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ناشــــرناشــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
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 آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
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.
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قانون ثبت اسناد و امالک کشور قانون ثبت اسناد و امالک کشور 

مصوب مصوب 2626//1212//13101310 با اصالحات سال  با اصالحات سال 9494 و الحاقات بعدی و الحاقات بعدی

  باب اول: تشکیالت اداری ثبت باب اول: تشکیالت اداری ثبت 

                                                                                              
امالك  و  اسناد  ثبت  دایره  یا  اداره  یك  محل،  اهميت  اقتضاء  به  ابتدایي  حوزه  در   -1  ماده 

تأسيس مي شود. ممكن است هر اداره یا دایره ثبت داراي شعبي باشد.
                                                                                              

نکته  1: به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و امالک و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 
1352/2/3 عنوان اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تغییر یافت، 
این سازمان در حال حاضر وابسته به قوة قضائیه می باشد و رئیس سازمان، معاون رئیس قوةمزبور 

می باشد.
نکته 2: در  مرکز هر استان، یک اداره کل ثبت اسناد و امالک تأسیس شده که به تعداد استان ها در 
کشور می باشد. در شهرستان ها یک اداره ثبت، زیر نظر اداره کل ثبت استان مربوطه، انجام وظیفه 

می کند.
نکته 3: سازمان ثبت چهار معاونت دارد که عبارتند از: الف: معاونت امور اسناد، ب: معاونت امور 

امالک، ج: معاونت امور اداری و مالی و برنامه ریزی، د: معاونت امور فنی و نقشه برداری
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

                                                                                              
 ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل 
قانوني  اثر  محل،  آن  از  خارج  در  اقدامات آنها  نمایند؛  وظيفه  انجام  نمي توانند  خود  مأموریت 

ندارد.
                                                                                              

اقدام  به تصدی مربوطه  قانون،  اجازة  ابالغ و  با  اسناد رسمی  دفاتر  مسئولین و صاحبان  نکته 1: 
محسوب  دولت  کارمندان  از  حقوق  دریافت  و  استخدامی  امور  حیث  از  گرچه  نمود،  خواهند 
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نمی گردند. در ابالغ مذکور، صالحیت نام بردگان از لحاظ مکانی تعیین می گردد.
نکته 2: این ماده به صالحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی توجه دارد.

نکته 3: دفاتر اسناد رسمی در حوزة مأموریت خود می توانند اسناد مربوط به امالکی را که در خارج 
از حوزة مأموریت دفتر خود واقع است ثبت بنماید. صاحبان دفاتر ازدواج و طالق نیز می توانند 

ازدواج و طالق اشخاصی را که در خارج از حوزة دفتر آنها ساکن هستند، ثبت نمایند.
نکته 4: اقدام صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج از حدود اختیاراتشان در جهت تنظیم اسناد، فقط 

اعتبار سند عادی را به اسناد تنظیمی خواهد داد.
نکته 5: ثبت امالک، تنها باید در اداره ثبت محل وقوع ملک انجام گیرد. لذا ثبت آنها در غیر آن محل 
فاقد آثار قانونی است. به عنوان مثال: ملکی که در تهران واقع شده است، فقط در ادارة ثبت تهران 

قابلیت ثبت دارد.
نکته 6: چنانچه سردفتر با نادیده گرفتن قوانین، مبادرت به تنظیم اسناد مغایر مقررات نماید، حق ابطال 
آن اسناد را رأسًا نداشته. لذا ابطال صرفًا به موجب حکم قطعی دادگاه میّسر خواهد بود. به عنوان مثال، 
چنانچه سردفتر؛ مدتی نامحدود را برای اعمال خیار ضمن عقد در نظر گیرد گرچه فعل مذکور موجب 

بی اعتباری سند است اما سردفتر رأسًا اختیار ابطال سند را ندارد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)آیین نامه 76(  1- اقدامات صاحبان دفاتر اسناد رسمی خارج از حدود اختیاراتشان ................... 
ب( بایستی به تأیید ثبت استان برسد. الف( بایستی به تأیید دادگاه محل برسد.  

د( اثر قانونی ندارد. ج( بایستی به تأیید ثبت محل برسد.  
2- سردفتری در تهران مبادرت به ثبت معاملۀ مال غیر منقولی می نماید که در قم؛ قرارداد آن 
تنظیم شده، سند مزبور:                                       )مشاوران 87(

الف( معتبر بوده و واجد آثار قانونی است.
ب( چون نسبت به مال غیرمنقولی اقدام شده که در خارج از محل مأموریت سردفتر واقع است، اثر قانونی ندارد.

ج( در صورتی که به تأیید اداره ثبت اسناد و امالک قم برسد، معتبر است.
د( در صورتی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برسد، معتبر است.

انجام گیرد، ثبت مذکور چه  ادارۀ ثبت اصفهان  3- ثبت ملکی که در آبادان واقع است، توسط 
وضعیتی خواهد داشت؟                                )تألیفی(

الف( صحیح بوده و دارای اثر قانونی است.
ب( در صورتی صحیح است که به تأیید هیأت نظارت برسد.

ج( فاقد اثر قانونی است.
د( در صورتی صحیح است که به تأیید دادگاه محل وقوع ملک برسد.
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پاسخنامه  

	3	 ج 	2	 الف  	1	 د 

                                                                                              
 ماده 3 و 4 و 5- ملغی شده است.

                                                                                              
                                                                                              

 ماده 6 )اصالحی 1351/10/18(- براي رسيدگي به کليه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور 
ثبت اسناد و امالك در مقر هر دادگاه استان، هيأتی به نام هيأت نظارت مرکب از رئيس ثبت 
تشكيل  دادگستری  وزیر  انتخاب  به  استان  دادگاه  قضات  از  نفر  دو  او  مقام  قائم  یا  استان 
می شود. هيأت مزبور به کلية اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان 
رسيدگی می نماید. برای این هيأت یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت 

مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعيين خواهد شد.
                                                                                              

نکته: در حال حاضر هیأت های نظارت در ادارات کل ثبت استان تشکیل می گردد و جلسات آن 
یا  استان  ثبت  رئیس  از:  متشکل  آن  اصلی  اعضای  ترکیب  و  بود  هفته خواهد  در  دو بار  حداقل 

قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان، به انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)مشاوران 80( 1- طبق قانون ثبت هیأت نظارت ادارات ثبت دارای چند عضو است؟         
ب( دارای 3 عضو است. الف( دارای 4 عضو است.   
د( دارای 6 عضو است. ج( دارای 5 عضو است.    

2- هیأت نظارت مرکب از چه کسانی است؟                )حقوق ثبت 77 و مشاوران 83 و 84 و قضات 89(
الف( رئیس ثبت شهرستان و دو نفر قاضی 

ب( رئیس کل دادگستری و مدیر کل ثبت و یک سردفتر اسناد رسمی 
ج( مدیر کل ثبت استان و قائم مقام وی و یک نفر قاضی
د( مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام وی و دو نفر قاضی

)تألیفی( 3- هیأت نظارت در ثبت استان با حضور چند قاضی تشکیل می شود؟                
الف( یک    ب( دو    ج( سه    د( پنج

4- مرجع رسیدگی به اختالفات و اشتباهات ثبتی کدام است؟                    )مشاوران 88(
الف( دادگاه عمومی محل  ب( هیأت تشخیص        ج( هیأت حل اختالف        د( هیأت نظارت
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	4	 د 	3	 ب  	2	 د  	1	 ب 

                                                                                              
 ماده 7- دفاتر الزم براي ثبت اسناد و امالك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه ای که از 

طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود، معين خواهد شد. 
                                                                                              

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                                                                                              
ماده 8- مراجعه به دفاتر امالك براي اشخاص ذینفع، مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه 

جایز است.                                                            
                                                                                              

ثبت  امالک  نام صاحبان  آن،  که در  ثبت می باشد  اداره  دفاتر  مهم ترین  از  امالک یکی  دفتر  نکته: 
می شود. به موجب ماده 21 قانون ثبت، قبل از صدور سند مالکیت، مالکیت مالکین امالک در این 

دفتر قید و ثبت می گردد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

  باب دوم: ثبت عمومی باب دوم: ثبت عمومی 

  فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود 

                                                                                              
 ماده 9- در نقاطي که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجراي این قانون و در سایر نقاط پس از 
تشكيل اداره یا دایره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره  یا دایره ثبت را به چند ناحيه تقسيم 

کرده و به ثبت کليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي کند.
                                                                                              

نکته 1: ثبت امالک به موجب قانون ثبت 1310 به صورت »ثبت عمومی« است، در این روش 
ثبت امالک، ابتدائًا اداره ثبت از طریق نشر آگهی به مردم اطالع می دهد که امالک واقع در فالن 
بخش ثبتی از فالن شهرستان را می خواهد ثبت کند و از تاریخ معلومی مبادرت به توزیع اظهارنامه 
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می کند و از افراد می خواهد با تکمیل اظهارنامه و عودت آن به اداره ثبت تقاضای ثبت ملک خود 
را نمایند. قبل از این قانون طریق ثبت عادی امالک رایج بود. در این طریق، عملیات ثبت امالک 
با تقاضای مالک شروع و ادامه می یافت و مالکین برخالف ثبت عمومی، اجباری برای ثبت امالک 

نداشتند.
نکته 2: نخستین آگهی که در اجرای ثبت عمومی انتشار می یابد، آگهی ثبت عمومی یا آگهی موضوع 
ماده 9 قانون ثبت می باشد. این آگهی به منظور اطالع عموم از اجرای ثبت عمومی منتشر می شود.
نکته 3: پیش نویس آگهی موضوع ماده 9 در 6 نسخه تهیه و به امضاء رئیس سازمان ثبت می رسد.
نکته 4: آگهی ثبت عمومی فقط در یک نوبت و در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد.

نکته 5: در آگهی ثبت عمومی ضمن معرفی حدود بخش یا قطعه ای که قرار است ثبت عمومی در آن 
محدوده انجام شود، تاریخ نشر آگهی مقدماتی موضوع ماده 10 قانون ثبت نیز، در آن درج گردیده 
و به کسانی که حق درخواست ثبت دارند اعالن می گردد. هم زمان با انتشار آگهی مقدماتی، نسبت 

به شماره گذاری و پالک کوبی و توزیع اظهارنامه اقدام می گردد.
نکته 6: حوزة ثبتی، محدودة عملیاتی و اجرایی یک واحد ثبتی است.

نکته 7: ثبت امالک به موجب قانون ثبت، الزامی است.
نکته 8: مقصود از اموال غیرمنقول در ماده 9 قانون ثبت، فقط اراضی و اعیان ایجاد شده بر روی اراضی 
که ملک یا حبس یا وقف یا مورد نذر یا وصیت باشند و نیز قنوات ها و آب رودخانه ها و نهرهای 
منشعب از آنهاست. حقوق ارتفاقی و حقوق واگذار شده نسبت به اعیان از قبیل: رقبی، عمری و 
سکنی و معامالت راجع به انتقال منافع ملک، قابل ثبت می باشد. )غالمرضا شهری، حقوق ثبت اسناد 

و امالک، شماره 23(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- اولین آگهی که به منظور ثبت امالک توسط اداره ثبت منتشر می شود، چه نام دارد؟  )مشاوران 87(
الف( آگهی مقدماتی         ب( آگهی نوبتی         ج( آگهی ثبت عمومی           د( آگهی تحدیدی

2- پیش نویس آگهی ثبت عمومی ................... تهیه و به امضاء ..................... می رسد.    )تألیفی(
ب( سه نسخه- مدیرکل ثبت استان  الف( شش نسخه- مدیرکل ثبت استان  

د( سه نسخه- رئیس اداره ثبت ج( شش نسخه- رئیس سازمان ثبت  
3- طبق قوانین موجود ثبت ملک ...................                    )مشاوران 80(

الف( اختیاری است نه الزامی       ب( الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را اختیاری بداند.
ج( الزامی است نه اختیاری       د( ثبت ملک در مرکز استان اجباری است و در سایر نقاط اختیاری

)تألیفی( 4- آگهی ثبت عمومی ............... منتشر می گردد.  
ب( جهت توزیع اظهارنامه  الف( جهت اطالع مالکین   

د( جهت اطالع مجاورت ج( جهت اطالع معترضین   
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 ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عمومي امالك هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اینكه امالك واقعه 
در آن ناحيه باید به ثبت برسد به وسيله اعالن در جراید، به اطالع عموم خواهد رسيد. اعالن 

مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي شود.
                                                                                              

نکته 1: آگهی ماده 10 که معروف به آگهی مقدماتی می باشد، بعد از انتشار آگهی ثبت عمومی، ظرف 
مدت سی روز، سه مرتبه در اول و پانزدهم و سی ام ماه، در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر و 
سپس عملیات ثبت عمومی در آن بخش ثبتی شروع می شود. بنابراین، آگهی مزبور در ظرف یک 

ماه، سه مرتبه به فاصله پانزده روز، انتشار می یابد.
نکته 2: تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی، ابتدای مهلت درخواست ثبت است. 

نکته 3: در آگهی مقدماتی، حدود ناحیه ثبتی و امالک واقع در آن ناحیه که باید ثبت گردد، درج و اعالن 
گردد.

نکته 4: در مفاد آگهی مقدماتی به کسانی که حق درخواست ثبت دارند تذکر داده می شود، اگر شخصی 
در مهلت مقرر )60 روز( درخواست ثبت ننماید ملک تحت تصرف او به عنوان مجهول المالک اعالن 

می گردد.
نکته 5: در آگهی مقدماتی تصریح می شود، از زمان تاریخ انتشار اولین آگهی، عملیات مقدماتی ثبت 

از قبیل شماره گذاری امالک و نصب پالک و توزیع اظهارنامه شروع خواهد شد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- برای اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه که باید امالک آن ناحیه به ثبت برسد، آگهی چند 
نوبت منتشر می شود؟                     )حقوق ثبت امالک 86(

ب( سه نوبت، به فاصله 15 روز یک بار  الف( دو نوبت، به فاصله 30 روز یک بار   
د( سه نوبت، به فاصله 20 روز یک بار  ج( دو نوبت، به فاصله 20 روز یک بار   

2- قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که امالک واقعه در آن 
)مشاوران 92( ناحیه باید به ثبت برسد و به وسیله اعالن )آگهی( در جراید، به اطالع عموم خواهد رسید.  

الف( اعالن مزبور ظرف 30 روز، سه مرتبه منتشر خواهد شد.
ب( اعالن مزبور ظرف 30 روز، دو مرتبه منتشرخواهد شد.
ج( اعالن مزبور ظرف 60 روز، سه مرتبه منتشر خواهد شد.
د( اعالن مزبور ظرف 20 روز، سه مرتبه منتشر خواهد شد.
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پاسخنامه 

	2	 الف                                                                       	  	1	 ب 

                                                                                              
 ماده 11 )اصالحی 1317/7/10(- از تاریخ انتشار اولين آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز 
باید متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به امالك واقع 
در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه، درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز 
پس از انتشار اولين آگهی مذکور، صورت کليه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملك و 
شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر یك معين شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی 
تا 60 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 
تسليم ادارة ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت 

مساعدت نموده و گواهی الزم را به مأمور ثبت بدهند. 
مالكانه فعلي  آثار تصرف  امالکي که  و  اراضي   تبصره )الحاقی مصوب 1317/7/10(- در مورد 
کسي نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسي پذیرفته مي شود که بر مالكيت یا  
بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت یا بر تصرف خود به عنوان مالكيت یا قائم مقام قانونی 
مدارکی داشته باشد.  چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به این قبيل امالك به یكي 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.
                                                                                              

نکته 1: از آگهی موضوع ماده 11 قانون ثبت با عنوان آگهی نوبتی نام برده می شود.
نکته 2: اداره ثبت مکلف است تا نود )90( روز پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی 
موضوع ماده 11 قانون ثبت را در مورد امالک واقع در بخش ثبتی مندرج در آگهی مقدماتی منتشر 

نماید. این آگهی در دو نوبت، به فاصله سی روز منتشر می گردد.
نکته 3: پذیرش اظهارنامه از متقاضی ثبت ملک، تا وقتی است که آگهی نوبتی منتشر نشده است.

نکته 4: مطابق ماده 11 قانون ثبت عالوه بر انتشار آگهی باید نسبت به الصاق آگهی در اماکن مربوطه 
نیز اقدام شود که به آن، آگهی الصاقی نوبتی گویند.

و  کرده اند  ثبت  درخواست  که  اشخاصی  اسامی  که،  است  این  برای  نوبتی  آگهی  صدور   :5 نکته 
مشخصات آنچه درخواست ثبت آن شده است، به اطالع عموم برسد تا هر کس نسبت به درخواست 

ثبت مذکور اعتراض داشته باشد، در مهلت 90 روز از نشر آگهی نوبتی، اقامه دعوا کند.
و  نوبتی  الصاقی  آگهی های  از  نسخه  یک  ثبتی،  بخشنامه های  مجموعه   287 بند  مطابق   :6 نکته 
تحدیدی به ادارات دارایی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، آب و برق، اوقاف، سازمان زمین شهری، 
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شهرداری، تعاونی و ... باید ارسال گردد.
نکته 7: ثبت حقوق ارتفاقی، در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید در زیر آگهی قید گردد که 

حق ارتفاق در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدید، ذکر خواهد شد.
نکته 8:  فایده مهم آگهی نوبتی این است که هرکس ادعایی نسبت به ملک دارد در موعد قانونی 
دادخواست بدهد. در مورد امالک مجهول المالک، برای انتشار آگهی نوبتی، رعایت دستور ماده 59 
آیین نامة قانون ثبت امالک ضروری است و باقی مطالب دربارة آگهی نوبتی امالک مجهول المالک، 

عینًا مانند سایر امالک است )جعفری لنگرودی، محمد جعفر(.
نکته 9: طبق اصالحات جدید هیچ آگهي ثبتي در روزنامه رسمي چاپ نمي شود. لذا هر دو نوبت 

آگهي در روزنامة کثیر االنتشار درج مي گردد.
نکته 10: درخواست های ثبت قبول شده )اظهارنامه تنظیم گردیده( امالک، تاریخ انتشار آگهی های 

نوبتی آن ها به شرح ذیل است:
1- درخواست های ثبت قبول شده در فروردین و اردیبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال.
2- درخواست های ثبت قبول شده در تیر و مرداد و شهریور هر سال در اول آبان ماه همان سال.

3- درخواست های ثبت قبول شده در مهر و آبان و آذر هر سال در اول بهمن همان سال.
4- درخواست های ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اول اردیبهشت سال بعد.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- ملکی در تاریخ 1376/4/12 قبول ثبت شده )اظهارنامه تنظیم گردیده( تاریخ انتشار آگهی های 
نوبتی کدام است؟                                 )حقوق ثبت 80(

ب( 76/5/1 و 1376/6/1 الف( 76/5/1 و 76/5/20 و 1376/6/10  
د( 76/6/1 و 1376/6/15 ج( 76/8/1 و 1376/9/1   

2- آگهی های ماده 11 قانون ثبت )آگهی های نوبتی( در چند نوبت و به چه فاصله ای منتشر می شود؟
ب( سه نوبت به فاصله 30 روز یک بار  الف( دو نوبت به فاصله 30 روز یک بار   

د( دو نوبت به فاصله 20 روز یک بار  ج( سه نوبت به فاصله 10 روز یک بار   
3- اظهارنامه خانه پالک 11/12 در تاریخ 1380/4/16 پذیرفته شده است. تاریخ انتشار آگهی های 
)مشاوران شهریور 84( ماده 11 قانون ثبت )آگهی های نوبتی( را تعیین کنید:           

ب( 6/1 و 7/1 سال 1380 الف( 5/1 و 6/1/ سال 1380   
د( 8/1 و 9/1 سال 1380 ج( 5/1 و 5/20/ سال 1380   

4- اظهارنامه خانه پالک 18/21 در تاریخ 1380/6/17 پذیرفته شده، تاریخ انتشار آگهی های ماده 
)مشاوران مرداد 85( 11 قانون ثبت )آگهی های نوبتی( کدام است؟                                    

ب( 80/7/17 و 80/7/27     الف( 80/8/1 و 80/9/1   
د( 80/7/17 و 80/7/17 ج( 80/7/1 و 80/8/1   
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5- اظهارنامه خانه پالک 8/12 در تاریخ 1371/10/2 پذیرفته شده است، تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول ماده 11 قانون ثبت، مورخ ....................... و مدت اعتراض به آن .......................... روز از تاریخ 
انتشار آگهی مزبور می باشد.                   )حقوق ثبت امالک 86(

ب(1371/11/1- 60 الف( 1372/2/1- 90   
د( 1371/2/1- 90 ج( 1371/11/20- 60   

پاسخنامه

	4	 الف      	5	 الف 	3	 د  	2	 الف  	1	 ج 

                                                                                              
 ماده 12 )اصالحی 1322/3/10(- نسبت به امالکی که مجهول المالك اعالن شده اشخاصی که 
ثبت  تقاضای  قانون  این  اجرای  تاریخ  از  ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال  تقاضای  حق 
تقاضای ثبت در  از  به آن امالك قبل  از گذشتن مدت دو سال معامالت راجع  نمایند و پس 
دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت 
عالوه دریافت خواهد شد و نسبت به امالکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار 
آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معامالت این امالك به هيچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر 
اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یك سال از تاریخ اولين آگهی نوبتی صدی 25 از 

حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد شد.
                                                                                              

نکته 1: دفاتر اسناد رسمی پس از قبول اظهارنامه ملک می توانند سند معامله تنظیم نمایند. لذا تنظیم 
سند معامله برای امالکی که فاقد اظهارنامه ثبتی باشد در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی گردد.

نکته 2: در موارد ذیل برای ثبت امالک، آگهی نوبتی منتشر نمی گردد:
1- طبق ماده 142 قانون ثبت، نسبت به امالک مجهول المالک و امالکی که دربارة آنها تقاضای ثبت 
نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود، 
احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقلٌ الیه ندارد. در این موارد، ثبت محل مکلف است بر طبق انتقاالتی 

که واقع شده یا می شود بدون انتشار آگهی نوبتی نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید.
2- وفق ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت، چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر امالک، بین مالک 
ملک )عرصه( و دیگری به موجب سند رسمی توافقی جهت احداث اعیانی در ملک مذکور انعقاد 
یابد، در صورت تقاضای صدور سند مالکیت برای اعیان، از جانب شخصی که طرف قرارداد بوده 

و در ملک، احداث اعیان نموده، بدون انتشار آگهی نوبتی خواهد بود.
نکته 3: ملک مجهول المالک از نظر ثبتی، ملک غیرمنقولی است که ظرف مهلت مقرر نسبت به آن 
درخواست ثبت نشده باشد )اظهارنامه تنظیم نگردیده(، هر چند مالک آن معلوم و مشخص باشد.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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)حقوق ثبت 75( 1- ملک مجهول المالک ملکی است که ...................... نشده باشد.           
ب( اظهارنامه آن برگشت الف( ثبت دفتر امالک    

د( مالک آن در محل شناخته ج( سند مالکیت صادر   
)حقوق ثبت 76( 2- دفتر اسناد رسمی می توانند پس از .................. سند معامله تنظیم نمایند.  

ب( ثبت ملک در دفتر توزیع اظهارنامه  الف( احراز تصرفات مالکانه متقاضی  
د( قبول اظهارنامه ملک ج( دستور تنظیم اظهارنامه ملک  

3- معامالت کدام امالک در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؟                  )حقوق ثبت اسناد 86(
الف( امالکی که تقاضای ثبت نشده    

ب( امالکی که نسبت به آن آگهی منتشر ولی مدت اعتراض سپری نشده 
ج( امالکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده  

د( امالکی که نسبت به اصل آن اعتراض شده و در جریان رسیدگی در دادگاه می باشد.
4- معامالت کدام یک از امالک زیر در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؟              )مشاوران 92(

الف( رأی هیأت نظارت بر تجدید آگهی منتشر شده   
ب( دارای پرونده مطروحه در دادگاه باشد.

ج( صدور رأی بدوی بر محکومیت متقاضی صادر شده باشد. 
د( فاقد اظهارنامة ثبتی باشد.

پاسخنامه

	4	 د 	3	 الف   	2	 د  	1	 ب 

                                                                                              
مواد 13 و 13 مکرر- ملغی شده است. »به موجب قانون مصوب 1322/3/10«

                                                                                              
                                                                                              

ماده 14- تحدید حدود امالك واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمرة امالك مطابق نظامنامة 
وزارت عدليه به عمل مي آید و تقاضاکنندگان ثبت و  مجاورین، براي روز تحدید حدود به وسيله 
اعالن، احضار مي شوند. این اعالن الاقل بيست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید 

منتشر مي شود  به عالوه مطابق نظامنامة وزارت عدليه در محل نيز اعالني منتشر خواهد شد.
                                                                                              

نکته 1: تحدید در حقوق ثبت به معنای تشخیص و تعیین حدود چهارگانه ملک )شمال، جنوب، شرق و 
غرب( و مشخصات کامل حدود ملک و حقوق ارتفاقی آن و حد فاصل ملک با امالک مجاور می باشد.

نکته 2: آگهی موضوع مادة 14 به آگهی تحدید عمومی معروف می باشد که به موجب آن از مجاورین 
ملک و متقاضی ثبت دعوت می گردد در محل ملک حاضر گردند که با حضور مأمور ثبت حدود 
ملک و حقوق ارتفاقی آن تعیین شود. برای تحدید عمومی امالک وفق ماده 14، به ترتیب قید شده 
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در آگهی نوبتی عمل می گردد.
نکته 3: روز و ماه تحدید در آگهی موضوع ماده 14 قید می گردد. بدین طریق به مجاورین ملک 
اعالم می گردد چنانچه نسبت به حدود ملک یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود 
قایل اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تحدید، اعتراض و گواهی دادخواهی از مرجع قضایی را به 

اداره ثبت تسلیم دارند.
نکته 4: مطابق ماده 61 آیین نامه قانون ثبت، برای هر ملک، حتی االمکان نباید یک آگهی تحدید 
جداگانه تهیه کرد و با توجه به اهمیت ملک و استعداد نمایندگان، الاقل برای ده الی بیست شماره 

از امالک شهری و اعیانی یک آگهی منتشر خواهد شد.
نکته 5: آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد، مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی.

نکته 6: فاصله مابین انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید و تعیین ملک، نباید کمتر از بیست روز و 
بیشتر از شصت روز باشد.

نکته 7: وفق بند 268 مجموعه بخشنامه های ثبتی در موقع دریافت تقاضای ثبت امالکی که فهرست 
آنها از سازمان میراث فرهنگی اعالم گردیده، مراتب به سازمان های مذکور اطالع داده شده و یک 

نسخه آگهی تحدیدی به آن سازمان ارسال گردد.
نکته 8: در مواردی که حدود مجاورین تحدید گردید و زمان اعتراض بر آنها منقضی و هیچ گونه اعتراضی 
نرسیده باشد یا اعتراض شده اما تکلیف آن معین شده باشد و در مورد اراضی که پیرو قانون اصالحات 
اراضی به زارعین واگذار گردیده و همچنین در مورد اعیان مستحدثه عرصة متعلق به دیگری که سابقًا به 

ثبت رسیده و با توافق مالِک عرصه ایجاد شده است. نیازی به انتشار آگهی تحدیدی نمی باشد.
نکته 9: عالوه بر انتشار روزنامه موضوع ماده 14 قانون ثبت در شهرها، به محل هر یک از امالک 
آگهی الصاق و در روستاها و دهات در محل های عمومی چند نسخه آگهی الصاق و انتشار آن را 

کدخدایان محل گواهی می نمایند. 
نکته 10: در مورد اراضی که در جریان اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین منتقل گردیده 

نسبت به انتشار آگهی الصاقی تحدید حدود باید اقدام شود.
نکته 11: مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه؛ در خصوص صدور 
اسناد مالکیت روستاهای باالی 200 خانوار، در صورتی که برای محدودة مورد عمل درخواست 
ثبت نشده و یا تحدید حدود به عمل نیامده باشد، رأی به تحدید حدود قطعات به نام متصرفین 
صادر می گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی در صورت لزوم نسبت به 

تحدید حدود قطعات و صدور سند مالکیت اقدام گردد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- آگهی تحدید حدود عمومی، بر اساس ترتیب .................... تهیه و منتشر می شود.  )حقوق ثبت 80(
ب( تاریخ تنظیم صورت مجلس احراز تصرف  الف( تاریخ تنظیم اظهارنامه   
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د( شماره پالک ثبتی ج( تاریخ تقاضای متقاضیان   
2- در اجرای ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه، موضوع صدور اسناد مالکیت روستاهای باالی 
)حقوق ثبت 81( 200 خانوار عملیات تحدید حدود چگونه انجام می شود؟                         

ب( با انتشار آگهی الصاقی الف( بدون انتشار آگهی   
د( با انتشار آگهی در روزنامه محلی یا نزدیک محل سؤال   ج( با انتشار آگهی اختصاصی   

3- تحدید حدود کدام یک از امالک زیر با انتشار آگهی الصاقی انجام می شود؟
الف( امالک موضوع اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت 

ب( در صورتی که حدود و حقوق مجاورین تثبیت شده باشد.
ج( در صورتی که سهم مشاعی ملک، تحدید حدود شده است.

د( امالک بافت مسکونی روستاهای موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه
4- در چه موردی تحدید حدود، بدون انتشار آگهی به عمل می آید؟           )مشاوران 88(

الف( هنگامی که بتوان از روی امالک مجاور حد ملک را تعیین کرد.
ب( در صورتی که حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی، تثبیت شده باشد.

ج( چنانچه پس از انتشار آگهی نوبتی، به درخواست ثبت اعتراض نشده باشد.
د( نسبت به امالک مورد تصرف زارعان 

5- کدام یک از آگهی ها ثبتی زیر صرفًا یک نوبت در روزنامه منتشر می شود؟      )مشاوران 88(
ب( آگهی نوبتی الف( آگهی مقدماتی          

د( موارد الف و ب  ج( آگهی تحدید حدود          

پاسخنامه  

	4	 ب     	5	 ج 	3	 د  	2	 ب  	1	 د 

                                                                                              
ماده 15 )اصالحی 1351/10/18(- اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر 

نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
 هر گاه مجاورین نيز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملك تعيين نگردد، اعالن 
تحدید حدود نسبت به آن امالك تجدید  مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاکننده و مجاورین 

هيچ یك حاضر نشدند و تحدید حدود به عمل نياید، حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عمليات ثبتی تثبيت و معين باشد، تحدید حدود بدون 
انتشار آگهی با تبعيت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یك 
یا چند حد ملك مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها 
باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور 

نمایندة مزبور، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
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نکته 1: مستدعی ثبت فقط می تواند ابنیه و اجزایی را که در داخل اظهارنامه می باشد را، در موقع 
تعیین حدود معرفی کند و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده اش را وقتی معتبر بشناسد که، 

تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد وااّل از تعیین حدود خودداری می نماید.
نکته 2: در صورتی که به توان از روی حدود امالک مجاور، حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی 

و اخذ دو برابر حق الثبت، مورد نخواهد داشت.
نکته 3: در مورد امالک مشاعی که نسبت به قسمتی از آن سابقًا درخواست ثبت شده و تحدید حدود 

انجام گردیده، چنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود، تحدید مجدد الزم نیست.
نکته 4: هر گاه در وسط ملکی، اشخاص دیگر ملک داشته باشند، نقشه قطعات مزبور هم ترسیم 
و در صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت  مکانی و حدود و مشخصات با طول و 

مساحت، تصریح خواهد شد.
نکته 5: در مواردی که رأی هیأت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی 
در صورتی تجدید خواهد شد که در رأی هیأت نظارت قید شده باشد؛ در غیر این صورت تحدید 

به قوت خود باقی است. )بند 358 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصالحی( 
نکته 6: با توجه به اینکه تحدید حدود بر اساس اظهارات متقاضی ثبت یا اظهارات مجاورین و یا 
در حالتی که هیچ کدام از آنها در محل حاضر نباشد انجام پذیرد، صور ذیل برای آن متصور است:

صورت اول- درخواست کنندة ثبت یا نماینده وی و نیز مجاورین، در محل حاضر باشند: در این 
صورت نماینده ثبت مطابق اظهارات درخواست کنندة ثبت یا نماینده وی، مبادرت به تحدید حدود 
می نماید. )در این صورت اگر مجاورین نسبت به اظهارات درخواست کننده ثبت در تعیین حدود ملکش 
معترض باشند اعتراض خود را اعالم نموده و نماینده در صورتمجلس تحدید حدود منعکس می نماید.

صورت دوم- درخواست کننده ثبت یا نماینده او در محل حاضر بوده ولی مجاورین حضور نداشته باشند: 
در این صورت نیز نماینده ثبت مطابق اظهارات درخواست کننده ثبت مبادرت به تحدید حدود می نماید.

صورت سوم- درخواست کننده ثبت در محل حاضر نباشند اما مجاورین حاضر باشند: در این 
صورت تحدید حدود با حدودی که مجاورین تعیین می کند انجام خواهد شد.

صورت چهارم- درخواست کننده ثبت و مجاورین هیچ کدام در محل حاضر نباشند: در این صورت 
باید وضعیت تحدید حدود امالک مجاور بررسی گردد، به این طریق که اگر حدود مجاورین سابقًا 
تعیین و تثبیت شده باشد باید حدود آنها، مالک تعیین حدود ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت 
شده قرار گیرد. چنانچه حدود مجاورین تثبیت نشده باشد، وفق مادة 15 ق. ث باید آگهی تجدید 
شود و اگر برای بار دوم هیچ کدام از درخواست کننده و مجاورین حاضر نباشند، حق الثبت ملک 
دو برابر اخذ خواهد شد. البته باید متذکر بود در مورد امالکی که در جریان قانون اصالحات ارضی 
به زارعین واگذار گردیده، حتی در صورت عدم حضور هیچ کدام از مالک یا مجاورین، تحدید 

حدود انجام خواهد گرفت.
که  آنجا  از  و  می باشد  آن  مجاورین  با  حد  هر  منتهی الیه  کننده  مشخص  آثار  حد فاصل،   :7 نکته 
حد فاصل غالبًا به صورت دیوار است در عرف ثبتی از حاالت ذیل جهت تشریح صور مختلف 
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استفاده می گردد:
1( حد فاصل متعلق به مورد تحدید )ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده می باشد(، در 
این صورت عبارت حد ملک با عبارت )حد .............. دیواری است به پالک .................( قید 

می گردد. 
2( حد فاصل متعلق به مجاور ملک مورد تحدید می باشد که در این صورت حد ملک با عبارت 

)حد ............ به دیوار پالک ...............( قید می گردد.
)حد  عبارت  صورت  این  در  باشد  مشترک  مجاور  و  تحدید  مورد  ملک  مابین  فاصل  حد   )3

.................. دیوار اشتراکی یا دیواریست اشتراکی با پالک .................( قید می گردد.
4( حد فاصل هر یک از ملک مورد تحدید و مجاور به صورت مجزا ایجاد شده باشد در این 

صورت عبارت )حد ............... دیوار به دیوار پالک ..................( قید می گردد.
نکته 8: چنانچه پس از انتشار آگهی تحدید حدود، ملکی تحدید حدود نشده باقی مانده یا آگهی 
آن یا تحدید حدود به عمل آمده آن باطل و تجدید شود، درصورتی که با استناد به تبصره ذیل ماده 
15 قانون ثبت نتوان آن را تحدید نمود، مالک ملک می تواند با پرداخت هزینة قانونی، درخواست 

صدور و انتشار آگهی »تحدید حدود اختصاصی« نماید.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- تحدید حدود کدام امالک، بدون انتشار آگهی انجام می شود؟       )علوم ثبتی 83 و 84 و 88( 
الف( حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد.
ب( مجاورین ملک طبق سند رسمی حدود ملک را تأیید کنند.

ج( تحدید حدود ملک را هیأت نظارت باطل کرده باشد.
د( عملیات صدور سند مالکیت در اجرای مواد 147 و 148 انجام شود.

2- در سند مالک بلوک شماره 25 قید شده است که حد شرقی به دیوار پالک 26 می باشد، مالکیت 
دیوار حد فاصل چگونه است؟                 )حقوق ثبت 79 و علوم ثبتی 87(

الف( دیوار متعلق به مالک پالک 26 می باشد.   
ب( دیوار متعلق به مالک پالک 25 می باشد.

ج( دیوار بین مالکیت پالک 25 و 26 مشترک می باشد.  
د( مالکین پالک های 25 و 26 هر یک دارای دیوار مجزا می باشند.

3- در مورد کدام ملک تحدید حدود بدون انتشار آگهی انجام می شود؟ در مواردی که:   )حقوق ثبت 83(
الف( مجاورین ملک طبق سند رسمی حدود ملک را تأیید کند.
ب( حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد.

ج( در موقع قبول ثبت، مساحت، ابعاد و شماره های پالک مجاورین در اظهارنامه قید شده باشد.
د( تحدید حدود ملک انجام شده ولی هیأت نظارت عملیات تحدید حدود را باطل کرده است.
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4- چنانچه در زمان تحدید حدود تقاضاکننده ثبت و یا نماینده اش حاضر نباشند:       )تألیفی(
الف( تحدید حدود صورت نمی پذیرد.

ب( عملیات تحدید حدود بر اساس نظر نماینده ثبت انجام می پذیرد.
ج( تحدید حدود با اظهارات مجاورین به عمل می آید.

د( آگهی تحدید حدود ثبت تجدید می شود.
5- چنانچه در زمان تحدید حدود، هیچ یک از مجاورین درخواست کنندۀ ثبت، حاضر نباشند:      )تألیفی(

الف( تحدید حدود به عمل نمی آید و حق الثبت دو برابر اخذ می شود.
ب( ملک تحدید نمی شود و آگهی تجدید می شود.

ج( عملیات تحدیدی حسب نظر نماینده اداره ثبت صورت می گیرد.
د( عملیات تحدیدی وفق نظر نقشه بردار اداره ثبت صورت می گیرد.

6- چنانچه در روز تعیین شده برای انجام عملیات تحدید حدود متقاضی ثبت ملک در محل حاضر 
نباشد ولی مجاورین ملک حاضر باشند:      )مشاوران حقوقی 81(

الف( عملیات تحدید حدود انجام نمی شود.
ب( عملیات تحدید حدود با حدود اظهار شده از ناحیه مجاورین انجام می شود.

ج( عملیات تحدید حدود به روز دیگری موکول و از متقاضی ثبت و مجاورین مجدداً دعوت به عمل می آید.
د( اداره ثبت راسًا بدون حضور متقاضی ثبت و مجاورین، عملیات تحدید حدود را انجام می دهد.

به پالک 13( وضع  )جنوبًا دیواری است  در سند مالکیت چنین قید شده  7- حد جنوبی پالک 14 
مالکیت دیوار بین پالک 13 و 14 چگونه است؟                )حقوق ثبت 80(

الف( دیوار متعلق به مالک پالک 13 است. 
ب( دیوار متعلق به مالک پالک 14 است.

ج( دیوار بین پالک های 13 و 14 مشترک است. 
د( مالکین پالک های 13 و 14 هر یک دارای دیوار جداگانه می باشند.

8- حد شمالی پالک 34 به این شرح می باشد: »شمااًل در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است 
اول به طول 4 متر به دیوار پالک 28 دوم به طول 2 متر دیواری است به پالک 29 سوم به طول 78 

متر دیواری است به دیوار پالک 29 مزبور«، دیوارهای فاصل متعلق به کدام مالکین است؟   
                                 )حقوق ثبت 81(
الف( قسمت اول متعلق به مالک پالک 28، قسمت دوم متعلق به مالک پالک 34، قسمت سوم مشترک است.

ب( قسمت اول متعلق به مالک پالک 34، قسمت دوم متعلق به مالک پالک 28، قسمت سوم بین مالکین 
دو پالک مشترک است.

ج( قسمت اول متعلق به پالک 28، قسمت دوم بین مالکین مشترک، قسمت سوم متعلق به مالک پالک 34
د( قسمت اول متعلق به پالک 28، قسمت دوم متعلق به مالک پالک 34، قسمت سوم هر یک از مالکین 

پالک های 34 و 29 دارای دیوار مجزا می باشد.
9- در چه صورتی تحدید حدود امالک بدون انتشار آگهی انجام می شود؟   )مشاوران 84(
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الف( حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی ثبت و معین باشد.
ب( یک بار آگهی تحدید حدود عمومی منتشر شده باشد.

ج( هیأت حل اختالف مواد 147 و 148 رأی به تحدید و صدور سند مالکیت صادر کرده باشد.
د( در آگهی نوبتی حدود ملک قید شده باشد.

10- چنانچه در روز تعیین شده برای انجام عملیات تحدید حدود، متقاضی ثبت ملک در محل حاضر 
)مشاوران 81 و 90( نباشد، لیکن مجاورین ملک حاضر باشند، عملیات تحدید حدود:    

الف( انجام نمی شود.   
ب( با حدود اظهار شده از سوی مجاورین انجام می شود.

ج( انجام عملیات تحدید حدود ارتباطی با حضور متقاضی و مجاورین ندارد و انجام می شود.
د( نسبت به مجاورین تحدید حدود به عمل آمده و هیچ گونه تأثیری در اسناد متقاضی ندارد.

پاسخنامه

	7	 ب   	6	 ب  5	 ب  	4	 ج  	3	 ب  	2	 الف  	1	 الف  
	10	 ب 	9	 الف  	8	 د 

  فصل دوم: اعتراض فصل دوم: اعتراض 
                                                                                              

ماده 16- هر کس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولين 
اعالن نوبتي، تا 90 روز اقامه دعوا نماید. عرض حال مزبور مستقيماً به اداره یا دایره یا شعبه 
ثبتي که در ضمن اعالن نوبتي معين شده است تسليم مي شود. در مقابل عرض حال باید رسيد 
داده شود. در صورتي که  عرض حال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد 
دفتر محكمه ای که مرجع رسيدگي است ارسال مي دارد. اگر اداره ثبت  تشخيص دهد که عرض 
حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محكمة ابتدایي محل 
اطالع مي دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداري، موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي کرده رأي 

دهد. رأي حاکم محكمه ابتدایي در این موضوع قاطع است.
                                                                                              

نکته 1: منظور از اعتراض بر ثبت، اعتراض بر تقاضای ثبت است.
نکته 2: هر کس )تمام اشخاص( در ملک مورد تقاضای ثبت؛ برای خود حقی قایل باشند، حتی اگر 
مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مزبور باشد، حق اعتراض به ثبت ملک را دارند. به عبارت دیگر 

تمام اشخاص حق اعتراض به امالک مندرج در آگهی های نوبتی را دارند.
نکته 3: مهلت اعتراض بر ثبت، باید ظرف نود )90( روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل آید.

نکته 4: در مواردی که با تشخیص هیأت نظارت مقرر گردد که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف مدت 
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سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، معترضین حق اعتراض دارند.
نکته 5: اعتراض بر ثبت باید مستقیمًا به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده 
است تسلیم شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت نود )90( روز به اداره 

ثبت محل نرسد، اثر قانونی نخواهد داشت.
نکته 6: اعتراض بر ثبت به دو گونه صورت می گیرد:

اول- به صورت تقدیم دادخواست: در این شیوه اعتراض باید عالوه بر اینکه به ادارة ثبت تسلیم 
مي گردد، به صورت دادخواست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي تقدیم 

دادگاه شود. )ماده 86 آیین نامه قانون ثبت امالک(
دوم- به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: هر گاه بین متقاضی ثبت و معترض به ثبت قبل از انتشار 
اولین آگهی نوبتی دعوایی در خصوص ملک اعتراضی در دادگاه در جریان باشد، در این مورد معترض 
باید ظرف نود )90( روز گواهی دادگاه را مشعر بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. در این 

مورد جهت اعتراض نیازی به تقدیم دادخواست نیست. )غالمرضا شهری، همان، شماره 70( 
نکته 7: اگر اعتراض خارج از ظرف مهلت مقرر باشد رئیس ثبت محل نظر خود را مبنی بر خارج 
از مدت مقرر بوده را نوشته و از دادگاه عمومی محل، دعوت می نماید تا برای بررسی به این که 
اعتراض به ثبت )دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا( داخل یا خارج از مهلت مقرر 

تقدیم شده رسیدگی و اعالم نظر نماید. نظر رئیس دادگاه عمومی محل، قاطع و الزم االجراست.
نکته 8: دعوا اعتراض به ثبت مال غیرمنقول در زمرة دعاوی مالی است.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- کدام اشخاص حق اعتراض به امالک مندرج در آگهی های نوبتی را دارند؟    )علوم ثبتی 87 و 88 و 89(
ب( تمام اشخاص  الف( مالکین مشاع    

د( اشخاص متصرف ملک ج( مجاورین امالک   
)مشاوران 84 و علوم ثبتی 89( 2- مدت اعتراض به اصل ملک از اولین نشر آگهی چند روز است؟  

ج( 75             د( 90 الف( 30    ب( 60  
3- اظهارنامه خانه پالک 8/12 در تاریخ 1371/10/2 پذیرفته شده است. تاریخ انتشار آگهی نوبت 
اول مادۀ 11 قانون ثبت: مورخ .................... و مدت اعتراض به آن ....................... روز از تاریخ 
انتشار آگهی مزبور می باشد.                           )حقوق ثبت 1386(

ب( 1371/11/1- 60 الف( 1372/2/1- 90   
د( 1371/2/1- 90 ج( 1371/11/20- 60   

4- مدت اعتراض به درخواست ثبت ملک کدام است؟     )مشاوران حقوقی 80(
د( چهار ماه  ج( دو ماه    ب( یک ماه   الف( سه ماه  

)مشاوران حقوقی 81( 5- به دعوا اعتراض به درخواست ثبت ملک، در کدام مرجع رسیدگی می شود؟  
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ب( شورای عالی ثبت  الف( هیأت نظارت ثبت محل وقوع ملک   
د( دیوان عدالت اداری ج( دادگاه عمومی محل وقوع ملک   

6- نحوه رسیدگی به اعتراضات خارج از مدت چگونه است؟               )حقوق ثبت 81(
الف( مسئول اداره ثبت، نظر خود را زیر برگ اعتراض نوشته، چنانچه رئیس دادگاه عمومی در نشست اداری 

این نظر را تأیید کند، اعتراض مردود است.
ب( مسئول اداره ثبت اعتراض و پرونده را به هیأت نظارت اداره کل استان ارسال می دارد، نظریه هیأت 

نظارت قاطع است.
قابل  روز   20 ظرف  نظارت  هیأت  نظریه  می شود.  ارسال  نظارت  هیأت  به  اعتراض  با  همراه  پرونده  ج( 

تجدیدنظر قاطع است.
د( مسئول اداره ثبت نظریه خود را زیر برگ اعتراض نوشته و پرونده را به اداره کل استان ارسال می دارد و 

چنانچه مدیرکل نظریه مدیر ثبت را تأیید کند اعتراض مردود است.
)مشاوران حقوقی 82( 7- مهلت اقامه دعوا موضوع اعتراض به ثبت ملک عبارت است از:  
ب( ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن نوبتی  الف( ظرف سه ماه از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی 

د( ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن نوبتی ج( ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی 
)حقوق ثبت 78( 8- کدام یک از افراد زیر حق اعتراض به امالک مندرج در آگهی های نوبتی را دارند؟  

ب( مجاورین   الف( مالکین مشاع    
د( اهالی ساکن محل وقوع ملک ج( تمام افراد    

9- مدت اعتراض به اصل ملک و )آگهی های ماده 11 قانون ثبت( کدام است؟      )مشاوران شهریور 84(
ب( شصت روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول الف( نود روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اول  
د( بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ج( سی روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم  

10- مهلت اعتراض به اصل ملک از تاریخ انتشار اولین آگهی و مدت اعتراض نسبت به تحدید حدود 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس، به ترتیب از راست به چپ چند روز است؟          )حقوق ثبت 77(

د( 90- 30 ب( 50- 20   ج( 60- 20  الف( 30- 60 
11- چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند و مرجع تقدیم درخواست اعتراض در مهلت مقرر 
)مشاوران 92( کدام است؟                     

الف( تمام افراد- دفتر دادگاه محل وقوع ملک
ب( هر مدعی وجود حق برای خود در ملکی که تقاضای ثبت شده- دایره یا شعبه منتشر کنندة آگهی نوبتی

ج( مجاورین- دایره یا شعبة منتشر کننده آگهی نوبتی
د( هر مدعی وجود حق در ملک ثبت شده- دفتر دادگاه محل وقوع ملک یا دایره یا شعبه منتشر کننده آگهی ثبتی

پاسخنامه 

	7	 الف 	6	 الف   	4	 الف    	5	 ج  	3	 الف  	2	 د  	1	 ب 
	11	 ب 	10	 د  	9	 الف  	8	 ج 
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 ماده 17- هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت، بين تقاضاکننده و دیگري قبل از انتشار 
یا تقاضاکننده  باشد  کسي که طرف دعوا  اقامه شده و در جریان  نوبتي دعوایي  اولين اعالن 
است باید از تاریخ نشر اولين اعالن نوبتي تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوا 

به اداره ثبت تسليم  نماید، واال حق او ساقط خواهد شد.
 تبصره- در مواردي که اداره ثبت تشخيص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت 

تسليم گردیده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
                                                                                              

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                                                                                              
ماده 18- در صورتي که محكمه قرار عدم صالحيت خود را صادر نماید، مكلف است پس از 
قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي،  دوسيه عمل را براي مرجع صالحيتدار بفرستد. در این 

مورد تجدید عرض حال الزم نيست.
نكرد  تعقيب  را  خود  دعواي  روز،  شصت  مدت  در  حال،  عرض  تقدیم  از  پس  معترض   اگر 
) مسكوت گذاشت( محكمه مكلف است به تقاضاي  مستدعي ثبت، قرار اسقاط دعواي اعتراض 

را صادر نماید؛ از این قرار مي توان استيناف داد. رأي استيناف قابل تميز نيست.
                                                                                              

الف(  می گردد:  صادر  اعتراض  دعوای  اسقاط  قرار  شرط،  دو  حصول  با  ماده،  این  طبق   :1 نکته 
مسکوت ماندن دعوایی به مدت شصت روز یا بیشتر ب( تقاضای مستدعی ثبت 

نکته 2: به موجب این ماده، ارسال پرونده به مرجع صالحیتدار در صورت صدور قرار عدم صالحیت 
می بایست توسط مدعی پرونده صورت می پذیرفت، اما اکنون به موجب مادة 27 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و  انقالب در امور مدنی، دادگاه بدون نیاز به درخواست مدعی، پرونده را به 

مرجع صالح ارسال می دارد. )غالمرضا شهری- حقوق ثبت اسناد و امالک ص 72(
نکته 3: آثار مسکوت گذاشتن دعوا که در ماده 18 قید گردید، مربوط به زمانی بود که اختیار جریان 
یا عدم جریان دعوا با اصحاب دعوا بود. اما در حال حاضر که این اختیار از آنان سلب گردید 
دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور رأی در مورد آنهاست، )غالمرضا شهری- حقوق 

ثبت اسناد و امالک صص 72(
نکته 4: مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده 
این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر موجبی برای 
صدور قرار اسقاط دعوا نیست. )رأی وحدت رویه شماره 2912- 1337/10/2 هیأت عمومی 

دیوان عالی کشور(
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...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- تعقیب نشدن دعوا از طرف مدعی ثبت پس از تقدیم اعتراض چه اثری دارد؟         
الف( در صورتی که معترض تا مدت شصت روز دعوا خود را تعقیب نکرد، محکمه مکلف است به تقاضای 

مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر نماید.
ب( در صورتی که معترض تا مدت شصت روز دعوا خود را تعقیب نکرد، محکمه مکلف است قرار رد دعوا 

صادر نماید.
ج( در صورت عدم تعقیب دعوا در مهلت مقرر، دادگاه رأسًا قرار اسقاط دعوا صادر می نماید.

د( مستدعی ثبت و عدم تقاضای مستدعی ثبت، دادگاه رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی می نماید.

پاسخنامه

	1	 الف

                                                                                              
ماده 18 مکرر- در صورت فوت معترض به ثبت، اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای 
این قانون باشد هرگاه معترٌض عليه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید؛ به تقاضای 

او به شرح زیر اقدام می شود:
1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ می کند که در صورت وجود وراث 
محجور، نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوا اقدام شود و به عالوه، موضوع و جریان دعوا را سه 
دفعه متوالی در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك 
تعقيب  آگهی، دعوا  انتشار آخرین  تاریخ  از  آگهی می نماید. چنانچه ظرف 90 روز  مقر دادگاه 
نشود قرار سقوط دعوا صادر می گردد. ابالغ قرار مزبور یك نوبت در یكی از روزنامه های محل 
یا نزدیك مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش خواهی 

نشود، قرار مزبور قطعی و الزم االجرا است.
2 )الحاقی 1351/10/18(- در مورد دوم: به وارث شناخته شده اخطار می شود در صورتی که 
در مقام تعقيب دعوا، باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، به تقدیم درخواست تعقيب 
مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وارث شناخته شده که با صدور و ابالغ 

اخطاریه، دعوا را مسكوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یك عمل خواهد شد. 
تبصره )الحاقی 1351/10/18(- هرگاه دعوا از طرف یكی از وراث تعقيب شود درخواست دهنده 
باید دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم االرث خود را صریحاً در برگ درخواست 
قيد نماید. در مواردی که درخواست تعقيب فاقد شرایط فوق باشد، به متقاضی اخطار می شود 
که ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ، درخواست خود را تكميل کند. در صورت عدم تكميل، اگر 

مدت مقرر در بند یك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد، قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
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نکته 1: در صورتی که متقاضی ثبت به تواند تمامی ورثه را به دادگاه معرفی نماید، دادرسی به جریان 
می افتاده و تا صدور رأی ادامه خواهد داشت.

نکته 2: در صورت فوت معترض بر ثبت، در موردی که تمام ورثه متوفی معلوم و شناخته شده 
باشند، متقاضی ثبت )معترٌض علیه-  خوانده دعوا( ورثه را به دادگاه معرفی، با دعوت از آنان )به 

قائم مقامی  متوفی( دادرسی را به جریان انداخته و ادامه می دهد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- مهلت پیگیری اعتراض از طرف وراث متوفی، از تاریخ نشر آگهی چند روز است؟      
الف( 60 روز       ب( 30 روز         ج( 20 روز           د( 90 روز 

پاسخنامه

	1	 د

                                                                                              
ماده 19- در صورتي که در جلسه مقرر براي محاکمه معترض یا وکيل او حاضر نشود و مطابق 
مقررات اصول محاکمات  حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرض حال او ابطال گردد، تجدید 
عرض حال فقط در ظرف ده روز پس از ابالغ قرار ابطال، براي یك مرتبه ممكن خواهد بود، در 

این مورد عرض حال مستقيماً به دفتر محكمه صالحيتدار داده خواهد شد.
 تبصره- در مواردي نيز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرض حال رد 

مي شود مفاد این ماده الزم الرعایه است.
                                                                                              

نکته 1: معترض به ثبت در دو مورد می تواند دادخواست خود را تجدید نماید و دادخواست مجدد را مستقیمًا 
به دفتر دادگاه صالح تقدیم کند، حتی اگر تقدیم دادخواست مجدد خارج از مهلت های قانونی باشد:

الف( در موردی که به علت عدم حضور خواهان، ابطال دادخواست اعتراض صادر شود.
ب( در موردی که به علت نقض دادخواست، قرار رد آن صادر شود.

نکته 2: مستفاد از ماده 19 قانون ثبت آن است که تجدید دادخواست ظرف ده روز پس از ابالغ 
قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود و ضرب االجل مقرر در ماده 16 قانون مرقوم در این 

قسمت قابل احتساب نمی باشد.
نکته 3: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، جایگزین قانون اصول محاکمات آزمایشی شده بود.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- تجدید دادخواست اعتراض به ثبت حتی خارج از مهلت های قانونی در چه موردی از ناحیه دادگاه 
)مشاوران حقوقی 82( پذیرفته می شود؟       
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الف( در موردی که قرار ابطال دادخواست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم حضور خواهان 
صادر شود، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قرار به معترض و فقط برای یک نوبت

ب( در مواردی که به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر می شود، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قرار و 
فقط برای یک نوبت

ج( موارد مندرج در بندهای یک و دو 
د( در هیچ موردی تجدید دادخواست خارج از مهلت پذیرفته نمی شود.

پاسخنامه

	1	 ج

                                                                                              
ماده 19 مکرر )الحاقی 1351/10/18(- هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت یا دعوای اعتراض دارای 
منشأ واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و یا معترضين و یا وراث آنان بيش از 15 نفر باشد، 
به درخواست معترض یا پژوهشخواه، دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا یا وراثی که 
سهام زیادتری دارند ابالغ می شود و به عالوه، مفاد دادخواست و پيوست های آن در یكی از 
روزنامه های کثيراالنتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه، سه دفعه 
متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوا در جریان رسيدگی باشد به درخواست هر یك از طرفين 
دعوا، دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابالغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای 
اطالع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار مرکز و یكی از روزنامه های محل 
یا نزدیك مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنين آگهی مربوط به درج دادخواست 
اشخاص  نفر  دو  به  فقط  رسيدگی  وقت  جلسات،  در  شرکت  برای  که  شود  قيد  صریحاً  باید 
انتخاب شده مزبور، با ذکر اسامی ابالغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطالع از جریان 
پاسخ  و  از جریان دعوا  به دفتر دادگاه  با مراجعه  یا شرکت در جلسات دادرسی  و  دادرسی 
لوایح و وقت رسيدگی مطلع شوند و یا به وسيله وکيل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. 
اگر بعضی از شرکاء ملك یا وراث، ولو آن که سهم کمترین داشته باشند و به وسيله وکيل 
دادگستری در دادرسی مداخله نمایند، به جای شریك ملك و یا وراثی که سهم زیادتری دارند 
باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکيل ابالغ شود. در صورتی که وکيل دادگستری در دعوا 
مداخله داشته باشد، ابالغ اوراق اخطاریه به کلية وکالء الزامی است. در موردی که دادخواست 
و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابالغ می شود، حضوری بودن حكم 

صادره نسبت به آنان، موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد.
                                                                                              

نکته 1: در صورتی که متقاضیان ثبت یا معترضین یا وراثشان بیش از 15 نفر باشند، به درخواست 
ابالغ  دارند  بیشتری  که سهم  یا وراث  از شرکاء  نفر  دو  به  دادخواست  پژوهش خواه،  یا  معترض 
می شود. مضافًا مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های 
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محل یا نزدیک مقر دادگاه، سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
نکته 2: هر گاه دعوا در جریان رسیدگی باشد، به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف 
دیگر که سهم زیادتری دارند، برای ابالغ اوراق انتخاب و مراتب برای اطالع سایرین در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود.
نکته 3: در صورتی که دادخواست از طریق نشر آگهی به عده ای از خواندگان ابالغ گردد، حتی در 
صورت عدم دعوت مشار الیها جهت شرکت در جلسه دادرسی حکم صادره، حضوری خواهد بود.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

                                                                                              
ماده 20 )الحاقی مصوب 1356/2/20(- مجاوري که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقي حقي براي خود 
قایل است مي تواند فقط تا سي روز از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدید حدود به وسيله اداره ثبت 

به مرجع صالحيتدار عرض حال دهد.
 مقررات مواد 16، 17، 18، 19 ) به استثناي مدت اعتراض که سي روز است( در این مورد 

نيز رعایت خواهد شد.
 تقاضاکننده ثبتي که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي 
او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده مي تواند مطابق مقررات 

این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره- در دعاوی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدودة قانونی شهرها 
که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است؛ هرگاه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آمده 
باشد و همچنين در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالكيت از طرف 
معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعيين شده است، دادگاه در جلسة اداری 
فوق العاده رسيدگی، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط 

قابل رسيدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید، در صورتی که اعتراض از طرف 
غير مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحدید حدود سند 
مالكيت بگيرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر کند، واحد 
ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ می نماید. معترض می تواند ظرف 

ده روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور به هيأت نظارت شكایت نماید. رأی هيأت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی، یك نوبت در روزنامه ای که برای 
آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار 

آگهی به هيأت نظارت شكایت نماید.
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نکته 1: در اعتراض نسبت به حدود، تنها مجاورین و خود متقاضی ثبت می توانند معترض گردند 
برخالف اعتراض نسبت به تقاضای ثبت، که هرکس می تواند به آن معترض گردد.

نکته 2: اعتراض نسبت به حدود تعیین شده از طرف خود متقاضی ثبت در صورتی است که تحدید 
با اظهارات مجاورین صورت پذیرد یا عملیات تحدید با توجه به اظهارات شریک مشاعی صورت 

گیرد.
نکته 3: مهلت اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی به مدت 30 روز از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود است. اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم گردد.
نکته 4: در اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی هم متقاضی ثبت و هم صاحبان امالک مجاور و غیر 

مجاور حق اعتراض دارند.
نکته 5: اعتراض  به تحدید حدود یک نفر از مالکین مشاعی ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید 
اعتراض جهت  این  از طرف غیر مجاور،  اعتراض  نه  نمود  تلقی  به حد  اعتراض  باید  حدود شده 

رسیدگی باید به دادگاه فرستاده شود.
نکته 6: طبق اصالحات سال 80 در ماده 86 آیین نامه قانون ثبت امالک، دیگر ادارة ثبت وظیفه 
ارسال اعتراض به دادگاه را ندارد و خود معترض، باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نماید.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- اعتراض داخل مدت نسبت به حدود، اعتراضی است که از تاریخ .................... روز تسلیم شود.  
                 )حقوق ثبت 78(

الف( انتشار آگهی تحدید حدود به مدت 90
ب( آگهی تحدید حدود به مدت 60

ج( تطبیق با مجاورین به مدت 20 
د( تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30

2- مدت اعتراض به عملیات تحدید حدود چند ماه است؟      )مشاوران حقوقی 80(
د( پانزده روز الف( سه ماه    ب( یک ماه    ج( دو ماه  

)مشاوران 81( 3- اعتراض نسبت به حدود ملک از چه کسی پذیرفته می شود؟              
الف( از هر کس که در این موارد ادعا یا اعتراض داشته باشد.

ب( فقط از مجاورین ملک
ج( از مجاورین ملک و متقاضی ثبت ملک  

د( فقط از متقاضی ثبت ملک
4- مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی امالک ................... می باشد.   )مشاوران 83(

الف( 20 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود
ب( 20 روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود
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ج( 30 روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود
د( 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود

5- شخصی غیر مجاور در موعد مقرر قانونی نسبت به حدود ملکی اعتراض نمود، نحوه رسیدگی به 
این اعتراض را تعیین کنید؟                                 )مشاوران 85(

الف( واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض ابالغ می کند تا در صورت اعتراض، معترض به نظر 
هیأت مزبور به هیأت نظارت شکایت کند.

ب( واحد ثبتی نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض ابالغ می کند تا در صورت اعتراض، معترض به نظریه 
هیأت مزبور ظرف 20 روز در دادگاه طرح دعوا نموده و گواهی الزم را به اداره ثبت تسلیم نماید.

قابل تجدید نظر در  این رأی  نموده و رأی مقتضی صادر می کند و  به موضوع رسیدگی  ج( هیأت نظارت 
شورای عالی ثبت است.

د( هیأت حل اختالف به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می کند و این رأی قابل تجدیدنظر در 
هیأت نظارت ثبت است.

)مشاوران 88( 6- به موجب آگهی تحدید حدود چه اشخاصی برای تحدید حدود دعوت می شوند؟   
الف( متقاضی ثبت و مجاورین   

ب( متقاضی ثبت و معترضین
ج( متقاضی ثبت و کلیه اشخاصی که حقوق ارتفاقی نسبت به ملک دارند.

د( کلیه اشخاص ذینفع
7- مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی امالک کدام است؟                     )قضاوت 89(

ب( از تاریخ انجام تحدید حدود 60 روز  الف( از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود 30 روز  
د( از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود 90 روز  ج( از تاریخ انجام تحدید حدود 30 روز   

)حقوق ثبت امالک 86( 8- مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی امالک را تعین کنید؟  
الف( از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، به مدت 30 روز

ب( از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود به مدت 30 روز 
ج( از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود به مدت 90 روز 

د( از تاریخ انجام تحدید حدود به مدت 60 روز 
9- مهلت اعتراض نسبت به درخواست ثبت ملک در رابطه با حقوق ارتفاقی عبارت است از:   

)مشاوران 81(                         
ج( یک ماه     د( پانزده روز  ب( دو ماه    الف( چهار ماه   

پاسخنامه

	7	 ج  	6	 الف  	5	 الف  	4	 د  	3	 ج  	2	 ب  	1	 د 
	9	 ج 	8	 الف 
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  فصل سوم: آثار ثبت فصل سوم: آثار ثبت 
                                                                                              

 ماده 21- پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر امالك ثبت شده و سند مالكيت 
مطابق ثبت دفتر امالك داده مي شود.

                                                                                              

نکته 1: عملیات مقدماتی ثبت یک ملک عبارت است از: تنظیم و قبول اظهارنامه، انتشار آگهی نوبتی 
یعنی آگهی موضوع ماده 11 قانون ثبت، انتشار آگهی تحدید حدود و انجام عملیات تحدید حدود 
و انقضای مدت اعتراض به ثبت ملک بدون واخواهی و در صورت وصول اعتراض صدور حکم 

نهایی و کلیه اقدامات داخل در عملیات مذکور.
نکته 2: پس از انجام عملیات تحدید و تطبیق حدود با مجاورین و عدم وجود اعتراض، پرونده 
آماده ثبت در دفتر امالک و صدور سند مالکیت می باشد و عملیات مقدماتی ثبت خاتمه یافته است. 

)حقوق ثبت امالک، محمود تفکریان، ص80(
نکته 3: قبل از صدور سند مالکیت، مالکیت مالک وارد دفتر امالک می شود.

به آن درخواست ثبت شده ولی  ثبتی »ملک جاری« ملکی است که نسبت  نکته 4: در اصطالح 
عملیات ثبتی آن هنوز خاتمه نیافته است.

نکته 5: ملک ثبت شده، ملکی است که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، طبق قانون در دفتر 
امالک به ثبت رسیده باشد.

نکته 6: ثبت ملک در دفتر امالک، تنها نشانة پایان یافتن جریان ثبتی یک ملک است.
نکته 7: درصورت تعارض دفتر امالک با سند مالکیت، از آن جایی که سند مالکیت مطابق مندرجات 
دفتر امالک صورت می گیرد، دفتر امالک مالک تشخیص و رفع اختالف است. )رأی شورای عالی 

ثبت 1346/8/23(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- زمان صدور سند مالکیت کدام است؟                             )علوم ثبتی 85(
الف( پس از اتمام عملیات مقدماتی و قبل از ثبت ملک در دفتر امالک

ب( پس از ثبت ملک در دفتر امالک و درخواست متقاضی
ج( پس از درخواست متقاضی و قبل از ثبت ملک در دفتر امالک

د( پس از اتمام عملیات مقدماتی و پس از ثبت ملک در دفتر امالک
2- پس از چه زمانی ملک در دفتر امالک ثبت می شود؟               )علوم ثبتی 87(

ب( انتشار آگهی های نوبتی  الف( تنظیم اظهارنامه    
د( انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی ج( ختم عملیات مقدماتی ثبت   
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3- چه زمانی ملک در دفتر امالک ثبت می شود؟       )علوم ثبتی 89 و 90(
الف( پس از برگشت اظهارنامه های ثبتی  

ب( پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت
ج( پس از تنظیم صورت مجلس تعیین حدود و اعالن مراتب آن به اداره ثبت

د( پس از درخواست ثبت از طرف متقاضی و عدم وصول اعتراض به آن در موعد مقرر
4- به چه ملکی ثبت شده گفته می شود؟       )مشاوران حقوقی 81(

الف( ملکی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. 
ب( ملکی که در دفتر امالک ثبت شده باشد.

ج( ملکی که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، طبق قانون در دفتر امالک به ثبت رسیده باشد.
د( ملکی که عملیات مقدماتی ثبت آن خاتمه یافته باشد.

5- در چه صورتی دفاتر اسناد رسمی حق نقل و انتقال امالک را دارند؟    )مشاوران شهریور 84(
الف( عملیات مقدماتی ثبت ملک بدون اعتراض سپری شده باشد.

ب( آگهی نوبتی منتشر و مدت اعتراض بدون وصول اعتراض سپری شده باشد.
ج( اظهارنامه تسلیم شده باشد.

د( مدت اعتراض نسبت به اصل و حدود بدون اعتراض سپری شده باشد.
6- در اصطالح ثبتی ملک جاری به چه ملکی گفته می شود؟                 )مشاوران 81(

الف( ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت نشده است.
ب( ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده ولی عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است.

ج( ملکی که مالک مشخصی ندارد.
د( ملکی که نسبت به آن طرح دعوا شده و پرونده در جریان رسیدگی است.

7- زمان صدور سند مالکیت عبارت است از:                           )مشاوران تیر 88(
ب( پس از ثبت ملک در دفتر امالک الف( پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت  

د( پس از ختم ثبت عمومی ج( پس از ختم عملیات تحدید حدود  
)مشاوران تیر 88( 8- زمان ثبت ملک در دفتر امالک عبارت است از:                         

ب( پس از ختم ثبت عمومی الف( پس از ختم عملیات مقدماتی ثبت  
د( پس از صدور سند مالکیت  ج( پس از ختم عملیات تحدید حدود   

9- کدام گزینه صحیح است؟                                  )مشاوران 92(
الف( پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک مورد تقاضا در دفتر امالک ثبت می شود.

ب( پس از رسیدن اظهارنامه، انتشار آگهی، عملیات تحدید حدود و رفع اشتباهات )اگر اشتباهی باشد( و 
هر گاه نسبت به ملک مورد تقاضا جهت ثبت اعتراض نشده باشد، ملک در دفتر مخصوص به نام دفتر امالک 

ثبت می شود.
ج( در صورتی که نسبت به ثبت ملک اعتراض شده باشد خواه راجع به اصل ملک و خواه اعتراض راجع به صدور یا 

حقوق ارتفاقی باشد اداره ثبت تا حصول نهایی نتیجه اعتراض از ثبت ملک در دفتر امالک خودداری می کند.
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د( همه موارد 

پاسخنامه   

	7	 ب   	6	 ب  	5	 ج  	4	 ج  	3	 ب  	2	 ج  	1	 د 
	9	 د 	8	 الف 

                                                                                              
  ماده 22- همين که ملكي مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسيد، دولت فقط کسي را که 
ملك به اسم او ثبت شده و یا کسي را که ملك مزبور به او  منتقل گردیده و این انتقال نيز در 
دفتر امالك به ثبت رسيده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالك 

خواهد شناخت.
 در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر امالك به اسم وراث ثبت مي شود که وراثت و انحصار 
آن ها محرز و در سهم االرث بين آنها توافق بوده و یا در صورت  اختالف حكم نهایي در آن باب 

صادر شده باشد.
 تبصره- حكم نهایي عبارت از حكمي است که به واسطه طي مراحل قانوني و یا به واسطه انقضاء 
مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایي که  حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه 

محسوب شود.
                                                                                              

از جمله  استفاده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  برای  که  ابنیه ای  و  امالک  اراضی،  کلیه  نکته 1: 
مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص 
است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه یا مؤسسه خریداری شده 
یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر 
مورد به عهدة هیأت وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در 
اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی )اداره کل اموال دولتی( قرار می گیرد. )ماده 69 قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27(
نکته 2: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اسناد اراضی و امالک دولتی را بر اساس قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و یا اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصالح و 
سند جدید صادر می نماید. )تبصره 9 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

)1380/11/27
نکته 3: منظور از »دولت« در ماده 22 قانون ثبت، فقط دولت به معنای خاص یعنی قوه مجریه نیست، 

بلکه دولت به معنای قوای سه گانه کشور و تمام سازمان های عمومی و رسمی کشور می باشد.
نکته 4: چنانچه مالکیت خواهان بر ملک متنازٌع فیه ولو با سند عادی، به نظر دادگاه محرز باشد 
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صدور حکم خلع ید، فاقد اِشکال قانونی بوده و منافاتی با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد. 
)نظریه مشورتی 7/1208- 1381/7/4(

نکته 5: اگر متقاضی ثبت با استفاده از سند مجعول و ایجاد مالکیت غیر واقعی برای خود درخواست 
ثبت نموده باشد کسی که به مالکیت و حقوق وی به موجب سند جعلی مورد ادعا، خدشه وارد 
شده است، می تواند با رعایت مقررات قانون ثبت و در مهلت های مقرر در آگهی های نوبتی نسبت 
به اسناد متقاضی ثبت و مخدوش بودن یا  نتیجه آن رسیدگی  به تقاضای ثبت، اعتراض کند که 
نبودن آن، طبق مقررات عمومی می باشد. اّما اگر، با انتشار آگهی نوبتی در موعد اعتراض نشده و 
با لحاظ عدم وصول اعتراض ملک در دفتر امالک به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت هم به نام 
او صادر شده باشد، با لحاظ مواد 22 و 24 قانون ثبت ادعای تضییع حق، و دعوا ابطال ثبت آن 

پذیرفته نیست. )نظریه مشورتی 7/4885- 75/8/15(
نکته 6: پس از ثبت ملک در دفتر امالک با نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری 
که مخالف ثبت ملک باشد مسموع نخواهد بود و هیچ وصیت نامه ای اعم از رسمی و ّسری و غیر 

این ها پذیرفته نخواهد شد.
نکته 7: در صورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده، وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام 
ورثه و اشخاص ذی نفع باشد، مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده ثبت 
می شود و بقیه ملک )اگر بقیه باشد( به نام ورثه ثبت می گردد. اّما اگر نسبت به وصیت نامه بین ورثه  

و اشخاص ذی نفع اختالف واقع شود، ثبت ملک، موقوف به حکم نهایی دادگاه می باشد.
نکته 8: مطابق نظر شورای نگهبان مورخ 1395/8/4 مفاد مادة 22 قانون ثبت اسناد و امالک که 
داللت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطالق آن درمورد سند عادی که قراین و 
ادلة قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد، خالف شرع و باطل است و اما درمورد سند 
عادی همراه با قراین و ادلة فوق مانند سندی که بیّنه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این 
اسناد معتبر است و این ماده در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون 

مدنی اشاره به این گونه اسناد دارد.
که در خصوص  اسناد عادی  توسعه کشور،  برنامه های  دایمی  احکام  قانون  ماده 62  نکته 9: طبق   
معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، به شرط اینکه با تشخیص دادگاه، اعتبار شرعی 
داشته باشند، قابلیت تعارض با سند رسمی را پیدا خواهند نمود و در برابر ثالث، قابل استناد هستند.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- دولت شخصی را مالک می شناسد که ملک .................         )مشاوران بهمن 83(
الف( به نام او در دفتر امالک ثبت شده باشد.

ب( به نام او در دفتر توزیع اظهارنامه معرفی شده باشد.
ج( به نام او در جریان عملیات مقدماتی باشد.  
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د( به نام او تحدید حدود شده باشد.
2- دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک او در .................... به نام وی ثبت شده باشد.  

)حقوق ثبت 76(                    
ب( دفتر توزیع اظهارنامه   الف( دفتر امالک   

د( اظهارنامه ج( دفتر ثبت اظهارنامه   
)حقوق ثبت 75 و علوم ثبتی 90( 3- دولت شخص را، زمانی مالک می شناسد که:         

الف( ملک برابر مقررات ثبت دفتر امالک شده باشد.
ب( اظهارنامه پذیرفته شده و حقوق دولتی واریز گردیده است.

ج( مدت اعتراض به اصل ملک بدون واخواهی سپری شده باشد.
د( مدت اعتراض نسبت به حدود، بدون واخواهی سپری شده باشد.

4- در کدام معامالت مندرجات سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟   
                                )حقوق ثبت 74(

ب( امالک ثبت شده الف( امالک ثبت شده  
د( راجع به تعهدات مالی ج( اموال منقول    

اسخنامه 

	4	 الف 	3	 الف  	2	 الف  	1	 الف 

                                                                                              
ماده 23- ثبت ملك به حقوق کساني که در آن ملك مجراي آب یا چاه قنات ) اعم از دایر و بایر( 

دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت، خللي وارد  نمي آورد.
                                                                                              

نکته 1: در مورد قنوات باید حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد.
نکته 2: در مورد قنوات مستقل، دفتری به نام دفتر ثبت قنوات موجود می باشد.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک ................... دارند به هیچ وجه و در هیچ صورت خللی 
وارد نمی آورد.                                    )مشاوران 85(

ب( مجرای آب یا چاه، قنات و حق عبور  الف( مجرای آب و حق عبور   
د( مجرای آب یا چاه، قنات )اعم از دایر یا بایر( ج( مجرای آب یا چاه، قنات دایر  
2- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک .................. دارند خللی وارد نمی آورد.   

                                 )حقوق ثبت 81(
ب( مجرای آب و چاه  الف( مجرای آب    

د( مجاری آب، چاه و قنات اعم از دایر و بایر ج( چاه و قنات دایر    
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پاسخنامه

	2	 د 	1	 د 
                                              

                                                                                              
 ماده 24- پس از انقضاي مدت اعتراض دعوا اینكه در ضمن جریان ثبت تضييع حقي از کسي 
شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان دیگر، خواه حقوقي باشد خواه 

جزایي.
 در مورد مذکور در ماده 44، مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105- 106- 107- 108- 

109- 116- 117 مطابق مقررات جزایي مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
                                                                                              

انقضاء مدت اعتراض، به عنوان این که عین ملک یا  نکته 1: پذیرفتن دعوای وارد ثالث پس از 
منفعت از او سلب شده در خارج از مهلت نود روز، قابل استماع نیست.

نکته 2: چنانچه معترض ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به دادگاه 
تقدیم ننماید، متقاضی ثبت یا قائم مقام وی می تواند گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض را از 

مرجع صالح دادگستری دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید تا عملیات ثبتی ادامه یابد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- پس از انقضای مدت اعتراض به درخواست دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از 
)مشاوران 81( کسی شده است:                      

ب( به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود. الف( پذیرفته نمی شود.   

د( فقط از نظر کیفری پذیرفته خواهد شد. ج( فقط از نظر حقوقی پذیرفته خواهد شد.  

پاسخنامه

	1	 ب

                                                                                              
ماده 25 )اصالحی 1351/10/18(- حدود صالحيت و وظایف هيأت نظارت بدین قرار است:

1- هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختالفی بين اشخاص و 
ادارة ثبت واقع شود و یا اشتباهی توليد گردد و یا در تصرف اشخاص، تزاحم و تعارض باشد 

رفع اختالف و تعيين تكليف و یا ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
2- هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد که در جریان مقدماتی ثبت امالك، اشتباه مؤثر واقع 
شده، آن اشتباه و همچنين عمليات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت 

طبق مقررات، تجدید یا تكميل یا اصالح می گردد. 
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3- هرگاه در موقع ثبت ملك و یا ثبت انتقاالت بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده 
سند مالكيت و یا دفتر امالك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنين در صورتی که ثبت دفتر امالك 
مخالف یا مغایر سند رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد، هيأت نظارت پس از رسيدگی و احراز و 

وقوع اشتباه دستور اصالح ثبت دفتر امالك و سند مالكيت را صادر خواهد کرد.
4- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملك در جریان عمليات مقدماتی ثبت پيش آمده و موقع ثبت 
در هيأت  گردد  متوجه  آن  به  ثبت  ادارة  بعداً  نگرفته  قرار  توجه  مورد  امالك  دفتر  در  ملك 
نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسيدگی وقوع اشتباه محرز و مسلّم تشخيص 
گردد و اصالح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصالح آن را 
صادر می نماید و در صورتی که اصالح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار 
می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصالح آن را پس 

از تعيين تكليف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5- رسيدگی به تعارض در اسناد مالكيت کالً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به 

حدود و حقوق ارتفاقی آن با هيأت نظارت است.
6- رسيدگی و رفع اشتباهی که در عمليات تفكيكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر 

امالك شود با هيأت نظارت است، مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7- هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال یا اشتباهی پيش آید، رفع 

اشكال و اشتباه و صدور دستور الزم با هيأت نظارت خواهد بود.
8- رسيدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات 

اجرایی با هيأت نظارت است. 
تبصره 1 )الحاقی 1351/10/18(- در مواردی که بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود که 
آگهی های نوبتی تجدید گردد، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یك نوبت 

خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2 )الحاقی 1351/10/18(- در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد، هزینه 
تجدید عمليات ثبت به طریقی که در آیين نامه تعيين خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره 3 )الحاقی 1351/10/18(- رسيدگی هيأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یك و دو 
این ماده تا وقتی است که ملك در دفتر امالك به ثبت نرسيده باشد. 

تبصره 4 )الحاقی 1351/10/18(- آرای هيأت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این 
ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیر کل ثبت 
به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هيأت های نظارت، متناقض و یا خالف قانون 
صادر شده باشد، موضوع را برای رسيدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید 
و در صورتی که رأی هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی 
ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه، نظر شورای عالی ثبت برای 

هيأت های نظارت الزم االتباع خواهد بود. 
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