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تاریخ دریافت1392/12/26 :

تاریخ پذیرش1393/02/08 :

اصل تسليط مستخرج از حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» در مادة  30ق.م .چنين
بروز و ظهور نموده است« :هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در
مواردي كه قانون استثنا كردهباشد»
اصول چهل و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با تأكيد بر احترام
به مالكيت اشخاص ،مشروع بودن مبناي مالكيت را دليل كافي بر حمايت قانون از تصرفات
افراد در اموال كسب شده ميداند .با اين تصريح ،الجرم در تصويب هر مقررهاي اعم از آييننامه،
تصويبنامه ،دستورالعمل و بخشنامه ميبايد جايگاه رفيع اصول «تسليط» و «حاكميت اراده»
مورد لحاظ قرار گيرد .در غير اينصورت ،مقررات مزبور ،به دليل مغايرت با اصول ذكرشده،
قابليت اجرايي خود را از دست خواهند داد.
* .نویس�ندة مس�ؤول :س��ردفتر دفتر اس��ناد رس��مي ش��ماره  648تهران ،عضو هيئت مديره كانون سردفتران و
دفترياران و هيئت تحريريه ماهنامة «كانون».
daf648@yahoo.com
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در اين مقال اندك ،دادنامه صادره از دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران كه حكايت از
مطابقت دستورالعمل موسوم به «صدور سند مالكيت جديد» با اصل تسليط داشته و برداشت
مراجع تعقيب و تحقيق از دستورالعمل صادره به لحاظ مغايرت با اصول «تسليط» و «حاكميت
اراده» مورد ترديد قرار گرفته است ،مورد مداقه و بررسي قرار ميگيرد.
مقدمه:

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در اجراي تكليف قانوني مقرر در مفاد بند «ب» مادة  13قانون
بودجه سال  1389و در راستاي ارتقاي ضريب امنيت و تكميل بانك جامع اطالعات امالك
و كاداستر ،پيشگيري از جعل و ايراد خدشه به اسناد مالكيت صادره ،ارائه خدمات بهينه توأم
با سرعت ،دقت و كيفيت به شهروندان ،با ابالغ دستورالعملي تحت عنوان «نحوة صدور سند
مالكيت جديد» به شمارة  89/44839مورخ  ،1389/3/18صدور سند مالكيت جديد تك برگ را
الزامي و در راستاي انجام اين مهم ،تكاليفي براي واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي مقرر نمود.
از جمله موادي كه ارتباط مستقيم با وظايف دفاتر اسناد رسمي دارد ،مادة  2دستورالعمل است
كه مطابق آن؛ در رابطه با تفكيك امالك ،پس از گواهي مطابقت نقشه تفكيكي با محل و سند
مالكيت و توليد نقشه در محيط گرافيكي و تهيه صورتجلسه تفكيكي و اخذ گواهيهاي الزم،
در صورتي كه مالك يك نفر باشد ضمن الحاق پاركينگ و انباري مطابق با درخواست مالك،
سند دفترچهاي باطل و براي هر قطعه مفروزي ،سند جديد صادر ميگردد.
تبصره ـ چنانچه مالك بيش از يك نفر باشد و قصد تنظيم تقسيمنامه رسمي داشته باشند پس از انعكاس مفاد
صورتجلسه تفكيكي در قسمت مالحظات سند دفترچهاي ،مراتب جهت تنظيم تقسيمنامه به دفترخانه ارسال
خواهد شد .سردفتر مكلف است پس از تنظيم تقسيمنامه ضمن درج موضوع در سند ،درخواست متقاضي را
همراه با تقسيمنامه و الشه سند و فيش واريز بهاي سند جديد به واحد مربوط ارسال كند.

با ابالغ دستورالعمل ،چگونگي اجراي مادة  2و تبصره آن ،محل مناقشه واقع گرديد .اينكه آيا
در صورتي كه مالك قطعات تفكيكي يك نفر باشد ،قبل از صدور سند مالكيت تك برگي ،حق
انتقال قطعات تفكيكي به ديگران را دارد؟ يا شرط صحت اقدام سردفتر در تنظيم سند انتقال،
مطالبه سند مالكيت جديد به تعداد قطعات تفكيكي است؟ آيا در صورت صدور صورتمجلس
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تفكيكي نسبت به ملكي كه داراي مالكين متعددي است ،تنظيم سند انتقال با ارائه سند مالكيت
قبلي ،بالمانع است يا مالكين از تنظيم سند انتقال ممنوع و ملزم به تنظيم سند تقسيمنامه
ميباشند؟
با توجه به تنظيم سند انتقال مقدم بر تقسيمنامه در يكي از دفاتر اسناد رسمي ،مراتب توسط

اداره ثبت مربوطه به عنوان تخلف گزارش گرديده و با تشكيل پرونده و جري تشريفات قانوني،
موضوع منجر به صدور كيفرخواست و نهايت ًا اتخاذ تصميم در دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و
دفترياران شده كه مشروح آن بدينشرح است:
«در خصوص تخلف انتسابي به  ...سردفتر اسناد رسمي شماره  ...به شرح مندرج در كيفرخواست
شماره  ...صادره از دادسراي محترم انتظامي سردفتران و دفترياران مشعر بر عدم رعايت ماده
 2دستورالعمل نحوه صدور سند مالكيت جديد مصوب  1389/3/18و تبصره ذيل ماده مذكور
به لحاظ مبادرت سردفتر به تنظيم بالوجه اسناد قطعي به شمارههاي  ...و  ...نسبت به دو واحد
آپارتمان موضوع صورتمجلس تفكيكي شماره  22469ـ  89/7/7بدون تنظيم تقسيمنامه و
مبحوثعنه،
بدون مبادرت اوليه به جري تشريفات مقرره صدور اسناد تك برگ آپارتمانهاي
ٌ
با نگرش در مجموع اوراق و محتويات پرونده و مالحظه اليحه دفاعيه سردفتر ،نظر به اينكه
مطابق تبصرة مادة  2دستورالعمل نحوة صدور سند مالكيت جديد مصوب  89/3/18سازمان
ثبت اسناد و امالك كشور ،تكليف تنظيم تقسيمنامه مشروط به دو شرط «وجود مالكين متعدد»
و «قصد تنظيم تقسيمنامه» گرديده است كه از عبارت «قصد تنظيم تقسيمنامه» اختيار مالكين
مستفاد ميگردد ،همچنين وفق مادة  30ق.م .هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه
تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد و در مانحن فيه ،قانون ،حق
انتقال مالكيت قطعات تفكيكي را محدود نكرده است و لذا اقدام سردفتر به وجه مذكور مباينتي با
دستورالعمل فوقالذكر نداشته و به لحاظ عدم احراز تخلف ،رأي بر برائت مشا ٌراليه صادر و اعالم
ميگردد .رأي صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران
و دفترياران ميباشد».
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نتيجه:

 1ـ مالكيت اشخاص محترم و مورد حمايت قانون است .هرگونه اعمال محدوديتي در حق
تصرف و انتفاع مالك ،نياز به تصويب قانون دارد.
 2ـ اختيار تنظيم سند انتقال قطعات تفكيكي و يا تنظيم تقسيمنامه بين مالكين مشاعي ،از نتايج
اصل تسليط و قطع ًا غيرقابل خدشه با تصويب دستورالعمل يا بخشنامه ميباشد ،به همين دليل
واض ِع دستورالعمل نحوه صدور سند مالكيت جديد ،عامداً از عبارت «قصد تنظيم تقسيمنامه»
استفاده نموده است.
 3ـ با جمع شرايط «مالكين متعدد»« ،قصد تنظيم تقسيمنامه» و «انعكاس مفاد صورتجلسه
تفكيكي در قسمت مالحظات سند دفترچهاي» ،تنظيم سند تقسيمنامه الزامي است و عدم
اجابت خواسته متقاضي در اين خصوص ،ميتواند موجب تعقيب انتظامي گردد.
 4ـ پاسخهاي اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به عنوان مرجع رفع مشكالت دفاتر
اسناد رسمي قبل از تنظيم اسناد مطابق بند  18آييننامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض
و هيئت نظارت و شوراي عالي و مواد متفرقه مصوب  1352/2/16وزارت دادگستري ،قابل
توجه است؛ اداره كل مذكور طي نامههاي شمارة 90/47593ـ  1390/3/16و  90/85618ـ
 1390/5/5خطاب به دفتر اسناد رسمي شمارة  ...تهران و اداره كل ثبت اسناد و امالك استان
تهران در خصوص مورد بدين شرح اظهارنظر نموده است:
الف ـ بازگشت به نامة شماره  324ـ  90/3/9به نظر اين اداره كل ،اعمال تبصره مادة 2
دستورالعمل نحوه صدور سند مالكيت تك برگي ،در صورت عدم تمايل مالكين به تقسيم
قطعات تفكيكي مصداق ندارد .مضاف ًا اينكه از بند  30دستورالعمل تفكيك آپارتمانها مندرج
در كد  671م.ب.ث .نيز اين نتيجه حاصل ميگردد.
ب ـ بازگشت به نامة شمارة  101/90/52353ـ  90/5/3با توجه به اعالم دفتر اسناد رسمي
شمارة  ...تهران مبني بر انتقال آپارتمان قطعه اول به انضمام انباري و پاركينگ موضوع
صورتمجلس تفكيكي مربوطه به غير ،اعمال تبصره مادة  2دستورالعمل نحوه صدور سند
مالكيت ،در صورت عدم تمايل مالكين ،تقسيم قطعات باقيمانده ،مصداق ندارد.

