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کند؛ زیرا  حمایت قانونی انجام دهد و آن را قانونی 
گر قانونی اعام نکند عوارض آن بیشتر می شود. ا

تنها آیــا راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
راهکاردرنظامحقوقیکشوربرایرفعمعضالت
کــــردنآنهـــاســـت؟ ــار ــب ــیاعــت ــنـــادعــــادیب اسـ
این معضالت دیــگــری روشهـــای از نــمــیتــوان
بحثهای همین مــثــاًل داد؟ کــاهــش را اســنــاد
کهشما عادی اسناد مالیاتی و مالی معضالت
کنشها ترا شفافیت با نمیتوان را فرمودید نیز

کرد؟ حل
با  را  مسائل  همه  هیچ وقت  دیگر  راهکارهای 
را حل  آن هــا  از  یکی  نهایت  و در  نمی کند  هم حل 
که  کنش ها  ترا شفافیت  راهکار  همین  مثًا  کند؛ 
فرار  جلوی  بتواند  کثر  حدا شاید  می گویید،   شما 
مالیاتی را بگیرد اما معضات دیگر را حل نمی کند. 
که همه آن ها  در بحث مالیات بسته ای وجود دارد 
ما  نمی شود،  حل  کنش ها  ترا شفافیت  طریق  از 
باید در بحث فرار مالیاتی به دنبال بسته ای باشیم 

کند. که رفتارهای اقتصادی را اصاح 
معضات  از  بــرخــی  ــل  ــ راه ح تنها  همچنین 
پرونده  این همه  اســت.  عــادی  اسناد  بی اعتباری 
ــتــصــادی و ...  اق فــعــالــیــت  ــرای  ــ ب آرامــــش  ــبــود  ن و 
همیشه و همه جا بوده است؛ ولی ما به آن توجه 
این  کرونا  شیوع  شرایط  در  کنون  ا و  نداشته ایم 
ویروس های  کرونا  به جز  که  کرده ایم  پیدا  را  حس 
است.  رفته  باال  اضطرابمان  و  هست  هم  دیگری 
فعاالن اقتصادی هم توجه ندارند به اینکه هر آن 
کسی بیاید و ملکشان را از دستشان  ممکن است 
همیشه  کنند،  توجه  نکته  ایــن  به  گــر  ا دربــیــاورد. 
از  بود؛ ولی چون بسیاری  دچار اضطراب خواهند 
کمتر است.  آنان به قوانین احاطه ندارند، اضطراب 
این اتفاق در عمل هم زیاد می افتد و همیشه این 
کسی بیاید در خانه شما را  که  احتمال وجود دارد 
کنید، اینجا ملک غیر  بزند و بگوید خانه را تخلیه 
است! شما می گویی سند دارم و ... و این به هیچ 

روش قابل حل نیست.

شاهدیم راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
کــشــورهــایدیگر بــرخــی نــظــامحــقــوقــی ــهدر ک
و مــیشــونــد شناخته معتبر عـــادی ــاد اســن نــیــز
کــشــورهــا ــرخــی ــظــامثــبــتدرب بـــهاصـــطـــالح،ن
اعالمیاست.بهطورمثالبااینکهنظامثبتدر

که معضالتی این است، اعالمی فرانسه کشور
کشورها کشورماهست،درآن درنظامحقوقی
چهاتفاقیدرنظامحقوقی

ً
وجودندارد.دقیقا

آنکشورهاافتادهاستوآیامانمیتوانیمهمان
را انجامدهیمومعضالتاسنادعادی را کارها

کنیم؟ کردنآنهاحل بدونبیاعتبار
بنده در این زمینه مطالعه تطبیقی نداشته ام؛ 
که دیده ام، در فرانسه  اما بر طبق مطالعات دیگری 
استناد  قابل  ثالث  برابر  در  را  عــادی  معامله  آن هــا 
کشورها سابقه تاریخی و سابقه نظام  می دانند. آن 
حقوقی خودشان را دارند و ما نمی توانیم خودمان 
کنیم. بین آن ها نوعی فرهنگ  با آن ها مقایسه  را 
بین  فرهنگ حقوقی  نوعی  و  گرفته  حقوقی شکل 

ما هست.

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:درمجموع
رابطه در اسالمی شــورای مجلس فعلی طــرح
ارزیــابــی چگونه را عــادی اســنــاد بیاعتباری بــا
میکنید؟آیانقدجدیبهسازوکاراینطرحوارد

است؟
رسمی  اسناد  سازمان  همکاری  با  متن  ایــن 
ما  قــاعــده،  طبق  و  شــده  انجام  پژوهش ها  مرکز  و 
مدافع آن هستیم؛ اما از هر نقدی استقبال و نقص 
را برطرف می کنیم و هیچ تعصبی روی هیچ متني 

نیست.
مانع  که  نشنیده ام  کلیات  به  نقد جدی  من 
البته مشکاتی در ماده 10 وجود  اجرای آن شود. 
و  است  عــادی  اسناد  سامان دهی  دربــاره  که  دارد 
مشکلی  کار  این،  خود  است.  بوده  هم  حال  به  تا 
ــًا ســامــان دهــی  اســـت و بــعــضــی هــا مــی گــویــنــد اصــ
می گفت  خدایی  بنده  یک  جلسه ای  در  نکنید. 
ــاد می کند؛  زی را  پــرونــده هــا  ایــجــاد و  ــوا  ــاده 10 دع م
گفت بگویید سند عادی تا ابد معتبر است! به این 
که تا به حال تنظیم شده اند تا ابد  معنی ارتباطاتی 
قبل  تاریخ  به  مــی رود  طرف  وگرنه  هستند؛  معتبر 
کاری ندارد! ما می خواستیم  سند تنظیم می کند؛ 
معامله  کــار  که  بگیریم  را  معارض  معامله  جلوی 
سند  من  می گوید  طرف  و  می شود  انجام  معارض 
عادی دارم، معتبر است، دیگری هم می گوید من 

سند رسمی دارم و همان را ادامه می دهم.
آن  خـــود  امـــا  ــت؛  اسـ مشکلی  ــاده  مـ  10 ــاده  مـ
کسی  گر  ا اســت؛  مشکل  کار  نفس  نــدارد.  اشکالی 
بهتری  ــار  ــک راه امـــا  بـــیـــاورد؛  دارد  بــهــتــری  ــار  ــک راه

که بگوییم این قانون  ندارند! یک راهکار این است 
عــادی  تــاریــخ سند  ایــن  از  بعد  و  دارد  تــاریــخ  یــک 
باطل است؛ اسناد قبل از آن را معتبر بدانیم و سند 
قانون  و  اخــاق  خاف  کًا  تاریخ  آن  از  بعد  عــادی 
کل اموال با سند عادی نابود خواهد  است؛ یعنی 
که یک فرصت منطقی  شد! راهکار دیگر این است 
و  کمیت  حا کنیم.  حل  را  آن  و  بگذاریم  معقول  و 
مردم پای کار بیایند و این معضل و غده چرکین را 
که ما در ماده 10  کنیم  یک بار برای همیشه درمان 

کرده ایم. این راهکار را ارائه 

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
کهشمازمان نقدهایواردبهماده10ایناست
کهپیچیدگیهای کمیبرایحلوفصلمواردی
کردهاید.مواردیماننداموال زیادیدارد،تعیین
وقفیبهاحتمالزیاددرپنجسالتعیینشدهدر

طرحنیزتعیینتکلیفنخواهندشد.
بر طبق ماده 10 تا پنج سال باید تعیین تکلیف 
کن تا  شود؛ می گوید برو این دعوا را تا پنج سال ثبت 
ما بدانیم چند پرونده و چه نوع پرونده هایی داریم؛ 
بعد از 5 سال دیگر طرح دعوا نمی پذیریم. پس در 
گام نخست اعام کنیم که هرکس سند عادی دارد تا 
پنج سال فرصت بارگذاری دارد. دعوا علیه شخص، 
علیه اوقاف و هر جای دیگر. این طرح می گوید حتی 
کاری داری، برو در این پنج  گر تقاضای اداری و هر  ا
کن.  ثبت  را  خود  قانونی  تقاضای  و  کن  پیدا  سال 
در این مدت هم مردم می توانند معامات خود را 
دارید  شما  که  است  شفاف  دیگر  اما  دهند؛  انجام 
معلوم  چرخه  و  می کنید  معامله  عــادی  سند  روی 
که این سند عادی  است و به طرفین اباغ می شود 

  ماده ۱0 ماده مشکلی است؛ اما خود 
آن اشکالی ندارد. نفس کار مشکل است؛ 
اما  بیاورد؛  دارد  بهتری  راهکار  کسی  اگر 
نــدارنــد! یــک راهــکــار این  راهــکــار بهتری 
تاریخ  یک  قانون  ایــن  بگوییم  که  اســت 
دارد و بعد از این تاریخ سند عادی باطل 
و  بدانیم  معتبر  را  آن  از  قبل  اسناد  است؛ 
خاف  کــًا  تاریخ  آن  از  بعد  عــادی  سند 
با  اموال  کل  اخاق و قانون است؛ یعنی 
راهکار  نــابــود خــواهــد شــد!  سند عــادی 
که یک فرصت منطقی و  این است  دیگر 

معقول بگذاریم و آن را حل کنیم.  


