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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون ثبت اسناد و امالك
 )مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسي(  

با اصالحات و الحاقات بعدی

باب اول: تشكیالت اداري ثبت
  ماده 1- در حوزه ابتدایي به اقتضاء اهميت محل،

 تأسیس مي شود. ممکن است
- یک اداره یا 

- دائره ثبت اسناد و امالک

 شعبي باشد.
- هر اداره یا 

- دایره ثبت داراي 

 جز در محل مأموریت 

- مدیران و 
- نمایندگان ثبت و 
- مسئولین دفاتر و 

- صاحبان دفاتر اسناد رسمي

  ماده 2- 

خود نمي توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل، 
اثر قانوني ندارد.

 ماده 3 و 4 و 5- ملغی شده است.

  ماده 6 1- براي رسیدگي به

۱- اصالحی ۱۳۵۱/۱۰/۱8



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

 مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر 
- کلیه اختالفات و 

- اشتباهات

دادگاه استان هيأتی به نام هيأت نظارت

 تشکیل
- مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او 

- دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری

می شود.

 امور ثبتی در حوزه
- کلیه اختالفات و 

- اشتباهات
هیأت مزبور به  مربوط به 

قضائی استان رسیدگی می نماید.
برای این هیأت

- یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا
تعیین  دادگستری  وزیر  طرف  از  استان  مرکز  ثبت  کارمندان   -

خواهد شد.

 

 آن ها مطابق نظام نامه ای

- ثبت اسناد و 
- امالک و 

- عده و 
- نوع و 
- ترتیب

 ماده 7- دفاتر الزم براي 

که از طرف وزارت عدلیه تنظیم مي شود معین خواهد شد.
مطابق  ذینفع  اشخاص  براي  امالک  دفاتر  به  مراجعه   -8 ماده    
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مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

باب دوم: ثبت عمومی 
فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود

 و در
- در نقاطي که اداره ثبت موجود است از تاریخ 

- اجراي این قانون  ماده 9- 

- اداره یا 
- دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر 

- اداره  یا 
تقسیم  ناحيه  چند  به  را  ثبت  دائره   -
کرده و به ثبت کليه اموال غير منقول 

واقعه در هر ناحيه اقدام مي کند

 سایر نقاط پس از تشکیل 

  ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عمومي امالک هر ناحیه،

 به وسیله اعالن
- حدود ناحیه مزبور و 

- اینکه امالک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد
 در جراید به اطالع عموم خواهد رسید. اعالن مزبور در ظرف سي روز 

سه مرتبه منتشر مي شود.

  ماده 11 1-

۱- اصالحی ۱۳۱۷/۷/۱۰
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روز باید 
- ده تا 
- شصت

از تاریخ انتشار اولين آگهی مذکور در ماده 

- مالکیت و   نسبت
- اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲

متصرفین به عنوان 

به امالک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت 
نمایند.

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهی مذکور 

- با نوع ملک و 
- شماره ای صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند 

که

 از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید
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 منتشر خواهد شد. مأمور انتشار
- تا 6۰ روز فقط

- در دو نوبت
- به فاصله ۳۰ روز

و این آگهی 

- انتشار و  آگهی ها باید گواهی انتشار از
- الصاق

 آگهی ها پس از 

 اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این 
- کدخدای محل یا

- ژاندارمری یا
- پاسبان

 

 باید به مأمورین ثبت مساعدت 
- کدخدا و 

- سایر مأمورین دولتی
مورد 

نموده و   باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را 
به مأمور ثبت بدهند.

- اراضی و که
- امالکی

 تبصره 1- در مورد 

آثار تصرف مالکانه فعلي کسي نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست 
ثبت از کسي پذیرفته مي شود که بر

۱- الحاقی ۱۳۱۷/۷/۱۰ 
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 مدارکی داشته 
- مالکیت یا

- بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا
- بر تصرف خود به عنوان مالکیت یا قائم مقام قانونی

باشد  چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به این قبیل امالک به یکي از عناوین 
مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذیرفته 

مي شود که

- تقاضاکننده مدارکي بر عنوان مذکور یا 
- بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا 

- بر تصرف کسي که تقاضاکننده قائم مقام قانوني او محسوب مي شود

داشته باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۵69 مورخ 1370/10/10 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شکايات مي باشد و اصل 
امر  اين  بر  ايران  قانون اساسي جمهوري اسالمي  پنجاه و نهم  يکصد و 
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 ۲۲ ديوان عالي کشور که با اين نظر 
واحده  ماده  طبق  بر  رأي  اين  شود.  مي  تشخيص  دارد صحيح  مطابقت 
قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي کشور و 

دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است.
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شده  اعالن  المالک  مجهول  که  امالکی  به  نسبت   -1  12 ماده    
از  دو سال  می توانند در ظرف  دارند  ثبت  تقاضای  که حق  اشخاصی 

تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند

- و پس از گذشتن مدت دو سال معامالت راجع به آن امالک قبل 
از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و 

عالوه  ثبت  تقاضای  موقع  در  معمولی  الثبت  حق  از   ۲۵ صدی   -
دریافت خواهد شد

 و نسبت به امالکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده

- از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معامالت این امالک 
به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته 

نخواهد شد و 
- پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق الثبت 

معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد شد.

قانون اصالحی ۱۳۲۲/۳/۱۰ ملغی  به موجب  مواد 13 و 13 مکرر- 
شده است.

   ماده 14- تحدید حدود امالک واقعه

۱- اصالحی ۱۳۲۲/۳/۱۰
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- در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره امالک مطابق نظامنامه وزارت 
عدلیه به عمل مي آید و 
- تقاضاکنندگان ثبت و  

- مجاورین،
براي روز تحدید حدود به وسیله اعالن احضار مي شوند. این اعالن الاقل

- بیست روز قبل از تحدید حدود 
- یک مرتبه در جراید منتشر مي شود   

- به عالوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعالني
منتشر خواهد شد.

  ماده 15 1-

حاضر نباشد         اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود  

-  هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این 
جهت حدود ملک تعیین نگردد اعالن تحدید حدود نسبت به 

آن امالک تجدید  مي شود و 
یک  هیچ  مجاورین  و  تقاضاکننده  نیز  دوم  مرتبه  براي  اگر   -
حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو 

برابر اخذ خواهد شد.

- خود یا 
- نماینده اش

ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد.

۱- اصالحی ۱۳۵۱/۱۰/۱8
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- تثبیت و 
- معین

 تبصره- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی 

باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به

- یک یا ملک 
- چند حد

عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که 

 تحدید حدود با
- عمومی مربوط به دولت و 

- شهرداری و یا 
- حریم قانونی آنها باشد

مورد تحدید از اموال 

حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور 
نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

فصل دوم: اعتراض
 ماده 16- 

هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضي داشته باشد باید از تاریخ
 

- اولین اعالن نوبتي  عرض حال مزبور مستقیماً  
- تا ۹۰ روز اقامه دعوي نماید.

نشر 

 که در ضمن اعالن نوبتي معین شده است تسلیم 
- به اداره یا

- دایره یا
- شعبه ثبتی

مي شود. در مقابل عرض حال باید رسید داده شود.



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

 در صورتي که  عرض حال در مدت قانوني داده شده باشد

- اداره ثبت آن را نزد 
- دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگي است ارسال مي دارد.

اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده

- کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و 
مزبور  حاکم  تا  مي دهد  اطالع  محل  ابتدایي  محکمه  حاکم  به   -
در جلسه اداري، موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگي کرده رأي 

دهد.
 رأي حاکم محکمه ابتدایي در این موضوع قاطع است.۱

  ماده 17- 

-  تقاضا کننده و  قبل از
- دیگری

هر گاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت بین 

 انتشار اولين اعالن نوبتي دعوایي اقامه شده و در جریان باشد کسي

-  اولین اعالن نوبتی 
- تا ۹۰ روز

 باید از تاریخ نشر 
- طرف دعوی

- یا تقاضا کننده است  که 

تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوي به اداره ثبت تسلیم نماید واال 
حق او ساقط خواهد شد.

 تبصره- در مواردي که اداره ثبت تشخیص دهد

۱- رجوع شود به رأی وحدت رویه  شماره ۵6۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ صفحه ۱۱



نشر چتر دانش/  قانون ثبت اسناد و امالك نموداری ۱6

 موافق ماده ۱6 عمل خواهد شد.
-  تصدیق مزبور خارج از مدت
- به اداره ثبت تسلیم گردیده

 ماده 18- در صورتي که محکمه قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید
 

- مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضاي مدعي،  در این
-  دوسیه عمل را براي مرجع صالحیتدار بفرستد.

مورد تجدید عرض حال الزم نیست.

- اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای 
خود را تعقیب نکرد ) مسکوت گذاشت( 

 رأی استیناف قابل
- محکمه مکلف است به تقاضاي مستدعي ثبت،
- قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نماید 

- از این قرار مي توان استیناف داد.
 تمیز نیست.

رأی وحدت رویه شماره 2912 مورخ 1337/10/02 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تقاضای  به  مقيد  را  صدورقرار  که  ثبت  قانون   ۱۸ ماده   ازذيل  مستنبط 
معترض  سقوط،  ازتقاضای  اگرقبل  که  است  اين  نموده،  ثبت  مستدعی 
درخواست تعقيب کرده باشد ديگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی 

نيست؛ بنابراين شعبه  پنجم ديوان کشورصحيح است.

 ماده 18 مکرر1 - در صورت فوت معترض به ثبت، اعم از این که 

۱- الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱8
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