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  یسوگندنامه مشاوران حقوق

 میالرحمن الرح اهللا بسم

ـ و وکالت) نا ی(مشاوره حقوق به شغل خواهم یموقع که م نیا در شـوم بـه خداونـد قـادر      لی

و نظامات را محترم شمرده و جـز عـدالت و    نیقوان شهیکه هم کنم یم ادیمتعال سوگند 
و احتـرام   میننما ياقدام و اظهار ام ینداشته و برخالف شرافت شغل ياحقاق حق منظور

نموده و از اعمال  تیرا رعا يمکاران و اصحاب دعوه ،يادار ،ییاشخاص، مقامات قضا
 دهـم  یکـه انجـام مـ    ییکارها احتراز و در امور و ییجو  انتقام ،يتوز  نهیک ،ینظر شخص

سوگند  نیا قهیخود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وث هیرا رو یو درست یراست
 .مینما یم امضاءسوگندنامه را  لیکرده و ذ ادیاست که 
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 سوگندنامه کارشناس

 میالرحمن الرح اهللا بسم

خداونـد   گـردد  یکه به من ارجـاع مـ   یدر امور کارشناس کنم یم ادیخداوند متعال سوگند  به

را  یشخص اتیو نظر میخود را اظهار نما دهیعق یمتعال را حاضر و ناظر دانسته به راست
بـه طـور کامـل اظهـار      یدر آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسـ 

ـ   زیچ چیو ه مینما ـ و بـرخالف واقـع چ   دارمرا مکتـوم ن ـ و ذ سـم یو ننو مینگـو  يزی  لی
 . مینما یم امضاءسوگندنامه را 

 
 

 
 تبریز -محمد عظیمی آقداش

  خورشیدي دوهزار و سیصد و نود و  بهار یک
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 فهرست مطالب

 قانون ثبت اسناد و امالك

  و قانون دفاتر رسمی  قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت
  الحقانون اص 3و  2و  1اصالح مواد  قانون

 قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالك
  مشاع  امالك  افراز و فروش  قانون

 نامه قانون ثبت اسناد و امالك نییآ

 نامۀ اجرائی قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك ینیآ
 ....قانون اصالح  3 و 2 و 1 نامۀ اجرائی قانون اصالح مواد ینیآ

 ...147قانون اصالح مواد  2  ماده 3نامه اجرائی تبصره  ینیآ
 ...نامۀ ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوة ارزیابی ینیآ

  نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض  ینیآ
 ...  تفکیک  و هزینه  اجرائی  قو حقو  الثبت واریز حق  نامه نییآ

  مشاع  امالك  افراز و فروش  قانون  نامه آیین
  الکیت معارضالیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد م

 ...مصوبات شوراي عالی اداري
 انجام کار يها ها و روش ستمیبهبود س

 اصالحات ارضی ، مزارع و امالك مشمول قانون  باقیماندة قراء  تعیین تکلیف
 ... دستورالعمل نحوه توزیع و پرداخت مبلغ

 یفاقد سند رسم يها و ساختمان یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع

 ...یاراض یثبت تیوضع فیتکل نییقانون تع یینامه اجرا نییآ
 فهرست منابع و مأخذ
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 قانون ثبت اسناد و امالك
 26/12/1310مصوب 

 ثبت يرااد التیتشک -اول باب

ثبت اسناد و امالك  رهیدا ایاداره  کی ،محل تیاهم ياقتضاه ب یدر هر حوزه ابتدائ -1ماده

 باشد.  یشعب ايدار ثبت رهیدا ایممکن است هر اداره  .شود می سیسأت

جـز در   یدفاتر و صاحبان دفـاتر اسـناد رسـم    نیلوثبت و مسو ندگانیو نما رانیمد -2ماده
اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر  .ندینما فهیتوانند انجام وظ یخود نم تیمورأمحل م

 ندارد.  یقانون

 . است شده یملغ -5-4-3مواد

امور ثبت اسناد و امالك در ه اختالفات و اشتباهات مربوط ب هیکله ب یدگیرس يبرا -6ماده
قائم مقام  ایثبت استان  سینام هیأت نظارت مرکب از رئه ب یمقر هر دادگاه استان هیأت

شـود. هیـأت    مـی  لیتشک يدادگستر ریانتخاب وزه او و دو نفر از قضات دادگاه استان ب
 یدگیاستان رس یه قضائزدر حو یمور ثبتاه مربوط ب تباهاتاختالفات و اش هیکله مزبور ب

 . دینما می
کارمندان ثبت مرکز اسـتان   ای يالبدل از قضات دادگستر یعل عضو کیهیأت  نیا يبرا

 خواهد شد.  نییتع يدادگستر ریازطرف وز

 اي آنها مطابق نظامنامـه  بیعده و نوع و ترت ثبت اسناد و امالك و يدفاتر الزم برا -7ماده

 خواهد شد.  نیشود مع می میتنظ هیعدل رتکه از طرف وزا
 هیمطابق مقررات نظامنامه وزارت عدل ذینفعاشخاص  يمراجعه به دفاتر امالك برا -8ماده

 است.  زیاج
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 یثبت عموم -باب دوم

 حدود دیاعالن ثبت و تحد -اول فصل

قاط پس ن ریقانون و در سا نیا ياجرا خیکه اداره ثبت موجود است از تار یدر نقاط -9ماده

ـ ثبت را به چنـد ناح  رهیدا ایحوزه هر اداره  هیعدل  وزارت ،ثبت رهیدا ایاداره  لیاز تشک  هی
 . کند می اقدام هیواقعه در هر ناح رمنقولیاموال غ هیکل تبثکرده و به  میتقس

که امالك  نیمزبور و ا هیحدود ناح ،هیامالك هر ناح یقبل از اقدام به ثبت عموم -10ماده

اطالع عمـوم خواهـد   ه ب دیاعالن در جرا لهیوسه به ثبت برسد ب دیبا هیآن ناحواقعه در 
 شود.  مرتبه منتشر می 3روز  30. اعالن مزبور در طرف دیرس

عنوان ه ب نیمتصرف دیروز با 60تا  ،10مذکور در ماده  یآگه نیانتشار اول خیاز تار -11ماده
ـ امـالك واقـع در آن ناح   نسبت به 32و 27و اشخاص مذکور در دو ماده  تیمالک ـ  هی ه ب

 .ندیاظهارنامه درخواست ثبت نما لهیوس
ـ    90اداره ثبت مکلف است تـا    هیـ کلصـورت   ،مـذکور  یآگهـ  نیروز پـس از انتشـار اول

 يره ثبـت بـرا  اکه از طرف اد يا اند با نوع ملک و شماره را که اظهارنامه داده یاشخاص
ـ   دو فقط در یآگه نیو ا دینما یها آگه شده در روزنامه نیهر ملک مع فاصـله  ه نوبـت ب

ـ هـا با  ها پس از انتشار و الصـاق آگهـی   مأمور انتشار آگهی .روز منتشر خواهد شد 30  دی
ـ اداره ثبـت نما  میو تسل أخذپاسبان  ای يژاندارمر ایمحل  يکدخدا زانتشار ا یگواه و  دی

ـ  دیبا یدولت نیمأمور ریموارد کدخدا و سا نیدر ا نمـوده و   ثبـت مسـاعدت   نیمـأمور ه ب
 مأمور ثبت بدهند. ه الزم را ب یگواه

آنها موجـود  ه ب نسبت یکس یکه آثار تصرف مالکانه فعل یو امالک یدر مورد اراض -تبصره
ه بر تصرف سابق خود ب ای تیشود که بر مالک می رفتهیپذ ینباشد درخواست ثبت از کس

 یمـدارک  یمقـام قـانون   قائم ایاز مالک  یعنوان تلقه بر تصرف خود ب ای تیعنوان مالک

 . داشته باشد
 27مذکور در دو ماه  نیاز عناو یکه یامالك ب لیقب نیبه ا نسبتثبت  يچنانچه تقاضا

بر عنـوان   یشود که تقاضا کننده مدارک می رفتهیثبت پذ يتقاضا یباشد در صورت 32 و
ئم مقام که تقاضا کننده قا یبر تصرف کس ایبر تصرف سابق خود با آن عنوان  ایمذکور 

 شود داشته باشد.  او محسوب می یقانون
ثبـت   يکه حق تقاضا یالمالک اعالن شده اشخاص که مجهول ینسبت به امالک -12ماده

و پس از  ندیثبت نما يقانون تقاضا نیا ياجرا خیتوانند در ظرف دو سال از تار دارند می
ت در دفتـر اسـناد   ثبـ  يگذشتن مدت دو سال معامالت راجع با آن امالك قبل از تقاضا

 يدر موقـع تقاضـا   یالثبت معمـول  پنج از حق و ستیب يشود و صد نمی رفتهیپذ یرسم
آن منتشـر نشـده از    ینوبت یکه آگه یامالکه خواهد شد و نسبت ب افتیعالوه در ،ثبت
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عنـوان   چیهه امالك ب نیمعامالت ا ،11مذکور در ماده  ینوبت یآگه اولین انتشار خیتار
ـ نخواهد شـد و پـس از    رفتهیپذ یثبت در دفاتر اسناد رسم يقبل از تقاضا از  سـال  کی

ثبـت   يدر موقع تقاضا یالثبت معمول و پنج از حق ستیب يصد ینوبت یآگه نیاول خیتار
 خواهد شد.  افتیعالوه در

 . است شده یملغ -مکرر 13و 13مواد
ـ ترته متدرجاً ب هیحدود امالك واقعه در هر ناح دیتحد -14ماده مطـابق   ،امـالك  نمـره  بی

روز  يبـرا  ،نیو تقاضـا کننـدگان ثبـت و مجـاور     دیآ می عمله ب هیعدل  نظامنامه وزارت
ـ روز قبـل از تحد  20اعالن الاقل  نیشوند. ا می اعالن احضار لهیوسه حدود ب تحدید  دی

در  هیـ عالوه مطـابق نظامنامـه وزارت عدل  ه شود. ب می منتشر دیمرتبه در جرا کیحدود 
 منتشر خواهد شد.  یاعالن زیمحل ن

اش حاضر نباشد ملک مـورد   ندهینما ایحدود خود  دیاگر تقاضا کننده در موقع تحد -15ماده

 خواهد شد.  دیتحد نیتقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاور
ـ  حدود دیدر موقع تحد زین نیمجاور هرگاه ـ ا هحاضر نشوند و ب جهـت حـدود ملـک     نی

مرتبـه   يشود و اگر برا می دیبت به آن امالك تجدحدود نس دینگردد اعالن تحد نییتع
ـ   دیو تحد هحاضر نشد کی چیه نیتقاضا کننده و مجاور زیدوم ن ـ ایعمـل ن ه حـدود ب  دی

 خذ خواهد شد. أالثبت ملک دو برابر  حق
ـ تثب یثبت اتیاز لحاظ عمل نیهرگاه حدود مجاور -تبصره ـ باشـد تحد  نیو معـ  تی حـدود   دی

مـورد در   نیـ عمل خواهـد آمـد و در ا  ه ب نیاز حدود مجاور تیبا تبع یبدون انتشار آگه
مربـوط بـه دولـت و     یاز امـوال عمـوم   ،دیـ چند حد ملک مورد تحد ای کی کهی صورت

 يهـا  سـازمان  نـدگان ید حدود با حضـور نما یآنها باشد تحد یقانون میحر ایو  يشهردار
 نخواهد بود.  دیمزبور مانع انجام تحد ندهیعمل خواهد آمد و عدم حضور نماه ب ذیربط

 

 اعتراض -دوم فصل

ـ   خیاز تار دیبا ،داشته باشد یهرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض -16ماده  نینشـر اول
ـ دا ایاداره ه ب ماًی. عرضحال مزبور مستقدینما يروز اقامه دعو 90تا  یاعالن نوبت ـ  رهی  ای

مقابـل  در  ،شـود  مـی  میشـده اسـت تسـل    نیمعـ  یکه در ضمن اعالن نـوبت  یشعبه ثبت

 .داده شود دیرس دیعرضحال با
را نـزد دفتـر    داده شـده باشـد اداره ثبـت آن    یعرضحال در مـدت قـانون   کهی صورت در

دهـد کـه    صیاگر اداره ثبـت تشـخ   .دارد یاست ارسال م یدگیکه مرجع رس يا محکمه
حاکم محکمه ه کرد و ب کتباً نظر خود را اظهار خواهد ،ج از مدت داده شدهرعرضحال خا

 هیعدل  موافق نظامنامه وزارت يرتا حاکم مزبور در جلسه ادا دهد یم اطالع محل یدائابت
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 موضوع قاطع است.  نیدر ا یرأي حاکم محکمه ابتدائ .کرده رأي دهد یدگیرس
قبـل از انتشـار    يگریتقاضاکننده و د نیثبت ب يهرگاه راجع به ملک مورد تقاضا -17ماده

 اتقاضـ  با يطرف دعو کهی باشد کس انیشده و در جراقامه  یدعوائ یاعالن نوبت نیاول
ـ  قیروز تصد 90تا  یاعالن نوبت نینشر اول خیاز تار دیکننده است با ه محکمه را مشعر ب

 حق او ساقط خواهد شد.  االّ و دینما میاداره ثبت تسله ب يدعو انیجر
اداره ثبـت  ه مزبور خارج از مدت ب قیدهد تصد صیاداره ثبت تشخ کهي در موارد -تبصره

 عمل خواهد شد.  16موافق ماده  ،دهیگرد میتسل
مکلف است پس از  دیخود را صادر نما تیمحکمه قرار عدم صالح کهی در صورت -18ماده

دار بفرسـتد در  تیمرجع صالح يعمل را برا هیدوس یمدع يتقاضاه قرار مزبور ب تیقطع
 . ستیعرضحال الزم ن دیمورد تجد نیا

نکـرد   بیـ خـود را تعق  يروز دعـوا  60عرضـحال در مـدت    میمعترض پس از تقـد  اگر

 يقرار اسـقاط دعـوا   ،ثبت یمستدع يتقاضاه محکمه مکلف است ب(مسکوت گذاشت) 
 . ستین زیقابل تم نافیرأي است ،داد نافیتوان است می قرار نیاز ا .دیاعتراض را صادر نما

ـ قبـل   فـوت  خیتار که اینمعترض به ثبت اعم از  فوتدر صورت  -مکرر 18ماده بعـد از   ای
ـ نما یبعض از وراث را معرف اینتواند تمام  هیعل هرگاه معترض ،قانون باشد نیا ياجرا  دی

 شود:  اقدام می ریشرح زه او ب يبه تقاضا
که در صورت وجـود   کند می دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ : مورد اول در -1

 انیعالوه موضوع جره اقدام شود و ب يدعو بیو تعق میوراث محجور نسبت به نصب ق
از  یکــیمرکـز و   راالنتشــاریکث يهـا  از روزنامـه  یکــیدر  یرا سـه دفعــه متـوال   يدعـو 

 خیروز از تـار  90چنانچه ظرف  .دینما می یمقرر دادگاه آگه کینزد ایمحل  يها روزنامه
 صادر گردد.  ينشود قرار سقوط دعو بیتعق يدعو یآگه نیانتشار آخر

ـ نزد ایمحل  يها از روزنامه یکینوبت در  کیر مزبور قرا ابالغ  یمقـر دادگـاه آگهـ    کی
 ینشود قرار مزبور قطعـ  یخواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواه

 االجرا است.  الزم و
ـ در مقـام تعق  کـه ی شود در صـورت  به وراث شناخته شده اخطار می : مورد دوم در -2  بی

 مبادرت کند.   بیدرخواست تعق میبه تقد هیابالغ اخطار خیز از تارباشد ظرف پنج رو يدعو

ـ ابالغ اخطار و وراث شناخته شده که با صدور نیمورد وراث شناخته نشده و همچن در  هی
 عمل خواهد شد.  کیمذکور در بند  قیطره را مسکوت گذاشته باشد ب يدعو

ـ دل دیـ ست دهنده باشود درخوا بیاز وزارت تعق یکیاز طرف  يهرگاه دعو -تبصره مثبـت   لی

ـ نما دیدر برگ درخواست ق حاًیاالرث خود را صر سهم زانیو م وستیوراثت خود را پ . در دی

 5شود که ظرف  اخطار می یفوق باشد به متقاض طیفاقد شرا بیکه درخواست تعق يموارد
در اگر مدت مقـرر   لیدر صورت عدم تکم .کند لیدرخواست خود را تکم الغاب خیروز از تار
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 صادر خواهد شد.  يشده باشد قرار سقوط دعو یمکرر منقض 18ماده  کیبند 
او حاضـر نشـود و    لیـ وک ایمعترض  ،محاکمه يدر جلسه مقرر برا کهی در صورت -19ماده

ثبت عرضـحال او ابطـال    یمستدع يتقاضاه ب یمطابق مقررات اصول محاکمات حقوق
مرتبـه   کی يابالغ قرار ابطال براروز پس از  10عرضحال فقط در ظرف  دیتجد ،گردد

داده  صـالحیتدار دفتـر محکمـه    بـه  ماًیعرضحال مسـتق  مورد نیدر ا ،ممکن خواهد بود
 خواهد شد. 

عرضحال رد  ،شیاصول محاکمات آزما 17 و 16موجب مواد ه که ب زین يدر موارد -تبصره
 است.  هیالرعا ماده الزم نیشود مفاد ا می

منشاء واحـد بـوده و    يدارا ،اعتراض يدعو ایثبت  انیمتقاض تیهرگاه مالک -مکرر19ماده
نفر باشـد بـه درخواسـت     15و یا وراث آنان بیش از  نیمعترض ایثبت و  انیتعداد متقاض

وراث کـه سـهام    ایدو نفر از شرکاء ه پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن ب امعترض ی

از  یکـ یآن در  يهـا  وسـت یو پ عالوه مفاد دادخواسته شود و ب دارند ابالغ می يادتریز
مقـر دادگـاه سـه     کینزد ایمحل  يها از روزنامه یکیمرکز و  راالنتشاریکث يها روزنامه

 خواهد شد.  یآگه یدفعه متوال
دو نفـر از   يدعو نیاز طرف کیدرخواست هر ه باشد ب یدگیرس انیدر جر يدعو هرگاه

ـ تخاب و مراان هیابالغ اخطار يدارند برا يادتریکه سهام زگریطرف د اطـالع   يب بـرا ت
 يهـا  از روزنامـه  یکـ یمرکـز و   راالنتشـار یکث يها از روزنامه یکینوبت در  کی نیریسا

 خواهد شد.  یآگه یتوالمقر دادگاه سه دفعه م کینزد ایمحل 
دو نفـر از   يدعو نیاز طرف کیدرخواست هر ه باشد ب یدگیرس انیدر جر يدعو هرگاه

 نیریاطـالع سـا   يانتخاب بـرا  هیابالغ اخطار يند برادار يادتریکه سهام ز گریطرف د
 ایـ محـل   يهـا  از روزنامـه  یکیمرکز و  راالنتشاریکث يها روزنامه زا یکینوبت در  کی

ـ اشود و در  می یمقر دادگاه آگه کینرد مربـوط بـه درج    یآگهـ  نیو همچنـ  یآگهـ  نی
قـط بـه دو   ف یدگیشرکت در جلسات وقت رس يشود که برا دیق حاًیصر دیدادخواست با

حـق دارنـد    نیریابالغ خواهد شـد و سـا   ینفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسام
 گـاه با مراجعه به دفتر داد یشرکت در جلسات دادرس ایو  یدادرس انیاطالع از جر يبرا

ـ  ایـ مطلـع شـوند و    یدگیو وقـت رسـ   حیو پاسخ لوا يدعو انیاز جر ل یـ وک لهیوسـ ه ب

ولو آنکه سـهم   ،وراث ایاز شرکاء ملک  یاگر بعض .ندیشرکت نما یدادرس در يدادگستر
ـ  نـد یمداخلـه نما  یدر دادرس يل دادگستریوک لهیوسه داشته باشند و ب يکمتر  يجـا ه ب

 لیبه وک هیدادخواست و اوراق اخطار دیبا نددار يترادیکه سهم ز یوارث ایملک  کیشر

ه باشـد ابـالغ اوراق   مداخله داشـت  يدر دعو يدادگستر لیوک کهی ابالغ شود. در صورت

 قیاز طر يدعو انیجر ایکه دادخواست و  يمورد دراست.  یالزام وکال هیبه کل هیاخطار
 بودن حکم صادر نسبت به  يشود حضور از خواندگان ابالغ میاي  به عده یانتشار آگه


