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 اسناد و امالك  ثبتقانون 
 1310اسفند  ۲۶مصوبه 

 تشكيالت اداري ثبت  -باب اول

 :يک ،محلاقتضاء اهميت ه ب ییحوزه ابتدادر هر  -1ماده

 اداره يا  -
 ره يدا -

 یشعبب  يداراره ثبتت  يشود ممكن است هر اداره يا دایم امالك تأسيس ثبت اسناد و
 .باشد

  (موریتأمحل م) -2ماده
 ان ثبت وگمديران و نمايند -
  یان دفاتر اسناد رسممسئولين دفاتر و صاحب -

ز آن ادر ختارج   هتا آن انجام وظيفه نمايند اقدامات توانندیمموريت خود نأجز در محل م

 .ندارد یاثر قانون محل

 ملغی شده است. -5و 3،4 وادم

كليع  اتتالاعات و   » ه بت  یرستيدگ ى بترا  -(18/10/1351)اصعالحی  6ماده

ام نه ب یيأته استانالك در مقر هر دادگاه مربوط به امور ثبت اسناد و ام«  اشتباهات

 :مرکب از نظارت

 مقام او وثبت استان يا قائم رئيس -
 به انتخاب وزيردو نفر از قضات دادگاه استان  -
  .شودیتشكيل مى دادگستر  

تان است  یيزه قضتا در حتو  یامور ثبته ب کليه اختالفات و اشتباهات مربوطه هيأت مزبور ب
  .نمايدیم یرسيدگ
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 :از البدلیعضو علاين هيأت يک ى برا

 يا ى قضات دادگستر -

  مركز استانکارمندان ثبت -

 .تعيين خواهد شدى طرف وزير دادگستر از   

 :يبرا دااتر الزم -7ماده

 ثبت اسناد و امالك و -
 عده و نوع و -
 ها ترتيب آن -

 .دششود معين خواهد یتنظيم م وزارت عدلي که از طرف  یيهاهمطابق نظامنام

  نظامناممطابق مقررات  نفعياشخاص ذ يدفاتر امالك براه ب مراجب  -8ماده

 .جايز است عدلي وزارت 

 یثبت عموم -باب دوم

 اعالن ثبت و تحدید حدود -اصل اول 

ير در ستا  ايتن قتانون و   يموجود است از تاريخ اجرا اره ثبتادکه  ینقاطدر  -9ماده

ت ره ثبييا دا حوزه هر اداره «زارت عدليهو» ره ثبتیتشكيل اداره یا دانقاط پس از 

ر هعر  منقعول واقبع  د  كلي  اموال غير »تقسيم کرده و به ثبتت   چند ناحي ه را ب

 .کندیاقدام م «ناحي 

 :امالك هر ناحيه یبت عمومثبه  قبل از اقدام -10ماده

 حدود ناحيه مزبور و -
 اين که امالك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد -

ظعر   »اعالن مزبتور در   خواهد رسيد اطالع عموم  جراید ب اعالن دروسيله ه ب 

 .شودمیمنتشر  «مرتب  3روز  30
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اولععي   از تتاريخ انتشتار   -(3/12/1337 و 10/7/1317)اصعالحی   11معاده 

 :بايد «تا شصت روز»10مذکور در ماده  آگهی

 عنوان مالكيت وه متصرفين ب -
  3۲و  ۲۷اشخاص مذکور در دو ماده  -

 .ينددرخواست ثبت نما اظهارنام وسيله ه امالك واقع در آن ناحيه به نسبت ب

 متذکور صتورت   «تا نود روز پس از انتشار اولي  آگهعی »اداره ثبت مكلف است 

 ثبتت  که از طرف اداره ايبا نوع ملک و شمارهاند را که اظهارنامه داده كلي  اشخاصی

  در دو نوبت ب»فقت   ها آگهی نمايد و اين آگهی هر ملک معين شده در روزنامهبراي 

 .منتشر خواهد شد «ااصل  سی روز

 :از «گواهی انتشار»ار و الصاق آگهی بايد ها پس از انتشمأمور انتشار آگهی
 کدخداي محل يا -
 ژاندارمري يا  -
 پاسبان  -

يتد بته   ولتتی با اخذ و تسليم اداره ثبت نمايد و در اين متوارد کدختدا و ستاير متأمورين د    
 مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را به مأمور ثبت بدهند.

آثعار تصعر     کته  در متورد ارايتی و امالکتی    -(10/7/1317)الحاقی تبصره

درخواستت ثبتت از کستی     ها موجعود نباشعد  ن  آمالكان  ابلی كسی نسبت ب

 :که شودمیپذيرفته 
 يابر مالكيت  -
 عنوان مالكيت ياه بر تصرف سابق خود ب -
  ،مقام قانونیعنوان تلقی از مالک يا قائمه بر تصرف خود ب -
  .مدارکی داشته باشد  

دو  ذكور درعنعاوی  مع  يكتی از  ه اين قبيل امالك به چنانچه تقاياي ثبت نسبت ب

 :کننده مدارکیتقايا که شودمیصورتی تقاياي ثبت پذيرفته در باشد 32و  27ماده 
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 بر عنوان مذکور يا  -
 ن عنوان و يا ه آبر تصرف سابق خود ب -
  و امقام قانونی کننده قائمبر تصرف کسی که تقايا -
 .باشد داشته         شودمیمحسوب   

اعتالن   المالع  مجهعول امالکی که ه نسبت ب-(10/3/1322)اصالحی12ماده

از « لظعر  معدت دو سعا   »ند در توانمیکه حق تقاياي ثبت دارند  شده اشخاصی

 .قانون تقاياي ثبت نمايند تاريخ اجراي اين

بت در قبل از تقاياي ث آن امالك  مبامالت راجع بپس از گذشتن مدت دو سال  -

معمتولی در موقتع    «الثبتاز حق 25صدي » و  شودمیپذيرفته نتر اسناد رسمی ادف

 عالوه دريافت خواهد شد و ،تقاياي ثبت

 اولعي  آگهعی   از تاريخ انتشتار  ها منتشر نشدهآگهی نوبتی آنامالکی که ه نسبت ب -

يتاي ثبتت در   هيچ عنوان قبتل از تقا ه معامالت اين امالك ب، 11نوبتی مذکور در ماده 

 از تاریخ اولعي  آگهعی  سال  ی دفاتر اسناد رسمی پذيرفته نخواهد شد و پتس از  

ت خواهتد  معمولی در موقع تقاياي ثبت عتالوه دريافت   ثبت از حق 25صدي نوبتی 

 .شد

 ت.نسخ شده اس 10/3/13۲۲به موجب قانون  -مكرر 14و  13ماده

 امالكي نمرهترتيب ه ب امالك واقعه در هر ناحيه متدرجاً تحدید حدود -14ماده

براي  مجاورين و ان ثبتگتقاياکننديد و آعمل میه ب نظامنام  وزارت عدلي مطابق 

ل قب الاقل بيست روز»شوند اين اعالن احضار می اعالنوسيله ه روز تحديد حدود ب

 ظامنامته وزارت عالوه مطابق نه ب شودمید منتشر يدر جرا ی  مرتب  «از تحديد حدود

 .منتشر خواهد شد در محل نيز اعالنیعدليه 

  (مجاوری و  تقاضاكننده)عدم حضور -15ماده

ملتک متورد    حاير نباشداش در موقع تحديد حدود خود يا نماينده تقاضاكنندهر گا .1

 .خواهد شد تحديد مجاوری از طرف  اظهار شدهحدود تقايا با 
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ود ملتک  اين جهت حده و ب حاير نشوندنيز در موقع تحديد حدود  مجاوری  اهگهر .2

 و شودمی تجدیدن امالك آنسبت به  اعالن تحدید حدود رددگتعيين ن

حديتد  تيتک حايتر نشتده و    نيز تقاياکننده و مجاورين هتيچ  مرتب  دوماگر براي  .3

 .د شداخذ خواه الثبت مل  دو برابرحقعمل نيايد ه حدود ب

از لحتا  عمليتات    حعدود مجعاوری   هرگاه  -(18/10/1351)اصالحی تبصره

ز حتدود  بتدون انتشتار آگهتی بتا تبعيتت ا     باشد تحديد حدود «  تثبيت و مبي » ثبتی 

متورد   ملکی  یا چند حد که  صورتیو در اين مورد در آمد عمل خواهده مجاورين ب

 :همربوط ب اموال عمومیاز  ،تحديد

 و يا ى دولت و شهردار -
 ها باشدحريم قانونی آن -

دم عت عمل خواهد آمد و ه ب ربطذيى هانمایندگان سازمانحدود با حضور  تحديد 

 .نخواهد بود مانع انجام تحديد حدودحضور نماينده مزبور 

 اعتراض -ل دوماص

 خ نشتر داشته باشد بايد از تتاري  اعتراضیملک مورد ثبت ه کس نسبت بهر -16ماده

 :هب مستقيماً مزبور حالعرض .اقامه دعوي نمايد «روز 90تا  اولي  اعالن نوبتی»

 اداره يا -
 دايره يا -
 شعبه ثبتی -

بايتد   حتال عترض در مقابل  شودمیاست تسليم  هشدمبي  که در يمن اعالن نوبتی  

 اره ثبعت ادداده شده باشد  قانونیمدت در  حالعرض صورتی کهده شود دررسيد دا

 :را نزد نآ
 محقق ثبت و يا -
 است یگرسيدکه مرجع  ايهدفتر محكم -

 خارج از مدت داده شده کتبتاً  حالعرضتشخيص دهد که  اداره ثبت رگدارد اارسال می 

دهد تا حاکم محل اطالع می ییمحكم  ابتداحاکم ه نظر خود را اظهار خواهد کرد و ب
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ي أدهتد ر  يأرکترده   یگارت عدليته رستيد  موافق نظامنامه وز جلس  اداري مزبور در

 .است قاطعی در اين مويوع يحاکم محكمه ابتدا

بعل  قري گبين تقاياکننده و دي تقاضاي ثبت مل  مورده اه راجع بگهر -17ماده

کته طترف    کسیشده و در جريان باشد  ی اقامهيدعوا نوبتیاولي  اعالن  راز انتشا

تصديق  «وزر 90تا » اعالن نوبتی اولي دعوي يا تقاياکننده است بايد از تاريخ نشر 

هتد  حتق او ستاق  خوا  نمايد و اال  اداره ثبت تسليمه جريان دعوي به محكمه را مشعر ب
 .شد

 هبت  تارج از مدتتصديق مزبتور   تشخيص دهد اداره ثبتکه  در مواردي -تبصره

 .عمل خواهد شد 16موااق ماده  ،رديدهگاداره ثبت تسليم 

 ختود را  « قرار ععدم صعالحيت   » در صورتی که محكمه يا محقق ثبت -18ماده

دوستيه عمتل را    ،تقايتاي متدعی  ه مزبور ب قطعيت قرارصادر نمايد مكلف است پس از 

 .الزم نيست حالعرضتجدید دار بفرستد در اين مورد براي مرجع صالحيت

ب نكرد دعواي خود را تعقي مدت شصت روزدر  حالعرضاگر معترض پس از تقديم 

قعرار  »مستدعی ثبت  تقايايه حقق ثبت مكلف است بممسكوت گذاشت( محكمه يا )

ي أر ،ادد اسعتينا   تتوان متی قترار   را صادر نمايد از اين «اسقاط دعواي اعتراض

 .استيناف قابل تميز نيست

معترض به ثبت اعتم از  اوت صورت در -(18/10/1351)الحاقی مكرر 18ماده

تمام یا  نتواندعليه اين قانون باشد هرگاه معترضى اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجرا

 :شودمیشرح زير اقدام ه او بى را معرفی نمايد به تقايا وراث از یببض

 لدادسعتان محع  دادگاه مراتب را بته   )عدم مبرای تمام وراث( در مورد اول .1

تبقيع   و  نصع  قعي   نسبت به  وجود وراث محجورکند که در صورت ابالغ می

ر يكتی از  د «سه دفعه متتوالی » راى عالوه مويوع و جريان دعوه ب ،اقدام شود ىدعو

 محل يا نزديک مقر دادگتاه آگهتی  ى هاکثيراالنتشار مرکز و يكی از روزنامهى هاروزنامه
 .نمايدمی
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 قعرار  نشتود تعقيب ى دعو آتری  آگهیظر  نود روز از تاریخ انتشار چنانچه 

  .گرددمیصادر  ىسقوط دعو

هتی  محل يا نزديک مقتر دادگتاه آگ  ى هادر يكی از روزنامه ی  نوبتابالغ قرار مزبور 

قطعی قرار مزبور  نشود تواهیپژوهشخواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر 

 .است االجراو الزم

 شودیموراث شناخته شده اخطار ه ب ببضی از وراث()عدم مبرای  در مورد دوم .2

اريته بته   از تتاريخ ابتالغ اخط   ظر  پنج روزباشد ى که در مقام تعقيب دعو صورتیدر

وراث و همچنتين   نشده وراث شناختهدر مورد  .مبادرت کند درتواست تبقي  تقديم

طریعق   هبت  مسكوت گذاشتته باشتد  را ى که با صدور و ابالغ اخطاريه دعو شناخته شده

 .خواهد شد عمل «ی »مذكور در بند 

 از طرف يكی از وراث تعقيب شتود ى هرگاه دعو -(18/10/1351)الحاقی تبصره

 :دهنده بايددرخواست

 خود را پيوست و  دليل مثبت وراثت -

 ت قيددر برگ درخواس خود را صريحاً االرثميزان سه  -

 .نمايد  
کته   شتود متی فوق باشد به متقايی اخطار  اي شر که درخواست تعقيب فاقد در مواردي

 درخواستت ختود را تكميتل کنتد در صتورت عتدم       «پنج روز از تاریخ ابالغ» ظرف

قوط قرار سع »مكرر منقضی شده باشتد   1۸ماده  «يک»تكميل اگر مدت مقرر در بند 

 .صادر خواهد شد« ىدعو

رض محقق ثبتت معتت  ی گر جلسه مقرر براي محاکمه يا رسيدصورتی که ددر -19ماده

تقاضعاي  ه حقتوقی بت   يا وکيل او حاير نشتود و مطتابق مقتررات اصتول محاکمتات     

ه روز ظر  د» فق  در حالعرضردد تجديد گ ابطالاو  حالعرض مستدعی ثبت

بتود در ايتن متورد     ممكتن خواهتد   «مرتبع   پس از ابالغ قرار ابطال براي یع  

 .د شددار داده خواهالحيتصبه محقق ثبت يا دفتر محكمه  مستقيماً حالعرض
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اصتول محاکمتات آزمتاي      1۷و  1۶موجتب متواد   ه در متواردي نيتز کته بت     -تبصره

 .الرعايه استمفاد اين ماده الزم شودمیرد  حالعرض

 : هرگاه -(18/10/1351)الحاقی  مكرر 19ماده

 مالكيت متقاييان ثبت يا  -
 اعتراض ى دعو -

 بوده و  منشاء واحدى دارا

درخواستت  ه باشد ب نفر15بيش از تعداد متقاييان ثبت و يا معتريين و يا وراث آنان 

 : خواهمعترض يا پژوه 
دارنتد ابتالغ   ى دو نفر از شرکاء يا وراث که ستهام زيتادتر  ه دادخواست و يمائم آن ب - 

 و  شودمی
کثيراالنتشار مرکتز  ى هاآن در يكی از روزنامهى هادادخواست و پيوست عالوه مفاده ب -

 .شد آگهی خواهد س  داب  متوالیدادگاه  محل يا نزديک مقرى هاو يكی از روزنامه

 : ىدرخواست هر يک از طرفين دعوه باشد ب «در جریان رسيدگی» ىهرگاه دعو

 انتخاب و  ابالغ اوراق اخطاريهى دارند برا ىسهام زیادتردو نفر از طرف ديگر که  -

 کثيراالنتشتار مرکتز و  ى هادر يكی از روزنامه ی  نوبتاطالع سايرين ى مراتب برا -

 و شودمیقر دادگاه آگهی ممحل يا نزديک ى هايكی از روزنامه

 :ود کهبايد صريحاً قيد ش درج دادتواسته در اين آگهی و همچنين آگهی مربوط ب

زبور انتخاب شده م اشخاص دو نفر  اقط بشرکت در جلسات وقت رسيدگی ى برا .1

 با ذکر اسامی ابالغ خواهد شد و

 ادرستی بتا  داطالع از جريان دادرسی و يا شرکت در جلسات ى سايرين حق دارند برا .2

لع شتوند  و وقت رسيدگی مط و پاسخ لوایحى جریان دعودادگاه از  دفتره مراجعه ب

  .در دادرسی شرکت نمايندى وسيله وکيل دادگستره و يا ب

سيله وه و ب داشت  باشندى ولو آنك  سه  كمتروراث  اگر بعضی از شرکاء ملک يا

سعه   ه کت شريک ملک و يا وراثی ى جاه در دادرسی مداخله نمايند بى وکيل دادگستر

  .ابالغ شود وكيله بايد دادخواست و اوراق اخطاريه ب دارند ىزیادتر
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  طاری  بابالغ اوراق اتمداخله داشته باشد ى در دعوى که وکيل دادگستر صورتیدر

انتشار ق از طريى که دادخواست و يا جريان دعوى در مورد الزامی است كلي  وكال

نستبت   هصتادر  «بودن حك ى حضور» شتود میاز خواندگان ابالغ ى اعدهه ب آگهی

 .باشدیسه دادرسی نمشرکت در جلى دعوت آنان براه آنان موکول ببه

 :هکه نسبت ب مجاوري -20ماده

 حدود يا -
 حقوق ارتفاقی  -

 ورتتا سعی روز از تعاریخ تنظعي  صع    د فقت   توانمیحقی براي خود قائل است 

 .دهد حالعرض دارصالحيتمرجع ه ثبت ب يهوسيله اداره ب حدود مجلس تحدید

( اعتراض ك  سی روز استاستثناي مدت   ب) 1۹ -1۸ -1۷ -1۶مقررات متواد  

 :مورد نيز رعايت خواهد شد تقاياکننده ثبتی که در اين

 حاير نبوده و تحدید حدوداش در موقع خود يا نماينده -

 متاده  ملک مورد تقاياي او با حدود اظهار شده از طرف مجتاورين مطتابق   -
 .اعتراض دهد حالعرضد مطابق مقررات اين ماده توانمی  تحديد شده 1۵

مورد تقايتاي   حدود مل در دعاوي اعتراض به  -(20/2/1356)الحاقی تبصره

ده شت که تا تاريخ تصويب ايتن قتانون مطترح     محدوده قانونی شهرهاثبت واقع در 

 :گاهاست هر
 همچنينعمل آمده باشد و ه اعتراض از طرف غير مجاور ب -
 :موجبه صورت استرداد دعوي برد -

 سند رسمی يا  -
  سند مالكيت از طرف معترض يااخذ  -
حتدود تعيتين    مجلس تحديتد حدودي که در صورت -

 شده است

 :حسب مورد رسيدگیالعاده در جلسه اداري فوق دادگاه 

 يا  )دعوي( قرار رد -
 سقوط دعوي  (قرار) -
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  .است قابل رسيدگی پژوهشیخواهد کرد و اين قرار فق   را صادر

 :هصورتی کآيد درعمل میه که بعد از تصويب اين قانون ب اعتراضاتیه نسبت ب

 عمل آيد يا ه اعتراض از طرف غير مجاور ب -
 مجلس تحديدشده در صورت معترض مجاور با حدود تعيين -
 حدود سند مالكيت بگيرد يا   
 دنظر کن موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرفه ب -

نمايتد  ض ابتالغ متی  اعتراض بته معتتر   اثر بودنبیخود را در  واحد ثبتی مربوط نظر 

 «ظعارت ت نأهيع » نظر مزبور بته   از تاریخ ابالغ ظر  ده روزد توانمیمعترض 

  .است قطبیت نظارت أهي شكايت نمايد رأي

 اينامته روزدر  ی  نوبتنظر واحد ثبتتی   معلوم نباشدمعترض  اقامتگاهکه  صورتیدر

 ر  دهظع د توانت متی  گردد و معترضتعيين شده منتشر می ثبتیهاي آگهیکه براي 

 .ت نظارت شكايت نمايدأبه هي روز از تاریخ انتشار آگهی

 در آثار ثبت -اصل سوم

ده و ملک در دفتر امتالك ثبتت شت    ،عمليات مقدماتی ثبتپس از اتمام  -21ماده

 .شودمیمطابق ثبت دفتر امالك داده  سند مالكيت

 :ق ف دولت ،ثبت رسيدمطابق قانون در دفتر امالك به  ملكی که همين -22ماده

 اسم او ثبت شده و ياه ملک ب کسی را که - 
 رديده و اين انتقالگمنتقل  اوه کسی را که ملک مزبور ب- 
 که اين نيز در دفتر امالك به ثبت رسيده يا    
 او رسيده باشد ه ب ارثاً یملک مزبور از مالک رسم - 

 .تواهد شناتتمال  

 :شود کهیم ثبتاسم وراث ه ب داتر امالكدر  یهم ملک وقت «ارث»در مورد 

 و محرزها نآانحصار  وراثت و -

 بوده و يا توااقها نآاالرث بين در سهم -

 .باشد در آن باب صادر شده ییحك  نهااختالف  در صورت -
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 :عبارت از حكمی است که یینها حك  -تبصره

 واسطه طی مراحل قانونی و يا ه ب -
 :دتواسطه انقضاء مه ب -

 اعتراض و -
 استيناف و  -
 تميز  -

 .محسوب شود «دعاوي مختوم »ن مويوع صادر شده از آحكم در  کهی یدعوا

 :ن ملک مجرايآکه در  حقوق كسانیه بثبت مل   -23ماده

 ب يا آ -
 ر( ير و باياعم از داچاه قنات ) -

 .آوردنمی عنوان و در هيچ صورت خللی وارد هيچه دارند ب

ك  در ضم  جریان ثبت دعوي ای  ،اعتتراض  انقضاي مدتپس از  -24ماده

 :پذيرفته نخواهد شد تضييع حقی از كسی شده

 عنوان عينه نه ب -
 عنوان قيمته نه ب -
  ،رگهيچ عنوان ديه نه ب -

 .ییجزاخواه باشد  حقوقیخواه 

 -106 -105و در موارد مذکور در متواد   45مطابق ماده  44در مورد مذکور در ماده 

 باب شش  مذکور در ییمقررات جزامطابق  116-117 -109 -108 -107

 .اين قانون رفتار خواهد شد

حدود صالحيت و وظايف هيأت نظتارت بتدين    -(18/10/1351)الحاقی 25ماده

 قرار است:
  


