
 نامه قانون ثبت امالکآئین

 ۱۳۱۷مصوب 

وزارت  ۱۳۱۰اسفند ماه  ۲۶قانون ثبت اسناد و امالک مورخه  ۲۸و  ۲۷و  ۲۶و  ۱۶و  ۱۴و  ۸و  ۷و  ۵و  ۴نظر بمواد 

  :مقرر میدارد دگستریدا

  دفاتر ثبت اسناد و امالک -فصل اول

 :ـ اداره ثبت اسناد و امالک دارای دفاتر زیر خواهد بود ۱ماده 

 ـ دفتر امالک ۱

 ـ دفتر نماینده امالک ۲

 ـ دفتر امالک توقیف شده ۳

 ـ دفتر ثبت موقوفات ۴

 ـ دفتر گواهی امضاء ۵

 ـ دفتر سپرده ها ۶

 ارنامه هاـ دفتر توزیع اظه ۷

 ـ دفتر امالک مجهول المالک ۸

 ـ دفتر ثبت شرکتها ۹

 ـ دفتر اسناد رسمی ۱۰

 ـ دفتر ثبت قنوات ۱۱

  ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه ۱۲

خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن  تبصره ـ دفتر امالک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه

  .میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد ت دفاتر مزبورامکانات از مندرجا

المالک و دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر امالک مجهول ـ کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر ۲ماده 

کرده « امضاء»گذاشته و نمونه  ا نماینده او شمارهالعموم بدایت محل یتمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی آمار بقیه دفاتر باید

  .صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید و بمهر پارکه ممهور و مجموع عده صفحات را در

مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت  ـ برای ثبت امالک هر بخش یک دفتر امالک تخصیص و برای ثبت هر شماره ۳ماده 

 گنجایش مقدار ثبت الاقل سه صفحه سفید برای انتقاالت بعدی آن منظور خواهد امالک مزروعی عالوه بر ثبت هر شماره از

  .شد

مدیرکل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت  تبصره ـ در صورتیکه یک دفتر امالک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد

 یم و برای هر ناحیه یک دفتر امالک تخصیص می یابد. در اینیا چند ناحیه تقس اسناد و امالک کشور بخش مذکور به دو

آثار طبیعی در صورتجلسه ای به امضاء  صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حدفاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا

  .مدیرکل و رئیس ثبت محل قید می گردد

از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های  رد عمل و پسـ دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مو ۴ماده 

  .بسته، امضاء نماید ثبت را در آخر دفتر قید و

  گذاری امالک و توزیع اظهارنامهفصل دوم ـ در شماره

ون ثبت قان ۹نویس آگهی ماده میگیرد باید پیش ـ در موقعیکه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر ۵ماده 

اظهارنامه  انتشار باداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع را تهیه و برای نمونه )امضاء( و
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در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل  در محل و تهیه پالک از مرکز و غیره -۱۰را از انتشار آگهی ماده 

  .کوبی و توزیع اظهارنامه نشودپالک کار  حاضر شده و تاخیری در

است نماینده عمل بوسائل مقتضی از قبیل  ـ در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع بعملیات ثبت عمومی الزم ۶ماده 

م باشد تقسی های معینی که حدود طبیعی داشتهبخشسفیدان قریه را به اطالع کد خدا و ریش جار و غیره مالکین را مطلع و با

سفیدان نوشته به نمونه )امضاء( کد خدا و ریش و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجلس

مراقبت کند که  توزیع اظهارنامه شروع کند و نمایندۂ مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً  گذاری وبرساند و بعد بشماره

صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها  تطبیق نموده و در الذکر کامالها با صورت مجلس فوقاظهارنامه

دفتر توزیع  میشوند و حدود اربعه آن ذکرگردد و شماره و نوع امالک و اسامی مالکین در و اسامی مالکین که معرفی

کد خدای محل تسلیم و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا  اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه نیز که بمالکین و در

  .مربوطه برسد رسید داده میشود شماره ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه )امضاء( نماینده دفتر توزیع اظهارنامه

گذاری و توزیع واقع میشود شماره ـ در امالک شهری و مستغالت نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی ۷ماده 

صورت مجلس که مخصوص امالک مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد  ال به استثنای جار واظهارنامه طبق مواد با

  .آمد

قراء و مزارع شش دانکی ]شش دانگی[  ـ در مستغالت برای هر ملک یک شماره و در امالک مزروعی نیز برای ۸ماده 

انی و غیره باشد برای هر قسمت مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعی یک شماره اصلی منظور میشود و در صورتیکه

  .فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد یک شماره

ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش  گذاری امالک هر قطعه یا بخشی معلوم شود کهـ چنانچه پس از شماره ۹ماده 

 گذاری مفروزاً به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعاتملکی پس از شماره شود و اگربرای آن اختصاص داده می

  ۳/۵ ۲/۵ ۱/۵اصلی  ۵شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثالً از شماره 

  .ـ برای سرعت جریان باید قطعـات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود ۱۰ماده 

صورتیکه متعلق به یک نفر یا مشاعاً متعلق به  ه دارای حجرات متعدده است درـ در مورد کاروانسرا و امثال آن ک ۱۱ماده 

خواهد  صورتیکه حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هر یک شماره مستقلی منظور اشخاص باشد یک شماره و در

  .شد

ک برای ثبت عمومی منظور و سایر امال ـ هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده میشود قنوات آن بخش هم باید جزو ۱۲ماده 

مبدء و  ها نیز شماره و اسم قنوات ودر اظهارنامه و دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی آخرین نمره آن بخش بقنوات داده شود و

شود تابع اصل ملک بوده و شماره معامله واقع نمی مظهر آن قید شود. هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد

  .م نداردمستقلی الز

محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه  ـ در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مأمورین عمل بوسائل مقتضی در ۱۳ماده 

 شماره فرعی نموده و از روی شماره ردیف در دفتر توزیع اظهارنامه وارد و اعیانی قریه متعلق برعایا میباشد تعیین

های  اظهارنامه توزیع مینماید سپس اظهارنامه لکین عرصه هم پس از تعیین سهام آن هابما -بمالکین اعیانی اظهارنامه میدهد

در موقع تنظیم آگهی  الثبت از هر یک از آنها تنظیم و قبول مینمایدجداکانه ]جداگانه[ با اخذ حق مالکین اعیانی و عرصه را

تالفی بین مالکین عرصه و اعیانی پیدا شود باید بدواً درصورتیکه اخ ابتداء عرصه و بعداً اعیانی باسم مالکین آگهی میشود

عرصه حاکی است که  قبالجات و بنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارک مالکین بمدارک و

خود از طرف مالک یا مالکین قعلی ]فعلی[ یا قبلی ندارند  ها متعلق بانان بوده و رعایا مدرکی برای مالکیتاعیانی

مالکیت مالکین قراء و  از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارک خواست ثبت را بایددر

  .مالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است ها ندارند یا رعایا مدارکی برقصبات حکایتی از اعیانی



تشریفات این نظامنامه بعمل نیامده چنانچه در  های آن کهباعیانی های ثبتی که قبال شده و نسبتـ نسبت بدرخواست ۱۴ماده 

ها برای اعیانی اعیانی را برای رعایا گواهی نماید یا قبال بطور کلی گواهی کرده باشند باید موقع تعیین حدود مالکین عرصه

  .شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نموده

و مالکین حق رعایا را نسبت باعیانی با  بال درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمدهـ در مورد امالکی که ق ۱۵ماده 

حدود آن  الثبت و مخارج از صاحبان اعیانی و تعیینآگهی هم شده است با دریافت حق اند واسامی معین قید و گواهی نموده

  .میتوان در دفتر امالک ثبت و سند مالکیت صادر نمود

ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا  ی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا بهـ امالک ۱۶ماده 

مقتضی  ها باید برای رأیثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده اند چون سابقاً ملکاظهارنامه داده

  .به هیئت نظارت احاله شود

اند نسبت گواهی کرده و بعضی گواهی نکرده ها حق راشاع اگر بعضی مالکین نسبت باعیانیـ در مورد امالک م ۱۷ماده 

  .اند معترض شناخته میشوندپذیرفته شده و مالکین که حق مزبور را گواهی نکرده باعیانی از رعایا اظهارنامه

 ۱۳۷۱/۲/۷الیاتهای مستقیم مصوب قانون م ۶۴ـ مالک اخذ حق الثبت امالک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده  ۱۸ماده 

 امالک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر

شود. اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ  تعیین می گردد. در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی

  .ارزیابی در دفتر امالک و سند مالکیت نوشته شده باشد ولو اینکه بهاء ملک طبق تنظیم است

نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد  ـ چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر امالک بخواهد معامله ۱تبصره 

براساس  ا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک راالثبت تعیین و به دفترخانه اعالم شود ت رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق

  .قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید

مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و  ـ در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند ۲تبصره 

  .رفتار شود در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق

پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام بر خالف  ـ هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه ۱۹ماده 

اظهارنامه  نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبالً  اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته

  .رفع اختالف در دادگاه است دور سند مالکیت موکول بههم بعنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده ص

اگر توضیحی الزم باشد باید صریحاً ذکرشده  خوردگی و کسر و اضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع وـ قلم ۲۰ماده 

 .نماینده تنظیم اظهارنامه( و مستدعی ثبت برسد) نمونه )امضاء( متصدی مربوطهو به

  .تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت شدید خواهد بود

  فصل سوم ـ در درخواست ثبت

قانونی او باداره ثبت محل داده شود هرکاه ]گاه[  ـ اظهارنامه باید به نمونه )امضاء( مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین ۲۱ماده 

صورتیکه اظهارنامه  زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در نمونه )امضاء( کند عالمت انگشت خود را دهنده اظهارنامه نتواند

  .نامه یا اوراق مربوطه ضمیمه شود توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت

 :ـ اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود ۲۲ماده 

ت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد پدر و سم ـ نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام ۱

 .ثبت درخواست و محل اقامت مستدعی

 .ـ تابعیت مستدعی ثبت ۲

حوزه ثبتی، بخش یا روستا و شماره ) ـ نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود با تعیین محل وقوع ملک ۳



رس ملک )خیابان، کوچه، پالک شهرداری( و اجزاء و متعلقات آن و آد پالک اعم از اصلی و فرعی(، حدود و مشخصات

 .متقاضی محل اقامت

 .ـ بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی ۴

ـ شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت  ۵

  .در امالک مجاور دارد

راجعه بمالکیت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه  مه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارکـ دهنده اظهارنا ۲۳ماده 

منحصر  ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایکانی ]بایگانی[ شود و اگر دلیل مالکیت دهد تا رونوشت یا خالصه آن

کننده باید نحوه نماید و در هر حال درخواست یمهای تصرف فعلی خود را کتبا باداره ثبت تسلبتصرف است ادله و نشانی

  .تقاضای ثبت مجاز میدارد معلوم کند تصرف خود را که او را برای

توسط نقشه بردار ثبت ترسیم و  ـ پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن ۲۴ماده 

نده و نقشه بردار تهیه شود، در اظهارنامه میزان و مقدار وسیله نمای صورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت

جام و فنجان و پیمان و غیره  اراضی مورد درخواست باید به دانگ و سهم قرار داده شود اصطالحات محل از قبیل امالک و

  .بنمایند را بر حسب تحقیقات محلی با دانگ و سهم تطبیق

نظر میگیرد باید الاقل پانزده روز قبل انتشار  بت عمومی را در بخش معینی درـ در هر موقع که اداره ثبت اجراء ث ۲۵ماده 

المنفعه محل عام ثبت بنماینده اوقاف آنمحل اطالع دهد تا نماینده مزبور بمتولیان موقوفات قانون ۱۰آگهی مقرر در ماده

ن ثبت نسبت بامالک موقوفه که در آن قانو ۱۰نامبرده در ماده  روز از تاریخ نشر اولین آگهی۳۰اخطار کند که در ظرف 

  .تصدی و تولیت آن ها میباشد درخواست ثبت نمایند بخش واقع و تحت

که برای اینکار تخصیص داده شده تنظیم و یک  گریها و سفارتخانها در برگهائیـ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول ۲۶ماده 

  .تاده میشود تا پس از صدور اجازه بجریان ثبت اقدام گرددباداره کل ثبت فرس نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر

انهار متروکه که بعداً تبدیل به ملک می شود از  ـ اراضی که قبالً جزء شوارع یا میدانهای عمومی بوده و همچنین ۲۷ماده 

  .ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد طرف مالک یا شهرداری یا مرجع

درخواست چندین شماره در یک بخش  ر اظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پالک است. هرگاهـ ه ۲۸ماده 

قبالً در یک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر  یا قطعاتی که در یک قریه و مزرعه واقع است و

  .یک صورتمجلس تحدید حدود تنظیم شود شماره

  .قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه میتوان پذیرفت ۱۱ه آگهی نوبتی نامبرده در ماده ـ تا وقتیک ۲۹ماده 

ازمتصالح با قید حق فسخ برای مصالح  های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبتـ در صلح ۳۰ماده 

از  قید حق فسخ بنام متصالح صادر و پس ثبت نیست سند مالکیت این قبیل امالک با قانون ۳۳پذیرفته میشود و مشمول ماده 

  .سقوط حق خیار متصالح میتواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد

بین رعایا خرید و فروش میشود از  ـ دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در امالک معمول و ۳۱ماده 

ت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری درخواست ثب عین امالک نبوده و قابلحقوق راجعه به

  .وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد در

نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمایند  این آئین ۲۵ـ در صورتیکه متولیان در ظرف مدت سی روز مقرر در ماده  ۳۲ماده 

 قانون ثبت متولی نیز درخواست ۱۱گر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده لکن ا نمایندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد

  .ثبت کند درخواست اداره اوقاف بالتعقیب گذارده خواهد شد

  .ـ نسبت بموقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد۳۳ماده 



  .ه است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت استـ نسبت بامالکی که بنفع عمومی حبس شد ۳۴ماده 

بنفع اشخاص معینی حبس شده بعهده  ـ درخواست ثبت نسبت بموقوفات خاصه بعهده متولی و نسبت بامالک که ۳۵ماده 

  .توانند درخواست ثبت نمایندلهم نیز میعلیهم و محبوسموقوف متصدی امور حبس است معذلک هر یک از

  .ورد ثلث مؤبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت استـ در م ۳۶ماده 

بطور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال  قانون اوقاف امالکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود ۳ـ طبق ماده  ۳۷ماده 

 اوقافداده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات  نباشد و برای مصارف عامه تخصیص

  .باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند

المصرف و مبرات مطلقه موقوفات مجهول ـ چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهی بابت ۳۸ماده 

 الثبت وقانون باشد بدون مطالبه حق ۲۹اعتراض بر ثبت امالک مشمول ماده  ضمیمه درخواست نامه ثبت یا دادخواست

  .هزینه بجریان گذارده میشود

کننده ثبت متصدی یا مدعی ـ در مورد درخواست ثبت امالک موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست ۳۹ماده 

  .شودتولیت قید می

کاروانسراهای عباسی و رباطها از حق الثبت معاف  نی شناخته شده در قانون اساسی وـ کلیساها و معابد اقلیتهای دی ۴۰ماده 

  .ارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد است. معافیت سایر سازمانها و

جبال موات و مباحه نیزارها، بیشه ها،  ـ نسبت به امالکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و ۴۱ماده 

مسیر  بستر مسیلها و آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر جنگلها و قبرستانهای عمومی و مراتع و

  .پذیرفته نخواهد شد طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت

درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه معمول محل  نـ نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضم ۴۲ماده 

از  صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و بجای آن عبارت با حقابه قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع

  .مقررات قانون توزیع عادالنه آب قید گردد

حسوب و شماره مخصوص بان داده میشود م ـ هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یکنفراست بمنزله یک ملک ۴۳ماده 

 هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم سهام و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان

اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان  مستقالً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود

در  را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و ص نباشد اظهارنامه ثبت آبآن مشخ

  .ها و سند مالکیت جمله )مطابق معمول محل( را قید نمودآگهی

ات هائی که از قنوات در امالک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنـ درخواست ثبت پاکنه ۴۴ماده 

  .پذیرفته نخواهد شد

درخواست ثبت و آگهی بوسیله اصالحات خراب  کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل ازـ امالکی را که پس از پالک ۴۵ماده 

پس  را باداره ثبت اطالع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطالع حاصل کرد بایستی میشود باید مالک یا شهرداری مراتب

پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون  محل باید مراتب را در دفتر توضیح اظهارنامه واز رسیدگی و معاینه 

اصلی ملک که  کرده هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا بشهرداری منتقل شود بهمان شماره مالحظات دفتر امالک هم قید

دید شده حدود بقیه تعیین و در صورتیکه در دفتر امالک تح برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبال آگهی و

کردن سند مالکیت اولی  مراتب در مالحظات دفتر امالک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی ثبت شده با توضیح

وچه اصالح شده و تبدیل حد به ک تغییر وضع مجاور امالک ثبت سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.و نیز هرگاه در نتیجه

شهرداری عمومی بودن  حدی که قبالً به ملک مجاور و فعالً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتیکه سند مالکیت در



اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با  بست تأیید نمایدبست یا غیر بنکوچه را اعم از بن

  .مجاورین انجام خواهد شد رعایت حقوق

نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی  ـ امالک مشاعی که قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده ۴۶ماده 

  .خواهد شد بخش مربوطه درخواست ثبت پذیرفته

قانون ثبت باداره تسلیم شود مشمول جریمه  ۱۱هائیکه تا قبل از انتشارآکهی]آگهی[ نامبرده در مادهـ اظهارنامه ۴۷ماده 

قانون ثبت  ۱۲تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های شش ماهه که در ماده  نخواهد بود امالکی که بواسطه

  .مقرر است آگهی خواهد شد

نامه و محل صدور آن و مقدار و شماره شناس  ـ متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم و نام خانوادگی ۴۸ماده 

هر  کلیه مطالب اظهارنامه صحیحا و صریحا نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نگردد و مورد درخواست و سهام مالکین و

مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بی نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد و معلوم شود در اثر

  .بود

اظهارنامه بامر مدیر ثبت مأمورتنظیم  شـود نماینده توزیعقراء و قصباتی که به ثبت عمومی گذارده می ـ در ۴۹ماده 

  .ها نیز خواهد بوداظهارنامه

  .شود وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شودها عودت داده میـ در موقعی که اظهارنامه ۵۰ماده 

المالک مانده باید فورا یا قسمتی از آن مجهول هائی که تمامشماره ۱۱تشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ـ پس از ان ۵۱ماده 

یادداشت و  شود در ستون مربوط به هر ششماههائیکه بعداً داده میوارد شده و اظهارنامه المالکدر دفتر امالک مجهول

موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت تنظیم این  ت در انجام آنمطابق آن در آگهی های نوبتی شش ماهه آگهی شود و غفل

مؤاخذه واقع  کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملکی مورد دفتر باید رسما بعهده یکنفر از

  .شود

  های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود امالکفصل چهارم ـ در آگهی

جرائد حوزه خود و یا در یکی از جرائد  [ نوبتی و تعیین حدود را اداره ثبت در یکی ازـ آکهیهای ]آگهیهای ۵۲ماده 

  .جرائد مرکز منتشر مینماید نزدیکترین حوزه خود و یا در یکی از

آخر هر سال برای سال بعد از طرف اداره  های مربوطه بر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درـ آگهی ۵۳ماده 

  .خواهد رسید کل ثبت تعیین شده و باطالع عموم

بهر یک از امالک مورد تحدید الصاق و در  ـ عالوه بر انتشار روزنامه یک نسخه از آگهی تعیین حدود در شهرها ۵۴ماده 

الصاق  ید و قراء مجاور بوسیله مأمورین ثبتباید در محل های عمومی قریه مورد تحد دهات نیز چند نسخه از آگهی مزبور

  .و انتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند

ها قید کرد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین  های نوبتی ذکرنمیشود ولی باید در زیر آگهیـ حقوق ارتفاقی در آگهی ۵۶ماده 

ررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت که اگر معترضی باشد مطابق مق حدود در صورت مجلس منظورمیگردد

  .دادخواست اعتراض بدهد مجلس

خوانا بوده و در اسامی درخواست کنندکان  های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن ونویس آگهیـ در پیش ۵۷ماده 

نویس پیش قبال در اداره ثبت بااشتباهی نشود و الزم است اولین نسخه آگهی چاپ شده  ]کنندگان[ ثبت و شماره و اسم امالک

مدیر مجله رسمی مستقیماً مسئول صحت تنظیم و  گیری بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت وآگهی مطابقه شود و پس از غلط



و پس از  آگهی که برای غلطگیری مقابله شده باید به نمونه )امضاء( رئیس ثبت محل برسد چاپ آگهیها میباشند اولین نسخه

  .ا در پرونده اداری بایگانی شودچاپ آگهی ه

قانون ثبت در سی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و  ۱۰هائیکه باید طبق ماده ـ آگهی ۵۸ماده 

  .ام خواهد بودسی

ل ضمن آخر فروردین و مهر هر سا هائیکه برحسب دستور هیئت نظارت باید تجدید یا اصالح شود درـ آگهی ۵۹ماده 

  .های شش ماهه منتشر خواهد شدآگهی

  .قانون ثبت نیز باید قید شود ۱۷های نوبتی مفاد ماده ـ در آگهی ۶۰ماده 

امالکی که برای تحدید در نظر گرفته میشود  االمکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کردـ حتی ۶۱ماده 

اعیانی و قطعات  استعداد نمایندگان الاقل برای ده الی بیست شماره از امالک شهری و ملک و باید بتعداد و با رعایت اهمیت

کننده ثبت در موقع تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و درخواست مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیاً تحدید شود مگر آنکه

بامالک مزروعی با رعایت  بپردازد و نسبتهزینه سفر نماینده را )در صورتیکه الزم باشد( بوسیله اداره  العاده وفوق

  .دهند اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آنرا قرار

از شماره اصلی ملک میتوان برای  های فرعی را نیز پسـ درآگهی های تحدیدی نسبت بامالک مزروعی شماره ۶۲ماده 

  .تعیین حدود قید و آگهی کرد

نسخه تهیه و برای نمونه )امضا( و انتشار به مرکز فرستاده  ۶قانون ثبت باید در  ۹ه نویس آگهی موضوع مادـ پیش ۶۳ماده 

  .شود

مهر منتشر شود باید منتهی تا پانزده فروردین  المالک که باید در آخر فروردین وـ آگهیهای مربوط بامالک مجهول ۶۴ماده 

  .برسد که در موعد مقرر منتشر شود و مهر بمجله و جریده مربوطه

  .ـ برای قنوات باید در آگهی و صورت مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد ۶۵ماده 

  .ـ آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی ۶۶ماده 

  .صت روز باشدـ فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز و تعیین حدود نباید کمتر از بیست و بیشتر از ش ۶۷ماده 

نماینده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد.  قانون ثبت توسط ۱۵و  ۱۴ـ عملیات تحدید حدود با رعایت مواد  ۶۸ماده 

نگردیده باید نقشه  بدون نقشه کامل تحدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر امالک امالک و اراضی که قبالً 

  .یدی بطور صحیح ترسیم شودملک طبق صورتمجلس تحد

مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید و به  ـ در صورتیکه مالک و نماینده او غائب باشد و ملک تحدید نشود باید ۶۹ماده 

 برخالف حقیقت ببهانه غیبت مالک از تحدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق نمونه )امضاء( حاضرین برسد نمایندگانیکه

  .و اقدام نشده باشد بدادگاه اداری جلب خواهد شدممکن بوده  ۱۵ماده 

بطور مشخص معرفی نموده و صاحبان امالک  ـ درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند ۷۰ماده 

  .اعتراضی دارند بیان می نمایند مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و

معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در  اجزائی را میتواند در موقع تعیین حدودـ مستدعی ثبت فقط ابنیه و  ۷۱ماده 

شده  معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید

  .محرز باشد و اال از تعیین حدود خودداری خواهد نمود



 :دید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار و کلیه حاضرین برسدـ صورتمجلس تح ۷۲ماده 

 .ـ تعیین روز و ماه و یا روزهائی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده ۱

 .ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند ۲

 .ـ اشخاصی که اعتراض نموده اند ۳

 .ه دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران داردـ ذکر حقوقی ک ۴

 .ـ ذکر حدود و مشخصات با عالمات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین ۵

ـ ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر  ۶

  .در آگهی مزبوراشتباه 

ممنوع است و اگر اصالح و توضیحی الزم  ـ در صورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات بکلی ۷۳ماده 

نمونه )امضاء( حاضرین برسد و اگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه )امضا(  باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به

  .انگشت خواهند گذاشت و کسانیکه نمونه )امضاء( ندارند عالمتاین نکته در صورت مجلس قید میشود  کنند

ثبت محل تسلیم نمایند و عالوه بر آن ظرف  ـ باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتباً به اداره ۷۴ماده 

  .به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نمایند مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض

بردار ثبت ترسیم شود و حدود و مشخصات ملک  ـ در موقع تحدید حدود امالک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه ۷۵ماده 

  .صورت مجلس تحدید حدود قید گردد ب ذکر طول ابعاد و مساحت آن در

الثبت ـ در صورتیکه بتوان از روی حدود امالک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دو برابر حق ۷۶ماده 

  .مورد نخواهد داشت

شده چنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود  ـ در مورد امالک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبالً تحدید ۷۷ماده 

کننده درخواست مواردی که امالک مجاور ملک مورد درخواستی که تحدید شده باشد و یست و همچنین درتحدید مجدد الزم ن

انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تعیین حدود نسبت بان  ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد

  .حدود مجاورین بثبت خواهد رسید ملک الزم نبوده و بر طبق

  .ـ در مواردیکه ملکی قبال تحدید شده حدود مجاورین که بعداً تحدید میشود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید ۷۸ماده 

هائیکه حد غیرطبیعی مستقیم و در فاصله ها پنجهزارویک و در قراء و قصات ده هزارویکـ مقیاس نقشه در دهکده ۷۹ماده 

  .ترسیم شود نقشه هزار یک ۲۰باشد ممکن است با مقیاس 

ـ در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمین بعمق نیم گز از طرف مالک پی حفر  ۸۰ماده 

  .شود

مزبور هم ترسیم و در صورتمجلس تحدید  ـ هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات ۸۱ماده 

  .و مشخصات با طول اضالع و مساحت تصریح خواهد شد دودحدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و ح

های نوبت آن منتشر میشود باید در آگهی ـ نسبت بامالکی که در ثبت عادی تحدید شده و در ثبت عمومی آگهی ۸۲ماده 

 که داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده در زیر صورت مجلس سابق بنویسد تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید

  .از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته میشود

  .ـ پس از تسلیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتباً در زیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد ۸۳ماده 



ورتمجلس مزبور را با تعیین حدود ص ـ نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی و ثبت صورتمجلس ۸۴ماده 

 تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از

  .مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد تسلیم نمایند. چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل شده نماینده مسؤول

پرداخت داد و عملیات تحدیدی بعنوان پیش العاده نمایندگان را میتوان در موقع عزیمت برایـ نصف هزینه و فوق ۸۵ماده 

  .ها و گواهی مدیر بایگانی استپرونده پرداخت بقیه موکول بتکمیل و تحویل

  فصل پنجم ـ در اعتراض

ه اداره ثبتی که آگهی را منتشر می مستقیماً ب ـ در آگهی های نوبتی و تحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و ۸۶ماده 

ذیصالح  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع کند تسلیم شود و معترض باید

می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم  قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی

با رعایت مقررات  به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را است را دریافت وتقدیم دادخو

روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و  ادامه می دهد. مبداء اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار

  .انتشار روزنامه مطابق باشد که در زیر آگهی هم قید شده با تاریخمراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی  ادارات ثبت باید

پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد  تبصره ـ دادگاهها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق امالک

  .ر می نمایدداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی واال قرار مقتضی صاد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و

ـ قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته  ۸۷ماده 

  .نخواهد شد

مدت باید گرفته و متصدی امر بالفاصله روی  ـ اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از ۸۹ماده 

تاریخ  مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید رد اعتراض دراظهارنامه ملک مو

دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده  رسید به دهنده آن داده شود و همچنین در مواردی که گواهی نامه جریان

  .عمل شود

  .ه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شودـ در رسید دادخواست اعتراض یا گواهینام ۹۰ماده 

متصدی امر بالفاصله روی اظهارنامه ملک در  داده شده باشد ۸۶ـ در مورد گواهی نامه هائی نیز که مطابق ماده  ۹۱ماده 

  .شود آن دادهدادخواست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده  مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم

نظر خود را در زیر برگ اعتراض  ـ مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائی که خارج از مدت داده می شود ۹۲ماده 

  .ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد قانون ۱۶نوشته و در نشست اداری طبق ماده 

شده و بنظر اداره خارج از مدت می باشد  قانون ثبت داده ۱۷ـ در مورد گواهی نامه هائی نیز که مطابق ماده  ۹۳ماده 

 که راجع به گرفتن گواهی نامه و دادن رسید و مهر اعتراض مقرر است رعایت در آن قسمتی ۹۲و ۹۰و  ۸۹مدلول مواد 

  .خواهد شد

ضای دارائی اشخاص نسبت بمورد تقا هائیکه از طرف دارائی بر ثبت امالک اشخاص یا از طرفـ دادخواست ۹۴ماده 

  .بدیوان محاکمات دارائی فرستاده شود تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت

ازدواج و طالق از نظر رسیدگی مقامات  های ثبتی امالک و یا دفاتر اسناد رسمی وـ در مواردی که پرونده ۹۵ماده 

بوسیله  سر دفتر پرونده یا دفتر مورد احتیاج را این مقامات باشد مدیر ثبت یا دار قضائی دادگستری مورد احتیاجصالحیت

حفظ آثار مورد نظر الزم است بالفاصله پرونده یا  یکی از کارمندان بآنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای

طابق قانون و م عودت میدهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند دفتر را بوسیله آورنده



اینصورت میتواند بمسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود  ای بمقام صالحیتدار قضائی داده شده باشد که درچنین اجازه

  .دفترخانه مربوطه اعاده دهند است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فوراً باداره ثبت یا پرونده یا دفتر الزم

با موافقت مسئول اداره ثبت معین می شود  اه با دعوت اداره ثبت در غیر ساعت اداری و در موقعی کهرئیس دادگ -۹۷ماده 

 رسیدگی و زیر ۹۳و گواهی نامه مذکور در ماده  ۹۲اعتراض های مذکور در ماده  در اداره ثبت حاضر و در موضوع

  .او نیز در این نشست حضور خواهد داشت برگ اعتراض یا گواهی نامه کتباً اظهار نظر می نماید مسئول ثبت یا نماینده

که متولی خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و  ـ اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی ۹۹ماده 

المنفعه نیز عام خاصی دارد بعهدۂ متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است و در حبسمتولی  المنفعه کهدر مورد موقوفات عام

  .امور حبس است اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی

اشخاص معین متصدی امور حبس و هر  علیهم و در حبس بنفعـ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف ۱۰۰ماده 

وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد  لهم میتوانند برای حفظ منافعسیک از محبو

 ناظر ثلث میباشد و در ثلث غیرباقی میباشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا دارا

  .حق میشوندلت ثلث در آن ملک ذیخروج ملک از حا کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از

باعتراض معترض تمکین کند یا در  ـ در موردیکه ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت ۱۰۱ماده 

جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیکری ]دیگری[ نباشد ملک  لهدادکاه ]دادگاه[ محکوم شود معترض محکوم 

  .معترض نخواهد بود کاه ]دادگاه[ ثبت خواهد کردید ]گردید[ و محتاج بآگهی مجدد بنامنهائی داد طبق حکم

بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع  ـ در مواردیکه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی ۱۰۲ماده 

مورد  متعلق بدیکری ] بدیگری[ بوده آنمقدار ازملک مورد تقاضای او در موقع تقاضا  شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از

  .شد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد

  فصل ششم ـ در ثبت امالک در دفتر امالک و ثبت انتقاالت ملک

امالک نموده و به نمونه  مشخصات زیر در دفتر ـ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با ۱۰۳ماده 

 :میرساند از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهای مالکیت مجاز است )امضاء( مدیر ثبت یا کارمندیکه

 .ـ شماره ملک۱

 .ـ تاریخ ثبت ملک در دفتر امالک۲

 .ـ اسم و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابعیت مالک۳

 .ـ نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن۴

 .ـ حدود ملک ۵

 .ـ بهای ملک ۶

حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت  ـ حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین۷

  .در ملک مورد ثبت موجود است در امالک مجاور و یا برای امالک مجاور

نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد  ـ در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی۱۰۴ماده 

 .شودامالک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می رسمی ثبت و خالصه آن در دفتر

مخصوص به انتقاالت سند  را در صفحات ـ هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال۱

الیه تجدید منتقل تسلیم مینماید و مادام که در صفحات انتقاالت جا دارد سند مالکیت بنام الیهمالکیت قید و امضاء کرده و بمنتقل

 .نخواهد شد

منزله ذکر  مالکیت مالک اولی به نحوی که به ـ اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد خروج آن را از۲

 این شرح )یکدانکبا مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون مالحظات به شودخالصه معامله نیز محسوب می

به )………( موجب سند شماره مالک به یکدانگ[ مشاع یا دو دانک ]دانگ[ مفروز یا دو هزارگز از ملک باال را آقای]

ثبت و از ملکیت مالک …………. ر یا دفتر متمم شماره این دفت ..……… منتقل کرده و در صفحه………….. آقای 



طوری که ملک است به نحو ثبت امالک مشاعه و اگر مفروزقید و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به (باال خارج گردید

 معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت و در مالحظات ثبت آن مستقل با تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه

 که در……… ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره……… دفتر…….. در اصل صفحه  یادداشت نمایند که ملک

 .ثبت شده افراز شده است……… صفحه

وفق معمول و رهنی یا قطعی واقع شود به ـ هرکاه ]هرگاه[ نسبت به هریک از دو قسمت امالک باال انتقالی به طور شرطی۳

 ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون مالحظات بت ملکسابقه خالصه آن را در زیر ث

مزبور در دفتر امالک به ترتیب تاریخ زیر  دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خالصه کلیه معامالت راجعه به عین ملک

 مخصوص که برای اینکار تهیه شده باال سردفتر خالصه معامله را در برک ]برگ[ یکدیگر ثبت خواهد شد. در موارد

امضاء متعاملین باید به امضاء سردفتر و  دارد خالصه مذکور عالوه بردفتر امالک حوزه ثبت ملک ارسال مینوشته و به

که در  طوریرسیده باشد مسئول دفتر امالک باید خالصه مذکور فوق را فوراً به« باشد چنانچه نماینده داشته» نماینده ثبت 

برساند. در موقع فسخ معامالت نیز باید سردفتر الشه سند  باال مقرر است در زیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت

 .را به اداره ثبت بفرستد تا در مالحظات دفتر امالک قید شود باطل شده و آگهی فسخ

ساعت آن را در دفتر امالک ۲۴ظرف  ترخانه درمتصدیان مربوطه ثبت امالک مکلفند پس از وصول خالصه معامله از دف

 بایگانی[ نمایند و چنانچه خالصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت] ثبت نموده و در پرونده مربوطه بایکانی

فر این دستور مستلزم تعقیب اداری و کی از دفترخانه مربوطه توضیحات الزمه بخواهد تسامح و تأخیر و یا غفلت در اجرای

 .خواهد بود

صفحات مخصوص به انتقاالت سند مالکیت قید و  هرگاه معامله راجع باشد به انتقال تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در

مواردی که معامله  نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت تازه برای خود بگیرد درتسلیم می الیهمنتقلامضاء کرده و به

صفحات مخصوص به انتقاالت سند مالکیت قید و امضاء گردیده  ک قسمت از ملک باشد خالصه آن باید درراجع به انتقال ی

ملک مراجعه کرده و برای  تواند به اداره ثبت حوزه وقوعالیه میناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل و سند مزبور به

رهن و » طه به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد مثل معامله مربو خود سند مالکیت مستقلی بگیرد در موردی نیز که

استرداد سردفتر باید آن را در صفحات  و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق« ارتفاقی حقوق

 ع به انتقالامضاء نماید در مورد عمری و رقبی و سکنی و مواردی که معامله راج مخصوص به انتقاالت سند مالکیت نوشته

فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک  سال باشد مقررات باال راجع به تنظیم خالصه سند و ۳سود ملکی برای بیش از 

باید  امالک و در سند مالکیت و بایکانی ]بایگانی[ نمودن خالصه معامله در پرونده و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر

 .مجری گردد

مصالح نسبت به امالک ثبت شده مطابق  محاباتی با حق خیار فسخ و با استفاده از سود و غیره برایهای در موارد صلح

 شود و درحقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می خالصه معامله با قید حق خیار و سایر

دفتر و در برگهای مالکیت قید  مراتب درصورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور 

  .شودمی

رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان  چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر امالک مالک آن بموجب سند –مکرر  ۱۰۴ماده 

باید در  قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خالصه سند قرارداد او را احداثی در آن ملک بملکیت طرف

از انجام عمل می تواند سند مالکیت آنرا از اداره  ستون انتقاالت سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس

اخطار مینماید  معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را بمالک عرصه و مجاورین ثبت بخواهد اداره ثبت وقت

نباشد با دریافت حق الثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را  ینه را تنظیم که هرگاه اختالفیو در وقت مقرر صورت مجلس معا

 ۳۰صورت مجلس تا  در صورت بروز اختالف و ارائه گواهی رجوع بدادکاه ]بدادگاه[ از تاریخ تنظیم صادر خواهد نمود و

  .روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهائی خودداری می شود

اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی و  ـ در مواردی که سند مالکیت جدید صادر می شود باید سند مالکیت ۱۰۵ماده 

 بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خالصه مفاد و شماره در مورد انتقال ملک به ورثه باید

اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه  و در زیر ثبتگواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در مالحظات دفتر قید 

شود  چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر امالک فوت وراث در دفتر جاری ثبت شود و

 وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در حصه هر یک از ورثه از ملک طبق مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار

 باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود و دیگر ثبت ملک مستقالً بنام تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده

  .مورث الزم نخواهد بود



پرداخت بهاء ربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از  ـ هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای ۱تبصره 

بهاء عادله  ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بنمایند مسؤول اداره ثبت

نماید ورثه می توانند بهاء مذکور را به حساب سپرده ادارات  قانون مدنی و سایر مقررات معین ۹۴۷اعیانی را با لحاظ ماده 

ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی  ا به ذینفع ابالغ واقعی می کند و چنانچهاداره ثبت بهاء تعیین شده ملک ر ثبت تودیع نمایند

 یکی از روزنامه های کثیراالنتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. در آگهی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب در

مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید  مزبور و همچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده

 مدت یک ماه پس از رؤیت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف

  .مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید

مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء  ره ثبت سندـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود دا ۲تبصره 

گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت به شرح فوق  اعیانی صادر خواهد نمود و در صورت وصول

  .نهائی است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است موکول به صدور حکم

اساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت  جدید داده می شود بر سند مالکیت ۱۰۴ـ در مواردی که مطابق ماده  ۱۰۶ماده 

 امالک بعد از ثبت در دفتر امالک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در جدید دریافت خواهد شد در صورتی که

قیه را را در زیر ثبت ملک و ب صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفکیکی یکی از قطعات

 نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هریک از قطعات مفروزه یا در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت

  .آپارتمانها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد

زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و بترتیب و در  ـ امالک موقوفه پس از ثبت در دفتر امالک در دفتر ثبت موقوفات نیز ۱۰۷ماده 

خواهد  صفحات سفید نخواهد داشت. امالک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت در دفتر مزبور احتیاج بگذاردن

  .رسید

  .ـ نمونۂ دفتر امالک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است ۱۰۸ماده 

در دفتر امالک برای هر سهمی  ۳ماده  ث صحن و غیره مشاع است طبقـ امالکی که از جهت بنا مفروز و از حی ۱۰۹ماده 

سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت  صفحه تشخیص داده میشود و انتقاالت هر ۳

  .خواهد بود در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی مشاع را

تقاضای مالک در مالحظات هر یک از  ـ هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقاالت به یک نفر منتقل شود در صورت ۱۱۰ده ما

ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات باال  صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب

  .جدید صادر شود اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت ثبت و

  .گیردالثبت به آنان تعلق نمیـ ثبت انتقاالت قهری به نام ورثه در دفتر امالک مجانی است و حق۱۱۱ماده 

 ۱۲۴است صاحبان حقوق میتوانند طبق ماده  ـ برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده ۱۱۲ماده 

  .قانون ثبت گواهینامه بگیرند ۱۲۵و 

  .ـ برای هر شخصی از هر شماره ملک باید یک جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود ۱۱۳ماده 

ثبت ملک بیک نفر منتقل شود با تذکر  ـ هرکاه ]گاه[ ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از۱۱۴ماده 

ملک  الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمامنتقلاند بنام مشده و انتقال داده باسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی

  .صادر میگردد

  در امالک مشاع برای هر شریک نسبت به سهم اویک سند مالکیت صادر خواهد شد -۱۱۵ماده 



کافی است و در صورتیکه ارزش آن  ـ در ثبت اعیانی امالک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر امالک ۱۱۶ماده 

  .تنظیم شده صادر میگردد  باشد برگهای مخصوصی کهکمتر از هزارلایر

مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آنکه  ـ تغییر در وضعیات امالک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست ۱۱۷ماده 

  .الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردیدمنتقل در این مورد سند تازه بنام

شماره امالک مجاور ثبت شده و برای بقیه  امالک مشاع که یکقسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر ـ در قسمت ۱۱۸ماده 

 بایستی شماره امالک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در مالحظات ثبت سهم در ثبت عمومی سند مالکیت صادر میشود

ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور  امالکاولیه نیز تصریح شود و در صورتیکه تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره 

 مجاورین قید گردد و همچنین نسبت بهر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده سند مالکیت تازه بایستی شماره امالک

  .است

م در سند مالکیت صادر شده و بقیه سها ـ امالک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواماً در یکجا ثبت و ۱۱۹ماده 

 قسمت ثبت شده بحالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه شودثبت عمومی سند مالکیت صادر می

  :میشود سفید تخصیص و در مالحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر

تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می نماید  ـ در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت ۱۲۰ماده 

سازمان ثبت اسناد  شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعالم و استشهادیه ای )که نمونه آنرا بایستی طریق از بین رفتن یا گم

ظهار درخواست کننده داده می شود(، مبنی بر شهادت و ا و امالک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به

نامبرده به گواهی  هویت و امضاء آنها به گواهی یکنفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء اطالع حداقل سه نفر که

ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و  نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد

اسناد رسمی  ر امالک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاترآنرا ثبت و در دفت برگ استشهاد باید نخست

بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به  اعالم کند و در محل هائیکه از رایانه استفاده می شود صدور

روزنامه های  نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از متصدی رایانه ابالغ

درج می شود آگهی کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ  کثیراالنتشار یا یکی از روزنامه هائی که آگهی های ثبتی در آن

اداره ثبت اقدام به  د معامله ارائه نشده باشدنرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سن انتشار آگهی اعتراضی

مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می  صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و در مواردی هم که

  .بایست المثنی صادر گردد

 .سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است

 (.فک شده ضرورتی ندارد ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ و یا)

 :در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود

 .ـ نام و نام خانوادگی مالک ۱

 .ـ شماره پالک و بخش و محل وقوع ملک ۲

 .ـ خالصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت ۳

 .سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده استـ معامالتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به  ۴

ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت  ۴ـ تذکر به اینکه هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده که در قسمت  ۵

 انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند  ند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورتیا س

 مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. )در صورت ارائه معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند

تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی  نزد معترض در دو نسخه سند مالکیت یا سند معامله صورتمجلس مبنی بر وجود آن

 (.می شود تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد

اشتباه به عهده مسؤول اداره کل ثبت  در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع

  .اسناد و امالک استان مربوط خواهد بود



دفاتر حوزه خود کتباً اعالم و متذکر شود که  اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به ـ ۱تبصره 

اینکه به استناد  المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند )اعم از هر موقع نسبت به پالک موضوع

و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله  ملک را استعالماصل سند مالکیت باشد یا المثنی( جریان ثبتی 

که در موقع تنظیم اسناد به آن  دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پالک این قبیل امالک داشته باشند کنند هر یک از

 کیت المثنی صادر شده باید قبالً جریانامالکی باشد که نسبت به آن سند مال مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از

در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز  ثبتی ملک را استعالم و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و

باید جریان  معامله اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام به اعالم موضوع به دفاتر

 .تنظیم و ثبت معامله نمایند ثبتی را استعالم و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به

  .قانون دفاتر اسناد رسمی است ۳۸تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به باال مقرر در ماده 

داد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد استر ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به ۲تبصره 

ثبت مربوطه  مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره سند مالکیت مقدور نمی شود

نداشته  استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم

  .رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید اداره ثبت باید با

مدارک ضروری صدور سند مالکیت  ـ هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر ۳تبصره 

مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و  اعالم بدارند که سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و

به شخص مذکور و انقضاء مدت ده  آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار تسلیم

 لکیتدر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی نماید. چنانچه دارنده سند ما روز از تاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را یکبار

ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با  بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم

خواهد  تسلیم خواهد کرد و بالفاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعالم رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و

  اداره ثبت ارسال دارند آنرا اخذ و برای اقدام به نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید

بنام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل  ـ در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت ۴تبصره 

اقتصادی  بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارائی و امور شده باشد و مرجع ذیربط به علت از

  .ماده مستثنی است تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت مفقوده را می نماید از شمول این

قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و  ـ هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری ۵تبصره 

نمود و سند  با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت

  .مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید

چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام  ـ در صورت اعالم کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه ۶تبصره 

چنانچه با سند  باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعالم گردد و سند مالکیت المثنی نشده باشد

  .و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ

میگردد و حدود کلیه ملک در یکی از  یس سند مالکیت تنظیمنوـ برای هر سهمی از امالک مشاع یک پیش ۱۲۱ماده 

 نویس مزبوره میشود و بهمین ترتیب در دفتر امالک ثبت و در زیر هر سهمیپیش نویس ها قید و در بقیه اشاره بهپیش

  .نوشته میشود که خود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فالن نوشته شده

مثل سایر معامالت قید شده خالصه آن  بملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالکیت ـ در مورد وصیت نسبت ۱۲۲ماده 

موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتیکه ملک مورد وصیت  بدفتر امالک فرستاده شود و همچنان در

  .گردد باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت ثبت نشده

ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد  ـ در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ۱۲۳ماده 

حق  گاه[ در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط بصاحب آن گواهینامه] سند مالکیت صادر میگردد ولی هرکاه

  .شودمزبور داده می



مدیون بتصرف بستانکار داده میشود اداره ثبت  ـ در موردیکه برای استیفاء طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک ۱۲۴ماده 

له  محکوم شناخته و اگر ملک بنام مدیون بثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام باید متصرف را جانشین مدیون

  .مثل مورد انتقال ثبت نماید

بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن  امالک مشاعی که اولین سهم آن در دفتر امالک ثبت می شودـ  ۱۲۵ماده 

مالحظات  به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون الزم نیست و باید بقیه سهام را

بقیه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفید ثبت  یخ برای ثبتثبت سهم اول قید نمایند و نسبت به صفحاتی که تا این تار

  .گردد

بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام  تبصره ـ امالک مشاعی که اولین سهم و قسمت آن در دفتر امالک ثبت میشود

ستون  فحه و ثبت آن را دربترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت نموده و شماره ص آن الزم نیست و باید بقیه سهام را

ثبت بقیه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات  مالحظات ثبت سهم اول قید نمایند و نسبت بصفحاتیکه تا این تاریخ برای

  .عمل نمایند ۱۲۵سفید ثبت نموده و طبق ماده 

لیه قنواتی که مستقالً مورد می شود تا ک ـ در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده ۱۲۶ماده 

سهام و عده  نیست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت معامله واقع می شود و تابع امالک

  .اختصاص داده شود مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات یک یا چند ناحیه

  فصل هفتم ـ در وظائف محققین ثبت

  ـ در تعیین و صالحیت محققین ثبتمبحث اول 

سن و اطالعات کافی متناسب با این شغل  سال ۲۵ـ محققین ثبت از میان خدمتگزاران وزارت دادگستری که الاقل  ۱۲۷ماده 

  .داشته باشند معین میگردند

برای آن معین حوزۂ که محقق ثبت  ـ در موارد زیر رسیدگی بدعاوی بین معترضیـن و مستدعیان ثبت جز در ۱۲۸ماده 

 .نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود

 .هزارلایر تجاوز نکندـ در صورتیکه میزان اختالف از ده۱

دیگر بوده و سهامی که درخواست  سار مشاع و یا هر ملک مشاعـ در صورتیکه درخواست ثبت راجع بقنات یا چشمه ۲

 هزار لایر یا کمترسار بشود و سهم هر یک از شرکاء دهمه یا قنات یا چش ثبت آن شده مجموعاً بیش از سهام واقعی ملک

  .باشد

میتواند تا ده روز پس از ابالغ رای بنزدیکترین  ـ در مورد ماده باال رأی محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی ۱۲۹ماده 

 .میز استکند راییکه از دادگاه مزبور استینافاً صادر میشود قابل ت دادگاه بدایت شکایت استینافی

محقق ثبت باید در ضمن رأی خود حق استیناف را ذکر کرده و دادگاه را هم که باید استینافاً رسیدگی کند صریحاً معین 

  .نماید

درخواست ثبت آن شده مجموعاً بیشتر از سهام  سارها و امالک مشاعه هرگاه سهامی که ـ در مورد قنات و چمشه ۱۳۰ماده 

 ۱۲۷باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعایت حدنصاب مذکور در ماده  سارشمه واقعی مالک یا قنات یا چ

 .رسیدگی کرده رأی خواهد دارد

  .کسانیکه در اینمورد به رأی محقق ثبت تسلیم نباشند میتوانند تا ده روز پس از ابالغ رأی دادگاه بدایت شکایت استینافی کنند

محققی رجوع شود که در اداره یا دائره ثبت اسناد محل وقوع ست ثبت هر ملک باید بـ دعاوی ناشی از درخوا ۱۳۱ماده 

  .ملک مأموریت دارد

  .ـ در صورتیکه در یک اداره یا دائره ثبت اسناد محققین ثبت متعدد باشند تقسیم کارها بعهده محقق اول خواهد بود ۱۳۲ماده 



ثبت را نیز صادر کند مشروط بر  معترض حکم تخلیه ید مستدعیـ محقق ثبت میتواند در صورت محقق بودن  ۱۳۳ماده 

  .خود نموده باشد اینکه معترض این درخواست را ضمن دادخواست

  مبحث دوم ـ در ترتیب رسیدگی

فرسخ مسافت طرف را برای روز  ـ بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعایت یک روز برای هر شش ۱۳۴ماده 

علیه علیه باید از تاریخ ابالغ احضارنامه بمدعیمقرر برای حضور بمدعی احضار میکند ولی موعدنشست که معین مینماید 

نمونه او رسیده بمحقق ثبت تسلیم  از یک روز نباشد احضاریه درد ونسخه بوده یکی بمستدعی ثبت تسلیم و دیگری به کمتر

  .میگردد

  .ـ در ابالغ احضاریه مقررات اصول محاکمات آزمایش راجع بابالغ احضاریه رعایت خواهد شد ۱۳۵ماده 

  .الوکاله بفرستندـ در موعد مقرر طرفین باید یا شخصاً حاضر گردند و یا وکیل ثابت ۱۳۶ماده 

ص بخواهند شغل خود را وکالت در اشخا ـ انتخاب وکیل از میان وکالء مجاز دادگستری اجباری نیست لیکن اگر ۱۳۷ماده 

قرار دهند باید تحصیل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستری  امور ثبت و دادرسی در محضر محققین ثبت

الوکاله خواهد شد اخالق نشان بدهد ممنوع نمایند هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محول به خود برنیامده یا سوء تبعیت

دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل به شغل وکالت امر ثبت یا بیش از سه رف یک سال در بیش از سههر کس در ظ

  .خواهد شد محسوب

نشست طرفین اصوال حاضر برای صلح  ـ محقق ثبت باید در نشست اول بطرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان ۱۳۸ماده 

  .نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد

  .ـ ارجاع بداوری فقـط وقتی ممکن اسـت که طرفیـن تراضی نمایند ۱۳۹ماده 

قید و بمهر یا نمونه آنها برساند و اگر  ـ محقق ثبت باید خالصه مذاکرات هر یک از طرفین را در پرونده امر ۱۴۰ماده 

  .باشد این نکته باید در صورت نشست قید شود طرفین یا یکی از آنها سواد نداشته

  ر اسناد کتبیمبحث سوم ـ د

ابراز میکنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد  ـ محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به دعوی را که طرفین ۱۴۱ماده 

  .عادی مزبوره رسمی باشد و خواه

  .تـ اعتبار اسناد رسمی همان است که بموجب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و امالک مقرر اس ۱۴۲ماده 

نمونه کرده یا از طرف او داده شده و به  توانند نسبت بسندی که خودش داده و آنراـ هیچیک از متداعیین نمی ۱۴۳ماده 

جعلیت کند و یا  کند و هرکاه ]گاه[ بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت بان ادعای اطالعینمونه او رسیده است اظهار بی

  .افتاده است از جهات قانونی از اعتبار مدلل نماید که آن سند بجهتی

شود محقق ثبت باید بطرفی که آن سند را  ـ اگر نسبت بسندی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه دعوی جعل ۱۴۴ماده 

 بگیرد و هرکاه ]گاه[ صاحب سند باین تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای ابراز کرده تکلیف نماید که آنرا پس

مگر اینکه مدعی جاعل را نیز  کندا پس نگرفت محقق ثبت بدعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر میجعلیت ر

بامر را بپارکه بدایت حوزۂ که در انجام ماموریت دارد احاله  معرفی کرده باشد که در اینصورت محقق ثبت رسیدگی

  .کندمی



سند را صار نماید سند مزبور را باید با  وی جعل قرار جعلیتـ هر کاه ]گاه[ محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بدع ۱۴۵ماده 

  .که در حوزۂ آن مأموریت دارد ارسال کند رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست

  مبحث چهارم ـ در معاینه محلی و عقیده کارشناس

  .آیدـ معاینه محلی بخواهش یکی از متداعیین یا به نظر خود محقق ثبت بعمل می ۱۴۶ماده 

ـ معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و الاقل دو نفر گواه طرف اعتماد که کتبا یا شفاها احضار شده باشند  ۱۴۷ماده 

  .آیدبعمل می

اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم شده ـ هرگاه متداعیین و یا گواه هائیکه قبال برای معاینه محلی احضار ۱۴۸ماده 

  .غائبین حق شکایت نخواهند داشت شودنمی حضور آنها از انجام معاینه

اطالعات کارشناس را بخواهد دراین صورت  نظر خودـ محقق ثبت میتواند بتقاضای یکی از طرفین و یا به ۱۴۹ماده 

در  کارشناس برمیگزینند و هرگاه تراضی نشد عده الزم را خود محقق ثبت معین میکند متداعیین بتراضی یک یا سه نفر

  .داشت این آئیننامه حق رد آن ها را خواهند ۱۵۱رفین مطابق ماده اینصورت ط

ها و نمونه محقق ثبت و متداعیین و گواه ـ از معاینه محلی و اظهارات کارشناس صورت مجلسی مرتب شده و به ۱۵۰ماده 

 معاینه محلی و یامجلس قید میشود و در صورتیکه سواد نداشته باشد در صورت کارشناس میرسد و هرگاه کسی از حضار

  .عقیده کارشناس قاطع باشد محقق ثبت میتواند فوراً در خود محل حکم دهد

  در رد محقق ثبت –مبحث پنجم 

 :ـ در موارد مفصله زیر محقق ثبت باید رأسا از رسیدگی امتناع کند و متداعیین میتوانند او را رد نمایند ۱۵۱ماده 

 .یکه اقامه شده است داشته باشدـ وقتیکه محقق ثبت سود شخصی در ادعائ۱

 .ـ وقتیکه محقق ثبت با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم داشته باشد۲

 .ـ وقتیکه محقق ثبت قیم یکی از متداعیین یا کفیل امور او باشد و یا یکی از متداعین مباشر امور محقق ثبت باشد۳

 .ی از متداعیین استـ وقتیکه محقق ثبت یا زوجۂ او وارث یک۴

یا نسبی دارند دادرسی جزائی داشته و یک  ـ وقتیکه محقق ثبت با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با او قرابت سببی ۵

 .باشد سال از زمان ختم آن دادرسی نگذشته

 .مطرح باشد ـ در صورتی که مابین محقق ثبت و یکی از متداعیین یا عمال او دادرسی حقوقی در دادگاه دیگری ۶

 .ـ وقتی که محقق ثبت سابقاً در باب ادعائی که اقامه شده کتباً اظهار عقیده نموده باشد۷

ـ رد محقق ثبت باید موجه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی بعمل آید مگر اینکه علت رد بعداً حادث  ۸

  .شود

خود را صادر و دعوی را بمحقق ثبت  صحیح دانست قرار عدم دخالتـ همینکه محقق ثبت اظهارات مدعی رد را  ۱۵۲ماده 

احاله  حد نصاب بنزدیکترین دادگاه ابتدائی و یا نزدیکترین دادکاه ]دادگاه[ صلح دیگر همان حوزه اگر باشد واال با رعایت

  .نمایدمی

صادر و بماهیت دعوی رسیدگی کرده  را ـ هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخیص نداد قرار دخالت خود ۱۵۳ماده 

  .در موقع استیناف از حکم ماهیتی نسبت بقرار مزبور نیز شکایت نماید تواندو حکم مقتضی میدهد و مدعی رد می

  مبحث ششم ـ در عدم حضور متداعیین و یا یکی از آنها

یتواند بدرخواست طرف رسیدگی م ثبت( حاضر نگردیده محقق ثبتعلیه )مستدعیـ هرگاه روز نشست مدعی ۱۵۴ماده 

 .نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد کرد نموده حکم غیابی دهد هرگاه مدعی )معترض( حاضر



و در اینصورت تجدید دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابالغ قرار ابطال برای یکمرتبه 

  .خواهد بود

گردید رونوشت حکم غیابی باید باو ابالغ شود و  علیه( بموجب ماده قبل غیابا محکومرگاه مستدعی ثبت )مدعیـ ه ۱۵۵ماده 

  .ظرف ده روز از تاریخ ابالغ حکم دادخواست واخواهی داده تجدید رسیدگی بخواهد تواند درعلیه غائب میمحکوم

الیه میتواند دادخواست ـ بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل دادخواست واخواهی پذیرفته نخواهد شد و محکوم ۱۵۶ماده 

  .استیناف دهد

ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را  ـ همین که دادخواست واخواهی بر حکم غیابی در موعد مقرر به محقق ۱۵۷ماده 

 علیه حاضر نشد و ثانیاً بموجب حکم غیابی محکوم گردید دیگرنشست نیز مدعی و اگر در اینمعین و بطرفین اطالع میدهد 

  .دادخواست واخواهی او پذیرفته نخواهد شد ولی میتواند استینافاً شکایت کند

  مبحث هفتم ـ در ابالغ حکم استیناف

  .شودی راجع بابالغ احکام ابالغ میـ احکام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوق ۱۵۸ماده 

  .ـ مهلت استیناف از قرار یا احکام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابالغ است ۱۵۹ماده 

مکلف است بر طبق مقررات اصول محاکمات  بینی نشده است محقق ثبتـ در مواردیکه بموجب این نظامنامه پیش ۱۶۰ماده 

  .ها]صلحیه[ رفتار نمایدحقوقی صلحه

  هشتم ـ در مقررات مختلفه فصل

ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی  ـ در مورد امالکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره۱۶۱ماده 

اداره  نامه خالصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقرر است بهآئین این ۱۰۴مکلف هستند که مطابق ماده 

ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معامله  پرونده مربوطه بایکانی ]بایگانی[ و در موقع ثبت ثبت بفرستند که در

  .الرعایه استالزم ثبت نشده مقررات ماده مزبور

ثبت امالک دارند باید در ابتدای تصدی دو  ـ مدیران ثبت و هر یک از نمایندگان و کارمندانیکه دخالت در کار ۱۶۲ماده 

 برگ در ثبت محل تهیه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسلیم دارند که یک از برگهای مخصوصی کهبرگه نمونه 

  .مانده و دیگری باداره کل ثبت فرستاده شودباقی

در ستون مالحظات دفتر امالک در مقابل ثبت  ـ هر موقع که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالکیت میدهد باید ۱۶۳ماده 

  .کند خ صدور المثنی را قیدملک تاری

  .نسخ و این آئین نامه جایگزین آن خواهد بود ۱۳۱۱مورخ شانزدهم فروردین  ۱۰۴۵ـ آئین نامه شماره  ۱۶۴ماده 

 


