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قاونن جامع حدنگار (اکداسرت) کشور
مصوب  ۱۲هبمن ۱۳۹۳
متن قوانین خاص را در قسمت قوانین سایت اختبار بخوانید
فصل اول – تعاریف
ماده  .۱در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
 .۱حدنگار (کاداستر) :فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعاات زماین اسات کاه مشخصاههای زماین مانداد
اندازه ،کاربری ،مشخصات رقومی ،ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
 .۲حدنگاری (عملیات کاداستر) :مجموعه فعالیتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شاام تهیاه نقشاه باا
استفاده از عکسها و تصاویر زمیدی ،دریایی ،هوایی ،ماهواره ای ،تبدی رقومی عکسها و تصاویر ،عملیات زمیدی نقشه
برداری ،ویرایش و تکمی نقشههای زمیدی و تطبیا نقشاه باا وضاعیت واقعای و موماود اماالف و اضاافه کاردن کلیاه
اطالعات ثبتی ،حقوقی و توصیفی و کدترل نهائی و بهروزرسانی آن میباشد.
 .۳نظام جامع :نظام مامع اطالعات امالف و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطالعاات رایاناه ای مکاان میاوری
است که کلیه اطالعات حدنگاری از ممله اطالعات نقشهها و اسداد مالکیت حدنگار و سایر اطالعاات ثبتای ،حقاوقی و
توصیفی کلیه امالف و عارضههای طبیعی کشور در آن ثبت میشود.
 .۴نقشه حدنگار :نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه میشود.
 .۵سند مالکیت حدنگار :سدد مالکیتی است که براساس حدنگاری و تیت نظام مامع تهیه میشود.
 .۶دستگاهها :کلیه دستگاههای امرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد
( )۴( ،)۳( ،)۲و(  )۵قانون میاسبات عمومی کشور
 .۷سازمان :سازمان ثبت اسداد و امالف کشور
 .۸منطقه :حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری امراء شده یا میشود.
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 .۹مرکز داده :مرکز ملی دادههای ثبتی موضوع بدد (م) مااده ( )۲۱۱قاانون برناماه جدجسااله جادج توساعه ممهاوری
اسالمی ایران است.
فصل دوم – وظایف سازمان و سایر دستگاهها
ماده  .۲سازمان ،متولی امرای حدنگاری ،صدور اسداد مالکیت حدنگار ،ایجاد و بهرهبرداری نظام مامع و سایر تکاالی
مددرج در این قانون است.
ماده  .۳سازمان مکل است ظرف مدت جدج سال از تاریخ الزم االمراء شدن این قانون حدنگاری را به نیوی باه انجاام
برساند که موقعیت و حدود کلیه امالف و اراضی داخ میدوده مرزهای مغرافیایی کشاور اعا از دولتای و دیردولتای و
همچدین موقعیت و حدود کلیه کوهها ،مراتع ،مدگ ها ،دریاها ،دریاچه ها ،تاالب ها ،اراضی مستیدث ساحلی ،مسای
های دایر و متروکه و مزایر کشور ،مشخص و تثبیت شود و امکان بهرهبارداری از نقشاهها و ساایر اطالعاات توصایفی و
ثبتی کلیه امالف و اراضی کشور ،به صورت نقشه و اسداد مالکیت حدنگار در نظام مامع میسار راردد ،باه روناه ای کاه
هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسداد مالکیت حدنگار نباشد.
تبصره – کلیه دستگاهها مکل به همکاری با سازمان مهت امرای حدنگاری میباشدد.
ماده  .۴سازمان مکل است ظرف مدت مذکور در ماده(  ،)۳نظام مامع را به نیوی ایجاد کدد و مورد بهرهبارداری قارار
دهد که عالوه بر اطالعات نقشهها و اسداد مالکیت حدنگار ،دربرریرنده اطالعات مربوط به جالف و بخش ثبتی ملا،،
آدرس دقی جستی آن ،شداسه (کد) انیصاری مل ،،مشخصات کام مال ،یا مالکان و کد ملی یا شداسه ملی و آدرس
دقی جستی اقامتگاه و یا می سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهددران و انتقال ریرندران مل ،و میدودیت ها
و ممدوعیتهای آن باشد.
ماده  .۵سازمان مکل است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر اماالف موضاوع ایان قاانون اعا از تغییارات،
انتقاالت ،تعهدات ،معامالت اع از قطعی ،شرطی و معامالت دیگر ،تجمیع ،افراز ،تفکی ،،اصالحات و دیره را که باه
صورت رسمی انجام می شوند در نظام مامع به طور آنی ثبت کداد و جاس از تکمیا و بهرهبارداری از نظاام ماامع ،کلیاه
استعالمات ثبتی را به صورت آنی و الکترونی ،جاسخ دهد.
ماده  .۶سازمان مکل به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام مامع و افازایش قابلیات
های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فدی الزم است.
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ماده  .۷سازمان مکل است دفاتر موضوع قانون ثبت اسداد و امالف و قانون دفاتر اسداد رسمی و مقررات مرتبط با آنها
را به صورت الکترونی ،و به نیوی که صیت ،تمامیت ،اعتبار و انکارناجذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکاز
داده ها ،نظام مامع و سامانه های مرتبط ،ساماندهی و ایجاد کدد .همچدین سازمان مکلا اسات امکاان اتصاال دفااتر
اسداد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهرهبرداری از آنها را باه نیاوی کاه امکاان ثبات بارخط (آن الیان) اساداد و
معامالت و جاسخ آنی و الکترونی ،به استعالمات ثبتی ایجاد شود؛ فراه کدد .با ایجاد دفاتر الکترونی ،مذکور ،ثبات در
دفاتر دست نویس مدتفی و دفاتر الکترونی ،مایگزین دفاتر مومود میشود.
تبصره  .۱سازمان مکل است در راستای الکترونی ،کردن دفتر ثبت اسداد رسامی ،باه نیاوی برناماه ریازی کداد کاه
دفاتر اسداد رسمی ،نسخه الکترونی ،جشتیبان و دیرقاب تغییر کلیه اسدادی را کاه باه وسایله ساردفتر از طریا ساامانه
الکترونی ،سازمان تدظی میشود؛ بایگانی کددد .همچدین دفاتر اسداد رسامی مکلفداد از کلیاه اسادادی کاه در ساامانه
الکترونی ،سازمان تدظی میشود نسخه ای چاجی با امضای شخص یاا اشاخاص ذیرباط باه عداوان جشاتیبان تهیاه و
بایگانی کددد.
تبصره  .۲ادارات ثبت اسداد و امالف مکلفدد نسخه چاپ شده اسداد مالکیت حدنگار صادرشده را باه عداوان جشاتیبان
نگهداری نمایدد.
ماده  .۸سازمان مکل است از توانمددی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مغرافیایی نیروهای مسلح و ساایر
بخشهای دولتی و دیردولتی به مدظور تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمیدای و یاا مااهواره ای و تاأمین نقشاه و ساایر
اطالعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده  .۹کلیه دستگاهها مکلفدد تمام مستددات و اطالعات توصیفی امالف متعل به خود یاا تیات اداره خاود از مملاه
مشخصات ثبتی ،کاربری ،نام بهرهبردار و نقشههای مختصات مغرافیایی امالف مذکور را باا رعایات مدباههای امدیتای
حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االمراء شدن این قانون تهیه نماوده و مهات صادور سادد مالکیات حادنگار در
اختیار سازمان قرار دهدد.
تبصره  .آییننامه امرائی مربوط به مصادی مدبههای امدیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب ایان قاانون توساط
وزارتخانه های اطالعات ،کشور ،دفاع و جشتیبانی نیروهای مسلح ،دادرستری و سازمان ثبت اسداد و امالف کشور تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده  .۱۰سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مغرافیایی نیروهای مسلح مکلفدد حسب مورد با رعایت مصالح امدیتی و
نظامی در حدی که به آمادری رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکدد بدا باه درخواسات ساازمان ،نقشاههای ماورد نیااز را
تهیه و تیوی نمایدد.
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تبصره – سازمان مغرافیایی نیروهای مسلح مکل است عکسها و نقشههای امالف و اماکن نیروهای مسلح و مداط
مرزی را با هماهدگی سازمان ثبت اسداد و امالف کشور تهیه نماید .انتشار اطالعات نظامی و امدیتی در نقشههای ثبتی
بدون موافقت مرامع ذیربط ممدوع است.
فصل سوم – حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
ماده  .۱۱سازمان مکل است ظرف مهلت جدج سال جس از الزم االمراء شدن این قانون کلیه اسداد مالکیت دفترچاهای
را به اسداد مالکیت حدنگار تبدی کدد .برای این مدظور کلیاه دارنادران اساداد مالکیات دفترچاهای اعا از دساتگاهها و
اشخاص خصوصی مکلفدد در زمانبددی مشخصی که در هر مدطقه به وسیله سازمان اعالم میشاود؛ سادد خاود را باه
سازمان ارائه کددد.
تبصره  .جس از اتمام مهلت جدجساله مذکور ارائه هررونه خدمات ثبتی به اشاخاص مداوط باه تعاوین اساداد مالکیات
دفترچهای میباشد.
ماده  .۱۲چدانچه مل ،دارای سدد رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطالعات مددرج در درخواست و اسداد جیوست
آن ،با اطالعات نظام مامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یاا حقاو
متعل به مل ،،از سوی دیر ،واص نشده باشد ،سدد مالکیت حدنگار برای آن مل ،صادر میشود.
ماده  .۱۳در مواردی که اسداد مالکیات موماود باا اطالعاات و نقشاههای حادنگار مغاایرت داشاته و ایان امار ناشای از
اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقو ه مواران وارد نکدد هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده  ۶قانون ثبت اسداد و
امالف) با رعایت ماوازین قاانونی و باا ذخاذ توضایح از ذینفاع و دساتگاههای امرائای ذیرباط و مجاری طارح حادنگار
(کاداستر) در شهرستان مربوط ،نسبت به موضوع رسیدری و مبادرت به صدور رذی مای نمایاد .رذی صاادر شاده قطعای
است.
تبصره  .۱در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده مومب کاهش حقو صاحب سدد شود و وی اعتراض نداشته باشاد
مطاب ماده ( )۱۲عم میشود.
تبصره  .۲در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان،
آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس میکدد .همچدین در صاورت ضارورت باا جیشادهاد رئایس
سازمان و تصویب رئیس قوهقضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیاارات ایجااد
میشود و یکی از مدیران ک مسلط به امور ثبتی با حک رئیس ساازمان ماایگزین معااون اماالف یاا اساداد ساازمان در
شعب مدید آن شورا میرردد.
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ماده  .۱۴هرراه بین مالکان مجاور در مورد مساحت ،حدود و حقو امالف مددرج در سدد اختالف باشد ،در صورتیکاه
با یکدیگر به صورت رسمی مصالیه کددد ،می تواندد درخواست خود را به اداره ثبت اسداد و امالف می تسالی نمایداد.
اداره مذکور جس از تدظی صورت مجلس اصالحی مکل به ثبت اصالحات در نظام مامع و صدور اسداد مدید است.
تبصره  .۱در مواردی که بین مالکان ،میجور یا ورشکسته ای باشد تدظی صورتمجلس اصالحی ،ثبت در نظام مامع و
صدور سدد مدید مدوط به صدور حک قطعی از دادراه است.
تبصره  .۲در صورتی که مل ،ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممدوع المعامله باشد امرای حک این ماده مدوط به
موافقت رسمی ذی نفع است.
تبصره  .۳در مواردی که برای مل ،،معارضی ومود داشته یاا باین مالکاان مجااور در ماورد مسااحت ،حادود و حقاو
امالف اختالف باشد و با یکدیگر به تواف نرسدد ،صدور سدد مالکیت حدنگار تا وصول حک قطعی مرمع صالح ،متوق
میشود.
فصل چهارم – موارد متفرقه
ماده – ۱۵سازمان مکل است در صورت تقاضا ،نقشههای حدنگار را در قباال وصاول هزیداه مطااب تعرفاه قاانونی باه
مال ،یا قائ مقام وی یا دستگاههای امرائی ذیربط ارائه کدد.
ماده  .۱۶سازمان مکل است درراستای امرای وظای میوله در این قانون اقادام باه اصاالح سااختار و ماذب نیاروی
انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فداوری نظام مامع مجهز کدد.
ماده  .۱۷این قانون از تاریخ  ۱۳۹۴ /۱ /۱الزم االمراء است و صددرصد ( )۱۰۰%درآمد ناشی از امرای آن مهت تأمین
هزیده های ناشی از امرای تکالی مقرر در قانون با ایجاد ردی خاص به سازمان اختصاص می یابد.
ماده  .۱۸سازمان موظ است ساالنه رزارش عملکرد خود را در امرای این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه کدد .
ماده  .۱۹آییننامه امرائی این قانون حداکثر ظرف مادت ساه مااه جاس از الزم االماراء شادن آن ،توساط ساازمان و باا
همکاری وزارت دادرستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
"آییننامه امرایی قانون مامع حد نگار ( کاداستر) کشور" را از ایدجا بخوانید
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ماده  .۲۰از تاریخ الزم االمراء شادن ایان قاانون مااده ( )۱۵۶قاانون ثبات اساداد و اماالف مصاوب  ۱۳۵۱ /۱۰ /۱۸و
تبصره های آن نسخ میشود.
قانون فو مشتم بر بیست ماده و یازده تبصره در ملسه علدی روز یکشدبه مورخ دوازده بهمن ماه ی،هزار و سیصد و
نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۳ /۱۱ /۲۹به تأیید شورای نگهبان رسید.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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