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 مقدمه

نظر به حکم مقرر در ماده قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری مصوب 
هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه ،رئیس اداره ،مبنی بر تشکیل 9831

ثبت اسناد و امالک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی )اداره کل را و 
فات مشکالت مربوط به امالک و شهرسازی (استان، در اداره ثبت و اسناد امالک محل به منظور حل و فصل اختال

اراضی واقع در طرح های مصوب احیا،بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند ،بال صاحب و مجهول المالک و سایر اختالفات 

 خواهد طالقا" هیئت" آن به بعد به این از ،که مربوط مقررات و ضوابط وفق  و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه امالک
 بند 91 در یرهغ و اختالفات به رسیدگی ،چگونگی هیأت آن اداره و تشکیل نحوه تعیین منظور به العمل دستور این ، شد

( قانون فوق الذکر 1مایندگان دستگاههای موضوع ماده )ن 1/1/9811 مورخ جلسه در و تهیه ذیل شرح به تبصره 6 و
 مورد تصویب قرار گرفت.

  

نماینده وی به عنوان رئیس هیأت مسؤلیت راه اندازی دبیرخانه هیأت و نیز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محل یا -9
هماهنگی تشکیل و اداره جلسات و ابالغ آراء و نظرات بر حسن اجرای دستور العمل را به عهده دارد و موظف است یکی 

 ن معرفی نماید .از کارکنان مجرب را بعنوان دبیر هیأت جهت صدور حکم به اداره کل ثبت اسناد و امالک استا

نفر که یکی از آنان قاضی عضو هیئت می باشد رسمیت می یابد و کلیه تصمیمات  2جلسات هیأت حداقل با حضور  -2
 قبل از صدور رأی با رأی موافق حداقل دو عضو اتخاذ میگردد.

 (9تبصره:پس از رسیدگی در هیأت ،رأی نهایی توسط قاضی هیأت صادر می گردد.)

 (خارج از وقت اداری تشکیل میگرد.2داقل یکبار در ماه طبق برنامه ریزی قبلی با ارسال دعوت نامه )جلسات هیأت ح-8

 تبصره :اداره جلسات بعهده رئیس می باشد . در غیاب وی این مسؤلیت به یکی از اعضاء تفویض می گردد .

 هده دار می باشد :دبیر هیأت مسؤلیت انجام کلیه امور اداری هیأت و از جمله موارد ذیل را ع-1

 (ثبت در خواست های وارده در دفتر ثبت تقاضا9
 (دعوت از اعضاء هیأت و طرفین اختالف به جلسه 2
 (ارائه در خواست وارده به هیأت8
 (تهیه دستور جلسات طبق نظر رئیس هیأت1
 (تهیه گزارش از جلسات 5
 (اخذ امضا از اعضاء6

 



 و حفاظت از سوابق و اطالعات و دفاتر آراء(ثبت آراء و تصمیمات هیأت در دفتر آراء 7
 (پیگیری اجرای تصمیمات و آراء هیأت3
 (ارسال دعوت نامه ها ،اخطارها و آراء صادره 1

 (ارائه گزارش ماهیانه تصمیمات هیأت و چگونگی اجرای آن 91
 (انجام امور بایگانی دبیرخانه و اجرای دستورات رئیس هیأت 99

 
رئیس هیأت به طرفین اختالف و نسخ آن عند اللزوم به دستگاههای اجرائی ارسال خواهد شد آراء صادره ،با امضای -5

 .عدم رعایت این امر موجب مسئولیت فرد مختلف خواهد بود.

پرونده های مشمول طرح در هیأت به همراه ضمائم آن از طریق واحد ثبتی یا ادارات راه و شهرسازی و یا از سوی -6
ل و یا قائم مقامان قانونی آنها به دبیرخانه هیأت ارائه می گردد.دبیر هیأت موظف است پس از طرفین اختالف یا مشک

وصول مدارکو ثبت در دفتر ثبت تقاضا و صدور قبض رسید ،پرونده های واصله را به نوبت در جلسه هیأت مطرح نماید 
د اللزوم استماع نظر طرفین و شهود و اخذ .هیأت پس از مالحظه اسناد و مدارک ارائه شده و بررسی سوابق ثبتی و عن

 نظریه کارشناس مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

 تبصره :هزینه کارشناسی بعهده متقاضی است.

رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری می باشد ،تجدید نظر خواه موظف است در موعد مقرر -7
را به دادگاه محل تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست اعتراض را به دبیر خانه مطابق آئین دادرسی مدنی اعتراض خود 

 هیأت تحویل نماید.

 پس از قطعیت رأی هر یک از طرفین می توانند در خواست اجرای حکم را نمایند .-9تبصره

 .م نمایددبیر هیأت موظف است در خصوص تشریفات ابالغ و مواعد ،مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقدا-2تبصره

رسیدگی در هیأت تابع تشریفات خاص و مستلزم هزینه برای طرفین اختالف و مشکل نمی باشد و هیئت به طرق -3
 مقتضی و یکنواخت ،با تشکیل جلسه بر اساس قوانین و مقررات جاری و مورد عمل ،به اختالفات رسیدگی خواهد نمود.

ثبت اسناد و را و شهرسازی دو سال از زمان صدور حکم مدت عضویت عضو قضایی و نمایندگان سازمان های -1
نمایندگی از طرف دستگاههای مطبوع آنها می باشد.پس ار انقضای مدت عضویت تا مادامی که فرد جایگزین معرفی 

جلسه متناوب ،موجب سلب  5جلسه متوالی و یا  8شود آن عضو کماکان عهده دار مسئولیت خواهد بود و غیبت بیش از 

 در و عالما عضو آن  فرد غایب شده و رئیس هیئت موظف است مراتب سلب عضویت را فوراً به دستگاه متبوععضویت 
 .بنماید را جایگزین عضو معرفی خواست

  

تبصره :دستگاه متبوع عضو هیئت ،می تواند در هر زمانی عضویت نماینده خود را لغو و عضو جایگزین دیگری را کتباً 
 به هیئت معرفی نماید.

 اعضاء و دبیر هیأت مسئولیت حفاظت از اسناد و اطالعات هیأت را به عهده دارند .-91



 

 

محتویات پرونده را فقط با تأیید رئیس هیأت می توان در اختیار طرفین اختالف قرار داد.ارائه هر گونه اطالعات و -99
،ممنوع می باشد . فرد متخلف از هر مدارک به سایر اشخاص مگر در مواردی که مراجع قانونی در خواست کرده باشند

 نظر مسئول خواهد بود .

اعضاء هیئت و دبیر در زمان انجام وظیفه و تا سه سال بعد از پایان عضویت و کار در هیئت )اعم از مستقیم و غیر -92
ر هیأت د مستقیم( ،حق وکالت ،مشاوره ،کارشناسی،شراکت و یا انعقاد هر گونه عقدی با طرفین اختالف و مشکل مطرح
 را ندارند . عدم رعایت این امر ،مسئولیت جبران کلیه ضررها و خسارات وارده بعهده فرد متخلف خواهد بود .

میزان پرداخت حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت و کارشناسان و سایر هزینه ها ،در قالب آئین نامه موضوع تبصره -98
 قانون پیش بینی خواهد شد . 7(ماده 2)

پیشنهاد تغییر در ارتباط با این دستور العمل توسط کمیته مشترک نظارت بر نحوه اجرای دستور العمل حاضر هرگونه -91
متشکل از نمایندگان رئیس قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت راه وشهرسازی رسیدگی و اتخاذ 

 تصمیم خواهد شد.

 .(نمونه فرم رأی قاضی هیئت پیوست می باشد9)

 (نمونه فرم دعوتنامه هیئت پیوست می باشد .2)

 (نمونه فرم دعوت اشخاص پیوست می باشد.8)

 (نمونه فرم ابالغ رأی پیوست می باشد.1)

(قانون 9به تصویب نمایندگان دستگاههای موضوع ماده ) 9/9/9891این دستور العمل در تاریخ 

 ابالغ میگردد. موصوف رسیده و توسط دستگاههای ذیربط به واحدهای تابعه

  
  
  
  



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


