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 999 ................................................... يثبت یها و روش ا یعمل

 999 ................ دیت جدیو  دور سند مافک يت قبلیروش ابطال اسناد مافک

 999 ............................................. يت افمثنیروش ابطال سند مافک

 991 ............................ياحکام افراز  ادره از مراجع قضائ یروش اجرا

 918 .................................. قانون ثبت نامه نییآ 44ماده  یروش اجرا

 919 .................................. قانون ثبت يافحاق 941ماده  یروش اجرا

 910 ................................................... روش ا الح حد به کوچه

 913 ............................................................ روش افراز امالک

 914 ................................................... روش رفع تزاحم و تعارض
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 914 ............................................ روش بازداشت امالک ثبت شده

 914 .................................... اثبت نشدهدیروش بازداشت امالک جار

 916 ...................................................... يروش بازداشت سرقفل

 916 ............................. ك سندیبه  يت مشاعیل اسناد مافکیروش تبد

 916 .................................................. کع حدود امالیروش تجم

 916 .................................................. يد حدود عمومیروش تحد

 يشـده از پـالک ا ـل    یمجز يامالک فرع یبرا يل پرونده افمثنیروش تشک
 ............................................................................... 919 

 919 ........................................... يافمثن يل پرونده ثبتیروش تشک

 911 ............. د... ل استفاده ااعم از سواته، فرسودهرقابیت ریض اسناد مافکیروش تعو

 911 ........................................................ ك امالکیوش تفکر

 088 .......... يه پاسخ استعالم امالک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمیروش ته

 088 ..................................... یه پاسخ استعالم امالک جاریروش ته

 089 ....... و نحوه انجام آن يد حدود ااتصا یتحد يه و انتشار آگهیروش ته

 089 ................................... يد عمومیتحد يه و انتشار آگهیروش ته

 080 ........................................ ينوبت یها يه و انتشار آگهیروش ته

 080 ............. امالک ثبت شده یهانامهروش ثبت اال ه معامال  و فسخ

 083 ................................. ت ثبت شدهیروش ثبت و  دور اسناد مافک

 083 ............. ...شوند    يکه معارض اعالم م يتیبه اسناد مافک يدگیروش رس

 084 ..........قانون ثبت 96موضوپ ماده  یهايبه اعتراض آگه يدگیروش رس

 084 ...... اشخاص بعد از قبول دراواست ثبت ینسبت به ادعا يدگیروش رس

 086 ................................... روش رفع بازداشت امالک بازداشت شده

 086 ............................................ يانیت اعیروش  دور سند مافک

 089 ............................................ يت افمثنیروش  دور سند مافک

 081 ..................................... یت امالک جاریروش  دور سند مافک

 081 ....................................... ت به نام وارثیروش  دور سند مافک

 098 .......................... مه نمودن دفترچه انتقاال اسند متممدیروش ضم

 

 133 ...................................... دعاوی ثبتی/  بخش پنجم

 090 ........................................................... دعاوی ثبتي

 090 ............................................... مربوط به ثبت امالک یدعاو

 090 .................................................. اعتراض به ثبت ا ل ملك

 094 ..................................................... اعتراض به تحدید حدود

 094 ................................................... اعتراض به حقوق ارتفاقي

 094 .... ا الحي 949و  946   حل ااتالف موضوپ مواد یه یاعتراض به رأ

 096 ......................... 4   حل ااتالف موضوپ ماده یاعتراض به رأی ه

 096 ....... قانون برنامه چهارم 933ماده  0موضوپ بند    یاعتراض به رأی ه

 099 ................................................. ثبت و ابطال و ا الح اسناد

 091 ........................................................ معارضاسناد مافکیت 

 091 ............................................ دعوائي مربوط به اشتباها  ثبتي

 008 ........................................................... ابطال سند مافکیت

 009 .................................................................. افراز یدعاو

 009 .......................... االجراء الزم ياسناد رسم یمربوط به اجرا یدعاو

 009 .. شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن سند با معرفي جاعل

 
 000 .... شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفي جاعل

 

 111 ................................... اشتباهات ثبتی/ بخش ششم

 004 ............................................................... يثبت  اشتباها 

 004 .......................................... نوبتي  های ملثر در آگهي  اشتباها 

 004 ...................................... نوبتي  های گهيریرملثر در آ  اشتباها 

 004 ...........................................  تحدیدی  ملثر در آگهي  اشتباها 

 004 .......................................  تحدیدی  ریرملثر در آگهي  اشتباها 

 004 ...................................................  ثبتي  در عملیا   اشتباها 

 004 ...............................................  شده  ثبت  در امالک  اشتباها 

 006 ...................................................................  امور متفرقه

 

 111 ............... یثبت اتیو نظر هیوحدت رو یآرا/  بخش هفتم

 009 ................................................ يآرای وحد  رویه ثبت

 033 ............ يمـرتبط با مسـائل امـور ثبتـ  يهای حقوقي و مشورت نظریه

 

 141 ..................... یو امور حسب یمدن نیقوان/  بخش هشتم

 043 ............................................................ يقانون مدن

 380 ........... عمومي و انقالاادر امور مدنيد یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

باا اول/ در  / يمور مدندر ا -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 383 ........................................................... ها  الحیت دادگاه

/ بـاا اول/  يدر امـور مـدن   -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 383 ............................. ها فصل اول/ در  الحیت ذاتي و نسبي دادگاه 

/ بـاا اول/  يدر امـور مـدن   -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 384 .......................... فصل دوم/ ااتالف در  الحیت و ترتیب حل آن 

/ بـاا دوم/  يمـدن در امـور   -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 384 ............................................................. وکافت در دعاوی

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادگاهدادرسي  ینیقانون آ

 386 ............................................................. دادرسي نخستین

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها ادرسي دادگاهد ینیقانون آ

 386 ....................................................... فصل اول/ داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 386 ................................... فصل اول/ مبحث اول/ تقدیم داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 386 .................................. فصل اول/ مبحث دوم/ شرایط داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -مومي و انقالاع یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ

 386 ........................... فصل اول/ مبحث سوم/ موارد توقیف داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ  

 386 .......................... های داداواست فصل اول/ مبحث چهارم/ پیوست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ   

 386 .................................................... فصل دوم/ بهای اواسته 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ    

 386 ............................ فصل سوم/ جریان داداواست تا جلسه رسیدگي 
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/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ    
 386 ................................. فصل سوم/ مبحث اول/ جریان داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ    
 389 ............................................... فصل سوم/ مبحث دوم/ ابالغ 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها هدادرسي دادگا ینیقانون آ    
 381 ......................... فصل سوم/ مبحث سوم/ ایرادا  و موانع رسیدگي 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ    
 398 ................................................. فصل چهارم/ جلسه دادرسي 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا  یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ    
 399 .................. فصل پنجم/ توقیف دادرسي و استرداد دعوا و داداواست 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیون آقان    
 399 ..................................................... فصل ششم/ امور اتفاقي 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها سي دادگاهرداد ینیقانون آ     
 399 .................................... تهفصل ششم/ مبحث اول/ ت مین اواس 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا  یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ      
 393 ................................ فصل ششم/ مبحث دوم/ ورود شخص ثافث 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیآقانون       
 394 ................................. فصل ششم/ مبحث چهارم/ دعوای متقابل 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ      
 394 .......... های اارجي/ ااذ ت مین از اتباپ دوفتفصل ششم/ مبحث پنجم 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ      
 394 ........................................ فصل هفتم/ ت مین دفیل و اظهارنامه 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ      
 394 ....................................... فصل هفتم/ مبحث اول/ ت مین دفیل 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ       
 394 ......................................... فصل هفتم/ مبحث دوم/ اظهارنامه 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ       
 394 ........... فصل هشتم/ دعاوی تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 396 .......................................... فصل نهم/ سازش و دراواست آن 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -ي و انقالاعموم یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 396 ..............................................فصل نهم/ مبحث اول/ سازش 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 396 .................................. فصل نهم/ مبحث دوم/ دراواست سازش 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 396 .............................................. فصل دهم/ رسیدگي به دالیل 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -و انقالاعمومي  یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 396 ..............................................ا یفصل دهم/ مبحث اول/ کل 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 399 ............................................... فصل دهم/ مبحث دوم/ اقرار 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 399 .............................................. فصل دهم/ مبحث سوم/ اسناد 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 308 .......................................... يفصل دهم/ مبحث چهارم/ گواه 

 
/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 300 .................... فصل دهم/ مبحث پنجم/ معاینه محل و تحقیق محلي 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 303 ............................................فصل دهم/ مبحث هفتم/ سوگند 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 304 .................................... یيقضا ابتیفصل دهم/ مبحث هشتم/ ن 

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 304 ........................................................... / رأیازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 304 .............................. / مبحث اول/  دور و انشاء رأیازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها هدادرسي دادگا ینیقانون آ        
 306 ....................................... / مبحث دوم/ ابالغ رأیازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 306 ........................ یابي/ مبحث سوم/ حکم حضوری و رازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 306 ..................................... ي/ مبحث چهارم/ وااواهازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینینون آقا        
 306 .................................. / مبحث پنجم/ تصحیح رأیازدهمیفصل  

/ بـاا سـوم/   يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها ین دادرسي دادگاهیقانون آ        
 306 ................................ بحث ششم/ دادرسي فوری/ مازدهمیفصل  

/ باا چهـارم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 309 .................................................................... تجدیدنظر

/ باا چهـارم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 309 ...................... فصل اول/ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر 

/ باا چهـارم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 309 ............................................ دوم/ آرای قابل تجدیدنظر فصل 

/ باا چهـارم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 301 ................................................ فصل سوم/ مهلت تجدیدنظر 

/ باا چهـارم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 301 ............................... فصل چهارم/ داداواست و مقدما  رسیدگي 

هـارم/  / باا چيدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 338 ............................................... فصل پنجم/ جها  تجدیدنظر 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها ن دادرسي دادگاهییقانون آ
 339 ................................................................. اواهي فرجام

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینین آقانو        
 339 ...................................... اواهي در امور مدني فصل اول/ فرجام 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 339 .................. اواهي و آرای قابل فرجام ث اول/ فرجامفصل اول/ مبح 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 330 ......................................... فصل اول/ مبحث دوم/ موارد نقض 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 330 ............................... اواهي فصل اول/ مبحث سوم/ ترتیب فرجام 

/ باا پـنجم/  يامور مدن در -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 334 .................................. فصل اول/ مبحث چهارم/ ترتیب رسیدگي 
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/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 334 .............................. اواهي فصل اول/ مبحث پنجم/ مهلت فرجام 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 334 ............................ فصل اول/ مبحث ششم/ اقداما  پس از نقض 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادگاهدادرسي  ینیقانون آ        
 336 ....................................... فصل اول/ مبحث هفتم/ فرجام تبعي 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 336 ........................................... فصل دوم/ اعتراض شخص ثافث 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 336 ................................................... فصل سوم/ اعاده دادرسي 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دگاهدادرسي دا ینیقانون آ        
 336 .............................. فصل سوم/ مبحث اول/ جها  اعاده دادرسي 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 336 ................... راواست اعاده دادرسيفصل سوم/ مبحث دوم/ مهلت د 

/ باا پـنجم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 336 ...... فصل سوم/ مبحث سوم/ ترتیب دراواست اعاده دادرسي و رسیدگي 

/ باا ششـم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 339 ......................................................................... مواعد

/ باا ششـم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 339 ........................................... ل اول/ تعیین و حساا مواعدفص 

/ باا ششـم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 339 ...................................... فصل دوم/ دادن مهلت و تجدید موعد 

  / بـاا هفـتم/  يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ        
 331 ........................................................................ داوری

  / باا هشـتم/ يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 340 ...................................................... عسارهزینه دادرسي و ا

  / باا هشـتم/ يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 340 ................................................... هزینه دادرسيفصل اول/ 

  / باا هشـتم/ يدر امور مدن -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه نییقانون آ         
 343 ......................................... اعسار از هزینه دادرسيفصل دوم/ 

  / بـاا نهـم/  يدر امور مـدن  -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 343 ....................................... به انجام تعهد مطافبه اسار  و اجبار

  / بـاا نهـم/  يدر امور مـدن  -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 343 ............................................................ کلیا فصل اول/ 

  / بـاا نهـم/  يدر امور مـدن  -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 344 .......................................................... اسار فصل دوم/ 

  / بـاا نهـم/  يدر امور مـدن  -عمومي و انقالا یها دادرسي دادگاه ینیقانون آ         
 344 .................................................. ین مستثنیا  دِفصل سوم/ 

 344 .................................................. ياحکام مدن یقانون اجرا

 344 ....................... ي/ فصل اول/ قواعد عمومياحکام مدن یقانون اجرا

 344 .......... / فصل اول/ مبحث اول/ مقدما  اجراياحکام مدن یانون اجراق

 346 اجراد نیم مور / فصل اول/ مبحث دوم/ دادورزهااياحکام مدن یقانون اجرا

 346 ........... اجرا بی/ فصل اول/ مبحث سوم/ ترتياحکام مدن یون اجراقان

 349 .......................  اموال  فی/ فصل دوم/ توقياحکام مدن یقانون اجرا

 
 349 ....... يفصل دوم/ مبحث اول/ مقررا  عموم/ ياحکام مدن یقانون اجرا

 341 اموال منقول فی/ فصل دوم/ مبحث دوم/ در توقياحکام مدن یقانون اجرا

امـوال   یبـردار  دوم/ مبحـث سـوم/  ـور    / فصـل  ياحکام مدن یقانون اجرا
 341 ........................................................................ منقول

 348 اموال منقول يابی/ فصل دوم/ مبحث چهارم/ ارزياحکام مدن یقانون اجرا

 فی/ فصل دوم/ مبحث پنجم/ حفظ اموال منقول توقيناحکام مد یقانون اجرا
 348 .......................................................................... شده

ـ / فصل دوم/ مبحـث ششـم/ توق  ياحکام مدن یقانون اجرا امـوال منقـول    فی
 349 ...................................... که نزد شخص ثافث است هیعل محکوم

   نیحقوق مستخدم فی/ فصل دوم/ مبحث هفتم/ توقياحکام مدن یقانون اجرا
 ............................................................................... 349 

  منقـول  ریاموال ر فی/ فصل دوم/ مبحث هشتم/ توقياحکام مدن یقانون اجرا
 ............................................................................... 349 

ـ امـوال ر  یبردار / فصل دوم/ مبحث نهم/  ور ياحکام مدن یقانون اجرا  ری
 340 ........................................................................ منقول

 ریـ و حفظ اموال ر يابی/ فصل دوم/ مبحث دهم/ ارزياحکام مدن یقانون اجرا
 340 ........................................................................ منقول

 340 .......... شده فی/ فصل سوم/ فروش اموال توقياحکام مدن یقانون اجرا

 340 .. / فصل سوم/ مبحث اول/ فروش اموال منقولياحکام مدن یقانون اجرا

ـ / فصل سوم/ مبحث دوم/ فروش اموال رياحکام مدن یقانون اجرا     منقـول  ری
 ............................................................................... 343 

 344 ............. / فصل پنجم/ اعتراض شخص ثافثياحکام مدن یقانون اجرا

 344 .......................... / فصل ششم/ حق تقدمياحکام مدن یقانون اجرا

 344 ........................ طلب هی/ فصل هفتم/ ت دياحکام مدن یقانون اجرا

 344 ................ ياجرائ یها نهی/ فصل هشتم/ هزياحکام مدن یاجراقانون 

 یاالجـراء کشـورها   / فصل نهم/ احکام و اسـناد الزم ياحکام مدن یقانون اجرا
 346 ....................................................................... ياارج

 346 ...................................................... يامور حسب قانون

 346 ...................................... ا ی/ باا اول/ در کليقانون امور حسب

 341 ................................... مومتی/ باا دوم/ در قيقانون امور حسب

 341 ........ مومتیدادگاه ق تی/ باا دوم/ فصل اول/  الحيقانون امور حسب

 341 ................. میق نییتع بی/ باا دوم/ فصل دوم/ ترتيقانون امور حسب  

 368 ........ میق تیو مسئوف ارا ی/ باا دوم/ فصل سوم/ ااتيقانون امور حسب   

 369 ....................... می/ باا دوم/ فصل چهارم/ عزل قيقانون امور حسب    

 369 ............................ نی/ باا سوم/ امور راجع به اميقانون امور حسب     

 360 .................. / باا چهارم/ راجع به رائب مفقوداالثريقانون امور حسب      

 360 ............ دادگاه تیباا چهارم/ فصل اول/ در  الح/ يقانون امور حسب    

 363 ................. نیام نیی/ باا چهارم/ فصل دوم/ در تعيقانون امور حسب     

/ فصل سوم/ دادن امـوال بـه طـور موقـت بـه      / باا چهارميقانون امور حسب     
 363 .................................................................. تصرف ورثه

 364 ....... ي/ باا چهارم/ فصل چهارم/ در حکم مو  فرضيقانون امور حسب       

 364 ....................... / باا پنجم/ در امور راجع به ترکهيور حسبقانون ام       

 364 .................... تی/ باا پنجم/ فصل اول/ در  الحيقانون امور حسب       

 364 ................... جم/ فصل دوم/ در مهر و موم/ باا پنيقانون امور حسب        
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 366 ........ / باا پنجم/ فصل سوم/ در برداشتن مهر و موميقانون امور حسب         

 366 ............... ترکه ریپنجم/ فصل چهارم/ در تحر/ باا يقانون امور حسب          

ـ د فاءی/ باا پنجم/ فصل پنجم/ مبحث اول/ استيقانون امور حسب                از ترکـه  نی
 ............................................................................... 369 

 361 ...... / باا پنجم/ فصل پنجم/ مبحث دوم/ قبول ترکهيقانون امور حسب           

 368 ......... / باا پنجم/ فصل پنجم/ مبحث سوم/ رد ترکهيقانون امور حسب            

مطابق  ونی/ باا پنجم/ فصل پنجم/ مبحث چهارم/ قبول ديقانون امور حسب            
 368 .......................................................... ترکه ری ور  تحر

 368 ......... هی/ باا پنجم/ فصل پنجم/ مبحث پنجم/ تصفيقانون امور حسب           

 369 ............... تی/ باا پنجم/ فصل ششم/ راجع به و يقانون امور حسب            

 360 ......................می/ باا پنجم/ فصل هفتم/ در تقسيقانون امور حسب            

 364 .... بالوارث ی/ باا پنجم/ فصل هشتم/ در ترکه متوفايقانون امور حسب            

 364 ...... / باا پنجم/ فصل نهم/ راجع به ترکه اتباپ اارجهيقانون امور حسب            

 364 ..... انحصار وراثت قی/ باا پنجم/ فصل دهم/ در تصديقانون امور حسب             

 366 .................................... نهی/ باا ششم/ در هزيقانون امور حسب        

 366 ........................................ يقانون امور حسب یها نامه نییآ

 366 ....................... يقانون امور حسب 099و  061مواد  یياجرا نامه نییآ

 366 ..............................  يقانون امور حسب 011راجع به ماده  امهن نییآ

 

 113 ............ یو مقررات مرتبط با امور ثبت نیقوان/  بخش نهم

 398 .................................. يو قانون مجازا  اسالم يساسقانون ا

 398 ...................................................... ياز قانون اساس يا وف

 390 ............................................ ياز قانون مجازا  اسالم یمواد

 394 .................................... مرتبط با آن نیها و قوان یقانون شهردار

 394 ................................................. ها یاز قانون شهردار یمواد

 313 ..................... ایرانشهرسازی و معماری  يعاف یقانون ت سیس شورا

 314 .......ها یهای دوفتي و شهردار قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح

ک واقـع در  وضعیت امال  ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین
 314 .............................................. ها یهای دوفتي و شهردار طرح

 314 ..... ضوابط و مقررا  مربوط به ت مین فضاهای عمومي و ادماتي شهرها

 316 ............ .... ها و معابر ها و بزرگراه بانفضای سبز کنار اتو نیضوابط ت م

 316 ................................. سااتمان يدستورافعمل  دور شناسنامه فن

 319 .......................................... دیجد یو مقررا  شهرها نیقوان

 319 ....................................... از قانون ایجاد شهرهای جدید یمواد

 311 ..................... نامه اجرایي قانون ایجاد شهرهای جدیداز آیین یمواد

 489 ........................ در کشور یساز ج شهرکیاز دستورافعمل ترو یوادم

 484 ............................... یاز قانون احداث تونل مشترک شهر یمواد

 486 .................................................. و تملك ینوساز نیقوان

 486 ................................... از قانون نوسازی و عمران شهری یمواد

 499 ........ قانون نوسازی و عمران شهری 96ماده  0نامه اجرایي تبصره  آیین

 490 ...................................................... تینامه حق مرروب نییآ

 493 .... یو عمران شهر یقانون نوساز 91قانون ا الح ماده یياجرا نامه نییآ

 494 .................. نون نوسازی و عمران شهریقا 39نامه اجرایي ماده  آیین

 494 .. الیحه قانوني ا الح قسمتي از مقررا  قانون نوسازی و عمران شهری

 
،  های عمـومي  امالک برای اجرای برنامه الیحة قانوني نحوة ارید و تملك اراضي و

 496 ........................................................ عمراني و نظامي دوفت

 499 ............ ها ی، امالک و اراضي مورد نیاز شهردار قانون نحوه تقویم ابنیه

 491 ........................ دوفت و نهادها  عیین تکلیف اراضي واگذاریقانون ت

 491 .......... قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضي واگذاری دوفت و نهادها

 491  دوفت به  متعلق   اراضي و تملك   از تصرف ری الیحه قانوني راجع به جلوگی

 408 .............................................یشهر نیو زم ياراض نیقوان

 408 ............................................... یشهر ياز قانون اراض یمواد

 409 ................................................ یشهر نیاز قانون زم یمواد

 404 .............................. یشهر نیقانون زم یياجرا نامه نییاز آ یمواد

 406 ................ راضي موا  شهری و کیفیت عمران آنقانون فغو مافکیت ا

 406 ...................... قانون مرجع تشخیص اراضي موا  و ابطال اسناد آن

 406 .... ابطال اسناد آننامه اجرایي قانون مرجع تشخیص اراضي موا  و  آیین

 401 ...... نامه قانون فغو مافکیت اراضي موا  شهری و کیفیت عمران آن آیین

 430 ................... موقوفه يقانون ابطال اسناد و فروش رقبا ، آا و اراض

 430 ..... موقوفه يقانون ابطال اسناد و فروش رقبا ، آا و اراض ریقانون تفس

 430 ......................موقوفه يقانون ابطال اسناد فروش رقبا ، آا و اراض

به ماده واحده قـانون ابطـال اسـناد فـروش      يافحاق 4تبصره  هیقانون استفسار
 433 ................................................. موقوفه يرقبا ، آا و اراض

 433 . موقوفه يبا ، آا و اراضقانون ابطال اسناد و فروش رق یياجرا نامه نییآ

 436 .. قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ایران

مت جمهوری اسالمي ایران/ فصل قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکو
 436 ................................................................... اول/ تعارف

فصل  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ایران/
 436 ............................................................. دوم/ اراضي دایر

فصل  نون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ایران/قا

 436 ...................................................... سوم/ منابع طبیعي ملي

فصل  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ایران/

 439 ................................................ چهارم/ اراضي قابل واگذاری

فصل  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ایران/

 439 ............................................. پنجم/ شرایط و ترتیب واگذاری

فصل  ت جمهوری اسالمي ایران/قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضي در حکوم

 431 ........................................................... ششم/ مواد متفرقه

در حکومـت   يو احیـاء اراضـ   یواگـذار  يا ـالح الیحـه قـانون    يالیحه قانون

 448 ...................................................... ایران ياسالم یجمهور

    نامه اجـرائي الیحه قانوني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي  نییآ

 ............................................................................... 449 

 اجرائي الیحه قانوني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/   نامه نییآ

 449 ............................................... نامه مبحث اول/ تعریف و واژه

 اجرائي الیحه قانوني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/   نامه نییآ

 440 ..................................... مبحث دوم/ انواپ اراضي قابل واگذاری

 ي ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/  اجرائي الیحه قانون نامه نییآ

 444 .................................. ها   یمبحث سوم/ تشکیال  و وظایف ه
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 اجرائي الیحه قانوني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/   نامه نییآ

 444 ..................................... مبحث چهارم/ نحوه و ضوابط واگذاری

 اجرائي الیحه قانوني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/   نامه نییآ
 444 ......................................... ها در واگذاریمبحث پنجم/ اوفویت

 وني ا الح الیحه قانوني واگذاری و احیـاء اراضـي/  اجرائي الیحه قان نامه نییآ
 446 ................................................... مبحث ششم/ مواد متفرقه

 446 ............................................يمستحدث و ساحل يقانون اراض

 441 ........ يمستحدث و ساحل يقانون اراض 0 ماده 0تبصره  یينامه اجرانییآ

 448 ....... راجع به رفع تجاوز و جبران اسارا  وارده به امالک يقانون حهیال

در روسـتاها و   يول ا ـالحا  ارضـ  مشـم  ياراضـ  تیقانون  دور اسناد مافک
 448 ............................................................ مشمول یشهرها

 میمختلف در اارج از حـر  یهاتیبه فعاف یقابل واگذار ينامه نصاا اراضنییآ
 448 ............................................................ شهرها و روستاها

و مـوا    ریبـا  يو بهره مافکانه اراض ياراض میو نحوه تقو فیتکل نییضوابط تع
 449 ............................................................. يا الحا  ارض

 444 ................................................. و مقررا  مسکن نیقوان

 444 ...... منع فروش و واگذاری اراضي فاقد کاربری مسکونياز قانون  یمواد

نامه اجرایي قانون منع فروش و واگذاری اراضي فاقـد کـاربری مسـکوني    آیین
 444 ........................................................... برای امر مسکن ...

 446 ........................ و عرضه مسکن دیاز توف تیو حما يقانون سامانده

 469 ...... نامه اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از توفید و عرضه مسکنآیین

ـ از توف تیو حما يقانون سامانده 9ماده  یينامه اجرانییآ       و عرضـه مسـکن   دی
 ............................................................................... 461 

     و عرضـه مسـکن   دیاز توف تیو حما يقانون سامانده 94ماده یينامه اجرانییآ
 ............................................................................... 468 

 463 و عرضه مسکن دیاز توف تیو حما يبه قانون سامانده یقانون افحاق مواد

ـ و حما يبه قانون سامانده یقانون افحاق مواد یياجرا نامه نییآ ـ از توف تی و  دی
 464 ................................................................ عرضه مسکن

 469 ....................... کل کشور 9396قانون بودجه سال  6بند ادد تبصره 

 490 ..... سامانه اطالعا  امالک و مستغال  لینامه در اصوص تشکبیتصو

 493 .................................... و بارا  يزراع يو مقررا  اراض نیقوان

 493 ........................ ها از قانون حفظ کاربری اراضي زراعي و باغ یمواد

ا الح قانون حفظ کاربری اراضـي زراعـي و   نامه اجرایي قانون  از آیین یمواد
 494 ......................................................................... ها باغ

 496 های کشور سنجي، مکانیابي و احداث بارستان ضوابط کلي مطافعا  امکان
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هـا و   قانون جنگل 46ماده  یموضوپ اجرا يااتالف يف اراضین تکلییقانون تع
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 اموضـوپ يااتالف يف اراضـ یـ ن تکلیـی قانون تع یياجرا نامه نییآ يا الح نامه نییآ
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هـا،   هـا، مـرداا   هـا، انهـار، مسـیل    نامه مربوط به بستر و حـریم روداانـه   آیین
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 ي و حریم شهرهاها در محدوده استحفاظ ضوابط حفظ حریم و اراضي مجاور راه
 ............................................................................... 431 
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 440 ............................. آهن مربوط به راه یها بزه فریاز قانون ک یمواد
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 444 ....................................................................... آهن راه
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 419 .......................................................... دی ورتمجلس تحد

 419 ............................................... ينوبت يموارد عدم انتشار آگه
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 413 ......................................................... امالک یگذار شماره

 414 ................................................................ يدفاتر مقدمات

 414 ....................................................... دفاتر مربوط به امالک
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 419 ............................................................ کاداستر یها نقشه
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 00 فهرست مطالب 

 809-99091801فکس:  809-99091838تلفن:   9446666449، کدپستي: 931احمد، مقابل شهرآرا، پالک  آدرس: تهران، بزرگراه جالل آل
 

 
 688 ..................................................... یکشاورز یها نیزم عیب

 688 ............................... يپرونده سااتمان لیمدارک الزم جهت تشک

 689 .............................................. يمراحل  دور پروانه سااتمان

 689 ............................................................... امالک يابیارز

 680 ............................................................... يثبت یها نکته

 686 ...................................................... االرث وراث سهم نییتع

 686 ............................................................. وراث یبند طبقه

 686 .................................... قواعد مربوط به طبقا  و ا ناف وارثان

 686 ................................................ االرث فرض و قرابت در سهم

 686 ............................................................... ارث یها فرض

 686 ................................................. گریارث زن و شوهر از همد

 

 503 .................. یرسم یمباحث کارشناس/  بخش چهاردهم

 698 .................................................... يمباحث حقوق کارشناس

 699 ........................................................... رجوپ به کارشناس

 699 ............................................... ارجاپ به کارشناس یها روش

 699 ........................................................قرار کارشناسي دادگاه

 699 ............................................................ انتخاا کارشناس

 699 ................................................................. اموال يابیارز

 690 ................................................................ اواسته نیت م

 690 ............................................................. د کارشناسسوگن

 693 ......... نفرهد ازدهینفره، سه نفره، پنج نفره، نه نفره،  كیايانواپ کارشناس

 693 ............................................................ وظایف کارشناس

 693 ............................................................... يابزار کارشناس

 694 .................................................... افزاما  نظریه کارشناسي

 694 ................................................................ مطافعه پرونده

 694 ........................................................... گزارش کارشناسي

 694 ....................................................... اجرای قرار کارشناسي

 

 
 694 ........................................................ ياعالم نظر کارشناس

 694 ........................................................ يافزحمه کارشناسحق

 694 ................................................. موارد استنکاف از کارشناسي

 694 ............................................... های کارشناسي دریافت هزینه

 694 ............................................... مسئوفیت انتظامي کارشناسان

 696 ................................. های انتظامي کارشناسان تخلفا  و مجازا 

 696 .................................................... رشته امور ثبتي تی الح

 699 ......................................... سااتماني سا یرشته ت س تی الح

 699 .............................................. رشته راه و سااتمان تی الح

 699 ........................................... قرار ارجاپ امر به کارشناس نمونه

 699 ................................... نمونه قرار ارجاپ امر به هی   کارشناسان
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 خداوند لوح و قلمبه نام 

 مـا دوام عـالـم جـریـده بـر اســت ثبـت عشق به شد زنده دلش که آن نمیرد گزهر
 

ویـهه   «های کارشناسـی رسـمی   نامه آزمون درس»ادا را شاکر و سپاسگزارم که توفیق ااص عنایت فرمود تا کتاا 

 مشتمل بر: امور ثبتی  رشته
 و مدنی قوانین ثبتی -   اول بخش
 تیهای ثب نامه آیین -   دوم بخش
 ثبتی های بخشنامه -   سوم بخش
 ثبتی عملیات -   چهارم بخش
 ثبتی دعاوی -   پنجم بخش

 ثبتی اشتباهات -   ششم بخش 
 رویه و نظرات ثبتی آرای وحدت -   هفتم بخش
 مدنی و امور حسبی قوانین -   هشتم بخش
 مرتبط با امور ثبتی مقررات و قوانین -   نهم بخش

 اقتصادی توسعه اجتماعی و یها برنامه -   دهم بخش 

 افراز و تفکیک -   دهمیاز بخش
 برداری نقشه و نقشه -   ازدهمدو بخش

  ثبتیامور  مباحث -   زدهمسی بخش

 رسمی کارشناسی مباحث -   دهمچهار بخش
 واژگان و اصطالحات ثبتی -   دهمپانز بخش 
 مسائل ثبتی پاسخ و پرسش -   دهمشانز بخش 
 ئم/ اضافات/ الحاقاتضما -   هفدهم بخش 

به رشته تحریر در آورده و به زیور طبع آراسـته نمـایم کـه بـا      قمری هجری شش و سي  د چهار هزار یك سال  فر را در ایام
 کبـری  زینـب  بي بي عافم زینت افزمان، اگر مقبول ساحت مقدس همتا و کسب اجازه از محضر آقا  احب استعانت از پروردگار بي

 نمایم چرا که:  تقدیم باشد این اثر را به پیشگاه آن بانوی بزرگوار عافم اعلیه  اهلل  سالم

 نبود زینب اگر ماند می کربال در کربال  نبود زینب اگر ماند می نینوا در سِرِِِِ نی
را  هـای کارشناسـان رسـمي    تواند به طور کامل و جامع نیازهای داوطلبان آزمـون  در ااتمه با اذعان بر اینکه هیچ کتابي نمي

 .ت مین نماید اما بر آنیم تا حداکثر مطافب را در حداقل  فحا  ممکن تهیه و ارائه نمائیم
نماینـد تقاضـا دارد نظـرا  سـازنده و      از همه عزیزاني که اواسته و نااواسته این کتاا را مطافعه و شاید بررسي اجمافي مـي 
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 9319سـال   فصـل سـومین   مـاه  آاـرین روز اوفـین  تـا در   یـد مان گرد یبنص يافه یقا که توف یتبا حمد و ثنا به درگاه احد
ا الحا  و منسواا   ینمطابق آاررا ، «های کارشناسي رسمي امور ثبتي نامه آزمون درسن»کتاا  یدجداورشیدی ویرایش 

یه و تدوین نمائیم ته بخش به شرح فوق، 96در  های امور ثبتي ها و بخشنامه نامه اضافا  و افحاقا  قوانین و مقررا ، آیینو 
 .کارشناسي رسمي رشته امور ثبتي باشد یها آزمون ي و ارجمندداوطلبان گرام روی یشتا پ

رشته امور ثبتی از سال  یرسمـ رشنـاســیی کــاها کامل سؤاالت آزمون یحتشرکتاب امیدوارم این اثر همراه بـا  
    .های امور ثبتي باشد کنندگان عزیز در آزمون ، منبع ملثر و تعیین کننده برای قبوفي شرکت3138تا سال  3180

 محمّد عظیمی آقداش                                                                                                                                 
 خورشیدی 3138 مهر ماه 10  تاریخ ویرایش:                                                                                             



 بخش اول

 قوانین ثبتی



 1قانون ثبت اسناد و امالک 

 

 ثبت یرااد تالیتشك / باب اول/قانون ثبت اسناد و امالک

ممکـن اسـت    .شود مي سیس ثبت اسناد و امالک ت رهیدا ایاداره  كی ،محل تیاهم یاقتضاه ب يدر هر حوزه ابتدائ قانون ثبت اسناد و امالک: 3ماده
  2.باشد يشعب ایدار ثبت رهیدا ایهر اداره 

 

 30/30/2030مصوب   -اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور یلقانون تبد

 .شود یم یلقانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تبد ینا یبتصو یخاز تار -واحده ماده 

 .را خواهد داشت یآن سمت معاونت وزارت دادگستر یساست و رئ یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور وابسته به وزارت دادگستر -2تبصره 
  یشنهادکشور پ یو استخدام یبه سازمان امور ادار ییدتأ یثبت اسناد و امالک را برا یسازمان یها و پست یالتتشک یوزارت دادگستر -0تبصره

 .خواهد نمود
  ومدر جلسه روز دوشنبه س 01/00/0530شنبه  در جلسه روز سه یمل یمجلس شورا یبماده و دو تبصره پس از تصو یکفوق مشتمل بر  قانون 

 .یدمجلس سنا رس یببه تصو یو پنجاه و دو شمس یصدو س هزار یکماه  یبهشتارد
 

توانند انجام  ياود نم م موریتجز در محل  يدفاتر و  احبان دفاتر اسناد رسم نیفئوثبت و مس ندگانیو نما رانیمد قانون ثبت اسناد و امالک: 1ماده
  .ندارد يثر قانوناقداما  آنها در اارج از آن محل ا .ندینما فهیوظ

از  يرفع ااتالفا  و اعتراضا  ناشـ  برای چند نفر محقق ثبت یا یكدائره ثبت به تناسب توسعه آن  یادر هر اداره  قانون ثبت اسناد و امالک: 1ماده
 3.شد اواهد ین ثبت امالک مع یتقاضا

 .آید ياواهد نمود به عمل م یمتنظ عدفیه مطابق نظامنامه که وزار  یهعدف وزار  ینمستخدم ینثبت از ب ینانتخاا محقق قانون ثبت اسناد و امالک: 4ماده
محقق ثبـت   یکه رأ مواردی اواهد شد در ینثبت به موجب نظامنامه مع ینمحقق یدگيو طرز رس یتحدود  الح قانون ثبت اسناد و امالک: 6ماده

بـه   ینافدر محکمه اسـت  يعموم ینمطابق قوان یتحکم محکمه بدا یزیتم رسیدگي اواهد بود و ینافيمرجع است یتمحکمه بدا  است ینافقابل است
 .آمد عمل اواهد

امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر ه ااتالفا  و اشتباها  مربوط ب هیکله ب يدگیرس یبرا :د99/98/9349اا الحي قانون ثبت اسناد و امالک 5ماده
ـ  4قائم مقام او و دو نفر از قضا  دادگاه اسـتان  ایثبت استان  سینام هی   نظار  مرکب از رئه ب يدادگاه استان هی ت ـ انتخـاا وز ه ب  5یدادگسـتر  ری

 عضـو  كیهی    نیا یبرا .دینما مي يدگیاستان رس يه قضائزدر حو يامور ثبته مربوط ب تباها ااتالفا  و اش هیکله هی   مزبور ب .شود مي لیتشک
  .اواهد شد نییتع یدادگستر ریطرف وز مرکز استان از کارمندان ثبت ای یافبدل از قضا  دادگستر يعل

 میتنظـ  هیعدف  که از طرف وزار  ای آنها مطابق نظامنامه بیعده و نوپ و ترت ثبت اسناد و امالک و یدفاتر الزم برا قانون ثبت اسناد و امالک: 1ماده
  .اواهد شد نیشود مع مي

  .است زیاج هیاشخاص ذینفع مطابق مقررا  نظامنامه وزار  عدف یامالک برا مراجعه به دفاتر قانون ثبت اسناد و امالک: 8ماده
                                                                 

 با افحاقا  و ا الحا  بعدی 06/90/9398قانون ثبت اسناد و امالک مصوا  .9

  ؛ اداره کل ثبت، به سازمان تبدیل شده است.83/80/93409ک کشور مصوا به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امال .2

 رسد. منتفي به نظر مي 06/90/9398کشور مصوا  قانون ثبت اسناد و امالک 4و  4،  3در تشکیال  فعلي سازمان ثبت اسناد و امالک، مفاد مواد  «محقق ثبت»با توجه به عدم وجود  .3

 است. «قضا  دادگاه تجدیدنظر استان»، در حال حاضر  «قضا  دادگاه استان»به جای  .4

 است. «به انتخاا رئیس قوه قضائیه»، در حال حاضر « یدادگستر یرانتخاا وزبه »به جای  .5
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 حدود دیاعالن ثبت و تحد / باب دوم/ فصل اول/قانون ثبت اسناد و امالک

ـ ه ادار لینقاط پس از تشک ریقانون و در سا نیا یاجرا خیکه اداره ثبت موجود است از تار يدر نقاط قانون ثبت اسناد و امالک: 3ماده ـ دا ای  ،ثبـت  رهی
  .کند اقدام مي هیواقعه در هر ناح رمنقولیاموال ر هیکل تبثکرده و به  میتقس هیثبت را به چند ناح رهیدا ایحوزه هر اداره  هیعدف  وزار 

به ثبـت   دیبا هیدر آن ناح که امالک واقعه نیمزبور و ا هیحدود ناح ،هیامالک هر ناح يقبل از اقدام به ثبت عموم قانون ثبت اسناد و امالک: 30ماده
  .شود مرتبه منتشر مي 3روز  38رف ظاعالن مزبور در  .دیاطالپ عموم اواهد رسه ب دیاعالن در جرا لهیوسه برسد ب

 تیمافک عنوانه ب نیمتصرف دیروز با 68تا  ،98مذکور در ماده  يآگه نیانتشار اوف خیاز تار :د83/90/9336اا الحي قانون ثبت اسناد و امالک 33ماده
روز  18اداره ثبت مکلف است تا  .ندیاظهارنامه دراواست ثبت نما لهیوسه ب هینسبت به امالک واقع در آن ناح 30 و 06و اشخاص مذکور در دو ماده 

 نیهر ملـك معـ  رای بره ثبت اکه از طرف اد یا اند با نوپ ملك و شماره را که اظهارنامه داده ياشخا  هیکل ور   ،مذکور يآگه نیپس از انتشار اوف
 .روز منتشر اواهد شد 38فا له ه نوبت ب 0 فقط در يآگه نیو ا دینما يها آگه شده در روزنامه

ـ اداره ثبـت نما  میپاسبان أاذ و تسـل  ای یژاندارمر ایمحل  یکدادا زانتشار ا يگواه دیها با ها پس از انتشار و افصاق آگهي انتشار آگهي م مور و در  دی
  .ثبت بدهند م موره الزم را ب يثبت مساعد  نموده و گواه م مورینه ب دیبا يدوفت م مورین ریو ساموارد کدادا  نیا

 رفتهیپذ يآنها موجود نباشد دراواست ثبت از کسه ب نسبت يکس يکه آثار تصرف مافکانه فعل يو امالک يدر مورد اراض -د98/86/9396اافحاقي تبصره
 .داشته باشد يمدارک يقائم مقام قانون ایاز مافك  يعنوان تلقه بر تصرف اود ب ای تیعنوان مافکه ق اود ببر تصرف ساب ای تیشود که بر مافک مي

 شـود کـه تقاضـا    مـي  رفتهیثبت پذ یتقاضا يباشد در  ورت 30 و 06مذکور در دو ماه  نیاز عناو يکه یامالک ب لیقب نیبه ا نسبتثبت  یچنانچه تقاضا
  .شود داشته باشد او محسوا مي يکه تقاضا کننده قائم مقام قانون يبر تصرف کس ایبر تصرف سابق اود با آن عنوان  ای بر عنوان مذکور يکننده مدارک

ثبـت دارنـد    یکـه حـق تقاضـا    يافمافك اعالن شـده اشخا ـ   که مجهول ينسبت به امالک :د98/83/9300اا الحي قانون ثبت اسناد و امالک 31ماده
ثبـت   یسال معامال  راجع با آن امالک قبل از تقاضـا  0و پس از گذشتن مد   ندیثبت نما یقانون تقاضا نیا یاجرا خیتار سال از 0توانند در ظرف  مي

ـ  افتیعالوه در ،ثبت یدر موقع تقاضا يافثبت معموف از حق 04 یشود و  د نمي رفتهیپذ يدر دفتر اسناد رسم  يکـه آگهـ   يامالکـ ه اواهد شد و نسبت ب
ثبـت در دفـاتر اسـناد     یعنـوان قبـل از تقاضـا    چیهه امالک ب نیمعامال  ا ،99مذکور در ماده  ينوبت يآگه اوفین انتشار خیشده از تارمنتشر ن هاآن ينوبت
 .اواهد شد افتیعالوه در ،ثبت یدر موقع تقاضا يافثبت معموف از حق 04 ی د ينوبت يآگه نیاوف خیاز تار سال كینخواهد شد و پس از  رفتهیپذ يرسم
افثبت به کلي معاف هستند و امالکي که قیمت آنها تا ده هزار ریـال اسـت    ین موارد امالکي که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداات حقدر ا

 1.اضافي معاف اواهند بود 04پرداات  دی  فقط از 
 

 32/30/2033مصوب  -یثبت های ینههز یشقانون افزا  2ماده 
در  0551قانون بودجه سال  50که ضمن تبصره  ییقانون ثبت لغو و استثنا یاصالح 01مذکور در ماده  یتمعاف 0531از اول خرداد ماه 

 یمدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقض 0531اول خرداد  یخکه تا تار یالثبت امالک حق  .شود یحذف م یدهالثبت ذکر گرد مورد حق 
 یهکه کل ینمشروط بر ا شود یاست به مأخذ سابق اخذ م یدهامالک به ثبت نرس فتر در د یشده ول یموضوع اعتراض منتف یو به طور کل

ملک بعد از  های یابیارز زا یالتفاوت ناش مابه یشده باشد ول یهتأد مذکور  یختا تار یمنعکس در پرونده ثبت یمتق ینالثبت بر اساس آخر حق
 .هد بودقانون خوا ینمشمول ا یتصدور سند مالک ینمزبور در ح یختار

 

 .است نسخ شده 98/83/9300قانون ثبت اسناد امالک کشور مصوا  90به موجب قانون ا الح ماده قانون ثبت اسناد و امالک:  31ماده
 2.است نسخ شده 98/83/9300قانون ثبت اسناد امالک کشور مصوا  90به موجب قانون ا الح ماده مکرر قانون ثبت اسناد و امالک:  31ماده
ـ  هیـ عدف  مطـابق نظامنامـه وزار    ،نمره امالک بیترته متدرجاً ب هیحدود امالک واقعه در هر ناح دیتحد نون ثبت اسناد و امالک:قا 34ماده عمـل  ه ب
 كیـ حدود  دیروز قبل از تحد 08اعالن الاقل  نیا .شوند اعالن احضار مي لهیوسه حدود ب تحدیدروز  یبرا ،نیو تقاضا کنندگان ثبت و مجاور دیآ مي
  .منتشر اواهد شد ياعالن زیدر محل ن هیعالوه مطابق نظامنامه وزار  عدفه ب .شود مي منتشر دیتبه در جرامر

اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف  ندهینما ایحدود اود  دیاگر تقاضا کننده در موقع تحد قانون ثبت اسناد و امالک: 36ماده
ـ نگـردد اعـالن تحد   نییجهت حدود ملك تع نیا هحاضر نشوند و ب حدود دیدر موقع تحد زین نیمجاور هر گاه .اواهد شد دیتحد نیمجاور حـدود   دی

افثبـت   حـق  دیایعمل نه حدود ب دیو تحد هحاضر نشد كی چیه نیتقاضا کننده و مجاور زیمرتبه دوم ن یشود و اگر برا مي دینسبت به آن امالک تجد
  3.اذ اواهد شدأملك دو برابر 

                                                                 
 است. فغو شده 9344 های ثبتي مصوا اول ارداد قانون افزایش هزینه 9افثبت مذکور، به موجب ماده  معافیت بعضي از امالک از پرداات تمام یا قسمتي از حق .1

 شود. نسخ مي 9390مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه  93و ماده  9398قانون ثبت مصوبه  93و  90ماده   ؛98/83/9300 مصوا  قانون ثبت اسناد امالک 90قانون ا الح مادهبه موجب  .2

آن با  یها قانون و تبصره ینا 0و  9مقرر در مواد  های تعرفه :18/31/3111وب یّن مصدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ 3( ماده ف)بند  .3

 یـن ا یاجـرا  یخآنها اواهد بود و از تـار  یگزینمقرر بوده و جا ینقوان یرثبت اسناد و امالک و سا قانون یگر است که در مواد د هائي یمهو تمام اضافا  و جر يمقدمات ینهاحتساا هز
 یـن ا 0و  9بـا مـواد    یرنخواهد شد و مقررا  مغـا  یافتعنوان در هر به یگریو اضافا  د یمهو جر يمقدمات ینهو هز يثبت حقوق  گونه یچقانون ه ینقرر در اقانون نسبت به موارد م

 .شود يقانون فغو م



 های کارشناسی رسمی )امور ثبتی( نامه آزمون درس 06  

 
 

از حـدود   تیبا تبع يحدود بدون انتشار آگه دیباشد تحد نیو مع تیتثب يثبت ا یاز فحاظ عمل نیهر گاه حدود مجاور -د99/98/9349اا الحي تبصره
 میحر ایو  یمربوط به دوفت و شهردار ياز اموال عموم ،دیچند حد ملك مورد تحد ای كی کهي مورد در  ورت نیعمل اواهد آمد و در اه ب نیمجاور
  .نخواهد بود دیمزبور مانع انجام تحد ندهیعمل اواهد آمد و عدم حضور نماه ذیربط ب یها سازمان ندگانید حدود با حضور نمایآنها باشد تحد يقانون

 اعتراض / باب دوم/ فصل دوم/قانون ثبت اسناد و امالک

روز اقامـه   18تـا   ياعـالن نـوبت   نینشر اوف خیاز تار دیبا ،داشته باشد يهر کس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراض قانون ثبت اسناد و امالک: 35ماده
در مقابـل عرضـحال    ،شـود  مي میشده است تسل نیمع يکه در ضمن اعالن نوبت يشعبه ثبت ای رهیدا ایاداره ه ب ماًیعرضحال مزبور مستق .دینما یدعو
اسـت ارسـال    يدگیکـه مرجـع رسـ    یا را نزد دفتر محکمه ه باشد اداره ثبت آنداده شد يعرضحال در مد  قانون کهي  ورت در .داده شود دیرس دیبا
 اطالپ محل يحاکم محکمه ابتدائه کرد و ب کتباً نظر اود را اظهار اواهد ،دهد که عرضحال اارج از مد  داده شده صیاگر اداره ثبت تشخ .دارد يم
  .موضوپ قاطع است نیدر ا يرأی حاکم محکمه ابتدائ .کرده رأی دهد يدگیرس هیدفع  موافق نظامنامه وزار  یرتا حاکم مزبور در جلسه ادا دهد يم
 

 03/30/2030 -رفته است یناز ب ییاعتراض آنها در مراجع قضا یاکه فاقد سابقه بوده و  یثبت یمعترض یها پرونده یفتكل یینقانون تع
حدود امالک  یانسبت به اصل  0511سال  یانقانون ثبت تا پا 11و  01 یندتکه به موجب ما یقانون اعتراضات ینا یبتصو یخاز تار -واحده ماده 

 توانند یآنان م یمقام قانون  قائم یا ینوجود ندارد معترض ییو به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضا یدهارسال گرد یربطذ ییمرجع قضا به 
ون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک الزم به دادگاه صالح قان یناالجراء شدن ا الزم یخاز تار یگرماه د 1مدت  حداکثر ظرف 

 یندمراجعه ننما یمدت بدون عذر موجه شرع یندارند اگر در ا یممورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسل یندر ا  الزم ینموده گواه یمتقد
 .شناخته خواهند شد 1معرض

فوق  شده  ییندر مهلت تع ینمعترض یاثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض  یمقام آنها که نسبت به تقاضا  قائم یاثبت امالک  یانمتقاض -2تبصره 
 یمتقد و عدم  یبر نداشتن سابقه اعتراض قبل یمبن یبا مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواه توانند یاند م ننموده یممربوط را به ثبت محل تسل یگواه

 .یداقدام نما ثبت  یاتثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عمل .یندرا بنما یثبت یاتادامه عمل ینموده و تقاضا یمبه ثبت محل تسلآن را  یددادخواست جد
 یمتسل  یخماه از تار یکظرف مدت  ینتوسط معترض باید یقانون ثبت( م 11و  01موضوع مواد  حدود ) یدثبت و تحد یاعتراض به تقاضا -0تبصره 

 .یردصورت پذ ییقضا یصالحدادخواست به مرجع ذ یمبا تقد یرجع ثبتاعتراض به م
از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  یقانون اصالح و حذف مواد 5و  1و  0قانون اصالح مواد  7ماده  1مذکور در تبصره  مهلت -0تبصره 

 .شود یم یدقانون تمد یناالجراء شدن ا زمال یخاز تار یگرسال د 1به مدت  10/11/0571به آن مصوب  یو الحاق مواد 50/13/0513
 یو هفتاد و سه مجلس شورا یصدهزار و س یکماه  یبهشتو پنجم ارد یستب یکشنبهفوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز  قانون 
 .است یدهنگهبان رس یشورا ییدبه تأ 13/15/0575 یخو در تار یبتصو یاسالم 

 یناطق نور اکبر یعل - یاسالم یمجلس شورا رئیس 

 

اقامه  يدعوائ ياعالن نوبت نیقبل از انتشار اوف یگریکننده و د تقاضا نیثبت ب یهر گاه راجع به ملك مورد تقاضا قانون ثبت اسناد و امالک: 31ماده
 انیـ جره محکمه را مشعر ب قیروز تصد 18تا  ياعالن نوبت نینشر اوف خیاز تار دیتقاضا کننده است با با یطرف دعو کهي باشد کس انیشده و در جر

  2.حق او ساقط اواهد شد االّ و دینما میاداره ثبت تسله ب یدعو

  .عمل اواهد شد 96موافق ماده  ،دهیگرد میاداره ثبت تسله مزبور اارج از مد  ب قیدهد تصد صیاداره ثبت تشخ کهی در موارد -تبصره
ـ  تیمکلف است پس از قطع دیاود را  ادر نما تیمحکمه قرار عدم  الح هکي در  ورت قانون ثبت اسناد و امالک: 38ماده  یتقاضـا ه قرار مزبور ب
 .ستیعرضحال الزم ن دیمورد تجد نیمرجع  الحیتدار بفرستد در ا یعمل را برا هیدوس يمدع
 ،ثبـت  يمسـتدع  یتقاضـا ه است بنکردامسکو  گذاشتد محکمه مکلف  بیاود را تعق یروز دعوا 68عرضحال در مد   میمعترض پس از تقد اگر

  3.ستین زیقابل تم نافیرأی است ،داد نافیتوان است مي قرار نیاز ا .دیاعتراض را  ادر نما یقرار اسقاط دعوا

ـ قبل  فو  خیمعترض به ثبت اعم از اینکه تار فو در  ور   :د99/98/9349اافحاقي قانون ثبت اسناد و امالک مکرر38ماده ـ ا یبعـد از اجـرا   ای  نی
 شود:  اقدام مي ریشرح زه او ب یبه تقاضا دینما يبعض از وراث را معرف اینتواند تمام  هیعل هر گاه معترضٌ ،انون باشدق

                                                                 
 .یزیاز چ برگردان یبگرداند؛ رو یرو يکه از کس آن : /mo'rez/معرض .1

افزام قانوني مافکین به تقاضای ثبت ملك اود در نقاطي که ثبت عمومي امالک آگهي  هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 11/30/31103 مورخ 3411رأی وحدت رویه به شماره  .2

 باشد که محاکم عمومي دادگستری به ااتالف متداعیین در ا ل مافکیت ملکي که به ثبت نرسیده، رسیدگي نمایند. شده مانع از این نمي

قانون ثبت که  دور قرار را مقید به تقاضای مستدعي ثبت نموده  99منبسط از ذیل ماده  هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 01/30/3111مورخ  1331شماره رأی وحدت رویه به  .3

 این است که اگر از تقاضای سقوط معترض دراواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبي برای  دور قرار اسقاط دعوی نیست.
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ـ    یدعو بیو تعق میکه در  ور  وجود وراث محجور نسبت به نصب ق کند دادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ مي :مورد اول در -9 ه اقـدام شـود و ب
ـ نزد ایـ محـل   یهـا  از روزنامـه  يکیمرکز و  راالنتشاریکث یها از روزنامه يکیدر  يدفعه متواف 3را  یدعو انیعالوه موضوپ جر  يمقـرر دادگـاه آگهـ    كی

ـ قـرار مزبـور    ابالغ . ادر گردد ینشود قرار سقوط دعو بیتعق یدعو يآگه نیانتشار آار خیروز از تار 18چنانچه ظرف  .دینما مي از  يکـ ینوبـت در   كی
  .االجراء است الزم و ينشود قرار مزبور قطع ياواهد شد و اگر ظرف مد  مقرر از قرار  ادر پهوهش اواه يمقر دادگاه آگه كینزد ایمحل  یها روزنامه

ـ ابـالغ ااطار  خیباشد ظرف پنج روز از تـار  یدعو بیدر مقام تعق کهي شود در  ورت به وراث شنااته شده ااطار مي :مورد دوم در -0  میبـه تقـد   هی
را مسکو  گذاشته باشد  یدعو هیابالغ ااطار و وراث شنااته شده که با  دور نیمورد وراث شنااته نشده و همچن در .مبادر  کند بیدراواست تعق

  .عمل اواهد شد كیمذکور در بند  قیطره ب
ـ و م وسـت یمثبت وراثـت اـود را پ   لیفد دیشود دراواست دهنده با بیتعق اثاز ور يکیاز طرف  یهر گاه دعو -د99/98/9349اافحاقي تبصره  زانی
 .دینما دیدر برگ دراواست ق حاًیاالرث اود را  ر سهم

در  .کنـد  لیـ دراواسـت اـود را تکم   الغاب خیروز از تار 4شود که ظرف  ااطار مي يفوق باشد به متقاض طیفاقد شرا بیکه دراواست تعق یدر موارد
  . ادر اواهد شد یشده باشد قرار سقوط دعو يمکرر منقض 99ماده  كیاگر مد  مقرر در بند  لی ور  عدم تکم

او حاضر نشود و مطابق مقـررا  ا ـول محاکمـا      لیوک ایمعترض  ،محاکمه یدر جلسه مقرر برا کهي در  ورت قانون ثبت اسناد و امالک: 33ماده
مرتبـه ممکـن    كیـ  یوز پس از ابالغ قرار ابطال برار 98عرضحال فقط در ظرف  دیتجد ،ثبت عرضحال او ابطال گردد يمستدع یتقاضاه ب يحقوق

  .دفتر محکمه  الحیتدار داده اواهد شد به ماًیعرضحال مستق مورد نیدر ا ،اواهد بود
  .است هیافرعا ماده الزم نیشود مفاد ا عرضحال رد مي ،شیا ول محاکما  آزما 96 و 96موجب مواد ه که ب زین یدر موارد -تبصره

منشـاء واحـد بـوده و تعـداد      یدارا ،اعتـراض  یدعو ایثبت  انیمتقاض تیهر گاه مافک :د99/98/9349اافحاقي ثبت اسناد و امالک قانون مکرر33ماده
 ایدو نفر از شرکاء ه پهوهش اواه داداواست و ضمائم آن ب انفر باشد به دراواست معترض ی 94و یا وراث آنان بیش از  نیمعترض ایثبت و  انیمتقاض

از  يکـ یمرکـز و   راالنتشـار یکث یهـا  از روزنامـه  يکـ یآن در  یهـا  وستیعالوه مفاد داداواست و په شود و ب دارند ابالغ مي یادتریم زوراث که سها
 .اواهد شد يآگه يدفعه متواف 3مقر دادگاه  كینزد ایمحل  یها روزنامه
ـ ابـالغ ااطار  یدارنـد بـرا   یادتریـ که سهام ز گریطرف د دو نفر از یدعو نیاز طرف كیدراواست هر ه باشد ب يدگیرس انیدر جر یدعو هر گاه  هی
 يمقـر دادگـاه آگهـ    كینرد ایمحل  یها از روزنامه يکیمرکز و  راالنتشاریکث یها روزنامه زا يکینوبت در  كی نیریاطالپ سا یبرا و مراتب انتخاا
فقط بـه دو نفـر    يدگیوقت رس ،شرکت در جلسا  یود که براش دیق حاًی ر دیمربوط به درج داداواست با يآگه نیو همچن يآگه نیاشود و در  مي

ـ و  يدادرس انیاطالپ از جر یحق دارند برا نیریابالغ اواهد شد و سا ياشخاص انتخاا شده مزبور با ذکر اسام بـا   يشـرکت در جلسـا  دادرسـ    ای
 .ندیشرکت نما يدادرس در یل دادگستریوک لهیوسه ب ایمطلع شوند و  يدگیو وقت رس حیو پاسخ فوا یدعو انیاز جر گاهمراجعه به دفتر داد

 ایـ ملك  كیشر یجاه ب ندیمدااله نما يدر دادرس یل دادگستریوک لهیوسه داشته باشند و ب یوراث وفو آنکه سهم کمتر ایاز شرکاء ملك  ياگر بعض
مداالـه داشـته باشـد     یدر دعـو  یدادگستر لیوک که يدر  ورت .ابالغ شود لیبه وک هیداداواست و اوراق ااطار دیبا نددار یترادیکه سهم ز يوارث

ـ از طر یدعو انیجر ایکه داداواست و  یمورد در .است يافزام وکال هیبه کل هیابالغ اوراق ااطار ای از اوانـدگان ابـالغ    بـه عـده   يانتشـار آگهـ   قی
  .باشد نمي يشرکت در جلسه دادرس یبودن حکم  ادر نسبت به آنان موکول به دعو  آنان برا یشود حضور مي

 خیروز از تـار  38 توانـد فقـط تـا    اود قائل است مي یبرا يحق يحقوق ارتفاق ایکه نسبت به حدود  یمجاور قانون ثبت اسناد و امالک: 10ماده
ـ 91و  99 -96 -96مقررا  مـاده   1.مرجع  الحیتدار عرضحال دهده اداره ثبت ب لهیوسه حدود ب دی ورتمجلس تحد میتنظ  مـد   یاسـتثنا ه اب

 .شد واهدا تیرعا زیمورد ن نیاستد در ا روز 38اعتراض که 
 94مطـابق مـاده    نیاو با حدود اظهار شده از طرف مجاور یحدود حاضر نبوده و ملك تقاضا دیاش در موقع تحد ندهینما ایکه اود  يتقاضا کننده ثبت

  .ماده عرضحال اعتراض دهد نیتواند مطابق مقررا  ا شده مي دیتحد
ـ ا بیتصو خیشهرها که تا تار يثبت واقع در محدوده قانون یاعتراض به حدود ملك مورد تقاضا یدر دعاو -د08/83/9346اقي اافحتبصره قـانون   نی

 تیأاذ سند مافک ای يبه موجب سند رسم یدر  ور  استرداد دعو نیباشد و همچن  به عمل آمده رمجاوریاست هر گاه اعتراض از طرف ر مطرح شده
سقوط  ایحسب مورد قرار رد  ي،دگیافعاده رس فوق یشده است دادگاه در جلسه ادار نییحدود تع دیدر  ورتمجلس تحد هک یبا حدوداز طرف معترض 

 .است يپهوهش يدگیقرار فقط قابل رس نیرا  ادر اواهد کرد و ا یدعو
معترض مجـاور بـا حـدود     ای دیعمل آه مجاور بریطرف رکه اعتراض از  يدر  ورت دیآ عمل ميه قانون ب نیا بیکه بعد از تصو ياعتراضاته ب نسبت
نظـر کنـد واحـد ثبتـي      اود بدون قید و شرط  رف از اعتراض يموجب سند رسمه ب ای ردیبگ تیحدود سند مافک دی ورتمجلس تحد درشده  نییتع

 نظار  به هی   ،ابالغ نظر مزبور خیتارروز از  98تواند ظرف مد   معترض مي .دینما يمعترض ابالغ مه باثر بودن اعتراض  مربوط نظر اود را در بي
ـ     کهي  ورت در .است يهی   نظار  قطع أیر .دینما تیشکا ـ  ياقامتگاه معترض معلوم نباشـد نظـر واحـد ثبت  یکـه بـرا   یا نوبـت در روزنامـه   كی
  .دینما تیهی   نظار  شکا به يانتشار آگه خیروز از تار 98ظرف  دتوان گردد و معترض مي شده منتشر مي نییتع يثبت یها آگهي

                                                                 
 قانون ثبت اسناد و امالک، مندرج در  فحه قبل.  96حا  و اطالعا  تکمیلي ذیل ماده رجوپ شود به توضی .1


