روش بازداشت سرقفلي ومنافع ملك
سزلفلي يب هٌبفغ هله ػببرت اس حمَلي ّستٌذ وِ هوىي است هتؼلك بِ هبله هله ببشذ يب ديگزي ٍايي لبيل هٌبفغ وِ هبله
آًْبرا بِ هَجب سٌذرسوي بِ ديگزي ٍاگذار هي ًوبيذ هؼوَال بِ اهالوي تؼلك دارًذ وِ حبلت تجبري را دارا هي ببشٌذ
ايي لبيل حمَق ًيز حسب درخَاست هزاجغ صالحيت دار بِ شزحي وِ درگذشتِ اس آًْب ًبم بزدُ شذُ لببل بزداشت هي ببشٌذ
بذيي تزتيب وِ پس اس ٍصَل تمبضبي ببسداشت ًبهِ حسب دستَرهسئَل ادارُ دردفتز اًذيىبتَر ثبت هي شَد سپس بِ ببيگبًي
ارسبل هيگزدد تبپزًٍذُ هزبَطِ را ضويوِ ًوبيٌذ درببيگبًي پزًٍذُ اس رديف هزبَطِ استخزاج ٍبِ ضويوِ ًبهِ جْت الذام بِ دفتز
ببسداشتي ٍپبسخ بِ استؼالهبت ارسبل هيگزدد درايي شؼبِ هتصذي هزبَطِ پزًٍذُ را بزرسي ٍچٌبًچِ هله ٍهٌبفغ آى درببسداشت
هزجغ ديگزي ًببشذ ٍدررّي ٍٍثيمِ ببًه يب شخص يب دستگبّي لزار ًگزفتِ ٍهتؼلك بِ فزد هَرد ًظز ببشذ الذام بِ تْيِ ًبهِ
ببسداشتي هي ًوبيذ
درًبهِ هذوَر وِ ػٌَاى هزجغ تمبضب وٌٌذُ تْيِ هي شَد هشخصبت وبهل هله اػن اس شوبرُ هله ٍهحل ٍلَع آى ٍدرصَرتيىِ
داراي سٌذ هبلىيت ببشذ شوبرُ ثبت ٍصفحِ آى ًٍيش ًبم هبله ٍهشخصبت وسيىِ سزلفلي يب هٌبفغ بِ اٍ تؼلك دارد ببيستي ليذ
شَد ٍسزدلفلي يب هٌبفغ درلببل هَضَع يب هبلغي وِ هزجغ درخَاست وٌٌذُ اػالم داشتِ ببسداشت ٍسپس هزاتب در دفتز ببسداشتي
وِ شزح ٍچگًَگي آى لبال گفتِ شذ ليذ ٍشوبرُ رديف دفتز هذوَر درًبهِ هزلَهِ ًٍيش چٌبًچِ ًسبت بِ هله سٌذ هبلىيت صبدر
شذُ ببشذ هزاتب ببسداشت در ستَى هالحظبت ثبت دفتز اهالن هزبَطِ ليذ ٍسپس بخشٌبهِ اي وِ درآى هَضَع ببسداشت هٌبفغ
يب سزلفلي بطَر هشزٍح ًَشتِ هي شَد ػٌَاى دفبتزاسٌبدرسوي تْيِ هي گزدد آًگبُ ًبهِ ٍبخشٌبهِ پس اس اهضبء هسئَل ادارُ اس
دفتز اًذيىبتَر شوبرُ خَردُ ٍخبرج ًٍبهِ بِ هزجغ تمبضب وٌٌذُ ٍبخشٌبهِ بِ دفبتز اسٌبدرسوي تببؼِ ارسبل هيگزدد ٍپيش ًَيس
ًبهِ ٍبخشٌبهِ ّوزاُ بب پزًٍذُ جْت ضبط در رديف هزبَطِ بِ ببيگبًي ارسبل هي شَد

