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 خداوند را بسیار سپاسگزار و شاکرم که بار دیگر بر این بنده حقیـر منـت نهـاد   

 

آوري مطالـب   تا مجموعه حاضر را که نتیجه بیش از دو سال تحقیق و پژوهش و جمع
مرتبط با موضوعات کارشناسان رسـمی دادگسـتري، کارشناسـان رسـمی قـوه      مفید و 

مهندسـی و کنتـرل    قـانون نظـام   27، کارشناسـان مـاده   187قضائیه معروف به مـاده  
کار مهندسی ساختمان را تهیـه   ساختمان و نیز مهندسین ناظر داراي پروانه اشتغال به

موعـه سـه قسـمتی حاضـر تحـت      مندان قرار دهم. مج و تنظیم و در اختیار این عالقه
گذاري گردیـده اسـت، در   عنوان مرجع کارشناسان رسمی دادگستري و قوه قضائیه نام

ها و سنوات گذشته حجم عظیمی از اطالعات مرتبط با موضوعات کارشناسی در سایت
هاي تلگرامی توسط اسـاتید باتجربـه و    ها و گروه الخصوص کانالهاي مجازي علیشبکه

تاالرهاي گفتگو توزیع و در دسترس همگان قرارگرفتـه اسـت، ضـمن     مجرب در قالب
هایشـان، بـه   دریـغ اندوختـه   ارج نهادن به زحمات این عزیزان در راهنماییها و ارائه بی

پیشــنهاد یکــی از دوســتان فرهیختــه کارشــناس عضــو کــانون کارشناســان رســمی  
بـه جهـت حفـظ و    دادگستري استان کرمانشاه (آقاي مهندس داریوش منوچهرآبادي) 

ثبت و در دسترس بودن این اطالعـات بـراي همگـان اقـدام بـه تهیـه و تنظـیم ایـن         
اطالعات نمودم، به جهت عمومی بودن موضوعات و مباحث بخش اول که براي تمامی 

مباحـث حقـوقی و   «هـاي کارشناسـی کـاربرد دارد، ایـن قسـمت تحـت عنـوان        رشته
هـاي  شک تمامی کارشناسـان رشـته   جمع آوري گردید. بدون» موضوعات کارشناسی

منـد بـوده و در تمـام دوران حرفـه     شده در ایـن مجلـد عالقـه    مختلف به مباحث ارائه
 کارشناسی خود با این موضوعات مواجه خواهند شد.

آشنایی و درك و دریافت و استنتاج و اسـتخراج اطالعـات مـورد نیـاز از درون اسـناد      
اسناد و امالك از دیگـر مباحـث    با حوزه ثبترسمی و نیز آشنایی با موضوعات مرتبط 

حساس و مهم در امر حرفه کارشناسی بوده که از طرفی آشنایی حداقلی براي تمـامی  
هایی خاص از قبیل راه و ساختمان،  طلبد و از طرف دیگر نیز براي رشته ها را می رشته
ات بـه شـمار   برداري، کشاورزي و منابع طبیعی، امور ثبتی و غیره، ازجملـه مهمـ   نقشه
آید. به همین دلیل در قسمت دوم تالش نمودم بخـش فراوانـی از اطالعـات مـورد      می

نـام  » مباحـث ثبتـی و امالکـی   «نیاز این بخش را گردآوري و ارائه نمایم و این مجلـد  
هاي  طرح«گرفت. تجربه بیش از دو دهه در موضوعات ساختمانی، هم در بخش دولتی 

این ایده را پرورش » مهندسی ساختمان حوزه نظام«و هم در بخش خصوصی » عمرانی
داد که مطالب متنوع و مفیـد سـاختمانی را هـم در حـوزه حقـوقی و مطالـب محـض        

مباحث «ساختمانی را در بخش سوم تهیه، تنظیم و ارائه نمایم. این مجلد بدین جهت 
مـه  بهـا بـراي ه   نامیده شد، فصولی از این مجلد از قبیل ضـرایب فهرسـت  » ساختمانی

مهندسین شاغل در طرحهاي عمرانی در سه بخش کارفرما، مشـاور و پیمانکـار بسـیار    
بودجـه  وهـاي سـازمان برنامـه   باشد. این اطالعات بر اساس آخـرین بخشـنامه   مفید می

الزم به ذکر است که این مجموعه براي همه متقاضـیان   استخراج و ارائه گردیده است.
هـاي اخیـر نیـز    کارآموزان قبول شـده در آزمـون  درخواست پروانه حرفه کارشناسی و 

 باشد. بسیار مفید و ارزنده می
. 

 علی فرشادفرمحمد
 دبیر کمیته آموزش کانون



 

 
 

 
هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران  می
کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

ز نظر هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم ا اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته
 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، بـاز هـم احتمـال     رغم تمامی تالش وجود، علی بااین
نقـص و اشـکال دانسـت.     از تـوان الزامـاً مبـرّا     بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمـی 

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسـلّم   دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه ازسوي
ویـژه از طریـق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی،        خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه  

هـاي بعـدي    ها و ویـرایش  ها را در چاپ شده و آنهاي منتشرة خود آگاه  ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب
 رفع نماید.
که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین 

اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    ام مطالعه، کتاب ویرایشپس از اتم

ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه
نوآور ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ
 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور  و گرانقدر، به نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته
که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به
نمایـد، و   تخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی    عنوان هدیه، به ان آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی
کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

چـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هر
  نمایند. استقبال می
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 تقدیر و تشکر  

 
کـانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتري اسـتان       مـدیره محتـرم   هاي هیئتها و مساعدتم از حمایتدانبرخود الزم می
مدیره که در به ثمـر رسـیدن مجموعـه     الخصوص جناب آقاي مهندس حامد سلیمی ریاست محترم هیئتکرمانشاه علی

حاضر کمال همکاري را مبذول نمودند تشکر و قدردانی نموده از خداوند متعال براي ایـن عزیـزان سـالمتی و عاقبـت     
 بخیري خواستاریم.  

سئولین محترم انتشارات نوآور برادران گرامی نصیرنیا و همچنین سرکار خانم بیگلی نیـز بسـیار سپاسـگزار بـوده     از م
 براي ایشان نیز از خداوند بخشنده سالمتی و توفیق بندگی خواستاریم.



 

 
 ن و مصـنّفان و هنرمنـدان  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـا   

 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348مصوب سال 
به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشـکال، نمودارهـا، جـداول،    

ر، و نیز هر گونه استفاده ها و موارد دیگ تصاویر این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیۀ 

صورت اینترنتی، سـی دي،   برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به پی دي اف از کتاب، عکس
ی از نشـر نـوآور ممنـوع و    وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجـازة کتبـ    دي

قـرار   پیگـرد قـانونی و قضـایی   است، و متخلّفـین تحـت    شرعاً نیز حرام غیرقانونی بوده و
 گیرند. می

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    
کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    
ایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در س

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت
پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می
باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      جاز و از نظر شرعی نیز حرام میغیرم

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی ن را مـورد  قضایی، خاطیا
 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی
انی تخلّفـات  رسـ  اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
 ه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالع

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشـاهدة هـر گونـه تخلّـف از     

 66484191 -2هـاي  هاي انتشارات نـوآور بـه شـماره   قبیل مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

بـه ایـن انتشـارات ابـالغ نماینـد، تـا از        www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
ــه     ــوگیري ب ــرم جل ــدگان محت ــود خوانن ــز خ ــده و نی ــر، پدیدآورن ــوق ناش ــییع حق ــد،  تض ــل آی  عم

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به       



 

 فصل اول
 یامالک و یثبت يکاربرد اصطالحات فرهنگ

 یثبت اصطالحات با ییآشنا
و کسـی کـه مـورد اجـاره واقـع       مستأجر دیینما یمدر اجاره اشخاص کسی که اجاره  :اجاره اشخاص 
از قانون مدنی) منظور از اجاره مـذکوره در   412 . (مادهشود یماجرت نامیده  االجاره مالاجیر و  شود یم

 آن اسـت کـه تصـرف   ) 19/03/1330قانون روابط مالک و مستأجر مصوب  1از ماده  1این ماده (تبصره 
نسـبت بـه    نکـه یااجاره باشد اعـم از   منظور بهگري اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دی عنوان بهمتصرف 

تراضی با موجر یـا نماینـده    برحسبیا تصرف متصرف  شده میتنظمورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی 
 .  قانونی او باشد

. اجـاره دهنـده را   شـود  یمـ مالک منافع عین مسـتاجره   مستأجرآن  موجب بهعقدي است که  :اجاره 
 )از قانون مدنی 566مستاجره گویند. (ماده  و مورد اجاره را عین تأجرمسرا  کننده اجارهموجر و 

مالـک   ثالثاً .مزروعی است اًیثان .زمینی که بالفعل مالک دارد اوالًکه:  ندیگو یمبه اراضی  اراضی آیش: 
 .پوشیده باشد براي مدتی معلوم و محدود از آبادي آن چشم

مالـک فعلـی آن مشـخص     هرچندمالک بالفعل داشته باشند  اوالًکه:  ندیگو یمبه اراضی  :اراضی بایر 
 ثالثـاً قبیل اعم از بنا و قنـات و اشـجار و غیـره نباشـد.      مشغول به کشت و زرع آبادي از هر اًیثاننباشد. 

 از اراضـی بسـتر رودخانـه و    رابعـاً و نامحدود از آبادي آن چشم پوشیده باشد.  نامعلوممالک براي مدتی 
 .گذارند یمزمین بایر را به حساب زمین موات  غالباً نباشد آنها میحر وی عموم انهار
دایـر و بـایر عبـارت اسـت از: الـف) اراضـی        نشده ثبتو  شده ثبتاراضی دولتی اعم از  :اراضی دولتی 

است اعم از طریق اصالحات ارضـی، خالصـه،    شده منتقلموات، ب) اراضی که به نحوي از انحا به دولت 
 اشخاص حقیقی و حقوقی یـا مؤسسـات   اریاخت درالمالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که  مجهول

 19دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 
الیحـه قـانونی واگـذاري و احیـا اراضـی در حکومـت        انونی اصـالح اجرایی الیحـه قـ   نامه نییآاز  1ماده 

 )شوراي انقالب 31/02/1359جمهوري اسالمی ایران مصوب 
اسـتحفاظی شـهرها و    میحـر  وقـانونی   محدوده در که است ییها نیزماراضی شهري  :اراضی شهري 

 )22/06/1366 از قانون زمین شهري مصوب 2است. (ماده  قرارگرفته ها شهرك
 فعـالً  اًیـ ثان .سابقه مالکیت خصوصی مسـلم داشـته باشـد    اوالًکه:  ندیگو یمبه اراضی  :اراضی متروکه 

 .سابق از مالکیت آن چشم پوشیده باشد مالک ثالثاً .مشغول به کشت و زرع و آبادي نباشد
طبیعـی   صـورت  بـه نـدارد و   يبـردار  بهـره است که سابقه احیـا و   يآباد ریغ يها نیزم :اراضی موات 
الیحه قـانونی واگـذاري و احیـا اراضـی در حکومـت       از الیه قانونی اصالح نامه واژه 3 است. بند ماندهیباق

 .انقالب شوراي 25/06/1358جمهوري اسالمی ایران مصوب 
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از قـانون اراضـی    3است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده  ییها نیزم :اراضی موات شهري 
 ،سابقه مالکیت خصوصی آن معلـوم نباشـد   اوالًکه:  ندیگو یمبه اراضی و  )27/12/1360 شهري مصوب

 .نداشته باشد بالفعل مالک ثالثاً .مشغول به کشت و زرع و آبادي نباشد اًیثان .یعنی مجهول باشد
به حالت موات برگشـته اسـت    جیتدر بهسابقه عمران داشته و  که است ییها نیزم :اراضی بایر شهري 

ب از قــانون اراضــی شــهري مصــو 5مــاده . (اعــم از آنکــه صــاحب مشخصــی داشــته یــا نداشــته باشــد
23/12/1369( 
دعـاوي مختومـه    از )از قـانون مـدنی   30حقی است براي شـخص در ملـک دیگـري. (مـاده      :ارتفاق 

 )قانون ثبت 21(تبصره ذیل ماده  .محسوب شود
 لهیوسـ  بـه ) 2 به احیا اراضی موات و حیازت اشـیاء مباحـه،  ) 1 ،شود یمحاصل تملک  :اسباب تملک 

 )از قانون مدنی 159ماده ( به ارث،) 4اخذ بشفعه،  لهیوس به) 3عقود و تعهدات،
و  شود یمدولت چاپ و منتشر  لهیوس بهاست که  یمتحدالشکلاستعالم ورقه بهادار و  :استعالم امالك 

اسـناد   دفـاتر . گـردد  یمـ دفاتر اسناد رسمی تحویـل   سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به
 رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به امالك قبالً جریان ثبتی آنها را از اداره ثبـت 

و یـا مراجـع قضـائی     اجرائـی ذیـربط   يدسـتگاهها از  يا پاره نیهمچن .محل وقوع ملک استعالم نمایند
اعتبـار پاسـخ    ،جریان ثبتی امالك جـاري هسـتند   صالحه نیز در مواقع ضروري و الزم مجاز به استعالم

 ئی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یک شهر است یک ماه و دوایر شعب تابعه همانها استعالمیه
دفتـر   صـفحه  کیـ راي هر ملـک یـا   ثبتی) ب يها بخشنامهمجموعه  28است.(بند  حوزه چهل و پنج روز

 31شماره ملک روي یـک اسـتعالم جـایز نیسـت.(بند      شود و قید چند امالك یک استعالمیه تنظیم می
 )هاي ثبتی مجموعه بخشنامه

مقـررات   ياجـرا  دراسـناد مـالکیتی کـه     :قـانون اصـالحات ارضـی    ياجـرا  دراسناد مالکیت صادره  
 .گردد یمزارعین صاحب نسق صادر  بنام قانون ثبت 155 و 152بر طبق مواد  اصالحات ارضی و

اصـالحی قـانون    158مطابق با مـاده   :اصالحی قانون ثبت 951ماده  ياجرا دراسناد مالکیت صادره  
حـل   ئـت یهباشـد موضـوع در    موقوفـه  ویا شـهرداري   ثبت چنانچه امالك مورد تقاضا متعلق به دولت

 .گردد ضی صادر میمتقا بناممالکیت  سند و شده مطرحاختالف 
اصـالحی قـانون    153مطابق با مـاده   :اصالحی قانون ثبت 951ماده  ياجرا دراسناد مالکیت صادره  

 يهـا  نسـق  وکشاورزي  یاراض و باغات وثبتی اعیان امالك  اصالحات بعدي آن براي تعیین وضع ثبت و
رئـیس   لحاظ موانع قانونی با صدور توافق طرفین به دستور به و شده منتقل »عادي« صورت بهزراعی که 

متقاضـی صـادر    بنـام حل اخـتالف سـند مالکیـت     ئتیهتوسط  يرأبا صدور  صورت نیاغیر  در وثبت 
 .گردد می
اسـناد مـالکیتی کـه بـر      :قانون برنامه چهارم توسعه کشـور  911اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده  

روسـتاها   بافـت  درکشور مربوط به امالك روستائیان داخل  برنامه چهارم توسعهقانون  133اساس ماده 
 .شود گردد را شامل می صادر می

تغییـري در وضـع حـدود     شـده  ثبـت چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین امالك  :اصالح حدود 
یک یا چنـد حـد از حـدود     گرید  عبارت  بهشود و یا  حاصل باشد یماربعه ملکی که داراي سند مالکیت 

در اثر تغییر وضع مجـاورین بـه کوچـه محـدود      محدودشدهبه پالك شخصی  قبالً که يا شده ثبتاربعه 
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 .با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي اصالح حدود نماید تواند یممالک  شود
تند و فقط با حکم قطعـی  اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هس :اعتبار اسناد مالکیت 

 .باشد یمشوراي اسالمی قابل ابطال  مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس
 اجرائـی  پرونـده  طـرفین  از که اجرائی عملیات به نسبت است شخصی شکایت :ثالث شخص اعتراض 
 . باشد نمی
 او و اسـت  جـایز  مـرتهن  سـوي  از رهـن  عقد زیرا بگذرد اش قهیوث از مرتهن اینکه یعنی: رهن از اعراض 
 بـی  نیبـد  مبـدل  او وثیقـه  بـا  دین پس نماید ساقط را اش قهیوث حق و کند فسخ جانبه کی را آن تواند یم

 .شود یم مترتب آن بر يا ذمه اسناد اجراي مقررات و گردد می يا ذمه سند او رهنی سند و شود می وثیقه
 ازنظـر گرچـه   گـردد  یمـ اطـالق   شـود  یم ساخته نیزماعیان در اصطالح ثبت به آنچه بر روي  :اعیان 

ولی در امر ثبت مراد از اعیـان مسـتحدثاتی    دیینما یمو اعیان  عرصه برحقوقی کلمه زمین خود داللت 
 .گردد یم(زمین) بنا  ملکاست که روي 

یض هادي و جامع شهرها و نیز در اثر توسعه و تعر يها طرح بیتصو با :قانون ثبت نامه نیآئ 54ماده  
ــانیخمعــابر و  احــداث وو ایجــاد  ــانیخاز امــالك در مســیر معــابر و  جدیــد بســیاري يهــا اب  يهــا اب

واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معـابر مـذکور واقـع     داالحداثیجد
در این هنگام ادارات ثبت حسب اطالع خودشان یا اعـالم شـهرداري و یـا مراجعـه مالـک       که گردند یم

 .باشد یمقانون ثبت  نامه نییآ 54موظف به اجراي ماده 

نقـل و انتقـاالت    يهـا  ستون شدن پربعد از  که بهاداراي است  دفترچه :مم اسناد مالکیتتدفترچه م 
است حسب تقاضاي مالـک و بـا رعایـت     شده ینیب شیپسند مالکیت که در صفحات آخر اسناد مالکیت 

 .گردد یمتشریفات بدان ضمیمه 
مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها  طور بهچنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی  :افراز امالك 
قی و دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطالح حقو مالکین ریسا ازنسبت به افراز سهمی خود  توانند یم

 .ثبتی افراز گویند
 )قانون مدنی 285که داللت بر بهم زدن معامله کند. (ماده  گردد یمبه هر لفظ یا فعلی واقع : اقاله 
» امیپ داده«عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به  :امضاي الکترونیکی 

قـانون تجـارت    2مورد استفاده قرار گیرد. (بند ي ماده  »امیپ داده«امضاء کننده  ییشناسااست که براي 
 )امضاء الکترونیکی 13/12/1382الکترونیکی مصوب 

کـه داراي سـابقه ثبـت در دفتـر امـالك هسـتند یـا         شـوند  یمـ به امالکی اطـالق   :شده ثبتامالك  
 )ق.ث 22موضوع ماده . (براي آنها سند مالکیت صادرشده است گرید عبارت به

دچـار حریـق شـود و اثـري از آن بـاقی       مثالًاز بین برود  تیمالکسند  که یوقت :المثنی تیمالک سند 
 .ملک تقاضاي صدور سند مالکیت المثنی نماید از اداره ثبت محل وقوع تواند یمنماند یا گم شود مالک 

شود که سابقه ثبت در دفتر امالك را نداشته باشـند   امالك جاري به امالکی اطالق می :امالك جاري 
 )ق.ث 21موضوع ماده (نشده است  براي آنها سند مالکیت صادر گرید عبارت بهیا 

در ثبت عمـومی   یکوب پالكشود که در موقع  ثبت به امالکی اطالق می قانون در: المالک امالك مجهول 
ثبـت آن بـه    درخواسـت قـانونی وي   مقام  قائم ای واظهار گردیده ولی تاکنون از طرف مالک در دفتر توزیع 

که در ادارات ثبت  اظهارنامهتوزیع  به دفاتر توجه با توانند یمامالك  گونه نیاعمل نیامده باشد و متصرفین 
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 .همچنین مدارك عادي خریداري نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند باشد یمموجود 

بـا   تواننـد  یمـ او  راثسند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید و که يفردهرگاه  :امالك موروثی 
 :ارائه مدارك زیر

 تقاضاي صدور سند مالکیت -الف
 فرم گواهی حصر وراثت - ب
 مالیاتی 10فرم  -ج
 مالکیتاصل سند  -و

 .مورث از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید
است براي مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قـالع   (مهیا) اموال دولتی که معد :اموال دولتی 
ذخیـره و سـفاین جنگـی و     و اسـلحه  ي)سـاز  اسـلحه (کارخانه  نظامی و قورخانه يزهایر خاكو  ها خندقو 

 يهـا  کتابخانـه و  هـا  مـوزه تلگرافـی دولتـی و    يهـا  میسهمچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و 
عنـوان مصـالح    امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول دولـت بـه   عمومی و آثار تاریخی و

همچنین است اموالی کـه موافـق    خصوصی نیست وعمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک 
 )قانون مدنی 26مصالح عمومی به ایالت یا والیت یا ناحیه یا شهري اختصاص یافته باشد. (ماده 

عبارت است از کلیه ماترك متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعـم   :اموال مشمول مالیات بر ارث 
در حدود عرف  ودفن کفنحقوق مالی پس از کسر هزینه  وصول واز منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل 

 قـانون  10و عادت و واجبات مـالی و عبـادي در حـدود قواعـد شـرعی و دیـون محقـق متـوفی. (مـاده          
 )3/12/1382 مستقیم مصوب يها اتیمال

عمـومی   دیتحد گریدجهات  عدم حضور مالک یا واسطه بهامالکی که  :آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ثبـت   قـانون  14به استناد تبصره ذیـل مـاده    که یدرصورتباشند  شده خارج دیتحداز  اصطالح بهنشده یا 

 قـانونی او و  مقـام  قـائم مستدعی ثبـت یـا    درخواستاین صورت به  در نمودعمومی  دیتحد رانتوان آنها 
ه عمل آورد آگهـی  می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی ب علت ذکرهزینه شخصی وي با 

 .جنبه استثنایی دارد اختصاصی
المالـک از   عنـوان مجهـول   بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی امالکی که به :آگهی تحدید حدود عمومی 

 قانون ثبت)   نامه نیآئ 66(ماده  .باشد یم ریپذ امکان دیتحد آمده انتشار آگهی آنها قبول ثبت به عمل
چنانچـه مـالکین    شوند یمتثبیت حدود آگهی  منظور بهامالك پس از آگهی نوبتی  :آگهی تحدید حدود 

امالك دیگر به ملک مورد تحدیـد حـدود دارد ماننـد حـق      مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که
تحدیـد حـدود    جلسه صورتتوانند از تاریخ تنظیم  کردن درب و پنجره) داشته باشند می باز و آبچک ،عبور
 خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه اعتراضدت سی روز به م

 .در دادگاه صالحه اقامه دعوي نماید
که سابقه ثبت در دفتر امـالك نداشـته باشـد بـدیهی اسـت       شود یمبه امالکی اطالق  :امالك جاري 

و  آمـده  بعمـل است که تحدیـد حـدود آنهـا     ریپذ امکانصدور سند مالکیت نسبت به امالك جاري وقتی 
 .باشد شده يسپرزمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بالمعارض 

چنانچه پرونده ثبتی مفقود گردیـد در راسـتاي تشـکیل پرونـده ثبتـی المثنـی        :آگهی فقدان پرونده 
محلی یا  يها روزنامهاز  یکی درباشد  می مالک و ملک وآگهی فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده 
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 اظهارنامـه ثبتی امالکی است کـه داراي   يها پرونده آگهی مذکور مربوط به شود کثیراالنتشار منتشر می
داراي سند مالکیت باشند یا  اعم از اینکه ثبت دفتر امالك شده و آمده بعملهستند و تحدید حدود آنها 

 .نباشند
 مالحظـه  بـا لکیـت توسـط متصـدي دفتـر امـالك      آگهی فقدان سـند ما  :آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی بایستی مشخصات کامـل مالـک شـماره     شود در این دفتر امالك تهیه می ثبت ومحتویات پرونده 
 دیق شده ثبتپالك و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معامالتی که در سند مالکیت 

روز نباشد بایستی در روزنامـه چـاپ شـود و در آن     ده ازکه کمتر  يا فاصلهآگهی در دو نوبت به  .گردد
به ثبت  تواند یمکسی اعتراضی نداشته باشد  دوم ظرف ده روز چنانچه نوبت انتشارپس از  که گرددقید 

 .مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد انقضاء ای و داردمحل اعالم 
قانون ثبت کلیه امالکی کـه در هـر سـه مـاه بـه ثبـت        مهنا نیآئ 40ماده  اساس بر :نوبتی يها یآگه 
روز بـا ذکـر شـماره پـالك و      39نوبـت بـه فاصـله     در دو نامـه  نیآئبایستی به ترتیب مقرر در  رسند یم

محلی یا کثیراالنتشار کـه از طریـق    يها روزنامه ازیکی  مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در
روز از تاریخ اولین انتشار بـه ثبـت محـل کتبـاً      90آگهی گردند تا  شوند یمارشاد اسالمی تعیین  وزارت

 مشخصـات  دیباشود  تهیه و منتشر می کباری در آگهی نوبتی که هر سه ماه. اعالم و رسید دریافت دارند
 اظهارنامـه پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که  شمارهو نکات زیر منظور گردد: 

کـه قـبالً    امالکی. اند دهیگردماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور  در سه آنها
امالکی که آگهـی نـوبتی آنهـا در وقـت     . اند نشده آگهی مقرر موعد در اشتباهاً آنها تنظیم ولی اظهارنامه

 اء هیئـت نظـارتی  آر موجـب  بـه و  داده رخاشتباه مؤثري که در انتشار آنها  واسطه بهکن یمقرر منتشر و ل
 مجموعـه  384-386-383 يبنـدها   موضـوع مستند به اختیارات تفویضی هیئـت نظـارت    يادار دستور

آگهی نوبتی نـام   سینو شیپدر مقدمه  اند شدهی آگه دیتجدمنجر به  64هاي ثبتی تا اول مهر  بخشنامه
در سـه ماهـه   ثبتی امالك هـر بخشـی کـه     يها پالك شماره وشهرستان مربوطه قید سپس مشخصات 

از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مـالکین آن قیـد آنگـاه     بیترت به اند شده ثبتمربوطه قبل 
مشخصـات ملـک و مالـک یـا      آن دنبـال  بـه و  2 بنـد   موضوعامالك  نیمالک ایمشخصات ملک و مالک 

که در اجراي دستور هیئت نظارت یا دسـتور اداري مسـتند بـه اختیـارات      3 بند  موضوعمالکین امالك 
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت بـه   شود. قید می اند شده یآگه دیتجد به منجرتفویضی 

تـاریخ اولـین انتشاراسـت ذکـر      روز بعـد از  39کـه   3روز و امـالك ردیـف    90که  2 و 1امالك ردیف 
قانون ثبت در پایان آگهـی درج و تـاریخ انتشـار نوبـت اول و      29 و 13 و 16مواد و نیز مدلول  گردد یم

اعتراضی نسـبت   تواند یمقانون ثبت هرکس  16ماده  موجب به .شود می قید دوم نیز برابر قانون تعیین و
کتباً به ثبـت   آگهی نوبتی مراتب را نیاول نشرروز از تاریخ  90به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 

از  يریجلوگ منظور بهالمالک  پس از قبول ثبت امالك مجهول .نماید افتیدراعالم و رسید  مربوطهمحل 
در سال (اول مردادمـاه، اول   امالك چهار نوبت مشخصات وتضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی شماره 

شود اشخاصی که براي  عموم آگهی میسال بعد) براي اطالع  ماه بهشتیاردو اول  ماه بهمن اولآبان ماه، 
روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محـل تسـلیم    90هستند تا  خود حقی قائل

 .دعوي نماید پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه ماه کینماید و تا 
 يدادسـراها  ومحـاکم   لیقب از حسب تقاضاي مراجع قضائی صالحه شده ثبتامالك  :بازداشت امالك 
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اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدي معین  :بیع قطعی 
عرف و عادت محل یا عرف و  برحسباینکه  نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر

در قرارداد بیع ذکري  اگرچهعادت تجارت در معامالت تجاري وجود شرطی یا موعدي معهود باشد 
 )از قانون مدنی 355باشد. (ماده  نشده

 )از قانون مدنی 338معلوم. (ماده  عوض بهعبارت است از تملیک عین  :بیع 
 .گویند جبهه پشت اصطالحاً را اصلی جبهه بر کسر از پس لک،م محصور مساحت مازاد :جبهه پشت 
 در و شـود  یمـ قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنـگ خاص که شمـاره ثبتـی روي آن حـک    :پالك 

 .شد یمثبت عمومی به در منازل نصب 
شود که عـالوه بـر قیـد     نماینده تهیه می لهیوس بهسند مالکیت  سینو شیپ :سند مالکیت سینو شیپ 

ملک و حدود و مشخصات آن جریان کامـل پرونـده    شماره پالك و محل وقوع و امالك کامل مشخصات
 قسمت مربوطه از ابتدا تا عملیات تحدید ذکر و نماینده نظر نهائی خود را در خصوص صـدور  در یستیبا

 .اعالم نماید تیمالک سند
، داراي اسناد یازملکچنانچه فردي نسبت به میزان معینی  :مشاعی به یک جلدتبدیل اسناد مالکیت  

مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد  گرید عبارت بهمالکیت مشاعی متعدد باشد یا 
درخواسـت   اسناد مالکیت مشـاعی  ارائهبا مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و  تواند یم سهامخریدار 

 .خود بنماید بنامصدور سند مالکیت 
متعهد و متعهدله به تبدیل تعهـد اصـلی بـه     که یوقت) 1، شود یمدر موارد ذیل حاصل  :تبدیل تعهد 

اسباب تراضی نمایند در این صـورت متعهـد نسـبت     به سببی از گردد یمآن  مقام قائمتعهد جدیدي که 
 ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهـد را ادا  شخص که یوقت) 2.شود یمبه تعهد اصلی بري 

 )قانون مدنی 202الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. (ماده متعهدله مافی که یوقت )3. نماید
 اثـر  بـر چنـد پـالك    ایـ  دوکـه   يمـوارد  در :باشـند  یمتجمیع حدود امالکی که داراي سند مالکیت  

مالـک یـا مالکـان     یـا  وصل به هم باشـند و  که یقطعات ایواحد درآمده  صورت بهیا دیوارکشی  ساختمان
اسـناد مالکیـت خـویش     میتسـل  بـا یا مـالکین   مالک باشندامالك داشته  مزبور سهام مشاعی برابر دفتر

 .بنمایند را ثبت محل وقوع ملک تقاضاي تجمیع امالك خود توانند از اداره می
واحـد درآمـده یـا     صـورت  بـه ساختمان یـا دیوارکشـی    براثرچند پالك  ای دو که يموارددر  :تجمیع 

داشـته باشـند    امـالك  دفتـر مشاعی برابـر   وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان مزبور سهام که یقطعات
توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي تجمیـع   مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش می

 .یندرا بنما امالك خود
 جنـوب ، شـرق  ،حدهاي چهارگانه (شمال نییتع واز تشخیص  است عبارتتحدید حدود  :حدود دیتحد 
پس از تنظـیم   .ارتفاقی آنها حقوق وبا امالك مجاور  بین امالك مذکور حدفاصل یچگونگ و) امالك غرب و

 لهیوسـ  بـه تحدیـد حـدود    عمل ،قانون ثبت 15 مطابق ماده يدیتحد ونوبتی  يها یآگه انتشار واظهارنامه 
و با حضور متقاضی یا مالکین امالك مجاور در محل وقوع ملک که دو ) بردار نقشه وثبت (نماینده  نیمأمور

رعایـت نکـات زیـر ضـروري      یعمـوم  دیـ تحد. در شود مورد انجام می برحسب یاختصاص وصورت عمومی 
آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره امالك تهیـه و بـراي هـر یـک یـا       سینو شیپ ،است

(موضـوع   شـود  براي تحدید حدود تعیین مـی  یا روزهائی روز آنها مساحت وچند پالك با توجه به موقعیت 


