روش ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻼک ﺟﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه از ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار

اﻣﻼک ﺟﺎری ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﻃﺎﻻق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻼک ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ در ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﯽ ار
ﻗﺒﯿﻞ دادﺳﺮاﻫﺎ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از وﺻﻮل دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ اﻋﻢ از ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ و ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮده وﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل اداره ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ردﯾﻒ ﺧﻮد اﺳﺘﺨﺮاج و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .در دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ واﺣﺪﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ در ﺷﻌﺒﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه راﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در رﻫﻦ و وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ اﻋﻢ از ﺷﻤﺎره و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﻣﻠﮏ در ﻗﺒﺎل
ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ در دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽ ﮔﺮددآﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه روی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻢ زده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء
ﻣﺴﺌﻮل اداره از دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ای ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ورود ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ آن در ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﺒﻂ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺻﻞ ﻣﻠﮏ ﻗﺒﻼً در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ در رﻫﻦ و وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ
از اﺧﺬ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎزاد اول ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻼک ﻣﺸﺎع ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺮﺣﯿﮑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺑﻼ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.

