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مقدمه
در امالک یک عملیات مقدماتی ثبت آموزش داده شد که مشتمل بر مراحل ثبت ملک از قبول ثبت ،تحدید
حدود ،انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی گرفته تا مواعد اعتراض بر آن و آثار حقوقی مترتب بر هر کدام از
آنها بود.
مرحله دوم بعد از عملیات مقدماتی ،شامل ثبت ملک در دفتر امالک و ددور ندد ماکییت بوده که از
نرفصلهای درس امالک دو می باشد .انواع انداد ماکییت دادره ،تعریف تفییک ،افراز ،تقسیم و وجوه اشتراک
و افتراق آنها و نحوه انجام و تدظیم دورتجلسات مربوطه ،دالحیتهای هیات نظارت و شورای عاکی ثبت از
دیگر نرفصلهای امالک دو انت که در جزو پیش رو به آن خواهیم پرداخت.
شایان ذکر انت که در حال حاضر نازمان ثبت انداد و امالک کشور اقدامات موثر و گامهای بلددی در رانتای
میانیزه نمودن تمام بخشهای زیر مجموعه خود برداشته انت .با راه اندازی نامانه عظیم ثبت ملک (نامانه
مدیریت کشوری امالک) که مقدمات آن در قاکب اجرای طرح کادانتر(بشرح توضیحات ذیل) ،انتخراج
اطالعات ملک و ماکک از نوابق ثبتی و دفاتر امالک در قاکب بانک جامع امالک کشوری که بصورت مستمر و
پیونته در حال به روز رنانی می باشد ،تمام فرایددهای ددور ندد ماکییت از تدظیم دورتجلسات گرفته تا
تهیه پیش ندد و چاپ ندد ماکییت تیبرگ کالً بصورت نیستمی و از طریق نامانه مزبور به انجام می رند که
عالوه بر نرعت و دقت ،احتمال نوانتفاده و جعل را به حداقل رنانده انت.
اخیراً نامانه ثبت آنی معامالت دفاتر انداد رنمی(نامانه مدیریت کشوری امالک) راه اندازی گردید که دارای
آثا ر بسیار مثبتی بوده و کمک شایانی به تونعه زیر ناخت بخشهای اقتصادی ،اجتماعی جامعه خواهد نمود.
نامانه پانخ انتعالمات و خالده معامالت اکیترونییی نیز به عدوان بستر ثبت آنی معامالت و جزئی از نیستم
نامانه ادلی از مدتها قبل مورد بهره برداری قرار گرفته انت.

2

حقوق امالک

تعریف کاداستر:
به مجموعه عملیات فدی ،مهددنی ،ممیزی ،ثبتی و حقوقی در مورد امالکی اطالق میشود که جریان ثبتی آن
خاتمه یافته اعم از ایدیه در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنیه محدوده و موقعیت امالک را
مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با ییدیگر نشان دهد و به مدظور تثبیت ماکییت و تسهیل در حل و
فصل دعاوی ملیی و ثبت امالک و نایر موارد مربوط به امالک اجراء گردد.
بدابراین میتوان گفت کادانتر نیستمی انت که در آن اطالعات فدی و اطالعات حقوقی ضمن تلفیق با ییدیگر،
نگهداری و مدیریت میگردد تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هددنی امالک(تثبیت امالک) و عملیات ثبتی
نظیر تحدید حدود ،تفییک ،تجمیع ،افراز و  ...و نیز رفع اختالفات ملیی در دعوی حقوقی مورد انتفاده قرار
میگیرد .مدظور از اطالعات فدی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های امالک در یک نیستم جهانی و
مدظور از اطالعات حقوقی ،ماکییت ،حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و بطور کلی وضعیت
حقوقی و قانونی ملک انت.
فوائد کاداستر:
ادوالً اجرای کادانتر مزایا و اهدافی را تأمین خواهد کرد که برای پیشرفت هر کشور در تمام زمیده ها الزم و
ضروری انت .هدف کادانتر ایجاد نظامی ناده ،روان ،دقیق ،مطمئن و با قابلیت بروز رنانی نریع و آنان
برای کلیه امالک و مستحدثات هر کشور انت .ا یجاد میانیزمی با مشخصات مذکور در ددور و ادالح انداد
ماکییت ،افزایش تضمین ملیی و کاهش خطرات در این زمیده ،ایجاد اعتبارات بلدد مدت و ارزان و نیز افزایش
توکیدات و درآمدها از زمین ،افزایش امدیت در نقل و انتقاالت (ارزانتر-نریعتر-مطمئن تر) افزایش تضمین
حقوقی زمیدها و درنتیجه کاهش مشاجرات ملیی دادگاهها و بهبود روابط همسایگی ،ایجاد بازاری متعادل در
زمیده امالک و اراضی ،دریافت دحیح ماکیات از مردم در قاکب کادانتر ماکی ،ایجاد نیستم جامع بانک
اطالعات جهت مطاکعات دقیق وبرنامه ریزیهای ملی و مدطقه ای در زمیده های عمرانی ،نیانی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهدگی ،بهداشت ،بودجه ،در آمد ،زمین و مسین و… تعامل با نایر ادارات و جلوگیری از
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فعاکیتهای موازی تونط نازمانها ،کاهش حجم بایگانی ها و دنتیابی نریع به اطالعات از طریق مدیریت مدابع
اطالعاتی ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و دانش فدی در زمیده های علوم ژئوماتیک ،رایانه و حقوق ثبت.

بخش اول
ثبت خالصه معامالت و صدور انواع اسناد مالکیت
ثبت امالك در دفتر امالك و ثبت انتقاالت ملك
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ،مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر امالک وارد نموده وبه
نمونه (امضاء ) مدیر ثبت یا کارمددی که ازطرف وزارت دادگستری برای امضاء کردن دفتر و برگهای ماکییت
مجاز انت می رناند:
 -1شماره ملک
 -2تاریخ ثبت ملک در دفتر امالک
 -3انم و نام خانواد گی وشماره شداندامه ومحل ددور آن و محل اقامت و تابعیت ماکک
 -4نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن
 -5حدود ملک
 -6بهای ملک
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 -7حقوق عیدیه که اشخاص درآن ملک دارند با انامی داحبان حقوق و همچدین حقوق ارتفاقیه که برای ملک
مورد ثبت در امالک مجاور درملک مورد ثبت موجود انت.
هر گاه ملک مشاع از طرف چدد نفر درخوانت ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر مدتقل شود با تذکر به
انامی متقاضیانی که ملک بدام آنها آگهی شده و انتقال داده اند بدام مدتقل اکیه در ییجا ثبت شده و ندد ماکییت
تمام ملک دادر می گردد.
در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک ندد معامله دردفتر
اندادرنمی ثبت و خالده آن در دفتر امالک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود .
 -1در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خالده انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از
ملییت ماکک نیز با مرکب قرمز و در مالحظات دفتر امالک قید نمایدد .
 -2اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد خروج آن را از ماکییت ماکک اوکی بدحوی که به
مدزکه ذکر خالده معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در نتون مالحظات به این
شرح ( یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک باال را آقای ماکک بموجب ندد شماره
……… به آقای ……………… مدتقل کرده و در دفحه ………… این دفتر یا دفتر متمم شماره
………………… ثبت واز ماکییت ماکک باال خارج گردید ) قید ونپس مورد انتقال را اگر مشاع انت بدحو
ثبت امالک مشاعه واگر مفروز انت بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود و بها و حقوق در دفحه
معیدی از دفتر ادلی یا متمم ثبت ودر مالحظات ثبت آن یادداشت نمایدد که ادل ملک دردفحه ……… دفتر
…………… ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …………… که در دفحه …………… ثبت شده افراز
شده انت.
 -3هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت امالک باال انتقاالتی بطور شرطی و رهدی یا قطعی واقع شود بوفق
معمول نابق خالده آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در
نتون مالحظات دفتر یادداشت نمایدد و به همین طریق خالده کلیه معامالت راجع به عین ملک مزبور در دفتر
امالک بترتیب تاریخ زیر ییدیگر ثبت خواهد شد.
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در موارد باال نردفتر خالده معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته و به دفتر امالک
حوزه ثبت ملک ارنال می دارد خالده مذکور عالوه بر امضاء متعاملین باید به امضاء نردفتر و نمایدده ثبت
(چدانچه نمایدده داشته باشد) رنیده باشد.
مسئول دفتر امالک باید خالده مذکور فوق را بطوری که در باال مقرر انت درزیر ثبت ملک قید نموده و به
امضاء مدیر ثبت برناند.
در موقع فسخ معامالت نیز باید نردفتر الشه ندد باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرنتد تا در
مالحظات دفتر امالک قید شود .متصدیان مربوطه ثبت امالک پس از ودول خالده معامله از دفتر خانه در
ظرف  24ناعت آن را در دفتر امالک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایدد و چدانچه خالده معامله
دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات الزمه را بخواهدد .
هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد نردفتر انتقال را در دفحات مخصوص به
انتقاالت ندد ماکییت دفترچه ای و قسمت مخصوص در ندد ماکییت تک برگ ،قید و امضاء کرده و مدتقل اکیه
را جهت ددور ندد ماکییت تک برگ به اداره ثبت محل راهدمایی نماید.
در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عیدی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) ویا
راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین ملک باشد وکی با حق انترداد نردفتر باید آن را در دفحات مخصوص به
انتقاالت ندد ماکییت نوشته امضاء نماید در مورد عمری و رقبی و نیدی ومواردی که معامله راجع به انتقال
نود ملیی برای بیش از  3نال باشد مقررات باال راجع به تدظیم خالده ندد و فرنتادن آن به اداره ثبت حوزه
وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر امالک ودرندد ماکییت وبایگانی نمودن خالده معامله درپرونده
باید مجری گردد.
در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خالده آن باید در دفحات مخصوص به
انتقاالت ندد ماکییت قید وامضاء گردیده و ناقل و مدتقل اکیه را جهت ددور ندد ماکییت تک برگ به اداره
ثبت محل راهدمایی نماید.
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در موارد دلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا انتفاده از نود و غیره برای مصاکح نسبت به امالک ثبت
شده مطابق خالده معامله با قید حق خیار و نایر حقوق مدظور شده بدام متصاکح دردفتر ثبت و ندد ماکییت
دادر می شود و دردورت فسخ از طرف مصاکح و یا انقضاء مدت خیار یا انقاط حق مذکور مراتب در دفتر و
در ندد ماکییت قید می شود.
هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقاالت به ی ک نفر مدتقل شود در دورت تقاضای ماکک در مالحظات هر یک از
دفحات ثبت مربوطه به نهام ماکیین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین نهم با رعایت
مقررات باال ثبت و انداد ماکییت اوکیه باطل و ندد ماکییت جدید دادر شود.

صدور سند مالکیت اعیانی در اجرای ماده  401مکرر
چدانچه پس از ثبت ملک در دفتر امالک ماکک آن بموجب ندد رنمی قراردادی نماید که باکدتیجه اعیان احداثی
در آ ن ملک به ملییت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده ،مستقر گردد خالده ندد قرارداد او را باید
در نتون انتقاالت ندد ماکییت وذیل ثبت ملک قید نمود و ماکک اعیانی پس از انجام عمل می تواند ندد
ماکییت آن را از اداره ثبت بخواهد.
اداره ثبت وقت معایده محل و تعیین حدود وحقوق ارتفاقی اعیانی را به ماکک عرده ومجاورین اخطار می نماید
و در وقت مقرر دورت مجلس معایده محلی را تدظیم که هرگاه اختالفی نباشد با دریافت حق اکثبت انتقال ،ندد
ماکییت اعیانی را دادر خواهد نمود و در دورت بروز اختالف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تدظیم
دورت مجلس تا نی روز ،از ددور ندد ماکییت تا ددور حیم نهایی خودداری می شود.

صدور سند مالکیت بنام وراث
در مواردی که ندد ماکییت جدید دادر می شود باید ندد ماکییت اوکی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی
ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت ونمت ورثه نسبت به مورث خالده مفاد
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وشماره گواهید امه دادگاه راجع به حصر وراثت در مالحظات دفتر قید و در زیر ثبت اوکیه ملک نهم ییی از
وراث ثبت و نهام بقیه وراث دردفتر جاری ثبت شود و چدانچه ماکک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت
ملک در دفتر امالک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار
وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حادل شده باشد با قید انتقال از مورث
متوفی ثبت می شود و دیگر ثبت ملک مستقال بدام مورث الزم نخواهد بود.
هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نمایدده قانونی آنها تقاضای پرداخت بها ربع یا ثمن عرده و اعیان زوجه
متوفی را از اداره ثبت بدماید مسئول ثبت محل کارشداس رنمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کدد تا
کارشداس بها عادکه عرده و اعیان را با کحاظ ماده واحده ادالح مواد  446و  449قانون مدنی و نایر مقررات
معین نماید ورثه می تواندد بها مذکور را به حساب نپرده ادارات ثبت تودیع نمایدد اداره ثبت بها تعیین شده
ملک را به ذیدفع ابالغ واقعی می کدد و چدانچه ذیدفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد
مراتب درییی از روزنامه های کثیراالنتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد.
در آگهی مزبور وهمچدی ن در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذیدفع جهت اخذ نپرده مذکور به اداره
مربوطه مراجعه نماید و دردورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار
آگهی می تواند به دادگاه داکحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید.
هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت ندد ماکییت ملک را بدون انتثداء بها
عرده و اعیان دادر خواهد نمود و در دورت ودول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور ددور ندد ماکییت
بشرح فوق موکول به ددور حیم نهایی انت.
(ماده واحده ـ مواد( )649و ( )649قانون مدنی مصوب  8031 /2/89به شرح زیر اصالح و ماده ( )641آن حذف میگردد:
ماده649ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال
غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتیکه زوج هیچ فرزن دی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق
میباشد .
ماده649ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عیناموال استیفاء کند).

صدور سند مالکیت قطعات مفروزی یا آپارتمان
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در مواردییه که امالک بعد از ثبت در دفتر امالک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفییک شود در دورت
درخوانت ماکک یا ماکیین اداره ثبت مطابق دورت مجلس تفیییی ییی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه
را در دفحه یا دفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال ندد ماکییت اوکیه در مورد هر یک از
قطعات مفروزه یا آپارتمان ها ندد ماکییت تفیییی و جداگانه دادر خواهد نمود.

صدور سند مالکیت المثنی
در مواردی که ماکک بعلت از بین رفتن یا گم شدن ندد ماکییت تقاضای ددوراکمثدای ندد ماکییت می نماید
بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن ندد را کتبا به اداره ثبت محل اعالم و انتشهادیه ای ( که نمونه آن را
نازمان ثبت انداد و امالک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تدظیم و تیمیل به درخوانت کددده داده می
شود) مبدی بر شهادت و اظهار اطالع حداقل نه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور
رنیده و هوی ت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا ییی از دفاتر انداد رنمی رنیده باشد ضمیمه
نماید ،اداره ثبت پس از ودول درخوانت نامه و برگ انتشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر امالک
مدعیس کدد و نپس مراتب را طی بخشدامه ای به دفاتر انداد رنمی اعالم کدد و در محلهایی که از رایانه
انتفاده می شود ددور بخشدامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابالغ نمایدد و
پس از آن به هزیده درخوانت کددده مراتب را یک نوبت در ییی از روزنامه های کثیراالنتشار و یا ییی از
روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کدد .در دورتی که تا  11روز از تاریخ انتشار
آگهی اعتراضی نرنیده یا دردورت اعتراض ادل ندد ماکییت یا ندد معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام
به ددور اکمثدی ندد ماکییت خواهد نمود ودر مواردی که مددرجات دفحه یا دفحات ندد ماکییت مفقود
گردیده می بایست اکمثدی دادر گردد.
ندد ماکییت اکمثدی حاوی کلیه مددرجات ندد مفقودی انت.
( ذکر انداد شرطی و رهدی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد)
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در آگهی که در روزنامه مدتشر می شود باید مطاکب زیر قید شود:
 -1نام و نام خانوادگی ماکک
 -2شماره پالک و بخش و محل وقوع ملک
 -3خالده ادعای از بین رفتن یا گم شدن ندد ماکییت
 -4معامالتی که به حیایت نوابق ثبتی و اظهار ماکک مستدد به ندد رنمی در ندد ماکییت نوشته شده انت.
 -5تذکر به ایدیه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معا مله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی
وجود ندد ماکییت نزد خود می باشد باید تا  11روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه ادل ندد ماکییت یا ندد معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرند ویا در دورت
اعتراض ادل ندد ماکییت یا ندد معامله ارائه نشود اداره ثبت اکمثدی ندد ماکییت را طبق مقررات دادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد (.در دورت ارائه ندد ماکییت یا ندد معامله ،دورت مجلس مبدی بروجود آن نزد
معترض در دو نسخه تدظیم و یک نسخه آن که متقاضی اکمثدی تسلیم و ادل ندد به ارائه دهدده مسترد می
شود).
دردورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و ددور دنتور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره
کل ثبت انداد وامالک انتان مربوطه خواهد بود.
اداره ثبت هدگام ددور اکمثدی ندد ماکییت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعالم و متذکر شود که هرموقع
نسبت به پالک موضوع اکمثدی ندد ماکییت ،بخواهدد هرگونه ندد معامله ای تدظیم نمایدد (اعم از ایدیه به انتداد
ادل ندد ماکییت باشد یا اکمثدی ) جریان ثبتی ملک را انتعالم و نپس در دورت نبودن مانع اقدام به تدظیم و
ثبت معامله کددد هریک از دفترخانه ها میلفدد دفتری برای ثبت شماره پالک این قبیل امالک داشته باشدد که
درموقع تدظیم انداد به آ ن مراجعه نموده در دورتی که مورد معامله از امالکی باشد که نسبت به آن ندد ماکییت
اکمثدی دادر شده باید قبال جریان ثبتی ملک را انتعالم و در دورت نبودن مانعی اقدام به تدظیم ندد بدماید و
در محل هایی که از رایانه انتفاده می شود نیاز به اعالم موضوع به دفاتر انداد رنمی نمی باشد وکی دفاتر با
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توجه به ندد ماکییت اکمثدی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را انتعالم ونپس در دورت نبودن مانع
اقدام به تدظیم وثبت معامله نمایدد.
در مواردی که ندد ماکییت در ید ثاکث بوده و دادگاه حیم به انترداد آن می دهد و با ددور اجرائیه نیز
انترداد ندد ماکییت مقدور نمی شود ماکک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه دادر کددده حیم و تسلیم آن به
اداره ثبت مربوطه تقاضای ددور ندد ماکییت اکمثدی بدماید در این مورد ارائه فرم انتشهاد و انتشار آگهی
فقدان ندد ماکییت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت مقررات طبق گواهی دادگاه مبادرت به ددور
اکمثدی بدماید.
هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت ونایر مدارک ضروری ددور ندد ماکییت
نهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایدد و اعالم بدارند که ندد ماکییت مورث نزد احد از وراث انت که از
ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایدد اداره ثبت میلف انت پس از اخطار به شخص
مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه مراتب را ییبار در ییی از روزنامه های کثیراالنتشار
آگهی نماید.
چدانچه دارنده ندد ماکییت بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی ،ندد مورد مطاکبه را تسلیم
ندماید ندد ماکییت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی دادر و تسلیم خواهد کرد و بالفادله طی
بخشدامه ای به کلیه دفاتر انداد رنمی اعالم خواهد نمود که هر موقع ندد مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای
اقدام به اداره ثبت ارنال دارند.
در مواردی که ندد ماکییت بدام دوکت دادر گردیده و یا ندد ماکییت بدام دیگری دادر و بعدا به دوکت مدتقل
شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن ندد ماکییت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور
اقتصادی تقاضای ددور اکمثدی ندد ماکییت مفروزه را می نماید از شمول این ماده مستثدی انت.
هرگاه بعلت ریختن جوهر یا نوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از ندد ماکییت از بین رفته و یا قابل
انتفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به ددور اکمثدی ندد ماکییت خواهد نمود و
ندد ماکییت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید.
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در دورت اعالم کتبی ماکک مبدی برپیدا شدن ندد ماکییت اوکیه چدانچه با ندد ماکییت اکمثدی معامله ای انجام
نشده باشد ندد ماکییت اکمثدی با طل و مراتب پیرو بخشدامه مربوطه به دفاتر انداد رنمی تابعه اعالم گردد و
چدانچه با ندد ماکییت اکمثدی معامله ای انجام شده باشد ندد ماکییت ادلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی
مربوطه ضبط گرد .
صدور اسناد مالکیت مشاعی
برای هر نهمی از امالک مشاع یک پیش نویس ندد ماکییت تدظیم می گردد وحدود کلیه ملک درییی از پیش
نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر امالک ثبت و در زیر هر
نهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی انت که در دفحه شماره فالن نوشته شده انت .
امالک مشاعی که اوکین نهم آن د ردفتر امالک ثبت می شود بازگذاشتن دفحات نفید برای ثبت بقیه نهام آن
الزم نیست و باید بقیه نهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره دفحه وثبت آن را در نتون
مالحظات ثبت نهم اول قید نمایدد ونسبت به دفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه نهام بازگداشته شده در
همان دفحات نفید ثبت گردد.

بخش دوم
تغییر وضع امالك به قطعات مفروزی
تفکیك
تفییک در کغت به معدای جدا کردن و جزء جزء کردن و در ادطالح حقوق ثبت ،عبارت انت از تجزیه کردن
مال غیرمدقول به قطعات کوچیتر انت.
عدادر تفییک عبارتدد از:
 1ـ اموال غیرمدقول اعم از خانه ،دکان ،زمین
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 2ـ عدم اشاعه در آن و در دورت اشاعه ،عدم افراز نهم مشاع ،مثالً ماکیی قطعه زمیدی دارد و با مراجعه به
اداره ثبت اقدام به تقسیم آن به چدد قطعه می کدد ،بدیهی انت که حاکت اشاعه وجود ندارد ،دو نفر ماکیین
مشاع قطعه زمیدی هستدد و با بقاء اشاعه ،آن زمین را به قطعاتی به ونیله اداره ثبت قسمت می کددد در این
حاکت قطعات مفروز شده هم مشاع باقی می ماند( .مدظور از مفروز در ایدجا قطعات تفیییی انت)
افراز
افراز عبارت انت از جدا کردن نهم مشاع شریک ی ا شرکاء ،به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمدقول مشاع بین
شرکاء به نسب ت نهم آنان یا تقسیم مال مدقول و یا غیرمدقول ،خواه به تراضی باشد یا به حیم دادگاه ،در این
حاکت افراز در اموال غیرمدقول به کار می رود برعیس تقسیم که عموم و شمول دارد نسبت به هر گونه مال اعم
از مدقول یا غیر مدقول.
تقسیم
تقسیم اعم انت از تفییک و افراز و غیرآن مثل ترکه متوفی که بین ورثه تقسیم می شود و می تواند شامل
اموال مدقول و غیرمدقول باشد.
در ادطالح حقوق مدنی تقسیم عبارت انت از جدانازی حصه شرکاء در مال ،تقسیم نامه ندد رنمی یا عادی
انت که بیان کددده تقسیم مال مشاع باشد.
فرق بین تفکیك و افراز:
-1در تفییک الزم نیست مال غیرمدقول مشاع باشد وکی الزمه افراز مشاع بودن ملک انت؛ به عبارتی دیگر در
تفییک ماکک میتواند ییدفر یا بیشتر باشد وکی در افراز وجود حداقل دو ماکک مشاعی در مال غیر مدقول
اکزامی انت.
-2در افراز ملک بر مبدای نهم شرکاء تقسیم می شود و نهم شریک باید مشخص شده و جدا گردد وکی در
تفییک نهم شرکا جدا نشده و حاکت اشاعه در تمام قطعات تفیییی به قوت خود باقی می ماند.
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-3در افراز ممین انت بین شرکاء اختالف حادل شود و تعیین تیلیف با مراجع قضایی انت وکی در تفییک
چون به تراضی دورت می گیرد و عدوان تشخیص و جدا کردن نهم ماکک مشاعی را ندارد کذا وجود اختالف
مدتفی بوده و جدبه قضایی ندارد.
-4مرجع انجام درخوانت تفییک اداره ثبت انت وکی در خصوص افراز حسب مورد اداره ثبت محل وقوع
ملک ( در دورتییه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد) و یا دادگاه (در دورتییه جریان ثبت ملک خاتمه
نیافته باشد) می باشد.
نحوه انجام عملیات تفکیك
ادطالح تفییک درحقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک انت .کین با آنها فرق دارد
زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افراز باید حاکت اشاعه وجود داشته باشد وکی در تفییک وجود
حاکت اش اعه ضرورت ندارد بعبارت ناده تر در افراز تعداد ماکیین مشاعی باید از  2نفر بیشتر باشدد وکی در
تفییک حتی یک نفر هم که ماکک ششدانگ ملیی باشد می تواند آن را به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد
تفییک نماید که روش انجام عمل تفییک به شرح زیر بیان می شود:
متقاضی باید تقاضای تفییک را به ضمیمه نقشه تفییک ملک ،که خود موظف به تهیه آن می باشد به ثبت محل
تسلیم نماید.
پس بررنی پرونده ثبتی ،نقشه ارائه شده طی نامه ای جهت تایید نقشه و موافقت با تفییک حسب مورد به
مراجع قانونی ارنال می گردد .برابر ماده  4آیین نامه اجرایی قانون حفظ اراضی زراعی و باغها چدانچه ملک
مورد تفییک زمین زراعی و یا باغهای خارج از محدوه قانونی شهرها و شهرکها باشد ادارات ثبت بر اناس
نقشه ای که به تایید مدیریت جهاد کشاورزی رنیده انت تفییک را انجام می دهدد.
بر اناس ماده  5قانون مدع فرو ش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسیونی برای امر مسین به شرکتهای تعاونی
مسین و نایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،ادارات ثبت انداد و امالک موظفدد تاییدیههای زیر را در مورد تهیه
نقشههای تفییک اراضی و امالک و انجام قانونی مراحل تفییک ،بشرح زیر اخذ نمایدد:
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اکف -تفییک اراضی و امالک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای
جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب -تفییک اراضی و امالک در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع
ناحیه ای و در دورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر ،از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به انتفاده
از اراضی و احداث بدا و تانیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب  1355هیات وزیران) و
ادالحات بعدی آن از نازمان مسین و شهرنازی انتان.
در داخل محدوده رونتاها مرجع تهیه و تایید نقشههای مربوط بدیاد مسین انقالب انالمی انت.
عالوه بر مواد فوق ادارات ثبت و دادگاه ها میلف شده اند در مورد تفییک و افراز اراضی و ناختمانهای
داخل در محدوه شهرها و حریم آنها براناس مواد  154قانون ثبت 6 ،قانون تانیس شورای عاکی شهرنازی و
معماری ایران 111 ،قانون شهرداریها عمل تفییک و یا افراز را بر اناس نقشه تایید شده شهرداری انجام دهدد
و کذا دادگاه ها نیز می بایست در موقع افراز( در مواقعییه در دالحیت دادگاه می باشد که در مبحث بعدی به آن
خواهیم پرداخت) بعد از اظهار نظر و تایید نقشه تونط شهرداریها نسبت به افراز امالک اقدام نمایدد و در این
مورد هیچ تفاوتی بین نحوه اقدام در ادارات ثبت با دادگاه ها وجود ندارد.
پس از ودول پانخ شهرداری یا نایر مراجع ذیربط مدضم به نقشه تایید شده ،نمایدده و نقشه بردار در معیت
متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از انتقرار در محل و معرفی ملک به ونیله متقاضی ،نمایدده حدود
آن را با مجاورین و نوابق ثبتی تطبیق و دردورتییه قطعات تفیییی داخل در محدوده ملک باشدد و اختالفی
با مجاورین مالحظه نگردد نقشه بردار ن قشه تفیییی را با توجه به نقشه تایید شده شهرداری ترنیم و قطعات
تفیییی را به نرخ مدطقه ای ارزیابی و نمایدده دورتجلسه تفیییی را تهیه مراتب را طی گزارشی به اطالع
مسئول اداره می رناند .در دورتجلسه تفیییی ابتدا بایستی جریان ثبتی ملک و نپس حدود و مشخصات کل
ملک ،آ نگاه حدود و مشخصات قطعات تفیییی با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت بترتیب نوشته
شود و نمایدده و نقشه بردار و متقاضی آن را امضاء نمایدد.
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در حال حاضر اطالعات مربوطه در نامانه جامع امالک ثبت و دورتجلسه تفیییی به ترتیبی که بیان شد از
طریق نامانه مزبور ثبت و ضبط شده و نپس برای هر یک از قطعات پیش ندد تهیه شده و پس از طی
تشریفات قانونی ندد تیبرگ برای تمام قطعات دادر و به ماکک تسلیم می گردد.

نحوه انجام عملیات افراز
چدانچه دو یا چدد نفر نسبت به ملیی بطور مشاع ماکییت داشته باشدد هر یک از آنها می تواندد نسبت به افراز
نهمی خود از نایر ماکیین دیگر اقدام نمایدد .این عمل را در ادطالح حقوقی و ثبتی افراز گویدد .در افراز
حتما باید تعداد ماکیین دو نفر یا بیشتر باشدد یا به عبارت دیگر وجود حاکت اشاعه در افراز ضروری انت.
افــراز امــالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از ایدیه در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد  ،در
دورتی که مورد تقاضای یک یا چدد شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حـوزه آن
واقع انت .دالحیت افراز امالکی که جریان ثبت آن خاتمه پیدا نیرده و همچدین وراث محجور و غایب
مفقوداالثر با دادگاه می باشد.
نسبت به ملک مشاع که برای آن ندد ماکییت معارض دادر گردیده ،تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به
افراز نخواهد شد.
مسئول هر واحد ثبتی با ودول درخوانت افراز از طرف یک یا چدد از شرکاء ملک مشاعی ،رنیدگی بهآن را
به نمایدده ثبت ارجاع مینماید.
نمایدده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پالک مزبور را مالحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان
ثبتی آن اعم از این که در دفترامالک ثبت شده یا نه و دارای ندد ماکییت معارض میباشد یا خیر اعالم نظر
نموده و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی میرناند.
پس از تأ یید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای ندد ماکییت معارض نمیباشد مسئول واحد ثبتی
به نقشهبردار ثبت مأموریتمی دهد که با دعوت و حضور متقاضی و نایر شرکاء و نمایدده ثبت محل را معایده و
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با توجه به نوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افر از را ترنیم و به امضاء نمایدده ثبت
و کلیه شرکاء حاضر میرناند.
نقشه بردار میلف انت پس از ترنیم نقشه به طوری که در تفییک معمول انت حدود و مساحت و مشخصات
هر یک از قطعات تفیییی را نیز تعیین و در دورت مجلس مدعیس و به امضاء نمایدده ثبت و شرکاء حاضر
رنانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
مسئول واحد ثبتی پس از رنیدگی و تطبیق درخوانت با مقررات قانونی و مالحظه دورت مجلس تدظیمی و
نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و نوابق ثبتی تصمیم خود را مبدی بر رد یا قبول درخوانت و نحوه افراز
اعالم مینماید.
تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از دورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در دورتی که ملک
قابل افراز اعالم شود) به کلیه شرکاء ابالغ می شود تا چدانچه اعتراضی داشته باشدد به دادگاه شهرنتان محل
وقوع ملک تسلیم نمایدد.
تصمیم واحــد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرنتان محل وقوع ملک انت .مهلت
اعتراض ده روز از تاریخ ابـــالغ تصمیم می باشد .دادگاه شهرنتان به دعوی رنیدگی کــرده و حیم مقتضی
دادر خواهد نمود ،حیم دادگاه شهرنتان قابل شیایت فرجامی انت.
در دورت ددور حیم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ،دادگاه شهرنتان بر حسب درخوانت یک یا چدد
نفر از شرکاء دنتور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احیام مدنی مربوط به فروش اموال غیر مدقول
اقدام مینماید.
وجوه حادله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزیده عملیات اجرایی طبق دنتور دادگاه شهرنتان
بین شرکاء به نسبت نهام تقسیم خواهد شد.
چدانچه تصمیم واحد ثبت مبدی بر قابل افراز بودن ملک باشد و مهلت اعتراض به تصمیم بدون واخواهی نپری
گردد متقاضی یا متقاضیان می تواندد با ارائه گواهی الزم از مراجع قضائی داکحه مبدی بر عدم تقدیم اعتراض
در مهلت مقرر ،تقاضای ددور ندد ماکییت نهمی خود بطور مفروز را ،از اداره ثبت بدمایدد که در این دورت
دنتور ثبت و ددور ندد ماکییت دادر شده و پس از طی تشریفات قانونی ندد ماکییت قطعه مفروزه دادر و
تسلیم خواهد شد.
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بدیهی انت اخذ تاییدیه های ذکر شده در قسمت نحوه تفییک امالک در مورد افراز نیز اکزامی بوده و می
بایست قبل از هر اقدامی در خصوص اتخاذ تصمیم دال بر قابل افراز بودن ملک ،تاییدیه های مزبور اخذ شده
باشد(.مراجعه شود به مبحث نحوه تفییک امالک)

دستورالعمل تفکیك آپارتمان ها(کلیات)
 -1پذیرش درخوانت تفییک از طریق دفاتر انداد رنمی همراه با گواهی مصدق شده پایان کار به ونیله
ماکک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود .افراد غیر داکح حق تسلیم
درخوانت را ندارند.
 -2متصدی دفتر اوقات که با مسئوکیت رئیس واحد ثبتی از بین کارمددان شاغل و مجرب و مورد اعتماد تعیین
می گردد میلف انت با رعایت دقیق نوبت ومراعات کامل حق تقدم پس از تعیین وقت بازدید وثبت آن در
دفتر فیش مربوطه را دادر و به متقاضی تسلیم نماید.
 -3ضوابط تفییک آپارتمان ها به ویژه رئوس آن و همچدین مدارک الزم برای امر تفییک آپارتمان به نحوی که
برای مراجعین قابل درک باشد اجماعاً از طریق تابلو اعالنات واحد ثبتی به آگاهی مراجعین برند و رعایت
نوبت براناس زمان مراجعه مردم جزء ادول مسلم قرار گیرد.
-4متصدی دفتر اوقات یک روز قبل از موعد تعیین شده پرونده ها را از بایگانی اخذ به ضمیمه درخوانت های
وادله نزد مسئول اداره ارنال می دارد تا با توجه به نوبت و متدانب با حجم کار نسبت به تعیین نمایدده و نقشه
بردار اقدام و پرونده ها را ارجاع دهد و نام و نام خانوادگی و نمت متصدیان اقدام را در دفتر اوقات مدعیس
نماید .
 -5متصدی تعیین وقت هدگام بررنی تقاضا با توجه به تعداد واحدهای مسیونی و اداری و تجاری قید شده در
پایان کار حتی اکمقدور تعداد پرونده متدانب برای یک روزکاری درنظر بگیرد که انجام نقشه برداری آن ها
میسر باشد و با توجه به مشیل ایاب و ذهاب و امر ترافیک به ویژه در کالن شهرها موجب مراجعه مجدد
مراجعین  ،نمایددگان و نقشه برداران به محل نگردد.
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 -6نمایدده و نقشه بردار پس از بازدید از محل وقوع ناختمان و تطبیق محدوده پالک ثبتی و گواهی پایان کار
دادره با وضع موجود محل چدان چه مانعی برای انجام تقاضا نباشد نسبت به نقشه برداری ناختمان در همان
روز اقدام نماید .در دورتی که به دکیل کثرت واحدهای آپارتمانی نیاز به زمان بیشتری باشد مراتب را ضمن
تهیه گزارش با ذکر مقدار کاری که انجام شده و مدت زمانی که برای انجام بقیه کار الزم انت به مسئول واحد
ثبتی اعالم نماید .مسئول اداره چدان چه گزارش را کافی دانست و تایید کدد اجازه ادامه کار را برای یک یا
روزهای بعد دادر خواهد نمود.
 -7نمایدده یا نقشه بردار ثبت حق ندارد به هیچ علتی موجب بایگانی شدن پرونده قبل از ختم عملیات تفیییی
گردد مگر این که گزارش کار را تهیه وتسلیم نموده مسئول اداره دنتور کتبی دائر بر بایگانی نمودن پرونده را
دا در نماید و بایگانی شدن پرونده به دالئل غیر موجه مسئوکیت شدید خواهد بود.
 -9همیاران نقشه بردار باید در موقع برداشت و تعیین طول ابعاد مفروزات ناختمان نهایت دقت را در اندازه
گیری ها نموده به ویژه از کحاظ محانبه مساحت از هرگونه بی دقتی و مسامحه دراین مورد که موجب تضییع
حق ماکک یا ماکیین آپارتمان ها ویا خریداران بعدی خواهد شد ،پرهیز نمایدد  .مسئوکین واحدهای ثبتی در این
مورد مسئوکیت مستقیم داشته ودردورت مشاهده این گونه تخلفات باید بدون هیچ گونه اغماض ضمن معرفی
متخلف یا متخلفین مراتب را گزارش نماید درغیر این دورت شخصاً مسئول خواهدد بود.
دستورالعمل تفکیك آپارتمان ها(جزئیات)
نظر به این که در ادارات ثبت برای تفییک آپارتمان ها رویه واحدی معمول نمی باشد و عدم روش ییسان
نبب گردیده که کارکدان و مجریان نلیقه های مختلفی را اعمال نمایدد .ادامه این امر بعضاً موجب ابهام
درتشخیص حقوق اشخاص می گردد ،بدین کحاظ این دنتوراکعمل تهیه و تدوین گردید تا تفییک آپارتمان ها
هماهدگ و با رویه واحد به عمل آید .کذا مقتضی انت مدبعد ادارات ثبت انداد و امالک با رعایت مقررات بویژه
قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرائی آن به شرح زیر اقدام نمایدد:
 -1در مقدمه دورت مجلس تفیییی باید شماره پالک اعم از فرعی و ادلی  ،بخش  ،نوع ملک ،آدرس کامل
محل وقوع ملک  ،شماره ثبت و دفحه دفتر امالک  ،شماره چاپی ندد ماکییت  ،نام و نام خانوادگی مددرج در
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ندد ماکییت ضمن تطبیق با دفتر امالک و در دورت انتقال رنمی  ،مشخصات آخرین خریدار وشماره ندد
انتقال قید شود.
در دورت عدم ثبت خالده معامله بدواً نسبت به ثبت آن اقدام شود.
 -2ت فییک آپارتمان ها براناس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد .در دورتی که گواهی مذکور با
وضع محل مدطبق باشد قید مدت اعتبار در گواهی و انقضای مدت آن مانع عملیات تفیییی نخواهد بود.
 -3حدود ملک مطابق دفتر امالک و ندد ماکییت ذکر و گواهی شود موارد تفییک داخل در محدوده آن بوده و
با گواهی پایان کار مطابقت دارد.
 -4قسمت های اشتراکی با ذکر نوع و مساحت آن ها و به دنبال آن قسمت های اختصادی با ذکر تعداد آن ها
به ترتیب اول آپارتمان ها دوم انباری ها نوم پارکیدگ ها با حدود و مشخصات و مساحت و حقوق ارتفاقی
تعریف گردد و تعداد کل آپارتمان های مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمان های هرطبقه قید شود.
مشاعات نیاز به تعریف حدود ندارد  ،وکی مساحت و موقعیت میانی آن ها باید در نقشه مدعیس و در دورت
مجلس تفیییی ذکر شود  .حدود و موقعیت میانی  ،جهات و مساحت مفروزات تعریف گردد.
 -5حیاط  ،حیاط خلوت  ،درز انقطاع  ،محل عبور کانال کوکر و کوکه بخاری داخل فضای آپارتمان جزء
مشاعات محسوب انت و مساحت آن ها جزء مساحت آپارتمان اختصادی محانبه نمی شود ودر بخش
مشاعات ذکر می گردد.
-6دیوار فادل بداء مفروز با مشاعات جزء بدای مفروز محسوب می شود.
در ناختمان هایی که دیوار فادل آن ها طبق نوابق ثبتی مشترک انت وبعداً در اثر تخریب و نونازی
هرناختمان تبدیل به یک مجموعه از آپارتمان ها گردیده و برای هر مجموعه دیوار جداگانه احداث شده در
دورت عدم دنترنی به ماکک مجاور جهت ادالح حد فادل با احــراز عــدم تجاوز به ییدیگر و تضـییع
حق می توان فادله مزبور را طبق وضع موجود با توضیح به این که نوابق یا ندد ماکییت دیوار مشترک بوده
تعریف نمود.
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-9هرگاه در گواهی پایان کار قید شود که مورد تفییک دارای عقب نشیدی انت  ،هر چدد زمان آن تعیین نشده
باشد باید مقدار ادالحی آتی مطابق گواهی پایان کار در نقشه ترنیمی مدعیس و در دورت مجلس تفیییی
وندد انتقال و ندد ماکییت قید گردد.
 -4در مواردی که طول اضالع و مساحت ملک مورد تفییک به علت ایجاد پخ و عقب نشیدی و رعایت
ادالحی کمتر از طول اضالع و مساحت مددرج در ندد ماکییت باشد ،بدواً موضوع در دورتمجلس تفیییی
توضیح داده شود ،نپس دورتمجلس تفیییی طبق وضع موجود با رعایت مقررات تدظیم گردد.
 -11هرچدد امیان دنترنی تمام ماکیین آپارتمان ها به بام وحیاط که جزء مشترکات می باشد ضروری انت ،
کین با توجه به این که ادارات ثبت انداد و امالک طبق گواهی پایان کار دادره از شهرداری ها مبادرت به
انجام تفییک می نماید عدم دنترنی بعضی از آپارتمان ها به ب ام وحیاط مانع از تفییک نمی باشد وکی باید
موضوع اشتراک و عدم دنترنی دردورت مجلس تفیییی توضیح داده شود و درموقع انتقال آپارتمان ها به
خریداران تفهیم در انداد انتقال وانداد ماکییت ذکر گردد.
 -11راه پله ای که مدحصراً مورد انتفاده یک آپارتمان انت چدانچه عمالً جزء محدوده آپارتمان باشد و
محصور و درب آن در راه پله مشاعی باز شود به نحوی که بتوان حدود آن را جزء محدوده آپارتمان محسوب
و تعریف نمود و در پروانه ناختمان و گواهی پایان کار مساحت آن جزء آپارتمان قید شده باشد ،جزء آپارتمان
انت  .در غیر این دورت جزء مشاعات محسوب می گردد.
 -12واحدی که در زیر پله احداث شده دردورتی می توان به عدوان واحد مستقل دردورت مجلس
تفیــییی ذکر نموده که در گواهی پایان کار به عدوان یک واحد مدظور شده باشد  ،در غیر این دورت پس از
انتعالم و تایید شهرداری می توان اقدام نمود.
 -13در آپارتمان های دوبلیس مساحت راه پله فی مابین قسمت تحتانی و فوقانی جزء تحتانی محانبه گردد
و نیاز به احتساب مساحت آن در طبقه فوقانی ندارد و حدود و مشخصات قسمت های تحتانی و فوقانی باید
جداگانه و جمعاً به عدوان یک واحد در دورت مجلس تفیییی تعریف شود.
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 -14تعداد انباری های نا ختمان و جمع مساحت آن ها باید مطابق گواهی پایان کار باشد .اختالف مساحت
انباری ها با ییدیگر مانع از تفییک نیست مگر این که در گواهی پایان کار مساحت هر انباری جداگانه قید
شده باشد که در این دورت باید مفاد گواهی پایان کار رعایت شود.
بدیهی انت انبار عمومی ناختمان موضوع ماده  4آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها از شمول این بدد
خارج و جزء مشترکات محسوب می شود.
-15ت عداد پارکیدگ ها و محل انتقرار آن ها که به دورت مفروزی داخل ناختمان یا حیاط مشاعی می باشد
باید با رعایت گواهی پایان کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آن ها در دورت مجلس تفیییی
درج گردد و پارکیدگ هائی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع اند حق عبور از ییدیگر ذکر گردد و در
دورتی که پارکیدگ مفروز در حیاط مشاعی واقع انت مساحت حیاط با کسر مساحت پارکیدگ مفروزی
محانبه و در مشاعات ذکر شود و چدان چه تعداد پار کیدگ ها برابر تعداد واحدهای تفییک شده نباشد تعداد
واحدهای بدون پارکیدگ را در دورت مجلس تفیییی قید تا هدگام تدظیم ندد انتقال مراتب به خریدار تفهیم و
در ندد انتقال قید گردد.
 -16در دورت مجلس تفیییی تصریح شود انبار ی و پارکیدگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و
انتقال انباری و پارکیدگ به تدهائی به افرادی غیر از ماکیین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکیدگ
به ماکیین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچدین انتقال دو واحد پارکیدگ یا بیشتر به ماکک یا ماکیین یک
آپارتمان ( به طوری که ماکک یا ماکیین یک واحد آپارتمان دارای پارکیدگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکیدگ
شود ) دحیح نیست.
 -17حدود باکین مسقف که جزء واحد اختصادی انت داخل در محدود آپارتمان تعریف و مساحت آن ذکر
گردد.
-19باکین غیر مسقف ( تراس یا ایوان ) که در فضای حیاط و یا شارع پیشرفتگی دارد اعم از این که در گواهی
پایان کار هم مدظور شده یا نشده باشد و راه دنترنی به آن برای نایر طبقات وجود ندارد و عرفاً هم جزء بدا
انت متعلق به آپارتمانی انت که به آن متصل و دارای دنترنی انت کین نیاز به ذکر حدود در دورت مجلس
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تفیییی ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان جمله به انضمام تراس یا باکین غیر مسقف به مساحت  . ….متر
مربع قید گردد.
 -14تراس هائی که راه عبور جداگانه دارد و نقف بام طبقه زیرین انت و تانیسات روی آن نصب انت طبق
گواهی پایان کار با مساحت در قسمت مشاعات ذکر شود.
 -21قسمت هایی که برای انتفاده اختصادی تشخیص داده نشده و یا در انداد ماکییت ملک اختصادی یک یا
چدد نفر از ماکیین تلقی نشده از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معیدی بر
طبق عرف و عادات محل مورد تردید نباش د بدا براین می توان حق انتفاده از کف ترانی که نقف بام طبقه
زیرین و متصل به طبقه فوقانی و راه دنترنی آن از طبقه مزبور انت و فاقد نصب تانیسات از قبیل کوکر یا
کوکه بخاری و غیره می باشد و نایر ماکیین آپارتمان ها هم به آن دنترنی ندارند به طبقه متصل که راه
دنترن ی به آن دارد اختصاص داد  ،کین این حق باید در قسمت مشاعات دورت مجلس تفیییی و ندد انتقال
و ندد ماکییت طبقه مزبور با قید این که ماکک طبقه متصل به تراس حق احداث بدا و تغییر وضعیت را ندارد
مرقوم گردد.
 -21واحدهای تجاری که دارای باکین داخلی در فضای خود می باشدد ،باید مساحت و موقعیت میانی باکین
مذکور در دورت مجلس تفیییی و ثبت دفتر امالک و ندد ماکییت قید گردد.
قسمت های متصل به آپارتمان هایی که اختصاص به آن آپارتمان دارد که با اختالف نطح در محدوده آپارتمان
دیگر قرار گرفته حسب مورد جزء محدوده آپارتمان محسوب می گردد.
 -22نیم طبقه ای که خارج از حدود آپارتمان واقع و طبق گواهی پایان کار از متعلقات آپارتمان انت باید
حدود و مساحت آن جداگانه در ذیل قسمت حدود آپارتمان مزبور در دورت مجلس تفیییی و ثبت امالک و
ندد ماکییت تعریف گردد.
 -23قسمتی از فضای واحدی که دارای اختالف ارتفاع با بقیه آن می باشد با قید مساحت و ارتفاع جزء
مساحت آپارتمان محانبه و حدود آن ضمن حدود آپارتمان تعریف گردد.
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 -24در دورتی که در یک محدوده پروانه ناختمان نسبت به بلوک متعددی دادر شود و ماکک یا ماکیین با
ارائه پایان کار در خوانت تفییک بلوک احداث شده را بدماید  ،نظر به این که عالوه بر مشاعات موجود در
بلوک احداث شده که اختصاص به بلوک مزبور دارد  ،مشترکات دیگری از قبیل فضای ورزشی و غیره در
عرده کل وجود دارد  ،باید در موقع تفییک بلوک مزبور قدراکسهم هر یک از واحدهای تفیییی را عالوه بر
مشترکاتی که اختصاص به بلوک مزب ور دارد  ،از مشترکاتی هم که در عرده کل وجود دارد و همچدین موضوع
تفییک بلوک های بعدی و مفروزات و مشترکات آن ها به شرح فوق اکذکر در دورت مجلس تفیییی و ندد
انتقال قید گردد.
 -25تغییر وضع و ادالح ثبت دفتر امالک حسب مورد فقط مستدد به ندد رنمی و یا آراء هیات نظارت انجام
می شود.
 -26تغییر وضع در نطح خارجی انبار و یا پارکیدگ و تغییر کاربری آن ها و تبدیل به واحد جدید نیاز به ارائه
گواهی پایان کار جدید مدطبق با وضع موجود محل و موافقت رنمی کلیه ماکیین دارد.
 -27تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چدد واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه گواهی پایان کار
جدید مدطبق با وضع موجود محل و موافقت رنمی کلیه ماکیین آپارتمان ها دارد.
 -29هرگاه تغییر وضعیت دراثر اضافه شدن یا یک چدد طبقه در پشت بام یا در قسمت دیگر از مشاعات باشد
با توجه به این که باید طبقه اضافه شده تفییک و از طرف ماکیین انتقال رنمی شود با درخوانت ماکیین
ناختمان و ارائه گواهی پایان کار جدید  ،دورت مجلس تفیییی تغییرات تدظیم و پس از دریافت هزیده
تفییک نسبت به واحد اضافه شده دورت مجلس مزبور جهت تدظیم ندد انتقال با حضور و تایید کلیه ماکیین
ناختمان به دفتر انداد رنمی ارنال گردد.
 -24دردورتی که قسمتی از محدوده مشاعات به ییی از مفروزات اضافه شود با ارائه گواهی پایان کار جدید
درخوانت ماکیین دورت مجلس ادالح حدود تدطیم و با پرداخت هزیده تفییک دورت مجلس مزبور جهت
انتقال رنمی یا دلح حقوق از طرف کلیه ماکیین نسبت به ق سمت اضافه شده به قطعه مفروزی به دفتر انداد
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رنمی ارنال گردد و چدان چه قطعه مفروزی که قسمت اضافی به آن اکحاق گردیده مدجر به ددور ندد
ماکییت شده باشد ،موضوع در هیات نظارت اعالم تا پس از ددور رای اقدام مقتضی معمول گردد.
 -31چدانچه یک مجموعه آپارتمانی تخریب و از نو با تغییراتی بازنازی شود پس از ارائه پایان کار و
درخوانت ماکک و یا ماکیین باید دورت مجلس تفیییی تدظیم و در مقدمه آن موضوع تفییک و تعداد
آپارتمان های قبلی و شماره ثبت و دفحه دفتر امالکی که آپارتمان های مزبور در آن ثبت شده وشماره چاپی
انداد ماکییت مربوطه تعریف گردد .نپس طبق بدد یک این دنتور اکعمل دورت مجلس تفیییی تدظیم و پس
از ودول هزیده تفیییی دورت مجلس مزبور جهت تدظیم تقسیم نامه رنمی بین ماکیین و یا تدظیم ندد انتقال
به دفتر انداد رنمی ارنال شود .در دورتی که تقسیم نامه رنمی بین ماکیین تدظیم شود نردفتر باید تقسیم
نامه را به ضمیمه انداد ماکییت مربوطه به اداره ثبت ارنال تا پس از اخبار الزم و ثبت مفاد تقسیم نامه در
دفحات دفترامالک انداد ماکییت مربوطه ابطال و براناس تقسیم نامه مزبور با رعایت مقررات ندد ماکییت
دادر گردد و هرگاه مجموعه بازنازی شده متعلق به یک م اکک باشد یا ماکیین بخواهدد بدون تدظیم تقسیم نامه
رنمی آپارتمان های احداثی را انتقال دهدد نردفتر باید پس از توضیح الزم به شرح فوق درنتون نقل و
انتقاالت ندد ماکییت آپارتمان های قبلی طبق مفاد دورت مجلس تفیییی و با رعایت مقررات مبادرت به
تدظیم ندد انتقال نماید وخالده معامله را برای ثبت در دفتر امالک به اداره ثبت ارنال تا متصدی مربوطه با
توجه به نوابق با اخبار الزم در دفحات دفتر امالک نسبت به ثبت خالده معامله طبق مقررات اقدام نماید.
تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیك آپارتمانها
در حال حاضر با عدایت به تفاهم نامه تهیه نقشه تفییک آپارتمانها شماره 147534۷94مورخ 3۷11۷1394
تهیه نقشه های تفیییی آپارتمانها به نازمان نظام مهددنی محول شده انت که متن تفاهمدامه به شرح زیر می
باشدَ:
مقدمه:
به مدظور برون نپاری تهیه نقشه های تفیییی آپارتمانها جهت تسهیل در انجام امور مراجعین این تفاهم نامه
بین نازمان ثبت انداد و امالک کشور و نازمان نظام مهددنی ناختمان کشور بشرح زیر تدظیم می گردد.
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ماده 1
تهیه نقشه تفییک آپارتمانها برای کلیه متقاضیان ددور ندد ماکییت براناس شیوه نامه اجرائی که نازمان ثبت
انداد و امالک تدظیم خواهد نمود ،تونط مهددنان نقشه بردار داحب دالحیت که تحت پوشش و نظارت
نازمان نظام مهددنی کشور قرار دارند دورت خواهد گرفت.
ماده 2
نازمان نظام مهددنی ناختمان کیست مهددنان واجد شرایط را به تفییک انتقرار در هر حوزه ثبتی با
مشخصات دقیق هر یک به معاونت امور امالک نازمان ارائه و معاونت مذکو ر به تفییک پس از مشورت با
ادارات کل ثبت انتاد و امالک انتانها و بررنی موضوع مراتب را به نازمان نظام مهددنی اعالم و مقدمات
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تونط نازمان نظام مهددنی با همیاری ثبت انداد فراهم خواهد شد.
ماده 3
نازمان نظام مهددنی پس از آموزش نیروهای واجد شرایط در هر حوزه ثبتی فردی را جهت ارجاع کار
مشخص و به نحو جامع و مستمر عملیرد مهددنان مستقر در هر حوزه ثبتی را نظارت و کدترل خواهدد نمود و
فرد مذکور پس از دریافت تقاضاها بدحو مساوی موارد را جهت انجام به متصدیان ذیصالح ارجاع و نقشه بردار
میلف انت حداکثر ظرف مدت  11روز از تاریخ ارجاع ،نقشه تفیییی را بصورت دقیق تهیه و در دو قاکب
فایل اکیترونییی و نسخه تایید شده با مهر و امضا ارئه نماید.
ماده 4
مدیران کل ثبت انداد و امالک انتانها و رونای نظام مهددنی انتان میلفدد جهت نظارت بر حسن انجام
عملیرد مهددنان هر  15روز ییبار جلسات مشترک برگزار نمایدد.
ماده 5
نازمان نظام مهددنی میلف انت ترتیبی اتخاذ نماید که نمایددگان مربوطه در هر حوزه ثبتی جهت انجام امور
متقاضیان به دورت تمام وقت در ناعات اداری پانخگوی مراجعان بوده و همچدین به روش کدترل مضاعف
در مداطق بطور دقیق و مدظم عملیرد نقشه برداران را بازرنی نمایدد و چدانچه تخلفی اعم از نحوه انجام کار،
دریافت وجوه مازاد بر تعرفه و یا هرگونه تخلف دیگری مشاهده نمودند ،مراتب را به شورای انتظامی انتان
مربوط گزارش و در هر دورت از ارجاع کار به متخلف خودداری خواهد شد.
ماده 6

26

حقوق امالک

در دورت وقوع اشتباه و یا انجام هرگونه مسامحه در تهیه نقشه که موجبات تضییع حقوق ماکیین و یا اشخاص
دیگر را فراهم آورد ،مسئوکیت حقوقی و کیفری آنان مدفرداً و متضامداً بعهده نقشه بردار و نازمان نظام مهددنی
انت و در دورت بروز خسارت عهده دار آن خواهدد بود.
ماده 7
نقشه بردار میلف انت با رعایت قانون تفییک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن و دنتوراکعمل تفییک
آپارتمانها و کلیه بخشدامه های دادره و شیوه نامه اجرایی تهیه نقشه ،ضمن ترنیم نقشه با مقیاس مدانب برای
قسمتهای اختصادی و باکیدها و تراس های اختصادی در هر طبقه ،موقعیت میانی مدضمات مفروزی و
قسمتهای مشاعی را بطور دقیق با ذکر ابعاد و مساحت مشخص نموده و حد فادل مورد تفییک با مجاورین و
دنترنی اختصادی به قسمت های مشاعی و نیز حق عبور پارکیدگها و انباریها از ییدیگر را تعیین و بر روی
نقشه نمایش دهد.
ماده 9
تعرفه حق اکزحمه ان جام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی بشرح زیر تعین می گردد:
o

تا  5طبقه به ازاء هر مترمربع  4111ریال

o

از  6طبقه تا  12طبقه به ازاء هر مترمربع  3111ریال

o

از  13طبقه به باال به ازاء هرمترمربع  2511ریال

27

حقوق امالک

بخش سوم
هیات نظارت و شورای عالی ثبت و قلمرو آن

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها
به علت بی دقتی بعضی از کارمددان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ میدهد که خود باعث افزایش حجم کار
ادارات ثبت میگردد و هم موجب مشیالتی برای ماکیان فراهم میشود و ماکیی که پس از مدتها اتالف وقت
موفق به دریافت ندد ماکیی ت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به
ادالح ندد ماکییت ملک او اقدام شود اکبته ناگفته نماند که تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی دقتی به کحاظ
حجم زیاد کار ادارات ثبت می باشد به هر حال وقتی که اختالف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع
اختالف و اشتباه هیأتهای نظارت انت و اگر رأی هیأت های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر
شورای عاکی ثبت میباشد.
ماده  6ادالحی ق ـ ث میگوید ( برای رنیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت انداد و
امالک در مقر هر دادگا ه انتان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت انتان یا قائم مقام او و دو نفر از
قضات دادگاه انتان به انتخاب وزیر دادگستری تشییل می شود هیأت مزبور به کلیه اشتباهات و اختالفات
مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی انتان رنیدگی مینماید برای این هیأت یک عضو علی اکبدل از قضات
دادگستری یا کارمددان ثبت مرکز انتان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد).
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هیأت نظارت
ییی از مراجع مهم برای رنیدگی به اختالفات و اشتباهات ثبتی هیأت نظارت انت ،اعضاء هیأت نظارت
متشیل انت از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت انتان یا معاون و یا کفیل ثبت انتان و قضات عضو هیأت نظارت
از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز انتان باشدد و هیأت نظارت
یک عضو علی اکبدل هم دارد که ممین انت از کارمددان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء
هیأت نظارت در حاکت عادی دارای  2عضو قضایی و یک عضو ثبتی انت وکی ممین انت به علت مأموریت
یا معذوریت یا مرخصی ییی از اعضای هیأت متشیل از نه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی
باشد هیأت نظارت هر انتان در اداره کل ثبت انتان تشییل جلسه می دهدد و در هر هفته دو جلسه دارند و به
اختالفات و اشتباهات ثبتی آن انتان رنیدگی مینمایدد.
صالحیت و وظایف هیأت نظارت
 4ـاختالف ،تزاحم و تعارض در قبول ثبت:

هرگاه در اجرای مقررات ماده  11قانون ثبت از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ثبت
واقع شود و یا اشتباهی توکید گردد و یا در تصر ف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالفات و تعیین
تیلیف و یا ابطال و یا ادالح درخوانت ثبت با هیأت نظارت انت.
بدد  1ماده  3آییننامه اجرایی رنیدگی انداد ماکییت معارض میگوید :هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت
بین اشخاص و اداره ثبت اختالف حادل شود یا در تصرف اشخ اص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک
طرفین اخذ و با تعیین وقت مدانب آن ها را برای معایده محلی به ونیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که
اوالً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رنیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین میتواندد تا قبل از وقت
رنیدگی برای مالحظه و اطالع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایدد ،و نپس در وقت
مقرر با معایده و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن ها رنیدگی و مراتب دورتمجلس و اظهارات طرفین و
حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رنانیده چگونگی را با ارنال نوابق و اظهارنظر دریح خود مبدی بر
این که چه شخصی متصرف انت و تصرفات به چه نوعی میباشد به هیأت نظارت گزارش نماید .پس ممین
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انت که اختالفات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممین انت اختالفات بین خود متقاضیان باشد ،فرضاً
شخصی درخوانت ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود مینماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات
متقاضی را کافی نمیداند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذیحق و ماکک میپددارد وکی اداره ثبت متقاضی را
ماکک نمی داند در این دورت مرجع رفع اختالفات هیأت نظارت انت و یا این که شخص به عدوان این که
ملیی را در تصرف دارد درخوانت ثبت آن پالک را می نماید و دیگری هم ندد عادی خریداری از متصرف را
در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می نماید و برای اداره مشیل انت که تشخیص دهد در این خصوص کدام
یک ذیحق می باشدد کذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره کل ثبت انتان جهت طرح در هیأت نظارت
مدعیس میگردد رأی دادره از نوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عاکی ثبت میباشد.
جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عاکی ثبت را در این خصوص عدوان میکدیم:
اکف) در دفتر توزیع ملیی به نام موقوفه معرفی شد نپس آقای (ح) با تسلیم یک برگ انتشهادیه محلی به
عدوان ماکک تقاضای ثبت آن را کرد .در تحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عدهای از شهود گواهی بر
ماکییت آقای (ح) دادند و تعدادی گواهی دادند که وقف میباشد شورای عاکی ثبت این چدین رأی دادر نمود
«ب ا نابقه معرفی ملک به عدوان وقف و مراتبی که در گزارش قید شده انت قبول تقاضای ثبت از اداره اوقاف
اشیاکی ندارد و ذینفع می تواند از حق اعتراض انتفاده کدد» می دانیم که دفتر توزیع اظهارنامه ییی از دفاتر
قانونی ادارات ثبت انت که پس از انتشار آگهی ماده  4و  11ق  -ث نمایدده و ارزیاب ثبت از محل وقوع
ملک بازدید نمودهاند و با تحقیقات محلی و پرنش از معتمدان ،ماکک هر پالک را مشخص و نام ماکک و شماره
پالک و نوع ملک او را در دفتر توزیع اظهارنامه قید و نپس اظهارنامه را به ماکک یا قائم مقام او تسلیم نموده
که پس از تیمیل به اداره ثبت عودت دهد معموالً ادارات ثبت در مورد ذکر شده فوق از کسی که ملک در دفتر
توزیع به نامش معرفی شده پذیرش ثبت می نماید و شورای عاکی ثبت هم این رویه را تأیید نموده انت.
ب) آقای (م) در تاریخ  61۷9۷2با تسلیم یک برگ انتشهاد محلی درخوانت ثبت پالک  241۷644ادلی را
نمود در تاریخ  61۷9۷7جریان ثبتی پالک فوق از شعبه ب ایگانی انتعالم و شعبه بایگانی اعالم کرد که شماره
یاد شده در دفتر توزیع اظهارنامه به نام زیدب دختر نیدحسن به عدوان باغ و به وزن  61من معرفی شده انت
طی شماره  11244مورخه  61۷9۷7نظریه ادارات مدابع طبیعی ،کشاورزی هیأت  7نفره خوانته شده اداره
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کشاورزی به تاریخ  61۷4۷19در پانخ اعالم داشته که پالک مورد نظر مشمول مقررات ادالحات ارضی نبوده
و پذیرش ثبت اشیاکی ندارد .هیأت  7نفره قبول ثبت را بالمانع اعالم داشته ،مدابع طبیعی مورد را مشمول قانون
ملی شدن جدگلها و مراتع ندانسته انت در تاریخ  61۷4۷17شخص دیگری به نام (ع) با تسلیم انتشهاد محلی
درخوانت ثبت همین پالک را نموده و در تاریخ  61۷1۷16به نمایدده ثبت مأموریت معایده محل داده شده ،قبل
از تاریخ  61۷1۷16طی اخطاری به متقاضیان اعالم شده که در روز  61۷1۷16نمایدده به محل مراجعه مینماید
چدان چه مدارکی دال بر ماکییت خود در اختیار دارید به نمایدده ارائه نمایید اخطاریه از طریق پانگاه نیروهای
انتظامی به متقاضیان ابالغ واقعی شده نمایدده ثبت در روز مقرر جهت معایده و تحقیقات به محل وقوع ملک
عزیمت و گزارش داده که پالک مورد بازدید برابر دفتر توزیع به نام زیدب دختر نید حسن معرفی و برابر دفتر
آمار مجهول انت و زیدب آن را به آقای (آ) فروخته شخص اخیراکذکر فوت شده و وراث او ملک را به آقای
(غ) ییی از متقاضیان مدتقل نمودهاند و آقای (غ) باغ مذکور را به آقای (م) احد از متقاضیان انتقال قطعی داده
انت و تصرفات آقای (م) را گواهان محلی و نمایدده ثبت تأیید نمودهاند.
دورتمجلس احراز تصرف و تحقیقات محلی و مدارک ابزاری متقاضیان در تاریخ  61۷2۷15به ثبت انتان
مربوطه ارنال در تاریخ  62۷5۷14هیأت نظارت به شرح زیر مبادرت به ددور رأی مینماید .برابر گزارشات
 61۷1۷14و  61۷1۷31و  61۷4۷9و  61۷4۷24ثبت  ...آقای (م) نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ پالک
 241۷644ادلی با تقدیم یک برگ انتشهاد محلی درخوانت ثبت مینماید که اداره مدابع طبیعی و اداره
کشاورزی و هیأت واگذاری زمین در پانخ انتعالم اداره ثبت قبول درخوانت ثبت را بالاشیال تشخیص
میدهدد و نیز آقای (غ) با تقدیم یک برگ انتشها د محلی درخوانت قبول ثبت پالک فوق را به نام خود
مینماید که در اجرای بدد  1ماده  3آیین نامه انداد ماکییت معارض با تعیین وقت قبلی و اخطار به طرفین
نمایدده به محل اعزام و برابر دورتمجلس تدظیمی مورخ  61۷1۷16تعدادی شهود به عدوان این که پالک مزبور
که در دفتر توزیع به نام زیدب معرفی شده ،به آقای (آ) مدتقل شده که نامبرده فوت و ورثه وی نهم االرث را به
آقای (غ) واگذار نموده و خریدار اخیراکذکر طبق ندد انتقال عادی به آقای (م) مدتقل نموده انت و تصرفات
آقای (م) را تأیید نموده اند که به علت اعتراض به دورتمجلس تحقیق محلی مذکور از طرف آقای (غ) مجدداً
نمایدده در تاریخ  61۷3۷31به محل عزیمت و برابر دورتمجلس تحقیق محلی مراتب دورتمجلس قبلی مورد
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تأیید قرار گرفته و ثبت  ...نیز تصرفات ماکیانه آقای (م) را گواهی کرده انت کذا هیأت با توجه به گزارشات و
مدارک و شهادت شهود مبدی بر تصرفات به شرح فوق مقرر می دارد که ثبت محل نسبت به قبول ثبت از آقای
(م) اقدام و تاریخ انتشار آگهی نوبتی و مدت اعتراض را به آقای (غ) ابالغ تا چدانچه به اعتراض خود باقی
انت در موعد مقر ر نیز به تسلیم اعتراض جهت رنیدگی قضایی اقدام نماید این رأی طبق بدد  1ماده 25
ادالحی ق  -ث دادر و برابر تبصره  5از ماده مذکور با اکصاق در تابلو اعالنات ثبت محل ابالغ و قابل
تجدیدنظر در شورای عاکی ثبت میباشد.
آقای (غ) در موعد قانونی اعتراض میدهد پرونده طی شماره  6732مورخه  61۷7۷4به ثبت انتان و در تاریخ
 61۷7۷9از ثبت انتان به دبیرخانه شورای عاکی ثبت ارنال میگردد .اداره کل امور امالک طی شماره ۷2647م
مورخه  61۷12۷7به ثبت محل اعالم می دارد موضوع اعتراض آقای (غ) نسبت به رأی هیأت نظارت در
جلسات اول و چهارم انفدد  61شورا مطرح و به شرح ذیل مدتهی به ددور رأی گردید که جهت اجرا به آن
اداره ابالغ میگردد « با مالحظه محتویات پرونده و گزارش جریان امر و با توجه به مواد  35و  36و  37ق  -م
و این که متصرف فعلی اقرار کرده که باغ مورد نزاع نابقاً مال مدعی او بوده و در این دورت نامبرده نمیتواند
برای رد ادعای ماکییت شخص مزبور به تصرف خود انتداد کدد مگر این که ثابت نماید که ملک ناقل دحیح به
او مدتقل شده انت که بر طبق ماده  47و  49ق  -ث ملک ناقل دحیح به او مدتقل نشده انت بدابراین قبول
درخوانت ثبت باغ پالک  ...از آقای (م) مجوز قانونی نداشته انت و اما پس از قبول ثبت آقای (غ) و انتشار
آگهی نوبتی هر ذینفعی می تواند به درخوانت ثبت مزبور در مدت قانونی اعتراض نماید.
ثبت محل اظهارنامه به نام آقای (غ) تدظیم و نپس مبادرت به انتشار آگهی نوبتی می نماید در موعد قانونی
اعتراض میرند که اعتراض به دادگاه ارنال میشود دادگاه داکح با توجه به ماده  47و  49ق  -ث مدرک
مورد انتداد معترض را قابل پذیرش در دادگاه ندانسته قرار رد دادخوانت دادر می نماید در اثر اعتراض
پرونده در دادگاه حقوقی مطرح میگردد و در تاریخ  62۷11۷21دادگاه حقوقی به علت این که احیام دادره
دادگاه  111۷111ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام انت قرار رد دعوی و عدم انتماع دادر مینماید.
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هیأت نظارت تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک دالحیت رنیدگی و اظهار نظر در خصوص اختالف در
تصرف را دارد ،در دورتی که ماده  24ق  -ث میگوید :پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن
جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ...و مدت اعتراض هم  41روز از تاریخ نشر اوکین
آگهی نوبتی انت عدم انتماع دعوی پس از  41روز از کحاظ رنیدگی دادگاه انت وکی هیأت نظارت پس از
مهلت قانونی حق رنیدگی و اظهارنظر را دارد و دالحیت آن را دارد که چدانچه ثبت ملک خالف قانون باشد
ادالح یا ابطال نماید.
فرضاً اگر بعد از قبول ثبت شخص مدعی ماکییت مورد ثبت باشد و اعالم نماید که در پذیرش ثبت اشتباهی رخ
داده مرجع رفع اختالف در چدین موردی هیأت نظارت انت.
برابر بدد  2ماده  3آییننامه رنیدگی به انداد ماکییت معارض و هیأت نظارت (در مواردی که بعد از قبول
درخوانت ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده
و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطاکبه و چگونگی را ضمن ارنال کلیه نوابق و
اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به نوابق مقرون به واقع به نظر میرند یا نه ،به ثبت انتان
گزارش نمایدد .ثبت انتان چدانچه با توجه به نوابق امر تحقیق محلی را الزم بداند دنتور مقتضی به واحد
مربوطه خواهد داد و در این دورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مدانب طرفین را برای معایده محل و
تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اوالً عدم حضور مانع رنیدگی نخواهد بود ثانیاً هر
یک از طرفین می تواندد برای مالحظه و اطالع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رنیدگی به اداره
ثبت مراجعه نمایدد در وقت مقرر با معایده محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایدد که ملک مورد
ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف ماکیانه چه شخصی بوده و در موقع رنیدگی در تصرف کیست و مراتب را در
دورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذیدفع رنانده و نپس گزارش
جریان را ب ا اظهارنظر دریح تهیه و به ضمیمه کلیه نوابق برای طرح در هیأت نظارت ارنال دارند) برابر بدد 4
ماده  3آیین نامه رنیدگی به انداد ماکییت معارض چدانچه ملیی که تقاضای ثبت شده کالً یا جزاً مبدی بر اشتباه
پذیرفته شده باشد باید در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مق ام او حاضر به انترداد مورد تقاضا و یا
تمیین یا دلح مورد اشتباه هست یا نه؟
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گزارش فوق باید به ثبت انتان ارنال گردد که در هیأت نظارت مطرح نماید و اداره ثبت باید مطابق رأی
دادره نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید .اکبته دالحیت هیأت نظارت در موارد فوق تا وقتی انت که ملک
ثبت دفتر امالک نشده باشد پس از ثبت ملک در دفتر امالک هیأت نظارت دالحیت ددور رأی در مورد این
که ندد ادالح شود یا ابطال گردد ندارد ،رونوشت رأی دادره به مدت  21روز در تابلو اعالنات ثبت محل
اکصاق و از تاریخ اکصاق ظرف  21روز معترض حق اعتراض به رأی دارد در دورت ودول اعتراض نوابق
امر و پرونده به دبیرخانه شورای عاکی ثبت ارنال میگردد.
اختالفات در مورد حدود و دالحیت هیأت نظارت در این مورد برابر تبصره اکحاقی  56۷2۷21به ماده  21ق
 ث در دورتی که اعتراض به حدود از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده دردورت مجلس تحدیدی ندد ماکییت بگیرد یا به موجب ندد رنمی از اعتراض خود بدون قید و شرط درف
نظر کدد واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ مینماید و معترض میتواند
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور به هیأت نظارت شیایت نماید رأی هیأت نظارت قطعی انت و اگر
اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهای که برای آگهیهای ثبتی تعیین شده مدتشر
میگردد و معترض میتواند ظرف  11روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شیایت نماید.

 -2اشتباهات قبل از ثبت دفتر امالك:

طبق بدد  2ماده  25ادالحی ق  -ث ( هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت امالک
اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچدین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان
ثبت طبق مقررات تجدید یا تیمیل یا ادالح میگردد) دالحیت هیأت نظارت در این خصوص تا وقتی انت
که ملک در دفتر امالک ثبت نشده باشد و پس از آن اختیارات محدود میشود .فرضاً اگر آگهی نوبتی ملیی
اشتباه مدتشر شده یا عملیات تحدیدی برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع داکح در این مورد هیأت نظارت
میباشد و اداره ثبت باید برابر رأی دادره از نوی هیأت نظارت نسبت به پیگیری جریان ثبتی اقدام نماید
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چون اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در عملیات ثبتی اغلب ییدواخت انت اختیارات هیأت نظارت در این خصوص
به رؤنای واحدهای ثبتی تفویض شده که چدانچه مورد اشتباه برابر اختیارات تفویضی بود رئیس واحد ثبتی
رأناً اتخاذ ت صمیم نماید تا جریان ثبتی نریعتر انجام پذیرد.
 -3اشتباهات ثبتی بعد از ثبت ملك در دفتر امالك:

طبق بدد  3ماده  25ادالحی ق  -ث ( هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقاالت بعدی درفاً به علّت عدم
توجه و دقت نویسدده ندد ماکییت و یا دفتر امالک اشتباه قلمی رخ دهد و همچدین در دورتی که ثبت دفتر
امالک مخاکف یا مغایر ندد رنمی یا حیم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رنیدگی و احراز وقوع
اشتباه دنتور ادالح ثبت دفتر امالک و ندد ماکییت را دادر خواهد کرد) و برابر بدد  4ماده  25ادالحی ق -
ث اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریا ن عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر امالک
مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در دورتی که پس
از رنیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و ادالح اشتباه به حق کسی خلل نرناند هیأت نظارت
دنتور رفع اشتباه و ادالح آن را دادر می نماید و در دورتی که ادالح مزبور خللی به حق کسی برناند به
شخص ذینفع اخطار میشود که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دنتور رفع اشتباه یا ادالح آن را
پس از تعیین تیلیف نهایی در دادگاه دادرخواهد نمود.
چدانچه اشتباهی در ملک ثبت شده در دفتر امالک رخ دهد مرجع رنیدگی به اشتباه هیأت نظارت انت
مشروط بر این که رأی هیأت نظارت باعث تضییع حق کسی نشود در غیر این دورت به واحد ثبتی اعالم
میدارد که متقاضی رنیدگی می تواند به دادگاه داکحه مراجعه نماید چون هیأت نظارت یک مرجع رنیدگی
اداری انت و رنیدگی به مسائل حقوقی باید در مراجع قضایی انجام پذیرد بدابراین چدانچه هیأت نظارت
تشخیص دهد که اشتباهی رخ داده و ملک هم ثبت دفتر امالک گردیده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق
غیر نشود دنتور رفع اشتباه و دنتور ادالح ندد ماکییت و دفتر امالک را دادر میکدد و چدانچه اشتباه برای
هیأت نظارت مشخص باشد وکی اقدام به رفع اشتباه باعث خللی در حق غیر میشود باید کسی که خود را
ذیحق میداند به دادگاه مراجعه نماید .رأی هیأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی امالک ثبت شده قطعی و غیر
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قابل تجدیدنظر در شورایعاکی ثبت انت؛ در خصوص اشتباهات ثبتی امالک ثبت شده هیأت نظارت جهت
تسریع در کار متقاضی فهرنتی از اشتباهات را قید و اختیارات خود را در این مورد به رؤنای واحدهای ثبتی
تفویض نمود که در قسمتهای قبلی اعالم شده انت.
 1ـ اشتباه در عملیات تفکیکی

برابر بدد  6ماده  25ادالحی ق  -ث ( رنیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفیییی رخ دهد و مدتج به انتقال
رنمی یا ثبت دفتر امالک شود با هیأت نظارت انت مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی
نرناند) رأی دادره از نوی هیأت نظارت در این خصوص قطعی انت و قابلیت تجدیدنظر در شورای عاکی
ث بت را ندارد ضمداً اگر عملیات تفیییی مدجر به انتقال رنمی یا ثبت دفتر امالک نشده باشد اقدام بر طبق
مقررات با اداره ثبت انت و با تدظیم دورتمجلس ادالحی پیرو دورتمجلس قبلی باید اشتباه را رفع نموده و
دورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارنال نماید و اگر حجم اشتباهات زیاد باشد اداره ثبت میتواند
دورتمجلس تفیییی را از دفترخانه مسترد و ابطال و دورتمجلس تفیییی جدید با اعمال ادالحات به
دفترخانه ارنال دارد و اگر تفییک مدتهی به تدظیم ندد رنمی شده وکی ثبت دفتر امالک نشده باشد در دورت
احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد ادالح ی را به دفترخانه اعالم و پس از تدظیم ندد ادالحی پیرو ندد
قبلی با حضور اشخاص ذیدفع اشتباه حادله را مرتفع نازد و بعداً اداره ثبت ندد ماکییت دادر مینماید و در
این حاکت چدانچه تدظیم ندد ادالحی میسور نباشد یا این که ملک ثبت دفتر امالک شده باشد اعم از این که
نس بت به آن ندد رنمی تدظیم شده یا نشده باشد اتخاذ تصمیم با هیأت نظارت انت.
 5ـ اشتباه در تنظیم اسناد

برابر بدد  7ماده  25ادالحی ق  -ث ( هرگاه در طرز تدظیم انداد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشیال و
اشتباهی پیش آید رفع اشیال و اشتباه و ددور دنتور الزم با هیأت نظارت خواهد بود) و برابر بدد  19ماده 3
آییننامه رنیدگی انداد ماکییت معارض (هرگاه در تدظیم انداد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشیال و اشتباهی
پیش آمد باید ضمن ارنال رونوشت ندد و ذکر دریح موارد اشیال و اشتباه موضوع به اداره کل ثبت انتان
گزارش تا در دورت اقتضاء برای تعیین تیلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشیالت دفاتر
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انداد رنمی قبل از تدظیم انداد اداره کل امور انداد و نردفتران میباشد .رأی دادره در این مورد از نوی
هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عاکی ثبت انت؛ اکبته در دورتی که پس از تدظیم ندد در دفترخانه
خالده معامله وادله در دفتر امالک ثبت نشده باشد در این حاکت ادحاب معامله میتواندد با تدظیم ندد
ادالحی پیرو ندد قبلی و توضیح موضوع ،اشتباه را مرتفع نمایدد و احتیاج به طرح موضوع در هیأت نظارت
نیست.

 6ـ اشتباه در عملیات اجرایی

طبق بدد  9ماده  25ادالحی ق  -ث ( رنیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد
تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت انت) و بدد  14ماده  3آییننامه اجرایی انداد ماکییت معارض
مقرر می دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی ضمن نقل متن اعتراض
و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستدد نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیأت
نظارت فرنتاده شود .هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابالغ اجراییه باشد رونوشتی از اجرائیه و
چدانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه ای از آگهی و اگر مستدد برگی از پرونده انت رونوشت آن باید
ضمن گزارش ارنال گردد .در دورتی که اعتراض طوری باشد که ارنال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب
نماید باید ترتیبی اتخاذ گردد که در مدتی که پرونده در هیأت نظارت مطرح رنیدگی انت عملیات اجرایی
متوقف نشود.
 7ـ اسناد مالکیت معارض

تعریف ندد ماکییت معارض :ندد ماکییت معارض نددی انت که تمام یا قسمتی از ندد ماکییت قبلی را در
برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو ندد ماکییت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی
از یک ملک که در ندد ماکییت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان انت که در ندد ماکییت مقدم
اکصدور قید شده انت یعدی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملیی دو بار ندد ماکییت دادر شود یا در خصوص
حقوق ارتفاقی متعارض باشدد ندد ماکییت مؤخر اکصدور نسبت به ندد ماکییت مقدم اکصدور را معارض گویدد
و تا وقتی که حیم نهایی دادگاه به دحت آن دادر نشده همچدان به عدوان ندد ماکییت معارض تلقی میشود.
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وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض:

ادارات ثبت م یلفدد به محض اطالع از ددور انداد معارض وجود ندد ماکییت معارض (ثبت مؤخر) و همچدین
ندد ماکییت ثبت مقدم را به دفاتر انداد رنمی حوزه مربوطه کتباً ابالغ نمایدد و گزارش امر را جهت اتخاذ
تصمیم به هیأت نظارت ارنال دارند .ممین انت اداره ثبت خود متوجه ددور ندد ماکییت معارض شود و یا
این که دارنده ندد ماکییت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطالع دهد کذا پس از اطالع نمایدده و نقشهبردار ثبت
به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مددرج در پرونده ثبتی و حدود پالکهای مجاور نقشه پالک را
ترنیم و مقدار تعارض را در نقشه ترنیمی نما یان و جریان امر را به اداره کل ثبت انتان جهت طرح در هیأت
نظارت ارنال می نمایدد .چون رنیدگی به تعارض انداد ماکییت در دالحیت هیأت نظارت و شورای عاکی
ثبت انت ،برابر بدد  5ماده  25ادالحی ق  -ث رنیدگی به تعارض در انداد ماکییت کالً و یا بعضاً خواه
نسبت به ادل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت انت .رأی هیأت نظارت در این
مورد قابل تجدیدنظر در شورای عاکی ثبت انت .وقتی که رأی هیأت نظارت دادر و به اداره ثبت وادل شد
واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطالع ذینفع به مدت  21روز در تابلو اعالنات ثبت محل اکصاق و چدانچه
ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می نماید و در دورت دریافت اعتراض در
مدت  21روز نوابق امر به شورای عاکی ثبت ارنال می گردد و پس از دریافت رأی شورای عاکی ثبت نسبت به
پیگیری موضوع اقدام می نماید چدانچه شورای عاکی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهدد که ندد ماکییت
معارض دادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعالم مینمایدد و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً
به دارنده ندد ماکییت ثبت مؤخر ابالغ مینماید چدانچه دارنده ندد ماکییت معارض با اخطاری که طبق
مقررات آیین دادرنی مدنی به او ابالغ شده انت در مدت  2ماه از تاریخ ابالغ به دادگاه محل وقوع ملک
مراجعه نیدد و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رنید اخذ ندماید و دارنده ندد ماکییت
مقدم اکصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع داکحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره
ثبت بطالن ندد ماکییت معارض را در نتون مالحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده ندد مزبور و دفاتر
انداد رنمی اعالم خواهد نمود و چدانچه ندد ماکییت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه
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پرونده ثبتی مینماید .وکی اگر دارنده ندد ماکییت معارض در ظرف مدت  2ماه به دادگاه داکحه دادخوانت
داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا ددور حیم نهایی دادگاه اقدامی در
مورد انداد یاد شده نمینماید.
در مورد آراء قابل تجدیدنظر اگر از تاریخ اکصاق رأی در تابلو اعالنات اداره ثبت محل ،ظرف  21روز
اعتراضی وادل نشد می توان رأی را اجرا نمود وکی چدانچه رأی دادره به هر علتی اجرا نشد و اعتراضی
خارج از موعد  21روز وادل گردد دیگر نباید رأی را اجرا کرد تا این که شورای عاکی ثبت رنیدگی و تصمیم
الزم را اتخاذ نماید ،ضمداً در دورت ددور ندد ماکییت معارض اداره ثبت باید از ددور ندد ماکییت جدید
خودداری نماید و از افراز چدین ملیی تا زمانی که رفع تعارض نشده انت خودداری نماید و در خصوص این
قبیل امالک هیأتهای حل اختالف باید برابر ماده  23آییننامه قانون ادالح مواد  1و  2و  3قانون ادالح و
حذف موادی از قانون ثبت تا وقتی که تیلیف تعارض تونط مراجع قضایی تعیین نشده از ددور رأی
خودداری نمایدد.
حقوق دارندگان اسناد معارض

طبق ماده  4الیحه قانو نی راجع به اشتباهات ثبتی و انداد ماکییت معارض دارنده ندد ماکییت مقدم قبل از
تعیین تیلیف نهایی در دادگاه می تواند نسبت به مورد ندد ماکییت معامله کدد وکی دفاتر انداد رنمی میلفدد در
متن ندد قید کددد نسبت به مورد معامله ندد معارض دادر شده و مادام که تیلیف نهایی معلوم نشده به خریدار
ندد ماکییت جدید داده نخواهد شد و همین حیم نسبت به انتقاالت بعدی هم جاری انت اما دارنده ندد
ماکییت معارض تا هدگامی که تیلیف نهایی ندد مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن
ملک ندارد وکی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
مجازات سردفتر و دارنده سند مالکیت مؤخر برابر ماده  6الیحه قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض:

کسی که ممدوع از معامله انت اگر نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از ددور حیم نهایی بر بطالن ندد
مؤخر اکتاریخ و یا انقضاء مدت  2ماه و عد م مراجعه دارنده نددی که تاریخاً مؤخر انت به جریمه نقدی معادل
یک برابر بهای مورد معامله محیوم خواهد شد و نردفتران انداد رنمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در
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مورد ندد ماکییت معارض اقدام به ثبت معامله نمایدد به انفصال ابد از شغل نردفتری محیوم خواهدد شد.
مجازات کارمند متخلف

ددور انداد ماکییت معارض معموالً به علت نهل انگاری و بیدقتی بعضی مأموران ثبت و طمع بیش از حد
بعضی از ماکیان می باشد چدانچه مأمور ثبت هدگام پذیرش ثبت تصرفات متقاضی را احراز نماید و وقت تحدید
حدود رعایت حدود مجاوران را بدماید و از حدود مددرج در اظهارنامه خارج نشود و یا ماکک در هدگام
تقاضای ثبت یا ارائه حدود در وقت تحدید نسبت به معرفی ملک خود دقت نماید هیچ وقت انداد ماکییت
معارض دادر نمیشود؛ نظر به این که انداد ماکییت معارض مشیالت عدیدهای برای ادارات ثبت بوجود می
آورد برای جلوگیری از تیرار چدین وضعی ماده  7الیحه اشتباهات و انداد ماکییت معارض مقرر نموده انت:
کارمددان اداره ثبت که عمل مخاکف مقررات آن ها موجب ددور ندد ماکییت معارض یا معامالت متعدد بشود
در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از  2نال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تدانب
موضوع محیوم میشود...

 8ـ رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأتهای حل اختالف

برابر ماده  21آیین نامه قانون ادالح مواد یک ،دو و نه قانون ادالح و حذف موادی از قانون ثبت و ماده 9
آییننامه ماده  141قانون برنامه نوم اقتصادی و اجتماعی و فرهدگی جمهوری انالمی ایران در دورتی که
معلوم شود در آراء هیأت های حل اختالف به علت نهو قلم مطلبی ناقط و یا اشتباه بیدی رخ داده و یا به علت
اشتباه در مبانی مستدد رأی اشتباهی پیش آمده باشد و همچدین برابر ماده  16آیین نامه اجرایی قانون تعیین
تیلیف وضعیت ثبتی اراضی و ناختمانهای فاقد ندد رنمی و ماده  11آیین نامه اجرایی قانون اکحاق موادی به
قانون ناماندهی و حمایت از توکید و عرضه مسین ،در دورتییه آراء هیات در حین انشاء دچار نهو قلم و یا
اشتباه جزئی گردد و یا اشتباه شیلی رخ داده باشد حسب مورد تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک و یا ایدیه
رأی اجرا نشده باشد ،هیأت پس از بررنی رأی ادالحی دادر مینماید .در موارد فوق اکذکر دبیر هیأت میلف
انت مفاد رأی ادالحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در مالحظات رأی قبلی نیز قید و به
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امضاء اعضاء هیأت رنانیده و به واحد ثبتی ابالغ نماید .حسب مورد در دورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده
و یا ثبت دفتر امالک شده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت انتان گزارش میشود.

کیفیت آرا هیأت نظارت

بر طبق ماده  5آیین نامه رنیدگی به انداد ماکییت معارض رأی هیأت نظارت دارای مقدمهای مشتمل بر خالده
جریان کار و بیا ن اشیال و موضوع اختالف بوده و مدجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام دادر شود و
چدانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد و در آن دریحاً قید شود
که قطعی انت یا قابل تجدیدنظر میباشد چون بعضی از هیأتهای نظارت رعایت مواد فوق را ندمودند نازمان
ثبت طی بخشدامه  3۷9329مورخه  59۷11۷14مراتب را به کلیه هیأتهای نظارت اعالم نمود و در بخشدامه
مذکور قید شده که چدانچه موضوعی که در هیأت مطرح می شود تیلیفی برای ادارات ثبت یا طرفین اختالف
تعیین ندماید آراء هیأت نظارت که قابل تجدید نظر هست دد باید رونوشت آن را اداره ثبت تهیه و در تابلو
اعالنات نصب و تاریخ اکصاق در تابلو اعالنات با تمام حروف قید شود و یادآوری شود که تا  21روز قابل
تجدیدنظر انت و چدانچه ذینفع اعتراض دارد باید ظرف  21روز اعتراض خود را به واحد ثبتی محل وقوع
ملک تسلیم نماید تا پ رونده جهت طرح در شورای عاکی ثبت حسب مورد به اداره کل امور انداد یا اداره کل
امور امالک ارنال گردد .برابر رأی شماره  13مورخ  79۷1۷29هیأت عمومی دیوان عداکت اداری تا زمانی که
آراء قابل تجدیدنظر هیأتهای نظارت اجرا نشده اند در دورت ودول اعتراض قابلیت تجدیدنظر در
شورایعاکی ثبت را دارند.
شورای عالی ثبت
شورای عاکی ثبت فقط در تهران تشییل می شود در دورتی که هیأت نظارت در هر اداره کل ثبت انتان تشییل
میگردد و باید هفتهای یک بار در محل نازمان ثبت تشییل جلسه بدهد.
مشخصات شورای عالی ثبت
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شورای عاکی ثبت دارای دو شعبه انت:
 1ـ شعبه مربوط به امور امالک
2ـ شعبه مربوط به امور انداد
اعضاء شورای عالی ثبت
هر شعبه شورای عاکی ثبت دارای نه عضو میباشد 2 .نفر عضو قضایی و یک نفر عضو ثبتی؛ دو نفر عضو
قضایی را رئیس قوه قضاییه انتخاب می نماید و باید از قضات دیوان عاکی کشور باشدد و عضو ثبتی شعبه امور
امالک مدیرکل اداره کل امور امالک بوده و عضو ثبتی شعبه امور انداد مدیرکل اداره کل امور انداد انت.

صالحیت شورای عالی ثبت
برابر تبصره  4ماده  25ادالحی ق  -ث آراء هیأت های نظارت در مورد اختالف در تصرف و تعارض در انداد
ماکییت و اشیال و یا اشتباه در طرز تدظیم انداد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین قابل تجدیدنظر در شورای عاکی
ثبت انت وکی رئیس نازمان ثبت به مدظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متداقض
و یا خالف قانون دادر شده باشد موضوع را برای رنیدگی و اعالم نظر به شورای عاکی ثبت ارجاع مینماید و
در دورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عاکی ثبت به موقع اجرا
گذارده می شود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عاکی ثبت برای هیأتهای نظارت الزم االتباع خواهد
بود .قبالً گفتیم هیأتهای نظارت باید در آراء خود قید نم ایدد که رأی دادره قطعی انت یا قابل تجدیدنظر
چدانچه قطعی باشد اداره ثبت باید نسبت به اجرا آن اقدام نماید و اگر قابل تجدیدنظر باشد رونوشت آن را در
تابلو اعالنات اکصاق و ذینفع به مدت  21روز حق اعتراض دارد و پس از ودول اعتراض نوابق امر به
شورای عاکی ثبت ارنال میگردد .از هر یک از آراء هیأت نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه نازمان
ثبت فرنتاده شود و همچدین برابر تبصره ماده  21آییننامه قانون ادالح مواد  1و  2و  3قانون ادالح و حذف
موادی از قانون ثبت و تبصره ماده  9آییننامه ماده  141قانون برنامه نوم تونعه اقتصادی و اجتماعی و
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فرهدگی مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیأت های نظارت که در مقام رنیدگی به اشتباه در آراء
هیأتهای حل اختالف اتخاذ نمودهاند ،شورای عاکی ثبت میباشد.

تکلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض
وقتی که رئیس نازمان ثبت اطال ع یافت که در یک و یا چدد هیأت نظارت در یک موضوع واحد آراء متداقض
دادر شده و یا این که رأی یا آراء خالف قانون از هیأت نظارت دادر شده اعم از این که این اطالع از طریق
واحدهای ثبتی یا ادارات کل ثبت داده شود و رئیس نازمان هم رأی را مخاکف قانون تشخیص دهد در این
موارد میلف انت جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عاکی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه
باید به کلیه هیأتهای نظارت ابالغ گردد و برای همگی هیأتهای نظارت الزم االتباع انت و آراء وحدت
رویه باید در روزنامه رنمی مدتشر گردد و عدد االقتضاء در هفتهنامه دادگستری درج و در آخر هر نال مجموع
آن ها از طرف نازمان ثبت چاپ و مدتشر شود.
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