
الف) هدف از بر�زاری �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی چیست؟
مراجع  در  امال�  به  مربوط  بدهی  های  بحث  تجاری،  امال�  در  بخصوص  امال�،  معامالت  ریس� های  از  ی�ی 
آیا  �ه  اینجاست  اصلی  سوال  است.  مالیاتی  امور  سازمان  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  شهرداری،  مثل  عمومی 
چنین  �ه  �ردید  خریداری  را  مل�ی  شما  ا�ر  و  مل�؟  به  یا  می �یرد  تعلق  مال�  به  مربوطه،  بدهی های 
بدهی هایی داشت، چه طور می توانید مانع زایل شدن حق خود بشوید؟ ادعای فسخ معامله �زینه بدی نیست. 
ولی همه می دانیم با نرخ تورمی �ه همواره بر امال� تحمیل می شود، معموالً فسخ معامله به نفع خریدار نیست. 

از طرفی خریدار رایض به پرداخت دیون مربوط به دوره مال�یت مال�ین قبلی نمی باشد. پس راه حل چیست؟ 
شخیص با در دست داشتن ی� مبایعه نامه عادی و چند نامه در سربر� بنیاد مس�ن و اداره ثبت، به دفتر و�الت 
شما مراجعه و اعالم می �ند �ه حدود یس سال قبل زمیین را در ی�ی از مناطق نزدی� همدان خریداری نموده و 
اخیراً �ه برای دریافت سند مال�یت به اداره ثبت مراجعه �رده، پاسخ مشخیص به وی داده نشده است. لذا از شما 

درخواست می �ند تا مشاوره الزم را به او ارائه �رده یا و�الت ایشان را جهت دریافت سند مال�یت قبول نمایید.
مال�یت  اثبات  بر  مبین  داد�اه  قطعی  ح�م  پیش  سال   ١٠ �ه  می �ند  اعالم  و  نموده  مراجعه  شما  به  شخیص 
نسبت به ی� قطعه زمین ٢،٠٠٠ متری را دریافت نموده و اخیراً �ه در حال طی تشریفات صدور سند مال�یت در اداره 
ثبت بوده، به ایشان اعالم شده است �ه مل� مورد نظر در محدوده ارایض ملی قرار دارد. مو�ل از شما درخواست 

می �ند �ه به و�الت از ایشان نسبت به فرایند ملی شدن ارایض مذ�ور اعتراض �نید. 
 برای یافتن راه حل این پرونده ها یا ارائه مشاوره حقوقی الزم، نیاز به چه مدار� و اطالعاتی دارید و الزم است در 
جستجوی پاسخ چه سئواالتی باشید؟ به �دام قوانین و مقررات رجوع می �نید؟ چه مرجعی را برای احقاق حق 

مو�ل انتخاب می �نید؟
مال� و سازنده قصد انعقاد ی� قرارداد مشار�ت در ساخت را دارند و مل� موضوع قرارداد مشار�ت نیز در پهنه 
مساحت  تا  نموده اند  توافق  سازنده  با  �ه  می �ند  اعالم  و  �رده  مراجعه  شما  به  مال�  است.  �رفته  قرار   R٢٥١
ترا�م مجاز پروانه ساختمان �ه ٢،٨٠٠ متر مربع می باشد، به نسبت ٦٠ درصد برای مال� و ٤٠ درصد برای سازنده 
باشد و نسبت به مازاد بر ترا�م مجاز، سهم هر ی� از مال� و سازنده به صورت مع�وس محاسبه شود. مو�ل از 
شما درخواست می �ند �ه راجع به این توافق متین را آماده �نید تا به صورت ی� شرط در قرارداد مشار�ت در 
ساخت درج شود. پرسش اصلی �ه برای ن�ارش چنین شرطی به میان می آید این است �ه منظور از پهنه بندی 
قطعات  اندازه  و  اشغال  سطح  بنا،  زیر  مفید،  متراژ  نقشه،  دستور  ساختمانی،  ترا�م  از  منظور  چیست؟  مصوب 

چیست؟ 
و  مل�ی  پرونده های  در  �اربرد  پر  مسائل  با  حقوقی  مشاورین  و  و�ال  آشنایی  �ار�اه،  این  بر�زاری  از  هدف 
همچنین افزایش آ�اهی آنها نسبت به مقررات مربوط به دعاوی مل�ی و نحوه طرح دعوا و دفاع در پرونده های 

مل�ی می باشد. 
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ب) ویژ�ی های �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی  چیست؟

١- برریس �اربردی موضوعات رایج در پرونده های مل�ی
در این دوره با طرح پرونده های واقعی �ه در بردارنده موضوعات پر ت�رار و رایج در دعاوی مل�ی است، سعی 

می شود تا و�ال و مشاوران حقوقی به طور عملی با ن�ات اصلی و فن دفاع در دعاوی مل�ی آشنا شوند.

٢- جامع بودن دوره دعاوی امال�
دعاوی راجع به امال� جنبه های متعدد و متنوعی دارد. در پرونده هایی �ه و�یل داد�ستری حضور دارد، انعقاد 
قرارداد حق الو�اله با مو�ل و رعایت جنبه های قانونی و �اربردی آن حائز اهمیت است. به عالوه، تسلط و�یل به 
مباحث مربوط به شهرداری، مالیات امال�، حقوق ثبت و ارایض نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. در این دوه �لیه 
مباحث مذ�ور مورد تدقیق و برریس قرار می �یرد تا مخاطبین، تسلط الزم را نسبت به مباحث حقوقی مربوط به 

امال� به دست آورند. 

٣- توجه به رویه قضایی 
برریس آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و ارائه نمونه آرای قضایی، در مواردی �ه رویه 

قضایی برای مخاطب حائز اهمیت می باشد، از دی�ر ویژ�ی های دوره و�یل حرفه ای در دعاوی امال� است. 

٤- حضور اساتید مجرب
توجه  نیز  ایشان  عملی  تجربیات  به  اساتید،  علمی  ظرفیت  بر  عالوه  دوره،  این  �اربردی  جنبه  اهمیت  به  توجه  با 
�ردیده تا در هر ی� از موضوعات �ار�اه، ضمن ارائه محتوای علمی مناسب، تجربیات ارزشمند اساتید محترم نیز 

به مخاطب منتقل شود. 

٥- �تاب آموزیش
در �نار مطالب ارائه شده توسط اساتید، ی� �تاب آموزیش در زمینه حقوق ثبت امال� نیز در اختیار مخاطبین قرار 

می �یرد تا ام�ان مطالعه عمیق تر مباحث ثبیت برای آنها فراهم شود. 
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د) مدرسین پنجمن �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی چه �سانی می  باشند؟

- و�یل پایه ی� داد�ستری
- مدرس آئین دادریس مدنی و تجاری
- مؤلف �تاب «بایسته های حقوق ثبت امال� در نظام حقوقی ایران با 
ن�اه �اربردی به قوانین و مقررات» انتشارات دادبانان دانا

د�تر علی خراسانی

- و�یل پایه ی� داد�ستری
- مدیر دپارتمان و�الت دعاوی مؤسسه   حقوقی دادبانان
- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق اسناد تجاری
- مدرس حقوق �سب و �ار

هادی خسروسرش�ی
 (خسروی)

- مدرس دانش�اه
- و�یل پایه ی� داد�ستری
- مدرس �ار�اه های حقوق تجارت

د�تر وحید فقیهی
 محمدی 

د�تر علی خراسانی

هادی خسروسرش�ی

د�تر وحید فقیهی

٣

پنجمن �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی



-  متخصص مالیاتی
- مدرس �ار�اه  های حقوق مالیاتی

- پژوهش�ر مالیاتی
- مؤلف �تاب «مالیات امال�» انتشارات دادبانان دانا

رسول مرادی

- و�یل پایه ی� داد�ستری
- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق مالیاتی

- پژوهش�ر مالیاتی

مرتیض 
سیمائی صراف

- و�یل پایه ی� داد�ستری
- متخصص حقوق امال�، حقوق شهری و شهرداری

- �اندیدای د�ترای حقوق
- مدرس دانش�اه

- مؤلف چندین جلد �تاب در حوزه حقوق امال�، 
شهرداری ، تغییر �اربری و ...

امید محمدی

مرتیض 
سیمائی صراف

امید محمدی
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د)  برنامه   بر�زاری پنجمن �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی چ�ونه است؟

پنجمن �ار�اه و�یل حرفه ای در دعاوی مل�ی

٥
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