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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی 
از  پس  که  دانشجویانی  است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور، 
تحصیل، وارد عرصه ی 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 ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 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 ی حقوق و 
نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای 
آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، 

قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
این  بردارد.  حقوق  رشته ی  دانشجویان  با  همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد 
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 
این  در  را  خود  شایستگی های  درخشان،  خدمات  ارائه ی  با  است  امیدوار  دانش  چتر  انتشارات  باشد. 

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

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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باب اول : حقوق ثبت امالکباب اول : حقوق ثبت امالک





 تاریخچه: 

نخستین قانون ثبت اسناد پس از مشروطیت در سال 1290 هجری شمسی در 139 

ماده تصویب شد ولی نخستین قانون ثبتی که پس از تصویب به اجرا درآمد در سال 

1302 در 126 ماده مصوب شد که در سال 1308 قانون دیگری مشتمل بر 256 ماده 

به تصویب رسید که قوانین سابق )1290 و 1302( را نسخ کرد. 

و مجدداً در 26 اسفند ماه 1310 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، قانون 

ثبت اسناد و امالک را در 142 ماده تصویب نمود که قانون سال 1308 را نسخ کرد 

و از ابتدای فروردین 1311 الزم االجرا شد. این قانون معروف به قانون ثبت عمومی 

می باشد. 

قانون اخیر تاکنون نسخ نشده ولی  طی این زمان حسب مورد مواردی از آن اصالح 

و موادی به آن الحاق گردیده است. 

- قانون ثبت اکنون مشتمل بر 157 ماده است که در 8 باب تدوین شده است. 

- در سال 1352 عنوان »اداره کل ثبت« تبدیل به »سازمان ثبت اسناد و امالک کشور« 

گردید و مقر این سازمان درتهران واقع است و دو معاونت مهم دارد: 1- معاونت امور 

امالک 2- معاونت امور اسناد. 

- رییس سازمان ثبت معاون قوه قضاییه بوده و توسط رییس قوه قضاییه منصوب 

می گردد. 
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- در قانون به جای عبارت »وزیر دادگستری« اکنون  عبارت »رییس قوه قضاییه« را 

جایگزین می کنیم و رییس قوه قضاییه هم اختیارات خود را در امور ثبتی به رییس سازمان 

ثبت تفویض نموده است چون قبل از انقالب ثبت کل زیر نظر وزارت دادگستری بوده 

است لذا اکنون به جای عبارت »رییس ثبت کل« یا »وزیر دادگستری« می توان رییس 

سازمان ثبت را گذاشت. 
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مقدمه
توضیح چند اصطالح 

قانون: مجموعه مقرراتی که اصوالً در مجلس شورای اسالمی وضع و تصویب می شود 

و به تأیید شورای نگهبان رسیده و بعد از امضاء رییس جمهور در روزنامه رسمی چاپ 

و 15 روز بعد الزم االجرا می شود و همه موظف به پیروی از قانون هستند. 

وارد  و  می گوید  را  نبایدها  و  بایدها  و  کلی  اصول  قانون  )نظام نامه(:  آیین نامه 

ریزه کاری ها نمی شود لذا در بعضی قوانین اشاره می شود که آیین نامه اجرایی این قانون 

توسط کارشناسان تهیه و به تصویب هیئت وزیران یا چند وزیر می رسد، در آیین نامه 

ایجاد حق و تکلیف نمی توان نمود چون این موارد در صالحیت قانون گذار است آیین نامه 

جهت اجرای صحیح قانون و زیرمجموعه قانون است و لذا اگر خالف قانون باشد توسط 

دیوان عدالت اداری باطل می گردد ولی قانون را کسی نمی تواند باطل کند. 

بخشنامه )دستورالعمل( شیوه نامه: گاهی در اجرای قانون با آیین نامه مشکالتی 

سر راه مجریان قانون در سازمان ها و ادارت پیش می آید لذا با صدور بخشنامه توسط 

رییس آن اداره یا سازمان مشکل حل می شود پس بخشنامه نمی تواند خالف آیین نامه 

و قانون  باشد بلکه در راستای قانون باید صادر شود وااّل توسط دیوان عدالت اداری 

باطل می شود. 

با آیین نامه هم بخشنامه و هر کدام  با قانون کار داریم هم  در حقوق ثبت ما هم 

ارزش خود را دارند مثاًل قانون ثبت 1310 می گوید آگهی ماده 11 نوبتی توسط اداره 

ثبت در دو نوبت منتشر می شود و ماده 59 آیین نامه قانون ثبت 1317 می گوید طریق 

انتشار نوبت اول آن چهار نوبت در سال است. 

در تاریخ های 5/1 و 8/1 و 11/1 و 2/1 سال بعد و بخشنامه ثبتی هم می گوید روش 

تهیه آگهی ماده 11 چگونه است. 
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تعریف حقوق ثبت 
مراد از حقوق ثبت اسناد و امالک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد 
و امالک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معامالت و چگونگی ثبت اسناد 

در دفاتر دولتی )رسمی( است. 
حقوق ثبت شامل دو بخش مهم است: ثبت اسناد و ثبت امالک که قانون ثبت ما 
نیز عمده مباحث آن حول همین دو محور است. البته یک بخش اجرای مفاد اسناد 

رسمی نیز زیرمجموعه حقوق ثبت هست که در این کتاب بررسی می شود. 
نشر  و  اظهارنامه  توزیع  و  پالک کوبی  عملیات  یک  طی  اینکه  یعنی  ملک:  ثبت 
کار  این  و  مالکیت شوند  )اموال غیرمنقول( دارای سند  امالک  آگهی های مربوطه 
وظیفه اداره ثبت هر منطقه است که امالک واقع در محدوده خود را ثبت نماید 

یعنی سنددار کند. 
ثبت سند: یعنی تنظیم و ثبت اسناد معامالت و عقود و تعهدات و نکاح و طالق در 
دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طالق که توسط یک سردفتر اداره می شوند. 
از آنجایی که ثبت امالک از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد و اکثر 
معامالت ثبت شده نیز مربوط به امالک و حقوق مربوط به امالک است قانون ثبت 
ابتدا به بحث ثبت امالک پرداخته است و قبل از ورود به این مبحث به پیروی از 

قانون ثبت درباره تشکیالت اداری ثبت سخن می گوییم. 

ترتیب ابواب قانون ثبت
باب اول: تشکیالت اداری ثبت 

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

فصل سوم: آثار ثبت 
باب دوم: ثبت عمومی )راجع به ثبت امالک( 

فصل اول: مواد عمومی 
فصل دوم: آثار ثبت اسناد 

فصل سوم: در امانت اسناد 
باب سوم: ثبت اسناد 

باب چهارم: دفاتر اسناد رسمی 
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باب پنجم: اجرای مفاد اسناد رسمی 
باب ششم: جرایم و مجازات ها 

باب هفتم:  تعرفه و مخارج ثبت اسناد و امالک 
باب هشتم: مواد مخصوصه و مواد الحاقی
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فصل اول: تشکیالت اداری ثبت 
در سال 1352 عنوان اداره کل ثبت تبدیل به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شد 

که زیرمجموعه قوه قضاییه است و این سازمان تنها در تهران واقع است و ریاست آن 

با معاون رییس قوه قضاییه است که رییس سازمان ثبت اسناد و امالک نام دارد و دو 

معاونت مهم امور امالک و معاون امور اسناد را دارا است. 

در تمام استانهای کشور یک »اداره کل ثبت اسناد و امالک« همان استان وجود دارد 

و در هر شهرستان هم یک اداره ثبت زیر نظر اداره کل استان انجام وظیفه می کند. 

قوه قضاییه

اداره کل ثبت استان )به ریاست مدیر کل ثبت استان(

سازمان ثبت اسناد و امالک )به ریاست معاون رییس قوه قضاییه(

* اداره ثبت شهرستان )به ریاست رییس اداره ثبت(

اداره ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور است و وظیفه آن صدور شناسنامه و کارت 

ملی می باشد و جدای از اداره ثبت اسناد و امالک است ولی دفاتر ازدواج و طالق خالصه 

کار خود را به اداره ثبت احوال می فرستند که زیرمجموعه وزارت کشور می باشد. 

در شهرهای بزرگ ثبت مناطق وجود دارد مثاًل در تهران چون شهر بزرگی است 

یک اداره ثبت شهرستان تهران نداریم، بلکه ثبت رودکی، قلهک، مولوی و... وجود دارد. 
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* دفاتر مهم موجود در امور ثبت  اسناد و امالک 
1- دفتر امالک: که مشخصات یک ملک در آن درج می شود و به ثبت می رسد.

اکنون به صورت الکترونیکی می باشد که در اداره ثبت وجود دارد و زیر نظر مسئول 

دفتر امالک نگهداری می شود. 

2- دفتر نماینده امالک 

این دفتر ما را راهنمایی می کند که چه ملکی در کدام دفتر امالک ثبت شده است. 

3- دفتر امالک توقیف  شده 

این دفتر، دفتر بازداشتی نیز نامیده می شود و اگر طبق رأی دادگاه یا سایر مراجع، 

ملکی بازداشت شود در این دفتر ذکر می شود. 

4- دفتر موقوفات 

موقوفات کشور در این دفتر ثبت می شود. 

5- دفتر گواهی امضاء 

این دفتر فقط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و مخصوص تصدیق امضاء ذیل 

اسناد عادی است که جنبه مالی ندارد و به این ترتیب سند عادی مسلم الصدور می شود. 

6- دفتر سپرده ها و قبوض اقساطی

این دفتر در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد و کاربرد آن این است که هر کسی 

بخواهد وجهی را به طریق قانونی به طرف مقابل بدهد و آن طرف امتناع کند، ابتدا به 

دفترخانه مراجعه نموده و سردفتر او را به بانک ملی می فرستد تا وجه را در حسابی 

به طرف  اخطاری  از آن دفترخانه  بعد  ثبت کند.  این دفتر  را در  بسپارد و قبض آن 

مقابل می دهد که برای گرفتن وجه مراجعه کند، نام دیگر آن، دفتر امانات است. مثاًل 

برای پرداخت اجاره به موجری که از گرفتن اجاره از مستأجر خودداری می کند این 

دفتر کاربرد دارد. 

7- دفتر توزیع اظهارنامه 

هنگام پالک کوبی در اجرای آگهی ماده 10 نام گیرنده اظهارنامه و پالک ملک در 
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