روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده  16ق.ث
بعذ اس اًتشبر آگْی ًَبتی ًسبت بِ اهالكی كِ بشزح قبل اس آًْب قبَل ثبت بِ عول آهذُ بِ هَجب هبدُ  16قبًَى ثبت ّزكس
هی تَاًذ اعتزاظی ًسبت بِ ثبت هلك هَرد ًظز داشتِ ببشذ ظزف  90رٍس اس تبریخ ًشز اٍلیي آگْی ًَبتی هزاتب را كتببً بِ
ثبت هحل هز بَطِ اعالم ٍ رسیذ در یبفت ًوبیذ.
البتِ هوكي است افزادی بعذ اس تٌظین اظْبر ًبهِ ٍ قبل اس اًتشبر آگْی ًَبتی یب بعذ اس اًقعبء هْلت هقزرًیشًسبت بِ ثبت
هلكی اعتزاض ًوبیٌذ كِ طزیقِ رسیذگی بِ ّز یك اس آًْب بشزح سیز هی ببشذ:
چٌبًچِ اعتزاض بعذ اس تٌظین اظْبرًبهِ ٍ قبل اس اًتشبر آگْی ًَبتی ٍسیلِ هعتزض بِ ثبت هحل تسلین شَد رئیس ثبت پس
اس دستَر ثبت آى در دفتز اًذیكبتَر آى را جْت رسیذگی ٍ اقذام بِ ببیگبًی ارجبع هی ًوبیذ هسئَل ببیگبًی پس اس ظویوِ
ًوَدى اعتزاض بِ پزًٍذُ ٍ هالحظِ چگًَگی جزیبى اهز هزاتب را طی ًبهِ ای بِ هعتزض اعالم هی دارد كِ چَى ٌَّس آگْی
ًَبتی ًسبت بِ هلك هَرد ًظز هٌتشز ًشذُ ،لذا اعتزاض در ایي سهبى هسوَع ًبَدُ ٍ قببل رسیذگی ًیست ٍ تبكیذ هی ًوبیذ
هعتزض ببیستی اعتزاض خَد را ظزف هذت  90رٍس اس تبریخ اٍلیي ًشز آگْی بِ ثبت هحل تسلین دارد(هَظَع هبدُ  87آئیي
ًبهِ قبًَى) ًبهِ پس اس اهعبء رئیس ثبت ٍ درج شوبرُ بز آى تَسط هتصذی دفتز اًذیكبتَر بِ آدرس هعتزض ارسبل هی شَد.
چٌبچِ اعتزاض ظزف  90رٍس اس تبریخ ًشز اٍلیي آگْی ًَبتی ٍاصل شَد رئیس ادارُ ابتذا دستَر ثبت آى را در دفتز اًذیكبتَر
هی دّذ ٍ پس اس ثبت در دفتز اًذیكبتَر جْت اقذاهبت بعذی بِ شعبِ ببیگبًی ارسبل هی شَد.
هسئَل ببیگبًی پزًٍذُ هزبَطِ را استخزاج ٍ بعذ اس هالحظِ آى در صَرتیكِ تشخیص داد اعتزاض ظزف هْلت هقزر ٍاصل شذُ
یك ًسخِ فتَكپی اس آى تْیِ ٍ در پزًٍذُ پبتی هزبَطِ ظبط ٍ سپس قبط رسیذ اعتزاض را كِ حبٍی هشخصبت كبهل
هعتزض آدرس دقیق اٍ هی ببشذ بٌحَی كِ تبریخ ٍصَل اعتزاض بب توبم حزٍف در اى درج شذُ ببشذ را صبدر ٍ ّوزاُ بب اصل
اعتزاض طی ًبهِ ای جْت رسیذگی بِ دادگبُ صبلحِ هحل (در حبل حبظز دادگبُ حقَقی) ارسبل ٍ یك ًسخِ اس قبط رسیذ
را بِ هعتزض تسلین یب بِ آدرس اٍ ارسبل هی دارد ٍ اظْبر ًبهِ هلك ٍ پَشِ پزًٍذُ را بِ هْز اعتزاض دارد هوَْر هی
ًوبیذ(هَاد 92-91-90آئیي ًبهِ قبًَى ثبت) پس ًبهِ تْیِ شذُ ٍسیلِ هسئَل ببیگبًی پس اس اهعبء رئیس ادارُ ّوزاُ بب اصل
اعتزاض ٍ قبط رسیذ هز بَطِ پس اس درج شوبرُ بز آى ٍسیلِ هتصذی دفتز اًذیكبتَر بِ دادگبُ صبلحِ هحل جْت رسیذگی
ارسبل هی شَد .
چٌبچِ اعتزاض بعذ اس اًتشبر آگْی ًَبتی ٍ اًقعبء سهبى ٍاخَاّی هقزر در قبًَى بِ ادارُ ثبت ٍاصل شَد رئیس ثبت دستَر
ثبت آى را در دفتز اًذیكبتَر صبدر ٍ جْت رسیذگی بِ ببیگبًی ارجبع هی ًوبیذ اعتزاض بعذ اس ثبت در دفتز اًذیكبتَر جْت
اقذام بِ ببیگبًی ارسبل هی شَد هسئَل ببیگبًی پزًٍذُ هز بَطِ را استخزاج ٍ بب هالحظِ هحتَیبت پزًٍذُ ٍ تبریخ اًتشبر اٍلیي

آكْی در صَرتیكِ ٍصَل اعتزاض بعذ اس اًقعبء هْلت هقزر در قبًَى تشخیص دادُ شَد هزاتب را بِ رئیس ثبت گشارش هی
ًوبیذ هسئَل ادارُ بب هالحظِ گشارش هسئَل ببیگبًی ٍ حصَل اطویٌبى اس صحت گشارش هبٌی بز ٍصَل اعتزاض خبرج اس
هْلت دستَر رسیذگی بِ آى را در ًشست اداری بب حعَر رئیس داگبُ هحل صبدر هی ًوبیذ.
سپس در اجزای قسوت اخیز هبدُ 16قبًَى ثبت اس رئیس دادگبُ هحل كتببً دعَت هی شَد تب در ًشست اداری كِ در ثبت
هحل تشكیل هی شَد حعَر یبفتِ ٍ بِ هَظَع اعتزاض رسیذگی ًوبیٌذ.
پس اس تشكیل جلسِ كِ بب حعَر رئیس ثبت ٍ رئیس دادگبُ هحل در ٍقت هقزر اًجبم هی شَد پزًٍذُ ثبتی هزبَطِ ٍ اعتزاض
ٍاصلِ هطزح ٍ بزرسی آًگبُ رای هقتعی صبدر ٍ هزاتب در پبیبى صَرت جلسِ ٍ اًشبء رای بِ عول آهذُ ٍ بِ اهعبء اععبی
شزكت كٌٌذُ در جلسِ رسیذُ ٍ سپس پزًٍذُ جْت اداهِ عولیبت ثبتی بِ ببیگبًی ارسبل هی شَد ،رای صبدرُ در ایي هَرد
قطعی است.

