
 

 "ملکی بررسی انواع سند"

 :ملکی را بدانیم انواع سند

 :ملکی انواع سند

 .ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشدسند عبارت است از هر نوشته

باید دقت داشت که طبق تعریف بایستی سند مورد ادعا حتما به صورت مکتوب باشد و همچنین 

 .قابل استناد تا بتوان آن را به عنوان سند در نظر گرفت

 .در غیر این صورت دلیل ارائه شده، سند محسوب نمی شود

 .شودتقسیم می سند عادی و سند رسمی سند بطور کلی به دو نوع

 به مختص شرایط کدام هر که باشدمی عادی و رسمی اسناد شامل ملکی واع سنددر این میان ان

 .دارند را خود

 در عبارتی به و شود که در دفاتر اسناد رسمیبطوری که سند رسمی برای اسنادی بکار برده می

 طی آن قانونی مراحل تمامی و شده ثبت مربوطه متخصصین توسط امالک، و اسناد ثبت اداره

 .دباش شده

 و شوید آشنا ملکی یا زمین را دارید قبل از هرکاری باید با انواع سند ملک وقتی قصد خرید یک

 .کنید بررسی دقت به را آن مدارک و اسناد

البته در کنار این موضوع باید به کاربری ملک هم توجه نمایید تا متناسب با هدف شما از خرید آن 

 .باشد
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تواند از یک ملک برخالف نوع وگرنه به واسطه موانع قانونی از جمله مقررات شهرداری، نمی

 .کاربری آن استفاده کنید

 :ملکی معرفی و آشنایی با انواع سند

شود که هر ه به نوع ملک و چگونگی تفکیک آن انواع گوناگونی را شامل میبست ملکی انواع سند

 .کدام از آنها شرایط ثبتی و ماهیت خاص خود را دارند

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی انواع سند ملکی از جمله

 ایسند قولنامه 

 سند سیم سرب ملکی 

 سند شش دانگ 

 سند تک برگ 

 دارسند منگوله 

 سند شخصی 

 کالتیسند و 

 سند مشاع 

 سند عرصه 

 سند اعیان 

 سند شورائی 
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 سند تفکیکی 

 سند اوقافی 

 سند بنچاق 

 سند زمین شهری 

 سند سازمانی 

 سند بنیاد شهید 

 سند رهنی 

 سند معارض 

 سند المثنی 

 ایسند ورثه 

 سند مفروز 

 سند طلق 

 سند صد و چهل و هفتی 

 سند اصالحات عرضی 

 :ایسند قولنامه

با فروشنده ویال در شمال  ویال خریدار ای است با توافق طرفین معامله، مثالا قولنامه سند و نوشته

 .گرددکه توسط مشاور امالک و مدیریت امالک قرائت و نوشته در اصطالح عقد می
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اجرای تخلف از آن پرداخت وجه مشخص توسط متخلف  قرارداد خصی از عقددر زمان مش

 .گرددمی

د در ضمن قولنامه باید توسط فردی سرشناس و معتبر منعقد و به امضا برسد تا محکمه پسند باش

 .و از نظر قانونی بدون مشکل باشد

 :سند سیم سرب ملکی

 .اسناد و سندهای سیم سرب ملکی در امر فروش و خرید ویال بسیار معتبر و اساسی هستند

به دلیل ثبت شدن در اداره ثبت و دفترخانه اسناد رسمی به نام مالک و از لحاظ حقیقی و حقوقی 

 .و قانونی از درجه و اعتبار باالیی برخوردار است

 .دانگ باشدتواند به صورت مشاع یا ششمی

 :سند شش دانگ

 .شودبه سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق داشته باشد، سند شش دانگ گفته می

 .این نوع سند رسمی یکی از معتبرترین اسناد در بین اسناد ملکی است

ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگ شش جهت شمال، جنوب، کلمه

 .شرق، غرب، باال و پایین است

پایین به فضاهای باال و زیرزمین داللت دارد که نشان از مالکیت تام صاحب سند های باال و کلمه

 .نسبت به ملک مربوطه دارد
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 .مسائل حقوقی در مورد سند ملکی شش دانگ بسیار کم است

 .سند ملکی شش دانگ یکی از انواع سند رسمی است

 :سند تک برگ

باشند اسناد تک برگ بصورت ینویس مدار که بصورت دستخالف اسناد قدیمی و منگولهبر

 .شوندالکترونیکی و کامال ایمن تهیه می

 .باشد غیرممکن استلذا جعل این اسناد که دارای هولوگرام مخصوص می

عالوه بر این اسناد تک برگ قابلیت صادر شدن برای تمامی مالکین را داشته و پس از نقل و 

 .شودخصات مالک جدید در آن ثبت میانتقاالت اسناد به سبب خرید و فروش ملک تنها مش
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 :دارسند منگوله

 .دار همانطور که از نام هم پیدا است، سندی است که یک منگوله داردسند منگوله

 .اندیک تکه سرب پلمپ شدهدار همان سندهایی هستند که با یک نخ و در واقع سندهای منگوله
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کند و آن را ی ثبت اسناد بر روی سند ایجاد شده که صحت آن را تأیید میاین پلمپ توسط اداره

 .سازدبه یک سند رسمی ملکی قابل اطمینان بدل می

ای در مسائل حقوقی آن وجود مالکیت در این گونه از سندها قطعی است و هیچ شک و شبهه

 .ندارد

 :سند شخصی

 .گردداسناد و سندهایی که تفکیک شده و به نام شخص زده شده باشد اطالق میبه 

 :سند وکالتی

زمانی که شخصی به دالیلی از جمله بیماری تمامی اختیارات مربوط به یک ملک را تحت یک 

 .کندنامه به دیگری واگذار میوکالت

نام او به عنوان وکیل  سند صادر شده برای شخص وکیل تحت عنوان سند وکالتی شناخته شده و

 .شوددر سند ثبت می

نامه مربوطه بایستی بصورت محضری باشد تا بتوان روی اعتبار آن الزم به ذکر است که وکالت

 .حساب کرد

 .شوددر غیر این صورت معامالت انجام شده غیرقانونی تلقی می

 :سند مشاع

 .سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است
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شود که یک ملک، ع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده میی مشاواژه

 .چند مالک داشته باشد

 .شود که بین چند شریک تقسیم شده استدر تعریفی دیگر سند مشاع به سند ملکی گفته می

باشند توان گفت در سندهای مشاع هر یک از شرکاء بخشی از یک ملک را صاحب میدر نتیحه می

 .و هر یک سند رسمی در اختیار دارند

 .ی مالکان در تمام آن با هم شریک هستنددر واقع ملک مشاع ملکی است که همه

تر از سندهای غیرمشاع خانه مشاع کمی پیچیده خرید از این جهت مسائل حقوقی فرآیند فروش یا

 .است

 .ها بهتر است قبل از هرکاری تحقیقات جامعی در این زمینه انجام دهیدبرای خرید اینگونه ملک

 .سند مشاع سند رسمی ملکی است که دارای چند مالک باشد

 :سند عرصه

 .گیردگردد و ساختمان و احداثات آن را در بر نمیمالکیتی که فقط شامل زمین ملک میسند 

 :سند اعیان

گیرد و شامل سند مالکیتی که فقط ساختمان و آنچه برروی زمین احداث شده است را دربر می

 .شودزمین نمی

 :سند شورائی
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امالک ضروری نبود، از  معموال در زمان قدیم در نقاطی که دریافت یا صدور سند رسمی برای

 .شدهایی استفاده میاسناد و نوشته

 .رسیدکه توسط دهیار یا شورای روستا یا کدخدا تنظیم و به امضای معتمدین ده یا روستا می

 .شدهمان مالک و دلیل مالکیت فروشنده نسبت به ملک محسوب می

سندهای شورایی دیده  که هنوز هم در دست بسیاری از مالکین قدیمی این نوع سندها یعنی

 .شودمی

 .باشندای میجزء اسناد عادی هستند اما کمی معتبرتر از سند قولنامه

 :سند تقکیکی

 .باشدتفکیک در لغت به معنای جدا شده می

 .باشداسناد و سند تفکیکی به معنای تقسیم ملک و امالک بین شرکا و خویشان می

 :سند اوقافی

باشند که مالک اد مشخص است، سند وقفی مربوط به امالکی میهمانطور که از نام اینگونه اسن

 .مربوطه آن را وقف کرده و تحت اختیار اداره اوقاف قرار گرفته است

 .کندساله واگذار می 99این اداره امالک مربوطه را تحت قراردادهای مشخص و بصورت 

 .شودار میاین گونه امالک در صورتی که به فروش برسند تنها اعیان آنها واگذ
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مالک تنها برای اعیان مربوطه سند دریافت خواهد کرد و عرصه ملک مربوطه تحت تملک اداره 

 .اوقاف خواهد بود

 :سند بنچاقی

های گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد همانند امروز به صورت یکپارچه و الکترونیک در زمان

 .نوشتندنبود، مردم برای توافق بین خودشان قراردادهایی را می

ی موجه و مقبولی رای تأیید صحتشان، آنها را نزد علما و افراد سرشناس که در بین مردم چهره

 .بردندداشتند، می

 .رسید، نزد همگان قابل قبول بوداین سندها وقتی به مهر و امضای این اشخاص می

 .گویند که البته امروزه مانند سابق دیگر رواج ندارندبه این نوع سندهای ملکی، اسناد بنچاق می

 .اما کماکان اعتبار آنها پس از تأیید صحت آنها نزد مراجع قانونی پذیرفته است

 :سند زمین شهری

 .باشدهایی که در محدوده قانون شهری و شهرداری میهای سند شهری، به زمینزمین

 :سند سازمانی

 .شودها و دوائر دولتی است که در بحث کالن مطرح میها و سازمانجات و ارگانمربوط به اداره

 :سند بنیاد شهید
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 .باشداین سند مربوط به ادارات بنیاد شهید در سراسر کشور می

 :سند رهنی

کسی بابت بدهی یا دریافت وام ملک خود را در رهن دیگری یعنی مرتهن ببرد در این حالت  اگر

شود در سند مالکیت ملک هم به موضوع در رهن یک سند رهن بین مالک و مرتهن بسته می

 .شودبودن آن اشاره می

)مثال  ها جایز نیست چون ممکن است پس از معامله طلبکار یا همان مرتهنخرید این نوع ملک

 .بانک وام دهنده( آن را تایید نکند

 .نامه اقدام کنددر این حالت می تواند نسبت به ابطال مبایعه

 :سند معارض

باشد یا از حیث حدود اگر دو سند مالکیت، کلی یا جزیی از نظر اصل ملک که موضوع آنها می

نظارت محرز شود، سند  ملک یا حقوق ارتفاقی با هم در تعارض باشند و این تعارض با رأی هیات

 .مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض نام دارد

 :سند المثنی

سوزی و یا سیل سند رسمی ملک مفقود شود، اگر به دالیل مختلف نظیر دزدیده شدن سند، آتش

 .صاحب ملک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز باید درخواست سند رسمی المثنی دهد

اینکار خود مراحل مختلفی دارد ولی در نهایت با تکمیل آن، سند رسمی المثنی برای صاحب 

 .گرددملک صادر می

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d8%af%e2%80%8c-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/


 

 :ایسند ورثه

 .ای استیکی دیگر از انواع سند موجود در کشور، سند ورثه

 .رسدبعد از فوت مالک، مال او به وراث می

مربوطه، به اندازه سهم االرث خود درخواست  توانند با تسلیم نمودن مدارک به اداره ثبتوراثان می

 .صدور سند مالکیت کنند

ای عبارت است از تقاضای صدور سند مالکیت، گواهی مدارک مورد نیاز برای صدور سند وررثه

 .و اصل سند مالکیت مورث است ۱9حصر وراثت، فرم مالیاتی 

 :سند مفروز

 .شودفکیک سند مشاع صادر میهمانطور که گفته شد سند مفروز سندی است که پس از ت

بطوری که با درخواست هر یک از مالکین یک ملک مشاع، برای انجام هرگونه عملیاتی بر روی 

 .ملک مربوطه، بایستی برای تفکیک و افراز ملک مشاع اقدام کرده

 .با طی مراحل قانونی آن سندی با موقعیت مشخص و جداگانه صادر خواهد شد

 .شودکه برای هریک از مالکین به صورت مجزا بوده و سند صادر شده سند مفروز نامیده می

 .های خاص خود را دارد که بایستی با آنها آشنا بوداین نوع سند نیز پیچیدگی

 :سند طلق
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 .گیردسند ملکی که از نظر کیفی همه حقوق متصوره را در بر می

 :سند صد و چهل و هفتی

های خود از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنام خاص با دادن قولنامهسند مالکیتی که اش

 .اندخویش کرده

 :سند اصالحات عرضی

طبق قانون اصالحات ارضی به زارعین و کشاورزانی که در زمان رژیم قبلی روی زمان ارباب ها کار 

 .می کردند حقی تحت عنوان نسق داده شد

توانستند اقدام به دریافت سند رسمی یا اسناد شد لذا میها میچون عمل آنها باعث آبادانی زمین

 .بنچاقی کنند

البته حق نسق فقط باعث ایجاد حق کشاورزی و زراعت روی زمین می شود و نه مالکیت نسبت به 

 .ملک

 .مگر اینکه موضوع مالکیت از طریق دادگاه به اثبات برسد

 :در آخر

  قبل از شروع هرگونه معامله خرید و فروش، بهتر است با انواع سند خانه و اعتبار قانونی

 .آنها آشنا شوید

  قانون مدنی در تعریف سند آمده است که سند عبارت است از هر نوشته  ۱۲۴۸در ماده

 .که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد
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 شته باشد، سند شش دانگ گفته به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق دا

 .شودمی

 .این نوع سند رسمی یکی از معتبرترین اسناد در بین اسناد ملکی است

  قانون مدنی مراجعه کرد که در  ۱۲۸۷برای تعریف دقیق اسناد رسمی باید به ماده

ی ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد تعریف آن نوشته است اسنادی که در اداره

نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صالحیت آنها، بر طبق مقررات قانونی  رسمی یا در

 .تنظیم شده باشند؛ رسمی است

 ی اول اصالت ای در درجهمزیت سند تک برگ در مقابله با سندهای قدیمی چند صفحه

 .ی دوم خوانا بودن و شفاف بودن آن استو در درجه

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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