
پارلمان178      شماره دوم      مهر و آبان  1399 

کارشناسی بیشتر، عدم آمادگی جامعه جهت  لزوم 
الزام به ثبت تمام اسناد عادی و مباحث شرعی، در 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باقی ماند و به 
صحن علنی مجلس راه پیدا نکرد. در نهایت پس 
ح در آخرین روز مجلس دهم  از سه سال، این طر
اردیبهشت ماه   31 تاریخ  در  یعنی  اسامی  شورای 

1399 به تصویب رسید.
این  در  گرفته  صـــورت  اصــاحــات  مهم ترین 

ح عبارت اند از: طر
ثبت تمامی معامات در دفاتر اسناد رسمی؛. 1

راه اندازی سامانه ای برای ثبت اسناد عادی؛. ۲
ک ثبتی . 3 اعام برخط )آناین( آرای قطعی هر پا

توسط مراجع قضایی؛

ــرارداد . 4 ــ ــرای تــنــظــیــم قـ ــ ایـــجـــاد شــنــاســه یــکــتــا ب
پیش فروش ساختمان؛

نقل وانتقال . 5 مــالــیــات  الــکــتــرونــیــک  پــرداخــت 
ک در دفاتر اسناد رسمی؛ اما

اتصال برخط )آناین( دستگاه های اجرایی به . 6
سامانه ثبت الکترونیک معامات؛

قرارداد ها در سامانه . 7 ثبت پیش نویس  به  الزام 
رسمی توسط بنگاه های معامات ملکی.

مشکالت طرح
پایان نیافتن مشکالت سند عادی. 1

که مهم ترین بخش این طرح  بر اساس ماده 1 
مناسب  تقنین  صــورت  در  و  می شود  محسوب  نیز 

کلیه امور و  کند،  می تواند بسیاری از مشکات را رفع 
معامات بیش از دو سال و پیش فروش ساختمان ها 
باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و ضمانت 
در  نشدن  پذیرفته  ــوارد،  ــ م ایــن  ثبت  عــدم  ــرای  اجـ
کم تعیین شده است.1 پرسش مطرح  ادارات و محا

حقوق،  بــه  راجـــع  مــعــامــات  و  امـــور  کلیه   -1 مـــاده    -1
قبیل  از  شــده  ثبت  غیرمنقول  امــوال  منافع  و  عین 
انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، 
پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی 
کلیه  انجام  به  اعیان باشد و تعهد  یا  و  کل عرصه  از 
موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد 
که به ثبت نرسیده در هیچ یک از  و عقود و معاماتی 
کسی  کم پذیرفته نخواهد شد و فقط  ادارات و محا


