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	هاآپارتمانقانون تملک 

مالکیت ت: یک ساختمان شامل دو قسمت اسپیشه و سکناي  هايمحلمختلف و  هايآپارتمانمالکیت در  – 1ماده 

  .مشترك هايقسمتاختصاصی و مالکیت  هايقسمت

 آناز ساختمان است که حق استفاده از  هاییقسمتمشترك مذکور در این قانون عبارت از  هايقسمت – 2ماده 

تعلق  هاآنمالکین به نسبت قسمت اختصاصی  به کلیهیا محل پیشه مخصوص نبوده و منحصر به یک یا چند آپارتمان 

که براي استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی  هاییقسمت طورکلیبه گیردمی

به قسمت معینی بر طبق  نآتعلق  کهآنمگر  شودمیمشترك محسوب  هاقسمتیک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از 

  .نباشد موردتردیدعرف و عادت محل 

بوده و در صورت  تفکیکغیرقابل مشترك هايقسمتحقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در  – 3ماده 

  .انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود

مشترك  هايقسمتاختصاصی از مخارج  هايقسمتحقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان  -4ماده 

 جزبهاختصاصی تمام ساختمان  هايقسمتمتناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت 

اینکه مالکان ترتیب دیگري  به نحو مساوي تقسیم خواهد شد و یا زیربنای که به دلیل عدم ارتباط با مساحت هایهزینه

 مورداستفادهمشترك اعم از اینکه ملک  هايهزینهپرداخت  .کرده باشند بینیپیشرا براي تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج 

 .قرار گیرد یا نگیرد الزامی است

  کند.میرا تعیین  انکنندگاستفادهمدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا  -1تبصره 

مشترك  هايهزینه باشندمیدر صورت موافقت مالکانی که داراي اکثریت مساحت زیربناي اختصاصی ساختمان  -2تبصره 

  شود.میي اختصاصی هر واحد، محاسبه زیربنا، حسب رسدمیبر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان 

باشد که تنها از یک یا چند  ايگونهبهیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه چنانچه چگونگی استقرار ح -3تبصره 

 کنندگاناستفادهیا  کنندهاستفادهقسمت به عهده  آنباشد، هزینه حفظ و نگهداري  آنواحد مسکونی، امکان دسترسی به 

  )1376مصوب  هاآپارتمانقانون اصالح قانون تملک  موجببه(اصالحی و الحاقی  .است
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تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب  قصدبهقانون تجارت که  20موضوع ماده  هايشرکتانواع  – 5ماده 

از انجام سایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهاي  شودمیسکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل  منظوربه

  .ساختمانی ممنوعند

ن یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط چنانچه قراردادي بین مالکی – 6ماده 

  .اختصاصی را مالک باشند هايقسمتاکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام  مشترك به هايقسمتبه 

 اندمکلف هاآنقانونی  مقامقائمکسب داراي مالکین متعدد باشد مالکین یا  یک محلیک آپارتمان یا  هرگاه – 7ماده 

نماینده از طرف خود براي اجراي مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعیین و معرفی نمایند  یک نفر

اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر  رأياشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند  کهدرصورتی

  .تجدید دعوت خواهد شد دفعهیککین باشد که در این صورت براي عده حاضر کمتر از ثلث مال کهاین

عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی  کهدرصورتیدر هر ساختمان مشمول مقررات این قانون  – 8ماده 

وظایف و مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و  اندمکلفمالکین 

  .این قانون تعیین خواهد شد نامهآیینتعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در 

با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که براي استفاده  تواندمیهر یک از مالکین  – 9ماده 

از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین  یکهیچانجام دهد  داندمیبهتري از قسمت اختصاصی خود مفید 

  .تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نماي خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند

مینی که به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداري خود در ز نمایدمیهر کس آپارتمانی را خریداري  – 10ماده 

مالکیت زمین مزبور به علت  کهآنمگر  گرددمییا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم  بناشده آنساختمان روي 

را به همان نسبت به پردازد مخارج  آنوقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور 

مخارجی که  طورکلیبه مشترك و هايقسمتم و اداره و استفاده از اموال و مربوط به محافظت ملک و جلوگیري از انهدا

حصه هر  تناسببهاقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید  آن تأسیساتجنبه مشترك دارد و یا به علت طبع ساختمان یا 

است  آنمخارج براي  ازآنچهاستفاده  مالک از آن هرچندذکر خواهد شد پرداخت شود  نامهآیینترتیبی که در  مالک به

  .نماید نظرصرف

مشترك از طرف مدیر یا  هايهزینهاز پرداخت سهم خود از  کنندهاستفادهدر صورت امتناع مالک یا  – مکرر 10ماده 

  .شودمیمطالبه  آنهیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز 
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را تهیه و بعد از تصویب  آناجرایی  هاينامهآییناز تصویب این قانون دولت مکلف است ظرف سه ماه پس  – 11ماده 

  .اجراي این قانون است مأموردولت  .به گذارد مورداجراهیات وزیران به 

در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی  باشندمیدفاتر اسناد رسمی موظف  -12ماده 

او مطالبه  مقامقائممدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا  تائیدمشترك را که به  هايهزینه سابحتسویهمربوط به 

موضوع  هايهزینهمعوق مالک نسبت به  هايبدهینمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت 

  .این قانون در سند تنظیمی قید نمایند

به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستري عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به  کهورتیدرص -13ماده 

 هايقسمتهر دلیل دیگري ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان 

 بر اساس توانندمی، رادارندقصد بازسازي مجموعه  مالکان کهدسته از  آنموافق نباشند،  آناختصاصی در تجدید بناي 

نسبت به تجدید  ورزندمیاز همکاري خودداري  مالکان کهمسکن استیجاري مناسب براي مالک یا  تأمینحکم دادگاه، با 

، شدهانجام هايهزینهبناي مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازي و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و 

 ازجمله هاآناست از اموال  شدهپرداختاجوریکه براي مسکن اجاري ایشان  اضافهبهسهم مالک یا مالکان یادشده را 

مدیر یا  درخواستدر صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازي با  .همان واحد استیفا کنند

  .ادشده خواهد کردهیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان ی

 یک ازسهم هر  .بیمه نمایند سوزيآتشیک واحد در مقابل  عنوانبهتمام بنا را  اندمکلفمدیر یا مدیران  -14ماده 

پرداخت خواهد  گربیمهوسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به  هاآني اختصاصی زیربناسطح  تناسببهمالکان 

  باشند.میمدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده  سوزيآتشبروز  در صورت عدم اقدام و .شد

  .ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست -15ماده 
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با  هاآپارتماننامه اجرایی قانون تملک یینآ

  اصالحات بعدي

  اختصاصی هايقسمت: فصل اول

او  مقامقائمکه عرفاً براي استفاده انحصاري شریک ملک معین یا  شودمیاز بنا، اختصاصی تلقی  هاییقسمتـ  1ماده 

  .یافته باشدتخصیص

اختصاصی نیز باید  هايقسمتهاي متعلّقه براي مالکیت ها و پاركـ عالوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ 2ماده 

 هايقسمت، مساحت ، شمارههحدود طبق اختصاصی ازلحاظبطورمجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت 

  .باید در سند قید گردد و غیره، ارزش وابسته

  مشترك هايقسمت: فصل دوم

تمام شرکاء  مورداستفاده غیرمستقیمطور مستقیم و یا که به هاآناز ساختمان و اراضی و متعلقات  هاییقسمتـ  3ماده 

  .شد قائل هابر آنتوان حق انحصاري گردد و نمیمشترك محسوب می هايباشد قسمتمی

  .مشترك ممنوع است هايقسمتنگاهداري حیوانات در  و همچنینتبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاي دیگر 

و یا باشد  شدهواقعاختصاصی  هايقسمت، هرچند که در مشترك در ملکیت مشاع تمام شرکاي ملک است هايقسمت

  .نماید ها عبورقسمت آناز 

  :آپارتمانها عبارت است ازقانون تملک  2مشترك مذکور در ماده  هايقسمتـ  4ماده 

  .باشد قرارگرفته روي آنپایه  وسیلهبهالف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا 

، تابلوهاي برِ، ، رختشویخانهحرارت و تهویه، مرکز منبع آب، مشترك از قبیل چاه آب و پمپ هايقسمت تأسیساتب ـ 

، واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن بنا که، اتاق سرایدار در هر قسمت ، انبار عمومی ساختمانکنتورها، تلفن مرکزي

ها، ، هواکشز، نفت، گا، تهویه مطبوع، حرارت مرکزي، بِرق، تلفن ، آبهاي فاضالبها از قبیل (لوله، لولههاي فاضالبچاه

  .و غیره آنآوري و محل جمع هاي زبالهگذرگاه) هاي بخاريلوله
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  تعاریف ملک و زمین

  : عرصه و اعیان و وقفیخش اولب

اشجار  صورتبهیا  اندآوردهبنا پدید  آنقطعه زمینی است که روي  رودمیهمراه اعیانی بکار  معموالًمنظور از عرصه که 

. برابر مقررات ثبتی کشور عرصه و اعیان بایستی داراي سند رسمی مالکیت باشند. باشدیممحوطه اطراف بنا  صورتبهیا 

این سند  کهچوناین صورت نیاز به سند اعیانی نیز خواهد بود.  عرصه یک باغ در دانگشش شودمیوقتی گفته  بنابراین

ناقص بوده و حتماً نیاز به سند اعیانی دارد. مثل باغات کرج که اعیان مال یک شخص است و عرصه مال شخص دیگر 

نیز صادق است و اگر به سند اعیانی اشاره شد باید سند عرصه نیز وجود داشته باشد. لیکن اگر عنوان گردید  آنو عکس 

  .باشدمیباغ نیاز به سند جداگانه دیگري ن دانگشش

  .همچنین اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعیانی

ملک اشخاص نیز ممکن است داراي دو سند باشد و این موضوع مختص موقوفات نیست. بایستی توجه داشته باشید که 

قد اجاره، منافع در زمین موقوفه قابلیت انتقال و فروش ندارد. در موقوفات براي اینکه منافع بدست آید باید در قالب ع

عرصه  کهآن %4الی  %3مگر نقاط موقوفه است.  در اغلببه شخصی واگذار شود. شهر مقدس مشهد  االجارهمال قبال

  .باشدمیموقوفه آستان قدس رضوي  هاآنتمامی 

و اراضی موقوفه  قانون ابطال رقبات آب واحدهمادهبود  تأثیرگذاریکی از قوانین که بعد از انقالب تصویب شد و بسیار 

به وقفیت خود  درآمدهکه بدون مجوز شرعی به ملکیت اشخاص  ايموقوفهامالك  آن 1بود که طبق ماده  1363مصوب 

باطل و از درجه اعتبار ساقط است. از قوانین دیگري که وقفیت  صادرشده هاآنو کلیه اسناد مالکیت که براي  گرددمیبر

قانون اصالحات ارضی بود که فرقی میان موقوفه و غیر موقوفه قائل نشد و قانون ابطال قرار نداده بود  موردتوجهملک را 

 .نگونه اراضی اصالحات ارضی را مشمول دانستایموقوفهو رقبات آب و اراضی 

عرصه باشد و ممکن است حتی  عنوانبهاعیان و چهار دانگ  عنوانبهممکن است سندي مشتمل بر مالکیت دو دانگ  

  .فرقی در ماهیت مالکیت ندارد هااینز باشد. همه مشاعی نی

  : انواع امالكبخش دوم

  :مقررات ثبتی امالك سه نوع هستند ازلحاظ ثبت ازنظر مقرراتانواع ملک 
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. فقدان سابقه ثبت شودمیگفته  المالکمجهولملکی که سابقه تقاضاي ثبت نداشته است  : بهالمالکمجهول - 1

را  آنگرفته باشد  اظهارنامهندارد یا چنانچه شخص  ايسابقه گونههیچممکن است ناشی از این باشد که ملک 

 .شودمیگفته  المالکمجهولو به اداره ثبت تسلیم ننموده باشد که به هر دو نوع  تکمیل

 اظهارنامه. ملکی که باشدمی اظهارنامهاست تشکیل پرونده ثبتی الزم  اولین برگ رسمی که در اداره ثبت براي

ظیم سند رسمی تن ايدفترخانهباشد در هیچ  المالکمجهولاست و براي ملکی که  المالکمجهولنداشته باشد 

  ت).قانون ثب 12نخواهد شد (ماده 

 آنراي ثبت امالك در جریان ثبت است. امکان دارد در مورد ملکی تقاضاي ثبت شود و اقدامات الزم ب نوع دوّم - 2

ملک صادر نشود. ولی  آنرسمی براي  سند مدیدي نیز هايمدتبه جریان افتد و امکان دارد تا  دفتر امالكدر 

معامله  آننسبت به  اسناد رسمی در دفترخانه توانمی شودمیآن ملک پذیرفته  در موردکه اظهارنامه  از زمانی

 .نمود سند رسمی و تنظیم

باشد. این امالك داراي سند رسمی مالکیت هستند. اگر بین آنچه که در  شدهثبت امالکی که در دفتر امالك - 3

سند مالکیت) (با سند رسمی مالکیت، اختالف باشد مالك دفتر امالك است و اوراق ثبتی  شدهثبتدفتر امالك 

 .صریح داردقانون ثبت بر این امر ت 21. ماده باشندمیمردم  در دسترونوشت دفتر امالك هستند که  درواقع

با دفتر امالك  آناصل است. مگر اینکه عدم مطابقت  منزلهبه )سند مالکیترونوشت (قانون ثبت،  74طبق ماده  - 4

امالك اجباري بوده و حتماً و الزامًا  در دفتر) 3 و 2ثابت شود. ثبت معامالت نوع دوّم و سوّم امالك (بند 

 ).قانون ثبت 48و  47، 46گردد. (ماده  انتقال واسناد رسمی معامله و ثبت  دفترخانهدر  بایستمی

انجام شود و فروشنده حاضر به انتقال  دو نفرعادي بین  نامهمبایعهچنانچه معامله خارج از دفتر اسناد رسمی و یا 

 .الزام به تنظیم سند خواهد بود عنوانبهسند در موعد مقرر نگردد خریدار ناگزیر از تسلیم دادخواست 

  ریف انواع زمینتعسوم: بخش  

  :گیردمیزیر صورت  هايزمینتصرف و مالکیت نسبت به یکی از انواع 

 زمین موات -1

 .فعالیتی ندارد آنزمینی که سابقه احیا و عمران نداشته و بشر در 

 زمین بایر -2

 قدرآنمدتی کشت نشود و بعضاً تشخیص بایر بودن  آنزمینی که روزي دایر بوده است. مثل زمین کشاورزي که در 

 .آیدمیپیش  آنموات بودن  مشکل است و اختالف در تشخیص بایر و

 زمین دایر -3
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آیش که مدتی براي تقویت خاك رها  هاي(زمین .است برداريبهرهزمینی که احیاء شده و در حال حاضر نیز در حال 

 ).گرددمیدایر محسوب  هايزمیننیز از  شوندمی

 زمین مرتع -4

و در همان حال قابلیت  معموالًفرق بین زمین مرتع و موات این است که هر دو در اختیار دولت است. زمین موات 

 .جنگلی هايگونهاست. مثل مرتع داراي  استفادهقابلاستفاده ندارد. ولی زمین مرتع 

احیاء یا تصرف  قصدبه معموالًخواهد بود.  آنکند مالک  مالکیت احیاء قصدبهاست که هرکس زمین موات را  قاعده این

  .کنندمیزمین ابتدا اقدام به تحجیر 

 .شودمی. لیکن موجب مالکیت نباشدمی در احیا: یعنی سنگ چیدن دور زمین که موجب اولویت تحجیر

در جزء اعمال حسنه بود ولی و کشت و زرع زمین موات طبق توصیه و تأکید پیشوایان دینی  برداريبهرهزمانی احیاء و 

در اراضی  المالبیتو نهادهایی جهت حفظ حقوق  هاسازمانحاضر این عمل جزء جرائم است و به همین دلیل  حال

 .تشکیل گردیده است

  معامالت اراضیچهارم: بخش 

بخش دوم اول اراضی شهري  بخش :شودمیبه دو بخش تقسیم  گیردمیمعامالت صورت  هاآناراضی که در خصوص  

  .غیرشهرياراضی 

  اراضی شهري -1

. منظور از باشدمی هاشهركکه در داخل شهرها و حریم استحفاظی شهرها و  شودمیشهري به اراضی گفته  اراضی

 شهرسازياست که برابر قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و تأیید شوراي عالی  هاییشهرك، هاشهرك

مورد اعم از اینکه  برحسب آن. مثل شهر جدید پردیس تشخیص اراضی شهري و نوع گردندمیو معماري ایجاد 

 تجدیدنظرو  اعتراضقابلالبته نظر وزارت مزبور  .دایراست یا بایر و موات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي است

سکونی، تجاري مثل باغ، م هازمیندر مرجع قضایی است. در مواردي که سازمان مسکن و شهرسازي نوع کاربري 

 .تفاوت دارد آناین اعالم ارزش ریالی زمین مزبور نیز با انواع  برحسب نمایدمیو...را اعالم 

  اراضی خارج از محدوده شهري -2
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	تنظیم اسناد اجاره و پذیره امالك و اراضی وقف

  

  قدمهم

وقف در لغت به معنی ایستادن، اقامت کردن، منع کردن و حبس کردن و... است و در اصطالح به معنی عین مال به طور 

دائم حبس و منفعت آن تسبیل شود. حبس از لحاظ لغوي به معنی بازداشت، بازداشتن و در اصطالح حقوقی و فقهی 

ا بدون قید مدت، براي شخص یا اشخاصی قرار می دهد. نوعی از عقود است که مالک منافع مال خود را براي مدتی ی

  تسبیل منفعت یعنی آزاد کردن منافع از قید مالکیت مالک آن، خواه به نفع یک نفر و خواه چند نفر یا عموم باشد. 

  اجاره

اشد که اجاره به عنوان مهمترین و مرسوم ترین عمل حقوقی بکار گرفته شده در وقف، جهت ایجاد درآمد موقوفات می ب

 داراي دو شرایط عمومی و خاص است. شرایط عمومی همان شرایطی است که در هر قرارداد اجاره اي مرسوم می باشد

  . باشد می االجرا الزم مستاجرین با اجاره قرارداد در و بوده وقف مختص خاص شرایط و

  اجاره قرارداد عقد عام شرایط -الف

که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. ارکان اصلی  . م عقد اجاره، عقدي استق 466 ماده حسب

   اجاره مدت -2  طرفین قرارداد (اجاره دهنده یا موجر و اجاره کننده یا مستاجر) -1شرایط عمومی قرارداد اجاره عبارتند از: 

   مستاجره عین را اجاره مورد -3

	 عقد قرارداد اجاره موقوفه در ویژه شرایط -ب 	

 خاص قواعدي موقوفات حفظ و وقف مصلحت رعایت جهت وجود این با اما رضایی است قراردادي اجاره عقد چند هر

 خاص شرایط اصلی ارکان. است گرفته قرار بررسی مورد آن مهم بندهاي از برخی مقاله این در که است گردیده وضع

  :از عبارتند موقوفه اجاره قراداد

 از مناسب وثیقه یا معتبر ضامن اخذ -5  اجاره سند تنظیم -4  اهدایی دریافت -3  پذیره دریافت -2  انجام مزایده -1

   غیر به انتقال و واگذاري حق عدم -6  مستاجر
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صحیح  برداري بهره و وقف مصلحت رعایت منظور به وزیران هیات 10/2/1365 مصوب اجرایی نامه آیین 11 ماده برابر

ه مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و رعایت باید رقبات موقوفه را با توجه ب

  شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

  .خسارت احتمالی حتی االمکان به عهده مستاجر می باشد -الف

تخلیه و تحویل آن در پایان مدت اخذ از مستاجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب براي تادیه حقوق موقوفه و  -ب

  شود.

حق انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر حسب مورد موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات اوقاف و امور  -ج

  خیریه باشد.

  سال باشد مگر با جلب موافقت سازمان 10مدت اجاره نباید بیشتر از  -د

درصد قیمت پایه اي که با نظر کارشناس یا خبره محلی براي  10دهندگان برابر ) از پیشنهاد 15/4/1384( اصالحی  -ه

  انجام مزایده تعیین می شود به عنوان سپرده اخذ شود.

  اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردي که تنظیم اجاره نامه رسمی میسر نمی باشد قرارداد تنظیم گردد. -ز

رشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط الزم در آگهی حداقل مال االجاره بر اساس نظر کا -و

  مزایده قید گردد.

  آیین نامه نحوه محاسبه اجاره امالك موقوفه: -ج

  شود:اجاره بهاي عادله امالك مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می

بهاي قبلی و احتساب درصد شاخص بر اساس اجاره  1356امالك و مستغالت مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب  -1

  گردد.است که همه ساله از طرف بانک مرکزي ایران منتشر می کل بهاي کاالها و خدمات مصرفی

هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و با درصد شاخص از طرف بانک مرکزي تعیین و اعالم نگردیده در محل - 2

ارزش معامالتی عرصه و ده درصد ارزش معامالتی اعیانی که از طرف وزارت امور درصد  8است از اجاره عادله عبارت 

  شود.اقتصادي و دارایی تعیین وتصویب شده یا می

هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معامالتی در نظر گرفته شده است در : تخفیف1تبصره 

  منظور نخواهد شد. اعیان مستقل  محاسبه ارزش عرصه یا
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عرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري ت 	
 

مجلس شوراي اسالمی و پیشنهاد  18/1/1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوبه  29در اجراي ماده        

شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري،تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري ، مصوب 

  : به شرح مواد آتی اصالح می شود 8/12/1389

 : کلیاتبخش اول

  1ماده

طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی  دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صالحیت آنها از

   . طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد

منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستري و منظور از مرکز ، مرکز امور مشاوران حقوقی  - تبصره

  .   و وکالء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد

  2 ماده

وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین مراجع قضائی ، 

   . دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند

 در پرونده هاي کیفري و حقوقی براي کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص در مواردي که مرجع قضائی-1تبصره 

و کیفیت کار با همان مرجع می نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت 

  شد.با

عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان  در صورت-2تبصره 

پرداخت هزینه ها یا وسیله اجراي قرار کارشناسی مانند ایاب و  معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال

   . ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد

در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده ، -3تبصره 

   . مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد
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در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی -4بصرهت

   .کارشناس معاضدتی حسب مورد ( حداکثر تا سه مورد ) به کانون یا مرکز اعالم تا معرفی گردد

  3 ماده

ارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظه

کار مربوطه باشد ، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبناي کل کار انجام شده محاسبه و 

  . پرداخت خواهد شد

  4 ماده

را طبق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی ، دستمزد کارشناسی 

این تعرفه و در صورتی که قبالً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض 

آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام 

  . کارشناسی اقدام نمایند

  5 ماده

که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وي باشد اجراي کارشناسی  ر صورتید

منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهاي انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛به شرط 

در این رابطه به محل اجراي قرار کارشناسی مسافرت اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به عالوه، چنانچه 

  . نموده باشند هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط این تعرفه پرداخت می شود

   6 ماده

صورتی که اجراي قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد ، تامین  رد

ه ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده وعالوه بر دستمزد کارشناسی ،فوق العاده ماموریت وسیل

ماموریت خارج از استان  حق کارشناس براي هر روز مسافرت براي ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و

ب و ذهاب و اقامت خودداري نماید و کارشناس براي کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایا

انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، عالوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، 

  . هزینه هاي مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد
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هاي مت به خارج از کشور باشد ، انجام امور مربوط و کلیه هزینهدر صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزی-1بصره ت

   . ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشدهمروزانه العاده فوقسفر و پرداخت 

رسمی در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد ، پس از تسعیر آن به ریال ، بر اساس نرخ واریز نامه-2تبصره 

   . هوري اسالمی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردیدجممرکزيبانک

  .تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجراي قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد-3تبصره  

  7 ماده

 د.می شو ستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعییند

   8 ماده

هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه هاي الزم وگمانه زنی که طبق نظرکارشناسی ضروري باشد ، به عهده متقاضی 

  . است و در صورت اختالف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است

  9 ماده

ناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد ، دستمزد آن حسب مورد توسط ر مواردي که براي بعضی از امور کارشد

 مرجع قضائی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. 

  10 ماده

در مواردي که موضوع کارشناسی مربوط به سالهاي قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر 

  . خواهد شد اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت

   11 ماده

  . کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردددستمزد ارزیابی ها براي

  ریال 000/500/1ریال..........مقطوعاً تا پنجاه میلیون -  

  .درصد 5/0مازاد ................از پنجاه میلیون و یک ریال تایکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به -  
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  تعیین اجاره بهاي آپارتمان هاي مسکونی

ارزش روز آپارتمان منظور می شود. به  %8تا  %4اجاره بهاي ساالنه ي آپارتمان هاي مسکونی معموالً بر مبناي 

و اجاره  %8مترمربع) و نوساز تا حدود  50این ترتیب که اجاره بهاي ساالنه ي آپارتمان هاي کوچک (حدود 

ارزش آپارتمان منظور می شود.  %6مترمربع) حدود  200ساالنه ي آپارتمان هاي بزرگ و نوساز (بیش از بهاي 

براي آپارتمان هایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند و چند سالی از عمر آنها می گذرد، معموالً اجاره 

از آنجا که در طول زمان و محل هاي مختلف ارزش روز آپارتمان در نظر گرفته می شود.  %4بهاي ساالنه حدود 

ممکن است این ارقام تغییر نمایند، الزم است تحقیقات کافی در مورد میزان اجاره بهاي معمول آپارتمان ها در 

  محل مورد نظر نیز انجام شود.

ساالنه در نظر در شرایط استثنایی یا براي آپارتمان هاي خیلی لوکس، ممکن است ارقام بیشتري براي اجاره بهاي 

  گرفته شود.

  تعیین اجاره بهاي ویالهاي مسکونی

مجموع ارزش بنا و زمین  %4اجاره بهاي ویالهاي مسکونی واقع در زمین هاي بزرگ، می تواند به صورت حدود 

ارزش زمین، براي مساحت اضافه بر مساحت فوق  %5/1تا  %1مربوط به آن بنا، برحسب تراکم محل و حدود 

اجاره بهاي ساالنه ي بقیه ملک محاسبه شده، مجموع دو اجاره بهاي محاسبه شده براي اجاره بهاي الذکر براي 

  ملک در نظر گرفته شود.
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  تعارض در اسناد رسمی

نظر به اعتبار خاص اسناد رسمی، اسناد عادي در مقام تعارض با این اسناد قرار نمی گیرند. اسناد عادي،  -1بند 

سناد رسمی قرار گیرند و با آنها در تعارض باشند، چرا که این دو از یک جنس نیستند. ولی نمی توانند در برابر ا

وحدت در نوع سند شرط تعارض نیست. بنابراین ممکن است یکی از دو سند معارض، سند قطعی (یعنی بیع) و 

  سند معارض دیگر، سند هبه باشد.

له اي که درباره یک ملک انجام شده بود و در خصوص معام 10/8/1351مورخ  43رأي وحدت رویه شماره 

  اولی با سند عادي و دومی با سند رسمی صورت گرفته بود، معامله معارض تشخیص داده نشد:

قانون ثبت اسناد امالك، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت  117نظریه یه این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 

بت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول به موجب بند به یک مال می باشد و در نقاطی که ث

قانون مذکور اجباري باشد، سند عادي راجع به معامله آن اموال، طبق ماده همان قانون در هیچ یک  47اول ماده 

در این قبیل  از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی

نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمی اسناد، قبالً معامله اي نسبت به مال غیرمنقول، به وسیله سند عادي انجام 

دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از 

مکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفري دیگران قابل قانون ثبت نخواهد بود، بلکه م 117مصادیق ماده 

براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه  1328انطباق باشد. این رأي طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 

  ها در موارد مشابه الزم االتباع است.

ارض داراي اعتبار باشند. تعارض دو سند که هر دو رسمی هستند، هنگامی است که هر دو در زمان تع -2بند 

بنابراین صرف این که هر دو سند رسمی هستند، کافی نیست. زیرا ممکن است سند رسمی به موجب تصویب 

برخی از قوانین از جمله الیحه لغو مالکیت اراضی موات و شهري و یا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و 

. لذا ابطال یکی از دو سند رسمی به معنی آن است که آن سند اراضی موقوفه، با حکم دادگاه باطل شده باشند

  اصالً وجود نداشته است و در این صورت تعارض به وجود نخواهد آمد.

مفاد این دو سند باید در یک موضوع وحدت داشته باشند. مثالً موضوع دو سند (معامله) راجع به یک  -3بند 

ابتدا ملک خود را با سند رسمی به خریدار بفروشد و بعداً با سند  ملک باشد. چنانچه شخصی با تبانی با سردفتر،


