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گزارش حقوقی
دعوای«تخلیه ملک»چگونه مطرح می شود؟

اسباب کشی یا اسباب کشی؟!
ُ

َ

جوادنوائیان رودسری

info@khorasannews.com

فصل نقل و انتقاالت نزدیک و بــازار حمل بار و باربر 
ی
داغ است .شاید اجداد ما که کل اسباب و اثاثیه زندگی
آن ها ،روی یک گــاری دستی جا میگرفت ،تصورش
را هم نمیکردند که نوادگانشان ،بــرای حمل و نقل،
گــاه مجبور شوند از چه وسایل نقلیه بزرگی استفاده
کنند! واقعیت آن اســت که جامعه ما و به ویــژه جامعه
شهری ،هر ساله ،با آغاز فصل تابستان یا به اصطالح همان
فصل نقل و انتقاالت ،با چالشی به نام «اسبا بکشی»
روبــهروســت .شرکتهای بــاربــری متعددی در سطح
شهرها ،به کار جابهجایی وسایل زندگی مردم اشتغال
دارند؛ شرکتهایی که البته ،باید تابع مقررات و سازمان
دهی ویژهای باشند .نظارت بر فعالیت شرکتهای حمل
و نقل درون شهری ،با شهرداریهاست .شهرداریها،
طبق ماده « 16آییننامه اجرایی تبصره ( )۱ماده ( )۳۱و
ماده ( )۳۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» ،وظیفه
دارند که به امور مربوط به این شرکتها رسیدگی و آن ها
را سامان دهی کنند.
▪چگونگی نظارت بر باربری

همانطور که اشاره کردیم ،شهرداری مسئول نظارت بر
عملکرد شرکتهای حمل و نقل درون شهری است .به
همین دلیل ،این شرکتها موظف به اخذ مجوز فعالیت
از شهرداری هستند .مطابق ماده  17آییننامه مذکور،
رانندگان وسایل نقلیه باربری درون شهری ،باید شرایط
رانندگانی را داشته باشند که در مسیرهای بین شهری ،به
کار حمل و نقل بار اشتغال دارند و تفاوتی بین این دو وجود
نــدارد .اگر برای حمل بار و اثاثیه منزل به سراغ یکی از
شرکتهای باربری درون شهری رفتهاید ،فراموش نکنید
که وسیله نقلیه اعزام شده ،باید از ضریب ایمنی مناسبی
برخوردار باشد .بر اساس ماده  6آییننامه« ،شرکت یا
مؤسسه برون شهری مکلف است از دادن مسافر و تحویل

معمو ًال در قراردادهای حمل بار ،تعداد
کارگران و مزد آن ها نیز ،پیشبینی
میشود .پرداخت مبلغی بیش از مزد
تعیین شده در قرارداد به کارگران،
کام ً
ال اختیاری است و آن ها نمیتوانند
مزدی بیش از مبلغ تعیین شده را ،به
هر عنوانی ،از شما طلب کنند

بار و صدور بارنامه و صورت وضعیت به وسیله نقلیه فاقد
تجهیزات زیر خودداری نماید :الف ـ جعبه کمکهای اولیه
درمانی ،ب ـ عالیم ایمنی و هشداردهنده موردنیاز از جمله
مثلث شبرنگ ،پ ـ تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در
وسایل نقلیه باری ،ت ـ کپسول آتشنشانی مناسب و آماده
به کار ،ث ـ دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص
فنی ،ج ـ زنجیر چرخ در صورت لزوم ،چ ـ الستیکهای
آج دار قابل قبول» .این حق شماست که از وسیل ه نقلیهای
با ضریب امنیت مناسب استفاده کنید و شرکت حمل بار،
موظف است وسیلهای با مشخصات ذکر شده در ماده  6را
در اختیار شما قرار دهد؛ در غیر این صورت میتوانید از
واگذاری کارتان به شرکت خودداری کنید.
▪قرارداد حمل بار و چند نکته کلیدی

معمو ًال ارتباط شهروندان با شرکتهای حمل بار درون
شهری،بهصورتتلفنیاستووسیلهنقلیه،باتعدادکارگر
متناسب یا درخواستی ،برای فرد درخواست کننده ،به
آدرسی که وی اعالم میکند ،فرستاده و به همین دلیل،
انعقاد قــرارداد حمل بار میان راننده ،به نمایندگی از
شرکت و شهروند درخواست کننده ،انجام میشود .برخی
از رانندگان وسایل نقلیه مخصوص حمل بــار ،امضای
قــرارداد را به انتهای کار موکول میکنند و پس از اتمام
اسبابکشی ،قــرارداد را برای امضا و نیز ،اعالم رضایت
مشتری ،در اختیار وی قرار میدهند .این رویه در انعقاد
قرارداد ،اصو ًال صحیح نیست .شما به عنوان شهروندی که
متقاضی دریافت خدمات است ،ابتدا باید از شرایط قانونی
پیش بینی شده در قــرارداد مطلع شوید تا بتوانید برای
استیفای حقوق خود ،به موقع و به طور مؤثر اقدام کنید.
بنابراین،مؤکد ًاتوصیهمیکنیمکهقراردادحملبارراپیش
از آغاز عملیات نقل و انتقال اسباب و اثاثیه ،به دقت مطالعه
کنیدوازوابستگیمستقیمرانندهاعزامشدهبهشرکتیکه
با آن تماس گرفتهاید ،مطمئن شوید.
▪مسئولیت راننده در قبال سالمت حمل و نقل

راننده و کارگرانی که وی همراه خود آورده است ،در زمینه
آسیبهایی که به وسایل شما وارد میکنند ،مسئول
هستند .طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی« ،هر کس
بدون مجوز قانونی عمد ًا یا در نتیجه بیاحتیاطی ،به جان
یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا
به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد
گردیده ،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مــادی یا
معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت ناشی از
عمل خود می باشد ».بنابراین ،او ًال از سالمت بستهبندی
اثاثیه اطمینان حاصل و ثانی ًا ،موارد احتیاط را به کارگران و
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خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

عکس تزیینی است

قرارداد اجاره یکی از رایجترین قراردادهایی است که میان
اشخاص ،در جامعه بسته میشود؛ فراوان بودن انعقاد این
قــرارداد در روابــط بین اشخاص ،موجب فراوانی دعاوی
مربوط به این قــرارداد در دادگاهها و دیگر مراجع قضایی
شدهاست .یکی از مهمترین و شایعترین این دعاوی ،دعوای
تخلیه است .به گزارش خبرگزاری میزان ،دعوای تخلیه،
یک دعوای غیرمالی است .غیرمالی بودن دعوای تخلیه ،بر
محاسبه میزان هزین ه دادرسی و قابلیت اعتراض به رأی ،تأثیر
میگذارد .پرسش مهمی که باید درباره دعوای تخلیه مورد
توجه قرار گیرد ،آن است که شخص مدعی ،باید برای طرح
این دعوا ،به کجا مراجعه کند؟ قانون شورای حل اختالف به
این پرسش ،پاسخ داده است .طبق ماده  ۱۱قانون شوراهای
حل اختالف ،رسیدگی به همه دعاوی مربوط به تخلیه ،در
صالحیت شورای حل اختالف است؛ مگر اینکه در قرارداد
اجــاره ،حق سرقفلی و کسبوپیشه ،واگــذار شده باشد و
طرحکننده دعوا بخواهد در دعــوای تخلیه ،حق سرقفلی
و کسبوپیشه را نیز مطرح کند .در صورتی که در قرارداد
بوپیشه واگذار شده باشد ،مدعی
اجاره ،حق سرقفلی و کس 
باید به جای شورای حل اختالف ،به دادگــاه مراجعه کند.
حال این سوال مطرح میشود که باید به کدام دادگاه مراجعه
کرد؟ در این باره باید توجه کرد که مراجعه ،باید به دادگاهی
صورت گیرد که ملک اجاره داده شده ،در حوز ه آن قرار دارد.
موقعیتهای زیر ،نمونههایی از مواردی هستند که در آنها
میتوان دعــوای تخلیه را مطرح کرد -1 :دعــوای تخلیه را
زمانی میتوان مطرح کرد که شخص متصرف ،در ابتدا با
اجازه مالک ،ملک او را به تصرف خود درآورده باشد که این
اجازه میتواند در قالب قــرارداد اجاره یا غیر آن ،به او داده
شدهباشد؛امااوپسازتمامشدنمهلتیکهبرایتصرفملک
داشته است ،آن را در اختیار مالک قرار ندهد .در این صورت،
مالک میتواند دعوای تخلیه را مطرح کند .قبل از اتمام مدت
قــرارداد اجاره ،نمیتوان دعوای تخلیه را مطرح کرد و باید
مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده باشد .پس از اتمام مدت
قرارداد اجاره ،از زمان طرح دعوا تا زمانی که دادگاه به آن
رسیدگی و حکم صادر میکند ،مالک نمیتواند مستأجر را
مجبور به تخلیه ملک کند و اگر هم مستأجر ادعا کند که تخلیه
ملکبرایاودشواراست،دادگاهمیتواندبهاومهلتمناسبی
را برای انجام این کار بدهد -2 .اگر مستأجر در نگهداری از
مالی که به اجاره شدهاست ،کوتاهی کند؛ یعنی کاری را که
باید انجام دهد انجام ندهد یا اینکه کاری را که نباید انجام
دهد ،انجام دهد ،مالک میتواند دعوای تخلیه را مطرح کند.
 -3در صورتی که قــرارداد قبل از سال  1362بسته شده
باشد و مستأجر ،اجارهبها را پرداخت نکند ،مالک میتواند
دعوای تخلیه را مطرح کند .در قراردادهایی که پس از سال
 ۱۳۶۲بسته شدهاست ،اگر مستأجر اجارهبها را نپردازد،
صرف ًا میتوان دعوایی برای دریافت این اجارهبها مطرح کرد.

بررسی مقررات رسیدگی به تخلفات باربری های درون شهری

حقو
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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت :درباره حوادث و اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد و افرادی که از این طریق آسیب میبینند یا جان خود را
از دست میدهند ،دو مسئله از نظر تحقیقاتی و قضایی مطرح است که در بحث قضایی ،باید علت برخی حوادث را قاضی تشخیص دهد .به گزارش
ایرنا ،احمد شجاعی ،بیشترین علت مرگ و میر افراد را در کشور ،حوادث رانندگی به ویژه تصادفات جاده ای اعالم کرد.

راننده وسیله نقلیه یادآوری کنید .کارگران و راننده وسیله
نقلیهمیتواننددرصورتاطمیناننداشتنازنقلوانتقال
توام با سالمت برخی از اثاثیه ،موضوع را به شما اعالم و از
جابهجاییوسیلهیابستهبندینامناسب،خودداریکنند.
پیش از شــروع عملیات اسبابکشی نسبت به این امر
اقدام کنید و از کارگران و راننده بخواهید پس از وارسی
بستهبندیها ،موضوع سالمت آن ها را به شما اعالم کنند.
بهتر است در اینگونه مواقع ،دستخطی از راننده مبنی
بر سالمت بسته بندیها بگیرید؛ این مسئله ،به ویژه در
مواردی که به دلیل مشغله نمیتوانید نظارت مؤثری بر
کار داشته باشید ،ضروری است .موکول کردن این مسئله
به زمان پس از آغاز کار ،ممکن است به بروز اختالف میان
دوطرف قرارداد حمل بار درون شهری منجر شود.راننده
و کارگران متصدی حمل بار نیز ،پیش از شروع کار باید
مسیر حمل و حجم بار را با توانایی خود بسنجند؛ بدیهی
است که آغاز انجام عملیات اسبابکشی توسط آن ها،
حتی بــدون انعقاد قــرارداد کتبی ،به این معناست که
راننده و کارگران ،توانایی و آمادگی خود را برای حمل بار،
به شکل صحیح و بدون وارد آمدن آسیب ،اعالم کردهاند.
معمو ًال در قراردادهای حمل بار ،تعداد کارگران و مزد آن
ها نیز ،پیشبینی میشود .پرداخت مبلغی بیش از مزد
تعیین شده در قرارداد به کارگران ،کام ً
ال اختیاری است و
آن ها نمیتوانند مزدی بیش از مبلغ تعیین شده را ،به هر
عنوانی ،از شما طلب کنند.
▪طرح اعتراض و درخواست رسیدگی

در صورتی که از نحوه جابهجایی بار ،مبلغ دریافت شده،
مدت زمان صرف شده برای حمل اسباب و اثاثیه یا نحوه
برخورد راننده و کارگران راضی نبودید ،از امضای رضایت
نامهای که در انتهای کار به شما ارائه میشود ،خودداری
کنید و موضوع را با شرکت در میان بگذارید .شرکت
حمل بار موظف است به مورد طرح شده از سوی شما،
به دقت رسیدگی و در صورت بروز تخلف ،برای جبران

برخی از رانندگان وسایل نقلیه
مخصوص حمل بار ،امضای قرارداد
را به انتهای کار موکول میکنند و پس
از اتمام اسبابکشی ،قرارداد را برای
امضا و نیز ،اعالم رضایت مشتری ،در
اختیار وی قرار میدهند .این رویه در
انعقاد قرارداد ،اصو ًال صحیح نیست.
شما به عنوان شهروندی که متقاضی
دریافت خدمات است ،ابتدا باید از
شرایط قانونی پیش بینی شده در
قرارداد مطلع شوید تا بتوانید برای
استیفای حقوق خود ،به موقع و به طور
مؤثر اقدام کنید
خسارت و تنبیه متخلف ،اقدام کند .اگر شرکت از انجام
این کار خودداری کرد ،میتوانید موضوع را به اتحادیه
مربوط اعالم و تقاضای رسیدگی کنید .آگاهی از مفاد
قرارداد حمل بار ،در اینگونه موارد ،میتواند شما را در
رسیدن به حقتان یاری دهد .در هر صورت ،مطابق ماده
 20آییننامه« ،رسیدگی به تخلفات شرکت یا مؤسسه
درون شهری در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط فصل
سوم این آییننامه و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت
تعطیلی و لغو پروانه متخلف ،بر عهده شهرداری و در
مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر
شرکت یا مؤسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده ،بر
عهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل ،متشکل از
نمایندگان شهرداری ،نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی
و رانندگی) و صنف مربوطه خواهد بود».

پرسش :مالیات بر ارث چقدر است و چگونه محاسبه
می شود؟
پــاســخ :پــس از فــوت شــخــص ،ابــتــدا هزینه کفن و دفــن و
برگزاری مراسم ترحیم ،در حد متعارف ،از اموال باقی مانده
از وی(مــا َتـ َـرک) برداشت میشود .سپس دیــون و حقوقی
که بر عهده وی بــوده اســت ،از امــوال او پرداخت میشود.
باقی مانده امــوال ،بین وارثــان ،به نسبت سهماالرث تقسیم
خواهد شد .میزان مالیات بر ارث ،بر اساس مقررات قانون
مالیاتهای مستقیم و با توجه به نوع امــوال باقی مانده و
نسبت وارث با متوفی ،محاسبه مـیشــود .در صورتی که
متوفی ،قبل از ســال  1395فــوت کــرده باشد ،مالیات بر
ارث ،بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم پیش از
تغییرات اخیر آن (در سال  )1394محاسبه میشود .اما
اگر تاریخ فوت بعد از  1395/1/1باشد ،مالیات بر ارث به
این شرح محاسبه خواهد شد :ماده  ۱۷قانون مالیات های
مستقیم (اصــاحــی )1394.04.31بیان میکند«:اموال
و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص ،اعم از فوت واقعی یا
فرضی ،انتقال مییابد ،به شرح زیر مشمول مالیات است-1:
نسبتبهسپردههایبانکی،اوراقمشارکتوسایراوراقبهادار،
بهاستثنایمواردمندرجدربند()۲اینمادهوسودهایمتعلق
بهآنهاوهمچنینسودسهاموسهمالشرکهتاتاریخثبتانتقال
به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آن ها به نرخ سه درصد-2 .
نسبتبهسهاموسهمالشرکهوحقتقدمآنهایکونیم()۱/۵
برابر نرخهای مذکور در تبصره ( )۱ماده ( )۱۴۳و ماده (۱۴۳
مکرر)اینقانون،طبقمقرراتمزبوردرتاریخثبتانتقالبهنام
وراث -3.نسبت به حقاالمتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که
دربندهایمذکوربهآنهاتصریحنشدهاست،بهنرخدهدرصد
ارزشروز،درتاریختحویلیاثبتانتقالبهناموراث-4.نسبت
بهانواعوسایلنقلیهموتوری،زمینی،دریاییوهوایی،بهنرخدو
درصدبهایاعالمیتوسطسازمانامورمالیاتیکشور،درتاریخ
ثبت انتقال به نام وراث -5 .نسبت به امالک و حق واگذاری
محل،یکونیم()۱/۵برابرنرخهایمذکوردرماده()۵۹این
قانون ،به مأخذ ارزش معامالتی امالک یا به مأخذ ارزش روز
حق واگذاری حسب مورد ،در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
-6نسبتبهاموالوداراییهایمتعلقبهمتوفایایرانیکهدر
خارج از کشور واقع شده است ،پس از کسر مالیات بر ارثی که
از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده
است،بهنرخدهدرصدارزشماترککهمأخذمحاسبهمالیات
برارثدرکشورمحلوقوعمالقرارگرفتهاست.
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