روش اﺟﺮای ﻣﺎده  45آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﺎدی و ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺮﯾﺾ و اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﻼک در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث واﻗﻊ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻞ ﻣﻠﮏ و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻣﺬﮐﻮر واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ادارات ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺐ اﻃﻼع ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ اﻋﻼم ﺷﻬﺮداری و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﺟﺮای ﻣﺎده  45آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻞ ﻣﻠﮏ ﻗﺒﻞ از در ﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ در اﺛﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﭘﺲ از اﻃﻼع واﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﯽ از ﻃﺮق ﻓﻮق
اﻟﺬﮐﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و اﺣﺮاز واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮاﺗﺐ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻠﮏ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
ب -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ و آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺘﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪی آن ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻠﮏ در اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪی
ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﯽ رﺳﺪ.
ج -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻻزم ﻣﺮاﺗﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﻠﮏ در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺪ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻢ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اﺧﺬ و ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
د-در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ در اﺛﺮ اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻣﻠﮏ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﮔﺮدد:
ﭘﺲ از وﺻﻮل در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی و اﻋﻼم آن ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداران ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدددر ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه از ردﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ و در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻠﮏ داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در آن ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﺟﻬﺖ
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﺣﻀﻮر در روز ﻣﻘﺮر از ﺷﻬﺮداری در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮداری ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺌﺖ
واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدو ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﺎوﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺗﻮدﯾﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮل اداره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺳﺎل ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﺼﺪی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻓﯿﺶ ﻣﺨﺼﻮص را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در روز ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع
ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود را ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻄﯿﺒﻖ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﮐﺮوﮐﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد.
ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ در ﻣﺴﯿﺮ واﻗﻊ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺮ ﺣﺪود ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  45آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ه -ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح و ﻣﺴﺘﺪل در آن ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
و -ﺣﺪود اوﻟﯿﻪ ﻣﻠﮏ در آن ﻣﺮﻗﻮم و ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .
ز -ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
آن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﺪود
اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ﺿﻤﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
اﺻﻼﺣﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را اﻣﻀﺎء
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
اﻣﻼک ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
آﻧﮕﺎه ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺮاﺗﺐ اﺻﻼح ﺣﺪود را در ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻗﯿﺪ و ﺣﺪود اﺻﻼﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﺛﺒﺖ و ﺻﻔﺤﻪ

اوﻟﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﮔﻮاﻫﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ دﻓﺘﺮ
اﻣﻼک ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اﻣﻀﺎء ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه و
ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک آن را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺎء دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از او اﺧﺬ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎء دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻋﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺲ از ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺲ از ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺲ از ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ و ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﺷﺪه و زﻣﺎن واﺧﻮاﻫﯽ آن ﻫﻢ ﺑﻼﻫﻌﺎرض ﺳﭙﺮی
ﮔﺸﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ در ﺑﺮگ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.

