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 1393صوب مفروش ساختمان  شیقانون پ یینامه اجرا نییآ

 

 :روندیمشروح به کار م یدر معان ریاصطالحات ز نامهنییآ نیـ  در ا۱ماده

 . ۱۳۸۹فروش ساختمان ـ مصوب  شیـ قانون: قانون پ الف

 .مستأجر ای گذارهیسرما ای نیزم ی: مالک رسمفروشندهشیـ پ ب

 .باشدیم تیمالک یسند رسم یـ دارا ۱۳۱۰ثبت اسناد و امالک ـ مصوب قانون ( ۲۲که مطابق ماده ) ی: شخصنیزم یـ مالک رسمـ پ

 .باشدیمستأجره م نیع یحق احداث بنا بر رو یدارا یکه به موجب سند رسم یـ مستأجر: شخص ت

 یساختمان یهادواح ایو واحد  دینمایم یگذارهیاحداث بنا سرما یمستأجر برا ایبا مالک  یکه به موجب سند رسم ی: شخصگذارهیـ سرما ث

 .ابدییاختصاص م یبا حق فروش به و یاحداث یمشخص از بنا

 یر اسناد رسماز آن، در دفات یناش حقوق و تعهدات هیالواگذارنده و منتقل ای داریخرشیو پ فروشندهشیپ نیکه ب ی: سندیـ سند رسم ج

 .گرددیم میتنظ
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 یهاوارید ای ساختمان یها( جهت استقرار ستونونی)فونداس یزیریپ یو در اجرا یکه پس از خاکبردار یاتیساختمان: عمل یپ اتیـ عمل چ

 .شودیاسکلت ساختمان شروع م یآن، اجرا انیو با پا ردیگیانجام م یپ یباربر بر رو

رجع به م فروشندهشیپ ایه و از طرف مالک بود یاز وزارت راه و شهرساز یپروانه اشتغال به کار مهندس یکه دارا یـ مهندس ناظر: شخص ح

ان وانه ساختمساس پرساخت و ساز ساختمان را برا ینظارت بر اجرا تیو پس از موافقت مرجع مربوط، مسئول یصدور پروانه ساختمان معرف

 .مقرر برعهده دارد فیتکال ریساختمان و سا یو ملک یو شناسنامه فن

اختمان به س یات ملبراساس مقرر یساختمان اتیعمل انیمهندس ناظر که به موجب آن پا یا امضاب یااتمام ساختمان: برگه یـ گواه خ

 .گرددیمرجع صدور پروانه ساختمان اعالم م

ـ و  ۱۳۷۴مصوب  و کنترل ساختمان ـ یقانون نظام مهندس( ۲۱که براساس بند )ز( ماده ) یساختمان: سند یو ملک یدـ شناسنامه فن 

اختمان س یمارو مشخصات مع یکیو مکان یبرق ساتیسازه، تأس یداریو پا ستمیمشتمل بر س یمطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرساز

 .شودیصادر م

 .قانون( ۲۰موضوع ماده ) أتی: هیداور أتیه ذـ

سناد دفتر ا قیاز طر یورت رسمصبه  دی( بافروشندهشیو پ داریخرشی)پ نیفحقوق و تعهدات طر یو واگذار فروششیـ قرارداد پ۲ماده

و خالصه آن به اداره  دیق تیو منعقد شود و خالصه در سند مالک میقانون تنظ( ۴و )( ۲مقرر در مواد ) طیو شرا ودیتمام ق تیبا رعا یرسم

کز و مر ارانیتردفتران و دفکانون سر یاد و امالک کشور با همکارتوسط سازمان ثبت اسن فروش،شیثبت محل اعالم گردد. نمونه قرارداد پ

 .رفترار خواهد گقآنان  اریدر اخت انیو جهت استفاده متقاض هیته نامهنییآ نیپس از ابالغ ا کماهیظرف  یوزارت راه وشهرساز

 یکیترونر سامانه الکنسبت به درج خالصه معامله د فروششیقرارداد پ یو امضا میمکلف است پس از تنظ یـ سردفتر اسناد رسم۳ماده

 نیالک ثبت کند. در اساعت خالصه مربوط را در دفتر ام( ۲۴مکلف است ظرف ) ی. واحد ثبتدیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور اقدام نما

 .باشدیبه اداره ثبت نم تیسند مالک سالبه ار یمرحله ضرورت

که  یاشخاص ریمالک و سا نیملک، نام و مشخصات آخر تیوضع نیملک را براساس آخر یاستعالم ثبتمکلف است پاسخ  یـ واحد ثبت۴ماده

 .است یادار بیبند موجب تعق نی. تخلف از ادیبه دفترخانه ارسال نما یو ظرف پنج روزکار هیته باشند،یحق م یبه هر نحو در ملک دارا
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کلفند م نیزم یالک رسممو  مانکاریمهندس ناظر، پ لیاز قب فروششیموضوع قرارداد پ یهاعوامل مربوط در ساخت سازه هیـ کل ۵ماده

 .ندینما تیرعا نهیزم نیرا در ا یقانون یهاالعملو دستور یو معمار یو مقررات و ضوابط شهرساز نیقوان

مطابق با  قانون( ۲) ندرج در مادهموارد م ریو سا یتوقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاق ،یواحد، انبار تیوضع دیبا فروششیـ در قرارداد پ ۶ماده

 .گردد حیساختمان درج و تصر یو ملک یشناسنامه فن

 .خواهد بود یکیقانون، صورت مجلس تفک( ۷ماده) تیبا رعا متیمساحت و ق ییـ مالک محاسبه نها۷ماده

ر سند د یفتر اسناد رسمدتوسط  دارانیخرشیاز پ کیسهم هر  زانیم دیبا شودیم دیخرشیتوسط چند نفر پ یکه واحد یـ در موارد ۸ماده

 .شود لینسخه از سند تحو کی دارانیخرشیاز پ کیمشخص و به هر 

 .گردد حیسند مذکور تصر در دیبا فروشندهشیپ تیمندرج در سند مالک یهاتیو محدود ودیق فروش،شیسند پ میـ در تنظ۹ماده

نظور در م ید واحدهاهفته تعدا کیمکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف  ربطیذ یع قانونمراج ریو سا هایـ شهردار۱۰ماده

 .ندیمحل وقوع ملک اعالم نما یثبت یهاپروانه را به واحد

 دیپس از بازد ن،یرفطاز  کیهر یکتب یتقاضا افتیدر خیماه از تار کیقانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف ( ۱۲ماده ) یـ در اجرا۱۱ ماده

 ادیارش قاضـا و گزند. تاعالم ک یکار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاض شرفتیموجود با پروانه ساخت، گزارش پ تیوضع قیمحل و تطب

 اتی، عملندس ناظربرسد. چنانچه حسب گزارش مه یمتقاض ایمهندس ناظر  یو  حسب مورد نسخه دوم به امضا هیدو نسخه ته در دیشده با

بر  یس ناظر مبنمهند هیدییتأ هیپرداخت اقساط را منوط به ارا تواندیم داریخرشینداشته باشد پ شرفتیمتناسب با قرارداد، پ یساختمان

 .دینما فروشندهشیپ یاز سو شرفتیتحقق پ

 تیاز عدم رعا یناش یهاانیآن و ز زاتیبنا و تجه بیاز ع یناش یهاجبران خسارت یخود را برا تیمسئول دیبا فروشندهشیـ پ۱۲ماده

حداکثر  ساختمان و لیتحو خیتار نامه،مهی. حداقل مدت بدینما مهیو اشخاص ثالث ب داریخرشیمربوط در مقابل پ نیقوان ریضوابط قانون و سا

 .خواهد شد نییتع داریخرشیو پ فروشندهشیپ وافقآن مطابق ت
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 کنندهمینظت یاسناد رسم دفتر قیو ابالغ آن از طر یاظهارنامه کتب میبا تنظ تواندیدارد محق فسخ  داریخرشیکه پ یـ در موارد۱۳ماده

 .بوط اقدام خواهد شدمقررات مر ریقانون و سا( ۲۰. در صورت بروز اختالف، مطابق ماده )دیاعالم فسخ نما گرید یطرق مقتض ایقرارداد 

ا رق و تعهداتش از حقو یبخش ایتمام  تواندیآنان م یمقام قانونقائم ای دارانیخرشیهمه پ تیتنها در صورت اخذ رضا فروشندهشیـ پ۱۴ماده

 ایا پرداخت به والّا مسئول دیمانرا اخذ  فروشندهشیپ تیحقوق و تعهدات خود رضا یواگذار یبرا دیبا داریخرشیواگذار کند. پ یگریبه د

 .باشد یدفتر اسناد رسم یو با گواه یکتب دیقانون با( ۱۸و )( ۱۷مذکور در مواد ) تیقرارداد خواهد بود. رضا وضع

آن در صندوق  عیتود ایو ( ۲ماده )( ۶موضوع بند ) ی)مستند به قبوض اقساط داریخرشیپ یـ در صورت انجام کامل تعهدات از سو۱۵ماده

مان، ناظر ساخت مهندس دییبا تأ پروژه نگردد، چنانچه لیمدت قرارداد موفق به تکم یتا زمان انقضا فروشندهشی(، اگر پیدادگستر ایثبت 

 مینظت د،ینما یعسند قط میقرارداد درخواست تنظ یباق لیبا قبول تکم داریخرشیمانده باشد و پ یباق یساختمان اتیعمل رصدکمتر از ده د

 فروشندهشیده پکه برعه یمربوط و حقوق دولت یاهنهیبا پرداخت هز داریخرشیحالت پ نی. در اباشدیالسهم او بالمانع مسند به نسبت قدر

 .دینما فایو است نیمقانون تأ( ۱۱قانون از محل وجوه مندرج در ماده )(۲۰موضوع ماده ) داورانأتینظر ه ببا جل تواندیاست م

 .خواهد بود ریپذامکان یمورد یکیبه نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفک یسند قطع میـ تنظ تبصره

 منوط به ارسال دار،یخرشیو پ فروشندهشیحقوق و تعهدات پ یو واگذار گذارهیسرما ایاز طرف مستأجر  فروششیقرارداد پ میـ تنظ۱۶ماده

 .باشدیم فروششیقرارداد پ ایظهر سند اجاره  ای هیمحل و درج مراتب در حاش یخالصه آن به واحد ثبت

 یتوسط دفتر اسناد رسم دیقانون با( ۱۴و )( ۱۳موضوع مواد ) دییتأ زیساختمان و ن یپ اتیعمل انیبر پا یمبنمهندس ناظر  یـ امضا۱۷ماده

 .گردد یگواه

 .نون رفتار خواهد شدقا( ۲۴و )( ۲۳ممنوع است و با مرتکب طبق مواد ) یسند رسم میساختمان بدون تنظ فروششیـ اقدام به پ۱۸ماده

است که  یلساس دستوالعمابر  ی. صدور مجوز انتشار آگهباشدیم فروششیپ یمرجع صدور مجوز انتشار آگه یزـ وزارت راه و شهرسا۱۹ماده

 .خواهد شد هیشده ته ادینامه توسط وزارت  نییآ نیماه پس از ابالغ ا کیظرف 
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کنند و  مطالبه یکننده آگهساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست فروششیپ یجهت انتشار آگه یجمع یهاـ رسانه۲۰ماده

انون اقدام خواهد ق( ۲۱والّا طبق ماده ) ندینما دیق یکننده مجوز را در متن آگهشماره، مشخصات و اطالعات مندرج در مجوز و مرجع صادر

 .شد

 یورجمه یمایصدا و س یهاسازمان یموظفند با همکار یاسالمو ارشاد  و فرهنگ یدادگستر ،یراه و شهرساز یهاـ وزارتخانه۲۱ماده

نها به نحو آ یو نحوه اجرا نامهنیین و آمردم از مقررات و الزامات قانو یو آگاه ییمنظور آشناو ثبت اسناد و امالک کشور به رانیا یاسالم

 .ندینما یرسانعاطال یمقتض

ـ  نیدولت و مصرف آن در موارد مع یهااز درآمد یقانون وصول برخ( ۱قانون، ماده )( ۵ماده )الثبت موضوع ـ مأخذ محاسبه حق۲۲ماده

 .باشدیم یـ با اصالحات بعد ۱۳۷۳مصوب 

 

 

 .شماست تجارت حق ما؛ مهارت

 ...است رید فردا

 .دیریبگ تماس ما با امروز


