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پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی  حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از یک سو و تناسب آن ها با 
نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی، بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
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سؤاالت قانون ثبت اسناد و امالکسؤاالت قانون ثبت اسناد و امالک

 نخستین قانون ثبت اسناد در چه تاریخی تصویب شد؟
 

11

ب( 1290 ه.ش الف( 1302 ه.ش  
د( 1260 ه.ش ج( 1308 ه.ش  

انجام شده توسط مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین  اقدامات   
 

22

مأموریت  محل  از  خارج  در  رسمی  اسناد  دفاتر  صاحبان  و  دفاتر 
. خود....................... 

ب( فاقد اثر قانونی است. الف( دارای اعتبار است.  
د( هیچکدام ج( هیچ گونه اثری ندارد. 

 اگر سردفتر اسناد رسمی مشهد در مشهد معامله ای نسبت به مال 
 

33

این سند  اعتبار  نماید  ثبت  را  واقع است  قزوین  در  که  غیر منقولی 
چگونه است؟

الف( بر اساس قانون، سردفتران فقط صالحیت تنظیم سند راجع به امالک 
واقع در حوزة قضایی خود را دارند.

ب( سند فاقد اعتبار است زیرا مالک صالحیت محل وقوع مورد معامله نیست.
ج( دارای اعتبار است زیرا مالک صالحیت تنظیم سند در حوزة مأموریت 

است.
د( سند فاقد اعتبار است زیرا مالک صالحیت محل وقوع مورد معامله است.

 مرجع رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت 
 

44

اسناد و امالک ....................... است.
ب( هیأت نظارت الف( شورای عالی ثبت  

د( سازمان ثبت اسناد و امالک ج( اداره کل ثبت استان  
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 محل تشکیل هیأت نظارت....................... می باشد.
 

55

ب( شورای عالی ثبت الف( اداره ثبت استان  
د( در مقر دادگاه استان ج( اداره ثبت محل  

 هیأت نظارت مرکب است از ....................... .
 

66

الف( رئیس سازمان ثبت یا قائم مقام او
ب( رئیس دادگستری یا قائم مقام او

ج( مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و 2 نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر 
استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه

د( رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و 3 نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب 
وزیر دادگستری

از طرف وزیر دادگستری تعیین  برای هیأت نظارت.......................   
 

77

می گردد.
الف( یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان

ب( دو عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان
ج( سه عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان

د( چهار عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان

انجام  زمانی  چه  عمومی  ثبت  حدود  تحدید  یا  مقدماتی  آگهی   
 

88

می شود؟
الف( قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک

ب( بعد از اقدام به ثبت عمومی امالک
ج( بدون زمان مشخص می باشد.

د( بنا بر نظر اداره ثبت
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 انتشار آگهی مقدماتی یا تحدید حدود ثبت عمومی مطابق با ................... 
 

99

انجام می شود.
ب( ماده 11 قانون ثبت الف( ماده 10 قانون ثبت  
د( ماده 22 قانون ثبت ج( مواد 10 و 11 قانون ثبت 

 آگهی ثبت عمومی امالک ....................... .
 
1010

الف( به وسیله انتشار در روزنامه ها در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.
ب( به وسیله انتشار در روزنامه ها در ظرف 30 روز 2 مرتبه منتشر می شود.
ج( به وسیله انتشار در روزنامه ها در ظرف 20 روز 3 مرتبه منتشر می شود.
د( به وسیله انتشار در روزنامه ها در ظرف 20 روز 2 مرتبه منتشر می شود.

 پس از ثبت آگهی عمومی امالک، مهلت درخواست ثبت معترضین 
 

1111

به عنوان مالکیت و متولیان موقوفه و امالک ثلث باقی و .......... است.
ب( 60 روز الف( 30 روز   
د( 20 روز ج( 90 روز   

 مهلت اداره ثبت جهت تعیین صورت کلیه اشخاصی که اظهار نامه 
 
1212

ثبت ملک داده اند پس از انتشار آگهی نوبتی را تعیین نمایید.
ب( 30 روز الف(60 روز   
د( 20 روز ج( 90 روز   

 نحوة ثبت درخواست اراضی و امالکی که آثار تصرف مالکانه کسی 
 
1313

نسبت به آن ها موجود نیست، چگونه است؟
الف( بنابر نظر ادارة ثبت قابل پذیرش است.

ب( غیر قابل پذیرش می باشد.
ج( درخواست ثبت از نظر کسی که مدارکی دال بر مالکیت یا بر تصرف سابق 

خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود دارد پذیرفته می شود.



99 99دانش چترومل وادانسااتبثالوناقاتالاؤسفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

د( درخواست ثبت از کسی پذیرفته نمی شود.

 نسبت به امالک مجهول المالک مهلت تقاضای ثبت................ است.
 
1414

ب( 1 سال الف( 2 سال   
د( 10 سال ج( 5 سال   

تقاضای  از مدت  ملکی مجهول المالک پس  به  نسبت  الف   شخص 
 
1515

ثبت آن )2 سال( معامله نموده است؛ معامالت راجع به چنین امالکی 
. .......................

الف( صحیح است.
ب( باطل است.

ج( قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود.
د( قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته می شود.

 در خصوص تحدید حدود امالک کدام گزینه صحیح است؟
 
1616

الف( تحدید حدود هر ناحیه به تدریج و به ترتیب نمرة امالک انجام می شود.
ب( تحدید حدود صرفاً به موجب نمرة امالک انجام می شود.

ج( تحدید حدود هر ناحیه بدون احضار تقاضاکنندگان و مجاورین انجام می شود.
برای  و مجاورین  ثبت  تقاضاکنندگان  احضار  با  ناحیه  تحدید حدود هر  د( 
تحدید حدود که ال اقل 20 روز قبل از تحدود حدود یک مرتبه در روزنامه 

منتشر می گردد انجام می شود.

 کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 
1717

الف( در صورت عدم حضور تقاضاکننده ثبت یا نماینده وی، ملک مورد تقاضای 
تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

ملک  حدود  و  نشوند  حاضر  حدود  تحدید  موقع  در  مجاورین  چنانچه  ب( 
تعیین نگردد، تحدید حدود آن امالک تجدید می گردد.

ج( چنانچه در مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند، 
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حق الثبت ملک 2 برابر دریافت خواهد شد.
د( گزینه الف و ب صحیح است.

 آگهی تحدید حدود عمومی به ترتیب .................... منتشر می گردد.
 
1818

ب( نمره امالک الف( تقاضای ثبت  
د( انتشار آگهی های نوبتی ج( درخواست متقاضی ثبت 

 چنانچه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد 
 
1919

. .......................
الف( آگهی تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.

ب( آگهی تحدید حدود عمومی انجام می شود.
ج(  تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین انجام می شود.
د( تحدید حدود با انتشار آگهی و با تبعیت از حدود مجاورین انجام می شود.

 در چه صورت تحدید حدود امالک به صورت اختصاصی انجام می گردد؟
 
2020

الف( به درخواست متقاضی
ب( آگهی های نوبتی منتشر و مدت اعتراض سپری شده باشد.

ج( به واسطة عدم حضور مالک یا جهات دیگر تحدید عمومی نشده باشد و به 
درخواست متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی و پرداخت هزینه.

د( حدود مجاورین از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی تثبیت شده باشد.

 در چه صورت جهت تحدید حدود امالک، آگهی اختصاصی منتشر 
 
2121

می گردد؟
الف( زمانی که آگهی منتشر اما عملیات تحدید حدود عمومی به هر دلیلی 

انجام نشود.
ب( امالک مجاور از امالک عمومی و شهرداری باشند.

ج( چنانچه مدیر ثبت موافقت نماید.
د( حدود مجاورین ملک تثبیت نشده باشد.
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 در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی 
 
2222

مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آن ها باشد.................... .
الف( عملیات تحدید حدود با موافقت مدیر ثبت انجام می شود.

ب( عملیات تحدید حدود با موافقت شهرداری انجام می شود.
ج( عملیات تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های مربوطه انجام و 

عدم حضور آنان مانع از انجام تحدید حدود نخواهد بود.
نیز  نمایندگان سازمان های مربوطه  بدون حضور  د( عملیات تحدید حدود 

انجام می شود.

 در خصوص مهلت و زمان اعتراض به ثبت ملک کدام گزینه صحیح 
 
2323

است؟
الف( 30 روز از انتشار اولین آگهی نوبتی.
ب(60  روز از انتشار اولین آگهی نوبتی.
ج( 20 روز از انتشار اولین آگهی نوبتی.
د( 90 روز از انتشار اولین آگهی نوبتی.

 کدام گزینه صحیح است؟
 
2424

الف( اعتراض به ملک مورد ثبت مستقیماً به اداره یا دایره شعبه ثبتی که در 
آگهی معین شده تسلیم می گردد.

ب( در صورت تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، اداره ثبت آن را به دفتر 
دادگاه بدوی صادر می نماید.

ج( چنانچه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد اداره ثبت کتباً نظر 
خود را اعالم و به دادگاه بدوی تسلیم می کند تا در جلسه اداری رسیدگی 

نماید و رأی دادگاه قطعی است.
د( هر سه گزینه صحیح است.
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 چنانچه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت تقاضاکننده ثبت و دیگری 
 
2525

دعوایی اقامه و در جریان باشد....................... .
الف( اداره ثبت تکلیفی نسبت به ثبت ملک ندارد.
ب( ادامة عملیات ثبتی منوط به نظر دادگاه است.

ج( تأثیری در عملیات ثبتی ندارد.
د( طرف دعوا یا تقاضاکننده باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 
روز گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید؛ در غیر 

این صورت حق او ساقط خواهد شد.

 در صورت عدم پیگیری یا مسکوت گذاشتن دعوای اعتراض به ثبت 
 
2626

توسط معترض، دادگاه کدام یک از قرارهای زیر را صادر می نماید؟
ب( قرار ابطال دادخواست   الف( قرار رد دعوا  

د( قرار عدم استماع دعوا ج( قرار سقوط دعوا  

 قرار سقوط دعوای صادره توسط دادگاه در خصوص عدم پیگیری 
 
2727

و   .............. قابل  قرار  این  که  .............. صادر می شود  ثبت،  معترض 
غیرقابل .............. است.

الف( به تقاضای مستدعی ثبت- تجدید نظر- فرجام
ب( بدون تقاضای مستدعی ثبت- تجدید نظر- فرجام

ج( به تقاضای مستدعی ثبت- فرجام- تجدید نظر
د( بدون تقاضای مستدعی ثبت- فرجام- تجدید نظر

تمام  نتواند  معترٌض علیه  نماید چنانچه  فوت  ثبت  به  معترض  اگر   
 
2828

وراث را معرفی نماید کدام گزینه صحیح است؟
وراث محجور  در صورت وجود  تا  اعالم  دادستان  به  را  مراتب  دادگاه  الف( 

نسبت به تعلیق قیم و تعقیب دعوا اقدام شود.
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ب( موضوع و جریان دعوا 3 مرتبه به صورت متوالی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه منتشر 

می شود.
ج( در صورت عدم تعقیب دعوا ظرف مدت 90 روز از تاریخ انتشار آخرین 
آگهی، قرار سقوط دعوا صادر می گردد و چنانچه ظرف مهلت مقرر از قرار 

مزبور تجدید نظر خواهی نشود، قرار قطعی و الزم االجرا است.
د( همه موارد صحیح است.

 اگر معترض به ثبت فوت نماید چنانچه معترٌض علیه نتواند بعضی از 
 
2929

وراث را معرفی نماید....................... .
الف( به وراث شناخته شده اخطار می شود که در صورت پیگیری دعوا، ظرف 

مهلت 5 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، درخواست تعقیب نمایند.
ب( دعوا صرفاً نسبت به بعض از ورثه رسیدگی می شود.

ج( دعوا به طرفیت کل ورثه باید رسیدگی شود.
د( به وراث شناخته شده اخطار می شود که در صورت پیگیری دعوا، ظرف 

مهلت 10 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، درخواست تعقیب نمایند.

منشاء  اعتراض  دعوای  یا  ثبت  متقاضیان  مالکیت  که  در صورتی   
 
3030

یا وراث آنان  یا معترضین  واحدی داشته و تعداد متقاضیان ثبت و 
بیش از 15 نفر باشند نحوة ابالغ چگونه است؟

سهام  که  وراث  یا  شرکاء  از  نفر   2 به  آن  پیوست های  و  دادخواست  الف( 
زیادتری دارند ابالغ می شود و همچنین مفاد دادخواست و پیوست های آن 
نیز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا 

نزدیک دادگاه 3 مرتبه متوالی آگهی می شود.
ب( دادخواست و پیوست های آن به همة شرکاء یا وارث ابالغ می گردد.

از  یا وراث در یکی  بر همة شرکاء  ج( دادخواست و پیوست های آن عالوه 
روزنامه های کثیراالنتشار نیز آگهی می گردد.
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د( دادخواست و پیوست های آن به همة شرکاء یا وراث که سهام زیادتری 
دارند ابالغ می شود و همچنین مفاد دادخواست و پیوست های آن نیز در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر 

دادگاه 3 مرتبه آگهی می شود.

 نحوه و مدت اعتراض مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
 
3131

حقی برای خود قائل است را مشخص نمائید.
الف( 60 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و تقدیم دادخواست 

به دادگاه صالحیت دار توسط ادارة ثبت.
ب( 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و تقدیم دادخواست 

به دادگاه صالحیت دار توسط ادارة ثبت.
ج( 20 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و تقدیم دادخواست 

به ادارة ثبت.
د( 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و تقدیم دادخواست 

به دادگاه صالحیت دار.

 در خصوص دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع 
 
3232

در محدودة قانونی شهرها چنانچه اعتراض از طرف غیرمجاور باشد و 
همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند 

مالکیت....................... .
الف( دادگاه در جلسة فوق العاده رسیدگی نموده و قرار رد یا سقوط دعوا را 

صادر می نماید.
ب( دادگاه در جلسة اداری فوق العاده رسیدگی نموده و قرار رد یا سقوط 

دعوا را صادر می نماید.
ج( دادگاه در جلسة اداری فوق العاده رسیدگی و قرار رد یا سقوط دعوا را 

صادر می نماید و این قرار صرفاً قابل تجدید نظر خواهی است.
د( دادگاه در جلسة فوق العاده رسیدگی نموده و قرار رد یا سقوط دعوا را 
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صادر می نماید که صرفاً قابل فرجام خواهی است.

یافته  خاتمه  و  شده  ثبت  امالک  دفتر  در  ملک  ثبت  زمانی  چه   
 
3333

محسوب می گردد؟
ب( با تقدیم اظهارنامه ثبت  الف( پس از طی مراحل قانونی 

د( پس از اتمام عملیات مقدماتی ج( با صدور سند مالکیت  

 چه زمانی اشخاص مالک ملک محسوب می شوند؟
 
3434

الف( ملک مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسیده باشد
ب( ملک به شخص منتقل و این انتقال در دفتر امالک ثبت گردیده باشد

ج( ملک از مالک رسمی ارثاً به شخص رسیده باشد و وراثت او محرز و در 
سهم االرث نیز توافق بوده باشد و در صورت اختالف حکم نهایی صادر شده 

باشد.
د( همه موارد صحیح است.

 کدام گزینه صحیح است؟
 
3535

الف( ثبت ملک به حقوق اشخاصی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات 
)اعم از دائر و بائر( دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ب( ثبت ملک مانع از مالکیت اشخاصی است که در آن ملک مجرای آب یا 
چاه قنات و... دارند.

ج( ثبت ملک اصوالً تأثیری بر حقوق اشخاصی که در آن ملک مجرای آب یا 
چاه قنات )اعم از دائر و بائر( دارند ندارد.

د( گزینه ب و ج صحیح است.

 در صورت اشتباه در تحدید حدود امالک، مرجع رفع اشتباه کدام 
 
3636

است؟ 
ب( ادارة ثبت استان الف( دادگاه محل وقوع ملک 

د( هیأت نظارت  ج( شورای عالی ثبت  
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 در صورت اختالف بین اشخاص و ادارة ثبت در اجرای مقررات مادة 
 
3737

11 قانون ثبت و یا تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص، رفع اختالف و 
... با کدام یک از مراجع زیر می باشد؟

ب( دادگاه محل  الف( شورای عالی ثبت  
د( هیچکدام ج( هیأت نظارت  

 صالحیت و وظایف هیأت نظارت را مشخص نمایید.
 
3838

تعارض در تصرف  و  تزاحم  و  ثبت  ادارة  و  اشخاص  بین  اختالف  رفع  الف( 
اشخاص 

ب( ابطال اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت امالک 
ج( اصالح اشتباه قلمی، اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات 

مقدماتی ثبت پیش آمده.
د( همه موارد صحیح است.

 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کاًل یا بعضًا در صالحیت کدام 
 
3939

مرجع است؟
الف( شورای عالی ثبت و رأی قطعی است.

ب( هیأت حل اختالف و رأی غیر قطعی است.
ج( ادارة ثبت که رأی غیر قطعی و قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است.        
 د( هیأت نظارت که رأی غیر قطعی و قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است.

 کدام گزینه صحیح است؟
 
4040

الف( رفع اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین 
در صالحیت هیأت نظارت نیست.

مورد  در  ثبت  رئیس  نظریة  به  نسبت  اشخاص  اعتراضات  به  رسیدگی  ب( 
تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.
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به  منتج  و  تفکیکی رخ دهد  اشتباهی که در عملیات  رفع  و  ج( رسیدگی 
انتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود با هیأت نظارت است مشروط به اینکه 

خللی به حق کسی نرساند.
د( گزینه ب و ج صحیح است.

 چنانچه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی های 
 
4141

نوبتی تجدید گردد نحوة اعتراض معترضین چگونه است؟
الف( ظرف 60 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد
ب( ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد 

ج( ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود.
د( ظرف 60 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود.

اما  دهد  رخ  اشتباهی  تفکیکی  صورت مجلس  در  که  صورتی  در   
 
4242

نسبت به آن سند رسمی تنظیم نگردیده و یا ثبت دفتر امالک نشده، 
رفع اشتباه با کدام مرجع است؟

ب( هیأت نظارت الف( ادارة ثبت محل  
د( هیأت حل اختالف ج( دادگاه   

 اگر اعتراض بر حد از ناحیه شخص غیر مجاور به عمل آمده باشد، 
 
4343

تکلیف ادارة ثبت چیست؟ 
الف( ارسال به دادگاه جهت رسیدگی

ب( ارجاع به هیأت تشخیص 
ج( اظهار نظر رئیس ادارة ثبت در ذیل دادخواست اعتراض مبنی بر غیر مؤثر 

بودن آن و ابالغ به معترض 
د( اظهار نظر ذیل دادخواست اعتراض و دعوت از رئیس دادگاه جهت تائید آن 
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نوبتی  آگهی های  باید  نظارت  هیأت  تشخیص  به  که  صورتی  در   
 
4444

تجدید گردد، نحوه اقدام چگونه است؟ 
الف( دو نوبت منتشر و مدت اعتراض آن 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد.

ب( یک نوبت منتشر و مدت اعتراض 30 روز است.
ج( آگهی های نوبتی دو نوبت منتشر و مدت اعتراض 90 روز از تاریخ انتشار 

اولین آگهی می باشد.
د( یک نوبت منتشر و مدت اعتراض 60 روز است.

 اعتراض بر ثبت به چه صورت انجام می شود؟
 
4545

الف( به صورت تقدیم دادخواست
ب( به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا

ج( اعتراض بر حدود
د( گزینه الف و ب

 ممکن است در جریان عملیات ثبتی اختالفی بین اشخاص و ادارة 
 
4646

دهد.  رخ  اسناد  یا  امالک  ثبت  در  اشتباهی  یا  و  شود  حاصل  ثبت 
رسیدگی به اختالفات و اشتباهات با ........................ می باشد.

ب( هیأت حل اختالف  الف( هیأت تجدید نظر  
د( هیأت تشخیص  ج( هیأت نظارت  

 کدام یک از اشخاص زیر حق اعتراض نسبت به صورتجلسۀ تحدید 
 
4747

حدود را ندارند؟ 
الف( مجاورین 

ب( متقاضی ثبت
ج( ادارة اوقاف و متولی و ناظر

د( مجاورین نسبت به حدودی که با آن مجاورت ندارند.
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 کدام گزینه صحیح است؟ 
 
4848

الف( در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کنندة ثبت باشد هزینة تجدید 
عملیات ثبت بر عهدة درخواست کننده است.

ب( رسیدگی هیأت نظارت در خصوص اختالف بین اشخاص و ادارة ثبت و 
همچنین اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت امالک، تا زمانی است که ملک 

در دفتر امالک به ثبت نرسیده باشد.
ج( آراء هیأت نظارت فقط در خصوص اختالف بین اشخاص و ادارة ثبت، 
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کاًل یا بعضاً و رفع اشکال و اشتباه در 
طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین، قابل تجدید نظر در شورای 

عالی ثبت خواهد بود.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 کدام یک از اشخاص زیر به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی 
 
4949

که آراء هیأت های نظارت متناقض و یا خالف قانون صادر شده باشد، 
موضوع را جهت رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی ثبت ارجاع 

می نماید؟
الف( رئیس هیأت نظارت

ب( رئیس هیأت حل اختالف
ج( رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

د( رئیس ادارة ثبت

 در خصوص ایجاد وحدت رویه ثبتی کدام گزینه صحیح است؟ 
 
5050

هیأت های  برای  ثبت  عالی  شورای  نظر  رویه  وحدت  ایجاد  مورد  در  الف( 
نظارت الزم االتباع است.

ب( تبعیت از نظر شورای عالی ثبت الزم نیست.
ایجاد وحدت رویه، مدیر کل ثبت )رئیس سازمان ثبت اسناد و  ج( جهت 
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ارجاع  به شورای عالی ثبت  نظر  اعالم  و  برای رسیدگی  را  امالک( موضوع 
می نماید.

د( گزینه های الف و ج

 نحوة ابالغ آراء هیأت نظارت چگونه است؟ 
 
5151

الف( درخصوص آراء قابل شکایت توسط ذی نفع )بندهای 1، 5 و 7 مادة 25( 
رأی هیأت نظارت جهت اطالع ذی نفع به مدت 20 روز در تابلوی اعالنات 

ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود.
ب( در صورت وصول شکایت از ناحیة ذی نفع قبل از اجرای رأی، اجرای رأی 

را توقیف می نماید و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت است.
عملیات  نماید  تأئید  را  نظارت  هیأت  رأی  ثبت  عالی  شورای  چنانچه  ج( 

اجرایی تعقیب می گردد.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 در خصوص آرای قابل تجدید نظر، رأی هیأت نظارت برای اطالع 
 
5252

ذی نفع به مدت........................ .
الف( 20 روز در تابلو اعالنات ثبت محل الصاق و در صورت عدم اعتراض به 
اجرا در می آید ولی شکایت از ناحیه ذی نفع قبل از اجرا موجب طرح موضوع 

در شورای عالی ثبت خواهد بود.
ب( 20 روز در تابلو اعالنات ثبت استان الصاق و در صورت عدم اعتراض در 

مدت مزبور قابل اجرا می باشد.
ج( 10 روز در تابلو اعالنات ثبت محل الصاق و در صورت عدم اعتراض در 

مدت مزبور قابل اجرا می باشد.
د( 30 روز در تابلو اعالنات ثبت محل الصاق و در صورت عدم اعتراض در 

مدت مزبور قابل اجرا می باشد.
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 خانه ای به پالک ثبتی 15/28 در تاریخ 1399/7/20 تحدید حدود 
 
5353

شده، شخصی در تاریخ 1399/10/25 به حدود ملک مزبور اعتراض 
نموده، نحوة رسیدگی به این اعتراض چگونه است؟

الف( مدیر ثبت نظر خود مبنی بر خارج بودن اعتراض از مدت معین صادر 
تا در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی شود.

اقدام  نهایی  رأی  ثبت طبق  ادارة  و  می شود  ارسال  دادگاه  به  اعتراض  ب( 
می کند.

ج( موضوع در هیأت نظارت رسیدگی می شود و رأی صادره قابل تجدید نظر 
در شورای عالی ثبت می باشد.

د( معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یک ماه در دادگاه طرح دعوا 
نماید.

نوبتی  مؤثر در آگهی  اشتباهات  زیر جزء  از گزینه های   کدام یک 
 
5454

بوده که باید آگهی تجدید شود؟
الف( اشتباه در محل وقوع ملک و اشتباه در اسم متقاضی ثبت

ب( اشتباه در شماره اصلی ملک
ج( اشتباه در نوع ملک

د( همه موارد

نوبتی موجب تجدید آگهی  از اشتباهات زیر در آگهی   کدام یک 
 
5555

می شود؟
الف( اشتباه در نام خانوادگی متقاضی
ب( اشتباه نسبت به مقدار مورد تقاضا

ج( اشتباه در آگهی نوبتی در مواردی که ملک مفروضاً تقاضا شده و آگهی 
مشاعاً منتشر گردیده 

د( همه موارد



دانش چتر2222 گنجینه سواالت حقوق ثبت2222

 کدام یک از گزینه های زیر جزء اشتباهات غیر مؤثر در آگهی های 
 
5656

نوبتی می باشد؟
ولی در آگهی  الف( اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً 

اشتباه شده باشد.
ب( هرگاه آگهی زائد بر مورد تقاضا منتشر شده باشد.

ج( چنانچه اطالع ادارة ثبت از وقوع معامله پس از انتشار آگهی ها بوده.
د( همه موارد

 قضات هیأت نظارت باید چه ویژگی داشته باشد؟
 
5757

الف( قاضی دادگاه تجدید نظر باشند.
ب( قاضی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی 

سابقة  سال   5 حداقل  با  نظر  تجدید  یا  عمومی  دادگاه  عمومی  قاضی  ج( 
قضایی 

د( هیچکدام

 اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی عبارت است از ........................ .
 
5858

الف( اشتباه در نام متقاضی
ب( عدم ذکر نام متقاضی ثبت در آگهی تحدیدی

ج( عدم نشر آگهی الصاقی
د( همه موارد 

 عدم رعایت مادة 14 قانون ثبت مبنی بر اینکه قبل از انتشار آگهی 
 
5959

شده  منتشر  اختصاصی  تحدید  آگهی  ملکی،  برای  عمومی  تحدید 
باشد........................ .

الف( تأثیری در ثبت ملک مزبور ندارد
ب( تکلیفی برای ادارة ثبت جهت ثبت ملک ایجاد می نماید.
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ج( جزء اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی می باشد.
د( گزینه الف و ب صحیح است.

 اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی عبارتند از ........................ .
 
6060

نام  یا  نام  ذکر  عدم  یا  ثبت  متقاضیان  تمام  نام  ذکر  عدم  در  اشتباه  الف( 
خانوادگی چند نفر از آن ها

ب( اشتباه در مقدار مورد تقاضا
ج( اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطالع ادارة ثبت از 

وقوع معامله بعد از انتشار آگهی تحدیدی باشد.
د( همه موارد

 مرجع تجدید نظر به آراء هیأت نظارت، ........................ می باشد که 
 
6161

خود دارای 2 شعبه ........................ می باشد.
الف( هیأت حل اختالف، شعبه مربوط به امالک و اسناد

ب( هیأت نظارت، شعبه مربوط به امالک و اسناد
ج( شورای عالی ثبت،  شعبه مربوط به امالک و اسناد

د( رئیس ادارة ثبت، شعبه مربوط به امالک و اسناد

 ترکیب شورای عالی ثبت عبارت است از ........................ .
 
6262

الف( دو نفر از قصات دادگاه تجدید نظر و مسئول قسمت اسناد یا امالک
ب( دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول 

قسمت اسناد و امالک 
ج( یک نفر از قضات دادگاه تجدید نظر و مسئول قسمت اسناد و امالک

د( یک نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول 
قسمت اسناد و امالک

 ترکیب شورای عالی ثبت به چه نحوی است؟
 
6363

الف( سه نفر قاضی دیوان عالی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و امالک
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ب( رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و حداقل 3 نفر قاضی دیوان 
عالی کشور 

ج( یک قاضی از دیوان عالی کشور و مدیر کل ثبت امالک و اسناد
د( 2 نفر قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مدیر کل 

ثبت امالک و اسناد

 آراء هیأت نظارت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 
6464

الف( مقدمه ای مشتمل بر خالصه جریان کار داشته باشد.
ب( مقدمه ای مشتمل بر بیان اشکال و موضوع اختالف.

ج( مقدمه ای مستدل و بدون قید و شرط و ابهام و منجز بوده و همچنین آراء 
صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی 

است یا قابل تجدید نظر.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 منافع ملک در صورتی در دفتر امالک ثبت می شود که برای مدتی 
 
6565

بیش از ........................ واگذار شده باشد.
ب( 3 سال الف( 4 سال   
د( 2 سال ج( 5 سال   

 کدام گزینه صحیح است؟
 
6666

الف( هیأت نظارت با حضور حداقل 2 نفر از 3 نفر اعضاء، رسمی است.
ب( هیأت نظارت با حضور 3 نفر اعضاء، رسمی است.

ج( هیأت نظارت با حضور 4 نفر از 5 نفر اعضاء، رسمی است.
د( هیأت نظارت با حضور 3 نفر از 5 نفر اعضاء، رسمی است. 

 خانه ای با پالک ثبتی 18/32 به طور مشاع به نام الف، ب، ج و د 
 
6767

را  الف حدود آن  تقاضای ثبت شده در موقع تحدید حدود شخص 
معرفی نموده، اشخاصی که حق اعتراض دارند عبارتند از:
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الف( مجاورین و شخص ب و ج
ب( اشخاص الف، ب، ج و د

ج( مجاورین، اشخاص ب، ج و د
د( هر شخصی که اعتراض داشته باشد

 زمان صدور سند مالکیت همان زمان ثبت ملک در ........................ 
 
6868

و پس از خاتمه یافتن عملیات مقدماتی ثبت است.
ب( دفتر گواهی امضاء الف( دفتر امالک  

د( دفتر آمار ج( دفتر اسناد رسمی  

 مرجع تسلیم در خواست تجدید نظر از آراء قابل تجدید نظر هیأت 
 
6969

نظارت........................ است.
ب( دادگاه عمومی شهرستان الف( شورای عالی ثبت  

د( واحد ثبتی محل وقوع ملک ج( رئیس ادارة ثبت محل 

 چنانچه رأی بر تجدید آگهی نوبتی صادر شود مدت اعتراض چند 
 
7070

روز است؟
ب( 30 روز الف( 60 روز   
د( 20 روز ج( 90 روز   

 چنانچه سر دفتر اسناد رسمی در تهران، در حوزة خودش سندی را 
 
7171

ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزة او قرار دارد، ارزش حقوقی 
ثبت مزبور چگونه است؟ 

الف( سند نامعتبر است.
ب( سند معتبر است.

ج( سند غیر نافذ است.
د( تنها به عنوان سند غیر رسمی معتبر است. 
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نظارت در چه صورتی در شورای عالی  اعتراض هیأت  قابل  آرای   
 
7272

ثبت مطرح و رأی صادر می شود؟
الف( ظرف مدت مقرر مندرج در آگهی اعتراض شود.

ب( اعتراض قبل از اجرای رأی واصل شود.
ج( در مدت مقرر دادخواست اعتراض همراه با پرداخت هزینه آن تسلیم گردد.

د( اعتراض همراه مدارک در مدت مقرر در آگهی تسلیم شود.

حسن  حدود  تحدید  موقع  در  شده،  پذیرفته  دانگ   5 میزان  به   
 
7373

حضور داشته و حدود ملک را معرفی نموده است. اشخاصی که حق 
اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی را دارند تعیین کنید.

ب( صرفاً مجاورین الف( مجاورین و حسن  
د( حسن و علی  ج( مجاورین و علی  

 حقوق ارتفاقی ملک چگونه تعیین می شود؟
 
7474

الف( در صورت مجلس تحدید حدود.
ب( در اظهارنامه تعیین و در آگهی های نوبتی ذکر می شود.

ج( در آگهی تحدید حدود ذکر می شود.
د( در آگهی های نوبتی و تحدید حدود ذکر می شود.

 در خصوص انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری 
 
7575

و  رقبی  عمری،  مورد  در  همچنین  و  ملک  آن  عین  به  نسبت  حقی 
سکنی به چه ترتیب عمل خواهد شد؟

الف( مطابق شماره گذاری دفتر ثبت امالک 
ب( مطابق ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی 

ج( سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا سند معامالت غیر منقول ثبت و 
خالصة آن در دفتر امالک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود.
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د( سند معامله فقط در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیر منقول ثبت 
می شود.

 چنانچه متولی یا نمایندة قانونی او که مکلف به دادن عرض حال 
 
7676

اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است 
مجازات........................  به  نکند  عمل  خود  تکلیف  به  تبانی  اثر  بر 

محکوم می گردد.
ب( خیانت در امانت الف( کالهبرداری  

د( اختالس ج( تصرف غیر قانونی  

 در صورتی که تقاضای ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی امالک 
 
7777

وقف و حبس و ثلث باقی شده باشد چنانچه متولی یا نمایندة اوقاف 
به تکلیف خود عمل نکند به مجازات........................ محکوم می گردد.

ب( کالهبرداری الف( خیانت در امانت  
د( ارتشا ج( تصرف غیر قانونی  

 کدام گزینه صحیح است؟
 
7878

الف( ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.
را  ثبت  به  راجع  مخارج  اوقاف،  ادارة  توسط  ثبت  تقاضای  صورت  در  ب( 

مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول می نماید.
ج( جهت ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های 
عمومی، تقاضای ثبت از طرف متولی یا ادارة اوقاف بدون اخذ حق الثبت و 

مخارج مقدماتی پذیرفته می شود.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 محل استقرار هیأت نظارت و شورای عالی ثبت به ترتیب ..............
 
7979

......................... می باشد.



دانش چتر2828 گنجینه سواالت حقوق ثبت2828

الف( اداره ثبت شهرستان محل وقوع ملک- استانداری استان 
ب( دادگستری استان محل وقوع ملک- دادگاه تجدید نظر استان

ج( اداره کل ثبت استان محل وقوع ملک- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
)تهران(

د( سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- دیوان عالی کشور

 چه اشخاصی حق ثبت را ندارند؟
 
8080

الف( فرماندار و استاندار نسبت به امالک دولت
ب( متولیان موقوفات

ج( وصی در مورد ثلث مؤبد و باقی
د( متصدی امور حبس نسبت به امالکی که به نفع عمومی حبس شده و 
متصدی یا محبوٌس له در امالکی که به نفع اشخاص معین حبس شده است.

 چه اشخاصی حق در خواست ثبت عمومی امالک دولتی را دارند؟
 
8181

ب( رئیس جمهور یا معاون او الف( ادارة دارایی   
د( اداره مسکن و شهرسازی ج( اداره ای که ملک در تصرف آن است. 

 در خصوص موقوفات عام المنفعه که دارای متولی خاصی است چه 
 
8282

کسی یا کسانی حق اعتراض بر ثبت را دارند؟
الف( ادارة اوقاف

ب( متولی، ناظر یا ادارة اوقاف
ج( متولی، ناظر یا هر یک از موقوفٌ علیهم

د( متولی یا ادارة اوقاف

 گزینه صحیح را مشخص نمایید.
 
8383

الف( تقاضای ثبت نسبت به امالک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهدة رئیس 
مؤسسه است.

ب( تقاضای ثبت نسبت به امالک شرکت ها به عهدة مدیر شرکت و در مورد 
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امالک محجورین به عهدة ولی یا قیم آن ها است.
ج( تقاضای ثبت نسبت به امالک دولتی بر عهدة ادارة دارایی است.

د( همه موارد صحیح است.

 مطابق قانون ثبت در معامالت با حق استرداد که شامل معامالت 
 
8484

نذر خارج  با شرط  قطعی  عنوان  به  یا  بیع شرط  مثل  با شرط خیار 
می شود، مالکیت مال )حق تقاضای ثبت( متعلق به چه شخصی است؟

ب( هر کسی که تقاضای ثبت نماید الف( انتقال دهنده  
د( هیچکدام ج( انتقال گیرنده  

 در معامالت با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا 
 
8585

به عنوان قطعی با شرط وکالت، در چه صورت اظهارنامه ثبت فقط از 
منتقلٌ الیه پذیرفته می شود؟

الف( در صورتی که ملک به موجب حکم نهایی به مالکیت قطعی منتقلٌ الیه 
صادر شده باشد.

ب( چنانچه پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالکیت قطعی 
)بدون حق استرداد( انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.

ج( چنانچه ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و الاقل 5 سال 
از انقضای موعد حق استرداد گذشته باشد.

د( هر سه گزینه صحیح است.

 در خصوص کلیۀ معامالت رهنی و شرطی راجع به اموال منقول و 
 
8686

غیر منقول و دیگر معامالت مذکور در ماده 33 قانون ثبت، در صورت 
عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در سند............................ .

توسط  را  اجرائیه، وصول طلب خود  از طریق صدور  الف( طلبکار می تواند 
دفترخانة تنظیم کننده سند درخواست نماید.

تاریخ  از  روز   10 بدهکار ظرف  توسط  بدهی  پرداخت  عدم  در صورت  ب( 
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ابالغ اجرائیه، بنا به تقاضای بستانکار، ادارة ثبت پس از ارزیابی مورد معامله 
و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری 

مزایده نسبت به وصول مطالبات به میزان قانونی اقدام می نماید.
ج( معامله غیر قطعی و فروشنده حق فسخ معامله را دارد.

د( گزینه الف و ب صحیح است.

 در صورتی که مال مورد معاملۀ با حق استرداد در تصرف شخص 
 
8787

یا  و  گیرنده  انتقال  باشد  او  وارث  یا  دهنده  انتقال  از  غیر  دیگری 
قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات 

می تواند............................ .
الف( به دادگاه عمومی محل مراجعه کند.

ب( به ادارة ثبت محل مراجعه نماید.
ج( بر علیه هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله 
به  مراجعه  از  مانع  به هر یک  و رجوع  نماید  اقامه دعوی  است  را متصرف 

دیگری نخواهد بود.
انتقال دهنده و یا کسی که عین مورد معامله را  د( فقط می تواند بر علیه 

متصرف است اقامه دعوی نماید.

 چنانچه در اثناء مدت عملیات مقدماتی، تقاضا کنندة ثبت، مورد 
 
8888

تقاضا را کاًل یا بعضاً به دیگری منتقل نماید............................ .
الف( انتقال گیرنده حق اعتراض به ادارة ثبت را دارد.

ب( انتقال گیرنده حق اعتراض به دادگاه عمومی را دارد.
ج( انتقال دهنده مکلف است تا 10 روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 

به ادارة ثبت اسناد معامله خود را کتباً اطالع دهد.
د( انتقال گیرنده مکلف است تا 30 روز از تاریخ انتقال شخصاً یا توسط وکیل 

به ادارة ثبت اسناد معاملة خود را کتباً اطالع دهد.
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 در مورد انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت اگر مورد انتقال 
 
8989

ملکی باشد که نسبت به آن اعتراض شده است............................ .
از وجود  را  انتقال گیرنده  انتقال،  انتقال دهنده مکلف است در حین  الف( 
معترض و در ظرف 10 روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم 

انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مطلع نماید.
یا  و  نبوده  مطلع  رسماً  اعتراض  از  انتقال  حین  در  دهنده  انتقال  اگر  ب( 
اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال دهنده مکلف است در ظرف 10 روز 
از تاریخ اطالع رسمی معترض را به وسیلة اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و 

اسم منتقلٌ الیه و انتقال گیرنده مطلع نماید.
انتقال  قائم مقام  اظهارنامه در مقابل معترض  ابالغ  به محض  ج( منتقلٌ الیه 

دهنده شده و دعوا بدون تجدید اعتراض به طرفیت او جریان خواهد یافت.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 در مورد انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت در کدام یک از 
 
9090

حاالت ذیل تکلیفی متوجه انتقال دهنده نیست و ادارة ثبت موظف 
است که پس از اطالع از وقوع معامله، باقی عملیات ثبتی را به نام 

انتقال گیرنده انجام دهد؟
الف( انتقال به موجب سند عادی انجام شده و نسبت به ملک مورد انتقال 

اعتراض شده است.
ب( انتقال به موجب سند عادی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض 

نشده است.
ج( انتقال به موجب سند رسمی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض 

شده است.
د( انتقال به موجب سند رسمی بوده و نسبت به ملک مورد انتقال اعتراض 

نشده است.
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 در مورد انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت هر گاه انتقال 
 
9191

به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به ادارة ثبت 
اطالع ندهد............................ .

الف( انتقال گیرنده حق اعتراض دارد.
ب( انتقال گیرنده حق مراجعه به دادگاه عمومی را دارد.

اعتراض  مقررات  مطابق  منتقلٌ الیه  است  باقی  اعتراض  مدت  چنانچه  ج( 
می نماید و چنانچه مدت منقضی شده، منتقلٌ الیه می تواند به وسیلة اظهارنامه 

به انتقال دهنده اخطار نماید.
د( هیچکدام صحیح نیست.

اقامۀ دعوا کرده  نظر ثبت  به ملک مورد   هر گاه کسی که نسبت 
 
9292

و  مجنون  یا  کند  فوت  ثبت  قانون  در  مقرر  مواعد  انقضاء  از  قبل  و 
محجور شود تکلیف دادگاه چیست؟

الف( دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند.
ب( دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید.

ج( به قائم مقام قانونی ابالغ می شود که ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابالغ 
اخطاریه دعوا را تعقیب نماید.

ابالغ  تاریخ  از  ابالغ می شود که ظرف مدت 30 روز  د( به قائم مقام قانونی 
اخطاریه دعوا را تعقیب نماید.

 در صورتی که اقامه کنندة دعوا نسبت به ملک مورد نظر ثبت، فوت 
 
9393

قائم مقام وی دعوا را ظرف  یا مجنون و محجور شود چنانچه  نماید 
مهلت مقرر تعقیب ننماید، کدام یک از قرارهای ذیل صادر می شود؟

الف( قرار رد دعوا که فقط قابل تجدیدنظرخواهی است.
ب( قرار سقوط دعوا را که قطعی می باشد.

ج( قرار ابطال دعوا که قابل تجدیدنظرخواهی است.
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د( قرار سقوط دعوا که فقط قابل تجدیدنظرخواهی است.

 ثبت کدام یک از اسناد ذیل اجباری است؟ 
 
9494

الف( کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در 
دفتر امالک ثبت نشده

ب( صلح نامه و هبه نامه 
ج( شرکت نامه

د( همه موارد صحیح است.

 کدام گزینه از جمله وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمی باشد؟
 
9595

الف( ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانونی 
ب( تصدیق صحت امضاء، قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند.

ج( دادن رونوشت از اسناد ثبت شده و محرمانه
د( همه موارد

 در صورتی که مسئول دفتر اسناد در هویت متعاملین یا طرفی که 
 
9696

تعهد می کند، تردید داشته باشد............................ .
الف( باید 2 نفر از اشخاص معروف و متعمد حضوراً هویت آنان را تصدیق 
نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود برساند و در 

خود اسناد نیز قید گردد.
ب( تکلیفی از بابت ثبت چنین اسنادی ندارد.

ج( موضوع را از ادارة ثبت محل استعالم می نماید.
د( بدون در نظر گرفتن موضوع، اقدام به ثبت اسناد می نماید.

 کدام گزینه صحیح است؟
 
9797

الف( در خصوص تردید مسئول ثبت در هویت متعاملین، شاهدی که یک 
طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.

ب( چنانچه مسئول دفتر نتواند به وسیلة شهود، هویت افراد را معین نماید 
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باید از ثبت نمودن سند خودداری کند.
ج( مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت 

والیت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند ثبت نماید.
د( هر سه گزینه صحیح است.

توسط  اسناد  ثبت  از  مانع  درجه ای  تا چه  یا سببی  نسبی  قرابت   
 
9898

مسئول دفتر اسناد می باشد؟
الف( قرابت نسبی تا درجة اول یا سببی تا درجة دوم.
ب( قرابت نسبی تا درجة اول یا سببی تا درجة سوم.

ج( قرابت نسبی یا سببی هر دو تا درجة سوم.
د( قرابت نسبی تا درجة چهارم یا سببی تا درجة سوم.

 چنانچه مسئول دفتر ثبت به واسطۀ مرض و امثال آن از انجام وظیفه 
 
9999

معذور باشد، عمل ثبت توسط کدام یک از اشخاص ذیل انجام می شود؟
الف( کفیل یا جانشین مسئول دفتر.

ب( هر یک از کارکنان دفتر مزبور به تعیین مسئول دفتر.
ج( به عهدة مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد.

د( به عهدة رئیس ادارة ثبت محل.

 چنانچه مسئول دفتر ثبت منحصر به فرد باشد و به واسطۀ داشتن 
 
100100

والیت یا قیمومیت و قرابت نسبی و سببی نتواند اسناد را ثبت نماید، 
ثبت اسناد چگونه انجام می شود؟

الف( در حضور رئیس ادارة ثبت محل انجام می شود.
ب( بدون حضور رئیس ادارة ثبت انجام می شود.

ج( با حضور امین صلح و دادستان محل یا نمایندة او ثبت انجام می شود.
د( فقط با حضور دادستان یا نمایندة او ثبت انجام می شود.
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 آیا مسئول دفتر می تواند معامالت اشخاصی را که مجنون یا غیر 
 
101101

رشید یا به نحوی دیگر ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید؟
الف( خیر

ب( بله
ج( نمی تواند مگر اینکه معامله به واسطة قائم مقام قانونی این اشخاص واقع 

شود.
د( می تواند حتی بدون قائم مقام قانونی این اشخاص.

 کدام گزینه صحیح است؟
 
102102

الف( مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معامالتی که مفاد آن مخالف 
صریح با قوانین موضوعة مملکتی است ثبت نماید.

ب( چنانچه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز 
زبان آن ها را نداند اظهارات آن ها به وسیلة مترجم رسمی ترجمه می شود.

ج( طرفین معامله یا وکالی آن ها باید ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقت 
آن ثبت با اصل سند توسط آن ها و مسئول ثبت تصدیق گردد.

د( هر سه گزینه صحیح است.

 در خصوص اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید 
 
103103

. .....................
الف( گواهی و امضاء هر دو طرف معامله نیاز است.

ب( عالوه بر امضاء هر دو طرف معامله امضاء مسئول دفتر ثبت نیاز است.
ج( گواهی و امضاء طرف متعهد کافی است.

د( گواهی رئیس ادارة ثبت نیز الزم است.

 در خصوص ثبت اسناد اشخاص بی سواد کدام گزینه صحیح است؟
 
104104

الف( ثبت اسناد این اشخاص فاقد اعتبار قانونی است.
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اعتماد  طرف  که  نیز  سواد  با  مطلع  نفر  یک  معرفین، حضور  بر  عالوه  ب( 
شخص بی سواد باشد الزم است مگر بین خود معرفین شخص باسوادی باشد 

که طرف اعتماد شخص بی سواد است.
ج( ثبت سند اشخاص بی سواد باید برای این اشخاص قرائت شده و این امر 
و همچنین رضایت مشاٌرالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء 

گردد و شخص بی سواد آن را اثر انگشت بزند.
د( گزینه ب و ج صحیح است.

اعتبار  از  یا غفلت مسئول دفتر  به واسطۀ تقصیر  چنانچه سندی   
 
105105

افتاده باشد............................ .
الف( مسئول دفتر به انفصال از خدمت محکوم می شود.

ب( مسئول دفتر به مجازات تعلیق از خدمت محکوم می شود.
ج( عالوه بر مجازات مقرر در قانون ثبت مسئول کلیة خسارات وارده نیز می باشد.

د( گزینه الف و ب صحیح است.

 در خصوص انتقال حقوق ادعاییۀ معترض بر ثبت.......................... .
 
106106

الف( معترض بر ثبت نمی تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض 
منتقل نماید.

ب( معترض بر ثبت می تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض 
منتقل نماید و انتقال گیرنده قائم مقام او می شود و نیازی به تجدید دادخواست 

اعتراض ندارد.
ج( معترض بر ثبت می تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض 
منتقل کند و انتقال گیرنده قائم مقام او می شود ولی باید دادخواست تجدید 

اعتراض بدهد.
د( معترض بر ثبت نمی تواند حقوق ادعایی خود را در ملک مورد اعتراض 

بدون موافقت سر دفتر اسناد رسمی منتقل نماید.
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 کدام یک از گزینه های ذیل از موارد رد مسئولین دفاتر نیست؟
 
107107

الف( اسنادی که به منفعت خود باشد.
ب( اسناد مربوط به اقارب رسمی خود 

ج( اسناد مربوط به کسانی که در خدمت او هستند.
د( اسناد مربوط به دوستان او 

 کدام یک از موارد ذیل از موارد رد مسئولین دفتر است؟
 
108108

الف( دادن مصدق به متعاملین و اشخاص ذی نفع
ب( ثبت اسناد مربوط به کسانی که در خدمت آن ها هستند.

ج( قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند.
د( تصدیق صحت امضاء یا گواهی امضاء اشخاص.

اموال غیر منقول که بر طبق مقررات در دفتر  به  معامالت راجع   
 
109109

امالک ثبت شده نسبت به چه اشخاصی دارای اعتبار کامل و رسمیت 
خواهد بود؟

الف( طرفین معامله
ب( طرفین معامله و قائم مقام آن ها

ج( طرفین معامله و قائم مقام آن ها و اشخاص ثالث 
د( طرفین معامله و قائم مقام آن ها و اشخاص ثالث در صورتی که در سند 

قید شده باشد.

 رو نوشت مصدقی که مسئول دفتر بابت امانت اسناد به تقاضای 
 
110110

اشخاص می دهد............................ .
الف( جزء اسناد عادی می باشد.
ب( جزء اسناد رسمی می باشد.

ج( به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قباًل مطابق مقررات قانون 
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ثبت شده باشد.
د( رسمیت دارد حتی اگر آن سند مطابق مقررات قانون ثبت نشده باشد.

 در خصوص امانت گذاشتن اسناد کدام گزینه صحیح است؟
 
111111

باشد  و مهر شده  لفاف دیگری که الک  یا  پاکت  را در  باید آن سند  الف( 
بگذارد.

ب( شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول 
دفتر قید کند.

ج( در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه 
یا پاکت نوشته، امضاء و مهر کنند.

د( هر سه گزینه صحیح است.

 مطابق قانون ثبت درچه صورت حضور نمایندة ادارة ثبت اسناد در 
 
112112

دفتر اسناد الزم نمی باشد؟
الف( در صورت حضور سر دفتر 

ب( هرگاه در دفتر اسناد رسمی در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط 
باشد.

ج( در صورت حضور اصحاب معامله
د( در هیچ صورت نیازی به حضور نمایندة اداره ثبت نمی باشد.

 ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را متوقف 
 
113113

نمی کند مگر ............................ .
الف( پس از درخواست رئیس ادارة ثبت محل.

ب( پس از صدور حکم دادگاه.
ج( پس از اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم موافقت 

کرده باشد.
د( پس از صدور اجرائیه.



3939 3939دانش چترومل وادانسااتبثالوناقاتالاؤسفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

 در کدام یک از موارد زیر صاحبان دفاتر رسمی، جاعل در اسناد 
 
114114

رسمی محسوب و به مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی محکوم 
می شوند؟

الف( اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ب( تاریخ سند یا ثبت سند را مقدم یا مؤخر ثبت کند.

ج( ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده.
د( همه موارد صحیح است.

 چنانچه یکی از اعضای ثبت اسناد و امالک سندی را که مفاد آن 
 
115115

مخالفت صریح با قوانین موضوعۀ مملکتی داشته ثبت کند چند سال 
از خدمات دولتی منفصل خواهد شد؟

الف( 6 ماه تا یکسال از خدمات دولتی.
ب( یک تا سه سال از خدمات دولتی.
ج( یک تا دو سال از خدمات دولتی.

د( سه ماه تا یکسال از خدمات دولتی.

 یکی از اعضاء ثبت اسناد و امالک تهران قبل از احراز هویت اشخاص 
 
116116

و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمداً 
ثبت می نماید، مشمول چه مجازاتی می گردد؟

الف( مجازات اداری 1 تا 3 سال انفصال از خدمات دولتی.
ب( مجازات انتظامی 1 تا 3 سال انفصال از خدمات دولتی.

ج( مجازات اداری توبیخ با درج در پرونده.
د( مجازات انتظامی توبیخ با درج در پرونده.

 چنانچه هر یک از مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و امالک عمداً 
 
117117

تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد............................ .
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الف( کالهبردار است.
ب( در حکم کالهبرداری است.

ج( در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
د( عنوان مجرمانه خاص دارد.

 مجازات کدام یک از اعمال زیر کالهبرداری می باشد؟
 
118118

الف( تقاضای ثبت ملک که متقاضی ثبت قباًل آن را به دیگری انتقال داده است.
ب( تقاضای ثبت ملکی که به نحوی از انحاء از متقاضی سلب مالکیت شده

ج( اخذ سند مالکیت توسط کسی که بعد از تقاضای ثبت، آن را به دیگری 
انتقال داده است.

د( همه موارد صحیح است.

 عنوان مجرمانه عمل وارثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث 
 
119119

خود تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک 
یا تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را 

به اسم خود می نماید چیست؟
ب( جاعل در اسناد  الف( تصرف غیر قانونی  

د( در حکم کالهبرداری ج( کالهبرداری  

 شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب بوده به عنوان اجاره یا 
 
120120

عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت، به عنوان مالکیت تقاضای ثبت 
آن را بنماید به مجازات......................... محکوم می گردد.

ب( کالهبرداری الف( خیانت در امانت  
د( در حکم جاعل  ج( تصرف غیر قانونی  

 شخصی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف 
 
121121

قلمداد کرده و تقاضای ثبت می کند، وی مشمول کدام یک از مجازات 
ذیل می باشد؟
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