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1357مصوب  -قانون افراز و فروش امالک مشاع    

ماده      

 اول

افزاس اهالن هشاع وِ جزیاى ثبتی آًْا خاتوِ یافتِ اعن اس ایٌىِ در دفتز اهالن ثبت شذُ یا ًشذُ 
چٌذ شزیه باشذ با ٍاحذ ثبتی هحلی خَاّذ بَد وِ هله باشذ، در صَرتی وِ هَرد تماضای یه یا

را افزاس اهذوَر در حَسُ آى ٍالع است. ٍاحذ ثبتی با رعایت ولیِ لَاًیي ٍ همزرات هله هَرد تماض

 .ًوایذهی

ماده      

 دوم

ًسبت بِ هله هشاع وِ بزای آى سٌذ هالىیت هعارض صادر گزدیذُ، تا سهاًی وِ رفع تعارض ًشذُ الذام بِ افزاس  -تبصزُ 

 .ًخَاّذ شذ

تصوین ٍاحذ ثبتی لابل اعتزاض اس طزف ّز یه اس شزواء در دادگاُ شْزستاى هحل ٍلَع هله 

باشذ. دادگاُ شْزستاى بِ ابالغ تصوین هَرد اعتزاض هیاست هْلت اعتزاض دُ رٍس اس تاریخ

دعَی رسیذگی وزدُ ٍ حىن همتضی صادر خَاّذ ًوَد. حىن دادگاُ شْزستاى لابل شىایت 

 فزجاهی است. 

ماده      

 سوم

ماده      

 چهارم

ماده      

 پنجم

ماده      

 ششم

لاًَى اصالحی ثبت اسٌاد ٍ اهالن در هَلع اجزای تصوین  150ّشیٌِ تفىیه همزر در هادُ 
 خَاّذ شذ.لطعی بز افزاس بِ ٍسیلِ ٍاحذ ثبتی دریافت

هلىی وِ بِ هَجب تصوین لطعی غیز لابل افزاس تشخیص شَد با تماضای ّز یه اس شزواء 

 شَد.بِ دستَر دادگاُ شْزستاى فزٍختِ هی

تزتیب رسیذگی ٍاحذ ثبتی ٍ ابالغ اٍراق ٍ تزتیب فزٍش اهالن ٍ غیز لابل افزاس ٍ تمسین 
ای خَاّذ بَد ًاهِهمزرات اجزایی ایي لاًَى طبك آییيٍجَُ حاصل بیي شزواء ٍ بِ طَر ولی

 .رسذوِ بِ تصَیب ٍسارت دادگستزی هی

باشذ وواواى هَرد ّا هطزح هیّای افزاس وِ در تاریخ اجزای ایي لاًَى در دادگاُپزًٍذُ

خَاّاى افزاس بخَاّذ دعَی خَد را در ٍاحذ گیزد ٍلی اگزرسیذگی ٍ صذٍر حىن لزار هی

 .ثبتی هطزح وٌذ بایذ دعَی سابك را اس دادگاُ استزداد ًوایذ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  


