پارلمان
یادداشتها:

 1.1مــاده  1قانون ثبت سال « :1302دوایــر ثبت اسناد
یشــود :اول،
و امــا ک بــرای دو مقصود تشکیل مـ 
ثـبــت ام ــا ک تــا ایـنـکــه مالکیت مالکین و حقوق
ً
ذویالحقوق نسبت به آنها رسما تعیین و محفوظ
ً
گردد .دوم ،ثبت اسناد برای اینکه رسما دارای اعتبار
شود».
 2.2ماده  70قانون ثبت سال « :1310سندی که مطابق
قوانین به ثبت رسیده ،رسمی و تمام محتویات و
امضاهای مندرج در آن ،معتبر خواهد بود»...
 3.3م ــاده  1290قــانــون مــدنــی« :اس ـنــاد رسمی درب ــاره
طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار
آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که
قانون تصریح کرده باشد».
 4.4ماده  22قانون ثبت « :1310همینکه ملکی مطابق
قــانــون در دفتر امــا ک بــه ثبت رسید دولــت فقط
کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که
ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در
دفتر امــا ک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از
ً
مالک رسمی ارثــا به او رسیده باشد مالک خواهد
شناخت».
 5.5مــاده  5طــرح« :ســازمــان تأمین اجتماعی مکلف
اس ـ ــت ،حــدا ک ـثــر ظـ ــرف مـ ــدت ی ــک سـ ــال پ ــس از
الزماالجـ ــرا شــدن ایــن قــانــون ،با اتصال به سامانه
ثبت الکترونیک معامالت ،نسبت به اعــام برخط
(آنالین) میزان بدهی موضوع ماده  37قانون تأمین
اجتماعی مصوب  3تیرماه  1354بــا اصــاحــات و
الحاقات بعدی ،بهمنظور وصول آن از طریق دفتر
اس ـنــاد رسـمــی اق ــدام نـمــایــد .در غیر ایــن صــورت،
سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند
رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید »...
 6.6ماده  6طرح« :کلیه دستگاههای اجرایی که طبق
قوانین ،نقلوانتقال ملک منوط به اعالم نظر آنها
شــده اس ــت ،مکلفاند حــدا کـثــر ظــرف مــدت یک
سال پس از الزماالج ــرا شدن این قانون ،با اتصال
بــه سامانه ثبت الکترونیک مـعــامــات ،نسبت به
اعالم پاسخ استعالم بهصورت برخط (آنالین) اقدام
نمایند .عدم ارسال پاسخ استعالم به طریق مذکور،
بهمنزله ج ــواز انـجــام معامله تلقی و سند رسمی
انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر
اسناد رسمی تنظیم میشود».
 7.7ماده  7طرح« :دفاتر اسناد رسمی موظفاند برای
دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق
مقررات قانونی بر عهده آنها است ،حقوق متعلقه
را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان
بهصورت آنی به حساب یا حسابهایی که معین
میشود واریز نمایند».
 8.8مــاده  11طــرح« :چنانچه معامالت موضوع ماده
( )1این قانون با وساطت دالالن ،مشاوران مال ک
و بنگاههای معامالت ملکی با سند عــادی تنظیم
شده باشد ،دالالن ،مشاوران امــا ک و متصدیان

بنگاههای معامالت ملکی متخلف ،عالوه بر جزای
نقدی معادل یکچهارم قیمت روز مورد معامله ،در
مرتبه ّاول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه
دوم به محرومیت دائــم از اشتغال به شغل مذکور
محکوم میشود».
 9.9م ــاده  8ط ــرح« :مــراجــع قضایی ،کمیسیونها و
سایر مراجع ذیصالحی که بهموجب قوانین برای
ن شدهاند،
رسیدگی به امــور اراضــی و امــا ک تعیی 
مکلفاند تصمیمات و آرای قطعی مــربــوط بــه هر
پــا ک ثبتی را از طــریــق ســامــانــه ب ـ هصــورت برخط
(آنالین) به سازمان اعالم نمایند .سازمان موظف
است اطالعات مذکور را در دفتر الکترونیک امال ک
درج نـمــایــد ،در غیر ایــن ص ــورت ،رأی یــا تصمیم
مــذکــور در مقابل اشـخــاص ثالث غیرقابل استناد
است ،متخلف از حکم این ماده حسب مورد عالوه
بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران
خسارت زیاندیده نیز است».
 1010محمد عظیمیان ،نایبرئیس کانون سردفتران و
دفتر یاران در مصاحبهای رسمی با خبرگزاری فارس
در تاریخ  ،1398/7/8گفت« :در کشور ما  9سردفتر
به ازای هر  100هــزار نفر وجــود دارد و ایــن را قبول
داریم که با توجه به کشورهای دیگر شاخص پایینی
است ،بهطور مثال در کشور هلند  19سردفتری به
ازای  100هزار نفر وجود دارد ».لینک مصاحبهyun. :
ir/05u6g1
 1111ماده  15طرح« :بهمنظور اجرای صحیح مفاد این
قانون ،سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد
رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را بهتدریج به
میزان مقتضی و متناسب با تعداد معامالت در هر
استان ،افزایش میدهد».
 1212ماده  10طرح ...« :دارندگان اسناد عادی مذکور،
مکلفاند ظرف مدت یک سال از تاریخ راهانــدازی
سامانه ،نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه
مــذکــور و ظــرف مــدت پنج ســال از تــاریــخ ثبت در
سامانه ،حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی
یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع
قضایی اقدام نمایند »...
 1313ای ــن گ ـ ــزارش ،بــا ع ـنــوان «اقـ ــدامـ ــات ،ت ـحــوالت و
دسـتــاوردهــای سازمان ثبت اسناد و امــا ک کشور
در سالهای  »1397 -1388توسط سازمان ثبت
اسناد و امال ک کشور تهیه و در قالب کتاب منتشر
شده است.
 1414ماده  1طرح« :کلیه امور و معامالت راجع به حقوق،
عین و منافع امــوال غیرمنقول ثبت شــده از قبیل
انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال،
پیشفروش ساختمان اعم از اینکه بهصورت سهمی
از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه
موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد
و عقود و معامالتی که به ثبت نرسیده در هیچک از
ادارات و محا کم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی
یشــود کــه در دفتر امــا ک
مالک ملک شناخته مـ 
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سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور که از این پس در
این قانون سازمان نامیده میشود ملک به نام او به
ثبت رسیده یا ملک مذکور بهطور رسمی به او منتقل
شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد».
عادی معارض با سند
 1515با این توضیح که دارنده سند ِ
رسمی ،در محا کم میتواند با توسل به شهادت
سبق تاریخ معامله انجامشده با سند عادی
شهودِ ،
را اثبات نموده و از محکمه ،ابطال سند رسمی را
درخــواســت نماید .ام ــروزه تـعــدادی از پروندههای
ورودی به دستگاه قضایی کشور ،مربوط به دعاوی
ابطال اسناد رسمی است.
 1616برگرفته از (امینی« .)1388( ،نقش ثبت سند در بیع
مال غیرمنقول در حقوق فرانسه» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،ش )49
 1717ماده  1324قانون مدنی« :اماراتی كه به نظر قاضی
وا گـ ــذار شــده ع ـبــارت اســت از ا وض ــاع و احــوالــی در
خصوص مورد و درصورتیکه قابل استناد است كه
دعــوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله
دیگر را تكمیل كند».
 1818ماده  1259قانون مدنی« :اقــرار عبارت از اخبار به
حقی است برای غیر بر ضرر خود».
لشــده در تاریخ
 1919م ــاده  1309قــانــون مــدنــی ،ابـطــا 
« :1367/8/8در مقابل سند رسمی یا سندی که
اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف
بــا مفاد یــا مندرجات آن باشد بــه شـهــادت اثبات
نمیگردد».
 2020عمده دلیل فقیهان شیعه برای عدم اعتبار اسناد
کتبی ،امکان جعل و شبیهسازی این اسناد است.
برای مطالعه بیشتر ر.ک( .آیتی و آناهید.)1394( ،
«بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه
و حقوق» ،فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،ش .)24
 2121برای مطالعه بیشتر در مورد امکانسنجی ارجحیت
اسناد رسمی بر شهادت شهود ر.ک( .احسانیفر،
(« .)1396ادلــه قرآنی اعتبار سند رسمی و چیرگی
آن بر دیگر ادله اثبات دعوا» ،دوفصلنامه قرآن ،فقه
و حقوق اسالمی ،ش 7؛ خزائی« .)1387( ،تعارض
سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
در فقه امامیه ،حقوق مصر و انگلیس» ،پژوهشنامه
ح ـقــوق اس ــام ــی ،ش 27؛ بــورس ـیــد و مـحـجــوب،
نسـنـجــی اب ـطــال سـنــد رس ـمــی با
(« .)1393امـکــا 
شهادت شهود» ،فصلنامه رأی ،ش )9
 2222اصل  112قانون اساسی« :مجمع تشخیص مصلحت
نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه
مجلس ش ــورای اســامــی را ش ــورای نگهبان خالف
موازین شر ع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با
در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را
تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان
ارجاع میدهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر
شده است به دستور رهبری تشكیل میشود»...

