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 اقسام مالكيت زمين در ايران:

 الف ( املاك خالصه :

 :خالصجات نادري -1

 

اراضي مزروعي موقوفه محمدشاهي شامل دو قطعه زمین واقع در  :خالصجات محمد شاهي -2

متر مربع که در  0964532صحراي فرمتین و صحراي باباحسین در مجموع به مساحت 

د شده بود به علت نبود امکانات توسط اوقاف ماهان تقاضي ثبت و تعیین حدو 0902سال 

وفه تاکنون بلاتکلیف باقي مانده بود. این موقوفهه بهه تعیین حدود اراضي این موق کافي در

تازگي به همت و تلاش کارکنان اوقات و با همکاري اداره ثبت اسهناد و املهاک کهار نق هه 

 ت آنها صادر شد.برداري و تفکیک اراضي را انجام داد و اراضي مذکور ثبت و اسناد مالکی

 

با تثبیت حکومت صفویه در آغاز قرن دهم هجري هه که خود، مبدئي  :خالصجات ناصري -3

براي ت کیل حکومت متمرکز شیعي در ایران شد ههه در ترکیهم مالکیهت اراضهي ت ییهر 

محسوسي داده ن د. اما در میزان هر یک از مالکیتها نوساناتي پدید آمد، خصوصاً از زمهان 

ل به بعد به مقدار زمینهاي خالصه به مقیاس وسیعي افزوده شهد کهه بی هتر شاه عباس او

ناشي از سیاست تمرکزگرایي و ایجاد ارتش منظم از سوي شاه عبهاس اول بهود. گسهترش 

 املاک خالصه در دوران جان یان وي باز هم ادامه یافت.

به دست آمده بود. اي که در دوران ناصرالدین شاه وجود داشت به طرف مختلف املاک خالصه 

املاک وسیعي از طریق سلاطین گذشته مخصوصاً از دوره صفویه به بعد در اختیار حکومت قرار 

داشت که با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا این دوره ادامه یافته بود. بخش دیگري از این املاکي 

غلهم مالکهان و آنهایي بودند که به دلیل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و ک ته شهدن ا

خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتیجه، بدون وارث ماندن آنهها آقامحمهدخان آنهها را ضهبط 

 کرده بود.

 
 

 ب( مالكيت اختصاصي يا سلطنتي:

سند مالکیت بنام او  000/22سال سلطنت رضا شاه  11مالکیت رضا شاه و خانواد ه اش طي  

خراسان( واقهع ، کرمان اهان ، ایلام ، بجنورد)، گیلانصادر شد. اراضي عمدتاً در نواحي مازندران

 این املاک را طي فرماني به دولت واگذار نمود.  1320شهریور   30بود. محمد رضا شاه در 

 در خصوص واگذاري این املاک به صاحبان اصلي.   1321خرداد   12قانون       

ات رضا شاه به محمد رضا پهلوي در خصوص بازگ ت املاک و مست ل  1321قانون تیرماه       

اراضي بنام موقوفه خانهدان پهلهوي ت ییهر نهام داد و توسهط سهازمان  -بمنظور مصارف خیریه

 شاهن اهي خدمات اجتماعي اداره مي شد.
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محمد رضا شاه طي فرماني واگذاري این املاک را به اقساط طویل   1321هفتم بهمن ماه       

باقیمانده اراضي مزروعي در آبادیها نیز بر طبق قوانین و مقهررات  المدت به زارعین انتقال داد و

 اصلاحات ارضي ارزیابي و به زارعین مربوط واگذار شود.

 

 ج( املاك شخصي يا خصوصي :

در مالکیت خصوصي مالکیت فرد یا افراد به صورت مفروز، ثبتي یا م اعي قرار داشت.           

قهانون مهدني بها   30برداري براساس قاعده تسلیط و مهاده حق هر گونه تصرف، انتفاع و بهره 

درصد از آبادیها و   18حدود   1331مالک یا مالکین یا نماینده تام الاختیار آنان بود. در سال 

 اراضي مزروعي ک ور در مالکیت خصوصي اشخاص قرار داشته که بصورت زیر بوده است:

 عمده مالکان : -

 بایر ، موات ، مرتع، جنگل ، در اختیارشان بود ( .مالکان بسیار بزرگ ) اراضي  -1

ده و مزرعه میزان مالکیت  20مالکان بزرگ ) بیش از پنج ده و مزرعه ش دانگي و گاهي تا  -2

 ده(. 300تا  180ده و گاهي از  30تا  20

 ده ش دانگي یا کمتر از ش دانگ (. 8تا 1مالکین نسبتا ً بزرگ )بین  -3

 پراکنده یا یکجا( -رگ ) بصورت یک ده ش دانگمالکان متوسط تا نسبتا ً بز -2

( و عمدتاً به وسهیله  مالکیت خرده مالکان در حد دانگ بوده ) یک یا کمتر از ش دانگ        

زارعین و به شیوه مزارعه و اجاره مورد بهره برداري قرارمي گرفت و به صورت سه نوع ب رح زیر 

 بودند: 

 طه بصورت مزارعه بوده ( .خرده مالکان داراي رعیت ) راب-1  

 خرده مالکاني که برزگر مي گرفتند تا همه زمین هاي زراعتي خود را ک ت کنند.-2  

هکتار ( زمین داشتند و در آن با خانواده خهود  8تا  3خرده مالکاني که تنها چند هکتار )  -3 

 به کار م  ول بودند.
 

 : املاك وقفي )موقوفه(-د 

 ( وقف عام :1

وقفي است که مال برجهات عمومي وقف گردد )مانند وقف بر مساجد،مدارس،  پلها ( و         

یا بر عنوانهاي عامي که مصداق آن غیر محصور است )مانند وقف برفقرا، طلها،، دان همندان و 

 غیره ( .

 

 ( وقف خاص: 2

اولهاد مانند وقهف بهر ) به موردي گفته مي شود که وقف بر اشخاص محصور معین باشد        

 واقف یا فرزندان برادر او یا کارگران کارخانه و نظایر آن (.
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 تعريف وسيع اصلاحات ارضي : 

اصلاحات ارضي عبارت است از ایجهاد دگرگهوني و تحهول اساسهي در نظهام زمینهداري،         

نظامهاي بهره برداري، شیوه ههاي تولیهد یها سهازمان تولیهدي ، نظهام ک هت و بههره بهرداري 

 به منظور ایجاد مالکیت مطلو، . ک اورزي

 نظام زمينـداري:

نظام زمینداري عبارت است از مطالعه و بحث و بررسي در مباني مالکیت ارضي و مسائل         

مربوط به آن و اشکال بهره برداري ها و قوانین حاکم بر آنها و نحوه تولید کار و ت کل سازماني 

 در بهره برداري هاي ک اورزي .

 ،یعني قانون اساسيام حاکم ک ور )اینکه نظام زمینداري در هر مملکت درا رتباط با نظ  نتیجه:

 شکهل مي گیرد و  قوانین مدني ، حقوقي، ثبتي و غیره(

شامل مجموعه مالکیتها و اشهکال آن، توزیهع مالکیهت هها و واگهذاري ، نقهل و انتقالهات و 

 تولید و ت کیل سازماني را شامل میگردد.  معاملات و قوانین حاکم بر بهره برداریها و نحوه

             

 نظام بهره برداري:
نظام بهره برداري عبارتست از مجموعه قواعد، رویه ها، قراردادههاي عرفهي و حقهوقي و         

روابط و مناسباتي که براي زارعین و یا سهم بران در واحهدهاي تولیهدي امکهان دسهتیابي بهه 

 صاحم سهمي از محصول را فراهم مي سازد.تولیدات ک اورزي و ت

نتیجه: اینکه نظامهاي بهره برداري در ایران غالباً براساس مزارعه و اجاره داري بوده و به اشکال 

 مختلف : اربا،، رعیتي، مناصفه کاري، مقاسمه کاري، تلمبه کاري، و غیره عمل مي شده است.

 شيوه توليد يا سازمان توليدي:
از نحوه و چگونگي کار و ت کل سازماني و اعمال مهدیریتي اسهت کهه در ههر  عبارتست        

 واحد بههره بهرداري ک اورزي در جههت تولید و بهره بهرداري انجهام مي گیرد.

نتیجه : اینکه بصورت تولید فردي و خانوادگي، تولید گروههي، تولیهد جمعهي، تولیهد دولتهي ، 

 خانوادگي است. پدیدار میگردد ولي شکل غالم آن فردي و

 نظام ک ت:

عبارتست از نحوه چگونگي کاربرد تکنولوژي و استفاده از ماشین آلهات و ابهزار و ادوات          

 ک اورزي و صنعتي در هر واحد بهره برداري مي باشد.

 نوع نظام ک ت مختلف وجود دارد:  2نتیجه : اینکه در ایران  

 سنتي،  -1

 نیمه مکانیزه،  -2

 مکانیزه،  -3

 صنعت ها.ک ت و  -2
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 تعريف تكنولوژي : 

تکنولوژي عبارتست از مجموعه دانش و علوم و فنون ب ري و طرز استفاده و کاربرد آنها         

 که موجبات افزایش تولید و کاهش هزینه هاي تولید را فراهم سازد.

 

 مالكيت مطلوب :

نظر کمهي و کیفهي( کهه عبارتست از نوعي مالکیت،و آن مقدار از آ، و اراضي است ) از        

انگیزه هاي لازم را در فرد یا افراد در جهت فعالیت بی تر با برخورداري از تکنولوژي متناسم را 

به گونه اي بوجود آورد که امکان بهره گیري بهتر و بی تر از منابع آ، و خاک را فراهم ساخته 

 و به رشد و توسعه ک اورزي در منطقه کمک نماید.

 

 لتي:انواع اراضي دو
 الف( اراضي خالصه : 

 دهات-1

 باغها – 2

 اراضي مزروعي -3

 مزارع-2

 مسلو، المنفعه-8

 بایر-6

 کویري -1

 باتلاقي -1

 عرصه اعیاني اشخاص در املاک خالصه-1

 

 قانون ملي شدن جنگلها( 2ماده  2اراضي اصلاحات ارضي: )قسمت الف بند ،(

 مراتع غیر م جر با دو شرط :  -1

 بنام مرتع داراي سند مالکیت باشد الف( زمین      

 ،(  مازاد بر حد نصا، املاک خریداري       

 اراضي بایر  -2

 اراضي مسلو، المنفعه -3

 ( . 1331ماده یک قانون اصلاحات ارضي سال  1و قسمت ، بند 11اراضي موات ) ماده -2

اصلاحات ارضي سال  قانون 12املاک مازاد بر حد نصا، مالکین در اجراي مرحله اول )ماده  -8

1320 .) 
 

 ج( اراضي موات :
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 آئین نامه لایحه احیاء و واگذاري(. 8قسمت ، ماده  2حکم شرعي ) بند -1

 موات قانون مرجع ت خیص.-2

 اراضي حریم روستا.                                         -3

                          د( اراضي بایر مجمع ت خیص مصلحت           

 اراضي بایر اعراضي  -1

 اراضي بایر غیر اعراضي-2

 هه( اراضي مستحدثه و ساحلي

 ي ( اراضي مجهول المالک 
 

 انواع اراضي : 

 اراضي آیش: -1

زمینهاي دایري است که بصورت متناو، طبق عرف محل براي دوره معیني بدون ک ت          

 بماند.

 

 اراضي بایر: -2

که سابقه احیا دارد ولي به علت اعراض یا عدم بهره بهرداري بهدون عهذر زمینهایي است        

سال متوالي متروک مانده باشد ) آیین نامه اجرایي لایحه قانوني واگذاري و احیاء  8موجه مدت 

 (.31/2/81اراضي مصو، 

 

 اراضي بیاباني:-3

اضي ده را احیهاء در برخي از دهات اهالي ده به کمک هم و بطور جمعي مقداري از ار       

مي کنند و چون آ، قریه به همه این قسم زمینها نمي رسد هر سال به قید  قرعه بعضي از 

 اهالي ده آن قسمت از این اراضي را که آ، به آن مي رسد ک ت مي کنند .

این زمین ها با اراضي مواتي که حریم ده را ت کیل مي دهد. فهرق دارد و ملهک اههل ده   

 ي از اراضي م اع اهالي ده را ت کیل مي دهد.)ترمینولوژي حقوق(.محسو، است و نوع

اراضي خ ک، نیمه خ ک ، و نیمه مطلوبي است که فاقد پوشش گیاهي پایا بوده  یا         

پوشش گیاهي طبیعي دائمي آن بمیزاني است که بههره بهرداري از آن در شهرایط طبیعهي 

 مقرون به صرفه و صلاح نباشد.

قهانون حفاتهت و بههره بهرداري از  32مهاده  8آئین نامه اجرایي تبصره  1ه ) بند الف ماد

 هیات وزیران(. 12/1/1318جنگلها و مراتع ک ور مصو، 

 

 اراضي جنگلي : -2

 به جنگل تکامل نیافته اي گفته مي شود که بصورت زیر باشد:     
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و یا مجموعاً  از یکصد مقدار کنده درخت یا نهال ویا بته جنگلي در هر هکتار آن جداگانه -1

 اصله تجاوز ننماید.

درختان جنگلي پراکنده باشد بهه نحوي که حجم آن در هر هکتهار در شمهال ) از حوزه -2

متهر  20متر مکعم و در سایر نقهاط ایهران کمتهر از  80آستارا تا حوزه گیلداغي( کمتر از 

ل شم اد محسو، متر مکعم جنگ 30مکعم باشد) در صورت وجود شم اد حجم بیش از 

 می ود( .

 

 اراضي دایر:-8

زمینهایي است که احیاء شده و مستمراً  مورد بهره برداري میباشد. غیر از اراضي فهوق          

الذکر زمین هایي که به نحوي در رژیم سابق ملي اعلام شده زمینهایي که جهت محیط زیست 

 لت درآمده است.و شکارگاهها و جلوگیري از بدي آ، و هوا در مالکیت دو

 

 اراضي دولتي:-6

 اراضي دولتي اعم از ثبت شده و یا ثبت ن ده ، دایر و بایر، عبارت است از :       

 اراضي موات  -الف

اراضي که به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده اعم از از طریق اصلاحات ارضي، خالصهه،  -،

 مجهول المالک و غیره.

در اختیار اشخاص حقیقي و حقوقي و یا موسسات دولتهي قهرار اراضي متعلق به دولت که  -ج

 دارد و بعلت عدم استفاده و یا عدم اجراي مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

زمینهایي که در جهت محیط زمینهایي که به نحوي از انحاء در رژیم سابق ملي اعلام شده ) -د

 هوا به مالکیت دولت درآمده  است( .زیست و شکارگاهها و جلوگیري از بدي آ، و 

منظور از اراضي دولتي همان اراضي دولت و اوقهاف و شهرداري و بهانکهها      مي باشد.  ) ماده 

 (.20/1/1331قانون اراضي دولت و شهرداري و اوقاف و بانکها مصو،  16

 

 اراضي ساحلي: -1

ا اراضي مستحدثه قراردارد و با توجه زمین هایي است که در مجاورت دریا و دریاچه و ی        

به تعریف انواع اراضي مذکور در قانون برحسم مورد در حکم یکي از آنها محسو، خواهد شود 

 لایحه قانوني احیاء (. 1ماده  1بند )

 

 اراضي شهري:-1

اراضي  شهري زمینهایي است که در محدوده قانوني و حریم استحفاتي شهرها و شهرک        

 ( . 36قانون زمین شهري  3ر گرفته است)ماده ها قرا



1 

 

زمینهایي که در شهر واقع شده باشد هر چند که در آنها زراعت شود این اراضي م مول قانون 

اصلاحات ارضي نیست ولي از لحاظ  روابط مالک و زارع تابع مقررات اصلاحات ارضي مي باشهد 

 )ترمینولوژي حقوق (.

 

 اراضي بایر شهري :-1

زمینهایي است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت مهوات برگ هته، اعهم از         

 قانون زمین شهري(. 2اینکه صاحم شخصي داشته، یا نداشته باشد )ماده 

 اراضي متروکه: -10

 م خصات این اراضي به قرار زیر است:

 سابقه مالکیت خصوصي مسلمي داشته باشد.-1

 ارع و آبادي نباشد.فعلاً م  ول به ک ت و ز-2

 مالک سابق از ملکیت آن قهراً و یا به اختیار چ م پوشیده باشد.-3

بطور مثال زمیني که مالکان آن در اثر زلزله زمین را ترک کرده باشند و زمهین ویهران          

 شده باشد.  این اراضي نیز از حیث تملک با حیازت و احیاء در حکم اراضي موات بوده است.

براثر توسعه معابر، اراضي متروکه معناي دیگري هم پیدا مي کند چنانچه بر اثر احداث          

خیابان حاشیه ناچیز و ناموزوني از زمین ملک اشخاص در خارج از معبر قرار گیرد و براي مالک 

هم مفید نباشد. این زمین را که ملک شهرداري است اراضهي متههروکه نامنهد. در ایهن مهورد 

 یر بلامالک هم بکار میهرود  ) ترمینولوژي حقوق (. اصطلاح با

           

 اراضي مباحه :                       -11

 اراضي مباحه به قرار زیر است:      

 اراضي موات  -1

اراضي متروکه )نه متروکه شهرداري( که مالکان از آنها اعراض کرده اند )ترمینولوژي حقوق  -2

.) 

 

 اراضي مخروبه :-12

 اراضي بایر را گویند.       

 

 اراضي موات : -13

 اراضي موات لایحه واگذاري و احیاء اراضي : -1

زمینهاي غیر مواتي است که سابقه احیاء و بهره برداري ندارد و بصورت طبیعي باقي مانده       

 لایحه واگذاري( . 2ماده  3است ) بند 
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د و بصورت طبیعي باقي مانده و افراد بصورت زمینهایي است که سابقه احیاء و بهره برداري ندار

 رسمي و یا غیر رسمي براي آنها سند تهیه کرده اند.

مجلس  1366آیین نامه اجرایي مرجع ت خیص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصو،  1)ماده 

 شوراي اسلامي(.

 اراضي موات اصلاحات ارضي: -2

 زمین بایر:

 1مهاده  1انجام نگرفته باشد. )قسمت الهف بنهد زمیني است که در آن عملیات زراعي      

 ( . 31قانون اصلاحات ارضي سال 

 تعریف زمین موات :

قانون اصلاحات  1ماده  1زمین هاي بایر که ملک اشخاص نمي باشد.) قسمت ، بند        

 ارضي (.

ن ملک نتیجه از نظر قانون اصلاحات ارضي زمینهایي که در آن عملیات زراعي انجام نگرفته لیک

 اشخاص مي باشد بایر است . حال اگر این اراضي در ملکیت اشخاص نباشد موات تلقي میگردد.

مهاده اول قهانون  1ت خیص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریهف بنهد        

 11با وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستایي است)ماده  26/2/31اصلاحات ارضي مصو، 

 (. 1321وش مورد اجاره به زارعین مستاجر مصو، قانون تقسیم و فر

ت خیص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده شهرها ) طبق مصوبه وزارت ک وردر        

کیلهومتر خهارج از محهدوده مهذکور بها وزارت  30مورد حدود هر شهر و همچنین با شعاع 

صهدي و تولیهت اراضهي آباداني و مسکن مي باشد ولي پس از انقلا، اسلامي ایران صهرفاً ت

داخل محدوده قانوني و استحفاتي شهرها در اختیار سازمان زمین شهري و وزارت مسکن و 

اساسهنامه سهازمان زمهین شههري مصهو، سهال  8شهرسازي قرار داده شده است. )مهاده 

1361.) 

 لذا کلیه اراضي مواتي که در اجراي قانون تملک شده یا در جریان عملیات ثبتي است و      

در حال حاضر نیز خارج از محدوده قانوني شهر و استحفاتي شهر قرار دارد تحت تصدي و 

 است. تولیت این سازمان ) امور اراضي (

 

 نحوه تملك و ثبت اراضي موات لايحه واگذاري و احياء اراضي:

 موات لایحه احیاء:

ئي لایحه واگذاري آیین نامه اجرا  1وتبصره  8قسمت ، ماده  2موات حاکم شرع ) بند -1  

 (1368و احیاء اراضي قبل از سال 

 موات مرجع ت خیص - 2  

 

 مرجع اعتراض به آراء موات لايحه واگذاري و احياء اراضي :
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 موات حکام شرع:-1    

تلقي مي شود مرجع اعتهراض بهه آراء  به لحاظ اینکه راي مزبور اداري)غیر قضایي(         

 اداري است.موات حکام شرع دیوان عدالت 

 موات مرجع ت خیص :-2  

 1368قانون مرجع ت خیص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصو،  1باستناد تبصره          

مجلس شوراي اسلامي مرجع اعتراض به آراء موات مرجع ت خیص در صلاحیت دادگاههاي 

 عمومي محل وقوع ملک میباشد.

 محدوده قانوني شهر: 

قانون تعهاریف و ضهوابط تقسهیمات  2که مطابق تبصره ذیل ماده محدوده اي  است        

 مجلس شهوراي اسلامهي تهعیین مي شهود.  1362ک وري مصو، 

هیات وزیران راجع به تعهاریف محهدوده قهانوني و حهریم  10/12/61مصوبه مورخ  1) بند 

 استحفاتي شهرها مورد عمل در قانون زمین شهري(.

 حریم استحفاتي :

مصو، شهرها که بزرگتر و در برگیرنده محدوده قانوني بوده و در اجهراي مهاده حریم       

 قانون شهرداري تعیین شده یا مي شود. 11

   قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره مصهو،  11مستندات ثبت اراضي موات ماده

23/10/21 : 

لحاق یک تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک ک ور در خصوص ا 12/1/83صورتجلسه مورخ -1  

 آیین نامه قانون ثبت . 1به ماده 

 سازمان ثبت اسناد و املاک ک ور . 1/12/21مورخ  13113/10بخ نامه شماره -2 

 م اور وزیر و رئیس سازمان امور اراضي . 1/3/12مورخ  11/021/83بخ نامه شماره -3

   11نحوه ثبت اراضي موات ماده: 

 تنظیم اتهار نامه ثبتي شامل : -1

 الف( اراضي محدوده شهرها توسط سازمان زمین شهري .        

 ،(  اراضي خارج از محدوده شهرها توسط وزارت تعاون و امور روستاها .         

 شامل: 11درخواست ثبت اراضي موات ماده -2

 الف(  براساس تنظیم اتهار نامه ثبتي .           

 ط اداره تعاون و امور روستاها  .،(  براساس ت خیص اراضي موات توس            

 ( . 26/2/1331قانون اصلاحات ارضي مصو،  1ماده  1)طبق بند                   

تعیین یک شماره پلاک اصلي از آخرین شماره پلاک اصلي هر بخش توسهط اداره ثبهت  -3

آیهین نامهه قهانون ثبهت موضهوع  1اسناد و املاک شهرستان) طبق تبصره الحهاقي بمهاده 

 سازمان ثبت اسناد و املاک ک ور(. 12/1/83ورتمجلس  مورخ ص
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 10/3/82مهورخ  122/3ثبت اتهار نامه در دفتر ثبت اتهار نامه ) موضهوع بخ هنامه  -2

 سازمان ثبت(.

قهانون  18صدور آگهي هاي نوبتي و تحدیدي ) در صورتي که تحدید حدود طبق مهاده -8

 ثبت میسر نباشد(.

ه ثبت اسناد و املاک شهرستان ) توسط نماینهده و نق هه بهردار معاینه محل توسط ادار-6

 ثبت( :

 درخواستي با مجاورین . 11تطبیق اراضي موات ماده  -        

 گواهي عدم تعارض با مجاورین . -        

 تعیین مساحت و قطعه . -        

ون و امهور بنام دولهت بنماینهدگي وزارت تعها 11صدور سند مالکیت اراضي موات ماده -1

 روستاها ) سازمان امور اراضي وزارت جهاد ک اورزي (.

  11نکات مهم در ارتباط با نحوه ثبت اراضي موات ماده: 

آیهین  3مهاده  2بر مبناي شق بند ، تبصهره  11الف ( مواقعي که ثبت اراضي موات ماده 

 نامه اجرایي قانون مرجع ت خیص موات انجام مي شود:

 ات مرجع ت خیص در محدوده اتهار نامه ثبتي اراضي موات ماده اراضي مو-1          

 باشد. 11         

ادارات ثبهت اسههناد و املهاک تههاکنون نسههبت بهه تنظههیم اتههار نامههه ثبتههي و          -2         

 قانون اراضي موات اقدامي انجام نداده اند. 11عمومي ماده 

 نرسیده باشد. به ثبت 11تاکنون اراضي موات ماده -3        

بهراي ثبهت فعلهي  11شرایط لازم قبل از تنظیم اتهار نامه ثبتي اراضي موات مهاده  –،( 

 اراضي موات و عدم نیاز به صدور راي اراضي موات قانون مرجع ت خیص عبارتنداز:

مهاده     اول  1ت خیص اراضي موات توسط اداره تعاون و امور روستاها طبق بند  -1      

 . 26/2/1331حات ارضي مصو، قانون اصلا

 درخواست ثبت اراضي موات توسط اداره تعاون و امور روستاها در گذشته . -2       

 اراضي م اعي :-12

 بیاباني.-1    

 اراضي موات حریم ده . – 2

 اراضي دیم کاري اهالي روستا. – 3

 اراضي م اعي در اصطلاحات ثبتي : 

 ي به سه دسته از اراضي گفته مي شود:اراضي م اعي در اصطلاحات ثبت      

 الف( اراضي بیاباني .

،( اراضي موات حریم ده : اراضي موات که حریم ده را ت کیل مي دهند و اههل ده بهراي 

تعلیف دوا، و کندن بوته و نظایر این  امور جمعاً  از آن استفاده مي کنند. این قسمت ملک 
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گاهي در آن به قصد طعمه بر مفلوک عرصه  کسي نیست ولي بر اثر توسعه برخي از شهرها

 را تنگ مي کنند.

ج( اراضي دیم کاري اهالي روستا : اراضي دیم کاري که اهالي ده با هم آن را احیاء کهرده و 

هر ساله با تقسیم موقت عده اي درآنها ک ت دیم مي کنند و بطور م هاع مالهک عهین آن 

بخش مي نامند و در مقابل اراضي مفروزي  اراضي هستند. نتیجه این تقسیم را گاهي برزگر

 استعمال مي شود.

 اراضي مفروزي : -18

در اصطلاحات ثبتي اراضي مملوک ده را گویند که به مالکیت خصوصهي اشهخاص در        

 آمده و در مقابل اراضي م اعي ده بکار مي رود .

 اراضي مستحدثه: -16

آ، دریاها، دریاچهه هها، و ت ییهر بسهتر  زمین هایي است که در نتیجه خ ک افتادن       

قهانون اراضهي  1رودخانه ها یا خ ک شدن تالا، ها ایجاد شده باشد. )در بنهد الهف مهاده 

 نیز این تعریف با اندک ت ییر آمده است.( 21/2/82مستحدث ساحلي مصو، 

 آیین نامهه لایحهه قهانوني لایحهه واگهذاري و احیهاء اراضهي مصهو، 1ماده  1)باستناد بند 

 شوراي انقلا،(. 31/2/81

 اراضي بستر :  -11

اراضي بستر عبارت است از اراضي بستر انهار طبیعهي، رودخانهه ههاي دائمهي و فصهلي ،    

 ( . 16/12/61قانون توزیع عادله آ، مصو،  2مردابها ، برکه هاي طبیعي ) ماده 

  1تذکر  : 

ار طبیعهي و مسهیل هها و مهوارد صدور مجوز ایجاد اعیاني در بستر رودخانه هها و انهه      

قانون توزیع عادلانه آ، باستثناي اراضي بستر بالا دست سدها بها رعایهت  2احصائیه درماده 

مسائل فني و ب رط اینکه براي بهره برداري از آ، وبرق مزاحمتي ایجهاد ننمایهد از طهرف 

 موسسات و شرکتهاي دولتي وابسته به 

ي بلا اشکال است. م روط براینکه اولاً مستاجر در سند وزارت نیرو و سازمانهاي آ، منطقه ا

اجاره متعهد و ملتزم شود که در صورت نیاز سازمانهاي موصوف به محل مورد اجاره فوراً  و 

حداکثر ترف مدت یک ماه نسبت به جمع آوري و قلع و قمع اعیاني خود اقهدام نماینهد و 

نیرو و یا سازمانهاي وابسته بهه آن مجهاز چنانچه در مهلت مذکور ایفاي تعهد ننماید وزارت 

باشد بدون انجام هیچگونه ت ریفات اداري و قضایي به محل اجاره وارد و نسهبت بهه قلهع و 

 قمع اعیاني اقدام نماید.

ثانیاً  چنانچه براثر وقوع سیل یا علل دیگري خسارتي به اعیان متعلق به مسهتاجر در مهورد 

 مانهاي وابسته هیچگونه مسئولیتي نداشته باشد.اجاره وارد شود وزارت نیرو و ساز

  2تذکر : 
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قانون توزیع عادلانهه آ، ملهزم بهه  2ماده  3دفاتر اسنادرسمي با توجه به حکم تبصره       

 تنظیم سند رسمي اجاره مي باشد.

 اراضي کویري :-11

ط اراضي کویري پست ترین نقاط اراضي بیاباني است کهه داراي سهخت تهرین شهرای       

 محیطي بوده و بطور طبیعي توان تولید بیولوژیکي) یعني زنده ( نداشته باشند.

قهانون حفهاتهت  و بهره بهرداري از  32ماده  8آیین نامه اجرایي تبصره  1) بند ، مهاده  

 هیات وزیران(. 12/1/18جنگلها و مراتع ک ور مصو، 

 اراضي رخوه: -11

اهمیت آن آنجایي است کهه مقهنن بهراي تعیهین منظور اراضي نرم و سست است و         

گز تعیین نموده است.  800حریم چ مه و قنات از هر طرف در زمین هاي یاد شده بمقدار 

 قانون مدني(. 131)ماده 

 

 اراضي سخت : -20

اصطلاح مذکور توسط نویسندگان قانون مدني وضع گردیده است که حریم چ مه و         

 گز است . 280سخت  قنات از هر طرف در زمین

لیکن اگر مقدار مذکوره براي جلوگیري از ضهرر کافي نبهاشد بهه  اندازه اي که بهراي رفهع 

 قانون مدني( 131ضرر کافي باشد به آن اضافه مي شود.)ماده 

 اراضي ک ت موقت : -21

اراضي ک ت موقت عبارت است از اراضي بایر و دایري کهه پهس از پیهروزي انقلها،         

در مناطق کرد ن ین به نحوي  1363در سراسر ک ور و تا پایان  81لامي تا پایان سال اس

 در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.

آیین نامه اجرایي قانون واگذاري زمین هاي دایر و بایر کهه بعهد از انقلها،  1ماده  2)بند  

 (.21/11/68و  1/1/68بصورت ک ت موقت در اختیار ک اورزان قرار گرفته است مصو، 

 اراضي ماسه اي ساحلي دریا:-22

متر از حریم دریا قرار  300اراضي ماسه اي ساحلي دریا اراضي اي  است  که تا حدود        

 دارد.

 (.28/8/26قانون حفاتت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصو،  1)تبصره ماده 

 اراضي مسلو، المنفعه:-23

در کتا، ترمینولهوژي حقهوق مهي نویسهد: اراضهي مسهلو، دکتر جعفري لنگرودي         

 المنفعه مرادف با اراضي بایر است.

 مسلو، المنفعه در معاني ذیل بکار مي رود:

آنچه که از آن بهره برداري حاصل ن ود. ملکي که از آن بهره بهرداي ن هود، یها بهایر )  -1

 فرهنگ عمید (.
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 مسلو، به معناي ربوده شده ، کنده شده. -2

 ت اصلاحات ارضي اراضي بایر و مسلو، المنفعه به دو صهورت دیده مي شود.در مقررا

اراضي بایري که در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي توسط دولت خریداري شده و  -1

نتیجتاً  رسماً  به مالکیت وزارت ک اورزي منتقل گردیده کهه از مصهادیق اراضهي دولتهي 

 است.

بایري است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و  اراضي و املاک مسلو، المنفعه و -2

از مصادیق مالکیت خصوصي اشخاص بوده که قا نون گذار وقت در راستاي عمران وآبهادي 

 این اراضي مقررات خاصي در مراحل گوناگون وضع نموده است .

 اراضي مسیر خط ) واقع در خارج محدوده شهر (: -22

که در طول آن تاسیسات خطوط انتقال نیروي برق با نصم پایهه عبارت است از اراضي          

 ها قرار گرفته باشد . 

 (.2/3/1331)ماده واحده قانون اجازه انتقال میزان برق بوسیله کابل هوایي مصو، 

 اراضي م ابه زراعتي :  -28

یهابي اراضي است که درکنار اراضي تصرف شده مورد نیاز سدها واقع است و ملهاک ارز         

 براي اراضي خسارت دیده است که قابل تقدیم نباشد.

 (. 11/3/28قانون طرز تقدیم و تملک اراضي مورد نیاز سد لیتان مصو،  8)بند ت ماده  

 ه اراضي موقوفه اي :26

ماده واحده قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاري دههات و  2)اراضي وقف شده() تبصره         

 (. 21/1/80ه عام به زارعین صاحم نسق مصو، اگذاري مزارع موقوف

 ( : villageده ) – 21

ده  یا روستا آبادي کوچک در خارج شهر و کوچکترین عضو تقسیمات اداري ک هور ایهران  -1

 است )فرهنگ بزرگ گیتا شناسي (. 

ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادي خهانوار اسهت کهه در -2

آن ده مردم به عملیهات ک هاورزي اشهت ال داشهته و در آمهد اکثریهت آنهان از طریهق اراضي 

قهانون   1مهاده    10ک اورزي حاصل گردد وعرفاً در محل ده یا قریه شناخته مي شود )بند  

 (.  1320اصلا حات اراضي مصو،  

 ده مرادف روستا است ،-3

 باغ : -21

 باغ در معاني زیر بکار میرود :

اي که نوعاً  محصور است و در آن انواع درختها و گلها کاشته شده و در اصلاحات محوطه -الف

 ادبي روضه یا گلستان  و به زبان عربي حدیقه گفته می ود .

 در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق می ود که داراي شرایط زیر باشد -،

 حدود آن بنحوي از آنجا م خص و معین شده باشد .-1           
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 متر مکعم در هکتار تجاوز نکند.  80حجم درختان جنگلي خودروي آن از -2            

 حداقل در هر هکتار آن یکصد اصله درخت بارده و جوان دست کاشته      -3            

 میوه اي وجود داشته باشد.               

 ان جنگلي پاک شده    ( سطح آن از کنده و ری ه درخت   1لااقل نه دهم )   -2           

هیات  6/6/22آیین نامه اجرایي قانون ملي شدن جنگلها مصو،  1ماده  10باشد. )بند           

 وزیران(.

 زمیني است که برابر این ضوابط در آن درختان مثمر و غیر مثمر موجود باشد.-ج

وني حفه  و لایحهه قهان 1ضوابط اجرایي مربوط به چگهونگي اجهراي مهاده  1ماده  2-1) بند 

شوراي انقلا، جمهوري اسلامي ایران مصوبه    11/3/81گسترش فضاي سبز در شهرها مصو، 

 وزارت ک ور(.  21/6/13مورخ   16/6/2116

 باغ میوه: -21

باغ میوه زمیني است که در آن درختان میوه یا  مو  بوسیله اشخاص غهرس و تعهدادي         

ز یکصد اصله کمتر نباشد، و در مهورد درختهان خرمها و درخت میوه و یا مو در هر هکتار آن ا

 اصله کمتر نباشد. 80زیتون تعداد در هر هکتار از 

 61622آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آ، و اراضي موقوفه مصو،  1ماده  1) بند 

 هیات وزیران (. 23/1/63مورخ 

 (. 11/10/1320قانون اصلاحات ارضي مصو،  1ماده  11) شق ت بند  

 ( .  11/3/28قانون طرز تقویم و تملک اراضي مورد نیاز سد لیتان مصو،  2) ماده 

 مردا، : -30

تالا، ، استخر ، آبگیر عمیق، آ، ایستاده و لجن زار ، پی هرفتگي آ، دریها در خ هکي ،        

 مردا، در معاني زیر بکار میرود:

شور که بوسهیله مهانعي چهون ماسهه ههاي  منطقه اي با عمق کم و همراه با آبهاي ساحلي-1

 ساحلي و یا سدهاي مرجاني از دریاي باز جدا مانده باشد.

زمین باتلاقي مسطح و پستي که داراي یک یا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً  در مد بهزرگ  -2

دریا زیر آ، برود. همچنین اراضي پستي که در مناطق غیر ساحلي در فصول بارندگي و سیلا، 

 ا، شده و معمولاً  در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.غرق

آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها  1)بند  د  ماده 

مههورخ  820/21200و  3/10/ 21مههورخ      280/21112و برکههه هههاي طبیعههي مصههو، 

 وزارت نیرو(. 12/2/10

رکات است . م ترکات )مدني، فقهه( امهوالي کهه مالکهان آن در حقهوق مردابها از م ت         

 عمومي داراي شخصیت حقوقي باشد. )مانندشهرداري و دولت و دان گاه (.

م ترکات در فقه به اموالي گفته مي شود که بنحوي از انحاء متعلق حق عمهوم باشهد.          

ختیهار حکومهت اسهلامي و طبهق اصطلاح تفصیلي آن م ترکات عمومي است . م ترکات در ا
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مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئولیت حف  و اجازه و نظارت و بهره برداري از آنها 

 به دولت محول مي شود.

 

 عـرف :

 معناي ل وي عرف : 

معروف ، م هور و شناخته ، معلوم، عمومي ، شایسته ، اصطلاح عامه ، حکم ثانوي ، جواز        

 نیز به عادت از آن تعبیر مي شود.، و گاه 

 تعریف عمومي عرف :

 آنچه که در میان مردم معمول و متداول است ) در مقابل شرع (. -1

آنچه که از نظر شهادت عقول در نفس ها جایگزین شود و طبع هاي سالم مورد قبول قهرار  -2

قل بر آن دهند و آن نیز حجت باشد. بعبارت دیگر چیزي است که مهردم هنهگام حکم ع

 استمرار کنند و پي در پي بسوي آن باز گردد. 

پیروي کردن افراد از مساله معیني بنحو خاص در صورتي که مبني بر اعتقاد بوده و میان آن -3

 افراد شایع گردد.

 تعریف حقوقي عرف :

قاعده حقوقي است که مولود تکرار عمل جمعیتي است و قانونگذار در تعبیهرات قهانوني         

خود ذکر خاص از آن نکرده ولي آنرا بنحوي از انحاء مورد حمایت خود )یعني م مول ضمانت 

 اجرا ( قرار داده است.

 عهرف شامل : 

 عرف عام : )عرف عام را عرف گویند(. عرف که عمومیت داشته باشد. -1

 عرف خاص . -2

 انواع عرف:

 عرف مملکتي : عرف به حسم آنکه در تمام ک ور نفوذ داشته باشد.

 عرف محلي:عرف به حسم آنکه در محل خاصي از ک ور نفوذ داشته باشد.

 عرف مذهبي: عرفي که ناشي از افکار و اعمال مذهبي است.

عرف قضات یا عرف قضایي یا رویه قضایي: عرف ناشي از راه حل هاي قضایي است و مبناي آنرا 

 رسمي ت کیل مي دهد که دادرسان محاکم از آن پیروي میکنند.

 شهرع :آنچه پی وایان و حاملان شرع از شرع درک کنند و آنرا مبناي احکام قرار دهند. عهرف

 عرف قولي یا لفظي: آنست که مردم بر اطلاق لف  بر آن آشنا باشند.

 عرف محلي : در مقابل عرف لفظي و قولي.

بها عرف لسان: آنچه از لف  درک شود و فهمیده گردد به حسم وضع ل وي آن .تفهاوت عهرف  

 قهانهون :
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واضع عرف اجتماع است و واضع معین و م خصي ندارد ولي قانون به قواعدي گفته می ود -1

که یا با ت ریفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس وضع شده یا از راه همهه پرسهي بطهور 

 مستقیم به تصویم برسد.

صورتي کهه  قهانون  عرف مدون نمي باشد ) یعني جمع کرده شده و فراهم آمده نیست( در-2

 چنین است.

 

 شـرع :

 معناي ل وي شرع: 

دین و مذهم راست و آشکار و آیین و کیش و مذهم، سنت، شهریعت، طریقهت، راه        

 دین، در فارسي کنایه از ایجاد کردن است.

 تعریف شرع: 

 آئیني است که از جانم خداوند عالمیان به توسط پی مبران بر بندگان آمده. -1

 که حق تعالي براي بندگان نهاده و بدان امر کرده است )مقابل عرف(.راه راست  -2

 راه پیدا کردن خدا بر بندگان. -3

 انهواع و ترکیبات شهرع: 

 اهل شرع : مجتهد و قاضي و فقیه  و مفتي و وکیل .

 شرع شریف : شریعت اسلام را گویند .

 شرع کردن با کسي : ترافع و داوري کردن .      

 : کنایه از دین محمدي و دین اسلام . شرع مصطفي     

حکام شرع: متصدیان و متولیان احکام شرع ، پی وایان دین و شریعت      شرع و عهرف :      

 شرع و عرف : دین و فلسفه .قضاوت شرعي و حکومت پادشاهي. 

 اراضي خالصه : -31

. مرحهوم دهخهدا در اراضي خالصه صراحتاً   در هیچ یک از مقررات تعریف ن ده اسهت         

 ل ت نامه به نقل از مسعود کیهان در تعریف اراضي خالصه آورده است:

خالصجات عبارتند از : دهات یا مراتع و اراضي که در زمان سلطنت نادر شهاه بهه دولهت تعلهق 

 یافته و بوسیله مامورین دولتي اداره مي شود. 

ط مي شود که اراضي مزبور بهه کلیهه از مجموع موادي که شرح آن ذیلاً  مي آید چنین استنبا

زمینهایي اطلاق مي شود که در گذشته و قبل از مقررات اصلاحات ارضي به دولت تعلق داشته و 

 توسط بنگاهي بنام بنگاه خالصجات اداره مي شده است .

 خالصجات اعم از املاک مزروعي و مست لات و مراتع در جنگلها و اراضي -1

 (21/8/1332اسیس بنگاه خالصجات مصو، قانون ت 2)بند الف ماده 

پیگیري کلیه عملیاتي که توسط وزارت دارایي وقهت در خصهوص اراضهي و املهاک دولتهي -2

 قانون تاسیس بنگاه خالصجات ( . 2صورت گرفته باید توسط بنگاه مزبور ادامه یابد. ) ماده 
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ز وزارت دارایي منتهزع و کلیه املاک و خالصجات دولتي با سازمان امور اداري و بودجه آن ا-3

ضمیمه وزارت ک اورزي شده، اعمال حق مالکیت دولت نسبت به املهاک خالصهجات مزبهور و 

 همچنین وصول مطالبات و انجام تعهدات مربوط به آن با وزارت ک اورزي میباشد. 

 (30/1/1336)قانون انتقال املاک وزارت دارایي به وزارت ک اورزي مصو، 

ا و مزارع و اراضي مزروعي و مسلو، المنفعهه و بهایر و کهویري و باتلهاقي کلیه دهات و باغه-2

متعلق به خالصه و همچنین عرصه اعیاني اشخاص در املاک خالصه واقع در خهارج از محهدوده 

شهرها با کلیه حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضي ک ور واگذار می ود . 

ر مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبهق مقهررات و سازمان اصلاحات ارضي کل ک و

 قوانین اصلاحات ارضي عمل نماید.

 (.1326قانون انحلال بنگاه خالصجات مصو،  3و2)مواد 

اراضي خالصه بعنوان قسمتي از اقسام اراضي دولتي در اختیار هیات هاي هفت نفهره وزارت -8

 ک اورزي است.

آئین نامه اجرایهي لایحهه قهانوني واگهذاري و احیهاء  12و2و مواد  1ماده  10) قسمت ، بند 

 شوراي انقلا، (. 31/2/81اراضي مصو، 

 مراتع: -32

زمین هایي است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا داراي پوش ي از        

 نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع  شناخته شود. 

اضي آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه اي داشته باشند م مول تعریهف مرتهع نیسهتند. ار

 1)قسمت ، بنهد  چنانچه داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع م جر نامیده مي شود.

شهوراي  31/2/81ماده یک آئین نامه اجرایي لایحه قانوني واگذاري و احیاء اراضي مصهو، 

 انقلا، (.

راتع غیر م جر که بنام مرتع داراي اسناد مالکیت هستند چنانچه با  توجه نسبت به م       

مراتع مزبور ضمن امهلاک زائهد بهر حهد نصها، بهه  1320به قانون اصلاحات ارضي مصو، 

دولت انتقال یابد مرتع مزبهور در اختیار سهازمان اصلاحهات ارضي باقي مي ماند کهه طبهق 

ک اورزان یها شرکت تعاوني محلي یا اتحادیه هاي شرکت  آئین نامه مربوطه آن را دراختیار

 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع (. 2ماده  2تعاوني بگذارد. )قسمت الف بند 

استفاده از ایهن مراتع و بطور کلي مراتع  واقع در محدوده دهات با رعایت پهاره اي شهرایط 

 توسط سازمان اصلاحات ارضي صورت خواهد گرفت.

 تعریف مرتع ، زمین مرتعي داراي سه خصیصه است: با توجه به

 الف ( داشتن پوش ي از نباتات علوفه اي در فصل چرا.

 ،( خودرو بودن نباتات.

 ج( مرتع شناخته شدن آن از لحاظ عرف .

 نتیجه گیري:
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هر زمیني که در آن احیاء و عمران صورت نگرفته باشد موات است مگر اینکه واجد هر        

 فوق باشد. ) فقدان هر یک از سه شرط زمین را از حالت مرتعي خارج مي سازد(.سه ویژگي 

 عناصر مت کله مراتع:

 80در شهمال بها  حجهم -1عناصر مت کله مراتع م جر :خودرو بودن درختهان جنگلهي ) -1

 مترمکعم در هکتار(. 20در سایر مناطق با حجم  -2مترمکعم در هکتار 

با توجه به  -2پوشش نبات علوفه اي  خودرو در فصل چرا  -1 عناصر مت کله غیر م جر  : -2  

 سابقه چرا عرفاً  مرتع شناخته شود .

 اراضي حریم  روستا: -33

حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات )اعم از مرتع و غیره( اطراف روستا است که       

رفع نیازههاي طبیعهي مهورد عرفاً  به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت کمال انتفاع و 

استفاده اهالي قرار گیرد )بنحوي که اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً  به زحمت افتهاده و 

 دچار م کل گردند.

 دستورالعمل مقررات و ضوابط نحوه ت خیص حریم روستا(. 1) ماده  

 ت خیص حریم روستا : -1

زمین  از طریهق کمیسهیون تعیهین ت خیص حریم روستا با هیات هفت نفره واگذاري       

آئین نامه اجرایي قانون مرجع ت خیص اراضي موات و ابطال اسنادآن و  1حریم است. )ماده 

 ستاد مرکزي(. 30/8/61دستورالعمل مصو،  2ماده 

 واگذاري حریم روستا:-2

ماده واحده قهانون  1میباشد.)تبصره  32واگذاري حریم روستا از طریق کمیسیون ماده     

 رجع ت خیص (.م

 ماده واحده قانون مرجع ت خیص( . 3: : )تبصره کاربرد اراضي حریم روستا-3      

 کارهاي عام المنفعه -1

 احداث واحد هاي مسکوني روستا -2

 تعلیف اح ام  -3

 ترکیم کمیسیون ت خیص حریم روستا :

 نماینده حاکم شرع و ولي امر در هیات . -1

 کارشناس هیات واگذاري زمین . -2

 داره کل ک اورزي و یا منابع طبیعي.کارشناس ا -3

 کارشناس استانداري. -2

 مرجع رسیدگي به اعتراضات اشخاص ) راجع به عملکرد کمیسیون ت خیص حریم(: 

 مدیریت امور اراضي استان )رسیدگي و اعلام نظر اولیه (-1

 ستاد مرکزي هیات هاي هفت نفره واگذاري زمین ) اعلام نظر قطعي و لهازم الهاجرا پهس از-2

 اعتراض در مرحله اول (.
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 اراضي مرتع حریم روستا: -32

اراضي مرتعي که بعد از اراضي حریم روستا واقع مي شود ، حال آنکه مراتع فهوق داراي         

سابقه مرتعي باشد یا خیر ؟ اراضي مرتع حریم حد فاصل بین حهریم روسهتا و مراتهع عمهومي 

 است.

 نکته :

حریم روستا و مرتع حریم نیز مصداق خهود را از دسهت  در صورتي که روستا مخروبه شود -1

 خواهد داد. ت خیص و واگذاري و کاربرد همانند اراضي حریم روستا میباشد.

تعیین مرتع حریم براي روستاهایي مصداق دارد که داراي تعداد دام بصورت سنتي بهوده و  -2

 تعداد دام ها آنقدر نیست که نیازمند مرتع ویژه باشد.

 مازاد بر حد نصا، مالکین :اراضي  -38

قهانون اصهلاحات ارضهي مصهو،  12در اجراي مرحله اول  قانون اصلاحات ارضي )ماده         

( یک ده ش دانگ در اختیار مالکین باقي ماند ) از شمول قانون مستثني شد( و مهازاد  1320

وجهود داشهتند بر آن کلاً  توسط دولت خریداري گردید. چنانچه زارع یا زارعین صاحم نسهق 

زمین به نسبت نسق هر هکتار به آنها واگذار و مابقي همچنان در اختیار دولت باقي مي مانهد ) 

که هم اکنون جزو یکي از اقسام اراضي دولتي محسو، مي شود کهه در اختیهار وزارت جههاد 

 ک اورزي است(.

 (.1320قانون اصلاحات ارضي مصو،  2ماده  3)تبصره 

 مالک :اراضي مجهول ال - 36

 مجهول المالک:

قانون ثبت: زمین هایي که مالکین آن در مدت هاي تعیین شده مبادرت بهه تقاضهاي ثبهت -1

 قانون ثبت(. 131ننمایند  ) ماده 

 قانون ثبت مي باشد. 12ضمانت اجراي مدني اراضي مجهول المالک ماده  

در دفتر اسهناد رسهمي سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضاي ثبت  2پس از گذشتن 

 پذیرفته نیست .

قانون مدني : تعریفي وجود ندارد. ولي در ترمینولوژي  حقوقي )دکتر جعفر لنگرودي ( اموال -2

 مجهول المالک چنین تعریف شده است :  

مالي که سابقه تملک دارد لکن در زمان معیني مالک آن شناخته نمي شود یعني هویت مالک 

 براي ما مجهول است . 

ماده یک آئین نامه اجرایي لایحه واگذاري و احیهاء  10قانون مدني و قسمت ، بند  21)ماده 

 اراضي (.

مال به معني آنچه در ملک کسي باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایي، خواسهته. مهال 

 مفهوم عام دارد به زمین نیز اطلاق مي شود.

 است ثبت ننماید م مول عواقم زیر خواهد بود:کسي که تا قبل از انت ار آگهي نوبتي درخو
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ملک او یا ملک تحت تصرف او مجهول المالک اعلان و در دفتر املاک مجهول المالک ثبت و -1

 آئین نامه اجرایي قانون ثبت(. 81م مول مقررات اموال مجهول المالک میگردد. )ماده 

اسناد رسمي معامله اي نسبت بهه آن  از تاریخ انت ار اولین آگهي نوبتي، نمي تواند در دفاتر-2

 قانون ثبت( 12ملک بنماید مگر اینکه قبلاً  درخواست ثبت کند. )ماده 

چنانچه پس از انت ار نخستین آگهي نوبتي تا یک سال درخواست ثبت نکنهد و پهس از آن -3

 12درخواست ثبت نماید حق الثبت او به میزان بیست و پنج درصد افزوده مهي شهود. )مهاده 

 انون ثبت(.ق

 اراضي بایر اعراضي : -31

 زمین هاي در تملک اشخاص است که بلا استفاده گذاشته شده اند.       

 اعراض در ل ت روي گرداندن است .

اصطلاح فقهي و حقوقي : اعراض به معناي روي گرداندن از چیزي که در سلطه آدمي قراردارد. 

 بعبارت صحیح تر روي گردان شدن از ملک است.

عراض از ایقاعات است که بموجم آن مال جزء مباحات مي شود در نتیجه از طریهق حیهازت ا

 قابل تملک است .

 مرجع ت خیص اراضي بایر اعراضي : 

 کمیسیون ت خیص. -1

 دادگاه صالحه . -2

 ترکیم کمیسیون ت خیص اراضي بایر اعراضي : 

 یل مي شود:نفر کارشناس ت ک 3کمیسیون ت خیص اراضي بایر اعراضي از      

دو نفر به معرفي رئیس سازمان جههاد ک هاورزي )یهک نفهر الزامهاً  از نماینهدگان وزارت   -1

 ک اورزي در مدیریت (.

 یک نفر به معرفي هیات هفت نفره واگذاري زمین .  -2

پس از بازدید از ملک و عند اللزوم کسم نظر کارشناس رسمي دادگسهتري در خصهوص بهایر 

 بودن اعلام رأي مي نماید.

 آئین نامه اجرایي مصوبه ت خیص مصلحت نظام (.  2و ماده   1ماده   8)بند          

 راي دادگاه صالحه :

پس از صدور رأي کمیسیون بموجم دادخواست بانضمام دلائل و مستندات براي احهراز         

اض اعراض به دادگاه صالحه ارسال مي شود. در صورت صدور رأي دادگاه مبني بهر احهراز اعهر

 امکان انتقال ملک بنهام دولت بطور قطعي فراهم    مي آید.

 نحوه ابلاغ رأي به مالکان :

 ابلاغ کتبي در صورت دسترسي به مالکان . -1

 نوبت در محل وقوع ملک  . 2آگهي در روزنامه هاي کثیر الانت ار مرکز و محلي در  -2

 الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک . -3
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 یر اعراضي بنام دولت :چگونگي انتقال سند اراضي با

 حضور مالکان ترف مدت یکماه پس از ابلاغ در دفاتر اسناد رسمي. -1

 حضور مالکان پس از ن ر دومین آگهي در روزنامه براي انتقال . -2

 نتیجه عدم حضور مالکان : 

رئیس سازمان ک اورزي استان به قائم مقامي مالک اسناد انتقال مالکیت اینگونه اراضي را       

 آئین نامه اجرایي یاد شده (. 3ء خواهد نمود ) ماده امضا

 

 نحوه تعیین تکلیف اراضي بایر اعراضي پس از انتقال سند مالکیت بنام دولت:

 تعیین و تقویم بهاي عادله توسط کمیسیون ارزیابي . -1

 فروش اراضي بالحاظ اولویت هاي سه گانه توسط مدیریت امور اراضي . -2

 ماده یک آئین نامه ( 6بند ترکیم کمیسیون ارزیابي : )

 نفر کارشناس ت کیل مي شود: 3کمیسیون ارزیابي اراضي بایر اعراضي از  

دو نفر کارشناس یا ارزیا، اداره کل ک اورزي و اداره کل امور اقتصادي و دارایي به معرفي  -1

 مدیران کل مربوط.

 یک نفر کارشناس رسمي یا خبره محل به معرفي دادستان محل. -2

 آئین نامه اجرایي( 6ي سه گانه : )قسمت اخیر ماده اولویت ها

 زارعین ساکن در محل بدون زمین یا کم زمین . -1

داوطلبان اشت ال به کار ک اورزي غیر ساکن در صورت سهرردن تعههد سهکونت در محهل  -2

 اشتعال به کار ک اورزي .

 فارغ التحصیلان رشته هاي ک اورزي . -3

 اراضي بایر غیر اعراضي : -31

 زام مالکین اراضي بایر غیر اعراضي ترف مدت یکسال:موارد ال

 ک ت براساس ضوابط ک اورزي-1

 فروش-2

 اجاره                                                                                -3

  مزارعه                                                                              -2

 ضمانت اجراي عدم اقدام مالکین نسبت به موارد فوق:

 عذر غیر موجه : -1

فروش اراضي توسط وزارت ک اورزي یا هیأت هفت نفره براي ک اورزي و دامهداري بهه         

 (.28/8/61قیمت عادله زمان تصویم قانون )

 عذر موجه: -3

 مهلت صدرالذکر به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد .       
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 رجع ت خیص اراضي بایر غیر اعراضي :م

 مرجع ت خیص اراضي بایر غیر اعراضي فقط کمیسیون ت خیص است        

 نحوه ابلاغ و اعلان : 

نحوه ابلاغ و اعلان براي اقدام مالکان به ک ت یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین )در ترف 

 یکسال( همانند اراضي بایر اعراضي است .

 آئین نامه اجرایي( . 2رأي کمیسیون ت خیص: دادگاه صالح میباشد. )ماده مرجع اعتراض به 

: مهلتي جهت اعتراض تعیین ن ده در نتیجه مالکین ذینفع مهي تواننهد در ههر زمهاني 1نکته 

 نسبت به راي صادره اعتراض نمایند.

 : ت خیص و تصدي کلیه اراضي بایر واقع در محهدوده اسهتحفاتي شههرها و همینطهور2نکته 

 خارج از آن بعهده مدیریت هاي امور اراضي )هیئت هفت نفره ( است.

 قانون زمین شهري در خصوص اراضي بایر شهري(. 12و  2و2)م ایر و معارض مواد 

مجمهع ت هخیص مصهلحت نظهام مسهتثني  28/8/61موقوفات از شمول مصوبه مورخ :3نکته 

 میباشد.

 منابع ملي:  - 31

 منابع ملي شامل:

 اني کلیه جنگلها و مراتع .عرصه و اعی -1

 بی ه هاي طبیعي . -2

 )ماده یک قانون ملي شدن جنگلها و مراتع (. اراضي جنگلي ک ور میگردد -3

 مستثنیات قانوني )اراضي ملي ( : -20

 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع (: 2انواع مستثنیات )ماده 

 مستثنیات م روط: -1

زراعي در اراضي جنگلي جلگه اي شمال ک هور و  توده هاي جنگلي محاط در زمین هاي       

 محدوده اسناد مالکیت رسمي اشخاص . 

 توجه مهم : بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل و مرتع است.

 مستثنیات غیر م روط :-2

 عرصه و محاط تأسیسات و خانه هاي روستایي و زمین هاي زراعي . –-الف 

در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع )تا تصویم قانون ملي شدن  باغات احداثي واقع -،

 (.1321جنگلهاي ک ور مصو، 

 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع : 2مستثنیهات خارج از شمول ماده 

 در سهم اشخاص . 20مراتع غیر م جر قانون اصلاحات ارضي مصو،  -1

محهاکم قضهائي یها هیئهت ههاي مراتع غیر م جر بمهوجم اسناد مالکیهت یا آراء قطعهي  -2

رسیدگي به املاک واگذري در محدوده املاک مزروعي )در تاریخ تصهویم قانون ملي شدن 

 جنگلهاي ک هور( . 
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 تعریف حقوق ثبت اسناد و املاک : 

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین و مقررات مربهوط بهه ثبهت اسهناد و         

از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگي املاک در دفاتر دولتي  املاک بوده است و منظور

 )رسمي( است.

 سیر تاریخي ثبت بطریق جدید در ایران :

ثور )اردیبه ت(  21هجري قمري مطابق  1321جمادي الاول  12قانون ثبت اسناد مصو، -1

 ماده(. 131هجري شمسي )در  1210

 )نسخ توسط مجلس چهارم(

 هجري شمسي 1302حمل)فروردین(  21ناد و املاک مصو، قانون ثبت اس-2

 ماده(.126)در 

 ( 1302حمل  21) نسخ بموجم ماده واحده مصو، 

 ( 21/11/1301قانون ثبت اسناد و املاک مصو،  288)نسخ بموجم ماده 

 ماده(. 1هجري شمسي )در  21/11/1306قانون ثبت عمومي املاک و مرور زمان مصو، -3

 .10/8/1301اده اول قانون ثبت عمومي املاک و مرور زمان مصو، قانون اصلاح م-2

 ماده(. 3)در 6/10/1301متمم قانون ثبت املاک مصو، -8

 .2/3/1301قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاک و مرور زمان مصو، -6

 (21/11/1301قانون ثبت اسناد و املاک مصو،  288)نسخ بموجم ماده 

 ماده(. 21)در  11/1/1301ک مصو، قانون ثبت اسناد و املا-1

 ( 21/11/1301قانون ثبت اسناد و املاک مصو،  288)نسخ بموجم ماده 

 ماده(. 20)در  13/11/1301قانون ت کیل دفاتر اسناد رسمي مصو، -1

 (21/11/1301قانون ثبت اسناد و املاک مصو،  288)نسخ بموجم ماده 

 ماده(. 286) در  21/11/1301قانون ثبت اسناد و املاک مصو، -1

 (26/12/1310)نسخ بموجم قانون ثبت اسناد و املاک مصو، 

 ماده(. 122)در   26/12/1310قانون ثبت اسناد و املاک مصو، -10

 )این قانون نسخ ن ده ولي به مرور موادي از آن اصلاح و مواد دیگري به آن الحاق گردیده است(

مکرر  111اصلاح و ماده  111، 10، 23، 21، 31، 38، 32، 33، 13مواد  1312در سال  -

 اضافه شد. 111الحاق و تفسیري بماده 

 مکرر الحاق گردید. 13ماده  1313در سال  -

 اصلاح شدند. 11، 11، 16مواد  1312درسال  -

 مکرر الحاق گردید. 28اصلاح و ماده  121، 28، 11، 6مواد  1311در سال  -

مکرر الحهاق و تبصهره اي  32ماده  اصلاحي اصلاح و 32مکرر و  28مواد  1320در سال  -

 اضافه شد. 131بماده 
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نسخ و ماده  12مکرر و ماده  28ماده  2مکرر و شق  13و  13، 12مواد  1322در سال  -

 اصلاح شد. 12

، 121، 121، 128، 122، 123، 121، 111حق الثبهت موضهوع مهواد  1331در سال  -

 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت. 132، 131، 130

 اصلاح گردید. 132، 130، 121، 122، 122، 121مواد  1332در سال  -

 2و عبارتي بهه ذیهل تبصهره  32و یک تبصره بماده  18یک تبصره بماده  1331در سال  -

 از جهت تعداد آگهي هاي نوبتي اصلاح شد. 11مکرر اضافه و ماده  32ماده 

مکرر اضافه و  11مکرر و  11اصلاح و مواد  18و تبصره ذیل ماده   6ماده  1381در سال  -

مکرر و تبصره هاي آن و ماده  32و تبصره هاي آن و ماده  22مکرر و ماده  28و  28مواد 

، 182، 181، 180، 121، 121، 121، 126، 122،128، 123، 122اصلاح و مواد  123

 الحاق گردید. 181، 186، 188، 182، 183

 .1382سازمان اسناد و املاک ک ور مصو، قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به -11

 .1382قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصو، -12

 اضافه شد. 20یک تبصره بماده  1386در سال  -

 مکرر الحاق گردید. 121ماده  1381در سال  -

 اصلاح شد. 182، 121، 121مواد  1368در سال  -

 ض.لایحه راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکیت معار-13

 قانون ثبت املاک در مناطق ع ایري.-12

 قانون افراز و فروش املاک م اع.-18

 ثبت بر دو قسمت است : 

 ثبت اسناد                          -1

 ثبت املاک-2

 ت کیلات اداري ثبت :

 وزارت عدلیه )اسم سابق دادگستري(

 

 اداره ثبت اسناد

 

 :  1302از سال 

 گستري(وزارت عدلیه )اسم سابق داد

 

 اداره کل ثبت اسناد و املاک
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 تا بحال :      3/2/1382از تاریخ 

 وزارت داگستري

 

 )رئیس( سازمان ثبت اسناد و املاک ک ور )معاون وزیر(

 

 

 

تهران                                                 مراکز استان)اداره کل ثبت                         

 لاک منطقه(اسناد و ام

 ادارت ثبت ناحیه                           

 

 شهرستانها )اداره ثبت اسناد و املاک(

 

 

 

 

دفترتوزیهع -1دفتهر گهواهي امضهاء    -8دفتر املهاک توقیهف شهده    - 3دفتر املاک     -1

 دفتر ثبت قنوات -11دفتر ثبت شرکتها     -1اتهارنامه ها          

دفتهر -1دفتر سررده هها     -6دفتر ثبت موقوفات     -2دفتر نماینده املاک             -2    

 دفتر اسناد رسمي                -10املاک مجهول المالک  

                                                                                                                                                                                    

 دفتر آمار و ثبت اتهارنامه - 12

 

 

دفتر ثبت قنوات در  16/1/1311آئین نامه مصو،  1توضیح : بموجم تبصره ذیل ماده  

تهران )یک نسهخه(  -1تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته می ود: 

 نسخه(.محل )یک  -2

علت : حف  حقوق اشخاص بعلت از بین رفتن بموجم سیل یا زلزله یا حریق یا اش ال نظامي و 

 جنگ.

و دفتهر املهاک  توزیهع اتههار نامههگانه باید مجلد باشد و باستثناء دفتر  12کلیه دفاتر         

اء و به مهر بقیه دفاتر باید بوسیله دادگاه عمومي شهرستان شماره گذاري و امض مجهول المالک

 دادگاه ممهور شود.



26 

 

در ضمن مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با 

 آئین نامه ( 2، 3، 2تمام حروف ذکر و قید گردد.)طبق مواد 

 براي ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص داده شود. -

 صفحه در نظر گرفته شود. 3عدي آن مجموعاً براي ثبت هر شماره مستقل و انتقالات ب -

آئهین  116صفحه دفتر املاک کافیست)ماده 2براي ثبت هر شماره اعیاني املاک مزروعي  -

 نامه ثبت(.

 صلاحیت مأمورین ثبت : 

مأمورین ثبت و سر دفتران اسناد رسمي جز در محل مأموریت خهود نمهي تواننهد انجهام       

قهانون ثبهت اسهناد و  2در خارج از محل اثر قانوني ندارد. )مهاده  وتیفه نمایند و اقدامات آنها

 املاک(.

 در حوزه مأموریت است نه محل وقوع مورد معامله . سندبعبارت دیگر : تنظیم 

نتیجه :  املاک منحصراً در اداره ثبت محل وقوع ملک باید ثبت شهوند و ثبهت آنهها در  

 غیر محل هیچگونه اثري ندارد.

ام کارهایي که توسط مدیران یا کارکنان ثبت انجام می هود بایهد داراي نکته : چون تم 

آئین نامه قانون ثبت  162ماده آنان مطابق  امضاءآنان باشد در نتیجه براي شناسایي  امضاء

املاک مقرر داشته در بدو تصدي دو برگ نمونه از برگهاي مخصوصي که تهیه شده امضهاء 

گ به اداره کل ثبت )سازمان ثبت اسهناد و املهاک نموده یک برگ در ثبت محل و یک بر

 ک ور(فرستاده می ود.

 تعریف ثبت در ترمینولوژي حقوق دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي :

تعریف ثبت عادي : به نوعي از ثبت املاک که مالکان مجبور به ثبت ملک نمي شوند و قبهل از 

 ثبت اجباري در ایران معمول بوده است گویند.

 تعریف ثبت عمومي : به نوعي از ثبت املاک که در آن مالکان مجبور به ثبت می وند گویند.

 تعریف ثبت در کتا، شرح قانون ثبت دکتر سید حسن امامي :

که بوسیله اتهارنامه مالکین را به ثبت ملک دعهوت  1310تعریف ثبت عمومي : طریقه قانون 

 مي نمایند.

 که برگزاري تقاضاي ثبت بنظر مالکین است. تعریف ثبت عادي : طریقه اي است

نتیجه : بنظر غلامرضا شهري تعریف دکتر سید حسن امامي دقیق تر و صحیح و موافق  

ثبهت املهاک اجبهاري شهد در  1306بهمهن  21قانون مي باشد چون بها تصهویم قهانون 

ي راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومي و املاک مفهروز 1301صورتیکه در قانون مصو، 

 که بعضي از متعلقات آن م اع باشد هنوز اصطلاح ثبت عادي بکار رفته و منسوخ نیست.

ثبت عادي ملکي نسخ شد و ثبت عمومي را بهراي  1310توجه مهم : با تصویم قانون  

دولت )وزرات دادگستري( اجباري کرده بصورت تکلیف درآمد و بهمین جهت قانون مذکور 

 است.معروف شده  ثبت عموميبه قانون 
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 : 1310تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک در قانون 

 قانون ثبت(.  1تقسیم حوزه ثبتي به چند ناحیه )طبق ماده  -1

 مي باشد. 1311تاریخ اجراي قانون ثبت اول فروردین  -2

سهازمان ثبهت بایهد  1311آئین نامه قانون ثبت املاک مصهو،  63و  8نحوه اجرا : برابر مواد 

نسخه تهیه و بهراي امضهاء و انت هار بهه  6قانون ثبت را در  1ضوع ماده پیش نویس آگهي مو

را از  توزیع اتهارنامههسازمان ثبت اسناد و املاک ک ور بفرستد و در ضمن این مدت مقدمات 

از مرکز و غیره در نظر گرفته کهه در موقهع مقهرر  تهیه پلاکدر محل و  10انت ار آگهي ماده 

 شده، تأخیري در کار پلاک کوبي وتوزیع اتهارنامه ن ود. بتواند نماینده در محل حاضر

 قانون ثبت، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است : 1در اجراي ماده 

تقسیم کند و در صورتیکه بخش پهناور باشد ههر یهک را بهه  بخشاولاً : حوزه ثبتي را به چند 

 آئین نامه( 10و  6تقسیم نماید. )مستفاد از مواد  قطعهچند 

 قانون ثبت . 1آگهي ثبت عمومي یا آگهي ماده انیاً : انت ار ث

 1به آگهي مهذکور تصهریح شهده و در مهاده  1311آئین نامه  63و 8نکته : )در مواد  

 قانون ثبت آگهي وجود ندارد(.

 10به مرکز و انت هار آگههي مهاده  1ثالثاً : در ضمن مدت بین ارسال پیش نویس آگهي ماده 

ثبت باید وسهائل کهار از قبیهل تهیهه دفتهر توزیهع اتهارنامهه، تهیهه و چها  قانون ثبت، اداره 

اتهارنامه، تهیه پلاک و وسائل نصم آن و غیره در نظر بگیرد که در موقع مقهرر نماینهده ثبهت 

بتواند در محل حاضر شده شروع به شماره گذاري و نصهم پلهاک و توزیهع اتهارنامهه نمایهد و 

 تأخیري در آن حاصل ن ود.

 : 1گیهاي آگهي ماده ویژ

 الف(باید به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک باشد.

 ،(فقط در یک نوبت منت ر می ود.

 ج(لازم نیست در روزنامه رسمي منت ر شود و کافیست که در روزنامه کثیرالانت ار چا  گردد.

 د(مفاد این آگهي شامل سه مطلم است : 

 شده است. حدود بخ ي که ثبت آن در نظر گرفته -1

 قانون ثبت. 10تاریخ ن ر آگهي مقدماتي مذکور در ماده  -2

تذکر این امر که از همان روز انت ار آگهي مقدماتي شروع به نصهم پلهاک و توزیهع  - 3 

 اتهار نامه خواهد شد.

 آئین نامه قانون ثبت ( 28اطلاع دادن اوقاف : )طبق ماده 

   10ماده   از انت ار آگهي مقرر درروز قبل  18اطلاع به نماینده اوقاف لااقل    -1

 قانون ثبت به منظور اخطار نماینده اوقاف به متولیان موقوفات عام المنفعه         

قانون ثبهت نسهبت بهه  10روز از تاریخ ن ر آگهي مذکور در ماده  30محل که در ترف       

 املاک موقوفة آن بخش درخواست ثبت نمایند.
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  30ثبت تصریح دارد باینکهه اگر مهتولیان در تهرف  آئین نامه قانون 32ماده  -2

این آئین نامه اقدام به درخواست ثبت ننمایند اوقاف محل درخواست ثبت  32روز مقرر در ماده 

قانون ثبت متولي نیز درخواست ثبهت  11خواهد کرد . چنانچه تا انقضاء مدت مذکور در ماده 

 خواهد شد.کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیم گذارده 

 نسبت به موقوفاتي که متولي خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیماً    -3

 آئین نامه (. 33درخواست ثبت خواهد کرد)ماده       

 قانون ثبت : 10انت ار آگهي مقدماتي یا آگهي ماده 

آگهي که به  10در تاریخ مذکور در آن آگهي باید آگهي ماده  1پس از انت ار آگهي ماده         

 معروف است منت ر گردد. مقدماتي

 ( : 10ویژگیهاي آگهي مقدماتي )ماده 

فقط در جراید کثیرالانت هار درج می هود و لهازم نیسهت در  1این آگهي مانند آگهي ماده  -1

 روزنامه رسمي منت ر شود.

و  10نوبت ترف سي روز )روز اول و پانزدهم و سي ام ماه( منت ر گردد.)طبق ماده  3در  -2

 آئین نامه( 81ماده 

 درج شود. 10باید حدود ناحیه اي که باید به ثبت برسد در آگهي ماده  -3

تصریح شود که از همان تاریخ انت ار نوبت اول آن آگهي عملیات مقهدماتي ثبهت از قبهل،  -2

 شماره گذاري املاک ونصم پلاک و توزیع اتهارنامه شروع خواهد شد.

روز از تاریخ انت ار آگههي  60ود که ترف به کسانیکه حق درخواست ثبت دارند اخطار ش -8

 نوبت اول آگهي مذکور با تسلیم اتهارنامه به اداره ثبت محل درخواست ثبت نمایند.

تذکر داده شود که در صورت عدم درخواست ثبت ملهک بعنهوان مجههول المالهک آگههي  -6

 میگردد. 

 شماره گذاري املاک و پلاک کوبي :

( مأمور اداره ثبت بایهد در قطعهه یها 10ي مقدماتي )آگهي ماده از روز انت ار اولین آگه        

بخ ي که ثبت آن در آگهي درج شده است حاضر شود و از یک طرف شروع و براي هر ملک به 

 ترتیم شماره اي تعیین و پلاک مخصوص نصم نماید.

 شماره املاک بر دو نوع است :

 ن نامه قانون ثبت املاک(آئی 12، 13، 12، 11، 1، 1شماره اصلي )طبق مواد  -1

 شماره فرعي -2

 شماره اصلي براي موارد زیر در نظر گرفته می ود :

 دراملاک شهري و مست لات براي هر ملک یک شماره. -1

 دراملاک مزروعي براي روستاها و مزارع ش دانگي یک شماره. -2

ورتیکه متعلهق بهه در مورد کاروانسرا و امثال آن )که داراي حجره هاي متعدده است( در ص-3

 یک نفر یا م اعاً متعلق به اشخاص باشد یک شماره. 
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درصورتیکه حجرات مالک جداگانه داشته باشد براي هر یک شماره اي مستقل منظور خواهد -2

 شد .

 براي قنوات هر بخش نیز آخرین شماره آن بخش تخصیص داده می ود.-8

و از متعلقهات ملهک باشهد بهراي آن  توضیح : اگر قنات مستقلاً مورد معامله واقع ن ود 

 شماره مستقلي تعیین نمي گردد.

آئین نامه قانون ثبت آخرین شماره آن بخش بهراي  1براي املاک از قلم افتاده بدستور ماده -6

 ملک از قلم افتاده اختصاص داده خواهد شد.

 تعریف املاک از قلم افتاده :

املاک به هر دلیل براي ملکي شماره اي منظور  اگر در جریان شماره گذاري و پلاک کوبي       

 نگردد آن ملک را ملک از قلم افتاده نامند.

 شماره فرعي براي موارد زیر در نظر گرفته می ود :

براي همان موارد ذکر شده براي شماره اصلي در صورتیکه مزرعه اي م هتمل بهر قطعهات  -1

 مفروز و اعیاني و غیره باشد.

 شماره گذاري به قطعات مفروزي تقسیم شود.براي هر ملکي که پس از  -2

 براي هر یک از اعیاني یا قسمتها، یک شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور میگردد.

باشد شماره اعیاني یا قطعات مفروزه بترتیم یک فرعي  8مثال : اگر شماره اصلي ملک  

هاي اصلي و فرعهي خواهد بود. در نوشتن شماره  000اصلي و  8فرعي از  2اصلي و  8از 

معمولاً از شیوه کسر متعارفي استفاده و شماره اصلي  در صورت و شماره فرعي در مخهرج 

 آن نوشته می ود.

  000و   8   –   8   –   8  –  8بدین نحو  

توضیح : چنانچه یکي از شماره هاي فرعي به قطعات کوچکتر تقسیم شود براي آنها نیز  

 گرفته می ود. شماره هاي بعدي فرعي در نظر

فرعي نیز  2قسمت تقسیم شود و قطعه شماره  10به  8مثال : اگر ملکي ب ماره اصلي  

فرعي )آخهرین شهماره فرعهي پلهاک  11بخش تقسیم گردد شماره بخ هاي اخیر از  6به 

 مورد بحث( شروع می ود و بهمین ترتیم در تقسیمات بعدي.

اي مکرر فرعهي کهه موجهم حهدوث تذکر : این روش براي جلوگیري از دادن شماره ه 

 اشتباه و احیاناً صدور اسناد مالکیت معارض است اتخاذ شده است.

 

 تعريف پلاك :

پلاک عبارت از قطعه فلزي است ب کل مستطیل که شماره ملک با ذکر ناحیه مربوط در        

 آن حک شده و به در، ملک نصم می ود.

لاک سنگي بکار میرفته و در مرکز قریه نصهم توضیح اینکه : سابقاً براي قراء و مزارع پ 

 میکردند ولي چون این امر مخارج زیادي داشت به پلاک فلزي تبدیل شد.
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 آئین نامه قانون ثبت(  1و  6تحقیق از مطلعین : )طبق مواد 

مأمور ثبت قبل از شروع به عملیات ثبت عمومي باید بوسایل مقتضي از اههل محهل و       

امي مالک یا مالکین هر ملک را م خص و با م خصات ملک در دفتهر مطلعین تحقیق و اس

 توزیع اتهارنامه درج نماید.

کاملاً مطابقهت داشهته  صورتمجلسو  اتهارنامهو  دفتردر خاتمه مراقبت کند که مندرجات 

 باشد.

 توزیع اتهارنامه :

 تعریف اتهار نامه ثبتي :

رف اداره ثبت به کسیکه حق درخواسهت اتهارنامه ثبتي فرم مخصوصي است که از ط       

ثبت دارد )یا نماینده یا قائم مقام او( داده می ود تا با تکمیل و اعهاده آن درخواسهت ثبهت 

 بنماید.

آئین نامه قانون ثبت در قري و قصبات نماینده توزیع اتهارنامهه بهه  21بموجم ماده        

خواهد بود تا در همان محل اتهارنامه  امر مدیر ثبت )رئیس ثبت( مأمور تنظیم اتهارنامه ها

 را تنظیم و تکمیل و اخذ نماید.

باین ترتیم بیسوادي و بي اطلاعي اغلم روستائیان موجم عدم تنظهیم اتهارنامهه یها        

غلط تنظیم شدن آن نخواهد بود و در اعاده اتهارنامه و انجام عملیات ثبتي تسهریع بعمهل 

 خواهد آمد.

 ( :11یا )آگهي مادهانت ار آگهي نوبتي 

قانون ثبت اداره ثبت مکلف است تا  11( : بموجم ماده 11تعریف آگهي نوبتي )آگهي ماده 

)آگهي مقدماتي( آگهي دیگري )کهه  10روز پس از انت ار اولین آگهي مذکور در ماده  10

اصطلاحاً آگهي نوبتي نامیده می هود( در مهورد املهاک واقهع در بخهش منهدرج در آگههي 

 تي منت ر نماید.مقدما

 ( :11ویژگیهاي آگهي نوبتي )آگهي ماده 

قانون اصهلاح بعضهي از مهواد قهانون ثبهت اسهناد و املهاک مصهو،   2با توجه به ماده  -1

 روز منت ر می ود. 30نوبت بفاصله  2فقط این آگهي در  3/12/1331

هاي حهوزه  آئین نامه قانون ثبت هر دو نوبت آن در یکي از روزنامه 88و  82طبق مواد -2

اداره ثبت مربوط یا در یکي از جراید نزدیکترین حوزه به آن و یا در یکهي از جرایهد مرکهز 

)تهران( )که براي انت ار آگهي هاي آن حوزه تعیین شده است( درج میگردد و فقط نوبهت 

 اول آن علاوه بر روزنامه کثیرالانت ار مذکور باید در روزنامه رسمي هم چا  شود.

آئین نامه آگهي هاي مربوط به هر بخش باید در روزنامه معیني منت ر  83ده بموجم ما-3

 شود که در آخر هر سال براي سال بعد از طرف اداره کل ثبت 

 تعیین شده به اطلاع عموم خواهد رسید.      
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در آگهي مربوط املاک واقع در هر بخش بترتیم شماره، با ذکر م خصات و نهوع آنهها و -2

 با تسلیم اتهارنامه تقاضاي ثبت آنها را نموده اند درج می ود.نام کسانیکه 

مجههول نیامهده بعنهوان  ثبت آنها بعملاملاکي که اتهار نامه آنها اعاده ن ده درخواست -8

 اعلام میگردد. المالک

آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در آگهي هاي نوبتي ذکر نمی هود  86بموجم ماده -6

در موقهع تحدیهد حهدود در  حقوق ارتفهاقيیر آگهي ها قید می ود که )توضیح اینکه در ز

 صورت مجلس منظور خواهد شد(.

آئین نامه قانون ثبت در آگهي نوبتي باید تصریح نمود که اشخاصي که  16بموجم ماده -1

روز از تاریخ انت ار  10نسبت بدرخواست ثبت نامبردگان در آگهي اعتراض دارند باید ترف 

ین آگهي دادخواست اعتراض خود را مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتي )که ا نوبت اول

 آگهي منت ر مي کنند( تقدیم نمایند.

 تاریخ انت ار آگهي هم باید در زیر آگهي قید شود.-1

) نکته قابل توجه : ادارات ثبت باید مراقبت نمایند که آن تهاریخ بها تهاریخ انت هار روزنامهه 

 مطابق باشد. (

نوبت اول آگهي هاي ثبتي آثار حقوقي پر اهمیتي دارد. بهمین جهت مقرر شده که نوبت -1

 علاوه بر روزنامه کثیرالانت ار در روزنامه رسمي هم منت ر شود. آگهي نوبتياول 

( علاوه بر انت ار در روزنامه بایهد 11قانون ثبت آگهي نوبتي )آگهي ماده 11برابر ماده -10

 تا در معرض دید اهالي قرار گیرد.شود  الصاقدر محل 

این امر در شهرها باید بگواهي پاسبان محل و در بخش ها)که شهرباني نهدارد و ژانهدارمري 

دارند( به گواهي ژاندارمري برسد. و در روستاها )که ژاندارمري ندارد( باید بگواهي کدخداي 

 یباشد(.محل برسد. ) در حال حاضر این امر بعهده شوراي اسلامي روستا م

آئین نامه قانون ثبت رئیس اداره ثبت و مدیر روزنامه رسمي مسهئول  81بموجم ماده -11

 صحت تنظیم و چا  آن مي باشند.

 : 1310( قانون ثبت سال 1املاک قابل ثبت در ماده )

 شامل کلیه اموال غیر منقول مي باشد که در قانون مدني آمده است.         

 26، 28، 22، 11، 11، 16، 18، 12، 13، 12ن مدني شامل مواد اموال غیر منقول در قانو

 قانون اساسي. 28است و اصل 

 اموال غیر منقول : 

 مالک خاص دارد مانند خانه و دکان و مزرعه و امثال آن.-1

مالک خاص ندارد و هیچکس نمیتواند آنها را تملک نماید، مانند طرق و شهوارع عامهه و -2

مسدود نیست و پلها و کاروانسراها و آ، انبارهاي عمومي و مدارس کوچه هایي که آخر آنها 

قدیمه و میدانگاهها و پارکهاي عمومي و قنوات مهورد اسهتفاده عمهوم و قلهاع و خنهدقها و 

 خاکریزهاي نظامي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاریخي.
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، 31، 30، 21، 21، 13، 12 ،11، 1، 1، 1، 6در آئین نامه قانوني ثبت بموجم مهواد      

 فقط محدود به موارد زیر است : 86، 23، 22، 20، 31، 36، 38، 32، 33

اعیان احداث شده بر روي اراضي که ملک یا وقف یا حبس یا مورد نذر یا وصهیت  –اراضي 

قنوات و آ، رودخانه ها و نهرهاي من عم از آنها )بترتیبي که در آئهین نامهه مقهرر  -باشد 

حقوق واگذار شده نسبت  -حقوق ارتفاقي )که به تبع اصل ملک ثبت می ود(  -( شده است

به عین از قبیل عمري، سکني، رقبي و معاملات راجع به انتقال منهافع ملهک )بنحویکهه در 

 قانون ثبت ذکر شده است(. 26ماده 

 اموالي که قابل ثبت نیست :

 آئین نامه قانون ثبت :  31الف( طبق ماده 

 رعیتي. دسترنج -1

حق اولویت و گاوبندي و امثال آنها )که در املاک معمول و بهین رعایها خریهد و فهروش -2

 می ود(.

 وسایل زراعت و حیوانات و ماشین آلات و تابلو و مجسمه منصو، در بنا یا زمین.-3

 آئین نامه قانون ثبت : 21،( طبق ماده 

ي و جبهال مهوات تابعهه و املاکي که مالک خاص ندارد )مانند طهرق و شهوارع و اراضه -1

 مباحه(.

 جنگلهاي عمومي. -2

 اموال عمومي بطور کلي. -3
 

 اموال دولت یا شهرداریها :

اموالي که مورد استفاده عموم مردم است )مانند راهها، میادین، گردشگاهها، قبرستانهاي -1

 عمومي، پلها، کوهها، بیابانها(.

ضهي مزروعهي و سهاختمانهاي اداري یها اموالي که مورد استفاده عموم نیست ماننهد )ارا-2

 مسکوني(.

 نتیجه گیري :  

دولت و شهرداري اموال عمومي در نوع اول تقاضاي ثبت پذیرفته نمی ود )به تعبیري دیگر 

 به ثبت نمي رسد.

دولت و شهرداري ماننهد  اموال خصوصيدرنوع دوم تقاضاي ثبت الزامي است بعبارت دیگر 

 ود.افراد ملت باید به ثبت داده ش

 ت ییر طبیعت املاک

قانون ثبهت و  131تبدیل اموال عمومي به اموال خصوصي بعلت ت ییر نق ه شهر )ماده -1

 آئین نامه قانون ثبت(. 21ماده 

 تبدیل املاک خصوصي به اموال عمومي مانند )منزل به خیابان ( ب رح ذیل:-2

 بت . اطلاع، رسیدگي،    آئین نامه قانون ث 28)در جریان ثبت( بموجم ماده  -          
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 بازدید محل، قید در دفتر توزیع اتهارنامه و مختومه شدن.               

 )بعد از ثبت( در ستون ملاحظات دفتر املاک قید می ود. -          

 )قسمتي از ملک باقي مانده( در دفتر املاک توضیح داده خواهد شد. -          

 ( : 12ده انت ار آگهي تحدیدي )آگهي ما

 آگهي تحدید حدود یا آگهي تعیین حدود یا آگهي تحدیدي مي گویند.  12به آگهي ماده 

 : 1310قانون ثبت  12ویژگیهاي آگهي تحدید حدود طبق ماده 

بترتیم نمره املاک طبق نظامنامه وزارت دادگستري )عدلیه سابق( بعمل مي آید )لااقل  -1

 آئین نامه(. 61عیاني و قطعات مفروز( )ماده شماره ازاملاک شهري و ا 20الي  10براي 

 احضار تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین براي روز تعیین حدود بوسیله اعلان. -2

 روز قبل از تحدید حدود در جراید منت ر می ود . 20اعلان لااقل  -3

آئین نامه( ) انت ار در یکي از  82و ماده  12یک مرتبه در جراید منت ر می ود. )ماده  -2

 آئین نامه(.  83نزدیکترین حوزه ثبتي و یا دریکي از جراید تهران ( )ماده جراید 

آئین  82در محل نیز مطابق آئین نامه وزارت دادگستري اعلان منت ر خواهد شد )ماده  -8

 نامه(.

 انت ار آن در روزنامه رسمي لازم نیست. -6

 تحدید حدود اختصاصي براي تجدید تحدید حدود :

ینه آگهي، فوق العهاده، هزینهه سهفر نماینهده را بوسهیله اداره درخواست کننده ثبت هز-1

 برردازد.

نسبت با ملک مزروعي با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدیهد آنهرا قهرار -2

 دهند.

 یک آگهي تحدید حدود جداگانه تهیه می ود.-3

روز کمتر و از  20تذکر مهم : فاصله بین تاریخ انت ار آگهي تا روز تعیین حدود نباید از  

 آئین نامه(. 61قانون و  12روز بی تر باشد )مواد  60

 ( : 12الف( هنگام تحدید حدود )آگهي ماده 

 احضار متقاضیان ثبت.   -1

 احضار مجاورین.  -2 

آئین  12و  86قانون ثبت و مواد  20،( اقدامات انجام شده در هنگام تحدید حدود : )ماده 

 نامه قانون ثبت( 

 حدود محدوده مورد تقاضاي ثبت.تعیین -1

 حقوقي که اشخاص در آن ملک دارند.-2

 تذکر مهم : 

: احضار دارندگان حقوق ارتفاقي که در هنگام تحدید حدود قید ن هده  12اشکالي بر ماده  

 آئین نامه(. 12و  86قانون ثبت و مواد  20)بر خلاف ماده 
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اقي اشهخاص رعایهت شهده بایهد حقوق ارتف 23نکته مهم : چنانچه گفته شود در ماده  

 قانون ثبت احصاء شده است نیست. 23گفت که حقوق ارتفاقي منحصر به آنچه در ماده 

 زمان انت ار آگهي تحدیدي :

آگهي تحدیدي پس از انت ار اولین آگهي نوبتي، )حتماً قبل از انت ار نوبت دوم( و قبل       

 آئین نامه(. 66از انقضاء مدت اعتراض بر ثبت جایز است )ماده 

 قانون ثبت : 20بماده  20/2/1386الحاق تبصره مصو، 

 قبل از الحاق : اشکالي نداشت.-1

 بعد از الحاق : اشکال دارد. )در صورتیکه مالک واقعي اعتراض کرده باشد(.-2

: اعتراض غیرمجاز نسبت به حد ملک مورد تقاضاي ثبت رد و یها   20متن تبصره ماده  

 د.بي اثر اعلام می و

 اصلاحي قانون ثبت( : 122)شروط( سه گانه موارد عدم انت ار آگهي نوبتي )ماده 

 املاک مجهول المالک -1

 املاکي که تقاضاي ثبت ن ده -2

 در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعان واگذار شده یا ب ود.-3

ه اجرایهي آئهین نامه 11قانوني ثبهت و مهاده  18موارد عدم انت ار آگهي تحدیدي : )ماده 

 رسیدگي باسناد مالکیت معارض( 

 حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتي تثبیت و معین باشد.-1

 مدت اعتراض بر آنها گذشته و اعتراضي نرسیده. -2

 در صورت وصول اعتراض تکلیف آن بموجم حکم نهایي روشن شده. -3

 معترض از اعتراض خود صرفنظر و آنرا مسترد کرده باشد. -2

آئین نامه ثبت : در صورتیکه بتوان از روي حدود املاک مجاور حدود ملکي را  16ماده  -8

 تعیین نمود.

 

 موارد انت ار آگهي الصاقي :

 الحاقي به قانون ثبت. 122ماده -1

 آئین نامه اجرایي رسیدگي اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت.  11و  11مواد -2

 : شروط انت ار آگهي الصاقي براي تحدید حدود

 ملک م مول مقررات اصلاحات ارضي باشد.-1

 تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین.-2

 سهم اختصاصي مالک.-3

 مستثنیات قانون اصلاحات ارضي.-2

 استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل.-8
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 روز 60و بی تر از  30فاصله بین انت ار آگهي الصاقي و عملیات تحدیدي نباید کمتر از -6

 باشد.

 آئین نامه قانون  61حالات مختلف در هنگام تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقي : )ماده 

 قانون ثبت ( 180ثبت و ماده 

 الف( در حالتي که متقاضي ثبت یا )نماینده او( حاضر و مجاورین حاضر باشند: 

                    برابر اتهارات متقاضي ثبت در موقع تعیین حدود فقط ابنیه و اجزاي        

 داخل در حدود مندرجه و اتهارنامه در صورتمجلس نوشته می ود.              

     18اعتبار اتهارات متقاضي ثبت با توجه به تصرفات وي میباشد.) طبق ماده         

 آئین نامه (. 11و  10قانون ثبت و مواد         

 نده او( حاضر و مجاورین غایم باشند :،( در حالتي که متقاضي ثبت یا )نمای     

 مانند مورد الف میباشد.          

 ج( در حالتي که  متقاضي ثبت یا )نمایند او( )غائم( ولي مجاورین حاضر              

 باشند:          

 ملک مورد تقاضا با حدود اتهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد           

 قانون ثبت ( . 18برابر صدر ماده شد. )         

د( در حالتي که متقاضي ثبت یا )نماینده او( غایم باشد و مجاورین نیز غایم باشند نیز دو     

 حالت دارد : 

حالت اول : حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتي قطعي و تثبیت شده باشد در ایهن            

خواهد شد و اگر یک یا چند حهد ملهک مهورد  صورت حدود ملک با تبعیت از مجاورین تعیین

روز  20تحدید از اموال عمومي مربوط به دولت یا شهرداري و یا حریم قانوني آنها باشد حداقل 

قبل باداره مربوطه اطلاع داده خواهد شد تا نماینده حضور یابد. عدم حضور نماینده مانع انجهام 

 تحدید حدود نخواهد بود.

آئین نامه اجرایي رسید و اسناد و مالکیهت معهارض و  11ثبت و ماده  قانون 18) تبصره ماده 

 آئین نامه قانون ثبت.( 11و  16هیأت نظارت و مواد 

تحدیهد حهدود انجهام حالت دوم : حدود مجاورین قبلاً تثبیت ن ده باشد در این صهورت       

می هود.  و مراتم صورتمجلس میگردد و آگهي تحدیدي نسهبت بهه آن ملهک تجدیهد نمی ود

چنانچه در مرتبه دوم نیز تقاضا کننده و مجاورین هیچ یک حاضر ن وند و تحدید حدود بعمل 

 آئین نامه ( 61قانون ثبت و ماده  18نیامد حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد. ) ماده 

در مورد تعیین حدود قطعاتي که در اصلاحات ارضي به زارعین واگهذار و یها سههم اختصاصهي 

قهانون ثبهت تحدیهد حهدود بمعرفهي  122مهاده  1ک قرار داده مي شود بر طبهق تبصهره مال

معتمدین و مطلعین نیز انجام مي شود یعني در غیبت مالک و مجاورین با استفاده از اتهارات 

 مطلعین محلي تعیین حدود بعمل مي آید.

 بت (  ث   ، آئین نامه قانون 18، 12، 13، 12صورتمجلس تحدید حدود : ) مواد 
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 رسمیت صورتمجلس :

 به امضاء نماینده ثبت و کلیه حاضرین برسد.-1

 اگر بعضي از حاضرین نخواهند امضاء کنند این نکته در صورتمجلس قید       -2

 می ود.    

 خواهند گذاشت. انگ تنداشته باشند علامت  امضاءاگر حاضرین یا بعضي از آنان -3

 عبارتند از :صورتمجلس م تمل بر مطالبي است که 

 تعیین روز، ماه و یا روزهایي که عملیات تعیین حدود در آن واقع شده است.-1

 اسم و م خصات و محل اقامت اشخاصي که حضور داشته اند.-2

 حدود و م خصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن.-3

 اسم و م خصات اشخاصي که اعتراض نموده اند.-2

 ملک دارند بطور صریح. ذکر حقوقي که دیگران در آن-8

 ذکر علامات و تعداد فواصل آنها.-6

تذکر دادن به معترضین که دادخواست اعتراض خهود را تنظهیم و بهه اداره ثبهت محهل -1

 تسلیم نمایند.

 نام و م خصات نماینده و نق ه بردار ثبت.-1

 تهیه نق ه ملک مورد تحدید :

 آئین نامه قانون ثبت ( 11مقیاس نق ه : ) ماده 

  8000در دهکده ها -1

 10000در قراء و قصبات -2

 20000در فاصله هایي که حد غیر طبیعي مستقیم باشد -3

 اصلاحي آئین نامه ( 18و  10ترسیم نق ه : ) مواد 

 نق ه کامل ملک باید بوسیله نق ه بردار ثبت ترسیم شود. - 1

ملک در دفتر املاک نق هه اگر قبلاً بدون نق ه کامل تحدید شده باشد. باید قبل از ثبت -2

 آن طبق صورتمجلس تحدید حدود یا تکمیل شود.

 آئین نامه( 10پي کني : )طبق ماده 

از  نهیم گهزدر اراضي بیاض غیر مصور که حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمهق 

 طرف مالک باید پي حفر شود.

 تهیه پیش نویس سند مالکیت :

 نون ثبت (آئین نامه قا  61و   13) ماده 

 مراحل تهیه پیش نویس سند مالکیت :

 خاتمه عملیات تحدیدي

 

 تطبیق و تکمیل صورتمجلس تحدید حدود
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 با پرونده هاي مجاورین توسط نماینده ثبت

 

 تهیه پیش نویس به ضمیمه صورتمجلس تحدید حدود ملک

 

 شعبه بایگاني

 

ه ناقص است                            پرونده پرونده کامل است                        پروند    

 خلاف حقیقت است

 

تعقیههم نماینههده مسههئول اداري                        -1سههند مالکیههت صههادر می ههود.                              

    خودداري از تحدید ملک به بهانه                                                        -  1

کسههر از حقههوق معههادل  -2                                                                            

 خسارت و هزینه تکمیل         غیبت مالک و مجاورین خلاف واقع

                                                                                                                                                  

 مواردي که تحدید ممکن بوده ولي از    -2

                                                                                                                                                              

 ه ثبت اقدام ن دهسوي نمایند

                                                                                                                   

                                                                                                                  

 ده ثبت به دادگاه اداريجلم نماین

                                                                                                                    

 آئین نامه(                            61)طبق ماده 

 حقوق ارتفاقي :

 

 صورتمجلس تحدید حدود

 ) با ذکر حقوق ارتفاقي (

 

 اعتراض به حدود یا حقوق آیا 

 ارتفاقي شده است؟ 

 

 خیر                                                                                              بله

ادامه تکمیل مراحل بعدي ت ریفات ثبتي                               تنظیم و تقدیم دادخواست 

 به اداره ثبت محل 
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روز  از  30ترف                                                                                            

 تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي   

 

 به تعیین حدود احتیاج نیست.              

 به تعیین وقت براي تعیین حدود و عملیات تحدیدي احتیاج نیست. 

 ثبت ( :                                                             آئین نامه قانون 11حدود نیاز نمي باشد : ) ماده مواردي که به تحدید 

در املاک م اع که قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحدید شده چنانچه نسبت به بقیه - 1 

 درخواست ثبت شود تعیین حدودمجدد لازم نیست.

 ( 18اک مجاور ملک سهواًتحدید ن ده باشد : )تبصره ماده درصورتیکه امل -2

 الف( درخواست کننده ثبت در اتهارنامه این موضوع را متذکر شود.     

 ،( اداره ثبت مطلع شود.      

 وتایف مالکین  :

 ) آگهي مقدماتي ( : 10وتایف مالکین از زمان انت ار نوبت اول آگهي ماده 

انت ار اولین آگهي مقدماتي از طریق دادن اتهار نامه تقاضهاي ثبهت  روز پس از  60تا         

کنند. هر ملکي که نسبت به آن اتهارنامه داده ن ود عنوان مجهول المالک خواهد داشت. )ماده 

 قانون ثبت ( 11

 توجه مهم : 

 در عبارت بالا سه مطلم ذکر شده است : 

 کسانیکه حق درخواست ثبت دارند.  -1

 ت درخواست ثبت. مهلت یا مد-2

 نحوه درخواست ثبت.-3 

 کسانیکه حق درخواست ثبت دارند :

 الف( متصرفین املاک )بعنوان مالکیت(.

 ،( انتقال دهندگان املاک با حق استرداد.

 ج( متولیان موقوفات.

 د( اداره اوقاف :

 موقوفاتي که متولي خاص ندارند.  - 1        

 روز درخواست ثبت نکرده است 30عه ترف متولي موقوفه عام المنف -2        

سال یا بی تر مورد نذر یا وصیت یا حبس شده  11املاکي که بطور دائم یا مدت  -3        

 و      

 براي مصارف عمومي تخصیص داده شده است.              

 هه(متولي یا موقوف علیه در مورد موقوفات خاص.
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که بهه نفهع عمهومي حهبس شهده و متصهدي یها و( متصدي امور حبس )نسبت به املاکي 

 محبوس له در املاکي که به نفع اشخاص یعني حبس شده است(.

 ز(وصي در مورد ثلث مؤید و باقي.

 ح( اداره دارایي نسبت به املاک دولت.

 ط( شهردار نسبت به املاک دولت.

 ي( رئیس مؤسسه نسبت به املاک مؤسسات خیریه.

 رکت.ذ( مدیر شرکت در مورد املاک ش

 ظ( ولي، وصي یا قیم نسبت به املاک محجورین.

 متصرفین املاک بعنوان مالکیت :

 آئین نامه آن : 23قانون ثبت و ماده  11متصرفین املاک ماده 

 متصرفین بعنوان مالکیت.         – 1

 متصرفین به عناوین دیگر ) از قبیل اجاره، مباشرت، نمایندگي مالک و امثال آنها(.-2

 قانون مدني : 38ماده 

 تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.    

 تعریف تصرف :

تصرف بطور دقیق تعریف ن ده ولي از مجموع مواد قانوني راجهع بهه تصهرف چنهین        

 استفاده می ود :

به هر نحو از آن استیلاء بر مال بنحوي که هر نوع عملي بتوان در مورد آن انجام داد و       

 منتفع شد و درباره آن تصمیم گرفت. )شامل تصرف عدواني و غصم هم می ود(.

 تذکر : تصرف وقتي دلیل مالکیت است که من اء آن معلوم نباشد. 

 تصرف )دلیل مالکیت است( :    

 الف( من اء آن معلوم نیست. ) نتیجه : این گونه تصرفات دلیل مالکیت است (.               

 ،( من اء آن معلوم است.

 سبم مملک )غصم(. ) نتیجه : تصرف سبم مالکیت نیست (. - 1     

ناقل مملک. در صورتیکه انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شهود : ) نتیجهه : تصهرف  -2     

 دلیل مالکیت است(.

 تصرف بالمباشره و بواسطه :

 تصرف مالک :

 اي شخصي در منزل خودش(.بلا واسطه و بالمباشره )مثال : سکن - 1

بواسطه ) مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر و مستأجر و وصي و امین و بطور کلي قهائم  - 2

 مقام قانوني یا مأذون از طرف مالک (.

 تصرف فعلي و سابق :
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تعریف تصرف فعلي : متصرفین بعنوان مالکیت کساني است که بالفعهل تصهرف مالکانهه دارنهد 

 ون واسطه و خواه بواسطه(. )خواه بالمباشره و بد

 تعریف تصرف سابق : در مورد املاکي که آثار تصرف فعلي کسي نسبت به آنها موجود نباشد.

 ( 10/1/1311قانون ثبت مصو،  11شروط درخواست ثبت از متصرف سابق : )تبصره ماده 

 مدارکي بر مالکیت خود داشته باشد. - 1

 یت اقامه نماید.دلیلي بر تصرف سابق خود بعنوان مالک -2

 بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالک یا قائم مقام قانوني او اقامه نماید.-3

 تصرف مادي و معنوي :

 تعریف تصرف مادي )حسي( : تصرفي را که شخص بالمباشره یا مع الواسطه دارد.

تعریف تصرف معنوي : تصرف ایادي قبلي که متقاضي از آنهها تلقهي نمهوده اسهت تصهرف 

 ي ثبت محسو، می ود.متقاض

 مثال : تصرف مورث، تصرف وارث شمرده می ود.  

 قانون ثبت (                                           20مکرر تا ماده  32و  32، 32انتقال دهندگان املاک با حق استرداد : ) مواد 

 معاملات با حق استرداد :

 معاملات با شرط خیار.  - 1

 شرط نذر خارج.  معاملات قطعي با -2

 معاملات قطعي با شرط وکالت.-3

 ویژگي معاملات با حق استرداد :

مالکیت انتقال دهنده نسبت به آنچه که بطریق مذکور انتقال داده است کماکان باقي  - 1

 است.

 این قبیل معاملات موجم نقل ملک نمی ود. - 2

 درخواست ثبت باید از ناحیه انتقال دهنده بعمل آید. - 3

ال دهنده درموقع درخواست ثبت باید حق انتقال گیرنده را در اتهار نامهه قیهد انتق  - 2

 قانون ثبت (                    33ماده  2نماید. ) تبصره 

 در ضمن انت ار آگهي نوبتي این حق باسم طرف ذکر خواهد شد.  - 8

 اعهتهراضهات ثبتي 

 قانون ثبت ( : 20و  16انواع اعتراض ) طبق مواد 

 تراض بر ثبت : منظور اعتراض بر تقاضاي ثبت است. )مهمترین اعتراض(          اع  - 1

 اعتراض بر حدود  -2     

 اعتراض بر حقوق ارتفاقي        -3    

 کساني که حق اعتراض بر ثبت دارند :

) در صورتیکه بهراي خهود حقهي  هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد.  - 1

 قانون ثبت ( 16ولو حق ارتفاقي (. )ماده قائل باشد 



21 

 

 همان قانون. 21آئین نامه قانون ثبت ناتر به ماده  100و  11برابر مواد -2

 موقوفات عام المنفعه که متولي خاصي نداشته باشد.             توسط اداره   -    

 اوقاف.         

 توسط متولي یا ناتر یا                 موقوفات عام المنفعه که متولي خاص دارد.        -    

 اداره اوقاف.         

 موقوفات خاص.              توسط متولي یا ناتر هر یک از موقوف علیهم. -    

 حبس عام المنفعه.               توسط متصدي حبس. -    

 یک از    حبس به نفع اشخاص معین.              توسط متصدي امور حبس و هر -    

 محبوس لهم.        

 ثلث باقي.               وصي یا ناتر ثلث  -    

 ثلث غیر باقي.               وصي یا ناتر یا کساني که بعد از خروج ملک از حالت   -    

 ثلث در آن ذیحق می وند.       

 مهلت اعتراض :

انت ار اولین آگهي نوبتي بعمهل آیهد. ) روز از تاریخ  10اعتراض بر ثبت باید ترف مدت        

 قانون ثبت ( 11ماده 

آئهین نامهه قهانون ثبهت  11اعتراض قبل از انت ار آگهي باشد.            به تصریح مهاده  -   

 پذیرفته نخواهد شد.

قانون ثبت اداره ثبت کتباً نظر  16اعتراض بعد از انت ار آگهي باشد.              مطابق ماده  -  

 ود را اتهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایي محل میدهد تا رسیدگي نموده رأي دهد. خ

 آئین نامه قانون ثبت ( 16قانون ثبت و ماده  11و  16مرجع تقدیم اعتراض : )مواد 

 مرجع تقدیم اعتراض اداره یا دایره یا شعبه ثبتي است که در آگهي نوبتي معین شده است. -

قانون ثبهت بهه  16ثبت ملکي بجاي آنکه دادخواست خود را بدستور ماده سئوال : معترض بر 

 مرجع ثبتي بدهد آنرا مستقیماً در دادگاه مطرح ساخته است تکلیف دادگاه چیست؟

 2/1/83نظریه م ورتي اداره حقوقي دادگستري در تاریخ 

  360صفحه  ) منبع : مجموعه نظرهاي م ورتي اداره حقوقي دادگستري در زمینه مسائل مدني

) 

پاسخ : در صورتیکه عرض حال اعتراض در مهلت قهانوني مسهتقیماً بهه دادگهاه تسهلیم شهود. 

مجوزي براي رد آن وجود ندارد. منتهي از جهت اینکه غرض مقنن در ماده مذکور نقض ن هود 

 دادگاه مي باید وصول اعتراض را به اداره ثبت اطلاع دهد.

 نظر غلامرضا شهري در این زمینه :

نظریه بالا با مقررات قانون ثبت و روح آن تطبیق نمي کند و در حقیقت نوعي اجتههاد در       

قانون ثبت در مورد پرونده هایي که از قبل بین مستدعي ثبت و  11مقابل نص است. زیرا ماده 

معترض بر ثبت درخصوص همان ملک مورد تقاضاي ثبت جریان داشته است مقرر میدارد کهه 
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دادگاه مبني بر جریان دعوي در خصوص آن ملک بین معترض و متقاضي ثبت اخذ  باید گواهي

روز به اداره ثبت محل تقدیم شود و اگر این کار در موعد قهانوني انجهام ن هود بها  10و ترف 

وجود اینکه پرونده از سابق در دادگاه جریان داشته و دارد حق اعتراض معترض بر ثبت ساقط 

 میگردد.

 نحوه اعتراض :

 آئین نامه ( 11، 11، 11اعتراض بصورت تقدیم دادخواست : ) مواد  -1

اعتراض کتبي به هر نحو که باشد هر چند روي برگهاي دادخواست نباشهد بایهد از طهرف       

 اداره ثبت قبول و در صورتیکه داخل مهلت قانوني باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال گردد.

ادگاه صالح به رسیدگي ( طبق مقررات به خواهان ) معترض توضیح : مرجع صلاحیتدار ) دفتر د

بر ثبت ( اخطار رفع نقص خواهد نمود. و در صورت رفع نقص در فرجه قانوني پرونده به جریان 

 گذاشته خواهد شد.

 10و  11قانون ثبت و مهواد  11اعتراض بصورت تقدیم گواهي نامه جریان دعوي : ) ماده  -2

 ثبت ( آئین نامه اجرایي قانون

اگر قبل از انت ار اولین آگهي نوبتي دعوایي در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و       

 در جریان باشد نیازي به دادن دادخواست اعتراض نیست.

روز ( گواهي دادگاه  10بلکه کسي که مي خواهد بر ثبت اعتراض کند باید ترف مدت قانوني ) 

 اره ثبت محل تسلیم نماید.را مبني بر جریان پرونده به اد

توجه : گواهي نامه به منزله اعتراض است و نیازي به پرداخت هزینه دادرسهي مجهدد و سهایر 

ت ریفات مربوط به اقامه دعوي ندارد و همان پرونده مطروح در دادگاه پرونهده اعتهراض تلقهي 

 خواهد شد.

 

 وقـف
 تعریف وقف :

 یستاده ماندن و آرام گرفتن است.در ل ت به معناي ایستادن، به حالت ا     

در اصطلاح فقهي نگهداشتن و حبس کردن عین ملکي است بر ملک واقهف آن، نهه ملهک      

خدا، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا و بعضي از فقها گویند : حبس عین است بر ملهک 

 دهخدا ( خداي تعالي. بنابراین ملکیت از مالک آن به خداوند منتقل می ود. )ل ت نامه

 قانون مدني : وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. 88ماده 

مذاهم دیگر اسلامي براي وقف تعاریف مختلفي دارند، و فقهاي هر مذهبي وقف را آنگونه       

 تعریف کرده اند که بیانگر گرایش آنان در مورد مالکیت وقف باشد.

اسلامي ) امامیه، شافعي، حنفي، حنبلي، مالکي، تاهري، زیدي ( جایز وقف در نزد تمام مذاهم 

 است.

 اقسام وقف :
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 وقف به اعتبار موقوف علیه :

وقف عام : وقفي است که مقصود از آن امور خیریه است و مخصوص دسته و طبقه معیني   - 1

 نیست. مانند : وقف بر فقرا، وقف بر طلا، و مدارس و مساجد.

وقفي است که مخصوص دسته معین و خاصي است. مانند : وقف بر اولهاد یها وقف خاص :  -2

 افراد و یا طبقه اي خاص از مردم.

 وقف :                                                                                   

انتفاع گوینهد.  وقف انتفاع : اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادي نباشد، آن را وقف  - 1

مانند : احداث مسجد در زمین ملکي خود و یا زمین موات و امثال اینها، انهواع وقهف انتفهاع را 

 اصول وقف هم نامیده اند.

وقف منفعت : اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد باشد تا در مصرف معلومي هزینه شود،  - 2

 جد و یا مدرسه.آن را وقف نامند. مانند : دکان براي حف  و اداره مس

 ارکان وقف :

 موقوف علیه -2عین موقوفه       -3واقف        -2صی ه         - 1

 صی ه :  - 1

در نزد شعیه ) امامیه ( و مذاهم اربعه دیگر بر این مطلم اتفاق نظر وجود دارد که وقف با       

ه هیچ قرینه اي چه از )) وقفت (( تحقق پیدا میکند و این لف  صراحت در وقف دارد، و ب لف 

 جهت ل ت و چه شرعاً و عرفاً احتیاج ندارد.

 مرحوم خوانساري نیز گفته است : 

لف  صریح در وقف ))وقفت (( است و غیر از آن هر چه باشد احتیاج به قرینهه دارد. در         

بهي تحریر الوسیله امام خمیني )ره( جلد دوم کتا، وقف چنین آمده است : در صی ه وقهف عر

بودن و ماضي بودن فعل مستعمل شرط نیست و بلکه جمله اسمیه کافي اسهت. ماننهد : آنکهه 

 بگوید : هذا وقف یا محبسه یا مسبله.                                   

توجه : تاهراً در بعضي از اقسام احتیاج بهه لفه  نیسهت. ماننهد : راههها، مسهاجد، گورسهتانها، 

انسراهایي که براي فرود مسافران آماده شهده اسهت و درختهاني کهه بهراي خیابانها، پلها و کارو

استفاده عابران از سایه آنها کاشته شده است و در امثال اینها، معاطات ) چیزي را دست بدست 

 دادن ( کافي است.

علماي بزرگ امامیه فرموده اند : که در مسجد و مقبره احتیاج به صی ه نیست، یعني در        

ي که مسجدي را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز در آن بدهد و یا قطعه زمیني را وقف صورت

مقبره کرده و اجازه دهد در آن زمین میت دفن کنند، این عمهل بهه تنههایي در تحقهق وقهف 

 کفایت کرده و احتیاجي به گفتن )) وقفت (( نیست.

 واقف :  -2

 بوده تصرف وي جایز باشد.شرایط واقف : واقف  بایستي عاقل و بالغ 

 امام خمیني )ره( درتحریر الوسیله مي فرماید :
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وقف کننده باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور ) به علهت افلهاس و سهفاهت ( باشهد. و        

ممنوعیتي از تصرف در مالي که وقف میکند نداشته باشد، و لازم نیست که واقف مسلمان باشد، 

 در چیزي که از مسلمهانهان صحهیهح بلکه وقف کافر هم ) 

 است( بنابراقوا صحیح مي باشد و نیز وقف کافر در چهیزي کهه بنهابهر مهذهم او 

 صحیح است درست مي باشد، چون فقه اسلامي مقررات مذهم او را اعتراف میکند.

 مهوقهوفههه : -3

 شرایط عین موقوفه :

 رط باشد :چیزي که وقف می ود باید داراي چهار ش         

 عین باشد ) یعني دین نباشد (.  - 1

 مملوک باشد ) یعني قابل تملک باشد (.  -2

 با باقي ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد.-3

 به تصرف دادن آن صحیح باشد.-2

مثال : وقف کردن چیزي که عین نباشد. مثل : طلبي که از کسي دارد و یا وقف کهردن اسهبي 

 یا خانه اي که معین نباشد صحیح نیست.  نامعین یا شتر آبک ي و

وقف خانه و باغ و دکان و زمین و امثال آن و وقف کردن سگي که مملوک باشد. مثهل : سهگ 

 شکاري و سگ گله و وقف گربه چون امکان انتفاع از آن وجود دارد، صحیح است.

 ولي وقف خوک به علت آن مسلمان نمي تواند مالک آن شود صحیح نمي باشد.

 غلام فراري به جهت آن که تسلیم کردن آن غیر مقدوراست صحیح نمي باشد. وقف

 وقف مال م اع جایز است و قبض آن مانند قبض در بیع است.

 

ابوالحسن اصفهاني صاحم وسیله النجاه و امام خمیني ) ره ( در ذکر شرایط موقوف مي فرمایند 

: 

نافع حلال باشد به طوریکه ب ود با بقهاي آنچه که وقف می ود باید قابل تملک و داراي م      

اصل ملک به مدت قابل توجهي از آن منفعت برد. ولي لازم نیست که ههم اکنهون قابهل بههره 

برداري باشد ) و بلکه کافي است که بعد از مدتي قابل انتفاع شود. پس وقف چهارپاي کوچک و 

ح است ( و نیز وقف ملکي که نهالهاي کاشته شده اي که تا چند سال بعد میوه نمي دهد صحی

 در اجاره باشد صحیح است و اجاره به همان حال باقي مي ماند.

امام خمیني )ره( نیز مي فرماید : تاهراً  وقف بر کافر ذمي و مرتد غیر فطري اگر رحهم باشهد 

 صحیح است، اما وقف بر کافر جرمي و مرتد فطري محل تأمل است.

 شرایط وقف :

 )محقق حلي( چهار شرط را براي صحت وقف ذکر میکند :صاحم شرائع الاسلام 

 دوام ) یعني وقف باید ابدي باشد و نه موقت (.  - 1

 تنجیز ) یعني این که وقف معلق و م روط نباشد (.  -2
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به تصرف دادن ) یعني مسلط کردن موقوف علیه متولي یا حاکم شرع بر موقوفه و برداشتن -3

 تسلط خود از آن ( .

ي اگر چیزي را بر اولاد ص یر خود وقف کند و به قصد اینکه چیز وقف آنان باشد و از توجه : ول

 طرف آنان نگهداري کند، وقف صحیح است.             

از خود بیرون کردن )یعني برخود وقف نکردن است(. بنابراین اگر براي وقف مدتي قرار داده -2

 شود به علت عدم دوام، وقف باطل است. 

گربگوید براي مدت ده سال وقف باشد و بعد از آن وقف نباشد و یا اینکه بگوید این مال مثال : ا

 بعد از مردن من وقف باشد.

 همچنین اگر وقف را موکول بر حصول شرایطي کند، بعلت عدم تنجیز، وقف باطل است. 

 وقف در حق خودش باطل و در حق غیر صحیح است.

نیز فقیر شود. و یا بر فقها وقف کند و بعد از آن فقیه شود اما اگر وقف کند بر فقرا و بعد خود 

 وقف صحیح است و میتواند در انتفاع با آن شرکت کند.

در صورتیکه محتاج شود موقوفه بهه خهودش برگهردد شهرط  –نکته : چنانچه واقف شرط کند 

 صحیح بوده و وقف باطل است.

 امام خمیني )ره( در تحریر الوسیله مي فرماید :

چنانچه کسي چیزي را وقف کند و شرط نماید هرگاه به آن احتیاج پیدا کرد به خودش باز       

 گردد، بنابراقوي صحیح است.                                                                      

ف مرحوم شیخ طوسي و اصفهاني و امام خمیني )ره( نیز شرایط اربعه را براي صهحت وقه      

 قائل اند.                                                                                                     

 قصد قربت :

بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اگر قصد قربت شرط باشهد وقهف بی هتر در مسهتحبات       

 میتواند شامل مباحات هم ب ود.خواهد بود و جزو عبادات ب مار مي آید، در غیر اینصورت 

در روایات از وقف بعنوان صدقه جاریه نیز تعبیر شده است و صدقات از عبادات مي باشند       

 و قصد قربت در آنها شرط است، پس در وقف هم باید قصد قربت وجود داشته باشد.

 : شهید ثاني )ره( صاحم کتا، الروضه البهیه في شرح لمعه الدم قیه گفته است 

قصد قربت شرط نیست، چون دلیلي بر شرطیت ندارم، ولي اگر واقف بخواهد ثهوا، ببهرد       

 باید قصد قربت کند. شهید اول نیز همین عقیده را دارد. 

امام خمیني رضوان الله تعالي علیه، قصد قربت راحتي در وقهف عهام شهرط نمهي دانهد و مهي 

 فرماید: 

صد قربت شرط نیست، گو اینکه احوط اعتبار آن است در اقوي این است که حتي در وقف عام ق

 مطلق وقف.

 آیا وقف از عقود است یا از ایقاعات ؟
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فقهاي امامیه ابوا، فقهي را به عبادات، عقود و ایقاعات و احکام تقسیم کرده اند: در عبادات     

صیغ ویژه اي  قصد قربت شرط است و در عقود و ایقاعات قصد قربتي در کار نیست ولي باید با

 ادا شوند و در احکام صی ه خاصي هم وجود ندارد. مانند : ارث

عقد در ل ت به معناي بستن و گهره بسهتن اسهت، و در اصهطلاح فقههي صهی ه اي کهه در     

معاملات )مخصوصاً در ازدواج خوانند، صی ه ایجا، و قبول( پس عقد دو طرفهه بهوده نیهاز بهه 

 ایجا، و قبول دارد.

عملي است قضایي و یک طرفه که به صرف قصد ان اء و رضاي یک طرف، من اء اثهر  ایقاع    

حقوقي می ود، بدون اینکه ضرري به غیر باشد، مگر در موارد مصرح در قانون. مانند : طلاق، و 

 در مقابل عقد بکار میرود ) نیاز به قبول ندارد(.

 امام خمیني )ره( مي فرماید :

دن وقف معقول نیست، پس ایقاع است. ای هان میگوینهد اگهر سهیره در همه موارد عقد بو     

 مسلمین را بنگریم مي بینیم که وقف را از ایقاعات مي دانند و نه از عقود.

 وقف عقدي لازم است یا جایز ؟

جایز صفت عقد یا ایقاعي است که به صرف اراده یک طرف قابل فسخ و ل هو اسهت، جهایز      

قابل لازم بکار میرود، پس عقد لازم عقدي است که بعد از اتمهام عقهد یعني قابل رجوع، و در م

 هیچ کدام از طرفین حق رجوع ندارند.

 مرحوم محقق حلي مي فرماید :

هر گاه وقف تمام شود، یعني صی ه خوانده شود و قبض بعمل آید وقف لازم می هود و بهه      

 باشد. شرط آن که در زمان صحت واقع شود رجوع در آن جایز نمي

 شهید اول و دوم و شیخ طوسي نیز همین عقیده را داشت، مي فرمایند : 

وقف از عقود لازمه است و پس از قبض رجوع در آن جایز نمي باشد. نظر امام خمیني )ره(      

نیز این است که وقف کننده بعد از اتمام وقف نمي تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را ت ییر 

 ي شیعه معتقد است بعد از قبض وقف لازم می ود و قابل ت ییر نیست. دهد. بطور کل

 ولایت بر وقف :

ولایت بر وقف، داشتن اختیاراتي محدود است بر نگهداري، اصلاح و برداشت درآمدهاي مال      

موقوف، و مصرف آن درآمدها در موردي که بر آن وقف شده است و این دو ولایت بر دو قسهم 

امه، که براي ولي امر است و ولایت خاصه که واقف در حین ان اي وقف یا حاکم است : ولایت ع

 شرع او را تعیین میکند.

 شرایط متولي وقف :

فقها در مورد ویژگیهایي که متولي وقف بایستي دارا باشد اختلاف نظر دارند، برخي امانت و      

د که فقط امانت و توانایي کفایت عدالت را در متولي شرط مي دانند و عده اي دیگر عقیده دارن

 میکند.
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در شرایط متولي شهید ثاني صاحم لمعه عقیده دارد که متولي باید هم عادل باشد و ههم      

 خبره. صاحم جواهر نیز گفته است بسیاري از علما عدالت را در متولي شرط مي دانند.

 

 : مرحوم سید ابوالحسن اصفهاني و امام خمیني )ره( نیز گفته اند

واقف میتواند توصیف و نظارت را دائماً یا براي مدتي مستقلاً و یا م ترکاً با دیگري بهراي        

خود و یا براي دیگران قرار دهد، و نیز جایز است امر تولیت با به شخصهي واگهذار کنهد کهه او 

ا تعیین متولي را تعیین کند و همچنین میتواند مقرر کند که هر متولي، متولي بعد از خودش ر

 کند، البته واقف این اختیار را فقط در حین 

 ایقاع و ان اي وقف دارد و در ضمن عقد آن، و امها بعهد از تمامهیت وقهف، واقهف 

نسبت به وقف بیگانه است و حق جعل تولیت و عزل متولي را ندارد، مگر آن که این حق را در 

شخصي قرار دهد و شرط کند که ههر  ضمن عقد براي خود شرط کرده باشد که تولیت را براي

 وقت بخواهد او را عزل کند.

 آیا متولي قابل عزل است؟

واقف بعد از اتمام وقف حق عزل متولي را ندارد، مگر اینکه این حق را در ضمن عقد براي       

 خود شرط کرده باشد.

داً منصرف شود و قابل متولي میتواند نظارت را قبول نکند و نیز میتواند قبول کند ولي بع       

 عزل هم نیست. اما واقف میتواند براي متولي ناتر قرار دهد. 

 ناتر یا اطلاعي است و یا استصوابي :

در حالت اول ) اطلاعي ( ناتر صرفاً براي اطلاع از اعمال متولي است ) به منظور اطمینان (  -

 در این صورت متولي در عمل خود مستقل است.

وابي ( متولي نمي تواند بدون اذن و تصمیم ناتر تصرفي، در تصهرف در حالت دوم ) استص -

 موقوفه اعمال نماید.

 تبدیل به احسن موقوفات :

 تعریف ابدال : ابدال یعني فروختن عین موقوفه است به منظور خریدن رقبه دیگري بجاي آن.

 (( بحث شده است. درکتا، بیع از ابدال تحت عنوان )) بیع وقف

ل : یعني معاوضه کردن. منظور از استبدال در مبحث وقهف آن اسهت کهه عهین تعریف استبدا

موقوفه با رقبه دیگري معاوضه شود. گاهي استبدال به مفهمومي اعهم از بیهع و معاوضهه عهین 

 موقوفه اطلاق می ود.

 تعریف تبدیل به احسن موقوفات : 

وفه به رقبه با کیفیتهي بهتهر منظور از تبدیل به احسن موقوفات ابدال و استبدال عین موق     

 است.
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عهنوان تبهدیهل بهه احهسن مهفههومهي اعهم از ابهدال و استهبهدال دارد و در نهوع ))وقف       

منفعت(( میتواند سودمند باشد یعني با جواز تبدیل به احسن با توجه به صرفه و صلاح وقف مي 

 ي و امثال اینها تبدیل کرد.توان رقبات مزروعي را به مسکوني و مسکوني را به تجار

 مرحوم سید ابوالحسن اصفهاني و امام خمیني )ره( مي فرمایند :

ت ییر و ابطال رسم وقف و زائل کردن عنوانش ولو بعنوان دیگري جایز نیست، مانند آنکه خانه، 

ه به خانه و یا به دکان و یا بالعکس تبدیل شود. بعبارت دیگر تبدیل به احسن در وقف انتفاع ک

در آنها عنوان وقف موضوعیت دارد جایز نیست. مانند مساجد ولي در وقف منفعت مصرف وقف 

 موضوعیت دارد و نه عنوانش.

اگر وقف از نوع وقف منفعت باشد و با عنوان فعلي ))مسلو، المنفعه(( و یا جدا ))قلیل  -         

اي منفعت اسهت جهایز باشهد. المنفعه(( باشد، بعید نیست که تبدیل آن بعنوان دیگري که دار

مانند آنکه باغ بعلت بي آبي و یا به علل دیگري از انتفاع بیفتد، ولي اگهر بهه دکهان و یها خانهه 

 تبدیل شود داراي منفعت خواهد بود.

 وقف ذري ) اولادي ( :

 وقف ذري وقفي است که در آن واقف مالي را وقف فرزندان خود کند. 

انواع وقف دانسته و م روعیت آن را به رسمیت شناخته است.  شعیه وقف اولادي را نیز یکي از

این نوع وقف داراي احکام خاص خود مي باشد که این احکام بی تر به چگونگي توزیع منهافع 

موقوفه بین موقوف علیهم معطوف است که در این جا تمام یا عهده اي از فرزنهدان واقهف مهي 

 باشند.

 

 حبس :

 تعریف حبس : 

که محتاج به ایجا، و قبول است و قبض در آن شرط مي باشهد. فایهده آن حبس عقدي است 

 تسلط غیر بر استیفاء منفعت ملک، با بقاي آن بر مالکیت مالکش مي باشد.

 استیفاء یعني تمام باز ستدن، باز فرا گرفتن، طلم تمام چیزي را کردن ) فرهنگ معین (.

 انواع حبس : 

 ن.سکني : مقرون به ساکن گردانید - 1

 رقبي : مقرون به مدت. -2

 عمري : هر چیزي که وقف کردن آن صحیح است به عمري دادنش هم صحیح است.-3

توجه : رقبي م تق از ارتقا،، به معني انتظار است. یا از رقبه ملک است.) رقبهه یعنهي گهردن 

 ملک به دست او است (.

اشد و یا باقي ماندن عین سکني مخصوص مساکن است. هر چیزي که عین بوده و مملوک ب     

آن بتوان آن را تصرف کرد و از آن انتفاع برد. مانند : خانه، بنده، اثاث البیت و آلات کار فرمها و 

 از این قبیل. 
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 رقبي عقدي جایز است و در صورت مانند عمري مي باشد و در لف  با یکدیگر اختلاف دارند.    

نیازمند ایجا، و قبول است و لزوم آن منوط به عمري نوعي از هبات ) بخ  ها ( است که     

 قبض است و عقدي است جایز.

 تفاوت حبس و وقف :

 در وقف مالکیت واقف از عین موقوفه زائل مي گردد.     

 در وقف  حتماً باید دوام داشته باشد و ذکر مدت مانع تحقق آن مي باشد.     

ن قابل ارث مي باشد و فهروش آن میکند به در حبس مالکیت حابس باقي مي ماند و بنابرای     

این معني که اصل ملک را در ملکیت خود باقي گذاشته، منافع آنرا به کهار خیهري اختصهاص 

 میدهد و پس از پایان ملک به مالک یا ورثه او بر مي گردد.

نکته : در صورتي که تصریح کند که حبس این ملک همی هگي اسهت حهق برگ هت نداشهته 

 ف می ود.    چیزي شبیه وق
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 (( . 11فرهنگ ثبتي ، نادر امکاني،  ن ر دادگستر ، ن ر میزان )) بهار  -1

بها  –فرهنگ اصلاحات حقوقي صنعت آ، و برق ، حمید رشیدي ، ن ر دادگستر چا  اول  -2

11 . 

، وزارت ک اورزي، معاونت طرح و  در ایران 000پژوه ي بر نظام زمینداري ، مالکیت ها ، -3

 برنامه عبدالحسین ملکانیان.

جزوه دوره کارگاه آموزشي مدیریت امور حقوقي سازمان امور اراضي در خصوص نحوه اقامه -2

 . 20/1/11ل ایت  11/6/11دعوي و دفاع از دعاوي مطروحه علیه سازمان از تاریخ 

اف ار، انت ارات دان کده علهوم ارتباطهات گزارش و نگارش در روابط عمومي ، حسین عماد  -8

 . 1381اجتماعي ، چا  اول دي ماه 

مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ایهران ، دکتهر ناصهر کاتوزیهان، انت هارات  -6

 . 1366بهن ر، چا  ه تم 

اجتمهاعي آن ، مصهطفي سهلیمي فهر، انت هارات بنیهاد  -نگاهي به وقهف و آثهار اقتصهادي -1

 . 1310تاریخ انت ار  –اسلامي آستان قدس رضوي پژوه هاي 

ت خیص منابع ملي و نحوه اعتراض به آن ، قاسم زراعي ، سید احمد بهاختر، ن هر فهیض ،  -1

 . 1311چا  نهضت 

ترمینولوژي حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگهردوي ، کتابخانهه گهنج دانهش ، چها  گل هن  -1

 . 1310زمستان 

 ، تالیف غلامرضا شهري ، ن ر ماجد ، چا  چهارم .حقوق ثبت اسناد و املاک  -10

(  ، حهوزه معاونهت محتهرم و امهور 1301-1310مجموعه قوانین و مقررات ک اورزي ) -11

 چا  دانش امروز . –، چا  اول  1311مجلس وزارت ک اورزي سال 

 قانون مدني . -12

با سرمایه گذاري چا  و  لوح ف رده ل ت نامه علي اکبر دهخدا با نواقص ل ت نامه دهخدا -13

 انت ار دان گاه تهران بوسیله انت ارات روزبه .

بررسي امکانات کاشت نی کر در خوزستان ، صندوق مطالعهاتي توسهعه نی هکر و صهنایع -12

 .62وابسته ، جلد دوم ، مرداد 
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