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که تفاوت این ماده با مواد ۲۲ و 48 قانون  این است 
کشور چه چیزی است. در آن ها  ک  ثبت اسناد و اما
نیز تقریبًا همین مواد ذکر شده بود.1 در حال حاضر که 
مواد قانون ثبت به حیات حقوقی خود ادامه می دهد 
گر یک سند عادی و یک سند رسمی  و معتبر است، ا
با یکدیگر تعارض پیدا نمایند و ادله، بینه و مواردی 
از این دست وجود نداشته باشد، سند عادی توان 
مقاومت در برابر سند رسمی را نداشته و محکمه رأی 
که وجود دارد  به سند رسمی خواهد داد. مشکلی 
که برای  امکان تعارض اسناد مذکور با یکدیگر است 
مثال فردی با یک سند عادی و دو شاهد علیه فردی 
کرده  که دارای سند رسمی است اقامه دعوی  دیگر 
و دادگــاه به نفع سند عادی رأی می دهد؛ بنابراین 
گر این طرح به همین  که ا می توان پیش بینی نمود 
مواد  سرنوشت  به  ــود،  ش تبدیل  قانون  به  ــورت  ص
کشور مصوب 1310 دچار  ک  قانون ثبت اسناد و اما
می شود. این ایراد به تنهایی می تواند اصل ارائه این 

طرح را زیر سؤال ببرد.

عدم واقع نگری در طرح. 2
و  اســت  پراهمیت  بسیار  گــرچــه  ا ح  طــر ایــن 
باید هرچه زودتر به قانون تبدیل و اجرایی شود، 
مواد  و  تقنین  فرایند  در  دلیل،  این  به  نباید  ولی 
کشید و جانب  کارشناسی دقیق  مندرجه، دست از 
نه تنها  صــورت  ایــن  در  داد.  دســت  از  را  احتیاط 
بر  عــاوه  بلکه  شد،  نخواهند  حل  فعلی  مشکات 
بیشتری  خسارات  به مراتب  مشکات،  به  افــزودن 

به بار خواهد آمد.
قابلیت  کــه  بــوده  ــی  ــرادات ای ح دارای  ایــن طــر
آن  اشکاالت  از مهم ترین  یکی  ولی  را دارد،  اصاح 

ک  امــا دفتر  در  کــه  مــی شــود  شناخته  ملک  مالک 
که از این پس در  کشور  ک  سازمان ثبت اسناد و اما
این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به 
ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل 

شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
دفتر  در  قــانــون  مطابق  ملکی  همین که   :۲۲ ــاده  م   -1
که ملک  را  کسی  ک به ثبت رسید دولــت فقط  امــا
که ملک مزبور به او   کسی را  به اسم او ثبت شده یا 
به  ک  امــا دفتر  در  نیز  انتقال  این  و  گردیده  منتقل 
ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثًا 

به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد  ماده 48: سندی 
کم  محا و  ادارات  از  هیچ یک  در  نرسیده،  ثبت  به  و 

پذیرفته نخواهد شد.

»بی توجهی به واقعیت های جامعه« است. هدف 
جلوگیری  قضایی،  امنیت  افزایش  قانون،  این  از 
و تسهیل صــدور سند  مــردم  بــروز اختاف میان  از 
مالکیت بوده است و باید این مصوبه این اهداف 
گر با تصویب آن، بر این اهداف  را پوشش دهد و ا
قانونی  چنین  گفت  مــی تــوان  شــود،  وارد  خدشه 

کارآمدی مورد انتظار را نداشته است.
یک  مصوبه،  ایــن   10 مــاده  و   1 مــاده  مطابق 
ــادی در  ــ مــهــلــت یــک ســالــه جــهــت ثــبــت اســنــاد ع
کشور تعیین  ک  سامانه سازمان ثبت اسناد و اما
رسمی  اسناد  ایجاد  زمــان  از  اینکه  با  اســت.  شده 
کشور سالیان بسیاری می گذرد، ولی به واسطه  در 
این روش  از  اعتبار داشتن اسناد عادی، استفاده 
رواج دارد. مردم در بسیاری  به شدت میان مردم 
از روستا ها و شهرها، همچنان به صورت غیررسمی 
اثبات  بــرای  رسمی  سند  هیچ  یا  می کنند  معامله 
اظــهــارات  بــه  بنا  ــد.  ــدارن ن اختیار  در  مالکیتشان 
استان  ک  امــا و  اسناد  ثبت  مدیرکل  طالبی زاده، 
کرمان در سال 1396، بیش از 50 درصد معامات 
ک با قولنامه های دستی و اسناد عادی  حوزه اما
که  انجام می شود. حال چگونه می توان مردمی را 
در طول سالیان زیادی، به هر دلیلی اموال خود را 
از طریق اسناد عادی به یکدیگر منتقل می کردند 
کرد ظرف مدت یک  سال تمام این اسناد  مجبور 
را در یک سامانه ثبت نمایند؛ بنابراین ثبت تمامی 
یقین  به طور  سامانه  ایجاد  از  پس  عــادی  اسناد 
پایان  بلکه  نخواهد شد،  اجرا  کامل  به طور  نه تنها 
این مهلت یک ساله و به رسمیت شناخته نشدن 
این اسناد، باعث بروز بیشتر اختافات و همچنین 
کار دستگاه  موجب اخال در جامعه خواهد شد و 

کرد. قضا را به مراتب دشوارتر خواهد 

تمام . 3 ثبت  برای  الزم  الزامات  پیش بینی  عدم 
معامالت غیرمنقول

ح در حالی تمامی معامات غیرمنقول  این طر
که ظرفیت  را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می دهد 
وجــود  دفــاتــر  ایــن  در  کنونی  معامات  ــرای  ب کافی 
نوبت های  دریافت  با  مراجعه کنندگان  و  نداشته 
که پیش  چندروزه مواجه خواهند شد. همان طور 
فعلی  معامات  درصد   50 حدود  شد  گفته  این  از 
انجام  عـــادی  اســنــاد  طــریــق  از  غیرمنقول  امـــوال 
سازمان  ح،  طــر ایــن   15 مــاده  در  آنکه  با  می شود. 
افــزایــش  ــه  ب کــشــور مکلف  ک  امـــا ــاد و  ثــبــت اســن

گردیده ولی باید ابتدا فکری برای این  تعداد دفاتر 
کرد و سپس تمامی معامات غیرمنقول را  موضوع 

به دفاتر ارجاع نمود.
که موجب شده  گذشته، مسئله دیگری  از آن 
مردم برای انجام معامات غیرمنقول خود به این 
دفاتر مراجعه نکنند، هزینه های باالی ثبت است. 
یابد.  کاهش  هزینه ها  این  باید  مشکل  این  برای 
رسمی  اسناد  دفاتر  درآمــد  کاهش  که  اشکال  این 
ــت نیز بــا افــزایــش  ــرر بــه ســردفــتــران اس مــوجــب ض
کردن معامات  میزان موارد ورودی از طریق الزامی 
غیرمنقول قابل جبران است و دولت نیز می تواند 
برای دوره ای محدود یارانه ای برای ایشان در نظر 

بگیرد.

مزایای طرح
ثبت تمامی معامالت غیرمنقول و امکان رصد . 1

برای حاکمیت
امکان  کمیت  حا مــعــامــات،  تمامی  ثبت  بــا 
داشت.  خواهد  را  غیرمنقول  امــوال  بر  کامل  رصد 
ح مــی تــوانــد رصــد امـــور دیگری  اثـــرات ایــن طــر از 
خالی،  خانه  های  بر  مالیات  جمله  از  باشد؛  هم 
کم شدن و امکان رصد  جلوگیری از زمین خواری، 
که پیش از این  معامات دارای شبهه و نامشروع 

کمیت شکل می گرفت. دور از چشم حا

شدن . 2 کم  و  متعاملین  کامل  مشخصات  ثبت 
معامالت متعارض

کامل متعاملین، در ابتدا این  با ثبت اطاعات 
ثبت  کامًا  متعدد،  معامات  صورت  در  اطاعات 
اطاعات  از  کامل  به صورت  جدید  خریدار  و  شده 
همچنین  شـــد.  خــواهــد  مطلع  قبلی  خـــریـــداران 
معامات  که  باشد  سامانه ای  معیار  که  هنگامی 
متعارضی  معامات  دیگر  شد،  خواهد  ثبت  آن  در 
در  پرونده  ایجاد  موجب  تا  داشت  نخواهد  وجود 

کم دادگستری شود. محا

جایگاه . 3 بــه  ــالک  ام معامالت  دفــاتــر  بازگشت 
داللی و به تبع، کم شدن معامالت غیرحقوقی
بودن  رایــج  به واسطه  و  سال ها  این  طول  در 
به  اقدام  ک  اما سند عادی، خود دفاتر معامات 
... می کردند،  و  اسناد عادی خریدوفروش  تنظیم 
آنان سواد حقوقی نداشتند  از  درحالی که بسیاری 
و به تبع این بی اطاعی، معاماتی تنظیم و موجب 


