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به عنوان  مــی تــوان  هــم  مــا  کشور  در  ــت.  اس باطل 
راهکاری  در  یا  داد،  انجام  را  کــار  ایــن  راهکار  یک 
نیز وجود دارد  آمریکا  کشورهایی مثل  که در  دیگر 
گفته اند  آمــده اســت،  ح هم  و در مــاده 13 این طر
انجام  که وقتی معامات  صندوقی تشکیل دهیم 
مــی شــود، پــول را بــه آنــجــا بــدهــنــد، سپس بــه هر 
آن  از  فرد  خسارت  شد،  باطل  رسمی  سند  دلیلی 
رسمی  سند  درحالی که  مثًا  داده  شــود؛  صندوق 
هم دریافت می شود متوجه می شوید این معامله 
در  مــی شــود.  باطل  دلیلی  هــر  یــا  بــه  ــوده  ب فضولی 
را  ملک  زنجیره  کــه  هستند  شرکت هایی  آمریکا 
پیدا می کنند، به آن »زنجیره شیطانی« می گویند. 
این ها می گویند آقای فانی شما می خواهی ملک 
دو  من  بیمه  حق  می گوید  بله.  می گوید  بخری؟ 
می دهی  را  بیمه  حق  آن  به  مثًا  اســت؛  میلیون 
از چه  بـــوده؟  کسی  بــرای چــه  ایــن  ببیند  مـــی رود 
اولیه  ثبت  تــا  گرفته  کسی  چــه  از  خــریــده؟  کسی 
کرده است؟  کار  که چه  این ملک، بررسی می کند 
به  بخر؛  را  این  فانی  آقای  راحت  خیالت  می گوید 
گر اتفاقی افتاد و زنجیره  هیچ کس نفروخته است و ا
ملک تا وقتی به دست شما رسید مشکلی داشت، 
چنین  کنید  فکر  مــی دهــم.  خسارت  شما  به  من 
نهاد  و  باشد  داشته  وجــود  نیز  ما  کشور  در  چیزی 
بیمه گذار با دریافت مقدار اندکی از ارزش ملک آن 
گر اتفاقی افتاد و سند  کند و ا را از این جنبه ها بیمه 
خریدار  به  روز  قیمت  به   را  ملک  مبلغ  شد؛  باطل 

خسارت بدهد«.

ع اعــام  ایــشــان در رابــطــه بــا ایـــراد خــاف شــر
شــورای  ســوی  از  مجلس  مصوبه   13 ــاده  م شــدن 
که  ح فعلی جای سؤال است  نگهبان افزود: »در طر
ایــراد به مصوبه اخیر در  از  منظور شــورای نگهبان 
اخذ  نفس  می کند  بیان  که  عادی  اسناد  با  رابطه 
چه  اســت  ع  شــر خــاف  رســمــی  معامات  از  بیمه 
چیزی بوده است؟ در مقطع فعلی سایر راهکارها 
گذاشته  شده اند و جمع بندی این شده  کناری  به 
راستای  در  ما  و  بدانیم  باطل  را  عــادی  اسناد  که 
ارائــه  راهــکــار  باید  آن  بهبود  و  ح  طــر ایــن  به  کمک 
به  ح  طر این  که  است  قرار  گر  ا نظرم  به  و  بدهیم؛ 
مجمع بیاید باید به طور رسمی و به صورت شفاف 
کم  محا در  آینده  در  تا  اســت  اعتبار  فاقد  بگوییم 

دچار تفسیرهای متفاوت با موضوع نشویم«.

ضرورت بطالن اسناد عادی
بیان  در  حــاجــی زاده  نشست  ایــن  ــه  ادامـ در 
گفت:  اســنــاد عــادی  از معضل  بــرون رفــت  راه حـــل 

گر  ا دارد.  الیــه  چند  عــادی  اسناد  اعتبار  »مسئله 
اصل مسئله و ابعاد آن پذیرفته  شده است و مورد 
توافق است به چند پاسخ می توانیم در این زمینه 
پژوهشگاه  با  پــروژه ای  ما  مثال  به طور  کنیم.  فکر 
دیگری  پاسخ های  چه  اینکه  مورد  در  قضائیه  قوه 
دادیم،  انجام  کرد  حل  را  مسئله  و  تولید  می توان 
و  ــود  بـ حــقــوقــی  ــوزه  حــ در  ــا  راه حـــل هـ بیشتر  ولـــی 
تا  و  نشد  تولید  ــدی  ج پــاســخ  اقــتــصــادی  ــه  الی در 
حدودی نیز نمی شود برای حل این مسئله پاسخ 
رویکردهایی  کنیم  گر فرض  ا کرد.  تولید  اقتصادی 
آن ها  همه   محسوب  شود  پاسخ  جرم انگاری  مثل 
جرم انگاری  اســاســی  مشکل  مثًا  دارنـــد؛  مشکل 
دو  نیز  مــالــیــات  بحث  در  اســـت.  ســوء نــیــت  احـــراز 
صورت  معاماتی  وقتی  اینکه  یکی  مشکل داریم. 
درصد   100 حتی  و  درصد   80  -70 تا  حتی  می گیرد 
یک  بــا  امــا  بــدهــی،  مالیات  باید  را  معامله  ارزش 
مورد  می پوشانند.  را  آن  به راحتی  صوری  حساب 
دیگر آنکه قضات با این مسائل همراهی نمی کنند 
کرد،  این سمت حرکت نخواهد  به  رویه قضایی  و 
رویــه قضایی  در  که  پیدا شد  پاسخی  گر  ا واقــع  در 
گــر حل  ا و  اســت  پاسخ خوبی  کــرد،  را حل  مسئله 
نــیــســت. در الیـــه حقوقی  مــنــاســب  پــاســخ  ــکــرد،  ن
به جز  پاسخی  دادیم  انجام  که  بررسی هایی  طبق 

بی اعتباری اسناد عادی مسئله را حل نمی کند«.
ــر اینکه  کــیــد ب ــا تــأ ایـــن پــژوهــشــگــر حــقــوقــی ب
ــوزه حــقــوقــی تولید  کــه در حـ پــاســخ هــای دیــگــری 
شده است همه مشکل شرعی، بیان داشت: »در 

  در راهکاری دیگر که در کشورهایی 
مــاده  در  و  دارد  وجـــود  نیز  آمــریــکــا  مثل 
گفته اند  ایــن طــرح هــم آمــده اســت،   ۱۳
ــــه وقــتــی  ــم ک ــیـ ــنـــدوقـــی تــشــکــیــل دهـ صـ
معامات انجام می شود، پول را به آنجا 
بدهند، سپس به هر دلیلی سند رسمی 
صندوق  آن  از  فــرد  خــســارت  شــد،  باطل 

داده  شود.  


