روش اﻗﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌﺎرض در ﺗﺼﺮف از ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص و اداره ﺛﺒﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮑﯽ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﺳﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺒﻮل ﺛﺒﺖ دارد در ﺗﺼﺮف ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺼﺮف ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﮏ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﺛﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﯾﮏ از ﻣﺎده  3آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﺎرض و ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻈﺎرت و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ( .اﻟﺒﺘﻪ آراء ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه  5از ﺑﻨﺪ  8ﻣﺎده  25اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روش ﻋﻤﻠﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻔﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺎرض و ﺗﺰاﺣﻢ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺒﻮل ﺛﺒﺖ و
ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﺪ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﺳﻮاﺑﻖ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﮔﺰارش را ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ
اداره ﻣﺪارک ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی را اﺧﺬ و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﺮﻓﯿﻦ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ در روز ﻣﻘﺮر در
ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در اﺧﻄﺎر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اوﻻً ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻃﺮﻓﯿﻦ
دﻋﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺪارک ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻣﻔﺎد آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء رﺋﯿﺲ اداره و درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی اﺑﻼغ و ﻧﺴﺦ رؤﯾﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﻣﻀﺎء و ﮔﻮاﻫﯽ اﺑﻼغ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻨﻈﺮ
رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﻧﺪ.
در روز ﻣﻘﺮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺛﺒﺖ وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺑﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺘﺼﺮف اﻧﺠﺎم و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
ای را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮف و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮف ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺣﻀﺎر و
ﮔﻮاﻫﺎن و ﺷﻬﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار آن را اﻣﻀﺎء و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺿﺮورت ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮدار ﮐﺮوﮐﯽ ﻣﻠﮏ را ﻫﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﻞ را ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آن را ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ آن
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و اﺟﺮاء ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده  3آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﺎرض را ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﻣﺮﻗﻮم و ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﺋﯽ
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ را در ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻮل ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎم ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﮔﺰارش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد آن را اﻣﻀﺎء و دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮدار را ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره آن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل و ﺳﻮاﺑﻖ را ﺗﺎ وﺻﻮل
رای ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.

