
  9تا  5ثبت چاپ   حقوق يار قانون درستنامه
 

  

  

  آدرس
  صحيح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

انتهاي  1 نكته 1 ماده  8
  آخر سطر

 رئيس معفاون سازمان،...
  . باشدمي مزبور قوه

  ...باشدمي مزبور قوه رئيس معاون سازمان،

 انتهاي  8 نكته 9 ماده  11
  آخر سطر

 ثبت قابل ملك، منافع... 
  ...شودمي

  ...باشدمي ثبت قابل ملك، منافع... 

 به عمومي ثبت آگهي...    4 سؤال  9 ماده  12
  ...عمومي ثبت آگهي...   ...جهت

 انتهاي  5 نكته 11 ماده  13
  1 سطر

 يا  اند كرده ثبت... 
  ...آن مشخصات

  ...آن مشخصات و اند كرده ثبت...

   9نكته  11 ماده  14
  :شودمي ماده ذيل 9 نكته متن جايگزين زير عبارت
آگهي نوبت دو هر لذا شودنمي  چاپ رسمي روزنامه در ثبتي آگهي هيچ جديد اصالحات طبق
  .گرددمي درج االنتشاركثير روزنامة در

 ممكن المالك مجهول ...  1 سؤال  12 ماده  15
  ...كه است

  ...كه است ملكي المالك مجهول 

  .است صحيح ب گزينه  .است صحيح الف گزينه 4 سؤال  پاسخ 14 ماده  18

 منتهي كننده مشخص...  1 سطر 7 نكته 15 ماده  19
  ...حد هر عليه

  ...حد هر اليه منتهي كننده مشخص... 

  .است صحيح ب گزينه  .است صحيح الف گزينه 7 سؤال  پاسخ 15 ماده  22

  اول  بند 6 نكته 16 ماده  23

  :شودمي ماده ذيل بند اول  متن جايگزين زير عبارت
تسليم  ثبت  ادارة  به  اينكه  بر  عالوه  بايد  اعتراض  شيوه  اين  در  :دادخواست  تقديم  صورت  به  -اول 
تقديم  ثبتي  مرجع  به  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ظرف  دادخواست  صورت  به  گرددمي

  )امالك ثبت قانون نامهآيين 86 ماده. ( شود دادگاه

  1 سطر 7 نكته 15 ماده  23
  .گردد حذف بايد ».نمايدميارسال ... بر ثبت اعتراض اگر عبارت «   2و 

  از بعد بايع قبل فوت...  1 سطر مكرر 18 ماده  27
  ... قانون اين اجراي 

  ...قانون  اين اجراي  از  بعد يا قبل فوت...

 2 نكته مكرر 18 ماده  27
  ...معرفي دادگاه...  ...مععرفي دادگاه...   2 سطر

  1 سؤال  19 ماده  28
  1سطر  الف گزينه

 متقابل دادخواست...
  ... قانون

  ... قانون مطابق دادخواست...



  آدرس
  صحيح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

   20 ماده  30

   :شودمي اضافه ماده ذيل 6 نكته عنوان به زير عبارت
ارسال  وظيفه  ثبت  ادارة  ديگر  امالك،  ثبت  قانون  نامهآيين  86  ماده  در  80  سال  اصالحات  طبق

اعتراض تسليم تاريخ از ماه يك ظرف بايد معترض خود و ندارد را دادگاه به اعتراض
تسليم ثبت اداره به را دادخواست تقديم گواهي و تقديم صالح دادگاه به را خود دادخواست

  .نمايد

   22 ماده  36

  :شودمي اضافه ماده ذيل 9 نكته عنوان به زير عبارت
معامالت  خصوص  در  كه  عادي   اسناد  كشور،  توسعه  هاي برنامه  دائمي  احكام  قانون  62  ماده  طبق
داشته شرعي اعتبار دادگاه تشخيص با اينكه  شرط  به شوند تنظيم غيرمنقول  اموال  به  راجع
  .هستند استناد قابل ثالث برابر  در و نمود خواهند پيدا را رسمي سند با تعارض قابليت باشند

  ...اداره دفتران سر توسط سند  تنظيم... ...اداره دفتران سر تنظيم... 1 سطر 7 نكته 25 ماده  40

 سطر  13 نكته 25 ماده  40
1  

 انتقال  به منتبع و...
  ...رسمي انتقال  به منتج و...  ...رسمي

   33 ماده  55

  :شود اضافه  ماده ذيل 7 نكته عنوانبه زير عبارت
عوضين  ارزش   عرضي  تعادل   رعايت  عاطفي  اهداف  لحاظ  به  كه  است  معوض  صلحي  محاباتي  صلح
  .شودمي صلح ديگري  به  نبات شاخة يك برابر در  خانه يك مثالً شودنمي انجام

   47 ماده  63

  :شودمي ماده ذيل 6 نكته جايگزين ذيل عبارت
رسمي سند موجببه خودرو وانتقال نقل رانندگي تخلفات به رسيدگي قانون 29 ماده موجببه

پالك  تعويض  به  نسبت  خريدار  و  فروشنده  بايد  ابتدا  يعني  شد  خواهد  انجام  پالك  تعويض  از  بعد
پرداخت با رسمي انتقال  سند رسمي اسناد  دفترخانه در سپس نموده اقدام خريدار  نامبه

قضائيهقوة  رئيس  نامهبخش  موجببه  و  شود  تنظيم  التحريرحق  و  وانتقال نقل  ماليات  و  الثبتحق
تعويض  برگه  يا  مالكيت  شناسنامه  و  دهند  قرار  مالكيت  احراز  مالك  بايد  را  رسمي  سند  هادادگاه
  .باشندنمي مالكيت مدرك پالك

   48 ماده  65

  :گرددمي اضافه ماده ذيل 6 نكته عنوانبه زير عبارت
در  شرعي  صورتبه  عادي   سند  اعتبار  كه  مورد  هر  در  كشور  توسعه  دائمي  احكام  62  ماده  مطابق
قابل و  دارد  را رسمي سند  با معارضه قابليت و بوده معتبر عادي  سند آن گردد  احراز دادگاه
  .است استناد

  51 ماده  67
   نكته

  :شودمي 1 نكته قبلي، نكته و شده اضافه  ماده ذيل 2 نكته عنوانبه زير عبارت
باشدمي او دفتر خدمه نفع به يا اوست خويشاوند نفع به كه را سندي  تواندنمي دفتر مسئول 
  . نمايد تنظيم

  .است صحيح د گزينه  .است صحيح ج گزينه 1 سؤال  پاسخ 52 ماده  68

 سطر  1 نكته 109 ماده  88
1   

 كه عرضي اقتداري  و...
  ...انسان كه عرفي اقتداري  و...  ...انسان

  2 نكته 114 ماده  90
  سطر انتهاي 

 10/8/1377 مصوب...
  . بود خواهد مجري  23/3/1394 مصوب...  .بود خواهد مجري 



  آدرس
  صحيح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

   1 نكته 119 ماده  93

  :شودمي ماده ذيل 1 نكته متن جايگزين زير عبارت
ثبت جهت يا ثبت ادارة توسط امالك دفتر در ملك ثبت جهت كه است حقي الثبت حق

اختراعات يا هاشركت ثبت جهت يا سردفتر توسط متعاملين از رسمي اسناد دفاتر در معامالت
  . شودمي دريافت متقاضي از

    123 ماده  94

  :  شود مي   اضافه   ماده   ذيل   3  نكته    عنوان   به   زير   عبارت 
 الثبت حق ) موتورسيكلت  و  اتومبيل  فروش  وكالت  از  غير (  نامه وكالت  يا  نامه تعهد  مثل  غيرمالي  اسناد 

  . دارند   تومان   هزار   دو   برابر   مقطوعي 

 سطر  8 نكته 147 ماده  107
3  

  به مرقون را او ادعاي ...
  ...صحت به مقرون را او ادعاي ...  ...صحت

  شود.حذف مي 3و  2سطر     1 نكته 13 ماده  117

 6 نكته 150 ماده  127
  .شودمي حذف قيمت با       2 سطر انتهاي 

  .است صحيح ب گزينه  .است صحيح ج گزينه  1 سؤال پاسخ 9 ماده  137

  1 سؤال  پاسخ 92 ماده  158

  :شودمي اضافه 1 سؤال  پاسخنامه به زير عبارت
دادگاه  رئيس  از  و  نموده  اعالم  را  خود  نظر  دادخواست  ذيل  در  ثبت  رئيس.  است  صحيح  ب  گزينه

  . نمايد   نظر اعالم و حاضر ثبت ادارة در موضوع بررسي جهت نمايدمي دعوت محل عمومي

 ابتداي  نكته 97 ماده  159
  5 سطر

 ادامه ثبتي عمليات...
  ...اعتراض اگر و يابدنمي ادامه ثبتي عمليات...  ...اعتراض اگر و يابدمي

 انتهاي  نكته  97 ماده  159
  5 سطر

 دستور بداند قانوني... 
 دادگاه به را آن ارسال 

  ...دهدمي ذيصالح
  ...دهدمي را پرونده به رسيدگي دستور بداند قانوني... 

 ابتداي  2 نكته 68 ماده  236
  4 سطر

 درصد پانزده ماهه همه 
  ... التحريرحق )10%( درصد 10 ماهه همه  ...التحريرحق) %15( 

   6 ماده  242

  :شودمي  اصالح زير صورت به 6 ماده متن
اسناد رجوع ارباب  امور انجام ضمن در توانندنمي رسمي اسناد دفاتر  مسئوليت -6 ماده

امضاهايي  مورد  در  است  همچنين  و  كنند  تسجيل  رسمي  طوربه  هم  را  معامله  اصحاب  غيررسمي
  .شودمي مراجعه آنان به تصديق براي  و بوده عادي  اوراق ذيل كه

   9 ماده  242

  :شودمي اضافه ماده ذيل نكته عنوانبه زير عبارت
... و 6 ماده 4 بند نامهآيين 12 ماده و 1354 مصوب رسمي اسناد دفاتر قانون 20 ماده برابر
  .باشندمي غيرمالي اسناد عنوان امضاي  گواهي به مجاز رسمي اسناد دفاتر

  تا 119
  :گردد اضافه 131 تا 119 صفحات سرصفحه جايگزين سرصفحه عنوانبه عبارت اين   سرصفحه  131

  بعدي الحاقات و اصالحات با 1310 مصوب كشور امالك و  اسناد ثبت قانون



  آدرس
  صحيح عبارت  غلط عبارت

  عنوان  صفحه

   1 نكته 56 ماده  255

  :شودمي 1 نكته متن جايگزين زير عبارت
قابل آن الثبتحق نرسد معامله اصحاب امضاي  به اما شود وارد سردفتر دفتر در سندي  اگر

  . باشدمي استرداد
  .شودمي حذف  ماده ذيل 2 نكته   56 ماده  255

  .است صحيح ب گزينه  . است   صحيح   ج   گزينه  1 سؤال  پاسخ  56 ماده  256

  .است صحيح ب گزينه  . است   صحيح   د   گزينه  3 سؤال  پاسخ  56 ماده  256

   3 ماده  259

  : شود مي   اصالح   زير   شكل   به   3  ماده   متن 
اسناد  دفتر  تأسيس  به  نياز  جمعيتي  و  اقتصادي  محلي  مقتضيات  موجب به  كه  مناطقي  در  - 3 ماده 

رسمي   اسناد   سردفتر   انتخاب   براي   و   نياز   رفع   جهت   كشور   امالك   و   اسناد   ثبت   سازمان   باشند   رسمي 
  رسانيد   خواهد   عموم   اطالع   به   مقتضي   نحو به   را   مراتب 

ثبت  سازمان  نمايند  تسليم  را  خود  تقاضاي  شده  تعيين  مهلت  در  مكلفند  شرايط  واجد  متقاضيان 
منتخب   هيئت   توسط   مذكور   شرايط   واجد   داوطلبان   كليه   از   مناسب   فرصت   در   كشور   امالك   و   اسناد 
  . آورد   خواهد   عمل   به   مصاحبه   قضائيه قوة   رئيس 
رئيس  تشخيص  به  كه  باشند  حدي  به  رسمي  اسناد  سردفتري  متقاضيان  تعداد  چنانچه  - 1 تبصره 

مستلزم   يا   و   مواجه   صعوبت   با   مصاحبه   طريق   از   سردفتري   انتخاب   كشور   امالك   و   اسناد   ثبت   سازمان 
اسناد   سردفتر   انتخاب   براي   تواند مي   كشور   امالك   و   اسناد   ثبت   سازمان   گردد   غيرمتعارف   زمان   صرف 

هيئت  مذكور  آزمون  نتيجه  اعالم  از  پس  و  آورده  عمل  به  كتبي  آزمون  مذكور  داوطلبان  از  رسمي 
احراز  مورد  حسب  را  نمره  باالترين  يا  نمره  نصاب  حداقل  كه  افرادي  از  قضائيه  قوة  رئيس  منتخب 

  . آورد   خواهد   عمل   به   مصاحبه   اند نموده 
  . نمايد مي   تعيين   كشور   امالك   و   اسناد   ثبت   سازمان   مختلف   مناطق  براي   را   نمره   نصاب   حداقل   - 2  تبصره 

   ب بند نكته 3 ماده  259

  :شودمي اصالح زير شكل به ب بند
زبان   فارسي،   ادبيات   از   است   عبارت   آزمون   مواد   شود مي   عمل   ماده   اين   اساس   بر   عمومي   صورت به )  ب 

.مدني   حقوق   تجارت،   حقوق   جزا،   حقوق   رسمي،   اسناد   دفاتر   مقررات   و   ها نامه آيين   ثبت،   حقوق   عربي، 

 سردفتر موقت انفصال ...  1 سطر 13 ماده  265
  ...دفتر كالفت

  ...دفتر كفالت سردفتر موقت انفصال ...

   نكته 30 ماده  274

  :شودمي ماده ذيل نكته متن جايگزين زير عبارت
كارمند دوّم يار دفتر و باشندمي رسمي اسناد دفاتر قانون مشمول  اوّل  يار دفتر يا سردفتر
  .باشدمي  كار قانون تابع و شده محسوب

 انتهاي  نكته 31 ماده  274
  .باشدمي اول دفتريار سهم...  .باشدمي دفتريار سهم...   سطر

   194 ماده  347

  : شود اصالح زير شكل به ماده متن
 اوراق   بازار   قانون   37  ماده   تبصره   وفق   بهادار   اوراق   بورس   دادرسي   آراي   به   نسبت   اجرائيه   صدور   - 194  ماده 

  . باشد مي   امالك   و   اسناد   ثبت   اجراي   دواير   و   ادارات   عهده   به   1384  مصوب   ايران   اسالمي   جمهوري   بهادار 

 ثبت قانون 679 ماده تابع... 3 سطر انتهاي  487 بند  384
  ...است مدني قانون 679 ماده تابع...  ...است

 


