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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون جامع حدنگار )كاداستر( كشور
مصوب 1393/11/12

فصل اول: تعاریف 
مشروح  معانی  در  زیر  اصطالحات  قانون  این  در   -1 ماده   

مربوط به کار می رود:
1- حدنگار )کاداستر(: فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به 
قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، 
مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه 

شده است.
2- حدنگاری )عملیات کاداستر(: مجموعه فعالیت های مرتبط 
از  استفاده  با  نقشه  تهیه  شامل  که  است  )کاداستر(  حدنگار  با 
عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی 
عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل 
نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود امالك 
و اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل 

نهائی و به روزرسانی آن می باشد.
حدنگار  و  امالك  اطالعات  جامع  نظام  جامع:  نظام   -3
)کاداستر( کشور و سامانه اطالعات رایانه ای مکان محوری است 
اسناد  و  نقشه ها  اطالعات  از جمله  اطالعات حدنگاری  کلیه  که 
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مالکیت حدنگار و سایر اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه 
امالك و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه 
می شود.

براساس  که  است  مالکیتی  سند  حدنگار:  مالکیت  سند   -5
حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

 )5( ماده   موضوع  اجرائی  دستگاههای  کلیه  دستگاه ها:   -6
قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد )2(، 

)3(، )4( و )5( قانون محاسبات عمومی کشور.
7- سازمان: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

8- منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن 
حدنگاری اجراءشده یا می شود.

9- مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند )م( ماده  
اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون   )211(

ایران است.

فصل دوم: وظایف سازمان و سایر دستگاهها 
اسناد  صدور  حدنگاری،  اجرای  متولی  سازمان،   -2 ماده   
مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف 

مندرج در این قانون است.
 ماده 3- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ 
الزم االجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند 
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که موقعیت و حدود کلیه امالك و اراضی داخل محدوده مرزهای 
جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت 
و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تاالب ها، 
جزایر  و  متروکه  و  دایر  مسیل های  ساحلی،  مستحدث  اراضی 
کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و 
به  اراضی کشور،  سایر اطالعات توصیفی و ثبتی کلیه امالك و 
صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، 
به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت 

حدنگار نباشد.
تبصره- کلیه دستگاه ها مکلف به همکاری با سازمان جهت 

اجرای حدنگاری می باشند.
ماده   در  مذکور  مدت  ظرف  است  مکلف  سازمان  ماده 4-   
)3(، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار 
دهد که عالوه بر اطالعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار، در 
آدرس  ثبتی ملک،  و بخش  به پالك  مربوط  اطالعات  برگیرنده 
دقیق پستی آن، شناسه )کد( انحصاری ملک، مشخصات کامل 
یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی  مالکان و کدملی  یا  مالک 
اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان 
و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت های آن باشد.

 ماده 5- سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی 
انجام شده بر امالك موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقاالت، 
تعهدات، معامالت اعم از قطعی، شرطی و معامالت دیگر، تجمیع، 
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انجام  رسمی  صورت  به  که  را  غیره  و  اصالحات  تفکیک،  افراز، 
می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و 
بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعالمات ثبتی را به صورت آنی 

و الکترونیک پاسخ دهد.
 ماده 6- سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به 
قابلیت های  افزایش  و  نظام جامع  استفاده در  نرم افزارهای مورد 

آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی الزم است.
 ماده 7- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد 
آنها  با  مرتبط  مقررات  و  رسمی  اسناد  دفاتر  قانون  و  امالك  و 
اعتبار  تمامیت،  به نحوی که صحت،  و  الکترونیک  به صورت  را 
مرکز  مجموعه  زیر  در  باشد؛  شده  تأمین  آن  انکارناپذیری  و 
داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. 
اسناد رسمی  دفاتر  اتصال  امکان  است  همچنین سازمان مکلف 
نحوی  به  را  آنها  از  بهره برداری  و  مذکور  مرتبط  سامانه های  به 
که امکان ثبت بر خط )آن الین( اسناد و معامالت و پاسخ آنی و 
الکترونیک به استعالمات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد 
دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر 

الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.
تبصره 1- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن 
دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد 
رسمی، نسخه الکترونیِک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی 
را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم 
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از  مکلفند  اسناد رسمی  دفاتر  کنند. همچنین  بایگانی  می شود؛ 
تنظیم می شود  الکترونیک سازمان  در سامانه  که  اسنادی  کلیه 
عنوان  به  ذی ربط  اشخاص  یا  امضای شخص  با  چاپی  نسخه ای 

پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
ادارات ثبت اسناد و امالك مکلفند نسخه چاپ  تبصره 2- 
پشتیبان  عنوان  به  را  شده  صادر  حدنگار  مالکیت  اسناد  شده 

نگهداری نمایند.
سازمان  توانمندی های  از  است  مکلف  سازمان   -8 ماده   
نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر 
تصاویر  و  تأمین عکسها  به منظور  و غیردولتی  بخشهای دولتی 
اطالعات  نقشه و سایر  تأمین  و  ماهواره ای  یا  و  و زمینی  هوایی 

مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
 ماده 9- کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطالعات 
جمله  از  خود  اداره  تحت  یا  خود  به  متعلق  امالك  توصیفی 
مختصات  نقشه های  و  بهره بردار  نام  کاربری،  ثبتی،  مشخصات 
جغرافیایی امالك مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر 
تهیه  قانون  این  تاریخ الزم االجراء شدن  از  ظرف مدت دو سال 
سازمان  اختیار  در  حدنگار  مالکیت  سند  صدور  جهت  و  نموده 

قرار دهند.
جنبه های  مصادیق  به  مربوط  اجرائی  آیین نامه  تبصره- 
امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط 
وزارتخانه های اطالعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
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دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهیه می شود و 
به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی  ماده 10-   
و  امنیتی  رعایت مصالح  با  مورد  نیروهای مسلح مکلفند حسب 
نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد 
و  تهیه  را  نیاز  مورد  نقشه های  سازمان،  درخواست  به  بنا  نکند 

تحویل نمایند.
است  مکلف  مسلح  نیروهای  جغرافیایی  سازمان  تبصره- 
مناطق  و  مسلح  نیروهای  اماکن  و  امالك  نقشه های  و  عکسها 
تهیه  کشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان  هماهنگی  با  را  مرزی 
نماید. انتشار اطالعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون 

موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.
اطالعات  و  نقشه برداری  با  مرتبط  فعالیت های   -1 11 ماده 
پوششی  نقشه های  تولید  و  تهیه  هوایی،  عکسبرداری  مکانی، 
بخش  در  آن  بر  نظارت  و  مختلف  مقیاس های  در  شهری  و 
غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها 
و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و 

ابالغ می شود.

برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 ماده مذکور به  1- در قانون احکام دائمی 
عنوان یک ماده جدید بعد از ماده 10 الحاق گردیده و نسبت به اصالح ترتیب شماره های 

مواد بعدی اشاره ای نشده است.
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نیروهای مسلح و سازمان  تبصره- وزارت دفاع و پشتیبانی 
برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده  را به 
منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار 

نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابالغ نمایند.

فصل سوم: حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالكیت 
حدنگار 

پنج سال پس  مهلت  است ظرف  مکلف  سازمان   -11 ماده   
دفترچه ای  مالکیت  اسناد  کلیه  قانون  این  شدن  الزم االجراء  از 
کلیه  منظور  این  برای  کند.  تبدیل  مالکیت حدنگار  اسناد  به  را 
دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص 
به  منطقه  در هر  زمان  بندی مشخصی که  در  مکلفند  خصوصی 
وسیله سازمان اعالم می شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

هرگونه  ارائه  مذکور  پنجساله  مهلت  اتمام  از  پس  تبصره- 
مالکیت  اسناد  تعویض  به  منوط  اشخاص  به  ثبتی  خدمات 

دفترچه ای می باشد.
نام  به  مالکیت  دارای سند رسمی  چنانچه ملک  ماده 12-   
متقاضی باشد و اطالعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست 
و  نداشته  مغایرتی  و  بوده  یکسان  جامع  نظام  اطالعات  با  آن، 
حقوق  یا  اربعه  حدود  یا  و  مالکیت  در  نیز  معارضی  درخواست 
مالکیت  باشد، سند  نشده  واصل  غیر،  از سوی  ملک،  به  متعلق 

حدنگار برای آن ملک صادر می شود.
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 ماده 13- در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطالعات 
و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات 
ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت 
ثبت استان )موضوع ماده  6 قانون ثبت اسناد و امالك( با رعایت 
موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرائی 
ذی ربط و مجری طرح حدنگار )کاداستر( در شهرستان مربوط، 
نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 

صادر شده قطعی است.
تبصره 1- در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده  موجب 
باشد  نداشته  اعتراض  وی  و  شود  سند  صاحب  حقوق  کاهش 

مطابق ماده  )12( عمل می شود.
از  ایجاد شعبه یا شعب دیگر  تبصره 2- در استان هایی که 
سازمان،  رئیس  باشد  داشته  ضرورت  استان  ثبت  نظارت  هیأت 
آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس 
می کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان 
و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی 
ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می شود و یکی از 
مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین 
معاون امالك یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می گردد.

 ماده 14- هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود 
و حقوق امالك مندرج در سند اختالف باشد، در صورتی که با 
یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود 
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را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم نمایند. اداره مذکور 
پس از تنظیم صورت مجلس اصالحی مکلف به ثبت اصالحات در 

نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره 1- در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای 
باشد تنظیم صورتمجلس اصالحی، ثبت در نظام جامع و صدور 

سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
یا  بازداشت  در  شده  ثبت  ملک  که  صورتی  در   -2 تبصره 
رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده  منوط به 

موافقت رسمی ذی نفع است.
تبصره 3- در مواردی که برای ملک، معارضی وجودداشته 
امالك  و حقوق  مورد مساحت، حدود  در  مجاور  مالکان  بین  یا 
اختالف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت 

حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می شود.

فصل چهارم: موارد متفرقه 
 ماده 15- سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه های 
حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا 

قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند.
وظایف  اجرای  راستای  در  است  مکلف  سازمان   -16 ماده   
محوله در این قانون اقدام به اصالح ساختار و جذب نیروی انسانی 
به  را  ثبت  ادارات  و کلیه  نماید  قوانین  نیاز در چهارچوب  مورد 

فناوری نظام جامع مجهز کند.
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تاریخ 1394/1/1 الزم االجراء است  از  این قانون   ماده 17- 
تأمین  جهت  آن  اجرای  از  ناشی  درآمد   )%100( صددرصد  و 
هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف 

خاص به سازمان اختصاص می یابد.
 ماده 18- سازمان موظف است ساالنه گزارش عملکرد خود 

را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
قانون حداکثر ظرف مدت  این  اجرائی  آیین نامه  ماده 19-   
سه ماه پس از الزم االجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری 
وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه  قضائیه 

می رسد.
 ماده 20- از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ماده  )156( 
قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 1351/10/18 و تبصره  های 

آن نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده  و یازده تبصره در جلسه 
علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و 
سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 1393/11/29 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی
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آیین نامه اجرایی قانون جامع 
حد نگار)كاداستر( كشور

مصوب 1395/1/22

ماده 1- اصطالحات مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح 
زیر به کار می رود.

1- قانون: قانون جامع حد نگار )کاداستر(. مصوب 1393/12/4 
مجلس شورای اسالمی.

2- سازمان: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور.
3- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و امالك.

و  ثابت  ایستگاههای  شامل  کشوری  شبکه  جامع:  شبکه   -4
الکترونیک  ارتباطات  زیرساختهای  سایر  و  متحرك  گیرنده های 
مرتبط به منظور تعیین حدود امالك براساس مختصات جهانی با 

استفاده از امواج ماهواره ای.
اطالعات  حاوی  یکپارچه  اطالعاتی  سامانه  امالك:  بانک   -5
ملک، مالک، محدودیت ها و موانع مربوط به امالك و اراضی که 

سابقه ثبت در دفتر امالك دارند.
و  تحدید حدود  راستای  در  است  سازمان موظف  ماده 2-   
تثبیت موقعیت امالك در نظام جامع اطالعات و امالك حدنگار 
کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود امالك، 
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