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 یتوخال یسفال يهابلوك،  آجر، سنگ 

 مانیس، چوب، فلزهای، رطوبت قیعا 

 کیپالست، شهیش، آب، ریق، رس خاك، گچ، آهک 

 ها مالتی، حرارت قیعا، رنگ، چسب، مواد نانو 

 دوغاب و مالت يهایافزودن، دوغاب، خشتي، اندودکار 
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 شمع خاکی،انواع ، عملیات)روهاسواره( سازيخیابان  

 هاآب تخلیه و ها، زهکشیخاك، قنات فرسایش کنترل  

 کت پریم( نفوذي ، اندود زیراساس، اساس، قیر(  

 حفاظتی هاي، آسفالت)کت تک( سطحی اندود  

 گرم نفوذي، آسفالت ماکادام سرد، آسفالت آسفالت  

 سازيراه در آسفالتی، ژئوسنتتیکها سطوح معایب 
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 ساختمان عمومی الزامات  

 ساختمان بر اقلیم تأثیر و 19 مبحث  

 شهرسازي با مرتبط مباحث 
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 يبعد اصالحات با هاآپارتمان تملک قانون ییاجرا نامهنییآو  هاآپارتمان تملک قانون ،

 یثبت تمایتقس با ییآشنا، آپارتمان تفکیک نقشه ترسیم و برداشت نحوه اجرایی نامهوهیش

 نیزم و ملک فیتعار، امالك

 یکتفک و تفاوت، تجارت ای شهیپ و کسب حق پرداخت و صیتشخ و نییتع نحوه نامهنییآ 

 یعموم طیشرا، پروژه اجرا يهاروش، تجارت یا پیشه و کسب حق از سرقفلی حق ماهوي

 ،هامانیپ يبها آحاد لیتعد دستورالعمل، مانیپ

 رهیپذ و اجاره اسناد میتنظي، شهردار نیقوانی، مهندسنظام و ساختمان یمل مقررات 

 یسمر کارشناسان دستمزد تعرفهی، مدن یدادرس نیآئ از يا دهیگز، وقف یاراض و امالك

 يدادگستر

 قانون، ساختمان ییاجرا اتیعمل کیتفک،  يدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون 

 یرسم اسناد در تعارضی، مسکون يها آپارتمان يبها اجاره نییتعی،  مدن تیمسئول
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 صفحه

باتخفیف ویژه فقط  به صورت چاپی -جزوه) 6طالیی (پکیج 

  هزارتومان 000,400,1
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 هاآپارتمان تملک قانون

 مالکیت ت:اس قسمت دو شامل ساختمان یک سکناي و پیشه هايمحل و مختلف هايآپارتمان در مالکیت – 1 ماده

  .مشترك هايقسمت مالکیت و اختصاصی هايقسمت

 آن از استفاده حق که است ساختمان از هاییقسمت از عبارت قانون این در مذکور مشترك هايقسمت – 2 ماده

 تعلق هاآن اختصاصی قسمت نسبت به مالکین کلیه به و نبوده مخصوص پیشه محل یا آپارتمان چند یا یک به منحصر

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

 طبق بر معینی قسمت به آن تعلق کهآن مگر شودمی محسوب مشترك هاقسمت از نشده تلقی مالکین از نفر چند یا یک

  .نباشد موردتردید محل عادت و عرف

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

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

 مشترك هايقسمت مخارج از اختصاصی هايقسمت مالکان از یک هر سهم همچنین و تعهدات و حقوق -4 ماده

 جزبه ساختمان تمام اختصاصی هايقسمت مساحت مجموع به اختصاصی قسمت مساحت نسبت با است متناسب

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

 مورداستفاده ملک اینکه از اعم مشترك هايهزینه پرداخت. باشند کرده بینیپیش مخارج و تعهدات و حقوق تقسیم براي را

 .است الزامی نگیرد یا گیرد قرار

  .کندمی تعیین را کنندگاناستفاده یا مالکان از یک هر سهم میزان قانون، این مفاد رعایت با مجموعه مدیران -1 تبصره

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

  .شودمی محاسبه واحد، هر اختصاصی يزیربنا حسب ،رسدمی ساختمان عمومی مجمع تصویب به که معینی نرخ اساس بر

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

 کنندگاناستفاده یا کنندهاستفاده عهده به قسمت آن نگهداري و حفظ هزینه باشد، آن به دسترسی امکان مسکونی، واحد

  )1376 مصوب هاآپارتمان تملک قانون اصالح قانون موجببه الحاقی و (اصالحی. است
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 کسب محل و آپارتمان و خانه ساختمان تجارت قصدبه که تجارت قانون 20 ماده موضوع هايشرکت انواع – 5 ماده

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

  .ممنوعند ساختمانی

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

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

 اندمکلف هاآن قانونی مقامقائم یا مالکین باشد متعدد مالکین داراي کسب محل یک یا آپارتمان یک هرگاه – 7 ماده

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

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

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

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

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

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

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

 مالکین سایر اکثریت موافقت بدون ندارند حق مالکین از یکهیچ دهد انجام داندمی مفید خود اختصاصی قسمت از بهتري

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

 که زمینی در خود خریداري اختصاصی قسمت مساحت نسبت به نمایدمی خریداري را آپارتمانی کس هر – 10 ماده

 علت به مزبور زمین مالکیت کهآن مگر گرددمی سهیم مشاعا دارد ساختمان به اختصاص یا بناشده آن روي ساختمان

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

 که مخارجی طورکلیبه و مشترك هايقسمت و اموال از استفاده و اداره و انهدام از جلوگیري و ملک محافظت به مربوط

 هر حصه تناسببه باید نیز شود انجام یکجا دارد اقتضا آن تأسیسات یا ساختمان طبع علت به یا و دارد مشترك جنبه

 است آن براي مخارج ازآنچه استفاده از مالک آن هرچند شود پرداخت شد خواهد ذکر نامهآیین در که ترتیبی به مالک

  .نماید نظرصرف

 یا مدیر طرف از مشترك هايهزینه از خود سهم پرداخت از کنندهاستفاده یا مالک امتناع صورت در – مکرر 10 ماده

  .شودمی مطالبه آن ریز صورت و بدهی مبلغ ذکر یا اظهارنامه وسیله مدیران هیئت
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 تصویب از بعد و تهیه را آن اجرایی هاينامهآیین قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت – 11 ماده

  .است قانون این اجراي مأمور دولت. گذارد به مورداجرا به وزیران هیات

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

 مطالبه او مقامقائم مالکیا از باشد رسیده ساختمان مدیران یا مدیر تائید به که را مشترك هايهزینه حسابتسویه به مربوط

 موضوع هايهزینه به نسبت مالک معوق هايبدهی پرداخت به را الیه منتقل تعهد مدیران یا مدیر موافقت با یا و نمایند

  .نمایند قید تنظیمی سند در قانون این

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

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

 اساس بر توانندمی ،رادارند مجموعه بازسازي قصد که مالکان از دسته آن نباشند، موافق آن بناي تجدید در اختصاصی

 تجدید به نسبت ورزندمی خودداري همکاري از که مالکان یا مالک براي مناسب استیجاري مسکن تأمین با دادگاه، حکم

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

 ازجمله هاآن اموال از است شدهپرداخت ایشان اجاري مسکن براي اجوریکه اضافهبه را یادشده مالکان یا مالک سهم

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

  .کرد خواهد یادشده کارشناسان انتخاب به اقدام مدیره هیأت

 از یک هر سهم. نمایند بیمه سوزيآتش مقابل در واحد یک عنوانبه را بنا تمام اندمکلف مدیران یا مدیر -14 ماده

 خواهد پرداخت گربیمه به و اخذ شرکاء از و تعیین مدیران یا مدیر وسیله هاآن اختصاصی يزیربنا سطح تناسببه مالکان

  .باشندمی وارده خسارات جبران مسؤول مدیران یا مدیر سوزيآتش بروز و اقدام عدم صورت در. شد

  .نیست الزامی قانون این موضوع اساسنامه ثبت -15 ماده
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 با هاآپارتمان تملک قانون اجرایی نامهیینآ

  بعدي اصالحات

  اختصاصی هايقسمت :اول فصل

 او مقامقائم یا معین ملک شریک انحصاري استفاده براي عرفاً که شودمی تلقی اختصاصی بنا، از هاییقسمت ـ 1 ماده

  .باشد یافتهتخصیص

 باید نیز اختصاصی هايقسمت مالکیت براي متعلّقه هايپارك و هاباغ محوطه و زیربنا اراضی ثبت بر عالوه ـ 2 ماده

 هايقسمت مساحت ،شماره ،طبقه حدود ازلحاظ اختصاصی قسمت کامل مشخصات شود، صادر مالکیت سند بطورمجزا

  .گردد قید سند در باید غیره و ارزش ،وابسته

  مشترك هايقسمت :دوم فصل

 شرکاء تمام مورداستفاده غیرمستقیم یا و مستقیم طوربه که هاآن متعلقات و اراضی و ساختمان از هاییقسمت ـ 3 ماده

  .شد قائل هاآن بر انحصاري حق تواننمی و گرددمی محسوب مشترك هايقسمت باشدمی

  .است ممنوع مشترك هايقسمت در حیوانات نگاهداري همچنین و دیگر اشیاي نوع هر و صندلی و میز گذاردن ـ تبصره

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

  .نماید عبور هاقسمت آن از

  :از است عبارت آپارتمانها تملک قانون 2 ماده در مذکور مشترك هايقسمت ـ 4 ماده

  .باشد قرارگرفته آن روي پایه وسیلهبه بنا یا باشد بنا به متصل خواه زیربنا زمین ـ الف

 برِ، تابلوهاي ،رختشویخانه ،تهویه و حرارت مرکز ،آب منبع ،پمپ و آب چاه قبیل از مشترك هايقسمت تأسیسات ـ ب

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

 ها،هواکش ،نفت گاز، ،مطبوع تهویه ،مرکزي حرارت ، تلفن بِرق، ،آب ،فاضالب هاي(لوله قبیل از هالوله ،فاضالب هايچاه

  .غیره و آن آوريجمع محل و زباله هايگذرگاه )بخاري هايلوله
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  .ساختمان اسکلت ـ پ

 اسکلت جزء اینکه بر مشروط. است هاقسمت آن بین مشترك ،اختصاصی هايقسمت بینفاصل جدارهاي ـ تبصره

  .نباشد ساختمان

  .اندقرارگرفته اختصاصی هايقسمت از خارج که ـ پاگردها ـ هاپله ـ راهروها ـ هاپنجره و درها ـ ت

 به مربوط تأسیسات همچنین و اخبار وسایل و تلفن ،روشنایی کنندهتأمین وسایل قبیل از پلهراه به مربوط تأسیسات ـ ث

 هايپله و بام به ورود و پله اختتام محل ،آن محل و آسانسور ،نشانیآتش شیرهاي ،اختصاصی هايتلفن استثنايبه هاآن

  .ایمنی

  .است گردیده احداث آن در بنا حفظ یا و شرکاء عموم استفاده براي که تأسیساتی کلیه و بام ـ ج

  .ساختمان خارجی نماي ـ ح

  .باشد نشدهثبت نیز اختصاصی سند در و دارد عمومی استفاده جنبه که هاپارك و هاباغ ،ساختمان محوطه ـ خ

  بنا تعمیر نگاهداري و حفظ :دوم فصل

 و نگاهداري هزینه یا بنا از قسمت یک نگاهداري هايهزینه که باشد شده توافق شرکاء بین کهدرصورتی ـ 26 ماده

 تصمیمات در و بوده آن انجام به ملزم شرکاء همین فقط باشد، شرکاء از بعضی عهده به فقط تأسیسات از جزء یک عملیات

  .نمود خواهند تکلیف تعیین هاهزینه این به مربوط

 ،فوري و ضروري هايهزینه تأمین منظوربه کندمی تصویب عمومی مجمع که ترتیبی به مدیران یا مدیر ـ 27 ماده

  .دارند دریافت شرکاء از گردانتنخواه عنوانبه وجوهی
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 نقشه ترسیم و برداشت نحوه اجرایی نامهشیوه

 آپارتمان تفکیک

 هايافزارنرم در ترسیمی رقومی فایل صورتبه کاغذي، شدهچاپ نسخه بر عالوه بایستی شدهتهیه هاينقشه کلیه -1

Autocad یا باال به 2004 ویرایش از Microstation گردد ارسال و تهیه ثبت سازمان واسط يهاافزارنرم با منطبق و. 

 .گردد ذکر باید ذیل موارد حداقل نقشه عنوان در -2

   شهرداري کار پایان شماره ملک، آدرس ثبتی، پالك شامل ملک مشخصات ) 1-1

   مالکین یا و مالک مشخصات ) 2-1

   نقشه کنندهترسیم و تهیه مشخصات ) 3-1

 در ملک عرصه نقشه ،هاينقشه نبود صورت در گردد تعیین و جانمائی 2000/1 هاينقشه روي بر ملک موقعیت -3

 .گردد ارائه و تهیه WGS84 بیضوي مبناي بر UTM مختصات سیستم

 گردد: ارائه و تهیه ذیل قالب 2 هر در بایستی هانقشه-4

 آن گواهی و چاپ واسط، برنامه خروجی مطابق نقشه ترسیم 4-1

 مجلسصورت تهیه و امالك جامع بانک در ذخیره جهت ثبت سازمان واسط هايافزارنرم محیط در نقشه ترسیم 4-2

 تفکیکی

   

 طبقه هر هاينقشه و عرصه نقشه و ترسیم انطباق باقابلیت واسط افزارنرم شدهتعریف هايالیه در مذکور هاينقشه تذکر:

 .گردد ارائه جداگانه هايفایل در

 صورت در و تهیه مالکیت سند محدوده رعایت با و شهرداري ه صادر کار پایان گواهی باستناد تفکیکی هاينقشه -5

 جزئیات مالکیت، سند یا گذر عرض و عرصه موجود مساحت و ابعاد طول مطابقت عدم یا کار پایان گواهی با محل مغایرت

 .گردد گواهی و ذکر نقشه توضیحات قسمت در تطابق عدم یا مغایرت



  ساختمان قانونی و حقوقی مسائل–ساختمان) و (راهو دادگستري   187ماده –رسمی کارشناس آزمون آمادگیپنجم  جزوه 

 

   www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon, Insta: Eshragh_nezam                              1401ویژه آزمون سال  – اشراق عمران خانه
15 15 

 گذاريشماره ذیل شرح به کاربري نوع هر با هاانباري و هاپارکینگ تفکیکی، واحدهاي از اعم مفروزات کلیه است الزم -6

 شود:

 یا و تجاري واحدهاي و کاربري نوع هر با هاآپارتمان مانند پارکینگ و انباري غیرازبه اختصاصی هايقسمت کلیه 6-1

 شدهداده تخصیص قطعه شماره و محسوب تفکیکی قطعه عنوانبه... و هنرکده آرایشگاه، کارگاه، مانند خاص عناوین داراي

 .گردد ختم طبقه باالترین به طبقه ترینپایین از طبقات ترتیب به ساعت هايعقربه جهت در و شروع غرب شمال نقطه از

 جهت در و شروع غرب شمال نقطه از یک شماره هاپارکینگ و هاانباري مانند تفکیکی قطعات منضمات براي 6-2

 گذاريشماره جهت مورد در پذیرد صورت مجزا صورتبه طبقه ترینپایین به طبقه باالترین از ترتیب به ساعت هايعقربه

 .باشدمی فوق روش مالك، نیز ساختمانی هايبلوك

 یا و مالک امضاي و اثرانگشت داراي باید قانونی ذیصالح کنندهتهیه امضاء و مهر بر عالوه هانقشه صفحات کلیه -7

 مربوط رقومی هايفایل فشرده لوح همراه به و بوده هانقشه کنندهارائه عنوانبه هاآن قانونی مقامقائم یا و مالکین کلیه

 .گردد ارائه نقشه کنندهتهیه مهر به ممهور بسته در پاکت یا لفافه در
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  پیمان عمومی شرایط

 تاریخ در 102.108854.842 شماره بخشنامه اساس بر )4311 (نشریه پیمان خصوصی شرایط و پیمان عمومی شرایط

 شرایط و عمومی (شرایط موافقتنامه این. گردید ابالغ پیمانکاران و مشاور مهندسان اجرایی، هايدستگاه به 78,3,3

 هايطرح اجرایی و فنی نظام و آن اجرایی نامهآیین وبودجه،برنامه قانون 23 ماده استناد به ها)آن مقررات و پیمان خصوص

 رودمی شمار به االجرا)(الزم اول گروه نوع از وزیران) هیات 75,4,4 مورخ هـ 13898 ت/24525 (مصوبه کشور عمرانی

 کار نیاز پاسخگوي کامل طوربه مجموعه، این که مواردي در. گیرد قرار مورداستفاده هاپیمان انعقاد براي بایستمی و

 راهبردي معاونت تائید از پس تا نمایدمی پیشنهاد وبودجهبرنامه سازمان به را خود موردنظر تغییرات اجرایی دستگاه نباشد،

  .شود گذاشته مورداجرا به بودجه) برنامه (سازمان جمهوري ریاست

 هايپیمان و آالتماشین و تجهیزات مصالح، خرید هايپیمان ونقل،حمل هايپیمان بخشنامه این طی است ذکر به الزم

 است، آالتماشین و تجهیزات تهیه به مربوط هاآن هزینه برآورد درصد 75 از بیشتر که صنعتی تجهیزات نصب و تهیه

 .نیست پیمان) خصوصی شرایط و پیمان عمومی شرایط) بخشنامه این مشمول

 .است شدهدرج پیمان، موافقتنامه 2 ماده در که است یمدارک و اسناد موعهجم پیمان،

 میمفاه و فیتعار :اول فصل

 مانیپ :1 ماده

 است شدهدرج ،پیمان موافقتنامه 2 ماده در که است یمدارک و اسناد جموعهم ،پیمان

 موافقتنامه :2 ماده

 آن در ،پیمان مدت و بلغم ،وضوعم طرف، دو مشخصات انندم ،پیمان اصلی مشخصات که است نديس ،موافقتنامه

 .است شدهبیان

 عمومی شرایط :3 ماده

 .کندیم نییتع را مانیپ بر حاکم عمومی شرایط که است متن همین فادم ،عمومی شرایط

 خصوصی شرایط :4 ماده



  ساختمان قانونی و حقوقی مسائل–ساختمان) و (راهو دادگستري   187ماده –رسمی کارشناس آزمون آمادگیپنجم  جزوه 

 

   www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon, Insta: Eshragh_nezam                              1401ویژه آزمون سال  – اشراق عمران خانه
33 33 

 تیماه و وضعیت به توجه اب ،پیمان این رايب ،عمومی شرایط لیتکم منظوربه که است خاصی رایطش ،خصوصی شرایط

 .کند نقض را عمومی طیشرا مواد تواندینم گاههیچ ،خصوصی طیشرا در شدهدرج واردم. تاس شدهتنظیم آن،

 کار اجراي زمانی برنامه :5 ماده

 در و گشته نعکسم ،ماه برحسب پیمان مورد کارهاي کلی يبندزمان آن، در که است ايبرنامه کلی: زمانی رنامهب ف)ال

 .است شدهدرج پیمان مدارك و اسناد

 در و تفصیلبه ،پیمان موضوع کارهاي مختلف هايفعالیت يبندزمان که است ايبرنامه تفصیلی: زمانی رنامهب ب)

 .است آمده آن در ،کلی زمانی برنامه چارچوب

 کارفرما :6 ماده

 مدارك و اسناد اساس بر را پیمان موضوع اتیعمل و است پیمان امضاکننده سويیک که است حقوقی خصش ،کارفرما

  .باشندمی کارفرما حکم در ،کارفرما قانونی يهانیجانش و مایندگانن. تاس کرده واگذار مانکاریپ هب ،پیمان

 پیمانکار :7 ماده

 اسناد اساس بر را پیمان موضوع ياجرا و است پیمان امضاکننده دیگر سوي که است حقیقی یا حقوقی خصش ،پیمانکار

 .باشندمی پیمانکار حکم در ،پیمانکار قانونی يهانیجانش و مایندگانن. تاس گرفته عهده هب ،پیمان مدارك و

 طرح مدیر :8 ماده

 مدارك و اسناد در شدهتعیین اختیارات چارچوب در ،کار اجراي تیریمد منظوربه که است حقوقی خصش ،طرح مدیر

 .شودمی معرفی پیمانکار به کارفرما يسو از ،پیمان

 ناظر هندسم ،مشاور مهندس :9 ماده

 اسناد در شدهتعیین اختیارات چارچوب در ،کار ياجرا بر نظارت براي است یقیحق ای حقوقی خصش ،مشاور هندسم ف)ال

 .شودمی معرفی پیمانکار به کارفرما يسو از ،پیمان مدارك و

 پیمان مدارك و اسناد در شدهتعیین اختیارات چارچوب در و است کارگاه در مشاور مهندس مقیم ندهینما ،ناظر هندسم ب)

 .شودمی معرفی پیمانکار به
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 کارگاه رئیس :10 ماده

 تا کندیم یمعرف مشاور مهندس به را او ،پیمانکار که است الزم تجربه و تخصص داراي حقیقی خصیش ،کارگاه رئیس

 .کند یسرپرست را کارگاه در پیمان موضوع ياجرا

 جزء پیمانکار :11 ماده

 بخشی اجراي براي پیمانکار و دارد را اجرایی کارهاي انجام در تخصص که است حقوقی یا حقیقی خصیش جزء، مانکاریپ

 .بنددیم قرارداد او با ،پیمان موضوع اتیعمل از

 کارگاه دنیبرچ و زیتجه ،ارگاهک ،کار :12 ماده

 عملیات دادن انیپا و نجاما کردن، آغاز رايب موردنیاز، اقدامات ای دماتخ ،عملیات مجموعه از است بارتع ،ارک ف)ال

 و گرددیم کارفرما تحویل پیمان موضوع عنوانبه و ماند خواهد باقی که است دایمی کارهاي شامل و پیمان موضوع

 .شودمی انجام پیمان موضوع ينگهدار و اجرا منظوربه که است موقتی يکارها

 اجازه با ،پیمان ياجرا منظوربه ای شودمیاجرا آن در پیمان موضوع عملیات که است هاییمحل یا حلم ،ارگاهک ب)

 منظوربه هک کارفرما تحویلی يهانیزم و هامحل از خارج تولیدي هايکارخانه یا هاکارگاه. دکننیم استفاده آن از کارفرما

 .دیآینم شمار به کارگاه جزو ،گیردمیقرار مورداستفاده شد خواهد نصب کار در که یقطعات ای تجهیزات ساخت

 آغاز تا شود انجام اجرا دوره براي موقت صورتبه دیبا که است یتدارکات و هااقدام ،اتیعمل از عبارت کارگاه، زیتجه ج)

 .شود یسرم ،پیمان مدارك و اسناد بقط ،پیمان موضوع عملیات دادن انجام و کردن

 ،صالحم ،زاید مواد کردن ارجخ ،موقت يهاساختمان و تأسیسات ،جهیزاتت ،مصالح آوريجمع از بارتع ،کارگاه رچیدنب د)

  .باشدمی کارفرما تحویلی هايمحل کردن زیتم و حیتسط و کارگاه از پیمانکار تدارکات گرید و آالتماشین ،جهیزاتت

 ابزار، و آالتماشین کار،پاي زاتیتجه و صالحم ،جهیزاتت مصالح، :13 ماده

 سایلو ،موقت يهاساختمان و تأسیسات

 یباق کار در و شدهنصب ای مصرف پیمان موضوع اتیعمل در که است ییکاالها و جناسا مواد، از بارتع ،صالحم ف)ال

 .ماندیم

 .ماندیم باقی کار در و شدهنصب پیمان موضوع اتیعمل در که است یآالتماشین و هادستگاه از بارتع ،جهیزاتت ب)
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 براي پیمان مدارك و اسناد به توجه با پیمانکار، که است تجهیزاتی و مصالح از بارتع کار،پاي زاتیتجه و صالحم ج)

 کارگاه انبار عنوانبه کارگاه تجهیز جانمایی طرح در که کارگاه از هاییمحل یا محل در و کردهتهیه پیمان، موضوع اجراي

 یا مصرف محل در موجود تجهیزات و صالحم. دکنمی حفاظت و نگهداري است، گردیده تعیین مصالح انباشت محل یا

 .شودمی نامیده کارپاي تجهیزات و مصالح نیز نصب

 منظوربه که کاراست اجراي ابزارهاي ،طورکلیبه و آالتماشین تجهیزات، ،هادستگاه از بارتع ابزار، و آالتماشین د)

 .بنامند نیز آالتماشین است ممکن را ابزار و آالتماشین .شودمی گرفته کار به موقت صورتبه پیمان موضوع اجراي

 و وختس ،رقب ،آب تأسیسات ،نبارهاا ها،سازيمحوطه ها،ساختمان انواع از بارتع ،موقت يهاساختمان و تأسیسات ه)

 جزو و شدهتأمین اجرا دوره رايب ،موقت صورتبه که است ییبناها و تأسیسات طورکلی،به و هادستگاه الودهش مخابرات،

 .رودیم شمار به کارگاه زیتجه يکارها

 جزو و شدهتأمین اجرا دوره براي که است يموردنیاز لوازم گرید و شپزخانهآ ،سکونیم ،اداري اثاثیه از بارتع ،سایلو و)

 .شودمی منظور کارگاه زیتجه

 ،پیمان نهایی مبلغ ،پیمان اولیه بلغم ،پیمان بلغم ،کار اجراي نهیهز برآورد :14 ماده

 ماهانه یفرض کارکرد توسطم ،پیمان اولیه دتم ،پیمان دتم ،پیمان رخن ،پیمان ریبض

 .است شدهاعالم و محاسبه کارفرما وسیلهبه ،پیمان موضوع اجراي هزینه عنوانبه که بلغیم ،کار اجراي نهیهز برآورد ف)ال

 پیمان بلغم. است دیجد متیق و کار ریمقاد رییتغ ناشی مبلغ احتساب با موافقتنامه 3 ماده در شدهدرج بلغم ،پیمان بلغم ب)

 .شودمی نامیده پیمان اولیه مبلغ که است موافقتنامه 3 ماده در شدهدرج مبلغ مانه ،پیمان مبادله هنگام

 در پیمان، مدارك و اسناد اساس بر که است احتمالی راتییتغ و موافقتنامه 3 ماده در شدهدرج بلغم ،پیمان نهایی بلغم ج)

 .شودمیایجاد آن

 .است کار اجراي نهیهز برآورد مبلغ به پیمان اولیه مبلغ تقسیم اصلح ،پیمان ریبض د)

 اعمال با پیمان به منضم بهايفهرست در کار قلم آن واحد يبها از بارتع ،کار اقالم از کی هر مورد در ،پیمان رخن ه)

 بها آحاد تعدیل مشمول کهی هايپیمان در .است کار مقادیر و بهافهرست در شدهبینیپیش يهابیضر و پیمان ضریب

 .باشدمی ،بها آحاد تعدیل اعمال از پس ،گفته شیپ روش به شده محاسبه نرخ پیمان، نرخ هستند،

 .است پیمان اولیه مدت به پیمان اولیه مبلغ تقسیم حاصل از بارتع ،ماهانه فرضی کارکرد توسطم و)
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 ماده اساس بر که است احتمالی راتییتغ و موافقتنامه 4 ماده ب دربند شدهدرج دتم ،کار اجراي مدت ای پیمان دتم ز)

 اولیه مدت که است موافقتنامه 4 ماده در شدهدرج مدت مانه ،پیمان مبادله هنگام پیمان دتم. شودمی ایجاد آن در 30

   .شودمی نامیده پیمان

 هاعنوان ،جمع و مفرد ،هاخیتار ،اهم ،روز :15 ماده

 .است یشمس و تقویمی ماه و روز ماه، و روز ف)ال

 .است کشور رسمی تقویم طبق هاخیتار ب)

 پیمانکار تعهدات و داتییتأ :دوم فصل

 پیمانکار داتییتأ :16 ماده

 دینمایم دیتائ پیمانکار را زیر موارد

 در مشخصات طبق کار ياجرا ابزار و آالتماشین ،جهیزاتت ،مصالح تدارك و موردنیاز انسانی نیروي تأمین به نسبت ب)

 .است یافته طمینانا ،دیگر نقاط از ای محل

 ،سال مختلف يهافصل در کار اجراي امکان و ارندگیب وهوا،آب تیوضع از و کرده یبررس و دهید را کار اجراي محل ج)

 .است یافته طالعا ،کار اجراي مدت گرفتن نظر در و قیمت پیشنهاد ارائه ازتاریخپیش سال 20 آمار به توجه با

 تسلیم خیتار تا هک مقررات و قوانین گرید و وارضع ،هااتیمال ،اجتماعی هايبیمه ،کار به مربوط مقررات و نیقوان از د)

 عدم سئولیتم درهرحال،. دکن تیرعا را هاآن همه که است متعهد و بوده مطلع کامالً ،است بوده مجرا و معمول پیشنهاد

 .است مانکاریپ عهده بر ،یادشده مقررات و قوانین رعایت

 کارکنان :17 ماده

 ،دارند کافی تجربه و تخصص خود کار در که افرادي وسیلهبه را پیمان موضوع عملیات که است متعهد یمانکارپ ف)ال

  .دشونیم شناخته مانکاریپ ارکنانک ،دهندیم انجام پیمانکار براي دماتیخ ،پیمان این ياجرا در که سانیک. دده نجاما

 پیمانکار عهده به هاآن براي کافی ییروشنا و آشامیدنی بآ ،مناسب سکونت محل و موردنیاز انسانی نیروي تأمین ب)

 .است
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 .باشند کار اجازه و اقامت پروانه داراي باید کارگاه بیگانه کارکنان و شناسنامه يدارا دیبا کارگاه ایرانی کارکنان ج)

 مسئوالن اجازه بدون را هاشهرداري و دولتی هايشرکت و هاسازمان ها،وزارتخانه ،کارفرما شاغل کارکنان دینبا مانکاریپ د)

 .دنمای استخدام ربطيذ

 ناظر هندسم. دده قرار آنان اریاخت در و کند صادر روزانه کارکرد کارنامه کارگران براي که است موظف مانکاریپ ه)

 .نماید جلوگیري کارنامه بدون کارگران کار ادامه از تواندیم

  .دکن پرداخت مرتباً کار قانون طبق را خود کارگران دستمزد که است متعهد مانکاریپ و)

 کارهاي انجام صالحیت هک کار اجراي منطقه ساکنان بین از را خود موردنیاز ارگرانک ،ممکن حد تا کوشدیم یمانکارپ ز)

 .گمارد کار به و کند انتخاب باشند، داشته را پیمان موضوع

 کاربهداشت و فنی حفاظت هايدستورالعمل و مقررات اجتماعی، و درمانی هايبیمه مقررات اجراي به موظف یمانکارپ ح)

 .است

 .است خود کارکنان اعمال مسئول کارفرما مقابل در پیمانکار پیمان، این اجراي رد ط)

 با ماهنگیه ،کار پیشرفت زارشگ ،کار برنامه ،کار اجراي حسن تیمسئول :18 ماده

 کارگاه رئیس دیگر، پیمانکاران

 .دارد عهده به پیمان مدارك و اسناد طبق را پیمان موضوع کارهاي اجراي حسن کامل مسئولیت پیمانکار الف)

 اساس بر مشاور مهندس نظر طبق را کار اجراي تفصیلی زمانی برنامه و اجرا وشر ،سازمان که است متعهد مانکاریپ ب)

 و اسناد در که دیگري مدت ای ،پیمان مبادله خیتار از ماه یک ظرف کندو تهیه کلی زمانی برنامه و موجود يهانقشه

 ابالغ پیمانکار به اجرا براي کارفرما تصویب و اصالح از پس تا نماید مشاور مهندس سلیمت ،است شدهتعیین پیمان مدارك

 .دشو

 اطالع به را راتبم ،تعویض از پیش اینکه به شروطم ،کند عوض را کارگاه ئیسر ،لزوم صورت در تواندیم پیمانکار

 .باشد نامبرده موردقبول او جانشین صالحیت و برساند مشاور مهندس

 هاگیرياندازه ها،نقشه کردن یادهپ ،نشانه نقاط کنترل :19 ماده
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  مدنی دادرسی آئین از اي گزیده

 رسیدگی بعدي مراحل در مؤثر اختالف و شود حاصل اختالف دعوا اصحاب بین خواسته بهاي به نسبت چنانچه - 63 ماده

  .کرد خواهد تعیین را خواسته بهاي کارشناس، نظر باجلب رسیدگی شروعاز قبل دادگاه باشد،

  .کنند رد را او توانندمی نیز دعوا طرفین و نموده امتناع رسیدگی از باید زیر موارد در دادرس - 91 ماده

  .باشد داشته وجود دعوا اصحاب از یکی با دادرس بین طبقه هر از سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت - الف

  .باشد او همسر یا دادرس امور متکفل یا مباشر طرفین از یکی یا و باشد طرفین از یکی مخدوم یا قیم دادرس - ب

  .باشد دعوا اصحاب از یکی وارث او، فرزند یا همسر یا دادرس - ج

  .باشد کرده اظهارنظر گواه یا کارشناس یا داور یا دادرس عنوان به شده اقامه دعواي موضوع در سابقاً دادرس - د

 و بوده مطرح سابق در یا و باشد مطرح جزایی یا حقوقی دعواي او فرزند یا همسر یا و طرفین از یکی و دادرس بین -ه

  .باشد نگذشته سال دوقطعی حکم صدور تاریخ از

  .باشند مطروح موضوع در شخصی نفع داراي او فرزند یا همسر یا دادرس - و

 تحقیق ازقبیل آنان دعواي مدارك و دالیل از استفاده درآینده که دهند احتمال نفعذي اشخاص کهمواردي در - 149 ماده

 و محل در موجود امارات و قرائن از استفاده یا تجاري دفاتر یا کارشناسان نظر استعالم و مطلعیناز اطالع کسب و محلی

 .بنمایند را آنها تأمین درخواست دادگاه از توانندمی شد، خواهد متعسریا متعذر است، دیگري یا دعوا طرف نزد که دالیلی یا

  .است دالیل گونهاین از برداريصورت و مالحظه فقط موارد این در تأمین از مقصود

 کارشناسبه را سند مهر یا انگشت اثر امضا، خط، تطبیق سند، در دقت ضرورت، درصورت است موظف دادگاه - 226 ماده

 پلیس و هویت تشخیص اداره. نماید ارجاع باشند، دادگاه وثوق مورد که المللبین پلیس و هویت تشخیصاداره یا رسمی

 داشته مستقیم دخالت نظر اعالم در که را کسی مشخصات و هویت باید کننده،ارجاعدادگاهبه نظراعالم هنگام الملل،بین

  .باشدمی رسمی کارشناس درحکم رد،موارد نیز و مسؤولیت ازجهت یادشده شخص. نماید معرفی است

  کارشناسبه رجوع
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 در. نماید صادر را کارشناس به امر ارجاع قرار دعوا اصحاب از هریک درخواست به یا راساً تواندمی دادگاه - 257 ماده

 تعیین کند، عقیده اظهار باید کارشناس که مدتی نیز و است الزم آن به نسبت کارشناس نظرکه موضوعی دادگاه، قرار

  .گرددمی

 است، موضوع به مربوط رشته در صالحیت داراي که کسانی بین از را وثوق مورد کارشناس باید دادگاه - 258 ماده

 فرد باید منتخبین عده کارشناسان، تعدد لزوم درصورت. شودمی انتخاب قرعه قیدبه آنها،تعدد درصورت و نماید انتخاب

  .گیردقرار عمل مالك اکثریت نظر نظر،اختالف درصورت تا باشد

  .باشند مساوي هم با تخصص نظر از کارشناسان که است درصورتی اکثریت نظر اعتبار - تبصره

 پرداخت آنرا ابالغ تاریخ از هفته یک مدت ظرف هرگاه و است متقاضی عهده به کارشناس دستمزد ایداع - 259 ماده

 انجام بدون نتواند نیز ودادگاه باشددادگاه نظربه کارشناسی قرار هرگاه .شودمی خارج وي دالیلعداد از کارشناسی نکند،

 عهدهبه تجدیدنظر درمرحله و خواهانعهده به بدوي درمرحله کارشناسی دستمزد پرداخت نماید، رأي انشاء کارشناسی

 صادرنماید،حکم نیز باسوگند حتی کارشناس نظر بدون نتواند دادگاه بدوي مرحله در کهدرصورتی است، خواه تجدیدنظر

 نخواهد بدوي حکماجراي مانع ولی متوقف تجدیدنظرخواهی باشد تجدیدنظر مرحله در واگر گرددمیابطال دادخواست

  .بود

 که کندمی اخطار کارشناس به دادگاه دستمزد، ایداع و کارشناس انتخاب و کارشناسی قرار صدور از پس - 260 ماده

 شد، خواهد ابالغ طرفینبه کارشناس نظر وصول. نماید تقدیم را خود نظر کارشناسی،قرار در شده تعیین مهلت ظرف

 دارند مطلب چنانچه کارشناس نظر مالحظه با و کنند مراجعهدادگاه دفتربه ابالغ تاریخ از هفتهیک ظرف توانندمی طرفین

 بودن، آماده درصورت و مالحظهرا پرونده دادگاه یادشده، مدت انقضاي از پس. نمایند اظهار کتبی بطور اثباتاً یا "نفیا

  .نمایدمی رأي انشاي به مبادرت

 باشد عذري داراي کهاین مگر باشد،می شده ارجاع اوبه دادگاه از که کارشناسی امر قبول به مکلف کارشناس - 261 ماده

 دادگاهبه کتبی طور به را مراتب کارشناسیبه مباشرت از قبل باید صورتاین در شود، شناخته موجهدادگاه تشخیص به که

  .است دادرس بودن معذورموارد همان کارشناس بودن معذور موارد. دارد اعالم

 در نظر اظهار که باشد اموري از موضوع کهمگراین دارد، تقدیم کتباً را خود نظر مقرر درمدت باید کارشناس - 262 ماده

 اعالم طرفین و کارشناسبه و تعیین دیگري مناسب مهلت دادگاه کارشناس تقاضايبه صورتدراین.نباشد میسر مدت آن

 تقدیم کتباً را خود نظر معین مدت ظرف کارشناس هرگاه .باشد موجهو صریح باید کارشناس نظر اظهار درهرحال. کندمی

 دادگاهبه کارشناس نظر دیگرکارشناس به اخطار یا ازانتخاب قبل چنانچه. شودمی تعیین دیگري کارشناس ننماید، دادگاه

  .داردمی اعالم دارصالحیت مرجع به را کارشناس تخلف و دهدمی اثر ترتیب آنبه دادگاه شود، واصل
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 صورت در را توضیح و تکمیل موارد دادگاه کارشناس، از توضیح اخذ یا تحقیقات تکمیل لزوم درصورت - 263 ماده

 کارشناس حضور، عدم درصورت. نمایدمی دعوت توضیح اداي براي را کارشناس و اعالم کارشناسبه و منعکس مجلس

 و صادر را آن تکمیل قرار دهد، تشخیص ناقص را کارشناسی دادگاه توضیحات، اخذ از پس هرگاه .شد خواهد جلب

  .نمایدمی محول دیگر کارشناس یا کارشناس همانبه

 نظر اظهار از بعد هرگاه. کندمی تعیین کار ارزش و کیفیت و کمیت رعایت با را کارشناس الزحمهحق دادگاه - 264 ماده

 آن وصول دستور و تعیین قطعی طوربه را آن مقدار است، نبوده متناسب شده تعیین الزحمهحقکه گردد معلوم کارشناس

  .دهدمی را

 دادگاه باشد، نداشته مطابقت کارشناسی مورد معلوم و محقق احوال و اوضاع با کارشناس نظر که درصورتی - 265 ماده

  .دادنخواهد اثر ترتیب آن به

 در حضور یا نظر ازاظهار موجه عذر بدون ولی بوده حاضر مشاوره و رسیدگی موقع در کارشناسان از یکی اگر - 266 ماده

 عدم. بود خواهد عمل مالك باشند مساوي هم با تخصص حیث از که کارشناسانی اکثریت نظر نماید،امتناع امضا یا جلسه

  .برسد امضاء به و تصدیق دیگر کارشناسان ازطرف باید رأي، امضايیا نظر اظهار از امتناعش یا کارشناس حضور

 اصلی سبب کارشناس تخلف درصورتیکه باشد شده متضرر کارشناس تخلف از دعوا اصحاب از یکی هرگاه - 267 ماده

 مطالبه قابل النفععدم از ناشی زیان و ضرر. نماید ضرر مطالبه کارشناس از تواندمی باشد متضرربه خسارات ایجاد در

  .نیست

 یا کارشناس اقدام از قبل توانندمی شود،می صادر کارشناسبه رجوع قرار که مورد هر در دعوا طرفین - 268 ماده

 کارشناس صورتدراین. نمایند معرفی دادگاهبه و انتخاب تراضی، با را دیگري کارشناسانیا کارشناس منتخب، کارشناسان

 تراضی به که کارشناسی. کرد خواهد اقدام کارشناسی قراراجراي براي دادگاه منتخب کارشناس جايبه الطرفینمرضی

  .باشد رسمی کارشناس از غیر است ممکن شودمی انتخاب

 رابا کارشناس وطرفین شود اجرا کننده رسیدگی دادگاه مقر از درخارج کارشناسی تحقیقات که باشدالزم اگر - 269 ماده

 دادگاه آن مقر در تحقیقات که دادگاهیبه قرعه طریقبه را کارشناس انتخاب تواندمیدادگاهباشند،نکرده تعیین تراضی

  .نماید واگذار شودمی اجراء

 مستقیم طوربه که دیگري هايهزینه و وکیل الوکالهحق و دادرسی هزینه از عبارتست دادرسی خسارات - 519 ماده

 .محلی تحقیقات هزینه و کارشناسی الزحمهحق قبیل از است بوده الزم دفاع یا دعوا اثباتبراي و دادرسی به مربوط
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دادگستري رسمی کارشناسان دستمزد عرفهت   
 

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

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

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

 کلیات :اول بخش

  1ماده

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

   . گردد می پرداخت و محاسبه تعرفه این مقررات طبق

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

  .   باشد می قضائیه قوه کارشناسان و وکالء و

  2 ماده

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

   . نمایند عمل تعرفه این مقررات اساس بر مکلفند کارشناسی دستمزد

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

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

  .شدبا

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

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

   . میباشد متقاضی عهده به غیره و ذهاب

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

   . یابد می کاهش درصد سی تعرفه این الزحمه حق مربوط کانون یا مرکز



  ساختمان قانونی و حقوقی مسائل–ساختمان) و (راهو دادگستري   187ماده –رسمی کارشناس آزمون آمادگیپنجم  جزوه 

 

   www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon, Insta: Eshragh_nezam                              1401ویژه آزمون سال  – اشراق عمران خانه
74 74 

 معرفی جهت مراتب مربوط قضائی مرجع تشخیص به کارشناسی متقاضی مالی استطاعت عدم صورت در-4بصرهت

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

  3 ماده

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

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

  . شد خواهد پرداخت

  4 ماده

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

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

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

  . نمایند اقدام کارشناسی

  5 ماده

 کارشناسی اجراي باشد وي اختیار حیطه از خارج که دلیلی به ولی نموده کارشناسی به اقدام کارشناس که صورتی رد

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

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

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

   6 ماده

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

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

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

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

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

  . خواهدشد پرداخت کارشناس وجه در مربوط هاي هزینه
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 زمین و بنا ارزش مجموع %4 حدود صورت به تواند می بزرگ، هاي زمین در واقع مسکونی ویالهاي بهاي اجاره

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

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

  .شود گرفته نظر در ملک

  رسمی اسناد در تعارض

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

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

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

  .باشد هبه سند دیگر، معارض سند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .است االتباع الزم مشابه موارد در ها

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

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

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


