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 الیحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که با عنوان الیحه اصالح مقررات

 /11/1مورخ  476/27290تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به شماره 

 مجلس 24/5/1385شنبه مورخ  به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز سه 1383

 با اصالحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم

 .گردد جمهوری اسالمی ایران به پیوست ارسال می قانون اساسی  (123)

 

 غالمعلی حدادعادل

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 

 

 

 

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

 دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و -1ماده 

 بیق سند با دفتر امالک و اعالم وضعیتپاسخ استعالم از اداره ثبت محل به منظور تط

 و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالک ثبتی )حسب مورد(

 :اقدام نمایند

 اصالحی قانون ( 100( ماده)8گواهی پایان ساختمان یا عدم خالف موضوع تبصره) –الف 

 .شهرداری درمورد امالک مشمول قانون مذکور

 ر وزارت جهاد کشاورزی )حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها واعالم نظ -ب

 مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و مراتع و آبخیزداری کشور(

 برداری از جنگلها و مراتع، در مورد ( قانون حفاظت و بهره56ابطال اسناد آن و ماده)

 .ونی شهرهاامالک واقع در خارج از محدوده قان

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین امالک، مفاصاحساب مالیاتی و –ج 

 دهنده مطالبه و را از انتقال 1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  (37بدهی موضوع ماده)

 گیرنده ضمن سند تنظیمی شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال

 صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن خت بدهی احتمالی گردد که در اینمتعهد به پردا

 .مسؤولیت تضامنی خواهندداشت

 به ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی –تبصره 

 کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی مراجعه

 ن را صادر نمایند. اعالم نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت ویادشده پاسخ آ

 صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی مستند به دالیل قانونی باشد در غیر این

 .بالمانع خواهدبود

 

 الیه را دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعالمات، منتقل – 2ماده 



 صورت طرفین ، مطلع سازند در این (1عات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده)از آثار و تب

 پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و

 طبق قوانین محقق و مسلم بوده های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند،  بدهی

 .باشند می

 

 

 

 ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی اد رسمی ذیسردفتران دفاتر اسن – 3ماده 

 .شود باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می می

 

 توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند دفاتر اسناد رسمی می – 4ماده 

 ابرات ایرانرسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخ

 .مکلف است پاسخ استعالم دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید

 .روز پس از صدور است اعتبار پاسخ استعالم یک

 

 های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت  نقل و انتقال ماشین – 5ماده 

 ر دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل وباید د وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط مالک، 

 انتقاالت مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و امالک

 .شود گردد منعکس می کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه می

 

 هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ – 6ماده 

 گواهی به استثناء پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل، معافهرگونه 

 .باشد می

 

 ماه پس از ابالغ با همکاری سازمان نامه اجرایی این قانون حداکثر شش آئین – 7ماده 

 .ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید

 و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغوکلیه قوانین  - 8ماده 

 .گردد می

 

 شنبه مورخ بیست و  قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه

 چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ

 .یدبه تأیید شورای نگهبان رس 1/6/1385

 

 غالمعلی حدادعادل

 رئیس مجلس شورای اسالمی


