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 4تا  1چاپ  ثبت حقوق یارقانون درستنامه
 

 اصالحیه صفحه

 گزینه ب صحیح است. 4پاسخ سوال  18

19 

 گردد:اضافه می 15به نکات مادة  7عنوان نکتة عبارت زیر به
عمل چنانچه پس از انتشار آگهی تحدید حدود، ملکی تحدید حدود نشده باقی مانده یا آگهی آن یا تحدید حدود به 

قانون ثبت نتوان آن را تحدید نمود،  15که با استناد به تبصره ذیل ماده آن باطل و تجدید شود درصورتیآمده 
 نماید.« تحدید حدود اختصاصی»قانونی، درخواست صدور و انتشار آگهی  ةتواند با پرداخت هزینمالک ملک می

 .است صحیح ب گزینه 7 سوال پاسخ 22

23 
 گردد:اضافه می 16به نکات مادة  7عنوان نکتة عبارت زیر به

 دعوی اعتراض به ثبت مال غیرمنقول زمرة دعاوی مالی است.

33 
 گردد:اضافه می 21به نکات مادة  6عنوان نکتة عبارت زیر به

 ثبت ملک در دفتر امالک تنها نشانة پایان یافتن جریان ثبتی یک ملک است.

33 
 گردد:اضافه می 21 به نکات مادة 7عنوان نکتة عبارت زیر به

جایی که سند مالکیت مطابق مندرجات دفتر امالک صورت درصورت تعارض دفتر امالک با سند مالکیت، از آن
 (23/8/46گیرد، دفتر امالک مالک تشخیص و رفع اختالف است. )رأی شورای عالی ثبت می

34 

 :گرددمی اضافه 22 ةمادذیل به نکات  8 نکتة عنوانبه زیر عبارت

 دانستن اعتباربی بر داللت که امالک و اسناد ثبت قانون 22 ماده مفاد 4/8/1395 مورخ نگهبان شورای نظر مطابق

 آن مفاد صحت بر معتبر شرعی یا قانونی ةادل و قرائن که عادی سند درمورد آن اطالق دارد رسمی غیر عادی اسناد

 شهادت و بینه که سندی مانند فوق ةادل و قرائن با همراه عادی سند درمورد اما و است باطل و شرع خالف باشد

 مواد و است خورده تخصیص مواردی چنین در ماده این و است معتبر اسناد این باشد آن صحت بر معتبر شهود

 .دارد اسنادی گونه این به اشاره مدنی قانون 1291 و 1285

48 
 گردد:اضافه می مکرر 25به نکات ذیل مادة  5عنوان نکتة عبارت زیر به

 شود.بار در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تشکیل میای یکشورای عالی ثبت حداقل هفته

48 
 گردد:مکرر اضافه می 25به نکات ذیل مادة  6عنوان نکتة عبارت زیر به

توان نسبت به گردد؛ بنابراین میآرای صادره از شوراهای ثبت از جمله آرا و تصمیمات مراجع قضایی محسوب نمی
 آرای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض نمود.

48 
 گردد:مکرر اضافه می 25به نکات ذیل مادة  7عنوان نکتة عبارت زیر به

باشد و بعد از ثبت ملک در دفتر صالحیت شورای عالی ثبت مقید به قبل از ثبت شدن ملک در دفتر امالک می
 دار است.ح برای ابطال سند مالکیت دادگاه صالحیتامالک مرجع صال

63 
 گردد:اضافه می 6عبارت زیر به ادامة نکتة 

 نامة رسمی نشده است.نسبت به معامالت اموال منقول قانوناً الزامی به تنظیم انتقال

 :گرددمی اضافه 48 ةمادذیل به نکات  5 ةنکت عنوانبه زیر عبارت 64
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 دانستن اعتباربی بر داللت که امالک و اسناد ثبت قانون 48 ماده مفاد 4/8/1395 مورخ نگهبان شورای نظر مطابق
 مفاد صحت بر معتبر شرعی یا قانونی ادله و قرائن که عادی سند مورد در آن اطالق دارد رسمی غیر عادی اسناد

 شهادت و بینه که سندی مانند فوق ادله و قرائن با همراه عادی سند مورد در اما و است باطل و شرع خالف باشد آن
 مواد و است خورده تخصیص مواردی چنین در ماده این و است معتبر اسناد این باشد آن صحت بر معتبر شهود
 .دارد اسنادی گونه این به اشاره مدنی قانون 1291 و 1285

80 
 گردد:اضافه می 74ذیل مادة  3عنوان نکتة عبارت زیر به

وسیلة سردفتر اسناد رسمی که سند را ثبت کرده مطابقت آن با دفتر گواهی اصل سند را دارد که به رونوشتی اعتبار
 (172های دیگر این اعتبار را ندارد. )حقوق ثبت، حمید صالحی ص شود و رونوشت

80 

 گردد:اضافه می 74به نکات ذیل مادة  4عنوان نکتة عبارت زیر به
مسئول دفتر اسناد رسمی با ثبت دفتر ثبت مطابقت و گواهی شود؛ بنابراین مثالً اگر بایستی توسط ها میرونوشت

مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند ثبتی را با اصل آن تصدیق کند، آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت 
 (174شود. )غالمرضا شهری، حقوق ثبت ص اسناد بر آن بار نمی

89 
 گردد:اضافه می 109به نکات ذیل مادة  1ن نکتة عنواعبارت زیر به

تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. )دکتر ناصر 
 (168ش  1کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 

90 
 گردد:اضافه می 109به نکات ذیل مادة  4عنوان نکتة عبارت زیر به

قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در  109ملک متصرفی غیر، موضوع مادة تحقق وقوع بزه، ثبت 
 ( 3/9/138 -4253باشد. )رأی وحدت رویه شماره دفتر امالک می

95 
 گردد:اضافه می 119به نکات ذیل مادة  4عنوان نکتة عبارت زیر به

قانون ثبت تغییر  119الثبت مادة ارد معین حقبراساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مو
 یافته است. )رجوع کنید به قانون گفته شده(

100 

 گردد:اضافه می 136ذیل مادة  1عنوان نکتة عبارت زیر به
قانون ثبت منحصر به ثبت امالک است در سایر موارد  126اجرای مادة  -های ثبتینامهاز مجموعه بخش 442بند 

شوند، هزینة سفر حدود عمومی، تفکیک، معاینه محل و امثالهم( که مأمورین ثبت به محل اعزام مینظیر )تحدید 
العاده روزانه و ایاب و ذهاب قانونی استحقاقی آنان مطابق ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری از محل و فوق

 ادارات ثبت محل بایستی تأمین و پرداخت شود.

106 

 گردد:اضافه می 147ذیل مادة  1نکتة  عنوانعبارت زیر به
 147جایگزین مواد  20/9/1390های فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

باشد که در عمل تقاضا و صدور سند مالکیت از قانون ثبت گردید لذا نکات ذیل، درخصوص ماده سابق می 148و 
 گردد.اده میمواد قانون تعیین تکلیف استف

111 

 گردد:اضافه می 148عبارت زیر قبل از ماده 

 (20/9/1390)مصوب  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات 1ماده

های زراعی و باغاتی که است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقمتصرفان نیز قانونی 
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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 
شود این قانون هیأت نامیده میهای حل اختالف که در ثبتی هیأت یا هیأت ةباشد، در هر حوزها میسور نمیبرای آن

راه و  ةو حسب مورد رئیس ادار مقام ویثبت یا قائم ةبا حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ادار
سی مدارک و دالیل گردد. هیأت مذکور با بررمقام آنان تشکـیل میجهاد کشاورزی یا قائم ةشهرسازی یا رئیس ادار

 .کندلزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میصورت ارائه شده و در
 ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ویالف
 ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه ویب
 ـ مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ویپ
 .ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز استت

ها برای شرکت در ربط استعالم و یا از نمایندگان آنهای ذیـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه1 تبصره

 .جلسه، بدون حق رأی دعوت کند
ا استعالم از سازمان ثبت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطعی ـ فوت مالک رسمی و وارث وی ب2 تبصره

صالح یا دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعالم از نیروی انتظامی یا شورای اسالمی محل یا سایر مراجع ذی

 .شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود

 .ر با نظر قاضی هیأت، معتبر استمورد امالک افراد غایب و محجوـ تصمیمات هیأت در3 تبصره
: صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف مشروط بر آن است که اوالً منشأ تصرف مستدعی ثبت و 1نکته 

مالک رسمی ملک مورد استدعا و یا  -قانونی بوده و ثانیاً اراضی مورد استدعا دارای سابقة ثبتی باشد. ثالثاً: الف
به مالک رسمی ملک دسترسی نبوده یا درصورت فوت وی به یکی  -ت شده باشد. بحداقل یکی از وراث وی فو

عدم دسترسی به  -مالک رسمی یا حداقل یکی از وراث وی مفقوداالثر باشد. د -از وراث وی دسترسی نباشد. ج
 باشد.مالکان مشاعی در زمانی که نوع مالکیت متقاضی ثبت مشاعی اما تصرفات وی در طبیعت مفروز می

: هیأت قانون تعیین تکلیف از یک قاضی، رئیس اداره ثبت، حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس 2نکته 
 احراز تصرفاتگردد که تشکیل جلسات با هر سه عضو و همچنین مقامش تشکیل میادارة جهاد کشاورزی یا قائم

 مالکانه مستدعی ثبت نیز باید به اتفاق هر سه عضو باشد. 
 .باشندـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می2 ماده

ستعالم نماید و ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت ا1 تبصره
ش کند تا هیأت تصمیم طور کتبی به هیأت گزارکه ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را بهدرصورتی

 .مقتضی را اتخاذ نماید
های راه و شهرسازی نظر وزارتخانه ،ملی یا موات بودن را دارد ةای که سابقـ هیأت مکلف است در هر پرونده2 تبصره

 ةند ظرف یک ماه پس از وصول نامااین ماده استعالم کند. وزارتخانه های مذکور مکلف ةیا جهاد کشاورزی را دربار

 .دهدصورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می، به استعالم پاسخ دهند. درهیأت
( یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال 2) ةصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصرـ در3 تبصره

دمات دولتی محکوم ال دائم از خصورت تکرار به انفصی به مدت سه ماه تا یک  سال و درموقت از خدمت دولت
  .شودمی

 باشد.: وظیفة استعالم از جریان ثبتی ملک مورد تقاضای اخذ سند مالکیت از ادارة ثبت بر عهدة دبیر هیأت می1نکته 
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: دبیر هیأت درخصوص تقاضاهایی که مورد تقاضا سابقة ملی دارد، از وزارت جهاد کشاورزی و درخصوص 2نکته 
 وزارت مسکن و شهرسازی استعالم نماید. اراضی که سابقة موات دارد از

باشد و درصورت عدم ارائة پاسخ هیأت به : مهلت ارائة پاسخ از جانب ادارات مورد استعالم یک ماه می3نکته 
 رسیدگی ادامه خواهد داد.

 باشد.گوئی ادارة جهاد کشاورزی به استعالم هیأت تعیین تکلیف.............. میمهلت پاسخ -1سوال 
 ( دو ماه              ب( یک ماه                ج( پانزده روز                د( چهل و پنج روزالف

 پذیرد؟استعالم دبیر هیأت درخصوص اراضی که سابقة موات دارند از کدام یک از مراجع ذیل صورت می -2سوال 
 ة مسکن و شهرسازیالف( ادارة جهاد کشاورزی                                   ب( ادار

 ج( ادارة اوقاف                                                 د( سازمان ثبت
 گزینة ب صحیح است. -2گزینة ب صحیح است.                 سؤال  -1سؤال 

طریق پانزده روز از  ةاصلنوبت به ف هیأت را در دو یثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آرا ةـ ادار3 ماده
بر انتشار آگهی، های کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها عالوهروزنامه

 یمجلس الصاق آگهی با امضاشورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید. صورت ةرأی هیأت را با حضور نمایند
که اشخاص صورتیشود. درمی روستا در پرونده ضبط میشورای اسال ةثبت اسناد و امالک و نمایند ةادار ةنمایند

باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل  ،اعالم شده اعتراض داشته باشند ینفع به آراذی
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از  ةتا دو ماه اعتراض خود را به ادار

تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
که ورتیصه ارائه حکم قطعی دادگاه است. درثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول ب ةادار

اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 

 .ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ةادار
یف در دو نوبت، به فاصلة پانزده روز از طریق روزنامة کثیراالنتشار : آگهی آرای هیأت موضوع قانون تعیین تکل1نکته 

 پذیرد و این امر در روستا به انضمام الصاق در محل انجام خواهد شد. و محلی صورت می
 : مدت اعتراض آرای هیأت به مدت دو ماه و از تاریخ انتشار آگهی خواهد بود.2نکته 
بایست محل وقوع ملک است اما از تاریخ اعتراض )به ادارة ثبت( معترض می : مرجع تقدیم اعتراض ادارة ثبت3نکته 

تا یک ماه نسبت به طرح دعوی در محکمه اقدام و گواهی آن را تقدیم ادارة ثبت نماید. در عمل آرای صادره از 
 باشد.محاکم عمومی درخصوص اعتراض به رأی هیأت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می

ورت تقدیم گواهی طرح دعوی به ادارة ثبت، ادارة مذکور تا حصول حکم قطعی جریان ثبتی را متوقف : درص4نکته 
 نماید.می

باشد لذا درصورت صدور رأی از جانب : مهلت مذکور درخصوص اعتراض به رأی هیأت موضوع قانون می5نکته 
با مراجعه به محکمه تقاضای ابطال سند  تواندنفع میهیأت و عدم وصول اعتراض و متعاقباً صدور سند مالکیت ذی

 مالکیت را نماید.
 گردد.: دعوای اعتراض به آرای صادره از هیأت حل اختالف از دعاوی مالی محسوب می6نکته 
 روز پس از دریافت قرار کارشناسی اعالم نظر نماید. 20: کارشناس مکلف است در امور ارجاعی هیأت ظرف مدت 7نکته 
 نامه این قانون قابل اعتراض است.آیین 10مادة  3رشناسی مطابق تبصرة : نظریة کا8نکته 
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 تواند کارشناس دیگری تعیین نماید. )نه تعداد کارشناسان دیگر(: درصورت قبول اعتراض، هیأت می9نکته 
 نماید.: درصورت عدم اعالم نظریة کارشناسی در مهلت مقرر، هیأت کارشناس دیگر تعیین می10نکته 
 بایست از کارشناسان رسمی باشند.کارشناسان موضوع این قانون می -11نکته 

 باشد.مهلت اعتراض به رأی هیأت موضوع قانون تکلیف ................ می -1سوال 
 الف( دو ماه از تاریخ انتشار در آگهی                    ب( دو ماه از تاریخ صدور

 د( یک ماه از تاریخ صدور                ج( یک ماه از تاریخ انتشار در آگهی     
 باشد.مهلت طرح دعوی در خصوص ابطال رأی هیأت................... می -2سوال 

 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

 گزینة الف صحیح است. -2گزینة الف صحیح است.                  سؤال  -1ؤال س
برداری از کل ملک که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشهـ درصورتی4 ماده

ان یا رودخانه خیاب ةوسیلای که از چهار طرف بهند محدودهاپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفامکان
استاندارد  یهای ملک جدا باشد بر مبناها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتنظایر آن یا جاده و

ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنحدنگاری )کاداستر(، نقشه
طور قابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به ثابت غیر ةترین نقطمذکور را نسبت به نزدیک ةو موقعیت محدود

 .کلی ملک ضرورت ندارد ةمستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقش
( این قانون، پس از 1صورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی موضوع بند )ت( ماده )ـ هیأت در5 ماده

 .نمایدمورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می ةانعکاس قطعکارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و 
 برداری از تمامی ملک مورد استدعا وجود نداشته باشد.نکته: مادة مذکور درخصوص وضعیتی است که امکان نقشه

ز ها با رعایت قانون جلوگیری اـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آن6 ماده
مجمع تشخیص مصلحت  21/11/1385خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 

  .نظام بالمانع است
های ها زیر حدنصابـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن1 تبصره

می موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند دلیل محاط شدن به معابر عمومندرج مذکور بوده لکن به

 .تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بالمانع است
 26/2/1339قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب »های زراعی و باغات مشمولـ تفکیک و افراز نسق2 تبصره

صورت کشت های بایر و دایر که بعد از انقالب بهزمین و اراضی  مشمول قانون واگذاری« و اصالحات بعدی آن
و اصالحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا  8/8/1365موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 

ها به سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن

 .اولیه یا سند بیع شرط، بالمانع می باشد میزان نسق
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یت قانون حفظ های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعاـ صدور سند رسمی برای اعیانی3 تبصره
د اعیانی غیرمجاز، صورت وجوو اصالح بعدی آن بالمانع است. در 31/3/1374ها مصوب کاربری اراضی زراعی و باغ

 .اعیانی منعی ندارد بدون درج ةصدور سند عرص
که میزان تصرفات صورتیهای زراعی و باغات درـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق4 تبصره

 .متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بالمانع است
در جریان رسیدگی، کلیة قوانین مرتبط با مادة مذکور از قرار: نکته: هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف مکلف است 

 21/11/1385قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب  -الف
و اصالحات بعدی آن  26/2/1339قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب  -مجمع تشخیص مصلحت نظام ب

صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته های بایر و دایر که پس از انقالب بهینقانون واگذاری زم -ج
و  31/3/1374ها مصوب و اصالحات بعدی آن در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 8/8/1365مصوب 

 اصالحات بعدی آن
ن ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیا7 ماده

هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز 
صـورت عدم مراجـعه مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند

ده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه ش

 .ثبت محل جهت صدور سند اعالم می نماید ةدهد و مراتب را به ادارمالک یا مالکان می
ها مصوب قانون تملک آپارتمان»اساس های مشمول این ماده برـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانتبصره

 .گیردصورت می« ات بعدی آنو اصالح 16/12/1343
 16/12/1343ها مصوب : رجوع شود به قانون تملک آپارتمان1نکته 
باشد و درصورت انتقال های اشتراکی، غیر قابل تفکیک می: حقوق مالکان واحدهای آپارتمانی در قسمت2نکته 

 ها(آپارتمان قانون تملک 3نحو قهری منتقل خواهد شد. )مادة قسمت اختصاصی به همراه وی و به
که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل صورتیـ در 8 ماده

های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعالم نماید. مراجع مذکور وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه
و اصالحات بعدی  27/10/1341ها مصوب قانون ملی کردن جنگل ند ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ با رعایتامکلف

، قانون حفظ و گسترش فضای 23/4/1389وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب آن، قانون افزایش بهره
و اصالحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی  11/5/1352درخت مصوب  ةرویسبز و جلوگیری از قطع بی

و اصالح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی 31/3/1374 ها مصوبزراعی و باغ
و قانون  6/5/1381های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب برای امر مسکن به شرکت

مجمـع  21/11/1385جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 
صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت ن قـانون اعالم  نظـر نمایند. در( ای6تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده )

مذکور یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط 
متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از صورت تکرار، ه تخلفات اداری محکوم می شود. درهای رسیدگی بهیأت

 .خدمات دولتی محکوم می گردند



7 

 اصالحیه صفحه

ست را با ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زی1 تبصره

 .مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد
ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو اده در حریم شهرراضی مشمول این مکه اصورتیـ در2 تبصره

 .وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعالم نماید
که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطالع ـ درصورتی9 ماده
اوقاف و رعایت مفاد  ةچنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداراوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و  ةادار

وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه 

 .به صدور رأی اقدام می کند ،گیردصورت می مذکور ةماه توسط ادار و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو
ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از صرهتب

ال دائم از خدمات دولتی محکوم صورت تکرار، به انفصمدت سه ماه تا یک سال محکوم و درخدمت دولتی به 

 .شودمی
ص انتقال آن بالاثر است مگر در موارد خاص : اراضی موقوفه غیر قابل انتقال است و هرگونه توافق درخصو1نکته 

قانون مدنی( لذا با عنایت به عمومات قانون مدنی و همچنین قانون ابطال اسناد فروش رقبات،  89)موضوع ماده 
 باشد.نقل و انتقاالت مال موقوفه باطل می 1371آب و اراضی موقوفه مصوب سال 

صدراالشاره بیان  9گردد که شرایط صدور در مادة ان صادر می: درخصوص اراضی موقوفه، صرفاً اسناد اعی2نکته 
 گردید.

االختیار دستگاه تام ةمورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نمایندـ در10 ماده
نماینده یا عدم صورت ابالغ دعوتنامه و عدم معرفی آن دستگاه را استعالم نماید. در صاحب زمین را دعوت یا نظر

اعالم پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط 
صورت تکرار، متخلف یا شوند. درهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میهیأت

 .گردندمتخلفین به انفصال دائم محکوم می

 .امالک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند ةتوانند تنها دربارها میتبصره ـ شهرداری
نکته: درخصوص فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی رجوع شود به قانون فهرست نهادها و مؤسسات 

 1373عمومی غیردولتی مصوب 
 .باشد( مانع رسیدگی هیأت نمی9) ةماد ة( و تبصر10( و )8ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد )11 ماده
( این قانون پس از ابالغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت 10( و )9ـ مراجع مذکور در مواد )12 ماده

سند انتقال معرفی نمایند.  یخود را جهت امضا ةماه نمایند ند ظرف دوازمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلف
ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال  ةاین صورت، اداردر غیر 

 .نمایداقدام می
ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده  ةـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبالً اظهارنام13 ماده

ی ابالغ هت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتباشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را ج
حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید  ةکند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارناممی

 .زمان به اطالع عموم برساندصورت همحدود به
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گهی تحدید حدود را به تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آ ةتبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابق

 .صورت اختصاصی منتشر می کند
شوند. از زمان المالک نامیده میها تقدیم نشده باشد اموال مجهول: امالکی که اظهارنامه ثبتی درخصوص آن1نکته 

ال، آن ملک متعلق به دولت بوده و نسبت به ملکی که اظهارنامه داده نشود به مدت ده س 10انتشار آگهی ماده 
 گردد.العموم تقاضای ثبت آن را داده و ملک در دفتر اموال مجهول المالک ثبت میمدعی
: با توجه به آنکه مورد تقاضای صدور سند مالکیت باید جز از اراضی باشد که دارای سابقه ثبت باشند و توجهاً 2نکته 

ی فاقد سابقه ضروری است. این ماده به شرح تنظیم اظهارنامه حاوی به آن که تنظیم اظهارنامه درخصوص اراض
 پردازد.تحدید حدود می

 چنانچه ملک در جریان ثبت فاقد سابقه تحدید حدود باشد، واحد ثبتی چه اقدامی انجام خواهد داد؟ -سوال
 الف( نسبت به رد تقاضای متقاضی با پاسخ منفی هیأت اقدام خواهد نمود.

 نماید.جهت اخذ حکم قطعی مالکیت مراجعه به محکمه ارشاد می ب( متقاضی را
 نماید.ج( مبادرت به انتشار آگهی تحدید حدود اختصاص می

د( با توجه به فقدان سابقه ثبت و پس از یقین درخصوص عدم سابقه ثبتی جریان ثبتی ملک مورد تقاضا ادامه 
 یابد.می

 گزینة ج صحیح است. -پاسخ
موجب رأی هیأت، که ملک قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و بهصورتیـ در14 ماده

( این قانون 3) ةدستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماد

 .شودمیمراتب در ستون مالحظات دفتر امالک قید و در دفتر امالک جاری به نام متصرف ثبت 
شود چنانچه متصرفین در یک پالک چند نفر باشند ـ به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می15 ماده

برداری و تصرفات کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پالک را نقشه ةبا دریافت هزین
یان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اع

های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه ةبا موارد فوق صادر نماید. نحو

 .شودی این قانون تعیین مییاجرا ةنامموجب آیینبه

 .آنان است ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت1تبصره 
ند اواحدهای ثبتی مکلف ،منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشدـ در هر مورد که به2 تبصره

 .راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعالم و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند ةحسب مورد از ادار
( اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده 147) ةـ برای امالکی که در اجرای مقررات ماد16 ماده

شده مطابق مقررات  یاد ةتشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پروند

 .آیدعمل میاین قانون به
سند و  ةبهای دفترچه مالکیت، تعرفبر ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، عالوه17 ماده

برگ  یای معین نشده بر مبناای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهارزش منطقه ی( بر مبنا%5معادل پنج درصد )

 .شودداری کل کشور واریز میساب خزانهشود، اخذ و به حای امالک مشابه تعیین میت منطقهاساس قیمارزیابی که بر
التفاوت بر مبلغ فوق باید مابهمورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، عالوهـ چنانچه ملک 1 تبصره

 .ثبتی )بقایای ثبتی( متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد ةهزین
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هیأت  یالزحمه اعضامنظور ایجاد زیرساخت الزم و پرداخت حقسازمان ثبت اسناد و امالک کشور به ـ2 تبصره

نماید. درآمد حاصل از اجرای این ای از متقاضی اخذ میارزش منطقه یبر مبنا   (%5برای هر پرونده پنج  درصد )

( آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور %100تبصره به خزانه واریز و صددرصد )

 .گیردقرار می
موجب های الزم بهیرساختکرد ایجاد زهزینه ةناسان  رسمی و نحوهیأت و کارش یاعضا ةالزحممیزان حق

ا همکاری وزارت دادگستری تهیه ای است که ظرف سه  ماه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بنامهآیین

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میمی
 گردد؟ملک اخذ میای از مستدعیان صدور سند مالکیت چند درصد ارزش منطقه -سوال
 %20د(                 %15ج(                %10ب(                %5الف( 
 گزینه الف صحیح است. -پاسخ
ای است که توسط سازمان نامهها و کارشناسان مطابق آیینرسیدگی هیأت ةـ ترتیب تشکیل جلسات و نحو18 ماده

االجراء گستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از الزمثبت اسناد و امالک کشور با همکاری وزارت داد

 .رسدشدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می

114 
 گردد:اضافه می 148ذیل مادة  1عنوان نکتة عبارت زیر به

 های فاقد سند رسمی جایگزین مادة مذکور گردید.قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

114 
 گردد:اضافه می 148ذیل مادة  2عنوان نکتة عبارت زیر به

 های فاقد سند رسمی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 16رجوع شود به مادة 

 جایگزین شود.« وقت»مکرر پاراگراف دوم خط اول کلمه وقف حذف و کلمة  104مادة  158

180 

 گردد:میاضافه  1ذیل مادة  17عنوان نکتة عبارت زیر به
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 

 مصطفی اصغرزاده بناب( -و اعتراضات ثبتی مربوط به امالک

180 
 گردد:اضافه می 1ذیل مادة  18عنوان نکتة عبارت زیر به

 المالک باشد محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند.آن مجهول ةماندچنانچه قسمتی از ملک مشاعی به ثبت رسیده و باقی

183 
 گردد:اضافه می 2مادة  1عبارت زیر ادامة نکتة 

 باشد.االتباع میواحد ثبتی برای ادارة ثبت الزمبر تأیید یا رد تصمیم رأی دادگاه مبنی

188 
 گردد:اضافه می 9ذیل مادة  1عنوان نکتة عبارت زیر به

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.

192 
 گردد:اضافه می 3ذیل مادة  4عنوان نکتة عبارت زیر به

 تغییر دفتریار از یک دفتر به دفتر دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.

192 
 گردد:اضافه می 3ذیل مادة  5عنوان نکتة عبارت زیر به

 نامه عمل خواهد شد.موجب آیینو به درصورت نبود دفتریار واجد شرایط، دفترخانه موقتاً تعطیل

 گردد:اضافه می 11ذیل مادة  1عنوان نکتة عبارت زیر به 196
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 ین می کنند.بازنشستگی اجباری سردفتر و دفتریار اول را تبی 11بازنشستگی اختیاری و مادة  10مادة 

202 

 گردد:اضافه می 20عنوان نکتة ذیل مادة عبارات زیر به ترتیب به
نامه اصالحی قانون آیین 11قانون دفاتر اسناد رسمی و مادة  20و  19قانون ثبت و مواد  1مطابق مادة  -6نکته 

 ثبت یکی از دفاتری که هر دفترخانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است.
 های ثبتی(نامهبخشمجموعه  88گواهی امضاء است )قسمت ج از بند  ةمنزلسواد بهگواهی اثر انگشت افراد بی -7نکته 
بر نامة اجرایی این قانون مبنیآیین 11و  5قانون جامع حدنگار )کاداستر( و مواد  7در اجرای مقررات مادة  -8نکته 

، سردفتر مکلف 10/6/95ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 
زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه است در محل دفترخانه و هم 

 ها را صرفاً از طریق امکانات سامانه در دفتر امالک اخذ و ثبت نماید.دست آن
تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هر دو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضای دو نفر  -9نکته 

ادارة کل امور اسناد و سردفتران  16/8/83مورخ  34/455نامة شمارة واه امر باشند اشکالی ندارد. )بخشمعتمد که گ
 سازمان ثبت اسناد و امالک(

208 

 گردد:اضافه می 30عنوان نکته ذیل مادة عبارات زیر به
که از طرف قیمین و صغار تنظیم و ثبت معامالتی  1317نامة دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین 22طبق مادة  -5نکته 

 العموم محل ممنوع است.شود بدون اجازة کتبی مدعیها در دفاتر واقع میو محجورین نسبت به اموال آن
نامه درمورد معامالت با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط -6نکته 

 رسمی ممنوع است.نامه دفاتر اسناد آیین 27جداگانه طبق مادة 
نامة آیین 32در کلیة اسناد معامالتِ امالک باید شمارة پالک و حدود و فواصل ملک قید گردد. )مادة  -7نکته 

 قانون دفاتر(
توان سند معاملة تنظیم را تنظیم و ثبت درمورد معامالت وراث متوفی نسبت به اموال مورثی، وقتی می -8نکته 

نامة دفاتر اسناد آیین 40االرث توافق باشد. )مادة ها در سهمارائه شود و بین آن نمود که گواهی انحصار وراثت
 ( 1317رسمی مصوب 

209 
 گردد:اضافه می 32عنوان نکته ذیل مادة عبارت زیر به

 شود.مسئولیت انتظامی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف اداری و مشمول جنبه جزایی نمی

210 
 گردد:اضافه می 33 عنوان نکته ذیل مادةعبارت زیر به

پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در  ،کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد ةکه وقوع تخلف به نظر اداردرصورتی
 گردد.ارسال می ،دهدها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی )معموالً دادیاران جانشین( را در محل انجام میاستان

210 

 گردد:اضافه می 34ذیل مادة  2عنوان نکتة عبارت زیر به
اند دفاتر ازدواج و طالق مقر اداره را رؤسای هر حوزة ثبتی مکلف»های ثبتی نامهمجموعه بخش 198براساس بند 

ماه یک مرتبه  6بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طالق، اقالً ماهی یک
 «وسیله بازپرس....... بازرسی نمایند.شخصاً یا به

213 
 گردد:اضافه می 38ذیل مادة  2عنوان نکتة عبارت زیر به

 مراجعه کنید. 1354نامة قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب آیین 29درخصوص تخلفات انتظامی سردفتران به مادة 

 گردد:اضافه می 42 ذیل مادة 5عنوان نکتة عبارت زیر به 215
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ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود، تجدید فعالیت دفترخانه ةاجاز
 های مسلم ناشی از فعل او است.صدور ابالغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل موکول به تصفیه حساب بدهی

236 
 گردد:اضافه می 14ذیل مادة  3عنوان نکتة بهعبارت زیر 

نامة دفاتر اسناد رسمی آیین 14محل دفتر اسناد رسمی، مکان تنظیم سند رسمی است مگر اینکه استثنائات مادة 
 محقق گردد.

289 

 گردد:اضافه می 5ذیل مادة  3عنوان نکتة عبارت زیر به
نامة اجرای اسناد رسمی ورقة آیین 5مادة  2و تبصرة  1317مصوب نامة قانون دفتر اسناد رسمی آیین 50طبق مادة 

توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد، بنابراین نسبت به موضوعات اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می
دار اقامة توان اجراییه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه صالحیتغیرمنجز و مشروط و معلق نمی

 دعوی نمود.

299 

 گردد:اضافه می 36ذیل مادة  2عنوان نکتة عبارت زیر به
در مواردی که اجراییه علیه متعهد  17/9/66 -2041نامة شمارة های ثبتی و بخشنامهمجموعه بخش 222طبق بند 
معرفی نشود یا دسترسی به اموال مقام وی مالی برده یا قائمکه از طرف نامشود درصورتیاالجرا صادر میسند الزم

 17الخروجی متعهد از ادارة اجرا بنماید، در این صورت با توجه به مادة تواند تقاضای ممنوعها نباشد، متعهدله میآن
گیرد الخروج نمودن متعهد صورت میاقدامات الزم از طریق ادارة گذرنامه جهت ممنوع 1351قانون گذرنامة مصوب 

 ای مفاد سند یا رضایت کتبی متعهدله امکان رفع ممنوعیت وجود دارد.و فقط پس از اجر
بار و الخروج بنا به ضرورت بخواهد از کشور خارج شود، این درخواست فقط یکالوصف چنانچه شخص ممنوعمع

ماه مشروط به اینکه خود یا اشخاص ثالث ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون  6برای مسافرت به مدت حداکثر 
که ملک مذکور در رهن یا بازداشت نباشد پس از ارزیابی توسط شود. درصورتیه کشور معرفی نمایند، پذیرفته میب

کارشناس رسمی و قطعیت آن بازداشت تا درصورت عدم مراجعت مدیون بدون رعایت مستثنیات دین، مزایده و 
 های اجرایی از محل آن وصول شود.مطالبات بستانکار و هزینه

318 

 گردد:اضافه می 112عنوان نکته ذیل مادة بارات زیر بهع
ق.م. عقد رهن نسبت به راهن الزم و نسبت به مرتهن جایز است و براساس همین  787با توجه به مادة  -2نکته 

تواند تا زمانی که دین بر ذمة راهن باقی است از رهن اعراض نماید. این موضوع اختیار برای مرتهن است که او می
بینی شده بود. طبق تبصرة درخصوص معامالت رهنی، پیش 1351اصالحی قانون ثبت مصوب  34ماده  6تبصرة  در
توانست از رهن اعراض نماید که در این صورت مورد رهن آزاد و مذکور درمورد معامالت رهنی بستانکار می 6

( تعیین تکلیف درخصوص 2ید )تبصرة اصالحی جد 34یافت. در مادة عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه ادامه می
نامة اجرا به این موضوع اختصاص یافته است. آیین 113و  112نامه محول گردیده و مواد اعراض از رهن، به آیین

آید و عمل میکنندة سند بهطبق مواد مذکور، اگر اعراض از رهن قبل از صدور اجراییه باشد، در دفترخانة تنظیم
نامة فسخ نیز به ادارة ثبت ارسال رسد و اطالعت سند مربوطه قید و به امضای مرتهن میمراتب در مالحظات ثب

شود. در این صورت، صدور اجراییه با توضیح موضوع اعراض از رهن خواهد بود و اگر اعراض از رهن پس از می
د. در این صورت نیز پس از آیعمل میصدور اجراییه باشد، با اعالم کتبی موضوع از طرف مرتهن به ادارة اجرا به

احراز صحت انتساب تقاضانامه به مرتهن توسط رئیس اجرا، موضوع به متعهد ابالغ شده و به دفترخانه نیز جهت 
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شود و در هر قید موضوع در ستون مالحظات ثبت مربوطه و صدور اطالع نامه فسخ )فک رهن( اطالع داده می
 ای خواهد بود.ذمه صورت، عملیات اجرایی برابر مقررات اسناد

شود. مجلس مزایده از مرتهن ساقط میمذکور حق اعراض از رهن با تنظیم صورت 112طبق تبصرة مادة  -3نکته 
تواند مادام که دین بر ذمة راهن الزم به ذکر است مفاد تبصره مذکور اطالق صدر ماده را که مقرر داشته مرتهن می

 مجلس مزایده نموده است.ص زده و آن را مقید تا زمان تنظیم صورتباقی است از رهینه اعراض نماید، تخصی
در مواردی که موعد سند مقتضی نشده باشد، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل  -4نکته 

شود و مطالبة وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. می
 نامة اجرا(آیین 13)مادة 
 شود.هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد، در صورت اعراض از رهن، بازداشت مازاد به اصل تبدیل می -5نکته 
   جنت خداداد( -مقاالت کانون سردفتران -نامة اجرا( )برگرفته از مقاله نحوه اجرای مفاد اسناد رسمیآیین 13)مادة 

319 

 گردد:اضافه می 113ماده 
کنندة سند اعالم کند هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم

نامة فسخ آید، دفتر اسناد رسمی اطالععمل میدر این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانة اسناد رسمی به
خواهد داشت. اگر موعد سند منقضی نشده باشد، به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و مربوطه را به ادارة ثبت ارسال 

گردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضای حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می
ک رهن و فسخ مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. درمورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و ف

موکول به ادای تمام دین شده باشد، اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهون باشد و اعراض از رهن نسبت به 
ها اعراض شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینة آنسهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می

ه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد، درصورت اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگا
 گردد.از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می

319 

 گردد:به همراه نکته اضافه می 114ماده 
که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود، به مجرد وصول درصورتی

ور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر دست
خود بازداشت مازاد به ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود، خودبهبازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله

کنندة سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف فاصله به دفتر تنظیماصل تبدیل خواهد شد. در هر حال مفاد بازداشت باید بال
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.
کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد شتای توسط هر یک از بازدانکته: با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه

 گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:معامله آزاد می
 نماید.های قانونی را میاینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه -1
 باشد.مورد معامله جزو مستثنیات دین نمی -2
 146مادة  6بستانکار سند منتقل نگردیده باشد؛ چون در این صورت طبق بند  منافع مورد معامله )حق سکنی( به -3

 نامة اجرا باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.آیین
 

 


