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دیگری  و  مالکیت  استقرار  یکی  بــود،  مهم  بسیار 
رفــت وآمــد در جهت  کاهش  و  اربــاب رجــوع  تکریم 
بــرای  اســاســی  انگیزه،  دو  ایــن  عمومی؛  ــاه  رف یــک 
گر به تصویب برسد خیلی مؤثر  ا که  ح بود  این طر

خواهد بود.

اســنــاد راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
ازاجرایاینطرحچهوضعیتی قولنامهایبعد

پیدامیکنند؟
تنظیم  از  جــلــوگــیــری  ــرای  ــ ب ح،  ــر ــ ط ایـــن  در 
قانون  ایــن  از الزم االجـــرا شــدن  بعد  عــادی  اسناد 
یکی  اســـت.  شــده  داده  ــرار  قـ ــرا  اجـ ضمانت  چند 
نیست؛  اعتبار  قابل  دادگــاه هــا  و  ادارات  در  اینکه 
مفهوم  یک  نیست،  اعتبار  قابل  می گوییم  اینکه 
حقوقی است؛ یعنی قابلیت استناد ندارد و قاضی 
کند و  نمی تواند به  عنوان یک دلیل به آن استناد 
به   را  آن  نمی تواند  شهرداری  مثًا  و  مالیات  اداره 

عنوان دلیل مالکیت بشناسد.
گر یک قاضی به  ح ا همچنین مطابق این طر
ک ثبت شده است  امــا که در مــورد  اسناد عــادی 
اعتبار بدهد،  تا سه ماه به  صورت موقت به  عنوان 
یک تعقیب انتظامی منفصل می شود و در صورتی  
کند خود آن  که یک بنگاه اقدام به ثبت این معامله 
بنگاه هم به  عنوان جریمه به پرداخت یک چهارم 
گر  ا و  مــی شــود  محکوم  ملک  ایــن  واقــعــی  قیمت 
محروم  بنگاهی  پروانه  از  شود  تکرار  دوم  بار  برای 

می شود.

اســنــاد راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
کنونوجودداردچهوضعیتی کههما قولنامهای

پیدامیکنند؟
را  ســـامـــانـــه ای  ــــذار  ــــون گ ــان ــ ق ح  طــــر ایــــن  در 
که سازمان ثبت ظرف مدت  کرده است  پیش بینی 
ــدازی  ــ راه ان را  آن  ح  از تصویب طــر پــس  مــاه  شــش 
در  عــادی  اســنــاد  امـــروز  کــه  همه  کسانی  و  می کند 
ــد اسناد  دســت آن هــا اســت یک ســال فرصت دارن
گر  ا برسانند.  ثبت  به  سامانه  آن  در  را  خود  عادی 
یک ســال پس از الزم االجـــرا شــدن قــانــون، فردی 
کند، در صورتی این قولنامه در  قولنامه ای را ارائه 
که در آن  دادگاه ها قابلیت استناد یا رسیدگی دارد 
گر می گفت  سامانه به ثبت رسیده باشد. در واقع ا
استناد  قابلیت  قولنامه ای  معامات  ایــن  پس  از 
به  تزویر و جعل نسبت  راه  نــدارد، به طور طبیعی 

تاریخ اسناد باز می شد، برای اینکه این راه را ببندد 
کرده است. این سامانه را ایجاد 

سند  بیاید  فرد  که  نیست  این گونه  بنابراین 
عادی خود را در سامانه به ثبت برساند و بعد فکر 
که در  کند یک سند در دست اوست؛ بلکه از زمانی 
سامانه ثبت می کند ظرف مدت پنج سال فرصت 
کند. به  که تکلیف سند عادی خود را روشن  دارد 
اسناد  دفتر  در  ببرد  را  فروشنده  یا  که  صورت  این 
فروشنده  گر  ا یا  کند  تنظیم  رسمی  سند  و  رسمی 
سند  تنظیم  به  الــزام  طریق  از  می کند  استنکاف 
رسمی، حکم دادگاه بگیرد و در دفتر اسناد رسمی 

کند. آن را منتقل 
سامانه  در  ثبت شده  اسناد  اینکه  آخــر  نکته 
گر من یک سند  قابلیت نقل وانتقال ندارد؛ یعنی ا
را  آن  و  به یک ملک ثبت شده دارم  عادی نسبت 
که  در سامانه به ثبت برسانم به این معنا نیست 
کنم؛ مثًا  بتوانم از مزایای این سند عادی استفاده 
صرف  به   عادی  سند  آن  استناد  به  نمی توانم  من 
شما  به  را  آن  رسانده ام  ثبت  به  سامانه  در  اینکه 
ثبت  به  آنجا  در  می توانم  فقط  بلکه  کنم،  منتقل 
که نشان بدهم این سند قبل از الزم االجرا  برسانم 
شدن این قانون وجود داشته است. یعنی حقوق 
سند  مالک  به  عنوان  را  مبایعه نامه  این  مکتسب 
این  در  را  آن  نمی توانم  ولی  باشم،  داشته  عــادی 

کنم. فاصله به شما منتقل 
خودشان  عادی  اسناد  که  کسانی  همچنین 
بــه ثبت رســانــده انــد  ــن شــیــوه در ســامــانــه  ای بــه  را 
ــر صحت  ــع اصـــل ب ظـــرف مـــدت یــک ســـال در واقـ
رسمی  سند  مالک  آن  بنابراین  است؛  مبایعه نامه 
نمی تواند موضوع این قولنامه را به دیگری منتقل 
از  قبل  را در  که ملکش  کسی  کند. در حالت دیگر 
به ثبت رساند، ملک  قانون  این  الزم االجــرا شدن 
مالک  اینکه  مگر  مــی شــود،  فــرض  توقیف شده  او 
رسمی به آن مبایعه نامه معترض باشد و در اصالت 
که به مراجع قضایی مراجعه  کند  آن خدشه وارد 
کند و ابطال سند عادی را خواستار شود. در واقع 
که حقوق مکتسب مربوط به سندهای  کرده  سعی 
عادی قبل از الزم االجرا شدن این قانون را در این 

کند. حد حفظ 

در آیـــا ــردی: ــبـ راهـ تحقیقات پــژوهــشــکــده
کوبنگاهداراناختاللیا صنفمشاورینامال

مشکالتیپیشخواهدآمد؟

بلکه  ــد؛  ــمــی آی ن پــیــش  ــا  آن هــ ــرای  ــ ب مشکلی 
می رود!  بین  از  آوردنــد  پیش  این ها  که  مشکاتی 
صنف  تخطئه  یــا  تــخــریــب  مــی شــود  ــا  ــ ادع ایــنــکــه 
ک صورت می گیرد، صحیح نیست،  مشاورین اما
که یک رهزنی یا به عبارت  بلکه صحبت این است 
ک پیش  بهتر یک انحراف در وظیفه بنگاه های اما
بــوده است  این  انحراف  یا  رهزنی  آن  اســت.  آمــده 
به  دست  و  آمدند  ک  اما مشاورین  یا  بنگاه ها  که 
به  کردند.  مالکیت  انتقال  به  اقــدام  و  شدند  قلم 
ک  کار خرید و فروش اما که در  کسانی   عبارت  دیگر 
به  و بدون توجه  ندارند  هستند اطاعات حقوقی 
این موضوعات قراردادهایی را می نویسند و باعث 

بروز مشکات حقوقی برای مردم می شوند.
ح بنگاه ها به  جای خودشان  بر اساس این طر
لی است برمی گردند. برابر ماده 335 قانون  که دال
وقتی  و  می شوند  محسوب  دالل  بنگاه ها  تجارت 
لی  خود  کردند حق دال طرفین معامله را با هم پیدا 
قانون  مطابق  دالل  ضوابط  و  می کنند  دریافت  را 
ح وقتی  تجارت بر آن ها بار می شود. مطابق این طر
سامانه  در  کردند  پیدا  را  معامله  طرفین  این ها 
تعهد  ــا  ی قــولــنــامــه  )شــبــیــه  کـــرات  مـــذا مخصوصی 
این  از  را  پیش نویسی  و  می کنند  ثبت  را  معامله( 
بابت تهیه می کنند و آن ها را به دفاتر اسناد رسمی 
خ می دهد  ر تحول  این  واقع  در  لت می دهند.  دال
که دیگر از این  پس بنگاه ها حق نوشتن مبایعه نامه 
که عقد بیع بنویسند و ناقل  به این معنا را ندارند 
کار را بکنند برای بار اول  گر این  مالکیت باشند و ا
به یک چهارم قیمت روز ملک محکوم می شوند و 
برای دفعات بعدی انفصال دائم و در نهایت پروانه 

آن ها لغو می شود.

یک  اگر  طرح  این  مطابق  همچنین    
کــه در مــورد  ــادی  قــاضــی بــه اســنــاد عــ
بدهد،  تا  اعتبار  اســت  شــده  ثبت  امــاک 
به  عنوان یک  به  صورت موقت  سه ماه 
در  و  می شود  منفصل  انتظامی  تعقیب 
این  ثبت  به  اقــدام  بنگاه  یک  که  صورتی  
کند خود آن بنگاه هم به  عنوان  معامله 
قیمت  یک چهارم  پــرداخــت  بــه  جریمه 
اگر  و  می شود  محکوم  ملک  این  واقعی 
برای بار دوم تکرار شود از پروانه بنگاهی 

محروم می شود.  


