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برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت         اسکن، عکس 
دي، فیلم فایل صـوتی یـا تـصویري و            وي  يدي، د   اینترنتی، سی 

بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام            ) غیره
  .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

  

 .لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید
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رسـاند    هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی        نهادن به اعتماد شما به کتاب       نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
سـازي و نـشر کتـاب،         هـاي مختلـف آمـاده       وهکه همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگر          

اند و تالش     کار بسته   تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به               
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظـر محتـوایی و غنـاي     اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقّل    کرده

  . کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشدعلمی و فرهنگی و هم از نظر
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز                رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

دیگـر،   ازسـوي . نقص و اشکال دانست     توان الزاماً مبرّا از       ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی           
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مـسلّم خواننـدگان                    ت بنابه تعهدات حرفه   این انتشار 

ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال                گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به       
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی         لذا در این    
اید پس  یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده               

ینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتـشارات، ارسـال            شدة خود را با هز      از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش    
اید، لطـف کـرده عکـس یـا      اي یادداشت نموده    نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه          

اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نـوآور ارسـال نماییـد، تـا ایـن                
هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه             ها و ویرایش    شده و در چاپ   موارد بررسی   

  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
منظـور    نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه                 

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،             کر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصـورتی          تقدیر و تش  
رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ                     متناسب با میزان اصالحات، به    

ل عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـا               شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را بـه             اصالح
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمـات شـما تقـدیر                  نماید، و درصورتی    می
  .شود می

کارهـاي شـما عزیـزان در     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید   
 آن صـمیمانه و مـشتاقانه اسـتقبال    راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـی و علمـی      

  .نمایند می
  نشر نوآور

  02166484191- 2: تلفن
www.noavarpub.com  
info@noavarpub.com  

  



  
  
  

  لک کار مکبارِی تا ابد بِساخت به نیبت حکم             و ثَکبارِیآن در ازل بِکرد به   

 امور ثبتـی، بـا   -ارشناسی رسمی رشته  هاي ک    با عنوان راهنماي تشریح کامل سؤاالت آزمون       حاضرکتاب  
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکـالء   برگزار شده توسط هاي  دوره آزمون  12  مجموع  سؤال از  620بیش از   

 و 1396 تـا  1380هاي  ي، بین سال دادگستری کارشناسان رسم ی عال يو کارشناسان قوه قضائیه و شورا     
لویـت اسـتفاده    وهاي رشته امور ثبتی است که با ا        هاي حقوقی، مرتبط با آزمون      همچنین پرسش و پاسخ   

قـضائیه و دادگـستري تهیـه و تـدوین            هاي کارشناسی رسـمی قـوه       کنندگان عزیز در آزمون     شرکتبراي  
  .است گردیده
 ،هاي کارشناسی رسمی رشته امور ثبتـی مـورد        نامه آزمون   درسوارم این کتاب نیز هماننـد       امید

نقش مؤثر و تعیین کننده در پاسخ        و   امور ثبتی بوده   رشتهمی در    داوطلبان گرا  پسند و قابل استفاده   
  .باشد روي داشته  پیشبه سؤاالت آزمون

 با ،1396 اسفند ماه   11برگزاري آزمون   توضیح اینکه این مجموعه نیز همانند سایر آثار مؤلف، پس از            
کننـدگان    یـز و شـرکت    نامه تشریحی آخرین آزمون، جهت استفاده داوطلبـان عز          افزودن سؤاالت و پاسخ   

  .هاي آتی، مجدداً ویرایش و تکمیل خواهد شد هاي سال گرامی در آزمون
 و توجهات خـاص صـاحب عـصر آقـا     يد ناب محمنی ديها  و آموزهی الطاف الههی در سانکهی به ادیبا ام 

ها  م بر اساس آموخته   یان، بتو )علیها  اهللا  سالم(الزهراء  ابیها فاطمه   و ام ) الشریف  اهللا تعالی فرجه    عجل(امام زمان 
ـ  د ی، در امـور ثبتـ     گـران ی خـود و د    ی و عملـ   یو تجارب علم   دا  اَشی خـود را نـسبت بـه جامعـه خـو         نیِ

  .  باشیم کرده
  محمد عظیمی آقداش
  کارشناس رسمی امور ثبتی

  
  
 



  سـخن 
 مـؤلـف

  
  

    هـاي  نامـه آزمـون   درس«  خدا را شاکر و سپاسگزارم که توفیق مضاعف عنایت فرمود تا پس از تـدوین کتـاب   
  

 کتـاب حاضـر بـا    » قضائیه دادگستري و قوه هاي کارشناسان رسمی ویژة آزمون رشته امور ثبتی کارشناسی رسمی 
 تـا  1380 يهـا  سـال   امور ثبتـی  رشته کارشناسی رسمیهاي  آزمونراهنماي تشریحی و مستدل سؤاالت  «عنوان  
  :نامه امور ثبتی در سه بخش به شرح زیر  مستند به درس»1396

  
  ي شامل؛ دادگستری رسمی کارشناسهاي آزمون -اولبخش 

  1381 سالسؤاالت آزمون   قسمت اول  
    1384 سالسؤاالت آزمون   قسمت دوم  
    1386 سالسؤاالت آزمون   قسمت سوم  
    1388 سالسؤاالت آزمون   قسمت چهارم  
  1390 سالسؤاالت آزمون   قسمت پنجم  

  ؛مل شاقضائیه قوه ی رسمیکارشناسهاي   آزمون-دومبخش 
  1380 سالسؤاالت آزمون   قسمت اول  
    1381 سالسؤاالت آزمون   قسمت دوم  
    1383 سالسؤاالت آزمون   قسمت سوم  
    1385 سالسؤاالت آزمون   قسمت چهارم  
  1386 سالسؤاالت آزمون   قسمت پنجم  
  1390 سالسؤاالت آزمون   قسمت ششم  
  1393 سالسؤاالت آزمون   قسمت هفتم  

  امور ثبتی شامل؛هاي  با آزمونمسائل مرتبط  -سومبخش 
  یحل نمونه مسائل ثبت  قسمت اول  
  پرسش و پاسخ  قسمت دوم  
    اي سؤاالت چهار گزینه  قسمت سوم  

  
توسط انتشارات نوآور به زیور طبع آراسته گردید تا در اختیار عالقمنـدان و جوینـدگان        که  درآمد ریبه رشته تحر  

  .  آثار و منابع باشدگونه این
کـش و    هاي ارزنـده و ارزشـمند کارکنـان زحمـت            وظیفه ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی از تالش         حسب تکلیف و  

دهنـد   یا مورد استفاده قرار مـی  کتاب را مطالعه و نی که اکسانی از همه مدیریت اندیشمند و فرهیخته نشر نوآور، 
هـاي     تـا در ویـرایش     ندیرما ارسال ف  info@noavarpub.comنظرات سازنده و مؤثر خود را به آدرس         مستدعی است   

  .بعدي مورد استفاده قرار گیرد
هاي کارشناسی رسمی در رشته امور ثبتی ادوار گذشته، چندان سـهل       به جهت اینکه دسترسی به سؤاالت آزمون      

و آسان نبوده، و عالوه بر آن اعداد و ارقام مربوط به برخی از اشکال و سؤاالت ترسـیمی نیـز داراي ابهـام و ایـراد                         
ند لذا به همین جهت از درج پاسخ براي آنها خودداري شده و در راستاي جبـران ایـن نقیـصه، قـسمت اول                      هست

  .است بخش سوم کتاب با عنوان حل نمونه مسائل ثبتی به آن اضافه شده
 با عنایت به تشابه منابعِ پاسخ سؤاالت و تَعـدد آنهـا و نیـز کـامالً تـشریحی و توصـیفی بـودن             :توضیح ضروري 

هاي دادگستري در بخش اول کتـاب، و در راسـتاي اختـصار و کـاهش حجـم و تعـداد                       هاي سؤاالت آزمون    جواب
کررات، پاسخ سؤاالت آزمون           صفحه اي  هاي انتهائی کتاب به صورت خالصـه و گزینـه    هاي کتاب و پرهیز از تکرار م
  .است ارائه شده

 خورسیدي، با تـسلیت ایـام   1396 بهمن  29مصادف با    قمري،   1439الثانی    به بهانه اتمام این اثر، در اول جمادي       
ها و بازماندگان عزیز سـانحه   دارم به خانواده داشت سالروز قیام مردم تبریز، اثر حاضر را تقدیم می        فاطمیه و گرامی  

هران«هوایی، هواپیمایی مسافربري پرواز  د نرسید29/11/1396 به تاریخ » یاسوج-تقص که متاسفانه هرگز به م ،.  
  

   خورشیدي1396 بهمن ماه 29
   تبریز- محمد عظیمی آقداش



  بخش اول

  ي دادگستری رسمی کارشناسهاي آزمون



  آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی 
  1381  سال اردیبهـشتريـدادگست

  د؟نماین جهت تفکیک امالك، مالک یا مالکین ضمن مدارك الزم تقاضاي تفکیک را به چه صورت تسلیم واحد ثبتی می -1
  . تقاضائی که به امضاء کلیه مالکین یا مالک رسیده باشد-1
   تقاضاي گزینه اول پس از گواهی امضاء از ناحیه دفترخانه اسناد رسمی-2
   تقاضا از طریق دفترخانه اسناد رسمی-3
     تقاضا از طریق شهرداري منطقه یا محل-4
 :پاسخ?

ییـد  أ ت  بـه    کـه    تفکیکـی    نقـشه    باید طبـق     اسناد و امالك     ثبت  ا و ادارات  ه  دادگاه  قانون ثبت اسناد و امالك؛     154مطابق ماده   
 نماینـد و    آنهـا اقـدام     شـهرها و حـریم       در محـدوده    واقـع    اراضـی      کلیـه    افراز و تفکیک     به  باشد نسبت    رسیده   محل  شهرداري
   ارسـالی    نقشه   به  نسبت   شهرسازي     به   مربوط  وابط و دیگر ض     یا هادي    تفصیلی   جامع   طرح   ضوابط  اساس ها مکلفند بر   شهرداري

  دارنـد در غیـر       اعـالم   کننده    ارسال   مرجع   به   نقشه   اعاده   را ضمن    کتبی  نظر و نظریه    اظهار   ماه 2   ظرف   یا ثبت    دادگاه طرفاز  
  . مود خواهند ن  رأسا اقدام  افراز و تفکیک  به  نسبت  ثبت ها و ادارات دادگاه  صورت  این

  154 ماده 29 نشر نوآور، چاپ اول، صفحهقضائیه،  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس
اداره ثبت محل پس از دریافت تقاضاي تفکیک ملک از طریق دفترخانه اسـناد رسـمی اقـدام بـه عملیـات تفکیـک و تنظـیم                      

اي از آن را به دفترخانه اسـناد رسـمی            تشریفات قانونی و پرداخت هزینه نسخه     نماید که پس از طی         تفکیکی می  صورتمجلس
گیرد یا اداره ثبـت راسـاَ آن    که این ارسال ممکن است توسط شخص متقاضی به دفترخانه صورت می        . دارد  متقاضی ارسال می  

   تفکیکـی ارسـال از سـوي    تمجلسصورکه پیرو آن دفترخانه تنظیم کننده سند اصل   . ست سفارشی ارسال نماید   را به طریق پ 
حال چنانچه متقاضی تمایل بر انجـام تنظـیم سـند     اي دهد علی ثبت را جزء منضمات نسخه دوم سند در بایگانی دفتر قرار می    

به دفتر اسناد رسمی غیر از دفترخانه مزبور را بنماید دفتر تصویري از روي نسخ آن برداشته و مطابقـت آن را بـا اصـل برابـر                             
  . تا متقاضی در دفتر دیگري اقدام به تنظیم سند خود بنمایدنماید می

  15 پاسخ سؤال 234 نشر نوآور، چاپ اول، صفحهقضائیه،  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس
 . صحیح است3گزینه 

 
قطر بـزرگ آن در روي زمـین   .  مترمربع است80/259متر به مساحت ) 10×30(عاد االضالع به اب  زمینی به شکل متوازي  -2

  :گیري شود برابر است با که به صورت افقی اندازه
     متر22/31 -4   متر05/36 -3   متر06/35 -2   متر62/31 -1
الزاویـه   ر مثلـث قـائم  با توجه به ابعاد داده و مساخت ذکر شده، شکل تقریبی زمین طوري است که قطر بزرگ آن وت     :پاسخ?

  . صحیح است1 گزینه ، بنابراینباشد  متر می30 و 10به اضالع 
  
  
  

 /= + = ⇒ =2 2 210 30 1000 3162L L  
 . صحیح است1گزینه 

 
 که نواقصی    متصدیان دفاتر امالك در واحدهاي ثبتی پس از وصول خالصه معامله از دفترخانه اسناد رسمی در صورتی                 -3
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  021-88289029: فکس 021-88289030:  تلفن 1446667451: ، کدپستی139تهران، بزرگراه جالل آل احمد، مقابل شهرآرا، پالك : آدرس
 

  .نداشته باشد ظرف چه مدت باید ثبت دفتر امالك نمایند
     ساعت24 ظرف -2     بالفاصله-1
     ظرف یک هفته-4  )انتقال گیرنده( پس از تقاضاي خریدار -3
 :پاسخ?

لـه از   مربوطه ثبت امالك مکلفند پس از وصـول خالصـه معام  انیمتصدنامه قانون ثبت اسناد و امالك؛    آیین 104مطابق ماده   
 و چنانچـه خالصـه معاملـه    نـد ی نمایگانی ساعت آن را در دفتر امالك ثبت نموده و در پرونده مربوط با    24دفترخانه در ظرف    

 ياجـرا   غفلت در  ا ی  و ریخأت  و تسامح . الزمه را بخواهند   حاتی نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توض          يدارا
  . خواهد بودفریک  وي اداربی دستور مستلزم تعقنیا

  3 بند 104 ماده 42 نشر نوآور، چاپ اول، صفحهقضائیه،  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس
 . صحیح است2گزینه 

 
هـاي زیـر    ح با کدام یک از گزینههاي محاباتی که براي مصالح حق فسخ قید شده آیا درخواست ثبت از متصال            در صلح  -4

  منطبق است؟
   قابل پذیرش هست با قید حق فسخ براي مصالح-2  . قابل پذیرش نیست چون انتقال قطعی صورت نگرفته-1
    .شوند  چنین متقاضیان به دادگاه راهنمائی می-4  . قابل پذیرش هست با قید اینکه در گرو مصالح است-3
 :پاسخ?

 شـده درخواسـت   دیـ  مصالح حـق فـسخ ق  ي که برای محاباتيها در صلح ه قانون ثبت اسناد و امالك؛       نام   آیین 30مطابق ماده   
نام متصالح صـادر      ه فسخ ب  دی امالك با ق   لی قب نی ا تیسند مالک . شود   می رفتهی مصالح پذ  ي حق فسخ برا   دیثبت از متصالح با ق    

  .ردی بگدی جدتیتواند بدون ذکر حق فسخ سند مالک  متصالح میاریو پس از سقوط حق خ
  30 ماده 37 نشر نوآور، چاپ اول، صفحهقضائیه،  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس

 . صحیح است2گزینه 
   

  :ست بااي برابر یک کیلومتر روي زمین باشد مقیاس نقشه برابر ا  اگر چهار سانتیمتر روي نقشه-5
1- 1:4000  2- 1:25000  3- 100000  4-1:12500    
  .گیري شده روي نقشه به طول افقی نظیرش روي زمین است مقیاس عبارت است از نسبت بین طول اندازه :پاسخ?

 طول افقی نظیر روي زمین =مقیاس  گیري شده روي نقشه طول اندازه
  

1 فاصله روي نقشه
100000

 
= 

× ×
4

1 1000 100
 = Cm

Km
4
1

 فاصله واقعی = 
 مقیاس= 

   185 نشر نوآور، چاپ اول، صفحهقضائیه،  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس
 . صحیح است3گزینه 

 
  .نماید  تفکیکی میصورتمجلس تفکیکی و اتمام کار مربوطه واحد ثبتی چه اقدامی روي رتمجلسصو پس از تنظیم -6
  .نماید  رونوشت آن را به شهرداري ارسال می-2  .کند  یک نسخه به مالک یا مالکین تسلیم می-1
    .نماید سمی ارسال می رونوشت آن را به دفترخانه اسناد ر-4  .نماید  رونوشت آن را به اداره امور امالك ارسال می-3
 :پاسخ?
گیرد مالک یا وکیل قـانونی او تقاضـاي           کار ساختمان صورت می      تفکیک اعیان توسط اداره ثبت و با استناد به گواهی پایان           -1



 

 

  دومبخش 

  قضائیه قوه ی رسمی کارشناسهاي آزمون
  
  



 

 

  آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی 
  1380 دي ســــال هـائیــقض  وهـــق

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت قیمت ملـک چگونـه تعیـین            اراضی و امالك براي اجراي برنامه      بري خرید و تملک      -1
  شود؟می

  .شودبهاي عادله روز اراضی و ابنیه و تأسیسات بدون توجه به تأثیر طرح تعیین می) 1
  .شودمام بهاي عادله روز اعیان تعیین میبهاي اراضی براساس تقویم دولتی به انض) 2
  .شودبهاي روز اراضی و اعیان بر اساس تقویم دولتی تعیین می) 3
    .شودبهاي عادله روز اراضی و اعیان با توجه به تأثیر طرح تعیین می) 4
  :پاسخ?

  ؛، عمرانـی و نظـامی دولـت         هاي عمـومی    الیحۀ قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه            5طبق ماده   
 حـوزة  در واقـع  مشابه خسارات و حقوق و روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات       عادله بهاي از  است  عبارت قیمت تعیین مالك
  .آنها قیمت در طرح طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر عملیات

  5 ماده 58، صفحه رجوع شود به؛ کتاب قوانین نوسازي و تملک، محمد عظیمی آقداش، نشر پارسیا
 . صحیح است1گزینه 

 
هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت چنانچه از لحاظ تعیین قیمت            بري خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه          -2

  شود؟ بین دستگاه اجرایی و مالک توافق نباشد بهاي آن چگونه تعیین می
  .شوده کارشناس رسمی دادگستري توسط کانون کارشناسان انتخاب میهیأتی مرکب از س) 1
  .شوددو کارشناس رسمی دادگستري با توافق طرفین انتخاب می) 2
  .شودیک نفر کارشناس رسمی از طرف دستگاه و یک نفر از طرف مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین تعیین می) 3
    .شوددگاه تعیین مییک کارشناس رسمی دادگستري به انتخاب دا) 4
  :پاسخ?

  ؛، عمرانـی و نظـامی دولـت         هاي عمـومی    الیحۀ قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه            4طبق ماده   
 توافـق  مالـک  و اجرائـی  بین دسـتگاه    وارده خسارات و  حقوق و تأسیسات و ابنیه و اراضی عادله بهاي تعیین به نسبت هرگاه
از  نفـر  یک کارشناسان گردد،  می تعیین دادگستري رسمی نفر کارشناس  سه از مرکب هیأتی توسط عادله هايب نشود، حاصل
 اسـتنکاف  یـا  توافق عدم صورت در و طرفین انتخاب به سوم نفر و حق صاحب یا مالک از طرف  نفر یک اجرائی دستگاه طرف
  . است االجرا الزم و قطعی مزبور هیأت ریتاکث رأي شوند، می انتخاب ملک وقوع محل صالحۀ دادگاه معرفی به

  4 ماده 58رجوع شود به؛ کتاب قوانین نوسازي و تملک، محمد عظیمی آقداش، نشر پارسیا، صفحه 
 . صحیح است3گزینه 

 
 دیـوار فاصـل را تعیـین         مالکیـت  »8 متر به دیوار پـالك       22غرباً به طول    « با این شرح تعریف شده       9 حد غربی پالك     -3

  نمائید؟
  .باشد می8دیوار متعلق به مالک پالك ) 2    .دیوار فاصل مشترك است) 1
    .باشندهر یک از مالکین دو پالك داراي دیوار مجزي می) 4  .باشد می9دیوار متعلق به مالک پالك ) 3
است یعنی حد شرقی پـالك         تعریف شده  8الك   متر به دیوار پ    22، طولی معادل    9با توجه به اینکه حد غربی پالك        : پاسخ?
 . خواهد بود8، دیوار اختصاصی پالك 9 و 8هاي  ، بنابراین دیوار فاصل پالك9 دیواري است به پالك 8
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 . صحیح است2گزینه 
 

  دار در اجراي ثبت چگونه است؟هاي بانکی وعده  نحوه صدور اجرائیه نسبت به چک-4
  .شودحسب تقاضاي دارنده چک بدون توجه به تاریخ آن اجرائیه صادر می) 1
  .شودرسید شروع میاجرائیه صادر و عملیات اجرائی پس از سر) 2
  .شودرسید بازداشت اموال انجام نمیاجرائیه صادر ولی قبل از سر) 3
    .شودرسید اجرائیه صادر نمیقبل از سر) 4
 :پاسخ?

در مـورد   ؛االجرا و طـرز رسیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرایـی      اجراي مفاد اسناد رسمی الزم    نامه  نیی آ 192طبق ماده 
  .دار اجرائیه پس از سر رسید صادر خواهد شد هاي وعده چک

  192، ماده االجرا و طـرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی  اجراي مفاد اسناد رسمی الزمنامه نییآرجوع شود به؛ 
 .ح است صحی4گزینه 

 
   کدام است؟148 و 147هاي حل اختالف مواد   مرجع اعتراضات به آراء هیأت-5
    عالی ثبت شوراي) 4  هیأت تشخیص) 3  هیأت نظارت) 2  دادگاه) 1
 :پاسخ?

در  نون ثبت اسناد و امـالك؛      قانون اصالح و حذف موادي از قا       3 و   2 و   1نامه اجرائی قانون اصالح مواد         آیین 20مطابق ماده   
در مبـانی   هاي سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بینـی رخ داده و یـا   صورتی که معلوم شود در آراي هیأت 

نماید در این     می ، رأي اصالحی صادر     باشد هیأت پس از بررسی      باشد، چنانچه رأي اجراء نشده     مستند رأي اشتباهی پیش آمده    
دفتـر ثبـت آراء در       ت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأي اصالحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در                     صور

رأي به مرحله اجرا       ستون مالحظات رأي قبلی قید نماید و به امضاي هیأت برساند و به واحد ثبتی ابالغ کند و در صورتی که                    
هیـأت نظـارت در      گـردد    محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش می           آمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت      در

  .نماید صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختالف اتخاذ تصمیم می
   20 ماده 51قضائیه، نشر نوآور، چاپ اول، صفحه  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس

 . صحیح است2گزینه 
 

  رسد؟  براساس قانون افراز و فروش امالك در چه صورتی به دستور دادگاه ملک به فروش می-6
  غیر قابل تقسیم بودن و تقاضاي کلیه مالکین شرکاء) 1
  .سند مالکیت معارض صادر شده و دارنده سند مالکیت مقدم تقاضا نماید) 2
  و تقاضاي یک یا چند نفر از شرکاءغیر قابل تقسیم بودن ملک ) 3
    .ملک مورد تقسیم بازداشت باشد و هر یک از شرکاء تقاضا نمایند) 4
  :پاسخ?

 هـر    شود یا تقاضـاي   افراز تشخیص  غیرقابل  قطعی  تصمیم  موجب به   که  ملکی ؛ مشاع   امالك   افراز و فروش     قانون 4 مادهطبق  
  .شود  می فروخته  انشهرست  دستور دادگاه  به  از شرکاء یک

  4 ماده 164قضائیه، نشر نوآور، چاپ اول، صفحه  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس
 . صحیح است3گزینه 

 
  یابد؟ ات ثبتی چگونه ادامه میدر صورتی که به تقاضاي ثبت اعتراض شود و حکم نهایی به نفع معترض صادر شود عملی -7
  .یابددرخواست ثبت باطل و اظهارنامه به نام معترض تنظیم و عملیات ثبتی ادامه می) 1
  .یابداي که باشد به نفع وي ادامه می شود و عملیات ثبتی در هر مرحله معترض جانشین متقاضی شناخته می) 2
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  .یابد ثبتی ادامه میشود و عملیات آگهی نوبتی به نام معترض تجدید می) 3
    .یابدشود و عملیات ثبتی ادامه می آگهی نوبتی و تحدید حدود نام معترض تجدید می) 4
  :پاسخ?

 ثبـت بـه     ی مورد اعتراض واقـع شـود اعـم از اینکـه مـستدع             ی که ملک  يدر مورد   قانون ثبت اسناد و امالك؛     101مطابق ماده   
 شـناخته شـده و چنانچـه مـانع          ی مـستدع  نیله جانش  ود معترض محکوم   در دادگاه محکوم ش    ای کند   نیاعتراض معترض تمک  

  . نخواهد بودترض مجدد به نام معی و محتاج به آگهدی دادگاه ثبت خواهد گردیی نباشد ملک طبق حکم نهايگرید
  101 ماده 14قضائیه، نشر نوآور، چاپ اول، صفحه  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون رجوع شود به؛ کتاب درس

 . صحیح است2گزینه 
 

   قانون ثبت از جهت پذیرفتن تقاضاي ثبت با کدام مرجع است؟11 رسیدگی به تزاحم و تعارض در اجراي مقررات ماده -8
      دادگاه عمومی) 2    هیأت حل اختالف) 1
    هیأت نظارت) 4    دادگاه تجدید نظر) 3
  :پاسخ?

 هر گـاه از جهـت پـذیرفتن     ؛عالی ثبت  نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شوراي   ینیآ 3طبق ماده   
 و أخـذ تعارض باشد باید کلیه مدارك طرفین  تقاضاي ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختالف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و      

 عدم حضور هر یـک از طـرفین مـانع    متذکر شوند که اوالً به وسیله اخطار دعوت نموده وبا تعیین وقت مناسب آنها را براي معاینه محلی        
رسیدگی براي مالحظه از مدارك تسلیمی طرف دیگر بـه اداره ثبـت             توانند تا قبل از وقت      رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می        

سبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین            محلی ن   مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق          
اینکـه چـه شخـصی     رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صـریح خـود مبنـی بـر                و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار         

  .باشد به هیأت نظارت گزارش نمایند می متصرف است و تصرفات به چه نحو
  1، بند 120، ماده 168قضائیه، نشر نوآور، چاپ اول، صفحه  هاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه نامه آزمون ب درسرجوع شود به؛ کتا

 . صحیح است4گزینه 
 

  شود؟ اجرائیه در مورد وصول مهریه از کدام مرجع صادر می-9
   رسمیدفتر اسناد) 2  دفترخانه ازدواج تنظیم کننده سند) 1
    دفترخانه تنظیم کننده سند طالق) 4    اجراي اداره ثبت محل) 3
  :پاسخ?

  : آید درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می
االجراء نسبت به دیون و اموال منقول و امالك ثبت شـده و نیـز امـالك مـورد وثیقـه و اجـاره                           در مورد اسناد رسمی الزم     -1
اي  اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه                ) ط مؤجر و مستأجر   مشمول قانون رواب  (

  .است که سند را ثبت کرده
است براي اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صـالحه             در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالك نشده             -2

  .مراجعه کند
د وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقـساطی و                         در مور  -3

  .سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود
  .شود  در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطی به اجراء داده می-نکته

به اسـتثناي  ( رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات           در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و            -4
است از دفتـر     است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالك به ثبت رسیده             از دفتري که سند را تنظیم کرده      ) غیرمنقول

  .اسناد رسمی تنظیم کننده سند
رد اجاره را بخواهـد بایـد بـه دفتـر اسـناد رسـمی                در مواردي که مؤجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مو             -5


