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  تفاوت افراز وتفكیك در امالك مشاعي
  

بھ عنوان مثال، مالك یا مالكان زمیني بھ . تر تفكیك در عرف ثبتي عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول بھ قطعات كوچك
شود، آن  متري تقسیم نموده كھ در عرف ثبتي بھ این اقدام گفتھ مي ٢٠٠ھزار مترمربع، زمین را بھ قطعات  ۵مساحت 

   . متري تفكیك شده است ٢٠٠زمین بھ قطعات 
، صدور سند مالكیت مفروزي با )جداجدا(ین ترتیب از تفكیك بھ منظور انتقال قطعات تفكیك شده بھ صورت مفروز بھ ا 

شود و بعد از آن  تمامي امور مربوط بھ تفكیك در اداره ثبت انجام مي . شود ابطال سند اولیھ و تنظیم تقسیم نامھ استفاده مي
مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده بھ منظور انتقال و بھ  این صورت. شود مجلس تفكیكي تنظیم مي صورت

  .صورت قطعات مفروزي جھت صدور سند مالكیت براي قطعات و تنظیم تقسیم نامھ است
  

 ٣دانگ ملك خود را بھ ۶در واقع اگر یكي از موارد گفتھ شده ناقص باشد، تفكیك اعتباري ندارد؛ مثًال، اگر شخصي 
با وجود این، تفكیك براي مجزا شدن قطعات  . د اولیھ را باطل نكند، این تفكیك فاقد اعتبار استقسمت تقسیم كند؛ اما سن

تر تقسیم شده و بھ قطعات  شود و براساس آن ملك بھ قطعات كوچك بھ منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي
شود،  اي كھ انتقال داده مي آخرین قطعھشود، حدود و حقوق ارتفاعي جدید تعریف و  ھاي جدید؛ اما فرعي داده مي شماره

ھا مالك، بیش از یك نفر است و  در تقسیم نامھ. شود ھا نیز استفاده مي از تفكیك در تقسیم نامھ. گردد سند اولیھ باطل مي
  .ممكن است یكي از دیگري سھم بیشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گیرد

  
مجلس تفكیكي براي ھر  تفكیك، سند تقسیم نامھ تنظیم شده و براساس صورتدر تقسیم نامھ ملك مشاع است و بعد از 

مالك مشاعي یك قطعھ مفروزي تعیین واسناد مالكیت مشاعي ھمراه تقسیم نامھ از سوي دفترخانھ بھ اداره ثبت ارسال 
راز و تفكیك تفكیك تفاوت بین اف. شود گردد و ضمن ابطال سند اولیھ، سند مالكیت مفروزي براي مالكان صادر مي مي

زمین و تقسیم آن بھ چند قطعھ یا تفكیك یك مجموعھ یا مجتمع ساختماني بھ چند واحد آپارتماني و نحوه اقدام آن در اداره 
ھاي متعدد عمًال جایگاه خود را بھ عنوان یك تكلیف در ثبت باز  ثبت سابقھ طوالني داشتھ و بھ دلیل كثرت انجام و نمونھ

حاصل شده كھ ھمھ بھ یك نتیجھ مـنـتـھــي و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشتركات مشخص شده  اي نموده و شیوه
ھاي ارشادي،  ھـاي ثـبـتي و دستور العمل نامھ اجرایي و بـخـشـنـامـھ ھا و آیین است و با استفاده از قانون تملك آپارتمان
اي است  ان با تقسیم و تفكیك در حقوق مدني راه یافتھ مقولھافراز ملك ھمزم. مشكالت در عمل حل و مرتفع گردیده است

ھا بھ یك نقطھ ختم شده است و آنچھ بھ عنوان راھنما  كھ تا بھ حال چنان صورت كلي و شیوه اقدامي پیدا نكرده و ھمھ راه
  .است ١٣۵٧آبان  ٢٢باشد، قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  در دسترس مي

  
  

  :افراز از نظر شكلي و ماھیتي عبارت است از تفاوت تفكیك و 
  
در تـفـكـیـك وجـود حـالـت اشـاعـھ ضرورت ندارد و ملك با داشتن مالك واحد قابل تفكیك است؛ ولي در افراز باید  -١

  .حالت اشاعھ؛ یعني مالكیت بیش از یك نفر باشد
  
م تفاھم و رضایت و وجود اختالف نسبت بھ حصھ تفكیك بارضایت و در حالت تفاھم مـالكان مشاع است و افراز عد -٢

  .باشد یكدیگر و قصد، قطع حالت اشتراك مي
  
ھنگام تنظیم تقسیم نامھ رعایت  دانگ لزومي ندارد و بعد از تفكیك بھ ۶در تفكیك توجھي بھ مقدار سھم مالكان در كل  -٣

كسري و زیادت یا صلح و ھبھ رفتار خواھد  گردد كھ با توافق نسبت بھ حقوق و سھم ھر یك از مالكان مشاع مطرح مي
شد؛ اما در افراز رعایت و توجھ بھ سھم معادل حصھ ھر یك از مالكان مشاعي ضروري بوده و اگر این رعایت در 
ملك بھ عللي با توجھ بھ تصرف شركا و بھ وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافي 

تفكیك فقط تقسیم ملك است؛ - ۴. مجلس افراز قید شود گیرد، بھاي آن تقویم و در صورت ك قرار ميملك،كھ در سھم شری
م با تعیین سھام مالكان مشاعي است و قطعات افرازي بھ نسبت سھم مالك مشاع بھ آنان ‡اما افراز تقسیم ملك توا

تفكیك این ضرورت نیست و مالك  بھ ھمین دلیل حالت اشاعھ در افراز ضرورت دارد؛ ولي در. یابد اختصاص مي
بھ ھر ترتیبي كھ مي خواھد ) ضوابط و مقررات شھرداري( تواند ملك خود را با رعایت مقررات حاكم بر تفكیك  مي

  .تفكیك نماید
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قانون امور حسبي اگر میان مالكان،  ٣١٣سن مالك یا مالكان دخالتي در امر تفكیك ندارد؛ اما بھ صراحت ماده  - ۵ 

  .غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواھد بود محجور یا
  
تنظیم تقسیم نامھ پس از تفكیك میان مالكان مشاعي براي استیال بر سھم مفروزي ضروري است و چنانچھ مالكان  -۶

مشاع بعد از تفكیك براي تنظیم تقسیم نامھ میان خود توافق نداشتھ باشند یا قطعات تفكیكي را متفقًا انتقال ندھند، تفكیك 
مجلس تفكیكي شركا بھ ناچار باید تقاضاي  حاصل و كان لم یكن تلقي شده و دراین شرایط با وجود صورت اقدامي بي

  .)نامھ افراز بھ دلیل عدم توافق مالكان براي تنظیم تقسیم( افراز نمایند 
  
توان  معترض ميشود و با رضایت  درصورت اعتراض بھ تفكیك از طرف یكي از شركا ادامھ عملیات متوقف مي - ٧ 

توانند  ادامھ اقـدام را انجام داد؛ ولي اعتراض بھ افراز درحین اقدام از شركاي دیگر پذیرفتھ نیست و پس از اتمام مي
  .اعتراض نمایند و رسیدگي بھ اعتراض نسبت بھ افراز ملك در صالحیت مراجع قضایي است

  
ي است و با افراز ملك و عدم اعـتـراض در مـھـلت مقرر انجام عمل افراز یا عدم افراز در حكم راي مراجع قضای -٨

 ۶تواند بر سھم مفروزي خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالكیت مشاع بھ واحد ثبت، سند مالكیت  ھر مالك مشاع مي
لق گرفتھ، كھ چنانچھ سرانھ یا حق مرغوبیت بھ او تع با توجھ بھ این. دانگ قطعھ اختصاصي را تقاضا و دریافت نماید

نفع را مبني بر وصول این حق قبل از صدور سند مالكیت  باید رسید تودیع آن بھ صندوق ثبت یا اقرارنامھ رسمي ذي
  .مفروزي بھ اداره ثبت تسلیم نماید

  
مجلس تفكیكي ملك با انتقال قطعھ یا قطعاتي از آن بھ غیر یا انتقال سھم مشاعي بھ شریك دیگر یا تنظیم  صورت -٩

نامھ یا بھ طور كلي تنظیم سندي قطعي بر روي آن اعتبار پیدا مي كند؛ اما در افراز با انقضاي مھلت اعتراض ھر  تقسیم
پس مي توان گفت براي حصول نتیجھ و تسلط . شود قطعھ در سھم مالك آن مستقرگي دیده و این امر با استقراع تعیین مي

  .اي است ز، اقدامي یك مرحلھمرحلھ اي و افرا ٢بر سھم مفروزي، تفكیك، اقدامي 
  
  گیرد؛ اما افراز ھم در اداره ثبت و ھم در دادگاه تفكیك در اداره ثبت انجام مي - ١٠

  
  جلسھ تفكیكي شود؛ ولي در تفكیك صورت ي صادر مي‡در افراز را - ١١

  
  در افراز اجبار حاكم است؛ ولي درتفكیك مسامحھ - ١٢

  
شود یا اگر مالك یك نفر باشد، ملك بھ قطعات  در تفكیك سھم تمامي افراد جدا و ملك از حالت مشاع خارج مي - ١٣

  .ماند شود و بقیھ ملك مشاع باقي مي گردد؛ اما در افراز فقط سھم خواھان جدا مي تر تقسیم مي كوچك
  
شود؛ اما اگر بر افراز  ت رسیدگي ميدر صورتي كھ بر تفكیك اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثب - ١۴

  .شود اعتراض گردد، پرونده جھت بررسي بھ دادگاه ارسال مي
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