
 حقوق ثبت و امور حسبی 

هتش هشتغ است( دػَای اتطال سٌذ  625تٌاد یک فقشُ سٌذ هالکیت )کِ هَضَع آى ششذاًگ یک قطؼِ صهیي تِ هساحت الف: تِ اس .1

هالکیت ب، د ٍ د )ّش یک تِ هقذاس هؼیي( ٍ ًیض خلغ یذ، قلغ ٍ قوغ اػیاى ٍ اجشت الوخل ایام تظشف سا هطشح کشدُ است. خالطِ 

هَسد تحج است ٍ خَاًذگاى تذٍى هجَص قاًًَی سٌذ  سقثِاستٌادی هالک ششذاًگ  اظْاسات الف ایي است کِ تِ هَجة سٌذ هالکیت

تِ ششح خَاستِ ّای رکش شذُ خَاستاس اتخار تظوین شایستِ قضایی یذ غاطثاًِ داسًذ، دس ًتیجِ  استیالیهالکیت اخز ًوَدُ ٍ تش هلک 

ساتقِ تظشفی تؼضاً آتاء ٍ  ًیض فشٍشٌاهِ ػادی ٍ تقسین ًاهِ تٌظیوی تا دیگش ٍساث ٍ استٌاد قام دفاع تا اػالم ایٌکِ تِ. خَاًذگاى دس هاست

َی تَدُ ٍ هتشهشتغ اص صهیي ّای تحت تظشف ٍی هتؼلق ت 135ٌی تش ایٌکِ اجذادی ٍ ًیض سأی دادگاُ اًقالب )دس خظَص شخض د هث

سٌذ هالکیت خَاّاى فاقذ اػتثاس است ٍ اقذام ایشاى دس هقام تقاضای  اػالم ًوَدًذ هظادسُ اهَال هؼاف هی گشدد( شوَلدس ًتیجِ اص 

ٍ دس احٌای سسیذگی تِ تقاضا، ّیچ اػتشاضی اص شخظی ٍاسد ٍ اقذام هشجغ حثتی ٍ ّیأت حل اختالف هَسدًظش کاهالً قاًًَی تَدُ  حثت (

، خَاستاساػالم تطالى سٌذ شدیذُ است تالٌتیجِ دػَای خَاّاى ٍاّی ٍ تی اساس است، گَ ایٌکِ ب ٍ د ًیض تا تقذین دادخَاست تقاتلًگ

طذٍس   دس چٌذیي هشحلِ ــ ، استؼالم اص حثت هتشهشتغ شذُ اًذ. دادگاُ تا تشکیل چٌذیي جلسِ دادسسی 525هالکیت الف تِ هیضاى 

سا تِ استٌاد ػذم طشح دػَا تطشفیت کویسیَى تِ هَجة قشاسی، دػَای الف  ، دس ًْایتق هحلی ٍ ًیض کاسشٌاسیقشاسّای هؼایٌِ ٍ تحقی

دس هاّیت هحکَم تِ تطالى ًوَدُ است چشا کِ اخز سٌذ هالکیت الف طثق  ًوَدُ ٍ دػَای تقاتل د ٍ ًیض ب سا سدحل اختالف حثتی 

 تَدُ است. ایٌکِ تا تَجِ تِ ٍاقؼیت ّای حاکن تش هسألِ تِ سَاالت صیش، تِ ًحَ هستذل پاسخ دّیذ؛ قاًَى ٍ تؼذ اص طی تششیفات الصهِ

قاًَى اطالحی حثت سا چگًَِ  148ٍ  147ایشاد دادگاُ دس قسوت ػذم طشح دػَا اص سَی الف تطشفیت کویسیَى حل اختالف هَضَع هَاد  :اٍالً

 اسصیاتی هی کٌیذ؟

 اسصیاتی هی کٌیذ؟چگًَِ  دس دػَی هطشٍحِ ساٍ تأحیش آى  اًقالبحاًیاً: سأی دادگاُ 

 هٌؼکس دس سأی سا چگًَِ هَسد ًقذ ٍ تشسسی قشاس هی دّیذ؟استذالل  تقاتل تِحالخاً: سأی دادگاُ دس قسوت هحکَهیت خَاّاى ّای دػَای 

تاشذ، اًقالب ًاهثشدُ هلک سا اص تٌیاد ػلَی خشیذاسی ًوَدُ  ساتؼاً: حسة آًکِ سٌذ هالکیت الف قثل اص اًقالب طادس ٍ تسلین شذُ تاشذ ٍ یا تؼذ اص

 قضیِ سا چگًَِ اسصیاتی هی ًواییذ؟

ٌاً تش خاهساً: اگش شوا ٍکیل ّش یک اص اطحاب پشًٍذُ تاشیذ تِ چِ کیفیت دفاع هی ًواییذ ٍ ایٌک دس هشحلِ تجذیذًظش، جْات تؼشع تِ سأی سا هثی

 چِ هطالثی قشاس هی دّیذ؟

 تلفِ ًاظش تِ تسلین ػیي  ـ هٌقَل ٍ غیشهٌقَل ـ ٍ طَاسی احتوالی حادث دس هشحلِ اجشای حثتی سا تٌَییسیذ.فشٍع هخ .2

   )اػن اص هاتشک ٍ دیگش اهَال هشاػی( سا تا رکش هخال تٌَیسیذ.ضوي تیاى اطل اٍلیِ دس تقسین اهَال، اقسام تقسین اهَال  .3

 


