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 سخن ناشر
 که است یتفکر زانیم بازتاب کشور، یفرهنگ و یعلم یتعال دیترد یب

 تر مهم ن،یب نیا در. رسانند یم ظهور منصه به عمل مقام در ختگانیفره
 رسالت، نیا. است انیجو علم و عالمان رسالت همه، از تر حساس و

 العهمط و قرائت با ،یفرد یاستعدادها پرورش جهت در که گونه همان
 کتابت با ،یفرهنگ یتعال و یاجتماع اهداف شبردیپ یبرا رد،یگ یم انجام

 .شود یم محقق زین مباحثه و
 و میتعل کنار در یفرهنگ مراکز مهم یها تیمسئول از یکی رو، نیا از
 یارتقا یبرا ،انتشارات مهرپویان پویا. است یعلم آثار نشر ت،یترب

 کتاب چـاپ به پـژوهان، دانـش ارافک ریتنو و انیدانشـجو یعلم سـطح
   اسـت؛ کرده داماقـ
 راه در یگام بتواند ،یانتشارات یها تیفعال استمرار با که دیام نیا با

 .بردارد یفرهنگ یبالندگ و رشد
 دست از زین و ارجمند استادان اتیعنا از است ستهیشا ز،یچ هر از شیپ

 .دیآ عمل به تشکر و ریتقد کتاب، چاپ و ینیحروفچ ش،یرایو اندرکاران
 جهت در خود، یشنهادهایپ ارائه با است خواهشمند یامگر صاحبنظران از

درسی و  تونم مناسب مطالب هیته و کتاب نیا یاحتمال نواقص اصالح
 .کنند یاری را انتشارات مهرپویان پویا ،کمک درسی رشته حقوق

 دریگ قرار پژوهان دانش و استادان استفاده مورد یعلم اثر نیا است دیام
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مجموعه سواالت طبقه بندی شده حقوق ثبت
آزمونهای سردفتری و مشاوران حقوقی از سال 1380 تا 1397

قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 1310/12/26
با الحاقات و اصالحات بعدی

باب اول: تشکیالت اداری ثبت

ماده ماده 11 تا  تا 88

 ماده 1- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و امالک تأسیس 
می شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت  دارای شعبی باشد. 

 ماده 2- مدیران و نمایندکان ]نمایندگان[ ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در 
محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند- اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

مواد 3 و 4 و 5 ملغی شده است.  
ماده 6- برای رسیدگی بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر 
دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان 
به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط  بامور ثبتی 
در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.  برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا 

کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. 
 ماده 6-  برای رسیدگی بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر دادگاه 
استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به 
انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط  بامور ثبتی در 
حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.  برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان 

ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. 
ماده 7- دفاتر الزم برای ثبت اسناد و امالک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف 

وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد. 
 ماده 8- مراجعه بدفاتر امالک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

1. کدام گزینه درخصوص ترکیب اعضاء هیأت نظارت صحیح است؟ 
)سردفتری 97(          

الف( دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او
ب( یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و یک نفر از سردفتران اسناد عضو کانون سردفتران استان 

     و مدیرکل ثبت استان 
ج( دو نفر از قضات دادگاه شهرستان و رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مرکز استان
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د( یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و یک نفر از اداره کل زمین شهری استان و مدیرکل ثبت استان

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. بر طبق ماده 6 اصالحی مصوب )1351/10/18(.
منظور از رئیس ثبت استان در ماده 6، همان مدیرکل ثبت استان می باشد.

نکته 1: 2 نفر از قضات دادگاه استان باید از قضات دادگاه تجدیدنظر استان باشند.
نکته 2: انتخاب 2 قاضی از دادگاه تجدیدنظر به وسیله رئیس قوه قضائیه می باشد )نه مدیر دادگستری که در 

ماده 6 بیان شده است.(
نکته 3: محل تشکیل جلسات هیأت نظارت در ادارات کل ثبت استان می باشد. حداقل 2 بار در هفته تشکیل 

جلسه می دهند.

)مشاوران 88( 2. مرجع رسیدگی به اختالفات و اشتباهات ثبتی کدام است؟  
ب( هیأت تشخیص        الف( دادگاه عمومی محل  

د( هیأت نظارت ج( هیأت حل اختالف   

پاسخپاسخ

گزینه د صحیح است. طبق ماده 6 اصالحی قانون ثبت مرجع رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط 
به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر سازمان ثبت استان )در مقر هر دادگاه استان، به سازمان ثبت استان اصالح 
گردیده است( هیأتی به نام هیأت نظارت می باشد. که محدوده ی رسیدگی هر هیأت نظارت؛ حوزه قضایی استان 

مربوط به خود می باشد.
نکته: مقرر هیأت نظارت در سازمان ثبت استان می باشد نه دادگاه استان.

 3. سردفتری در تهران مبادرت به ثبت معامله مال غیرمنقولی می نماید که در )ختم( قرارداد 
آن تنظیم شده، سند مزبور:

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.

پاسخپاسخ

گزینه الف صحیح است. ثبت امالک صرفاً باید در اداره ثبت محل وقوع ملک انجام گیرد و ثبت ملک در غیر از 
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این محل فاقد آثار قانونی است. مثاًل ملکی که در قم واقع شده، فقط قابلیت ثبت در اداره ثبت شهرستان قم را دارد. اما 
نکته: معامالت مربوطه به ملک؛ قابلیت ثبت در هر مکانی را دارند و در هر استانی می توانند ثبت گردند. برای 
مثال معامالت مربوط به ملک غیرمنقولی که در شهرستان قم واقع است، قابلیت ثبت در شهرستان شیراز را دارد 

هر چند ثبت خود ملک، صرفاً باید در شهرستان قم انجام گیرد.

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

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. هیأت نظارت متشکل از 3 عضو به ترتیب ذیل می باشد:

1- مدیرکل ثبت استان )رئیس سازمان ثبت استان( یا قائم مقام او
2- دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر به انتخاب رئیس قوه قضائیه )قضات تجدیدنظر همان استان(

)مشاوران 83 و 84- ثبت 77( 5. هیأت نظارت مرکب از چه کسانی است؟  
الف( رئیس ثبت شهرستان و دو نفر قاضی

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

پاسخپاسخ

گزینه د صحیح است.
نکته: مراد از 2 نفر قاضی. دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می باشند.

)مشاوران 96( 6. محل استقرار هیأت نظارت را تعیین می کنید:  
ب( اداره ثبت اسناد و امالک استان ها  الف( سازمان ثبت اسناد کشور   

د( دادگستری های شهرستان ها ج( ادارات ثبت شهرستان ها   

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است.
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باب دوم: ثبت عمومی
فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود

ماده ماده 99 تا  تا 1515

ماده 9- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل 
اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره  یا دایره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه 

اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند. 
 ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که امالک واقعه در 
آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعالن در جراید باطالع عموم خواهد رسید- اعالن مزبور در ظرف 30 

روز 3 مرتبه منتشر می شود 
 ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و 
اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت بامالک 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 یک 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 

را به مأمور ثبت بدهند. )اصالحی مصوب 1317(
تبصره- در مورد اراضی و امالکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست 
ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت  یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان 
تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد  چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل امالک بیکی 
از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که  تقاضا کننده 
مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم  مقام 

قانونی او محسوب می شود داشته  باشد. 
 ماده 12- نسبت بامالکی که مجهول المالک اعالن شده اشخاصیکه حق تقاضای ثبت دارند می توانند 
در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این  قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال 
اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و  صدی 25  تقاضای ثبت در دفتر  از  بآن امالک قبل  معامالت راجع 
آگهی  که  امالکی  به  نسبت  و  دریافت خواهد شد  ثبت عالوه  تقاضای  موقع  در  معمولی  از حق الثبت 
امالک  این  معامالت   11 ماده  در  مذکور  نوبتی  آگهی  اولین  انتشار   تاریخ  از  نشده  منتشر  آنها  نوبتی 
بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال  از تاریخ 
دریافت خواهد شد. ثبت عالوه  تقاضای  موقع  در  معمولی  ثبت  از حق   نوبتی صدی 25  آگهی  اولین 

 ماده 13- به موجب قانون مصوب 1322/3/10 ملغی شده است.
 در مورد امالکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و 
حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عوائد واال موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت
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ماده ماده 99 تا  تا 1515

آن اخذ می شود.
*پاورقی: ماده 13 باال به موجب قانون مشروحه در زیر اصالح شده و این اصالح هم به موجب ) قانون 

اصالح ماده 12 ثبت( مصوب دهم خرداد 1322 ) دوره سیزدهم( نسخ شده است:
ماده 14- تحدید حدود امالک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره امالک مطابق نظامنامه وزارت 
عدلیه بعمل می اید و تقاضاکنندکان ]کنندگان[ ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعالن 
احضار می شوند- این اعالن الاقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می شود  

بعالوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعالنی منتشر خواهد شد 
ماده 15- اکر ]اگر[ تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد 

تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
 هر کاه]گاه[ مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نکردد 
]نگردد[ اعالن تحدید حدود نسبت به ان امالک تجدید می شود و اکر ]اگر[ برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده 

و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد. 
تبصره- هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار 
آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد  آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد 
تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان 

سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. 

1. کدام گزینه برای تعریف مجهول المالک در مقررات ثبت مناسب است؟
)سردفتری 97( »مجهول المالک، ملک غیرمنقولی است که........«    

الف( مالک آن معلوم نبوده و در مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده باشند.
ب( مالک آن نهادهای عمومی و دولت بوده و در مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده باشد.

ج( ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده باشد هر چند مالک آن معلوم باشد.
د( مالک آن مشخص و معلوم نباشد.

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. ملک مجهول المالک از نظر ثبتی ملک غیرمنقولی است که ظرف مهلت مقرر نسبت 
به آن درخواست ثبت نشده باشد. )اظهارنامه آن تنظیم نگردیده باشد( هرچند مالک آن معلوم و مشخص باشد.

نکته: ملک مجهول المالک از نظر حقوق مدنی؛ ملکی است که مالک آن معلوم نباشد.
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2. ملکی از سه حد محدود است به سه قطعه امالک که ثبت شده و حدود آنها تثبیت گردیده 
است و حد دیگر ملک به گذر عمومی محدود می باشد، ثبت ملک مذکور چگونه باید صورت گیرد؟ 
)سردفتری 97(  

الف( تفاوتی در رعایت تشریفات الزم برای تحدید حدود درخصوص ملک مزبور نمی باشد.
ب( تحدید حدود بدون انتشار آگهی تحدیدی با تبعیت از حدود مجاورین صورت می گیرد لیکن حداقل 
    20 روز قبل از وقت تعیین حدود به شهرداری محل جهت حضور نماینده با ذکر عدم حضور مانع 

     تحدید نمی باشد اخطار گردد.
ج( فقط به مجاورین و مراجع ذی ربط باید وقت تحدیدی اعالم شود.

د( حضور مجاورین در وقت تحدید ضروری است و عدم حضور آنها مانع تحدید می باشد.

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت: هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و 
معین باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد. در صورتی که یک یا 
چند ملک 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 نماینده مزبور مانع از انجام تحدید حدود نخواهد بود.

3. تقاضای ثبت ملکی از شخصی در اردیبهشت ماه 1390 در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
وقوع ملک پذیرفته شده است، اولین آگهی نوبتی ثبت ملک مذکور در چه تاریخی باید در 
)سردفتری 97( روزنامه معین شده منتشر گردد؟  

ب( اول مهرماه سال 1390 الف( 15 مرداد سال 1390   
د( اول تیرماه سال 1390 ج( اول مرداد ماه سال 1390   

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. تاریخ انتشار آگهی های نوبتی درخواست های ثبت قبول شده در فروردین، اردیبهشت 

و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال می باشد.
نکته: تاریخ انتشار آگهی های نوبتی فقط در 4 ماه سال می باشد. )اردیبهشت، مرداد، آبان، بهمن(

بسته به اینکه درخواست ثبت؛ قبول شده در چه ماهی باشد این تاریخ متفاوت است. به این نحو که:
تاریخ انتشار آگهی نوبتی:

1- درخواست های ثبت قبول شده در فروردین، اردیبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال است.
2- درخواست های ثبت قبول شده در تیر، مرداد و شهریور هر سال در اول آبان همان سال است.
3- درخواست های ثبت قبول شده در مهر، آبان و آذر هر سال در اول بهمن همان سال می باشد.

4- درخواست های ثبت قبول شده در دی، بهمن و اسفند هر سال در اول اردیبهشت سال بعد می باشد.
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4. اگر متقاضی ثبت در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر نباشند...: )مشاوران 96(
الف( ملک براساس حدود اعالمی از ناحیه متقاضی و با حضور یک نفر ثبت تحدید حدود می گردد.

ب( ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود می شود.
ج( ملک با حضور نماینده دادستان تحدید حدود می گردد.

د( حتی با حضور مجاورین نیز آگهی تحدید حدود تجدید می گردد.

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. طبق ماده 15 اصالحی قانون ثبت: اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا 

نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
نکته: اگر درخواست کننده ثبت یا نماینده وی و نیز مجاورین محل در محل حاضر باشند، در این صورت 

نماینده ثبت مطابق اظهارات درخواست کننده ثبت یا نماینده وی مبادرت به تحدید حدود می نماید.

)مشاوران 96( 5. چه کسانی حق اعتراض به حدود ملک مورد ثبت عمومی را ندارند؟  
ب( مالکین منطقه  الف( تمامی معترضین  

د( متقاضی ثبت با وجود حضور در زمان تحدید حدود ج( مجاورین   

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است. اگر متقاضی ثبت زمانی که تحدید حدود ملک انجام می گیرد حضور داشته باشد پس 

از انجام و تحدید حدود نمی تواند اعتراضی داشته باشد.

)مشاوران 96( 6. کدام گزینه صحیح است؟  
الف( کلیه اموال غیرمنقول قابل ثبت عمومی است.

ب( کلیه اموال منقول قابل ثبت عمومی است.
ج( بعضی از اموال غیرمنقول قابل ثبت عمومی نمی باشد.

د( هیچ کدام 

پاسخپاسخ

گزینه ج صحیح است. مثاًل مشترکات عمومی و پارک ها قابل ثبت نمی باشند.

)سردفتری 97( 7. مرجع ثبت امالک موقوفه کدام است؟  
الف( اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع موقوفه       ب( اداره اوقاف محل موقوفه

ج( شهرداری محل موقوفه         د( سازمان اوقاف و امور خیریه در مرکز
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پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. اداره ثبت اسناد و امالک محل موقوفه مرجع ثبت امالک موقوفه می باشد.

8. مالک عرصه دارای سند مالکیت است با شخص قرارداد رسمی احداث اعیانی برای خود در 
ملک مذکور کرده است. طرف قرارداد پس از احداث اعیان تقاضای ثبت و سند مالکیت برای 
)سردفتری 97( اعیانی احداثی کرده است، نحوه ی ثبت و صدور سند مالکیت چگونه است؟  

الف( پس از انتشار آگهی های نوبتی در صورت نبود اعتراض آگهی تحدیدی منتشر و در موعد مقرر نسبت 
      به تحدید حدود اقدام در صورت نبود اعتراض ثبت و سند مالکیت صادر می گردد.

اعیانی  ثبت  به شخص متقاضی  به موجب سند رسمی  مالک عرصه  توسط  باید  اعیانی مستحدثه  ب( 
     منتقل گردد.

ج( اعیانی مستحدثه متعلق به عرصه و مالک بوده و نیازی به ثبت جداگانه ندارد.
د( اداره ثبت بدون نیاز به آگهی های نوبتی با تعیین وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی 
    اعیان مستحدثه و اخطار به مالک و مجاورین صورت مجلس معاینه محل را تنظیم کرده و در صورت 

    نبود اختالف نسبت به ثبت و صدور سند مالکیت اقدام می نماید.

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است.

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

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

پاسخپاسخ

گزینه الف صحیح است. طبق ماده 10 قانون ثبت اعالن مذکور ظرف 30 روز و 3 مرتبه منتشر خواهد شد.
نکته 1: تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی، ابتدای مهلت درخواست ثبت می باشد.

نکته 2: تاریخ اعالن به این صورت است که سه نوبت به فاصله 15 روز یک بار منتشر می شود.
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10. اولین آگهی که به منظور ثبت امالک توسط اداره ثبت منتشر می شود چه نام دارد؟ 
)مشاوران 87(  

ب( آگهی نوبتی   الف( آگهی مقدماتی   
د( آگهی تحدیدی ج( آگهی ثبت عمومی        

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. نخستین آگهی که در اجرای ثبت عمومی انتشار می یابد، آگهی ثبت عمومی موضوع 

ماده 9 قانون ثبت می باشد.
نکته 1: هدف از انتشار این آگهی، اطالع عموم از اجرای ثبت عمومی می باشد.

نکته 2: پیش نویس آگهی عمومی ماده 9 در 6 نسخه تهیه و به امضای رئیس سازمان ثبت می رسد.
نکته 3: ثبت امالک به موجب قانون ثبت، الزامی است.

11. طبق قوانین موجود ثبت ملک...
الف( اختیاری است نه الزامی 

ب( الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را اختیاری کرده باشد.
ج( الزامی است نه اختیاری   

د( ثبت ملک در مرکز استان اجباری است و در سایر نقاط اختیاری

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است.

ثبت امالک به موجب قانون ثبت الزامی می باشد.
منظور از ثبت، ثبت امالک غیرمنقول می باشد.

12. برای اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه باید امالک آن ناحیه به ثبت برسد، آگهی چند 
)سردفتری 86(     نوبت منتشر می شود؟   

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

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. آگهی مذکور را آگهی مقدماتی می گویند که موضوع ماده 10 قانون ثبت می باشد.

آگهی مقدماتی در ظرف 30 روز سه مرتبه منتشر می شود. )به فاصله 15 روز یک بار( مثاًل در یکم، پانزدهم 
و سی ام یک ماه منتشر می شود.

ابتدای مهلت درخواست ثبت  با انتشار اولین آگهی مقدماتی، توزیع اظهارنامه نیز آغاز می گردد زیرا  نکته: 
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ملک؛ زمان انتشار اولین آگهی مقدماتی است.

13. ملکی در تاریخ 1376/4/12 قبول ثبت شده )اظهارنامه تنظیم گردیده( تاریخ انتشار آگهی  
)سردفتری 80(     نوبتی کدام است؟   

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

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. منظور از آگهی نوبتی، آگهی ماده 11 قانون ثبت می باشد.

از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی )ماده 10( ظرف مهلت 60 روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص 
مذکور در ماده 27 و 32 نسبت به امالک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند و از آنجا که 
تاریخ انتشار آگهی های نوبتی درخواست های ثبت قبول شده در تیرماه در اول آبان همان سال می باشد پس تاریخ 
انتشار اولین آگهی نوبتی اول آبان می باشد و چون باید در فاصله 60 روز و 2 مرتبه منتشر شود پس در ابتدای 

آبان و آذرماه منتشر می گردد.
نکته 1: انتشار آگهی نوبتی در اول هر یک از ماه های )آبان، بهمن، مرداد و اردیبهشت( می باشد.

نکته 2: فاصله 60 روز از اول ماه های مذکور حساب می شود به نحوی که باید هر 30 روز یک بار منتشر گردد 
یعنی اول آن ماه و ماه بعد.

نکته 3: آگهی نوبتی 2 مرحله منتشر می گردد و از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی این 60 روز محاسبه می شود.

14. اظهارنامه خانه پالک 11/12 در تاریخ 1380/4/16 پذیرفته شده است تاریخ انتشار آگهی های 
)مشاوران 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   

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است. تاریخ انتشار آگهی های نوبتی درخواست های ثبت قبول شده در تیر، مرداد و شهریور هر سال 

در اول آبان همان سال می باشد و از اول آبان به فاصله 60 روز باید 2 مرتبه منتشر شود. )طبق ماده 11 قانون ثبت(
درخواست های ثبت قبول شده: 

تیر، مرداد، شهریور  تاریخ انتشار آگهی نوبتی   8/1 و 9/1 همان سال
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15. اظهارنامه خانه 18/21 در تاریخ 1380/6/17 پذیرفته شده، تاریخ انتشار آگهی های ماده 11 
)مشاوران 85(      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    

پاسخپاسخ
زیرا  می گردد  معلوم  آن  بودن  نادرست  متوجه  مشاهده  به محض  د  و  گزینه ب  الف صحیح است.  گزینه 

آگهی های نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت در اول هر ماه منتشر می شوند. )در تاریخ یکم(

           
- یکم مرداد+ یکم شهریور

    - یکم آبان+ یکم آذر
    - یکم بهمن+ یکم اسفند

    - یکم اردیبهشت+ یکم خرداد

نکته: آگهی های نوبتی فقط در 4 ماه از سال منتشر می شوند. 

16. اظهارنامه خانه پالک 8/12 در تاریخ 1371/10/2 پذیرفته شده است، تاریخ انتشار آگهی 
از  روز  آن................  به  اعتراض  مدت  و  مورخ.................  ثبت  قانون   11 ماده  اول  نوبتی       
)حقوق ثبت امالک 86(      تاریخ انتشار آگهی مزبور می باشد؟  

الف( 1372/2/1- 90 روز   
ب( 1371/11/1- 60 روز

ج( 1371/11/20- 60 روز   
د( 1371/2/1- 90 روز

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. آگهی های نوبتی موضوع ماده 11 قانون ثبت ظرف 60 روز و به صورت 2 مرحله 
منتشر می شوند. مهلت اعتراض به آگهی مزبور 90 روز از تاریخ نشر آگهی نوبتی می باشد. )آگهی موضوع ماده 11(

نکته 1: صدور آگهی ماده 11 که آگهی نوبتی نامیده می شود برای این است که اسامی اشخاصی که درخواست 
ثبت کرده اند یا 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.
نکته 2: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی را در مورد امالک 

واقع در بخش ثبتی مندرج در آگهی مقدماتی منتشر نماید.
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)مشاوران 92( 17. معامالت کدام یک از امالک زیر در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؟  
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 اظهارنامه ثبتی باشد.

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است. منظور از فاقد اظهارنامه بودن یعنی تقاضای ثبت ملک در مهلت مقرر نشده باشد.

انجام می گیرد و اگر اظهارنامه های تقاضای ثبت ملک )ثبت عمومی امالک(  با اظهارنامه  زیرا تقاضای ثبت 
عودت داده نشود به این معنی است که تقاضای ثبت ملک نشده است و اگر تقاضای ثبت نشده باشد معامالت 

راجع به آن ملک در دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبتی پذیرفته نمی شود.
نکته 1: عودت اظهارنامه به معنای تقاضای ثبت ملک است.

نکته 2: تقاضای ثبت ملک برای قبول معامالت راجع به آن ملک و پذیرفته شدن آن معامالت در دفاتر اسناد 
رسمی کفایت می کند هر چند هنوز ملک به ثبت نرسیده باشد.

)حقوق ثبت اسناد 86( 18. معامالت کدام امالک در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود؟  
الف( معامالتی 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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. معامالت راجع به امالکی که تقاضای ثبت آنها نشده است در دفاتر اسناد رسمی 

پذیرفته نمی شود.
نکته: دفاتر اسناد رسمی پس از قبول اظهارنامه ثبت 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.

)مشاوران 88( 19. در چه موردی تحدید حدود بدون انتشار آگهی به عمل می آید؟  
الف( هنگامی که بتوان از روی ملک 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
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پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. طبق تبصره ماده 15 اصالحی مصوب 1351: هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات 

ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.

)مشاوران 88( 20. کدام یک از آگهی های ثبتی صرفًا یک نوبت در روزنامه منتشر می شود؟  
الف( آگهی مقدماتی         ب( آگهی نوبتی         ج( آگهی تحدید حدود         د( موارد الف و ب

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. آگهی تحدید حدود صرفاً یک نوبت در روزنامه منتشر می شود.

نکته 1: آگهی ماده 14: آگهی تحدید حدود عمومی نامیده می شود.
نکته 2: این آگهی حداقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود.

نکته 3: روز و ماه تحدید در آگهی تحدید حدود ذکر می گردد.
نکته 4: فاصله مابین انتشار آگهی تحدید حدود و روز تحدید و تعیین ملک نباید کمتر از 20 روز و بیشتر از 

60 روز باشد.
نکته 5: آگهی تحدید حدود برای این است که مجاورین ملک اطالع پیدا کنند تا چنانچه نسبت به حدود ملک 
یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائلند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تحدید، اعتراض و گواهی 

دادخواهی از مرجع قضایی را به اداره ثبت تسلیم کنند.

)علوم ثبتی 83 و 84 و 88( 21. تحدید حدود کدام امالک بدون انتشار آگهی انجام می شود؟  
الف( حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی و معین باشد.

ب( مجاورین ملک طبق سند رسمی حدود و 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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. تبصره ماده 15 اصالحی مصوب )1351/10/18(

)حقوق ثبت 83( 22. در مورد کدام ملک تحدید حدود بدون انتشار آگهی انجام می شود؟  
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 و ابعاد و شماره 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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پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. اگر حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد پس به نحوی حدود 
ملک مورد تقاضای ثبت عمومی به طور ناخودآگاه معلوم می گردد و به همین علت نیازی به انتشار آگهی نیست. 
مثاًل زمانی که 3 طرف یک خانه معلوم باشند و مساحت آنها )از نظر ثبتی( مشخص باشد حدود خانه ای که در 

وسط 3 ملک اطراف هست به طور طبیعی معلوم و مشخص می گردد.

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

الف( 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 رأساً بدون حضور متقاضی ثبت و مجاورین عملیات تحدید حدود را انجام می دهد.

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. طبق ماده 15 قانون ثبت )اصالحی 1351/10/18( اگر تقاضاکننده ثبت در موقع تحدید 

حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
نکته: در صورتی که بتوان از روی حدود امالک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ 2 برابر 

حق الثبت موضوع ماده 15 دیگر موضوعیت ندارد.

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

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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است.
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25. حد شمالی پالک 34 به این شرح می باشد »شماالً در سه قسمت که قسمت دوم شرقی 
است اول به طول 4 متر به دیوار پالک 82 دوم به طول 2 متر دیواریست به پالک 29 سوم 
به طول 78 متر دیواریست 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 
ج( قسمت اول متعلق به پالک 28 قسمت دوم بین مالکین مشترک قسمت سوم متعلق به مالک پالک 34 
د( قسمت اول متلعق به پالک 28 قسمت دوم متعلق به مالک پالک 34 قسمت سوم هر یک از مالکین 

    پالک های 34 و 29 دارای دیوار مجزی می باشد.

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است.

)مشاوران 84(  26. در چه صورتی تحدید حدود امالک بدون انتشار آگهی انجام می شود؟  
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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. تبصره ماده 15 قانون ثبت: زمانی که حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی ثبت و 

معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.
نکته: اگر درخواست کننده ثبت یا نماینده او در محل تحدید حدود حاضر باشند ولی مجاورین حاضر نباشند، 

نماینده ثبت مطابق اظهارات درخواست کننده ثبت مبادرت به تحدید حدود می نماید.

27. چنانچه در روز تعیین شده برای انجام عملیات تحدید حدود، متقاضی ثبت ملک در محل 
       حاضر نباشد لیکن مجاورین ملک حاضر باشند، عملیات تحدید حدود:  

)مشاوران 81 و 90(  
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.
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پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. در صورتی که درخواست کننده ثبت حاضر نباشد اما مجاورین حاضر باشند تحدید 

حدود با حدودی که مجاورین تعیین می کنند انجام خواهد شد.
نکته: اگر درخواست کننده ثبت و مجاورین هیچ کدام در محل حاضر نباشند.

1- اگر حدود امالک مجاورین سابقاً تعیین و تثبیت شده باشد باید حدود آنها مالک تعیین حدود ملکی که 
نسبت به آن درخواست ثبت شده است قرار گیرد.

2- اگر حدود مجاورین ثبت نشده باشد باید آگهی ماده 15 تجدید شود و اگر برای مرتبه دوم درخواست کننده 
ثبت و مجاورین حاضر نشوند حق الثبت ملک 2 برابر اخذ خواهد شد. 

بخشنامه های ثبتی:
هرگاه اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر امالک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض 
)مشاوران 92( به ثبت ملک صادر گردیده اند شده باشد تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی...  
الف( ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی است.

ب( گواهی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی است.
ج( قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مانع ثبت دفتر امالک و صدور سند مالکیت نخواهد بود.

د( صرف اعالم تقدیم دادخواست برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی است.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. طبق بند 308 »ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در 
دفتر امالک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی، برای خودداری 
از صدور سند مالکیت کافی بوده ولی چنانچه به جای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از 

اخطار اداره ثبت هم ظرف یک ماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد.«
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اعالن  اولین  نشر  تاریخ  از  باید  باشد  داشته  اعتراضی  ثبت  مورد  بملک  نسبت  هر کس  ماده 16- 
نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن 
در صورتی  داده شود  رسید  باید  حال  مقابل عرض  در  می شود  تسلیم  است  معین شده  نوبتی  اعالن 
که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع 
رسیدکی]رسیدگی[ است ارسال می دارد اکر]اگر[ اداره ثبت  تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت 
داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطالع می دهد تا حاکم مزبور 
رای حاکم محکمه  رای دهد  وزارت عدلیه رسیدکی]رسیدگی[ کرده  نظامنامه  موافق  اداری  در جلسه 

ابتدائی در این موضوع قاطع است. 
 ماده 17- هر کاه ]گاه[ راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیکری ]دیگری[ قبل از 
انتشاز ]انتشار[ اولین اعالن نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد  کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده 
است باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت 

تسلیم  نماید و اال حق او ساقط خواهد شد. 
تبصره- در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده 

موافق ماده 16 عمل خواهد شد. 
 ماده 18- در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید مکلف است پس 
از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صالحیت دار بفرستد در این مورد تجدید 
عرضحال الزم نیست.  اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد 
)مسکوت گذاشت( محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای  مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض 

را صادر نماید از اینقرار می توان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست. 
ماده 18 مکرر- در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون 
باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام می شود:

1- در مورد اول- دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ میکند که در صورت وجود وراث محجور 
نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعالوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه 
ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.  ابالغ قرار 
مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر 

از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و الزم االجرا است. 
2- در مورد دوم- بوراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز 
از تاریخ ابالغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.  در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث 
شناخته شده که با صدور و ابالغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
 ماده 19- در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی ]رسیدگی[ محقق ثبت معترض یا 
وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال
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از ابالغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن  کردد ]گردد[ تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس 
خواهد  بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سالحیتدار داده خواهد شد. 

تبصره- در مواردی نیز که بموجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد 
این ماده الزم الرعایه است. 

اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد  یا دعوی  ماده 19 مکرر- هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت 
متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15  نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه 
بعالوه  و  می شود  ابالغ  دارند  زیادتری  سهام  که  وراث  یا  شرکاء  از  نفر  بدو  آن  ضمائم  و  دادخواست 
مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا 
نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.  هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست 
هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابالغ اوراق اخطاریه انتخاب 
و مراتب برای اطالع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های 
محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود  و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید 
صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با 
ذکر اسامی ابالغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطالع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات 
دادرسی با مراجعه بدفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله 
وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمتری 
داشته باشند و بوسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریک ملک و یا وراثی که 
سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابالغ شود. در صورتیکه وکیل دادگستری در 
دعوی مداخله داشته باشد ابالغ اوراق اخطاریه بکلیه وکال  الزامی است. در موردی که دادخواست و یا 
جریان دعوی از طریق انتشار آگهی بعده ای از خواندگان ابالغ می شود حضوری بودن حکم صادر نسبت 

به آنان موکول بدعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد. 
ماده 20- مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی 
روز از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدید  حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمرجع صالحیتدار عرض حال دهد.

 مقررات مواد 16- 17- 18- 19 ) باستثنای مدت اعتراض که سی روز است( در این مورد نیز رعایت 
خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد 
تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات 

این ماده عرضحال اعتراض دهد.
 تبصره- در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا 
تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آمده باشد و همچنین 
در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در 
صورت  مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد 

قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.  
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نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور 
به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا 
به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را 
در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ مینماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور 

به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت قطعی است.  
در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی 
تعیین شده منتشر میگردد و معترض می تواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید. 

1. در مورد ملکی که تقاضای ثبت آن از سوی شخصی در اداره ثبت پذیرفته شده است بین 
متقاضی ثبت و شخص دیگری دعوایی به مرجع قضایی اقامه و در جریان است. نحوه اعتراض 
)سردفتری 97( شخص مذکور چگونه باید صورت گیرد؟  

الف( باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا نود روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت 
      محل ملک تسلیم نماید.

ب( از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا نود روز اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم کند.
ج( از تاریخ آخرین نشر آگهی نوبتی تا سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم کند.

د( از تاریخ آخرین نشر آگهی نوبتی تا شصت روز اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم کند.

پاسخپاسخ

گزینه الف صحیح است. طبق ماده 17 قانون ثبت اگر بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعالن 
نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعالن 
نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید. وااّل حق او ساقط خواهد شد.

)سردفتری 97( 2. کدام گزینه درخصوص اعتراض بر ملک صحیح است؟  
الف( معترض باید ظرف مدت نود روز از تاریخ نشر آخرین آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل 

      وقوع ملک تسلیم کند.
ب( معترض باید ظرف شصت روز اعتراض خود را از تاریخ اولین نشر آگهی نوبتی به اداره ثبت محل وقوع 

     ملک تسلیم کند و همزمان دادخواست مربوطه را به مرجع صالح قضایی تقدیم کند.
ج( معترض باید از نشر اولین آگهی نوبتی تا نود روز اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده 

           از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست به مرجع صالح قضایی تقدیم کند.
د( معترض باید نود روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به مرجع صالح 

          قضایی اقدام کرده و رسید آن را به اداره ثبت مربوطه تسلیم کند.
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پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است.

نکته 1: منظور از اعتراض، اعتراض بر تقاضای ثبت است.
نکته 2: اعتراض به ثبت مستقیماً باید به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است تسلیم 
شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم شود و در مهلت 90 روز به اداره ثبت محل نرسد اثر قانونی نخواهد داشت. 

)ماده 16 قانون ثبت(

3. در کدام یک از موارد اعتراض به عملیات ثبتی زیر نیازی به تقدیم دادخواست نداشته و 
پرونده در اداره ثبت مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

الف( در موردی که اعتراض بر حد از ناحیه غیرمجاور صورت گرفته باشد.
ب( در موردی که مورد اعتراض از امالک در جریان اصالحات ارضی باشد.

ج( در موردی که اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته باشد.
د( هر سه مورد.

پاسخپاسخ

گزینه د صحیح است. در هر 3 مورد باال نیازی به تقدیم دادخواست نیست و پرونده در اداره ثبت مورد 
رسیدگی قرار می گیرد. اگر اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی باشد به مدت 30 روز از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید حدود وقت دارند که اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم کنند.

4. چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند و مرجع تقدیم دادخواست اعتراض در مهلت 
)مشاوران 92(     مقرر کدام است؟  

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

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

پاسخپاسخ

گزینه ب صحیح است. طبق ماده 16 حقوق ثبت. هرکس نسبت به ملک مورد ثبت، اعتراضی داشته 
باشد باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 90 روز اقامه دعوا نماید.

نکته 1: کسانی که برای خود در ملک مورد تقاضای ثبت حقی قائلند، مثاًل مدعی حق ارتفاق در ملک مزبور 
باشد یا هر نوع حقی را برای خود در ملک مورد تقاضای ثبت قائل باشند حق اعتراض به ثبت ملک را دارند.

نکته 2: تمامی اشخاص در واقع حق اعتراض به امالک مندرج در آگهی های نوبتی را دارند.
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5. 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 ملک   

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. تمامی اشخاصی که برای خود در ملک مورد تقاضای ثبت حقی را قائلند می توانند 

اعتراض کنند.

6. اظهارنامه پالک 8/12 در تاریخ 1371/10/2 پذیرفته شده است. تاریخ انتشار آگهی نوبتی 
     اول ماده 11 قانون ثبت: مورخ................. و مدت اعتراض به آن.................. روز از تاریخ انتشار 
)حقوق ثبت 86(     آگهی مزبور می باشد.  

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

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. مهلت اعتراض از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی به مدت 90 روز می باشد و از آنجا که 
دی ماه اظهارنامه ثبت ملک پذیرفته شده است پس تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی آن اول اردیبهشت می باشد.

)مشاوران حقوقی 80( 7. مدت اعتراض به درخواست ثبت ملک کدام است؟  
ج( دو ماه       د( چهار ماه الف( سه ماه                   ب( یک ماه  

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. مدت اعتراض 90 روز می باشد یعنی 3 ماه. ماده 16 قانون ثبت

8. به دعوای اعتراض به درخواست ثبت ملک در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ 
)مشاوران حقوقی 81(  

الف( هیأت نظارت ثبت محل وقوع ملک       ب( شورای عالی ثبت
ج( دادگاه عمومی محل وقوع ملک       د( دیوان عدالت اداری
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پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است.

نکته: دادخواست اعتراض مستقیماً به اداره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعالن نوبتی معین شده تسلیم می شود 
و اگر این دادخواست در مهلت قانونی ارائه شده باشد اداره ثبت آن را نزد محکمه ای که مرجع رسیدگی است 
ارسال خواهد کرد. پس دادخواست را مستقیماً به دادگاه نمی دهیم. بلکه به اداره ثبت تحویل داده و در مقابل 

رسید می گیریم و سپس اداره ثبت رأساً آن را به دادگاه مربوطه می فرستد.

)حقوق ثبت 81( 9. نحوه ی رسیدگی به اعتراضات خارج از مهلت چگونه است؟  
الف( مسئول اداره ثبت نظر خود 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  نظارت ظرف 20  نظریه هیأت  ارسال می شود.  نظارت  به هیأت  اعتراض  با  پرونده همراه  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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. طبق ماده 16 قانون ثبت: اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال )اعتراض( خارج 
از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطالع می دهد تا حاکم مزبور 
در جلسه اداری، موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده و رأی دهد. رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع 

قاطع است.
نکته: منظور از رأی حاکم محکمه ابتدایی اظهارنظر درباره پذیرفته شدن یا عدم پذیرفتن اعتراض خارج از 

مدت است؛ نه رأی راجع به ماهیت اعتراض. )رسیدگی ماهوی در این مرحله انجام نمی شود(

)مشاوران حقوقی 82( 10. مهلت اقامه دعوی موضوع اعتراض به ثبت ملک عبارت است از:  
الف( ظرف 3 ماه از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی 
ب( ظرف 3 ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن نوبتی

ج( ظرف 2 ماه از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی   
د( ظرف 2 ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن نوبتی

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. )ماده 16 قانون ثبت(
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)مشاوران 84( 11. مدت اعتراض به اصل ملک و )آگهی های ماده 11 قانون ثبت( کدام است؟  
الف( 90 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اول    ب( 60 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اول

ج( 30 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی دوم    د( بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی اول

پاسخپاسخ

گزینه الف صحیح است. )ماده 16 قانون ثبت( مثاًل اگر اولین آگهی نوبتی در تاریخ 8/1 منتشر شده باشد و 
به تبع دومین آگهی نوبتی در تاریخ 9/1؛ مهلت اعتراض ظرف مدت 90 روز از تاریخ 8/1 آغاز می شود یعنی از 

تاریخ 8/1 تا تاریخ 11/1 همان سال مهلت اعتراض به ثبت وجود دارد.

تاریخ انتشار آگهی نوبتی اول و دوم

مهلت اعتراض

30 روز
60 روز
90 روز

8/1
9/1

10/1
11/1

12. تجدید دادخواست اعتراض به ثبت حتی خارج از مهلت های قانونی در چه مواردی از ناحیه 
)مشاوران حقوقی 82(       دادگاه پذیرفته می شود؟  

الف( در مواردی که قرار ابطال دادخواست متقابل قانون آئین 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 الف و ب
د( در هیچ موردی تجدید دادخواست خارج از مهلت پذیرفته نمی شود.

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. طبق ماده 19 قانون ثبت: در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا 
وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض حال او باطل 
گردد تجدید عرض حال فقط در ظرف ده روز پس از ابالغ قرار ابطال و برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این 

مورد عرض حال مستقیماً به دفتر محکمه صالحیتدار فرستاده می شود.
نکته: دادخواست مجدد اعتراض مستقیماً به دفتر دادگاه صالح تقدیم می شود.

برخالف مرحله اول که باید مستقیماً به دایره یا شعبه ثبتی تحویل داده می شد.

13. به موجب آگهی تحدید حدود چه اشخاصی برای تحدید حدود دعوت می شوند؟ )مشاوران 88(
الف( متقاضی ثبت و مجاورین   
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ب( متقاضی ثبت و معترضین
ج( متقاضی ثبت و کلیه اشخاصی که حقوق ارتفاقی نسبت به ملک دارند.

د( کلیه اشخاص ذی نفع

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است.

نکته 1: در اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت، تنها مجاورین و متقاضی ثبت می تواند معترض گردد 
اما در اعتراض نسبت به تقاضای ثبت هرکس می تواند معترض گردد.

نکته 2: اعتراض نسبت به حدود تعیین شده از طرف خود متقاضی ثبت در صورتی است که تحدید با اظهارات 
مجاورین صورت بپذیرد.

نکته 3: اگر شریک مشاعی حضور داشته باشد عملیات تحدید به اظهارات او نیز صورت می گیرد.

)مشاوران 80( 14. مدت اعتراض به عملیات تحدید حدود چند ماه است؟  
الف( 3 ماه                 ب( 1 ماه          ج( 2 ماه             د( 15 روز

پاسخپاسخ
گزینه ب صحیح است. طبق ماده 20 قانون ثبت: مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع 

صالحیتدار عرض حال دهد.

)مشاوران 81( 15. اعتراض نسبت به حدود ملک از چه کسی پذیرفته می شود؟  
الف( از هر کس که در این مورد ادعا یا اعتراض داشته باشد.

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

د( فقط از متقاضی ثبت ملک

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است.

   
    

 پذیرفته می شود.
- مجاورین ملک

 - متقاضی ثبت ملک
اعتراض به حدود ملک فقط از سوی 
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)مشاوران 83( 16. مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی امالک................ می باشد.  
الف( 20 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود              

ب( 20 روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود
ج( 30 روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود                           

د( 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود

پاسخپاسخ
گزینه د صحیح است. ماده 20 )الحاقی مصوب 1356( قانون ثبت

نکته 1: اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی ملک ابتداً به اداره ثبت فرستاده می شود و اداره ثبت رأساً به مرجع 
صالحیتدار می فرستد.

نکته 2: در اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضای ثبت اشخاص زیر حق اعتراض دارند:
1- متقاضی ثبت   

2- صاحبان امالک مجاور  
3- صاحبان امالک غیرمجاور

17. شخصی غیرمجاور در موعد مقرر قانونی نسبت به حدود ملکی اعتراض نموده. نحوه رسیدگی 
)مشاوران 85(       به این اعتراض را تعیین کنید؟  

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.

ج( هیأت نظارت به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می کند و این رأی قابل تجدیدنظر در 
    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.

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است.

نکته 1: مهلت شکایت ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظر واحد ثبتی مربوطه است.
نکته 2: اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آیند معترض می تواند به هیأت نظارت شکایت کند. 
اما اعتراضاتی که قبل از تصویب این قانون باشند در دادگاه و در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی می شود. پس:

اعتراضات قبل از تصویب این قانون  رسیدگی در دادگاه- در جلسه اداری فوق العاده
اعتراضات پس از تصویب این قانون  رسیدگی در هیأت نظارت

منظور از تصویب این قانون: ماده 20 الحاقی مصوب 1356/2/20 قانون ثبت می باشد.
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)حقوق ثبت امالک 86( 18. مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی امالک را تعیین کنید؟  
الف( از تاریخ تنظیم صورت مجلس 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 آگهی تحدید حدود به مدت 60 روز

پاسخپاسخ
گزینه الف صحیح است. ماده 20 الحاقی قانون ثبت

19. مهلت اعتراض نسبت به درخواست ثبت ملک در رابطه با حقوق ارتفاقی عبارت است از؟
  )مشاوران 81(

الف( 4 ماه               ب( 2 ماه        ج( 1 ماه          د( 15 روز

پاسخپاسخ
گزینه ج صحیح است. مهلت اعتراض نسبت به درخواست ثبت ملک 30 روز یا همان 1 ماه از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید حدود می باشد. ماده 20 قانون ثبت


