ماده - 133
به منظور صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستاها ،وزارتمسکن و شهرسازی (بنیاد
مسککن انالال اسکالمی) موظف اسکت به ناایندگی از طرفروسکتا یان طی مدت برنامه چهارم توسکهه
اقتصکادی ،اجتااعی و فرهنگی جاهوریاسکالمی ایران برای کلیه روسکتاهای دارای شکورای اسکالمی و
مراکز دهسکتانها نالهکه ت کیکیوضکع موجود روسکتا را تهیه و به اداره ثبت اسکناد و امالک ارسکان نااید.
نالهککههای ت کیکیتهیه شککده نیاز به تأیید سککایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسککناد و امالک
براساس آن بهشرح زیر اقدام میناایند:
 - 1درصکورتی که محدوده مورد عال قبالً تحدید حدود شکده باشکد .ا از کنترننالهکه و تطبیق آن با
محل با توجه به مدارک متصکرفین صکورتللسکه ت کیکی حاوی حدودقطهات و مهکصصکات متصکرفین
توسک نااینده و نالهکهبردار ثبت تنظیم و به امضکا ناایندهبنیاد مسککن و شکورای اسکالمی روسکتا
میرسکد تا براسکاس آن به نام متصکرفینی که دارایمدارک دان بر مالکیت میباشکند سکند مالکیت صکادر
و تسلیم گردد.
 - 2درصکورتی که متصکرف نتواند مدارک دان بر مالکیت ارا ه نااید ،یا در مالکیت وتصکرف اشکصا
اختالف باشکد ،هاننین درصکورتی که محدوده مورد عال تحدید حدودنهکده باشکد یا عرصکه آن از
امالک متهلق به دولت ،سازمانها و مؤسسات و نهادهای عاومییا اوقاف باشد ،موضوع در هیأتی مرکب
از ر یا اداره ثبت اسکناد و امالک شکهرسکتان ور یا بنیاد مسککن انالال اسکالمی و یکی از قضکات
دادگستری به انتصا ر یا قوهقضا یه مطرح و رأی مالتضی صادر میگردد.
هیأت میتواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی است اده و یا با است اده ازتحالیالات و شهادت
شکهود رأی خود را صکادر نااید .رأی صکادره توسک ثبت محل به طرفینابالغ میشکود ،درصکورت عدم
اعتراض ظرف بیسکت روز از تاریخ ابالغ رأی ،ادارات ثبتاسکناد و امالک و بنیاد مسککن انالال اسکالمی
حسب مورد مکلف به اجرای آن میباشند.درصورت وصون اعتراض ،مهترض به دادگاه هدایت میشود.
رسیدگی به این اعتراضاتدر دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
 - 3مهکاولین این قانون از رداخت کلیه هزینههای ثبتی مهاف میباشکند .نالل وانتالاالت بهد از صکدور
سند مالکیت شامل مهافیت نصواهد بود.

 - 4نحوه تهککیل جلسکات و اختیارات هیأتها و نحوه انتصا کارشکناسکان و خبرگانثبتی و چگونگی
تهیکه نالهککه ت کیکی و میزان مبکال دریکافتی و هزینکه ناودن آنهکا مطکابقآ یننکامکهای خواهکد بود ککه
توسک سکازمان ثبت اسکناد و امالک کهکور و وزارت مسککن وشکهرسکازی (بنیاد مسککن انالال اسکالمی)
حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
 - 5خانوادههای تحت وشککک کایته امداد امام خاینی (ره) و سککازمان بهزیسککتی از رداخت هزینه
عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر مهاف میباشند.

