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 تقدمی و س پاس...........

 

 

 شامواته در خدمت کتاب الکرتونیکی کو خداوند را بس یار شاکرم ات فرصیت دست داد در غالب این 

 ابمش و اب ذکر ناکت حقویق قبل از خرید مزنل مهراه شام ابمش.

 

ه رش ته حتریر و خدا را شاکرم که توفیق داد و مکمک کرد حقوق مردم را ارج هنم و این اثر حقویق را ب

یت ناکیت چند مردم حقوق گونه زندگی کنند.در آ ورم ات اب رعا  

 

ده ات ما خدا وهجان را مسخر ما گردانیو ابز مه س پاس به خاطر نعمت هایی که به ما ارزاین داش ته 

 گونه زندگی کنمی
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 خداوند عدالت گستر است

 و دوست دارد ما هم

 در زمینی که به ما اجازه زندگی داده

رعایت کنیم. عدالت را بگسترانیم و حقوق هم را  

 درباره ی من......

 

 

من محسن حسینیان هستم فارغ التحصیل رشته حقوق در 

 مقطع کارشناسی دانشگاه تهران مدیر و مدرس وبسایت 

با توجه به خالء موجود در جامعه و نیاز اکثر  عدل سرا دات کام

افراد در جامعه ی ایران برای  دانستن جامع و کامل موضوعات 

بر آن  دنها برخورد میکنند و دست و پنجه نرم میکننحقوقی که با آ

 مسایل و موضوعاتتا با تاسیس سایت عدل سرا دات کامشدم 

ه حقوقی مورد نیاز افرادی که آشنا با علم حقوق نیستند را ب

 زبان ساده و کاربردی بیان کنم تا مشکل افراد حل شود.

 

ده شکل ساشما در این سایت موضوعات حقوقی پر کاربرد را به 

کیل و قابل حل فرا خواهید گرفت و با آگاهی از قوانین میتوانید و

 خود باشید.
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که نکات حقوقی قبل از خرید منزل رو  دبنابراین اگه آماده ای

....ییدبا من به صفحه بعد بیا دبدونی  

 

 

 

 

 

اطالع از آخرین وضعیت ملک.1  

رد که ملک مو دخوبم قبل از خرید ملک باید بدونی انشما دوست

 نظر شما دقیقا چه وضعیتی داره....

ای یک پالک ثبتی هست بنابراین هر ملک مسکونی دار

 با مراجعه به دفتر استاد رسمی و دخوبم میتونی اندوستشما

وص ارایه پالک ثبتی ملک مورد معامله از آخرین وضعیت آن و بخص

.دممنوع المعامله بودن اون اطالع حاصل کنی  
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اجعه به بنگاه های معتبر.مر2  

ما که اگه دوست و آشنای ش ید این نکته رو مد نظر داشته باش

....دبنگاه معامالت ملک  داره دلیل نمیشه که به اون مراجعه کنی  
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ری و از بنگا ه های دارای پروانه و کد رهگی دحتما حتما باید بیای

م این کار هم باعث جلوگیری از تخلف میشه و ه  داستفاده کنی

 باعث جلوگیری از صوری بودن معامله.

 

 

 

 

 

.فروش مال غیر3  

 دکه خونه ای که میخوای دحتما حتما باید توجه داشته باشی

مال غیر نباشه..یعنی چی؟..توضیح میدم.. دبخری  

ود مال غیر یعنی اینکه مالی که مورد معامله قرار میگیره مال خ

 شخص معامله کننده باشه یعنی سند به اسم خودش باشه و

ه اگه سند به اسم خودش نیست باید وکالت نامه داشته باش
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ند و که در ادامه بیشتر دربارش توضیح میدم پس حتما شخصا س

.شناسنامه شخص طرف معامله رو بررسی نماییید  

 

 

 

 

 

.سند دار بودن ملک4  

سی سند شناسنامه ملکه .طبق قانون ثبت مالک اصلی ملک ک

هست که سند رسمی داشته باشه و سند مقابل سند عادی 

ی یعنی قولنامه هست توجه داشته باش که اگه خونه قولنامه ا

هست فروشنده اول سند رسمی داشته باشه و این از طریق 

اگه خواستی خونه بخری حتما  استعالم اسنادرسمی ممکنه و

تیار انتقال با سند رسمی باشه نه با سند عادی و وکالت تام الخ

ید.امله معارض و انتقال مال غیر نشوتا گرفتار مسایلی چون مع  

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

 

 

.قابلیت انتقال ملک5  

عنی در ملک مسکونی باید قابلیت نقل و انتقال داشته باشد  ی

از خرید خونه حتما این رهن  نباشد و در وقف نباشد پس قبل 

اد مورد باید بررسی بشه از طرق استعالم اداره ثبت ودفتر اسن

 رسمی این مورد میتونه مثل مورد باال باشه مثل این مورد که

تا معلوم  سند در گرو بانک باشه بنابراین یا قولنامه معامله میکنه

 نشه...
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.مشاع بودن منزل6  

ند که فروشندگان متعدد باش اگر منزل مشاع باشد بدین صورت

 میبایست سهم هر کدام دقیق و مشخص تعیین شده باشدو

همینطور است خریداران میزان سهم آن ها  در مالیکیت 

د جدیدشان باید احراز شود و در صورت تعدد همه افراد و شرکا بای

ه حضور پیدا کنند بدلیل عدم وقوع جرم انتقال مال غیر و معامل

کا راضی و حاضر باشندفضولی.پس همه شر  
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.وجود چک7  

غ و اگر در معامله منزل از چک استفاده میکنید حتما تاریخ و مبل

شماره چک ها را در سند ذکر نماییید توجه داشته باشید که 

 چک بدون خط خوردگی باشد.

برخی از مالکان آپارتمان ها و مجتمع ها برای فروش یک واحد 

ما ین میخواهند در این صورت حتخود از خریدار یک چک بابت تضم

ر پشت چک قید شود که این چک بابت ضمانت میباشد تا دچا

 تعقیب کیفری صدور چک پرداخت نشدنی نشوید.
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.حضور شاهد8  

همانطور که در هر قراردادی حضور شاهد الزامی هست در 

هنگام خرید و معامله خانه هم حضور دو شاهد الزامی هست 

 پیشبینی شده است که حق شما پایمالهمه ای این تدابیر 

و  نشود گواهان میباست در پایان قردار نام خود را نوشته و امضا

تاریخ بزنند و هم چنین نوشتن صورت جلسه مدارکی که نزد 

 بنگاه به امانت گذاشته اید اعم از چک/سند/مبایعه نامه و...

کد  و رسید دریافت نماییید و در پایان کار باید بنگاه به شما

 رهگیری ارایه دهد.

 

 

 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

 

.وجود وکالتنامه فروش9  

 دوست عزیز همانطور که قبال عرض نمودم سند باید یا به اسم

شخصی باشه که اومده پای معامله یا اختیار فروش از طرف 

 صاحب اصلی داشته باشه با وکالت نامه رسمی و محضری. پس

رسمی  به وکالت نانه های دستی و عادی اعتماد نکنید و اگر

وکالت  بود دقت کنید به اختیارات و حوزه فعالیت وکیل شاید فقط

ا در انجام امور اداری و گواهی امضا باشد نه وکالت تام االختیار ی

 وکالت نامه فروش منزل به صورت تصریح شده .و در مورد وکالت

نامه ها امکان صدور چک در وجه وکیل هم ممکن است که روال 

 که پول را وکیل بگیرد و بعد خودش به هم به همین نحو است

صاحب اصلی بدهد .نکته حائز اهمیت در وکالت نامه ها اهمیت 

خاطر دقیق آنهاست تا دچار اشتباه نشوید بسیارند کسانی که ب
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 کم دقتی و عدم مطالعه متن وکالت نامه دچار مشکالتی شدند

از  را پس شما دوست عزیز با دانستن این نکات ریز میتوانید خود

 این مشکالت مصون دارید.

 

 

 

 

 

 

.وضعیت ملک در تصرف11  
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چنانچه ملک در تصرف مستاجر و یا هر شخص دیگری باشد از 

لیه متصرف در مورد چگونگی  توافقش با فروشنده در خصوص تخ

ید و یا تمدید قرارداد حتما سوال نماییید همانطور که مستحضر

ا اجاره وارد نمیکند و ب قرارداد خری و فروش هیچ خللی به قرارداد

تغییر موجر و صاحب اصلی قرارداد اجاره همچنان قابل 

اجراست.به عنوان مثال شما ممکن است چند ساله اجاره کرده 

باشد یا رهن کرده باشد که این نکات و اطالعات حتما قبل از 

 خرید میبایست جمع آوری شود.
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کتاب  سپاسگزارم که تا انتهای اینصمیمانه از شما

د و از خداوند منان برای آموزشی همراه من بودی

آرزوی سالمتی و خوشبختی و بهترین ها را دارم. شما  

 

ما صبر کنید!! یک هدیه ویژه و اختصاصی دیگر برای ش

که در اختیار اعضای خبرنامه سایت قرار می گیردداریم   

پس با مراجعه به سایت زیر از عضویت خود در خبرنامه 

شوید تا این هدیه ارزشمند را از دست ندهید.مطمئن   
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 با آرزوی بهترین ها برای شما

 محسن حسینیان
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