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دادبانان هدفی روشن در جامعه حقوقی کشور دارد؛ آموزش و نشر آثار ارزشمند 
کاربردی مرتبط با حقوق کسب و کار، توانمند سازی وکال، مشاوران و کارشناسان 
عزیز حقوقی در جنبه های کاربردی حقوق و برآوردن بخشی از نیازهای حقوقی 
صاحبان و مدیران کسب و کارها چشم انداز ما است. در این  راستا میزبان اساتید 
ارجمند و باتجربه در حوزه های حقوق کســب و کار بودیم و هســتیم تا با قلم 
شــیوای خود دانش و تجربیاتشان را به رشــته تحریر درآورند و تشنگان دانش را 

سیراب سازند.
با توجه به آن هدف و بهره بردن از قلم این بزرگواران، آثار منتشر شده در دادبانان 
از ویژگی های زیر برخوردار است: بیانی روان و ساده دارد، برای برآوردن نیازهای 
کاربردی به روز و بر اساس آخرین تغییرات قانونی و مقررات نوشته شده و بر پایه 

تجربیات و دانش عملی چهره گشایی کرده است.
کتاب حاضر، به قلم اســتاد توانا و ارجمند، دکتر ســید علی خراسانی، به یکی 
از موضوعــات پرچالش و پرکاربرد در زمینه امالک پرداخته و حاصل تجربیات 
ســالیان طوالنی خود در امر وکالت تخصصی دعــاوی امالک و تدریس حوزه 
دعاوی امالک را، با نگاهی آموزشی و کاربردی، نثری روان و ساده، با مخاطب 

به اشتراک گذاشته است.
انتشــارات دادبانان دانا به میزبانی قلم این استاد توانا و گرانقدر و همراهی شما 

همراهان همیشگی خود، افتخار می کند.

مقدمـه ناشـر



مقدمـه

در دهه ۱۳8۰ که به عنوان دانشــجوی حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی و سپس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل 
بودم، اطالعات اینجانب از حقوق ثبت امالک محدود به جزوه درســی استاد 
گرامی جناب آقای دکتر احمد هاشمی و چند کتاب ثبتی منجمله کتاب حقوق 
ثبت تألیف جناب آقای غالمرضا شــهری بود. در همان دوران دانشــجویی در 
مدیریت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به فعالیت شدم و مدت کوتاهی 
پس از شروع به کار، پرونده ای با موضوع مستندسازِی بخشی از اراضی و امالک 
دانشگاه به اینجانب ارجاع شد. این پرونده زمینه ساز آشنایی عملی من با حقوق 
ثبت و چالش ها و مشکالت آن گردید. بعدها با اشتغال به وکالت و کسب تجربه 
در پرونده های مختلف ثبتی و تدریس حقوق ثبت به این نتیجه رســیدم که هر 
چند کتب و منابع ارزشــمندی در حوزه حقوق ثبت امالک تدوین شده است، 
لیکن همچنــان جای خالی یک منبع جامع برای آمــوزش حقوق ثبت امالک 
احســاس می شود. عمده چالش هایی که مانع به وجود آمدن یک منبع آموزشی 

جامع برای حقوق ثبت امالک شده است، به شرح ذیل می باشد:

۱- پراکندگی مقررات ثبتی و وجود آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های 
مختلف، تدوین یک ســاختار منظم برای طرح مباحث ثبتی را با مشکل مواجه 
می سازد. به عنوان نمونه می توان به سرفصل های تدوین شده توسط وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برای درس حقوق ثبت اشاره نمود که نشان دهنده پراکندگی 
مطالب و فقدان نظم منطقی و انسجام فکری الزم در آموزش این درس می باشد.

۲- با وجود اینکه حقوق ثبت یک شاخه حقوقی مستقل محسوب می شود، لیکن 
ارتباط آن را با ســایر گرایش های حقوق باالخص حقوق مدنی، آیین  دادرســی 
مدنی، حقوق اداری و حقوق جزا نباید از نظر دور داشت. در واقع عدم توجه به 
مبانی مقررات ثبتی در گرایش های حقوقی مرتبط و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، 
مانع از شکل گیری یک دســتگاه فکری منظم و یکپارچه شده و در موارد ابهام، 



اجمال، سکوت یا تعارض مقررات ثبتی، چالش های جدی را برای مخاطب در 
مسیر مطالعه و یافتن راه حل مناسب به وجود می آورد. 

۳- عدم ارائه تعریف جامع و مانع از واژگان و اصطالحات ثبتی در کتب مرتبط، 
یکی دیگر از مشکالت جدی در مطالعه و یادگیری حقوق ثبت می باشد. همین 
موضوع باعث شــده تا وقتی اشخاص )حتی فارغ التحصیالن حقوق( یک سند 
ثبتی را مطالعه می کنند، در قرائت یا تعبیر و تفســیر عبارات مندرج در آن ســند 

دچار مشکل شوند. 

 یک واحد اختیاری 
ً
۴- با وجود اهمیت قابل توجه حقوق ثبت، اختصاص صرفا

به این درس در دوره کارشناسی، فرصت و امکان مطالعه عمیق مباحث ثبتی را از 
دانشجویان حقوق سلب می نماید. 

۵- در مقایســه با ســایر گرایش های حقوقی، تعداد متخصصین حقوق ثبت به 
مراتب کمتر بوده و همین موضوع باعث ایجاد نوعی انحصار در ارائه و انتشــار 

کامل مطالب مربوط به حقوق ثبت امالک شده است. 

دغدغه نگارنده در تألیف کتاب حاضر، برطرف نمودن مشــکالت و موانع یاد 
شده، با در نظر گرفتن محدودیت های موجود بوده است. از طرفی، تالش شده 
تا عالوه بر جنبه آموزشــی، وجوه کاربردی مطالب نیز مورد توجه قرار گرفته و از 
این طریق امکان استفاده از کتاب، عالوه بر دانشجویان حقوق، برای شاغلین در 

رشته های حقوقی نیز فراهم گردد. 
کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول کلیات حقوق ثبت امالک 
شامل مفهوم شناسی، تاریخچه، منابع و ســاختار سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور بررسی می شــود. فصل دوم در بردارنده مباحث مربوط به ثبت عمومی 
امالک است. نظام های ثبت امالک، عملیات مقدماتی ثبت ملک، اعتراض ثبتی 
و آثار ثبت ملک از مباحث این فصل می باشــد. در فصل ســوم، سند مالکیت



و روش های صدور آن مورد بررســی قــرار خواهد گرفت. فصل چهارم به تغییر 
وضعیت امالک اختصاص دارد و شــامل موضوعاتی نظیر تغییر حدود امالک، 
افراز، تفکیک و تجمیع می باشــد. ســرانجام در فصل پنجــم به مقوله تعارض 

امالک، اسناد مالکیت معارض و اشتباهات ثبتی می پردازیم.

امید اســت این اثر گامی هر چند کوچک در مسیر ارتقای آموزش حقوق ثبت 
امالک در کشور عزیزمان ایران باشد. نگارنده با افتخار پذیرای انتقادات و نظرات 
ارزشــمند مخاطبین گرامی در رابطه با کتاب حاضر می باشد. مخاطبین محترم 
می توانند نظرات، انتقادات و پیشــنهادات خود را  از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( به نشانی drkhorasani.lawoffice@gmail.com ارسال نمایند.

در پایان بر خــود الزم می دانم که از جناب آقای دکتــر فرهاد بیات مدیر عامل 
محترم مؤسســه دادبانان و ســایر دوســتان و همکاران گرامی در آن مؤسسه و 
انتشارات دادبانان که در چاپ و نشر این اثر تالش و همکاری نمودند، صمیمانه 

سپاسگزاری نمایم. 





 

فصل یکم: کلیات
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برای آشــنایی با حقوق ثبت امالک الزم است که ابتدا مفهوم، تاریخچه و منابع 
حقوق ثبت امالک مورد بررســی قرار گیرد. تشکیالت و ساختار سازمان ثبت 
اســناد و امالک کشــور به عنوان متولی اصلی ثبت امالک در ایران نیز از دیگر 
موضوعات مهمی اســت که آشنایی با آن الزم و ضروری است. در این میان دو 
مرجع شبه قضایی هیأت نظارت و شورای عالی ثبت که از مهم ترین مراجع ثبتی 

هستند، با تفصیل بیشتری مطالعه می شود.

مبحث اول: مفهوم حقوق ثبت امالک
ْبت، واژه ای عربی است که به معنای »قرار دادن«، »برجای بودن«، »استواری«، 

َ
ث

»حجت و دلیل«، »نوشته شده« و »مرقوم« می باشد. واژه »ثبت« از لحاظ حقوقی 
عبارت است از نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق 
)مانند حق اختــراع( و یا هر امر دیگر )مانند عالمات( در دفاتر مخصوصی که 
قانون معین می کند. مانند: ثبت امالک و ثبت معامالت غیرمنقول، ثبت اختراع، 

ثبت عالمت، ثبت احوال و غیره.۱  

بــه طور کلی موضوعات حقوق ثبت را می توان در ۵ حوزه بررســی نمود: ثبت 
امالک، ثبت اسناد )تنظیم سند رسمی، تنظیم سند ازدواج و طالق، اجرای مفاد 
اســناد رسمی(، ثبت احوال، ثبت شرکت ها و مالکیت  صنعتی )عالئم تجاری، 
نام تجاری، اختراعات، طرح های صنعتی، نشــان های جغرافیایی(. ثبت وقایع 
چهارگانه تولد، وفات، ازدواج و طالق را ثبت احوال گویند. »ثبت شــرکت ها« 
ناظر به ثبت انواع شــرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری است و در حوزه 
»مالکیت صنعتی« نیز به ثبت عالئم تجاری، نام تجاری، اختراع، طرح صنعتی 
و نشان های جغرافیایی پرداخته می شــود. در نظام حقوقی ایران دستگاه متولی 
»ثبت اسناد«، »ثبت امالک«، »ثبت مالکیت های صنعتی« و »ثبت شرکت ها« 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور بوده که زیرمجموعه قوه قضائیه می باشد. 

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1383، ص. 185.
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همچنین دستگاه متولی »ثبت احوال« ســازمان ثبت احوال کشور بوده که زیر 
مجموعه وزارت کشــور )قوه مجریه( اســت. با این حال »ثبت اسناد« و »ثبت 
امالک« که بیشتر در کنار یکدیگر به کار می روند، محور عمده مباحثی هستند 
که از آن به حقوق ثبت یاد می شــود. از این رو، دو عبارت »ثبت اسناد« و »ثبت 
امالک« را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده و سپس به تعریف حقوق ثبت 

امالک می پردازیم. 

واژه »اســناد« جمع مکسر »سند« می باشــد. در معنای حقوقی، سند عبارت 
است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )ماده ۱۲8۴ قانون 
مدنی(. اسناد بر دو قســم است: سند عادی و سند رسمی. سند رسمی عبارت 
اســت از سندی که در اداره ثبت اســناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد 
ســایر مأمورین رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم 
شده باشد و سند عادی، سندی اســت که فاقد یک یا تمام شرایط مذکور باشد 
)مواد ۱۲86 و ۱۲87 قانون مدنی(. در حقوق ثبت وقتی از ثبت اسناد سخن به 
میان می آید، منظور اسنادی است که در ادارات ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد 

رسمی تنظیم می گردد.

واژه »امالک« جمع مکسر »ِملک« است که یکی از معانی آن در حقوق، »مال 
غیرمنقول« می باشد. براساس ماده ۱۲ قانون مدنی، مال غیرمنقول آن است که از 
محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه 
عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. 
بنابراین موضوع حقوق ثبت امالک »اموال غیرمنقول« می باشد. مال غیرمنقول 
اقســام مختلفی دارد )غیرمنقول ذاتی، غیر منقول در اثر عمل انسان، غیرمنقول 
حکمی و غیرمنقول تبعی( که در مواد ۱۳ تا ۱7 قانون مدنی معرفی شده است.۱ با 
 اموال

ً
این حال از میان اقسام مال غیرمنقول که در قانون مدنی تعریف شده، صرفا

میزان،  انتشارات  مالکیت،  و  اموال  امیرناصر،  کاتوزیان،  ر.ک.  غیرمنقول  مال  اقسام  مطالعه  برای   -1
1392، صص.51- 60.
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غیرمنقول ذاتی )زمین اعم از سطح زمین و فضای تحتانی و فوقانی آن( و حقوق 
عینی مربوط به آن موضوع مطالعه در حقوق ثبت امالک می باشد. بنابراین زمین 
)سطح زمین(، معادن، چاه آب و قنات۱ )فضای تحتانی زمین(، بنای احداثی بر 
روی زمین و دستگاه ها و ماشــین آالت منصوب در بنا۲ )فضای فوقانی زمین(، 
حقــوق عینی اصلی )حق انتفاع راجع به امــالک و حق ارتفاق( و حقوق عینی 
تبعی )حق رهن یا حق زوجه بر بهای ترکه غیرمنقول( موضوع حقوق ثبت امالک 
بوده و حقوق دینی یا دعاوی راجع به غیرمنقول از شمول موضوعات حقوق ثبت 
خارج است. لذا مفهوم مال غیرمنقول در حقوق ثبت امالک، اخص از مفهوم آن 

در حقوق مدنی می باشد.۳  

حال که معنای هر یک از واژه های »ثبت«، »اســناد« و »امالک« روشــن شد، 
به تعریف حقوق ثبت اســناد و امالک می پردازیم: حقوق ثبت اسناد و امالک 
مجموعه  قواعد و مقرراتی اســت که ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حق یا وضعیت 
حقوقی را نســبت به اموال در دفاتر مخصوص و اوراق رســمی که بدین منظور 
تهیه شده، یادداشت و اعالم می نماید و با اعتبار بخشی به این اسناد و شناسایی 
وصــف الزم االجرا برای تعهــدات مندرج در آنها، از حــق یا وضعیت حقوقی 

مذکور حمایت می کند. 

مفهوم حقوق ثبت امالک اخص از حقوق ثبت اسناد و امالک می باشد. در واقع 
حقوق ثبت امالک مجموعه قواعد و مقرراتی اســت که هدف اصلی آن تثبیت 
مالکیت و حقوق اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول و ثبت نقل و انتقال و قراردادهای 
راجع به آن در دفاتر مخصوص و اوراق رسمی که بدین منظور تهیه شده، می باشد. 

1- براساس بند 62 مجموعه بخشنامه های ثبتی، معامله قنوات از لحاظ وصول مالیات، مانند معامالت 
غیرمنقول است.

را  بنا  در  منصوب  ماشین آالت   ،1345/09/22 مورخ   559 شماره  رأی  در  ثبت  عالی  شورای   -2
غیرمنقول اعالم نموده است )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، انتشارات 

امیرکبیر، 1376، ص. 241(.
3- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، انتشارات میزان، 1397، ص. 84.
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آنچه در کتاب حاضر مورد بررســی قرار می گیرد، حقوق ثبت امالک اســت. 
مهمترین رسالت و هدف حقوق ثبت اســناد و امالک، اعتبار دادن به مالکیت 
اشخاص نسبت به اموال می باشد. البته اهداف دیگری نیز بر ثبت اسناد و امالک 
مترتب اســت که در درجه بعدی اهمیت قرار دارنــد. به طور کلی اهداف ثبت 

اسناد و امالک را می توان حول سه محور ذیل بیان نمود: 

۱- ایجاد امنیت قضایی: حقوق ثبت از طریق تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به 
اموال و دارایی ها با تنظیم و صدور اســناد رسمی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی 
به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا موجب می گردد تا امکان انکار و تضییع حقوق 
دارنده سند رسمی مالکیت در محاکم دادگستری کاهش یابد و همچنین  از انجام 

معامالت معارض نسبت به یک مال جلوگیری شود. 

۲- قضا زدایی: یکی از اوصاف اسناد رسمی، وصف الزم االجرای آنها می باشد. 
شخصی که متعهدله یک سند رسمی است، با اتکا به وصف الزم االجرای سند 
می تواند تعهدات مندرج در آن را بدون مراجعه به دادگاه و از طریق دوایر اجرای 

ثبت به مرحله اجرای قهری برساند. 

۳- شفافیت بخشی به مراودات مالی اشخاص و تسهیل وصول مالیات و عوارض 
قانونی از اموال و دارایی های ثبت شده، یکی دیگر از اهدافی است که این شاخه 
 ثبت و ضبط معامالت راجع به اموال ثبت شده، 

ً
از حقوق با تثبیت مالکیت و مآال

به دنبال تحقق آن می باشد. 

مبحث دوم: تاریخچه حقوق ثبت امالک در ایران
قبل از دوره قاجار و پیش از آشــنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید، شناســایی و 
تعیین حدود امالک و اراضی اشــخاص براساس اسناد عادی انجام می شد و به 
همین علت اختالفات ملکی از دیر باز یکی رایج ترین دعاوی و شکایات فیمابین 
اشخاص بوده است. در عصر قاجار و در اجرای موج سوم اصالحات دوره ناصری 
)ناصرالدین شاه(، میرزا حسین خان سپهساالر )مشیرالدوله( -وزیر وقت عدلیه-
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وزارتخانه خود را بر پایه شش دایره مختلف )چهار دادگاه و دو بخش اداری(، بنیان 
گذاشت که یکی از آنها »محکمه امالک« بود. این محکمه دادگاهی اختصاصی 

برای رسیدگی به دعاوی مالکیت در اموال غیرمنقول به شمار می  آمد.۱ 

همچنین با فرمان ناصرالدین شاه قاجار برای نخستین بار اداره ای تحت ریاست 
میرزا حسین خان سپهساالر )مشیرالدوله( تشکیل شد که مرجع ثبت اسناد بود. 
در این اداره اســناد با الصاق تمبر و مهر، در دفاتــر مخصوصی ثبت گردیده و 
رســمیت می یافتند و حتی در دوره ای، برای اعتبار و رسمیت دادن به اسناد و نیز 
جلوگیری از تقلب، اوراق و نوشته ها را در عدلیه ممهور به مهر رسمی می نمودند. 
اما با توجه به اختیاری بودن این رویه، عموم مردم تمایل چندانی به آن نداشتند. 
به اعتقاد برخی اساتید حقوق ثبت، این اداره اولین اداره ثبت در ایران می باشد.۲ 

رویه مذکور تا استقرار مشروطیت و دوره دوم قانونگذاری دوام داشت و وضعیت 
ثبت اسناد و امالک تا سال ۱۲۹۰ شمسی که اولین قانون ثبت به تصویب رسید، 
فاقد انسجام بود. ســرانجام در تاریخ ۱۲ جمادی االول ۱۳۲۹ قمری )مصادف 
با ۱۲۹۰/۰۲/۲۰ شمســی( قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده 
به تصویب مجلس شورای ملی رســید. این قانون چون به موضوع ثبت امالک 
اشــاره ای ننموده و حتی ثبت اسناد را اجباری نکرده بود، نتیجه مطلوبی از خود 
به جای نگذاشــت. به همین علت در دوره چهارم قانونگذاری، با نســخ قانون 
مذکور، در تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۲۱ شمســی قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت 
اسناد و امالک در ۱۲6 ماده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای 
ملی رسید. هر چند این قانون ثبت امالک را در برخی موارد اجباری نمود، ولی 
چون در اکثر موارد ثبت امالک اختیاری اعالم شده بود، با اجرای قانون یاد شده 
نیز نتیجه مطلوب به دست نیامد. در نتیجه قانون اخیر با قوانینی که طی سال های

1- امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، 1382، ص. 427.
دانشگاه شهید  دانشکده حقوق  امالک )جزوه درسی(،  و  اسناد  ثبت  احمد، حقوق  2-هاشمی، سید 

بهشتی، 1382، ص. 5. 
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۱۳۰۵ الی ۱۳۰7 شمســی تصویب شــد، به تدریج اصالح و نسخ گردید. در 
ادامه یکی از تحوالت مهم حقوق ثبت در تاریخ ۱۳۰8/۱۱/۲۱ شمســی روی 
داد که قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اســناد و امــالک در ۲۵6 ماده به 
تصویب مجلس شــورای ملی رســید. به موجب ماده ۲۱ این قانون، ثبت کلیه 
اموال غیرمنقول الزامی اعالم شــد و مقرر گردید چنانچه مالکین ظرف مدت ۲ 
سال از تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه، تقاضای ثبت نکنند، دولت از ابتدای 
ســال سوم هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت نشده باشد، به نام متصرف اعالن 

کرده و به ثبت برساند.۱ 

اما تحــول بزرگ و بنیادین قانونگذاری در حوزه ثبت اســناد و امالک در تاریخ 
۱۳۱۰/۱۲/۲6 شمســی از طرف کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی به 
وقوع پیوســت. در این تاریخ قانونی تحت عنوان قانون ثبت اســناد و امالک در 
۱۴۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون اخیر که همچنان مبنای 
عمل و اقدام در ادارات ثبت و ســایر مراجع ثبتی می باشد، قوانین قبلی را نسخ 
نمود و از ابتدای ســال ۱۳۱۱ شمسی الزم االجرا شد. به موجب این قانون، ثبت 
امالک در کلیه موارد اجباری و ثبت اســناد نیز در برخی موارد الزامی گردیده و 
برای عدم ثبت امالک و اسناد مربوط به آنها ضمانت اجراهایی نیز پیش بینی شده 
اســت. پیش بینی ضمانت اجرا برای عدم ثبت ملک یا سند از عمده ترین وجوه 
تمایز و تفاوت قانون جدید با ســایر قوانین قبلی می باشد.۲ الزم به ذکر است که 
این قانون تا کنون به دفعات اصالح و موادی نیز به آن الحاق شده است. همچنین 
 در سال ۱۳۱۱ شمسی و سپس 

ً
آیین نامه قانون ثبت توسط وزارت دادگستری بدوا

 قوانین خاص دیگری در رابطه 
ً
در سال ۱۳۱7 شمسی به تصویب رسید و متعاقبا

با ثبت امالک، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق توسط قوه مقننه 
تصویب شده و آیین نامه ها و بخشنامه های متعددی نیز از طرف مراجع ذی صالح

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 104.
2- تفکریان، محمود، حقوق ثبت امالک، انتشارات نگاه بینه، 1400، ص. 42.
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ثبتی وضع گردیده است که در مبحث بعدی به آن می پردازیم. 

مبحث سوم: منابع حقوق ثبت امالک
مرسوم است که منابع حقوق را به چهار دسته تقسیم می کنند: قوانین و مقررات، 
عرف، رویه قضایی و دکترین یا اندیشه های حقوقی. بر همین مبنا، منابع حقوق 

ثبت امالک را در چهار قسمت بررسی می نماییم. 

گفتار اول: قوانین و مقررات 
مهم ترین قوانین و مقررات در حوزه ثبت امالک در نظام حقوقی ایران را می توان 

به شرح ذیل احصاء نمود: 

بند یکم: قوانین 
هر چند در قانون اساســی اصل مشــخصی راجع به حقوق ثبت امالک وجود 
ندارد، اما اصول ۴۴، ۴۵، ۴7 و ۴۹ قانون اساسی از جمله اصولی است که در 
آنها موضوع مالکیت و حمایت از مالکیت مشروع و قانونی مورد اشاره قرار گرفته 
است. در مرتبه بعدی، قوانین عادی هستند که مهم ترین آنها در حوزه ثبت امالک 

به شرح ذیل می باشد:

۱- قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۱۰؛
۲- قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲؛
۳- الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳؛

۴- قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴؛
۵- قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵؛

6- قانون اصالحات ارضی مصوب ۱۳۳۹؛
7- قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱؛

8- قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳؛
۹- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴6؛

۱۰- قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴7؛
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۱۱- قانون اصالح قانون ثبت اســناد و قانون اشــتباهات ثبتی و اسناد معارض 
مصوب ۱۳۵۱؛

۱۲- قانون متمم ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۵۴؛
۱۳- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴؛

۱۴- قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱۳۵7؛
۱۵- الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 

عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵8؛
۱6- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵8؛

۱7- قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ۱۳۵8؛

۱8- قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳6۳؛
۱۹- قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳6۵؛

۲۰- قانــون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت )اصــالح مواد ۱۴7، ۱۴8 و 
۱۵۴ قانون ثبت( مصوب ۱۳6۵؛

۲۱- قانون زمین شهری مصوب ۱۳66؛ 
۲۲- قانــون تعیین وضعیت امــالک واقع در طرح های دولتی و شــهرداری ها 

مصوب ۱۳67؛
۲۳- قانون نحوه تقویم و ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 

۱۳7۰؛
۲۴- قانون نحوه صدور اســناد مالکیت امالکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ 
یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، ســیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 

۱۳7۰؛
۲۵- قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳7۰؛

۲6- قانون اصالح مــواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت 
اسناد و امالک مصوب ۱۳6۵/۰۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳7۰؛

۲7- قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳7۱؛
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۲8- قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصالحات ارضی در روستاها 
و شهرهای مشمول مصوب ۱۳7۲؛

۲۹- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳7۴؛
۳۰- قانون اصالح مواد )۱۴7( و )۱۴8( اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳76؛

۳۱- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۱۳7۹؛

۳۲- قانــون برنامه چهارم توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب ۱۳8۳؛

۳۳- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳8۵؛
۳۴- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳87؛

۳۵- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳8۹؛
۳6- قانون برنامه پنجســاله پنجم توســعه جمهوری اســالمی ایران )۱۳۹۴-

۱۳۹۰( مصوب ۱۳8۹؛
۳7- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مصوب ۱۳۹۰؛
۳8- قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب ۱۳۹۳؛

۳۹- قانــون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور مصوب 
۱۳۹۴؛

۴۰- قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛
۴۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران )۱۴۰۰ـ ۱۳۹6( مصوب ۱۳۹6؛
۴۲- قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰.

بند دوم: آیین نامه  ها
برخی از مهم ترین آیین نامه ها در حوزه ثبت امالک به شرح ذیل است:

۱- آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱7؛
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۲- آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱7؛
۳- آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها؛

۴- آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اســناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و 
شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۵۲؛

۵- آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع؛
6- آیین نامــه اجرایی قانون اصالح مواد یک و دو و ســه قانون اصالح و حذف 

موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳7۱؛
7- آیین نامه اجرایی قانون صدور اســناد مالکیت اراضی مشــمول اصالحات 

ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳7۴؛
8- آیین نامه اجرایی تبصره ۳ مــاده ۲ قانون اصالح مواد ۱۴7 و ۱۴8 اصالحی 

قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب ۱۳78؛
۹- آیین نامه حدود و وظایف و تشکیالت تهیه نقشه امالک به صورت کاداستر و 
مقررات اجرایی آن موضوع ماده ۱۵6 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳7۹؛

۱۰- آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا مصوب ۱۳87؛
۱۱- آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱؛
۱۲- آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اســناد رســمی و کانون سردفتران و دفتریاران 

مصوب ۱۴۰۰؛

بند سوم: مجموعه بخشنامه های ثبتی 
بخشــنامه های ثبتی در مواردی از سازمان ثبت اســناد و امالک کشور صادر و 
ابالغ می شــود که قوانین یا آیین نامه ها ساکت، مبهم، مجمل یا متعارض بوده و 
یا ادارات ثبت و دوایر تابعه آنها در استنباط از قوانین و آیین نامه ها دچار اختالف 
رویه باشند. در این موارد بخشنامه  ثبتی جهت رفع معضل و ایجاد وحدت رویه 
صادر و به مراجع ثبتی ابالغ می شود و مفاد آن برای کلیه ادارات ثبتی و دوایر تابعه 

الزم االتباع است. 
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ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور برای اولین بار در سال ۱۳۴۹ و سپس در 
سال ۱۳6۵، ضمن تنقیح، تلخیص و تدوین مجدد بخشنامه های ثبتی صادره، 
مجموعه ای را تحت عنوان »مجموعه بخشنامه های ثبتی« منتشر نمود. در ادامه 
با ابتکار حقوقدانان و متخصیین امور ثبتی، جهت ســهولت دسترسی و رجوع 
به بخشــنامه ها، عبارت هایــی تحت عنوان »کد« یا »ردیف« به ســرفصل ها و 

شماره های ارجاع این بخشنامه ها افزوده شد.۱ 

گفتار دوم: عرف
 در زمره قواعد آمره محســوب می شوند، اما 

ً
هر چند قوانین و مقررات ثبتی غالبا

نمی توان نقــش عرف را به عنوان یکی از منابع حقوق ثبت انکار نمود. به عنوان 
نمونه یکی از مــواردی که نقش عرف در حقوق ثبت حائز اهمیت می باشــد، 
در مرحله قبول تقاضای ثبت متقاضی براســاس مقررات ثبت عمومی است که 
ارزیابی ماهیت، شــکل و نحوه تصرف متقاضی، تا حد زیادی بستگی به عرف 
محــل دارد. به عالوه، نقش عرف را می توان در مقررات متعددی نظیر مواد ۱۲، 
۴۳ و ۱۲6 آیین نامــه قانون ثبت امالک، بند ۳ مــاده ۱ قانون اصالح مواد ۱ و ۲ 
و ۳ قانــون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت، تبصره ۱ ماده ۱۳ و تبصره ماده 
۲6 آیین نامــه اجرایي قانون اصالح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصالح و حذف موادي 
از قانون ثبت، ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳، بندهای ۱8 و ۲۰ 
دستورالعمل شــماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳8۲/۰۵/۲۰ سازمان ثبت در مورد 

1- به عنوان نمونه ر.ک. : آذرپور، حمید و حجتی اشرفی، غالمرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی تا 
فروردین 1398، انتشارات گنج دانش، 1398.  در این مجموعه، بخشنامه های مندرج در ذیل عبارت 
مؤلفین  توسط  بعد  به   1365/07/01 از  که  است  بخشنامه هایی  برگزیده  بعد،  به   463 کد  از  »کد« 
عنوان  با  کد  همان  ذیل  »کد«  هر  بخشنامه  تاریخ  و  شماره  آن  به  استناد  برای  و  گردیده  جمع آوری 
صادرکننده درج شده است. همچنین بخشنامه های مندرج از کد 761 لغایت 768 از کتاب »مجموعه 
بخشنامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385« مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، انتخاب شده است. بخشنامه های مندرج در ذیل عبارت »ردیف« از ردیف 1 به بعد مجموعه 
آرای وحدت رویه و بخشنامه های کانون سردفتران و دفتریاران از تاریخ 1378/09/30 به بعد است که 

توسط مؤلفین مجموعه گردآوری شده است.
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تفکیک آپارتمان ها مالحظه نمود.۱ 

گفتار سوم: رویه قضایی
منظور از رویه قضایی در حقوق ثبت، آرا و تصمیمات کلیه مراجع قضاوتی )اعم 
 یا به صورت غیر مستقیم 

ً
از قضایی، شبه قضایی و اداری( می باشد که مستقیما

با حقوق ثبت در ارتباط هســتند. بنابراین رویه قضایی در حقوق ثبت مفهومی 
اعم از تصمیمات مراجع قضایی دارد و اعمال و تصمیمات مراجع اداری و شبه 
قضایی را نیز در بر می گیرد. به عنوان یک قاعده کلی در نظام حقوقی ایران، آرای 
صادره از مراجع قضاوتی برای سایر مراجع در پرونده های مشابه الزام آور نیست 
مگر اینکه رأی مذکور در قالب »رأی وحدت رویه« صادر شــده باشد. بنابراین 
در غیر از مورد آرای وحدت رویه که مصادیق آن را در ادامه مطالعه خواهیم کرد، 
سایر آرای صادره از مراجع قضاوتی و همچنین نظریات مشورتی مراجع رسمی، 
در حوزه حقوق نرم۲  قرار داشته و رعایت آنها برای مراجع ثبتی الزام آور نمی باشد. 

مهم ترین مصادیق رویه قضایی در حقوق ثبت عبارتند از: 

۱- آرای شعب دادگاه ها )بدوی و تجدیدنظر(، شعب دیوان عدالت اداری )بدوی 
و تجدیدنظر( و شعب دیوان عالی کشور: با وجود اینکه رسیدگی به اختالفات، 
 در صالحیت مراجع شبه قضایی )هیأت نظارت 

ً
دعاوی و اعتراضات ثبتی عمدتا

و شورای عالی ثبت( می باشــد، لیکن به تصریح همان مقررات، در موارد قابل 
توجهی، رسیدگی به اعتراض یا اختالف ثبتی در صالحیت دادگاه های عمومی 
است. همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 7۴/۱۴ مورخ ۱۳7۴/۰۲/۰۹ 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 137.
2- Soft Law.
اسنادی  آن  از  منظور  و  استفاده می شود   )Hard Law( مقابل حقوق سخت در  نرم  اصطالح حقوق 
است که از نظر حقوقی نیروی الزام آوری ندارند و اعتبار و قدرت اجرایی آنها تنها در عمل بروز می کند 
)برای مطالعه بیشتر ر.ک. شیروی، عبدالحسین و وکیلی مقدم، محمد حسین، »حقوق نرم«، فصلنامه 

مطالعات حقوق تطبیقی، دوه 6، شماره 1 )1394(، صص. 251 – 276.
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دیوان عدالت اداری۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان 
عدالت اداری و نظریه مشورتی شماره 7/۹۴/۲۰۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰7/۲۲ اداره 
کل حقوقی قوه قضائیه، چون هیأت نظارت و شورای عالی ثبت در زمره مراجع 
قضایی دادگستری نمی باشــند، لذا آراء صادره از مراجع مذکور، از حیث نقض 
قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 
هر چند آرای شــعب دادگاه ها )بدوی و تجدیدنظر(، شعب دیوان عدالت اداری 
)بدوی و تجدیدنظر( و شــعب دیوان عالی کشور راجع به دعاوی، اعتراضات و 
اختالفات ثبتی در موارد مشابه برای دادگاه ها و سایر مراجع الزم االتباع نیست، 
اما اســتناد و بررسی این آرا، از نظر آشــنایی با رویه ها و اقناع مرجع قضاوتی و 

همچنین نحوه تفسیر قوانین و مقرارت در مرحله اجرای آنها، مفید می باشد. 

۲- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشــور )اصــراری و وحدت رویه(: مطابق 
ماده ۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشــور مصوب ۱۳۹۹/۰7/۲۳ 
رئیــس قوه قضائیــه، هیأت عمومی دیوان عالی کشــور در اجــرای اصل ۱6۱ 
قانون اساســی و ســایر قوانیــن )مــاده ۴۰8 قانــون آیین دادرســی مدنی، ۲ 

1- رأی وحدت رویه شماره 74/14  مورخ 1374/02/09 دیوان عدالت اداری: »با مالحظه اینکه طبق 
 تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع 

ً
تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا

دیوان  در  شکایت  قابل  ارتش  و  دادگستری  قضات  انتظامی  و  دادگاه های  نظامی  و  دادگستری  قضائی 
دادگاه ها  از جمله  آرای  ثبت  از شورای عالی  آرای صادره  اینکه  به  با عنایت  و  نمی باشد  اداری  عدالت 
و سایر مراجع قضائی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول 
دادگاه های اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری }بند 2 ماده 10 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392{ خارج نمی نماید، بنابراین دادنامه شماره 1004- 
1372/06/15 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این  معنی است، مطابق موازین قانونی 
تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و 

سایر مراجع الزم االتباع است«.
2- مطابق ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در یک پرونده حقوقی از رأی دادگاه بدوی 
یا تجدیدنظر، فرجام خواهی شود و شعبه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض نماید، چنانچه 
پس از نقض رأی فرجام خواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع الیه با ذکر استدالل طبق رأی اولیه 
اقدام به صدور »رأی اصراری« نماید و این رأی مورد فرجام خواهی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در 
صورت پذیرش استدالل رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در»ادامه پاورقی در صفحه بعد«<<
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بند »پ« ماده ۴7۰۱  و ماده ۴7۱ قانون آیین دادرسی کیفری۲ (، حسب مورد به 
منظور صدور آرای وحدت رویه )با حضور حداقل سه  چهارم رؤسا و مستشاران 
و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان( و تصمیم گیری در خصوص آرای 
اصراری )با حضور حداقل نصف به عالوه یک از رؤسا، مستشاران و اعضای معاون 
شعب حقوقی یا کیفری دیوان( تشکیل می شود. براساس قسمت اخیر ماده ۴7۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در 
موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضائی 
و غیر آن الزم االتباع اســت؛ همچنین به موجب ماده ۴7۳ قانون آیین دادرسی 
کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون 
یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده ۴7۱ این قانون صادر می شود، قابل 
تغییر می باشد. بر خالف آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که رعایت آن در 
موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و اداری الزامی است، آرای اصراری هیأت 
عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای سایر مراجع الزم االتباع نمی باشد. 

-هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم 
صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و شعبه مذکور طبق استدالل هیأت عمومی 

دیوان عالی کشور رأی مقتضی را صادر می کند. 
1- به موجب بند )پ( ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، 
دادگاه مرجوع الیه می تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع 
شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می کند و در غیر 
این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی 
مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم 
صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی 

دیوان عالی کشور، حکم صادر می کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است.
2- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها 
نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی 
صادر شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه به درخواست رئیس دیوان 
عالی کشور یا دادستان کل کشور تشکیل می شود. رأی اکثریت اعضای هیأت  عمومی وحدت رویه، در 
موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع 

است.
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۳- آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )شکایت از 
مصوبات، رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه(: مطابق ماده 8۴ قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت 
عمومی دیوان اســت، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر 
از قضات دیوان ارجاع می شــود و درصورتی که نظر ســه چهارم اعضای هیأت 
تخصصی بر رد شــکایت باشد، رأی به رد شــکایت صادر می گردد. لیکن در 
صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه 
باشــد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی، جهت اتخاذ تصمیم به هیأت 
عمومی ارسال می شود. برابر مواد 8۹، ۹۰ و ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری،۱  آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای 
شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع بوده و آرای 
ایجاد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز برای سایر شعب دیوان، ادارات 
و اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط الزم االتباع می باشد. همچنین در صورت 
ابطــال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالــت اداری، رعایت مفاد رأی هیأت 

عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. 

مشابه،  موارد  در  اداری، هرگاه  دیوان عدالت  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون  ماده 89  به موجب   -1
آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به  محض اطالع، 
موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی 
و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و 

سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم  االتباع است.
وفق ماده 90 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج 
رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی 
مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر 
شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، 

ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع است.
هیأت  در  مصوبه ای  چنانچه  اداری،  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   92 ماده  مطابق 
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. با توجه به ماده 
۱۳ قانون مذکور، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات 
خالف شرع یا در مواردی که به   منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به 

زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
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۴- آرای هیأت های نظارت، شــورای عالی ثبت و ســایر مراجع حل اختالف 
ثبتی: هیأت نظارت براســاس ماده ۲۵ قانون ثبت صالحیت رسیدگی به برخی 
از اختالفات، اعتراضات و اشــتباهات ثبتی را دارا می باشــد. همچنین در سایر 
قوانیــن و مقررات، مراجــع دیگری نظیر هیأت حل اختــالف یا رئیس ثبت به 
منظور رســیدگی و صدور رأی راجع به موضوعات ثبتی پیش بینی شــده است. 
آرای صادره از سوی این مراجع، حتی اگر قطعی یا قطعیت  یافته باشد، در همان 
پرونده الزم االتباع بوده و در موارد مشــابه تکلیف به تبعیت از آنها وجود ندارد. 
همچنیــن با عنایت به تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، شــورای عالی ثبت گاه در 
مقام رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیأت نظارت عمل می کند و گاه به درخواست 
رئیس ســازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت های 
نظارت »متناقض« و یا »خالف قانون« صادر شــده باشد، رسیدگی و مبادرت 
به صدور رأی می نماید. بر خالف آرای شــورای عالی ثبت که در مقام رسیدگی 
 نسبت به همان پرونده الزم االتباع است، در 

ً
تجدیدنظر صادر می شــود و صرفا

مورد ایجاد وحدت رویه نظر شــورای عالی ثبــت برای کلیه هیأت های نظارت 
الزم االتباع خواهد بود. 

۵- آرای وحدت رویه کانون ســردفتران و دفتریــاران: برابر بند ۲ ماده 66 قانون 
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، ایجاد وحدت 
رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اســناد رسمی با تأیید سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور، از وظایف کانون ســردفتران و دفتریاران می باشد. 
بنابراین آرای وحدت رویه مذکور در صورت تأیید توســط سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور، برای ادارات ثبت الزم االتباع است.

6- نظریات مشــورتی: منظور از نظریات مشــورتی، نظریه مشورتی اداره کل 
حقوقی قوه قضائیه۱ و نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران 

1- یکی از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ارائه مشاوره به همراه دیدگاه های کارشناسی به قضات 
و مراجع رسمی می باشد. مشاوره های این اداره کل از طریق مستشاران و »ادامه پاورقی در صفحه بعد«<<
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 جنبه 
ً
می باشد. نظریات مشورتی مذکور، همانطور که از نام آنها پیداست، صرفا

مشورتی داشته و الزام آور نیست. لذا این نظریات را می توان در دسته بندی حقوق 
نرم قرار داد. با این حال استناد و بررسی این نظریات، از حیث اصالح و هدایت 
رویه های اداری، اقناع مرجع قضاوتی و همچنین نحوه تفسیر قوانین و مقرارت 

در مرحله اجرای آنها، مفید می باشد.

در پایان پاسخ به این پرسش الزم و ضروری است که اگر در موضوع مشابه، آرای 
وحدت رویه متعارضی از مراجع مختلف )هیأت عمومی دیوان عالی کشــور، 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی ثبت و کانون سردفتران و دفتر 
یاران( صادر شده باشــد، کدام یک از این آرا بر سایرآرای وحدت رویه مقدم و 
مرّجح اســت؟ با توجه به مفاد ماده ۴7۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹۲ 
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲ ماده 66 قانون دفاتر 
اسناد رسمی، به نظر می رسد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر رأی وحدت 
رویه دیوان عدالت اداری و رأی مرجع اخیر بر رأی شورای عالی ثبت و رأی شورای 
عالی ثبت بر رأی وحدت رویه کانون ســردفتران و دفتریاران مقدم می باشــد.۱

ین )اندیشه های حقوقی( گفتار چهارم: دکتر
قوانین و مقررات ثبتی، همچون سایر قوانین، در مرحله اجرا نیاز به تفسیر دارند. 
گاه تفسیر مذکور از جانب یک مرجع رسمی نظیر مجلس قانونگذاری یا دادرس 
رسیدگی کننده به پرونده ارائه می شود. گاهی اوقات این تفسیر، جنبه خصوصی 
و شخصی داشته و در قالب نظریات و عقاید علما و دانشمندان حقوق نمود پیدا 
می کند. هر چند تفســیر شخصی و خصوصی )نظر علمای حقوق( واجد جنبه 
الزام آور و الزم االتباع نیســت، اما به دلیل اعتبار معنوی، به طور غیر مستقیم در 
قانونگذاری و رویه قضایی و اداری تأثیر می گذارد. به عقیده برخی حقوقدانان،

- معاونین اداره کل انجام و پس از اعمال نظر مدیر کل، به عنوان نظریه مشورتی به مرجع استعالم کننده 
کمیسیون های  به  مراتب  باشد  داشته  بیشتری  بررسی  به  نیاز  موضوع  که  مواردی  در  می شود.  منعکس 

یازده گانه تخصصی اداره کل ارجاع می شود.
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نظریات اندیشــمندان حقوق به طور اعم و صاحب نظــران حقوق ثبت به طور 
اخص، باعث شده است تا حقوق ثبت، به رغم همه دشواری ها، تحوالت مثبتی 

را تجربه کند.۱  

مبحث چهارم: ساختار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
در نظام حقوقی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور متولی مدیریت مالکیت 
اراضی و امالک می باشــد. ســازمان ثبت به منظور انجام این وظیفه خطیر، از 
طریق جمع آوری، پردازش و به روز رسانی داده های توصیفی، مکانی و هندسی 
امالک، مبادرت به ایجاد و توسعه یک بانک اطالعاتی امالک می نماید. در این 
مبحث ابتدا به مرور اجمالی تشکیالت سازمان ثبت می پردازیم و سپس با توجه 
به اهمیت هیأت نظارت و شــورای عالی ثبت، این دو مرجع ثبتی مورد بحث و 

بررسی تفصیلی قرار خواهند گرفت. 

گفتار یکم: تشکیالت اداری سازمان ثبت
در ایران تشکیالت سازمانی ثبت به عنوان بخشی از دادگستری و با هدف اجرای 
مقــررات مربوط به حقوق ثبت همزمان با تصویب قانون ثبت در ســال ۱۳۰۲ 
شمســی تحت عنوان »ثبت کل اسناد و امالک مملکتی« تشکیل شده و شروع 
به فعالیت نموده اســت. این سازمان از بدو تأسیس تا کنون با تصویب قوانین و 
مقررات مختلف، از حیث نام و تشکیالت و صالحیت و نحوه انجام امور ثبتی 
دستخوش تغییراتی گردیده است و در یکی از مهم ترین تغییرات در سال ۱۳۵۲ 
شمســی، به موجب ماده واحده قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور 
به سازمان ثبت اســناد و امالک کشور مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۰۳، مقرر گردید که 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور وابسته به وزارت دادگستری بوده و رئیس آن 
به عنوان معاون وزیر دادگســتری فعالیت نماید. در حال حاضر با توجه به اصل 
۱۵7 قانون اساسی )اصالحی سال ۱۳68( و قوانین تشکیالت و اختیارات رئیس 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 138.
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قوه قضائیه مصوب ۱۳7۱/۱۲/۰۹ و ۱۳78/۱۲/۰8، سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و رئیس آن توسط ریاست قوه قضائیه منصوب 
و به عنوان یکی از معاونین وی محسوب می شود. براین اساس در ساختار اداری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، رئیس سازمان ثبت یکی از معاونان رئیس قوه 

قضائیه بوده و دارای یک قائم مقام نیز می باشد. 

ساختار ســازمان ثبت به دو بخش تقسیم می گردد: حوزه ستادی و صف. حوزه 
 به حقوق ثبت مربوط نیست، دارای ادارات و واحدهایی به 

ً
ســتادی که مستقیما

شرح ذیل است:

۱- اداره کل حوزه ریاست؛
۲- دفتر امور فرهنگی و هماهنگی امور استان ها؛

۳- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛
۴- دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی؛

۵- اداره کل حفاظت و اطالعات؛
6- دفتر حقوقی و امور مجلس؛

7- هسته گزینش؛
8- اداره کل ساختار و بهبود فرایندها؛

۹- معاونت راهبردی، توســعه مدیریت و منابع: مهم ترین واحدهای تابعه این 
معاونت کل عبارتند از: اداره کل منابع انسانی، اداره کل امور مالی و ذی حسابی، 
دفتر برنامه، بودجه و آمار، اداره کل پشــتیبانی، خدمات فنی و رفاهی و اداره کل 

آموزش و پژوهش.

حوزه صف که وظیفه اصلی سازمان ثبت در مقابل مردم را انجام می دهد، مشتمل 
بر دو بخش مرکزی و استانی است. بخش مرکزی که در تهران مستقر است شامل 

مراجع ذیل می باشد:

۱- معاونت امور امالک و کاداســتر: این معاونت شامل دو اداره می باشد: اداره
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کل امور امالک ۱ و اداره کل کاداستر.

۲- معاونت امور اسناد: این معاونت وظیفه نظارت و مراقبت کلی بر حسن اجرای 
قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی را به عهده داشته و از این رو در تعیین 
خط مشی سازمان ثبت در بخش ثبت اسناد تأثیر زیادی دارد. معاونت امور اسناد 
دارای واحدهای تابعه فراوانی است که از میان آنها، ۵ مرجع از اهمیت و کاربرد 
بیشتری برخوردارند که عبارتند از: اداره کل امور اسناد و سردفتران۲، دفتر نظارت 
بر اجرای اسناد رسمی، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، اداره کل 

پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی و دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران. 

۳- معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی: این معاونت شامل دو 
اداره »دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک« و »دفتر توسعه زیرساخت های 

فناوری« می باشد. 

1- اداره کل امور امالک یکی از مهم ترین و مؤثرترین ادارات کل حوزه ستادی سازمان ثبت می باشد. 
اهم وظایف این اداره کل به شرح ذیل است: نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و 
سایر مقررات مربوط به امالک، بررسی قوانین و آیین نامه ها و پیشنهادهای اصالحی به منظور تجدیدنظر 
آنها، صدور دستورالعمل های الزم در جهت بهبود امور و در راستای ایجاد وحدت رویه، بررسی  در 
به تقاضای صدور  با صدور اسناد مالکیت، رسیدگی  ادارات کل ثبت استان ها در رابطه  آمار عملکرد 
اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی  بهره بردار  تعیین   آیین نامه مستندسازی و  به  اسناد مالکیت مربوط 
اقدام  و  بررسی  مالی دولت،  مقررات  از  تنظیم بخشی  قانون  ماده 69  دولتی موضوع  اراضی  مورد  در 
و کمیسیون های  مال غیرمنقول، شرکت در جلسات  تملک  برای  بیگانه  اتباع  در خصوص درخواست 
مربوطه، همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه در ارتباط با موقوفات کشور و ارائه طریق به واحدهای 
ثبتی در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، همکاری با واحدهای ذی ربط 
در زمینه استقرار سیستم اتوماسیون اداری و مکانیزه کردن امور مربوط به امالک با استفاده از فن آوری 
اطالعات، ارشاد و ارائه طریق به ادارات کل ثبت استان ها در رابطه با حل مشکالت و معضالت ثبتی، 
ثبت رأی شورای عالی ثبت در بخش مربوط به امالک در دفتر مخصوص و ارسال آن به اداره کل ثبت 
استان مربوطه، رسیدگی به شکایات و تقاضاهای مراجعین در رابطه با امور ثبت امالک و پاسخ به آنها 
 تهیه گزارش های الزم در خصوص مشکالت پیش بینی نشده در مقررات نسبت به امور مربوط 

ً
و نهایتا

به امالک و طرح آنها در کمیسیون معاونین و مشاورین سازمان ثبت به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد 
وحدت رویه )بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 224(. 

اداره  از:  عبارتند  آنها  مهم ترین  که  است  مهمی  ادارات  شامل  سردفتران،  و  اسناد  امور  کل  اداره   -2
امور اسناد، اداره سردفتران و دفتریاران، اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران، »ادامه پاورقی در صفحه بعد«<<
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۴- مرکز مالکیت معنوی: این مرکز که نقش مهمی را در ثبت و حمایت قانونی 
از حقــوق مالکیت صنعتی به عهده دارد و در حــال حاضر دارای 6 واحد تابعه 
می باشــد که عبارتند از: اداره ثبــت اختراعات بین الملــی )PCT(، اداره ثبت 
اختراعات ملی، اداره ثبت طرح های صنعتی، اداره ثبت عالمت تجاری مادرید، 

اداره ثبت عالئم تجاری و اداره ثبت نشانه جغرافیایی. 

۵- شــورای عالی ثبت: شورای عالی ثبت متشــکل از دو شعبه امالک و اسناد 
می باشــد. مدیر کل امور امالک یکی از سه عضو شعبه امالک و مدیر کل امور 

اسناد یکی از سه عضو شعبه اسناد شورای عالی ثبت می باشند. 

در بخش استانی ادارات کل ثبت منطقه قرار دارند که در مرکز هر استان تشکیل 
شــده و ضمن تبعیت از ســازمان ثبت، بر کار ادارات ثبت زیرمجموعه که در 
 در محل هر اداره کل 

ً
محل شهرستان ها تشکیل می شود نظارت می نمایند. ضمنا

ثبت اســتان )اداره کل ثبت منطقه( هیأت نظارت تشکیل می شود که به دعاوی 
و اختالفات ثبتی مربوط به هر اســتان رسیدگی می کند. اداره کل ثبت استان به 
اداره های ثبت شهرستان تقسیم می گردد و در برخی شهرستان ها به دلیل وسعت 
زیاد حوزه کاری، آن اداره ثبت شهرستان به چند ناحیه ثبتی تقسیم شده است. به 
عنوان مثل در شهرســتان تهران، اداره ثبت تهران به اداره ثبت ناحیه غرب، ناحیه 

شمیران و نظایر آن تقسیم گردیده است.۱ 

-اداره مشاورین امور امالک و اداره مشاورین خودرو. مهم ترین وظایف این اداره کل بدین شرح می باشد: 
اقدام الزم در اجرای احکام مراجع قضایی مبنی بر ابطال اسناد برابر ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون 
سردفتران و دفتریاران، انجام رسیدگی های الزم در مورد اوراق و فرم های ارائه شده از طرف سازمان ها و 
مؤسسات دولتی و بانک ها به منظور ثبت در دفاتر اسناد رسمی و تطبیق مفاد و شروط مندرج در فرم ها و اوراق 
مذکور با قوانین و آیین نامه های مربوطه و اظهارنظر در مورد تصویب یا رد آنها، بررسی و تحقیق لزوم اشتغال 
مشاورین امالک و خودرو در محل های مورد نیاز، انتشار آگهی و برگزاری آزمون و تأیید صالحیت مشاورین 
امالک و خودرو، رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله راجع به عملکرد و تخلفات مشاورین امالک و 
خودرو و در صورت لزوم ارجاع پرونده به مراجع ذی صالک، صدور بخشنامه های الزم راجع به ممنوعیت 
معامله و رفع ممنوعیت معامله توسط محجورین اعالم شده از طرف مراجع ذی صالح موضوع ماده 72 

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 228(. 
1- حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، انتشارات حقوقدان- دانش نگار، 1384، ص. 24 و 25.



کلیات / 37

در این میان بررســی صالحیت و وظایف هیأت نظارت و شورای عالی ثبت با 
توجه به نقش مهمی که در تصمیم ســازی و اداره امور ثبتی در سازمان ثبت ایفا 

می نمایند، حائز اهمیت می باشد. 

گفتار دوم: هیأت نظارت
هیأت نظارت یکی از مراجع شبه قضایی می باشد که در اداره ثبت تشکیل شده 
و به اختالفات ثبتی و رفع اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید. مواد 6 و ۲۵ قانون 
ثبت و همچنین الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و 
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای 
عالی ثبت مهم ترین مقرره های ناظر به ترکیب، صالحیت، رســیدگی و اجرای 

آرای این هیأت می باشد.

بند یکم: ترکیب هیأت نظارت
مطابــق ماده 6 قانون ثبت اصالحی ۱۳۵۱، برای رســیدگی به کلیه اختالفات و 
اشــتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به 
نام نظارت مرکب از مدیر کل ثبت اســناد و امالک استان یا قائم مقام او و دو نفر 
از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. 
هیأت مزبور به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط  به امور ثبتی در حوزه قضایی 
استان رسیدگی می نماید.  برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری 
یا کارمندان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین 
 
ً
خواهد شــد. بنابراین قلمرو صالحیت هیأت نظارت، یک استان۱ بوده و نتیجتا
محل تشکیل آن نیز اداره کل ثبت اســناد و امالک استان مربوطه می باشد. این 
هیأت حداقل دو بار در هفته تشکیل جلسه می دهد )ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون 

رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت(. 

1- منظور از استان، محدوده جغرافیایی است که طبق قانون تقسیمات کشوری به این نام خوانده می شود. در 
 منطبق با یکدیگر می باشند 

ً
حال حاضر و براساس تقسیمات کشوری، حوزه ثبتی و حوزه قضایی یک استان کامال

)بهرامی، داریوش، مبانی توصیفی و تحلیلی حقوق ثبت اسناد و امالک، انتشارات میزان، 1401، ص. 50(.
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بند دوم: صالحیت هیأت نظارت
وظیفه اصلی هیأت نظارت و فلسفه تشکیل آن رسیدگی به اختالفات و اشتباهات 
مربوط به ثبت اسناد یا امالک می باشد. مهم ترین موارد صالحیت هیأت نظارت 
در ماده ۲۵ قانون ثبت بیان شده است. با توجه به ماده ۲۵ قانون ثبت اصالحی 

۱۳۵۱، حدود صالحیت و وظایف هیأت نظارت به شرح ذیل می باشد: 

الف( اختالف بین اشــخاص و اداره ثبت از جهــت پذیرفتن تقاضای ثبت در 
اجرای مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت )بند ۱ ماده ۲۵(.

ب( اشــتباه در پذیرفتن تقاضای ثبت در اجرای مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت )بند 
۱ ماده ۲۵(.

ج( تزاحم و تعارض در تصرف اشــخاص از جهــت پذیرفتن تقاضای ثبت در 
اجرای ماده ۱۱ قانون ثبت )بند ۱ ماده ۲۵(.

د( وقوع اشتباه مؤثر در جریان عملیات مقدماتی ثبت امالک )بند ۲ ماده ۲۵(: در 
این گونه موارد تشخیص اشتباه مؤثر و ابطال یا تجدید یا تکمیل یا اصالح اشتباه و 

عملیات بعدی که اشتباه در آن مؤثر بوده، به عهده هیأت نظارت می باشد. 

ه( دستور اصالح ثبت دفتر امالک و ســند مالکیت در موارد وقوع اشتباه قلمی 
در موقع ثبت ملک یا انتقاالت بعدی از طریق اصالح ثبت دفتر امالک و ســند 

مالکیت )بند ۳ ماده ۲۵(.

و( دســتور اصالح ثبت دفتر امالک و ســند مالکیت در مــواردی که ثبت دفتر 
امالک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد )بند ۳ ماده ۲۵(

ز( دســتور رفع اشتباه و اصالح آن در مورد اشــتباهاتی که قبل از ثبت ملک در 
جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر امالک مورد 
 اداره ثبت متوجه آن شود )بند ۴ ماده ۲۵(: این موارد در 

ً
توجه قرار نگرفته و بعدا

هیأت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز
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و مسلم تشخیص گردد و اصالح اشتباه به حق کسی  خلل نرساند، هیأت نظارت 
دســتور رفع اشتباه و اصالح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصالح مزبور 
خللی به حق کســی برساند، به شــخص ذی نفع  اخطار می کند که می تواند به 
دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دســتور رفع اشتباه یا اصالح آن را پس از تعیین 

تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

، خواه نسبت به اصل ملک 
ً
 یا بعضا

ً
ح( رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کال

خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن )بند ۵ ماده ۲۵(.

ط( رفع اشــتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رســمی یا 
ثبت دفتر امالک شود )بند 6 ماده ۲۵(: رسیدگی و رفع اشتباه در این گونه موارد 
با هیأت نظارت اســت مشروط بر اینکه رفع  اشــتباه مزبور خللی به حق کسی 

نرساند.

ی( رفع اشــکال و اشتباه در مواردی که در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با 
قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید )بند 7 ماده ۲۵(. 

ک( رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات 
و اشتباهات اجرایی )بند 8 ماده ۲۵(: با توجه به ماده ۱6۹ آیین نامه اجرای اسناد 
رســمی الزم االجرا مصوب ۱۳87، رســیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به 
 در صالحیت رئیس اداره ثبت محل بوده و رأی مرجع 

ً
عملیات اجرای ثبت، بدوا

مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل شکایت در هیأت  نظارت می باشد. الزم 
به ذکر است که صالحیت رئیس ثبت نسبت به رسیدگی به اختالفات مربوط به 
عملیات اجرای ثبت، ناشی از آیین نامه بوده و بنابراین به حکم قانون آیین دادرسی 
مدنی و همچنین قانون اساسی که صالحیت عام دادگاه های دادگستری را جهت 
تظلم خواهی و رسیدگی به دعاوی اشخاص پیش بینی نموده اند، این صالحیت 
رئیس ثبت، نافی حق رجوع معترض به عملیات اجرای ثبت به محاکم دادگستری 
نمی باشد. همچنین هر گاه ذی نفع شکایت از اصل دستور اجرا )اجراییه( داشته و 
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خواســتار ابطال آن باشد، با عنایت به ماده ۲ قانون اصالح بعضی از مواد قانون 
ثبت و قانون دفاتر اســناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، رســیدگی به شکایت وی در 
صالحیت دادگاه عمومی محلی است که دستور اجرا )اجرائیه( در حوزه آن صادر 

شده است. 

همچنیــن وفق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت، رســیدگی هیأت نظارت در موارد 
مذکور در بندهای ۱ و ۲ ۱ این ماده  تا وقتی است که ملک در دفتر امالک به ثبت 

نرسیده باشد. 

الزم به ذکر اســت که صالحیت هیأت نظارت محدود به موارد مندرج در ماده 
۲۵ قانون ثبت نبوده و این مرجع به استناد قوانین و مقررات متعددی، صالحیت 
رسیدگی و صدور رأی دارد. به عنوان نمونه می توان به تبصره الحاقی ذیل ماده ۲۰ 
قانون ثبت اســناد و امالک مصوب ۱۳۵6، ماده ۱۴6 قانون ثبت اسناد و امالک 
الحاقــی ۱۳۵۱، ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اصالح مــواد ۱ و ۲ و ۳ قانون 
اصالح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳7۱ و اصالحی 
۱۳8۱، مــاده ۱6 آیین نامه اجرایی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۳ قانون جامع حد نگار 

)کاداستر( کشور مصوب ۱۳۹۳ اشاره نمود. 

علی رغم اینکه در هر یک از ادارات ثبت اســناد و امالک استان، فقط یک شعبه 
هیأت نظارت تشکیل و مستقر می شود، لیکن وفق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جامع 
حد نگار )کاداستر( کشور، در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت

1- بند 1 ماده 25 قانون ثبت اصالحی 1351: » هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن 
در تصرف  یا  و  گردد  تولید  اشتباهی   یا  و  واقع شود  ثبت  اداره  و  اشخاص  بین  اختالفی  ثبت  تقاضای 
اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختالف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با 

هیأت نظارت است«.
بند 2 ماده 25 قانون ثبت اصالحی 1351: »هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی 
ثبت امالک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده 

ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصالح می گردد«.
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نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد، رییس سازمان ثبت آن شعبه یا شعب را 
با همان ترکیب اعضا و اختیارات تأسیس می کند.

نکتــه مهمی که در تشــخیص محدوده صالحیت هیأت نظــارت باید مد نظر 
قرار داشت این اســت که مرجع مذکور دارای صالحیت قضایی برای رسیدگی 
به اختالفات اشــخاص در رابطه با امور ثبتی نمی باشد. در واقع حکم مقرر در 
بندهای ۴ و 6 ماده ۲۵ قانون ثبت در خصوص ممنوعیت ورود هیأت نظارت به 
منازعات و اختالفات اشخاص در امور ثبتی، بیان یک قاعده کلی و عمومی در 
تفکیک صالحیت مراجع قضایی و غیرقضایی است؛ بدین معنا که هیأت نظارت 
و حتی شــورای عالی ثبت به عنوان عالی ترین مرجع ثبتی، به عنوان یک مرجع 
غیر قضایی تلقی شده و فاقد صالحیت رسیدگی به اختالفاتی هستند که واجد 
جنبه قضایی اســت، ولو اینکه اختالفات مذکور راجع به امور ثبتی باشــد. لذا 
 به آن دسته از اشتباهات و اعتراضات ثبتی رسیدگی می کند 

ً
هیأت نظارت صرفا

 رســیدگی هیأت نظارت مســتلزوم ورود به اختالفات اشخاص حقیقی 
ً
که اوال

 تصمیم هیأت نظارت در رسیدگی به اعتراض یا اصالح 
ً
یا حقوقی نباشــد؛ ثانیا

و رفع اشتباهات ثبتی، مخل حق ســایر اشخاص نباشد.۱ در فصل پنجم موقع 
بررســی نحوه رسیدگی هیأت نظارت به اسناد مالکیت معارض خواهیم دید که 
 تشخیص 

ً
علی رغم وجود اختالف بین اشخاص، صالحیت هیأت نظارت صرفا

وقوع تعارض و تعیین سند مالکیت مقدم می باشد و تعیین تکلیف نهایی راجع به 
ادعا و دالیل ابرازی طرفین به عهده مراجع قضایی است. بند های ۳۹۳ و ۳۹6 
مجموعه بخشــنامه های ثبتی۲ نیز در این زمینه حائز اهمیت می باشد که در آن 
 به تکلیف هیأت نظارت به ذکر مســتند قانونی صالحیت خود و منع ورود 

ً
کرارا

هیأت نظارت به امور خارج از صالحیت تأکید شده است. در هر حال چنانچه 
نظریه هیأت نظارت متضمن صالحیت مرجع قضایی و ارشاد طرفین به مراجعه

1- بهرامی، مبانی توصیفی و تحلیلی حقوق ثبت اسناد و امالک، ص. 241 و 242.
2- موضوع بخشنامه های شماره 3/8328 مورخ 1352/11/19 و شماره 3/4176 مورخ 1353/07/17.
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مراجع قضایی داشــته باشــد، ذی نفع باید تصویری از تصمیم هیأت نظارت را 
پیوست دادخواست تقدیمی به مرجع قضایی نماید.

بند سوم: صدور و اجرای آرای هیأت نظارت 
با توجه به ماده ۵ آیین نامه اجرایی اســناد مالکیت معــارض و هیأت نظارت و 
شورای عالی ثبت، رأی هیأت نظارت دارای مقدمه ای مشتمل بر خالصه جریان 
کار و بیان اشــکال و موضوع اختالف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط 
و ابهام صادر می شود و چنانچه به اتفاق آرا نباشد، نظر اقلیت به طور مشروح و 
مستدل در آن قید خواهد شد. همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون بوده 
 قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می باشد. مستنبط از 

ً
و در آن صریحا

ماده مذکور این اســت که رأی اکثریت اعضای هیأت نظارت معتبر بوده و شرط 
اعتبار آراء مرجع یاد شده، اتفاق نظر همه اعضا نمی باشد. 

در خصوص محتوای رأی هیأت نظارت، مطابق بند ۳۹۳ مجموعه بخشنامه های 
ثبتی۱ موارد ذیل قابل توجه می باشد:

۱- اگر هیأت نظارت خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر 
نمــوده و از تعیین تکلیف برای اداره ثبت یــا طرفین اختالف و همچنین موکول 
نمودن تعیین تکلیف پرونده به رســیدگی و اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی 

ممنوع می باشد. 

۲- اگر هیأت نظارت وقوع اشــتباه ثبتی را محرز نداند، مبادرت به صدور رأی 
مبنی بر عدم وقوع اشتباه و عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت نظارت می نماید 

و از تعیین تکلیف برای اداره ثبت یا طرفین اختالف ممنوع می  باشد. 

۳- اگر هیأت نظارت به اعتراض اشــخاص نسبت به تصمیم رئیس واحد ثبتی 
راجع به تخلفات و اشــتباهات رایج ثبتی رســیدگی نماید، در صورت پذیرش 

1- موضوع بخشنامه شماره 3/8328 مورخ 1352/11/19.
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اعتــراض رأی به نقض تصمیم رئیس واحد ثبتی صادر خواهد کرد و در غیر این 
صورت، رأی به رد اعتراض صادر می نماید. 

۴- اگر هیأت نظارت وقوع تعارض در اسناد مالکیت را احراز کند، رأی به وقوع 
تعارض در اسناد مالکیت صادر و سند مالکیت مؤخر الثبت و مؤخرالصدور را به 
عنوان سند مالکیت معارض اعالم می کند. لیکن رسیدگی راجع به اعتبار یا عدم 
اعتبار هر یک از اســناد مالکیت، در صالحیت هیأت نظارت نبوده و در مراجع 

قضایی انجام خواهد شد. 

۵- اگر هیأت نظارت وقوع تعارض در مرحله قبول تقاضای ثبت ملک را احراز 
کند، نســبت به موضوع رسیدگی نموده و با توجه به معاینه وضع محل، تحقیق 
از مطلعین، نقشه ترسیمی، سوابق ثبتی، تصرفات و سایر اسناد و مدارک ابرازی، 
تقاضای ثبت یکی از متقاضیان را موافق قانون تشــخیص داده و رأی به پذیرش 
تقاضــای ثبت متقاضی مذکــور و ادامه عملیات ثبت ملک بــه نام وی صادر 

می کند.۱ 

بــه موجب تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، در مــورد بندهای ۱ و ۵ و 7 این ماده، 
رأی هیأت نظارت برای اطالع ذی نفع به مدت بیســت روز در تابلوی اعالنات 
ثبت محل الصاق و ســپس به  موقع اجرا گذاشته می شــود.  وصول شکایت از 
ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشــد، اجرای رأی را موقوف می نماید 
و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد  بود. هرگاه شورای عالی 
ثبــت در تجدید رســیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نمایــد، عملیات اجرایی 

تعقیب می گردد.

1- برای مالحظه نمونه آرای هیأت نظارت ر.ک. عابدینی، اسماعیل، حقوق ثبت اسناد و امالک )هیأت 
نظارت - شورای عالی ثبت(، انتشارات جاودانه جنگل، 1398.
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بند چهارم: شکایت از آرای هیأت نظارت
مطابــق تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، آرای صادره از هیأت نظارت فقط در مورد 
بندهای ۱ و ۵ و 7 ماده مذکور۱ قابل شکایت در شورای عالی ثبت می باشد. لذا 

در سایر موارد، رأی هیأت نظارت قطعی است. 

به موجب تبصره ۵ مــاده ۲۵ قانون ثبت، در مواردی که رأی هیأت نظارت قابل 
تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد، آرای هیأت نظارت برای اطالع ذی نفع 
باید به مدت ۲۰ روز در تابلوی اعالنات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا 
گذاشته شود. با عنایت به رأی شــماره ۱۳ مورخ ۱۳78/۰۱/۲8 هیأت عمومی 
 به منظور اعالم رأی هیأت 

ً
دیوان عدالــت اداری،۲ مهلت ۲۰ روزه مذکور صرفا

نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعالنات بوده و موجب محدود شدن زمان 
اعتراض نمی گردد. بنابراین با انقضای مهلت ۲۰ روزه یاد شده، ذی نفع فرصت و 

مجال شکایت از رأی هیأت نظارت را از دست نمی دهد. 

الزم به ذکر است در مواردی که آراء هیأت نظارت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر در 
شورای عالی ثبت می باشد، همچنان در دو حالت می توان از آن شکایت نمود. 

این دو حالت به شرح ذیل می باشد:

1- بند 1 ماده 25 قانون ثبت اصالحی 1351: » هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن 
در تصرف  یا  و  گردد  تولید  اشتباهی   یا  و  شود  واقع  ثبت  اداره  و  اشخاص  بین  اختالفی  ثبت  تقاضای 
اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با 

هیأت نظارت است.
 خواه 

ً
 یا بعضا

ً
بند 5 ماده 25 قانون ثبت اصالحی 1351: » رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کال

نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن به هیأت نظارت است«. 
بند 7 ماده 25 قانون ثبت اصالحی 1351: » هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال 

یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم با هیأت نظارت خواهد  بود«. 
2- رأی شماره 13 مورخ 1378/01/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل 
وزارت دادگستری در مورد زمان اعتراض نسبت به رأی هیأت  نظارت ثبت: » مهلت مقرر درتبصره 5 ماده 
 در مقام اعالم تصمیم هیأت نظارت از طریق الصاق آن 

ً
25 قانون ثبت اسناد وامالک کشور، منحصرا

در تابلوی اعالنات تعیین  شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رأی هیات نظارت 
و محدودیت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر، مغایر حکم مقرر در  تبصره مذکور است. بنابراین 

 به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدلت اداری، ابطال می گردد«.
ً
دستور العمل مورد اعتراض مستندا
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۱- صدور رأی وحدت رویه توســط شورای عالی ثبت: تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون 
ثبت به رئیس ســازمان ثبت این اختیار را می دهد کــه چنانچه آراء هیأت های 
نظارت »متناقض« و یا »خالف قانون« صادر شده باشد، به منظور ایجاد وحدت 
رویه موضوع را برای  رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت ارجاع نماید. در 
این صورت نظر شــورای عالی ثبت برای هیأت های نظارت الزم االتباع خواهد 
بود. باید توجه داشت در اینگونه موارد که موضوع برای صدور رأی وحدت رویه 
به شــورای عالی ثبت ارجاع می گردد، چنانچه رأی هیأت نظارت به موقع اجرا 

گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. 

۲- شــکایت از رأی قطعی هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری: به استناد رأی 
وحدت رویه شماره 7۴/۱۴ مورخ ۱۳7۴/۰۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 
و نظریه مشورتی شــماره 7/۹۴/۲۰۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰7/۲۲ اداره کل حقوقی 
قوه قضائیه، چون هیأت نظارت و شــورای عالی ثبــت در زمره مراجع قضایی 
 از حیث نقض 

ً
دادگســتری نمی باشــند، لذا آراء صادره از مراجع مذکور، صرفا

قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 

پرسشی که در این باره به میان می آید این است که اگر رأی هیأت نظارت به حقوق 
شخص ثالث خللی وارد نماید، شخص ثالث از چه طریقی می تواند نسبت به

»با  اداری:  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   1374/02/09 مورخ   74/14 شماره  رویه  وحدت  رأی   -1
 تصمیمات و آراء دادگاه ها 

ً
مالحظه اینکه طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا

و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و  دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت 
از جمله  آرای  ثبت  از شورای  عالی  آرای صادره  باینکه  عنایت  با  و  نمی باشد  اداری  عدالت  دیوان  در 
را  نمی باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم  دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری 
از شمول دادگاه های اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری }بند 2 ماده 10 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392{ خارج نمی نماید، بنابراین دادنامه شماره 
1004ـ72.6.15 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این  معنی است، مطابق موازین 
قانونی تشخیص می گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب 

دیوان و سایر مراجع الزم االتباع است«.



46/ بایسته های حقوق ثبت امالک در نظام حقوقی ایران

 آن اعتراض نماید؟ در مقام پاسخ باید گفت حدود صالحیت هیأت نظارت در ماده 
۲۵ قانون ثبت و الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض 
تعریف گردیده و رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث در زمره صالحیت های مرجع 
مذکور قرار نگرفته است. لذا معترض ثالث باید دعوی یا اعتراض خود نسبت به رأی 
هیأت نظارت را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نماید. نظریه مشورتی 7/7886 
مورخ ۱۳7۲/۱۱/۱8 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این مطلب می باشد. 

گفتار سوم: شورای عالی ثبت
شورای عالی ثبت عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی می باشد که در 
محل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل شده و بر خالف هیأت نظارت 
که قلمرو صالحیت آن محدود به اســتان اســت، قلمرو صالحیت آن کشوری 
می باشد. تبصره ۴ ماده ۲۵ و ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت و همچنین الیحه قانونی 
راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی 
اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مهم ترین مقرره های 
ناظر به ترکیب، صالحیت، رسیدگی و اجرای آرای شورای عالی ثبت می باشد.۱  

بند یکم: ترکیب شورای عالی ثبت
با توجه به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اصالحی ۱۳۵۱، شورای عالی ثبت متشکل 
از دو شــعبه امالک و اسناد می باشــد. هر یک از شعب مذکور داری سه عضو 
هســتند که دو عضو آن از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه 
بوده و عضو سوم آن مسئول قسمت امالک )در شعبه امالک( یا مسئول قسمت 
اسناد )در شعبه اسناد( می باشد. در حال حاضر، مدیر کل امور امالک )در شعبه 
امالک( و مدیر کل امور اســناد )در شعبه اسناد( به عنوان عضو سوم در شورای 

عالی ثبت حضور دارند.۲ 

1- برای مطالعه نمونه آرای شورای عالی ثبت ر.ک. میرحسینی، سید حسن، شرح آرای شورای عالی 
ثبت، انتشارات میزان، 1395.

2- محمدی، سید جلیل، مشاغل ثبتی یا کاتبان عدل، انتشارات همسفر، 1386، ص. 38.
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با این حال مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون جامع حدنگار )کاداســتر( کشور، در 
صورت ضرورت، به پیشــنهاد رئیس سازمان ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه، 
شــعبه یا شعب دیگری از شــورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات 
ایجاد می شــود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان 

جایگزین معاون امالک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می شود. 

نکته جالب توجه این اســت که بر خالف هیأت نظارت که مطابق ماده 6 قانون 
ثبت دارای عضو علی البدل می باشــد، در شــورای عالی ثبت به جهت اهمیت 
موضوع، عضو علی البدل پیش بینی نشده و بنابراین حضور هر سه عضو شورای 

عالی ثبت، شرط اصلی برای اعتبار و رسمیت جلسه است. 

به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون رســیدگی اســناد مالکیت معارض و 
هیأت نظارت و شــورای عالی ثبت، جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای 

یک بار در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل خواهد شد.

بند دوم: صالحیت شورای عالی ثبت
بــا عنایت به تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبــت، مهم  ترین وظایف و صالحیت های 

شورای عالی ثبت عبارتند از: 

۱- رســیدگی تجدیدنظر به آرای هیأت نظارت: آراء هیأت نظارت فقط در مورد 
بندهای یک و پنج و هفت ماده ۲۵ قانون ثبت بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید 

نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود .

۲- صدور رأی وحدت رویه: رئیس ســازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه 
در مواردی که آراء هیأت های نظارت »متناقض« و یا »خالف قانون« صادر شده 
باشد، موضوع را برای  رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید 
و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشــده باشد، طبق نظر 
شــورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. پس با توجه به مفهوم مخالف 
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تبصره ۴ ماده ۲۵ مرقوم، اگر رأی قطعی هیأت نظارت اجرا شــده باشــد، رأی 
شورای عالی ثبت تأثیری در آن ندارد. 

الزم به ذکر اســت بر خــالف آرای شــورای عالی ثبت که در مقام رســیدگی 
 نسبت به همان پرونده الزم االتباع است، در 

ً
تجدیدنظر صادر می شــود و صرفا

مورد ایجاد وحدت رویه نظر شــورای عالی ثبت برای کلیه هیأت های نظارت و 
ادارات ثبت الزم االتباع خواهد بود.۱ 

بند سوم: شکایت از آرای شورای عالی ثبت
هر چند شورای عالی ثبت عالی ترین مرجع ثبتی بوده و همچنین مرجع شکایت 
از آرای هیأت نظارت می باشــد، لیکن چون مشــمول عنوان مراجع تخصصی 
اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
می باشد، لذا امکان شــکایت از آرای این مرجع نزد دیوان عدالت اداری وجود 
دارد. رأی وحدت رویه شماره 7۴/۱۴ مورخ ۱۳7۴/۰۲/۰۹ دیوان عدالت اداری 
نیز به صراحت مقرر داشته که آرای صادره از جانب شورای عالی ثبت، از حیث 
نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری 

می باشد.۲  

1- یادگاری، محمد علی، »شورای عالی ثبت«، ماهنامه کانون، شماره 30، 1381، ص. 56.
»با  اداری:  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   1374/02/09 مورخ   74/14 شماره  رویه  وحدت  رأی   -2
 تصمیمات و آراء دادگاه ها 

ً
مالحظه این که طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صرفا

و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت 
در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای 
دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی باشد و شرکت قاضی درهمان شورا، شورای مرقوم را از 
شمول دادگاه های اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید، بنابراین 
دادنامه شماره 1004 – 72/6/15 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است 
مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه 

برای شعب دیوان و سایر مراجع الزم االتباع است«.







 

فصل دوم: ثبت عمومی
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تا پیش از انحالل تشــکیالت عدلیه قدیم و تأســیس دادگستری جدید در دوره 
پهلوی اول، ثبت امالک وضعیت سامان یافته ای نداشت و چندان مورد اعتنا نبود. 
در واقــع علی رغم تصویب قوانین ثبت در ســال های ۱۲۹۰، ۱۳۰۲، ۱۳۰6 و 
۱۳۰8 شمسی و نیز اصالحات انجام  شــده در آنها، آشفتگی در مقررات ثبت 
اســناد و امالک و نحوه اجرای آن از یک طرف و تقابل و کشمکش نیان حامیان 
وضع قدیم با حاکمان شــرایط جدید از طرف دیگر، برقراری نظم در امور ثبت 
 ناممکن ساخته بود. اما با تصویب قانون ثبت در تاریخ 

ً
امالک را دشوار و بعضا

۱۳۱۰/۱۲/۲6، ثبت امالک اجباری شد و براساس ماده ۹ قانون مذکور، وزارت 
عدلیه موظف گردید تا در تمام نقاطی که دارای اداره ثبت باشــند، حوزه هر اداره 
ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقع در هر ناحیه 
اقدام نماید و همین مهم را در ســایر نقاطی که فاقد اداره ثبت هســتند، پس از 
تشــکیل اداره ثبت به انجام رساند. به موجب مواد ۱ و ۱۵۲ قانون ثبت، سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور در هر شهرستانی که مقتضی بداند، با توجه به اهمیت 
محل، یک اداره ثبت اسناد و امالک، مرکب از یک یا چند بخش، به منظور انجام 
امور ثبتی از قبیل امور مربوط به امالک و اجرای اســناد و حســابداری تشکیل 

می دهد. ۱ 

با عنایت به موارد مذکور در مقررات ثبتی دو نوع عملیات مقدماتی ثبت امالک 
وجــود دارد: ۱- عملیات ثبت عادی که با تصویب قانون ثبت ۱۳۰۲ شمســی 
شروع شــد و تا تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰ شمسی ادامه یافت؛ از این عملیات 
به »ثبت اختیاری« هم تعبیر می شود. ۲- عملیات ثبت عمومی )اجباری( که با 

تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰ آغاز گردید.۲ 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 273.
2- البته باید توجه داشت که قبل از سال 1310، موارد ثبت اجباری امالک نیز وجود داشته و در واقع در این دوره هم مقررات 
ناظر به »ثبت اختیاری« قابل مشاهده است و هم مقررات مربوط به »ثبت اجباری«. جهت مطالعه تفصیلی ر.ک. بهرامی، 
حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 273 و 274 و میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، انتشارات بهنامی، 1385، 
ص. 9 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول)ثبت امالک(، انتشارات گنج دانش، 1378، ص. 6.
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از مهم ترین ویژگی هــای ثبت عمومی )اجباری( در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، 
الزامی بودن ثبت امالک، تعیین جریمه برای عدم تقاضای ثبت ملک، عدم امکان 
نقل و انتقال رسمی امالک تقاضای ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمی و عدم ثبت 

نقل و انتقال امالک تقاضای ثبت نشده در دفتر امالک ادارات ثبت می باشد. 

در این فصل، ابتــدا صحبت کوتاهی راجع به نظام هــای ثبت امالک خواهیم 
داشت تا مشخص شود که نظام ثبت امالک در ایران تابع کدام یک از نظام های 
ثبتی است. سپس عملیات مقدماتی ثبت، اعتراض ثبتی و آثار ثبت ملک را مورد 

بررسی قرار می دهیم.

مبحث یکم: نظام های ثبت امالک
بشــر همواره در پی ایجاد روش ها و نظام هایی جهت ثبت حق مالکیت به عنوان 
بارزترین نمونه حقوق عینی بوده تــا از این طریق، حفظ و اجرای حق مذکور را 
تضمین نماید. این موضوع بــه ویژه هنگامی که حق مالکیت در ارتباط با زمین 
)اموال غیرمنقول( مطرح می شــود، اهمیتی دو چندان می یابد.۱ برای تحقق این 
مهــم، نظام های ثبت امالک به وجود آمده اند. در واقع نظام های ثبت امالک در 
تالشــند تا با روش های مختلف، به این سه پرسش پاسخ دهند: چه کسی مالک 
زمین است؟ کدام قطعه زمین را مالک است؟ چه مقدار حق نسبت به زمین دارد؟

به طور کلــی دو تقســیم بندی از نظام های ثبت امالک صورت گرفته اســت: 
تقســیم بندی نظام های ثبتی به نظام های ثبتی ایستا و پویا که بر مبنای قابلیت به 
روز شدن اطالعات ثبتی می باشــد؛ و تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام ثبتی 
شــخصی و عینی که بر اساس کیفیت ثبت اطالعات راجع به امالک است. در 

ادامه به بررسی تقسیم بندی های یاد شده می پردازیم.

کید بر نظام ثبت امالک  1- طباطبائی حصاری، نسرین، »بررسی تطبیقی نظام های ثبت امالک )با تأ
در ایران(«، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389، 

ص. 220.
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گفتار یکم: نظام های ثبتی ایستا و پویا
در نظام ثبتی ایستا۱ ، تمرکز بر اطالعات اولیه ای است که موقع ثبت ملک وجود 
داشته است. در این نظام ثبتی، اطالعات به روز نمی شوند و همین موضوع باعث 
می گردد تا میان نظام ثبت زمین و بازارهای معامالت امالک فاصله افتاده و سند 
مالکیت فاقد کارایی و اطمینان بخشی الزم در ارائه اطالعات مورد انتظار راجع 
به ملک باشــد. از این رو، نظام های ثبتی پویا۲  پا به عرصه وجود گذاشته اند. در 
این نظام ثبتی، عالوه بر اطالعات اولیه زمان ثبت ملک، به انتقاالت و تغییرات 
بعــدی آن نیز توجه می گردد. از این رو در نظام ثبتی پویا، عالوه بر واقعیت های 
موجود در زمان ثبت ملک )از حیث مشــخصات مالک، مشــخصات زمین و 
میزان سهم مالکانه(، اطالعات مربوط به نقل و انتقاالت بعدی و تغییر وضعیت 
زمین )تغییر حدود، تقسیم، تجمیع و تفکیک( نیز مورد توجه قرار گرفته و نسبت 
به جمع آوری آن توسط مرجع ثبت امالک اقدام می شود. این امر که تأکید نظام 
ثبتی بیشــتر بر »اطالعات زمین در هنگام ثبت« باشد یا بر پایه »به روز رسانی 
اطالعات ثبت شده«، تا اندازه قابل توجهی وابسته به میزان توسعه یافتگی کشورها 
 در کشورهای توسعه نیافته، به دلیل عدم ثبت بسیاری از امالک 

ً
می باشد. معموال

و همچنین نبود زیرساخت های کافی، تکیه بر »اطالعات زمین در هنگام ثبت« 
می باشد. لیکن در کشورهای توســعه یافته که در آنها بسیاری از امالک به ثبت 
رســیده و زیرساخت کافی برای شناسایی تغییر وضعیت امالک و انتقاالت آنها 

وجود دارد، تأکید بر »به روز رسانی اطالعات ثبت شده« است.۳  

در هر حال در نظام های ثبتی پویا، دو دسته اطالعات برای ثبت امالک جمع آوری 
می شود: اطالعات مربوط به زمان ثبت ملک و اطالعات به روز رسانی شده.

1- Static System.
2- Dynamic System.

3- منبع پیشین، ص. 222.
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بند یکم:جمع آوری اطالعات اولیه ملک در زمان ثبت 
برای جمــع آوری اطالعات اولیه ملک در زمان ثبت دو روش وجود دارد: روش 
منظم و ســازمان یافته۱ و روش پراکنده۲ . در روش منظم و سازمان یافته، مقامات 
ذی صالح اقدام به تقســیم بندی اراضی یک کشور به بخش ها و نواحی مختلف 
می کنند و سپس طی فراخوان و آگهی، به اشخاص اعالم می نمایند که مکلفند 
ظرف مدت معینی اسناد و مدارک حاکی از مالکیت یا سایر حقوق نسبت به ملک 
مورد نظر و اعالم حدود ملک را به مرجع ثبت تســلیم نمایند. سپس فهرستی از 
قطعات مورد تقاضای ثبت تهیه و برای اطالع عمومی آگهی می شود. در پایان، 
چنانچه اعتراضی به درخواست ثبت ملک از سوی سایر اشخاص انجام نشود، 
مرجع ثبت براســاس همان اطالعات ارائه شده توسط مدعی مالکیت، اقدام به 
ثبت ملک می نماید. امــا در صورتی که اعتراض صورت گیرد، این اعتراض در 
هیأت ها یا کمیســیون های اختصاصی یا دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و پس 
از مشــخص شدن نتیجه اعتراض، مرجع ثبت براســاس رأی دادگاه یا هیأت ها 
 در روش 

ً
یا کمیســیون های اختصاصی، مبادرت به ثبت ملک می کند. متقابال

 محدوده ای را آماده 
ً
پراکنده، مرجع ثبت عملیات کمتری انجام می دهد و صرفا

ثبت مشخص نموده و اعالن عمومی می کند. بعد از آن مردم می توانند برای ثبت 
ملــک مورد ادعای خود اقدام نمایند.۳  در نظام حقوقی ایران، ایران شــیوه ثبتی 
که در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ برای ثبت امالک در نظر گرفته شــده و به ثبت 

عمومی معروف است، از روش منظم و سازمان یافته تبعیت می نماید. 

بند دوم: به روز رسانی اطالعات ملک
به روز رسانی اطالعات در خصوص دو مورد باید صورت گیرد: تغییرات ناشی از 
انتقال حقوق راجع به ملک و تغییرات ناشی از تغییر وضعیت امالک )تغییر مرز(. 
گاهی اوقات به روز رســانی این تغییرات اجباری بوده و از طریق نظارت مراجع

1-Systematic. 
2- Sporadic.

3- منبع پیشین، ص. 223.
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ذی ربط انجام می شود. لیکن برخی مواقع این به روز رسانی جنبه اختیاری داشته 
و راهی جز اعالم مالک ندارد. به عنوان نمونه در نظام حقوقی ایران، به اســتناد 
مــواد ۲۲، ۴6، ۴7 و ۴8 قانون ثبت، معامــالت راجع به اموال غیرمنقول باید 
در دفاتر اســناد رسمی تنظیم شــده و در دفتر امالک اداره ثبت به ثبت برسد تا 
از این طریق امکان به روز رســانی انتقال حقوق وجود داشته باشد. همچنین در 
خصوص تغییر وضعیت امالک ثبت شده نیز مقرراتی برای تغییر حدود، افراز، 
تفکیک و تجمیع امالک پیش بینی شــده که طی آن اشخاص باید با مراجعه به 
مرجع ثبت و طرح درخواست مقتضی، نسبت به تغییر وضعیت ملک ثبت شده 
اقدام و آن را در مرجع ثبت به روز رسانی نمایند. نظارت شهرداری بر ساخت و 
ساز و لزوم صدور گواهی پایانکار از جانب شهرداری برای تنظیم صورتمجلس 
تفکیکی آپارتمان ها نیز یکی دیگر از مصادیق نظارت مراجع ذی ربط و تکلیف 

اشخاص مبنی بر به روز رسانی اطالعات راجع به وضعیت ملک می باشد.۱  

با توجه به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه طرح کاداستر در حقوق ثبت امالک 
ایران در حال اجرا می باشــد که یکی از مؤلفه های آن ثبت اطالعات به روز شده 

امالک است، لذا نظام ثبت امالک در ایران، مبتنی بر نظام ثبتی پویا می باشد.

گفتار دوم: نظام های ثبتی شخصی و عینی
در نظام ثبتی شخصی یا ثبت اسناد۲  تمرکز روی ثبت مالک و دارنده حق است. در 
واقع در نظام ثبتی شخصی پرسش اصلی این است که »چه شخصی مالک کدام 
ملک می باشد؟«. این در حالی است که در نظام ثبت عینی یا ثبت حق مالکیت 
زمیــن ۳ تمرکز بر ثبت حق مالکیت اســت و محور اصلــی در ثبت امالک این 
می باشد که »کدام ملک به وسیله چه شخصی مورد تملک قرار گرفته است؟«.۴ 

1- منبع پیشین، ص. 224.
2- Deeds System.
3- Title System.

4- منبع پیشین، ص. 226.
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به عبارت دیگر در نظام ثبت شخصی اطالعات مبنای ثبت، اطالعات مربوط به 
مالک و دارنده حق است ولیکن در نظام ثبت عینی اطالعاتی که مبنای ثبت قرار 
می گیرد، اطالعات مربوط به حق مالکیت موضوع ثبت می باشد نه دارنده حق.۱  

نظام ثبت شــخصی هم از حیث سهولت دسترســی به اطالعات و هم از نظر 
قدرت اثباتی با ایراد مواجه اســت. بدین معنا که ذی نفع از طریق دفاتر ثبت، جز 
به اعمال حقوقی که شــخص انجام داده، دسترســی پیدان نمی کند و دسترسی 
وی به اطالعات کلیه اعمال حقوق انجام شده نسبت به ملک مقدور نمی باشد. 
چه بســا اشخاص دیگری غیر از مالک، نسبت به ملک مورد نظر اعمال حقوقی 
را انجام دهند که از چشــم ذی نفع پنهان بماند. بنابراین در نظام ثبت شــخصی 
امکان تعارض اطالعات وجود دارد و به همین علت اطالعات ثبت شــده راجع 
 قابل اعتماد و اتکا نمی باشد. از طرفی در نظام 

ً
به امالک در این نظام ثبتی، کامال

ثبت شخصی، صحت و ســقم اعمال حقوقی که در قالب اسناد رسمی به ثبت 
 مورد بررسی و بازبینی قرار نمی گیرد.۲ 

ً
می رسند، اصوال

در نظــام ثبت عینی یا ثبت مالکیت یا تورنــس۳  موضوع و عنصر اصلی ثبت، 
»مال غیرمنقول« می باشد. بدین معنا که در هر منطقه که تصمیم به ثبت امالک 
گرفته می شــود، آگهی ویژه انتشار می یابد که در آن از تمام اشخاصی که مدعی 
مالکیت یا حق نسبت به امالک هستند، خواسته می شود که ظرف مدت معینی 
ادعای خود را به همراه مدارک و مستندات به مرجع ثبت ارائه نمایند. مرجع ثبت، 
بر مبنای درخواست های واصله اقدام به قطعه بندی اراضی و امالک نموده و برای 
هر قطعه یک شــماره شناسایی )پالک( قرار می دهد و پس از ثبت ملک، یک یا 
چنــد صفحه در دفتر ثبت اختصاص می دهد که هر نوع تغییر و تبدیل وضعیت 
حقوقی یا قضایی در مورد آن ملک در آن ثبت می گردد. در حالی که در نظام ثبت

1- منبع پیشین.
2- منبع پیشین، ص. 227 و 228.

3- Torrens.
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شــخصی برای اطمینان از مالکیت واقعی یک فرد، نیاز به احراز زنجیره مالکین 
اموال اســت، در نظام عینی، به دلیل اینکه هر معامله راجع به ملک باید در ذیل 
ثبت آن ملک مضبوط گردد، اثبات مالکیت به طور قطعی امکان پذیر است که از 
این اصل به »اصل آیینه«۱ تعبیر می شود. بدین معنا که سند ثبتی ملک باید آیینه 
تمام نمای حقوق و تعهداتی باشــد که به ملک ثبت  شــده تعلق گرفته است. بر 
مبنای همین اصل، در نظام عینی ثبت تمام معامالت راجع به امالک ثبت شده 
الزامی است. به عالوه اگر در فرایند ثبت ملک اشکالی یا ایراد قانونی وجود داشته 
باشد، زیان دیده می تواند خسارت وارده را از دولت مطالبه نماید که از این اصل به 
اصل بیمه۲ یاد می شود. در این نظام ثبت به دلیل قابل اتکا بودن اطالعات، بازار 
زمین و امالک از وضعیت بهتری برخوردار بوده و یک سیستم ملی از اطالعات 
زمیــن در آن ایجاد می گردد که امکان برنامه ریزی و ترقی فعالیت های اقتصادی 

در حوزه اراضی و امالک را فراهم می سازد.۳  

یکی از مهم ترین وظایف نظام ثبت عینی، امنیتی است که نظام مذکور برای مالک 
زمین ثبت شــده به وجود می آورد. برای انجام این مهــم، عالوه بر قانون گذاری 
مناسب، پیاده سازی نظام کاداستر و تحدید حدود براساس مختصات جغرافیایی و 
همچنین حل اختالف امور ثبتی از طریق هیأت یا کمیسیون حل اختالف موجود 
در مرجع ثبتی مورد نیاز است. کاداستر در واقع تأیید جغرافیایی نظام ثبت مالکیت 
زمین می باشد. استفاده از کاداستر دستیابی به یک نظام اطالعاتی را که شامل دو 
قسم اطالعات است، فراهم می کند: یک دسته نقشه های جغرافیایی که نشان دهنده 
محل استقرار و حدود اربعه اراضی و امالک هستند؛ دسته دوم متن ثبت  شده ای 
است که شامل وضعیت حقوقی هر قطعه و توصیف اطالعات آن از حیث نوعیت 

زمین، کاربری، حقوق و تعهدات متعلقه به ملک و نظایر آن می باشد.۴ 

1- Mirror Principle.
2- Guarantees Principles.

3- منبع پیشین، ص. 228 و 229.
4- منبع پیشین، ص. 230.
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نظــام ثبت امالک در ایران با توجه به اینکه وفق قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن 
سابقه مالکیت اموال غیرمنقول بر مبنای ملک و شماره شناسایی آن )پالک ثبتی( 
ثبت و ضبط و بایگانی می شــود نه براســاس نام و مشخصات مالک، مبتنی بر 

روش عینی می باشد.

مبحث دوم: عملیات مقدماتی ثبت ملک
اولین ویژگی ثبت عمومی امالک این است که تحقیق برای توزیع اظهارنامه ثبتی 
به صورت عمومی انجام می شــود و تحدید حدود امالک نیز که بعد از انتشــار 
آگهی های نوبتی به عمل می آید، به صورت عمومی و پس از انتشار آگهی تحدید 
حدود عمومی صورت می پذیرد. در واقع به موجب قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، 
انتشــار آگهی تحدید حدود به صورت اختصاصــی و به تبع آن انجام عملیات 

تحدید حدود اختصاصی، جنبه استثنایی دارد.۱ 

اقدامات ثبت عمومی را می توان به مراحل ذیل تقسیم نمود: 

گهی مقدماتی گفتار یکم: از تقسیم بندی حوزه های ثبتی تا انتشار آ
در این مرحله، سازمان ثبت هر حوزه ثبتی را به چند بخش و ناحیه تقسیم کرده 
و مبادرت به انتشــار آگهی ثبت عمومی می نماید و به عالوه اداره اوقاف را برای 
درخواست ثبت موقوفات مطلع می کند. تفصیل این اقدامات به شرح ذیل است.

بند یکم: تقسیم بندی حوزه های ثبتی 
در اجرای ماده ۹ قانون ثبت، هر حوزه ثبتی به چند »بخش« تقســیم می شــود. 
در واقع بزرگترین تقسیم بندی ثبتی در قلمروی امالک یک شهرستان را »بخش 
ثبتی« می گویند.  همچنین در صورتی که بخش ثبتی مورد نظر پهناور باشد، به 
قطعات کوچکتر موسوم به »ناحیه ثبتی« تقسیم شده و ادارات ثبت نسبت به ثبت 
کلیه اموال غیرمنقول واقع در هر ناحیه اقدام می نمایند. همچنین مستفاد از مواد 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 277.
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6 و ۱۰ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱7، برای سرعت جریان ثبت، الزم است 
کــه قطعات مذکور کوچک و با حدود طبیعی از قبیل تپه، کوه، رودخانه یا جاده 

در نظر گرفته شود. 

براین اســاس در حقوق ثبت امالک، سطح اراضی کشور به اجزای کوچک تری 
تجزیه و تقسیم می شود و اطالعات موجود در سیستم ثبتی برای شناسایی امالک 
به ترتیب اولویت )از بزرگ ترین واحد به کوچک ترین واحد( بدین شرح است: 
استان، شهرستان )حوزه ثبتی(، بخش ثبتی، ناحیه ثبتی، پالک اصلی )َسنگ(، 

پالک فرعی.

گهی ثبت عمومی بند دوم: انتشار آ
منظــور از آگهی ثبت عمومی، اعالن ثبــت عمومی در یک قطعه یا بخش بوده 
و متضمن تقســیم حوزه هر اداره ثبت به چند ناحیه جهت اجرای مقررات ثبت 
عمومی اســت.۱  به موجب مواد ۵ و 6۳ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱7، در 
موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشــی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد، باید 
پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای امضاء و انتشار به سازمان ثبت 
بفرستد. مفاد این آگهی که فقط در یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ 
می گردد، شامل سه مطلب می باشد: اول حدود بخشی که ثبت آن در نظر گرفته 
شــده است؛ دوم تاریخ نشــر آگهی مقدماتی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت؛ سوم 
تذکر این مسأله که از همان روز انتشار آگهی مقدماتی، نسبت به نصب پالک و 

توزیع اظهارنامه اقدام خواهد شد.

بند سوم: تهیه وسایل کار
وفق ماده ۵ آیین نامه قانون ثبت، در فاصله زمانی بین انتشار آگهی ماده ۹ قانون 
ثبــت )آگهی ثبت عمومی( و آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت )آگهی مقدماتی(، اداره 
ثبت مکلف اســت وســایل کار از قبیل دفتر توزیع اظهارنامه، تهیه و چاپ فرم 

1- منبع پیشین.
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اظهارنامه ثبتی، پالک و وسایل نصب آن را فراهم نماید. 

بند چهارم: مطلع کردن اداره اوقاف
مطابق ماده ۲۵ آیین نامه قانون ثبت، اداره ثبت باید حداقل پانزده روز قبل انتشار 
آگهــی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت )آگهی مقدماتی( به نماینده اوقاف آن محل 
اطالع دهد تا نماینده مزبور بــه متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند 
که ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت، نسبت 
به امالک موقوفه که در آن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آن ها می باشــد، 

درخواست ثبت نمایند.

گهی نوبتی  گهی مقدماتی تا انتشار آ گفتار دوم: از  انتشار آ
در این مرحله ضمن انتشــار آگهی مقدماتی و اعالم ناحیه مورد نظر برای ثبت 
عمومی و آغاز عملیات مقدماتی ثبت ملک، نســبت به شــماره گذاری امالک 

)پالک کوبی(، تحقیق از مطلعین و توزیع اظهارنامه ثبتی اقدام می شود.

گهی مقدماتی بند یکم: انتشار آ
مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت، قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه، حدود 
ناحیه مزبور و اینکه امالک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد، به وسیله اعالن 
در  جراید به اطالع عموم خواهد رسید. این آگهی ها که به »آگهی های مقدماتی« 
معروف است، در ظرف سی روز، سه مرتبه منتشر می گردد. در آگهی های مذکور 
باید حدود ناحیه مورد نظر برای اجرای ثبت عمومی، آغاز عملیات مقدماتی ثبت 
عمومی مانند شــماره گذاری و پالک کوبی امالک، توزیع اظهارنامه ثبتی، لزوم 
تقاضای ثبت امالک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله اظهارنامه ثبتی و 
تسلیم آن به اداره ثبت محل ظرف 6۰ روز پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی و 
ضمانت اجرای عدم تقاضای ثبت در مهلت قانونی و نتیجه آن یعنی انتشار آگهی 

صورت امالک تقاضای ثبت نشده تحت عنوان مجهول المالک قید شود.۱ 

1- الزم به ذکر است که در وضعیت کنونی، به جهت اینکه اموال و امالک »ادامه پاورقی در صفحه بعد«<<
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بند دوم: شماره گذاری امالک )پالک کوبی(
همان طور که در مبحث پیشین به تفصیل بیان شد، سیستم ثبت امالک در ایران 
مبتنی بر روش عینی است. بدین معنا که سابقه مالکیت اموال غیرمنقول بر مبنای 
ملک و شماره شناسایی آن )پالک ثبتی( ثبت و بایگانی می شود نه براساس نام و 
مشخصات مالکان. وجود پرونده ثبتی برای هر ملک، ثبت آخرین اعمال، وقایع 
و وضعیت هــای حقوقی در آن پرونده و قدرت اثباتی دفتر امالک از ویژگی های 
روش عینی ثبت است.۱ در نظام حقوقی ایران که غلبه با روش عینی ثبت است، 
به طور کلی ســه عامل »حوزه ثبتی« و »بخش ثبتی« و »پالک« به عنوان عوامل 
اصلی در تشــخیص و تعییــن موقعیت و وضعیت حقوقی امــالک و اراضی و 
انجام عملیات ثبتی شناخته می شوند. در واقع پرونده های موضوع صالحیت و 
رسیدگی ادارات ثبت، فقط براساس محل وقوع ملک از لحاظ حوزه ثبتی و بخش 
ثبتی و پالک های ثبتی اصلی و فرعی، ترتیب و تنظیم یافته است نه عوامل دیگر 

نظیر نام و نام خانوادگی، تابعیت یا محل اقامت متقاضی.۲

الف( نحوه تخصیص پالک اصلی و فرعی به امالک
مطابق مواد 8، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ از آیین نامه قانون ثبت، از روز انتشار اولین 
آگهی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت )آگهــی مقدماتی(، مأمور اداره ثبت باید در 
قطعه یا بخشی که راجع به ثبت آن آگهی منتشر شده، حاضر گردیده و برای هر 

ملک به ترتیب شماره ای تعیین و پالک مخصوصی نصب نماید. 

- مشمول مواد 9 و 10 قانون ثبت وجود ندارد، احکام قانونی مندرج در دو ماده مذکور بدون موضوع 
می باشد. با این حال همچنان در برخی موارد نظیر تشخیص محل وقوع ملک و تعیین بخش ثبتی آن، 
)منبع  است  برخوردار  اهمیت  از  یاد شده  مواد  موضوع  مقدماتی  و  عمومی  ثبت  آگهی های  به  رجوع 

پیشین، ص. 278(.
1- این در حالی است که در روش شخصی ثبت، عنصر و موضوع اصلی ثبت، مالک است. الزم به 
ذکر است هیچ یک از دو روش به طور مطلق در سیستم های ثبتی امروز معمول نیست و در هر سیستم، 
غلبه با یکی از دو روش عینی یا شخصی می باشد )رازانی، بهمن، درآمدی بر حقوق ثبت ایران، تهران، 

انتشارات مجد، 1398، ص. 36(.
2- منبع پیشین، ص. 36.
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 پالک ثبتی در واقع کد شناسایی ملک است و در شناسایی موقعیت ملک و مالک 
آن نقش بسیار مهمی دارد. شماره امالک به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم می شود. 
در امالک شهری و مستغالت برای هر ملک یک شماره و در امالک مزروعی نیز 
برای روســتاها و مزارع، یک شماره منظور می شود. این شماره، شماره اصلی نام 
 نام روستا می باشد و پالک 

ً
دارد. همچنین در روستاها پالک ثبتی اصلی معموال

 تحدید حدود نمی شود.
ً
ثبتی روستا، معادل روستا بوده و مستقال

 به قطعاتی 
ً
وفق ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت، اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروزا

تقسیم شــد، برای هر یک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور 
خواهد شد. بنابراین پالک فرعی بخش کوچکتر از یک پالک اصلی می باشد که 
در اثر تجزیه و تفکیک پالک اصلی به قطعات کوچک تر به وجود آمده اســت. 
در صورتی که ملک یا مزرعه ای پس از شماره گذاری به قطعات مفروزی تقسیم 
شــود، برای هر یک از قطعات یک شــماره فرعی از همان شماره اصلی منظور 
می گردد. اگر یکی از شــماره های فرعی به قطعات کوچک تر تقسیم گردد، برای 

آنها نیز شماره های بعدی فرعی در نظر می گرفته می شود. 

در اســناد مالکیت شماره ای تحت عنوان شــماره قطعه تفکیکی وجود دارد. در 
توضیح این اصطالح باید گفت هر پالک فرعی نشان دهنده یک قطعه تفکیکی 
است و قطعه تفکیکی نشان دهنده موقعیت پالک فرعی در صورتمجلس تفکیکی 

می باشد.

در ادامه با رسم چند شکل، نحوه تخصیص پالک فرعی را توضیح می دهیم. 
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پالک ثبتی 3467 اصلی
12،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

پالک 3467

2،000 متر مربع

 پالک 3467

2،000 متر مربع

 پالک 3467

2،000 متر مربع

 پالک 3467

2،000 متر مربع

 پالک 3467

2،000 متر مربع

 پالک 3467

2،000 متر مربع

در تصویر اول مالحظه می کنید که پــالک ثبتی ۳۴67 اصلی بخش ۱۱ تهران 
دارای ۱۲،۰۰۰ متر مربع می باشد. 

تصویر دوم، وضعیتی را نشــان می دهد که پالک ثبتی ۳۴67 اصلی در اثر افراز 
به شش قطعه مساوی )هر یک به مساحت ۲،۰۰۰ متر مربع( تجزیه می شود.

در تصویر ســوم، یکی از پالک های فرعی )پالک ۵ فرعی از ۳۴67 اصلی( را 
مشاهده می کنید که به ۴ قطعه کوچکتر تفکیک شده است.

در مثال فوق، قطعــه چهارم صورتمجلس تفکیکی پــالک ۵ فرعی از ۳۴67 
اصلی تحت عنوان پالک ۱۰ فرعی نام گذاری می شود. الزم به ذکر است که در 
گذشته وقتی یک پالک ثبتی به قطعات کوچکتری تقسیم می شد، شماره پالِک 

»تصویر اول«

»تصویر دوم«

»تصویر سوم«

1 2 3

456

1 2

 پالک 3467

500 متر مربع
7

 پالک 3467

500 متر مربع
10

 پالک 3467

500 متر مربع
8

 پالک 3467

500 متر مربع
9

3

46
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قبل از تفکیک از بین نمی رفت و به آخرین قطعه تفکیک شده از آن پالک تحت 
 اگر پالک ۵ فرعی از ۳۴67 اصلی به ۴ 

ً
عنوان باقیمانده تعلق می گرفت. مثــال

قطعه کوچک تر تقسیم یا تفکیک می شد، قطعه آخر )یعنی قطعه چهارم تفکیکی 
از صورتمجلس افرازی یا تفکیکی پالک ثبتی ۵ فرعی از ۳۴67 اصلی( شماره 
مستقلی نداشــت و تحت عنوان باقیمانده پالک ۵ فرعی نام گذاری می شد. اما 
اکنون با توجه به کد ۹۴۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی )موضوع بخشنامه شماره 
۹۱/۲۳۵۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ سازمان ثبت(۱ این رویه تغییر کرده و به قطعه 
آخر نیز شماره شناســایی مجزا اختصاص پیدا می کند. از این رو، از تخصیص 
عنــوان »باقیمانده پالک ۵ فرعی« به آخرین قطعــه تفکیکی از پالک ۵ فرعی 

خودداری می نماییم. 

 نقل می شود: 
ً
1- متن بخشنامه مذکور به جهت اهمیت، عینا

»نظر به اینکه مطابق رویه واحدهای ثبتی به هنگام تفکیک و افراز قطعات عرصه و آپارتمان ها، جهت آخرین 
قطعه، شماره پالک اولیه را به عنوان باقیمانده اختصاص داده و در مواردی که چندین پالک با یکدیگر تجمیع 
می شوند، کلیه پالک های تجمیعی در سوابق تفکیکی بعدی اعمال می شود و ادامه روند فوق صدور سند 
مالکیت کاداستری را با مشکل مواجه می نماید، لذا جهت رفع ابهامات مطرح شده و به منظور تسریع در 
امور، مقرر می گردد: جهت کلیه قطعات تفکیکی پالک فرعی اختصاص داده شود و از تخصیص باقیمانده 
جهت آخرین قطعه خودداری و کلیه قطعات از ذیل ثبت اولیه خارج و با قید موضوع در صفحات جاری ثبت 
 چندین مرحله تفکیک شده و در هر مرحله یکی از قطعات پالک باقیمانده 

ً
 چنانچه ملکی قبال

ً
شود. ضمنا

در نظر گرفته شده، الزم است برای پالک های باقیمانده آخرین شماره فرعی از پالک اصلی داده شده و در 
... می باشد و در خصوص  یا  و  اول، دوم،  باقیمانده مرحله   

ً
قبال قید شود که پالک اختصاصی  توضیحات 

پالک های تجمیعی به شرح زیر اقدام گردد:
1. چنانچه پالک های تجمیعی مشتمل بر یک پالک اصلی و چند پالک فرعی باشد، آخرین پالک فرعی 
با پالک های) 125، 126 و 127  جهت ملک، تخصیص داده می شود. به طور مثال برای ملک تجمیعی 
 )پالک 1،000 فرعی( تخصیص داده می شود و در 

ً
فرعی از 25 اصلی( آخرین شماره فرعی از 25 اصلی مثال

ظهر سند بعد از حدود مشخصات قید می گردد: پالک 1،000 فرعی از 25 اصلی حاصل تجمیع پالک های 
125، 126 و 127 فرعی از 25 اصلی است.

2. چنانچه پالک های تجمیعی مشتمل بر چند پالک اصلی و چند پالک فرعی باشد، بزرگترین پالک اصلی 
مدنظر قرار می گیرد و آخرین شماره فرعی از آن پالک جهت این ملک، تخصیص داده می شود. به طور مثال 
برای ملک تجمیعی 27/125، 26/126، 25/127 پالک 27 اصلی انتخاب می گردد و آخرین پالک فرعی 
 )1،000 فرعی( تخصیص داده می شود و در ظهر سند اضافه می شود پالک 1،000 

ً
از پالک 27 اصلی مثال

است(.  اصلی   27 پالک   25/127  ،26/126  ،27/125 پالک های  تجمیع  )حاصل  اصلی   27 از  فرعی 
»ادامه پاورقی در صفحه بعد«<< 
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حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که معنای عبارت »َمفروز و ُمَجزی شده 
از ....«  ۱چیســت؟ در پاســخ باید گفت اگر خود پالک فرعی در اثر عملیات 
افراز یا تفکیک به چند قطعه تجزیه شود، آخرین پالک فرعی که به پالک اصلی 
اختصاص داده شــده، به قطعه تجزیه شــده جدید اختصاص داده می شود. در 
واقع عبارت »َمفروز و ُمَجزی شــده از ...« نشان می دهد که پالک فرعی مورد 
 جزء کدام پالک فرعی )بزرگتر( بــوده و از کدام پالک فرعی مجزا 

ً
نظر، ســابقا

 در تصویر سوم که پالک ۵ فرعی از ۳۴67 اصلی در اثر افراز 
ً
شــده است. مثال

یا تفکیک به چهار قطعه تجزیه شــده و آخرین پالک فرعی اختصاص یافته به 
پالک ۳۴67 اصلی، پالک فرعی 6 می باشــد، شــماره پالک های فرعی چهار 
قطعــه فوق که در اثر افراز و تفکیک به وجود آمده اند، پالک های فرعی 7 و 8 و 
۹ و ۱۰ فرعی از ۳۴67 اصلی مفروز و مجزی شده از ۵ فرعی از اصلی مذکور 
 خاطر نشان می ســازد در روش قدیمی، به سه قطعه از چهار 

ً
می باشــد. مجددا

قطعــه جدید، پالک فرعی جدید )7 و 8 و ۹( اختصاص می دادند و قطعه دیگر 
را تحت عنوان باقیمانده فرعی قدیم )باقیمانده فرعی ۵( که تفکیک یا افراز شده 
بود، اعالم می نمودند. اما همانطور که بیان شد، امروزه این روش منسوخ شده و 
آخرین پالک فرعی اختصاص داده شده به پالک اصلی، مالک برای تخصیص 
شــماره های جدید به پالک های فرعی جدید در پالک اصلی می باشد و پالک 

فرعی قدیم پس از تجزیه و تفکیک، وجود مستقلی نخواهد داشت. 

باشد،  بخش  چند  یا  دو  از  فرعی  و  اصلی  پالک  چند  بر  مشتمل  تجمیعی  پالک های  چنانچه   .3-
بزرگترین پالک اصلی مد نظر قرار می گیرد و مانند مورد دوم آخرین پالک فرعی از پالک اصلی جهت 
آن تخصیص داده می شود. به طور مثال )25/125 بخش 3 و 27/127 بخش 2( در این موارد پالک 27 
بخش 2 اصلی انتخاب می شود و آخرین فرعی از پالک 27 به آن تخصیص داده می شود و توضیحات 

آن در ظهر سند درج می گردد.
هرگاه برای یک ملک پالک مکرر )اعم از اصلی یا فرعی( تخصیص داده شده، به شرح فوق جهت پالک 
مکرر آخرین پالک اصلی یا فرعی بخش تخصیص داده می شود و تغییرات اعمال شده در پرونده و دفتر 

فروعات و ظهر سند مالکیت توضیح داده می شود«.
1- الزم به ذکر است واژه »مجزی« با »الف مقصوره« نوشته می شود. براساس قواعد نگارش فارسی، 
شیوه صحیح نگارش »الف مقصوره« حالت بالتکلیف داشته و بنابراین نگارش آن به صورت »مجزا« 

نیز صحیح می باشد.



ثبت عمومی / 67

پرسش دیگر اینکه تفاوت »قطعه تفکیکی« و »پالک ثبتی« چیست؟ در پاسخ باید 
گفت هر پالک ثبتی که در اثر عملیات افراز یا تفکیک به قطعات کوچک تر تجزیه 
می گردد، دارای یک صورتمجلس تفکیکی می باشد که قطعات تفکیک شده در آن 
از شماره ۱ تا آخرین قطعه تفکیکی، شماره گذاری می شود. بنابراین عبارت »قطعه 
تفکیکی« موقعیت و شــماره هر قطعه تفکیک شده را در صورتمجلس تفکیکی 
نشان می دهد و با استفاده از آن می توانیم موقعیت و اوصاف قطعه تفکیکی مورد 
نظر را در صورتمجلس تفکیکی پیدا کنیم. با این حال چون قطعه مورد نظر از یک 
پالک ثبتی تفکیک شده، برای ثبت آن قطعه تفکیکی در دفتر امالک و صدور سند 
مالکیت، الزم اســت که به قطعه مذکور، یک پالک فرعی جدید اختصاص داده 
 با شماره قطعه تفکیکی در صورتمجلس تفکیکی یکسان 

ً
شود که شماره آن لزوما

نمی باشد و براســاس آخرین پالک فرعی اختصاص یافته به پالک اصلی تعیین 
می گردد. در واقع شــماره قطعه تفکیکی نمایانگر موقعیت قطعه تفکیکی مورد 
نظر در صورتمجلس تفکیکی می باشد ولیکن پالک ثبتی شماره شناسایی قطعه 
تفکیک شــده می باشــد که در دفتر امالک ثبت شده و براساس آن سند مالکیت 
صادر می گردد. در مثال قبلی )تصویــر دوم( قصد داریم پالک ۵ فرعی ۳۴67 
اصلی بخش ثبتی ۱۱ تهران را به ۴ قطعه تفکیک کنیم. برای این کار صورتمجلس 
تفکیکی پالک ۵ فرعی مشتمل بر ۴ قطعه تفکیکی تنظیم می شود و شماره ۱ الی 
۴ تفکیکی به قطعات تفکیکــی اختصاص پیدا می کند. حال باید برای هر کدام 
از قطعات تفکیکی، یــک پالک ثبتی فرعی نیز در نظر بگیریم تا امکان ثبت هر 
یک از قطعات در دفتر امالک و صدور سند مالکیت برای آنها وجود داشته باشد. 
بــرای این کار به آخرین پالک فرعی تخصیص یافته به پالک ثبتی ۳۴67 اصلی 
توجه می کنیم که پالک 6 فرعی می باشد. سپس ۴ پالک فرعی 7 الی ۱۰ را به ۴ 
قطعه تفکیکی مورد نظر اختصاص می دهیم )تصویر سوم(. براین اساس پالک 7 
فرعی به قطعه شماره ۱ تفکیکی، پالک 8 فرعی به قطعه شماره ۲ تفکیکی، پالک 
۹ فرعی به قطعه شــماره ۳ تفکیکی و سرانجام پالک ۱۰ فرعی به قطعه شماره ۴ 

تفکیکی اختصاص می یابد. 
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ب( نحوه تخصیص پالک ثبتی به ملک از قلم افتاده
مطابق ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت، چنانچه پس از شماره گذاری امالک هر قطعه 
یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده است، آخرین شماره آن بخش برای 
ملک از قلم افتاده اختصاص داده می شــود.  بــه عنوان مثال اگر پالک ۴ اصلی 
 مشخص شود که یک قطعه 

ً
بخش ثبتی ۱۱ تهران به ۵ قطعه تفکیک شود و متعاقبا

۱،۵۰۰ متری در محدوده پالک ثبتی ۴ اصلی )بین پالک ۲ فرعی و ۳ فرعی( از 
قلم افتاده و فاقد پالک ثبتی فرعی می باشد، پالک 6 فرعی به ملک از قلم افتاده 

اختصاص پیدا می کند. 

تصویر اول وضعیت پالک ثبتی ۴ اصلی قبل از شناســایی ملک از قلم افتاده را 
نشان می دهد:

تصویر دوم وضعیت پالک ثبتی ۴ اصلی را بعد از شناسایی و تخصیص پالک 6 
فرعی به ملک از قلم افتاده نشان می دهد:

»تصویر اول«

»تصویر دوم«

پالک 1 فرعی از

 4 اصلی

پالک 1 فرعی از

 4 اصلی

پالک 2 فرعی از

 4 اصلی

پالک 3 فرعی از

 4 اصلی

پالک 4 فرعی از

 4 اصلی

پالک 5 فرعی از

 4 اصلی

پالک 2 فرعی از

 4 اصلی

پالک 3 فرعی از

 4 اصلی

پالک 4 فرعی از

 4 اصلی

پالک 5 فرعی از

 4 اصلی

پالک 6 فرعی از

 4 اصلی
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ج( انواع نگارش پالک ثبتی 
نگارش و قرائت پالک ثبتی در عرف رایج به صورت حروف یا عدد می باشد. در 
روش مرسوم و رایج نگارش و قرائت پالک ثبتی، ابتدا پالک فرعی، سپس پالک 
اصلی و در انتها بخش ثبتی نوشته و خوانده می شود. اما اگر نگارش پالک ثبتی 
به صورت عددی )همراه با اعشار یا کسر( بود، نحوه قرارگیری پالک ثبتی اصلی 
و فرعی و قرائت آن چگونه است؟ به عنوان یک قاعده کلی اگر پالک ثبتی اصلی 
و فرعی به صورت عدد کســری نوشته شود، صورت کسر به منزله پالک اصلی 
و مخرج کسر به معنای پالک فرعی می باشد و چنانچه به صورت عدد اعشاری 
نوشته شــود، سمت چپ اعشــار نمایانگر پالک اصلی و سمت راست اعشار 
نشان دهنده پالک فرعی می باشد. اما در قرائت پالک ثبتی باید توجه داشته باشیم 
که شروع قرائت همواره از پالک فرعی بوده و سپس پالک اصلی خوانده می شود 
و سرانجام به بخش ثبتی ختم می شود. در ادامه روش های نگارش عددی پالک 

ثبتی و نحوه قرائت آن را بررسی می کنیم: 

1( روش اول:   

به عنوان مثال پالک             بخش ۱۰ تهران را اینگونه قرائت می کنیم: پالک هزار و 
سیصد و نود و شش فرعی از بیست و یک هزار و شش اصلی بخش ثبتی ده تهران

2( روش دوم: 

به عنوان مثال پالک                    بخش ۱۰ تهران را اینگونه قرائت می کنیم: پالک 
هزار و سیصد و نود و شش فرعی از بیست و یک هزار و شش اصلی بخش ثبتی ده تهران

3( روش سوم: پالک فرعی/ پالک اصلی 

به عنوان مثال پالک ۲۱۰6/۱۳۹6 بخش ۱۰ تهران را اینگونه قرائت می کنیم: پالک هزار 
و سیصد و نود و شش فرعی از بیست و یک هزار و شش اصلی بخش ثبتی ده تهران

پالک اصلی

پالک اصلی

2106

2106

 1396

1396

پالک فرعی

پالک فرعی
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4( روش چهارم: پالک فرعی/پالک فرعی/پالک اصلی 

بــه عنوان مثال پالک ۱/8/۲۳۱ بخش ۱۱ تهران را اینگونه قرائت می کنیم: پالک 
دویســت و ســی و یک فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از 8 فرعی از 
اصلی مذکور بخش ثبتی یازده تهران. یعنی اینکه پالک 8 فرعی که از فروعات 
پالک ۱ اصلی است، به عنوان مثال در اثر تفکیک به قطعات کوچکتر تجزیه شده 
و پالک  فرعی ۲۳۱ یکی از پالک های فرعی است که از پالک 8 فرعی تجزیه و 
تفکیک شده است. پس پالک ۲۳۱ فرعی، از فروعات پالک ۱ اصلی است که از 
پالک 8 فرعی مفروز و مجزی شده است. توجه داشته باشید که پالک های فرعی 

زیرمجموعه پالک اصلی می باشند. 

5( روش پنجم: پالک فرعی- پالک فرعی- پالک فرعی / پالک اصلی 

به عنوان مثال پــالک ۱۳۹6- ۱۳86-۲۱۰6/۱۵۱7 بخش ۱۰ تهران را این گونه 
قرائت می کنیم: پالک های ۱۳۹6 و ۱۳86 و ۱۵۱7 فرعی از ۲۱۰6 اصلی بخش 

۱۰ تهران

6( روش ششم: پالک فرعی- پالک فرعی/ پالک اصلی- پالک اصلی

این روش نگارش پالک ثبتی در فرض تجمیع پالک های ثبتی کاربرد دارد. 

7( روش هفتم: یک شماره اصلی )بدون شماره فرعی(

به عنوان مثال پالک ۹۰ اصلی روســتای آئینه ورزان. همانگونه که گفته شــد در 
 نام روستا می باشد و پالک ثبتی روستا معادل 

ً
روستاها پالک ثبتی اصلی معموال

 تحدید حدود نمی شود و عملیات ثبتی مستقلی برای پالک 
ً
روستا بوده و مستقال

ثبتی اصلی روستا انجام نمی گیرد.

بند سوم: تحقیق از مطلعین
به موجب مواد 6 و 7 آیین نامه قانون ثبت، مأمور ثبت قبل از شــروع به عملیات 
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ثبت عمومی باید به وســایل مقتضی از اهل محل و مطلعین تحقیق و اســامی 
مالک یا مالکین هر ملک را مشــخص و با مشــخصات ملــک در دفتر توزیع 

اظهارنامه درج نماید.

یع اظهارنامه بند چهارم: توز
اظهارنامه ثبتی فرم مخصوصی اســت که از طرف اداره ثبت به کســی که حق 
درخواســت ثبت دارد یا نماینده یا قائم مقام قانونی او داده می شود تا با تکمیل و 
اعاده آن درخواست ثبت ملک را مطرح نماید. براساس قانون ثبت و آیین نامه آن، 
اداره ثبت در اجرای ثبت عمومی مکلف است که به درب منازل و امالک مراجعه 

و فرم اظهارنامه را به مالک یا نماینده یا قائم مقام او تسلیم کند. 

اظهارنامه ثبتی در فرایند ثبت ملک به نام متقاضی، کارکردی شبیه دادخواست در 
دعاوی حقوقی و شکواییه در دعاوی کیفری را دارد و در واقع شالوده و سنگ بنای 
اقدامات بعدی اداره ثبت اســت که منتهی به ثبت ملک در افتر امالک و صدور 

سند مالکیت می شود. 

گهی تحدیدی گهی نوبتی تا انتشار آ گفتار سوم: از انتشار آ
در این مرحله، آگهی نوبتی منتشر نموده و اشخاص متقاضی ثبت پس از تکمیل 

اظهارنامه ثبتی، آن را به اداره ثبت عودت می دهند. 

گهی نوبتی بند یکم: انتشار آ
به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت، از تاریخ انتشــار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ 
)اگهی مقدماتی(، متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲7 
و ۳۲ باید ظرف 6۰ روز نســبت به امالک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه 
درخواســت ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین 
آگهی مذکور، صورت کلیه اشــخاصی را که اظهارنامه داده اند با ذکر نوع ملک 
و شــماره ای که از طرف اداره  ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی 

نماید و این آگهی فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد. 
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در صورتی که اشخاص ظرف مهلت یاد شده، نسبت به امالک درخواست ثبت 
نداده و اظهارنامه توزیعی را برگشــت نداده باشــند، با عنایت به اینکه اداره ثبت 
مکلف اســت طبق ماده ۱۱ مارالذکر، ظرف ۹۰ روز مبادرت به انتشــار آگهی 
نماید، لذا در مقابل شــماره امالکی که درخواست ثبت نشده، در آگهی مزبور 

عنوان »مجهول المالک« قید می شود. 

بــا توجه به مــاده ۱۲ قانون ثبت، اشــخاصی که تا قبل از انتشــار آگهی نوبتی 
 ملک تحت 

ً
درخواســت ثبت ننمایند، مشــمول عواقب زیر خواهند بــود: اوال

تصرف شخص مجهول المالک عنوان و در دفتر امالک به عنوان مجهول المالک 
 امکان انجام معامله نسبت به آن در دفاتر اسناد رسمی و ثبت 

ً
ثبت می گردد؛ ثانیا

 به میزان ۲۵ درصد به حق الثبت و 
ً
نقل و انتقال ملک مذکــور وجود ندارد؛ ثالثا

هزینه های ثبت ملک اضافه می شود. 

 با عنایت به مطالب مذکور، تعریف مجهول المالک ثبتی با مال مجهو ل المالک 
که در ماده ۲8 قانون مدنی تعریف شــده، متفاوت می باشــد. در واقع براساس 
مقررات قانون مدنی، مجهول المالک مالی اســت که صاحب آن معلوم نیست، 
خواه منقول باشــد یا غیرمنقول. لیکن مستفاد از ماده ۱۳۹ قانون ثبت و ماده ۵۱ 
آیین نامه قانون ثبت، مجهول المالک از نظر ثبتی ملکی )مال غیرمنقول( اســت 
که ظرف مهلت مقرر درخواســت ثبت آن به عمل نیامده یا به عبارتی اظهارنامه 
ثبتی آن در موعد مقرر تســلیم نشده است، خواه مالک ملک معلوم و مشخص 
باشد یا نباشــد. به عبارت دیگر مجهول المالک ثبتی ملکی است که اظهارنامه 
آن برگشت نشــده یا برای آن اظهارنامه تنظیم و تسلیم نگردیده و قبول تقاضای 
ثبت نشده است.۱ بنابراین نسبت منطقی میان مجهول المالک در قانون مدنی و 

مجهول المالک در قانون ثبت، عموم و خصوص من وجه است. 

1- تفکریان، حقوق ثبت امالک، ص. 53.
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بند دوم: درخواست ثبت ملک از سوی متقاضی
درخواســت ثبت ملک که در قالب اظهارنامه ثبتی تکمیــل و تقدیم اداره ثبت 
می گردد، باید توسط متقاضی ثبت انجام شود. بنابراین ابتدا باید مشخص شود 
که چه شخص یا اشخاصی می توانند به عنوان متقاضی ثبت مبادرت به تکمیل و 
تقدیم اظهارنامه ثبتی به اداره ثبت نمایند. سپس الزم است نکاتی راجع به نحوه 

تکمیل اظهارنامه ثبتی بیان شود.

الف( متقاضی ثبت 

بــه موجب مــواد ۱۱، ۲7 و ۳۲ قانون ثبت و مــواد ۲۵، ۲7، ۳۰، ۳۲ الی ۳7 
آیین نامه قانون ثبت، اشخاص ذیل می توانند با تسلیم اظهارنامه قبول ثبت نمایند: 

۱- متصرفینی که مبنای تصرف آنان مالکیت عنــوان گردد )ماده ۱۱ قانون ثبت 
اصالحی ۱۳۳7(؛ پرسشی که در این خصوص به میان می آید این است که اگر 
متقاضی ثبت، متصرف ملک نباشد، آیا مجوز قانونی برای درخواست ثبت ملک 
وجود دارد؟ تبصره ماده ۱۱ قانون ثبت به این ســئوال پاســخ می دهد. به موجب 
تبصــره ماده ۱۱ قانون ثبت )الحاقــی ۱۳۱7(، در مورد اراضی و امالکی که آثار 
تصرفات مالکانه فعلی کسی نســبت به آنها موجود نباشد، درخواست ثبت از 
کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا 
بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی، مدارکی داشته باشد. 

۲- متولی موقوفــه در مورد موقوفات عام و متولــی موقوفه یا متصدی حبس یا 
موقوف علیهم یا محبوس لهم در مورد موقوفــات خاص که متولی خاص دارند 
)مــاده ۲7 قانون ثبت و ماده ۳۵ آیین نامه قانون ثبت(. الزم به ذکر اســت که به 
به بــه عنوان وقفیت و حبس، ُمثِبت تولیت 

َ
تصریح ماده ۳۱ قانون ثبت، ثبت َرق

نمی باشد.

۳- اداره اوقاف )نماینده اوقاف محل(: با توجه به ماده ۲7 قانون ثبت و مواد ۳۲، 
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 ۳۳ و ۳7 آیین نامه قانون ثبــت، در خصوص »موقوفات فاقد متولی خاص« یا 
»امــالک مورد نذر یا وصیت یا حبس دائم یا بیش از ۱8 ســال اختصاص یافته 
برای مصارف عامــه« و »موقوفات دارای متولی خاص که متولی آنها ظرف ۳۰ 
روز از تاریخ انتشــار اولین آگهی موضوع ماده ۱۰ قانون ثبت )آگهی مقدماتی( 
درخواســت ثبت ننماید«، اداره اوقاف درخواســت ثبت می دهد. همچنین به 
موجب ماده ۳۰ قانون ثبت، برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و 
تکایا و آب انبارهای عمومی، تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف، بدون 

اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد. 

لث ُمؤَبد و باقی)ماده ۲7 قانون ثبت و ماده ۳6 آیین نامه قانون 
ُ
۴- وصی در مورد ث

ثبت(: منظور از ثلث باقی، مال غیرمنقولی است که موصی )وصیت کننده( آن 
را از محــل ثلث ترکه برای صرف در امور خیر معین کند که منافع آن به صورت 
مــداوم و بدون تحدید به مدت معین در جهــت مورد نظر وی مصرف گردد. به 

د نیز می گویند.۱  ثلث باقی، ثلث ُمؤبَّ

۵- دســتگاه دولتی و یا نهاد ذی صالح و شهرداری، حسب مورد در خصوص 
امالک و اراضی دولتی و حکومتی و شهرداری )ماده ۳۲ قانون ثبت(؛ 

6- ولی یا قیم یا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در مورد امالک متعلق به محجورین 
و تاجر ورشکسته )ماده ۳۲ قانون ثبت(؛

7- مدیر شــخص حقوقی در مورد امالک متعلق به شــرکت ها و مؤسســات 
غیرتجاری )ماده ۳۲ قانون ثبت(؛ 

8- متصالــح در صلح محاباتــی۲: در صلح های محاباتی کــه برای مصالح 

1- اسکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، انتشارات دادگستر، 1395، ص. 87.
2- صلح محاباتی صلحی است که عوض )مال الصلح( در مقایسه با مورد صلح بسیار ناچیز می باشد. 
به عنوان مثال اگر شخصی ملک )مورد صلح( خود را که در واقع بیش از 100،000،000،000 ریال 

ارزش دارد، در ازای یک شاخه نبات )عوض یا مال الصلح( به دیگری صلح کند.
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)انتقال دهنده( حق فسخ قید شده، درخواست ثبت از متصالح )انتقال گیرنده( با 
قید حق فسخ برای مصالح در اظهارنامه ثبتی پذیرفته می شود )ماده ۳۰ آیین نامه 

قانون ثبت(؛

۹-  انتقال دهندگان امالک در معامالت با حق استرداد )ماده ۳۳ قانون ثبت(؛ 

۱۰- اتبــاع بیگانه: مقررات عمومی راجع به تملــک، ثبت و نقل و انتقال اموال 
 در آیین نامه استمالک 

ً
غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران عمدتا

اتباع خارجه مصوب ۱۳۲8 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط 
اتباع غیرمقیم در جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳7۴/۰۹/۱۹ پیش بینی شده 
است. با توجه به بخشنامه  های شــماره ۳۵7 و ۳۵۹ از مجموعه بخشنامه های 
ثبتی، درخواســت ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط به استمالک اتباع 
بیگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت به عمل می آید. بنابراین طی مراحلی 
مانند درخواســت ثبت و انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی و اعتراض به ثبت 
 ثبت ملک در دفتر امالک، نظیر آنچه که برای اتباع داخلی مقرر اســت، 

ً
و نهایتا

برای خارجیان مقیم ایران نیز الزامی می باشد.۱ 

ب( تنظیم اظهارنامه ثبتی

شــرایط اظهارنامه ثبتی و مقررات ناظر به تنظیم آن به نفصیل در مواد ۲۱ تا ۵۱ 
آیین نامه قانون ثبت پیش بینی شــده اســت. با لحاظ مقررات مذکور، در تنظیم 

اظهارنامه ثبتی رعایت موارد ذیل الزم و ضروری است:۲ 

۱- اظهارنامه ثبتی باید توسط نماینده ثبت تنظیم شده و به امضاء وی برسد.

۲- مــدارک مربوط به مالکیت متقاضی ثبت و مســتندات تصــرف او باید در 
اظهارنامه ثبتی درج شود. 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 526.
2- برای بررسی تفصیلی این نکات ر.ک. بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، صص. 303- 333.
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۳- در صورتی که اظهارنامه به نمایندگی تقدیم می شود، باید مدرک مثبت سمت 
درخواست دهنده ارائه شود. 

۴- یکی از اساســی ترین مســتندات قبول تقاضای ثبت ملک که پایه و مبنای 
تنظیم اظهارنامه ثبتی به شمار می آید، »صورتمجلس احراز تصرف« است. این 
صورتجلسه مدرک و مستندی است حاوی اموری که نماینده ثبت در تحقیقات 
محلی و معاینه محل دیده، شــنیده یا استنباط و احراز نموده است. الزم به ذکر 
است که از جمله مستندات ارائه شده توسط متقاضی ثبت نیست، بلکه مدرکی 
است که توسط مؤمور ثبت در زمان توزیع اظهارنامه ثبتی تهیه و امضاء می شود. 
این سند، چون توســط مأمور ثبت )مأمور رسمی( و در حدود صالحیت وی و 

مطابق با مقررات قانونی تنظیم گردیده، سند رسمی محسوب می شود. 

۵- هر اظهارنامه ثبتی اختصــاص به قبول تقاضای ثبت یک پالک ثبتی دارد و 
بنابراین قبول تقاضای ثبت دو یا چند پالک به موجب یک اظهارنامه ثبتی ممنوع 

می باشد )ماده ۲8 آیین نامه قانون ثبت(. 

6- مقدار و میزان مالکیتی )مشاع و مفروز( که از متقاضی ثبت پذیرفته می شود، 
باید در اظهارنامه ثبتی مرقوم گردد )ماده ۴6 آیین نامه قانون ثبت(. 

7- حدود ملک مورد تقاضای ثبت و مشخصات و اجزاء و متعلقات آن باید در 
اظهارنامه ثبتی قید شود ) بند ۳ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت(. 

8- بــرای امالک فاقد پالک کــه در مجاورت ملک مــورد تقاضای ثبت واقع 
شــده اند، باید شماره پالک تعیین و اختصاص داده شــود. با توجه به ماده ۱۱8 

آیین نامه قانون ثبت و فراز اول از بند ۲7۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، 

۹- در اظهارنامه ثبتی باید میزان و مقدار ملک مورد تقاضای ثبت به »دانگ« و 
»سهم« تعیین شود و از به کارگیری اصطالحات محلی خودداری گردد )ماده ۲۴ 

آیین نامه قانون ثبت(. 
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۱۰- اظهارنامه ثبتی باید به امضاء متقاضی یا نماینده وی برسد )ماده ۲۱ آیین نامه 
قانون ثبت(. 

۱۱- در اظهارنامه ثبتی باید نشانی پستی ملک درج شود )بند ۳ ماده ۲۲ آیین نامه 
قانون ثبت(.

۱۲- در اظهارنامه ثبتی، ذکر محل اقامت متقاضی ثبت الزم و ضروری اســت 
)بند ۱ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت(. 

۱۳- در اظهارنامه ثبتی باید تاریخ تنظیــم اظهارنامه و قبول تقاضای ثبت درج 
شــود. بر مبنای ماده ۱6 قانون ثبت، ابتدای مهلت اعتراض به درخواست ثبت 
ملک، تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی می باشد. تاریخ قبول تقاضای ثبت نشان 
می دهد که زمان انتشار نخستین آگهی نوبتی ملک مورد تقاضا چه روزی خواهد 
بود تا براســاس آن، مهلت اعتراض به تقاضای ثبت آغاز شــود. بنابراین مبنای 
اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشــار روزنامه ای است که اولین آگهی نوبتی در 

آن درج شده است )مواد 86 و ۹۰ آیین نامه قانون ثبت(. 

۱۴- اداره ثبت محل صالحیت تفسیر اظهارنامه ثبتی را ندارد و به تصریح بندهای 
۱، ۲ و ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، مرجع صالح برای رســیدگی به اختالف فیمابین 
اشــخاص و اداره ثبت و یا وجود تعارض و تزاحم در تصرفات اشــخاص و نیز 
راجع به وقوع اشتباهات در موقع قبول تقاضای ثبت، »هیأت نظارت« می باشد. 

۱۵- براساس ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت، هرگاه ششدانگ »قنات« یا »چشمه« 
متعلق به یک نفر باشــد، به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن 
قنات یا چشــمه داده می شود. همچنین اگر قنات یا چشمه مالکین متعدد داشته 
باشد، باید میزان سهام هر یک از مالکین از روی »ساعت و گردش شبانه روز«۱  

1- به عنوان مثال اگر متقاضی ثبت قنات، حق داشته باشد که هر شبانه روز 3 ساعت از آب قنات استفاده 
کند، برای تعیین سهم مالکانه وی از آب قنات اینگونه نوشته می شود: 3 ساعت بر مدار یک شبانه روز 

)24 ساعت( ساعت در یک شبانه روز
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 پذیرفته خواهد شد و تمام قنات 
ً
تعیین شــود و درخواست ثبت هر سهم مستقال

یا چشــمه دارای یک شماره خواهد بود. لیکن اگر چشمه از روی ساعت تقسیم 
نشده و میزان آن مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست 
ثبت ملک به عنوان »حقابه مطابق معمول« باید قبول کرد و در آگهی ها و ســند 

مالکیت جمله »مطابق معمول محل« را قید نمود. 

ج( واحدهای اندازه گیری )ســهم مالکانه، شمارش، طول و مساحت( در ثبت 
امالک

در این قسمت واحدهای اندازه گیری سهم مالکانه )دانگ، سهم و ...(، شمارش 
اموال و اشیاء )باب، دستگاه، اصله، قطعه و ...( و در نهایت واحدهای اندازه گیری 

مساحت )متر مربع، هکتار و ...( را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- واحدهای اندازه گیری سهم مالکانه

همانطور که گفته شــد، برابر ماده ۲۴ آیین نامه قانون ثبت اصالحی ۱۳8۰، در 
اظهارنامه ثبتی میزان و مقدار امالک و اراضی مورد درخواســت باید به »دانگ« 
و »ســهم« قرار داده شده و اصطالحات محل از قبیل جام، فنجان، پیمان و غیره 
را بر حسب تحقیقات محلی با دانگ و سهم تطبیق بنمایند. نحوه محاسبه اجزاء 
ششدانگ هر ملک در هیچ یک از قوانین و مقررات احصاء و تعریف نشده است. 
با این حال در عرف قراردادها و مراودات مالی اشخاص، واحدهای اندازه گیری 

سهم مالکانه اشخاص نسبت به امالک، به شرح ذیل می باشد:۱ 

1- آذر پور و حجتی اشرفی، مجموعه بخشنامه های ثبتی، کد 872، ص. 567 و 568.
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240 سیر تمام شش دانگ یک ملک مفروز 1

200 سیر مشاع پنج دانگ مشاع 2

160 سیر مشاع چهار دانگ مشاع 3

120 سیر مشاع سه دانگ مشاع 4

80 سیر مشاع دو دانگ مشاع 5

40 سیر مشاع 6 یک دانگ مشاع )ُسدس(

20 سیر مشاع نیم دانگ مشاع 7

10 سیر مشاع ربع دانگ مشاع 8

5 سیر مشاع منیه( 
ُ
یک هشتم دانگ مشاع )ث 9

2/5 سیر مشاع یک شانزدهم دانگ مشاع 10

1/25 سیر مشاع یک سی و دوم دانگ مشاع 11

1 سیر مشاع یک چهلم دانگ مشاع 12

16 مثقال یک سیر مشاع 13

24 نخود یک ِمثقال 14

4 گندم یک نخود 15

4 ارزن یک گندم 16

یک شانزدهِم یک دانگ عیر )جو(
َ

17 یک ش

یک دانگ عیر
َ

شانزده ش 18

شش دانگ عیر
َ

نود و شش ش 19

یک دوازدهِم دانگ یک َحبه 20

یک دانگ دوازده َحبه 21

شش دانگ هفتاد و دو َحبه 22

میزان برابریواحد مالکانه ردیف
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براین اساس هر یک واحدهای اندازه گیری سهم مالکانه و مأخذ محاسبه هر یک 
از آنها به شرح ذیل است: 

2- واحدهای شمارش اشیاء و اموال

همچنین جدول واحدهای شمارش پرکاربرد در ثبت امالک بدین شرح است: 

6 دانگ 1

72 حبه 2

96 عیر )جو(
َ

3 ش

240 4 سیر

3،840 مثقال 5

92،160 نخود 6

368،640 گندم 7

1،474،560 ارزن 8

خانه باب 1

باب/دهنه مغازه 2

باب باغ 3

دستگاه آپارتمان 4

عدد در و پنجره 5

اصله درخت 6

واحد حمام 7

رشته قنات و چاه 8

کیلومتر/متر راه 9

متر مکعب حجم آب 10

ساعت و گردش شبانه روز سهم مالکانه آب 11

قطعه زمین 11

رأس حیوانات اهلی 12

ردیف

ردیف

واحد اندازه گیری سهم مالکانه

موضوع

مأخذ اندازه گیری سهم مالکانه

واحد شمارش
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3- واحدهای اندازه گیری طول و سطح )مساحت( اراضی و امالک در ایران

تا قبــل از دوره قاجار، واحدهای اندازه گیری که برای ســنجش طول، ســطح 
)مساحت(، وزن و حجم استفاده می شد، جنبه محلی داشت و از محلی به محل 
دیگر متفاوت بود. در دوره قاجار که ابتدای دوران آشنایی ایرانیان با مظاهر مدرنتیه 
بود، نیاز به اصالح واحدهای اندازه گیری و یکسان سازی آن در کل کشور مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی احساس شد. در دوره پهلوی اول، مجلس شورای 
ملی به این تفکر جامه عمل پوشاند و به منظور سهولت مراودات تجاری با خارج 
از کشور، تصمیم گرفته شد که واحدهای اندازه گیری طول، سطح، حجم و وزن 
مطابق با استانداردهای بین المللی تغییر کند.۱ از این رو، قانون اوزان و مقیاس ها 
ابتدا در تاریخ ۱۳۰۴/۰۳/۱۰ شمسی و سپس در تاریخ ۱۳۱۱/۱۰/۱8 شمسی )با 
اعمال برخی اصالحات در قانون قدیم( به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
به موجب ماده ۱ این قانون، اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران مطابق اصول 
متری بوده و واحد آنها برای طول »متر« و برای ســطح »متر مربع« می باشد. از 
تاریخ مذکور نظام متریک به عنوان معیار سنجش و اندازه گیری طول، مساحت، 

حجم و وزن در ایران مورد پذیرش قرار گرفت. 

1- پاشازاده، غالمعلی و رضایی آقاجری، فاطمه، »دولت و استقرار نظام متریک در ایران«، فصلنامه 
علمی تاریخ نامه ایران بعد از اسالم، شماره 26، بهار 1400، ص. 18.
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۱-۳- واحد های اندازه گیری سطح )مساحت(
در خصوص اندازه گیری مساحت، هر چند رایج ترین واحد اندازه گیری مساحت 
اراضی و امالک در حقوق ثبت »متر مربع«۱ می باشــد، با این حال همچنان از 
سایر واحدهای اندازه گیری مساحت، به ویژه در روستاها و اراضی زراعی استفاده 
می شود که آشنایی با آنها الزم و ضروری است. مهم ترین واحدهای اندازه گیری 

مساحت و برابری آن نسبت به »متر مربع« به شرح جدول ذیل می باشد: 

۲-۳- واحدهای اندازه گیری طول
واحد اندازه گیری طول »متر« بوده و ســایر واحدهای اندازه گیری و میزان برابری 

آنها به شرح ذیل می باشد:

1- بدین معنا که زمین یا ملک را به صورت فرضی به مربع های کوچکی تقسیم می کنند که اندازه هر 
ضلع این مربع ها یک متر می باشد.

یک ِهکتار 10،000 1

نیم ِهکتار 5،000 2

ربع ِهکتار 2،500 3

قانون اوزان و مقیاس ها یک جریب 1،000 4

در نقاط مختلف متغیر است ویز( 1،000
َ

فیز )خ
َ
یک ق 5

در نقاط مختلف تا 4 هکتار متغیر است 5،600 روار
َ

یک خ 7

در نقاط مختلف متغیر است 1 رع( مربع
َ
11 یک گز )ذ

یک ِدسیمتر مربع 0/1 12

یک سانتیمتر مربع 0/01 13

1،000 یک کیلومتر مربع 14

توضیحاتواحد اندازه گیریردیف میزان برابری )متر مربع(
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یک میلیمتر 1

یک سانتیمتر 0/01 2

یک دسیمتر 0/1 3

یک کیلومتر 1،000 4

قانون اوزان و مقیاس ها 1 رع
َ
یک ذ 5

قانون اوزان و مقیاس ها 1 ز
َ
یک گ 6

6،000 هر فرسخ شرعی از 5،000 تا 5،400 متر متغیر است. رَسخ(
َ
رَسنگ )ف

َ
7 یک ف

در نقاط مختلف متغیر است. 0/48 یک ِذراع 8
هر 12 ُمشت محصولی که در دست جا بگیرد 1 یک َدرز 9

قانون اوزان و مقیاس ها 0/1 یک ِگره 10

توضیحاتواحد اندازه گیریردیف میزان برابری )متر(

د( روش نگارش و قرائت سهم مالکانه

همانطور که بیان شــد مقدار و میزان مالکیتی )مشــاع و مفروز( که از متقاضی 
ثبت پذیرفته می شود، باید در اظهارنامه ثبتی مرقوم گردد )ماده ۴6 آیین نامه قانون 
ثبت(. حتی پس از ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت نیز، هر زمان 
که مالک قصد انتقال جزء مشــاع از پالک ثبتی را داشته باشد، نگارش و قرائت 

سهم مالکانه حائز اهمیت بوده و نیازمند دقت نظر است.

 میزان سهم 
ً
در نگارش و قرائت ســهم مالکانه باید به گونه ای عمل نمود که اوال

 در مواردی که این سهم به نحو 
ً
مالکانه مالک به طور دقیق مشــخص شود؛ ثانیا

مشاعی است، مسیر انتقال و تملک سهم مشاعی توسط مالک مشخص باشد. 
زیــرا هر چند به موجب ماده ۵8۳ قانون مدنی هر یک از شــرکای مال مشــاع 
می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل نمایند و با 
وجود اینکه شرکای مال مشاع در کلیه اجزاء مال مشاع مالکیت اشتراکی دارند، 
لیکن در عالم اعتبار سهم هر شریک جدا از دیگری بوده و فقط آن بخش از مال 

مشاع قابل نقل و انتقال است که در سهم شریِک انتقال دهنده باشد.
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جهت آشــنایی با نحوه قرائت ســهم مالکانه، موضوع را با ذکر دو مثال بررسی 
می نماییم:

۱- فرض کنید در پاسخ استعالم ثبتی یا در متن سند مالکیت، در خصوص میزان 
سهم مالک نوشته شده باشد: 6 سهم مشاع از ۲۴ سهم مشاع از ۳6 سهم مشاع 
از ۲۴۰ سهم ششدانگ پالک ثبتی ۱۲۰ فرعی از ۳۴67 اصلی بخش ثبتی ۱۱ 
تهران. پرســش این است که ســهم مالک در این فرض به چه صورت محاسبه 

می شود؟
 در پاســخ به این سئوال باید گفت عبارات پس از ۵ سهم مشاع )... از ۲۴ سهم 
مشــاع از ۳6 سهم مشاع ...( نشــان می دهد که این ۵ سهم از چه اشخاص و 
مجموعه ای خریداری یا انتقال گرفته شــده اســت. در واقع این عبارات مسیر 
مالکیت مالک نسبت به ملک را نشان می دهد. برای شناخت میزان سهم مالک 
کافی است که عدد اول یعنی میزان سهم )6 سهم مشاع( را به عدد آخر یعنی کل 
سهام )۲۴۰ سهم( متصل کنیم. به عبارت دیگر در این مثال سهم مالک 6 سهم 
مشاع از ۲۴۰ سهم ششدانگ )         مشاع از ششدانگ( پالک ثبتی ۱۲۰ فرعی 

از ۳۴67 اصلی بخش ۱۱ تهران است. 

۲- علیرضا که مالک ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی ۲۱۹ فرعی از 
۳۳۳۵ اصلی بخش ۱۱ تهران اســت، مقدار ۱/۲ دانگ مشــاع از سهم خود را 
به امیر حسین می فروشــد و وفق شرایط مبایعه نامه مقرر می شود که تنظیم سند 
رســمی انتقال در مرحله اول به میزان یک دانگ مشاع و در مرحله دوم به میزان 
۰/۲ دانگ مشــاع صورت گیرد. حال ســئوال این است که در زمان تنظیم سند 
رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی، سردفتر باید میزان سهم موضوع انتقال را 

به چه صورت در سند رسمی درج نماید؟
 در پاسخ باید گفت: در مرحله اول )یک دانگ مشاع( میزان سهم موضوع انتقال 
در سند رسمی بدین صورت درج می شود: یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از 

ششدانگ پالک ثبتی ۲۱۹ فرعی از ۳۳۳۵ اصلی بخش ۱۱ تهران.

1
40
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در مرحله دوم )۰/۲ دانگ مشاع( میزان سهم موضوع انتقال در سند رسمی بدین 
صورت درج می شــود: ۰/۲ دانگ مشــاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 

ثبتی ۲۱۹ فرعی از ۳۳۳۵ اصلی بخش ۱۱ تهران.۱   

گهی تحدیدی تا تهیه پیش نویس سند مالکیت گفتار چهارم:  از  انتشار آ
عملیات »تحدید حدود« در ثبت به عملیاتی گفته می شــود که به منظور تثبیت 
حدود و حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید و تعیین حد فاصل آن با امالک مجاور 
انجام می گیرد. در واقع در عملیات تحدید حدود مســاحت دقیق ملک و طول 
ابعاد چهارگانه آن مشــخص شده و حدفاصل ملک با امالک مجاور و همچنین 

حقوق ارتفاقی مربوط به آن ملک مشخص می گردد.

گهی تحدیدی بند یکم: انتشار آ
برای انجام عملیات تحدید حدود طبق ماده ۱۴ قانون ثبت آگهی تحدیدی منتشر 
می شود. پس آگهی تحدیدی، آگهی است که برای انجام عملیات تحدید حدود 

منتشر می گردد. 

 این آگهی )اعالن( حداقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود برای یک مرتبه در جراید 
منتشــر گردیده و یک نســخه از آن نیز در محل موضوع عملیات تحدید حدود 
الصاق می گردد تا بدینوسیله متقاضیان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود 
احضار شــده و از تاریخ و کیفیت آن مطلع شوند. فاصله زمانی انتشار آگهی تا 
انجام عملیات تحدید حدود حداقل ۲۰ روز و حداکثر 6۰ روز می باشــد )ماده 
۱۴ قانون ثبت و ماده 67 آیین نامه قانون ثبت(. به موجب ماده 66 آیین نامه قانون 

ثبت، آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی. 

1- زیرا در مرحله اول یک دانگ از سه دانگ متعلق به علیرضا با سند رسمی به امیرحسین منتقل شده 
است. بنابراین در مرحله دوم و زمان انتقال 0/2 دانگ مشاع، حسب مندرجات دفتر امالک اداره ثبت، 

علیرضا مالک ثبتی دو دانگ مشاع می باشد که 0/2 آن را به امیرحسین منتقل می نماید.
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بند دوم: تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
عملیات تحدید حدود به وسیله کارشناس )نماینده( و نقشه بردار ثبت در موعد 
مقرر در آگهی تحدیدی، در محل انجام می پذیرد. حدود و حقوق ارتفاقی ملک 
توسط متقاضی ثبت یا قائم مقام یا نماینده وی و در صورت عدم حضور ایشان، 
به وســیله مجاورین معرفی می گردد. متقاضی یــا نماینده او حدود ملکی را که 
می خواهد ثبت کند به طور مشــخص معرفی نموده و صاحبان امالک مجاور و 
سایر اشخاص چنانچه ایراد و اعتراضی دارند، بیان می نمایند )ماده 7۰ آیین نامه 
قانون ثبت(. همانگونه که مالحظه می شــود، قانونگذار در این مرحله به عنوان 
یکی از مقدمات اصلی صدور ســند مالکیت، نماینده و نقشه بردار را موظف به 
بازدید از ملک می داند تا امکان ثبت و ضبط داده ها و اطالعات مکانی ملک به 
همراه داده های توصیفی آن فراهم شود. در این روش، نماینده مسئول جمع آوری 
داده های توصیفی ملک موضوع درخواســت ثبت بوده و نقشــه بردار موظف به 
جمع آوری داده های مکانی و هندسی ملک )حدود اربعه، مساحت، طول ابعاد 

و غیره( است. 

 متقاضی ثبت فقط حدود و ابنیه و 
ً
با توجه به مــاده 7۱ آیین نامه قانون ثبت، اوال

 نماینده 
ً
اجزایی را می تواند معرفی کند که داخل در محدوده اظهارنامه باشد؛ ثانیا

ثبت باید تصرفات متقاضی در محدوده معرفی شده در اظهارنامه را احراز نماید. 
در صورتی که در زمان مقرر برای انجام عملیات تحدید حدود، یکی از شــرایط 
مذکور وجود نداشــته باشد، از تحدید حدود خودداری شده و »صورت مجلس 

عدم انجام عملیات تحدیدی«۱  با ذکر موضوع تنظیم می گردد. 

برابــر مــاده ۲8 آیین نامه قانون ثبت، بــرای هر پالک ثبتی مــورد تحدید، باید 
یــک صورتمجلس تحدیدی تنظیم شــود. وفق مــاده 7۲ آیین نامه قانون ثبت، 
صورتمجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشــد و به امضاء نماینده و

1- این صورتمجلس در عرف اداری به »صورتمجلس منفی« نیز مشهور می باشد.
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نقشــه بردار و کلیه حاضرین )اعم از متقاضی ثبــت یا نماینده یا قائم مقام وی و 
مجاورین و معترضین و گواهان( برسد: تعیین روز و ماه و یا روزهائی که عملیات 
تحدید حدود در آن واقع شــده است؛ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی 
که حضور داشته اند؛ اشــخاصی که اعتراض نموده اند؛ ذکر حقوقی که دیگران 
در ملک مورد تحدیــد دارند و یا حقوقی که ملک مورد تحدید در ملک دیگران 
دارد؛ ذکر حدود و مشخصات با عالمات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های 
مجاورین؛ ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شــماره روزنامه ای که آگهی در آن 

درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه در آگهی مزبور؛ 

هر گاه هیچ یک از متقاضــی )اعم از اصیل یا قائم مقام یا نماینده( و مجاورین 
برای معرفی حدود در محل حضور نداشته و عمل تحدید حدود مقدور نباشد، با 
تنظیم صورت مجلس عدم انجام عملیات تحدیدی۱  و امضاء حاضرین، اعالن 
)اگهی( تحدید حدود نســبت به آن ملک تجدید می شود )ماده ۱۵ قانون ثبت و 

ماده 6۹ آیین نامه قانون ثبت(. 

با توجه به ماده 7۰ و 7۵ آیین نامه قانون ثبت، نقشــه کامل ملک باید به وســیله 
نقشــه بردار ثبت ترسیم شــود و حدود و مشــخصات ملک با ذکر طول ابعاد و 

مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد. 

همچنین به موجــب ماده 7۴ آیین نامه قانون ثبت، در صورتی که شــخصی به 
عملیات تحدید حدود معترض باشــد، باید به او اعالم شود که اعتراض خود را 
 به اداره ثبت محل تســلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

ً
کتبا

تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواســت به مرجع ذی صالح قضایی تقدیم 
کند.

مطابق ماده 8۰ آیین نامه قانون ثبت، تحت شرایطی در عملیات تحدید حدود، 

1- این صورتمجلس در عرف اداری به »صورتمجلس منفی« یا »صورتمجلس عدم حضور« نیز شهرت 
دارد.
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انجام »پی کنی«۱ الزم می باشــد. براســاس مــاده مذکــور، در اراضی بیاض۲  
غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین به عمق نیم گز۳ از 

طرف مالک پی حفر شود.

با توجه به ماده 8۳ آیین نامه قانون ثبت، پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، 
 در زیر آن دســتور ثبت در دفتر را صادر می کند. برابر 

ً
رئیس اداره ثبت محل کتبا

ماده 8۴ آیین نامه قانون ثبت و بند ۲۹۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی۴، نمایندگان 
د باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی و ثبت  صورت مجلس تعیین حدود، 

ِّ
ُمَحد

صورت مجلس مذکور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و ظرف یک هفته 
پس از عملیات تحدیــدی، صورت مجلس تحدید حدود را به انضمام نقشــه 
ترسیمی نقشه بردار و پیش نویس سند مالکیت به اداره ثبت محل گزارش نماید تا 
پس از مالحظه رئیس اداره، دستور ثبت آن در دفتر اندیکاتور صادر شود. سپس 
صورتمجلــس تحدید حدود ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه 
شده و تحویل بایگانی خواهد شــد تا پس از انقضای مدت اعتراض، اقدامات 

بعدی جهت ثبت ملک در دفتر امالک انجام شود. 

پس از ختم عملیات مقدماتی و انقضای مدت اعتراض، مستخرجه یا پیش نویس 
سند مالکیت توســط کارشناس ثبت تهیه می شــود. به موجب مواد 8۳ و 8۴ 
 در 

ً
آیین نامه قانون ثبت، پس از تســلیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا

زیر آن دســتور ثبت در دفتر را می دهد. نمایندگانی که عملیات تحدید حدود را

نی« َحفر پی می باشد.
َ
1- منظور از »ِپی ک

2- زمین بیاض زمینی است که مشخصات ذیل را دارا باشد: الف- ملک باشد خواه مجهول المالک 
باشد خواه نه. بنابراین به زمین موات بیاض گفته نمی شود. ب- مشغول به زراعت یا بنا یا درخت و چمن 
و مانند این امور نباشد، خواه محصور باشد خواه نه و خواه زمین زراعی باشد خواه نه )اسکافی، فرهنگ 
ثبتی، ص. 131(. در واقع زمین بیاض زمینی است که فاقد هر گونه آثار زراعت یا اعیانی یا تصرف بوده 

ولیکن عنوان موات به آن قابل صدق نباشد.
3-»گز« از واحدهای قدیمی طول است و طبق قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311، هر یک گز به 

اندازه یک متر می باشد. البته مقدار گز با توجه به ازمنه و امکنه مختلف می باشد. 
4- بخشنامه شماره 3/4194 مورخ 1354/06/20 سازمان ثبت. 
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انجام داده اند)نمایندگان محدد( باید پــس از خاتمه عملیات تحدیدی و ثبت 
صورتمجلس تعیین حدود، صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق 
نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس ســند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به 

شعبه بایگانی تسلیم نمایند. 

بــا ثبت صورتمجلــس تحدید حدود )پــس از تطبیق با مجاورین( و تســلیم 
صورتمجلس مذکور به انضمام پیش نویس ســند مالکیت بــه مدیر بایگانی و 
انقضای مهلت اعتــراض، عملیات مقدماتی ثبت ملــک )جریان ثبتی ملک( 
خاتمه یافته و پس از آن ملک ثبت دفتر امالک می شود )ماده ۱۰۳ آیین نامه قانون 

ثبت(. 

در عملیات تحدید حدود رعایت نکات ذیل الزم و ضروری است:

۱- با توجه به ماده 7۱ آیین نامه قانون ثبت، متقاضی یا نماینده یا قائم مقام او فقط 
مجاز به معرفی حدودی اســت که داخل در محدوده اظهارنامه ثبتی باشد. زیرا 
 مورد تقاضای ثبت 

ً
آنچه که خارج از محدوده اظهارنامه ثبتی قرار دارد، اساســا

نبوده تا بتوان حقی نسبت به آن برای متقاضی ثبت قائل شد.۱ بنابراین در صورتی 
که حدود معرفی شده در زمان تحدید حدود توسط متقاضی ثبت با حدود مندرج 
در اظهارنامه ثبتی منطبق نباشــد یا مورد تحدید حدود کمتر از مقدار مندرج در 
اظهارنامه ولو داخل در محدوده مورد تقاضا باشد یا اینکه میزان تصرفات موجود 
کمتر از میزان مندرج در اظهارنامه ثبتی باشد، نماینده ثبت باید از تحدید حدود 
خودداری نموده و صورتمجلس عدم امکان تحدید حدود )صورتمجلس منفی( 
را با ذکر علت آن تنظیم کند. بدیهی است پس از اصالح اظهارنامه ثبتی، انتشار 

مجدد آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدید حدود بالمانع می باشد.۲  

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 551.
2- البته برخی حقوقدانان بر این عقیده اند که منع انجام تحدید حدود به دلیل مغایرت حدود تعرفه شده با 
اظهارنامه ثبتی، مختص مواردی است که حدود معرفی شده در زمان تحدید حدود افزون بر میزان مورد تقاضا 
در اظهارنامه ثبتی باشد )تفکریان، محمود، حقوق ثبت امالک، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1386، ص. 62(.
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۲- تصرفات متقاضی در محدوده اظهارنامه ثبتی باید محرز و قطعی باشد )ماده 
7۱ آیین نامــه قانون ثبت(. هر چند قید عبــارت » ... معرفی مالک یا نماینده او 
...« در متن ماده 7۱ آیین نامه قانون ثبت نشــان می دهد که مباشــرت متقاضی 
در خصوص تصرفات شرط نیست۱، لیکن چنانچه ملک در تصرف متقاضی یا 
نماینده یا قائم مقام او نباشد، مأمورین ثبت نباید وسیله تصرف متقاضی را فراهم 
نمایند یا عملیات تحدید حدود را به صورت قهری انجام دهند، بلکه این وظیفه 
 عملیات تحدید حدود 

ً
متقاضی اســت که ابتدا ملک را به تصرف در آورد و بعدا

انجام پذیرد.۲ 

۳- حدود ملک مورد تحدید و طول ابعاد چهار گانه و مساحت و سایر مشخصات 
 احراز شــود و به نحو 

ً
آن و همچنیــن حد فاصل آن ملک با مجاورین باید دقیقا

روشــن در صورتمجلس تحدید حدود قید گردد. تحقق این امور مستلزم انجام 
نقشــه برداری و ترسیم نقشه دقیق ملک اســت )ماده 7۵ آیین نامه قانون ثبت(. 
البته در سال های اولیه تصویب و اجرای قانون ثبت، برخی اسناد مالکیت بدون 
 
ً
نقشــه برداری و بدون ذکر طول ابعاد و مساحت صادر می شدند و در آنها صرفا

به ذکر ابعاد ملک بســنده می  شد و اشاره ای به طول اضالع ملک و مساحت آن 
نمی گردید. به تعریف حدود و مشخصات این گونه اسناد مالکیت در اصطالح 
عامیانه »حدی به حدی« اطالق می شــود. البته این رویه امروزه منســوخ شده 
و در عمــل هیچ ملکی بدون انجام عملیات نقشــه برداری، قابل تحدید حدود
نیست.۳ اما پرسش اصلی این است که آیا راهی برای اصالح ثبت اولیه این نوع 
 
ً
اسناد مالکیت )حدی به حدی( وجود دارد؟ در مقام پاسخ باید گفت که اصوال
محمل و مجوزی جهت اصالح ثبت اولیه و قید طول ابعاد و مســاحت در این 
گونه اسناد مالکیت وجود ندارد. با این حال، شاید بتوان به استناد برخی مقررات، 
راه حل هایی را برای رفع این معضل شناسایی نمود. از جمله این مقررات می توان 

1- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 552.
2- تفکریان، حقوق ثبت امالک، ص. 62.

3- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 554.
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به ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت و بند های ۳۳۱ و ۳7۵ مجموعه بخشــنامه های 
ثبتی اشاره کرد. 

در هر حال پــس از معرفی حدود از طرف متقاضی یا نماینده اول و یا قائم مقام 
متقاضی یا مجاوریــن و تطبیق آن با حدود مرقــوم در اظهارنامه ثبتی از طرف 
نماینده ثبت، نقشه ملک با تعیین طول ابعاد و حد فاصل با امالک مجاور و قید 
مساحت و تبیین موقعیت مجاورین توسط »نقشه بردار« ترسیم می گردد. هر چند 
به موجب بند ۳6۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ۱، تعیین طول ابعاد و مساحت 
ملک مورد تحدید توســط نماینده ثبت به تنهایی امکان پذیر اســت، اما امروزه 
ایــن مهم با توجه به ارزش و اهمیت امالک و تخصصی بودن موضوع، توســط 

نقشه بردار صورت می گیرد.۲  

۴- براساس ماده 78 آیین نامه قانون ثبت و بند ۳66 مجموعه بخشنامه های ثبتی، 
 تحدید حدود شده 

ً
در صورتی که ملک یا امالک مجاور پالک مورد تحدید، قبال

باشــد، باید حدود پالک مورد تحدید با حدود آن مجاورین مطابقت نموده و از 
آن تبعیت نماید. با این حال چنانچه در اثر معاینه محل یا نقشه برداری دقیق ملک 
مورد تحدید، مشخص شود که صورتمجلس تحدید حدود ملک مجاور دارای 
اشتباه است، تکلیف چیســت؟ برخی حقوقدانان پیشنهاد داده اند در این موارد 
باید موضوع را با فهرســت اشتباهات ثبتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۴ شورای عالی 
ثبت۳ مطابقت داد و در صورت امکان نسبت به اصالح اشتباه برابر وضع واقعی 
و موجود محــل اقدام نمود. در غیر این صورت، به اســتناد بند ۳8۹ مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی و مفاد آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و 
هیأت نظارت و شــورای عالی ثبت، موضوع جهت طرح و رســیدگی در هیأت 

نظارت، باید به اداره کل ثبت استان گزارش شود.۴  

1- بخشنامه شماره 3/1610 مورخ 1354/03/06 سازمان ثبت.
2- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 555.

3- بند 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی.
4- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 556.
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۵- برابر ماده ۵6 و بند ۴ ماده 7۲ آیین نامه قانون ثبت، در صورتمجلس تحدید 
حدود باید حقوق ارتفاقی نیز تعیین و قید شــود اعم از اینکه حق ارتفاق امالک 
دیگر در ملک مورد تحدید باشد یا حق ارتفاق ملک مورد تحدید در امالک دیگر 
باشد. بنابراین زمان تحدید حدود امالک، زمان تعیین حقوق ارتفاقی امالک نیز 

است.۱ 

6- ممکن اســت در وســط ملکی که عملیات تحدید حدود آن در حال انجام 
اســت، اشخاص دیگری ملکی داشته باشند، وفق ماده 8۱ آیین نامه قانون ثبت، 
نقشــع قطعات مذکور هم ترســیم و در صورتمجلس تحدیــد حدود مراتب با 
ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشــخصات با طول اضالع و مساحت تصریح 
می شــود. حال چنانچه ملک مورد نظر فاقد پالک ثبتی باشد، الزم است که در 

زمان تحدید حدود به این امالک پالک ثبتی نیز تخصیص داده شود. 

7- چنانچه ملک مورد تحدید »قنات« باشد، طبق مواد ۱۲ و 6۵ آیین نامه قانون 
ثبت باید مبدأ و مظهر و همچنین مسیر آن از امالک و اراضی دیگران و نیز حقوق 
ارتفاقی مربوط به آن، در صورتمجلس تحدید حدود قید شود. الزم به ذکر است 
عملیات تحدید حدود راجع به قنات به کیفیت مذکورزمانی انجام می شــود که 
 درخواست ثبت شده 

ً
قنات مورد تحدید تابع ملک نبوده و نســبت به آن مستقال

باشد. در غیر این صورت، عملیات تحدید حدود به صورت مستقل نسبت به آن 
موضوعیت ندارد.۲  

8- به موجب ماده 77 آیین نامه قانون ثبت، در صورتی که براســاس درخواست 
 نسبت به سهم مشاعی خود درخواست ثبت 

ً
یکی از مالکین مشــاعی که سابقا

نموده، عملیات تحدید حدود انجام شود، چنانچه سایر مالکین مشاعی نسبت 
به بقیه سهم مشاعی درخواست ثبت نمایند، عملیات تحدید حدود مجدد الزم 

1- سیاری، رئوف، آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی، تهران، انتشارات جاودانه، 1401، ص. 111.
2- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 557.
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نیســت و براساس همان تحدید حدود سابق اقدام می شود. زیرا حدود هر ملک 
 حد برای ســهام مشاعی، وجود ذهنی یا عینی 

ً
 تحدید می شــود و اصوال

ً
مفروزا

ندارد.۱  بنابراین تفاوتی نمی نماید که متقاضی تحدید حدود ملک مشاعی، مالک 
یک دانگ مشاع یا ششدانگ مشــاع باشد. همچنین در صورتی که یک یا چند 
نفر از مالکین مشاعی درخواست ثبت سهام خود از ملک مشاعی را بنمایند، با 
وجود اینکه مقدار سهام مشاعی که درخواست ثبت آن نشده مجهول المالک ثبتی 
قلمداد می شــود، لیکن مأمور ثبت به موجب بند ۲۵۹ مجموعه بخشنامه های 
ثبتــی مکلف اســت تا در مورد نام مالک یا مالکین احتمالی ســهام مشــاعی 
مجهول المالک تحقیق کنــد و مراتب را در صورتجلس تحدیدی توضیح دهد. 
عمل به این تکلیف باعث می شود تا در زمان ثبت سهام مشاعی مجهول المالک، 

بررسی و احراز تصرف سهام مزبور تسهیل گردد. 

۹- در مورد تحدید حدود امالکی که حدود آنها با گورستان های عمومی، بستر 
مسیل ها، اماکن و آثار باستانی، امالک مورد ثبت یا تصرف ارتش، اراضی موات، 
حریم راه آهــن، جنگل و مراتع، اموال عمومی مربوط به دولت و شــهرداری ها 
 
ً
مجاورت دارد، باید عالوه بر ارســال یک نسخه از آگهی تحدیدی، مراتب قبال
به مرجــع ذی ربط اعالم و نماینده آن مرجع دعوت شــود تا از تجاوز احتمالی 
مجاورین بــه امالک و اراضی مزبور جلوگیری به عمــل آید. البته عدم حضور 
نماینده مرجع ذی ربط مانع انجام عملیات تحدید حدود نخواهد بود. )بندهای 

۲6۴، ۲68، ۲6۹، ۳۵۱، ۳6۳ و ۳6۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی(.

۱۰- اگر ملک مورد تحدید حالت مفروز داشــته و دارای مشاعات نیز باشد، به 
موجب بند ۳7۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی پس از تحدید حدود مفروزات که

شماره  بخشنامه  به  توجه  با  می باشد.  الزم الرعایه  نیز  قنوات  حدود  تحدید  خصوص  در  ترتیب  این   -1
 سهامی از آن با قید مبدأ و مظهر معرفی 

ً
35681/5361 مورخ 1314/12/04، راجع به قنواتی که سابقا

شده و از طرف متقاضیان ثبت به نام تعدادی از مالکین در دفتر امالک ثبت و سند مالکیت صادر شود، 
برای ثبت مابقی سهام نیازی به انجام عملیات تحدید حدود نخواهد بود )بهرامی، حقوق ثبت امالک در 

ایران، ص. 557(.
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 در اظهارنامــه و آگهی تحدیدی قید شــده، حدود مشــاعات نیــز تعیین و در 
صورتمجلس تحدیدی قید می شود.

۱۱- با توجه به مــواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه قانون ثبت، در صورتی که عرصه ملکی 
 درخواست ثبت شده و تحدید حدود آن به عمل آمده و مالکین عرصه حق 

ً
سابقا

رعایا را نسبت به اعیانی احداثی در عرصه به صورت کلی یا با ذکر اسامی معین 
قید و گواهی نموده باشند، باید برای اعیانی های مذکور شماره فرعی منظور شده 
و درخواســت ثبت پذیرفته شده و آگهی شود. براین اساس با دریافت حق الثبت 
و مخــارج از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان اعیانی را در دفتر امالک 

ثبت و سند مالکیت صادر نمود.۱  

۱۲- براســاس فراز اول بند ۲7۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، اگر در مجاورت 
ملک مورد تحدید، ملکی فاقد شــماره پالک باشــد، عملیــات تحدید حدود 
حتی االمکان با اطالع مجاور صورت می گیرد و قبل از عملیات تحدیدی، برای 
مجاور مزبور شــماره پالک منظور و مراتب در صورتمجلس تحدیدی توضیح 

داده می شود و در تعریف حدود نیز قید می گردد.

۱۳- یکی از وظایف اصلی نماینده ثبــت در زمان تحدید حدود، تطبیق ملک 
مورد تحدید با مجاورین است. مطابق ماده 8۴ آیین نامه قانون ثبت، نماینده ثبت 
بایــد پس از پایان عملیات تحدید حدود، به پرونده های ثبتی پالک  های مجاور 
ملک مورد تحدید مراجعه نماید و صورتمجلس تحدیدی را با ســوابق امالک 
مجــاور از حیث مجاورت، حِد فاصل، طول ابعاد و نظایر آن تطبیق دهد و آن را 
تکمیل ســازد. در تعریف حدود ملک مورد تحدید در صورتمجلس تحدیدی، 
باید حدود اربعه ملک را براساس جهت عقربه های ساعت تعرفه نمود و تعریف 

و  ارباب و رعیتی  بر  مبتنی  نظام زمین داری  لغو  و  به شرایط کنونی  با توجه  البته برخی حقوقدانان   -1
تصویب ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت، قائل به نسخ مواد 14 و 15 آیین نامه قانون ثبت می باشند 

)بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 560(.
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حدود از حد شمال آغاز می شود و پس از آن به ترتیب نوبت تعریف حد شرقی، 
حد جنوبی و حد غربی می باشد. 

 فاِصل« عبارت اســت از آثار معین و مشخص کننده ای که حدود هر 
ِّ

۱۴- »َحد
ملک را از امالک و اراضی مجاور به نحو قاطع متمایز می سازد. دیوار، پی حفر 
شده، سنگ چین، ســیم خاردار و نظایر آن از مصادیق حد فاصل می باشد. حد 
فاصل ممکن است متعلق به ملک مورد تحدید یا ملک مجاور یا به در مالکیت 
اشــتراکی هر دو مالک ملک مورد تحدید و ملک مجاور باشد. همچنین ممکن 
اســت هر یک از ملک مــورد تحدید و ملک مجاور دارای حد فاصل مســتقل 
باشند. الزم به ذکر است که هر یک از حد فاصل های موصوف، دارای تعاریف 
متفاوتی در حقوق ثبت می باشند و نحوه نگارش آن ها در صورتمجلس تحدیدی 

بدین شرح است:

- اگر حد فاصل متعلق به ملک مورد تحدید باشد: »دیواری است به .....«؛

- اگر حد فاصل متعلق به ملک مجاور باشد: »به دیوار ...........«؛

- اگر حد فاصل مشــترک بین ملک مورد تحدید و ملک مجاور باشــد: »دیوار 
اشتراکی است با پالک .........« یا »دیواری است اشتراکی با پالک ...........«؛

- اگر حد فاصل مستقل باشد و هر یک از ملک مورد تحدید و ملک مجاور، حد 
فاصل مستقل خود را داشته باشد: »دیوار به دیوار پالک ............« یا »دیواری 

است به دیوار پالک ...........«؛ 

 ســیم خاردار یا ِفنس ۱ )حصار 
ً
بدیهی اســت اگر حد فاصل از نوع دیگری مثال

توری( و .... باشــد، تغییر فقط در نوع حد فاصل بوده و شیوه تعریف آن یکسان 
است. 

1- Fence
نس« تلفظ می شود.

َ
 »ف

ً
در زبان فارسی این کلمه اشتباها
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بند سوم: یو تی ام، جی  پی اس و کاداستر
همانگونه که مالحظه شد در جریان عملیات تحدید حدود، جانمایی ملک و تهیه 
و ترسیم نقشه ثبتی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این قسمت الزم است که با 
چند اصطالح و ابزار مهم در تهیه نقشه های ثبتی و جانمایی امالک آشنا شویم 
که عبارتند از: ســامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس )یو تی ام(، ســامانه 
موقعیت یابی جهانی )جی پی اس(، حدنگار )کاداســتر( و شبکه موقعیت یابی 

یکپارچه مالکیت ها )شمیم(. 

الف( سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس )یو  تی  ام(

ابتدا باید با سامانه یا سیستم مختصاتی آشنا شویم تا بتوانیم فهم درستی از موضوع 
مورد بحث داشته باشیم. به طور کلی سامانه یا سیستم مختصاتی به سامانه ای گفته 
می شود که می تواند موقعیت هر نقطه از سطح زمین را بر اساس یک سری اعداد 
و ارقام نمایش دهد. هفد یک سیستم مختصاتی این است که شکل، مساحت و 
جهت هر نقطه از ســطح زمین را بر روی سطح کاغذ پیاده کند. با توجه به اینکه 
سطح زمین کروی بوده و سطح کاغذ ُمســَتوی )هموار و صاف(۱ می باشد، لذا 
در انتقال این عوارض از ســطح زمین به روی کاغذ با مشکل عدم انطباق مواجه 
هستیم. دانشــمندان برای حل این مشکل یک راه حل علمی ارائه کرده اند که هم 
فاصله و هم زاویه عوارض به درســتی حفظ شود. به این عمل سیستم تصویر یا 
پروژکســیون ۲می گویند. سیســتم تصویر به معنای سیستمی است که هدف آن 
تبدیل و انتقال اطالعات راجع به شکل، مساحت و جهت هر نقطه از سطح زمین 
)سامانه مختصات کروی( به سطح کاغذ )سامانه ُمسَتوی( می باشد. به طور کلی 
سه دسته سیستم تصویر وجود دارد: سیستم تصویر استوانه ای یا مرکاتور۳ ، سیستم 

1- Planner.
2- Projection
این سامانه تصویربرداری در سال 1570 میالدی توسط کرادوس مرکاتور جغرافیدان و نقشه نگار   -3

فالندری )منطقه ای در بلژیک( ابداع شد.
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تصویر مخروطی )المبرت( و سیســتم تصویر صفحه ای )قطبی(. در سیســتم 
تصویربرداری مرکاتور یک اســتوانه عمود بر کره زمین قرار گرفته و آن را احاطه 
می ســازد که در این حالت خط مماس کمربند اســتوا می باشــد. این سیستم 
حالت خاص دیگری دارد که در آن یک اســتوانه به صورت افقی ســطح زمین 
را احاطه می کنــد و به آن مرکاتور معکوس گوینــد. در این حالت خط مماس 
نصف النهار های مختلف می باشــد. سیســتم تصویر برداری مرکاتور معکوس 
جهانی، حالت خاصی از سیســتم تصویر مرکاتور معکوس می باشد که استوانه 
بر محور چرخش زمین عمود و هر بار بر یکی از نصف النهار ها مماس شــده و 
عمل تصویربرداری را فقط بــرای آن نصف النهار انجام می دهد. در این حالت 
سطح زمین به 6۰ منطقه یا قاچ یا زون تقسیم به طول جغرافیایی 6 درجه تقسیم 
می شود. این سیستم یکی از دقیق ترین سیستمهای تصویر برداری دنیا می باشد.۱ 
در تصویر زیر انواع سیســتم تصویر مرکاتور را مالحظه می کنید. تصویر وسط 

مربوط به مرکاتور معکوس است. 

1- https://srs-gis.ir/coordinate-system (تاریخ مراجعه: 11 نوامبر 2022 میالدی)
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براین اساس، سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس۱  که به اختصار یوتی ام 
)UTM( خوانده می شود، نوعی سیستم تصویر است که از دستگاه مختصات 
دکارتی دو بعدی۲ جهت مشــخص نمودن موقعیت بر روی ســطح زمین بهره 
می گیرد. این سامانه مختصاتی، نوعی نمایش موقعیت افقی است ولی با روش 
سنتی مختصات جغرافیایی )اســتفاده از عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی( 

تفاوت دارد.

نقشه UTM بر اساس یک سیستم مختصات جهانی تهیه می شود که هر نقطه از 
کــره زمین مختصات منحصر به فرد خودش را دارد. در واقع با تعیین مختصات 
یو تی ام گوشه های یک ملک، موقعیت آن با دقت خیلی زیاد در حد سانتیمتر و به  
طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت می شود. در سامانه یوتی ام زمین به 6۰ 
منطقه )قاچ یا زون( تقسیم می شود که هر بخش به اندازه 6 درجه طول جغرافیایی 
اســت و بخش اول طول جغرافیایی ۱8۰ تا ۱7۴ درجه غربی را پوشش می دهد 
و بخش آخر )زون 6۰( ۱7۴ تا ۱8۰ درجه شــرقی را می پوشاند. نقاط اراضی و 

امالک در کشور ایران در بخش )زون( ۳8، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قرار دارند. 

از مزایای نقشه های تهیه شده بر مبنای سامانه مختصاتی یو تی ام می توان به استقرار 
منحصــر به فرد پالک ثبتی در مکان خود، عدم تجاوز و جابجایی و تعارض، به 
حداقل رســیدن اختالفات ملکی و تعیین مساحت دقیق ملک در حد سانتیمتر 
اشــاره نمود. در حال حاضر، سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و دوایر تابعه 
برای تهیه نقشه های کاداســتر )حدنگار(، از نقشه های تهیه شده توسط سامانه 
مختصاتی UTM اســتفاده می کند. الزم به ذکر است که نقشه های توپوگرافی 
۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ در ایران با این روش ترسیم شده اند. به طور کلی این

1- Universal Transverse Mercator Coordinate System.
2- دستگاه مختصات دکارتی )Cartesian coordinate system( در هندسه، به نمایش هر نقطه از 
 به نام های X و Y می خوانند. 

ً
صفحه با دو عدد )یک زوج مرتب( گفته می شود. این دو عدد را معموال

در دستگاه محورهای مختصات دو بعدی، محورهای X و Y برهم عمودند؛
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سیستم تصویربرداری برای کشورهایی نظیر ایران که بین مدار ۰ و 6۰ درجه قرار 
دارند، مناسب تر می باشد.

ب( سامانه موقعیت یابی جهانی )جی  پی اس(

سامانه موقعیت یابی جهانی۱  که به اختصار جی پی اس )GPS( نامیده می شود، 
سامانه ای برای یافتن موقعیت جغرافیایی است. این سامانه متشکل از ۲۴ ماهواره 
اســت که زمین را دور می زنند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. این ماهواره ها 
از محاسبات ریاضی ساده ای برای پخش اطالعات استفاده می کنند که به عنوان 

طول و عرض و بلندی جغرافیایی گیرنده های روی زمین نشان داده می شوند.

اساس کار دســتگاه موقعیت یاب )جی پی اس( تعیین موقعیت است و این کار 
با دریافت امــواج ماهواره های موقعیت یاب که در مدارهایــی به دور کره زمین 
در چرخش هستند، انجام می شــود. برای تعیین موقعیت، گیرنده موقعیت یاب 
زمان هــای دریافت شــده را با زمــان خود مقایســه می کند. تفــاوت این دو 
مشخص کننده فاصله گیرنده موقعیت یاب از ماهواره مزبور است. با استفاده از 
حداقل سه ماهواره یا بیشتر، موقعیت یاب می تواند طول و عرض جغرافیایی مکان 
خود را تعیین نماید )تعیین دوبعدی( و با تبادل با چهار )و یا بیشتر( ماهواره یک 
موقعیت یاب می تواند موقعیت سه بعدی مکان خود را تعیین نماید که شامل طول 
و عرض جغرافیایی و بلندی اســت. موقعیت یاب اطالعات موقعیتی را توســط 
اعداد و در یک ســامانه مختصاتی نظیر UTM بیان می کند. یکی از مهم ترین 
کاربردهای تخصصی سامانه جی پی اس، استفاده از آن در نقشه برداری و تهیه 

نقشه های UTM می باشد.

ج( حدنگار )کاداستر(

ریشه کاداستر کلمه یونانی Katastichon بوده که به معنی دفتر یادداشت است که 

1- Global Positioning System.
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با گذشــت زمان در زبان التین تبدیل به Captasrum گردیده اســت. کاداستر 
در ابتدا به نظام یا سیســتمی اطالق می شد که در کشور یونان برای ثبت امالک 
مختلف جهــت مقاصد مالیاتــی مورد اســتفاده قرار می گرفت.۱ فدراســیون 
بین المللی نقشه برداری۲ کاداستر را مجموعه ای از اطالعات به روز شده مربوط 
به قطعات زمین در محدوده یک کشــور تعریف نموده اســت که شامل ثبت و 
 دربردارنده اطالعات هندسی 

ً
ضبط حقوق مربوط به ملک می باشــد و معموال

قطعه زمین، نقشه برداری، کاربری زمین، مالک و نقل و انتقال حقوق مربوط به 
ملک و تغییرات آن می باشد.۳  

در ســال ۱۳۵۱، مواد ۱۴۲ الی ۱۵7 به قانون ثبت الحاق گردید۴. براساس ماده 
۱۵6 قانون ثبت )الحاقی ۱۳۵۱( مقرر شد که به منظور تشخیص حدود و موقعیت 
امالک واقع در محدوده شــهر ها و حومه، نقشه امالک به صورت »کاداستر«۵  
تهیه شــود و اداره امور امالک ثبت کل6 عهده دار تهیه امالک به صورت »نقشه 
کاداســتر« گردید. تبصره ۳ ماده مرقوم نیز حدود وظایف و تشکیالت اداره امور 
امالک جهت تهیه نقشه امالک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این 
 آیین نامه 

ً
ماده را موکول به تصویب آیین نامه توسط وزارت دادگستری نمود. متعاقبا

حدود و وظایف و تشــکیالت تهیه نقشــه امالك به صورت کاداستر و مقررات 
اجرایي آن موضوع تبصره )۳( ماده )۱۵6( قانون ثبت اســناد و امالك در تاریخ 
۱۳7۹/۱۰/۱۵ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. براساس ماده ۱ این آیین نامه، 
نقشــه کاداســتر به مجموعه عملیات فنی، مهندســی، ممیزی، ثبتی و حقوقی

1- - https://shamim.ssaa.ir/shamim/Files/Guide/cadastre.pdf, P.12
2- Fédération Internationale des Géomètres (FIG).
3- The FIG Statement on the Cadastre, The International Federation of Surveyors (FIG), 
1998, P. 1.
اسناد معارض  و  ثبتی  اشتباهات  قانون  و  امالک مصوب 1310  و  اسناد  ثبت  قانون  4-  قانون اصالح 

مصوب 1351/10/18.
5- Cadastre.

6- معاونت امور امالک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
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در مورد امالکي اطالق مي شــود که جریان ثبتي آن خاتمه یافته اعم از اینکه در 
دفتر امالك ثبت شــده یا نشده  باشــد به جهت آنکه محدوده و موقعیت امالك 
را مشــخص نماید و ارتباط جغرافیایي آنها را با یکدیگر نشــان  دهد و به منظور 
تثبیت مالکیت و تســهیل در حل و فصل دعاوي ملکي و ثبت امالك و ســایر 
موارد مربوط به امالك، اجرا  گردد. عملیات کاداســتر به صورت خالصه شامل 
عکس برداري هوایي، تبدیل رقومي عکس ها و عملیات زمیني نقشــه  برداري و 
ویرایش و تکمیل زمیني، اضافه کردن اطالعات ثبتي، ترسیم نقشه، کنترل نهایي 
و راه  اندازي سیستم بانك اطالعاتي »ســرزمین« مي باشد )ماده ۱۳ آیین نامه(. 
وفق ماده ۲ آیین نامه یاد شــده، در صورتي که مجموعه اطالعات کاداســتر در 
رایانه ضبط و گوشــه  هاي امالك به  صورت نقاط داراي مختصات نمایانده  شود، 
»کاداستر رقومي« است و در صورتي که اطالعات کاداستر به صورت نقشه  هاي 
خطي داراي اطالعات توصیفي ثبتي تهیه شود، »کاداستر خطي« است.  با توجه 
به قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه )تبصره بند ۲ قسمت ح ماده ۲۱۱(، ماده 
۱۵6 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن )مواد ۱ و ۲(، نوع سومی از کاداستر تحت 
عنوان »کاداســتر ملکی« نیز مورد شناســایی قرار گرفته که به معنای ثبت ابعاد 

هندسی و امور توصیفی راجع به اعیان اموال غیرمنقول می باشد.۱ 

در حال حاضر با توجه به ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب 
۱۳۹۳/۱۱/۱۲، از تاریخ الزم االجرا شــدن قانون مذکور )۱۳۹۴/۰۱/۰۱(، ماده 
۱۵6 قانون ثبت و تبصره های آن نســخ گردیده اســت. با تصویب قانون جامع 
حدنگار )کاداســتر( کشــور، تغییر مهمی در زمینه نقشــه برداری و جمع آوری 
اطالعات مربوط به اراضی و امالک توســط اداره ثبت ایجاد شــد. نظام جامع 
اطالعات امالک و حدنگار )کاداســتر( کشور که راه اندازی آن در قانون مذکور 
پیش بینی شده، سامانه اطالعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطالعات 

انتشارات گنج دانش، 1393،  1- حنیفی، مهران و حبیبی درگاه، بهنام، حقوق کاداستر )ثبت نوین(، 
ص. 42
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حدنگاری از جمله اطالعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطالعات 
ثبتــی، حقوقی و توصیفی کلیه امالک و عارضه های طبیعی کشــور در آن ثبت 

می شود. 

براساس ماده ۱ قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب ۱۳۹۳، حدنگار 
)کاداســتر( عبارت از فهرست مرتب شــده اطالعات مربوط به قطعات زمین 
است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا 
حقوقی به نقشــه بزرگ مقیاس اضافه شده است. همچنین حدنگاری )عملیات 
کاداســتر( به مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار )کاداستر( اطالق می شود 
که شــامل تهیه نقشه با اســتفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، 
ماهــواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشــه برداری، 
ویرایش و تکمیل نقشــه های زمینی و تطبیق نقشــه با وضعیت واقعی و موجود 
امالک و اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به 

روزرسانی آن می باشد. 

نقشه حدنگار )کاداستر( نیز نقشه ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می شود. 
منظور از نقشه برداری کاداستر، یک نقشه برداری جامع از کلیه اراضی و امالک 
کشور همراه با جزئیات مربوطه از جمله وضعیت شکل هندسی، ارزش مالی، 
وضعیت مالکیــت و وضعیت حقوقی و قانونی آن اراضی و امالک می باشــد. 
اهمیت نقشه کاداستر به دلیل این است که مختصات آن براساس طول و عرض 
جغرافیایی تعیین می گردد و موقعیت و محل آن غیرقابل تغییر اســت. به همین 
 مورد اطمینان 

ً
جهت نقشه های کاداستر در تشخیص حدود و ثغور امالک کامال

می باشــد و تا حد بســیار زیادی از وقوع اختالف و تعارض در اراضی و امالک 
مجاور پیشگیری می نماید.

به موجب ماده ۳ قانون جامع حدنگار، ســازمان ثبت مکلف است ظرف مدت 
پنج سال از تاریخ الزم االجراء شــدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام 
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برســاند که موقعیت و حدود کلیــه امالک و اراضی داخل محــدوده مرزهای 
جغرافیایی کشــور اعم از دولتی و غیردولتــی و همچنین موقعیت و حدود کلیه 
کوه ها، مراتــع، جنگل ها، دریاهــا، دریاچه ها، تاالب ها، اراضی مســتحدث 
ســاحلی، مســیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشــخص و تثبیت شود و 
امکان بهره برداری از نقشــه ها و ســایر اطالعات توصیفی و ثبتی کلیه امالک و 
اراضی کشور، به صورت نقشه و اســناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر 
گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار 
نباشد. تبصره ماده مرقوم نیز مقرر می دارد که کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری 

با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری می باشند.

براســاس ماده 8، قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور، سازمان ثبت مکلف 
است از توانمندي هاي سازمان نقشه برداري کشور و سازمان جغرافیایي نیروهاي 
مسلح و سایر بخش هاي دولتي و غیردولتي به منظور تأمین عکس ها و تصاویر 
هوایي و زمیني و یا ماهواره اي و تأمین نقشه و سایر اطالعات مکاني و توصیفي 
مرتبط استفاده نماید. همچنین وفق ماده ۹ قانون مرقوم، کلیه دستگاه هاي اجرائي 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوري و دستگاه هاي موضوع مواد 
)۲(، )۳(، )۴( و )۵( قانون محاسبات عمومي کشور مکلفند تمام مستندات و 
اطالعات توصیفي امالك متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات 
ثبتي، کاربري، نام بهره بردار و نقشه هاي مختصات جغرافیایي امالك مذکور را با 
رعایت جنبه هاي امنیتي حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجراء شدن 
این قانون )۱۳۹۴/۰۱/۰۱( تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در 

اختیار سازمان ثبت قرار دهند.

اهمیت کاداســتر در حقوق ثبت امالک ایران تا آنجاست که در ساختار مرکزی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، عنوان معاونت امور امالک به »معاونت امور 
امالک و کاداستر« تغییر نموده و اداره ای تحت عنوان اداره کل کاداستر به عنوان 

یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت مذکور ثبت پیش بینی شده است.
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د( شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها )شمیم(

مشــخصات هندســی و مکانی یک ملک را می توان به دو دسته نسبی و مطلق 
تقسیم کرد. مشخصات هندسی نسبی عبارتند از: طول، ابعاد و مساحت ملک. 
در مقابل مشــخصات هندســی مطلق عبارت از موقعیت ملک در یک سیستم 
)ســامانه( مختصات جهانی و همچنین َســمت یا آزیموت ملک۱ می باشــد. 
محاسبه مشخصات هندسی نسبی با استفاده از ابزارهای معمول نظیر متر نواری 
یا نوری قابل انجام اســت؛ اما برای محاسبه مشخصات هندسی مطلق، نیاز به 
استفاده از ابزارهای پیچیده تری می باشد که یکی از بهترین  ابزارهای موجود برای 
جمع آوری هم زمان مشخصات نســبی و مطلق ملک، سیستم  )سامانه ( تعیین 
مختصات جهانی یا به عبارت بهتر »سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی«۲ است. 
در نظام ثبت امالک در ایران، با توجه به اجرایی شدن طرح کاداستر، لزوم استفاده 
از گیرنده های GNSS جهت تعیین موقعیت مکانی اراضی و امالک دو چندان 
شد. بدین معنا که به منظور افزایش دقت در نقشه برداری، ایده طراحی یک شبکه 
پیوسته از نقاط معلوم و گیرنده های دائم مستقر بر روی آن مطرح گردید. از طرفی 
ســازمان ثبت نیز با داشتن بیشتر از ۴۴۰ واحد ثبتی و تعداد ۱،۲۰۰ نقشه بردار 
دارای بستری مناسب جهت پیاده سازی شبکه دائمی GNSS در سطح ملی بود.۳

سرانجام در سال ۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با هدف افزایش دقت 
در نقشه برداری کاداستر از کلیه اراضی و امالک موجود در کشور و صدور سند 
تفکیکی، پروژه موسوم به »شــمیم« را راه اندازی نمود. شمیم، مخفف عبارت

1- َسمت یا آزیموت )Azimuth( در نقشه برداری زاویه بین امتداد شمال با امتداد مورد نظر در جهت 
حرکت عقربه های ساعت است. آزیموت، به منظور تعیین سمت و راستا مورد استفاده قرار می گیرد. این 
کمیت، در نقشه برداری مسطحاتی و تعیین مرزهای یک محدوده کاربرد دارد. آزیموت در نقشه برداری، 

 نسبت به جهت شمال )N( اندازه گیری شده و بر حسب درجه بیان می شود.
ً
معموال

2- Global Navigation Satellite System (GNSS).
3- حاجی هادی، مرتضی، شمیم- شبکه مدیریت یکپارچه مالکیت ها- )جزوه آموزشی(، سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور، 1395، ص. 2.
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»شــبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها« می باشد. به منظور اجرایی ساختن 
این پروژه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اقدام به نصب ۱۴۴ ایستگاه دائم 
بر روی ساختمان واحد های ثبتی خود در سرتاسر کشور نموده که این ایستگاه ها 
 داده های مشاهداتی خود را در مورد امالک اعم از اینکه دارای سند عادی یا 

ً
مرتبا

رسمی بوده باشد، برای سرور مرکزی سازمان ارسال نموده و سرور مرکزی پس 
از پردازش اطالعات و تصحیح آن ها، این اطالعات را به سامانه شمیم سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور ارسال می نماید. امالکی که با استفاده از شمیم ثبت 
و صدور ســند می شود در صورتی که به هر علتی نظیر سیل، زلزله و غیره حدود 
آنها در طبیعت از بین برود یا مورد تجاوز دیگران قرار گیرد با دقت سانتی متر قابل 
پیاده سازی دوباره اســت و حقوق مالکان با توجه به ثبت مختصات گوشه های 
امالک در بانک کاداســتر هر اســتان نزد سازمان ثبت اســناد و امالک کشور 

حفاظت می شود.۱  

شمیم ترکیبی از ایســتگاه های دایمی GNSS، نقشــه برداران واحد های ثبتی 
و گیرنده هــای روور توزیع شــده بین آنها، زیر ســاخت های ســخت افزاری، 
شــبکه و نیروی انســانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشــتیبانی از سیســتم، 
نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واســط جهت صدور سند مالکیت 
و دســتور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی اســت. پس از استقرار ایستگاه های 
دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی 
و آموزش آنها و تعریف دسترســی ها و نصب نرم افزار های الزم، نقشــه برداران 
می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود امالک نمایند. یکی از مزایای 
استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی 
که به درســتی برداشت نشده اند را نمی دهد. در این شبکه تحدید حدود امالک 
در سیســتم مختصات جهانی با دقت باال و به صورت لحظه ای انجام می شود و 
درنتیجه اسناد مالکیت کاداســتری با دقت باال صادر می گردد. از مزایای طرح

1- https://shamim.ssaa.ir/Guide.html  (تاریخ مراجعه: 11 نوامبر 2022 میالدی)
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شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است.۱

مبحث سوم: اعتراض ثبتی
مواد ۱6 الی ۲۰ قانون ثبت اسناد و امالک ذیل مقررات »ثبت عمومی« به مقوله 
»اعتراض« در جریان عملیات ثبت عمومی ملک اختصاص دارد. این اعتراض 
ممکن است نســبت به »اصل ملک« یا به »حدود ملک« یا »حقوق ارتفاقی« 
مربوط به ملک باشد. اعتراض به اصل ملک به معنای اعتراض به تقاضای ثبت 
متقاضی است. اعتراض به حدود به معنی اعتراض شخصی است که در جریان 
عملیات تحدیــد حدود ملک، مدعی تضییع حق خود می باشــد اعم از اینکه 
معترض متقاضی ثبت باشد یا مالک ملک مجاور. اعتراض به حقوق ارتفاقی نیز 
به معنی اعتراض شخصی است که مدعی تضییع یا انکار حقوق ارتفاقی خود در 

جریان عملیات تحدید حدود ملک می باشد. 

گفتار یکم: اعتراض به اصل ملک )اعتراض به تقاضای ثبت(
براســاس ماده ۱6 قانــون ثبت۲ و تبصره ۲  مــاده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی 
از بین رفته اســت مصــوب ۳۱۳7۳ و ماده 86 آیین نامــه قانون ثبت اصالحی 

1- منبع پیشین
2- به موجب ماده 16 قانون ثبت، »هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ 
 به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی 

ً
نشر اولین اعالن نوبتی تا ۹۰ روز اقامه )دعوا( نماید. عرض حال مزبور مستقیما

که در ضمن اعالن نوبتی معین شده است تسلیم می شود، در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در 
صورتی که عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی 
 نظر خود را 

ً
است ارسال می دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده، کتبا

اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی، محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه 
وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است«.

3- براساس تبصره 2  ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا 
اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است، »اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود ) موضوع مواد 
16 و 20 قانون ثبت( می باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی صورت پذیرد«. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/10157 
مورخ 1379/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، تبصره 2 ماده واحده مربوط به تقاضای ثبت و تحدید 

حدود )موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت( بوده و ناظر به متن ماده واحده نیست.



ثبت عمومی / 107

 ۱۳8۰ ۱، بــرای اینکه اعتراض ثبتی به اصل ملک مؤثر باشــد و منجر به توقف 
عملیات مقدماتی ثبت ملک تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض شود، معترض باید 
مهلت هایی را رعایــت نماید که در صورت عدم رعایت این مهلت ها، حق وی 
ســاقط می گردد. توضیح اینکه اعتراض ثبتی به اصل ملک در جریان عملیات 
مقدماتی ثبت ملک باید در دو مرحله انجام شــود: مرحله اول تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل کــه باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی 
انجام شود؛ مرحله دوم تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه عمومی محل وقوع 
ملک که باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ثبت محل، انجام گیرد.۲  
چنانچه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت محل تســلیم شــده و دادخواست 
مربوطه نیز داخل در مهلت قانونی به دادگاه تقدیم شده باشد، دادگاه به اعتراض 
رســیدگی نموده و در غیر این صورت قرار مقتضی مبنی بر رد اعتراض )به دلیل 
خارج از مهلت بودن آن( صادر می نمایند که این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض 

می باشد. 

با عنایت به مــاده ۱7 قانون ثبت، در صورتی که بین متقاضی ثبت و شــخص 
دیگــری دعوایی در خصوص مالکیت ملک موضــوع تقاضای ثبت در محاکم 
دادگســتری مطرح باشــد، این دعوا اعتراض ثبتی محسوب نمی شود و شخص 
مدعی باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی، گواهی جریان دعوا 
)گواهی تقدیم دادخواست( را به اداره ثبت محل تسلیم کند؛ در غیر این صورت، 
حق مدعی ساقط خواهد شد. براین اساس باید میان »اعتراض به ثبت« در اداره 
ثبت و »دعوی مالکیت ملک« در دادگاه قائل به تفکیک و تفاوت شــد و صرف 
طــرح دعوی راجع به مالکیت ملک مورد ثبت در دادگاه، بدون اینکه شــخص 

1- به موجب ماده 86 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 1380/11/08(، در آگهي هاي نوبتي و تحدیدي 
و  تسلیم شود  متتشر مي کند  را  گهي  آ که  ثبتي  اداره  به   

ً
و مستقیما کتبي  باید  اعتراض  که  قید مي شود 

معترض باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذي صالح 
قضائي تقدیم نماید«.

2- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 565.
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 مدعــی به عملیات ثبتی در مواعد مقرر قانونی اعتــراض کرده و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل ارائه کرده باشد، مؤثر در مقام نیست.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/66۹6 مورخ ۱۳68/۱۲/۱7 اداره حقوقی قوه 
قضائیه: »با توجه به مفاد و مندرجات مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت اســناد و امالک 
مصوب ۱۳۱۰ و اصالحات و الحاقــات بعدی و همچنین آرای هیأت عمومی 
دیوان عالی کشــور به شــماره های ۱88 مورخ ۱۳۳6/۰۲/۰۳ و ۱6۵۳ مورخ 
۱۳۴۰/۰۵/۱۰ طرح دعوی اعتراض به ثبــت و ابطال ثبت ملک مورد اعتراض 
به جهت عدم اطالع از مقررات ثبت یا عدم آگاهی از انتشــار آگهی های نوبتی 
مربوط، قابل استماع نیســت«. بنابراین دعوای اعتراض به ثبت ملک به جهت 
عدم اطالع از مقررات قانون ثبت یا عدم اطالع از انتشــار آگهی های مربوطه، 

مسموع نخواهد بود.

هر چند مواد ۱8، ۱8 مکرر )الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱8(، ۱۹ و ۱۹ مکرر قانون ثبت 
به ترتیب راجع به صدور قرار عدم صالحیت توســط دادگاه در جریان اعتراض 
ثبتی، فوت معترض به ثبت، ابطال دادخواســت اعتــراض به دلیل عدم حضور 
معترض یا وکیل وی در جلســه اول دادرسی و ابالغ اوراق و ضمائم دادخواست 
بــه خواندگان متعدد و توصیف حضوری یا غیابــی بودن احکام صادره راجع به 
اعتراض ثبتی، مقرراتی را مورد پیش بینی قرار داده اند، لیکن به نظر می رســد با 
تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱۳7۹ )خاصه با توجه به مواد ۲8، 7۴، ۹۵، ۱۰۵ و ۳۰۳ قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی(، مواد ۱8، ۱8 مکرر، ۱۹ و ۱۹ مکرر 

قانون ثبت نسخ ضمنی شده اند. 

انتقال ملکی که مورد اعتراض واقع شده است، منع قانونی ندارد. در این صورت 
طبق ماده ۴۲ قانون ثبت، انتقال دهنده مکلف اســت در حین انتقال، منتقل الیه 
گاه کند و ظرف مــدت ۱۰ روز از تاریخ وقوع انتقال، نام را از وجــود معترض آ
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خریدار را به وسیله اظهارنامه رسمی به معترض اطالع دهد.
براساس ماده ۱۰۱ آیین نامه قانون ثبت، »در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع 
شــود اعم از اینکه مستدعی}متقاضی{ ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا 
در دادگاه محکوم شــود، معترِض محکوم  له جانشین مستدعی}متقاضی ثبت{ 
شناخته شــده و چنانچه مانع دیگری نباشد، ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت 
خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود«. علت درج 
حکم مذکور )قائم مقامی محکوم له از محکوم علیه در جریان عملیات ثبتی( این 
است که راجع به یک ملک نمی توان دو مرتبه تشریفات قانونی ثبت مقدماتی را 
اجرا نمود. از این رو، همان عملیات ثبتی، با تغییر نام از محکوم علیه به محکوم له 

ادامه خواهد یافت.

گفتار دوم: اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی
مهم ترین ضابطه قانونی در این باره در ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره ۲  ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد ســابقه بوده و یا اعتراض 
آنها در مراجع قضایی از بین رفته اســت، بیان شــده اســت. براساس مقررات 
مذکور، مجاوری که نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقــی حقی برای خود قائل 
اســت، از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز می تواند 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم نماید و ظرف یک ماه دادخواســت 
خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویــل دهد. به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت، همان مقررات مواد ۱6 الی 
۱۹ قانون ثبت در خصوص اعتراض به تقاضای ثبت، راجع به اعتراض نســبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی نیز )به اســتثنای مدت ۳۰ روز( حاکم اســت و باید 
رعایت شود. در نتیجه مقررات موضوع مواد 86، 8۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹7 
آیین نامه قانون ثبت در مورد اعتراض راجع به حدود و حقوق ارتفاقی امالک نیز 
الزم الرعایه می باشد. براین اساس و به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره ۲  قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در
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در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۱۳7۳ و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت 
اصالحــی ۱۳8۰ اعتراض به حدود یا حدود ارتفاقی نیز مشــتمل بر دو مرحله 
اســت: مرحله اول تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل که مهلت آن ۳۰ روز از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بوده و مرحله دوم که تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک که مهلت آن یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به اداره ثبت می باشد.۱ 

با توجــه به ماده ۲۰ قانون ثبــت، متقاضی ثبت نیز در صورتــی که خودش یا 
نماینده اش در موقــع انجام عملیات تحدید حدود حاضــر نبوده و ملک مورد 
تقاضای ثبت وی با حدود اظهار شــده از سوی مجاورین مطابق ماده ۱۵ قانون 
ثبت تحدید حدود شــده باشــد، می تواند اقدام به اعتــراض به حدود یا حقوق 
ارتفاقی نماید. همچنین به موجب بند ۲۹6 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز هر 
گاه عملیات تحدید حدود ملک مشاع با معرفی شریک یا شرکا انجام شده باشد، 

اعتراض سایر شرکا که متقاضی ثبت نبوده اند، پذیرفته خواهد شد. 

ممکن اســت اعتراض به عملیــات تحدید حدود از طرف مجاور نباشــد و از 
طرف »غیر مجاور« مطرح شــود. قانونگذار این گونه اعتراضات را نیز به شرط 
تسلیم اعتراض در مهلت قانونی، قابل رســیدگی دانسته است. براساس تبصره 
ماده ۲۰ قانــون ثبت )الحاقی ۱۳۵6(، در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد 
تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ ۱۳۵6/۰۲/۲۰ )تاریخ 
تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲۰ قانون ثبت( مطرح شده است هر گاه  اعتراض 
از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشــد و همچنین در صورت اســترداد دعوی 
به موجب ســند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا  حدودی که در 
صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است، دادگاه در جلسه اداری فوق العاده 
رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر  خواهد کرد و این قرار فقط 

1- منبع پیشین، ص. 584.
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قابل رسیدگی پژوهشی }تجدیدنظر{ است.  نسبت به اعتراضاتی که بعد از تاریخ 
۱۳۵6/۰۲/۲۰ )تاریــخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲۰ قانون ثبت( به عمل 
می آید، در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور 
با حدود تعیین شــده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به 
موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی 
مربــوط نظر  خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ می نماید. معترض 
می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. 
رأی هیأت نظارت قطعی است.  در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر 
واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شــده منتشر 
می گردد و معترض  می تواند طرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت 

شکایت نماید.

بــه اعتقاد برخی حقوقدانان حکم مقرر در تبصره مــاده ۲۰ قانون ثبت در باب 
بی اثر بــودن اعتراض از طرف غیر مجاور، مربوط به اعتــراض به حدود بوده و 
شــامل اعتراض به حقوق ارتفاقی نمی شــود. از این رو دلیل و موجبی برای رد 
 به جهت عدم مجاورت با ملک مورد اعتراض 

ً
اعتراض به حقوق ارتفاقی، صرفا

وجود ندارد.۱ 

صرفنظر از اعتراض موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره الحاقی آن که معمول ترین 
طریق اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک 
محسوب می شوند، اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی در مورد امالک مشمول 
مقررات اصالحات ارضی منصرف از این مــاده بوده و تابع مقررات مواد ۱۴۴ 
و ۱۴۵ قانون ثبت )الحاقی۱۳۵۱/۱۰/۱8( می باشــند. این اعتراضات به هیأت 
تشخیص مرکز استان محل وقوع ملک ارسال می گردد.۲ براساس بند )الف( ماده

1- اصغرزاده بناب، حقوق ثبت کاربردی )دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به امالک و آیین رسیدگی 
به آنها(، ص. 236.

2- بهرامی، حقوق ثبت امالک در ایران، ص. 586.
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۱۴۵ قانون ثبت، »در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات 
اختصاصی مالک یا مســتثنیات قانونی اصالحات ارضــی در صورت وصول 
اعتراض  یا وجود اختالف رســیدگی به موضوع و رفع اختالف و تعیین تکلیف 
قطعــی آن مدت اعتراض بر حدود، اعــم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد 
تحدید  یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز 
پــس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. 
 اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد«. در اجرای این 
ماده، آیین نامه ای به تاریخ ۱۳۵۲/۰۹/۱۵ موسوم به »آیین نامه هیأت تشخیص« به 
تصویب رسیده که به موجب آن کیفیت رسیدگی به اعتراضات ثبتی در خصوص 

اراضی مشمول اصالحات ارضی به تفصیل بیان شده است. 

گفتار سوم: جمع بندی
بــا توجه به توضیحات فــوق و مطابق مواد مختلف قانون ثبــت و آیین نامه آن، 

می توان نکات اصلی بحث اعتراض ثبتی را به شرح ذیل بیان نمود:

۱- ادارات ثبــت باید کلیه اعتراضات به اصل، حدود و حقوق ارتفاقی امالک را 
صرفنظر از اینکه داخل یا خارج از مهلت قانونی تسلیم شده باشد، دریافت کنند 
و متصدیان مربوطه چنانچه اعتراض راجع به اصل ملک باشــد، باید بالفاصله 
متن اظهارنامه ثبتی را ممهور به مهر اعتراض کنند و اگر اعتراض نسبت به حدود 
ملک و یا حقوق ارتفاقی مربوط به آن باشــد، باید بالفاصله متن صورتمجلس 
تحدید حدود را ممهور به مهر اعتراض نمایند و رسید با قید تاریخ به معترض یا 
نماینده او یا قائم مقام قانونی وی تســلیم نمایند و در همچنین زمانی که گواهی 
طرح دعوی در مراجع قضایی به ادارات ثبت تســلیم می شود، به همین ترتیب 

اقدام نمایند. 

۲- ادارات ثبت مکلف هستند در آگهی های نوبتی و تحدیدی تصریح و تأکید 
 به اداره ثبت محل تسلیم شود و عالوه بر آن

ً
 و مستقیما

ً
نمایند که اعتراض باید کتبا
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تذکر دهند که معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، 
دادخواســت خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی طرح دعوا را از دفتر دادگاه 

اخذ و به اداره ثبت محل ارائه نماید.

۳- چنانچه اعتــراض )در اداره ثبت( و طرح دعــوا )در دادگاه( در موعد مقرر 
قانونی انجام شــود، ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت موکول به 

رأی نهایی دادگاه خواهد بود. 

۴- در صورتی که متقاضی ثبت یا نماینده یا قائم مقام قانونی وی به دادگاه صالح 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت موصــوف را از طرف دادگاه اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم کند، اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

۵- دادگاه بــا توجه به تاریخ مندرج در رســیِد اعتراض که اداره ثبت به معترض 
تســلیم کرده و یا با انجام اســتعالم از اداره ثبت در این خصوص، ضمن احراز 
تســلیم اعتراض در مدت قانونی به مرجع ثبتی و تقدیم دادخواســت در مدت 

قانونی به مرجع قضایی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. 

6- اگر اعتراض خارج از مهلت قانونی به اداره ثبت محل تســلیم شود، رئیس 
 اظهار می کند 

ً
اداره ثبت نظریه خود را مبنی بر خارج از مهلت بودن اعتراض، کتبا

و موضوع در نشســت اداری با حضور رئیس دادگاه صالح بررسی می شود. در 
صورت تأیید نظر رئیس ثبت توسط دادگاه، اعتراض به موجب قرار دادگاه مردود 

اعالم می گردد و عملیات ثبتی وفق مقررات ادامه می یابد. 

7- پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی مبنی بر اینکه در ضمن جریان 
ثبت، تضییع حقی از کسی شده است، تحت هیچ عنوانی پذیرفته نخواهد شد 

)ماده ۲۴ قانون ثبت(.۱  

1- منبع پیشین، ص. 589 و 590.
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مبحث چهارم: ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت
مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت، »پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر 
امالک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می شود«. بنابراین 
بالفاصله پس از خاتمه عملیات مقدماتی، البته به شرط عدم وصول اعتراض یا 
تعیین تکلیف قطعی یا نهایی اعتراض، ملک در دفتر امالک ثبت و سند مالکیت 
صادر می شود. با تحقق شرایط یاد شده، برای ثبت ملک در دفتر امالک و صدور 
ســند مالکیت، نیاز به پیش شــرط دیگری نظیر تأدیه هزینه های ثبتی و نظایر آن 

نمی باشد.

گفتار یکم: آشنایی با دفتر امالک و سایر دفاتر موجود در اداره ثبت
دفتر امالک یکی از دفاتر موجود در اداره ثبت است که در آن مشخصات هر ملک 
و مالک آن درج می شود. به همین مناسبت و به منظور روشن شدن بحث، الزم 
است با انواع دفاتر در ادارات ثبت اسناد و امالک آشنا شویم. وفق ماده ۱ آیین نامه 
قانون ثبت در هر اداره ثبت اســناد و امالک دفاتر ذیل باید وجود داشــته  باشد: 
دفتر امالک، دفتر نماینده امالک، دفتر امالک توقیف شده، دفتر ثبت موقوفات، 
دفتر گواهی امضاء، دفتر سپرده ها، دفتر توزیع اظهارنامه ها، دفتر امالک مجهول 
المالک، دفتر ثبت شــرکت ها، دفتر اسناد رسمی، دفتر ثبت قنوات، دفتر آمار و 
ثبت اظهارنامه. از میان این ۱۲ دفتر، تعداد 8 دفتر مربوط به امالک بوده که نیاز 

به توضیح بیشتری دارد:

۱- دفتر امالک: در دفتر امالک، مشــخصات هر ملک )براساس شماره پالک 
ثبتی( و مالکین آن وارد می شود؛

۲- دفتر نماینده امالک: در این دفتر مشــخص می شود که کدام ملک ثبت دفتر 
امالک شده و شماره دفتر، ثبت و صفحه آن مشخص می گردد. در واقع با استفاده 
از دفتــر نماینده امالک می توان به این نکته پی بــرد که ملک مورد نظر در کدام 
دفتر امالک و چه صفحه ای ثبت و درج شــده و از این طریق با سهولت بیشتری 
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اطالعات ملک را در دفتر امالک پیدا نمود.۱  

۳- دفتر امالک توقیف شده )بازداشتی(: در این دفتر، مشخصات هر ملکی که از 
طریق مراجع ذی صالح توقیف )بازداشت( می شود، منعکس می گردد؛

۴- دفتر ثبت موقوفات: به دلیل اهمیت خاصی که موقوفات در جامعه ما دارند، 
این دفتر منظور گردیده و عمل ثبت موقوفات در آن به عمل می آید؛

۵- دفتــر ثبت قنوات: به دلیل اهمیت خاصی که قنوات در جامعه ما دارند، این 
دفتر منظور گردیده و عمل ثبت قنوات در آن به عمل می آید؛

6- دفتر توزیع اظهارنامه: پس از انتشــار آگهــی مقدماتی ماده ۱۰ قانون ثبت، 
نتایج دقیق و جزئی تحقیقات محلی راجع به امالک و اراضی و مالکین آنها در 
این دفتر قید گردیده و در زمان رسیدگی به تقاضای ثبت متقاضی، مشخصات او 

با دفتر توزیع اظهارنامه مطابقت داده می شود؛

7- دفتر امالک مجهول المالک: دفتری اســت که پس از انتشــار آگهی نوبتی 
موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت، شماره هایی که تمام یا قسمتی از آنها مجهول المالک 
مانده، در آن وارد می شود. هر چند به اعتقاد برخی حقوقدانان، این دفتر به دلیل 
اصالح ماده ۱۲ قانون ثبت کاربرد چندانی ندارد ولی همچنان جزو دفاتر قانون 

مندرج در ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت می باشد.۲  

 تمام یا قســمتی از اظهارنامه های 
ً
8- دفتر آمار و ثبت اظهارنامه ها: چون بعضا

ثبتی به مرور زمان از بین می رفت یا مفقود می شــد و مشــکالتی از این حیث 
برای متقاضیان به وجود آمده بــود، طبق بندهای ۲7۵، ۲76 و ۲77 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی تا پایان مهر ماه ۱۳6۵ مقرر گردید که مفاد اظهارنامه های 
ثبتی در این دفاتر ثبت و به امضای مدیر ثبت برسد و مسئولیت حفظ و نگهداری

1- تفکریان، حقوق ثبت امالک، ص. 100.
2- منبع پیشین، ص. 55.
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از آنها به عهده رئیس اداره ثبت محل باشد۱.

در حال حاضر، با توجه به ماده 7 قانون جامع حدنگار کشــور مصوب ۱۳۹۳، 
ســازمان ثبت مکلف گردیده تا دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و امالك و قانون 
دفاتر اسناد رســمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیك و به نحوي 
که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري آن تأمین شده باشد، در زیرمجموعه 
مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه هاي مرتبط، ساماندهي و ایجاد کند. همچنین 
سازمان ثبت مکلف شده تا امکان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه هاي مرتبط 
مذکــور و بهره برداري از آنها را به نحوي که امکان ثبت برخط )آن الین( اســناد 
و معامالت و پاســخ آني و الکترونیك به اســتعالمات ثبتي ایجاد شود، فراهم 
کند. با ایجاد دفاتر الکترونیك مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفي و دفاتر 

الکترونیك جایگزین دفاتر موجود مي شود. 

همچنین به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار کشور، سازمان 
ثبت موظف است دراجرای ماده 7 قانون جامع حدنگار، به تدریج دفتر امالک 
الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. با اجرای این امر، دفتر امالک 
الکترونیک جایگزین دفاتر امالک دست نویس گردیده و اطالعات دفتر مذکور 
مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصالح اقالم اطالعاتی این دفاتر مطابق 
مقررات قانون ثبت می باشــد. تبصره ۱ ماده 6 آیین نامه مرقوم مقرر می دارد: از 
تمامی صفحات دفاتر امالک دســت نویس موجود باید عکس برداری شــود و 
به صــورت فایل الکترونیک ذخیره و اطالعات آنها در بانک امالک، داده آمایی 
شود. با شروع فعالیت دفتر امالک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطالعات 
جدید در دفتر امالک دست نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود 
)تبصره ۲ ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار کشور(. شایان ذکر است 
که با ایجاد دفتر امالک الکترونیک، اطالعات پیش نویس سند مالکیت ملک که

1- منبع پیشین، ص. 55 و 56.
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به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطالعات خالصه معامله ملک که در دفتر 
اســناد رسمی به ثبت رســیده، در دفتر امالک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه 
یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد )تبصره ۳ ماده 6 آیین نامه اجرایی 
قانون جامع حدنگار کشور(. ثبت هرگونه اطالعات به دفاتر امالک الکترونیک 
با امضاء الکترونیک مســئول مربوط امکان پذیر خواهــد بود )تبصره ۴ ماده 6 
آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار کشور(. علی رغم الکترونیکی شدن دفاتر، 
تبصره ۵ ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار کشــور مقرر نموده است 
که نسخه های چاپی اســناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده 
7 قانون جامع حدنگار کشــور در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت 

مجلدات بایگانی خواهد شد.

ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجســاله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران )۱۴۰۰ـ ۱۳۹6( مصوب ۱۳۹6/۰۱/۱6 نیز در مقام 
تأکید بر الکترونیکی نمودن دفاتــر امالک اداره ثبت و امکان ثبت آنی و برخط 
)آنالین( معامالت تأکید نموده اســت. به موجب این ماده، سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، نسبت 
به راه اندازی و ساماندهی دفتر امالک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و 
کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به 
نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه ای و برخط در دفتر 
امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر 
مذکور پس از تکمیل، جایگزین دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود.

گفتار دوم: آثار ثبت ملک
به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، »همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به 
ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک 
مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا این که 
 به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی

ً
ملک مزبور از مالک رسمی ارثا
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 به او رســیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در 
ً
ارثا

دفتر امالک به اسم وراث ثبت می شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم 
االرث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختالف حکم نهایی در آن باب صادر 
شده است«. براین اساس زمانی که ملکی برابر مقررات در دفتر امالک ثبت شد، 
دیگر خللی به آن وارد نمی شود و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام 
 وقتی در قانون بحث امالک ثبت شده 

ً
وی در دفتر امالک ثبت شده باشد. عموما

به میان می آید، منظور دفتر امالک می باشــد و اعتبار سند مالکیت به ثبت دفتر 
مزبور است. این گونه اسناد را که براساس جریان مذکور صادر می شوند، »اسناد 

مالکیت بدوی« یا »اسناد مالکیت جاری« می گویند.  

بر ثبت امالک در دفتر امالک اداره ثبت آثار مختلفی مترتب می شود که مهم ترین 
آنها به شرح ذیل می باشد:

۱- مطابــق ماده ۲۲ قانون ثبت، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به 
ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک 
مزبور به او  منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رســیده یا اینکه 

 به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ً
ملک مزبور از مالک رسمی ارثا

۲- پس از صدور ســند مالکیــت و ثبت ملک در دفتر امــالک، دیگر تصرف 
شخصی که صاحب سند مالکیت نیســت، دلیل مالکیت محسوب نگردیده و 
آن شــخص نمی تواند به تصرفات مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت 

استناد کند. 

۳- با توجه به بند ۵ ماده ۴8۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه رأی داور مخالف 
مندرجات دفتر امالک یا سند مالکیت باشد، باطل است و پذیرفته نمی شود. 

۴- برابر ماده 6۲ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور، کلیه معامالت 
راجع به اموال غیرمنقول ثبت شــده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا 
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تعهد به انجام این گونه معامالت باید به  طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظیم 
شود. اسناد عادي که درخصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند 
مگر اســنادي که بر اساس تشــخیص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر 

اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.

۵- براساس ماده ۴6 قانون ثبت اسناد و امالک، ثبت اسناد راجع به کلیه عقود و 
 در دفتر امالک ثبت شده باشد و 

ً
معامالت راجع به عین یا منافع امالکی که قبال

 در دفتر امالک ثبت شده است، 
ً
همچنین کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبال

اجباری می باشد. 

6- وفق ماده ۴8 قانون ثبت، ســندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به 
ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

7- به موجب ماده 7۲ قانون ثبت کلیه معامالت راجعه به اموال غیرمنقوله که بر 
طبق مقررات راجعه به ثبت امالک ثبت شــده است، نسبت به طرفین معامله و 
قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

8- ماده 7۳ قانون ثبت ضمانت  اجرای مهمی را در خصوص اسناد رسمی بیان 
می دارد. به موجب این ماده، قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به 
اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و 
در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین 
جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی 
یا اداری عالوه بر مجازات اداری، آن ها را به جبران خســارات وارده نیز محکوم 

خواهد نمود.

۹- براساس رأی وحدت رویه شماره 67۲ مورخ ۱۳8۳/۱۰/۰۱ هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور۱ ، دعوای خلع ید اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است 

1- نقل از شماره ۱7۴6۰ـ  1383/۱۱/12 روزنامه رسمی شماره ۴۵7۵/ و/ ح      1383/۱۱/03 »ادامه پاورقی در صفحه بعد«<< 
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و بنابراین طرح دعوای خلع ید بدون دارا بودن ســند رســمی مالکیت، مسموع 
نمی باشد.۱ 

۱۰- در حال حاضر طرحی در مجلس شــورای اسالمی تحت عنوان »الزام به 
ثبت زســنی معامالت اموال غیرمنقول« در دست رسیدگی می باشد که پس از 
مخالفت شــورای نگهبان و اصرار مجلس بر این مصوبه، به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام ارجاع گردیده است. براساس ماده ۱۰ این طرح سامانه ای موازی 
با دفتــر امالک اداره ثبت برای مدیریت ادعای حق و مالکیت نســبت به اموال 
غیرمنقول پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور مکلف اســت که ظرف یک سال سامانه ای را جهت ثبت ادعاهای راجع 
به مالکیت عین و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به 
آن که قبل راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد 
نماید. مدعیان مذکور مکلف هستند ظرف دو ســال از تاریخ درج در سامانه، 
نســبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای 
مرتبط در مراجع قضایی یا طی مراحل قانونی الزم به منظور اخذ ســند رسمی 
مالکیــت اقدام و مدرک مربوطه را در ســامانه درج نمایند. پس از مهلت مزبور 
هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نمی باشد و ادعاهای ثبت نشده در سامانه، علیه 
اشخاص ثالث دارنده سند رسمی یا اشخاص فاقد سند رسمی که ادعاهای آنها 
در ســامانه مورد نظر ثبت شــده و خالف آن ثابت نگردیده است، قابل استناد 
نمی باشد. همچنین به موجب ماده ۱ این طرح، شش ماه پس از راه اندازی سامانه

- ردیف:۱۱/8۳ هیأت عمومی
رأی شماره:67۲ ـ 1383/۱۰/01

»خلع  ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع  ید از زمین قبل از احراز 
و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به  مواد ۴6، ۴7 و ۴8 قانون ثبت اسناد و 
امالک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
آیین  قانون  قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲7۰  انطباق دارد صحیح و  با این نظر  که 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و 

دادگاه ها الزم االتباع است«.
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 موضــوع ماده ۱۰، معامــالت راجع به امــوال غیرمنقول که در ســامانه ثبت 
الکترونیک اســناد به ثبت نرسد، باطل اســت. همانگونه که مالحظه می شود 
این طرح، اعتبار اســناد رسمی را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و از ثالث 
دارنده سند رسمی مالکیت در مقابل ادعاهای مستند به اسناد غیررسمی حمایت 
می کنــد. با این حال، تا زمان نگارش کتاب حاضر این طرح به تصویب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نرســیده و الزم االجرا نبوده و در نتیجه سرنوشت آن 

معلوم نمی باشد.۱ 

گفتار سوم: استعالم در امالک ثبت شده
با ثبت ملک در دفتر امالک، سابقه آن از حیث نوع، میزان مالکیت و مشخصات 
مالک ثبت و ضبط می گردد که از ســوی مراجع قضایی جهت بهره برداری و از 
جانب دوایر اجــرا و مراجع وصول بدهی های قانونی ملک نظیر مالیات، تأمین 
اجتماعــی و نظایر آن قابل اســتعالم بوده و به عالوه موقــع نقل و انتقال ملک، 
شناســایی مالک و اختیار قانونی وی برای امضاء سند و انتقال ملک به سهولت 

امکان پذیر می باشد. در ادامه با برخی از این استعالم ها آشنا می شویم.

بند یکم: اداره ثبت اسناد و امالک
مطابق ماده ۱ قانون تســهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب مصوب 
۱۳8۵/۰۵/۲۴ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد 
رسمی مصوب ۱۳86/۱۰/۳۰، دفاتر اســناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند 
رسمی انتقال عین اراضی و امالک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، 
وقف و وصیت، مطابقت مشــخصات ملک و مالک )مندرج در سند مالکیت( 
با دفتر امالک و بازداشــت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع 
آن استعالم و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مقررات مبادرت به تنظیم اسناد

1- برای مالحظه این طرح و نظرات تفصیلی شورای نگهبان راجع به آن ر.ک. 
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=S3KLCjK22uE=&TN=l7tLyh
yOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
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مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعالم را در سند تنظیمی قید کنند. پاسخ 
اســتعالم ثبت باید حاوی نام و مشــخصات آخرین مالک، شماره پالک ثبتی، 
ثبت، صفحه و دفتر امالک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم 
بازداشــت ملک مورد استعالم باشــد. چنانچه ملک در دفتر امالک ثبت نشده 
باشــد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعالم نماید. وفق تبصره ۱ 
ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، استعالم 
یادشده مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطالعات موصوف بوده و توسط 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد 
رسمی تحویل می شود. اعتبار پاسخ استعالم، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و 
اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ 
صدور خواهد بود )تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در 

دفاتر اسناد رسمی(. 

نوع دیگری از استعالم ثبتی موســوم به استعالم بند »ز« وجود دارد. مقصود از 
این اســتعالم، بند »ز« ماده واحده  قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و 
اوقاف و بانک ها مصوب ۱۳۳۵/۰6/۰8 می باشــد. توضیح اینکه براساس این 
قانون چنانچه دولت یا شــهرداری تشــخیص دهد که در تهران و اطراف آن )از 
میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت( از طرف افراد یا اشخاص حقوقی 
نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری 
و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشــاورزی یا بانک  ســاختمانی و 
مسیلها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بائر بالمالک تجاوز شده و بدون داشتن 
حــق آن اراضی و یا مســیلها و تپه های موات و یا اراضــی  بائر بالمالک را ثبت 
کرده اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و به به علت صدور ســند مالکیت به نام 
متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع  صالحیتدار ممکن نیست، به 
تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانک های کشاورزی و ساختمانی یا 
دادستان شهرستان موضوع در هیأتی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان 
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کل کشور، یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری استان 
مرکز و مدیر کل بازرســی کشور مطرح و هیأت مذکور در صورت احراز تعرض 
به اراضی دولتی و عمومی، رأی به محکومیت متجاوز به پرداخت قیمت اراضی 
در حــق دولت صادر خواهد کرد. به موجب بند »ز« ماده واحده مذکور، نقل و 
انتقاالتی که از تاریخ تقدیم این الیحه به مجلس ســنا تا خاتمه رسیدگی هیأت 
مذکور توســط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشــد، 
معتبر نخواهد بود. بنابراین هدف از اســتعالم بند »ز« این اســت که مشخص 
شود اراضی و امالک موضوع استعالم، در زمره اراضی دولتی و عمومی و موقوفه 

نمی باشد. 

بند دوم: سازمان امور مالیاتی 
براســاس ماده ۵۹ قانون مالیات های مســتقیم، در موقع نقــل و انتقال قطعی 
امالک، فروشــنده باید مالیات نقل و انتقال ملک را با نــرخ ۵ درصد به مأخذ 
ارزش معامالتی پرداخت و گواهی )مفاصاحساب( اداره مالیات دایر بر پرداخت 
و تصفیه حساب بدهی مذکور را به دفترخانه اسناد رسمی ارائه کند. همچنین در 
صورتی که موضوع انتقال، حق واگذاری محل )ســرقفلی یا حق کسب یا پیشه 
یا تجارت( باشــد، انتقال دهنده باید مالیات انتقال حق واگذاری محل را با نرخ 
۲ درصد به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق پرداخت نموده و گواهی 
اداره مالیات دایر بر پرداخت و تصفیه حساب بدهی مذکور را به دفترخانه اسناد 

رسمی ارائه کند.

ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیز دفاتر 
اسناد رسمی را مکلف نموده تا مفاصاحساب مالیاتی را از انتقال دهنده مطالبه و 

شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند. 

بند سوم: شهرداری
راجع به نقل و انتقال اراضی و امالکی که در محدوده شــهری قرار دارند، دفاتر 



124/ بایسته های حقوق ثبت امالک در نظام حقوقی ایران

اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب عوارض شهرداری و گواهی پایان ساختمان 
)پایــان کار( ملــک را به کیفیتی کــه در ادامه خواهد آمد، از شــهرداری محل 

درخواست نمایند. 

الف( مفاصاحساب عوارض شهرداری

براساس تبصره ماده 7۴ قانون شهرداری، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام 
 مفاصا حساب نســبت به عوارض ملک مورد معامله 

ً
معامله از شــهرداری کتبا

خواســتار شوند و شــهرداری  موظف اســت ظرف مدت ده روز پس از وصول 
نامه دفتر خانه اسناد رســمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به 

دفترخانه اعالم نماید.

ب( گواهی پایانکار )پایان ساختمان(

به موجب تبصره 8 مــاده ۱۰۰ قانون شــهرداری ها، در مورد معامالت امالک 
داخل در محدوده شهرها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی 
ســاختمان ها گواهی پایان ساختمان )پایان کار( و در مورد ساختمان های ناتمام 
گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توســط شــهرداری صادر شده 
باشد، مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هایی که قبل از 
تصویب قانون الحاق 6 تبصره به ماده صد قانون شهرداری ها )۱۳۵۵/۱۱/۲۴( 
معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شــده باشــد، در صورتی که مورد 
معامله کل پالک را شــامل نگردد، گواهی عدم خالف یا برگ پایان ســاختمان 
الزامــی نبوده و با ثبت و تصریح آن در ســند انجام معامله بالمانع می باشــد. 
همچنین در مورد ســاختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشــه جامع شهر 
ایجاد شده، در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و 
اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و 

تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می باشد.
بند )الف( ماده ۱ قانون تســهیل تنظیم اســناد در دفاتر اســناد رسمی و ماده ۳
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آیین نامه اجرایی آن به تکلیف مقرر در تبصره 8 ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در 
موقع تنظیم سند رسمی اشاره نموده اند. 

بند چهارم: سازمان تأمین اجتماعی
بــه موجب ماده ۳7 قانــون تأمین اجتماعی، هنگام نقــل و انتقال عین یا منافع 
مؤسســات و کارگاه های مشــمول قانون تأمین اجتماعی اعم از اینکه انتقال به 
صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد، انتقال گیرنده مکلف 
است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی  معوق بابت حق 
بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اســناد رســمی مکلفند 
در موقع تنظیم ســند از ســازمان تأمین اجتماعی راجع بــه بدهی واگذارکننده 
 استعالم نمایند.  در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده 
و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی دارای مسئولیت 

تضامنی خواهند بود.

براســاس بند )ج( ماده ۱ قانون تســهیل تنظیم اسناد رســمی و ماده 6 آیین نامه 
اجرایی آن، دفاتر اســناد رســمی مکلفند هنگام تنظیم ســند نقل و انتقال عین 
اراضی و امالک، مفاصا حســاب بدهی موضوع ماده ۳7 قانون تأمین اجتماعی 
مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند 
مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن ســند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی 
انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نســبت به پرداخت آن مسئولیت 

تضامنی خواهند داشت.

بند پنجم: اداره جهاد کشاورزی
با توجه به بند )ب( ماده ۱ قانون تســهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، در 
مورد امالک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، دفاتر اسناد رسمی موظفند 
نظر وزارت جهاد کشاورزی )حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها 
و مراتع و آبخیزداری کشور( مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص
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اراضــی موات و ابطال اســناد آن و ماده )۵6( قانون حفاظــت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع را استعالم نمایند. 

وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تســهیل تنظیم اســناد در دفاتر اسناد رسمی، 
دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و امالک واقع 
در خارج از محدوده و حریم شــهر، اعالم نظر اداره جهادکشــاورزی شهرستان 
مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال 
اســناد آن و یا عدم شــمول ماده )۵6( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتــع را اخذ و شــماره و تاریخ آن را در ســند تنظیمی قیــد نمایند. ادارات 
جهادکشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده )۱( قانون تسهیل تنظیم اسناد 
در دفاتر اسناد رســمی و ماده )7( آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ارجاع موضوع 
به سازمان های ذی ربط )حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری کشور( و یا ادارات وابسته اقدام و اعالم نظر نمایند.

بند ششم: سازمان مسکن و شهرسازی
به موجب تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تســهیل تنظیم اســناد در دفاتر 
اسناد رسمی، در مواردی که مسجل نیست اراضی در داخل یا خارج از محدوده 
و حریم شــهر قرار دارد، دفاتر اسناد رســمی موظفند موقعیت پالک ثبتی مورد 
انتقال را از ســازمان مسکن و شهر سازی اســتعالم نمایند. وفق تبصره ۲ ماده 
مرقوم، در صورت وجود ســابقه مبنی بر اعالم  نظر نسبت به موات نبودن ملک 
از مرجــع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله ســند مالکیت به صورت 
ر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ  جَّ

َ
اراضی کشاورزی، باغ ُمش

استعالم قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.





چرا باید در دوره جامع پرورش »مشاور حقوقی« آموزشگاه دادبانان دانا شرکت کنیم؟

الف( هدف از برگزاری دوره مشاور حقوقی
هدف اصلی از برگزاری دوره جامع پرورش مشاور حقوقی توسط آموزشگاه دادبانان دانا، پر کردن خألهای نظام آموزش دانشگاهی است 

تا شرکت کنندگان در دوره مشاور حقوقی، بتوانند " مهارت های الزم جهت عهده دار شدن حرفه مشاور حقوقی " را کسب نمایند؛

ب( ویژگی های دوره مشاور حقوقی
 کاربردی و مورد نیاز هر مشاور حقوقی است که در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعالیت می نماید 

ً
1. عناوین درسی انتخاب شده کامال

که این عناوین دقیقا با سرفصل های کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند منطبق است؛ البته الزم به ذکر است، مباحثی که اساتید 

محترم دوره، تدریس می کنند محدود به مطالب کتاب نبوده و مطالعه کتاب در کنار شرکت در دوره آموزشی مکمل یکدیگر می باشند.

2. کاربردی بودن محتوا و اســتفاده حداکثری از زمان جهت انتقال موضوعات مبتالبه از ویژگی های دیگر دوره مشــاور حقوقی 

دادبانان است؛ به عنوان مثال، یکی از نیازهای مهم مشاوران حقوقی، آشنایی و تسلط بر قوانین و مقررات پرکاربرد است؛ گاهی قانون 

مشــتمل بر سیصد ماده اســت ولی فقط پنج ماده آن در عمل، کاربرد فراوان دارد و تسلط بر همان تعداد ماده قانونی اندک به منزله 

تسلط بر هشتاد درصد آن قانون است؛ یکی از ویژگی های دوره پرورش مشاور حقوقی آشنا کردن مخاطبان با مواد قانونی پرکاربرد 

و تحلیل و بررســی کارکرد آن ها اســت؛ عالوه بر این، یکی از خالءهای نظام آموزشی دانشگاهی، عدم توجه به مقررات در کنار 

قوانین است؛ به عبارت دیگر در نظام آموزشی دانشگاه معموال قوانین بررسی می گردند ولی به مقررات که توسط مقامات اجرایی 

وضع می گردند توجه چندانی نمی گردد در حالی که مقررات به لحاظ عملی اهمیت زیادی داشــته و معموال مالک عمل مجریان 

قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در حوزه مالیات یا تامین اجتماعی یا حقوق کار، بسیاری از موضوعات در عمل، تابع بخشنامه هستند؛ 

یکی از ویژگی های دوره  مشاوره حقوقی، آشنا کردن مخاطبان با مقررات کاربردی در کنار قوانین است؛ توجه به آرای مراجع 

قضایی و شــبه قضایی و بیان مثال های کاربردی نیز به غنای محتوای دوره مشــاور حقوقی دادبانان کمک شایانی نموده است.

ین مدرسین حقوق کاربردی کشور بوده و اساتید برگزیده،  3. اساتیدی که برای تدریس هر عنوان درسی انتخاب شده اند جزو بهتر

مباحث اخیر را به صورت کاربردی و همراه با تجربیات عملی و پرونده های مطروحه در دادگاه ها و مراجع حل اختالف آموزش می دهند؛ 

4. وجود کتاب آنچه مشــاور حقوقی باید بداند به عنوان منبع آموزشــی دوره ، این امکان را به عالقه مندان پیشرفت در حوزه 

مشاور حقوقی می دهد تا پیش از برگزاری کارگاه های آموزشی، مهمترین مباحث کالس را پیش مطالعه نموده و با آمادگی بهتری در 

کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقی شرکت نمایند .

5. تاکنون به تمام دانشپذیران شرکت کننده در دوره جامع پرورش مشاور حقوقی، مدرک معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه تهران اعطا 

شده است که می تواند در تقویت رزومه دانشپذیران و جذب به عنوان مشاور حقوقی در شرکت های متقاضی نقش به سزایی داشته باشد.

6. دانشپذیران برتر دوره مشاور حقوقی، به شرکت های متقاضی معرفی می گردند تا به عنوان مشاور حقوقی در شرکت های مذکور 

جذب و مشغول به کار شوند.
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تقریبا پنج هزار ســال، تاریخچه ای است که کارشناســان برای قدمت کتاب برشمرده اند. در این 

مدت طوالنی، از نخســتین کتاب ها که به صورت لوح های گلی بودند تا سال ۱۴۳۹ که یوهانس 

گوتنبرگ با اختراع نخســتین ماشــین چاپ تحول بزرگی در صنعت نشر کتاب ایجاد کرد؛ چه از 

زمانی که داســتان سینوحه بر پاپیروس نقش بست، تا به امروز که کتاب ها به صورت صوتی تهیه 

و در اختیار مردم دنیا قرار گرفته اســت، نقطه اشتراک در تمام این سال های طوالنی، نیاز انسان به 

یادگیری و انتقال درک و تجربیات خود از جهان می باشد.

در دنیای کنونی، سهولت دسترسی به عناوین متعدد کتب در کنار مزیت های خود، برای آن بخش از 

عالقه مندان باالخص در موضوعات تخصصی، خود عامل ســردرگمی گشته است؛ از این جهت 

بارها اســاتید مجموعه دادبانان در برخورد با وکال و فارغ التحصیالن رشــته حقوق با این پرسش 

مواجه شــده اند که برای کسب دانش بیشتر در مورد موضوعات خاص و در میان انبوهی از کتب 

منتشر شده کدام کتاب را به عنوان منبعی کامل تر و کاربردی تر معرفی می کنند؛ این پرسش نه تنها 

توسط حقوق خوانان، بلکه توسط افرادی که به واسطه شغل خود نیاز به داشتن اطالعات حقوقی 

در زمینه کاری خود داشته اند نیز مطرح گشته است.

از ایــن رو مجموعــه دادبانــان کــه رویکــرد خــود را با این ایــده مهم اما ســاده شــکل داده 

بــود که "فــارغ التحصیالن رشــته حقوق بــرای ورود به بــازار کار بــه چه مهــارت هایی نیاز 

دارنــد؟!" بر آن شــد ضمن برگــزاری کالس هــا و دوره های آموزشــی مهارت محور، توســط 

واحــد انتشــارات موسســه و با همــکاری اســاتید مجربی که ســال هــا مشــاوران حقوقی 

کسب وکار های مختلف بوده اند، با جمع آوری و چاپ آن تجربیات ارزشمند به نیاز عالقه مندان 

به داشتن منابعی کاربردی پاسخ دهد.

 انتشارات دادبانان دانا در رویکرد جدید خود بنا دارد ضمن معرفی کتب اساتید مجموعه، با معرفی 

سایر کتب مفید و کاربردی از میان عناوین متعدد، راهگشای وکال، فارغ التحصیالن، کارآموزان و 

سایر عالقه مندان به رشته حقوق جهت انتخاب کتب ارزشمند و کاربردی گردد.

انتشارات دادبانان دانا



آنچه مشاور حقوقی باید بداندشرح جامع قانون مدنیدرسنامه جامع حقوق تجارت

بازرسی از دفاتر قانونیقراردادهای پیمانکاریچک؛ نکات کاربردی از صدور تا پرداخت

مختصر جرم شناسی حقوق قراردادهاگزیده متون حقوقی


