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مطابققانونجدیدآییندادرسیمدنی،دادگاهدرتشخیص
مستثنیات دیــن ،به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم
توجهینمیکند؛بلکهبهوضعیتوشأنویدرحالتاعسار
توجه خواهد کرد .به گــزارش خبرگزاری میزان ،حمایت
قوانینایرانازحقوقمالیزنان،حتیشاملمستثنیاتدین
شوهرهممیشود؛بهاینمعناکهبرایپرداختحقوقمالی
زن،منزلشوهرهممیتواندفروختهشود.
▪فرازونشیبهایرسیدنبهحقوحقوق

زنانبرایحقوقمالیخود،هموارهفرازونشیبهایبسیاری
را متحمل میشوند .این در حالی است که شنیدن اخباری
غیر مستند و غیر واقعی ،مبنی بر عدم امکان مطالبه مهریه
یا از بین رفتن حقوق مالی زنان ،از گوشه و کنار ،بر رنجها و
مشقتهای آنان اضافه میکند .باید توجه داشت که قانون،
همواره زنان را مورد توجه و حمایت خود قرار داده و از آنان و
حقوقشان،حمایتهایخاصوویژهایکردهاست.
تا پیش از این ،در صورتی که دارایی مردی تنها شامل یک
بابمنزلمیشد ،باایناستداللکهملک،جزومستثنیات
دین است ،زن از مطالبه حق خود از طریق فروش آن ،محروم
میشد .درحالی که قانون گــذار ،با رویــکــردی حمایتی
نسبت به زنان ،اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه
در زمینه رفع این مشکل کرده است تا امکان مطالبه حقوق
مالیزنان،آسانترازگذشتهشود.بنابراین،میتوانیکیاز
ابداعاتبسیارمفیدقانونجدیدنحوهاجرایمحکومیتهای
مالیرا،لحاظ کردنمستثنیاتدین،باتوجهبهشانعرفیو
جایگاهمحکومدرزماناعساروی،نهباشانعرفییاوضعیت
ویدرحالتپیشازاعسارش،دانست.
▪وضعیتگذشته

پیش از این و مطابق بند یک ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی
مدنی که نسخ شده است ،مسکن مورد نیاز محکوم علیه و
افرادتحتتکفلوی،بارعایتشئونعرفیمحکوم،درزمره
مستثنیات دین قرار میگرفت .به دیگر سخن ،شأن عرفی
محکوم یا وضعیت مالی سابق وی ،قبل از اعسار ،در لحاظ
کردن و تشخیص مستثنیات دین موثربود .مطابق این ماده
قانونی ،دادگاه در تشخیص این که خانه شامل مستثنیات
دین میشود یا خیر ،به شان محکوم در زمان قبل از اعسار
توجه میکرد .به همین دلیل ،چنانچه محکوم پیش از
اعسار متمول میبود ،احتمال اینکه آن خانه به فروش
نمیرسید ،وجودداشت .این در حالی است که قانون گذار
با تغییر رویکرد ،ضمن نسخ ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی
مدنی ،مطابق بند «الف» ماده  ۲۴قانون جدید نحوه اجرای
محکومیتهایمالی،مقررداشتهاستکهقرارگرفتنمنزل
مسکونیدرزمرهمستثنیاتدین،باتوجهبهشانمحکومعلیه
در حالت اعسار او است .به عبارت دیگر ،دادگاه در تشخیص
مستثنیاتدینبهشانعرفییاوضعیتسابقمحکومتوجهی
نمیکند ،بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه
خواهدکرد.بنابراین،دردعوایمطالبهمهریهتوسطزوجه،
منزل زوجی که پیشتر متمول بوده است ،به فروش خواهد
رسید و متناسب با شان فعلی اش ،منزلی برای وی درنظر
گرفتهخواهدشد.
▪یکامتیازدیگر

امتیاز مقرر دیگر برای زوجــه ،محدود شدن دایــره شمول
مستثنیاتدیندربعضیموارداست.مطابقبند«الف»ماده
 ۲۴و  ۲۹قانون ذکر شده و نیز ،نسخ ماده  ۵۲۴قانون آیین
دادرسی مدنی ،قانون گذار با خارج کردن افراد تحت تکفل
محکومعلیهازدایرهمستثنیاتدین،دربارهمنزلمسکونی،
دایره آن را نسبت به گذشته محدودتر کرده است که این،
موضوعی است به نفع زوجه .از همین رو ،باید گفت که با این
تغییر رویکرد قانون گذار ،امکان وصول حقوق مالی زن ،از
اموالزوج،بیشازگذشتهفراهمشدهاست.
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ی که امروز با آن روبه رو هستیم،
در شرایط خاص اقتصاد 
یکی از حساسترین عرصههای نظارتی ،رعایت حقوق
مصرفکنندگان و حمایت از آن ها در برابر تخلفاتی نظیر
گران فروشی ،احتکار ،کمفروشی و  ...است .قانون گذار
برای تسریع رسیدگی به شکایت شهروندان درباره این
تخلفات ،اقدام به تأسیس سازمانی با عنوان «سازمان
تعزیرات حکومتی» کرده است؛ سازمانی شبه قضایی
و زیر نظر دولت که در واقع بــازوی اجرایی قوه مجریه
برای نظارت بر قیمتها و تثبیت آن ها در بازار محسوب
میشود .هرچند این سازمان ،در مسیر انجام مسئولیتی
که برعهده دارد ،تنها نیست و سازمان ها و نهادهایی
مانند سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان رسیدگی
به حقوق مصر فکنندگان نیز ،با تعزیرات همکاری
میکنند اما به نظر میرسد ،مسئولیت اصلی برخورد با
تخلفاتی مانند گران فروشی ،برعهده سازمان تعزیرات
حکومتی باشد .بنابراین ،آگاهی شهروندان از چگونگی
شکایت از تخلفات مختلف صنفی بــه ایــن ســازمــان،
میتواند افزون بر یاری مسئوالن در مسیر جلوگیری از
تخلفات و تنبیه متخلفان ،امنیت و آرامش روانی مناسبی
را در جامعه حکمفرما کند .در گفتوگو با دکتر محمد
علی اسفنانی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران
و معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور ،به بررسی
وظایف و مسئولیتهای این سازمان راهبردی و نیز،
چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن پرداختیم .اسفنانی
با اشاره به نحوه همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف با
سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به تخلفات و
احراز آن ها ،تأکید کرد که شهروندان ،افزون بر شکایت،
میتوانند اطالعات خود را درباره بروز تخلفات صنفی ،از
طریق سامانه تلفنی و پورتال « »135در اختیار سازمان
تعزیرات حکومتی قرار دهند.
وظیفه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی،
در شرایط فعلی ،برای حفظ حقوق مصرفکنندگان
چیست؟
هما نطور که میدانید ،سازمان تعزیرات حکومتی،
یک سازمان شبه قضایی است که بر اساس احساس نیاز
و ضرورتی که وجود داشت و دارد ،تأسیس شد .روال
تصویب قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی نیز،
روال متداول تصویب قوانین در کشور نبود؛ این قانون در
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است
و شامل دو مبحث عام و رسیدگی به تخلفات بهداشتی
و درمانی میشود .یکی از مهم ترین دالیل تأسیس این
سازمان ،رسیدگی سریع به تخلفاتی بود که در بازار روی
میداد؛ به ویژه تخلفاتی مانند گران فروشی ،احتکار،
تقلب و  . ...اگر بنا بود قوه قضاییه مسئولیت رسیدگی
به این قبیل پروندهها را برعهده بگیرد ،پروندهها عموم ًا
در چرخه دادرسی طوالنی قرار میگرفت و به اصطالح،
اطاله دادرسی اتفاق میافتاد که باعث میشد اقداماتی
که در این عرصه انجام میشود ،کم اثر باشد .بر این

وظیفهاصلیسازمانصنعت،معدنو
تجارت،مربوطبهامورکارشناسیتخلفاتی
استکهانجامگرفتهاست.درواقع،ماپس
ازدریافتپروندهها،درمرحلهنخست،
آنهارابهسازمانصنعت،معدنوتجارت
ارجاعمیدهیمتاتخلفاحرازشود.در
بحثنرخگذاریهاهم،سازمانحمایتاز
حقوقمصرفکنندگان،مسئولیتاصلی
رابرعهدهداردوماازنرخگذاریآنهابرای
احرازتخلفهاییمانندگرانفروشیو
کمفروشیاستفادهمیکنیم

نایب رئیس کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس ،از افزایش جرایم
کــودکــان بــه دلیل بــی توجهی به
مشکالت زیربنایی جامعه انتقاد
کــرد .به گــزارش خبرگزاری خانه
ملت ،یحیی کمالی پــور با اشــاره
بــه افــزایــش  50درصـــدی جرایم
کودکانونوجواناندرکشور،گفت:
مسائلبسیاریدرحوزهآسیبهای
اجتماعیوجودداردکهدرافزایشجرایمکودکانونوجوانان
نقش موثری دارد؛ برای مثال افزایش آمار طالق یکی از
این موارد است؛ متاسفانه درصد زیادی از متهمان درحوزه
کودکان و نوجوانان ،کودکان طالق هستند؛ ضمن اینکه
طبق آمارهای رسمی ،حدود  3تا  4میلیون نفر در کشور به
مواد مخدر اعتیاد دارند که به طورحتم ،فرزندان افراد معتاد
هم،درخطرارتکابجرمقراردارند.
▪نقشموثر«حبسوالدین»دروقوعجرایمکودکان

نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شــورای
اسالمی افزود :برخی از فرزندان افرادی که حبس های
طوالنی مدت دارنــد و سالیان سال را در زنــدان به سر
میبرند ،به جرایم مختلفی درجامعه دست می زنند؛ ضمن
اینکهبخشی از جرایم کودکان و نوجوانان ،مربوط به
کودکان کار است؛ لذا ده ها علت و عامل در افزایش جرایم
کودکان موثر است که به طورحتم ،این رویه به نفع سالمت
اجتماعی کشور نخواهد بود.

اساس ،سازمان تعزیرات حکومتی ،با وظیفه رسیدگی
به این قبیل تخلفات ،با رعایت سرعت ،فوریت و دقت،
تأسیس شد .بنابراین ،وظیفه ذاتی این سازمان ،در هر
شرایطی ،رسیدگی به تخلفاتی مانند گران فروشی،
احتکار ،کمفروشی ،تقلب و دیگر مــواردی است که در
قانون پیشبینی شده است.
آیـــا در ســازمــان تــعــزیــرات حکومتی،
رسیدگی به تخلفات با شکایت شاکی آغاز میشود یا
سازمان ،رأس ًا به تخلفاتی که از طرق مختلف شناسایی
و اعالم میشود ،رسیدگی میکند؟
همانطور که اشاره کردم ،سازمان تعزیرات حکومتی،
مجموعهای مجزا از قوه قضاییه است و زیر نظر دولت
فعالیت میکند .در واقــع ،این سازمان ابــزار واقعی
دولــت بــرای حفظ و تثبیت وضعیت بــازار و نظارت بر
قیمت هاست .در زمینه روشهای رسیدگی به تخلفات
در سازمان هم ،قانون مواردی را پیشبینی کردهاست.
یکی از این موارد ،اعالم تخلف و گزارش مربوط به آن
از سوی بازرسان «اتاق اصناف» است« .اتاق اصناف»
بازرسانی را در اختیار دارد که در همه شهرها ،به صورت
مستمر ،از واحدهای صنفی بازدید میکنند و چنان چه
تخلفی برای آن ها محرز شود ،آن را گزارش میکنند.
مورد دیگر ،بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
است که البته ،بازرسان این سازمان ،بیشتر مسئولیت
کارشناسی دارند تا شناسایی تخلفات .کارشناسان این
سازمان ،در حوزههای مختلف صنفی ،اعم از بهداشتی،
پوشاک و  ...نظر کارشناسی خود را به ما اعالم میکنند

شهروندانمیتوانندبامراجعهبهپورتال
«»135وتکمیلفرمشکایت،یککد
رهگیریدریافتکنندکههمینکد
رهگیری،میتواندبهآنهابرایپیگیری
شکایتشانکمککند.بااستفادهازاین
کدرهگیریوواردکردنآندرپورتال،
شاکیمیتواندازجزئیاتومراحلیکه
پروندهطیکردهاست،مطلعشودودر
نهایت،پسازبرگزاریجلسهرسیدگی
وصدورحکم،اینحکمازطریقسامانه
پیامکیبرایفردشاکیارسالخواهدشد
تقسیم وظایف به این شکل ،روند رسیدگی به پروندههای
تعزیراتی را کمی طوالنی میکند.
مردم در زمینه تخلفات صنفی ،چگونه
می توانند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند
و از آن مهمتر ،روش پیگیری این شکایت چگونه است؟
شهروندان میتوانند با مراجعه به پورتال « »135و تکمیل
فرم شکایت ،یک کد رهگیری دریافت کنند که همین کد
رهگیری ،میتواند به آن ها برای پیگیری شکایتشان
کمک کند .با استفاده از این کد رهگیری و وارد کردن آن
در پورتال ،شاکی میتواند از جزئیات و مراحلی که پرونده
طی کرده است ،مطلع شود و در نهایت ،پس از برگزاری
جلسه رسیدگی و صدور حکم ،این حکم از طریق سامانه
پیامکی برای فرد شاکی ارسال خواهد شد .در صورتی که
شهروند ،بخواهد در قالب یک گزارش دهنده ،اطالعاتی
را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بگذارد هم،
پیشبینیهای الزم در پورتال « »135انجام شده است.
این دسته از شهروندان ،افزون بر روش ارسال گزارش
از طریق پورتال ،میتوانند با سامانه تلفنی « »135نیز
تماس بگیرند و اطالعات خود را درباره تخلفات انجام
شده یا در حال انجام ،در اختیار همکاران ما بگذارند.
اگر مشخصات واحد صنفی یا فرد متخلف ،دقیق ًا ثبت یا
اعالم شده باشد ،سازمان با ارجاع آن به شعبه مربوط در
استان محل وقوع تخلف ،به موضوع رسیدگی میکند و
در صورت احراز تخلف ،با آن قاطعانه برخورد خواهد کرد.
آیــا در رونـــدی کــه بــه آن اشـــاره کردید،
شهروندان باید هزینهای بابت شکایت کردن از واحد
صنفی متخلف و در قالب هزینه دادرسی یا مانند آن،
بپردازند؟
خیر؛ رسیدگی به این شکایتها ،کام ً
ال بدون پرداخت
هزینه و رایگان است.
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گزارشحقوقی

قوهمقننه
افزایشجرایمکودکانونوجوانان
درسایهسیرصعودیآمارطالق

یکیازمهمتریندالیلتأسیسسازمان
تعزیراتحکومتی،رسیدگیسریعبه
تخلفاتیبودکهدربازاررویمیداد؛بهویژه
تخلفاتیمانندگرانفروشی،احتکار،
تقلبو....اگربنابودقوهقضاییهمسئولیت
رسیدگیبهاینقبیلپروندههارابرعهده
بگیرد،پروندههاعموم ًادرچرخهدادرسی
طوالنیقرارمیگرفتوبهاصطالح،اطاله
دادرسیاتفاقمیافتادکهباعثمیشد
اقداماتیکهدراینعرصهانجاممیشود،
کماثرباشد.برایناساس،سازمان
تعزیراتحکومتی،باوظیفهرسیدگیبه
اینقبیلتخلفات،بارعایتسرعت،فوریت
ودقت،تأسیسشد

و مبنای ما بــرای تصمیم گیری دربــاره وقــوع تخلف،
گزارش کارشناسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســت .یکی دیگر از نهادهایی کــه در زمینه ارجــاع
شکایات و تخلفات به سازمان تعزیرات فعال است،
سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان است .مردم
نیز در این عرصه ،با ما همکاری دارند .گزارشهایی که
از سامانه « »135به دست ما میرسد ،خواه در قالب
شکایت و خــواه به عنوان گــزارش شهروندان ،مورد
بررسی و رسیدگی قرار میگیرد .مورد دیگری که باید
به آن اشاره کنم ،فعالیتی است که سازمان تعزیرات
حکومتی ،بر مبنای مجوزهای قانونی تصویب شده ،در
قالب شعبههای سیار دارد .این شعب سیار ،با مراجعه به
اماکنی که در آن ها امکان وقوع تخلف هست ،به موضوع
تخلف رسیدگی و حکم صادر میکند و حتی میتواند
مجری حکم نیز باشد.
اگــر ممکن اســت دربــاره وظایف قانونی
دستگا ههای دیگر در ایــن زمینه ،بیشتر توضیح
دهید.
وظیفه اصلی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،مربوط به
امور کارشناسی تخلفاتی است که انجام گرفته است .در
واقع،ماپسازدریافتپروندهها،درمرحلهنخست،آنهارا
بهسازمانصنعت،معدنوتجارتارجاعمیدهیمتاتخلف
احراز شود .در بحث نرخگذاریها هم ،سازمان حمایت از
حقوق مصرفکنندگان ،مسئولیت اصلی را بر عهده دارد
و ما از نرخگذاری آن ها برای احراز تخلفهایی مانند گران
فروشی و کمفروشی استفاده میکنیم.
فعالیت چند سازمان در عرصه رسیدگی
به تخلفات صنفی و شکایتهای مــردمــی ،باعث
مواز یکاری و تعارض مسئولیت نمیشود؟ آیا بهتر
نیست همه ایــن وظایف در یک ســازمــان یا مرجع
رسیدگی کننده متمرکز شود تا فرایند رسیدگی به
تخلفات سرعت بیشتری پیدا کند؟
به اعتقاد من ،فعالیت این سازمان ها و نهادها ،اصالً
مواز یکاری نیست و قانون ،وظایف آن ها را تعریف و
تثبیت کرده است .در واقع روند رسیدگی به شکایات،
روال قانونی خودش را دارد و هر یک از این نهادها ،بخشی
از کار را برعهده دارند و در آن ،متخصص اند .گزارشهای
اتاق اصناف به دست ما میرسد و ما هم آن ها را برای
سازمان صنعت ،معدن و تجارت میفرستیم تا بررسی و
احراز تخلف شود .همین روند درباره رسیدگی به شکایات
مردمی نیز ،اعمال میشود .به نظر می رسد ما در این
زمینه ،تداخل مسئولیت چندانی نداشته باشیم.
ولی این روش باعث طوالنیتر شدن روند
رسیدگی به شکایت میشود و عم ً
ال از سرعت بررسی
و اعمال نظر درباره این پروند هها ،به عنوان یکی از
دالیل تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی ،میکاهد.
بله؛ با نظر شما موافقم .این انتقاد میتواند وارد باشد که
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مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
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.

پرسش :پس از درگذشت پدرم ،من سهم برادرم را از
منزل آن مرحوم خریدم .تمام خواهران و بــرادران و
همچنین مادرم ،زیر قرارداد فروش سهم االرث را امضا
کرده اند .این در حالی است که منزل به نام مادر من
است و پدرم ،پیش از فوت ،آن را به وی بخشید تا کسی
قصد فروش خانه را نکند .آیا پس از فوت مادرم ،برادرم
میتواند منکر اصل قرارداد و فروش سهم خودش به
من شود؟ برای جلوگیری از این اقدام چه کاری باید
انجام دهم؟
پاسخ :منزلی که پدرتان پیش از فوت به مادرتان واگذار
کرده ،جزو ماترک وی نبوده است؛ بنابراین به وارثان او تعلق
نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،منزل متعلق به مادرتان
است و وارثان پدرتان ،پس از فوت ایشان ،از منزل سهمی
نداشتهاند که آن را به شما واگذار کنند .در این مورد ،هر
توافقی کــرد ه باشید ،بیاثر اســت .بنابراین ،میتوانید
موضوع را با مادرتان در میان بگذارید و از ایشان درخواست
کنید که ملک را در قالب عقد صلح عمری ،به شما واگذار
کند .یعنی خانه را با عقد صلح ،به شما واگذار کند ،با این
شرط که خانه تا زمان حیات مادرتان در اختیار ایشان باشد.
به عقد صلحی که در آن برای مالک اول (صلح کننده یا
مصالح) حق استفاده از ملک تا زمان حیات خود یا دیگری
در نظر گرفته شود ،به اصطالح «صلح عمری» می گویند.
ماده  41قانون مدنی بیان میکند« :عمری حقی انتفاعی
است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به
مدتعمرخودیاعمرمنتفعیاعمرشخصثالثیبرقرارشده
باشد ».به عبارت دیگر ،حقی که مالک ملک برای فردی
دیگر برای استفاده از ملک تا زمان حیات دیگری ایجاد
کند« ،حق عمری» نامیده می شود .به این ترتیب ،سهم
شما از خانه ،از مالکیت مادرتان خارج میشود ،اما در عمل،
حق استفاده از آن ،همچنان متعلق به مادرتان خواهد بود.
پرسش :طبق اسناد دست نویس قدیمی ،ملکی در
روستای آبا و اجدادی ما ،متعلق به پدربزرگ من بوده
و ایشان هم به کسی نفروخته است .به تازگی ،فردی
فرصت طلب با استفاده از غیبت ما ،مدعی زمین شده و
برای آن سند ملکی دریافت کرده است و قصد فروش آن
را دارد .چطور می توان سند وی را باطل کرد؟
پاسخ :میتوانید ظرف  90روز از تاریخ انتشار اولین آگهی
نوبتی ،اعتراض خود را به عملیات ثبتی ،به صورت کتبی،
به اداره ثبت محل تقدیم کنید .همچنین ،ظرف یک ماه از
تاریخ تقدیم اعتراض به اداره ثبت ،علیه درخواستکننده
ثبت ملک ،در دادگــاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک،
اقامه دعوا کنید .اعتراضی که خارج از مهلت تقدیم شده
باشد ،بیاثر خواهد بود .اصل بر صحت و اعتبار اسناد
رسمی مالکیت است .قانون گــذار ،استثنائ ًا مــواردی را
تعیین کرده است که میتوان به حکم دادگاه یا اداره ثبت،
اسناد مالکیت را اصالح یا ابطال کرد .برای حفظ اعتبار
اسناد رسمی و قابلیت اتکای به آن ،موارد ابطال اسناد
محدود است .در این مورد ،نباید از چارچوب مقرر در قانون
تجاوز کرد .بر اساس ماده  ۱۶و  ۱۷قانون ثبت و ماده ۸۶
آیین نامه اجرایی قانون ثبت ،اعتراض باید در مهلت مقرر،
مستقیم ًا و به طور کتبی به اداره ثبتی که آگهی را منتشر
کرده است ،تقدیم شود .ماده  ۱۶قانون ثبت مقرر میکند
که «هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته
باشد ،باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا  ۹۰روز اقامه
دعوا نماید .عرضحال مزبور مستقیم ًا به اداره یا دایره یا
شعبه ثبتی که در ضمن اعالن نوبتی معین شده است،
تسلیم میشود ،در مقابل ،عرضحال باید رسید داده شود.
در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد،
اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمهای که مرجع رسیدگی
است ،ارسال م ـیدارد .اگر اداره ثبت تشخیص دهد که
عرضحال خارج از مدت داده شده ،کتب ًا نظر خود را اظهار
خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل میدهد تا
حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظام نامه وزارت عدلیه
رسیدگی کرده رأی دهد .رأی حاکم محکمه ابتدایی در این
موضوع قاطع است».

نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور تاکید کرد

غیرقانونی بودن دریافت «حق الزحمه معامالت امالک »بیش از نرخ مصوب
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور
گفت :دریافت هرگونه حق الزحمه خرید و فــروش و
اجاره ملک ،خارج از نرخ مصوب ،به بهانه عرف ،افزایش
قیمت ها ،زیر میزی و پرداخت شیرینی ،غیرقانونی
و خالف است .به گــزارش ایرنا ،حسام عقبایی افزود:
پرداخت حق الزحمه خرید و فروش و اجاره ،بر اساس
آخرین نرخ گذاری مصوب سال  1395است و نرخ نامه
های مصوب باید در دفاتر مشاوران امالک ،در سراسر
کشور ،نصب باشد تا مردم از آن اطالع داشته باشند.

نایبرئیساولاتحادیهصنفمشاوران
امالککشور:افزایشقیمتمسکن،در
شرایطکنونی،هیچتاثیروتغییریدرنرخ
مصوبحقالزحمهپرداختیبرایخریدو
فروشواجارهایجادنکردهاستودریافت
مبلغبیشازنرخمصوب،غیرقانونیاست؛
برایناساس،مردممیتوانندهرگونه
تخلفیدراینزمینهراباشمارهتلفنچهار
رقمی 7334اطالعدهندیااینکهبه
اتحادیهصنفمشاورانامالککشور
مراجعهکنند

▪لزوم اطالع دهی تخلفات از سوی مردم

وی ادامه داد :افزایش قیمت مسکن ،در شرایط کنونی،
هیچ تاثیر و تغییری در نرخ مصوب حق الزحمه پرداختی
برای خرید و فروش و اجاره ایجاد نکرده است و دریافت
مبلغ بیش از نرخ مصوب ،غیرقانونی است؛ بر این اساس،
مردم می توانند هرگونه تخلفی در این زمینه را با شماره
تلفن چهار رقمی  7334اطالع دهند یا این که به اتحادیه
صنف مشاوران امــاک کشور مراجعه کنند .عقبایی
درباره تعیین نرخ حق الزحمه خرید و فروش گفت :این
نرخ ،در کمیسیون نظارت مربوط تعیین می شود و آخرین
تصویب آن هم در سال  95بوده است .همچنین ،در هر
شهر ،بر اساس شرایط خاص آن شهر ،این نرخ تعیین
می شود و در هر شهر نسبت به شهر دیگر متفاوت است و
گاهی هم ممکن است یکسان باشد.
▪نحوه محاسبه حق الزحمه

وی با اشاره به این که از نظر قانونی منشأ نرخ گذاری

حق الزحمه مشاوران امالک ،به اتحادیه صنف مشاوران
امالک مربوط نمی شود ،خاطر نشان کرد :بر اساس نرخ
سال  ،95در شهر تهران ،در بحث خرید و فروش برای
واحدهای مسکونی ،تا سقف  500میلیون تومان ،هر
یک از دو طرف (خریدار و فروشنده) نیم درصد ،و در مبالغ
باالتر از  500میلیون تومان ،به نسبت مازاد بهای مورد
معامله 25 ،صدم درصد ،به کمیسیون دو طرف معامله
افزوده می شود .

عالوه بر آن 9 ،درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز باید
پرداخت کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور
گفت :برای مثال اگر در تهران قیمت یک واحد مسکونی
 600میلیون تومان باشد ،هر یک از دو طرف معامله
برای  500میلیون تومان ،دو و نیم میلیون تومان و برای
 100میلیون باقی مانده که شامل حق الزحمه  25صدم
درصدی می شود ،در مجموع باید دو میلیون و  750هزار

تومان به عنوان حق الزحمه به مشاوران مسکن پرداخت
کنند؛ افزون بر این 9 ،درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز
باید پرداخت شود.
▪حق الزحمه انعقاد اجاره

وی درباره حق الزحمه مشاوران مسکن در عرصه اجاره
امالک نیز اظهار کرد :حق الزحمه اجاره نیز بر اساس نرخ
مصوب ،همان نرخ سال  95است که شامل یک چهارم
اجاره ماهانه است و برای رهن هم ،شامل هر یک میلیون
تومان 30 ،هزار تومان میشود.
CMYK

