درستنامه مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و امالک -چاپ 1
صفحه

اصالحیه

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب1391/04/25
در اجرای تکالیف مقرر در مواد  15و  17و  18قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20مجلس شورای اسالمی ،آییننامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات ،نحوه رسیدگی هیأتها و
کارشناسان و نحوه دریافت و هزینهکرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.
ماده  -1در این آییننامه عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار میرود:
 -1قانون :قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20مجلس شورای اسالمی.
 -2آییننامه :آییننامه اجرائی مذکور.
 -3هیأت هیأت یا هیأتهای حل اختالف موضوع ماده یک قانون.
 -4کارشناس :نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که بهموجب ابالغ مدیر کل ثبت استان بهعنوان کارشناس تعیین
میگردد.
 -5دبیر هیأت :کارمندی که بهموجب ابالغ مدیر کل ثبت استان بهعنوان دبیر هیأت تعیین میگردد.
 -6واحد ثبتی :اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان.
 -7دستگاه صاحب زمین :موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که مالک یا متولی ملک میباشد.
 -8ملک جاری :ملکی که اظهار نامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر امالک ثبت نشده است.
 -9بانک اطالعات :بانک حاوی اطالعات امالک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون
 -10هیأت نظارت :هیأت موضوع ماده  6قانون اصالح ثبت اسناد و امالک،مصوب .1351/10/18
153
ماده  -2مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات
مورد نیاز دبیرخانه ،مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید .دبیر هیأت توسط مدیر کل ثبت
استان از بین استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد.
ماده  -3در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل میشود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت .مسئولیت
دبیرخانه به عهده دبیر هیأت میباشد .جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و
ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأتهای مذکور مهیا گردد .مدیر کل ثبت اسناد و
امالک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی الزم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان ،مدیران
راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بهعمل آورد.
ماده  -4متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آییننامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت
اسناد و امالک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز ،تصویر مصدق مدارک و فایل
نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال مینماید.
تبصره  -1متقاضی در صورت تمایل میتوان جهت تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از
دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید .دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آییننامه پس از تکمیل فرم
الکترونیکی تقاضا ،نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأتها اقدام نمایند.
تبصره  -2متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی
مربوط اعالم کند.
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ماده  -5دبیرخانه درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن
شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا
نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعالم مینماید .درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت
ظرف مدت  20روز به دبیرخانه واصل نگردد ،دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20
روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود ،فایل مذکور بایگانی و به مدت  3ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه
حضوری متقاضی حذف خواهد شد .چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت
داشته باشد ،دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله  20روز به متقاضی اعالم مینماید.
متقاضی مکلف است ظرف  30روز نسبت به رفع نقص اقدام و اال تقاضای وی با نظر هیأت رد میگردد.
تبصره -در خصوص درخواستهایی که از طریق دفترخانه ارسال میشود ،در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت،
ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی ،مراتب به دفتر خانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده  -6دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم ،ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت
مراتب را به متقاضی اعالم و پس از استعالم وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ ،پروندهها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی
به هیأت ارسال نماید .بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمیباشد و باید تحت شبکه در بانک اطالعات واحد ثبتی و
بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور پیشبینی خواهد شد،
نگهداری شود.
تبصره  -1چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا ،نهاد عمومی غیر دولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری
و متقاضی ثبت باشد الزم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید .در مواردی که نهاد
عمومی غیر دولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه ،رای به انتقال
اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره  -2در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان
نسق اولیه ،مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره  -3هر گاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پالکهای ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد ،دبیر هیأت
موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.
ماده  -7نسبت به اشخاصی که قبال در اجرای مقررات ماده  147اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک در موعد مقرر پرونده
تشکیل داده اند ولی تا کنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده ،دبیرخانه مکلف است ضوابط مقرر
در ماده  5آییننامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان ،اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده  -8هیأت در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت مییابد و پس از بررسی
مدارک و دالئل ارائه شده مبادرت به صدور رأی مینماید .در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر
کارشناس ،هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مینماید .درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی
خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ،ملی ،موات ،منابع طبیعی و عمومی باشد،
رای به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره -درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد ،هیأت میتواند با درخواست متقاضی پس از تعیین
ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات رای به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
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ماده  -9در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح الزم بداند دبیر
هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت
بهعمل آورد .چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم
مراجعه و اطمینان از اطالع مخاطب در این خصوص ،تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده  -10کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت  20روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور
متقاقضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه
احراز تصرف حاوی «خالصه وضعیت ثبتی ملک ،آخرین مالک رسمی ،نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن ،مساحت
عرصه ،قدمت اعیان ،نوع ملک ،حقوق ارتفاقی ،شماره فرعی و اصلی ،بخش ،نحوه تصرفات ارزش عرصه و اعیان ،نوع حد
فاصل و پالک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی
رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
تبصره  -1درصورتی که تعداد متصرفین در یک پالک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت ارجاع امر به
کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت
استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعالم نماید.هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آییننامه ضمن بازدید از محل و
تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی ،گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره  -2عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به
تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نمودهاند ،نخواهد بود.
تبصره  -3در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب ،هیأت میتواند کارشناس دیگری را جهت تجدید نظر
کارشناسی تعیین نماید.
تبصره  -4چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید ،موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم
نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد .در صورت مساحمه کارشناس و تکرار آن ،موضوع در هیأت مطرح و نام
وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد .درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد
کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد ،رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیر کل ثبت اسناد و
امالک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی مینماید.
ماده  -11نسبت به امالکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمیباشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با
رعایت ماده  4قانون مساحت کل پالک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم
مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
تبصره -درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد،کارشناس مستندا
گزارش الزم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم مینماید.
ماده  -12دبیر هیأت مکلف است نسبت به پروندههایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و
استعالم وضعیت ثبتی ،پرونده را به هیأت ارائه نماید .چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه
آن مشخص نگردیده باشد ،دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضایی مربوط استعالم و در خصوص سایر محدودیتها پس از
انجام مکاتبات الزم نتیجه را به هیأت ارسال مینماید.
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ماده  -13دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت رادر بانک اطالعات مربوط ثبت و عنداالقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی
ارسال نماید .واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده  3قانون ،در رابطه با امالکی که قسمتی از آن درخواست ثبت
نشده است با رعایت ماده  13قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان
منتشر نماید و در خصوص امالکی که سابقه تحدید حدود ،ندارد ،آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید .در آگهی
ماده  3الزم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان ،پالک اصلی و فرعی ملک ،محل وقوع آن ،نوع ،مساحت و نام و نام
خانوادگی مالک رسمی قید گردد .در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق ،آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده  -14صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز
پرداخت هزینههای متعلقه میباشد .در خصوص امالک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات
ثبتی ،مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده  -15کارشناسان منتخب باید عالوه بر دارا بودن صالحیتهای عمومی و فقدان پیشینه سوء واجد یکی از شرایط زیر
باشند:
الف -دارندگان مدارک کارشناسی و باالتر در رشتههای حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل  2سال سابقه کار و سایر
رشتهها با داشتن حداقل  4سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب -دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل  5سال سابقه کار و سایر رشتهها با
داشتن حداقل  7سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ج -دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل  10سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده  -16چنانچه آراء هیأتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد
ننماید ،هیأت تا قبل از ثبت ملک دردفتر امالک میتواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید .در صورت ثبت ملک در دفتر
امالک ،مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده  -17میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در
خزانه داری کل کشور واریز گردد:
الف -دستمزد کارشناسی ساختمانها و تاسیسات:
 -1تا  200متر مربع مقطوعا  300/000ریال؛
 -2بیش از 20متر مربع تا  500متر مربع مقطوعا  400/000ریال؛
 -3بیش از  500مربع تا  1000مترمربع مقطوعا  500/000ریال؛
 -4مازاد بر 1000مترمربع به ازاء هر مترمربع  400ریال (حداکثر  9میلیون ریال)؛
ب -دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی:
 -1تا یک هکتار  500/000ریال؛
 -2در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد 15 ،درصد به دستمزد اضافه میشود و
حداکثر  4میلیون ریال میباشد.
تبصره درصورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد ،هزینه کارشناسی مطابق
با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده  -18هیأت حل اختالف پس از وصول نظر کارشناسی ،دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
4
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ماده  -19در اجرای تبصره ماده  17قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت الزم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر
کارکنان ،از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقهای اخذ و به حساب خاص در
خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه میشود.
الف -حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأتهای حل اختالف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.
ب -حق الزحمه دبیر هیأت حل اختالف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده  -20از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده  17قانون) به
صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز میشود.
تبصره  -1وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی میگردد.
تبصره  -2حق الزحمه اعضاء و دبیر هیأت پس از صدور رای قابل پرداخت میباشد.
ماده  -21در راستای ایجاد زیرساخت الزم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها
تکافوی پرداختهای مقرر را نمینماید و نیز تامین تجهیزات ،امکانات ،خودرو ،پرداخت حق الزحمه به افرادی که به
تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تامین و ترغیب نیروی انسانی مورد
نیاز واحدهای ثبتی و احداث ،توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینههای مورد نیاز واحدهای ثبتی ،وجوه ماخوذ با اولویت
پرداخت حق الزحمه هیأتها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک هزینه خواهد شد.
این آییننامه در  21ماده و  15تبصره در تاریخ  91/4/25به تصویب رئیس قوهقضائیه رسید و از این تاریخ الزم االجراء میباشد.

تبصره (5اصالحی و تفسیری  -)1382/09/19اراضی و امالکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر
اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سالطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین
مذکور میباشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از
عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنینامالکی که در تصرف اشخاص بوده و
سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دالیل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از
شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم
یکن میگردد و در صورت بروز اختالف ،در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
181و نظر مجلس :چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک میباشد درصورتی که ذوالید با مدعی اختالف داشته
 182باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمیتواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
تبصره ( 6الحاقی  - )1380/12/19آن دسته از اراضی و امالک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ()1
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب  1346/ 5/ 25و اصالحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع
طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب  1371/ 7/ 5قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمیشود مگر در مورد
حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ  1365/ 12/ 16احیاء شده باشد.
تبصره ( 7الحاقی  -)1380/12/19کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن میباشد.
وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و
پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
تبصره  2ماده  1الحاقی -مفاد بند ح و تبصره آن نسبت به اتباع دولتی که این قبیل محدودیتها در مقررات آنها پیش بینی
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نشده بر اساس معامله متقابله اجرا نخواهد شد.
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ماده  38اصالحی  -1378مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
 -1توبیخ با درج در پرونده.
 -2جریمه نقدی ازیکصد هزار ( )100 000الی یک میلیون ()1 000000ریال تعیین میگردد.
211
 -3انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
 -4انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
 -5انفصال دائم.
ماده  68اصالحی  -1367/02/11کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آئیننامه مصوب
بیمهکند .به منظور تأمین وجوه الزم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد
10و11و57و، 68دفاتر مذکور مکلفند همهماهه پانزده درصد ( )%15حقالتحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت
217
میشود ،عینا به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را
ضمیمه صورت حسابماهانه خود به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایند .وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و
بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده  95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  1345خواهدبود.
ماده  1بند ج اصالحی  -1394/04/31دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین امالک ،مفاصاحساب مالیاتی و بدهی
266
موضوع ماده()37قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده ( 6به موجب قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم  1394/04/31منسوخ گردید – ).هرگونه انتقال بالعوض به نفع دولت و
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شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل ،معاف میباشد.
بند ب ماده  2به شرح زیر اصالح میگردد:
بند ب -درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر
287
عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت میباشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد .نحوه پذیرش و اقدام نسبت به
درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید.
ماده  5و تبصره های  1و  2آن به شرح زیر اصالح و تبصره  3آن حذف میگردد:
ماده  -5سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صالحیت درخواستکننده ،مکلف است نسبت به ورود و
تکمیل اطالعات در سامانه اجرا اقدام ،مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف
 48ساعت از طریق سامانه مذکور ،به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
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تبصره  -1هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف 24ساعت با طرح
صریح اشکال ،از ثبت محل استعالم و کسب تکلیف نماید.
تبصره  -2صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شدهای که در سند الزم االجرا منجزا قید شده باشد و اجرای آن در
صالحیت اداره ثبت باشد ،امکانپذیر است.
ماده  14و تبصره آن به شرح زیر اصالح میشود:
 290ماده  -14سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابالغ به صورت الکترونیکی به
طرفین پرونده ،وکال ،نمایندگان قانونی ،کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
6
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تبصره  -1تمامی ابالغهای مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور ،انجام خواهد شد .کلیه اشخاص
حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظفاند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند .رؤیت اوراق اجرایی ،با ثبت
زمان و سایر جزئیات ،ذخیره میشود و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن مترتب میگردد .وصول الکترونیکی اوراق اجرایی بهحساب
کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق ،ابالغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره  -2هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیما یا از طریق دفاتر اسناد رسمی ،ازدواج و طالق به سامانه درگاه
خدمات مشتریان مراجعه میکند .تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است .احراز هویت میتواند از طریق مراجع
فوقالذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد .میزان حقالزحمه توسط سازمان تعیین میشود.

ماده  15و تبصرههای آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده -15درصورتیکه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد ،ابالغنامه مطابق مقررات قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابالغ و در ابالغنامه مقرر میگردد «مخاطب موظف
است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغهای بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد».
در صورت ابالغ واقعی ،ابالغهای بعدی و پیوستهای مربوط صرفا از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال
پیوستهای ابالغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد ،امر ابالغ به وسیله ابالغنامه انجام میشود.
تبصره -1در موارد موضوع تبصره 1ماده 68قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،اوراق اجرایی به
 291حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره  1ماده مذکور ارسال میگردد .اشخاص یادشده مسئول اجرای ابالغ بوده و موظفاند
ظرف ده روز از تاریخ دریافت ،نتیجه ابالغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آییننامه به واحد اجرا اعاده نمایند .برای
اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
تبصره -2درصورتیکه مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد ،ابالغ عالوه بر حساب کاربری مخاطب به
حساب کاربری زندان ،بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال میگردد.
مراجع مذکور مسئول اجرای ابالغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابالغ اوراق را از طریق سامانه ابالغ به واحد
اجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد ،مراجع فوقالذکر موظفاند همکاری الزم را جهت ایجاد
حساب کاربری وی معمول دارند.
ماده  16به شرح زیر اصالح میشود:
ماده -16در ابالغ الکترونیکی ،مخاطب نمیتواند اظهار بیاطالعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا
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نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابالغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابالغ مطلع نشده است .خودداری از مراجعه به سامانه
ابالغ ،به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابالغ محسوب میگردد.
ماده  17به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده -17در صورت هرگونه تغییر اطالعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن،
اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بالفاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
 293تبصره -چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابالغنامه باشد ،ابالغنامه به صورت الکترونیکی
به حوزه ثبتی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت ،نسبت به ابالغ آن اقدام نماید .در این صورت،
واحد ابالغکننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابالغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابالغنامه را بایگانی نماید .اطالعاتی
که در سامانه ابالغ راجع به کیفیت و جزئیات ابالغ ثبت میشود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست.
7

صفحه

اصالحیه

ماده  18به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -18در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی ،ابالغ اوراق اجرایی و سایر آگهیهای
مرتبط با عملیات اجرا ،از طریق درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیراالنتشار به تشخیص
سازمان انجام و ضمنا در ابالغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید
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تبصره -هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید ،اجراییه در اقامتگاه
مورث به آنان ابالغ واقعی میگردد .در صورتیکه ابالغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز
نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابالغ واقعی میسر گردد ،تعیین نماید ،ابالغ اجراییه بهوسیله درج در سایت رسمی
آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی به عمل خواهد آمد.
ماده  19و تبصره آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده -19سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابالغ الکترونیکی را در سامانه ابالغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در
اختیار واحد اجرا قرار دهد .چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به
 293نحو الکترونیک به اطالع مخاطب میرسد.
تبصره -در مواردی که امکان ابالغ الکترونیکی میسر نباشد و امر اب--الغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت میتواند از
مأمورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید .در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابالغیه به
وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا طبق مقررات ابالغ نمایند.
تبصره ماده  21به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره -ادارات اجرای ثبت مکلفند بالفاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و
 294داراییهای متعهد از طریق بانکهای اطالعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال
اشخاص دارند ،اقدام نمایند .مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای
طلب معرفی میشود ،نخواهد بود.
ماده  39و تبصره آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -39در مواردیکه مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد ،بازداشتکننده مازاد میتواند تمام دیون و
هزینههای قانونی بازداشتکنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را
از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای هر یک از بازداشتکنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بالفاصله به بستانکار مقدم
اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید .چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابالغ مذکور بازداشتکننده
 297مقدم ،اقدامی ننماید ،اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود .در صورت وجود خریدار در جلسه
مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده ،باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد
شد .در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم ،باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار میشود.
تبصره -در کلیه پروندههای اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود ،بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضای
سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول ،حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید .در این صورت خسارت تأخیر
تأدیه برای مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ،محاسبه و وصول خواهد شد.
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ماده  61و تبصره های آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -61مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف -منزل مسکونی که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب -اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی الزم است.
ج -آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
د -کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه -وسایل و ابزار کار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان الزم است.
و -تلفن مورد نیاز مدیون
ز -مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود ،مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج
 301گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد.
تبصره  -1چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس
نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله
مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی ،صرف تأدیه دیون مدیون خواهد
شد ،مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم
مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره  -2چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن
در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد ،یا در اثر از بین رفتن ،عوضی دریافت شده باشد ،وصول دین از آن امکان
پذیراست ،مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره  -3در صورت فوت مدیون ،دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی ،استیفاء میشود.
ماده  63به شرح زیر اصالح میشود:
 302ماده  -63بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده ،لکن در تصرف
غیراست و متصرف نسبت به آن ادع-ای مالکی-ت میکند ،ممنوع است.
ماده  98به شرح زیر اصالح و یک تبصره آن الحاق میشود:
ماده  -98بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه ،رئیس ثبت یا واحد اجرا
(حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک ،یک نفرکارشناس رسمی دادگستری انتخاب مینماید که با
مراجعه بهمحل نسبت به ارزیابی اقدام نماید .حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیابی بالمانع است .عدم حضور متعهد ،بستگان
یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک ،مانع از ارزیابی نیست .لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده
 309نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال ،این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابالغ
میگردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیراینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و
یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
تبصره -در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعالمی
از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت ،ارزیابی و مزایده آن از طریق
بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود.
ماده  99به شرح زیر اصالح میشود:
 319ماده  -99کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال ،حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعالم کند .مراتب ارزیابی به
انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابالغ میشود.
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ماده  101و تبصره های آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -101هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده
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دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد .در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد ،ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره -دستمزد کارشناسی مجدد ،به عهده معترض است .چنانچه طرفین معترض باشند ،دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها خواهد بود.
ماده  122به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده  -122آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیراالنتشار به
تشخیص سازمان منتشر و نسخهای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعالنات اداره ثبت اسناد محل
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الصاق میشود .فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از  10روز و بیشتر از  20روز باشد .به
محض انتشار آگهی مزایده در سایت ،نسخهای از آگهی مزایده صرفا جهت اطالع به متعهد و متعهدله ابالغ میشود.
تبصره -درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.
ماده  126و تبصره آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -126مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت  9تا  12برگزار میشود .در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه
مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقاالجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود.
 316تبصره -چنانچه مال مورد مزایده ،مازاد بر طلب داشته باشد ،اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم
مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابهالتفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب ،اقدام نماید .در صورت عدم حضور
بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابالغ میگردد .چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به
میزان طلب ننماید ،به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد ،حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل میآید.
ماده  136به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده  -136شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی بهحساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده
قانونی او در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده بهحساب
 317صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را بهحساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
تبصره -فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا
نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند .در هر دو صورت ،خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده ،نقدا دریافت میشود .
ماده  183و تبصره آن به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -183درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت
متعهدله به عمل میآید .برای صدور اجرائیه ،بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و
فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید .دفترخانه اصل
 328چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید.
تبصره  -1درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانههای اسناد رسمی تهران که
در شیوهنامه سازمان ثبت معین میگردد ،به عمل خواهد آمد.
تبصره  -2پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعالم انصراف،گواهی الزم را از اداره ثبت درخواست نماید .در
این صورت ،اگر اجرائیه ابالغ شده باشد ،حق االجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد.
ماده  10الحاقی مکرر -فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطالعات مکانی ،عکسبرداری هوایی ،تهیه و تولید نقشه های پوششی و
شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی ،برعهده سازمان نقشه برداری کشور است .استانداردها و دستورالعمل
 363های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابالغ میشود.
تبصره -وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به
منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابالغ نمایند
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