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تعریف



مفروزی امالک مشاعی و مقدمه

ازکیهرمشاعیامالکدر.استمشترکشریکچندیایکبینکهاستملکیمشاعیملک
ازیکهرتصرفات.باشندمیشریک38۴قانونملکآنذراتدرمالکیتنسبتبهشرکاء
(مدنیادهم).بودخواهدفضولیمقرراتتابعوبودهفضولیباشداذنبدونکهصورتیدرشرکاء

تعریف

به وجود نحوه 
آمدن

وصیشخبهراملکآنازقسمتیغیرهوباغ،خانه،زمین،قطعهیکمالکاستممکن:اختیاری
ودهندهانتقالمالکبینملکآنصورتایندرکهدهدانتقالمشاعیبنحواشخاصییا

داریخریاشاعهبنحوراملکیکدانگششنفرچنداینکهیاآیدمیدرمشاعبنحوخریداران
میتقرمساشاعهبنحوخریدارانمالکیت،درخریداریسهامنسبتبهملکآننتیجهدرنمایید
.گردد

.گرددمیمستقرورثهمالکیتدراشاعهنحوبهاومایملکمورثفوتازپسارثقانوناثربر:قهری



مقدمه

.نداردراشرکاءسایراذنبدونبرداریبهرهوتصرفدراستقاللمالکینازیکهرمشاعیامالکدر-1

ارزشالکاممشاعیاسنادفلذاپذیرند،میوثیقهعنوانبهراششدانگمالکیتاسنادفقطبانکهاومالیموسسات-۲
.دارنددانگششاسنادبهنسبتکمتریایپشتوانه

باشددانگششآناگرشودواگذاراجرائیعملیاتطریقازملکچنانچهاالجراالزمرسمیاسنادمفاداجرایدر-3
.گرددمیانجامتحویلفقطمشاعیامالکدرولیشودمیتحویلوتخلیهبهاقدام

.نمایندمیخودداریوثیقهوتضمینعنوانبهمشاعیامالکپذیرشازقضاییمراجعاکثر-۴

امالک مشاع مشکالت 



 تفکیکمقدمه

راخودملکازهاییقسمتیاقسمتانتزاعقصدتراضیبشرطمشاعیمالکینیامالکهرگاه
ملکعوقومحلثبتادارهبهنظر،موردرسمیاسناددفترطریقازتقاضاحسبباشندداشته

حاویمجلسصورتبردارنقشهونمایندهتوسطمحلبازدیدازپسونمایندمیمراجعه
وتثبمامورینامضابهکهگرددمیتهیهمفروزیقطعاتارتفاقیحقوقوحدودومشخصات

.رسدمیمالکینیامالک

تعریف



 تفکیکمقدمه

راخودملکازهاییقسمتیاقسمتانتزاعقصدتراضیبشرطمشاعیمالکینیامالکهرگاه
ملکعوقومحلثبتادارهبهنظر،موردرسمیاسناددفترطریقازتقاضاحسبباشندداشته

حاویمجلسصورتبردارنقشهونمایندهتوسطمحلبازدیدازپسونمایندمیمراجعه
وتثبمامورینامضابهکهگرددمیتهیهمفروزیقطعاتارتفاقیحقوقوحدودومشخصات

.رسدمیمالکینیامالک

تعریف

.باشدهشدصادرتفکیکتقاضایموردعرصهمالکیتسندشرایط تفکیک

.اشدبیافتهخاتمهملکثبتیجریان

مالکینرضایت



 انواع تفکیکمقدمه

(آپارتمان)اعیانتفکیک

(قطعاتی)عرصهتفکیک

شهرحریمداخلتفکیک

شهرحریمازخارجتفکیک

زراعیغیراراضیتفکیک

زراعیاراضیتفکیک

غیردولتیراضیاتفکیک

دولتیاراضیتفکیک



مقدمه

هرداریشمصوبتفکیکینقشهارائهباومراجعهخودنظرموردرسمیاسناددفترخانهبهمالکبدواشهرهاقانونیمحدودهدر•
فکیکیتنقشهبایدروستاهامسکونیبافتدرونمایدمیتفکیکدرخواستخود،مالکیتمدرکوشهرداریها1۰1مادهموضوع

.برسداسالمیانقالبمسکنبنیادتصویببهبایددهیارییابخشداریمراجعازشدهتهیه

.داردمیارسالداردقرارآنحوزهدرملککهثبتیادارهبهمربوطنقشهباهمراهرامتقاضیدرخواستدفترخانه•

محلینمالکیامالکمعرفیباتاداردمیاعزاممحلبهرابردارنقشهمهندسونمایندهمناسبوقتتعیینبامحلثبتاداره•
تفکیکیقطعاتتاشودکنترلمالکیتسندیاوحدودتحدیدمجلسصورتمشخصاتوحدودباراتفکیکینقشهومعاینه
تنظیمجهت.نگرددتجاوزیمجاورینبهوپذیردانجاممالکیتسندیاوحدودتحدیدمجلسصورتمحدودهدرداخل

خاصهایتفکیکدرواستالزامیثبتیهایبخشنامهمجموعه383بندوثبتقانون1۵۴مادهرعایتتفکیکیصورتمجلس
.گرددلحاظبایدنیزموضوعبامرتبطقوانینرعایت

دارایسئولمسپسثبت،مامورینومالکینیامالکتوسطامضایومذکورمامورینتوسطتفکیکیمجلسصورتتهیهازپس•
واریزتفکیکیهزینهثبتقانون1۵۰مادهمطابقونمایدمیاقداممقرراتوقوانینرعایتلحاظازآنکنترلبهنسبتصالحیت

.شودمی

فرآیند تفکیک 



 تفکیک عرصهمقدمه

حقوقیویفیزیکارتباطگونههیچقطعاتکهطوریبهشود؛میتقسیمقطعهچندیادوبهملکعرصهتفکیکدر
.کردخواهندعملمستقلهایقطعهصورتبههریکوندارندباهم

مجموعه38۰بند)اعیانیتملکبراساسعرصهتفکیکانواع تفکیک عرصه
(ثبتیهایبخشنامه

معمولیعرصهتفکیک



اعیان تفکیک مقدمه

ارتباطولیباشد،میمشخصاربعهحدودومساحتدارایپالکازشدهمفروزقطعاتچندهراعیانتفکیکدر
مشترکحقوقیارآثتفکیکموردواحدهایفیزیکیارتباطدلیلبهوشدنخواهدقطعکامالیکدیگرباقطعاتفیزیکی

ذارگقانونتوجهکهاستمشترکحقوقیآثاراینظهوروآمدخواهدوجودبهمشترکاتومشاعاتعنوانتحتآنها
.استکردهتدوینراآناجراینامهآیینوهاآپارتمانتملکقانونوشدهجلبآناهمیتبه

عرصهرویبرسطحیکدرنیزمغازهیاویالییواحدچندچنانچهبلکهنیستآپارتمانتفکیکفقطاعیانتفکیک*
.استمشترکآنعرصهوکردهپیدامصداقاعیانتفکیکنیزباشندشدهبنا

ث.قنامهآئینمکرر1۰۴مادهبراساساعیانتفکیکانواع تفکیک اعیان
(ثبتیهایبخشنامهمجموعه38۲بند)

آپارتمانیتفکیک



اعیان تفاوت تفکیک عرصه و مقدمه

همباحقوقیوفیزیکیارتباطگونههیچقطعاتکهطوریبهمی شودتقسیمقطعهچندیادوبهملکعرصه،تفکیکدر
.شدخواهندتعریفمستقلقطعه ایصورتبهیکهروندارند

باطارتولیمی باشدمشخصاربعهحدودومساحتدارایپالکازشدهمفروزقطعاتچندهرآپارتمانیتفکیکدرولی
مشترکقیحقوآثارتفکیکموردواحدهایفیزیکیارتباطدلیلبهوشدنخواهدقطعکامالًهمدیگرباقطعاتفیزیکی

بهرگذاقانونتوجهکهاستمشترکحقوقیآثاراینظهوروآمدنخواهدوجودبهمشترکاتومشاعاتعنوانتحتآنها
.استگردیدهتدوینآناجرایینامهآئینوهاآپارتمانتملکقانونوشدهجلبآناهمیت



اراضی داخل در محدوده شهرهاتفکیک مقدمه

عاونیتشرکتهایبهمسکنامربرایمسکونیکاربریفاقداراضیواگذاریوفروشمنعقانون۵مادهالفبندطبق(الف
اخذهبمنوطشهرحریموشهرقانونیمحدودهداخلدرامالکواراضیتفکیکحقوقیوحقیقیاشخاصسایرومسکن
.استمربوطهشهرداریازتاییدیه

مصوبرسمیسندفاقدساختمانهایواراضیثبتیوضعیتتکلیفتعیینقانون8مادهذیل۲تبصرهطبق(ب
اشدبباغوزراعینسقوکشاورزیاراضیتقاضا،موردسنددرصورتی کهموصوفقانون۶مادهبهعنایتباو139۰/۰9/3۰

کشاورزیجهادوشهرسازیوراهوزارتخانهدوهرنظراستمکلفهیاتباشدشدهواقعشهرهاحریمدرمذکوراراضیو
.نمایداستعالمرا



(مراجع استعالم)اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک مقدمه

،13۷۴/۰3/31مصوبباغهاوزراعیاراضیکاربریحفظقانون1مادهذیل3تبصرهطبق(الف
ثبتاداراتوزیران،هیاتمصوباجرائینامهآئین9مادهمطابقوباغهاوزراعیاراضیتفکیک

ازخارجدرواقعباغهایوزراعیاراضیتقسیمافرازوتفکیکهنگامدرمکلفندامالکواسناد
استعالمراکشاورزیجهادسازماننظرروستایی،هادیطرحوشهرکهاوشهرهاقانونیمحدوده

اجراابلقکشاورزیجهادمدیریتتاییدازپساراضیاینگونهتقسیموافرازوتفکیکونمایند
.بودخواهد

فنی،مناسبقطعاتایجادوکشاورزیاراضیشدنخردازجلوگیریقانون۲مادهمطابق(ب
اراضینهالستان ها،باغ ها،ازاعم)کشاورزیاراضیافرازوتفکیک138۵/11/۲1مصوباقتصادی
ممنوعرزیکشاووزارتتوسطشدهتعییننصابازکمترقطعاتبه(آنهاآیشودیمآبی،زیرکشت،

.بودخواهدنمجازافرازییاتفکیکیمالکیتسندصدورقبیلازثبتیخدماتهرگونهارائهواست
بالمانعیمشاعطوربهاسنادانتقالونقلوصادرمشاعیسندتقاضا،صورتدراراضیاینگونهبرای
.است

ی اراضتفکیک -1
و باغ ها زراعی 



(مراجع استعالم)اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک مقدمه

درصورتی کهـ139۰/۰9/3۰مصوبرسمیسندفاقدساختمانهایواراضیثبتیوضعیتتکلیفتعیینقانون8و۶موادمطابق
نظر مورد،حسباراضیوقوعمحلبهتوجهبابایدهیأتباشد،باغوزراعینسقوکشاورزیاراضیتقاضا،موردسند

رعایتباابالغتاریخازماهدو ظرفمکلفندمذکورمراجع.نمایداستعالمراکشاورزیجهادیاشهرسازیوراهوزارتخانه های
.نمایندنظراعالم ذیلقوانین

آنبعدیاصالحاتو۲۷/1۰/13۴1مصوبجنگلهاکردنملیقانونرعایت-1

۲3/۴/1389مصوبطبیعیمنابعوکشاورزیبخشبهره وریافزایشقانون-۲

آنبعدیاصالحاتو11/۵/13۵۲مصوبدرختبی رویهقطعازجلوگیریوسبزفضایگسترشوحفظقانون-3

آنبعدیاصالحو31/3/13۷۴مصوبباغهاوزراعیاراضیکاربریحفظقانون-۴

وحقیقیاصاشخسایرومسکنتعاونیشرکتهایبهمسکنامربرایمسکونیکاربریفاقداراضیواگذاریوفروشمنعقانون-۵
۶/۵/1381مصوبحقوقی

تشخیصمجمع۲1/11/138۵مصوباقتصادیفنی،مناسبقطعاتایجادوکشاورزیاراضیخردشدنازجلوگیریقانون-۶
.نمایندنظراعالم قانوناین(۶)مادهرعایتباونظاممصلحت

رهنظراستمکلفهیأتباشد،شده واقعشهر هاحریمدرمادهاینمشمولاراضیکهصورتیدرموصوفقانون۲تبصرهمطابق
.نمایداستعالمراکشاورزیجهادوشهرسازیوراهوزارتخانهدو

ی اراضتفکیک -1
و باغ ها زراعی 



(مراجع استعالم)اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک مقدمه

انتخابوکشوراسالمیشوراهایانتخاباتووظایفتشکیالت،قانون۶9ماده1۰بندطبق(الف
راضیاتفکیکوتاسیساتبناها،ایجادبرایپروندهتشکیلمرجع138۲/۰۷/۰۶اصالحیشهرداران

.میباشددهیاروظایفازمجوزصدورجهتبخشداریبهارجاعوروستامحدودهدرواقع

رامبرایمسکونیکاربریفاقداراضیواگذاریوفروشمنعقانون۵مادهذیلتبصرهاستنادهب(ب
هایقشهنتاییدوتهیهمرجعحقوقیوحقیقیاشخاصسایرومسکنتعاونیهایشرکتبهمسکن

اجرایینامهآئین۲بندبرابرواستاسالمیانقاللمسکنبنیادروستاهامحدودهداخلتفکیکی
برابرواسالمیشورایمجلس13۶9/۰9/1۷مصوباسالمیانقالبمسکنبنیاداساسنامه۷ماده
هایاهدستگطریقازمناسباراضیکلیهمسکنعرضهوتولیدازحمایتوساماندهیقانون۴ماده

کلاداره138۷/۰۶/۰3مورخ19/۷3۷۲بخشنامهبرابرفلذاگردد،میمنتقلمسکنبنیادبهدولتی
وافرازوتفکیکجهترسمیاسناددفاتروامالکواسنادثبتاداراتخوزستاناستانمسکنبنیاد
اقدامپاسخوصولازپسواستعالممسکنبنیادتابعهشعبازابتداروستاهامحدودهدرانتقالونقل
.فرمایندمعمولراالزم

ه عرصتفکیک -2
ر مسکونی واقع د

محدوده روستاها 



(مراجع استعالم)اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک مقدمه

رکتهایشبهمسکنامربرایمسکونیکاربریفاقداراضیواگذاریوفروشمنعقانونمطابق(الف
ونقلوواگذاریهرگونه،1381/۰۵/۰۶مصوبحقوقیوحقیقیاشخاصسایرومسکنتعاونی
مسکننیتعاوشرکتهایازاعممسکنتعاونیشرکتهایوحقوقیوحقیقیاشخاصبهاراضیانتقال

 درمسکنامربرایانتظامیونظامینیروهایکارکنانمسکنتعاونیهایوکارگریوکارمندی
نداشتنبرمبنی گواهیاخذبهموکولجدیدشهرهایوشهرکهاشهرها،(قانون)محدودهداخل

زانظرمورداراضیدرمتقاضیانهدفونیازبامتناسبسازوساختضوابطومعارضکاربری
اداراتموصوفقانون۵مادهذیلببندطبقو.می باشدقانوناین(۴)و(3)مواددرمذکورمراجع

وامالکواراضیتفکیکنقشه هایتهیهمورددررامربوطتأییدیه هایموظفندامالکواسنادثبت
وکاربریرعایتنظرازشهرهاحریمازخارجدرواقعامالکواراضیتفکیکمراحلقانونیانجام

رعایتنظرازموردنظر،ناحیهبرایطرحتهیهعدمصورتدروناحیه ایجامعطرحهایضوابط
ونیقانومحدودهازخارجدرتأسیساتوبنااحداثواراضیازاستفادهبهمربوطآئین نامهضوابط
.استانشهرسازیومسکنسازمانازآن،بعدیاصالحاتوشهرهاحریم

یر تفکیک سا-3
اراضی



(مراجع استعالم)اراضی خارج از محدوده شهرها تفکیک مقدمه

میاسالانقالبمسکنبنیادمربوطنقشه هایتأییدوتهیهمرجعروستاهامحدودهداخلدر-تبصره
.است

صورتدرآناجراینامهآئین۴۰مادهوشهریزمینقانون11مادهبراساسدولتیاراضیتفکیک
ازاستعالم۵مادهکمیسیونمصوباتآخرینوتفصیلیطرحبراساسشهری،مصوبهایطرحرعایت

فوقموارداعمالبا.استضروری۵مادهکمیسیوندبیرخانهوربطذیارگانهایازمربوطهشهرداری
.استبالمانعقطعاتتفکیکبهاقدام

هایهزینهومالیاتتمبر،هزینههرگونهپرداختازدولتمذکور،قانون11مادهذیل۲تبصرهمطابق
.استمعافثبتی

تهرانریشهردابهمتعلقامالکتفکیکیقطعاتمساحتحداقل:شهرداریبهمتعلقامالکتفکیک*
هاینامهبخشمقرراتخاصضوابطبراساسشهرداریهرخصوصدرو.باشدمیمترمربعدویست
متعلقکامالتفکیکنصابحداقل.برسدکشوریوزارت–استانداریتاییدوتصویببهشهریانجمن

.گرددمیمشخصشهرداریبه

یر تفکیک سا-3
اراضی



مقدمه

.باشدمیممنوعمربع،مترهزارازکمترقطعاتبهاراضیتفکیکصنعتیحوزهدر-1

وابطضرعایتباقطعاتتفکیکبازارمسکونیمحدودهدرولی.باشدمیمحدودتهرانبازارتجاریمحدودهتفکیک-۲
.استبالمانعمسکونیمنازلایجادبرایمربوطه،

کهشهرکهاباستثنایوباشدنمیمقدورساله۲۵وساله۵محدودهبینشده،آزادمناطقدرواقعبایراراضیتفکیک-3
سفتاجراییوزیربناییتاسیساتانجامازسالیکورسیدخواهدشهرداریتصویببهآنهاتفکیکطرحمعین،ضوابطبا

.گردیدخواهدعملیتفکیکساختمانها،کاری

موانع تفکیک



مقدمه

،کشاورزیوزارتسویازصادرهبخشنامهاساسبرشهرهامحدودهخارجوداخلدرکشاورزیاراضیوباغاتتفکیک-۴
ابطالدیوان،ازصادرهرایبراساسکهگردیدهممنوعشهرهامحدودهداخلدرحتیاراضیوباغاتتفکیککلادارات
.گردید

.استممنوعیتداراینیزشهرداریهانفعبهوقفیاراضیتفکیک-۵

.استممنوعنیزاستبیشترمجازحدازآنهاطبقاتتعدادکهامالکیتفکیک-۶

استتفکیکموانعازملکبازداشت-۷

موانع تفکیک



 افرازمقدمه

صورتدرمزبورمالتقسیممنظوربهدیگرشریکبرمشاعملکشریکدعویازاستعبارت
تقسیمبرتراضعدم

مفهوم افراز از 
منظر حقوق

قولغیرمنمالتقسیمدیگرعبارتبه.شرکایاشریکمشاعسهمکردنجداازاستعبارت
باشدراضیتبهخواهغیرمنقول،یاومنقولمالتقسیمیاآنانسهمنسبتبهشرکاءبینمشاع

اینلیاصنکتهاما.باشددینومنفعتیاعینبهمربوطاستممکنافراز.دادگاهحکمبهیا
.باشدمیافرازمتقاضیمشاعیمالکیتداشتنافرازعملالزمهکهاست

اصطالحافراز در 
یثبتی و قضائ

بامالکینمعاوضهعقدیاصلحراآنماهیتتوانمیحالتایندرشودمنجرسازشبه
عملآنماهیتنظربهشده،ابرازمختلفینظراتکهاینبااینصورتغیردردانستیکدیگر
.استقانونآمرهوحکومتیحکمازناشیحقوق

ماهیت افراز



افراز در قانون مدنیبررسی مقدمه

دیمواردرمگربنماید،رامشترکمالتقسیمتقاضایبخواهدوقتهرتواندمیشریکهرمدنیقانون۵98مادهطبق
اصلبهنسبتهرگاه.باشدشدهتقسیمعدمبرمستلزمملزمیوجهبهشرکایاممنوعقانونآنموجببهتقسیمکه

آورند؛درسمیرصورتبهراآنباشندمایلتنهاوداشته،خودبینتقسیمبرایطرحیوباشدتراضیشرکابینتقسیم
امالکواسنادثبتادارهدرصورتایندروآیدمیعملبهنمایندتراضیشرکاکهنحویبهمدنیقانون۵91مادهطبق

.گرددمیتنظیممقرراترعایتبارسمیاسناددفاترو

افرازدعویمدنی،قانون۵91مادهآخرقسمتحسبنباشند،تقسیمبهراضیشرکاازنفرچندیایکاگرکهصورتیدر
برشروطمتقسیمبرتراضیعدمصورتدرمذبورمالتقسیممنظوربه.استدیگرشریکبامشاعملکشریکدعوی
موجببهوتصویب13۵۷ماهآذردرمشاعامالکفروشوافرازقانونراستاایندرونباشدضرربرمحتملتقسیماینکه

.استگردیدهتعیینامالکافرازدعاویدررسیدگینخستینمرجعثبتادارهآن



مقدمه

قاتتوفیاهمکهبودهافرازعملیاتروندافزایشآننتیجهکهآمدعملبههادرخواستگونهاینانجامدرتسهیالتی
:گردیدفراهمذیلبشرحثبتاداراتتوسطافرازانجاممزایایبراساسمذکور

سایرنسبتبهمشاعیمالکینمالکیتمیزانتطبیقومحلوضعبررسیدرثبتیبرداراننقشهوکارشناسانتخصص-1
کارشناسان

قضاییتشریفاتوجودعدم-۲

هاخواندهوهاخواهانمالکیتبررسیوثبتیهاینقشهوهاپروندهبهسریعدسترسی-3

غیرهوبردارینقشهدوربینمانندامکاناتووسایلوجود-۴

افراز امالک مراجع 
(دادگاهها)قضاییمراجعمشاع

امالکواسنادثبتادارات

 افراز



مقدمه

آنهارعایتکهبودهشرایطیاجتماعووجودمستلزمثبتیواحدهایدرمشاعامالکافرازتقاضاهایبهرسیدگیشروع
:ازعبارتندشرایطاین.استالزامی

ازآنچهدادگستریحقوقیاداره13۵9/1۰/۲3-۷/۵389مشورتینظریهمطابق:مشاعملکثبتیجریانیافتنخاتمه-1
شودمیاستنباطمشاعامالکفروشوافرازقانون1مادهدرمندرج“ملکثبتیجریانخاتمه”عبارتازمقننمنظور

.آنازقسمتینهباشدیافتهخاتمه“مشاعملکثبتیجریان”کهاستاین

حسبیامورقانون313مادهموجببه:شرکابیندراالثرمفقودغائبیا(مجنونوصغیر)محجورشخصوجودعدم-۲
هکنحویهربهباشندرشیدوحاضردارندشرکتترکهدرکهاشخاصیوورثهتمامکهدرصورتی”1319سالمصوب

توسطبهرکهتتقسیمباشدغائبیامحجورآنهامابیناگرلیکننمایندتقسیمخودمابینراترکهتوانندمیبخواهند
عمومیهیات13۶۰/1/1۵–۵9/۲9رویهوحدترایموجببههمچنینو“آیدمیعملبهدادگاهدرهاآننمایندگان

درفرادااینمشاعملکافرازآنهامصلحترعایتومفقوداالثرغایبومحجورینحقوقحفظلحاظبه”کشورعالیدیوان
“.باشدمیدادگاهصالحیت

درخواست افراز مشاع از اداره ثبت اسناد و امالکشرایط 



مقدمه

”:مشاعامالکفروشوافرازقانون1مادهصراحتبه:افرازتقاضایموردملکبهنسبتمعارضمالکیتسندفقدان-3
.“شدخواهدنافرازبهاقدامنشدهتعارضرفعکهزمانیتاشدهصادرمعارضمالکیتسندآنبرایکهمشاعملکبهنسبت

ملکپروندهبهمراجعهباثبتنماینده”:13۵8سالمصوبقانونایناجرائینامهآئین۲مادهموجببههمچنین
نهیاشدهبتثامالکدفتردراینکهازاعمآنثبتیجریانیافتنخاتمهبهنسبتومالحظهرامزبورپالکثبتیوضعیت

“رساندمیثبتیواحدمسئولنظربهراپروندهونمودهنظراعالمخیریاباشدمیمعارضمالکیتسنددارایو

اشدبآنمشخصاتاصالحمستلزممشاع،ملکافرازچنانچه:افرازتقاضایموردملکمشخصاتاصالحبهنیازعدم-۴
ادارهیجه،نتاینحصولازقبلبنابراینپذیردصورتمشاعمالکینتمامیموافقتوحضوربابایدموصوفاصالحچون
.نیستملکیچنینافرازبهصالحثبت

درخواست افراز مشاع از اداره ثبت اسناد و امالکشرایط 



مقدمه

چنانچهحسبی،امورقانون313مادهبهمستندکشورعالیدیوانهیات13۶۰/۰1/1۵-۲9/۵9عمومیرایبراساس-1
اهدادگاهدرحالهردرمذکورامالکافرازآنهامصلحترعایتمنظوربهباشدمحجوریااالثرمفقودغایبشرکابین

حیتصالدرباشدیافتهخاتمهآنهاثبتیجریانکههرچندامالکگونهاینافرازصادرهرایواقعدروپذیردمیانجام
.باشدمیدادگاه

عملیاتعنییاستنیافتهخاتمهآنثبتیجریانکهامالکییاو(نشدهپذیرفتهاظهارنامه)المالکمجهولامالککلیه-۲
ولواصحدودبهاعتراضکهصورتیدرهمچنینواستنرسیدهاعتراضمدتشدنسپریوحدودتحدیدمرحلهبهآن

.شودمیانجامدادگاهدراستنشدهصادردادگاهنهاییرای

.گرددمیانجامهادادگاهدرنیزدینومنافعافرازومدنیقانون1۷مادهموضوعمنقولغیراموالافراز-3

(دادگاه ها)افراز در مراجع قضایی صالحیت 



مقدمه

وماشینوگاومیشوگاوقبیلازباشددادهاختصاصزراعتعملبرایراآنمالککهواشیائیحیوانات–1۷ماده*
نایبهراآنمالکوالزمزراعتعملازاستفادهبرایکهمنقولمالهرکلیبطوروغیرهوتخموزراعتادواتواسباب

واستغیرمنقولمالدرحکمومحسوبملکجزواموالتوقیفومحاکمصالحیتجهتازباشددادهتخصیصامر
.استشدهدادهاختصاصباغوخانهیازراعتآبیاریبرایکهدیگریحیوانیاگاووتلمبهاستهمچنین

(دادگاه ها)افراز در مراجع قضایی صالحیت 



مقدمه

معارضمالکیتسندآنبرایکهمشاعیملکبهنسبتمشاعامالکفروشوافرازقانونیکمادهذیلتبصرهطبق-1
.شدنخواهدافرازبهاقدامنشدهتعارضرفعکهزمانیتاگردیده،صادر

باشد،یتمالازشرکاازنفرچندیایکحصهبامشترکتمامافتادنمتضمنتقسیمهرگاهمدنیقانون۵9۵مادهطبق-۲
.نمایندتراضیشرکاچهاگراستممنوعتقسیم

.ستنیجایزهمعلیهموقوفبینموقوفهتقسیمولی.استجایزوقفازملکتقسیممدنیقانون۵9۷مادهطبق-3

قانون۵93مادهطبق.نیستجایزباشد،ضرربرمشتملکهتقسیمیبهاجبارمدنی،قانون۵91مادهآخرقسمتبرابر-۴
.نباشدمسامحهقابلعادتاکهمقداریبهقیمتفاحشنقصان:ازاستعبارتضررمدنی

چونوشد،باملکمشخصاتاصالحمستلزمثبتادارهوسیلهبهافرازعملهرگاهقضائیهقوهحقوقیادارهنظریهوفق-۵
.نیسترازافبهمجازثبتادارهمرقومشرطحصولازقبلپذیرد،صورتمشاعمالکینکلیهموافقتحضوربابایداصالح

منع افراز امالک و اراضیموارد 



مقدمه

مفریامعمولیاوراقدرتواندمیتقاضا.شودمیشروعمشاعیمالکینیامالکازیکهردرخواستباافرازعمل-1
ارهشمباملکمشخصاتوآنهاآدرسوشرکاسایرومتقاضیمشخصاتذکراستمهمآنچهگردد،تنظیمدادخواست

زنیمستنداتومدارکتقاضاهمراه.استضروریدرخواستدرخواستهموضوعوثبتیحوزهومربوطهبخشوپالک
.گرددمیضمیمه

عملوتهیافخاتمهثبتیجریانچنانچهنمایدرسیدگیتاگرددمیارجاعثبتنمایندهبهافرازدرخواستامر،بدودر-۲
بامهمشاعیمالکینصورتونشدهصادرمعارضمالکیتسندآنبرایوباشدمیثبتادارهصالحیتدرنیزافراز

درخواستهبرسیدگیکهشودمشخصتارسدمیثبتیواحدمسئولمقاماطالعبهعملیاتاین.باشدمنطبقدرخواست
؟خیریاباشدمیثبتادارهصالحیتدرافراز

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

نقشهبهتیثبواحدمسئولنیست،معارضمالکیتسنددارایملکویافتهپایانثبتیجریانکهاینتاییدازپس-3
سوابقبهتوجهباومعاینهرامحلثبت،نمایندهوشرکاسایرومتقاضیحضورودعوتباتادهدمیماموریتثبت،بردار
.برساندحاضراشرکتمامیوثبتنمایندهامضایبهوترسیمراافرازموردملکنقشهآنان،حقوقرعایتوتصرفاتوثبتی

(مشاعامالکفروشوافرازقانوننامهآئین3ماده)

لکممشاعیمالکینتمامیبهشودمینامیده“اولمرحلهاخطاریه”کهایاخطاریهصدوربابردارنقشهمرحله،ایندر
اولیهجلسصورتمافراز،متقاضیوثبتنمایندهاتفاقبهتاشوندحاضرمحلدرمعینیساعتوروزدرکهکندمیابالغ

1۶مادهاخیرقسمتاستنادبهاخطارهاسایرواخطاریهاینابالغنحوه.گیردانجاممحلمعاینهوبردارینقشهوتنطیم
اسنادمفاداجراینامهآئیندرابالغمقرراتبامطابق،13۵8/۰۲/۲۰مصوبمشاعامالکفروشوافرازقانوننامهآئین

.باشدمیاالجراالزمرسمی

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

مالکانازهریکبهراآناخطاریه،اوراقدریافتزمانازساعت۴8ظرفبایدابالغمامورمذکو،نامهآئین1۵مادهبرابر
1۷و1۶ادمودراخطاریهبهمربوطمقرراتسایر.بگیردرسیدحروف،تمامباتاریخذکربادیگرنسخهدروکندتسلیم
.استشدهقیدنامهآئینهمان

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

:افرازیمجلسصورتتنظیموثبتیپروندهدرمندرجحدودباملکحدودتطبیق-۴

مندرجحدودابمحلدرشدهمعرفیحدودتطبیقبابردارنقشهافراز،متقاضیاتفاقبهبردارنقشهونمایندهحضورازپس
صرفاتتاحیاناومتقاضیسهاممیزانبهتوجهباافرازموردپالکموقعیتکردنمشخصضمنملک،ثبتیپروندهدر

تفکیک،هبقطعاتازیکهرنمودنمشخصباوکردهاقدامباقیمانده،ومفروزیملکنقشهترسیمبهنسبتویمفروزی
یختارتنظیمی،صورتمجلسدرضمن،در.رساندمیحاضرانونمایندهامضایبهوتنظیمصورتمجلسدررامراتب

میمشخصذیربطاداراتازاستعالمجملهازافرازعملیاتادامهانجاموافرازینقشهتصویراخذبرایمتقاضیمراجعه
.گردد

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

تحدیدیامالکیتسنددرشدهمشخصحدودکهگرددمالحظهمحل،معاینهضمنچنانچه:اولحالت•
باشدهنمالکیتسندصدوربهمنجرامایافتهخاتمهآنهاثبتیجریانکهامالکیبهنسبتشدهانجامحدود
راراتبماینکهازاستعبارتثبتنمایندهوظیفهاینجادر.نداردمطابقتمتقاضی،توسطشدهمعرفیحدود

هتجموضوعمحل،ثبتطریقازلزومصورتدرتاکندگزارشثبتمدیربهراجریانونمودهجلسهصورت
اصالحبهمنجراستممکننتیجهکهگرددگزارشاستانثبتکلادارهمحلدرمستقرنظارتهیئتدرطرح
حاصالازپس.گرددصالحدادگاهبهمذکورموارداصالحلحاظازموضوعاحالهیاامالکدفترومالکیتسند

.شدخواهددنبالافرازعملیات

محلمتصوره به هنگام حضور نماینده و نقشه بردار ثبت در حاالت 

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

مییاآکهاینخصوصدرباشندنداشتهتصرفیمشاع،ملکدرملکشرکایازبعضیچنانچه:دومحالت•
افرازممنوعیتبرداللتیافراز،قانوننامهآئین3مادهخیر؟یانماینداقدامآنافرازدرخواستبهنسبتتوانند

وملکیثبتجریانخاتمهتنهاونداشتهندارندتصرفیمشاعملکبهنسبتشرکاازبعضیکهحالتیدر
سنداستنادبهمتقاضیمالکیتاحرازبافلذا.استکردهاعالمافرازپذیرششرطرامعارضمالکیتسندنداشتن
.باشدینمافرازبرویتقاضایپذیرشبرایملکآندرویتصرفاحرازبهضرورتیثبتی،سوابقومالکیت

محلمتصوره به هنگام حضور نماینده و نقشه بردار ثبت در حاالت 

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



مقدمه

اظهارنظرآن،ورودیمدخلکردنبازبدونوباشدبستهمحصوری،خانهیازمینچنانچه:سومحالت•
کردنیادهپوعملیاتانجامبرایثبتبردارنقشهونمایندهحضورازمانعمتصرف،یانباشدمقدورکارشناسی

هبخطاباینامهثبت،ادارهرئیسازمتقاضیانیامتقاضیتقاضایباصورتایندرگرددافرازینقشه
دورصباوگرددمیمحلبهورودبراینمایندگیاعطایتقاضایوشدهنوشتهملکوقوعمحلدادگستری
.شدخواهدعملوظیفهطبقنمایندگی،

ومحلمعاینهمورددر”:کهاستاینبرمشعرقضاییهقوهحقوقیادارهمشورتینظریهخصوصایندر
ظرناظهارامکاندر،نمودنبازبدونوعادیبطوروبودهبستهدرومحصورباغ،یاخانهچنانچهکارشناسی

محلدررحضوبراینمایندهدرخواستدادستانازیاوکنداستمدادانتظامیقوایازمیتواندامرمسئولنباشد
مشورتینظریه)“.استجایزمحلبهرفتنازبعدهم،ومحلبهرفتنازقبلهمدرخواستاین.نمایندرا

(قضاییهقوهحقوقیاداره13۶1/۰۶/۰۷–۷/۲۴۵۴شماره

محلمتصوره به هنگام حضور نماینده و نقشه بردار ثبت در حاالت 

عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه 



عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه مقدمه

:آنتاییدبرایصالحذیمراجعبهافرازینقشهارسال-۵

نیفدفاترمسکن،وزمینملیسازمانشهرداری،نمایندنظراعالمافرازینقشهخصوصدربایدکهمراجعیجملهاز
:شدخواهداقدامزیرطریقبهموردحسبمواردایندر.باشندمیبخشداریوفرمانداریاستانداری،

کامالمورددرذیصالحمراجعسایربهافرازینقشهارسال
.شهریمحدودهازخارج

شهریامالکخصوصدرشهرداریبهافرازینقشهارسال



عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه مقدمه

:متقاضیتقاضایردیاافرازدستورصدور-۶

ثبتیواحدمسئول“:دادگستریوزارت13۵8/۰۲/۲۰مصوبمشاعامالکفروشوافرازقانوننامهآئین۵مادهصراحتبه
باآنتمطابقوافرازینقشهوتنظیمیمجلسصورتمالحظهوقانونیمقرراتبادرخواستتطبیقورسیدگیازپس

“.نمایدمیاعالمافرازنحوهودرخواستقبولیاردبرمبنیراخودتصمیمثبتی،سوابقووضعیت

واحدتصمیم.نمایدمیاعالمافرازنحوهودرخواستقبولیاردبرمبنیمقرراتچارچوبدرراخودتصمیمادارهمسئول
به.(دومرحلهماخطاریه)شودمیابالغشرکاکلیهبهافرازینقشهفتوکپیوصورتمجلسازنسخهیکضمیمهبهثبتی

تجدیدقابلابالغ،تاریخازروز1۰مدتظرفتصمیماین،13۵۷مصوبمشاعامالکفروشوافرازقانون۲مادهموجب
.استعمومیدادگاهدرنظر



عملیات افراز در ادارات ثبتنحوه مقدمه

:افرازدستوراجراینحوه-۷

موعدورگشتبمشاعی،مالکینبهبهمشاعملکافرازبرمبنیثبتیواحدمسئولتصمیمابالغهایاخطاریهاینکهازبعد
اینبهاعتراضدیمتقعدمبرمبنیالزمگواهیارائهباافرازمتقاضیانیامتقاضیگردیدمنقضینیزتصمیماینبهاعتراض
طوربهشدهتعیینحدودبهتوجهباراخودمالکیتسندصدورودستورآناجرایتوانندمیمقرر،مهلتدرتصمیم
تهیهجهتتثبنمایندگانازیکیبهرامذکورتقاضایثبتیواحدمسئولصورتایندر.بخواهندثبتادارهتوسطمفروز
توسطشتبازداعدمگواهیصدورونویسپیشتنظیمازپسو.کندمیارجاعمفروزیقطعاتمالکیتسندنویسپیش

مالکیتسندبهایوصولومشاعامالکفروشوافرازقانون3مادهباستنادافرازهزینهپرداختوبازداشتیدفترمتصدی
وابطال(ودبمشاعیکه)متقاضیاولیهمالکیتسندوتحریرجدیدیمالکیتسندامالکدفتربهمربوطعملیاتاتمامو

.نمایندمیابالغرسمیاسناددفاتربهایبخشنامهطیراابطالمراتب



ماهیتیتفکیک و افراز از نظر شکلی و تفاوت مقدمه

حالتبایدافرازدرولیاست،تفکیکقابلواحدمالکداشتنباملکونداردضرورتاشاعهحالتوجودتفکیکدر-1
.باشدنفریکازبیشمالکیتیعنیاشاعه

صهحبهنسبتاختالفوجودورضایتوتفاهمعدمافرازواستمشاعمالکانتفاهمحالتدرورضایتباتفکیک-۲
.باشدمیاشتراکحالتقطعقصدویکدیگر

نامهقسیمتتنظیمهنگامبهتفکیکازبعدونداردلزومیششدانگکلدرمالکانسهممقداربهتوجهیتفکیکدر-3
ازیکهرحصهمعادلسهمبهتوجهورعایتافرازدراماگرددمیمطرحمشاعمالکانازیکهرسهموحقوقرعایت
.استضروریمشاعیمالکان

بهتبدیلوهاشاعحالتازمشاعیمالکانسهامشدنخارجباتوامملکتقسیمافرازامااستملکتقسیمفقطتفکیک-۴
.استمفروزه



ماهیتیتفکیک و افراز از نظر شکلی و تفاوت مقدمه

دادگاهدرهموثبتادارهدرهمافرازاماگیردمیانجامثبتادارهدرتفکیک-۵

.تفکیکیصورتجلسهتفکیکدرولیشودمیصادررایافرازدر-۶

.مسامحهتفکیکدرولیاستحاکماجبارافرازدر-۷

اگریاودشمیخارجمشاعحالتازملکمالکینبیننامهتقسیمتنظیمصورتدروجداافرادتمامیسهمتفکیکدر-8
ملکهبقیوشودمیجداخواهانسهمفقطافرازدراماگردد،میتقسیمترکوچکقطعاتبهملکباشدنفریکمالک
.ماندمیباقیمشاع

گرددراضاعتافرازبراگراماشود،میرسیدگیثبتادارهدراعتراضموضوعشوداعتراضیتفکیکبهکهصورتیدر-9
.شودمیارسالدادگاهبهبررسیجهتپرونده



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

نشدهایشدهثبتامالکدفتردراینکهازاعمیافتهخاتمهآنهاثبتیجریانکهمشاعامالکافراز-اولماده
درکورمذملککهبودخواهدمحلیثبتیواحدباباشدشریکیا چندیکتقاضایموردکهصورتیدرباشد،
.می نمایدافرازتقاضا راموردملکمقرراتوقوانینکلیهرعایتباثبتیواحد.استواقعآنحوزه

نشدهضتعاررفعکهزمانیتاگردیده،صادرمعارضمالکیتسندآنبرایکهمشاعملکبهنسبت- تبصره
.شدنخواهدافرازبهاقدام



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

ملکوقوعمحلشهرستاندادگاهدرشرکاءازیکهرطرفازاعتراضقابلثبتیواحدتصمیم-دومماده
کردهیرسیدگدعویبهشهرستاندادگاه.می باشداعتراضموردتصمیمتاریخ ابالغازروزدهاعتراضمهلتاست

.استفرجامیشکایتقابلشهرستاندادگاهحکم.نمودخواهدصادرمقتضیحکمو



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

قطعیتصمیماجرایموقعدرامالکواسنادثبتاصالحیقانون1۵۰مادهدرمقررتفکیکهزینه-سوم ماده
.شددریافت خواهدثبتیواحدوسیلهبهافرازبر



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

بهرکاءشازیکهرتقاضایباشودتشخیصافرازقابلغیرقطعیتصمیمموجببهکهملکی-چهارم  ماده
.می شودفروختهشهرستاندادگاهدستور



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

وجوهسیمتقوافرازقابلغیروامالکفروشترتیبواوراقابالغوثبتیواحدرسیدگیترتیب-پنجم   ماده
وزارتتصویببهکهبودخواهدآیین نامه ایطبققانونایناجراییکلی مقرراتطوربهوشرکاءبینحاصل

.می رسددادگستری



1357.8.22 مصوب - قانون افراز و فروش امالک مشاع مقدمه

گیرسیدموردکماکانمی باشدمطرحدادگاه هادرقانونایناجرایتاریخدرکهافرازپرونده های-ششم    ماده
ابقسدعویبایدکندمطرحثبتیواحددرراخوددعویبخواهدافرازاگر خواهانولیمی گیردقرارحکمصدورو
.نمایداسترداددادگاهازرا



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

وزهحدرکهمشاعیملکشرکاءازچندیایکطرفازافرازدرخواستوصولباثبتیواحدهرمسئول-1     ماده
.می نمایدارجاعثبتنمایندهبهرابه آنرسیدگیشدهواقعمزبورثبتی



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

یافتناتمهخبهنسبتومالحظهرامزبورپالکثبتیوضعیتملکپروندهبهمراجعهباثبتنماینده-2      ماده
اعالمیرخیامی باشدمعارضمالکیتسنددارایونهیاشدهثبتدفتر امالکدرکهاینازاعمآنثبتیجریان

.می رساندثبتیواحدمسئولنظربهراپروندهنمودهنظر



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

مسئولنمی باشدمعارضمالکیتسنددارایملکویافتهخاتمهثبتیجریانکهاینتأییدازپس-3      ماده
محلثبتنمایندهوشرکاءسایرومتقاضیحضورودعوتباکهمأموریت می دهدثبتنقشه برداربهثبتیواحد

امضاءهبوترسیمراافرازملک موردنقشهآنانحقوقرعایتوتصرفاتوثبتیسوابقبهتوجهباومعاینهرا
.می رساندحاضرشرکاءکلیهوثبتنماینده



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

واحتمسوحدوداستمعمولتفکیکدرکهطوریبهنقشهترسیمازپساستمکلفنقشه بردار-4     ماده
شرکاءوتثبنمایندهامضاءبهومنعکسمجلسصورتدروتعییننیزتفکیکی راقطعاتازیکهرمشخصات

.نمایدتسلیمثبتیواحدمسئولبهورسانیدهحاضر



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

لسمجصورتمالحظهوقانونیمقرراتبادرخواستتطبیقورسیدگیازپسثبتیواحدمسئول-5 ماده
ودرخواستقبولیاردبرمبنیراخودتصمیمثبتیسوابقووضعیتآن بامطابقتوافرازینقشهوتنظیمی

.می نمایداعالمافرازنحوه



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

کهصورتیرد) افرازینقشهفتوکپیوصورتمجلسازنسخهیکضمیمهبهثبتیواحدمسئولتصمیم-6  ماده
۲مادهتمقرراوفقباشندداشتهاعتراضیچنانچهتامی شودابالغکلیه شرکاءبه(شوداعالمافرازقابلملک
باقمطابابالغطریقه.تسلیم نمایندملکوقوعمحلشهرستاندادگاهبهمشاعامالکفروشوافرازقانون

.می باشدالزم االجراءرسمیاسنادمفاداجرایآیین نامهدرابالغمقررات



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

تابعتانشهرسدادگاهدرثبتیواحدطرفازمتخذهتصمیماتبهنسبتواصلهاعتراضاتبهرسیدگی-7  ماده
.استاختصاریدادرسیمقررات



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

.بودخواهدمدنیاحکاماجرایمقرراتتابعافرازقطعیحکماجرای-8   ماده



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

یکتدرخواسحسببرشهرستاندادگاهملکبودنتقسیمقابلغیربرقطعیحکمصدورصورتدر-9  ماده
وفقربملکفروشبهنسبتاجراءمدیر.دادخواهددادگاهاجراءدایرهبهرافروش آندستورشرکاءازنفرچندیا

.می نمایداقداممنقولغیراموالفروشبهمربوطمدنیاحکاماجرایقانونمقررات



1357مصوب آذر ماه سال -قانون افراز و فروش امالک مشاع اجراییآیین نامهمقدمه

اهدادگدستورطبقاجراییعملیاتهزینهکسرازپسافرازقابلغیرملکفروشازحاصلهوجوه-10   ماده
.شدخواهد تقسیمسهامنسبتبهشرکاءبینشهرستان



افراز و تفکیکمقدمه

سپاس از توجه شما


