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 ثبت یعال یشورا آن و یتحدود صالح نظارت و یأته
 

 دانشجوی سیامک لطفیانی

 پردیس بین المللی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 مسعود پیروتی دهبکری

 سیامک لطفیانی

 جعفر عظیمی

 سالم باریک کوپکلو

 ی رحمتی وندعل

 صمد حضرتی شاهین دژ

 فواد عربی

 

 چکیده

نقش آن در . گذارد می یرتمام شئون جامعه تاث است و درای  گسترده ابعاد گوناگون و تنوع و یحقوق ثبت دارا

صص متخ و دانشمند تعامل آن با گروه خاص و طالق و ازدواج و، ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات ومعامالت

 .  محسوا استکامالً، یعالئم تجارت ثبت اختراعات و یقاز طر یصنعت یتمالک از یتحما در

معروف  یونکنوانس در یتآن با عضو بلکه حوزه عملکرد. شود نمی حقوق ثبت محدود به داخل کشور یتقلمرو فعال

گسترش  یزبه خارج از کشور ن، هیگاناستمالک اتباع ب و( WIPO) یمعنو یتاز مالک یتحما یسازمان جهان و یسبه پار

همزمان  یول، نموده یتشروع به فعال 2031قانون سال  یببا تصو دارد و یخیحقوق ثبت قدمت تار هرچند. است یافته

با  کاداستر یها نقشه یهو به ناچار به منظور ته یافته ییرآن تغ ینقوان، یو فرهنگ یاقتصاد، یاسیس یتو همگام با فعال

تحول ساختار جامعه از  و یشکوهمند اسالم البهمگام با انق ارائه خدمات متناسب و قانون و یجرادر ا یننو یکتکن

 . یدنما می روز استفاده یتکنولوژ

 

 قانون ، ثبت ، هیات نظارت ،حقوق ثبت ،صالحیت:  کلیدین واژگا
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 ثبت  یعال یشورا آن و یتحدود صالح نظارت و هیأت

 نظارت  یاته یبترک: مبحث اول 

 یهبه کل یدگیرس یبرا» ذکر شده ینقانون ثبت چن 6نظارت در ماده  یأته یبترک و یتمورد حدود صالح در

نظارت مرکب از  یأتنام ه یأبهه، امالک در مقرّ هر دادگاه استان مربوط به امور ثبت اسناد و اشتباهات اختالفات و

 یأته. شود می یلتشک یدادگستر یربه انتخاب وز از قضات دادگاه استان دو نفر و قائم مقام او یارئیس ثبت استان 

 هک یأتیه ینا یبرا. یدنما می یدگیاستان رس ضاییدر حوزه ق یاختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت هیمزبور به کل

 . «خواهد شد یینتع یدادگستر یرکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وز یا یالبدل ازقضات دادگستر یعضو عل

 نظارت  یتحصال حدود 

 یینتع21/23/2022قانون ثبت مصوب  یاصالح 12نظارت در هشت بند در ماده  یأته یفوظا و یتصالح حدود

 : قانون ثبت 12موارد مندرج در ماده  عالوه بر. است یدهگرد

مجاور با حدود و یا  مجاور به حدود واصل شود یراعتراض از طرف غ، قانون ثبت 13طبق تبصره ماده  چنانچه

نظر  از اعتراض خود صرف یبه موجب سند رسم یاگرفته باشد  یتحدود سند مالک یدشده در صورت مجلس تحد یینعت

 یمبه تصم که معترض مزبور یدر صورت. یدنما می به معترض ابالغ اثر بودن اعتراض ینظر خود را بر ب یواحد ثبت، کند

در ماده  ینهمچن و اعالم دارد نظارت یأتبه ه اض خود راتواند ظرف ده روز اعتر ، میاعتراض داشته باشد یواحد ثبت

به اجرا  یرأ و یوستهبه وقوع پ حل اختالفهای  یأته یرأ که در یاشتباهات» ذکر شده241 و241 نامه مواد نییآ 13

 یجرائنامه ا یینآ 1ماده  برابر. «شود می یماتخاذ تصم و یدگینظارت رس یأتاشتباه موضوع در ه عدرآمده به منظور رف

به  یأتصادره ه یچنان چه در آرا یرانا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد 200ماده 

به اجرا درآمده  یرأ آمده و یشپ یاشتباه یمستند رأ یدر مبان یارخ داده  ینیاشتباه ب یاساقط  یمطلب، علت سهو قلم

نظارت به  یأته یتاز موارد صالح یکهر  اکنون. باشد می یدگیرسثبت صالح به  یعال یشورا نظارت و یأته، باشد

 : شود می داده یحتوض یرشرح ز

 

 قانون ثبت  یاصالح 12ماده  یکبند : اول گفتار

در تصرف  یا رخ دهدو یاشتباه یا واقع شود و یاداره ثبت اختالف اشخاص و یناست که ب یدر صورت: یک بند

. نظارت است یأتاصالح درخواست ثبت با هو یا  ابطالو یا  یفتکل یینتع ختالف ورفع ا، اشخاص تزاحم وتعارض باشد
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 داده شد یحکه قبالً توض یبه قسم کتواند نسبت به امالک مجهول المال می یقانون ثبت هر شخص 22براساا ماده 

 . یددرخواست نما

به عمل آمده تصرف  یقاتو تحق شدنبا یثبت متقاض نسبت به درخواست ییادعا، که از لحاظ قبول ثبت یصورت در

 . یندنما می قبول ثبت و یرفتهثبت رأساً اظهارنامه را پذ ادارات، یدرا احراز نما یمالکانه و

احراز  یقاتتحق یانچنانچه در جر یااداره ثبت اختالف رخ دهد  اشخاص و ینلحاظ قبول ثبت ب که از صورتی در

 یأتموضوع در ه، وجود داشته باشد یبه ثبت متقاض یگرنسبتد از طرف اشخاص ادعایی، یتصرف مالکانه متقاض

مدارک خود را به اداره  ینطرف، که تشرح اس ینمواردبه ا یندر ا یروش اجرائ. گردد می یماتخاذ تصم نظارت مطرح و

 یتلکاسناد ما یدگیرس ینامه اجرائ یینآ 0از ماده  یکدارند و اداره ثبت طبق فراز می یموقوع ملک تسل ثبت محل

 اخطار دعوت یلهبه وس محل ینهمعا یبرا ینوقت مناسب از طرف یینبا تع، ثبت یعال ینظارت شورا یأته معارض و

 .نخواهد بود یدگیمانع رس یکعدم حضور هر : دهد می در اخطار تذکر و یدنما می

اداره  به، یگرطرف د یمیاطالع از مدارک تسل مالحظه و یبرا یدگیتوانند تا قبل از وقت رس می یناز طرف هریک

 . یندثبت مراجعه نما

 یمیاز مدارک تسل ینطرف نیز و یفتدن یرپرونده به تأخ یدگیجهت رس یاست که ب یناز تذکرات مذکور ا منظور

دفاع از حقوق  و یحتوض یدر مقام ادا کامل یبتوانند با آگاه، یمحل یقتحق و یدگیتا در هنگام رس باشند یگرمطلعد

کارشناش مربوطه در مورد نحوه ، نقشه ملک مورد تقاضا توسط نقشه بردار یهوقت مقرر ضمن تهدر . یندخود برآ

 یهنموده وصورت مجلس الزم را ته یقشهود تحق و و حضار یناز طرف یکتصرفات هر  و یمیومدارک تسل یتمالک

کل ثبت استان  هبوده به ادارتصرف چگونه  یآن که مبنا هنحو در مورد تصرفات و را با اظهار نظر یجهنت و یدنما می

مشاهده  یقاترا در تحق یاگر نواقص یأته. نظارت گزارش گردد یأترفع نقصبه ه و ناسیکندتا پس از کارش می گزارش

اتخاذ  یکه پرونده معد برا هنگامی و یدنما می قرار رفع نقص صادر، داد یصتشخ یرا ضرور یگرموارد د یبررس یا کرد و

البته . قبول ثبت گردد رفشود که از کدام ط می یینصادره تع یدر رأ. یدنما می یه صدور رأمبادرت ب، باشد یمتصم

پس از اعتراض  یا و صادره اعتراض نشود یچنانچه به رأ. باشد می ثبت یعال یشورا در نظر یدصادره قابل تجد یرأ

از  یکاظهار نامه هر یماز تنظ بعد و شود می به اجرا گذارده یرأ، ثبت گردد یعال یاز طرف شورا یمنجر به صدور رأ

مبادرت به  یاحتمال ینمعترض ریسا همانند یدر مدت قانون (ث. ق22 ماده) ینوبت یاز انتشار آگه حق دارند ینطرف

الزم اخذ  یهاعتراض در دادگاه صالح طرح دعوا نموده و گوا یمتسل یخماه از تار یکمدت  ظرف و ینداعتراض نما یمتقد

 . یندنما یمتسل، محل ثبت هبه ادار و
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 نظارت است و چنانچه از یاته یتبه منظور قبول درخواست ثبت فقط در صالح یفتکل یینفراز مذکور از لحاظ تع

بخش . گردد می نظارت صادر یاته یتبه صالح یتقرار عدم صالح، شود یلتشک ییدر مراجع قضاای  لحاظ پرونده ینا

ثبت دفتر  یول یافتهادامه  یاتتا ختم عمل یثبت یاتم شده و عملیمه تنظاست که اظهار نا یدر موارد یکبند  یگرد

ثبت در  یعال ینظارت و شورا یاتمعارض و ه یتاسناد مالک یدگیرس ییاجرا یینآ 0 ماده 1بند . است یدهامالک نگرد

 بتث یتقاضا ینح یشود که وضوع عدم تصرف مدع می یبررس یادعا هنگام ینا. نموده است یفتکل یینقسمت تع ینا

 : ادعا باشد یناساا ا یستبا می پس دو نکته مهم. مطرح گردد

 . عدم تضرف باشد، موضوع ادعا: اوالً

 . ثبت باشد یتقاضا ینبر عدم تصرف ح یادعا مبن: ثانیاً

بخش  یندر ا. هنگام قبول ثبت موثر نخواهد بود یردر غ یعدم تصرف وو یا  یمتقاض یتعدم مالک یادعا یجهنت در

 سوابق و اظهار نظر به ثبت استان گزارش یهموضوع ضمن ارسال کل یتوسط ثبت محل اخذ و چگونگ یارک مدعمد

 یدنما می صادر یدگیدستور رس، را الزم دانست لیمح یقامر تحق، چنانچه با توجه به مدارک، گردد و به ثبت استان می

 ینشود که در ح می یقسمت بررس یندر ا البته. ردیگ می انجام یمحل یقاتتحق، ینبا اخطار به طرف یبه نحو قبل و

 یهبه انضمام کل یانجر. یستتصرف ک ر درضبوده و در حال حا یثبت پالک مزبور در تصرف مالکانه چه شخص یتقاضا

قانون ثبت درخواست ثبت را  12از ماده  یکممکن است طبق بند  یاتشود و ه می ات نظارت گزارشیسوابق به ه

 . شود می ثبت یعال ینظر در شورا یدقسمت قبل قابل تجد به شرح هدهد ک یصا مردود تشخادعا ر یاابطال 

، باشد می ثبت یتقاضا ینکه در ح یعدم تصرف متقاض یلقابل توجه آن که ابطال درخواست ثبت که به دل موضوع

و  یاز تصرف فعل یحاککه  یمجددا ملک مزبور را با ارائه مدارک یاشخاص خود متقاض یراز سا یرلذا ممکن است غ

 ثبت یعال ینظر در شورا یدصادره در ارتباط با بند مذکور قابل تجد یرأ. یددرخواست ثبت نما، باشد یو یتمالک

 . باشد می

 قانون ثبت  یاصالح 12بند دو ماده : دوم گفتار

ملهک ثبهت    ملهک اسهت کهه تها کنهون      یمقهدمات  یهان بهه اشهتباهات رخ داده اسهت در جر    طبند دو مربو: دوم بند

اشههتباه و  نظههارت آن یههاتواقههع شههود ه یاشههتباه مههوثر یمقههدمات یههاندفتههر امههالک نشههده اسههت هههر گههاه در جر 

 اصهالح  یها و  یهل تکم یها  یهد ثبهت را تجد  یهان داشهته را ابطهال و جر   یرکهه اشهتباه در آن تهاث    یبعهد  یاتعمل ینهمچن

ننهد  ام، شهده باشهد   یثبهت اشهتباه   یتقاضه م یها اگر در مندرجات اظههار نامهه از لحهاظ مشخصهات ملهک و      . یدنما می

، شهماره شناسهنامه  ، ینهام خهانوادگ  ، نهوع ملهک و مسهاحت و نهام    ، یفرعه  پهالک ، یپهالک اصهل  ، در شماره بخش ینکها
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، از مشخصههات مزبههور از قلههم افتههاده باشههد  یقسههمت یههااشههتباه شههده باشههد و  یههتنههام پههدر و تابع، محههل صههدور آن

و  ینهوبت ههای   یاگهر بهر اثهر اشهتباهات فهوق در آگهه       ینارت اسهت و همچنه  نظه  یهات مهوارد بها ه   ینا یلاصالح و تکم

 یشحهدود په   یهدی تحد یها  ینهوبت ههای   یدر آگهه  یصهرفا اشهتباه   یهن او یها   یوسهته بهه وقهوع پ   یاشهتباه  یدیتحد یا

بهه عکهس    یها ندههد و   یصکنهد و ممکهن اسهت اشهتباه را مهوثر تشهخ       مهی  ینظهارت آن را بررسه   یهات ه، باشهد  آمهده 

بنههد  یههنشههود کههه ا یههددقتبا. اشههتباه دارد یههتبههه نههوع و اهم یکههه بسههتگ یههردبگ یههاتد عملیههبههه تجد یمیتصههم

 ینهوبت  یآگهه  یهد بهر تجد  ینظهارت رأ  یهات ه یدر صهورت ، انهد  یهده است کهه ثبهت دفتهر امهالک نگرد     یمشمول امالک

ره بهر  صهاد  یرا. روز اسهت  03و مهدت اعتهراض بهه آن     یابهد  مهی  نوبهت انتشهار   یهک مزبهور فقهط    یآگهه ، یهد نما رصاد

 . است یاساا قطع ینا

 قانون ثبت  یاصالح 12بند سه ماده : سوم گفتار

هنگام  یسندهاست که بر اثر عدم توجه و دقت نو یدهباشد که ثبت دفتر امالک نگرد می یبند در رابطه با امالک این

 یااست و  یاشتباه قلم ینا رخ داده و در واقع یاشتباه یتسند مالک یرثبت انتقاالت در دفتر امالک و تحر یاثبت ملک 

است که اشتباه قبل از امضاء و  یهیبد. اه باشدگداد ییحکم نها یا سمیبا سند ر یرمغا یاثبت دفتر امالک مخالف  ینکها

 یول، باشد نمی نظارت یاتبه طرح موضوع در ه یازیدهد و ن می یحثبت دفتر امالک را مامور مربوطه توض یلتکم

حکم  یاو  یآن با اسناد رسم یرتمغا یاو بعدا وقوع اشتباه مشخص شود و  یدهگرد یلتکمچنانچه ثبت دفتر امالک 

 یبند قطع ینصادره بر اساا ا یرأ. یدنظارت به عمل آ یاتموضوع در ه یدصورت با یندر ا، خوابگاه معلوم گردد یینها

 . است

 قانون ثبت  یاصالح 12بند چهار ماده : چهارم گفتار

بهه   یگهر د، بنهد ملهک ثبهت دفتهر امهالک شهده       یهن تفاوت کهه در ا  ینگردد با ا می بند دوم عملبند مشابه  ینا در

 یهات عمل یندههد کهه حه    یصنظارت تشهخ  یاتهر گاه ه. شود نمی یدگیرس حدود یدو تحد ینوبتهای  یاشتباهات آگه

 یحقهوق ارتفهاع  مسهاحت و  ، متهراژ ، حهدود ، نهوع ، مقهدار ، بخش، شماره پالک، در مشخصات ملک، ثبت ملک یمقدمات

و  یدنما می صادر به اصالح یرأ، اشتباه ملک ثبت دفتر امالک شده ینرخ داده و با هم یحدود اشتباه یدمندرج در تحد

 کنهد کهه   مهی  نفهع اخطهار   یشود بهه شهخص ذ   می وارد یخلل یگراندهد که با اصالح آن به حقوق د یصچنانچه تشخ

صهادره   یرأ. یددادگاه به عمل آ ییکال بر حسب حکم نهاشاصالح و رفع او  یداقدام نما ییمراجع قضا یقتواند از طر می

دادخواست اصهالح حهدود   ، نظارت یاتشود که قبل از طرح موضوع در ه می است بعضا مشاهده یبند قطع ینبر اساا ا

بهه   یتدم صهالح قرار ع دادگاه، باشد می نظارت یاته یتموضوع در صالح ینکهبه ا یتگردد و با عنا می یمبه دادگاه تقد
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احتمهال  ، دد ابتهدا درخواسهت اصهالح حهدو    راوم ینگونهتوجه داشت در ا یدلذا با. یدنما می نظارت صادر یاته یتصالح

و  یهد اقهدام نما  ییمراجع قضا یقشود تا از طر می نفع اخطار یبند مذکور به ذ یرحق وجود دارد طبق قسمت اخ یعیتض

 . یداوراق مربوطه نما ینهزبور را ضمم یمتصم واستدادخ یمهنگام تنظ یدبا یمدع

 قانون ثبت یاصالح 12بند پنج ماده : پنجم گفتار

 بدون حکم دادگاه ابطال یتاست که سند مالک یمعارض است و تنها مورد یتبند مخصوص استاد مالک این

 یااز آن و خواه حدود  یقسمت یاملک خواه تمام آن  یکاست که نسبت به  یمعارض سند یتسند مالک. گردد می

ثبت دفتر امالک شود سند  دیگریمجددا به نام ، ثبت دفتر امالک شده باشد یبار به نام شخص یک یحقوق ارتفاق

دادگاه  ییکه طبف حکم نها یصدور تا زمانلمقدم ا یتسند مالک. نامند می معارض یتثبت موخر را سند مالک یتمالک

 : است یربه شرح ز یدآ می رابطه به عمل ینه در اک یابطال نشده معتبر است و اقدامات

 یدتابعه با ق یحوزه  یاسناد رسم و معارض مراتب را به دفاتر یتادارات ثبت به محض اطالع از صدور سند مالک -2

 . یدنما می مقدم الصدور بخش نامه و ابالغ یتو سند مالک (موخرالصدور)معارض  یتمشخصات سند مالک

اداره کل  یقباشد از طر شخصمختلف که در آن تعارض مهای  رنگ یهمعاض را با ته یتمالک صدور سند یانجر -1

 . شود می نظارت گزارش یاتثبت استان به ه

نظارت قرار رفع نقص صادر کرده و پس از  یاته، باشد یشده ابهامات یکه در گزارش و مدارک بررس یدر صورت -0

 . ثبت است یعا ینظر در شورا یدنظارت قابل تجد یاته یرأ. یدنما می یپرونده مبادرت به صدور رأ یلتکم

شود  می داده یارمعارض اخت یتبرسد به دارنده سند مالک یتبر تعارض صادر و به مرحله قطع یکه رأ یدر صورت -4

 . یدابالغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و ضمن طرح دعوا اخذ نما یخکه ظرف مدت دو ماه از تار

 یتنکرد و دارنده سند مالک یمطرح دعوا را در مدت مقرر تسل یمعارض گواه یتدارنده سند مالک که یرتدر صو -2

 یتثبت محل ابطال سند مالک، نمود یممعارض را تسل یتعدم طرح دعوا از طرف دارنده سند مالک یمقدم الصدور گواه

 . یدنما می یدمعارض در ستون مالحظات ثبت ملک ق

 ینفرق ا. گردد می بخش نامه یو دفاتر اسناد رسم معارض مراتب به دارنده آن یتمالکپس از ابطال سند  

شود تا دفاتر از  می یمعارض معرف یتبخشنامه اول سند به عنوان سند مالک که در است ینبخششنامه با بخشنام قبل ا

باطل است  معارض یتد که سند مالکگرد می اعالم ومو در مرحله د یندنما یخوددار یانجام معامله با آن تا اطالع بعد

 . ندارد یاعتبار یگرو د

 معارض  یتدر مورد اسناد مالک ینکات: ششم گفتار
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معامله  یتتواند نسبت به موضوع سند مالک می در دادگاه یینها یفتکل یینمقدم قبل از تع یتسند مالک دارنده

که  یمعارض صادر شده و مادام یتسند مالک، شود که نسبت به مورد معامله می یددر متن سند ق یانجام دهد ول

حکم در مورد  ینداده نخواهد شد و هم جدید یتسند مالک یداربه خر، قانون معلوم نشده ینطبق ا یینها یفتکل

 . است یجار یانتقاالت بعد

معامله  هیچگونسند مزبور در دادگاه معلوم نشده باشد حق ه یینها یفکه تکل یمعارض تا زمان یتسند مالک ندهارد

که  یتواند حقوق متصوره خود را انتقال دهد و در واقع حقوق می معارض یتدارنده سند مالک. نسبت به آن ملک را ندارد

 . است ییاز جمله طرح دعوا در مراجع قضا وضوعشود حقوق مربوط به اقدامات در ارتباط با م می تصور

کند و  می یدگیموضوع بر اساا مدارک ابراز رس یته واقعب یتثبت و صدور سند مالک یخبدون توجه به تار دادگاه

را اعالم و  یگرحکمو ابطال سند د ینانجام شده تع یحاًآن بر طبق قانون و مقررات صح یثبت یانرا که جر یتیسند مالک

 (معارض یتو اسناد مالک ثبتیاشتباهات  یقانون یحهال 2 تبصره ماده) یدنما می ابالغ

 ینبد، یدنما می را متزلزل یتزند و اسناد مالک می ض در واقع به هدف حقوق ثبت لطمهمعار یتسند مالک صدور

 ینتخلف در ا ینمرتکب یبرا ینمجازات سنگ یینقائل شده و با تع یخاص یتموضوع اهم ینا یجهت قانون گذار برا

معارض  یتاسناد مالکصدور  یزانسبب م همینبه ، شود یشگیریمعارض پ یتنموده از صدور اسناد مالک یرابطه سع

 یینمعارض تع یتکه درباره صدور اسناد مالکهایی  مجازات. شود می صادر یاسناد ینکم است و به ندرت چن یاربس

 : است یرز شده به شرح

که ذکر شد چنانچه  یبه شرح یتسند مالک یتسند مالک یفتکل یینمعارض قبل از تع یتدارنده سند مالک -2

 . شود می مورد معامله محکوم یبرابر بها یکمعادل  ینقد یمهجرانجام دهد به ای  معامله

به انفصال دائم از شغل  یدسند معارض نما یمکه پس از اخطار مبادلت به تنظ یسر دفتران اسناد رسم -1

 . شوند می محکوم یسردفتر

در دادگاه ، دد بشودمعامالت متع یامعارض  یتکارمندان ادارات ثبت که عمل خالف آنها موجب صدور سند مالک -0

شوند و  می محکوم، انفصال دائم به تناسب موضوع یااهد بود و وسال نخ و به انفصال موقت که کمتر از دو یبتعق یادار

 . نخواهد بود یتخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات ادار

 قانون ثبت یاصالح 12بند شش ماده : هفتم گفتار

ثبهت دفتهر    یها  یو منجهر بهه انتقهال رسهم     رخ داده یکهی تفک یهات عملاسهت کهه در    یبند مخصوص اشهتباهات  این

نظهارت دسهتور اصهالح     یهات وارد نسهازد ه  یگهران بهه حهق د   یکهه رفهع اشهتباه خلله     یدر صهورت ، امالک شهده باشهد  
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اعتهراض بهدون    مهدت  هکه  یدر صهورت . شهود  مهی  حهدود انجهام   یهد بعهد از عمهل تحد   یکیتفک یاتعمل. یدنما می صادر

 کهه  یهب ترت یهن بهه ا ، صهادر و بهه اجهرا در آمهده باشهد      ییحکهم نهها   یدهرسه  یاگهر اعتراضه   یها  شهده  یسپر یواخواه

اشههتباه رخ داده  یکههیتفک یههاتملههک در عمل یمسههاحت و حههدود و متههراژ و حقههوق ارتفههاق   دیههممکههن اسههت در ق

 : دشو می عمل یربه شرح ز، دارد یمراحل یبه ط یاصالح آن بستگ باشد که

ثبت دفتر  یا یو منجر به انتقال رسم رخ داده است یکیتفک یاتاست که در عمل یاتبند مخصوص اشتباه ینا -الف

. یدنما می نظارت دستور اصالح صادر یاتوارد نسازد ه یگرانبه حق د یرفع اشتباه خلل یکهدرصورت ، امالک شده باشد

اگر  یاشده  یسپر یواخواه مدت اعتراض بدون که ورتیدر ص. شود می حدود انجام یدبعد از عمل تحد یکیتفک یاتعمل

مساحت و حدود  یدکه ممکن است در ق یبترت ینبه ا، صادر و به اجرا درآمده باشد ییحکم نها یدهبه ثبت رس یاعتراض

به ، دارد یمراحل یبه ط یرخ داده باشد که اصالح آن بستگ یاشتباه یکیتفک یاتملک در عمل یو متراژ و حقوق ارتفاق

 : شود می عمل یرشرح ز

، ثبت دفتر امالک اقدام نشده باشد یا یسند رسم یماز لحاظ تنظ یکیاگر نسبت به صورت مجلس تفک -لفا

 یکیاگر صورت مجلس تفک یو حت یندنما می چنانچه اشتباه محرز باشد ثبت محل نسبت به اصالح و رفع اشتباه اقدام

مورد اصالح را به دفترخانه مربوطه  حیالصورت مجلس اص یهارسال شده باشد ثبت محل با ته یبه دفتر اسناد رسم

را  یکیو چنانچه حجم اصالحات گسترده باشد صورت مجلس تفک یداقدام نما یموارد اصالح یتکند تا با رعا می اعالم

 . دارد می آن به دفترخانه ارسال یرا با اعمال اصالحات به جا یدجد یکیاسترداد و ابطال و صورت مجلس تفک

، پس از احراض وقوع اشتباه، شده باشد یمتنظ یسند رسم یکیت به صورت مجلس تفککه نسب یدر صورت -ب

نفع اقدام و  یبا حضور افراد ذ یسند قبل یروپ یسند اصالح یمرا به دفترخانه اعالم تا با تنظ یثبت محل مورد اصالح

شده  یمشده و صرفا سند تنظثبت دفتر امالک ن یکیتفک یاتاست که عمل یوضع در حال ینا. اشتباهات را مرتفع سازد

 . است

 ینبلکه در ا، باشد نمی مقدور یسند اصالح یمتفاوت که امکان تنظ ینباشد با ا می مورد مشابه بند ب ینا -ج

 . یدنما یمث اتخاذ تصم. ق 12ماده  1تواند دبر حسب بند  می نظارت یاتصورت ه

نظارت  یاته، نشده باشد یاشده  یمتنظ یند رسمچه نسبت به آن س، چنانچه ملک ثبت دفتر امالک شده باشد -د

والّا موضوع . وارد نشود یگرانبه حق د یکند که خلل می به اصالح صادر یرأ یاست به هر حال مادام یدگیصالح به رس

 . است یبند قطع ینصادره طبق ا یرأ. شود می دادگاه اقدام یقاز طر

 قانون ثبت  یاصالح 12بند هفت ماده : هشتم گفتار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

رفهع اشههکال و   یهد آ یشپه  یاشهتباه  یها اشهکال  ، ینمفهاد آنهها بهها قهوان    یهق اسهناد و تطب  یمگهاه در طهرز تنظه    ههر 

از لحههاظ  یاسههت کههه اشههتباهات یبنههد در صههورت یههنا. نظههارت خواهههد بههود یههاتو صههدور دسههتور الزم بهها ه اشههتباه

وجههود  یسههند اصهالح  ظهیم تنامکههان  رخ داده یدر دفتهر اسههناد رسهم   ...و ملههک و نهوع سههند و  ینمتعهامل  مشخصهات 

بنهد   یهن صهادره طبهق ا   یرأ. یهد نما مهی  رفهع اشهکال   یهات وارد نشهود ه  یخلله  یگهران که بهه حهق د   یدر صورت، ندارد

 . ثبت است یعال ینظر در شورا یدقابل تجد

 ثبت  یقانوناصالح  12بند هشت ماده : نهم گفتار

 یآن دادگاه است ول یدگیباشد که مرجع رس (ییهاصل اجرا یا)ممکن است به دستور  ییپرونده اجرا اعتراضات

در اداره ثبت ادامه دارد توسط  ییشروع و تا ختم پرونده جرا ییهکه از ابالغ اجرا ییاجرا یاتاعتراضات مربوط به عمل

 یخروز از تار 23صادره به مدت  یهشود و نظر می ظرو اعالم ن یدگینامه اجرا رس یینآ 112 براساا ماده ثبت یرمد

 . است یبند قطع ینصادره طبق ا یرأ. نظارت است یاتنظر در ه یدابل تجدابالغ ق

بحث خواهد ها  بند ینراجع به ا یلباشد که در بخش اسناد به تفض می اسناد ینهفتم و هشتم مربوط به اهای  بند

 . نظر است یدپنج و هفت قابل تجد، یکهمانطور که قبال ذکر شد بند . شد

 نظارت یاتنظر ه یدتجد یمدت اعتراض به آرا نحوه ابالغ و: دهم گفتار

شود و  می اعالنات ثبت محل الصاق یروز در تابلو 13نحو است که به مدت  یننظر بد یدقابل تجد یآرا ابالغ نحوه

در مورد  یرأ یبه هر حال چنانچه قبل از اجرا یشود ول می در صورت عدم وصول اعتراض به موقع اجرا گذاشته

ثبت مطرح  یعال یتا موضوع در شورا یدنما می را متوقف یرأ یاجرا، نظر اعتراض واصل گردد یدقابل تجدهای  بند

 . گردد

 

 ثبت  یعال ینظارت در شورا یاته یقطع ینحوه طرح آرا: یازدهم گفتار

نسبت  یهوحدت رو یجادسازمان ثبت به منظور ا ییسر یول یداعالم گرد یقطع 1، 6، 4، 0، 1های  چند که بند هر

موضوع را ، خالف قانون صادر شده نیامتناقض یدهد رأ یصکه تشخ یمذکور در صورتهای  بند صادره طبق یه آراب

طبق ، باشد یامدهبه مرحله اجرا درن یکه رأ ورتیو در ص یندنما می ثبت ارا یعال یو اعالم نظر به شورا یدگیرس یبرا

مزبور از  یواصله در ارتباط با آرا یگزارشها یاو  اتیاست که در شکا یننحوه عمل ا، شورا عمل خواهد شد یمتصم

، صادره یمشود تا حسب تصم می سازمان ارسال یسو نزد رئ یهگزارش کار با اظهار نظر ته، قسمت امالک و اسناد یقطر

 (قانون ثبت  یاصالح 12ماده  4تبصره ). در شورا مطرح شود ارجاعدر صورت 
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 ت نظار یاته یلمحل تشک: دوازدهم گفتار

 . نظارت در اداره ثبت استان و تعداد جلسات آن حداقل دو بار در هفته است یاته یلتشک محل

 ثبت  یعا یشورا یبترک: دوم مبحث

 یشورا، دارد می نظارت مقرر یاته ینظر آرا یدثبت به عنوان مرجع تجد یعال یشورا، مکرر قانون ثبت 12ماده  در

 : تاس یردو شعبه به شرح ز یثبت دارا یعال

 شعبه مربوط به امالک -الف

 شعبه مربوط به اسناد  -ب

و مسئول قسمت  یدادگستر یرکشور به انتخاب وز یعال یواناز شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات د هریک

 یشعبه امالک و اسناد دو نفر قاض یبرا. شود می یلمسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشک امالک و امالک در شعبه

و معاون سازمان ثبت به عنوان مسئول  شود می نتخاببا صدور ابالغ ا ییهقوه قصا یستوسط رئ یجموعاً چهار قاضم

 یثبت عضو علل یعال یشورا یبرا. یندنما می ومعاون اسناد سازمان ثبت به عنوان مسئول اسناد در شورا شرکت امالک

 . خود تقص است ینکه ا یدهالبدل در قانون منظور نگرد

 ثبت  یعال یشورا یتصالح: اول تارگف

بار در سازمان ثبت  یکای  جلسات شورا حداقل هفته. باشد می نظارت یاتنظر آرا ه یدثبت مرجع تجد یعال شورای

 یشش و در شاخه اسناد به بندها یال یک یبه بندها یثبت در قسمت امالک به طور کل یعال یشورا. شود می یلتشک

اصل  و یاعتراض یرأ ینظر قبل از اجرا یدتجد ابلق یاگر در هر مورد نسبت به آرا. دینما می یدگیهفت و هشت رس

را  یثبت محل پرونده ثبت، ثبت ارجاع دهد یعال یموضوع را به شورا، سازمان ثبت یسبندها رئ یرنسبت به سا یاشود 

کرده و  یدگیشورا به موضوع رس یرکارشنان به دب. دارد می ثبت مربوط ارسال یعال یشورا یرخانهسوابق به دب یهبا کل

گردد و  می متوقف یرأ یارا یاجرا، ثبت یعال یصدور دستور طرح موضوع در شورا با. یندنما می یهالزم را ته ارشگز

 دفتر ثبت آرا ینظارت دارا یاتثبت و ه یعال یشورا. شورا به عمل خواهد آمد صادره یطبق رأ ییاجرا یاتعمل

ثبت  یعال ینظارت و شورا یاتصادره ه یکه در رأ یدر صورت. شوند یصادره در ان ثبت م ایآر، یبباشد که به ترت می

در ، آمده باشد یشپ یاشتباه یمستند صدور رأ یدر مبان یارخ دهد و  یّنیاشتباه ب یاساقط و  یبه علت سهو قلم مطلب

 یهاول یدر دفتر مربوطه در مقابل رأ زین یرأ ینمفاد ا. گردد می یاصالح یمبادرت به صدور رأ یرأ یصورت عدم اجرا

نظارت ابالغ کند و در روزنامه های  یاته یهصادر کرده و به کل یهوحدت رو یتواند رأ می ثبت یعال یشورا. شود می قید

 . نظارت الزم االتباع استهای  یاته یبرا یهوحدت رو یرأ. یددرج نما یدادگستر نامه و هفته یسمر
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باشد  می االجرا الزم یتاکثر یو رأ یابد می یتثبت با حضور هر سه عضو رسم یعال یانظارت و شور یاته جلسات

 . یدنما یدخود را ق یهنظر یدبا یتاقل یول

  یواحد ثبت یبه روسا یضیتفو یاراتاخت: دوم گفتار

ل ثبت مصوب سا یعال ینطارت و شورا یاتمعارض و ه یتاسناد مالک یدگیرس یینامه اجرا یینآ 23ماده  طبق

و  یثبت یتو اسناد و مالک یقانون اشتباهات ثبت 1حاصله از ماده  یاراتامور طبق اخت یعتسر برای – یدهمقرر گرد 21

از اشتباهات موثر و  یقانون ثبت فهرست یاصالح 12ماده  4، 0، 1 ینظارت در مورد بندها یاته، معارض یتاسناد مالک

 یاتمورد ه ینثبت ارسال دارند که در ا یعال یسال به شورا یکظرف نمده و حداکثر  ینموثر را تدو یرموثر و غ یرغ

فهرست  یننموده که ا ینمذکور تدو یدر ارتباط با بندها یاراتیاخت 11/0/2020در جلسه مورخ  ینظارت منطقه مرکز

ثبت با  یروساابالغ شده تا  یثبتهای  واحد یهثبت قرار گرفته و به کل یعال یشورا یبمورد تصو 14/21/2020خیدر تار

 . یندنما یماتخاذ تصم، یاراتاخت ینبه ا یتعنا

 

 نتیجه گیری

 ینهو اختراعات، زم یاسناد الزم االجرا، ثبت شرکت ها، عالئم تجارت یمثبت امالک، تنظ: یلاز قب یثبت یاتعمل انواع

های  از حجم پرونده شود و از اختالفات می یشگیریثبت موجب پ حقوق. یدنما را فراهم می یمساعد رونق اقتصاد

 . است ییقضا و ی، اجتماعی، سیاسیاقتصاد یتامن ینآن تضم یجهکاهد که نت می یزن ییمراجع قضا

ای را وصول و به  ، مبلغ قابل مالحظهیاتعمل یاجرا یدر راستل یست، لکنبودجه ن یناهداف حقوق ثبت تأم هرچند

 . محاسبه گردد ینههز یبرا دولت یدرآمدها جزو تا یدنما می یزدولت وار یحساب عموم

ها  ها و سازمان ارگان یرسا یم، بهمستق یرو غ یمبه طور مستق یمسائل حقوق یمتنظ  و یتمقررات عالوه بر تثب این

 ینها، حقوق تأم یاتوصول مال ینها، همچن بانک و یاسناد دولت از ثبت امالک و یرغ. یدنما ارائه می یخدمات یزن

 . کند می یلتسه یزرا ن... و ی، عوارض شهرداریاجتماع
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