قانون زمین شهری
قانونزمینشهری
ماده-1بهمنظورتنظیموتنسیقامورمربوطبهزمینوازدیادعرضهوتعدیلو
تثبیتقیمتآنبهعنوانیکیازعواملعمدهتولیدوتأمینرفاهعمومیواجتماعیو
برداریهرچهصحیحترووسیعترازاراضیوهمچنینفراهم


ایجادموجباتحفظوبهره
نمودنزمینهالزمجهتاجرایاصل11ونیلبهاهدافمندرجدراصول31و34و34
قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبرایتأمینمسکنوتأسیساتعمومیمواداینقانون
تاریختصویبدرسراسرکشورالزماالجرااست

تصویبمیرسدواز

.
به
ماده-2اراضیشهریزمینهاییاستکهدرمحدودهقانونیوحریماستحفاظیشهرهاو
.شهرکهاقرارگرفتهاست
.ماده-1اراضیمواتشهریزمینهاییاستکهسابقهعمرانواحیاءنداشتهباشد
زمینهایمواتیکهعلیرغممقرراتقانونلغومالکیتاراضیمواتشهریبدونمجوز
اختیاردولتمیباشد


بهبعداحیاءشدهباشدهمچناندر
.قانونیازتاریخ114.3334
ماده-3اراضیبایرشهریزمینهاییاستکهسابقهعمرانواحیاءداشتهوبهتدریج
بهحالتمواتبرگشتهاعمازآنکهصاحبمشخصیداشتهویانداشتهباشد

.
اراضیدایرزمینهاییاستکهآنرااحیاءوآبادنمودهاندودرحالحاضر

ماده-4
برداریمالکاستزمینهایدایرمشمولاینقانونصرفاًاراضی

دایروموردبهره
کشاورزییاآیشاعمازمحصوریاغیرمحصورمیباشد

.
ماده-6کلیهزمینهایمواتشهریاعمازآنکهدراختیاراشخاصیابنیادهاو
نهادهایانقالبیدولتیویاغیردولتیباشددراختیاردولتجمهوریاسالمیاستو

اسنادومدارکمالکیتگذشتهارزشقانونیندارد.اداراتثبتاسنادوامالکمکلفند
بهدرخواستوزارتمسکنوشهرسازیاسنادآنهارابهنامدولتصادرنمایندمگرآنکه

.ازتاریخ1144311322توسطدولتواگذارشدهباشد
تبصره-اسنادمالکیتزمینهایمواتیکهدروثیقهمیباشندوبهموجبقانونلغو
مالکیتاراضیمواتشهریوقانوناراضیشهریمصوب1161واینقانونبهاختیاردولت
آیندآزادتلقیمیشوندوغیرازمطالباتاشخاصناشیازفروشآن


درآمدهویادرمی
میگرددمطالباتدیگروسیلهطلبکارازسایراموالبدهکاروصول
گونهاراضیکهمنتفی 

.خواهدشد
کسانیکهطبقمدارکمالکیت،اززمینهایمواتشهریدراختیارداشتهاند

ماده-4
قانوناراضیشهریمصوب1161استفادهنکردهو

مشروطبرآنکهازمزایایمواد6یا.
مسکنمناسبینداشتهباشند،طبقضوابطمسکنوشهرسازیدرسراسرکشورقطعهویا
هزار)مترمربعدراختیارشانگذاشتهمیشودتادرمهلت

قطعاتیجمعاًمعادل(1111
مناسبیکهدرآییننامهتعیینخواهدشدعمرانواحیاءکننددرصورتعدمعمرانو

بدونعذرموجهاجازهمذکورساقطوزمینبهدولتبازمیگردد

.ا 
حیاء
تبصره-درموردکسانیکهبهتاریخقبلازقانونلغومالکیتاراضیمواتشهریمصوب
مهلتهایتعیینشدهقبلیازطرف 114.3334
بااسنادعادیدارایزمینبودهودر 

ادرشهرهاییکهتاکنونمهلتهایمذکور

مراجعمربوطهتشکیلپروندهدادهاندوی


برایتشکیلپروندهاعالمنشدهاستدرصورتیکهتاریختنظیمسندعادیوصحتمعامله

ازطرفمراجعقضاییذیصالحتأییدگرددبرابرضوابطیکهدرآییننامهاجراییاین

تعیینمیشوداجازهعمراندادهخواهدشد

 .
قانون
ماده-.کلیهاراضیبایرشهریکهصاحبمشخصینداشتهباشددراختیارولیفقیه
میباشد
 .
ماده-9وزارتمسکنوشهرسازیموظفاستزمینهایموردنیازبرایامرمسکنوخدمات
عمومیراضمناستفادهازکلیهاراضیمواتودولتیدرشهرهاییکهبهپیوستاین

قانونبهدلیلعدمتکاپویاراضیمذکوردراینشهرهاضرورتآنحتمیاستبهترتیباز
زمینهایبایرودایرشهریتأمیننماید

.
مالکاناراضیبایرودایرشهریاعمازاشخاصحقیقییاحقوقیوبنیادهاونهادهاو
ارگانهایدولتیوغیردولتیموظفندزمینهایموردنیازدولتیاشهرداریهاراکه

ناستبهمنظورهایذیلوباتقویمدولتبهآنها(دولتوشهرداریها

)موضوعاینقانو
:بفروشند
الف-تفکیکوفروشتوسطوزارتامورمسکنوشهرسازیبهافرادواجدالشرایطدریافت
ساختمانسازیمسکونی


زمینجهتمسکنویااجرایطرحهای
.
ب-ایجادتأسیساتعمومیوعمرانیواداریواجرایطرحهایمصوبشهریوعوضطرحهای
هاوشهرداریهاومؤسساتوشرکتهایدولتیو
شهریحسبموردبهوسیلهوزارتخانه 

.نهادهاومؤسساتیکهشمولقانونبرآنهامستلزمذکرناماست
.ج-حفاظتازمیراثفرهنگیکشور
تبصره-1درصورتمراجعهمالکیامالکینزمینهایبایرودایرواعالمیااعالن
عمرانوآمادهسازیزمین


تواندپساز

عدمنیازدولتوشهرداریهابهزمینمالکمی
نسبتبهتفکیکوواگذاریزمینخودطبقضوابطومجوزوزارتمسکنوشهرسازیاقدام
.نماید
مالکاناراضیبایرودایرشهریاعمازمشاعویاششدانگکهزمینآنها

تبصره-2
موردنیازدولتوشهرداریهابهشرحاینمادهاستمشروطبراینکهازمزایایمواد6

یا.قانوناراضیشهریمصوب1161استفادهنکردهباشندحقدارندطبقضوابطوزارت
مسکنوشهرسازیقطعهیاقطعاتیاززمینمذکوربهانتخابخودودرصورتعدمامکان

ازسایراراضیدولتیمعادل(1111هزار)مترمربععمرانوتفکیکنمایندیابه
بفروشند،زائدبرآن(نهعینونهمنفعت)قابلواگذارینیستمگربهدولتو


دولت
باتقویمدولتویااینکهبااجازهوزیرنظروزارتمسکنوشهرسازیعمراننموده

.واگذارنماید
تبصره-1صغاریتیمتاسنبلوغشرعیوبازماندگاندرجهاولشهدا،ومفقوداالثرها
وهمسرانآنهاتازمانیکهفرزندانآنهاراتحتتکفلداشتهباشندازشمولاینماده

مستثنیهستندعمرانوتفکیکوواگذاریزمینهایموضوعاینتبصرهمشمولمقرراتاین
قانونبودهوچنانچهزمینمشمولاینتبصرهموردنیازبرایطرحدولتیخاصیباشدکه

احداثآندرمحلدیگریمیسرنباشدمعادلارزشزمینموردنظرازمحلاراضیدولتیبه

صورتعوضواگذارمیگردد

.
تبصره-3واگذاریسهاممشاعیمالکیناراضیشهریبهیکدیگردریکیاچندقطعه
نتقالزائدبرحدنصابمقرردراین

زمینبهنحویکهسهمهریکازمالکینپسازا
.مادهنگرددبارعایتشرایطمندرجدراینقانونبالمانعاست

تبصره-4شرکتهایتعاونیمسکنکهقبلازتصویبقانوناراضیشهریمصوب1161مالک
زمینهاییباشندبارعایتحداقلنصابتفکیکمحلوقوعزمینبرایهریکازاعضاء
واجدالشرایطکهازمزایایقانوناراضیشهریمصوب1161واینقانوناستفادهنکرده
وزارتمسکنوشهرسازیجقبهرهبرداریاززمینخودرادارا


باشنددرقالبضوابط
میباشندوزمینهایمازادبرنیازآنهاونیززمینیکهطبقضوابطمذکوردرمهلت

مقرربدونعذرموجهعمراننگرددتابعمقرراتاینقانونودراختیاردولتقرار

میگیرد
 .
تبصره-6درصورتاستنکافیاعدممراجعهویاعدمدسترسیبهمالکیانامشخص
بودننشانیمالکپسازاعالنوزارتمسکنوشهرسازیودرصورتوجودتعارضثبتیودر

وثیقهبودنملکیاهرگونهاشکاالتحقوقییاثبتیدیگرکهمانعازانجاممعامله
دولتگردددولتیاشهرداریهاباسپردنبهایزمینموردتملکبهصندوقثبتمحلزمین

راتملکوحسبموردوزارتمسکنوشهرسازییاشهرداریبهقائممقامیمالکسند

انتقالراامضاءمینمایندودرموقعمراجعهمالکپسازارائهمفاصاحسابهایالزم

باشدویادرصورتامکانزمینمعوض


ورفعهرگونهاشکالبهایآنقابلپرداختمی
واگذارمیگردد

.
دولتوشهرداریهامیتوانندبرایاجرایطرحهایدولتیوتأسیساتعمومی

تبصره-4
زیربناییخودزمینموردنیازرادرشهرهاوشهرکهایسراسرکشوربارعایتکلیه

تبصرههایاینمادهتملکنمایند

.ضوابطو
تبصره-.زمینهایدایریکهدولتیاشهرداریهادرکلیهشهرهاوشهرکهانیازبه
تملکآنهادارندپسازتصویبطرحواعالممراتببهاداراتثبتقابلانتقالبهغیر

.نبودهمگربهدولتیاشهرداریها
ای(ارزشمعامالتی)زمینبودهوبهای
منطقه 

تبصره-9تقویمدولتبراساسقیمت
اعیانیهادراراضیوسایرحقوققانونیطبقنظرکارشناسرسمیدادگستریبراساسبهای

عادلهروزتعیینمیگردد

.
تبصره-11درصورتدرخواستوتوافقمالکدولتموظفاستبهجایاراضیتملکشدهاز
انونیشهرهاوشهرکهادراختیارداردمعادلارزشی

اراضیکهدرخارجازمحدودهق
.زمینتملکشدهبرایامرکشاورزیبهمالکیناینقبیلاراضیواگذارنماید
اینمادهوتبصرههایآنبااستفادهازاجازهمورخ116134319حضرت

تبصره-11
العالیکهدرآنمجلسشورایاسالمیراصاحبصالحیتبرایتشخیص


امامخمینیمدظله
مواردضرورتدانستهاندصرفاًدرشهرهایمندرجدرپیوستاینقانونوتبصرههای4و

آندرکلیهشهرهاوشهرکهایسراسرکشوربرایمدت4سالازتاریختصویبقابل .

اجراءاستوپسازمهلتمذکوردرشهرهاییادشدهنیزمانندسایرشهرهایکشورسایر

.موادقانونقابلاجراءخواهدبود
کلیهزمینهایمتعلقبه

ماده-11ازتاریختصویبقانوناراضیشهریمصوب1161
هاونیروهایمسلحومؤسساتدولتیوبانکهاوسازمانهایوابستهبهدولت


وزارتخانه
ومؤسساتیکهشمولحکممستلزمذکرناماستوکلیهبنیادهاونهادهایانقالبیدر
قرارمیگیرد


اختیاروزارتمسکنوشهرسازی
.
تبصره-1اراضیغیرمواتبنیادهایغیردولتیازشمولاینمادهمستثنیبودهولی
هرگونهواگذاریطبقضوابطوزارتمسکنوشهرسازیبارعایتنظرولیفقیهخواهدبود

.
تبصره-2شهرداریهاوشرکتهاوسازمانهایوابستهبهشهرداریهاازشمولاینماده

مستثنیهستندولیحقواگذاریآنگونهاراضیرابدوناجازهوزارتمسکنوشهرسازی

ندارندمگربهعنوانرفعنیازمندیهایعمومیشهروعوضامالکواقعدرطرحهایمصوب
.شهری
تبصره-1اراضیوقفیبهوقفیتخودباقیاستولیاگرزمینیبهعنوانوقفثبتشده
ودرمراجعذیصالحثابتشودکهتمامیاقسمتیازآنمواتبودهسندوقفزمینموات

ابطالودراختیاردولتقرارمیگیردلکنهرگونهواگذاریاراضیازطرفاوقافیا

آستانقدسرضویویاسایرمتولیانبایستیبرطبقضوابطشهرسازیورعایتنظرواقف

.صورتگیرد
تبصره-3وزارتمسکنوشهرسازیمکلفاستاراضیحاصلازموضوعاینمادهرابه
اداراتوسازمانهایمذکوردرحدنیازاداریوتأسیساتیمجاناًواگذارنماید

.
ماده-11وزارتمسکنوشهرسازیموظفاستبراساسسیاستعمومیکشورطبقآییننامه
عمرانوواگذاریزمینهایخودمطابقطرحهایمصوب

اجرایینسبتبهآمادهسازییا

.قانونیاقدامکند
تطبیقنقشههایتفکیکیوشهرسازیاراضیدولتیباطرحهایجامعوتفضیلی

تبصره-1
قانونشهرداریها"بهعهدهوزارتمسکنوشهرسازی
وهادیوتصویبآن"موضوعماده 111
.است
رگونهمالیاتوحقتمبروهزینههایثبتیومعامالتی

تبصره-2دولتازپرداخته
بابتآمادهسازیوتفکیکوفروشاراضیمعافاست

.
هایمنطقهایزمانواگذاری


بهایواگذاریزمینبهاشخاصنبایدازقیمت
تبصره-1
بیشازقیمتمنطقهایتمام(


ارزشهایمعامالتی)تجاوزنماید.ولیچنانچهبرایدولت
شدهباشدبهبهایتمامشدهواگذارمیگردد.نحوهوصولهزینههایناشیاز

خدماتبراساسبهرهوریقطعاتازخدماتو


سازیوعمرانوتفکیکویاسایر

آماده
گرددکهازمجموعهزینههاتجاوزننماید


تأسیساتشهریمحاسبهوبهصورتیاخذمی
.
سازیاجازهدادهمیشوداماکنعمومیوخدماتیمورد

تبصره-3بهوزارتمسکنوشهر
نیازمجموعههایمسکونیرااحداثوواگذارنماید

.
تبصره-4وزارتمسکنوشهرسازیدرجهتاجرایمفاداینمادهوایجادشهرهاو
شهرکهابارعایتضوابطومقرراتمربوطهمیتواندنسبتبهتشکیلشرکتهایعمرانیو

ساختمانیرأساًویابامشارکتبخشغیردولتیاقدامنماید.اساسنامهاینقبیل
شرکتهابهپیشنهادوزارتمذکوربهتصویبهیأتدولتخواهدرسید

.
ماده-12تشخیصعمرانواحیاءوتأسیساتمتناسبوتعییننوعزمیندایروتمیز
بایرازمواتبهعهدهوزارتمسکنوشهرسازیاستاینتشخیصقابلاعتراضدردادگاه

صالحهمیباشد

.
تبصره-1دادگاهنسبتبهاعتراضخارجازنوبتوبدونرعایتتشریفاتآییندادرسی
رسیدگیکردهوحکمالزمخواهدداد،اعتراضبهتشخیصوزارتمسکنوشهرسازیدر

دادگاهمانعازاجرایمواداینقانوننمیگردد

.
تبصره-2مالکتشخیصمرجعمقرردرماده12درموقعمعاینهمحلدرموردنوع
نهادهاوکمیتههاو


وسیلهدولتیاارگانهاو
زمینهاییکهازتاریخ1144311322
دفاترخانهسازیاحداثاعیانییاواگذارشدهبدوندرنظرگرفتناعیانیهایمذکور

.خواهدبود
ماده-11هرگونهدخلوتصرفوتجاوزبهاراضیشهریمتعلقیامنتقلشدهبهدولت

وشهرداریهاویااحداثهرگونهبنابدونپروانهمجازویاهرگونهنقلوانتقال

بهموجباسنادعادییارسمیوتفکیکوافرازاراضیمزبورویاهرگونهعملیبر
شودوبامتجاوزینبراساستبصره2ماده13.اصالحی


خالفاینقانونجرمشناختهمی
قانون"اصالحوحذفموادیازقانونثبتاسنادوامالکمصوب1111واصالحاتبعدی

مجلسشورایاسالمیرفتارمیشود

آن"مصوب116433311
 .
ماده-13تبدیلوتغییرکاربری،افزاروتقسیموتفکیکباغاتواراضیکشاورزیو
اینقانون)بارعایتضوابطومقرراتوزارتمسکنو

یاآیش(اراضیموضوعماده2

.شهرسازیومواداینقانونبالاشکالاست
تبصره-نقلوانتقالآنگونهاراضیبرایامرکشاورزیباقیدمفادموضوعاینماده
.درسندبالمانعاست
ماده-14هرگونهتفکیکوتقسیماراضیبایرجهتعمرانواحداثبنابارعایت
ضوابطومقرراتوزارتمسکنوشهرسازیومواداینقانونبالاشکالاست

.
ماده-16هریکازکارمندانیکهدراجرایاینقانونبهتشخیصدادگاهصالحرعایت
دقیقمقرراتآنراننمودهوتخطیکردهباشندعالوهبرجبرانخسارتواردهبهدولت

یااشخاصواعادهوضع،برحسبموردبهانفصالموقتیادائمازخدماتدولتیمحکوم
میگردند
 .
وزارتمسکنوشهرسازیمأموراجرایاینقانونمیباشدوموظفاستحداکثر

ماده-14
نامهاجراییمواداینقانونونیزاساسنامهسازمانزمینشهری


ماهآیین
ظرفمدت1
.راتهیهوبهتصویبهیأتدولتبرساند
:شهرهایمشمولضرورت
تهران-14گرگان 1 -
نجفآباد 2 -
اصفهان -1.
تبریز-19آمل 1 -
رجاییشهر 3 -

شیراز-21
اهواز-21بابل 4 -
باختران-22خوی 6 -
قائمشهر 4 -
رشت -21
اردبیل-23بوشهر . -
کرج-24بهبهان 9 -
اراک-26قرچک 11 -
قزوین-24مهاباد 11 -
اسالمشهر-2.میاندوآب 12 -
خرمآباد-29ورامین 11 -

بروجرد-11مهرشهر 13 -
دزفول-11الیگودرز 14 -
ساری-12مالیر 16 -
قانونفوقمشتملبرهفدهمادهوپنجتبصرهدرجلسهروزیکشنبهبیستودومشهریور
ماهیکهزاروسیصدوشصتوششمجلسشورایاسالمیتصویبودرتاریخ11663431به

.تأییدشوراینگهبانرسیدهاست
رییسمجلسشورایاسالمی-اکبرهاشمی

