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وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی
ﮔﺰارش ﺷﻤﺎره  ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۲۱ -۳۰ / ۵ -۳۹۲۱دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺐ
ارﺟﺎع آن ﻣﻘﺎم در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ  .ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ” در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻈﯿﺮآﺗﯽ ﺳﺎز و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﺪاﺛﯽ را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی واﮔﺬار
وﻟﮑﻦ ﺑﻠﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺛﺒﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ و رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ،ﺎز ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎﺧﺮﯾﺪار در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻋﺎدی ﺗﺎ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  ۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد  .ﺿﻤﻨﺎ” اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺴﺐ آراء ﺷﻤﺎره / ۷ / ۲۵ -۳۰ / ۴ / ۹۶۲۱
 ۱۳۶۹و  ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۷ -۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰۵ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت وﻫﻨﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ در ﺣﮑﻢ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،ﻤﻌﻬﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻔﺎد آراء ﯾﺎد ﺷﺪه درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻓﺼﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ اﻣﻼک )اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد اﺟﺎره ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ارث ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻼک
ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﻧﺪارد،ﻠﺬا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻼک از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن )ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺻﻮف( ﯾﺎ
ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺎدی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻼک در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺳﻮال واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ”.
ﻫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﺎده  ۲۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۶ﭘﺲ از
ﺷﻮرو ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم رای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﯽ آراء / ۷ / ۲۵ -۳۰ / ۴ / ۹۶۲۱
 ۱۳۶۹و  ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۷ -۳۰ / ۴ / ۱۴۰۰۵ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺪر ﺧﺼﻮص
اﻣﻼک ﻣﻮرد اﺷﺎره دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﺎدی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺻﻮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺣﻘﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﺟﺎره ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ،ﻌﻠﯿﻬﺬا در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻼک ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻮش اﺧﻼق -ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻤﯿﻌﯽ -ﻋﻠﯽ اﻓﺮا -ﻣﺤﻤﺪ رزاﻗﯽ -ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺒﺪی -ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﯿﺪی-
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ -ﻋﯿﻦ اﻟﻪ ﻋﻼء -ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪزاده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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