
w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «کشور )کاداستر( حدنگار جامع قانون »

 کشور (کاداستر) حدنگار جامع قانون تعاریف – اول فصل

 :روددر این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می :۱ماده 

های زمین مانند اندازه، حدنگار )کاداستر(: فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه  -۱

 .کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است

است که شامل تهیه نقشه با استفاده  ر(های مرتبط با حدنگار )کاداستلیتکاداستر(: مجموعه فعاحدنگاری )عملیات  - ۲

ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهوارهاز عکس

وجود امالک و اضافه کردن کلیه اطالعات ثبتی، های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و مویرایش و تکمیل نقشه

 .باشدحقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می

ای مکان محوری است که نظام جامع: نظام جامع اطالعات امالک و حدنگار )کاداستر( کشور و سامانه اطالعات رایانه  -۳

اد مالکیت حدنگار و سایر اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه ها و اسنکلیه اطالعات حدنگاری از جمله اطالعات نقشه

 .شودهای طبیعی کشور در آن ثبت میامالک و عارضه

 .شودای است که براساس حدنگاری تهیه مینقشه حدنگار: نقشه - ۴

 .شودسند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می - ۵

(، ۲( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد )۵ها: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )ستگاهد  -۶

 ( قانون محاسبات عمومی کشور۵( و )۴(، )۳)

 سازمان: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - ۷

 .شودمنطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می - ۸

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ۲۱۱های ثبتی موضوع بند )م( ماده )مرکز داده: مرکز ملی داده - ۹

 .اسالمی ایران است

 هادستگاه سایر و سازمان وظایف –فصل دوم 

جامع و سایر تکالیف سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام : ۲ماده 

 .مندرج در این قانون است
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سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام : ۳ماده 

برساند که موقعیت و حدود کلیه امالک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و 

های ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیلها، تاالبها، دریاچهها، دریاها، مراتع، جنگلموقعیت و حدود کلیه کوه همچنین

ها و سایر اطالعات توصیفی و ثبتی دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه

ای که هیچ سر گردد، به گونهلکیت حدنگار در نظام جامع میکلیه امالک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد ما

 .ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشدنقطه

 .باشندمی حدنگاری اجرای جهت سازمان با همکاری به مکلف هادستگاه کلیه :تبصره

ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار  (، نظام جامع را به نحوی۳سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ) :۴ماده 

ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطالعات مربوط به پالک و بخش ثبتی ملک، دهد که عالوه بر اطالعات نقشه

آدرس دقیق پستی آن، شناسه )کد( انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس 

ها ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیتو یا محل سکونت آن دقیق پستی اقامتگاه

 .های آن باشدو ممنوعیت

سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر امالک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقاالت،  :۵ماده 

معامالت دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصالحات و غیره را که به صورت رسمی تعهدات، معامالت اعم از قطعی، شرطی و 

شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعالمات ثبتی را انجام می

 .به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد

های بت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیتسازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ث :۶ماده 

 .ها و استانداردهای فنی الزم استها با رعایت معیارآن

ها تر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنتر موضوع قانون ثبت اسناد و امالک و قانون دفاسازمان مکلف است دفا :۷ماده 

به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز  را به صورت الکترونیک و

تر اسناد های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاها، نظام جامع و سامانهداده

ی که امکان ثبت برخط )آن الین( اسناد و معامالت و ها را به نحوهای مرتبط مذکور و بهره برداری از آنرسمی به سامانه

تر دست تر الکترونیک مذکور، ثبت در دفابا ایجاد دفا .پاسخ آنی و الکترونیک به استعالمات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند

 .شودتر موجود میتر الکترونیک جایگزین دفانویس منتفی و دفا

تر کترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاسازمان مکلف است در راستای ال :۱تبصره 

اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک 

ادی که در سامانه الکترونیک تر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنشود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاسازمان تنظیم می

 .ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنندشود نسخهسازمان تنظیم می



 
  

 

www.dad-man.ir 

ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان  :۲تبصره 

 .نگهداری نمایند

های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر مان مکلف است از توانمندیساز: ۸ماده 

ای و تأمین نقشه و سایر ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهوارهبخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس

 .اطالعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید

ها مکلفند تمام مستندات و اطالعات توصیفی امالک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله تگاهکلیه دس: ۹ماده 

های امنیتی های مختصات جغرافیایی امالک مذکور را با رعایت جنبهمشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه

نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون تهیه 

 .اختیار سازمان قرار دهند

های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط آیین نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه ه:تبصر

ک کشور تهیه های اطالعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و امالوزارتخانه

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی

سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و  :۱۰ماده 

را  های مورد نیازنظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه

 .تهیه و تحویل نمایند

های امالک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی ها و نقشهسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس :تبصره

های ثبتی بدون را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه نماید. انتشار اطالعات نظامی و امنیتی در نقشه

 .ممنوع است موافقت مراجع ذی ربط

 حدنگار مالکیت اسناد صدور نحوه و حدنگاری –فصل سوم 

ای را سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از الزم االجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه :۱۱ماده 

ها و اشخاص اعم از دستگاهای به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه

شود؛ سند خود را به سازمان ارائه خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعالم می

 .کنند

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

 .باشدای میدفترچه
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چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطالعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست  :۱۲ماده 

آن، با اطالعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق 

 .شودت حدنگار برای آن ملک صادر میمتعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکی

های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطالعات و نقشه :۱۳ماده 

قانون ثبت اسناد و امالک( با  ۶ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان )موضوع ماده 

موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار )کاداستر( در  رعایت

 .نماید. رأی صادر شده قطعی استشهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می

شود و وی اعتراض نداشته باشد  در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند :۱تبصره 

 .شود( عمل می۱۲مطابق ماده )

هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن در استان :۲تبصره 

رئیس  کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهادهمان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می شعبه یا شعب را با

همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد  سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با

شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون امالک یا اسناد سازمان در شعب می

 .گرددجدید آن شورا می

ن مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالک مندرج در سند اختالف باشد، در صورتی که با هرگاه بی :۱۴ماده 

 .توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایندیکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می

 .نظام جامع و صدور اسناد جدید استاداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصالحی مکلف به ثبت اصالحات در 

ای باشد تنظیم صورتمجلس اصالحی، ثبت در نظام جامع و در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته :۱تبصره 

 .صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است

له باشد اجرای حکم این ماده منوط به در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعام :۲تبصره 

 .موافقت رسمی ذی نفع است

در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالک  :۳تبصره 

 .شودقف میاختالف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متو

 متفرقه موارد –فصل چهارم 

های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه :۱۵ماده 

 .قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند
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قانون اقدام به اصالح ساختار و جذب نیروی انسانی سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این  :۱۶ماده 

 .مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند

درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین ( %۱۰۰الزم االجراء است و صددرصد ) ۱۳۹۴ /۱ /۱این قانون از تاریخ  :۱۷ماده 

 .یابدجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص میهای ناشی از اهزینه

 .سازمان موظف است ساالنه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه کند :۱۸ماده 

، توسط سازمان و با آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن آن :۱۹ماده 

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میهمکاری وزارت دادگستری تهیه می

و  ۱۳۵۱ /۱۰ /۱۸( قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۵۶از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ماده ) :۲۰ماده 

 .شودهای آن نسخ میتبصره

 

 کشور )کاداستر( نگار حد جامع قانون اجرایی نامهآیین

 پیشنهاد به و اسالمی شورای مجلس ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مصوب کشور، )کاداستر( حدنگار جامع قانون ۱۹ ماده اجرای در

 است. آتی مواد شرح به ،«کشور )کاداستر( حدنگار جامع قانون اجرائی نامهآیین» کشور، امالک اسناد ثبت سازمان رییس

 رود.می کار به زیر مشروح معانی در امهنآیین این در مذکور اصطالحات :۱ماده

 اسالمی. شورای مجلس ۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب )کاداستر(. نگار حد جامع قانون قانون: ـ۱

 کشور. امالک و اسناد ثبت سازمان سازمان: ـ۲

 امالک. و اسناد ثبت اداره ثبتی: واحد ـ ۳

 الکترونیک ارتباطات زیرساختهای سایر و رکمتح هایگیرنده و ثابت ایستگاههای شامل کشوری شبکه جامع: شبکه ـ ۴

 ای.ماهواره امواج از استفاده با جهانی مختصات براساس امالک حدود تعیین منظور به مرتبط

 که اراضی و امالک به مربوط موانع و هامحدودیت مالک، ملک، اطالعات حاوی یکپارچه اطالعاتی سامانه امالک: بانک ـ ۵

 دارند. امالک دفتر در ثبت سابقه

 حدنگار امالک و اطالعات جامع نظام در امالک موقعیت تثبیت و حدود تحدید راستای در است موظف سازمان :۲ماده

 نماید. اقدام کاداستر سیستم تحت امالک، حدود تحدید جهت جامع شبکه ایجاد به نسبت کشور،

 مورد حسب و جغرافیایی(، )مختصات شامل ملک انحصاری )کد( شناسه تعیین به نسبت است مکلف سازمان :۳ماده

 نماید. اقدام امالک کلیه برای سمت و طبقه شماره بلوک، شماره )زون(، منطقه شماره

 الکترونیک، و آنی ثبت عملیات انجام بر مبنی قانون ۵ ماده در مندرج تکالیف اجرای در است مکلف سازمان :۴ماده

 و اصالح تجمیع، افراز، تفکیک، حدود، تحدید ثبت، درخواست نظیر ثبتی عملیات و معامالت تعهدات، انتقاالت، تغییرات،
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 نماید. اقدام جامع نظام ایجاد منظور به الزم فنی زیرساختهای و هاافزارنرم تهیه به نسبت غیره، و استعالمات

 قبیل از هاآن به مرتبط مقررات و رسمی اسناد تردفا و امالک و اسناد ثبت قانون موضوع تردفا است مکلف سازمان :۵ماده

 صورت به الزم افزارنرم تهیه با را رسمی اسناد اجرای تردفا و طالق و ازدواج ثبت تردفا  رسمی، اسناد تردفا امالک، تردفا

 تردفا اطالعات باشد. شده تأمین هاآن انکارناپذیری و اعتبار تمامیت، صحت، که یدنما ساماندهی نحوی به الکترونیک

 بود. خواهد قانونی اعتبار دارای و گرددمی نویس دست تردفا جایگزین الکترونیک

 مستقر ثبتی واحدهای کلیه در را الکترونیک امالک دفتر تدریج به قانون، ۷ماده دراجرای است موظف سازمان :۶ماده

 مبنای مذکور دفتر اطالعات و گردیده نویس دست امالک تردفا جایگزین الکترونیک امالک دفتر امر این اجرای با نماید.

 باشد.می ثبت قانون مقررات مطابق تردفا این اطالعاتی اقالم اصالح و بود خواهد مالکیت تشخیص

 و ذخیره الکترونیک فایل صورت به و شود برداری کسع باید موجود نویس دست امالک تردفا صفحات تمامی از :۱تبصره

 شود. آمایی داده امالک، بانک در هاآن اطالعات

 و نویس دست امالک دفتر در جدید اطالعات ورود ثبتی، واحد هر در الکترونیک امالک دفتر فعالیت شروع با :۲تبصره

 بود. خواهد ممنوع تردفا این اضافه و حذف

 و رسیده ثبتی واحد رییس تأیید به که ملک مالکیت سند نویس پیش اطالعات الکترونیک، امالک ردفت ایجاد با :۳تبصره

 شناسه اخذ با و ثبت الکترونیک امالک دفتر در رسیده، ثبت به رسمی اسناد دفتر در که ملک معامله خالصه اطالعات یا

 شد. خواهد مالکیت سند صدور به منجر یکتا

 بود. خواهد پذیر امکان مربوط مسئول الکترونیک امضاء با الکترونیک امالک تردفا به اتاطالع هرگونه ثبت :۴تبصره

 و نگهداری ثبتی واحدهای در قانون ۷ ماده ۲ تبصره موضوع شده صادر حدنگار مالکیت اسناد چاپی هاینسخه : ۵تبصره

 شد. خواهد بایگانی مجلدات صورت به سپس

 و تکمیل را امالک بانک اطالعات بدواً قانونی مراجع استعالم پاسخ صدور زا قبل مکلفند ثبتی واحدهای :۷ماده

 نمایند. استعالم پاسخ صدور به مبادرت سپس نموده، روزرسانیبه

 ریزی برنامه با جامع نظام الکترونیک هایسامانه کارکرد صحت از اطمینان حصول از پس است مکلف سازمان :۸ ماده

 که نحوی به نماید پیگیری را ایدفترچه مالکیت اسناد تعویض عملیات ها،رسانه و جراید قطری از رسانیاطالع و دقیق

 گردد. تبدیل حدنگار اسناد به ایدفترچه مالکیت اسناد کلیه قانون در مقرر مهلت طی

 است اینامه شیوه موجب به حدنگار مالکیت اسناد به هاآن تبدیل و ایدفترچه مالکیت اسناد دریافت چگونگی :۱تبصره

 شد. خواهد ابالغ و تهیه سازمان توسط که

 است. ممنوع ایدفترچه مالکیت سند صدور نامهآیین این تصویب تاریخ از :۲تبصره

 را است رسیده سازمان تأیید به که متقاضی سوی از شده ارائه تفکیکی رقومی هاینقشه موظفند ثبتی واحدهای :۹ماده

 و جانمایی و ساختمانی پایانکار و مالکیت سند با ملک عرصه تطبیق از پس و داده قرار تفکیکی صورتجلسه مستند

 نمایند. ملک تفکیک به اقدام کاداستر سامانه در تفکیکی نقشه موقعیت تثبیت

 سازمان تأیید مورد مراجع یا و ساختمان مهندسی نظام تفکیکی نقشه به مستند صادره ساختمانی پایانکار :۱تبصره

 گرفت. خواهد قرار مالکیت سند صدور و کتفکی مبنای

 ملک محل از ثبتی واحد رئیس دستور با ندارد مطابقت کاداستر سامانه با شده ارائه نقشه که مواردی در صرفاً :۲تبصره
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 شود.می معمول مقتضی اقدام تطابق، عدم صورت در آمد. خواهد عمل به بازدید

 تجمیع، افراز، ثبت، درخواست به مربوط هاینقشه تهیه سپاری برون هزمین الزم تمهیدات ایجاد با سازمان :۳تبصره

 نمود. خواهد فراهم را ذیصالح برداراننقشه به باقیمانده تعیین و اصالح

 و ازدواج هایدفترخانه و رسمی اسناد هایدفترخانه کلیه الزم، ارتباطی ساخت زیر ایجاد با است مکلف سازمان :۱۰ماده

 تردفا در زمان هم صورت به ثبتی خدمات هرگونه که نحوی به نماید متصل سازمان متمرکز هایهسامان به را طالق

 گردد. ثبت متمرکز، الکترونیک

 باید شودمی واقع طالق و ازدواج دفترخانه و رسمی اسناد دفترخانه در که اقدامات سایر و معامالت و عقود کلیه :۱۱ماده

 و ثبت برخط صورت به طالق و ازدواج وقایع ثبت الکترونیک دفتر و رسمی اسناد ثبت الکترونیک دفتر در مورد حسب

 شود. سازیذخیره

 هاآن قانونی اقدامات و سامانه به دفتریاران و سردفتران ارتباط سـند، انکارناپذیری و اعتبار تمامیت، جهـت :۱تبصره

 بود. خواهد الکترونیک امضاء طریق از ثبتی امور انجام جهت

 یار دفتر و سردفتر الکترونیک امضاء انضمام به و اخذ دفترخانه محل در حضوراً سند اطراف دیجیتال انگشت اثر :۲رهتبص

 شد. خواهد ذخیره سازمان متمرکز هایسامانه در بعدی مراجعات در تطبیق جهت و ملحق سند هر به مستقالً

 و معرف و متعهد مترجم، قبیل از افراد سایر انگشت اثر یجیتالد اخذ امکان باید مذکور الکترونیک تردفا کلیه در :۳تبصره

 گردد. فراهم مربوط اسناد به آن الحاق

 سازمان الکترونیک سامانه در که اسنادی کلیه از مکلفند رسمی اسناد تردفا قانون، ۷ ماده ۱ تبصره اجرای در :۴تبصره

 نگهداری دفترخانه در پشتیبان عنوان به را ذیربط اصاشخ یا شخص امضاء حاوی شده تهیه چاپی نسخه شودمی تنظیم

 کنند. بایگانی مجلدات صورت به سپس و

 به متمرکز الکترونیک دفتر در یکتا ترتیب شماره با باید شودمی ارائه هادفترخانه توسط که ثبتی خدمات کلیه :۱۲ماده

 دسترسی خود اسناد از شده ثبت اطالعات به اندبتو طالق و ازدواج و رسمی اسناد دفترخانه هر که گردد ثبت ایگونه

 سردفتر اختیار در سامانه طریق از تبعی خدمات و اسناد کلیه تغییر قابل غیر و الکترونیک نسخه همچنین، باشد. داشته

 گیرد.می قرار بایگانی جهت

 تصویر رسمی اسناد تردفا کلیه و شودمی ایجاد مربوط سامانه در متمرکز صورت به امضاء گواهی الکترونیک دفتر :۱۳ماده

 توسط یکتا ترتیب شماره امضاء گواهی هر به نمایند.می تأیید و ثبت آن در را متقاضی انگشت اثر یا امضاء الکترونیک

 از پس و نموده درج شده گواهی برگ روی بر را آن است مکلف سردفتر و یافته اختصاص اسناد الکترونیک ثبت سامانه

 نماید. بایگانی دفترخانه در را آن صویرت امضاء، و مهر

 سامانه و رسانیده ثبت به مرکزی سامانه در را آن به مربوط هایهزینه و خدمات کلیه مکلفند رسمی اسناد تردفا :۱۴ماده

 ثبت و محاسبه امکان سازمان داشت. خواهد الکترونیک تردفا قالب در را درآمدی عملکرد گیریگزارش و کنترل قابلیت

 متمرکز هایسامانه در الکترونیک نحو به را شودمی ارائه دفترخانه در که ثبتی خدمات کلیه ثبت و مربوط هایزینهه

 نمود. خواهد فراهم سازمان

 در را مربوط الکترونیک تردفا آن، تغییرات و حقوقی اشخاص انواع تأسیس ثبت منظور به است مکلف سازمان :۱۵ماده

 سساتمؤ و هاشرکت ثبت کل اداره و ثبت ادارات برای را هاآن از برخط برداریبهره امکان و ایجاد مرکزی سامانه
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 نماید فراهم غیرتجاری

 یا دیجیتالی انگشت اثر اخذ ظرفیتهای از گیری بهره با حقوقی اشخاص انواع تغییرات ثبت و تأسیس ثبت اسناد :تبصره

 شد. خواهد سازیذخیره سازمان متمرکز هایسامانه در و ثبت الکترونیکی دفتر در و تنظیم الکترونیک امضاء

 سازمان، معنوی مالکیت مرکز در برداریبهره مورد نویس دست جاری تردفا جایگزینی برای است مکلف سازمان :۱۶ماده

 هایداده مرکز مجموعه زیر در شوند ثبت دفتر در باید مقررات طبق که اطالعاتی با متناسب را مستقل الکترونیک تردفا

 شود. تأمین هاآن انکارناپذیری و اعتبار تمامیت، صحت، که نحوی به کند، ایجاد امالک و اسناد ثبت سازمان

 امضاء یا دیجیتال انگشت اثر الحاق با باید معنوی مالکیت مرکز به مربوط تقاضاهای از هریک مالکیت ثبت :۱۷ماده

 شود. انجام ذینفع الکترونیک

 ثبتی، واحدهای در برداریبهره مورد نویس دست تردفا کلیه مربوط، قانونی تکالیف به توجه با سازمان :۱۸ماده

 و هاشرکت ثبت ادارات همچنین و رسمی اسناد اجرای ادارات طالق، و ازدواج هایدفترخانه رسمی، اسناد هایدفترخانه

 الکترونیک تردفا به قانون در مقرر مهلت ایترع با و تدریج به را سازمان معنوی مالکیت مرکز و غیرتجاری مؤسسات

 نمود. خواهد تبدیل

 جمله از قانون ۱۵ و ۱۱ ،۵ مواد در مقرر تکالیف انجام از ناشی درآمدهای کلیه قانون،۱۷ ماده اجرای در :۱۹ماده

 غیره و اصالحات کیک،تف افراز، تجمیع، نیز و دیگر معامالت و شرطی قطعی، از اعم معامالت، تعهدات، انتقاالت، تغییرات،

 صد صددر که حدنگار هاینقشه فروش و حدنگار مالکیت اسناد تعویض یا و صدور و ثبتی استعالمات به پاسخ همچنین و

 اجرای به مربوط عمرانی و جاری هایهزینه تأمین جهت است، شده داده اختصاص سازمان به خاص ردیف ایجاد با آن

 تهیه نقشه، و عکس تأمین کاداستر، ملی حدود تحدید شبکه ایجاد الزم، تهایزیرساخ ایجاد جمله از قانون، این

 کشور )کاداستر( نگار حد و امالک اطالعات جامع نظام ایجاد جهت نیاز مورد قراردادی خدمات و هاافزارنرم و افزارسخت

 گردد.می هزینه قانون این اجرای نیاز مورد هایهزینه سایر و الکترونیک تردفا ایجاد و

 

 

 


