
 )یو ���رات ثب�  ن� قوان �با�ث �ن��ب از ( ��وه �قوق ثبت
:د��ر ا�ید مال����ی��ع  و ��و �یأت ع��ی) (و��ل پا� یک داد���ری، �درس دا�ه آوری

 � �وشش ا�ور �و��ی 
 کانون وکالاختبار و  سردفتري اسناد رسمی، وکالت مرکز وکالي قوه قضاییه ویژه آزمونِ

ای حقوقی. هکنندۀ جزوات آزمونامید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین !داستان من
های خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایلمی

جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزواتی را  صوتی یا
 ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپگفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالسکه اساتید می

ارم؛ خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میاونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
م و رفتم اونجا، یه آقای گفت که برو فالن آدرس توی تهران (که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود) برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شد

ستی؟ خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هُمِسّنی توی قسمِت تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می

 �و��ند�و�ند � ق�م و آ��ه �ی 
های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ این موفقیت هیچ معجوِن جادویی یا فرموِل سّری موفقیت در آزمون

ریافت به صورت رایگان قابل د »حقوق ثبت جزوه«ترین ترین و سادهندارد! این نخستین بار است که کامل
تضمین  »حقوق ثبت«موفقیت شما را در مادۀ امتحانی  -انگیز اما شگفت -است. این جزوه به روشی ساده 

 کند.می
چیزی را  وقتی با تمام وجود و از درون،«آَرم: نوشتۀ پائولو کوئیلو رو براتون می» کیمیاگر«یه عبارت از کتاب 

 زباِن خداوند ،دهند تا خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوهاست در دست هم میخواهید تمام کائنات دمی
تی زند و وقهستند، در این جهان، حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که باشی یا هر عملی که از تو سر می

جاِم آن نگیرد و تو مأموِر اچیزی را از ته قلبت بخواهی آنگاه این خواستۀ تو از وجود این جهان سرچشمه می
 خواستم بگم که اگر این جزوه به دست شما رسیده، حکمتی در آن است!» شویمی

 .سایت دکتر مالکریمی بگیریدرا از وب ۀ این جزوهشدمهم: آخرین نسخۀ بروزرسانی

 ١٣٩٩آ���ن �وزرسا�ی: ���تان  
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ای میده به من که صفحه ٢٠٠اد یه جزوۀ ده اینجوری که مثًال استگفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می
تونم می«رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم:  های اوون استاد در اوون درِس خاصکالستکثیر کنم و ِبَدم به دانشجوهای همین مؤسسه که 

که جزوۀ  اون استاده«ادامه داد که » خشید، بفرمایید!بب«؛ گفتم: »وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفت: »ها رو به من بدین؟خواهش کنم که همین جزوه
ادمه » ه!شاِی تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کِلّ کلید یا فرمول یا دستورالعمِل قبولی رو ِبده به دست من که تکثیر صفحه ٢٠٠

ر همین تر اینکه دشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس میو جزوۀ دستها سِر کالس جزوه هم میگه که بنویسن همون استاد به بچه«داد که: 
را ؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چ»بعله اینجوریاس!«ادامه داد: » ها میگه که اصالحش کنن!شده هم ایراداتی وجود داره که سرکالس به بچهجزوۀ تایپ

مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان 
ازم نگفت برداری کن، البته بگفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت

ن تو ذاتمه َاَص » پیگیر بودن«و » ُمصر بودن«خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمیمیها رو که بهت کپی
داد که  ارن بهمها دکوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُمّال 

 برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شدهبنشینم و یادداشت
ها رو هم به ان حضور در این کالسکردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکبود (اینقدر که نوشته بودم!) نگاه می

باز موندن  کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعثشد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میجهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می
های دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمیات میشه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادهای ُمستعد میآدم

ه به اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آیند«هام یادم اومد، گفته بود که: مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عًا خیر کنی جواب  ک به َدِه یگم) قول دادم که اگه قبول بشم رو می» خدا(«بابا ، خالصه به اون بزرگ»گیریخوبی میاونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

رو به تدویِن جزواِت رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم  مدهم از زمانیکو همینطور  پوِل حاصله از وکالت یا قضاوت
گذره و من تماِم جزواِت کنم االن ُنه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای َوعده«یعنی خدا) دادم و گفتم بهش که: رو بعد از مادرم، به خودش (

ادم و البته دهای حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصاص مورِد نیاز برای قبولی در آزمون
وکاران رحمت خدا به نیک«هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن ها آدمخدا در تمام این سال

ز اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود خونید ُخرسندم اهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میو من دست» نزدیک است!
ها کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملمی

شه) و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود روز می(البته در کنار خواندن  قانون) کافی است. این جزوات کامًال رایگان است (و دائمًا ب
تون معرفی کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمک شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله ها رو به دوستانها ِپی بردین اونکنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!ید این کار خیر شما هم بهتون برمیکه به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدون
صمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیرِی  ساده ت سفانه به منبع جامع و  شکل بوده و متأ شته و بعآن دچار م سی ندا ستر ضًا درگیر فهم د

ِت منابع می َشتُّ سعی جزوۀشوند َت ساده دارد.  شرِح روان و بیانی  شیند و مطالب به نحوی کاملی رو تهیه کنم که  صار بن شده که جامعیت در کنار اخت  بر آن 
صوص العلیارشــد و ی این جزوه به دانشــجویان دورۀ کارشــناســی و کارشــناســیتدوین شــود که نظِم منطقِی اوون به ســردرگمی تبدیل نشــه. مطالعه خ

توصیه  تباراخو سردفتری ، مرکز وکالی قوۀ قضاییه وکالِت ، کارشناسی ارشدهای مانند آزمون های تخصصِی حقوقیداوطلبان شرکت در آزمون
ی از اوونها دم که اگه فقط یکانگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دهمی

ــــایتم ( ــــایــِت  کنیــد!) بگیریــد و مطــالعــه کنیــد بــه جزواتم اعتیــاد پیــدا میwww.mollakarimi.irرو از س در آخر، بــایــد بگم کــه جزواِت س
MollaKarimi.ir  با توّجه به ســـرفصـــلو حّتی 

ً
نچه اشـــه و چنهای جدید و آخرین تغییرات قوانین، به روز میاین نوشـــته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.اف
ً
ه . ضمنًا ما کارگاهی داریم کرو در دست دارید بهتره مجددا

کارگاه ما، متفاوت از بقیۀ  کارگاِه  ـــِم  ید محتوای حقوقی«هاســـت! اس که می» کارگاه تول تاگرام (اســـت  ـــ ید اینس ما vekalatyar@تون ) و تلگراِم 
)@omidmollakarimi رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو به رایگان مشـــاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه به شـــمارۀ (

 مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و تا از آخ بدیناپ واتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥
برداری تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه معلم (امید مالکریمی)ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

ت، گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظران آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانمجاز می» تنها با ذکر منبع«از آن، بدون قصد سودجویی و 
 بیان فرمایند.» mollakarimi.omid@gmail.com«از طریق واتساِپ فوق یا ایمیل  پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار

 � ��نامان! � �قد�م �شده ا�ت ؛ �قد�محال � � آن�قد�م � �مام �سا�ی � ��

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 تاریخچۀ حقوق ثبت:

 :تقاضانامه= به موجب (تقاضای فردی) ثبت عادییا  ثبت اختیاری •

شمسی به تصویب رسید. شاید بتوان اولین قانون ثبت اسناد و امالک را به  ١٢٩٠اّولین قانوِن مربوط به ثبت اسناد در ایران در سال 
 بود. اختیاریوضع گردید. تا این زمان، ثبت امالک،  ١٣٠٨نسبت داد و قانون بعدی ثبت اسناد و امالک در سال  ١٣٠٢سال 

وجب = به م)رسانندگیر مثًال مناطِق معّینی را یکدفعه به ثبت میبه صورت همه( ثبت عمومییا  ثبت اجباری •
 :اظهارنامه

گذاشته شد و طی آن  اجرابه مرحلۀ  ١٣١١و در اّول فروردین سال  تصویبشمسی  ١٣١٠اسفند  ٢٦قانون ثبت اسناد و امالک در 
ه شده، ثبِت امالک جنبۀ اجباری پیدا کرد؛ به بعد، در مناطِق اعالمدر واقع، از این تاریخ ب اعالم گردید. اجباری ،قانون، ثبت امالک

مینه که است. اساسًا برای ه برای آنان تکلیفگردد بلکه نوعی محسوب نمی حّق مالکینعبارت بهتر، در این موارد، ثبِت امالک 
 است. داخل در قلمرو حقوق عمومی از لحاظ موضوعی حقوِق ثبِت امالکَگن می

 ١٣١٧پابرجا بود. در سال  ١٣١٧نامۀ اجرایی مذکور تا سال به تصویب رسید و آیین ١٣١١نامۀ قانون ثبت اسناد و امالک در سال آیین
 نامۀ قبلی نسخ گردید.نامه، آییننامۀ ثبت امالک) به تصویب رسید که با وضع این آییننامۀ دیگری (آیینآیین

با اندک اصالح یا  ١٣١٧نامۀ مربوط به مصوب سال و آیین ١٣١٠ون ثبت اسناد و امالک مصوب از آن زمان تا کنون، موادی از قان
 باشد.حذف و اضافه، مالک عمل می

قواعد موجود در حقوق عمومی معموًال  شود یا حقوق خصوصی؟بندی میسؤال: حقوق ثبت در زمرۀ حقوق عمومی طبقه
خصلت آمرانه نداشته و تابع اراده و قصد افراد است. از این منظر، در پاسخ به سوال  از نوع قاعدۀ آمره است اما قواعد حقوق خصوصی

 ای از موارد (نظیر تعّلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابقفوق، ضمن رعایت احتیاط باید قائل به تفکیک شد. در پاره
ال آنکه در برخی از موارد (همانند نقش ارادۀ متعاملین در تنظیم قواعد، مقررات و موارد مشابه) حقوق ثبت جزو حقوق عمومی است ح

 اسناد) حقوق ثبت بیشتر به َسمِت حقوق خصوصی تمایل دارد.

در ثبت اسناد، اصل بر  اما کرد دایپ یاجبار  ۀشده، ثبِت امالک جنبدر مناطِق اعالمبه بعد  ١٣١١همانطور که در باال گفتیم از 
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد لذا حقوق ثبت اسناد از لحاظ توّجه به خواست و ارادۀ بودن تنظیم اسناد است مگر اختیاری

 سند در قلمروی حقوق خصوصی تعریف خواهد شد. تنظیم و ثبِت  متعاملین و متقاضیاِن 

باشد. موضوع می اسنادو  امالک: حقوق ثبت از مجموعۀ قوانین و مقرراتی تشکیل خواهد شد که ناظر بر ثبت تعریف حقوق ثبت
، بحث از وجود عینی و تثبیت آن است. حال آنکه در ثبت اسناد، اساسًا کار سردفتر اسناد رسمی ممکن است به وجود امالکثبت 

ت. در واقع عّلت حضور مراجعان در دفترخانۀ اسناد رسمی، ایجاد و ثبت یک رابطۀ آوردن رابطۀ حقوقی باشد که قبًال وجود نداشته اس
 حقوقی است.

 

 قانون ثبت اسناد و امالک
 با اصالحات و الحاقات بعدی ٢٦/١٢/١٣١٠مصوب 

 تشکیالت اداری ثبت -باب اول 

ود. ممکن شثبت اسناد و امالک تأسیس می ۀیک اداره یا دایر  ،محل اهمیِت  در هر حوزه ابتدایی به اقتضاِء  -١ماده 
 ثبت دارای شعبی باشد. ۀاست هر اداره یا دایر 
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  به  »ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک«عنوان ) ٣/٢/١٣٥٢مصوب ( »قانون تبدیل ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک کشور«به موجب
سازمان،  باشد و رئیستغییر یافت. این سازمان در حال حاضر وابسته به قوۀ قضاییه می »سازمان ثبت اسناد و امالک کشور«

 باشد.معاون رئیس قوۀ مزبور می
  ها یک باشد. در شهرستانها در کشور میتأسیس شده که به تعداد استان »ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک«در مرکز هر استان یک

 کند.استان مربوطه انجام وظیفه می زیر نظر ادارۀ کل ثبت »ادارۀ ثبت«

 
 ها، ادارات ثبت اسناد و امالک شهرستان به منظور تسهیل در امور ثبت اسناد و امالک، در شهرهای بزرگ به ویژه در مراکز استان

 گردند.به نواحی مختلف تبدیل می
 :سازمان ثبت چهار معاونت دارد که عبارتند از 

 معاونت امور اسناد .١
 و کاداستر امالک معاونت امور .٢
 آوری و خدمات الکترونیک ثبتیتوسعۀ فنمعاونت  .٣
 توسعۀ مدیریت و منابعمعاونت  .٤

 أموریِت م مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محّل  -(مهم)  ٢ماده 
 اثر قانونی ندارد. در خارج از آن محلها وظیفه نمایند، اقدامات آنتوانند انجامخود نمی

 ه ) و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی (البتمأمورین ثبتی (اعم از مدیران، نمایندگان و کارمندان ثبت اسناد و امالک
 گردند.با کمی اغماض) به عنوان مأمورین ثبت تلقی می

  مربوطه اقدام خواهند نمود گرچه از حیث امور استخدامی مسؤولین و صاحبان دفاتر اسناد رسمی با ابالغ و اجازۀ قانون، به تصدی
 گردد.بردگان از لحاظ مکانی تعیین میگردند. در ابالغ مذکور، صالحیت نامو دریافت حقوق از کارمندان دولت محسوب نمی

  ّانجام  نظرصالحیت این مأمورین از  ه دارد.توّج  سردفتران اسناد رسمیو  مأمورین ثبت ِی این ماده به صالحیت محل
اجعه شود ای مر وظیفه، منحصر به محّلی است که در آنجا مأموریت دارند. با این تفاوت که در مورد ثبت امالک بایستی به حوزه

که ملک در حوزۀ آن قرار دارد لیکن در مورد تنظیم اسناد رسمی، صالحیت تنظیم سند توسط سردفتر، صالحیت کشوری است 
 خود را به خارج از حوزۀ صالحیت خود انتقال داده و در آنجا مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید. تواند دفتراما سردفتر نمی

  اسناد مربوط به امالکی را که در خارج از حوزۀ دفتر مأموریت خود واقع است  توانندمیدفاتر اسناد رسمی در حوزۀ مأموریت خود
ند ثبت ساکن هست هاآنتوانند ازدواج و طالق اشخاصی را که در خارج از حوزۀ نیز می صاحبان دفاتر ازدواج و طالقثبت بنمایند. 

 نمایند.
  در خارج از حدود اختیارتشان در جهت تنظیم اسناد، فقط اعتبار سند عادی را به اسناد تنظیمی  صاحبان دفاتر اسناد رسمیاقدام

 خواهد داد.

قوة قضاییه

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

)هرانمثالً استان ت... (اداره کلّ ثبت اسناد و امالك استان 

)مثالً شهرستان دماوند... (ادارة ثبت اسناد و امالك شهرستان 
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  ملک انجام گیرد لذا ثبت آنها در غیر آن محل فاقد آثار قانونی است. به عنوان مثال:  وقوع ثبت امالک تنها باید در ادارۀ ثبت محّل
 ملکی که در تهران واقع شده است فقط در ادارۀ ثبت تهران قابلیت ثبت دارد.

 داشته لذا ابطال ن آن اسناد را رأساً  ابطاِل  نماید حّق  تنظیم اسناد مغایر مقرراتگرفتن قوانین، مبادرت به چنانچه سردفتر با نادیده
قد برای إعمال خیار ضمن ع تی نامحدودمّد حکم قطعی دادگاه میسر خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه سردفتر  صرفًا به موجب

 اعتباری سند است، اما سردفتر رأسًا اختیار ابطال سند را ندارد.در نظر گیرد گرچه فعل مذکور موجب بی
  ر بوده و واجد ، آن سند معتببنمایدآن تنظیم شده  معاملۀ ماِل غیرمنقولی که در قم قراردادِ  به ثبِت اگر سردفتری در تهران مبادرت

 آثار قانونی است.
  فاقد اثر قانونی است. اصفهان ثبت ادارۀتوسط ثبت ملکی که در خمین واقع شده 

 ملغی شده است. ٥و  ٤، ٣مواد 

اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد  ۀرسیدگی به کلیبرای  - (مهم) )١٨/١٠/١٣٥١ یاصالح( ٦ماده 
دو نفر و  مقام اورئیس ثبت استان یا قائمنظارت مرکب از  هیأتی به نام هیأتهر دادگاه استان،  و امالک در مقّر 

اشتباهات  اختالفات و ۀمزبور به کلی هیأتشود. به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می از قضات دادگاه استان
 نماید.قضایی استان رسیدگی می ۀمربوط به امور ثبتی در حوز 

کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری  یاالبدل از قضات دادگستری یک عضو علی هیأتبرای این 
 تعیین خواهد شد.

 نظارت: هیأت

  است.» هیأت نظارت«مرجع رسیدگی به اختالفات و اشتباهات ثبتی 
  گردد و جلسات آن حداقل دو بار در هفته خواهد بود و ترکیب اعضای ثبت استان تشکیل می های نظارت در ادارات کّل هیأتاالن

اب رئیس قوۀ به انتخ قضات دادگاه تجدیدنظر استاندو نفر از و  مقام اویا قائم استانرئیس ثبت اصلی آن متشکل از: 
 باشد.قضاییه می

 کندیم نییتع هییکه قوه قضا یثبت ۀحوز  استان مربوطه است نه یثبت ۀنظارت، حوز  هیأت یمکان تالحیقلمرو ص. 
 نمایدنظارت انتخاب  تأیه عضویت در یکشور برا یعال وانیاز قضات دد توانینم رئیس قوه. 
 اشخاص باشند. گریثبت و طرف د ف، ادارهتالطرف اخ كی دی: بافاتالنظارت در مورد اخت تأیه تیحالص 
 دیتدل بابه طور مشروح و مس تیاگر به اتفاق آراء صادر نشده باشد، نظر اقل ایبه اتفاق آراء صادر شود و  دیبا اینظارت  اتیه یآرا 

 شود. دیدر آن ق
  است، انتخاب  دهیصادر گرد یاساس انونق ١٢٧اصل  رینگهبان که در تفس یشورا ١١/٩/٥٩مورخ  ٤٢١شماره  ۀیبا توجه به نظر

 ییقضا یعال یشورا نیجانش هییاست و اکنون که قوه قضا ییقضا یعال یشورا ۀثبت به عهد یعال ینظارت و شورا اتیقضات ه
 .باشدیم هیقضائ ۀقو سیرئ ۀعهد بر ثبت یعال یشوراو  نظارت تأیهقضاِت عضِو  انتخاِب  ده،یگرد

ای که از طرف وزارت نامهها مطابق نظامو نوع و ترتیب آن دفاتر الزم برای ثبت اسناد و امالک و عده -٧ماده 
 شود معین خواهد شد.عدلیه تنظیم می

  فتر دبایست در هر ادارۀ ثبت موجود باشد را برشمرده است. این دفاتر، به استثنای دو نامۀ قانون ثبت، دفاتری که میآیین ١ماده
توسط دادستان و نمایندۀ وی تمام صفحات آن را بایست میباید مجلد بوده و  المالکدفتر امالک مجهولو  توزیع اظهارنامه

 گذاری، ُمهر و امضاء گردیده و مجموع صفحات آن را در صفحۀ اّول و آخر قید کند.شماره
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  ت هاهمیت خاصی قائل شده است و به همین ج ثبت قنواتو  ثبت امالکقانونگذار در بحث ثبت اجباری امالک، برای دو دفتِر
ه مرکز یک نسخه از آن ب ثبت امالک و قنواتبایست در دو نسخه تهیه و پس از ها این دو دفتر میدارد که در شهرستانعنوان می

 مقرر گردیده دفتِر یادشده یک نسخه باشد لیکن از مندرجاِت  ١٣٨٠ارسال تا در جای امن نگهداری شود، البته در اصالحیۀ سال 
 تهیه و به مرکز ارسال گردد. یا اسکن میکروفیلمیادشده  دفاترِ 

 وزارت عدلیه جایز است. ۀنامنظام مقرراِت  نفع مطابِق مراجعه به دفاتر امالک برای اشخاص ذی -٨ماده 

  اداره کّل «گیرد یعنی در هر استان ای صورت میدر سطح منطقه »سازمان ثبت اسناد و امالک کشور«ثبِت اجبارِی امالک توسط
در  ادارات ثبتشود و چون هر استان از چندین شهرستان و بخش تشکیل شده است لذا تشکیل می» ثبت اسناد و امالک

و  طقۀ مربوطه بودهایجاد خواهد شد. هر اداره یا دایرۀ ثبتی، دارای نقش عملکردی در من هادوایر ثبتی در بخشو  هاشهرستان
 برای ثبت اجباری امالک بایستی دارای دفاتری باشد.

 قانون ثبت،  ٢١شود. به موجب مادۀ آن، نام صاحبان امالک ثبت می باشد که درترین دفاتر ادارۀ ثبت میدفتر امالک یکی از مهم
 د.شوامالک در این دفتر قید و ثبت می مالکیِن  قبل از صدور سند مالکیت، مالکیِت 

 

 ثبت عمومی -باب دوم 

 اعالن ثبت و تحدید حدود -فصل اول 

: در این روش، : ثبت عادی (اختیاری)١همانطور که در تاریخچه گفتیم برای ثبت امالک در کشور ما دو شیوه وجود داشته است: 
: در این نوع از ثبت عمومی (اجباری): ٢شد؛ دید، اقدام به ثبت امالک میکرد یا ادارۀ ثبت الزم میهر زمان که مالک اراده می

ت، الزامی بنابراین در این روش اّوًال ثب؛ نمایندثبت امالک، اختیاِر ثبِت ملک از مالک سلب و ادارۀ ثبت رأسًا مبادرت به ثبت امالک می
یعنی  گیر استبه صورت همهو  یثبت عمومآید، ثالثًا ثبِت امالک از طریق به عمل می با اظهارنامهو اجباری است، ثانیًا تقاضای ثبت 

 گیرد.ثبت ملک به تقاضای فرد صورت نمی

گردد و برای مراتب و با اعالم آمادگی ثبت محل، حوزۀ ثبتی به نواحی مختلف تقسیم میعملیات مقدماتی ثبت ابتدا از طریق سلسله
امه نمایند، اداره ثبت محل (از طریق سلسله مراتب) اینکه مردم در جریان ثبت عمومی قرار گرفته و اقدام به دریافت و عودت اظهارن

گهی و پالک کند که با دریافت اظهارنامه و تکمیل و عودت آن به همراه سایر اسناد و مدارک، کوبی از مالکان دعوت میضمن دادن آ
مالک مالکی هستند. در ثبت ابرای ادارۀ ثبت مشخص گردد که چه افرادی، مالِک چه ااقدام به تثبیت مالکیت امالک خود نماید تا 

ۀ ثبت اند، توسط ادار نباید حقوق اشخاص ثالث نادیده گرفته شود. به همین جهت، صورِت اسامِی افرادی که اظهارنامه را عودت نموده
گهی می ممکن است در این مرحله اعتراضی به اصل ملک  شود تا اگر کسی اعتراض داشته باشد، به اعتراض وی رسیدگی گردد.آ

 واصل نشود.

گهی ت لیات نماید. در جریان این عمهای ثبتی را تحدید میشده، پالکدیدی در روز تعیینحادارۀ ثبت محل پس از صدور و انتشار آ
به اصل  نمایند که همانند اعتراض توانند پس از تنظیِم صورتمجلِس تحدیِد حدود، نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضافراد می

بایست مراتب اعتراض را به ادارۀ ثبت ارسال دارند. در صورت عدم اعتراض به اصل مالکیت و اعتراض به حدود و حقوق مالکیت می
ثبت  قدماتیعملیات م«رسد که به مجموع این اقدامات، نویس سند مالکیت تنظیم و ملک در دفتر امالک به ثبت میارتفاقی، پیش

 گویند.می» امالک
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ار گیرد، محدود به همین چهی ثبت، مالکین عرصه، اعیان، حدود و حقوق ارتفاقی صورت میثبت امالک که با تعامِل ادارهاقدامات 

 د.باشنظیر صدور سند مالکیت، مربوط به دوایر ثبت اسناد می یعنی اقداماِت بعد از ثبت ملکمرحله است و بقیۀ موارد، 

در سایر نقاط پس از و  ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون ۀدر نقاطی که ادار  -) ١٣٣٧ یاصالح( ٩ماده 
 ۀیثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کل ۀ، وزارت عدلیه، حوزه هر اداره یا دایر ثبت ۀتشکیل اداره یا دایر 

 کند.واقعه در هر ناحیه اقدام می اموال غیرمنقوِل 

گهی  •  ثبت عمومی:آ
  است، در این روِش ثبِت امالک، ابتدائًا ادارۀ ثبت از طریق نشر » ثبت عمومی«به صورت  ١٣١٠ثبت امالک به موجب قانون ثبت

گهی به مردم اطالع می خواهد ثبت کند و از تاریخ معلومی ثبتی از فالن شهرستان را می دهد که امالک واقع در فالن بخِش آ
ادارۀ ثبت، تقاضای ثبت ملک خود را  هو عودت آن ب تکمیل اظهارنامهخواهد با کند و از افراد میرنامه میبه توزیع اظها مبادرت

یافت مه میشروع و ادا تقاضای مالکعملیات ثبت با  ،رایج بود. در این طریق طریق ثبت عادی امالکنمایند. قبل از این قانون 
 امالک نداشتند. ثبتخالف ثبت عمومی، اجباری برای  و مالکین بر

  گهی که در گهی ثبت عمومییابد، ثبت عمومی انتشار می اجراینخستین آ گهی موضوع مادۀ یا  آ باشد. این می قانون ثبت ٩آ
گهی به منظور   شود.منتشر می اطالع عموم از اجرای ثبت عمومیآ

 گهی موضوع مادۀ  نویِس پیش  رسد.نسخه تهیه و به امضای رئیس سازمان ثبت می ٦در  ٩آ
 گهی ثبت عمومی  گردد.های کثیراالنتشار چاپ و منتشر میفقط در یک نوبت و در روزنامه آ
  گهی ثبت عمومیدر ای که قرار است ثبت عمومی در آن محدوده انجام شود، تاریخ نشر ضمن معرفی حدود بخش یا قطعه آ

گهی مقدماتی موضوع م  ردد.گکوبی و توزیع اظهارنامه اقدام میگذاری و پالکنیز در آن درج گردیده و شماره ثبت قانون ١٠ادۀ آ
 .حوزۀ ثبتی، محدودۀ عملیاتی و اجرایی یک واحد ثبتی است 
 .ثبت امالک به موجب قانون ثبت، الزامی است 
  ملک یا حبس یا وقف یا مورد  ایجادشده بر روی اراضی که اعیاِن و اراضی فقط  ،قانون ثبت ٩مقصود از اموال غیرمنقول در مادۀ

های منشعب از آنهاست. حقوق ارتفاقی و حقوق واگذارشده نسبت به ها و نهر ها و آب رودخانهقنوات نذر یا وصیت باشند و نیز
 .باشدملک، قابل ثبت می منافِع  راجع به انتقاِل  کنی و معامالِت مری و ُس قبی، عُ اعیان از قبیل: رُ 

)ثبتقانون9مادهموضوع(عمومیثبتآگهیانتشار

)ثبتقانون10مادهموضوع(مقدماتیثبتآگهیانتشار

)ثبتقانون11مادهموضوع(نوبتیآگهیانتشار

انجامو)ثبتقانون14ماده(تحدیديآگهیانتشار
حدوددتحدیصورتمجلستنظیموحدودتحدیدعملیات
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  گهی نشده است اما در دو مادۀ  ٩گرچه در مادۀ به لزوم انتشار  ١٣١٧نامۀ قانون ثبت آیین ٣٦و  ٥قانون ثبت، ذکری از انتشار آ
گهی ثبت عمومی اشاره گردیده است. به همین جهت در فاصلۀ مّدت مقرر در دو مادۀ  قانون ثبت، ادارۀ ثبت (مجرِی  ١٠و  ٩آ

بت بیند. ضمنًا ادارۀ ثبت محل، موضوع ثبعدی نظیر تهیۀ اظهارنامه، پالک و غیره را تدارک میعملیاِت مقدماتِی ثبت) کارهای 
المنفعۀ محل اطالع دهد و ادارۀ اوقاف محل نیز مکّلف است مراتب را به متولیان موقوفات عامامالک را به ادارۀ اوقاف اطالع می

گ گهِی ثبِت مقدماتی (آ منتشر خواهد شد آنان برای تثبیت موقوفه قانون ثبت)  ١٠هی موضوع مادۀ دهد تا زمانی که نوبِت اّوِل آ
 ظرف سی روز با دادن اظهارنامه به ثبت محل اقدام نمایند.

مزبور و اینکه امالک واقعه در آن ناحیه باید  ۀدود ناحیقبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه، ح - ١٠ماده 
مرتبه منتشر  ٣روز  ٣٠اعالن در جراید به اطالع عموم خواهد رسید. اعالن مزبور در ظرف  ۀوسیلبه به ثبت برسد

 شود.می

گهی  •  مقدماتی:ثبت آ
 گهی ثبت مقدماتی منتشر خواهد شد.در روِز تعیین گهی ثبت عمومی، آ  شده در آ
  گهی مادۀ گهی مقدماتی می ١٠آ گهی ثبت عمومی، که معروف به آ ظرف مدت سی روز، سه مرتبه در اول و باشد، بعد از انتشار آ

بنابراین ؛ ودشهای کثیراالنتشار منتشر و سپس عملیات ثبت عمومی در آن بخش ثبتی شروع میام ماه در روزنامهو سی پانزدهم
گهی مزبور در ظرف یک ماه، سه مرتبه به فا  یابد.لۀ پانزده روز، یک مرتبه انتشار میصآ

 گهی مقد  ماتی، ابتدای مهلت درخواست ثبت است.تاریخ انتشار اولین آ
 .گهی مقدماتی حدود ناحیۀ ثبتی و امالک واقع در آن ناحیه که باید ثبت گردد، درج و اعالن گردد  در آ
  گهی مقدماتی به کسانی که حّق روز) درخواست  ٦٠شود، اگر شخصی در مهلت مقرر (درخواست ثبت دارند تذکر داده می در مفاد آ

 گردد.المالک اعالن میحت تصرف او به عنوان مجهولثبت ننماید ملک ت
 گهی مقدماتی تصریح می گهی، عملیات مقدماتی ثبت از قبیل شمارهدر آ مالک و نصب گذاری اشود، از زمان تاریخ انتشار اولین آ

 توزیع اظهارنامه شروع خواهد شد.پالک و 

مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین از تاریخ انتشار اولین آگهی  -) ١٠/٧/١٣١٧ یاصالح( ١١ماده 
وسیله اظهارنامه نسبت به امالک واقع در آن ناحیه به ٣٢و  ٢٧عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده به

اشخاصی  ۀدرخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلی
هی ها آگشده در روزنامه طرف اداره ثبت برای هر ملک معین ای که ازاند با نوع ملک و شمارهدهرا که اظهارنامه دا

ها پس نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی
 ری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبتها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارماز انتشار و الصاق آگهی

دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی الزم را به مأمور  مأموریِن  نماید و در این موارد کدخدا و سایرِ 
 ثبت بدهند.

موجود  هافعلی کسی نسبت به آن ۀدر مورد اراضی و امالکی که آثار تصرف مالکان -) ١٠/٧/١٣١٧ یتبصره (الحاق
لکیت یا بر تصرف عنوان ماشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بهنباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می

مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل عنوان تلقی از مالک یا قائمخود به
ننده شود که تقاضاکباشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می ٣٢و  ٢٧ور در دو ماده امالک به یکی از عناوین مذک

 قانونِی  مقاِم مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم
 شود داشته باشد.او محسوب می

 آگهی نوبتی:
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  گهی موضوع مادۀ گهی نوبتی نام برده میقانون ثبت با  ١١از آ  شود.عنوان آ
 گهی نوبتی موضوع مادۀ  ٩٠است تا  وظفادارۀ ثبت م گهی مقدماتی، آ قانون ثبت را در مورد امالک  ١١روز پس از انتشار اولین آ

گهی مقدماتی منتشر نماید.  واقع در بخش ثبتی مندرج در آ
 گهی در دو نوبت به فاصلۀ سی روز منتشر می  گردد.این آ
 گهی نوبتی منتشر نشده است. اظهارنامه از متقاضی ثبت ملک پذیرش  تا وقتی است که آ
  گهی  ١١مطابق مادۀ گهی در اماکن مربوطه نیز اقدام شود که به آن آ گهی باید نسبت به الصاق آ قانون ثبت عالوه بر انتشار آ

 الصاق نوبتی گویند.
  گهی نوبتی برای این است اند و مشخصات آن چه درخواست ثبت آن شده ست ثبت کردهاسامی اشخاصی که درخوا کهصدور آ

گهی نوبتی  ٩٠است، به اطالع عموم برسد تا هر کس نسبت به درخواست ثبت مذکور اعتراض داشته باشد در مهلت  روز از نشر آ
گهی الصاق نوبتی گویند.  اقدام شود که به آن آ

  گنامهمجموعه بخش ٢٨٧مطابق بند های الصاقی نوبتی و تحدیدی به ادرات دارائی، راه و هیهای ثبتی، یک نسخه از آ
 شهرسازی، منابع طبیعی، آب و برق، اوقاف، سازمان زمین شهری، شهرداری، تعاونی و ... باید ارسال گردد.

  گهی نوبتی این است که هر کس ادعایی نسبت به ملک دارد در موعد قانونی دادخواست بدهد. در مورد امالک فایدۀ مهم آ
گهی نوبتی، رعایت دستور مادۀ هولمج  نامۀ قانون ثبت امالک ضروری استآیین ٥٩المالک، برای انتشار آ
 گهی ثبتی در روزنامه، رسمی چاپ نمی گهی در روزنامۀ کثیرطبق اصالحات جدید هیچ آ  االنتشار درجشود، لذا هر دو نوع آ

 گردد.می
  گه ریدر ز  )نامه ق.ث نییآ ٢٦م (. شودیم نیحدود مع دیدر موقع تحد یکه حقوق ارتفاق شودیم دیق ینوبت یآ
 گه  تینه و تثب ای باشدیم کمالك آن مل یکه متقاض شودیمشخص م یعنیاصل ملک است  تیبه منظور تثب ینوبت یهایانتشار آ

 .ردیگیحدود صورت م دیحدود و حقوق و حد فاصل ملک بعدًا در موقع تجد
 گه میمسئول صحت تنظ ینامه ق.ث چه کس نییآ ٥٧ ادۀم طبق  هروزنام ریاداره ثبت و مد سیاست؟ رئ ینوبت یو چاپ آ
  گه یچنانچه اشتباه موثر گه ینوبت یدر آ  .شودینوبت منتشر م کیدر صالحی ا یرخ دهد، آ
 گهیهای ثبت قبولدرخواست  شرح ذیل است: آنها به های نوبتیشده (اظهارنامه تنظیم گردیده) امالک، تاریخ انتشار آ

 شده در فروردین و اردیبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال.قبول ِت های ثبدرخواست .١
 ماه همان سال. شده در تیر و مرداد و شهریور هر سال در اول آبانقبول های ثبِت درخواست .٢
 شده در مهر و آبان و آذر هر سال در اول بهمن همان سال.قبول های ثبِت درخواست .٣
 شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اول اردیبهشت سال بعد.قبول های ثبِت درخواست .٤

ت تقاضای ثب شده اشخاصی که حّق المالک اعالننسبت به امالکی که مجهول -) ١٠/٣/١٣٢٢ یاصالح( ١٢ماده 
توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، دارند می

الثبت از حق ٢٥شود و صدی معامالت راجع به آن امالک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی
شد و نسبت به امالکی که آگهی نوبتی آن منتشرنشده از معمولی در موقع تقاضای ثبت، عالوه دریافت خواهد 

عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد هیچمعامالت این امالک به ١١تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 
الثبت معمولی در موقع از حق ٢٥رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی 

 ضای ثبت، عالوه دریافت خواهد شد.تقا

 توانند سند معامله تنظیم نمایند. لذا تنظیم سند معامله برای امالکی که فاقد دفاتر اسناد رسمی پس از قبول اظهارنامۀ ملک می
 گردد.اظهارنامۀ ثبتی باشد در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی

  گهی نوبتی منتشر  گردد:نمیدر موارد ذیل برای ثبت امالک آ
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ده تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسی هاآنالمالک و امالکی که دربارۀ قانون ثبت، نسبت به امالک مجهول ١٤٢طبق مادۀ   .١
إلیه ندارد. در باشد و در اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود، احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقٌل 

گهی نوبتی نسبت به صدور سف استبر طبق انتقاالتی که واقع شده یا میاین موارد، ثبت محل مکل ند شود بدون انتشار آ
 مالکیت اقدام نماید.

نامۀ قانون ثبت، چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر امالک، بین مالک ملک (عرصه) و دیگری به مکرر آیین ١٠٤وفق مادۀ  .٢
ذکور انعقاد یابد، در صورت تقاضای صدور سند مالکیت برای موجب سند رسمی توافقی جهت احداث اعیانی در ملک م

گهی نوبتی خواهد بود.  اعیان، از جانب شخصی که طرف قرارداد بوده و در ملک، احداث اعیان نموده، بدون انتشار آ
 هارنامه ظالمالک از نظر ثبتی ملک غیرمنقولی است که ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد (املک مجهول

 آن معلوم و مشخص باشد. مالک dتنظیم نگردیده) هر چند 

 شده است.منسوخ ١٠/٣/١٣٢٢ن مصوب موجب قانوبه -مکرر  ١٣و  ١٢مواد 

 به ترتیب نمر  -(مهم) ١٤ماده 
ً
امالک، مطابق نظامنامه وزارت  ۀتحدید حدود امالک واقعه در هر ناحیه مندرجا

شوند. اعالن احضار می ۀوسیلآید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین، برای روز تحدید حدود بهعدلیه به عمل می
 شود.مرتبه در جراید منتشر میاین اعالن الاقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک

 نی منتشر خواهد شد.وزارت عدلیه در محل نیز اعال ۀنامعالوه مطابق نظامبه

 آگهی تحدید حدود:

 گه نیپس از نشر اول گه ١٤مطابق ماده  ،ینوبت یآ  .گرددیم حدود منتشر دیتحد یق.ث آ
 گه نیا گهالبرخ یآ لِك است که در اطراف و مجاورِت م یکسان عالبلکه صرفًا به منظور اط ست،یعموم افراد ن ی، براینوبت یف آ

 .باشندیم کمل یمورِد درخواست، دارا
 (شمال، جنوب، شرق و غرب) و مشخصات کامل حدود  کتشخیص و تعیین حدود چهارگانۀ مل تحدید در حقوق ثبت به معنای

 باشد.ملک و حقوق ارتفاقی آن و حد فاصل ملک با امالک مجاور می
  گهی موضوع مادۀ گهی تحدید عمومی معروف می ١٤آ گردد اضی ثبت دعوت میباشد که به موجب آن از مجاورین ملک و متقبه آ

در محل ملک حاضر گردند که با حضور مأمور ثبت حدود ملک و حقوق ارتفاقی آن تعیین شود برای تحدید عمومی امالک وفق 
گهی نوبتی عمل می ١٤مادۀ   گردد.به ترتیب قید شده در آ

  گهی موضوع مادۀ گردد چنانچه نسبت به حدود اعالم میگردد. بدین طریق به مجاورین ملک قید می ١٤روز و ماه تحدید در آ
روز از تاریخ تحدید، اعتراض و گواهی دادخواهی  ٣٠ملک یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائلند ظرف مدت 

 از مرجع قضائی را به ادارۀ ثبت تسلیم دارند.
  گهی تحدید جداگانه تهیه کرد و یا توجه به اهمیت االمکان نباید یک آ نامۀ قانون ثبت، برای هر ملک حتیآیین ٦١مطابق مادۀ

گهی منتشر خواهد شد.  ملک و استعداد نمایندگان الاقل برای ده الی بیست شماره از امالک شهری و اعیانی یک آ
 گه نیا  دیاز جرا یکیدر  ایثبت مربوطه و  ۀادار  حوزه دیاز جرا یکیمرتبه در  کی، حدود دیروز قبل از تحد ٢٠حداقل  دیبا یآ

 .تهران منتشر شود دیاز جرا یکیدر  ای و یثبت ۀحوزه به آن حوز  نیکتر ینزد
 زم است.ال  ن،یثبت و مجاور  انیه بر متقاضالوع یاحضار دارندگان حقوق ارتفاق 
 گه ۀنامه، فاصلنییآ ٦٧ م مطابق روز  ٦٠روز کمتر و از  ٢٠از  دینبا شود،یم آغاز حدود دیتحد اتیکه عمل یتا روز  ید یتحد یآ

 باشد. شتریب
 گه كی یهر ملک یبرا دیمکان نبااالینامه حتنییآ ٢١ م مطابق  یردو جداگانه منتشر گردد مگر در موا یاختصاص حدود دیتحد یآ

 .است شده ینیبشیپ ٦١که در همان ماده 
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  که فهرست آنها از سازمان میراث فرهنگی موقع دریافت تقاضای ثبت امالکی  های ثبتی، درنامهمجموعه بخش ٢٦٨وفق بند
گهی تحدیدی به آن سازماناعالم گردیده مراتب را به سازمان  ارسال گردد. های مذکر اطالع داده شده و یک نسخه آ

  در مواردی که حدود مجاورین تحدید گردید و زمان اعتراض بر آنها منقضی و هیچ گونه اعتراضی نرسیده باشد یا اعتراض شده
کلیف آن معین شده باشد و در مورد اراضی که پیرو قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذار گردیده و همچنین در مورد اعیان اما ت

گهی تحدیدی  مستحدثه عرصۀ متعلق به دیگری که سابقًا به ثبت رسیده و با توافق مالک عرصه ایجاد شده است. نیازی به انتشار آ
 باشد.نمی
  گهی الصاق و در روستاها و دهات در  ١٤روزنامه موضوع مادۀ عالوه بر انتشار قانون ثبت در شهرها، به محل هر یک از امالک آ

گهی الصاق و انتشار آن را کداخدایان محل گواهی میمحل  نمایند.های عمومی چند نسخه آ
 گهی الصاقی تحدید در مورد اراضی که در جریان اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین منتقل گردیده نسبت حدود  به انتشار آ

 باید اقدام شود.
  خانوار  ٢٠٠قانون برنامه سوم توسعه؛ در خصوص صدور اسناد مالکیت روستاهای باالی  ١٤٠نامۀ اجرایی مادۀ آیین ٩مطابق مادۀ

ات به تحدید حدود قطع در صورتی که برای محدودۀ مورد عمل درخواست ثبت نشده و یا تحدید حدود به عمل نیامده باشد رأی به
گهی الصاق در محل و تعیین شمارۀ فرعی در صورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات نام متصرفین صادر می گردد تا با انتشار آ

 و صدور سند مالکیت اقدام گردد.

ظهارشده ااش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اگر تقاضاکننده در موقع تحدید، خود یا نماینده -١٥ماده 
 از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد، اعالن تحدید 
اضر نشده یک حشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچحدود نسبت به آن امالک تجدید می

 الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.ید حقو تحدید حدود به عمل نیا
ید ن باشد تحدهرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معیّ  –) ١٨/١٠/١٣٥١(اصالحی  (مهم) تبصره

ند که یک یا چصورتی در ،حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد
ها باشد تحدید حدود با تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن مورِد  ملِک  حِد 

ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود های ذیحضور نمایندگان سازمان
 نخواهد بود.

 باشد را در موقع تعیین حدود معرفی کند و نماینده عمل اظهارنامه میتواند ابنیه و اجزایی را که در داخل مستدعی ثبت فقط می
حدود  شده محرز باشد و اال از تعییناش را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفیباید معرفی مالک یا نماینده

 نماید.خودداری می
   گهی و أخذ دو برابر حقدر صورتی که بتوان از روی حدود امالک مجاور حدود ملکی را تعیین د الثبت مورد نخواهنمود تجدید آ

 داشت.
  در مورد امالک مشاعی که نسبت به قسمتی از آن سابقًا درخواست ثبت شده و تحدید حدود انجام گردیده چنانچه نسبت به بقیه

 درخواست ثبت شود تحدید مجدد الزم نیست.
 ب مجلس تحدید حدود مراتشۀ قطعات مزبور هم ترسیم و در صورتهرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگر ملک داشته باشند، نق

 باذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول و مساحت تصریح خواهد شد.
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  گهی هیأتدر مواردی که رأی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد که در رأی نظارت تصریح بر تجدید آ
های ثبتی تا آخر نامهمجموعه بخش ٣٥٨در غیر این صورت تحدید به قوت خود باقی است. (بند  نظارت قید شده باشد هیأت
 اصالحی) ٤٩سال 

  با توجه به این که تحدید حدود بر اساس اظهارات متقاضی ثبت یا اظهارات مجاورین و یا در حالتی که هیچ کدام از آنها در محل
 ی آن متصور است:های ذیل براانجام پذیرد صورت حاضر نباشند

کنندۀ ثبت یا نمایندۀ وی و نیز مجاورین در محل حاضر باشند: در این صورت نمایندۀ ثبت مطابق اظهارات صورت اول: درخواست .١
 نمایند.کنندۀ ثبت یا نمایندۀ وی مبادرت به تحدید حدود میدرخواست

یین حدود ملکش معترض باشد اعتراض خود را اعالم کنندۀ ثبت در تعدر این صورت اگر مجاورین نسبت به اظهارات درخواست
 نماید.مجلس تحدید حدود منعکس مینموده و نماینده در صورت

یز نمایندۀ صورت ن کنندۀ ثبت یا نمایندۀ او در محل حاضر بوده ولی مجاورین حضور نداشته باشند: در اینصورت دوم: درخواست .٢
 نماید.مبادرت به تحدید حدود میکننده ثبت ثبت مطابق اظهارات درخواست

کندۀ ثبت در محل حاضر نباشد اما مجاورین حاضر باشند: در این صورت تحدید حدود با حدودی که صورت سوم: درخواست .٣
 کنند انجام خواهند شد.مجاورین تعیین می

اید وضعیت تحدید حدود این صورت ب کنندۀ ثبت و مجاورین هیچ کدام در محل حاضر نباشند: درصورت چهارم: درخواست .٤
 امالک مجاور بررسی گردد به این طریق که اگر حدود مجاورین سابقًا تعیین و تثبیت شده باشد باید حدود آنها مالک تعیین حدود

قانون ثبت باید  ١٥ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده قرار گیرد. چنانچه حدود مجاورین تثبیت نشده باشد، وفق مادۀ 
گهی تجدی د الثبت ملک دو برابر أخذ خواهکننده و مجاورین حاضر نباشند حقبار دوم هیچ کدام از درخواست د شود و اگر برایآ

شد. البته باید متذکر بود در مورد امالکی که در جریان قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذار گردیده حتی در صورت عدم حضور 
 د انجام خواهد گرفت.هیچ یک از مالک یا مجاورین تحدید حدو

 باشد و از آن جا که حد فاصل غالبًا به صورت دیوار است در إلیه هر حد با مجاورین آن میکننده منتهیحد فاصل، آثار مشخص
 گردد:های مختلف اسستفاده میعرف ثبتی از حاالت ذیل جهت تشریح صورت

 ...ثبت شده) در این صورت عبارت حد ملک با عبارت (حد حد فاصل متعلق به مورد تحدید (ملکی که نسبت به آن درخواست   .١
 گردد.) قید می... دیواری است به پالک

 گردد.قید می .)..به دیوار پالک  ...باشد. در این صورت حد ملک با عبارت (حد حد فاصل متعلق به مجاور، ملک مورد تحدید می .٢
دیوار اشتراکی یا دیواریست اشتراکی با پالک  ...رت عبارت (حد فاصل ملک مورد تحدید و مجاور مشترک باشد. در این صو حد .٣

 گردد.) قید می...
 دیوار به دیوار پالک ...(حد  حد فاصل هر یک از ملک مورد تحدید و مجاور به صورت مجزا ایجاد شده باشد در این صورت عبارت .٤

 گردد.) قید می...
  گهی آن یا تحدید حدود به عمل آمدۀ آن باطل گهی تحدید حدود، ملکی تحدید حدود نشده باقی مانده یا آ  چنانچه پس از انتشار آ

تواند با پرداخت قانون ثبت نتوان آن را تحدید نمود، مالک ملک می ١٥و تجدید شود در صورتی که با استناد به تبصرۀ ذیل مادۀ 
گهی هزینۀ قانونی، درخواست صد  نماید.» تحدید حدود اختصاصی«ور و انتشار آ

 

 اعتراض -فصل دوم 

هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین  -(بسیار بسیار مهم) ١٦ماده 
 به اداره یا دایره یا شعب حالعرضدعوی نماید.  ۀروز اقام ٩٠نوبتی تا  اعالِن 

ً
من ثبتی که در ض ۀمزبوره مستقیما

 حالعرض کهباید رسید داده شود. درصورتی حالرِض َع  شود، در مقابِل شده است تسلیم میاعالن نوبتی معین
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. اگر داردای که مرجع رسیدگی است ارسال میشده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمهدر مدت قانونی داده
 نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم خارج از مدت داده حالعرضاداره ثبت تشخیص دهد که 

ً
شده، کتبا

نامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظاممحکمه ابتدایی محل اطالع می
 ابتدایی در این موضوع قاطع است. ۀرأی دهد. رأی حاکم محکم

 اضای ثبت است.منظور از اعتراض بر ثبت، اعتراض بر تق 
 :اشخاص ذیل حق اعتراض به حقوق ارتفاقی دارند 

 باشند.کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت می .١
 کسانی که بر حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است. .٢
ین اضر نبوده و ملک طبق اظهارات مجاور اش حجلسه تحدید حدود، خود یا نمایندهمتقاضی ثبتی که در حین تنظیم صورت .٣

 تحدید شده است.
 مجاورین .٤
 متقاضیان ثبت .٥
 ه، متصدی حبس و ...لَ یه، محبوٌس لَ عَ به عالوه ادارۀ اوقاف، متولی، موقوٌف  .٦
 ) کهی نوبتی به عمل آید.٩٠مهلت اعتراض بر ثبت باید ظرف نود  ) روز از تاریخ انتشار اولین آ
  گهی هیأتدر مواردی که با تشخیص گهی  های نوبتی تجدید گردد ظرفنظارت مقرر گردد که آ مدت سی روز از تاریخ انتشار آ

 مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض دارند.
 گیرد:اعتراض بر ثبت بر دو گونه صورت می 

ادخواست گردد به صورت دتسلیم میبه صورت تقدیم دادخواست: در این شیوۀ اعتراض باید عالوه بر این که به ادارۀ ثبت  .١
 نامۀ قانون ثبت امالک)آیین ٨٦سلیم اعتراض به مرجع ثبتی تقدیم دادگاه شود. (مادۀ ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ

گهی نوبتی دعوایی به صورت تقدیم گواهی .٢ نامۀ جریان دعوی: هرگاه بین متقاضی ثبت و معترض به ثبت قبل از انتشار اولین آ
بر ) روز گواهی دادگاه را ُمشِعر ٩٠ک اعتراضی در دادگاه در جریان باشد، در این مورد معترض باید ظرف نود (در خصوص مل

 جریان پرونده به ادارۀ ثبت محل تسیم نماید. در این مورد جهت اعتراض نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
 .دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول در زمرۀ دعاوی مالی است 
 :اعتراضات به دو صورت زیر خواهد بود 

روز باشد،  ٩٠روز: اگر اعتراض به اصل ملک بنا به تشخیص رئیس ادارۀ ثبت داخل در مهلت قانونی  ٩٠داخل در مهلت   .١
ای که مرجع صالح برای رسیدگی است، ارسال اعتراض در مهلت تلقی و ادارۀ ثبت، اصل پروندۀ اعتراضی را نزد محکمه

 نماید.دریافت نموده و ضمیمۀ بدل پروندۀ اعتراضی می داشته و رسید
روز قانونی تسلیم ادارۀ ثبت شده باشد، اعتراض خارج از مهلت  ٩٠روز: اگر اعتراض مذکور خارج از مهلت  ٩٠خارج از مهلت  .٢

اید. رئیس نمض میقانونی نامیده شده و ادارۀ ثبت آن را دریافت نموده و رسید (با ذکر تاریخ به صورت حروف) تحویل معتر 
در خصوص مورد، اظهارنظر نموده و ضمن دعوت از رئیس محکمه جهت حضور در ادرۀ  ادارۀ ثبت در حاشیۀ اظهارنامۀ ثبتی

 العاده نسبت بهنماید. رئیس محکمه در جلسۀ فوقثبت از وی تقاضای اظهارنظر در خصوص نظریۀ خارج از مهلت می
 نماید.ی میگیر اظهارنظر رئیس ادارۀ ثبت تصمیم

در غیر این  نماید ودرجۀ اعتبار ساقط میدر صورت تأیید نظر رئیس ادارۀ ثبت توسط رئیس محکمه، ادارۀ ثبت اعتراض را از 
صورت (در صورت رد نظر رئیس ادارۀ ثبت) موضوع در پرونده منعکس تا رئیس ادارۀ ثبت ضمن دستور جهت تهیۀ بدل 

اعتراضی وارد ماهیت شده و رأی  حالعرض محکمه ارسال تا حاکِم محکمه نسبت به پرونده، اصل پروندۀ اعتراضی را به
 مقتضی صادر نماید.
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(اعم از اینکه اعالم نظر رئیس محکمه ُمشِعر بر تأیید یا رد نظریۀ رئیس ادرۀ ثبت باشد) نظر رئیس محکمه در هر دو صورت 
 مطابق قسمت اخیر ماده قطعی است.

ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعالن نوبتی  هرگاه راجع به -١٧ماده 
شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعالن دعوایی اقامه

 د.او ساقط خواهد شروز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید واال حق  ٩٠نوبتی تا 

وافق ثبت تسلیم گردیده، م ۀثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به ادار  ۀدر مواردی که ادار  -تبصره 
 عمل خواهد شد. ١٦ مادۀ

که محکمه، قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به درصورتی -١٨ماده 
 .الزم نیست حالعرضدار بفرستد، در این مورد تجدید عمل را برای مرجع صالحیت ۀتقاضای مدعی دوسی

در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه  حالعرضاگر معترض پس از تقدیم 
ناف ستیتوان ا مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می

 داد. رأی استیناف قابل تمییز نیست.

 گردد:بر اساس این ماده با حصول دو شرط قرار اسقاط دعوای اعتراض صادر می 
 مسکوت ماندن دعوایی به مدت شصت روز یا بیشتر  .١
 تقاضای مستدعی ثبت .٢
 ورت توسط مدعی پرونده ص بایستدار در صورت صدور قرار عدم صالحیت میبه موجب این ماده ارسال پرونده به مرجع صالحیت

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدون نیاز به درخواست مدعی، پرونده را به مرجع صالح  ٢٧پذیرفت اما اکنون به موجب مادۀ می
 کند.ارسال می

  ،اولین وظیفۀ دادگاه این است که در خصوص صالحیت خود اظهارنظر نماید. اگر رسیدگی به اعتراض ثبتی در صالحیتش نباشد
نماید و در صورِت صالحیِت قضایِی محکمه چنانچه دار ارسال میصادر نموده و پرونده را مرجع صالحیت» قرار عدم صالحیت«

» دعوی قرار اسقاط«تقاضای متقاضی ثبت، تعقیب ننماید، دادگاه موظف است به معترض ظرف مهلت شصت روز دعوای خود را 
 صادر کند.

 ا اصحاب ب آثار مسکوت گذاشتن دعوا که در این ماده قید شده است مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی
 مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور رأی در مورد آنها است.دعوی بود اما در حال حاضر این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه 

 ض نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط، معتر  مستفاد از ذیل این ماده که صدور قرار را مقّید به تقاضای مستدعی ثبت
 هیأت ٢/١٠/١٣٣٧ - ٢٩١٢درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط نیست (رأی وحدت رویۀ شماره 

 عالی کشور) عمومی دیوان

 

که تاریخ فوت قبل یا بعد از در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( مکرر ١٨ماده 
 َع اجرای این قانون باشد، هرگاه معترٌض 

َ
یه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح ل

 شود:زیر اقدام می

کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ می -١
 هایعالوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامهقیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به
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روز از تاریخ  ٩٠چنانچه ظرف  نماید.گاه آگهی میهای محل یا نزدیک مقر داد کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه
 گردد.انتشار آخرین آگهی، دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر می

های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت ابالغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه
 االجرا است.طعی و الزمخواهی نشود قرار مزبور قمقرر از قرار صادر پژوهش

که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از صورتی شود درشده اخطار میدر مورد دوم، به وراث شناخته -٢
 تاریخ ابالغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.

شده که با صدور و ابالغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته نشده و همچنین وراث شناختهشناخته در مورد وراِث 
 باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

 ِت ثبِ دهنده باید دلیل ُم هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست -)١٨/١٠/١٣٥١الحاقی تبصره (
 در برگ درخواست قید نماید. االرِث سهم وراثت خود را پیوست و میزاِن 

ً
 خود را صریحا

بالغ شود که ظرف پنج روز از تاریخ اتعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می در مواردی که درخواسِت 
مکرر منقضی شده باشد  ١٨ت مقرر در بند یک ماده درخواست خود را تکمیل کند، در صورت عدم تکمیل اگر مّد 

 ط دعوی صادر خواهد شد.قرار سقو

 .در صورتی که متقاضی ثبت بتواند تمامی ورثه را به دادگاه معرفی نماید دادرسی به جریان افتاده و تا صدور رأی ادامه خواهد داشت 
 :در صورت فوت متعرض به ثبت 

ورت وجود کند تا در صاگر متقاضی ثبت نتواند هیچ یک از ورثه را معرفی کند، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ می -الف 
گهی می روز از آخرین  ٩٠کند و اگر ظرف محجور در میان ورثه، اقدام به نصب قیم نماید. دادگاه در سه نوبت اقدام به انتشار آ

گهی دعوی تعقیب نشود، دادگاه گهی میقرار سقوط دعوی را صادر می آ  شود.کند. این قرار یک نوبت، در روزنامه آ
 کند ظرف پنج روز اقدام به تقدیم درخواست تعقیبشده اخطار میبعضی از ورثه معلوم نباشند، دادگاه به وارث شناخته اگر -ب 

ا تعقیب ر  رغم اخطار دادگاه، دعویکند ولی اگر علیا مینمایند. اگر وارث معلوم اقدام به تعقیب دعوی نمودند، دادرسی جریان پید
ننمودند، مطابق قسمت اخیر این ماده نسبت به ورثۀ معلوم که با صدور و ابالغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشند و وارث 

 ناشناخته همانند مورد الف رفتار خواهد شد.

مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول  ۀکه در جلسدرصورتی -١٩ماده 
روز  ١٠فقط در ظرف  حالعرضاو ابطال گردد، تجدید  حالعرضمحاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، 

 به دفتر محکم حالعرضمرتبه ممکن خواهد بود، در این مورد پس از ابالغ قرار ابطال برای یک
ً
 ۀمستقیما

 دار داده خواهد شد.حیتصال

شود مفاد این ماده رد می حالعرضاصول محاکمات آزمایشی،  ١٧و  ١٦موجب مواد در مواردی نیز که به -تبصره 
 الزم الرعایه است.

 نماید تا در روز معینی جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند، مطابق محکمه به معترض ثبتی و خوانده (متقاضی ثبت) اخطار می
ادخواست د فوق هرگاه در جلسۀ مقرر برای رسیدگی، معترض یا وکیل وی حاضر نگردد به تقاضای متقاضی ثبت قرار ابطال مادۀ

 روز پس از ابالغ قرار، برای یک نوبت ممکن است. ١٠، فقط در ظرف صادر خواهد شد. تجدید دادخواست

یا دعوی اعتراض، دارای منشاء واحد بوده  هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( مکرر ١٩ماده 
خواه، نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش ١٥و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 
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عالوه مفاد شود و بهدادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابالغ می
مقر  های محل یا نزدیکهای کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامهی آن در یکی از روزنامههادادخواست و پیوست

 دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هریک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری 
نتشار های کثیراالبرای اطالع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه دارند برای ابالغ اخطاریه انتخاب و مراتب

شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میمرکز و یکی از روزنامه
 قید شود که برای شرکت در جلسات، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص 

ً
درج دادخواست باید صریحا

ده مزبور با ذکر اسامی ابالغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطالع از جریان دادرسی و یا شرکت شانتخاب
در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا 

متری یا وراث، ولو آنکه سهم کوسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک به
ادتری جای شریک ملک یا وراثی که سهم زیوسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بهداشته باشند به

 که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشتهدارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابالغ شود. درصورتی
وکال الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار  ۀکلیباشد ابالغ اوراق اخطاریه به 

شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای ای از خواندگان ابالغ میآگهی به عده
 باشد.دادرسی نمی ۀشرکت در جلس

 خواه، دادخواست نفر باشند به درخواست معترض یا پژوهش ١٥از شان بیش در صورتی که متقاضیان ثبت یا معترضین یا وارثان
نتشار مرکز های کثیراال فاد دادخواست در یکی از روزنامهشود، مضافًا متری دارند ابالغ میبه دو نفر از شرکاء یا وراث که سهم بیش

گهی خواهد شد.و یکی روزنامه  های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعۀ متوالی آ
 رای بنفر از طرف دیگر که سهم زیادتری دارند  ه درخواست هر یک از طرفین دعوی دوب دعوی در جریان رسیدگی باشد هرگاه

ا نزدیک های محل یاز روزنامه یهای کثیراالنتشار مرکز و یکبرای اطالع سایرین در یکی از روزنامه ابالغ اوراق انتخاب و مراتب
گهی میم  شود.قر دادگاه آ
 گهی به عدهدر صورتی ک ای از خواندگا ابالغ گردد حتی در صورت عدم دعوت مشاٌرإالیها جهت شرکت ه دادخواست از طریق نشر آ

 در جلسۀ دادرسی حکم صادره حضوری خواهد بود.

  -(بسیار بسیار مهم) ٢٠ ماده
ّ

تواند ی برای خود قائل است میمجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حق
 حالعرضر داثبت به مرجع صالحیت ۀادار  ۀوسیلمجلس تحدید حدود بهصورت تنظیِم  از تاریِخ  فقط تا سی روز

روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد  ٣٠استثناء مدت اعتراض که (به ١٩و  ١٨، ١٧، ١٦دهد. مقررات مواد 
ا حدود ملک مورد تقاضای او ب اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده وشد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده

اعتراض  حالعرضتواند مطابق مقررات این ماده تحدید شده می ١٥اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده 
 دهد.

واقع در محدوده قانونی  در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبِت  -)٢٠/٢/١٣٥٦ یتبصره (الحاق
د و آمده باشعملشده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور بهرحشهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مط

موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در همچنین در صورت استرداد دعوی به
العاده رسیدگی، حسب مورد قرار رد یا شده است دادگاه در جلسه اداری فوقمجلس تحدید حدود تعیینصورت

 رسیدگی پژوهشی است.را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل سقوط دعوی 
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ر به که اعتراض از طرف غیر مجاو آید در صورتی نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می
موجب سند مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به شده در صورت مجاور با حدود تعیین عمل آید یا معترِض 

راض اثر بودن اعتنظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بیرفَص  ،رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط
ایت نماید، نظارت شک هیأتمزبور، به  نظرِ  ابالِغ  تواند ظرف ده روز از تاریِخ . معترض مینمایدیمبه معترض ابالغ 

 نظارت قطعی است. هیأترأی 

ای ثبتی های که برای آگهیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهدرصورتی
 یت نماید.نظارت شکا هیأتتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به گردد و معترض میشده منتشر میتعیین

 ثبت  ضند اعتراتواند فقط مجاورین و یا خود متقاضی ثبت میفرقی که این دو اعتراض با یکدیگر دارد این است که در تحدید حدو
 توانند اعتراض کنند.میبدهند اما در حقوق ارتفاقی، عالوه بر متقاضی ثبت و مجاورین، غیرمجاورین هم 

 اشده از طرف خود متقاضی ثبت در صورتی است که تحدید یا اظهارات مجاورین صورت پذیرد یاعتراض نسبت به حدود تعیین 
 عملیات تحدید با توجه به اظهارات شریک مشاعی صورت گیرد.

 که حق  قائل است (اعم از این خود حقی یکسان است یعنی فردی که برای حدود و حدود ارتفاقی مهلت اعتراض نسبت به تحدید
 .به تقدیم اعتراض نمایدمبادرت مجلس تحدید روز از تاریخ تنظیم صورت ٣٠ باید ظرف مربوط به حدود یا حقوق ارتفاقی باشد)

 اعتراض باید به ادرۀ ثبت محل تسلیم گردد.
 هم متقاضی ثبت و هم صاحبان امالک مجاور و غیرمجاور حق اعتراض دارند. در اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی 
  د تلقی نمود نه ح از مالکین مشاعی، ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید حدود شده باید اعتراض به به تحدید یک نفراعتراض

 جهت رسیدگی باید به دادگاه فرستاده شود.اعتراض از طرف غیرمجاور، این اعتراض 
  وظیفۀ ارسال اعتراض به دادگاه را ندارد و خود دیگر ادارۀ ثبت  نامۀ قانون ثبت امالک،آیین ٨٦در مادۀ  ٨٠طبق اصالحات سال

رۀ ادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداعتراض، دا تسلیِم  معترض باید ظرف یک ماه از تاریِخ 
 ثبت تسلیم نماید.

 دهد که به عملیات مقدماتی ثبت ملکبرای ثبت ملک در دفتر امالک، ادارۀ ثبت هشت اقدام انجام می گانۀ ثبت:مراحل هشت
 گانه عبارت است از:قانون ثبت است. این مراحل هشت ٢٠و  ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٠، ٩موسوم هستند و موضوع مواد 

گهی عمومی .١  انتشار آ
گهی مقدماتی .٢  انتشار آ
 تعیین پالک .٣
 توزیع اظهارنامه .٤
 درخواست ثبت ملک .٥
گهی نوبتی .٦  انتشار آ
گهی تحدیدی .٧  انتشار آ
 انجام تحدید حدود .٨
 ت اقامۀ دعوی باشد که قابلیگانۀ در ثبت اولیه اساسًا انجام نشود مصداقی از ثبت ملک برخالف قانون میاز مراحل هشت اگر یکی

 و ابطال سند در دادگاه را خواهد داشت.

 

 آثار ثبت -فصل سوم 
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امالک  شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتراز اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر امالک ثبتپس  -٢١ماده 
 شود.داده می

 شود.پس از خاتمۀ عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر امالک ثبت می 
 .زمان صدور سند مالکیت، پس از اتمام عملیات مقدماتی و ثبت ملک در دفتر امالک است 
 نسبت به این ملک تقاضای ثبت به عم آمده و شمارۀ اصلی نیز دارد لیکن عملیات مقدماتی ثبت آن است که  ملک جاری: منظور

 ملک در جریان و هنوز به پاییان نرسیده است.
  نیست.» بدهی ثبت«ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت، متوقف به تأدیۀ بقایای ثبتی 
 شودگفته می» بقایای ثبتی«به صورت کامل پرداخت نکرده باشد اصطالحًا به باقیمانده، الثبت را اگر متقاضی ثبت، اقساط حق 

که هر زمان مالک بخواهد معامله یا اقدامی در خصوص پالک ثبتی مذکور انجام دهد مبلغ مذکور باید اخذ و به حساب دولت 
 واریز گردد.

 یک ملک است. ثبت ملک در دفتر امالک تنها نشانۀ پایان یافتن جریان ثبتی 
 یرد، دفتر گدر صورت تعارض دفتر امالک با سند مالکیت، از آن جایی که سند مالکیت مطابق مندرجات دفتر امالک صورت می

 )٢٣/٨/٤٦امالک مالک تشخیص و رفع اختالف است. (رأی شورای عالی ثبت 

 

به  ید دولت فقط کسی را که ملککه ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسهمین -(بسیار مهم) ٢٢ماده 
شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اسم او ثبت

 به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر 
ً
اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا

ها توافق بوده و یا در االرث بین آنها محرز و در سهمشود که وراثت و انحصار آنمیامالک به اسم وارث ثبت 
 صورت اختالف، حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد.

راض واسطه انقضاء مدت اعتواسطه طی مراحل قانونی و یا بهحکم نهایی عبارت از حکمی است که به -تبصره 
 ر آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود.و استیناف و تمییز دعوایی که حکم د

  کشور و  گانۀدر این ماده فقط دولت به معنای خاص یعنی قوۀ مجریه نیست، بلکه دولت به معنای قوای سه» دولت«منظور از
 باشد.و رسمی کشور می های عمومیسازمان تمام
  مقررات به نام وی به ثبت رسیده و دولت او را مالک مالک رسمی: شخصی است که ملک او در دفتر امالک وفق قوانین و

 شناسد.می
 شده: منظور آن است که عملیات مقدماتی ثبت ملک و مواعد اعتراض منقضی شده است و ملک مورد استعالم در ملِک ثبت

 دفتر امالک به نام متقاضی به ثبت رسیده است.
 قانونی  فاقد اشکال ید خلعدادگاه محرز باشد صدور حکم  عادی به نظرفیه ولو با سند ازٌع بر ملک متن چنانچه مالکیت خواهان

 )٤/٧/١٣٨١ - ١٢٠٨/٧قانون ثبت ندارد. (نظریۀ مشورتی  ٤٨و  ٤٧و  ٢٢بوده و منافاتی با مواد 
 ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها خانهای که برای استفاده از وزارتو ابنیه کلیۀ اراضی، امالک

خانه مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی ملک شده است و یا به نام آن وزات
ولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام جمهوری اسالمی ایران به عنوان مالک با حق شود متعلق به دشده یا مییا مؤسسه خریداری

لیۀ باشد. کوزیران می هیأتبردار در هر مورد به عهدۀ گردد. تغییر دستگاه بهرهخانه یا مؤسسۀ مربوط درج میاستفاده وزارت
گیرد. ر اقتصادی و دارایی (ادارۀ کل اموال دولتی) قرار میاسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امو

 )٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ٦٩(مادۀ 
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  اگر متقاضی ثبت با استفاده از سند مجعول و ایجاد مالکیت غیرواقعی برای خود درخواست ثبت نموده باشد، کسی که به مالکیت
ر های مقرر دتواند با رعایت مقررات قانون ثبت و در مهلتلی مورد ادعا خدشه واردشده است، میو حقوق وی به موجب سند جع

گهی نسبت به تقاضای ثبت، اعتراض کند که نتیجۀ آن رسیدگی به اسناد متقاضی ثبت و مخدوش بودن یا نبودن های نوبتی آ
گهی نوبتی در؛ باشدآن، طبق مقررات عمومی می موعد اعتراض نشده و با لحاظ عدم وصول اعتراض ملک در  اما اگر با انتشار آ

قانون ثبت ادعای تضییع حق  ٢٤و  ٢٢دفتر امالک به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت هم به نام او صادر شده باشد با لحاظ مواد 
 )١٥/٨/٧٥ - ٤٨٨٥/٧و دعوای ابطال ثبت آن پذیرفته نیست. (نظریۀ مشورتی 

 له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف ثبت ملک باشد مسموع مالک با نام ورثه یا موصیپس از ثبت ملک در دفتر ا
 پذیرفته نخواهد شد. هایناای اعم از رسمی و سری و غیر نامهنخواهد بود و هیچ وصیت

 اشد مورد وصیت نفع بشده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذیدر صورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت
اما اگر ؛ گرددبه نام ورثه ثبت میشود و بقیۀ ملک (اگر بقیه باشد) شده ثبت میله یا مصرفی که برای آن وصیتبه نام موصی

 شد.بانفع اختالف واقع شود، ثبت ملک موقوف به حکم نهایی دادگاه میخاص ذینامه بین ورثه و اشنسبت به وصیت
  اعتبار دانستن اسناد عادی قانون ثبت اسناد و امالک که داللت بر بی ٢٢مفاد مادۀ  ٤/٨/١٣٩٥مطابق نظر شورای نگهبان مورخ

ی معتبر بر صحت مفاد آن باشد خالف شرع و باطل اطالق آن در مورد اسناد عادی که قرائن و ادلۀ قانونی یا شرع ؛دارد غیررسمی
ن و ادلۀ فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد ئاست و اما در مورد سند عادی همراه با قرا

 .ونه اسناد داردقانون مدنی اشاره به این گ ١٢٩١و  ١٢٨٥معتبر است و این ماده در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 

عنوان چهیثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به -٢٣ماده 
 آورد.و در هیچ صورت خللی وارد نمی

 .در مورد قنوات باید حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد 
 آید.دفتذ به عمل میقنوات در این  دفتر ثبت قنوات: دفتری است که عمل ثبت 

که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته  پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوی این -٢٤ماده 
 عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.هیچعنوان قیمت نه بهنخواهد شد، نه به

مطابق  ١١٧و  ١١٦، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥و در موارد مذکور در مواد  ٤٥مطابق ماده  ٤٤در مورد مذکور در ماده 
 مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

 ء مدت اعتراض، به عنوان این که عین ملک یا منفعت از او سلب شده در خارج از مهلت پس از انقضا پذیرفتن دعوای وارد ثالث
 نود روز، قابل استماع نیست.

  مقام ماه پس از تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به دادگاه تقدیم ننماید، متقاضی ثبت یا قائمچنانچه معترض ظرف یک
ات به ادارۀ ثبت تسلیم نماید تا عملی تواند گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض را از مرجع صالح دادگستری دریافت ووی می

 ثبتی ادامه یابد.

 

نظارت بدین قرار  هیأت حدود صالحیت و وظایِف  -)١٨/١٠/١٣٥١(اصالحی (بسیار بسیار بسیار مهم)  ٢٥ماده 
 است:

از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود  ١١هرگاه در اجرای مقررات ماده  -١
و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا 

 نظارت است. هیأتاصالح درخواست ثبت با 
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ه و شده آن اشتبات تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت امالک، اشتباه مؤثر واقعنظار  هیأتهرگاه  -٢
مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا  همچنین عملیات بعدی که اشتباِه 

 گردد.اصالح می

 به علت عدم ،هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقاالت بعدی -٣
ً
ت و یا توجه و دقت نویسنده سند مالکی صرفا

که ثبت دفتر امالک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم دفتر امالک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین درصورتی
نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصالح ثبت دفتر امالک و سند  هیأتنهایی دادگاه باشد 

 مالکیت را صادر خواهد کرد.

مالک آمده و موقع ثبت ملک در دفتر ااشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش -٤
 اداره ثبت به آن متوجه گردد در 

ً
س از که پشود و درصورتینظارت مطرح می هیأتمورد توجه قرار نگرفته بعدا

نظارت  یأتهحق کسی خللی نرساند رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصالح اشتباه به 
ص که اصالح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخنماید و درصورتیدستور رفع اشتباه و اصالح آن را صادر می

تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصالح آن را پس از کند که میذینفع اخطار می
 دگاه صادر خواهد نمود.تعیین تکلیف نهایی در دا

 خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی  -٥
ً
 یا بعضا

ً
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کال

 نظارت است. هیأتآن با 

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود با  -٦
 است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.نظارت  هیأت

ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن -٧
 نظارت خواهد بود. هیأتصدور دستور الزم با 

 یأتهر مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت د -٨
 نظارت است.

های نظارت مقرر شود که آگهی هیأتدر مواردی که برحسب تشخیص  -)١٨/١٠/١٣٥١(الحاقی (مهم)  ١تبصره 
نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق 

 اعتراض خواهند داشت.

ثبت باشد هزینه تجدید عملیات  ۀکننددرخواست که اشتباه از طرِف درصورتی -)١٨/١٠/١٣٥١(الحاقی  ٢تبصره 
 کننده خواهد بود.درخواست ۀنامه تعیین خواهد شد به عهدمقدماتی ثبت به طریقی که در آیین

تا وقتی  و دو این ماده نظارت در موارد مذکور در بندهای یک هیأترسیدگی  -)١٨/١٠/١٣٥١(الحاقی  ٣تبصره 
 است که ملک در دفتر امالک به ثبت نرسیده باشد.

نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر  هیأتآراء  -)١٨/١٠/١٣٥١(الحاقی (مهم)  ٤تبصره 
واهد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خ ]ادارۀ ثبت هرچند طرف دعوا است ولی ذینفع نیست[ ذینفعشکایت 

های نظارت متناقض و یا خالف قانون هیأتمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء بود ولی مدیرکل ثبت به
که رأی نماید و درصورتیصادرشده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می

 شود.موقع اجراء گذارده میرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت بهموقع اجنظارت به هیأت
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 االتباع خواهد بود.های نظارت الزمهیأتدر مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای 

نظارت برای  هیأتدر مورد بندهای یک و پنج و هفت به رأی  -)١٨/١٠/١٣٥١ الحاقی((بسیار بسیار مهم)  ٥تبصره 
 شود.موقع اجراء گذارده میاطالع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعالنات ثبت محل الصاق و سپس به

یین نماید و رسیدگی و تعوصول شکایت از نامه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد، اجرای رأی را موقوف می
ا تأیید نماید نظارت ر  هیأترسیدگی رأی  الی ثبت در تجدیدِ عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شورای ع تکلیف با شورای

 گردد.عملیات اجرایی تعقیب می

 ادارۀ  نماید. در مورد اختالفات باید یک طرف اختالفنظارت به اختالفات ثبتی و اشتباهات و اشکاالت ثبتی رسیدگی می هیأت
ثبت و طرف دیگر اشخاص باشند. این اختالفات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظر 

و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحلۀ قبول  باشد رده استکبینی رئیس ادارۀ ثبت در مواردی که قانون پیش
تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک امالک رخ داده باشد. در مورد 

 باشد یا بعد از آن باشد.اشکاالت مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند 
 گردد که عبارتنداز:نظارت از سه عضو تشکیل می هیأت 

 مقام ویرئیس ثبت استان (منطقه) یا قائم .١
 رئیس قوۀ قضاییهدو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه به انتخاب  .٢

 گردد.دگاه تجدیدنظر استان انتخاب میالبدل از میان کارکنان ادارۀ ثبت مرکز استان یا قضات دایک عضو علی هیأتبرای 

 گردد و جلسات نظارت هر استانی در ادارۀ کل ثبت استان تشکیل می هیأتگردد یعنی نظارت در مراکز استان تشکیل می هیأت
 آن حداقل دو جلسه در هفته خواهد بود.

 کند.ان رسیدگی میاشتباهات ثبتی مربوط به حوزۀ قضایی آن است نظارت هر استان به اختالفات و هیأت 
  نظارت، عالوه بر موارد  هیأتبه عنوان یکی از موارد دیگر صالحیت  ٢٠/٢/١٣٥٦قانون ثبت مصوب  ٢٠به تبصرۀ الحاقی مادۀ

 مذکور در این ماده رجوع نمایید.
 اد رخ دهد، اسن هرگاه در جریان عملیات ثبتی اختالفی بین اشخاص و ادارۀ ثبت به وجود آید یا اشتباهاتی در ثبت امالک یا

 نظارت است. هیأترسیدگی به این اشتباهات و اختالفات با 
 تباه یا اما اگر اش؛ باشدمی ادارۀ کل امور اسناد سازمان ثبت، قبل از تنظیم سردفتران مرجع رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی

 .نظارت است هیأتمرجع حل اختالف و اشتباه  تنظیم و ثبت سند حاصل شوداختالف پس از 
  باشد.نظارت است، اما ابطال سند معارض با دادگاه عمومی حقوقی می هیأتمرجع تشخیص اسناد مالکیت معارض 
  نظارت. هیأتابطال سند انتقال صادره، در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است نه 
  و نحوۀ اجراییه جزء موارد داخل در صالحیت و وظایف توقیف اموال منتسب به بدهکار پرونده اجرایی اعتراض ثالث نسبت به

ست ا گردد که در صالحیت محاکم حقوقیباشد و این اعتراض در حقیقت یک دعوای ادعای مالکیت تلقی مینظارت نمی هیأت
 )٨/١١/١٣٧٢ - ٧٨٨٦/٧و دعوی باید به طرفیت بدهکار و طلبکار طرح شود. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 

  نظارت است. هیأترسیدگی به اعتراض بر نظریۀ رئیس ثبت در مورد شکایت از عملیات اجرایی با 
  ،حکم دادگاه بوده است و قسمتی از مندرجات آن مغایر با بر  مؤخردر فرضی که سند مالکیت ثبتی صادر شده به نام اشخاص

ملک در دفتر امالک مطابق قانون به ثبت نرسیده است  باشد، چون رعایت مقررات قانونی در این خصوص نشده وحکم دادگاه می
همچنین سند مالکیت را از آن  دفتر امالک و توان تقاضای اصالح ثبتنظارت می هیأتاین ماده با مراجعه به  ٣به استناد بند 

 )٦/٢/٨٥ - ٧٠٩/٧مرجع نمود. (نظرۀ مشورتی شمارۀ 
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نظارت،  هیأتمرجع تجدیدنظر نسبت به آراء  -)١٨/١٠/١٣٥١و  ١٠/٧/١٣١٧(بسیار مهم) (مصوب مکرر  ٢٥ماده 
 شعبه به شرح زیر است: شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو

 شعبه مربوط به امالک. -الف

 شعبه مربوط به اسناد. -ب

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول 
 گردد.سمت امالک در شعبه امالک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میق

 ملغی شده است. ١٨/١٠/١٣٥١موجب قانون مصوب  به -٣و  ٢، ١های تبصره

 شورای عالی ثبت:

 ترین مرجع ثبتی، شورای عالی ثبت است.عالی 
 باشد.محل تشکیل شورا، صرفًا تهران می 
 دهد.بار در محل سازمان ثبت تشکیل جلسه میحداقل یکای شورای عالی ثبت، هفته 
 شعبۀ مربوط به اسناد - ٢شعبۀ مربوط به امالک  - ١شعبه دارد:  شورای عالی ثبت دو 
 شوند عالی کشور هستند که توسط رئیس قوۀ قضاییه انتخاب می هر شعبه متشکل از سه عضو است که دو عضو از قضات دیوان

شور سناد و امالک کل کثبت اامالک یا اسناد سازمان  ط به امالک باشد یا اسناد، عضو سوم معاونو حسب این که شعبه مربو
 است.

 البدل ضو علیع های نظارت استانی که یکهیأتبینی نشده است بر خالف البدل پیشبرای شعب شورای عالی ثبت عضوعلی
 دارد.
 حوزۀ صالحیت شورای عالی ثبت کشوری است 
  شورای عالی ثبت عبارت است از:حدود صالحیت 

 نظارت استان. هیأتمرجع تجدیدنظر نسبت به آرای غیرقطعی  -الف 
های نظارت دو استان، آرای متناقض صادر شود و یا این که یک هیأتایجاد وحدت رویۀ ثبتی: چنانچه در موضوع واحد از  -ب 

 ل یا مدیر کل ثبت استان از رئیس سازمان ثبت تقاضای صدورنظارت استان مخالف قانون باشد و رئیس ادارۀ ثبت مح هیأترأی 
رأی وحدت رویه نماید و رئیس سازمان مذکور نیز آن رأی را مخالف قانون تشخیص دهد (هر چند آراء متناقض نداشته باشیم) 

 مکلف است موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید تا رأی وحدت رویۀ ثبتی صادر شود.
  قانون ثبت  ٢٥مادۀ  ٤نظارت تجدیدنظر بنمایند نه ادارۀ ثبت؛ زیرا تبصرۀ  هیأتتوانند از آرای قابل اعتراض میصرفًا اشخاص

 یست.نفع نطرف دعوا است اما ذی دانیم که ادارۀ ثبت هرچندیت خواهد داشت نه طرفین اختالف و مینفع حق شکاگوید ذیمی
  است. این  االتباعهای نظارت در موارد مشابه الزمهیأترأی وحدت رویۀ ثبتی نسبت به آرای اجرا نشده و همچنین نسبت به تمام

 گردد.شود، در روزنامۀ رسمی نیز منتشر میهای نظارت استان ابالغ میهیأترأی عالوه بر این که به کلیۀ 
  گیرد.سازمان ثبت اسناد و امالک صورت میدرخواست صدور رأی وحدت رویه فقط توسط رئیس 
 شود.اگر درخواست تجدیدنظر قبل از اجرای رأی برسد، عملیات اجرای رأی متوقف می 
  ورای توان نسبت به آرای شگردد؛ بنابراین میآرای صادره از شوراهای ثبت از جمله آرا و تصمیمات مراجع قضایی محسوب نمی

 شکایت و اعتراض نمود. عالی ثبت در دیوان عدالت اداری
  نظارت بیست روز از تاریخ الصاق رونوشت رأی در تابلوی اعالنات ثبت محل  هیأتمهلت درخواست تجدیدنظر از آراء غیرقطعی

 باشد.وقوع ملک یا تنظیم سند می
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 :آرای صادره از شورای عالی ثبت 
های نظارت هیأتنسبت به آن تصمیم ادارۀ ثبت مکلف به پیروی است و  نظارت باشد: هیأتتجدیدنظر از رأی اگر در مقام  -الف 

 تکلیفی ندارند.
 .االتباع استهای نظارت الزمهیأت اگر در مقام صدور رأی وحدت رویه باشد: به گذشته تسری ندارد، لیکن برای تمام -ب 
  نظارت اشتباهی رخ دهد: هیأتهرگاه در آرای 

 تواند آن را اصالح نماید.نظارت می هیأتد: اگر رأی اجرا نشده باش -الف 
 مجوزی برای تصحیح آن نیست.اگر رأی اجرا شده باشد:  -ب 
 :هرگاه در آرای شورای عالی ثبت اشتباهی رخ داده باشد 

 گیرد.قبل از اجرای رأی: تصحیح آن توسط شورای عالی ثبت صورت می -الف 
 گیرد.دار صورت میبعد از اجرای رأی: تصحیح آن توسط دادگاه صالحیت - ب

و  عین آن ملکشده و یا واگذاری حقی نسبت بهتمام یا قسمتی از ملک ثبت انتقاِل  در مورِد  - (مهم) ٢٦ماده 
به  لهمچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معامالت راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سا

 ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیرمنقول ثبت و خالصه آن در دفتر امالک ذیل صورت ثبت 
انتقاالت در دفتر امالک به ترتیب تاریخ، ذیل یکدیگر به ثبت  ۀکلی ۀشود و به همین طریق خالصملک قید می

 خواهد رسید.

خالصه انتقاالت در دفتر امالک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین شرایط و ترتیب ثبت 
 خواهد شد.

 انچه به صورت شده، چنخالصۀ معامله برگۀ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از امالک ثبت
عین آن امالک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معامالت مربوط به انتقال مشاع یا مفروز باشند و یا هنگام واگذاری حقی نسبت به 

های پذیرد و همچنین صلحسال باشد و یا انتقاالتی که به طور شرطی و رهنی صورت می ٣منافع ملک اگر برای مدتی بیش از 
ع شده الت مذکور را که نزد او واقای از معاممحاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد تنظیم نماید، سردفتر مکلف است خالصه

های مخصوص خالصۀ معامله نوشته و پس از و در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی برگه
ۀ سخهر یک از متعاملین داده و ن ای از آن را به، نسخهامضای سردفتر و متعاملین و دفتریار اول (چنانچه دفترخانه داشته باشد)

روز به ادارۀ ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در  ٥دیگر را به ضمیمۀ الشۀ سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 
 قابل آن رسید اخذ کند.

  عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خویش یا منتفع یا عمر ثالثی برقرار شده
 است.

 گردد.تفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میرقبی حق ان 
  باشد، سکنی ممکن است به صورت عمری یا رقبی باشد.ونت در مسکنی میحق انتفاعی است که شامل سکسکنی 

  کسانی که در مورد امالِک  -٢٧ماده 
ُ
ت باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسب لِث وقف و حبس و ث

موجب اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به حالعرضبه ثبت این قبیل امالک باید 
 وزارت عدلیه معین خواهد شد. ۀنظامنام
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 معین نشود، در این صورت مادام  شود هرچند که برای حبس مدتکننده خارج نمیشده از مالکیت حبسدر حبس، ملک حبس
 توان از حبس عدول کرد.که عین باقی است نمی

 :انواع حبس عبارت است از 
 حبس مؤبد: حبسی است که به صورت دائم باشد. .١
 ن باشد.حبس مطلق: حبسی است که برای مدت معیّ  .٢
 که به آن  نمایدر مصارف خیر معین میثلث باقی مال غیرمنقولی است که موصی، آن مال را از محل ثلث ترکه برای استفاده د

 گویند.ثلث مؤبد نیز می
  توانند تقاضای ثبتلهم میدر حبس به نفع افراد محصور و اشخاص معین متصدی امور حبس و همچنین هر یک از محبوٌس 

 .و به نقع عمومی، متصدی امور حبس مکلف به تقاضای ثبت استدهند. در حبس افراد به نفع افراد غیرمحصور 
  باشد.علیهم میدرخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه بر عهدۀ متولی یا هر یک از موقوٌف 
 .در مورد ثلث مؤبد و باقی، وصی مکلف به درخواست ثبت است 
 نماید.نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارند، نمایندۀ ادارۀ اوقاِف محل مستقیمًا درخواست ثبت می 
  سال نباشد و برای مصارف عمومی تخصیص  ١٨وصیت یا حبس شود به طور دائم یا مدتی که کمتر از امالکی که مورد نظر یا

 درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد. داده شده؛ ادارۀ اوقاف حّق 

ی یا نماینده اوقافیعنوان مالکیت تقاضای ثبتهرگاه نسبت به این قبیل امالک به -٢٨ماده 
ّ
که  شده و متول

ف به دادن موجب نظامبه
ّ
اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی  حالعرضنامه مکل

 در امانت محکوم خواهد شد. است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت

ست ا در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی امالک وقف و حبس و ثلث باقی شده 
م خائنین در امانت محکو هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات

 شوند.می

که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور مخارج راجع به ثبت امالک مذکور در فوق درصورتی -٢٩ماده 
مّبرات مطلقه و موقوفات  تراض از محّل اع ۀشده باشد و همچنین مخارج محاکم خیریه تخصیص داده

 شود و در صورت عدم کفایت این عایدات، مخارج گرفته نخواهد شد.المصرف داده میمجهول

 موده باشد و به وظیفۀ خود عمل ننیا اعتراض به ثبت می امور خیریه در مواردی که متولی ملزم به درخواست ثبت سازمان اوقاف و
 اقامۀ دعوی یا اعتراض را خواهد داشت و از پرداخت مخارج و هزینۀ دادرسی و ثبتی معاف است. باشد، حق تقاضای ثبت و یا

  ثبت معامالت راجع به عین یا منفعت اموال موقوفه در دفاتر اسناد رسمی منوط به موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد
 بود.
 س از صدور سند مالکیت به ادارۀ اوقاف محل تسلیم نمایند.ادارۀ ثبت مکلف است رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پ 

 از عایدات موقوفدر مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می -٣٠ماده 
ً
 ۀدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما

 مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

  انبارهای عمومیبرای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب
ّ
ی یا تقاضای ثبت از طرف متول

 الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.اوقاف بدون اخذ حق ۀادار 

 ثبت رَ  -٣١ماده 
َ
 عنوان وقفیت و حبس، ُمثِبِت تولیت نیست.ه بهبِ ق
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ر محل و نسبت به امالک مؤسسات بلدی و خیریه ب ۀمالی ۀبه عهد ،تقاضای ثبت نسبت به امالک دولت -٣٢ماده 
ولی  ۀمدیر شرکت و در مورد امالک محجورین به عهد ۀها به عهدعهده رئیس مؤسسه و نسبت به امالک شرکت

 هاست.یا قیم آن

 .وزارت مالیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر نام داد 
 است. در مورد امالک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهدۀ شهردار ها منظور از مؤسسات بلدی در حال حاضر شهرداری

 محل است.

 

رط وکالت عنوان قطعی با شعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بهنسبت به امالکی که با شرط خیار یا به -٣٣ماده 
اد قبل از تاریخ حق استرد عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر باطورکلی نسبت به امالکی که بهشده است و بهمنتقل

ی طورکلی مدت حق استرداد منقضشرط و بهکه مدت خیار یا عمل به شده اعم از ایناجرای این قانون انتقال داده
بت دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثکه ملک در تصرف انتقالشده یا نشده باشد و اعم از این

 إر موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقٌل دهنده است مگر دبا انتقال
َ
 شود:یه پذیرفته میل

شده یه محکومالموجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقلکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بهدرصورتی -١
 باشد.

قال گیرنده نتاسترداد) ا دهنده مالکیت قطعی (بدون حّق استرداد، انتقال که پس از انقضاء مدت حّق درصورتی -٢
 تصدیق کرده باشد.

ً
 را کتبا

ملک مورد معامله در  ١٣٠٨ماه بهمن ٢١که در تاریخ اجرای قانون مصوب ) درصورتی٢٨/١٠/١٣١٢ ی(اصالح - ٣
تصرف انتقال گیرنده بوده و الاقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به 

 دو شرط ذیل:

مقام قانونی او دهنده یا قائماز طرف انتقال ١٣٠٨انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن  از -الف
 یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد. حالعرضوسیله به

مقام گیرنده یا قائمحقی انتقال) حکم قطعی بر بی١٣١٢دی  ٢٨که تا تاریخ تصویب این قانون (درصورتی -ب
 قانونی او صادر نشده باشد.

که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات معامالت با حق استرداد ولو آن ۀکلی -١تبصره 
که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق راجعه به معامالت با حق استرداد خواهد بود اعم از این

 ص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.استرداد، اشخا
قاضانامه گیرنده را در تانتقال کند، باید حّق دهنده تقاضای ثبت میدر مواردی که مطابق این ماده انتقال -٢تبصره 

 خود قید نماید و این حق در ضمن اعالن با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

 ری صورت گیرد و ثمرۀ آن شرط، در عقد دیگری قید گردد چنانکه سابقًا که بیع شرط نذر خارج؛ شرطی است که ضمن عقد نذ
شد که طی عقد نذر خارج از بیع شرط، هرگاه بایع در رأس موعد، دین را ندهد مبلغ شرط مملک بود ضمن عقد بیع شرط قید می

 به خریدار مزبور بدهد. شرطی باشد یا در طول مدت وام ماهانه مبلغی معینی از مال بایع متعلق به خریدار
  َدهد که تحت شرایطی اقدامی به نفع ه وکالت میشرط وکالت؛ شرط ضمن عقد الزمی است که به موجب آن متعهد به متعهٌدل

 نی از مال متعهد را به خود منتقل کند.ه) و به ضرر متعهد بکند. مثًال مقدار معیّ خود (به نفع متعهٌدلَ 
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  استرداد، عبارت از هر عقدی که موضوع آن مال غیرمنقول بوده و به عنوان وثیقۀ دین یا ُحسن انجام تعهد در اختیار  معامله با حّق
قانونی بستانکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین از محل آن وثیقه طلب خود را أمین 

 شود.اسًا نقل عین نمیکند. در معامالت با حق استرداد اس
 مطابق قانون ثبت در معامالت با حق استرداد که شامل معامالت با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان 

امالت با همچنان باقیست. مع دهددهنده نسبت به مالی که از آن طریق انتقال میشود، مالکیت انتقالقطعی با شرط وکالت می
اید حق دهنده بدهنده صورت گیرد البته انتقالداد ناقل مالکیت نیست لذا درخواست ثبت باید از طریق انتقالحق استر 

 اظهارنامه قید کند. قانون ثبت اثر معاملۀ با حق استرداد را در زمرۀ معامالت رهنی قرار داده است. گیرنده را درانتقال
 شود. ده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته میدر صلح محاباتی که برای مصالح حق فسخ تعیین ش

گیرنده در صلح غیرمحاباتی تقاضای ثبت بر عهدۀ مصالح است در این صلح در صورت وجود حق فسخ برای مصالح حقوق انتقال
 قید گردد. باید
 ماید) گیرنده را تصریح ننماید (در اظهارنامه تصریح ننانتقالبا حق استرداد و معامالت رهنی، متقاضی ثبت، حق  چنانچه در معامله

 گردد.کالهبردار محسوب می

در مورد معامالت مذکور در ماده  -) ٢٩/١١/١٣٨٦ یاصالح( )١٨/١٠/١٣٥١و  ١٠/٧/١٣١٧(مهم) (مصوب  ٣٤ماده 
 بدهکار ظرف مدت مقرر درکه ) و کلیه معامالت رهنی و شرطی، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی٣٣(

تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می
سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی  ۀکنندتنظیم

داکثر تمامی مورد معامله و قطعیت آن، ح ،اداره ثبت پس از ارزیابی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار،
ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب  ظرف مّدت دو ماه از تاریخ قطعیِت 

 نماید.قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می

که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام متعّهد یا ضمانتی قرار در مواردی هم  -) ٢٩/١١/١٣٨٦ یاصالح( ١تبصره 
 شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.داده می

نحوه ابالغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات  -) ٢٩/١١/١٣٨٦ یاصالح( ٢تبصره 
ای است که ظرف مّدت سه ماه از نامهوجب آیینماجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به 

 طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

ن های صادره که قبل از تصویب ایاین قانون ثبت به اسناد تنظیمی و اجراییه -) ٢٩/١١/١٣٨٦ یاصالح( ٣تبصره 
 است.قانون مختومه نگردیده است نیز جاری 

» رکشـو ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول« ١٩به موجب بند پ مادۀ  ٤(این تبصـرۀ  ۴ تبصـره
مکرر آن  ۳۴ و حذف ماده ۱۳۵۱قانون ثبت مصوب  یاصالح ۳۴ ماده واحده قانون اصالح ماده«به  ١٣٩٤مصوب 

 ایها و گذشــته بانک دیدر وصــول مطالبات ســررســ لیتســه یدر راســتا - گردید) الحاق» ۲۹/۱۱/۱۳۸۶مصــوب 
 شود:یعمل م ریز  یهااز روش یکیمجوز به  یدارا یاعتبار  ایو  یمؤسسات مال

ازار بدهکار، به ب یدیصــورت درخواســت واحد تول دهنده، درالتیتســه یاعتبار  ایو  یمؤســســه مال ایبانک و  -۱
 یگذار متیرا ق یدیواحد تول یهاییمراجعه و تمام اموال و دارا یدادگســـتر  یکارشـــناس رســـم ایفرابورس 

 دار،یبه خر  یدرصد سهام قابل واگذار  یبر رو  یاعتبار  ایو  یمؤسسه مال ایطلب بانک و  نیو با هدف تأم دینمایم
 یدیاز ســـهام واحد تول یبا قبول درصـــد کمتر  داریکند تا مشـــخص شـــود که کدام خر یمناقصـــه برگزار م کی
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 یدیاز واحد تول یاعتبار  ایو  یمال ۀطلب بانک و مؤســـســـ زانیپردازد. با پرداخت میاو را م یبدهکار، تمام بده
سط خر  سهم واح دار،یتو ست، به خر  یدیتول دآن بخش از  شده ا شخص  صه م منتقل و اموال  داریکه در مناق

 شود.یمورد رهن آزاد م

خود اســتفاده کند، در صــورت شــرط ضــمن عقد در  یهایبده ۀیتســو یکه بدهکار از مجوز فوق برا یصــورت در
 کهنیبدهکار اعم از ا یدیســهام واحد تول داریبدهکار مکلف اســت به خر  دار،یقرارداد مناقصــه و درخواســت خر 

س ایبانک و  س شد و  یاعتبار  ایو  یمال ۀمؤ شد، اجازه د یدار یخر  ورسفراب قیسهام خود را از طر  ایبا هد کرده با
سهام ا یگر یبخش د ینقد دیتا با خر  سهام مورد ن ،یقبل متیبه ق یدیواحد تول نیاز  سقف   ازیسهام خود را تا 

 دهد. شیالعاده، افزافوق یمجمع عموم لیتشک یبرا

 یارشناسک ۀیبه مبلغ پا قهیمجاز، هر گاه مال مورد وث یاعتبار  ایو  یدر مورد معامالت بانک ها و مؤسسات مال -۲
سم ستر  یر ض یدادگ ضا یدار یخر  نیالطرفیمر شد، به تقا شته با سه یندا ضمن اخطار به ت ستانکار و   التیب

 ملِک  ایرا پرداخت کند و  یاعتبار  ایو  یمال ۀمؤســســ ایشــود تا طلب بانک یو راهن، مهلت دو ماهه داده م رندهیگ
 فک رهن کند. دهیمزا هیاز طلب بانک تا سقف مبلغ پا یبخش ایرا با پرداخت تمام  قهیوث مورِد 

مشروط بر  یدشنهایمبلغ پ نیبه باالتر  دهیظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزا چنانچه
ود. در شیو طلب بستانکار وصول م دهینباشد، به فروش رس دهیمزا هیمبلغ پا) ٪۷۰کمتر از هفتاد درصد ( نکهیا

مانع است. بال دیجد یکارشناس متیبا ق دهیمزا اربه فروش نرسد، تکر  دهیاول، مال مورد مزا ۀدیکه در مزا یصورت
  شتریب قهیهر گاه ارزش مال مورد وث

ّ
بانک  اریبه اخت قهیمورد وث ییک دارااز ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تمل

  یباشد و الزامیم
ّ
مانده یوصول باق یر یگیپ حّق  ق،یطر  نیصورت عدم وصول کامل طلب از ا ک ندارد. دردر تمل

بورس  یتبصره استفاده از سازوکارها نیا یبستانکار محفوظ است. در اجرا یبرا یقانون یهاشمطالبات از رو
 قرار دارد. تیکاال در اولو

 که عبارت از عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالثی به نفع بدهکار، مالی را اعم از منقول معاملۀ رهنی، عقد رهن را گویند 
 شود.یا غیرمنقول نزد طلبکار به وثیقه بگذارد و برای طلبکار یک حق عینی بر آن مال ایجاد می

 شود ولی عقود دیگری هم وجود دارد که به ای است زیرا به موجب عقد رهن مالی به وثیقه داده میرهن اخص از معامالت وثیقه
 شود، مثل بیع شرط.موجب آن مالی به وثیقه داده می

 لبش، وصول ط تواند جهتو تنها میمالکیت ندارد  ،و شرطی، طلبکار نسبت به عین مرهونه و مبیع شرطی مالت رهنیدر معا
 کنندۀ سند برای فروش مال مرهون و مبیع شرطی نماید.درخواست صدور اجراییه از دفترخانۀ تنظیم

 ال متعهد از طریق پست سفارشی به ادارۀ ثبت ارس سردفتران اسناد رسمی پس از صدور اجراییه باید موضوع را به آخرین نشانی
 دارد.
  قانون ثبت اصالحی  ٣٤بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن باید طبق مادۀ

 )١٨/٢/١٣٩٠ - ٩٦٧/٧صورت گیرد و اقدام مغایر آن وجاهت قانونی ندارد. (نظریۀ مشورتی شمارۀ  ٨٦سال 

 شده است. منسوخ ٢٩/١١/١٣٨٦الحات موجب اصبه -مکرر  ٣٤ ماده

محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معامالت مذکور در  -)١٥/١٢/١٣١٢ یاصالح( ٣٥ماده 
و معامالت استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش  ٣٣ماده 

 االجراء صادر نخواهند کرد.الزم ۀازده در سال ورقاز صدی دو 

  نسخ شده بود. ١٣١٨قسمت اول این ماده به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
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قانون  ٤٤و  ٤٢که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد خسارت تأخیر تأدیه درصورتی -٣٦ماده 
وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و بهکه تسریع محاکمات خواهد بود و درصورتی

 شود.تمام آن به طلبکار داده می

که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا وجه التزام درصورتی
ه صدی ده یا کمتر باشد تمامی آن قانون تسریع محاکمات است و چنانچ ٤٤و  ٤٢صدی پانزده نیز مشمول مواد 

وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بهبه محکوم
 به طلبکار داده می

ً
 شود.سال است که تماما

 االجرا الزم ١٣٧٩سی مدنی مصوب قانون آیین دادر  ٥٢٢ها در حال حاضر مادۀ در خصوص مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه
 باشد.می

شده که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع ٣٣نسبت به معامالت مذکور در ماده  -٣٧ماده 
 الزم الرعایه خواهد بود. ٣٤ماده مقررات 

فند در واقع) که قبل از تاریخ اجرای این قانون ٣٣در موضوع انتقاالت مذکور در ماده ( -٣٨ماده 
ّ
شده محاکم مکل

) حکم رّد اصل و اجور ٣٤شده، بر طبق ماده (دهنده دادهمواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال
گیرنده بدهند شده است حکم به مالکیت انتقال گیرنده دادهو غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال

 شده یا نشده باشد. ملک مورد معامله تقاضای ثبتت به که نسباعم از این

فند ٣٣نسبت به معامالت مذکور در ماده (
ّ
) که پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکل

 موقع اجراء گذارند.) را به٣٤مدلول ماده (
 

 دی ماه ٢٨به موجب ماده دوم قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 
 باال اینگونه تفسیر شده است: ٣٨گردد ماده دوره نهم) که ذیًال درج می( یشمس ١٣١٢

 

راجع به معامالت مذکور در ماده  ١٣١٠اسفند  ٢٦) قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ٣٨مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده (
فند بر طمقام ) این قانون این است که گرچه انتقال گیرنده یا قائم٣٣(

ّ
بق قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکل

) حکم صادر نمایند مگر آنکه ٣٤) قانون مزبور به رّد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده (٣٨) و تبصره دوم آن و ماده (٣٤مفاد ماده (
اهد در این صورت به تسلیم عین متفرعات حکم صادر خو دهنده قبل از حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که انتقال

دهنده به قالکه انتتواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو اینکه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیشد درصورتی
ا وراث او دهنده یتقالکه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتسلیم عین مال حاضر شود. درصورتی

دهنده یا تواند بر هر یک از انتقالمقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میباشد انتقال گیرنده یا قائم
 وراث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه دیگری نخواهد بود.

دهنده رجوع تواند برای بقیه به انتقالاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی میهرگ
که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مّدتی که مورد معامله در تواند درصورتیگیرنده میکند و انتقال

 رالیه نیز مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.تصرف متصرف بوده به مشا

گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معامالت در هرگاه انتقال
 مه را از او نخواهد داشت.شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمطالبه عین محکوم
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  مقام وی، خواستۀ خود را در گیرنده یا قائمقانون ثبت (معامالت با حق استرداد) اگر انتقال ٣٣راجع به معامالت موضوع مادۀ
دادخواست تقدیمی به دادگاه، عین مورد معامله تعیین نموده باشد، دادگاه بدون توجه به خواستۀ مزبور، حکم به رد اصل وجه و 

قبل از صدور حکم توسط دادگاه به تسلیم عین مورد معامله در مقابل اصل دهنده متفرعات خواهد داد مگر این که خود انتقال
 نماید.حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر می

 رت را به عنوان خواسته مطالبه نماید، در صوگیرنده در دادخواست تقدیمی در معامالت با حق استرداد عین مورد معامله اگر انتقال
 دهنده حق مطالبۀ خسارت دادرسی را از وی نخواهد داشت.محکومیت، انتقال

دهنده مقرر است قبل از انقضای مّدت حق ) برای انتقال٣٨) و (٣٧) و (٣٤) و (٣٣حقوقی که در مواد ( -٣٩ماده 
رتیب باطل و کأن لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ت

 باشد یا غیررسمی. موجب سند رسمیکه بهباشد، خواه بعد و اعم از این

)، مستلزم ٣٩)، (٣٨)، (٣٧)، (٣٦)، (٣٥)، (٣٤)، (٣٣تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ( -٤٠ماده 
 .به باال است ٤مجازات انتظامی از درجه 

اضا ثبت، ملک مورد تق ۀدر اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکنند کهدرصورتی -)٧/٥/١٣١٢ یاصالح(  ٤١ماده 
 به دیگری منتقل کند، انتقال

ً
 یا بعضا

ً
 یا به را کال

ً
توسط وکیل دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا

 اطالع دهد. ۀالوکاله در ادار ثابت
ً
 ثبت حاضر و معامله خود را کتبا

 چون ملک مورد معامله در دفتر امالکخریدار الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی به شرح دادخواست تقدیمی خواسته است ، 
به ثبت نرسیده است و سند مالکیت نیز به نام خواندۀ دعوی صادر نگردیده است؛ لذا صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی با 

ن وقانون ثبت فاقد وجاهت قانونی است. تکلیف قضیه در این ماده مشخص شده است؛ به صراحت این ماده چ ٢٢توجه به مادۀ 
متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کًال به دیگری منتقل نموده است مکلف است در فرجه و 

مقام متقاضی محسوب و پس از مهلت، در ادارۀ ثبت اسناد حاضر و معاملۀ خود را کتبًا اطالع دهد. در این صورت خریدار قائم
ت به نام خریدار صادر خواهد شد. نتیجۀ دعوای الزام قابلیت استماع ندارد. (نظریۀ مشورتی انجام تشریفات ثبتی، سند مالکی

 )١٨/١٢/١٣٨١ - ١٥١٧/٧شمارۀ 

شده است، اعتراضی داده حاِل عرضملکی باشد که نسبت به آن  ،هرگاه مورد انتقال -(مهم) ٤٢ماده 
دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، انتقال

دهنده در حین رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال ۀاظهارنام ۀوسیلگیرنده بهانتقال معترض را از وقوع انتقال و اسِم 
 مطلع نبوده و یا انتقال از اعتراضی که شده 

ً
دهنده اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال حالعرضاست رسما

وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطالع رسمی، معترض را به
محض هالیه بد. منتقلگیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کنالیه و انتقالمنتقل

و به طرفیت ا حالعرضدهنده شده و دعوی بدون تجدید انتقال مقاِم ابالغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم
مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود  ای کهدهندهجریان خواهد یافت. انتقال

ض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معتر 
 تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

مقام ائمق حالعرضخود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید  ۀهرگاه معترض، حقوق ادعایی -تبصره 
 او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
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 گیرنده به وسیلۀ اظهارنامه روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ١٠ظرف مدت  دهنده مکلف استانتقال
ت دهنده شده و دعوی بدون تجدید دادخواسمقام انتقالابل معترض، قائمإلیه به محض ابالغ اظهارنامه در مقمطلع نماید. منتقٌل 

 به طرفیت او جریان خواهد یافت.

 

اش، [با وجود آنکه وظیفهدهنده موجب سند عادی بوده و انتقالهرگاه انتقال، به -) ٧/٥/١٣١٢ یاصالح( ٤٣ماده 
ت، نچه مدت اعتراض باقی اسثبت اطالع نداد، چنا ۀخود را به ادار  ۀمعاملدادِن مراتِب انتقال به ثبت بوده] اطالع
 إمنتقٌل 

َ
[به عنوان هد دمی حالعرضمطابق مقررات [= کسی که حقوِق متقاضِی ثبت به وی منتقل شده است] یه ل

هارنامه به وسیله اظتواند بهالیه میو چنانچه مدت منقضی شده، منتقلمعترِض ثبتی نسبت به اصل ملک] 
 الیه معامله را در ظرفاخطار نماید؛ هرگاه مشارٌ  هنده در ادارۀ ثبت را][موضوِع الزاِم حضوِر انتقال دهندهانتقال
دهنده ثبت و روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و اال ملک به نام انتقال ١٠مدت 

 دهنده را تعقیب نماید.ند انتقالتوامی ١١٤و  ١٠٥موجب ماده انتقال گیرنده به

 موجب سند رسمیعمل نماید و یا انتقال به ٤١دهنده مطابق ماده موجب سند عادی بوده و انتقالهرگاه انتقال به
 باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

 ۀباشد بقی جریانشود و اگر اعالنات در گیرنده اعالن میی منتشر نشده، ملک به اسم انتقالاگر اعالنات نوبت
 شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعالنات باشداعالنات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصالح می

 ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

عالوه هسال حبس با اعمال شاقه محکوم و ب ١٥تا  ٥اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به 
 درباره او مجری خواهد شد. ١١٤مفاد ماده 

 

 :اگر پس از تقاضای ثبت و قبل از ثبت ملک در دفتر امالک انتقال ملک صورت گیرد چهار فرض متصور است 
دهنده تقالمتوجه ان یفیتکل ملک اعتراض نشده است: نیاست و نسبت به ا یانتقال به موجب سند رسم .١

 اتیعملۀ یق.ث اداره ثبت پس از وقوع معامله، بق ٤٣ م مطابقو  فرستدیم ثبت ۀمعامله را به ادار  صۀنبوده و سردفتر خال
 .دهدیانجام م رندهیگرا به نام انتقال یثبت

 ود،شیق.ث عمل م ٤٢ م مطابق ملک اعتراض شده است: نیاست و نسبت به ا یانتقال به موجب سند رسم .٢
 قیطر  از ستیبایروز م ١٠و ظرف مدت  باشدیم رندهیگمعترض به انتقال وجود انتقال دهنده مکلف به دادن اطالع از یعنی

طلع را از وقوع اعتراض م رندهیگانتقال قیطر  همان مطلع سازد و به هیلإترض را از انتقال و اسم منتقٌل ، معیاظهارنامه رسم
 انیمجدد جر  دادخواست ، دعوا بدوناو تیو به طرف باشدیدهنده ممقام انتقالقائمه) یلإمنتقٌل ( رندهیگانتقال نجای. در ادینما

 .ابدییم
ق.ث  ٤٣و  ٤١مواد  مطابق ملک اعتراض نشده است: نیاست و نسبت به ا یانتقال به موجب سند عاد .٣

 تباً ک ثبت اسناد حاضر شده و معامله را ۀدر ادار  ل،یتوسط وک ای، شخصًا انتقال خیروز از تار  ١٠دهنده مکلف است تا انتقال
باشد،  یاگر اطالع ندهد چنانچه مدت ثبت باق و ابدییادامه م رندهیگثبت به نام انتقال یمقدمات اتیاطالع دهد و سپس عمل

 رندهیگانتقال ،باشد شده یو اگر مدت اعتراض منقض دینما میدادخواست اعتراض تقد مقررات، برابر تواندیم رندهیگانتقال
ه ب تواندیم رندهیگشده باشد، انتقال یمدت اعتراض منقض اگر و دینما میبرابر مقررات، دادخواست اعتراض تقد تواندیم

 قیتصد هیابالغ اخطار  خیتار  روز از ١٠معامله را ظرف مدت  ه،یال. هر گاه مشارٌ دیدهنده اخطار نماانتقال به اظهارنامه لهیوس
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 در رندهیگو انتقال شودیدهنده ثبت مننمود ملك به نام انتقال قیتصد گاه و هر شودیمثبت  رندهیانتقال گ نمود ملك بنام
 .دینما یفر یک بیتعق تواندیق.ث م ١٠٥و  ١١٤ حدودم

عمل  ٣و  ٢ق فروض مطاب دیبا ملک اعتراض شده است: نیاست و نسبت به ا یموجب سند عاده انتقال ب .٤
 داده شود و در صورت تخلف طبق موارد باال رفتار خواهد شد. اطالع و معترض رندهیگثبت و انتقال ۀنمود و به ادار 

 

، ١٧هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده، قبل از انقضاء موعدهای مقرر در مواد  -٤٤ماده 
شود، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت  محجوریا  مجنونکرده یا  فوت ١٩، ١٨

 اطالع داده و پس از معین شدن قائمصالحیت
ً
ماید مربوطه اخطار ن ۀمقام قانونی، به او از طریق محکمدار کتبا

 در خصوص فوِت معت روز از تاریخ ابالغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. ٦٠که مشارالیه در ظرف 
ً
تی رِض ثب[ِصرفا

 مکرر این قانون نسخ ضمنی شده است.] ١٨به موجِب مادۀ 

قرار  کند. اینمقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر میهرگاه قائم
 فقط قابل استیناف است.

و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا  ملکی به ثبت رسیده ١٩ ،١٨، ١٧واسطه عدم اقدام در مورد مواد اگر به -٤٥ماده 
عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق 

متوفی و یا  مقام قانونیکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر، عالم بوده به عمل نیامده است، قائمهم با این
یله وسدر ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارت در محکمه حقوق به تواند مجنون و یا محجور می

و وراثی  کبیر جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراِث  حالعرض
تاریخ  موارد از که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این

 تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می
ً
شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبال

به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس 
کوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت کرده، به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال مح

 شود.مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می

  .ُمفِلس به ُمعِسر یعنی کسی که به واسطۀ عدم کفاست دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیۀ آن نیست
س به معنای ورشکسته است.  ُمَفلَّ

 

 ثبت اسناد -سوم  باب

 مواد عمومی -اول  فصل

 ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: -٤٦ماده 

 در دفتر امالک ثبتکلیه عقود و معامالت راجع به .١
ً
 شده باشد.عین یا منافع امالکی که قبال

 در دفتر امالک ثبت .٢
ً
 شده باشد.کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبال

 ل مقام آنان مکلف به ثبت همۀ امواو قائم به عنوان مالک ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین که برخالف امالک
نمایند،  خود در دفاتر اسناد رسمی امتناع توانند از ثبت معامالت و عقودغیرمنقول هستند، ثبت اسناد اختیاری بوده و اشخاص می

بت که در دفتر امالک ثثبت؛ بنابراین هر عین یا منفعت یا حقی (مانند حق ارتفاق) قانون  ٤٧و  ٤٦مگر در موارد مذکور در مواد 
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شده باشد، معامالت و عقود راجع به آن باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، زیرا در غیر این صورت نقل و انتقال در دفتر 
 شود.إلیه مالک شناخته نمیگردد و منتقٌل امالک ثبت نمی

 گهی شده مانع از این نمیالزام ق اکم عمومی باشد که محانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک در نقاطی که ثبت عمومی امالک آ
 - ٥٦٩دادگستری به اختالف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند. (رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

 عمومی دیوان عالی کشور) یأته ١٠/١٠/١٣٧٠
  آن  مالت و قراردادهای راجع بهات یا حقی (مانند حق انتفاع و حق ارتفاق) که در دفتر امالک ثبت شده باشد، معیا منفععین هر

إلیه گردد و منتقٌل انتقال در دفتر امالک ثبت نمی الذکر، نقل ورا در غیر صورت فوقباید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، زی
 شود.مالک شناخته نمی قانون ثبت ٢٢مطابق مادۀ 

 ننده کملهانیز الزامی است و معاین ماده، در جایی که دفترر اسناد رسمی و ادرۀ ثبت وجود ندارد ٢ و ١ دهایمالت مذکور در بنامع
 ٢و  ١باید برای تنظیم سند رسمی به محلی برود که در آنجا دفتر اسناد رسمی وجود دارد. در ضمن ثبت اسناد مذکور در بندهای 

 بدون تحقق شرطی، مطلقًا، الزامی است. ٤٦مادۀ 

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند  -٤٧ماده 
 ثبت اسناد ذیل اجباری است:

 نشده.عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر امالک ثبتکلیه عقود و معامالت راجعه به .١
 نامه.هبه نامه و شرکت نامه وصلح .٢
 :لزوم ثبت اسناد مذکور در این ماده مشروط به دو شرط است 

 وجود دفتر اسناد رسمی و ادارۀ ثبت اسناد در محل .١
گهی نماید .٢  .قوۀ قضاییه لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی بداند و آن را آ
  بنابراین اگر ملکی در دفتر امالک ثبت نشده باشد اعماز این که ، ثبت ملک در دفتر امالک است؛ ٤٧و  ٤٦مالک شمول مواد

نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد و در صورت تقاضای ثبت اعم از این که مدت اعتراض گذشته باشد یا نگذشته باشد 
 خارج است. ٤٦مورد از شمول مادۀ 

 نیست.الزامی  ٤٧نشده، طبق مادۀ ثبت معامالت مربوط به حقوق ثبت 
  نامهای که با تراضی تمام شرکاء قانون ثبت خارج است و بنابراین تقسیم ٤٧و  ٤٦تقسیم امالک و اموال مشاع از شمول مواد

ی نیست. مقام قانونی آنها معتبر است و نیازی به تنظیم و ثبت در دفتر اسناد رسمبین شرکاء و قائم نسبت به مال مشاع تنظیم یافته
 )٢١/٥/١٣٨٢ - ٣٦٦٩/٧رۀ (نظریۀ مشورتی شما

  تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی الزم نیست که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود بلکه آن هم مانند تقسیم و افراز از شمول مواد
قانون ثبت خارج استو پذرش سند عادی به منظور الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله مغایرتی با مواد مذکور  ٤٧و  ٤٦

 )٢١/٥/١٣٨٢ - ٣٦٦٩/٧رتی قانون ثبت ندارد. (نظریۀ مشو
 پذیر بوده و اسناد تنظیمی در دادگاه قابل پذیرش است. نسبت به نقل و انتقال و خرید و فروش اتومبیل با سند عادی امکان

 نامۀ رسمی نشده است.معامالت اموال منقول قانونًا الزامی به تنظیم انتقال
 ط به اموال منقول برای آن است که ثبت آنها چه مربو ٢وع سند در بند ن ٣اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد. ذکر این  ٢ بند

 کند الزامی است.باشد چه غیرمنقول در نقاطی که قوۀ قضاییه اعالم می
  شده را مطلقًا و امالک ثبت نشده را در مناطقی که ، ثبت معامالت راجع به عین و منافع امالک ثبت٤٧و  ٤٦با وجود این که مواد

گهی نموده الزامی و اجباری کرده است. مواردی از این قاعده مستثنی گسوزارت داد  ترییا شورای عالی قضایی یا رئیس قوۀ قضاییه آ
 شود:است و در آنها معامالتی که با سند عادی واقع شده قانونًا معتبر شناخته می

 اجارۀ محل مسکونی و اداری کسب و پیشه .١
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ممکن است به صورت رسمی، خودنوشت و سری تنظیم گردد  حسبی قانون امور ٢٧٩و  ٢٧٨نامه که به موجب مواد وصیت .٢
 که در مورد اخیر با این که به صورت رسمی نیست اما معتبر است.

در مورد  ١/١/١٣٧٠آن معامالتی که تا تاریخ  ٣و  ٢های اصالحی قانون اصالحی ثبت و تبصره ١٤٧طبق بند الف مادۀ  .٣
حل اختالف مذکور در این ماده، قابل قبول و مؤثر در صدور  هیأت ییدتأامالک با سند عادی صورت گرفته است، در صورت 

 باشد.إلیه میسند مالکیت به نام منتقٌل 
شده در مورد مالت عادی انجامامع داللت دارد بر این که ،٢٢/٦/١٣٦٦قانون زمین شهریی مصوب  ٧ذیل مادۀ تبصرۀ  .٤

 به شرط تأیید دادگاه معتبر است ٥/٤/١٣٥٨های شهری تا تاریخ زمین
 

کم ایک از ادارات و محسندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ -(مهم)  ٤٨ماده 
 پذیرفته نخواهد شد.

  دالیل و مدارکی را که ممکن است برای اثبات باشد که در دادگاه قانون ثبت، هیچ گاه مانع از آن نبوده و نمی ٤٨و  ٤٧، ٤٦مواد
انجام معامله ابراز بشود نپذیرد. مثًال چنانچه کسی اقرار به اموری نمایدکه دالیل حّقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای 

بنابراین اقرار به وقوع عقد بیع از طررف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت ؛ ثبوت آن حق الزم نیست
 )١٣٦٢ - ٣٦٧٥/٧تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه تقاضا نماید. (نظریۀ مشورتی شمارۀ نماید و مشتری میمی
 و قطع بنای غاصبانه، مستلزم داشتن سند مالکیت نیست؛ اگر بدون سند مالکیت ید خلعتیجه صدور حکم بر احراز مالکیت و در ن 

 )٢٩/٣/١٣٨٠ - ٢٥٠/٧هم استحقاق مالکیت خواهان احراز شود صدور حکم به نفع او بال اشکال است. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 
  قانون مرقوم به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم  ٤٧و  ٤٦مواد قانون ثبت، سندی که مطابق  ٤٨به صراحت مادۀ

قابل پذیرش نیست و به همین جهت مصوبۀ شورای عالی اداری مبنی بر الزام شهرداری به قول سند عادی انتقال غیرمنقول و 
ابطال  ه وشناخته شد صالح مغایر قانونقبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذی تکلیف به صدور پروانه ساختمان
 عمومی دیوان عالی کشور) هیأت - ٢٩/٢/١٣٨٦ - ٦٩گردید. (رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

 های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیانی را به دلیل عدم ارائۀ اسناد مالکیت رسمی فاقد سمت الزم برای طرح مفاد دادنامه
و متضمن صدور قرار رد شکایت  قانون شهرداری اعالم داشته ١٠٠دۀ های ماشکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون

 ٨/٢/١٣٨٧ - ٦٨باشد. (رأی وحدت رویۀ شمارۀ قانون ثبت است، موافق اصول و موازین قانون می ٤٨و  ٤٧، ٢٢با عنایت به مواد 
 عمومی دیوان عالی کشور) هیأت

  اعتبار دانستن اسناد عادی ن ثبت اسناد و امالک که داللت بر بیقانو ٤٨مفاد مادۀ  ٤/٨/١٣٩٥مظابق نظر شورای نکهبان مورخ
ای که قرائن و ادلۀ قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد خالف شرع و غیررسمی دارد اطالق آن در مورد اسناد عادی

دت شهود معتبر بر صحت آن باشد. شها و اما در مورد اسناد عادی همراه با قرائن و ادلۀ فوق مانند سندی که بینه و باطل است
قانون مدنی اشاره به این گونه  ١٢٩١و  ١٢٨٥این اسناد معتبر است و این ماده در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 

 اسناد دارد.

 وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: -٤٩ماده 

 ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون .١
 شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.ثبتدادن سواد مصدق از اسناد  .٢
 تصدیق صحت امضاء .٣
 گذارند.قبول و حفظ اسنادی که امانت می .٤
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باید دو  کند تردید داشته باشدهرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می -(بسیار مهم) ٥٠ماده 
 هویت آنان

ً
را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به  نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا

 امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

 رغم اینکه شناسنامه (یا کارت ملی) سند هویت اشخاص است، باز هم ممکن است برای سردفتر بعد از تطبیق شناسنامه (یا علی
 ردیدی حاصل شود که در این صورت نیز مسؤول دفتر باید وفق مادۀ فوق عمل کند.با شخص مربوطه به جهتی تکارت ملی) 

  قبول کارت شناسایی ملی و قید شمارۀ آن در اسناد تنظیمی به جای شناسنامه از طرف آن تعداد از اصحاب اسناد که کارت ملی
 نمایند الزمی است.را به عنوان سند پیوست ارائه می

تواند معرف نماید، نمیطرف از اصحاب معامله را معرفی میماده فوق شاهدی که یکدر مورد  -(مهم) ٥١ماده 
 طرف دیگر باشد.

 معرفین یکی از زوجین، با اصالحات بعدی، مانعی نیست  ٧/٧/١٣١٠و طالق مصوب نامه دفتر ثبت ازدواج طبق مادۀ هفتم نظام
 الرعایه نیست.طالق الزم ون ثبت برای سردفتران ازدواج وقان ٥١بنابراین مادۀ ؛ معرف طرف دیگر جهت احراز هویت باشند

د معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کن شهوِد  ۀوسیلکه مسئول دفتر نتواند بهوقتی -(بسیار مهم) ٥٢ماده 
 باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

  ثبت ازدواج و طالق امتناع نماید.زدواج و طالق محرز نگردد باید از اوقتی که هویت زوجین برای سردفتران 

تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت والیت یا وصایت یا قیمومت مسئول دفتر نمی -٥٣ماده 
 او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند، ثبت نماید.

  ١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  ٣١به استناد مادۀ  دفتریارموارد رد سردفتر و: 
 نفع باشند.وقتی که سند مربوط به شخص سردفتر یا دفتریار است و یا به عبارت دیگر هرگاه سردفتر یا دفتریار در آن ذی .١
 تنظیم سند برای کسانی که تحت والیت یا وصایت یا قیمومت سردفتر و یا دفتر یار هستند. .٢
 سند برای کسانی که با سردفتر یا دفتریار قرابت نسبی یا سبی تا درجۀ چهارم از طبقۀ سوم دارند. تنظیم .٣
 خدمۀ سردفتر یا دفتریار. .٤

ر سمذکور دفترخانۀ دیگری نباشد، به منظور آن که مردم در عُ  مواردی که دفترخانه منحصر به فرد بوده و در محّل  گذار درقانون
سند  با توضیح مراتب در ذیل ی که دفترخانه در حوزۀ آن استداده تا سند با حضور نمایندۀ دادگاه محلّ  و حرج قرار نگیرند، اجازه

 تنظیم و ثبت شود.در همان دفترخانه 

 

واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده در مواقعی که مسئول دفتر به -٥٤ماده 
اگر مسئول دفتر  ٥٣حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده مسئول دفتر دیگری که در آن 

 ماینده او سند را ثبت خواهد کرد.العموم محل یا نعیالیه با حضور امین صلح و مّد فرد باشد مشارٌ منحصربه

ندی که ثبت س شده، در روی هرمسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت -٥٥ماده 
 ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.شود قید کرده و به امضای خود می

 متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود. حرف از اول تا آخرِ بهاسناد باید حرف -٥٦ماده 
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مسئول دفتر نباید معامالت اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع  -٥٧ماده 
 اشخاص مزبور واقع شود. قانونِی  مقاِم قائم ۀوسیل که معامله بهثبت نماید مگر این از تصرف هستند

 توانند شخصًا مبادرت به انجام معامله نمایند و بالطبع تنظیم واشخاص غیررشید و محجور به لحاظ فقدان اهلیت استیفاء نمی 
 ثبت سند برای آنها منع قانونی دارد.

  م و سرپرست قانونی تعیین خاز افراد در صورتی که فاقد ولی خاص باشند، توسط دادگاه صالحیتبرای این دسته  واهد شد.دار قِیّ
 م بخواهد برای مولی انجام داده و آن را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، ثبت این قبیل اسناد، علیه خود معامالتی اگر قِیّ

 باشد.مستلزم اجازۀ کتبی دادستان می
  تنظیم و ثبت اسناد معاملۀ غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت ١٣١٧نامۀ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین ٤٤مطابق مادۀ ،

 اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران را ندارند، ممنوع است.نموده

 خود را ارائه دهند. شهود باید موثق باشند، عالوه بر این ورقه هویت (سجل) -٥٨ماده 

 .شهود باید واجد شرایط قانونی برای ادای شهادت باشند 

 شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: -(بسیار بسیار مهم) ٥٩ماده 

 غیر رشید یا محجور -١

 ]= الل[ گنگیا  کور- ٢

 اشخاص ذینفع در معامله -٣

 خدمه مسئول دفتر -٤

 خدمه اصحاب معامله -٥

  های ثبتی)مجموعه بخشنامه ٧٩برای این که بانوان به عنوان معرف و معتمد شناخته شوند، وجود ندارد. (بند هیچ گونه منعی 

 ۀمسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معامالتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع -٦٠ماده 
 مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

 تنظیم و ثبت اسناد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم عمل نموده و از تنظیم و ثبت اسناد راجع و دفتریاران باید در  سردفتران
المثل اگر موضوع معامله خرید و فروش نمایند. فی موضوعه مخالفت صریح دارد، اجتناب بع معامالتی که مفاد آن با قوانین

 بت چنین سندی بنمایند.مشروبات الکلی یا مواد مخدر است، نباید مبادرت به تنظیم و ث

 

 ها را نداند اظهاراتهرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن -٦١ماده 
 وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.ها بهآن

صدیق ت ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و
 طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. موجب نظامنامه ازشود بهصحت سواد نقشه اخذ می

کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و امالک ممنوع کردن و الحاقتراشیدن و پاک -(مهم) ٦٢ماده 
تبار ساقط اع ۀاز درج ،شودته میشده نوشپاک جای کلمات تراشیده و یا در محّل است. کلیه الحاقات و آنچه که به

 .خواهد بود
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 کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت ازدواج و طالق ممنوع است به الحاقات و آنچه که به جای کردن و الحاقتراشیدن و پاک
نامۀ نظام ٦ دهند. (مادۀنمیهای دادگستری ترتیب اثر شده نوشته شده باشد ادارات و محاکم و دادگاه پاکشده یا  شیدهکلمات ترا

 )١٣١٠دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب 
  شود:جای سفید گذارد یا مجبور به تصحیح و اضافات شد مطابق مقررات ذیل باید عمل اشتباهاً اگر صاحب دفتر 

 جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع کند از حیز استفاده انداخته شود. .١
 زیادی باید خط نازکی کشیده شود.روی کلمات  .٢
مات و همچنین حذف کل...  تصحیح و اضافات باید در ستون مالحظات دفتر نوشته شده و به امضای صاحب دفتر برسد .٣

نامۀ دفتر ثبت ازدواج نظام ٥(مادۀ  زیادی و تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت سند ازدواج یا طالق قبل از امضا قید شود.
 )١٣١٠و طالق مصوب 

 

توسط به دسن اصِل با  آن ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقِت  ها باید ثبِت طرفین معامله یا وکالی آن -٦٣ماده 
 مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.

 نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.طرف ایجاد تعهد میدر مورد اسنادی که فقط برای یک

  نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی است.میدر مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد 
 .بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند (عقد) وکالت بدون حضور موکلین را ندارد 

الوه بر باشند ع سوادبیو  گنگو  کریا  کور هایکی از آنو یا  طرفین معاملهکه درصورتی -(بسیار مهم) ٦٤ماده 
 خود را حاضر نماید که در موقع قرائِت  معرفین هریک از اشخاص مزبوره باید به معّیت خود یک نفر از معتمدیِن 

ست. معتمد هاثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن
 د.مطلب را بفهمان به اشارهها شخاصی باشد که بتواند به آنباید از جمله ا  گنگو  کر مزور در مورد اشخاِص 

 شود و در ستون مالحظات دفتر باید قید گردد.در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می

 است. ملغی شده ٢٧/٦/١٣٢٢طبق قانون مصوب  -تبصره 

 اضیان و نیز آنانی قودن متب و یا ناشنوایی یا الل در خصوص تنظیم و ثبت اسناد مربوطه به این گونه اشخاص، به واسطۀ نابینایی
گذار احتیاط بیشتری به خرج داده و در مادۀ فوق تصریح موده که عالوه بر وجود معرفین د محروم هستند، قانونکه از نعمت سوا

 دفترخانه حاضر نمایند تا در از جهت احراز هویت آنها، افراد مذکور باید یک نفر معتمد یا مطلع را که مورد اعتماد آنها باشد، در
 موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رساند.

 

ا خواهد هها، دلیل رضایت آنمعامله یا وکالی آن توسط طرفیِن امضای ثبت سند پس از قرائت آن به - ٦٥ماده 
 بود.

سواد است عالوه بر معرفین، حضور یک بی در موقعی که معامله راجع به اشخاِص  -(بسیار بسیار مهم) ٦٦ماده 
ن شخص که بین خود معرفیسواد باشد الزم است مگر درصورتیبی شخِص  اعتماِد  باسواد نیز که طرِف  لِع نفر مّط 

 سواد است.بی شخِص  اعتماِد  باسوادی باشد که طرِف 

ر دفتر رضایت مشارالیه باید دشده و این قرائت و همچنین سواد قرائتثبت سند باید برای شخص بی -٦٧ماده 
 ارد.سواد نیز باید عالمت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذبی ۀکنندثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد. معامله
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 رانگشت شواد است و برای گرفتن اثایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به مادۀ فوق اثرانگشت مخصوص اشخاص بی
کانون سردفتران و دفتریاران  ٢٥/١١/٧٩مورخ  ٣٧١٠٠/١١نامۀ شمارۀ بخش ٥رسد. (بند واد مجوزی به نظر نمیاز اشخاص باس

 تهران)

تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید عالوه بر  ۀواسطهرگاه سندی به -٦٨ماده 
 ید.خسارات وارده نیز برآ ۀکلی ۀهای مقرر از عهدمجازات

عهدی احد متعاملین، معامله را فسخ و یا مت ،ثبت مراجِع  هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطالِع  -٦٩ماده 
تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از مالحظه قبض صندوق اداره ثبت 

که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، درصورتی
نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر طرف اخطار میاتب را در دفتر قید و بهطرف مقابل مر 

 گردد.

 

 آثار ثبت اسناد -فصل دوم 

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای  -) ٧/٥/١٣١٢ یاصالح( ٧٠ماده 
 جعولیت آن سند ثابت شود.که ممندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه با تسلیم مال مسموع 
نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از 

می را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به انحاء مندرجات سند رس
 شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

 اقرار به اخذ وجه یا مالی کردهموجب سند رسمی هرگاه کسی که به -) ٧/٥/١٣١٢ یالحاق( (بسیار مهم) تبصره
مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا  وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ۀتأدییا 

 نشده و یا حواله یا برات یا چک امله به او داده و آن تعهد انجامبرات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف مع
 هد بود.رسیدگی خوایافته طلب پرداخته نگردیده است این دعوی قابل

  سند عادی -سند رسمی ب  -از نظر قانون مدنی، اقسام سند عبارت است از: الف 
  ٢. اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و امالک ثبت شده است. ١قانون مدنی اسناد رسمی عبارت است از:  ١٢٨٧به استناد مادۀ .

دار تنظیم شده باشد. از نظر مأمورین رسمی صالحیت. اسنادی که نزد سایر ٣اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. 
 گردد.الذکر، سند عادی محسوب میقانون مدنی سایر اسناد غیر از سه مورد فوق

 .سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد 
  سند عادی و سپس نسبت به همان موضوع، طرفین سند رسمی مغایر تنظیم نمایند با تنظیم سند هرگاه نسبت به موضوعی ابتدا

باشد، زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن قرارداد است. (نظریۀ مشورتی شمارۀ رسمی، سند عادی فاقد اعتبار می
٢٦/١/٧٧ - ٢٤٨/٧( 
  شت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است و منظور از معتبر بودن گعبارات و امضاءها و آثاران »محتویات سند«مراد از

باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده محتویات سند رسمی آن است که عبارت و امضاءها و آثارانگشت و مهر موجود در سند، 
ن تواند در انتساب عبارت مندرجه در سند رسمی و همچنی؛ بنابراین کسی نمیاشدبشناخته و صحت انتساب آنها محرز شده است 
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که در آن سند رسمی به اشخاص معین نسبت داده شده تردید یا انکار نماید و فقط نسبت به سند امضاءها و مهر و آثارانگشت 
 اثبات برساند.تواند ادعای جعلیت نماید و آن را به رسمی می

  اگر رأی داور مخالف آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده (سند رسمی) و دارای اعتبار
 قانونی باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

  تواند خط غیررسمی ابراز شود می کسی که علیه او سند«دارد: قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف انکار و تردیدمقرر می ٢١٦مادۀ
ه شخص گردد و اگر سند ابرازی منتسب باو مترتب مییا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر

 »تواند تردید کند.او نباشد می
 جعل نمود. توان ادعایبه سند رسمی فقط می توان نمود، اما نسبتنسبت به سند عادی امکان انکار یا تردید و یا ادعای جعل می 

ن ها نسبت به طرفیشده در قسمت راجع به معامالت و تعهدات مندرجه در آناسناد ثبت -(بسیار مهم) ٧١ماده 
هند شوند رسمیت و اعتبار خوامقام قانونی آنان محسوب مییا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم

 داشت.

 مندرجات سند رسمی آن است که کسی با قول این که عبارات و کلمات درج و نوشته شده در سند رسمی متعلق  منظور از اعتبار
 تواند تحقق و وجود سند را انکار نماید.به او بوده و صادره از اوست، نمی

 ند به تعهدات اده شدهو پایبمقام کسی است که در نتیجۀ انتقال تمام یا بخشی از دارایی یک طرف به او، جانشین طرف قرار دقائم
 شود:مقام به دو دستۀ عام و خاص تقسیم میگردد. قائممند از اجرای آن میاو و بهره

 ام عام: مانند وراثمققائم .١
 إلیهمقام خاص: مانند منتقٌل قائم  .٢
 گیرد.شده از قبیل اقرار و ایقاعات مانند فسخ و ابراء را نیز در برمیمادۀ فوق اسناد ثبت 

ت امالک به ثب مقررات راجعه معامالت راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق ۀکلی -(بسیار بسیار مهم) ٧٢ ماده
 ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیتمقام قانونی آنشده است نسبت به طرفین معامله و قائم ثبت

 خواهد بود.

  ای اعتبار مقام آنان دار نسبت به طرفین تعهد و معمله یا شخص متعهد و قئمباید گفت: تمام اسناد رسمی  ٧٢و  ٧١با توجه به مواد
اص شده در دفتر امالک باشد، سند مزبور سبت به اشخاما اگر مفاد سند رسمی راجع به معمله نسبت به مال غیرمنقول ثبت؛ است

 ثالث هم اعتبار دارد.

 

ظامی شده استنکاف نمایند در محکمه انتبه اسناد ثبت قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن -٧٣ماده 
که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، شوند و درصورتییا اداری تعقیب می

ها ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری عالوه بر مجازات اداری، آن
 رات وارده نیز محکوم خواهد نمود.خسا را به جبران

ود مگر اصل سند خواهد ب ۀمنزلسوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به -(بسیار مهم) ٧٤ماده 
 در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

  د.رسمی تصدیق شده باشسواد به معنی رونوشت و سواد مصدق رونوشتی است که مطابقت آن با اصل توسط دفتر اسناد 
  طبق این ماده رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزلۀ اصل سند و دارای آثار حقوقی همچون اصل سند است، مشروط بر این که

 مطابقت آن با ثبت دفتر به وسیلۀ مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
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  شود و  مطابقت آن با دفتر گواهیو رونوشتی اعتبار اصل سند را دارد که به وسیلۀ سردفتر اسناد رسمی که سند را ثبت کرده
 اعتبار را ندارد. های دیگر اینرونوشت

 تر دادگاه فبایست توسط مسئول دفتر اسناد رسمی با ثبت دفتر ثبت مطابقت و گواهی شود؛ بنابراین مثًال اگر مدیر دها میرونوشت
 شود.برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند، آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن بار نمی

 

 در امانت اسناد -فصل سوم 

هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف  -(بسیار مهم) ٧٥ماده 
 روی پاکت، تاریِخ  دیگری که الک و مهر

ً
ر امانت را با تمام حروف در حضو تسلیِم  شده باشد گذاشته و شخصا

که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته مسئول دفتر قید کند و درصورتی
 امضاء و مهر کنند.

به مهر  ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را ۀتسلیم، نمر مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ  -٧٦ماده 
ار و تاریخ گذاداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت

 نید.گذار و شهود نیز خواهد رساکند و به مهر و امضای امانتامانت و اسامی شهود اگر باشند، قید می

ها را در پاکت و یا لفافه دیگری که آنتوانند قبل از آنگذارند میاشخاصی که سند خود را امانت می -٧٧ماده 
گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند، در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد 

وجه هیچو به شدهثبت اسناد و امالک امانت گذاشته ۀدر ادار مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که 
 مطابق مقررات ثبترسمیت ندارد، مگر این

ً
تواند شده باشد، در این صورت دایره ثبت و امالک میکه آن سند قبال

 که در این قانون مقرر است بدهد.طوریسواد مصدق سند را به

 ت و شورای نظار  هیأتجع به خود که در پروندۀ مربوطه بایگانی است از ثبت محل و آراء توانند از اوراق رانفع مییکلیۀ اشخاص ذ
نامۀ نفع محتاج صدور و ارائۀ گواهیعالی ثبت از دفاتر مربوطه به هزینۀ خود رونوشت گواهی اخذ کنند. دادن رونوشت به غیرذی

 های ثبتی)مجموعه بخشنامه ٤٤٩مرجع صالح است. (بند 

 

در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در  - ٧٨ماده 
گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضاء خود و امانت

 گذار بدهد.ه امانت است به امانتمشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفاف

آید که در ستون مالحظات دفتر امانت و در مقابل ترتیب به عمل میایناسترداد اسناد امانتی به -(مهم) ٧٩ماده 
ته و آن را د نوشگیرد با حضور دو نفر شاهد رسیآمده شخصی که سند را پس میعملثبتی که از امانات سند به

 نماید.امضاء می

الحفاظه ید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حقتاریخ استرداد باید در ذیل رس -٨٠ماده 
 شود درج خواهد شد.که اخذ می

 دفاتر اسناد رسمی -باب چهارم 
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با اصالحات  ٢٥/٤/١٣٥٤در مورد این باب به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 
در مورد آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه از قانون اخیرالذکر سوالی طرح بعدی آن مراجعه شود. الزم به ذکر است 

 شود.نمی

 اجرای مفاد اسناد رسمی -باب پنجم 

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم نامۀ اجرایدر مورد این باب به آیین
نامه در انتهای اجعه شود. الزم به ذکر است که این آیینمر  ٧/١٢/١٣٩٨سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوی 

 جزوه ذکر شده است.

 جرائم و مجازات -باب ششم 

 یکی از  -(مهم) ١٠٠ماده 
ً
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امالک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا

محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی  جاعل در اسناد رسمیهای ذیل را مرتکب شود جرم
 مقررات محکوم خواهد شد.

: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ً
 اوال

 
ً
 ت نماید.ثب ،داشته باشند : سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور(بسیار مهم) ثانیا

: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نک
ً
 اند ثبت کند.ردهثالثا

 
ً
 م یا مؤخر در دفتر ثبت کند.را مقّد  سندی ثبِت یا  سند تاریِخ : (مهم) رابعا

: تمام یا قسمتی از دفاترِ 
ً
ۀ سایل متقلبانو ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را پاره کند یا به خامسا

 ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. ،دیگر

 
ً
 ثبت کند. دهندهانتقال مالکیِت  با علم به عدِم : اسناد انتقالی را (مهم) سادسا

: سندی را که به
ً
 سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند. ،طور وضوحسابعا

 از مصادیق جرم جعل اسناد رسمی دانسته است. در مادۀ فوق به موارد تخلفی که جرم است اشاره شده و آنها را 
  اهمیت در مجرم دانستن مرتکب اعمال فوق؛ اوًال وجود قصد و ثانیًا انجام آن به وسیلۀ سردفتران یا کارکنان ادارۀ ثبت  حائزنکتۀ

 باشد.می

 

کتی ممل ۀهرگاه اعضای ثبت اسناد و امالک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوع -١٠١ماده 
 مات دولتی منفصل خواهد شد.داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خد

 باشند.باشد و سردفتارن مشمول این ماده نمیاین ماده فقط شامل کارکان دولت یعنی کارکنان سازمان ثبت اسناد و امالک می 

هر یک از اعضای ثبت اسناد و امالک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله  -(مهم) ١٠٢ماده 
 ثبت نماید و به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.و یا قابلیت موضوع 

ً
 معامله سندی را عمدا

 د.باشمیزان مجازات اداری موضوع این ماده برای کارکنان ثبت، انفصال موقت از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی می 
 گردد.این ماده شامل سردفتران نمی 
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 تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، هریک از مستخدمین و اجزای ثب -(مهم) ١٠٣ماده 
ً
ت اسناد و امالک عامدا

 در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

 گردد.این ماده شمال سردفتران نمی 

موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و ها بهدر موارد تقصیراتی که مجازات آن -١٠٤ماده 
شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، ر اداری میامالک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصی

 تعقیب و مجازات خواهند شد.

(راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را  ٣٣جز در مورد مذکور در ماده  -(مهم) ١٠٥ماده 
 به دیگری انتقال داده

ً
است  قانونی سلب مالکیت از او شدهکه به نحوی از انحای با علم به این بنماید که قبال

شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت تقاضای ثبت نماید، کالهبردار محسوب می
هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ملک در دفتر ثبت امالک، مالک نبوده و مع

 طرف نباشد. ثبت، حاضر برای تصدیق حق

 هبرداری کال بزهِ  تحقِق  قانون ثبت، صرف تقاضای ثبتی ملک که قبًال به دیگری انتقال داده شده موجِب  ١٠٥به مادۀ  توجه با
 )٢٩/١٠/١٣٨٢ - ٩٠٢٨/٧گردد. (نظریۀ مشورتی شمارۀ می

مورث خود یا با علم به مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف  -١٠٦ماده 
به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور  اینکه

سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. 
 ر و یا نوشته به خط او محرز شود.وسیله امضاء یا مهدر تمام این موارد علم وارث باید به

ی امین طورکلی هرکس نسبت به ملکعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بههرکس به -١٠٧ماده 
 عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کالهبردار محکوم خواهد شد.محسوب بوده و به

  داری از طرف امین باشد را از مصادیق خیانت در امانت بداند آن را از آن که اعمالی بر خالف سمت امانتقانون ثبت به جای
 این به جهت ثبات در نظم ثبتی است. مصادیق کالهبرداری دانسته است و

 تقاضای ثبت -(مهم) ١٠٨ماده 
ً
 هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصا

 او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد: واسطه خیانت یا تبانِی ننموده ولی به

و و ا باشد شخِص  ١٠٩و  ١٠٦و  ١٠٥شده مشمول مقررات یکی از مواد  اگر کسی که ملک به اسم او ثبت -فال
عی خصوصی به خسارات مّد  شده و نسبت اصلی به مجازات کالهبردار محکوم عنوان مجرم امین هر دو به

 مسئول خواهند بود.
ً
 متضامنا

نباشد شخص  ١٠٩و  ١٠٦و  ١٠٥یک از مقررات مواد هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ -ب
ابق عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطتعقیب نیست ولی امین بهعنوان اعم از حقوقی و جزایی قابلهیچمزبور به

 ) با وی رفتار خواهد شد.٢/٣/١٣٧٥نون تعزیرات (مصوب قا ٦٧٤ماده 

 دهنده، وراث و امین) موجب شود (انتقال ١٠٨و  ١٠٦، ١٠٥بانی و همکاری اشخاص در مواد طبق این ماده برای امینی که با ت
 به ثبت برسد مجازات کالهبرداری در نظر گرفته شده است. تا ملک به نام شخصی غیر از مالک

  نباشد مسؤولیت کیفری یا حقوقی متوجه وی نیست؛ اما امین به عنوان  ١٠٨و  ١٠٦، ١٠٥گیرنده مشمول مواد انتقالچنانچه
 مسئول کیفری و مسئول جبران کلیۀ خسارات وارده خواهد بود.
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  ف اشخاص وقیبه موجب ماده احدۀ منع ت...» در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست «که مقرر داشته است: » ب«بخش آخر بند
 منسوخ گردید. ٢٢/٨/٥٢در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 

هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند  -١٠٩ماده 
 شود. اختالفات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.کالهبردار محسوب می

 ارت است از تسلط و اقتدار عرضی که انسان در مقام أعمال خود بر مالی دارد.تصرف عب 
  ثبت، مرتکب به حبس و جزای نقدی و در صورت تقاضای شاکی خصوصی به جبران  قانون ١٠٩تا  ١٠٥در موارد مذکور در مواد

شود و نتیجۀ موضوع آن در ملکیت صاحب سند باقی خواهد بود گردد، ولی سند مالکیت ابطال نمیخسارت وارده نیز محکوم می
 )١٠/١٠/١٣٨٠ ٨٧٣٤/٧تی شممارۀ له بپردازد. (نظریۀ مشور علیه باید قیمت ملک و سایر خسارات را به محکوٌم و محکوٌم 

  ١٠٩برای تحقق جرم موضوع مادۀ: 
 ملک باید در تصرف شخص دیگری باشد. .١
 تقاضای ثبت از طرف غیرمتصرف شود. .٢
 .اگر ملک در تصرف کسی نباشد اما شخص ادعای تصرف نماید موضوع مشمول این ماده نخواهد بود 

ای که در مورد ثبت عمومی امالک دیگر این قانون اظهارنامه در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد -١١٠ماده
 تقاضانامه است. ۀمنزلشود بهداده می

 ع مجلس شامل حدود و نوای است مخصوص که توسط مأمور ادارۀ ثبت پس از تنظیم صورتاظهارنامۀ موضوع قانون ثبت ورقه
 شود.متصرفان به عنوان مالکیت توزیع میسفیدان محل بین ریش ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء کدخدا و

 در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. -١١١ماده 

 .منظور از مدعی خصوصی همان شاکی خصوصی است 

المنفعه را متهم کسی باشد که امالک موقوفه عام ١٠٨و  ١٠٧اگر مورد مواد  -) ٧/٥/١٣١٢ یالحاق( مکرر ١١١ماده 
 عنوان والیت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکولعلیه را بهوان متولی یا متصدی و یا امالک مولیعنبه

 به شکایت مدعی خصوصی نیست.

 

 سترد داشت تعقیب متروککه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مدرصورتی -١١٢ماده 
 خواهد شد.

 شود.از مدعی خصوصی پذیرفته نمی تجدید شکایت -١١٣ماده 

) مجرم عالوه بر ١٠٨استثنای مورد مذکور در بند ب ماده (به ١٠٩و  ١٠٨و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٥در مورد مواد  -١١٤ماده 
وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت امالک یا مجازات مقرر برای جرم کالهبرداری تا موقعی که به

 بهبه وسایل دیگر خساراتی 
ً
ورده و مدعی طرف وارد آواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بهرا که مستقیما

 شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند.وسیله تقدیم عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقعخصوصی به

رت از طرف خسا که عرض حالای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینتعیین میزان خسارت با محکمه
خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه)  -شده باشدمدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده
 مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
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  :که ای است که به جنبۀ جزائی رسیدگی کرده ولو اینتعیین میزان خسارت با محکمه«بخش آخر مادۀ فوق که مقرر داشته است
ن استثنائی است بر اصول کلی قوانین آیی» شده باشد.حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی دادهضعر 

 تواند به دادگاه حقوقی دادخواستدادرسی کیفری، چرا که مطابق آن اصول متضرر از جرم برای مطالبۀ خسارت ناشی از جرم می
 ز دادگاه کیفری مطالبه نماید.دهد و یا ضمن شکایت ضرر و زیان وارده را ا

 ١٣٠٨را قبل از اول اسفندماه  ١٠٩و  ١٠٨و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٥هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد  -١١٥ماده 
وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارت وارده بر به ١٣٠٩مرتکب شده و تا اول خردادماه 

هبردار محسوب شده و عالوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که ملک را جبران ننموده کالصاحب
 بران نکرده در توقیف خواهد ماند.ج ١١٤طرف را مطابق ماده خسارت وارده به

شده، راهن یا انتقال داده ٣٣در موارد امالکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده  -١١٦ماده 
ه به این دهندکه راهن یا انتقالخود قید نماید. درصورتی ۀحق طرف را در ضمن اظهارنامدهنده مکلف است انتقال

وسیله تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن، بهتکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می
حق  دهندهالغ اظهارنامه راهن یا انتقالاظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ اب

 با او رفتار خواهد شد. ١١٤مطابق ماده  ١١٣و  ١١٢و  ١١١طرف را نداد، کالهبردار محسوب و با رعایت مواد 

دهنده وقتی مجرم خواهد آمده باشد، راهن یا انتقالعملاگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به
اء ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابالغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید بود که در صورت بق

که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت و درصورتی
 حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تأدیه نکند.

یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان  مرتهن -تبصره
 منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

  تاریخ از  روز ١٠چنانچه ابالغ اظهارنامه قبل از انقضاء مدت رهن یا حق استرداد صورت گرفته باشد، متقاضی ثبت باید ظرف مدت
در ادارۀ ثبت حاضر شده و حق طرف را تصدیق نماید در غیر این صورت به  ابالغ اظهارنامه چنانچه مالکیت او بر ملک باقی باشد

 مجازات کالهبرداری محکوم خواهد شد.

 

 عین یا منفعت مالیموجب سند رسمی یا عادی نسبت بههرکس به -)٧/٥/١٣١٢ یاصالح( (بسیار مهم) ١١٧ماده 
وجب سند ماز منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به (اعم

 رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 نماید.می مادۀ فوق در ارتباط با معاملۀ معارض، تعریف و مجازات آن تعیین تکلیف 
 یاپی پ وسط یک شخص در نتیجۀ انجام معاملۀباشند با معاملۀ معارض که ارتکاب یک جرم تاسناد مالکیت معارض که دو سند می

فعت نسبت به عین یا من ایمعامله هر کس به موجب طبق مادۀ فوق معاملۀ معارضکه  باشد، متفاوت استنسبت به مالی می
ول با سند عادی یا رسمی حقی به دییگری داده باشد و سپس موجب معاملۀ دوم نسبت به همان مالی اعم از منقول یا غیرمنق

عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور انجام دهد مرتکب بزۀ معاملۀ معارض شده و به حبس 
 شود.از سه تا ده سال محکوم می

  د و در باشقانون ثبت اسناد و امالک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ۱۱۷شرط تحقق بزه مشمول ماده
قانون مزبور اجباری باشد  ۴۷نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 
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چ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با همان قانون در هی ۴۸سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 
ای نسبت سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبًال معامله

ول در مورد همان مال واقع ای با معامله ابه مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله
قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری  ۱۱۷سازد عمل او از مصادیق ماده 

 عمومی دیوان عالی کشور) هیأت ١٠/٨/١٣٥١ - ٤٣(رأی وحدت رویۀ شمارۀ قابل انطباق باشد. 
  ید به با حتماً سازد، معاملۀ دومی است که با معاملۀ صحیِح اولی معارض است و اقع میآنچه عنصر مادی بزۀ معاملۀ معارض را و

 صورت رسمی محقق شود.
  ،چنانچه شخصی ملکی را با قولنامۀ عادی به شخص دیگری منتقل نماید و معامله به نحو صحیح انجام پذیرد و سپس فروشنده

نتقل نماید معاملۀ دوم باطل و مورد از مصادیق معاملۀ معارض موضوع همین ملِک موضوع معامله را به ثالثی با سند رسمی م
 )٢٨/١٢/١٣٨٠ - ١٢٥٣١/٧باشد. (نظریۀ مشورتی شمارۀ قانون ثبت می ١١٧مادۀ 

 شود ولو آن در جرم کالهبرداری بردن مال و سود شرط است، اما در معاملۀ معارض به ِصرِف انجام معاملۀ دوم جرم محقق می
 ودی حاصل نشود.که مالی یا س

 :معاملۀ معارض با بزۀ انتقال مال غیرتفاوت 

در معاملۀ معارض، شخِص مجرم باید مالک اولیۀ مالی باشد که برای بار دوم آن معامله را انجام داده است، اما در انتقال  .١
 د.کنمیقل به دیگری منت ،مال غیر یک شخصی مال شخص دیگر را بدون سابقۀ مالکیت خود نسبت به آن مال

ند ممکن است با س انتقال مال غیر انتقال در معاملۀ معارض لزومًا باید معاملۀ دوم به موجب سند رسمی محقق شود اما در .٢
 عادی به عمل آید.

 معامالت معارض: انواع

 باشد.شده با سند رسمی باشد: معاملۀ دوم از نوع معاملۀ معارض بوده و باطل میهر دو معاملۀ انجام -الف 
رد؛ باید سند رسمی انجام گی حتماً شده با سند عادی باشد: به علت اینکه در معاملۀ معارض، معاملۀ دوم هر دو معاملۀ انجام -ب 

 تواند جرم انتقال مال غیر باشد.لذا در این فرض معاملۀ دوم معاملۀ معارض نیست و می
ن فرض باشد؛ ایبه علت این که معاملۀ دوم با سند رسمی نمیملۀ اول با سند رسمی و معاملۀ دوم با سند عادی باشد: امع -ج 

 باشد، بلکه جرم انتقال مال غیر است.معاملۀ معارض نمی
 معاملۀ اول با سند عادی و معاملۀ دوم با سند رسمی باشد: دو حالت مفروض است: -د 
 مورد معامله مال منقول باشد: معاملۀ دوم معاملۀ معارض بوده و باطل است. .١
 د معامله مال غیرمنقول باشد: دو حالت مفروض است:مور  .٢

حالت اول: چنانچه ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول در محلی الزامی باشد، معاملۀ دوم معامۀ 
 باشد.معارض نخواهد بود، بلکه جرم انتقال مال غیر می

عامالت اموال غیرمنقول الزامی نباشد: معاملۀ دوم از نوع معاملۀ معارض حالت دوم: چنانچه ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و م
 بوده و باطل است.

 

 تعرفه و مخارج ثبت اسناد و امالک -باب هفتم 

 .شود مطابق مواد ذیل خواهد بودیحقوقی که در اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر رسمی اخذ م -١١٨ماده 
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و  ١١برای ثبت ملک در دفتر امالک، عالوه بر مخارج مقدماتی موضوع مواد  -)٢٨/١٢/١٣٧٣ یاصالح(١١٩ماده 
 به ازای هر ده هزار ریال، یک هزار ریال دریافت می ١٢

ً
 شود.قانون ثبت اسناد و امالک کال

شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ای اعالمالثبت امالک، حداقل قیمت منطقهمالک محاسبه حق
 ای تعیین نشده باشد، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.نقاطی که قیمت منطقهباشد و در می

 گردد.الثبت حقی است که بابت ثبت ملک در دفتر امالک یا ثبت معامالت یا حق اختراع غیر، از متقاضی دریافت میحق 
 الثبت نقل و انتقاالت ند، اما از از پرداخت حقباشقانون ثبت معاف می ١١٩الثبت امالک موضوع مادۀ ها از پرداخت حقشهرداری

 شود، معاف نیستند.الثبت اسناد نامیده میدر دفتر اسناد رسمی که حق
  بت و هزینۀ الثرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض، هزینۀ ثبتی از قبیل: بقایای ثبتی، حقفستاد اجرایی

 تفکیک امالک معاف هستند.
 قانون ثبت تغییر یافته است. ١١٩الثبت ماده س قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حقبر اسا 

 الثبت امالک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.حق -١٢٠ماده 

ورقه تقاضانامه چهل هزار الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای حق -) ٢٨/١٢/١٣٧٣ یاصالح( ١٢١ماده 
 ریال است.

 -) ٢٨/١٢/١٣٧٣ یاصالح( ١٢٢ماده 

 شود:ها و مؤسسات تجاری به ترتیب ذیل تعیین میالثبت شرکتحق –الف 

صد و بیست ریال که درهرصورت از یک هزار تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال، یک- ١
 ریال کمتر نخواهد بود.

 تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه، نسبت به مازاد دو میلیون ریال، هر ده هزار ریال هفتادوپنج ریال.- ٢

 م ریال.ودو و نیتا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال، هر ده هزار ریال پنجاه- ٣

 یون ریال، هر ده هزار ریال سی ریال.تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میل- ٤

 م ریال.ودو نیصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال، هر ده هزار ریال بیستتا یک- ٥

، سیصد و هفتادوپنج هزار ریال.از یک- ٦
ً
 صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ مقطوعا

، پانصد و بیستاز پانصد میلیون ریا- ٧
ً
 وپنج هزار ریال.ل سرمایه به باال از مبدأ مقطوعا

های ده، تابع نرخشالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافهحق- ٨
 ریال.سه هزار » استثناء تغییر سرمایهبه«الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر الذکر است و حقفوق

 باشد شش هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاریالثبت مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه میحق -ب
 با سرمایه به ترتیب ذیل است:

 هفت هزار و پانصد ریال.حق- ١
ً
 الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعا

 یازده هزار و الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یحق- ٢
ً
ک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه، مقطوعا

 دویست و پنجاه ریال.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

46 
 

 پو یک ریال سرمایه تا یک الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیونحق- ٣
ً
انزده صد میلیون ریال سرمایه مقطوعا

 هزار ریال.

 سی هزار ریال.صد میلیون و یک ریال سرمایه به باال مالثبت مؤسسات غیرتجاری از یکحق- ٤
ً
 قطوعا

های ده تابع نرخشالثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافهحق- ٥
 استثناء تغییر سرمایه) یک هزار و پانصد ریال است.الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (بهالذکر و حقفوق

های ؤسسات تجاری و غیرتجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفهها و مالثبت هر شعبه شرکتحق -ج
 مقرر در این ماده است.

ونقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط های حملالثبت شرکتحق -تبصره 
 تأدیه شود.

رج به میزان نیم درصد مبلغ مند تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی -) ١٥/٨/١٣٨٤ یاصالح(١٢٣ماده 
طور عمومی انتقال داده شود باشد هرگاه منافع بهدر سند و در موارد اسنادی که موضوع آن انتقال منافع می

 ساله اخذ خواهد شد.الثبت از منافع دهحق

صول برخی از ) قانون نحوه و١الثبت اسناد و در مورد امالک به شرح بند (ع) ماده (مبنای وصول حق -١تبصره 
سبک و سنگین اعم از  و در مورد انواع خودروهای ١٣٧٣مصرف آن در موارد معین مصوب  درآمدهای دولت

سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب آالت راهسواری و ماشینسواری و غیر 
 اشد.بسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میشده تووانتقال و یا ارزش اعالممورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل

شاورزی سازی و مصرفی و کآالت راهاسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین الثبِت حق -٢تبصره 
 باشد.ها میآن قطعِی  سنِد  الثبِت ها مطابق حقو موتورسیکلت و نظایر آن

ها ممکن نباشد و انجام گواهی تعیین قیمت موضوع آن الثبت اسنادی کهحق -)١٥/٨/١٣٩٢ یاصالح( ١٢٤ماده 
هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معامالت و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته 

) ریال بهای ١٥٠٠٠یافته و برای المثنی سند، عالوه بر پانزده هزار () ریال افزایش٢٠٠٠٠شود به بیست هزار (می
 الثبت دریافت خواهد شد.) ریال نیز حق٢٥٠٠٠٠هزار (ویست و پنجاهدفترچه د

اء قانون معافیت کلیه استثنالثبت بهکلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق
به خارج  های مطالعاتیعلمی که جهت تحصیالت عالی یا استفاده از فرصت هیأتدانشجویان بورسیه و اعضای 

موجب این به ٢/١٢/١٣٧١الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب گردند از حقاز کشور اعزام می
 گردد.قانون لغو می

 -)٢٨/١٢/١٣٧٣ یاصالح(١٣٢ماده 

 پانصد ( -١
ً
 باشد.ال مأخوذ می) ری٥٠٠برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعا

ای نامهموجب آیین) قانون ثبت به٦١تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ( -٢
 خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

نماید می تاالجراء به عهده طرفی است که تقاضای ثباستثنای حقالذکر بهمخارج و حقوق فوق ۀکلی -١٣٣ماده 
 که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقررشده باشد.مگر این
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 مواد مخصوصه -باب هشتم 

عنوان کفالت، شغل باالتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه هریک از مستخدمین ثبت که به -١٣٧ماده 
 -که شغل باالتر نمایندگی خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این

 شد.ثبت خارج از مرکز با و اداراتمعاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر  -مدیریت ضبط  -دفتر مسئولیت

 جزء شارع عام یا میدان -١٣٨ماده 
ً
جهت قابل ثبت نبوده است از های عمومی بوده و بدیناگر اراضی که قبال

شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء امالک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد، 
 آن اراضی تقاضای ثبت نماید.ت به تواند نسببلدیه یا مالک جدید می

در هر نقطه که اعالن ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم  -(مهم) ١٣٩ماده 
ای مربوط به هها منقضی گردیده و اعالن نوبتی منتشرشده، اداره ثبت نسبت به امالکی که اظهارنامهاظهارنامه

روز مهلت خواهد داد تا  ٦٠اعالنی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ها عودت داده نشده است آن
شود و یا قبل از این تاریخ ولی در هایی که در ظرف مدت مزبور داده میتقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه

 عمل خواهد شد. ١٢شده است مطابق ماده خارج از مدت داده

ررات المالک اعالن و تابع مقعنوان مجهولدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود بهها در مامالکی که نسبت به آن
 خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود ١٢مذکور در ماده 

 به اسم اشخاصی اعالن کرده باشد.

ها شده است چنانچه اولین اعالن نوبتی ن تقاضای ثبت آنامالکی که قبل از تاریخ اجرای این قانو -١٤٠ماده 
به ثبت خواهد رسید و  ١٣٠٨بهمن  ٢١ها منتشرشده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و امالک مصوب آن

هرگاه اولین اعالن نوبتی منتشرنشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر اینکه 
قط الذکر به جریان افتد، ولی در این صورت نیز فثبت تقاضا نماید که اعالنات مطابق قانون فوقتقاضاکننده 

انتشار اعالن و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات 
 این قانون خواهد بود.

 ی است که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده باشد یا به عبارت المالک از نظر قانون ثبت، ملک غیرمنقولملک مجهول
المالک از نظر قانون مدنی عبارت اما مجهول؛ مالک آن معلوم و مشخص باشددیگر اظهارنامۀ آن تقدیم نشده باشد، هرچند که 

 از مالی است که صاحب آن معلوم نباشد، چه آن مال منقول باشد چه غیرمنقول.
 المالک ثبتی به توجه به مادۀ المالک به معنی مال بالصاحب در قانون مدنی و یا مجهولالمالک اعم از مجهولامالک مجهول

شود که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آنها نشده باشد ولو مینامۀ این قانون، به امالکی گفته آیین ٥١قانون ثبت و ماده  ١٣٩
قانون اساسی بوده و دعوای مالکیت نسبت به آنها غیرقابل  ٤٥هر صورت موضوع مشمول اصل  این که مالک آن معلوم باشد. در

 )٢/٨/١٣٩٠ - ٣٧٨٠/٧المالک است. (نظریۀ مشورتی استماع است. بدیهی است اختالف در مالکیت، از بحث اموال مجهول

 ١٧به همان ترتیب که در ماده  شدهاز تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین -١٤١ماده 
 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

  باشد.قانون آیین دادرسی مدنی به جای قانون تسریع محاکمات مجری میحاضر در حال 
 شود.یاقدام جزء مدت محسوب نم ابالغ و همچنین روز موعدی که ابتدای آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده است، روز 
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ده و نشها تقاضای ثبتالمالک و امالکی که درباره آننسبت به امالک مجهول -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٤٢ماده 
به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصالحات ارضی به زارعین واگذارشده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از 

ه نام هریک از ای بشود پروندهشده یا میکه واقع الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقاالتیطرف منتقل
ر شده باشد بدون انتشاصورت مشاع یا مفروز به زارع منتقلکه ملک بهخریداران تشکیل داده و اعم از این

 های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.آگهی

وط معاف های مربر هزینهالثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایحقاین عملیات از پرداخت هرگونه 
 باشد.می

شده و یا بخواهند وجوه تودیع ١٤٢هرگاه مالکین سابق امالک موضوع ماده  -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٤٣ماده 
ایند. در من معامله را بنمتوانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثقبوض مربوط به بهای امالک خود را دریافت دارند می

که با رسیدگی، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن این موارد درصورتی
های نوبتی برای اطالع عموم اعالم و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی آگهی

م او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به شده را به شخصی که به نااز وجوه و قبوض تودیع
اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به 
ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی الزم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضاء 

که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مهلت مقرر درصورتی
و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل  شودمربوط اقدام می

 خواهد شد.

 ایه است.الرعقانون ثبت الزم ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٦در این موارد مقررات مواد 

 ١٢عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده  -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١تبصره 
ی نقد حق ثبت و هزینه مقدماتشده بهقانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل

 گردد.دریافت می

خذ شده ولو با اقبول تقاضایی موضوع این ماده تسلیم قبوض سپردهقبل از  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ٢تبصره 
تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت 

 های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.هزینه

أمین سلیم او شده باشد رفع اثر از تدر مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین ت
 .های ثبتی خواهد بودمأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه

 قطعاِت  حدوِد  با اجرای مقررات اصالحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدیِد  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٤٤ماده 
ک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصالحات ارضی فقط با مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مال

 در گیرد.انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می
ً
اینجا  [استثنائا

 شد را نداریم.]در روزنامۀ کثیراالنتشار منتشر می آگهی تحدید حدود که

توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک هم باشند، میبهات ارضی متصلهرگاه امالک مشمول مقررات اصالح
باشد وقت تحدید حدود باید به  آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از امالک جزء اموال عمومی

نع انجام امرجع صالح ابالغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح م
 تحدید حدود نخواهد بود.
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عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود  -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١تبصره 
 گیرد.نخواهد بود، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می

 نامه وزارت دادگستری خواهد بود.موجب آیینمقررات این ماده بهاجرای  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ٢تبصره 

  در مورد امالکی که در اجرای قانون اصالحات ارضی واگذار گردیده شده یا در سهم اختصاصی مالک  ١٤٤مطابق تبصرۀ مادۀ
 پذیرد.ز انجام میقرار گرفته است، در صورت عدم حضور مالک یا مجاورین تحدید حدود بر اساس اظهار معتمدین محل نی

  نامۀ رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، هیأت نظارت بر شورای عالی ثبت (مصوب آیین ١٩و  ١٨این ماده، مواد  ٢در اجرای تبصرۀ
 ) به تصویب رسیده است.١٣٥٢

نامه مصوب وزارت موجب آیینکل به در مرکز هر استان یا فرماندارِی  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٤٥ماده 
 شود:تشخیص، برای انجام وظایف زیر تشکیل می هیأتی به نام هیأتدادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها 

شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصالحات در تحدید حدود قطعات تقسیم -الف
جود اختالف رسیدگی به موضوع و رفع اختالف و تعیین تکلیف قطعی آن، ارضی در صورت وصول اعتراض یا و

که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود مدت اعتراض بر حدود اعم از این
روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود،  ٣٠قطعه مورد اعتراض تا 

 گردد.تسلیم می هیأتاضات واصله از طریق ثبت محل به اعتر 

رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی امالکی  -ب
 گیرد.این قانون انجام می ١٤٤که طبق ماده 

ا طبق مقررات گیرنده فوت کرده و یکه انتقالمقام قانونی زارع انتقال گیرنده درصورتیتشخیص و تعیین قائم -ج
 شده باشد. ید خلعاصالحات ارضی از او 

تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات  -د
 اصالحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختالف.

ارسال پرونده  ای ت،یبدا دادگاه سیدعوت از رئ ی، به جا)ق.ث ١٤٥ م(از موارد اعتراض بر حدود  یدر بعض تشخیص استان: هیأت
 .دهدیم جلسه لیدر اداره ثبت تشک اتیه نی. اشودیفرستاده م صیتشخ اتیپرونده به ه صالحیبه دادگاه ذ 

 شود:از سه عضو تشکیل میتشخیص  هیأت 
 رئیس دادگستری محل .١
 اسناد و امالک یا معاونان اورئیس ادارۀ ثبت  .٢
 رئیس ادارۀ جهاد کشاورزی .٣
 رج بودن داخل یا خاو  حدود یا حقوق ارتفاقی صالحیت آن رسیدگی به اعتراضات تشخیص در ادارۀ ثبت محل تشکیل و هیأت

هم طعاتی که در سمربوط به قیا  در مورد امالکی که در جریان اصالحات ارضی به زارعین واگذار شدهو  اعتراض در موعد قانونی
 باشد.باشد. همچنین تعیین نوع اعیانی در صالحیت مرجع مذکور میمی مستثنیات دینو یا مربوط به مالک قرار گرفته 

طور مشاع و قسمتی در مورد امالکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٤٦ماده 
د موضوع مقام او باششده و قسمت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا قائمطور مفروز درخواست ثبتبه

ا مشاعی ب مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام هیأتنظارت طرح و طبق تشخیص  هیأتدر 
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های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید شود و عملیات ثبت قسمتهای مفروز اصالح میتفکیک قسمت
 یابد.های نوبتی ادامه میآگهی

 تمام یا قسمتی از در مورد امالکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت
ً
شده ولی عمال

آمده باشد در مقام قانونی آنان در منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائمصورت مفروز در تصرف بالملک به
 مزبور هیأتنظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی  هیأتصورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در 

اشد ب صورت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از اوهای ثبت سهام مشاعی که بهدرخواست
های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت صورت و با حدود مفروز اصالح و قسمتبه

جدید ماند بدون احتیاج به تصورت مشاع باقی میهایی که بهشود و عملیات ثبت درخواستمشاعی اصالح می
 ردد.گهای نوبتی شروع میتشار آگهیهای مفروز با انیابد و جریان ثبت قسمتهای نوبتی ادامه میآگهی

نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ تا سه سال از تاریخ اجرای این  هیأتدرخواست احاله کار به 
سهام  های ثبتیک از درخواستنظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ هیأتقانون مجاز خواهد بود و رسیدگی 

ایی و رسیدگی در مراجع قض ر امالک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرحمشاعی منتهی به ثبت در دفت
 نباشد.

 منسوخ شده است. –) ٢١/٦/١٣٧٠ یاصالح( ١٤٧ماده 

قانون  ١٤٨و  ١٤٧جایگزین مواد  ٢٠/٩/١٣٩٠های فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
یف سند مالکیت از مواد قانون تعیین تکل باشد که در عمل تقاضا و صدورخصوص ماده سابق میثبت شده است. لذا نکات ذیل در 

 گردد:استفاده می

  باغات و اراضی کشاورزی. - ٢های احداثی اعیانی - ١باشد: شامل دو بخش می ١٤٧مادۀ 
 ١٣٧٠بوده و اعتبار بخش دوم منوط بر انتقال قبل از سال  ١/١/١٣٧٠منوط به احداث اعیانی قبل از تاریخ  اعتبار بخش اول

 خارج است. ١٤٧باشد از شمول مادۀ  ١٣٧٠کشاورزی و باغات که بعد از سال  باشد. لذا انتقاالت اراضیمی
  جود چند شرط ضروری است:و ١٤٧در مورد إعمال مادۀ 

 به صورت عادی باشد (چه قابل ارائه و یا غیرقابل ارائه باشد) حتماً شرط اول: سند انتقال باید  .١
 احداث شده باشد. ١٣٧٠شرط دوم: اعیانی قبل از سال  .٢
 صورت گرفته باشد. ١/١/١٣٧٠باید تا قبل از تاریخ  حتماً شرط سوم: خریداری امالک  .٣
 نماید مهلت قانونی تقدیم ادارهود را در تقاضای ختقاضاکنندۀ ثبت شرط چهارم:  .٤
  هدۀ ها به عگیریۀ فوق به وجود آمد بخشی از تصمیمباید اظهار داشت با توجه به اصالحاتی که در ماد ١٤٧مادۀ در مورد إعمال

 حل اختالف قرار گرفت. هیأترئیس ادارۀ ثبت و بخشی نیز بر عهدۀ 
  إلیه پس گرفت و مشاٌر بود موضوع بر عهدۀ رئیس ادارۀ ثبت قرار می وجود نداشتهدر صورت وجود توافق بین طرفین و اختالفی

نمود، از مالحظۀ توافق، مالکیت، تصرف مالکانه و نبودن مانعی مانند وجود معترض دستورات الزم را جهت صدور سند صادر می
چنانچه قدر  داددیگری انتقال می در صورتی که ملکی به صورت مشاعی تحت مالکیت چند نفر بود و یکی از شرکا سهم خود را به

زان حصۀ و این قدر مذکور از می گیرنده قرار داشت در صورت وجود توافق بین طرفینانتقالی به صورت مفروزی در تصرف انتقال
 گرفت.بود صدور سند به صورت فوق صورت میمشاٌرإلیه بیشتر نمی

 ورت به ص هیأتکه موارد رجوع امر به  گرفتحل اختالف قرار می هیأتهدۀ در غیر از صورت فوق رسیدگی و صدور تصمیم بر ع
 خالصه این چنین است:
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چنانچه سند مذکور در در نکتۀ دوم به صورت عادی بوده اما قابل ارائه نباشد: در این صورت چنانچه معارض و اختالفی  .١
 گردید.نسبت به صدور سند اقدام می وجود نداشته باشد

گهی  هیأتاشد: در این حالت ما توافقی حاصل نبرائه باشد اسند قابل ا .٢ پس از رسیدگی مبادرت به صدور دستور اولین آ
 د.گردیشد در غیر این صورت نسبت به صدور سند اقدام میگردید معترض به دادگاه هدایت میمیاعتراضی واصل 

 بود:چنانچه عرصۀ ملک متعلق به شهرداری یا موقوفه می .٣

آورد تا نظر خود را اعالم نماید (ظرف از ادارۀ اوقاف دعوت به عمل می هیأتچنانچه عرصه از موقوفات بود: در این صورت  -الف 
بیست روز از تاریخ ابالغ) چنانچه جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش اعیان و مساحت عرصه نیاز بود، کارشناس تعیین 

 گردید.می

نمود رأی به رأی به انتقال ملک صادر می هیأتشهرداری یا دولت بود: در این حالت اگر  چنانچه عرصه از اموال متعلق -ب 
 مایند.نسبت به امضا سند انتقال اقدام نگردید تا ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ شهرداری یا ارگان مربوطه دولتی ابالغ می

  واحدهای مسکونی، تجاری و اشجار و تأسیسات و به طور کلی  ، اعم از اعیانی١٤٧منظور از اعیان امالک مندرج در صدر مادۀ
 )٥/٨/١٣٧٥ ٥١٠٠/٧شود. (نظریۀ مشورتی هر چه عرفًا به آن اعیان گفته می

  منظور از عبارت (صدور سند مالکیت جدید مانع مانع مراجۀ متضرر به دادگاه نخواهد بود) این است که متضرر از رأی کمیسیون
ی در دادگاه صالح ابطال سند مالکیت جدید را بخواهد و اگر دادگاه ادعای او را مرقون به صحت دانست تواند با اقامۀ دعو می

قانون  ٢٢ناد مالکیت مشمول مادۀ حکم بر ابطال سند مالکیت جدید حسب مورد کًال یا جزء صادر خواهد نمود و این قبیل اس
 )١/٤/١٣٨٢ - ٢٣٦٧/٧باشد. (نظریۀ مشورتی اسناد و امالک نمی ثبت
  هیأت ١٨/٣/١٣٧٧ - ٦٢٣حل اختالف، دادگاه عمومی است. (رأی وحدت رویۀ شمارۀ  هیأتمرجع رسیدگی به اعتراض به رأی 

 عمومی دیوان عالی کشور)
   لی و  شود مستحق دریافت سند مالکیت خواهد بودإلیه میمتصرف که شامل متقاضی و منتقٌل  ١٤٧در مورد اراضی مشمول مادۀ

اضای نام کرده و تقباشد. فقط متقاضی یعنی کسی که ثبتکه مالک آن دولت یا شهرداری می ١٤٨اضی مشمول مادۀ در مورد ار 
 صدور سند مالکت را نموده استحقاق دریافت سند مالکیت را دارد.

  پرونده  یأتهرا به ادارۀ ثبت تسلیم کند.  حل اختالف، اعتراض خود هیأتچنانجچه قبل از صدور سند مالکیت معترض به تصمیم
در به ادعای این که سند مالکیت برخالف قانون صاتواند را به دادگاه خواهد فرستاد لکن پس از صدور سند مالکیت، معترض می

چون های عمومی دادخواهی کند، اعتراض و دادخواهی مزبور باید با تقدیم دادخواست باشد، این دعوی شده است در دادگاه
 )١٢/٨/١٣٨٠ - ٧٩٧٧/٧گردد. (نظریۀ مشورتی باشد جزء دعاوی مالی محسوب میاثبات مالکیت می

  ألیه ، متقاضی ملک را به دیگری واگذار نماید، منتقًل ١٤٧در صورتی که بعد از صدور درخواست سند مالکیت از طریق مادۀ
یدگی را ادامه نیز باید به درخواست وی رس هیأترا تعقیب نماید و  تواند دنبالۀ تقاضامقام قانونی متقاضی محسوب است و میقائم

 دهد.
  مقام قانونی وی باید تقاضانامه را در سه نسخه تکمیل ، متقاضی یا قائم١٤٨و  ١٤٧ از طریق موادجهت رد درخواست سند مالکیت

 نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجۀ قانونی به ادارۀ ثبت محل تسلیم نماید.
 یدگی به توانند دستور رسرئیس قوۀ قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می

 بدهند. ١٤٨و  ١٤٧حل اختالف موضوع مواد  هیأتالعاده و خارج از نوبت به ای را به صورت فوقپرونده
  قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی ب -است از: الف های حل اختالف حسب مورد عبارت هیأتمنظور از اجرای آراء 

د انتقال تنظیم سن -به نام متصرف د صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر امالک  -انجام تحدید حدود به نام متصرف ج  -
 ها.در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداری
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 و اعیانی جدا از هم باشند پس از اعالم توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیانی  در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه
دهد. در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس و احراز حل اختالف ضمن احراز واقع، مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می هیأت

 نماید.موضوع حسب مورد رسیدگی و دستور ادامۀ عملیات ثبتی را صادر می
 نامۀ اجرایی قانون اصالح مواد یک و دو و سه حل اختالف، به آیین هیأتو شیوۀ عمل  ١٤٨و  ١٤٧ی بیشتر با مواد جهت آشنای

 با اصالحات و الحاقات بعدی رجوع شود. ١٩/١/١٣٧١قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 
  حل اختالف رأی بر تأیید سند عادی و قولنامۀ عادی بدهد، بدون تنظیم سند انتقال در دفترخانۀ اسناد رسمی،  هیأتدر صورتی که

 شود.سند مالکیت صادر می

 

 منسوخ شده است. -) ٢١/٦/١٣٧٠(اصالحی  ١٤٨ ماده

 عبارتند از: ١٤٨حل اختالف موضوع مادۀ  هیأتاعضای 

 قوۀ قضاییهیکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس  .١
 مقام ویرییس ثبت محل یا قائم .٢
 یک نفر خبرۀ ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  .٣
 دیگر  هایهیأتگردد و در های دیگر نیز تشکیل میهیأتگردد و در صورت لزوم تشکیل میحل اختالف در حوزۀ ثبتی  هیأت

 مقام رییس ثبت رأسًا اقدام نماید.ند نسبت به انتخاب خبره و قائمتوایک حوزۀ ثبتی، سازمان ثبت اسناد و امالک می
  و  یأتهشود. جلسات کند تشکیل میحل اختالف در ادارۀ ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می هیأتجلسات

 االجرا است.تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضا و یا دو رأی موافق معتبر و الزم
  خ ابالغ بیست روز از تاری ه عمومی است و مهلت اعتراضدر صالحیت دادگا حل اختالف هیأتسیدگی به اعتراض نسبت به رأی ر

 باشد.راء قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر صالح میادره از دادگاه عمومی هم اگر از آاست. رأی ص
 حل اختالف رأی  هیأتاز طرف  شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته استانتقال ملک دولت یا ی که در موارد

شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ربط ابالغ میگردد، رأی مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیصادر 
 شود اعزام دارد.تعیین می ای که از طرف واحد ثبتابالغ رأی نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه

  در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد. ١٤٨حل اختالف موضوع مادۀ  هیأتتنظیم اسناد مربوط به رأی 
  شود.باشد که توسط ثبت محل به ادارۀ کل ثبت استان جهت انتصاب معرفی میمی هیأتحل اختالف دارای یک دبیر  هیأتهر 
  انهای های فاقد سند رسمی به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانبه موجب

احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای 
مالک  فوت -الف  :علت وجود حداقل یکی از موارد فوق را دارند لکن به های زراعی و باغاتی که شرایطاراضی کشاورزی و نسق

نفر عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک - ب رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی  -ت  مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی -پ  از ورثه وی

صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها  که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
به ی شوند با حضور یک قاضنامیده می هیأتهای حل اختالف که در این قانون هیأتیا  هیأتباشد، در هر حوزۀ ثبتی یسور نمی

مقام وی، حسب مورد رییس ادارۀ راه و شهرسازی با رییس ادارۀ جهاد کشاورزی انتخاب رییس قوۀ قضاییه، رییس ادارۀ ثبت یا قائم
 گردد.یا قائم مقام آنان تشکیل می

 د.باشنقانون مذکور اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می ٢به موجب مادۀ 
 های فاقد سند رسمی جایگزین مادۀ فوق گردید.قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
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   های فاقد سند رسمی.قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ١٦رجوع شود به مادۀ 

 م نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته -)١٨/١٠/١٣٥١(الحاقی  ١٤٩ماده 
ً
علوم باشد و بعدا

تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر شود اضافه مساحت دارد ذینفع می
 های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصالح سند خود را بنماید.هزینه

مالک و  حال بینجاوزی نشده و درعینکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تدرصورتی
تا وجه  نمایداضافه مذکور قراری داده نشده باشد، اداره ثبت را اصالح و به ذینفع اخطار میخریدار نسبت به

تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر، ده سال از 
 شود.حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میحسوب و وجه بهتاریخ اصالح سند اعراض م

در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاقتبصره (
 وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.زمان اولین معامله به

  دانست،  ١٤٩ررسی نماید و چنانچه موضوع را از مصادیق مادۀ بدوًا رییس ثبت محل باید مبادرت به ب ١٤٩در خصوص إعمال مادۀ
نسبت به إعمال مادۀ مذکور اقدام نماید و چنانچه موضوع را خارج از مادۀ مذکور دانست باید مستندًا نظر خود را به ادارۀ کل ثبت 

 ماید.نۀ ثبت محل ابالغ میگزارش نماید، چنانچه ادارۀ کل نظر رییس ثبت را صحیح ندانست، نظر صحیح خود را به ادار 
  معین فروخته  اگر ملکی به شرط داشتن مساحت«دارد: قانون مدنی که مقرر می ٣٥٥و تعارض آن با مادۀ  ١٤٩در خصوص مادۀ

شود و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع 
اشت که مواد باید اظهار د »آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبۀ زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. تواندمی

قانون مدنی  ٣٥٥گردد که فروشنده حق فسخ موضوع مادۀ إعمال می ١٤٩فوق تعارضی با یکدیگر ندارند چرا که در صورتی مادۀ 
 )١٢/٢/١٣٦٣ - ٨٩٤/٧ماره را إعمال نکرده باشد (نظریۀ مشورتی ش

  آن است که اوًال؛ اضافۀ مساحت در محدودۀ سند مالکیت باشد. ثانیًا؛ به مجاورین تجاوزی  ١٤٩شرط الزم در جهت إعمال مادۀ
 .نشده باشد. ثالثًا؛ قراردادی بین مالک و خریدار نسبت به اضافۀ مساحت منعقد نشده باشد

  قانون ثبت باشد، رییس ثبت محل باید طبق  ١٤٩در صورتی که تحت شمول مادۀ اصالح حدود و طول اضالع یا مساحت ملک
 تهیأیان پرونده اقدام قانونی به عمل آورد؛ لذا موضوع این مادۀ در صالحیت ر و ختم جر مقررات نسبت به اجرای مادۀ مذکو

 باشد.نظارت نمی

 

مقام او تقاضای تفکیک شود این مالک یا قائمهرگاه نسبت به ملکی از طرف  -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥٠ماده 
گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معامالتی روز تعیین تقاضا به اداره ثبت ارسال می

 پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی
ً
نفع بر اساس مبلغ مزبور قبال

 واهد بود هرچند بهای معامله بیش از معامالِت روز باشد.معامالتی روز خ

 به عنوان مثال زمینی به مساحت هزار متر مربع که مالک بخواهد باشدتر میتفکیک به معنای تقسیِم ماِل به قطعات کوچک ،
 ت.اسآن را به قطعات دویست متری تقسیم نماید در صورت تقسیم زمین به قطعات دویست متری تفکیک گردیده 

 باشد.افراز به به معنی تقسیِم ماِل غیرمنقوِل مشاعی بین شرکا به نسبت سهم آنها می 
 باشد.تقسیم از افراز و تفکیک می 
 گردد اما در افراز جسب مورد به ادارۀ ثبت یا دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول تقدیم می تقاضای تفکیک به ادارۀ ثبت

 گردد.تقدیم می
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  فکیک باشند، اما در تبا اشاعه در مالکیت مواجهیم بدین صورت که حداقل دو نفر در ملک به نحو مشاع شریک می حتماً در افراز
 تواند به صورت مفروز یا مشاع باشد.ملک می

  حالت  ناز انجام افراز، حالت اشاعه از بین رفته و مالکیت مالکان به صورت مفروز خواهد بود اما پس از انجام تفکیک کماکاپس
 ماند.قبلی (اعم از مشاعی یا مفروزی بودن) باقی می

 ت نگردیده باشد یا دفتر امالک ثب در خصوص وقوع اشتباه در تفکیک باید توجه داشت چنانچه هنوز سند انتقال تنظیم نشده باشد
شده باشد؛  شد یا ثبت دفتر امالکادارۀ ثبت نسبت به رفع اصالح و اشتباه اقدام خواهد نمود و چنانچه سند انتقال تنظیم شده با

 باشد.در این خصوص قطعی می هیأتنظارت خواهد بود که رأی  هیأتدار در جهت رفع اشتباه مرجع صالحیت
 ملک اخذ  شش دانگ مچنانچه شش دانگ ملک تمامًا مورد تقاضای تفکیک باشد، هزینۀ تفکیک بر اساس ارزش معامالتی تما

تقاضای تفکیک باشد، بایستی نسبت به همان مورد تقاضا هزینۀ  با ذکر مساحتی معین موردگردد و اگر قسمتی از ملک می
 ست.مورد ااخذ هزینۀ تفکیک بی تفکیک وصول شود و نسبت به باقی مانده ملک که مورد تقاضای تفکیک نیست

 :کیافراز و تفک نیب یهاتفاوت 

 .دیآیعمل مه دفترخانه از اداره ثبت ب قیاز طر  کیتفک درخواست، اما شودیبه اداره ثبت داده م ماً یدرخواست افراز مستق .١
 ها:استثنائا در مورد آپارتمان 
  ك،ینموده و پس از تفک كیدرخواست تفک محل ازاداره ثبت ماً یتواندمستقی: مالك م، مستلزم انتقال آن نباشدکیکه تفک یورتصدر 

 صورت گرفته باشد. ایمعامله نکهیا بدون کند، افتیرا جداگانه در  یهر آپارتمان تیاسناد مالک
 آن را دارد،  کیکه قصــد تفک یآپارتمان به بخواهد نســبت ککه مال ی: در صــورت، مســتلزم انتقال آن باشــدکیکه تفک یدرصــورت

 دارد. میخود را به اداره ثبت محل تسل کیتفک ی، تقاضادفترخانه قیطر  از دی، باردیانجام دهد و انتقال صورت گ ایمعامله
 مشاع باشد. کمل ستیالزم ن کیتفک در، اما مشاع باشد دیبا کدر افراز مل .٢
، گرددیحالت اشاعه و اشتراک خارج م و از شودیم نیمشخص و مع كیافرازشود سهم شر  یافراز اگر ملك مشترک ومشاع در .٣

 فته باشد،نامه صورت نگر میتقس که یشود حالت اشاعه و اشتراک آن در صورت كیتفک یاگر ملك مشترک و مشاع کیدرتفکاما 
 دارند. تیبه نسبت سهم خود مالک ایشرکاء در هر قطعه زین كیپس از تفک یعنی؛ رودینم نیب از

 زانیبر اساس م كیگردد، معموًال تفک كیتفک یاگر ملك مشاع کیتفک در، اما شودیم میسهام شرکاء تقس یدر افراز ملك بر مبنا .٤
 .شودیتر باشد انجام ممثًال فروش قطعات سهل کهی بیبلکه به ترت ردیگیشرکاء صورت نم تیمالک

 فیتکل نییشرکا وجود دارد و تع نیافراز، مشخص و جدا شود، لذا احتمال بروز اختالف ب ِی متقاض كیسهم شر  دیدر افراز چون با .٥
 .باشدیبت ماداره ث تیندارد و همواره در صالح ییجنبه قضا كی، عمل تفککیتفک در، اما است ییآن با دادگاه و مراجع قضا یینها

 یپس از امضا یکیمجلس تفکصورت کیتفک در، اما شودیصادر م تیسند مالک ،یمجلس افراز طبق صورت ماً یدر افراز مستق .٦
 تیالکصدور سند م سند انتقال در اداره ثبت اقدام بها ینامه میتقس میو پس از تنظ گرددیبه دفترخانه ارسال م نفع،یافراد ذ  هیکل

 )١ند مذکور در ب یمگر در مورد استثنا( شود،یم یکیتفک
قانون ثبت، نسبت به مورد  یالحاق ١٥٠بر اساس ماده  کیتفک ۀنیهز ، اما شویم افتیافراز نسبت به قطعات مورد افراز در  ۀنیهز  .٧

 .شودیم نییروز تع یو طبق ارزش معامالت كیتفک
 جلب گردد. نیمالک هیموافقت کل دیبا کیتفک در، اما شودیانجام م نیچند نفر از مالک ای كیافراز توسط  یدر افراز تقاضا .٨
 هیته خود را کمل یکینقشه تفک دیبا كیتفک یمتقاض کیتفک در، اما شودیم هیتوسط اداره ثبت محل ته یافراز  ۀدر افراز نقش .٩

و مطابقت به  دیدارد، نقشه مزبور جهت تائ میرا به ثبت محل تسل آنها یاز دفترخانه اسناد رسم ك،یتفک یکند و با اخذ تقاضا
 .گرددیمحل ارسال م یبه شهردار  كیتفک

 یمعمار و  یشهرساز  یعال یشورا یستأسق.  ٦م (دادگاه ارسال شود.  ایبه ثبت  دی، حسب مورد بامراجع مزبور ۀیدرافراز نظر  .١٠
 )یقانون شهردار  یمقررات ١٠١م (شود  افتیدر  كیتفک یمتقاض ۀلیبوس صالحیمراجع ذ  ۀینظر  دیبا کیتفک در) اما رانیا
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الثبت اسناد رسمی و الثبت امالک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حقحق -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥١ماده 
گردد و رویه شود پرداخت میحساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و امالک تعیین میسایر درآمدهای ثبتی به

 الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.

تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از ثبت کل می -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥٢ماده 
قبیل امور مربوط به امالک و اجرای اسناد و حسابداری، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل 

 دهد.

ها و ادارات ثبت اسناد و امالک باید طبق نقشه تفکیکی که به دادگاه -) ١٣٦٥/ ٣١/٤ یاصالح( (مهم) ١٥٤ماده 
ها تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن

دی و دیگر ضوابط مربوط به ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هااقدام نمایند و شهرداری
شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده 

 کننده اعالم دارند در غیر این صورت دادگاهنقشه به مرجع ارسال
ً
 ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا

 اقدام خواهند نمود.

 ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدودۀ قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک و افراز را در اجرای مادۀ  ها ودادگاه
ها به تصویب شهرداری قانون اصالحی شهرداری ١٠١ای انجام دهند که بر اساس مادۀ اصالحی قانون ثبت طبق نقشه ١٥٤

 رسیده باشد.
 دستورالعمل تفکیک  ٢گیرد. (بند کار استخدامی صادره از شهرداری صورت می پایانها بر اساس گواهی آپارتمان تفکیک

 های ثبتی)نامهمجموعه بخش ٣٨٣بند  ٢و قسمت  ٢٠/٥/١٣٨٣ها مصوب آپارتمان
 ها اختمانس در مورد تفکیک چند ساختمان که مجزا از هم در یک قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر طبق گواهی پایان کار این

 ای مشترکاتی از قبیل (انباری، راهروها، تابلوهای آب و برق، مرکز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره) باشند و یا این که شهرداریدار 
عایت ضوابط مقرر ها با ر در گواهی صادره عرصه را قابل تفکیک نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفکیک اعیان ساختمان

د ها بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشنها اقدام نمایند و در مواردی که این قبیل ساختماندر قانون تملک آپارتمان
 های ثبتی)نامهمجموعه بخش ٣٩٣بند  ٣ادارات ثبت رأسًا نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند نمود. (قسمت 

  دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در قانون شهرداری ١٠٠) مادۀ ٢٧/٦/٥٨(اصالحی  ٨به موجب تبصرۀ :
های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در مورد ساختمان

 سند قید نمایند.
 قانون  ١٠١هادی و تصویب آن، موضوع مادۀ  های جامع و تفصیلی وهای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحتطبیق نقشه

 ها با وزارت مسکن و شهرسازی است.شهرداری
 در مجموعه  ٦٧١ها مندرج در کد ها توسط ادارات ثبت اسناد و امالک، به دستورالعمل تفکیک آپارتماندر مورد تفکیک آپارتمان

 های ثبتی مراجعه شود.نامهبخش
 های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت صۀ او در قسمتحقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و ح

 )١٣٤٣ها مصوب قانون تملک آپارتمان ٣اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. (مادۀ 
 مومی و سازمان ثبت اسناد های عامر تفکیک کلیۀ اراضی واقع در محدودۀ و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صالحیت دادگاه

مقرر  صالحو امالک کشور قرار دارد و وظیفۀ شهرداری منحصرًا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشۀ ملک و ارسال آن به مرجع ذی
 ١٢/٣/١٣٨٧مورخ  ١٤٨قانون ثبت است و رأسًا مسوولیتی در باب تفکیک یا افراز ندارد. (رأی وحدت رویۀ شمارۀ  ١٥٤در مادۀ 

 دیوان عالی کشور) عمومی هیأت
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ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و  -)١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥٥ماده 
ی منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگاننامه خاص بههای ثبتی را با تنظیم آیینپرونده

 تغییر دهد.

منظور تشخیص حدود و موقعیت امالک واقع در محدوده شهرها و حومه به -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥٦ماده 
 صورت کاداستر تهیه خواهد شد.نقشه امالک به

 صورت نقشه کاداستر خواهد بود.دار تهیه امالک بهاداره امور امالک ثبت کل عالوه بر وظایف فعلی خود عهده

مالک مذکور در این ماده و تحدید حدود امالک مجاور و همچنین در در مورد تقاضای تفکیک و افراز ا -١تبصره 
 دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختالف حدودی نقشه کاداستر مالک عمل خواهد شد.

د با پرداخت تواننشده است صاحبان امالک مزبور مینسبت به امالکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه -٢تبصره 
 صاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.یک هزار ریال تقاضای ال

صورت کاداستر و همچنین حدود وظایف و تشکیالت اداره امور امالک از جهت تهیه نقشه امالک به -٣تبصره 
 نامه وزارت دادگستری خواهد بود.موجب آییناجرای مقررات این قانون به

 تی آن شود که جریان ثبثبتی و حقوقی در مورد امالکی اطالق می کاداستر به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، نقشۀ
خاتمه یافته اعم از این که در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آن که محدوده و موقعیت امالک را مشخص نماید و 

و ثبت امالک و  لکیصل دعاوی مارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و ف
 .ط به امالک، اجرا گرددوبسایر موارد مر 

  :تحدید حدود امالک مجاور واقع در محدودۀ شهرها و  - ٢شهرها و حومه،  در محدودۀ تفکیک و افراز امالک واقع - ١در موارد
ها و ادارۀ ثبت خواهد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی در خصوص حدود امالک، نقشۀ کاداستر مالک عمل دادگاه - ٣حومه، 

 بود.
  :شور« شدناالجراءالزم خیاز تار مهم ستر) ک صوب » قانون جامع حدنگار (کادا قانون ثبت  ۱۵۶ماده  )،١٢/١١/١٣٩٣(م

 .شده استآن نسخ  یهاو تبصره ۱۸/۱۰/۱۳۵۱اسناد و امالک مصوب 

های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد نامهآیین -) ١٨/١٠/١٣٥١ یالحاق( ١٥٧ماده 
 د.کر 

 

 قانون ثبت امالک نامهنیآئاز 
 های بعدی)(با اصالحیه ۱۳۱۷مصوب 

 دفاتر ثبت اسناد و امالک -فصل اول

 اداره ثبت اسناد و امالک دارای دفاتر زیر خواهد بود: - ۱ماده 

 دفتر امالک - ۱

 دفتر نماینده امالک - ۲

 شدهدفتر امالک توقیف - ۳
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 دفتر ثبت موقوفات - ۴

 دفتر گواهی امضاء - ۵

 هادفتر سپرده - ۶

 هادفتر توزیع اظهارنامه - ۷

 المالکدفتر امالک مجهول - ۸

 هادفتر ثبت شرکت - ۹

 دفتر اسناد رسمی - ۱۰

 دفتر ثبت قنوات - ۱۱

 دفتر آمار و ثبت اظهارنامه - ۱۲

صالحی  صره (مهم) (ا ستان -) ٨/١١/١٣٨٠تب شهر سخهدفتر امالک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه   ها یک ن
و به  هخواهد بود و در موقع مقتضــی با فراهم شــدن امکانات از مندرجات دفاتر مزبور میکروفیلم و یا اســکن تهی

 .گرددیممرکز ارسال 

مالک دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر ا یاســـتثنابهکلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و  - )مهم( ۲ماده 
او  العموم بدایت محل یا نمایندهدر بدو امر مدعی آن راالمالک و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صـــفحات مجهول

پارکه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر  به مهرکرده و » امضاء«شماره گذاشته و نمونه 
 با تمام حروف ذکر و قید نماید.

ت هر شــماره برای ثبت امالک هر بخش یک دفتر امالک تخصــیص و برای ثب -) ٨/١١/١٣٨٠(اصــالحی  ۳ماده 
سه  شماره از امالک مزروعی عالوه بر گنجایش مقدار ثبت الاقل  صفحه و بجهت ثبت هر  سه   

ً
ستقل مجموعا م

 صفحه سفید برای انتقاالت بعدی آن منظور خواهد شد.

ــره  ــالحی تبص ــورتی -) ٨/١١/١٣٨٠(اص ــنهاد  در ص ــد بنا به پیش که یک دفتر امالک برای یک بخش کافی نباش
تان و تصویب سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای مدیرکل ثبت اس

. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حدفاصل آنها اعم یابدیمهر ناحیه یک دفتر امالک تخصیص 
 .گرددیمقید  به امضاء مدیرکل و رئیس ثبت محل یاجلسهصورتاز خیابان اصلی یا آثار طبیعی در 

دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام  -) ٨/١١/١٣٨٠(اصالحی  ۴ماده 
 ثبت را در آخر دفتر قید و بسته، امضاء نماید. یهاشمارهآن مسئول دفتر باید تعداد 

 اظهارنامه عیامالک و توز  یگذار در شماره -فصل دوم 

 

ماده  یآگه سینوشیپ دیبا گیردیمدر نظر  یثبت عموم یرا برا یبخش ایاداره ثبت قطعه  که یدر موقع - ۵ ماده
 یلوسا یستیامدت ب نیکل ثبت بفرستد و در ضمن ا به ادارهنمونه (امضاء) و انتشار  یو برا هیقانون ثبت را ته ۹

در نظر گرفته که در  رهیپالک از مرکز و غ هیدر محل و ته -۱۰ماده  یاظهارنامه را از انتشـــار آگه عیمقدمات توز 
 اظهارنامه نشود. عیو توز  یکوبپالکدر کار  یریتأخدر محل حاضر شده و  ندهیموقع مقرر بتواند نما
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شروع  - ۶ ماده صبات خورده مالک قبل از  ست نما یثبت عموم یاتبه عملدر قراء و ق سائل وه عمل ب ندهیالزم ا
که  ینیمع یهابخشرا به  هیقر  دانیســـفشیاطالع کدخدا و ر  هرا مطلع و ب نیمالک رهیجار و غ لیاز قب یمقتضـــ

نوشته  لسمجصورت ایدر کتابچه  امشخصات مالک و ملک ر  ریو سا یو اسام میداشته باشد تقس یعیحدود طب
ضاء)  ساند و بعد  دانیسفشیو ر  کدخدابه نمونه (ام شمارهبر شروع کند و  عیو توز  یگذار به   یندهماناظهارنامه 

 یدق دیاظهارنامه با عیتوز  مأمور
ً
 الذکر فوق مجلسصورتها با مراقبت کند که اظهارنامه قا

ً
نموده و در  قیتطب کامال

صات و معروف عاتقط هیصورت مزبور کل شخ سام تیبا م عه آن و حدود ارب شوندیم یکه معرف نیمالک یآنها و ا
که  زیاظهارنامه ن یاظهارنامه نوشته شود و در رو  عیدر دفتر توز  نیمالک یو شماره و نوع امالک و اسام ذکر گردد

داده  دیرســـ هارنامهاظ عیو در دفتر توز  میمحل تســـل یخداکد ایجر أآنها به مســـت بتیو در صـــورت غ نیمالکه ب
 وطه برسد.مرب ندهیو به نمونه (امضاء) نما ادداشتیشماره ملک و مشخصات آن  شودیم

 یگذار هشمار  شودیمواقع  یکه مورد ثبت عموم یبخش نییپس از تع زیو مستغالت ن یدر امالک شهر  - ۷ ماده
 خورده مالک یکه مخصـــوص امالک مزروع مجلسصـــورتجار و  یاظهارنامه طبق مواد باال به اســـتثنا عیو توز 

 عمل خواهد آمد.ه است ب

 کی یدانگشـــشقراء و مزارع  یبرا زین یشـــماره و در امالک مزروع کیهر ملک  یدر مســـتغالت برا - ۸ ماده
هر  یباشــد برا رهیو غ یانیمزرعه مشــتمل بر قطعات مفروز و اع که یو در صــورت شــودیممنظور  یشــماره اصــل

 منظور خواهد شد. یاز همان شماره اصل یشماره فرع کیقسمت 

 

شماره  نیاز قلم افتاده آخر  یمعلوم شود که ملک یبخش ایامالک هر قطعه  یگذار چنانچه پس از شماره - ۹ ماده
شماره یو اگر ملک شودیآن اختصاص داده م یآن بخش برا  به قطعات یگذار پس از 

ً
 ید براش میتقس یمفروزا

 منظور خواهد شد م یاز همان شماره اصل یاز قطعات شماره فرع کیهر 
ً
 ۳/۵ ۲/۵ ۱/۵ یاصل ۵از شماره  ثال

 کوچک انتخاب شود. یقطعات ثبت عموم دیبا انیسرعت جر  یبرا - ۱۰ ماده

  اینفر  کیمتعلق به  که یحجرات متعدده است در صورت یدر مورد کاروانسرا و امثال آن که دارا - ۱۱ ماده
ً
مشاعا

ماره شـ کیهر  یحجرات مالک جداگانه داشـته باشـد برا که یشـماره و در صـورت کیمتعلق به اشـخاص باشـد 
 منظور خواهد شد. یمستقل

ش -(مهم) ۱۲ ماده سا دیقنوات آن بخش هم با شودیگذارده م یکه به ثبت عموم یهر بخ  یامالک برا ریجزو 
 هایاظهارنامه و آگه عیقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توز ه نمره آن بخش ب نیمنظور و آخر  یثبت عموم

ملک اسـت و جداگانه مورد معامله  تشـود. هرگاه قنات از متعلقا دیو مظهر آن ق مبدأشـماره و اسـم قنوات و  زین
 الزم ندارد. یتابع اصل ملک بوده و شماره مستقل شودیواقع نم

نموده پس از  یدگیدر محل رســـ یوســـائل مقتضـــه عمل ب نیاظهارنامه در قراء مأمور  عیدر موقع توز  - ۱۳ ماده
ــخ ــدیم یابه رعامتعلق  هیقر  یانیاع نکهیا صیتش ــماره فرع نییتع باش ــماره رد ینموده و از رو  یش در دفتر  فیش

ـــه  ینبه مالک -دهدیماظهارنامه  یانیاع ینبه مالکاظهارنامه وارد و  عیتوز   نهاآســـهام  نییپس از تع همعرص
از  کیالثبت از هر با اخذ حق جداگانهو عرصـه را  یانیاع نیمالک یهااظهارنامهسـپس  نمایدیم عیاظهارنامه توز 

 اع یآگه میدر موقع تنظ نمایدیمو قبول  میآنها تنظ
ً
 شـــودیم یآگه نیمالک به اســـم یانیابتداء عرصـــه و بعدا

  دیشود با دایپ یانیعرصه و اع نیمالک نیب یاختالف کهیدرصورت
ً
اصل  نیلکو قبالجات و بنچاق ما به مدارکبدوا

شود چنانچه مدارک مالک صه مراجعه  صه حاک نیمزرعه و عر ست که اع یعر  ایانان بوده و رعه آمتعلق ب هایانیا
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ست ثبت  یقبل ای یفعل نیمالک ایخود از طرف مالک  تیمالک یبرا یمدرک صه و ده از مال دیبا راندارند درخوا ک عر
ندارند  هایانیز اعا یتیقراء و قصبات حکا نیمالک تیمعترض شناخته شوند و چنانچه مدارک مالک ایو رعا رفتهیپذ

 است. ایخود دارند حق درخواست ثبت با رعا تیبر مالک یمدارک ایرعا ای

سبت ب - ۱۴ ماده سته ن  که  یثبت یهادرخوا
ً
سبت ب قبال شر  یهایانیاعه شده و ن به ظامنامه ن نیا فاتیآن که ت

ـــه اع نیحدود مالک نییچنانچه در موقع تع امدهین عمل   ای دینما یگواه ایرعا یرا برا یانیعرص
ً
 یکل طورهب قبال

 نموده. یآگه رفتهیمنظور درخواست ثبت پذ یشماره فرع هایانیاع یبرا دیکرده باشند با یگواه

 که  یدر مورد امالک - ۱۵ ماده
ً
شده و تع قبال ست ثبت  س ایحق رعا نیحدود بعمل آمده و مالک نییدرخوا به بت را ن

 الثبت و مخارج از صـاحبانحق افتیهم شـده اسـت با در  یاند و آگهنموده یو گواه دیق نیمع یبا اسـام یانیاع
 ت صادر نمود.یدر دفتر امالک ثبت و سند مالک توانیمحدود آن  نییو تع یانیاع

س ایرعا یبرا یانیحق اع دیبدون ق یثبت عاد انیکه در جر  یامالک - ۱۶ماده   در ثبت دهیبه ثبت ر
ً
 یعموم و بعدا

شده و جر اظهارنامه داده ایرعا  ملک ثبت 
ً
سابقا شته ا یمورد یثبت عموم انیاند چون   دیها باندهپرو لیقب نیندا

 نظارت احاله شود. ئتیبه ه یمقتض یرأ یبرا

 یگواه یکرده و بعضـــ یحق را گواه هایانیبه اعنســـبت  نیمالک یدر مورد امالک مشـــاع اگر بعضـــ - ۱۷ ماده
ند معترض انکرده یکه حق مزبور را گواه نیشـــده و مالک رفتهیاظهارنامه پذ ایاز رعا یانیبه اعاند نســـبت نکرده

 .شوندیشناخته م

 

اتیقانون مال ۶۴مذکور در ماده  یبندمنطقه متیالثبت امالک قمالک اخذ حّق  -)٨/١١/١٣٨٠(اصالحی  ۱۸ ماده
ستق یها صوب  میم ست. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر امالک ارزش منطقه بند ٧/۲/١٣٧١م رده ک رییتغ یا

نشده ملک  نییعت یمنطقه بند متیکه ق ی. در نقاطگرددیم نییتع دیجد یمنطقه بند متیباشد بهاء ملک طبق ق
در دفتر  یابیبهاء ملک طبق ارز  نکهیاســت ولو ا میتنظ خیاز تار  ســال یک یابیشــود. اعتبار برگ ارز  یابیارز  دیبا

 نوشته شده باشد. تیامالک و سند مالک

صره ض -)٨/١١/١٣٨٠(اصالحی  ۱ تب در  دیثبت قبل از ثبت ملک در دفتر امالک بخواهد معامله نما یچنانچه متقا
انه اعالم شود تا و به دفترخ نییالثبت تعحق یمبلغ وصول دیمعامله با یبرا یدفاتر اسناد رسم نامهپرسشپاسخ 

 .دینما زیوار  بوطهو به حساب مر  افتیدر  یبندمنطقه متیاساس ق ملک را بر یثبت یایبقا التفاوتمابه

گرفتن ســند  یمالک برا تیکه پس از ثبت و صــدور ســند مالک یدر موارد -)٨/١١/١٣٨٠(اصــالحی  ۲ تبصــره
 طبق تبصره فوق رفتار شود. دیو در مقام معامله برآ دیبه اداره ثبت مراجعه ننما تیمالک

 فتهر یمفروز اظهارنامه پذ ایمشــاع و  به نحو یاز ملک یهرگاه نســبت به قســمت -) ٨/١١/١٣٨٠(اصــالحی  ۱۹ ماده
ــبت به بق ــده نس ــهام بر خالف اظهارنامه اول هیش ــورت توافق مالک رفتهیاظهارنامه پذ یس ــد در ص  نینخواهد ش

 اظهارنامه هم  گرددیممطابق آن عمل 
ً
 ســـند دورشـــده صـــ رفتهیمشـــاع و هم مفروز پذ عنوانبهو چنانچه قبال

 ول به رفع اختالف در دادگاه است.موک تیمالک

 دیالزم باشـــد با یحیو کســـر و اضـــافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضـــ یخوردگقلم - ۲۰ ماده
 یصر 

ً
 د.ثبت برس یاظهارنامه) و مستدع میتنظ ندهیمربوطه (نما ینمونه (امضاء) متصدذکرشده و به حا

 خواهد بود. دیشد تیماده موجب مسئول نیاز مقررات ا تخلف
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 در درخواست ثبت -سوم  فصل

ــتدع دیاظهارنامه با - ۲۱ ماده ــاء) مس ــ ای لیوک ایثبت  یبه نمونه (امض محل داده  ثبت به ادارهاو  یقانون نیجانش
ـــت خود را ز  ـــاء) کند عالمت انگش اظهارنامه خواهد  ریشـــود هرکاه [گاه] دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امض

ــورت ــت و در ص ــط وک که یگذاش ــ ای لیاظهارنامه توس ــتدع نیجانش ــود با یمس اوراق  ای نامهوکالت دیثبت داده ش
 شود. مهیمربوطه ضم

 خواهد بود: ریاظهارنامه شامل نکات ز  - ۲۲ ماده

سنامه  ،ینام و نام خانوادگ - ۱ شنا سبت  یکد مل ایشماره  سمت دهنده اظهارنامه ن صدور آن و نام پدر و  و محل 
 ثبت. یبه ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدع

 ثبت. یمستدع تیتابع - ۲

روســتا و  ایبخش  ،یمحل وقوع ملک (حوزه ثبت نییبا تع شــودیمکه درخواســت ثبت آن  یرمنقولیغنوع مال  - ۳
ــل ــماره پالک اعم از اص ــات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملک (خیو فرع یش ــخص کوچه،  ابان،ی)، حدود و مش

 .ی) و محل اقامت متقاضیپالک شهردار 

 .یمنطقه بند متیدرخواست ثبت طبق ق خیملک در تار  یبها - ۴

ست با تع یکه برا ینیشرح حقوق ع - ۵ شخاص در آن ملک ا که  ینیحقوق ع نیصاحبان حقوق و همچن نییا
 ثبت در امالک مجاور دارد. یمستدع

ه بو تصـــرف خود را  یتبه مالکاســـناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه  دیاظهارنامه با ۀدهند - ۲۳ ماده
ود و اگر ] شــیگانی[با یکانیاظهارنامه و در پرونده عمل با مهیخالصــه آن ضــم ایثبت ارائه دهد تا رونوشــت  اداره

صر  تیمالک لیدل صرفمنح شان به ت ست ادله و ن صرف فعل یهایا  خود را  یت
ً
سل به اداره کتبا و در  دینما میثبت ت

 معلوم کند. داردیمثبت مجاز  یتقاضا ینحوه تصرف خود را که او را برا دیکننده باهر حال درخواست

صالحی  ۲۴ ماده ض -)٨/١١/١٣٨٠(ا سط  دیملک با یثبت و معرف یپس از ارائه مدارک از طرف متقا شه آن تو نق
شه س بردارنق ستدع یمبن مجلسصورتو  میثبت تر صرف مالکانه م س به ثبت یبر ت شهو  ندهینما لهیو  بردارنق

شــود  ادهبه دانگ و ســهم قرار د دیمورد درخواســت با یو مقدار امالک و اراضــ زانیشــود، در اظهارنامه م هیته
ـــب تحق رهیو غ مانیجام و فنجان و پ لیاصـــطالحات محل از قب  قیبا دانگ و ســـهم تطب یمحل قاتیرا بر حس

 .ندیبنما

وز الاقل پانزده ر  دیبا گیردیمدر نظر  ینیرا در بخش مع یدر هر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عموم - ۲۵ ماده
 انیبه متولمزبور  ندهیمحل اطالع دهد تا نما اوقاف آن ندهینماه قانون ثبت ب ۱۰مقرر در ماده یقبل انتشـــار آگه

قانون ثبت  ۱۰نامبرده در ماده  یآگه نینشر اول خیروز از تار ۳۰المنفعه محل اخطار کند که در ظرف موقوفات عام
 .ندیدرخواست ثبت نما باشدیآنها م تیو تول یامالک موقوفه که در آن بخش واقع و تحت تصده نسبت ب

سولگر اظهارنامه اتباع خارجه و  - ۲۶ ماده سفارت هایقن ص کار ینا یکه برا ییهاها در برگهخانو  داده  صیتخ
سخه در محل با کیو  میشده تنظ سخه د یگانین ستاده م ]سازمان[ثبت  اداره کّل ه ب گریو ن تا پس از  شودیفر

 ثبت اقدام گردد. انیجر ه صدور اجازه ب
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 جزء شوارع  یاراض -) ٨/١١/١٣٨٠(اصالحی  ۲۷ ماده
ً
انهار متروکه  نیبوده و همچن یعموم یهادانیم ایکه قبال

 تبد
ً
سبت به آنها پذ ربطیمرجع ذ ای یشهردار  ایاز طرف مالک  شودیمبه ملک  لیکه بعدا ست ثبت ن  رفتهیدرخوا

 خواهد شد.

پالک اســت. هرگاه  کیحدود مختص  دیتحد مجلسصــورتهر اظهارنامه و  -) ٨/١١/١٣٨٠(اصــالحی  ۲۸ ماده
ــت چند ــماره در  نیدرخواس  در  هیقر  کیکه در  یقطعات ایبخش  کیش

ً
ــت و قبال ه اظهارنام کیو مزرعه واقع اس

 شود. میحدود تنظ دیتحد مجلسصورت کیهر شماره  یحدود برا دیشده باشد در موقع تحد رفتهیپذ

 .رفتیپذ توانیمقانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه  ۱۱نامبرده در ماده  ینوبت یآگه کهیوقتتا  - ۲۹ ماده

صلح - ۳۰ ماده سخ ق صالح حّق ُم  یکه برا یمحابات یهادر  صالح با ق شده درخواست ثبت از دیف سخ  ّق ح دیمت ف
فسخ  ّق ح دیامالک با ق لیقب نیا تیسند مالک ستیقانون ثبت ن ۳۳و مشمول ماده  شودیم رفتهیمصالح پذ یبرا

 .ردیبگ دیدج تیسند مالک خبدون ذکر حق فس تواندیممتصالح  ارینام متصالح صادر و پس از سقوط حق خه ب

ـــت رنج رع - ۳۱ ماده ند تیو حق اولو یتیدس و فروش  دیخر  ایرعا نیکه در امالک معمول و ب رهیو غ یو گلوب
سند م ستیامالک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت ن نیعاز حقوق راجعه به شودیم صدور   تیالکو 

 .دهدینمدر وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است  یر ییبنام مالک هم تغ

 

ثبت  به درخواسـتاقدام  نامهینآئ نیا ۲۵روز مقرر در ماده  یدر ظرف مدت سـ انیمتول که یدر صـورت - ۳۲ ماده
قانون ثبت  ۱۱اوقاف محل درخواســـت ثبت خواهد کرد لکن اگر تا انقضـــاء مدت نامبرده در ماده  یندهنما ندیننما
 گذارده خواهد شد. بیدرخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بالتعق زین یمتول

 یاوقاف محل مستق ندهیخاص ندارد نما یکه متول یبه موقوفاتنسبت  -۳۳ ماده
ً
 رد.درخواست ثبت خواهد ک ما

 ور حبس مکلف به درخواسـت ثبتام یحبس شـده اسـت متصـد یعموم به نفعکه  یبه امالکنسـبت  - ۳۴ ماده
 است.

سبت  - ۳۵ ماده صه  به موقوفاتدرخواست ثبت ن سبت  یمتول به عهدهخا  ینیعکه بنفع اشخاص م به امالکو ن
 توانندیم زیلهم نو محبوس همیعلاز موقوف کیهر  ذلکمعامور حبس اســـت  یمتصـــد به عهدهحبس شـــده 

 .ندیدرخواست ثبت نما

 مکلف به درخواست ثبت است. یوص یدر مورد ثلث مؤبد و باق - ۳۶ ماده

تر از که کم یمدت ایدائم  طوربهحبس شــود  ای تیوصــ ایکه مورد نذر  یقانون اوقاف امالک ۳طبق ماده  - ۳۷ ماده
داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت  صیمصارف عامه تخص یسال نباشد و برا جدهیه

 .ندینما مهاظهارنا مهیو تصرف وقف را ضم تیمدارک وقف دیدارد و ادارات اوقاف با

سم یچنانچه گواه - ۳۸ ماده صرف و مبرات بابت موقوفات مجهول یاداره اوقاف بر موجود نبودن وجوه یر الم
ــم ــت مهیمطلقه ض ــمول ماده  ایثبت  نامهدرخواس ــت اعتراض بر ثبت امالک مش ــد بدون  ۲۹دادخواس قانون باش
 .شودیمگذارده  یانبه جر  نهیالثبت و هز مطالبه حق

 یدکننده ثبت متصدر مورد درخواست ثبت امالک موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست - ۳۹ ماده
 .شودیم دیق تیتول یمدع ای
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س ینید هاییتاقلو معابد  ساهایکل - ۴۰ ماده شده در قانون اسا س یو کاروانسراها یشناخته  از  هاباطر و  یعبا
 .باشدیمتابع مقررات خاص خود  هاارگانو  هاسازمان ریسا تیالثبت معاف است. معافحق

صالحی  ۴۱ ماده سبت به امالک -) ٨/١١/١٣٨٠(ا ض ین شوارع و ارا و جبال  یکه مالک خاص ندارد مانند طرق و 
ــهیب زارها،یموات و مباحه ن ــتانو  هاجنگلها، مراتع و  ش ــتر  یعموم یهاقبرس ــو بس و  هارودخانهو آب  هایلمس

ــعب از آنها و انهار طب ینهرها ــ یعیمنش ــطح گرید یعیطب ریو هر مس ــمهو  ینیرزمیو ز  یاعم از س ــارهاچش ز ا س
 نخواهد شد. رفتهیافراد درخواست ثبت پذ

سبت به آب  - ۴۲ ماده شمهو  یعیو انهار طب هارودخانهن ست ثبت ملک  سارهاچ ضمن درخوا قابه ح عنوانبهکه 
 یجانموده و ب یاز ذکر حق مزبور خوددار  تیدر موقع صــدور ســند مالک دهیثبت گرد یمعمول محل قبول تقاضــا

 گردد. دیعادالنه آب ق عیآن عبارت با حقابه از مقررات قانون توز 

 ملک محسوب و شماره مخصوص کی منزلهبه نفراست یکچشمه متعلق به  ایقنات  دانگششهرگاه  - ۴۳ ماده
 نییتع روزشبانهساعت و گردش  یاز رو  کیسهام هر  زانیم دیمتعدد دارد با نیو اگر مالک شودین داده مه آب

 پذ
ً
ستقال سهم م ست ثبت هر  شد و تمام قنات  رفتهیشود و درخوا شمه دا ایخواهد  ود شماره خواهد ب کی یراچ

آن مشــخص نباشــد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضــمن  زانینشــده و م میســاعت تقســ یاگر چشــمه از رو 
ـــت ثبت ملک  ابق جمله (مط تیو ســـند مالک هایقبول کرد و در آگه دیحقابه مطابق معمول با عنوانبهدرخواس

 نمود. دیمعمول محل) را ق

ـــت ثبت پاکنه - ۴۴ ماده ـــت بدون اجازه  یهائدرخواس ـــت ثبت موجود اس که از قنوات در امالک مورد درخواس
 نخواهد شد. رفتهیصاحب قنات پذ

اظهارنامه و قبل از درخواســت ثبت و  عیو توز  یکوبرا که پس از پالک یامالک -) ٧/٩/١٣٧٧(اصــالحی  ۴۵ ماده
 نیثبت اطالع دهد و همچن ادارهبه مراتب را  یشــهردار  ایمالک  دیبا شــودیماصــالحات خراب  یلهوســبه یآگه

 حیوضـــت ترمراتب را در دف دیمحل با نهیو معا یدگیپس از رســـ یســـتیاگر خود اداره ثبت اطالع حاصـــل کرد با
کرده هرگاه  دیاظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شـــده اســـت در ســـتون مالحظات دفتر امالک هم ق

شده  نییعتمام ملک ت یملک که برا یهمان شماره اصله منتقل شود ب یبه شهردار  ایبماند  یاز ملک باق یقسمت
شد و چنانچه  یآگه  خواهد 

ً
صورت نییتع هیشده حدود بق دیو تحد یآگه قبال شده  در دفتر امالک ثبت که یو در 

 یاول تیکردن ســـند مالک یگانیبا با هیثبت اول ریدر ز  یمراتب در مالحظات دفتر امالک با حدود واقع حیبا توضـــ
ــند مالک ــد.و ن دیجد تیس ــادر خواهد ش ــع مجاور امالک ثبت رییتغ جهیهرگاه در نت زیص ــده و تبد وض حد به  لیش

سند مالک صالح  صورت یدر حد تیکوچه ا شود در  ضا  ست تقا  به کوچه محدود ا
ً
 به ملک مجاور و فعال

ً
 یکه قبال

ست بودن کوچه را اعم از بنیعموم یشهردار  که ست بن ریغ ایب س دینما دییتأب صالح ثبت دفتر امالک و  ند ا
 انجام خواهد شد. نیحقوق مجاور  تیتوسط اداره ثبت مربوطه با رعا تیمالک

قط در آن ف هیبر طبق قانون ســابق درخواســت ثبت شــده نســبت به بق نیکه قبل از ا یامالک مشــاع - ۴۶ ماده
 خواهد شد. رفتهیبخش مربوطه درخواست ثبت پذ یموقع ثبت عموم

شــود مشــمول  میاداره تســله قانون ثبت ب ۱۱ه نامبرده در ماد یآگه تا قبل از انتشــار کهییهااظهارنامه - ۴۷ ماده
سطهبهکه  ینخواهد بود امالک مهیجر  ست در ریتاخ وا شده در دیق هیاول یآگه درخوا ه ک ماههشش یهایآگه ن

 خواهد شد. یقانون ثبت مقرر است آگه ۱۲در ماده 
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و شـــماره شـــناس نامه و محل  یکه اســـم و نام خانوادگ دیمراقبت نما دیاظهارنامه با میتنظ یمتصـــد - ۴۸ ماده
سهام مالک ست و  صح هیو کل نیصدور آن و مقدار مورد درخوا  یمطالب اظهارنامه 

ً
صر  حا  یو 

ً
شود که حا شته   نو

 موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباه
ً
 یراقبتمیدهد و معلوم شود در اثر ب یو هم که در مطالب اظهارنامه ر  یبعدا

 خواهد بود. تیبوده موجب مسئول یمتصد

بات - ۴۹ ماده به ثبت عموم یدر قراء و قصـــ ب عیتوز  ندهینما ودشـــیگذارده م یکه  ت ثب ریامر مده اظهارنامه 
 خواهد بود. زیها ناظهارنامه میمأمورتنظ

 با ق شـــودیها عودت داده مکه اظهارنامه یدر موقع - ۵۰ ماده
ً
ه اظهارنام عیدر دفتر توز  خیتار  دیوصـــول آن مرتبا

 شود. دیق

المالک از آن مجهول یقســـمت ایکه تمام  ییهاشـــماره ۱۱نامبرده در ماده  ینوبت یپس از انتشـــار آگه - ۵۱ ماده
  دیمانده با

ً
شده و اظهارنامهدر دفتر امالک مجهول فورا  داده م که ییهاالمالک وارد 

ً
ستون مربوط شودیبعدا  در 

شــود و غفلت در انجام آن موجب  یآگه ماههشــش ینوبت هاییآگهو مطابق آن در  ادداشــتی شــش ماهبه هر 
سئول سئول تیم   دیدفتر با نیا میتنظ تیخواهد بود م

ً
شود که در نفر یکبعهده  رسما صورت  از کارمندان گذارده 

 د.مورد مؤاخذه واقع شو یغفلت و از قلم افتادن شماره ملک

 

 حدود امالک نییو تع یدیو تحد ینوبت یهایدر آگه -چهارم  فصل

بت در  نییو تع ینوبت یهایهگآ  –(مهم)  ۵۲ ماده ئد  یکیدر  ایحوزه خود و  یدجرااز  یکیحدود را اداره ث از جرا
 .دینمایاز جرائد مرکز منتشر م یکیدر  ایحوزه خود و  ترینیکنزد

از  ســال بعد یمنتشــر شــود که در آخر هر ســال برا ینیدر روزنامه مع دیمربوطه بر بخش با یهایآگه - ۵۳ ماده
 .دیاطالع عموم خواهد رسه شده و ب نییطرف اداره کل ثبت تع

 دیاز امالک مورد تحد کیهر ه حدود در شــهرها ب نییتع ینســخه از آگه کیعالوه بر انتشــار روزنامه  - ۵۴ ماده
ـــاق و در دهات ن با یچند نســـخه از آگه زیالص و قراء مجاور  دیمورد تحد هیقر  یعموم یهادر محل دیمزبور 

 ند.ینما یمحل گواه انیرا کدخدا یثبت الصاق و انتشار آگه نیمأمور  یلهوسبه

 یکرد که حقوق ارتفاق دیق هایآگه ریدر ز  دیبا یول شـــودیذکر نم ینوبت یهایدر آگه یحقوق ارتفاق - ۵۶ماده 
روز از  یباشد مطابق مقررات در مدت س یکه اگر معترض گرددیم منظور مجلسصورتحدود در  نییدر موقع تع

 اض بدهد.دادخواست اعتر  مجلسصورت میتنظ خیتار 

ـــام دیبا ینوبت یهایآگه سینوشیدر پ - ۵۷ ماده نا بوده و در اس مات روشـــن و خوا که کل بت شـــود   یمراق
 ه چاپ شد ینسخه آگه نینشود و الزم است اول یشماره و اسم امالک اشتباهکنندگان ثبت و درخواست

ً
در  قبال

ــود و پس از غلط یآگه سینوشیاداره ثبت با پ ــاء ثبت و مد یر یگمطابقه ش مجله  ریبچاپ آن اقدام گردد رؤس
سم ستق یر  یم

ً
صحت تنظ ما سئول  شندیم هایآگهو چاپ  میم سخه آگه نیاول با مقابله  رییگغلط یکه برا ین

 ود.ش یگانیبا یدر پرونده ادار  هایآگهثبت محل برسد و پس از چاپ  سیبه نمونه (امضاء) رئ دیشده با

روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز  یقانون ثبت در س ۱۰طبق ماده  دیبا که ییهایآگه -(مهم) ۵۸ ماده
 خواهد بود. امیاول و پانزدهم و س
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سیار ( ۵۹ ماده سیار ب سال ب المالك درهرسال امالك مجهول ثبِت  درخواسِت  یهایآگه -)١٣٢٨مهم) (اصالحی 
 منتشر شود.  دیبا ریز  قیقانون به طر  ١١ماده  ریقسمت اخ تیبا رعا

 هر سال در اول مرداد همان سال  و خرداد یبهشتو ارد نیشده در فروردثبت قبول یهادرخواست -١

 هرسال در اول آبان ماه همان سال  یورو شهر مرداد  و ریت شده درثبت قبول یهادرخواست -٢

 بهمن همان سال  در اولهر سال  و آذرآبان  شده در مهر وثبت قبول یهادرخواست -٣

 سال بعد  بهشتیو بهمن و اسفند هر سال در ارد یشده در دثبت قبول یهادرخواست -٤

فوق در قسمت مخصوص  یهایشود ضمن آگه دیتجد دینظارت با أتیکه طبق دستور ه ییهایآگه -١ تبصره
 .گرددیممنتشر  یاصالح یهایعنوان آگه دیبا ق

 منتشر گردد.  یبعد ۀسه ماه هاییگهآ  در دینشده باشد با یدر موعد مقرر فوق آگه یهرگاه ملک -٢ تبصره

 ینوبت اول آن آگه دیبا دیتصـــادف نما یعموم لینوبت اول با تعط یکه روز انتشـــار آگه یدر موارد -٣تبصـــره 
 یهآگ نیاز همان روز انتشـــار اول یت واخواهمبدأ مّد  ،مورد نیدر ا منتشـــر گردد و لیبالفاصـــله روز بعد از تعط

 خواهد بود . ینوبت

 شود. دیق دیبا زیقانون ثبت ن ۱۷مفاد ماده  ینوبت یهایدر آگه - ۶۰ ماده

 

 دیتحد یکه برا یکرد امالک هیجداگانه ته دیتحد یآگه کی دینبا یهر ملک یبرا االمکانیحت -(مهم) ۶۱ ماده
شماره  ستیب یده ال یالاقل برا ندگانیملک و استعداد نما تیاهم تیو با رعا به تعداد دیبا شودیمدر نظر گرفته 

ــهر  ــر و متوال یآگه کیو قطعات مفروزه  یانیو اع یاز امالک ش  یمنتش
ً
ــت دیتحد ا ــود مگر آنکه درخواس کننده ش

شد) ب الزم که یرا (در صورت ندهیسفر نماۀ نیالعاده و هز و فوق یآگه ۀنیحدود هز  ِن ییتع ِد یتجد ثبت در موقِع  ه با
را قرار  آن دیچند روز وقت تحد ای کی دیآن با تیاهم تیبا رعا یمزروع به امالکاداره بپردازد و نســـبت  لهیوســـ

 دهند.

ــبت ب یدیتحد یهایآگه در – ۶۲ ماده ــماره یامالک مزروعه نس ــل زیرا ن یفرع یهاش ــماره اص ملک  یپس از ش
 کرد. یو آگه دیحدود ق نییتع یبرا توانیم

نتشــار به نمونه (امضــا) و ا یو برا هینســخه ته ۶در  دیقانون ثبت با ۹موضــوع ماده  یآگه سینوشیپ - ۶۳ ماده
 مرکز فرستاده شود.

شار به روزنامه ١٥تا  دیبا ٥٩مذکوره در ماده  یهایآگه – ۶۴ ماده شار آگه یکه برا ییهاروز قبل از انت  نییتع یانت
 .باشد دهیشده رس

 .گردد دیق اشخاص یحقوق ارتفاقو  و مظهر قنات أمبدمجلس و صورت یدر آگه دیقنوات با یبرا - ۶۵ ماده

 .ینوبت یآگه نیمنتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اول یدیتحد یآگه -(مهم)  ۶۶ ماده

ــله ب - ۶۷ ماده ــار آگه نیفاص ــتیکمتر از ب دیحدود نبا نییو روز و تع یدیتحد یانتش ــتریو ب س ــت روز  از ش ــص ش
 باشد.
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ــالح ۶۸ ماده ــط نما ۱۵و  ۱۴مواد  تیحدود با رعا دیتحد اتیعمل -) ٨/١١/٨٠ ی(اص به اتفاق  ندهیقانون ثبت توس
شه ضنق شد. امالک و ارا شه کامل تحد یبردار ثبت انجام خواهد   بدون نق

ً
صورت دیکه قبال شده در  که  یحدود 

 شود. میرست حیصح طوربه یدیتحد مجلسصورتنقشه ملک طبق  دیبا دهیمنجر به ثبت در دفتر امالک نگرد

صورت -(مهم)  ۶۹ ماده شد و ملک تحد ندهیمالک و نما که یدر  شود با دیاو غائب با  جلسمصورتمراتب در  دین
 دیالک از تحدم بتیبهانه غه ب قتیخالف حق بر که یندگانیبرســد نما نیو به نمونه (امضــاء) حاضــر  دیق مهیضــم

 جلب خواهد شد. یادار  به دادگاهممکن بوده و اقدام نشده باشد  ۱۵عمل طبق ماده  ایکرده  یخوددار  یملک

ده و نمو یطور مشـــخص معرفه خواهد ثبت کند بیرا که م یاو حدود ملک ۀندینما ایکننده درخواســـت – ۷۰ ماده
 .نمایندیم انیدارند ب یو اعتراض رادیکنندگان چنانچه اصاحبان امالک مجاور و دخالت

در  کند که داخل یحدود معرف نییدر موقع تع تواندیرا م یو اجزائ هیثبت فقط ابن یمســـتدع -(مهم)  ۷۱ ماده
که  معتبر بشـــناســـد یاو را وقت ندهینما ایمالک  یمعرف دیبا ،عمل ۀندیحدود مندرجه در اظهارنامه باشـــد و نما

 نمود. واهدخ یحدود خوددار  نییمحرز باشد و اال از تع شدهیمعرفتصرفات او در قسمت 

ــالح( ۷۲ ماده ــورت -)٨/١١/٨٠ یاص ــاء نما ریمطالب ز  یحاو  دیحدود با دیتحد مجلسص ــد و به امض و  ندهیباش
 برسد: نیحاضر  هیبردار و کلشهنق

 حدود در آن واقع شده. دیتحد اتیکه عمل ییروزها ایروز و ماه و  نییتع - ۱

 اند.که حضور داشته یاقامت اشخاص نام و مشخصات محّل  - ۲

 اند.که اعتراض نموده یاشخاص - ۳

 دارد. گرانیدر ملک د دیمورد تحد ایدارند و  دیدر ملک مورد تحد گرانیکه د یذکر حقوق - ۴

 .نیمجاور  یهات و عده و نوع فواصل آنها و شمارهذکر حدود و مشخصات با عالم - ۵

 یصحت انتشار آگه یدر آن درج شده و گواه یکه آگه یاحدود و شماره روزنامه دیتحد یذکر عبارت آگه - ۶
 مزبور. یذکر اشتباه در آگه ایو 

 ه نمودن عبارات ب ادیو کم و ز  زدنقلم [حدود] ِد یتحد مجلِس در صورت - ۷۳ ماده
ّ
ممنوع است و اگر اصالح  یکل

 نیاز حاضر  یبرسد و اگر بعض نیمجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضر صورت ریالزم باشد ز  یحیو توض
ضا) کنند ا سان شودیم دیق مجلسصورتنکته در  نینخواهند نمونه (ام ضاء) ندارند عال که یو ک مت نمونه (ام

 هند گذاشت.انگشت خوا

سل نیبه معترض دیبا - ۷۴ ماده  به اداره ثبت محل ت
ً
شود که اعتراض خود را کتبا شان  و عالوه بر  ندینما میخاطرن

 میقدت یقضـــائ صـــالحیدادخواســـت به مرجع ذ ،یاعتراض به مرجع ثبت میتســـل خیاز تار  ماه یکآن ظرف مدت 
 .ندینما

حدود و  شــود و میثبت ترســ بردارنقشــه لهینقشــه کامل ملک به وســ دیحدود امالک با دیدر موقع تحد - ۷۵ ماده
 گردد. دیحدود ق دیتحد مجلسصورتمشخصات ملک ب ذکر طول ابعاد و مساحت آن در 

ابر ر و اخذ دو ب یآگه دینمود تجد نییرا تع یحدود امالک مجاور حدود ملک یبتوان از رو  که یدر صورت - ۷۶ ماده
 الثبت مورد نخواهد داشت.حق
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ــمت - ۷۷ ماده ــاع که قس  تحد یدر مورد امالک مش
ً
ــت ثبت و قبال ــبت به بق دیاز آن درخواس ــده چنانچه نس  هیش

شود تحد   یکه امالک مجاور ملک مورد درخواست یدر موارد نیو همچن ستیمجدد الزم ن دیدرخواست ثبت 
ً
 کال

ار اداره مطلع گردد انتشــ ایموضــوع را متذکر شــود  نیکننده ثبت در اظهارنامه اشــده باشــد و درخواســت دیتحد
واهد خ به ثبت نین ملک الزم نبوده و بر طبق حدود مجاور ه آب حدود نســـبت نییتع اتیو عمل یدیتحد یآگه
 .دیرس

  یملک که یدر موارد - ۷۸ ماده
ً
 تحد نیشده حدود مجاور  دیتحد قبال

ً
 تیو تبع قیبا آن تطب دیبا شودیم دیکه بعدا

 .دینما

ــه در دهکده اسیمق - ۷۹ ماده ــات ده هزار کی و هزار ها پنجنقش ــله کی و و در قراء و قص حد  که ییهاو در فاص
 شود. مینقشه ترس کیهزار  ۲۰ اسیباشد ممکن است با مق میمستق یعیرطبیغ

لک گز از طرف ما میعمق نه ب نیکه حد فاصل نداشته باشد در اطراف زم رمحصوریغ اضیب یدر اراض - ۸۰ ماده
 حفر شود. یپ

ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور  یگر یاشخاص د یهرگاه در وسط ملک - )٨/١١/١٣٨٠(اصالحی  ۸۱ ماده
ضالع و  یمکان تیحدود مراتب با ذکر موقع دیتحد مجلسصورتو در  میهم ترس صات با طول ا شخ و حدود و م

 خواهد شد. حیمساحت تصر 

سبت ب - ۸۲ ماده شر م یآگه یشده و در ثبت عموم دیتحد یکه در ثبت عاد یامالکه ن  دیبا شودینوبت آن منت
حد یهایدر آگه لک ن یبرا یدیت حد زیآن م قت ت ما دیو ـــده در ز  ندهیداد و روز مقرر ن حاضـــر ش حل   ریدر م

ـــابق بنو مجلسصـــورت ـــدیس  فتهر یپذ یارتفاق قروز اعتراض بر حدود و حقو یتا مدت ســـ خیتار  نیکه از ا س
 .شودیم

 

صالح ۸۳ ماده سل -) ٨/١١/٨٠ ی(ا  در ز  یدیتحد مجلسصورت میپس از ت
ً
سئول اداره کتبا ستور ثب ریم ت آن د

 .دهدیمدر دفتر را 

 نییعت مجلسصورتو ثبت  یدیتحد اتیپس از خاتمه عمل دید باِدّ َح ُم  ندگاِن ینما -) ٨/١١/٨٠ ی(اصالح ۸۴ ماده
 تید مالکسـن نویسیشپآن  لینموده و پس از تکم قیتطب نیمجاور  یهاپروندهمزبور را با  مجلسصـورتحدود 

 ندهیشده نما لیحوت. چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص ندینما میتسل یگانیپرونده به شعبه با مهیو ضم هیرا ته
 واقع خواهد شد. یادار  بیمسؤول مورد تعق

ماو فوق نهینصـــف هز  - ۸۵ ماده عاده ن حد اتیعمل یبرا متیدر موقع عز  توانیرا م ندگانیال  نعنوابه یدیت
 است. یگانیبا ریمد یها و گواهپرونده لیو تحو لیتکمه موکول ب هیداد و پرداخت بق پرداختشیپ

 

 در اعتراض -پنجم  فصل

 یو مســتق یکتب دیکه اعتراض با شــودیم دیق یدیو تحد ینوبت هاییآگهدر  -(مهم) ۸۶ ماده
ً
که  یبتبه اداره ث ما

 ،یع ثبتاعتراض به مرج میتســل خیماه از تار  کیظرف مدت  دیشــود و معترض با میکند تســلیرا منتشــر م یآگه
 تواندیم یو  یونقان ندهینما ای بتث یمتقاض صورت نیا ریدر غ دینما میتقد یقضائ صالحیدادخواست به مرجع ذ

بت . اداره ثدینما میو به اداره ثبت تســـل افتیدادخواســـت را در  میعدم تقد یبه دادگاه مربوطه مراجعه و گواه
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ـــل ملک، تار دهدیممقررات ادامه  تیرا با رعا یثبت اتیبدون توجه به اعتراض عمل  خی. مبداء اعتراض به اص
 خیتار  ندیمراقبت نما دیدر آن درج شـــده اســـت و ادارات ثبت با ینوبت یآگه نیکه اول ســـتیاانتشـــار روزنامه

 انتشار روزنامه مطابق باشد. خیشده با تار  دیهم ق یآگه ریکه در ز  یانتشار آگه

صره ستدر مورد  هادادگاه - تب صل و حدود و حقوق امالک پس از احراز ا یهادادخوا اعتراض  نکهیمربوط به ا
 یواال قرار مقتضــ یدگیبه موضــوع رســ باشــدیمشــده و داخل مدت  میدر مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تســل

 .نمایدیمصادر 

ثبت  یمعترض و مستدع نیدعوا ب انیجر  نامهیگواه ایدادخواست اعتراض  ینوبت یقبل از انتشار آگه - ۸۷ ماده
 نخواهد شد. رفتهیپذ

ــالحی  ۸۹ ماده ــد  یدر مدت قانون نکهیاعتراض اعم از ا - )٨/١١/١٣٨٠(اص ــده باش  دیخارج از مدت با ایداده ش
 که کلمه اعتراض یدر مورد هر اعتراض مهر  ،اظهارنامه ملک مورد اعتراض یامر بالفاصله رو  یگرفته و متصد

 مهنایگواهکه  یدر موارد نیآن داده شــود و همچن ۀبه دهند دیرســ خیتار  دیآن نقش شــده باشــد زده و با ق یرو 
 ماده عمل شود. نیطبق ا دیبا شودیم میدعوا به اداره ثبت تسل انیجر 

 د.شو دیبا تمام حروف ق دیرس خیتار  دیدعوا با انیجر  نامهیگواه ایدادخواست اعتراض  دیدر رس - ۹۰ ماده

صد ۸۶که مطابق ماده  زین ییهانامهیدر مورد گواه - ۹۱ ماده شد مت شده با صله رو  یداده  اظهارنامه  یامر بالفا
ست رو  میکه جمله تقد یمهر  یملک در مورد هر گواه شد زده و با ق یدادخوا شده با س خیتار  دیآن نقش  به  دیر
 دهنده آن داده شود.

برگ  رینظر خود را در ز  شـــودیمکه خارج از مدت داده  ییهااعتراضمســـؤول اداره ثبت نســـبت به  - ۹۲ ماده
 گردد. نیآن مع یقطع فیتا تکل نمایدیمقانون ثبت مطرح  ۱۶طبق ماده  یاعتراض نوشته و در نشست ادار 

ـــده و  ۱۷که مطابق ماده  زین ییهانامهیگواهدر مورد  - ۹۳ ماده اداره خارج از مدت  به نظرقانون ثبت داده ش
ــدیم ــمت ۹۲ و ۹۰و  ۸۹مدلول مواد  باش ــ نامهیگواهکه راجع به گرفتن  یدر آن قس و مهر اعتراض  دیو دادن رس

 خواهد شد. تیمقرر است رعا

 به مورداز طرف اشـــخاص نســـبت  ایبر ثبت امالک اشـــخاص  یاز طرف دارائ که ییهادادخواســـت - ۹۴ ماده
 شود. فرستاده یمحاکمات دارائ یوانبه ددفتر اداره کل ثبت  یلهوسبه دیشود با میتسل یدارائ یتقاضا

صالحی مورخ  ۹۵ ماده سم ایامالک و  ِی ثبت یهاکه پرونده یدر موارد -) ١١/٩/١٣٣٤(ا سناد ر و ازدواج  یدفاتر ا
ــ ــالح یدگیو طالق از نظر رس ــائ دارتیمقامات ص ــتر  یقض ــد مد نیا اجیمورد احت یدادگس  ایثبت  ریمقامات باش

پس از  کورآنجا فرســـتاده و مقامات مذه از کارمندان ب یکی یلهوســـبهرا  اجیدفتر مورد احت ایپرونده  ســـردفتر
ــله پرونده  یکه برا یاقدام ــت بالفاص ــبهدفتر را  ایحفظ آثار مورد نظر الزم اس مگر  هنددیمآورنده عودت  یلهوس

کهیا نده  یباق ن قانون چن صیتشـــخ یدفتر مزبور را ضـــرور  ایبودن پرو طابق  ند و م جازه نیده ق یاا  امبه م
 ایه وجود پرونده ک یمدت نییخود با تع تیولمسئه ب تواندیم صورت یناداده شده باشد که در  یقضائ تداریصالح

  اجیدفتر را نگاهداشـــته و پس از رفع احت ایدفتر الزم اســـت پرونده 
ً
ه اعاده دفترخانه مربوط ایثبت  به ادارهفورا

 دهند.

بت در غ سیرئ -)٨/١١/١٣٨٠(اصـــالحی  ۹۷ ماده با دعوت اداره ث عت ادار  ریدادگاه  ـــا با  یو در موقع یس که 
ــئول اداره ثبت مع ــودیم نیموافقت مس ــوع  ش ــر و در موض و  ۹۲مذکور در ماده  یهااعتراضدر اداره ثبت حاض
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ــ ۹۳نامه مذکور در ماده یگواه   نامهیگواه ایبرگ اعتراض  ریو ز  یدگیرس
ً
ــئول ثب دینمایم اظهارنظرکتبا  ایت مس

 نشست حضور خواهد داشت. نیدر ا زیاو ن ندهینما

 ه عهدهبخاص ندارد  یکه متول یدر مورد موقوفات دیآ به عملحفظ منافع وقف  یبرا دیکه با یاعتراضــ - ۹۹ ماده
ــ یالمنفعه که متولاداره اوقاف و در مورد موقوفات عام ــت و ایناظر  ای یمتول هعهده دارد ب یخاص  اداره اوقاف اس

 س است.امور حب یعهده متصده ب دیحفظ منافع حبس بعمل آ یبرا دیکه با یاعتراض زیالمنفعه ندر حبس عام

ر امو یمتصــد نیو در حبس بنفع اشــخاص مع همیعلاز موقوف کیو هر  یدر موقوفات خاصــه متول - ۱۰۰ ماده
ــت اعتراض بدهند حق مزبور  ایحفظ منافع وقف  یبرا توانندیملهم از محبوس کیحبس و هر  حبس دادخواس

شد دارا  زیرا ناظر وقف ن شدیماگر با شود  یحفظ منافع ثلث باق یبرا دیکه با یو اعتراض با ص عهده بهداده   یو
حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن  زین یکســان یرباقیو در ثلث غ باشــدیمناظر ثلث  ای

 .شوندیم حقیملک ذ 

 هثبت ب یمســـتدع نکهیمورد اعتراض واقع شـــود اعم از ا یملک که یدر مورد -(بســـیار بســـیار مهم) ۱۰۱ ماده
ــود معترِض  دادگاهدر  ایکند  نیاعتراض معترض تمک  محکوٌم  محکوم ش

َ
ــل ــتدع ِن یه جانش ــ یمس ــناخته ش ده و ش

ام معترض مجدد بن یآگهه و محتاج ب دیدثبت خواهد گر  دادگاه یینباشد ملک طبق حکم نها یگر یچنانچه مانع د
 نخواهد بود.

طابق م نکهیبدون ا یثبت یمســـتدع ،یت قانونمّد  ۀقبل از اعتراض پس از خاتم که یدر موارد -(مهم) ۱۰۲ ماده
 یگر یده او در موقع تقاضا متعلق ب یاز ملک مورد تقاضا یقسمت ایکند که تمام  یواقع شود گواه یمقررات انتقال

  یمقدار از مورد تقاضا بوده آن
ً
 خواهد شد. رفتهیثبت پذ یتقاضا ،آن یاز مالک واقع او خارج و مجددا

 

 در ثبت امالک در دفتر امالک و ثبت انتقاالت ملک -ششم  فصل

 

ک نموده و در دفتر امال ریثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات ز  یمقدمات اتیپس از اتمام عمل - ۱۰۳ ماده
ضاء) مد ستر  که یکارمند ایثبت  ریبه نمونه (ام  تیمالک یهابرگنمونه کردن دفتر و  یبرا یاز طرف وزارت دادگ

 :رساندیممجاز است 

 شماره ملک. -۱

 ثبت ملک در دفتر امالک. خیتار  -۲

 مالک. تیو شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابع یاسم و نام خانوادگ -۳

 نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن. -۴

 حدود ملک. - ۵

 ملک. یبها - ۶

ملک  یاکه بر  هیحقوق ارتفاق نیصاحبان حقوق و همچن یکه اشخاص در آن ملک دارند با اسام هینیحقوق ع -۷
 امالک مجاور در ملک مورد ثبت موجود است. یبرا ایمورد ثبت در امالک مجاور و 
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  یواگذار  ایشــده و از ملک ثبت یقســمت ایدر موقع انتقال تمام  -(مهم) ۱۰۴ ماده
ّ

ک ســند مل نینســبت به ع یحق
 .ودشیثبت م یآت قیثبت ملک به طر  ریآن در دفتر امالک ز  ۀثبت و خالص یمعامله در دفتر اسناد رسم

ــد ب -۱ ــوص به تمام ملک ثبت یانتقال قطعه هرگاه معامله راجع باش ــفحات مخص ــردفتر انتقال را در ص ــده س ش
سند مالک ضاء کرده و ب دیق تیانتقاالت  سل هیالمنتقله و ام صفحات انتقاال  دینمایم میت ت جا دارد و مادام که در 

 إنتقٌل بنام ُم  تیسند مالک
َ
 نخواهد شد. دیتجد هیل

ــمت -۲ ــد خروج آن را از مالک ایاز ملک مفروز  یاگر انتقال راجع به قس  باش
ً
ــاعا که به  یبه نحو  یمالک اول تیمش

 ینه ابدر ســتون مالحظات  ایثبت ملک  ریبا مرکب قرمز در ز  شــودیمحســوب م زیمنزله ذکر خالصــه معامله ن
 به )………موجب سند شماره (مالک به یاز ملک باال را آقا زگ دو هزار ایمفروز  دودانگ ایمشاع  کدانگیشرح (

 تملکی از و ثبت. …………دفتر متمم شـــماره  ایدفتر  نای.. ……… صـــفحه در و کرده منتقل.. ………… آقای
سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به دی) قدیمالک باال خارج گرد نحو ثبت امالک مشاعه و اگر مفروز است و 

تمم ثبت و م ای یاز دفتر اصل ینیبا تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه مع مستقلکه ملک  یطور به
شتیدر مالحظات ثبت آن  صفحه  ندینما اددا صل  ملک  مورد ثبت از ای شده ثبت ………دفتر.. ……که ملک در ا

 .است شده افراز شده ثبت ………صفحه در که ………شماره

ــبت به هر  هرگاه -۳ ــمت امالک باال انتقال کینس ــرط یاز دو قس ــود به یقطع ای یو رهن یبه طور ش وفق واقع ش
ــه آن را در ز  ــابقه خالص ــخ و فک را ن ریمعمول س ــمت در  زیثبت ملک ثبت و فس در موقع خود در مقابل همان قس

ور در دفتر ملک مزب نیمعامالت راجعه به ع هیخالصه کل قیطر  نیو به هم ندینما ادداشتیستون مالحظات دفتر 
به ترت ـــه معامله را در برک [برگ]  گریکدی ریز  خیتار  بیامالک  باال ســـردفتر خالص ـــد. در موارد  ثبت خواهد ش

ــوص که برا ــته و  هیته کار ینا یمخص ــده نوش ــال م به دفترش ــه مذک داردیامالک حوزه ثبت ملک ارس ور خالص
باشــد  دهیرســ »داشــته باشــد ندهیچنانچه نما« ثبت  ندهیامضــاء ســردفتر و نما به دیبا نیعالوه بر امضــاء متعامل

  دیمسئول دفتر امالک با
ً
نموده و به  دیثبت ملک ق ریدر باال مقرر است در ز  کهیطور بهخالصه مذکور فوق را فورا

سخ را به اداره ف یهسردفتر الشه سند باطل شده و آگ دیبا زیثبت برساند. در موقع فسخ معامالت ن ریامضاء مد
 شود. دیثبت بفرستد تا در مالحظات دفتر امالک ق

ساعت آن را در دفتر ۲۴مربوطه ثبت امالک مکلفند پس از وصول خالصه معامله از دفترخانه در ظرف  انیمتصد
همان  نواقص باشد در ظرف یو چنانچه خالصه معامله دارا ندینما یگانیامالک ثبت نموده و در پرونده مربوطه با

زم دســـتور مســـتل نیا یغفلت در اجرا ایو  ریالزمه بخواهد تســـامح و تأخ حاتیمدت از دفترخانه مربوطه توضـــ
 خواهد بود. فریو ک یادار  بیتعق

د سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقاالت سن شدهثبتمعامله راجع باشد به انتقال تمام ملک  هرگاه
خود  یتازه برا تیکه بخواهد ســند مالک یتا در صــورت دینمایم میتســل هیالمنتقل بهو امضــاء کرده و  دیق تیمالک

سمت از ملک  کیکه معامله راجع به انتقال  یدر موارد ردیبگ شدق صه آن با با صوص ب دیخال صفحات مخ ه در 
 تواندیم هیالصورت منتقل نیو سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در ا دهیو امضاء گرد دیق تیانتقاالت سند مالک

عامله که م زین یدر مورد ردیبگ یمســـتقل تیخود ســـند مالک یبه اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برا
ـــد مثل  ینیع حق یمربوطه به واگذار   ای راجع به انتقال تمام ایو  »یرهن و حقوق ارتفاق« نســـبت به ملک باش

 تیآن را در صفحات مخصوص به انتقاالت سند مالک دیبا حق استرداد سردفتر با یملک باشد ول نیاز ع یقسمت
ضاء نما شته ام سکن یو رقب یدر مورد عمر  دینو سو یو موارد یو  از  شیب یبرا یملک دکه معامله راجع به انتقال 

شد مقررات باال راجع به تنظ ۳ ستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و ق میسال با سند و فر صه  آن در  دیخال
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ــند مالک ریز  ــه معامله در پرونده بایگانی[با یکانیو با تیثبت ملک در دفتر امالک و در س  یمجر  دی] نمودن خالص
 گردد.

 شدهبتثمصالح نسبت به امالک  یبرا رهیفسخ و با استفاده از سود و غ اریبا حق خ یمحابات یهاموارد صلح در
صادر  تیحقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالک ریو سا اریحق خ دیمطابق خالصه معامله با ق

ــودیم ــالح و  ش ــخ از طرف مص ــورت فس ــاء مدت خ ایو در ص ــقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در ی اریانقض ا اس
 .شودیم دیق تیمالک یهابرگ

 

ه ک دینما یقرارداد رســـمی ســـند موجببه آن مالک امالک دفتر در ملک ثبت از پس چنانچه –مکرر  ۱۰۴ ماده
ستقر گردد خال یانیطرف قرارداد که مجاز در احداث اع یتبه ملکدر آن ملک  یاحداث انیاع جهیبالنت صه بوده م

از انجام  پس یانید نمود و مالک اعیثبت ملک ق لیو ذ تیدر ســـتون انتقاالت ســـند مالک دیســـند قرارداد او را با
 یتفاقحدود و حقوق ار  نییمحل و تع نهیاز اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معا آن را تیسند مالک تواندیمعمل 

اه که هرگ میرا تنظ نهیمعا مجلسصـــورتو در وقت مقرر  نمایدیماخطار  نیعرصـــه و مجاور  به مالکرا  یانیاع
شد با در  یاختالف سند مالک الثبتحق افتینبا صورت بروز اختال یانیاع تیانتقال  صادر خواهد نمود و در  ف و را 

سند مالک ۳۰تا  مجلسصورت میتنظ خیاز تار  دادگاهه رجوع ب یارائه گواه صدور  صدور حکم نهائ تیروز از   یتا 
 .شودیم یخوددار 

 

سند مالک یدر موارد - ۱۰۵ ماده شده در پرونده مربوط یاول تیسند مالک دیبا شودیمصادر  دیجد تیکه  ه باطل 
صه مفاد  دیو در مورد انتقال ملک به ورثه با یگانیبا سبت به مورث خال سمت ورثه ن صار وراثت و  بعد از احراز انح

از وراث  یکیملک سهم  هیثبت اول ریو در ز  دیق دفتردادگاه راجع به حصر وراثت در مالحظات  نامهیو شماره گواه
سهام بق شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جر  یوراث در دفتر جار  هیثبت و  ت ملک در و قبل از ثب یثبت انیثبت 

صه هر  شود ح صد یقیاز ورثه از ملک طبق مقررات به طر  کیدفتر امالک فوت  صار وراثت مع قیکه در ت  نیانح
ثبت  یانتقال از مورث متوف دیل شــده باشــد با قوراثت توافق حاصــ انحصــارِ  قیورثه مذکور در تصــد نیب ایشــده 

 بنام مورث الزم نخواهد بود.ثبت ملک مست گریو د شودیم
ً
 قال

ـــا یقانون ندهینما ای مقامقائم ای یهرگاه ورثه متوف - ۱ تبصـــره [و  یانیثمن اع ایپرداخت بهاء ربع  یآنها تقاض
ــه] ــم ندیرا از اداره ثبت بنما یزوجه متوف عرص ــناس رس ــؤول ثبت محل کارش ــتر  یمس  یابیز ار  یرا برا یدادگس

ورثه  دینما نیمقررات مع ریو ســا یدنقانون م ۹۴۷را با لحاظ ماده  یانیتا کارشــناس بهاء عادله اع کندیم نییتع
 نفعیرا به ذ شــده ملک نییاداره ثبت بهاء تع ندینما عیبهاء مذکور را به حســاب ســپرده ادارات ثبت تود توانندیم

شان نفعیو چنانچه ذ کندیم یابالغ واقع شد  یفاقد ن شان ایبا شد مر  نییتع ین  یکیاتب در شده موافق با واقع نبا
مورد  حسب هیدر اخطار  نیمزبور و همچن یخواهد شد. در آگه یآگه مرتبهیکفقط  راالنتشاریکث یهااز روزنامه

 عییتض یکه مدع یو در صورت دیجهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نما نفعیشود که ذ حیتصر  دیبا
 یمراجعه و گواه لحهبه دادگاه صـــا تواندیم یانتشـــار آگه ایاخطار  تیماه پس از رؤ کیحق باشـــد ظرف مدت 

 .دیرا به اداره ثبت محل ارائه نما یطرح دعو 
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ملک را بدون  تیره ثبت ســـند مالکادانشـــود  میتســـل یطرح دعو  یهرگاه ظرف مدت مرقوم گواه - ۲ تبصـــره
 تیدر مدت مزبور صدور سند مالک یطرح دعو  یصادر خواهد نمود و در صورت وصول گواه یانیاستثناء بهاء اع

 است. یضبه عهده متقا یو آگه یابیارز  نهیاست. هز  یبه شرح فوق موکول به صدور حکم نهائ

 

د سن یقانون نهیبر اساس مقررات هز  شودیمداده  دیجد تیسند مالک ۱۰۴که مطابق ماده  یدر موارد - ۱۰۶ ماده
ــورت افتیدر  دیجد تیمالک ــد در ص پارتمان آ ایکه امالک بعد از ثبت در دفتر امالک به قطعات مفروزه  یخواهد ش
ز قطعات را در ا یکی یکیتفک مجلسصورتاداره ثبت مطابق  نیمالک ایشود در صورت درخواست مالک  کیتفک

صفحه  هیثبت ملک و بق ریز  سند مالک ای یصفحات دفتر جار  ایرا در  در  هیاول تیدفتر متمم ثبت نموده و با ابطال 
 و جداگانه صادر خواهد شد. یکیتفک تیسند مالک هاآپارتمان ایاز قطعات مفروزه  کیمورد هر 

ثبت  گریدکی ریو در ز  یببه ترت زیامالک موقوفه پس از ثبت در دفتر امالک در دفتر ثبت موقوفات ن - ۱۰۷ ماده
شد و در دفتر مزبور احت سف اجیخواهد  صفحات  شت. امالک مورد ثلِث  دیبگذاردن  ر دفتر د زین یباق نخواهد دا

 .دیمزبور به ثبت خواهد رس

 ممنوع است. یو نمونه مهر  دیبا دست بعمل آ دیدفتر امالک با هنمون - ۱۰۸ ماده

 یدر دفتر امالک برا ۳مشــاع اســت طبق ماده  رهیصــحن و غ ثیکه از جهت بنا مفروز و از ح یامالک - ۱۰۹ ماده
ثبت همان قســـمت ثبت و حدود و  ریز  یو انتقاالت هر ســـهم شـــودیمداده  صیصـــفحه تشـــخ ۳ یهر ســـهم

صات و حقوق ارتفاق شخ شاع را در ز  یم سمت م سهم اول ریق ص هیو در بق دیق یثبت  ش فحاتسهام و  ماره ذکر 
 خواهد بود. یکاف هیصفحه اول

شود در صورت تقاضا کیانتقاالت به  جهیهرگاه ملک مشاع در نت - ۱۱۰ ماده ات هر مالک در مالحظ ینفر منتقل 
هم با ســـ نیثبت آخر  ریو انتقال مزبور در ز  شـــودیممراتب ذکر  نیاز صـــفحات ثبت مربوط به ســـهام مالک کی

 صادر شود. دیجد تیجلد سند مالک کیباطل و  هیاول تیمقررات باال ثبت و اسناد مالک تیرعا

 .ردیگیالثبت به آنان تعلق نماست و حق یبه نام ورثه در دفتر امالک مجان یثبت انتقاالت قهر  -۱۱۱ ماده

سند مالک یکه برا یحقوق ارتفاق یبرا - ۱۱۲ ماده  توانندیشده است صاحبان حقوق م دیق ریغ تیاشخاص در 
 .رندیبگ نامهیقانون ثبت گواه ۱۲۵و  ۱۲۴طبق ماده 

 جداگانه صادر شود. تیجلد سند مالک کی دیاز هر شماره ملک با یهر شخص یبرا - ۱۱۳ ماده

ود با نفر منتقل شــ کیه مشــاع از طرف چند نفر درخواســت ثبت شــده و قبل از ثبت ملک ب ملِک  هرگاه -۱۱۴ ماده
 إاند بنام منتقٌل شده و انتقال داده یکه ملک بنام آنها آگه یانیمتقاض یاسامه تذکر ب

َ
ثبت شده و سند  اکجیدر  هیل

 .گرددیتمام ملک صادر م تیمالک

 .صادر خواهد شد تیسند مالک کی، نسبت به سهم او کیهر شر  یدر امالک مشاع برا -۱۱۵ ماده

ــفحه دفتر امالک کاف یبرا یامالک مزروع یانیدر ثبت اع - ۱۱۶ ماده ــماره دو ص ــورت یهر ش ــت و در ص  هکیاس
 .گرددیشده صادر م میکه تنظ یمخصوص یهاباشد برگ الیر  ارزش آن کمتر از هزار

ــع رییتغ - ۱۱۷ ماده ــدهثبتامالک  اتیدر وض ــتلزم تغ ش ــند مالک رییمس ــتین تیس  ایتمام  مگر در مورد انتقال س
 .دیبا ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گرد هیالمورد سند تازه بنام منتقل نیاز آنکه در ا یقسمت
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بدون ذکر شماره امالک مجاور ثبت شده  یاز آن در ثبت عاد قسمت یکدر قسمت امالک مشاع که  - ۱۱۸ ماده
و در  دیق ریشماره امالک مجاور در ثبت سهام اخ یستیبا شودیمصادر  تیسند مالک یدر ثبت عموم هیبق یو برا

ک ثبت شماره امال دیبدون ق اعتمام سهام ملک مش که یشود و در صورت حیتصر  زین هیمالحظات ثبت سهم اول
نسبت  نیگردد و همچن دیق نیشماره امالک مجاور  یستیتازه با تیشده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالک

 سند آن صادر شده است. یکه در ثبت عاد یبهر ملک

 قسـمت از آن  کی نیکه سـهام مالک یامالک مشـاع - ۱۱۹ ماده
ً
ده و صـادر شـ تیثبت و سـند مالک کجایدر  توأما

سمت  شودیصادر م تیسند مالک یسهام در ثبت عموم هیبق سهم هر  یبرا یول یاول باق به حالت شدهثبتق
 ریسا صفحات ثبت هاز سهام شمار  کیو در مالحظات ثبت هر  صیتخص دیسه صفحه سف یاز شرکاء بعد کی

 :شودیسهام ذکر م

شدن گم ایرفتن  نیکه مالک به علت از ب یدر موارد -)٨/١١/١٣٨٠(اصالحی (بسیار بسیار بسیار مهم)  ۱۲۰ ماده
 به گم ایرفتن  نیاز ب ِق یطر  یستیبا دینمایم تیسند مالک یصدور المثنا یتقاضا تیسند مالک

ً
سند را کتبا شدن 

 گرا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور چاپ نموده و دو بر  (که نمونه آن اییهاستشهادثبت محل اعالم و  ۀادار 
 تیبر شهادت و اظهار اطالع حداقل سه نفر که هو یشود)، مبنیکننده داده مبه درخواست لیو تکم میتنظ یبرا

 ایمحل  یانتظام یرو ین یو امضاء نامبرده به گواه تیو هو دهیاز شهود مذکور رس نفر کی یو امضاء آنها به گواه
ضم دهیرس یاز دفاتر اسناد رسم یکی شد  صوِل  ثبت. اداره دینما مهیبا شهاد نامه و برگ اسدرخواست پس از و ت

ست آن دیبا سپس  نخ شنامه یمراتب را طرا ثبت و در دفتر امالک منعکس کند و  سنا یابخ سمبه دفاتر ا  ید ر
موضوع  یتسیشود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایاستفاده م انهیاز را که ییهااعالم کند و در محل

 یهاز روزنامها یکینوبت در  کیکننده مراتب را درخواست ۀنیو پس از آن به هز  ندینما غابال انهیرا یرا به متصد
تا ده روز از  که یکند. در صورت یشود آگهیدر آن درج م یثبت یهایکه آگه ییهااز روزنامه یکی ای راالنتشاریکث
شار آگه خیتار  ض یانت س یاعترا سند مالک ای دهینر صل  صورت اعتراض ا شد ای تیدر  شد سند معامله ارائه ن ه با

سند  صفحات ایهم که مندرجات صفحه  یخواهد نمود و در موارد تیسند مالک یاداره ثبت اقدام به صدور المثن
 صادر گردد. یالمثن بایستیم دهیمفقود گرد تیمالک

 است. یمندرجات سند مفقود هیکل یحاو  یالمثن تیمالک سند

 ندارد.) یفک شده ضرورت ایکه فسخ و  یو رهن ی(ذکر اسناد شرط

 شود: دیق ریمطالب ز  دیبا شودیمکه در روزنامه منتشر  یآگه در

 مالک. ینام و نام خانوادگ - ۱

 شماره پالک و بخش و محل وقوع ملک. - ۲

 .تیسند مالک شدنگم ایرفتن  نیاز ب یخالصه ادعا - ۳

 ته شده است.نوش تیدر سند مالک یو اظهار مالک مستند به سند رسم یسوابق ثبت تیکه به حکا یمعامالت - ۴

وجود  یمدع ایذکر نشــده  ۴کرده که در قســمت  یامعامله یهرکس نســبت به ملک مورد آگه نکهیتذکر به ا - ۵
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضـمن  یتا ده روز پس از انتشـار آگه دیبا باشـدیمنزد خود  تیسـند مالک

ورت اعتراض در ص ایو نرسد  یاعتراض قررو اگر ظرف مهلت م دینما میسند معامله تسل ای تیارائه اصل سند مالک
سند مالک شود اداره ثبت المثنا ای تیاصل  صادر و به تیسند مالک یسند معامله ارائه ن ض را طبق مقررات   یمتقا
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سل سند مالک میت صورت ارائه  ض در بر وجود آن نزد معتر  یمبن مجلسصورتسند معامله  ای تیخواهد کرد. (در 
 .)شودیممسترد  دهندهارائهو اصل سند به  میتسل یالمثن یبه متقاض آننسخه  کیو  میدو نسخه تنظ

شتباه یکه در آگه یصورت در شخ یمذکور ا سؤول  صیرخ دهد ت شتباه به عهده م ستور رفع ا صدور د شتباه و  ا
 و امالک استان مربوط خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد

ــره ــدور المثن - ۱ تبص ــت هنگام ص ــند مالک یاداره ثبت مکلف اس  اعالم و  تیس
ً
مراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا

ــوع المثن ــبت به پالک موض ــود که هر موقع نس ــند مالک ِی متذکر ش ــند  تیس  میتنظ یامعاملهبخواهند هرگونه س
سپس در صورت  ملک را استعالم و یثبت انی) جر یالمثن ایباشد  تیبه استناد اصل سند مالک نکهی(اعم از ا ندینما

 نیماره پالک اثبت شـــ یبرا یمکلفند دفتر  هادفترخانهاز  کیو ثبت معامله کنند هر  مینبودن مانع اقدام به تنظ
ــند که در موقع تنظ لیقب ــته باش ــورت میامالک داش ــناد به آن مراجعه نموده در ص  یککه مورد معامله از امال یاس

سبت به آ شد که ن شده با یالمثن تیلکسند ما نبا  جر  دیصادر 
ً
ص یثبت انیقبال ورت نبودن ملک را استعالم و در 

ــند بنما میاقدام به تنظ یمانع ــتفاده  انهیکه از را ییهاو در محل ندیس ــودیماس ــوع ب ازین ش ه دفاتر به اعالم موض
را  یثبت انیجر  دیمعامله با امدر موقع انج یالمثن تیدفاتر با توجه به ســـند مالک یول باشـــدینم یاســـناد رســـم

 .ندیو ثبت معامله نما میاستعالم و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظ

 است. یقانون دفاتر اسناد رسم ۳۸درجه سه به باال مقرر در ماده  فریدستور فوق مستلزم ک تیاز رعا تخلف

صره سند مالک یدر موارد - ۲ تب سترداد آن  دیدر  تیکه  صدور اجرائ دهدیمثالث بوده و دادگاه حکم به ا  هیو با 
سند مالک زین سترداد  س صادرکنندهاز دادگاه  یبا اخذ گواه تواندیممالک  شودینممقدور  تیا آن به  میلحکم و ت

ضا سند مالک یاداره ثبت مربوطه تقا شار آگ نی. در ادیبنما یالمثن تیصدور  شهاد و انت ست  یهمورد ارائه فرم ا
ه صــدور دادگاه مبادرت ب یطبق گواه کیتبصــره  تیبا رعا دیضــرورت نداشــته اداره ثبت با تیفقدان ســند مالک

 .دیبنما یالمثن

صره ض - ۳ تب سل یهرگاه بع شت گواه میاز ورثه با ت سا یرونو صار وراثت و  ضرور  ریانح سن یمدارک  د صدور 
ست مورث نزد احد از وراث ا  تیو اعالم بدارند که سند مالک ندیخود را از ماترک مورث تقاضا نما هیسهم تیمالک

ثبت مکلف اسـت پس از اخطار به شـخص  ارهاد نمایدیم یاداره ثبت خوددار  ایآن به وارث  میکه از ابراز و تسـل
ــاء مدت ده روز از تار  ــاریکث یهاروزنامهاز  یکیدر  باریکمراتب را  هیابالغ اخطار  خیمذکور و انقض  یآگه راالنتش

ا ســـند مورد مطالبه ر  ،یدر آگه شـــدهینمعظرف مهلت  یبدون مجوز قانون تی. چنانچه دارنده ســـند مالکدینما
سل ض تیسند مالک دیننما میت سل یمقررات قانون هیکل تیرا با رعا یوراث متقا صله خواه میصادر و ت د کرد و بالفا

شنامه یط سم هیبه کل یابخ سناد ر سند مورث ابراز گرد یدفاتر ا خذ و ا آن را دیاعالم خواهد نمود که هر موقع 
 اقدام به اداره ثبت ارسال دارند یبرا

ــره ــند مالک یدر موارد - ۴ تبص ــادر گرد تیکه س ــند مالک ایو  دهیبنام دولت ص ــادر و بع یگر یبنام د تیس  به ص
ً
دا

ــد و مرجع ذ ــده باش ــدنگم ایرفتن  نیبه علت از ب ربطیدولت منتقل ش ــند مالک ش وزارت  یمربوطه با گواه تیس
ــاد یدارائ ــا یو امور اقتص ــدور یتقاض ــند مالک یالمثنا ص ــمول ا نمایدیممفقوده را  تیس ــ نیاز ش  یتثنماده مس

 است.

ــره ــوختگ ایجوهر  ختنیهرگاه به علت ر  - ۵ تبص ــمت یگر یجهات د ایو  یپارگ ای یس ــند مالک یقس  نیاز ب تیاز س
شد و  شر  ایرفته با شد اداره ثبت با انجام ت ستفاده نبا صدور المث نیمقرر در ا فاتیقابل ا سند  یناماده اقدام به 

 .نمایدیم یگانیباناقص را باطل و در پرونده  تیخواهد نمود و سند مالک تیمالک
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ــره ــورت اعالم کتب - ۶ تبص ــند مالک دایبر پ یمالک مبن یدر ص ــدن س ــند مالک هیاول تیش  یالمثن تیچنانچه با س
تابعه  یمبخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رس رویباطل و مراتب پ یالمثن تیانجام نشده باشد سند مالک یامعامله

سند مالک ش یامعامله یالمثن تیاعالم گردد و چنانچه با  سند مالک دهانجام  شد  صل تیبا س از ابطال اخذ و پ یا
 مربوط ضبط گردد. یدر پرونده ثبت

ــهم یبرا - ۱۲۱ ماده ــاع  یهر س ــند مالک سینوشیپ کیاز امالک مش لک در م هیو حدود کل گرددیم میتنظ تیس
امالک ثبت و  در دفتر بیترت ینبه همو  شــودیممزبوره  سینوشیاشــاره به پ هیو در بق دیق هانویسیشپاز  یکی

 فالن نوشته شده. هاست که در صفحه شمار  یکه خود مطابق حدود شودیمنوشته  یهر سهم ریدر ز 

 دیالت قمعام ریمثل ســا تیدر ســند مالک تیمفاد وصــ دیثبت شــده با به ملکنســبت  تیدر مورد وصــ - ۱۲۲ ماده
ــه آن  ــده خالص ــ به دفترش ــود و همچنان در موقع عدول از وص ــتاده ش ر و د تیمزبور رعا بیترت تیامالک فرس

 تیدور سند مالکموقع ص و یگانیبا یدر پرونده ثبت تیمفاد وص دیثبت نشده باشد با تیملک مورد وص که یصورت
 گردد. تیرعا

ــت ثبت ملک  یانیدر مورد ثمن اع - ۱۲۳ ماده ــمن درخواس ــتق ایکه ض  یمس
ً
ــ یانیعنوان ثمن اعه ب ما ت و درخواس

د فقط شده باش یگواه یانیثمن اع یدر درخواست بها گاه هر یول گرددیمصادر  تیشده باشد سند مالک یآگه
 .شودیحق مزبور داده م نامهیآن گواه به صاحب

ــت یبرا که یدر مورد - ۱۲۴ ماده ــتانکار طبق حکم دادگاه ملک مد فاءیاس ــرف ونیطلب بس ــتان به تص کار داده بس
ــودیم ــ دیاداره ثبت با ش ــرف را جانش ــناخته و اگر ملک بنام مد ونیمد نیمتص ــ به ثبت ونیش مطابق  دیبا دهیرس

 .دیمثل مورد انتقال ثبت نما لهمحکومهمان حکم ملک را بنام 

ثبت  یراب دیصفحات سف باز گذاشتن شودیمسهم آن در دفتر امالک ثبت  نیکه اول یامالک مشاع - ۱۲۵ ماده
صف یطبق معمول در دفاتر جار  بیسهام را به ترت هیبق دیو با ستیسهام آن الزم ن هیبق شماره  حه و ثبت ثبت و 

سهم اول ق آن را ستون مالحظات ثبت  صفحات ندینما دیدر  سبت به  سهام  هیت بقثب یبرا خیتار  نیکه تا ا یو ن
 ثبت گردد. دیشده در همان صفحات سف باز گذاشته

 .دیحذف گرد ٨/١١/٨٠ اتدر اصالح - تبصره

که  یواتقن ۀیتا کل شـــودیمداده  صیبه نام دفتر ثبت قنوات تخصـــ یدر مورد قنوات مســـتقل دفتر  - ۱۲۶ ماده
 مورد معامله واقع 

ً
 هیوات هر ناحتعداد قن تیدر آن دفتر به ثبت برسد و با رعا ستیو تابع امالک ن شودیممستقال

 ود.اختصاص داده ش هیچند ناح ای کی قنوات یچند دفتر برا ای کی دیآن با نیو به نسبت سهام و عده مالک

 

 قانون افراز و فروش امالک مشاع
 ٢٢/٨/١٣٥٧مصوب 

سیار مهم)  ١ ماده سیار ب شاع امالک افراز –(ب مالک ثبت در دفتر ا نکهیاعم از ا افتهیآنها خاتمه  یثبت انجری که م
صورت ایشده  شد، در  شده با ضا که ین شد با واحد ثبت کیشر  چندای کی یمورد تقا ود که ملک خواهد ب یمحل یبا

 .دیمانیرا افراز م و مقررات ملک مورد تقاضا نیقوان هیکل تیبا رعا یمذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبت
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نشــده  که رفع تعارض یتا زمان دهیمعارض صــادر گرد تیآن ســند مالک برای که مشــاع ملک به نســبت – تبصــره
 اقدام به افراز نخواهد شد.

  مال غیرمنقول مشاعی بین شرکاء به نسبت سهم آنها.افراز یعنی، تقسیم 
 باشد و صرف این که عملیات و جریان ثبتی ملک به اتمام در مورد إعمال این ماده، نیازی به ثبت شدن ملک در دفتر امالک نمی

 رسیده باشد کافی است.
  اما اگر برای  ؛ختم عملیات ثبتی است دهندۀصادر شده باشد، صدور سند مالکیت نشاناگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت

ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد؛ بهتر است جهت فهمیدن این که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته یا نه، به ادارۀ ثبت 
 مراجعه گردد.

  .میم مرجع تصمرجع رسیدگی به درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، ادارۀ ثبت محل وقوع ملک است
باشد. مگر آن که بین مالکین، محجور یا غایبی باشد روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی می ١٠ثبتی ظرف 

عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به درخواست  هیأت ١٥/١/١٣٦٠مورخ  ٥٩/٢٩که در این صورت طبق رأی وحدت رویۀ 
 حقوقی محل وقوع ملک است.افراز در صالحیت دادگاه عمومی 

   مرجع رسیدگی به درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است و
 باشد.رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می

 شاع بین مالکین سیم مال م سیم ترکه بین وراث و نیز در تق سط ناگر در تق سیم باید تو شد، تق مایندگان ، وارث محجور یا غائبی با
 آنها در دادگاه صورت پذیرد.

 صالحیت دادگاه عمومی حقوقی می صالحیت واحد ثبتی خارج و در  سیم امالک محجورین و غایب مفقوداالثر از  شتق د (رأی با
 ور)عمومی دیوان عالی کش هیأت ٥٩/٢٩ردیف  ١٥/١/١٣٦٠مورخ  ١وحدت رویۀ شمارۀ 

 .درخواست تقسیم ملک مشاع به معنای درخواست افراز آن است 
 شد هر چند مالک آن معلوم و ملک مجهول شده با ست ثبت ن سبت به آن درخوا ست که در مهلت مقرر قانونی ن المالک، ملگی ا

شد ست افراز آبنابراین، چون جریان ثبتی ملک مجهول؛ معین با سیدگی به درخوا صالحالمالک خاتمه نیافته، ر یت دادگاه ن در 
 باشد.عمومی محل ملک می

 قسمتی از ملک بین خودشان نافذ است و احد شرکاء حق ندارد برخالف نامۀ شرکای مشاعی ملک، در مورد استفادۀ هرکدامتوافق 
 نامۀ مذکورفقاقسمتی که به صورت توافقی در اختیارش قرار گرفته بشود، هرچند تو  نامه مانع استفادۀ شریک دیگر درمفاد توافق

 )٤/٢/١٣٨٠ - ٣١٦/٧شود. (نظریۀ مشورتی در قبال اشخاص ثالث اعتبار ندارد و افراز و تفکیک قانونی نیز تلقی نمی
 واست توانند به طرفیت از متصرفین نسبت به تمام ملک دادخچنانچه ملکی رسمًا افراز نشده باشد، لذا مالکین یا هر یک از آنان می

 )٢٧/٤/١٣٧٩ - ١٣٧٦/٧تقدیم نمایند. (نظریۀ مشورتی  ید خلع
 ین قبیل ا یا اختالف حدود با مجاورین ملک در بین باشد، درخواست افراز قابل پذیرش نیست، در اگر مالکیت محل نزاع باشد

 )٣/٢/١٣٧٩ - ١٣٢/٧موارد نخست باید اختالف در مالکیت و حدود رفع و سپس افراز شود. (نظریۀ مشورتی 
  ی قابل طرح هایموردی که جریان ثبتی نسبت به کل شش دانگ ملک خاتمه نیافته باشد، درخواسست افراز این چنین ملکدر

ملک مشاع اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آنها خاتمه یافته یا خاتمه نیافته باشد در دادگاه بوده و به طرفیت کلیۀ مالکین 
 )٢٠/٣/١٣٦٤ - ١٢٢/٧ توان اقامه نمود. (نظریۀ مشورتیمی
 با این توضیح که باشدبنابراین افراز و تقسیم اراضی کشاورزی نیز تابع این قانون می؛ قانون افراز و فروش ملک مشاع کلی است .

 )١٥/١٠/١٣٨١ - ٩٥١٥/٧الرعایه است. (نظریۀ مشورتی ها الزمقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ١مقررات مادۀ 
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  تحدید حدود شده باشد و نسبت به تحدید اعتراضی نرسیده باشد، یعنی عملیات مقدماتی ثبت ملک پایان یافته باشد اگر ملکی
هرچند سند مالکیت آن صادر نشده باشد، باید جریان ثبتی ملک را پایان یافته دانست و درخواست افراز چنین ملکی در صالحیت 

 ادارۀ ثبت محل است.
 یت صادر نشده و دارای اختالف حدود با مجاورین است، قابل افراز نیست.اگر برای ملکی سند مالک 
  چنانچه افراز ملک مشاع، مستلزم اصالح مشخصات آن باشد چون اصالح موصوف باید با حضور و موافقت تمامی مالکین مشاع

 صورت پذیرد، بنابراین قبل از حصول این نتیجه ادارۀ ثبت صالح به افراز چنین ملکی نیست.
  ند.المالک باشد، محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستقسمتی از ملک مشاعی به ثبت رسیده و باقی ماندۀ آن مجهولچنانچه 

از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع  کیقابل اعتراض از طرف هر  یواحد ثبت متصمی –(بسیار مهم) ٢ ماده
ــت مهلت اعتراض ده روز از تار  ــم خیملک اس ــدیمورد اعتراض م میابالغ تص ــتان ب. باش ــهرس  یدعو ه دادگاه ش

 است. یفرجام تیصادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکا یکرده و حکم مقتض یدگیرس

  شاعی، ظرف صمیم واحد یا ادارۀ ثبت (رییس ثبت) محل وقوع ملک مبنی بر قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک م روز از  ١٠ت
شرکاء در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می سط هر یک از  شد. رأی دادگاه مبنی بر تاریخ ابالغ قابل اعتراض تو  ییدأتبا

 باشد.التباع میبت الزمیا رد تصمیم ثبتی برای ادارۀ ث
  شد با فسخ نظریۀ ادارۀ إلیه ضمن رسیدگی دادگاه مرجوٌع ست معترض به تصمیم رییس ثبت چنانچه ملک قابل افراز با به درخوا

قانون  ٤ثبت، حکم به افراز ملک صادر و چنانچه قابل افراز نباشد، به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق مادۀ 
 )٦/٩/١٣٨٢ - ٧٢٧٧/٧نماید. (نظریۀ مشورتی صادر می ١٣٥٧وش امالک مشاع افراز و فر 

  دادگاه چنانچه اعتراض به تصمیم ادارۀ ثبت دربارۀ غیرقابل افراز بودن ملک وارد تشخیص دهد، ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی
 )١٧/٩/١٣٧٩رأسًا با رعایت مقررات قانونی اقدام به افراز ملک خواهد نمود. (نظریۀ مشورتی 

 

فراز بر ا یقطع میتصم یثبت اسناد و امالک در موقع اجرا یقانون اصالح ۱۵۰مقرر در ماده  کیتفک نههزی – ٣ماده 
 شد. خواهدافتیدر  یواحد ثبت لهیوسه ب

از  کیهر  یشود با تقاضا صیقابل افراز تشخر یغ یقطع میموجب تصمه که ب ملکی –(بسیار بسیار مهم) ٤ ماده
 .شودیدستور دادگاه شهرستان فروخته مه شرکاء ب

 در حال حاضر دادگاه عمومی جایگزین دادگاه شهرستان شده است. 
 نظر از این که منشأ مالکیت آن وراثت باشد یا غیر آن.حاکم بر کلیۀ امالک مشاع است، صرف مقررۀ این ماده 
  در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیرقابل افراز تشخیص شود به تقاضای هر یک از شکاء به دستور دادگاه

رسد و وجوه حاصله بین مالکین صادرکنندۀ حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می
ر چند نفر از شرکاء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده گردد و عدم حضونسبت به سهام آنان تقسیم می

 )١٩/٤/١٣٦٤ - ١٧٥٣/٧توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نمایند. (نظریۀ مشورتی نخواهد بود و شرکاء می
 تور متوجه شود که آن دستور صحیح دستور فروش ملک موضوع این ماده، دستور اداری است و چنانچه قاضی صادرکنندۀ دس

 )١٠/٤/٨١ - ٢٧٧٧/٧تواند آن را لغو نماید. (نظریۀ مشورتی نبوده است، می
 .چنانچه درخواست فروش ملک غیرقابل افراز نشده باشد، دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک نیست 
  نماید، قانون مدنی اخذ به شفعه در مال غیرمنقول قابل تقسیم که بین دو نفر مشترک باشد مصداق پیدا می ٨٠٨طبق مادۀ

و امالک محل، ملک قابل تقسیم نبوده و اجازۀ فروش آن از طرف دادگاه صادر و به مزایده چنانچه طبق گواهی ثبت اسناد 
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مانند سایر  تواندإلیه مید به عنوان حق شفعه مدعی خرید ملک گردد؛ ولی مشاٌر توانگذاشته شده باشد؛ بنابراین شریک نمی
 - ١٠٧١/٧اشخاص در جلسۀ مزایده شرکت و طبق مقررات نسبت به خرید سهم دیگر اقدام نماید. (نظریۀ مشورتی 

١٢/٣/١٣٦٧( 

ــ بترتی – ٥ ماده ــ قابلر یفروش امالک و غ بیو ابالغ اوراق و ترت یواحد ثبت یدگیرس ــل و میافراز و تقس جوه حاص
صوه خواهد بود که ب یاننامهیقانون طبق آئ نیا یاجرائ مقرراتیطور کله شرکاء و ب نیب ستر  وزارت بیت  یدادگ
 .رسدیم

 نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی طبق مقررات ابالغ در آیین ،طریقۀ ابالغ در مقررات افراز و فروش امالک مشاعی در ادارات ثبت
 باشد.االجرا میالزم

و صدور  یدگیکماکان مورد رس باشدیها مطرح مقانون در دادگاه نیا یاجرا خیافراز که در تار  هایپرونده – ٦ ماده
سابق را از  یدعو  دیمطرح کند با یخود را در واحد ثبت یخواهان افراز بخواهد دعو اگر یول ردیگیحکم قرار م

 .دیدادگاه استرداد نما

 
 قانون افراز و فروش امالک مشاع نامهنییآ

 ٢٠/۲/١٣٥٨مصوب 
ر که د یچند نفر از شــرکاء ملک مشــاع ای کیبا وصــول درخواســت افراز از طرف  یمســوول هر واحد ثبت - ۱ماده 

 .دینمایثبت ارجاع م ندهیبه آن را به نما یدگیمزبور واقع شده رس یحوزه ثبت

 

ه پالک مزبور را مالحظه و نســـبت به خاتم یثبت تیثبت با مراجعه به پرونده ملک وضـــع ندهینما -(مهم)  ۲ ماده
شده  کهنیآن اعم از ا یثبت انیجر  افتنی شدیمعارض م تیسند مالک ینه و دارا ایدر دفتر امالک ثبت   ریخ ای با

 .رساندیم یاعالم نظر نموده پرونده را به نظر مسوول واحد ثبت

شد،یمعارض نم تیسند مالک یو ملک دارا افتهیخاتمه  یثبت انیجر  کهنیا دییاز تا پس - ۳ ماده سوولبا واحد  م
ــه یثبت ــ دهدیم تیبردار ثبت مامور به نقش ــور متقاض ــا یکه با دعوت و حض ــرکاء و نما ریو س بت محل را ث ندهیش

ــوابق ثبت نهیمعا ــرفات و رعا یو با توجه به س ــه ملک م تیو تص ــ وردحقوق آنان نقش ــاء  و میافراز را ترس به امض
 .رساندیحاضر م یشرکا هیثبت و کل ندهینما

ف اســت پس از ترســ بردارنقشــه - ۴ ماده
ّ
معمول اســت حدود و مســاحت و  کیکه در تفک یطور نقشــه به میمکل

 یبت و شرکاث ندهیمجلس منعکس و به امضاء نماو در صورت نییتع زیرا ن یکیاز قطعات تفک کیمشخصات هر 
 .دینما میتسل یو به مسوول واحد ثبت دهیحاضر رسان

لس مجو مالحظه صـــورت یدرخواســـت با مقررات قانون قیو تطب یدگیپس از رســـ یواحد ثبت مســـوول - ۵ ماده
ول درخواســت و قب ایبر رد  یخود را مبن میتصــم یو ســوابق ثبت تیو مطابقت آن با وضــع یافراز و نقشــه یمیتنظ

 .دینماینحوه افراز اعالم م
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صم -(مهم)  ۶ ماده سوول واحد ثبت میت ضم یم صورت کی مهیبه  سخه از  شه افرا یمجلس و فتوکپن (در  یز نق
ند وفق داشــته باشــ یتا چنانچه اعتراضــ شــودیشــرکاء ابالغ م هیبه کل که ملک قابل افراز اعالم شــود) یصــورت

 ند.ینما میقانون افراز و فروش امالک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسل ۲مقررات ماده 

 .باشدیاالجراء مالزم یاجراء مفاد اسناد رسم نامهنییابالغ مطابق با مقررات ابالغ در آ قهیطر 

شهرست یمتخذه از طرف واحد ثبت ماتیبه تصم به اعتراضات واصله نسبت یدگیرس - ۷ ماده ان تابع در دادگاه 
 است. یاختصار  یمقررات دادرس

 خواهد بود. یافراز تابع مقررات اجراء احکام مدن یحکم قطع اجراء - ۸ ماده

 کیبودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست  میتقس رقابلیبر غ یصورت صدور حکم قطع در - ۹ ماده
 چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دائره اجراء دادگاه خواهد داد. ای

 قولرمنیمربوط به فروش اموال غ یاجراء نســـبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجراء احکام مدن ریمد
 .دینمایاقدام م

طبق دســـتور دادگاه  یاجرائ اتیعمل نهیافراز پس از کســـر هز  رقابلیحاصـــله از فروش ملک غ وجوه - ۱۰ ماده
 خواهد شد. میشرکاء به نسبت سهام تقس نیشهرستان ب

 

 ید رسمفاقد سن یهاو ساختمان یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع
 ٢٠/٩/١٣٩٠ مصوب

شأ تصرفات که من یبا سابقه ثبت یاراض یبر رو  شدهاحداث یهاساختمان تیبه منظور صدور اسناد مالک - ۱ ماده
 یو باغات یزراع یهانسقو  یکشاورز  یاراض یبرا تیصدور اسناد مالک نیاست و همچن یقانون زیمتصرفان، ن

 نیقوان قیاز طر  یمفروز  تیسند مالک رصدو  ر،یاز موارد ز  یکیعلت وجود حداقل فوق را دارند لکن به طیکه شرا
 دهینام أتیقانون ه نیاختالف که در ا حّل  یهاأتیه ای أتیه یدر هر حوزه ثبت باشد،ینم سوریآنها م یبرا یجار 

 سیمورد رئ و حسب یمقام و قائم ایاداره ثبت  سیرئ ه،یقوه قضائ سیبه انتخاب رئ یقاض کیبا حضور  شودیم
 یمذکور با بررس أتی. هگرددیم لیمقام آنان تشکقائم ای یاداره جهاد کشاورز  سیرئ ای یاداره راه و شهرساز 

 یالزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأ قاتیو در صورت لزوم انجام تحق شدهارائه لیمدارک و دال 
 .کندیم

 ینفر از ورثه و  کیو حداقل  یفوت مالک رسم - الف

 یاز ورثه و  نفرکیبه حداقل  یعدم دسترس یو در صورت فوت و  یبه مالک رسم یعدم دسترس - ب

 ینفر از ورثه و  کیو حداقل  یبودن مالک رسم مفقوداالثر - پ

روز در ملک، مف یو تصرفات و  یمشاع ،یمتقاض تیکه مالک یدر موارد یبه مالکان مشاع یعدم دسترس - ت
 است.

ت در شرک یآنها برا ندگانیاز نما ایاستعالم و  ربطیذ  یهادستگاهمکلف است حسب مورد از  أتیه - ۱ تبصره
 دعوت کند. یجلسه، بدون حق رأ
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 یبا استعالم از سازمان ثبت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطع یو وارث و  یفوت مالک رسم - ۲ تبصره
 ای صالحیمراجع ذ  ریسا ایمحل  یاسالم یشورا ای یانتظام یرو یبا استعالم از ن یدادگاه صالح و عدم دسترس

 .شودیاحراز م یمحل قاتیتحق ایشهادت شهود 

 معتبر است. أت،یه یو محجور با نظر قاض بیدر مورد امالک افراد غا أتیه ماتیتصم - ۳ تبصره

  مالکیت موضوع این قانون مشروط بر این است که:صدور سند 
 منشأ تصرف مستدعی ثبت و قانونی بوده باشد.  .١
 اراضی مورد استدعا دارای سابقۀ ثبتی باشد. .٢
ا به مالک رسمی ملک دسترسی نبودهی -مالک رسمی ملک مورد استدعا و یا حداقل یکی از وراث فوت شده باشد. ب  -الف  .٣

 -یا حداقل یکی از وراث وی مفقوداالثر باشد. د  مالک رسمی -در صورت فوت وی به یکی از وراث وی دسترسی نباشد. ج 
 متقاضی ثبت مشاعی اما تصرفات وی در طبیعت مفروز باشد.عدم دسترسی به مالکان مشاعی در زمانی که نوع مالکیت 

 مقام قاضی، رییس ادارۀ ثبت، حسب مورد رئیس ادارۀ راه و شهرسازی یا رییس ادارۀ جهاد کشاورزی یا قائمز یک این قانون، ا هیأت
ه اتفاق هر سه ز باید بتشکیل جلسات یا هر سه عضو و همچنین احراز تصرفات مالکانۀ مستدعی ثبت نی گردد.تشکیل می وی

 عضو باشد.

 .باشندیم یقانون مستثن نیو موات از شمول ا یعیمنابع طب ،یمل ،یعموم ،یدولت یاراض - ۲ ماده

و در  دیملک را از اداره ثبت استعالم نما یثبت انیجر  أت،یه یدگیمکلف است قبل از رس أتیه ریدب - ۱ تبصره
 میتصم تأیگزارش کند تا ه أتیبه ه یطور کتبماده باشد مراتب را به نیموضوع ا یکه ملک جزء اراض یصورت
 .دیرا اتخاذ نما یمقتض

راه و  یهاموات بودن را دارد نظر وزارتخانه ای یکه سابقه مل یامکلف است در هر پرونده أتیه - ۲ تبصره
پس از  ماه کیمذکور مکلفند ظرف  یهاماده استعالم کند. وزارتخانه نیرا درباره ا یجهاد کشاورز  ای یشهرساز 

 .دهدیخود ادامه م یدگیبه رس أتیه ،به استعالم پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ أت،یوصول نامه ه

ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به  ای) ۲در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ( - ۳ تبصره
 یسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولت کیماه تا به مدت سه یانفصال موقت از خدمت دولت

 .شودیمحکوم م

  باشد.می هیأتوظیفۀ استعالم از جریان ثبتی ملک مورد تقاضای اخذ سند مالکیت از ادارۀ ثبت بر عهدۀ دبیر 
  ابقۀ س کهد کشاورزی و در خصوص اراضی در خصوص تقاضاهایی که مورد تقاضای سابقۀ ملی دارد، از وزارت جها هیأتدبیر

 .نمایدموات دارد از وزارت مسکن و شهرسازی استعالم می
 به رسیدگی ادامه خواهد داد. هیأتارائۀ پاسخ،  باشد و در صورت عدممهلت ارائۀ پاسخ از جانب ادارات مورد استعالم یک ماه می 

 قینوبت به فاصله پانزده روز از طر  را در دو أتیاداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است آراء ه - ۳ ماده
 ،یاداره مکلف است در روستاها عالوه بر انتشار آگه نیا نی. همچندینما یآگه یو محل راالنتشاریکث یهاروزنامه

ا امضاء ب یالصاق آگه مجلسصورت. دینما صاقروستا در محل ال یاسالم یشورا ندهیرا با حضور نما أتیه یرأ
که اشخاص  ی. در صورتشودیروستا در پرونده ضبط م یاسالم یشورا ندهیاداره ثبت اسناد و امالک و نما ندهینما

صاق در محل ال خیو در روستاها از تار  یانتشار آگه خیاز تار  دیبه آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند با نفعیذ 
ماه از  کیظرف  دی. معترض باندیاخذ نما دیرس و میخود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسل اعتراضتا دو ماه 

واست را به دادخ میتقد یو گواه دیمحل نما یدادخواست به دادگاه عموم میاعتراض مبادرت به تقد میتسل خیتار 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

80 
 

که  یدادگاه است. در صورت یقطع مصورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حک نیدهد. در ا لیاداره ثبت محل تحو
کند، محل را ارائه ن یدادخواست به دادگاه عموم میتقد یمعترض، گواه ایواصل نگردد  یاعتراض در مهلت قانون

ادگاه مانع از مراجعه متضرر به د تی. صدور سند مالکدینما تیمبادرت به صدور سند مالک دیاداره ثبت محل با
 .ستین

 گهی پذیرد و از طریق روزنامۀ کثیراالنتشار و محلی صورت می در دو نوبت، به فاصلۀ پانزده روز موضوع این قانون هیأتآرای  آ
 این امر در روستا به انضمام در محل انجام خواهد شد.

  گهی خواهد بود. هیأتمدت اعتراض به آرای  دو از تاریخ انتشار آ
 بت بایست تا یک ماه نسراض (به ادارۀ ثبت) معترض می، ادارۀ ثبت محل وقوع ملک است اما از تاریخ اعتاعتراض مرجع تقدیم

در خصوص اعتراض  به طرح دعوی در محکمه اقدام و گواهی آن را تقدیم ادارۀ ثبت نماید. در عمل آرای صادره از محاکم عمومی
 باشد.قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می هیأتبه رأی 

 نماید.قطعی جریان ثبتی را متوقف می دارۀ مذکور تا حصول حکمتقدیم گواهی طرح دعوی به ادارۀ ثبت، ا در صورت 
  گردد.حل اختالف از دعای محالی محسوب می هیأتدعوای اعتراض به آرای صادره از 
  عالم نظر نماید.اروز پس از دریافت قرار کارشناسی  ٢٠ظرف مدت  هیأتکارشناس مکلف است در امور ارجاعی 
  نامۀ این قانون قابل اعتراض است.آیین ١٠مادۀ  ٣نظریۀ کارشناسی مطابق تبصرۀ 
 تواند کارشناس دیگری تعییین نماید.می هیأتصورت قبول اعتراض،  در 
 نماید.؛ کارشناس دیگری تعیین میهیأتاعالم نظریۀ کارشناسی در مهلت مقرر،  صورت عدم در 
 بایست از کارشناسان رسمی باشند.کارشناسان موضوع این قانون می 

ک از کل مل یبردار که نقشه یطور ملک با اشکال مواجه شود به یحدود واقع صیتشخ کهیدر صورت - ۴ ماده
رودخانه  ای بانایخ لهیوسکه از چهار طرف به یاکارشناسان موظفند محدوده أتیه اینباشد، کارشناس  ریپذامکان

د ملک جدا باشد بر مبناء استاندار  یقسمتها ریمشخص، از سا یعیهرگونه عوارض طب ای هاآن یرو نظاجاده  ای
شده را در آن  میکه نسبت به آنها تقاضانامه تسل یقطعات ایکنند و قطعه  یبردار کاداستر)، نقشه( یحدنگار 

و مراتب را  محل، مشخص رییتغ رقابلینقطه ثابت غ ترینیکنزدمحدوده مذکور را نسبت به  تیمنعکس و موقع
 ملک ضرورت ندارد. ینقشه کل صورت،نیا ر. دندیمجلس نماطور مستدل صورتبه

قانون، پس از  نی) ا۱ت) ماده (بند (موضوع  یدر صورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاض أتیه - ۵ ماده
 .دینمایم یملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأ ینقشه کل هیو ته یکارشناس

 برداری از تمامی ملک مورد استدعا وجود نداشته باشد.است که امکان نقشه مادۀ مذکور در خصوص وضعیتی 

از  یر یقانون جلوگ تیآنها با رعا یبرا تیو باغات و صدور سند مالک یکشاورز  یو افراز اراض کیتفک - ۶ ماده
 صیمجمع تشخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵مصوب  یاقتصاد ،یقطعات مناسب فن جادیو ا یکشاورز  یخردشدن اراض

 مصلحت نظام بالمانع است.

 یهاابحدنص ریاعم از نسق و باغ که مساحت آنها ز  یکشاورز  یآن دسته از اراض یکیصدور سند تفک - ۱ تبصره
سند  یاراد یاراض ایو  یو مل یدولت یاراض ایموجود  یمحاط شدن به معابر عموم لیمندرج مذکور بوده لکن به دل

 .تآنها وجود ندارد، بالمانع اس یبرا یامکان صدور سند مشاع ؛یکیتفک

مصوب  یقانون مربوط به اصالحات ارض«مشمول و باغات  یزراع یهانسقو افراز  کیتفک - ۲ تبصره
که بعد از انقالب به  ریو دا ریبا هایینزم یمشمول قانون واگذار  یو اراض» آن یو اصالحات بعد ۲۶/۲/۱۳۳۹
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آن فقط به  یو اصالحات بعد ۸/۸/۱۳۶۵کشاورزان قرار گرفته است مصوب  اریصورت کشت موقت در اخت
 ایشرط  عیند بس ای هیصاحب نسق اول یبرا یکیشرط، مجاز است و صدور سند تفک عیسند ب ای هینسق اول زانیم

 .باشدیشرط، بالمانع م عیسند ب ای هینسق اول زانیاز آنها به م دارانیخر 

قانون حفظ  تیو باغات با رعا یکشاورز  یشده در اراضاحداث یهایانیاع یبرا یصدور سند رسم - ۳ تبصره
 یانیآن بالمانع است. در صورت وجود اع یو اصالح بعد ۳۱/۳/۱۳۷۴مصوب  هاباغو  یزراع یاراض یکاربر 

 ندارد. یمنع یانیصدور سند عرصه بدون درج اع رمجاز،یغ

رفات تص زانیکه م یو باغات در صورت یزراع یهانسقو  یکشاورز  یاراض یبرا تیصدور سند مالک - ۴ تبصره
 بالمانع است. تأیه یوجود نداشته باشد با رأ یباشد، چنانچه معارض یباغ ای یاز نسق زراع شیثبت، ب یمتقاض

 ذیل را لحاظ کند در جریان رسیدگی، کلیۀ قوانین مرتبط با مادۀ مذکور از قرار موضوع این قانون مکلف است هیأت: 
مجمع  ٢١/١١/١٣٨٥قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب  -الف 

 تشخیص مصلحت نظام
 و اصالحات بعدی آن ٢٦/٢/١٣٣٩قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب  -ب 
 ٨/٨/١٣٥٦های بایر و دایر که پس از انقالب صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته مصوب قانون واگذاری زمین -ج 

 و اصالحات بعدی آن
 و اصالحات بعدی آن. ٣١/٤/١٣٧٤ها مصوب بری اراضی و باغر قانون حفظ کا -د 

 ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در انینباشد و مورد معامله، اع یکی انیکه مالک عرصه و اع یدر مناطق - ۷ ماده
و با احراز  یگد یرس یبه درخواست و  أتیه د،ینما دییرا نسبت به عرصه تأ انیاع یمتقاض تیحاضر و مالک أتیه

ه . در صورت عدم مراجعدهدیم انیاع وعرصه  تیبه صدور سند مالک یرأ ،یانیاع یتصرفات مالکانه متقاض
 یبرا نایاع تیبه صدور سند مالک یبا حفظ حقوق مالک عرصه، رأ أتیشده، همدارک ارائه دییعدم تأ ایمالک 
 .دینمایو مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعالم م دهدیمالکان م ایمالک 

مصوب  هاقانون تملک آپارتمان«ماده بر اساس  نیمشمول ا یآپارتمانها یبرا یکیصدور سند تفک - تبصره
 .ردیگیصورت م» آن یو اصالحات بعد ۱۶/۱۲/۱۳۴۳

 ه باشد و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهای اشتراکی، غیرقابل تفکیک میحقوق مالکان، واحدهای آپارتمانی در قسمت
 ها)قانون تملک آپارتمان ٢همراه وی به نحو قهری منتقل خواهد شد. (مادۀ 

 رجوع شود. ١٦/١٢/١٣٤٣ ها مصوببه قانون تملک آپارتمان 

ه محل با توجه ب دیبا أتیو باغ باشد، ه یو نسق زراع یکشاورز  یسند مورد تقاضا، اراض کهیدرصورت - ۸ ماده
ور . مراجع مذکدیرا استعالم نما یجهاد کشاورز  ای یراه و شهرساز  یهامورد، نظر وزارتخانهحسب  یوقوع اراض

آن،  یو اصالحات بعد ۲۷/۱۰/۱۳۴۱مصوب  هانگلکردن ج یقانون مل تیابالغ با رعا خیماه از تار مکلفند ظرف دو
 ی، قانون حفظ و گسترش فضا۲۳/۴/۱۳۸۹مصوب  یعیو منابع طب یبخش کشاورز  یور بهره شیقانون افزا

 یاراض یآن، قانون حفظ کاربر  یو اصالحات بعد ۱۱/۵/۱۳۵۲درخت مصوب  هیرویاز قطع ب یر یسبز و جلوگ
 یفاقد کاربر  یاراض یآن، قانون منع فروش و واگذار  یعداصالح ب و ۳۱/۳/۱۳۷۴ها مصوب و باغ یزراع

و  ۶/۵/۱۳۸۱مصوب  یو حقوق یقیاشخاص حق ریمسکن و سا یتعاون یامر مسکن به شرکتها یبرا یمسکون
 ۲۱/۱۱/۱۳۸۵مصوب  یاقتصاد ،یقطعات مناسب فن جادیو ا یکشاورز  یاز خردشدن اراض یر یقانون جلوگ
. در صورت عدم ارسال پاسخ در ندینظر نما قانون اعالم نی) ا۶ماده ( تیرعا بامصلحت نظام و  صیمجمع تشخ
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سال  کیماه تا  به مدت سه یارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولت ایمهلت مذکور 
 نفصالابه  نیمتخلف ای. در صورت تکرار، متخلف شودیمحکوم م یبه تخلفات ادار  یدگیرس یهاأتیتوسط ه

 .گردندیمحکوم م یدائم از خدمات دولت

را با  ستیز  طیموظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون مح ستیز  طیسازمان حفاظت مح - ۱ تبصره
 .قرار دهدکشور  یثبت یواحدها اریو در اخت دینما هیته ییایمختصات جغراف

مکلف است نظر هر دو  أتیباشد، هها واقع شدهشهر میماده در حر  نیمشمول ا یکه اراض یدر صورت - ۲ تبصره
 .دیرا استعالم نما یو جهاد کشاورز  یوزارتخانه راه و شهرساز 

و  یبا موافقت متول أتیموقوفه احداث شده باشد، ه یدر اراض انیاز اع یبخش ایکه تمام  یدر صورت - ۹ ماده
منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و  یمفاد وقفنامه و چنانچه متول تیاطالع اداره اوقاف محل و رعا

 نییاز تع و پس یدگیع جهات به موضوع رسیو با در نظر گرفتن جم همیعلمفاد وقفنامه و مصلحت موقوف تیرعا
اقدام  یبه صدور رأ ردیگیاجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت م

 .کندیم

ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از  ایماهه در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو - تبصره
کوم مح یانفصال دائم از خدمات دولت محکوم و در صورت تکرار، به سالکیبه مدت سه ماه تا  یخدمت دولت

 .شودیم

 ٨٩موضوع مادۀ بالاثر است؛ مگر در موارد خاص ( اراضی موقوفه غیرقابل انتقال است و هرگونه توافق در خصوص انتقال آن 
و همچنین قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال  قانون مدنی) لذا با عنایت به عمومات قانون مدنی

 باشد.نقل و انتقاالت مال موقوفه باطل می ١٣٧١
  ،صدراالشاره بیان گردید. ٩در مادۀ گردد که شرایط صدور اسناد اعیان صادر می صرفاً در خصوص اراضی موقوفه 

دستگاه  اریاالختتام ندهینما دیبا أتیه ،یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها یاراض نیدر مورد متصرف - ۱۰ ماده
 ای ندهینما ی. در صورت ابالغ دعوتنامه و عدم معرفدینظر آن دستگاه را استعالم نما ایرا دعوت  نیصاحب زم

توسط  لساکیاز خدمت به مدت سه ماه تا  وقتبه انفصال م نیمتخلف ایماه، متخلف  عدم اعالم پاسخ ظرف دو
 ای. در صورت تکرار، متخلف شوندیمربوط محکوم م یمراجع انضباط ای یبه تخلفات ادار  یدگیرس یهاأتیه

 .گردندیبه انفصال دائم محکوم م نیمتخلف

 .ندیخود با انتقال ملک به متصرف موافقت نما یتنها درباره امالک اختصاص توانندیم هایشهردار  - تبصره

 أتیه یدگی) مانع رس۹ماده () و تبصره ۱۰) و (۸مراجع مذکور در مواد ( یعدم ارسال پاسخ از سو  - ۱۱ ماده
 .باشدینم

پرداخت اجرت  بیو به ترت أتیه یقطع یقانون پس از ابالغ رأ نی) ا۱۰) و (۹مراجع مذکور در مواد ( - ۱۲ ماده
. ندینما یخود را جهت امضاء سند انتقال معرف ندهیماه نما مکلفند ظرف دو ،یمتقاض یآن از سو  یبها ایو  نیزم

سند انتقال  میآن به تنظ یبها عیتود ای نیزم تاز پرداخت اجر  نانیصورت، اداره ثبت محل پس از اطم نیا ریدر غ
 .دینمایاقدام م

 اظهارنامه ثبت ،یاز ملک مورد درخواست متقاض یهرگاه درمورد قسمت - ۱۳ ماده
ً
 میتقد اینشده  رفتهیپذ یقبال

 یتحدود، به واحد ثب دیتحد یاظهارنامه حاو  میو نظر خود را جهت تنظ یدگیبه موضوع رس أتینشده باشد، ه
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 ینوبت یگهآ  نیحدود، مراتب را در اول دیتحد یاظهارنامه حاو  میمکلف است پس از تنظ ی. واحد ثبتکندیابالغ م
 .به اطالع عموم برساند زمانهمورت حدود به ص دیو تحد

حدود را  دیحدت یآگه یحدود نداشته باشد، واحد ثبت دیثبت باشد و سابقه تحد انیچنانچه ملک در جر  - تبصره
 .کندیمنتشر م یبه صورت اختصاص

 شوند.المالک نامیده میامالکی که اظهارنامۀ ثبتی در خصوص آنها تقدیم نشده باشد اموال مجهول 

 در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات  کهیدر صورت - ۱۴ ماده
ً
 أت،یه یو به موجب رأ قانون یناملک قبال

قانون  نی) ا۳موضوع ماده ( یباشد، پس از انتشار آگه دهیبه نام متصرف صادر گرد تیدستور صدور سند مالک
 .شودیبه نام متصرف ثبت م یو در دفتر امالک جار  دیمراتب در ستون مالحظات دفتر امالک ق

ر باشند پالک چند نف کیدر  نیچنانچه متصرف شودیبه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده م - ۱۵ ماده
و تصرفات  یبردار پالک را نقشه یحدود کل ،یاز کارشناسان ثبت یأتیو انتخاب ه یکارشناسۀ نیهز  افتیبا در 

رد با انطباق را حسب مو یدگیو دستور رس نییتع انیتصرف و قدمت بنا و اع خیبا ذکر تار  کیاشخاص را به تفک
 ریسا متعلقه و ارجاع کار و یهانهیو هز  یکارشناس أتیه ایکارشناس  نیی. نحوه تعدیآن با موارد فوق صادر نما

 .شودیم نییقانون تع نیا یاجرائ نامهنییموارد به موجب آ

 نوبت آنان است. بیبه ترت یبه پرونده افراد متقاض یدگیرس - ۱ تبصره

لفند حسب مک یثبت یافراز ملک باشد واحدها ای کیبه تفک ازیماده ن نیا یدر هر مورد که به منظور اجرا - ۲ تبصره
 .ندینظر دستگاه مذکور اقدام نما تیاستعالم و با رعا یو جهاد کشاورز  یمورد از اداره راه و شهرساز 

قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده  ی) اصالح۱۴۷مقررات ماده ( یکه در اجرا یامالک یبرا - ۱۶ ماده
مطابق مقررات  دهادشیبه پرونده  یدگینشده است، رس یگانیقرار با ایو  یشده و تاکنون منجر به صدور رأ لیتشک

 .دیآیعمل مقانون به نیا

 

تعرفه  ت،یدفترچه مالک یعالوه بر بها ت،یقانون به هنگام صدور سند مالک نیموضوع ا انیاز متقاض - ۱۷ ماده
اء نشده بر مبن نیمع یاکه ارزش منطقه یملک و در نقاط یا) بر مبناء ارزش منطقه٪۵سند و معادل پنج درصد (

ل کشور ک یدار اخذ و به حساب خزانه شود،یم نییامالک مشابه تع یامنطقه متیکه بر اساس ق یابیبرگ ارز 
 .شودیم زیوار 

التفاوت مابه دینباشد، عالوه بر مبلغ فوق با هیاول تیچنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالک - ۱ تبصره
 گردد. زیطبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط وار  زی) متعلقه نیثبت یای(بقا یثبت نهیهز 

 أتیاعضاء ه الزحمهپرداخت حقالزم و  رساختیز  جادیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ا - ۲ تبصره
 نیا ی. درآمد حاصل از اجرادینمایاخذ م یاز متقاض یابر مبناء ارزش منطقه )٪۵درصد (هر پرونده پنج  یبرا

سازمان ثبت اسناد و امالک  اریدر اخت هتبصر  نیا ی) آن جهت اجرا٪۱۰۰( صد درصدو  زیتبصره به خزانه وار 
 .ردیگیکشور قرار م

الزم به موجب  هاییرساختز  جادیا کردنهیو نحوه هز  یکارشناسان رسمو  أتیالزحمه اعضاء هحق زانیم
 هیته یوزارت دادگستر  یماه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکار  است که ظرف سه یانامهنییآ
 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

84 
 

است که توسط  یانامهنییو کارشناسان مطابق آ هاأتیه یدگیجلسات و نحوه رس لیتشک بیترت - ۱۸ ماده
و حداکثر ظرف سه ماه پس از  شودیم هیته یوزارت دادگستر  یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکار 

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیقانون به تصو نیاالجراء شدن االزم

 
 یاز مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسم یقانون اصالح بعض

 ٢٧/٦/١٣٢٢ مصوب
 یر گیاز جهت د ایمخالف قانون دانسته  ایرا مخالف با مفاد سند  یاسناد رسم اجرای دستور کس هر – ١ ماده
 یاقامه دعو  یمدن یدادگستر  نییمقرر در آ بیترته ب تواندیداشته باشد م یاز دستور اجراء سند رسم تیشکا

 .دینما

 

ر د است که یدار محلتیدادگاه صالح یاسناد رسم یاز دستور اجرا یناش یدعاو ه ب یدگرسی مرجع – ٢ ماده
 حوزه آن دستور اجرا داده شد.

 د.خواهد ش یدگیبوده و خارج از نوبت رس یاختصار  یمزبور تابع مقررات دادرس یدعاو ه ب یدگرسی –٣ ماده

دادگاه حکم بطالن دستور اجرا داده  که یمگر در صورت ستین یاجرائ اتیعمل انیمانع از جر  دعوی اقامه – ٤ ماده
 بدهد. یاجرائ اتیعمل فیتوقه دائر ب یقرار  ایو 

ه د بباش ریناپذضرر جبران یدر اجراء سند رسم ایبداند  یرا قو  تیدادگاه دالئل شکا که صورتی در – ٥ ماده
 نیهمان است که در قوان نیتأم بیترت دهدیرا م یاجرائ اتیعمل فیقرار توق نیبعد از گرفتن تأم یدرخواست مدع

 یاالجرا وجه نقد باشد و مدعالزم سند عموضو که یخواسته مقرر است و در صورت نیتأم یبرا یمدن یدادرس
 گرفته نخواهد شد. گرید نیو تأم شودیم فیوجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توق

 یاراتخس ایداده و  نیرا که تأم یجبران خسارت مال یدعو ه ب یدگیدر اثناء رس توانندیم نیاز طرف کی هر – ٦ ماده
اصل  هدادگاه ضمن حکم راجع ب صورت نیاو داده شده است بخواهد و در اه ب یاجرائ اتیعمل فیسبب توقه که ب
ع موضو که ینمود و در صورت واهدخسارت ملزم خپرداخت ه را ب هیعلمحکوٌم  حدهیموجب حکم عله ب ای یدعو 

وازده در د یصدشده باشد خسارت از قرار  نیوجه نقد تأم یاجرائ اتیعمل فیتوق یبرا ایاجرا وجه نقد باشد و 
 سال خواهد بود.

ه ب یاجرائ اتیآن حکم عمل تقطعی از پس باشد شده اجرا ابطال حکم صدور از قبل سند مدلول گاه هر – ٧ ماده
 .گرددیمحالت قبل از اجرا بر

شخاص اموال و ا  فیکه اجرا متوقف بر آن است از ابالغ و توق یاتیو عمل یمفاد اسناد رسم یاجرا بترتی – ٨ ماده
صول باشد و و ینشده و مقتض نیدر قانون مع که یاالجرا در مواردحق نییو مصارف آن و تع یاجرائ یهانهیو هز 
 یراآنچه ب یطور کله آن و به ب یدگیو مرجع رس یائاجر از طرز عمل و اقدامات تیشکا بیترت زیاالجرا و نحق

 خواهد بود. ینامه وزارت دادگستر نییالزم است طبق آ یاجراء اسناد رسم
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 هنیو کارمندان که از محل هز  ینمأمور  ریو سا ندگانیو نما نیالعاده مهندسمسافرت و فوق نهیهز  - ٩ ماده
و  یدیلباس و ع یخدمتگذاران جزء و رانندگان و بهاحقوق کارمندان و نیاند و همچناستخدام شده یمقدمات

 یهانهیهز ریاند و سامذکور استخدام شده لکه از مح یمربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قرارداد یایمزا ریسا
 میتنظ ینامه که وزارت دادگستر  نیمطابق آئ یمجاز باشد از محل درآمد مقدمات یعموم مربوطه که طبق مقررات

ول استخدام شده مشم یکه طبق مقررات قبل یو کارمندان و رانندگان نیمستخدم شودیم خواهد نمود پرداخت
 .دمقررات باال خواهند بو

قانون دفتر اسناد  ۶۴و  ۶۳و  ۶۲و  ۶۱ و ۶۰ و ۵۹و  ۵۸و مواد ( ۱۳۱۰اسفند  ۲۶قانون ثبت مصوب  ۹۴ ماده – ١٠ ماده
 ۲از شق  یو آن قسمت ۱۳۱۷مصوب مهر ماه  ۶۴ماده ه ب ی) و تبصره اضاف۱۳۱۶( ۱۳۱۷ مصوب خرداد ماه یرسم
رفع اختالف و دادرس  هیأت راجع است به که ۱۳۲۰مرداد  ۲۶مکرر از قانون ثبت اسناد و امالک مصوبه  ۲۵ماده 

 یقسمتر د گریو هر قانون د یمفاد اسناد رسم یاجراه مربوطه ب اتیشکاه ب یدگیدادگاه شهرستان در مورد رس
 .شودیباشد نسخ م قانون نیکه مخالف ا

 

 

 معارض تیو اسناد مالک یثبت اشتباهات به راجع یقانون حهیال 
 یاصالحات بعد با نیمجلس مشترک یهاونیسیکم ٥/۱۰/١٣٣٣ مصوب

مصوب  و اسناد معارض یثبت اشتباهات و قانون اسناد و امالک ثبت قانون اصالح قانون طبقاین ماده ( - ١ ماده
 )شده یملغ ١٣٥١/۱۰/١٨

 نیا موجب به ای ثبت قانون ١٣١٧ ســال یاصــالح ٢٥ از ماده ۲بند  طبق نظارت تأیه که یموارد هیدر کل - ٢ ماده
 ریغ ایموثر  تأینظر ه به که اشـتباهات از نوع یفهرسـت نییبا تع تواندیم دینمایم یدگیرسـ اشـتباهات به قانون

شخ ستور رف دهیگرد صیموثر ت  قانون یاصالح ٢٥ ماده ۷و  ۶و ٥ شقوق یاجرا ای ملک ثبت و اصالح اشتباه عد
 بداند، بدهد. یمقتض که یثبت یروسا را به ثبت
سیار – ٣ ماده صالح )مهم (ب صوب ی(ا شخ نظارت تأیدر ه ) هر موقع١٣٥١ م سبت صیت   یملک به شود ن

ً
 ای کال

 
ً
 به ،آن یاقارتف حقوق ایحدود به نسبت خواه ،ملک اصلبه نسبت  خواه شده صادر معارض تیاسناد مالک بعضا

 خواهد شد: عمل ریز  بیترت
خواهد  همعتبر شــناخت اســت نشــده ابطال دادگاه یینها حکم موجب به که یتا موقع مقدم ثبت تیســند مالک - ۱

شده آن صحت به از دادگاه یینها حکم که یتا زمان خرؤم ثبت تیسند مالکشد و  سبت صادر ن شد ن مورد  به با
 .شودیم یتلق ،سند معارض ،تعارض

و  خر)ؤم (ثبت معارض تیوجود ســـند مالک ،از صـــدور اســـناد معارض اطالع محض بهمکلفند  ثبت ادارات - ۲
ــند مالک نیهمچن ــم را به مقدم ثبت تیس ــناد رس   مربوط ۀحوز  یدفاتر اس

ً
 امر را جهت و گزارش ندینما ابالغ کتبا

 دارند. ارسال نظارت تأیه به میاتخاذ تصم
 مراتب حلم را محرز بداند ثبت تعارض وقوع یدگیرس دیدر تجد ثبت یعال یشورا ای نظارت تأیه که یصورت در

 
ً
با  ارضمع تیســـند مالک ۀدارند . چنانچهدینمایم ابالغخر) ؤم (ثبت معارض تیســـند مالک ۀدارند به را کتبا
 محّل  دادگاه به ابالغ خیاز تار  دو ماهدر مدت  است شده او ابالغ به ینمد یدادرس نییآ مقررات طبق که یاخطار 
 ســـند و دارنده دیاخذ ننما دیو رســـ میتســـل محل ثبت اداره را به دعوا طرح یگواهنکند و  مراجعه ملک وقوع
ـــالحه را از مراجع دعوا طرح عدم یگواه مقدم تیمالک ســـند  بطالن ثبت ۀدارد ادار  میدمزبور تق تدر مّد  ص
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ــبت معارض تیمالک ــتون  مورد تعارض به را نس ــند دارنده را به و مراتب دیق ملک ثبت مالحظاتدر س مزبور و  س
 خواهد نمود. اعالم یدفاتر اسناد رسم

مورد  به بتنســـ تواندیم در دادگاه یینها فیتکل نییاز تع قبل مقدم تیســـند مالک دارنده - )مهم (بســـیار ٤ ماده
ســند  رد معاملهمو به نســبت«کنند  دیســند ق اند در متنمکلف  یدفاتر اســناد رســم یکند ول معامله تیســند مالک

 داده دیدج تی، ســند مالک داریخر  به نشــده معلوم قانون نیا طبق یینها فیتکل که و مادام صــادر شــده معارض
 .است یجار  هم یبعد انتقاالت به نسبت حکم نیو هم »نخواهد شد

ـــده معلوم ســـند مزبور در دادگاه یینها فیتکل که مادام معارض تیســـند مالک ۀدارند -)مهم( ٥ ماده  حّق  نش
 دهد. انتقال یگر ید خود را به ۀمتصور  حقوق تواندیم یندارد ول آن به نسبت معامله گونهچیه

 یثبت نایدهد جر  صیتشخ را که از اسناد معارض کیهر  الزم یهایدگیاز رس پس دادگاه -)مهم (بسیار تبصره
 یصح و مقررات قانون بر طبق آن

ً
 را خواهد داد. گریسند د ابطال و حکم نییتع شده انجام حا

سیار ( ٦ ماده سیارب س -)مهم ب ست از معامله ممنوع فوق ماده طبق که یک سبت هرگاه ا  معامله مزبور ملک به ن
 ۀدارند ۀمراجع و عدم دو ماه مدت یو با انقضـــا خیســـند موخرالتار  بر بطالن یینها از صـــدور حکم پس دینما

 یتار  که یسند
ً
دشد و خواه محکوم مورد معامله یبرابر بها کی معادل ینقد مهیجر  ، بهمحاکم به استموخر  خا

سم سردفتران زین سناد ر سند مالک ثبت با وجود اخطار اداره که هم یا  معامله ثبت به اقدام معارض تیدر مورد 
 خواهند شد. محکوم یسردفتر  ابد از شغل انفصال به ندینما

 معامالت ای معارض تیصدور سند مالک آنها موجب مقررات مخالف عمل که ثبت اداره ـ کارمندان)مهم( ٧ ماده
 ابد به انفصال اینخواهد بود و  کمتر از دو سال که موقت انفصال به و بیمورد تعق یادار  متعدد بشود در دادگاه

 نخواهد بود. یادار  تخلفات مرور زمان آنها مشمول و تخلف شوندیم محکوم موضوع تناسب
 
 
 

معارض و هیأت نظارت و شورای نامۀ اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت آیین
 عالی و مواد متفرقه

 وزارت دادگستری ١٣٥٢اردیبهشت  ١٦مصوب 
به قانون ثبت اســـناد و امالک و  یالحاق ۱۵۷و ماده  ۱۴۴ماده  ۲و تبصـــره  یاصـــالح ۲۵از ماده  ۲نظر به تبصـــره 

 .داردیمقرر م یوزارت دادگستر  یقانون اشتباهات ثبت
 یعال ینظارت و شورا تأیمعارض و ه تیاسناد مالک -اول فصل
سناد مالک یثبت یواحدها -۱ ماده صدور ا ص نکهیمعارض (اعم از ا تیمکلفند به محض اطالع از  سبت به ا  ایل ن

ضوع رس یحقوق ارتفاق ایحدود   به مو
ً
شد) فورا الغ نموده تابعه اب ۀحوز  یو مراتب را به دفاتر اسناد رسم یدگیبا

 نظارت ارسال دارند. تأینباشد به ه یباق یابهام چگونهیه که یگزارش کار را به نحو 
 تیو اسناد مالک یقانون اشتباهات ثبت ۵و  ۴ثبت محل به مواد  ۀیبه محض وصول اطالع دیبا یاسناد رسم دفاتر

ضوع تعارض منتف یعال یشورا اینظارت  اتیه یأهر گاه به موجب ر  ندیمعارض عمل نما  زانیدر م ایو  یثبت مو
 ابالغ گردد. یرسم ادبه دفاتر اسن یقبل ۀبخشنام رویمراتب پ دیداده شود با یر ییآن تغ

مزبور  یهانیشبه ما زیاطالع الزم ن شودیم هیته یکیالکترون یهانیماش لهیکه پاسخ استعالم به وس ینقاط در
 داده خواهد شد.
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ــک محّل  -۲ ماده ــات ه لیتش ــک تأیجلس ــات آن حداقل دوبار در هفته تش ــتان و جلس  لینظارت در اداره ثبت اس
 خواهد شد.

ـــال م اتیطرح در ه یگزارش برا یثبت یدر هر مورد که واحدها -۳ ماده را  رینکات ز  دیبا دارندینظارت ارس
 .ندینما تیرعا

خاص در تصرف اش ایو  اشخاص و اداره ثبت اختالف حاصل شود نیثبت ب یتقاضا رفتنیهر گاه از جهت پذ -۱
ــد با ــب آنها را برا نییاخذ و با تع نیمدارک طرف هیکل دیتزاحم و تعارض باش ــ یمحل نهیمعا یوقت مناس  لهیبه وس

ضور هر   عدم ح
ً
شوند که اوال س مانع نیاز طرف کیاخطار دعوت نموده و متذکر   ینخواهد بود. ثان یدگیر

ً
 کیر ه ا

ه ثبت به ادار  گریطرف د یمیمالحظه و اطالع از مدارک تســـل یبرا یدگیتا قبل از وقت رســـ توانندیم نیاز طرف
راتب و صورت و م یدگینسبت به تصرفات آنها رس یمحل قیو تحق نهیو سپس در وقت مقرر با معا ندیمراجعه نما

را با ارســال ســوابق و  یچگونگ دهیو به امضــاء حضــار رســان دیرا در آن ق نیاضــر و ح نیمجلس و اظهارات طرف
شخص نکهیبر ا یخود مبن حیاظهار نظر صر  شدیمتصرف است و تصرفات به چه نحو م یچه  نظارت  اتیبه ه با

 .ندیگزارش نما
 

ست ثبت د یدر موارد -۲ ض رفتنیشود که در پذ یمدع یگر یکه بعد از قبول درخوا شده و متقا شتباه  ضا ا  ِی تقا
شود با نیتصرف ح ِی نبوده و مدع متصرف مورد تقاضاثبت   مدارِک  دیتقاضا 

ً
را  یچگونگ را مطالبه و یمدع مقدمتا

 مقرون به واقع به نظر ،به ســوابق جهبا تو یمدع یادعا نکهیســوابق و اظهار نظر خود به ا هیضــمن ارســال کل
 .ندینه به ثبت استان گزارش نما ای رسدیم

ه خواهد داد به واحد مربوط یرا الزم بداند دستور مقتض یمحل قیاستان چنانچه با توجه به سوابق امر تحق ثبت
ـــب طرف نییبا تع دیصـــورت واحد مزبور با نیو در ا ت و در دعو یمحل قاتیو تحق نهیمعا یرا برا نیوقت مناس

س ضور مانع ر  عدم ح
ً
شود که اوال  ی. ثانودنخواهد ب یدگیاخطار مربوطه متذکر 

ً
 یبرا ندتوانیم نیاز طرف کیهر  ا

 .ندیبه اداره ثبت مراجعه نما یدگیتا قبل از وقت رس گرید طرِف  ِی میتسل و اطالع از مدارِک مالحظه 
 یقاضـــات نیکه ملک مورد ادعا ح ندیمعلوم نما دیبا نیاز شـــهود و مجاور  قیو تحق یمحل نهیوقت مقرر با معا در

 دیو مراتب را در صورت مجلس ق ستیدر تصرف ک یدگیبوده و در موقع رس یمالکانه چه شخص ثبت در تصرِف 
ظهار را با ا انیو سپس گزارش جر  اندهرس نفعیذکر و به امضاء شهود و افراد ذ زیرا ن نیو اظهارات شهود و طرف

 نظارت ارسال دارند. اتیطرح در ه یسوابق برا هیکل مهیو به ضم هیته حینظر صر 
و در محل نصــب پالک  یفرع ایاســت  یماره اصــلگردد که شــ نییتع هایدر مورد اشــتباه شــماره ملک در آگه -۳

 .ستیملک چ حینه و شماره مقدم و موخر شماره صح ایشده است 
ض یو آگه یدیتحد اتیدر مورد اشتباه در عمل -۴ صره ماده  حیآن تو شود که عمل به تب قانون  یاصالح ۱۵داده 

 وضع ثبت ایاست  سریثبت م
ً
 گزارش شود. ثیاز هر ح نیمجاور  ینه و ضمنا

 نه. ای موجود است یمشخصات اختالف ریشود که در سا حیتصر  ینسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگ -۵
 یقنات ذکر شود که نام آن صح ایمزرعه  ای هیقر  ینسبت به اشتباه در شماره اصل -۶

ً
 نه. ایت شده اس یآگه حا

شتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعالم گردد که تا  -۷ سهام خیتار در مورد ا به  یاز آن منته یصدور گزارش 
 نه. ایاست  دهیگرد تیصدور سند مالک

 آگه یگر یاز مورد تقاضا به د یقسمت ایچنانچه با انتقال تمام  -۸
ً
 دیباشد با به نام فروشنده صادر شده یاشتباها

اداره و  اطالع خیز آن و تار بعد ا ایبوده  هایشــود که اطالع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشــار آگه حیتصــر 
 ذکر شود. هایانتشار آگه
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ضا یدر موارد -۹   یثبت ملک یکه تقا
ً
 مبن ایکال

ً
شتباه پذ یجزئا صر  رفتهیبر ا شد در گزارش ت شود که  حیشده با

 نه. ایبه اصالح مورد اشتباه هست  نیتمک ایقائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و  ای یمتقاض
 ق یو امثال آنکه در آگه ایالشـرب و حق گردش آسـحقنسـبت به  -۱۰

ً
 از قلم افتاده تصـ ای دیاشـتباها

ً
 حیر اصـوال

ــبت به قنات مورد انتفاع جر  ندینما ــت و آ یادر چه مرحله یثبت انیکه نس ــا و  ایاس ــمن تقاض حدود آن  نییتع ایض
 نه. ای شده است یملک مورد گزارش گواه یبرا دهاشتباه ش ایاز قلم افتاده و  یکه به شرح باال در آگه یحقوق

 انتشــار در نظر گرفته شــده بوده اســت یکه برا یخیمعلوم شــود تار  یانتشــار آگه خیدر مورد اشــتباه در تار  -۱۱
صادف با تعط صر  ایبوده و  لیم شار روزنامه نبوده و ت سا حیروز انت  در مورد 

ً
مندرج در  یهاشماره ریشود که قبال

 است. دهیصادر گرد تیفیک چهبه  اتیه یدر صورت طرح را ایمطرح شده  نظارت اتیدر ه یآگه
ــتباه یثبت ملک یمقدمات انیچنانچه در جر  -۱۲ ــده ول یاش  یرخ داده و بدون توجه به آن در دفتر امالک وارد ش

 نظارت گزارش شود. اتیبه ه فیتکل نییتع یمراتب برا دیباشد قبل از هر اقدام با دهیبه امضاء نرس
شتباه در عمل در-۱۳ سمت یامالک یثبت اتیمورد ا ص یکه ق صا سمت د یاز آن اخت شترک م گریو ق شدیم  دیبا با

 ملک فرستاده شود. یکروک مهیگزارش امر به ضم
سکن و  -۱۴ سازمان م  به ماده  ایدر هر مورد که از طرف 

ً
ستندا ستاها م س ۱۷اداره تعاون و امور رو و  میقانون تق

ضا نیفروش امالک مورد اجاره به زارع ستاجر مورد تقا   یثبت یم
ً
 موات اعالم م ایکال

ً
ضا  لیموارد ذ دیبا شودیبع

 یدر گزارش صر 
ً
 گردد. دیق حا

 درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است. یخیملک مورد ادعا در چه تار  -الف
نه و در صــورت وجود ســابقه شــماره گزارش  ایاظهارنامه دارد  عیدر دفتر توز  یگذار ملک ســابقه شــماره ایآ -ب

 برا ای باشدیم یمقررات ثبت عموم یمربوط به زمان اجرا
ً
 شماره شده است. نییآن تع یبعدا

 ثبت چه بوده است. یمتقاض تیمنشا و مستند مالک -ج
 احاز آن بع ییهاسمتکه موات بوده و ق یثبت چگونه است و در صورت ینوع ملک و نحوه تصرف متقاض -د

ً
 اءیدا

شده به چه م اءیشده آن مقدار که اح ست و چه عمل زانیو عمران  در آن به عمل آمده و مربوط به  یعمران اتیا
 است. یچه زمان

و مســتحدثات حدود و  یانیاز جهت اع نیمورد تقاضــا و مشــخص وضــع زم یکه شــامل محدوده کل اینقشــه –ه
 و ارسال گردد. هیمعمور و موات باشد ته یمساحت اراض

ت را ثب یاز مورد تقاضــا یقســمت ایبر طبق مقررات مربوطه تمام  یو ادارات دولت هایکه شــهردار  یدر موارد -و
 به شرح مذکور عمل خواهد شد. زیندانند ن یقابل تملک خصوص

صره الحاق یدر هر مورد که به علت عدم اجرا -۱۵ صوب  نامهنیآئ ۷۵به ماده  یمفاد تب  ۴/۶/۱۳۳۷قانون ثبت م
به ه تاده م اتیگزارش الزم  تار  دیبا شـــودینظارت فرســـ  

ً
به عالوه ک نییتع خیمنجزا حدود  تیفیحدود ذکر و 

 گردد. دینه در آن ق ای باشدیم یقطع ینقشه ثبت یدارا نکهیبه ا حیبا تصر  نیمجاور 
ــته و  نیبا مجاور  یدر هر مورد که حدود ملک -۱۶ ــرف ملک ایاختالف داش ــع تص ــند مالک یوض طبق آن من تیبا س

ش زینبوده و اختالف و عدم انطباق ن شد و همچن ینا شتباه با شد نیاز ا صل با سبت به ا  ای در مورد تعارض خواه ن
 شود. مهیامر ضم انیگزارش جر  هشده باشد ب انیدر آن نما نیکه وضع ملک و مجاور  یانقشه دیحدود با

 دیرخ دهد با یقانون ثبت اشـــتباه یاصـــالح ۲۵از ماده  ۶مذکور در بند  یکیتفک اتیمورد که در عمل در هر -۱۷
 انیو نقشه که در آن مورد اشتباه نما یکیو رونوشت صورت مجلس تفک دینظارت ق اتیدر گزارش ه هیحدود اول

 شده باشد ارسال گردد.
ــناد و تطب میهر گاه در تنظ -(مهم) ۱۸ ــکال  نیمفاد آنها با قوان قیاس ــتباه ایاش ــ دیبا دیآ شیپ یاش ــال ض من ارس
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ثبت منطقه گزارش شــود تا در صــورت  سیاشــتباه موضــوع به رئ ایموارد اشــکال  حیرونوشــت ســند و ذکر صــر 
 نظارت گزارش شود. تأیبه ه فیتکل نییتع یاقتضاء برا

 اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود. میقبل از تنظ یرفع مشکالت دفاتر اسناد رسم مرجع
به نظر  -۱۹ خاص  به عمل سیرئ هیدر مورد اعتراض اشـــ بت  بت نســـ کهیاعم از ا یاجرائ اتیث ورد م هیاجرائ ن

 یبت رونوشتث سیرئ ۀیضمن نقل متن اعتراض و نظر  یقانون اصالح ایاعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد 
 فرستاده شود. ظارتن تأیبه ه دیثبت بوده با سیرئ هیکه مستند نظر اجرا  زیمم ای سیاز گزارش رئ

ضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابالغ اجرائ هر شت هیگاه مو شد رونو شت هیاز اجرائ یبا باه و چنانچه مربوط به ا
سخه یدر آگه شد ن ستند برگ یاز آگه یابا شت آن با یو اگر م ست، رونو سال  دیاز پرونده ا ضمن گزارش ار
 گردد.

سال پرونده را به ه یکه اعتراض طور  یصورت در شد که ار شود که ات یبیترت دیبا دینما جابینظارت ا اتیبا خاذ 
 متوقف نشود. یاجرائ اتیاست عمل یدگینظارت مطرح رس تأیکه پرونده در ه یدر مدت

به ه -۲۰ مکلفند  یثبت یواحدها شـــودینظارت فرســـتاده م تأیعالوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش 
در  رسدیموثر به نظر م اتیه میکه در اتخاذ تصم زیرا ن یگر یو مطالب د هیگزارش را جامع و مستند و مستدل ته

انتشــار در  خیبا ذکر تار  دیبا یآگه عبارت نیواقع شــده باشــد ع یکه اشــتباه در آگه یو در صــورت ندینما دیآن ق
 شود. دیگزارش ق

ه باشد رخ داد ینیاشتباه ب ایاز قلم افتاده و  ینظارت به علت سهو قلم مطلب اتیه یهر گاه در را -(مهم) ۴ ماده
صدور را اتیه امدهیبه مرحله اجرا در ن یمادام که را صالح یمبادرت به  صالح یخواهد نمود و مفاد را یا ر د یا

 خواهد شد. دیق خیبا ذکر شماره و تار  اتیو مالحظات دفتر آراء ه یقبل یرا لیذ
قانون ثبت باشــد به  یاصــالح ۲۵ماده  ۷و  ۵و  ۱ یمربوط به اشــتباهات مذکور در بندها یاصــالح یرا چنانچه

 در تابلو اعالنات الصاق گردد. دیبا یاصالح ۲۵از ماده  ۵دستور تبصره 
اشکال و موضوع اختالف بوده و  انیکار و ب انیمشتمل بر خالصه جر  یامقدمه ینظارت دارا اتیه یرا -۵ ماده

ور به ط تیو چنانچه به اتفاق آراء نباشــد نظر اقل شــودیو شــرط و ابهام صــادر م دیمنجز و مســتدل و بدون ق
ستدل در آن ق شروح و م شد. و همچن دیم صادره با نیخواهد  ست دیآراء  صر  ندم شد و در آن   یبه مواد قانون با

ً
 حا

 .باشدیم دنظریقابل تجد ایاست  یشود که قطع دیق
ــکا -۶ ماده ــد ه دیهر گاه متعهد در ق یاجرائ اتیاز عمل تیدر مورد ش ــت باش ــ نینظارت در اول اتیبازداش ه جلس

 خواهد نمود. میاتخاذ تصم یدگیرس
بت آراء در دفتر ث خیصــدور با ذکر شــماره و تار  بیبه ترت دیثبت با یعال ینظارت و شــورا اتیمفاد آراء ه -۷ ماده

 و به امضاء صادر کنندگان برسد. دیق
 ثبت کل فرستاده شود. رخانهینسخه به اداره دب کی دینظارت با اتیاز آراء ه کیاز هر  -۸ ماده
صـــره . در مورد آراء مذکور در تبندیثبت نما کاتورینظارت را در دفتر اند اتیمکلفند آراء ه یثبت یواحدها -۹ ماده

ــالح ۲۵ماده  ۵ ــت را دیبا یاص  رونوش
ً
ــاق گردد. تار  یفورا ــاق با خیدر تابلو اعالنات ثبت محل الص با تمام  دیالص

مسئول  ینظر است به امضاء و گواه دیروز قابل تجد ستیتا ب نکهیثبت و با تذکر به ا یالصاق یرا لیحروف در ذ
ن مزبور در تابلو اعالنات آ یرااســت که  ینظارت واحد ثبت اتیه یاعتراض به را میمربوط برســد، مرجع تســل

 الصاق شده است.
قانون  یاصــالح ۲۵ماده  ۴و  ۳و  ۲حاصــل از ماده  اریدر کار بر طبق اخت عیتســر  ینظارت برا یهااتیه -۱۰ ماده

ــت ــتباهات موثر و غ یثبت فهرس ــال برا کینموده و حداکثر ظرف  نیموثر تدو ریاز اش به  هیووحدت ر  تیرعا یس
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 یموثر  ریفهرست اشتباهات موثر و غ حدوددر  توانندیم زیثبت ارسال خواهند داشت و ن یعال یشورا رخانهیدب
 از طرف ه

ً
زم ال  اریابالغ شده اخت یثبت یقانون اشتباهات به واحدها ۲و طبق ماده  هینظارت سابق ته اتیکه قبال

 .ندینما ضیبدانند تفو یکه مقتض یثبت یاز روسا کیبه هر 
 خواهد شد. لیدر اداره کل ثبت تشک کباری یاثبت حداقل هفته یعال یجلسات شورا -۱۱ ماده
سبت به آراء مذکور در بندها -۱۲ ماده صالح ۲۵ماده  ۷و  ۵و  ۱ یدر هر مورد که ن اعتراض  یرا یقبل از اجرا یا

 هد شد.ثبت ارسال خوا یعال یشورا رخانهیسوابق به دب هیرا با کل یشود ثبت محل پرونده ثبت
سابق ه -۱۳ ماده شعب  ینظر اجرائ دیتجد یهااتیآراء ه نینظارت و همچن اتیآراء  ستور طرح در  صدور د با 

 خواهد بود. یدگیثبت قابل رس یعال یمربوطه شورا
صورت -۱۴ ماده شورا یدر  شود در آراء  شعب فعل یآرائ ایسابق و  یعال یکه معلوم   یعال یشورا یکه از طرف 

 یند صــدور رامســت یبه علت اشــتباه در مبان ایرخ داده و  ینیِّ اشــتباه بَ  ایســاقط و  یثبت به علت ســهو قلم مطلب
شتباه شد چنانچه را شیپ یا صدور ر  یآمده با شورا به  شد  شده با صالح یااجرا ن  نی. در ادینمایمبادرت م یا

ست در دفتر آراء و در مقابل را ریصورت دب صالح یمفاد را هیاول یشورا مکلف ا شماره و تار  یا  دیق خیرا با ذکر 
 .دینما

 دیو هر گاه شورا در تجد گرددیمتوقف م یثبت اجراء را یعال یبا صدور دستور طرح موضوع در شورا -۱۵ ماده
 خواهد شد. بیتعق یاجرائ اتیعمل دینما دییرا تا یقبل یرا یدگیرس

و عنداالقتضاء در  ینظارت ابالغ و در روزنامه رسم یهااتیه هیبه کل هیآراء شورا در مورد وحدت رو -۱۶ ماده
 درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد. ینامه دادگستر هفته

 

 ارانیو کانون سر دفتران و دفتر  یقانون دفاتر اسناد رسم
 )٢٥/٤/١٣٥٤(مصوب 

  
 :دفترخانه التیتشک :فصل اول

طبق  یثبت اسناد رسم میتنظ یاست و برا یواحد وابسته به وزارت دادگستر  ،یدفترخانه اسناد رسم -١ماده 
 ت.و نظامات راجع به آن اس نیدفترخانه تابع قوان فیسازمان و وظا شودیم لیو مقررات مربوط تشک نیقوان

سازمان  ادشنهیقانون بنا به پ نیمقررات ا تیاست که با رعا یشخصبعهده  یاداره امور دفتر خانه رسم -٢ماده 
راکز استان که در م یتا زمان -. تبصرهشودیم دهیکانون سردفتر نام یثبت اسناد و امالك کشور با جلب مشورت

گاه فاقد دادسرا نظر داد  یهامحلدادستان شهرستان محل و در  ینشده نظر مشورت سیکانون سردفتران تاس
 .جلب خواهد شد حلبخش م

سازمان ثبت  یندگیکه سمت معاونت دفترخانه و نما اریدفتر  كیهر دفترخانه عالوه بر  -(بسیار بسیار مهم) ٣ماده 
سردفتر  شنهادیبه پ اریداشته باشد. دفتر  زین دوم اریدفتر  كی تواندیم شودیم دهینام ارانیو دفتر  باشدیمرا دارا 

 .شودیمقانون منصوب  نیمقررات ا ابرموجب ابالغ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور بر ه و ب
واهد شد خ نییثبت محل تع ۀسردفتر و موافقت ادار  یبه معرفبخش  ایدفترخانه در هر شهر  محّل  -(مهم) ٤ماده 

 یرپذنامکاثبت محل  بیبخش با تصو ایهمان شهر  گرید به محّل و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه 
 است.

 ریه ز هر محل تابع ضابط هاییازمندینبا توجه به  فترخانهد سیقانون تاس نیا بیپس از تصو -(مهم) ٥ماده 
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توجه به آمار و درآمد حاصل هزار نفر با  ستیحداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر ب یخواهد بود: در شهرها برا
 كیکمتر از پانزده هزار نفر باشد  آنها تیکه جمع ییهابخشدفترخانه. شهرها و  كیالثبت معامالت از حق
ده در حکم ش یلبه علت انفصال دائم سردفتر تعطکه  یادفترخانه ِت یفعال ِد یتجد ۀخواهد داشت. اجاز  انهدفترخ

 یو فوت سردفتر که پس از انقضا یاست در مورد بازنشستگ نیخواهد بود. همچن دیدفترخانه جد سیسأت
 بماند. یباق لیقانون در حال تعط نیا ٦٩مقرر در ماده  یهامدت

معامالت  زانیه به مگاه با توّج  ماده هر نیا به شرحهر محل  یتعداد دفاتر اسناد رسم نییپس از تع -(مهم) تبصره
  اتیموجود در مقتض یاسناد رسم دفاتر و درآمد

ّ
 یتعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضرور  شیافزا یمحل

خانه فتر دو د حداکثر تا یوزارت دادگستر  بیامالك کشور و تصو سازمان ثبت اسناد و شنهادیشود به پ صیتشخ
  اتیبه دفاتر موجود در و مقتض توانیم

ّ
 صیشخت یتعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضرور  شیافزا یمحل

به  توانیحداکثر تا دو دفترخانه م یوزارت دادگستر  بیسازمان ثبت اسناد و امالك کشور تصو شنهادیشود به پ
 نمود. ضافهقانون ا  نیمقررات ا تیبا رعا یدفاتر موجود در هر حوزه ثبت

 :آنها تیو صالح ارانیانتخاب سردفتران و دفتر  -فصل دوم
 سانسیل یکه دارا ینمود: اشخاص نییتع یدفترخانه اسناد رسم یسردفتر ه ب توانیمرا  ریاشخاص ز  -٦ماده 

دو  یکه دارا یدانشکده سابق معقول و منقول باشند. کسان ای اتیمنقول از دانشکده اله ای ییحقوق در رشته قضا
تن سه سال سابقه داش شرطبهها هیسانسیل ریباشند. سا یدادگستر  كی هیوکالت پا ای یسابقه خدمات قضائ سال
 یگستر وزارت داد  بیکه به تصو اینامهینآئاجتهاد طبق  قیتصد یکه از مراجع مسلم دارا یاشخاص یار یدفتر 

ق سوم موضوع ش یار یو دفتر  یامتحان مخصوص سردفتر  یقبول یگواه یکه دارا یارانیباشند. دفتر  رسدیم
 یکه دارا یارانی. دفتر یار یسابقه دفتر  ٥باشند به شرط داشتن  ١٣١٦مصوب  یقانون دفتر اسناد رسم ١٠ماده 

 بیتصو خیاول که در تار  ارانیاول. دفتر  یار یکامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر  پلمید
 عم از متناوب مستمر داشته باشند.ا یار یفتر سال سابقه د ١٥قانون شاغل بوده و  نیا

 یسممقررات قانون دفاتر اسناد ر  تیقانون با رعا نیا یاجرا خیکه تا تار  یدفاتر اسناد رسم انیمتصد -١تبصره 
است  یمحدود به حدود یبت اسناد رسمثو  میتنظ یبرا تشانیاند کماکان صالحشده یبنددرجه ١٣١٦مصوب 

 آنها ابالغ شده است. نامهاجازه نیکه در آخر 
ران که بر وضع سردفت قیقانون سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به تطب نیا بیپس از تصو -٢تبصره 

 در حد قانون ١٣١٦مصوب  یاساس قانون دفاتر اسناد رسم
ً
 کنندیم فهیدرجات دوم و سوم انجام وظ یمنحصرا

 اقدام خواهند کرد. رسدیم یوزارت دادگستر  یببه تصوکه  اینامهینآئقانون طبق  نیبا مقررات ا
وزارت  یسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و دفتر اسناد رسم یبرا یو فن یکادر علم بیترت منظوربه -٣تبصره 

 نین تدوقانو نیکه طبق مقررات ا یافاصله نیبا توجه به آئ یبا جلب نظر وزارت دادگستر  یعلوم و آموزش عال
وص مخص یهاکالس لیتشک قیاز طر  دیخواهد رس یو وزارت دادگستر  یآموزش عال ووزارت علوم  یببه تصوو 
 یعال یهااهآموزشگ یلیتحص یهابرنامهمنظور نمودن فنون مزبور در  ای هادانشکدهخاص در  یرشته ا سیتاس ای

 داشت. هنداحق تقدم خو  یار یو دفتر  یداوطلبان سردفتر  ریرشته مزبور بر سا یالنالتحصفارغاقدام خواهد کرد 
ه شرط کامل متوسطه را ب پلمیو دارندگان د یرا بدون کارآموز  سانسیل ۀدارندگان دانشنام -(بسیار مهم) ٧ماده 

 نیا بیصوت خیکه در تار  یارانیانتخاب نمود. دفتر  یدفاتر اسناد رسم یار یبه دفتر  توانیم یسال کارآموز  كی
 .وندشیشناخته م اریاشتغال دارند کماکان دفتر  یار یقانون به دفتر 

 سردفتر مقرر است. یباشد که برا یطیواجد همان شرا دیدفترخانه با لیکف -تبصره
 یتصد یکه برا یقانون تا ده سال در صورت نیا بیتصو خیاز تار  شودیماجازه داده  یبه وزارت دادگستر  -٨ماده 
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قانون موجود  نیا ٧و  ٦ وادموضوع م طیاستان داوطلب واجد شرا کزدر خارج از مرا  یار یو دفتر  یدفتر اسناد رسم
طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و امالك کشور فقط در  طیاشخاص واجد شرا انینباشد از م

 طیراداوطلب واجد ش زین دیجد که در محّل  دینمایموافقت م گریافراد به محل د نیانتقال ا یبا تقاضا یصورت
 وجود نداشته باشد.

ن از پنجاه سال و س شتریو چهار سال و ب ستیکمتر از ب دیسن سردفتران در بدر اشتغال نبا -(مهم) ٩ماده 
 از پنجاه سال باشد. شتریسال و ب ستیکمتر از ب دینبا ارانیدفتر 
سال سابقه خدمت اخذ  یس یاول که دارا ارانیاز سردفتران و دفتر  كیقانون هر  نیا بیپس از تصو -١٠ماده 

ند. نحوه استفاده ک یبازنشستگ یتقاضا تواندیاول) باشد م ارانیو دفتر  یسردفتر  ازمتناوب (اعم  ای یاعم از متوال
 خواهد شد. نییقانون تع نیا ٦٨موضوع ماده  نامهینآئبموجب  یبازنشستگ یایاشخاص از مزا نیا

 ستهقانون بازنش نیسال تمام بر اساس مقررات ا ٦٥به سن  دنیاول پس از رس ارانیسردفتران و دفتر  -١١ماده 
 دو اشتغال به کار ارائه شده است.است که در ب یاشناسنامهسن،  صیخواهند شد مالك تشخ

تاد ا سن هفت توانندیمقانون به کار اشتغال دارند  نیا بیتصو خیاول که در تار  ارانیسردفتران و دفتر  -تبصره
 سال تمام به کار ادامه دهند.

 که یکسان انهگیابقاء گردد: اتباع ب ایانتخاب  یار یدفتر  ای یسردفتر  ِت َم ِس ه ب توانینمرا  ریاشخاص ز  -١٢ماده 
و  یستر وکالت دادگ ای یقضائ ای یدائم از خدمات دولت به انفصال نیهستند. محکوم تیوال  ای تیومیتحت ق

 اتیه جناب نیمحکوم قیتعل ایموقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال  به انفصال نیمحکوم نیهمچن
 مطابق قانون مستلزم یهابه جنحه نیمحکوم نیعفت و همچن یمناف یهاجنحه بارتکا به نیو محکوم یامر 

 نیاست و همچن )١٣٩٢قانون مجازات اسالمی (مصوب  ٢٦مذکور در ماده  یحقوق اجتماع یاز بعض تیمحروم
و  هدیتحت محاکمه هستند. اشخاص مشهور به فساد عق یعمد تیکه احراز شود به اتهامات جنا یاشخاص

 باشند. یاخالق تیفاقد صالح که یمواد مخدر به کسان به نیمعتاد
 و یعمد تیکه به اتهام ارتکاب جنا یارانیسردفتران و دفتر  -١٣ماده 

ً
ور در مذک یهابه ارتکاب جنحه ای مطلقا

 یصادر شود تا صدور حکم قطع فرخواستیعموم ک هیعل ییاز طرف مراجع قضا یقانون مجازات عموم ١٩ماده 
ق به کفالت معل ترسردف ییکه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نها یمعلق خواهند شد در صورت

سناد ب سازمان ثبت ا سارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منت یگر یسردفتر د ای طیواجد شرا اریدفتر 
 .دیاو امالك کشور مکلف است بالفاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نم

 که یدر موارد گریامور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه د یصدتم تواندینمك سردفتر ی -(بسیار مهم) ١٤ماده 
که  نسبت به امور دفترخانه لیسردفتر کف فی. وظاشودینممحسوب  یقانون مقرر است تصد نیبه موجب ا

 لیتعط انهترخسردفتر دف یبازنشستگ ایبه علت فوت  ایاست و  تیمعذور  ای یمرخص ای قیسردفتر آن در حال تعل
 خواهد شد. نینامه معنیاز شقوق مذکور در فوق طبق آئ كیشده است در هر 

ر د تیو عضو یاست. قضاوت و وکالت دادگستر  یار یو دفتر  یشغل سردفتر  یمناف ریمشاغل ذ -١٥ماده 
 تقانون تجار  ١ماده  فیامر تجارت بنا به تعر . اشتغال به هایو شهردار و وابسته به دولت  یموسسات دولت

 ایو  یسسات دولتؤو م مهیسسات بؤها و مو بانك یتجار  یهاعامل شرکت تیر یو مد رهیمد ئتیدر ه تیعضو
(به استثناء  ریو سردب ازیو صاحب امت یداخل ریمد ایمسئول  ریمجله اعم از مد ایروزنامه  تیر یوابسته به دولت. مد

 جنب یکانون سردفتران و مجالت هینشر 
ً
 )اشدداشته ب یعلم ۀکه صرفا

 یمانع از اشتغال به شغل سردفتر  یبا اجازه وزارت دادگستر  یدر دانشگاه و مدارس عال سیتدر  -(مهم) ١تبصره 
 نخواهد بود. یار ی یدفتر  ای
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فظ سمت از با ح یشهردار انتخاب ای نیمجلس یندگیدر صورت انتخاب به نما اریدفتر  ایسردفتر  -(مهم) ٢تبصره
سردفتر  که از طرف طیواجد شرا اریدفتر  یمدت دفترخانه به تصد نیمعذور خواهد بود و در ا یاشتغال به سردفتر 

جز  یخدمت در سمت شهردار انتخاب ای نیسردفتر در مجلس یندگیاداره خواهد شد. مدت نما شودیم یمعرف
 .شودیموب سسنوات خدمات او مح

آن  یاجرا بیسوگند نامه و ترت تن(م ندینما ادیسوگند  دیقبل از اشتغال به کار با ارانیسردفتران و دفتر  -١٦ماده 
 خواهد بود). نامهینآئبه موجب 

ضمانت  زانیگرفتن ضامن و م بیبدهند ترت زیضامن ن دیقبل از شروع به کار با ارانیسردفتران و دفتر  -١٧ماده 
 خواهد بود. نامهینآئو نحوه استفاده از آن بموجب  طیو شرا

 :ارانیو دفتر  سردفتران فیو وظا خانهدفتر مقررات مربوط به  -فصل سوم
بت ثو در اوراق مخصوص که از طرف سازمان  یاسناد رسم یهادفترخانهاسناد در  هیکل -(بسیار مهم) ١٨ماده 

 دهیامدفتر به نام دفتر سردفتر ن كیو فقط در  میشود تنظیدفترخانه قرار داده م اریاسناد و امالك کشور در اخت
فترخانه مگر آنکه د دیخواهد رس اریاصحاب معامله و سردفتر و دفتر  یامضاه دو ثبت سند ب گریثبت د شودیم

 باشد. اریفاقد دفتر 
د و ن و تعدااکه نوع و عنو  گریدفاتر د ینسخه است دارا كیسردفتر که  هر دفترخانه عالوه بر دفتر -١٩ماده 

 خواهد بود. شودیم نینامه معنیآن طبق آئ یو نگهدار  مینحوه تنظ
 مخصوص تصد یامضاء دفتر  یدفتر گواه -(بسیار مهم) ٢٠ماده 

ً
 یهاهنوشت لیامضاء ذ قیاست که منحصرا

 .شودیمالصدور شناخته مسلم یمدن یدادرس نیآئ ٢٧٥امضاء شده با توجه به ماده  قیاست و نوشته تصد یعاد
 خواهد کرد. بیو تصو یهامضا ته یگواه یالزم را برا نامهینآئ یوزارت دادگستر 

نسخه  كی هرحالبهو  شودیم هیآنها ته به تعداد نیمتعامل یدر صورت تقاضا ،یاصول اسناد رسم -(مهم) ٢١ماده 
ول اسناد از اص توانندیم نیشود. متعامل یدر دفترخانه نگهدار  دیبا ریاخ نسخهخواهد شد که  میتنظ یاضاف

رونوشت با  ای یعدم مطابقت فتوکپ یادعا ایجعل و  یسند ادعاه نسبت ب که ی. در موارددیاخذ نما یرونوشت کپ
راالك و مهر  اصل سند ییمراجع صالح فضا به درخواستلفند کلم یاصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسم

 شد
ً
 آن را ندتوانیممذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور مالحظه دفتر را الزم بدانند  یقضائ به مرجعه موقتا

 در محل دفترخانه مالحظه کنند.
و  نیبشوند در مقابل متعامل یخود مرتکب تخلفات فیکه در انجام وظا ارانیدفتر  سردفتران و -(مهم) ٢٢ماده 

 و مقررات مربوط ب نیتخلف آنها از قوان ای ریدر اثر تقص یهرگاه سند بودخواهند مسئول  نفعیاشخاص ذ
ً
 ایعضا

 از اعتبار افتد و در نت
ً
ت خسار  ۀاز عهد دیمقرر با یهامجازاتشود عالوه بر  صامتوجه آن اشخ یضرر  جهیکال

 یعموم و مقررات ینتابع قوان ارانیاز تخلفات سردفتران و دفتر  یمربوط به خسارت ناش یدعاو . ندیوارد برآ
 خواهد بود.

ررات است که به موجب مق یاول مسئول امور  اریخانه است و دفتر امور دفتر  هیسردفتر مسئول کل -(مهم) ٢٣ماده 
خواهند داشت در هر مورد که  شتركم تیمسئول اریسردفتر و دفتر  ریدر مورد اخ شودیمبه عهده او محول شده 

سردفتر  تیلهمان مسئو  اریدفتر  تیکند مسئول فهیسردفتر انجام وظ یبجا اریقانون دفتر  نیبر اساس مقررات ا
 یعهده دارد نسبت به امور کفالت جار ه را ب یگر یکه کفالت دفترخانه د یحکم در مورد سردفتر  نیاست و هم
 خواهد بود.

و  ینحوه استفاده از مرخص ندیاستفاده نما تیمعذور  یاز مرخص توانندیم ارانیسردفتران و دفتر  -٢٤ماده 
خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و کانون  اینامهینآئموجب ه و مدت آن ب تیمعذور 
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 .دیخواهد رس یوزارت دادگستر  بیو تصو هیسردفتران ته
در  زیو ن اریتر دف تیموقت و معذور  فصالان ،قیتعل ،یمار یب ،یدر موارد مرخص -(بسیار بسیار بسیار مهم) ٢٥ماده 
دوم  اریدفتر  یکه دفترخانه دارا یشود در صورت دارعهدهقانون  نیکفالت دفترخانه را طبق ا اریکه دفتر  یموارد

ود سردفتر را خ اریدفتر  فیدوم نباشد تا دو ماه وظا اریمزبور خواهد بود و هرگاه دفتر  اریباشد امور مربوط به دفتر 
 ب اریباال زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتر  یهامدتو اگر  دهدیمانجام 

ً
 یگر ید ۀدفترخان ارِ یدفتر  ۀعهده موقتا

 خواهد شد. نییتع ٢٤مندرج در ماده  نامهیینآموجب ه ب لیکف اریگذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتر 
به  یانتظام گاهداد دفترخانه طبق حکم  ِل یکف ارِ یدفتر  ایسردفتر  که یدر موارد -(بسیار بسیار بسیار مهم) ٢٦ماده 

 گرددیم لیتعط دفترخانه جهیو بالنت شودیمبازنشسته  ای یمستعف ایمحکوم و  تیسلب صالح ایانفصال دائم 
 هیکل زیو ن دینماب به دفترخانهدفاتر و اسناد و اوراق مربوط  هیکل یلبه تحوباالفاصله اقدام  دیمسئول دفترخانه با

 ایدفترخانه  ایاو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر ه ب انوجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنو 
حه سال حبس جن كی یدهد در صورت امتناع به شش ماه ال لیحسبت مورد تحو شودیم نییتع یادفترخانه

انجام  یحادثه قدرت الزم برا ای یمار یکه به علت ب یار یدفتر  ایحکم در مورد سردفتر  نیمحکوم خواهد شد و هم
 یجار  زیسازمان ثبت اسناد و امالك کشور از دست داده باشد و صورت امتناع ن دییپزشك و تا صیبه تشخ فهیوظ

 است.
دفاتر و اوراق و سوابق مربوط  لیاز تحو اریسردفتر و دفتر  که یدر صورت ٢٦در موارد مذکور در ماده  -٢٧ماده 

دستان دا ندهیبا حضور نما دیاو با ندهینما ای لثبت مح سیرئ ٢٨آنها به شرح ماده  بیعالوه بر تعق ندینما یخوددار 
ت مجلس صور  میبا تنظ اریسردفتر و دفتر  ابیشهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غ

 .دیبا اداره ثبت منتقل نما ایدهد و  لیآنها تحو نیبه جانش
 ندهیمااو با حضور ن ندهینما ایس ثبت محل یدفترخانه رئ لیکف اریدفتر  ایدر صورت فوت سردفتر  -٢٨ماده 

 او دفاتر و اوراق مربوط به ندهینما ایکه دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش  یدر نقاط ایدادستان و 
 تحو ثبت سیاز طرف رئ شدهیینتعبه مسئول  ایو  لیصورت مجلس بر دفتر کف میدفترخانه را با تنظ

ً
 لیموقتا

 به س ای نیجانش اریباال اسناد و اوراق به دفتر  بیبه ترت زین اریفوت دفتر  دخواهند داد و در مور 
ً
 لیردفتر تحوموقتا

واجد  اریکند اگر دفتر  فهیسردفتر انجام وظ یبه جا دیبا اریقانون دفتر  نیخواهد شد در هر مورد که طبق مقررات ا
 تعط طیشرا

ً
انجام امور  بیماده عمل خواهد شد ترت نیو به شرح ا لیدر محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا

 .شودیم نییتع نامهینآئبه موجب  لیمربوط به دفترخانه در زمان تعط
 یبرا یکه وزارت دادگستر  یاز نظامات یقانون فیتکال تیمکلفند عالوه بر رعا ارانیسردفتران و دفتر  -٢٩ماده 

ثبت اسناد و امالك در مورد مسئوالن دفتر نسبت به  نونقا ٦٩تا  ٤٩مواد  نیهمچن دیمتابعت نما داردیمآنها مقرر 
 .شودیم یجار  زیو سردفتران ازدواج و طالق ن ارانیسردفتران و دفتر 

مگر آنکه  دنیاقدام نما نیو ثبت اسناد مراجع میموظفند نسبت به تنظ ارانیسردفتران و دفتر  -(مهم) ٣٠ماده 
 دیورت باص نیاخالق حسنه باشد. که در ا ای یعموم نظممقررات موضوعه و  نیمفاد و مدلول سند مخالف با قوان

 به 
ً
 .دیاعالم نما تقاضاکنندهعلت امتنان را حتما

 ای تیاوص ای تیکه تحت وال  یکسان ایرا مربوط به خود  یاسناد دینبا ارانیسردفتران و دفتر  -(مهم) ٣١ماده 
هستند  در خدمت آنها ایتا درجه چهارم از طبقه سوم دارد  یببس ای یبا آنها قرابت نسب ایآنها هستند و  ومتیق

که دفترخانه  ینباشد سند با حضور دادستان شهرستان محل یگر یکه در محل دفترخانه د یدر صورت دیثبت نما
 مینظآن در همن دفترخانه ت لیمراتب در ذ حیآنها با توض ندهینما ایدادگاه بخش  سیرئ ایدر حوزه آن واقع است 

 خواهد شد. و ثبت
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 :ارانیسردفتران و دفتر  یو مجازات انتظام بیتعق -رمفصل چها
در اداره  ارانیمربوط به تخلفات سردفتران و دفتر  یهاگزارشو  اتیکه شکا یمقدمات یدگیرس -(مهم) ٣٢ماده 

ر موضوع را با اظها یدگیامور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رس
 .نمایدیمسردفتران احاله  یانتظام ینظر خود به دادسرا

و کارمند  اریسردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد الزم داد یانتظام یدادسرا -(مهم) ٣٣ماده
 خواهد شد. لیتشک یدفتر 
دگاه دا كیو سردفتران ازدواج و طالق هراستان  ارانیسردفتران و دفتر  یمحاکمه انتظام یبرا -(مهم) ٣٤ماده 

ازمان نظر در س دیدادگاه تجد كی یبدو  یهادادگاه یقطع رینظر احکام غ دیتجد یاستان و برا تدر اداره ثب یبدو 
 .شودیم لیثبت اسناد و امالك کشور تشک

عضو  كیو  یسه عضو اصل یدارا كیهر  ارانینظر سردفتران و دفتر دیو تجد یدادگاه بدو  -(مهم) ٣٥ماده 
 :شودیمانتخاب  ریالبدل خواهد بود که به شرح ز علی

از کارمندان  یکی :٢؛ یدادگستر  ریدادگاه استان به انتخاب وز  یاز روساء شعب مدن یکی: ١: یدادگاه بدو  -لفا
از سردفتران مرکز استان به  یکی :٣؛ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور سیمطلع ثبت استان به انتخاب رئ

 کشور. و امالك اسنادسازمان ثبت  سیکانون در محل به انتخاب رئ لیانتخاب کانون محل در صورت عدم تشک
: ٢؛ یدادگستر  ریکشور به انتخاب وز  یعال وانیمستشاران د ایشعب  یاز روسا یکی: ١نظر:  دیتجددادگاه  -ب

کانون سردفتران تهران  یاصل یاز اعضا یکی :٣؛ معاون سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در قسمت امور اسناد
  .کانونبه انتخاب 

 ارانیسال و دادستان و داد ١٥حداقل  دینظر با دیو تجد یو دادگاه بد یاعضا -(بسیار بسیار بسیار مهم) ٣٦ماده 
به باال  ٤رجه از د یانتظام تیداشته باشند و سردفتر محکوم یسردفتر  ای یادار  ای ییسال سابقه قضا ١٠حداقل 

 نداشته باشد. زین
و نحوه  مهکنظر و محا دیو تجد یدادگاه بدو  لیو تشک یفرخواستکو صدور  یمقدمات یدگیرس بیترت -٣٧ماده 

 یاعضا یایپاداش و مزا زانیخواهد بود م یوزارت دادگستر  نامهینآئاحکام صالح به موجب  یابالغ و اجرا
 و پرداخت خواهد شد. نییمزبور طبق مقررات مربوط تع یهادادگاه
نتخاب ا کارمندان مطلع ثبت ای یقضات وزارت دادگستر  نیاز ب البدلیعلو اعضاء  ارانیدادستان و داد -تبصره

 خواهند شد.
 ستیب یال الیاز پانصد ر  ینقد مهیبا درج در پرونده جر  خیاست: توب ریبه قرار ز  یانتظام یهامجازات -٣٨ماده 

شش ماه  زشش ماه انفصال موقت ا یاز سه ماه ال یار یدفتر  ای یانفصال موقت از اشتغال به سردفتر  الیهزار ر 
 تا دو سال انفصال دائم.

 خواهد شد. لیماده فوق به کانون سردفتران تحو ٢بند  یاز اجرا حاصلوجوه  -٣٩ماده 
به موجب  ٣٨مذکور در ماده  یهااز مجازات كیآنها با هر  قیو تطب یتخلفات انتظام یبندطبقه -٤٠ماده 

 .دیخواهد رس یوزارت دادگستر  بیخواهد بود که به تصو اینامهینآئ
 که یاز درجه سه به باال داشته باشد در صورت تیسابقه محکوم مرتبهکه دو  یار یدفتر  ایهر سردفتر  -٤١ماده 

 كیا تا او ر  ریمجازات اخ تواندیمبشود دادگاه  یگر یحکم سابق مرتکب تخلف د تیظرف سه سال پس از قطع
 .دینما دیدرجه باالتر تشد

 یملع ای یعلم تیحنداشتن صال ایعدم امانت  ایشهرت  یاز سو  یدادگستر  ریدر هر مورد که وز  -(مهم) ٤٢ماده 
رگاه در او را بخواهد ه تیبه صالح یدگیرس یتواند از دادگاه انتظام یاطالع حاصل کند م یار یدفتر  ایسردفتر 
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لب به ص یاز جهات مذکور محرز گردد دادگاه را یکیبه  اریدفتر  ایسردفتر  تیعدم صالح یدگیرس جهینت
 نظر خواهد بود و دیده روز قابل اعتراض در دادگاه تجد فابالغ ظر  خیحکم از تار  نیصادر خواهد کرد ا تیصالح

 .ستیاو جائز ن یعلم تیبه صالح یدگیباشد رس یرسم یمدرك علم یدارا اریدفتر  ایسردفتر  که یدر صورت
امور  انیرا مخالف با نظم و حسن جر  یار یدفتر  ایرفتار واخالق سردفتر  یدادگستر  ریهرگاه وز  -(مهم) تبصره

 .دیتا شش ماه دستور انفصال صادر نما تواندیم یمراجعه به محکمه انتظام دوندهد ب صیدفترخانه تشخ
شئون  منافع اریدفتر  ایسردفتر  یتصد یوزارت دادگستر  صیهرگاه به تشخ بیپس از شروع تعق -٤٣ماده 

را از  نانآ قیعلت تواندیم یدادگستر  ریامور دفتر خانه باشد وز  انیمخالف با حسن جر  ایو  یار یدفتر  ای یسردفتر 
ق امر در کند و با در نظر گرفتن علل و سواب یدگیتقاضا رس نیبه ا دیبخواهد دادگاه با ینظر انتظام دیدادگاه تجد

 تیابل شکاق ریحکم غ نیو ا دیتخلف صادر نما یقطع یدگیمتخلف را تا خاتمه رس قیصورت اقتضاء حکم تعل
 است.

دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال  ،یظامانت یدگیپس از رس صورتی کهدر  -١٥تبصره 
 احتساب خواهد شد. قیتعل امیبا ا

 و خارج از نوبت خواهد بود. یفور  یدگیرس ،٤٢ماده و ماده  نیدر مورد ا -٢تبصره 
در  رادادگاه  مورد نظر حاتیتوض ایو  یفرخواستکپاسخ  عنهیمشتک اریدفتر  ایسردفتر  که یدر صورت -٤٤ماده 

 از اخطار و پسالزم باشد  یدگیو رس حاتیتوض یادا یکه حضور او برا یدر مورد نیموعد مقرر ندهد و همچن
 یدگیوع رسبه موض داندیمکه الزم  یقاتیه به مدارك موجود در پرونده و تحقدفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توّج 

 صادر خواهد شد . یمقتض یأو ر 
 یشاک تیجلب رضا یول ستین بیمانع از تعق عنهیمشتک یاستعفا ایو  یشاک تیجلب رضا -(مهم) ٤٥ماده 

 یخود باق یاو تا اجرا نیتضم بیسردفتر پس از شروع تعق یدر صورت استعفا شودیممجازات  فیموجب تخف
 خواهد بود.

 خیاز تار  دو سال ارانیو تخلفات سردفتران و دفتر  یانتظام بیمرور زمان نسبت به تعق -(بسیار مهم) ٤٦ماده 
 خواهد بود. یانتظام بیتعق نیاز آخر  ایو  بیوقوع امر مستوجب تعق

ه پس شود درآمد دفترخان یو انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره م قیدرمورد تعل -(مهم) ٤٧ماده 
 خواهد شد. میتقس یمنفصل به سو  ایو سردفتر معلق  لیکف نیب نهیاز وضع هز 

و از درجه سه به باال ظرف ده روز پس از ابالغ حکم قابل  یقطع دوو  كیدرجه  یانتظام یهامجازات -٤٨ماده 
 نظراست. دیتجد

 هیمنفصل را به تصف اریدفتر  ایصدور ابالغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر  یوزارت دادگستر  -(مهم) ٤٩ماده 
  هاییبدهت اسبامح

ّ
 .کندیماز شغل او موکول  یم ناشمسل

 :یامور مال -فصل پنجم
حق -١: است ریبه شرح ز  شودیموصول  یو ثبت سند دردفاتر اسناد رسم میتنظ یکه برا یوجوه -٥٠ماده 
و  اتیمال-٣قانون ثبت  یقانون اصالح ١٢٣حق ثبت به ماخذ ماده -٢ یطبق تعرفه مقرر وزارت دادگستر  ریتحر 

 هر وصول آن به عهده دفترخانه محول است تبص نیکه طبق قوان یوجوه ریسا-٤ یاتیحق تمبر برابر مقررات مال
که  یدثبت اسنا یبرا -نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت تبصره دو -كی

اقامه  ایخواهد شد. حق ثبت و فسخ  وصول الیر  موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزار متیق نییتع
 است الیر  ٢٠از وجه معامله  یاقرار به وصول قسمت ایمعامالت 

 خواه ، الضمانوجهنسبت به وجه التزام و  -(مهم) ٥١ماده 
ً
 یگر یدر ضمن معامله و عقد د ایموضوع سند باشد  رأسا
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 نیگرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچن لهیبه وس یآن هم مال نیتام یشرط شده باشد و برا
و  یگفرهن یها ازمانو س هیر یو خ یکه به نفع موسسات مذهب تیهرنوع انتقال بالعوض و وقف و حبس و وص

خواهد  حق ثبت معاف پرداختاز  ردیصورت گ میمستق یها اتیمال تیدر موارد مربوط به معاف مصرح یبهداشت
 یاست کماکان به قوت خود باق دهیو مقررات خاص مقرر گرد نیکه به موجب قوان هایییتمعاف نیبود همچن

 معاف است. یثبت هایینههز  هیکل اختاز پرد »یپهلو  ادیبن« یات خاندان پهلو فموقو زیاست و ن
هر  دیخواهد که با یوزارت دادگستر  شدهیینتع ۀطبق تعرف ریالتحر حّق  زانیم -) ٢٨/٢/١٣٧٣(اصالحی  ٥٤ماده 

 .نظر شوددیدر آن تجد او در صورت اقتض ردیمجدد قرار گ یمورد بررس کباریچهار سال 
قانون  ١٦٥موضوع ماده  ارانیو دفتر  یسردفتران اسناد رسم مهیسردفتران مکلفند وجوه مربوط به ب -٥٥ماده

به حساب کانون سردفتران  ٥٢ماده  ادمف تیقانون با رعا نیا ١١و  ١٠مواد  یاجرا یرا برا میمستق یها اتیمال
 .ندینما زیتهران وار 

ا طبق ر  ارانیحساب حق سردفتران و دفتر  یقانون سردفتران تهران مکلف است موجود -(بسیار مهم) ٥٦ماده 
سود  به حساب سپرده ثبات بگذارد و یدر بانك مل ایاسناد خزانه رسانده و  ایاوراق قرضه  دیمصرف خر  نامهینآئ

خواهد  هنامینآئخزانه طبق  و اسناداوراق قرضه  یو نگهدار  دیتعاون کند نحوه خر  صندوق لیآن اقدام به تشک
 خواهند کرد. بیتصو ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یماده را وزارت دادگستر  نیا ییاجرا نامهینآئبود. 
و  نارایبا دادن وام به سردفتران و دفتر  یضرور  یهاکمکقانون به منظور  نیا یاجرا خیاز تار  -(مهم) ٥٧ماده

دفتران تحت نظر کانون سر  ارانیبه نام صندوق تعاون سردفتران و دفتر  یصندوق یکارکنان دفاتر اسناد رسم
 خواهد کرد. بیتصو یماده را وزارت دادگستر  نیا یاجرا نامهینآئ گرددیم لیمرکز تشک

 :ارانیکانون سردفتران و دفتر  -فصل ششم
 یمراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسم ریسا و ندر تهرا یوزارت دادگستر  -(بسیار بسیار مهم) ٥٨ماده 
 یخواهد داد کانون دارا لیرا تحت نظارت خود تشک ارانیکانون سردفتران و دفتر  یمحل اتیمقتض ریو سا

 خواهد بود. یاست و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستر  یو استقالل مال یحقوق تیشخص
 اریتر پنج سردفتر و دو دف« یمرکب از هفت عضو اصل اییرهمد ئتیه لهیکانون سردفتر آن به وس -(مهم) ٥٩ماده 

 شود. یاداره م »اریدفتر  كیدو سردفتر و « البدلیعلو سه عضو » اول
واهند همان محل انتخاب خ ارانیسردفتران و دفتر  نیکانون سردفتران مرکز هر استان از ب رهیمد ئتیه -٦٠ماده 
 شد.
 یدادگستر  رینظارت بر انتخابات از طرف وز  یبرا یئتیکانون ه رهیمد اتیه انتخاباتبه منظور نظارت در  -٦١ماده

و  و نحوه عمل و نظارت اتیه لیانتخاب آنها و طرز تشک طینظارت و شرا اتیه ی. و تعداد اعضاشودیم نییتع
 خواهد شد. نییتع نامهینآئامور مربوط به انتخابات به موجب  ریو سا یاخذ را

خاب نمود کانون انت رهیمد اتیه تیعضو یبرا توانیم یارانیدر سردفتران و دفتر  -(بسیار بسیار مهم) ٦٢ماده 
 تیخدمت خود محکوم ریسال اخ ٥بوده و در  یار یو دفتر  یدفتر اسناد رسم یده سال سابقه تصد یحداقل دارا

 باشند یوکالت دادگستر  ایو  ییسابقه خدمت قضا یدارا که یاز درجه سه به باال نداشته باشد. کسان یانتظام
 .گرددیمو وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور  ییسوابق قضا

واجد  اریپانزده دفتر  زین یارانیهر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتر  انیماه قبل از پا كی -(مهم) ٦٣ماده 
در  نظارت اتیه یکانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ را رهیمد اتیه تیعضو یبرا یمخف یرا با را طیشرا

مدارك  انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و انیرا ضمن صورت مجلس پا تیاکثر  نیحاضر  یصورت اسام انتخابات
ر محل کانون ه البدلیعلو  یاعضاء اصل نیمنتخب نیاز ب یدادگستر  ریو امالك کشور ارسال خواهد داشت و وز 
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 خواهد کرد. نییرا تع
 انتخاب مجدد آنها بالمانع است. وسه سال  رهیمد اتیاعضاء ه یدوره تصد -(مهم) ٦٤ماده 
 كیو  سینائب رئ كی -سیرئ كیخود  انیاز م یمخف یجلسه با را نیدر اول رهیمد اتیعضو هسردفتران  -٦٥ماده

 رهیمد اتیه سیرئ باشدیمآراء معتبر  تیبه اکثر  رهیمد اتیه ماتیانتخاب خواهند کرد. تصم ریدب كیو  دارخزانه
است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور  رهیمد اتیه ماتیتصم یاجراکانون در  یقانون ندهینما
 الزم است. زین دارخزانه یامضا یمال

 است: ریکانون به شرح ز  فیوظا -(بسیار مهم) ٦٦ماده 
 ؛ارانیسردفتران و دفتر  یو عمل یعلم شرفتیفراهم کردن موجبات پ. ١
ك سازمان ثبت اسناد و امال دیئأبا ت یاسناد رسم فاترمقررات و نظامات در د یدر جهت اجرا هیوحدت رو جادیا. ٢

 ؛کشور
 ؛نامهراز ت هیته ،رجپرداخت مخا و وصول درآمدها ،بودجه میتنظ لیکانون از قب یاداره امور مال. ٣
و ثبت اسناد  میبه منظور تنظ یآنان به دفاتر اسناد رسم ییراهنما قیاز طر  بضاعتیبکمك به اشخاص . (مهم) ٤

 ؛ریتحر  حّق  افتیآنها بدون در 
و  ٥٧و  ٥٦موضوع مواد  ارانیو صندوق تعاون سردفتران و دفتر  یبازنشستگ مهیدادن امور مربوط به بانجام. ٥

 ؛قانون نیا ٦٨
الق و ازدواج و ط یو نظارت در امور دفاتر اسناد رسم یبازرس با سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در یهمکار . ٦

 یمقدمات یدگیپس از رس دیاطالع حاصل کند با یار یدفتر  ایشهرت سردفتر سوء ایدر هر مورد که کانون از تخلف 
 ؛ت اسناد و امالك کشور گزارش دهدمراتب را به سازمان ثب

 ؛یکارکنان دفاتر اسناد رسم یاستخدام ۀنامینآئ بیو تصو میتنظ. ٧
کانون به  یو اعالم نظر قطع اریسردفتر و دفتر  انیم یاز روابط شغل یبه اختالفات ناش یدگیرس. ( بسیار مهم) ٨

 .الزم میامالك کشور جهت اتخاذ تصم اسناد و ثبتسازمان 
ناد نشده باشد امور مربوط به دفاتر اس لیکانون سردفتران تشک یدر استان که یزمان تا -(بسیار مهم) ٦٧ماده 
 باشد. یاستان م نیتر  كیآن استان به عهده کانون نزد یرسم
 نیا ٥٥وجوه موضوع ماده  یحلرا از م ارانیسردفتران و دفتر  هیکانون سردفتران تهران مکلف است کل -٦٨ماده 

 تیحاظ معافل و بازماندگان آنها از ارانیسردفتران و دفتر  یافتیکند وجوه در  مهیمصوب را ب نامهینآئقانون برابر 
 خواهد بود. ١٣٤٥مصوب سال  میمستق یهااتیکانون مال ٩٥مشمول مقررات ماده 

 :مقررات مختلفه -فصل هفتم
طبق  تیشخص واجد صالح تواندیم شودیم تهسردفتر شاغل که بازنشس -(بسیار بسیار بسیار مهم) ٦٩ماده 

الزم  کند. قدرت یدفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور معرف یتصد یقانون را برا نیمقررات ا
 یمعرف دیامورد ب ینا یرغو در  است یشستگنباز  خیدو ماه قبل از تار  یالزام یدر مورد بازنشستگ یمعرف یبرا

شش ماه  االفوت شاغل بوده است تنیکه ح یورثه سردفتر متوف دیبه عمل آ یزنشستگمذکور ضمن تقاضانامه با
  تواندیفوت سردفتر م خیاز تار 

ً
 ایسردفتر  که یکنند در صورت یرا معرف تیشخص واجد صالح بیبه ترت مجتمعا

 انندتو یمنکنند سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  یمعرف تیمذکور شخص واجد صالح یهامهلتوراث او در 
 .دیواگذار نما یگر ید طیواجد شرا به شخصقانون  نیمقررات ا تیدفترخانه را با رعا یتصد
 یبرا یکانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اوراق مخصوص -٧٠ماده 

  یسند ایدر هر معامله  یو کل یمقررات عموم عنوانبهکند و آنچه را  هیته یاسناد در دفاتر اسناد رسم میتنظ
ً
الزاما
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ررات در پشت که از مق یاوراق رسم یهبه تهنسبت  دیو سازمان ثبت اسناد و امالك کشور با نییشود تع دیق دیبا
در پشت اوراق چاپ  یو عموم یثبت آنچه که بنام مقررات کل صورت یناخواهد شد اقدام کند. در  دیاوراق ق

 خواهد بود. هیالرعاالزم نیطرف یدفتر برا یندارد و پس از امضا تشده است در متن سند و دفتر ضرور 
تب را مرا کندیمصادر  یسند رسم اعتبارییببر  یأمکلفند در هر مورد که ر  یمحاکم دادگستر  -(مهم) ٧١ماده 

که ابطال شده ملك باشد مفاد حکم در  یبسازمان ثبت اسناد و امالك کشور اعالم کنند. هرگاه موضوع سند
ك هرگونه اقدام نسبت به دفتر امال یتوسط سردفتر منعکس خواهد شد. ول یمالحظات ثبت دفتر اسناد رسم

 یو اعالم آن سازمان ثبت اسناد و امالك کشور خواهد بود. در صورت ییحکم نها به صدورموکول  تیو.سند مالک
ناد و امالك ثبت اس زمانو مقررات باشد سا نیاز قوان اریدفتر  ایاز تخلفات سردفتر  یسند ناش یاعتبار یب که

 او اقدام خواهد کرد. یانتظام بیکشور جهت تعق
اد و اسن سازمان ثبته مراتب را ب دیبا دهندیمحجر اشخاص ه ب یأدر هر مورد که ر  یمحاکم دادگستر  -٧٢ماده 

 امالك کشور اعالم کنند.
کانون  ایامالك کشور  وبازرسان سازمان ثبت اسناد  لهیوسه ب یدفاتر اسناد رسم یت و بازرسر نظا -٧٣ماده 

 ندگانینما ایشوند و یم نییتع یکه از طرف وزارت دادگستر  یمخصوص یهاتأیه ای ارانیسردفتران و دفتر 
امور  یکه به منظور بازرس یمراجع دولت ریبه عمل خواهد آمد سا یاتیامور مال یبرا یو دارائ یوزارت امور اقتصاد

محل و  با اطالع اداره ثبت دید مراجعه آنها باشندفاتر داشته با حظهالممراجعه و  اجیمربوط به دستگاه خود احت
 .ردیقرار گ یمورد بازرس کباریال اقل هر ششماه  دیدفترخانه با یحضور بازرس ثبت باشد امور مال

سه ماه  رفحداکثر ظمکلفند  شوندیمانتخاب  یدفتر اسناد رسم یسردفتر ه ب که یکسان -(بسیار مهم) ٧٤ماده 
ابالغ  خواهد بود. کنیلمو اال ابالغ آنها کان ندیدفترخانه اقدام نما یلبه تشک سبتصدور ابالغ ن خیاز تار 

 کنیلمکان زیدفترخانه اقدام نکرده باشند ن سیسأته صدور آن گذشته باشد ب خیکه در تار  یافراد یسردفتر 
 شود.یم یتلق

 خیاز تار  شش ماهرا ظرف  قانون نیمذکور در مورد ا هاینامهینآئ هیمکلف است کل یوزارت دادگستر  -٧٥ ماده
ست محول شده ا  نامهینآئقانون  نیا هاینامهینآئاجرا بگذارد. مادام که  به موقعو  هیقانون ته نیا بیتصو

 خواهد بود. یمجر  یقبل هاینامهینآئ
 .شودیمقانون باشد، نسخ  نیبا مقررات ا ریو مقررات که مغا نیآن قسمت از قوان -٧٦ماده 

 
 

از  تیبه شکا یدگیو طرز رس االجراالزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنیآئ
 یاجرائ اتیعمل

 ١٣٩٨با اصالحات  هیقضائ ۀقو سیرئ ۱۳۸۷ مصوب
 
 یاجرائ اتیاز عمل تیبه شکا یدگیاالجرا و طرز رسالزم یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنیآئ

 ١٣٩٨با اصالحات  هیقضائ ۀقو سیرئ ۱۳۸۷ مصوب
 فیتعار  -اول  فصل
 :شودیم فیتعر  لیبه شرح ذ نامهنیآئ نیها و اصطالحات بکار برده شده در اواژه - ۱ ماده
 االجراسند الزم - الف
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 و چک. طلب یاجرا مدلول سند باشد مانند سند رسم یبرا هیکه بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائ یعاد ای یرسم سند
 سند ذمه - ب

قابل اســناد م یدر معن یکه در اصــطالحات ثبت نیتعهد به فعل مع ایپرداخت جنس  ایبه پرداخت وجه نقد  ونیاز تعهد مد یحاک ســند
 .رودیمربوط به معامالت با حق استرداد بکار م

 قهیسند وث - ج
نه)  ایباشد  ونیمد نکهی(اعم از ا یموجب آن شخص شرط کند که به عیب ایمعامله با حق استرداد  ایاست که داللت بر عقد رهن  یسند 

 .گریعمل د ایقرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد  یانجام عمل قهیخود را وث رمنقولیغ ایمال منقول  نیع
 دستور اجرا - چ
ــتور به اجرا یعنی ــم یدس ــند رس ــم ای(و  یس ــند رس ــالح ثبت  یدر حکم س ــط مراجع ص ــب مورد توس ــردف ایمانند چک) که حس تر س

 .شودیسند صادر م کنندهمیتنظ
 یسند انتقال اجرائ - ح

 . نامندیم یآن سند را سند انتقال اجرائ شود،یبستانکار منتقل م ای دهیبه برنده مزا یموجب سند رسمبه دهیمال مورد مزا دهیاز مزا بعد
 بازداشت - خ

 مفاد سند. یکردن اموال جهت اجرا فیتوق
 حافظ - د

 کند. یگذارند تا حفظ و نگهدار را نزد او به امانت شدهفیمال توق یکه ادارات اجرا اسناد رسم یکس
 جلسهصورت - ذ

 .کندیرا در آن ثبت م یمفاد سند، عمل یاجرا انیدر جر  یرسم یاست که مقام یسند 
 یکارشناس رسم - ر

 صالحینظر اظهارنظر کند و از مراجع ذ عنوان صاحبدر مسائل مربوط به فن خود به تواندیم یکه به مناسب خبره بودن در فن یکس
 کار داشته باشد. نیا یپروانه برا

 خبره - ز
 نظر باشد.ود صاحب -ن خ-ه ف-وط ب-هت مهارت خود در موضوعات مرب-که به ج ی-فن ب-صاح

 مازاد - س
 اید بازداشت به ملک مور  ستیاست که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم ن یملک یمازاد بها یثبت اصطالحات در

 .انددهیهم نام یداشته باشد، آن را مازاد احتمال یپرداخت طلب او مازاد یبرا دهیبستانکار اول بعد از مزا قهیمورد وث
 اعتراض شخص ثالث - ش

 .باشدینم یپرونده اجرائ نیکه از طرف یاجرائ اتیاست نسبت به عمل یشخص تیشکا
 اعراض از رهن - ص

را  اشقهیفســخ کند و حق وث جانبهکیآن را  تواندیاســت و او م زیمرتهن جا یعقد رهن از ســو  رایز ؛ بگذرد اشقهیمرتهن از وث یعنی
سند رهن شودیم قهیوث یب نیاو مبّدل به د قهیبا وث نی. پس ددیساقط نما سند ذمه یو  سناد ذم گرددیم یااو  بر  یاهو مقررات اجرا ا

 .شودیآن مترتب م
 فک رهن - ض
 ابراء دائن. قیو خواه از طر  نیدادن د قیرهن، خواه از طر  دیمرهونه از ق نیکردن ع آزاد
 فسخ سند - ط

سم یعنی سند ر شر  یمعامله در دفتر  یثبت انحالل  ست، مطابق ت سانده ا سند را به ثبت ر سناد و مقرره در قانون ثب فاتیکه آن  ت ا
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 امالک.
 دهیمزا - ظ

 .شودیواگذار م متیق نیباالتر  شنهادکنندهیشده و به پمال شروع یابیاز فروش مال است که از مبلغ ارز  یخاص صورت
 یاجرائ ابتین - ع
وال بدهکار ام ای ونیکه اقامتگاه مد گریبه اداره ثبت محل د یو مقررات جهت انجام امور اجرائ نیثبت در حدود قوان یکه اجرا یابتین

 در حوزه آن قرار دارد بدهد.
 نظارت أتیه - غ
که به  هیوه قضائق سیاستان به انتخاب رئ دنظریمقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدقائم ایثبت استان  رکلیاست مرکب از مد یأتیه
 .دینمایم یدگیاستان رس یدر حوزه قضائ یاختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت هیکل
 ثبت یعال یشورا - ف
 . گرددیم لینظارت که از دو شعبه امالک و اسناد تشک أتیدر آراء ه دنظریتجد یکه برا یدر امور ثبت یادار  یدگیمرجع رس نیتر یعال
 الخروجممنوع - ق

ر از کشـــو یبه درخواســـت بســـتانکار وفق مقررات از خروج و  یبه اموال و  یعدم دســـترســـ ایمال  یعدم معرف لیکه به دل یبدهکار 
 .شودیم یر یجلوگ

 حق استرداد - ک
 را تحت تصرف کامل خود درآورد. قهیبا رد طلب بستانکار مال مورد وث تواندیم ونیموجب آن مداست که به یحق
 االجراحق – گ
 که پنج درصد مبلغ مورداجراست. ردیگیم یاسناد رسم هیصورت پول که دولت از بابت اجرائاست به یحق
 الحفاظهحق – ل

 .ردیگیاست که به حافظ برابر مقررات تعلق م یاالزحمهحق
 یقبض اقساط - ن

 .شودیو اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر م یاست که در معامالت اقساط یقبوض
 یحق سکن - م

 .ندیگو یباشد، آن را حق سکن ریصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غانتفاع هرگاه به حق
 هیصدور اجرائ -دوم  فصل
 :دیآیبه عمل م لیاز مراجع ذ یدرخواست اجرا مفاد اسناد رسم - ۲ ماده
سم - الف سناد ر سبت به دالزم یدر مورد ا شمول قهیامالک مورد وث زیشده و نو اموال منقول و امالک ثبت ونیاالجراء ن  و اجاره (م

ــتأجر) اعم از ا ــده و اجاره ثبت قهیملک مورد وث نکهیقانون روابط موجر و مس ــد از دفترخانه انیدر جر  ایش ــند یاثبت باش را ثبت  که س
ست. در مور  سناد راجع به امالک ریسا دکرده ا ست برا یا شده ا سند ذ یکه ثبت در دفتر امالک ن صالحه به داد  دیبا نفعیاجرا مفاد  گاه 

 مراجعه کند.
صالح ب ست اجرا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ ی(ا سناد رسم یدرخوا ساط ایدر مورد وجه  یمفاد ا ضوع قبوض اق سا یمال مو که  یموارد ریو 

شدیثبت م یاداره اجرا ایبر عهده ثبت محل  هییصدور اجرا سناد رسم قیاز طر  با و اقدام  شر ی. نحوه پذردیگیصورت م یدفترخانه ا
 .دیسازمان ثبت خواهد رس سییر  بیاست که به تصو یانامهوهیمطابق ش یاز دفاتر اسناد رسم هیینسبت به درخواست اجرا

 یاســـتثناتعهدات (به ریاکه ضـــمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شـــده نســـبت به اموال منقول و ســـ یو تعهدات هیدر مورد مهر  - ج
سند را تنظ ی) از دفتر رمنقولیغ سبت به اموال غ میکه  ست و ن ست دهیکه در دفتر امالک به ثبت رس رمنقولیکرده ا سناد  ا از دفتر ا

 سند. کنندهمیتنظ یرسم
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ساط یدر موارد - د صول وجه قبوض اق سناد رسم دیمورد اجاره را بخواهد با هیتخل یکه موجر به علت عدم و  کنندهمیتنظ یبه دفتر ا
 .دیسند مراجعه نما

 باشد: ریشامل نکات ز  دیو با شودیم میتقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظ - ۳ ماده
 ندهینما ای هیکننده اجرائمحل اقامت درخواست ،یتولد، کد مل خیشماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تار  ،ینام، نام خانوادگ - ۱

 است. دهیصادر گرد یقبوض اقساط ایشده و که سند در آن ثبت یااو و شماره دفترخانه یقانون
محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام  ،یتولد، کد مل خیشماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تار  ،ینام، نام خانوادگ - ۲

صات ورثه او. هرگاه ب شخ شد با بیغا ایورثه محجور  نیو م شته با صات نما دیوجود دا شخ  نیمع بیغا ایمحجور  یقانون ندهینام و م
. در ستین حصر وراثت یگواه میبه تسل یاجیمورداحت نیو در ا یاو موظف است ورثه متعهد را معرف ینده قانونینما ایگردد و متعهد له 

 نخواهد داشت. یفیثبت تکل یورثه، دفترخانه و اجرا یصورت عجز متعهد له از معرف
 کند. دیق دیدارد با یحیاجرا مورد درخواست توض یکه اجرا آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگ یموضوع - ۳
 آن را دارند. افتیکه قانونًا حق در  یها و مراجعدر مورد بانک هیتأد ریبه مطالبه خسارت تأخ حیتصر  - ۴
 .هیمستند درخواست صدور اجرائ خیشماره و تار  - ۵

 دیآمده باشــد باعملمتعهد له به یقانون ندگانینما ریســا ای میق ای یول ایشــرکت  ریمد ای لیهرگاه درخواســت اجرا از طرف وک - تبصــره
 دیبا یقانون مدن ۲۲۶انجام تعهد با متعهد له باشد با توجه به ماده  اریشود و اگر اخت وستیرا محرز بدارد پ یکه سمت متقاض یمدارک

 نامه کند.درخواست وستیآمده پعملآن مطالبه به یکه ط زیرا ن یرسم ارنامهاظه ایاخطار 
 :سدیرا بنو لیاز دفترخانه نکات ذ هیدر تقاضانامه صدور اجرائ دیبا قهیبستانکار با وث - ۴ماده

 اصل طلب زانیم - ۱
 سود زانیم - ۲
 که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد. مهیحق ب - ۳
 مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه. خیو از تار  هیتا روز درخواست اجرائ هیتأد ریخسارت تأخ زانیم - ۴

ها را آن افتیکه قانونًا حق در  یها و مراجعمتعهد و متعهد له (در مورد بانک نیمابیف هیتأد ریمحاســبه ســود و خســارت تأخ - تبصــره
 ازآن با اداره ثبت مربوطه است.و بعد شودیانجام م هیصدور اجرائ خیدارند) تا تار 

کننده، درخواسـت تیو صـالح تیو احراز هو هیصـدور اجرائ یقانون طیسـردفتر پس از احراز شـرا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ ی(اصـالح ۵ ماده
ــبت به ورود و تکم ــت نس ــند الکترون لیمکلف اس ــتندات مربوط را به س ــامانه اجرا اقدام، مدارک و مس و به  لیدتب یکیاطالعات در س

ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات  یسامانه مذکور، به اداره اجرا قیساعت از طر  ۴۸صادره حداکثر ظرف  هییانضمام اجرا
 .دینما یگانیرا ضبط و با

صره صدور اجرائ - ۱ تب سردفتر در  شکال هیهرگاه  شود با یبا ا صدور آن خوددار  دیروبرو  صر  ۲۴کرده و ظرف  یاز   حیساعت با طرح 
 .دینما فیاشکال، از ثبت محل استعالم و کسب تکل

صره شده هییصدور اجرا - ۲تب سبت به تعهدات حال  سند  یافقط ن شد و اجرا دیمنجزًا ق االجراالزمکه در  صالح یشده با  تیآن در 
 است. یرپذامکاناداره ثبت باشد، 

ارسال  مسئول اجرا به ثبت محل لهیوسکه به شودیاز دفترخانه اضافه صادر م هینسخه اجرائ کینسبت به معامالت امالک  - ۶ماده
ع اطال نیملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطالع دهد و تا وصول ا یو ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبت گرددیم

 .شودینم یاقدام هیجز ابالغ اجرائ
ـــدور اجرائ یهرگاه احد  - ۷ ماده بهپرداخت د،یمورث خود را پرداخت نما نید هیاز ورثه قبل از ص مقام طلب کار عنوان قائمکننده 

 .دینما هیاالرث آنان مبادرت به صدور اجرائوراث نسبت به سهم ریسا هیعل تواندیم
ه با را در مالحظات ثبت مربوط هیرا صدور اجرائاالجهر نوع سند الزم هیاند در موقع صدور اجرائمکلف زین یدفاتر اسناد رسم - ۸ ماده
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 .ندیو امضاء نما دیق خیذکر تار 
ـــورت - ۹ ماده ـــنامه وراثت خود را اثبات کرده و  نامهیبا ارائه گواه تواندیاز ورثه م کیمتعهد له فوت کند، هر  کهیدرص ـــناس فوت و ش

 مال مورد تعهد به اداره ثبت ایوجه  هیپس از اجرا اجرائ یاالرث خود بکند ولمورث خود را در ســهم هیاجرائ بیتعق ایدرخواســت صــدور 
 خواهد بود. یاتیحصر وراثت و مفاصا حساب مال یآن به ورثه موکول به ارائه گواه میلو تس شودیسپرده م

انقضاء مدت  خیحق بستانکار و ذکر تار  دی) با قهیمنتقل ال ای یهرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصل قهیدر اسناد وث -۱۰ ماده
 ردد.گ بیصادر و تعق هیمنتقل ال نیآخر  هیعل دیبا هیبستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائ یاسناد با جلب رضا

 یشـــده باشـــد و حکم بدو انجام یمتعهد صـــادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائ یقبل از اعالم ورشـــکســـتگ هیهرگاه اجرائ - ۱۱ ماده
 .ستین یشده قبلانجام یقانون اتیعمل دیبه تجد یاز یشود، ن یحکم قطع نیفسخ و ا یورشکستگ

 صادر نخواهد شد. هیاجرائ یشدن قبوض اقساطگم یبا ادعا - ۱۲ ماده
 وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. خیتار  بیواصله را به ترت یهاهیاجرائ دیثبت با یاجرا - ۱۳ ماده

 ابالغ -سوم  فصل
ارسال ابالغ  یو سامانه مناسب برا رساختیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است ز  -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصالح( ۱۴ ماده

صورت الکترون سم ،یقانون ندگانیپرونده، وکال، نما نیبه طرف یکیبه  سان ر شنا شخاص مرتبط با پروند گریو د یکار  جادیا ییه اجراا
 .دینما

 یقیحق اشخاص هیسامانه مذکور، انجام خواهد شد. کل قیاز طر  کیمرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترون یهاابالغ یتمام - ۱ تبصره
 ریزمان و ســـا با ثبت ،ییاوراق اجرا تی. رؤندیســـامانه اقدام نما نیاند نســـبت به ثبت نام در اموظف ییمرتبط با پرونده اجرا یحقوق ای

صول الکترونگرددیبر آن مترتب م یآثار ابالغ واقع هیشود و کلیم رهیذخ ات،یجزئ ساب کاربر به ییاوراق اجرا یکی. و مخاطب و  یح
 است. دیمنزله رسابالغ محسوب و به  ق،یطر  نیاوراق از ا تیو رؤ یحساب کاربر  قیورود به سامانه از طر 

ازدواج و طالق به سامانه درگاه خدمات  ،یدفاتر اسناد رسم قیاز طر  ای ماً یمستق یحساب کاربر  افتیهر شخص جهت در  - ۲تبصره
ــتر  ــدن ثبت نام ن ییو نها دیی. تأکندیمراجعه م انیمش ــت. احراز هو تیاحراز هو ازمندیش الذکر و با مراجع فوق قیاز طر  تواندیم تیاس

 .شودیم نییالزحمه توسط سازمان تعحق زانی. مردیصورت گ انیمشتر  نهیهز 
صالح( ۱۵ ماده صورت -) ٧/۱۲/١٣٩٨ یا شماره تلفن همراه  یدر  ست الکترون ایکه از مخاطب  شد، ابالغنامه یکیپ سترس نبا  در د

ـــ نییمطابق مقررات قانون آ  دگردیابالغ و در ابالغنامه مقرر م یدر اقامتگاه و  یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس
ســـامانه ابالغ انجام خواهد  قیاز طر  یبعد  یهاابالغ هیاقدام و کل یحســـاب کاربر  افتیدر  و"مخاطب موظف اســـت جهت ثبت نام 

 شد".
 یاهوســتیکه ارســال پ یســامانه انجام و در صــورت قیمربوط صــرفًا از طر  یهاوســتیو پ یبعد  یهاابالغ ،یصــورت ابالغ واقع در

 .شودیابالغنامه انجام م لهیممکن نباشد، امر ابالغ به وس یکیبه صورت الکترون هیابالغ
حساب  به ییاوراق اجرا ،یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ ۶۸ماده  ۱ در موارد موضوع تبصره - ۱تبصره
ظرف ده روز از  اندابالغ بوده و موظف یمسئول اجرا ادشدهی. اشخاص گرددیماده مذکور ارسال م ۱مراجع مندرج در تبصره  یکاربر 

ـــوع ا قیاوراق را از طر  بالغا جهینت افت،یدر  خیتار  ـــامانه موض اده با م نیمفاد ا یاجرا ی. براندیبه واحد اجرا اعاده نما نامهنییآ نیس
 .شودیاقدام م قیو از آن طر  جادیمخصوص ا یحساب کاربر  مراجع مذکور یهماهنگ

حساب ه مخاطب ب یباشد، ابالغ عالوه بر حساب کاربر  یفر یمؤسسات ک ایزندان  ایمخاطب در بازداشتگاه  کهیدرصورت - ۲ تبصره
 .گرددیارسال م زین یزندان یمؤسسه محل نگهدار  ایزندان، بازداشتگاه  یکاربر 

ـــئول اجرا مراجع ـــامانه ابالغ به واحد اجرا  قیابالغ اوراق را از طر  جهیاند نتابالغ برابر مقررات خواهند بود و موظف یمذکور مس س
 حســاب جادیالزم را جهت ا یاند همکار الذکر موظفباشــد، مراجع فوق یکه مخاطب فاقد حســاب کاربر  یو در صــورت ندیارســال نما

 معمول دارند. یو  یکاربر 
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ــالح( ۱۶ ماده به لحاظ  دیثابت نما نکهیکند؛ مگر ا یاطالعیاظهار ب تواندیمخاطب نم ،یکیدر ابالغ الکترون -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاص
از مراجعه  یاز مفاد ابالغ مطلع نشده است. خوددار  یشبکه مخابرات ایابالغ  کیالکترون ستمیس اینقص در سامانه  ای یعدم دسترس

 .گرددیبوده و ابالغ محسوب م ییبه سامانه ابالغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرا
صالح( ۱۷ ماده صورت هرگونه تغ -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا سامانه مذکور از قب شدهثبتاطالعات  رییدر  تلفن  اینام  ایآدرس  رییتغ لیدر 

 .ندیرا بالفاصله در سامانه مذکور ثبت نما یجادشدها راتییاند تغهمراه و مانند آن، اشخاص موظف
ــره ( ــد، ابالغنامه به  یچنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبت -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتبص ــادرکننده ابالغنامه باش مرجع ص

ــورت الکترون ــال م یبه حوزه ثبت یکیص ــبت به ابالغ آن اقدام ن افت،یدر  خیتا حداکثر ظرف ده روز از تار  گرددیمربوط ارس . در دیمانس
ـــورت، واحد ابالغ نیا ـــت ک هکنندص ـــخه دوم ابالغنامه را با جهیو نت تیفیموظف اس ـــامانه ثبت و نس . دینما یگانیامر ابالغ را در س

 .ستیواحد اجرا کاف یمعتبر بوده و برا شودیابالغ ثبت م اتیو جزئ تیفیکه در سامانه ابالغ راجع به ک یاطالعات
صالح( ۱۸ دهما صورت مجهول -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا سدر  ستر ساب کاربر به  یالمکان بودن مخاطب و عدم د ابالغ اوراق  ،یو  یح

سا ییاجرا گه ریو  گه قیاجرا، از طر  اتیمرتبط با عمل یهایآ سا یدرج آ گه تیدر   یکیالکترون یهااز روزنامه یکیسازمان و  یهایآ
ســاب ح افتینام و در که مخاطب موظف اســت جهت ثبت  گرددیم دیو ضــمنًا در ابالغ ق مســازمان انجا صیبه تشــخ راالنتشــاریکث

 .دیاقدام نما یکاربر 
ــره ( ــدور اجرا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتبص ــدور اجرا هییهرگاه متعهد قبل از ص ــت ص ــود و درخواس  د،یورثه به عمل آ هیعل هییفوت ش

ـــورتگرددیم یدر اقامتگاه مورث به آنان ابالغ واقع هییاجرا ـــریاز آنان م کیدر محل مزبور به هر  یکه ابالغ واقع ی. در ص ردد و نگ س
 یرســم تیدرج در ســا هلیوســبه هییابالغ اجرا د،ینما نییگردد، تع ســریم یکه در ابالغ واقع یبیاو را به ترت اهنتواند اقامتگ زیمتعهدله ن

گه  به عمل خواهد آمد. یکیالکترون یهااز روزنامه یکیسازمان ثبت و  یهایآ
ــالح( ۱۹ ماده ــت ک -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاص ــازمان ثبت موظف اس ــامانه ابالغ ذخ یکیابالغ الکترون اتیو جزئ تیفیس و از  هر یرا در س
در دســـترس باشـــد؛  یکیپســـت الکترون ایواحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شـــماره تلفن همراه  اریســـامانه اجرا در اخت قیطر 

 .رسدیمخاطب م اطالعبه  کیاقدامات مذکور به نحو الکترون
 نیمأمور  از تواندینباشــد و امر ابالغ به مأمور محول گردد؛ ســازمان ثبت م ســریم یکیکه امکان ابالغ الکترون یدر موارد - تبصــره

دفتر نظارت  لهیبه وس هیدر خارج از کشور ابالغ میافراد مق. در مورد دیبرابر مقررات استفاده نما یردولتیغ یهاشرکت ایشرکت پست 
 .ندیتا طبق مقررات ابالغ نما شودیسازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال م یرسماسناد  یبر اجرا

 .شودیاو ابالغ م میق ای یحسب مورد به ول یاجرائ اتیعمل ریو سا هیمحجور باشد اجرائ ای ریهرگاه متعهد صغ - ۲۰ ماده
 اجرا بیترت -چهارم  فصل
 یمال ایدهد خود ب نیپرداخت د یبرا یبیترت ایموقع اجرا بگذارد ظرف ده روز مفاد آن را به دیمتعهد با هیابالغ اجرائ خیاز تار  - ۲۱ ماده
 گرداند. سریسند را م یکند که اجرا یمعرف
ــورت جامع دارائ دینداند با هیمفاد اجرائ یخود را قادر به اجرا اگر ــئول اجرا بدهد و اگر مال یظرف همان مدت ص رد ندا یخود را به مس

ــر  ــت هر موقع که متمکن از پرداخت تمام  نیکه در مدت مذکور قادر به پرداخت د یاعالم کند. بدهکار  حاً یص  ایخود نبوده مکلف اس
 آن را بپردازد. رددخود گ یاز بده یقسمت

صره ( صالحتب شک یادارات اجرا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا صله با ت سبت به یکیالکترون ییپرونده اجرا لیثبت مکلفند بالفا سا ن و  ییشنا
د در مور  یدســـتگاهها که به هر نحو اطالعات ریســـازمان ثبت و ســـا یاطالعات یهابانک قیمتعهد از طر  یهاییاموال و دارا فیتوق

شخاص دارند، اقدام نما سو  یاموال فیتوق ماده مانع از نی. مقررات اندیاموال ا ستانکار به منظور تعق یکه از  ست هیاجرائ بیب  یفایو ا
 نخواهد بود. شود،یم یطلب معرف

ــت معرف یکه برا یمال متیق - ۲۲ ماده ــودیم یبازداش ــب با د دیبا ش ــت زیبوده و ن نیمتناس ــوع  یافیبالمانع بودن آن جهت اس موض
 االجراء ازهرجهت محرز باشد.الزم
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 مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهد له اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد. یمعرف - ۲۳ ماده
ـــت از طرف اجرا معرف نیکند. در ا یمعرف هیاجرا اجرائ یمال خود را برا تواندیثالث م - ۲۴ ماده ـــورت پس از بازداش  کننده حق یص

 انصراف ندارد.
سط مدمال ثالث به یمعرف صر سند وکالتًا  ونیتو صورت داللت   نیدارد، در ان یامر منع نیبر ا ینامه رسموکالت حیاز جانب مالک در 

 .دیاسترداد مال مورد بازداشت را بنما یصورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضا
ضا ایمال از طرف بدهکار  یمعرف - ۲۵ ماده شت اموال د یثالث مانع از تقا شروط به  ونیمد گریبازدا از طرف متعهد له نخواهد بود م

 شود،یشده است رفع بازداشت مکه قبًال بازداشت یصورت پس از بازداشت، معادل آن از اموال نیتر باشد، در افروش آن آسان نکهیا
گه مرتبهکی یله فقط برا دتقاضا از طرف متعه نیا  خواهد شد. رفتهیپذ دهیمزا یتا قبل از انتشار آ

 .نفعیذ یکرد مگر به رضا لیتبد گریآن را به مال د توانیفروش باشد نمقابل یآسانمال به کهیدرصورت - ۲۶ ماده
ضاء مدت مذکور در ماده  تواندیمتعهدله م - ۲۷ ماده ضا نامهنیآئ نیا ۲۱قبل از انق طلب خود را از اموال متعهد بکند در  نیتأم یتقا

 .کندیاالجراء را از اموال متعهد بازداشت ممعادل موضوع الزم هیصورت اجرا بالفاصله پس از ابالغ اجرائ نیا
سل هیاگر اجرائ - ۲۸ ماده سل نیع میبر ت شد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را ت مزبور و  نینکند مأمور اجرا ع میمنقول صادرشده با

سل زیبر منافع ن هیاجرائ کهیمنافع آن را (درصورت شد) به متعهد له ت مال در  نکهیخواهد گرفت مگر ا دیکرده قبض رس میصادرشده با
و متعهد له  ودشیصورت مأمور اجرا متعرض آن نم نیکند که در ا تیمالک یمنافع آن دعو  ای نیعبوده و متصرف نسبت به ریتصرف غ

 به دادگاه مراجعه کند. تواندیم
صادر  یسند رسم ایشده صادرشده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه ثبت رمنقولیمال غ میبر تسل هیاجرائ اگر

 ید رســمســن ایحکم حقوق و تصــرفات مســتند به تیحق کند مال با رعا یآن مقدم بر ســند متعهد له باشــد) دعو  خیاز مالک (که تار 
 به دادگاه مراجعه کند. تواندیمعترض باشد م کهیمتعهد له درصورت شودیمتعهد له داده م لیتحو
در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد  یمال کل اینباشـــد  یمنقول بوده و به آن دســـترســـ نیمع نیع هیهرگاه موضـــوع اجرائ - ۲۹ ماده

ــود متعهد له م افتیمثل آن در خارج  ایامتناع ورزد  مزبور  یثبت محل بها سیمورد رئ نیروز اجرا تعهد را بخواهد در ا یبها تواندینش
باشد که طبق آن  مقررشده نیطرف نیب یگر ید بیدر سند ترت نکهیو از متعهد خواهد گرفت، مگر ا نییتع یکارشناس رسم لهیوسرا به

 .شودیعمل م
ـــود،یارجاع م گریبه حوزه د یاکه از حوزه هیاجرائ یهابرگ - ۳۰ ماده ـــت طبق مقررات ا سیرئ ش  نامهنیآئ نیثبت محل مکلف اس

 اقدام کند.
ـــود،یداده م نامهنیآئ نیا ۳۰طبق ماده  یاجرائ ابتیدر هر مورد که ن - ۳۱ماده اقدام ثبت  جهیدهنده مادام که از نت ابتیثبت ن ش

را از  یهد له مالاگر متع یباشــد ول ابتین مترصــد اقدامات مورد دیکند و با بیرا خود تعق یاجرائ اتیعمل دیمطلع نشــده نبا هیمرجوع ال
ـــوع ن ابتیثبت ن یو برا دینما یمتعهد معرف ـــود که موض ـــط ثبت مرجوع ال ابتیدهنده احراز ش مال  فیتوق دهیانجام نگرد هیتوس

به  جهتنیزاا یاقدام گریمراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا د هیصورت به ثبت مرجوع ال نیندارد و در ا یاشکال قانون شدهیمعرف
 .اوردیعمل ن

ـــف یاجرائ ابتین توانندیادارات ثبت نم - ۳۲ ماده ـــف ریمد ای هیاز اداره تص  یول رندیپذاحکام دادگاه ب یو اجرا یدارائ اتیاجرائ ای هیتص
عهد ورشکسته و مت یهاسپرده افتیامالک و مطالبات و در  فیتوق توانندیخود م تیو صالح فیمراجع مذکور در حدود مقررات و وظا

 . بخواهندرا از ادارات ثبت 
مسئول اجرا مورد ضمانت  ،یدر صورت خوددار  دیاز عهده آن برآ دیبا کندیمتعهد، ضمانت م یکه در اجرا از بده یشخص - ۳۳ماده

 خواهد کرد. فایرا به درخواست متعهد له برابر مقررات است
اشجار و امثال  غرس ای دیجد یبنا ایساختمان  لیتکم ایبنا، قنات،  ریتعم لیاز قب یانجام تعهد  یبرا هیکه اجرائ یدر مورد - ۳۴ ماده

 یهانهیپرداخت هز  ایاداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد  د،یاقدام به انجام آن ننما هیآن، صـــادرشـــده و متعهد پس از ابالغ اجرائ
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ر خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگ نهیبااطالع اداره ثبت به هز  تواندیاگر متعهد اقدام نکند متعهد له م د،ینمایآن م انجام یالزم برا
شد، اداره ثبت  نهیهز  زانیم نییتع ایانجام تعهد  تیفیک شناس با سم کیآن محتاج به نظر کار شناس ر  تیفیک نییتع یراب ینفر کار

ثبت  یاز متعهد له توسط اجرا هانهیهز  ریجزء سا یمناسب زانیالزحمه کارشناس به محق و خواهد کرد نییآن تع نهیهز  ایانجام تعهد 
 .دینما افتیثبت مطالبه و در  یرا از متعهد توسط اجرا هانهیهز  هیو متعهد له حق دارد کل گرددیم افتیدر 

 هیاز تأد یکه حاک یبانک شیف ایو  یو عوارض قانون اتیرا راجع به مال یو شهردار  یکه متعهد قبوض اداره دارائ یدر موارد - ۳۵ ماده
را  یه پرداختوجو دیاجرا با ایحکم دادگاه را که مشــعر بر برائت او باشــد ارائه دهد اداره ثبت  ایمتعهد له باشــد و  یحســاب بانکبه یبده

 آن را از بانک بخواهد. هیدییتأ یبانک شیحکم را اجرا کند و در مورد ف ادمحسوب و مف
سند برا - ۳۶ هماد شد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نم شدهنیانجام تعهد، وجه التزام مع ریتأخ یهرگاه در  شدیبا  یول با

 از آن دو را مطالبه کند.  یکی تواندیعدم انجام تعهد مقررشده باشد متعهد له فقط م یاگر وجه التزام برا
ثر تا و حداک نیطرف نیتا مرحله وصـــول طبق قرارداد منعقده ب یدر صـــورت دخالت در تمام اقدامات اجرائ لیالوکاله وکحق- ۳۷ماده

صرح در آئ زانیم صالح نامهنیم ضا یا صورت تقا سناد وث نفعیذ یقانون وکالت در  ست و در مورد ا صول ا همان  قهیقابل مطالبه و و
 خواهد بود. زین الهالوکحق یجوابگو  قهیمورد وث

خواهد بود و ن قهیتمام مورد وث دهیو مزا یابیو ارز  هیاز اصل مانع از صدور اجرائ یقسمت اینسبت به خسارت  ونیابراء ذمه مد - ۳۸ ماده
 عیبت تودحساب سپرده ثبه ایمسترد  ونیبه دائن، مبلغ ابراء شده به مد قهیمورد وث یو واگذار  دهیدر مزا داریدر صورت عدم شرکت خر 

 .گرددیم
صالح( ۳۹ ماده ستانکار دارا شدهیمعرفکه مال  یدر موارد -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا شت یاز طرف ب شد، بازدا شت با ه کنندسابقه بازدا

مال و  فیتوق یو تقاضا عیرا در صندوق ثبت تود یکنندگان مقدم و حقوق دولتبازداشت یقانون یهانهیو هز  ونیتمام د تواندیمازاد م
له کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بالفاصاز بازداشت کیهر  یصورت با تقاضا نیا ریدر غ د؛یحقوق خود را از آن بنما یفایاست

ــت ادامه عمل ــبت به درخواس ــتانکار مقدم اخطار تا نس غ مذکور اخطار ابال خی. چنانچه ظرف پنج روز از تار دیاقدام نما ییاجرا اتیبه بس
ــت ــبت به مزا بتاداره ث د،یننما یمکننده مقدم، اقدابازداش ــتانکار مقدم نس ــورت وج دهیبا حفظ حقوق بس ود اقدام خواهد نمود. در ص

ار مؤخر به بســتانک مبلغ ماندهیباق ده،یمقدم از محل وجوه حاصــل از مزا ییپس از کســر مطالبات پرونده اجرا دهیدر جلســه مزا داریخر 
 .شودیبه بستانکار مؤخر واگذار م ماندهیباق مقدم،با کسر سهم بستانکار  داریپرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خر 

سند انتقال  یمضاو ا میتا قبل از تنظ تواندیبدهکار م شود،یبه بستانکار واگذار م دهیکه مورد مزا ییاجرا یهاپرونده هیدر کل - تبصره
 یراجعم یبرا هیتأد ریصــورت خســارت تأخ نی. در ادیخود نما یمال منقول، حســب مورد اقدام به پرداخت بده لیتحو ایاموال  ییاجرا

 آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد. افتیکه قانونًا حق در 
گه نهیهز  - ۴۰ ماده ـــناس، حق ،یآ ـــتمزد کارش ـــبت به اموال منقول و غ دهیاالجرا و حق مزاالحفاظه، حقدس ـــا رمنقولینس  ریو س

 .شودیو مانند اصل طلب وصول م باشدیبه عهده متعهد م یقانون یهانهیهز 
صول و ایصورت پس از فروش مال  نیدر ا دیآن را پرداخت نما دیرا از متعهد وصول کرد متعهد له با هانهیهز  نیهر مورد که نتوان ا در

 وصول و به متعهد له داده شود. هیموجب همان اجرائطلب، به
 بازداشت اموال منقول -پنجم  فصل
دادسـتان و در صـورت لزوم با  ندهیو مأمور اجرا با حضـور نما ردیگیمتعهد له صـورت م یبازداشـت اموال متعهد به تقاضـا - ۴۱ ماده

ضور مأمور ن شت اموال متعلق به متعهد م یو با معرف یانتظام یرو یح ضر نبودن متعهد  دینمایمتعهد له اقدام به بازدا ستگان  ایو حا ب
 .ستیکه مال در آن است مانع بازداشت مال ن یبسته بودن محل زیو ن نشیو خادم

غ مزبور به از مبل شیالظاهر بحسب شدهیارزش داشته باشد و مال معرف الیر  ونیلیم یو متفرعات تا س نید کهیدرصورت - ۴۲ ماده
 صورت مأمور اجرا در نیا ریبازداشت خواهد کرد. در غ ونیمأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مد صیتشخ

 کندیتا دو عشر اضافه بازداشت م کیرا جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و  یرسم رشناسموقع بازداشت اموال نظر کا
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 .شودیمذکور فوق باشد تمام آن بازداشت م زانیاز م شیو ب هیتجز  رقابلیل مورد بازداشت غاگر ما
 .شودیاستفاده م یاز خبره محل دینما نییچنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تع - تبصره

ــود درهمان جا دیکه با یاموال - ۴۳ ماده ــت ش ــت م ییبازداش ــت بازداش ــودیکه هس نقل  یفوظ-مح یجابهزوم -ورت ل-در ص ش
شــده به حافظ ســپرده شــود، در صــورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ انتخاب او با مال بازداشــت دی. درهرحال باردد-گیم

 مأمور اجرا است.
حافظ در  عنوانبه اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به کندیم افتیعنوان حافظ در شده را بهکه مال بازداشت یکس - ۴۴ ماده

 اثر داده نخواهد شد. بیادارات ثبت ترت
شد و حت یقدر امکان دارائبه دیحافظ با - ۴۵ ماده شته با شت به المقدوریدا مال را  تعهد حفاظت گرید یجابدون نقل مال مورد بازدا

 بکند.
ل خواهد کند، با حافظ متضامنًا مسئو  ریتقص نیراجع به ام گرید طیامانت و شرا طیمأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرا - تبصره

 بود.
 بسپارد: ریشده را به اشخاص ز اموال بازداشت نیطرف یکتب یبدون تراض تواندیمأمور اجرا نم - ۴۶ ماده
 خود تا درجه سوم از طبقه دّوم. یبه اقوام و اقربا - الف

ه دّوم دارند تا درجه سوم از طبق یسبب ای یمتعهد له قرابت نسب ایکه با متعهد و  یبه متعهد له و متعهد و همسر آنان و به اشخاص - ب
 نشود. دایشده پحفظ اموال بازداشت یبرا یگر یشخص د نکهیخدمه آنان مگر ا ایو به مخدوم 

 . مأمور اجراردیگیم دیمجلس رسصورت لیشده را به حافظ داده و ذمجلس اموال بازداشتنسخه از صورت کیمأمور اجرا  - ۴۷ ماده
 . دهدیمجلس اموال را به آنان منسخه از صورت کیمتعهد له  ایمتعهد  یبه تقاضا

ب با تناس صیارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخ ) را متناسب بارهیمحل و غ هیالحفاظه (اعم از کراحق ۀحافظ حق مطالب - ۴۸ماده
 ده است.کننیالحفاظه به عهده معرفو اگر تعلق مال موردحفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق باشدیثبت محل م سیرئ

 استفاده کرد. ینظر کارشناس رسم از توانیالحفاظه محق نییمورد تع در
ــاحب ابدی انیپا یاجرائ اتیاگر عمل - ۴۹ ماده ــ افتیمال از در و ص به ادامه حفاظت  یآن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راض

و ثمن را در  هدیکند، به فروش رســان دایپ داریکه خر  یاقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغ دهیمزا قیثبت محل از طر  سینباشــد، رئ
ه ب یاخطار  یط دهیقبل از مزا یســـتیموضـــوع با نیا شـــودیپرداخت مالحفاظه و از آن محل حق زیصـــندوق ثبت بنام مالک آن وار 

 مال ابالغ شود. صاحب
صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت با - ۵۰ماده صورت امتناع  لیآن را تحو دیحافظ در  ص ایدهد، در  ست و در حکم  ریتق ضامن ا

ظ به نظر حاف رییخواهد کرد و در صورت ضرورت تغ فایحافظ است یشده را از دارائاست و اداره ثبت معادل مال بازداشت یاصل ونیمد
 .باشدیثبت م سیرئ

 نهیآن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هز  دیشده منافع داشته باشد، حافظ باهرگاه مال بازداشت - ۵۱ ماده
 صیبه تشخ ایمدارک به اداره ثبت احتساب کند  میاده و با تسلاز مال خود د تواندیقبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ م یفور 

از مال موردحفاظت را  یصــورت قســمت نیا ریمســئول اجرا در صــورت داشــتن منافع از محل منافع موجود در غ دییخود و اطالع و تأ
 کند. یمابق یصرف نگهدار 

اموال صورت  هیاز بق دیباشند با بیبستگان او غا ایو متعهد  ندیاز مال متعهد را بازداشت نما یبخواهند قسمت کهیدرصورت - ۵۲ ماده
کنند،  متعهد در آنجاست خارج گریکه اموال د یشده را از محلاگر بخواهند مال بازداشت زیمشخصات برداشته و ن هیکل دیبا ق یجامع

 کند. یاموال متعهد به اجرا معرف ریحفاظت سا یرا برا یمعتبر  صمتعهد له شخ دیبا
 است. زیبازداشت منافع جا - ۵۳ ماده
شت حقوق مد  - ۵۴ ماده سب ون-یبازدا سرقفل-ن ست لکن مزا زیجا یت به  شخاص ثالث جا تیآن به لحاظ رعا ده-یا  زیمنافع ا
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شت منافع  ستین صورت بازدا شت یسرقفل ایدر  س یمراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازدا  یناد رسمو ابالغ آن به دفاتر ا
 .گرددیمربوطه اعالم م

شت حقوق مد - ۵۵ ماده سرقفل ونیبازدا سبت به  ضاشود ب افتیاز متعهد  یگر یکه اگر مال د ستین نیو منافع مانع از ا ین  یه تقا
 شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.صورت هرگاه مال بازداشت نیبازداشت گردد در ا نفعیذ

ستانکار عل - ۵۶ ماده شت در تار  هینفر اجرائ کی هیهرگاه چند ب ست ن خیصادر کند آنکه به نفع او بازدا صورت گرفته ا سبت به مقدم 
 وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد. 

پس  ند،یروز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنما کیمتعهد صادرشده باشد و بستانکاران در  هیمتعدد عل یهاهیاگر اجرائ - تبصره
 .شودیبستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت م نیاز بازداشت مال مورد بازداشت ب

 و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد. نامهنیآئ نیا ۵۶مذکور در ماده  بیبرخالف ترت یقرارداد خصوص - ۵۷ ماده
 ریســا از ایاجرا دادگاه و ثبت و  ایمتعدد از ثبت صــادرشــده باشــد  یهاهیکه اجرائ کندینم یمذکور تفاوت ۵۶ در مورد ماده - ۵۸ ماده

 را دارند. ونیمال مد فیکه حق توق یمراجع قانون
صورت  نیاست. در ا زیداشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جا قهیطلب با وث یاز ثالث ،یاسند ذمه ونیهرگاه مد - ۵۹ ماده

 استفاده خواهد کرد. قهیطبق مقررات اسناد وث قهیشده و از حقوق دارنده وث قهیمقام طلبکار با وثبازداشت کننده قائم
سناد ذمه یدر اجرا - ۶۰ماده شت اموال ورثه با رعا یورثه متوف هیعل یاا سب ۲۲۶ماده  تیبازدا ست مگر ا زیجا یقانون امور ح  نکهیا

 شده باشد.محرز و انجام یقانون امور حسب ۲۵۰و  ۲۴۹ نیمادت تیاشد و رد ترکه با رعاوارث ترکه را رد کرده ب
 است: لیبدهکار به شرح ذ نید اتیمستثن -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ ی(اصالح ۶۱ ماده
 در حالت اعسار او باشد. ونیکه عرفًا در شأن مد یمنزل مسکون - الف

 الزم است. یو افراد تحت تکفل و  ونیمد یرفع حوائج ضرور  یکه برا یزندگ ازیمورد ن هیاثاث - ب
 .شودیم رهیکه عرفًا آذوقه ذخ یمدت یبرا یو افراد تحت تکفل و  ونیمد اجیآذوقه موجود به قدر احت - ج
 متناسب با شأن آنها. قیاهل علم و تحق یبرا یقاتیو تحق یکتب و ابزار علم - د
سا - -ه سبه، پ لیو سا شهیو ابزار کار ک شاورزان و  شخاص که برا ریوران، ک ضرور  یا شان ال  یامرار معاش  زم آنها و افراد تحت تکفل

 است.
 .ونیمد ازیتلفن مورد ن - و
ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت م یمبلغ - ز شروط بر ا شود،یکه در  سر و حرج گردد و  نکهیم پرداخت اجاره بها بدون آن موجب ع
 بوده و باالتر از شأن او نباشد. نویمد ازیمستأجره مورد ن نیع

و  در دسترس نباشد یاز و  یگر یاو در حالت اعسار بوده و مال د یو شأن عرف ازیاز ن شیب ونیمد یچنانچه منزل مسکون - ۱ تبصره
مرجع اجراکننده  هلیبستانکار به وس ینباشد به تقاضا یخود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأ یحاضر به فروش منزل مسکون هیمشاٌرال
ـــر  تیبا رعا ـــب عرف متیبه فروش رفته و مازاد بر ق یقانون فاتیتش ـــرف تأد ،یمنزل مناس ـــد، مگر ا ونیمد ونید هیص  نکهیخواهد ش
از آن به  یانتقال ســهم مشــاع ای ونیمد یاز محل منافع بخش مازاد منزل مســکون فایمانند اســت یتر ســهل قیبه طر  نید یفایاســت

 خواهد شد. فایمذکور است طرقاز  نیصورت د نیباشد که در ا یرپذامکانبستانکار  ایشخص ثالث 
ــره ــتثن -۲ تبص ــد، مانند ا یگر یبه عوض د لیتبد نید اتیچنانچه به حکم قانون مس ــده باش ــکن به دل نکهیش رار گرفتن در ق لیمس

ــ نیدر اثر از ب ایبه وجه گردد،  لیتبد یعمران یهاطرح ــول د افتیدر  یرفتن، عوض ــد، وص ــده باش ــت یرپذامکاناز آن  نیش مگر  ،اس
 را دارد. نینخست عموضو هیقصد ته ونیمحرز شود مد نکهیا

 .شودیم فاءیاست ،یزیاز او بدون استثناء چ جاماندهبهاموال  هیاز کل ونید ون،یدر صورت فوت مد - ۳ تبصره
ها در بودجه کل کشور منظور که درآمد و مخارج آن یها و مؤسسات دولتو وزارتخانه هایبازداشت اموال متعلق به شهردار  - ۶۲ ماده

ع به -و قانون راج ١٥/٨/١٣٦٥مصــوب  ی-اموال دولت فیتوق نیبه دولت و عدم تأمقانون نحوه پرداخت محکوم تیبا رعا گرددیم
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 .ردیگیصورت م ١٤/٢/١٣٦١مصوب  هایرمنقول متعلق به شهردار یاموال منقول و غ فیمنع توق
شده،  ییاشناس ای یبستانکار معرف نید یفایکه جهت است یبازداشت مال منقول فاقد سند رسم -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ ی(اصالح ۶۳ ماده

 ممنوع است. کند،یم تیمالک یاست و متصرف نسبت به آن ادعا ریلکن در تصرف غ
در صورت  شده نوشته شود وبازداشت اءیاش هیکل فیو توص یمرتب شود که در آن اسام یصورت دیقبل از بازداشت اموال با - ۶۴ ماده

ش لیلزوم ک صورت نیها معآن اریآالت هرگاه عشود و در مورد طال و نقره نیمع اءیو وزن و عدد ا شد در  در  و گرددیم دیمجلس قبا
 .شودیم نیها معآن یو اسام صفاتجواهر عدد و اندازه و 

صنف و تار  در سم کتاب و م صو -طبع  خیکتب ا ش یهاو پرده ریدر ت ضوع پرده و طول و عرض آن ینقا سم نقاش اگر معلوممو  ها و ا
 .شودیم حیالتجاره تعداد عدل تصر در نوع مال -باشد 

 اینو  اءیاشـ زیدر صـورت ر  نیو همچن شـودیم نیمجلس معها در صـورتو نوع آن یاصـل متیعدد و ق یمتیق یسـهام و کاغذها در
 گردد. دیق دیها بامستعمل بودن آن

 به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد. دیمجلس بابا تمام حروف نوشته شود و صورت د-یو وزن با ل-یعدد و ک - ۱ تبصره
صره صورت ر  - ۲ تب ش زیاگر در  شتباه اء،یا صر  دیبه عمل آ یسهو و ا صورت ت ضر  حیدر آخر  ضاء مأمور اجرا و حا . رسدیم نیو به ام

 سطرها ممنوع است. نیو پاک کردن و نوشتن ب دنیتراش
 خواهد شد. میتنظ یچاپ یهابرگ یمجلس رو صورت المقدوریحت - ۳ تبصره

 :است لیجمع ارقام ذ یقابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمال شدهفیتوق ای قهیمال مورد وث یمازاد احتمال - ۶۵ ماده
 مقررات مربوطه. ریقانون ثبت و سا یاصالح ۳۴ماده  تیبا رعا ریاصل طلب سود و خسارت تأخ - الف

 ).(حق حراج دهیحق مزا - ب
 االجرا.حق – ج
 الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.حق --ه
خته و برابر اســت) پردا شــدهفیکه اصــل ملک در مقابل طلب او توق ی(و کســ قهیکه بســتانکار با وث ییهانهیهز  ریو ســا مهیحق ب - و

 حق وصول آن را از متعهد دارد. نامهنیآئ نیمقررات ا
ظهار را ا یو چگونگ یمأمور اجرا اسم مدع ندینما یاشخاص ثالث اظهار حق شودیکه بازداشت م یائیهرگاه نسبت به اش - ۶۶ ماده

 .کندیم دیق
شند صورت ر  ندهینما ایکه متعهد له و متعهد  یدر موارد - ۶۷ ماده سرا و گواهان حاضر با ش زیداد و  سدر یم زیها نآن یبه امضا اءیا

 .گرددیم دیجلسه قمراتب در صورت ندیهرگاه امتناع از امضاء نما
ر مأمو ندیبه مأمور اجرا اظهار نما شــدهمیمجلس تنظخود را در باب صــورت راداتیا توانندیاشــخاص مذکور در ماده قبل م - ۶۸ ماده

 .دینمایم دیمجلس قاجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت
 یدر جا اءیو هرگاه اش دینمایباشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم م نیمحفوظ و مع یهرگاه اموال منقول در جا - ۶۹ ماده

ش ینیمحفوظ و مع شد به هرکدام از ا صاق کرده و مهر م یکاغذ اءینبا ر مأمور اجرا مه یپهلو  توانندیم زیمتعهد له و متعهد ن کند،یال
 .ندیرا مهر نما

جدا  دیامزبور را ب اءیاش رهیو غ یپشم یهافرش و پارچه لیشود از قب اءیاز اش یهرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعض -۷۰ ماده
 و مراقبت نمود. یکه بتوان سرکش ندیبازداشت نما یکرده طور 

ر از اقدامات مأمو تیحق شــکا گرید دیننما یرادیبازداشــت حاضــر باشــد و ا اتیاز متعهد له و متعهد که موقع عمل کیهر  - ۷۱ ماده
 اجرا را نخواهد داشت.

شد که در  نیاز زوج یکیهرگاه متعهد  - ۷۲ ماده س تیالباز اثاث ند؛ینمایم یزندگ خانهکیبا ستعمال زنانه ا ت، آنچه که عادتًا مورد ا
شوهر و مابق ست، ملک  ستعمال مردانه ا شترک ب یملک زن و آنچه عادتًا مورد ا شد مگر ا نیزوج نیم سوب خواهد  ف خال نکهیمح
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 فوق ثابت شود. بیترت
فرض  یآنان به نحو تساو  نیمشاع باشد شرکت ب گریاشخاص د ایمتعهد و شخص  نیب شودیکه بازداشت م یهرگاه مال - ۷۳ ماده

 خالف آن ثابت شود. نکهیمگر ا شودیم
 بازداشت اموال نزد شخص ثالث -ششم  فصل
ــخص ثالث ایکه وجه نقد  دیهرگاه متعهد له اظهار نما - ۷۴ ماده ــت آن اموال و وجوه تا اندازه یاموال منقول متعهد نزد ش ه با ک یااس

سا نید شت م یبرابر  یاجرائ یهانهیهز  ریمتعهد و  شخص ثالث ابالغ واقع شودیکند بازدا شت نامه به  ه متعهد هم ب زیو ن یو بازدا
 مؤجل. ایاو حال باشد  نید نکهیو اعم از ا یحقوق ای یقیشخص ثالث شخص حق نکهیشود اعم از ایطبق مقررات ابالغ م

 یدفتر نظارت و هماهنگ قیداشــته باشــد ارســال بازداشــت نامه از طر  یاســیســ تیهرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصــون - ۷۵ ماده
 سازمان ثبت صورت خواهد گرفت. یاسناد رسم یاجرا
شده را به صاحب آن ندهد و اال معادل آن اموال بازداشت ایکه وجه  کندیابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم م - ۷۶ ماده
 شود. دیق دینکته در بازداشت نامه با نیثبت از او وصول خواهد کرد اآن اموال را اداره  متیق ایوجه 
شت - ۷۷ ماده شخص ثالث وجه نقد هرگاه مال بازدا شخص مزبور با ایشده نزد  شد  سپرده و  دیطلب حال با صندوق ثبت  آن را به 

 .ردیبگ دیرس
آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق  هیشده است از تأدطلب حال متعهد نزد او بازداشت ایکه مال  یهرگاه شخص ثالث - ۷۸ ماده

 خواهد بود. نامهنیآئ نیمقررات ا
شخص ثالث منکر وجود تمام  - ۷۹ ماده سمت ایهرگاه  شد با یگر یاموال منقول د ایاز وجه نقد  یق  خیز تار ظرف پنج روز ا دینزد خود با

بت مال خواهد بود و اداره ث میتسل ایثبت اطالع دهد و اال مسئول پرداخت وجه و  سیبه شخص او مراتب را به رئابالغ بازداشت نامه 
 ا آن مال را از او خواهد گرفت. یآن وجه را وصول و 

طلب متعهد نزد خود باشـــد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابالغ  ایشـــخص ثالث منکر وجود مال  کهیدرصـــورت - ۸۰ماده
ب نزد طل ایاثبات وجود وجه و مال  یبرا تواندیو متعهد له م شــودینســبت به او متوقف م یاجرائ اتیبازداشــت نامه اطالع دهد عمل

 طلب خود را بخواهد. فایمتعهد است گریاز اموال د ایدادگاه صالح مراجعه کند و  بهکه منکر آن بوده  یشخص ثالث
 بیمحرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعق یموجب سند رسمطلب نزد شخص ثالث به ایکه وجود مال  یدر موارد - تبصره

 .ستینسبت به او ن یاجرائ اتیعمل
ر متعلق به متعهد نزد مســتأج رمنقولیغ ایاالجاره اموال منقول اســت که مال هیالزم الرعا زین یمقررات مواد فوق در صــورت - ۸۱ ماده

موقت  یدار گردد و اگر نگه هیتأد هیله به مشارالتا استهالک طلب متعهد شودیوصول م جیتدر که به یوجوه دیصورت با نیباشد در ا
 گردد. داعیدر صندوق ثبت ا دیبا باشدوجوه مزبور الزم 

 که در جنگ هستند، ممنوع است. یانینظام یایدولت و حقوق و مزا نیسفر مأمور  نهیبازداشت هز  - ۸۲ ماده
سازمان یایاز حقوق و مزا - ۸۳ ماده سات دولتکارکنان ادارات،  س شرکت ای یها و مؤ سته به دولت و  شهردار  یدولت یهاواب و  هایو 

شرکتبانک ص یهاو بنگاه ادهایها و نهادها و بنها و  صو صورت ریو نظا یخ سان واجب یدارا کهیآن در شند ربع واال ثک لث النفقه با
 .شودیم فیتوق

مربوط به  نید نکهیاســت مشــروط بر ا زیماده جا نیافراد موضــوع ا فهیوظ ای یحقوق بازنشــســتگ چهارمکیو کســر  فیتوق - تبصــره
وع چنانچه موضــ شــود،یمربوطه به آنان اقدام م نیمســلح طبق قوان یروهایباشــد و در مورد ن ریبگفهیوظ ایشــخص بازنشــســته 

 .شودیباشد به شرح فوق اقدام م نشدهینیبشیپ
ـــت نامه به اداره متبوع مد - ۸۴ ماده ـــئول  ایاداره  سیکارگاه رئ ای ونیدر مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداش ـــئول کارگاه و مس مس

سابدار  سات یح س سابدار  ی(در مؤ سئول ح شت دیدارد) با یکه م سر و فرستادن مبلغ بازدا ضا اقدام کند وگرندر ک ه برابر شده طبق تقا
 در بازداشت نامه نوشته شود). دینکته با نیمقررات مسئول خواهد بود (ا
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صره ستانکار برا یدر موارد - تب ست یکه ب ضا یفایا شت از موجود یطلب خود تقا سپرده بانک یبازدا ساب و   کندیرا م بدهکار یح
ــتیبا ــغل بدهکار و حت ینام، نام خانوادگ یس ــنامه و محل اقامت و ش ــناس ــماره ش ــماره المقدوریو نام پدر و ش ــاب را بهش  کهینحو حس

 گردد. دیق زینشود، در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه ن جادیبانک ا یبرا یاشکال
 رمنقولیبازداشت اموال غ -هفتم  فصل
و مأمور  دیآیمقرر است به عمل م نامهنیآئ نیا ۴۲ و ۴۱در مواد  کهینحو اعم از اصل و مازاد به رمنقولیبازداشت اموال غ - ۸۵ ماده

 خواهد داد: بیشده ترتاموال بازداشت یبرا ینمونه چاپ یباشد رو  لیمراتب ذ یکه حاو  یاجرا صورت
 .هیو مفاد اجرائ خیتار  - الف

 ملک، اگر داشته باشد. ۀو کوچه و شمار  یمحل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کو  - ب
 آن. یاجمال فیحدود چهارگانه ملک و توص - ج
 ملک. ینیمساحت تخم - د
و  هیبنمشــتمل بر چند ا ایباشــد و  یخانه مســکون کهیمشــتمل بر چند قســمت اســت درصــورت کهنیا لیاز قب گریمشــخصــات د - -ه

 یگر ید حاتیو توض آالتنیگاو و ماش لیمتعلقات آن از قب دیباشد عالوه بر مراتب فوق با یملک مزروع کهیمتعلقات است. درصورت
 شود. دیصورت مزبور ق رفروش ملک مؤثر باشد د لیکه در تسه

 ستیکه طرف منازعه ک شودیم حیو تصر  دشدهیمجلس قباشد مراتب در صورت هیفاز ملک متنازع یقسمت ایهرگاه حدود  - ۸۶ ماده
 است. یدگیو در کجا تحت رس

ورد ملک م یثبت انیو جر  تیوضــعاجرا مکلف اســت فورًا بازداشــت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صــورت - ۸۷ ماده
) و در ی(دفتر بازداشــت شــدهفیامالک توق شــده باشــد در دفترملک ثبت کهیبازداشــت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده درصــورت

متعلق به  یپرونده ثبت اتیموجب دفتر امالک و محتوو اگر ملک به دینمایم ادداشتیبازداشت را  مالک،ستون مالحظات دفتر ثبت ا
 .کندیو اجرا از آن رفع بازداشت م دهدیباشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فورًا مراتب را به اجرا اطالع م ریغ

 رفتار خواهد شد: لینشده باشد مطابق شقوق ذهرگاه ملک مورد بازداشت ثبت - ۸۸ ماده
مالک باشد، المجهول نکهیا ایمنتقل نشده باشد و  ریبه غ یشده و طبق سند رسمثبت یهرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضا -۱

 .شودیم ادداشتی یو در پرونده ثبت دیق یبازداشت در دفتر بازداشت
شد ثبت یتقاضا گرید یهرگاه نسبت به ملک از طرف کس -۲ سًا مورد ب نکهیا ایشده و به متعهد هم منتقل نشده با سا شت جزو ا ازدا

 .شودیگذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطالع داده م یکه به ثبت عموم ینقاط
شــده ممنوع اســت و مال نســبت به مال بازداشــتوانتقال از طرف صــاحبمال، نقلپس از ابالغ بازداشــت نامه به صــاحب - ۸۹ ماده

شت باق بیترت شت مادام که بازدا سبت به انتقال بعد از بازدا ست، داده نم یاثر ن سند رسم شودیا آمده عملبه ی(هرچند که انتقال با 
صورت اجازه  شد) مگر در  سبا شت یال براکه م یک ست که در احفظ حق او بازدا شخاص ذ دیصورت با نیشده ا ادامه  فیتکل نفعیا

 کنند. نیرفع آن را مع ایبازداشت ملک 
متعهد و  تیکمال یمتعهد له مدع نکهیاست ولو ا ریکه در تصرف مالکانه غ ونینشده به نام مدثبت رمنقولیبازداشت مال غ - ۹۰ ماده

شد مادام که ا تیمالک یخود متعهد مدع ای س ییموجب حکم نهاادعا به نیآن با ست و در مورد امالک دهیبه اثبات نر که در  یممنوع ا
شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و  یادعا شود،یموجب آن ملک متعهد شناخته مده و بهیدفتر امالک به ثبت رس

 .شودیشده و بازداشت مآن ملک مال متعهد شناخته
 نکهینشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر ا ریبه نفع غ یکه نسبت به منافع آن تعهد  یرمنقولیبازداشت مال غ - ۹۱ ماده

 مجلس منعکس شود. مراتب در صورت دیصورت با نیحاجت به بازداشت منفعت نباشد. در ا
صول امالک مزروع - ۹۲ماده شت مح شت و تع یدر بازدا صول تا موقع بردا ست  نییدخالت مأمور اجرا در مح سهم متعهد ممنوع ا

 .دینظارت و مراقبت کامل نما ط،یاز تفر  یر یجلوگ یبرا دیمأمور اجرا با یول

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

112 
 

ـــت مال منقول و  تواندیمتعهد م ریدر دو مورد ز  - ۹۳ ماده ـــت رمنقولیغ ایدر ظرف مدت بازداش ـــده را بااطالع مأمور اجرا بازداش ش
 بدهد. قهیوث ایبفروشد 

ست یرا که مال برا یوقوع معامله مبلغ نیکه قبًال و الاقل در ح یدر موارد - الف شت یفایا ست نقدًا تأدآن بازدا  نیند در اک هیشده ا
 اجرا بالفاصله رفع بازداشت خواهد شد. نهیحق متعهد له و هز  یفایصورت پس از است

 دادن مال توسط خود متعهد. قهیوث ایمتعهد له در فروش  یکتب تیدر صورت رضا - ب
صرف مالک باق رمنقولیمال غ - ۹۴ ماده شت موقتًا در ت ست مال غ ماندیم یبعد از بازدا ص رمنقولیو متعهد مکلف ا ورت را موافق 
 دهد.  لیگرفته و مطابق آن تحو لیتحو
 نامهنیآئ نیموارد، تابع ا ریحافظ و سا نییبازداشت محصول درو شده ازنظر تع ای رمنقولیمال غدر صورت بازداشت منافع  - ۹۵ ماده

 خواهد بود.
ــت - ۹۶ ماده ــبت به مال بازداش ــخص ثالث نس ــده (اعم از منقول و هرگاه ش  دهیاز مزا ریدر موارد ز  دینما ی) اظهار حقرمنقولیغ ایش

 :شودیم یخوددار 
 که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند. یدر مورد - ۱
سند رسم یدر مورد - ۲ شخص ثالث  شت ارائه کند مبن خیمقدم بر تار  یکه  شت به او منتقل نکهیبر ا یبازدا  ایشده و مال مورد بازدا

 طلب اوست. قهیوث ایرهن 
 شدهفیثبت بابت طلب معترض توق یاجرا ایدادگاه  یدستور اجرا ای نیموجب قرار تأمبازداشت به خیمال قبل از تار  کهیدرصورت - ۳

 باشد.
 خود ارائه کند. تیبر حقان یرقطعیغ ای یهرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطع - ۴
 شده باشد.  تیوقف ای تیعنوان ملکثبت به یقبل از بازداشت از معترض قبول تقاضا کهیدرصورت - ۵
 شده باشد. صیثبت تشخ یعال یشورا اینظارت  أتیطرح در همعترض موضوع قابل تیکه براثر شکا یدر مورد - ۶

 اتیموارد ادامه عمل ریو در ســا شــودیاز مال رفع بازداشــت م یدر صــورت وجود حکم قطع ۴در مورد بند  زیو ن ۲ و ۱ یمورد بندها در
 معترض در مراجع مربوط خواهد بود. هیعل ینهائ میموکول به اتخاذ تصم یاجرائ

 متعهد را بکند. گرینظر کرده و درخواست بازداشت اموال داز مال مورد بازداشت صرف تواندیله م متعهد
مال منقول  لیتحو ایو قبل از صـــدور ســـند انتقال  دهیماده پس از انجام مزا نیاز موارد مذکور در ا کیهر  کهیدرصـــورت - ۱ تبصـــره
 مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد. بیرا ابطال و سپس به ترت دهیمجلس مزااداره ثبت صورت ابدیتحقق 
صره صات مال مورد مزا کهیدرصورت - ۲ تب شخ سند  دهیم شخص ثالث تطب ایبا مفاد  ستند   اتینکند اعتراض او مانع عمل قیحکم م

 .دیبه دادگاه مراجعه نما تواندیو شخص ثالث م ستین یاجرائ
ست ثبت تواندیمتعهد له م - ۹۷ ماده شده متعهد را براملک درخوا ست ین و  دهیزاصورت پس از م نیکند در ا یطلب خود معرف یفایا

ضاء مهلت قانون گه دهدیسند انتقال م دهیاداره ثبت به برنده مزا یبرابر مقررات جار  یانق صورت یو در آ سند انتقو  سه و   دیال قجل
ـــودیم ـــت ثبت ملککه چون در مورد  ش ـــده اداره ثبت تکلدرخواس ـــئول زیمورد انتقال ندارد و ن لیتحو یبرا یفینش از جهت  یتیمس

 نخواهد داشت. د،یآ شیپ رهیبعدازآن از جهت اعتراض و غ ایثبت و  یتقاضا رشیپذ نیکه ممکن است در ح یاشکاالت
را که از  یمربوط به اقدامات اجرائ یهانهیهز  هیکل دیدرخواســت ثبت مراجعه کند و با یبرا یســتیبا یبرابر مقررات جار  رندهیگ انتقال

 خواهد شد. بیبرابر مقررات تعق یقبل یملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائ فیجهت توق
 .شودیثبت از جانب متعهد قبول نم یتقاضا رشیملک مجهول قبل از پذ یمعرف - تبصره
 یبایارز  -هشتم  فصل
 سیرئ قه،یمورد وث ای شدهبازداشتاموال  یابیپرونده به منظور ارز  نیاز طرف کیهر  یبنا به تقاضا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصالح( ۹۸ ماده
صورت قرعه از طر  ایثبت  سب مورد) به  ستر  یرسم نفر کارشناس کی ک،یالکترون ستمیس قیواحد اجرا (ح  دینمایخاب مانت یدادگ
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تگان بالمانع است. عدم حضور متعهد، بس یابی. حضور متعهد و متعهٌدله هنگام ارز دیاقدام نما یابیارز محل نسبت به که با مراجعه به 
 ای. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشــود و ســتین یابیاز ارز  ممانعت از ورود به ملک، مانع ایبســته بودن محل  زیاو و ن نیخادم ای

 نهیتا زم گرددیگردد؛ ضــمن اخطار به مالک ابالغ م جادیبماند و در انجام آن مانع ا لامرمعط نیدم حضــور صــاحب مال، اع لیبه دل
ردن درب محل بازک اینسبت به رفع مانع و  یانتظام یرو یدادستان و مأمور ن ندهیصورت با حضور نما نیا ریدر غ د؛یرا فراهم نما دیبازد

 در محل اقدام خواهد شد. یابیو ارز 
و  نبوده یبه ارجاع امر به کارشناس رسم ازیدر بورس اوراق بهادار ن شدهعرضهسهام  یابیدر مورد ارز  -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتبصره (

 آن از دهیو مزا یابیثبت، ارز  یاجرا قیاز طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صـــدور دســـتور بازداشـــت از طر  یارزش اعالم
 ثبت نخواهد بود. یدر اجرا دهیحق مزا افتیبهادار به عمل خواهد آمد و مشمول در  قبازار بورس اورا قیطر 

 یمال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرا یابیکارشــناس مکلف اســت پس از ارز  -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصــالح( ۹۹ ماده
 یرف اجرااز ط مجدد حداکثر ظرف سه روز یدستمزد کارشناس نهیر کارشناس و ذکر هز به انضمام نظ یابیثبت اعالم کند. مراتب ارز 

 .شودیابالغ م نیبه طرف ثبت
شود متعهد له م یمعرف نیدر قبال د یثالث مال ایدر هر مورد که از طرف متعهد  - ۱۰۰ ماده شت  شار آ  تواندیو بازدا  یگهتا قبل از انت
ست یبرا یگر یمال د ده،یمزا شروط به ا یطلب خود معرف یفایا صول طلب از ا نکهیکند م سان نیو شد در امال آ ورت مال ص نیتر با

 یابیارز  بازداشت و نهی. هز دیآیشده سابق رفع بازداشت به عمل مو معادل آن از اموال بازداشت شودیم یابیز بازداشت و ار  شدهیمعرف
 مجدد به عهده متعهد له است.

ا با کتبًا اعتراض خود ر  دیابالغ با خیمعترض باشد ظرف پنج روز از تار  یابیهرگاه مخاطب به ارز  -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصالح( ۱۰۱ ماده
واصل نگردد،  یمقرر فوق اعتراض بیکه به ترت یدارد. در صورت میمجدد به اجراء تسل یکردن قبض سپرده دستمزد کارشناس وستیپ

 خواهد شد. یقطع یابیارز 
معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد  نیمجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرف یدستمزد کارشناس - تبصره

 بود.
مورد) به صورت قرعه واحد اجرا (حسب  ایثبت  سیچنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئ -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصالح( ۱۰۲ ماده

 ۱۰ظر خود را ظرف ن دیبا یکارشناس أتی. هدینمایانتخاب م یکارشناسان رسم نیرا از ب یسه نفره کارشناس أتیه ستم،یس قیاز طر 
نظر  نیانگیم ت،یاســت و در صــورت عدم حصــول نظر اکثر  یقطع یابیاعضــا در مورد ارز  تی. نظر اکثر دیارجاع اعالم نما خیروز از تار 

ضاء مالک عمل خواهد بود. چنانچه ه سان نتوانند در م أتیاع شنا ستدل ا ند،یهلت مقرر نظر خود را اعالم نماکار ز مکلفند به نحو م
 خواهد بود. دیدقابل تم گریصورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز د نی. در اندینما شتریمهلت ب یواحد اجرا تقاضا ایثبت  سیرئ

پرونده  نیاز طرف کیاموال گذشــته باشــد، هر  یابیارز  تیقطع خیکه شــش ماه از تار  یدر صــورت -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتبصــره (
گه تواندیم صــورت،  نی. در ادیدرخواســت نما یالزحمه کارشــناســقبض حق مهیمجدد را به ضــم یابیارز  ده،یمزا یتا قبل از انتشــار آ

ارجاع  ستمیس قیواحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طر  ایثبت  سیبه انتخاب رئ یسه نفره کارشناسان رسم أتیبه ه یابیارز 
 است. یقطع هینظر  نی. اگرددیم

 یقبل یابیاثر داده نخواهد شــد و ارز  بیترت یبه درخواســت و  د،یامتناع نما یالزحمه کارشــناســهر مورد که معترض از پرداخت حق در
 مالک عمل است.

ـــتمزد ارز  - ۱۰۳ ماده ـــم یو تجرب یبا در نظر گرفتن درجه علم یابیدس ـــناس رس  و نوع مال یابیو محل ارز  یخبره محل ای یکارش
 .شودیم نیثبت محل مع سیکار توسط رئ زانیو م شدهیابیارز 

 
 قهیدر وث -نهم  فصل
 ند.درخواست بازداشت آن را بک هیبالفاصله بعد از ابالغ اجرائ تواندیمال منقول باشد بستانکار م قهیهرگاه مورد وث - ۱۰۴ ماده
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 هیکل زیضــمانت قرار داده شــود و عنوان رهن و معامالت با حق اســترداد را نداشــته باشــد ن ای نید یبرا قهیوث یهرگاه مال - ۱۰۵ ماده
 خواهد بود. یو معامالت با حق استرداد درباره آن مجر  یاسناد رهن یمقررات اجرائ

ادر صـــ یوصـــول اجرت المســـم یکه برا یاهیبه اجاره واگذارشـــده باشـــد اجرائ رندهیگ قهیبه وث قهیهرگاه منافع مورد وث - ۱۰۶ ماده
 اموال متعهد را بکند. ریدرخواست بازداشت سا تواندیاست و متعهد له م یااسناد ذمه هیمانند اجرائ گرددیم

صل ونیاز مد ریدهنده غ قهیکه وث یدر موارد - ۱۰۷ ماده ست ابالغ اجرائ یا سا هیا و  قهیک وثمال تیبه طرف دیبا یاجرائ اتیعمل ریو 
 . ابدی انیجر  ونیمد

ذکر  حق بستانکار مقدم و دیبا ق تواندیکننده مُحسن انجام خدمات معامله قیبا حق استرداد و وثا ایو  یدر معامالت رهن - ۱۰۸ ماده
دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در  نیتأم ای قهیوث گرید یهاوام یسند مقدم مورد معامله را برا یانقضا خیتار 
قدم واقع شود، سردفتر سند م کنندهمیدر همان دفترخانه تنظ دیبا یمعامالت بعد  رد،یگیتقدم قرار م بیبه ترت یبعد  رانبستانکا قهیوث

، دارنده حق کند دیق زیثبت سند مقدم ن مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات
صل سترداد اعم از بدهکار ا ستانکار  دیبا ق تواندیم هیالمنتقل ای یا ستانکاران و ذکر تار  ایحق ب ضاء مدت حق خیب سترداد خود را  انق ا

ن از رهن رجوع مرته نکهیگردد مگر ا بیصــادر و تعق هیالمنتقل نیآخر  هیعل دیبا یاجرائ اتیو عمل هیصــورت اجرائ نیواگذار کند در ا
وصــول طلب  یبوده که مرتهن برا نیا نیطرف نیدفترخانه احراز کند که مقرر ب گر،ید یســند رســم ایو  یاز مندرجات ســند رهن ایکند 

ــادر کند نه منتقل هیعل هیخود اجرائ ــند رهن نکهیامثل ه،یالراهن ص ــلح حقوق و  یدر س ــود که راهن حق ص ــرط ش حق  یار واگذ ایش
ــترداد را ندارد که در ا ــترداد به غ یموارد واگذار  لیقب نیاس ــبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائ ریحق اس ــ هیعل هینس و در  یلبدهکار اص

 خواهد شد. بیمقام او صادر و تعققائم هیصورت فوت عل
مبلغ موضوع سند  ایگردد و  دیچند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمد ایو  کیبدهکار و  نیهر نوع سند ب میتنظ - تبصره

 .باشدیاثر نم بیممنوع بوده و قابل ترت یبستانکاران بعد  هیبدون موافقت بق ابدی شیافزا
ستانکار معامله مؤخر م - ۱۰۹ ماده ضا تواندیب سند مقدم کل یپس از انق صدور اجرائ یبده هیمدت  سند مقدم را قبل از  ضوع   هیمو

رح مندرج ملک به ش یو انعکاس مراتب در پرونده ثبت یسپردن وجه و صدور گواه اینحوه پرداخت  دینما داعیا ایسند مذکور پرداخت 
وه طلب بســـتانکار بابت معامله مؤخر و وج یبودن مال را در ازا قهیســـند، وث کنندهمیو دفتر تنظ باشـــدیم نامهنیآئ نیا ۱۴۶در ماده 

 ود.به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد ب هیصورت صدور اجرائ نیدر ا دینمایم دیبابت طلب بستانکار مقدم در دفتر ق یپرداخت
 یبده هیدم کلستانکار مقسند انتقال ملک به ب میتنظ ای دهیمزا قیقبل از فروش مال از طر  تواندیبستانکار معامله مؤخر م -۱۱۰ ماده

 ییرااج اتیمورد عمل نی. در ادیحقوق خود را از اداره ثبت بنما یفایاســت ینموده و تقاضــا داعیا ایموضــوع ســند مقدم را پرداخت و 
 اتیمدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمل کهیو درصورت ردیگینسبت به هر دو سند توأمًا انجام م

 انجام خواهد شد. ۱۴۶مذکور در ماده  بیبه ترت یاجرائ
در ابالغ  یالزم اگر نقص یدگیکارشناس اجرا مکلف است با رس ای زیصادره و اعاده آن، مم یهاهیاجرائ هیبعد از ابالغ کل - ۱۱۱ ماده
 مسئول اجرا برساند. ایمعاون  ای سیرئ دییو به تأ یشده گواهنسخه ابالغ یوجود نداشته باشد، صحت آن را رو  هیاجرائ
 دیبا باشد هیاعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائ نهیاست از ره یبر ذمه راهن باق نیمادام که د تواندیمرتهن م - ۱۱۲ ماده

صورت  نیو به امضاء او برسد، در ا دیدر مالحظات ثبت سند مراتب ق حیمربوطه حاضر شود و با ذکر توض یمرتهن در دفتر اسناد رسم
عالم مراتب کتبًا به اجرا ا دیبا دیاعراض به عمل آ یرهن هیصادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائ هیموضوع اعراض اجرائ حیبا توض

 .دینماعمل ب یاهاجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات اسناد ذم سیو رئ
 .گرددیحق اعراض از رهن از مرتهن ساقط م دهیمجلس مزاصورت میبا تنظ - تبصره

ــت مراتب را به دفتر تنظ یاجرائ اتیعمل نیهرگاه اعراض از رهن در ح - ماده ــد، اجرا مکلف اس ــند اعالم کند. در ا کنندهمیباش  نیس
اطالع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت  یدفتر اسناد رسم دیآیبه عمل م یکه اعراض در دفترخانه اسناد رسم یدر مورد زیمورد و ن

 لیتبد یحق ذمبســتانکار به ینیمجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عنشــده باشــد به یاگر موعد ســند منقضــ ،ارســال خواهد داشــت
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 ونیوصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مد یبرا هیو مطالبه وجه و صدور اجرائ گرددیم
اشد نسبت به تمام مرهونه ب دیشده باشد اعراض از رهن با نیموکول به اداء تمام د خراهن متعدد بوده و فک رهن و فس کهیوقت زیو ن

سهم  سبت به  ها آن نهیهکه از ر  یبدهکاران نید ۀکه حق مطالب شودیم رفتهیپذ یچند نفر از بدهکاران وقت ای کیو اعراض از رهن ن
سا دهیاعراض گرد شد و هرگاه مازاد مر  ریاز  شده با سقاط  شت ریبه نفع غ هونهبدهکاران ا صورت اعراض از رهن بازدا شد در  شده با

 .گرددیم لیبازداشت مازاد به بازداشت اصل تبد
ستور مجرد وصول دبازداشت شود به گرید یمراجع صالح قانون ایثبت  یاجرا قیاز طر  قهیمازاد مال مورد وث کهیدرصورت - ۱۱۴ ماده

شت با شت دیبازدا شت به یمراتب در دفتر بازدا شود و بازدا شت ای ونیمجرد ابالغ به مدثبت  تحقق خواهد  یثبت مفاد آن در دفتر بازدا
خواهد شــد، درهرحال مفاد  لیخود بازداشــت مازاد به اصــل تبدشــده فســخ شــود خودبهاشــتکه مازاد آن بازد یاو هرگاه معامله افتی

شت با صله به دفتر تنظ دیبازدا ست مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله ق کنندهمیبالفا کرده و اگر  دیسند ابالغ و دفتر مزبور مکلف ا
 مراتب را به اجرا مربوط اعالم دارد.  شدشده با یمنته هیسند معامله به صدور اجرائ

ــدور اجرائ ایقبل  قهیاز وث یهرگاه مقدار  - ۱۱۵ ماده ــتانکار از مورد وثتلف هیبعد از ص ــد و بس ــده باش ــند و قهیش به  قهیثعدول نکند س
 .طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد یاست و نسبت به مابق یبه اعتبار خود باق ماندهیباق یابیکه طبق ارز  یجزئ متینسبت ق

علت عدم  به ایو  دیآیخاص به تملک ثالث درم نیحکم قوانبه یاجرائ اتیقبل از ختم عمل قهیکه موضــوع وث یدر موارد - ۱۱۶ ماده
به اسناد اجع ر  یوصول مانده طلب طبق مقررات اجرائ یبرا تواندیمتعهد له م رسدیکل طلب خود نممتعهد له به قهیمورد وث یتکافو 

 کند. اقداماداره ثبت  قیذمه از طر 
 خواهد بود. یاحکمًا تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ایواقعًا  قهیهرگاه مورد وث - ۱۱۷ ماده
 مورد بازداشت به عهده اجرا است. ای) مورد معامله رمنقولیبودن مال (منقول و غ هیتجز  رقابلیغ صیتشخ - ۱۱۸ ماده
سترداد به وراث بدهکار، موجب تجز  یانتقال قهر  - ۱۱۹ ماده صدور اجرائ هیحق ا بل از ق ای هیمورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از 

ثبت  در صندوق ونیاحد از وراث مد هیاز ناح هیاالجرا در صورت صدور اجرائو حق یو خسارت قانون یبده هیکل یاجرائ اتیخاتمه عمل
 کیگاه هر مورد هر  نی. در اردیگیوارث مزبور قرار م قهیشــود، مال مورد معامله در وث عیتود د،ینما نییثبت تع ارهکه اد یگر یمرجع د ای

 به نفع او آزاد خواهد شد. قهیخود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وث یاالرث بدهاز وراث به نسبت سهم
 یائاجر  اتیاعالم شــود اجرا ضــمن عمل یوقوع فوت بدهکار مســتند به مدرک رســم ونیبه مد هیهرگاه بعد از ابالغ اجرائ - ۱۲۰ ماده

ست به محل اقامت مد یادر چه مرحله ییاجرا اتیعمل نکهیو ا هیصدور اجرائ یحاو  یاهیاطالع صاق م یمتوف ونیا نانچه چ کندیال
 کینزد ای محل راالنتشارینوبت در روزنامه کث کیموصوف  هیآمده باشد اطالععملدرج در روزنامه به قیاز طر  ونیبه مد هیابالغ اجرائ

گه ک به ثبت ملک در دفتر امال نیسند انتقال و همچن میتنظ ایو  دهیمجلس مزاصورت میصورت تنظ نی. در اشودیم یبه محل، آ
زاد به فروش برسد پرداخت ما دهینخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزا تاثحصر ور  یبستانکار محتاج به ارائه گواه ای دارینام خر 

 است. یدارائ یحصر وراثت و گواه یبه وراث موکول به ارائه گواه
 ورثه از طرف متعهد له خواهد بود. یموکول به معرف اتیادامه عمل یاجرائ اتیدر خالل عمل ونیدر صورت فوت مد - تبصره
 دهیدر مزا -دهم  فصل
گه لینکات ذ تیآن با رعا تیمال و قطع یابیپس از ارز  قهیوث ای یااسناد ذمه یدر اجرا - ۱۲۱ ماده  :ددگر یمنتشر م دهیمزا یآ
گه - الف  رمنقولیاموال غ دهیمزا یآ

گه در  :شودیم حیتصر  رینکات ز  رمنقولیاموال غ دهیمزا یآ
 مالک. ینام و نام خانوادگ - ۱
 ملک. یاجمال فیمحل و حدود و مقدار و توص - ۲
ه مدت آن باشد خوا یعاد ای یمستند به سند رسم یاو در اسناد ذمه یمستند به سند رسم قهیمنافع در اسناد وث یهرگاه واگذار  - ۳

ض شد مراتب با ذکر مال ایشده  یمنق شده با گهن گه دهیمزا یاالجاره و آخر مدت اجاره در آ شره در روزنامه و آ صاق یهایمنت  دیق یال
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 .گرددیم
 مفروز. ایمشاع است  دهیمورد مزا نکهیا نییتع - ۴
 نه.  ایشده است ملک ثبت نکهیا نییتع - ۵
 دهیزامورد م کهیحق اشتراک و مصرف درصورت ایمربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  یهایپرداخت بده نکهیاشاره به ا - ۶

شد و نآن یدارا شهردار  یاتیمال یبده زیها با شده  یرقم قطع نکهیاعم از ا دهیمزا خیتا تار  رهیو غ یو عوارض  ش ایآن معلوم  شد ن ده با
 است. دهیمزابه عهده برنده 

 .دهیروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا - ۷
 .شودیاز آن شروع م دهیکه مزا یمتیق - ۸

گه - ب  اموال منقول دهیمزا یآ
گه در  :شودیم حیتصر  ریاموال منقول نکات ز  دهیمزا یآ
 آن. یاجمال فیو توص دهینوع اموال مورد مزا - ۱
 .دهیروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا - ۲
 .شودیاز آن شروع م دهیکه مزا یمتیق - ۳

گه -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاصالح( ۱۲۲ ماده گه تینوبت در سا کیدر  دهیمزا یآ  یکیالکترون یهااز روزنامه یکیسازمان ثبت و  یهایآ
شاریکث شخ راالنت سخه صیبه ت شر و ن س دهیو در محل وقوع مال و محل مزا هیاز آن ته یاسازمان منت ناد و تابلو اعالنات اداره ثبت ا

روز باشد. به محض  ۲۰از  شتریو ب روز ۱۰کمتر از  دینبا دهیسازمان تا روز مزا تیدر سا یانتشار اگه نی. فاصله بشودیمحل الصاق م
گه گه یانسخه ت،یدر سا دهیمزا یانتشار آ  .شودیصرفًا جهت اطالع به متعهد و متعهدله ابالغ م دهیمزا یاز آ

صره ( گه -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتب سا یدرج آ گه تیدر  گه سازمان ثبت یهایآ شار آ شاریدر روزنامه کث یبه منزله انت  یلمح راالنت
 است.

گه قهیهرگاه مورد وث - ۱۲۳ ماده و  شودیدر همه نقاط مذکور الصاق م دهیمزا یچند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آ
گه  خواهد شد. لتشکی است …سند که شهر  میثبت محل تنظ یدر اجرا دهیکه جلسه مزا گرددیم حیتصر  یدر آ

گه دیباشـــد با مهیب دهیهرگاه مال مورد مزا - ۱۲۴ ماده  یگر یبه د دهیمال مورد مزا کهینکته اعالم گردد و درصـــورت نیا دهیمزا یدر آ
 اعالم گردد. گرمهیبه ب دیبا شودیواگذار م

صورت وجود مازاد، برند دهیپس از مزا - ۱۲۵ ماده ضوع فراز  یوجوه پرداخت تواندیم دهیمزا ۀدر   نامهنیآئ نیا ۱۲۱بند الف ماده  ۶مو
و  افتیدر  مذکور از بستانکار یهانهیهز  هیکل شودیبه بستانکار واگذار م دهیمورد مزا کهی. درصورتدیرا از محل مازاد مذکور مسترد نما

 قابل وصول است. هیموجب همان اجرائمحسوب خواهد شد و به یو  اتجزء مطالب
گه - تبصــره ثبت  سیبه دســتور رئ دهیمجلس مزاو امضــاء صــورت میباشــد قبل از تنظ ۱۲۴ یال ۱۲۱برخالف ماده  دهیمزا یهرگاه آ

گه  .گرددیم دیتجد یآ
صالح( ۱۲۶ ماده ضور  دهیمزا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا ست و در  یح سه کیا ساعت  جل صورتشودیبرگزار م ۱۲تا  ۹از  که مال  ی. در 

ـــت ـــه مزا قهیمورد وث ای یبازداش ـــروع  از دهیکه مزا یمتیبه ق دهیاالجرا و حق مزاحق افتینکند مال با در  دایپ داریخر  دهیدر جلس آن ش
 شود.یبه بستانکار واگذار م شودیم

 میانکار تفهبه بست دهیمزا یجلسه برگزار صورت میمازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظ ده،یچنانچه مال مورد مزا -تبصره 
سبت به وار  کیکه ظرف  دینمایم شاع یواگذار  ایالتفاوت مابه زیماه ن ضدیطلب، اقدام نما زانیبه م یسهم م صورت عدم ح ور . در 

به  یمشـــاع قبول انتقال ایالتفاوت . چنانچه بســـتانکار اقدام به پرداخت مابهگرددیابالغ م یاخطار به و  یبســـتانکار مراتب مذکور ط
 .دیآیرفع بازداشت به عمل م ایاز مازاد، حسب مورد فک رهن  یبه درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولت د،یطلب ننما زانیم

 خواهد بود: ریدفاتر ز  یالزم دارا یاجرا عالوه بر دفاتر ادار  - ۱۲۷ ماده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

117 
 

 .دهیمختومه و دفتر اوقات مزا دفتر
ــر  سیرئ - ۱۲۸ ماده ــرکت در مزا ندهیفروش و نما نیو کارمندان اداره ثبت محل و اجرا مباش ــتان حق ش ــتر به دهیدادس  یعنوان مش

 را نخواهد داشت. میرمستقیغ ای میطور مستقبه
و  دهیمزا یمسـئول اجرا و متصـد  ایاداره  سیبا حضـور رئ دهیعموم آزاد اسـت و جلسـه مزا یبرا دهیشـرکت در جلسـه مزا - ۱۲۹ ماده

 خواهد شد. لیدادستان تشک ندهینما
 . دینمایاداره شرکت م سیرئ ایمسئول اجرا  یجامربوطه به یاموال منقول مأمور اجرا دهیمزا در

سئول مزا - ۱۳۰ماده گه سینوشیرا در پ دهیوقت مزا دیبا دهیم ساعت در دفتر اوقات مزا دیبا ق ن،ییتع دهیمزا یآ شتی هدیروز و   اددا
 کند.
و جزء  افتیدر  دهیمقررات مربوط در صــورت انجام شــدن مزا ریمخصــوص و ســا نامهنی(حق حراج) طبق آئ دهیحق مزا - ۱۳۱ ماده

 .شودیم لیکل تحو یدار به خزانه یدرآمد عموم
رت آن را با صـو دیداده قبض رسـ لیتحو یروزه به بانک ملوجوه حاصـل از فروش را همه دیبا دهیمزا یمتصـد  ایمسـئول  - ۱۳۲ ماده

 .ردیبگ دیو رس میفروش فورًا به اجرا تسل
 .یو  تیمگر با رضا ستین دهیصاحب اثر قابل بازداشت و مزا یکتب و رساالت و مقاالت خط - ۱۳۳ ماده
ضا دهیمزا - ۱۳۴ ماده ست یکه برا واناتیو ح یشدن عیاموال  صله و بدون شودیم یطلب معرف یفایا سئول اجرا بالفا ستور م  به د
 .دیآیبه عمل م یخبره محل ای یدادستان و نظر کارشناس رسم ندهیمأمور اجرا و با حضور نما لهیوسدر محل به فاتیتشر 
آنان در  انندگینما ایو دائن  ونیمد زیو ن داریدادســتان و خر  ندهیامر و نما نیبه امضــاء مســئول دیبا دهیمجلس مزاصــورت - ۱۳۵ ماده

 صورت حضور برسد.
صالح( ۱۳۶ ماده صد از مبلغ پا منوط به پرداخت دهیشرکت در مزا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یا س هیده در شنا سپرده ثبت و به یکار ساب  ح

ضور خر  سه مزا یقانون ندهینما ای داریح ست. برنده مزا دهیاو در جل ست  دهیا وز از مبلغ فروش را ظرف مدت پنج ر  التفاوتمابهمکلف ا
صندو به دهیمزا خیتار  ساب  صورت دینما عیثبت تود قح سپرده ثبت وار که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به یو در  ساب  نکند،  زیح

 دهیفروش از درجه اعتبار ســاقط و مزا اتیصــورت، عمل نیخواهد شــد. در ا زیمبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه وار 
 .گرددیم دیتجد

صره ( س -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یالحاقتب صورت هیفروش مال به ن س زیجا یدر  ست که متعهٌدله فروش به ن ازاد را م زین ونیرا قبول و مد هیا
 افتینقدًا در  ده،ی. در هر دو صــورت، خود مســئول وصــول خواهند بود و حق مزاندیرا قبول نما هینســبت به مازاد نســ ایو  افتینقدًا در 

 .شودیم
وق حق ریو ســا دهیاالجرا و حق مزاشــده اســت و وصــول حقبرنده دهیکه برابر مقررات در مزا یمال منقول به کســ لیتحو - ۱۳۷ ماده
ستور ته ونیو پرداخت وجه مازاد به مد یقانون سئول اجرا و د سم سینوشیپ هیبا م سناد ر ضاء آن در دفتر ا  یسند انتقال و ثبت و ام

 .باشدیثبت محل م سیبا رئ رمنقولیو غ منقولطبق مقررات در مورد اموال 
گه دیفروش از درجه اعتبار ساقط است و با ریدر موارد ز  - ۱۳۸ ماده  شود: دیطبق مقررات تجد دهیمزا یآ

گه یمحل ایهرگاه فروش در روز و ساعت و  - ۱  .دیایبه عمل ن شدهنیمع یکه در آ
 است رد کنند. شنهادشدهیرا که پ یمتیق نیباالتر  ایشوند و  یکس دیمانع خر  یهرگاه بدون جهت قانون - ۲
 .دیدادسرا به عمل آ ندهیبدون حضور نما دهیمزا کهیدرصورت - ۳
 شرکت کرده باشند. دیفروش و کارمندان اداره ثبت در خر  نیمباشر  کهیدرصورت - ۴

نســـخه از  کیشـــده و  داریخر  لیتحو دهیبالفاصـــله در جلســـه مزا دهیاالجرا و حق مزااموال منقول پس از وصـــول حق - ۱۳۹ ماده
سل یبه و  دهیمجلس مزاصورت سند انتقال اجرائ شودیم میت شد پ یبرا یو اگر قانونًا   هیند انتقال تهس سینوشیمال منقول الزم با

 .شودیم
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ــت و منگنه کرده پ ۴۸اجرا ظرف  دیبا دهیپس از انجام مزا رمنقولیدر مورد مال غ - ۱۴۰ ماده ــاعت پرونده را فهرس ــتیس گزارش  وس
 ثبت بفرستد.  سیصدور سند انتقال نزد رئ یبرا

صره سم یسند انتقال اجرائ میپس از تنظ - تب سناد ر ست خر  یدر دفتر ا ستانکار مکلف ای داریاداره ثبت محل به درخوا و  هیبه تخل ب
 مورد معامله طبق مقررات خواهد بود. لیتحو
ــمت - ۱۴۱ ماده ــول قس ــتانکار با وص ــا یهرگاه بس ــول حقو دیرا بنما قیوثا یفک رهن از برخ یاز طلب خود تقاض ق اداره ثبت با وص
 .دینمایمربوطه اعالم م یمذکور به دفتر اسناد رسم قیبستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثا یوصول زانیبر اساس م یاجرائ
ـــد برا هیابالغ اجرائ خیمتعدد بوده و تار  نیهرگاه بدهکار و راهن یدر مورد معامالت رهن - ۱۴۲ ماده از  کیهر  یبه آنان متفاوت باش

 .باشدیروز م ۱۰ابالغ مؤخر مبدأ احتساب  خیها تار آن
 متوقف نخواهد شد: لیجز در موارد ذ دهیمزا اتیعمل - ۱۴۳ ماده

 .یاجرائ اتیعمل فیقرار توق ایدستور موقت  ایوصول حکم  - ۱
 نظارت. أتیه یثبت تا صدور رأ سیرئ هیاعتراض به نظر  - ۲
 .یاجرائ اتیثبت بر ابطال عمل یعال یشورا اینظارت  أتیه یرأ - ۳
 .یمطالبات بستانکار و حقوق اجرائ هیپرداخت کل - ۴

از  ترشـــیب دیشـــود و جمع مبلغ خر  دایجداگانه پ داریاز رقبات خر  کیهر  یرقبات متعدد باشـــد اگر برا دهیهرگاه مورد مزا - ۱۴۴ ماده
 یبرا یاز رقبات کاف یحاصــل فروش بعضــ کهیمجلس خواهد شــد و درصــورتصــورت میطلب بســتانکار باشــد اقدام به فروش و تنظ

 کیروش ف یبرا تواندیمورد بدهکار م نیو در ا شودیم یخوددار  هینسبت به بق دهیمزا جلسمصورت میگردد، از تنظ یپرداخت بده
ــ ای ــا کند خر  تیاز رقبات رعا یبعض ــت و خر  یموارد کًال نقد  لیقب نیدر ا دیتقدم را تقاض ــتانکار  ایو  لیوجه نقد تحو دیبا دارانیاس بس

 خواهد بود. داریمسئول وصول طلب از خر  صاً صورت شخ نیرا قبول کند که در ا هیمعادل طلب خودفروش نس
 .شودیم رفتهیتقدم و تأخر فروش پذ یبرا ونیاموال منقول باشد، درخواست مد دهیچنانچه مورد مزا - تبصره

صالح ۳۴معامالت مذکور در ماده  هیدر کل - ۱۴۵ ماده سود و  یبده هیکل عیبا تود تواندیقانون ثبت بدهکار م یا صل و  خود اعم از ا
فراهم کند. در  سند موجبات فسخ و فک سند را کنندهمیبه دفترخانه تنظ یعیمدارک تود میحساب سپرده ثبت و تسلبه یخسارت قانون

ازداشت که حق ب یخواهد بود. هر بستانکار  یبر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضرور  یاداره اجرا مبن یگواه هیصورت صدور اجرائ
ثبت  ق خود را از ادارهحقو یفایاسـت یرا پرداخت و تقاضـا یموضـوع سـند و حقوق اجرائ یبده هیکل تواندیم زیاموال بدهکار را دارد ن

 .دیبنما
صالح ۳۴معامالت مذکور در ماده  هیدر کل - ۱۴۶ ماده ستانکار  یا شت اموال بدهکار را دارد و  یقانون ثبت ب ست بازدا که حق درخوا

سند و حقوق اجرائ یبده هیبخواهد کل ضوع  صدور اجرائ یمو صورت   و متفرعات یهر دو بده ی) بپردازد مورد معامله در ازاهیرا (در 
 دیبا لیصــورت مراتب ذ نیو در ا شــودیمنعکس م یمحض پرداخت مزبور در بازداشــت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشــتبه یقانون
 شود: تیرعا

 آن در داعیو ســـپس با ا نییرا تع یو خســـارات و حقوق اجرائ یبده زانیبا پرســـش از اجرا مربوطه م هیدر صـــورت صـــدور اجرائ - ۱
 فسخ سند را خواهد کرد. یو تقاضا لیصندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحو

صورت - ۲ ست در سارات و حقوق اجرائ نید یتمام کهیاجرا مکلف ا شد مراتب را براپرداخت یو خ سند به دفترخان یشده با سخ  ه ف
ـــم ـــناد رس ـــند اعالم و به واحد ثبت کنندهمیتنظ یاس ـــود تود اطالع بدهد که زیمربوطه ن یس ده وجه کنن عیرقبه مورد معامله به س

فاتر باشد بالفاصله مراتب بازداشت را در د انیکننده مذکور در همان اجرا در جر  عیتود یاجرائ ندهپرو کهیشده است و درصورتبازداشت
ــد با ــخ با ذکر مبلغ تود عیبه تود ریالزم دا یگواه دیمربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباش ــتور فس ــدور دس و نام  یعیوجه و ص

 دارد. میتسل یشده صادر و به متقاضاعالم یبه واحد ثبت تکه ضمن آن بازداش یاکننده و شماره نامهپرداخت
سبت به مورد معامله اجرائ - ۳ شد با هیهرگاه ن شده با سم نفعیذ دیصادر ن سناد ر ند و بااطالع از س کنندهمیتنظ یبا مراجعه به دفتر ا
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شده سپرده نیمکلف است اگر تمام د یدارد، دفتر اسناد رسم میآن را به دفترخانه تسل دیتمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رس یبده
س سبت به ف شد ن شرح فوق اقدام و گواه خبا سخ معامله با ذکر نام پرداخت داعیبه ا ریالزم دا یسند به  سپردهکننده و مبوجه و ف  لغ 

 دارد. میتسل یصادر و به متقاض
 یگواه دیبا نفعینشــده، ذ هیبه صــدور اجرائ یســند مربوط منته ایاســت و  انیدر جر  یگر ید ۀر یدر دا یکه پرونده اجرائ یدر مورد - ۴

مکلف است  رالذکریاخ ۀر یو درخواست بازداشت ملک را بکند. دا میاست تسل انیدر جر  رهیکه پرونده در آن دا یاجرائ ۀر یمربوط را به دا
 ملک را صادر کند. زداشتبالفاصله دستور با

شد و منته یاجرائ اتیعمل انیهرگاه مورد معامله در جر  -٥ صورت یبا سند انتقال اجرائ ایو  دهیمزا یمجلس قطعبه  شده  یصدور  ن
سپردن وجه از طرف بدهکار  شد. با  شت کننده مقدم مازاد مورد وث ایبا سخ و پرونده اجرائ قه،یبازدا و مراتب  رددگیمختومه م یسند، ف

 .دینما دیکه موضوع را در مالحظات ثبت سند ق گرددیسند اعالم م کنندهمیبه دفترخانه تنظ
سکن ۱۴۵در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  - ۶ ستانکار منتقل یهرگاه منافع مال مورد معامله حق  شد بابوده و به ب حق  دیشده با

 شود. تیبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعانام
 یاجرائ اتیو ختم عمل هیتخل - ازدهمی فصل
اکن باشد س هیاجاره در ملک مورد تخل یموجب سند رسمصادر گردد و ثالث به هیتخل هیملک هرگاه اجرائ یدر انتقال قطع - ۱۴۷ ماده

 .دینمایم یملک خوددار  هیاجرا ثبت از تخل
 ت.اس یدر حکم سند رسم هیاز جهت تخل یررسمینامه غاجاره شودیکه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا م ییهادر محل - ۱ تبصره
 ست. ا هیثبت مکلف به تخل یاجاره نباشد اجرا یعاد ای یکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسم یدر موارد - ۲ تبصره

شد ل قهیهرگاه مورد وث - ۱۴۸ ماده ده باشند دا تیبا توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضا کنیسهم مشاع از ملک با
 مورد تصرف خواهد بود. هیمال مورد رهن به تخل هیاجرا سند از جهت تخل

ــند وث -۱۴۹ ماده ــد، تخلف متعهد مانع تخل قهیهرگاه در س ــده باش ــلب حق انتقال منافع از متعهد ش  دهیده در مزابه نفع برن قهیوث هیس
 را اجاره گرفته باشد. قهیمؤخر وث خیدر تار  یموجب سند رسمنخواهد بود و لو آنکه ثالث به

 ریه غمجاور که متعلق ب نیزم یاز بنا رو  یواقع در آن باشــد و بعدًا معلوم شــود که قســمت یو بنا نیپالک مع قهیهرگاه وث -۱۵۰ ماده
 تیاز بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده اســت مدلول ســند نبوده و از صــالح یقســمت لیو تحو هیاســت قرارگرفته اســت تخل

 ادارات ثبت خارج است.
 قهیمورد وث لیاند تحوکرده انیاشــخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اع ایمعلوم شــود که شــخص  لیهرگاه موقع تحو -۱۵۱ ماده

 اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد. لهیوسبه
 است. هیبه تخلطور مطلق در سند ذکرشده باشد محمولاگر به لیتحو - ۱۵۲ هماد

 طبق مقررات یدادســتان و در صــورت لزوم با حضــور مأمور انتظام ندهیبا حضــور نما دیملک با هیمأمور اجرا در مورد تخل - ۱۵۳ ماده
ــتگان و خادم دیاقدام نما ــور متعهد و بس ــ هیدر محل مورد تخل ینخواهد بود و اگر اموال هیمانع تخل نشیعدم حض ــته باش د وجود داش

ــ ــورت تفص ــته  یلیص آن را به  ایو  کندیگذارده و درب آن را مهروموم م یدر همان محل در مکان محفوظ االمکانیحت وآن را برداش
 .دینما افتیدر  دیسپرده و رس ینیام ایمتعهد له 

 الحفاظه را دارد.حق مطالبه حق نیام ایدر مورد فوق بستانکار  - ۱ تبصره
ماه  کیکه ظرف مدت  دینمایاموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهد له، اجرا به مالک اموال اخطار م نکهیازاپس - ۲ تبصره

گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق  دهیو به مزا یابیواال طبق مقررات، اموال ارز  ردیبگ لیبه اجرا مراجعه و اموال خود را تحو
 در داریوجه به مالک اموال مســترد گردد. در صــورت عدم وجود خر  ،یاجرائ یهانهیمراجعه و پس از کســر هز  رتتا در صــو زیثبت وار 

 .افتیحفاظت کماکان ادامه خواهد  ده،یمزا
ـــتاجره و همچن نیع هیاداره ثبت محل در موقع تخل - ۱۵۴ ماده را به  و ختم پرونده هیمراتب تخل دیبا یاجرائ یهاختم پرونده نیمس
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 و اقدام الزم معمول گردد. دیمربوطه اعالم دارند که در ستون مالحظات ثبت دفتر ق یدفاتر اسناد رسم
 حسب مورد عبارت است از: یاجرائ اتیختم عمل - ۱۵۵ ماده
 .یقانون یهانهیو هز  یطلب بستانکار و حقوق دولت هیوصول کل - الف

 .دهیمال منقول به برنده مزا لیتحو - ب
 .یدر دفاتر اسناد رسم رمنقولیاموال غ یو امضاء سند انتقال اجرائ میتنظ - ج
 صادرشده باشد. لیتحو ای هیتخل یبرا هیکه اجرائ یدر موارد لیتحو ای هیتحقق تخل - د
 تعهد متعهد. یاجرا - و

ــره ــورت - تبص ــود ختم عمل دهیمزا قیمال از طر  کهیدرص ــخص ثالث فروخته ش ــورت میتنظ خیتار  یاجرائ اتیبه ش  دهیمزا مجلسص
 خواهد بود.

 یاجرائ یهانهیهز  -دوازدهم  فصل
ظر ن تواندیثبت م سیوصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئ یکه برا یقیاالجرا به همان طر وصول حق - ۱۵۶ ماده

 کند. اریوصول مناسب بداند اخت یرا که برا یگر ید قیاالجرا هر طر به مبلغ حق
نسخه از قبض صادرشده  کیمنظور و  یحساب درآمد عمومبه شودیشعبه که وصول م ای رهیدا ایاالجرا از هر اداره حق - ۱۵۷ ماده

 .شودیارسال م هیبه اداره صادرکننده اجرائ
ــا ۱۳۱برابر ماده  یدر هر پرونده اجرائ - ۱۵۸ ماده ــره آن و س ــب مورد) پس از ابالغ اجرائ ریقانون ثبت و تبص  هیمقررات مربوطه (حس
از پرداخت آن معاف شده  یموجب مقررات خاصاالجرا به عهده اوست بهکه پرداخت حق یمرجع نکهیمگر ا شودیاالجرا وصول محق

 باشد.
االجرا معاف خواهد موقع اجرا بگذارد از پرداخت حقروز مفاد آن را به ۱۰ظرف مدت  هیابالغ اجرائ خیچنانچه بدهکار از تار  - ۱ تبصـره

 بود.
االجرا نصف حق دیخود اقدام نما ینسبت به پرداخت تمام بده دهیمجلس مزاو امضاء صورت میهرگاه بدهکار قبل از تنظ - ۲ تبصره

 .شودیوصول م
شتباهًا م - ۱۵۹ ماده سند معامله معارض ا شد مادام که حکم قطعو ابالغ هیبه صدور اجرائ ینتههرگاه  سند یشده با صادر  بر اعتبار 

 .ردیگیاالجرا تعلق نمنشده است حق
صدور اجرائ - ۱۶۰ ماده  ای شود مادام که رفع توقف فیتوق ایمتوقف  یاجرائ اتیعمل یو ابالغ به جهت قانون هیدر هر مورد که پس از 

 است. یحکم مستثن نیقانون ثبت از ا ۱۳۱موارد مذکور در تبصره ماده  ردیگیاالجرا تعلق نمنشده باشد حق فیتوق
ستگصادر و ابالغ هیکه اجرائ یدر موارد - ۱۶۱ ماده شک سپس به علت احراز ور صف یشده و  الجرا احق شود،یارجاع م هیبه اداره ت

 در ثبت به انجام برسد. یاجرائ اتینقض و عمل یحکم ورشکستگ نکهیمگر ا ردیگیتعلق نم
 الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.است حق طورنیو هم ردیگیاالجرا تعلق محق ریبه خسارت تأخ - ۱۶۲ ماده
ــًا  - ۱۶۳ ماده ــقوط ذمه متعهد از حق هیکًال پس از ابالغ اجرائ ایابراء ذمه متعهد، بعض ــودیاالجرا نمموجب س ــره ماده ش  و برابر تبص
 وصول شود. دیقانون ثبت با ۱۳۱
ـــوع الزم هیکه تخل یدر موارد - ۱۶۴ ماده جاره هم جزء موض باشــــد حقوق دولتمورد ا جاره از م هیتخل یبرا یاالجرا   زانیمورد ا
سه ماه در مال شد اگر بعد از ابالغ اجرائ افتیاالجاره  شود من هیموجر از تخل ایو  ندیسازش نما نیطرف هیو قبل از تخل هیخواهد  صرف 
ــ دیبا هیاالجرا تخلحق ــدن اجور از تخل یدر مواقع کنیگردد ل ولوص ــتأجر خوددار  نیع هیکه به علت پرداخت ش  اتیملو ختم ع یمس

ـــدور حکم قطع یاجرائ ـــودیدادگاه م یموکول به ص  اهدمورد نخو  هیتخل یاالجراحقمطالبه  دهیانجام نگرد هیمادام که عمل تخل ش
 داشت.
صره ضوع الزم ریدر غ - تب شد حق نیع هیتخل ای لیاالجراء تحوموارد اجاره هرگاه مو صورتمورد تعهد با  االجرا مقرر در قانون ثبت در 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! 09352213175تان را به ، درخواسترایگان وکالت و قضاوتجهت دریافت جزوات                      جزوه حقوق ثبت دکتر مالکریمی (ویژة آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، سردفتري، کارشناسی ارشد و اختبار)

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

121 
 

دوازده  یاز قرار صد  شدهنییملک که در سند تع یاجاره نسبت به بها زانیو م شودیم افتیماهه در اجاره سه زانیاز م یمعامله قطع
ــال مع ــبت به مواردیم نیدر س ــود و نس ــده مالک عمل ارزش معامالت متیکه ق یش ــند ذکر نش ــوع قانون مال یدر س  یهااتیموض

 خواهد شد. یابیطبق نظر کارشناس ارز  یمعامالت متیخواهد بود و در صورت نبودن ق میمستق
 .ردیگیاالجرا تعلق نممحجور بوده است حق ایورشکسته  هیابالغ اجرائ خیهرگاه محرز شود که متعهد در تار  - ۱۶۵ ماده
از وصول و  شیپ هیمحرز باشد اجرائ کهیشود، فقط درصورت یخوددار  هیهرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائ - ۱۶۶ ماده

 .ردیگیاالجرا تعلق مشده است حقابالغ دارتیمذکور در دفتر اداره ثبت صالح یثبت تقاضا
ماده فوق در هر مورد د - ۱۶۷ ماده بت  سیرئ یکه رأ گریجز در مورد  ـــئول مقام او بر عدم تعلق حققائم ایث به مس باشـــد  االجرا 

تا  دیمزبور اعتراض نما یندارد به حســابدار ابالغ و نامبرده مکلف اســت به رأ یکه مســئول حســابدار  یثبت یو در واحدها یحســابدار 
 است. یقطع ۱۳۵۱سال  یقانون ثبت اصالح ۲۵ماده  ۸به استناد بند  أتیه یشود رأ یدگیرسو نظارت مطرح  أتیموضوع در ه

 .ردیگیتعلق نم دهیواقع نشده حق مزا حاً یصح دهیمادام که مزا - ۱۶۸ ماده
 اتیبه شکا یدگیو طرز رس یاجرائ اتیاز عمل تیشکا - زدهمیس فصل
) که از نفعیبعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذ یاجرائ اتیعمل - ۱۶۹ ماده
شد م تیشکا یاجرائ اتیعمل شته با سل سیو ارائه مدارک به رئ لیخود را با ذکر دل تیشکا تواندیدا ثبت  سیکند و رئ میثبت محل ت

 شودیابالغ م عنفیهرحال برابر مقررات به اشخاص ذثبت به سیدر کند. نظر رئصا یرأ لیو با ذکر دل هنمود یدگیمکلف است فورًا رس
 اید را به ثبت محل و خو تیابالغ شکا خیظرف ده روز از تار  توانندیثبت داشته باشند م سیرئ میاز تصم یتیاگر شکا نفعیو اشخاص ذ

 شود. یدگینظارت طرح و رس أتیقانون ثبت در ه یاصالح ۲۵ماده  ۸بند  برابر هیتا قض ندینما میتسل دارتینظارت صالح أتیه
و  حیر گزارش جامع و صــ مهیضــمبه لیمدارک ذ یفتوکپ ایرونوشــت کامل  یســتیثبت با سیدر مورد اعتراض به نظر رئ - ۱۷۰ ماده

 ود:نظارت فرستاده ش أتیمحتاج به تکرار مکاتبه نباشد به ه کهینحو به تیپرونده و موضوع شکا انیمشروح ثبت محل از جر 
 .یاجرائ اتیآن به عمل میو ضما نفعینامه ذاعتراض یفتوکپ ایرونوشت کامل  - ۱
 ثبت بوده است. سیاجرا که مستند نظر رئ زیمم ای سیگزارش رئ یفتوکپ ایرونوشت کامل  - ۲
 ثبت. سینظر رئ یفتوکپ ایرونوشت کامل  - ۳
 ثبت. سیآن ازنظر رئ میو ضما نفعیذ نامهتیشکا یفتوکپ ایرونوشت کامل  - ۴
 است. تیکه مربوط به موضوع شکا یاز پرونده اجرائ ییهابرگ ایبرگ  یفتوکپ ایرونوشت کامل  - ۵

 الزم را بخواهد.  حاتیتوض تواندیباشد، م هیقض نیطرف ایاز اجرا  یحاتینظارت محتاج به توض أتیهرگاه ه -۱۷۱ ماده
صورت میپس از تنظ - ۱۷۲ ماده ضاء  س تیشکا ده،یمجلس مزاو ام سموع ن یاز عمل اجرا از ک  شودیامر مانع از آن نم نی. استیم

سند انتقال  میکه هرگاه قبل از تنظ ضاء  شخ سیمال، رئ لیتحو ایو ام  دیبر تجد یدهد رأ صیثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون ت
 است. نظارت أتیدر ه یدگیو رس تیابالغ و قابل شکا نفعیبه اشخاص ذ نامهنیآئ نیا ۱۶۹ماده  ابرصادره بر  یداده و رأ یعمل اجرائ

 امور متفرقه -چهاردهم  فصل
ارمند ک ایبه معاون او و  یمفاد اســـناد رســـم یثبت را در امور مربوط به اجرا سیرئ فیوظا تواندیثبت اســـتان م رکلیمد - ۱۷۳ ماده

 .کندینم تیثبت سلب صالح سیاز رئ یواگذار  نیموجب ابالغ مخصوص واگذار کند و ابه یگر ید
ــره ــ - تبص ــتحقاق یدر مدت مرخص ــتعالج ای یاس مفاد  یاجرا امور مربوطه به هیثبت در کل سیرئ فیثبت، معاون او تکال سیرئ یاس

سناد رسم سا یا ستور اجرا و امور مربوطه به  صدور د ستان یاز یدار خواهد بود و نرا عهده یاجرائ اتیعمل ریاعم از  صدور ابالغ ا  یبه 
 عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود. یبرا دیکه فاقد معاون است با یثبت یدر واحدها یندارد ول

اقدام  از دیاقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت با تیصالح یاجتماع نیو سازمان تأم یدر مورد مطالبات وزارت دارائ - ۱۷۴ ماده
 کنند. یخوددار  یاجرائ
شخدر مورد مطالبات بانک - ۱۷۵ ماده صل طلب م ونیمد یاز مبلغ پرداخت نکهیا صیها ت شدیچه مقدار بابت ا ست با ست با ب انکار ا
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 خواهد بود. دارتیبستانکار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالح صینسبت به تشخ ونیاگر مد
ساب  - ۱۷۶ ماده صول ا هیمواعد در کلدر احت شد و اگر آخر  نامهنیآئ نیف سوب نخواهد  روز مهلت اقدام  نیروز ابالغ و روز اقدام مح
 روز مهلت خواهد بود. نیآخر  لیو روز بعد از تعط دیآیحساب نمبه لیباشد، تعط لیتعط

دود پرونده در ح یاجرا نیمأمور  ایمســـئول اجرا  ایثبت  ریدر حضـــور مد ینســـبت به پرونده اجرائ نیکه طرف ییقراردادها - ۱۷۷ ماده
 اثر است.  بیمعتبر و قابل ترت ندینمایها منعقد مآن یقانون تیصالح

ــامن که در اثر عمل یقانون مدن ۷۰۹ماده  یدر اجرا -۱۷۸ ماده ــمون یبده ییاجرا اتیض ــت وقتمض ه ب تواندیم یعنه را پرداخته اس
 رشده باشد.در سند مزبور ذک یاصل ونیکند که حق مراجعه ضامن به مد بیرا تعق هی) اجرائییاستناد سند ضمان (مستند پرونده اجرا

صو ۱۰مطابق ماده  یعموم یانبارها قهیبرگ وث هیاجرائ - ۱۷۹ ماده صالح یعموم یانبارها نامهبیت  یرو  ٢/١٠/١٣٤٠ خیدر تار  یا
ه تابع مقررات راجع ب یاجرائ اتیعمل زیو ن ینامه اجرائدرخواســـت میو ضـــما گرددیاز ثبت محل صـــادر م قهیاســـناد وث یاوراق اجرائ

 خواهد بود. یعموم یانبارها
صره به قانون تملک آپارتمان ۲مکرر و  ۱۰راجع به قانون الحاق ماده  یهاهیاجرائ یبرا - ۱۸۰ ماده صوب تب صالحات  ۱۳۵۱ها م و ا

ضانامه اجرا مهیضمبه ریاوراق ز  دیبا یبعد  سل یبه اجرا ییتقا ضانامه ق میثبت محل ت مدت مقرر  گردد که بدهکار در دیشود و در تقا
 نکرده است: میبه محکمه را تسل عتراضدادخواست ا میتقد یگواه

 .هیتقاضانامه مخصوص صدور اجرائ - ۱
 کننده.استفاده ایشده به مالک رونوشت اظهارنامه ابالغ - ۲
 مشترک. یهانهیسهم مالک از هز  زیو صورت ر  رانیمد أتیه ای ریرونوشت مدارک مثبت سمت مد - ۳

به  دیاز مواد و الحاق مواد جد یاقانون اصالح پاره ۷۷موضوع ماده  یبابت عوارض شهردار  هیصدور اجرائ یتقاضا یبرا - ۱۸۱ ماده
 شود: میبه ثبت محل تسل ریاوراق ز  دیبا ٢٧/١١/١٣٤٥مصوب  یقانون شهردار 

 .هینامه مخصوص صدور اجرائدرخواست - ۱
 حل اختالف. ونیسیکم یرونوشت مصدق رأ - ۲
 .یمذکور به مؤد یشده رأابالغ هیاخطار  - ۳

ــهردار  یدر موارد - ۱۸۲ ماده ــتناد ماده یکه ش ــهردار  ۷۷ به اس ــوب  یقانون ش ــاز  ۱۳ - ۸و مواد  ۱۳۳۴مص و عمران  یقانون نوس
 تیقطع لیدل دیبا دینمایم هیاز اداره ثبت درخواست صدور اجرائ یاز قانون شهردار  گریآن و مواد د ۱و تبصره  ۱۳۴۷مصوب  یشهر 

 دارد. الماع زیرا ن ادشدهیمذکور در مواد  یرأ
ــالح( ۱۸۳ ماده ــت اجرا -) ۱۳۹۸/۱۲/۷ یاص ــادر یچک از محل یدرخواس ــاب ص کننده چک در آن محل واقع که بانک طرف حس

ــده  ــدور اجرائ ی. برادیآیمحل اقامت متعهدله به عمل م ایش ــدور اجرائ ه،یص ــوص ص ــانامه مخص ــت تقاض ــتانکار مکلف اس و  هیبس
صل و فتوکپ نیچنهم صدق چک و گواه یا شت یم سناد رسم یبرگ سئول پذ یآن را به دفترخانه ا . دفترخانه دیاارائه نم هیاجرائ رشیم

 .دینمایاجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد م رشیاصل چک را ممهور به مهر (پذ
صره ست اجرا - ۱ تب شعب بانک یهاچک یدرخوا شور در دفترخانه یرانیا یهاصادره از  سناد رسم یهاخارج از ک تهران که در  یا

 به عمل خواهد آمد. گردد،یم نیسازمان ثبت مع نامهوهیش
 نی. در ادیالزم را از اداره ثبت درخواســت نما یگواه ضــمن اعالم انصــراف، تواندیدارنده چک م هیپس از صــدور اجرائ - ۲ تبصــره

 .گرددیاالجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه مابالغ شده باشد، حق هیصورت، اگر اجرائ
 دارد. هیحق صدور اجرائ ماندهیاز مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باق یهرگاه چک نسبت به قسمت - ۱۸۴ ماده
 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. هیمتعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائ یهانامهیهرگاه گواه - ۱۸۵ ماده
مطالب  نیو همچن شـــودمی نوشـــته چک متن در …عنوان بابت به یکه گاه یصـــادرکننده چک در مورد مطالب یدعو  - ۱۸۶ ماده

داره در ا هیو فقط وجه مرقوم در چک قابل صــدور اجرائ باشــدینم یدگیرســدر اداره ثبت قابل سیمذکور در ظهر چک در مورد ظهر نو
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 .باشدیثبت م
صالح محلیصادرکننده چک ب هیجرم علاعالم - ۱۸۷ ماده صدور اجرائ دارتیبه مقامات  ست  صول وجه چک  یبرا هیمانع درخوا و

 صادر شود. یاز طرف مقامات قضائ بارهنیدرا یدستور  نکهیاداره ثبت نخواهد بود مگر ا قیاز طر 
ـــا - ۱۸۸ ماده ـــا ریز  یاگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امض ـــ یچک با امض ـــدور چک را دارد و  یکس که حق ص
 صادر نخواهد شد. هیباشد در اداره ثبت اجرائ یفقدان مهر در اشخاص حقوق نیچنهم

ــا - ۱۸۹ ماده ــدور اجرائ یدارنده چک که حق تقاض ــ هیص ــت از کس ــادر گرد یدارد اعم اس به نام او ظهر  ای دهیکه چک در وجه او ص
 در وجه حامل). یهاحامل چک (در مورد چک ایشده  یسینو

صورت - ۱۹۰ ماده ضامنًا  یندگینما ایچک به وکالت  کهیدر ساب مت صاحب ح صادرکننده چک و  شد  شده با صادر ساب  از طرف ح
 .شودیها بر اساس تضامن صادر مآن هیعل هیبستانکار اجرائ یمسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضا

لغ امضاء کننده نسبت به مب هیعل هیجرائاز آنان باشد ا یاحد  یکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضا یدر موارد - ۱۹۱ ماده
 .گرددیچک صادر م

 صادر خواهد شد. دیپس از سررس هیدار اجرائوعده یهادر مورد چک - ۱۹۲ ماده
مطالبه اســترداد الشــه  یاجرائ اتیعمل بیضــمن اعالم انصــراف از تعق تواندیچک دارنده چک م هیپس از صــدور اجرائ - ۱۹۳ ماده

 مورد پرونده مختومه محسوب است. نیبپردازد و در ا دیاالجرا را باشده باشد، حقابالغ هیصورت اگر اجرائ نیچک را بکند در ا
سبت به آراء داور  هیصدور اجرائ - ۱۹۴ ماده صره  ین سالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور  ۳۷ ماده ۵بورس اوراق بهادار وفق تب  یا

 .باشدیاسناد و امالک مثبت یاجرا ریبه عهده ادارات و دوا ۱۳۸۴مصوب  رانیا
ــرکت کیهر  - ۱۹۵ ماده ــتا یتعاون یهااز ش ــتا یتعاون یهاهیو اتحاد ییروس ــرکت ییروس ــاورز  یتعاون یهاو ش  یهاهیو اتحاد یکش
بانک تعاون  لیقانون تشــک ۱۱ بر طبق ماده رندگانیگبا وام یمیبه اســتناد اســناد تنظ هیکه درخواســت صــدور اجرائ یکشــاورز  یتعاون

شاورز  سال  رانیا یک صوب  صرهو  ۱۳۴۸م صالحماده ۶۳ تب سال  ۱۳۵۲سال  یواحده قانون بودجه ا شور و  ۱۳۵۳و بودجه  کل ک
 طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. شدهمینسخه از سند تنظ کی دیدارند با یاصالحات بعد 

 اصل سند را مسترد خواهد نمود. دیبانک مطالبه نما کهیرونوشت آن درصورت قیو تطبثبت پس از مالحظه اصل سند  اداره
ـــورت - ۱۹۶ ماده ـــتفاده کهیدرص ـــازمانآن نیب یاگر قرارداد ند،ینما یآب خوددار  یکنندگان از آب از پرداخت بهااس ها و ها و س

صورت نبودن از پنجاه شیکه ب یار یآب یهاشرکت شد طبق همان قرارداد و در  شده با ست منعقد سهام آن متعلق به دولت ا صد  در
سال مذکور در ماده ونیسیکم یقرارداد و عدم توافق برابر رأ صوب  صول بها ۱۳۴۶واحده م سازمان یقانون و شرکتآب   یهاها و 

ــت اداره ثبت محل برابر ا یتابع وزارت آب و برق که قطع ــا نامهنیآئ نیاس ــول یبه تقاض ــ هیبها اجرائکننده آبمرجع وص ادر خواهد ص
ــ ــخه از قرارداد  کی دیبا ینمود و مرجع متقاض ــیکم یرأ اینس ــدق  ونیس ــت مص ــمام مطالبه نامآن یفتوکپ ایو رونوش ه و ها را به انض

رد  یبا اصــل به متقاضــ یبرابر  قیقرارداد پس از مقابله و تصــد ای یبه اداره ثبت محل ارســال دارد. اصــل رأ هیصــدور اجرائ یتقاضــا
 .شودیم

و  ۱۳۴۷شدن آن مصوب سال  یقانون آب و نحوه مل ۵۳بها طبق ماده وصول آب یبرا هیصدور اجرائ یدر مورد تقاضا - ۱۹۷ ماده
شده است، مسئول قانون داده یکه دستور اجرا یآن در نقاط یو اصالحات بعد  ۱۳۶۱عادالنه آب مصوب  عیقانون توز  ۳۴و  ۳۳مواد 

که بر طبق ماده  یاماده مذکور را به انضــمام تقاضــانامه ۶ شــده موضــوع تبصــرهابالغ هیاخطار نســخه از  کی یار یآب هیناح ایمنطقه 
 به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. هیجهت صدور اجرائ دینمایم میتنظ ادشدهی

 ها مصــوببرق در اســتان یرو ین عیتوز  یهاقانون اســتقالل شــرکت یاجرائ نامهنیآئ ۱۷اند وفق ماده ادارات ثبت مکلف - ۱۹۸ ماده
مطالبات از  ریدر مورد وصـــول بهاء برق و ســـا ۱۳۳۹قانون آب و برق خوزســـتان مصـــوب  یاجرائ نامهنیآئ ۱۸و ماده  ١٣/٣/١٣٨٦

 .ندینما هیاجرائصدور  بهپس از وصول تقاضا مبادرت  نیمشترک
شتر بانک نیکه ب یعاد یقراردادها - ۱۹۹ ماده صوب  یبانک اتیقانون عمل ۱۵ماده  یدر اجرا انیها و م و الحاق  ۱۳۶۲بدون ربا م
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سال صره به آن در  سند رسم گرددیمبادله م ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵ یهاچهار تب  یدر مفاد آن اختالف نیطرف کهیبوده و درصورت یدر حکم 
 یاسـناد رسـم یاجرا نامهنیطبق آئ یاجرائ اتیو ادامه عمل هیادارات ثبت مکلف به صـدور اجرائ اربسـتانک ینداشـته باشـند با تقاضـا

 . باشندیم
 به اســتناد یراهنیب یخدمات رفاه یهاو مجتمع هاانهیدر پا یاحداث یهاها و غرفهفروشــگاه هیجهت تخل هیصــدور اجرائ - ۲۰۰ماده

صره  س ۴تب صالح قانون تأ س یعموم یهاانهیخاص پا یسهام یهاشرکت سیقانون ا صوب  یباربر  هینقل لهیو صره  ۱۳۶۷م  ۲و تب
ثبت مکلف به صدور  یثبت محل خواهد بود اجرا یبا اجرا ٢٦/١/١٣٧٥الذکر مصوب فوق انونق ۴موضوع تبصره  نامهنیآئ ۴ماده 
 طبق مقررات مربوطه خواهد بود. مورد اجاره هیو تخل هیاجرائ
سال  ۱۷ماده  یکه متعهد در اجرا یدر موارد - ۲۰۱ ماده صوب  شخص  دهیالخروج گردممنوع ۱۳۵۱قانون گذرنامه م شد چنانچه  با

 یملک ستیبایاشخاص ثالث م ایماه از کشور خارج شود خود  ۶نوبت حداکثر به مدت  کی یضرورت بخواهد براالخروج بنا بهممنوع
ضم شو ونیمراجعت مد نیرا جهت ت صورت یمعرف ربه ک شد، پس از ارز  ایملک در رهن و  کهیو در شت نبا سط ک یابیبازدا شناس تو ار

صورت تیو قطع یرسم سآن  ضور رئ یمجل سئول اجرا تنظ ایو  سیثبت، رئ سیبا ح شت ملک و انعکاس میم در  و مراتب جهت بازدا
ــوابق ثبت ــورت مراج یهیو بد گرددیبه اداره ثبت مربوطه اعالم م یس ــت در ص خود ظرف مهلت مقرر از ملک  یمتعهد و معرف عتاس

ــدهفیمذکور رفع توق ــودیبرقرار م یالخروجو ممنوع ش ــورت بدون رعا نیا ریدر غ ش ــتثن تیص ــتانکار و ح نید اتیمس قوق طلب بس
 خواهد شد. افیاست دهیمزا قیبا فروش ملک مذکور از طر  ییاجرا
اســـتان تهران که فاقد اجرا  یثبت یثبت محل واگذارشـــده اســـت در واحدها سیبه عهده رئ نامهنیآئ نیکه در ا یفیوظا - ۲۰۲ ماده

 .گرددیمحول م یاسناد رسم یثبت استان تهران در اجرا رکلیبه معاون مد باشدیم
 .شودیلغو م یقبل یهانامهنیآئ نامه،نیآئ نیا بیبا تصو - ۲۰۳ ماده

 
 نکات مهِم مهِم مهِم موفقیتی

ن است که ما افتد ایانگیز (همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...) در اطرافمان را کنترل کنیم. آنچه به طور معمول اتفاق می* باید مسائل وسوسه
 آرید.سه/چهار ماِه آخر، کّلی وقت کم میرویم. یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در اختیار به َسمِت آنها میبی

ی ِبکشید. هرچند بیدار * شما [برای موفقیت] باید [مّدتی] از آسایش دور باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست بدید؛ مجبور بشید شب
 که بسیاری از مردم حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند  ...

ها از موبایل، تلویزیون و وسایل ارتباطی دوری کنید. مراقِب دزدهای دقیقه استراحت. در استراحت ٥تا  ٤سپس دقیقه مطالعه کنید  ٤٥تا  ٣٠* 
ز زماِن تر اکننده را شروع کنید، ممکن است زنِگ تفریِح شما طوالنیهای استراحِت بیِن مطالعه، اگر فعالیتی سرگرمزمان باشید! در زمان

 خواندنتان شود.درس
ها، گردن و چشمانتان را نرمش بدهید. سعی کنید در این بازۀ ها، انگشتان، شانههای استراحِت بیِن مطالعه: کمی راه بروید؛ دستن* در زما

 های فکری دوری کنید.زمانی از فعالیت
ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، * بدانید که حّتی در آرام

ّ
 دقیقه است. ٢٥ترین محیط، حداکثِر دق

ت دقیقه ٥تا  ٤ای با فاصلۀ مطالعۀ چهل دقیقه ٤یک مطالعۀ مطلوِب سه ساعته باید شامل  *
ّ
ای در میان آنها باشد. این روش، عالوه بر اینکه دق

 شود از نظر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میشما را در باالترین حِدّ خود نگاه می
ید؛ رویاهای خود را مکتوب کنید؛ در رویاهایتان زندگی کنید! و نهایتًا رویاهایتان را دنبال * یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کن

 کنید و یقین داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.
 ٦ا بعد از ساعت تریزی کنید. مثًال اگر مطالعۀ فصلی از کتاب های کتاب برنامه* زمان مطالعۀ خود را به صورت ترکیبی از ساعت و تعداد فصل

 رسانیدن آن فصل، مطالعۀ خود را متوقف کنید.شود تنها با به پایانکامل می
 ای از آن بنوشید ...گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گه* در هنگام درس

خوانده شود را تعیین کنید و نه مّدت زماِن درس خواندن را. برای به پایان رساندِن مقدار مطلبی که * همواره قبل از مطالعه، مقداِر درسی که باید 
 زده عمل نکنید! در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید.اید شتاببرای مطالعه مشخص کرده
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 ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشالیت در ُپرتحرککردن انرژی کافی برای فع* خوردن یک صبحانۀ سالم، یعنی فراهم
ت مطالعه خوانی)، موضوع را به سرعایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندِن دقیق است. ابتدا باید با ُتندخوانی (روزنامه* یکی از تکنیک

 خواندِن مؤثر فراهم آورید. ُتندخوانیزمینۀ مناسبی برای درسکرده و پیش آوریکند تا اطالعاِت شاخص را جمعکرد. این کار به ذهن شما کمک می
شود. ه میساختِن مطالعه به کار گرفتتوان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ِصرفًا تمرینی است که برای مؤثرخوانی)، را نمیای(روزنامه

 چشماِن خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند. در ُتندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید و به
 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.* از افرادی که سعی دارند بلندپروازی

کردِن نکات کند تا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذشته است را ثبت کنید. یادداشتبرداری در جریان مطالعه، به شما کمک می* یادداشت
 کند. یر بسزایی در تثبیِت آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته پس از یک روز فراموش میمهم، تأث

دلیل است ند به این کن* شما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر دیگران رؤیای شما را تأیید نمی
 کنند.که: این رؤیای آنها نیست و آن را درک نمی

. همانا د* اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباشد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنی
 وار به مطالعه ادامه دهی.ای استای برای این خواهد شد که با ارادهکه داشتن آرزوی بزرگ، انگیزه

گیرد. به عبارت دیگر، متن قوانین و آرای وحدت رویه، مورِد سوأل قرار می» محور است.آزمون وکالت یا قضاوت َنص«گفتند: * از قدیم به ما می
د. یک داوطلب کننمتن قوانین اکتفا میافتند و صرفًا به ای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده است و متأسفانه عدهاین گفته، تاحدودی فریب

 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کمناچار است برای فهم أبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب
ها کیلومتر و شب ١٠ا هگوید: من صبحاش توانست بزرگترین، سریعترین و با استعدادترین دوندۀ جهان شود. او میای با برنامۀ تمرینی* دونده

روز در سال این کار  ٣٦٥اش خیلی ساده است، گفت: برنامۀ تمریناِت من ساده است، ولی من َدَوم. وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینیکیلومتر می ٢٠
 اده را دنبال کنند.توانند این برنامۀ سها نمیای دارند، بلکه آنرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیها به خواستهکنم. عّلت اینکه بعضیرا می

کنند بسیار مهم است. نباید به صورت خمیده و یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون * وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می
نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت ها و وضع های استراحت چشمفقرات به هنگام مطالعه باید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت

شود و خستگی نمایید تا از رکود خون در پاها جلوگیری شود. مطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمی
 رسد.زودتر فرا می

ات بدهی، و برای اینکه بخواهی تغییرات ضروری را در زندگی ات ایجاد کنی، باید دلیلی داشته باشی* اگر بخواهی اصالحاِت مهمی در زندگی
های بخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی و برای سالچرایت باید در نظرت انگیزه

 متمادی ... بروی و بروی و بروی و بروی ...
قیت پیدا کنید. مثًال یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزمون داره! * بد نیست که یک همراِه موف

تونن باهاش زنه و بعضی اوقان هم میهای سرشون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که بهشون انگیزه میاینایی که باشگاِه ورزشی می
شتباهاتتان ها و اتان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراِه موفقیت –یعنی خیلی  –نشینا و معاشران خیلی دونید که همکًال این رو می درد دل کنند.
 صحبت کنید.

رح یی که مطهاآید؛ نباید در انتظار کسب نتایج آنی باشیم؛ این داستانهای خوب به دست میکوشی، نظم و عادت* موفقیت در سایۀ سخت
 فودی نیست!شبه میلیاردر شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فستشود که یه نفر یکمی

 شود.ها رو متنوع بخونید مثًال در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس
کند (مثًال یشده را نیز حفظ معوض نکنید چون ذهن شما تصویِر صفحاِت مطالعه گیرید هرگزکنید و ُانس می* کتاِب قانونی را که با آن کار می

کنه معجزه دونم که توی قانونم مادۀ فالن در باالی صفحه َسمِت چپه! این مزیِت حافظۀ تصویری، وقتی که حافظۀ علمی در آزمون کار نمیمن می
 استفاده کنید. dotic.irبه نشانی » وین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوریمعاونت تد«کنه! یه پیشنهاِد دیگه: از مجموعه قوانین می

 * دو راِه مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:
زمان با دیدن هم هاشبیِه صدایی که توی این تلویزیون قدیمی -» White noise«هنگام مطالعه: صدای » نویز سفید«یک: استفاده از صدای 

گیرها (محافظ گوش): برای رفع عامل صدای محیط، خوندن پخش کنید. دو: گذاشتِن گوشرو دانلود کنید و موقِع درس -شد َبرَفک پخش می
 نظیره.گیره و بیها قابل تهیه هستند و داخل َمجرای گوش قرار میقیمتی در داروخانهصداگیرهای اسفنجِی کوچِک ارزان

ر و گردن کردن سهای کتاب که هنگام مطالعه از خمهاتون رو حتمًا سیمی کنید که باهاش یک سال َکَلنجار نرید. از نگهدارندهو کتاب * جزوات
 های مختلف در بازار موجوده.ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این هایتان جلوگیری میداشتِن چشمنگاهو پایین
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 گه! همرنِگ جماعت شدن افتخاری نداره!ش که نه می* همیشه اوون آدمه با
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعی«* اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون  ْن َلْیَس ِلْإلِ

َ
نیست  و اینکه برای انسان جز حاصِل تالِش او» َوأ

نَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیَری«
َ
 خواهد شد. و [نتیجۀ] کوشش او به زودی دیده» َوأ

شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می
 گرفتم!

 و البته کار زیاد! –* موفقیِت واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 
ان را خواهند. آنها هدفشدانند که چه میدانند که کی هستند و میروشنی دارند. آنها میهای خیلی افراد موفق هدف«گه: * برایان تریسی می

 »کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!ریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامهروی کاغذ می
ها کامًال شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میههای آزمایشِی مؤّسسات شرکت نکنید چون روحی* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون

 ارتباط با آزمون اصلی است.غیراستاندارد و در اغلب موارد بسیار دشوار و بی
 ند.انگیزها و رویدادهای شگفتها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفرینندۀ معجزهاراده همیشه منتظر معجزه* افراد سست

سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطِف اوست زیرا » توکل«سوره طالق) منظور از  ٣که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد (آیه  * و هر
گاهِی فزون» وکالت«از مادۀ » توکل« ر تبه معنای انتخاِب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایِی بیشتر و آ

بر او  اش نامحدود است، هنگامی که انسان، توکلپایان و تواناییکند و از آنجا که علِم خدا بیداشته باشد، شخِص موکل احساِس آرامِش بیشتری می
سا چیزی را خوش بَ و چه«گه: سورۀ بقره می ٢١٦است. آیۀ » خیر«کند چه آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد العاده احساس میکند، آرامش فوقمی

» دانید.داند و شما نمیَبسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همۀ امور] میندارید و آن برای شما خیر است و چه
 »گیرد.د خدا آرام میها تنها با یاو دل«کنه: تون بازی میسورۀ رعد رو همیشه گوشۀ ذهن داشته باشد که با دل ٢٨و در آخر هم آیۀ 

و این رو  کنه و این َسّمه!خونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیِت ذهِن شمار رو اخبار اشغال میها رو در مّدتی که درس میدر پایان اینکه کِلّ رسانه
وزۀ رشِد هایی که روی حا نداره! البته استثنائًا رسانهها، رؤیاها و بلندپروازِی مدرصد از کّل اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف ٩٩بدونید که 

 های مالکریمی رو دنبال کنید!کنن و رسانهفردی کار می
نفس بهم اعتمادخواهیمان را در بخشش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژییه توصیۀ ُمخلصانه: از بهترین راه

ها  دیگری اینخواهیم باید در شخِص اندیشی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیانخودمان بیشتر ش
 است بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و» اثر دیگران«خواهیم برای دیگران هم بخواهیم. این را القا کنیم و اگر موفقیت را برای خودمان می

از  خواهیم بود. وقتی هم آموختیم یکی» دوستینوع«ترین ذینفع این مان به آنها این است که خودمان بزرگبخشیدِن سخاوتمندانۀ وقت و انرژی
ایم. اثر هباشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر دادها بر زندگی هر کس اطرافیانش میتأثیرگذارترین بخش

وشتن مطلبی ندیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند، من به دیگری هدیه کنم یا با 
ند. تغییِر مثبت را احساس کن دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا هم خودم لذت ببرم، هم جامعه و اطرافیانم هم موجی از لذت و

ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستمن متوّجه شده
 د.اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کن
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یار حقوق ثبت مؤسسۀ چتر دانش (با نگارش آقای محمد شعبانی و میثم عبداللهی) و کتاب حقوق ثبت آقای محمد فرجی استفاده در تهیۀ این جزوه از قانون
جویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده و صرفهسازی این جزوه با هدِف ؛ انتخاِب قلم، چینش و آمادهشده است

اهای انسانی طاستفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشند و همچنین شایان ذکر است که: اگر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خ
 با ما در میان بگذارید. ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا واتساپ  mollakarimi.omid@gmail.comمواجه شدید؛ از طریق ایمیل ایم، دیگر که ما از آن غافل مانده

  Omid_MollaKarimiنویسنده: اینستاگرام            ١٣٩٩ شهریوربروزرسانی جزوه: 

 
بگم که یه کاِر  ارشد شدم؛ البته بایدهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشبعد داستان نویسنده: 

گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت ثابت هم داشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می
خوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید ارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میرک کارشناسیمد

دیدم. ها رسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیبرای خیلی
های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت

صبح به «یا همون » نیه جا نشست«از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از ». تونستم!«خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم 
فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول » صبح کارت زدن توو یه محیط اداری

تو «بگن:  اطرافیان با تمسخر بهت فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و
 سهمیه دارن و تو بدوِن کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میصد و ده هزار تا شرکت می«؛ یا بگن: »خوای بشینی و بخونی که چی!که کاِر ثابت داری، می

رم؛ البته بگم و با همۀ توانم پیش بِ » اللهبسمه«دین اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فرور » ُعمرًا شانسی نداری!
ای ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظأرشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانهقبلشم از خانواده

ذهنم  ی خدا اوومد تووجملۀ یه بنده». ام راضی بودم!داشتم، از تصمیمبا وجوِد تماِم ترسی که از شکست «رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: 
رسی! گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میکه می

هیه کردم. تا زنن تهای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میم کانون رو داره و وکیلسینۀ کوچولو که رووش آر منم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاق
بعد از  ۶ُاومد. مثًال با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میشروع کردم کمک

شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز  ۱۱مجموعه هماهنگ کنی و تا تونی با نگهباِن ظهر بود بهم گفت: می
این  خوشحالم از اینکه که امروز که». فان َمع الُعسر، ُیسرا«شم؛ به فرموده قرآن: مند میزحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره

رسیدم و  »هیأت علمی«های حقوقی (وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری) قبول شدم و به عضویت م که در تمامِی آزمونمتن رو نوشتم در وضعیتی هست
 »ده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!تووی سکوت تالش کن و اجازه بِ «خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: می

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.

Telegram Channel: @OmidMollakarimi mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

شماره  ساپ ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به  (وکالت،  های حقوقیآزمون رایگانبدهید و جزواِت  وات
 فرستم!برایتان ب رایگانبه اوونها را از من بخواهید تا  ارشد)قضاوت، سردفتری و کارشناسی

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به  توو تهران! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
ی ران عالقههایم با دیگگذاشتن آموختهدیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست. به یادگیری و اشتراک

کنند یاد افزایِش کیفیِت یادگیری کمک میهایی را که به کنم تا روشزیادی دارم. البته همه تالشم را می
بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی 

 متفاوتم! من به این جمله ایمان» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«در رشتۀ حقوق با روش 
 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیِت بیشتری می«دارم: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
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