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Abstract 

Real estate aggregation is one of registration operations which is neglected in property 

registration law and its regulations, meanwhile lots of owners demanded for it. Because of 

that the property and deeds registration office has declared a circular of conditions and 

method of real estate aggregation which one of its conditions is the equality of common 

ownership shares in all aggregated units. In this research we have investigated based on 

analytical descriptive  method, accorded to existed sources and practical method of 

registration units. We have concluded that it's possible to issue title deed for common 

owners of aggregated unit by adjusting formal declaration for portions of owners regardless 

of difference in ownership of each part of aggregated unit contrary to routine of registration 

units and we proved to jurisprudential rule of domination, harmless juris prudential rule, 

duty of notary public in confirmation of conditions, not being against the rule of formal 

declaration for aggregation, being of confession on the top of other proves in legal affairs 

and not being against the principle of aggregation. 
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 تیمالک زانیم نییجهت تع یرسم ةاقرارنام میامکان تنظ یبررس

 امالک عیمالکان در تجم

 2، سید محسن رضوی اصل1آهنگران محمدرسول

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ،استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی. 1

 آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایرانمؤسسة دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، مدرس . 2

 (23/06/1401 تاریخ پذیرش:ـ  20/01/1401 )تاریخ دریافت:

 چکیده

که در موارد بسـیار از   درحالی است؛ آن مورد غفلت واقع شده ةنام نهای ثبتی است که در قانون ثبت و آیی از جمله عملیاتتجمیع امالک 
تجمیع امالک را بیان  ةشیوای شرایط و  . به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و امالک طی بخشنامهستمورد تقاضان امالکسوی مالک یا 

 ـ توصـیفی  ةشیوکه به  ،. در این تحقیقاستقطعات مورد تجمیع  همةمشاعی در ن امالکبرابری سهام  است که از جمله شروط آنده کر
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اسـت و   موضوع این شد، انجام ثبتی واحدهای عملی رویة بررسی و موجود منابع به استناد با و تحلیلی

مشاعی در ن امالکرسمی سهام  ةاقرارنامتوان با تنظیم  می استگیری شد که برخالف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی  چنین نتیجه
ن امالکـ ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنـای آن سـند مالکیـت    

دالیلی چون خالف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادلـه در امـور حقـوقی،    و به  کردتجمیعی را صادر  ةقطعمشاعی 
تسلیط  ةقاعدالضرر و  ةقاعدسردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار،  ةوظیفرسمی جهت تجمیع،  ةاقرارنامخالف قانون نبودن تنظیم 

 استناد شده است.

 واژگانکلید

 .مالکیت مشاعسند مالکیت،  ،ت اسناد و امالکثب اقرارنامه، تجمیع امالک،
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 مقدمه

 «تجمیع امالک»و  «تجمیع اسناد مشاعی»در حقوق ثبت با دو بحث « تجمیع»در خصوص اصطالح 

شویم. در صورتی که سهام یک ملک مشاع به یک باره از سوی مالکان مشاعی آن ملکک   مواجه می

نقل و انتقال سهام یکک ملکک راا اعکم از شک       به یک نفر منتقل شود یا یک نفر طی چندین فقره

قانون  ةنام آیین 110 ةمادا مطابق دستور کندتدریج از مالک یا مالکان آن خریداری  دانگ یا کمترا به

ثبتا اسناد مالکیت اولیه باطکل   ةاداراسناد مالکیت به  همة ةارائثبتا پس از درخواست متقاضی و 

تجمیکع  »که به این عمل د شو وی در آن ملک صادر می سهام همةو یک سند مالکیت جدید جهت 

گیرد مباحکث مربکوط    مباحث مربوط به تجمیع را در بر می ةگویند. اما آنچه عمد می« اسناد مشاعی

: 1395رود )اسککافی   که در مقابل تفکیک بکه ککار مکی    است« تجمیع حدود»یا « تجمیع امالک»به 

آنا جهکت تجمیکع    ةنامک  و آیکین  1310و امالک مصوّب گذار در قانون ثبت اسناد  چون قانون .(70

بکا توجکه بکه ضکرورن ایکن امکرا بکه دلیکل          بنکابراینا  .بینی نکرده است قانونی پی  ةمقرّرامالکا 

بکه دلیکل مکاتبکان مککرر بکین       یادشکده هکای   رسیدگی به پرونکده  ةاطالتقاضاهای مکرر مالکان و 

استانی با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و در واحدهای ثبتی و اداران کل استانی و اداران کل 

مکور    5354/3 ةشکمار  ةبخشکنام طکی   ارفع این نقیصه سازمان ثبت اسناد و امکالک کشکور   جهت

های ثبتی  محشای بخشنامه ةمجموع 313که در بند  ا(163: 1396)جعفری لنگرودی  17/09/1353

. در این دکرتجمیع امالک  ةنحوع و تشریح بیان شرایط و موان و اقدام به تعیین مصادیق اآمده است

به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتبکاتی ککه ممککن    »بخشنامه آمده است: 

هکا و   مکدیران ثبکت منکاطق و شهرسکتان     ةکلیاست برای متقاضیان ایجاد معطلی و مشکل نمایدا به 

شکود در   دفتر امالک داده شده اجازه داده میاسناد مالکیت و ثبت  یامضاواحدهای ثبتی که اختیار 

واردی که دو یا چند پالک که در اثر ساختمان یا الاقل دیوارکشی به صورن واحدی درآمده باشد م

و یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقرّران مربوطه و در نظر گرفتن شرایط این دسکتور  

ین امالک مزبور سهام مشاعی برابر در امکالک مکورد   مالک تقاضای تجمیع نماید و یا مالک یا مالک

تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا 

به هیچ وجه مخالف مقرّران جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختالفی نگکردد  
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مجلس که  نباشدا با ترسیم نقشه و تنظیم صورن« ز»بند و یا  او ملک در بیع شرطا وثیقها بازداشت

ها و معابر و اموال  متضمن حدود تجمیع شده باشدا مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه

عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود امالک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتکر امکالک نیکز    

ا بایگانی نمودن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت تطبیق نمایدا دستور اصالح و تجمیع را ب

مقرّران مربوطه در دفتر امالک توضیح دهند. ضکمنا    ةکلیجدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن 

ها به مسیل و یا کوه و یا نظایر آن محکدود شکده از    هایی که حدود آن دهد نسبت به پالک تذکر می

دیهی است این اجازه مانع نظارن کامل مدیران مناطق بکر حسکن   شمول این دستور خارج است. ب

ا در 04/08/1370مکور    5749/3 ةشکمار بکه   امطابق بخ  دوم این بخشنامه« جریان نخواهد بود.

از امالک مورد تجمیع در رهن باشدا در صورن توافق طرفین و با باقی مانکدن   یکصورتی که هر 

اصکالح   یادشکده و بکدین ترتیکب بنکد     نیسکت میع حدود ها در رهنا مانعی برای تج مجموع پالک

موضوع مورد بررسکی در ایکن مقالکه در خصکوص      .(130: 1396)آذرپور و حجتی اشرفی  شود می

برابر باشد و اگر بدین  قطعان تجمیعی ةهممشاعی در ن امالکهر یک از سهام جایی است که باید 

و علت اینکه شکرط   کننداین شرط اقدام  کردنفراهم  جهتبا نقل و انتقال  دباینحو نباشدا مالکان 

زیرا  است.شده در اغلب موارد  در این بخشنامه ذکر شده است تفاون ارزش امالک تجمیع یادشده

در صورتی که سهام یک مالک در امالک تجمیعی متفاون باشد تعیین میزان مالکیکت ایکن فکرد در    

امالک مورد تجمیکع شکود ککه ایکن     ن امالک ف میان ساز اختال تواند زمینه ملک حاصل از تجمیع می

ککه   اهکای ثبتکی   گذار از تدوین قانون ثبت اسناد و امالک و صدور بخشکنامه  با هد ف قانون وضوعم

الحقوق و در نتیجه کاه  دعاوی حقکوقی   و حقوق ذوین امالکهمانا تثبیت هر چه بیشتر مالکیت 

شکود ککه آیکا در صکورن      بررسی این مسئله پرداخته میدر ادامه به بنابراینا . استاستا در تضاد 

توان با تنظکیم   میامالک مورد تجمیع از یک هر مشاعی در مالکان تفاون میزان مالکیت هر یک از 

را مالککان  ز تجمیع امالک را انجام داد و میزان مالکیت نهایی هر یکک ا فرایند رسمی اقرارنامة یک 

 .خیر یاکرد ع مشخص حاصل از تجمیقطعة در 

 شرایط تجمیع

 شود که شرایط تجمیع امالک بدین شرح است: مشاهده می یادشده ةبخشنامبا دقت در 
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 قطعان مورد تجمیعا متصل به هم باشند؛ .1

دیوارکشی به صورن یکک   ةوسیلسازی و یا حداقل به  این قطعان بر اثر عملیان ساختمان .2

 واحد درآمده باشند؛ ةمجموع

ثبت در بازدیدی که از محل وقکوع امکالک    ةنمایندتحقّق این دو شرط توسط  تحقّق یا عدم .3

و چنانچه این دو شکرط محقّکق نباشکدا یعنکی     د شو آورد احراز می مورد تجمیع به عمل می

ثبت محرز نشکودا اجکرای عملیکان تجمیکع      ةنمایندها برای  پارچه بودن پالک اتصال و یک

 شود. متوقف می

« ز»یکا از مکوارد مشکمول بنکد      ادر بیع شرطا رهکنا بازداشکت   از قطعان تجمیعی یک هیچ .4

نباشند و اگر قطعان تجمیعی در رهکن یکا بازداشکت باشکند عملیکان تجمیکع در صکورن        

ماندن پالک تجمیعی در رهکن یکا بازداشکت     کننده و باقی موافقت مرجع مرتهن یا بازداشت

 ؛استپذیر  امکان

یکا   اریز کوها مسیلا امالک عمومی و دولتکی  از حدود قطعان تجمیعی به کوها آب یک هیچ .5

 ةادار ةمکاتبک اراضی موان و منابع طبیعی و موقوفان نخورد و اگر بدین گونه باشد پس از 

کل ثبت استان و کسب اجازه و سکسس دعکون از نماینکدگان     ةادارثبت محل وقوع ملک با 

 ع انجام شود؛ها به طور دقیق مشخص و سسس عملیان تجمی صالح حدّ فاصل مراجع ذی

 دبایقطعان تجمیعی برابر باشد و اگر بدین نحو نباشد مالکان  ةهممشاعی در ن امالکسهام  .6

قکرار دادن ایکن شکرط آن     ةفلسکف و  کننداین شرط اقدام دن کرفراهم  جهتبا نقل و انتقال 

از قطعکان مکورد تجمیکع معکیّن      یکک شریک در هر  است که در صورن مغایرن سهم هر

میزان مالکیت وی در ملک حاصل از تجمیع به دلیل تفاون ارزش قطعان تجمیعکی  دن کر

 است.مشکل و در برخی مواقع غیرممکن 

باید توجه داشت که قطعان تجمیعی همة مشاعی در مالکان در خصوص شرط برابری سهام البته 

اشدا بلکه بکه ایکن   دیگر برابر ب این شرط به این معنی نیست که سهام شرکا در قطعان تجمیعی با یک

 مکثال  که هر فرد در هر قطعه سهمی برابر با دیگر سهام خود در سایر قطعان داشته باشکد.   استمعنی 

در یککی از   وهکا را داشکته باشکند     و قصکد تجمیکع آن   باشکند  اگر دو نفر در دو پالک مالکیت داشکته 
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چهار دانگ بایکد در پکالک دیگکر    و نفر دیگر  باشدها دو دانگ مالک  یک نفر از آن یادشدههای  پالک

سکه دانکگ مالکک     یکک توانند در پالک بعدی مثال  هکر   نیز به همین میزان مالکیت داشته باشند و نمی

 یکک  یا باید در پالک دوم نیز به نسبت دو دانگ و چهار دانگ مالک باشند یا در پالک اول هر ؛باشند

 .استبحث در این مقاله سه دانگ مالکیت داشته باشند و این شرط است که مورد 

 ؛قطعان یکسان باشد همةکاربری  .1

توان به چند دلیکل از جملکه تسکهیل در تعیکین ککاربری       در مورد ضرورن وجود این شرط می

تواند موجب بکروز اخکتال ف میکان     قطعان تجمیعی که می  پالک تجمیعی و همچنین تفاون ارزش

 د.کراشاره  شود شرکا

و اموال عمومی )کوچه و خیابان( وجود نداشته باشکد  ن امجاوراحتمال تعارض و تجاوز به  .2

اول  دبایک  زمینکه تواند اشتباه در مساحت و حدود قطعان باشد ککه در ایکن    که دلیل آن می

 .شوداصالح و سسس اقدام به تجمیع قطعان  یادشدهاشتباه 

و  معکین  یکک قطعان فاقد طول ابعاد و مساحت باشدا اول مسکاحت هکر    ةاگر یکی یا هم .3

 و سسس اقدام به تجمیع قطعان شود. شودها مشخص  طول ابعاد آن

 تجمیع امالک ةنحو

مدارک مالکیت قطعان تجمیعیا پس از دسکتور   ةضمیمدرخواست تجمیع متقاضی یا متقاضیان به 

رئیس واحد ثبتی و ثبت در دبیرخانها به ترتیب به بایگانی )جهت ضمیمه شدن به پرونده( و یککی  

مربوطه از ردیف خود خارج و همراه تقاضای  ةپروندشود. در بایگانی  ثبت ارجاع می از نمایندگان

ثبتکی و اسکناد    ةپرونکد ثبکت   ة. نماینکد دشو مربوطه ارسال می ةنمایندنزد  اتجمیعا جهت اقدام الزم

 و در صورن وجود شرایط و فقکدان موانکع   کند  میمالکیت ابرازی متقاضی را از هر جهت بررسی 

 . رئکیس نیکز پرونکده را بررسکی    دکن ثبت تسلیم می ةادارخود را طی گزارشی به رئیس  تجمیع نظر

و سسس پرونکده   کند می محل را تعیین و به متقاضی اعالم ةمعاینو ضمن اتخاذ تصمیم روز  کند می

از قطعکان بکه امکالک     یکک دارد. اگر حکدود هکر    را جهت ضبط تا روز مقرر به بایگانی ارسال می

صالح  ثبت باید با مرجع ذی ةنمایندبرسدا  دشاز شرایط تجمیع بیان  4تی که در بند عمومی یا دول

آن مرجع در روز تجمیکع در محکل وقکوع ملکک حاضکر باشکد و در        ةنمایندتا  کندمربوطه مکاتبه 
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یع نخواهکد بکود.   مدستگاه مربوطه مانع تج ةنمایندتصریح شود که عدم حضور  یادشده ةنام دعون

ثبکت ارسکال    ةادارمتقاضیا بایگکانی پرونکده را نکزد رئکیس      ةمراجعن جهت بازدیدا با یدر روز مع

بردار ثبت را جهت عزیمت به محل و عملیان تجمیع  ثبت و یک نقشه ةنمایندکند تا ایشان یک  می 

قکانونی و حکریم    ةمحکدود کیلکومتر از   30هکای تجمیعکی خکارج از شکعاع      . اگکر پکالک  کندتعیین 

بردار  مأموریت نماینده و نقشه ةالعاد سفر و فوق ةهزینشندا متقاضی موظف است استحفاظی شهر با

بردار ثبت در معیکت   . نماینده و نقشهکندثبت نزد بانک ملی مربوطه واریز  ةسسردثبت را به حساب 

و پس از استقرار در محل متقاضی باید اقدام  کند میمتقاضی به محل وقوع امالک تجمیعی عزیمت 

شکده در تصکر ف    اوال  قطعان معرفی کند کهثبت نیز دقت  ةنمایندو  کندقطعان تجمیعی  به معرفی

متقاضی باشد و ثانیا  با حدود مندرج در اسناد مالکیت ابرازی و نیز حکدود امکالک مجکاور تطبیکق     

واحکد درآمکده باشکد و سکایر      ةمجموعک داشته باشد و این قطعان حداقل با دیوارکشی به صورن 

قکانون مکدنی در    106 ةمادتجمیع حدود باید با رعایت مفاد  اموجود باشد. همچنینشرایط تجمیع 

خصوص رعایت حقوق ارتفاقی امالک مجاور در امالک مورد تجمیع یا برعکس امکالک تجمیعکی   

 ةنقشک بردار ثبت اقدام به برداشکت   سسس نقشه .(101: 1396در امالک مجاور صورن گیرد )آدابی 

تجمیعکی اقکدام    ةقطعپالک جدید جهت  ةشمارثبت پس از تعیین  ةنمایندو  کند میپالک تجمیعی 

ثبت ابتدا گزارشی از جریان  ةنمایندمجلسا  . در این صورنکند مجلس تجمیع می به تنظیم صورن

از قطعکان مکورد تجمیکع و در     یکک و سسس حدود و مشخصان هر  کند میعملیان تجمیعی بیان 

بکردار ثبکت و    نقشکه  و به امضکای خکود  و د کن را بیان میتجمیعی  ةقطعنهایت حدود و مشخصان 

ترسکیمی و سکایر    ةنقشک  ةضکمیم بکه   یادشکده مجلس  . سسس صورنرساند متقاضی یا متقاضیان می

و در صورتی ککه  د شو مدارک مالکیت و هویت متقاضی یا متقاضیان به رئیس واحد ثبتی تقدیم می

 ةقطعک مجلس تجمیع و تطبیق حکدود   بررسی صورنثبت و  ةنمایندگزارش  ةمالحظرئیس پس از 

بکردار   شده را کافی تشخیص داد دستور ارزیابی را به نقشکه  ترسیمی اقدامان انجام ةنقشتجمیعی با 

دارایکی اقکدام بکه     ةادارای اعالمی از سوی  بردار ثبت نیز بر اساس قیمت منطقه دهد و نقشه ثبت می

هکای   شده اقدام به پرداخت هزینکه  بر اساس ارزیابی انجامو متقاضی  کند ارزیابی ملک مورد نظر می

صکحت  دن ککر را جهکت گکواهی    یادشکده مجلس  رئیس واحد ثبتی صورن اکند. سسس تجمیع می
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و دفتکر امکالک    ابردار ثبتا بایگانیا حسابداریا دفتر بازداشکتی  مراتب به ترتیب به نماینده و نقشه

اسناد مالکیکت   ةبه قرار داشتن مورد تجمیع در محدود بردار نسبت دهد و نماینده و نقشه ارجاع می

 نبکود  شوارع و اموال دولتی و انجام شدن ارزیابیا بایگکانی نسکبت بکه     و نامجاورو عدم تجاوز به 

هکای مربوطکها دفتکر     فهرست منگنها حسابداری نسبت به اخذ هزینهگرفتن اوراق خارجی و انجام 

صدور سند معکارض و عکدم    ةسابق نبود و دفتر امالک نسبت به  ابازداشت نبود بازداشتی نسبت به 

 یادشکده های  بخ ن مسئوال. رئیس واحد ثبتی پس از گواهی ندکن رهن قطعان تجمیعی گواهی می

و دفتر امالک پس از دستور رئیس واحد ثبتکی  د کن دستور صدور سند مالکیت تجمیعی را صادر می

 .دکن پالک تجمیعی سند مالکیت جدید صادر می قطعان جهت همةبا ابطال اسناد مالکیت 

 تجمیع امالکفرایند رسمی در  ةاقرارنام نقش

ا اذعکان  دنککر است و به معنی اعترا ف  «تقره»و  ا«قرّا » ا«قرارا » ا«قرّ» ةریشاز لحاظ لغوی از « اقرار»

 و اثبان کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفتکه اسکت )طریحکی    اکردن حقی برای صاحب آن

اقکرار  »در خصوص معنای اصطالحی اقرار در ترمینولکویی حقکوق آمکده اسکت:      .(456: ق 1408

« عبارن است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یکا موککل اوسکت   

 ةمکاد  2 ةتبصکر توان گفت اگرچه مطابق  تعریف میدر توجیه این  .(177: 1372)جعفری لنگرودی 

ایکن قکانون بکه     205 ةمکاد قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل به غیر نیستا با توجه به  35

و در نتیجکه   اسکت رسد اقرار غیرقابل پذیرش از سوی وکیل منحصر به اقرار قاطع دعکوی   نظر می

 205 ةمادتواند باشد و در واقع  ابل توکیل به وکیل میاقرار غیرقاطع دعوی و اقرار به مقدمان آن ق

در اصطالح دادرسی بهتر آن است که  بنابراینا. است شده اشاره 35 ةماد 2 ةتبصرمخصّص  یادشده

« اقرار اعترافی اسکت ککه کسکی بکه صکحت امکری ککه علیکه او اظهکار شکده بنمایکد.           » :گفته شود

اسناد رسمی و با رعایت جمیکع شکرایط    ةدفترخانر در اقرارنامه اگ .(278 ا3 ج :1338دفتری  )متین

و طبق مفهکوم مخکالف آن چنانچکه     استرسمی  ةاقرارنام دشوجهت تنظیم یک سند رسمی تنظیم 

اسناد رسمی و با رعایت شرایط الزم جهت تنظیم یکک سکند رسکمی تنظکیم      ةدفترخاناقرارنامه در 

 ةاقرارنامک ککه   اسکت تفاون این دو نوع اقرارنامکه در ایکن    ةعمد .عادی خواهد بود ةاقرارنام دشون

عادی نیازمند اثبان صحت و اصالت و نیز انتساب به مقر توسط مدعی )مقرٌله( یا تصکدیق توسکط   
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رسمی زمانی است که در تنظیم یک سند رسمی مانند سند بیکع   ةاقرارنام. کاربرد استشخص مقر 

. دشکو تباهی ر  دهد یا مطلبی سهوا  اضافه یکا سکاقط   قطعی یا سند صلح قطعی یا مشروط و ... اش

یا میزان مورد معامله یا پالک ثبتی مورد معامله یکا شکروط   ن متعامالدر ذکر مشخصان یکی از  مثال 

. در این گونه مواقع است ککه  دشویا مطلبی سهوا  ساقط یا اضافه  هددمندرج در سند اشتباهی ر  

. برابر ندکن داده در سند رسمی اولیه می اقدام به اصالح اشتباه ر اصالحی  ةاقرارنامطرفین با تنظیم 

هکا بکا قکوانین اشککال و      هرگاه در طرز تنظکیم اسکناد و تطبیکق مفکاد آن    »قانون ثبت  25 ةماد 7بند 

و برابکر  « ت نظارن خواهد بکود. ئاشتباهی پی  آیدا رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم با هی

ها  رسیدگی به اسناد مالکیت معارض هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ةنام آیین 3 ةماد 18بند 

با قوانین اشکال و اشتباهی پی  آمدا باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال و 

تا در صورن اقتضکا بکرای تعیکین تکلیکف بکه      شود کل ثبت استان گزارش  ةاداراشتباها موضوع به 

کل  ةادارقبل از تنظیم اسنادا  ارن گزارش شود و مرجع رفع مشکالن دفاتر اسناد رسمیت نظائهی

. رأی صادره در مورد استامور اسناد و سردفتران معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

ت نظارن قابل تجدید نظکر در شکورای عکالی ثبکت     ئقانون ثبت از سوی هی 25 ةماد 7موضوع بند 

 یادشکده سند  ةمعامل ةخالصاسناد رسمی  ةدفترخانه در صورتی که پس از تنظیم سند در است. البت

توانند با تنظیم سند اصالحی پیرو سکند قبلکی و    در دفتر امالک ثبت نشده باشدا اصحاب معامله می

ت نظکارن نیسکت )رضکوی    ئو احتیاج به طرح موضوع در هی کنندتوضیح موضوع اشتباه را مرتفع 

ها پکس   داده در اسناد رسمی تنظیمی گاهی مدن با توجه به اینکه اشتباهان ر  .(275: 1399اصل 

و زمانی که طرفین سند اولیه یا حکداقل یککی از آنکان دیگکر در قیکد حیکان        یادشدهاز تنظیم سند 

شکوند و در نتیجکه    مشکخص مکی   کننداصالحی تنظیم  ةاقرارنامیا در دسترس نیستند تا سند  نیست

ککه   هسکتند ت نظکارن  ئک مارالذکر مجبور به ارجکاع امکر بکه هی    7د با توجه به بند برای اصالح سن

هنگام تنظیم اسکنادی ماننکد    ادر دفاتر اسناد رسمی است.بر  ت نیز بسیار زمانئهای این هی رسیدگی

العقد تنظیم این سند بکه   فروشنده ضمن»شود:  سند انتقال قطعی امالکا در متن سند تنظیمی قید می

 ةاقرارنامک گونه اشتباه در تنظیم سند نسبت به تنظیم  دهد که در صورن بروز هر وکالت میخریدار 

ککانون   26/10/1379مکور    33700/7 ةشکمار  ةبخشکنام  1اگرچه طبق بنکد   .«اصالحی اقدام نماید
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و  08/09/1379مککور   10503/34 ةشککمارهککای  سککردفتران و دفتریککاران تهککران کککه مطککابق نامککه 

 22/09/1379مکور    6431/34و  22/09/1379مور   6193/34و  19/09/1379مور   11383/34

کل امور اسناد و سردفتران مورد تأیید سازمان ثبکت اسکناد و    ةادار 10/10/1379مور   7843/34و 

اصالح سند با رعایت جمیع مقرّران و اخذ مدارک الزم بکا تنظکیم   »امالک کشور قرار گرفته است: 

تعاملین نسبت به اشتباهان به عمکل آمکده بکه هنگکام تنظکیم سکند انتقکال        اصالحی بین م ةاقرارنام

 ةشکمار  ةنامک لکیکن طبکق    اککانون((  یآرانکه ) : 1396)آذرپور و حجتکی اشکرفی   « بالاشکال است.

کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امکالک   ةادار 24/07/1395مور   149545/95

قانونی مدنی اقرار قائم به شخص است و قابکل تفکوی     1278و  1259کشور مستفاد از مفاد مواد 

 ةماد 2 ةتبصرو ایضا  مستندا  به  کندو وکیل باید در اقدامان خود مصلحت موکل را مراعان  نیست

در اقرار ممنوع است و از آنجا که اعطای وکالت در دعاوی با توکیل  یقانون آیین دادرسی مدن 35

پذیر است تنظیم سند اقرارنامه توسط وکیلا ماننکد جکایی    امکان یادشدهقانون  33 ةمادرعایت مفاد 

 است.اصالحی استا فاقد اعتبار  ةاقرارنامکه خریدار از سوی فروشنده دارای وکالت در تنظیم 

 مشاعی در ملک تجمیعین امالکقرارنامه جهت تعیین سهم امکان یا عدم امکان تنظیم ا

مشکاعی در  ن امالکک سکهام  مارالذکرا باید  313مطابق پنجمین شرط از شروط تجمیع مندرج در بند 

 آوردنبا نقل و انتقال به فراهم  دبایقطعان تجمیعی برابر باشد و اگر بدین نحو نباشد مالکان  ةهم

مشکاعی در هکر   مالککان  سهام که اگر  این است شود مطرح میسؤالی که  حال .ندکاین شرط اقدام 

 ن امالکک تخصیص سهام هر یک از  ةنحودر خصوص مالکان برابر نباشد و  تجمیعی یک از قطعان 

یا برخی از قطعکان   همهها در  حاصل از عملیان تجمیعا چه مالکیت ةقطعمورد تجمیع در  امالک 

دانکگ   )یعنی چند مالک که مالکیت شک   دانگ باشد رن ش مورد تجمیع برای هر مالک به صو

یا برخی از قطعان به صکورن   همهها در  مالکیت آن چه (کنندیع مها را تج در چند پالک دارند آن

در یکک  مالککان  یککی از   از قطعان برابر نباشد )مکثال  یک ولی سهام هر مالک در هر  مشاعی باشد

رسکمی در   ةاقرارناماقدام به تنظیم  امالکیت داشته باشد( پالک سه دانگ و در پالک دیگر دو دانگ

قطعة از مالکان و سهم هر یک از کنند یکی از دفاتر اسناد رسمی با رعایت کامل قوانین و مقرّران 

آیا باز هم نیازی به نقل و انتقکال جهکت ایجکاد سکهام      کنندحاصل از تجمیع را با تراضی مشخص 
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اگر جکواب مثبکت اسکتا آیکا ایکن       و یا خیر؟ هستعان تجمیعی قط همةبرابر برای هر مالک در 

و بکار مضکاعفی را بکر ایکن افکراد تحمیکل        شود نمیتکلیف موجب عسر و حرج متقاضیان تجمیع 

توان از دو منظکر   شود که به این مسئله می گیری می ؟ با بررسی این موضوع این گونه نتیجهدکن نمی

ن و اتثبیت مالکیت مالکک  برایگذار  مین اهدا ف قانونتأ جهتکه این است نخست منظر  .نگریست

قطعان تجمیعی برابر باشد به نحوی  همةن مشاعی در احتما  سهام مالک دبای  کاه  دعاوی حقوقی 

در سایر قطعان نیز به همین میکزان   استدر یکی از قطعان دارای دو سهم ن امالککه اگر یکی از 

تجمیعکی سکند مالکیکت دو     ةقطعک مالکیت داشته باشد تا در نهایت در اسناد مالکیت صادره جهت 

ن امالکک رسکمی میکان    ةاقرارنامک با تنظکیم   این است که دانگ مشاع به وی تعلق بگیرد. دیدگاه دوم

درآیند سهام هر یک از آنان در  واحد ةقطععملیان تجمیع به صورن یک  اقطعاتی که قرار است ب

دیگکر   که در این صکورن د شوها از قبل معین  گرفته میان آن تجمیعی بر اساس تفاهم صورن ةقطع

. برای هر یک از نیستقطعان  همةنیازی به نقل و انتقال میان آنان جهت تساوی سهام هر یک در 

 .دکرهایی را بیان  توان استدالل ها می این دیدگاه

 تجمیعی ةقطعمشاعی در ن امالکعدم امکان تنظیم اقرارنامه جهت تعیین سهام  .ولدیدگاه ا

تجمیع اشاره نشده است  ةمسئلبا توجه به اینکه در قانون ثبت اسناد و امالک به  امطابق این دیدگاه

آن مغفول مانده است و از طر ف دیگر سازمان ثبت  ةنام و از مواردی است که در قانون ثبت و آیین

اسناد و امالک کشور با مکاتبان متعدد از سوی واحدهای ثبتی سراسر کشکور مواجکه بکود ککه در     

 ادنکد کر طریق مکی  ةارائدرخواست اظهارنظر و ن امالکخصوص درخواست تجمیع امالک از سوی 

محشککای  ةمجموعکک 313ر بنککد د یادشککده ةبخشککنام 17/09/1353در نهایککت ایککن سککازمان در  

آمده در این خصوص خاتمه دهکد   تا بدین طریق به مشکالن پی د کرهای ثبتی را صادر  بخشنامه

به منظور تسریع بیشتر »صراحت قید شده است:  بهاین بخشنامه  ةمقدمو به همین دلیل است که در 

ایجکاد معطلکی و مشککل    و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضکیان  ن امراجعدر کار 

 (:130: 1396)آذرپور و حجتی اشرفی ...« نماید 
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 خالف اصل بودن تنظیم اقرارنامه در تجمیع امالک
یک امر  امالک تجمیعاجرایی آن نامة  با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون ثبت اسناد و امالک و آیین

و د ککر تکوان عمکل    متکیقّن مکی  فقط به میکزان قکدر   در خصوص آن ا است استثنائی و خال ف اصل

که مسکتند تجمیکع امکالک     راا های ثبتی محشای بخشنامهمجموعة  313بند ة بخشنامتوان مفاد  نمی

ککه ککامال  منطبکق بکا شکرایط       کردتوان تجمیع  . در نتیجه تنها امالکی را میدکرتفسیر موسّع  استا

مالک ش  دانگ یکی  یکد و هر قطعان مختلف باشنن امالکدر این بخشنامه باشند و اگر  یادشده

از قطعان باشند یا در صورن مالکیت مشاعی سهام هر یک در هر یک از قطعان متفاون باشدا با 

مالک یا مالکین امالک مزبور سهام »... گوید:  که می یادشده ةبخشنامگذار در  توجه به تصریح قانون

در  یکبا نقل و انتقال رسمی مالکیت هر  دبای ا...«مشاعی برابر در امالک مورد تجمیع داشته باشند 

 یکسان بشود. ةاندازقطعان به  همة

 تجمیعی ةن قطعامالکجلوگیری از اختالف میان 

در ملکک حاصکل از تجمیکع    ن امالکک قائل شدن به عدم امکان تنظیم اقرارنامه جهت تعیکین سکهام   

مشاعی قطعکان تجمیعکی در تعیکین سکهام     ن امالکموجب جلوگیری از اختالفان و منازعان میان 

تواند در  باالخص با توجه به تفاون ارزش قطعان تجمیعی که می ؛شود حاصل از تجمیع می ةقطع

گذار در قکانون ثبکت در    و این نظر با اهدا ف قانون کندتجمیعی ایجاد مشکل  ةقطعاختصاص سهام 

خصوص جایی که امکالک   به ااستعاوی حقوقی نیز سازگارتر خصوص تثبیت مالکیت و کاه  د

مورد تجمیع با توجه به محل وقوع خود )مثال  یکی از امالک در نب  کوچه و دیگری داخل کوچه 

امکان وقوع اختال ف میان مالکین در خصوص میزان سکهام هکر    اباشد( دارای اختال ف ارزش باشند

 حاصل از تجمیع وجود دارد.قطعة ها در  یک از آن

 م اقرارنامه در تجمیع امالکخالف قانون بودن تنظی

اقرار به امری که عقال  یا عادتا  ممکن نباشد و یا بر حسب قانون »قانون مدنی  1269 ةمادبه تصریح 

ثبتکی   ةبخشکنام ا اگرچکه  یادشده ةمادبا توجه به قسمت اخیر  بنابراینا .«صحیح نیستا اثری ندارد

موجود در این خصوص  ةتنها مقرّر استنیبه معنای اصطالحی حقوقی یع امالک قانون ممستند تج

گذاری بوده اسکت و در نتیجکه    که توسط آن سازمان ثبت اسناد و امالک کشور درصدد قانون است
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مکادة  زیرا مشمول قسمت اخیکر   .باشد نباید پذیرفته شود یادشده ةبخشناماقراری که برخال ف متن 

 .است شده اشاره 1269

 تجمیع امالکتنظیمی در  ةاقرارنامامکان ابطال 

تنظیمکی   ةاقرارنامک مشکاعیا  ن امالکک در صورن اثبان مواردی چون سفاهت یا محجوریت یکی از 

که قطعکا  مکورد    کندی در اعتبار اسناد مالکیت صادره ایجاد جدّ ةخدشتواند  این می شود. ابطال می

دگاه که مکورد عمکل   در نتیجه بر مبنای این دی .(773: 1384کاتوزیان ) گذار نخواهد بود تأیید قانون

مشکاعی در قطعکان مکورد    ن امالکک باید سهام هر یکک از   هستواحدهای ثبتی در حال حاضر نیز 

فردی در یک قطعه از قطعان تجمیعی دو دانگ مشاع مالکیت دارد  مثال و اگر  باشدتجمیع یکسان 

در هکر یکک از قطعکان    ن امالکک باید در سایر قطعان نیز همان دو دانگ را مالک باشد و اگر سهام 

 .دکرقطعان یکسان  همةرا در ن امالکمتفاون باشد باید با نقل و انتقال سهام هر یک از 

 رسمی ةاقرارنامتجمیعی با تنظیم  ةقطعمشاعی در ن امالکامکان تعیین سهام  .دیدگاه دوم

 ةوسکیل حاصکل از تجمیکع بکه     ةقطعک در ن امالکک طبق این دیدگاه برای استناد به امکان تعیین سهام 

 ای چند استناد شده است: اقرارنامه به ادله

 خالف اصل نبودن تجمیع

بلکه ایکن   ؛شود و خال ف اصل دانسته نمیی یاستثنادر حقوق ثبت اسناد و امالکا تجمیع یک عمل 

تفکیکک و افکراز    ةوظیفک طور که  و همان استعمل از جمله عملیان ثبتی همچون تفکیک و افراز 

 ةتجمیع نیز ایجاد ملک جدید به وسکیل  ةوظیفا استشده از ملک اصلی  د قطعان جدید منفکایجا

که در واحکدهای   استهای ثبتی  این عمل از عملیان بنابراینا. استدیگر  تجمیع چند ملک با یک

برداران ثبت در  عمل نمایندگان و نقشه ةشیوثبتی و نسبت به بسیاری از امالک قابل اعمال است و 

افراز و تعیین طول ابعاد و  و هایی چون تفکیک آنان در عملیان ةوظیفاین خصوص بسیار شبیه به 

 .استمساحت امالک 

 قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله

و  ردداشود که اقرار در امور حقوقی در رأس سایر ادلکه قکرار    در این دیدگاه بر این نکته تأکید می

ی بر یک امر حقوقی وجود داشته باشدا قاضی دیگر به دنبال سایر ادله نخواهد رفکت  چنانچه اقرار
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قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است و به همین علکت   202 ةمادو این مسئله در 

و قابکل تجدیکدنظر و    اسکت احکام مرجع قضکایی ککه مسکتند بکه اقکرار صادرشکده باشکد قطعکی         

بود. البته باید توجه داشت که اقرار صحیح و قابل پذیرش اقراری است ککه  خواهی نخواهد  فرجام

خود به نفع شخص یکا اشکخاص دیگکر خبکر دهکد و       ةذماز روی قصد و اختیار به وجود حقی بر 

تکوان آن را اقکرار    باشکدا نمکی   یادشکده  ةچهارگانک هرگاه اقراریا چه شفاهی چه کتبیا فاقد عناصر 

رسد لزومی ندارد مقر به قصکد اخبکار بکه     . هرچند به نظر میاستی و فاقد اثر حقوق کردمحسوب 

خواهان را از اثبان  بدون اینکه بخواهد ایک دعو ةخواندطور که اگر  زیان خوی  اقدام کندا همان

در ضمن سخنان خود مطلبی را بگوید که در نهایت به ضرر خکود و بکه نفکع     کندنیاز  رویدادی بی

ضکمن   ا(771: 1384کاتوزیکان  ) شکود  طر ف مقابل  باشدا این عمل وی به عنوان اقرار پذیرفته می

آنکه انکار بعد از اقرار نیز جز در موارد فاسد بودن اقرار یا مبتنی بر اشتباه بودن اقرار قابل پکذیرش  

 .(70 ک 64: 1390)رستمی چلکاسری  نخواهد بود

 ثبتی در جایگاه قانون ةبخشنامقرار نداشتن 

های ثبتی جایگاهی در حد قانون ندارند تا تنظیم اقرارنامه بکرخال ف مفکاد آن مخکالفتی بکا      بخشنامه

ایجاد وحدن  ةوظیفهای ثبتی صرفا  بسته به مورد  زیرا بخشنامه .قانون مدنی داشته باشد 1269 ةماد

ه بین واحدهای ثبتی در مواقعی که نسبت به موضوع واحد عملککرد متفکاون دارنکد یکا رفکع      روی

گکذار مغفکول مانکده     یا در مواقعی که موضوعی از نظر قانون رندها را دا ابهامان ایجادشده برای آن

گذاری در اصکطالح مرسکوم    و این غیر از قانون کند حل عملی برای واحدهای ثبتی مشخص می راه

. در نتیجه اگر چند مالک به صورن مشاعی در چند ملکک مالکیکت داشکته باشکند و     است حقوقی

 ةبقیک متفکاون از سکایر سکهام آنکان در      یادشدهاز امالک  یکها در هر  میزان مالکیت هر یک از آن

 ةدفترخانک رسکمی در   ةاقرارنامک توانند با تنظکیم یکک    می یادشدهاامالک باشدا هنگام تجمیع امالک 

ثبت  ةادارو  کنندتجمیعی حاصله مشخص  ةمشاعی را در قطعن امالکاسناد رسمی سهام هر یک از 

تجمیعکی بکر    ةقطعاسناد و امالک محل وقوع ملک نیز ملزم به صدور اسناد مالکیت مشاعی جهت 

 .استتنظیمی  ةاقرارناممبنای 
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 رنامهجهت تنظیم اقران امالکمسئولیت سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط 

ککه ایکن مکوارد در    د ککر تکوان چنکین اسکتدالل     در خصوص امکان ابطال یا فساد اقرارنامه نیز مکی 

همچون اصکالح   امختلفهای اصالحی که به دالیل  خصوص اسناد انتقال مالکیت یا سایر اقرارنامه

ن نیز ممکن است واقع شکوند و ایک  ند شو گرفته در تنظیم اسناد رسمیا تنظیم می اشتباهان صورن

 ؛منافاتی با کارکرد اقرارنامه در خصوص تعیین سهم هر مالکک در ملکک حاصکل از تجمیکع نکدارد     

ضمن آنکه از جمله وظایف سردفتر اسناد رسمی احراز مواردی چون عدم محجوریت طرفین یک 

عالوه بر مسکئولیت   اسردفتر اسناد رسمی یادشده ةوظیفکه در صورن تخلف از  استسند رسمی 

 ن خسارن طرفینا دارای مسئولیت انتظامی نیز خواهد بود.مدنی در جبرا

 الضرر ةقاعداستناد به 

 ا5ج  :1367)کلینی « الضرر و الضرار فی االسالم»که برگرفته از روایت نبوی  امطابق قاعدة الضرر

تکوان گفکت اجمکاع     ( است و اجماع فقهای شیعه و حتی می429 ا25ج  :ق 1416؛ حر عاملی 293

فقهای جهان اسالم بر حجیت آن اقامه شده استا در اسالم حکم ضرری نفی شکده اسکت؛ بکدین    

شده در شریعت اسالم در صورتی که به هر گونه ضکرر جکانی یکا مکالی یکا ...       معنا که احکام وضع

هاستا اگکر   اگرچه اصل در معامالن بر لزوم آن ال مثشود.  منجر شود به موجب این قاعده رفع می

شکود   اللزوم به واسطة ضرر ناشی از غبن برداشکته مکی   ای مشتمل بر غبن فاح  باشدا اصاله معامله

توان معامله را به دلیل غبن حاصله فسک    ( و به استناد این نفی حکم لزوم می9: 1386)باقری اصل 

با استناد به ایکن قاعکده در خصکوص موضکوع بحکث       .(193 ا1 ج :1387کرد )موسوی بجنوردی 

مشاعی قطعان مورد تجمیع به نقل و انتقکاالن جهکت   ن امالککه اجبار د کرتوان چنین استدالل  می

اسکت.  ن امالکک امالک مورد تجمیع از مصادیق ایجاد ضرر برای  همةسازی سهام هر یک در  یکسان

هکای   که منجر به تحمیل پرداخت هزینه کند خود می ها را مجبور به تنظیم اسناد انتقال بین آن چون

 ةاداراسکتعالم از   ةهزینک و نیز پرداخت ی یداراو مالیان  االثبتا عوارض شهرداری التحریرا حق حق

 کند. از اسناد تنظیمی می یکثبت محل وقوع ملک برای هر 

 تسلیط ةقاعداستناد به 

)ابن ابی جمهور « الناس مسلطون علی اموالهم»تسلیط )سلطنت(ا که مستند آن روایت  ةقاعدمطابق 
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( استا یعنی مردم حق هر گونه 272 ا2ج  :ق 1403؛ مجلسی 49ا ح 208 ا3ج  :ق 1403احسائی 

تصر ف در ملک خود را دارندا شامل سلطنت اعتباری مالک بر اموال و امالک خود است )قاسمیان 

( 201 ا1 ج :1387وسوی بجنکوردی  ( که از سوی شارع مقدس جعل شده است )م69: 1389مزار 

که از عملیان  ایع نسبت به ملک خودممشاعی قطعان مورد تجن امالکمطابق این قاعده  بنابراینو 

و این مهم را  کنندشودا این تسلط را دارند که هر طور بخواهند میان خود تقسیم  تجمیع حاصل می

ن امالکک رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به سهام هر یکک از   ةاقرارنامتوانند با تنظیم  می

ثبت محکل وقکوع ملکک از     ةادارو پی  از تجمیع جهت اطمینان  دهندمورد تجمیع انجام  ةقطعدر 

نخواهد شد جزء مدارک ابرازی خود تقدیم ایجاد حاصل پس از تجمیع ن امالکاینکه اختالفی میان 

زمکان   تکوان در  با توجه به جایگاه و کارکرد اقرار در امور مدنی می اینبنابر. کنندرئیس واحد ثبتی 

ک مالکدام از اهر مشاعی در ن امالکمیزان مالکیت هر یک از  در صورتی که اتجمیع امالک مشاعی

 ةاقرارنامک ا بکا تنظکیم   باشکد در سایر امالک مورد تجمیع  آنهامتفاون با میزان مالکیت مورد تجمیعا 

 کردمشاعی در ملک حاصل از تجمیع اقدام ن امالکرسمی نسبت به تعیین میزان مالکیت هر یک از 

هر کس اقرار به حقی برای غیر کنکد ملکزم بکه اقکرار     »قانون مدنی:  1275 ةمادو از آنجا که مطابق 

اداران مشاعی ملزم به پایبندی به اقرار تنظیمی خواهند بکود و در نتیجکه   ن امالک ا«خود خواهد بود

تنظیمکی خواهنکد    ةاقرارنامتجمیعی طبق  ةقطعثبت اسناد و امالک نیز ملزم به صدور اسناد مالکیت 

توان چنین نتیجه گرفت که برخال ف آنچکه اکنکون    شده در این دیدگاه می بیان ةادلبود و از مجموع 

 ةقطعک عی در مشکا ن امالکک رسمی سکهام   ةاقرارنامتوان با تنظیم  می استمورد عمل واحدهای ثبتی 

و بکر   ککرد تجمیعی را با وجود تفاون مالکیت هر یک از آنان در قطعان مکورد تجمیکع مشکخص    

 .دکرحاصل از تجمیع را صادر  ةقطعمشاعی ن امالکمبنای آن سند مالکیت 

  نتیجه

توان ایکن گونکه نتیجکه گرفکت ککه اگرچکه در زمکان         شده در این نوشتار می از مجموع مطالب بیان

هکا شکاید    مربوطه و نیکز اصکالحان بعکدی آن    ةنام قانون ثبت اسناد و امالک کشور و آیینتصویب 

گکذار   ان مورد ابتالی واحدهای ثبتی نبوده است و همین امر موجب غفلت قانوندتجمیع چن ةمسئل

ای را در ایکن   آن مقکرره  ةنامک  تا در این خصوص در قانون ثبت اسناد و امالک کشکور و آیکین  ده ش
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ا لیکن به مرور زمان و با تغییراتی که در ساختار امالک هر منطقکه  دکننین و تصویب خصوص تدو

نشکدها جهکت ایجکاد     شکده و ثبکت   به وجود آمده است نیاز به تجمیع دو یا چند ملکا اعم از ثبکت 

سازمان ثبت اسکناد و امکالک    که همنجر به این شد موضوعو همین  به وجود آمدهتر  قطعان بزرگ

و در خصکوص امککان    کنکد تجمیع امالک و شکرایط آن را بیکان    ةشیوای  بخشنامه کشور با صدور

شکده در   بیان ةادل نامالکرسمی میان  ةاقرارنامتجمیعی با تنظیم  ةقطعمشاعی در ن امالکتعیین سهام 

 خصکوص  ؛ بکه دیدگاه اول را دارد ةادلو توان معارضه با  استدیدگاه دوم به نظر مقرون به صحت 

تجمیع در ضمن یک بخشنامه موجکب ضکرورن تفسکیر مضکیّق از ایکن       ةشیواینکه بیان شرایط و 

برخال ف قانون بکه معنکای اصکطالحی     یادشدهبخشنامه و شرایط مندرج در آن نخواهد شد و اقرار 

ککه قائکل نبکودن بکه ایکن      د شو رایج حقوقی نخواهد بود و این مطلب از این دیدگاه نیز تقویت می

ها خواهد شد ککه بکا    اضافی بر آن ةو تحمیل هزینن امالکر به ایجاد تکلیفی مضاعف بر مسئله منج

 .استدولت بر ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان و اجرای عدالت اجتماعی در تضاد  ةوظیف
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 منابع
حقوق ثبت تخصصی: حقوق ثبت امالکا ثبت اسنادا اجرای مفاد اسناد  .(1396ابیا حمیدرضا )دآ

 جنگلا جاودانه. ا)ویراست چهارم(ا تهران 3 ا چها االجراا ثبت شرکت الزم
 یهای ثبتی به انضمام آرا محشای بخشنامه ةمجموع .(1396) حجتی اشرفی رضا غالم ؛آذرپورا حمید
 گنج دان . اا تهران20 ا چ1396کانون سردفتران و دفتریاران تا خرداد  ةرویوحدن 
 اا قمعوالی الآللی العزیزه فی االحادیث الدینیه .(ق 1403علی ) جمهور احسائیا محمد بن  ابن ابی

 .)ع(مؤسسة سیدالشهداء
 دادگستر. اا تهران6 ا چفرهنگ ثبتی .(1395اسکافیا نادر )

 .24ک  1ا ص 15ا ش عالمها «کاربرد قاعدة الضرر در قانون مدنی ایران» .(1386باقری اصلا حیدر )
 گنج دان . اا تهران6 ا چترمینولویی حقوق .(1372جعفری لنگرودیا محمدجعفر )
 گنج دان . اا تهران7 ا چحقوق ثبت: ثبت امالک .(1396) ککککککککککککککککککککککککککککک
 اا قم2ا چ تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .(ق 1416حر عاملیا محمد بن الحسن )

 آل البیت إلحیاء التراث.
فقه و ا «بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی» .(1390)رستمی چلکاسریا عباداله 

 .78 ک 63 صا 2 ا ش1 ا سحقوق اسالمی
 آموزش عالی طلوع مهر قم. ةمؤسس ااقمکلیان حقوق ثبت امالک .(1399رضوی اصلا سید محسن )
 دفتر نشر اسالمی. اا تهران2 ا چمجمع البحرین .(ق 1408طریحیا فخرالدین )

ا ش 6ا س فروغ وحدنا «فروش اعضای بدن در پرتو قاعدة تسلیط» .(1389میان مزارا مجید )قاس

 .70ک  61ا ص 22
 اا سه جلد در یک مجلدا تهران12 ا چقانون مدنی در نظم حقوقی کنونی .(1384کاتوزیانا ناصر )

 میزان.
 االسالمیه.الکتب  دار اا تهران2ا چ الکافی .(1367کلینیا محمد بن یعقوب )

 .3ا ج دانشگاه تهران ةچاپخان اآیین دادرسی مدنی و بازرگانیا تهران .(1337دفتریا احمد ) متین
 االحیاء التراث العربی. دار اا بیرون3 ا چبحار االنوار .(ق 1403مجلسیا محمدباقر )

 مجد. اا تهران2 ا چقواعد فقه .(1387موسوی بجنوردیا سید محمد )
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