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

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

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته 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 آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته 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 خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ناشــــــــرسخن
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خوانندگان گرامی؛ الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
شده  ذکر  پرسش های  اهمیت  درجه  نشانگر  سؤال،  هر  ابتدای  در 
می باشد. سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه 
سؤاالت  این  که  هستند.  برخوردار  سؤاالت  سایر  به  نسبت  اهمیت 
و  لحاظ آزمونی  از  بدیهی است سایر سؤاالت  و  نامیم  را ممتاز می 
کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به نحوی که عالمت های   
  در ابتدای سایر سؤاالت به ترتیب بیانگر درجه اهمیت خیلی مهم 

و مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از سؤاالتی که در ابتدای آن ها هیچ 
نشانه ای وجود ندارد، از پایین ترین درجه اهمیت آزمونی و کاربردی 

نسبت به سایر سؤاالت برخوردارند.

	 	 	

راهنما



سؤاالت



نشر چتر دانش/ 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت ۱۰

سؤاالت کلیات

.صرف.ثبت.شدن.سند،.داللت.بر.رسمی.بودن.آن...... 1 
الف( دارد       

ب( ندارد     
ج( هر ثبتی سند را رسمی نمی کند.    

د( ثبت، سند را رسمی می کند حتی اگر خدشه ای به آن وارد باشد.

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.آثار.و.ویژگی.های.اسناد.رسمی.نیست؟ 2 
الف( عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی  

ب( معتبر بودن تاریخ سند رسمی فقط نسبت به طرفین
ج( عدم شمول مرور زمان    

د( قابل تعقیب و مجازات بودن قضات در صورت عدم اعتبار دادن به اسناد رسمی

.در.مورد..............سند.رسمی.انکار.مسموع.نیست.و.جزء.به.ادعای. 3 
جعل.به.ادعای.دیگری.نمی.توان.رسیدگی.کرد.

الف( محتویات            ب( مندرجات        
ج( محتویات و مندرجات           د( فقط اقاریر طرفین

.کدام.یک.از.گزینه.های.زیر.صحیح.نیست؟ 4 
الف( سندی توسط مأمور ثبت یا سردفتر اسناد رسمی حوزه ی تهران در 

مشهد تنظیم شود.
ب( سردفتر اسناد رسمی تهران، در حوزه ی تهران سند حوزه   ی مشهد را تنظیم کند.
ج( دفتر ازدواج و طالق در حوزه    ی تهران، سند حوزه   ی مشهد را تنظیم کند.

د( تمام گزینه ها

.سندی.درخصوص.ملکی.که.در.اراک.است.توسط.دفتر.اسناد.رسمی.ای. 5 
که.در.تهران.است.تنظیم.گردیده.وضعیت.ثبت.چگونه.است؟

الف( سند رسمی است.   
ب( سند عادی است.   

ج( سند محسوب نمی شود.      



۱۱ سؤاالت

د( صرفاً توسط دفاتر خاصی در تهران باید تنظیم گردد.

چه. گردد. تنظیم. امالک. دفتر. متصدی. توسط. شناسنامه. سند. اگر. . 6 
وضعیتی.خواهد.داشت؟

الف( سند رسمی است.      
ب( عادی است.         

ج( سند محسوب نمی شود.  
د( چون در حدود اختیارات متصدی نبوده، سند محسوب نمی شود.

سؤاالت فصل عملیات مقدماتی ثبت و مراحل آن

.منظور.از.ختم.عملیات.مقدماتی.ثبت.چیست؟ 7 
الف( ثبت سند در دفتر امالک  

ب( تکلیف اعتراضات احتمالی در دادگاه مشخص شده باشد.
ج( صدور سند مالکیت از طرف اداره ی ثبت 

د( اداره  ی ثبت آماده    ی صدور سند مالکیت باشد.

.آگهی.ثبت.عمومی.به.چه.منظور.منتشر.می.گردد؟ 8 
الف( جهت اطالع معترضین               ب( جهت اطالع مجاورین     

ج( جهت اطالع مالکین          د( جهت توزیع اظهارنامه

.از.نظر.مقررات.ثبتی.چه.نوع.ملکی.مجهول.المالک.است؟ 9 
ب( مالک آن مشخص نباشد. الف( اظهارنامه   ی ثبتی اعاده نشده  
د( ملک تحدید حدود نشده ج( تقاضای ثبت نشده  

به. ثبت. قانون. .11 ماده.ی. براساس. ملک. ثبت. درخواست. و. تقاضا. . 10 
وسیله.ی..............به.عمل.می.آید.

ب( انتشار آگهی الف( اعالن عمومی       
د( اظهارنامه  ج( اداره ی ثبت       

.آگهی.نوبتی.در.................نوبت.به.فاصله...............روز.منتشر.خواهد.شد. 11 
الف( 2- 30           ب( 3- 30           ج( 2- 60       د( 3- 10 
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آگهی. این. در. و. قید.............. ملک. ارتفاقی. نوبتی.حقوق. آگهی. در. . 12 
قید...............در.موقع.تعیین.حدود.در.صورت.مجلس.منظور.شود.
الف( نمی شود- می شود.           ب( نمی شود- نمی شود.        

ج( می شود- نمی شود.           د( می شود- می شود.

.کدام.یک.از.آگهی.های.زیر.در.2.نوبت.منتشر.می.شود؟ 13 
الف( آگهی های عمومی          ب( آگهی مقدماتی           

ج( آگهی نوبتی              د( آگهی تحدید حدود

.مدت.اعتراض.به.آگهی.نوبتی.............روز.از.تاریخ.انتشار.اولین.آگهی. 14 
نوبتی.است.که.باید.به...............تسلیم.شود.

الف( 60- اداره ی ثبت محل           ب( 90- سازمان ثبت 
ج( 60- سازمان ثبت           د( 90- اداره ی ثبت محل

.اگر.در.موقع.تحدید.حدود،.تقاضا.کننده.یا.نماینده.اش.حاضر.نباشد. 15 
ملک.مورد.تقاضا.چگونه.تحدید.خواهد.شد؟

الف( آگهی مجدد منتشر خواهد شد.           
ب( با حدود اظهار شده از طرف مجاورین، تحدید خواهد شد.

حدود  »تحدید  آگهی  انتشار  و  درخواست صدور  می تواند  ملک  مالک  ج( 
اختصاصی« نماید.

د( موضوع در هیأت نظارت مطرح می گردد.

و. کننده. تقاضا. حدود،. تحدید. موقع. در. دوم،. مرتبه.ی. برای. اگر. . 16 

مجاورین،.هیچ.یک.در.محل.حاضر.نباشند.و.تحدید.حدود.به.عمل.
نیاید.وضعیت.چگونه.خواهد.بود؟

الف( آگهی مجدد منتشر خواهد شد.      
ب( مأمورین ثبت دوباره به محل مراجعه و تحدید حدود را انجام می دهند.

ج( عملیات ثبت متوقف می شود.      
د( با مراجعه ی مالک، تحدید حدود به صورت اختصاصی منتشر خواهد شد.

.کدام.یک.از.اشتباهات.ذیل.در.آگهی.تحدیدی.موجب.تجدید.آگهی. 17 



۱۳ سؤاالت

نمی.شود؟
الف( اشتباه در شماره ی پالک     

ب( اشتباه در محل وقوع ملک 
ج( انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از انتشار آگهی ماده 14 قانون ثبت           

د( اشتباه در عدم ذکر نوع ملک 

.در.صورتی.که.ضمن.تحدید.ملک.مورد.تقاضا.حد.فاصل.ملک.با.ملک. 18 

مجاور.به.صورت.»حد.شمالی.به.طول.45.متر.به.دیوار.پالک.207«.
توصیف.شود.حد.فاصل.ملک.متعلق.به.کدام.ملک.است؟

الف( حد فاصل اختصاصاً متعلق به ملک مورد تقاضا است.  
ب( اختصاصاً متعلق به ملک مجاور است.

ج( هر یک از ملک مورد تقاضا و ملک مجاور دارای حد فاصل مجزا و مختص 
به خود است.

د( یک حد فاصل مشترک مابین 2 پالک است.

.کدام.یک.از.موارد.زیر.از.جمله.موارد.عدم.لزوم.انتشار.آگهی.نوبتی. 19 
موضوع.ماده.11.قانون.ثبت.نیست؟

الف( امالکی که بر اساس ماده 142 قانون ثبت درباره      ی آنها تقاضای ثبت 
نشده و به ثبت نرسیده باشد.

ب( وقتی بین مالک عرصه که دارای سند مالکیت است و شخص دیگر که به 
موجب سند رسمی، قراردادی برای احداث اعیان در آن ملک منعقد می شود و 
طرف قرارداد در آن احداث اعیانی نموده و سند مالکیت اعیانی درخواست کند.

ج( اراضی زیر سدها در صورت ضرورت احداث سّد و لزوم انتقال اراضی الزم 
برای مخزن سّد و حریم مخزن آن از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی، 

چنانچه این اراضی زیر آب سدها بروند.
د( در مورد اسنادی که برای بافت مسکونی روستاها صادر می شود.

آگهی. انتشار. لزوم. عدم. موارد. جمله. از. زیر. موارد. از. یک. کدام. . 20 
تحدیدی.موضوع.ماده.14.قانون.ثبت.نیست؟

الف( هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معین نباشد.
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ب( در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در اراضی دارای سند مالکیت به 
اذن مالک زمین

ج( در مورد اسنادی که برای بافت مسکونی روستاها صادر می شود.
د( برای امالک ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها واگذار می شود.

در. آگهی. انتشار. حدود،. تحدید. برای. زیر. موارد. از. یک. کدام. در. . 21 
روزنامه.الزم.نیست.و.الصاق.آگهی.در.محل.کافی.است؟

الف( در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در اراضی دارای سند مالکیت به 
اذن مالک زمین 

ب( تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در 
صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصالحات اراضی. 

ج( برای امالک ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها واگذار می شود.
د( هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معّین باشد.

.چنانچه.در.جریان.عملیات.مقدماتی.ثبت.انتقال.با.سند.رسمی.صورت. 22 
پذیرد.و.نسبت.به.ملک.مورد.انتقال،.اعتراضی.نشده.باشد......

الف( عملیات مقدماتی به نام انتقال دهنده ادامه می یابد.  
ب( منتقل الیه قائم مقام مستدعی ثبت می شود.

ج( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 
در اداره ی ثبت حاضر شده و معامله را کتباً اعالم کند. 

د( انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 
در اداره ثبت حاضر و معامله را کتباً اطالع دهد.

.چنانچه.در.جریان.عملیات.مقدماتی.ثبت،.انتقال.ملک.با.سند.رسمی. 23 
صورت.پذیرد.و.نسبت.به.ملک.مورد.انتقال.اعتراض.شده.باشد:

وجود  از  را  انتقال گیرنده  انتقال،  حین  در  است  مکلف  انتقال دهنده  الف( 
معترض مطلع سازد.

ب( انتقال دهنده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع 
انتقال به وسیله ی اظهارنامه آگاه سازد.

ج( انتقال گیرنده زمانی قائم مقام مستدعی ثبت است که از وجود معترض 
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پاسخنامه ی کلیات

1 گزینه ج صحیح است. هر ثبتی سند را رسمی نمی کند. ممکن است سندی در 
دفتر اسناد رسمی یا دفتر ازدواج و طالق به ثبت برسد ولی به علت عدم رعایت 
مقررات قانونی نتوان آن را سند رسمی تلقی نمود، مثاًل اگر دفتر اسناد رسمی 
سند ازدواج یا طالقی را ثبت کند چون سند تنظیمی خارج از صالحیت ذاتی 

سردفتر بوده سند تنظیمی رسمی نبوده و فاقد اعتبار است.
به  نسبت  معتبربودن  بر  عالوه  رسمی  سند  تاریخ  است.  صحیح  ب  گزینه   2
بر  عالوه  ق.م(   1305 )ماده  است  معتبر  هم  ثالث  اشخاص  به  نسبت  طرفین 
موارد ذکرشده، اسناد رسمی دارای ویژگی هایی همچون الزم االجرا بودن و عدم 

پذیرش تردید و انکار نیز هستند.
3 گزینه الف صحیح است. محتویات مربوط به فرم سند است؛ یعنی آن چیز 
مادی و تشکیل دهنده ی فرم و شکل سند مانند تاریخ تنظیم سند، موضوع سند 
)بیع، وکالت، وصیت و...( امضای سردفتر و... اما مندرجات سند شامل دو قسمت 
است: 1- اقاریر طرفین تنظیم کننده ی سند 2- اظهارنظر خود سردفتر، آنچه 
مربوط به مندرجات سند است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط 
سردفتر در سند درج شده است. ماده ی 70 قانون ثبت محتویات و مندرجات 
را از هم جدا کرده است. قسمت اول ماده ی مزبور در رابطه با محتویات سند 
سند  محتویات  در خصوص  سند.  مندرجات  با  رابطه  در  ماده  دوم  قسمت  و 
به  اما نسبت  انکار مسموع نیست  نیز  انکار مسموع نیست در مورد مندرجات 
مندرجات برخالف محتویات غیر از ادعای جعل، قاضی می تواند به ادعای دیگر 
هم رسیدگی کند؛ مثاًل مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده یا 
اقرار او در مقابل سند رسمی بوده و به آن تعهد عمل کرده، هر چند طبق ماده ی 
1277 قانون مدنی »انکار بعد از اقرار مسموع نیست« اما ُمِقر می تواند ادعا کند 

که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است.
4 گزینه الف صحیح است. طبق ماده 2 قانون ثبت اسناد و امالک »مأمورین ثبت 
و سردفتران اسناد رسمی، جزء در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه 
بنابراین،  است«  قانونی  اثر  فاقد  محل،  آن  از  خارج  در  آنها  اقدامات  و  نمایند 
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مالک صالحیت در تنظیم سند حوزه ی مأموریت، مأمور ثبت یا سردفتر است، 
نه محل وقوع ملک یا موضوع سند در آن حوزه، بنابراین سردفتر در تنظیم سند 
حوزه مأموریت، مأمور ثبت یا سردفتر است، نه محل وقوع ملک یا موضوع سند 
در آن حوزه. بنابراین سردفتر اسناد رسمی تهران می تواند سندی را ثبت نماید 
که موضوع آن در خارج از حوزه ی او باشد به شرطی که سند در حوزه ی خود 

سردفتر )تهران( ثبت شده باشد.
5 گزینه الف صحیح است. زیرا معامالت راجع به اموال غیر منقول، در دفاتر اسناد 
رسمی خارج از محل وقوع ملک، قابل ثبت است، به موجب ماده 9 قانون ثبت 
این  اجرای  تاریخ  از  اداره ثبت موجود است  نقاطی که  که مقرر می دارد: »در 
قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر 
اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول 
واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.« اما در خصوص ثبت در ادارة ثبت فقط در 

اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد.
6 گزینه ب صحیح است. براساس ماده 1293 قانون مدنی که در این خصوص 
تهیه  اسناد  تنظیم  مامورین رسمي  از  یکي  بوسیله  داشته: »هرگاه سند  مقرر 
شده لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره 
قانوني را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي که داراي امضا یا مهر 

طرف باشد عادي است.«

پاسخنامه ی عملیات مقدماتی ثبت و مراحل آن

7 گزینه د صحیح است. عملیات مقدماتی ثبت همه کارهایی است که پس از 
پایان یافتن و ختم آن ها، اداره ی ثبت آمادگی صدور سند مالکیت را دارد. این 
یافتن کارهای  پایان  با  و  آغاز می شود  قانون ثبت  ماده 9  با نشر آگهی  کارها 

تحدید حدود، پایان می پذیرد. )حقوق ثبت، جعفری لنگرودی، ص 85(
8 گزینه ج صحیح است. منظور از آگهی عمومی این است که هر اداره ی ثبت، 
طبق قانون آگهی نماید که امالک واقعه در محدوده ی آن اداره به ثبت می رسد 
و این آگهی جهت اطالع مالکین صادر می شود مواد 5 و 63 آیین نامه قانون 

ثبت امالک به این امر اشاره تأکید دارد.
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منتشر  دیگر  و  گرفته  صورت  کشور  نقاط  اکثر  در  عمومی  ثبت  آگهی  تذکر:   
نمی شود مگر در برخی از جزایر جنوب کشور و بعضی از نقاط بسیار دور افتاده 

استانهایی همچون کهکیلویه و بویراحمد.
9 گزینه الف صحیح است. مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی »ملکی است که 
در موعد مقرر، مالک نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی آن اقدام نکرده و مالک از 
این طریق مالکیت خود را اعالم ننموده است. هر چند ملک دارای مالک معلوم 
باشد« )ماده 139 قانون ثبت( در حالی که در قانون مدنی مجهول المالک، مالی 

)اعم از منقول و غیرمنقول( است که مالک آن مشخص نباشد.
10 گزینه د صحیح است. به موجب ماده 11 قانون ثبت که مقرر می دارد: »از تاریخ 
باید متصرفین به عنوان  ؛ تا شصت روز  اولین آگهی مذکور در ماده ده  انتشار 
مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به امالک واقع در آن ناحیه 
بوسیله 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 با نوع 
ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها 
آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر 
خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار 
از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این 
موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی 
الزم رابه مأمور ثبت بدهند. )اصالحی مصوب 1317( منظور از درخواست ثبت به 
وسیله اظهارنامه، همان برگرداندن فرم اظهارنامه ثبتی است که مأمورین ثبت به 
هنگام تعیین پالک برای امالک به مالک یا مالکین داده و رسید اخذ نموده اند به 
این اقدام »تقاضا و درخواست ثبت ملک« می گویند که بایستی به انضمام مدارک 

ثبت مالکیت به اداره ثبت تسلیم شده باشد.
11 گزینه الف صحیح است. به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون ثبت که مقرر 
می دارد. نگاه کنید به پاسخ سوال قبل. علت اینکه به آگهی های نوبتی، نوبتی 
می گویند این است که برخالف آگهی های موضوع مواد 9 و 10 قانون ثبت و 

آگهی تحدیدی این آگهی در دو نوبت منتشر می شود.
12 گزینه الف صحیح است. مستفاد از مواد 52 الی 56 آئین نامه قانون ثبت امالک
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13 گزینه ج صحیح است. به مواد 9 و 10 و 14 و 11 قانون ثبت اسناد و امالک نگاه کنید.

14 گزینه د صحیح است. مطابق ماده 16 قانون ثبت که مقرر می دارد: »هرکس 
نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعالن 
باداره یا دایره یا  اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً  نوبتی تا 90 روز 
شعبه  ثبتی که در ضمن اعالن نوبتی معین شده است تسلیم می شود- در مقابل 
عرض حال باید رسید داده شود- در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده 
باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد 
اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را 
اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه 
اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه 

ابتدائی در این موضوع قاطع است.«
15 گزینه ب صحیح است. مطابق ماده 15 قانون ثبت که مقرر می دارد: »اگر تقاضا 
کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا 
با حدود اظهارنشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در 
موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملک تعیین نگردد در اعالن تحدید 
حدود نسبت به آن امالک تجدید می شود و اگر برای مرتبه  دوم نیز تقاضا  کننده 
و مجاورین هیچ یک حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق  الثبت ملک دو 

برابر اخذ خواهد شد. 
باشد  معین  و  تثبیت  ثبتی  عملیات  لحاظ  از  مجاورین  حدود  هرگاه  تبصره–   
تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد 
و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی 
مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور 
مزبور  نماینده   و عدم حضور  آمد  بعمل خواهد  ذیربط  نمایندگان سازمان های 

مانع انجام تحدید نخواهد بود.« 
16 گزینه د صحیح است. تحدید حدود، تشخیص و تعیین حدود اربعه ی امالک 
می باشد. تحدید حدود به طور معمول از حد شمالی ملک )نقطه ی برخورد با ضلع 
غربی( آغاز می شود و در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه می یابد و حدود 
شرقی و جنوبی و غربی به ترتیب مشخص می گردد. با توجه به اینکه تحدید حدود 
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بر اساس اظهار مستدعی ثبت یا نماینده ی او و یا مجاورین صورت می گیرد. ممکن 
است در روز مقرر همه حضور داشته یا هیچ یک از آنها در محل حضور نیابند 
بنابراین در این خصوص حاالت ذیل متصور است: 1- مستدعی ثبت یا نماینده ی 
باشند:  قراردادی، قضایی( و تمام مجاورین حضور داشته  قانونی،  )نماینده ی  او 
مطابق ماده ی 70 آیین نامه قانون ثبت نماینده  مجدد براساس اظهار مستدعی 

ثبت یا نماینده او حدود ملک را همانگونه که بیان شد، مشخص نمایند.
2- مستدعی ثبت یا نماینده او در محل حضور دارند ولی تمام یا برخی از مجاورین   
حضور ندارند: در این حالت نیز نماینده ی ثبت براساس اظهار مستدعی ثبت یا 
نماینده او نسبت به تحدید مورد حدود اقدام می نماید و مجاورینی که حضور ندارند 
و به اظهارنامه مستدعی ثبت اعتراض دارند می توانند از حق اعتراض خود استفاده 

نمایند.
3- مستدعی ثبت یا نماینده ی او حاضر نبوده ولی مجاورین حاضر باشند؛ در این   
حالت برابر ماده ی 15 قانون ثبت، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد. در این حالت مأمور باید مراتب را در صورت مجلس 
قید نماید و پس از تحدید حدود براساس اظهارات مجاورین به امضای حاضرین 

برساند.
نکته ی مهم اینکه مأمور ثبت باید هر یک از حدود ملک مورد تقاضا را براساس   
اظهار مجاور همان حد تعیین نماید. البته متقاضی یا متقاضیان یا نمایندگان آنان 
که در روز مقرر حضور نیافته اند، چنانچه به اظهار مجاورین اعتراض داشته باشند 

می توانند از حق اعتراض خود استفاده نمایند.
4- هیچ یک از متقاضی ثبت یا نماینده ی او و مجاورین حضور نداشته باشند: در   
این حالت به صرف عدم حضور افراد مذکور نباید عملیات تحدید حدود را تعطیل 
نمود بلکه باید توجه داشت که آیا قباًل حدود مجاورین تثبیت شده است یا خیر. 
الف- در صورتی که ملک مجاورین قباًل تثبیت شده باشد1 ماده 78 آئین نامه 
قانون ثبت مقرر می دارد »در مواردی که ملکی قباًل تحدید شده، حدود مجاورین 
که بعداً تحدید می شود، باید با آن تطبیق و تبعیت نماید« بنابراین در صورت 

1- مقصود از حد تثبیت شده آن است که حد مورد نظر در تحدید حدود ملک مجاور تعیین گردیده و ظرف مهلت 
قانونی اعتراض نسبت به آن واصل نشده و یا اگر واصل گردیده، تعیین تکلیف نهایی شده باشد.



135 پاسخنامه ی تشریحی

حاضر تحدید حدود به عمل آمده مالک عمل قرار گرفته و از آن تبعیت خواهد 
شد. ب- در صورتی که حدود مجاورین قباًل تثبت نشده باشد: در این فرض با توجه 
به عدم حضور مستدعی ثبت و یا نماینده ی او و مجاورین با عنایت به اینکه حدود 

مجاورین تثبیت نشده است چاره ای جز تحدید آگهی نیست.
نکته: در مورد امالکی که در اجرای قانون اصالحات اراضی به زارعین واگذار شده   
یا در سهم اختصاصی مالک قرار گرفته است استثنائاً در صورت عدم حضور مالک 
یا مجاورین، تحدید حدود براساس اظهار معتمدین و مطلعین محل نیز قابل انجام 

است. )ماده 124 قانون ثبت(
17 گزینه ج صحیح است. اشتباهات مؤثر اشتباهاتی هستند که باعث کتمان حقیقت 
می شوند و هدف اصلی انتشار آگهی ها را زایل می سازند که در صورت وجود این 
در  اشتباه  از  است  اعم  مؤثر  اشتباهات  می گردد.  تجدید  آگهی  اشتباهات  قبیل 
شماره ی پالک )اصلی و فرعی(، اشتباه یا عدم ذکر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت 
یا قائم مقام قانونی وی، اشتباه در محل وقوع ملک، اشتباه در نوع ملک و یا عدم 
ذکر نوع ملک، عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت از لحاظ این که در انتشار آگهی 
تحدیدی، رعایت ترتیب شماره امالک نشده باشد و اشتباه غیرمؤثر که از درجه 
اهمیت کمتری برخوردار است و در جریان امر خللی وارد نمی کند؛ لذا موجب 
تجدید آگهی نمی گردد اعم است از اشتباه در مضاف الیه نام و نام خانوادگی یا 
عدم قید آن، عدم قید و یا اشتباه در ذکر برخی از شرکاء، اشتباه در نشر آگهی 
به نام فروشنده و... در این خصوص، می توانید به فهرست اشتباهات ثبتی مصوب 

1353/2/28 مراجعه نمائید.
18 گزینه ج صحیح است. در ضمن تحدید ملک مورد تقاضا حد فاصل ملک مزبور 
با امالک مجاور )در صورت وجود فاصل( نیز توصیف می شود. در این خصوص 

چهار فرض متصور است:
1( حد فاصل اختصاصاً متعلق به ملک مورد تقاضاست؛ درصورتی که حد فاصل به   
صورت یک دیوار و اختصاصاً متعلق به ملک مورد تقاضا باشد، ملک مجاور فاقد 
دیوار باشد، حد ملک مورد ثبت با این عبارت توصیف می شود »حد شمال به 

طول......... متر دیواری است به پالک.......«
2( حد فاصل اختصاصاً متعلق به ملک مجاور است. در صورتی که حد فاصل به   



نشر چتر دانش/ 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت 136

صورت دیواری باشد که اختصاصاً متعلق به مجاور باشد و ملک مورد ثبت فاقد 
دیوار  به  متر  طول..........  به  شمال  »حد  می شود  توصیف  این گونه  باشد،  دیوار 

پالک..........« 
3( هریک از ملک مورد تقاضا و ملک مجاور دارای حد فاصل مجزا و مختص به   
از امالک مورد تقاضا و مجاور دارای یک دیوار  خود است. درصورتی که هریک 
اختصاصی و مجزا باشند با این عبارت قابل وصف است »حد شمالی به طول.......... 

متر دیواری است به دیوار پالک..........«
به صورت  دیوار  هرگاه یک  است:  دو پالک  مابین  فاصل مشترک  4( یک حد   
مشترک مابین دو ملک وجود داشته باشد و متعلق به هر دو باشد، به این شرح 
بیان می شود: »حد شمالی به طول.......... متر دیواری است اشتراکی با پالک..........«

19 گزینه د صحیح است. در این خصوص به ماده 142 قانون ثبت، ماده 104 
ماده  و  نامه مصوب 1336/2/28  آئین  ماده 28  و  ثبت  قانون  نامه  آئین  مکرر 
133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران نگاه کنید.
انتشار آگهی تحدید حدود  به  گزینه الف صحیح است. در مواردی ضرورتی   20

نیست، این موارد عبارتند از:
1- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت و معین باشد )تبصره   
مالکیت  اسناد  به  رسیدگی  اجرائی  نامه  آئین  ماده 17  و  ثبت  قانون  ماده 15 

معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 52(
2- در مورد تحدید حدود اعیان احداثی در اراضی دارای سند مالکیت به اذن   

مالک زمین )ماده 104 آئین قانون ثبت امالک(
3- در مورد اسنادی که برای بافت مسکونی روستاها صادر می شود بند الف و ج   
ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
4- برای امالک ملی شده ای که به موجب قانون ملی شدن جنگل ها واگذار می شود   
بدون انتشار آگهی تحدیدی و طبق نقشه و صورت مجلس تنظیمی، سند مالکیت 

صادر خواهد شد. )شقوق 1 و 2 بند 348 مجموعه ی بخشنامه های ثبتی(
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