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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.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن



بسم اهلل الرحمن الرحیم

ي	َفاْکُتُبوُه	َو	لَْیْکُتْب	بَْیَنُکْم	 يا	أَيَُّها	الَّذيَن	آَمُنوا	إِذا	تَدايَْنُتْم	بَِديٍْن	إِلي		أََجٍل	ُمَسمًّ
ُ	َفْلَیْکُتْب	َو	لُْیْمِلِل	الَّذي	َعَلْیِه	 کاتٌِب	بِالَْعْدِل	َو	ال	يَْأَب	کاتٌِب	أَْن	يَْکُتَب	َکما	َعلََّمُه	اللَّ
َُّه	َو	ال	يَْبَخْس	ِمْنُه	َشْیئاً	........ ای	کسانی	که	ايمان	آورده	ايد	هر	 َ	َرب 	َو	لَْیتَِّق	اللَّ الَْحقُّ
گاه	به	وامی	تا	سررسیدی	معین	با	يکديگر	معامله	کرديد	آن	را	بنويسید	و	بايد	
نويسنده	ای	]صورت	معامله	را[	بر	اساس	عدالت	میان	شما	بنويسد	و	هیچ	نويسنده	
ای	نبايد	از	نوشتن	خودداری	کند	همان	گونه	که	خدا	او	را	آموزش	داده	است	و	
کسی	که	بدهکار	است	بايد	امالء	کند	و	او	بنويسد	و	از	خدا	که	پروردگار	اوست	
پروا	نمايد	و	از	آن	چیزی	کم	نگذارد........	)سوره	مبارکه	بقره	آيه	شريفه	282(
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حسبنا اهلل و نعم الوکیل و الحمدهلل رب العالمین

مجموعه حاضر سواالت طبقه بندی شده حقوق ثبت اسناد و امالک حاوی سواالت چهار گزینه ای 
طرح شده در آزمون های حقوقی اعم از مرکز مشاوران ، سردفتری و مرکز کارشناسان رسمی قوه 
قضاییه می باشد که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ تشریحی آن ها ذکر گردیده است 
که این توضیحات مشروح حاصل چندین سال تجربه تدریس حقوق ثبت در موسسات آموزش عالی 
و دانشگاه ها می باشد. به منظور اجتناب از اطناب و زیاده گویی اهم مطالبی که اطالع خواننده ارجمند 
از آن ها ضروری است به ترتیب به استحضار می رسانیم:                                                                                         

1-حتی المقدور تالش گردیده است که سواالت به شکل موضوعی و با نظم علمی طبقه بندی شوند 
تا خوانندگان محترم مطالب را راحت تر  فرا بگیرند                                                                                               

2-در موارد ضروری علت نادرستی سایر گزینه های یک پرسش تبیین گردیده است
3-کتاب مذکور متضمن پرسش های طرح شده در آزمون ها فوق الذکر تا ابتدای سال 1401 است

4-در میان تست ها ممکن است در مواردی به تست های بعضا تکراری برخورد نمایید هدف ما از 
ذکر این تست ها صرفا نشان دادن اهمییت آن موضوع در میان طراحان آزمون های حقوقی است

در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه / با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود

رضا کریمی منفرد- آیدین لطف اله زادگان    
پاییز 1401                             

مقدمه





حقوق ثبت امالک



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق ثبت ۱۲۱۲

تشکیالت اداری ثبت، ثبت عمومی و صالحیت ها

طرح بحث: 
سال ۱۳۵۲ اداره کل ثبت تبدیل به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شد که زیر مجموعه قوه 
قضاییه است این سازمان در تهران واقع است و ریاست آن با معاون رئیس قوه قضاییه است  این 
سازمان دارای دو معاونت مهم امور امالک و امور اسناد است. در تمام استان های 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              

اولین	قانون	ثبت	اسناد	و	امالک	در	کدام	سال	هجری	شمسی	به	تصويب	رسید؟	-	1
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	98( 	

د(۱۳۰۲ ج(۱۲۹۰ ب(۱۳۰8  الف(۱۳۱۰
پاسخ صحیح-گزینه ج بعد از مشروطیت در ایران اولین قانون مهمی که پس از قانون اساسی در 
ایران به تصویب رسید و در آن احکامی درباره ثبت اسناد رسمی مقرر کرد قانون ثبت مصوب 
۱2۹0/2/2۱ هجری شمسی بود )این قانون مشتمل بر ۱۳۹ ماده بود و یک ایراد مهم داشت و 
آن این که فقط به ثبت اسناد آن هم به صورت اختیاری بسنده شده بود بدون آن که به ثبت 
امالک توجهی داشته باشد( سپس قانون یاد شده در سال ۱۳02 نسخ شد و در سال های ۱۳0۶ 
و ۱۳0۸ نیز قانون ثبت به تصویب رسید و نهایتًا در تاریخ ۱۳۱0/۱2/2۶ قانون ثبت اسناد و 

امالک تصویب شد که هنوز هم این قانون قابل اجراست

)مرکز	مشاوران	80(-	2 طبق	قوانین	موجود	ثبت	ملک	.......		
الف(اختیاریاستنهالزامی

ب(الزامیاستمگردرمواردیکهقانونآنرااختیاریبداند.
ج(ثبتملکالزامیاستنهاختیاری

د(ثبتملکدرمرکزاستاناجباریاستودرسایرنقاطاختیاری
منطقه  هر  ثبت  اداره  در  امالک  ثبت   ۱۳۱0 سال  از  قبل  ایران  در  پاسخ صحیح-گزینه ج 
اختیاری بود که به آن ثبت عادی هم می گفتند یعنی صاحبان امالک اگر دوست داشتند به اداره 
ثبت مراجعه می کردند و تقاضای ثبت ملک خود را می نمودند با توجه به اینکه این روش موفق 



۱۳۱۳ کلااتتبتتودیح/حالشیوتومومعتتبت تتبتتیراداتتتلیکشتتشت

نبود و مورد استقبال مالکان واقع نگردید در اسفند سال ۱۳۱0 قانون جدید ثبت اسناد و امالک 
تصویب شد که به قانون ثبت عمومی اجباری معروف گردید و تا امروز نیز اعتبار دارد که به 
موجب ماده ۹ قانون ثبت اسناد و امالک ثبت امالک اجباری شد و تکالیفی را برای متقاضیان 
ثبت و ادارات ثبت معین کرد پس اکنون در ایران ثبت ملک در اداره ثبت اجباری است )در این 
روش ابتدائا اداره ثبت از طریق نشر آگهی به مردم اطالع می دهد که امالک واقع در فالن بخش 
ثبتی از فالن شهرستان را می خواهد ثبت کند و از تاریخ مشخصی مبادرت به توزیع اظهارنامه 
می کند و از افراد می خواهد که با تکمیل آن و برگرداندن آن به اداره ثبت تقاضای ثبت ملک 

خود را بنمایند(

بررسی	مقررات	مربوط	به	انواع	ثبت	عادی	و	ثبت	عمومی	امالک	حاکی	از	اين	است	که	-	 
	........

الف(ثبتعمومیوعادیهردواجباریبودهاند.
ب(ثبتعمومیالزامیوثبتعادیاختیاریبودهاست.

ج(ثبتعمومیدرهرحالاجباریبودهوثبتعادیدرمقاطعیاختیاریودرمقاطعدیگر
اجباری

د(ثبتعمومیدرمقاطعیاختیاریودرمقاطعدیگراجباریبودهاستدرحالیکهثبتعادی
درهرحالاختیاریبودهاست.

پاسخ صحیح- گزینه ب

)تالیفی(-	  اجرای	ثبت	عمومی	از	وظايف	کدام	نهاد	می	باشد؟	
ب(سازمانثبتاسنادوامالککشور  الف(سازمانبازرسیکلکشور

د(اداراتثبتاحوالکشور  ج(دیوانمحاسباتکشور
پاسخ صحیح-گزینه ب طبق ماده ۱ قانون ثبت اسناد و امالک

)تالیفی(-	5 سازمان	ثبت	اسناد	و	امالک	کشور	وابسته	به	چه	نهادی	است؟		
ب(قوهمقننه    الف(قوهقضائیه

د(مستقلاست   ج(وزارتدادگستری
پاسخ صحیح-گزینه الف

سردفتر	تهران	مبادرت	به	ثبت	سند	معامله	غیرمنقولی	می	نمايد	که	در	قم	واقع	شده	-	 
)مرکز	مشاوران	87( است،	سند	مزبور:		
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الف(معتبروواجداثرقانونیاست.
ب(چوننسبتبهمالغیرمنقولیاقدامشدهکهدرخارجازمحلمأموریتسردفترواقعاست

اثرقانونیندارد.
ج(درصورتیکهبهتأییدادارهثبتاسنادوامالکقمبرسدمعتبراست.

د(درصورتیکهبهتأییدسازمانثبتاسنادوامالککشوربرسدمعتبراست.
پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق ماده 2 قانون ثبت اسناد و امالک صالحیت مامورین ثبت و 
سردفتران اسناد رسمی از نظر انجام وظیفه منحصر به محلی است که در آنجا ماموریت دارند 
با این تفاوت که در مورد ثبت امالک باید به حوزه ای مراجعه شود که ملک در حوزه آن قرار 
دارد مثاًل ثبت ملکی که در تهران واقع شده توسط اداره ثبت اصفهان فاقد اثر قانونی است ولی 
اموال غیر منقول صالحیت تنظیم سند توسط سردفتر صالحیت  تنظیم اسناد رسمی  در مورد 
کشوری است اما سردفتر نمی تواند دفتر خود را به خارج از حوزه صالحیت خود انتقال داده و در 
آنجا مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید و در صورتی که صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج 
از حدود اختیارات شان در جهت تنظیم اسناد اقدام کنند سند تنظیم شده فقط اعتبار سند عادی 
را خواهد داشت و سند رسمی محسوب نمی گردد مثاًل اگر سردفتری که در تهران واقع است 
مبادرت به ثبت معامله مال غیرمنقول که در شهر قم قرار گرفته است در تهران بنماید آن سند 
رسمی است اما اگر سردفتر تهران به قم برود و در آنجا سند ملک واقع شده در قم را تنظیم 
کند این سند تنها سند عادی محسوب می گردد ولی باطل نیز نمی باشد )برای اینکه این موضوع 
را بهتر یاد بگیرید این نکته را در ذهن داشته باشید که سردفتران اسناد رسمی می توانند مهمان 
قبول کنند ولی نمی توانند به مهمانی برونَد(                                                                                              

به	ترتیب	پاسخ	دهید	آيا	اگر	اوالً	سندی	توسط	سردفتر	اسناد	رسمی	کاشان	در	تهران	-	7
اسناد	 دفتر	 يا	مسئول	 اسناد	رسمی	 اگر	سردفتر	 ثانیًا	 و	 است	 گردد	سند	رسمی	 تنظیم	
رسمی	کاشان	در	حوزه	خودش	سند	منزلی	را	که	در	نطنز	واقع	است	ثبت	نمايد	اين	سند	
)تالیفی( اعتبار	قانونی	دارد؟		
د(خیر-بله  ج(بله-خیر  ب(خیر-خیر  الف(بله-بله

پاسخ صحیح- گزینه د



۱۵۱۵ کلااتتبتتودیح/یرآشتوتدلادتحاتتبتتیراداتودیحتایلماتشتعتتبلاع

عملیات مقدماتی ثبت عمومی امالک )آگهی های ثبتی(

طرح بحث:
 عملیات مقدماتی ثبت عمومی امالک با همکاری ادارات ثبت و مالکین عرصه و اعیان انجام می شود 
و از انتشار آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت اسناد و امالک که به آگهی ثبت عمومی معروف است 
شروع شده و تا انجام عملیات تحدید حدود موضوع ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک که به آگهی 
تحدید حدود معروف است و با گذشتن مدت اعتراض به تحدید حدود خاتمه پیدا می کند بنابراین به 

طور کلی برای اینکه یک ملک به ثبت برسد باید ترتیب ذیل رعایت شود:
آگهی ثبت عمومی )ماده ۹(

آگهی ثبت مقدماتی )ماده ۱0(
آگهی نوبتی )ماده ۱۱(

آگهی تحدید حدود )ماده ۱۴(

آگهی ثبت عمومی )ماده 9(

اولین	آگهی	که	به	منظور	ثبت	امالک	توسط	اداره	ثبت	منتشر	می	شود	چه	نام	دارد؟	-	8
)مرکز	مشاوران	87( 	
د(آگهیتحدیدی ج(آگهیثبتعمومی الف(آگهیمقدماتیب(آگهینوبتی
پاسخ صحیح-گزینه ج نخستین آگهی که در اجرای ثبت عمومی انتشار پیدا می کند آگهی ثبت 

عمومی یا آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت اسناد و امالک می باشد.

آگهی های ثبتی به ترتیب عبارتند از: 

- آگهی ثبت عمومی )موضوع ماده ۹(  

- آگهی ثبت مقدماتی )موضوع ماده ۱0(  

- آگهی نوبتی )موضوع ماده ۱۱(  

- آگهی تحدید حدود )موضوع ماده ۱۴(  

به	-	9 انتشار	 و	 امضا	 برای	 و	 تهیه	 نسخه	 	.............. در	 عمومی	 ثبت	 آگهی	 نويس	 پیش	
)تالیفی( ..............	فرستاده	می	شود		
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ب(۳-سازمانثبت   الف(6-سازمانثبت
د(۳-روزنامهرسمی   ج(6-روزنامهرسمی

پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق مواد 5 و ۶۳ آیین نامه قانون ثبت امالک مصوب ۱۳۱۷ پیش 
نویس آگهی ماده ۹ در ۶ نسخه تهیه و به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت امضا و 

انتشار فرستاده می شود

آگهی ثبت مقدماتی )ماده 10(

آگهی	مقدماتی،		به	ترتیب،	چند	نوبت	و	ظرف	چند	روز	منتشر	می	شود؟	-	10
)مرکز	مشاوران	00 1(

د(دو-۳۰ ج(سه-۳۰ ب(د-6۰  الف(سه-6۰
پاسخ صحیح-گزینه ج مطابق با ماده 5۸ آیین نامه قانون ثبت امالک آگهی موضوع ماده ۱0 
قانون ثبت )آگهی مقدماتی( در سی روز سه مرتبه منتشر می گردد و انتشار آن در روز اول و 

پانزدهم و سی ام خواهد بود 

قبل	از	اقدام	به	ثبت	عمومی	امالک	هر	ناحیه،	حدود	ناحیه	مزبور	و	اينکه	امالک	واقعه	-	11
در	آن	ناحیه	بايد	به	ثبت	برسد	به	وسیله	اعالن	)آگهی(	در	جرايد	به	اطالع	عموم	خواهد	
)مرکز	مشاوران	92( رسید.		

الف(اعالنمزبورظرف۳۰روزسهمرتبهمنتشرخواهدشد.
ب(اعالنمزبورظرف۳۰روزدومرتبهمنتشرخواهدشد.
ج(اعالنمزبورظرف6۰روزدومرتبهمنتشرخواهدشد.
د(اعالنمزبورظرف۳۰روزیکمرتبهمنتشرخواهدشد.

پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق با ماده 5۸ آیین نامه قانون ثبت امالک و ماده ۱0 قانون ثبت 
اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 9(-	12 انتشار	آگهی	مقدماتی	در	ثبت	عمومی	امالک	برای	چه	هدفی	است؟	
الف(اعالمبهکسانیکهحقدرخواستثبتملکواقعدربخشمعینهرادارد.

ب(اعالمبهکسانیکهحقاعتراضنسبتبهثبتملکرادارد.
ج(اعالمبهکسانیکهحقاعتراضنسبتبهتحدیدحدودرادارد.

د(مواردبوج
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پاسخ صحیح- گزینه الف طبق ماده ۱0 قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 9(-	 1 کدام	گزينه	صحیح	است؟		
الف(کلیهاموالغیرمنقولقابلثبتعمومیاست.

ب(کلیهاموالمنقولقابلثبتعمومیاست.
ج(بعضیازاموالغیرمنقولقابلثبتعمومینمیباشد.

د(هیچکدام
پاسخ صحیح-گزینه ج مطابق ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت امالک

)مرکز	مشاوران	87(-	 1 درخواست	ثبت	ملک	در	ايران	توسط	تبعه	بیگانه:		
الف(پذیرفتهنمیشود.

ب(درصورتصدورمجوزازناحیهوزارتامورخارجهپذیرفتهمیشود.
ج(مستلزمکسبمجوزازهیأتدولتاست.

د(مستلزمکسبمجوزازسازمانثبتاسنادوامالککشوراست.
پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده 2۶ آیین نامه قانون ثبت امالک

تبعه	افغانستان	در	ايران	تقاضای	ثبت	يک	هزار	متر	مربع	زمین	کشاورزی	متصرفی	-	15
)تالیفی( خود	را	از	اداره	ثبت	محل	نموده	است:		

الف(ثبتملکمزبورمستلزمکسبمجوزازسازمانثبتاسنادوامالککشوراست.
ب(ثبتملکمزبورمستلزمکسبمجوزازوزارتخانههایامورخارجهوکشوراست.

ج(ثبتملکمزبورمستلزمکسبمجوزازهیأتدولتاست.
د(تقاضایثبتملکازتبعهخارجهپذیرفتهنمیشودوممنوعاست

پاسخ صحیح-گزینه د خارجیان اهلیت تمتع برای مالک شدن زمین زراعی ندارند.

ثبت	عمومی	-	 1 مقررات	 را	طبق	 ثبت	ملک	 اشخاص	ذيل	حق	درخواست	 از	 کدام	يک	
)مرکز	مشاوران	 9( ندارند؟		

ب(متولیانموقوفات  الف(قیمنسبتبهامالکمحجور
د(سهامدارانشرکتدرمورداموالشرکت ج(انتقالدهندگانامالکباحقاسترداد

پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده ۳2 قانون ثبت اسناد و امالک تقاضای ثبت نسبت به امالک 
شرکت ها بر عهده مدیر شرکت است.
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در	صورتی	که	ملکی	طبق	سند	به	نفع	عموم	حبس	شده	باشد	چه	شخصی	مکلف	به	-	17
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	95( درخواست	ثبت	ملک	است؟		

الف(متصدیامورحبسواشخاصیکهحبسبهنفعآنهااست.
ب(نمایندهادارهاوقافمحلوقوعملکبااجازهدادستانمحل

ج(نمایندهادارهاوقافمحلوقوعملک
د(متصدیامورحبس

پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده ۳۴ آیین نامه قانون ثبت امالک

مدتی	-	18 چه	 ظرف	 ثبت	 قانون	 	10 ماده	 آگهی	 اولین	 انتشار	 تاريخ	 از	 موقوفه	 متولیان	
فرصت	دارند	تا	نسبت	به	امالک	تحت	تصدی	و	تولیت	خود	اقدام	نمايد؟	

)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	85( 	
د(دهروز ج(۳۰روز  ب(دوماه  الف(۲۰روز

پاسخ صحیح- گزینه ج مطابق ماده 25 آیین نامه قانون ثبت امالک

بر	اساس	مفاد	ماده	27	آيین	نامه	قانون	ثبت	پذيرش،	ثبت	اراضی	که	قبال	جزء	شوارع	-	19
يا	میدان	های	عمومی	و	همچنین	انهار	متروکه	بوده	و	بعدا	تبديل	به	ملک	می	شود	از	طرف	
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	90( چه	کسی	پذيرفته	می	شود؟		

ب(هرمتصرفی  الف(مالکیاشهردارییامرجعمربوطه
د(اموراراضی    ج(زمینشهری

پاسخ صحیح-گزینه الف طبق ماده 2۷ آیین نامه قانون ثبت امالک

چگونه	-	20 ثبتی	 بخش	های	 در	 واقع	 قنوات	 پالک	 شماره	 تعیین	 نحوه	 عمومی	 ثبت	 در	
)سردفتری	82( است؟		

الف(برایقناتآخرینشمارهفرعیآنبخشتعیینمیشود.
ب(هرگاهقناتازمتعلقاتملکنباشدآخرینپالکاصلیآنبخشتعیینمیشود.

ج(برایقناتچهمستقلچهازمتعلقاتملکباشدآخرینپالکاصلیآنبخشتعیینمیشود.
د(برایقناتشمارهیکشمارهاصلیآنبخشوبرایهریکازحلقههایآنیکشماره

فرعیتعیینمیشود.
پاسخ صحیح- گزینه ب  طبق ماده ۱2 آیین نامه قانون ثبت امالک
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)سردفتری	81(-	21 مفهوم	شماره	7/ 	در	محدوده	روستای	محمودآباد	چیست؟		
الف(شماره7بهعنوانشمارهبخشوپالکشماره۱۴اصلیقطعهمفروزیاست.

ب(شماره۴بهعنوانپالکاصلیروستاوشماره7پالکفرعیقطعهمفروزیاست.
ج(شماره7بهعنوانپالکاصلیروستاوشماره۴پالکفرعیقطعهمفروزیاست.

د(شماره۴بهعنوانشمارهبخشوپالکشماره7اصلیقطعهمفروزیاست.
به  اصلی  اگر پالک  امالک  ثبت  قانون  آیین نامه  ماده ۹  با  مطابق  پاسخ صحیح- گزینه ب  
قطعات کوچکتر تقسیم شود پالک جدید پالک فرعی است و چنانچه پالک جدید )پالک فرعی( 
مجدداً تجزیه شود به شماره اضافه خواهد شد مانند ۴0/۱5/۱ یعنی یک فرعی از پانزده فرعی 
از چهل اصلی )هرگاه شماره پالک به صورت کسری نمایش داده شود صورت کسر شماره پالک 

اصلی است و مخرج کسر نشان دهنده پالک فرعی است(

درج	کدامیک	از	گزينه	های	زير	در	آگهی	مقدماتی	ضروری	نمی	باشد؟	)تالیفی(-	22
الف(حدودناحیهایکهبایدبهثبتبرسد.

ب(تذکراینکهدرصورتعدمدرخواستثبتملکبهعنوانمجهولالمالکآگهیمیشود.
ج(تصریحبهاینکهدرصورتعدمدرخواستثبتملکسندمالکیتبهنامدولتصادرخواهدشد.

د(اخطاربهکسانیکهحقدرخواستثبتدارندجهتتسلیماظهارنامهبهادارهثبت
پاسخ صحیح- گزینه ج

آگهی نوبتی )ماده 11(

)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9(-	 2 منظور	از	انتشار	آگهی	نوبتی	کدام	گزينه	است؟		
الف(آگهیموضوعماده۱۱قانونثبتاستکهدردونوبتبهفاصله۳۰روزمنتشرمیشود.
ب(آگهیموضوعماده۱۰قانونثبتاستکهدردونوبتبهفاصله۳۰روزمنتشرمیشود.
ج(آگهیموضوعماده۱۲قانونثبتاستکهدردونوبتبهفاصله۳۰روزمنتشرمیشود.
د(آگهیموضوعماده۱۴قانونثبتاستکهدردونوبتبهفاصله۳۰روزمنتشرمیشود.

پاسخ صحیح- گزینه الف آگهی نوبتی طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک دو مرتبه به 
فاصله یک ماه منتشر می شود

کدام	آگهی	ثبتی	مهمترين	آگهی	ثبتی	است	و	کدام	نوبت	آن	آثار	حقوقی	پر	اهمیتی	-	 2
)تالیفی( دارد؟		



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق ثبت ۲۰۲۰

ب(آگهینوبتی-نوبتاول  الف(آگهیمقدماتی-نوبتاول
د(آگهیتحدیدحدود-نوبتاول  ج(آگهیمقدماتی-نوبتسوم

پاسخ صحیح- گزینه ب

فاصله	بین	انتشار	نوبت	اول	آگهی	نوبتی	با	نوبت	دوم	چند	روز	است؟	)مرکز	مشاوران	01 1(-	25
د(۱۲۰روز ج(۹۰روز ب(6۰روز  الف(۳۰روز

پاسخ صحیح- گزینه الف طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک

فاصله	ای	-	 2 چه	 به	 و	 نوبت	 چند	 در	 نوبتی(	 )آگهی	های	 ثبت	 قانون	 	11 ماده	 آگهی	های	
)مرکز	مشاوران	 8( منتشر	می	شود؟		

ب(سهنوبتبهفاصله۲۰روزیکبار الف(دونوبتبهفاصله۳۰روزیکبار
د(دونوبتبهفاصله۲۰روزیکبار ج(سهنوبتبهفاصله۱۰روزیکبار

پاسخ صحیح- گزینه الف طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	80(-	27 آگهی	نوبتی	به	چه	ترتیب	و	در	چند	نوبت	منتشر	می	شود؟		
الف(دریکنوبتمنتشرمیشود.

ب(دردونوبتبهفاصلهدوماهمنتشرمیشود.
ج(دردونوبتمتوالیمنتشرمیشود.

د(دردونوبتبهفاصله۳۰روزمنتشرمیشود.
پاسخ صحیح- گزینه د طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	90(-	28 آگهی	نوبتی	به	چه	صورت	و	در	چند	نوبت	منتشر	می	شود؟		
ب(دردونوبتبهفاصلهسیروز   الف(دریکنوبت

د(دردونوبتبهفاصلهدوماه   ج(دردونوبتمتوالی
پاسخ صحیح- گزینه ب طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک

اظهارنامه	خانه	پالک	11/12	در	تاريخ	 1/ /80 1	پذيرفته	شده	است	تاريخ	انتشار	-	29
)مرکز	مشاوران	 8( آگهی	های	ماده	11	قانون	ثبت	)آگهی	های	نوبتی(	را	تعیین	کنید.		

ب(6/۱و7/۱سال۱۳8۰  الف(۵/۱و6/۱سال۱۳8۰
د(8/۱و۹/۱سال۱۳8۰  ج(۵/۱و۵/۲۰سال۱۳8۰

پاسخ صحیح-گزینه د طبق ماده 5۹ آیین نامه قانون ثبت امالک



۲۱۲۱ کلااتتبتتودیح/یرآشتوتدلادتحاتتبتتیراداتودیحتایلماتشتعتتبلاع

باغ	پالک	1 	در	تاريخ	7/12/ 8 1	قبول	ثبت	شده	تاريخ	انتشار	اولین	آگهی	ماده	11	-	0 
)مرکز	مشاوران	 8( قانون	ثبت	کدام	است؟		

د(8۳/8/۱۲ ج(8۳/8/۱ ب(8۳/۹/۱  الف(8۳/۱۱/۱
پاسخ صحیح- گزینه الف طبق ماده 5۹ آیین نامه قانون ثبت امالک

انتشار	-	1  تاريخ	 شده،	 پذيرفته	 	1  2/5/20 تاريخ	 در	 	5 /8 پالک	 باغ	 اظهارنامه	
)مرکز	مشاوران	 9( آگهی	های	نوبتی	را	ذ	کر	نمائید.		

ب(۱۳6۲/6/۱۵و۱۳6۲/7/۱  الف(۱۳6۲/7/۱و۱۳6۲/8/۱
د(۱۳6۲/6/۲۰و۱۳6۲/7/۲۰   ج(۱۳6۲/8/۱و۱۳6۲/۹/۱

پاسخ صحیح-گزینه ج طبق ماده 5۹ آیین نامه قانون ثبت امالک

است	-	2  تکمیل	شده	 و	 امضا	رسیده	 به	 	 تاريخ	7/27/ 9 1	 در	 ملکی	 ثبت	 اظهارنامه	
دومین	آگهی	نوبتی	آن	بايد	در	کدام	تاريخ	منتشر	شود؟	

)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	95( 	
د(۱۳۹۴/۱۱/۱ ج(۱۳۹۴/۱۲/۱ ب(۱۳۹۴/۱۱/۳۱  الف(۱۳۹۵/۲/۱

پاسخ صحیح- گزینه ج

معامالت	کدام	يک	از	امالک	زير	در	دفاتر	اسناد	رسمی	پذيرفته	نمی	شود؟	-	  
)مرکز	مشاوران	92( 	

الف(رأیهیأتنظارتبرتجدیدآگهیمنتشرشده
ب(دارایپروندهمطروحهدردادگاهباشد.

ج(صدوررأیبدویبرمحکومیتمتقاضیثبتصادرشده
د(فاقداظهارنامهثبتیباشد.

پاسخ صحیح- گزینه د طبق ماده ۱2 قانون ثبت اسناد و امالک چون مجهوال المالک هستند

در	چه	صورتی	دفاتر	اسناد	رسمی	حق	نقل	و	انتقال	امالک	را	دارند؟	)حقوق	ثبت	 8(-	  
الف(عملیاتمقدماتیثبتملکبدوناعتراضسپریشدهباشد.

ب(آگهینوبتیمنتشرومدتاعتراضبدونوصولاعتراضسپریشدهباشد.
ج(اظهارنامهتنظیمشدهباشد.

د(مدتاعتراضنسبتبهاصلوحدودبدوناعتراضسپریشدهباشد.



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق ثبت ۲۲۲۲

پاسخ صحیح-گزینه ج چون با تنظیم و ارسال اظهارنامه به ادارة ثبت ملک جاری می شود و از 
مجهول المالکی خارج  می شود.

آگهی تحدید حدود )ماده 14(

کدام	مورد	از	آگهی	های	ثبتی	زير	صرفًا	يک	نوبت	در	روزنامه	منتشر	می	شود؟	-	5 
)مرکز	مشاوران	88( 	

ب(آگهینوبتی   الف(آگهیمقدماتی
د(مواردالفوب   ج(آگهیتحدیدحدود

پاسخ صحیح- گزینه ج طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک. گزینه الف نادرست است 
زیرا مطابق ماده 5۸ آیین نامه قانون ثبت امالک آگهی مقدماتی در مدت سی روز، سه مرتبه به 
ترتیب اول پانزدهم و سی ام ماه منتشر می شود گزینه ب نیز نادرست است زیرا آگهی نوبتی 

طبق ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می شود.

)سردفتری	81(-	   آگهی	های	نوبتی	و	تحديد	حدود	در	کدام	روزنامه	منتشر	می	شود؟	
الف(درروزنامههایکثیراالنتشارکهوزارتارشادتعیینمیکند.

ب(درروزنامهمحلیومرکزکهازطرفوزارتارشادتعیینمیشود.
ج(درروزنامهایکهدرآخرسالبرایسالبعدازطرفسازمانثبتبهاطالععموممیرسد.
د(درروزنامهمحلونزدیکمحلکهادارهکلثبتاسنادووزارتارشاداستانتعیینمیکنند.

پاسخ صحیح-گزینه ج ماده 52 آیین نامه قانون ثبت امالک

)سردفتری	82(-	7  چه	زمانی	آگهی	تحديد	حدود	امالک	منتشر	می	شود؟		
الف(پسازانتشارآگهیهاینوبتی
ب(پسازانتشاراولینآگهینوبتی

ج(پسازانتشارآگهیهاینوبتیوسپریشدنمدتاعتراض
د(پسازانتشارآگهیهاینوبتیونرسیدناعتراضدرموعدمقرر

پاسخ صحیح- گزینه ب مطابق ماده ۶۶ آیین نامه قانون ثبت امالک

فاصله	بین	انتشار	آگهی	تحديدی	با	روز	تحديد	يا	تعیین	حدود	..................	.	-	8 
)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9( 	

الف(نبایدکمتراز۳۰روزوبیشتراز6۰روزباشد.



۲۳۲۳ کلااتتبتتودیح/یرآشتوتدلادتحاتتبتتیراداتودیحتایلماتشتعتتبلاع

ب(نبایدکمتراز۲۰روزوبیشتراز۹۰روزباشد.
ج(نبایدکمتراز۳۰روزوبیشتراز۹۰روزباشد.
د(نبایدکمتراز۲۰روزوبیشتراز6۰روزباشد.

پاسخ صحیح- گزینه د مطابق ماده ۶۷ آیین نامه قانون ثبت امالک فاصله روز انتشار آگهی 
تحدید حدود تا روز معین شده در آگهی جهت تحدید حدود باید حداقل 20 روز بوده و نباید 
بیشتر از ۶0 روز باشد زیرا مدت 20 روز برای آمادگی مالکان الزم بوده و گذشت بیش از ۶0 

روز موجب می شود متقاضیان روز تحدید حدود را فراموش کنند.

روز	تحديد	حدود	بايد	حداکثر	با	تاريخ	انتشار	آگهی	تحديد	حدود	.......	فاصله	داشته	-	9 
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	85( باشد		

د(یکماه الف(۲۰روزب(۳۰روزج(6۰روز
پاسخ صحیح- گزینه ج  طبق ماده ۶۷ آیین نامه قانون ثبت امالک

نکاتي	که	در	آگهي	تحديد	حدود	امالک	بايد	رعايت	شود	کدام	است؟	-	0 
)مرکز	مشاوران	99( 	

الف(آگهيتحدیدحدودیکنوبتمنتشرميشوندودرآنبایدحدودملکذکرشود.
ب(آگهيتحدیدحدوددونوبتمنتشرميشودکهنوبتاولانتشارآنحداقل۲۰روزقبلاز

تحدیدحدودباشد.
ج(درانتشارآگهيرعایتترتیبنمرهضروریستواعالن۲۰روزقبلازتحدیدحدودیک

مرتبهدرجرایدمنتشرشود.
د(درانتشارآگهيرعایتتاریخپذیرشاظهارنامهضروریستواعالنحداقل۳۰روزقبلاز

تحدیدحدودیکمرتبهدرجرایدمنتشرشود.
پاسخ صحیح- گزینه ج طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک

برای	چند	شماره	ملک	بايد	يک	آگهی	تحديد	حدود	عمومی	منتشر	نمود؟	-	1 
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	95( 	

الف(الاقل۵تا۱۰
ب(الاقل۱۰تا۲۰
ج(الاقل۲۰تا۳۰

د(برایهرملکبایدآگهیجداگانهتهیهومنتشرشود.



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق ثبت ۲۴۲۴

پاسخ صحیح-گزینه ب مطابق ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت برای هر ملک حتی االمکان نباید 
یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد و با توجه به اهمیت ملک و استعداد نمایندگان الاقل برای 

۱0 الی 20 شماره از امالک شهری و اعیانی یک آگهی منتشر خواهد شد.

به	-	2  مجاورين	 و	 ثبت	 کنندگان	 تقاضا	 ثبتی	 آگهی	های	 از	 يک	 کدام	 انتشار	 موقع	 در	
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	95( وسیله	اعالن	احضار	می	شوند؟		

ب(آگهیافرازامالک  الف(آگهینوبتی
د(آگهیتحدیدحدود  ج(آگهیمقدماتیثبت

پاسخ صحیح- گزینه د طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک

در	اجرای	ماده	0 1	قانون	برنامه	سوم	توسعه،	موضوع	صدور	اسناد	مالکیت	روستاهای	-	  
)سردفتری	81( باالی	200	خانوار	عملیات	تحديد	حدود	چگونه	انجام	می	شود؟		

  الف(بدونانتشارآگهی
ب(باانتشارآگهیالصاقی

ج(باانتشارآگهیاختصاصی
د(باانتشارآگهیدرروزنامهمحلییانزدیکمحلسوال
پاسخ صحیح- گزینه الف بند ۱ مادة ۱۴0 قانون مذکور

آگهی	تحديد	حدود	عمومی	بر	اساس	ترتیب........	تهیه	و	منتشر	می	شود.	-	  
)سردفتری	80( 	

ب(تاریختنظیمصورتمجلساحرازتصرف الف(تاریختنظیماظهارنامه
د(شمارهپالکثبتی ج(تاریختقاضایمتقاضیان
پاسخ صحیح-گزینه د مادة ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک 

)مرکز	مشاوران	88(-	5  در	چه	موردی	تحديد	حدود	بدون	انتشار	آگهی	به	عمل	می	آيد؟	
الف(هنگامیکهبتوانازرویامالکمجاورحدودمالکراتعیینکرد.

ب(درصورتیکهحدودمجاورینازلحاظعملیاتثبتیتثبیتشدهباشد.
ج(چنانچهپسازانتشارآگهینوبتیبهدرخواستثبتاعتراضنشدهباشد.

د(نسبتبهامالکموردتصرفزارعان
پاسخ صحیح-گزینه ب مطابق تبصره ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک



۲۵۲۵ کلااتتبتتودیح/یرآشتوتدلادتحاتتبتتیراداتودیحتایلماتشتعتتبلاع

اصوالً بعد از ارائه تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی و عدم وصول اعتراض  با توجه به ماده ۱۴ 
قانون ثبت اسناد و امالک اداره ثبت اقدام به انتشار آگهی تحدید حدود یا آگهی تحدیدی می کند 

اما استثنائاً در مواردی تحدید حدود نیاز به انتشار آگهی ندارد که عبارت انداز:
۱- حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین شده باشد یعنی عملیات ثبتی مجاورین 
خاتمه یافته باشد و مدت اعتراض به تحدید حدود آنان هم سپری شده باشد یا رای نهایی در 

صورت اعتراض صادر شده باشد.
2- اگر حد ملک مجاور اموال عمومی مربوط به شهرداری یا دولت باشد آگهی نیاز ندارد فقط 
به نماینده آن ها اطالع داده می شود برای تحدید حدود مراجعه کند و عدم حضور نماینده مانع 

تحدید حدود نخواهد بود.
۳- در مورد تحدید اعیان احداث شده در زمین دارای سند مالکیت عرصه به اذن مالک زمین 

آگهی تحدید حدود الزم نیست و با اخطار تحدید حدود انجام می شود.
نقشه و  انتشار آگهی تحدیدی و طبق  ثبتی بدون  بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های  ۴- امالک 

صورتمجلس تنظیمی اقدام به صدور سند مالکیت می گردد.

اگر	تحديد	حدود	ملک	مطابق	تبصره	اصالحی	ذيل	ماده	15	قانون	ثبت	قابل	انجام	-	  
باشد	پس	از	تحديد	و	تثبیت	حدود	مجاورين	در	صورتی	که	يک	يا	چند	حد	ملک	مورد	
تحديد	از	اموال	عمومی	مربوط	به	دولت	و	شهرداری	و	يا	حريم	آن	ها	باشد	تعیین	حدودی	

که	با	اموال	مزبور	مجاورت	دارد	به	چه	نحو	انجام	خواهد	شد؟	
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	88( 	
الف(باانتشارآگهیتحدیدحدودیکنسخهروزنامهحاویآگهیوآگهیالصاقیرابرایمراجع

ذیربطارسالمینمایند.
ب(پسازتحدیدحدودیکنسخهازصورتجلسهیاتصویرآنراجهتاظهارنظربرایمراجع

ذیربطارسالمینمایند.
ج(پسازهماهنگیبامراجعمربوطهنسبتبهانتشارآگهیتحدیدیاقداممینماید.

د(حداقل۲۰روزقبل،وقتتعیینحدودرابهمرجعذیربطابالغوتذکردادهمیشودکهعدم
حضورمانعتحدیدحدودنخواهدبود.

پاسخ صحیح- گزینه د طبق تبصره ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک

در	چه	صورتی	تحديد	حدود	امالک	بدون	انتشار	آگهی	انجام	می	شود؟	-	7 
)سردفتری	 8	با	اندکی	تغییر( 	
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الف(حدودمجاورینازلحاظعملیاتثبتیتثبیتومعینباشد.
ب(یکبارآگهیتحدیدحدودعمومیمنتشرشدهباشد.

ج(هیأتقانونتکلیفرأیبهتحدیدحدودوصدورسندمالکیتصادرکردهباشد.
د(درآگهینوبتیحدودملکقیدشدهباشد.

پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق تبصره ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک

در	اجرای	ماده	  1	قانون	برنامه	چهارم	توسعه	موضوع	صدور	سند	مالکیت	بافت	مسکونی	-	8 
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	85( تحديد	حدود	ملک	چگونه	تعیین	می	شود؟	

ب(آگهیالصاقی الف(بدونانتشارآگهیتحدیدحدود
د(انتشاردرروزنامهمحلی  ج(انتشارآگهیاختصاصی

پاسخ صحیح-گزینه الف بند ۱ مادة مذکور

در	مورد	امالک	مشاع	نسبت	به	قسمتی	از	آن	درخواست	ثبت	شد	و	تحديد	حدود	-	9 
گرديد	در	صورتی	که	متعاقبا	نسبت	به	مابقی	آن	درخواست	ثبت	گردد	تحديد	حدود	به	
)تالیفی( چه	صورت	خواهد	بود؟		

الف(انتشارآگهیتحدیدیانجامنمیگیرداماشرکایمشاعیبایدحضورداشتهباشند.
ب(انتشارآگهیتحدیدیبایدمجدداانجامشود.

ج(همبایدشرکاحضورداشتهباشندوهمآگهیتحدیدیمنتشرشود.
د(نیازیبهحضورشرکاوانتشارآگهیتحدیدینیست.

پاسخ صحیح-گزینه د طبق ماده ۷۷ آیین نامه قانون ثبت امالک

يک	دانگ	مشاع	از	شش	دانگ	يک	باب	خانه	پالک	17/ 	سند	مالکیت	صادر	شده	و	-	50
پنج	دانگ	ديگر	بعدا	قبول	تقاضای	ثبت	شده	حدود	پنج	دانگ	مشاع	چگونه	است؟	

)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	 8( 	
الف(بدونانتشارآگهیانجاممیشود.

ب(باآگهیالصاقیانجاممیشود.
ج(نیازبهتحدیدحدودندارد.

د(تحدیدحدودباانتشاردرروزنامهانجاممیشود.
پاسخ صحیح-گزینه ج طبق ماده ۷۷ آیین نامه قانون ثبت امالک
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در	مورد	تجديد	تعیین	حدود	انتشار	آگهی	مربوطه	در	چه	صورت	به	طور	اختصاصی	-	51
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	81	با	اندکی	تغییر( منتشر	خواهد	شد؟		

الف(بههیچوجهآگهیاختصاصیبراییکملکمنتشرنمیشود.
ثبت اداره به را وهزینهها پرداختهزینهآگهیمجدد ب(درصورتیکهدرخواستکننده

مربوطبپردازد.
ج(درصورتیکهدرخواستکنندهدوبرابرهزینهآگهیوغیرهرابهادارهثبتمربوطبپردازد.

د(درصورتصدوررایهیأتنظارتمبتنیبرانتشارآگهیتحدیدی
پاسخ صحیح-گزینه ب آگهی تحدید حدود یک بار به صورت عمومی برای تعدادی ملک انجام 
می شود اما اگر پس از انتشار آگهی تحدید عمومی ملکی تحدید حدود نشده باشد یا آگهی آن یا تحدید 
حدود آن باطل و تجدید شود در صورتی که نتوان آن را تحدید نمود )تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت 
اسناد و امالک( مالک آن می تواند با پرداخت هزینه قانونی درخواست صدور آگهی تحدید حدود 
اختصاصی کند )ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت امالک( همچنین امالکی که مجهول المالک هستند و یا در 
جریان ثبت می باشند اما تحدید حدود نشده اند و تصمیم هیأت های حل اختالف به قبول ثبت یا صدور 

سند مالکیت یا انتقال اعالم می گردد تحدید حدود نسبت به آن ها به طور اختصاصی انجام می شود.

به	موجب	آگهی	تحديد	حدود	چه	اشخاصی	برای	تحديد	حدود	دعوت	می	شوند؟	-	52
)مرکز	مشاوران	88( 	

الف(متقاضیثبتومجاورین
ب(متقاضیثبتومعترضین

ج(متقاضیثبتوکلیهاشخاصیکهحقوقارتفاقینسبتبهملکدارند.
د(کلیهاشخاصذینفع

پاسخ صحیح-گزینه الف مادة ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک

در	انجام	عملیات	تحديد	حدود	چه	اشخاصی	بايد	حضور	داشته	باشند.	-	 5
)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9( 	

الف(فقطمالکملکموردتحدید
ب(فقطمجاورینملکموردتحدید

ج(فقطمأمورینادارهثبت
د(مالکملکومجاورینملکیاهرکدامازآنها
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پاسخ صحیح-گزینه د مادة ۱۴ ثبت اسناد و امالک

اگر	متقاضی	ثبت	در	موقع	تحديد	حدود،	خود	يا	نماينده	اش	حاضر	نباشد،	....	.	-	 5
)مرکز	مشاوران	 9( 	
الف(ملکبراساسحدوداعالمیازناحیهمتقاضیوباحضوریکنفرثبتتحدیدحدودمیگردد.

ب(ملکباحدوداظهارشدهازطرفمجاورینتحدیدحدودمیشود.
ج(ملکباحضورنمایندهدادستانتحدیدحدودمیگردد.

د(حتیباحضورمجاوریننیزآگهیتحدیدحدودتحدیدمیگردد.
پاسخ صحیح-گزینه ب طبق ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک

در	صورتی	که	در	موقع	تحديد	حدود	ملک	در	تصرف	متقاضی	نباشد،	نحوه	اقدام	-	55
)مرکز	مشاوران	 9( چگونه	است؟		

الف(تحدیدحقوقمطابقاعالممتقاضیصورتمیگیرد.
ب(تحدیدحقوقمطابقاعالممجاورینصورتمیگیرد.

ج(ازتحدیدحدودخودداریمیشود.
د(ازطریقامالکمجاورتحدیدحدودانجاممیشود.

پاسخ صحیح-گزینه ج طبق ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت امالک

چنانچه	در	روز	تعیین	شده	برای	انجام	عملیات	تحديد	حدود	متقاضی	ثبت	ملک	در	-	 5
)مرکز	مشاوران	81( محل	حاضر	نباشد	ولی	مجاورين	ملک	حاضر	باشند.		

الف(عملیاتتحدیدحدودانجامنمیشود.
ب(عملیاتتحدیدحدودباحدوداظهارشدهازناحیهمجاورینانجاممیشود.

ج(عملیاتتحدیدحدودبهروزدیگریموکولوازمتقاضیثبتومجاورینمجدداًدعوتبه
عملمیآید.

د(ادارهثبترأساًبدونحضورمتقاضیثبتومجاورینعملیاتتجدیدحدودراانجاممیدهد.
پاسخ صحیح- گزینه ب طبق ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک

مطابق با ماده ۱5 قانون ثبت اسناد و امالک عملیات تحدید حدود با حضور نماینده اداره ثبت و 
نقشه بردار در موعد مقرر در آگهی در محل ملک انجام می شود بنابراین:

۱- اگر متقاضی و مجاورین حاضر باشند با اظهار متقاضی حدود معین می شود و مجاورین اگر 
اعتراضی داشته باشند بعدا اعتراض می کنند )پس اولویت اظهار حدود با متقاضی است(
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2- اما اگر متقاضی حضور نداشته باشد ولی مجاورین حاضر باشند حدود و حقوق ارتفاقی با اعالم 
مجاورین انجام می شود و متقاضی بعدا حق اعتراض دارد.

۳- و اگر نه متقاضی حاضر باشد و نه مجاورین و نشود تحدید حدود کرد صورتمجلس منفی 
بار دوم هم  برای  اگر  و  اعالم می شود  و روز دیگری  تجدید می گردد  و آگهی  تنظیم می شود 
متقاضی و مجاور حضور نداشتند و تحدید حدود انجام نشد برای نوبت سوم تحدید حدود، حق 

ثبت ملک دو برابر دریافت می شود.

اگر	متقاضی	يا	قائم	مقام	وی	در	هنگام	تحديد	حدود	ابنیه	و	اجزايی	را	که	داخل	در	-	57
حدود	مندرجه	در	اظهارنامه	نباشد	معرفی	کند	وظیفه	مامورين	ثبت	چیست؟	

)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	85( 	
ازمحدودهاظهارنامهاستدرصورتمجلستحدیدی بایدحدودآنقسمتکهخارج الف(

ذکرنمایند.
ب(بایدنحوهمالکیتآنقسمتکهخارجازمحدودهاظهارنامهاسترامعلوموسپستحدید

حدودانجامشود.
ج(بایدموافقتمجاورآنقسمتکهخارجازمحدودهاظهارنامهاستاخذوسپستحدید

حدودانجامشود.
د(ازتحدیدحدودخودداریگردد.

پاسخ صحیح- گزینه د  طبق ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت امالک

)سردفتری	79(-	58 حقوق	ارتفاقی	ملک	چگونه	منظور	می	شود؟		
الف(بایددرآگهیتحدیدحدودذکرشود.

ب(بایددراظهارنامهذکرودرآگهینوبتیمنتشرشود.
ج(بایددرصورتمجلستحدیدحدودذکروبعدآگهیشود.

د(بایددرصورتمجلستحدیدحدودذکرشود.
پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده 5۶ آیین نامه قانون ثبت امالک

تهیه	-	59 مالکیت	 نويس	سند	 پیش	 موقع	 ملک	چه	 تحديد	حدود	 از	 ثبت	پس	 نماينده	
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	81	با	اندکی	تغییر( می	کند؟		

الف(بالفاصلهبعدازتحدیدحدود
ب(پسازتطبیقوتکمیل
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ج(پسازسپریشدنمهلت
د(درصورتعدماعتراضودرصورتاعتراضپسازصدورحکمنهائیدادگاهوتطبیقو

تکمیلپرونده
پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده ۸۴ آیین نامه قانون ثبت امالک

پالک	12	تحديد	حدود	و	مدت	اعتراض	آن	بالمعارض	سپری	شده	مالک	پالک	11	مجاور	-	0 
هنگام	تحديد	حدود	مدعی	است	قسمتی	از	ملک	وی	داخل	در	محدوده	پالک	12	قرار	گرفته	
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	80( حقوق	وی	از	لحاظ	تحديد	حدود	چگونه	است؟	

الف(حدودآنبرحسبتصرفاتویتعیینمیشود.
ب(تحدیدحدودآنپسازتعیینتکلیفدرمراجعقضاییبهعملمیآید.

ج(موضوعبههیأتنظارتارجاعمیشودتاتعیینتکلیفنماید.
د(حدودآنبهتبعیتازمجاورتعیینمیشود.

پاسخ صحیح- گزینه د مطابق ماده 2۴ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۷۸ آیین نامه قانون ثبت 
امالک زمانی که ملکی  تعیین و تحدید حدود شد و مدت اعتراض به عملیات تحدید حدود سپری 
گردید چون دیگر اعتراضی پذیرفته نمی شود امالک بعدی باید حدود قبلی را محترم شمرده از آن 

پیروی کنند اما اگر مدت اعتراض به تحدید حدود باقی مانده باشد این تحدید حدود متزلزل است

  چنین	قید	شده	است	»شرقاً	ديواريست	به	پالک	 -	1 
 

در	سند	مالکیت	حد	شرقی	پالک 
)مرکز	مشاوران	 8(   چگونه	است؟	

 
  و 

 
  «	وضع	مالکیت	ديوار	بین	پالک	های 

 
  ۴ 

۳
الف(متعلقبهمالک 

۴
۴

ب(متعلقبهمالکپالک 

 ۴ مشترکاست
۴

۴ و 
۳

ج(بینمالکینپالکهای 

د(مالکیندوپالکمالکیتمشاعیدارند
پاسخ صحیح- گزینه الف  در زمان تحدید حدود، آثار مشخص کننده حد یک ملک با مجاور 
آن یعنی حد فاصل )مانند دیوار یا سیم خاردار یا پی یا درز انقطاع( ممکن است متعلق به ملک 
مورد تحدید باشد یا متعلق به ملک مجاور باشد یا به حالت اشتراکی برای هر دو باشد و یا اینکه 
هر کدام به صورت مجزا دیوار داشته باشند که در عرف ثبتی برای هر مورد اصطالحی وجود 

دارد که به قرار زیر است:                                                           
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اگر دیوار متعلق به ملک مورد تحدید باشد- نوشته می شود دیواری است به پالک مجاور
اگر دیوار متعلق به ملک مجاور باشد- نوشته می شود به دیوار پالک مجاور

نوشته می شود دیواری است  باشد-  بین ملک مورد تحدید و ملک مجاور  اگر دیوار مشترک 
اشتراکی با پالک مجاور

اگر هر دو دیوار مجزا داشته باشند- نوشته می شود دیوار به دیوار پالک مجاور
اگر هیچکدام دیوار نداشته باشند- نوشته می شود به پالک شماره مجاور

اين	شرح	می	باشد:	»شماال	در	سه	قسمت	که	قسمت	دوم	-	2  به	 حد	شمالی	پالک	  	
شرقی	است	اول	به	طول	 	متر	به	ديوار	پالک	28	دوم	به	طول	2	متر	ديواری	است	به	پالک	
29	سوم	به	طول	78	متر	ديوار	به	ديوار	پالک	29	مزبور«	ديوارهای	فاصل	متعلق	به	کدام	
)سردفتری	81( مالکین	است؟		
الف(قسمتاولمتعلقبهمالکپالک۲8،قسمتدوممتعلقبهمالکپالک۳۴،قسمتسوم

مشترکاست.
ب(قسمتاولمتعلقبهمالکپالک۳۴،قسمتدوممتعلقبهمالکپالک۲8،قسمتسوم

بینمالکیندوپالکمشترکاست.
ج(قسمتاولمتعلقبهمالکپالک۲8،قسمتدومبینمالکینمشترک،قسمتسوممتعلق

بهمالکپالک۳۴
د(قسمتاولمتعلقبهمالکپالک۲8،قسمتدوممتعلقبهمالکپالک۳۴،قسمتسوم

هریکازمالکینپالکهای۳۴و۲۹دارایدیوارمجزامیباشد.

پاسخ صحیح-گزینه د
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انواع ملک

طرح بحث: 
با توجه به مقررات موجود در قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۱0/۱۲/۲6 و مقررات بعدی می توان از 

دیدگاه و به اعتبار وضعیت و جریان ثبتی اموال غیر منقول آن ها را به پنج دسته ذیل تقسیم کرد:
امالک ثبت نشده )سابقه پالک کوبی و تحویل اظهارنامه در اداره ثبت ندارد(

امالک مجهول المالک )پالک کوبی شده و اظهارنامه هم دریافت کرده اما به اداره ثبت در مهلت 
قانونی اظهارنامه را برنگردانده است(

امالک از قلم افتاده )در جریان پالک کوبی بدون شماره پالک مانده و از قلم افتاده است(
امالک جاری )در مهلت قانونی اظهارنامه را به اداره ثبت برگردانده است اما عملیات مقدماتی 
ثبت آن مانند آگهی ماده ۱۱ نوبتی و تحدید حدود ماده۱۴ منتشر نشده یا هنوز عملیات تحدید 

حدود آن پایان نیافته است(
امالک ثبت شده )یا همان ملک موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و امالک(

از	منظر	مقررات	ثبتی،	ملک	مجهول	المالک	چه	ملکی	است؟	)مرکز	مشاوران	90(-	  
الف(ملکبالمالکوبالصاحباست

ب(ملکیاستکهمالکداردلیکندرمهلتمقرردرخواستثبتآنرانکردهاست
ج(ملکیاستکهصاحبآنمشخصنیست

د(ملکیاستکهسابقهمالکیتآننامعلوماست
پاسخ صحیح- گزینه ب طبق ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و امالک ملک مجهول المالک به 
ملکی گفته می شود که پالک کوبی شده و اظهارنامه هم دریافت نموده است اما به اداره ثبت 

در مهلت قانونی اظهارنامه را تحویل نداده است هر چند که مالک آن معلوم و مشخص باشد
نکته- مجهول المالک در قانون ثبت با مجهول المالک در قانون مدنی متفاوت می باشد زیرا در 
قانون مدنی مجهول المالک به مالی گفته می شود که مالک آن معلوم و مشخص نباشد )اعم از 
این که مال منقول باشد یا غیر منقول( بنابراین میان مجهول المالک ثبتی و مجهول المالک مدنی 

تفاوت هایی به شرح زیر وجود دارد:
 مجهول المالک ثبتی فقط نسبت به اموال غیر منقول ذاتی و به واسطه عمل انسان است است 



۳۳۳۳ کلااتتبتتودیح/ولاوعتدآا

اما مجهول المالک مدنی نسبت به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول است.
 اموال مجهول المالک ثبتی به اموالی گفته می شود که درخواست ثبت آن ها نشده است ولو این 

که مالک آن معلوم باشد اما در اموال مجهول المالک مدنی مالک مال معلوم و مشخص نیست
پس به طور کلی می توان گفت که از نظر منطقی رابطه میان مجهول المالک در قانون ثبت و قانون مدنی 
از نوع رابطه عموم و خصوص من وجه می باشد یعنی ممکن است مالی از نظر قانون مدنی مجهول المالک 
باشد اما قانون ثبت آن را مجهول المالک ندارد )مثل اموال منقولی که مالک آن معلوم نیست( یا مالی از 
دیدگاه قانون ثبت مجهول المالک باشد ولی قانون مدنی آن را مجهول المالک نداند )مثل مال غیر منقولی 
که مالک آن معلوم است ولی در فرجه قانونی درخواست ثبت ملک را نکرده( و در نهایت ممکن است 

مالی از نظر هر دو قانون مجهول المالک باشد )مثل مال غیر منقولی که مالک آن معلوم نیست(.

در	حقوق	ثبت،	ملک	مجهول	المالک	به	چه	ملکی	گفته	می	شود؟	-	  
)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9( 	

الف(ملکیکهمالکنداردیامالکآنمشخصنیست.
ب(ملکیدرخواستثبتنسبتبهآنشدهولیدرمهلتمقررنسبتبهدرخواستمذکور

اعتراضنشدهاست.
ج(ملکیکهاظهارنامهدرخواستثبتنسبتبهآنتوزیعنگردیدهاست.

د(ملکیکهاظهارنامهنسبتبهآنتوزیعشدهولیدرمهلتمقرراظهارنامهبهادارهثبتعودت
دادهنشدهاست.

پاسخ صحیح- گزینه د طبق ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	01 1(-	5  امالک	مجهول	المالک	در	حقوق	ثبت	کدام	است؟		
الف(امالکیکهاظهارنامهتقاضایثبتآندرمهلتمقرربهواحدثبتیعودتدادهنشدهاست.

ب(امالکیکهدراختیارولیفقیهقراردارد.
ج(امالکیکهمالکآنمشخصنمیباشد.

د(امالکیکهمالکآنتقاضایسندمالکیتننمودهباشد.
پاسخ صحیح- گزینه الف طبق ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	80(-	   در	مقررات	ثبتی	ملک	مجهول	المالک	به	چه	ملکی	گفته	می	شود؟	
الف(ملکیکهمالکنداردوبالصاحباست.

ب(ملکیکهمالکداردولیدرمهلتمقرردرخواستثبتآنرانکردهاست.
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ج(ملکیکهاشتباهاًبهنامدیگریثبتشدهاست.
د(ملکیکهصاحبآنمشخصنیست

پاسخ صحیح- گزینه ب طبق ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	81(-	7  به	چه	ملکی	ملک	ثبت	شده	گفته	می	شود؟		
الف(ملکیکهدردفتراسنادرسمیبهثبترسیدهباشد.

ب(ملکیکهدردفترامالکثبتشدهباشد.
ج(ملکیکهپسازاتمامعملیاتمقدماتیثبتطبققانوندردفترامالکبهثبترسیدهباشد.

د(ملکیکهعملیاتمقدماتیثبتآنخاتمهیافتهباشد.
قانون ثبت اسناد و  یا همان ملک موضوع ماده 22  پاسخ صحیح- گزینه ج ملک ثبت شده 
امالک ملکی است که عملیات مقدماتی ثبت آن تکمیل شده و وارد دفتر امالک گردیده و دارای 

شماره ثبت دفتر امالک و شماره دفتر و شماره صفحه دفتر می باشد

)مرکز	مشاوران	01 1(-	8  در	اصطالح	ثبتی	امالک	جاری	به	چه	امالکی	اطالق	می	گردد؟	
الف(ملکیکهنسبتبهآندرخواستثبتنشدهاست.
ب(ملکیکهدرجریانرسیدگیدرمرجعقضاییاست.

ج(ملکیکهنسبتبهآنتقاضایثبتشدهولیعملیاتمقدماتیخاتمهنیافتهاست.
د(ملکیکهمالکآنمشخصنمیباشد.

پاسخ صحیح- گزینه ج ملک جاری یا در جریان ثبت به ملکی گفته می شود که در مهلت قانونی 
اظهارنامه را به اداره ثبت عودت داده اما عملیات مقدماتی ثبت آن مثل آگهی ماده ۱۱ نوبتی 

یا تحدید حدود ماده ۱۴ منتشر نشده و یا هنوز عملیات تحدید حدود آن پایان نیافته است.

)مرکز	مشاوران	81(-	9  در	اصطالح	ثبتی	ملک	جاری	به	چه	ملکی	گفته	می	شود؟		
الف(ملکیکهنسبتبهآندرخواستثبتنشدهاست.

ب(ملکیکهنسبتبهآندرخواستثبتشدهولیعملیاتثبتیآنخاتمهنیافته.
ج(ملکیکهمالکمشخصیندارد.

د(ملکیکهنسبتبهآنطرحدعویشدهوپروندهدرجریانرسیدگیاست
پاسخ صحیح- گزینه ب



۳۵۳۵ کلااتتبتتودیح/ولاوعتدآا

)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	90(-	70 از	قلم	افتاده	به	چه	ملکی	اطالق	می	شود؟		
الف(درموقعتنظیمآگهیهایتحدیدحدودعمومیشمارهملکونوعملکازقلمافتادهباشد.

ب(درموقعانتشارآگهینوبتیشمارهپالکازقلمافتادهباشد.
ج(درموقعشمارهگذاریوپالککوبیپالکبرایآنمعیننشدهودرردیفدفترتوزیع

اظهارنامهازقلمافتادهباشد.
د(دراظهارنامهثبتیشمارهپالکقیدولیناممتصرفازقلمافتادهباشد.

پاسخ صحیح- گزینه ج

 یدگی استبه آن طرح دعوي شده و پرونده در جریان رس د( ملکی که نسبت
 گزینه ب -پاسخ صحیح 

(9۰از قلم افتاده به چه ملکی اطالق می شود ؟ )مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه   

 الف( در موقع تنظیم آگهی هاي تحدید حدود عمومی شماره ملک و نوع ملک از قلم افتاده باشد 
نوبتی شماره پالک از قلم افتاده باشدب( در موقع انتشار آگهی   

 ج( در موقع شماره گذاري در ردیف دفتر توزیع اظهارنامه از قلم افتاده باشد

 د( در اظهارنامه ثبتی شماره پالک قید ولی نام متصرف از قلم افتاده باشد

گزینه ب -پاسخ صحیح   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ک در حقوق ثبت
 انواع مل

 ملک ثبت نشده 

 ملک مجهول المالک

 ملک جاري 

قلم افتاده ملک از    

کوبی  پالک عدم و ثبت  اداره مراجعه  عدم  

 ملک ثبت شده

است  نشده داده عودت اظهارنامه ولی  شده انجام اظهارنامه اخذ و کوبی پالک  

 از زمان عودت اظهار نامه تا تحدید حدود 

 از دید ماموران ثبت جا مانده ولی مجاورین پالک کوبی شده اند 

 ثبت در دفتر امالک شده است 
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نهادهای نظارتی ثبتی

طرح بحث:
اداره  یک  استان  هر  در  و  داشته  وجود  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  یک  کشور  کل  در  چون 
دارد:  وجود  هم  نظارت  نوع  دو  لذا  دارد  وجود  ثبت  سازمان  نظر  زیر  امالک  و  اسناد  ثبت   کل 
استانی  به صورت  نظارت  ثبت کشور ۲-  به صورت کشوری توسط شورای عالی  نظارت   -۱
توسط هیأت نظارت ثبت استان. ، شورای عالی ثبت مرجع تجدید نظر آرای غیر قطعی هیأت نظارت 
)موضوع بندهای 7 و ۵ و ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و امالک( و مرجع صدور رای وحدت رویه 
ثبتی است و فقط در تهران و در سازمان ثبت تشکیل می شود و دارای دو شعبه امالک و اسناد است 
و هر شعبه هم سه عضو دارد اما هیأت نظارت ثبت استان در مقر اداره کل ثبت اسناد و امالک هر 
استان تشکیل می شود و در محدوده حوزه قضایی استان خودش صالحیت رسیدگی به کلیه اختالفات 
و اشتباهات ثبتی را دارد و اعضای آن مجموعا سه نفر هستند )مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و 

دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان با انتخاب رئیس قوه قضاییه(

هیأت نظارت )تشکیالت و اختیارات(

)مرکز	مشاوران	88(-	71 مرجع	رسیدگی	به	اختالفات	و	اشتباهات	ثبتی	کدام	است؟		
ب(هیأتتشخیص  الف(دادگاهعمومیمحل

د(هیأتنظارت  ج(هیأتحلاختالف
پاسخ صحیح- گزینه د مطابق ماده ۶ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 8(-	72 ترکیب	اعضای	هیأت	نظارت	کدام	است؟		
الف(دونفرازقضاتدادگاهعمومیورئیسثبتمحل

ب(دونفرازقضاتدادگاهتجدیدنظرومدیرکلثبتاستان
ج(یکنفرازقضاتدادگاهعمومیوخبرهثبتیورئیسثبتمحل
د(یکنفرازقضاتتجدیدنظروخبرهثبتیومدیرکلثبتاستان

پاسخ صحیح- گزینه ب مطابق ماده ۶ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 8(-	 7 ترکیب	اعضای	هیأت	نظارت	را	تعیین	کنید.		



۳7۳7 کلااتتبتتودیح/لمتمشتعتلظتمحاتتبلا

الف(مدیرکلثبتاستان-دونفرقضاتتجدیدنظراستان.
ب(مدیرکلثبتاستان-یکنفرازقضاتدادگاهتجدیدنظراستان-یکنفرخبرهثبتیمرکزاستان.
ج(مدیرکلثبت-نمایندهدادستانعمومی-یکنفرخبرهثبتی-یکنفرازسردفتراناسناد

رسمیمرکزاستان
د(یککارمندمطلعثبتی-یکنفرازقضاتدادگاهتجدیدنظراستان-یکنفرازسردفتران

اسنادرسمیمرکزاستان
پاسخ صحیح- گزینه الف مطابق ماده ۶ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9(-	 7 هیأت	نظارت	از	چند	نفر	و	از	چه	کسانی	تشکیل	می	شود؟		
الف(۳نفر-دونفرازکارمندانادارهکلثبتمربوطهومدیرکلثبتاستان

ب(۴نفر-سهنفرازقضاتدادگاهاستانمربوطهومدیرکلثبتاستان
ج(۳نفر-دونفرازقضاتدادگاهتجدیدنظراستانومدیرکلثبتاستان

د(۳نفر-دونفرازقضاتدیوانعالیکشورویکنفرازکارمندانثبتاستان
پاسخ صحیح- گزینه ج مطابق ماده ۶ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	80(-	75 طبق	قانون	ثبت	هیأت	نظارت	ادارات	ثبت	دارای	چند	عضو	است؟	
ب(دارای۳عضواست.   الف(دارای۴عضواست.
د(دارای6عضواست  ج(داری۵عضواست.

پاسخ صحیح- گزینه ب مطابق ماده ۶ قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 9(-	 7 محل	استقرار	هیأت	نظارت	را	تعیین	کنید.		
ب(اداراتکلثبتاسنادوامالکاستانها الف(سازمانثبتاسنادوامالککشور

د(دادگستریهایشهرستانها  ج(اداراتثبتشهرستانها
پاسخ صحیح- گزینه ب طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت 

نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۳52

ايجاد	شعبه	يا	شعب	ديگر	هیأت	نظارت	در	هر	استان	مقدور	است	يا	خیر؟	-	77
)مرکز	کارشناسان	رسمی	قوه	قضايیه	95(

الف(بلیباتصویبرئیسقوهقضاییه
ب(بلیباتصویبمدیرکلثبتاستان
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ج(بلیباتصویبرئیسسازمانثبتاسنادوامالک
د(خیردرهراستانقانونافقطیکهیأتنظارتوجودداردوایجادشعبهیاشعبدیگرمقدورنیست.

پاسخ صحیح-گزینه ج به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور این اجازه داده شده است 
که بدون رعایت هیچ تشریفاتی نسبت به افزایش شعب هیأت نظارت در استان ها اقدام کند 
)در مورد شورای عالی ثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک با اجازه رئیس قوه قضاییه امکان 

افزایش شعب شورای عالی ثبت را دارد(

هر	گاه	از	جهت	پذيرفتن	تقاضای	ثبت	اختالفی	بین	اشخاص	و	اداره	ثبت	واقع	شود	-	78
)مرکز	مشاوران	81( رفع	اختالف	و	تعیین	تکلیف	با	کدام	مرجع	است؟		

ب(باشورایعالیثبتاست. الف(بادادگاهصالحمحلوقوعملکاست.
د(باهیأتنظارتاست.  ج(بارئیسادارهثبتمحلاست.
پاسخ صحیح-گزینه د مطابق بند ۱ ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

اگر	در	عملیات	مقدماتی	ثبت	ملک	اشتباهی	رخ	دهد	رسیدگی	به	اشتباه	و	صدور	-	79
)مرکز	مشاوران	81( دستور	بر	رفع	اشتباه	با	کدام	مرجع	است؟		

ب(رئیسادارهثبتمحل   الف(شورایعالیثبت
د(دادگاهصالحمحلوقوعملک   ج(هیأتنظارت

پاسخ صحیح-گزینه ج مطابق بند 2 ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

در	صورتی	که	وقوع	استباه	در	جريان	عملیات	مقدماتی	ثبت	قبل	از	ثبت	ملک	در	-	80
)مرکز	مشاوران	01 1( دفتر	امالک	کشف	شود	مرجع	اصالح	اشتباه	مذکور	است؟		

ب(شورایعالیثبت   الف(هیأتنظارت
د(دادگاهعمومیحقوقیمحل   ج(ادارهثبتمحل

پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق بند ۴ ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

در	موقع	تحديد	حدود	باغ	پالک	22/18	حد	شمالی	که	به	طول	88	متر	بوده	اشتباهًا	-	81
72	متر	قید	شده	و	سند	مالکیت	با	همین	اشتباه	صادر	گرديده،	مرجع	رفع	اشتباه	را	تعیین	
)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9( کنید.		

ب(شورایعالیثبت    الف(دادگاه
د(هیأتنظارت   ج(دیوانعدالت

پاسخ صحیح-گزینه د مطابق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک



۳۹۳۹ کلااتتبتتودیح/لمتمشتعتلظتمحاتتبلا

هرگاه	نسبت	به	ملکی	اظهارنامه	ثبتی	هم	به	عنوان	سهم	مشاع	و	هم	به	عنوان	مفروز	-	82
پذيرفته	شده	باشد	صدور	سند	مالکیت	موکول	به	رفع	اختالف	و	اشتباه	در	کدام	يک	از	
)مرکز	مشاوران	کرمانشاه	 9( مراجع	می	باشد؟		

ب(شورایعالیثبتشعبهامالک  الف(هیأتنظارتثبتاستان
د(دادگاهمحلوقوعملک  ج(ازاختیارترئیسثبتمیباشد.

پاسخ صحیح-گزینه د مطابق ماده ۱۹ آیین نامه قانون ثبت امالک

زمینی	که	سه	هکتار	بوده	در	لحظه	تحديد	حدود	اشتباهًا	سه	هزار	متر	مربع	قید	-	 8
و	سند	مالکیت	بر	مبنای	سه	هزار	متر	مربع	صادر	شده	است،	رفع	اشتباه	با	کدام	مرجع	
)مرکز	مشاوران	87( است؟		

الف(طرحدعوابهطرفیتادارهثبتاسنادوامالکدردادگاهعمومیحقوقیمحل.
ب(هیأتنظارتثبت.

ج(هیأتحلاختالفثبت.
د(شورایعالیثبت.

پاسخ صحیح-گزینه ب مطابق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

در	صورتی	که	ثبت	دفتر	امالک	مغاير	سند	رسمی	يا	حکم	نهايی	دادگاه	باشد،	دستور	-	 8
)سردفتری	 8( اصالح	دفتر	امالک	و	سند	مالکیت	با	کدام	مرجع	است؟		

ب(هیأتنظارت    الف(دادگاه
د(هیأتحلاختالف   ج(شورایعالیثبت

پاسخ صحیح-گزینه ب مطابق بند ۳ ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

اگر	در	عملیات	مقدماتی	ثبت	ملک	اشتباهی	رخ	دهد	رسیدگی	به	اشتباه	و	صدور	-	85
)مرکز	مشاوران	80( دستور	بر	رفع	اشتباه	با	کدام	مرجع	است؟		

ب(دادگاهحقوقیمحلوقوعملک  الف(هیأتنظارتادارهثبت
د(رئیسادارهثبتمحلوقوعملک   ج(شورایعالیثبت

پاسخ صحیح-گزینه الف مطابق بند 2 ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

چنانچه	سردفتر	در	تنظیم	اسناد	با	مشکلی	مواجه	شود	رفع	اشکال	با	کدام	مرجع	-	 8
)علوم	ثبتی	 8( است؟		



نشر چتر دانش/ مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق ثبت ۴۰۴۰

ب(هیأتنظارت  الف(دفترحقوقیسازمانثبت
د(ادارهامورسردفترانودفتریاران  ج(کانونسردفترانودفتریاران

قانون رسیدگی اسناد مالکیت  بند ۱۸ ماده ۳ آیین نامه  اجرایی  پاسخ صحیح-گزینه د طبق 
معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مرجع رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم 
سند از نظر اجرای قوانین و مقررات اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
می باشد و ربطی به هیأت نظارت ندارد یعنی سردفتر باید برای رفع غم و مشکل و جلوگیری از 

آن از مرجع مذکور استعالم نماید اما بعد از تنظیم سند هیأت نظارت صالح است.

)مرکز	مشاوران	81(-	87 رسیدگی	به	تعارض	در	اسناد	مالکیت	با	کدام	مرجع	است؟		
ب(باشورایعالیثبت   الف(بادیوانعدالتاداری

د(باهیأتنظارتمرکزاستانمربوطه  ج(بادادگاهحقوقیمحلوقوعملک
پاسخ صحیح-گزینه د مطابق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	92(-	88 آراء	صادره	هیأت	نظارت	قطعی	است	يا	قابل	تجديدنظر؟		
الف(آراءهیأتنظارتکاًلقطعیوالزماالجرااست.

ب(آراءهیأتنظارتکاًلقابلتجدیدنظراست.
ج(آراءهیأتنظارتقطعیاستمگردرمواردیکهطبققانونقابلتجدیدنظرباشدیارئیس

سازمانثبتاسنادوامالکنسبتبهآناعتراضودرخواسترسیدگینماید.
د(آراءهیأتنظارتکاًلقطعیاستمگردرمواردیکهرئیسسازمانثبتاسنادوامالکآن

راخالفقانونتشخیصدهد.
پاسخ صحیح-گزینه ج مطابق تبصره ۴ ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک

)مرکز	مشاوران	 9(-	89 آراء	صادره	هیأت	نظارت	قطعی	است	يا	قابل	تجديدنظر؟		
الف(آراءهیأتنظارتکاًلقطعیوالزماالجرااست.

ب(آراءهیأتنظارتکاًلقابلتجدیدنظراست.
ج(آراءهیأتنظارتقطعیاستمگردرمواردیکهطبققانونقابلتجدیدنظرباشدیارئیس

سازمانثبتاسنادوامالکنسبتبهآناعتراضودرخواسترسیدگینماید.
د(آراءهیأتنظارتکاًلقطعیاستمگردرمواردیکهرئیسسازمانثبتاسنادوامالکآن

راخالفقانونتشخیصدهد.
پاسخ صحیح-گزینه ج مطابق تبصره ۴ ماده 25 قانون ثبت اسناد و امالک




