
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسيان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 گانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضويرياست محترم اتاق بازر

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي

كالت خريد ملك قانون مالكيت زمين در ازبكستان و ضرورت توجه تجار ايرانی به مش» گزارش  ارسالموضوع: 

 «در اين كشور 

 با سالم؛

 در زمين مالكيت قانون » عنوان تحت درتاشكند ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراماَ        

 ذيربط مراجع به آن انعكاس و مالحظه جهت«كشور اين در ملك خريد مشكالت به ايراني تجار توجه ضرورت و ازبكستان

 .گردد مي ارسال

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 و ارتباطات اقتصادي طالعاتجناب آقاي  سبحاني رئيس محترم اداره ا  - 

 531521/331/5511 :شماره 

 31/4/5251 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 قانون مالکیت زمین در ازبکستان 

 و ضرورت توجه تجار ایرانی به مشکالت خرید ملک در این کشور

قانون مالکیت و بویژه مالکیت زمین در ازبکستان از جمله قوانین مهمی است که تجار ایرانی پیش 

از هر گونه سرمایه گذاری و یا اقدامی برای خرید ملک در این کشور الزم است ابعاد مختلف آن را مورد 

در ازبکستان و همچنین توجه قرار دهند. در این راستا گزارش خالصه ذیل زوایای مهم قانون مالکیت زمین 

نسخه  که امید استرا مورد کنکاش قرار می دهد  اخیر یکسالتغییرات و اصالحات صورت گرفته در طی 

باشد برای پیشگیری از بروز برخی از مشکالت حقوقی تجار ویا سرمایه گذاران ایرانی که کاربردی ی راهنما

 تجاری جدید آغاز نمایند.در نظر دارند در این کشور فعالیت سرمایه گذاری و یا 

می باشد که به  1998مصوب سال  "قانون زمین"همترین قانون مرتبط با زمین در ازبکستان م

محسوب می شود و بر اساس  زمین تحت مالکیت دولت و ثروت و دارایی ملیاین قانون ،  16موجب ماده 

آن به اشکال مختلف محدود شده است .  همین قانون موارد استفاده از زمین و نحوه بهره برداری از 42ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی ازبکستان برای بهره اجازه بهره برداری  قانون مذکور 19و ماده  17اگرچه در مواد 

 برداری از زمین تحت شرایطی معین داده شده است. 

می ، چندین قانون دیگر نیز  1998در ازبکستان در خصوص زمین عالوه بر قانون زمین مصوب 

،  2004و قانون موسسه کشاورزی مصوب  2002باشد که از جمله می توان به قانون شهرسازی مصوب 

طق حفاظت ا، قانون من1994، قانون منابع زیرزمینی مصوب  1998قانون مزرعه کشاورزی تخصصی مصوب 

، قانون  2000، قانون کاداستر دولتی مصوب  1998، قانون کادستر دولتی زمین مصوب 1993شده مصوب 

که نظارت بر چگونگی مالکیت و بهره برداری از زمین نیز تحت نظارت هیات  2011نقشه برداری مصوب 

وزیران ، استانداری ها ، شهرداری ها و فرمانداری ها می باشد. بر همین اساس نیز زمین های مورد اشاره در 

ستا، زمین مورد بهره برداری صنعتی ) گروه چون زمین کشاورزی ، زمین مسکونی در شهر و رو 8 قوانین به

حمل و نقل ، ارتباطات ، دفاعی( ، زمین مناطق حفاظت شده و مناطق تفریحی، زمین میراث فرهنگی و 

تاریخی، زمین جنگلداری ، زمین مورد استفاده تاسیسات عامه )آب ، مخازن آب و غیره( و زمین های ذخیره 

 تقسیم بندی شده است. 

برای توسعه روند  1397دی ماه  20میرضیایف رئیس جمهور این کشور در  اخیراً آقای شوکت

مجلس قانون گذاری  فرمانی را صادر نمود که بر آن اساسدر این کشور )توسعه شهری شدن( مدنیت 

 12و متعاقب آن نیز در نمود تصویب تهیه و ازبکستان  قانون مالکیت خصوصی زمین های غیرکشاورزی را 

)برابر با  1398تیرماه  10مجلس سنا قانون مذکور را تصویب نمود که به موجب آن از  1398اردیبهشت ماه 

اتباع ازبک بر زمین های مسکونی و ساختمانها به رسمیت شناخته خصوصی مالکیت ( 2019اول جوالی 
ر ملک قطعه زمین های ساخته نشده و یا زمین های زی. در این ارتباط متقاضیان ازبک می توانند شده است



ساخته شده خود را تحت شرایطی مشخص از دولت خریداری کنند و سند به نام آنها صادر شود این نوع 

 ل خواهد شد. قمالکیت موروثی بوده و به نسل های بعدی نیز منت

 

 

 

 مالحظات :

 با وجود صدور قانون خصوصی شدن زمین )غیر کشاورزی( هنوز قوانین پایه این کشور از جمله ـ 

زمین، زیر بستر زمین، نباتات و حیوانات و سایر منابع ، مالکیت قانون اساسی جمهوری ازبکستان  55ماده 

 می داند.ملی و تحت حفاظت دولت را طبیعی 

و اتباع خارجی را شامل نمی شود و لذا  شدهع ازبک مالکیت خصوصی زمین، تنها شامل اتباـ قانون 

بر اساس قوانین فعلی تنها مالک ساختمان )اعیان(  ری و یا مسکونیملک تجا اتباع خارجی در صورت خرید

چون اجرای در مواردی بوده و زمین )عرصه( در مالکیت دولت می باشد و بر اساس قوانین این کشور

که در  وجود داردبرای اهداف عمرانی طرحهای عمرانی و توسعه شهری امکان سلب مالکیت و تخریب ملک 

ادل قیمت زمین )بر اساس کارشناسی دولتی( و یا یک ملک در مناطق دیگر را به تبعه این حالت دولت ، مع

 خارجی واگذار می کند که در بیشتر موارد اینگونه مالکین از نتیجه حکم متضرر می شوند. 

 از شهرداری، ـ در هر صورت توصیه می شود درصورت خرید ملک در ازبکستان، با اخذ سند مکتوب

 از قرارنداشتن ملک در طرحهای توسعه شهری و یا عمرانی )منطقه قرمز( اطمینان حاصل نمایند.

، قانونی را با عنوان  1397دی ماه  15ـ دولت ازبکستان به فرمان رئیس جمهور این کشور در تاریخ 

ملکی به ارزش تاشکند شهر افرادی که در آن که به موجب وضع نمود  "قانون گرفتن اقامت با خرید ملک "

هزار دالر در شهرهای سمرقند ، بخارا، نمنگان ، اندیجان و خوارزم و  200هزار دالر و یا ملکی به ارزش  400

می توانند  ،هزار دالر در ایالت خودمختار قراقالپاقستان و دیگر استانها خریداری کنند 100یا ملکی به ارزش 

به نظر می رسد این قانون  اگرچهد نامحدود( برخوردار گردند. ن تجدیسه ساله )با امکامتعدد از ویزای ورود 

 مورد استقبال واقع نشده است. تاکنون به دالیل فوق توسط اتباع خارجی 

 

 ، تاشکند 17/4/98تهیه کننده : غالمحسین ابراهیمی، 
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