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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 کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از 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 روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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آیین نامه اجرای قانون اراضی شهری- الحاق تبصره به ماده 
۱0 آیین نامه قانون لغوی کلیت اراضی شهری و کیفیت 

عمران آن مصوب ۱۳۵8/۱۱/۱۳

۱۱۵

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۲۴۵۱
آذر ماه ۱۳۶۴

۱۲0

۱۲۴ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۲۵۵0۴۱۳۵۵/۴/۱۶
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۲۶۵0۶

آذر ماه ۱۳۶۴
۱۲8

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲7۵08
۱۳۶۳/۱0/۲8- فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، 

آب و اراضی موقوفه- ماده ۳ الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص

۱۳۲

ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵- مادتین ۹۹۹ ۲8۵۱۱
و ۱۳0۹ قانون مدنی

۱۳۹

۱۴0مواد ۳ و ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۲۹۵۱۲۱۳۵۵

ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶0- ماده ۳0۵۴۴
۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶0

۱۴۴



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه کاربردی بر اساس قوانین ثبتی 8

صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲7 اسفند ماه ۱۳۶0- ماده ۳۱۵۴۵

7 قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶- ماده 7 
قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳

۱۴۹

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر ۳۲۵۴۶
مصوب 8 آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران 

۱۵۵

ماده ۱۴7 اصالحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵- ماده ۳۳۵۵۱
۱۴7 اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳70/۶/۲۱

۱۵۹

۱۶۶ماده ۳ الیحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۳۴۵۶0۱۳۵8
ماده ۱۹ الیحه قانونی اصالحات اراضی مصوب دی ماه ۱۳۴0- ۳۵۵۶8

ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول 
قوانین و مقررات اصالحات اراضی مصوب دی ماه ۱۳۵۱

۱70

اصل ۱۵۹ قانون اساسی- مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ثبت اسناد و ۳۶۵۶۹
امالک مصوب ۱۳۱0

۱7۵

ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم ۳7۵8۵
آذر ماه ۱۳۶۴

۱80

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳08- ۳8۵۹۴
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبرداری مصوب ۱۳۶8- مواد ۱۱۶ و ۱0۹، ۱08، ۱07 

قانون ثبت اسناد و امالک 

۱8۶

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از ۳۹۵۹۹
تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶7

۱۹۲

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ۴0۶0۱
ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶7

۱۹۶

مواد ۲7 و ۲8 قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تیرماه ۴۱۶۱۵
۱۳۱0- مواد ۲ و ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و 

عالئم تجاری مصوب ۱۳8۶

۲0۳

مواد ۱، ۱۶ و ۱7 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- ماده 88۴ ۴۲۶۱7
قانون مدنی

۲۱۱



۹ فهرست موضوعي

صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
۲۱۶ماده ۱۴8 قانون ثبت اسناد و امالک اصالحی ۴۳۶۲۳۱۳70/۶/۲۱
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه ۴۴۶۲۶

بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است 
مصوب ۱۳7۳/۲/۲۵

۲۲0

۲۲۵موااد ۳ و ۴ و ۴۵ قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب ۴۵۶۵8۱۳۵۵
قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده ۵۶ ۴۶۶۶۵

قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶7/۶/۲۲
۲۳۱

۲۳7مواد ۴7 و ۴8 قانون ثبت اسناد و امالک۴7۶7۲
تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۴8۶8۱

۱۳۴۱/۱0/۲7 هیأت وزیران
۲۴۵

ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۴۹۶8۵
مصوب ۱۳۴۶- ماده ۶۹ قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(

۲۵۴

۵0۶۹۳۲۶۱
قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده ۵۶ ۵۱۶۹7

قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶7 مجلس شورای اسالمی- 
ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

مصوب ۱۳۶۴

۲۶۲

۲70ماده ۳8 آیین نامه اصالحات ارضی مصوب ۳ مرداد ۵۲7۵۲۱۳۴۳
مواد ۳ و ۱0 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ۵۳7۵7

باغ ها مصوب ۱۳7۴/۳/۳۱ اصالحی ۱۳8۵/8/۱
۲7۵

از قانون اصالح حفظ کاربری زراعی و باغ ها مصوب ۵۴7۲۴
۱۳7۴/۳/۳۱ اصالحی ۱۳8۵/8/۱

۲8۱

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- از قانون آیین ۵۵7۲۶
دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/۲۱

۲88

ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۵۶7۳0
۱۳7۴/۳/۳۱- ماده ۳ اصالحی 8۵ قانون حفظ کاربری اراضی 

زراعی و باغ ها مصوب ۱۳8۵/8/۱

۲۹۳



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه کاربردی بر اساس قوانین ثبتی ۱0

آرای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درخصوص حقوق ثبت 

)اسناد و امالک و احوال( به ترتیب تاریخ انتشار

1- رأی  وحدت  رويه ی شماره ی 2۹12 مورخ 133۷/1۰/۰2 

تعقيب  درخواست  دعوی  سقوط  قرار  صدور  تقاضای  از  قبل  معترض  اگر 
نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نيست

موضوع

ازشعبه ی اول وپنجم دیوان عالی کشوردر امر واحدی به شرح زیر دو رأی متناقض 
صادرشده است: 

گزارش پرونده

الف: شخصی به طرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان کشورداده. خالصه 
آنکه شخصی به وکالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملک اوکرده ومعترض در مدتی 
زائد بر شصت روز دعوی راتعقیب نکرده است وسپس درخواست جریان کار رانموده. 
دادگاه اعتراض معترض علیه رانپذیرفته وحکم به بطالن ثبت معترض علیه )مدعی 
علیه( داده است. ازحکم صادرمحکوم علیه پژوهش می خواهد ودادگاه استان نهم 
ازدرخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده  اینکه چون قبل  به استناد 
جریان پیداکرده است اشکالی درتصمیم دادگاه بدوی نبوده. با رد ایراد پژوهش خواه 
تقدیم  فرجامی  مزبوردادخواست  ازحکم  است.  رااستوارنموده  پژوهشخواسته  حکم 
شده و شعبه ی اول دیوان عالی کشور ازنظر اینکه: درماده ی ۱۸ قانون ثبت اسناد، 
عدم تعقیب دعوی، قبل ازدرخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقیب دعوی 
درمدت زائد بر شصت روزکافی به صدورقرار سقوط می باشد، حکم فرجام خواسته 

راشکسته ورسیدگی رابه شعبه ی دیگر دادگاِه استان ارجاع نموده است.



۱۱  راي شماره 2912 

ب: شخصی به طرفیت دیگری دادخواست به دیوان عالی کشورداده که به شعبه ی 
۵ ارجاع گردیده است. خالصه آنکه فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض 
نماید،  می  صادر  نظرکارشناس  جلب  با  را  محل  معاینه ی  قرار  دادگاه  و  می کند 
مدتی زائد بر شصت روز پرونده بالتعقیب می ماند؛ سپس به درخواست معترض، 
پرونده تحت نظرقرار می گیرد وجریان یافته. پس ازجریان، مدعی علیه درخواست 
صدور قرار سقوط دعوی می نماید. شعبه ی ۱۸دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته 
استیناف خواسته  قرار مزبور  از  نموده است.  قرار سقوط دعوی مبادرت  به صدور 
از  تأیید می نمایدکه  را  را وارد ندیده قرار پژوهش خواسته  اعتراض  دادگاه استان 
آنکه:  مالحظه ی  به  کشور  عالی  دیوان   ۵ شعبه ی  و  نمود  فرجام خواهی  قرار  آن 
و  افتاده  جریان  به  معترض  خواهش  به  پرونده  معترض علیه  ازدرخواست  قبل 
دعوی  سقوط  به  دائر  معترض علیه  درخواست  گردیده،  تأدیه  دستمزدکارشناس 
را  قرار فرجام خواسته  نبوده است،  بامفهوم ماده ی ۱۸قانون ثبت منطبق  معترض 
شکسته است. موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده 

و اکثریت به شرح زیررای داده اند: 

رأی وحدت رویه  هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط ازذیل ماده  ۱۸ قانون ثبت که صدورقرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده، این 
است که اگرقبل ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای 

صدور قرار اسقاط دعوی نیست؛ بنابراین شعبه  پنجم دیوان کشورصحیح است.

   

ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۱۳۱۰: در صورتی که محکمه، قرار عدم 
صالحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی 
این مورد تجدید عرض حال الزم  بفرستد. در  برای مرجع صالحیت دار  را  دوسیه عمل 
نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرض حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب 
نکرد )مسکوت گذاشت( محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای 
اعتراض را صادر نماید از این قرار می توان استیناف داد. رأی استیناف قابل تمیز نیست.

  



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه کاربردی بر اساس قوانین ثبتی ۱۲

2- رأی وحدت رويه ی شماره ی 3۷۴۶  مورخ 133۸/۰۸/۰3

ادعای تصرف به عنوان مالکيت یا وقفيت نسبت به امالک واگذاری
موضوع

    

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
واگذاری که  امالک  به  به دعاوی اشخاص نسبت  راجع  قانون   )۶( ماده  به صریح  توجه  با 
هرکس به هرعنوان )اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین امالک واگذاری یا متعلقات و 
حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بالواسطه 
اعلی حضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت های رسیدگی پیش بینی 
شده در آن قانون شکایت نماید و با درنظرگرفتن تبصره  »۲« ماده  )۱۵( قانون مذکور به این 
که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می باشد محرز است که هیأت های رسیدگی 
یا  به عنوان مالکیت  به شرح فوق تصرف  ادعای شاکی که  به کیفیت  به امالک واگذاری 
این دعاوی درهرحال، دولت  وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نماید و چون طرف 
بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت 
به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به امالک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به 
کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند »۴« از ماده )۱۹۸( قانون آیین دادرسی 
مدنی می باشد، لذا رأی شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی 
است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه ی قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه 

الزم االتباع می باشد.       



۱۳  رأی شماره 3746 

 ماده۶  قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به امالک واگذاری مصوب ۱۳2۱/۳/۱2:   
هرکس به هرعنوان ) اعم از مالکیت یا وقفیت( نسبت به عین امالك واگذاري یا متعلقات 
و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتي راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا 
بالواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف شش ماه 
از تاریخ نشر آگهي تشکیل هیأت هاي رسیدگي در هر حوزه شکایت خود را  باین هیأت 
بنماید، خواه به عنوان تصرف غیرقانوني باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت 
به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمي بوده ملك 

در دفتر امالك ثبت شده یا نشده باشد.
 تبصره- هیچ دادگاه دیگري صالحیت رسیدگي به اینگونه دعاوي را ) خواه راجع به عین 

باشد یا منافع ( نخواهد داشت.
تبصره 2 ماده ۱۵ قانون، راجع به دعاوی اشخاص نسبت به امالک واگذاری مصوب 
۱۳2۱/۳/۱2- مقصود از تصرف، تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت، خواه بدون 

واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
ماده  ۱9۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰2/2۵: 

درموارد زیرمدعي علیه مي تواند بدون آنکه پاسخ مدعي رابدهد ایرادکند :
ازقبیل  باشد،  نداشته  دعوي  اقامه ی  ،براي  قانوني  اهلیت  مدعي  که  درصورتي   -۱

صغیروغیررشیدومجنون
یاکسي که ممنوع ازتصرف دراموال خود، درنتیجه حکم ورشکستگي باشد.

۲- وقتي که ادعا متوجه شخص مدعي علیه نباشد.
۳- هرگاه کسي بعنوان نمایندگي اقامه ی دعوي کرده ازقبیل وکالت یا والیت یاقیمومت 

وسمت او محرز نباشد.
۴- وقتي که دعوي طرح شده سابقا بین همان اشخاص یااشخاصي که اصحاب دعوي قائم 

مقام آنها هستند، رسیدگي ونسبت به آن حکم قطعي صادرشده باشد.
  



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه کاربردی بر اساس قوانین ثبتی ۱۴

3- رأی وحدت رويه ی شماره ی ۴2۵3 مورخ 133۸/۰۹/13

ثبت  قانون   109 ماده ی  موضوع  غير  متصرفی  ملک  ثبت  بزه  وقوع  تحقق 
موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر امالک می باشد. بنابراین 

مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت در دفتر امالک است.

موضوع

گزارش پرونده

در مورد مبداء مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر رویه های مختلفی در شعب 
دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ شده است:  

عالی  دیوان  دادنامه ی شماره ی 70۱۱-37/۱0/۸ شعبه ی هشتم  موجب  به  الف: 
کشور : مبداً مرور زمان بزه مزبور، تاریخ صدور سند مالکیت است.

ب: به موجب حکم شماره ی 39۵-20/۱0/30، شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور: 
مبداء مرور زمان تقاضای ثبت ملک غیرتاریخ ثبت ملک در دفاتر ثبت امالك است.
تیرماه سال ۱32۸  رویه ی قضایی مصوب  قانون وحدت  موضوع مختلف فیه طبق 

درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند: 

رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفی غیر، موضوع ماده  ۱0۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملك 
به نام متقاضی در دفتر امالک می باشد؛ بنابراین، مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملك در 

دفتر امالک است و رأی شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور در این مورد صحیح است.
 این رأی طبق قانون وحدت رویه  قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه الزم االتباع است.

   

به ملکی که در  هرکس نسبت  ماده ۱۰9 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۱۰: 
تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کالهبردار محسوب 

می شود. اختالفات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.


