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باالیی  نباشد و ریسک  است و ممکن است معتبر 
را  آن  بعد  و  می شود  تفهیم  فــرد  به  واقــع  در  دارد. 
برای  کند.  دعوا  نمی تواند  کسی  با  دیگر  و  می خرد 
آن  می خواهم  کــه  هست  رسمی  ملک  یــک  مثال 
سامانه  در  رسمی  سند  دو  ملک  روی  بفروشم؛  را 
گرفته  واقــع جلوی معامات  و در  ثبت شده است 
نمی شود، فقط شفاف سازی انجام و دعواها احصا 

می شود.

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:باتوجهبه
کهشوراینگهبانبهبیاعتباریاسناد ایراداتی
کردهاست،یااینایراداتقابلرفع عادیوارد
تشخیص مجمع بــه بــایــد طــرح اینکه یــا اســت
مصلحتنظامارسالشود؛زیراشوراینگهبان
همیشهبیاعتباریاسنادعادیراخالفشرع
کردهاستودررابطهبااینطرحنیزاین تلقی

اتفاقرخداد.
ک غیرمنقول  از نظر شورای نگهبان معامله اما
هم مثل هر معامله دیگری یک عقد رضاعی است 
و صرف ایجاب و قبول ساده انجام می شود و هیچ 
نگهبان  شـــورای  نظر  ایــن  ــدارد.  ــ ن هــم  مسئله ای 
طبیعی است و حکم اولیه فقهی نیز همین است و 
کند شرعی  که در این روند اخال ایجاد  هر حکمی 
با آن مشکل دارد. بحث  نیست و شــورای نگهبان 

فقهی پیچیده ای ندارد.
اسناد  بــا  رابــطــه  در  کــه  معضاتی  بــه  توجه  بــا 
کردم. بطان سند  عادی در ابتدای صحبتم عرض 
عادی و عدم اعتبار مطلق آن در واقع از احکام اصلی 
ثانوی  بــاب  از  و  اســت  کنونی  عصر  حــکــومــت داری 
ع ندانست. من امیدوارم  می شود این را خاف شر
این ایراد مطرح در شورای نگهبان از طریق تعاملی 
با فقها صورت می گیرد و بحث مصلحت ملزمه  که 
گفت به طور یقین شورا  نظام حل شود و نمی شود 
کند؛ اما  کرد و مجمع باید حل  این را حل نخواهد 
ــودن مصوبه  ع ب گــر شـــورای نگهبان بر خــاف شــر ا
که برای  اصرار داشت به نظرم با توجه به معضاتی 
کشور ایجاد کرده است به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام هم می شود ارجاع داد.

تبعات آیا راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
ــادعـــادیدرنظر بــیاعــتــبــاریاســن اجــتــمــاعــی
با مردم که دارد احتمال آیا است؟ گرفتهشده

اینکه بــهخــصــوص نکنند، هــمــراهــی طــرح ایــن
دفاتر تعداد مثل طرح اجرایی زیرساختهای
اسنادرسمیو...همچنانآمادهنشدهاست؟

ح مهم و تأثیرگذار می خواهد  به هرحال این طر
حتمًا  اجتماعی  تبعات  دهــد.  تغییر  را  ــد  رون یک 
قرار  طــراحــان  مدنظر  این ها  شــود.  مدیریت  باید 
کافی درباره حل  انگیزه  و  گرفته است؛ ولی جرئت 
توجهی  تبعات  به  اینکه  شود.  ایجاد  باید  مسئله 
شده  توجه  و  نــبــوده  این گونه  قطعًا  نداشته اند، 
ح آمده است: »به منظور  است. در مواد آخر این طر
اجرای صحیح مفاد این قانون، سازمان از ظرفیت 
دفاتر  تعداد  کــرده،  استفاده  رسمی  اسناد  دفاتر 
با  و متناسب  به میزان مقتضی  به تدریج  را  مذکور 

تعداد معامات در هر استان افزایش می دهد«.

رابطه در راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
بخواهیم گر ا رسمی، اسناد دفاتر زیرساخت با
زمانبر دهــیــم، افــزایــش را رسمی اســنــاد دفــاتــر
استوبهراحتیامکاننداردوممکناستبه

کند. اجرایطرحضربهوارد
شده  پیش بینی  ــرح  ط ــن  ای در  مــوضــوع  ــن  ای
است و مطابق این طرح دفاتر ثبت رسمی با توجه 
باید به طور متعارف در طول  به ظرفیت هر محل، 
ساعات روز برای ثبت معامات در دسترس باشد. 
ــده و خــود را متولی  خــود ســازمــان ثبت پــای کــار آم
ــای دکتر »خــدایــی« هــم بــا حسن  آن مــی دانــد و آق
این معضل  را حل  اصلی  از دغدغه های  یکی  نیت 
می داند. اینکه دستگاه اجرایی با این انگیزه پای کار 
ــت و به  کــه بــه دول آمـــده، نشان مــی دهــد آن طـــرف 
کلمه به حکومت و قوه قضائیه  و سازمان  معنی عام 
کار دفاتر  افزایش ساعات  از طریق  ثبت برمی گردد، 
پای کار آمده اند. مستحضرید ساعت کاری این دفاتر 
تا 13 یا 14 بیشتر نیست و بعدازظهر نیستند؛ پس 
بروند؟!  کجا  که بعدازظهر معامله می کنند  افرادی 
که ساعت  با آن ها، پذیرفتند  کرات شفاهی  در مذا
در  روز  متعارف  ساعات  در  و  باشد  بیشتر  باید  کــار 

دسترس مردم باشند و تعدادشان افزایش یابد.
به  معامات  هــم  اآلن  همین  دیگر  طــرف  در 
دفترخانه می رود ولی با تأخیر و برای همین تعداد 
آن طرف  از  نمی شود.  زیــاد  دفترخانه  به  مراجعات 
دارد.  طــرح  ایــن  بــا  ــوازی  مـ مجلس  می بینید  هــم 
به پیش می برد  را  عایدی سرمایه  بر  مالیات  بسته 

گرانه منجر خواهد شد  کاهش تقاضای سودا که به 
کاهش خواهد  و مراجعات به دفاتر اسناد رسمی را 
به تناسب  تعداد  هم  و  کار  ساعت  ان شـــاءاهلل  داد. 

اضافه و مسئله به تدریج حل  شود.
کنار  ــرح را  ــن طـ ایـ ــایــد  عــــده ای مــی گــویــنــد،  ب
بگذاریم؛ چون دفاتر شلوغ و مردم اذیت می شوند. 
می ماند؛  کسیناسیون  وا مثل  کار  این  کردم  عرض 
بـــرای مـــردم درســـت شــود،  ــر زحمتی هــم  گ ا یعنی 
کمتر از سند عــادی بــرای آن ها  عــوارض این خیلی 
بنابراین در مجموع مسائل اجتماعی  خواهد بود؛ 
این  برای  که  باشد  گر الزم  ا و  مدنظر ما بوده است 
برنامه ای  قضائیه   قــوه  یا  باشد  ویــژه  دادگــاهــی  کــار 
گر تعداد  ویژه بگذارد، باید انجام شود؛ برای مثال ا
دعــاوی زیــاد شد، این ها را به طور ویــژه بررسی و با 
تشکیل دادگاه های خاص سریع تر به آن ها رسیدگی 
کار ها انجام شود در مجموع سر قوه  گر این  کنند. ا
حجم  دوره  یــک  در  مــی شــود؛  بــه طــوری کــه  خلوت 
ــاوی بــه شــدت افــزایــش مــی یــابــد؛ امــا بعد از آن  دعـ

کاهش پیدا می کند و مشکل حل می شود.

پایان در راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
مطرحشده مباحث بر عــالوه دیگری نکته گر ا
اسناد بــیاعــتــبــاری بــا رابــطــه در داریـــد مدنظر

عادیبفرمایید.
ح و  ــر ــــن طــ ــریــن مـــوضـــوع مــــاده 10 ای مــهــم ت
سامان دهی اسناد عادی موجود است. ما به عنوان 
ــــده و طرحی  کــس ای مــرکــز دعــــوت مــی کــنــیــم؛ هــر 
ح،  طر ایــن  از  بهتر  می تواند  می کند  فکر  که  دارد 
استقبال  ما  دهــد!  ارائــه  کند،  سامان دهی  را  امــور 
می کنیم و حتی دست دراز می کنیم به سوی همه 
کمک  همدالنه  که  کارشناسان  و  صاحب نظران 
عمل  اهــل  با  وقتی  شــود.  حل  معضل  ایــن  کنند، 
»سند  می گویند:  می کنیم،  صحبت  نظر  اهــل  و 
عادی، معضل است، سند رسمی ببرید«؛ اما وقتی 
کار پیش می رود؛ متأسفانه  طرحی اجرا می شود و 
یا خوشبختانه همه نقاط ضعف و مشکات آن را 
آثار  به  راجــع  می شود  درحالی که  می کنند؛  ح  مطر
هم  مشکاتی  البته  ــرد.  ک صحبت  هم  آن   مثبت 
کسی  گــر  ا نیست.  آن  جز  چــاره ای  که  دارد  وجــود 
و در  استقبال می کنیم  آن  از  دارد، حتمًا  راهکاری 
می توان  نگهبان  شــورای  به  رفت وبرگشت  مرحله 

کرد. این موارد را اصاح 


