قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده 1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات
متصرفان ،نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که
شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ،صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین
جاری برای آنها میسور نمی باشد ،در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختالف که در این قانون هیأت نامیده
می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ،رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی ،و حسب مورد رئیس
اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد .هیأت مذکور با بررسی
مدارک و دالیل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می
کند  .الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت
وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ ـ مفقود االثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ،مشاعی و تصرفات وی در ملک ،مفروز
است .
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعالم و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در
جلسه ،بدون حق رأی دعوت کند .
تبصره 2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعالم از سازمان ثبت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطعی
دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعالم از نیروی انتظامی یا شورای اسالمی محل یا سایر مراجع ذی صالح یا
شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود .
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد امالک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت ،معتبر است .
ماده2ـ اراضی دولتی ،عمومی ،ملی ،منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند .
تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت ،جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعالم نماید و در
صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم
مقتضی را اتخاذ نماید .
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی
یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعالم کند .وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه
هیأت ،به استعالم پاسخ دهند .در صورت عدم وصول پاسخ ،هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد

.تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره ( )2یا ارسال پاسخ خالف واقع ،متخلف به
انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی
محکوم می شود
.ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه
های کثیراالنتشار و محلی آگهی نماید .همچنین این اداره مکلف است در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رأی
هیأت را با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق نماید .صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده
اداره ثبت اسناد و امالک و نماینده شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می شود .در صورتی که اشخاص ذی
نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره
ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت
محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
ماده 4ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک
امکانپذیر نباشد ،کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه
یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص ،از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد
حدنگاری (کاداستر) ،نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن
منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل ،مشخص و مراتب را به
طور مستدل صورت مجلس نمایند .در این صورت ،نقشه کلی ملک ضرورت ندارد .
ماده 5ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده ( )1این قانون ،پس از
کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن ،مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده 6ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد
شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب  1385/11/21مجمع تشخیص مصلحت نظام
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