
تدوین: محمد شعبانی- میثم عبداللهی 

وکالی پایه یک دادگستری

قانون یار
حقوق ثبت

انتشارات چتر دانش- 1397



فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88

تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com

کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

@

	نام	کتاب	   قانون يار حقوق ثبت
	   چتر دانش 	ناشر	

	تدوین	   محمد شعبانی- میثم عبداللهی
	نوبت	و	سال	چاپ   هفتم- 1397

	شمارگان	   2000
	شابک	   978-600-7316-33-7

	   30000 تومان 	قيمت	

		سرشناسه     شعبانی، محمد،   13۵۵ -   
		عنوان	و	نام	پدیدآور	   قانون يار حقوق ثبت 

		مشخصات	نشر	   تهران: چتر دانش  ، 1393.   
		مشخصات	ظاهری   384 ص.   

	 شابک     978-600-7316-33-7    
		وضعيت	فهرست	نویسی   فیپای مختصر 

 http://opac.nlai.ir یادداشت    اين مدرک در آدرس		
    قابل دسترسی است. 

	 شناسه	افزوده    عبداللهی ، میثم ، -1364 
		شماره	کتابشناسی	ملی  3۵96828 



ناشــــرسخن
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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نشر چتر دانش/ قانون يار حقوق ثبت 8

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

باب اول: تشکیالت اداری ثبت

 ماده 1- در حوزه ابتدايي به اقتضاء اهميت محل، يك اداره يا دائره ثبت اسناد و امالك تأسيس مي شود. ممكن 
است هر اداره يا دايره ثبت داراي شعبي باشد.

نکته		1: به موجب قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد و امالک و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 13۵2/2/3
    عنوان اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تغییر يافت، اين سازمان در 

حال حاضر وابسته به قوۀ قضائیه می باشد و رئیس سازمان، معفاون رئیس قوه مزبور می باشد.
نکته	2:	در  مرکز هر استان يک اداره کل ثبت اسناد و امالک تأسیس شده که به تعداد استان ها در کشور 

می باشد. در شهرستان ها يک اداره ثبت زير نظر اداره کل ثبت استان مربوطه انجام وظیفه می کند.
نکته	3:	سازمان ثبت چهار معاونت دارد که عبارت اند از: الف: معاونت امور اسناد، ب: معاونت امور امالک، 

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

 ماده 2- مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود 
نمي توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانوني ندارد.

نکته	1:	مسئولین و صاحبان دفاتر اسناد رسمی با ابالغ و اجازۀ قانون، به تصدی مربوطه اقدام خواهند 
نمود گرچه از حیث امور استخدامی و دريافت حقوق از کارمندان دولت محسوب نمی گردند. در ابالغ 

مذکور، صالحیت نام بردگان از لحاظ مکانی تعیین می گردد.
نکته	2: در اين ماده به صالحیت محلی مأمورين ثبت و سردفتران اسناد رسمی توجه دارد.

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

طالق اشخاص را که در خارج از حوزۀ دفتر آنها ساکن هستند ثبت نمايند.
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 بايد 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 ادارۀ ثبت تهران قابلیت ثبت دارد.

نکته	6-	چنانچه سردفتر با ناديده گرفتن قوانین، مبادرت به تنظیم اسناد مغاير مقررات نمايد حق ابطال آن 
اسناد را رأساً نداشته لذا ابطال صرفاً به موجب حکم قطعی دادگاه میسور خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه 
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سردفتر مدتی نامحدود برای اعمال خیار ضمن عقد در نظر گیرد گرچه فعل مذکور موجب بی اعتباری 
سند است اما سردفتر رأساً اختیار ابطال سند را ندارد.

سؤال	1-	اقدامات	صاحبان	دفاتر	اسناد	رسمی	خارج	از	حدود	اختياراتشان	خود	...................	
															)آیين	نامه-	76(	 	 	 	 	 	 	 	

ب( بايستی به تأيید ثبت استان برسد. الف( بايستی به تأيید دادگاه محل برسد.  
د( اثر قانونی ندارد. ج( بايستی به تأيید ثبت محل برسد.  

سؤال	2-	سردفتری	در	تهران	مبادرت	به	ثبت	معاملۀ	مال	غير	منقولی	می	نماید	که	در	قم	قرارداد	
																																		)مشاوران-	87( 	 	 	 آن	تنظيم	شده،	سند	مزبور:		

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

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

سؤال	3-	ثبت	ملکی	که	در	آبادان	واقع	است	توسط	ادارۀ	ثبت	اصفهان	انجام	گيرد،	ثبت	مذکور	
																										)تأليفی( 	 	 	 	 چه	وضعيتی	خواهد	داشت؟		

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

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

سوال 3: ج سوال 2: الف   پاسخنامه 	 سوال 1: د 

 ماده 3 و 4 و 5- ملغی شده است.

 ماده 6 )اصالحی مصوب 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 استان يا قائم مقام او دو نفر از 
قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستری تشكيل می شود. هيأت مزبور به کلية اختالفات و اشتباهات مربوط 
به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسيدگی می نمايد. برای اين هيأت يك عضو علی البدل از قضات دادگستری 

يا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزير دادگستری تعيين خواهد شد. 

نکته: در حال حاضر هیأت های نظارت در ادارات کل ثبت استان تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل 
دو بار در هفته خواهد بود و ترکیب اعضای اصلی آن متشکل از: رئیس ثبت استان يا قائم مقام او و دو 
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نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد.
سؤال	1-	طبق	قانون	ثبت	هيأت	نظارت	ادارات	ثبت	دارای	چند	عضو	است؟								)مشاوران-	80(

ب( دارای 3 عضو است. الف( دارای 4 عضو است.   
د( دارای 6 عضو است. ج( دارای ۵ عضو است.    

		 	 	 	 سؤال	2-	هيأت	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 مدير کل ثبت و يک سردفتر اسناد رسمی 

ج( مدير کل ثبت استان و قائم مقام وی و يک نفر قاضی
د( مدير کل ثبت استان يا قائم مقام وی و دو نفر قاضی

سؤال	3-	هيأت	نظارت	در	ثبت	استان	با	حضور	چند	قاضی	تشکيل	می	شود؟															)تأليفی(
الف( يک    ب( دو    ج( سه    د( پنج

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

سوال 4: د سوال 3: ب   سوال 2: د    پاسخنامه 	 سوال 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 ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است.

نکته: دفتر امالک يکی از مهم ترين دفاتر اداره ثبت می باشد که در آن، نام صاحبان امالک ثبت می شود. 
به موجب ماده 21 قانون ثبت، قبل از صدور سند مالکیت، مالکیت مالکین امالک در اين دفتر قید و 

ثبت می گردد.

باب دوم: ثبت عمومی
فصل اول: اعالن ثبت و تحدید حدود

 ماده 9- در نقاطي که اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا 
دايره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم کرده و به ثبت کليه اموال غير منقول 

واقعه در هر ناحيه اقدام مي کند.
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نکته	1: ثبت امالک به موجب قانون ثبت 1310 به صورت »ثبت عمومی« است، در اين روش ثبت امالک، 
اداره ثبت از طريق نشر آگهی به مردم اطالع می دهد که امالک واقع در فالن بخش ثبتی از  ابتدائاً 
فالن شهرستان را می خواهد ثبت کند و از تاريخ معلومی مبادرت به توزيع اظهارنامه می کند و از افراد 
می خواهد با تکمیل اظهارنامه و عودت آن به اداره ثبت تقاضای ثبت ملک خود را نمايند. قبل از اين 
قانون طريق ثبت عادی امالک رايج بود. در اين طريق عملیات ثبت امالک با تقاضای مالک شروع و 

ادامه می يافت و مالکین برخالف ثبت عمومی، اجباری برای ثبت امالک نداشتند.
نکته	2: نخستین آگهی که در اجرای ثبت عمومی انتشار می يابد، آگهی ثبت عمومی يا آگهی موضوع 

ماده 9 قانون ثبت می باشد. اين آگهی به منظور اطالع عموم از اجرای ثبت عمومی منتشر می شود.
نکته	3: پیش نويس آگهی موضوع ماده 9 در 6 نسخه تهیه و به امضاء رئیس سازمان ثبت می رسد.

نکته	4:	آگهی ثبت عمومی فقط در يک نوبت و در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد.
نکته	5:	در آگهی ثبت عمومی ضمن معرفی حدود بخش يا قطعه ای که قرار است ثبت عمومی در آن 
محدوده انجام شود، تاريخ نشر آگهی مقدماتی موضوع ماده 10 قانون ثبت نیز در آن درج گرديده 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 توزيع اظهارنامه اقدام می گردد.
نکته	6: حوزۀ ثبتی، محدودۀ عملیاتی و اجرايی يک 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 ايجاد شده بر روی اراضی که 
ملک يا حبس يا وقف يا مورد نذر يا 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 شود. )غالمرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و امالک، شماره 23(
سؤال	1-	اولين	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 تحديدی
سؤال	2-	پيش	نویس	آگهی	ثبت	عمومی	...................	تهيه	و	به	امضاء	.....................	می	رسد.		

																														)تأليفی( 	 	 	 	 	 	 	
ب( سه نسخه- مديرکل ثبت استان  الف( شش نسخه- مديرکل ثبت استان  

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

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 ساير نقاط اختیاری
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)تأليفی( سؤال	4-	آگهی	ثبت	عمومی	به	جهت	...............	منتشر	می	گردد.		
ب( جهت توزيع اظهارنامه  الف( جهت اطالع مالکین  

د( جهت اطالغ مجاورت ج( جهت اطالع معترضین  

سؤال 4: الف سوال 3: ج   سوال 2: ج    پاسخنامه 	 سوال 1: ج 

 ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عمومي امالك هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اينكه امالك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت 
برسد به وسيله اعالن در جرايد 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. بنابراين، آگهی مزبور در ظرف يک ماه، سه مرتبه به 

فاصله پانزده روز، يک مرتبه انتشار می يابد.
نکته	2: تاريخ انتشار اولین آگهی مقدماتی، ابتدای مهلت درخواست ثبت است. 

نکته	3: در آگهی مقدماتی حدود ناحیه ثبتی و امالک واقع در آن ناحیه که بايد 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 ننمايد ملک تحت تصرف او به عنوان مجهول المالک اعالن می گردد.
نکته	5:	در آگهی مقدماتی تصريح می شود، از زمان تاريخ انتشار اولین آگهی، عملیات مقدماتی ثبت از 

قبیل شماره گذاری امالک و نصب پالک و توزيع اظهارنامه شروع خواهد شد.
سؤال	1-	برای	اقدام	به	ثبت	عمومی	امالک	هر	ناحيه	که	باید	امالک	آن	ناحيه	به	ثبت	برسد	آگهی	
																)حقوق	ثبت	امالک-	86( 	 	 	 چند	نوبت	منتشر	می	شود؟	

ب( سه نوبت به فاصله 1۵ روز يک بار  الف( دو نوبت به فاصله 30 روز يک بار   
د( سه نوبت به فاصله 20 روز يک بار  ج( دو نوبت به فاصله 20 روز يک بار   

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

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.

سوال 2: الف  پاسخنامه 	 سوال 1: ب 
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 ماده 11 )اصالحی مصوب 1317/7/10(- از تاريخ انتشار اولين آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز بايد 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 نمايند. 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 يك معين شده در روزنامه ها آگهی نمايد و اين 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 
بايد گواهی انتشار از کدخدای محل يا ژاندارمری يا پاسبان اخذ و تسليم ادارة ثبت نمايد و در اين موارد کدخدا و ساير 

مأمورين دولتی بايد به مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را به مأمور ثبت بدهند. 
 تبصره )الحاقی مصوب 1317/7/10(- در مورد اراضي و امالکي که آثار تصرف مالكانه فعلي کسي نسبت به آن ها 
موجود نباشد درخواست ثبت از کسي پذيرفته مي شود که بر مالكيت يا  بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا 
بر تصرف خود به عنوان مالكيت يا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد  چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل 
امالك به يكي از عناوين مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي شود که تقاضاکننده 
مدارکي بر عنوان مذکور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان يا 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 نمايد. اين 

آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر می گردد.
نکته	3: پذيرش 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 بايد نسبت به الصاق آگهی در اماکن مربوطه نیز 
اقدام شود که به آن آگهی الصاقی نوبتی گويند.

نکته	5: صدور آگهی نوبتی برای اين است که، اسامی اشخاصی که درخواست ثبت کرده اند يا مشخصات 
آن چه 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	6:	مطابق بند 287 مجموعه بخشنامه های ثبتی، يک نسخه از آگهی های الصاقی نوبتی و تحديدی 
به ادارات دارائی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، آب و برق، اوقاف، سازمان زمین شهری، شهرداری، 

تعاونی و ... بايد ارسال گردد.
نکته	7:	ثبت حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی بايد در زير آگهی قید گردد که حق 

ارتفاق در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديد، ذکر خواهد شد.
قانونی  موعد  در  دارد  ملک  به  نسبت  ادعايی  هرکس  که  است  اين  نوبتی  آگهی  مهم  8:		فايده  نکته	
ماده ۵9  نوبتی، رعايت دستور  انتشار آگهی  برای  امالک مجهول المالک،  بدهد. در مورد  دادخواست 
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آيین نامة قانون ثبت امالک ضروری است و باقی مطالب دربارۀ آگهی نوبتی امالک مجهول المالک، عیناً 
مانند ساير امالک است )جعفری لنگرودی، محمد جعفر(

نکته	9: نوبت اول آگهی نوبتی عالوه بر روزنامه کثیراالنتشار در روزنامه رسمی نیز منتشر می شود، اما در 
نوبت دوم، اين آگهی فقط در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد.

نکته	10: درخواست های ثبت قبول شده )اظهارنامه تنظیم گرديده( امالک، تاريخ انتشار آگهی های نوبتی 
آن ها به شرح ذيل است:

1- درخواست های ثبت قبول شده در فروردين و ارديبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال.
2- درخواست های ثبت قبول شده در تیر و مرداد و شهريور 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 ارديبهشت سال بعد.

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

ب( ۵/1 و 1376/6/1 الف( ۵/1 و ۵/20 و 1376/6/10   
د( 6/1 و 1376/6/1۵ ج( 8/1 و 1376/9/1    

فاصله	ای	 چه	 به	 و	 نوبت	 چند	 در	 نوبتی(	 )آگهی	های	 ثبت	 قانون	 	11 ماده	 آگهی	های	 	-2 سؤال	
منتشر	می	شود؟

ب( سه نوبت به فاصله 30 روز يک بار  الف( دو نوبت به فاصله 30 روز يک بار   
د( دو نوبت به فاصله 20 روز يک بار  ج( سه نوبت به فاصله 10 روز يک بار   

سؤال	3-	اظهارنامه	خانه	پالک	11/12	در	تاریخ	1380/4/16	پذیرفته	شده	است	تاریخ	انتشار	
آگهی	های	ماده	11	قانون	ثبت	)آگهی	های	نوبتی(	را	تعيين	کنيد:										)مشاوران-	شهریور	84(

ب( 6/1 و 7/1 سال 1380 الف( ۵/1 و 6/1/ سال 1380   
د( 8/1 و 9/1 سال 1380 ج( ۵/1 و ۵/20/ سال 1380   

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

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   

انتشار	 سؤال	5-	اظهارنامه	خانه	پالک	8/12	در	تاریخ	1371/10/2	پذیرفته	شده	است،	تاریخ	
آگهی	نوبت	اول	ماده	11	قانون	ثبت،	مورخ	.......................	و	مدت	اعتراض	به	آن	..........................	
															)حقوق	ثبت	امالک-	86( 	 روز	از	تاریخ	انتشار	آگهی	مزبور	می	باشد.		

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

سوال 4: الف  سوال 3: د   سوال 2: الف   پاسخنامه 	 سوال 1: ج 

     سوال ۵: الف

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

الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دريافت خواهد شد. 

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

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

واقع شده يا می شود بدون انتشار آگهی نوبتی نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نمايد.
2- وفق ماده 104 مکرر آيین نامه قانون ثبت، چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر امالک، بین مالک 
ملک )عرصه( و ديگری به موجب سند رسمی توافقی جهت احداث اعیانی در ملک مذکور انعقاد يابد، 
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.
آن  به  نسبت  مقرر  است که ظرف مهلت  ثبتی ملک غیرمنقولی  نظر  از  المالک  نکته	3: ملک مجهول 

درخواست ثبت نشده باشد )اظهارنامه تنظیم نگرديده( هر چند مالک آن معلوم و مشخص باشد.
سؤال	1-	ملک	مجهول	المالک	ممکن	است	که	......................	نشده	باشد.										)حقوق	ثبت-	75(

ب( اظهارنامه آن برگشت الف( ثبت دفتر امالک    
د( مالک آن در محل شناخته ج( سند مالکیت صادر   

سؤال	2-	دفتر	اسناد	رسمی	می	توانند	پس	از	..................	سند	معامله	تنظيم	نمایند.	
																											)حقوق	ثبت-	76( 	 	 	 	 	 	

ب( ثبت ملک در دفتر توزيع اظهارنامه  الف( احراز تصرفات مالکانه متقاضی  
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د( قبول اظهارنامه ملک ج( دستور تنظیم اظهارنامه ملک  
سؤال	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 جريان رسیدگی در دادگاه می باشد.
سؤال	4-	معامالت	کدام	یک	از	امالک	زیر	در	دفاتر	اسناد	رسمی	پذیرفته	نمی	شود؟	

														)مشاوران-	92( 	 	 	 	 	 	 	
الف( رأی هیأت نظارت بر تجديد 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.

سوال 4: د سوال 3: الف   سوال 2: د    پاسخنامه 	 سوال 1: ب 

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

  ماده 14- تحديد حدود امالك واقعه در هر ناحيه متدرجًا به ترتيب نمرة امالك مطابق نظامنامة وزارت عدليه به 
عمل مي آيد و تقاضاکنندگان ثبت و  مجاورين، براي روز تحديد حدود به وسيله اعالن احضار مي شوند. اين اعالن 
الاقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي شود به عالوه مطابق نظامنامة وزارت عدليه 

در محل نيز اعالني منتشر خواهد شد.

نکته	1: تحديد 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 مادۀ 14 به آگهی تحديد عمومی معروف می باشد که به موجب آن از مجاورين 
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 تحديد عمومی امالک وفق ماده 14 به ترتیب قید شده در آگهی 

نوبتی عمل می گردد.
نکته	3:	روز و ماه تحديد در آگهی موضوع ماده 14 قید می گردد. بدين طريق به مجاورين ملک اعالم 
می گردد چنانچه نسبت به حدود ملک يا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحديد حقی برای خود قائلند ظرف 



17 قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 1310 با اصالحات و الحاقات بعدي

مدت 30 روز از تاريخ تحديد، اعتراض و گواهی دادخواهی از مرجع قضائی را به اداره ثبت تسلیم دارند.
نکته	4: مطابق ماده 61 آيین نامه قانون ثبت، برای هر ملک حتی االمکان نبايد يک آگهی تحديد جداگانه 
تهیه کرد و با توجه به اهمیت ملک و استعداد نمايندگان الاقل برای ده الی بیست شماره از امالک 

شهری و اعیانی يک آگهی منتشر خواهد شد.
نکته	5: آگهی تحديدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی

نکته	6: فاصله مابین انتشار آگهی تحديدی و روز تحديد و تعیین ملک نبايد کمتر از بیست روز و بیشتر 
از شصت روز باشد.

نکته	7:	وفق بند 268 مجموعه بخشنامه های ثبتی در موقع دريافت تقاضای ثبت امالکی که فهرست 
آنها از سازمان میراث فرهنگی اعالم گرديده مراتب به سازمانهای مذکور اطالع داده شده و يک نسخه 

آگهی تحديدی به آن سازمان ارسال گردد.
نکته	8: در مواردی که حدود مجاورين تحديد گرديد و زمان اعتراض بر آنها منقضی و هیچ گونه اعتراضی 
نرسیده باشد يا اعتراض شده اما تکلیف آن معین شده باشد و در مورد اراضی که پیرو قانون اصالحات 
اراضی به زارعین واگذار گرديده و همچنین در مورد اعیان مستحدثه عرصة متعلق به ديگری که سابقاً 

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

محل گواهی می نمايند. 
نکته	10: در مورد اراضی که در جريان اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین منتقل گرديده نسبت به 

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

صدور سند مالکیت اقدام گردد.
سؤال	1-	آگهی	تحدید	حدود	عمومی،	بر	اساس	ترتيب	....................	تهيه	و	منتشر	می	شود.		

																												)حقوق	ثبت-	80( 	 	 	 	 	 	
ب( تاريخ تنظیم صورت مجلس احراز تصرف  الف( تاريخ تنظیم اظهارنامه   

د( شماره پالک ثبتی ج( تاريخ تقاضای متقاضیان   
سؤال	2-	در	اجرای	ماده	140	قانون	برنامه	سوم	توسعه،	موضوع	صدور	اسناد	مالکيت	روستاهای	
باالی	200	خانوار	عمليات	تحدید	حدود	چگونه	انجام	می	شود؟																								)حقوق	ثبت-	81(



نشر چتر دانش/ قانون يار حقوق ثبت 18

ب( با انتشار آگهی الصاقی الف( بدون انتشار آگهی   
د( با انتشار آگهی در روزنامه محلی يا نزديک محل سوال   ج( با انتشار آگهی اختصاصی  

سؤال	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 مجاورين تثبیت شده باشد.
ج( در صورتی که سهم مشاعی ملک، تحديد حدود شده است.

د( امالک بافت مسکونی روستاها موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه
سؤال	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 مجاورين 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 

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

الف( آگهی مقدماتی        ب( آگهی نوبتی         ج( آگهی تحديد حدود        د( موارد الف و ب 

سوال 4: الف   سوال 3: د   سوال 2: ب    پاسخنامه 	 سوال 1: د 

     سوال ۵: ج

 ماده 15 )اصالحی مصوب 1351/10/18(- اگر تقاضاکننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد 
ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.

 هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعالن تحديد حدود 
نسبت به آن امالك تجديد  مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاکننده و مجاورين هيچ يك حاضر نشدند و 

تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره- هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتی تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهی با تبعيت 
از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتی که يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال 
عمومی مربوط به دولت و شهرداری و يا حريم قانونی آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان های 

ذيربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نمايندة مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. 

نکته	1: مستدعی ثبت فقط می تواند ابنیه و اجزايی را که در داخل اظهارنامه می باشد را در موقع تعیین 
حدود معرفی کند و نماينده عمل بايد معرفی مالک يا نماينده اش را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات 
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او در قسمت معرفی شده محرز باشد واال از تعیین حدود خودداری می نمايد.
نکته	2: در صورتی که بتوان از روی حدود امالک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجديد آگهی و اخذ 

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

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

تصريح خواهد شد.
نکته	5: در مواردی که رأی هیأت نظارت تصريح بر تجديد آگهی های نوبتی دارد عملیات تحديدی در 
صورتی تجديد خواهد شد که در رأی هیأت نظارت قید شده باشد در غیر اين صورت تحديد به قوت 

خود باقی است. )بند 3۵8 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصالحی( 
نکته	6: با توجه به اينکه تحديد حدود بر اساس اظهارات متقاضی ثبت يا اظهارات مجاورين و يا در حالتی 

که هیچ کدام از آنها در محل حاضر نباشد انجام پذيرد، صور ذيل برای آن متصور است:
صورت اول- درخواست کنندۀ ثبت يا نماينده وی و نیز مجاورين در محل حاضر باشند: در اين صورت 
نماينده ثبت مطابق اظهارات درخواست کنندۀ ثبت يا نماينده وی مبادرت به تحديد حدود می نمايد. 
)در اين صورت اگر مجاورين نسبت به اظهارات درخواست کننده ثبت در تعیین حدود ملکش معترض 

باشند اعتراض خود را اعالم نموده و نماينده در صورتمجلس تحديد حدود منعکس می نمايد.
صورت دوم- درخواست کننده ثبت يا نماينده او در محل حاضر بوده ولی مجاورين حضور نداشته باشند:
در اين صورت نیز نماينده ثبت مطابق اظهارات درخواست کننده ثبت مبادرت به تحديد حدود می نمايد.

صورت سوم- درخواست کننده ثبت در محل حاضر نباشند اما مجاورين حاضر باشند:
در اين صورت تحديد حدود با حدودی که مجاورين تعیین می کند انجام خواهد شد.
صورت چهارم- درخواست کننده ثبت و مجاورين هیچ کدام در محل حاضر نباشند:

اگر حدود  که  طريق  اين  به  گردد  بررسی  مجاور  امالک  حدود  تحديد  وضعیت  بايد  اين صورت  در 
مجاورين سابقاً تعیین و تثبیت شده باشد بايد حدود آنها مالک تعیین حدود ملکی که نسبت به آن 
درخواست ثبت شده قرار گیرد. چنانچه حدود مجاورين تثبیت نشده باشد، وفق مادۀ 1۵ ق. ث بايد 
آگهی تجديد شود و اگر برای بار دوم هیچ کدام از درخواست کننده و مجاورين حاضر نباشند حق 
الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد. البته بايد متذکر بود در مورد امالکی که در جريان قانون اصالحات 
ارضی به زارعین واگذار گرديده حتی در صورت عدم حضور هیچ کدام از مالک يا مجاورين تحديد 

حدود انجام خواهد گرفت.
نکته	7: حد فاصل، آثار مشخص کننده منتهی علیه هر حد با مجاورين آن می باشد و از آنجا که حد فاصل 
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