روش اﺟﺮای ﻣﺎده  149اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﻼﮐﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺠﺎورﯾﻦ و ﺷﻮارع و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ و
ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ ادراه داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آن ﺣﻘﯽ از ﮐﺴﯽ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ در ﺣﻮزه آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ).ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 149اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺛﺒﺖ و ﺑﻨﺪ  391ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ( در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺻﻼح ﺳﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻨﭽﺎق ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﻣﯽ دﻫﺪ و روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد .ﺳﭙﺲ
ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ و ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ روز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺛﺒﺖ وارﯾﺰ ﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮدﯾﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ ﺷﺮح آن در ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در روز ﻣﻘﺮر ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود آن را ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺎ ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل و در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺧﻞ در
ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار وﺿﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اﺟﺮای ﻣﺎده 149اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺐ ﺗﯽ ﻣﻠﮏ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ را ﻗﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و
ﮔﻮاﻫﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺠﺎورﯾﻦ و ﺷﻮارع و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺮﯾﺤﺎً اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼح آن ﺣﻘﯽ از ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺧﻮد اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮدار و ﻣﺎﻟﮏ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .رﺋﯿﺲ اداره
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ وﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ و ﻻ ﺣﻖ ﻣﻠﮏ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد اﻇﻬﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ از ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده149
اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎء اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﻬﺎء ﻣﻨﺪرج در
اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮط ﯾﺎ ﻗﺮاری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺟﺎع ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ در زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و

ارزﯾﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 149اﻟﺤﺎﻗﯽ(
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎء اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻓﯿﺸﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط را
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده و وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در آﻣﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ دارد و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮدار را ﻃﺒﻖ رواﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻬﺎء اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ را در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺗﻮدﯾﻊ و
ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در آﻣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮدﯾﻊ وﺟﻮه ﯾﺎد ﺷﺪه وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﺻﻼح را در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اوﻟﯿﻪ اﺧﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎء اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
اﺻﻼح ﺷﺪه و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل ادراه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور از دﻓﺘﺮ
اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺪار ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﻣﻀﺎء و ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﭘﺲ
از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺴﺌﻮل ادراه و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺑﻼغ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺮاﺗﺐ اﺻﻼﺣﯽ و ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ را در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در ذﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺮوﻧﺪه در ردﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﺻﻼح در رﻫﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼح آن ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

