
    اصالحاتبا  ۱۳۴۴ ۶ ۱۳ مصوب –ها  یکشتو معامالتانتقاالتثبتنامهن یئآ

 ها یکشتو معامالتانتقاالتثبتنامهن یئآ

 با اصالحات ۱۳۴۴ ۶ ۱۳ مصوب

 

ثبت بهمربوطنامهن ییآ رانیا ییایدرقانون ۲۴مادهبهو اقتصاد با توجه یدادگستر نیشنهاد وزارتیپبنا به ۱۳۶۴۴مورخدر جلسه رانیوز اتیه

 .نمودند بیتصو لیذشرحبهمادهها را در نه یکشتو معامالتانتقاالت

 

 طبقکه یدفاتر اسناد رسم لهیوسو منحصرا بهاست یاجبارا منفعتی نیاز عها اعم یکشتبهراجعو اقالهو معامالتانتقاالت هیکلـ ثبت ۱ ماده

 .شودیمانجامخواهد داشتمخصوصاجازهاسناد و امالکثبتکلادارهاز طرفنامهن ییآ نیامقررات

 

اسناد و ثبتکلادارهاطالعبداند بهها الزم یکشتامالتمعثبت یکشور برانقاط هیدر کلرا که ییهاتعداد دفتر خانه  یرانیبنادر کشتـ سازمان ۲ ماده

 یسردفترسابقه سالسهالاقلکهاولدرجه یها دفترخانهسردفترانرا به یکشتمعامالتثبتمخصوصاجازهاستمزبور مکلفرساند و ادارهیمامالک

 .دینما ضیرا واجد باشند تفوالزم تیصالحمعامالت نگونهیاو ثبت میتنظ یو براداشتهاولدرجه

 

 .است یاسناد رسمثبتبهمربوطمقرراتنا تابعیع یکشتمعامالتبهاسناد مربوطـ ثبت ۳ ماده

 

ن یهمچنو  یکشتمعامالتبهاسناد مربوطثبتهنگام یاسناد رسمثبتبهمربوطمقررات تیبر رعامکلفند عالوه ۲مذکور در ماده یدفاتر اسناد رسم

و  یکشت تیتابعـ شماره یکشتاسناد معاملهثبتو ساعت خیـ تارفروش ی( در مورد نشر آگه۱)ران یا ییایدرقانون ۲۵مفاد ماده تیرعا

 .ندینمارا در دفاتر و اسناد درج یکشت یمشخصاتاصل

 

 :ازاستمزبور عبارت مشخصات

 

ها ـ ها و دودکشها و دکل ها ـ تعداد پلت یـ ابعاد و ظرفساختمانو محل خیـ تار یکشتنهبدـ جنس محرکهقوهـ توان یکشت نام

و  یکشتثبتمحلاز آنها ـ نام کیهر و سهم نیا مالکیمالکاقامتو محل تیو ملناممشخصه می( عالرهیو غـ اتم  زلی)بخار ـ دمحرکهقوهنوع

 .بندر وابسته

 

 یرانیبنادر و کشترا از سازمان یکشتوضعمعاملههرگونهثبتبهاز اقدامها مکلفند قبل یکشتمعامالتثبتمخصوص یاتر اسناد رسمـ دف ۴ ماده

 .ندینمااستعالم



 

ثبت مخصوص یاز دفاتر اسناد رسم یارسال یکشتبهمربوطمعاملهخالصهبرگاز وصولپساستمکلف یرانیبنادر و کشتـ سازمان ۵ ماده

 .د کندیها ق یکشتثبت یدر دفتر رسم ییایدرقانونمقرراترا بر طبقآنها مندرجات یکشتمعامالت

 

رادر  یکشتبهمربوطمعاملهخالصهمعامله نیاز طرف کیهر درخواستبه یقانون فاتیتشراز انجامپساستمکلف یرانیبنادر و کشتـ سازمان ۶ ماده

 .دید نمایق یکشت تیو تابعاد ثبتظهر اسن

 

ا یومعاملهوقوعدر محل رانیا ید در دفتر کنسولگریمزبور بارد معامالتیگاز کشور صورتدر خارج یکشتبهمربوطمعامالتکه یـ در صورت ۷ ماده

را معاملهخالصهبرسانند که رانیا یکنسولگراطالعا بهرد مراتبیبا نیمنظور متعامل نیا یگردد و برامنعکس رانیا یکنسولگر نیتر کینزد

و د نمودهیق یکشتو ثبت تیرا در ظهر اسناد تابعمراتباستموظف رانیا یدارند و کنسولگرارسال یرانیبنادر و کشتسازمانبه

 .داردارسال یرانیبنادر و کشتسازمانروز بهپنجراظرفمعاملهخالصهبرگ

 

رد یگانجامنامهن ییآ نیا فاتیتشرو طبق یکشتمعامالتثبتمخصوص ید در دفاتر اسناد رسمیبا یکشتبهمربوط یرهنمعامالت هیکلـ فک ۸ ماده

از کشور در خارج یرهنمعاملهفکد چنانچهید نمایق تیو تابعرا در ظهر اسناد ثبت یرهنمعامالتفکاستمکلف یرانیبنادر و کشتو سازمان

 یرانیبنادر و کشت سازمانبهمراتباعالمبهروز نسبتپنجد و ظرفیق تیو تابعظهر اسناد ثبت رانیا یکنسولگر لهیوسبهد موضوعیرد بایگصورت

 .شوداقدام

 

خود  یرسمکارمندان نیتدار از بیحصال ندهینفر نما کی( 2)ییایدرقانون 24در اجرا دستور مادهاستاسناد مکلفثبتکلـ اداره۹ ماده

 .دینمارا در دفاتر منعکس یکشتبه مربوطو معامالتانتقاالتد تا ثبتینما یمعرف یرانیبنادر و کشتسازمانباشد بهداشتهدر امور ثبت یکافسوابقکه

 

 

 :داردیمقرر م ییایدرقانون ۲۵ـ ماده۱

 

ر یکث یهااز روزنامه یکیکشور و  یرسمرا در روزنامهمعاملهانجاماستمکلف یرانیبنادر و کشت، سازمان رانیاتابع یها یکشتدر مورد فروش

 .دینما یروز آگه ۱۰فاصلهبهنوبتاالنتشار مرکز در سه

 

 .گرددیم افتیدراز فروشندهمعاملهانجامکند در موقعیمرا ثبتمعاملهوقوعکه یقانونمرجعها توسط یآگه نهیهز

 

 :داردیمقرر م ۲۹۶۱۳۴۳مصوب ییایدرقانون ۲۴ـ ماده۲



 

 یکشتو معامالت انتقاالت

 

باشددر د بر دو سالیزاآنمدتکه یآنها در صورتمنافع نی، همچنقانون نیامشمول یها یکشت نیعبهراجعو اقالهو معامالتانتقاالت هیکل( ثبتالف

دارند انجام مخصوصکشور اجازهاسناد و امالکثبتسازمانکار از طرف نیا یبراکه یدفاتر اسناد رسم لهیو منحصرا وساست یارکشور اجبداخل

 نیکترینزدد توسطیباآنوقوعکشور محلمقرراتطبقمعاملهرد انجامیگاز کشور صورتمزبور در خارجمعامالتکه یشود و در صورتیم

 .شوداعالم رانیا یرانیبنادر و کشتسازمانروز به 15و ظرفز منعکسینیدر دفتر کنسولگرو مراتب یگواهمعاملهمحلبه رانیا ینسولکندهینما

 

ود مزبور را در دفاتر خو معامالتانتقاالتثبتکهخواهد داشت یرانیبنادر کشتدر سازمان یاندهینمااسناد و امالکثبتکلـ اداره ب

 .خواهدنمودمنعکس

 

 یکشت تیدر تابع یرییباشد تغ یا قهری یارادانتقال نکهیاز ااعماست دهیرسثبتبه رانیدر اکه یاز کشت یا قسمتیو تماما انتقالیو ـ فروش ج

 .شود تیگر رعاید طیو شراقانون نیا کیمادهدر بند الفمندرجحد نصابآنکهشرطدهد بهینم

 

 .د گرددیهر دو ق یکشت تیو تابعد در اسناد ثبتیبا یکشتو رهن، انتقالفروش بهمربوطمعامالت هید ـ کل

 

ا بدون یمرتهناجازها بدونیو رهناز فکتواند قبلینماستگذاشتهرهناز کشور و بها خارجیو  رانیخود را در ا یکشتکه یرانیا یکشته ـ مالک

 .رساندفروشخود را به یکشتمرتهنحق نیتام

 

 .نافذ نخواهد بودشدهانجاممزبور معاملهاز حکمتخلفدر صورت

 

 یبر مجازات هاورزند عالوهتخلفماده نیااز مقرراتکهدر خارج رانیا یکنسول نیا ماموریو  یو ـ دفاتر اسناد رسم

 .خواهد بودز ینوارده خساراتهیکلپرداختمسئولمقرره

 

 .دیخواهد رس رانیوز اتیه بیتصوو به میتنظ یدادگسترو وزارت یرانیبنادر و کشتسازمان لهیوسبهماده نیابهمربوط ییاجرانامه نییآ


