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    مخصوصهمخصوصهمخصوصهمخصوصه    موادموادموادمواد    ----    هشتمهشتمهشتمهشتم    بابباببابباب

 نصف و خود رتبه حقوق نصف دارد حق نمايد اشغال را باالتري شغل كفالت عنوان به كه ثبت مستخدمين از يك هر - 137 ماده

 ،ضبط مديريت ،دفتر مسئوليت ،نمايندگي باالتر شغل اينكه بر مشروط دارد دريافت است متكفل كه را مقامي بودجه حقوق

 .باشد مركز از خارج ثبت ادارات و دوائر يا شعب از يكي رياست يا معاونت

 عمومي ميدان يا شارع از است نبوده ثبت قابل جهت بدين و بوده عمومي ميدانهاي يا عام شارع جز قبال كه اراضي اگر - 138 ماده

 آن به نسبت تواند مي جديد مالك يا بلديه يابد انتقال ديگري به بلديه طرف از يا و گردد شهر خصوصي امالك جز و خارج بودن

 .نمايد ثبت تقاضاي اراضي

 منقضي ها اظهارنامه تقديم براي مقرر موعد قانون اين اجراي تاريخ در و شده عمومي ثبت اعالن كه نقطه هر در - 139 ماده

 اعالني است نشده داده عودت آنها به مربوطه هاي اظهارنامه كه امالكي به نسبت ثبت اداره شده منتشر نوبتي اعالن و گرديده

 .نمايند ثبت تقاضاي تا داد خواهد مهلت روز شصت دارند ثبت تقاضاي حق كه كساني به و منتشر

 مطابق است شده داده مدت از خارج در ولي تاريخ اين از قبل يا و شود مي داده مزبور مدت ظرف در كه هايي اظهارنامه مورد در 

 تابع و اعالن المالك مجهول عنوان به نشود داده تقاضانامه فوق مذكور مدت در آنها به نسبت كه امالكي .شد خواهد عمل 13 ماده

 به خود تحقيقات نتيجه در را امالك آن ثبت اداره قانون اين اجراي تاريخ از قبل چه اگر بود خواهد 12 ماده در مذكور مقررات

 .باشد كرده اعالن اشخاصي اسم

 باشد شده منتشر آن نوبتي اعالن اولين چنانچه است شده آنها ثبت تقاضاي قانون اين اجراي تاريخ از قبل كه امالكي - 140 ماده

 نشده منتشر نوبتي اعالن اولين گاه هر و ،رسيد خواهد ثبت به 1308 ماه بهمن 21 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون مقررات مطابق

 قانون مطابق اعالنات كه نمايد تقاضا ثبت تقاضاكننده آنكه مگر آمد خواهد عمل به قانون اين مقررات طبق بر ملك ثبت باشد

 ساير و بوده سابق قانون مقررات طبق بر حدود تحديد و اعالن انتشار فقط نيز صورت اين در ولي افتد جريان به الذكر فوق

 .بود خواهد قانون اين مقررات تابع)  غيره و اعتراض از( جريانات

 تسريع قانون 17 ماده در كه ترتيب همان به شده معين قانون اين در كه مواعدي كليه قانون اين اجراي تاريخ از - 141 ماده

 .شد خواهد محسوب است مقرر محاكمات



 نسخ 1309 ماه مهر 29 مصوب غيره و متبركه اماكن ثبت قانون و 1308 ماه بهمن 21 مصوب امالك و اسناد ثبت قانون - 142 ماده

 .شد خواهد گذارده اجرا موقع به 1311 ماه فروردين اول از قانون اين و

 

 


