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پاسخ سوال  4گزینه ب صحیح است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  7به نکات مادة  15اضافه میگردد:
چنانچه پس از انتشار آگهی تحدید حدود ،ملکی تحدید حدود نشده باقی مانده یا آگهی آن یا تحدید حدود به عمل
آمده آن باطل و تجدید شود درصورتیکه با استناد به تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت نتوان آن را تحدید نمود،
مالک ملک میتواند با پرداخت هزینة قانونی ،درخواست صدور و انتشار آگهی «تحدید حدود اختصاصی» نماید.
پاسخ سوال  7گزینه ب صحیح است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  7به نکات مادة  16اضافه میگردد:
دعوی اعتراض به ثبت مال غیرمنقول زمرة دعاوی مالی است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  6به نکات مادة  21اضافه میگردد:
ثبت ملک در دفتر امالک تنها نشانة پایان یافتن جریان ثبتی یک ملک است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  7به نکات مادة  21اضافه میگردد:
درصورت تعارض دفتر امالک با سند مالکیت ،از آنجایی که سند مالکیت مطابق مندرجات دفتر امالک صورت
میگیرد ،دفتر امالک مالک تشخیص و رفع اختالف است( .رأی شورای عالی ثبت )46/8/23
عبارت زیر بهعنوان نکتة  8به نکات ذیل مادة  22اضافه میگردد:
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مطابق نظر شورای نگهبان مورخ  1395/8/4مفاد ماده  22قانون ثبت اسناد و امالک که داللت بر بیاعتبار دانستن
34

اسناد عادی غیر رسمی دارد اطالق آن درمورد سند عادی که قرائن و ادلة قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن
باشد خالف شرع و باطل است و اما درمورد سند عادی همراه با قرائن و ادلة فوق مانند سندی که بینه و شهادت
شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و این ماده در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد
 1285و  1291قانون مدنی اشاره به این گونه اسنادی دارد.
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عبارت زیر بهعنوان نکتة  5به نکات ذیل مادة  25مکرر اضافه میگردد:
شورای عالی ثبت حداقل هفتهای یکبار در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل میشود.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  6به نکات ذیل مادة  25مکرر اضافه میگردد:
آرای صادره از شوراهای ثبت از جمله آرا و تصمیمات مراجع قضایی محسوب نمیگردد؛ بنابراین میتوان نسبت به
آرای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض نمود.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  7به نکات ذیل مادة  25مکرر اضافه میگردد:
صالحیت شورای عالی ثبت مقید به قبل از ثبت شدن ملک در دفتر امالک میباشد و بعد از ثبت ملک در دفتر
امالک مرجع صالح برای ابطال سند مالکیت دادگاه صالحیتدار است.
عبارت زیر به ادامة نکتة  6اضافه میگردد:
نسبت به معامالت اموال منقول قانوناً الزامی به تنظیم انتقالنامة رسمی نشده است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  5به نکات ذیل مادة  48اضافه میگردد:
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مطابق نظر شورای نگهبان مورخ  1395/8/4مفاد ماده  48قانون ثبت اسناد و امالک که داللت بر بیاعتبار دانستن
اسناد عادی غیر رسمی دارد اطالق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد
آن باشد خالف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت
شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و این ماده در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد
 1285و  1291قانون مدنی اشاره به این گونه اسنادی دارد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  3ذیل مادة  74اضافه میگردد:
رونوشتی اعتبار اصل سند را دارد که بهوسیلة سردفتر اسناد رسمی که سند را ثبت کرده مطابقت آن با دفتر گواهی
شود و رونوشتهای دیگر این اعتبار را ندارد( .حقوق ثبت ،حمید صالحی ص )172
عبارت زیر بهعنوان نکتة  4به نکات ذیل مادة  74اضافه میگردد:
رونوشتها میبایستی توسط مسئول دفتر اسناد رسمی با ثبت دفتر ثبت مطابقت و گواهی شود؛ بنابراین مثالً اگر
مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند ،آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت
اسناد بر آن بار نمیشود( .غالمرضا شهری ،حقوق ثبت ص )174
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1به نکات ذیل مادة  109اضافه میگردد:
تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد( .دکتر ناصر
کاتوزیان ،حقوق مدنی ،ج  1ش )168
عبارت زیر بهعنوان نکتة  4به نکات ذیل مادة  109اضافه میگردد:
تحقق وقوع بزه ،ثبت ملک متصرفی غیر ،موضوع مادة  109قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در
دفتر امالک میباشد( .رأی وحدت رویه شماره )138/9/3 -4253
عبارت زیر بهعنوان نکتة  4به نکات ذیل مادة  119اضافه میگردد:
براساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حقالثبت مادة  119قانون ثبت تغییر
یافته است( .رجوع کنید به قانون گفته شده)
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1ذیل مادة  136اضافه میگردد:
بند  442از مجموعه بخشنامههای ثبتی -اجرای مادة  126قانون ثبت منحصر به ثبت امالک است در سایر موارد
نظیر (تحدید حدود عمومی ،تفکیک ،معاینه محل و امثالهم) که مأمورین ثبت به محل اعزام میشوند ،هزینة سفر
و فوقالعاده روزانه و ایاب و ذهاب قانونی استحقاقی آنان مطابق ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری از محل
ادارات ثبت محل بایستی تأمین و پرداخت شود.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1ذیل مادة  147اضافه میگردد:
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20جایگزین مواد 147
و  148قانون ثبت گردید لذا نکات ذیل ،درخصوص ماده سابق میباشد که در عمل تقاضا و صدور سند مالکیت از
مواد قانون تعیین تکلیف استفاده میگردد.
عبارت زیر قبل از ماده  148اضافه میگردد:
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب )1390/9/20
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات
متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که
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شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ،صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
برای آنها میسور نمیباشد ،در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده میشود
با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ،رئیس ادارة ثبت یا قائممقام وی و حسب مورد رئیس ادارة راه و
شهرسازی یا رئیس ادارة جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکـیل میگردد .هیأت مذکور با بررسی مدارک و دالیل
ارائه شده و درصورت لزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
الفـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
بـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پـ مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
تـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ،مشاعی و تصرفات وی در ملک ،مفروز است.
تبصره 1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعالم و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در
جلسه ،بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره 2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی ب ا استعالم از سازمان ثبت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطعی
دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعالم از نیروی انتظامی یا شورای اسالمی محل یا سایر مراجع ذیصالح یا
شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره 3ـ تصمیمات هیأت درمورد امالک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت ،معتبر است.
نکته  : 1صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف مشروط بر آن است که اوالً منشأ تصرف مستدعی ثبت و
قانونی بوده و ثانیاً اراضی مورد استدعا دارای سابقة ثبتی باشد .ثالثاً :الف -مالک رسمی ملک مورد استدعا و یا
حداقل یکی از وراث وی فوت شده باشد .ب -به مالک رسمی ملک دسترسی نبوده یا درصورت فوت وی به یکی
از وراث وی دسترسی نباشد .ج -مالک رسمی یا حداقل یکی از وراث وی مفقوداالثر باشد .د -عدم دسترسی به
مالکان مشاعی در زمانی که نوع مالکیت متقاضی ثبت مشاعی اما تصرفات وی در طبیعت مفروز میباشد.
نکته  :2هیأت قانون تعیین تکلیف از یک قاضی ،رئیس اداره ثبت ،حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس
ادارة جهاد کشاورزی یا قائممقامش تشکیل میگردد که تشکیل جلسات با هر سه عضو و همچنین احراز تصرفات
مالکانه مستدعی ثبت نیز باید به اتفاق هر سه عضو باشد.
ماده 2ـ اراضی دولتی ،عمومی ،ملی ،منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت ،جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعالم نماید و
درصورتیکه ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را بهطور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم
مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره 2ـ هیأت مکلف است در هر پروندهای که سابقة ملی یا موات بودن را دارد ،نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی
یا جهاد کشاورزی را دربارة این ماده استعالم کند .وزارتخانه های مذکور مکلفاند ظرف یک ماه پس از وصول نامة
هیأت ،به استعالم پاسخ دهند .درصورت عدم وصول پاسخ ،هیأت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره 3ـ درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصرة ( )2یا ارسال پاسخ خالف واقع ،متخلف به انفصال
موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
میشود.
نکته  :1وظیفة استعالم از جریان ثبتی ملک مورد تقاضای اخذ سند مالکیت از ادارة ثبت بر عهدة دبیر هیأت میباشد.
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نکته  : 2دبیر هیأت درخصوص تقاضاهایی که مورد تقاضا سابقة ملی دارد ،از وزارت جهاد کشاورزی و درخصوص
اراضی که سابقة موات دارد از وزارت مسکن و شهرسازی استعالم نماید.
نکته  :3مهلت ارائة پاسخ از جانب ادارات مورد استعالم یک ماه میباشد و درصورت عدم ارائة پاسخ هیأت به
رسیدگی ادامه خواهد داد.
سوال  -1مهلت پاسخگوئی ادارة جهاد کشاورزی به استعالم هیأت تعیین تکلیف ..............میباشد.
د) چهل و پنج روز
ج) پانزده روز
ب) یک ماه
الف) دو ماه
سوال  -2استعالم دبیر هیأت درخصوص اراضی که سابقة موات دارند از کدام یک از مراجع ذیل صورت میپذیرد؟
ب) ادارة مسکن و شهرسازی
الف) ادارة جهاد کشاورزی
د) سازمان ثبت
ج) ادارة اوقاف
سؤال  -2گزینة ب صحیح است.
سؤال  -1گزینة ب صحیح است.
ماده 3ـ ادارة ثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آرای هیأت را در دو نوبت به فاصلة پانزده روز از طریق
روزنامههای کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید .همچنین این اداره مکلف است در روستاها عالوهبر انتشار آگهی،
رأی هیأت را با حضور نمایندة شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید .صورتمجلس الصاق آگهی با امضای
نمایندة ادارة ثبت اسناد و امالک و نمایندة شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط میشود .درصورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ،باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به ادارة ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به
ادارة ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .درصورتیکه
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،
ادارة ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
نکته  :1آگهی آرای هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف در دو نوبت ،به فاصلة پانزده روز از طریق روزنامة کثیراالنتشار
و محلی صورت میپذیرد و این امر در روستا به انضمام الصاق در محل انجام خواهد شد.
نکته  :2مدت اعتراض آرای هیأت به مدت دو ماه و از تاریخ انتشار آگهی خواهد بود.
نکته  :3مرجع تقدیم اعتراض ادارة ثبت محل وقوع ملک است اما از تاریخ اعتراض (به ادارة ثبت) معترض میبایست
تا یک ماه نسبت به طرح دعوی در محکمه اقدام و گواهی آن را تقدیم ادارة ثبت نماید .در عمل آرای صادره از
محاکم عمومی درخصوص اعتراض به رأی هیأت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر میباشد.
نکته  :4درصورت تقدیم گواهی طرح دعوی به ادارة ثبت ،ادارة مذکور تا حصول حکم قطعی جریان ثبتی را متوقف
مینماید.
نکته  :5مهلت مذکور درخصوص اعتراض به رأی هیأت موضوع قانون میباشد لذا درصورت صدور رأی از جانب
هیأت و عدم وصول اعتراض و متعاقباً صدور سند مالکیت ذینفع میتواند با مراجعه به محکمه تقاضای ابطال سند
مالکیت را نماید.
نکته  :6دعوای اعتراض به آرای صادره از هیأت حل اختالف از دعاوی مالی محسوب میگردد.
نکته  :7کارشناس مکلف است در امور ارجاعی هیأت ظرف مدت  20روز پس از دریافت قرار کارشناسی اعالم نظر نماید.
نکته  :8نظریة کارشناسی مطابق تبصرة  3مادة  10آییننامه این قانون قابل اعتراض است.
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نکته  :9درصورت قبول اعتراض ،هیأت میتواند کارشناس دیگری تعیین نماید( .نه تعداد کارشناسان دیگر)
نکته  :10درصورت عدم اعالم نظریة کارشناسی در مهلت مقرر ،هیأت کارشناس دیگر تعیین مینماید.
نکته  -11کارشناسان موضوع این قانون میبایست از کارشناسان رسمی باشند.
سوال  -1مهلت اعتراض به رأی هیأت موضوع قانون تکلیف  ................میباشد.
ب) دو ماه از تاریخ صدور
الف) دو ماه از تاریخ انتشار در آگهی
د) یک ماه از تاریخ صدور
ج) یک ماه از تاریخ انتشار در آگهی
سوال  -2مهلت طرح دعوی در خصوص ابطال رأی هیأت ...................میباشد.
الف) یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض به ثبت
ب) دو ماه از تاریخ اعالم اعتراض به ثبت
ج) یک ماه از تاریخ نشر در آگهی
د) دو ماه از تاریخ نشر در آگهی
سؤال  -2گزینة الف صحیح است.
سؤال  -1گزینة الف صحیح است.
ماده 4ـ درصورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشهبرداری از کل ملک
امکانپذیر نباشد ،کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفاند محدودهای که از چهار طرف بهوسیلة خیابان یا رودخانه
یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص ،از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد
حدنگاری (کاداستر) ،نقشهبرداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس
و موقعیت محدودة مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطة ثابت غیر قابل تغییر محل ،مشخص و مراتب را بهطور
مستدل صورت مجلس نمایند .در این صورت ،نقشة کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده 5ـ هیأت درصورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده ( )1این قانون ،پس از
کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعة مورد تصرف در آن ،مبادرت به صدور رأی مینماید.
نکته :مادة مذکور درخصوص وضعیتی است که امکان نقشهبرداری از تمامی ملک مورد استدعا وجود نداشته باشد.
ماده 6ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از
خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب  1385/11/21مجمع تشخیص مصلحت
نظام بالمانع است.
تبصره 1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای
مندرج مذکور بوده لکن بهدلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند
تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد ،بالمانع است.
تبصره 2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب 1339/2/26
و اصالحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقالب بهصورت کشت
موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب  1365/8/8و اصالحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا
سند بیع شرط ،مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به
میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ،بالمانع می باشد.
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تبصره 3ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  1374/3/31و اصالح بعدی آن بالمانع است .درصورت وجود اعیانی غیرمجاز،
صدور سند عرصة بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره 4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات درصورتیکه میزان تصرفات
متقاضی ثبت ،بیش از نسق زراعی یا باغی باشد ،چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بالمانع است.
نکته :هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف مکلف است در جریان رسیدگی ،کلیة قوانین مرتبط با مادة مذکور از قرار:
الف -قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب 1385/11/21
مجمع تشخیص مصلحت نظام ب -قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب  1339/2/26و اصالحات بعدی آن
ج -قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که پس از انقالب بهصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته
مصوب  1365/8/8و اصالحات بعدی آن در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  1374/3/31و
اصالحات بعدی آن
ماده 7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله ،اعیان ملک باشد ،چنانچه مالک عرصه در
هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید ،هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز
تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی ،رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد .درصـورت عدم مراجـعه
مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده ،هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه ،رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای
مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به ادارة ثبت محل جهت صدور سند اعالم می نماید.
تبصرهـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده براساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب
 1343/12/16و اصالحات بعدی آن» صورت میگیرد.
نکته  :1رجوع شود به قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16
نکته  :2حقوق مالکان واحدهای آپارتمانی در قسمتهای اشتراکی ،غیر قابل تفکیک میباشد و درصورت انتقال
قسمت اختصاصی به همراه وی و بهنحو قهری منتقل خواهد شد( .مادة  3قانون تملک آپارتمانها)
ماده  8ـ درصورتی که سند مورد تقاضا ،اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد ،هیأت باید با توجه به محل
وقوع اراضی حسب مورد ،نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعالم نماید .مراجع مذکور
مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب  1341/10/27و اصالحات بعدی
آن ،قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  ،1389/4/23قانون حفظ و گسترش فضای
سبز و جلوگیری از قطع بیرویة درخت مصوب  1352/5/11و اصالحات بعدی آن ،قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374/3/31و اصالح بعدی آن ،قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی
برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب  1381/5/6و قانون
جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی ،اقـتصادی مصـوب  1385/11/21مجمـع
تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ( )6این قـانون اعالم نظـر نمایند .درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت
مذکور یا ارسال پاسخ خالف واقع ،متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود .درصورت تکرار ،متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از
خدمات دولتی محکوم می گردند.
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تبصره 1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با
مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره 2ـ درصورتیکه اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد ،هیأت مکلف است نظر هر دو
وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعالم نماید.
ماده 9ـ درصورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد ،هیأت با موافقت متولی و اطالع
ادارة اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت ادارة اوقاف و رعایت مفاد
وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه
و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط ادارة مذکور صورت میگیرد ،به صدور رأی اقدام می کند.
تبصرهـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خالف واقع ،متخلف به انفصال موقت از
خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و درصورت تکرار ،به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
میشود.
نکته  :1اراضی موقوفه غیر قابل انتقال است و هرگونه توافق درخصوص انتقال آن بالاثر است مگر در موارد خاص
(موضوع ماده  89قانون مدنی) لذا با عنایت به عمومات قانون مدنی و همچنین قانون ابطال اسناد فروش رقبات،
آب و اراضی موقوفه مصوب سال  1371نقل و انتقاالت مال موقوفه باطل میباشد.
نکته  :2درخصوص اراضی موقوفه ،صرفاً اسناد اعیان صادر میگردد که شرایط صدور در مادة  9صدراالشاره بیان
گردید.
ماده 10ـ درمورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،هیأت باید نمایندة تاماالختیار دستگاه
صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعالم نماید .درصورت ابالغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم
اعالم پاسخ ظرف دو ماه ،متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند .درصورت تکرار ،متخلف یا
متخلفین به انفصال دائم محکوم میگردند.
تبصره ـ شهرداریها میتوانند تنها دربارة امالک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
نکته :درخصوص فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی رجوع شود به قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی مصوب 1373
ماده 11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد ( )8و ( )10و تبصرة مادة ( )9مانع رسیدگی هیأت نمیباشد.
ماده 12ـ مراجع مذکور در مواد ( )9و ( )10این قانون پس از ابالغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت
زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی ،مکلفاند ظرف دو ماه نمایندة خود را جهت امضای سند انتقال معرفی نمایند.
در غیر این صورت ،ادارة ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال
اقدام مینماید.
ال اظهارنامة ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده
ماده 13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی ،قب ً
باشد ،هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،به واحد ثبتی ابالغ
میکند .واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامة حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید
حدود بهصورت همزمان به اطالع عموم برساند.
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تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقة تحدید حدود نداشته باشد ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به
صورت اختصاصی منتشر می کند.
نکته  :1امالکی که اظهارنامه ثبتی درخصوص آنها تقدیم نشده باشد اموال مجهولالمالک نامیده میشوند .از زمان
انتشار آگهی ماده  10نسبت به ملکی که اظهارنامه داده نشود به مدت ده سال ،آن ملک متعلق به دولت بوده و
مدعیالعموم تقاضای ثبت آن را داده و ملک در دفتر اموال مجهول المالک ثبت میگردد.
نکته  :2با توجه به آنکه مورد تقاضای صدور سند مالکیت باید جز از اراضی باشد که دارای سابقه ثبت باشند و توجهاً
به آن که تنظیم اظهارنامه درخصوص اراضی فاقد سابقه ضروری است .این ماده به شرح تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود میپردازد.
سوال -چنانچه ملک در جریان ثبت فاقد سابقه تحدید حدود باشد ،واحد ثبتی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
الف) نسبت به رد تقاضای متقاضی با پاسخ منفی هیأت اقدام خواهد نمود.
ب) متقاضی را جهت اخذ حکم قطعی مالکیت مراجعه به محکمه ارشاد مینماید.
ج) مبادرت به انتشار آگهی تحدید حدود اختصاص مینماید.
د) با توجه به فقدان سابقه ثبت و پس از یقین درخصوص عدم سابقه ثبتی جریان ثبتی ملک مورد تقاضا ادامه
مییابد.
پاسخ -گزینة ج صحیح است.
ماده 14ـ درصورتیکه ملک قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و بهموجب رأی هیأت،
دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد ،پس از انتشار آگهی موضوع مادة ( )3این قانون
مراتب در ستون مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری به نام متصرف ثبت میشود.
ماده 15ـ به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پالک چند نفر باشند
با دریافت هزینة کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی ،حدود کلی پالک را نقشهبرداری و تصرفات
اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن
با موارد فوق صادر نماید .نحوة تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد
بهموجب آییننامة اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره 2ـ در هر مورد که بهمنظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ،واحدهای ثبتی مکلفاند
حسب مورد از ادارة راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعالم و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده 16ـ برای امالکی که در اجرای مقررات مادة ( )147اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده
تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است ،رسیدگی به پروندة یاد شده مطابق مقررات
این قانون بهعمل میآید.
ماده 17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت ،عالوهبر بهای دفترچه مالکیت ،تعرفة سند و
معادل پنج درصد ( )5%بر مبنای ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبنای برگ
ارزیابی که براساس قیمت منطقهای امالک مشابه تعیین میشود ،اخذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
تبصره 1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد ،عالوهبر مبلغ فوق باید مابهالتفاوت
هزینة ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات ،اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
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114
114
158
180

180
183
188
192
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196
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تبصره 2ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بهمنظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حقالزحمه اعضای هیأت
برای هر پرونده پنج درصد ( %) 5بر مبنای ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید .درآمد حاصل از اجرای این
تبصره به خزانه واریز و صددرصد ( )100%آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
قرار میگیرد.
میزان حقالزحمة اعضای هیأت و کارشناسان رسمی و نحوة هزینهکرد ایجاد زیرساختهای الزم بهموجب
آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه
میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
سوال -از مستدعیان صدور سند مالکیت چند درصد ارزش منطقهای ملک اخذ میگردد؟
د) %20
ج) %15
ب) %10
الف) %5
پاسخ -گزینه الف صحیح است.
ماده 18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوة رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آییننامهای است که توسط سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از الزماالجراء
شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1ذیل مادة  148اضافه میگردد:
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جایگزین مادة مذکور گردید.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  2ذیل مادة  148اضافه میگردد:
رجوع شود به مادة  16قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مادة  104مکرر پاراگراف دوم خط اول کلمه وقف حذف و کلمة «وقت» جایگزین شود.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  17ذیل مادة  1اضافه میگردد:
چنانچه افراز ملک مشاع ،مستلزم اصالح مشخصات آن باشد چون اصالح موصوف باید با حضور و موافقت تمامی
مالکین مشاع صورت پذیرد بنابراین قبل از حصول این نتیجه ادارة ثبت صالح به افراز چنین ملکی نیست (دعاوی
و اعتراضات ثبتی مربوط به امالک -مصطفی اصغرزاده بناب)
عبارت زیر بهعنوان نکتة  18ذیل مادة  1اضافه میگردد:
چنانچه قسمتی از ملک مشاعی به ثبت رسیده و باقیماندة آن مجهولالمالک باشد محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند.
عبارت زیر ادامة نکتة  1مادة  2اضافه میگردد:
رأی دادگاه مبنیبر تأیید یا رد تصمیم واحد ثبتی برای ادارة ثبت الزماالتباع میباشد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1ذیل مادة  9اضافه میگردد:
در این خصوص خواهان باید گواهی عدم وصول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی و قطعیت این تصمیم را از ادارة ثبت
اخذ و به انضمام دادخواست خود ،تقدیم دادگاه نماید.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  4ذیل مادة  3اضافه میگردد:
تغییر دفتریار از یک دفتر به دفتر دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  5ذیل مادة  3اضافه میگردد:
درصورت نبود دفتریار واجد شرایط ،دفترخانه موقتاً تعطیل و بهموجب آییننامه عمل خواهد شد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  1ذیل مادة  11اضافه میگردد:
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202

208

209
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210
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215
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مادة  10بازنشستگی اختیاری و مادة  11بازنشستگی اجباری سردفتر و دفتریار اول را تبیین می کنند.
عبارات زیر به ترتیب بهعنوان نکتة ذیل مادة  20اضافه میگردد:
نکته  -6مطابق مادة  1قانون ثبت و مواد  19و  20قانون دفاتر اسناد رسمی و مادة  11آییننامه اصالحی قانون
ثبت یکی از دفاتری که هر دفترخانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است.
نکته  -7گواهی اثر انگشت افراد بیسواد بهمنزلة گواهی امضاء است (قسمت ج از بند  88مجموعه بخشنامههای ثبتی)
نکته  -8در اجرای مقررات مادة  7قانون جامع حدنگار (کاداستر) و مواد  5و  11آییننامة اجرایی این قانون مبنیبر
ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی از تاریخ  ،95/6/10سردفتر مکلف
است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان ،اثر انگشت سبابه
دست آنها را صرفاً از طریق امکانات سامانه در دفتر امالک اخذ و ثبت نماید.
نکته  -9تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضای دو نفر
معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد( .بخشنامة شمارة  455/34مورخ  83/8/16ادارة کل امور اسناد و سردفتران
سازمان ثبت اسناد و امالک)
عبارات زیر بهعنوان نکته ذیل مادة  30اضافه میگردد:
نکته  -5طبق مادة  22آییننامة دفاتر اسناد رسمی مصوب  1317تنظیم و ثبت معامالتی که از طرف قیمین و صغار
و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع میشود بدون اجازة کتبی مدعیالعموم محل ممنوع است.
نکته  -6درمورد معامالت با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرطنامه
جداگانه طبق مادة  27آییننامه دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
نکته  -7در کلیة اسناد معامالتِ امالک باید شمارة پالک و حدود و فواصل ملک قید گردد( .مادة  32آییننامة
قانون دفاتر)
نکته  -8درمورد معامالت وراث متوفی نسبت به اموال مورثی ،وقتی میتوان سند معاملة تنظیم را تنظیم و ثبت
نمود که گواهی انحصار وراثت ارائه شود و بین آنها در سهماالرث توافق باشد( .مادة  40آییننامة دفاتر اسناد
رسمی مصوب )1317
عبارت زیر بهعنوان نکته ذیل مادة  32اضافه میگردد:
مسئولیت انتظامی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف اداری و مشمول جنبه جزایی نمیشود.
عبارت زیر بهعنوان نکته ذیل مادة  33اضافه میگردد:
درصورتیکه وقوع تخلف به نظر ادارة کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد ،پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در
استانها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (معموالً دادیاران جانشین) را در محل انجام میدهد ،ارسال میگردد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  2ذیل مادة  34اضافه میگردد:
براساس بند  198مجموعه بخشنامههای ثبتی «رؤسای هر حوزة ثبتی مکلفاند دفاتر ازدواج و طالق مقر اداره را
اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طالق ،اقالً ماهی یکبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر  6ماه یک مرتبه
شخصاً یا بهوسیله بازپرس .......بازرسی نمایند».
عبارت زیر بهعنوان نکتة  2ذیل مادة  38اضافه میگردد:
درخصوص تخلفات انتظامی سردفتران به مادة  29آییننامة قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  1354مراجعه کنید.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  5ذیل مادة  42اضافه میگردد:
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اجازة تجدید فعالیت دفترخانهای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود،
صدور ابالغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل موکول به تصفیه حساب بدهیهای مسلم ناشی از فعل او است.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  3ذیل مادة  14اضافه میگردد:
محل دفتر اسناد رسمی ،مکان تنظیم سند رسمی است مگر اینکه استثنائات مادة  14آییننامة دفاتر اسناد رسمی
محقق گردد.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  3ذیل مادة  5اضافه میگردد:
طبق مادة  50آییننامة قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  1317و تبصرة  2مادة  5آییننامة اجرای اسناد رسمی ورقة
اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد ،بنابراین نسبت به موضوعات
غیرمنجز و مشروط و معلق نمیتوان اجراییه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه صالحیتدار اقامة
دعوی نمود.
عبارت زیر بهعنوان نکتة  2ذیل مادة  36اضافه میگردد:
طبق بند  222مجموعه بخشنامههای ثبتی و بخشنامة شمارة  66/9/17 -2041در مواردی که اجراییه علیه متعهد
سند الزماالجرا صادر میشود درصورتیکه از طرف نامبرده یا قائممقام وی مالی معرفی نشود یا دسترسی به اموال
آنها نباشد ،متعهدله میتواند تقاضای ممنوعالخروجی متعهد از ادارة اجرا بنماید ،در این صورت با توجه به مادة 17
قانون گذرنامة مصوب  1351اقدامات الزم از طریق ادارة گذرنامه جهت ممنوعالخروج نمودن متعهد صورت میگیرد
و فقط پس از اجرای مفاد سند یا رضایت کتبی متعهدله امکان رفع ممنوعیت وجود دارد.
معالوصف چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد از کشور خارج شود ،این درخواست فقط یکبار و
برای مسافرت به مدت حداکثر  6ماه مشروط به اینکه خود یا اشخاص ثالث ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون
به کشور معرفی نمایند ،پذیرفته میشود .درصورتیکه ملک مذکور در رهن یا بازداشت نباشد پس از ارزیابی توسط
کارشناس رسمی و قطعیت آن بازداشت تا درصورت عدم مراجعت مدیون بدون رعایت مستثنیات دین ،مزایده و
مطالبات بستانکار و هزینههای اجرایی از محل آن وصول شود.
عبارات زیر بهعنوان نکته ذیل مادة  112اضافه میگردد:
نکته  -2با توجه به مادة  787ق.م .عقد رهن نسبت به راهن الزم و نسبت به مرتهن جایز است و براساس همین
اختیار برای مرتهن است که او میتواند تا زمانی که دین بر ذمة راهن باقی است از رهن اعراض نماید .این موضوع
در تبصرة  6ماده  34اصالحی قانون ثبت مصوب  1351درخصوص معامالت رهنی ،پیشبینی شده بود .طبق تبصرة
 6مذکور درمورد معامالت رهنی بستانکار میتوانست از رهن اعراض نماید که در این صورت مورد رهن آزاد و
عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه ادامه مییافت .در مادة  34اصالحی جدید (تبصرة  )2تعیین تکلیف درخصوص
اعراض از رهن ،به آییننامه محول گردیده و مواد  112و  113آییننامة اجرا به این موضوع اختصاص یافته است.
طبق مواد مذکور ،اگر اعراض از رهن قبل از صدور اجراییه باشد ،در دفترخانة تنظیمکنندة سند بهعمل میآید و
مراتب در مالحظات ثبت سند مربوطه قید و به امضای مرتهن میرسد و اطالعنامة فسخ نیز به ادارة ثبت ارسال
می شود .در این صورت ،صدور اجراییه با توضیح موضوع اعراض از رهن خواهد بود و اگر اعراض از رهن پس از
صدور اجراییه باشد ،با اعالم کتبی موضوع از طرف مرتهن به ادارة اجرا بهعمل میآید .در این صورت نیز پس از
احراز صحت انتساب تقاضانامه به مرتهن توسط رئیس اجرا ،موضوع به متعهد ابالغ شده و به دفترخانه نیز جهت
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قید موضوع در ستون مالحظات ثبت مربوطه و صدور اطالع نامه فسخ (فک رهن) اطالع داده میشود و در هر
صورت ،عملیات اجرایی برابر مقررات اسناد ذمهای خواهد بود.
نکته  -3طبق تبصرة مادة  112مذکور حق اعراض از رهن با تنظیم صورتمجلس مزایده از مرتهن ساقط میشود.
الزم به ذکر است مفاد تبصره مذکور اطالق صدر ماده را که مقرر داشته مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمة راهن
باقی است از رهینه اعراض نماید ،تخصیص زده و آن را مقید تا زمان تنظیم صورتمجلس مزایده نموده است.
نکته  -4در مواردی که موعد سند مقتضی نشده باشد ،مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل
می شود و مطالبة وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود.
(مادة  13آییننامة اجرا)
نکته  -5هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد ،در صورت اعراض از رهن ،بازداشت مازاد به اصل تبدیل میشود.
(مادة  13آییننامة اجرا) (برگرفته از مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی -مقاالت کانون سردفتران -جنت خداداد)
ماده  113اضافه میگردد:
هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد ،اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیمکنندة سند اعالم کند
در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانة اسناد رسمی بهعمل میآید ،دفتر اسناد رسمی اطالعنامة فسخ
مربوطه را به ادارة ثبت ارسال خواهد داشت .اگر موعد سند منقضی نشده باشد ،به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و
حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضای
مدت مذکور در سند معامله خواهد بود .درمورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ
موکول به ادای تمام دین شده باشد ،اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهون باشد و اعراض از رهن نسبت به
سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینة آنها اعراض
گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد ،درصورت اعراض
از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده  114به همراه نکته اضافه میگردد:
درصورتیکه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود ،به مجرد وصول
دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر
بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود ،خودبهخود بازداشت مازاد به
اصل تبدیل خواهد شد .در هر حال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفتر تنظیمکنندة سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف
است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد ،مراتب را
به اجرای مربوط اعالم دارد.
نکته :با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقهای توسط هر یک از بازداشتکنندگان مازاد ،سند فسخ و مورد
معامله آزاد میگردد ،نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
 -1اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینههای قانونی را مینماید.
 -2مورد معامله جزو مستثنیات دین نمیباشد.
 -3منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد؛ چون در این صورت طبق بند  6مادة 146
آییننامة اجرا باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
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