
 

متضمن   19/1/1371مصوب از قانون ثبت  ی ودو وسه قانون اصالح و حذف مواد كی قانون اصالح مواد  یی نامه اجرا نیی آ 

ثبت    خی تار 8/1381/ 22و   28/8/1378و  10/8/1378و  26/12/1374و  13/8/1372 ی ها خی اصالحات انجام شده در تار

 :1397/11/13 

 19/1/1371از قانون ثبت مصوب    ی ودو وسه قانون اصالح و حذف مواد  كی قانون اصالح مواد    یی نامه اجرا  نیی آ بندي :  طبقه

متضمن   19/1/1371از قانون ثبت مصوب  ی ودو وسه قانون اصالح و حذف مواد كی قانون اصالح مواد  یی نامه اجرا نیی آ :

 8/1381/ 22و   28/8/1378و  10/8/1378و  26/12/1374و  13/8/1372 ی ها خی اصالحات انجام شده در تار

  : متن

به آن    ی و الحاق مواد  31/4/1365ثبت اسناد و امالك مصوب    از قانون   یو دو و سه و حذف مواد  كی قانون اصالح مواد    –  1  ماده

 دهی نامه اختصارا قانون نام  نیی آ   ن ی الزم االجراء شده است در ا  14/8/70  خی كه در تار  ی اسالم  یمجلس شورا  21/6/1370مصوب  

  . شود  یم

 

 

آن را فراهم نموده    ی اجرا  داتی شدن قانون تمهاالجراء    خی ( ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تار22/8/81  ی)اصالح  -2  ماده

  نی شود وهمچن   یدران منتشر م  یثبت   یهای به محل كه آگه  كی نزد  ای   ی محل  راالنتشاری در روزنامه كث   یاستان و نشر آگه  یو ی راد  قی و از طر

  ر ی تصو  ا ی رونوشت    مه ی خود را به ضم  ی تقاضا  ی مراتب را به اطالع عموم برسانند كه در مدت قانون   ی عموم  ماكندر ا  ی الصاق آگه

  . ندی ثبت محل وقوع ملك نما می تسل دی مصدق مدارك در قبال اخذ رس

 

 

  ن یی قبول تقاضانامه تع  یرا كه از طرف سازمان ثبت اسناد وامالك كشوربرا  یخی ادارات ثبت مكلفند تار  یبه منظور هماهنگ  -1  تبصره

  . ندی نما دی فوق ق ی شده است در اگه

 

 

تقاضا    مه ی اسناد ضم  مه ی اسناد ضم  ر ی تصو  ا ی مطابقت رونوشت    یمدن   ی دادرس  نیی قانون آ  57( طبق ماده  22/8/81  ی)الحاق   - 2  تبصره

  . ادارات ثبت بالمانع است لهی وس ی با اصل ابراز

 

 

آن   دی رس تقاضانامه وقبض  نی اوقات ، ثبت آراء وثبت توافق( و همچن سازمان ثبت اسناد و امالك كشور دفاتر )ثبت تقاضانامه ،   -3 ماده

  . دهد یثبت قرار م ی واحدها اری ادارات كل ثبت استانها و در اخت  قی نموده واز طر هی ته ی را به تعداد كاف

 

 

در موقع    رندهی گ  یاست كه شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبت   ی تقاضانامه سه نسخه ا  دی قبض رس -4  ماده

  .شود یدر دفتر مخصوص ثبت م  ل،ی تحو

 



 

به اداره ثبت محل   ی مدارك ومستندات در فرجه قانون  ری نموده همراه با سا لی تقاضا نامه را تكم یو  ی قائم مقام قانون  ا ی  یمتقاض - 5 ماده

ودر صورت    د ی مكاتبات در تقاضانامه ق  ری خود را جهت ابالغ اوراق و دعوتنامه وسا  قی دق  ی موظف است نشان   ی)متقاضندی نما  یم  می تسل

  خود را كتبا به ثبت محل اطالع دهد.( دی جد ینشان  ریی تغ

 

 

تار  ی تقاضانامه ها  - 6  ماده و  ثبت و شماره  اداره  دفتر  در  ذ  خی واصله  ق  ل ی دفتر،  بترت   د، ی تقاضانامه  نخست   بی سپس  ثبت    نی در  دفتر 

  .شود  یثبت م تقاضانامه

 

 

نام و نام    دی وپس از ق  لی را تكم  د ی قبض رسدفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك ،   ی( متصد22/8/81  ی )اصالح  -7  ماده

  ی پرونده نموده و نسخه سوم را درمحل مطمئن   مه ی داده و نسخه دوم را ضم  لی تحو  ینسخه از آن را به متقاض  كی وامضاء    یخانوادگ

  . دی نما ینگهدار

 

 

اداره    قی شماره قبض از طر  دی مراتب ابطال با ق  دی باطل واز رده خارج گردد با  یتقاضانامه به علل  دی از قبوض رس  یكی چنانچه    -8  ماده

  .قبوض منعكس گردد  لی دفتر مخصوص تحو  كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد وامالك كشور گزارش، تا موضوع درستون مالحظات

 

 

و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول وآخر   یدفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد ،نخ كش   - 9  ماده

  . شود ی امضاء ومهر م یو ندهی نما ای و توسط دادستان  دی با تمام حروف ق

 

 

ثبت    نی آخر  ل ی قانون ذ  9با توجه به ماده    یاتمام مهلت قانون   ای دفتر ثبت تقاضانامه    لی تكم  ( پس از ثبت و22/8/81  ی)اصالح  -10  ماده

شده نسخه دوم به اداره كل امور   ینگهدار یواحد ثبت  سی جلد آن نزد رئ  كی  دهی ثبت رس سی دفتر و رئ   یآن بسته شده و به امضاء متصد 

  .شود ی امالك سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ار سال م

 

 

  ی ست ی با  زی ن   د ی شود، در دفاتر جد  ی استفاده م  گری د  دی دفاتر سف  نی ثبت واصله را نكرد از جلد  ی چناچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافو  -1تبصره

  .مراعات گردد یجلد قبل  یفهای تسلسل شماره رد

 

ثبت آن بسته شده به امضاء    نی آخر  لی ن، ذتقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانو  ندفترثبتی ( آخر  22/8/81  ی ) اصالح  -2تبصره

در    د،ی مربوط به خانواده شهدا رس  یتقاضا   گری روز د  45قانون ظرف    9رسد چنانچه براساس ماده    ی امر م  ی ثبت و متصد  سی رئ 



الك ارسال  را به اداره كل امور ام  ی مزبور بشرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركز  هلت دفاتر ثبت، پس از اتمام م  نی جلد

  ..دارند

 

 

شود    ی ثبت م  زی دعوت در دفتر اوقات ن   نی اول  یثبت برا   خی شماره و تار  بی واصله به ترت   ی( تقاضاها  22/8/81  ی) اصالح  -11ماده

  .شوند یم نیی قانون تع 7موضوع ماده  یبه تقاضا  یدگی تقاضاها بعد از رس نی به ا یدگی وقت رس

 

 

نشده اند خارج از    یمنجر به صدور را   ینامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته اند ول  نیی آ  18مقرر در ماده    یها  ت ی اولو  -1تبصره

  .شوند ی م یدگی نوبت رس

 

مورد تقاضا را انتقال دهد. منتقل    یاحداث شده باشد و متقاض  1/1/1370قبل از    انی كه اع  ی( در صورت   22/8/81  ی) الحاق  -2تبصره

  .ابدی  ی ادامه م یبنام و  اتی متخذه عمل می و طبق تصم  یتلق یقاضقائم مقام مت  هی ال

 

 

  ی متقاض  ی كه در مورد آنها اعالم توافق شده و به امضا  یی ثبت محل در خصوص تقاضانامه ها  سی ( رئ   22/8/81  ی ) اصالح  -12ماده

  ت ی . چنانچه تصرف بالمنازع متصرف و مالكدی نما  ی كارشناسان ارجاع م  ا ی باشد، موضوع را به كارشناس    ده ی رس  نی مالك  ا ی و مالك  

آنان مراتب توافق    تی صحت موضوع و احراز هو  ی ثبت، پس از بررس  سی كارشناسان احراز گردد رئ   ای كارشناس    له ی انتقال دهنده وس

  .رساند یآنها م یقائم مقام قانون  ای  یمشاع نی مالك ای و مالك  ی متقاض یو نوع تصرف در دفتر ثبت و به امضا  زانی م دی را باق

 

 

  .صادر خواهد كرد تی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالك یثبت  ات ی دفتر توافق دستور ادامه عمل ی ثبت ضمن امضا سی رئ 

 

 

  .گردد یانجام م یفوق به صورت خارج از نوبت و فور  اقدامات 

 

 

اعاده تا در    اتی ه  ری ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دب   سی رئ   صی ( چنانچه طبق تشخ  22/8/81  ی) اصالح  -1تبصره

  .ردی قرار گ  یدگی نوبت رس

 

 



قائم مقام آنان منكر انجام ثبت    ا ی   نی از طرف  كی ( در صورت كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر    22/8/81  ی) اصالح  -2تبصره

تواند به دادگاه    ی ثبت نخواهد بود. معترض م  ی امر مانع انجام اقدامات بعد  نی گردد ا  جاد ی آنان ا  نی ب   ی اختالف  ای توافق ثبت شده، شوند  

  .دی صالح مراجعه نما

 

 

 

 

  ست ی حل اختالف ظرف ب   اتی ه  ای ثبت    س ی رئ   ق ی ( كارشناسان حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طر  22/8/81  ی ) الحاق   - 13  ماده

  ت ی و وضع  ق،ی با تصرفات دق  ت ی مالك  زانی از نظر تناسب م  یداری را با مدارك خر  یمتقاض  یفعل  نموده و تصرفات  نهی روز محل را معا

و حدود و ثغور،    ندی آن منعكس نما  ینقشه، محل مورد تصرف را رو   می مشخص و ضمن ترس  یت ی ث   وندهملك را با توجه به سوابق پر  یثبت 

،    انی بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اع  ، یو اصل  یشماره فرع   ینوع ملك، حقوق ارتفاق  ان،ی مساحت عرصه و قدمت اع

را حسب    ی می و صورت مجلس و نقشه ترس  رسانده   ن ی و حاضر  انی مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاض

  .ندی نما می تسل  ات ی ه ری دب  ای ثبت و سی مورد به رئ 

 

 

آن مشروط به احراز مشخص بودن    رش ی مفروزه از ملك مشاع باشد پذ  ی( هر گاه تقاضا بابت قطعه ا   13/8/72  ی) الحاق  -1  تبصره

  .ضوابط متعارف محل خواهد بود یبر مبنا یمفروز  ی محدوده متصرف

 

 

با ارائه اسناد و  نی كمال ای نفر باشند و مالك  ستی از ب  شی پالك ب  كی در  نی تعداد متصرف كهی ( در صورت  26/12/74 ی) الحاق -2 تبصره

اجازه ثبت    انی متقاض  ت ی و هو  نی مالك  ت ی و مالك  تی ثبت محل پس از احراز هو  سی رئ   ندی مدارك و نقشه ملك توافق خود را اعالم نما

  .ستی ن  ی نامه الزام نی آئ  30ماده  تی مورد رعا نی دهد. در ا یتوافق م وصتوافق را در دفتر مخص

 

 

نامه    نی مقرر در قانون مذكور و آئ   ف ی باشد وظا  سی از ادارات ثبت بطور موقت فاقد رئ   كی ( چنانچه هر    22/8/81  ی) اصالح  -14ماده

  .باشد ی آن اداره م لی آن به عهده كف

 

 

را    یشود كه عضو قضائ  یاعالم م  ه ی قوه قضائ   است ی قانون مراتب به ر  2حل اختالف موضوع ماده   ات ی ه  لی به منظور تشك  -15  ماده

سازمان ثبت اسناد    سی شده اند توسط رئ   یثبت استان معرف  لهی كه بوس  ری كاركنان مجرب و بص  نی از ب   یو خبره ثبت   ندی نما  یو معرف  نیی تع

  .شود یم نیی و امالك كشور تع

 

 



نباشد سازمان ثبت اسناد و امالك  كاركنان ثبت محل مقدور    نی خبره ثبت از ب   نیی كه تع  ی ( در صورت  22/8/81  ی ) اصالح -1  تبصره

  .دی باز نشست هثبت انتخاب نما  ای كاركنان شاغل ثبت و  ری سا نی تواند خبره مذكور را از ب  ی كشور م

 

 

تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام    ی سازمان ثبت اسناد و امالك م  گر،ی د  یاتهای ه  ای   اتی ه  لی در صورت لزوم به تشك  -2  تبصره

  .دی ثبت راسا اقدام نما سی رئ 

 

 

و   یمقدمات  یمنظور نشده باشد به منظور انجام كارها  اتی ه ری پست دب  یسازمان  التی ( چنانچه در تشك 22/8/81 ی) اصالح -16 ماده

به اداره كل ثبت    اتی ه  ر ی را به عنوان دب   ر ی ان مطلع و بصنفر از كاركن   كی   یقانون، واحد ثبت   ی امور مربوط به اجرا  ر ی دفاتر و سا  می تنظ

انجام    یعهده دار گردد و برا  زی را ن   ات ی خانه ه  ری محوله امور مربوط به دب   فی تا پس از انتصاب عالوه بر وظا  دی نما  یم  شنهادی استان پ 

  .باشند  یم  یگردد، كاركنان موظف به همكار  یكاركنان شاغل در اداره استفاده م  ری قانون حسب مورد از وجود سا  ییامور اجرا  ری سا

 

 

  .خواهد شد نیی جداگانه تع ری دب  ات ی هر ه یحل اختالف برا  یاتهای ( در صورت تعدد ه22/8/81 ی ) الحاق -  تبصره

 

 

گردد. جلسات    یم  لی كند تشك  ی م  نیی تع  كه سازمان ثبت  یمحل  ای در اداره ثبت حل و    اتی ( جلسات ه  22/8/81  ی) اصالح  -17  ماده

منوط   اتی موافق و معتبر و الزم االجراء است، شروع به كار ه یآن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو را  ماتی و تصم اتی ه

  لی تشك  دی عضو جد  نیی خارج شوند تا تع  اتی در ه  تی از عضو  یل ی از اعضاء بدال  كی و چنانچه هر    بود با انتصاب تمام اعضاء خواهد  

  .گردد ی جلسات متوقف م

 

 

توانند عالوه بر موارد    یو بر حسب اقتضاء م  یسازمان ثبت اسناد و امالك كشور در موقع ضرور   سی و رئ   ه ی قوه قضائ   سی رئ   -18  ماده

پرونده ها در    نی مكلفند به ا  اتهای را بصورت فوق العاده و خارج ازنوبت بدهند ه  یبه پرونده ا  یدگی در ماده ده قانون دستور رس  دهی مق

  .ندی نما یدگی جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رس

 

 

شود و چنانچه    یم  دی صادره ق  ی را  ی در دفتر آراء ثبت و شماره آن رو  نای صدور ع  خی تار  بی به ترت   ات ی ه  ماتی مفاد آراء تصم  -19ماده

  .دی ثبت نما تی اكثر ی را ل ی را به طور مشروح در دفتر آراء ذ تی موظف است نظر اقل اتی ه ری به اتفاق آراء نباشد دب  صادره   یرا

 

 

  .در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد نای ع زی نامه ن  نیی آ 21موضوع ماده  ی ( مفاد قرار ها 22/8/81 ی) الحاق -تبصره



 

 

سهوا از قلم افتاده و با اشتباه    یمطلب   ی فعل  ای سابق و    یاتهای ه  یكه معلوم شود در آرا  ی( در صورت   22/8/81  ی) اصالح   -20  ماده

  ی اصالح  یرا   ،یپس از بررس  اتی اجراء نشده باشد ه  ی آمده باشد. چنانچه را  ش ی پ   یاشتباه  ی مستند را  یدر مبان   ای رخ داده و    ین ی ب 

آن را در    خی در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تار  زی را ن   یاصالح  یف است مفاد را مكل  اتی ه  ری دب  ورتص  نی در ا  دی نما  یصادر م

به    ی كه را  یابالغ كند و در صورت   یبرساند و به واحد ثبت   اتی ه  ی و به امضا  دی نما  د ی ق  یقبل  ی دفتر ثبت آراء در ستون مالحظات را

نظارت در صورت    اتی گردد ه  ینظارت به ثبت استان گزارش م   اتی مرحله اجراء درآمده باشد مراتب اشتباه ثبت محل جهت طرح در ه

  .دی نما یم می حل اختالف اتخاذ تصم  اتی لزوم با جلب نظر ه

 

 

ثبت    س ی ر دفتر امالك نشده باشد رئ رخ دهد چنانچه منجر به ثبت د  ی( هر گاه در ثبت توافق اشتباه  22/8/81  ی ) اصالح  - 1  تبصره

  .دی حل اختالف گزارش نما  اتی موضوع را به ه  نی و در صورت عدم حضور طرف  دی نسبت به رفع اشتباه اقدام نما  نی با حضور طرف  دی با

 

 

اره كل  نظارت به اد  اتی و مستدل جهت طرح در ه  حی مراتب را با اظهارنظر صر  دی ثبت با  سی صورت ثبت ملك در دفتر امالك، رئ   در

  .ثبت استان گزارش كند

 

 

  .نظارت بعمل خواهد آمد اتی ه ای حل اختالف و  اتی ه می اشتباه حسب مورد طبق تصم رفع

 

 

  :حل اختالف حسب مورد عبارت است از  یاتهای ه یآرا  ی( منظور از اجرا  22/8/81 ی) الحاق -2تبصره

 

 

  یاظهارنامه ثبت  م ی درخواست ثبت و تنظ قبول 

 

  حدود بنام متصرف  دی تحد اتی عمل انجام

 

  و ثبت ملك در دفتر امالك بنام متصرف ت ی سند مالك صدور 

 

  های دولت و شهردار ی اراض یبرا یسند انتقال در دفاتر اسناد رسم می تنظ

 



  .باشد یثبت م یعال ینظارت شورا  ی  اتهای نظر نسبت به آراء ه دی ( مرجع تجد 22/8/81 ی) الحاق -3تبصره

 

 

قائم مقام    ای صاحبان عرصه    ای و    یمشاع  نی مالك  ای   ی حل اختالف حضور متقاض  ات ی كه ه  ی( در صورت   22/8/81  ی ) اصالح  -21  ماده

آورد، عدم    یاز آنها دعوت بعمل م  یدگی وقت رس  نیی و تع  یبداند با دعوتنامه كتب   یضرور   حی اشخاص را جهت اخذ توض  ری سا  ای آنها و  

  .دنخواهد بو یدگی حضور مانع رس

 

 

نامه    نیی قانون تابع مقررات آ  یاجرا  نهی در زم  اتهای ه  مات ی ها، آراء و تصم  هی ( ابالغ دعوتنامه ها، اخطار  22/8/81  ی ) الحاق  -1تبصره

از آنان دعوت    گری بار د  كی   ابندی حضور ن   اتی در وقت مقرر در جلسه ه  انی متقاض  ای   یاست. چنانچه متقاض  یمفاد اسناد رسم  یاجرا

  .دی نما یشدن پرونده ها را تا مراجعه مجدد آنان صادر م یگان ی قرار با ات ی عدم حضور، ه ورتو در ص   دی آ یبعمل م

 

 

  .است ی توسط متقاض افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار لایر انی ( به جر 22/8/81 ی) الحاق -2تبصره

 

 

  .شود د ی دردعوتنامه اشخاص مزبور ق دی آن با كی ماده فوق و تبصره  ری موارد مذكور در قسمت اخ (  22/8/81 ی) الحاق -3تبصره

 

 

  30حداقل    ات ی پرونده ها در ه  ل ی قب   نی ا  می و اتخاذ تصم  یدگی ادامه رس  دی بعمل آ  زی پست ن   ق ی تواند از طر  یم  انی مجدد از متقاض  دعوت

  .شود ی دعوت نامه به پست انجام م ل ی تحو خی روز پس از تار

 

 

بداند پس از ارجاع امر به    یكارشناس را ضرور  هی جلب نظر  یدگ ی ضمن رس اتی كه ه  ی( در صورت   22/8/81  ی) اصالح -22  ماده

  .دی نما یم می آنان اتخاذ تصم ه ی كارشناس و وصول نظر

 

 

دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت    صی تشخ  ی ا ضروركارشناسان ر  اتی ه  ای از كارشناس    حی حل اختالف اخذ توض   اتی گاه ه  هر

  .آورد یبعمل م

 

 



  ای حدود ( واصل   ای ) اعم از اعتراض به اصل  یكه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراض ی( در صورت  22/8/81 ی ) اصالح -23 ماده

  .در مرجع صالحه است یینها فی تكل نیی به تقاضا منوط به تع یدگی سند معارض صادر شده باشد رس

 

 

اعتراض آنها    ای كه فاقد سابقه بوده و    یثبت   ن ی معترض  ی پرونده ها  فی متكل  نیی موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تع  چنانچه 

عمل    8/11/80قانون ثبت مصوب    ی نامه اصالح  نیی باشد مطابق قانون مزبور و آ  25/5/73رفته مصوب    نی از ب   ی در مراجع قضائ 

  .شد  خواهد

 

 

قانون انحالل بنگاه    3ماده    ای و    یمقررات قانون اصالحات ارض   ی كه در اجرا  ی( اعتراض در مورد امالك  22/8/81)    یالحاق  تبصره

  .نخواهد بود یو   یقائم مقام قانون  ای  رندهی بنام زارع انتقال گ تی واگذار شده مانع صدور سند مالك نی خالصجات به زارع

 

 

  .قانون ثبت عمل خواهد شد 142به نفع معترض صادر شود طبق ماده  یی كه حكم نها یصورت  در

 

 

شده    جاد ی ا  ی شهردار  ای دولت    یمتعلق به آنان در اراض   انی كه اع  انی ( در مورد آن دسته از متقاض  22/8/81  ی ) اصالح  -  24  ماده

  .دی نما ی درصورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام م یدگی پس از رس ات ی است ه

 

 

  .دی نامه اقدام نما نی آئ  13منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده  كارشناس

 

 

  ی موقوفه احداث شده است از متول  یجزا در اراض  ای مورد تقاضا كال    انی دهد كه اع  صی حل اختالف تشخ  اتی هرگاه ه  -25  ماده

  خ ی ر.وز از تار  ستی نظر خود را حداكثر ظرف ب  ای شركت  یدگی تا در جلسه رس دی نما ی اداره اوقاف محل دعوت ممنصوص با اطالع 

مفاد وقف نامه و مصلحت    تی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعا  یمتولكه ملك    یابالغ ارسال دارد. در صورت 

  .خواهد نمود می اتخاذ تصم همی موقوف عل

 

 

  ن ی الطرف  ی منصوص و اطالع اداره اوقاف كارشناس مرض  ی به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متول  ازی كه ن   ی در صورت   - 1  رهتبص

احداث به    انی اع  نكهی و ا  همی نامه و مفاد وقف نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف عل  نیی آ  13ماده    تی شود كه با رعا  یانتخاب م

  .دی نما نی را مع نی و اجرت زم انی و ارزش اع ه است مساحت عرص كی قصد واف نزد

 



 

  ات ی باشد ه  ی شهردار  ای مربوط به دولت    ی در اراض  گری موقوفه و قسمت د  ی در اراض  یكه مورد تصرف قسمت   یدر صورت   -2  تبصره

  .خواهد نمود فی تكل نیی تع هی به بق نامه نسبت  نیی آ 27و26نسبت به وقف و مواد  كی مفاد تبصره  تی پس از رعا

 

 

  ی در اراض  یو قسمت   یدولت و شهردار  ای موقوفه    یدر اراض  یمورد تقاضا قسمت   انی ( چنانچه اع  22/8/81  ی) اصالح  -3تبصره

  ی و دو فوق الذكر و مابق  ك ی   یحسب مورد بر اساس تبصره ها  یشهردار  ای دولت    ای موقوفه    ی شده باشد نسبت به اراض  جاد ی اشخاص ا

  .شود  یاقدام م نآ ك ی نامه و تبصره  نیی آ نی ا 12ماده 

 

 

  ی جدا از هم باشند پس از اعالم توافق متقاض  انی مالك عرصه و اع  یكه مطابق سوابق ثبت   ی ( در مناطق  22/8/81  ی) اصالح  - 26  ماده

صورت با جلب نظر    نی ا  ری دهد. در غ  یثبت ارجاع م  سی رئ حل اختالف ضمن احراز واقع مراتب را به    اتی ه  انی و مالك عرصه و اع

  .دی نما یرا صادر م یثبت  اتی و دستور ادامه عمل یدگی و احراز موضوع حسب مورد رس  مه نا نیی آ 13كارشناس طبق ماده 

 

 

و حسب    یدگی سر  اتی در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل ه  انی صاحب اع  یبرا   یاگر بر اساس عرف محل، حقوق  -تبصره

  .دی نما یالزم اتخاذ م می مورد تصم

 

 

  ی دگی وقت رس  نیی ضمن تع  یكارشناس  اتی ه  ا ی كارشناس    ه ی حل اختالف پس از وصول نظر  اتی ه  ری ( دب   22/8/81  ی) اصالح  - 27  ماده

  .دی نما یپرونده را گزارش م یثبت  تی وضع ینامه چگونگ نیی مواد آ  ری سا  تی پرونده با رعا یبرا

 

 

  ی متقاض   نكه ی كارشناس مراتب را با ذكر ا  ه ی پس از وصول نظر  ات ی ه  ری باشد دب   ی شهردار  ای   یدولت   ی مورد تقاضا از اراض  چنانچه

به   یدگی روز قبل از جلسه رس 20باشد حداقل  یقابل ساختمان م یمسكون  یمناسب با كاربر  نی زم ای   ی است كه فاقد واحد مسكون  یمدع

كند كه عدم    د ی و تاك  ندی اقدام نما ه ی ابراز نظر  ای خود جهت شركت در جلسه و    ندهی نما  ی تا نسبت به معرف  دی نما  ی مراجع مربوطه ابالغ م

  .نخواهد بود یثبت  اتی و ادامه عمل  یو صدور را  اتی ه  یدگی شده مانع رس نیی در مهلت تع ه ی نظر دنی نرس ای  ندهی حضور نما

 

 

واحد    د،ی نوبت پرونده استعالم نما  دنی ملك را قبل از فرا رس  یثبت   ت ی حل اختالف مكلف است وضع  اتی ه  ری ( دب   22/8/81)  -تبصره

  تی در وضع  ریی دارد و هرگونه تغ  افتی در  دی داده رس  ات ی ه  ری دب   لی و تحو  هی روز ته  15مربوطه، مكلف است پاسخ استعالم را ظرف    یثبت 

  .دی حل اختالف اعالم نما  اتی پاسخ استعالم مذكور به ه روی باشد را پ  ات ی ه یكه موثر در را  یثبت 

 



 

شماره ملك، محل وقوع    ،یمتقاض  ینام، نام خانوادگ  دی قانون با  كی ماده    6موضوع بند    یهای ( در آگه  22/8/81  ی) اصالح  - 28  ماده

آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور    قی رخ دهد تطب   یدر آگه  یشود. چنانچه اشتباه دی ق  یآن، نوع ملك، مساحت و خالصه را

تواند به نظر مذكور    یم  نفعی ذ  امدهی است مادام كخه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در ن   یثبت   حد با مسئول وا   یآگه  دی دستور تجد

  .به اعتراض مسئول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود یدگی اعتراض كند مرجع رس

 

 

  ی د ی تجد  ی( آگه  یاصالح  147قانون ) ماده    كی ماده    6موضوع بند    یها  ی( در صورت اشتباه در آگه  26/12/74  ی ) الحاق  -بصرهت 

  .انتشار خواهد بود خی روز از تاز ی س زی نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن ن  كی فقط 

 

 

در    یو هماهنگ  ه ی وحدت رو  جادی محول به آنان و به منظور ا  فی وظا   ی ژگی و و  یكار كارشناسان و خبرگان ثبت   ت ی نظر به اهم  - 29  ماده

افراد صالح    نی را از ب   یكارشناسان و خبرگان ثبت   یاسام  یواحد ثبت   سی حل اختالف در سراسر كشور، رئ   یاتهای و ه  یثبت   یواحدها

با  ی معرف  دی نما  ی تان مربوطه اعالم مبه اداره كل ثبت اس  ی سامور مربوط به كارشنا  یبرا   ت ی عالوه بر دارا بودن صالح  دی شدگان 

  .باشند لی ذ ط ی از شرا ی كی واجد  نی و تد  یاخالق

 

 

  .وكالت ا ی و   یخدمات قضائ  ای ثبت  یسال سابقه كار در امور تخصص كی باالتر با داشتن  ای معادل آن  ای  سانسی ل

 

  .ثبت یمعادل آن باالتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصص  ای كامل متوسطه  پلمی د

 

  .ثبت ی سال سابقه كار در امور تخصص 5با داشتن  پلمی از د كمتر

 

را به واحد    تی افراد واجد صالح  ت ی و خبرو  یاخالق  ت ی صالح  دیی مذكور مراتب تا  ی ها  ت ی كل ثبت استان در صورت احراز صالح  اداره

  .ندی نما یابالغ م یثبت 

 

 

را به اداره كل    ی در ادارات ستاد  ط ی واجد شرا  یكارشناس  انی ( سازمان ثبت اسناد و امالك كشور متقاض  2/8/81  ی ) اصالح  - 1  تبصره

  .دارد یاعالم م یثبت  یبه واحدها ی ثبت ستان به منظور معرف

 

 

  .را ندارند اتی در همان ه ی حق انجام امور كارشناس اتهای ه ری اعضاء و دب  -2تبصره



 

 

از پنجاه نفر باشند    شی بلوك ب   كی   ای   یفرع  ای   یاعم از اصل  یپالك ثبت   كی در    نی ( هر گاه تعداد متصرف  22/8/81  ی) اصالح  -30  ماده

كامل موضوع ضمن    ی هی با گزارش توج  یدر توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبت   ره ی و غ  ی از نظر نقشه بردار  ی و انجام كار كارشناس

اخذ مجوز    یرا ی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را    یكارشناس  اتی ه  نیی را جهت تع  بمرات   یثبت   تی اعالم وضع

  .دی نما ی به سازمان ثبت منعكس م

 

 

افراد    نی از ب   یارشناسك  اتی ه  نیی( سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از سطح استان نسبت به تع  22/8/81  ی) اصالح  - 31  ماده

  . نقشه برداران كاداستر اقدام خواهد نمود  ای  ی كارشناس ط ی واجد شرا

 

 

  دی نما ضی استانها تفو رانی را به مد اری اخت  نی تواند ا یسازمان ثبت اسناد و امالك كشور م -  1 تبصره

 

 

  ی كارشناس  اتی را پرداخت نموده باشند و ه  یكارشناس  نهی مشمول قانون هز  انی كه متقاض  ی( درصورت 22/8/81  ی)اصالح  -2  تبصره

موضوع گزارش را    یپرونده ها  ه ی مكلف است كل  اتی ه  ری گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دب   زی نامه ن   نیی آ  30موضوع ماده  

  . كند می تقد ات ی به ه كجای كه آماده طرح است 

 

 

  .دی نما می اتخاذ تصم كجای پرونده ها در وقت فوق العاده وخارج از نوبت وبطور  نگونهی انسبت به  دی المقدور با یحت  اتی ه

 

 

 انی متقاض  ر ی سا  ی نسبت به تقاضا  ی مانع انجام كار كارشناس  ی قطعات مفروز  انی از متقاض  ی توسط تعداد  یكارشناس  نهی پرداخت هز  عدم

  . راپرداخت نموده اند نخواهد بود یكارشناس نهی كه هز

 

 

داخل آنها را نقشه    یبلوك و قطعات مفروز   ای هر پالك و  یمكلف است محدوده كل  یكارشناس  اتی ( ه22/8/81  ی)اصالح  -  32  ماده

نسخه    كی .    دی نامه مراتب را صورت مجلس نما  نیی آ  نی ا  113ماده    ت ی برداشت نموده با رعا  كی و تصرفات اشخاص را به تفك  یبردار

  . دهد  لی آن را به ثبت استان تحو گر ی و نسخه د ل از نقشه وصورت مجلس را به ثبت مح

 

 



و مبادرت    یدگی رس  31براساس تبصره دو ماده    یكارشناس  اتی حل اختالف حسب مورد نسبت به گزارش ه  أت ی ه  ای اداره ثبت    مسئول

واصله    یرا در دفاتر مربوطه مقابل تقاضا  یراتب صدور را م  اتی ه  ری دب   یپس از صدور را   ندی نما  یم  یصدور را   ای به ثبت توافق  

  . دی نما یمنعكس م

 

 

  د ی ونام مالك و نوع مالك درآن ق  تی از نقشه را كه شماره اسناد مالك  یاداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه ا  یثبت   اتی از اتمام عمل  پس

  . شده جهت اطالع به ثبت استان ارسال دارد

 

 

از كل ملك امكان   ی نقشه بردار كه ی ملك با اشكال مواجه شود بطور ی واقع ص ی كه تشخ ی ( درصورت  26/12/1374 ی ) الحاق  -1تبصره

هر گونه    ای و امثال هم    جاده  ای رودخانه    ای   ابانی خ  لهی كه از چهارطرف بوس  ی كارشناسان موظفند محدوده ا  ات ی ه  ای نباشد كارشناس    ری پذ

شده    می كه نسبت به آنها تقاضانامه تسل  یقطعات  ای نموده و قطعه    یملك جدا باشد نقشه بردار   یقسمتها ری امشخص از س  یعی عوارض طب 

محل مشخص و مراتب را مستدال صورت    ریی تغ  رقابلی نقطه ثابت غ  نی كتری محدوده مذكور را نسبت به نزد  تی را در آن منعكس و موقع

  . ندارد ت ملك ضرور  ی نقشه كل هی صورت ته نی در ا ندی لس نمامج

 

 

 ری دب   ندی نما  ی در مهلت مقرر خوددار  ی گزارش كارشناس  می كارشناسان از تصم  ای ( چنانچه كارشناس    22/8/81  ی) الحاق  -2تبصره

توج  اتی ه با  تع  هی مراتب را  به مرجع  انتخاب كارشناس    دی نما  یمنعكس م  یكارشناس  اتی كننده ه   نیی موضوع  به  نسبت    ات ی ه  ای تا 

  . اقدام شود د ی جد یكارشناس

 

 

در صورت 22/8/81  ی)اصالح  –   33  ماده متقاض  ی (  سند خر  ی كه  مفروز  یمدع  ی مشاع  ی داری با  مشاع  ی تصور  مالك  و    ی باشد 

  . شود  یاقدام م ر ی )فروشنده( موافقت خود را اعالم كند بشرح ز

 

 

ثبت پس از    سی كند رئ   قی مفروز در تقاضانامه را تصد  یهم محدوده تصرف  یمشاع  نی مالك  ری وساباشد    یعاد  ی داری سند خر  چنانچه

مقدار تصرف از    نكهی ، مشروط به ا  یو احراز معامله و تصور بالمنــازع متقاض  یامر به كارشناس ووصول گزارش كارشناس  یاجرا

  . دی نما ینامه اقدام م نیی آ نی ا 12مطابق ماده  دنباش شتری سهم فروشنده در كل ملك ب 

 

 

  . ستی به احراز وقوع معامله ن  ازی باشد ن  یرسم یدار ی چنانچه سند خر -2

 

 



موافقت    یمتقاض  ی با تصورات مفروز  یمشاع  نی مالك  ا ی باشد و  شتر ی از سهم فروشنده در كل ملك ب   ی هرگاه مقدار تصرف متقاض -3

  . دهد ی حل اختــالف ارجاع م  اتی به ه می را جهت اتخاذ تصم ثبت پرونده  س ی نداشته باشند رئ 

 

 

  نسبت به ای نشود   نی مالك ای مالك  ت ی و هدا  یموفق به معرف ی كه متقاض ی( درصورت 22/8/81 ی) اصالح -34 ماده

 

 

در    یكارشناس  اتی ه  ای شود پس از ارجاع امر به كارشناس و  یحل اختالف ارجاع م  اتی برسد موضوع به ه  یفوق اعتراض  اقدامات

الزم    می نموده باشند . تصم  یمحل و شمول مراتب را گواه  نی داشته باشد و معتمد  ی كه كارشناس بالمنازع و بالمعارض متقاض  ی صورت 

  . دی نما ی اتخاذ م ت ی صدور سند مالك  ای  یسطح اتی ادامه عمل ای را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا 

 

 

قانون دردو   كی ماده    6شود تا مراتب را براساس بند    ی ابالغ م  یبه واحد ثبت   ی گزارش ونقشه كارشناس  ی به انضمام نسخه ا  می تصم  نی ا

واصل   ی اعتراض یآگه نی انتشار اول خی چنانچه ظرف دو ماه از تار دی نما یآگه یثبت  یهای روز در روزنامه ناشر آگ 15نوبت به فاصله 

  ی قضائ   صالح ی دادخواست به مرجع ذ  می اعتراض مبادرت به تقد  خی ماه از تار  ك ی كه ظرف    دی معترض اعالم نما  به  دی اشود اداره ثبت ب 

دادگاه خواهد    یصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطع  نی . درا   دی نما  می دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت تسل  می تقد  ی نموده و گواه

  . بود

 

 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه    تی را صادر خواهد كرد صدور سند مالك  ت ی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالك  یاعتراض   چنانچه

  . نخواهد بود

 

 

عدم   یگواه  نفعی نكند وذ  می دادخواست را به اداره ثبت تسل  می تقد  یظرف مهلت مقرر گواه  ای نكرده    دی خود را ق  یمعترض نشان   هرگاه

را ادامه    یحل اختالف ثبت   اتی ه  یبراساس را   ی مدت واخواه  انی دارد وثبت پس از پا  می جع صالح اخذ وتقددادخواست را از مر   می تقد

  . خواهد داد 

 

 

  . ماده عمل خواهد شد نی حل اختالف طبق ا یاتهای ه یقبل ی ( به اعتراضات واصله نسبت به آرا22/8/81 ی)الحاق  -1 تبصره

 

 

  ات ی ه رخانهی سوابق امر را در دب  یو ارسال آن به واحد ثبت  ی موظف است پس از صدور را اتی ه ری ( دب 22/8/81 ی)الحاق  -2 تبصره

  . دی ضبط نما



 

 

  .نخواهد بود ت ی و صدور سند مالك یثبت  اتی ( اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمل22/8/81 ی)الحاق  -3 تبصره

 

 

  .باشند ی آنها م یملزم به اجرا  یثبت  یحل اختالف الزم االجراء بوده و واحدها  یهاات ی صادره ه ی( آرا 22/8/81 ی)الحاق  -4 تبصره

 

 

كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است   ی شهردار  ا ی به انتقال ملك دولت  ی حل اختالف را اتی كه ازطرف ه ی در موارد  -35 ماده

روز پس از    ستی شود كه حداكثر ظرف ب   یابالغ م  ربط ی ذ  یشهردار  ای   یمزبور توسط ثبت محل به مرجع دولت   ی گردد را  یصادر م

شود اعزام دارد ضمنا رونوشت آن    یم  نی مع  یكه از طرف واحد ثبت   یانتقال به دقترخانه ا   ندخود را جهت امضاء س  ندهی نما  یابالغ را

مرجع    ندهی شده نما  نیی . چنانچه در مهلت تعدی سند را فراهم نما  می گردد كه در مهلت مرقوم مقدمات تنظ   ی به دفتر خانه مذكور ارسال م

ثبت اسناد و    نصورتی درا  دی دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعالم نما  لی كف  ای مراجعه نكرد سردفتر    یشهردار  ای   یدولت 

  ی مرجع دولت  ندهی برعدم حضور نما یدفتر مبن اعالم سر دی نما یخود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام م ندهی امالك محل نما

  . باشد  یمالك اقدام م ربط ی ذ ی شهردار ای 

 

 

  . ندارد  گری به كسب مجوز از مراجع د ازی ن  یاسناد در دفاتر اسناد رسم نگونه ی ا می تنظ -1 تبصره

 

 

(  ی اصالح  148)ماده    2ماده    3ملك را حسب مورد طبق تبصره  یحل اختالف مكلفند بها  یها  اتی ( ه26/12/74  ی)الحاق  -2  تبصره

  . خواهد شد  دی شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال ق نیی تع یبها ، ندی نما د ی ق ی و در متن را نیی تع

 

 

ل ثبت  ك  ری كه با درخواست مسترك مد  یدرمراكز استان به حساب   37موضوع ماده    یافت ی ( مبلغ در  22/8/81  ی)اصالح  –  38  ماده

  حساب ی مسئول اداره ثبت وعامل ذ  ای   س ی كل ودرشهرستانها به موجب درخواست رئ   ی از خزانه دار  یندگ ی مربوطه به نما  حساب ی استان وذ

  .گردد یزمی شود وار  یم ای افتتاح شده  محل موجود در  یازشعب بانكها یكی در 

 

 

به اتفاق    ی شده از طرف و  یمعرف  ندهی نما  ای ثبت    ركلی با مدنامه در مراكز استان    نیی برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آ  حق 

متفق آنها خواهد بود    ی ودرهر موردبا امضا   حساب ی مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذ  ا ی   س ی ثبت استان ودر شهرستانها با رئ   حساب ی ذ

  . شود یعمل م بی ترت  نی به هم زی تهران وحومه ن  درواقع  یودرمورد مناطق ثبت 

 



 

  . شود یوانجام م نیی تع ر ی ز ی نامه پرداخت ها نیی آ 37موضوع ماده  یافت ی ( ازمحل وجوه در22/8/81 ی)اصالح  – 39 ماده

 

 

  .هر پرونده دوازده هزارلایر یحل اختالف برا یاتهای از اعضاء ه كی حق حضور وحق الزحمه هر  - الف

 

 

 هزارلایر  كی نامه    نیی آ  21ماده    ری پرونده موضوع قسمت اخ  هر  یحل اختالف برا   اتی از اعضاء ه  كی حق حضور وحق الزحمه هر    - ب
.  

 

 

نامه    نیی آ  21ماده    ری هرپرونده موضوع قسمت اخ  ی و برا  هر پرونده مبلغ شش هزار لایر  ی حل اختالف برا  ات ی ه  ری حق الزحمه دب   -ج

  .مبلغ پانصد لایر

 

 

  ی را عهده دار هستند مبلغ س  یفی قانون وظا  نی مشمول ا  انی متقاض  ت ی كه تا صدور سند مالك  نی كاركنان و مستخدم  ر ی حق الزحمه سا  -د

  . گردد یوپرداخت م می تقس 39كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده  هزار لایر

 

 

را عهده دار   یفی مه آن وظانا نیی قانون وآ ی كه در ارتباط با اجرا  یادارات ستاد  ری حق الزحمه كاركنان اداره كل امور امالك وسا  – هـ

  . شود  یهستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد وامالك كشور پرداخت م 

 

 

  . ابالغ خواهد شد  یوبه واحد ثبت  هی سازمان ته س ی مبلغ مقرر دربند )د( ماده فوق توسط رئ   عی دستورالعمل نحوه توز – تبصره

 

 

قبل از انجام    دی است كه با  انی به عهده متقاض  یو خبرگان ثبت   یكارشناس  یاتهای ه  ای   یكارشناس  نهی ( هز22/8/81  ی)اصالح  -40  ماده

پرونده    مهی ثبت مربوطه شود تا ضم  لی وقبض آن تحو  زی به حساب سپرده ادارات ثبت وار  ری ز  یوپس از محاسبه آن برمبنا  یكارشناس

  . گردد

 

 



  :ری به شرح ز انی نسبت به عرصه واع یمربوطه مطابق ارزش معامالت  سات ی ساختمانها وتاس  یدستمزد كارشناس –  الف

 

 

  مقطوع شصت هزار لایر  یارزش معامالت  لایر ونی لی تا پنج م -1

 

 

  در هزار 2 یبراساس ارزش معامالت  لایر ونی لی نسبت به مازاد برپنج م -2

 

 

  (  یرشهر ی و غ  ی)اعم از شهر  ی زراع یونسق ها  ی كشاورز یاراض یدستمزد كارشناس - ب

 

 

  لایر 75000هكتار بطور مقطوع  كی تا -1

 

 

  لایر  85000متر تا پنج هكتار كال بطور مقطوع  كی هكتار و  ك ی از  -2

 

 

  لایر 95000متر تا ده هكتار كال بطور مقطوع  كی از پنج هكتار و  -3

 

 

  . شود ی م افتی اضافه در از ده هكتار به باال به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار لایر  -4

 

 

 شود یآن اضافه م لی ذ یفهای درصد به مبالغ بند )ب( رد ستی ب  زانی ( به م یرشهر ی و غ  یباغات )اعم از شهر یدستمزد كارشناس -ج
.  

 

 

سبه  محا  یدستمزد كارشناس  كی هر  زانی باشد برحسب م  یعمران   اتی مشتمل برهر دو نوع عمل  یكه محدوده متصرف  یدر موارد   -1  تبصره

  . گردد یم



 

 

  س ی ضوابط فوق خواهد داد و رئ   ی ، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنا  ی حل اختالف پس از وصول نظر كارشناس  ات ی ه  - 2  تبصره

  . دهد یپرداخت دستمزد را انجام م  یالزم برا یاقدام اجرائ  اتی ( با وصول دستور ه یمسئول واحد ثبت  ای ثبت )

 

 

شده باشد    عی و چنانچه اضافه تود  دی را پرداخت نما  هی بق  دی با  یكمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاض  ی عی دستمزد تود  زانی م  چنانچه

  . ثبت محل پرداخت خواهد شد سی دستمزد كارشناسان به دستور رئ  یگردد در موارد ثبت توافق ی مسترد م ی به و یاضاف زانی م

 

 

  . شود  یبه كارشناسان پرداخت م ه ی ( دستمزد مذكور بالسو22/8/81 ی)اصالح  -3 تبصره

 

 

  ی ثبت مربوطه قرار م   س ی رئ   اری الف و ب در اخت   یموضوع بندها ی( پانزده درصد از دستمزد كارشناس22/8/81  ی )الحاق  - 4  تبصره

و اقدامات مربوط به آن موثرند وبه امر   ی كارشناس اتی عمل لی كه در همان واحد در امر تسه یكاركنان  ری به سا ی و ص ی تا به تشخ ردی گ

  . دی نما داختاشتغال ندارند پر یكارشناس

 

 

  ی ثبت   یتوسط واحدها  ینامه وتمركز مانده وجوه وصول  نیی آ  نی ا  ی( در مركز هر استان به منظور اجرا 26/12/74  ی)اصالح  -41  ماده

  . شود  یموجود در محل افتتاح م یاز شعب بانكها یكی كل در  یاز خزانه دار  یندگی آن بنما حسابی هر استان مربوطه و ذ

 

 

شده از طرف سازمان ثبت اسناد    یمقام مجاز معرف  ای كل ثبت استان    ری با مد  ی نامه اصالح  نیی برداشت از حساب مذكور برطبق آ  حق

  . ا خواهد بودثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنه حساب ی و امالك كشور به اتفاق ذ

 

 

منجر    ای حل اختالف    اتی ه  یكه درهر ماه منجر به صدور را  ییشهرستانها مكلفند نسبت به پرونده ها  یثبت   یاز ادارات و واحدها   كی هر

كه   یت ی فی نامه را به ك نیی آ نی ا 39شود وجوه مقرر در ماده   یآن صادر م یثبت  ات ی به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عمل

مبلغ مانده را ظرف همان مدت به حساب    یقانون   یها  نهی هز  ری تا پانزدهم ماه بعد پرداخت وپس از كسر سا   داكثر مقرر شده است ح

  . ندی نما زی شود وار ی م ای تمركز وجوه كه در مركز هراستان افتتاح شده 

 

 



  ا ی شده و  اری اخت   ضی تفو  ای و    یقانون   یها  نهی از ادارات كل ثبت استانها مكلفند پس از كسر هز  كی ( هر26/12/74  ی)الحاق  -42  ماده

اول ماه بعد به حساب   مه ی را حداكثر تا ن  ماندهی حساب متمركز دراستان صادر شده باق ی كه دستور پرداخت آن از محل موجود  ی مخارج

تهران افتتاح و شماره آن به ادارات    یاز شعب بانكها  یكی مالك كشئر دروبنام سازمان ثبت اسناد و ا  واستمركز درتهران كه به درخ

  . سازمان ثبت ارسال دارند ی حساب ی وذ ی را به اداره كل امور مال  یزی نسخه وار كی و ز ی كل ثبت استانها ابالغ شده وار

 

 

  ا ی   حسابی به اتفاق امضاء ذ  شانی رف امقام مجاز از ط  ای سازمان ثبت اسناد و امالك كشور    سی از حساب مذكور با امضاء رئ   برداشت

  . شود مجاز خواهد بود  ی م ای شده   یو معرف نیی منظور تع نی كه بهم ی مقام مجاز از طرف و

 

 

قانون حذف و    3و2و1قانون اصالح مواد    ینامه بمنظور اجرا  نیی آ  نی ا  42-41( وجوه موضوع مواد  26/12/74  ی)الحاق  -43  ماده

به   لی آن در مورد ذ ییاجرا ینامه ها  ــنی ـی به آن و آ یوالحاق مواد  31/4/65از مواد قانون ثبت اسناد وامالك مصوب  ی اصالح بعض

  . دی مصرف خواهد رس

 

 

،جبران   ی و نقشه بردار  یفن   اتی عمل ی برا ی دولت  ای و  ی حل اختالف ، استفاده از امكانات بخش خصوص  یها ات ی ه ل ی مخارج تشك نی تام

و    یفن   زات ی تجه  هی ، ته  دی نما  ی مقرر را نم  یپرداخت ها  ی خصوص تكافو  نی حساب آنها درا  ی كه موجود  ی نقاط  ی ها  نهی هز  ی كسر

  سات ی ، امكانات ، تاس  زاتی تجه  هی ته  ،یو مسكون   یسازمان   ، یمناسب ادار  ی و تدارك فضا  نی تام   اتهای ه  یتدارك مطبوعات و كاغذ مصرف

  نی در ا  یخدمات ثبت   یدر اجرا   ی سازمان ثبت بنحو  ص ی كه به تشخ  ی پرداخت حق الزحمه به افراد  ،   ی و لوازم ادار  لی خودرو ، وسا،

  . ندی نما ی م تی وفعال ی خصوص همكار

 

 

  م ی قانون مذكور و صدور و تسل ینهائ  ی در سطوح مختلف تا مرحله اجرا  یثبت  ی واحدها  ازی موقت مورد ن  ی انسان  ی روی ن  بی وترغ نی تام

مالك تكم  دی و خر  یبصورت قرارداد   انی متقاض  تی اسناد  تجه  لی خدمت  و  توسعه  پرداخت هز  ز ی و  ته  یادار   یها  نه ی ساختمانها،    ه ی ، 

  . سازمان ثبت ص ی قانون به تشخ ی مجر یثبت  ی واحدها ازی مخارج مورد ن  ر ی اوس زهی مكان  زاتی وتجه وتری كامپ 

 

 

قانون    یاجرا   خی فوق الذكر از تار  42و    41مخصوص موضوع مواد    یماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابها  نی ا  حكم

  . است

 

 

باق  ریی كه تغ  یقبل   ینامه اصالح  نیی مواد آ  ری سا مجلس    18/8/78تقاضا مصوب    رشی است. مهلت پذ  یحاصل ننموده به قوت خود 

  ان ی توسط متقاض  هزار لایر  یمشمول بند الف وس  انی توسط متقاض  مبلغ پنجاه هزار لایر  زی هرتقاضا منوط به وار  رشی پذ  یاسالم  یشورا

مقرر در    ی به حساب جار  10/8/78قانون ثبت مصوب    یاصالح  148و    147قانون مواد    یینامه اجرا  نیی آ  37مشمول بند ب ماده  



مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه ماخوذه قابل استرداد    مه ی به ضم  یپرداخت   شی ور وارائه فنامه مزب   نیی آ  41ماده  

  . ستی ن 

 

 

  ینامه كسر و الباق   نیی آ  37)ب( ماده    ا ی )الف(    یهر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندها  یدگی مبالغ مذكور در موقع رس   –   تبصره

 . خواهد شد زی مزبور وار ی به حساب جار یتوسط متقاض ینامه اصالح نیی آ 21ماده  كی بعالوه مبلغ مندرج در تبصره 


