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قانون ثبت اسناد و امالك
(مصوب  26اسفند ماه  1310شمسي)
با اصالحات و الحاقات بعدی


باب اول :تشكيالت اداري ثبت

ماده  -1در حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل،
 يك اداره يا دائره ثبت اسناد و امالك هر اداره يا -دایره ثبتداراي

تأسيس ميشود .ممكن است

شعبي باشد.

 مديران و

ماده -2

 نمايندگان ثبت و -مسئولين دفاتر و

جز در محل مأموريت

 صاحبان دفاتر اسناد رسميخود نميتوانند انجام وظيفه نمايند اقداماتآنها در خارج از آن محل،
اثر قانوني ندارد.

ماده  3و  4و  -5ملغی شده است.


ماده  -1 6براي رسيدگي به

 -1اصالحی 1351/10/18
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 کلیه اختالفات و -اشتباهات

مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر

دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت
 مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیلمیشود.

 -کلیه اختالفات و

امور ثبتی در حوزه

هیأت مزبور به مربوط به
 اشتباهاتقضائی استان رسیدگی مینماید.
برای این هیأت

 یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیینخواهد شد.
 ثبت اسناد و

 -امالك و

ماده  -7دفاتر الزم براي  -عده و

آنها مطابق نظامنامهای

 نوع و ترتيبكه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.



ماده  -8مراجعه به دفاتر امالك براي اشخاص ذينفع مطابق
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مقررات نظامنامه وزارت عدليه جایز است.

باب دوم :ثبت عمومی
فصل اول :اعالن ثبت و تحدید حدود
ماده -9

 در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ -اجراي اين قانون

و در

 اداره يا دایره ثبت وزارت عدليه حوزه هرسایر نقاط پس از تشکیل  -اداره يا
 دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيمكرده و به ثبت كليه اموال غير منقول
واقعه در هر ناحيه اقدام ميكند

ماده  -10قبل از اقدام به ثبت عمومي امالك هر ناحيه،
 حدود ناحيه مزبور و -اينكه امالك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد

به وسیله اعالن

درجرايد به اطالع عموم خواهد رسيد .اعالن مزبور در ظرف سي روز

سه مرتبه منتشر ميشود.
ماده -1 11

 -1اصالحی 1317/7/10
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از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده
متصرفین به عنوان

 ده تا -شصت

روز باید

 مالکیت و -اشخاص مذکور در دو ماده  27و 32

نسبت

به امالک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت
نمایند.
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور
صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند
که

 با نوع ملک و -شمارهای

از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامهها آگهی نماید
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 -تا  60روز فقط

و این آگهی  -در دو نوبت

منتشر خواهد شد .مأمور انتشار

 به فاصله  30روزآگهیها پس از

 انتشار و -الصاق

آگهیها باید گواهی انتشار از

 کدخدای محل یا -ژاندارمری یا

اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این

 پاسبانمورد

 کدخدا و -سایر مأمورین دولتی

باید به مأمورین ثبت مساعدت

نموده و باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را
به مأمور ثبت بدهند.
تبصره  -1در مورد

 اراضی و -امالکی

که

آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آنها موجود نباشد درخواست
ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر

 -1الحاقی 1317/7/10
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 مالکیت یا -بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا

مدارکی داشته

 بر تصرف خود به عنوان مالکیت یا قائممقام قانونیباشدچنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل امالك به يكي از عناوين
مذكور در دو ماده  27و  32باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته

ميشود كه
 تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائممقام قانوني او محسوب ميشودداشته باشد.
رأی وحدت رویه شماره  ۵۶۹مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شکايات مي باشد و اصل
يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بر اين امر
تأکيد دارد .الزام قانوني مالکين به تقاضاي ثبت ملک خود در نقاطي که
ثبت عمومي امالک آگهي شده مانع از اين نمي باشد که محاکم عمومي
دادگستري به اختالف متداعيين در اصل مالکيت ملکي که به ثبت نرسيده
رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه  ۲۲ديوان عالي کشور که با اين نظر
مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .اين رأي بر طبق ماده واحده
قانون وحدت رويه قضايي مصوب  ۱۳۲۸براي شعب ديوان عالي کشور و
دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است.

