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ي ريستاَاي اسالمی شُر َا ي شًراَايَا، دَیارييیژٌ کارکىان شُرداري  

 مشاعقاوًن افراز ي فريش امالک  اجرایی آییه وامٍ

 1357مصًب آذر ماٌ سال  

 ماده اول    

 ماده دوم    

ماده     
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ماده     

 چهارم

ماده     

 پنجم

ماده     

 ششم

از شروبء هله هشبػی وِ در حَزُ ثبتی  ًفر هسئَل ّر ٍاحذ ثبتی بب ٍصَل درخَاست افراز از طرف یه یب چٌذ

  ًوبیذ.آى را بِ ًوبیٌذُ ثبت ارجبع هیهسبَر ٍالغ شذُ رسیذگی بِ

بفتي جریبى ثبتی ًوبیٌذُ ثبت بب هراجؼِ بِ پرًٍذُ هله ٍضؼیت ثبتی پالن هسبَر را هالحظِ ٍ ًسبت بِ خبتوِ ی

ببشذ یب خیر اػالم ًظر ًوَدُ اهالن ثبت شذُ یب ًِ ٍ دارای سٌذ هبلىیت هؼبرض هیآى اػن از ایي وِ در دفتر

 رسبًذ.پرًٍذُ را بِ ًظر هسئَل ٍاحذ ثبتی هی

ببشذ هسئَل ٍاحذ ثبتی بِ پس از تأییذ ایي وِ جریبى ثبتی خبتوِ یبفتِ ٍ هله دارای سٌذ هبلىیت هؼبرض ًوی

یر شروبء ٍ ًوبیٌذُ ثبت هحل را هؼبیٌِ ٍ بب دّذ وِ بب دػَت ٍ حضَر هتمبضی ٍ سبهیبردار ثبت هأهَریتًمشِ

هَرد افراز را ترسین ٍ بِ اهضبء ًوبیٌذُ ثبت ٍ تَجِ بِ سَابك ثبتی ٍ تصرفبت ٍ رػبیت حمَق آًبى ًمشِ هله

 رسبًذ.ولیِ شروبء حبضر هی

بردار هىلف است پس از ترسین ًمشِ بِ طَری وِ در تفىیه هؼوَل است حذٍد ٍ هسبحت ٍ هشخصبت ًمشِ

صَرت هجلس هٌؼىس ٍ بِ اهضبء ًوبیٌذُ ثبت ٍ شروبء حبضر  را ًیس تؼییي ٍ درّر یه از لطؼبت تفىیىی

 رسبًیذُ ٍ بِ هسئَل ٍاحذ ثبتی تسلین ًوبیذ.

تٌظیوی ٍ  هسئَل ٍاحذ ثبتی پس از رسیذگی ٍ تطبیك درخَاست بب همررات لبًًَی ٍ هالحظِ صَرت هجلس

بب ٍضؼیت ٍ سَابك ثبتی تصوین خَد را هبٌی بر رد یب لبَل درخَاست ٍ ًحَُ افراز ًمشِ افرازی ٍ هطببمت آى

 ًوبیذ.اػالم هی

در صَرتی وِ هله تصوین هسئَل ٍاحذ ثبتی بِ ضویوِ یه ًسخِ از صَرتوجلس ٍ فتَوپی ًمشِ افرازی )

لبًَى  2هبدُ شَد تب چٌبًچِ اػتراضی داشتِ ببشٌذ ٍفك همررات شروبء ابالؽ هیلببل افراز اػالم شَد( بِ ولیِ

ًوبیٌذ. طریمِ ابالؽ هطببك بب همررات افراز ٍ فرٍش اهالن هشبع بِ دادگبُ شْرستبى هحل ٍلَع هله تسلین

 ببشذ.االجراء هیًبهِ اجرای هفبد اسٌبد رسوی الزمابالؽ در آییي


