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A B S T R A C T 
During the recording process, despite supervisions and observations, there may 
be disagreements and mistakes among individuals and registration offices. 
Thus, solutions have been considered to eliminate the given mistakes. Disputes 
and mistakes have been determined and introduced by the Supervisory Board 
and the High Registration Council (Articles 6 and 25). It is worth to note that 
these differences and mistakes should be between individuals and registration 
offices. Otherwise, the mentioned disputes and mistakes in the law are not 
registered and should be resolved by the other authorities such as the judiciary. 
The most prominent article of registration law dealing with registration 
disputes and mistakes is Article 25, which states the limits of competence and 
duties of the supervisory board and lists the cases and mistakes instances in 8 
paragraphs. However besides them, there are countless cases of mistakes in the 
provisions of registration law, all of which are within the competence of the 
supervisory board. Mistakes cases may also occur in notary offices, which in the 
first stage, the relevant notary public is responsible for correcting the mistake, 
and if it is not within the authority of the notary public, it will be resolved in the 
registry office and the supervisory board. 
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 چکیده
 

 و اختالف ثبت ادارات و اشخاص بين است ممکن باز هامراقبت و نظارت عليرغم ثبتی عمليات جریان در

 وجود به اشتباهات رفع به نسبت تا است شدهگرفته نظر در راهکارهایی دليل همين به دهد رخ اشتباهاتی

 شورای و نظارت هيئت را اشتباهات و اختالف این حل مرجع امالک و اسنادثبت قانون ا شود اقدام آمده

 و اختالف این که است این توجهقابل نکته است نموده معرفی و تعيين( مکرر 25 و 6 مواد) ثبت عالی

 مزبور اشتباهات و اختالف صورت این غير در باشد ثبت ادارات و اشخاص بين بایستی حتماً اشتباهات

 ترینمهم. شود وفصلحل قضائی مراجع قبيل از دیگر مراجع از بایستی و نبوده ثبت قانون موردنظر

 هيئت وظایف و صالحيت حدود که است 25 ماده پرداخته ثبتی اشتباهات و اختالف به که ثبت قانونماده

 موارد هاآن از غير ولی است نموده احصاء بند 8 در را اشتباه مصادیق و موارد و نموده بيان را نظارت

 هيئت صالحيت در هاآن همگی به رسيدگی که دارند وجود ثبت قانون مواد در اشتباهات از شماریبی

 مرحله در که پيوندد وقوع به رسمی اسناد دفاتر در است ممکن نيز اشتباهات از مواردی. دارد قرار نظارت

 در سردفتر، اختيار حيله از اشتباه رفع بودن خارج صورت در و است اشتباه رفع مسئول مربوطه سردفتر اول

 .کردمی وفصلحل نظارت هيئت و ثبت اداره

 اطالعات مقاله 

 1400فروردین  5 تاریخ دریافت:

 1400اردیبهشت  9 تاریخ پذیرش:

 1400اردیبهشت  9تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1005: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 غیر اشتباه مؤثر، اشتباه ثبتی، اشتباهات

 .ثبت عالی شورای نظارت، هیئت مؤثر،

  

 

 تبیین بحث(مقدمه ) -1

 ادارات و اشتخاص بتين استت ممکن ثبتی عمليات جریان در

 رخ استناد یا امالک ثبت با ارتباط در اشتباهاتی و اختالف ثبت

حتل ایتن اختتالف و  مرجتع امتالک و استنادثبت قتانون دهد

 و ثبتت تعيتين عتالی شورای و نظارت اشتباهات ثبت را هيئت

  .است نموده معرفی

 محتل و ترکيب این دو هيئت مزبور قانون مکرر 252 و 16ماده

 حتدود نيتز 25 ماده نموده و بيان را اختالفات این به رسيدگی

                                                           
 حاصتله اشتتباهات و اختالفات به رسيدگی برای امالک: و اسنادثبت قانون 6 ماده1 

 و اشتتباه بتودن مؤثر و وقوع تشخيص و اسنادثبت و امالک ثبت به مربوطه امور در

                                                                                           
 هيئتت و ثبتت عتالی شورای عنوانبه هيئت دو مقتضی تصميم اخذ و اختالف رفع

 از بتود خواهتد مرکتب ثبت عالی شورای شودمی تشکيل ثبت کل اداره در نظارت

 و عدليته وزیتر تعيتين بته قضتائی امتور متدیرکل و تميز عالی دیوان العموممدعی

 اداره رئتي  و ثبتت کل معاون از بود خواهند عبارت نظارت هيئت - ثبت مدیرکل

 و وظتایف - عدليه وزیر تشخيص به ثبت کل اداره اعضاء از نفر یک و امالک امور

. شودمی تعيين مکرر 25 و 25 ماده در مذکور هيئت دو از یک هر صالحيت حدود

 وزارت نامتهآئين طبتق بتر هيئتت دو از یک هر در رسيدگی و مسائل طرح ترتيب

 .بود خواهد عدليه

 هيئتت آراء بته نستبت تجدیتدنظر مرجع امالک: و اسنادثبت مکرر قانون 25ماده 2 

 :است زیر شرح به شعبه دو دارای که بود خواهد ثبت عالی ىشورا نظارت

 .اسناد به مربوط شعبه - ب .امالک به مربوط شعبه - الف

 انتخاب به کشور عالی دیوان قضات از نفر دو که نفر سه از مذکور شعب از یک هر

 در استناد قسمت مسئول و امالک شعبه در امالک قسمت مسئول و ىدادگستر وزیر

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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 را اشتتباه متوارد و معتين را صالحيت و وظایف هيئت نظارت

 است. نموده احصاء تبصره 5 و بند 8 در

 گفت؛ توانمی ثبتی اختالفات علل بررسی در

 عمليتات جریتان در ثبتت اداره و افراد بين ثبتی اختالفات -1 

 یتا ثبتت تقاضتای قبتول عتدم یتا قبتول ستر بر ثبت، مقدماتی

 .شودمی ایجاد ثبت رئي  نظریه بر اعتراض صورتبه

 اعيتان آثتار کته غيرمترقبته حتواد  اثتر در که مواقعی در -2 

 یتا تصترف در اشخاص بين رفته، بين از ثبتی مدارک و امالک

 .شود حاصل اختالف مالکيت

 تتاری  تتا اشتخاص که امالکی اعيان ثبتی وضع تعيين موقع-3

 واستههبه اندنتوانستته و کرده ایجاد هازمين روی بر 1/1/1370

 در اشتخاص بتين دارنتد، دریافتت رستمی ستند قانونی موانع

 .شود ایجاد اختالف تصرف

 مسکونی بافت در واقع امالک مالکيت سند صدور منظوربه -4

 .باشد اختالف اشخاص تصرف و مالکيت در روستاها،

 واگتتذار زارعتی بته کته المالتتکمجهول امتالک بته نستبت -5

 ایجتاد شدهتقسيم قهعات حدود تحدید در اختالفاتی شود،می

 .شود

 ممکتن ثبتتی اشتتباهات اشتتباهات موارد بررسی در همچنين 

 است؛

                                                                                           
 الزم دادگستری وزیر چنانچه فوق موارد در -1 تبصره .گرددمی تشکيل اسناد شعبه

 عمليتات ثبتت عتالی شتورای در رسيدگی نتيجه حصول تا داد خواهد دستور بداند

 از قانون این تصویب تاری  تا که هم آرائی - 2 تبصره .بماند متوقف ثبتی یا اجرائی

 شتده تشخيص قانون برخالف دادگستری وزارت نظر به و صادر نامبرده هایهيئت

 گزارش اینکه بر مشروط شد خواهد رسيدگی و طرح عالی شورای در فوق شرح به

 تبصتره .شود فرستاده عالی شورای به قانون این تصویب تاری  از ماه دو تا موضوع

 قرارگرفتته افتراد ثبتت تقاضای مورد و ندارد خاصی مالک که امالکی مورد در – 3

 متورد در همچنين و عمومی هایجنگل و مباحه و موات جبال و اراضی مانند است

 ستوم مصتوب معتادن قتانونی الیحته اول متاده در مذکوره سوم و دوم طبقه معادن

 از متانع دادگستتری مراجتع در اشتخاص بين عنوان بهر دعوی وجود 1331 ماهدی

 بتا درهرحتال است مکلف شوری و نيست ثبت عالی شورای اظهارنظر و رسيدگی

 بهتالن یتا صتحت دربتاره را خود نظر مقررات و قوانين سایر و تبصره این رعایت

 هتادی پرونده کند تقاضا شوری از تواندمی ثبت کل اداره .دارد اظهار ثبت تقاضای

 دادگستتری مراجتع در دعوی طرح علت به تبصره این تصویب تاری  از قبل که را

 دربتاره تبصتره این طبق بر و طرح مجدداً است نشده تشخيص شوری در طرحقابل

 .است تبصره این اجرای مأمور دادگستری وزارت .نماید اظهارنظر هاآن

 ثبت مقدماتی عمليات جریان در -1 

 ثبت تقاضای قبول مرحله در-2 

 ملک ثبت در-3 

 مالکيت سند صدور -4 

 امالک تفکيک جریان در -5

 .دهد رخ اسناد تنظيم در-6

 ثبتی؛ اشتباهات و اختالفات این به رسیدگی مراجع 

 3 ..ق 6 ماده موضوع نظارت هيئت -1

 اسناد صدور نحوه قانون 5 ماده موضوع اختالف حل هيئت-2 

 هيئتت -3 انتدرفته بتين از هاآن ثبتی اسناد که امالکی مالکيت

 اختتتالف حتتل هيئتتت-4 148 و 147 متتواد اختتتالف حتتل

 اقتصتادی، توستعه ستوم برنامته قتانون 140 ماده 2 بندموضوع

 145 متاده موضتوع تشتخيص هيئتت -5 فرهنگتی و اجتماعی

 (.92: 1383است، )ميرزایی، امالک و اسنادثبت

 مقدماتی ثبت مراحل -2

 4ثبت قانون 9 ماده طبق. است عمومی آگهی انتشار اقدام، اولين

 آگهتی قتانون ثبتت، طبتق اداره هتر اینکته یعنی عمومی آگهی

 رستدمی ثبتت به اداره، آن محدوده در واقع امالک که نمایدمی

 9 متاده آگهتی شود.می صادر مالکين جهت اطالع آگهی این و

 شودنمی عمل دیگر و گرفته صورت کشور جای همه در  .ق

 دورافتتاده بستيار نقتاط، بعضی و جنوب جزایر برخی در مگر

 .است شده آگهی این نقاط اکثر در ولی آذربایجان و کهکيلویه

                                                           
 مربوطه امور در حاصله اشتباهات و اختالفات به رسيدگی برای قانون ثبت: 6 ماده3 

 و اختتالف رفتع و اشتتباه بودن مؤثر و وقوع تشخيص و اسنادثبت و امالک ثبت به

 اداره در نظتارت هيئتت و ثبت عالی شورای عنوانبه هيئت دو مقتضی تصميم اخذ

 دیوان العموممدعی از بود خواهد مرکب ثبت عالی شورای شودمی تشکيل ثبت کل

 هيئتت - ثبتت متدیرکل و عدليته وزیتر تعيين به قضائی امور مدیرکل و تميز عالی

 یتک نفتر و امالک امور اداره رئي  و ثبت کل معاون از بود خواهند عبارت نظارت

 هتر صتالحيت حتدود و وظایف - عدليه وزیر تشخيص به ثبت کل اداره اعضاء از

 مستائل طرح ترتيب. شودمی تعيين مکرر 25 و 25 ماده در مذکور هيئت دو از یک

 .بود خواهد عدليه وزارت نامهآئين طبق بر هيئت دو از یک هر در رسيدگی و

 قانون این اجرای تاری  از است موجود ثبت اداره که نقاطی قانون ثبت: در 9 ماده4 

 یتا اداره هتر حتوزه عدليه وزارت ثبت دایره یا اداره تشکيل از پ  نقاط سایر در و

 هتر در واقعه غيرمنقول اموال کليه ثبت به و کرده تقسيم ناحيه چند به را ثبت دایره

 .کندمی اقدام ناحيه
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 .است مقدماتی آگهی انتشار  .ق 10 ماده طبق اقدام، دومين

 اقتدام این. است ملک برای شماره و پالک تعيين اقدام، سومين

 کشتور در. شتودمی ثبت، عمل قانون نامهآیين 66و 55ماده طبق

 بانتام وقتتهيچ. مالتک نتام نه است، پالک با امالک هویت ما،

 مشخصات و مالک نام به پالک با ولی رسيمملک نمی به مالک

 پتالک ملتک، بترای ثبتتی، متأمورین .کنيممی پيدا دست ملک

 تقستيم فرعتی و اصتلی پتالک بته هتم پالک و کنندمی تعيين

 بترای ملک، ثبت موقع در که است پالکی اصلی پالک .شودمی

 ملک هرگاه که پالکی است فرعی پالک و شودمی تعيين ملک،

 اصتلی پتالک از پالکتی قهعته هر برای شود تقسيم قهعات به

 افقتی یا امالک در تقسيم و گرددمی تعيين پالک فرعی عنوانبه

 را بته خانته یتا زمتين کته افقی تقسيم در هم. عمودی یا است

 و گيردمی خود به فرعی پالک قهعه هر کنيممی تقسيم قهعات

 بلتوک .استت متتداول هادر آپارتمان که افقی تقسيمات در هم

 محتدوده هتر بترای شتودمی تقستيم قهعتات به که آپارتمانی

 .شودمی تعيين پالک اصلی از فرعی پالک یک آپارتمانی

 موظتف ثبتت، اداره که شدهبينیپيش ،7ثبت قانون 11 ماده طبق

 مشخصتات و اندثبت، کرده درخواست که کسانی اسامی است

                                                           
 موجببته ثبتت محققتين رستيدگی طترز و قانون ثبت: حدود صتالحيت 9 ماده5 

 استت استتيناف قابتل ثبتت محقتق رأی کته مواردی در شد خواهد معين نظامنامه

 بتدایت محکمته حکتم تميتزی رسيدگی بود خواهد استينافی مرجع بدایت محکمه

 .آمد خواهد عمل به استيناف محکمه در عمومی قوانين مهابق

 مربوطه امور در حاصله اشتباهات و اختالفات به رسيدگی برای قانون ثبت: 6 ماده6 

 و اختتالف رفتع و اشتتباه بودن مؤثر و وقوع تشخيص و اسنادثبت و امالک ثبت به

 اداره در نظتارت هيئتت و ثبت عالی شورای عنوانبه هيئت دو مقتضی تصميم اخذ

 دیوان العموممدعی از بود خواهد مرکب ثبت عالی شورای شودمی تشکيل ثبت کل

 هيئتت - ثبتت متدیرکل و عدليته وزیتر تعيين به قضائی امور مدیرکل و تميز عالی

 نفتر یتک و امالک امور اداره رئي  و ثبت کل معاون از بود خواهند عبارت نظارت

 هتر صتالحيت حتدود و وظایف - عدليه وزیر تشخيص به ثبت کل اداره اعضاء از

 مستائل طرح ترتيب. شودمی تعيين مکرر 25 و 25 ماده در مذکور هيئت دو از یک

 .بود خواهد عدليه وزارت نامهآئين طبق بر هيئت دو از یک هر در رسيدگی و

 روز شصتت تا 10 ماده در مذکور آگهی اولين انتشار تاری  از قانون ثبت: 11 ماده7 

 بته نستبت 32 و 27 متاده دو در متذکور اشخاص و مالکيت عنوانبه متصرفين باید

 مکلف ثبت اداره نمایند ثبت درخواست اظهارنامه وسيلهبه ناحيه آن در واقع امالک

 کته را اشخاصتی کليته صتورت مذکور آگهی اولين انتشار از پ  روز نود تا است

 شدهمعين یک هر برای ثبت اداره طرف از که شماره و ملک نوع با اندداده اظهارنامه

 بته نوبتت دو در را شدهثبت درخواست آن به نسبت که ملکی

 کثيراالنتشتار روزنامه در ماه آخر و اول یعنی در روز 30 فاصله

 .شتودمی گفتته نتوبتی، آگهی که بکنند آگهی ملک وقوع محل

 بتا ولتی شدمی منتشر هم رسمی روزنامه در نسخه یک سابق،

 رسمی روزنامه اول در نوبت رسيد تصویب به بعداً که مقرراتی

 بته نسبت ک  هر دهندمی تذکر آگهی این در. شودنمی منتشر

( درخواستت اصتل بته اعتراض) شدهدرخواست ثبت که ملکی

 از متاه 3 ظترف استت قائتل ختود برای حقی و دارد اعتراضی

 ثبتت، اداره بته را ختود اعتراض نوبتی، آگهی اولين تاری  نشر

 .دهد تحویل

 طبتق دولتت. استت متالکين بين اظهارنامه توزیع چهارم، اقدام

 اداره مأمورین انجام دهد بنابراین را کار این شده موظف قانون

 و کننتدمی تعيتين پالک هم امالک محل به مراجعه ضمن ثبت

 ثبتت، درخواستت فترم یتک پتالک، آن یا مالکين مالک به هم

ناميتده  اظهارنامته ثبتت، اداره در فترم ایتن که دهندمی تحویل

 اظهارنامتته ثبتتت، اداره در را درخواستتتی فتترم هتتر. شتتودمی

 (.78: 1380نسيمی،) ميگویند،

 اظهارنامه -3

 تحویل از پ . است ثبتی پرونده مهم اوراق از یکی اظهارنامه،

 ظترف شتودمی تتذکر داده وی بته رستيد اخذ و مالک به فرم

 ثبتت اداره بته مالکيتت متدارک همتراه بته را فرم ماه 2 مدت

 فترم شتود، توجته آن بته بایتد کته مهلبتی اولين .دهد عودت

توزیع  دفتر در ثبت ادارات در اظهارنامه. است ثبتی درخواست

 شودمی بایگانی ثبت اداره در دفتر این و شودمی ثبت اظهارنامه

 یتا ثبتت بته ها اعتتراضپرونتده بعضتی در مهم اسناد از یکی

 کتهوقتی .استت توزیتع دفتر ثبت، درخواست اصل به اعتراض

 توزیتع) دفتر آن در شودمی داده مالک به ثبت، درخواست فرم

 درخواستت فترم معموالً. شوداخذ می رسيد فرد، از( اظهارنامه

 وی مالکانته تصرف ثبتی حد در که شودمی داده کسی به ثبت،

 سری یک که شکل این به. باشند کرده احراز ملک نسبت به را

                                                                                           
 نوبتت یتک روز بيستت هتر روز شصتت تا آگهی این و نماید آگهی هاروزنامه در

 .شد خواهد منتشر
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 عنوانبه تصرف مالکانه، احراز از پ  و کنندمی اوليه تحقيقات

 لتذا .دهندمی ملک ثبت درخواست فرم وی به مالکيت، مدعی

 در هتاآن نام و گرفته تحویل را ثبت درخواست فرم که افرادی

 در هتم هتاآن ثبت و درخواست قيدشده اظهارنامه، توزیع دفتر

 مالتک تواننتدنمی قضتائی، ازنظتر است، مضبوط ثبتی، پرونده

 و متقاضتی نرستيده، ثبتت بته هتاآن بنام تا ملک شوند شناخته

 (.92: 1383)ميرزایی، هستند مالکيت مدعی

 مالتک توسط اظهارنامه، شدهتکميل فرم برگرداندن پنجم، اقدام

 نشتر تتاری  از متاه متدت دو ظرف باید که است ثبت اداره به

 ثبتت اداره بته مالکيتت مدارک ضميمهبه تصرفاتی آگهی اولين

 .دارد نام ملک ثبت، درخواست و عمل تقاضا این. شود داده

 قتانون 11 متاده طبتق. )استت نتوبتی آگهی انتشار ششم، اقدام

 هتافرم از توزیتع بعد است، قضائی هایبحث از یکی و( 8ثبت

 ثبتت، اداره بته را هتافرم متالکين از ایعتده ثبت، اداره توسط

 عللتی یتا و فتوت قبيتل از به دالیلی ای،وعده دهندمی تحویل

 توزیتع دفتتر بامالحظه صورت این در دهند،نمی تحویل دیگر

 ثبتت، درخواستت ملکی به نسبت که شودمی اظهارنامه، معلوم

 چته کستی بته شتدهتوزیع درخواست فرم و خير یا است شده

 و استت بوده کسی چه اوليه، مالکانه متصرف و است شدهداده

 .نه یا نموده ثبت تقاضای برگردانده و را خود درخواست اینکه

 متصتترفين بتته اظهارنامتته فتترم قتتبالً کتته امالکتتی خصتتوص در

 متواردی و نيتز انتدبرنگردانده را آن حالتابته ولی شدهتحویل

 دفتتر بته توجه بدون اظهارنامه جدید فرم عللی به که شدهدیده

 حتاالت، ایتن در و شتدهداده فرد دیگتری، به اظهارنامه توزیع

 توزیع دفتر به توجه با که شوندمی گرفتار قضات و دادگستری

 نماینتد معلتوم و نمایند حل را مشکل این توانندمی اظهارنامه،

                                                           
 روز شصتت تا 10 ماده در مذکور آگهی اولين انتشار تاری  از قانون ثبت: 11 ماده8 

 بته نستبت 32 و 27 متاده دو در متذکور اشخاص و مالکيت عنوانبه متصرفين باید

 مکلف ثبت اداره نمایند ثبت درخواست اظهارنامه وسيلهبه ناحيه آن در واقع امالک

 کته را اشخاصتی کليته صتورت مذکور آگهی اولين انتشار از پ  روز نود تا است

 شدهمعين یک هر برای ثبت اداره طرف از که شماره و ملک نوع با اندداده اظهارنامه

 نوبتت یتک روز بيستت هتر روز شصتت تا آگهی این و نماید آگهی هاروزنامه در

 .شد خواهد منتشر

 تحویتل فترد جدیتد بته فرم یا بوده قبل از مالکانه تصرف این

 11 ماده طبق .نمایند جلوگيری حق تضييع از تا. است شدهداده

 استامی استت موظتف ثبت، اداره که شدهبينیپيش ثبت، قانون

 کته ملکتی مشخصتات و انتدثبت، کرده درخواست که کسانی

 30 فاصتله به نوبت دو در را شدهثبت درخواست آن به نسبت

 محتل کثيراالنتشتار روزنامته در متاه آختر و اول یعنی در روز

 ستابق، .شتودمی گفته نوبتی، آگهی که بکنند آگهی ملک وقوع

 مقرراتی با ولی شدمی منتشر هم رسمی روزنامه در نسخه یک

 منتشتر رسمی روزنامه اول در نوبت رسيد تصویب به ا بعد که

 ملکتی به نسبت ک  هر دهندمی تذکر آگهی این در. شودنمی

( درخواستتت اصتتل بتته اعتتتراض) شتتدهدرخواستتت ثبت کتته

 از متاه 3 ظترف استت قائتل ختود برای حقی و دارد اعتراضی

 ثبتت، اداره بته را ختود اعتراض نوبتی، آگهی اولين نشر تاری 

 شتروع قضتائی مبتدأ ازنظتر نوبتی آگهی بنابراین دهد؛ تحویل

 مهتم، اوراق از یکی و شودمی محسوب ثبت به اعتراض مهلت

. استت نتوبتی آگهتی همتين برای قضتات ثبت، به اعتراض در

 لتذا شتده مفقتوده ثبتتی هایپرونده از نوبتی هایآگهی بعضی

. نماینتد بایگتانی را چيتز دو ثبتت اداره در که شدهداده دستور

 بته تحدیتد مربتوط هایآگهی و هرسال نوبتی هایآگهی یکی

 کته متواردی در قضتات بشتود بایگانی جلدهایی در که حدود

 در اینکته تعيتين و بته ثبتت اعتتراض خصوص در است الزم

 از حتمتاً مهلتت، از ختارج یا شده اعتراض ثبت به مقرر مهلت

 و مهالبته را سال همان آگهی به مربوط جلد مربوطه ثبت اداره

مفقود  لحاظ به است ثبتی هاینقشه دیگر مورد. نمایند مالحظه

 ثبتتت ادارات در ثبتتتی هایپرونتتده از ثبتتتی هاینقشتته شتتدن

 موقتتع شتتود درمی نگهتتداری و شتتدهبرداشته کپتتی هاینستتخه

 ثبت به اعتراض هایپرونده در شدهتهيه کروکی حدود، تحدید

 قضتائی مراجع برای مهم و اوراق اسناد دیگر از ثبتی دعاوی یا

 ثبتت ادارات در و شتده بردارینقشه ها،کروکی روی از. است

 وجتود هتاآن بته دستيابی امکان و است محفوظ سراسر کشور

 (.52: 1386فومشی، )اباذری دارد
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 امالك ثبت قانون 19 الی 16 مواد -4

 متورد توضتي ) ثبتت مورد ملک به نسبت ک  هر - 16 ماده»

 اعتالن اولتين نشتر تاری  از باید باشد داشته اعتراضی( تحدید

 30 تتا مجل صورت تنظيم تاری  از توضي ) روز 90 تا نوبتی

 یتا اداره بته مزبور مستقيماً نماید عرض حال دعوی اقامه( روز

 اعتالن توضتي ) نتوبتی اعتالن ضمن در که ثبتی شعبه یا دایره

عترض  مقابتل در - شتودمی تسليم است شدهمعين (تحدیدی

 در متدت که عترض حتالدرصورتی شود داده رسيد باید حال

 دفتتر یا و ثبت محقق نزد را آن ثبت اداره باشد شدهداده قانونی

ثبتت  اداره اگر داردمی است ارسال رسيدگی مرجع که محکمه

 نظر کتباً شدهداده مدت از خارج عرض حال که دهد تشخيص

 محتل ابتتدایی محکمته حتاکم بته و کرد اظهار خواهد را خود

نظامنامته  موافتق اداری در جلسه مزبور حاکم تا دهدمی اطالع

 محکمته حتاکم رأی دهتد رأی کترده رستيدگی عدليه وزارت

 بته راجتع هرگاه - 17 ماده .است قاطع موضوع این در ابتدایی

 تقاضتاکننده بين( تحدید مورد توضي ) ثبت موردتقاضای ملک

 9.«دیگری و

( تحدیتدی اعتالن توضتي ) نتوبتی اعتالن اولين انتشار از قبل

 بتا دعتوی که طترف باشد کسی جریان در و شدهاقامه دعوایی

 90 تتا نتوبتی اعتالن اولين نشر تاری  از باید است تقاضاکننده

( روز 30 تتتا مجل تنظتتيم صتتورت تتتاری  از توضتتي ) روز

تستليم  ثبتت اداره به دعوی جریان به مشعر را محکمه تصدیق

 کته متواردی در - تبصره. شد خواهد او ساقط حق اال و نماید

 اداره بته مدت از خارج مزبور تصدیق دهد تشخيص ثبت اداره

 18متاده . خواهد شد عمل 1610 ماده موافق گردیده تسليم ثبت

                                                           
 و تقاضتاکننده بتين ثبتت تقاضتای مورد ملک به راجع هرگاه قانون ثبت: 17 ماده9 

کستی  باشتد جریان در و شدهاقامه دعوائی نوبتی اعالن اولين انتشار از قبل دیگری

 روز 90 تا نوبتی اعالن اولين نشر تاری  از باید است تقاضاکننده یا دعوی طرف که

 او حتق اال و نمایتد تستليم ثبتت اداره به دعوی جریان به مشعر را محکمه تصدیق

 مزبتور تصتدیق دهد تشخيص ثبت اداره مواردی که در - تبصره .شد خواهد ساقط

 .شد خواهد عمل 16 ماده موافق دیده کر تسليم ثبت اداره به مدت از خارج

 بایتد باشد داشته اعتراضی ثبت مورد ملک به نسبت ک  هر قانون ثبت: 16 ماده10 

 مزبتور حتال عترض نماید دعوی اقامه روز 90 تا نوبتی اعالن اولين نشر تاری  از

 استت شتدهمعين نتوبتی اعتالن ضتمن در که ثبتی شعبه یا دایره یا اداره به مستقيم

 را خود صالحيت عدم قرار ثبت محقق یا محکمه کهدرصورتی

 تقاضای به مزبور قرار قهعيت پ  از است مکلف نماید صادر

 در - بفرستتد دارصتالحيت مرجتع برای را عمل مدعی دوسيه

 از پت  معترض اگر .نيست الزم عرض حال مورد تجدید این

 تعقيب را خود دعوای روز شصت مدت در عرض حال تقدیم

 به است مکلف ثبت محقق یا محکمه( مسکوت گذاشت) نکرد

 قرار اسقاط( تحدید مستودعی توضي ) ثبت تقاضای مستودعی

 استتيناف تتوانمی قترارازاین - نماید صادر را اعتراض دعوای

 نيست. تميز قابل استيناف رأی - داد

 توضتي ) ثبتت بته معتترض فتوت صتورت در مکرر 18 ماده

 از بعتد یتا قبتل فتوت تاری  کهاین از اعم( تحدید به معترض

 یتا تمتام نتوانتد عليته معتترض هرگاه باشد، قانون این اجرای

 اقدام زیر شرح به او به تقاضای نماید معرفی را ورا  از بعض

 :شودمی

 ابتال  محتل دادستتان بته را مراتتب دادگتاه اول، مورد در -1

 قيم نصب به محجور نسبت ورا  وجود صورت در که کندمی

 را دعتوا و جریتان موضوع عالوهو به شود اقدام دعوا تعقيب و

 ویکی مرکز کثيراالنتشار هایاز روزنامه دریکی متوالی دفعه سه

 .نمایتدمی آگهتی دادگتاه مقتر نزدیتک یا محل هایروزنامه از

 دعتوا آگهتی آخترین انتشتار تتاری  از روز 90 ظترف چنانچه

 مزبور قرار ابال  .گرددمی صادر دعوا سقوط قرار نشود تعقيب

 دادگتاه مقتر نزدیتک یا محل هایروزنامه از دریکی نوبت یک

 صتادر قترار از مقترر متدت اگتر ظترف و شتد خواهد آگهی

 است. االجراالزم و قهعی مزبور قرار نشود خواهیپژوهش

 شتتودمی اخهتتار شتتدهشناخته ورا  بتته دوم، متتورد در -2

 تتاری  از روز 5 ظرف باشد دعوا تعقيب مقام در کهدرصورتی

                                                                                           
 حتال عترض کهدرصورتی شود داده رسيد باید حال عرض مقابل در شودمی تسليم

 کته محکمه دفتر یا و ثبت محقق نزد را آن ثبت اداره باشد شدهداده قانونی مدت در

 حتال عترض کته دهد تشخيص ثبت اداره اگر داردمی ارسال است رسيدگی مرجع

 محکمته حتاکم بته و کترد خواهتد اظهتار را خود نظر کتباً شدهداده مدت از خارج

 وزارت نظامنامته موافتق اداری جلسه در مزبور حاکم تا دهدمی اطالع محل ابتدائی

 قتاطع موضتوع ایتن در ابتتدائی محکمته حاکم رأی دهد رأی کرده رسيدگی عدليه

 است
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 اباذری) کند مبادرت تعقيب درخواست تقدیم به اخهاریه ابال 

 (.52: 1386فومشی،

 کته شتدهشناخته ورا  همچنين و نشدهشناخته ورا  مورد در

 بته باشتد مستکوت گذاشتته را دعوا اخهاریه ابال  و صدور با

 .شد خواهد عمل یک دربند مذکور طریق

اختالفات و اشتباهات ثبتی که در هیئت نظارت موضوع  -5

 گیردرسیدگی قرار میقانون ثبت مورد  6ماده 

شتود رسيدگی به اختالفاتی که بين اداره ثبت و مردم ایجاد می

آیتد، بتر و یا اشتباهاتی که در ثبت امالک و اسناد به وجود می

 6کتته مستتتند قتتانونی آن متتاده  استتت 11عهتتده هيئتتت نظتتارت

بترای » گویتد:کته می ثبتت استت قتانون 1351اصالحی سال 

اشتتتباهات مربتتوط بتته امتتور رستتيدگی بتته کليتته اختالفتتات و 

اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استان، هيئتی به نام هيئتت ثبت

مقتام او و دو نفتر از نظارت مرکب از رئي  ثبت استان یا قائم

قضتات دادگتاه استتان بته انتختاب وزیتر دادگستتری تشتکيل 

شود. هيئت مزبور به کليه اختالفات و اشتباهات مربتوط بته می

نماید. بترای ایتن حوزه قضائی استان رسيدگی می امور ثبتی در

البدل از قضات دادگستتری یتا کارمنتدان هيئت یک عضو علی

                                                           
نامه اجرائتی رستيدگی استناد مالکيتت معتارض و آیين 2طبق قسمت اخير ماده 11 

هيئت نظارت و شورای عالی، جلسات هيئت حداقل دو بار در هفته تشکيل خواهد 

...هيئت نظارت مرکب » گوید:اسناد و امالک که میقانون ثبت 6با توجه به ماده  شد.

بتدین « شتود...او و دو نفتر از قضات...تشتکيل میمقتام از رئي  ثبت استان یا قائم

جلسته  معنی است که حضور تمامی اعضا در جلسات رسيدگی ضروری است و اال

اگر عضوی از  فاقد پشتوانه قانونی است. تبع آن کليه تصميماترسميت نداشته و به

البدل ق.ا.د.م رد شود، باید عضو علی 91هيئت به دليل دارا بودن یکی از موارد ماده 

 6البتدل در متاده جای او در جلسات هيئت شرکت کند، بنابراین تعيين عضو علیبه

قانون ثبت عالوه بر آنچه غالمرضا شهری در حقوق ثبت بيان داشته وجود جهتات 

البدل در مواقعی کته یکتی از اعضتای رد است. آقای شهری معتقد است عضو علی

جای او شرکت موریت غایب باشد، بهاصلی هيئت به علت بيماری یا مرخصی یا مأ

سيد احمد، مسعود، حقوق ثبتت، انتشتارات ختط ستوم،  –نماید. باختر، رئيسی می

 17، ص 1383 چاپ اول

به عهده  22/4/59های وزیر دادگستری وفق الیحه قانونی مصوب مسئوليت -2

( 1368سال ) قانون اساسی 157شورای عالی قضائی گذارده شد و با اصالح اصل 

و با تصویب قانون  رئي  قوه قضائيه جایگزین شورای عالی قضائی گردید؛

( وظایف و اختيارات 9/12/71مصوب ) اختيارات و وظایف رئي  قوه قضائيه

 98حقوق ثبت، همان منبع، ص  شورای عالی قضائی محول شد.

تعيتين خواهتد  12ثبت مرکز استان از طرف وزیتر دادگستتری

 (.110: 1382، )شهری،«شد.

که استتناد مالکيتتت اصتتحاب دعتتوی در قستتمتی درصتتورتی 1

الیحه قانونی راجع بته  5 و 4 و 3متعارض باشند با لحاظ مواد 

 1333متاه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکيت معارض مصتوب دی

توانتد از طریتق اداره ثبتت محتل و نفع میاصالحی بعدی ذی

 قانون ثبت اقدام نماید. 6هيئت نظارت موضوع ماده 

اسناد ناظر بر مواردی استت کته ملتک قانون ثبت 13105ماده 2

کننده بوده کيت درخواستمورد درخواست ثبت، مسبوق به مال

و با سلب مالکيت از او به یکی از طترق اشتعاری در آن متاده 

ای ملتک اقدام به درخواست ثبت کرده باشد لتيکن اگتر خانته

موروثی شاکی بوده و متهم خود را متصترف قلمتداد نمتوده و 

درخواست ثبت آن را به نام خودکرده باشد این عمتل مشتمول 

 مزبور. 105د بود نه ماده آن قانون خواه 10914ماده 

اسناد و امالک که ترکيب هيئتت قانون ثبت 6با توجه به ماده  3

نظارت استان را مقرر داشته و در ذیل همان ماده تعيتين عضتو 

ها مورد تصری  قرار داده ولتی در البدل را برای این هيئتعلی

های شورای عالی ثبتت را بيتان مکرر که ترکيب شعبه 25ماده 

ها مشخص البدل را در این شعبهترتيب تعيين عضو علی داشته،

ننموده، سکوت مقنن در مقام بيان دارای حکمتی است کته آن 

را باید در اهميت مواردی که در صالحيت این شورا قرار دارد 

و نقش آن در ایجاد وحدت رویه جستجو نمتود. لتذا حضتور 

کليه اعضا برای رسميت شورای عالی ثبتت ضتروری استت و 

اتفاق آراء صادر شتد رأی دو نفر از اعضاء در فرضی هم که به

                                                           
 29/5/1381 – 4790/7نظریه مشورتی شماره 12 

 امثال و شرط بيع به راجع) 33 ماده در مذکور مورد در قانون ثبت: جز 105ماده 13 

 اینکه علم با یا داده انتقال بدیگری قبال که بنماید را ملکی ثبت تقاضای ک  هر( آن

 بردار کاله نماید ثبت تقاضای است شده او از مالکيت سلب قانونی انحاء از بنحوی

 ثبتت موقع در ولی بوده مالک تقاضا موقع در اگر است همچنين و ميشود محسوب

 مالکيتت ستند یتا بگيرد مالکيت سند معهذا و نبوده مالک امالک ثبت دفتر در ملک

 .نباشد طرف حق تصدیق برای حاضر ثبت اداره اخهار از پ  ولی نگرفته

 را ختود بتوده دیگتری تصرف در که بملکی نسبت قانون ثبت: هرک  105ماده 14 

 اختالفتات - ميشتود محستوب کالهبردار کند ثبت تقاضای و کرده قلمداد متصرف

 .نيست ماده این مشمول حدود در بتصرف راجع
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باشد، چنانچه در غيتاب نفتر ستوم صتادر گتردد قانونتان رأی 

دیگر تشکيل شورای عبارتیشود. بهشورای عالی ثبت تلقی نمی

: 1388آدابتی،) عالی ثبت با کمتر از سه عنصر قتانونی نيستت،

104.) 

قرانون  25در مراده  اختالفات و اشتباهات ثبتی مصرر  -6

 ثبت

 اختالف در موردپذیرش ثبت -

از جهتتت پتتذیرش تقاضتتای ثبتتت  11هرگتتاه در اجتترای متتاده 

اختالفی بين اشخاص و اداره ثبت و یا اشتباهی توليد گتردد و 

یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفتع اختتالف و 

تعيين تکليف و یا ابهال و یا اصالح درخواست ثبت بتا هيئتت 

 ت.اس

ق.  رسيدگی هيئتت نظتارت در  25ماده  3الف. طبق تبصره 

نشتده تا مواقعی است که ملک در دفتر امتالک ثبت 1مورد بند 

 است.

همان ماده رأی هيئت نظارت در ایتن متورد  4ب. طبق تبصره 

تجدید نظر در شورای عالی ثبت استت. غيرقهعی است و قابل

 (.104: 1388آدابی،)

 25بند اول ماده 

 روز اختالف بین اداره ثبت و متقاضی:ب -1

اختتتالف بتتين اداره ثبتتت و متقاضتتی ممکتتن استتت بتته صتتور 

هایی استت کته گوناگون باشد، یکتی از متوارد آن درخواستت

ازنظر قانون و مقررات جاری قبول آن بترای اداره ثبتت ميستر 

نيست مانند تقاضای ثبت اراضی موات و حریم انهار عمومی و 

شتخاص حقيقتی و یتا نحتوه تصترفات شارع عتام از طترف ا

 متقاضی در ملک موردتقاضا.

 تزاحم و تعارض در تصرف -2

ممکن است دو نفر در مالکيت ملکی اختالف داشتته باشتند و 

طرف بتا استتناد خود را محق بدانند بتا ایتن توضتي  کته یتک

قبول از قبيل دادنامه صتادره از محتاکم مدارک و مستندات قابل

فتر توزیع اظهارنامه و یا بن چاق و اسناد قضایی یا مندرجات د

عادی دیگر خود را مالک بدانتد و دادخواستت ثبتت نمایتد و 

دیگری به علت تصرف مادی که در ملک دارد ختود را مالتک 

 بداند و تقاضای ثبت بدهد.

 تولید اشتباه در مرحله دادخواست ثبت -3

ممکن است در مرحله دادخواستت ثبتت ملتک اشتتباهاتی رخ 

اما  دهد و عمليات ثبتی بدون توجه به این اشتباهات ادامه یابد؛

اداره ثبت قبل از صدور سند مالکيت متوجته اشتتباهات شتود. 

ممکن است دریکی از مندرجات اظهارنامه اشتباه گردد و یا در 

و یتا ملکتی دوبتاره درخواستت ثبتت  شماره پالک اشتباه شود

تقاضی زائد بتر ستهام ثبت مکرر انجام شود( و یا سهم م) گردد

استحقاقی درخواست ثبت گردد، مواردی که در مرحله ابتدایی 

ثبت ملک اشتباه صورت گيرد در هيئت نظتارت مهترح و رأی 

، گترددمقتضی بر اصالح و ابهتال درخواستت ثبتت صتادر می

 (.104: 1388)تفکریان،

 اشتباه در جریان مقدماتی ثبت -

جریان مقدماتی ثبت تشخيص دهد که در  هرگاه هيئت نظارت

شتده، آن اشتتباه و همچنتين عمليتات امالک اشتباه متؤثر واقع

ابهتال و جریتان ثبتت  بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده،

طبق مقررات به دستور هيئتت نظتارت تجدیتد یتا تکميتل یتا 

 15گردد.اصالح می

در مواردی که برحسب تشخيص هيئتت »همين ماده:  1تبصره 

ظرف ستی  های نوبتی تجدید گردد،که آگهی نظارت مقرر شد

روز از تاری  انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود 

 «معترضين حق اعتراض خواهند داشت

که اشتتتتباه از طتتترف درصتتتورتی»ق.   25متتتاده  2تبصتتتره 

کننده ثبت باشد هزینه تجدید عمليات مقدماتی ثبت درخواست

خواهتتد شتتد بتته عهتتده نامتته تعيتتين بتته طریقتتی کتته آیين

 «کننده خواهد بوددرخواست

رستيدگی هيئتت نظتارت در متوارد »ق. :  25متاده  3تبصره 

این ماده تا وقتتی استت کته ملتک در  2 و 1مذکور دربندهای 

 25متاده  4و طبتق تبصتره « دفتر امالک به ثبت نرستيده باشتد

ق.  رأی هيئت نظارت در این مورد غيرقهعی است. در ایتن 

                                                           
 ق.  25بند دوم ماده 15 
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اه در جریان عمليات مقدماتی ثبت امتالک موردتوجته اشتب بند،

همته کارهتایی استت  عمليات مقدماتی ثبت،» قرارگرفته است.

ها اداره ثبتت آمتادگی صتدور ستند که پ  از پایان و ختم آن

 «.مالکيت را دارد

این مرحله اعم است از درخواست ثبت و تنظتيم اظهارنامته و »

، «عمليتات تحدیتدی. انتشار آگهی نوبتی و تحدیتدی و انجتام

 (.123: 1386)نجفی،

اشتباهی رخ دهد آن اشتتباه  چنانچه در هر یک از مراحل فوق،

و همچنين عمليات بعدی که اشتباه مذکور در آن مؤثر بوده بته 

دستور هيئت نظارت ابهال و جریان ثبتتی تجدیتد یتا اصتالح 

 گردد.می

 ثبت قانون اصالحی 25 ماده 1 دربند مذکور موارد -

 اجترای در هرگتاه کته داردمی بيان ثبت قانون 25 یماده 1 دبن

 بين اختالفاتی ثبت تقاضای پذیرفتن جهت از 11ماده  مقررات

 یتا و گتردد توليد اشتباهی یا و شود واقع ثبت اداره و اشخاص

 و اختالفتات رفع و باشد تعارض و تزاحم اشخاص تصرف در

 هيئتت بتا ثبت درخواست اصالح یا و ابهال یا و تکليف تعيين

 هيئتت گوید: رستيدگیمی ماده همان 35 تبصره. است نظارت

 وقتتی تتا متاده ایتن 2 و 1 دربنتدهای مذکور موارد در نظارت

 هيئتت رأی .باشد رسيده ثبت به امالک دفتر در ملک که است

 قتانون 25 یمتاده 4 یتبصتره به توجه با مورد این در نظارت

 ایتن توضي  در است غيرقهعی ماده همان 1 بند به ناظر 16ثبت

 معتارض مالکيتت اسناد رسيدگی اجرایی نامهآیين 3 یماده بند

 و 1 بندهای و ذکر را مورد سه شورای عالی و نظارت هيئت و

 آمتده نامتهآیين 1 دربنتد. استت داده اختصاص آن به را 3 و 2

 اشتخاص بتين ثبت تقاضای پذیرفتن جهت از هرگاه» که است

                                                           
 متورد در فقتط نظارت هيات آرای امالک: و اسناد ثبت قانون 25 ماده -4 تبصره16 

 در تجدیتدنظر قابتل نفتعذی شتکایت اثتر بتر ماده این هفت و پنج و یک بندهای

 در رویته وحتدت ایجتاد منظور به ثبت کل مدیر ولی بود خواهد ثبت عالی شورای

 باشتد شتده صتادر قتانون ختالف یا و متناقض نظارت هایهيات آرای که مواردی

 در و نمایتدمی ارجتاع ثبتت عالی شورای به نظر اعالم و رسيدگی برای را موضوع

 شتورای نظتر طبتق باشتد نشده گذارده اجرا موقع به نظارت هيات رای که صورتی

 شتورای نظتر رویته وحدت ایجاد مورد در .شودمی گذارده اجرا موقع به ثبت عالی

 .بود خواهد االتباعالزم نظارت هایهيات برای ثبت عالی

 اشتخاص تصترف یا در و شود حاصل اختالف ثبت یاداره و

 بتا و اختذ طترفين متدارک یکليه باید باشد تمارض و تزاحم

 یوستيلهبه محلتی یمعاینته بترای را هاآن مناسب وقت تعيين

 هتر حضتور عتدم اوالً کته شوند متذکر و نموده دعوت اخهار

 )پورستتليم «.بتتود نخواهتتد رستتيدگی متتانع طتترفين از یتتک

 (.92: 1384بناب،

 بترای رسيدگی وقت از قبل تا توانندمی طرفين از یک هر-ثانياً

 نمایند مراجعه ثبت اداره به دیگری مدارک از اطالع و مالحظه

 بته نستبت محلتی تحقيتق و معاینته بتا مقرر وقت در سپ  و

و  مجل صتتورت را مراتتتب و رستتيدگی در هتتاآن تصتترفات

 حضتار امضتاء بته و قيد آن در را حاضرین و طرفين اظهارات

 ختود صری  اظهارنظر و سوابق ارسال با را چگونگی رسانيده،

 نحو چه به تصرفات و است متصرف شخص چه اینکه بر مبنی

در : »گویدمی 2 دربند نماید و گزارش نظارت هيئت به و است

 که بشد مدعی دیگری ثبت درخواست قبول از بعد که مواردی

 موردتقاضتا متصترف متقاضتی و شده اشتباه تقاضا پذیرفتن در

 متدارک مقتدمتاً بایتد باشتد تقاضا حين تصرف مدعی و نبوده

 و ستوابق یکليته ارستال ضمن را چگونگی و مهالبه را مدعی

 مقترون سوابق به توجه با مدعی ادعای اینکه به خود اظهارنظر

 «.نماید گزارش استان ثبت به رسدمی نظر واقعبه

 را الزم محلتی تحقيق امر سوابق به با توجه چنانچه استان ثبت

 ایتن در و داد خواهتد مربوطته واحتد بته مقتضی دستور بداند

 بترای را طترفين مناستب وقتت تعيتين با مزبور واحد صورت

 متتذکر مربوطته اخهتار در و دعتوت محلی تحقيقات و معاینه

 :که شود

 بود. نخواهد رسيدگی مانع حضور عدم-اوالً

 از اطتالع و مالحظته بترای توانتدمی طترفين از یک هر -ثانياً

 اداره بته رستيدگی وقتت از قبل تا دیگر طرف تسليمی مدارک

 از تحقيتق و محلی با معاینه مقرر وقت در. نمایند مراجعه ثبت

 حتين موردادعتا ملتک که نمایند معلوم باید مجاورین و شهود

 موقع در و بوده شخصی چه یمالکانه تصرف در ثبت تقاضای

 قيتد مجل صورت در را مراتب و کيست تصرف در رسيدگی
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 افراد و شهود امضاء به و ذکر نيز را طرفين و شهود اظهارات و

 صتری  اظهتارنظر بتا را جریتان گزارش سپ  و رسانده ذینفع

 نظتارت هيئتت در طرح برای سوابق یکليه یضميمهبه و تهيه

 ثبت تقاضای که در مواردی: »گویدمی 9 دربند و دارند؛ ارسال

 بایتد گزارش در باشد شدهپذیرفته اشتباه بر مبنی جزءان یا کالً

 استترداد بته حاضتر او مقتامقائم بتا متقاضتی کته شود تصری 

، «نته  یتا استت اشتتباه مورد اصالح به تمکين یا و موردتقاضا

 (.115: 1382)شهری،

 در متتورد مربوطتته ثبتتت ادارات عمتتل نحتتوه ترتيتتب بتتدین

 اختالفتاتی با کند بروز ثبت تقاضای قبول از قبل که اختالفاتی

 وظتایف و متفتاوت آیتد پدید ثبت تقاضای پذیرفتن از بعد که

 دختالتی منهقته ثبتت یاداره اول در متورد استت ممکن هاآن

 انجتام را مقترره تکاليف و وظایف مربوطه ثبتی واحد و ندارد

 متورد در امتا کندمی گزارش انسان نظارت هيئت به و دهدمی

 و شتود گتزارش منهقه ثبت یاداره به مراتب باید نخست دوم

 در کته طورهمتان هرحالبته و گردد اقدام اداره آن دستور طبق

 ایتتن استتت شتتدهتصری  ثبتتت قتتانون 25 یمتتاده 3 یتبصتتره

 ضمناً. است امالک دفتر در ملک ثبت از قبل به مربوط اقدامات

 از 25 یمتاده 1 دربنتد مذکور موارد است واض  که طورهمان

 .است ثبتی اشتباهات و اختالف بارز مصادیق

 اسنادثبت به مربوط اشتباهات -7

 آمتدهپيش سند تنظيم در که اشتباهی یا اشکال رفع و رسيدگی

 بته مربتوط اشتکاالت که گفت باید مورد این توضي  در است

 بته شخصتی متثالً بعتدازآن یا است سند تنظيم از قبل یا اسناد

 نمایتتد،می ستتندی تنظتتيم درخواستتت و مراجعتته ایدفترخانتته

 و نه  یا است قانون مخالف آن تنظيم آیا کندمی تردید سردفتر

 توجته بعداً و است شدهثبت و تنظيم دفترخانه در سندی گاهی

 در آن اختالفی و اشکال یا شده اشتباهی آن ثبت در که شودمی

 ذکتر ذیتالً متذکور متورد و از یتک هتر حکم آیدمی وجود به

 آن رفتع باشد سند تنظيم از قبل اختالف یا اشکال شود. اگرمی

 استناد رستيدگی اجرایتی ینامهآیين 3 یماده 18 بند ذیل برابر

 استناد امتور کتل یاداره بتا نظتارت هيئتت و معارض مالکيت

 یمتاده متورد ایتن در. استت کشور امالک و اسنادثبت سازمان

 استناد دفاتر مشکالت رفع مرجع» اینکه به دارد تصری  مذکور

 خواهتد کتل ثبت اسناد امور یاداره اسناد تنظيم از قبل رسمی

 کتل اداره مزبتور یاداره عنتوان فعلی تشکيالت در چون. «بود

 شترح در استت کشتور امتالک و اسنادثبت سازمان اسناد امور

 آن فعلتی عنتوان از کتل ثبتت اسناد امور یاداره جایبه مهلب

 از پت  اختتالف یتا اشکال یا اشتباه اگر .شودمی استفاده اداره

 یمتاده 7 بنتد برابر آن رفع باشد شدهحاصل سند ثبت و تنظيم

 رستيدگی اجرایی ینامهآیين 3 یماده 18 بند و ثبت قانونی 25

 متورد این در نظارت هيئت رأی و است نظارت هيئت با اسناد

استتت،  ثبتتت شتتورای عتتالی در نظتتر تجدیتتدقابل و غيرقهعتتی

 (.144: 1386بناب، )پورسليم

 رسریدگی اجرایری ینامرهآیین 3 ماده 18 بند مورد این در

 گوید:می معارض مالکیت اسناد

 بتا اشتکال قتوانين با هاآن مفاد تهبيق و اسناد تنظيم در هرگاه»

 ذکتر و ستند رونوشتت ارستال ضتمن بایتد آید پيش اشتباهی

 منهقته ثبتت رئتي  بته موضتوع اشتباه یا اشکال موارد صری 

 هيئت به تکليف تعيين برای انقضاء صورت در تا شود گزارش

 ستند بتوانتد ثبتت متأمور اینکته بترای« .شتود گزارش نظارت

 کته استت این هميشگی و حتمی شرطی کند صادر را مالکيت

 سر احتمالی یا حتمی اشکالی گونههيچ که کند پيدا یقين و علم

 بایتد: فقهتی اصهالحبه و ندارد وجود مالکيت سند صدور راه

 بتودن منتفتی بته علتم یعنتی باشتد داشتته اشکال عدم به علم

 به علم عدم. گردد مستقر ثبت مأمور ضمير و خاطر در اشکال،

 ستند ایتن کته متن بگویتد اگتر یعنتی کندنمی کفایت اشکال،

 بوده من راه سر اشکالی که نداشتم یقين کردم صادر را مالکيت

 از و برائتت اصل یا جهت اصل اعتقاد با جهت همين به است،

 دیتدم مالکيتت ستند صدور در مجاز را خود سخنان، قبيل این

 او و نيستت پذیرفته وی از بهانه و عذر عنوانبه گفتاری چنين

 اوضتاع و است؛ داشته پرونده که وضعی با که شودمی مأخوذه

 ستند سترزده اینکته احتمتال استت بتوده در آن کته احوالی و

 بته چگونته شتما و استت نبوده منتفی باشد داراشکال مالکيت
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 ستند صتدور بته اقتدام احتمتال باوجوداین که دادید حق خود

 شتد خواهتد هتم بعداً و شد هميشه مأخذه این! کنيد  مالکيت

 که ک  هر تا کردیم اینجا در که است سودمندی یادآوری پ 

 صتدور عمتومی شترط ایتن کنتد مالکيت سند صدور به اقدام

 صتدور موقتع تا باشد شنيده و دیده و خوانده را مالکيت اسناد

 ستر اشکال گونههيچ که باشد داشته یقين و بداند مالکيت سند

 اصاله و االباحه اصاله و به ندارد وجود مالکيت سند صدور راه

 اصتول ایتن ارجتاع جتای که شود متوسل هااین مانند و البرائه

 از بلکته دادگتاه حکم عرض در مالکيت سند زیرا نيست اینجا

 تتواننمی اشتکال نبتودن احتمتال صترفبه و است برتر همآن

 داد، )پورستتليم اشتتخاص بتته دستتت را مهمتتی ستتند چنتتين

 (.144: 1386بناب،

 گیرینتیجه

 امتور بته مربتوط اشتباهات و اختالفات کليه به رسيدگی برای

 هيئتت نام به هيئتی استان دادگاه هر مقر در امالک و اسنادثبت

 از نفتر دو او مقتامیتا قائم استتان ثبت رئي  از مرکب نظارت

. شودمی تشکل دادگستری وزیر انتخاب به استان دادگاه قضات

 ثبتتی امور به مربوط اشتباهات و اختالفات کليه به مزبور هيئت

 یتک هيئت این برای نمایدمی رسيدگی استان قضایی حوزه در

 مرکتز ثبتت کارمنتدان یتا دادگستری قضات از البدلعلی عضو

 هيئت وظيفه. شد خواهد تعيين دادگستری وزیر طرف از استان

 کته استت ثبتتی اشتتباهات و اختالفتات بته نظارت رستيدگی

 ثبتت یاداره آن دیگر طرف و اشخاص اختالف این طرفیک

 یتا ثبتت تقاضتای قبتول ستر بتر است ممکن اختالفات. است

 قتانون که مواردی در ثبت رئي  ینظریه بر اعتراض صورتبه

 استت ممکتن ثبتتی اشتتباهات مورد در و است کرده بينیپيش

 عمليتات اثنتاء یتا در ثبتت تقاضتای قبتول یمرحلته در اشتباه

 سند باشد. صدور و ملک ثبت در یا مقدماتی
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