
  از سامانه الكترونيكي استعالم و پاسخ استعالم امالك  دستورالعمل نحوه استفاده

 211و  46درراستای اجرای ثبت آنی معامالت و تسهيل در امور مراجعين ونيز درجهت تحقق بندهای )و( و )م( مواد 

اسناد رسمی و واحدهای ثبتی از سامانه الکترونيکی قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستور العمل نحوه استفاده دفاتر 

 استعالم و پاسخ استعالم امالک به شرح زیر اعالم می گردد.

دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال امالک مکلفند برای اطالع از وضعيت ثبتی ملک ، براساس رویه های -1ماده 

اطالعات سازمان با سامانه استعالم الکترونيکی متمرکزو کشوری  فنی اجرایی ارایه شده از سوی دفتر توسعه فناوری و

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارتباط برقرار و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور مخصوص خود چگونگی 

 وضعيت ملک را به صورت الکترونيکی از واحد ثبتی مربوطه استعالم کنند.

تعالم الکترونيکی و انطباق اطالعات ارسالی با بانک جامع اطالعات امالک و از دریافت اس  واحد ثبتی پس -2ماده 

بررسی مستندات موجود در واحد ثبتی و تائيد مسئول مربوطه پاسخ استعالم را به صورت الکترونيکی به دفترخانه 

 متقاضی ارسال می نماید.

انطباق اقالم مندرج در استعالم با اطالعات بانک  چنانچه بررسی واحد ثبتی در خصوص مفاد استعالم حاکی از عدم-3ماده 

جامع امالک یا مستندات موجود در واحد ثبتی باشد، مراتب به صورت الکترونيکی به دفترخانه اطالع داده می شود تا 

مدارک مورد نظر را جهت بررسی به واحد ثبتی تحویل دهد و واحد ثبتی پس از رفع مغایرت پاسخ دفترخانه رابه صورت 

 الکترونيکی ارسال خواهد نمود.

واحده های ثبتی به هنگام تهيه پاسخ استعالم مکلفند با رعایت مفاد قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمی در دفاتر  -4ماده 

مالکيت متقاضی و عدم بازداشتی ملک را گواهی نمایند و چنانچه ملک در رهن قرار گرفته  85اسناد رسمی مصوب سال 

 دیتهای مشابه است مراتب ذیل پاسخ استعالم درج گردد.و یا دارای محدو

تبصره: در صورتی که ملک بازداشت گردیده و یا مشمول بند )ز( قانون اراضی دولت ، شهردایها ، اوقاف و بانکها 

با اصالحات بعدی آن باشد ونيز در صورت وجود هرگونه موانع نظير )موارد زیر( در فرم جداگانه  39مصوب آذر 

 انه را از وجود آن مطلع نمایند.دفترخ

 امالکی که تمام یا قسمتی از آن در قيد بازداشت می باشد و یا درخواست بازداشت شده است . -الف

که از سوی ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی ملی یا موات اعالم گردیده و یا درمحدوده طرح تملک  امالکی-ب

 دولت قرار گرفته است .

ه از سوی مراجع قضایی حکم یا دستور مبنی بر توقيف عملياتی ثبتی یا ابطال سند مالکيت ویا ابطال سند امالکی ک-ج

 انتقال صادر شده است هرچند تصميم مرجع قضایی قطعی نشده باشد.

 امالکی که نسبت به آن ، درخواست صدرو سند مالکيت المثنی شده است. -د

استعالم باشد،مراتب رد استعالم به صورت   عدم صحت اقالم مندرج در چنانچه نتيجه بررسی ، حاکی از -5ماده 

 الکترونيکی به دفترخانه اطالع داده می شود.

درکليه مواردی که مراتب به صورت الکترونيکی به اطالع دفترخانه می رسد، دفاتر مکلفند به محض رویت پاسخ  -6ماده 

استعالم مکانيزه وسایر مستندات مورد نياز را به واحدثبتی ارسال   مهالکترونيکی برگه استعالم تکميل شده به همراه نا

 نمایند.



تاقبل از تجهيز واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی به گواهی امضای الکترونيک ثبت هرگونه نقل و انتقال ملک -7ماده 

 مورد استعالم منوط به دریافت نسخه پاسخ استعالم از واحد ثبتی مربوط است.

فراهم  POSبا توجه به اینکه درکليه واحدهای ثبتی امکان رویت و تائيد پرداخت هزینه استعالم از طریق سامانه  -8ماده 

گردیده لذا تنها درصورت پرداخت وجه به صورت حضوری در شعبه بانک ،فيش مربوطه به ضميمه مستندات به واحد 

 ثبتی ارسال خواهد شد.

ای این دستورالعمل کار گروه راهبری و نظارت بر سامانه مدیریت امالک متشکل به منظور نظارت بر حسن اجر -9ماده 

از معاون امور امالک )رئيس کار گروه( معاون امور اسناد، مدیر کل دفتر توسعه فناوری اطالعات) دبير کار گروه( 

ئی به شکایات و رئيس هيات امور اسناد و سردفتران و بازرسی وپاسخگو  مدیرکل امالک ، مدیر کل کاداستر ومدیران کل

 مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با وظایف زیر تشکيل می شود:

 برنامه ریزی و نظارت بر پياده سازی سامانه درکليه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی کشور.-

تغييرات مورد نياز بررسی ، تحليل و تصميم گيری درخصوص فرآیندهای به روز رسانی بانک جامع امالک و ایجاد  -

 درسامانه.

 صدور بخشنامه های مورد نياز. -

 استانها در پياده سازی سامانه و اعزام کارشناس به واحدها و ارائه گزارش های دوره ای و موردی. بررسی عملکرد-

 احمد تویسرکانی

 


