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تحلیل و آسیبشًاسی هقزرات ثبتی ایزاو در ارتباط با
تحدید حدود در عملیات هقدهاتی ثبت هلک


خؼفش يظام الملکی
چکیده

همشسات ثبتی کؾىسهاو دس صهیًه ػملیات تسذیذ زذود داسای يمائـ هتؼذد هغتًذ .بش ایى اعاط
ایى هماله به آعیبؽًاعی و ؽًاعایی همشسات ثبتی و همچًیى ساهکاسهای افالذ يمائـ هىخىد
دس آوها دس صهیًه ػملیات هزکىس ،به ػًىاو یکی اص هشازل ههن دس ػملیات همذهاتی ثبت اهالک،
پشداخته اعت.
بش هبًای يتایح ایى تسمیك اص هًظش آعیبؽًاعی و ؽًاعایی يمائـ همشسات ثبتی ،ػًىاو
ػملیات تسذیذ زذود و ػًاویى هشتبو با آو ،یؼًی فىستهدلظ تسذیذ زذود و همچًیى آگهی
تسذیذ زذود ،يالـ بىده و هىمىع آوها سا ،که ػالوه بش زذود ،زمىق سا يیض دس بش هیگیشد ،يمی-
سعايذ< به تبغ ،تؼاسیف ایى ػًاویى يیض اص ایى هًظش و بش هبًای للمشو هىمىػی آوها يالـ بىده و
بایذ گغتشػ یابذ .همچًیى هىمىع و للمشو ػملیات تسذیذ زذود دس هفهىم ػام کلمه تماهی
هىاسد مشوسی و الصم دس ثبت اهالک دس ایى هشزله دس بش يمیگیشد< به تبغ ایى اهش همشسات هشبىه
به للمشو اػتشاك به ػملیات هزکىس و ریيفؼاو يیض دس ایى صهیًه يالـ هغتًذ .دس صهیًه يسىه
اخشای ػملیات تسذیذ زذود ابهاهات و يمائقی چًذ دس همشسات هؾهىد اعت.

 هذسط دايؾگاه ؽاهذ ،وکیل پایه یک دادگغتشی کايىو وکالی هشکض ،تهشاو ،ایشاو.
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اص هًظش افالذ ایشادات ؽًاعایی ؽذه يیض هیبایغت ػًىاو ;ػملیات تسذیذی :و ػًاویى
هشتبو به تشتیب به ;آگهی تؼییى زذود و زمىق; ،:ػملیات تؼییى زذود و زمىق :و ;فىست-
هدلظ تؼییى زذود و زمىق :تغییش یابذ و تؼاسیف ایى ػًاویى يیض بش هبًای افالذ ػًىاو و للمشو
و هىمىع آوها افالذ گشدد .همچًیى هىمىع و للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس هؼًای
ػام و همچًیى هسذوده هىمىع اػتشاك ،اص هًظش زمىق و اؽخاؿ ریيفغ دس ایى صهیًه ،يیض بایذ
گغتشػ یابذ .دس صهیًه يسىه اخشای ػملیات تؼییى زذود و زمىق ،لضوم دسج آگهی دس تماهی
هىاسد به هثابه یک لاػذه هيشذ خىاهذ بىد و دس استباه با ػذم زنىس اؽخاؿ خض دس خقىؿ
هتمامی ثبت ،که ػذم زنىسػ هايغ الذام يیغت ،عایش هىاسد هؾمىل زکن لايىيی تدذیذ
ػملیات تؼییى زذود و زمىق خىاهًذ بىد.
واژگاو کلیذی :آگهی ،فىستهدلظ ،اػتشاك ،تسذیذ زذود ،تؼییى زذود و زمىق
هقدهه

ػملیات تسذیذی یکی اص هشازل ههن و اعاعی دس ػملیات همذهاتی ثبت اعت< تا زذی
که هیتىاو گفت هالک افلی دس اسصیابی اىالػات ابشاصی هتمامی ثبت دس اظهاسياهه ثبتی و
همچًیى دسج اىالػات و هختقات ثبتی دس دفتش ثبت اهالک و هتؼالب آو فذوس عًذ هالکیت
الذام و اسصیابی يمایًذه ثبت و يمؾهبشداس دس ایى هشزله اعت< لزا بایذ دس ایى هشزله با دلت و
خاهؼیت ػمل يمىد.
تذلیك و تىخه اولیه به هىاد هشتبو با ػملیات تسذیذ زذود و همچًیى تىخه دس هىاد لايىيی
هشتبو با اػتشاك بش زذود و زمىق استفالی دس لايىو ثبت اعًاد و اهالک و آییىياهه اخشایی آو دس
همایغه با عایش هشازل هؤثش و هغتمل دس صهیًه اىالػات و هختقات ثبتی ،یؼًی هشزله اظهاسياهه
ثبتی و هشزله ثبت هلک دس دفتش اهالک ،ها سا به يمـ و ياسعایی هىاد لايىيی هشبىه به هشزله
تسذیذ زذود هیسعايذ< بذیى يسى که ػًىاو ػملیات تسذیذ زذود و ػًاویى هشتبو آو ،یؼًی
فىستهدلظ تسذیذ زذود و آگهی تسذیذ زذود يالـ بىده و هىمىع آوها سا ،که ػالوه بش
زذود ،زمىق سا يیض دس بش هیگیشد ،يمیسعايذ< به تبغ تؼاسیف ایى ػًاویى يیض اص ایى هًظش و بش
هبًای افضایؼ للمشو هىمىػی آوها يالـ بىده و بایذ تغییش یابذ .همچًیى هىمىع و للمشو ػملیات
تسذیذ زذود دس هفهىم ػام کلمه تماهی هىاسد مشوسی و الصم دس ثبت اهالک سا که دس ایى هشزله
بایذ بشسعی و اسصیابی گشدد ،دس بش يمیگیشد و به تبغ آو للمشو اػتشاك به ػملیات هزکىس و ری-
يفؼاو يیض دس ایى صهیًه يالـ اعت .دس صهیًه يسىه اخشای ػملیات تسذیذ زذود ابهاهات و
يمائقی چًذ دس همشسات هؾهىد اعت.

ایىها يمائـ بضسگی که ػالوه بش تنؼیف زمىق اؽخاؿ صهیًهعاص ثبت يالـ و به تبغ آو
دػاوی و اػتشامات هتؼذد ياؽی اص آو اعت .هاداهی که ایى هىاسد افالذ و هشتفغ يگشدد سویه ثبتی
به فىست يالـ بىده و يسىه و کیفیت ثبت اهالک خىد صهیًهعاص ابهام و ایداد اختالفات و دػاوی
بیى اؽخاؿ خىاهذ بىد .لزا افالذ ومغ هىخىد مشوسی اعت .آو هن يه دس زذ تفغیش یا
يظشیات تفغیشی بلکه فشاتش اص آو دس زذ افالذ و باصيگشی دس همشسات ثبتی کؾىسهاو< تا بش هبًای
ایى تسىل هشزله تسذیذ زذود ،که اسصیابی و ؽًاعایی زذود و زمىق هبًای ثبت يهایی هلک دس
آو فىست هیگیشد ،افالذ یابذ و دلت و ؽفافیت دس ثبت يهایی اهالک به زذ هيلىب استما یابذ.
بش هبًای هشاتب فىق عؤاالت اعاعی هماله زامش ایى خىاهذ بىد که يمائـ و ایشادات
همشسات ثبتی کؾىسهاو دس صهیًه ػملیات تسذیذ زذود دس هؼًای ػام کلمه چیغت؟ و ساهکاسها و
ؽیىه افالذ يمائـ هزکىس چیغت؟ دس ایى ساعتا هماله زامش دسفذد اعت پظ اص ؽًاعایی
تماهی يمائـ و ایشادات هىخىد دس همشسات ثبتی کؾىسهاو دس صهیًه ػملیات تسذیذ زذود دس
هؼًای ػام ،يغبت به اسائه ساهکاسهای هؤثش و ؽیىه سفغ ایى يمائـ الذام يمایذ .لزا تأهل هىسد يظش
دس ایى هماله فشاتش اص آعیبؽًاعی ،اسائه پیؾًهادات هؤثش بشای افالذ ومغ هىخىد سا يیض دس بش
هیگیشد .دس ایى ساعتا با سػایت تشتیب هًيمی ،هفهىهی و همچًیى تشتیب هتذاول زمىلی بش اعاط
همشسات ثبتی کؾىسهاو هماله زامش ؽاهل چهاس لغمت خىاهذ بىد :لغمت يخغت به تأهالتی بش
هفهىم و ػًىاو تسذیذ زذود و هفاهین و ػًاو یى هشتبو اختقاؿ هییابذ< دس لغمت دوم به
تأهالتی بش هىمىع و للمشو ػملیات تسذیذ زذود هیپشداصین و دس اداهه دس لغمت عىم به تأهالتی
بش يسىه اخشای ػملیات تسذیذ زذود پشداخته و دس يهایت دس لغمت چهاسم تأهالتی بش اػتشاك بش
ػملیات تسذیذ زذود هىسد تسلیل والغ هیگشدد .دس هش لغمت هيابك ػًىاو هن يمائـ و ایشادات
هيشذ گشدیذه اعت و هن ساهکاس و پیؾًهادات بشای سفغ آوها< دس ػیى زال دس لغمت يتیدهگیشی
ممى اسائه هدذد هىاسد هزکىس بشخی پیؾًهادات کلی و عاختاسی يیض هيشذ هیگشدد تا عاختاس و
هستىای خاهؼی ،چه دس عير آعیبؽًاعی همشسات دس هىمىع هماله و چه دس عير پیؾًهادات
بشای سفغ يمائـ و ایشادات دس ایى صهیًه ،هيشذ ؽذه باؽذ.
 .۱تأهالتی بز هفهىم و عًىاو تحدید حدود و هفاهین و عًاویى هزتبط

هفهىم و ػًىاو تسذیذ زذود دس همشسات ثبتی کؾىسهاو با هستىا و ػملیات هىسد يظش دس ایى
هشزله ثبتی اييباق يذاؽته و اص ایى هًظش يالـ اعت< لزا دس بسث اص آعیبؽًاعی همشسات ثبتی
ایشاو دس استباه با ػملیات تسذیذ زذود لبل اص هش چیض بایذ به ایى هىمىع پشداخته و يغبت به
ً
ؽًاعایی يمائـ و ایشادات دس ایى صهیًه الذام يمىد تا هتؼالبا ساهکاسهای افالزی بشای سفغ آوها

يیض اسائه گشدد .تسذیذ زذود دس ایًدا يخغت به هفهىمؽًاعی لغىی و افيالزی تسذیذ زذود و
همچًیى به اسصیابی تؼاسیف هىخىد هیپشداصین .پظ اص آو بش هبًای آوکه اسائه تؼشیف هتًاعب
ػالوه بش اسصیابی تؼاسیف هىخىد يیاصهًذ تذلیك هفاهین هشتبو ،ؽاهل هفهىم آگهی تسذیذی و
همچًیى هفهىم فىستهدلظ تسذیذ زذود ،که ياظش بش اخضای تسذیذ زذود به هؼًای ػام کلمه
اعت ،هیباؽذ ،به تسلیل و اسصیابی تؼشیف ایى دو يیض خىاهین پشداخت .دس يهایت مشوست تغییش
دس ػًىاو ػملیات تسذیذ زذود و هفاهین هشتبو و همچًیى تؼشیف هيلىب بشای هش یک اص آوها سا
هىسد بسث لشاس خىاهین داد.
 .۱-۱هفهىمشًاسی تحدید حدود و ارسیابی تعاریف هىجىد

تسذیذ زذود دس لغت به هؼًای هشصيگاسی اعت 1.ایى تشکیب هؾتمل بش دو واژه ;تسذیذ :و

;زذود :اعت .تسذیذ به هؼًای هؾخـ و تؼییى يمىدو و زذود به هؼًای للمشو و ابؼاد یا هشص.
ایى چًیى تسذیذ زذود سا بایذ اص هًظش لغىی به هؼًای زذ و ايذاصه لشاس دادو بشای چیضی دايغت
(بهشاهی.)845 ،7931 ،
دس افيالذ زمىلی تسذیذ زذود به ویژه دس دو زىصه هيشذ و هىسد اعتفاده اعت :یکی دس
زىصه زمىق بیىالملل و دیگشی دس زمىق ثبت اهالک.
دس زمىق بیىالملل افيالذ تسذیذ زذود دس همام هشصبًذی للمشو هىایی ،خؾکی و
دسیایی کؾىسها هىسد اعتفاده والغ هیگشدد .دس ایًدا تسذیذ زذود به ویژه دس استباه با هًاىك و
ابؼاد هىلؼیتهای خغشافیایی ،که هًالؾه بشايگیض بىده ،هىسد بسث اعت .ایى چًیى بسث اص تسذیذ
زذود دسیایی یا هماو هؼیى يمىدو هشصهای دسیایی به ویژه دس استباه با آبهای هدمغالدضایشی و

همچًیى تسذیذ زذود فالت لاسه 2اص هبازث هتذاول زمىق بیىالملل اعت (میائی ،بیگذلی،

 .1ایى هفهىم هقىب فشهًگغتاو صباو و ادبیات فاسعی دس للمشو خغشافیای عیاعی اعت .دس ایى صهیًه به آدسط
ایًتشيتی ریل هشاخؼه يماییذ:
https://www.vajehyab.com/farhangestan/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF

 .2هًظىس اص فالت لاسه اداهه خؾکی دس دسیا اعت .هيابك هاده  17ػهذياهه زمىق دسیاها فالت لاسه ؽاهل بغتش دسیا
و صیش بغتش دسیا دس هاوساء دسیای عشصهیًی یک کؾىس عازلی و دس اهتذاد و داهًه ىبیؼی للمشو خؾکی ایى کؾىس تا
لبه بیشويی زاؽیه لاسه یا دس هىاسدی که لبه بیشويی زاؽیه لاسه تا ایى هغافت اداهه يیافته باؽذ تا هغافت  022هایلی
دسیایی اص خيىه هبذأ دسیایی عشصهیًی اعت (میائی بیگذلی.)051 ،7933 ،

 019 ،7933و  014و  055و  .)053کؾىسهاو يیض اص ایى لاػذه هغتثًی يبىده و تسذیذ زذود
هشصهای دسیایی و فالت لاسه اص هبازث ههن و زیاتی دس ومؼیت بیىالمللی کؾىسهاو اعت< چشا
که کؾىس ها دس ؽمال اص ىشیك دسیای خضس و دس خًىب اص ىشیك خلیح فاسط داسای آبهای هؾتشک
با عایش کؾىسها بىده و همىاسه تسذیذ زذود دس عير آبهای بیىالمللی یکی اص هًالؾات و
هبازث دائمی ایشاو با کؾىسهای عازلی دسیای خضس و خلیح فاسط بىده و هغت 1.دس زىصه زمىق

بیىالملل دسیاها و آبشاههای بیىالمللی دس صهیًه تسذیذ زذود بش هبًای افىل زمىق بیىالملل و به

ویژه دو افل ايقاف و تًاعب ػمل هیگشدد 2.دس زىصه للمشو هىایی يیض تسذیذ زذود خایگاه

خاؿ خىیؼ سا دس دس زمىق بیىالملل داسد (میائی بیگذلی ،پیؾیى 943 ،و  .)982خالب آوکه
به تذسیح با افضایؼ دايؼ بؾش و تغخیش ىبیؼت و ساه یافتى ايغاو به فنا ،صهیًه هًالؾه و اختالف
دس هاوساء خى يیض فشاهن بىده و اص مشوست تسذیذ زذود دس هاوساء خى يیض عخى به هیاو آهذه اعت
(البشصی وسکی و خشهی.)079-040 ،7933 ،
دس زىصه زمىق ثبت تسذیذ زذود افيالزی تخققی اعت که اص یکی اص هشازل و
الذاهات دس فشآیًذ ػملیات همذهاتی ثبت اهالک زکایت هیيمایذ .دس افيالذ ثبتی بشخی اعاتیذ
تسذیذ زذود سا به هؼًای تؼییى زذود هلک یا اهالک هؼیى به وعیله هأهىس سعمی یا هماو يمایًذه
هسذد ،که دس هسل ولىع هلک و با عبك آگهی هخقىفی به يام آگهی تسذیذی بشابش هىاد  74و 78
لايىو ثبت فىست هیگیشد ،دايغتهايذ (لًگشودی .)742 ،7958 ،بشخی دیگش اص يىیغًذگاو زمىق
ثبت اهالک تسذیذ زذود سا ػباست اص تؾخیـ دلیك هغازت و ىىل ابؼاد چهاسگايه هلک و تؼییى
زذ فافل آو با هداوسیى و تؼییى زمىق استفالی هشبىه به هلک هىسد تمامای ثبت و به ىىس کاهل

 .1به ىىس هثال بشای هيالؼه تسذیذ زذود فالت لاسه خلیح فاسط اص گزؽته تا به اهشوص به گفتاس عىم فقل عىم کتاب
کتاب ;ایشاو و زمىق بیىالملل :تألیف دکتش خمؾیذ همتاص با همکاسی اهیش زغیى سيدبشیاو و دس استباه با هشصهای
دسیایی دس خلیح فاسط به هماله ;هًيمه تمغین ؽذه و چالؼهای ياؽی اص آو بش تسذیذ زذود هشصهای دسیایی ایشاو
دس ؽمال خلیح فاسط :يىؽته دکتش ػمشاو ساعتی هشاخؼه يماییذ (همتاص و سيدبشیاو 007-094 ،7917 ،و ساعتی،
 .)797-771 ،7931دس استباه با تسذیذ بغتش و صیش بغتش دسیای خضس يیض به هماله ;تسذیذ زذود بغتش و صیش بغتش
دسیای خضس با اتکا به افل ايقاف :يىؽته هیثن آسائی دسويکال و همکاساو هشاخؼه يماییذ (آسائی دسويکال و همکاساو،
.)423-403 ،7935
 .2دس ایى صهیًه به هماله ;افل تًاعب دس تسذیذ زذود هًاىك دسیایی اص هًظش سویه لنایی بیى المللی :يىؽته ػلی
فابش يژاد ػلىیاو و هشتنی يدفی اعفاد هشاخؼه يماییذ (فابشيژاد ػلىیاو و يدفی اعفاد.)783-717 ،7935 ،

تؼییى هؾخقات کاهل آو دايغتهايذ (بهشاهی .)843 ،7931 ،بشخی دیگش اص اعاتیذ زمىق ثبت
بی آوکه تسذیذ زذود سا تؼشیف يمایًذ به فىست کلی بیاو داؽتهايذ:
;دس هىلغ تسذیذ زذود دو ػمل ايدام هیگیشد:
تؼییى زذود هىسد تمامای ثبت.
زمىلی که اؽخاؿ دس آو هلک داسيذ( :.آدابی.)07 ،7932 ،
دس يهایت دس فشهًگ ثبتی دس تؼشیف تسذیذ زذود آهذه اعت; :تسذیذ زذود یا تؼییى
ً
زذود ،یؼًی تؼییى زذ فافل هلک هىسد تسذیذ با هداوسیى و ىىل هتشاژ و هغازت آو و ازیايا
زمىلی که هىسد تسذیذ ،يغبت به هداوسیى یا بالؼکظ يغبت به هن داسيذ( :اعکافی،7938 ،
.)17
وخه هؾتشک تماهی تؼاسیف و تىفیفات فىق خض تؼشیف يخغت (تؼشیف دکتش لًگشودی)
اص تسذیذ زذود آو اعت که هفهىم ثبتی تسذیذ زذود اص یک عى ياظش بش تؼییى ههًذعی ابؼاد
چهاسگايه هلک و هؾخـ يمىدو ومؼیت هسلی و خغشافیایی آو يغبت به اهالک هداوس و اص
عىی دیگش زمىلی که دس استباه با هلک هيشذ اعت هیباؽذ .زال فشفيظش اص ایشاد اعاعی
تؼشیف يخغت اص هًظش ػذم اؽاسه به خًبه دوم یؼًی زمىق هشتبو با هلک ،تؼاسیف و تىفیفات
دیگش يیض ،با لساً عایش تىمیسات يىیغًذگاو هزکىس دس آثاس خىیؼ ،داسای ایشاد اعاعی دیگشی
غیش اص ایى ایشاد هغتًذ< بذیى يسى که بشخی اص آوها زمىق سا به ىىس کلی رکش يمىده و يىع زمىق
هىسد يظش دس ایىخا سا تؼییى يًمىدهايذ ،آو هن تًها يغبت به هداوسیى و يه تماهی زمىق ازتمالی
(اعکافی ،پیؾیى) ،و بشخی دیگش زمىق سا ياظش بش زمىق استفالی دايغتهايذ و عایش زمىق ػیًی سا
دس هسذوده ػملیات تسذیذ زذود هىسد تىخه و الذام يذايغتهايذ (بهشاهی ،پیؾیى) .ایى ایشادات
بیؼ اص آيکه هتىخه اعاتیذ و يىیغًذگاو زمىق ثبت باؽذ سیؾه دس ابهام و اخمال و زتی يمـ
لايىو ثبت اعًاد و اهالک و آییىياهه اخشایی آو و به ىىس کلی يظام تمًیًی ثبت اهالک دس ایشاو
داسد.

ً
فشاتش اص همه ایى گفتاسها اعاعا يفظ افيالذ ;تسذیذ زذود :دس يامگزاسی ػملیات

تسذیذ زذود ،به ػًىاو یکی اص ػملیات همذهاتی ثبت اهالک ،که بؼذ اص هشازل تىصیغ و دسیافت
اظهاسياهه (و همچًیى ايتؾاس آگهی يىبتی) و لبل اص هشزله ثبت هلک دس دفتش اهالک و تهیه پیؼ
يىیظ عًذ هالکیت ،اخشا و اػمال هی گشدد ،هىسد تشدیذ و ایشاد اعت< چشا که ایى افيالذ به
ً
ؽشزی که دس تؼشیف يخغت دس فىق به دسعتی آهذ فشفا تؼییى زذود اسبؼه و هىلؼیت هسلی و
خغشافیایی هلک يغبت به اهالک هداوس سا دس بش هیگیشد و داللت بش زمىق هشتبو با هلک يذاسد<

صیشا واژه زذود واژهای ههًذعی و خغشافیایی اعت و يمیتىاو آو سا ياظش بش زمىق يیض دايغت .ایى
چًیى يخغتیى گام بشای افالذ يظام تمًیًی ثبت اهالک دس استباه با ػملیات تسذیذ زذود تغییش
يام آو به گىيهای اعت که خًبه و بؼذ زمىق هشتبو با هلک سا يیض دس بشگیشد .دس مشوست ایى افالذ
و تًالل هىخىد دس وخىد ایى افيالذ با هىاد لايىيی هشتبو هیتىاو دو اعتذالل اعاعی سا هيشذ
يمىد:

ً
يخغت آوکه :دس خىد هىاد لايىيی هشبىه به تسذیذ زذود فشازتا اص زمىق به ػًىاو یکی

اص اخضا و هؤلفههای هىسد تىخه دس تسذیذ زذود عخى به هیاو آهذه اعت< چًاوکه هاده  02لايىو
ثبت اعًاد و اهالک دس هشزله تبییى اػتشاك پیشو آگهی تسذیذی اص اػتشاك بش زمىق استفالی يیض
به هىاصات اػتشاك بش زمىق عخى به هیاو آوسده اعت.
دوم آوکه :بش هبًای خایگاه و هىلؼیت ایى هشزله دس هشازل ػملیات همذهاتی ثبت دس لضوم
تىخه به زمىق دس ایى هشزله تشدیذی بالی يمیهايذ< چگىيه همکى اعت که دس هشازل لبل اص
تسذیذ زذود ،یؼًی هشازل تىصیغ و دسیافت اظهاسياهه ،دس استباه با اىالػات هًذسج دس
اظهاسياهه ،به ػًىاو اىالػات اولیه هىسد ادػای هالک ،ؽشذ زمىق ػیًی الصم باؽذ (بًذ  8هاده
 00آییىياهه لايىو ثبت اعًاد و اهالک هقىب  7971با افالزات و السالات بؼذی آو) و پظ اص
آو دس هشزله ثبت دس دفتش اهالک ،به ػًىاو آخشیى هشزله لبل اص فذوس عًذ هالکیت ،يیض دسج
زمىق هزکىس الصم باؽذ (بًذ  1هاده  ،)729اها دس ایى اثًا دس هشزله تسذیذ زذود ایى اهش هغفىل
بمايذ؟ ایى اعتذالل يه تًها بش لضوم تغییش افيالذ ;تسذیذ زذود :داللت داسد ،بلکه فشاتش اص آو ،به
ؽشزی که خىاهذ آهذ ،يمـ هىاد لايىيی هشبىه به تسذیذ زذود دس ػذم ؽًاعایی و الضاهی يمىدو
بشسعی زمىق ػیًی دس هشزله هزکىس و دسج آوها دس فىستهدلظ تسذیذ زذود سا يیض به اثبات
هیسعايذ.
 .۱-0تحلیل و ارسیابی تعزیف هفاهین هزتبط با تحدید حدود

دس استباه با افيالذ تسذیذ زذود بایذ به دو افيالذ دیگش يیض تىخه داؽت :آگهی تسذیذ
زذود اهالک و فىستهدلظ تسذیذ زذود اهالک.
تىمیر آوکه ػملیات تسذیذ زذود دس هفهىم ػام کلمه خىد ؽاهل عه هشزله و عه گشوه اص
الذاهات اعت:
يخغت -اىالع سعايی اص ىشیك آگهی تسذیذی
دوم -ػملیات تسذیذ زذود به هؼًای خاؿ کلمه با زنىس اؽخاؿ الصم
عىم -تًظین فىستهدلظ تسذیذ زذود و اخز اهناء اؽخاؿ الصم دس ایى صهیًه

دس استباه با آگهی تسذیذی بایذ گفت اىالعسعايی اص ىشیك آگهی هزکىس به ػمل هیآیذ.
بشخی اعاتیذ زمىق آگهی تسذیذ زذود اهالک سا بش هبًای سویکشد همشسات ثبتی کؾىسهاو دس
صهیًه تسذیذ زذود آگهی سعمی که به وعیله اداسه فالزیتداس هًتؾش ؽذه و هذف آو آگاهی
هشدم اص ایىکه هلک هؼیًی اص ىشف ؽخـ یا اؽخاؿ هؼیًی هىسد تمامای ثبت والغ ؽذه اعت
ً
تا هتؼالبا هشکظ ادػا یا اػتشامی به آو تماما داسد دس هىػذ لايىيی دادخىاعت اػتشاك خىیؼ سا
بذهذ دايغتهايذ (لًگشودی.)32 ،7939 ،
دس سویکشد زاکن بش هىاد هشتبو با تسذیذ زذود دس همشسات ثبتی کؾىسهاو ػملیات تسذیذ
زذود که ؽاهل يمؾهبشداسی هلک و تؼییى زذود و هؾخقات هلک با رکش ىىل ابؼاد و هغازت
آو اعت با زنىس يمایًذه به اتفاق يمؾهبشداس ثبت و هتمامی ثبت و هداوسیى ايدام خىاهذ ؽذ
(هاده  74لايىو ثبت اعًاد و اهالک و هىاد 12 ،75و  18آییىياهه اخشایی لايىو هزکىس و بًذ 957

بخؾًاهههای ثبتی) 1.لزا فشفيظش اص يمایًذه و يمؾهبشداس که دس ػملیات تسذیذ زذود اص ىشف
اداسه ثبت به ػًىاو هتقذی ػملیات تسذیذ زذود زنىس به هن هیسعايًذ دس ایًدا دػىت به

ً
 .1هاده  74لايىو ثبت اعًاد و اهالک همشس هی داسد ;:تسذیذ زذود اهالک والؼه دس هش يازیه هتذسخا به تشتیب يمشه اهالک هيابك يظامياهه
وصاست ػذلیه به ػمل هیآیذ و تماماکًًذگاو ثبت و هداوسیى بشای سوص تسذیذ زذود به وعیله اػالو ازناس هیؽىيذ .ایى اػالو الالل بیغت
سوص لبل اص تسذیذ زذود یک هشتبه دس خشائذ هًتؾش هیؽىد به ػالوه هيابك يظامياهه وصاست ػذلیه دس هسل يیض اػاليی هًتؾش خىاهذ ؽذ:.
هاده  75آییىياهه اخشایی لايىو ثبت هقىب  ،7971که دس عال  7952افالذ گشدیذه ،همشس هی داسد; :ػملیات تسذیذ زذود با سػایت هىاد
 74و  78لايىو ثبت تىعو يمایًذه به اتفاق يمؾهبشداس ثبت ايدام خىاهذ ؽذ.:... .
هاده  12آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک هقىب  ،7971که دس عال  7952افالذ گشدیذه ،همشس هیداسد; :دسخىاعتکًًذه یا
يمایًذه او زذود هلکی سا که هیخىاهذ ثبت کًذ به ىىس هؾخـ هؼشفی يمىده و فازباو اهالک هداوس و دخالتکًًذگاو چًايچه ایشاد و
اػتشامی داسيذ بیاو هیيمایًذ.:
هاده  18آییىياهه هزکىس يیض ،که دس عال  7984افالذ گشدیذه ،همشس هیداسد; :دس هىلغ تسذیذ زذود اهالک بایذ يمؾه کاهل هلک به وعیله
يمؾهبشداس ثبت تشعین ؽىد و زذود و هؾخقات هلک با رکش ىىل ابؼاد و هغازت آو دس فىست هدلظ تسذیذ زذود لیذ گشدد.:
بًذ  957هدمىػه بخؾًاهه های ثبتی يیض همشس هیداسد:
ً
;با ایًکه دس تبقشه السالی به هاده  81آییىياهه لايىو ثبت همشس گشدیذه که دس هىلغ تسذیذ زذود اهالن يمؾه هله تشعین و يتیدتا عًذ هالکیت
با لیذ هغازت و ىىل ابؼاد فادس گشدد ،باص هالزظه هیؽىد که اغلب اعًاد هالکیت هشبىه به اسامی و اهالن اػن اص هسقىس و یا غیش
هسقىس بذوو لیذ هغازت و ىىل ابؼاد فادس هیگشدد .با تىخه به ایىکه که اکثش اختالفات به ػلت ػذم لیذ هغازت دس عًذ هالکیت و یا
ً
ػذم تشعین يمؾه هله دس هىلغ تسذیذ زذود پیؼ هیآیذ ،لضوها خاىش يؾاو هیيمایذ که دس هىلغ تسذیذ و یا تفکیه و افشاص اسامی و یا بؼذ اص
ً
آو يمؾه هله بيىس تقسیر تشعین و زتما عًذ هالکیت با لیذ هغازت و ىىل ابؼاد فادس ؽىد.
افالزیه بخؾًاهههای ؽماسه  89/77/70-9/7844و  85/77/04-9/8911و بًذ  972هدمىػه بخؾًاهههای تا آخش عال  :43آرسپىس و
زدتی اؽشفی).

زنىس هالک یا يمایًذه ایؾاو و همچًیى هداوسیى الضاهی دايغته ؽذه اعت .ایى چًیى اعت که
فذس هاده  74لايىو ثبت اعًاد و اهالک همشس هیداسد; :تسذیذ زذود اهالک والؼه دس هش يازیه
ً
هتذسخا به تشتیب يمشه اهالک هيابك يظامياهه وصاست ػذلیه به ػمل هیآیذ و تماماکًًذگاو ثبت و
هداوسیى بشای سوص تسذیذ زذود به وعیله اػالو ازناس هیؽىيذ
دس ایى هیاو دو اؽکال اعاعی بش ایى سویه و آگهی تسذیذ زذود و هفاد آو واسد اعت:
اؽکال يخغت -دس ایى آگهی زتی هماو سویکشد کلی زاکن بش ػملیات تسذیذ زذود و
اؽخاؿ دسگیش و ریيفغ دس آو اػمال يؾذه اعت< چشا که بش هبًای تبقشه ریل هاده  22لايىو ثبت
و تفغیش به ػمل آهذه اص آو دس هیاو يىیغًذگاو زمىلی (ؽهشی34 ،1398 ،و  35و  68و  69و
بهشاهی ،پیؾیى 562 ،و  585و  586و افغش صاده بًاب 235 ،1398 ،و  )236و همچًیى هىاد
 56و  72آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک ،لذس هتیمى آوکه اؽخاؿ ریيفغ دس ػملیات
ً
تسذود زذود فشفا ؽاهل هتمامی ثبت و هداوسیى يبىده و ػالوه بش ایى دو داسيذگاو زمىق
استفالی غیش هداوس سا يیض دس بش هیگیشد< با ایى تىمیر که:
ً
ً
اوال :تبقشه هاده  22فشازتا دس فشمی که اػتشاك بش زذود تىعو غیش هداوس به ػمل آهذه
آو سا هشدود دايغته و خىد داللت بش پزیشػ اػتشاك بش زمىق استفالی تىعو غیش هداوس داسد .صیشا
همًى دس همام بیاو بىده و عکىتؼ سا بایذ زمل بش فست و لابلیت اػتشاك بش زمىق استفالی
تىعو غیش هداوس دايغت .لزا ،دس زالی که اػتشاك بش زذود ػالوه بش هتمامی ثبت تىعو
هداوسیى هن همکى اعت ،اػتشاك بش زمىق استفالی ػالوه بش ایى اؽخاؿ تىعو فازباو زمىق
استفالی غیش هداوس هن همکى خىاهذ بىد ،دس يتیده ایى اؽخاؿ سا يیض بایذ دس ؽًاعایی و دسج
زمىق استفالی و ػملیات تسذیذ زذود به ىىس کلی ریيفغ دايغت.
ً
ً
ثايیا :هفاد هاده  56آییىياهه اخشایی لايىو ثبت فشازتا بش ؽمىل ؽًاعایی و دسج زمىق
استفالی دس ػملیات تسذیذ زذود ،اػن اص آيکه هتؼلك به هداوسیى یا غیشهداوسیى باؽذ ،داللت
هیيمایذ .هيابك هاده هزکىس:
;زمىق استفالی دس آگهیهای يىبتی رکش يمیؽىد ولی بایذ دس صیش آگهیها لیذ کشد که زمىق
استفالی دس هىلغ تؼییى زذود دس فىست هدلظ هًظىس هیگشدد که اگش هؼتشمی باؽذ هيابك
همشسات دس هذت عی سوص اص تاسیخ تًظین فىستهدلظ دادخىاعت اػتشاك بذهذ.:
ً
ثالثا :دس يهایت بًذ  4هاده  10آییىياهه فىقالزکش دس تکمیل هاده  87آو هشگىيه تشدیذی
هبًی بش ػذم ؽمىل ػملیات تسذیذ زذود بش زمىق استفالی سا هًتفی دايغته اعت< چشا که دس ایى
بًذ یکی اص هىاسد هًذسخات فىستهدلظ تسذیذ زذود سا ;رکش زمىلی که دیگشاو دس هلک هىسد

تسذیذ داسيذ و یا هىسد تسذیذ دس هلک دیگشاو داسد :.دايغته اعت که به ویژه بش هبًای هىاسد فىق
الزکش لذس هتیمى آوکه زمىق استفالی سا به ىىس کلی دس بش هیگیشد.
ً
اؽکال دوم :اؽکال دیگشی که دس ایى صهیًه هيشذ اعت آو اعت که اعاعا تسذیذ زذود
فشاتش اص هتمامی ثبت ،هداوسیى و فازباو زمىق استفالی ،با دو گشوه دیگش اص اؽخاؿ يیض هشتبو
اعت< یؼًی فازباو عایش زمىق ػیًی و فازباو اهالکی که هلک دس آوها داسای زمىق استفالی
اعت .ایى اهش به ویژه اص بًذ  4هاده  10آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک اعتًباه هیگشدد
که هيابك آو یکی اص هىاسد هًذسخات فىستهدلظ تسذیذ زذود سا ;رکش زمىلی که دیگشاو دس
هلک هىسد تسذیذ داسيذ و یا هىسد تسذیذ دس هلک دیگشاو داسد .:همچًیى فشآیًذ لايىيی اظهاسياهه
ثبتی دس هشزله لبل اص تسذیذ زذود و هًذسخات دفتش اهالک دس هشزله بؼذ اص تسذیذ زذود هشاتب
فىق سا تأییذ هیيمایذ< صیشا دس ایى دو هشزله اص دسج زمىق ػیًی به ىىس کلی عخى به هیاو آهذه
اعت ،که ػالوه بش زك استفاق عایش زمىق ػیًی سا يیض دس بش هی گیشد.

1

بش ایى اعاط هفهىم اسائه ؽذه اص آگهی تسذیذی و هًذسخات آو با هفهىم هتًاعب تسذیذ
زذود هنخىايی يذاؽته و هیبایغت افالذ گشدد< بذیى يسى که دس آگهی تسذیذ زذود ،هخاىب
آگاهی ،ػالوه بش هتمامی ثبت و هداوسیى ،فازباو کلیه زمىق ػیًی که زمی دس هلک هىسد
تمامای ثبت داسيذ و همچًیى فازباو اهالکی که هلک دس آوها زك استفالی داسد يیض بىده و لزا
ایى اؽخاؿ هیبایغت به ػًىاو هخاىب دس آگهی دسج و دػىت به زنىس گشديذ.
دس استباه با فىستهدلظ تسذیذ زذود يیض بایذ گفت اگش چه بًذ  4هاده  10آییىياهه
اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک با رکش ػباست ;رکش زمىلی که دیگشاو دس هلک هىسد تسذیذ داسيذ
و یا هىسد تسذیذ دس هلک دیگشاو داسد ،:به ػًىاو یکی اص هًذسخات فىستهدلظ تسذیذ زذود،
صهیًه سا بشای تفغیش ػام و اػمال تماهی زمىق ػیًی دس ػملیات تسذیذ زذود دس بذو اهش و اص
زیث ظاهشی فشاهن يمىده ،اها دس يهایت اص یک عى بش هبًای عایش هىاد هشتبو با ػملیات تسذیذ
زذود و اص عىی دیگش بش هبًای همشسه هؾابه ایى بًذ دس هشزله بؼذی ػملیات همذهاتی ثبت ،یؼًی

 .1الصم به رکش اعت هيابك آوچه دس بًذ  1هاده  729آییىياهه اخشایی لايىو ثبت آهذه ػباست هزکىس دس لغن اخیش بًذ 4هاده  10آییىياهه فىق
ً
هبًی بش;و یا هىسد تسذیذ دس هلک دیگشاو داسد :سا يبایذ ياظش بش کلیه زمىق ػیًی دايغت و فشفا زمىق استفالی سا دس بش هیگیشد ،چشا که لغن
اخیش بًذ  1هاده  729دس هشزله بؼذی ػملیات ثبتی ایى زالت سا ياظش بش زمىق استفالی دايغته اعت< لغن اخیش بًذ هزکىس دس همام بیاو
هًذسخات الضاهی که بایذ اص هلک هىسد تمامای ثبت دس دفتش اهالک دسج گشدد همشس هی داسد ...; :و همچًیى زمىق استفالیه که بشای هلک
هىسد ثبت دس اهالک هداوس و یا بشای اهالک هداوس دس هلک هىسد ثبت هىخىد اعت.:

لغن اخیش بًذ  1هاده  ،729که دس همام بیاو هًذسخاتی که بایذ اص هلک هىسد تمامای ثبت دس دفتش
اهالک دسج گشدد بیاو هیداسد ...; :و همچًیى زمىق استفالیه که بشای هلک هىسد ثبت دس اهالک
ً
هداوس و یا بشای اهالک هداوس دس هلک هىسد ثبت هىخىد اعت :.ػمال بًذ  4هاده  10آییىياهه
هزکىس دس هًابغ و يظشیات زمىقداياو ثبت هفیذ فایذه والغ يؾذه و اص آو ؽمىل ػملیات تسذیذ
زذود بش کلیه زمىق ػیًی اؽخاؿ دس هلک هىسد تمامای ثبت اعتًباه يگشدیذه اعت< بلکه ،بش
هبًای يکات هزکىس دس تفغیش آو لضوم دسج زمىق استفالی هلک يغبت به هلک هىسد تسذیذ و
همچًیى هلک هىسد تسذیذ دس عایش اهالک دس فىستهدلظ تسذیذ زذود الصم دايغته ؽذه اعت
و يه کلیه زمىلی ػیًی (آدابی ،پیؾیى 07-05 ،و بهشاهی ،پیؾیى 870 ،و  879و هیشصایی،7955 ،
 .)89خالب آوکه دس سویه ػملی يیض دس فىستهدلظ تسذیذ زذود به همیى ؽکل ػمل ؽذه و
ً
فشفا زمىق استفالی هداوسیى و دیگشاو دس هلک هىسد تمامای ثبت و زمىق استفالی هلک هزکىس
دس اهالک دیگش لیذ هی گشدد (هماو 87 ،و فادلی.)9 ،7938 ،
ایى چًیى همشسات هشبىه به هفهىم و هستىای فىستهدلظ تسذیذ زذود ،تفغیش و سویه
هىخىد دس ایى صهیًه سا بایذ داسای ایشادات خذی دايغت و بذیى يسى افالذ يمىد که دس فىست-
هدلظ تسذیذ زذود ػالوه بش زذود و ابؼاد ههًذعی و هغازت و  ...دس صهیًه زمىق هىمىع
الذام و بشسعی ،کلیه زمىق ػیًی عایش اؽخاؿ دس هلک هىسد تمامای ثبت و همچًیى زمىق
استفالی هلک دس عایش اهالک دسج گشدد.
 .۱-۹ضزورت تغییز در عًىاو عملیات تحدید حدود و هفاهین هزتبط و تعزیف هطلىب بزای
آوها

بش هبًای آوچه گزؽت هفهىم تسذیذ زذود سا هیتىاو دس دو عير هؼًایی دس يظش گشفت و
تؼشیف يمىد .دس هؼًای ػام تسذیذ زذود ياظش بش فشآیًذ آگهی تسذیذ زذود ،خىد ػملیات تسذیذ
زذود به هؼًای خاؿ و همچًیى تًظین فىستهدلظ دس ایى صهیًه هیباؽذ< اها آوچه هتذاول
بىده آو اعت که ػالوه بش هفهىم کلی تسذیذ زذود دو هفهىم آگهی تسذیذ زذود و فىستهدلظ
تسذیذ زذود يیض هغتمل اص خىد ػملیات هزکىس هىسد بسث لشاس گیشد .ایى چًیى بایذ هفهىم
ػملیات تسذیذ زذود سا هغتمل اص ایى دو يیض هىسد بسث لشاس داد< اها لبل اص ایى همه تأهل و تغییش
دس ػًىاو تسذیذ زذود مشوسی اعت< چشا که دس هماو سویکشد سایح و هىسد ايتماد ،ػملیات
تسذیذ زذود ياظش بش تؼییى زمىق يیض هیباؽذ و لذس هتیمى آوکه زمىق استفالی و همچًیى زمىق
عایش اهالک دس هلک هىسد تمامای ثبت سا دس بش هیگیشد .لزا دس همیى ومؼیت هىخىد و فشف-
يظش اص يمذهایی که واسد يمىدین تغییش دس ػًىاو مشوسی اعت ،ولی اگش بخىاهین هدمىع يمذها سا

لساً يمایین و زمىق ػیًی سا به ىىس کلی دس فشآیًذ تسذیذ زذود دس هؼًای ػام کلمه لساً يمایین
دس يهایت به ػًىاو ;تسذیذ زذود و تؼییى زمىق :خىاهین سعیذ< اها هیتىاو ػًىاو سا هختقشتش
يمىد و به خای واژه تسذیذ ،واژه تؼییى سا به ىىس کلی زتی يغبت به زذود هن به کاس بشد ،تا هن
دلیكتش باؽذ و ػالوه بش هشصبًذی ابؼاد چهاسگايه تؼییى و لیذ دلیك هغازت هلک سا يیض دس بشگیشد،
هن ػًىاو گىیاتش و هختقشتش باؽذ .بش ایى اعاط دس ػىك افيالزات تسذیذ زذود یا تسذیذی
هیگىیین ;تؼییى زذود و زمىق :و اص ;ػملیات تؼییى زذود و زمىق; :آگهی تؼییى زذود و
زمىق :و ;فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق :عخى به هیاو هیآوسین .بش هبًای تىمیسات
فىق و تسلیلهای فىست گشفته تا به ایى لغمت هماله زامش ،ػًىاو و تؼشیف هتًاعب بشای هش
یک اص هفاهین هىسد بسث به ؽکل ریل خىاهذ بىد:
ػملیات تؼییى حذود و حمىق در هؼًای ػام -ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس هؼًای
ػام کلمه سا بایذ یکی اص هشازل ػملیات همذهاتی ثبت ،بؼذ اص هشازل تىصیغ اظهاسياهه و دسیافت
آو و ايتؾاس آگهی يىبتی و لبل اص هشزله ثبت هلک دس دفتش اهالک و تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت
دايغت ،که با دو هذف اعاعی فىست هیگیشد:
 )7تؼییى زذود اسبؼه و ابؼاد هلک هىسد تمامای ثبت ،تؼییى زذ فافل آو با اهالک و
اسامی هداوس و همچًیى تؼییى دلیك هغازت آو
 )0تؼییى کلیه زمىق ػیًی اؽخاؿ دس هلک هىمىع تمامای ثبت و زمىق استفالی هلک
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هزکىس دس عایش اهالک.
ً
يسىه الذام يیض بذیى يسى اعت که بذوا با ايتؾاس آگهی تؼییى زذود و زمىق هالک،
هداوسیى و فازباو زمىق ػیًی دس هلک و همچًیى فازباو اهالکی که هلک دس آوها زك
استفالی داسد دػىت ؽذه تا دس تاسیخ هؾخـ بابت تؼییى زذود و زمىق دس هسل هلک زامش
ؽىيذ .عپظ دس سوص و عاػت هؾخـ ؽذه يیض پظ اص ايدام ػملیات تؼییى زذود و زمىق با

ً
 .1ایىکه دس ایًدا فشفا اص زمىق استفالی هلک دس عایش اهالک عخى به هیاو هیآیذ هبتًی بش ایى خهت اعت که زك استفاق زمی لائن بش هلک
ً
هلک اعت که خذای اص هلک لابل ايتمال يیغت (کاتىصیاو 15 ،7933 ،و  .)13هاده  720لايىو هذيی فشازتا بش ایى اهش داللت داسد .هيابك
ً
ً
هاده هزکىس; :هشگاه هلکی کال یا خضئا به کغی هًتمل ؽىد و بشای آو هلک زكاالستفالی دس هلک دیگش یا دس خض دیگش هماو هلک هىخىد باؽذ
آو زك به زال خىد بالی هیهايذ هگش ایىکه خالف آو تقشیر ؽذه باؽذ .:ایىچًیى يمـ دیگشی دس همشسات ثبتی آؽکاس خىاهذ ؽذ و آو
ػباست کلی بًذ  4هاده  10آییى ياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک اعت که دس آو ػباست کلی;رکش زمىلی که دیگشاو دس هلک هىسد تسذیذ
داسيذ و یا هىسد تسذیذ دس هلک دیگشاو داسد :آهذه اعت.

زنىس يمایًذه ثبت به همشاه يمؾهبشداس ،يتیده و هازقل الذام با زنىس اؽخاؿ ریيفغ دس لالب
فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق دسج و به اهنا زامشیى خىاهذ سعیذ.
ػملیات تؼییى حذود و حمىق در هؼًای خاؼ -بش هبًای تىمیسات فىق ػملیات
تؼییى زذود و زمىق به هؼًای خاؿ کلمه سا بایذ هدمىع الذاهات يمایًذه ثبت که دس صهیًه تؼییى
زذود اسبؼه و ابؼاد هلک هىسد تمامای ثبت ،تؼییى زذ فافل آو با اهالک و اسامی هداوس و
همچًیى تؼییى دلیك هغازت آو با اعتفاده اص يمؾهبشداس و دس يهایت تؼییى کلیه زمىق ػیًی
اؽخاؿ دس هلک هىمىع تمامای ثبت و زمىق استفالی هلک هىسد تمامای ثبت دس عایش اهالک
با زنىس اؽخاؿ ریيفغ ،یؼًی هالک ،هداوسیى و فازباو زمىق ػیًی دس هلک و همچًیى
فازباو اهالکی که هلک دس آوها زك استفالی داسد دايغت< آو هن دس ؽشایيی که اؽخاؿ هزکىس
ً
لبال با ايتؾاس آ گهی تؼییى زذود و زمىق اص هىمىع هيلغ و اص ایؾاو دػىت به ػمل آهذه تا دس
هسل هلک زامش ؽىيذ و همشس اعت يتیده و هازقل آوها دس لالب فىستهدلظ تؼییى زذود
و زمىق دسج گشدد.
آ گهی تؼییى حذود و حمىق -آگهی تؼییى زذود و زمىق سا بایذ آگهی دايغت که پظ اص
آگهی يىبتی به هًظىس دػىت اؽخاؿ بشای ػملیات تؼییى زذود دس صهاو هؾخـ دس هسل هلک
فىست هیگیشد< به ػباست دیگش آگهی تؼییى زذود و زمىق آگهی اعت که به وعیله اداسه ثبت
هسل ولىع هلک به ػًىاو هشخغ ايدام ػملیات همذهاتی ثبت و الًهایه هشخغ ثبت هلک ،هًتؾش
ؽذه و هذف آو آگاهی اؽخاؿ ریيفغ اص ایًکه هلک هؼیًی اص ىشف ؽخـ یا اؽخاؿ هؼیًی
ً
هىسد تمامای ثبت والغ ؽذه اعت< تا هتؼالبا هش ؽخقی که ادػا یا اػتشامی به آو تماما داسد دس
هىػذ لايىيی ،اػتشاك خىیؼ سا با تمذین دادخىاعت به اداسه ثبت هسل ولىع هلک (هتقذی ثبت
هلک) یا تمذین گىاهی ىشذ دػىای اػتشاك به اداسه هزکىس اػالم يمایًذ.
صىرتهجلص تؼییى حذود و حمىق -بش اعاط تؼاسیف فىقالزکش فىستهدلظ
تؼییى زذود و زمىق فىستهدلغی اعت که بشای دسج هختقات و اىالػات به دعت آهذه و
ازشاص ؽذه دس هشزله تؼییى زذود و زمىق ،دس عىابك ثبتی ،و به هًظىس ثبت هلک دس دفتش اهالک،
تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت و الًهایه فذوس عًذ هالکیت با سػایت و دسج هًذسخات ریل تًظین
هیگشدد:
7ـ تؼییى سوص و هاه و یا سوصهایی که ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس آو والغ ؽذه.
 0ـ يام و هؾخقات هسل الاهت اؽخافی که زنىس داؽتهايذ.

 9ـ هؾخقات اؽخافی که اػتشاك يمىدهايذ و هىمىع اػتشاك ایؾاو.

 4ـ رکش کلیه زمىق ػیًی که دیگشاو دس هلک هىمىع تمامای ثبت داسيذ و همچًیى زمىق
استفالی که هلک هزکىس دس عایش اهالک داسد.
 8ـ رکش زذود و هؾخقات با ػالهات و ػذه و يىع فىافل آوها و ؽماسههای هداوسیى.

 7ـ رکش ػباست آگهی تؼییى زذود و زمىق و ؽماسه سوصياههای که آگهی دس آو دسج ؽذه و
گىاهی فست ايتؾاس آگهی و یا رکش اؽتباه دس آگهی هضبىس.
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 .0تأهالتی بز هىضىع و قلمزو عملیات تحدید حدود

دس يگاه کلی ػملیات همذهاتی ثبت سا هیتىاو دس هشازل و ػًاویى ریل ىبمهبًذی يمىد:
گام يخغت :ايتؾاس آگهی ثبت ػمىهی هيابك هاده  3لايىو ثبت اعًاد و اهالک و هاده  3آییى-
ياهه اخشایی آو.
گام دوم :ايتؾاس آگهی ثبت همذهاتی وفك هاده  72لايىو ثبت اعًاد و اهالک.
گام عىم :الذام به يقب پالک وؽماسهگزاسی وفك هىاد  8تا  74آییىياهه اخشایی لايىو ثبت
اعًاد و اهالک.
گام چهاسم :تىصیغ اظهاس ياهه وفك هىاد  8و  02آییىياهه اخشایی هزکىس (فقل دوم آییىياهه).
گام پًدن :دسیافت اظهاسياهه تًظین ؽذه اص ىشف هالک وفك هاده  77لايىو ثبت اعًاد و اهالک
و هىاد  07تا  87آییىياهه اخشایی آو (فقل عىم آییىياهه).
گام ؽؾن :ايتؾاس آگهی يىبتی وفك هاده  77لايىو ثبت اعًاد و اهالک و هىاد  80و  72آییىياهه
اخشایی آو.
گام هفتن :ايتؾاس آگهی تسذیذی وفك هاده  74لايىو ثبت اعًاد و اهالک و هىاد  77تا  71آییى-
ياهه اخشایی آو.
گام هؾتن :ػملیات تؼییى زذود و زمىق.
گام يهن :ثبت هلک دس دفتش اهالک و تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت وفك هاده  07لايىو ثبت
اعًاد و اهالک و هىاد  54و  729آییىياهه اخشایی لايىو هزکىس.

 .1هىاسد هزکىس ،با لساً افالزاتی که دس بًذهای  4 ،9 ،7و  7به ػمل آهذه اعت ،اص هاده  10آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک
التباط گشدیذه اعت.

گام دهن :فذوس عًذ هالکیت و تمذین آو به هالک پظ اص دسیافت زكالثبت وفك هاده 75
آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک و هضیًه هىمىع هاده  58آییىياهه هزکىس وفك هاده 07
لايىو ثبت اعًاد و اهالک.

1

به ىىس کلی دس ػملیات همذهاتی ثبت ها دس عه هشزله به فىست هغتمل و هؤثش با
اىالػات و هختقات ثبتی عش و کاس داسین:
ً
يخطت -در هرحله اظهارياهه :دس ایًدا هتمامی ثبت فشفا اىالػات و هختقات هىسد يظش
خىیؼ ،چه دس استباه با هغازت و ابؼاد ههًذعی هلک و چه دس صهیًه زمىق هتقىسه بشای عایش
اؽخاؿ دس هلک و همچًیى زمىق استفالی بشای هلک دس عایش اهالک ،اظهاس هیداسد .هاده 00
آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس ایى صهیًه همشس هیداسد:
«اظهارياهه غاهل يکات ز یر خىاهذ بىد:

 ۱ـ يام و يام خايىادگی ،غماره غًاضًاهه یا کذ هلی و هحل صذور آو و يام پذر و ضمت
دهًذه اظهارياهه يطبت به هلک هىرد درخىاضت و هحل الاهت هطتذػی ثبت.
 ۲ـ تابؼیت هطتذػی ثبت.

 ۳ـ يىع هال غیرهًمىلی که درخىاضت ثبت آو هیغىد با تؼییى هحل ولىع هلک (حىزه
ثبتی ،بخع یا روضتا و غماره پالک اػن از اصلی و فرػی) ،حذود و هػخصات اجسا و
هتؼلمات آو و آدرش هلک (خیاباو ،کىچه ،پالک غهردار ی) و هحل الاهت هتماضی.
 ۴ـ بهای هلک در تار یخ درخىاضت ثبت طبك لیمت هًطمهبًذی.

 ۵ـ غرح حمىق ػیًی که برای اغخاؼ در آو هلک اضت با تؼییى صاحباو حمىق و
همچًیى حمىق ػیًی که هطتذػی ثبت در اهالک هجاور دارد».
ً
يکته ههن دس ایىخا آو اعت که تا ایى هشزله ها فشفا با ادػای هتمامی ثبت هىاخه هغتین
و هًىص هیچ اسصیابی اص فست و عمن ایى ادػا و اظهاس یک ىشفه هالک به ػمل يیاهذه اعت.
يکته ههمی که دس خقىؿ بًذ  8ایى هاده بایذ خاىش يؾاو يمىد آو اعت که دس لغن اخیش
ایى بًذ ،که اص ;زمىق ػیًی که هغتذػی ثبت دس اهالک هداوس داسد :عخى به هیاو آهذه ،کلی-
گىیی ؽذه اعت< چشا که تًها يىع اص زمىق ػیًی هتقىسه بشای هلک دس عایش اهالک زمىق استفالی

 .1هىاسد هزکىس بشگشفته اص خضوه دسعی يگاسيذه دس دسط زمىق ثبت اهالک هشبىه به دايؾدىیاو هميغ کاسؽًاعی اسؽذ زمىق ثبت دس عال
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اعت بش هبًای همیى اهش دس صهیًه هشزله يهایی و عىم هشتبو با اىالػات ثبتی ،همًى ایشايی دس بًذ
ً
 1هاده  729آییىياهه اخشای لايىو ثبت اعًاد و اهالک فشازتا بیاو هیداسد; :زمىق ػیًیه که
اؽخاؿ دس آو هلک داسيذ با اعاهی فازباو زمىق و همچًیى زمىق استفالیه که بشای هلک هىسد
ثبت دس اهالک هداوس و یا بشای اهالک هداوس دس هلک هىسد ثبت هىخىد اعت .:ایى چًیى دس ایى
بًذ دس استباه با هختقاتی که بایذ دس دفتش ثبت اهالک ثبت گشدد ،دس صهیًه زمىلی که بشای هلک
ً
دس عایش اهالک هتقىس اعت فشفا اص زمىق استفالی عخى به هیاو آهذه اعت.
دوم -در هرحله تؼییى حذود و حمىق :دس ایى هشزله ،که لبل اص ثبت اىالػات دس دفتش
اهالک و تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت والغ گشدیذه اعت ،ها دس ؽشایيی لشاس داسین که اىالػات
يهایی که همشس اعت هالک ثبت والغ گشدد سا بایذ ازشاص يمایین و همیى اىالػات اعت که هبًای
ثبت هلک والغ هیگشدد .هاده  10آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس همام بیاو
هًذسخات فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق بیاو هیداسد:
«صىرتهجلص تحذیذ حذود بایذ حاوی هطالب ز یر باغذ و به اهضاء يمایًذه و يمػه-
بردار و کلیه حاضر یى برضذ:
 ۱ـ تؼییى روز و هاه و یا روزهایی که ػملیات تحذیذ حذود در آو والغ غذه.
 ۲ـ يام و هػخصات هحل الاهت اغخاصی که حضىر داغتهايذ.
 ۳ـ اغخاصی که اػتراض يمىدهايذ.

 ۴ـ رکر حمىلی که دیگراو در هلک هىرد تحذیذ داريذ و یا هىرد تحذیذ در هلک دیگراو
دارد.

 ۵ـ رکر حذود و هػخصات با ػالهات و ػذه و يىع فىاصل آوها و غمارههای
هجاور یى.

 ۶ـ رکر ػبارت آ گهی تحذیذ حذود و غماره روزياههای که آ گهی در آو درج غذه و
گىاهی صحت ايتػار آ گهی و یا رکر اغتباه در آ گهی هسبىر».
ً
البته پظ اص ایى هشزله و لبل اص ثبت هلک دس دفتش اهالک و هتؼالبا تهیه پیؼيىیظ عًذ
هالکیت دس همشسات ثبتی هشزله دیگشی يیض پیؼبیًی گشدیذه تا فست اىالػات تؼییى و ازشاص
ؽذه دس هشزله تؼییى زذود و زمىق بیؼ اص پیؼ اثبات گشدد و ایًکه ایى اىالػات با عایش
اىالػات ثبتؽذه دس عىابك ثبتی هغایشت يذاؽته باؽذ و آو تيابك اىالػاتی که دس فىستهدلظ
تؼییى زذود و زمىق دسج گشدیذه اعت ،با اىالػات ازشاص و ثبت ؽذه اص اهالک هداوس اعت .ایى

اهش دیگش صهیًه هشگىيه تؼاسك و اؽتباه ازتمالی دس فشآیًذ ثبت هلک يغبت به اهالک هداوس سا
هشتفغ هیعاصد .هاده  54آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس ایى صهیًه بیاو هیداسد:
«يمایًذگاو هحذد بایذ پص از خاتمه ػملیات تحذیذی و ثبت صىرتهجلص تؼییى
حذود صىرتهجلص هسبىر را با پرويذههای هجاوریى تطبیك يمىده و پص از تکمیل آو
پیعيىیص ضًذ هالکیت را تهیه و ضمیمه پرويذه به غؼبه بایگايی تطلین يمایًذ .»...
ضىم -در هرحله ثبت هلک در دفتر اهالک :دس ایى هشزله اىالػاتی که دس بذو اهش دس
اظهاسياهه ادػا ؽذه پظ اص آوکه دس هشزله ػملیات تؼییى زذود و زمىق و همچًیى اسصیابی
فىست گشفته دس تيبیك فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق با عىابك ثبتی هًذسج دس پشويذههای
اهالک هداوس ازشاص و ليؼی گشدیذ دس دفتش ثبت اهالک دسج هیگشدد و همیى اىالػات هبًای
فذوس پیؼيىیظ عًذ هالکیت و هتؼالب آو فذوس عًذ هالکیت به يام هتمامی ثبت لشاس هیگیشد.
هاده  729آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالکی اىالػاتی سا که دس دفتش ثبت اهالک دسج
گشدیذه و هبًای فذوس عًذ هالکیت لشاس هیگیشيذ سا بذیى ؽشذ بیاو هیداسد:
«۱ ...ـ غماره هلک.
۲ـ تار یخ ثبت هلک در دفتر اهالک.

۳ـ اضن و يام خايىادگی و غماره غًاضًاهه و هحل صذور آو و هحل الاهت تابؼیت
هالک.
۴ـ يىع و هػخصات هلک و هحل ولىع و اجسا و هتؼلمات آو.
 ۵ـ حذود هلک.
 ۶ـ بهاء هلک.

۷ـ حمىق ػیًیه که اغخاؼ در آو هلک داريذ با اضاهی صاحباو حمىق و همچًیى
حمىق ارتفالیه که برای هلک هىرد ثبت در اهالک هجاور و یا برای اهالک هجاور در هلک
هىرد ثبت هىجىد اضت».
بش هبًای هشاتب فىق هشزله تؼییى زذود و زمىق داسای اهمیت ویژهای اعت< صیشا دس ایى
هشزله اىالػاتی که تا به اهشوص دس استباه با هلک هىسد تمامای ثبت به فشف ادػای هتمامی ثبت
هيشذ ؽذه ازشاص گشدیذه و زذود و زمىق هلک هؼیى ؽذه و عپظ ایى اىالػات که با تيبیك با
پشويذههای هداوسیى هشگىيه يمـ و تؼاسك ازتمالی آوها با عىابك ثبتی اهالک هداوس هشتفغ
هیگشدد هبًای ثبت هلک دس دفتش اهالک ،تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت و الًهایه فذوس عًذ
هالکیت والغ هیگشدد .بش ایى اعاط بایذ دس ایى هشزله دلت و تىخهی هناػف يمىد ،تا اص یک

عى همه الذاهات و اسصیابیها دس کمال دلت به ػمل آیذ و اص عىی دیگش تماهی هىاسد هؤثش و هىسد
يظش دس فشآیًذ ثبت اهالک ،چه دس صهیًه زذود ،هغازت و ابؼاد ههًذعی هلک و چه دس صهیًه
زمىق هتقىسه ،هيشذ ،اسصیابی و ازشاص و الًهایه دس فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق دسج
گشدد .ایى همه دس زالی اعت که ،دس ؽشایيی که همًى ایشايی دس فشآیًذ اولیه اص فشآیًذهای عهگايه
هغتمل و هؤثش هشتبو با اىالػات ثبتی اهالک ،یؼًی تًظین و تىصیغ اظهاسياهه ،و دس فشآیًذ عىم و
ً
يهایی هزکىس ،یؼًی اىالػاتی که بایذ دس دفتش ثبت اهالک و هتؼالبا پیؼيىیظ و الًهایه خىد عًذ
هالکیت دسج گشدد ،تىخه و دلت ؽایاو داؽته اعت ،دس هشزله تؼییى زذود و زمىق ،به ػًىاو
هشزله افلی هشبىه به اسصیابی و ازشاص اىالػات ثبتی اهالک ،با بی دلتی و عهلايگاسی ػمل
يمىده اعت< بذیى يسى که ػالوه بش ایًکه ػًىاو اتخاری بشای ػملیات تسذیذ زذود هتًاعب يبىده
و به ؽشزی که پیؼ اص ایى رکش گشدیذ با هبًا و هذف ػملیات تسذیذ زذود و هىمىع الذاهات دس
ایى هشزله هتًاعب يیغت ،اص هًظش هىمىع ػملیات تؼییى زذود و زمىق يیض دس هاده  10آییىياهه
اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک و عایش هىاد دس همشسات ثبتی دس صهیًه ایى هشزله دس همام بیاو
ً
هىاسد و هىمىػات ،که بایذ بذوا دس آگهی لايىيی دس ایى هشزله ،عپظ دس فشآیًذ ػملیات تسذیذ
زذود دس صهاو تؼییى ؽذه و عپظ دس تًظین فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق و همچًیى بش
اعاط اؽخاؿ ریيفغ دس ایى صهیًه لساً گشدد يالـ ػمل يمىده و تماهی هىمىػات و اؽخاؿ
سا لساً يًمىده اعت .دس هدمىع دس استباه با هىمىع و للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس
يظام تمًیًی ثبت اهالک دس کؾىسهاو ایشادات و اؽکاالت ریل وخىد داسد:
 -7به ؽشزی که پیؼ اص ایى رکش گشدیذ دس بذو اهش دس هشزله اىالعسعايی و دػىت اص
اؽخاؿ تماهی اؽخاؿ ریيفغ هخاىب والغ يگشدیذهايذ و هيابك هاده  74لايىو ثبت اعًاد و
ً
اهالک فشفا اص هتمامی ثبت و هداوسیى دػىت به ػمل هیآیذ< دس زالی که به ؽشزی که پیؼ اص
ایى دس بًذ  0-7ایى هماله به تفقیل رکش گشدیذ ،ػالوه بش ایى دو بایذ فازباو کلیه زمىق ػیًی که
زمی دس هلک هىسد تمامای ثبت داسيذ و همچًیى فازباو اهالکی که هلک هىمىع الذام دس آوها
زك استفالی داسد يیض به ػًىاو هخاىب دس آگهی دسج و دػىت به زنىس گشديذ.
 -0دس هشزله ايدام ػملیات تؼییى زذود و زمىق يیض ػالوه بش ایىکه اؽخاؿ هزکىس دس
بًذ فىق بش هبًای دػىت به ػمل آهذه اص ایؾاو زنىس به هن سعايًذ و هايؼی اص ایى هًظش بشای
زنىس ایؾاو وخىد يذاؽته باؽذ ،زمىق ایؾاو يیض به هىاصات زذود و هختقات ههًذعی ،ابؼاد
صهیى ،زمىق هداوسیى دس هلک و زمىق هلک هزکىس دس اهالک هداوس هىسد تىخه والغ گشدد .ایى

چًیى دس هدمىع زمىق هىسد تىخه و اسصیابی دس فشآیًذ تؼییى زذود و زمىق و ریيفؼاو آو به ؽشذ
ریل خىاهذ بىد:
کلیه زمىق ػیًی اؽخاؿ ثالث دس هلک هىسد تمامای ثبت ،که ریيفغ آو فازباو ایى
زمىق خىاهًذ بىد.
کلیه زمىق استفالی هتقىسه بشای هلک دس عایش اهالک ،که ریيفغ دس ایى صهیًه ػالوه بش
هتمامی ثبت ،هالکیى اهالکی هغتًذ که زمىق هزکىس يغبت به آو اهالک هغتًذ ،اػن اص ایًکه
اهالک هزکىس دس هداوست هلک هىسد تمامای ثبت باؽًذ یا آوکه غیش هداوس هلک باؽًذ.
بش ایى اعاط ها دس هدمىع ػالوه بش يمایًذه ثبت و يمؾهبشداس با عه گشوه دیگش اص اؽخاؿ
دس فشآیًذ تؼییى زذود و زمىق هىاخه خىاهین بىد:
داسيذگاو یا فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد تمامای ثبت
هالک هلک هىسد تمامای ثبت یا هماو هتمامی ثبت
هالکاو اهالک هداوس یا غیش هداوسی که هلک دس آيها داسای زمىق استفالی اعت.
 -9دس هشزله تًظین فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق يیض هیبایغت هشاتب فىق هىسد تىخه
والغ گشدیذه و اص یک عى اؽخاؿ فىق به ػًىاو ریيفغ دس تًظین فىستهدلظ دس زذود لايىيی
خایگاه داؽته و دس يهایت اهنای ایؾاو يیض دس ریل فىستخلغه دسج گشدد ،و اص عىی دیگش يیض
هیبایغت زمىق اؽخاؿ هزکىس به ػًىاو هًذسخات فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق لساً
و دسج گشدد .بش ایى اعاط هًذسخات لايىيی فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق يیض ،به ؽشزی که
پیؼ اص ایى رکش گشدیذ ،بذیى ؽکل افالذ خىاهذ یافت:
7ـ تؼییى سوص و هاه و یا سوصهائی که ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس آو والغ ؽذه.
 0ـ يام و هؾخقات هسل الاهت اؽخافی که زنىس داؽتهايذ.

 9ـ هؾخقات اؽخافی که اػتشاك يمىده ايذ و هىمىع اػتشاك ایؾاو.
 4ـ رکش کلیه زمىق ػیًی که دیگشاو دس هلک هىمىع تمامای ثبت داسيذ و همچًیى زمىق
استفالی که هلک هزکىس دس عایش اهالک داسد.
 8ـ رکش زذود و هؾخقات با ػالهات و ػذه و يىع فىافل آوها و ؽماسههای هداوسیى.

 7ـ رکش ػباست آگهی تؼییى زذود و زمىق و ؽماسه سوصياههای که آگهی دس آو دسج ؽذه و
گىاهی فست ايتؾاس آگهی و یا رکش اؽتباه دس آگهی هضبىس.
هدمىع اؽخافی که هیبایغت دس سوص تؼییى زذود زامش ؽذه و اهنای ایؾاو دس ریل
فىستهدلظ تؼییى زذود دسج گشدد به ؽشذ ریل خىاهًذ بىد:

يمایًذه ثبت
يمؾهبشداس همشاه يمایًذه ثبت
داسيذگاو یا فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد تمامای ثبت
هالک هلک هىسد تمامای ثبت یا هماو هتمامی ثبت
هالکاو اهالک هداوس یا غیش هداوسی که هلک دس آيها داسای زمىق استفالی اعت.
 -۹تأهالتی بز يحىه اجزای عملیات تحدید حدود

ػالوه بش هىاسد فىق به ىىس کلی دس استباه با يسىه اخشای هىمىع ػملیات تسذیذ زذود
بشخی يمائـ وخىد داسد .دس ایىخا يخغت به بیاو و تىمیر يکات هشبىه به يسىه اخشای ػملیات
تؼییى زذود و زمىق پشداخته و عپظ به اسصیابی همشسات ثبتی دس صهیًه اخشای ػملیات تؼییى
زذود و زمىق و پیؾًهادات افالزی ساخغ به آو خىاهین پشداخت:
 .۹-۱يکات هزبىط به يحىه اجزای عملیات تحدید حدود

يکات هزکىس به ؽشذ ریل اعت:
 -7يکته ههمی که دس خقىؿ هىاسد فىق بایذ خاىش يؾاو يمىد آو اعت که ػالوه بش
يمایًذه ثبت یا هماو يمایًذه هسذد ،يمؾهبشداس يیض هتقذی فشآیًذ تؼییى زذود و زمىق بىده و لزا
زنىس ایؾاو يیض الضاهی اعت< چًاوکه فذس هاده  75آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک
بیاو هیداسد; :ػملیات تسذیذ زذود با سػایت هىاد  74و  78لايىو ثبت تىعو يمایًذه به اتفاق
يمؾهبشداس ثبت ايدام خىاهذ ؽذ  .:...با ایى وخىد بش هبًای سویکشد کًىيی همًى دس تماهی هىاسد
زنىس يمؾهبشداس مشوسی يیغت< چًاوکه بًذ  978هدمىػه بخؾًاهههای ثبتی دس ایى صهیًه همشس
هیداسد; :دس هىاسدی که يمایًذگاو ثبت بتىايًذ ىىل ابؼاد و هغازت هلکی سا دس هىلغ تسذیذ بذوو
يیاص به وخىد يمؾهبشداس تؼییى يمایًذ ،تؼییى ىىل ابؼاد و هغازت هله به وعیله يمایًذه هسذد و با
سػایت کاهل همشسات هايؼی يذاسد.:
 -0دس بشخی هىاسد هیتىاو بذوو ايتؾاس آگهی هبادست به تؼییى زذود و زمىق يمىد .فذس
تبقشه هاده  78لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس ایى صهیًه بیاو هیداسد; :هشگاه زذود هداوسیى اص
لساً ػملیات ثبتی تثبیت و هؼیى باؽذ تسذیذ زذود بذوو ايتؾاس آگهی با تبؼیت اص زذود
هداوسیى بؼمل خىاهذآهذ  .:...دس آییىياهه اخشایی لايىو هزکىس يغبت به ایى زالت زکن دیگشی
ً
همشس گشدیذه هبًی بش ایىکه دس ایى فشك اعاعا فشاتش اص آيچه گزؽت يفظ ػملیات تسذیذ زذود
به هؼًای ػام کلمه مشوسی يیغت .هاده  77آییىياهه هزکىس دس ایى صهیًه بیاو هیداسد; :همچًیى
دس هىاسدی که اهالک هداوس هلک هىسد دسخىاعتی که تسذیذ ؽذه باؽذ و دسخىاعتکًًذه ثبت دس

اظهاسياهه ایى هىمىع سا هتزکش ؽىد یا اداسه هيلغ گشدد ايتؾاس آگهی تسذیذی و ػملیات تؼییى
زذود يغبت به آو هلک الصم يبىده و بش ىبك زذود هداوسیى به ثبت خىاهذ سعیذ :.ایى چًیى
آییىياهه فشاتش اص لايىو يه تًها آگهی تؼییى زذود و زمىق سا الضاهی يذايغته ،بلکه ػملیات تؼییى
زذود و زمىق و هتؼالب آو تًظین فىستهدلظ دس ایى صهیًه سا يیض مشوسی يذايغته اعت .دس
ً
ایًدا بایذ گفت به دو دلیل يبایذ هستىای آییىياهه سا که هغایش با هتى لايىو اعت اػمال يمىد و فشفا
اص ػذم مشوست آگهی عخى به هیاو آوسد يه ایًکه بالکل ػملیات تسذیذ زذود به هؼًای ػام کلمه
سا غیشمشوسی دايغت:
ً
اوال :آییىياهه بایذ دس هسذوده لايىو ػمل يمىده و تىاو يغخ و تخقیـ آو سا يذاسد< لزا ایى
هاده آییىياهه وخهه لايىيی يذاؽته و وفك افل  172لايىو اعاعی 1و بًذ  1هاده  12لايىو تؾکیالت

و آییى دادسعی دیىاو ػذالت اداسی 2لابل ابيال دس هیئت ػمىهی دیىاو هزکىس اعت.
ً
ثايیا :به ؽشزی که بشخی اعاتیذ زمىق ثبت يیض ارػاو يمىدهايذ بش هبًای افالذ تبقشه هاده 15

دس عال  1351و هؤخش بىدو آو بش هاده  77آییىياهه که دس عال  1317به تقىیب سعیذه اعت دس
يهایت بایذ گفت ...; :با تىخه به تبقشه هاده  15لايىو ثبت دس هىسد ایى بًذ فمو آگهی تسذیذی
ً
هًتؾش يمیؽىد ولی تؼییى زذود به ػمل هیآیذ و يتیدتا ایى هىسد که دس آییىياهه رکش ؽذه و
هخالف لايىو هؤخشالتقىیب اعت هلغی اعت( :ؽهشی ،پیؾیى.)42 ،
ػذم زنىس اؽخاؿ ریيفغ آثاس هتفاوتی بش تؼییى زذود و زمىق خىاهذ داؽت< با ایى
تفقیل که دس خقىؿ هتمامی ثبت ػذم زنىس هايغ اص ايدام ػملیات تؼییى زذود و زمىق
يخىاهذ بىد .فذس هاده  78لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس ایى صهیًه بیاو هیداسد;:اگش تماماکًًذه دس
هىلغ تسذیذ زذود خىد یا يمایًذهاػ زامش يباؽذ هلک هىسد تماما با زذود اظهاس ؽذه اص ىشف
هداوسیى تسذیذخىاهذ ؽذ  .:...ایى چًیى هالک يهایی اص يظش همًى آو اعت که با آگهی اهکاو

 .1هيابك افل هزکىس; :لنات دادگاهها هکلفًذ اص اخشای تقىیبياههها و آییىياهههای دولتی که هخالف با لىايیى و همشسات اعالهی یا
خاسج اص زذود اختیاسات لىه هدشیه اعت خىدداسی کًًذ و هش کظ هیتىايذ ابيال ایى گىيه همشسات سا اص دیىاو ػذالت اداسی تماما کًذ.:
 .2هيابك هاده هزکىس; :زذود فالزیت و وظایف هیئت ػمىهي دیىاو به ؽشذ صیش اعت:
 .7سعیذگي به ؽکایات ،تظلمات و اػتشامات اؽخاؿ زمیمي یا زمىلي اص آییىياههها و عایش يظاهات و همشسات دولتي و ؽهشداسيها و
هؤعغات ػمىهی غیشدولتی دس هىاسدی که همشسات هزکىس به ػلت هغایشت با ؽشع یا لايىو و یا ػذم فالزیت هشخغ هشبىه یا تداوص یا
عىءاعتفاده اص اختیاسات یا تخلف دس اخشای لىايیى و همشسات یا خىدداسي اص ايدام وظایفي که هىخب تنییغ زمىق اؽخاؿ هيؽىد .:...

زنىس ؽخـ هتمامی فشاهن گشدد ،ولی اگش زامش يؾذ فشف ػذم زنىس هايغ الذام يخىاهذ
بىد .بش ایى اعاط دس فىست ػذم زنىس بایذ اص عایش ىشق الذام و ػملیات تؼییى زذود و زمىق
سا فىست داد.
اها دس خقىؿ هداوسیى همًى زکن دیگشی همشس داؽته هبًی بش ایىکه دس ایًدا چاسهای
خض تدذیذ تؼییى زذود و زمىق يخىاهذ بىد .اداهه هاده  78لايىو هزکىس دس ایى صهیًه بیاو هیداسد:
; ...هش گاه هداوسیى يیض دس هىلغ تسذیذ زذود زامش يؾىيذ و به ایى خهت زذود هلک تؼییى
يگشدد اػالو تسذیذ زذود يغبت به آو اهالک تدذیذ هیؽىد و اگش بشای هشتبه دوم يیض تماماکًًذه
و هداوسیى هیچ یک زامش يؾذه و تسذیذ زذود به ػمل يیایذ زكالثبت هلک دو بشابش اخز
خىاهذ ؽذ.:
 .۹-0ارسیابی هقزرات ثبتی در سهیًه اجزای عملیات تحدید حدود و پیشًهادات اصالحی
راجع به آو

دس استباه با بًذ يخغت اص بًذهای فىق هؾکل و ایشاد خافی دس زال زامش وخىد يذاسد<
اها دس همابل يکته ههمی که دس استباه با بًذهای  0و  9بایذ خاىش يؾاو يمىد ایى اعت که هىاد
هىسد بسث دس ایىخا يیض بش هبًای سویکشد يالـ همًى ایشايی دس زىصه ػملیات تؼییى زذود و
زمىق ،که ؽشذ آو سفت ،تًظین یافته اعت.
دس ایى هیاو دس تىمیر بًذ  0بایذ گفت دس بذو اهش يفظ خوهؾی و سویکشد کلی همًى دس
ایى صهیًه اص ایى هًظش که ػذم آگهی تسذیذ زذود دس هىاسد غیش مشوسی به هايؼی بشای ايدام
ػملیات تؼییى زذود و زمىق هبذل يگشدد لابل دفاع و لابل لبىل اعت< اها يمیتىاو ایى اهش سا
لاػذهای هيلىب دس تماهی هىاسد به ویژه دس هشزله زغاعی همچىو هشزله تؼییى زذود و زمىق
دايغت و آو سا دس ایى هشزله اػمال يمىد< چشا که با گغتشػ للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق و
ً
ریيفؼاو آو ػمال ػذم يیاص به آگهی تؼییى زذود و زمىق سا ،که ؽشذ آو دس فذس تبقشه هاده 78
لايىو ثبت اعًاد و اهالک آهذه اعت ،غیش همکى هیيمایذ< صیشا اگش چه ایىکه بش هبًای ومؼیت و
هًذسخات اهالک هداوس تؼییى زذود اسبؼه هلک همکى اعت اهشی هؼمىل و هتؼاسف هیباؽذ ،اها
بش هبًای گغتشػ للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق ها با تسىاليی چًذ دس صهیًه تؼییى زمىق اص
خمله الضام دسج آگهی دس تماهی هىاسد هىاخه خىاهین بىد< صیشا دس ایى صهیًه تؼییى کلیه زمىق
ػیًی عایش اؽخاؿ دس هلک هىسد تمامای ثبت و زمىق هلک دس عایش اهالک ،به عادگی همکى و

هیغش يیغت و يیاصهًذ صهیًهعاصی زنىس اؽخاؿ دس ایىخا هغتین< لزا ليؼا بایذ اص لبل آگهی
تؼییى زذود و زمىق دس تماهی هىاسد فىست گیشد تا زتیالممذوس ػذم زنىس اؽخاؿ به واعيه
فشك آگاهی ایؾاو اص ىشیك آگهی هايغ الذام يباؽذ ،يه ایًکه دسج آگهی غیش مشوسی دايغته ؽىد.
همچًیى داهًه اػتشاك اؽخاؿ به ػملیات تؼییى زذود و زمىق اص ىشیك افضایؼ للمشو هقادیك
زمىق و هًذسخات هىسد اػتشاك و اؽخاؿ هؼتشك افضایؼ یابذ ،تا يمائـ ازتمالی و هىاسد
ازتمالی تنییغ زمىق اؽخاؿ دس هشزله اػتشاك بش ػملیات تؼییى زذود و زمىق هشتفغ گشدد.
دس استباه با بًذ  9يیض بایذ گفت ایًکه بش هبًای يمؼ فؼال هتمامی ثبت اص هًظش تمذین
اظهاسياهه ثبتی ها يفظ ػذم زنىس وی سا هايؼی بشای ػملیات تؼییى زذود و زمىق يذايین و ایى-
که بیى ػذم زنىس وی و ػذم زنىس هداوسیى تفاوت اثش لائل باؽین هىسد لبىل و لابل دفاع اعت<
اها بش هبًای تسىالت مشوسی اص هًظش گغتشػ هىمىع و للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق و
هتؼالب آو اؽخاؿ ریيفغ دس ایى صهیًه ،ها بایذ فشوك دیگشی سا يیض دس يظش گشفته و يغبت به آو
تؼییى تکلیف يمایین .فشوك هزکىس آو ػذم زنىس عایش فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد
تمامای ثبت و همچًیى ػذم زنىس هالکاو غیش هداوسی اعت که هلک هىمىع تمامای ثبت دس
آيها داسای زمىق استفالی اعت .به يظش هیسعذ دس صهیًه ایى اؽخاؿ يیض بایذ هماو ازکام ساخغ به
هداوسیى سا اػمال يمىد< چشا که به واعيه يمؼ فؼال هتمامی ثبت دس ػملیات همذهاتی ثبتی و
ىشذ ادػای وی دس لالب اظهاسياهه ثبتی ها ػذم زنىس وی یا يمایًذه لايىيیاػ سا هايغ ايدام
تؼییى زذود و زمىق يمیدايین< اها دس ایًدا دس خقىؿ اؽخاؿ هزکىس يیض همچىو هداوسیى
ایى هبًا هقذاق يذاؽته و لزا ازکام هشبىه به هداوسیى دس صهیًه تدذیذ ػملیات تؼییى زذود و
زمىق سا يغبت به اؽخاؿ هزکىس عشایت هیدهین.
 -0تأهالتی بز اعتزاض بز عملیات تحدید حدود

به ىىس کلی دس همشسات ثبتی کؾىسهاو عه يىع اػتشاك به ػملیات ثبت همذهاتی پیؼبیًی
گشدیذه اعت:
يخغت :اػتشاك بش افل تمامای ثبت (اػتشاك بش ثبت)
دوم :اػتشاك بش زذود

عىم :اػتشاك بش زمىق استفالی

1

اص هیاو الغام عهگايه اػتشاك ،اػتشاك بش زذود و همچًیى اػتشاك بش زمىق استفالی با
هىمىع ػملیات تؼییى زذود و زمىق استباه هییابذ< بذیى يسى که دس لايىو ثبت اعًاد و اهالک
هىاد  77تا  73به اػتشاك بش افل تمامای ثبت اختقاؿ یافته اعت و هاده  02به اػتشاك بش
زذود و زمىق استفالی اختقاؿ یافته اعت< آو هن بذیى يسى که هيابك فذس تبقشه هاده 02
اػتشاك بش زذود هختـ هداوسیى اعت ،که البته بش هبًای ؽشه ریيفؼی و ػذم تقىس يفؼی بشای
غیش هداوس دس اػتشاك بش تسذیذ زذود اهشی هؼمىل و لابل دفاع اعت< اها دس خقىؿ اػتشاك بش
زمىق استفالی هاده فشازت يذاؽته و يىیغًذگاو و اعاتیذ زمىق ثبت اص هفهىم هخالف آو که
ً
فشفا سد دػىی اػتشامی غیش هداوسیى سا دس فشك اػتشاك بش زذود هىسد تقشیر لشاس داده اعت،
دس يهایت اػتشاك بش زمىق استفالی تىعو غیش هداوسیى سا يیض هيابك تبقشه هزکىس پزیشفتهايذ
(ؽهشی ،پیؾیى34 ،و  35و  68و  69و بهشاهی ،پیؾیى 562 ،و  585و  586و افغش صاده بًاب،
پیؾیى 235 ،و  .)236اها دس هش زال و با لساً همیى تفغیش يیض دس يمـ يظام تمًیًی و زمىق
هىمىػه کؾىسهاو به ویژه لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس صهیًه اػتشاك بش تؼییى زذود و زمىق
استفالی تشدیذی بالی يمیهايذ .ههنتشیى اؽکاالت هىخىد دس ایى صهیًه ػباستايذ اص:
ػذم تىخه و اختقاؿ هىاد الصم دس صهیًه اػتشاك بش تؼییى زذود و زمىق استفالی دس لايىو
ثبت اعًاد و اهالک
بش هبًای يمائـ هزکىس دس صهیًه ػًىاو ،هفهىم ،هىمىع و للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق
به يظش هیسعذ اگش چه ػملکشد همًى دس ػذم ؽًاعایی زك اػتشاك بشای غیش هداوس دس اػتشاك بش
زذود لابل دفاع اعت< اها دس استباه با زمىق بایذ تسىل اعاعی دس صهیًه اػتشاك به ػمل آیذ<
بذیى يسىکه بایذ ػالوه بش هتمامی ثبت ،بشای فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد تمامای ثبت و
همچًیى فازباو اهالکی که دس هلک دس آوها داسای زمىق استفالی اعت سا دس هسذودهای که يفغ
بشای ایؾاو هتقىس اعت یؼًی به تشتیب زك ػیًی هىسد ادػا و زك استفالی ؽًاعایی ؽذه دس هلک
عایش اؽخاؿ بشای هلک هىسد تمامای ثبت زك اػتشاؿ لائل بىد.

 -1ازکام ساخغ به اػتشاك دس لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس فقل دوم باب دوم ،هىاد  77تا  ،02و دس فقل پًدن آییىياهه اخشایی لايىو ثبت
اعًاد و اهالک ،هىاد  57تا  ،720هىسد اؽاسه والغ گشدیذه اعت.

بش هبًای هشاتب فىق دس استباه با اػتشاك بش زذود و زمىق افالزات ریل دس زمىق
هىمىػه ثبتی ایشاو مشوسی اعت:
لسوم اصالح ػًىاو -ػًىاو ;اػتشاك بش زمىق استفالی :به ػًىاو ػام ;اػتشاك بش زمىق:
تغییش یابذ.
لسوم اصالح و گطترظ للمرو اػتراض بر حمىق -با افالذ ػًىاو ;اػتشاك به زمىق
استفالی :و تغییش آو به افيالذ ػام ;اػتشاك بش زمىق :ها با دو يىع اػتشاك دس استباه با ػملیات
تؼییى زذود و زمىق هىاخه خىاهین بىد:
يخطت :اػتشاك بش زذود که ياظش بش هختقات ههًذعی و ابؼاد ،و هغازت ؽًاعایی ؽذه و
دسج ؽذه دس فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق اعت.
دوم :اػتشاك بش زمىق ،که اص یک عى ياظش بش هشگىيه زك ػیًی ؽًاعایی و دسج ؽذه دس
فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق بشای عایش اؽخاؿ بىده و اص عىی دیگش زمىق استفالی که
بشای هلک دس عایش اهالک ؽًاعایی و دس فىستهدلظ هزکىس دسج ؽذه سا دس بش هیگیشد.
الصم به رکش اعت که دلیل آيکه هبًای اػتشاك و هىمىع آو سا اىالػات هًذسج دس فىست-
هدلظ تؼییى زذود و زمىق هیدايین آو اعت که هيابك فذس هاده  02لايىو ثبت اعًاد و اهالک
هبذأ ههلت  92سوصه اػتشاك اص تاسیخ تًظین فىست هدلظ تسذیذ زذود اعت .هيابك فذس هاده
هزکىس:
;هداوسی که يغبت به زذود یا زمىق استفالی زمی بشای خىد لائل اعت هیتىايذ فمو تا عی
سوص اص تاسیخ تًظین فىستهدلظ تسذیذ زذود به وعیله اداسۀ ثبت به هشخغ فالزیتداس ػشك
زال دهذ.:

هفاد لغن اخیش هاده  87آییىياهه اخشایی لايىو ثبت اعًاد و اهالک يیض ّ
هؤیذ ایى يکته اعت.

هيابك هاده هزکىس:
;زمىق استفالی دس آگهیهای يىبتی رکش يمیؽىد ولی بایذ دس صیش آگهیها لیذ کشد که زمىق
استفالی دس هىلغ تؼییى زذود دس فىستهدلظ هًظىس هیگشدد که اگش هؼتشمی باؽذ هيابك
همشسات دس هذت عی سوص اص تاسیخ تًظین فىستهدلظ دادخىاعت اػتشاك بذهذ.:
ایى چًیى هبًای ىشذ اػتشاك و هبذأ هساعبه آو فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق
خىاهذ بىد.

يتیجه

دس ایى هماله همشسات ثبتی کؾىسهاو دس صهیًه ػملیات تسذیذ زذود اص خهات هختلف هىسد
آعیبؽًاعی والغ گشدیذ و عپظ افالزات مشوسی بشای افالذ يظام تمًیًی کؾىسهاو دس ایى
صهیًه هيشذ گشدیذ.
اص هًظش آعیبؽًاعی و ؽًاعایی يمائـ ،ػًىاو ػملیات تسذیذ زذود و ػًاویى هشتبو آو،
یؼًی فىستهدلظ تسذیذ زذود و آگهی تسذیذ زذود يالـ هغتًذ< بذیى يسى که ایى ػًاویى
هىمىع ػملیات هزکىس ،فىستهدلظ و آگهی هزکىس سا ،که ػالوه بش زذود ،زمىق سا يیض دس بش
هیگیشد ،يمیسعايذ< به تبغ تؼاسیف ایى ػًاویى يیض اص ایى هًظش و بش هبًای افضایؼ للمشو هىمىػی
آوها يالـ بىده و بایذ تغییش یابذ .همچًیى هىمىع و للمشو ػملیات تسذیذ زذود دس هفهىم ػام
کلمه تماهی هىاسد مشوسی و الصم دس ثبت اهالک سا که دس ایى هشزله بایذ بشسعی و اسصیابی گشدد
دس بش يمیگیشد< به تبغ للمشو اػتشاك به ػملیات هزکىس و ریيفؼاو يیض دس ایى صهیًه يالـ هغتًذ.
دس استباه با يسىه اخشای ػملیات تسذیذ زذود يیض با گغتشػ للمشو هىمىػی ػملیات هزکىس اص
یک عى زکن هزکىس دس فذس تبقشه هاده  78لايىو ثبت اعًاد و اهالک هبًی بش ػذم لضوم دسج
آگهی و الذام بش هبًای تبؼیت اص زذود هداوسیى هًتفی خىاهذ بىد< و اص عىی دیگش هیبایغت
تأثیش ػذم زنىس عایش فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد تمامای ثبت و همچًیى ػذم زنىس
هالکاو غیش هداوسی که هلک هىمىع تمامای ثبت دس آوها داسای زمىق استفالی اعت تؼییى
تکلیف گشدد.
بشهبًای يتایح دیگش تسمیك زامش اص هًظش افالذ ایشادات ؽًاعایی ؽذه تسىالت و
تغییشات ریل دس همشسات ثبتی مشوسی اعت:
 -7ػًىاو ;ػملیات تسذیذی :و ػًاویى هشتبو به تشتیب به ;آگهی تؼییى زذود و زمىق،:
;ػملیات تؼییى زذود و زمىق :و ;فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق :تغییش یایذ.
 -0تؼاسیف ایى ػًاویى يیض بش هبًای افالذ ػًىاو و للمشو و هىمىع آوها تغییش هییابذ
بذیى يسى که:
 ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس هؼًای ػام کلمه سا بایذ یکی اص هشازل ػملیاتهمذهاتی ثبت ،بؼذ اص هشازل تىصیغ اظهاسياهه و دسیافت آو و ايتؾاس آگهی يىبتی و لبل اص هشزله
ثبت هلک دس دفتش اهالک و تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت دايغت ،که با هذف تؼییى زذود اسبؼه و
ابؼاد هلک هىسد تمامای ثبت ،تؼییى زذ فافل آو با اهالک و اسامی هداوس و همچًیى تؼییى

دلیك هغازت آو و دس يهایت تؼییى کلیه زمىق ػیًی اؽخاؿ دس هلک هىمىع تمامای ثبت و
زمىق استفاق هلک هزکىس دس عایش اهالک فىست هیگیشد.
 ػملیات تؼییى زذود و زمىق به هؼًای خاؿ هدمىع الذاهات يمایًذه ثبت اعت که دسصهیًه تؼییى زذود اسبؼه و ابؼاد هلک هىسد تمامای ثبت ،تؼییى زذ فافل آو با اهالک و اسامی
هداوس و همچًیى تؼییى دلیك هغازت آو با اعتفاده اص يمؾهبشداس و دس يهایت تؼییى کلیه زمىق
ػیًی اؽخاؿ دس هلک هىمىع تمامای ثبت و زمىق استفالی هلک هىسد تمامای ثبت دس عایش
اهالک ،با زنىس اؽخاؿ ریيفغ ،یؼًی هالک ،هداوسیى و فازباو زمىق ػیًی دس هلک و
همچًیى فازباو اهالکی که هلک دس آيها زك استفالی داسد ،فىست هیگیشد< آو هن دس ؽشایيی
ً
که اؽخاؿ هزکىس لبال با ايتؾاس آگهی تؼییى زذود و زمىق اص هىمىع هيلغ و اص ایؾاو دػىت به
ػمل آهذه دس هسل هلک زامش گشديذ و همشس اعت يتیده و هازقل آوها دس لالب فىستهدلظ
تؼییى زذود و زمىق دسج گشدد.
 آگهی تؼییى زذود و زمىق آگهی اعت که به وعیله اداسه ثبت هسل ولىع هلک به ػًىاوهشخغ ايدام ػملیات همذهاتی ثبت و الًهایه ثبت هلک هًتؾش ؽذه و هذف آو آگاهی اؽخاؿ
ریيفغ اص ایًکه هلک هؼیًی اص ىشف ؽخـ یا اؽخاؿ هؼیًی هىسد تمامای ثبت والغ ؽذه اعت
ً
بىده ،تا هتؼالبا هش ؽخقی ادػا یا اػتشامی به آو تماما داسد دس هىػذ لايىيی ،اػتشاك خىیؼ سا
با تمذین دادخىاعت به اداسه ثبت هسل ولىع هلک (هتقذی ثبت هلک) یا تمذین گىاهی ىشذ
دػىای اػتشاك به اداسه هزکىس اػالم يمایًذ.
 فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق فىستهدلغی اعت که بشای دسج هختقات واىالػات به دعت آهذه و ازشاص ؽذه دس هشزله تؼییى زذود و زمىق دس عىابك ثبتی ،به هًظىس ثبت
هلک دس دفتش اهالک ،تهیه پیؼيىیظ عًذ هالکیت و الًهایه صهیًهعاصی ثبت يهایی هلک با سػایت
و دسج هًذسخات ریل تًظین هیگشدد:
7ـ تؼییى سوص و هاه و یا سوصهایی که ػملیات تسذیذ زذود دس آو والغ ؽذه.
 0ـ يام و هؾخقات هسل الاهت اؽخافی که زنىس داؽتهايذ.

 9ـ هؾخقات اؽخافی که اػتشاك يمىدهايذ و هىمىع اػتشاك ایؾاو.
 4ـ رکش کلیه زمىق ػیًی که دیگشاو دس هلک هىمىع تمامای ثبت داسيذ و همچًیى زمىق
استفالی که هلک هزکىس دس عایش اهالک داسد.
 8ـ رکش زذود و هؾخقات با ػالهات و ػذه و يىع فىافل آوها و ؽماسههای هداوسیى.

 7ـ رکش ػباست آگهی تسذیذ زذود و ؽماسه سوصياههای که آگهی دس آو دسج ؽذه و گىاهی
فست ايتؾاس آگهی و یا رکش اؽتباه دس آگهی هضبىس.
 -9هىمىع و للمشو ػملیات تؼییى زذود و زمىق دس هؼًای ػام و همچًیى هسذوده
هىمىع اػتشاك اص هًظش زمىق و اؽخاؿ ریيفغ دس ایى صهیًه ػالوه بش هلک هىسد تمامای ثبت و
هتمامی ثبت ،زمىق استفالی و فازباو ایى زمىق ،به کلیه زمىق ػیًی و فازباو ایى زمىق ،و
همچًیى کلیه زمىلی که بشای هلک هىسد تمامای ثبت دس عایش اهالک هتقىس اعت و فازباو
اهالک اخیش گغتشػ هییابذ .ایى چًیى دس زالی که اػتشاك بش زذود تابغ هماو لىاػذ و مىابو
عابك اعت< دس صهیًه اػتشاك بش زمىق بایذ اص زك بش استفاق فشاتش سفت و اػتشاك بش زمىق سا اص
یک عى ياظش بش هشگىيه زك ػیًی ؽًاعایی و دسج ؽذه دس فىستهدلظ تؼییى زذود و زمىق
بشای عایش اؽخاؿ و اص عىی دیگش زمىق استفالی ،که بشای هلک دس عایش اهالک ؽًاعایی و دس
فىستهدلظ هزکىس دسج ؽذه ،دايغت .ایى چًیى به تبغ اؽخاؿ ریيفغ دس ػملیات تؼییى
زذود و زمىق ،اؽخاؿ ریيفغ دس صهیًه اػتشاك بش زمىق اؽخاؿ ریل خىاهًذ بىد:
داسيذگاو یا فازباو زمىق ػیًی دس هلک هىسد تمامای ثبت.
هالک هلک هىسد تمامای ثبت یا هماو هتمامی ثبت .
هالکاو اهالک هداوس یا غیش هداوسی که هلک دس آوها داسای زمىق استفالی اعت.
 -4دس استباه با يسىه اخشای ػملیات تؼییى زذود و زمىق دو افالذ اعاعی ریل مشوسی
اعت:
يخغت آوکه زکن همشس دس فذس تبقشه هاده  78لايىو ثبت اعًاد و اهالک افالذ هبًی بش
دسج آگهی دس تماهی هىاسد تؼییى زذود و زمىق الضاهی دايغته ؽىد.
دوم آوکه با افالذ هاده  78لايىو ثبت اعًاد و اهالک خض دس خقىؿ هتمامی ثبت ،که ػذم
زنىسػ هايغ الذام يیغت ،عایش هىاسد هؾمىل زکن لايىيی تدذیذ ػملیات تؼییى زذود و
زمىق ،که دس زال زامش دس لايىو ثبت اعًاد و اهالک دس خقىؿ هداوسیى هيشذ گشدیذه،
خىاهًذ بىد.
 -8دس استباه با يسىه اػمال افالزات و تغییشات فىق بایذ تىخه يمىد که اص زیث عاختاس
همشسات ،باصيگشی اعاعی دس غالب هىاسد هشبىه به ػملیات تؼییى زذود و زمىق و همىله اػتشاك
بش زمىق دس لايىو ثبت اعًاد و اهالک و همچًیى آییىياهه لايىو ثبت اعًاد و اهالک اهشی مشوسی
و اختًابياپزیش اعت .فذوس بخؾًاهه های خذیذ ثبتی به هًظىس تؼییى تکلیف سویههای ػملی بش
ً
هبًای افالزات فىق و سفغ هشگىيه صهیًه تشدیذ دس صهیًه هىاسد هغکىت دس همشسات که لبال اص

ىشیك بخؾًاهههای ثبتی تؼییى تکلیف گشدیذه يیض اهشی مشوسی اعت< ایى چًیى عير افالذ دس
صهیًه تؼییى زمىق اؽخاؿ و لابلیت اػتشاك به آوها دس هشزله ػملیات تؼییى زذود اعاعی و
چؾمگیش اعت< هًتهی بش هبًای تىخیهاتی که دس ایى هماله رکش گشدیذ و آثاس عىء يمائـ همشسات و
بخؾًاهههای کًىيی دس ايدام ایى افالزات دس عشیغتشیى صهاو همکى تشدیذ يبایذ يمىد.
تىفیه هیگشدد افالزات دس عير ىشذ لايىيی افالزی لغمتی اص هىاد لايىو ثبت اعًاد
و اهالک هيشذ گشدد< چشا که افالذ لايىو ػالیتشیى عير تسىل اعت که الضام به افالذ يمائـ
آییىياهه سا يیض به همشاه خىاهذ داؽت ،هماوگىيه که دس يظام تمًیًی ثبتی کؾىسهاو به کشات فىست
گشفته اعت< دس صهیًه بخؾًاهههای ثبتی يیض فذوس بخؾًاهههای خذیذ پیشو تغییش لايىو ساهبشد
عاختاسی زل يمائـ دس زىصه بخؾًاهههای ثبتی اعت.
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 کاتىصیاو ،يافش ( ،)7933لايىو هذيی در يظن حمىلی کًىيی ،چاپ پًداه و يهن ،تهشاو :بًیاد زمىلی هیضاو.
 همتاص ،خمؾیذ ( ،)7917ایراو و حمىق بیى الملل ،چاپ اول ،تهشاو :دادگغتش.
 هیشصایی ،ػلیشما ( ،)7955حمىق ثبت کاربردی ،چاپ عىم ،تهشاو :بهًاهی.
 يظامالملکی ،خؼفش ( ،)7937جسوه درضی حمىق ثبت اهالک ،هخقىؿ دايؾدىیاو هميغ کاسؽًاعی اسؽذ
سؽته زمىق ثبت ،هؤعغه آهىصػ ػالی ىلىع ههش.

Analysis and pathology of registration regulations of Iran in regard
to Delimitation in preliminary operations of property registration


Jafar Nezamolmolki

Abstract:
Our country's registration regulations in the field of delimitation operations
have several shortcomings. Accordingly, this article deals with the pathology
and recognition of registration regulations and solutions to mofidy the defects
in them in the context of the said operations, as one of the important stages in
the preliminary operations of property registration. Based on the results of this
research, from the perspective of pathology and recognition of defects in
registration regulations, the title of delimitation operations and related titles, ie
demarcation minutes and delimitation advertisements, are incomplete and
does not indicate on their subject, which in addition to limits, Includes rights; In
consequence, the definitions of these titles from this perspective and based on
their scope of subject are incomplete and should be expanded. Also, the subject
and scope of delimitation operations in the general sense of the word do not
include all the necessary items in the registration of property at this stage;
consequently, regulations related to the scope of protest against the mentioned
operation and the beneficiaries are also incomplete in this regard. There are
some ambiguities and shortcomings in the regulations regarding the
implementation of the delimitation operations. In regard to modifying the
identified deficiencies, the title of "restrictive operation" and related titles
should be changed to "Advertisement for Determining limits and Rights",
"Operation for Determining limits and Rights" and "Minutes for Determining
limits and Rights", respectively. Based on the modification of their title, the
scope and subject should be modified. Also, the subject and scope of the
operations of determining the limits and rights in the general sense, as well as
the scope of the subject of the objection, should be expanded from the
perspective of rights and beneficiaries in this field,. In regard to how to carry
out the delimitation operation and the rights, the necessity of posting an
advertisement will be considered as a rule in all cases, and in regard to the
absence of persons except for the registration applicant, whose absence does
not preclude action, other cases will be subject to the legal rule of renewal of
limits and rights operations.
Keywords: advertisement< minutes< protest< Delimitation< Determining limits
and Rights
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