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 یشهر نیقانون زممتن کامل 

آن به  متیق تیتثب و لیعرضه و تعد ادیو ازد نیامور مربوط به زم قیو تنس میبه منظور تنظ - 1 ماده

هر  یبردارموجبات حفظ و بهره جادیا و یو اجتماع یعمومرفاه نیو تأم دیاز عوامل عمده تول یکیعنوان 

به  لیو ن 31اصل یالزم جهت اجرا نهیزم نمودن فراهم نیو همچن یاز اراض ترعیو وس ترحیچه صح

مسکن و  نیتأم یبرا رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون 47و  45و  43اهداف مندرج در اصول 

 .االجرا استدر سراسر کشور الزم بیصوت خیو از تار رسدیم بیتصوبه قانون نیمواد ا یعموم ساتیتأس

 ها شهرک شهرها و یاستحفاظ میو حر یاست که در محدوده قانون یینهایزم یشهر یاراض - 2 ماده

 .قرار گرفته است

که  یموات ینهایزم .نداشته باشد اءیاست که سابقه عمران و اح یینهایزم یموات شهر یاراض - 3 ماده

به بعد  1358.4.5 خیاز تار یقانون بدون مجوز یموات شهر یاراض تیمقررات قانون لغو مالک رغمیعل

  .باشدیدولت م اریاختشده باشد همچنان در اءیاح

حالت موات  به جیداشته و به تدر اءیاست که سابقه عمران و اح ییها نیزم یشهر ریبا یاراض - 4 ماده

 .نداشته باشد ایداشته و یبرگشته اعم از آنکه صاحب مشخص

و مورد  ریدا اند و در حال حاضرو آباد نموده اءیاست که آن را اح یینهایزم ریدا یاراض - 5 ماده

 ایاعم از محصور  شیآ ای یکشاورزی صرفًا اراض قانوننیمشمول ا ریدا ینهایمالک است زم یبرداربهره

 .باشدیمحصور م ریغ

و  یدولت یانقالب ینهادها و ادهایبن ایاشخاص  اریاعم از آنکه در اخت یموات شهر ینهایزم هیکل - 6 ماده

 یگذشته ارزش قانون تیو مدارک مالک اسناد است و یاسالم یجمهوردولت اریباشد در اخت یدولت ریغ ای

نام اسناد آنها را به  یشهرسازدرخواست وزارت مسکن و به ندارد. ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند

 .توسط دولت واگذار شده باشد 1357.11.22 خیتار از مگر آنکه ندیدولت صادر نما

موات  یاراض تیمالک و به موجب قانون لغو باشندیم قهیکه در وث یموات ینهایزم تیاسناد مالک - تبصره

 یآزاد تلق ندیآیدر م ایو  درآمده دولت اریقانون به اخت نیو ا 1360مصوب یشهر یو قانون اراض یشهر
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 گریمطالبات د گرددیمیکه منتف یاراض گونه از فروش آن یاز مطالبات اشخاص ناش ریو غ شوندیم

 .شد خواهد اموال بدهکار وصول ریطلبکار از سا لهیوس

بر آنکه  مشروط اندداشته اریدر اخت یموات شهر ینهایاز زم ت،یکه طبق مدارک مالک یکسان - 7 ماده

نداشته باشند،  یمناسب مسکن استفاده نکرده و 1360 مصوبیشهر یقانون اراض 8 ای 6مواد  یایاز مزا

هزار( متر مربع ) 1000جمعاً معادل  یقطعات ایدر سراسر کشور قطعه و  یطبق ضوابط مسکن و شهرساز

 اءیاحخواهد شد عمران و  نییتع نامهنییکه در آ یمناسب تا در مهلت شودیگذاشته م ارشانیدر اخت

 .گرددیبه دولت بازم نیعذر موجه اجازه مذکور ساقط و زم بدوناءیاح کنند در صورت عدم عمران و

با  1358.4.5 مصوب یموات شهر یاراض تیقبل از قانون لغو مالک خیکه به تار یدر مورد کسان - تبصره

پرونده  لیمربوطه تشک مراجع از طرف یشده قبل نییتع یهامهلتبوده و در نیزم یدارا یاسناد عاد

 یاست در صورتپرونده اعالم نشده لیتشک یبرا مذکور یهاکه تاکنون مهلت ییدر شهرها ایاند و داده

که  یگردد برابر ضوابط دییتأ صالحیذ ییطرف مراجع قضا از و صحت معامله یسند عاد میتنظ خیکه تار

 .اجازه عمران داده خواهد شد شودیم نییتعقانون نیا ییاجرا نامهنییدر آ

 .باشدیم هیفق یول ارینداشته باشد در اخت یکه صاحب مشخص یشهر ریبا یاراض هیکل - 8 ماده

را  یعموم امر مسکن و خدمات یبرا ازیمورد ن ینهایموظف است زم یوزارت مسکن و شهرساز - 9 ماده

 یعدم تکاپو لیبه دل قانون نیا وستیه پکه ب ییدر شهرها یدولتموات و یاراض هیضمن استفاده از کل

 .دینما نیتأم یشهرریو دا ریبا ینهایزم از بیاست به ترت یشهرها ضرورت آن حتم نیمذکور در ا یاراض

و  یدولت یارگانها و نهادها و ادهایو بن یحقوق ای یقیاعم از اشخاص حق یشهر ریو دا ریبا یاراض مالکان

 یقانون است به منظورها نیا موضوع را که هایشهردارایدولت  ازیمورد ن ینهایموظفند زم یدولت ریغ

 :بفروشند (هایدولت و شهرداردولت به آنها ) میو با تقو لیذ

جهت  نیزم افتیدر طیبه افراد واجدالشرا یو فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرساز کیتفک - الف

 .یمسکون یسازساختمانیطرحهای اجرا ایمسکن و 

ی و عوض طرحها یمصوب شهر یطرحها یو اجرا یو ادار یو عمران یعموم ساتیتأس جادیا - ب

 یو مؤسسات نهادها و یدولت یو مؤسسات و شرکتها هایشهردارها ووزارتخانه لهیحسب مورد به وس یشهر

 .که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
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 .کشور یفرهنگ راثیحفاظت از م - ج

دولت و  ازین عدم اعالن ایو اعالم  ریو دا ریبا ینهایزم نیمالک ایدر صورت مراجعه مالک  - 1 تبصره

 نیزم یو واگذار کیبه تفک نسبت نیزم یسازعمران و آمادهپس از تواندیمالک م نیبه زم هایشهردار

 .دینما اقدام یخود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرساز

دولت و  ازین مورد آنها نیدانگ که زمشش ایاعم از مشاع و  یشهر ریو دا ریبا یمالکان اراض - 2 تبصره

مصوب  یشهر یقانون اراض 8 ای 6مواد  یایکه از مزا نیاماده است مشروط بر نیبه شرح ا هایشهردار

 نیزم ازیقطعات ایقطعه  یو شهرساز مسکن استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت 1360

) هزار( متر مربع  1000معادل  یدولت یاراض ریسا از ر به انتخاب خود و در صورت عدم امکانمذکو

مگر  ستین یو نه منفعت( قابل واگذار نینه عزائد بر آن ) بفروشند،دولت به ای ندینما کیعمران و تفک

 واگذار نموده عمرانینظر وزارت مسکن و شهرساز ریکه با اجازه و ز نیا ایدولت و  میتقو با به دولت و

 .دینما

همسران آنها تا  و و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقوداالثرها یتا سن بلوغ شرع میتیصغار  - 3 تبصره

و  کیهستند عمران و تفک یمستثن ماده نیباشند از شمول اکه فرزندان آنها را تحت تکفل داشته یزمان

تبصره  نیا مشمولنیبوده و چنانچه زم قانون نیرات اتبصره مشمول مقر نیموضوع ا ینهایزم یواگذار

 نینباشد معادل ارزش زم سریم یگریآن در محل د احداث باشد که یخاص یطرح دولت یبرا ازیمورد ن

 .گرددیعوض واگذار م صورت به یدولتیمورد نظر از محل اراض

 یبه نحو نیزم چند قطعه ای کیدر  گریکدیبه  یشهر یاراض نیمالک یسهام مشاع یواگذار - 4 تبصره

 طیشرا تینگردد با رعا ماده نیبر حد نصاب مقرر در اپس از انتقال زائد نیاز مالک کیکه سهم هر 

 .قانون بالمانع است نیمندرج در ا

 مالک 1360مصوب  یشهر یقانون اراض بیمسکن که قبل از تصو یتعاون یشرکتها - 5 تبصره

که  طیواجدالشرا از اعضاء کیهر  یبرا نیوقوع زم محلکیحداقل نصاب تفک تیباشند با رعا یینهایزم

وزارت در قالب ضوابط باشند قانون استفاده نکرده نیو ا 1360مصوب  یشهر یقانون اراض یایاز مزا

 زیآنها و ن ازیمازاد بر ن ینهایو زم باشندیم خود را دارا نیاز زم یبردارجق بهره یمسکن و شهرساز
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قانون و در  نیعذر موجه عمران نگردد تابع مقررات ا بدونمقرر که طبق ضوابط مذکور در مهلت ینیزم

 .ردیگیم دولت قرار اریاخت

 ینشان بودن نا مشخص ایبه مالک  یعدم دسترس ایعدم مراجعه و  ایدر صورت استنکاف  - 6 تبصره

 ایبودن ملک  قهیوث و در یض ثبتو در صورت وجود تعار یشهرسازمالک پس از اعالن وزارت مسکن و

با سپردن  هایشهردار ایگردد دولت دولت که مانع از انجام معامله گرید یثبت ای یهر گونه اشکاالت حقوق

 ای یتملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرساز را نیمورد تملک به صندوق ثبت محل زم نیزم یبها

 سند مالکیبه قائم مقام یشهردار

رفع هر گونه  و الزم یو در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابها ندینمایرا امضاء م انتقال

 .گرددیم واگذار معوض نیدر صورت امکان زم ایو باشدیآن قابل پرداخت م یاشکال بها

خود  ییبنا ریز یعموم ساتیو تأس یدولت یطرحها یاجرا یبرا توانندیم هایدولت و شهردار - 7 تبصره

ماده تملک  نیا یهاو تبصره ضوابط هیکل تیکشور با رعا سراسریرا در شهرها و شهرکها ازیمورد ن نیزم

 .ندینما

آنها دارند پس  تملک به ازیشهرها و شهرکها ن هیدر کل هایشهردار ایکه دولت  یریدا ینهایزم - 8 تبصره

 .هایشهردار ایمگر به دولت  نبوده ریثبت قابل انتقال به غطرح و اعالم مراتب به ادارات بیاز تصو

 یدر اراض هایانیاع یبوده و بها نی( زمیارزش معامالت) یامنطقه متیدولت بر اساس ق میتقو - 9 تبصره

 .گرددیم نییروز تع عادله یبر اساس بها یدادگستر یرسمطبق نظر کارشناس یحقوق قانون ریو سا

 یاراض تملک شده از یاراض یدر صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جا - 10 تبصره

امر  یتملک شده برا نیزم یدارد معادل ارزش اریشهرکها در اختشهرها و یکه در خارج از محدوده قانون

 .دیواگذار نما یاراض لیقب نیا نیبه مالک یکشاورز

 ینیخم امام حضرت 1360.7.19آن با استفاده از اجازه مورخ  یهاماده و تبصره نیا - 11 تبصره

اند ضرورت دانسته موارد صیتشخ یبرا تیصاحب صالحرا یاسالم یکه در آن مجلس شورا یالعالمدظله

سراسر  یشهرکهاشهرها و هیآن در کل 8 و 7 یهاقانون و تبصره نیا وستیمندرج در پ یصرفاً در شهرها

شده  ادی یاست و پس از مهلت مذکور در شهرها اجراء قابل بیتصو خیسال از تار 5مدت  یکشور برا

 .قانون قابل اجراء خواهد بود مواد ریساکشور یشهرها ریمانند سا زین
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و  هاوزارتخانه متعلق به یهانیزم هیکل 1360مصوب  یشهر یقانون اراض بیتصو خیاز تار - 10 ماده

که شمول حکم  یمؤسسات و وابسته به دولت یو سازمانهاو بانکها یمسلح و مؤسسات دولت یروهاین

 قراریوزارت مسکن و شهرساز اریاخت در یانقالب یو نهادها ادهایبن هیمستلزم ذکر نام است و کل

 .ردیگیم

 یگونه واگذار هر یبوده ول یماده مستثن نیاز شمول ا یدولت ریغ یادهایموات بن ریغ یاراض - 1 تبصره

 .خواهد بود هیفق ینظر ول تیرعابا یطبق ضوابط وزارت مسکن و شهرساز

هستند  یمستثن ماده نیاز شمول ا هایوابسته به شهردار یو شرکتها و سازمانها هایشهردار - 2 تبصره

مگر به عنوان رفع  ندارند یاجازه وزارت مسکن و شهرسازرا بدون یآن گونه اراض یحق واگذار یول

 .یشهر مصوب یشهر و عوض امالک واقع در طرحها یعموم یهایازمندین

در مراجع  و به عنوان وقف ثبت شده ینیاگر زم یاست ول یخود باق تیبه وقف یوقف یاراض - 3 تبصره

دولت  اریو در اخت ابطال موات نیموات بوده سند وقف زماز آن یقسمت ایثابت شود که تمام  صالحیذ

 انیمتولریسا ایو  یقدس رضو آستان ایاز طرف اوقاف  یاراض یلکن هر گونه واگذار ردیگیقرار م

 .ردیگ صورت نظر واقف تیو رعا یبر طبق ضوابط شهرساز یستیبا

و  ادارات ماده را به نیحاصل از موضوع ا یمکلف است اراض یوزارت مسکن و شهرساز - 4 تبصره

  .دیمجاناً واگذار نما یساتیتأسو یادار ازین مذکور در حد یسازمانها

 نامهنییکشور طبق آ یعموم استیموظف است بر اساس س یوزارت مسکن و شهرساز - 11 ماده

 .اقدام کند یقانون مصوب یخود مطابق طرحها ینهایزمیعمران و واگذار ای یسازنسبت به آماده ییاجرا

و  یهاد و یلیجامع و تفض یبا طرحها یدولت یاراض یو شهرساز یکیتفک یهانقشه قیتطب - 1 تبصره

 .است یبه عهده وزارت مسکن و شهرساز "هایشهردارقانون 101موضوع ماده "آن بیتصو

 یسازآماده بابت یو معامالت یثبت یهانهیو حق تمبر و هز اتیدولت از پرداخت هر گونه مال - 2 تبصره

 .معاف است یو فروش اراض کیو تفک

 یارزشها) یزمان واگذار یامنطقه یهامتیاز ق دیبه اشخاص نبا نیزم یواگذار یبها - 3 تبصره

تمام  یباشد به بها شده تمام یامنطقه متیاز ق شیبدولت یچنانچه برا ی. ولدی( تجاوز نمایمعامالت
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بر  خدماتریسا ایو  کیو عمران و تفک یسازآماده از یناش یهانهی. نحوه وصول هزگرددیشده واگذار م

که از مجموع  گرددیاخذ م یمحاسبه و به صورت یشهر ساتیتأس قطعات از خدمات و یوراساس بهره

 .دیتجاوز ننما هانهیهز

 ازین مورد یو خدمات یاماکن عموم شودیاجازه داده م یبه وزارت مسکن و شهرساز - 4 تبصره

 .دیرا احداث و واگذار نما یمسکون یهامجموعه

 تیبا رعا شهرکها شهرها و جادیماده و ا نیمفاد ا یدر جهت اجرا یوزارت مسکن و شهرساز - 5 تبصره

با مشارکت  ایرأسًا و  یساختمان و یعمران یشرکتها لیبه تشکنسبت تواندیضوابط و مقررات مربوطه م

 أتیه بیتصور بهوزارت مذکو شنهادیبه پ شرکتها لیقب نی. اساسنامه ادیاقدام نما یدولت ریبخش غ

 .دیدولت خواهد رس

از موات به  ریبا زیو تم ریدا نینوع زم نییمتناسب و تع ساتیو تأس اءیعمران و اح صیتشخ - 12 ماده

 .باشدیم صالحه قابل اعتراض در دادگاه صیتشخنیاست ا یعهده وزارت مسکن و شهرساز

کرده  یدگیرس یدادرس نییآ فاتیتشر تیدادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعا - 1 تبصره

 نیمواد ا یمانع از اجرا دادگاه در یوزارت مسکن و شهرساز صیتشخو حکم الزم خواهد داد، اعتراض به

 .گرددیقانون نم

که از  یینهایزم محل در مورد نوع نهیدر موقع معا 12مرجع مقرر در ماده  صیمالک تشخ - 2 تبصره

واگذار  ای یانیاحداث اع یسازخانه دفاتر و هاتهینهادها و کمارگانها و ایدولت  لهیوس 1357.11.22 خیتار

 .بود خواهد مذکور یهایانیشده بدون در نظر گرفتن اع

و  هایشهردار و ولتمنتقل شده به د ایمتعلق  یشهر یهر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراض - 13 ماده

و  یرسم ای یموجب اسناد عاد به هر گونه نقل و انتقال ایاحداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و ای

بر  نیمتجاوزو با شودیقانون جرم شناخته م نیا خالف بر یهر گونه عمل ایمزبور و  یو افراز اراض کیتفک

از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  یاصالح و حذف مواد" قانون یاصالح 148ماده  2اساس تبصره 

 یو اصالحات بعد 1310

 .شودیرفتار م یاسالم یمجلس شورا 1365.4.31مصوب "آن
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 یاراض) شیآ ای و یکشاورز یباغات و اراض کیو تفک میافزار و تقس ،یکاربر رییو تغ لیتبد - 14 ماده

قانون  نیو مواد ا یشهرساز و مقررات وزارت مسکن وضوابط تیقانون( با رعا نیا 2موضوع ماده 

 .بالاشکال است

سند بالمانع  در ماده نیمفاد موضوع ا دیبا ق یامر کشاورز یبرا ینقل و انتقال آن گونه اراض - تبصره

 .است

ت و مقررا ضوابط تیجهت عمران و احداث بنا با رعا ریبا یاراض میو تقس کیهر گونه تفک - 15 ماده

 .بالاشکال استقانون نیو مواد ا یوزارت مسکن و شهرساز

مقررات  قیدق تیدادگاه صالح رعا صیقانون به تشخ نیا یکه در اجرا یاز کارمندان کیهر  - 16 ماده

اشخاص و اعاده وضع، بر  ای جبران خسارت وارده به دولتکرده باشند عالوه بر یآن را ننموده و تخط

 .گردندیم محکوم یدائم از خدمات دولت ایحسب مورد به انفصال موقت 

مدت  ظرف و موظف است حداکثر باشدیقانون م نیا یمأمور اجرا یوزارت مسکن و شهرساز - 17 ماده

 أتیه بیتصو و به هیته را یشهر نیاساسنامه سازمان زم زینقانون و نیمواد ا ییاجرا نامهنییماه آ 3

 .دولت برساند

 :مشمول ضرورت یشهرها

 گرگان  تهران 

 اصفهان

 آبادنجف

 زیتبر

 آمل

 رازیش

 شهرییرجا

 اهواز

 بابل

 باختران

 یخو

 رشت

 شهرقائم

 لیاردب

 بوشهر

 کرج
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 بهبهان

 اراک

 قرچک

 نیقزو

 مهاباد

 اسالم شهر

 اندوآبیم

 آبادخرم

 نیورام

 بروجرد

 مهرشهر

 دزفول

 گودرزیال

 یسار

 ریمال

 

 

هزار و  کی ماه وریو دوم شهر ستیب کشنبهیفوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز  قانون

نگهبان  یشورا دییتأ به 1366.7.1 خیو در تار بیتصو یاسالمیو شصت و شش مجلس شورا صدیس

 .است دهیرس

 یاکبر هاشم - یاسالم یمجلس شورا سییر

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91392 
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