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از موضوعات حقوقی مهم در نظام های  یکی 
عملی  ثبت،  است.  ک  اما و  اسناد  ثبت  حقوقی، 
که اهدافی را به دنبال دارد. قانون  کمیتی است  حا
اولین   130۲ ــال  س مــصــوب  ک  امـــا و  اســنــاد  ثبت 
پرداخته  ثبت  اهــداف  تبیین  به  که  است  قانونی 
1 این قانون، تعیین و حفظ  است، چنان که ماده 
همچنین  و  مالکیت  و  مالکین  ذو الحقوق،  حقوق 
جعل اعتبار رسمی برای اسناد را به عنوان اهداف 
با  قــانــون  ایــن  گــرچــه  ا نــمــوده اســت.  ثبت معرفی 
مــی شــود،  تلقی  منسوخ  بــعــدی  قــوانــیــن  تصویب 
ثبت  اهــداف  تبیین  برای  بیان  این  از  می توان  اما 
مالکین  شناسایی  همین  رو  از  و  برد  بهره  رسمی 
همچنین  و  ملک  در  مستقر  حــقــوق  صاحبان  و 
از  ثــبــت شــده،  اســنــاد  بــه  دادن  اعــتــبــار  و  رسمیت 
در  اهــداف  ایــن  اســت.  ثبت رسمی  اولیه  اهــداف 
 70 ماده  است.  شده  منعکس  نیز  دیگری  قوانین 
ک مصوب 1310، محتویات  قانون ثبت اسناد و اما
که طبق  و امضاهای سندی را معتبر اعام نموده 
 1۲90 مــاده  مطابق  اســت.  رسیده  ثبت  به  قوانین 
قانون مدنی، مفاد اسناد ثبت شده نه تنها نسبت 
که قانون تصریح  به اصحاب سند، بلکه در مواردی 
تسری  قابل  هم  ثالث  اشخاص  به  نسبت  کــرده، 
مالک  شناخت  مالکیت،  تثبیت  بنابراین،  است. 
اسناد رسمی  به  اعتبار مطلق  اعطای  و  انحصاری 
از  ثبت شده،  سند  مفاد  به  بخشیدن  رسمیت  و 
به  ملکی  وقتی  که  به گونه ای  اســت؛  ثبت  اهــداف 
کسی مالک آن محسوب می شود  ثبت رسید، تنها 

که آن ملک به اسم او به ثبت رسیده است.
قانون  مـــواد  نــگــارش  کیفیت  ایـــن،  بــا وجـــود 
ک مصوب سال 1310 و ضمانت  و اما ثبت اسناد 
موجب  آن،  در  ج  مــنــدر تــکــالــیــف  نــقــض  اجــــرای 
نحوه  بلکه  نشود،  تأمین  باال  اهــداف  نه تنها  شد 
به  ایران،  نظام حقوقی  قانون در  این  مواد  تفسیر 
این  چنان که  شــود،  تبدیل  بــزرگ  چالشی  و  معما 
چون  جرائمی  و  مشکات  بــروز  زمینه ساز  تفسیر، 
نفر،  چند  بــه  ملک  یــک  ــروش  ف غیر،  مــال  انتقال 
افزایش  کاهبرداری و غیره و در مقام اجرا موجب 
کشور  قضایی  دستگاه  به  پرونده ها  ورودی  حجم 
و در نتیجه اطاله دادرسی شده است. حاصل این 
سردرگمی، عدم برخورداری صاحبان اسناد رسمی 
از حمایت های الزم و ضروری، عدم تثبیت حقوق 
آسایش  و  امنیت  رفتن  بین  از  و  مالکیت  از  ناشی 

روانی در جامعه است.

در راستای مرتفع نمودن مصائب و معضات 
اسناد  اعتبار  »ارتــقــای  نــام  با  طرحی  پیش آمده، 
در   1395 ــاه  دی مـ در  مـــاده   13 قــالــب  در  رســمــی« 
مجلس شورای اسامی اعام وصول و برای انجام 
کمیسیون حقوقی و قضایی  بررسی های بیشتر به 
شورای  مجلس  قوانین  معاونت  شد.  داده  ارجــاع 
اولــیــه  ــررســی  ب در  مــذکــور،  کمیسیون  و  اســامــی 
با  مغایرت  ح،  طر عنوان  در  موجود  ایــرادات  خود 
به  را  دیگر  مــوارد  برخی  و  اساسی  قانون   75 اصل 
عدم  جهت  به  عمل  در  و  دانست  وارد  ح  طــر ایــن 
و  معامات  این  ثبت  به  الزام  برای  جامعه  آمادگی 
کمیسیون  در  ح  طر این  بیشتر،  کارشناسی  لــزوم 
پایانی  اینکه در روزهای  تا  مسکوٌت عنه باقی ماند 
مجلس دهم در اردیبهشت 1399، با عنوان جدید 
ح »الزام به ثبت رسمی معامات غیرمنقول« و  طر
کمیسیون،  از  بعد  تبصره،   1۲ و  ماده   17 قالب  در 
در صحن علنی مجلس شورای اسامی به تصویب 
این شورا  و  ارسال شد  نگهبان  به شورای  و  رسید 
موارد عدیده ای خاف  را در  ح  این طر نهایت،  در 
و  و در چند مورد خاف اصول 75  موازین شرعی 
138 قانون اساسی دانست و جهت رفع اشکاالت 

مذکور، به مجلس شورای اسامی بازگرداند.

گوناگون طرح الزام به  بررسی اجمالی ابعاد 
ثبت رسمی معامالت غیرمنقول

را پیش بینی  نــوآوری هــای خوبی  ح،  ایــن طــر
کرامت  و  احــتــرام  حفظ  جهت  از  که  اســت  نموده 
قابل  شهروندی،  حقوق  دیدگاه  از  و  رجوع  اربــاب 
ح، به  تحسین است. مهم ترین مزیت های این طر

ح زیر است: شر
رسمی:	  اسناد دفاتر در استعالمات تجمیع

ملک  فروش  قصد  شخصی  گر  ا فعلی،  رویه  در 
ــــروش و ثبت  ف ــرای  ــ ب ــد،  ــاش ب ــه  ــت را داش خـــود 
اداره  اداراتــی چون  به  سند رسمی، الزم است 
اجتماعی  تأمین  سازمان  شهرداری،  مالیات، 
استعاماتی  و  کــرده  مراجعه  گانه  جدا غیره  و 
بودن  طوالنی  به  توجه  با  که  نماید  دریافت  را 
ضمن  ادارات،  در  موجود  بــوروکــراســی  فرایند 
ــرای انـــجـــام اســتــعــامــات  ــ پـــرداخـــت مــبــلــغــی ب
کرامت  و  احــتــرام  آن هـــا،  احتمالی  تصفیه  و 
ــت نــمــی شــد. ایــن  ــدان در عــمــل رعــای شــهــرون
تأمین  سازمان  ششم،  و  پنجم  مــواد  در  ح  طر
کشور  اجرایی  دستگاه های  کلیه  و  اجتماعی 

ک طــبــق قــانــون مــنــوط به  کــه انــتــقــال امـــا را 
به  اتصال  با  کرده  نظر آن ها شده است مکلف 
استعام  انجام  امکان  الکترونیکی،  سامانه ای 
برخط )آناین( و پرداخت بدهی های احتمالی 
را در همان دفاتر اسناد رسمی، ممکن سازند. 
این  هفتم  مـــاده  در  نیز  رســمــی  اســنــاد  دفــاتــر 
عمومی  و  دولتی  وجــوه  شده اند  مکلف  ح  طــر
معین  حساب های  به  آنی  به صورت  و  اخذ  را 
اینکه عدم ارسال پاسخ  واریز نمایند. جالب تر 
استعام از طرف دستگاه ها و سازمان ها، مانع 

ثبت سند رسمی نیست.
معامالت	  بنگاههای صحیح جایگاه تبیین

قــرارداد هــای  معمواًل  فعلی،  ــه  روی در  ملکی: 
ک، در بنگاه های معامات ملکی  راجع به اما
این  متصدیان  و  ک  امـــا مــشــاوران  تــوســط  و 
اهمیت  به  توجه  با  می شود.  تنظیم  بنگاه ها 
کامل این افراد  گاه عدم اطاع  این قراردادها و 
دست  به  قــرارداد هــا  تنظیم  حقوقی،  قواعد  از 
برای  عدیده ای  مشکات  ایجاد  موجب  آن ها 
 11 مــاده  اســت.  شــده  کشور  قضایی  دستگاه 
بنگاه های معامات  ح جایگاه صحیح  این طر
ملکی را به نحو صحیح، »دالل« موضوع ماده 
که  نــمــوده اســت  تــجــارت معرفی  قــانــون   335
شغل اصلی آن ها، یافتن طرفین معامله است؛ 
این  قراردادهای حقوقی. همچنین  نه تنظیم 
گرفته  نظر  در  مجازاتی  متخلفین  برای  مــاده، 

است.
سایر	  و کمیسیونها قضایی، مراجع الــزام

مراجعذیصالحبهاعالمبرخطتصمیمات
امروزه در مواردی، برخی  آرایقطعیخود:  و
مراجع  برخی  و  کمیسیون ها  قضایی،  مراجع 
ک  اما و  اراضی  امور  به  ذی صاح در رسیدگی 
فرمان  اجرایی  ستاد  کــشــاورزی،  جهاد  مانند 
بــدون  گـــاه   ... و  طبیعی  مــنــابــع  اداره  ــام،  امــ

ایــن طــرح جایگاه صحیح    مــاده ۱۱ 
نحو  بــه  را  ملکی  مــعــامــات  بــنــگــاه هــای 
 ۳۳۵ ــاده  مـ ع  مــوضــو ل«  »دال صــحــیــح، 
که  اســت؛  نموده  معرفی  تجارت  قانون 
شغل اصلی آن ها، یافتن طرفین معامله 
حقوقی.  قــراردادهــای  تنظیم  نه  اســت؛ 
نیز  متخلفین  برای  مــاده،  این  همچنین 

مجازاتی در نظر گرفته است.  


