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کم  محا و  مــی شــد  معامله  طرفین  بین  اخــتــاف 
را  نابجا  دخالت  ایــن  جــور  می بایست  دادگستری 
این  جایگاه  به درستی  ح  طر این  در  می کشیدند. 
ــی«  ل یعنی »دال ایــشــان  واقــعــی  بــه جایگاه  را  افـــراد 
خود  کمیسیون  حق  باید  فقط  آن ها  و  بازگردانده 
و  کنند  دریــافــت  معامله  طرفین  ــردن  ک پیدا  از  را 
معامات آنان را در سامانه مورد نظر سازمان ثبت 

کشور به ثبت برسانند. ک  اسناد و اما

دریافت عوارض، مالیات و... به صورت یکجا. 4
ــه ثبت  ــدام ب ــ ــه اق ک در حـــال حــاضــر هــرکــســی 
به  به تناسب  و  گانه  جدا به صورت  باید  کند  سند 
تأمین  سازمان  مالیاتی،  امور  سازمان  شهرداری، 
سازمان  آن  به  را  الزم  مبلغ  و  مراجعه  اجتماعی 
ح پیش بینی شده  ایــن طــر در  امــا  کند؛  پــرداخــت 
سامانه  ایجاد  با  باید  مزبور  سازمان های  که  است 
کردن آن به سامانه های دفاتر اسناد  برخط و وصل 
رسمی، مبالغ را از طریق این دفاتر به صورت برخط 
به  افــراد  مراجعه  به  نیازی  دیگر  و  کنند  دریــافــت 

سازمان ها وجود نخواهد داشت.

ایراد شورای نگهبان
تصویب  با  طــرح،  این  معایب  و  مزایا  علی رغم 
تأیید به  بــرای  ایــن طــرح  مجلس شــورای اسامی 
شورای نگهبان ارسال گردید؛ ولی این شورا 11 ایراد بر 
که مهم ترین آن ها، ایراد بر ماده 1  کرد  این طرح وارد 
این طرح بود. از نظر شورای نگهبان پذیرفته نشدن 
کم و  اسناد عادی )اسناد به ثبت نرسیده( نزد محا
ع است. این نظر شورای نگهبان  ادارات خاف شر
کردن  عاوه بر اینکه به طریق اولی مخالف با ساقط 

این  که  می دهد  نشان   اســت،  عــادی  اسناد  اعتبار 
کاهش اعتبار اسناد عادی مخالف  شورا به شدت با 
که این طرح  کمی وجود دارد  است و احتمال خیلی 

با این مفاد تأیید شورای نگهبان را بگیرد.

ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام
این  تصویب  شد  بیان  که  مطالبی  اســاس  بر 
با وجود مخالفت شورای  ح بسیار الزم است و  طر
ح از طریق  نگهبان، به احتمال زیاد تصویب این طر
حل  مرجع  کــه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
شــورای  مجلس  و  نگهبان  شــورای  میان  اختاف 
شد.  خــواهــد  پیگیری   )11۲ ــل  )اص اســت  اســامــی 
امید است مجلس شورای اسامی با اصاح موارد 
الزم و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مشکات  از  یکی  به  مجمع  ایــن  در  آن  تصویب  و 

ریشه دار نظام ثبتی پایان دهد.

نتیجه گیری
ک  امــا و  اســنــاد  ثبت  قــانــون  تصویب  از  پــس 
که هدف آن صیانت از حقوق  کشور در سال 1310 
که به موجب  گرفت  مالکیت بود تفاسیری صورت 
آن، این ارزش متزلزل شد. در سال 1395 شورای 
در  را  ثبت  قــانــون   48 و   ۲۲ مــواد  اطــاق  نگهبان 
که قراین  بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی 
و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن ها 
شد  موجب  امر  این  دانستند.  ع  شر مغایر  باشد، 
متزلزل  پیش  از  بیش  مالکیت  حقوق  پایه های 
ارتــقــای اعتبار  ح  بــرای حل ایــن معضل طــر شــود. 
که در نهایت  اسناد رسمی در سال 1395 ارائه شد 
به ثبت رسمی معامات  الزام  ح  به »طر ح  این طر

به   1399 ســال  در  و  داد  نــام  تغییر  غیرمنقول« 
الزام  ح  تصویب مجلس شورای اسامی رسید. طر
ح های  از طر اموال غیرمنقول یکی  به ثبت رسمی 
که  بـــوده  کــشــور  نــظــام ثبتی  بـــرای  الزم و ضـــروری 
گردیده  فــراوانــی  مشکات  ایــجــاد  موجب  آن  خــأل 
که در آن  با وجــود مــوارد مثبتی  ح  اســت. این طر
قرار داده شده است همچنان مشکل اصلی یعنی 
تعارض میان اسناد عادی و اسناد رسمی را خواهد 
آمــاده ســازی  با عــدم  که  مــی رود  داشــت و بیم آن 
ح در  زیرساخت ها، بسترها و الزامات الزم، این طر
به  یا حتی  را حاصل نکند  نتیجه مطلوب  یا  عمل 
این  ح  اصــاح طر بــرای  قانونی متروک بدل شــود. 

موارد پیشنهاد می شود:
کاهش . 1 افــزایــش تــعــداد دفــاتــر اســنــاد رســمــی و 

ثبت  تشریفات  در  تسهیل  و  آن  هــزیــنــه هــای 
اسناد؛

ثبت رسمی . ۲ به  مــردم  و تشویق  گاهی  آ افزایش 
فضای  و  ملی  رســانــه  در  غیرمنقول  معامات 

مجازی؛
گذار و افزایش مهلت زمانی مناسب . 3 تعیین دوره 

برای ثبت اولیه اسناد عادی موجود به دو سال 
پس از انجام دو مورد فوق؛

عـــادی در سامانه . 4 اســنــاد  تــمــام  ثبت  بــه  الـــزام 
اعامی سازمان ثبت و »اعام بطان« معامات 
جدیدی که پس از تصویب این قانون در سامانه 
کشور ثبت  ک  اعامی سازمان ثبت اسناد و اما

نگردند؛
بر نظر خود، . 5 نگهبان  اصــرار شــورای  در صورت 

ح را به  مجلس شورای اسامی می تواند این طر
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.

راهکارها
دستگاه متولیراهکارمشکل

کم دفاتر اسناد رسمی و هزینه های زیاد آن1 کاهش هزینه هاتعداد  مجلس شورای اسامیافزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و 
کشور ک  سازمان ثبت اسناد و اما

عدم رجوع مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت ۲
معامات

گاهی و تشویق مردم به ثبت رسمی معامات  افزایش آ
غیرمنقول

کشور با  ک  همکاری سازمان ثبت اسناد و اما
سازمان صداوسیما

گذار )به خصوص مهلت یک  ساله(3 مجلس شورای اسامیانجام موارد 1 و ۲ و سپس افزایش زمان به دو سالکم بودن دوره 
کشور ک  سازمان ثبت اسناد و اما

ح جدید4 که پس از تصویب این قانون، در ادامه یافتن تفاسیر فعلی از طر اعام بطان معامات جدیدی 
سامانه اعامی ثبت نگردند

مجلس شورای اسامی

مجلس شورای اسامیارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظاماصرار شورای نگهبان به رویکرد خود5


