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رسمی انجام و اطاعات هویتی خود را ارائه دهند 
نمی توانند به راحتی دست به ارتکاب جرم بزنند.

ــال حــاضــر زمـــیـــن خـــواران بــا اســتــفــاده  در حـ
بــه تصرف خود  را  اراضـــی دولــتــی  عــادی  اســنــاد  از 
چه  را  زیــادی  هزینه های  طریق  این  به  و  درآورده 
این  به  رسیدگی  جهت  قضایی  دستگاه  بخش  در 
اسناد و جرائم و چه در بخش اجرای حکم جهت 
کمیت تحمیل می کنند.  تخریب و رفع تصرف به حا
رسمی  اســنــاد  ثبت  بــه  مجبور  زمــیــن خــواران  ــر  گ ا
سازمان  از  استعام  با  رسمی  اسناد  دفاتر  بودند، 
از  زمــیــن  وضعیت  از  کــشــور  ک  امـــا و  اســنــاد  ثبت 
با عدم  ابتدا  از همان  و  لحاظ دولتی بودن مطلع 
تنظیم سند موجب پیشگیری از آن جرم می شد. 
که مکمل پیشگیری  از نکات مهم  همچنین یکی 
از جرم زمین خواری در اراضی دولتی است اجرای 
کــردن  ح »کــاداســتــر« و بــه دنــبــال آن ســنــددار  طــر

اراضی دولتی خواهد بود.

کاهش . 3 ــری و  خــلــوت شـــدن مــحــاکــم دادگــســت
ورودی پرونده

گر دعوایی بر اثر یک  گفته شد، ا که  همان طور 
سند عادی اقامه می شود سه ادعای جعل، انکار و 
تردید نسبت به آن وارد خواهد بود و برای بررسی 
اصالت سند، زمان تنظیم سند و موارد دیگر نیاز به 
کارشناس  کارشناسی دارد. پس از ارجاع و اظهارنظر 
که در این صورت  نیز امکان اعتراض وجود داشته 
ارجــاع داده  کارشناسی دوبــاره  نفره  به هیئت سه 
خواهد شد و به همین ترتیب به هیئت های پنج، 
هفت و نه نفره می تواند ارجاع شود. این امر عاوه 
هزینه های  و  دادرســی  )هزینه  هزینه ها  افزایش  بر 
کارشناسی( منجر به اطاله دادرسی نیز خواهد شد.

شفافیت و اخذ مالیات از خانه های خالی. 4
ک  در طول سال های اخیر، برای عده ای اما
کاالیی سرمایه ای  کاالی ضروری تبدیل به  از یک 
ک و عدم استفاده از  شده و این افراد با خرید اما
آن ها، عاوه بر ایجاد التهاب در این حوزه موجب 
ح هــای  طــر از  یکی  شــده انــد.  نیز  آن  شــدن  ــران  گـ
بــازار،  ایــن  کنترل  جهت  اسامی  ــورای  ش مجلس 
کــه در  اســت  از خــانــه هــای خــالــی«  »اخـــذ مالیات 
ح  طر این  چالش های  از  یکی  اســت.  بررسی  حال 
پیش  اســـت.  خــالــی  خــانــه هــای  شناسایی  شــیــوه 
امکان  عــادی،  سند  تنظیم  در  که  شد  ذکر  این  از 

وجود  از  دیگری  فــرد  معامله  طرفین  از  غیر  دارد 
صــورت  ایــن  در  نــشــود.  مطلع  قـــــراردادی  چنین 
چگونه می توان تعداد خانه های خالی را به خوبی 
که بخواهند از این  کرد! همچنین افرادی  مشخص 
کنند، به راحتی می توانند با  مالیات به اصطاح فرار 
اجــاره به شخص  بر  تنظیم یک سند عادی مبنی 
ازای  در  فــردی  حتی  و  بزنند  دور  را  قانون  دیگری 
را  خانه  چندین  صــوری  به طور  مبالغی،  دریافت 
تنظیم  به  الــزام  که  صورتی  در  ولــی  نماید؛  اجــاره 
سند رسمی وجود داشته باشد، به راحتی می توان 
خانه های خالی را شناسایی و مستأجرهای صوری 
نظر  در  باید  را  نکته  ایــن  البته  کــرد.  شناسایی  را 
که همچنان امکان تخلف در این زمینه از  داشت 
که فرصت  کدهای ملی اجاره ای وجود دارد  طریق 

گزارش وجود ندارد. ح و بررسی آن در این  طر

که نقل وانتقال  اسناد، اتصال دستگاه های اجرایی 
از آن ها است و همچنین  ملک منوط به استعام 
ثــبــت احــکــام قــضــایــی صــــادره تــوســط دادگـــاه هـــا 
گردیده، در نتیجه  موجب جامعیت در این زمینه 
ــا ســرعــت و  بــســیــاری از خــدمــات در ایـــن حـــوزه ب
دقت خوبی انجام خواهد شد. برای مثال مراجع 
ثبتی،  ســابــقــه  دارای  ک  ــا امـ ــورد  مـ در  مختلفی 
ثبت  به سازمان  را  نتیجه  ولی  تصمیم می گرفتند؛ 
منعکس نمی کردند. در نتیجه چنانچه استعامی 
از سازمان ثبت در مورد آن ملک صورت می گرفت 
به آن تصمیم اشاره نمی شد و در عمل برای مردم 

مشکاتی ایجاد می گشت.
انــجــام معامات  هــنــگــام  بــه  ــورت  ایـــن صـ در 
به  از سامانه، می توان  استعام  با یک  غیرمنقول، 
که این امر  کرد  اطاعات مال غیرمنقول دست پیدا 
فساد  کاهش  و  کار  انجام  سرعت  در  بسزایی  تأثیر 

احتمالی خواهد داشت.

جلوگیری از دور زدن قانون. 7
با اسناد عادی امکان انتقال مالکیت از طریق 
وکالت فراهم است و یک مال غیرمنقول می تواند 
دست  چند  تا  به اصطاح  عــادی  اسناد  طریق  از 
که  مخاطراتی  بــر  عــاوه  انتقال  ایــن  در  بچرخد. 
فراهم  امکان دریافت مالیات هم  پیشتر ذکر شد، 

نیست.

طرح ارتقای اسناد رسمی
به دنبال مشکات پیش گفته و تفسیر شورای 
نگهبان از مواد ۲۲، 46، 47 و 48 در سال 1395، 
ــورای اســـامـــی طــرحــی بـــا عــنــوان  ــ در مــجــلــس شـ
»ارتقای اسناد رسمی« در قالب 13 ماده  با اهدافی 
بــروز  از  جلوگیری  قضایی،  امنیت  افــزایــش  چــون 
اختاف میان مردم و تسهیل صدور سند مالکیت 

در دی ماه همان سال اعام وصول شد.
ح،  معاونت قوانین مجلس در بررسی این طر
ــل 75 قانون  بــا اص نــگــارشــی و مــغــایــرت  ایــــرادات 
ح  اساسی را وارد دانست. همچنین عنوان این طر
گرفت، زیرا از عنوان چنین برداشت  مورد نقد قرار 
هستند؛  درجــه بــنــدی  دارای  اســنــاد  کــه  مــی شــد 
اسناد  خــصــوص  در  وضعیتی  چنین  درحــالــی کــه 
ح وارد  وجود ندارد. ایرادات دیگری هم به این طر
این  تمام  با  می شود.  صرف نظر  آن  ذکر  از  که  شد 
به دالیلی مانند حساسیت و  ح  این طر اقدامات، 

با  ــواران  ــن خـ ــیـ زمـ ــر  ــاض   در حـــال ح
استفاده از اسناد عادی اراضی دولتی را 
این طریق  به تصرف خود درآورده و به 
بخش  در  چـــه  را  ــادی  ــ زیـ هــزیــنــه هــای 
این  به  رسیدگی  جهت  قضایی  دستگاه 
اجــرای  بخش  در  چه  و  جرائم  و  اسناد 
حــکــم جــهــت تــخــریــب و رفـــع تــصــرف به 

حاکمیت تحمیل می کنند.  

از بین رفتن معامالت متعارض. 5
ــا ثــبــت رســمــی مــعــامــات غــیــرمــنــقــول، مــال  ب
عدم  به  توجه  با  و  شــده  سابقه  دارای  غیرمنقول 
پذیرش اسناد عادی بعد از آن، دیگر نمی توان یک 
مال را به چند نفر فروخت یا به جهت احراز هویت 
همراه  به  غیر  مال  فــروش  امکان  معامله،  طرفین 
مالکیت  انتقال  یا  فــروش  در  وکالت  بــودن  الزامی 
ک الکترونیک، جرم فروش مال  اموال در دفاتر اما

به غیر نیز از بین خواهد رفت.

حرکت به سمت دولت الکترونیک. 6
الکترونیک،  دولــت  در  مهم  اهـــداف  از  یکی 
به کارگیری فناورهای اطاعات و ارتباطات در ارائه 
خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی به خصوص 
ــردن بــهــره وری و نیز  ــرای بــاال ب در بخش دولــتــی ب
شهروندان،  بــه  اطــاعــات  ارائـــه  و  خــدمــات  بهبود 
کسبه است. با ایجاد سامانه ای برای ثبت  تجار و 


