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 اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شوراي عالي : لفصل او

  حقوق يا حدود يا  اصل  به  نسبت  كه  اين از  اعم(   معارض  مالكيت اسناد صدور از  اطالع  محض  به مكلفند  ثبتي  واحدهاي ـ 1  ماده

  هيچ  كه  نحوي  به را كار  گزارش  نموده  ابالغ  تابعه  حوزه  رسمي اسناد دفاتر  به را  مراتب و  رسيدگي  موضوع  به فورا) باشد  ارتفاقي

 .دارند ارسال  نظارت  هيات  به نباشد  باقي  ابهامي  گونه

. نمايند  عمل  معارض  مالكيت اسناد و  ثبتي  اشتباهات  قانون 5 و 4 مواد  به  محل  ثبت  اطالعيه  وصول  محض  به بايد  رسمي اسناد دفاتر

 پيرو  مراتب بايد شود  داده  تغييري  آن  ميزان در يا و  منتفي  تعارض  موضوع  ثبت  عالي  شوراي يا  نظارت  هيات  راي  موجب  به  هرگاه

 .گردد  ابالغ  رسمي اسناد دفاتر  به  قبلي  بخشنامه

 .شد خواهد  داده مزبور  ماشينهاي  به نيز  الزم  اطالع شود مي  تهيه  الكترونيكي  ماشينهاي  وسيله  به  استعالم  پاسخ  كه  نقاطي در

 .شد خواهد  تشكيل  هفته در دوبار  حداقل  آن  جلسات و  استان  ثبت  اداره در  نظارت  هيات  جلسات  تشكيل  محل ـ 2  ماده

 نمايند  رعايت را زير  نكات بايد دارند مي  ارسال  نظارت  هيات در  طرح  براي  گزارش  ثبتي  واحدهاي  كه مورد هر در ـ 3  ماده

  تعارض و  تزاحم  اشخاص  تصرف در يا و شود  حاصل  اختالف  ثبت  اداره و  اشخاص  بين  ثبت  تقاضاي  پذيرفتن  جهت از  هرگاه ـ 1

  كه شوند متذكر و  نموده  دعوت اخطار  وسيله به  محلي  معاينه  براي را آنها  مناسب  وقت  تعيين با و اخذ  طرفين  مدارك  كليه بايد باشد

  مالحظه  براي  رسيدگي  وقت از  قبل تا توانند مي  طرفين از  هريك ثانيا بود، نخواهد  رسيدگي  مانع  طرفين از  هريك حضور  عدم اوال

  به  نسبت  محلي  تحقيق و  معاينه با مقرر  وقت در  سپس و نمايند  مراجعه  ثبت  اداره  به ديگر  طرف  تسليمي  مدارك از  اطالع و

  رسانيده حضار  امضاي  به و قيد  آن در را  حاضرين و  طرفين  اظهارات و  مجلس  صورت را  مراتب و  رسيدگي آنها  تصرفات

  به باشد مي نحو  چه  به  تصرفات و  است  متصرف  شخصي  چه  كه  اين بر  مبني خود  صريح اظهارنظر و  سوابق  ارسال با را  چگونگي

 .نمايند  گزارش  نظارت  هيات



 مورد  متصرف  ثبت  متقاضي و  شده  اشتباه تقاضا  پذيرفتن در  كه شود  مدعي  ديگري ، ثبت  درخواست  قبول از بعد  كه  مواردي در ـ 2

 و  سوابق  كليه  ارسال  ضمن را  چگونگي و  مطالبه را  مدعي  مدارك مقدمتا بايد شود تقاضا  حين  تصرف  مدعي و  نبوده تقاضا

 .نمايند  گزارش  استان  ثبت  به  نه يا رسد مي نظر  به  واقع  به  مقرون  سوابق به  توجه با  مدعي  ادعاي  كه  اين  به خود اظهارنظر

  صورت  اين در و داد خواهد  مربوطه واحد  به  مقتضي دستور بداند  الزم را  محلي  تحقيق امر  سوابق  به  توجه با  چنانچه  استان  ثبت

  عدم اوال  كه شود متذكر  مربوطه اخطار در و  دعوت  محلي  تحقيقات و  معاينه  براي را  طرفين  مناسب  وقت  تعيين با بايد مزبور واحد

 از  قبل تا ديگر  طرف  تسليمي  مدارك از  اطالع و  مالحظه  براي توانند مي  طرفين از  هريك ثانيا بود نخواهد  رسيدگي  مانع حضور

 .نمايند  مراجعه  ثبت  اداره  به  رسيدگي  وقت

  تصرف در  ثبت  تقاضاي  حين ادعا مورد  ملك  كه نمايند  معلوم بايد  مجاورين و شهود از  تحقيق و  محلي  معاينه با مقرر  وقت در

 را  طرفين و شهود  اظهارات و قيد  مجلس  صورت در را  مراتب و  كيست  تصرف در  رسيدگي  موقع در و  بوده  شخصي  چه  مالكانه

  براي  سوابق  كليه  ضميمه  به و  تهيه  صريح اظهارنظر با را  جريان  گزارش  وسپس  رسانده  نفع  ذي افراد و شهود  امضاي  به و ذكر نيز

 .دارند  ارسال  نظارت  هيات در  طرح

 و  نه يا  است  شده  پالك  نصب  محل در و  فرعي يا  است  اصلي  شماره  كه گردد  تعيين ها آگهي در  ملك  شماره  اشتباه مورد در ـ 3

 . چيست  ملك  صحيح  شماره موخر و  مقدم  شماره

 يا  است ميسر  ثبت  قانون  اصالحي 15  ماده  تبصره  به  عمل  كه شود  داده  توضيح  آن  آگهي و  تحديدي  عمليات در  اشتباه مورد در ـ 4

 .شود  گزارش  حيث هر از  مجاورين  ثبتي  وضع ضمنا و  نه

 . نه يا  است موجود  اختالفي  مشخصات ساير در  كه شود  تصريح  خانوادگي  نام و  نام در  اشتباه  به  نسبت ـ 5

 . نه يا  است  شده  آگهي صحيحا  آن  نام  كه شود ذكر  قنات يا  مزرعه يا  قريه  اصلي  شماره در  اشتباه  به  نسبت ـ 6

 سند صدور  به  منتهي  آن از  سهامي ،  گزارش صدور  تاريخ تا  كه گردد  اعالم  قنوات مدار و مظهر و مبدا در  اشتباه مورد در ـ 7

 . نه يا  است  گرديده  مالكيت

  اطالع  كه شود  تصريح باشد  شده صادر  فروشنده  نام  به  آگهي اشتباها  ديگري  به تقاضا مورد از  قسمتي يا  تمام  انتقال با  چنانچه ـ 8

 .شود ذكر ها آگهي انتشار و  اداره  اطالع  تاريخ و  آن از بعد يا  بوده ها آگهي انتشار از  قبل  انتقال  وقوع از  ثبت  اداره

  قايم يا  متقاضي  كه شود  تصريح  گزارش در باشد  شده  پذيرفته  اشتباه بر  مبني جزيا يا كال  ملكي  ثبت  تقاضاي  كه  مواردي در ـ 9

 . نه يا  هست  اشتباه مورد  اصالح  به  تمكين يا و تقاضا مورد استرداد  به حاضر او  مقام

  به  نسبت  كه نمايند  تصريح  افتاده  قلم از اصوال يا قيد اشتباها  آگهي در  كه  آن  امثال و آسيا  گردش  حق و  الشرب  حق  به  نسبت ـ 10

  قلم از  آگهي در باال  شرح  به  كه  حقوقي  آن حدود  تعيين يا و تقاضا  ضمن آيا و  ايست  مرحله  چه در  ثبتي  جريان  انتفاع مورد  قنات

 . نه يا  است  شده  گواهي  گزارش مورد  ملك  براي  شده  اشتباه يا و  افتاده

  بوده  تعطيل با  مصادف  است  بوده  شده  گرفته نظر در انتشار  براي  كه  تاريخي شود  معلوم  آگهي انتشار  تاريخ در  اشتباه مورد در ـ 11

 در يا  شده  مطرح  نظارت  هيات در  آگهي در  مندرج  هاي شماره ساير مورد در قبال  كه شود  تصريح و  نبوده  روزنامه انتشار روز يا و

 . است  صادرگرديده  كيفيت  چه  به  هيات  راي ، طرح  صورت



  نرسيده امضا  به  ولي  شده وارد  امالك دفتر در  آن  به  توجه  بدون و  داده  رخ  اشتباهي  ملكي  ثبت  مقدماتي  جريان در  چنانچه ـ 12

 .شود  گزارش  نظارت  هيات  به  تكليف  تعيين  براي  بايدمراتب  اقدام هر از  قبل باشد

  به امر  گزارش بايد باشد مي  مشترك ديگر  قسمت و  اختصاصي  آن از  قسمتي  كه  امالكي  ثبتي  عمليات در  اشتباه مورد در ـ 13

 .شود  فرستاده  ملك  كروكي  ضميمه

 مورد  امالك  فروش و  تقسيم  قانون 17  ماده  به مستندا روستاها امور و  تعاون  اداره يا و  مسكن  سازمان  طرف از  كه مورد هر در ـ 14

 گردد قيد تصريحا  گزارش در  ذيل موارد بايد شود مي  اعالم  موات بعضا يا كال  ثبتي  تقاضاي مورد مستاجر  زارعين  به  اجاره

 . است  بوده  چه تقاضا  قبول مستند و  شده  ثبت  درخواست  تاريخي  چه در ادعا مورد  ملك ـ  الف

  زمان  به  مربوط  گزارش ، شماره  سابقه وجود  صورت در و  نه يا دارد  اظهارنامه  توزيع دفتر در  گذاري شماره  سابقه  ملك آيا ـ  ب

 . است  شده  شماره  تعيين  آن  براي بعدا يا باشد مي  عمومي  ثبت  مقررات  اجراي

 . است  بوده  چه  ثبت  متقاضي  مالكيت مستند و منشا ـ  ج

  كه مقدار  آن  شده احيا بعدا  آن از  قسمتهايي و  بوده  موات  كه  درصورتي و  است  چگونه  ثبت  متقاضي  تصرف  نحوه و  ملك  نوع ـ د

 . است  زماني  چه  به  مربوط و  آمده  عمل  به  آن در  عمراني  عمليات  چه و  است  ميزان  چه  به  شده  عمران و احيا

 معمور  اراضي  مساحت و حدود  مستحدثات و  اعياني  جهت از  زمين  وضع  مشخص و تقاضا مورد  كلي  محدوده  شامل  كه  اي نقشه ـ ه

 .گردد  ارسال و  تهيه باشد  موات و

  تملك  قابل را  ثبت  تقاضاي مورد از  قسمتي يا  تمام  مربوطه  مقررات  طبق بر  دولتي  ادارات و ها شهرداري  كه  مواردي در ـ و

 .شد خواهد  عمل مذكور شرح به نيز ندانند  خصوصي

  هيات  به  الزم  گزارش 4637  مصوب  ثبت  قانون  نامه  آيين 75  ماده  به  الحاقي  تبصره مفاد  اجراي  عدم  علت  به  كه مورد هر در ـ 15

  ثبتي  نقشه  داراي  كه  اين  به  تصريح با  مجاورين حدود  كيفيت  عالوه  به و ذكر حدود  تعيين  تاريخ منجزا بايد شود مي  فرستاده  نظارت

 .گردد قيد  آن در  نه يا باشد مي  قطعي

 و  اختالف و  نبوده  منطبق  آن  مالكيت سند با  ملكي  تصرف  وضع يا و  داشته  اختالف  مجاورين با  ملكي حدود  كه مورد هر در ـ 16

 و  ملك  وضع  كه  اي نقشه بايد حدود يا باشد  اصل  به  نسبت  خواه  تعارض مورد در  همچنين و باشد  ازاشتباه  ناشي نيز  انطباق  عدم

 .شود  ضميمه امر  جريان گزارش  به باشد  شده  نمايان  آن در  مجاورين

 در  اوليه حدود بايد دهد  رخ  اشتباهي  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده از 6 بند در مذكور  تفكيكي  عمليات در  كه مورد هر در ـ 17

 .گردد  ارسال باشد  شده  نمايان  اشتباه مورد  آن در  كه  اي نقشه و  تفكيكي  مجلس  صورت  رونوشت و قيد  نظارت  هيات  گزارش

  صريح ذكر و سند  رونوشت  ارسال  ضمن بايد آيد  پيش  اشتباهي يا  اشكال  قوانين با آنها مفاد  تطبيق و اسناد  تنظيم در  هرگاه ـ 18

  گزارش  نظارت  هيات  به  تكليف  تعيين  براي اقتضا  صورت در تا شود  گزارش  منطقه  ثبت  رييس  به  موضوع ،  اشتباه يا  اشكال موارد

 .بود خواهد  كل  ثبت اسناد امور  اداره اسناد  تنظيم از  قبل  رسمي اسناد دفاتر  مشكالت  رفع  مرجع .شود



  مقررات  تابع ، اعتراض مورد  اجراييه  كه  اين از  اعم  اجرايي  عمليات  به  نسبت  ثبت  رييس  نظريه  به  اشخاص  اعتراض مورد در ـ 19

 مستند  كه اجرا مميز يا  رييس  گزارش از  رونوشتي ، ثبت  رييس  نظريه و  اعتراض  متن  نقل  ضمن  اصالحي  قانون يا باشد  سابق  قانون

 .شود  فرستاده  نظارت  هيات  به بايد  بوده  ثبت  رييس  نظريه

 باشد  آگهي در  اشتباه  به  مربوط  چنانچه و  اجراييه از  رونوشتي باشد  اجراييه  ابالغ  نحوه به  راجع  اعتراض مورد  موضوع  هرگاه

 .گردد  ارسال  گزارش  ضمن بايد  آن  رونوشت  است  پرونده از  برگي مستند اگر و  آگهي از  اي نسخه

  كه  مدتي در  كه شود اتخاذ  ترتيبي بايد نمايد  ايجاب  نظارت  هيات  به را  پرونده  ارسال  كه باشد  طوري  اعتراض  كه  صورتي در

 .نشود  متوقف  اجرايي  عمليات  است  رسيدگي  مطرح  نظارت  هيات در  پرونده

 و  جامع را  گزارش مكلفند  ثبتي  واحدهاي شود مي  فرستاده  نظارت  هيات  به  گزارش  كه مورد هر در مذكور موارد بر  عالوه ـ 20

  كه  صورتي در و نمايند قيد  آن در رسد مي نظر  به موثر  هيات  تصميم اتخاذ در  كه نيز را  ديگري  مطالب و  تهيه  مستدل و مستند

 .شود قيد  گزارش در انتشار  تاريخ ذكر با بايد  آگهي  عبارت  عين باشد  شده  واقع  آگهي در  اشتباه

  مرحله  به  راي  كه  مادام باشد  داده  رخ  بيني  اشتباه يا و  افتاده  قلم از  مطلبي ، قلم سهو  علت  به  نظارت  هيات  راي در  هرگاه ـ 4  ماده

  آراي دفتر  مالحظات و  قبلي  راي  ذيل در  اصالحي  راي مفاد و نمود خواهد  اصالحي  راي صدور  به  مبادرت  هيات  نيامده در اجرا

 .شد خواهد قيد  تاريخ و  شماره ذكر با  هيات

  ماده از 5  تبصره دستور  به باشد  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده 7 و 5 و 1  بندهاي در مذكور  اشتباهات  به  مربوط  اصالحي  راي  چنانچه

 .گردد  الصاق  اعالنات تابلو در بايد  اصالحي 25

 و  مستدل و منجز و  بوده  اختالف  موضوع و  اشكال  بيان و كار  جريان  خالصه بر  مشتمل  اي  مقدمه  داراي  نظارت  هيات  راي ـ 5  ماده

 و. شد خواهد قيد  آن در  مستدل و  مشروح طور  به  اقليت نظر نباشد آرا  اتفاق  به  چنانچه و شود مي صادر  ابهام و  شرط و قيد  بدون

 .باشد مي تجديدنظر  قابل يا  است  قطعي  كه شود قيد صريحا  آن در و باشد  قانون مواد  به مستند بايد  صادره  آراي  همچنين

 اتخاذ ، رسيدگي  جلسه  اولين در  نظارت  هيات باشد  بازداشت قيد در متعهد  هرگاه  اجرايي  عمليات از  شكايت مورد در ـ 6  ماده

 .نمود خواهد  تصميم

  امضاي  به و قيد آرا  ثبت دفتر در  تاريخ و  شماره ذكر با صدور  ترتيب  به بايد  ثبت  عالي  شوراي و  نظارت  هيات  آراي مفاد ـ 7  ماده

 .برسد  صادركنندگان

 .شود  فرستاده  كل  ثبت  دبيرخانه  اداره  به  نسخه  يك بايد  نظارت  هيات  آراي از  هريك از ـ 8  ماده

 25  ماده 5  تبصره در مذكور  آراي مورد در. نمايند  ثبت انديكاتور دفتر در را  نظارت  هيات  آراي مكلفند  ثبتي  واحدهاي ـ 9  ماده

 و  ثبت  الصاقي  راي  ذيل در  حروف  تمام با  الصاق  تاريخ. گردد  الصاق  محل  ثبت  اعالنات تابلو در  راي  رونوشت فورا بايد  اصالحي

  هيات  راي  به  اعتراض  تسليم  مرجع. برسد  مربوط  مسئول  گواهي و امضا  به  است تجديدنظر  قابل روز  بيست تا  كه  اين  به تذكر با

 . است  شده  الصاق  آن  اعالنات تابلو در مزبور  راي  كه  است  ثبتي واحد  نظارت

 در  معارض  مالكيت اسناد و  ثبتي  اشتباهات  قانون 2  ماده از  حاصل اختيار  طبق بر كار در  تسريع  براي  نظارت  هاي هيات ـ 10  ماده

  يكسال  ظرف حداكثر و  نموده  تدوين موثر غير و موثر  اشتباهات از  فهرستي  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده4 و 3 و 2  بندهاي مورد



 و موثر  اشتباهات  فهرست حدود در توانند مي نيز و  داشت خواهند  ارسال  ثبت  عالي  شوراي  دبيرخانه  به  رويه  وحدت  رعايت  براي

  ثبتي  واحدهاي  به  معارض  مالكيت اسناد و  ثبتي  اشتباهات  قانون 2  ماده  طبق و  تهيه  سابق  نظارت  هيات  طرف از قبال  كه  غيرموثري

 .نمايند  تفويض بدانند  مقتضي  كه  ثبتي  روساي از  هريك  به  الزم اختيار  شده  ابالغ

 .شد خواهد  تشكيل  ثبت  كل  اداره در يكبار  اي هفته  حداقل  ثبت  عالي  شوراي  جلسات ـ 11  ماده

  محل  ثبت شود،  اعتراض  راي  اجراي از  قبل  اصالحي 25  ماده 7 و 5 و 1  بندهاي در مذكور  آراي به  نسبت  كه مورد هر در ـ 12  ماده

 . داشت خواهد  ارسال  ثبت  عالي  شوراي  دبيرخانه  به  سوابق  كليه با را  ثبتي  پرونده

  شوراي  مربوطه  شعب در  طرح دستور صدور با  اجرايي تجديدنظر  هياتهاي  آراي  همچنين و  نظارت  هيات  سابق  آراي ـ 13  ماده

 .بود خواهد رسيدگي  قابل  ثبت  عالي

 صادر(  ثبت  عالي  شوراي  فعلي  شعب  طرف از  كه  آرايي يا و  سابق  عالي  شوراي  آراي در شود  معلوم  كه  صورتي در ـ 14  ماده

  آمده  پيش  اشتباهي  راي صدور مستند  مباني در  اشتباه  علت  به يا و  داده  رخ  بيني  اشتباه يا و  ساقط  مطلبي  قلم سهو  علت  به)  گرديده

 آرا دفتر در  است  مكلف شورا دبير  صورت  اين در. نمايد مي  مبادرت  اصالحي  راي صدور به شورا باشد  نشده اجرا  راي  چنانچه باشد

 .نمايد قيد  تاريخ و  شماره ذكر با را  اصالحي  راي مفاد  اوليه  راي  مقابل در و

  راي  رسيدگي تجديد در شورا  هرگاه و گردد مي  متوقف  راي  اجراي  ثبت  عالي  شوراي در  موضوع  طرح دستور صدور با ـ 15  ماده

 .شد خواهد  تعقيب  اجرايي  عمليات نمايد تاييد را  قبلي

  دادگستري  نامه  هفته در عنداالقتضا و  رسمي  روزنامه در و  ابالغ  نظارت  هياتهاي  كليه  به  رويه  وحدت مورد در شورا  آراي ـ 16  ماده

 .شد خواهد منتشر و  چاپ  كل  ثبت  طرف از آنها  مجموع  سال هر آخر در و  درج

 مواد متفرقه  :فصل دوم

 حد چند يا  يك  كه  صورتي در  مجاورين حدود  تثبيت و تحديد از  پس  ثبت  قانون 15  ماده  اصالحي  تبصره  اجراي در ـ 17  ماده

  تعيين  وقت از  قبل روز  بيست  حداقل باشد آنها  قانوني  حريم يا و  شهرداري و  دولت  به  مربوط  عمومي  ازاموال تحديد مورد  ملك

 .بود نخواهد حدود تحديد  مانع حضور  عدم  كه شود مي  اعالم تحديد  تاريخ تذكر  ضمن و  ابالغ  ربط  ذي  مراجع  به  اخطاري حدود

  نماينده روستاها امور و  تعاون  اداره از  استعالم با بدوا  الصاقي  آگهي  تهيه از  قبل  ثبت  قانون  به  الحاقي 144  ماده  اجراي در ـ 18  ماده

 با را  مالك  سهم و  مستثنيات و  زارعين  بين  تقسيمي  قطعات  كليه) وجود  شرط  به(  هوايي  هاي  نقشه از  بااستفاده  ثبت بردار نقشه و

 .شود مي  مبادرت  الصاقي  آگهي صدور  به  سپس و نمايند مي  گذاري  شماره و  تعيين  محل معتمدين يا  دهبان يا آنها  صاحبان  معرفي

  حكايت  به  چنانچه و باشد روز  شصت از بيشتر و  بيست از كمتر نبايد  تحديدي  عمليات و  الصاقي  آگهي انتشار  بين  فاصله ـ 19  ماده

 قبال بايد باشد  داشته  مجاورت  عمومي  اموال  به  تحديدي  قطعات حد چند يا  يك  گذاري شماره  موقع در  يارسيدگي و  هوايي  نقشه

 .گردد  ابالغ  ربط  ذي  مراجع  به  مراتب

  به و  تهيه  مجلس  صورت  ضمن را تحديد مورد  نقشه  شده  معرفي حدود  به  توجه با  نماينده و بردار نقشه حدود تحديد  موقع در

 .رساند مي  ذينفع افراد  امضاي



 از  حاضرين  امضاي  به و  تهيه  قطعه  آخرين حدود  تعيين  ختم  تاريخ از  حاكي  مجلس  صورت بايد  قطعات تحديد  پايان از  پس

 .برسد  ده  انجمن  اعضاي يا  رييس يا  دهبان و  نفع  ذي افراد و بردار نقشه و  نماينده

 سفر  هزينه و  العاده  فوق و  آگهي  هزينه از  عبارت مورد  حسب  ثبت  قانون  اصالحي 25  ماده 2  تبصره در مذكور  هزينه ـ 20  ماده

 .بود خواهد  مربوطه  مأمورين  قانوني

 

 


