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ــود؛  پـــرداخـــت ش تــأمــیــن اجــتــمــاعــی(  بیمه )حـــق 
منتقل  را  ملکتان  بخواهید  شما  وقتی  بنابراین 
دفتر  در  می آیید  جدید  قــانــون  بــه  موجب  کنید، 
کار را به سردفتر می سپارید، سردفتر  اسناد رسمی، 
می گیرد؛  را  شما  مالیات  ثبت  استعام  آناین  هم 
هم  و  می گیرد  برخط  طریق  از  را  شما  مالیات  هم 
را  سرقفلی اش  مالیات  باشد  تجاری  ملکتان  گــر  ا
سردفتر  هم  را  اجتماعی  تأمین  و  می کند  محاسبه 

دریافت می کند.
گر مثًا  گفته شده ا که  نکته جالب این است 
کردید و پاسخی داده  شما در آن سامانه استعام 
مدت  در  سازمان ها  از  هرکدام  گــر  ا حتی  یا  نشد، 
نکردند.  ایجاد  را  مربوطه  سامانه های  مــاه  شش 
تکلیفی  هیچ  فروشنده  و  خریدار  و  سردفتر  دیگر 

ندارند.
الزم  استعام  موضوع  کنار  در  هم  نکته  ایــن 
از وقتی شورای انقاب نهاد  که  ح شود  است مطر
آن  از  بعد  و  بود  کشور  این  در  موقت  قانون گذاری 
اراضی  مالکیت  لغو  قانون  مثل  متعددی  قوانین 
شهری، قانون اراضی شهری، قانون زمین شهری، 
از محدوده و  ج  اراضــی خــار مــواد  قانون تشخیص 
در  که  اســت  شــده  تصویب  ایــن  به  شبیه  مسائلی 
همه آن ها مسئله ای وجود داشت. آن مسئله این 
معامله  را  ملک  شما  می آمد  پیش  گاهی  که  بــود 

را  آن  داشتید  شهر  داخــل  زمینی  مثًا  می کردید، 
اداره  می گرفتید،  استعام  می رفتید  می فروختید، 
که این ملک متعلق به  ثبت و دفترخانه می گفت 
دولت شده است! در صورتی  که شما اصًا روحتان 
هم خبردار نبوده است. این قانون راه این مسئله را 
گفته اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  بسته است و 
منابع طبیعی باید در اداره ثبت زمین های خود را 
گر ثبت نکرد، ادعای ملی بودن  کند و ا زودتر ثبت 

زمین از اداره ثبت سلب می شود.
که این قانون دارد بیمه  گی خوب دیگری  ویژ
گرفتن  ــرار  ق للغیر  مستحقٌه  بــرابــر  در  مبیع  شــدن 
هر  به  بعد  می فروشید،  را  ملک  شما  یعنی  اســت؛ 
دلیلی ملک شما مستحقٌه للغیر درمی آید یا به هر 
دلیلی سلب مالکیت از شما می شود، در اینجا این 
در  باید  خــریــدار  که  اســت  کــرده  پیش بینی  قانون 
برابر خطرات احتمالی نسبت به مبیع، بیمه شود. 
گر این قانون  ا این خیلی خوب شده است؛ یعنی 
مطمئنًا  که  را  مدارکی  از  یکی  وقتی  شود،  اجرایی 
که  دفاتر اسناد رسمی خواهند خواست )مثل اآلن 
باید  آنجا  در  می خواهند(  ثالث  بیمه  خودرو  برای 
این را بیمه خطرات حقوقی، مثل مستحقٌه للغیر 
کردن بکنند و این هم از نکات بسیار خوب قانون و 

از نوآوری های این قانون است.

کی امال راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کــنــونقــولــنــامــهایخــریــدوفـــروششــده، کــهتــا

وضعیتشانبهچهصورتدرمیآید؟
ک را از حیث ثبت می توانیم به  به  طورکلی اما
کی که در حین  سه دسته تقسیم کنیم؛ نخست اما
ک جاری می گوییم. دوم  ثبت هستند و به آن اما
مقدماتی  عملیات  و  ثبت  نشده  هنوز  که  کی  اما
ثبت نیز نسبت به آنان انجام  نشده است و دسته 
که ملک ثبت و سند مالکیت نیز  کی است  سوم اما
برای آنان صادر شده است. این قانون در رابطه با 
که هنوز  کی  دسته سوم است؛ ولی در خصوص اما
همچنان  است  نشده  شــروع  آن هــا  ثبتی  عملیات 

می توانند به  صورت سند عادی انتقال بدهند.
که ملکشان  همچنین دارندگان اسناد عادی 
جریان  در  و  داشته اند  عــادی  سند  یا  شــده،  ثبت 
ثبت است، ظرف مدت یک سال پس از الزم االجرا 
مخصوص  ســامــانــه  در  ــد  ــای ب قـــانـــون  ایـــن  شـــدن 
کنند و پنج سال فرصت دارند برای  ملکشان را ثبت 
گر  کنند. در واقع ا دریافت سند رسمی خود اقدام 
کرده اند،  ثبت  سامانه  در  تنها  را  عادی شان  سند 
در فاصله پنج سال، حق انتقال آن را ندارند و فقط 
و  بگیرند  رسمی  سند  مالکیتشان  برای  می توانند 

ح است. این از نکات خوب این طر


