  ،نسبت به امور کفالت مسئول کلیه امور دفترخانه است.
نکته : 4کفیل دفترخانه میتواند در دفترخانهی مورد كفالت چنانچه سردفتر آن در مرخصی (اعم از استحقاقی و
استعالجی) یا انفصال موقت یا تعلیق باشد  ،سند جدید ثبت کند  ،ولی در مواردی كه سردفتر دفترخانه فوت یا به انفصال
دائم محكوم  ،یا غیبت غیرموجه دارد  ،حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و نیز تکمیل اسناد
ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد شد.
نکته : 5برابر مادهی  49قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  :1324وزارت دادگستری (قوهی قضائیه) صدور ابالغ اجازهی
اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیهی محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موكول میكند.
نکته : 6همانطور كه قبالً ذكر گردید ماده  18آییننامه اصالحی دفاتر اسناد رسمی  ، 24در نقاطی كه دفترخانه منحصر باشد
و دفتریار واجد شرایط نیز نباشد  ،دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یكی از كارمندان به تعیین رئیس ثبت محل میشود .در
اینصورت مطابق ماده  19همان آئیننامه  ،ادارهی ثبت  ،تمام امور دفترخانه را به غیر از تنظیم سند جدید و تکمیل سند
ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در زمان تعطیلیِ آن برعهده داشته و انجام میدهد
 در مورد تكمیل سند ناقص یا فسخ یا اقالهی سند تنظیم شده در دفتری كه در حال تعطیل است  ،ادارهی ثبت محل
میتواند ابالغ سیار برای یكی از دفاتر صالحیتدار صادر نماید.
 بنابراین مشخص می گردد كه دفترخانه به هیچ وجه منحل نمیگردد و دفاتر و سوابق ثبت اسناد مختومه نمیگردد
و بر اساس این سوابق  ،اقداماتی مثل صدور اجرائیه  ،تسلیم رونوشت و فسخ یا اقاله و غیره انجام میشود.
نکته : 7دفتریار كفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل میباشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است و مستفاد از مواد
قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامهی آن ،مسئولیت دفتریار کفیل همان مسئولیت دفتریار اصیل میباشد.
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 .1تغییر سردفتر  :مطابق ماده  12آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ،1317در
صورت تغییر سردفتر ،مدیر ثبت اسنادوامالک محل و یا نمایندهی او با حضور
ضابطهی تغییر
سردفتر یا دفتریار
:

دادستان یا نمایندهی او و در صورت عدم حضور هیچ یک با حضور امین یا
مامور صلح و در صورتی که هیچ یک مامورین مزبور حاضر نباشد با حضور 2
نفر از معتمدین محل  ،ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی كه به جای او معین
میشود تسلیم مینمایند.
 .2تغییر دفتریار  :مطابق تبصره ذیل ماده  17آییننامه اصالحی قانون دفاترا سناد رسمی
مصوب  ، 1324تغییر دفتریار از یك دفترخانه به دفترخانهی دیگر با موافقت هر دو
سردفتر (سردفتر دفترخانهی مورد اشتغال و سردفتر دفترخانهی مورد تقاضا) و
تصویب سازمان ثبت جایز است .لذا درخواست سردفتر برای تغییر دفتریاری
تاثیری ندارد بلکه درخواست مزبور از جانب دفتریار پذیرفته میشود.

 عایدات دفترخانه :
نکته : 1میزان حق التحریر در دفترخانهها ،طبق تعرفهی تعیین شدهی وزارت دادگستری (قوهی قضائیه) خواهد بود كه باید
هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود( .افزایش یا كاهش یابد یا
ثابت بماند)

توزیع حق التحریر
در دفترخانهها :

 .1دفتریار اول  %12 ...............................................................در پایان هر ماه
 .2كمك اعاشه و پاداش به كاركنان  %12 .................................در پایان هر ماه
 .3حق بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار  %10.....................در پایان هر ماه
مابقی پس از كسر هزینهها متعلق به سردفتر است.

نکته : 2دفتریار دوم برخالف دفتریار اول از حق التحریر ماهیانه سهمی ندارد  ،بلكه حقوق او به عهدهی سردفتر است.


در صورتی كه دفتریار دوم  ،كفیل دفتریار اول باشد  ،سهم او را ازحق التحریر میبرد.

نکته : 3در صورتی كه دفترخانه فاقد دفتریار باشد  ،سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود .البته در این خصوص
سردفتر بیش از دو ماه نمیتواند كفالت دفتریاری را برعهده بگیرد( .م  52قانون دفاتر اسناد رسمی)
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نکته : 4تعرفهی ثبت کلیهی اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند میباشد.
 در موارد اسنادی كه موضوع آنها انتقال منافع میباشد ،هر گاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود  ،حق الثبت از
منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
نکته : 5مبنای وصول حقالثبت اسناد در مورد امالک به شرح بند «ع» ماده  1قانون نحوهی وصول  ،ارزش معامالتیِ اعالم
شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی كه ارزش معامالتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی
ادارهی ثبت خواهد بود.
نکته : 6مبنای وصول حقالثبت اسناد در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشینآالت
راهسازی و كشاورزی و موتورسیكلت اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد  ،ماخذ محاسبه  ،مالیات نقل و انتقال و
یا ارزش اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
نکته : 7حق الثبت وکالت برای فروش وسائط نقلیهی موتوری و ماشین آالت راهسازی و مصرفی و كشاورزی و
موتورسیكلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها میباشد.
نکته : 4حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای
هر برگ و فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به  22هزار ریال ( 2هزار تومان)
افزایش یافته است.
نکته : 0عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی جزء عایدات عمومی محسوب و بدون کسر هیچ سهمی توسط
سردفتر از طریق سامانه پرداخت الكترونیكی ( )POSبه حساب خزانهی دولت واریز میگردد .پس عمالً موادی كه از این
عایدات سهمی را برای دفترخانه كسر میكردند متروک شدهاند و در حال حاضر هیچ سهمی برای دفترخانه از حقالثبت كسر
نمیشود.
نکته : 12برابر م  25آییننامه ق .دفاتر اسناد رسمی ،حقالثبت در دفاتر اسناد رسمی كه دارای نماینده (دفتریار اول یا كفیل
او) باشند بوسیلهی وی اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق میشود .الزم به ذكر است كه الصاق تمبر امروزه منسوخ گردیده
و به جای آن ،مبلغ حقالثبت همانطور كه گفته شد مستقیماً به حساب خزانهی دولت واریز میگردد.
نکته : 11مبلغ حقالثبت ماخوذی باید در دفتر سردفتر در ستون حقوق دولتی قید شود و هر گاه مورد معامله غیر از وجه
نقد باشد قیمت عادله مالک عمل خواهد بود.
نکته : 12حقالثبت باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هر گاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در
دفاتر مربوطه طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض ،رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده
آن برسد و در صورتیکه معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت ماخوذه ،مسترد نخواهد شد.
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نکته : 13م  21قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد كه نسبت به وجه التزام و وجه الضمان ،خواه راساً موضوع سند باشد
یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول
نخواهد شد.
نکته : 14قسمت اخیر ماده  21قانون دفاتر اسناد رسمی كه عنوان میدارد هر نوع انتقال بالعوض و وقف و حبس و وصیت
كه به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای
مستقیم صورت میگیرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهد بود بموجب قسمت اخیر ماده  154قانون ثبت اصالحی مصوب
 84فسخ ضمنی گردیده است .بنابراین برای موارد مذکور باید حق الثبت پرداخت گردد.
نکته : 15ماخذ و مبنای وصول مالیات بر ارزش افزوده حق التحریر دریافتی است .با این توضیح كه مالیات بر ارزش
افزوده  ،مازد بر حق التحریر دریافتی وصول میگردد و همچنین درصد مزبور در هر سال متغیر میباشد .بنابراین دفاتر
اسناد رسمی مكلفند بابت ثبت هر نوع سند و انجام گواهی امضاء و رونوشت اسناد و سایر خدماتی كه دفاتر اسناد رسمی
ارائه میدهند و در ازای آن حق التحریر دریافت میدارند ،درصدی از حق التحریر دریافتی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده
دریافت و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.
نکته : 16طبق م  25قانون دفاتر اسناد رسمی ،ایصال وجوه عمومی كه به هر عنوان وصول آن بر عهدهی دفاتر اسناد رسمی
است ،حداکثر پنج روز بعد از امضای سند به حساب یا حسابهایی كه معین خواهد شد ،واریز نماید.
 در حال حاضر در مورد اسناد مالی  ،وجوه مزبور باید  ،قبل یا در همان روزی که سند در دفتر ثبت
میگردد  ،به حساب مزبور واریز گردد و در مورد اسناد غیرمالی  ،دفاتر اسناد رسمی تا پایان همان ماه ،
که سند در دفتر ثبت گردیده است  ،مهلت دارند وجوه مزبور را به حساب مربوطه واریز نمایند.
نکته : 17در صورتیكه اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تایید شده تا یکماه حاضر نشوند  ،وجوه دریافتی
در هر ماه به ح ساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود.
نکته : 14مطابق مواد  11و  15قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ هر گاه كسی بخواهد وجهی تودیع نماید ،چنانچه این مبلغ تا
 222ریال باشد آن را در قبال دریافتِ قبضِ رسمی  ،نزد دفتریار اول یا کفیل او ،كه نمایندهی ثبت محسوب میشوند
تودیع مینمایند و چنانچه دفتریار یا كفیل او كه نمایندهی ثبت محسوب میشوند  ،نباشند  ،نزد سردفتر تودیع نموده و
چنانچه مبلغ بیش  222ریال باشد در این صورت باید مبلغ را به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید دریافت
كرده و آن رسید را به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نمایند .در هر دو مورد فوق  ،دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی
در ظرف  2روز مراتب را به ادارهی ثبت محل اطالع دهد تا ادارهی ثبت تودیع وجه را به وسیلهی اخطار به طرف
ابالغ كند .همچنین مطابق ماده  15قانون دفاتر اسناد رسمی ،وجه تودیع شده در دفتر مخصوص در دفاتر اسناد رسمی
ثبت میگردد و در مواقعی كه قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد میشود .در ستون مربوطهی دفتر ،از كسی كه قبض
به او تسلیم شده رسید اخذ میگردد.
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 هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران :
نکته : 1هیات مدیرهی كانون سردفتران و دفتریاران هیات مدیرهای انتخابی ـ انتصابی است كه برای یك دورهی سه ساله
نصب میگردند.
نکته : 2مطابق م  65قانون دفاتر اسناد رسمی ،سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیات مدیرهی كانون انتخاب
نمود كه حداقل دارای  12سال سابقهی تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در  5سال اخیر خدمت خود
محکومیت انتظامی از درجهی  3به باال نداشته باشند ،كسانی كه دارای سابقهی خدمت قضایی و یا وكالت دادگستری
باشند ،سوابقشان جزو سنوات مذكور ،منظور خواهد شد.
نکته : 3به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیرهی كانون هیاتی برای نظارت از طرف وزیر دادگستری (رئیس قوهی
قضائیه) تعیین میشود كه به این هیات ،هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون میگویند.
 دو نفر از قضات عالی رتبه

ترکیب هیات نظارت بر

 دو نفر از معاونین یا مدیران كل سازمان ثبت اسناد و امالک

انتخابات هیات مدیرهی کانون

سردفتران در تهران

 دو نفر از سردفتران با بیش از  10سال سابقهی كاری سردفتری

:

 یك نفر دفتریار شاغل با بیش از ده سال سابقهی كاری دفتریاری
 تركیب هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیرهی كانون سردفتران و دفتریاران
در شهرستان از قضات و كاركنان عالی رتبهی ادارهی كل ثبت اسناد و امالک و سردفتران
و دفتریاران همان استان می باشد.

نکته : 4پنج ماه قبل از پایان هر دورهی كانون سردفتران و دفتریاران  ،رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تاریخ
انقضای آن دوره را به رییس قوه قضاییه اعالم و رئیس قوه ی قضائیه هیات نظارت بر انتخابات كانون را به تركیب و ترتیب
فوقالذكر تعیین خواهد نمود.
نکته : 5هیات مدیرهی کانون نیز موظف است شش ماه قبل از انقضای هر دوره مراتب را جهت اجرای بند قبلی به
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک اعالم نماید.
نکته : 6چنانچه در مركز استانی سردفتر یا دفتریار با سابقهی  10سال سابقهی كاری وجود نداشته باشد  ،حداقل سابقهی
كاری  2سال كافی خواهد بود ،با این قید كه در كلیهی موارد فوق ،سردفتران و دفتریارانی كه به عضویت هیات نظارت بر
انتخابات تعیین می گردند حق انتخاب شدن در هیات مدیره را نداشته و همچنین اعضای هیات مدیرهی وقت كانون (اعم
از اصلی و علیالبدل) را نمیتوان به عضویت هیات نظارت بر انتخابات منصوب كرد.
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نکته : 7رئیس هیات مدیرهی کانون  ،نمایندهی قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون به
امضای وی میباشد مگر در امور مالی كه در این صورت عالوه بر رئیس هیات مدیرهی کانون امضای خزانهدار نیز الزم
است.
نکته : 4در تعیین رئیس و نائب رئیس و خزانهدار و دبیر هیات مدیرهی کانون دفتریاران عضو اصلی و دفتریاران عضو
علی البدل و همچنین سردفتران عضو علی البدل شركت نخواهند كرد .بلكه فقط  5نفر از اعضای اصلی سردفتران
شركت خواهند نمود .به عبارت دیگر هیچ یك از دف تریاران عضو هیات مدیره كانون اعم از اصلی و علیالبدل و نیز هیچ
یك از سردفتران اعضای علیالبدل نمیتوانند به سمتهای فوق نائل گردند و فقط  2نفرعضو اصلی سردفتران این حق را
دارند.
نکته : 0ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی برعهده کانون سردفتران و دفتریاران
با تایید سازمان ثبت اسناد و امالک کشور میباشد.
نکته : 12كلیهی كاركنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار میباشند.


صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران :

نکته : 1این صندوق وابسته به کانون سردفتران و دفتریاران مرکز بوده و تحت نظارت آن عمل مینماید .محل تامین سرمایهی
صندوق تعاون از محل حساب بیمه میباشد و ادارهی امور صندوق برعهدهی هیات مدیرهی كانون بوده و یك نفر مدیرعامل
از بین اعضای هیات مدیرهی كانون برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشود .سردفتران و دفتریاران بازنشسته هم
حق استفاده از وامهای اعطایی این صندوق را دارند.
نکته : 2حداكثر وام پرداختی همه ساله توسط هیات مدیرهی کانون پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور میرسد.
نکته : 3حداكثر مدت بازپرداخت وام  5سال است و مادامی كه وام یا ضمانت پایان نیافته و تسویه حساب نشده است،
دریافت وام جدید مقدور نیست.

اگر در تنظیم سند ،مقررات راجع به ثبت سند در آن رعایت نشده باشد ،چنانچه دارای
امضاء یا مهر طرف باشد ،به حكم ماده  1589ق.م سند عادی محسوب میشود و چنانچه
سندی برخالف قانون نظم عمومی و اخالق حسنه تنظیم شده باشد فاقد اعتبار است.
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مراحل و نحوهی برگزاری انتخابات هیات مدیرهی کانون سردفتران و دفتریاران و انتخاب هیات مدیرهی کانون :

 .1بالفاصله برای تهیهی مقدمات انتخابات  ،در محل كانون تشکیل جلسه بدهند.
 .2از میان خود یك نفر را به عنوان رئیس و یك نفر را به عنوان نائب رئیس و یك نفر را به عنوان دبیر انتخاب كنند.
 .3طی اعالمیهای در یكی از جراید كثیراالنتشار تهران یا در روزنامه های محلی (مركز استان) یا به طریق دیگر كه هیات
نظارت بر انتخابات تشخیص میدهد از سردفتران و دفتریاران واجد شرایط دعوت به عمل میآید که ظرف مدت یک
هفته از تاریخ تعیین شده در اطالعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر هیات اعالم دارند.
 .4پس از انقضای مهلت یك هفتهی مذكور در اطالعیه هیات نظارت بر انتخابات ،اسامی كاندیداهای واجد شرایط عضویت
در هیات مدیره كانون و نیز تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رای را تعیین و مراتب را به همان طریق قبل (آگهی
یا هر روش دیگر) به اطالع كلیه سردفتران و دفتریاران آن استان خواهد رساند.
 .5قابل ذكر اینكه هیات نظارت بر انتخابات کانون نسبت به تائید صالحیت کاندیداها اقدام مینماید.
 .6اخذ رای در روز موعود ،در مدتی كه كمتر از  7ساعت نخواهد بود  ،در محل كانون یا هر محل دیگر به تشخیص هیات
نظارت انجام خواهد گرفت.
 .7هیات نظارت موظف است پس ازخاتمه رایگیری بالفاصله شروع به شمارش آرا كرده و بر روی هر ورقه رایی كه
قرائت میشود مهر قرائت شد زده و در پایان نتیجهی آرا را صورتجلسه نماید.
 .4معترضین به رایگیری میبایست ظرف مدت سه روز پس از تعیین و اعالم حائزین اكثریت آراء ،اعتراض خود را تقدیم
دفتر هیات نظارت نمایند.
 .0هیات نظارت ظرف مدت یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نتیجه را اعالم میدارد.
 .12در صورتی كه هیات نظارت رای بر ابطال انتخابات بدهد ،رئیس قوه قضائیه هیات نظارت دیگری تعیین و انتخابات تجدید
خواهد شد.
 .11در صورت عدم وصول اعتراض یا رد اعتراض ،هیات نظارت ،صورت اساس  12سردفتر و  12دفتریاری كه حائزین
اكثریت آراء شدهاند را به ترتیب آراء قید تعداد آرای انان ،تهیه و به سازمان ثبت اسناد و امالک كشور ارسال میدارد.
 .12تعیین اعضای هیات مدیرهی كانون توسط رئیس قوهی قضائیه میباشد اما عمالً توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور صورت میگیرد .رئیس قوه قضائیه از بین  15سردفتر انتخاب شده پنج سردفتر بعنوان عضو اصلی و دو
سر دفتر بعنوان عضو علیالبدل و همچنین از میان  15دفتریار انتخاب شده دو دفتریار را به عنوان عضو اصلی و یک
دفتریار را به عنوان عضو علیالبدل تعیین و نصب مینماید .بنابراین هیات مدیرهی كانون سردفتران و دفتریاران هیات
مدیرهای انتخابی ـ انتصابی است كه برای یك دورهی سه ساله نصب میگردند( .تركیب نهایی هیات مدیره كانون 7 :
عضو اصلی  ،متشكل از  2سردفتر و  5دفتریار اول و سه عضو علیالبدل متشكل از  5سردفتر و یك دفتریار از بین
سردفتران و دفتریاران همان استان)
 .13الزم به ذكر است رایگیری یک ماه قبل از پایان دورهی کانون خواهد بود و در آن سردفتران نمیتوانند به دفتریاران
رای بدهند و همچنین بالعكس.
 .14سردفتران و دفتریاران كه در حال انفصال  ،اعم از دائم یا موقت و یا تعلیق میباشند حق شركت در انتخابات و یا حق
كاندیدا شدن ندارند.
 .15نهایتاً اینكه هزینههای وسایل و اقدامات و امکانات كه در این راستا خواهد بود بر عهدهی هیات مدیرهی وقت كانون
میباشد.
 .16دورهی تصدی اعضای هیات مدیره  3سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
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 مسئول دفتر :
منظور از مسئول دفتر در قانون ثبت كارمندی است كه در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده
است .امروزه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود نه در ادارهی ثبت .بنابراین عنوان مسئول دفتر در ادارهی ثبت منتفی
گردیده است .پس امروز منظور از مسئول ثبت در قانون ثبت  ،سردفتر اسناد رسمی است.
 .1ثبت كردن اسناد مطابق مقررات

وظایف مسئولین دفاتر
(سردفتر و دفتریار) مطابق
ماده  40قانون ثبت:

 .2دادن سواد مصدق (رونوشت گواهی شده) از اسناد ثبت شده به اشخاصی
كه حق گرفتن آن را دارند( .ذینفع)
 .3تصدیق صحت امضاء (گواهی امضاء) برای مصون ماندن از انكار و تردید
 .4قبول و حفظ اسنادی كه امانت میگذارند( .مانند وصیت نامهی سرّی)
 .5صدور اجرائیه (صدور ماده  590قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب )1324

 .1عدم ثبت اسناد مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخالق حسنه (علت امتناع
باید كتباً به تقاضاكننده اعالم شود).
 .2موارد رد سردفتر یا دفتریار

 استثنای وارد بر عدم ثبت سند در موارد رد سردفتر یا دفتریار:
در موارد رد ،در صورتیكه دفترخانه منحصر به فرد بوده  ،و
در محل ،دفتر اسناد رسمی دیگری نباشد ،به منظور آنكه

ممنوعیتهای قانونی
سردفتران و دفتریاران نسبت
به تنظیم و ثبت اسناد :

مردم در عُسر و حرج قرار نگیرند ،به سردفتر همان دفترخانه
(با وجود مردود بودن) اجازه داده میشود تا سند مربوطه را
با حضور دادستان شهرستان محلی كه دفترخانهی مذكور در
آن حوزه واقع است یا رئیس دادگاه حقوقی محل (جانشین
دادگاه بخش) یا نمایندهی آنان با توضیح مراتب در ذیل سند
در همان دفترخانه تنظیم و ثبت نماید.
 .3عدم ثبت اسناد مربوط به معامالت اشخاص غیر رشید یا مجنون
(محجورین)
 .4عدم ثبت معامالت غیرمنقول ترک كنندگان تابعیت ایران
 .5عدم تسجیل اسناد غیررسمی (تسجیل = تقریر و تثبیت كردن حق كسی
برای وی)
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 .1احراز اهلیت (اهلیت استیفاء) (اهلیت تمتع را هر فردی با زنده متولد شدن
دارا میشود).
 .2احراز هویت
 .3حفظ اسرار ارباب رجوع و متعاملین
 .4لزوم تنظیم اسناد در اوراق مخصوص
 .5تعداد نسخههای سند
 .6لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی
 .7ثبت سند در دفتر سردفتر
 .4لزوم قید شماره شناسنامه اقامتگاه متعاملین در سند

مقررات مشترک مربوط به
تنظیم و ثبت کلیهی اسناد :

 .0ثبت اسناد مربوط به اشخاص كور یا كر یا گنگ یا بیسواد (با حضور یك
نفر معتمد یا مطلع از طرف آن)
 .12ممنوعیت قلم خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر
 .11امضای اسناد و دفاتر توسط متعاملین و مسئولین دفاتر
 .12لزوم قید شماره و تاریخ در سند و امضاء و مهر آن
 .13لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند
 .14رضایت متعاملین یا متعهد
 .15امضای دفتر به وسیلهی شهود و معرفین
 .16واریز هزینه
 .17لزوم قید تاریخ شمسی در اسناد و دفاتر و قبوض
 .14سند ثبت شده به دارندهی آن
 .10امتناع از بردن دفاتر به منزل اصحاب معامله (سردفتران ازدواج از این امر
مستثنی میباشند)
استثنائات بند : 10
 .1در مورد اشخاص مریض (م  14آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی )1317
 .2در مورد معامالت دولتی (تبصره  1الحاقی ماده  14آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی)
 .3در مورد زندانیان (تبصره  3الحاقی ماده  14آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی )1324

نکته  :مطابق قسمت اخیر م  51قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ،1324هر گاه مراجع
صالح قضایی مالحظهی دفتر ،سردفتر را الزم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه
مالحظه كنند و سردفتر حق بیرون بردن دفتر مزبور را از دفترخانه در این خصوص ندارد.
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نکته : 1رشد معاملی رشدی است كه با توجه به ماده واحدهی قانون رشد متعاملین مصوب  1313با رسیدن به سن 14
سالگی تمام شمسی حاصل می گردد و نه رشدی كه همراه با بلوغ یا تظاهرات جنسی ظاهر میشود.


سن مذكور در ذكور و اناث یكسان است و در كلیهی عقود ،معامالت و ایقاعات به استثنای نکاح
و طالق كاربرد دارد.



توضیح اینكه حكم مقرر در مادهی  1510اصالحی قانون مدنی كه بموجب آن هر كس به سن بلوغ
برسد رشید محسوب است در غیر امور مالی معتبر و فقط در این قسمت ناسخ مادهی واحدهی
رشد متعاملین میباشد ،اما اعتبار ماده واحدهی مرقوم در آن قسمت كه ناظر به مداخله و تصرف
اشخاص در امور مالی بوده و مشعر به رشید محسوب شدن اشخاصی است كه دارای هجده سال
تمام شمسی باشند همچنان به قوت خود باقی است و هیچ قانونی كه مفهعوماً یا منطوقاً با آن مغایر
و مخالف باشد به تصویب نرسیده است .فقهای شورای نگهبان نیز آن را خالف شرع ندانستهاند.



مطابق ماده  75قانون دفاتر اسناد رسمی ،هر گاه دادگاه حکم به حجر كسی صادر نماید مكلف است
مراتب را به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم نماید و سازمان ثبت نیز مراتب را به دفاتر
اسناد رسمی منعكس خواهد نمود.

نکته : 2احراز هویت متعاملین برعهدهی سردفتر است و بدین منظور اخذ كارت شناسایی ملی از مراجعین الزامیست هر
گاه مسئول دفتر علیرغم اخذ اوراق شناسایی درهویت متعاملین یا طرفی كه تعهد میكند تردید داشته باشد ،باید دو نفر از
اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ،ثبت و به امضای شهود
رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نمایند .در غیر این صورت چنانچه مسئول دفتر نتواند با معرفی شهود معروف،
هویت اشخاص را معین كند ،مطابق ماده  25قانون ثبت باید از ثبت نمودن سند امتناع كند .البته به نظر میرسد مواد یاد
شده با توجه به قسمت اخیر ماده  46قانون ثبت احوال اصالحی  1363كه اشعار میدارد  :شناسنامههای جمهوری اسالمی
ایران ،سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود ،نسخ ضمنی شده باشد .طبق ماده  21قانون ثبت ،شاهدی كه یك طرف
از اصحاب معامله را معرفی مینماید ،نمیتواند معرف طرف دیگر باشد .هر چند در ثبت واقعهی ازدواج معرف یك طرف
میتواند معرف طرف مقابل هم باشد.
نکته : 3شكل اوراق مخصوص از لحاظ فرم یا طرح ،با کانون سردفتران و دفتریاران مرکز بوده و كانون میبایست آنچه
را كه به عنوان مقررات عمومی و كلی در هر معامله یا سندی الزاماً قید شود .تعیین و به سازمان ثبت پیشنهاد نماید و
سازمان مذكور نسبت به تهیهی اوراق رسمی اقدام خواهد نمود.
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نکته : 4لزوم قید اقامتگاه در سند  :در صورت تغییر اقامتگاه مادامی كه این تغییر به دفترخانه و سایر مراجع ذیربط اطالع
داده نشده ،اوراق مزبور به همان محلی كه در سند قید شده ،ابالغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم ابالغ از تعهدات
خود متعذر گردد.
نکته : 5در صورتیكه احدی از متعاملین حضور نداشته باشند  ،سردفتر نباید از كسی كه حاضر است امضاء بگیرد و نیز
نباید قبل از تكمیل امضائات سند را امضاء كند.
 در مورد اسنادی كه فقط برای یك طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی
خواهد بود.
 طبق كد  728مجموعه بخشنامه های ثبتی ،در صورت عدم امضای ثبت دفتر توسط متعاملین،
امكان استرداد حقالثبت وجود دارد .در واقع قسمت اخیر ماده  26آییننامهی قانون دفاتر اسناد
رسمی  1317بدین نحو نسخ شده است.
نکته : 6برای ثبت كشتی در سازمان بنادر و كشتیرانی ادارهای بنام اداره ی مرکزی ثبت کشتیها تاسیس شده است كه مالك
كشتی یا نمایندهی او باید تقاضای ثبت را به ضمیمهی اظهارنامه و گواهینامههای الزم در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر
و کشتیرانی تسلیم نماید.
ماده  24قانون دریایی ) انتقاالت و معامالت کشتی
الف – ثبت کلیه انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به عین كشتیهای مشمول این قانون همچنین منافع آنها درصورتیکه مدت
آن زائد بر دو سال باشد درداخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه مخصوص دارند انجاممیشود و در صورتیكه معامالت مزبور درخارج از کشور
صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات كشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله
گواهی و مراتب در دفتر كنسولگری نیز منعكس و ظرف  15روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعالم شود
ب – اداره كل ثبت اسناد و امالک نمایندهای در سازمان بنادر و كشتیرانی خواهد داشت كه ثبت انتقاالت و معامالت مزبور را
در دفاتر خود منعكس خواهد نمود.
ج – فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از كشتی كه در ایران به ثبت رسیده است اعم از اینكه انتقال اداری [ارادی] یا قهری
باشد تغییری در تابعیت کشتینمیدهد بشرط آنكه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یك این قانون و شرائط دیگر رعایت
شود.
د  -كلیه معامالت مربوط بفروش انتقال و رهن كشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت كشتی هر دو قید گردد.
ه – مالك كشتی ایرانی كه كشتی خود را در ایران و یا خارج از كشور به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فك رهن و یا
بدون اجازه مرتهن یابدون تأمین حق مرتهن كشتی خود را بفروش رساند .در صورت تخلف از حكم مزبور معامله انجام شده
نافذ نخواهد بود.
و – دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین كنسولی ایران در خارج كه از مقررات این ماده تخلف ورزند عالوه بر مجازاتهای مقرره
( در ماده  50این قانون ) مسئول پرداخت كلیه خسارات وارده نیز خواهند بود .آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده بوسیله
سازمان بنادر و كشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیمو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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نکته : 7مطابق م  52قانون دریایی ،سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است در مورد کشتیهای تابع ایران  ،انجام معامله
را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیراالنتشار مرکز  ،در سه نوبت به فاصله ی ده روز آگهی نماید .هزینهی
آگهی ها توسط مرجع قانونی كه وقوع معامله را ثبت میكند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت میشود.
نکته : 4دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معامالت كشتیها مكلفند قبل از اقدام به ثبت هر گونه معامالت ،وضعیت
كشتی را از سازمان بنادر و كشتیرانی استعالم نمایند .پس از انجام معامله  ،دفترخانه موظف است ظرف مدت  5روز از
تاریخ معامله برگهی خالصهی معامله ی مربوط به کشتی را به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارسال دارد و سازمان مكلف
است پس از وصول برگهی خالصه معاملهی مربوط به كشتی ،در دفتر مخصوص ثبت اسناد و معامالت كشتیها قید كند.
نکته : 0برابر ماده  59آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ در كلیهی اسناد معامالت نمیتوان وكالت دائن را از طرف مدیون
در انتقال مقداری از مال مدیون به خود به عنوان وجه التزام قید نمود.

سردفتر
در مورد فسخ معامالت در دفاتر اسناد رسمی

در مورد اقالهی معامالت در دفاتر اسناد رسمی

باید پس از احراز حق فسخ

باید پس از اقالهی معامله

فسخ معامله را در حاشیهی

مراتب را در ستون مالحظات دفتر قید كند

سند و ثبت دفاتر قید نموده
و سند معامله را ابطال و مهر باطل
و به امضای كسی كه معامله

شد بر روی سند و ثبت دفتر

بزند.

را فسخ نموده برساند
در صورتیكه موضوع اقاله امالک باشد
سردفتر باید امضای شخص مزبور و
وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید.

سردفتر موظف است خالصه
اقاله را طبق خالصهی معامالت

در این مورد (یعنی فسخ معامالت) زدن

به دفتر امالک ارسال نماید.

مهر باطل شد موردی نخواهد داشت.
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 .1احراز مالكیت
 .2استعالم وضعیت ثبتی
 .3استعالم از سازمان تامین اجتماعی در خصوص نقل و انتقاالت

مقررات مربوط به تنظیم
و ثبت اسناد معامالت

غیرمنقول :

عین یا منافع كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی
 .4لزوم قید انتقال در ستون انتقاالت سند مالكیت
 .5تنظیم خالصه معامالت و ارسال آن به ادارهی ثبت
 .6لزوم قید پالک و حدود و فواصل ملك
 .7استعالک اتباع بیگانه
 .4لزوم اجازهی ادارهی اوقاف در انتقاالت امالک موقوفه
 .0لزوم احراز شخصیت حقوقی ،در تنظیم و ثبت اسناد و
معامالت شركتها یا نمایندگی آنها
 .12ممنوعیت ثبت معامالت غیرمنقول اتباع ایرانیای كه تابعیت
ایران را ترک نمودهاند.

مدت اعتبار استعالمات ثبتی
بند  24مجموعه بخشنامههای ثبتی

 .1برای نقاطی كه محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یك شهر است  ..............یکماه
 .2در خارج از حوزه ی ثبتی  45 ......................................................................روز

نکته : 1طبق بند  59مجموعه بخشنامههای ثبتی ،دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند استعالمیهای را كه به عنوان دفترخانهی دیگری
صادر شده است ،مستند ثبت معامله قرار دهند و خود باید راساً استعالم نمایند.
نکته : 2بموجب ماده  37قانون تامین اجتماعی مصوب  24در خصوص نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و كارگاههای
مشمول قانون تامین اجتماعی ،اعم از اینكه انتقال مذكور بصورت قطعی ،رهنی ،صلح حقوق یا اجاره باشد ،دفاتر اسناد
رسمی مكلفند در تنظیم اسناد مزبور از سازمان تامین اجتماعی راجع به بدهی واگذار كننده استعالم نمایند .در صورتیكه
سازمان نامبرده ظرف مدت  15روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفترخانه پاسخی ندهد ،دفترخانه معامله را بدون مفاصا
حساب (بدون پاسخ استعالم سازمان تامین اجتماعی) ثبت خواهد كرد.
نکته : 3مطابق ماده  41آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی  ،1317در مورد ترکهی متوفایی که دارای صغیر است  ،چنانچه
قبل از صدور گواهینامهی انحصار وراثت  ،برای دریافت درآمد یا پرداخت دیون و یا صرف وجه  ،اقدام فوری الزم باشد
در تهران  ،دادستان مرکز با موافقت دادستان کل و در شهرستانها با موافقت دادستان یا قائم مقام آنها اجازهی انجام
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امری كه الزم بوده  ،خواهند داد و تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موكول به صدور
گواهینامهی انحصار وراثت نخواهد بود.
نکته : 4مطابق ماده  32قانون مالیاتهای مستقیم ؛ ادارات ثبت اسناد و امالک  ،هنگامی كه مال غیرمنقولی را به نام وراث
یا موصیله ثبت مینمایند و نیز كلیهی دفاتر اسناد رسمی در هنگامی كه میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث
راجع به ماترک را ثبت نمایند ،باید گواهینامهی ادارهی امور مالیاتی صالحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینكه
مالیات متعلقه كالً پرداخت یا ترتیب یا تضمین الزم برای پرداخت آن داده شده است .مطالبه نمایند و قبل از ارائه این
گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.
نکته : 5مطابق بند  37مجموعه بخشنامههای ثبتی ؛ هر گاه وراث بخواهند  ،با سند مالكیت مورث خود در دفترخانه حاضر
و تمامی یا قسمتی از سهم خود را به یكدیگر یا به ثالث انتقال دهند  ،سردفتر موظف است قبل از تنظیم و ثبت سند از
اداره ی ثبت محل وقوع ملك پرسش نمایند كه آیا ادارهی مزبور برای وراث سند مالکیت جداگانهای صادر نموده است
یا خیر؟!
 در صورتیکه سندمالکیت جداگانه صادر نشده باشد ؛ سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند  ،سند مالكیت را تحویل
منتقل الیه نداده  ،بلكه عین سند مالكیت را ضمن قید خالصهی انتقال به منظور ابطال به ادارهی ثبت محل وقوع
ملك ارسال میدارد و منتقل الیه را به ادارهی ثبت محل وقوع ملك داللت مینماید تا برای خود سند مالكیت
جدیدی دریافت دارد.
نکته : 6در صورتیكه معامله  ،راجع به ملکی که قبال ثبت شده است باشد  ،باید خالصهی آن مستقیماً به دفتر امالکِ
ثبتِ محل فرستاده شود كه در ذیل ثبت ملك قید گردد و در غیر اینصورت (در صورتیکه معامله راجع به ملکی که ثبت
نشده است باشد) خالصه معامله به دایرهی بایگانی ثبت محل داده میشود .قسمت اول نكتهی مذكور باید در مورد
وصیت نسبت به امالکِ ثبت شده نیز رعایت گردد.
نکته : 7مطابق ماده  42آییننامهی قانون دفاتر اسناد رسمی 1317؛ در مورد معامالت با حق استرداد اتباع خارجه  ،تحصیل
اجازهی مخصوص از ادارهی ثبت محل الزم نیست و مثل معامالت اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملك استعالم و خالصهی
معامله نیز به ادارهی ثبت ارسال گردد.
نکته  : 4برابر ماده  44آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تنظیم و ثبت اسناد معاملهی غیرمنقول  ،اتباع ایران که ترک
تابعیت نمودهاند مطابق قانون  ،حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند  ،ممنوع است.
نکته  : 0رونوشت مصدق اسناد ثبت شده بمنزلهی اصل سند خواهد بود ولی اگر از قیّم نامه یا وكالتنامه و اوراق دیگری
كه برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضا كننده داده میشود كه این رونوشت در حكم
اصل سند نبوده و سند عادی محسوب میشود و در ذیل آن قید می شود كه رونوشت مطابق سند عادی است كه به دفتر
سپرده شده است.
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نکته : 12سند مالکیت و قبالهی نکاحیه و طالقنامه  ،هر یك رونوشتی به ترتیب از ثبت دفتر امالک و ثبت دفتر ازدواج
و ثبت دفتر طالق میباشند.
نکته  : 11مطابق ماده  50قانون دفاتر اسناد رسمی؛ دفتر گواهی امضاء دفتریست كه منحصراً مخصوص تصدیق امضای
ذیل نوشتههای عادی است و نوشتهی تصدیق امضاء شده با توجه به م  372آ.د.م سند مسلم الصدور است.
نکته  : 12مطابق بند  5ماده  15آیین نامه اصالحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1360؛ دفاتر اسناد رسمی مجاز به
تصدیق صحت امضای نوشتههای مالی نیستند.


مقصود از نوشتههای مالی  ،نوشته هایی است كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء كننده،
تعهد و یا ضمانت شده است و یا آنكه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام
شركتهای ثبت شده باشد.

نکته  : 13بنابر ردیف  14مجموعه بخشنامههای ثبتی ،تعهدنامههایی كه در آن جمالتی از قبیل؛ در صورت تخلف از
انجام تعهد  ،جبران خسارت وارده را خواهم کرد .قید شده باشد ،نوشتهی مالی محسوب نمیگردد و گواهی امضاء از
این قبیل تعهدنامهها بالمانع به نظر میرسد.
نکته  : 14طبق ردیف  35مجموعه بخشنامههای ثبتی ،از آنجایی كه گواهی امضای هر گونه نوشته كه جنبهی مالی دارد
ممنوع است ،لذا گواهی امضای ظهر قبض انبار و همین طور گواهی امضای واگذاری قبض انبار گمرکی ممنوع میباشد
و وجاهت قانونی ندارد .همچنین گواهی امضای معامالت هر نوع اتومبیل ممنوع گردیده است.
نکته  : 15دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
 .1اسناد مجعوله یا مزورّه را ثبت كند.
 .2سندی را بدون حضور اشخاصی كه باید مطابق قانون حضور داشته باشند
در موارد روبرو
سردفتر ،جاعل در اسناد
رسمی شناخته میشود :
(م  100قانون ثبت)

ثبت نماید.
 .3سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكردهاند ،ثبت كند.
 .4تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت كند.
 .5تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مكتوم كند یا ورقی از آن دفاتر را
بكشد و یا به وسایل متقلبانهی دیگر ،سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.
 .6اسناد انتقالی را با علم به عدم مالكیت انتقال دهنده ثبت كند.
 .7سندی را كه بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ،ثبت كند.



م  103قانون ثبت نیز ،دادن تصدیق خالف واقع را در حکم جعل در اسناد رسمی تلقی نموده است.
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وحيد

وليـــزاده

خليفه

 .1گزارش بازرسان (م  73قانون دفاتر اسناد رسمی)

موجبات
تعقیب سردفتر
یا دفتریار :

.2

شكایت شاكی

.3

سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صالحیت علمی سردفتر یا دفتریار
(م  45ق دفاتر اسناد رسمی)

 توسط رئیس قوه قضائیه

در دادگاه انتظامی

 تفویض اختیارات به رئیس سازمان ثبت
 .1یا بازرسان سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
نظارت و بازرسی دفاتر

 .2یا بازرسان كانون سردفتران یا دفتریاران

اسناد رسمی بوسیلهی

 .3یا هیاتهای مخصوصی كه از طرف قوهی قضائیه تعیین میشوند.

مقامات مذکور انجام

 .4یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی
 .5سایر مراجع دولتی باید با اطالع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد.

میپذیرد :

 امور مالیِ دفترخانه باید الاقل هر  6ماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.
 بازرسی سازمان ثبت اسناد و امالک كشور به دو صورت است :
 .1بازرسی كلی  .5بازرسی دورهای
 بازرسی و رسیدگی بازرسان چه به موجب قانون باشد چه به موجب شكایت
شاكی ،با صدور ابالغ صورت میگیرد.
 رسیدگی مقدماتی به شكایات و گزارشات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران
و دفتریاران با اداره ی امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک كشور (اداره كل امور
اسناد و سردفتران) است .به بیان دیگر اعالم تخلف از طریق اداره کل امور
اسناد و سردفتران انجام میپذیرد ولی رسیدگی و تصمیمگیری توسط دادسرا
 ،دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر انتظامی صورت میگیرد.

دادستان دادسرای انتظامی :
با استفاده از منطوق ماده  51آیین نامهی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1324در مراكز استانهایی غیر از استان
تهر ان ،جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران ،وظایف دادستان انتظامی را عهدهدار خواهد بود .به عبارت
بهتر در حال حاضر در تهران  ،دادستان انتظامی و در سایر استانها دادیاران دادسرای انتظامی بعنوان جانشین
دادستان انتظامی فعالیت مینمایند.
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وحيد

وليـــزاده

خليفه

نکته  :وجوه حاصل از جریمه های نقدی سردفتران و دفتریاران در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار
میگیرد تا صرف اعمال نظارت و بازرسی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق گردد .قبل از سال  1380وجوه مزبور
به موجب ماده  39قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1324به كانون سردفتران و دفتریاران تحویل داده میشد.

 انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و مجازات آنها :
ماده 20

آئین نامه های بند  4ماده  6و تبصره  2ماده  6و مواد  37-24-24-22-10-17 -14و  53قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصوب  17دی ماه  1354وزارت دادگستری ( اصالحی : ) 62/11/27

الف -تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است :


تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی كه زائد بر یك هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یك هفته به مجازات مقرر در بند ب و در
صورت تاخیر زائد بر  12روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محكوم خواهد شد.



تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.



عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.



احمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج
محكوم خواهد شد.



تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب وبرای بار سوم به مجازات مقرر
در بند ج محكوم خواهد شد.



رفتار خارج از نزاكت با همكاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات
مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
ب( -اصالحی  )61/5/6تخلفات ذیل موجب جریمه از  522ریال تا  22هزار ریال است:



غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.



تاخیر در ارسال خالصه معامله و اطالع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطالعنامه نكاح و طالق به اداره ثبت احوال.



خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحوی كه موجب تاخیر در كار شود.



عدم رعایت مواد مربوطه به تشكیالت دفترخانه



قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت



امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طالق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع كتباً به متقاضی اعالم شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً
باید سند تنظیم میشده.



خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی كه حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها باشخاصی كه حق دریافت آنها را ندارند.
ج -تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:



كسر پرداختی در صورتیكه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.



بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.



ثبت سند در خارج از سند مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طالق
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وحيد

وليـــزاده



امتناع از ارسال خالصه معامله و اطالع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه



امتناع از ارسال آمار



تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.



ثبت سند بدون استعالم از ثبت در مواردی كه تكلیف به استعالم دارد.



تنظیم سند بر خالف مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل ها



امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت طرف مهلت معقولی كه ثبت محل تعیین می نماید.



عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی



تمرد از اجرای دستور ات صادره و خودداری از قبول كفالت دفاتر دیگر در مواردیكه از طرف ثبت محل تكلیف می شود.

خليفه

د -تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:


امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار الزم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و امالک كشور



امتناع از ثبت سند در صورتی كه كتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نكند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.



تنظیم سند بر خالف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یكبار



عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تكرار



دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه
این ماده محكوم خواهد شد.



عدم مخالفت كفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا درغیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعالم مراتب
مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محكوم خواهد شد.
هـ  -تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:



قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره -در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف ،دادگاه می تواند كیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یكی
از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.



گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

تاخیر در پرداخت وجوه

 .1در صورتیكه زائد بر یك هفته نباشد

عمومی توسط سردفتران

 .2در صورت تاخیر زائد بر یك هفته تا پانزده روز

و یا دفتریاران :

تخلفات موجب
انفصال دائم :

 .3در صورتی كه زائد بر  12روز باشد.

موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده
موجب جریمه نقدی
موجب انفصال موقت از  3ماه تا  6ماه

 .1قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد.


در صورت جلب رضایت ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف  ،دادگاه می
تواند كیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یكی از  5انفصال موقت تنزل دهد.

 .2گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
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تاخیر در ارسال
آمار به مراجع
مربوطه :

وليـــزاده

خليفه

بار اول

موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده

در صورت تكرار

جریمه نقدی
موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

امتناع از ارسال آمار :

تاخیر در ارسال خالصه معامله و اطالع نامهی فسخی و رونوشت تقسیم

موجب جریمه نقدی

نامه (توسط دفاتر اسناد رسمی به ادارهی ثبت محل وقوع ملک) و اطالع
نامهی نکاح و طالق به ادارهی ثبت احوال (توسط دفاتر ازدواج و طالق):
امتناع از ارسال خالصه معامله و اطالع

انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

نامه ی فسخی و رونوشت تقسیم نامه :

عدم رعایت حضور در
دفترخانه در ساعات مقرر :

بار اول

موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده

در صورت تكرار

جریمه نقدی

بار اول

موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده

بار دوم

جریمه نقدی

بار سوم

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

بار اول

موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده

بار دوم

جریمه نقدی

قانونی سردفتر :

بار سوم

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

رفتار خارج از

بار اول

موجب توبیخ كتبی با درج در پرونده

نزاكت با همكاران

بار دوم

جریمه نقدی

یا ارباب رجوع :

بار سوم

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

تا مدت  3روز

جریمه نقدی

اهمال در
نظارت بر امور
دفترخانه :
تمرد دفتریار از
انجام دستور

غیبت غیرمجاز
یا غیرموجه :

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

بیش از  3روز
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خليفه

جریمه نقدی

وصول حق التحریر
بیش از تعرفه :

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

بار دوم

قصور در تبدیل قبوض سپرده

موجب جریمه نقدی

و حوالهی آن به صندوق ثبت :
تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله ی

انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت :

امتناع از ثبت سند توسط سردفتر یا امتناع از ثبت واقعهی ازدواج
و طالق ،هر چند دلیل امتناع كتباً به متقاضی اعالم شده باشد ولی

موجب جریمه نقدی

موضوع از مسائل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم میشد :
امتناع از ثبت سند در صورتیكه كتبا دلیل امتناع را
به متقاضی تسلیم نكند و یا نوشته فاقد دلیل باشد :
ثبت سند بدون استعالم از ثبت در

انفصال موقت از شش ماه تا  5سال

انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

مواردی که تکلیف با استعالم دارد :
بار اول

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

بیش از یكبار

موجب انفصال موقت از شش ماه تا  5سال

بار اول

موجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه

در صورت تكرار

موجب انفصال موقت از شش ماه تا  5سال

دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر

بار اول

موجب انفصال موقت از شش ماه تا  5سال

منفصل یا مطلق در امور دفترخانه :

در صورت تكرار

موجب انفصال دائم

تنظیم سند برخالف مقررات و
بخشنامهها و دستورالعملها :

عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر
در دفتر و صدور اسناد تنظیمی :
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وحيد
بار اول

عدم مخالفت كفیل دفترخانه از دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم
سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعالم

موجب انفصال موقت از شش ماه تا  5سال

در صورت تكرار

مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و امالک محل :

وليـــزاده

خليفه

موجب انفصال دائم

 .1خودداری از تس لیم رونوشت و مدارک به اشخاصی كه حق دریافت
آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی كه حق دریافت آنها را ندارند.

تخلفاتی که صرفاً

 .2خودداری غیرموجه از صدور اجراییه و یا صدور اجراییه به صورت

موجب جریمه

ناقص به نحوی كه موجب تاخیر در كار شود.

نقدی میباشد :

 .3عدم رعایت مواد مربوط به تشكیالت دفترخانه.
 .1ا متناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ،ظرف مهلت معقولی
كه ثبت محل تعیین مینماید.
 .2تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول كفایت دفاتر دیگر

تخلفاتی كه صرفاً موجب

در مواردی كه از طرف ثبت محل تكلیف میشود.

انفصال موقت از سه ماه

 .3كسر پرداختی در صورتی كه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه

تا شش ماه برای سردفتر

تلقی نشود.

یا دفتریار میباشد :

 .4بدون دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون
مجوز قانونی.
 .5ثبت سند در خارج از حوزهی مقرر برای دفترخانههای اسناد رسمی و
ازدواج و طالق.

تنها تخلفی كه صرفاً موجب انفصال موقت از

امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار الزم و دادن

 6ماه تا  5سال برای سردفتر یا دفتریار میشود :

مهلت معقول وسیلهی واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و امالک
كشور

سایر موارد مذکور در
قوانین بعنوان تخلفات
انضباطی سردفتران :

 .1ثبت سندی كه مفاد آن مخالف قوانین موضوعهی مملكتی است.
 .2ثبت سند قبل از احراز هویت و یا اهلیت اشخاص و یا قابلیت موضوع معامله.
 .3ثبت معامله موضوع سند مالكیت معارض.
 .4بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار
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 ثبت سندی که مفاد آن مخالف قوانین موضوعهی مملکتی است :
برابر ماده  101ق.ث « هر گاه اعضای ثبت اسناد و امالک سندی را كه مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعهی مملكتی
داشته ثبت كند ،از یکسال تا  3سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد ».مسائل نظری مشمول م  101ق.ث نمیباشد به
تعبیر دیگر آنچه مدنظر قانونگذار واقع شده است ،ثبت اسنادی است كه مفاد آنها مخالفت صریح با قوانین موضوعه دارد،
آن هم توسط اعضای ادارهی ثبت .بنابراین اگر مفاد سند ،مخالف قانون محسوب شود و لیكن نه صراحتاً  ،از شمول این
ماده خارج است و همچنین اگر ثبت كننده ی سند از اعضای ثبت اسناد و امالک نباشد ،مشمول این ماده نخواهد بود ،چون
در تفسیر قوانین جزایی و قوانینی كه متضمن وضع مجازات  ،اعم از اداری و انتظامی و كیفری میباشد  ،باید از قاعده و
روش تفسیر مضیق و عمل به قدر متیقن پیروی نمود كه اثر آن تفسیر به نفع متهم انتظامی است .بنابراین مادهی  121مرقوم
شامل سردفتران اسناد رسمی نمیشود .ارتكاب به همین تخلف به شرح بند  8شق «ج» م  59آییننامهی اصالحی قانون
دفاتر اسناد رسمی اصالحی مصوب  60برای بار اول انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه و تكرار آن به شرح بند  3شق
«د» همان ماده .برای بیش از یكبار  ،موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال میگردد .بنابراین با توجه به اینكه ماده
 59آییننامهی مذكور اصالحی سال  1360میباشد ،به نظر میرسد بر ماده  101قانون ثبت كه قانون مقدم محسوب میگردد
حاكم باشد و این امر اقتضاء میكند كه ماده  59آیین نامه مذكور ،در خصوص این مورد نسبت به دفاتر اسناد رسمی اعمال
میگردد.

 ثبت سند قبل از احراز هویت و یا اهلیت اشخاص و یا قابلیت موضوع معامله :
مطابق م  105ق.ثبت ؛ هر گاه هر یك از اعضای ثبت اسناد و امالک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب
معامله و یا قابلیت موضوع معامله  ،سندی را عمداً ثبت نماید  ،به مجازات اداری انفصال موقت از یکسال تا سه سال
از خدمات دولتی محكوم خواهد گردید .مطابق م  86ق.ثبت به سردفتران اسناد رسمی هم كه بدون احراز هویت اشخاص،
به نحوی كه در قانون آمده است ،سندی را ثبت نمایند ،مشمول م  105ق ثبت میگردند( .یعنی انفصال موقت از یكسال تا
سه سال از خدمات دولتی) اما در مورد سایر تخلفات سردفتران بر طبق آیین نامهی قانون دفاتر اسناد رسمی عمل میشود
و لیكن از انجایی كه مجازات انتظامی انفصال موقت یكسال تا سه سال از خدمات دولتی در م  38قانون دفاتر اسناد رسمی
 1324پیشبینی نشده است ،به همین جهت تعدادی از حقوقدانان اعتقاد به نسخ ضمنی ماده  105ق.ثبت در خصوص
سردفتران اسناد رسمی دارند.

 معاملهی معارض :
م  117قانون ثبت اشعار میدارد« :هر كس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و
غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص دارد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی
معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا  10سال محكوم خواهد شد ».جرم مذكور از جرایم عمومی
بوده و نیز غیرقابل گذشت میباشد.
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نکته : 1مطابق قسمت اخیر ماده  6الیحه قانونی رسیدگی به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض ،هر گاه سردفتران اسناد
رسمی علیرغم وجود اخطار ادارهی ثبت در مورد سند مالكیت معارض  ،اقدام به ثبت معاملهی مربوط به آن نمایند به
انفصال ابد از شغل سردفتری محكوم میشوند .الزم به تذكر است كه مطابق ماده  7الیحهی قانونی مذكور ،اگر عمل
کارمند ثبت موجب سند مالكیت معارض گردد در دادگاه اداری تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نباشد
محكوم میشود.
نکته : 2بر طبق م  52آییننامه اصالحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1324اوالً :مدت پاسخ متخلف به كیفرخواست
 12روز از تاریخ ابالغ میباشد كه این مدت بنا به تقاضای متخلف و تصویب مدیر كل منطقهی ثبت و در تهران با تصویب
مدیركل امور اسناد فقط برای یکبار بمدت  12روز قابل تمدید است .ثانیاً :متخلف در پاسخ كیفرخواست باید كلیهی
دالیل و اسنادی را كه حاكی از برائت خود میداند همراه الیحه به ثبت محل به اداره كل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم كند.
امتناع متخلف از پاسخ ب ه كیفرخواست تاثیری در رسیدگی نداشته و دادگاه رای مقتضی صادر میكند.
 .1توبیخ با درج در پرونده
انواع مجازات انتظامی
و درجات آن
(م  34ق .دفتر اسناد رسمی) :

 .2جریمه نقدی از  100.000ریال تا مبلغ  1.000.000ریال
 .3انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه تا  6ماه
 .4انفصال موقت از اشتغال به سردفتری از  6ماه تا دو سال
 .5انفصال دائم.

نکته : 3مطابق م  41قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1324هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقهی محکومیت از
درجه  3به باال داشته باشد ،در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم سابق  ،مرتكب تخلف دیگری شود  ،دادگاه
میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه باالتر تشدید نماید.
نکته : 4درخواست تعلیق سردفتر یا دفتریار متخلف توسط رئیس قوه قضائیه ازدادگاه تجدیدنظر انتظامی میشود و در
صورت حكم به تعلیق این حكم غیرقابل شكایت و قطعی است .در صورتیكه پس از رسیدگی انتظامی ،دادگاه متخلف را
به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد .رسیدگی در این مورد فوری و خارج از
نوبت خواهد بود.
نکته : 5انفصالِ استثناییِ سردفتر یا دفتریار بدون مراجعه به محکمه انتظامی و حداکثر تا  6ماه میتواند به دستور رئیس
قوهی قضائیه (تفویض اختیار به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) در موارد تشخیص اخالق سردفتر یا دفتریار
مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه صادر میشود .رسیدگی در این مورد نیز فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
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نکته : 6با توجه به م  46قانون دفاتر اسناد رسمی ،چنانچه از ارتكاب تخلف ،دو سال سپری شده باشد و تخلف اعالم
نشده باشد  ،و یا از آخرین تعقیب تخلف  ،مدت مزبور (  5سال ) گذشته باشد ،موضوع مشمول مرور زمان بوده و قابل
رسیدگی نمیباشد.
نکته : 7مطابق م  48قانون دفاتر اسناد رسمی ،مجازاتهای انتظامی درجه یک و درجه دو قطعی و مجازاتهای انتظامی درجه
سه و درجه چهار و درجه پنج ظرف مدت  12روز پس از ابالغ حكم قابل تجدیدنظر است( .توسط دادستان یا متخلف)
 جرم بودن تخلف انتظامی :
مطابق ماده  56آییننامه اصالحی دفاتر اسناد رسمی مصوب  ، 1324هر گاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه
(جرم) تشخیص داده شود مراتب به تصریح جهات امر به مرجع صالحیتدار قضایی اعالم میگردد .در صورتیكه مرجع
صالح قضایی موضوع را بزه (جرم) تشخیص ندهد ،اداره ی امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک كشور ،مورد را از جهت
تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط ،مورد رسیدگی قرار خواهد داد ،در این صورت تخلف انتظامی تا ابالغ حكم
قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان نخواهد شد.

مجازاتهای خاص
انتظامی تخلف سردفتران
ازدواج و طالق
(م  3آییننامه قانون ازدواج

مصوب : )1350

 .1توبیخ زبانی
 .2توبیخ كتبی
 .3كیفر نقدی
 .4انفصال موقت از دو ماه تا یكسال
 .5انفصال دائم از سردفتری ازدواج یا طالق یا هر دوی آنها

 صالحیت سردفتر یا دفتریار :
رسیدگی به صالحیت یا سلب صالحیت سردفتر یا دفتریار طبق م  45قانون دفاتر اسناد رسمی توسط رئیس قوهی قضائیه
(تفویض اختیار به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) از دادگاه بدوی انتظامی خواسته میشود( .رسیدگی فوری
و خارج از نوبت خواهد بود) در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد ،رسیدگی به صالحیت علمی
او جایز نیست .مطابق ماده واحدهی قانون تفسیر ماده  45قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ،1372اقدامات رئیس قوهی
قضائیه مصرح در ماده  45مرقوم ،قابل تفویض به سایر مقامات قوهی قضائیه میباشد و نیز دیوان عدالت اداری صالحیت
رسیدگی به شكایات از تصمیمات دادگاه مذكور در ماده  45مرقوم را دارد.
نکته  :ماده  53قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد « :سردفتر ،مسئول كلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول
اموری است كه بموجب مقررات به عهده ی او محول شده است و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات ،انجام آن امور به
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او ارجاع می شود ،در مورد اخیر (ارجاع امور به دفتریار توسط سردفتر) سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک (مسئولیت
تضامنی) خواهند داشت .در هر مورد كه بر اساس مقررات این قانون ،دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میكند (كفیل
دفترخانه) مسئولیت دفتریار،همان مسئو لیت سردفتر است و همین حكم در مورد سردفتری كه كفالت دفترخانهی دیگری را
برعهده دارد ،نسبت به امور كفالت جاری خواهد بود .باید توجه داشت در حالتی كه دفتریار به جای سردفتر ،انجام وظیفه
می كند ،مسئولیت دفتریار (كفیل سردفتر) مسئولیت شخصی است و از اقدام وی هیچگونه مسئولیتی متوجه سردفتر اصیل
نخواهد شد.

این جزوه بصورت کامال رایگان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته ،
صرفا خواهشمندیم پس از مطالعه آن جهت تعجیل در ظهور آقا امام
زمان (عج) صلواتی نثار کنید.
همچنین عالقه مندان می توانند نظرات  ،انتقادات و پیشنهادات خود
را در رابطه با این جزوه به آدرس ایمیل :
VahidValizadehKhalife@gmail.com
فرستاده و یا در صورت نیاز با شماره تلفن
4690 86 88 699
تماس حاصل فرمایند.
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سواال ت ثبتیِ

آزمون های سردفتری
ادوار گذشته
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این جزوه بصورت کامال رایگان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته ،
صرفا خواهشمندیم پس از مطالعه آن جهت تعجیل در ظهور آقا امام
زمان (عج) صلواتی نثار کنید.
همچنین عالقه مندان می توانند نظرات  ،انتقادات و پیشنهادات خود
در رابطه با این جزوه به آدرس ایمیل :
VahidValizadehKhalife@gmail.com
فرستاده و یا در صورت نیاز با شماره تلفن
4690 86 88 699
تماس حاصل فرمایند.
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