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دولت ه ا وابسته بییدولتيتهاکا مؤسسات و شریوزارتخانه ها یو نظامی، عمرانیعموميبرنامه هاياجرايهرگاه برا-1ماده 

یدولتدانشگاه هاي و بانک ها و شهرداري هان یهمچنبه دولت ا وابسته ییدولتيهادانشگاهها و کها و بانين شهرداریهمچن

ه، ی، ابنیشوند به اراضیده می) نامیین پس (دستگاه اجرایر نام باشد و از اکشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذسازمان هایی که و 

از داشته باشند و اعتبار آن ینیا حقوقییقیمتعلق به اشخاص حقور کمذیر حقوق مربوط به اراضیسات و سایتأس، مستحدثات

"مایاز را مستقیمورد نمی تواند ) یین شده باشد (دستگاه اجرایا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمی) ییله (دستگاه اجرایوس"قبال

د. ینماکو تمليدارین قانون خریبداند بر طبق مقررات مندرج در ایه مقتضکیله هر سازمان خاصیا بوسی

(دستگاه یتیو امنیامور عموميموقع آن براه بيه اجراکاست ییشامل برنامه هایکور در ماده کمذيبرنامه ها-2ماده 	

) برسد. یی(دستگاه اجرایین مقام اجرایب باالترید و تصویید به تایطرح بايباشد. ضرورت اجراي) الزم و ضرورییاجرا

ن ید. عدم وجود ایاستفاده نمایا دولتیشده یملیالمقدور از اراضیطرح حتياجرايموظف است براییدستگاه اجرا-1تبصره 

ل و کدر تهران و ادارات يشهریا سازمان عمران اراضیییو عمران روستايشاورزکد وزارت یید به تأیحسب مورد بایل اراضیقب

ده باشد. یشعب مربوط در استانها رس

ثر ظرف کرا با توجه به نقشه ارائه شده حداکملیلف است محل وقوع و وضع ثبتکمحل مكاداره ثبت اسناد و امال-2ره تبص

خ استعالم پاسخ دهد. یروز از تار15

) ویین (دستگاه اجرایق توافق بیر حقوق و خسارات وارده از طریسات و سایمستحدثات، تأس، هی، ابنیعادله اراضيبها-3ماده 	

گردد. ین میین و صاحبان حقوق تعکیا مالیکمال

ال یون ریلیمیکش از ین بکیاز مالیکا خسارت هر یعادله هر گاه مبلغ مورد معامله يدر صورت توافق در مورد بها-1تبصره 

ا خسارت یگاه مبلغ مورد معامله د و هریو پرداخت خسارت اقدام نماکد ملینسبت به خر"رأسامی تواند ) یینباشد (دستگاه اجرا



ئت مقرر در یهبه تصویب د یزان خسارت و انجام معامله بایا میکد ملیخريال باشد بهایون ریلیمیکش از ین بکیاز مالیکهر 

انجمن شهر برسد. به تصویب شهرداري هاو در مورد یقانون محاسبات عموم71ماده 

ا یو پرداخت حقوق کد ملیثر ظرف سه ماه نسبت به خرک) موظف است حداییدر صورت حصول توافق (دستگاه اجرا-2تبصره 

ا ید یعدم اقدام به خربه هر حال د. ین اعالم نماکیا مالیبه مالک "تباککد و تملیه انصراف خود را از خرکا آنیخسارات اقدام و 

ور به منزله انصراف است. کاعالم انصراف در مدت مذ

ک) و مالیین (دستگاه اجرایسات و حقوق و خسارات وارده بیه و تأسیو ابنیعادله اراضين بهاییگاه نسبت به تعهر-4ماده 	

نفر از یکارشناسان کگردد. ین مییتعيدادگستریارشناس رسمکب از سه نفر کمریئتیعادله توسط هيتوافق حاصل نشود بها

اف به کا استنین و در صورت عدم توافق یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفیکنفر از طرف مالیک) ییطرف (دستگاه اجرا

و الزم االجراست. یئت مزبور قطعیت هیثرکايشوند. رأیانتخاب مکدادگاه صالحه محل وقوع ملیمعرف

مصوب یارشناسان رسمکقانون 29وجود نداشته باشد طبق ماده يدادگستریارشناس رسمکه در محل یکدر صورت-1تبصره 

شود. یعمل م1317

از صور ابالغ یکیه به ک) ییخ اعالم (دستگاه اجرایاز تاریک ماه ثر ظرف کارشناس خود را حداکن کیا مالیکهرگاه مال-2تبصره 

مجهول به علت ا ید و ین ننماییتعمی رسد عموم به اطالع ر محل دیا آگهیر االنتشار یثکياز روزنامه هایکیانتشار در یتبک

سر یارشناس مکان انتخاب کل امین قبیاز ایو موانعکت فوت مالکیعدم صدور سند مالیفات ثبتیل تشریمکعدم تکبودن مال

ارشناس کن ییدادگاه نسبت به تع) به ییخ مراجعه (دستگاه اجرایروز از تار15ثر ظرف کحداکنباشد دادگاه صالحه محل وقوع مل

د. ینمایاقدام م

سات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه یه و تأسیو ابنیم اراضیعادله روز تقويمت عبارتست از بهاین قییتعكمال-5ماده 	

مت آنها. یر طرح در قیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیعمل

افزوده کمت ملیپانزده به قيعادله صديباشد عالوه بر بهاکممراعاشه مالا یونت کمحل سکملمواردي که در -1تبصره 

) است و در صورت بروز ییباشد با (دستگاه اجرایميممراعاشه وکا ملین است کدر محل ساکه مالکنیص ایخواهد شد. تشخ

رد. کن اظهار نظر خواهد یاز طرفیکهر يه به تقاضاکباشد یمکبا دادگاه صالحه محل وقوع ملییص نهایاختالف تشخ



مورد بحث داشته باشند حقوق کدر ملین حقوقیمحل زارعییو عمران روستايشاورزکه طبق نظر اداره یکدر صورت-2تبصره 

پرداخت که در هنگام انجام معامله به مالیبه آنان پرداخت و بقکل ملکور از محل ارزش کص اداره مذینفع به تشخین ذیزارع

ر حق ینظیا حقوقیو یانیز هر گونه اعیت و نکیفاقد سند مالییروستاساختمان هاي مورد معامله کخواهد شد. چنانچه در مل

ان و یاعين متحمل شده است وجود داشته باشد بهایردن زمکآماده يزارع برازحماتی که ر یود و ساکشخم بذر يشه بهایر

يا از سویق توافق یا عرف محل از طریا طبق مقررات یو کن زارع و مالیموجود بيردادهاحقوق متعلق به آنان برابر قرا

گردد. یپرداخت مکه به مالیشان و بقیبه اکل ملکن و از محل ارزش ییارشناسان تعک

ه کشه تعلق خواهد گرفت یسب و پکبه آن حق یشه اشخاص باشد در صورتیسب و پکمورد معامله محل کچنانچه مل-3تبصره 

شه بوده باشد. یسب و پک) محل ییم (دستگاه اجرایسال قبل از اعالم تصمیکحداقل 

ن یور در اکق مذیمجاز است بطرل به احسن آنها قانونایص سازمان اوقاف تبدیه طبق تشخیکموقوفه اكنسبت به امال-4تبصره 

ر در صورت وجود یاخكل المدت عمل خواهد شد در مورد امالیاجاره طوق یطره ست بیمجاز نه شرعاکقانون اقدام و آنها را 

مندرج در یارشناسکئت یهين قانون حقوق فوق از سویا5ماده 3و 2يا حقوق مندرج در تبصره هایمتعلق به اشخاص و یانیاع

ئت یهيتن پرداخت مزبور از سوموقوفه با در نظر گرفکن و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال االجاره ملیین قانون تعیا

ن خواهد شد. ییتعیارشناسک

یارشناسکاساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون لف است برکمیارشناسکئت ین قانون هیه موارد مندرج در ایلکدر -5تبصره 

ن ییارشناسان طبق آکد. دستمزد یاعالم نماقاینظرات خود را دقیک ماه ثر ظرف کر مقررات مربوط حدایو سا1317مصوب سال 

آن و در صورت اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط يو اصالحات بعدیارشناسان رسمکنامه دستمزد 

باشد در هنگام انجام معامله از ارزش یمکعهده ماله ه بکپرداخت شده یارشناسکنه یباشد. نصف هزیبه طرح قابل پرداخت م

گردد. یمسرککمل

ا ییمشابه ملیشده از اراضیکتملیعوض اراضکت مالیبداند و در صورت رضای) مقتضیی(دستگاه اجرامواردي که در -6ماده 	

ن ییز تعین صورت نید. در اینماین واگذار مکین و مقررات مربوط به مالین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانیمتعلق بخود تأمیدولت

باشد. ین قانون میمندرج در ایارشناسکئت یعهده هه عوض و معوض بيبها



ه پس از انجام کد یت صاحب حق تعهد نمایشه در صورت رضایسب و پکپرداخت حق ي) مجاز است بجایی(دستگاه اجرا-7ماده 	

د. یدر همان حدود به صاحب حق واگذار نمایسبکطرح محل 

یمجاز نمکا حقوق مالیکمت ملیقبل از انجام معامله و پرداخت قکد مالیسات و خلع یه و تأسیابنیتصرف اراض-8ماده 	

کا بازداشت ملیرهن کت مجهول بودن مالکیاز انجام معامله اختالفات مالکاف مالکل استنیاز قبیه در اثر موانعکباشد مگر آن

ر یطرح بشرح زير در اجرایا تأخیاز وقفه يریمنظور جلوگه ن صورت بین نگردد در اکممیره انجام معامله قطعیو غکفوت مال

شود: یاقدام م

انجام معامله مراجعه يبرا4ماده 2از انحاء مقرر در تبصره یکیبه ) ییخ اعالم (دستگاه اجرایاز تاریک ماه ظرف کچنانچه مال

کملیمیروز مهلت مجدد ارزش تقو15بار دوم اعالم و پس از انقضاء يد مراتب برایاف نماکاستنبه نحوي ا از انجام معامله یند کن

به صندوق ثبت کزان و مساحت مورد تملین شده است به مییآن تع2ا تبصره ی4مندرج در ماده یارشناسکئت یه طبق نظر هک

کمليد اقدام خواهد نمود و بهایع ه و خلیبه تخلیک ماه سند انتقال را امضاء و ظرف ينده ویا نمایع و دادستان محل یمحل تود

کمالیحق پرداخت و اسناد قبلیاداره ثبت به ذيگردد از سویربط منظور میه در مراجع ذکیتکیزان مالیمه ا خسارات بیا حقوق ی

شود. اداره ثبت محل موظف است یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد میحسب مورد اصالح 

سات یتأسه ویابنیزان و مساحت اراضیبه ميدیت جدکیسند مالينده ویا نمایله دادستان یبراساس سند انتقال امضاء شده وس

د. یم نمای) صادر و تسلییبنام (دستگاه اجراکمورد تمل

ه کبه نحوي ضرورت داشته باشد ییر دستگاه اجرایص وزیر دالئل موجه به تشخکطرح با ذيت اجرایه فوریکدر صورت-9ماده 	

و با یقبل از انجام معامله قطعمی تواند ) ییگردد (دستگاه اجرايریان جبران ناپذیع در انجام طرح موجب ضرر و زیعدم تسر

نسبت به یارشناس رسمکنده دادستان و یاب او و نمایدر غينده ویا نمایکبا حضور مالکم صورت مجلس وضع موجود ملیتنظ

ع یا تودیخ تصرف نسبت به پرداخت یثر تا سه ماه از تارکلف است حداک) میین (دستگاه اجراکد لیطرح اقدام نمايتصرف و اجرا

د. ین قانون اقدام نمایمت عادله طبق مقررات ایق

ف یدادگاه صالحه درخواست توقور با مراجعه به کدر صورت عدم پرداخت بها در مدت مذمی تواند ا صاحب حق یکمال-1تبصره 

ند و در ینمایم الزم صادر مکو حیدگیم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسکد و محایرا تا زمان پرداخت بها بنماییات اجرایعمل

بعمل خواهد آمد. ییات اجرایف عملین شده بالفاصله رفع توقییمت تعیصورت پرداخت ق



به تصرف وزارتخانه ها ین موضوعه قبلیبر اساس قوانیساتیه و تاسیابنیقانون اراضن یب ایچنانچه قبل از تصو-10ماده 	

سازمان هایی که ا ییدولتدانشگاه هاي و بانک ها شهرداري هان یو همچنبه دولت ا وابسته یو یدولتيهاتکمؤسسات و شر

ور کن مذمیه براساس قوانکرد نظر قرار گرفته باشد ا در محدوده مویر نام باشد درآمده و کشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذ

ا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور یآن وين بهاییتعیعادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده وليلف به پرداخت بهاکدولت م

ر یمربوط بشرح زامده باشد بها و حقوق و خسارات یطرح در نيا به تصرف مجریصالح نشده باشد و یدر مراجع ذینظر قطع

پرداخت خواهد شد: 

م و ین قانون تقویر حقوق متعلقه طبق مقررات ایسات مستحدثات و سایاعم از هر گونه ساختمان تأسیانیه اعیلکارزش -الف 

شود. یپرداخت م"نقدا

ها مراتع و هر جنگلموات زمین هاي م و پرداخت خواهد شد و بابت یمت روز تقویبقیر در بخش خصوصیدايهانیزميبها-ب

ه اضافه بر کر را به آن قسمت یدازمین هاي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. یجزو اموال عمومیه طبق قانون اساسکیقسمت

تعلق یچگونه وجهیشنهاد شده هیپيشاورزکه توسط وزارت کانقالب يور در قانون مصوب شوراکمذزمین هاي ثر مجاز کحدا

رد. یگینم

ن قانون با در نظر گرفتن یا4ارشناسان موضوع ماده کئت ین در صورت اختالف نظر از طرف هیم شده زمیزش تقوار-1تبصره 

ن خواهد شد. ییتعکل مساحت هر ملکن ارزش یانگیم

ت خواهد بود. کیواحد مالیکت مشاع به منزله کیا ملیو يهرگونه انتقال قهر-2تبصره 

ن یو پس از تأمینیش بین قانون را پیا10مفاد ماده ياز جهت اجرایباشند اعتبار مورد نیلف مکم) ییدستگاه اجرا(-3تبصره 

کرا پرداخت و تملیمتصرفیه اراضیلکيسال بها5ثر ظرف کحدایب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعیاعتبار الزم به ترت

باشند. یت مکیصدور سند ماله لف بکمكند. ادارات ثبت اسناد و امالینما

ها مثل انواع يم به شهرداریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقین قانون از تاریموضوع ايطرحها-4تبصره 

ت و مشابه آن معاف هستند. یر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیر اموال منقول و غین و ساختمان و سایعوارض متعلق به زم



ا یر وزارتخانه ها یسات متعلق به سایا تأسیه یر ابنیا بایر یدایاج به اراضی) احتییطرح (دستگاه اجراياجرايگاه براهر-11ماده 	

ه شمول کییهاوسازمانیدولتدانشگاه هاي و بانک ها و شهرداري هان یو همچنبه دولت ا وابسته ییدولتيتهاکمؤسسات و شر

ه کت کا شریس مؤسسه ییا ریر یحق استفاده بموجب موافقت وزيباشد واگذارر نام است داشته کقانون نسبت به آنها مستلزم ذ

ن مربوط به توافق نرسند یه مسئولکیباشد و در صورتیبصورت بالعوض مين واگذارین خواهد بود. اکار دارد ممیرا در اختکمل

ر عمل خواهد شد. یطبق نظر نخست وز

به دولت ا وابسته ییا مؤسسه دولتیا سازمان یت کشره ا حقوق آن متعلق بیسات یه و تأسیو ابنیه اراضیکصورتدر-1تبصره 

ت قابل کن شده در ترازنامه شرییاساس ارزش تعآن بريت مقدور نباشد بهاکبالعوض آن برابر اساسنامه شريبوده و واگذار

) منتقل خواهد شد. ییبه (دستگاه اجرایبصورت قطعکن صورت ملیپرداخت است. در ا

یعموميبرنامه هاياجرايبراكو امالیاراضکد و تملیحه نحوه خریخ در مورد الین تاریه تا ایکن و مقرراتیه قوانیلک-12ماده 	
.باشدیاالثر مین قانون ملغیب ایخ تصویرت دارد از تارین قانون مغایب شده و با ایدولت تصویو نظامیو عمران


