
 آیين نامه اجرایی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی با تایيد ریيس قوه قضایيه ابالغ شد
  آيين نامه ھا :طبقه موضوع 

  
 

مجلس شورای اسالمی، آيين نامه  ٢٠/٩/١٣٩٠قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب  ١٨و  ١٧و  ١۵در اجرای تکاليف مقرر در مواد 
ه شرح زیر پس از تصویب ریيس قوه قضایيه ابالغ اجرائي متضمن ترتيب تشکيل جلسات، نحـــوه رسيدگی ھيأتھا و کارشناسان و نحـــوه دریافت و ھزینه کرد وجوه قانونی ب

 :شد

  :زير در معاني مشروحه ذيل بکار مي رود  ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطالحات ١ماده 

  .مجلس شوراي اسالمي ٢٠/٩/١٣٩٠قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانھاي فاقد سند رسمي مصوب : قانون  - ١

  .نامه اجرائي قانون مذکور آيين: آيين نامه  - ٢

  .يا ھيات ھاي حل اختالف موضوع ماده يک قانون  ھيات: ھيات  - ٣

  .نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابالغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد: کارشناس - ۴

  .که به موجب ابالغ مدير کل ثبت استان به عنوان دبير ھيات تعيين مي گردد  کارمندي: دبير ھيات  - ۵

  .ثبت اسناد و امالک شھرستان  اداره: واحد ثبتي  - ۶

  .موسسات و نھاد ھاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک مي باشد: دستگاه صاحب زمين  - ٧

  .نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر امالک ثبت نشده است ملکي که اظھار: ملک جاري  – ٨

  بانک حاوي اطالعات امالک در زمينه اقدامات انجام شده توسط ھيات و دبيرخانه موضوع اين قانون: بانک اطالعات  - ٩

  .١٨/١٠/١٣۵١قانون اصالح ثبت اسناد و امالک، مصوب  ۶ھيات موضوع ماده : ھيات نظارت   - ١٠

پذيرش تقاضاھا وتشکيل  ـ مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان موظف است ضمن ایجاد دبيرخانه و تعيين دبير و نيروی انسانی و ملزومات مورد نيازدبيرخانه، مقدمات ٢ماده 
  .به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد دبير ھيأت توسط مدیرکل ثبت استان از بين کارکنان رسمی و متعھد و متخصص. جلسات ھيأتھا را فراھم نماید

. مسئوليت دبيرخانه به عھده دبير ھيأت می باشد. ـ در ھر واحد ثبتی یک دبيرخانه تشکيل می شود و به تعداد مورد نياز نيروی انسانی در اختيار خواھد داشت ٣ماده 
ر و ضرورت تشکيل دو يا چند ھيات دبيرخانه بايد متناسب با انجام امور ھيات ھاي مذکور مھيا جلسات ھيأت رسيدگی مطابق مقررات در دبيرخانه تشکيل و در صورت تراکم کا

راه و شھرسازی و مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان مکلف است پيگيری و ھماھنگی الزم جھت معرفي اعضاء ھيأتھا را با رئيس کل دادگستری استان، مدیران کل . گردد
  .دجھاد کشاورزی به عمل آور

ل فرم تقاضا نامه الکترونيکي ـ متقاضی صدور سند مالکيت در اجرای مقررات قانون و آيين نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونيکی سازمان ثبت اسناد و امالک و تکمي ۴ماده 
  .ھيأت ارسال می نمایدتصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبيرخانه   و اسکن مدارک و مستندات مورد نياز،

دفاتر مکلفند به . مايدمتقاضي در صورت تمايل مي تواند جھت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه ن  ـ   ١تبصره 
  .نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به ھيات ھا اقدام نمايند  ضا،نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقا

  .ـ متقاضي مکلف است در صورت تغيير محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونيکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعالم کند ٢تبصره 

ز مميزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواھی تثبيت ـ دبيرخانه درخواست ھای واصل شده را به ترتيب تاریخ وصول بررسی و پس ا ۵ماده 
در صورتی که . عالم مي نمايدموقعيت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونيکی شمــاره پيگيری را به متقــاضی ا

روز مدارک به دبيرخانه  ٢٠روز به دبيرخانه واصل نگردد، دبيرخانه مراتب را به نحو الکترونيکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف  ٢٠تصویر مصدق مدارک مالکيت ظرف مدت 
ناقص بوده چنانچه مدارک مصدق ارسالی . ماه نگھداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواھد شد ٣تسليم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 

. روز به متقاضی اعالم می نماید ٢٠مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونيکی در دو نوبت به فاصله   یا با محتوای فایل الکترونيکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبيرخانه
  .دروز نسبت به رفع نقص اقدام واال تقاضاي وي با نظــر ھيأت رد مي گرد ٣٠متقاضی مکلف است ظرف 

متقاضي، مراتب به دفتر  تبصره ـ در خصوص درخواست ھايي که از طريق دفتر خانه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه ھيات، ضمن ارسال اخطاريه به
  .خانه نيز اخطار خواھد شد

و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعالم و پس از استعالم  ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاھا و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت ۶ماده 
بديھي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نمي باشد و بايد تحت . جھت رسيدگي به ھيات ارسال نمايد  وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ھا را به ترتيب نوبت

  .نگھـــداري شود  يگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پيش بيني خواھد شد،شبکه در بانک اطالعات واحد ثبتي و بانکھاي د

عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد الزم است دبير ھيات ابتدا   باشد و شخص به صورت  ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نھاد عمومي غير دولتي ١تبصره 
در مواردي که نھاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني ملک موافقت نمايد ھيات با حفظ حقوق مالک نسبت . دستگاه مربوط را اخذ و سپس در ھيات مطرح نمايد  نظر

  .راي به انتقال اعياني به متقاضي خواھد داد  به عرصه،

  .ر ھيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به ھيات ارائه نمايدـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبي ٢تبصره 

  حسب مورد پس از  مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پالک ھاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبير ھيأت موظف است  ـ ھر گاه ٣تبصره 

  .نماید   ھيات ارسال  ورزی یا راه و شھرسازی پرونده را بهجلب نظر ادارات جھاد کشا

اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنھا منتھي به  ١۴٧ـ نسبت به اشخاصي که قبالً در اجراي مقرراتماده  ٧ماده 
  .آيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد ۵کلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه م

مي به صدور رأي  ـ ھيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور ھمه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دالئل ارائه شده مبادرت ٨ماده 
در صورتي که ھيات تشخيص دھد . در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، ھيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مي نمايد. نمايد

طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع   درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا
  .صادر مي کند

ساير مقررات راي به صدور  تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز ممکن نباشد، ھيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت
  .سند مالکيت مشاعي صادر نمايد



آدرس که ھيأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضيح الزم بداند دبير ھيأت موظف است ترجيحاً از طریق پيامک یا ـ در مواردی  ٩ماده 
راي نوبت دوم از آنان دعوت چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، ھيات ب. الکترونيکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد

  .نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطالع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواھد نمود

را با تصرفات  با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده  روز پس از دريافت قرار کارشناسي ٢٠ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت  ١٠ماده 
دھد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سھم مشاعي منطبق   و مدارک خريد تطبيق  فعلي

ک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، خالصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مال«باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي 
را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چھارنفر از   »شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پالک مجاورين   حقوق ارتفاقي،

  .شه ترسيمي به دبير ھيات تسليم نمايدو نيز متقاضي رسانيده و به ھمراه نق  مجاورين يا معتمدين محلي

داند و انجام کارشناسي ـ در صورتی که تعداد متصرفين در یک پالک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و ھيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري ب ١تبصره 
ھيأت کارشناسی موظف است   .ه کل ثبت استان جھت ارجاع به ھيات کارشناسي اعالم نمايدمکلف است مراتب را به ادار  در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی

به نحو مستند به ھيات ارائه  مطابق ضوابط آيين نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک ھر تقاضا
  .نمايد

زینه کارشناسی را ـ عدم پرداخت ھزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضيان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضيان که ھ ٢تبصره 
  .پرداخت نموده اند، نخواھد بود

  .س ديگري را جھت تجديد کارشناسي تعيين نمايدـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، ھيات مي تواند کارشنا ٣تبصره 

در . ديگر اقدام خواھد شد  ـ چنانچه کارشناس در مھلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در ھيأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ۴تبصره 
در صورتی که واحد ثبتي . ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواھد شد  از در ھيات مطرح و نام وي  صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع

تان کارشناسان را از واحد از جھت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با ھمکاري مدير کل ثبت اسناد و امالک اس
  .و به ھيات معرفي مي نمايدھاي ديگر انتخاب 

قانون مساحت کل پالک را پس  ۴با رعايت ماده   ـ نسبت به امالکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نمي باشد کارشناس يا ھيات کارشناسي موظف است ١١ماده 
  .ش نمايداز کسر گذر ھاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سھم مشاعي وي را به ھيات گزار

ر فرم جداگانه تھيه و به ھيات تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش الزم را د
  .نمايد  تسليم مي

. نمايد  را به ھيات ارائه  پرونده  نظريه کارشناس و استعالم وضعيت ثبتي،  از وصولـ دبير ھيات مکلف است نسبت به پرونده ھايي که به کارشناس ارجاع شده پس  ١٢ماده 
عالم و در خصوص ساير چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير ھيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط است

  .زم نتيجه را به ھيات ارسال مي نمايدمحدوديت ھا پس از انجام مکاتبات ال

واحد ثبتي مکلف است   .ال نمايدـ دبير ھيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از ھيات را در بانــک اطالعات مربــوط ثبــت و عند االقتضاء جھت اجرا به واحد ثبتي ارس ١٣ماده 
قانون پس از تنظيم اظھار نامه حاوي تحديد  ١٣ي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده امالک  قانون، در رابطه با ٣پس از انتشار آگھي موضوع ماده 

ورت اختصاصي منتشر حدود، آگھي نوبتي و تحديد حدود را بصورت ھم زمان منتشر نمايد و در خصوص امالکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگھي تحديد حدود را بص
مالک رسمي   مساحت و نام و نام خانوادگي  الزم است نام و نام خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پالک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع،  ٣اده در آگھي م  .نمايد

  .در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگھي مذکور تجديد خواھد شد. قيد گردد

در خصوص امالک جاري پس . و عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليفاعتراض و نيز پرداخت ھزينه ھاي متعلقه مي باشد  آگھيـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار  ١۴ماده 
  .تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواھد شد

  :حيت ھاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يکي از شرايط زير باشندـ کارشناسان منتخب بايد عالوه بر دارا بودن صال ١۵ماده 

سال سابقه کار در امور تخصصی ۴سال سابقه کار و سایر رشته ھا با داشتن حداقل  ٢دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر در رشته ھاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل  –الف 
  .ثبتي

  .سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي ٧با داشتن حداقل   سال سابقه کار و ساير رشته ھا  ۵ي در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل دارندگان مدارک کاردان -ب

  .ثبتي  سال سابقه کار در امور تخصصي ١٠دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل  –ج 

سھو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، ھيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک مي تواند نسبت ـ چنانچه آراء ھيات ھا در حين انشاء دچار ١۶ماده 
  .در صورت ثبت ملک در دفتر امالک، مراتب در ھيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواھد شد. به تصحيح راي اقدام نمايد

  :ناس به شرح زير تعيين خواھد شد و بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز گردد ـ ميزان ھزينه کارش ١٧ماده 

  :الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانھا و تاسيسات

  لایر؛ ٠٠٠/٣٠٠  متر مربع مقطوعاً  ٢٠٠تا   - ١

  لایر؛ ٠٠٠/۴٠٠متر مربع مقطوعاً  ۵٠٠متر مربع تا  ٢٠٠بيش از   – ٢

  لایر؛ ٠٠٠/۵٠٠متر مربع مقطوعاً  ١٠٠٠مربع تا  ۵٠٠بيش از   – ٣

  ).ميليون لایر  ٩حداکثر ( لایر  ۴٠٠متر مربع به ازاء ھر متر مربع  ١٠٠٠مازاد بر  – ۴

  :ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق ھاي زراعي

  لایر؛ ٠٠٠/۵٠٠تا يک ھکتار   - ١

  .ميليون لایر مي باشد ۴درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر  ١۵در مواردي که مساحت ملک بيش از يک ھکتار باشد به ازاء ھر ھکتار مازاد،  – ٢

  .رسمي پرداخت خواھد شدتبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص ھيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، ھزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان 

  .خواھد داد  واحد ثبتي  ـ ھيات حل اختالف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيس ١٨ماده 

وضوع اين قانون براي ھر پرونده ايجاد زير ساخت الزم و پرداخت حق الزحمه اعضاء ھيات و ساير کارکنان، از متقاضيان م  قانون و به منظور ١٧ـ در اجراي تبصره ماده  ١٩ماده 
  .پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير ھزينه مي شود

  .حق الزحمه ھر يک از اعضاء ھيأت ھاي حل اختالف به ازاء ھر رأي پنجاه ھزار لایر: الف 



  .حق الزحمه دبيرھيأت حل اختالف به ازاء ھر پرونده مبلغ ده ھزار لایر: ب 

بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به ھمين ) قانون ١٧از محل وجوه موضوع تبصره ماده ( ـ از ھر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد ھزارلایر  ٢٠ماده 
  .ز مي شودمنظــور افتتاح شـــده واريــ

  .ـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت علي الحساب تلقي مي گردد ١تبصره 

  .ـ حق الزحمه اعضاء و دبير ھيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي باشد  ٢تبصره 

که موجودي حساب آنھا تکافوي پرداخت ھاي مقرر را نمي نمايد و نيز تامين ـ در راستاي ايجاد زيرساخت الزم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري ھزينه استانھايي  ٢١ماده 
اھداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و ھمچنين تامين و ترغيب نيروي   تجھيزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي

مورد نياز واحدھاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه ھيات ھا   حداث، توسعه و تجھيز ساختمانــھا و سايـــر ھزينه ھايانساني مورد نياز واحدھاي ثبتي و ا
  .نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک ھزينه خواھد شد  تحت

  ./و از اين تاريخ الزم االجراء مي باشد تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد ١۵ماده و  ٢١اين آيين نامه در 

  صادق الريجاني

  :زير در معاني مشروحه ذيل بکار مي رود  ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطالحات ١ماده 

  .مجلس شوراي اسالمي ٢٠/٩/١٣٩٠قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانھاي فاقد سند رسمي مصوب : قانون  - ١

  .آيين نامه اجرائي قانون مذکور :آيين نامه  - ٢

  .يا ھيات ھاي حل اختالف موضوع ماده يک قانون  ھيات: ھيات  - ٣

  .نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابالغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد: کارشناس - ۴

  .بت استان به عنوان دبير ھيات تعيين مي گرددکه به موجب ابالغ مدير کل ث  کارمندي: دبير ھيات  - ۵

  .ثبت اسناد و امالک شھرستان  اداره: واحد ثبتي  - ۶

  .موسسات و نھاد ھاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک مي باشد: دستگاه صاحب زمين  - ٧

  .امالک ثبت نشده است ملکي که اظھار نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر: ملک جاري  – ٨

  بانک حاوي اطالعات امالک در زمينه اقدامات انجام شده توسط ھيات و دبيرخانه موضوع اين قانون: بانک اطالعات  - ٩

  .١٨/١٠/١٣۵١قانون اصالح ثبت اسناد و امالک، مصوب  ۶ھيات موضوع ماده : ھيات نظارت   - ١٠

ف است ضمن ایجاد دبيرخانه و تعيين دبير و نيروی انسانی و ملزومات مورد نيازدبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاھا وتشکيل ـ مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان موظ ٢ماده 
  .دبير ھيأت توسط مدیرکل ثبت استان از بين کارکنان رسمی و متعھد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد. جلسات ھيأتھا را فراھم نماید

. مسئوليت دبيرخانه به عھده دبير ھيأت می باشد. ھر واحد ثبتی یک دبيرخانه تشکيل می شود و به تعداد مورد نياز نيروی انسانی در اختيار خواھد داشت ـ در ٣ماده 
ب با انجام امور ھيات ھاي مذکور مھيا جلسات ھيأت رسيدگی مطابق مقررات در دبيرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند ھيات دبيرخانه بايد متناس

راه و شھرسازی و مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان مکلف است پيگيری و ھماھنگی الزم جھت معرفي اعضاء ھيأتھا را با رئيس کل دادگستری استان، مدیران کل . گردد
  .جھاد کشاورزی به عمل آورد

قانون و آيين نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونيکی سازمان ثبت اسناد و امالک و تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي  ـ متقاضی صدور سند مالکيت در اجرای مقررات ۴ماده 
  .تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبيرخانه ھيأت ارسال می نماید  و اسکن مدارک و مستندات مورد نياز،

دفاتر مکلفند به . مايل مي تواند جھت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايدمتقاضي در صورت ت  ـ   ١تبصره 
  .م نمايندنسبت به ارسال مدارک مورد نياز به ھيات ھا اقدا  نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقاضا،

  .ـ متقاضي مکلف است در صورت تغيير محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونيکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعالم کند ٢تبصره 

آن و اخذ گواھی تثبيت ـ دبيرخانه درخواست ھای واصل شده را به ترتيب تاریخ وصول بررسی و پس از مميزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق  ۵ماده 
در صورتی که . عالم مي نمايدموقعيت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونيکی شمــاره پيگيری را به متقــاضی ا

روز مدارک به دبيرخانه  ٢٠نحو الکترونيکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف  روز به دبيرخانه واصل نگردد، دبيرخانه مراتب را به ٢٠تصویر مصدق مدارک مالکيت ظرف مدت 
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده . ماه نگھداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواھد شد ٣تسليم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 
. روز به متقاضی اعالم می نماید ٢٠مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونيکی در دو نوبت به فاصله   رت داشته باشد، دبيرخانهیا با محتوای فایل الکترونيکی ارسالی مغای

  .روز نسبت به رفع نقص اقدام واال تقاضاي وي با نظــر ھيأت رد مي گردد ٣٠متقاضی مکلف است ظرف 

نه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه ھيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفتر تبصره ـ در خصوص درخواست ھايي که از طريق دفتر خا
  .خانه نيز اخطار خواھد شد

م و پس از استعالم ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاھا و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعال ۶ماده 
بديھي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نمي باشد و بايد تحت . جھت رسيدگي به ھيات ارسال نمايد  وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ھا را به ترتيب نوبت

  .نگھـــداري شود  بت اسناد و امالک کشور پيش بيني خواھد شد،شبکه در بانک اطالعات واحد ثبتي و بانکھاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطالعات سازمان ث

عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد الزم است دبير ھيات ابتدا   باشد و شخص به صورت  ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نھاد عمومي غير دولتي ١تبصره 
ملک موافقت نمايد ھيات با حفظ حقوق مالک نسبت در مواردي که نھاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني . دستگاه مربوط را اخذ و سپس در ھيات مطرح نمايد  نظر

  .راي به انتقال اعياني به متقاضي خواھد داد  به عرصه،

  .رائه نمايدـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير ھيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به ھيات ا ٢تبصره 

حسب مورد پس از جلب نظر   مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پالک ھاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبير ھيأت موظف است  هـ ھر گا ٣تبصره 
  .نماید  ھيات ارسال  ادارات جھاد کشاورزی یا راه و شھرسازی پرونده را به

اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنھا منتھي به  ١۴٧ ـ نسبت به اشخاصي که قبالً در اجراي مقررات ماده ٧ماده 
  .يدآيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نما ۵صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 



به صدور رأي مي  ـ ھيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور ھمه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دالئل ارائه شده مبادرت ٨ماده 
در صورتي که ھيات تشخيص دھد . ا صادر مي نمايددر صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، ھيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب ر. نمايد

ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي   درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا
  .صادر مي کند

ممکن نباشد، ھيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز 
  .سند مالکيت مشاعي صادر نمايد

از طریق پيامک یا آدرس  ـ در مواردی که ھيأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضيح الزم بداند دبير ھيأت موظف است ترجيحاً  ٩ماده 
چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، ھيات براي نوبت دوم از آنان دعوت . الکترونيکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد

  .ذ خواھد نمودنموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطالع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخا

با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات   روز پس از دريافت قرار کارشناسي ٢٠ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت  ١٠ماده 
ز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سھم مشاعي منطبق دھد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي يا متقاضيان احرا  و مدارک خريد تطبيق  فعلي

خالصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، «باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي 
را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چھارنفر از   »و اعيان ، نوع حد فاصل و پالک مجاورين  شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه  حقوق ارتفاقي،

  .و نيز متقاضي رسانيده و به ھمراه نقشه ترسيمي به دبير ھيات تسليم نمايد  مجاورين يا معتمدين محلي

یا یک بلوک متعدد باشند و ھيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري بداند و انجام کارشناسي  ـ در صورتی که تعداد متصرفين در یک پالک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی ١تبصره 
ھيأت کارشناسی موظف است   .مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جھت ارجاع به ھيات کارشناسي اعالم نمايد  در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی

زديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک ھر تقاضا به نحو مستند به ھيات ارائه مطابق ضوابط آيين نامه ضمن با
  .نمايد

ضيان که ھزینه کارشناسی را ـ عدم پرداخت ھزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضيان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقا ٢تبصره 
  .پرداخت نموده اند، نخواھد بود

  .ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، ھيات مي تواند کارشناس ديگري را جھت تجديد کارشناسي تعيين نمايد ٣تبصره 

در . ديگر اقدام خواھد شد  ـ چنانچه کارشناس در مھلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در ھيأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ۴تبصره 
در صورتی که واحد ثبتي . به وی خودداری خواھد شد ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید  در ھيات مطرح و نام وي از  صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع

تان کارشناسان را از واحد از جھت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با ھمکاري مدير کل ثبت اسناد و امالک اس
  .ھاي ديگر انتخاب و به ھيات معرفي مي نمايد

قانون مساحت کل پالک را پس  ۴با رعايت ماده   امالکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نمي باشد کارشناس يا ھيات کارشناسي موظف است ـ نسبت به ١١ماده 
  .از کسر گذر ھاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سھم مشاعي وي را به ھيات گزارش نمايد

ض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش الزم را در فرم جداگانه تھيه و به ھيات تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعار
  .نمايد  تسليم مي

. نمايد  را به ھيات ارائه  پرونده  ،نظريه کارشناس و استعالم وضعيت ثبتي  ـ دبير ھيات مکلف است نسبت به پرونده ھايي که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول ١٢ماده 
عالم و در خصوص ساير چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير ھيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط است

  .محدوديت ھا پس از انجام مکاتبات الزم نتيجه را به ھيات ارسال مي نمايد

واحد ثبتي مکلف است   .ال نمايدـ دبير ھيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از ھيات را در بانــک اطالعات مربــوط ثبــت و عند االقتضاء جھت اجرا به واحد ثبتي ارس ١٣ماده 
قانون پس از تنظيم اظھار نامه حاوي تحديد  ١٣عايت ماده امالکي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با ر  قانون، در رابطه با ٣پس از انتشار آگھي موضوع ماده 

ورت اختصاصي منتشر حدود، آگھي نوبتي و تحديد حدود را بصورت ھم زمان منتشر نمايد و در خصوص امالکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگھي تحديد حدود را بص
مالک رسمي   مساحت و نام و نام خانوادگي  ا متقاضيان، پالک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع،الزم است نام و نام خانوادگي متقاضي ي  ٣در آگھي ماده   .نمايد

  .در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگھي مذکور تجديد خواھد شد. قيد گردد

در خصوص امالک . تراض و نيز پرداخت ھزينه ھاي متعلقه مي باشدو عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليف اع  ـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار آگھي ١۴ماده 
  .جاري پس از تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواھد شد

  :ي از شرايط زير باشندـ کارشناسان منتخب بايد عالوه بر دارا بودن صالحيت ھاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يک ١۵ماده 

سال سابقه کار در  ۴سال سابقه کار و سایر رشته ھا با داشتن حداقل  ٢دارندگان مدارک کارشناسي و باالتر در رشته ھاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل  –الف 
  .امور تخصصی ثبتي

  .سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي ٧با داشتن حداقل   سال سابقه کار و ساير رشته ھا  ۵حداقل  دارندگان مدارک کارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن -ب

  .ثبتي  سال سابقه کار در امور تخصصي ١٠دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل  –ج 

خللي به اساس راي وارد ننمايد، ھيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر امالک مي  ـ چنانچه آراء ھيات ھا در حين انشاء دچار سھو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد ١۶ماده 
  .در صورت ثبت ملک در دفتر امالک، مراتب در ھيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواھد شد. تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد

  :ز شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز گردد ـ ميزان ھزينه کارشناس به شرح زير تعيين خواھد شد و بايد قبل ا ١٧ماده 

  :الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانھا و تاسيسات

  لایر؛ ٠٠٠/٣٠٠  متر مربع مقطوعاً  ٢٠٠تا   - ١

  لایر؛ ٠٠٠/۴٠٠متر مربع مقطوعاً  ۵٠٠متر مربع تا  ٢٠٠بيش از   – ٢

  لایر؛ ٠٠٠/۵٠٠متر مربع مقطوعاً  ١٠٠٠مربع تا  ۵٠٠بيش از   – ٣

  ).ميليون لایر  ٩حداکثر ( لایر  ۴٠٠متر مربع به ازاء ھر متر مربع  ١٠٠٠مازاد بر  – ۴

  :ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق ھاي زراعي

  لایر؛ ٠٠٠/۵٠٠تا يک ھکتار   - ١

  .ميليون لایر مي باشد ۴درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر  ١۵ز يک ھکتار باشد به ازاء ھر ھکتار مازاد، در مواردي که مساحت ملک بيش ا – ٢



  .پرداخت خواھد شد تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص ھيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، ھزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي

  .خواھد داد  واحد ثبتي  ھيات حل اختالف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيسـ  ١٨ماده 

ايجاد زير ساخت الزم و پرداخت حق الزحمه اعضاء ھيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي ھر پرونده   قانون و به منظور ١٧ـ در اجراي تبصره ماده  ١٩ماده 
  .ج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير ھزينه مي شودپن

  .حق الزحمه ھر يک از اعضاء ھيأت ھاي حل اختالف به ازاء ھر رأي پنجاه ھزار لایر: الف 

  .حق الزحمه دبيرھيأت حل اختالف به ازاء ھر پرونده مبلغ ده ھزار لایر: ب 

بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به ھمين ) قانون ١٧از محل وجوه موضوع تبصره ماده ( ـ از ھر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد ھزارلایر  ٢٠اده م
  .منظــور افتتاح شـــده واريــز مي شود

  .لي الحساب تلقي مي گرددـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت ع ١تبصره 

  .ـ حق الزحمه اعضاء و دبير ھيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي باشد  ٢تبصره 

مي نمايد و نيز تامين ـ در راستاي ايجاد زيرساخت الزم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري ھزينه استانھايي که موجودي حساب آنھا تکافوي پرداخت ھاي مقرر را ن ٢١ماده 
اھداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و ھمچنين تامين و ترغيب نيروي   يزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجرايتجھ

ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه ھيات ھا مورد نياز واحدھاي   انساني مورد نياز واحدھاي ثبتي و احداث، توسعه و تجھيز ساختمانــھا و سايـــر ھزينه ھاي
  .نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک ھزينه خواھد شد  تحت

  ./تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ الزم االجراء مي باشد ١۵ماده و  ٢١اين آيين نامه در 

  صادق الريجاني

 


