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در سوگ زنده یاد محمد عظیمیان

استاد محمد عظیمیان مردی از جنس صبر و تالش
دکترکامیار شیبتزاده

*1

فردی پرتالش ب��ود ،در خوش خلقی و صبر ،زبانزد همگان بود ،ش��خصی ک��ه مدارجی مانند
قضاوت ،وکالت ،سردفتری اسناد رسمی ،ریاست شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور،
سه دوره عضویت در هیئت مدیره کانون س��ردفتران و دفتریاران مرکز ،عضو اصلی دادگاه بدوی
و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران ،مسئولیت کمیسیونهای متعدد کانون سردفتران و
دفتریاران اعم از کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی ،آموزش و پژوهش ،تقسیم اسناد و عضویت
در هیئت تحریریه ماهنامه کانون سردفتران و اختبار و ...را در کارنامه درخشان خود داشت.
او که مدافع تمام قد حقوق همکارانش بود و به جرأت میتوان وی را «ش�هید راه اعتالی سند
رس�می» نامید ،چرا که تمام انرژی ،وقت ،علم و زندگی و تجربه خ��ود را معطوف ارتقا و اعتالی
سندرسمی و راهنمایی و مشاوره و جوابگویی به همکاران کرده بود.
صبحها اول وقت در کانون و س��پس در شروع س��اعات اداری در دفترخانه حاضر بود و مجددا

پس از اتمام ساعت اداری در جلسات دادگاه انتظامی ،اختبار ،ماهنامه و ...حضور داشت ،آخر وقت
و موقع برگش��ت به منزل ،همواره میفرمود که «مش�ق ش�ب فراموش نش�ود» و هرکدام چند
*  -سرپرست اجرایی ماهنامه کانون و سردفتر اسناد رسمی شماره  1023تهران
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پرونده و یا مقاله را جهت مطالعه به منزل میبردیم.
داوری یا ن��گارش مقاالت ،تحلی��ل آرا ،مطالع��ه پروندهه��ا را در س��ریعترین زمان ممکن
انجام،تکمیل و ارائه میداد.
رازداری،متانت،همکاریوتعاملوسعیدرهمراهیباهمگانازویژگیهایبارزاخالقیاوبود.
اهل تحقیق و مطالعه ،پرسش و مشورت بود؛ تحلیلها و استداللهای او بینظیر بوده و آثار و
راه و خطمشی وی ادامه خواهد داشت.
ش��خصی که بین همکاران محترم ادارات ثبت و همچنین بین همکاران س��ردفتر و دفتریار
جایگاه ویژهای داشت.
اگر بخواهم در وصف استادم یک جمله بنویسم ،با اشک و اندوه خواهم نوشت:
«محمد عظیمیان سرمایه جامعه سردفتری و دفتریاری بود»

به جرأت میتوان��م عنوان نمای��م که هیچگاه ،احساس��ی تصمی��م نمیگرفت ،فش��ارها و
هجمههای گوناگون را به راحتی مدیریت میکرد و او «محمد عظیمیان» بود.
نسل من چقدر خوشبختیم که شاگردان و رهرو راه او هس��تیم و چقدر شوربختیم که به این
زودی از بودنش محروم شدیم.
به ش��رط حیات ،پندها ،رفتار و منش و استدالهای او را سالهای س��ال آویزه گوش خواهیم
داشت و از نبودنش حسرت خواهیم خورد و به فلسفه آفرینش بیشتر پی خواهیم برد:
َام »
« ُك ُّل مَنْ عَلَيْهَا َف ٍ
ان وَيَبْ َقى وَجْهُ رَبِّکَ ُذو الْج اََل ِل و إَْالِ ْكر ِ

1

و این بود مشیت استاد محمد عظیمیان ،مردی از جنس صبر و تالش.

2

 - 1سوره الرحمن – آیه  26و .27
 - 2به بهانه درگذشت ناگهانی و ضایعه تأس��ف برانگیز سردفتر اسناد رسمی ش��ماره  648تهران ،زنده یاد جناب
آقای محمد عظیمیان ،نایب رئیس کانون س��ردفتران و دفتریاران مرکز و ریاس��ت ش��ورای عالی کانونها و جوامع
سردفتری کشور که در مورخه  1400/5/12دار فانی را بر اثر بیماری منحوس کرونا وداع گفت.

11

در سوگ زنده یاد محمد عظیمیان

پیام تسلیت دکتر محمدرضا دشتی اردکانی

*1

در پی درگذشت نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُّ
َام
کل مَنْ عَلَيْهَا َفانٍ وَيَبْ َق ٰى وَجْهُ رَبِّكَ ُذو الْج اََل ِل و إَْالِ ْكر ِ

درگذشت همکار عزیز و اندیش��مند فرهیخته؛ محمد عظیمیان ضایعهای بزرگ برای جامعه
سردفتری کشور و برای اینجانب بینهايت تلخ و فراموش نشدني است.
اس��تاد عظيميان پش��توانه بزرگي براي جامعه دفاتر اسناد رسمي كش��ور بود و گامهای بلند و
راهگشاي وی در اعتالي جايگاه سند رسمي و دفاتر اسناد رسمي انکارناپذیر است.
اينجانب مصيب��ت ارتحال این ب��رادر عزیز را به همس��ر و فرزن��دان ومادر داغ��دار وخانواده
عظيميان و همچنين به جامعه حقوقي و سردفتري كشور تسليت و تعزيت ميگويم.
در اين روزهاي تلخ كه س��ونامي كرونا گلهاي اين س��رزمين را بي رحمان��ه پرپر ميكند ،از
درگاه خداوند منان ميخواهم ايران و ايرانيان را در پناه رحم و رحمت واس��عهی خود قرار دهد و به
بازماندگان و خانواده هاي محترم قربانيان به وي��ژه خانواده معزز عظيميان توكل و صبوري براي
تحمل اين داغ جانكاه عنايت فرمايد.
محمدرضا دشتی اردکانی

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی
*-مدیرمسئولماهنامهکانون،نمایندهمجلسشورایاسالمیوریاستاسبقهیئتمدیرهکانونسردفترانودفتریاران
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پیام تسلیت جناب آقای علی خندانی ،رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
درپی درگذشت محمد عظیمیان ،نایب رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران
بسم اهلل الرحمن الرحیم

يا أَيَّتُهَا النَّ ْفسُ الْم ُْطمَئِنَّ ُة ار ِْجعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَ ًة مَرْضِيَّ ًة
فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي

در آس��تانه ماه محرم ،مش��یت الهی بر این تعلق گرفت که جامعه دفاتر اس��ناد رسمی یکی از
مفاخر بی نظیر عرصه کتابت را از دست دهد.
ش��خصیت مرحوم مغفور محمد عظیمیان(ره) از جنبههای مختلف قابل تحس��ین ،تمجید و
الگو برداری است.
تسلط کامل بر مسایل حقوقی ،مردم داری ،صبوری ،متانت و وقار ،مسئولیت پذیری ،شهامت
در تصمیم گیری ،صداقت ،گش��اده رویی ،محبوبیت ،دغدغهمندی حرفهای و اخالق مداری ،از
آن دوست عزیز ش��خصیتی ممتاز و مثال زدنی عرضه داشته بود که همواره مورد اعتماد و احترام
ویژه همگان قرار می گرفت.

13

در سوگ زنده یاد محمد عظیمیان

بدون تردید تا سالیان سال و شاید هرگز چنین شخصیت کامل و ارزشمندی در بین ما ظهور و
بروز نخواهد کرد و خسارت فقدان چنین شخصیتی ،غیر قابل جبران باقی خواهد ماند.
بزرگ مردی که پش��تیبانی از قانون ،حق ،منافع و آرمانهای دفاتر اس��ناد رس��می را تکلیف
همیشگی خود می دانست و در این راه لحظه ای کوتاهی نکرد.

مرحوم عظیمیان(ره) همواره در میدانهای سخت و حساس ،قاطع و با صالبت ،ثابت قدم بود
و در راه اعتالی آرمانهای حرفهای ،ذره ای از تالش و کوشش دست بر نداشت.
فقدان این شخصیت برجس��ته و ممتاز و چهره ماندگار که تا همیش��ه تاریخ  ،جای خالی او را
همراه خواهیم داش��ت برای کانون س��ردفتران و دفتریاران و یکایک همکاران عزیز ،ضایعه ای
غیر قابل جبران است و می توان ساعت ها و روزها از شخصیت واالی ایشان سخن گفت.
اینجانب این مصیبت جانکاه را خدمت همس��ر گرانقدر ،دختران مکرمه ،مادر بزرگوار ،اخوان
عظیمیان و سایر بستگان و دوستداران و یکایک همکاران عزیزم در دفاتر اسناد رسمی تسلیت و
تعزیت عرض می نمایم و برای آن عزیز سفر کرده به عرش آرامش ،غفران و رحمت واسعه الهی
و برای همه عزاداران این مصیبت ،صبر و اجر شایسته مسئلت می نمایم.
دعا و صلوات خود را بدرقه راه برادر عزیزم می نمایم و به حرمت دس��تگیر بی دس��ت دش��ت
کربال ،از حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) التماس شفاعت برای دوست و همراه خود دارم.
علی خندانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
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پیام تسلیت جناب آقای مهدی اقبال ،معاون امور اسناد سازمان ثبت
درپی درگذشت محمد عظیمیان ،نایب رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َاجعُونَ
إِنّا هلِلِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر ِ

ضایعه درگذش��ت برادر ارجمندمان مرحوم مغفور محمد عظیمیان نایب رئیس محترم کانون
س��ردفتران و دفتریاران مرکز را به خانواده معزز داغدار آن س��فر کرده عزی��ز و جمیع همکاران
محترم ،تس��لیت و تعزیت عرض نموده و از حضرت احدیت برای وی علو درجات و رحمت واسعه
الهی و برای آن فقید سعید و سایر بستگان ووابستگان ایشان صبری عظیم آرزومندیم .اینجانب
گواهی و ش��هادت میدهم آن مرحوم در جلس��ات متعدد باالخ��ص در دادگاه تجدیدنظر مدافع
حقوق کاتبین بالعدل ب��ود و خود کاتب بود و هم حقوقدان واقعی و هی��چ زمانی هیچ فردی را به
بدی یاد نمینمود و همواره یاریگر سران دفاتر کل کش��ور بود .دنیای فانی عزیزانی را میگیرد
که اصال تصورش نیس��ت .اف به این روزگار ،گواهی میدهم که یک��ی از پایههای حقوقی این
معاونت را از دست دادم.
مهدی اقبال
معاونت امور اسناد
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در سوگ زنده یاد محمد عظیمیان

پیام تسلیت سید محمد هاشمی مقدم،
قاضی دیوان عالی کشور در پی درگذشت نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
َاجعُونَ
إِنّا هلِلِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر ِ

دریغ و درد که نا باوران��ه اطالع یافتم مرحوم محمد عظیمیان نایب رئیس کانون س��ردفتران و
ن بود ،در اثر ابتال به بیماری
ن های س��ترگ جامعه فرهیخته س��ردفترا 
دفتریاران ،که یکی از ستو 
منحوس کرونا به دیار معبود شتافت .او که در ارائه خدمات شایسته به مجموعه ی تالشگر حوزه ی
سردفتری از طریق کانون سردفتران و دفتریاران فداکارانه سر از پا نمیشناخت و با وبهره گیری از
فهم عمیق علم حقوق وتجربیات عملی خود و با نگاه اخالق مدارانه در همه ی امور این حوزه و رفع
مشکالت و موانع ومعضالت گام بر می داشت و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ ننمود.
خدایش او را مشمول رحمت واسعه نموده  ،پاداش برین و علو درجات معنوی نصیبش فرماید.
اين جانب ضایعه عروج این شخصیت ارزش��مند را به خانواده ،فرزندان وهمسر داغدار و آحاد
جامعه سردفتران و دفتریاران سراسر کشور تسلیت وتعزیت عرض می نمایم.
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پیامتسلیتمحمدمهدیانجمشعاع،مشاوروزیردادگستری

*1

الحیالذیالیموت
هو
ّ

جداشدیارشیرینت،کنونتنهانشینایشمع
که حکم آسمان این است ،اگر سازی وگر سوزی
چه سنگین است غم از دست دادن دوستی عزیز و همراهی دانشمند و آگاه.

خدا رحمت کند سردفتر فرهیخته و دانش��مند ،مرحوم مغفور آقای محمد عظیمیان ،نایب رئیس
کانون سردفتران و دفتریاران و رئیس ش��ورای عالی سردفتران کش��ور را .آن عزیز از دست ما رفته،
عالمیبیادعا،سردفترینوآور،خادمیدلسوزوواقعبیندرحوزهثبتاسناد،امورصنفیسردفترانو
دفتریاران و آموزش و تدریس و تالیف در پهنه حقوق بود که همراهی و همکاری اش با اقدامات نوین
سازمانثبتوکانونمرکز،ازعواملموثرپیشبرداهدافجامعهفرهیختهسردفتریکشوروسازمان
ثبت بود .اینجانب در طول پنج س��ال همکاری نزدیک با آن یار سفر کرده ،همواره شاهد تالشهای
بیبدیل ،همکاریهای مش��فقانه و صادقانه آن عزیز س��فر کرده بودم .در مراودات دوستانه ،فردی
صادق ،متواضع ،مؤدب بود که همیش��ه عالی ترین و بهترین آداب معاش��رت را از او شاهد بودیم .در
س��فر و حضر فراوان با هم بودیم ،اوقات زیادی را در جلسات کاری در س��ازمان ثبت و کانون از علم و
تجربیاتش بهره بردیم و تالشهایش همواره راهگش��ای کارمان بود .افسوس که دست اجل همه
ما را از وجود آن رفیق شفیق و فقید س��عید محروم کرد و ما همکاران و دوستان را نیز همانند خانواده و
بستگانش به سوگ نشاند و خیلی زود ُمهر پایانی بر حضور سراسر مهر و محبت او در بین ما گذاشت.
رحمت و مغفرت خداوند بر او باد که با آزادمردی زیس��ت .خدمت و تالش ک��رد و در مظلومیت از این
دنیایدونرفت.هیچگاهفراموششنمیکنیموباداغشمیسازیم.یادشگرامیباد.
إل ِهى ِر ًضىب ِ َقضائِکَتَسلِیمًاألمْ ِرکَالمَعبودَسِواکَ
* _ مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اسبق معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
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پیام تسلیت عبدالحسین رامشی،مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان تهران به مناسبت
درگذشت محمد مرحوم عظیمیان ،نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

این مصیبت غمبار و حزن انگیز را به خانواده محترم شادروان ،رئیس و اعضای محترم هیئت
مدیره کانون س��ردفتران و دفتریاران  ،جامعه فرهیخته سران دفاتر اسناد رس��می و دفتریاران،
مدیران و کارکنان خانواده بزرگ مجموعه ثبت اسناد و امالک تسلیت عرض مینمایم.
مرحوم ش��ادروان جناب آقای محم��د عظیمی��ان ،یکی از س��رمایه های ارزش��مند جامعه
علمی،حقوقی بهویژه جامعه سردفتری بوده و ایشان انس��انی پرتالش ،همراه و خستگی ناپذیر
در مسیر خدمت به مردم بودند و همین اعمال نیک و خدمات موثر ایشان ،ره توشه آخرت و منشاء
خیرات و برکات معنوی برای این عزیز از دس��ته رفته خواهد بود.خداوند روح آس��مانی ایشان را
مورد رحمت و آمرزش و خانواده و بستگان معزز را در زمره ی صابران قرار دهد.

18
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خب�ر درگذش�ت نابهن�گام و ناباوران�ه هم�کار عزیزم�ان مرحوم
محمد عظیمی�ان ،نایب رئی�س کانون س�ردفتران و دفتری�اران که از
س�رمایههای بزرگ و ارزش�مند جامعه س�ردفتری ایران بودند ،غمی
س�نگین اس�ت و اندوه ما در غ�م از دس�ت دادن آن عزی�ز بزرگوار در
واژهها نمیگنجد.
به یقین ثمرات س�الها تالش و خدمت ایش�ان در نهاد س�ردفتری
و کانون س�ردفتران و دفتریاران و ذکر خیر و نام نیکویی که از ایش�ان
برجای مانده است ،یادگاری ارزشمند ازآن همکار گرانقدر است.
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی را از درگاه خداوند منان مسئلت
مینماییم.
صبر و شکیبایی بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم.
رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
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در سوگ زنده یاد محمد عظیمیان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َاجعُونَ
إِنّا هلِلِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر ِ

با اندوه و تاثر فراوان در گذش��ت ریاس��ت هیئ��ت مدیره ش��ورای عالی کانونه��ا و جوامع
سردفتری کشور جناب آقای محمد عظیمیان را به اطالع میرساند.
اینانسانخدوموهمکارفرهیختهکهسالیانمتمادیهمههمت،توانواستعدادخودرادرتحکیم
و تقویت مبانی قویم کتابت بالعدل و دفاع از حریم نهاد دفاتر اسناد رسمی کشور و توانمندسازی این
نهاد محترم مصروف داش��ت و خود مثال بارزی از کاتبین بالعدل بود اینک در جوار رحمت الهی آرام
گرفتهوخانواده،دوستانوهمکارانخودرادرسوگفقدانخودداغدارنمود هاست.
بیش��ک همراهی و کمک به تاسیس س��اختار نوپای ش��ورای عالی که او با همه وجود به آن
اعتقاد داش��ت و تا آخرین روزه��ای عمر پربار خ��ود در تحکیم و تقویت آن ت�لاش نمود و آینده
روشن مدیریت نهاد قویم کتابت و س��ردفتری کشور را از مس��یر آن و ازطریق به کارگیری خرد
جمعی و پای کار آوردن همه توان و ظرفیت باالی فکری و عملی همکاران خود در سراسر کشور
میدید برتارک افتخارات و خدمات این بزرگ مرد فرهیخته خواهد درخش��ید و این نهال نوپدید
به لطف الهی و به مدد اخالص و نیت پاک او و تالش مضاعف همکاران داغدیدهاش با انگیزهای
مضاع��ف و قدرتمندتر از پیش ب��ه وظایف خود عمل خواه��د نمود .هیئت مدیره ش��ورای عالی
کانونها و جوامع سردفتری کشور ضمن عرض تسلیت فقدان این همکار خدوم و متواضع و این
حقوقدان فرهیخه و فاضل به خانواده آن مرحوم خصوصا همس��ر فداکار و فرزندان دلبندشان
و به مدیران و همکاران س��ازمان محترم ثب��ت و قاطبه همکاران گرامی در جامعه س��ردفتری و
دفتریاری کشور از پیش��گاه خداوند مهربان و غفور برای ایش��ان رحمت و مغفرت واسعه الهی و
برای بازماندگان محترم و داغداران آن مرحوم صبر و اجر مس��ئلت نموده و با چشمانی اشکبار و
دلی آکنده از غم و اندوه متضرعانه به ساحت الیزال ربوبی عرضه میدارد که:
«اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا ،اللهم اغفر لنا و له و احشره ،مع اولیائه االبرار و عباداهلل صالحین
بحرمه محمد و آله الطاهرین».
دبیرخانه شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور
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پیام تسلیت بسیج سردفتران و دفتریاران
به مناسبت درگذشت مرحوم عظیمیان ،نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
بسمه تعالی
َاجعُونَ
إِنّا هلِلِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ر ِ

خبر درگذشت شخصیتی که عمر شریف و پربرکت خویش را در راه تعلیم و تعلم و هدایتهای
علمی و حقوقی و راهنماییهای دلس��وزانه جهت اعتالی خانواده بزرگ دفاتر اس��ناد رس��می
سپری کرد ،سخت جانکاه و موجب تاثر و تالم شدید گردید .بیشک خدمات ارزشمند او بهویژه
خدمات علمی و راهنماییهایش همیش��ه در ذه��ن و فکر همه همکاران گرامی ،س��ردفتران و
دفتریاران باقی خواهد ماند و صدقهای جاریه برای او خواهد بود.
بسیج سردفتران و دفتریاران ضمن نیکوداش��ت یاد و خاطره آن سفر کرده عزیز ،جناب آقای
محمد عظیمیان نایب رئیس محترم کانون س��ردفتران و دفتریاران ،فقدان ایش��ان را به خانواده
معزز آن مرحوم و کلیه بستگان نس��بی و س��ببی بهویژه خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی خاصه
سردفتران و دفتریاران عزیز تس��لیت و تعزیت عرض مینماید و از خدای بزرگ رحمت و غفران
الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل برای همگان بهویژه خانواده محترمش ،مسئلت مینماید.
بسیج سردفتران و دفتریاران

سخن روز

بررسی سند تحول قوه قضاییه
(قسمت ماموريت هفتم -حمایت از مالکیت اشخاص)
خسرو عباسي داكاني
تاریخ دریافت1399/11/30:

تاریخ ویرایش1400/03/19 :

1

تاریخ پذیرش1400/03/23 :

در بند  ۷ماموریت ه��ای قوه قضاییه در س��ند تحول ق��وه قضاییه که به حمای��ت از مالکیت
اشخاص اختصاص دارد بیان شدهاست:
چالشی که در این بخش کشور با آن روبرو است تزلزل در مالکیت اموال غیرمنقول میباشد.

عامل اصلی این چالش اعتبار معامالت عادي میباش��د،راهبردهایی که برای حل این چالش
پیشنهاد شدهاست عبارتند از:
:1ترغیب اشخاص به تبدیل معامالت عادي به اسناد رسمی ؛
این راهبردی اس��ت که در سال  ۱۲۹۰شمس��ی یعنی  ۱۱۰س��ال پیش با تصویب قانون ثبت
اس��ناد وامالك در مجلس ش��ورای ملی جهت حل چالش تزلزل در مالکیت اموال غیرمنقول و
منقول پیشنهاد ش��د ورقم خورد.در آن قانون مقرر شد که ثبت اس��ناد عادی مردم اختیاری باشد
و اجباری نشود زیرا کش��ور و دولت و مردم آمادگی آن را ندارند.بلکه مقررشد با ارائه مشوقهایی
 -1نويسنده مسئول :سردفتر اسناد رسمي شماره  106تهران و عضو هیئت تحريريه ماهنامه كانون.

khosroabasi@gmail.com
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مردم تشویق ش��وند که اس��ناد عادی خود را نزد مامورین دولت در اداره ثبت برده و اسناد خود را
ثبت نموده و به رسمیت برسانند تا از مزایای سندرسمی برخوردار شوند.مزایایی مانند ثبت وضبط
محتویات ومندرجات اس��ناد از زوال و نابودی وفراموشی،دستکاری و دس��تبرد و انکار وتردید و
قابلیت اس��تناد در نزد محاکم به س��ند رس��می جهت اثبات دعوی یا دفاع از دعوای مطروحه در

قانون مزبور برای اسناد رسمی منظور شد تا مردم تشویق ش��وند که اسناد عادی خود را از طریق
ثبت آن نزد مامورین دولت به سند رسمی بدل سازند.
تا اینکه  ۲۰س��ال بعد با اصالح قانون مزب��ورو تصویب قانون ثبت اس��ناد وامالک درتاریخ
1310/12/26در ماده  ۴۸قانون گذار مقرر داش��ت اس��ناد عادی ک��ه تا آن تاری��خ باید به ثبت
میرسیده ،اگر به ثبت نرس��د در نزد هیچ یک از ادارات و مراجع دولتی و قضایی تحت هیچ عنوان
پذیرفته نخواهد شد.اما متاس��فانه در طول  ۹۰سال گذش��ته به این تهدید و اتمام حجت قانونی
توس��ط ادارات دولتی و مراجع قضایی اعتنایی نش��د و حتی بعدا قوانین و مقرراتی برخالف ماده
 ۴۸قانون ثبت اس��ناد به تصویب رسید و به اسناد عادی بها داده ش��د و برای آن اعتبارقانونی قرار
دادهشد و تمام ادارات و مراجع قضایی به صاحبان اس��ناد عادی خدمات گوناگون ارائه دادند و به
همین دلیل اکنون در ق��رن  ۲۱نیز مانند قرن  ۱۹با چالش تزلزل در مالکیت اش��خاص بر امالک
ناشی از اسناد عادی روبرو هستیم و این مساله هنوز در کشور ما رفع نشدهاست.
حال دوباره به فکر افتاده ایم تا مردم را تشویق کنیم تا اسناد عادی خود را مانند قرن ۱۹به ثبت
برسانند تا از مزایای سند رس��می برخوردار شوند و کش��ور نیز از اینچالش پرهزینه و بنیان سوز
نجات یابد.اما مگر انس��ان چند بار باید چیزی را بیازماید تا عبرت بگیرد و به نتیجه برس��د؟ تکرار
اشتباه چه سودی دارد؟ آیا بهمعنای درجا زدننیست؟چه پیش��رفتی عائد کشور خواهد کرد؟ چرا
نباید بررسی شود که علت شکس��ت ما در این زمینه در طول  ۱۱۰سال گذشته چه بوده است؟ اگر
در یک قرن گذش��ته در این زمینه موفق نبوده ایم اکنون آیا با چ��ه تمهیداتی می خواهیم در این
عرصه موفق شویم؟تالش این دفعه چه تفاوتی با تالش پیشین دارد؟ آیا صرف تشویق مردم به
ثبت اسناد،کافی است و موجب خاتمه یافتن نظام اسناد عادی در کش��ور خواهد شد؟ آیا اینکار
عقب نشینی نسبت به قانون ثبت مصوب سال  ۱۳۱۰محس��وب نمیشود که در ماده  ۴۸قابلیت
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استناد به سند عادی و ارائه خدمت به صاحبان آن در مراجع اداری و قضایی را ممنوع نمود و امروز
ما تازه می خواهیم مردم را تشویق کنیم تا اسناد عادی خود را به ثبت برسانند؟ آن هم در شرایطی
که موضوع ثبت اس��ناد عادی چندی پس از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰یعنی قطعا از سال
 ۱۳۱۷با تصویب آییننامه دفاتر اسناد رسمی و برچیده شدن دفاتر ثبت اسناد دولتی زیر مجموعه

سازمان ثبت اسناد و امالک منتفی شدهاست و از آن به بعد هیچ سند عادی تاکنون در دفاتر اسناد
رسمی به ثبت نرسیده است ،بلکه دفاتر اسناد رسمی براس��اس قانون مدنی وقانون ثبت و قانون
دفاتراسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را ابتدا به ساکنعهده دارشده اند.
اکنون سخن دوباره از ثبت اس��ناد چه معنی دارد،در حالی که دفاتر اس��ناد رسمی دیگر اسناد
عادی را ثبت نمیکنند و ثبت اس��ناد ع��ادی اکنون به تاریخ پیوس��ته و ام��ری تاریخی در روند
تحوالت سند رسمی در کشور محسوب میش��ود.ای کاش در این باره مطالعه و تحقیق بیشتری
انجام شود و پیرامون واژه ها و اصطالحات تعمق و دقت بیشتری صورت گیرد و به کار برده شود.
اگر واقعا قصد جلوگی��ری از تزل��زل در مالکیت اش��خاص و تنظی م و تثبی��ت روابط حقوقی
اش��خاص را داریم که نتایج اقتصادی و اجتماع��ی و قضایی و امنیتی آن از نظ��ر حقوق و منافع و
مصالح عمومی و اجتماعی بس��یار قابل تامل و توجه اس��ت؛ باید توجه کنیم که چارهاین کار در
محو و نابود س��اختن نظام موازی سند عادی و سند رسمی در کش��ور در حوزه حقوق مدنی است.
اگر می خواهیم جلوی تزل��زل در روابط حقوقی و تش��کیل میلیونها پرون��ده و ورود میلیاردها
تومان خسارت را به کش��ور و ملت بگیریم چارهای جز بی اعتبار کردن س��ند عادی وجود ندارد.
به جز بیاعتبار کردن س��ند عادی در کش��ور هر روش و توصیه دیگری ما را به س��راب رهنمون
خواهدكرد.شگفت آور است که چه اصراری بر حفظ سند عادی در نظام حقوقی کشور وجود دارد،
ن مترتب نمیبینيم.اگر در قالب هر قانون
در حالی که هیچ اثری جز فساد و تباهی و خس��ارت برآ 
یا آییننامهای تالش شود که به هر ش��کل یا قیمتی موجودیت و اعتبار سند عادی به بهانههای
مختلف حفظ شود ،این کش��ور از شر خس��ارات و ویرانی ها و تباهی و فساد ناش��ی از سند عادی
نجات نخواهد یافت.تنها راه نجات این کشور از ش��ر میلیونها پرونده،حذف سند عادی از نظام
حقوقی است.

ماهنامة كانون  /شمارة  177و 178

24

عادی خود به
راهکارهایی که درسند تحول جهت اجرای راهبرد تشویق مردم به تبدیل اسناد ِ
اسنادرسمی ،درباره اموال غیرمنقول ارائه شدهاست عبارتند از:
 .1تس�هیل فرایند ثبت رس�می معامالت املاك ب�ا استانداردس�ازي قراردادها در
«سامانه ثبت آنی»

متاسفانه تدوین کنندگان سند تحول به تفاوت ثبت اس��ناد عادی با تنظیم سند رسمی وقوف
ندارند ،یعنی گمان می کنن��د هنوز هم مواد  ۴۶و  ۴۷قانون ثبت اس��ناد مص��وب  ۱۳۱۰راجع به
ثبت اسناد عادی قابل اجرا میباش��د.درحالی که ازسال  ۱۳۱۷منسوخ ش��ده اند و تنها مفاد ماده
 ۱۸قانون دفاتر اسناد رس��می مصوب  ۱۳۵۴اس��ت که قابل اجرا میباش��د.ماده  ۱۸مرقوم هم
تنها شامل اسناد راجع به اموال غیرمنقول نمیش��ود بلکه کلیه اسنادراجع به انواع اعمال حقوقی
اعم ازعقود وایقاعات گوناگون رادربرمیگیرد .اش��تباه تدوین کنندگان در این راهکار به آسانی
هویدا میباشد .زیرا تسهیل فرایند ثبت رس��می معامالت امالك چه ارتباطی با استانداردسازي
قراردادها در «س��امانه ثبت آنی»دارد؟اگر قرار اس��ت اسناد عادی توسط اش��خاص در خارج از
دفترخانه تنظیم ش��ود و صاحب س��ند تنها جهت ثبت آنها به دفتراسناد رس��می مراجعه نماید،
دیگر چه نیازی و لزومی به اس��تاندارد سازی قراردادها در س��امانه ثبت آنی میباشد؟یعنی وقتی
اش��خاص در خارج از دفترخانه و بدون دخالت س��ردفتر توسط سایر اش��خاص مثل بنگاههای
معامالت ملکی و یا راس��ا ،حق داش��ته باش��ند و بتوانند س��ند عادی راجع ب ه معامالت امالک را
بدون لزوم رعای��ت هر قالب معین و اس��تانداردی تنظی��مکنند ،آنگاه تنها جه��ت ثبت عین آن
سندعادی در دفتراسناد رسمی و رس��میت بخش��یدن به آن ،به دفترخانه مراجعه خواهند نمود و
دیگر استانداردس��ازی قراردادها در س��امانه ثبت آنی به درد مرد م نخواه��د خورد.درنتیجه هیچ
تاثیری بر روی فرایند تش��ویق مردم به ثبت اسناد عادی راجع به معامالت امالک خود و رسمیت
بخشیدن به آنها نخواهد داشت.
این اشتباه ناشی از یکسان دانس��تن مفهوم "ثبت اسناد" با "تنطیم اس��ناد" است که در تمام
قوانین و مقررات  ۵۰س��ال اخیر ،خود را نش��ان می دهد.ب��ه عبارت دیگر اصطالح ثبت اس��ناد
مختص ثبت اس��ناد عادی موجود مردم اس��ت که درخ��ارج از دفترخانه تنظیم ش��ده و به معنی
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رسمیت بخشیدن به آنهاس��ت .اما درباره تنظیم اس��ناد رس��می که وظیفه اصلی و ذاتی دفاتر
اسناد رسمی اس��ت و ابتدا به ساکن به درخواس��ت متقاضیان صورت می گیرد وسندی رسمی به
درخواست ایش��ان تنظیم میش��ود نیز بدون توجه به وجه تمایز آن دو به کار می رود.این اشتباه
منجر به این نتیجه شدهاس��ت که تدوین کنندگان در این راهکار به جای آن که بر تنظیم اس��ناد

رسمی در س��امانه ثبت آنی براساس استاندارد س��ازی قراردادها متمرکز ش��وند و به آن بپردازند
که اس��تاندارد س��ازی مزبور در صورت اجرا موجب تس��ریع و تس��هیل و تقویت س��ند رسمی و
ترغیب مردمبه س��وی آن و افول رغبت مردم به س��ند عادی و درنهایت موجب زوال سند عادی
میگردد،به ثبت اسناد پرداخته اند که به اسناد عادی مربوط است و اصال استاندارد سازی به مفاد
قراردادهای مزبور راه نمییابد و هرگز منجر به ترغیب مردم به سند رسمی نمیشود.
اما با توجه به راهکار دوم ارائه ش��ده در این بخش مبنی بر عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به
دعاوي مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نش��ده دردفاترامالك الکترونیک،به نظرمیرس��د مقصود
تدوین کنندگان این راهکاراز فرایند ثبت رس��می معامالت امالک،ثبت اسناد عادی و رسمیت
بخش��یدن به آنها در اجرای مواد  ۴۶و  ۴۷قانون ثبت مانند  ۹۰س��ال پیش نیست،بلکه مقصود
ایش��ان ثبت معامالت عادی راجع به ام�لاک در دفاتر الکترونیک ثبت امالک اس��ت به همین
دلیل اس��ت که بخش دوم راهکار اول به ایجاد دسترس��ی برای مش��اوران امالك و عموم مردم
به این سامانه براي انعقاد قرارداداختصاص یافته اس��ت به عبارت دیگر دغدغه تدوین کنندگان
اصال تنظیم سند رس��می در دفاتر اس��ناد رس��می راجع به اعمال حقوقی گوناگون مردم به ویژه
معامالت راجع به امالک نمیباش��د،بلکه تنها در پی آن هستند که با اس��تفاده از امکانات سامانه
ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت،ترتیبی اتخاذ و تسهیالت و تشریفاتی ایجاد کنند که هرکس
بتواند راس��ا یا توس��ط آژانس های داللی امالک وارد سامانه ثبت آنی ش��ده و اسناد عادی راجع
به معامالت امالک را به ثبت برس��اند تا اس��ناد عادی مزبور (بدون نیاز به تنظیم س��ند رسمی در
دفترخانه) در سامانه ثبت آنی ثبت ش��وند و معامالت امالک موضوع اسناد مزبور امکان ثبت در
دفتر امالک الکترونیکی را بیابد و به سند مالکیت بدل شود.
ایجاد زیرس��اخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در
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ساخت در این س��امانه با اصالح قوانین و مقررات مرتبط نیز ترفند دیگری است که برای تثبیت و
ارتقا اعتبار اسناد عادی در نظر گرفته شدهاست،زیرا اگر مردم و آژانس های داللی امالک بتوانند
به سامانه ثبت آنی دسترسی پیدا کنند و اسناد عادی خود را ثبتنمایند ،در این صورت اجازه انجام
برخی اعمال حقوقی مهم مثل پیش فروش ساختمان و مش��ارکت در ساخت توسط اشخاص و

بنگاههای امالک و ثبت اس��ناد عادی راجع به آنها نیز آخرین تیر خالص را بر پیکر سند رسمی
و دفاتر اس��ناد رس��می وارد خواهد نمود و یک بار برای همیش��ه به حیات س��ند رسمی در کشور
اندرکاران امور علمی و حقوقی و
خاتمه خواهد داد ،یعنی نظام اسناد رس��می برخالف توقع دست
ِ
اقتصادی به نفع نظام اسناد عادی از میان خواهد رفت و نابود خواهد شد.
راهکار دوم برای اجرای ماموریت هفتم قوه قضاییه در سند تحول مورد اشاره،راجع به حمایت
از حق مالکیت اشخاص و جلوگیری از تزلزل در حق مالکیت بر اموال غیر منقول که علت اصلی
آن رواج اس��ناد عادی در کش��ور عنوان شدهاس��ت ،عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوي
مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر امالك الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعالم
ش��ده و تعیین تکلیف حقوق مکتس��به و ثبت نش��ده قبلی ادعاهاي عادي با تعیی��ن دوره زمانی
مشخص (دوره گذار) با اصالح قوانین و مقررات مرتبط مقرر شدهاست.
یعنی همانطور که درمواد  ۱۴۷و  ۱۴۸اصالحی قانون ثبت نیز مقررشدهاست،برای متصرفین
امالک اشخاصي که براساس اسناد عادی مدعی مالکیت آنها هس��تند ولی ادعای ایشان بنابر
مقررات قانونی جاری قابل استماع نیست و نمیتوان به آنها سند مالکیت داد براساس تمهیدات
مقرر در آن قانون ورسیدگی توسط هیئت هاي شبه قضایی سند مالکیت داده میشود.
دراین راهکار هم پیش بینی ش��ده،مدتی مقرر میشود و به صاحبان اس��ناد عادی ومدعیان
حقوق ثبت نشده و مکتس��به اجازه داده میشود که درخواس��ت خود را ظرف مهلت معینی(دوره
گذار) به مراجع قضایی ارائه بدهند تا نس��بت به ادعاهای ایش��ان تصمیم مقتضی اتخاذ ش��ود و
پس از آن دیگر به دعاوی مس��تند به س��ند عادی در مراجع قضایی و ثبتی رسیدگی نخواهدشد،
س��ابقه عدم ارائه خدمات اداری و قضای��ی به دارندگان اس��ناد عادی راجع ب��ه معامالت اموال
غیرمنقول درادارات و مراجع دولتی و قضایی به ماده  ۴۸قانون ثبت اسناد و امالك مصوب ۱۳۱۰
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بازمیگردد.اما متاس��فانه چه در نظام سیاس��ی س��ابق و چه در نظام کنونی با توجیهات سطحی
و اکنون به خاطر خالف ش��رع دانس��تن ماده مرقوم از س��وی ش��ورای نگهبان،نظر به نسخ آن
دارند و دادگاه ها براساس نظر ش��ورای نگهبان آرای فراوانی به استناد س��ند عادی صادر نموده
و مینمایند.بنابراین تازمانی که نظر فقها راجع به اعتبار س��ند رس��می عوض نش��ود و کماکان

آن را خالف ش��رع تلقی و عنوان نمایند،این موضوع هم راه به جایی نخواه��د برد و تنها موجب
تداوم حیات و تقویت اعتبار س��ندعادی از طریق تعبیه س��ازو کار جدی��د الکترونیکی برای ثبت
آن خواهدشد .به عالوه این راهکار تنها شامل اس��ناد عادی راجع به معامالت امالک میشود و
دعاوی راجع به اموال منقول مانند اتومبیل و غیره را که اس��ناد عادی راجع به اموال مزبور بخش
بزرگی از تزلزل در حق مالکیت مردم را موجب میشود ،در برنمیگیرد.
در راهکار سوم جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی امالك با فراهم سازي
زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اس��ناد رسمی با اصالح قوانین و مقررات
مرتبط پیش بینی شدهاست.
پیش بین��ی چنین راهکاری بس��یار ش��گفت آور و هولناک اس��ت.چرا باید جبران خس��ارت
متضرران از خطاهای کارکنان سازمان ثبت در خصوص انجام عملیات ثبتی راجع به ثبت امالک
را دفاتر اسناد رس��می بپردازند؟مگر س��ردفتران عملیات ثبت امالک ودفاتر امالک ادارات ثبت
رابه انجام می رسانند؟ اگر هم قرار اس��ت کسی خسارت متضرران را بپردازد شخص يا اشخاصي
اس��ت كه خطا كرده و باید جور خطای خود را بکش��ند ،نه س��ردفتران که در این پروسه محلی از
اعراب ندارند.اگر هم دولت ی��ا قوه قضاییه می خواه��د لطفی به کارکن��ان ادارات ثبت بنماید و
(صندوق بیمه جبران خسارت) برای جبران خسارت زیان دیدگان تاسیس کند باید هزینه آن را از
ثبت هر محل را مکلف
محل بودجه قوه قضاییه یا سازمان ثبت تامین کند،یا اینکه کارکنان اداره ِ
کنند که خودشان صندوق جبران خسارت تشکیل دهند تا در مواقع بروز خطا،از محل آن صندوق
به صورت جمعی نسبت به جبران خسارت زیان دیدگان مبادرت نمایند.
اما مشخص نيست كه چرا سردفتران بايس��تي تاوان کاری را بدهند که هیچ گونه دخالتی در
ارتکاب آن ندارند؟
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بلی سردفتران به موجب ماده  ۷۱و  ۲۲قانون دفاتراسناد رسمی مسئول صحت اسناد تنظیمی
در نزد خودشان هستند واگر در اثر تخلف ایشان سندی از اعتبار بیفتد،عالوه بر مجازات انتظامی
باید نسبت به جبران خسارت وارده نیز اقدام نمایند.
اما به نظر نمي رس��د مقصود تدوین کنندگان این راهکار،راجع به اس��ناد تنظیم شده در دفاتر
اسناد رسمیباش��د بلکه صراحتا راجع به خطا در عملیات ثبت امالک (نه اسناد) در دفاتر امالک
این سیاست گذاری تدوین و ارائه شدهاست ،مگر این که در تدوین این راهکار سهو قلم رخ داده و
بی جهت پای سردفتران به این موضوع کشیده شده باشد.
اميد است مسئوالن بيشتر پيرامون تصميمات و سياست گذاري هاي خود تامل و دقت نمايند
تا اقدامات حاصله منجر به زيان براي كشور و ملت نشود.

مقاالت
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دالیل عدم تاثیر شهادت ،شواهد ،قراین و امارات قضایی بر سند رسمی و
نقد ماده 62قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور
احسان معدولیت
تاریخ دریافت1400/01/29:

تاریخ ویرایش1400/04/12 :

1

تاریخ پذیرش1400/04/23 :

چکیده:

قانونگذار طی ماده  65ق.ث ،.اعتبار نموده که صرف امضا برای انتساب سند به اصحاب سند کافیاست

و مهمتر از همه اینکه امضا دلیل رضایت نیز بوده و نشان میدهد ،اراده باطنی و اراده ظاهری منعکس در سند
باهممطابقاست.لذامقننبهعنوانمرجعانحصاریحقوتکلیف،امضارابهعنوانیکامرعینی،کافیجهت
انتساب سند به امضاکننده دانس�ته و وارد مقوالت جدلی الطرفینی مثل جمع آوری ش�واهد و قراین و اماراتی

مانند ضبط و ذخیره صوت و تصویر حین تنظیم سند نش�ده و همچنین وارد مقوالت ذهنی در خصوص کیفیت
فهم مضمون سند توسط امضاکننده نیز نشده و پس از تنظیم و امضای سندرسمی ،سند رسمی را حسب مواد

 1305ق.م .و ماده  72ق.ث،.موثر نسبت به حقوق اشخاص ثالث هم قرار داده و اقامه دعوا به استناد شواهد
و قراین و امارات قضایی را حدوثا یا بقائا موثر در سند رسمی یا مخل به سند رسمی ندانسته و در نتیجه حسب

ماده  65ق.ث ،.در مقام حدوث سند رسمی فقط فقدان امضا و در مقام بقای سند رسمی حسب مواد  70ق.ث.
و ماده  1292قانون مدنی صرفا اثبات جعل یا ایفای تعهدات موضوع س�ند رس�می است که میتواند به سند
رس�می خلل وارد کند و درنتیجه دعوای مخالف س�ند رس�می در همین موارد در دادگاه مس�موع بوده و اثبات
تقصیر یا تخلف س�ردفتر و دفتریار در آن ،حسب ماده  22ق.د.ا.ر ،.س�بب ایجاد مسئولیت پرداخت خسارت

برایسردفترودفتریارمیشود.

واژگانکلیدی:آیهمداینه(تداین)،اعتبارکتابت،اعتبارشهادت،صداوتصویرضبطوذخیرهشده،
تاثیرسندرسمیدرقبالاشخاصثالث،ماده 62قانوناحكامدائميبرنامههايتوسعهكشور

 -1نويسنده مس�ئول :سردفتر اسناد رسمی شماره  858تهران ،کارشناس ارشد معارف اسالمی و حقوق خصوصی و
عضو هیئت تحریریه ماهنامه کانون.
law4aidin@yahoo. com
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مقدمه:

در بند پ م��اده  34آییننامه جدید دفاتر اس��ناد رس��می به ش��ماره  9000/583/100مورخ
 1400/1/10مصوب ریاس��ت قوه قضاییه جمهوری اس�لامی ایران ،در زمره تکالیف س��ردفتر
همزمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در محل دفترخانه آمده است که:
« ...ظرف ش��ش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین س��ند را حین تنظیم
اسناد ضبط و ذخیره نماید،به نحویکه حداقل یکس��ال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.
تبصره:قص��ور و تقصیر س��ردفتر در انجام تکالیف بنده��ای مذکور که موجب بروز خس��ارت به
هریک از طرفین شود،موجب مسئولیت خواهد بود».
در سند تحول قضایی ش��ماره  ۱۰۰/۱۳۹۲۳۵/۹۰۰۰مورخ  1399/۹/۳۰ابالغی رياست قوه
قضاییه ذیل راهبرد  3در باب تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی بخش راهکار 1نیز آمده:
« تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد
ط صدا و تصویر و
توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضب 
ایجاد مس��ئولیت تضامنی برای آنها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضا اسناد
در صورت عدم ضبط با اصالح قوانی��ن و مقررات مرتبط» که البد اله��ام بخش واضع آییننامه
فوق بوده است.
در این مقاله ،ضمن تبیین جایگاه سند رسمی در تاریخ حقوق ،قصد داریم تاثیر سلبی یا ایجابی
شهادت ،شواهد ،قراین و امارات قضاییدر اعتبار سند رسمی،حدوثا و بقائا یا امکان اخالل آنها در
سند رسمی ،را بررسی نموده و بدین سوال پاسخ دهیم که فرضادر صورت عدم ضبط و ذخیره صدا
و تصویر یا خلل در صدا و تصویر ضبط و ذخیره شده یا ارائه شدن شواهد یا قراین یا اماراتی بر خالف
سند رسمی نظیر قولنامه به تاریخ مقدم ،آیا لطمه ای به اعتبار سند رسمی وارد میشود یا نه؟
پاسخ به این سوال،ممکن نیست مگر آنکه ماهیت و جایگاه سند عادی و سند رسمی و آثار آن
در نظم حقوقی ،بهخصوص تاثیر سند رسمی در قبال اش��خاص ثالث را با توجه به سابقه تاریخی
آن دریابیم .اما با توجه به شباهت شاهد انسانی و شاهد الکترونیک نظیر صدا و تصویر ضبط شده،
نقطه عزیمت در پاس��خ را بررسی بحث استشهاد (ش��اهد گرفتن) عالوه بر کتابت سند در حقوق
اسالم حسب آيه شريفه مداينه قرار داده و مقایسه تطبیقی با حقوق غرب نیز انجام خواهیم داد.
فصل اول ) آیا اعتبار کتابت در حقوق اسالم ،قائم به شهادت است ؟

آیه شریفه مداینه یا تداین ( 282س��وره مباركه بقره) ،به عنوان طوالني ترين آيه قرآن که در
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طوالني ترين سوره مدني قرآن هم واقع اس��ت ،در مقام ایجاد نظامات اجتماعی در جامعه مدنی
مدینه النبی بر قلب نازنین پیامبر اس�لام (ص) نازل ش��ده و به عنوان اولين و كامل ترين مدونه
الهي در ميان بش��ر ،احكام روشن و كاملي را در زمينه تنظیم و كتابت اس��ناد بيان نموده و خداوند
متعال به جهت ایجاد و حفظ نظم حقوقي و اجتماعي ،با دقت نظر و بي��ان صيغه هاي متعدد امر،
دستور بر كتابت و تنظیم اسناد نزد "کاتب عدل" نموده و عالوه بر کتابت اسناد،اخذ دو شاهد مرد
و در صورت فقدان دو شاهد مرد ،اخذ یک شاهد مرد و دو شاهد زن را تشریع فرموده است.
مبحث اول) فلسفه تشریع حکم استشهاد عالوه بر کتابت اسناد

همیشه برای فقها و قرآن پژوهان این سوال وجود داش��ته که فلسفه وجود شاهدان عالوه بر
کتابت کاتب عادل چیست ؟ و آیا اعتبار کتابت ،به شهود آن است به نحویکه با فوت شهود ،سند
کارایی خود را از دست بدهد ؟ و اگر س��ند اعتبار و حجیت ذاتی خود را دارد و قائم به شهود نیست،
پس استشهاد (شاهد گرفتن) برای چیست ؟
احتماالت و پاسخ ها ی جالبی به این سواالت داده شده که ذیال میآوریم:
الف) کارکرد ش��هود،امری تاکی��دی و مندوب و ارش��ادی به جهت توث��ق و مصلحت و دفع
خوف تنازع میباش��د (ابن العربی ،احکام الق�رآن ،ص 332 .و 341و  .)342به ویژه آنکه اگر روزی
س��ند مکتوب به دلیلی مانند خورده ش��دن توس��ط موریانه و دیگر حوادث نظیر گم شدن از بین
رفت،شهود بتوانند کمک به اقامه حق کنند.
ب)شهادتشهودازباباثباتمکتوببالعدلبودنسنداست،مانندآنکهامالتوسطمدیونواقع
شده و تغییر و تزویری در سند واقع نشدهاس��ت(محقق اردبیلی ،زبده البیان فی احکام القرآن ،ص.)445.
امروزهمکتوببالعدلبودنمیتواندبهتنظیمسندطبققوانینومقرراتجاریتعبیرشود.
ج) هدف از ضمیمه کردن شهادت شهود به س��ند،آن بوده که عموم مردم امضا یا مهر نداشته
و یا واجد وسیله ثبت اثر انگشت مانند اس��تامپ یا پد اثر انگش��ت به نحو رایج امروزی آن نبودند
ولذا برای اثبات انتساب س��ند به متعاملین،استش��هاد صورت میگرفته و در واقع شاهد ،کارکرد
امضا یا مهر طرف معامله جهت انتس��اب س��ند را انجام میداده اس��ت .درواقع «شهادت در آیه
ش��ریفه،جایگزین امضای طرفین قرارداد و مهر دفترخانه ثبت اس��ناد رسمی در زمان ماست که
موجب معتبر شدن سند میگردد .توضیح آنکه یکی از شرایط اعتبار سند در عرف عقال،انتساب
آن به طرفین س��ند (داین و مدیون یا متعهد و متعهدله) اس��ت .برای اثبات این انتساب معموال از
مهر،امضا یا اثر انگشت طرفین اس��تفاده میش��ود و برای اطمینان به صحت انتساب مزبور و به
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منظور نفی احتمال جعل مهر و امضا،ش��اهد گرفته میشود»( .حمید مسجد س�رایی و خالد نبی نیا،

مقاله ادله اعتبار کتابت دین ،1392 ،ص.)184 .
د) جناب آقای خس��رو عباس��ی داکانی 1نیز در رویک��ردی نوین در تقریر خود ب��رای نگارنده
آورده اند :لزوم استفاده از شاهد برای تنظیم سند در  1400س��ال پیش ،بدان سبب بوده که در آن
زمان اجرای ثبت و دفترخانه به عنوان نماینده قدرت عمومی اعتبار نش��ده بوده و اسناد فی نفسه
قابلیت اجرا نداشتند و لذا به ناچار در هر ش��هری که متعهد له درخواست اجرای تعهدات موضوع
سند را داشت ،باید از دادگاه تقاضا میکرد که حکم به اجرای مفاد س��ند بدهد و این امر مالزمه با
حضور شاهد در دادگاه و اقامه شهادت به نفع خواهان داشت .اما امروزه که اسناد رسمی بر اساس
مکانیزم قانونی،بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی محکمه،الزم االجرا هستند ،نیازی
به شاهد نیست،صرفنظر از اینکه س��ردفتر و دفتریار خود بهترین مصداق شهود عادل هستند
که بنا بر تقاضای متعاهدین،سند الزم االجرا در حضور و توسط ایش��ان تنظیم میشود و به مهر
حکومت ممهور میشود و توسط دولت و کلیه اشخاص به اجرا در میآید.
از جمع بندی احتماالت چهارگانه فوق میتوان نتیجه گرفت که اگر ما بتوانیم نظام کتابتی از
اسناد را برقرار کنیم که دوراندیشیهای چهارگانه فوق در آن رعایت شود،یعنی:
اوال به دلیل وجود بایگانی فیزیکی یا سامانه ای مناسب ،احتمال معدوم یا مفقود شدن سند در آن
منتفی باشد ،ثانیا انتساب سند به اصحاب سند هم از طریق امضا یا مهر یا اثر انگشتی که با سابقه اثر
انگشت در ثبت احوال کشور هم تطبیق داده میشود محقق شود ،ثالثا به دلیل تنظیم منضبط سند،
تحت تشریفات خاص توسط خبره ای قس��م خورده و تضمین داده که مراحل تحصیالت مرتبط و
اختبارات و آموزشهای الزم را طی کرده و ش��غل و حیثیت اجتماعی خود را وقف امر واجب کتابت
بالعدل کرده ،صحت عمل و مکتوب بالعدل بودن سند او طبق مقررات نیز به عنوان مامور منصوب
حاکمیت،مفروضاعتبارشود،رابعاالزماالجرابودنسندتنظیمیبدوننیازبهحکمقاضیمحکمه
هم اعتبار و تضمین شود ،آنگاه دیگر نیاز به اخذ دو شاهد و یا تحصیل دیگر شواهد و قراین و امارات
قضایی مانند ضبط صوت و تصویر نخواهیم داش��ت،کما اینکه پیامبر اک��رم (ص) هم بیع فرمود
وشاهد نگرفت و متن کتابت حضرتشان چنین بود":بس��م اله الرحمن الرحیم هذا ما اشتری العداء
بن خالد بن هوذه من محمد رسول اهلل اش��تری منه عبدا او امه ال داء و ال غائله و ال خبثه،بیع المسلم
للمسلم " ترجمه :بنام خداوند بخشنده مهربان .این سندیاست که طی آن العداء بن خالد بن هوذه از
- 1سردفتر اسناد رسمی شماره  106تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه کانون.
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محمد فرستاده خدا (ص) بنده ای عاری از بیماری و فساد (بنده گرفتن از قومی که برده کردن آنها
حالل نیست) و ناپاکی خرید ،بیع مسلمان به مسلمان .یا اینکه پیامبر اکرم (ص) مالی خریدند و زره
خود را نزد یک یهودی رهن گذاشتند و ش��اهد نگرفتند( .هردو موردبه نقل از ابن العربی،احکام القرآن،
ص )342.ویا پیامبر اکرم (ص) فرمودند « :التش��هد بش��هاده ال تذکرها فانه من ش��اء کتب کتابا و
نقش خاتما » ترجمه:به ش��هادتی که مفاد آنرا به یاد نمیاوری شهادت نده ،بهدرستیکه کسی که
بخواهد،سند مکتوبی مینویسد و مهری بر آن میزند( .روایت سکونی از امام صادق (ع) به نقل از شیخ
حر عاملی صاحب وسایل الش�یعه 1412،قمری ،جلد ،27ص )323 .که داللت بر کفایت مهر بر انتساب
سند به مدیون دارد .از قدیم االیام نیز نوشته مکتوبی که ممهور هم باشد حجت بوده و حمل بر سهو
یاهزل یا فی المثل تمرینخوشنویسی یا نوشتن یادگاری نمیشدهاستتا آنجا کهخداونددر آیه اول
سوره مبارکه قلم ،به قلم و آنچه مینویسند قسم خورده و فرموده « ن والقلم و ما یسطرون « و در آیه
 29سورهنملهمازنامهممهورسلیمانپیامبر(ع)بهملکهسبااز«کتابکریم»یادشدهاست.
مبحث دوم) مقدم بودن کتابت بر شهادت در کالم فقها

مرجع تقلید شیعیان ،حضرت آيت اله ناصر مكارم ش��يرزاي ،در رد نظریه مقدم بودن شهادت
بر کتابت مي فرمايند :1ترجمه«:در کتاب خدا قرآن،وزن زیادی برای بحث کتابت اسناد قرار داده
شده ،به نحویکه بزرگترین آیه در کتاب خدا در آیه  282س��وره بقره در باب کتابت اسناد است و
گرچه موضوع آن کتابت دین است نه انشا،لکن به عنوان مصداق حجیت اقرار کتبی که در صدد
اثبات آن هستیم مفید است،حتی ظاهر آیه شریفه مداینه آناست که امر کتابت اسناد ،اقوم برای
شهادت است چراکه فرمود :این روش کتابت اسنادضامن اجراي عدالت و سبباطمينان شهود
جهت اداي شهادت ومانع ايجاد ريب و ش��بهه و بدبيني در معامالت است»( .مكارم شيرزاي ،انوار
الفقاهه ،کتاب الحدود و التعزيرات،ص)158 .

همچنین حض��رت آيت اله ناصر مكارم ش��يرزاي در ب��اب حجيت و رجح��ان كتابت عقود و
ايقاعات بر ساير طرق نظیر معامله غیر مکتوب یا ش��فاهی و مالک عرفی بودن معامالت در فقه

« - 1هذا والكتاب العزير يقيم وزنا كبيرا للكتابه حتي ان اكبر آيه في كتاب اله (في سوره البقره  )282تدور حول هذا
المدار و هي و ان كانت في كتابه الدين ال في االنش��ا ولكنه مصداق لالقرار الذي نحن بصدده ،حتي انه يظهر من هذه
اآليه كونها اقوم للشهاده حيث یقول « ذالكم اقسط عنداهلل واقوم للشهاده و ادني اال ترتابوا».
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اسالمي ،ميفرمايند : 1ترجمه« :وشایس��ته ذکر است که کمبود نویسنده سند در زمانهای قدیم
و عدم رواج کتابت به نحو امروزی آن ،سبب ایجاد این ش��بهات (اولویت کالم و صیغه شفاهی بر
کتابت جهت انعقاد عقد)در ذهن برخی بزرگان شده واال کس��ی شکی در این معنی ندارد که اکثر
انشائات و اقرارات در زمان ما فقط با کتابت سند اس��ت و در امور مهم ،مادامیکه سندی مکتوب
نشود ،اعتباری بدان نیست و رکن اصلی در انش��ا و اقرار در امور مهم ،کتابت و نوشتن سند است و
با این وجود چگونه میتوان گفت که نوشتن س��ند در مقام انشا یا اقرار اثری ندارد ،پس رجوع کن
به عرف رایج عقال و ارتباطات بین دولتها و حکومتها (در تبادل اس��ناد و معاهدات مکتوب) و
آنچه در دادگاه ها و دفاتر تنطیم کننده اسناد امالک و اموال (ارزشمندی) شبیه امالک در جریان
است،آنگاه ش��واهد آش��کاری بر این امر خواهی یافت تا دراین موضوع بس��یار واضح عرفی که
مثل باقی موضوعات از عرف گرفته میشود و احدی در آن ش��ک ندارد ،تردیدی نشود»( .مكارم
شيرزاي ،انوار الفقاهه ،کتاب الحدود و التعزيرات،ص)158 .

همچنین آیت اله ناصر مکارم ش��یرزای در حاشيه مس��اله  9باب وصيت كتاب "العروة الوثقى
مع تعليقات" در خصوص رجحان كتابت و امضای عقود و ايقاعات بر ساير طرق و امضایی بودن
معامالت در فقه اسالمي مي فرمايند :2ترجمه« :پس نظر اقوی کفایت کتابت در انشا جمیع عقود
و ایقاعات است،اگر در مقام انش��ا بوده و دلیل آن اطالق ادله صحت عقود و ایقاعات است ،بلکه
«- 1وجدي��ر بالذكر ان قله الكاتب في االعص��ار المتقدمه و عدم انتش��ارالكتابه مثل ايامنا ه��ذه ربما اوجبت هذه
الش��بهات في اذهان بعض االعالم واال ال يش��ك احد في ان اكثراالنش��ائات واالقرارات في زماننا هذه ال يكون اال
بالكتابه ،بل ال يقيمون وزنا للكالم في االمور الهامه مالم يقترن بالكتابه ،والركن االصلي في االنش��اواالقرار في مهام
االمور هو الكتابه و مع ذالك كيف يمكن التفوه بعدم اعتبار الكتابه في مقام االنشا اواالقرار ،فراجع ما هو المتداول بين
العقالء من اهل العرف واالرتباطات بين ال��دول و الحكومات و مايجري في المحاكم و محل تنظيم اس��ناد االمالك
و شبهها ،تجد ش��واهد بينه علي ما ذكر بحيث ال تش��ك في ان هذا الموضوع  -والموضوعات توخذ من العرف  -من
اوضح الموضوعات عندهم واليرتاب فيه احد».
«- 2و اما الكتابه،فاالقوي كفايتها في جميع العقود و االيقاعات اذا كانت بعنوان االنشا والدليل عليه شمول اطالقات
ادله صحه العقود وااليقاع��ات لها،بل المعروف في زماننا ك��ون الكتابه اقوي و اظهر من االلفاظ في مقام االنش��ا ،بل ال
يعتمدون في االمور المهمه اال علي امضا اسناد من طريق الكتابه،وال يعتمدون علي مجرد االلفاظ فيها،فكيف اليعتمدون
علي الكتابه مع ان العقد امر عرفي عقالئي يتخذ منهم وليس من االحكام الذي يوخذ من الشارع المقدس و لعل ما حكي
عن المشهور في عدم الكتفاء بالكتابه في انشا العقود و االيقاعات،كان مختصا باعصار اليتداول فيها االنشا بالكتابه».
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در زمان عصر حاضر ما ،عرفا کتابت اس��ناد دلیلی محکم تر و ظهور بیشتری از الفاظ در مقام انشا
(ایجاد عقد یا ایقاع) دارد،بلکه در امور با اهمیت ،جز به امضای اسناد مکتوب اعتماد نمیشود و به
صرف الفاظ (عقد شفاهی) اعتماد نمیشود،پسچگونه نتوان بر کتابت اسناد اعتماد کرد با اینکه
عقد موضوعی عرفی و عقالیی بوده که از عرف گرفته میش��ود ،نه از احکام که از ش��ارع مقدس
اخذ شود و شاید نقل مش��هور در باب عدم کفایت کتابت اسناد در انشا عقود و ایقاعات ،مختص به
اعصاری بوده که انشا با کتابت در آن متداول نبوده است»( .مکارم شیرازی 1428 ،ه .ق .ص .)882
آيت اله محمد جواد فاضل لنكراني (ره) نیز در یادگار ماندگار خود موسوم به " رساله في اعتبار
الكتابه في الفقه االسالمي" از بعض معاصرين (عبدال�رزاق احمد السنهوري به عنوان صاحب هامش
الوس�يط في ش�رح القانون المدني الجديد  ) 356 :2نقل قولی کرده اند که نفس این نقل قول از میان
این همه اقوال ،واجد اهمیت است .آنجا که آورده اند :1ترجمه«:قران کریم پیشرفته ترین دالیل
اثبات را در عصر حاضر (ش��روع عصر حدیث در عرف کش��ور مصر از زمان اشغال مصر بهدست
ناپلئون بناپارت بوده) آورده و آن کتابت اسناد است که در متن آیه تداین بدان اشاره شده،ولیکن
به علت آنکه تمدن صدر اسالم به دلیل غلبه بیس��وادی مردم،قاصر از اجرای آن بود،فقها هم
نتوانستند از (عرف غالب) عصر خود فراتر روند،فلذا ش��هادت را بر کتابت به نحو آشکاری برتری
دادهاند،سبب تعجب است که عصر تقلید در فقه اسالمی،عوامل پشت پرده مقدم داشتن شهادت
بر کتابت را درک نکرده است،پس سایه تردید بر قول فقهای متقدم در باب مقدم داشتن شهادت
بر کتابت میافتد»( .فاضل لنکرانی1428 ،ق ،كتاب رس�ائل في الفقه و االصول (رساله في اعتبار الكتابه
في الفقه االسالمي) ص 118 .و )119

از جمع مطالب فوق،بر میآید که نحوه ش��کل گیری و ادله اثبات عق��ود و ایقاعات دائر مدار
عرف عقال بوده ودر نتیجه کتابت اسناد فی نفسه اعتبار و حجیت داشته و نه تنها دائر مدار شهادت
نیست ،بلکه اعتبار و حجیت کتابت اولی بر شهادت نیز میباشد.
قابل ذکر اس��ت که از میان متقدمین فقهای اس�لامی ،مرحوم محقق اردبیلی در ش��رح آیه
« - 1ان القرآن قد اتي بارقي مبادي االثبات في العصر الحديث ،وهي الكتابه علي ما نص به في آيه التداين ،ولكن
لما كانت حضاره العصر تقصر دون ذالك – لغلبه االميه  -لم يستطع الفقهاء اال ان يسايروا حضاره عصرهم ،فاذا بالفقه
االس�لامي يرتفع بالش��هاده الي مقام تنزل عنه الكتابه نزوال بينا .و من العجب ان عصر التقليد في الفقه االسالمي لم
يدرك العوامل التي كانت وراء تقديم الشهاده علي الكتابه ،فظل يردد ما قاله الفقهاء االولون في تقديم الشهاده».
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مداینه در باب حجیت استقاللی کتابت سند و عدم نیاز آن به ش��هادت آورده اند که " :ثم اعلم ان
هذه التاکیدات فی امر الکتابه تدل ظاهرا علی انها معتبره و حجه ش��رعیه" (محق�ق اردبیلی ،کتاب
زبده البیان فی احکام الق�رآن،ص .)445 .ترجمه«:پس بدان که این تاکی��دات بر امر کتابت (در آیه
مداینه) ،ظاهرا داللت بر اعتبار و حجیت شرعی کتابت دارد» .از متاخرین فقها ،ریاست وقت قوه
قضاییه جمهوری اسالمی ایران ،مرحوم آيت اهلل هاشمي ش��اهرودي (ره) در پاسخ به استفتاي
ش��ماره  960714مورخ ،1396/3/19سند رس��مي را به طور مطلق بر همه ادله اثبات ديگر برتر
دانسته اند .متن س��وال و جواب بدين شرح است« :س��وال ...:در مقام تعارض سند رسمي با ساير
ادله كدام يك مقدم اس��ت ؟ جواب :سند رسمي مقدم اس��ت» و آیت اله ناصر مکارم شیرازی نیز
فرمودهاند « :امضای کتبی،حکم انش��ای لفظی را دارد ،بنا براین اسناد معتبر فعلی حجت است»
و نیز فرموده اند« :اس��ناد و نوش��ته های معتبر عقالیی چندان که در باال گفته شد حجت شرعیه
است» و همچنین آوردهاند« :هرگاه قراین خالفی در مورد اس��ناد نباشد ،مقدم بر بینه است» (به
نقل ازاحمد احسانی فر ،1396،مقاله ادله قرآنی اعتبار سند رسمی و چیرگی آن بر دیگر ادله اثبات
دعوا ،صفح��ه  .) 8در کتاب المجله في االح��كام العدليه که قانون مدن��ي امپراطوري عثماني به
عنوان گسترده ترين و طوالني ترين حكومت اس�لامي در عصر حاضر مبتنی بر فقه حنفی بوده
ات السُّلْ َطانِيَّ ُة وَ ُقيُودُ الدَّ َفاتِ ِر الخاقانية
نیز در بَيَانِ الْحُج َِج الْخَ ِّطيَّةِ طی ماده  1737آمده که»:الْبَرَا َء ُ
ل َِكوْنِهَا أَمِي َن ًة مِنْ ال َّت ْز ِوي ِر مَعْم اً
ُول بِهَا « و در نتیجه اسناد حكومتي و نوشتجات دفاتر رسمی به دلیل
عدم امکان وقوع جعل و تزویر در آنها قابل ترتیب اثر شناخته شدهاست .اصوال نیز نگرانی برخی
متقدمین از بابت اعتماد به کتابت اسناد یا کتابت قاضی به قاضی دیگر ،امکان وقوع جعل و تزویر
در آن ها بوده که با ایجاد انضباط در تنظیم اس��ناد در دفاتر اسناد رس��می یا حتی ارتباط سیستمی
بین ش��عب دادگس��تری ،این نگرانی مرتفع اس��ت .در دایره المعارف هایی نظیر موسوعة الفقه
االس�لامی المقارن ذیل باب « التعبیر بالکتابه» به موضوع اعتبار کتابت اسناد پرداخته شده و نیز
در موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه االسالمي ذیل سرفصل «اثبات» باب « الخط » و « کتاب
القاضی الی القاضی» نظریات تفصیلی مذاهب خمس��ه اس�لامی یعنی امامیه ،شافعیه ،حنفیه،
مالکیه ،حنابل��ه و حتی فرقی چون زیدی��ه و اباضیه در خصوص بحث «اعتب��ار کتابت» آمده که
اهل تحقیق را بدان ارجاع داده ودر این مختصر از آن در میگذریم ،اما آنچه مسلم است آنکه در
رويه پيامبر اكرم (ص) و حضرت علی (ع) و ساير حاكمان اسالمي،اوال معامالت مهم نظیر وقف
مکتوب میش��ده و ثانیاكتابت منضبط كاتب منصوب حاکم ،چه در زمينه كتابت وحی یا کتابت
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اسناد حکومتی بركتابت غير منضبط ديگر كاتبان ترجيح داده شدهاست.
مبحث سوم) ایراد عدم ذکر «سند مکتوب» در حدیث « انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان»

ممکن است گفته شود که پیامبر اس�لام (ص) فرمودند:انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان،
یعنی من بین شما با بینات (ش��هود) و ایمان (قس��مها) قضاوت میکنم و نامی از سند مکتوب به
عنوان یک دلیل اثبات دعوا نبردند .ج��واب آنکه ،اوال :در حدیث ف��وق پیامبر اکرم (ص) نامی
از اقرار که ش��اه دلیل هم محسوب اس��ت نبردند و س��ند مکتوب هم در واقع همان اقرار مکتوب
متعاملین است و در نتیجه «انما» در حدیث فوق حصر اضافی است مانند آنکه حق تعالی فرمود
«وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرس��ل» که از باب تاکید آمده و نافی دیگر صفات پیامبر
(ص) نیس��ت ،نه حصر حقیقی مثل « الاله اال اهلل» .فلذا میتوان گفت شهادت جهت اثبات دعوا
طریقیت دارد و مالک حصول علم است و بینه هم یعنی مطلق دلیل و برهان (بستانی،1375 ،ص
 )200و نیز داللت آشکار از جمله س��ند نوش��ته،راغب اصفهانی نیز آورده که بینه ،داللت روشن
عقلی یا محس��وس اس��ت (اصفهانی 1412 ،ق .ص  )157ولذا ش��امل همه ادله از جمله نوشته
است .استعمال این کلمه در قرآن (نظیر سوره بینه) و روایات نیز به همین معنای لغوی ،یعنی امر
واضح و حجت و برهان آمده اس��ت و اصل ،عدم النقل در الفاظ و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است.
از طرفی هیچ بعید نیست که نوشتار "انما" به صورت "ان ما "باشد و در نتیجه "ما" موصوله باشد
نه ادات حصر و بنابراین :اذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
همچنی��ن میت��وان گف��ت ابتن��ای قض��اوت ب��ر ش��هادت و قس��م در گذش��ته ب��ه دلیل
اطمین��ان آور ب��ودن آن ب��ه جه��ت ق��وی ب��ودن اعتقادات م��ردم ب��ود .ام��ا االن چ��ه ؟ قابل
ذکر اس��ت ک��ه در " سیاس��ت های کل��ی نظ��ام ابالغ��ی از س��وی مق��ام معظم رهب��ری در
م��ورخ  1385/9/5در بخ��ش سیاس��تهای کل��ی نظ��ام در خص��وص امنی��ت قضای��ی ،بند
 2آم��ده :نظاممن��د ک��ردن اس��تفاده از ّبین��ه و یمی��ن در دادگاهه��ا ،و در بخش��نامه ش��ماره
 ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰مورخ  1399/۱/۱۱ریاس��ت محترم قوه قضاییه در خصوص "حفظ ش��أن و
اعتبار ش��هادت ش��هود در نظام قضایی" نیز آمده۱« :ـ مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه
حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مش��خصات گواهان در س��امانه مدیریت
پرونده قضایی (س��مپ) امکان پذیر باشد۲ .ـ قضات دادگاه ها و دادس��راها نسبت به احراز هویت
شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان ،اقدام نمایند»
که خود ،نشان از بی نظامی و رواج شهادت فروشان حرفهای در محاکم داشته ،در حالیکه با وجود
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شهادت شاهدان ممتازی چون سردفتر و دفتریار که آموزش دیده و قسم خورده و ضامن داده برای
امر کتابت بالعدل اسناد هس��تند و عمر و حیثیت خود را برای امر کتابت بالعدل که ریشه قرانی هم
دارد ،گذاشته اند و به وفور نیز در دسترس جامعه باسواد ایرانی قرار دارند ،دیگر ترجیح شهادت های
غیر منضبط بر شهادت ممتاز و منضبط و مکتوب رسمی آنان ترجیح بالمرجح است.
ثانیا :در برزخ حكم به واقع يا ظاهر ،چاره اي جز حكم به ظاهر نوعی و عرفی نظیر ظهور نوعی و
الظاهِ ِر و ُهّ
عرفی ناشی از سند رسمی نيست .پيامبر اكرم (ص) مي فرموند« :نَحنُ نَ ُ
حكمُ ب ِ ّ
َالل يَ َتولَّى
السَّرائِر»1،يعني ما بر اس��اس ظاهر حكم مي كنيم و خداوند عهده دار باطن مردم است و همچنين
ْض َف َأيُّمَا رَج ٍُل
مي فرمودند « :إِنَّمَا أَْقضِي بَيْ َن ُكمْ بِالْبَيِّ َناتِ وَ اَ أْ َليْمَانِ وَ بَع ُْض ُكمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَع ٍ
َال أَخِيهِ شَ يْئًا َفإِنَّمَا َق َطع ُْت لَهُ بِهِ ق ِْطعَ ًة مِنَ اَل َّنا ِر»2.ترجمه :من طبق دالیل و قسمها
َق َطع ُْت لَهُ مِنْ م ِ
بین شما حكم مىكنم،و ممکن است برخی از شما در دلیل آوردن ماهر تر از بقیه باشد ،ا ّما چنانچه
حق با شما نيس��ت به اتكاى قضاوت من چيزى از كس��ى نگيريد كه قطعهاى از آتش دوزخ است،
ّ
فلذا مسئوليت شرعي عدم حكم به واقع توس��ط قاضي كه جاهل بين دو عالم است  ،به محكومله
واگذار شدهاس��ت و در مانحن فیه نیز با توجه به اینکه ش��هادت در طول زمان قرین فراموشی و
تحریف میش��ود،الجرم از باب اقوی بودن ظهور نوعی و عرفی کتابت ،باید کتابت و بهخصوص
نوع رسمی آن را اولی و مرجح دانست .کما اینکه در موارد بسیار ساده نظیر دستگاه های مدیریت
صف در بانکها ،وقتی کسی شمارهی نوبتی گرفت ،با اعالم همان شماره توسط دستگاه به مامور
مربوطه مراجعه کرده و خدمت خود را گرفته و دیگر بس��اط دعوای اینکه چه کسی مقدم بود و چه
کسی موخر و تقاضای استشهاد و شاهد گرفتن از نفر قبل و بعد خود (که نوعا بی فایده بوده و نهایتا
به برخورد فیزیکی و سایش روح و روان مردم منجر میشد) حذف میگردد ،چراکه رسید دستگاه
مبنی بر اعالم نوبت ،ظهور عرفی در نوبت دارنده رسید داشته و فصل الخطاب است.
فصل دوم ) آیا اعتبار کتابت در حقوق غرب ،قائم به شهادت است ؟

در خصوص تاریخ امر در حقوق غرب ،قابل ذکر است که در قرون باس��تان و میانه ،نهاد امضا
شناخته نبوده است و شهود وظیفه داش��تند انتساب س��ند و اصالت و تمامیت آنرا تایید کنند .اما
در نیمه دوم قرن دوازدهم میالدی،فرمانی از سوی پاپ الکساندر صادر شد که اگر شاهدان یک
- 1فخرالدین رازی ،تفسیر الرازی ،مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر ،ج  ،12ص .457
- 2کلین��ی ،محمدبن یعق��وب ،الکافی ،محقق و مصح��ح :غفاری ،علی اکب��ر ،آخوندی ،محم��د ،ج ،7ص،414
دارالکتب اإلسالمیه ،تهران ،چ1407 ،4هـق.
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سند فوت نمودند،سند اعتبار خود را از دست میدهد.این حرف برای اروپاییان گران آمد و به فکر
تاسیس نهادی افتادند که شاهدانش ممتاز بوده و با فوت شاهدان ،س��ند از اعتبار نیفتد ،ابتدائا در
مراحلی کار ش��هادت را به دادگاه به عنوان نماینده قدرت عمومی جامعه سپردند و با تنظیم سند
نزد قاضی یا تودیع س��ند در بایگانی دادگاه،از ش��اهدین بی نیاز میش��دند ،و بعدها دریافتند که
میشود اعمال این قدرت عمومی را منحصر در دس��تگاه قضا نکرد و به دست طبقه سردفترانی
داد که مستقل از دس��تگاه قضا بوده اما تجربه الزم را در امر تنظیم اس��ناد داشته و تحت نظارت
حاکمیت عمل میکنند و در نتیجه با پدیدار ش��دن امضا سردفتران و س��پس پدیدار شدن امضا
اصحاب معامله،به تدریج ش��هادت ش��هود رخت بربس��ت و کم کم وزن دالیل مکتوب به ضرر
دالیل شفاهی افزایش یافت .این اتفاق حدودا یکی دو س��ده قبل از رنسانس و با توسعه تجارت
در حوزه مدیترانه و نیز گسترش سردفتری در اروپا به تدریج رخ داده است (تقریرات دکتر مسعود
حبیبی مظاهری 1برای نگارنده) .بنابراین در مقام مقایس��ه دو نظام حقوقی اسالم و غرب،قابل
ذکر اس��ت که علیرغم همه اختالف نظر ها در حقوق اس�لام،هیچ گاه فتوائی نظیر فتوای پاپ
الکساندر مبنی بر بی اعتبار شدن س��ند مکتوب در اثر فوت ش��هود صادر نشدهاست که نشان از
مترقی تر بودن نظام حقوقی اس�لام دارد،چراکه در آیه مداینه،هدف از ثبت و كتابت اسناد ،قوام
بحث شهادت شمرده شده نه برعکس به نحویکه شهادت باعث قوام کتابت باشد.
فصل سوم) رابطه سند عادی (شرعی) و سند رسمی چیست ؟

به نظر میرس��د که در حقوق ایران ،سند رسمی ریشه در همان س��ند عادی شرعی که توسط
کاتب عدل (سردفتر امروزی) نوشته میش��ده دارد با این تفاوت مهم که طبق اعتبار قانونگذار،
اوال بدون حکم محکمه الزم االجراست و ثانیا تاریخ آن به طور عام و مفاد آن در خصوص امالک
ثبت شده به طور خاص ،موثر نسبت به حقوق اشخاص ثالث نیز میباشد.
مبحث اول) مفهوم "الزم االجرا بودن سند"

"الزم االجرا" بودن سند یعنی اینکه عموم مقامات حاکمیت اعم از قوه مجریه و قوه قضاییه،
بدون نیاز به ص��دور اجراییه باید مفاد آنرا محترم و ارجح بر نوش��تجات عادی ش��مرند و متعهد
س��ند نیز بدون نیاز به حکم محکمه و به صرف صدور اجراییه از ناحیه دفتر اسناد رسمی ،موظف
به اجرای مفاد آن میباش��د و حتی ادعای مجعولیت س��ند نیز مانع اجرای آن نیست مگر اینکه
مس��تنطق (بازپرس) قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و مدعی العموم (دادس��تان) هم با آن
- 1سردفتر اسناد رسمی شماره  177تهران.
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موافقت نموده باش��د (مواد  92و  93و 99و70و 73ق.ث .).این وصف الزم االجرا بودن سند رسمی
ناشی از این امر اس��ت که مقنن سند رس��می را در عرض حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر قرار داده
ودر فصل پنجم این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
مبحث دوم ) مفهوم "تاثیر سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث"

تاثیر سند رسمی نسبت به اش��خاص ثالث ،یعنی همانطور که حس��ب ماده  22ق.ث ،.ثبت
ملک دارای آثار مثبت و منفی اس��ت ،یعنی اثبات مالکیت کس��ی که ملک به نام او ثبت شده (اثر
مثبت) و سلب مالکیت از اغیار (اثر منفی) (شهری ،1380،ص93 .و )162به همین قیاس و با توجه
به اینکه نظام ثبت اسناد ،ادامه منطقی نظام ثبت امالک و تابع احکام حمایتی و آمره آن است ،با
تنظیم سند رسمی به نفع یک شخص نیزحسب ماده  72ق.ث ،.آن شخص صاحب حق شناخته
شده (اثر مثبت) و مهمتر از همه ،از سایر افراد روی کره زمین در آن موضوع سلب حق میشود (اثر
منفی) .این سلب کننده حق بودن سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث ،تفاوت اصلی و سرنوشت
ساز سند رس��می با س��ند عادی اس��ت .در بحث تاریخ نیز مفهوم "تاثیر تاریخ سند رسمی نسبت
به ثالث "حس��ب ماده  1305ق.م .آناس��ت که تاریخ سند رسمی در قبال اش��خاص ثالث قابل
استناد است و برعکس تاریخ اسناد عادی در قبال دارنده سند رسمی قابل استناد نیست و به بیان
دقیقتر ،مثل اینکه ،اسناد عادی در قبال سند رس��می ،بدون تاریخ است .این وصف موثر بودن
سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث ،ناش��ی از این امر اس��ت که مقنن به جهت ایجاد نظام ثبت
اسناد و امالک و تحقق اهداف آن ،سند رسمی را به عنوان یک فرض قانونی،فراتر از حکم قطعی
دادگاه و نیز فراتر از سایر ادله اثبات دعوا هم قرار داده است .در فصل پنجم وششم این مقاله بیشتر
بدین امر بدان خواهیم پرداخت.
البته س��ند رس��می مزایای دیگری نیز دارد که خود فرع بر دو اثر مهم فوق است ،مانند آنکه
انکار و تردید در آن راه نداشته و فقط میتوان نسبت بدان ادعای جعل یا ایفای تعهدات آن با سند
رس��می دیگری نمود (ماده  70ق.ث .وم�اده  1292ق.م ).یا اینکه در هن��گام تقاضای صدور قرار
تامین خواسته از سوی خواهان در دعاوی مستند به سند رسمی ،بدون تودیع خسارت در صندوق
دادگستری ،دادگاه مکلف به قبول اس��ت (م�اده  108ق.آ.د.م ).چراکه وقتی خود سند رسمی الزم
االجرا و موثر نس��بت به حقوق ثالث است ،تامین خواس��ته که اخف از وصول حق توسط اجراییه
میباش��د نیز نیاز به مقدمه ای نظیر اثبات در محکمه یا تودیع خس��ارت در صندوق دادگستری
ندارد و دادگاه مکلف به قبول آن اس��ت .خوانده نیز نمیتواند برای تامین خس��ارت احتمالی خود
تقاضای تامین نماید ( ماده  110ق.آ.د.م ) .و یا اینکه حس��ب بند  5م��اده  489آ.د.م ،.چنانچه رای
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داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اس��ناد رسمی ثبت ش��ده و دارای اعتبار
قانونی است مخالف باشد ،باطل است و قابلیت اجرایی ندارد که خود به دلیل اثر نسبی حکم داور و
عدم تاثیر آن بر اشخاص ثالث است،کما اینکه حتی حکم دادگاه هم اثر نسبی داشته ،در حالیکه
سند رسمی موثر نسبت به اش��خاص ثالث اس��ت و به همین دلیل اعتراض ثالث در آن راه ندارد.
طبق مواد 70و 73ق.ث .اسناد و امالک نیز ،قضات و مامورین دیگر دولتی که خود در مقابل سند
رسمی ثالث محسوب و ماخوذ بدانند ،نمیتوانند از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نموده و
دعاوی خالف آنرا استماع کنند واال تعقیب انتظامی میگردند،مگر آنکه ادعای جعل یا ایفای
تعهدات مطرح باشد مانند ایفای تعهد مهریه موضوع سند رس��می ازدواج به موجب اقرار رسمی
وصول مهریه تنظیمی دفتر اسناد رس��می ،فلذا کنکاش در سند رس��می اولیه مانند سندنکاحیه
که مهریه موضوع آناست محمل ندارد ،اما میتوان با س��ند اقرار به وصول مهریه ،تعهد مهریه
موضوع سند نکاحیه را ایفا یا ساقط شده تلقی کرد (ماده  70ق.ث .وماده  1292ق.م.).
علی هذا به طور خالصه میتوان گفت که سند رسمیاعتبار ثبوتي خود را از آيه شريفه مداينه
و اعتبار اثباتي خود در قبال اش��خاص ثالث و الزم االجرا بودن خود مس��تقال بدون نياز به حكم
محكمه و سایر امتیازات مدرن خود که نتیجه منطقی پذیرش الزم االجرا بودن وتاثیر آن نسبت
به اش��خاص ثالث اس��ت را از حقوق ثبت مدرن گرفته و در نتیجه قانونگذار ایران نیز اعتبارات
مدرن فوق را در مورد سند رسمی انجام داده است.
مبحث سوم)جواب ایرادات فقهی وارده به سند رسمی و رجحان آن بر سند عادی

ایراد اول) ممکن است ادعا شود که سند رسمی و اعتباراتی نظیر الزم االجرا بودن یا تاثیر نسبت به
حقوقثالثکهمقنننسبتبهسندرسمیقائلشده،درشرعانورسابقهایندارد،پاسخایناستکه:
اوال :الزم نیس��ت امری عینا در تاریخ حقوق اس�لام نیز وجود داشته باش��د کما اینکه قواعد
راهنمایی و رانندگی یا مباحث حقوق بی��ن الملل خصوصی نظیر بحث تابعیت نیز در ش��رع انور
مسبوق به سابقه نبوده ،بلکه مالک صحت اعتبارات در حوزه مباحات و منطقه الفراغ شرعی که
شارع در آن امری در خصوص وجوب یا حرمت یا اس��تحباب یا کراهت ندارد،صرفا عدم مغایرت
با شرع است نه وجود عین همان تجربه در  1400س��ال پیش،کما اینکه اکثریت فقهای شورای
محترم نگهبان هم طبق اصل نود و ششم ق.ا ،.مسئول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس
شوراي اس�لامی با احکام اسالم هس��تند،ولذا بعد از بررس��ی قوانین،گواهی میکنند که قانون
مغایرتی با ش��رع ندارد نه اینکه لزوما واجد سابقه همسان در تاریخ ش��رع نیز میباشد .گذشته از
مطالب فوق اگر مدينه النبي در بيش از  14قرن پيش با جامعهاي كوچك و بسيط نياز به اين دقت
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نظر در نظم حقوقي و اجتماعي خود داش��ته که آیه مداینه با آن همه ظرایف نازل ش��ود ،بيشك
جامعه امروز ما با اين همه پيچيدگيهاي اقتصادي و اجتماعي بايد با حساس��يت بيش��تر به اين
نگاه عميق قرآني و الهي انديش��ه نمايد و با اجتهادی پویا و مبتنی بر مصال��ح نوعیه و بازآفريني
و همسان س��ازي راهكارهاي قانوني با ضرورت هاي جامعه امروزي ،به آرمانها و اهداف يك
جامعه اسالمي پويا دس��ت يابد و صد البته نباید کاری کرد که مدیریت اس�لامی ،ناتوان از ایجاد
«نظامات اجتماعی» الزم برای مدیریت جامعه نشان دادهشود.
ثانیا :اس��تفاده از اصول حقوقی کلی مورد تایید عقول بشری امری پسندیده است ،همانطور
که پیامبر اکرم (ص) نیز در غزوه احزاب (خندق) از مشورت سلمان فارسی استفاده کردند ،ما هم
میتوانیم از اصول کلی حقوقی اس��تفاده کنیم .اما ممکن است گفته ش��ود اصول حقوقی مدرن
مورد قبول بش��ر امروزی چه ارتباطی به نظام حقوقی ما دارد ؟ در پاس��خ میتوان گفت بر فرض
عدم وجود مقررات متقن ق.ث ،.بازهم اصول كلي حقوقي حاصل از تجربه متراکم بشری در باب
اعتبار مطلق سند رسمی نسبت به متعاملین و اش��خاص ثالث جز در مورد جعل یا ایفای تعهدات،
حسب ماده  29مفاد س��ند امنيت قضایی به ش��ماره 9000/119928/100مورخ  21مهر 1399
مصوب رياست محترم قوه قضاییه که نش��ان دهنده افق راهبردی نظام حقوقی کشور میباشد ،
قابل استناد است ،چرا که مقررداشته « :ماده ۲۹اس��تناد به اصول کلی حقوقی ،در موارد تعارض،
ابهام ،نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح ،قض��ات میتوانند عالوه بر امکان مراجعه به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و
با استناد به اصول مذکور ،حکم پرونده را صادر نمایند» .در حالیکه تا قبل از آن محدود به استناد
به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر بودیم چراکه اصل  ۱۶۷ق.ا .در این زمینه مقرر میداشت:
«قاضی موظف اس��ت کوش��ش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اس��تناد
به منابع معتبر اس�لامی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه س��کوت
یا نقص یا اجمال یا تع��ارض قوانین مدونه از رس��یدگی به دعوا و صدور حک��م امتناع ورزد» .در
همین زمینه مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در تبیین اص��ل  167ق.ا .فرموده اند« :اگر دادرس متن
حکمی را که برای تمیز حق نی��از دارد در قوانین بیابد ،باید آنرا به کار بندد و رای را مس��تند به آن
کند و در این فرض ،رجوع به فقه نه ضروری اس��ت و نه مباح ....برای مثال وقتی ماده  22ق.ث،.
به صراحت اعالم میکند که دولت کسی را مالک زمین ثبت شده میداند که با سند رسمی آن را
انتقال گرفته است ،دیگر گفت و گو از آثار ایجاب و قبول شرعی در بیع و امکان شناسایی مالکیت
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کسی که ملک را با س��ند عادی خریده است ،زاید و مزاحم اس��ت و باید از آن پرهیز کرد .در چنین
مواردی رجوع به فقه به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانون ،بی گمان مفید
است ولی نباید از آن حربه ای برای مبارزه با قانون س��اخت .قانون اساسی راه جمع دو نظم قدیم
و جدید را به ما آموخته اس��ت و زیبنده قاضی دولت جمهوری اسالمی نیس��ت که در برابر قانون
همان دولت طغیان کند» (کاتوزیان ،بهار  ،1376مقاله جایگاه حقوق اسالمی در نظم حقوقی،ص.)54 .
ثالثا :عبادات امر توقیفی اس��ت مثال ما نمیتوانیم یک نوع عبادت از خ��ود اختراع کنیم ،لکن
معامالت امری امضایی و مبتنی بر اعتبار عقالی زمان اس��ت و اینطور نبوده که شارع مقدس،
فرضا بیع را اختراع یا تاس��یس کرده باش��د بلکه قبل از بعثت پیامبر (ص) نیز بیع وجود داش��ت و
پیامبر اکرم (ص) قبل از بعثت هم بیع و تج��ارت میفرمودند و بعد از بعثت هم آنرا امضا فرمودند
و فقط برخی انحرافات در برخی اصناف آن تصحیح ش��د ولذا چون عالم حقوق ،عالم اعتباریات
اس��ت ،طبق عرف عقال میتوان «اعتبار» و « فرض» کرد که سند رسمی مکتوب اوال مرجح بر
نوشته عادی یا شفاهی بوده و ثانیا الزم االجرا و ثالثا موثر نسبت به اشخاص ثالث هم باشد و این
اعتبار مباینتی با ش��رع انور هم ندارد و اصوال دست حاکم اس�لامی برای وضع مقررات در حوزه
گس��ترده مباحات (منطقه الفراغ) بر مبنای مصالح اکثریت باز اس��ت و این نکته ناب ،به خوبی در
کتاب"اقتصادنا" مرحوم شهید محمد باقر صدر منقح شدهاست.
ایراد دوم) :شرط لزوم کتابت یا تنظیم سند رس��می (بهخصوص در مورد مال غیر منقول ثبت
شده) به عنوان رکن سوم تحقق معامله« ،ادخال ما لیس من الدین فی الدین» و بدعت است.
ممکن اس��ت گفته ش��ود عقد بیع عقدی رضایی است و ش��رعا به صرف ایجاب و قبول واقع
میشود و وضع تشریفاتی عالوه بر ایجاب و قبول نظیر کتابت یا تنظیم سندرسمی در دفتر اسناد
رس��می موضوع مواد  22و  46و 47و  48قانون ثبت ،مغایر ش��رع است .در پاس��خ میگوئیم آيه
ش��ريفه مداينه ( 282س�وره مباركه بقره) ،ضمن بيان صيغه هاي متعدد امر ب��ر کتابت،كه به نظر
داللت بر وجوب کتابت هم دارد ،دستور بر كتابت و تنظیم اس��ناد نزد ثالثی به نام کاتب عدل (که
امروزه متعین در عنوان س��ردفتر اسناد رس��می اس��ت) ،فرموده و هدف از ثبت و كتابت اسناد در
معامالتی که مصداق تجارت حاضره نباش��د (یعن��ی معامالت مهمی که خ��ارج از حوزه حقوق
خصوصی نظیر معامالت اموال مصرفی معاطاتی بوده و در نتیجه در اثر سرمایه ای بودن موضوع
معامله احتمال دارد متعاملین در دراز مدت جهت اثبات یا اجرای حق خود یا گرفتن سایر خدمات،
به مقامات عمومی نظیر دادگاه یا سایر مراجع حوزه حقوق عمومی نیازمند باشند) را ذالكم اقسط
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عنداهلل (ضامن اجراي عدالت)و اقوم للش��هاده (اطمينان شهود جهت اداي شهادت)و ادني ان ال
ترتابوا (مانع ايجاد ريب و شبهه و بدبيني در معامالت) دانسته و در نتیجه نفس کتابت در اینگونه
موارد حس��ب آیه ش��ریفه فوق الزم و در نتیجه بنا به تبادر عقلی حجت بوده واال دستور دادن به
کاری لغو و این همه تاکید بر آن ،دون ش��ان ش��ارع مقدس حکیم اس��ت .حتی منقول است که
پیامبراکرم(ص) پس از بیان لزوم کتابت س��ند و مستجاب نشدن کسی که مالش را بدون مدرک
به دیگری بدهد و مدی��ون انکار کند ،م��ی فرمایند:اال فاس��تعملوا وصیه اهلل تفلح��وا و تنجحوا
والتخالفوها فتندموا .ترجمه :وصیت خدا (در خصوص نوشتن اس��ناد) را به کار بندید تا رستگار و
موفق ش��وید و مخالفت نکنید که نادم و پش��یمان میش��وید 1که داللت بر لزوم کتابت اسناد و
حجیت آن دارد .پس میتوان گفت سند رسمی ،همان سند مکتوب طبق آیه شریفه مداینه است
که مورد سفارش قرآن کریم واقع ش��ده با این تفاوت که بر اس��اس اعتبار مقنن اوال بدون حکم
محکمه الزم االجراست و ثانیا تاریخ آن به طور مطلق و مفاد آن در خصوص ملک ثبت شده موثر
فوق آی��ت اهلل ناصر مکارم
نس��بت به حقوق اش��خاص ثالث نیز میباش��د و مس��تفاد از مطالب ِ
شیرازی،وقتي خود عقود و ايقاعات امري امضائي هستند نه تاسيس��ي ،فلذا ادله اثبات آنها نيز
امضائي است نه تاسيسي و اگر شرع هم طبق عرف  1400سال پيش در تحقق عقود و ايقاعات يا
ادله اثبات آنها ،مطالبي بيان نموده در مقام تدوين عرف حس��نه موجود ب��وده و درنتيجه اعتبار
كردن ركن سوم تنظیم سند رس��می معامله غير منقول عالوه بر دو ركن ايجاب و قبول ،و اعالم
قبلي آن به مردم طبق قانون جهت تنظيم مناس��بات خود بر اس��اس آن ،مانع��ي عقلي وعرفی و
شرعي نداشته،كما اينكه در عالم حقوق كه عالم اعتبار است در اموري كه شاید اهميت كمتري
از امالك هم دارند ،تنظیم سند رسمي به عنوان ركن سوم تحقق عقد پذيرفته و اعتبار شدهاست
و مورد ایراد مراجع نظارت شرعی نیز واقع نش��ده ،مثال تنظیم سند رسمی نکاح یا طالق در دفاتر
رسمی ازدواج یا طالق امری مس��لم میان عرف بوده و مورد ایراد مراجع عظام یا شورای نگهبان
هم واقع نش��ده بلکه برعکس عمال به عنوان «نظامات اجتماعی» بر آن ابرام شده یا آنکه ماده
 178آییننامه قانون ثبت اختراع��ات ،طرح هاي صنعتي و عاليم تج��اري مصوب  1387مقرر
داشته« :انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ثبت شده
 - 1به نقل از صاحب کتاب سردفتر در اسالم ،مشتمل بر تفسیر آیه مبارکه مداینه ،مرحوم جمال الدین جمالی ،سردفتر
وقت دفتر اسناد رسمی شماره  29تهران و مدیر مسئول وقت مجله کانون سردفتران و دفتریاران،صفحه  ،85بیتا ،بیجا
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يا اعطاء اجازه بهرهبرداري از آنها يا اعراض از حق نسبت به اختراع ،طرح صنعتي و عالمت ثبت
ش��ده ،به موجب س��ند رس��مي به عمل ميآيد» ويا ماده  103قانون تجارت در باب انتقال سهم
الشرکه شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته« :انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد ،مگر
به موجب سند رس��می»ویا تبصره  2ماده  19قانون موجر و مس��تاجر  1356مقرر داشته« :حق
کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط
با تنظیم س��ند رس��می معتبر خواهدبود» ویا ماده 24قان��ون دريائي مقرر داش��ته« :ثبت كليه
انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون وهمچنين منافع آنها در
صورتي كه مدت آن زاید بر دو سال باش��د درداخل كشور اجباري اس��ت و منحصرا وسيله دفاتر
اسناد رسمي كه براي اين كار از طرف سازمان ثبت اس��ناد وامالك كشور اجازه مخصوص دارند
انجامميشود» و یا ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  1389مقرر داشته« :نقل
و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود» ....و یا ماده  5قانون تسهیل تنظیم اسناد در
دفاتر اس��ناد رسمی مصوب  1385مقرر داش��ته « :نقل و انتقال ماش��ینهای چاپ ،لیتوگرافی و
صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی توس��ط مالک ،باید در دفاتر اسناد
رسمی انجام ش��ود ،» ...لذا به قیاس اولویت در نظر گرفتن رکن سوم یعنی تنظیم سند رسمی در
دفاتر اس��ناد رس��می جهت امالک ثبت ش��ده ،منطقی بوده و خالف عقل و ش��رع هم نیس��ت.
کمااینکه در خود ش��رع هم ،در مواردی به جهت مصالحی عالوه بر ایجاب و قبول ،رکن س��وم
صحت عقد تحت عنوان «قبض» ،ش��رط ش��ده مثل بیع صرف یا هبه یا عق��ود احباس (وقف،
عمری ،رقبی ،س��کنی) چراکه مثال در هبه و عقود احباس ،قبض کاشف از اراده واقعی و اطمینان
از هیجان زده نبودن معامل است و حتی در نظریه مورخ ۱۲آبان  ۱۳۹۵شورای محترم نگهبان در
مورد مواد  ۴۷ ،۴۶ ،۲۲و  ۴۸قانون ثبت اسناد و امالک آمده که« :مفاد مواد  ۴۶و  ۴۷ق.ث ،.صرفا
اختیاری دانستن ثبت س��ند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب
خودبهخود ای��رادی ندارد»و در ماده  62قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه كش��ور مصوب
 1395نیز مقرر شده « :كليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع ،صلح ،اجاره،
رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معامالت بايد به طور رس��مي در دفاتر اس��ناد رس��مي
تنظيم ش��ود»و در ماده 3قانون پیش فروش س��اختمان مصوب  1389نیز مقرر شده« :قرارداد
پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ( )2این قانون از
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طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در س��ند مالکیت و ارسال خالصه آن به
اداره ثبت محل صورت گی��رد ».وحتی در مواد 23و 24آن برای متخلفان مجازات وضع ش��ده و
مقرر شده «اش��خاصی که بدون تنظیم سند رس��می اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ
مجوز اقدام به درج یا انتش��ار آگهی نمایند ،به حبس از نود و یک روز تا یک س��ال یا جزا نقدی به
میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند .مشاوران امالک باید پس از انجام
مذاکرات مقدماتی ،طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد
رسمی داللت نمایند و نمیتوانند راس��ا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند .در غیر این
صورت برای بار اول تا یک س��ال و برای بار دوم تا دو س��ال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به
ابطال پروانه کسب محکوم میش��وند ».در ماده  5قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب
 1393/4/3هم مقرر ش��ده« :سازمان (ثبت اس��ناد و امالک کشور)مکلف اس��ت کلیه اقدامات
حقوقی و ثبتی انجام ش��ده بر ام�لاک موضوع این قانون اع��م از تغییرات ،انتق��االت ،تعهدات،
معامالت اعم از قطعی ،ش��رطی و معامالت دیگر ،تجمیع ،افراز ،تفکیک ،اصالحات و غیره را که
به صورت رس��می انجام میش��وند در نظ��ام جامع به ط��ور آنی ثبت کن��د و پ��س از تکمیل و
بهرهبرداری از نظام جامع ،کلیه اس��تعالمات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد» ،لذا
در ص��ورت اعتبار رکن س��وم صحت عقد،یعنی تنظیم رس��می معامله در دفتر اس��ناد رس��می،
بهخصوص جهت تحقق بیع غیر منقول ثبت شده ،دیگر عذری از جانب خریدار با نوشته عادی به
تاریخ مقدم مقبول نیس��ت ،چون اوال بیعی رخ نداده که او صاحب حق عینی تلقی شود و به دنبال
حق عینی خود در ملک باش��د و چون عليرغم انذار و تحذیر قبل��ي حاكميت ،خارج از چهارچوب
مقررات ،باز از طريق س��ند عادي معامله كرده،در واقع عليه خود اقدام كرده اس��ت (قد اعذر من
ح ّذر) و برعکس اگر کسی از راه قانونی و در چهارچوب مقررات از باب «واتو البیوت من ابوابها» از
در قانونی وارد شده و به صورت سند رسمی معامله کرده ،باید مورد تشویق و حمایت قانونگذار و
دستگاه قضا واقع ش��ود نه اینکه غافلگیرانه سند رسمی او بهاس��تناد قراین یا شواهد یا امارات
باطل ش��ود واال اگر بگوییم با ایجاب و قبول بیع واقع شده و ما با رس��می شدن هم به عنوان یک
زینت مخالف نیس��تیم ولی ترجیحی بین آندو نمینهیم و سند رسمی را موثر نسبت به اشخاص
ثالث نمیدانیم و هرکدام زودتر واقع ش��د همان حجت است ،سبب نقض غرض ایجاد نظام ثبت
اسناد و امالک است .چراکه ،هرچه تشریفات تنظیم سند رسمی را کم کنیم ،باز اندک تشریفات و
هزینه ای دارد در حالیکه نوش��تن س��ند عادی حتی در یک برگ کاغذ هم ممکن اس��ت و هیچ
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تشریفات و هزینه ای ندارد ،فلذا دیگر کس��ی تن به حداقل تشریفات و هزینه سند رسمی نداده و
همه دوباره مثل دوران قبل مشروطیت در ایران با نوشته عادی معامله نموده و نه تنها انگیزه ای
برای معامله طی سند رسمی نخواهند داش��ت بلکه آنرا عملی سفیهانه خواهند دید و در نتیجه با
شیوع اسناد عادی ،دوباره محاکم مملو از پروندههای ناش��ی از اختالفات ملکی شده و در نتیجه
آرمان بهداش��ت قضایی محق��ق نخواهد ش��د .بهخصوص آنک��ه درج تاریخ در اس��ناد عادی
ضابطهای نداشته و مسابقه ای مضحک در تقدیم تاریخ اس��ناد عادی بر یکدیگر رخ خواهد داد و
بدتر از آن قائل ش��دن به ایجاد حق برای مردم از طریق نوشتجات عادی ،باعث رواج دادگستری
خصوصی و حتی وقوع جرم میان مردمی خواهد ش��د که برای خود حق��ی متصورند و به هر دلیل
بدان نرسیدهاند ،لذا شایس��ته اس��ت مقنن با توجه به اعتباری بودن علم حقوق ،با اعتبار خود در
زمینه مدیریت قدرت اثباتی ادله اثبات دعوا ،این مایه فس��اد را از بیخ و بن قل��ع نماید تا بتواند به
بهداشت حقوقی که هدف نظام ثبت اسناد و امالک اس��ت برسد،نه اینکه همانند نظریه شورای
نگهبان به شماره  2655مورخ 8/8/1367قائل ش��ویم « :ماده  1309قانون مدنی ،از این نظر که
شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر ،فاقد ارزش دانسته ،خالف موازین شرع و بدینوسیله
ابطال میگردد» و در نتیجه اعتب��ار اثباتی اموری مثل امارات قضایی(ماده  1324ق.م ،).قس��م
(ماده  1325ق.م ).که فقط زمانی حجت بودند که دعوا به ش��هادت شهود قابل اثبات باشد را باال
برد .ماده  ۱۳۰۹ق.م .بهدرس��تی و بر مبنای اعتب��ار و وزن بندی ادله اثبات دعوی توس��ط مقنن
قانون مدنی که نگارنده متن آن (مرحوم س��ید محمد فاطمی قمی) خود مجتهد مس��لمی بوده و
مفاد آن به قول مرجع تقلید وقت (آیت اهلل ش��یخ عبدالکریم حائری یزدی ،موسس حوزه علمیه
قم) طابق النعل بالنعل با شرع انور نیز موافق بوده ،مقرر داش��ته« :در مقابل سند رسمی یا سندی
که اعتبار آن در محکمه محرز ش��ده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باش��د به شهادت
اثبات نمیگردد» چراکه قانون مدنی،سند رسمی را که حاوی اقرار به عنوان شاه دلیل است برتر
از شهادت دانس��ته و از طرفی با توجه به دشواری تشخیص عدالت ش��هود و صعوبت احراز بینه
شرعی و ش��خصی بودن امر نه نوعی بودن آن و وضع عمومی و اجتماعی مردم ،شهادت را از ادله
ضعیف محسوب داش��ته و فقط در دعاوی کم اهمیت و دعاوی مربوط به اموری که عرفا و عادتا
تحصیل سند در آنها معمول یا مقدور نیست ،به وسیله ش��هادت قابل اثبات دانسته و با توجه به
تاثیر اسناد رسمی در حق ش��خص ثالث و به جهت اطمینان مردم به نظام ثبت اسناد ،شهادت را
موجب تزلزل در اسناد رسمی ندانسته است .در همین راستا در ماده  ۱۸۷قانون مجازات اسالمی
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که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده ،شهادت برخالف اقرار ،دلیل قاطع مطرح نشده ،بلکه
آمده« :در ش��هادت ش��رعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باش��د .هرگاه قراین و
امارات بر خالف مفاد شهادت شرعی باشد ،دادگاه ،تحقیق و بررس��ی الزم را انجام میدهد و در
صورتی که به خالف واقع بودن شهادت ،علم حاصل کند ،شهادت معتبر نیست» ،در حالیکه در
ماده  ۲۰۲ق.آ.د.م .در مورد اقرار که شاه دلیل است مقرر داشته« :هرگاه کسی اقرار به امری نماید
که دلیل ذی حق بودن طرف او باش��د ،دلیل دیگ��ری برای ثبوت آن الزم نیس��ت» و طبعا ماده
 1276ق.م .نیز در اینجا موضوعیت نداش��ته چراکه اثبات کذب اقراری که در دفتر اسناد رسمی
واقع شده،ممکن نیست مگر حسب ماده  70ق.ث..
مبحثچهارم)داللتماده 22قانونثبتبرلزومتنظیمسندرسمیبهعنوانرکنسومعقد

ماده  22ق.ث .مقرر داشته« :همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید ،دولت
فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال
نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک
مزبور از مالک رسمی ارث ًا به او رسیده باشد ،مالک خواهد ش��ناخت .در مورد ارث هم ملک وقتی در
دفتر امالک به اس��م وراث ثبت میش��ود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهماالرث بین آنها
توافق بوده و یا در صورت اختالف حکم نهایی در آن باب صادر شدهاست» حال ممکن است عدهای
عبارت "منتقل گردیده" در ابتدای ماده  22ق.ث .را حمل بر انتقال شرعی و به صرف ایجاب و قبول
کنند اما قید اینکه "و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده " ،سبب حذف احتمال مملک بودن
انتقال شرعی است ،چراکه فقط انتقال رسمی به موجب خالصه معامله ارسالی دفتر اسناد رسمی،
قابل ثبت در دفتر امالک اداره ثبت شناخته شدهاست .ممکن اس��ت گفته شود ماده 22ق.ث .مقرر
داشته انتقالی شرعی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشدهاست ،مملک هست ولی از سوی حاکمیت
شناسایی نخواهد ش��د،که در جواب میگوئیم عالم ثبوت و اثبات دو روی یک سکهاند و نمیتوان
گفت انتقالی محقق شده اما حاکمیت خود را نسبت بدان نابینا فرض میکند یا گفت معامله درست
است ولی سند آن باطل اس��ت ،پس باید گفت انتقالی واقع نش��ده که حاکمیت هم آنرا شناسایی
نمیکند ،چراکه مقنن در مقام بیان و ایجاد نظم اجتماعی با احدی شوخی یا مجامله یا مداهنه ندارد.
در ثانی طبق یک قاعده کلی ،عبارات ش��ارع هم اثر تکلیفی دارد و هم اث��ر وضعی ،فی المثل وقتی
شارع میفرماید "الضرر والضرار فی االسالم" یعنی نهتنها نبایدضرر سهوی یا عمدی بزنید (حکم
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تکلیفی) بلکه در صورت وقوع ضرر ،به حکم تبادر عقلی و توقف جریان ضرر ،جبران خس��ارت هم
باید بکنید (حکم وضعی) (بهرامی احم�دی ،1377 ،ص 332 .ال�ی  )348واال اینکه از یکطرف قائل
به الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای امالک باشیم و همانند نظریه مورخ  ۱۲آبان  ۱۳۹۵شورای
محترم نگهبان در مورد مواد  ۴۷ ،۴۶ ،۲۲و  ۴۸ق.ث .قائل به ایراد نداشتن آن الزام شویم و بگوییم":
مفاد مواد ۴۶و۴۷ق.ث ، .صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر
موارد اس��ت که این مطلب خودبهخود ایرادی ندارد " ...و از طرفی طبق نظریه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
ش��ورای محترم نگهبان در خصوص ماده  1طرح الزام به ثبت رس��می معامالت اموال غیرمنقول
بگوییم" :اطالق این امر ،که منحصرا اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد ،خالف موازین شرع شناخته
شد " ،و نتیجه بگیریم رکن سوم تنظیم سند رسمی معامله توس��ط مقنن شرط تحقق معامله واقع
نش��ده ،بلکه مقنن صرفا به عنوان تزیین ،تش��ویق یا الزام به تنظیم سند رس��می معامله ملک غیر
منقول کرده و در واقع ،نظر به سیس��تم اعتبار موازی اسناد عادی و رس��می داشته ،مستلزم حکیم
ندانستن قانونگذار است و سبب میش��ود که اگر حقی عینی بر اساس نوشته عادی و بدون تنظیم
سند رسمی برای کسی قائل شویم ،او بتواند بر اساس اصل تقاص و در فرایند دادگستری خصوصی
خود به احقاق حق پرداخته و خود س��بب بی نظمی و حتی جنایت ش��ود و مهمتر از همه ،انگیزه ای
برای تحصیل سند رسمی (که به ناچار و برای حفظ نظم تش��ریفاتی مانند استعالم از اداره ثبت هم
دارد) نداشته باشد و درنتیجه دوباره ش��اهد وفور پروندههای قضایی حاصل از رواج اسناد عادی در
محاکم خواهیم بود که همگی نقض غرض اس��ت .لذا الجرم باید گفت که قانونگذار تنظیم سند
رسمی معامالت امالک ثبت شده را اجباری کرده تا عموم افراد جامعه با مراجعه به دفتر امالک اداره
ثبت و سند مالکیت که آینه آن است (اصل آینه،ر.ک.طباطبایی حصاری،1393 ،ص ،)490 .از هرگونه
ممنوعیت یا محدودیت جهت معامله ملک مطلع ش��ده و وقتی طبق مقررات از طریق دفتر اس��ناد
رسمی معامله کردند ،بعدا با ادعاهایی نظیر وجود قولنامه به تاریخ مقدم روبرو نشوند و اگر هم حقی
متصور باشد،دارنده آن ناچار به رجوع به قیمت و خسارات است و موجبی برای بههم زدن نظم دفتر
امالک اداره ثبت که مورد اعتماد اشخاص ثالث معامله کننده با سند رسمی واقع شده ،به نفع کسی
که خارج از چهارچوب قانونی تنظیم س��ند در دفاتر اسناد رس��می عمل کرده،وجود ندارد .به لحاظ
حقوق تطبيقي نيز ،در حقوق استراليا و كش��ورهاي پيرو آن،مدل ثبت تورنس بسيار راهگشا شده،
چراکهمدل ثبت تورنس ،عليرغم اينكه ملهم از سيستم ثبت اعالمي حقوق فرانسه (يعني تنظيم
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دفتر امالك اداره ثبت بر اساس س��ند تنظيمي دفترخانه) بوده ،لكن مزايا و استحكام سيستم ثبت
تاسيسي حقوق آلمان (كه طي آن الزم است س��ند تنظيمي دفترخانه به تاييد قاضي مستقر در اداره
ثبت نيز برسد) را داشته اما سختگيريهاي حقوق آلمان را نداشته و طي آن عليرغم اينكه تمامي
ايادي مالكيت،نهايتابايد به «ملكه» برسد،اما به علت مشكالت قولنامههاي جعلي ،چنين اعتبار
و فرض كرده اند كه سند رسمي به سان پردهای،حائل بين مالك طبق سند رسمي و هرگونه ادعاي
مبنایي شده و در نتيجه وقتي ذیحقی سند رسمي به دست آورد ،همانند اینکه پردهای افتاده و ديگر
پشت پرده س��ند را نگاه نكرده كه اين منطق عقالني به شدت گس��ترش پيدا كرده و در كشورهاي
متعدد آسيايي و افريقايي و امريكاي شمالي و امريكاي جنوبي اعمال شده (حبیبی مظاهری،1398،
درس گفتار نق�ش قانون در رس�میت و عدم رس�میت اس�ناد ) و طي آن دفتر ام�لاك اداره ثبت و طرح
كاداستر به عنوان آينه شفاف مالكيت عمل كرده تا همه افراد بتوانند از وضعیت امالک کسب اطالع
نموده و س��ند رس��مي به س��ان پردهای ازجنس اطمينان(اصل پرده ،طباطبایی حصاری،1393 ،ص.
،)494حامي شهروندان واجد سند رسمي در قبال قولنامه هاي عادي و سایر امارات و قراین و شواهد
شده تا تئوري اعتماد عمومي محقق شود .با منطق عقلی و ضرورت حفظ تجربه ،ميتوان در ايران
اس�لامی نیز از اين تجارب ارزش��مند که در قانون ثبت ما نیز بر آن صحه نهاده شده ،استفاده كرد تا
حاكميت و عموم شهروندان ایرانی که به سند رسمی اعتماد کرده اند ،از مزاياي آن برخوردار گردند.
قابل ذکر است که در اصل ۴۷ق.ا.نیز آمده« :مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و
در ادامه آورده « ضوابط آن را قانون معین میکند» .لذا میتوان گفت کسی نمیتواند بگوید مالکیت
من بهاستناد نوشته عادی مشروع است ،چراکه مواد قانونی متعدد ،ضابطه رسمی بودن را عالوه بر
ایجاب و قبول الزم دانسته است .از مفهوم مخالف قس��مت اخیر اصل  44ق.ا .نیز میتوان استنباط
کرد ،بر فرض که صرف ایجاب و قبول بر اساس مبایعه نامه بر اساس قوانین اسالم مملک بوده ،اما
اگر این مملک بودن موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور نگردد و حتی مایه زیان جامعه شود ،مورد
حمایت قانونی جمهوری اسالمی نیست .در اسناد باالدس��تی نظام به شرح فصل هشتم این مقاله
نیز ،رجحان نظام ثبت اسناد و امالک ،بر بی نظمی حاصل از حجت دانستن نوشتجات و اسناد عادی
یا شواهد و قراین و امارات قضایی ،قابل برداشت است .در همین راس��تا ماده  18ق.د.ا.ر .نیز بر لزوم
تنظیم کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی صحه نهاده تا به هدف مقنن مبنی بر ایجاد بهداشت حقوقی،
جامهیعملکاملبپوشاند.
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فصل چهارم ) وجه مش�ترک ش�هادت با ضبط ص�دا و تصویر یا جم�ع آوری دیگر
قراین امروزی و بیان تاثیر آنها بر اعتبار سند رسمی

مناطهریکازحکمتهایفوقکهدرخصوصاستشهادعالوهبرکتابتسندبیاننمودیم،برای
بحث مشابه ،یعنی ضبط و ذخیره صدا و تصویر امضا کننده سند رس��می یا جمع آوری دیگر قراین و
امارات امروزی نیز قابل تصور است،به عبارتی میتوان گفت اگر سند مکتوب از بین برود ،مثالصدا و
تصویر ضبط و ذخیره شده جهت اثبات به کار آمده و ضبط و ذخیره صدا و تصویر جهت اثبات انتساب
سندبهاصحابسندواصالتوتمامیتآنواثباتمکتوببالعدلبودنسندهممفیداست.
اما سوال اینجاست که اگر صدا و تصویر ضبط و ذخیره ش��ده ای یا قراین و امارات دیگری که
توسط مقنن اعتبار نشده ،لکن ممکن است در اثر پیش��رفت تکنولوژی به ذهن بیاید ،موجود نبود
یا مثال کیفیت آن خوب نبود و فرضا کیفیت صدا یا تصویر ضعیف بود یا خلل و پارازیت داشت،آیا
این قبیل امور در اعتبار سند رسمی هم موثر است به نحویکه سبب از اعتبار افتادن کلی یا جزیی
س��ند ودر نتیجه ایجاد مسئولیت برای س��ردفتر در پرداخت خسارت باش��د ؟پاسخ آناست که با
توجه به اینکه عالم حقوق،عالم اعتبار اس��ت ،قانون گذار (مجلس شورای اسالمی) میتواندبه
جهت اهدافی عالی که برای نظام ثبت اسناد تصور مینماید،شرایط ایجاد و آثار و قدرت اجرایی
پدیدهای به نام سند رسمی را تعیین و به بیان دقیق تر " اعتبار" کند و وجود شاهد یا صدا و تصویر
ضبط شده یا دیگر قراین را عالوه بر کتابت امضا شده ،الزم بداند یا نداند ،کما اینکه در خصوص
امر مهم طالق حس��ب م��اده  1134ق.م،وجود الاقل دو نف��ر مرد عادل به عنوان ش��اهد الزم
دانسته شدهاس��ت،اما وضع این تشریفات ،مستلزم وضع قانون توس��ط مجلس شورای اسالمی
است،چون حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران منحصرا با قانون است نه با سالیق افراد.
فصل پنجم) هدف از نظام ثبت اسناد

اما هدف نظام ثبت اسناد چیست تا مقنن بر اساس آن ،شرایط رسمیت و حوزه نفوذ سند رسمی
را تعریف کند ؟ به نظر میرسد هدف نظام ثبت اسناد به عنوان زیرمجموعه حقوق عمومي ،حفظ
نظم عمومي از طریق پیشگیری از وقوع دعوا با تنظیم سند است ،همانند واكسيناسيون در علم
طب کهبه حوزه ایجاد مصونيت و پيشگيري تعلق دارد نه حوزه درماني و جبراني،فلذا قانونگذار
به نحوی سند رسمي و آثار آنرا خلق و اعتبار میکند تا به این هدف برسد که با ایجاد نظم حقوقی
از طریق ترویج و نهادینه کردن س��ند رس��می و برانگیختن اعتماد مردم به س��ند رسمی و ایجاد
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مشوق برای کس��انیکه طبق قانون و مقررات ،از سند رس��می برای تنظیم مراودات مالی مهم
خود استفاده میکنند،از حدوث مش��کالت حقوقی پیشگیری کند و مشوق مردم در امر تولید و
سرمایه گذاری شود ،نه اینکه اجازه دهد مش��کل حقوقی ایجاد شده و سپس صرفا در پی درمان
یا جبران آن باش��د .لذا مقنن اعتبار میکند كه س��ند رس��مي فقط جزو ادله اثبات دعوا و دررديف
نوشتجات عادی محس��وب نشده،بلكه چون قرار اس��ت مانع ایجاد مش��کل حقوقی هم بشود،
در عرض حکم قطعی دادگاه ها ،الزم االج��را و بلکه فراتر از حکم ،واجد اثر نس��بی دادگاه ،موثر
نس��بت به اش��خاص ثالث هم بوده و نه فقط به عنوان یک دلیل اثبات بلکه به عنوان یک فرض
قانونی واجد اعتبار امر مختومه ،قاطع و حاکم بر ساير ادله اثبات دعوي نیز باشد (محسنی ،شریعت
کرمان�ی ،1393 ،ص 131 .و  )133و هي��چ دادگاهي ب��ه عنوان مرجعی که اص��وال به حوزه حقوق
درمانی و جبرانی تعلق دارد ،حق ارزیابی س��ند رسمی و کنکاش و رس��یدگی به صحت و سقم و
اعتبار آن و استماع دعاوی مخالف آنرا را نداشته باشد و همانطوركهبه دليل اعتبار امر مختومه
احکام دادگاه ها ،هی��چ دادگاهي حق ندارد به صحت و س��قم و اعتبار حكم قطع��ي دادگاه ديگر
رس��يدگي و يا در آن كنكاش كند،هیچ دادگاهی هم حق ارزیابی سند رس��می را نداشته و نتواند
به صحت و سقم و اعتبار سند رسمی رس��يدگي کرده و يا در آن كنكاش كند تا نقض غرض نظام
ثبت اسناد و امالک حاصل نشده و حتی برای ضمانت اجرای امر ،قضات و مامورین دیگر دولتی
که از این "اعتبار" و "فرض حقوقی" تخلف کرده و در اعتبار مطلق س��ند رسمی بهاستناد قراین و
اماراتی نظیر صوت یا تصویر ضبط شده تش��کیک میکنند را مجازات انتظامی نماید،مگر آنکه
ادعای جعل سند رسمی یا ادعاي اجرا يا سقوط تعهدات موضوع سند رسمي بهاستناد سند رسمی
دیگری،حس��ب ماده  70قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده  1292قانون مدنی ،مطرح باش��دكه
منصرف از ورود به بحث اعتبار سند رسمي اوليه است.
بنابراین به نظر میرسد ،قانونگذار اعتبار میکند تا مردم در قبال انجام تشریفاتی نظیر پرداخت
حق الثبت و ماليات يا ساير وجوه دولتي و غیر دولتی و تنظيم سند طي تشريفات خاص و تحت نظر
دو حقوقدان و شاهد ممتاز به نام س��ردفتر و دفتريار که منصوب حاکمیت بوده و تحصیالت الزم
را داش��ته و در آزمون و اختبار الزم مراتب علمی و امین بودن خود را اثبات و در تنظیم اسناد آموزش
مداوم دیده و تجربه الزم را داش��ته و بر اجرای قوانین و مقررات هم قسم یاد کرده و ضامن هم برای
اجرای تکالیف خود داده و تحت نظارت مستمر قوه قضاییه و س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور و
ديگر مراجع بازرسي حاكميت ،انجام وظيفه نموده و واجد مسئوليت هاي انتظامي و مدني و كيفري
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سنگيني در رابطه با تنظيم سند و نگهداري مدارك و ارائه آمارها و رعایت بخشنامه ها نظیر ممنوع
المعامله و بازداشتی و غیره هس��تند ،معامالت خود را دردفاتر مهرو امضا شده توسط دادستان یا در
سامانهثبتالكترونيكاسنادثبتوامضانمودهوپسازاثرانگشتديجيتالياصحابسنددرسامانه
ثبت آنی و تطبیق آن با اطالعات هویتی موجود در سامانه ثبت احوال ،بدون نياز به رسيدگي قضایی
و صدور حكم قطعي ديگري از س��وي دادگاه صالح و تحمل مش��قات و صرف وقت و هزينه هاي
اخذ حكم ،مستقال سندي الزم االجرا و موثر نسبت به اش��خاص ثالث را بهدست آورده و مستغنی
از تحصیل و نگهداری هر دلیل و مدرک دیگری نظیر ش��هادت ش��هود یا صدا و تصویر ضبط شده
برای اثبات حق یا اصالت یا تمامیت سند خود گردند ،نه اینکه همه مراحل فوق جهت تحصیل سند
رس��می را طی کرده و تازه وارد مرحله بعد ،یعنی دفاع از سند رسمی تحصیل شده در قبال ادعاهای
مختلفیباشندکهموردرسیدگیدادگاههاهمواقعمیشود.
مبحث اول) سند رسمی به عنوان "فرض قانونی"

نگارنده معتقد اس��ت که قانونگذار قانون ثبت ،به جهت حفظ نظ��م عمومی و ایجاد نظامات
اجتماعی و بهخصوص نظم دفتر امالک اداره ثبت ،در پ��ی ایجاد یک "فرض قانونی" در صحت
صدور س��ند رس��می بوده ،نه صرفا اعتبار یک اماره یا اصل عملی ولذا اثبات خالف سند رسمی
را جز در مورد جعل یا اجرا یا س��قوط تعهد موضوع سند رسمی نپذیرفته اس��ت(ماده  70ق.ث .و
ماده  1292ق.م .).نمون��ه این فرض قانونی را در ماده  2قانون مدنی ی��ا اعتباراتی نظیر اعتبار امر
محکوم بها یا فرض شخصیت حقوقی برای اش��خاص حقوقی شاهدیم که قانونگذار از فروض
قانونی به عنوان تکنیک های حقوقی مدرن برای اداره جامعه استفاده مینماید .در همین راستا،
قانونگذار ،س��ند رس��می را به عنوان یک پدیده مدرن،فراتر از ادله س��نتی اثبات دعوا یا امارات
کاشف از واقع مبتنی بر غلبه یا اصول عملیه معمول جهت رفع تحیر فرض کرده،بلکه سند رسمی
را وس��یله جلوگیری از حدوث دعوا و موثر نس��بت به اش��خاص ثالث قرارداده تا نوبت به امکان
دخالت دلیل و اماره یا اصل دیگر و حاکمیت آنها بر سند رسمی نرسد.
مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در تبیین تفاوت مفاهیم "اماره" کاش��ف از واقع و "اصل" کمک
کننده برای رفع حیرانی نه کش��ف واقع و "فرض قانونی" به عنوان وسایل فنی قانونگذار برای
تامین اهداف خود در اجرای قواعد حقوق ،آورده اند:
« - 1اماره»،وسیله کش��ف واقعیت خارجی و حقوقی اس��ت و مبنای آن کامل ساختن داللت
ناقص یا به بیان بهتر عمومی قراردادن غلبه یا امکانی اس��ت که در این راه وجود دارد و بههمین
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جهت حکمی را که از این راه بهدست میآید « حکم واقعی» می نامند.
 " - 2اصل عملی" ،وس��یله رفع سرگردانی و جهت بخشیدن اش��خاص در راه کشف واقعیت
اس��ت .در همان راه اماره به کار میرود ،ولی چون خود داللت بر واق��ع نمیکند ،احتمال دارد که
تمهید قانونگذار به واقع اصاب��ت نکند .بههمین جهت حکمی که در نتیجه اعمال آن بهدس��ت
میآید" ،حکم ظاهری"و توان معارضه و برابری با "حکم واقعی" ناشی از اماره را ندارد.
" - 3فرض قانونی" به عنوان وسیله دیگری که در ادبیات حقوقی ما مورد اعتنا قرار نگرفته و گاه
با اصل عملی یا اماره اشتباه و مخلوط شدهاست و معادل واژه ( )Fictionدر حقوق اروپایی است .در
این زمینه ،تمهیدی برای کشف واقع انجام نمیشود و قانون گذار ،بر مبنای مصلحت و هدفی که در
نظر دارد ،واقعیتی صوری و مجازی میآفریند ،برخالف اماره و اصل عملی که کم و بیش رابطهای
با واقع طبیعی دارد ،در "فرض حقوقی" شیوه ای بر خالف آن ابداع و جعل میشود تا وسیله رسیدن
به هدف خاص قرار گیرد و هیج ارتباطی ،حتی تا ح��دود امکان و احتمال ،نیز با واقعیت ندارد .تمهید
فنی و مجاز حقوقی به مرز نهایی خود میرسد و فن ،برخالف واقع گام برمیدارد یا دست کم به آن
بی اعتنا میش��ود .برخالف آنچه در مورد اصل عملی گفته شد ،خالف فرض حقوقی را با هیچ اماره
و دلیلی نمیتوان اثبات کرد .زیرا فرض حقوقی در راه کشف واقع سیر نمیکند تا اماره بتواند داللت
آنرا خنثی س��ازد .این دو تمهید فنی از دوس��وی مختلف حرکت میکنند و با هم برخوردی ندارند.
"فرض حقوقی" همچون قاعده موضوعی و مس��تقل ،باید در هر حال رعایت ش��ود .در حکم واقع
است و تابع احکام آن؛ برای مثال اعتبار امر مختوم به نظر بسیاری از نویسندگان فرض حقوقی است.
فرضی که حکم قطعی را مطابق حقیقت میداند تا از مفاس��د دوب��اره کاری و ازجمله صدور احکام
متناقض ،پرهیز کند(کاتوزیان،ناصر،1376 ،قواعدعمومیقراردادها،جلد،2ص376.و.)377
علی هذا به نظر میرسد در بحث پدیده مدرن سند رسمی که به صورت منضبط تنظیم میشود
جز در خصوص جعل یا ایفا یا س��قوط تعهد موضوع سند رس��می ،خالف فرض حقوقی ()Fiction
را که از س��نخ احکام موضوعی و ماهوی اس��ت،نمی توان اثبات ک��رد و نباید آنرا ب��ا اماره قانونی
( )Presomptionو اصل عملی که در زمره دالیل اس��ت اش��تباه کرد (کاتوزیان،ناصر ،1376 ،مقاله
جایگاه حقوق اسالمی در نظم حقوقی،ص ) 54 .چراکه قانونگذار سند رسمی را فراتر از ادله اثبات دعوا و
بلکه وسیله جلوگیری از حدوث دعوا از طریق موثر دانستن آن در قبال اشخاص ثالث قرارداده است.
مبحث دوم) الزامات احترام به « فرض قانونی» بودن سند رسمی برای حاکمیت

در اینجا هنر حاکمیت ایناس��ت که با رعایت مرزهای خود در اعتبارات حقوقی ،از تداخل امور
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و صالحیت های اعتبار ش��ده در مقام نظر و عمل برای دفاتر اس��ناد رس��می و محاکم جلوگیری
کند و پای عهد خود با مردم در خصوص اعتبار دادن به س��ند رس��می و تاثیر س��ند رسمی نسبت
به اشخاص ثالث بایستد ،بدین نحو که ش��رایط حداقلی رسمیت س��ند را تعیین کرده و محاکم را
از ابطال اس��نادی که واجد شرایط حداقلی اس��ت منع کند و از س��وی دیگر با انتخاب سردفتران و
دفتریاران صالح و عادل و با تقوا به عنوان عامل انسانی تنظیم س��ند و انصراف از دید اشتغالزایی
به منصب کتابت بالعدل ،از اجرای درس��ت قوانی��ن و مقررات اطمینان حاصل کن��د نه اینکه به
بهانه اش��تغال زایی ،مازاد بر ظرفیت عددی قانونی ابالغ صادر کرده و بخواهد امر تنظیم سند که
به علت ارتباط با انسانها همانند تشخیص پزشکی قابل واس��پاری به رباتها نیست را ،از راه دور
با دوربین و مانند آنها کنترل نماید .البته میتوان حفره های امنیتی سیستم تنظیم اسناد راهم به
کلی بست؛ به عنوان مثال در صورت اجرایی شدن کامل سیستم تطبیق اثر انگشت اصحاب سند
با اثر انگشت موجود در سامانه ثبت احوال ،به طور اصولی بحث انتس��اب سند و انکار ناپذیری آن
رفع خواهد شد و الزم نیس��ت به امور قابل انکار و قابل شبیه س��ازی و غیر قاطع و جدلی الطرفینی
نظیر صوت و تصویر ضبط ش��ده یا جمع آوری س��ایر امارات و قراین تمسک جس��ت .یا آنکه در
خصوص بحث احراز اهلیت ،شایس��ته است حاکمیت حس��ب مواد 1224و 1225و  1226قانون
مدنی و ماده  72ق.د.ا.ر ،.دادس��تانها و متصدیان امور محجورین را ب��ه تقاضا و اخذ حکم حجر و
درج آن در س��امانه ثبت آنی الزام کند ،نه اینکه با ترک رویکرد ایجابی ،باب پذیرش ادعای بعدی
حجر یا عدم تفهیم حین امضای س��ند ،بر خالف اعتبار و اهداف اولیه اعتبار خود را باز کرده و سند
رسمی را که مبنای اعتماد متعاملین و بهویژه اشخاص ثالث است را در معرض هجمه و بطالن به
خود ،اعتماد مردم به س��ند
هر بهانهای قرار دهد و به جای تعقیب متخلفین واقعی از انجام وظایف 
رس��می را بزداید و نهایتا انگیزه سرمایه گذاری و تولید و آرمان بهداش��ت حقوقی را از بین ببرد .اما
ممکن است ادعا شود سردفتر در تنظیم سند سهوا دچار خطایی ش��ود و الزم است محاکم بتوانند
بر اس��اس صالحیت عام خود در تمیز و احقاق حق ،از مرز بندی فوق عبور کرده و به ماهیت س��ند
رسمی هم ورود نمایند .جواب همان اس��ت که عالم حقوق عالم اعتبار است و قانونگذار میتواند
مرزبندی میان اعتبارات خود نیز ایجاد کن��د و اصل را بر صحت عمل مام��ور حاکمیت در تنظیم
اسناد رسمی قراردهد،کمااینکه وقتی قانونگذار س��ن  18سالگی جهت اماره رشد را اعتبار کرده
یا اعتبار میکند س��ن بلوغ پسران  15س��ال تمام قمری باشد ،ممکن اس��ت در عمل افرادی پیدا
ش��وند که علیرغم تطبیق ظاهر خود با اعتبار قانونگذار،عالئم فیزیولوژیک مربوطه را نداش��ته
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باش��ند ،اما این اس��تثنائات حداقلی ،مخل به اعتبار قانونگذار که بر مبن��ای مصالح نوعیه و غلبه
نفع اکثریت یا اصل صحت و به منظور روانس��ازی امور اکثریت واقع میش��ود ،نیست .قابل ذکر
اس��ت که نه تنها در حوزه مباحات ،بلکه در اعتبار حرمت برای محرمات ه��م قاعده غلبه ضرر و یا
مصالح نوعیه ،رعایت میشود .به عنوان مثال در آیه  219س��وره مبارکه بقره درباب علت حرمت
خمر (شراب)و قمار ،علیرغم برخی استفاده های حداقلی از آندو بیان شده که گناه آنها از منافع
آن بیشتر است :یسئلونک عن الخمر و المیس��ر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من
نفعهما،ترجمه( :ای پیغمبر) از تو از حکم ش��راب و قمار میپرس��ند ،بگو :در این دو کار گناه بزرگی
است و سودهایی برای مردم ،ولی زیان گناه آن دو بیش از منفعت آنهاست و از امام صادق (ع) نیز
منقول است که فرمودند عاقل آن نیست که بین خیر و ش��ر ،خیر را انتخاب کند که این امر از بهائم
نیز بر میآید چراکه حیوانات هم فرق کس��ی را که به آنها علوفه میدهد و کس��ی را که به آنها
چوب میزند را میشناسند ،بلکه عاقل کسی اس��ت که بین دو خیر که قرار گرفت خیر الخیرین را
انتخاب کند و اگر بین دو شر قرار گرفت ،از شر الشّ ��رین بگریزد .بنابراین در صورت تضرر کسی از
اعتبارات مقنن ،بهخصوص اعتباراتی که "فرض قانونی" سند رسمی به شرح فوق را دارد و خالف
آن قابل اثبات نیست ،راه حل جمع بین حقین آناس��ت که حرمت آن اعتبار و فرض قانونی مقنن
حفظ شده و متضررین از این اعتبارو فرض قانونی مقنن به دریافت خسارت از کسی که واقعا ضرر
زده رهنمون شوند و اگر هم واقعا به علت اعتبارات مقنن جهت نظام ثبت امالک یا اسناد ،ضرری
متوجه کسی ش��ده ،از طریق نهاد بیمه ،جبران خس��ارت شود و بدین وس��یله اقلیت متضرر و نیز
بازوهای نظام ثبت اسناد و امالک که مسئوالن و کارمندان ثبت و سردفتران و دفتریاران هستند را
در حاشیه امن قراردهیم ،نه اینکه به بهانه حفظ حقوق اقلیت ،منکر کل اعتبار مقنن شده و اعتماد
عمومی به نظام ثبت اسناد و امالک را متزلزل نماییم (اصل تضمین یا بیمه ،ر.ک.طباطبایی حصاری،
،1393ص .)494 .قابل ذکر است که به عنوان یک نمونه عینی در فصل هشتم این مقاله چگونگی
حفظ اعتبار سند رسمی و لزوم جبران خسارت از سوی متخلف تبیین شدهاست.
فصل شش�م) ماهیت س�ند رس�می در حقوق ایران و اثر ضبط ص�وت و تصویر و
سایر قراین و شواهد در حدوث و بقای آن

به نظر میرسد که سند رسمي در حقوق ایران،اعتبار ثبوتي خود را از آيه شريفه مداينه و اعتبار
اثباتي (بهخصوص تاثیر نسبت به اش��خاص ثالث ) و الزم االجرا بودن خود مستقال بدون نياز به
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حكم محكمه و س��ایر امتیازات مدرن خود به ش��رح قوانین موضوعه را با اقتب��اس از حقوق ثبت
آلمان و سوئیس و قانون مدنی فرانسه گرفته و در نتیجه قانونگذار ایران نیز اعتبارات مدرن فوق
به شرح اهداف مندرج در فصل پنجم این مقاله را در مورد س��ند رسمی قایل شدهاست (نظیر مواد
 22و 48و 70و72و  73و 93و  99ق.ث .و ماده  1305ق.م.) .
اما در م��اده  65ق.ث .مصوب ،1310قانونگ��ذارچنین اعتبار کرده« :امضای ثبت س��ندپس
ازقرائت آن بهتوس��ط طرفین معامله یا وکالی آنها ،دلیل رضایت آنه��ا خواهدبود» .به عبارتی
قانونگذار اعتبار کرده که صرف امضا برای حدوث و انتس��اب س��ند به اصحاب س��ند کافیاست
و مهمتر از همه اینکه امضا نش��ان میده��د ،اراده باطنی و اراده ظاهری منعکس در س��ند باهم
مطابق اس��ت ولذا مقنن،امضا را به عنوان یک امر عینی کافی دانسته و وارد مقوالت ذهنی جدلی
الطرفینی مثل تفهیم مفاد س��ند نش��ده و در نتیجه این فقدان امضا اس��ت که میتواند به حدوث
س��ند خلل وارد کند و عدم رعایت آن حسب ماده  22ق.د.ا.ر ،.س��بب ایجاد مسئولیت در پرداخت
خسارت برای س��ردفتر و دفتریار شود ،نه عدم رعایت س��ایر محکمکاریها و جمع آوری قراین و
امارات نظیر ضبط و ذخیره صوت و تصویر که ممکن است به ذهن بیاید و یا از قدیم مانند عکس و
فیلم عروسی و جاری ش��دن عقد نکاح به عنوان یادگاری نزد عرف مطرح باشد ،ولی توسط مقنن
به عنوان تنها مرجع ایجاد حق و تکلیف و مرجع انحصاری اعالم رس��میت س��ند یا عدم رسمیت
سند ،اعتبار نشدهاس��ت و طبعا آییننامه شارح قانون اس��ت و توانایی ایجاد حق و تکلیف ندارد .در
هماهنگی با مطالب پیشگفته از ماده  65ق.ث .مصوب  1310نیز برداش��ت میشود که اصحاب
سند بعد از امضای سند نمیتوانند مدعی بیسوادی یا جعل معنوی یا عدم تفهیم قوانین ومقررات
مربوطه شوند و مثال بگویند نتوانسته ایم نوشته سند را بخوانیم یا سند را بفهمیم یا بگویند برخالف
فرض قانونی موضوع م��اده  2ق.م .جاهل به قوانین و مقررات بوده ایم و یا س��ردفتر غیر از چیزی
که ما امال کرده ایم نوشته است ،چراکه حسب آیه مداینه و مواد قانون ثبت در باب ثبت اسناد ،این
مدیون است که باید امال کند (والیملل الذی علیه الحق) و اراده باطنی و اظهارات خود را شخصا یا
توسط ولی یا معتمد یا مترجم یا در مورد کر و الل توسط کسی که زبان اشاره آنان را متوجه میشود
به سردفتر برساند نه برعکس و در مقام بقای سند رسمی نیز حس��ب ماده  70ق.ث .و ماده 1292
ق.م .صرفا اثبات جعل یا ایفای تعهدات موضوع سند رسمی میتواند به سند رسمی خلل وارد کند
و اثبات تقصیر یا تخلف س��ردفتر و دفتریار در آن ،حس��ب ماده  22ق.د.ا.ر ،.سبب ایجاد مسئولیت
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پرداخت خس��ارت برای سردفتر و دفتریار ش��ود .با دیدگاهی که بیان ش��د مراد ازجعل در مواد 70
و  99ق.ث،.فقط جعل مادی نظیر الحاق و تراش��یدن اس��ت که پس از فراغت س��ردفتر از تنظیم
سند و یا پس از خروج س��ند از دفترخانه یا ابتدا به ساکن توس��ط جاعلی رخ میدهد واال در صورت
ایجاد انقالب در اصل صحت عمل کاتب بالعدل منصوب حکومت ،س��نگ روی سنگ بند نشده
و نظامات اجتماعی س��امان نیافته و نقض غرض از اعتبارات مقنن در حجیت مطلق سند رسمی
تنظیم شده تحت نظر شاهدین ممتاز یعنی سردفتر و دفتریار و بحث پیشگیری از ایجاد پرونده و
ایجاد بهداشت حقوقی حاصل میش��ود و در نتیجه طبق اعتبار قانونگذار ،نميتوان بدون اثبات
عدم امضای سند یا جعليت سند رسمي یا احراز اجرا یا سقوط تعهدات موضوع سند رسمی به موجب
سند رسمی دیگر ،حكم بر ابطال سند رسمي نمود نه اينكه بر خالف اعتبار قانونگذار ،اصل را بر
جعلی یا قابل ابطال یا قابل انکار بودن سند رسمی امضا شده بگذاریم مگر آنکه با شواهد و قراین و
اماراتی چون صدا و تصویر ضبط شده،اصالت آن ثابت شود.
فصل هفتم) ارتباط م�اده  34آییننامه جدید و ماده  22ق.د.ا.ر .از حیث مس�ئولیت
پرداخت خسارت ناشی از عدم ضبط و ذخیره صدا و تصویر

م��اده  22ق.د.ا.ر .مصوب  1354به عن��وان قانون خاص حاک��م بر س��ردفتران و دفتریاران
اش��عار داش��ته« :س��ردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در
مقابل متعاملین و اش��خاص ذینفع مس��ئول خواهند بود هرگاهس��ندی در اث��ر تقصیر یا تخلف
آنه��ا از قوانی��ن و مق��ررات مربوط بعض��ا ی��ا کال از اعتب��ار افت��د و در نتیجه ض��رری متوجه
آن اش��خاص ش��ود عالوه بر مجازاتهایمقرر بای��د از عهده خس��ارت وارد برآین��د .دعاوی
مربوط به خس��ارات ناش��ی از تخلفات س��ردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مق��ررات عمومی
خواهد بود.
اما در م��اده ۳۴آییننام��ه جدید دفاتر اس��ناد رس��می ب��ه ش��ماره  9000/583/100مورخ
 1400/1/10چنین آمده است« :س��ردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هریک از
اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف اس��ت اقدامات زیر را معمول دارد :الف -از طریق سامانه
اثر انگش��ت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و س��پس با امضای الکترونیک و اثر انگشت ،دفتر را
تایید نموده و نس��خه نهایی س��ند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص
ذیربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
ب  -مفاد اس��ناد و قوانین و مقررات مرتبط به ط��رف یا طرفین معامله را حین امضا اس��ناد به
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طرفین تفیهم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت " از مفاد سند مطلع شدم" درج و
به امضا آنها برساند.
پ  -ظرف ش��ش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم
اسناد ضبط و ذخیره نماید ،به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.
تبصره  -قصور و تقصیر س��ردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به
هر یک از طرفین شود ،موجب مسئولیت خواهد بود».
به نظر میرس��د که مبانی ایجاد مس��ئولیت س��ردفتر در پرداخت خس��ارت در مفاد ماده 34
آییننامه جدید فراتر از ماده  22ق.د.ا.ر .باش��د،چراکه در م��اده  22ق.د.ا.ر،مالک و مبنای ایجاد
مسئولیت و لزوم جبران خس��ارت توسط س��ردفترو دفتریار ،توجه ضرر به اش��خاص به علت از
اعتبار افتادن جزیی یا کلی س��ند در اثر"تقصیر" یا "تخلف " از قوانین و مقررات مربوط است در
حالیکه در تبص��ره ماده  34آییننام��ه واژه حقوقی " قصور" نیز که ب��ار حقوقی مخصوص خود
دائر بر عدم وجود عمد را دارد،وارد متن آییننامه ش��ده که اوال برخالف اصل قانونی بودن جرایم
و مجازاتها و مالک قاعده فقهی« ادرئوا الحدود بالش��بهات» ،سبب توس��عه مبانی مسئولیت
سردفتر در پرداخت خسارت ش��ده و ثانیادر آییننامه جدید برخالف ماده  22ق.د.ا.ر.که مالک
و مبنای اصلی تحقق مس��ئولیت س��ردفتر و دفتریار در پرداخت خس��ارت را از اعتبار افتادن سند
میداند ،ورود خس��ارت به طرفین س��ند ناش��ی از عدم ضبط و ذخیره صوت و تصویر هم مبنای
تحقق مسئولیت سردفتر در پرداخت خسارت قرار گرفته که معلوم نیست چگونه با وجود صراحت
ماده  65ق.ث .و ماده  18ق.د.ا.ر .که اعتبار سند رس��می را قائم به امضای اصحاب سند و سردفتر
و دفتریار دانس��ته ،عدم ضبط و ذخیره صوت و تصویر به عنوان امر غی��ر قاطعی که مدخلیتی هم
در اعتبار یا بی اعتباری سند رس��می ندارد ،میتواند به اشخاص خسارت وارد کند؟ بنابراین چون
آییننامه شارح قانون اس��ت نه خود قانون که بتواند ایجاد حق و تکلیف کرده،لذا باید در محدوده
کف و سقف تعریف شده توسط مقنن،وضع و یا تفسیر شود ،درنتیجه تا زمانیکه آییننامه اصالح
نشدهاست ،کماکان میتوان طبق ماده  22ق.د.ا.ر ،.شرط از اعتبار افتادن کلی یا جزئی سند برای
تحقق مسئولیت س��ردفتر و دفتریار در پرداخت خس��ارت را در تقدیر آییننامه جدید هم دانست،
اما این ایراد همچنان باقیاس��ت که اموری مثل عدم ضبط و ذخیره صدا یا تصویر یا ادعای عدم
فهم سند توسط اصحاب سند یا حتی ننوشتن یا بد نوش��تن متنی خاص توسط شخصی که امضا
مینماید ،مخل به اعتبار سند رسمی امضا شده نیس��ت و اصرار بر تخلف انگاری آن ،بدون اعتبار
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قبلی مقنن ،میتواندمصداق تخلف از حکم "والیضار کاتب" مندرج در آیه شریفه مداینه باشد.
فصل هش�تم) عدم امکان ابطال س�ند رس�می با قولنامه به تاریخ مقدم یا شواهد و
قراین و امارات قضایی و نقد ماده  62قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

برای تببین بیشتر بحث چگونگی حمایت عملی از اعتبار مطلق سند رسمی در قبال اشخاص
ثالث و مخدوش نکردن آن با قراین و امارات و شواهدی نظیر تاریخ چک و غیره،مثالی میآوریم.
ماده  62قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه كش��ور مصوب دهم بهمن  ،1395مقرر داشته:
«كليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبت ش��ده مانند بيع ،صلح ،اج��اره ،رهن و نيز وعده يا
تعهد به انجام اين گونه معامالت بايد به طور رس��مي در دفاتر اس��ناد رس��مي تنظيم شود .اسناد
عادي كه درخصوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند -مگر اسنادي كه بر اساس
تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است -در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت
معارضه با اس��ناد رسمي را ندارند» .اس��تثناي اخير ماده فوق باعث ش��ده كه پس از امضاي سند
رس��مي قطعي يا رهني و غیره یا حتی توثیق ملک نزد مراجع قضایی ،عده اي با نوش��تن قولنامه
يا مبايعه نامه يا نوش��ته عادي ديگر،تاريخي مقدم بر سند رس��مي بر آن درج نموده و برای ظاهر
س��ازی و ایجاد اماره ،چکی هم به تاریخ قبل سند رس��می بین خود رد و بدل نموده یا حتی پاسخ
اس��تعالم دارایی را نیز گرفته و س��پس با رجوع به محاكم ،بهاس��تناد قراین و ش��واهد و اماراتی
نظیر تاریخ چک کارسازی ش��ده بهاصطالح به عنوان ثمن معامله عادی یا تاریخ پاسخ استعالم
دارایی ،حكم بر بطالن س��ند رس��مي گرفته و باعث ايجاد ن��ا امني حقوقي و اقتصادي ش��ده و
در نتيجه هيچكس نميتواند اطمينان نماید ملكي كه االن با س��ند رس��مي قطعي در دفتراسناد
رس��مي خريده ،فردا مدعي پيدا نكند و يا بانكها اطمينان نمي كنند بهاستناد سند رسمي رهني،
تسهيالتي دهند چراكه ممکن است پس از تنظیم سند رس��مي رهني ،قولنامه اي به تاريخ مقدم
بر آن توليد ش��ده و محكمه اي هم بر اس��اس آن راي دهد و در نتيجه حكم بر بطالن سند رهني
صادر شده و سرمايه بانك كه در واقع سرمايه مردم است ضايع شود و النهايه عمال امنيت حقوقي
و قضایی و انگيزه جهش توليد و رونق اقتصادي كاس��ته شده ،در حاليكه طبق ماده  1305ق.م،.
تاریخ سند رسمی به طور عام و طبق ماده  72ق.ث ،.مفاد سند رسمی در خصوص ملک ثبت شده
به طور خاص ،در قبال اشخاص ثالث موثر است و این تاثیر در قبال اشخاص ثالث هیچگاه توسط
مقنن برای نوشتجات عادی اعتبار نشدهاس��ت و در نتیجه دارنده نوش��ته عادی بر فرض اثبات
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"مغرور (متضرر) " ش��دن ،فقط حق رجوع به " غار (ضرر زننده)" را دارد،نه ابطال سند رسمی و به
هم زدن نظم دفتر امالک اداره ثبت.
مبحث اول) تاثیر اس�ناد رس�می نسبت به اش�خاص ثالث ،دلیل حاکمیت س�ند رسمی بر
اسناد عادی و احکام دادگاه واجد اثر نسبی

طبق مواد 231و  ۱۲۹۰قانون مدنی،اصوال تاثیر س��ند چه عادی و چه رسمی نسبت به متعاملین
است که از آن به اثر نسبی یاد میشود و تاثیر آن نسبت به اش��خاص ثالث فقط در صورتی است که
قانون تصریح کرده باش��د و این تصریح فقط برای تاریخ سند رس��می طی ماده  1305ق.م .و مفاد
سند رسمی در خصوص معامالت امالک ثبت شده طی ماده  72ق.ث .واقع شدهاست .ماده ۱۲۹۰
قانون مدنی مقرر داشته« :اسناد رس��می درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار
آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی اس��ت که قانون تصریحکرده باشد» و این تصریح اعتبار
داشتن ،نسبت به اشخاص ثالث صرفا در مواد قانونی ذیل درخصوص سند رسمی میباشد ،چراکه
ماده  1305ق.م .مقرر داش��ته« :در اس��ناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر اس��ت حتی بر علیه اشخاص
ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت درتنظیم آنها داشته و ورثه آنان و
کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است» و ماده  ۷۲ق.ث.مقرر داشته« :کلیه معامالت راجعه به
اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت امالک ثبت شدهاس��ت نسبت به طرفین معامله
و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود» وماده  ۲۲ق.ث.
مقرر داش��ته« :همین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رس��ید دولت 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 امالک
به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث ًا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» ...
همانطور که بیان شد تاثیرسند رسمی نسبت به اش��خاص ثالث حسب ماده  22ق.ث .بدین
معنی است که ثبت ملک دارای آثار مثبت و منفی اس��ت،و به اثبات مالکیت کسی که ملک به نام
او ثبت ش��ده (اثرمثبت) و س��لب مالکیت از اغیار (اثر منفی) گفته میشود( .ش�هری ،1380،ص.
93و ،)162به همین مناط ،با تنظیم سند رس��می معامله به نفع شخصی ،آن شخص صاحب حق
شناخته ش��ده (اثر مثبت) و مهمتر از همه از س��ایر افراد روی کره زمین در آن موضوع سلب حق
میش��ود (اثر منفی) .در بحث تاریخ نیز مفهوم تاثیر تاریخ سند رسمی نسبت به ثالث ایناست که
تاریخ سند رسمی در قبال اشخاص ثالث قابل اس��تناد است و برعکس تاریخ اسناد عادی در قبال

64

ماهنامة كانون  /شمارة  177و 178

دارنده سند رسمی قابل استناد نیس��ت و به بیان دقیقتر،همانند اینکه ،سند عادی در قبال سند
رسمی بدون تاریخ است .این سالب حق بودن سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث ،تفاوت اصلی
و سرنوشت ساز سند رسمی با نوشته عادی اس��ت واال نوشته عادی هم با تایید دادگاه حسب ماده
 1291ق.م .میتواند اثبات حق بکند و حتی حس��ب ماده  1292ق.م .نس��بت بدان ادعای انکار
و تردید هم مسموع نیست ولی از اش��خاص ثالث نمیتواند س��لب حق کند ،چراکه ایجاد حق و
تکلیف برای ثالث از طریق تاسیس اصل تاثیر نس��بت به اشخاص ثالث ،نه برای خود سند عادی
توسط مقنن اعتبار شده و نه برای حکم دادگاهی که س��بب معتبر شدن نوشته عادی شدهاست.
الزم به توضیح است که حکم دادگاه هم ،علی االصول اثر نسبی بین اصحاب دعوا داشته و موثر
نسبت به اشخاص ثالث نیست (جز در موارد منصوص مانند ماده  ۴۲۱قانون تجارت در باب حکم
ورشکس��تگی) ،در نتیجه موضوع آن حکم دادگاه ،که نوشته عادی میباش��د نیز موثر نسبت به
اشخاص ثالث نیست ،چراکه فاقد شی نمیتواند معطی آن باشد و شاعر هم فرمود« :ذات نایافته
از هستی بخش  -كی تواند كه شود هستی بخش» 1.دکتر عبداله شمس در کتاب آیین دادرسی
مدنی در باب دامنه ش��مول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نسبت به ثالث آورده اند« :حکم دادگاه،
علیرغم قدرت واقعی قانونی که دارد ،اعتبار آن نس��بی نیز میباش��د .اعتبار امر قضاوت ش��ده،
اصحاب دعوا را به هم پیوند میدهد و هیچ اثری نس��بت به اشخاص ثالث ندارد .در حقیقت ،رای
نمیتواند حق یا تکلیفی ب��ه نفع یا به ضرر آنهاییکه اصحاب دعوا نب��وده اند ایجاد نماید ،اما در
عینحال ،اش��خاص ثالث نمیتوانند وضعیت حقوقی را ،که به هر حال در اثر رای بهوجود آمده،
انکار نمایند و باید آنرا مورد شناس��ایی و احترام قرار دهند»( .ش�مس ،1380،ص)482 .پر واضح
است که به دلیل همین عدم تاثیر حکم دادگاه نس��بت به اشخاص ثالث ،امکان اعتراض ثالث در
قانون پیشبینی شدهاست واال اگر رای دادگاه ،همانند سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث موثر
و قاطع و ایجاد کننده حق یا تکلیف بود ،حق اعتراض ثالثی وجود نمیداش��ت .از این گذشته سند
رسمی همانند حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و واجد اعتبار امر مختومه ،الزم االجرا و قاطع بوده
اما حکم دادگاه به دلیل وجود ماده  477ق.آ.د.ک ،.به جهات متعدد ،به کرات قابل اعاده دادرسی
است و از این جهت هم گره زدن قاطعیت سند رس��می موثر در قبال اشخاص ثالث به حکمی در
معرض تزلزل و واجد اثر نس��بی ،خالف منطق اس��ت و نقطه اتکایی برای ش��هروندان به جهت
- 1عبدالرحمن جامی ،هفت اورنگ ،سبحةاالبرار
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برنامه ریزی به منظور سرمایه گذاری باقی نمیگذارد.
بنابراین میتوان گفت با ثبت ملک به نام یکی حس��ب ماده  22ق.ث .و یا با ثبت رسمی انتقال
ملک به نام کسی،حس��ب مواد  1305ق.م .و ماده  72ق.ث ،.اوال برای او اثبات مالکیت ش��ده و
ثانیا و مهمتر از همه از بقیه افراد روی کره زمین (ولو دارای قولنامه به تاریخ مقدم باش��ند) س��لب
مالکیت شده و این س��لب مالکیت از اغیار ،همان تاثیر سند رس��می در قبال اشخاص ثالث است
که در خصوص اسناد عادی که واجد اثر نسبی بین طرفین است و حتی احکام دادگاه که واجد اثر
نسبی بین اصحاب دعوا میباش��د ،وجود ندارد و از این جهت اس��ت که در نظر قانونگذار قانون
ثبت اسناد و امالک ،اس��ناد عادی تاب تعارض با سند رسمی را نداش��ته و حکم دادگاه هم جز در
خصوص جعل با ایفای تعهد موضوع س��ند رسمی به موجب سند رس��می دیگر (حسب ماده 70
ق.ث .و ماده  1292ق.م ،).توانایی ابطال س��ند رس��می را ندارد و حتی طبق ماده  73ق.ث .برای
ورود دادگاه در غیر از دو مورد اس��تثنایی فوق ،تخل��ف انتظامی و پرداخت خس��ارت پیش بینی
شدهاست .حکمت امر نیز آناست که مردم با مراجعه به سند مالکیت که آینه شفاف دفتر امالک
اداره ثبت اس��ت ،بتوانند از هرگونه ممنوعیت یا محدودیت جهت معامله ملک مطلع شده و وقتی
طبق مقررات از طریق دفتر اس��ناد رس��می معامله کردند ،بعدا با ادعاهایی نظی��ر وجود قراین یا
شواهد و امارات و یا قولنامه به تاریخ مقدم روبرو نش��وند و اگر هم حقی وجود داشته باشد،دارنده
آن ناچار به رجوع به قیمت و خسارات خود است و با توجه به تشریفاتی بودن معامالت امالک غیر
منقول ثبت ش��ده ،موجبی برای بههم زدن نظم دفتر امالک اداره ثبت که مورد اعتماد اشخاص
معامله کننده با سند رسمی واقع شده ،به نفع کس��ی که خارج از چهارچوب مقررات قانونی تنظیم
سند در دفاتر اسناد رسمی عمل کرده،وجود ندارد.
مبحث دوم)دالیل ترجیح سند رسمی بر قولنامه به تاریخ مقدم

با توجه به اس��تدالالت مذکور در این مقاله و به خصوص :الف) فرض قانونی موثر بودن سند
مالکیت یا س��ند رس��می موضوع معامالت اموال غیر منقول ثبت ش��ده در قبال اشخاص ثالث
حس��ب مواد 22و 72ق.ث .و بهویژه موثر بودن تاریخ سند رس��می در قبال اشخاص ثالث حسب
م��اده  1305ق.م .؛ ب)عنايت به راي وحدت رويه ش��ماره  43م��ورخ  1351/8/10ديوانعالي
كشور در خصوص عدم امکان معارضه سند عادی با سند رسمی که مقرر داشته « :نظر به اين كه
ش��رط تحقق بزه مش��مول ماده  117ق.ث .قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال
ميباشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اس��ناد مربوط به عقود و معامالت اموال غيرمنقول به موجب
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بند اول ماده 47قانون مزبور اجباري باش��د س��ند عادي راجع به معامله آن ام��وال طبق ماده 48
همان قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد
داش��ت ،بنابراين چنانچه كس��ي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبال
معاملهاي نسبت به مال غيرمنقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي
معاملهاي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده  117ق.ث.
نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سو نيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد»؛
ج) اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی در باب تقویت سند رسمی و عدم ایجاد تزلزل در آن،
مانند مفاد بند  27سند چش��م انداز در افق  1404هجري شمس��ی ابالغی مقام معظم رهبری در
خصوص توسعه نظم و امنیت عمومی و بند  66و  67سیاس��تهای ابالغی برنامه ششم توسعه
کشور صادره مقام معظم رهبری در مورخ  1393/4/9در باب تضمین حقوق مالکیت و استحکام
قراردادها به منظور توسعه س��رمایهگذاری بخش خصوصی و س��رمایهگذاری خارجی و توسعه
ثبت رسمی اسناد و امالک وهمچنین مفاد س��ند امنيت قضایی به شماره 9000/119928/100
مورخ  21مه��ر  1399مصوب رياس��ت محترم قوه قضایی��ه و بهخصوص م��واد  15و  32آن در
رابطه با تامين امنيت مالكيت و حفظ ثبات در اس��باب تملك و قرارداده��اي مردم و حفظ نظم و
ثبات دفتر امالك و كاداستر س��ازمان ثبت و حفظ نظم عمومي و حقوق شهروندان و اصول کلی
حقوقی در باب رجحان سند رسمی در دنیا که حاصل تجارب متراکم عقالی بشر است ،موضوع
ماده  29س��ند امنیت قضایی و نيز مفاد سند تحول قضایی ش��ماره ۱۰۰/۱۳۹۲۳۵/۹۰۰۰مورخ
 1399/۹/ ۳۰ابالغی رياس��ت محترم قوه قضاییه ذیل موضوع «چالش  :۱تزلزل مالکیت اموال
غیرمنقول،عامل  :۱اعتبار معامالت عادی،راهبرد  :1ترغیب اشخاص به تبدیل معامالت عادی
به اس��ناد رس��می،راهکار :2عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی
ثبتنش��ده در دفاتر امالک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعالم ش��ده و تعیین تکلیف
حقوق مکتسبه و ثبتنش��ده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مش��خص (دوره گذار) با
اصالح قوانین و مقررات مرتبط»؛ د) مفاد سیاس��ت های کلی نظام ابالغی از س��وی مقام معظم
رهبری در مورخ  1385/9/5موضوع بخش سیاس��تهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی
که در بند  2آن به "نظاممند کردن اس��تفاده از ّبینه و یمین در دادگاهها" اش��اره ش��ده و بخشنامه
شماره  ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰مورخ  1399/۱/۱۱ریاس��ت محترم قوه قضاییه در خصوص "حفظ
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شان و اعتبار ش��هادت ش��هود در نظام قضایی" که به منظور مقابله با بی نظامی و رواج شهادت
فروشان حرفهای صادر ش��ده و هـ) این که بستر عمده پولش��ویی ،زمین خواری ،کوه خواری،
جنگل خواری ،دریا خواری و فرار مالیاتی و قاچاق کاالهای سرمایهای و غیره استفاده از مکانیزم
معامالت عادی و غیررس��می بوده و با کنار گذاش��ته شدن سیس��تم موازی اعتبار اسناد عادی و
رس��می و اعتبار نش��ناختن برای معامالت عادی،نتیجت ًا با علت جرم (نه معل��ول) مبارزه خواهد
شد؛ ی) این که عنصر "سرزمین" یکی از ارکان هر حاکمیتی است و حاكميت بايد در یک فرایند
ش��فاف معامالتی و بدون اعتنا به قولنامه هاي عادي زیرزمینی ،بداند سرزمين تحت حاكميتش
در مالكيت خصوصي چه كس��ي اس��ت و اال ابزار مديريتي خود جهت حف��ظ تماميت ارضي را از
دس��ت خواهد داد و خداي ناكرده تراژدي فلس��طين به خصوص در مرزها تكرارميشود و همه
س��رمايه گذاري مردم و حاكميت جهت طرح كاداستر هم بي معني ميش��ود ،بنابراین میتوان
گفت به جهت حفظ تمامیت ارضی مملکت و نظم بخش��ی به نظام ثبت اس��ناد و امالک و ایجاد
امنیت حقوقی و قضایی ش��هروندان اعتماد کننده به س��ند رس��می ،امکان ایجاد تزلزل در سند
رسمی بهاس��تناد قراین و امارات و شهادات وجود نداش��ته و تا زمانیکه اس��تثناي اخير ماده 62
قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه كشور نسخ نشدهاس��ت و از آنجا که در مقام رفع تعارض
مواد قانونی ،طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» تا حد امکان نباید تفس��یری نمود
که سبب طرد یک ماده قانونی شود ،بلکه باید تفس��یری نمود تا احکام مواد قانونی در جای خود با
سایر احکام قوانین دیگر جمع شود و جمع ماده  62قانون فوقالذکر و ماده  70ق.ث .و ماده 1292
ق.م .آن است که سند رسمی جز در صورت اثبات جعل یا اثبات ایفای تعهدات قابل ابطال نباشد.
همچنین الزم اس��ت طبق قاعده کلی تفسیر مضیق استثنائات ،اس��تثناي اخير ماده  62قانون
فوق را تفسیر مضیق نموده و حس��ب ماده  4قانون مدنی آنرا صرفا ناظر به آتیه دانست (طباطبایی
و س�ادات اخوی،1398 ،تحلیل اعتبار مطلق اسناد رس�می در پرتو قانون احکام دائمی برنامههای توسعه،

ص )189 .و نیز در هماهنگی با نظر شورای محترم نگهبان که به جهت تامین نظر او استثنای فوق
به ماده  62قانون فوقاالش��عار الحاق شدهاس��ت ،گفت در صورتی که سندی بر اساس تشخيص
دادگاه داراي اعتبار شرعي شناخته شود،قابلیت تعارض با س��ند رسمی را مییابد،اما صرف ایجاد
قابلیت معارضه به مفهوم برتری مطلق و بالمنازع نوش��ته عادی نیست،بلکه تازه نوبت به دادگاه
میرسد که به شرح اصول کلی علم حقوق به ش��رح فوق،حل تعارض نماید و تنها در صورت وقوع
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جعل یا ایفای تعهدات به موجب س��ند رسمی دیگر،سند رس��می را باطل کند و در غیر اینصورت
فرضی
نمیتواند؛ بديهي است كه ارجحيت سند رسمي غیر مجعول به معناي ناديده گرفتن حقوق
ِ
دارنده نوشته عادي نبوده و در اثر تفس��ير فوق ،ميتوان به مناط مواد 24و 44ق.ث .و قاعده فقهی
« المغرور یرجع الی من غره» دارنده نوش��ته ع��ادي را در مطالبه ماليت فوت ش��ده از او برابر ثمن
پرداختي و مابه التفاوت آن تا نرخ روز ملك به عنوان غرامات از باب تسبيب ،محق دانست.
مبحث سوم ) بررسی دالیل ضعف ضابطه "حسن نیت" دارنده سند رسمی

برخی با توجه به اصل غير قابل اس��تناد بودن ايرادات در برابر دارنده باحسن نیت سند تجاري
و وصف تجریدی اس��ناد تجاری که اصلي مورد اجماع در حقوق تجارت اس��ت و استفاده از مناط
آن در موضوع اسناد امالک ثبت ش��ده که البته اهمیت کمتری هم از اسناد تجاری ندارد و اینکه
در حقوق عمومی ،برخالف حقوق مدنی ،مهم نیس��ت که طرفین در قرارداد واقعا چه خواسته اند
بگویند،بلکه آنچه گفته اند و قدمی که در راه تعیین شده توس��ط قانون گذار نهاده اند مهم است،
لذا برای حفظ س��رعت و امنیت معامالت ،اصل عمل به ظاهر توسط مقنن ایجاد شده و مالک را
حجیت ظهور نوعی دانسته است ،به نظر میرس��د که ضابطه "حسن نیت" دارنده سند رسمی را
به عنوان مرهمی موقت طرح نموده اند تا مادامیکه ماده  62فوقالذکر نسخ نشدهاست  ،بتوانند
استثنای قسمت اخیر ماده مرقوم را به مواردی که دارنده سند رسمی با سوء نيت و اطالع از وجود
قولنامه به تاريخ مقدم،به ضرر خود اقدام به امضاي س��ند رس��مي كرده ،قابل تفس��ير بدانند که
البته بار اثبات آن با مدعي است نه اش��خاص ثالثی كه با اعتماد به سند رسمي به عنوان باالترين
تضمين كتبي حاكميت جمهوري اسالمي ايران و بدون اثبات اطالع داشتن از وجود سند عادي
با تاريخ مق��دم ،طبق قانون و مقررات ،به صورت رس��مي در دفتراس��ناد رس��مي معامله كرده و
در مقام تضييع حق دارنده نوش��ته عادي با تاريخ مقدم بر س��ند رس��مي بر نيامده اند .نمونه این
دیدگاه در رای شعبه  2دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کامیاران به شماره دادنامه
 9709978736700681م��ورخ  15دی  1397در پرونده  9509988736700150به ش��ماره
بایگانی شعبه  950155است که به پیوس��ت این مقاله آمده و مقرر داشته« :نتیجه آنکه تنها در
موارد محدودی نظیر علم و آگاهی ثالث نسبت به معامله عادی مقدم و یا تقصیر ثالث میتوان از
دارنده نوشته عادی حمایت نموده و نسبت به ابطال سند رس��می اقدام نمود و ارائه تفاسیر موسع
از مقرره فوق به منزله به کار گرفتن قانون علیه نظام حقوقی و علیه مبانی و غایات آناس��ت.»...
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 س��وره مبارکه بقره را188 ش��اید بتوان مفهوم مخالف قید «باالثم و انتم تعلمون» مذکور در آیه
 اما ایراد راهکار مبتنی بر «حسن نیت» آناست،هم بتوان مویدی فقهی برای این نظر دانس��ت
 در حالیکه امور مربوط به،که سبب شخصی و انتزاعی کردن امور نظام ثبت اسناد و امالک شده
 مبتنی بر ظهور نوع��ی و عرفی بوده و راه حل اصولی همان ابرام،حقوق عمومی نظیر حقوق ثبت
 مگر آنکه بحث جعل یا،بر مرجح دانستن سند رسمی اس��ت که ظهور نوعی و عرفی قانونی دارد
.ایفا و در نتیجه سقوط تعهد موضوع سند رسمی در میان باشد
1198  میتوان ردپای «حسن نیت» دارنده سند رسمی را در ماده،در زمینه حقوق تطبیقی نیز
 و ردپای مفهوم مخالف آن یعنی « س��وء نیت» دارنده سند2016  مصوب1قانون مدني فرانس��ه
. دید2 قانون مدنی آلمان892 رسمی را در ماده
ام��ا باید دانس��ت ک��ه در حق��وق فرانس��ه اص��وال تئ��وری ع��دم قابلی��ت اس��تناد بودن
 بدین معنی که تاریخ،) نوش��ته عادی در قبال اش��خاص ثالث مطرح اس��تinopposabilité(
 اما تاریخ،نوشته عادی در قبال اشخاص ثالث حجت نیست و انگار نوش��ته ای بدون تاریخ است
سند رسمی نه تنها بین طرفین حجت است بلکه در قبال اش��خاص ثالث هم قابلیت استناد دارد
: قانون مدنی فرانسه در خصوص اموال غیر منقول مقرر داشته1198  قسمت دوم ماده- 1

Modifié par Ordonnance n°2016131- du 10 février 2016 - art. 2 Lorsque deux acquéreurs
successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne,
celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au
immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

: قانون مدنی آلمان مقرر داشته892 ترجمه انگلیسی ماده- 2

Presumption of the accuracy of the contents of the Land Register
(1) In favour of the person who acquires a right in a plot of land or a right in such a right
by legal transaction, the contents of the Land Register are presumed to be correct, unless
an objection to the accuracy is registered or the inaccuracy is known to the acquirer. Where
the person entitled is restricted in favour of a particular person in his disposition of a right
entered in the Land Register, the restriction is effective in relation to the acquirer only if it is
apparent from the Land Register or known to the acquirer.
(2) Where registration is necessary for the acquisition of the right, the knowledge of
the acquirer at the date when the application for registration is made or, if the agreement
required under section 873 is reached only later, the date of agreement is conclusive.
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و در نتیجه به نظر میرسد در حقوق فرانسه امکان تعارض س��ند عادی با سند رسمی قابل تصور
نیست و آنچه مطرح است ،تعارض دو س��ند رسمی ثبت شدهاس��ت که به دالیل شاذ و نادر واقع
شده ،چراکه س��ند عادی امکان ثبت ندارد که بخواهد مش��مول ماده  1198قانون مدنی فرانسه
شود .ماده  1198قانون مدنی فرانسه مقرر داشته«:هرگاه دونفر متوالیا مال غیر منقولی را از یک
نفر بخرند ،آن کس��ی که ابتدا سند رسمی خرید غیر منقول خود را منتش��ر کرده ،مرجح است ولو
اینکه حقش موخرا ایجاد ش��ده باشد ،به شرط اینکه حسن نیت داش��ته باشد» .قابل ذکر است
که انتشار سند رسمی در فرانسه از طریق درج خالصه معامله در فیشهای مربوطه اداره ثبت که
امروزه مکانیزه شده ،انجام میگیرد.
طبق ماده  892قانون مدني آلمان نیز همین كه انتقال دردفتر امالك ثبت ش��ود،چنين فرض
ميشود كه درست است و اين قاعده تنها در فرضي با استثنا روبرو ميش��ود كه انتقال گيرنده به
هنگام معامله سوءنيت داشته باشد ،زیرا در این صورت ،ابطال سند انتقال دهنده،ملکیت او را نیز
از بین میبرد (کاتوزیان ،1376 ،قواعد عمومی قرارداده��ا ،جلد  ،2ص391 .و )392لذا در حقوق
آلمان نیز بحث تعارض سند عادی و سند رس��می مطرح نیست ،بلکه بحث تعاقب دو سند رسمی
است که سند رسمی مقدم آن باطل شدهاس��ت و حال تاثیر بطالن سند رسمی اول بر روی دارنده
سند رسمی دوم بررسی میشود.
قابل ذکر است که درنهايت هر دو نظام حقوقي فرانس��ه كه در آن بيع ثبت نشده غير منقول را
فقط در برابر اشخاص ثالث غير قابل اس��تناد مي داند و نظام حقوقي آلمان كه در آن ثبت رسمي
بيع غيرمنقول ،ش��رط انتقال مالكيت دانس��ته شده،در مقام تعارض س��ند عادی و رسمی ،هردو
به نتيجه عملي واحدي رس��يده اند و طی آن ،دارنده س��ند رس��مي در هر حال ،ولو آنكه دارنده
س��ند عادي تقدم تاريخي معامله خود را اثبات نمايد ،مالك مبيع ش��ناخته ميشود و دارنده سند
عادي بايد به مطالبه خسارت از فروش��نده بسنده نمايد .در واقع با اين ش��يوه ،خريدار داراي سند
رس��مي به عين مبيع و خريدار داراي س��ند عادي به معادل مبيع از باب خسارت خواهد رسيد و به
اين ترتيب هم انگيزه اقتصادي الزم براي انجام معامله معارض از فروش��نده گرفته خواهد شد و
هم ،در نهايت با ترجيح حق خريدار داراي سند رسمي نس��بت به عين مبيع ،از اشخاص ثالثي كه
با اعتماد به اس��ناد دولتي با مالك رس��مي معامله مي نمايند ،حمايت كامل صورت خواهد گرفت
(امینی ،1388 ،ص  237و .)234تفس��یری غیر منتج به نتیجه فوق ،قطعا مقررات قانون ثبت ما
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را نیز بیهوده س��اخته و جز بی نظمی و بی ثباتی در معامالت و به خطر انداختن حقوق قابل احترام
اشخاص ثالث پیامدی در بر نخواهد داشت.
مبحث چهارم) جواب ایرادات حقوقی وارده بر رجحان سند رسمی بر سند عادی
گفتار اول) دالیل صحیح نبودن استناد به ماده  1291قانون مدنی

ایراد اول :مرحوم دکتر سید مهدی ش��هیدی در صفحه  63و  67مقاله فروش مال غیر منقول
بدون تنظیم س��ند رس��می جزو کتاب مجموعه مقاالت حقوقی ،به جهت اثبات تاثیر سند عادی
نس��بت به اش��خاص ثالث تحت لوای این تعبیر که « فروش مال غیر منقول بدون تنظیم س��ند
رس��می ،یک عمل حقوقی است که اصوال در برابر اش��خاص ثالث نیز قابل اس��تناد و دارای آثار
قانونی خود میباش��د» و نیز ش��ورای محترم نگهب��ان در نظریه مورخ  ۱۲آب��ان  ۱۳۹۵در مورد
مواد  ۴۷ ،۴۶ ،۲۲و  ۴۸قانون ثبت اس��ناد و امالک که مقرر داش��ته«:مفاد مواد  ۴۶و ۴۷؛ ق.ث،.
صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانس��تن آن در سایر موارد است که این
مطلب خودبهخود ایرادی ن��دارد .اما مفاد ماده  ۲۲ق.ث .و نیز م��اده  ۴۸آن که داللت بر بیاعتبار
دانستن اسناد عادی غیررس��می دارد و اطالق آن در مورد س��ند عادی ،که قراین و ادله قانونی یا
شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد ،خالف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه
با قراین و ادله فوق مانند س��ندی که بینه و ش��هادت ش��هود معتبر بر صحت آن باشد ،این اسناد
معتبر اس��ت و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد  ۱۲۸۵و  ۱۲۹۱ق.م.
اشاره به اینگونه اس��ناد عادی دارد» و هردو ،در جهت بیان اعتبار موازی سند عادی که به تایید
دادگاه رسیده با سند رسمی ،به ماده  1291قانون مدنی اس��تناد کرده اند که مقرر داشته« :اسناد
عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داش��ته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
ب الی��ه تصدیق نماید.
 -۱اگر طرفی که س��ند بر علیه او اقامه شدهاس��ت صدور آن را از منتس�� 
 -۲هر گاه در محکمه ثابت شود که س��ند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع
امضا یا مهر کرده است» اما به نظر میرسد ،این استناد به ماده  1291ق.م .صحیح نیست چراکه:
اوال ) وقتی ماده  1291ق.م .تصویب شده که ماده  48ق.ث .که ناظر بر امالک غیرمنقول است،
وجود داش��ته و در نتیجه عمال ماده  1291ق.م .صرفا جهت اموال منقول که تنظیم سند رسمی
برای معامالت آن اجباری نبوده ،مطرح بوده است.
ثانیا ) ماده  1291ق.م .ایران ،ترجمه نادرس��تی از متن فرانسوی مربوطه بوده و با توجه به متن
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فرانس��وی مربوطه ،منظور آناست که در صورت تایید سند عادی توس��ط دادگاه یا منتسبالیه،
س��ند عادی هم همانند سند رس��می اعتبار دارد نه اینکه «اعتبار سند رس��می» را داشته باشد و
مفهوم مخالفش ایناست که در غیر از این دو مورد ،اسناد عادی فاقد اعتبار است .چراکه به لحاظ
تحلیل حقوقی و جمع قوانین و مقررات ،س��ند عادی بر فرض تایید دادگاه هم صرفا حسب ماده
 1292ق.م .غیر قابل انکار یا تردید ش��ده ولی هیچ گاه «اعتبار س��ند رس��می» را نداشته و مثال،
1
الزماالجرا و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیس��ت .در متن فرانسوی مصوب  1804میالدی
که در آن عبارت  a la même foi quel!acte authentiqueیعنی «همانند س��ند رسمی» آمده،
که به علت غلط انداز بودن عبارت حتی برای خود فرانس��ویها ،در متن اصالحی مصوب 2016
به شرح ذیل که طی فرایند اصالح ،شماره مواد  50عدد جابهجا شدهاست ،به جای عبارت مرقوم
فقط عبارت  fait foiآمده که ظهور بالمنازعی در معنی «معتبر اس��ت» دارد ،تا زمینه تصورات
اشتباه در خصوص اینکه سند عادی که به تایید دادگاه رسیده ،همان سند رسمی یا در حکم سند
2
رسمی و در نتیجه واجد آثار آن نظیر تاثیر بر اشخاص ثالث است ،مرتفع شود.
در نتیجه س��ند عادی که به تایید دادگاه رس��یده ،اعتبار سند رس��می به مفهوم تاثیر در قبال
اش��خاص ثالث را نداش��ته و در نتیجه قابل تعارض با سند رس��می نبوده ،بلکه صرفا حسب ماده
 1292ق.م .قابل انکار و تردید نخواهد بود( .عباس کریمی ،1399،الیو ایناستاگرامی چگونگی حفظ
شان و اعتبار شهادت شهود).
ثالثا ) عالوه بر م��اده  1291ق.م .ایران ،موضوع س��ند عادی که اعتب��ار آن در محکمه محرز
ش��ده ،در چهار جای دیگر قانون مدنی آمده که بحث "تاثیر نس��بت به اشخاص ثالث" که سبب
1 -Article1322 :
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi
que l'acte authentique.
2 -Article 1372:
Modifié par Ordonnance n°2016-1-31 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu
pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l!ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et
ayants cause.
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رجحان سند رسمی است ،در همه جا مفقود اس��ت و به چشم نمیخورد .یکی در ماده 1292ق.م.
که ذکر آن رفت و در نتیجه نس��بت به س��ند عادی مورد تایید دادگاه ،فقط ادعای جعل یا فقدان
اعتبار قانونی ممکن است،دوم ماده  1303ق.م .که مقرر داش��ته « :اگر بطالن مندرجات ذیل یا
حاشیه یا ظهر سند مبنی بر بی اعتباری س��ند در محکمه ثابت شد آن س��ند دیگر معتبر نیست و
بالاثر است»،سوم ماده  1334ق.م .که طبق آن ،علیه سندی که اعتبار آن در محکمه اثبات شده،
قابلیت تقاضای قس��م جهت تجزیه اقرار وجود ندارد وچهارم ماده  ۱۳۰۹ق.م .که در مقابل سند
رسمی یا س��ندی که اعتبار آن در محکمه محرز ش��ده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن
باشد به شهادت اثبات نمیگردد و در هیچکدام از موارد فوق ،بحثی از تاثیر سند عادی مورد تایید
دادگاه ،در قبال اشخاص ثالث مطرح نیست و درنتیجه وجه ترجیحی برای سند عادی مورد تایید
دادگاه بر سند رسمی وجود ندارد.
گفتار دوم) برتری تاریخ مس�لم الصدور س�ند رس�می بر تاریخ س�ند عادی حسب اصل
تاخر حادث

ممکن است گفته شود که حجت بودن سند رسمی و حتی الزم االجرا بودن سند رسمی مورد
ایراد نیس��ت ،اما به چه مجوزی سند رس��می موثر در حق اش��خاص ثالث (از جمله دارنده نوشته
عادی به تاریخ مقدم) و س��لب کننده مالکیت دارنده نوش��ته عادی هم فرض و اعتبار ش��ود و در
نتیجه دعوی خریدار مقدم واجد نوشته عادی اس��تماع نشود ؟ در پاسخ گفته میشود بر فرض که
ماده  1305ق.م .در خصوص تاثیر تاریخ سند رس��می به ضرر اشخاص ثالث و ماده  72ق.ث .در
خصوص تاثیر مفاد س��ند رسمی موضوع معامالت امالک ثبت ش��ده به ضرر اشخاص ثالث هم
وجود نداش��ت و مجبور بودیم به صرف عمومات فقهی و حقوقی تمس��ک کنیم ،بازهم ناگزیر از
ترجیح دادن تاریخ سند رسمی بر تاریخ نوشته عادی هس��تیم ،چراکه تاریخ سند رسمی منضبط
و مسلم الصدور است ولی تاریخ نوشته عادی مشکوک الصدور اس��ت .دلیل آن هم ایناست که
دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مامور بخش عمومی قس��م خورده و تضمین داده جهت تنظیم
اسناد ،همواره و از ابتدای فعالیت خویش (قریب صد س��ال) بر درج تاریخ صحیح در اسناد و دفاتر
مواظبت نموده و مثال با حفظ توالی اسناد ،هرروز ش��ماره آخرین سند ثبت شده تا تاریخ آن روز را
در دفتر جاری س��ردفتر درج و امضا نموده و حتی اگر درروزی سندی ثبت نمیشد ،در دفتر جاری
سردفتر اخبار مینمودند که در تاریخ امروز سندی ثبت نشدهاس��ت و از مورخ  26شهریور 1392

74

ماهنامة كانون  /شمارة  177و 178

هم که سامانه ثبت الکترونیک اس��ناد (سامانه ثبت آنی) بستر تنظیم اس��ناد رسمی است ،تاریخ
سند ،توسط سامانه در سند رس��می درج ش��ده و امکان تغییر و تزویر در آن وجود ندارد .اما نوشته
عادی فاقد این تش��ریفات و تضمینات اس��ت و درج هر تاریخی چه ماقبل و چ��ه مابعد در آن به
راحتی میسر است ،در نتیجه طبق اصل تاخر حادث ،اصل بر این است که تاریخ مشکوک الصدور
نوش��ته عادی بعد از تاریخ مسلم الصدور سند رس��می بوده اس��ت و در نتیجه بازهم سند رسمی
مقدم میش��ود .در ماده  874ق.م .بر اصل تاخر حادث صحه نهاده ش��ده و مق��رر گردیده«:اگر
اش��خاصی که بین آنها توارث باش��د بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث
تقدم و تاخر مجهول باش��د فقط آن کهتاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد» .به
عبارتی تاریخ مجهول بعد از تاریخ معلوم فرض میش��ود که در اثر آن متوفی به تاریخ مجهول از
متوفی به تاریخ معلوم ارث میبرد .در اینجا هم ه��رگاه دومعامله یکی تاریخش معلوم و دیگری
تاریخش مجهول باشد،طبق اصل تاخر حادث،تاریخ وقوع معامله مجهول را پس از معامله معلوم
فرض میکنیم که با این فرض معاملهای که تاریخش مجهول اس��ت ،بالموضوع و باطل است
(محم�دی،1397 ،ص .)324 .دکتر محمد جعف��ر جعفری لنگرودی نیز در جل��د  5کتاب الفارق در
فرضیکه هردوی موکل و وکیل مالی را بیع کرده اند ،بیعی که مقدم واقع ش��ده را صحیح دانسته
و در فرضیکه تاریخ معامله توس��ط یکی از موکل یا وکیل معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد،
معامله مجهول التاریخ را بی اعتبار دانس��ته که به نظر ،مس��تند آن اصل تاخر حادث به شرح فوق
بوده و مناط آن مورد استفاده در این مقاله است (جعفری لنگرودی ،1386،ص.)437 .
گفتار سوم) رجحان بطالن سند عادی به جای سند رسمی به لحاظ شکلی و آیین دادرسی

با ابطال يك س��ند رس��مي ،ايادي بعدي آن هم باطل ش��ده و در نتيجه دعاوي متعدد  ،پشت
سرهم ،جهت ثمن و مثمن مطرح ش��ده كه س��بب حرج مردم و ایجاد تالطم در مناسبات مالی و
حتی سبب اسباب کشی های متعدد بوده و نقض غرض بهداش��ت قضایی و آرمان قضا زدایی و
حتی مخدوش شدن نظام ثبت اسناد و امالک در داخل و خارج از کشور است ،اما اگر ثبات و نظم
دفتر امالك و كاداستر از طريق احترام به اصل اعتبار مطلق اسناد رسمي در قبال اشخاص ثالث،
حفظ ش��ده و فقط مغرور ضررديده (دارنده قولنامه با تاريخ مقدم) به غار ضررزننده (فروشندهاي
كه عليرغم امضاي قولنامه مقدم ،س��ند قطعي يا رهني موخر را امض��ا نموده) مراجعه كند ،فقط
يك دعوا جهت مطالبه قيمت پرداختي و غرامات ،مطرح ش��ده نه دعاوي متعدد به ش��رح فوق و
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ثبات و نظم دفتر امالك و كاداس��تر اداره ثبت نيز به هم نخورده و دادگاه ها هم خلوت مي شوند و
فروش��ندهای هم که واقعا دوبار ملک خود را ،یکبار عادی و یکبار رسمی فروخته ،سرشکسته
شده و تشویق و جری بر تکرار این رویه نمیشود .النهایه میتوان گفت امر دائر است بین تضییع
حق دارنده نوش��ته عادی که طبق مقررات عمل ننموده و در نتیجه گرفتار فروش��نده ای متقلب
ش��ده و چارهای جز رجوع به فروش��نده متقلب بابت وجه پرداختی و غرامات ندارد از یکطرف و
از طرف دیگر تضییع حق دارنده سند رس��می و ایادی بعدی او که طبق مقررات عمل نموده اند و
طبعا مالک ترجیح ،برتری کسی است که طبق مقررات و در چهارچوب نظام ثبت اسناد و امالک
عمل کرده اس��ت ولذا راهکار مختار ما در این مقاله،رجحان دارنده س��ند رس��می و ارشاد دارنده
قولنامه به تاریخ مقدم به مطالبه وجه پرداختی و غرامات است.
گفتار چهارم) دالیل عدم قابلیت تعارض قولنامه کد رهگیری دار با سند رسمی

ممکن است گفته شود نوشتجات عادی قابل تحریف اس��ت و میتوان هر تاریخی در آن درج
کرد ،اما تاریخ قولنامه یا مبایعه نامه کدرهگیری دار منضبط است چراکه توسط سامانه اطالعات
امالک و مستغالت وزارت بازرگانی درج شده و لذا قابل استناد است ،پاسخ ایناست که:
اوال ) این س��امانه تحت وب بود و فاقد چهارچوب مطمئن ش��بکه خصوص��ی مجازی نظیر
«وی پی ان» مورد اس��تعمال دفاتر اس��ناد رس��می در ارتباطش��ان با س��ازمان ثبت که ضامن
اصال��ت و تمامیت و اعتب��ار «داده پیام» اس��ت بوده و در هرص��ورت امکان تحری��ف در فرآیند
صدور و نگهداش��ت مبایعه نامه کدرهگیری دار موجود اس��ت ،ثانیا )چون مبایعه نامه عادی کد
رهگیریدار ،قائم به « کدپس��تی» اس��ت نه «پالک ثبتی» به لحاظ عملی،علی رغم قفل شدن
یک «کدپس��تی» پس از معامله عادی یک پالک ثبتی ،با این ح��ال اخذ کدرهگیری های دیگر
بر روی همان پالک ثبتی با درج کدپس��تی دیگری غیر از کدپستی قفل ش��ده ممکن است ،در
حالیکه سند رسمی مستقیما قائم به پالک ثبتی منحصر به فرد ملک ثبت شدهاست و با استعالم
وضعیت پالک ثبتی از دفتر امالک اداره ثبت توس��ط دفترخانه ،ام��کان اطالع از آخرین مالک و
آخرین وضعیت ثبتی ملک و ممنوعیت های آن نظیر بازداش��ت یا محدودیت های آن نظیر رهن
موجود بوده و با معامله رس��می،بهاصطالح «پالکثبتی» که خود موضوع معامله اس��ت به نام
خریدار قفل میگردد نه صرفاکدپس��تی که نقش فرع��ی دارد و در نتیج��ه در فرآیند مبایعه نامه
کدرهگیری دار هم مانند سایر نوش��تجات عادی ،امکان معامله معارض و ایجاد پرونده قضایی
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وسرگردانی مردمی که بهاستناد اس��ناد عادی وجوه کالن رد و بدل نموده اند موجود است .ثالثا )
مهمتر از همه ،اگر هر س��ندی به ویژه در رابطه با انتقال ملک ثبت شده ،توسط هر مقام و مرجعی
جز مامور صالحیت دار قانونی یعنی س��ردفتر اسناد رسمی نوشتهشود ،مش��مول اعتبار و فرض
حقوقی که قانونگذار برای س��ند رس��می و تاریخ آن نظیر موثر بودن در حق اش��خاص ثالث و
صحت اعالمیات س��ردفتر به عنوان شاهد ممتاز نموده ،نیس��ت .رابعا ) اصوال هدف از نظام ثبت
اسناد و امالک ،بستن کامل زوایای حقوقی بی نظمی در معامالت و جلوگیری از متقلبین حرفهای
است که ابایی از نفوذ غیر قانونی به سامانه ها و یا درج کدپستی های متفاوت برای یک پالک ثبتی
یا تقدیم و تاخیر در تاریخ واقعی اسناد ندارند و اال اگر عرصه بر این اقلیت حرفهای تنگ نشده و فقط
تش��ریفات و هزینه ای بر مردم صحیح العمل بار شود که هنری نیست؛ لذا منطقی است مشاورین
امالک کمافی الس��ابق در حوزه صالحیت قانونی خود به کار داللی و وساطت بپردازند نه دخالت
در امر تنظیم اسناد .یعنی صرفا متعاملین را به یکدیگر داللت و راهنمایی کرده و جهت تنظیم سند
تعهد به بیع یا حتی بیع (که امروزه اس��تعالمات ثبت و دارایی توس��ط دفترخانه به صورت آنی اخذ
شده و سایر استعالمات نظیر تامیناجتماعی و شهرداری نیز حس��ب قانون تسهیل تنظیم اسناد
در دفاتر اسناد رس��می مصوب  1385قابل قبول توس��ط خریدار بوده و به زودی آن استعالمها نیز
الکترونیکی خواهند ش��د) به دفترخانه هدایت نموده تا مردم با اطمین��ان خاطر و هزینهای اندک،
ثمن و مثمن معامله را در دفترخانه رد و بدل نموده و سند رسمی تنظیمی را امضا نمایند و نهایتاپس
از اتمام معامله از طری��ق امضای آن در دفترخانه ،دالل اجرت خ��ود را وصول کند ،نه اینکه دالل
در امر تنظیم اس��ناد هم مداخله نماید ،کما اینکه از جهت تقریب به ذهن ،در عرف مرسوم ،دالل
ازدواج نیز در نوشتن س��ند عقد نکاح دخالت نمینماید .ماده  ۳۴۸قانون تجارت در این زمینه مقرر
داشته« :دالل نمیتواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت
او تمام شده باشد» و بدیهی است که اتمام معامله غیر منقول ثبت شده به عنوان یک عمل حقوقی
تشریفاتی ،با امضای سند رس��می معامله در دفتر اسناد رسمی اس��ت .قابل ذکر است که دالالن
ملکی به اقتضای ماهیت شغل خود به ش��رح فوق ،عرفا بیش از  5س��ال هم مدرکی نگه نداشته،
درحالیکه مردم میتوانند ،هروقت ولو صد سال بعد ،از سند تنظیمی خود که در دفترخانه اصیل یا
کفیل بایگانی است ،رونوشت بگیرند و از حقوق خود در قبال اشخاص ثالث دفاع نمایند و این خود
موضوعی عملی و درخور عنایت از باب امنیت حقوقی و قضایی مردم اس��ت که بدانند اسنادشان
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همواره در دفترخانه نگهداری میش��ود،در حالیکه این حجم بایگانی ،هزینههای زیادی از باب
اجاره م��کان و نگهداری صحیح و حقوق و بیمه بایگان برای س��ران دفاتر اس��ناد رس��می و قائم
مقامانش��ان دارد و نوعا هم در محاسبات دیده نمیشود .قابل ذکر اس��ت که با توجه به تخصصی
بودن امور حقوقی و تاثیر آن در سرنوشت مردم ،حس��ب ماده  55قانون وکالت ،مداخله افراد فاقد
صالحیت قانونی در امر وکالت ممنوع شده که مناط آن به طریق اولی درزمینه امر حاکمیتی تنظیم
اسناد ،قابل استناد میباشد.
خامسا ) مستفاد از بند الف ماده  6و بند ب ماده  42قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382نیز
صرف ایجاب و قبول از طریق «داده پیام» برای تحقق معامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول
و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول بهجز اجاره ،کفایت نکرده و در نتیجه انجام تشریفات
انتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بهعنوان رکن سوم معامله الزامی است.
گفتار پنجم) بررس�ی تطورات موضوع در تاریخ حق�وق از دوران حاکمیت قانون ثبت تا
دوران زبونی قانون ثبت

در خصوص اینکه چرا ما به ماده  62قانون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه كشور رسیدیم،
قابل ذکر اس��ت که نظر دکترین و رویه قضای��ی در این امر ذی مدخل بوده و س��نگ بنای تغییر
مقررات در این زمینه را نهاده اس��ت ،لذا برای اصالح هم باید ابتدا تفک��ر حاکم بر دکترین و رویه
قضایی را اصالح کرد .به عنوان مثال،در حوزه ثبت امالک ،از ابتدا اکثر حقوقدانان مانند مرحوم
دکتر کاتوزیان و اس��تاد جعفری لنگ��رودی قائل به حاکمیت مطلق ماده  22ق.ث .وتش��ریفاتی
بودن معامالت امالک ثبت ش��ده اند .اما دکتر جعفری لنگرودی معتقدن��د که با اصالح ماده 25
وقت قانون ثبت در سال  ،1351دوران فرمانروایی ماده  22ق.ث .به دوران زبونی ماده  22ق.ث.
بدل شد (جعفری لنگرودی ،1393 ،حقوق ثبت _ ثبت امالک ،ص .)137 _ 131 .تصویب مواد
الحاقی قانون ثبت (از ماده  142الی  )156در 18دی س��ال  1351و بهخصوص ماده  147آن نیز
مزید بر علت شد و علیرغم اینکه حس��ب ماه  22ق.ث ،.پس از ثبت ملک در دفتر امالک دیگر
تصرف در آن اماره مالکیت متصرف نیس��ت ،دولت برای حل مش��کالتی ناشی از حاشیه نشینی
یا اصالحات ارضی و غیره به جای فرض��ا خرید ملک برای مردم و حل مش��کل به طور اصولی،
راحتترین کار اما پرهزینه ترین راه به جهت س��لب امنیت حقوقی که ارمغ��ان قانون ثبت بود را
انتخاب کرد و آن عبور از م��اده  22ق.ث .بود .چراکه اگر به عنوان مث��ال ،روی ملک غیر احداث
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اعیانی ش��ده و با قانون ثبت متصرف نتواند س��ند مالکیت بگیرد ،میتوان��د از طریق این قانون
سند مالکیت بگیرد ! اما آیا سند مالکیتی که حس��ب بند  6ماده  147مرقوم یا ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب  1390صادر شده ،مانع
مراجعه متضرر به دادگاه است یا پرونده دیگری تش��کیل خواهد شد؟ در صورتیکه سند مالکیت
مدنظر قانونگذار حقوق ثبت ،مرادف همان س��ند مالکیتی اس��ت که موثر نسبت به حقوق ثالث
بود و سلب کننده مالکیت اغیار بود و امنیت حقوقی و س��رمایهگذاری را به ارمغان میآورد؟! طبعا
اینطور نیس��ت ،مگر اینکه قائل بر این ش��ویم که احقاق حق متضرر در این موارد هم از طریق
رجوع به بدل (قیمت) خواهد بود نه ابطال س��ند مالکیت و به همزدن نظم دفتر امالک اداره ثبت.
تمدید مکرر قانون موقت مربوطه نیز باعث بیش��تر ش��دن این انحراف از ماده  22ق.ث .ش��ده و
نهایتا برای جمع ش��دن این انحراف ،مقررش��د بعد  70/1/1دیگر قولنامهای پذیرش نش��ود که
بازهم به علت ضابطه نداشتن تاریخ اسناد عادی ،تاریخ قولنامه به تاریخ قبل  70/1/1زده شده و
عمال مشکالت صدور اسناد براس��اس مواد 147و 148قانون ثبت همچنان ادامه یافت .اشکال
اینجاست که سند مالکیت حجت قاطع و موثر نسبت به اشخاص ثالث است ،اما حال که اعتبار آن
را به حکم دادگاه گره میزنیم،از آنجا که حکم دادگاه اوال نسبی است و غیر موثر نسبت به ثالث و
ثانیابه دلیل وجود ماده  477آ.د.ک .به جهات متعدد به کرات قابل اعاده دادرس��ی است ،گره زدن
سرنوشت دفتر امالک اداره ثبت به عنوان امری قاطع و موثر نس��بت به ثالث ،به حکمی نسبی و
در معرض تزلزل،خالف منطق اس��ت و در نتیجه حاکمیت باید ،درست یا غلط در یک مرحلهای
حکم صادر و دعوا را متوقف و فرض صحت و اعالم قاطعی��ت کند و حال که این قاطعیت از حکم
دادگاه گرفته ش��ده ،موجبی برای س��لب قاطعیت از دفتر امالک اداره ثبت وجود ندارد واال هیچ
نقطه اتکای حقوقی نخواهیم داش��ت و معلق در آس��مان و زمین مانده و نمیتوان از مردم توقع
سرمایه گذاری داشت .چراکه با ایجاد س��یالیت در احکام دادگاه و بهخصوص تسری این سیالیت
به مندرجات دفتر امالک اداره ثبت ،امکان برنامه ریزی جهت س��رمایه گذاری را از مردم س��لب
کرده ایم .اما در حوزه ثبت اس��ناد نیز که روی دیگر س��که ثبت امالک و ادامه منطقی آن است،
با ش��روع زمزمه هایی در رویه قضایی و دکترین در خصوص اعتبار موازی اس��ناد عادی و اسناد
رسمی ،فصل جدیدی شروع شد که در آن به علت قائل شدن ایجاد حق عینی برای خریدار ملک
ثبت شده با س��ند عادی ،سند عادی موثر نسبت به اشخاص ثالث ش��ناخته شد ،در حالیکه طبق
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نص قانون یعنی مواد 231و  ۱۲۹۰قانون مدنی،اصوال تاثیر سند،نس��بی اس��ت یعنی فقط موثر
نسبت به متعاملین اس��ت و تاثیر آن نسبت به اش��خاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح
کرده باشد و این تصریح فقط برای تاریخ سند رس��می طی ماده  1305ق.م .و مفاد سند رسمی در
خصوص معامالت اموال غیر منقول ثبت شده طی ماده  72ق.ث .واقع شدهاست.
گفتار ششم) تفاوت مفاهیم ثبت سند و تنظیم س�ند ،سند عادی تایید شده توسط
دادگاه ،سند رسمی و مدرک قانونی و آثار آن از حیث قابلیت تعارض

نگارنده به تبعیت از تقریرات جناب آقای خسرو عباسی داکانی 1از لحاظ ترمینولوژی حقوقی
بین واژه های "ثبت سند عادی " "،سند عادی تایید یا تصدیق شده توسط دادگاه "" ،تنظیم سند
رس��می"" ،صدور مدرک قانونی " به دالیل ذیل قائل به تفاوت اس��ت که از حی��ث آثار در بحث
قابلیت تعارض نیز متفاوت است.
الف) ثبت سند عادی" :ثبت سند عادی" مربوط به دوره زمانی تصویب قانون ثبت اسناد وامالک
مصوب  1290الی تصویب آییننامه دفاتر اس��ناد رس��می مصوب  1317اس��ت که در آن مباشر یا
مسئول ثبت که درواقع کارمند دولت بود ،عین قبالههایی که مردم فی المثل نزد محضر شرع یا عالم
شهر نوش��ته بودند ،در دفتر مخصوصی عینا چه رو و چه ظهر و چه هامش و حاشیه را ثبت میکرد و
فقط برروی سند عادی ارائه شده توسط مردم ،شماره و تاریخ ثبت در دفتر مباشر یا مسئول ثبت درج
میشد .هدف از اینکار تسجیل اسناد عادی و ایجاد نظم نس��بی و رهایی از آشفته بازار دادگستری
آن زمان که حاصل وفور تعارض اس��ناد عادی بود .ناگفته پیداست که مباشر یا مسئول ثبت ،ابتدا به
ساکن دست به قلم نبرده و سندی تنظیم نمیکرد ،بلکه س��ند عادی موجود را صرفا ثبت دفتر خود
میکرد و لذا بدین فرایند ،ثبت سند عادی یا تسجیل سند عادی گفته شده و حاصل آن " سند عادی
ثبت شده" در دفتر مباشر یا مس��ئول ثبت اداره ثبت اس��ناد و امالک بود .این سند عادی ثبت شده
در دفتر مباشریا مسئول ثبت ،دلیل اثباتی محسوب میش��د و به لحاظ اعتبار ،طبق ماده  91ق.ث.
فقط مشمول ماده 70و 71ق.ث .بوده یعنی فقط ممکن بود نس��بت بدان ادعای جعل کرد نه انکار
و تردید و صرفا هم معتبر بین طرفین بود و تاثیری در حقوق اش��خاص ثالث نداش��ت .بدین معنی
که اثبات مالکیت برای دارنده سند میکرد اما س��لب مالکیت از اغیار نمیکرد .البته ازسال  1302با
تغییر در قانون ثبت اس��ناد وامالک وصف الزماالجرا نیز برای سند عادی ثبت شده شناخته شد اما
 - 1سردفتر اسناد رسمی شماره  106تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه کانون

80

ماهنامة كانون  /شمارة  177و 178

کمافی السابق نسبت به اش��خاص ثالث موثر نبود و تکلیفی برای ثالث ایجاد نمیکرد ،چراکه ماده
۹۱ق.ث.مقرر داشته« :به استثنای مواردی که برای دفاتر اس��ناد رسمی مطابق این قانون ترتیب
خاصی معین شده ،مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز الزمالرعایه و اعتبار اسناد ثبتشده
رسمی همان اس��ت که در ماده  ۷۰و  ۷۱مقرر شدهاست» یعنی فقط ممکن بود نسبت بدان
در دفاتر 
ادعای جعل کرد نه انکار و تردید و صرفا هم معتبر بین طرفین بود و تاثیری در حقوق اشخاص ثالث
نداشت .قابل ذکر است که دفاتر اسناد رسمی نیز تا س��ال  1317امکان ثبت سند عادی را به موازات
مباشرین و مسئولین اداره ثبت داشتند اما از زمان تصویب ماده 6آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب
 ،1317این عمل برای هردو گروه ممنوع ش��د تا بس��اط تسجیل اس��ناد عادی و ثبت سند عادی و
بهعبارتی «سند عادی ثبت شده» هم جمع شود و همه امورمعامالتی در چهارچوب نظام ثبت اسناد
از طریق تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رس��می به صورت نظام مند ،ابتدا به ساکن توسط سردفتر طبق
مقررات تنظیم و سامان یابد تا با توجه به آشنا شدن مردم با مزایای نظام ثبت اسناد ،بتوان با اطمینان
بیشتری الزم االجرا بودن آن را تضمین کرد و برفرض قانونی اعتبار سند تنظیمی درقبال اشخاص
ثالث نیز تاکید کرد و غیر قابل خدش��ه بودن آن جز به دلیل جعل یا ایفا یا سقوط تعهد به موجب سند
رسمی دیگر را به منصه ظهور رس��اند ولذا در ماده  6آ.د.ا.ر .مقرر شد« :مسئولین دفاتر اسناد رسمی
نمیتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررس��می اصحاب معامله را هم بهطور رسمی
تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان
مراجعه میش��ود» و متعاقب آن در بند  90مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز چنین آمد«:سردفتران
حقندارنداسنادعادیراتسجیلیاتاییدنمایند».
ب) سند عادی تصدیق شده توس��ط دادگاه :س��ند عادی که اصالت آن در دادگاه ثابت شده یا
خود طرف به صحت انتساب آن اقرار کرده ،حس��ب ماده  1291ق.م .معتبر بوده و این سند عادی
تایید شده توسط دادگاه هم فقط امتیاز ماده  1292ق.م .را دارد یعنی فقط قابل ادعای جعل است
نه انکار و تردید و نیز فقط ممکن است اثبات کرد به جهتی از جهات قانونی (نظیر سقوط یا اجرای
تعهد به موجب س��ند دیگر) از اعتبار افتاده است و البته همانند ش��ق الف فوق نسبت به اشخاص
ثالث موثر نبوده و الزم االجرا هم نیست.
در این دو ش��ق الف و ب چون سند عادی ثبت ش��ده در دفتر مباشر یا مس��ئول ثبت و نیز سند
عادی تایید ش��ده در دادگاه« ،دلیل اثبات» بودند ،امکان تعارض آنها با ادله دیگر اثبات دعوا یا
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تعادل یا تراجیح آنها موج��ود بود و به همین دلیل دادگاه حق کنکاش و ارزیابی ایندو ش��ق را با
س��ایر ادله برخود محفوظ میداند اما به دلیل عدم تاثیر ایندو ش��ق الف و ب نسبت به اشخاص
ثالث ،به تفصیل این مقاله معتقدیم،ابطال س��ند رسمی که موثر نس��بت به حقوق اشخاص ثالث
است ،با سند عادی ثبت شده یا قولنامه تایید شده توسط دادگاه امکان پذیر نیست.
ج) تنظیم سند رسمی :اما با تصویب قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  1308و تغییرات بعدی
در س��ال  ،1310نهاد دفاتر اسناد رس��می جهت " تنظیم اس��ناد" بهوجود آمدند" .تنظیم" یعنی
عادی دست
اینکه صاحب دفتر یا س��ردفتر (بر خالف مباشر ثبت یا مس��ئول دفتر که فقط سند ِ
مردم را در دفتری خاص ثبت میکرد) ابتدا به س��اکن شروع به انش��ا و نوشتن و تنظیم سند طبق
مقررات در اوراق مخصوص کرده و سپس س��ند تنظیمی خود را در دفتر خود (دفتر جاری یا دفتر
سردفتر) نیز ثبت مینمود .ماده  ۸۱ق.ث .موید این معنی است و ماده  18ق.د.ا.ر .نیز تنظیم کلیه
اسناد در دفترخانههای اسناد رس��می را الزم دانسته است .این سند تنظیم ش��ده ،ابتدا به ساکن
توسط صاحب دفتر یا س��ردفتر فقط یک «دلیل اثبات» مثل دو ش��ق الف و ب فوق نیست ،بلکه
عالوه بر مزایای دو شق الف و ب فوق الذکر ،چون به مثابه حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر و واجد
امر مختومه تلقی شده ،الزم االجرا است و از حیث دیگر از حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر هم برتر
است چراکه به عنوان یک « فرض قانونی» جهت ایجاد بهداشت حقوقی از نظر قانونگذار اعتبار
میشود که س��ند رسمی تنظیمی س��ردفتر مطابق واقع اس��ت و لذا چون درست فرض میشود،
موثر نس��بت به اش��خاص ثالث هم اعتبار شدهاس��ت (ماده  72ق.ث .و ماده  1305ق.م .).یعنی
عالوه بر اثبات حق یا مالکیت برای دارنده سند رس��می تنظیمی ،سلب کننده حق یا سلب کننده
مالکیت برای غیر دارنده سند رسمی هم اعتبار میش��ود و در نتیجه سبب ایجاد حق برای دارنده
سند رسمی و مهمتر از همه سبب ایجاد تکلیف علیه ثالث هم میش��ود ،درحالیکه حکم دادگاه
نسبی است و نسبت به حقوق اشخاص ثالث موثر نیست و بدین جهت حق اعتراض ثالث نسبت
به حکم دادگاه وجود دارد .لذا سند تنظیمی موضوع این شق ج ،دیگر صرف «دلیل اثبات» نیست
که قابلیت تعارض آن با سایر ادله مطرح باشد ،بلکه یک «فرض قانونی» است که خالف آن قابل
اثبات نیست مگر با اثبات جعل یا ادعای ایفا یا س��قوط تعهد به موجب سند رسمی دیگر (ماده 70
ق.ث .و ماده  1292ق.م ).ولذا ماف��وق دالیل دیگر و حاکم بر آنهاس��ت و جالب تر آنکه چون
قاضی محکمه هم ثالث محس��وب میگردد ،حق ارزیابی و کنکاش در س��ند رسمی تنظیمی به
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شرح این شق ج و تعادل و تراجیح آن با س��ایر ادله یا قراین یا امارات را ندارد و از همه مهمتر وقتی
سند رسمی به نام کسی منتقل شد واجد تاثیر نسبت به اش��خاص ثالث نیز بوده بدین معنی که از
بقیه ولو واجد س��ند عادی به هر تاریخی هم باشند ،سلب مالکیت میش��ود .هدف این اعتبار هم
آناس��ت که وجه ترجیح و انگیزه ای برای مردم جهت حرکت در نظام ثبت اس��ناد و تنظیم سند
رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی موجود باش��د تا مردم در قبال طی تشریفات تحصیل سند
رس��می و پرداخت هزینههای مربوطه که به عنوان یک اقدام پیشگیرانه بس��یار کمتر از هزینه
درمان و جبران طی پروندههای دادگستری هم هس��ت ،بتوانند به سند رسمی اعتماد و اتکا کنند
و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای س��رمایه گذاری و دیگر پیشرفت ها داشته باشند واال
اگر قرار باشد سند رسمی که پس از طی تشریفات تنظیم و امضا میشود با سند عادی که شرایط
ایجاد و هزینهی به مراتب س��هل تری دارد ،برابر و قابل تعارض باش��د،دیگر اقبالی به نظام ثبت
اسناد نش��ده و در نتیجه در همان مشکالت ناش��ی از رواج و تعارض اس��ناد عادی همانند دوران
مش��روطیت درجا خواهیم زد و هرگز از این دور و تسلس��ل باطل ناشی از سیس��تم موازی اسناد
رسمی و عادی خارج نخواهیم شد و روی پیشرفت نخواهیم دید.
د) صدور مدرک قانونی :به لحاظ واژه شناسی حقوقی ،منظور از سندرسمی،سند رسمي حاكي
از اعمال حقوقی (عقود و ايقاعات) اس��ت كه نیازمند قصد انش��ا و امضا و یا اقرار متعاملین بوده و
طبق منطوق ماده  1287ق.م .و مفهوم قس��مت اخیر ماده  1293ق.م .که «تنظیم سند» را ناظر
به فرضی دانسته که واجد مهر و امضای طرفین باشد ،مصداق پیدا میکند و در نتیجه مدارکی که
حاکی از اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) نبوده و در نتیجه فاقد امضای متعاملین اس��ت « سند»
محسوب نشده بلکه به ش��رح تفصیل ذیل ،صرفا «مدرک» است .ماده  ۱۲۹۳ق.م .در خصوص
لزوم امضا داش��تن آنچه که بدان اطالق«سند» میش��ود ،مقرر داش��ته«:هر گاه سند به وسیله
یکی از مامورین رس��می تنظیم اسناد تهیه ش��ده لیکن مامور صالحیت تنظیم آن سند را نداشته
و یا رعایت ترتیباتمقرره قانونی را در تنظیم س��ند نکرده باشد س��ند مزبور در صورتی که دارای
امضا یا مهر طرف باشد عادی اس��ت» و ماده  ۱۲۸۷قانون مدنی هم مقرر داشته« :اسنادی که در
اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت
ت قانونی تنظیم شده باش��ند رسمی است» .پس سند رسمی در مورد اعمال
آنها و بر طبق مقررا 
حقوقی (عقود و ایقاعات) یا توسط مباشر یا مسئول ثبت به ش��رح شق الف فوق ثبت میشده که
توجه به سلب صالحیت از مباشر و مس��ئول ثبت ادارات ثبت اس��ناد و امالک به نفع دفاتر اسناد
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رس��می حس��ب ماده  81ق.ث .و مواد 1و18و 30ق.د.ا.ر ،.اکنون این امر منتفی شده و در نتیجه
در نظم حقوقی کنونی،تنظیم و ثبت س��ند اعمال حقوقی (عقود و ایقاع��ات) و امضای طرفین و
قبض و اقباض عوضین و اقرار بدان،فقط در دفاتر اس��ناد رس��مي صورت گرفته و استثنائا حسب
مورد نزد سایر مامورین رسمی تنظیم اسناد در حدود صالحیت آنها یعنی دفاتر رسمي ازدواج يا
طالق یا كنسولگريهاي جمهوري اس�لامي ايران در خارج از كشور برای ایرانیان مقیم خارج از
کشور«تنظيم» میش��ود و اال مداركي كه ناظر بر وقوع اعمال حقوقی (عقود و ايقاعات) نبوده و
صرفا ناظر بر «وقایع حقوقی» نظیر گواهی فوت یا گواهی والدت که نیاز به قصد انشا ندارد ،بوده
یا برای تصدیق وضعیت یا تامین دلیل یا شهادت بر امری هستند نه وقوع معامله و اعمال حقوقی،
مانند تصدیق گواهی نامه رانندگی ،مدرک تحصیلی ،مجوز طبابت ،شناس��نامه ،پاسپورت،سند
مالکیت ،کروکی تصادف ،برگ سبز پالک خودرو و« ،...سند» محسوب نمیشوند بلکه به آنها
فقط اطالق «مدرک» یا «تصدیق» یا «ش��هادت نامه» میش��ود،چون گرچه این مدارک هم
توسط مامور قانون تنظيم شده ،اما به ش��رح فوق بهآنها اطالق تنظیم سند رسمي ( )Actحاكي
از وقوع اقرار یا عمل حقوقی یا معامله (به هر عقد یا ایقاع) که الزم االجرا و تاریخشان به طور عام
و مفادشان در خصوص امالک ثبت شده به طور خاص نس��بت به حقوق اشخاص ثالث هم موثر
است و اثبات خالف آن س��ند با مدرك عادي دیگر يا ش��هادت يا قراین و امارات قضایی ممكن
نیست نش��ده،بلكه بدانها صرفا اطالق صدور مدرک قانونی (  )Documentشده که هیچگاه ولو
با صدور حکم محکمه هم قابل صدور اجراییه نبوده و تاریخ و مفادشان نیز در قبال اشخاص ثالث
موثر نبوده و اثبات خالف آن مدرک با مدرك دیگر يا ش��هادت يا قراین و امارات قضایی ممكن
است (عباس کریمی ،1399،الیو ایناستاگرامی چگونگی حفظ ش�ان و اعتبار شهادت شهود) .دلیل آن
هم ایناست که ارزش هر نوش��ته معادل دلیلی اس��ت که در آن نهفته است واال شکل نوشته ای
آن ،موضوعیت نداشته و بر این اساس ،اقرار متعاملین که شاه دلیل و برتر از شهادت است،فقط در
سند رسمی نهفته بوده و بقیه مدارک،صرفا متضمن شهادت مامورین قانونی بر وضعیتی خاص
است نه قصد انشا و اقرار متعاملین و به همین خاطر است که ماده  1285قانون مدنی مقرر داشته:
«شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت».
مبحث پنجم ) راهکار :اصرار بر ماده  1طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول

در حال حاضر برای حل اصولی این مشکل ،اصرار بر ماده  1طرح الزام به ثبت رسمی معامالت
اموال غیرمنقول در مجلس شورای اسالمی به جهت تصویب نهایی احتمالی در مجمع تشخیص
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مصلحت نظام،راهکار مناسبی است،چراکه تا ضمانت اجرای ماهوی بطالن برای معامالت عادی
امالک ثبت شده از س��وی مقنن پیش بینی نشود ،مردم تکلیف خود را ندانس��ته و درنتیجه همین
سیستم موازی ثبت اس��ناد عادی و رس��می ادامه خواهد یافت و از این تذبذب وگردونه مشکالت
رهایی نخواهیم یافت بهخصوص که ضمانت اجراهای ش��کلی نظیر عدم استماع دعوای مخالف
سند رس��می نیز اگر موثر بودند تابه حال کاری از پیش میبردند .ماده  1طرح فوق مقرر داشته« :از
ن انتقال مالکیت
تاریخ راهاندازی س��امانه موضوع ماده  ۱۰این قانون ،هر معاملهای ک��ه موضوع آ 
یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت ش��ده باش��د و نی��ز انعقاد عقد رهن
درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو س��ال و هر نوع پیش فروش
ساختمان اعم از اینکه به صورت س��همی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال
حقوقی مذکور ،باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد .معامالتی که به ثبت نرسیده ،باطل است و در
هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته میشود که در دفتر
امالک سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور که از این پس در این قانون "سازمان" نامیده میشود،
مِلک به نام او به ثبت رس��یده یا از مالک رسمی به ارث برده باش��د .تبصره  -۱حکم این ماده شامل
اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهولالمالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت
بهمعامالتمذکوردراینمادهوهمچنینانتقاالتقهرینیزمیشود».
از س��وی دیگر انجام اصالحاتی در طرح الزام به ثبت رس��می معامالت اموال غیرمنقول نیز
الزم است،نظیر حذف همیشگی مفاد تبصره  2ماده 10طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال
غیرمنقول و حتی صرفنظر از درج محتمل آن در آییننامه آتی ،چراکه س��بب قفل ش��دن ملک
ثبت ش��ده با درج یک قولنامه در س��امانه مربوطه ش��ده و این تجربهای بود که در ماده  86و 74
آییننامه قانون ثبت اس��ناد و امالک مصوب  1380نیز تکرار ش��ده بود و به علت ایرادات عملی
و نظری،آییننامه اصالح شد تا شخصی به صرف اعتراض گذاش��تن روی پرونده ثبتی دیگری
و عدم پیگیری آن ،نتواند ملک دیگری را قفل کند .بلکه چون س��ند رس��می نسبت به اشخاص
ثالث موثر اس��ت ،مالک بتواند معامله یا تصرف کند و نهایتا در صورت اثبات ،خس��ارت اخذ شود.
همچنین با توجه به مشکالت قوانین و مقررات س��ابق ،میتوان گفت دادگاه مربوطه هم ظرف
مدت معینی تکلیف کند واین مواع��د قانونی پذیرش قولنامه های عادی هم تمدید نش��ود و بعد
مواعد اولیه دیگر هیچ دعوایی مسموع نباش��د و مامورین دولتی که به وظایف خود در چهارچوب
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نظام ثبت اس��ناد و امالک عمل نمیکنند هم معاقب باشند .اما در راهکار اصولی دیگر الزم است
هزینهها و تش��ریفات صدور سند رسمی کم ش��ود و الاقل دولت و مجلس برای تامین هزینهها،
کیسه ای از جهت سند رس��می ندوزند ،بلکه همانطور که حاکمیت ،احقاق حق در پروندههای
قضایی را به عنوان وظیفه حاکمیت��ی خود انجام داده وصرفا به جهت ع��دم طرح دعاوی واهی،
اندک هزینه دادرس��ی وصول میکند ،اقدامات پیش��گیرانه جهت جلوگی��ری از ایجاد پرونده را
هم تکلیف حاکمیتی خود دانس��ته و با اندک هزینه دولتی ممکن به س��رانجام رسانده و از سوی
دیگر در رویه قضایی و مباحث تئوری همکاران وکال و قضات نیز اس��ناد رس��می مرجح شوند تا
سیستم موازی ثبت اسناد عادی و رس��می کنار رفته و مردم تفاوت اسناد عادی و رسمی را ببینند
واال اگر تفاوت و ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد ،دیگر سند رسمی تنظیم نمیشود و در نتیجه
بهداش��ت حقوقی متزلزل میش��ود .از طرفی باید تالش اصولی بر این باشد که طبق قانون ثبت
اسناد و امالک ،اسنادرسمی جز به دلیل جعل ویا ایفای تعهدات به موجب سند رسمی دیگر ابطال
نشوند ،نه اینکه بتوان با هربهانه و دست آویزی در اسناد رسمی خدشه کرد.
نتیجه گیری

همانطور که اعتبار کتابت قائم بر ش��هادت نیس��ت به نحویکه با فوت شاهد،اعتبار کتابت از
میان برود،اعتبار سند رسمی هم طبق ماده  65ق.ث .مصوب  ،1310به امضای آناست نه قراین
و امارات و شواهدی چون صوت و تصویر ضبط و ذخیره ش��ده و در نتیجه با توجه به ظرفیت های
حقوقی فعلی کش��ور ،چنانچه بتوانیم با اجرایی کردن کامل تطبیق اثر انگشت اصحاب سند با اثر
انگشت موجود در س��امانه ثبت احوال ،به طور اصولی بحث انتساب س��ند به اصحاب سند و انکار
ناپذیری آنرا رفع نماییم و لزومی به تمسک به مس��ایل قابل انکار و قابل شبیه سازی و غیر قاطع
و جدلی الطرفینی نظیر صوت و تصویر ضبط و ذخیره شده نیس��ت و الزم است که در مسیر ایجاد
بهداشت حقوقی و اس��تقرار نظامات اجتماعی ،طبق قانون و اصل صحت عمل مامور حاکمیت در
تنظیم اسناد ،دادن اعتبار مطلق به اسناد رس��می تنظیم شده و تاثیر آن در قبال اشخاص ثالث را در
عمل و نه به عنوان یک تعارف ،وجهه نظر و همت خود کنیم ،نه آنکه در مقام حدوث و بقای س��ند
رسمی با ایجاد زمینه ریب و ش��ک و در معرض بطالن قراردادن سند رس��می به هر بهانه ای (جز
استماع دعوی جعل یا اجرا یا سقوط تعهد موضوع س��ند رسمی به موجب سند رسمی دیگر)کاری
کنیم که اعتماد مردم به سند رسمی به عنوان باالترین تضمین کتبی حکومت جمهوری اسالمی
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ایران ،از بین ب��رود واال اولین متضرر آن خود حکوم��ت و در درجه بعد آح��اد جامعه و بهخصوص
اشخاصی است که به سند رس��می اعتماد کرده و معامله کرده اند و طبعا وقتی اعتماد مردم از سند
رسمی سلب شد،توقع تولید و س��رمایه گذاری از آنان نمیتوان داش��ت .لذا بهترین راه حمایت از
تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها در عرصه نظام ثبت اسناد و امالک کشور و تحول قضایی،دادن
اعتبار مطلق به اسناد رسمی و موثر دانستن آن در قبال اشخاص ثالث و باز کردن باب رجوع و اخذ
خسارت از متخلفین است نه تشویق متخلفین از طریق ایجاد تزلزل در سند رسمی و سوراخ کردن
کشتی نظام ثبت اسناد و امالک ولذا در موضوع اس��تثنای ذیل ماده  62قانون احكام دائمي برنامه
هاي توسعه كشور ،راهکار پیشنهادی،رجحان دارنده س��ند رسمی و ارشاد دارنده قولنامه به تاریخ
مقدم به مطالبه وجه پرداختی و غرامات است واال با بي اعتنایی به مقررات آمره ثبتی ،اعتبار مطلق
اسناد رسمي کشور در داخل و خارج کشور زير س��وال رفته و طرح دعاوي متعدد واهي و دومينوي
ابطال اس��ناد رسمي عموميت يافته و باب فس��ادی مفتوح ش��ده كه در نتيجه آن امنيت حقوقي و
قضایی و ثبتي و مالي و اقتصادي و سرمايه گذاري به سخره گرفته شده و نهايتا از بين خواهد رفت
و به قول سعدی علیه الرحمه« :سر چشمه شاید گرفتن به بیل  -چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».1
به پیوس��ت در صفحه آتی ،رای مرتبط با مقاله ،مربوط به ش��عبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی)
دادگستری شهرستان کامیاران مورخه 1397/10/15ذکر میگردد.

- 1سعدی ،گلستان ،باب اول ،در سیرت پادشاهان ،حکایت .4
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11 11راغب اصفهانی ،حسین بن محمد 1412(،قمری) ،المف�ردات فی غریب القرآن ،تحقیق :داودی ،صفوان
عدنان ،چ  ،1دمشق ،دارالعلم.
12 12شهری ،غالمرضا( ،زمستان ،) 1380حقوق ثبت اس�ناد و امالک ،چ ،8تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی
واحد عالمه طباطبایی.
13 13شمس ،عبداله( ،پاییز  ،)1380آیین دادرسی مدنی ،ج  ،1تهران ،نشر میزان.
14 14ش��هیدی ،س��ید مهدی ( ،تابس��تان  ،)1378مجموعه مقاالت حقوقی ( مقاله فروش مال غیر منقول بدون
تنظیم سند رسمی) ،تهران،نشر حقوقدان با همکاری عصر حقوق.
15 15شیخ حر عاملی 1412( ،قمری) ،وسایل الشیعه ،ج ،27 .قم ،موسس��ه آل البیت الحیاء التراث (کتابخانه
مدرسه فقاهت).

دالیلعدمتاثیرشهادت،شواهد،قرائنواماراتقضائیبرسندرسمیونقدماده62قانوناحكامدائمي...
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16 16طباطبایی ،سید مرتضی و س��ادات اخوی ،س��ید محسن(،زمس��تان  ،) 1398تحلیل اعتب�ار مطلق اسناد

رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامههای توسعه ،مجله حقوقی دادگستری ،دوره  ،83شماره .108
17 17طباطبایی حص��اری ،نس��رین ،)1393( ،وص�ف تجری�دی نظ�ام ثبت املاک بر مبن�ای تئ�وری اعتماد
عمومی،مجله مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،5شماره . 2
18 18فاضل لنكراني ،محمد جواد1428( ،ق) ،كتاب رس�ائل في الفقه و االصول االصول (رساله في اعتبار الكتابه
في الفقه االسالمي) ،چ  ،2قم ،مرکز فقه األئمة األطهار (عليهمالسالم).
19 19کاتوزیان،ناصر( ،به��ار  ،)1376جایگاه حقوق اسلامی در نظ�م حقوقی ،مجله دانش��کده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران ،دوره ،36شماره پیاپی .1058
20 20کاتوزیان ،ناص��ر ،)1376(،قواع�د عمومی قراردادها ،ج ،2 .چ ،4 .تهران ،انتش��ارات ش��رکت انتش��ار با
همکاری شرکت بهمن برنا.
21 21کریم��ی ،عب��اس ،1399،الی��و ایناس��تاگرامی چگونگ��ی حفظ ش��ان و اعتبار ش��هادت ش��هود،
پانزدهمین گفتگوی الیو انجمن حقوق شناسی ،بخش سوم 23،فرودین  ،۱۳۹۹به نشانی:
www.instagram.com/tv/CFSFG7Ejukq/?igshid=4jfjzzzifj3e

22 22محق��ق (مقدس) اردبیلی ،زبده البیان فی احکام القرآن( ،ب��ی تا) ،تهران ،المكتبة المرتضوية إلحياء
اآلثار الجعفرية،چ  ،1کتابخانه مدرسه فقاهت.
23 23محمدی ،ابوالحسن( ،بهمن  ،) 1397کتاب مبانی اس�تنباط حقوق اسالمی یا اصول فقه ،تهران،،انتشارات
دانشگاه تهران.
24 24مسجد سرایی ،حمید و نبی نیا ،خالد( ،پاییز -زمس��تان  ،)1392ادله اعتبار کتابت دین ،مجله آموزه های
فقه مدنی،دانشگاه علوم اسالمی رضوی،شماره .8
25 25محسنی ،وجیهه و شریعت کرمانی ،حسین ،)1393( ،مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی
در ایران و فرانسه ،تهران ،انتشارات نگاه بینه.
ب الحدود و التعزیرات،قم ،انتش��ارات مدرسه االمام
26 26مكارم ش��يرزاي ،ناصر ( ،)1376انوار الفقاه�ه ،کتا 
علیبن ابیطالب(ع).
27 27مکارم شیرزای ،ناصر 1428( ،هـ .ق)،العروه الوثقی مع تعلیقات ،ج .2 .چ ،1 .قم ،انتشارات مدرسه االمام
على بن ابى طالب( ع).
28 28موس��وعه الفقه االس�لامی ،المعروفه بموس�وعه جمال عبدالناص�ر الفقهی�ه ،وزارت االوقاف ،المجلس
االعلی للشئون االسالمیه ،ج  ،2جمهوریه مصر العربیه ،کتابخانه دیجیتالی نور.
29 29موسوعه الفقه االسالمی المقارن ،باشراف آیت اله الس��ید محمود الهاشمی الشاهرودی ،موسسه دائره
المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت (ع) ،ج  ،5کتابخانه دیجیتالی نور.
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پژواک

حوزه ي شمول قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
در آينه آرا دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران
مرحوم محمد عظيميان

1

تاریخ دریافت1397/02/29:

تاریخ ویرایش1400/03/23 :

تاریخ پذیرش1400/04/29 :

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در تاريخ
 1385/05/24بهتصويب مجلس ش��وراي اس�لامي و در تاريخ  1385/06/01بهتاييد شوراي

نگهبان رسيد .آييننامه اجرايي قانون در اجراي ماده  7مشتملبر  12ماده و  8تبصره با همكاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كش��ور و وزارت دادگس��تري تهيه و در تاريخ  1386/12/26پس از
تصويب هیئت وزيران و تاييد رياس��ت جمهوري ،اجرايي ش��ده و تاكنون در قان��ون و آييننامه
مربوطه تغييراتي ايجادگرديده كه عالو ه بر اينكه نش��انگر اهميت موضوع در حوزه ثبت س��ند
رسمي ميباشد ،بعضا با برداشتهاي متفاوتي در دادگاههاي انتظامي مواجه و منجر به صدور آرا
مغاير گرديده است كه در اين مقال ،به نقد يكي از آراي صادره در مورد عدم شمول قانون تسهيل
تنظيم اسناد در انتقال حقوق ،ميپردازيم.
* .نويسنده مسئول :سردفتر اسناد رسمي ش��ماره  648تهران ،نایب رئیس كانون س��ردفتران و دفترياران و عضو

				
هیئت تحريريه ماهنامه «كانون».

Daf648@yahoo. com
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متن دادنامه

96/11/29

139625118069000131

با استعانت از خداوند متعال در تاريخ  1396/11/29دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران
بهتصدي امضاكنندگان ذيل تشكيل و پرونده كالسه() ...تحت نظر است .دادگاه با بررسي اوراق و
محتويات پرونده و مشاوره ،نظر به اينكه تحقيقات و بررسي الزم در جهت كشف واقع انجام شده ،
ختم رسيدگي را اعالم و بهشرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد.
درخصوص تخلف انتسابي به  ...سردفتر اسناد رسمي شماره  ...بهشرح مندرج در كيفرخواست
شماره () ...صادره از دادسراي انتظامي س��ردفتران و دفترياران برابر گزارش بازرس و كارشناس
ادارهكل ثبت اسناد و امالك  ...كه حاكي است:
1ـ اسناد غيرمنقول  148401و  148413و 148414ـ 1394/12/26فاقد استعالم از دارايي و
شهرداري و تامين اجتماعي و همچنين سند شماره 148300ـ ( 1394/12/20انتقال مغازه) فاقد
استعالم شهرداري و دارايي را ثبت نموده است.
2ـ اس��ناد 148299ـ 1394/12/20و 148439ـ 1394/12/27و غي��ره ،فاق��د ع��وارض و ي��ا
اينكه عوارض بعد از ثبت اس��ناد مذكور اخذ گرديده است .سردفتر مس��تندا به مواد  18و  23و  32و
22ق.د.ا.ر.ک و نيز قانون ارزشافزوده و هم چنين ماده يك قانون تس��هيل تنظيم اسناد و ماده 74
ي و رديف 140آرا وحدت رويه و مواد 122و 123اصالحي قانون ثبت ،مرتكب تخلف
قانون شهردار 
شدهاست .با نگرش در مجموع اوراق و محتويات پرونده و گزارش بازرس و كارشناس ادارهكل ثبت
اسناد و امالك استان  ...و مالحظه اليحه دفاعيه س��ردفتر و دفاع غيرموثر ،نظر به اينكه سردفتر در
اس��ناد غيرمنقول 148401و 148414كه مربوط به انتقال عين ميباش��د ،برخالف قانون تسهيل
تنظيم اسناد  ،گواهي عدم خالف و پايانكار اخذ نشدهاست و اسناد صلح سرقفلي و حق كسب و پيشه
و تجارت  148413و  148299و  148439مربوط به انتقال عين نيس��ت و از ش��مول قانون تسهيل
تنظيم اسنادخارج ميباشد،لذا عمل وي منطبق است با فراز  8بند "ج" ماده  29آييننامه قانون دفاتر
اسناد رسمي ،دادگاه مش��اراليه را به سهماه انفصال موقت از شغل س��ردفتري اسناد رسمي محكوم
مينمايد.اينرايمستندابهبند 3ازماده 38ق.د.ا.ر.کصادرگرديدهوظرفدهروزازتاريخابالغقابل
تجديدنظرخواهيدردادگاهتجديدنظرانتظاميسردفترانودفتريارانميباشد.
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نتايج راي:

الف .تنظيم اس��ناد قطعي غيرمنقول (ظاه��را عرصه و اعيان با كاربري غيرمس��كوني) بدون
استعالم از مراجع دارايي و شهرداري و تامين اجتماعي ممنوع است.
ب .تنظيم س��ند صلح حقوق (سرقفلي يا حق كس��ب و پيش��ه و تجارت) بدون اخذ گواهي از
مراجع ذيربط و با تعهد خريدار (متصالح) به پرداخت ديون احتمالي و بهعبارت ديگر ،اس��تناد به
تجويز بند «ج» ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد صحيح نيست.
ضمنا در كيفرخواس��ت صادره  ،عدم اخذ گواه��ي از مرجع ش��هرداري درخصوص عوارض
ساليانه  ،مالك موضوع انتقال و يا اخذ مفاصاحساب عوارض س��اليانه ملك ،پس از تنظيم سند،
تخلف تلقي و درخواست محكوميت متخلف  ،گرديده است.
تحليل راي:

براي رسيدن به تحليل درست راي ،دانستن اين مقدمات ضروري است:

1ـ تكليف دفترخانه در مقررات شهرداري:

الف ـ تبصره ماده  74قانون شهرداري (اصالحي :)1345/11/27
«دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتبا مفاصاحساب نسبتبه عوارض
ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف 10روز پس از وصول نامه دفتر خانه

اسناد رسمي  ،مفاصاحساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعالم دارد .»...
ب ـ تبصره  8ماده  100قانون شهرداري (اصالحي :)1358/6/27
«دفاتر اس��ناد رس��مي مكلفند قبل از انج��ام معامله قطع��ي در مورد س��اختمانها  ،گواهي
پايانس��اختمان و در مورد س��اختمانهاي ناتمام ،گواهي عدمخالف تا تاريخ انجام معامله را كه
توسط شهرداري صادر شده باشد ،مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند .در مورد ساختمانهايي
ي ( )1355/11/24معامله
كه قبل از تصويب قانون  6تبصره الحاقي به ماده  100قانون شهردار 
انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج ش��ده باش��د ،در صورتيكه مورد معامله كل پالك را شامل
نگردد ،گواهي عدمخالف يا برگ پايانس��اختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در س��ند ،
انجام معامله بالمانع ميباشد .در مورد س��اختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جام ع شهر
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ايجاد شده ،در صورتيكه اضافهبناي جديدي حادث نگرديده باش��د و مدارك و اسناد نشان دهد
ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جام ع شهر باش��د ،با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت،
انجام معامله بالمانع ميباشد».
دو تكليف مربوط به "بررسي عوارض س��اليانه ملك" و "پايانس��اختمان" تا تاريخ تصويب
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رس��مي ( )1385/5/24الزمالرعايه وليكن با تصويب
عين اراضي
قانون تسهيل تنظيم اسناد  ،تكاليف دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد
رسمي انتقال ِ
ِ
و امالك به اخذ گواهيهاي موضوع بندهاي «ال��ف» و «ب» و «ج» ماده يك قانون ،محدود و
در بند «الف» تكليف دفترخانه در رعايت مقررات ش��هرداري به اخذ گواهي پايانساختمان و يا
عدمخالف موضوع تبصره  8ماده  100اصالحي قانون ،خالصه گردي��د و در ماده  8قانون ،كليه
قوانين و مقررات مغاير نيز ملغي اعالم گرديد .بنا بر اين ،با تصويب قانون تس��هيل تنظيم اس��ناد
در دفاتر اس��ناد رس��مي ،تكليف مندرج در تبصره ماده  74قانون ش��هرداري (مطالبه و مالحظه
1
مفاصاحساب عوارض ساليانه ملك مورد معامله) لغو گرديد.
2ـ تكليف دفترخانه در مقررات مالياتي:

مطابق ماده  187قانون مالياتهاي مس��تقيم« :در كليه م��واردي كه معامالت موضوع فصل
چهارم از باب دوم (ماليات بر ارث) و همچنين فصول اول و شش��م باب س��وم (مالي��ات بر درآمد
امالك)و(ماليات درآمد اتفاقي) اين قانون بهموجب س��ند رسمي صورت ميگيرد .صاحبان دفاتر
اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبت و يا اقاله و يا فسخ سند معامله  ،مراتب را با شرح و مشخصات كامل
و چگونگي نوع و موضوع معامله موردنظر ،حسب مورد ،به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا
محل سكونت مؤدي حسب مورد اعالم و پس از كسب گواهي انجام معامله ،اقدام به ثبت يا اقاله يا
فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قيد نمايند.»...
 - 1مطابق راي وحدترويه ش��ماره  61/2897ـ  1389/4/6كانون س��ردفتران و دفترياران ،با توجه به ماده يك
قانون تسهيل تنظيم اس��ناد در دفاتر اس��ناد رس��مي مصوب  1385و آييننامه اجرايي آن ،جهت اخذ گواهي يا پاسخ
اس��تعالم از ش��هرداري به جز گواهي پايان س��اختمان يا عدم خالف موضوع تبصره  8ماده  100قانون ش��هرداري،
تكليفي متوجه دفاتر اسناد رسمي نميباشد.

حوزهيشمولقانونتسهيلتنظيماسناددردفاتراسنادرسمي در آينه آراءدادگاههاي انتظامي سردفترانودفترياران 97

اين تكليف نيز مشابه تكاليف سردفتر در مقررات ش��هرداري تا تصويب قانون تسهيل تنظيم
اس��ناد در دفاتر اس��ناد رس��مي وجود داش��ت و ليكن با تصويب قانون اخير ،بند «ج» ماده يك،
جايگزين ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم گرديده و مطابق آن« :دفاتر اسناد رسمي مكلفند
هنگام نقل و انتقال عين امالك ،مفاصاحس��اب مالياتي و بدهي موضوع م��اده  37قانون تامين

اجتماعي مصوب  1354را از انتقالدهنده مطالبه و ش��ماره آن را در س��ند تنظيم��ي قيد نمايند
مگر اينكه انتقالگيرنده ضمن س��ند تنظيم��ي ،متعهد به پرداخت بده��ي احتمالي گردد كه در
1
اينصورت ،متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت.»...
با اين وصف ،اوال  :انتقال منافع از موارد تكليفي استعالم و اخذ گواهي از مرجع دارايي و تامين
اجتماعي حذف گرديد.ثانيا  :در موارد لزوم اخذ گواهي ،تعهد خري��دار به پرداخت بدهي احتمالي
جايگزين گواهي انجام معامله ش��د .ثالثا  :با عنايت به اختصاص تكليف اخذ گواهي موضوع ماده
 37قانون تامين اجتماعي به تنظيم اس��ناد انتقال موسس��ات و كارگاهها و نتيجتا عدم شمول آن
به تنظيم اسناد انتقال اماكن با كاربري مس��كوني و توجها به ماده  4ق.ك .در تعريف كارگاه 2كه
نهايتا تجويز تنظيم س��ند انتقال كارگاه با تعهد خريدار به پرداخت بدهيهاي احتمالي را به دنبال
دارد ،همچنين انتقال حقوق از جمله حق س��رقفلي ،حق كسب و پيش��ه و تجارت و ساير حقوق
مش��ابه را ميتوان به درخواس��ت متعاملين و بدون اخذ گواهي دارايي و تامين اجتماعي و با تعهد
خريدار به پرداخت بدهي احتمالي ،با تنظيم سند رسمي انجام داد و لذا با فرض بقاي بند «ج» ماده
يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رس��مي  ،ثبت معامالت امالك با كاربري تجاري،
صنعتي ،آموزشي ،اداري و  ...بدون مطالبه گواهي انجاممعامله يا مفاصاحساب از مراجع دارايي و

 - 1مطابق راي وحدت رويه ش��ماره  1385/7/1-43/17524كانون س��ردفتران و دفترياران ،تكليف دفاتر اسناد
رسمي در خصوص ماده  187قانون ماليات هاي مستقيم لغو گرديده است.
 - 2كارگاه محلي اس��ت كه كارگر به درخواس��ت كارفرما ي��ا نماينده او در آنج��ا كار مي كند از قبيل موسس��ات
صنعتي،كشاورزي ،معدني ،ساختماني ،ترابري ،مس��افربري ،خدماتي ،تجاري ،توليدي ،اماكن عمومي و امثال آنها.
(ر.ك :.ماده  4ق.ك).
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تامين اجتماعي بالمانع است.

1

نقد راي:

 -1با عنايت به نس��خ تبصره ماده  74قانون ش��هرداري ،دفاتر اسناد رس��مي تكليفي در اخذ
مفاصاحساب عوارض ساليانه امالك مورد معامله نداشته و محكوميت سردفتر در اين خصوص

بهلحاظ فقد عنصر قانوني  ،فاقد محمل قانوني است.
 -2عليرغ��م تصويب قانون تنقي��ح قوانين ماليات��ي كش��ور ( )1396/01/30موخر بر راي
وحدترويه شماره  96/3/8-96001/857كانون س��ردفترانودفترياران بهدليل متصل نشدن
سامانه سازمان امور مالياتي با سامانه سازمان ثبت اس��ناد وامالك كشور تا اجراييشدن تبصره
 4الحاقي به ماده  187قانون مالياتهاي مس��تقيم ،تنظيم اسناد انتقال امالك با هر نوع كاربري
بدون مطالبه مفاصاحس��اب مالياتي و تامين اجتماعي و صرفا با تعهد خري��دار به پرداخت بدهي
احتمالي بالمانع است و محكوميت س��ردفتر به ادعاي عدم اخذ گواهي انجاممعامله (مشروط به
2
درج تعهد خريدار) فاقد مبناي قانوني است.
 -3تنظيم سند انتقال حق كس��ب و پيش��ه و تجارت و يا سرقفلي كه در بس��تر اجاره صورت
ميگيرد ،با تعهد متصالح به پرداخت بدهيهاي احتمالي بالمانع است.
 - 4برخ�لاف بدهيهاي موضوع قواني��ن مالياتي و تامي��ن اجتماعي كه قب��ل از وصول و با
تعهد خريدار ،تنظيم س��ند در هر دو مورد بالمانع ميباش��د اما نداش��تن گواهي عدمخالف و يا
پايانساختمان ش��هرداري را نميتوان در تعهد خريدار مفروض و با مسئوليت تضامني متعاملين
بدون مالحظ��ه يكي از آنها تنظيم س��ند نمود و چنانچ��ه تكليف موضوع تبص��ره  8ماده 100
 - 1مطابق بند  4ماده 282قانون اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم از تاريخ الزم االجرا ش��دن قانون ،استثناي
مذكور در بند "ج" ماده يك و ماده  6قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو ميشود.
 - 2در حال حاضر امكان پرداخت ماليات نقل و انتقال امالك با كاربري مسكوني و پاره اي موارد ديگر در دفاتر اسناد
رسمي و اخذ مفاصا حساب مالياتي و در نتيجه اتصال دو سامانه مذكور در موارد خاص برقرار است كه به نظر ميرسد ،اخذ
گواهي مالياتي قبل از تنظيم سند در اين موارد الزامي است و بند «ج »ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد
رس��مي صرفا در اين موارد قابليت اجرا نداشته باش��د؛ هرچند نظر ديگري هم وجود دارد كه منظور از اتصال سازمان امور
مالياتي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد ،اتصال كلي و امكان پاسخ دهي در تمام موارد ميباشد.

حوزهيشمولقانونتسهيلتنظيماسناددردفاتراسنادرسمي در آينه آراءدادگاههاي انتظامي سردفترانودفترياران 99

قانون شهرداري حتي با تعهد خريدار ناديده گرفته شود ،عمل سردفتر تخلف و مستوجب تعقيب
انتظامي است ،موضوعي كه در دادنامه صادره بهتفكيك روشن نگرديده است .بنابراين دادنامه
صادره در فرضي كه س��ردفتر بدون مالحظه پايانكار يا عدمخالف ملك مورد معامله و يا تحقق
يكي از صور قسمت اخير تبصره  8ماده  100قانون ش��هرداري و يا رعايت تبصره ماده يك قانون

تسهيل تنظيم اس��ناد و يا ماده  7آييننامه اجرايي آن (عدم ارسال پاسخ روشن و قطعي دفترخانه
ظرف مدت  20روز) و بهصِ رف تعهد متعامل ،مبادرتبه تنظيم سند نموده است  ،با وجود ايرادات
ديگر ،نس��بتبه ميزان محكومي��ت  ،صحيحا ص��ادر و در فرضيكه تبصره  8م��اده  100قانون
شهرداري يا تبصره ماده يك قانون تسهيل تنظيم اس��ناد در دفاتر اسناد رسمي رعايت گرديده،
1
به اشتباه صادر و در دادگاه تجديدنظر انتظامي قابل رسيدگي مجدد و مستوجب نقض ميباشد.

 - 1نمونه راي دادگاه تجديد نظرانتظامي سردفتران و دفترياران در مورد قابل اجرا بودن بند« ج »ماده يك قانون
تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي :
"در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي  ....سردفتر اسناد رسمي شماره ....نس��بت به دادنامه مذكور ،با بررسي تمام
اوراق و محتويات پرونده و مالحظه اليحه دفاعيه س��ردفتر ،نظر به اينكه اوالمطابق صراح��ت تبصره  4ماده 187
قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ اتصال س��ازمان امور مالياتي كشور به س��امانه ثبت الكترونيك اسناد سازمان ثبت
اسناد و امالك کش��ور و امكان محاس��به و پرداخت بر خط ماليات نقل و انتقال ملك مورد معامله ،تنظيم سند انتقال
قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي ممنوع ميباش��دو قبل از اتصال ،تنظيم س��ند با تعهد خريدار نسبت به پرداخت
بدهي احتمالي در اجراي قانون تس��هيل تنظيم اسناد در دفاتر اس��ناد رسمي بالمانع بوده اس��ت ثانيا وفق بخشنامه
شماره 96/3/8-96001/857كانون سردفتران و دفترياران مورد تاييد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تا برقراري
اتصال دو س��ازمان اقدام به طریق مذكور مغايرتي با مقررات ندارد ،لذا دفاع سردفتر محمول بر صحت تلقي و با نقض
راي صادره قطعي است .
دادنامه معترض عنه راي بر برائت مشاراليه صادر و اعالم ميگرددِ ،
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یادداشتیانتقادیبرادعایناجادرخصوصصالحیتتنظیمسندانتقال
وسایلنقلیهباتاکیدبرمحوریتقانون
سید سعید حسینی یکتا
تاریخ دریافت1399/12/24:

تاریخ دریافت1400/04/12:

1

تاریخ پذیرش1400/04/23 :

چکیده

یکی از معامالت مهم در عرف کنون�ی جامعه ایران ،معامالت مربوط به وس�ایل نقلیه میباش�د لکن در

خصوص مرجع صالح ب�رای تنظیم اس�ناد معامالت این اموال اختلاف وجود دارد و همی�ن اختالف موجب
سرگردانی مردم شدهاست .همین امر سبب گردید ،نگارنده با دیدی حقوقی و با محوریت قانون به مساله
مرجع صالح و ادله هر یک بر آن و ارائه راهکار مناس�ب برای ب�رون رفت از این وضعی�ت پرداخته و پس از
بررس�یهای به عمل آمده نمایان ش�د که مراکز تعویض پالک هیچ صالحیت قانونیای برای تنظیم اسناد
معامالت وسایل نقلیه نداشته و همچنین به منظور ایجاد یک بستر واحد برای تنظیم اسناد معامالت وسایل
نقلیه پیش�نهاد میگردد قانونگذار اقدام به حذف مراکز تعویض پالک و تبدیل این مراکز به مراکز بررسی
اصالت و معاینه فنی نموده و صرفا برقراری ارتباط برخط اداره راهنمایی و رانندگی و س�ازمان ثبت اسناد و
امالک کشور وافی به مقصود قانونگذار است.

کلمات کلیدی :سند ،نقل و انتقال ،وسایل نقلیه ،سند رسمی

* .نويس�نده مسئول :کارشناس ارش��د فقه و حقوق خصوصی ،دانشگاه ش��هید مطهری (ره) ،تهران ،سردفتر اسناد
رسمی شماره  69شهریار.
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مقدمه

امروزه یکی از مس��ایل بحث برانگیز بین مراکز تعویض پالک و دفاتر اسناد رسمی در جامعه
حقوقی ایران موضوع تعیین مرجع صالح برای تنظیم س��ند نقل و انتقال معامالت وس��ایل نقلیه
میباشد و هر از گاهی توس��ط رس��انهها و مصاحبه در مطبوعات خبری مشاهده میگردد که هر
یک از مراجع مذکور خود را صالح برای نقل و انتقال معرفی و مرجع دیگر را فاقد صالحیت معرفی
مینمایند که این اختالف موجب س��رگردانی عموم مردم در جامعه گردیده و یقینا موجب بر هم
خوردن نظم معامالت است .همین امر نگارنده را بر آن داشت تا ضمن آشنایی اجمالی با دو مرجع
یاد ش��ده یعنی مراکز تعویض پالک و دفاتر اسناد رسمی به بررس��ی مرجع صالح با دیدی بر پایه
اصول و ضوابط حقوقی بپردازد و ادله هر ی��ک از طرفین برای ادعای صالحیت خود در خصوص
تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه را بررس��ی نموده تا مرجع صالحیتدار برای تنظیم اسناد
انتقال وسایل نقلیه مشخص گردد و راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه گردد.
 .1آش�نایی اجمال�ی با مراک�ز تعویض پلاک و دفاتر اس�ناد رس�می و نحوه جذب
متصدیان آنها
 .1-1آشنایی اجمالی با مراکز تعویض پالک و نحوه جذب مسئولین مراکز تعویض پالک

مراکز تعویض پالک زیر مجموعهای از شرکت خصوصی راهگش��ا بوده که این موسسه هم
زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا میباشد .این موسسه در س��ال  1379با هدف اجرای سیاستهای
ناجا در ام��ر واگذاری بخش��ی از خدم��ات راهنمایی و رانندگ��ی به بخ��ش خصوصی ،کاهش
تصدیگ��ری پلیس راهور ناجا در وظایف خدماتی تاس��یس ش��د که در حال حاض��ر تولید انواع
پالکهای خودرو ،موتور سیکلت و وسایل نقلیه ،انجام امور مربوط به پذیرش ،آموزش و آزمون
هنرجویان اخذ گواهینامه رانندگ��ی از طریق آموزش��گاههای رانندگی ،تعویض پالک و نقل و
انتقال خودرو ،انجام امور ش��مارهگذاری خودرو و موتورس��یکلت در کارخانج��ات تولید کننده و
مواردی از این دس��ت را عهدهدار است .به گفته سخنگوی ناجا ،موسس��ه راهگشا یک موسسه
غیرانتفاعی 1اس��ت 2.طبق آخرین خبر اعالم ش��ده در خصوص تعداد مراک��ز تعویض پالک در
 - 1از لحاظ حقوقی موسسه غیر انتفاعی موسسه ای است که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.
 - 2به نقل از خبرگزاری تسنیم:
سود-حاصل-از-فعالیت-هایhttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/09/1479137/ -
بنیاد-تعاون-ناجا-و-موسسه-رهگشا-کجا-می-رود

یادداشتی انتقادی بر ادعای ناجا در خصوص صالحیت تنظیم سند انتقال وسائل نقلیه با تأکید بر محوریت قانون
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کشور باید گفت تعداد  ۲۵۸مرکز تعویض پالک در سراسر کشور وجود دارد.
در خصوص نحوه جذب مس��ئولین تعویض پالک و اعطای مجوز به افراد برای تصدی این امر،
اطالعاتی در دست نیست و گفته شده که اعطای این مجوز به بازنشستگان نیروی انتظامی صورت
میگیرد .در صورت صحت این قول باید از ش��رکت راهگش��ا علت کمبود مراکز تعویض پالک در
1

سطح کشور و انحصار در جذب و انتصاب بازنشستگان ناجا به این منصب را  ،با توجه به این ادعا که
این موسسه ،یک موسس��ه غیر تجاری غیر انتفاعی است ،جویا ش��د .ضمنا الزم به ذکر است اخیرا
طرحی به نام تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان محترم مجلس یازدهم
ارائه شده که به نظر میرسد نام مراکز تعویض پالک ،مراکز راهنمایی رانندگی و مراکز پلیس10+
مغفول مانده اس��ت؛ چرا که اگر تصدی دفترخانه اس��ناد رسمی وابس��ته به قوه قضاییه که نهادی
حاکمیتی است مشمول عنوان کسب و کار و صدق انحصار بر آن باشد به طریق اولی مراکز تعویض
پالک ،مراکز آموزش رانندگی و مراکز پلیس  10+این چنین خواهند بود؛ زیرا هر دو نهاد حاکمیتی
بوده اما از این بُعد که جذب دفاتر اسناد رسمی از طریق افراد فارغ التحصیل حقوقی صورت میگیرد
امااعطایمجوزاینمراکزفقطدرونسازمانیاستانحصار،بیشتردراینمراکزجلوهمیکند.
 .1-2آشنایی اجمالی با دفاتر اسناد رسمی و نحوه جذب سردفتران

دفاتر اسناد رس��می به موجب قانون تش��کیل دفاتر اسناد رس��می در  13آبان  1307تاسیس
گردیدند و مطابق م��اده  2قانون فعلی ،واحد وابس��ته به وزارت دادگس��تری (در حال حاضر قوه
قضاییه) میباش��ند .این دفاتر مطابق بند هـ ماده  8قانون مدیریت خدمات کش��وری متصدی
و عهده دار یک امر حاکمیتی میباشند .تاس��یس این دفاتر به موجب حکم صادره توسط رئیس
سازمان ثبت و بعد از طی مراحل جذب ش��امل امتحان کتبی و مصاحبه علمی و یا بر اساس ماده
 69قانون دفاتر اسناد رس��می (معرفی فرد واجد شرایط سردفتری توسط س��ردفتر بازنشسته یا
وراث سردفتر شاغل که فوت کرده است ،آن هم به ش��رط قبولی در آزمون کتبی و اختبار کانون
سردفتران و دفتریاران و اختبار سازمان ثبت اس��ناد و امکالک کشور) میباشد .مهمترین وظیفه
 - 1به نقل از خبرگزاری ایسنا:
ثبت-نقل-و-انتقال-خودروها-در-دفترخانه-هاhttps://www.isna.ir/news/91091105234/ -
اختیاری-است-نقل-و-انتقال
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این نهاد ثبت اسناد از جمله اسناد معامالت میباشد.
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 .2ادله مراکز تعویض پالک و دفاتر اس�ناد رسمی برای صالحیت تنظیم سند نقل و
انتقال وسایل نقلیه
 .2-1ادله برای صالحیت تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه توسط ناجا

 - 2 -1-1اس�تناد به ماده  1287قانون مدنی :اس��نادى كه در اداره ثبت اس��ناد و امالك و يا دفاتر
اسناد رسمى يا در نزد س��اير مامورين رس��مى در حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى
تنظيم شده باشند رسمى اس��ت .نیروی انتظامی با استناد به قس��مت اخیر این ماده ،نقل و انتقال
خودرو را در صالحیت خود میداند و با اینکه نیروی انتظامی و مراکز تعویض پالک مطابق اصول
حقوقی جزو مامورین رسمی میباشند؛ زیرا مامور رس��می شخصی است که ماموریت او در قانون
پیش بینی شده باشد اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد 1،اما ادعای صالحیت برای انتقال
وس��ایل نقلیه محل ایراد اس��ت؛ زیرا اوال این ماده صرفا در مقام بیان و معرفی سند رسمی است و
نس��بت به مورد ادعا داللتی ندارد؛ چراکه سند در قانون مدنی ترجمه ش��دهی دو اصطالح حقوق
غرب یعنی  Actو  Documentمیباش��د .در تف��اوت این دو اصطالح باید گف��ت  Actدر حقوق
فرانسه به سندی گویند که مشتمل بر یک عمل حقوقی باشد به عبارت دیگر قصد انشا در آن وجود
داشته باش��د ولی  Documentعمل حقوقی نبوده و نیازمند قصد انش��ا نمیباشد 2ولی استفاده از
واژه کلیدی «تنظیم» نشاندهنده این اس��ت که ماده  1287قانون مدنی صرفا در مقام بیان Act
میباشد ،چراکه میان واژه «تنظیم» و «صدور» هم تفاوت آش��کاری وجود دارد و آن تفاوت این
است که واژه «صدور» برای وقایع حقوقی کاربرد دارد نه اعمال حقوقی مردم ،ولی واژه «تنظیم»
به اعمال حقوقی اختصاص دارد که مطابق مواد  1287قانون مدنی و  81ق.ث .این وظیفه بر عهده
دفاتر اسناد رسمی قرار داده شدهاس��ت 3.به عبارت بهتر واقعیت این اس��ت که حسب مواد 1287
و 1293قانون مدنی ،تنظیم«سند» برای «اعمال حقوقی» به موجب عقد یا ایقاع بوده و لذا تنظیم
سند عقود یا ایقاعات به جهت ثبت قصد انش��ا و ارادههای معامالتی مردم در صالحیت انحصاری
 - 1شرح جامع قانون مدنی ،فرهاد بیات ،شیرین بیات ،چاپ نوزدهم ،تهران ،1399 ،ص . 657
 - 2دکتر عباس کریمی ،تحلیل فقهی حقوقی دو نظریه شورای نگهبان در خصوص اسناد رسمی ،ص.2
 - 3کریمی ،عباس ،الیواینستاگرامی ،چگونگی حفظ شان و اعتبار شهادت شهود.1399 ،
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دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور است و استثنائا باقیمانده اسناد رسمی موضوع ماده  1287قانون
مدنی تنها شامل اسناد تنظیمی در کنسولگریهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور و
دفاتر رسمی ازدواج و طالق است.
اما بر خالف بحث تنظیم سند به ش��رح فوق ،صدور «مدرک» یا «گواهی تصدیق وضعیت»
یا «تاییدیه» و سایر موارد مش��ابه ،همگی در خصوص مواردی که نیازمند وجود قصد انشایی در
قالب عقد یا ایقاع نباشد ،معنی می یابد .نظیر وقایع حقوقی که امور اتفاقیاند و قصد انشایی الزم
ندارند؛ مانند صدور گواهی والدت و شناس��نامه یا گواهی فوت و حص��ر وراثت یا کروکی پلیس
جهت تصادف یا س��ایر مواردی که به منظور تصدیق وضعیت یا تامین دلی��ل وضعیتی ،گواهی
صادر میش��ود؛ همانند گواهی نامه ( تصدیق) رانندگی ،مدرک تحصیلی ،س��ند مالکیت ملک،
تاییدیه تعویض پالک و  ...که در فرایند صدور آن مدرک ،قصد انشایی برای ایجاد مضمون عقد
یا ایقاعی وجود ندارد و صرفا وجود وضعیتی گواهی ش��ده یا تامین دلیل��ی برای وضعیتی خاص
صورت میگیرد که این مدارک و گواهیهای تصدیق وضعیت نیز رس��می است اما سند به معنی
خاص (حاکی از معامله یا عمل حقوقی) نیست؛ چراکه متضمن قصد انشا و امضا و اقرار متعاملین
نبوده و نمیتواند مش��مول ماده  1293قانون مدنی باش��د به نحوی که اگر در تنظیم آن رعایت
تشریفات نشود ،سند عادی تلقی شود بلکه درصورت عدم رعایت تشریفات اصوال مدرکی باطل
اس��ت نه عادی .کما اینکه مدرک گواهینام��ه رانندگی عادی نداریم؛ ل��ذا مرجعی نظیر نیروی

انتظامی ،علیرغم صالحی��ت برای صدور برخی مدارک رس��می نظیر گواه��ی نامه و کروکی
تصادف و برگ س��بز و کارت خودرو  ،صالحیتی برای تنظیم س��ند رس��می معامله خودرو ندارد،
همچنین سردفتران یا دفتریاران نیز نمیتوانند خودروها را جریمه کنند ولو مهر قوه قضاییه را در
اختیار دارند ،این بحث اصولی امر است که به موجب آن مراجعی مانند مخابرات حق تنظیم سند
تلفن را ندارد و نیروی انتظامی حق تنظیم س��ند خودرو را ندارد و قس علی هذا و الزم اس��ت مرز
1
صالحیت های قانونی رعایت شود.
ثانیا بالفرض سند در ماده  1287قانون مدنی در معنایی اعم از  Actو  Documentبه کار رفته
 - 1خسرو عباسی داکانی ،سردفتر اسناد رسمی شماره  106تهران ،کانال تلگرامی رسم قلم ،به آدرس:

https://t.me/rasmeqalam
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باشد ولی قانونگذار حکیم در این ماده به قید «در حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى
تنظيم شده باشند» اشاره کرده یعنی باید قانونی صالحیت تنظیم نقل و انتقال خودرو را به مراکز
تعویض پالک داده باشد تا این نهاد صالح برای این امر باشد ولی نه تنها چنین قانونی وجود ندارد
بلکه بالعکس قانونگذار در ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صالحیت دفاتر اسناد

رسمی برای نقل و انتقال خودرو اش��اره دارد و ماده  22قانون حمل و نقل و عبور کاالی خارجی از
قلمرو جمهوری اسالمی ایران تخصصا از محل بحث خارج است و از سوی دیگر طبق ماده یک
ق.د.ا.ر.ک ،.دفترخانه مرجع صالح برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی تشکیل شدهاست.
 -2 -1 -2استناد به رای دیوان عدالت اداری.

متن خبری استناد به رای دیوان عدالت اداری این چنین است:
«ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رس��می اختیاری ش��د .به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری
صبح اقتصاد ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با اش��اره به حکم دیوان عدالت
اداری مبنی بر اینکه برگ س��بز صادره از سوی ناجا در حکم س��ند قانونی خودرو است ،ثبت سند
خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری عنوان کرد .محمدرضا محمدی اظهار کرد :با حکم دیوان
عدالت اداری برگ سبزهای صادره از س��وی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در حکم
سند قانونی است ،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به سواالت و ابهامات
بس��یار ش��هروندان در این خصوص افزود :با توجه به حکم قطعی دیوان عدالت اداری ثبت س��ند
خودرو توسط فروشندگان به نام خریداران در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و هیچ الزامی برای
این کار وجود ندارد .وی در پایان گفت :از آنجا که مراجع قضایی ،مالکیت وسایل نقلیه موتوری را
تنها از پلیس استعالم میکنند ،بنابراین سند صادره از سوی پلیس از اعتبار بسیار باالتری برخوردار
1
است و شهروندان باید مراقب باشند که هیچ خودرویی را بدون برگ سبز آن خریداری نکنند».
الزم است متن رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت آورده شود تا اینکه مشخص گردد آیا سخن
 - 1به نقل از خبرگزاری فارس.
ثبت-سند-خودرو-در-دفاتر-اسنادhttps://www.farsnews.ir/isfahan/news/13991110000499/ -
رسمی-اختیاری-است
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افسران ناجا مبنی بر اختیاری بودن ثبت سند خودرو بر اساس رای صادره صحیح است یا خیر؟
مرجع رسیدگی :شعبه  24تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع تجدیدنظر خواسته :اعتراض به دادنامه صادره از شعبه  31بدوی دیوان عدالت اداری
به شماره های  335و  44مورخ 98/03/18-98/03/01

گردش کار« :شاکی به موجب دادخواس��ت تقدیمی در مرحله بدوی خواسته خویش را طی دو
فقره دادخواس��ت تقدیمی احراز وقوع تخلف پلیس راهور ناجا مبنی بر صدور سند مالکیت وسایل
نقلیه به جای گواهی تعویض پالک خودرو و تعویض مکرر خودرو بدون حضور دارنده وسایل نقلیه
تقدیم نموده است که طی دادنامه معترض عنه رای به ورود شکایت صادر شدهاست و تجدیدنظر
خواه در اعتراض به دادنامه مزبور اظهار داشته که حسب صراحت آییننامه اجرایی ماده  29قانون
رس��یدگی به تخلفات رانندگی و ماده  22قانون اصالح ماده  22قانون حم��ل و نقل و عبور کاالی
خارجی از قلمرو جمهوری اس�لامی ایران مصوب  1388/06/17مسئولیت صدور سند و گواهی
تعویض پالک به این مرجع واگذار شدهاست .آقای  ...نیز اظهار داشته برابر ماده  29قانون رسیدگی
به تخلفات راهنمایی و رانندگی هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی متوقف بر
تعویض پالک خودرو در اداره راهنمایی و رانندگی است و این مفهوم به منزله ضرورت نقل و انتقال
در دفاتر اسناد رسمی میباشد و پس از ثبت به کالسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی
با بررسی دالیل تجدیدنظر خواه و مدافعات تجدیدنظر خوانده و با استعانت از خداوند سبحان ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
برابر بند (ب) ماده  1آییننامه اجرایی ماده  29قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات رانندگی موضوع
مصوبه ش��ماره /120275ت  46867هـ  ،هیئت محت��رم دولت م��ورخ  1391/06/18در مقام
تعریف اصطالحات تعویض پالک چنین مقرر ش��ده ،فک پالک متعلق به مالک از روی وس��یله
نقلیه و اختصاص پالک ب��ه منتقل الیه و ثبت اطالع��ات منتقل الیه به عن��وان آخرین مالک در
سامانه شماره گذاری و صدور س��ند مالکیت و کارت شناس��ایی خودرو و نصب پالک مربوط به
مالک جدید بر روی وس��یله نقلیه و در بند (ث) ماده  1همان آییننامه نی��ز مراکز تعویض پالک
را ،مراکز خدمات خودرویی که با مج��وز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگ��ی فعالیت مینماید،
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معرفی میکند .مضافا اینکه قانونگذار در جهت انتظام امور مربوط به خودرو برابر قانون اصالح
ماده  22قانون حمل و نق��ل و عبور کاالی خارج��ی از قلمرو جمهوری اس�لامی ایران مصوب
 1388/07/12مجلس شورای اسالمی به صراحت مس��ئولیت صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد
مالکیت و پالک خودرو در جمهوری اس�لامی را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده اس��ت .لذا با
وصف مذکور و ب��ه منظور دقت و نظارت و کنت��رل امور و خدمات خودروه��ا قانونگذار مبادرت
به تعیین تکلیف نموده و مس��تفاد از آرای ش��ماره  422-421م��ورخ  92/07/01هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری اقدامات راهنمایی و رانندگی در راس��تای اختی��ارات تفویضی قانونی انجام
ش��ده و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباش��د .بنابراین تجدیدنظر خواهی بهعمل آمده از سوی
پلیس راهور ناجا را نس��بت به دادنامههای صدر االشعار وارد دانس��ته و در اجرای ماده  71قانون
تش��کیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری ،آرا تجدیدنظر خواس��ته را نقض و حکم به رد
شکایت شاکی صادر مینماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمدعلی سیروس با توجه
به مراتب مذکور و نقض دادنامه های تجدیدنظر خواس��ته رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان
منتفی و قرار رد تجدیدنظر خواهی مشارالیه صادر میشود .این رای قطعی است».
نقد و بررسی رای شعبه  24دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
این رای هیچگونه داللتی بر مورد ادع��ای ناجا ندارد؛ چراکه اوال چنانچ��ه این رای داللت بر
صالحیت نیروی انتظامی بر تنظیم معامالت وس��ایل نقلیه داش��ته باش��د صراحتا با رای شماره
 422-421هیئت عمومی دیوان عدال��ت اداری مغایرت دارد؛ چراک��ه در رای هیئت عمومی به
صالحیت ذاتی دفاتر ب��رای تنظیم معامالت خودرو تصریح دارد .ثانیا رای ش��عبه تجدیدنظر هر
چند قطعی است اما مطابق ماده  89قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
 1392/03/25به منزله قانون نیس��ت و برای مراج��ع اداری الزم االتباع نمیباش��د و تنها رای
وحدت رویه هیئت عمومی به تصریح ماده مرقوم در حکم قانون میباش��د .ثالثا و از همه مهمتر
این رای با مفاد قوانین از جمله ماده  29قانون رس��یدگی به تخلف��ات رانندگی ،تبصره  1ماده 42
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ،1387تبصره  5م��اده  29و تبصره  1ماده  30قانون جدید
مالیات بر ارزش افزوده 1و بخش��نامه رئیس وق��ت قوه قضاییه منافات دارد ،ک��ه در ادامه خواهد
 - 1البته این قانون هنوز اجرایی نشده و از اواسط دی ماه سال  1400اجرایی خواهد شد.
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آمد و همچنین استناد به آییننامه در رای ش��عبه تجدیدنظر موضوعیت نداشته چراکه آییننامه
نمیتواند خالف قانون باشد و همینطور استناد به ماده  22قانون حمل و نقل هم صحیح نیست
زیرا حکمی خاص اس��ت؛ 1بنابراین این حکم مطابق اصل  167قانون اساس��ی 2حکمی خالف
قانون اساسی و قوانین عادی پیشگفته اس��ت ،چراکه قضات دادگاهها مکلفند حكم هر دعوا را
در قوانين مد ّونه بيابند ،لذا مطابق ماده  79قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رایی خالف ّبین قانون میباشد.
 - 2 -1 -3استناد به رای مجلس شورای اسالمی

متن خبرگزاری استناد به این رای بدین شرح است:
«س��رانجام دعوا بر س��ر "اختیاری" یا "اجباری" بودن ثبت س��ند خودرو در دفاتر رسمی در
نهایت با رای مجلس ش��ورای اس�لامی به اختیاری بودن این موضوع به پایان رس��ید .یکی از
طوالنیترین اختالفنظرهای میان پلیس و کانون س��ردفترداران 3به نفع ناجا و مردم تمام شد.
ماههاس��ت که هر از چندگاهی بحث بر س��ر اختیاری یا اختیاری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر
ثبت اسناد باال میگیرد ،ناجا مدعی است که سند صادر شده از س��وی پلیس ،سند کافی و الزامی
است و اگر فردی سند خودرویش را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برس��اند ،کاری اختیاری انجام
داده است ،در طرف مقابل اما کانون س��ردفترداران نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت سند
خودرو صحبت به میان میآورد .موضوعی که البته ش��ب گذش��ته با اعالم نظ��ر نهایی مجلس
شورای اسالمی به نفع پلیس به پایان رسید.گرچه پیش از ایننیز بارها فرمانده ناجا ،سخنگوی
ناجا ،رئیس پلیس راهور ناجا ،معاون حقوقی پلیس راهور و ...بر کافی بودن س��ند صادره از سوی
پلیس تاکید کردهبودند ،اما اصرار کانون سردفترداران بر الزم و اجباری بودن ثبت سند خودرو تا
جایی پیش رفت که آنان حتی حاضر به پذیرش سخنان وزیر کش��ور هم نشدند و به ناچار سردار
 - 1در خصوص ماده  22اصالحی قانون حمل و نقل و عبور کاالی خارجی در ادامه به نحو مبسوط بحث شدهاست.
 - 2اصل 167ق.ا« :.قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مد ّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به
منابع معتبر اس�لامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض
قوانين مد ّونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
- 3در این خبر ،چندبار به اشتباه کانون «سردفتران» ،کانون «سردفترداران» ذکر شدهاست.
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حسین اش��تری ،فرمانده نیروی انتظامی در نامهای به مجلس شورای اس�لامی خواستار تعیین
تکلیف این موضوع شد .رحمانی فضلی ،وزیر کشور درباره نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون
س��ردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقاالت در دفاتر اس��ناد ،گفته بود« :قانون ،این
اختیار را به ش��هروندان داده تا درصورت تمایل ،نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز

به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعالم میکند برای
احراز مالکیت خودرو کافی است .به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال ،تلویزیون ،فرش و
اقالم این چنینی را ثبت رسمی نمیکنند ،در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی
نیست که سندی از سوی دفاتر اس��ناد صادر شود ،بلکه مدارک صادر ش��ده از سوی پلیس کافی
اس��ت و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام میدهد .سرانجام عصر روز
گذشته یکشنبه ،سردار سعید منتظرالمهدی ،س��خنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را
اعالم کرد ،نظری که در آن ،به پلیس حق داده شدهاس��ت .او گفت" :بر اساس موارد اعالم شده و
با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اس��اس فعالیتهای خود قرار
داده و همچنین با توجه به اینکه هیچگونه منفعتی از حوزه ثبت س��ند خ��ودرو و تعویض پالک
عاید پلیس نمیش��ود ،اما پلیس رعایت حال ،وقت و هزینه مردم را بر خود فرض میداند و اعالم
میشود که با رای مجلس شورای اس�لامی به نظر پلیس ،نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه
وجود ندارد" .در بخشهایی از حکم نهایی نظر مجلس ش��ورای اس�لامی این طور آمده است:
«مستند به ماده  22قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسالمی ایران
(اصالحی  )1388.06.17مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد مالکیت و پالک خودرو در
قلمرو جمهوری اسالمی ایران برعهده نیروی انتظامی است .به نظر میرسد ،اختالف نظر میان
پلیس و کانون س��ردفترداران به پایان خود رسیده اس��ت ،اما آنچه که نیروی انتظامی باید انجام
دهد اطالعرسانی گسترده دراینباره است ،چرا که به نظر میرس��د بسیاری از شهروندان از این
1
نظر نهایی قانون در اینباره همچنان بیاطالعند».
 - 1به نقل از وقایع روز:
ثبت-سند-خودرو-در-دفترخانه-اختیاری-است https://vaghayerooz.com/fa/news/5100/
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نقد و بررسی
بسیار جالب توجه اس��ت که این خبر در وقایع روز و تاریخ نشر این خبر  1399/07/24و به نقل
از سردار منتظرالمهدی معرفی شده ،حال آنکه سردار نوریان در مورخ  1397/04/23جایگزین
س��ردار منتظر المهدی شدهاس��ت و از این جالبتر آن که متن این خبر ،قب�لا در مورخه  19تیر
 1396توسط خبرگزاری ایسنا هم منتش��ر شدهاست .بازنش��ر خبری تکراری آن هم با تاریخی
جدید و تلقین اینکه خبر مربوط به سال  1399میباش��د ،مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و مراجع
قضایی باید در این خصوص وارد شده و علت انتش��ار این گونه اکاذیب را جویا گردند .همینطور
بس��یار جالب توجه و حایز اهمیت اس��ت که هیچ نظری��های در مجلس ،دال بر حقانیت س��خن
نیروی انتظامی مبنی بر صالحیت تنظیم اسناد معامالت خودرو وجود نداشته ،چه برسد به اینکه
حکم نهایی از مجلس مبنی بر صالحیت نیروی انتظامی در تنظیم اس��ناد معامالت خودرو صادر
شده باش��د .ضمنا اظهار نظر وزیر محترم کش��ور در نوع خود بس��یار جالب توجه است که معامله
مهمی چون خودرو را با معامالت تلویزیون و یخچال مقایسه کرده است .این قیاس یقینا قیاسی
معالفارق است و به لحاظ اصولی پذیرفته شده نیست و با نظم عمومی هم مغایر است.
 - 2 -1 -4تمسک به ماده  22اصالحی قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهورى
اسالمى ايران.

مطابق این ماده« :مس��ئوليت صدور گواهينامه رانندگى ،اس��ناد مالكي��ت و پالك خودرو در
قلمرو جمهورى اس�لامى ايران بر عه��ده نيروى انتظامى جمهورى اس�لامى اي��ران و وظيفه
ترجمه و تبديل گواهينامههاى رانندگى معتبر صادر ش��ده توس��ط نيروى انتظامى و ساير اسناد
و مدارك مذكور به مدارك بين المللى وفق مفاد كنوانس��يونهاى بين المللى س��الهاى 1328
هج��رى شمس��ى ( 1949مي�لادى) و  1347هجرى شمس��ى ( 1968ميالدى) حم��لو نقل
جادهاى و حسب عرف بين المللى و مقررات حاكم بر تمامى كشورهاى عضو سازمان بين المللى
جهانگردى( )AITو فدراس��يون بين المللى اتومبيلرانى( )FIAبر عه��ده كانون جهانگردى و
اتومبيلرانى جمهورى اسالمى ايران مىباشد».
نقد و بررسی
ناجا با اس��تناد به این ماده قانونی معتقد است ،صالحیت صدور س��ند مالکیت خودرو را داراست
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اما این استدالل با اصول و قواعد حقوقی سازگار نیس��ت؛ زیرا اوال این قانون یک قانون خاص بوده
و صرفا در خصوص ترانزیت کاالی خارجی است و حکم خاص توان نسخ حکم عام مندرج در ماده
 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ندارد .ثانیا بالفرض سخن ناجا صحیح باشد (که البته مطلقا
مورد قبول نگارنده نیست) و صالحیت تنظیم کلیه اسناد وسایل نقلیه مطابق این ماده به راهنمایی

رانندگی واگذار شده باش��د ،در این صورت باید گفت کل این ماده توسط ماده  29قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی نسخ شدهاس��ت و حتی در مورد ترانزیت کاالی خارجی هم ناجا صالحیت تنظیم
سند مالکیت خودرو را دارا نمیباشد ،زیرا وقتی دو حکم متعارض وجود داشته باشند که امکان جمع
آنها نباشد باید گفت حکم موخر ،ناس��خ حکم مقدم خواهد بود و از آنجا که حکم مندرج در ماده 29
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  1389/12/08بوده و حکم ماده  22قانون حمل و نقل و
ن اصالحی  1388/06/17میباشد؛ مطابق
عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهورى اسالمى ايرا 
قاعده پذیرفته شده در اصول فقه باید گفت ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناسخ ماده
 22قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمروجمهورى اسالمى ايران میباشد.
 - 2 -1 -5استناد به مواد  46و  47قانون ثبت اسناد و امالک.
نحوه استدالل ناجا به این شکل اس��ت 1که مطابق مواد  46و  47ق.ث .مراجعه به دفاتر اسناد
رسمی برای ثبت معامالت راجع به اموال منقول اختیاری است.
ماده  « :۴۶ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
 -1کلیه عق��ود و معامالت راج��ع به عین ی��ا منافع امالکی ک��ه قبال در دفت��ر امالک ،ثبت
شدهاست.
-2کلیه معامالت راجع به حقوقی که قبال در دفتر امالک ،ثبت شدهاست».
ماده  « :۴۷در نقاطی که اداره ثبت اس��ناد و امالک و دفاتر اسناد رس��می موجود بوده و وزارت
عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
 -1کلیه عقود و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفاتر امالک ثبت نشده
- 1معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی ج.ا.ا .در پاسخ به شکایت کانون سردفتران و دفتریاران به موجب
الیحه شماره  10/34-829/10035/12/401مورخ  1391/11/02به دیوان عدالت اداری ارایه گردیده است.
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 -2صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه».
در ادامه دفاعیات اضافه میکنند« :همان طور که در این دو مقرره قانونی پیش بینی شدهاست
ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول ،امالک ،صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه (آن هم با شرایط
مقرر در این دو ماده) الزامی است و در سایر موارد از جمله ثبت اسناد راجع به خودرو ،اختیاری است

و از طرفی ثبت باید در دفاتر اس��ناد و امالک ثبت شود نه در دفاتر اس��ناد رسمی .بنابراین مردم نیز
الزامی برای مراجعه به این دفاتر نداشته اند و ثبت معامالت راجع به اموال غیر منقول اختیاری و به
مثابه مراجعه مردم به نمایشگاههای اتومبیل برای معامله است و نه پلیس ،نه دفاتر اسناد رسمی و
نه هیچ مرجع دیگری نمیتوانند مردم را برخالف قانون ،ملزم به مراجعه به این دفاتر نمایند».
نقد و بررسی
این اس��تدالل با موازین اصولی حقوقی مغایرت دارد؛ زیرا ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،تخصیصی بر عم��وم مواد  46و  47قانون ثبت اس��ت .از لح��اظ اصولی تخصیص 1به
تخصیص متصل یا منفصل تقس��یم میش��ود و ماده  29قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی
تخصیصی منفصل ب��ر مواد  46و  47ق.ث .اس��ت .ایج��اد احکام خ��اص و تخصیصی یک امر
پذیرفته شدهاست و زمانی که قانونگذار حکیم در مسایل پیش روی جامعه نیاز به اصالح امری
میبیند و اقدام به قانونگذاری در آن خصوص مینماید نه تنها ایرادی بر وی وارد نیس��ت بلکه
مطابق اصول پذیرفته شده اقدام کرده است.
 - 2 -1 -6اس��ناد صادره توس��ط راهنمایی رانندگی (برگ س��بز) به عنوان سند رسمی مورد
اس��تناد کلیه مراجع قضایی ،امنیتی و انتظامی اس��ت و نکته مهم این که تمامی اس��تعالمهای
مربوط به وس��ایل نقلیه از پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچ گونه س��ابقه اق��دام در این مورد
2
نداشته و اقدامی هم به عمل نمیآورد.
 - 1تخصیص خارج کردن بعضی افراد از شمول عام است به گونهای که اگر دلیل خاص نبود آن بعض نیز مشمول
حکم عام بود .معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهية ،محمود عبد الرحمان ،ج  ،1ص  ،449بیتا ،بیجا ،بینا.
 - 2این ادعا در دفاعیات ناجا در سال 1391در دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت کانون برای ابطال بخشنامه شماره
 ۱۳۹۰/۱۰/۱۸-۱۳/۴-۱۲۰۸-۲۰=۶۲۱۶۷فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مطرح شدهاست.
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نقد و بررسی
این ادعا محل نقد اس��ت ،زیرا تنها یک ارتباط معمولی الکترونیک بین سامانههای وابسته به
سازمان ثبت اسناد و امالک و سامانههای پلیس این موضوع را رفع خواهد کرد و امکان مصالحه
یا عدم مصالحه پالک به همراه خ��ودرو برای متعاملین وجود خواهد داش��ت و در صورت فراهم

شدن این ارتباط ،دیگر نیازی به مراجعه فوری به مراکز تعویض مکانیکی و فیزیکی پالک وجود
نخواهد داش��ت و مراکز تعویض پالک برچیده خواهد شد و بنیاد تعاون ناجا میتواند این مراکز را
تبدیل به مراکزی برای بازدید اصالت و معاینه فنی نموده و فقط در صورت درخواست مالکان آن
1
اقدام به تعویض پالک و اخذ هزینههای الزم بنمایند.
 -2 - 1-7اس��تناد ب��ه رای ش��ماره  1863هیئ��ت عموم��ی دی��وان عدال��ت اداری مورخ
 1399/12/02و ابطال بندهای  ۲و  ۳بخشنامه شماره  ۱۳۹۴ /۸ /۲۷-۹۴ /۱۴۷۲۰۴معاونت امور
2
اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
رای هیئت عمومی :اوال قانونگذار در م��واد  ۴۶و  ۴۷ق.ث .موارد ثب��ت اجباری معامالت را
 - 1به نقل از ویکی پدیا.

تعویض_پالک_خودرو_در_ایران https://fa.wikipedia.org/wiki/

 _ 2متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیران کل محترم ثبت اسناد و امالک استان ها
سالم علیکم
با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش
آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پالک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابالغ گردد.
 -۱هنگام تنظیم وکالت تعویض پالک و نقل و انتقال خودرو ،طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد
وکالت که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.
 -۲به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم س��ند رس��می ضمن تذکر به طرفین و ارش��اد آنها
حتیاالمکان در وکالت های تعویض پالک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
 -۳در اجرای ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی
که تعویض پالک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل
نمایندیابرایتعویضمجددپالکوانتقالمالکیتخودروبهشخصدیگریوکالتدهند-.معاوناموراسناد».
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ذکر کرده است و س��ایر موارد از جمله ثبت معامالت راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی
برای مراجعه به دفاتر اسناد رس��می وجود ندارد .ثانیا :مطابق قانون اصالح ماده  ۲۲قانون حمل
و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اس�لامی ایران مصوب سال  ،۱۳۸۸مسئولیت
صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد مالکیت و پالک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسالمی ایران بر

عهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است .ثالثا انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر،
از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده  ۶۵۶قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است،
بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت ،که متضمن تکلیف دفاتر اس��ناد رسمی به خودداری از
درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پالک و وکالت نامه های فروش خودرو است،
همچنین بند سوم بخشنامه یاد ش��ده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پالک به نام آنها انجام
شده ،تنها پس از ثبت سند رس��می انتقال میتوانند به عنوان مالک ،برای تعویض مجدد پالک و
انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند ،مغایر قوانین یاد شدهاست و از آن حیث که
محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده ،مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور
مستند به بند  ۱ماده  ۱۲و ماده  ۸۸قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال  ۱۳۹۲ابطال میشود.
نقد و بررسی
با وجود اینکه دی��وان عدالت اداری از مجموع��ه قضات با تحصیالت عال��ی و دارای تجربه
قضایی باال تش��کیل شدهاس��ت ولی متاس��فانه این رای را میت��وان از ضعیفتری��ن آرا هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری محسوب داشت که دارای اشکالت عدیده حقوقی میباشد که این
اشکاالت عبارتاند از :الف -این رای به معنی نس��خ قانون (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  )1389توسط دیوان عدالت اداری است که نه تنها با ماده  12قانون دیوان عدالت اداری
در تعارض اس��ت ،بلکه با اصل تفکیک قوا نیز مغایرت دارد؛ زیرا عالوه بر اینکه با نص ماده 29
قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی در تضاد اس��ت چنانچه قانونگذار نظر به صالحیت دفاتر
اسناد رسمی نداشت برای یک امر اختیاری نباید در ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،
قاعده وضع میکرد و همچنین پیش بینی امکان اس��تقرار و حضور دورهای دفاتر اسناد رسمی در
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مراکز تعویض پالک (که نشاندهنده خواست قانونگذار بر تفکیک صالحیت دو نهاد میباشد)
برای یک امر اختیاری در تبصره  1و  2قانون اخیر الذکر عملی لغو بود.
ب  -این رای با مفاد رای شماره  ۴۲۲-۴۲۱مورخ  1392/07/01هیئت عمومی دیوان عدالت
در تناقض است؛ چراکه مطابق رای شماره  422-421هیئت عمومی دیوان عدالت ،نقل و انتقال
رس��می خودرو از صالحیتهای ذاتی دفاتر اس��ناد رسمی اس��ت حال آنکه رای شماره 1863
مراجعه به دفاتر اس��ناد رس��می برای معامالت خودرو را طبق مواد  47و  48قانون ثبت اختیاری
اعالم کرده است در حالی که رای هیئت عمومی در سال  1392زمانی صادر شده که هر دو قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  1389و قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو
جمهورى اسالمى ايران مصوب  1388وجود داشتهاند.
ج -اس��تناد به مواد  46و  47قانون ثبت ب��رای اختیاری قلمداد نمودن ثب��ت معامالت خودرو
صحیح نیست؛ زیرا همانطور که گفته ش��د به لحاظ اصولی ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی تخصیصی بر عموم مواد  46و  47قانون ثبت است.
د -استناد به صالحیت ناجا مبنی بر صدور اس��ناد مالکیت خودرو بر اساس قانون اصالح ماده
 ۲۲قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اس�لامی ای��ران نیز با توجه به
مطالبی که قبال در نقد و بررس��ی دلیل چهارم صالحیت تنظیم س��ند نقل و انتقال وسایل نقلیه
توسط ناجا گفته شد ،از لحاظ حقوقی مردود است.
ی -این رای به معنی تش��ویق مردم به عدم پرداخت حقوق دولتی و تضییع بیت المال است؛
چراکه وظیفه اخذ حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال ،مالیات بر ارزش افزوده ،حق الثبت و
نیم درصد موضوع قانون حدنگار بر عهده دفاتر اس��ناد رسمی است و مراکز تعویض پالک زمانی
که اقدام به تعویض پالک وسایل نقلیه میکنند ،این حقوق دولتی را از مردم دریافت نمینمایند و
چنانچه مردم بعد از تعویض پالک به دفاتر مراجعه ننمایند این حقوق دولتی وصول نخواهد شد و
این امر تضییع بیت المال است.
 -2 -1 -8احراز مالکیت وسایط نقلیه صفر کیلومتر توسط برگ سبز صادره از ناجا.

نحوه اس��تناد ناجا به این صورت اس��ت که وس��ایط نقلیه صفر کیلومتر (نو) به همین صورت
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(روش مرسوم در مراکز تعویض پالک) ش��ماره گذاری شده و اس��ناد مالکیت آنها توسط ناجا
صادر میش��ود و متعاملین (خریدار و ش��رکت تولید کننده) هیچ گونه مراجعهای به دفاتر اس��ناد
رس��می ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها ،بر مبنای همین اس��ناد بوده و اس��ناد صادره به
عنوان سند رسمی مورد اس��تناد کلیه مراجع قضایی ،امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که

تمامی استعالمهای مربوط به مالکیت وسایل نقلیه از پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچگونه
اقدامی در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی آورد.
نقد و بررسی
در این اس��تدالل مغالطه صورت گرفته است ،چراکه سند مالکیت وس��ایط نقلیه صفر کیلومتر
توسط ناجا صادر نمیگردد بلکه صدور سند مالکیت این خودروها در صورتی که وسیله نقلیه تولید
داخل باشد توسط شرکت سازنده مربوطه تحت عنوان س��ند کمپانی و در صورتی که وسیله نقلیه
خارجی باشد توسط اداره گمرک تحت عنوان سند گمرکی صادر میگردد و شخصی که به عنوان
مالک در سند کمپانی یا گمرکی قید گردیده به منظور اخذ پالک به نام خود برای خودروی مربوطه
به مراکز تعویض پالک مراجعه مینماید و مراکز تعویض پالک بر مبنا و اس��اس س��ند کمپانی یا
گمرکی اقدام به صدور پالک مینمایند؛ بنابراین س��ند مالکیتی توس��ط ناجا صادر نشده ،بلکه به
رسالت اصلی خود یعنی نصب پالک بر روی خودروهای صفر کیلومتر اقدام نموده است.
 .2-2ادله صالحیت تنظیم اسناد وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی

 - 2 -2 -1صراحت ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
به موجب این ماده « نقل و انتقال خودرو به موجب س��ند رس��مى انجام مىش��ود ،دارندگان
وس��ايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اس��ناد رسمى ،ابتدا به
ادارات راهنمايى و رانندگى يا مراكز تعيينشده از سوى راهنمايى و رانندگى براى بررسى اصالت
وس��يله نقليه ،هويت مالك ،پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پالك به نام مالك جديد
مراجعه نمايند.
تبصره  -1نيروى انتظامى مىتواند با همكارى س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور ،امكان
استقرار دفاتر اسناد رسمى را به تعداد كافى در مراكز تعويض پالك فراهم آورد.
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تبصره  -2آيين نامه نحوه اجراى اين ماده و نحوه حضور دورهاى و با رعايت نوبت براى تمامى
دفاتر اسناد رس��مى در مراكز تعويض پالك توس��ط وزارتخانههاى دادگسترى و كشور و نيروى
انتظامى ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هیئت وزيران مىرسد».
 - 2-2 -2صراحت تبصره پنج ماده  29و تبصره یک ماده  30قان��ون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب  1400/03/02بر تفکیک صالحیت دفاتر برای تنظیم س��ند نق��ل و انتقال و صالحیت
مراکز تعویض پالک برای تعویض پالک.
متن این مواد به این ش��رح اس��ت« :تبصره  5ماده  -29ثبت س��ند نقل و انتقال وسایط نقلیه
توس��ط دفاتر اسناد رس��می و یا تعویض پالک توس��ط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
(معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تس��ویه ع��وارض بندهای الف و ب ای��ن ماده مربوط به
وسایط نقلیه مورد معامله و سایر وسایط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.
ماده  -30نق��ل و انتقال انواع خودرو و موتورس��یکلت ،به اس��تثنا ماش��ینهای راهس��ازی،
کارگاهی ،معدنی ،کشاورزی و ش��ناورها ،مش��مول مالیات نقل و انتقال بهشرح ذیل میباشند:
تولید داخل به میزان یک درصد ( )%1و وارداتی دو درصد ( )%2به ماخذ مذكور در تبصره ( )1ماده
( )28این قانون برای سال توليد .ماخذ محاسبه ماليات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال
تولید ،س��االنه ده درصد ( )%10همان ماخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد ،چهل
درصد ( )%40ماخذ یاد شدهاست.
تبصره -1ثبت س��ند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رس��می و یا تعويض پالک توسط
نیروی انتظامی ،من��وط به پرداخت مالیات نق��ل و انتقل موضوع این ماده و به ترتیبی اس��ت که
سازمان مقرر میکند .مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ،ملزم به پرداخت دو برابر مالیات
پرداخت نشده هستند».
همانطور که مالحظه میشود قانونگذار به درستی در این تبصره به تفکیک صالحیت دفاتر
اسناد رسمی و مراکز تعویض پالک اقدام نموده است.
 - 2 -2 -3بخش��نامه ش��ماره  ١٠٠٠ / ۶٩٠٠۶ / ١٠٠مورخ ١٣٩۵ / ١٢ /٢١ریاست وقت قوه
قضاییه در خصوص صالحیت انحصاری دفاتر برای ثبت معامالت وسایل نقلیه.
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مفاد این بخشنامه به این شرح اس��ت« :بخش نامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی _ اهمیت و
توسعه ثبت سند رسمی معامالت اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای  ۶۶و
 ۶٧سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در تدوین برنامه ششم توسعه کشور
رسمی و قانون ثبت اس��ناد و امالک مورد تاکید قرار گرفته و ماده  ٢٩قانون رسیدگی به تخلفات

رانندگی ،مصوب  ١٣٨٩مجلس شورای اسالمی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معامالت خودرو
اش��اره دارد و با ثبت رس��می معامالت مالکیت فروش��نده از حیث هویت و نیز ع��دم ممنوعیت
قانونی جهت فروش نظی��ر محجوریت و ممنوع المعامل��ه بودن به موجب حک��م مقام قضایی
کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون ،الزم االجرا شناخته میشود .از آنجا که خودرو
جزو اموال ش��اخص اس��ت که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار میگیرد ،لذا مقرر میگردد
واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ،اس��ناد معامالت خودرو که در دفاتر اس��ناد رسمی ثبت
گردیده را به عنوان مالک قانونی تش��خیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و
اتکا به مدارک مربوط به تعویض پالک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند».
 - 2 -2 -4ماده  ۴قانون نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران مص��وب ،1369/04/27
وظایف و صالحیتهای نیروی انتظامی را احصا کرده که نق��ل و انتقال خودرو ،جزو هیچ یک از
بندهای ماده  ۴و یا سایر مواد قانون مذکورنمیباشد.
 -2 -2 -5از آنجا که مطابق ماده  190قانون مدنی ،ش��رایط اساس��ی صحت معامله از جمله
قصد و رضای طرفین ،مش��خص ب��ودن موضوع معامل��ه ،اهلیت طرفین و مش��روعیت جهت
معامله قید گردیده و احراز این ش��رایط علی الخصوص در اموال حایز اهمیتی چون خودرو ،بدون
هیچ ش��ک و تردیدی نیازمند اش��راف به دانش حقوقی اس��ت ،در غیر این صورت دادگس��تری
درگیر پروندهه��ای مختلف در خص��وص معامالت خودرو خواهد ش��د و نظ��م عمومی جامعه
مختل خواهد شد .فلذا به نمونههایی از مس��ایل حقوقی پیرامون س��ند خودرو اشاره میکنیم تا
دارابودن دانش کافی در این خصوص بهتر نمایان ش��ود .در نظر بگیرید فردی فوت شده و دارای
فرزندان خردس��الی هس��ت ،و مورث دارای خودروی گران قیمتی بودهاس��ت و یا یک شخص
کم توان ذهنی از طریق ارث ،مالک خودرویی شدهاس��ت ،طبیعی اس��ت چنانچ��ه خودروی او
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در معرض کالهبرداری قرار گیرد و باید یک ش��خص صاحب صالحیت وابس��ته به قوه قضاییه
زیر نظر دادس��تان ایش��ان را طبق ق.م.وق.ا.ح .حمایت کند ،ازجمله رسالت انحصاری و قانونی
دفترخانهها رعایت مصلحت و منافع این اش��خاص اس��ت و اگر رعایت نکنند ع�لاوه بر آنکه
مجازات می ش��وند باید ضرر این اش��خاص صغیر یا محروم ازرش��د معاملی را هم جبران کنند.

قانون و سیستم قضایی ،سردفتران را مکلف کرده است تا منافع این اشخاص را رعایت کنند ،اما
نیروی انتظامی و راهنمای��ی و رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات آنها هم نیس��ت
برای همین ،نیازی به اطالع این امور به دادس��تان هم نمیبینند 1.همچنی��ن در قانون مدنی به
تبعیت از فقه امامیه یک سری خیارات پیشبینی شدهاس��ت از جمله خیار غبن و تدلیس و  ،...این
خیارات در معامالت وسایل نقلیه هم جاری است و اتفاقا محل ابتالی آن بسیار زیاد است ،ممکن
است بنای طرفین بر عدم اس��قاط خیار خاصی باش��د و همینطور اهلیت طرفین و ممنوعیت یا
عدم ممنوعیت معامله از جمله مس��ایل بس��یار حایز اهمیت اس��ت ،به نحوی که چنانچه یکی از
طرفین اهلیت نداشته باش��د ،حس��ب مورد معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود؛ لذا تشخیص این
امور با اشخاص حقوقدان باید باشد و مراکز تعویض پالک توانایی و بستر و درگاههای الزم برای
تشخیص این موارد را نداشته و این امر با اصل استحکام قراردادها مغایر است.
 - 2 -2 -6مؤ ّیدات
ال��ف -رای هیئ��ت عمومی دی��وان عدال��ت اداری ب��ه ش��ماره دادنام��ه  ۴۲۲-۴۲۱مورخ
 :1392/07/01ع��دم ابطال بخش��نامه ش��ماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ -۱۳/۴-۱۲۰۸-۲۰=۶۲۱۶۷
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.
رای هیئت عمومی« :مطابق ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹
مقرر شدهاس��ت" :نقل و انتقال خودرو به موجب س��ند رسمی انجام میش��ود ،دارندگان وسایل
نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وس��ایل مذکور در دفاتر اس��ناد رس��می ،ابتدا به ادارات
راهنمای��ی و رانندگی یا مراکز تعیین ش��ده از س��وی راهنمایی و رانندگی برای بررس��ی اصالت
 - 1به نقل از دکتر نصیر مشایخ ،سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره  70کرج ،برگرفته از سایت:
/تعویض-پالک-راهور-را-سرگرم-و-مردم-را-سردرhttp://tehranpress.com/1399/02/22/
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وس��یله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پالک به نام مالک جدید
مراجعه نمایند ".نظر به این که بخشنامه ش��ماره ۱۳۹۰/۱۰/۱۸-۱۳/۴-۱۲۰۸-۲۰=۶۲۱۶۷
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا
مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررس��ی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک،
پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پالک به نام مالک جدید تنظیم شدهاس��ت و با نقل و
انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رس��می منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه
متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم س��ند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت
اقدامات انجام ش��ده در راس��تای وظایف مصرح در ذیل ماده  ۲۹قانون یاد شده برای راهنمایی و
رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی اس��ت و از آن ،نقل و انتقال رسمی خودرو که از
صالحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است ،استنباط نمیشود؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت
خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد
و قابل ابطال تشخیص نشد».
ب -به موجب دادنامه ش��ماره  ۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۸۵مورخ��ه  1384/5/16هیئت عمومی دیوان
عدال��ت اداری ،تبصره  ۵م��اده  ۱۱آییننامه قانون موس��وم به تجمیع ع��وارض مصوب ۱۳۸۲
ابطال گردی��د .در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده اس��ت « :همچنین تبصره  ۵ماده
 ۱۱آییننامه که مبین تفویض صالحیت تنظیم س��ند انتقال توس��ط نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اس��ت ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تش��خیص داده
میشود ».لذا وفق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،نیروی انتظامی فاقد صالحیت جهت
نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
ج -نظریه مدیر کل حقوقی قوه قضاییه (دکتر احم��د رفیعی ،مدیر کل حقوقی قوه قضاییه) به
شماره  7/99/935مورخ  1399/08/19مبنی بر اینکه مالک مالکیت خودرو در مراجع رسمی،
سند رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.
متن این نظریه به این شرح است:
«استعالم _چنانچه س��ند رسمی خودرو به نام دارنده پالک نباش��د و دارنده پالک به موجب
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سند عادی خودرو را بفروشد .آیا می توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

پاسخ :شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی

و رانندگی ،طبق قسمت آخر ماده  ۱۲۸۷قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود ولی

نظر به این که مطابق ماده  ۲۹قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگ��ی مصوب  ۱۳۸۹نقل و انتقال

خودرو به موجب سند رس��می تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میش��ود ،لذا مالک مالكیت

خودرو در مراجع رس��می ،س��ند مالکیت رس��می نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور اس��ت و
منتقلالیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است .بنابراین در فرض سوال
که سند رس��می خودرو به نام ش��خصی غیر از خوانده (دارنده پالک) اس��ت ،صدور حکم بر الزام

خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست».

د -تاکید رئیس وقت کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی (جناب آقای داود محمدی)

به موجب نامه شماره 90/5328/88766س مورخ  1395/12/24بر ثبت رسمی خودرو در دفاتر

اسناد رسمی.

متن این نامه بدین شرح اس��ت« :با احترام _ بازگشت به نامه ش��ماره  9520/10361مورخ

 1395/12/04در خصوص مناقش��ه آن کانون با نیروی انتظامی در الزام یا عدم الزام ثبت رسمی

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رس��می موضوع ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  1389مجلس شورای اسالمی به اطالع می رساند:

موضوع در جلسه رسمی مورخ  1395/11/10کمیس��یون مطرح و اکثریت اعضای حاضر ،به

الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند».

در مجموع با توجه به مطالب پیش گفته و بررس��ی ادله طرفین بای��د پذیرفت نیروی محترم

انتظامی ،هیچ گونه دلیل حقوقی برای اثبات ادعای خود نداشته و با مطرح کردن صالحیت خود
برای تنظیم اس��ناد معامالت خودرو ،نظم عمومی جامعه و روان مردم را مختل س��اخته و مطابق

اصول حقوقی و قانونی تنظیم اسناد معامالت وسایل نقلیه با دفاتر اسناد رسمی میباشد.
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 .3بررس�ی طرحهای ارائه ش�ده برای اصالح ماده  29قانون رس�یدگی به تخلفات
رانندگی
 .3-1طرح وزارت کش�ور مبن�ی بر حذف اس�ناد معامالت وس�ایل نقلی�ه در دفاتر
اسناد رسمی

متن طرح وزارت کشور به این شرح میباشد:
«مطابق بند دهم اصل س��وم قانون اساس��ی ،حاکمیت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و
حذف تش��کیالت غیرضرور است .بر همین اس��اس ،تنظیم دو س��ند برای معامله اموال منقولی
مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خالف منطق حاکم بر اعتبار اسناد
رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف ،اتالف وقت شهروندان ،افزایش ترددهای غیرضرور در
مراجعه به نهادهای مختل��ف را به همراه دارد ،موضوعی که پیچیدهت��ر کردن فرایندهای اداری
و تحمیل هزینههای بیش��تر و به مخاطره انداختن امنیت روانی ش��هروندان را ب��ه همراه دارد.
همچنین در بند ( )۱۶سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،بر صرفهجوی��ی در هزینههای عمومی با
تاکید بر تحول اساس��ی در ساختارها و حذف دس��تگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید
تاکید شدهاست ،این در حالیاست که تفسیر ماده ( )۲۹قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی ،به
الزامی بودن مراجعه به دفاتر اس��ناد رس��می برای انتقال مالکیت خودرو تاکید دارد .بنابراین ،به
منظور تسهیل امور برای مردم ،پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینهها و با هدف
برون رفت از اخت�لاف نظرهای موجود درخصوص ش��یوه نقل و انتقال وس��ايل نقليه (خودرو)،
وزارت کشور الیحه پیش��نهادی اصالح ماده ( )۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،متضمن
تعیین تکلیف چگونگی ثبت ،مالکیت ،نقل و انتقال ،تنظیم اس��ناد رهن��ی اخذ مالیات ،عوارض و
س��ایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو بهصورت یکپارچه و توس��ط مراکز تعیین شده
بهوسیله نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
الیحه پیش��نهادی وزارت کش��ور در خصوص اصالح ماده  29قانون رس��یدگی به تخلفات
رانندگی به این شرح است :ماده  -29مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه
به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره گذاری ثبت
نمایند .پلیس راهور بعد از بررس��ی اصالت خودرو ،هویت متعاملین و اقامت��گاه خریدار ،پرداخت
جریمه ها و دیون معوق اعم از هر گونه مالیات یا عوارض تعیین شده ،اقدام به اختصاص پالک به
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نام آخرین مالک ،نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله
نقلیه مینماید.
تبصره  -1آییننامه نحوه اجرای ای��ن ماده و حضور باجه بانکها ،اخ��ذ مالیاتهای مربوطه
عوارض و رعایت مق��ررات ممنوع المعامله و مهجورین ،1توس��ط نی��روی انتظامی با همکاری
وزارت خانههای کشور و دادگس��تری ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ تهیه و به تصویب هیئت
وزیران خواهد رسید.
تبصره  -2از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد».
نقد و بررسی الیحه پیشنهادی وزارت کشور
 - 3 -1 -1استناد به اصل  3قانون اساسی محل ایراد اس��ت؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی،
شورای نگهبان است و از آنجا که قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و قوانین
مربوط به تفکیک صالحیت تنظیم س��ند خ��ودرو و تعویض پالک از جمله قانون رس��یدگی به
تخلفات رانندگی توسط ش��ورای محترم نگهبان تایید گردیده و با ایراد مخالفت با قانون اساسی
روبرو نگردیده اس��ت؛ بنابراین از منظر ش��ورای نگهبان هر یک از دو نهاد تعویض پالک و دفاتر
اسناد رسمی وظایف خاص و منحصر خود را دارا میباشند و نهاد موازی نیستند .این امر مانند آن
است که گفته شود به علت وجود دادگاه نیازی به ش��ورای حل اختالف نیست حال آنکه منطق
سلیم این دو نهاد را موازی نمیداند.
 - 3 -1 -2همانطور که قبال اشاره ش��د طبق آخرین اطالعات تعداد مراکز تعویض پالک در
سطح کشور  258مرکز و در ش��هری به بزرگی تهران  7مرکز تعویض پالک موجود میباشدکه
خود این امر موجب اتالف وقت شهروندان و افزایش ترددهای غیرضرور را به همراه دارد .ناتوانی
ناجا در مقطع زمانی مشخص برای ارائه خدمات به مردم و حتی اجیر کردن اشخاص توسط مردم
برای ایستادن در صف ورودی درب این مراکز از یاد نرفته است در حالی که در همان مقطع زمانی
در دفاتر اسناد رسمی هیچ مشکلی جهت ارائه خدمات به مردم عزیز وجود نداشت.
 - 3 - 1 -3به کار بردن عبارات تحمیل هزینههای زاید و بیش��تر و به مخاطره انداختن امنیت
 - 1جالب توجه است کلمه محجور به غلط در این طرح به صورت مهجور نگارش شدهاست.
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روانی ش��هروندان مغالطه محض اس��ت؛ چراکه باید دید منظور از به کار ب��ردن عبارت تحمیل
هزینههای بیشتر چیس��ت؟ اگر منظور از تحمیل هزینههای بیش��تر عدم پرداخت حقوق دولتی
و سوق دادن مردم به عدم پرداخت این هزینهها اس��ت باید گفت این سخن با بیانات مقام معظم
رهبری و سیاستهای کلی نظام مغایر است .اگر منظور نپرداختن هزینههای دولتی که سازمان
ثبت مامور وصول آن میباش��د از جمله حق الثبت و نیم درصد موضوع قانون حدنگار؛ باید گفت
این امر موجب برهم زدن بودجه کش��ور میباش��د چراکه از محل نیم درصد ،موضوع  42درصد
هالل احمر یعنی ح��دود  600هزار میلیارد و در خصوص طرح کاداس��تر  18ه��زار میلیارد ریال
تحقق نخواه��د یافت و اگر منظور از تحمیل هزینههای بیش��تر ،حق التحریری اس��ت که دفاتر
دریافت میکنند باید گفت عم��ده هزینههایی ک��ه در دفاتر وصول میگ��ردد مربوط به حقوق
دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال ،حق الثبت و  ...میباش��د و حق التحریر مبلغ باالیی به نسبت
کل هزینه انتقال خودرو نبوده و متناسب با مدل وسیله نقلیه و ارزش آن میباشد؛ به عنوان مثال
حقالتحریر انتقال یک دستگاه پیکان سواری مدل  1382در سال  1399صد و یازده هزار تومان
میباشد و با احتساب حقوق دولتی سیصد و شانزده هزار تومان ،جمع هزینه نقل و انتقال میشود
و بالعکس حق التحریر و حقوق دولتی ماش��ینی لوکس و خارجی میتواند به چند میلیون تومان
هم برس��د .که در این حالت حقالتحریر دریافتی به نس��بت کل هزینه ،با درصد بس��یار باالیی،
تقلیل مییابد بهعنوان مث��ال برای خودروی بن��ز  E350م��دل  2013کل حقالتحریر خالص
دریافتی حدود ششصدهزار تومان اس��ت در حالی که کل هزینه سند آن دهها برابر این مبلغ است
و سود خالص سردفتر پس از کسر درصدهای قانونی و هزینهها(س��هم کانون و مالیات مشاغل
و بیمه و اجاره و حقوق دفتری��ار و کارکنان و پاداش قانونی و هزینههای جاری و )...ش��اید در این
خودروی خاص و لوکس که تعداد آن اس��ناد ،در میانگین اس��ناد تنظیمی بسیار نادر است ،حدود
دویست هزار تومان است که قابل مقایس��ه با مسئولیت س��ردفتر و کل مبلغ دریافتی و اقدامات
انجام شده اعم از تنظیم و احراز و مشاوره و بایگانی و ...نیست.
 .3-2طرح اصالح ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط برخی از سردفتران
برای خروج از اختالف با ناجا

طرحهایی توسط برخی از اساتید و پیشکسوتان در حوزه سردفتری ارائه شده که به نقل قول
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این نظرات پرداخته میشود .این نظرات عبارتاند از:
 -3 -2 -1تفکیک صالحیتها بین مراکز تعویض پالک و دفاتر اسناد رسمی.

قائلین به این نظریه ،علت اینکه چرا چنین ترتیب دو گانه ای در ماده  29قرار داده شدهاس��ت
که مردم ناچار ش��وند یک بار به دفاتر اسناد رس��می و یک بار به اداره راهنمایی و رانندگی (مراکز
تعویض پالک) مراجعه نمایند این چنین بیان میکند:
پاس��خ آن اس��ت که این امر اختصاص به خودرو ندارد بلکه در مورد امالک و ام��وال دیگر نیز
مسبوق به سابقه و مورد عمل است به طور مثال در مورد امالک ،اشخاص باید به دفترخانه مراجعه
و استعالمات الزم را اخذ و راهنمایی های الزم را دریافت و سپس جهت پرداخت عوارض و مالیات
به شهرداری و دارایی مراجعه و مفاصا حس��اب و گواهی پایان کار الزم را اخذ و مجددا به دفترخانه
مراجعه و تسلیم نمایند .س��پس باید جهت اخذ پاس��خ اس��تعالم اداره ثبت و یا اداره کشاورزی یا
جنگلبانی یا سازمان تامین اجتماعی و اتحادیه صنفی و فرمانداری و وزرات مسکن و شهرسازی
و غیره مراجعه نموده و گواهی ها و مجوزهای الزم را اخذ و به دفترخانه تس��لیم نموده و نسبت به
پرداخت فیش های آب و برق و گاز و حق شارژ ساختمان اقدام و مفاصا حساب الزم را به دفترخانه
تسلیم نمایند تا امکان انتقال رسمی مورد معامله به نام خریدار فراهم گردد؛ پس اگر دوبار مراجعه
به پلیس راهنمایی اشکال عمده تلقی میشود چنین روندی در تمام موارد وجود دارد و این اشکال
قانونی و اجرایی و ایجاد هزینههای ف��راوان و دولتی و رفت و آمدهای غیرضروری در تمام مراحل
و موارد نقل و انتقاالت رسمی نسبت به کلیه اموال وجود دارد و نیازمند بازنگری و اصالح میباشد
و اختصاص به خودرو ندارد .اما در مورد خ��ودرو ،قانون گذار حکیم و دانا اتفاق��ا به این نکته توجه
داشته و مقرر نموده اس��ت که نیروی انتظامی باید با همکاری س��ازمان ثبت امکان استقرار دفاتر
اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پالک فراهم نماید تا از مراجعات مکرر مردم جهت
تعویض پالک خودرو به مراکز پلیس راهنمایی و اتالف و وقت و هزینه مردم جلوگیری نماید و هم
زمان نقل و انتقال خودرو و تعویض پالک در یک مرکز انجام شود.
متاس��فانه نیروی انتظامی به س��بب آنکه موافق حضور و مداخله دفاتر اسناد رسمی در روند
نقل و انتقال خودرو نبوده و مدام شعار عدم نیاز به س��ند رسمی جهت انتقال خودرو سر داده است،
از اجرای این تکلیف قانونی خودداری نموده تا بتواند از این مس��اله به عنوان اهرم فشاری در نزد
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افکار عمومی و مراجع قانونی و در نظر قوای س��ه گانه بر علیه مش��ارکت دفاتر اس��ناد رسمی در
روند نقل و انتقال خودرو اس��تفاده نماید .اما در صورت ادامه رویه مذکور از سوی اداره راهنمایی و
رانندگی و عدم فراهم نمودن امکان استقرار دفاتر اس��ناد رسمی در مراکز تعویض پالک که یک
تخلف آشکار از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی میباش��د می توان برابر پیشنهاد
آتی عمل نموده و مردم را از مراجعه مجدد به مراکز تعویض پالک بی نیاز نمود و آن اینکه:
پس از پرداخت آنالین جرایم مربوطه و صدور گواهی بالمانع بودن تعویض پالک به نام خریدار
توس��ط اداره راهنمایی و رانندگی به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظیم سند
رسمی نقل و انتقال خودرو به نام خریدار در دفترخانه برابر ماده  29مرقوم ،دفترخانه خالصه معامله
آن واحد ،به اداره راهنمایی و رانندگی ارسالمینماید.
را به صورت الکترونیکی توسط سیستم در ِ
در این صورت مشکل مردم به بهترین و س��اده ترین نحو حل خواهد شد ،همانطور که امروزه در
1
مورد اسناد مالکیت امالک به همین نحو عمل میگردد.
 _ 3 _ 2 _ 2حذف مراکز تعویض پالک از روند تنظیم و ثبت اسناد وسایل نقلیه.

طرح اصالح ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب :1389/12/8
ماده  _1نقل وانتقال کلیه وسایط نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد
رسمی انجام میشود.
ماده  _2دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند قطعی ،صلح ،هبه و وکالت برای فروش
انواع خودرو ،مالیات نقل وانتقال وحق الثبت به ماخذ ارزش اعالم ش��ده توس��ط س��ازمان امور
مالیاتی کش��ور را اخذ و نیز گواهی عدم خالف وس��یله نقلیه را مالحظه و ش��ماره آنها را در سند
تنظیمی قید نمایند.
تبصره _اعطای وکالت برای فروش وسیله نقلیه به اقارب درجه یک و همسردائمی ،مشمول
پرداخت مالیات نقل وانتقال نبوده و از نظر حق الثبت مش��مول م��اده  124اصالحی قانون ثبت
اسناد و امالک است.
ماده _3گواهی عدم خالف وسیله نقلیه توسط ادارات راهنمایی و رانندگی صادر میشود .ادارات
- 1بهنقلازجنابآقایخسروعباسیداکانی،سردفتراسنادرسمیشماره106تهران،آدرسکانالتلگرامیرسمقلمبهآدرس:
https://t.me/rasmeqalam
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مذکور مکلفند پس از اخذ جرایم متعلقه نس��بت به صدور گواهی مذکور که مشتمل بر مشخصات
کاملوسیلهنقلیه ونیز مالک میباشد ،اقدامنمایند .مدتاعتبارگواهیصادره 10روز است.
م��اده _ 4ادارات راهنمای��ی و رانندگی مکلفند باتوجه ب��ه مفاد ماده  27قانون رس��یدگی به
تخلفات رانندگی مصوب  1389/12/8امکان دسترس��ی برخط دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت

آنی سازمان ثبت اسناد وامالک کشور را با س��امانه اداره راهنمایی ورانندگی به منظور امکان اخذ
گواهی الزمه فراهم آورند.
ماده  -5تا زمان برقراری ارتباط بین س��امانه اداره راهنمایی و رانندگی وسامانه سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،دفاتر اسنادرسمی مکلفند خالصه سند نقل وانتقال خودرو را تا پایان وقت
اداری همان روز به صورت الکترونیکی به س��امانه اداره راهنمایی ورانندگی ارسال نمایند و اداره
راهنمایی ورانندگی مکلف است امکان برقراری این ارتباط را به ش��رح ماده  4این قانون فراهم
آورد .پس از برقراری ارتباط بین سامانه س��ازمان ثبت واداره راهنمایی ورانندگی ،باتایید نهایی
سند قطعی تنظیمی توسط سردفتر ،خالصه آن به صورت برخط توسط سامانه ثبت آنی سازمان
ثبت اسناد و امالک کش��ور به س��امانه اداره راهنمایی ورانندگی ارسال خواهد ش��د .در غیر این
صورت دفتر اسنادرسمی مکلف است ظرف  48ساعت تصویر مصدق سند قطعی وسیله نقلیه را
با پست پیشتاز به اداره راهنمایی و رانندگی ش��هری که دفترخانه در آن واقع شده ارسال نموده و
اداره مذکور مکلف است در همان روز مراتب را در سامانه وسیله نقلیه اخبار نماید.
ماده -6پالک وسیله نقلیه به صورت ثابت بر روی آن نصب وکلیه اطالعات مربوطه اعم از نام
و مشخصات آخرین مالک و تغییر رنگ یا شماره موتور و شاسی وغیره در سامانه اداره راهنمایی و
رانندگی درج میگردد .با تغییر مالک خودرو شماره پالک تغییر نخواهد کرد.
ماده -7دفتر اسنادرسمی پس از تنظیم سند نقل وانتقال وسیله نقلیه ،شناسنامه آن را ممهور
به مهر (باطل شد) نموده وضمن درج شماره س��ند تنظیمی و نام ومشخصات مالک جدید در ذیل
آن (محل مخصوص) مکلف است حداکثر ظرف  48ساعت با پس��ت پیشتاز جمهوری اسالمی
ایران آنها را به اداره راهنمایی ورانندگی ش��هری که دفترخانه واقع ش��ده ارسال نماید .پس از
ارسال خالصه معامله س��ند به اداره راهنمایی ورانندگی ،کارت و شناس��نامه جدید وسیله نقلیه
برای مالک جدید ارسال خواهد شد .هزینه صدور کارت و شناسنامه وسیله نقلیه هرسال در قانون
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بودجه تعیین و توسط دفاتراسنادرسمی به حساب مربوطه واریز میگردد.
ماده - 8آییننامه اجرایی این قانون ظرف  3ماه پس از تصویب توس��ط سازمان ثبت اسناد و
امالک کش��ور با همکاری وزارت کش��ور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .ماده 29
قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی موصب  1389/12/8به ش��رح فوق اصالح وکلیه مقررات
مغایر لغو میگردد».

1

.3-3نظرنگارنده(هدررفتهزینه،زمانوانرژیکشوربهعلتوجودمراکزتعویضپالکوارجحیت
حذفاینمراکزوتبدیلمراکزتعویضپالکبهمراکزبررسیاصالتومعاینهفنیوسایلنقلیه)

در کشور ایران به ازای هر نقل و انتقالی که بین اشخاص صورت میگیرد ،پالک وسیله نقلیه
عوض میش��ود به نحوی که ممکن اس��ت یک اتومبیل بیش از ده مرتبه معامله ش��ود و بیش از
ده مرتبه پالک همان خ��ودرو عوض گردد؛ برای تهیه این مقدار پ�لاک ،میلیونها قطعه پالک
ساخته ش��ده و پالکهای قبلی بازیافت میش��ود که این موضوع موجب هدر رفت هزینه ،زمان
و انرژی در کش��ور ش��ده و این امر با صرفهجویی در هزینههای عمومی با تاکید بر تحول اساسی
در ساختارها و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید در بند ( )۱۶سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد .جالب توجه اس��ت تعویض پالک در ایران از کشور آلمان اقتباس
ش��ده ولی در همان کش��ور به علت تحمیل هزینه زیاد به اش��خاص و دولت و عدم کارایی و نیز
مشکالت امنیتی ،طرح تعویض پالک منسوخ شدهاست اما در صورتی که فقط یک پالک برای
هر خودرو اختصاص یافته باشد مش��کالت و مس��ایل اخیرالذکر وجود نخواهد داشت ،بنابراین
حذف این مراکز و تبدیل آن به مراکز بررس��ی اصالت و معاینه فنی ارجحیت داش��ته و صرفا یک
ارتباط الکترونیکی بین دفاتر اس��ناد رس��می و اداره راهنمایی رانندگی کافی و وافی برای انتقال
وسایل نقلیه میباشد.
نتیجه گیری و پیشنهاد

با عنایت به مطالب پیشگفته ،باالخص اهمیت و توس��عه ثبت سند رس��می معامالت اموال
در پیشگیری از دع��اوی و جرایم مرتبط در بندهای  ۶۶و  ۶٧سیاس��ت های ابالغی مقام معظم
- 1اینطرحتوسطآقایمهدیسلیمیسردفتراسنادرسمیشماره 377سمیرمارائهگردیدهاست،آدرسکانالتلگرامی:

https://t.me/asnad287.
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رهبری و واگذاری تنظیم اسناد معامالت وس��ایل نقلیه که نیازمند تخصص کافی بوده تا از این
طریق اصل اس��تحکام قراردادها تقویت ش��ده و تباهی سرمایه اش��خاص و مراجعه به محاکم
قضایی را در پی نداش��ته باش��د و نیز با توجه به اینک��ه تعویض پالک در جامع��ه کنونی امری
غیرضرور بوده و صرفا ایجاد یک ارتباط و تبادل الکترونیکی بین دفاتر اس��ناد رسمی و راهنمایی

رانندگی کافی و وافی به مقصود اس��ت و همینطور وظیفه حاکمیت به ایجاد نظام اداری صحیح
و حذف تش��کیالت غیرضرور ،مس��تند به بند دهم اصل س��وم قانون اساس��ی و نی��ز به منظور
صرفهجویی در هزینههای عمومی با تاکید بر تحول اساسی در س��اختارها و حذف دستگاههای
موازی و غیرضرور و هزینههای زاید مطابق بند ( )۱۶سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،حذف مراکز
تعویض پالک ،بیشتر از پیش احساس میگردد و صرف برقراری ارتباط برخط اداره راهنمایی و
رانندگی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور وافی به مقصود است.
منابع
کتب و مقاالت

1-1بیات ،فرهاد ،بیات ،شیرین ،شرح جامع قانون مدنی ،چاپ نوزدهم ،تهران.1399 ،
2-2عبدالرحمان،محمود،معجمالمصطلحاتواأللفاظالفقهية ،چاپاول،قاهره؛دارالفضیله 1419،ق،جلداول.
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تاريخ دريافت1397 /09/07 :

تاريخ پذيرش1399/11/12 :

پرسش :آيا صدور قرار جلب به دادرس��ي ازطرف دادگاه كيفري همانندصدوركيفرخواست از
طرف دادستان ،موجب تعليق سردفتريا دفتريار از اشتغال به سردفتري يا دفترياري است؟
پاس�خ :مطابق ماده 13قانون دفاتراسناد رسمي« :سردفتران ودفترياراني كه به اتهام ارتكاب
جنايت عمدي مطلقا ويا به اتهام ارتكاب جنحه ه��اي مذكور در ماده  19قانون مجازات عمومي
از طرف مراجع قضاي��ي عليه آنها "كيفرخواس��ت"صادر ش��ود،تا صدور حك��م قطعي معلق
خواهندشد .»...
* .نويسنده مسئول :سردفتر اسناد رسمي ش��ماره  648تهران ،نایب رئیس كانون س��ردفتران و دفترياران و عضو

هیئت تحريريه ماهنامه «كانون».

توضیح ماهنامه کانون :باتوجه به تصویب آییننامه ق.د.ا.ر .در سال  1400توسط ریاست محترم قوه قضاییه ،در مواد

 66الی  74به آیین دادرسی اشاره شده که در م  66مراجع قضایی مکلف شدهاند در اجرای م  13فوق ،به محض صدور

کیفرخواست یا حکم قطعی یا غیر قطعی علیه سردفتران اسناد رس��می و ازدواج و طالق و دفتریاران یک نسخه از آن
را به صورت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و امالک ارسال نمایند.
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از طرف ديگر بر اساس ماده  265قانون آيين دادرسي كيفري پس از ختم تحقيقات ،درصورت
جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ،بازپرس مبادرت به صدور
قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم
به متهم  ،مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مينمايد .

پس ازصدور هري��ك از دو قرار مذك��ور ،در صورت موافقت دادس��تان با ق��رار جلب متهم به
دادرس��ي  ،وفق ماده  268ق.ا.د.ك مبادرت به صدور كيفر خواست و در صورت موافقت باصدور
قرار منع تعقيب  ،نسبت به ابالغ قرارصادره به طرفين اقدام مي نمايد .
مخالفت دادس��تان با قرار منع تعقيب ص��ادره ازطرف باز پرس و اخت�لاف حادث و همچنين
اعتراض ش��اكي به قرار منع تعقيب صادره ،دردادگاه كيفري صالح مورد رسيدگي واقع و مطابق
مواد  273و  274ق.ا .د .ك  ،دادگاه در صورتي كه اعتراض ش��اكي به قرارمنع يا موقوفي تعقيب
راموجه بداند آن را نقض و قرار "جلب به دادرسي" صادر مي كند .كه نهايتا وفق ماده  276همان
قانون  ،بازپرس با احضارمتهم و تفهيم اتهام وآخرين دفاع واخذ تامين مناسب از وي  ،پرونده رابه
دادگاه ارسال مي نمايد .
با اين وصف  ،در فرض اخي��ر ،پرونده اتهامي س��ردفتر يا دفتريار بدون صدور كيفرخواس��ت
و صرفا با ص��دور قرارجلب به دادرس��ي دردادگاه مطرح ميگ��ردد كه قطع نظرازنس��خ قانون
مجازات عمومي (مستند ماده  13قانون دفاتراسناد رسمي ) و همچنين جايگزيني انواع مجازات
"حدود ،قصاص ،ديات وتعزيرات به جاي جنايت و جنحه و خ�لاف " وعدم امكان تطبيق دقيق
مجازاتهاي الحق و سابق اساسا به استناد دو اصل "تفسير مضيق قوانين كيفري" و" تفسيربه
نفع متهم" نميتوان " قرار جلب به دادرس��ي " را جايگزين " كيفر خواس��ت " تلقي وس��ردفتر يا
دفتريار را با تعليق ازحقوق قانوني خود محروم نمود .

چشماندازاحرازهویتهوشمنددرسامانهثبتالکترونیکاسناد
هرمز نوروزي

1

ليال نوروزي

2

تاریخ دریافت1394/10/05:

تاریخ ویرایش1400/02/01 :

تاریخ پذیرش1400/03/23 :

چکیده

س�ند از طریق احراز هویت به صاحب آن منتسب میشود ،در این نوش�تار ،احراز هویت ومراحل عملی
آن به روش تحقیق میدانی مورد بررس�ی قرار گرفت ومش�خص ش�د در حال حاضر مش�خصات س�جلی
اش�خاص حقیق�ی از طریق س�امانه ثبت اح�وال به ص�ورت هوش�مند دریافت میش�ود اما کم�اکان اخذ
مشخصات اش�خاص حقوقی وهمچنین انتساب س�ند به صاحب آن به صورت س�نتی انجام میشود ودر
آینده نیز انتساب هوشمند س�ند به صاحب آن صرفا از طریق بانک اطالعاتی اثر انگشت ممکن نیست،لذا
ض�رورت دارد بانک اطالعاتی دیگری همانند اس�کن چش�م وتش�خیص چه�ره () face recocnition
تش�کیل گردد وتا تش�کیل این گونه بانکها و زیر س�اختهای الزم برای احراز هویت هوشمند ،الجرم باید
عالوه بر پد اخذ اثر انگشت ،پد اخذ امضا ودر صورت امکان پد انتقال امهار و دوربینهای تصویربرداری نیز
در دفاتر نصب شود ،تا به صورت اتوماتیک هنگام اخذ امضا یا اثر انگشت ،تصویر اصحاب سند نیز اخذ ودر
سامانه ذخیره شود.

واژگان کلیدی :احراز هویت ،اخذ مشخصات ،تطبیق مشخصات ،بانک اطالعاتی

 -1نويسنده مسئول :سردفتر اسناد رسمی شماره  27ایالم
 -1نويسنده مسئول :سردفتر اسناد رسمی شماره  8ایالم

Hormoz_Noroozi@yahoo.com
Leila_noroozi65@yahoo.com
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مقدمه

احراز هویت اصحاب سند یکی از مهمترین و اساس��یترین وظایف سردفتر است و به طور قطع
و یقین نقش تعیین کننده ،حیاتی و انکار ناپذیری در اعتبار اسناد رسمی وبه تبع آن ،امنیت اقتصادی
وکاهش حجم پروندههای قضای��ی دارد ،در حال حاضر هویت اصحاب س��ند مطابق ماده  50و52
قانون ثبت اس��ناد وامالک1310به صورت سنتی ومستقیما برمبنای ش��ناخت قبلی سردفتر و یا از
طریق معرفین احراز میشود واز آنجا که اشتباه همیشه برای اموری که انسان انجام میدهد ،ممکن
و محتمل است ،لذا خواه ناخواه اشتباهات و در موارد نادری تخلفاتی در این زمینه انجام میپذیرد که
آثار منفیبسیاریبرجامعهوسردفترتحمیل میکند ،اهمیت موضوع احرازهویتوآثار آن ،ما را بر آن
داشت در حد امکان وبا تکیه بر تجربیات و ضرورتهای جامعه کنونی روند عملی احراز هویت اعم از
مرحله شناسایی و دریافت مشخصات هویتی اشخاص و مرحله انتساب سند به صاحب مشخصات
هویتی را مورد بررس��ی قراردهیم تا بلکه با تکیه بر امکانات موجود ،راهکارهایی مطمئن برای احراز
هویت هوشمند اشخاص حقیقی وهریک از انواع اشخاص حقوقی بیابیم وتوجه مسئولین محترم را
به این نکته مهم جلب کنیم تا همچنان که امکان اخذ مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از طریق
سامانه ثبت احوال ممکن ش��ده برای اش��خاص حقوقی نیز بانک اطالعاتی هویتی تشکیل شود تا
از آن طریق اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اش��خاص حقوقی حقوق خصوصی از همدیگر تمیز
داده شوند ودر بانک اطالعاتی وارد شوند و امکان اخذ همه مشخصات اشخاص حقوقی اعم از زمان
ایجاد شخصیت حقوقی ،نام شخص ،شناسه ملی ،شماره ثبت ،شماره و تاریخ روزنامه رسمی ،آخرین
دارندگان حق امضا،آخرین تغییرات ،دولتی یا خصوصی بودن اشخاص،و حتی امکان رویت موضوع
فعاليت واساسنامه شخص حقوقی از طریق سامانه مربوطه فراهم شود و به محض درج شناسه ملی
شخص حقوقی،کل مشخصات در فیلدهای مربوط به سند در دس��ت تنظیم درج گردد و همچنین
توجهصاحبنظرانبهاینمقولهمهمازوظایفسردفترانبيشترجلبشودتاشایدریشهياینگونه
اشتباهاتوتخلفاتدرحوزهسردفتریبرایهمیشهبرچیدهشود.
مبحث اول:احراز هویت به معنای دریافت مشخصات سجلی وثبتی اشخاص

با بررسی دقیق روند عملی احراز هویت در دفاتر اسنادرسمی به این نتیجه میرسیم که احراز
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هویت در دو مرحله انج��ام میگیرد ،به عب��ارت دیگرروند احراز هویت را میت��وان به دو مرحله
دس��تهبندی نمود،که عقال وعمال این دومرحله نس��بت به یکدیگر مترتب اند ودرطول یکد یگر
قرار گرفته اند .مرحله اول که پایه واساس احراز هویت محس��وب میشود به معنای دانستن وبه
دست آوردن مشخصات دقیق سجلی وثبتی شخص است اعم از شخص حقیقی ویا حقوقی ،در
این مرحله مش��خصات هویتی ش��خص حقیقی و یا حقوقی و یا هریک از انواع اشخاص حقوقی
به طور دقیق وکامل وبدون هی��چ ابهامی ،از بانک اطالعاتی ثبت احوال و یا درصورت تش��کیل
از بانک اطالعاتی ثبت شرکتهای س��ازمان ثبت اسناد وامالک کش��ور اخذ ودریافت میشود
وبنا براین تحت این عنوان امکان دریافت هوشمند مش��خصات سجلی وثبتی اشخاص حقیقی
و هریک از اش��خاص حقوقی با لحاظ ضوابط خاص حاکم به زمان تش��کیل و ایجاد ش��خصیت
حقوقی انواع اشخاص حقوقی وطرق تمیز اش��خاص حقوقی حقوق عمومی از اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی به تفصیل بیان میشود.
بند اول:دریافت واخذ مشخصات سجلی وثبتی اشخاص حقیقی

با طراحی واجرايی شدن س��امانه ثبت الکترونیک اس��ناد وبرقراری ارتباط آن با سامانه ثبت
احوال کش��ور وامکان اخذ مشخصات سجلی اش��خاص حقیقی از این س��امانه ودرج اتوماتیک
مشخصات س��جلی اخذ ش��ده در فیلدهای مربوطه،قدم اساسی وبس��یارموثری در احراز مرحله
اول از هویت برای اشخاص حقیقی به صورت هوش��مند و الکترونیک برداشته شده ،به گونهای
که با اجرايی شدن اخذمشخصات اشخاص حقیقی از س��امانه ثبت احوال عالوه براینکه عمال
زمینه وقوع جعل مشخصات سجلی اش��خاص حقیقی از میان برداشته شده واگر اختالل سامانه
را فاکتور بگیریم ،س��رعت تنظیم اسناد هم افزایش یافته اس��ت اما هنوز مرحله دوم احراز هویت
به صورت سنتی وغیر هوشمند انجام میشود وتنها مشاهده تصویر شخص صاحب مشخصات
در س��امانه ثبت الکترونیک اس��ناد با درج نه رقم سمت چپ شماره سریال پش��ت کارت ملی در
فیلد طراحی ش��ده درمنوی «عکس کارت ملی» امکان پذیراس��ت که به دلی��ل زمان بربودن
این عمل در مواردی کاربر دفترخانه از این امکان اس��تفاده نمینماید ،لذا شایسته است تا قبل از
برقراری امکان احراز هویت هوشمند حداقل از طرق س��ازمان ثبت احوال امکانی فراهم شود تا
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به محض درج شماره ملی وتاریخ تولد اشخاص ،عالوه بر اخذ مشخصات سجلی تصویر صاحب
مشخصات نیزدرسامانه نمایش داده شود.
بند دوم:دریافت واخذ مشخصات ثبتی و هویتی اشخاص حقوقی

از آنجا که اش��خاص حقوقی نیز همانند اش��خاص حقیقی طرف حق وتکلیف قرار میگیرند
و بخش عمده ای از حق��وق وتکالیف آنها در قالب اس��ناد رس��می بروز میکن��د واز طرفی در
جوامع کنونی روز به روز برتعداد اش��خاص حقوقی افزوده میش��ود وبه تبع ،تعداد اسناد مربوط
به این اشخاص نیز گس��ترش مییابد ،بنابراین تمهید مقدمات وامکان احراز ودریافت هوشمند
مشخصات هویتی اش��خاص حقوقی همانند اش��خاص حقیقی ضرورتی انکار ناپذیر دارد اما با
این حال تاکنون زیر س��اخت قابل اتکا وجامعی برای احراز واخذ مشخصات دقیق همه اشخاص
حقوقی اعم از اش��خاص حقوقی حقوق عموم��ی وخصوصی به صورت هوش��مند والکترونیک
فراهم نشدهاس��ت وبا وجود اجرايی ش��دن س��امانه ثب��ت الکترونیک اس��ناد،کما فی الس��ابق
مشخصات هویتی اشخاص حقوقی بر خالف اشخاص حقیقی به صورت غیر هوشمند وبه طور
س��نتی اخذ واحراز ودر فیلدهای مربوط به آنها درج میش��ود که در این صورت هم ضریب خطا
واشتباه را باال میبرد و هم تنظیم اسناد مربوطه به اش��خاص حقوقي به كندي انجام ميشود ،به
همين منظور بادسته بندي انواع اش��خاص حقوقي مطالب و طرحهاي ذيل را جهت دستيابي
هوش��مند به مش��خصات ثبتی وهویتی هریک از اش��خاص حقوقی به تفکیک بیان میکنیم.
اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم شده اند :اشخاص حقوقي حقوق عمومی واشخاص حقوقی
حقوق خصوصی؛ اش��خاص حقوقی حق��وق عمومی ک��ه از اراده قانون گذار نش��ات میگیرند
عبارتاند از دولت و س��ازمانها وادارات وابس��ته به آنها،شهرداریها وش��رکتهای دولتی،
مش��خصه اش��خاص حقوقی حقوق عمومی آن اس��ت که با اراده قانون گذارایجاد میشوند ودر
حدودی که قانون گذار مش��خص کرده فعالیت دارند وبه محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی
میشوند وعموما نیاز به ثبت ندارند ،با این وجود در مواردی برابر مقررات خاص همانند آييننامه
اجرايي قانون تاس��یس ش��رکت اتوبوس رانی مصوب  ،1324ثبت ش��رکتهای اتوبوس رانی
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الزامی شدهاس��ت ،1اما اش��خاص حقوقی حقوق خصوصی مربوط به حقوق خصوصی هس��تند
وعموما از اراده خصوصی افراد نشات میگیرند وبه سه دس��ته تقسیم میشوند  -1شرکتهای
تجاری-2موسسات غیر تجاری-3موقوفات ،با اینکه این دسته بندی از حیث تئوری به راحتی
انجام میگیرد و در اکثر کتب ومتون حقوقی نیز مغفول افتاده اس��ت ،اما تمیز وتش��خیص عملی
برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سهولت ممکن
نیست ونیاز به بررسی دقیق وایجادکارگروههای تخصصی برای انجام آن ،انکارناپذیراست.
مبحث دوم:احراز هویت به معنای انتس�اب وتطبیق مش�خصات سجلی وثبتی به
صاحب آن

مرحله دوم احراز هویت به معنای انتساب ،تطبیق ویافتن شخص صاحب مشخصات سجلی
ومشخصات مندرج در سنداس��ت ،از آنجا که در همه اس��ناد اعم از آنکه اطراف سند ،اشخاص
حقیقی ویا حقوقی باشند،سند توسط ش��خص حقیقی اصالتا ویا به نمایندگی امضا میشود 2زیرا
« اعمال اش��خاص حقوقی (خصوصی یا عمومی )به وسیله اشخاص حقيقي انجام میشود» لذا
این مرحله از احراز هویت مختص اشخاص حقیقی است وباید مشخصات سجلی شخص اصیل
یا نماینده يا شخصی که خود را صاحب آن مشخصات میداند ،تطبیق داده شود تا سند به درستی
به وی منتس��ب گردد.با کمی دقت به این نتیجه میرسیم که چالش اصلی در احراز هویت بیشتر
متوجه همین مرحله از احراز هویت است وهمین مرحله منش��ا اشتباهات وتخلفات فراوانی بوده
وهست ودقیقا از این دریچه اعتبار بخش عمده ای از اسناد خدشه دار میشود وحجم پروندههای
قضایی روز به روز افزایش مییابد،درنگاه اول بهتری��ن راه احراز این مرحله از هویت یعنی همان
یافتن شخص صاحب مشخصات وانتساب س��ند به صاحب آن مشخصات ،شناخت خصوصی
افراد است و در جوامع بسته وبدوی تنها از همین طریق ،هویت احراز شده ومیشود وقانون گذار
 - 1س��اکت ،محم��د حس��ین ،ش�خصیت واهلی�ت در حق�وق مدنی،چ��اپ سوم،تهران،انتش��ارات جن��گل
جاودانه،سال،1386ص .170
 - 2امامي،محمد ،استوارسنگری،کوروش،حقوق اداری ،جلد اول،چاپ اول،تهران،نشر میزان،سال ،1386ص .48
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ما نیزدر گذشته از همین منظر به احراز هویت نگاه کرده است  ،اما با گسترش جمعیت وکم رنگ
شدن ارتباطات وممکن نبودن احراز هویت از طریق ش��ناخت قبلی افراد،عمال هویت اشخاص
از طریق مش��اهده عکس وتطبیق آن با چهره ش��خص مورد نظر احراز میش��ود ،بديهی است
میزان اشتباه در این روش احراز هویت ،حتي بیش از روشی اس��ت که در جامعه سنتی ،هویت بر

اساس شناخت قبلی افراد احراز میگردید؛ لذا خوا ه ناخواه جعل امضای اسناد یعنی امضای اسناد
توسط افرادی که صاحب مشخصات سجلی نیس��تند مفروض وغیر قابل انکار است،حال برای
جلوگیری از این اشتباهات وتخلفات چارهای جز این وجود ندارد که تطبیق مشخصات سجلی با
صاحب آن مشخصات،به صورت ماشینی وهوش��مند انجام گیرد تا امکان بروز اشتباه وتخلف به
حداقل ممکن برسد.
برای رسیدن به این مقصود باید زیرساخت ومقدمات چنین روشی توسط سازمان ثبت احوال
وتشخیص هویت وسازمان ثبت اسناد وامالک کشور وس��ایر مراجع ذی ربط فراهم گردد،بدون
الکترونیک مرحله دو ِم اح��راز هویت یعنی
تردید اولین ومهمترین زیرس��اخت ومقدمه انج��ام
ِ
همان انتساب الکترونیک وهوشمند با مشخصات س��جلی وی ،تشکیل بانک اطالعاتی هویت
واس��تفاده از چنین بانکی اس��ت که با توجه به امکانات موجود درجامعه ما به نظر میرس��د این
مرحله از احراز هویت با تشکیل س��ه بانک اطالعاتی اثرانگشت،اسکن چشم وتشخیص چهره
قابل اجرا واعمال اس��ت ولذا چش��م انداز ماهیت بانکهای اطالعاتی و روند تش��کیل آنها را
موردبررسی قرار میدهیم تا اهمیت آنها بیش ازپیش آشکار شود .
بند اول:چشم انداز روند عملی تشکیل بانک اطالعاتی اثر انگشت،اسکن چشم و تشخیص چهره

روند تشکیل بانک اطالعاتی اثر انگشت ویا بانک اطالعاتی اسکن چشم بدین صورت است
که کاربر متصدی این امر مشخصات سجلی شخص را با کسی که خود را صاحب آن مشخصات
میداند ،ازطریق آشنایی يا ش��ناخت قبلی ویا با تطبیق عکس الصاق شده وی بر روی شناسنامه
یا کارت ملی تطبیق کرده و ش��خص صاحب مشخصات را شناس��ایی میكند وبه عبارت دیگر
هویت آن شخص را احراز میکندوسپس با اخذاثر انگشت دیجیتال از شخص احراز هویت شده
این تشخیص وتطبیق شخص با مشخصات واحراز هویت را در س��امانه ثبت وضبط میکند تا از
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آن پس با اخذ اثر انگشت شخص ومقایسه وتطبیق اثرانگش��ت اخذ شده با اثر انگشت قبلی ثبت
وضبط شده درسامانه ،هویت شخص به صورت هوشمند کنترل واحراز شود،مالحظه میشود در
این روش ،احراز هویتی که متصدی ثبت احوال انجام داده برای همیشه مالک احراز هویتهای
بعدی اش��خاص اس��ت،بنابراین احراز هویتی که متصدی ثبت احوال انج��ام میدهد ودر بانک
اطالعاتی ثبت وضبط میشود ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ومسلما باید نهایت دقت و
وسواس در آن مصروف شود.
بند دوم :بانک اطالعاتی اثرانگشت

خوش��بختانه اکنون س��ازمان ثبت احوال کش��ور در حال تش��کیل وتکمیل بانک اطالعاتی
اثرانگشت دیجیتال اس��ت ودر این مسیر قدمهای مهم وکاربردی مناس��بی برداشته است،اما با
وجود اینکه این بانک اطالعاتی یکی از موثرترین زیرس��اختهای الزم برای امنیت وتوس��عه
اقتصادی است ،بس��یار کند و با کیفیت نه چندان قوی در حال پیشروی است که به هیچ وجه این
تعلل،متناسب با نیاز کنونی جامعه نیس��ت ،به هرحال باتوجه به اینکه سازمان ثبت احوال کشور
در حال تشکیل بانک اطالعاتی هویت اشخاص حقیقی با تکیه بر اخذ اثر انگشت دیجیتال است،
دست اندرکاران سامانه الکترونیک اسناد نیز مقدمات اخذ اثر انگشت دیجیتال را فراهم نمودهاند
تا در آینده وبا اتصال سامانه ثبت الکترونیک اس��ناد به بانک اطالعاتی اثر انگشت دیجیتال ثبت
احوال وتطبیق اثر انگش��ت شخص با اثر انگشت مندرج در کارت هوش��مند ،امکان احراز مرحله
دوم از احرازهویت به صورت الکترونیک وهوش��مند از طریق تطبیق وشناس��ایی وانتس��اب اثر
انگشت شخص با اثر انگش��ت صاحب مشخصات سجلی ثبت ش��ده در کارت هوشمند مربوطه
فراهم گردد.بدیهی است اگر امکان اخذ اثر انگشت دیجیتال همه افراد جامعه بدون استثنا وجود
میداشت ،به راحتی با تشکیل واستفاده از روش تطبیق اثر انگشت با اثر انگشت مندرج در کارت
ملی ویا با اثر انگشت ذخیره ش��ده در بانک اطالعاتی ،ریشه همه اش��تباهات وتخلفات در حوزه
احراز هویت به طور کامل ازبین میرفت ،اما متاس��فانه این روش یعنی تطبیق اثر انگش��ت با اثر
انگشت مندرج در کارت ملی ویا با اثرانگشت ذخیره شده در بانک اطالعاتی اثر انگشت دیجیتال
در عمل با چالشهايي مواجه خواهد ش��د ،لذا باید برای آنها چارهای اندیش��یده ش��ود به همین
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خاطر مهمترین چالشها و نقطه ضعفهای احراز هویت اصحاب س��ند با اس��تفاده ازتطبیق اثر
انگشت با اثر انگشت مندرج در کارت ملی هوشمند و بانک اطالعاتی هویت اثر انگشت دیجیتال
ثبت احوال و راههای برطرف کردن این چالشها وضعفها مورد بررس��ی قرارمی گیرد تا زمینه
بحث آماده شود وتوجه صاحب نظران ومسئولین به این مواردجلب گردد.
بند سوم :ضعفهای تشکیل واستفاده از بانک اطالعاتی اثرانگشت دیجیتال

 -1سرعت کند تشکیل بانک اطالعاتی اثرانگشت دیجیتال توسط سازمان ثبت احوال کشور.
 -2در حالی که بانک اطالعاتی اثر انگشت پایه واساس ومنبع احراز هویت است وباید نهایت
دقت در انطباق شخص بامش��خصات وسپس اخذ اثر انگش��ت وی ونهایتا احراز هویت به عمل
آید ودر س��امانه مربوطه ذخیره گردد،متاسفانه س��ازمان ثبت احوال این مهم را به دفاتر خدمات
الکترونیک و پیشخوان واگذار نموده که دقت کافی در احراز هویت وتشکیل این بانک نمیکنند
وبه همین خاطر ممکن است در آینده اشتباهاتی در این زمینه بروز کند.
 -3عدم امکان اخذاثرانگشت دیجیتال از معلولین بی دس��ت و پا و یا کسانیکه ولو بهصورت
موقت بهواسطه جراحات وارده به دس��ت وپای آنها ،امکان اخذ اثر انگشت وجود نداردويا عدم
امکان اخذ اثر انگشت دیجیتال از افرادی که اثر انگش��ت آنها به دلیل بیماری وحساسیتهای
خاص وساییدگی از بین رفته است كه در چنین مواردی ،سازمان ثبت احوال برای این گونه افراد
کدی تعریف میکند تا ش��خص در آینده بتواند با ارائه آن کد به ای��ن بانک اطالعاتی ارتباط داده
ش��ود .بدیهی اس��ت در چنین صورتی اگر کد کارت ملی هوش��مند در اختیار دیگران قرار گیرد،
امکان هرگونه سواستفاده وتنظیم هرنوع سند ،به نام صاحب کد وجود دارد.
مالحظه میش��ود با توجه به آنچه گفته ش��د وبه خصوص با نظر به دو م��ورد اخیر ،یعنی عدم
امکان اخذ اثر انگشت معلولین بی دس��ت وپا وافرادی که اثر انگشت آنها ناخوانا ویا از بین رفته،
حتی با تکمیل وتش��کیل این بانک اطالعاتی واتصال آن به س��امانه ثبت الکترونیک اسناد ،به
دلیل کامل نبودن این بانک ،امکان اس��تفاده از این بانک اطالعاتی وتطبیق اثر انگشت اخذ شده
با آن ،در همه موارد وجود ندارد وحتی پس از راه اندازی ،امکان احراز هویت هوش��مند با تکیه بر
اثرانگشت دیجیتال مندرج در کارت ملی هوشمند ،کما فی الس��ابق برای کسانی که اثر انگشت
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آنها قبال به صورت دیجیتال در ثبت احوال اخذ و ذخیره نش��ده،باید احراز هویت توسط سردفتر
به همان روش س��نتی انجام پذیرد و اثر انگش��ت ناخوانای افرادی که اثر انگش��ت واضح ندارند
پيشنهاد ميشود كه در ذیل نسخه پشتیبان اخذ گردد و در غير اين صورت و در چنین حالتی،اگر
اختالف نظری درحضور یا عدم حضور اصحاب سند بروز کند ،امکان اثبات ادعا از طریق بررسی

اثرانگشت اخذ ش��ده،وجود نخواهد داش��ت ومس��لما از همین نقطه ضعف و دریچه،تخلفات و
سواستفادههايی قابل تصور است ،گرچه س��الهای متمادی است که در روش سنتی ثبت اسناد،
وضع به همین منوال بوده وبا اینکه برخی از اصحاب س��ند ،اثر انگش��ت خوانا نداشته اند اما اثر
انگشت آنها در ذیل ثبت وس��ند درج شدهاست وگرچه مش��کلی حقوقي برای اعتبار اسناد بروز
نکرده ،چرا كه قانون گذار احراز هویت را به تش��خیص س��ردفتر واگذار نموده ،نه به بررسی اثر
انگشت اصحاب سند ،اما به هرحال با بروز ادعا،زمینه رس��یدگی به پرونده مفتوح میماند و يقينا
وجود این نقطه ضعف،فرض سو اس��تفاده واشتباه را همیش��ه در ذهن قاضی ممکن مینماید و
با وجود این نقطه ضعفها ،احراز هویت هوش��مند والکترونیک تنه��ا از طریق بانک اطالعاتی
اثرانگشت برای همه افراد مارا به مقصود ايده آل نمیرساند.
بن�د چهارم:راهکارهای باال ب�ردن ضریب امنیت واعتماد اس�تفاده از بان�ک اطالعاتی اثر
انگشت دیجیتال

اگر قراراس��ت قدم مهم واساس��ی در زمینه امنیت ثبتی وثبات مالکیت واعتبار اسناد وبهداشت
روانی وامنیت شغلی سردفتر برداشته شود ،باید همه اصحاب س��ند از طرق هوشمند ،احراز هویت
شوند تا ریشه این گونه اشتباهات وتخلفات در بخش احرازهویت برایهمیشه از میان برداشته شود،
در همین راس��تا برای باال بردن ضریب امنیت و اعتماد و شمول کامل احراز هویت هوشمند برهمه
افرادبدون استثنا ،راهکارهایذیلبرایبرطرفکردنضعفهایبرشمرده شدهارائهمیشود .
الف)در عرض بانک اطالعاتی اثر انگشت دیجیتال،بانک اطالعاتی اسکن چشم و تشخیص
چهره نیز برای افرادی که به هردلیل امکان اخذ اثر انگش��ت دیجیتال آنها به دليل مش��كالت
پوستي يا معلوليت و غيره وجود ندارد ،تشکیل گرددتا هویت این دس��ته از افراد با تطبیق اسکن
چشم ویا چهره ش��خص صاحب مش��خصات از طریق بانک اطالعاتی اسکن چشم وتشخیص
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چهره احراز گردد.
ب)عالوه براین دو بانک اشاره ش��ده ،بانک اطالعاتی کلیه افرادی که امکان اخذ اثر انگشت
آنها به هر دليلي اعم از جراحات و سوانح و س��وختگي فعال مقدور نميباشد ،تشکیل گردد واین
بانک نیز به س��امانه ثبت الکترونیک اس��ناد ارتباط داده ش��ود؛ تا این افراد برای سردفتر ومراجع

نظارتی به راحتی قابل شناسایی باشندودر زمان احراز هویت برای تنظیم سند ویا هر عمل دیگر
دقت کافی به عمل آید.
ج) از آنجا که برای معلولین بی دس��ت و پا وکسانی که دس��ت و پای آنها فلج کامل است و به
صورت ارادی قادر به حرکت دادن دس��ت وپای خود نیس��تند ،امکان اخذ اثر انگشت وجود ندارد
و همچنین اثر انگشت کسانی که به واسطه بیماری وس��اییدگی خوانا نیست ،اثر انگشت قابلیت
اثبات و انتس��اب به صاحب آن ندارد وبا توجه به اینکه مطابق کد  695مجموعه بخشنامههای
ثبتی ،باید مهر فیزیکی معلولین بی دست وپا در ذیل اسناد درج شود 1و برابر اساسنامه بسیاری از
شرکتها وموسسات غیرتجاری،عالوه بر امضای دارندگان حق امضا ،اسناد متعلق به این گونه
اشخاص حقوقی باید ممهور به مهر فیزیکی باشد ،لذا پیش��نهاد میگردد برای باال بردن ضریب
امنیت درموارد مذکور در بند ج ،یکی از دو روش ذیل اعمال واجرا گردد:
 -1عالوه بر پد اخذ اثر انگشت،پد امضا هم برای کس��انی که اثر انگشت آنها خوانا نیست در
سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعبیه ش��ود تا عالوه بر اخذ اثر انگش��ت ،امضای آنان نیز از طریق
پد امضا دریافت ش��ود و پد خاصی هم برای انتقال نقش امهار معلولین بی دس��ت وپا واشخاص
حقوقی در ذیل اسناد ودفاتر الکترونیکی تعبیه وپیش بینی شود.
 -2حسب مورد با معرفی پزش��کی قانونی یا ثبت احوال ویا اداره ثبت ش��رکتها وتایید اداره
کل ثبت هرمنطقه ،به ترتیب برای معلولین بی دست وپا وافرادی که دست وپای آنها فلج است
و یا کسانی که اثر انگش��ت آنها خوانا نیست واش��خاص حقوقی از طریق دفاتر آر -ای ،امضای
الکترونیک صادر ش��ود تا به جای امهار معلولین واش��خاص حقوقی وهمچنی��ن به جای اخذ اثر
 - 1آذر پور ،حميد ،حجتی اش��رفی ،غالمرضا ،مجموعه محش�ای بخشنامههای ثبتی ،چاپ بیس��ت و پنجم ،تهران،
انتشارات گنج دانش ،سال ،1398ص .364
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انگش��ت از افرادی که اثر انگشت آنها خوانا نیس��ت،برای امضای اس��ناد ودفاتر الکترونیک از
امضای الکترونیک صادر شدهاستفاده شود.
د)بدون تردید،قبل از راه اندازی امکان احراز هویت هوش��مند ،یکی از مهم ترین راهکارهای
باال بردن ضریب امنیت واعتبار اسناد وجلوگیری از جعل امضا واثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی،

نصب دوربین عکاسی در دفترخانهها وتصویر برداری در زمان اخذ اثر انگشت اصحاب سند است
همچنان که در جوامع کنونی در بسیاری از اما کن و امورحس��اس از همین روش تصویر برداری
اس��تفاده میکنند ،بنا براین تا تشکیل زیرس��اختها و بانکهای اطالعاتی کامل واحراز هویت
هوشمند ،سامانه ثبت الکترونیک اس��ناد به گونهای طراحی ش��ود که به محض اخذ اثر انگشت
از اصحاب س��ند ،از طریق دوربینهای عکاسی تعبیه شده توسط س��ازمان ثبت اسناد و امالک
در دفتر خانهها به صورت هوش��مند واتوماتیک از اصحاب س��ند با پس زمینه و محیط دفترخانه،
درس��ت در زمان اخذ امضا و یا اثر انگش��ت ،تصویر برداری ش��ود وتصاویر گرفته شده به عنوان
منضمات سند دربانک اطالعاتی سامانه ی ثبت الکترونیک اس��ناد ضبط وثبت گردد تا در موارد
الزم وبروز اختالف ،مورد بهره برداری قضایی قرارگیرد ،عالوه برآنچه گفته شد تصویر برداری
در زمان اخذ اثر انگشت محاسن جانبی دیگر به شرح ذیل به دنبال خواهد داشت.
 -1وجود دوربین تصویرب��رداری در دفترخانه،باز دارنده خواهد بودو کمتر کس��ی با وجود آن
جرات جعل هویت وامضای دیگران را خواهد داشت زیرا جاعلین معموال واقف هستند مباشرت
در جعل ،مجازات به دنبال خواهد داش��ت وبا وجود دوربین عکس برداری،عمل ارتکابی آنها به
سهولت قابل ردیابی و اثبات است.
 -2با امکان تصویربرداری در صورت وقوع جعل،شناس��ایی وکشف جاعل به سهولت امکان
پذیر است ومسلما سهولت کشف وشناسایی جاعل موجب جلوگیری از هدر رفتن بودجه عمومی
برای کشف جاعل خواهد شد.
 -3در صورتی که دوربین به صورت ثابت وتحت نظارت اداره ثبت اسناد و امالك نصب شود،
عمال امکان اخذ امضا واثر انگش��ت از اصحاب س��ند ،خارج از محل دفترخانه نیز وجود نخواهد
داشت واگر سندی خارج از محل دفترخانه به امضای اصحاب سند برس��د ،به راحتی قابل اثبات
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اس��ت زیرا تصویرزمینه ومحیط ،حین اخذ اثر انگش��ت درموارد خارج از دفترخانه،خواه ناخواه با
زمینه تصویراخذ شده در محل دفترخانه متفاوت خواهد بود.
 -4کسانی که معلول بی دست وپا هستند ودر زمان تنظیم س��ند،اثر انگشت وامضای آنان اخذ
نمیشود وهمچنین کسانی که به دلیل خوانا نبودن اثر انگشت ،ثبت احوال کدی به آنها اختصاص

داده ،در صورتی که کد کارت ملی هوشمند خود را به دیگری داده باشند ودر دفترخانه حاضر نشوند،
با امکان تصویربرداریبه راحتیحضور یا عدمحضور آنهادردفترخانهاثبات میشود.
 -5تصویر برداری امکان وقوع جعل را به نحوه چشم گیری کاهش میدهد و دغدغه سردفتر
ومسئولین را تا حدود زیادی کاهش میدهد وموجبات بهداشت روانی سردفتران وکارکنان دفاتر
را فراهم میکند و موجب ارتقا شأن سردفتر میشود،زیرا وقتی که از طریق تصویر ذخیره شده در
حین اخذ اثر انگشت،مباشر جعل شناسایی شود ،دلیل و موجبی برای اتهام جعل به سردفتران به
خصوص زمانی که سردفتر سو نیتی نداشته باشد ،باقی نمیماند.
 -6براي الكترونيكي كردن فرآيند تنظیم و ثبت اسناد ،در هر سند تنظيمي مبلغ قابل توجهي،
تحت عنوان هزینه صدور الکترونیکی از ارباب رجوع اخذ ميش��ود ،فلذا بديهي است كه طراحي
سيس��تم ثبت آني و نصب و ارتقا سيس��تم و تصوير برداري و هزينههاي مربوطه بايس��تي توسط
س��ازمان محترم ثبت اس��ناد و امالك پرداخت گردد ،در غير اين صورت اين پيش��نهاد به نتيجه
نرسيده و دغدغههاي فوق الذكر به طوركامل رفع نخواهد شد.
نتیجه گیری

در جوامع کنونی که جمعیت به نحو چش��مگیری افزایش پیدا کرده و روابط اجتماعی گسترده
شدهاس��ت ،مس��لما تمام مراحل احراز هویت باید به صورت هوش��مند انجام پذی��رد ،بنابراین
ضرورت دارد س��ازمان ثبت اس��ناد وامالک کش��ور هرچه س��ریعتر بانک اطالعاتی اشخاص
حقوقی را تشکیل دهد ومش��خصات کامل تمام اش��خاص حقوقی اعم از عمومی وخصوصی را
در این بانک اطالعاتی وارد کند وپس از تش��کیل این بانک وزمانی که امکان اخذ مش��خصات
اشخاص حقوقی نیز همانند اخذ مشخصات اش��خاص حقیقی به طورکامل فراهم شد ،با اتصال
سامانه به بانک اطالعاتی اثر انگش��ت ثبت احوال ویا س��ایر بانکهای اطالعاتی هویتی مانند

چشم انداز احراز هویت هوشمند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد
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بانک اطالعاتی اسکن چشم یا تش��خیص چهره ،امکانی فراهم کند تا تمام مراحل احراز هویت
به صورت هوش��مند انجام گیرد و برای جلوگیری از ورود خس��ارت جبران ناپذیر به س��ردفتران
وکاستن از حجم پروندههای قضایی تا تکمیل زیرساختهای الزم برای احراز هویت هوشمند،
نصب دوربین تصویربرداری در دفترخانهها وحس��ب مورد تصویربرداری اتوماتیک در حین اخذ
اثر انگشت یا امضای اس��ناد ویا وارد کردن رمز امضای الکترونیک ،بسیار موثر است و درضریب
امنیت ثبتی وافزایش بهداشت روانی س��ردفتر وکارکنان دفتر خانه و افزودن به استحکام اسناد
رس��می از حیث احراز هویت وکاهش حجم پروندههای قضایی و جلوگیری از محکومیتهای
کیفری وحقوقی سردفتران ،تاثیر انکار ناپذیری دارد.همچنين برای جلوگیری از باال رفتن حجم
ش��دن تصاویر ،پیشنهاد میش��ود امکانی فراهم شود تا
اطالعات سرور مرکزی به دلیل ذخیره
ِ
تصاویر اخذ ش��ده به صورت اتوماتیک به سرور ثبت شهرس��تانها ویا ادارات کل ویا سرورهای
فرعی دیگرکه برای ای��ن منظور طراحی میگردند ،منتقل ش��ود تا هم حجم اطالعات س��رور
مرکزی افزایش پیدا نکند وهم هنگام بهر هبرداری قضایی یا اداری در محل وقوع دفاتر ،تصاویر
ذخیره شده به سهولت قابل دست یابی باشد.
منابع

 -1آذرپور ،حمید ،حجتی اش��رفی ،غالمرضا ،)1398( ،مجموعه محشای بخش�نامههای ثبتی ،چاپ بیست و
پنجم ،تهران ،انتشارات گنج دانش.
-2امامی ،محمد ،استوارسنگری،کوروش ،)1386 (،حقوق اداری ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،نشر میزان.
 -3ساکت ،محمد حسین ،)1386(،ش�خصیت واهلیت در حقوق مدنی،چاپ س��وم ،تهران ،انتشارات جنگل
جاودانه.
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دریچه

نقدیبررای243بهتاریخ28مرداد1397هیئتتخصصیاداریوعمومی
دیوانعدالتاداریدرمورداخذاثرانگشتسردفتراناسنادرسمی

*

صولت یاوری سردارآبادی
تاریخ دریافت1399/02/23:

تاریخ ویرایش1399/11/19 :

1

تاریخ پذیرش1400/04/06 :

حوزه اسنادرس��می ازامورحاکمیتی اس��ت که نزدیک به یک قرن پیش به دفاتراسنادرسمی
به عنوان نهادی حرف��های دربخش خصوصی محول شدهاس��ت.قانونی بودن این حوزه موجب
شدهاست که ازسال  1307به بعدهمواره حق وتکالیف س��ردفتران ودفتریاران به موجب قوانین
مصوب مجلس تعیین شود.کاس��تیهای طبیعی قوانین ومقررات مربوط به دفاتر اس��ناد رسمی
وناس��ازگاری آن با س��رعت تغییرات اجتماعی موجب شدهاست  ،س��ازمان ثبت اسنادوامالک

وی��ا برخی مقام��ات آن به گمان خ��ود و به دلیل کن��دی وزمان بر ب��ودن اصالح قان��ون ،گاه با
صدوردس��تورالعمل ویا بخش��نامههای خالف قانون وتکلیف ساز ، ،س��عی دررفع کاستیهای
قانونی نموده اند واین امرموجب بروزمشکالتی درعمل ش��ده ومیشود .یکی ازاین نوع تکالیف
غیرقانونی بخشنامه مربوط به الزام س��ردفتران اسناد رس��مي مبنی برتاييد نهایی کلیه اسناد با
-1نويسندهمسئول:سردفتراسنادرسمیشماره116اصفهانونایبرئیسهیئتمدیرهکانونسردفترانودفتریاراناصفهان

esfdaftar116@yahoo. com

*  -توضیح ماهنامه کان��ون :نظر بر اینکه تاریخ دریافت و ویرایش این مطلب در س��ال  1399بوده و در س��ال 1400
آییننامه ق.د.ا.ر.ک .توس��ط ریاس��ت محترم قوه قضائیه تصویب ش��ده و موضوع درخصوص نقد رای دیوان عدالت
اداری بوده ،در بند  12این مقاله ،از باب یادآوری به چند ماده از آییننامه جدید اشاره شدهاست.
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اخذ اثرانگشت است که خالف قانون دفاتراسنادرسمی مصوب  ،1354قانون حدنگاروآییننامه
اجرایی آن ونیزقانون ثبت اسناد وامالک مصوب 1310وعرف عملی و پیشینه یک قرن فعالیت
دفاتراسنادرسمی است.
بخش��نامه ش��ماره  1397/08/3-1744071معاون اموراسناد س��ازمان ثبت اسنادوامالک
کشورعنوان مدیران کل اس��تانها وبخش��نامه ش��ماره 1397/09/03 -101/97/100074
اداره کل ثبت اس��تان ته��ران ،مبنی برالزامی بودن اخذ اثرانگش��ت س��ردفتران کل کش��وربه
عنوان تایید نهایی اسناد درس��امانه ثبت آنی اس��ت ،با اعتراض س��ردفتران وکانونها وجوامع
سردفتری کش��ورواقع ش��د وبا تقدیم دادخواس��تهای متعدد به دیوان عدالت اداری خواستار
صدوردس��تورموقت مبنی برتوقف اجرا وسپس ابطال بخش��نامههای مذکورشدند.ولی با وجود
فوریت امروغیرقانونی بودن بخش��نامههای مورد اعتراض ،متاس��فانه این تقاضا مورد پذیرش
ش��عبه  45دیوان عدالت اداری قرارنگرفت وس��رانجام هیئت تخصصی اداری وعمومی دیوان
نیزبه موجب دادنامه ش��ماره 243درتاریخ 1398/ 05 /28صدوربخشنامههای مورد اعتراض را
خارج ازحدوداختیارات قانونی سازمان ثبت ویا مغایربا قوانین تشخیص نداد.
رای هیئت تخصصی دیوان و بخشنامههای مورد اعتراض ،بیانگر بی توجهی کامل سازمان
ثبت واعضای هیئت ب��ه مفادومندرجات دادخواس��تهای تقدیمی ومس��تندات قانونی مربوط
ونیزتمامی دستورالعملهای الکترونیکی شدن تنظیم وثبت اس��ناد رسمی ورویه وعرف مسلم
دفاتراسنادرسمی با حدود یک قرن پیشینه عملی اس��ت.جهات ودالیل بی اعتباری رای صادره
واثبات این ادعا  ،به شرح زیرخواهد آمد:
جهات ودالیل غیرقانونی بودن رای هیئت تخصصی

-1ح��وزه تنظیم وثبت اس��ناد باپیش��ینه ای بالغ بریک قرن ،امری قانونی اس��ت که ش��یوه
کاروالزامات آن را قانون گذارمعین می کند ودرنتیجه امری دستوری وبخشنامه ای نیست .
-2وضع قانون وقواعدآمره موجد حق وتکلیف درعموم مس��ایل به ویژه درحوزه اسناد رسمی
که امری حاکمیتی اس��ت به صراحت دواصل  58و 71قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران
واعتباراصل تفکیک قوا  ،به قوه مقننه ویاماذون ازقبل قانون گذاراختصاص یافته است.

نقدی بررای  243به تاریخ  28مرداد 1397هیات تخصصی اداری وعمومی دیوان عدالت اداری
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-3در قانون اساس��ی و هیچ یک ازقوانی��ن عادی و ازجمله قانون دفاتر اس��ناد رس��می ،قوه
قضاییه و یا س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک ،مجاز به ایجاد حق و تکلیف جدید و غیرقانونی برای
دفاتراسنادرسمی نمیباشند.
-4دفاتراسنادرسمی واحدهای وابسته به قوه قضاییه اند وازنظرنظامات نیزتابع آن می باشند.

قوه قضاییه نیزصرفا برخی اختیارات خودرا به صورت محدود ،به سازمان ثبت تفویض کرده است
که شامل اختیارات ناش��ی از مواد  42و  43و  54و  58و  61و  63قانون دفاتراسنادرسمی است.بنا
به مراتب وقتی قوه قضاییه خود مرجع قانون گذاری نیست ،تصورچنین حق واختیاری ونیزامکان
تفویض آن به معاون اموراسنادسازمان ثبت ویا مدیران کل ستادی واستانی نیزقانونا منتفی است.
 -5حدود اختیارات ووظایف دفاتراسنادرسمی به شرح مواد  49تا  69قانون ثبت اسنادوامالک
مص��وب  1310وقان��ون دفاتراسنادرس��می مص��وب 1354وآییننامههای اجرای��ی آن معین
شدهاس��ت ودرم��واد  29و 30قان��ون دفاترنیزصراحتا  ،متابع��ت ازقوانین ومق��ررات ونظامات
دادگس��تری (درحال حاضرقوه قضاییه)درتنظیم وثبت اس��نادالزامی اس��ت وذکری ازمتابعت
ازبخش��نامه ،آن هم ازس��وی فردی فاقد صالحیت نشدهاس��ت  ،بنا به جهات یادشده ونصوص
قانونی مذکور ،بخشنامه هرگزموجد حق وتکلیفی برای دفاتراسنادرسمی نمیباشد.
-6دیوان عدالت اداری درچندین رای صادره علیه س��ازمان ثبت اسناد و امالک ازجمله رای
ش��ماره  196به تاریخ 1386/04/03هیئت عموم��ی دیوان  ،مبنی برابطال دس��تورالعمل نحوه
وصول حقالتحریردردفاتراسنادرسمی موضوع کد 623بخشنامههای ثبتی ودستورالعمل نقل
وانتقال سردفتران ،براین موضوع تاکید داشته است وس��ازمان ثبت را فاقد صالحیت ذاتی برای
ایجاد هرنوع حق وتکلیف برای دفاتراسنادرسمی دانسته است.
-7باتوجه ب��ه تبصره م��اده  11قانون دی��وان عدالت اداری  ،دس��تگاههای طرف ش��کایت
ومخاطب آرای دی��وان ع�لاوه برالزام ب��ه اجرای حکم ص��ادره  ،مکل��ف به رعای��ت مفاد آن
درتصمیمات واقدامات بعدی خود می باش��ند.به بیان دیگراعاده امرممنوعه به هرشکل دیگری
ممنوع است و ازس��وی دیگرماده  92قانون دیوان نیزصراحت براين دارد که پس ازابطال مصوبه
ای درهیئت عمومی ،رعایت مفاد آن رای درمصوبات بعدی دستگاه ونهاد مخاطب دیوان الزامی
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اس��ت.بنابراین ،دیوان مکلف به اجرای م��اده  92مرقوم درمورد بخش��نامههای مورد اعتراض
میباشد ،زیرا بدون رعایت مواد مرقوم ،صادرشده اند وبه منزله تمرد سازمان ثبت ازاجرای احکام
صادره دیوان است .
-8سازمان ثبت اس��نادوامالک دررای وحدت رویه ردیف  43درسال  1379که مستند به بند

 6ماده  66قانون دفاتراسناد رسمی  ،درحکم قانون اس��ت ودرمورد اخذ اثرانگشت ازافراد باسواد
درتنظیم اس��ناد صادره شدهاس��ت نیز ،صراحتا تاکید و اقراردارد که "...ایج��اد هرتکلیفی نیازبه
قانون دارد وباتوجه به ماده  67قانون ثبت ،اثرانگش��ت مخصوص افراد بی س��واد اس��ت و برای
گرفتن اثرانگشت ازاشخاص باسواد مجوزی به نظرنمیرسد "....بنابراین ،صدوربخشنامههای
مورد اعتراض ،مغایر این رای وحدت رویه واقاریررسمی وقانونی سازمان نیزهست وبی توجهی
به این موضوع وعدم اطالع ازمفاد این رای وپیش��ینه قانونی اثرانگش��ت ،یک��ی دیگرازجهات
بیاعتباری رای هیئت تخصصی محترم دیوان است .
-9بخشنامههای صادره خطاب به دفاتراسنادرس��می و یا کانونهای سردفتران و دفتریاران
استانها نیس��ت و مس��تقیما درس��امانه الکترونیکی ثبت آنی و خطاب به مدیران کل استانها
صادرشدهاس��ت و بدین لحاظ حتی زحمت خطاب قراردادن کانونها را نی��ز به خود ندادهاند ،که
بیتوجهی هیئت محترم تخصصی به مف��اد و مندرجات و عنوان این بخش��نامهها یکی دیگر از
جهات نقض و مخدوش بودن رای مذکوراست.
 _10سازمان ثبت به موجب بخشنامه موضوع کد 555بخشنامههای ثبتی ،مدیران کل ثبت
استانها ومناطق ثبتی را ازصدورهرنوع بخشنامه تکلیفی به دفاتراسنادرسمی و واحدهای تابعه
خود منع کردهاست.بنابراین وصرف نظرازفقدصالحیت ذاتی مدیرکل ثبت اسنادوامالک استان
تهران  ،اساسا صدور بخشنامه توسط وی تخلف ازمقرره داخلی س��ازمان نیزمحسوب میشود.
عدم توجه و اطالع هیئت محترم تخصصی از موضوع و بخشنامه مذکور و عدم استماع اظهارات
و یا نظرات کارشناسی کانونها یکی دیگر از جهات نقض و بیاعتباری رای مورد اعتراض است.
-11عمل به مفاد بخشنامه صادره وپذیرش اخذ اثرانگشت س��ردفتران به منزله نسخ عملی
کلیه مقررات ش��غلی وقانون وآییننامه اجرایی حدنگار خواهد بود.درحالی که بخش��نامه معاون
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سازمان  ،آن هم خطاب به مدیران کل ثبت استانها فاقد چنین صالحیت و اعتباری است.
-12درمواد  49تا  69قانون ثبت اس��ناد وام�لاک مصوب 1310وقانون دفاتراسنادرس��می
وسایرمقررات مورد عمل فعلی درحوزه اسنادرس��می هیچ نوع حق قانونی درمورد حضوروغیاب
سردفتر توس��ط س��ازمان ثبت اس��ناد وامالک وجود ندارد.زیرا مقنن برخالف کارکنان دولت،

حضور س��ردفتر را به عنوان مس��ئول نهادی خصوصی درس��اعات اداری درمحل کارمفروض
وبدیهی دانسته است و مقنن با فرض بدیهی بودن حضورسردفترودفتریاردرمحل کار ،درقانون
دفاتراسنادرس��می  ،غیبت و یا عدم حضورموقت س��ردفتر را حتی تخلفانگاری نیزنکرده است،
با این وصف ف��ارغ ازهرنوع عنصر قانونی ،س��ردفتران ازمنظرمنافع مادی وکس��ب درآمد نیز به
طورطبیع��ی ،مقید به حضوربه هن��گام دردفاتر تحت مدیریت خود می باش��ند واف��زون براین ،
هرگزمایل نیستند مسئولیت اقداماتی را برعهده بگیرند که درغیاب آنان و توسط کارکنان انجام
میشود و با وجودی که درقانون دفاتراسنادرس��می عدم حضورو یا غیبت سردفترتخلف انگاری
نشدهاس��ت با این وصف درماده  29اصالحی آییننامه اجرایی قان��ون دفاترمصوب 17دی ماه
 ،1354برخالف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها  ،عدم رعایت حضوردردفترخانه درساعات
مقرر و تکرار آن و نیزغیبت غیرمجاز تا سه روز و بیش ازآن ،به ترتیب دربند 3قسمت الف وبند یک
قسمت ب و قس��مت ج پیش بینی شده ودرهرمورد با مجازات متناس��ب  ،تطبیق داده شدهاست.
بنا به جهات یادش��ده وباتوجه به تعیین غیرقانونی مجازات غیبت ویا عدم حضور ،به نظرمیرسد
تحمیل یک فرایند غیرقانونی دیگربه بهانه نظارت برحضورو غیاب سردفتران ومعاذیری ازاین
دست ،نوعی مجازات تبعی وتکمیلی غیرقانونی برخالف اصل 37قانون اساسی مبنی بر قانونی
1
بودن جرایم ومجازاتها ميباشد.
 - 1در آییننام��ه ق.د.ا.ر.ک .مورخه  1400/01/10در ماده  30به انجام امور ثبت��ی از طریق امضای الکترونیک و
اثر انگش��ت و در بند الف ماده  34به تایید نهایی سند با اثر انگشت س��ردفتر و در ماده  59به حضور حداقل  44ساعت
در هفته در دفترخانه و در ماده  65در بندهای الف و ب و پ و ت درخصوص غیبت س��ردفتر یا دفتریار ،مجازات تعیین
شدهاس��ت که فراخور میزان و نوع غیبت ،مجازات و تنبیه مربوطه متفاوت میباش��د و از آنجاییکه موضوع ،نقد رای
دیوان هست ،به ذکر و توضیح مواد مختلف آییننامه فوق االشعار نمیپردازیم.

152

ماهنامة كانون  /شمارة  177و 178

-13درکلیه مقررات مربوط به حوزه اسنادرس��می ودفاتراسنادرسمی هیچ الزامی به مباشرت
مس��تقیم س��ردفتران جهت انجام مقدمات ولوازم اولیه خدمات ثبتی وتنظیم اسناد نشدهاست.
زیرا مقنن نیازب��ه کارکنان وکارمندان را جه��ت ایفای وظایف قانونی دفات��ر ،بدیهی ومفروض
دانس��ته اس��ت.تحمیل اخذ اثرانگش��ت به س��ردفتران جهت انجام وتایید کلیه مراحل تنظیم

وتایی��د نهایی اس��ناد ،مغایراصل تخصص وتقس��یم کاردریک س��اختاراداری اس��ت.وانگهی
درهیچ نهاد ویا س��ازمان دولتی ویا خصوصی نیزاین امررایج ومرس��وم نیس��ت ووجود کارکنان
ودس��تیاران ومعاونان وهمکاران درارائه تمامی خدمات اداری وحرفهای  ،امری بدیهی است وبا
توجه به اینکه براس��اس ماده  1287قانون مدنی ،اس��نادتنظیمی درادارات ثبت اسناد و امالک
ونیزدفاتراسنادرسمی و س��ایر ماموران رس��می سندرسمی محسوب اس��ت و ازسويی درمورد
کارکنان سازمان ثبت ودیگرماموران رسمی ،الزامی به اخذ اثرانگشت آنان درفرایند الکترونیکی
کردن اسناد نشدهاس��ت ،بنا به مراتب تحمیل این امربه سردفتران صرف نظرازغیرقانونی بودن،
خالف اصل تساوی افراد در برابر قانون مس��تندا به اصول نوزدهم وبیستم قانون اساسی ونوعی
تبعیض ناروا برخالف بند 9اصل سوم قانون اساسی است ودرهیچ یک ازمقررات مربوط به حوزه
اسنادرسمی وثبت اسناد وامالک اززمان مش��روطیت تاکنون ،مباشرت مستقیم وحضوردائمی
سردفتر به عنوان شرط صحت وازلوازم اعتبارواتقان سند رس��می محسوب نشدهاست.تحمیل
اثرانگشت جهت تایید نهایی اس��ناد به بهانه لزوم نظارت وحضورس��ردفتر دراتقان واعتبار سند
به منزله نادیده گرفتن حدود یک قرن پیش��ینه وکارکرد این نهاد اس��ت .افزون براین تشکیک
درمفاد ومندرجات سند رسمی به دلیل عدم حضورموقتی س��ردفتر ویا عدم تایید نهایی ازطریق
اثرانگشت  ،مخالف مواد  70تا 73قانون ثبت اسنادوامالک وماده  1292قانون مدنی است.
-14درمورد اطراف واش��خاص ذیربط درس��ند نیزبا وجودی که درقانون حدنگارهیچ حکمی
وجود ندارد با این وص��ف درتبصره  2م��اده  11آییننامه اجرایی آن برخالف قان��ون ،فقط براخذ
اثرانگش��ت دیجیتال اطراف سند (ونه س��ردفتر ودفتریار) تاکید شدهاس��ت.درحالی که آییننامه
نمیتواند برخالف قانون ،قاع��ده حقوقی جدید ایجاد کند ویا دامنه اج��رای قانون را افزایش دهد
و درتبصره  1ماده  11آییننام��ه اجرایی قانون حدنگار نیز مقررشدهاس��ت جهت تمامیت ،اعتبار،
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وانکارناپذیری سند ،ارتباط سردفتران و دفتریاران به س��امانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام
امورثبتی از طریق امض��ا الکترونیک (ونه اثرانگش��ت) خواهد بود .امض��ا الکترونیک و اعتبارآن
نیزمستند به ماده  7قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382است که مقررکرده« :هرگاه قانون ،
وجود امضا را الزم بداند امضا الکترونیکی مکفی است»بنا به مراتب ،اضافه کردن اخذ اثرانگشت
به فرایند خدمات دفاتراسنادرسمی  ،فاقد هرنوع وجاهت وعنصر قانونی است ونکته جالب آن که
درتبصره  4ماده  6آییننامه اجرایی قانون حدنگار (کاداستر) مقررشده که ثبت هرنوع اطالعات به
دفاترامالک باامضای الکترونیک مس��ئول مربوط خواهد بود.به بیان دیگرحتی کارکنان سازمان
ثبت نیزبرای انجام کلیه خدمات ثبتی مربوط به امالک وسایرخدمات سازمان  ،بااستفاده ازامضای
الکترونیک اقدام خواهند کرد.بدین ترتیب به نظرمیرسد هیچ توجیه قانونی ومنطقی درتحمیل
این فرایند غیرقانونی به سردفتران وجود ندارد.
 -15تحمیل اخذ اثرانگش��ت ب��رای تایید نهایی اس��ناد ،مغایرمواد2و 4دس��تورالعمل نحوه
اس��تفاده دفاتراسنادرس��می ازس��امانه ثبت الکترونی��ک اس��ناد(ثبت آنی) موض��وع کد 968
بخش��نامههای ثبتی اس��ت .زیرا تنظیم و صدوراس��ناد با امض��ای فیزیکی وتایی��د نهایی نیزبا
امضای الکترونیک س��ردفترانجام میش��ود .بنا به مراتب ،بخش��نامه مورد اعتراض ،منصرف
ازاعتباروصالحیت مقام صادرکننده آن ،قانونا قادربه نس��خ قانون حدنگار ،آییننامه اجرایی آن و
دستورالعمل اجرایی سامانه ثبت آنی نمیباشد.
 -16مس��تندات قانونی صدوررای هیئت تخصصی محترم دیوان نیزخالف اصل  166قانون
اساسی مبنی برمس��تند ومس��تدل بودن آرای کلیه محاکم قضایی اعم ازعمومی ویا اختصاصی
است ،زیرا اس��تناد به ماده  7قانون جامع حدنگارمصوب  1393که درمورد حذف دفاترفیزیکی و
س��نتی و تبدیل آنها به دفاترالکترونیکی اس��ت وماده  19قانون مذکور که ناظربه مرجع وزمان
تصویب آییننامه اجرایی است  ،موجه به نظرنمیرسد زیرا به هیچ وجه درمقررات مورد استناد و
از جمله مواد 10تا  14آییننامه اجرایی قانون حدنگار نیز هیچ ذکری از اجبار و الزام اخذ اثرانگشت
سران دفاتر درتنظیم وثبت اس��ناد و یا تایید نهایی آنها نشدهاست و درنتیجه رای مذکور خالف
قانون اساس��ی ،قانون حدنگار و آییننامه اجرایی آن و نیز قانون دفاتراسنادرسمی وسایرمقررات
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مورد عمل فعلی وواقعیت اموراس��ت و بیانگر بی توجهی کامل هیئت محت��رم به مقررات حتی
مورد استناد خود ،دررای ونیزدالیل ومستندات تقدیمی کانونها وسردفتران اسنادرسمی است.
درنتیجه امیدواریم هیئت عمومی محترم دیوان با توجه به درای��ت خود ،کاررا به مجرای قانونی
هدایت ورای عادالنه بربطالن وغیرقانونی بودن رای هیئت تخصصی دیوان ونیزبخشنامههای

مورد ش��کایت صادرفرمایند و ادعای هیئت محترم تخصصی براین که "صدوربخش��نامههای
مورد اعتراض ازمصادیق فرایندالکترونیکی کردن اس��نادتنظیمی موض��وع ماده  7قانون جامع
حدنگاراست" ،متکی به هیچ نوع دلیل متقن وقانونی نمیباشد وخالف صریح قانون وآییننامه
اجرایی مذکوراس��ت  ،زیرا نه تنها درم��اده  1آییننامه اجرایی قان��ون حدنگاردرتعاریف ،ذکری
ازاخذاثرانگشت س��ردفترویا دیگراطراف اسناد نشدهاس��ت بلکه درمواد10تا 14که ناظربه ماده
 7قانون حدنگاراس��ت نیز ،هیچ نوع تکلیف والزامی مبنی براخذاثرانگش��ت سردفتران درفرایند
الکترونیکی کردن اسناد وجود ندارد.
-17س��ازمان ثبت دربخش��نامههای مورداعتراض ،دلیل تحمیل این فراین��د غیرقانونی را
اتقان واعتباراسنادرسمی ولزوم حضورس��ردفتردرزمان تنظیم وثبت اسناد ذکرکرده است.با این
وصف هیئت محترم تخصصی دیوان بدون توجه به دادخواستهای تقدیمی ومستندات قانونی
متعدد وبدون دعوت از کانونها واستماع نظرکارشناس��ی آنها  ،یکی ازدالیل وجهات توجیهی
صالحیت س��ازمان ثبت درتحمیل این فرایندرا ..." :جلوگیری ازس��وء اس��تفاده اش��خاص "...
ذکرکرده است که اوال معلوم نیست مراد کدام اشخاص اس��ت وچه ارتباطی بین اخذاثرانگشت
سردفتران و سواس��تفاده اش��خاص وجود دارد؟! وانگهی این نحوه استدالل خالف صریح اصل
گویی ش��عارگونه و غیرحقوقی است .ازس��وی دیگر دفاعیات
 166قانون اساس��ی ونوعی کلی ِ
سازمان ثبت وحتی بخش��نامههای صادره نیزمتضمن چنین ادعا و استداللی نبوده و نیست و در
نتیجه به نظرمیرس��د این ادعا زاییده تخیالت اعضای محترم هیئت تخصصی دیوان است و به
عنوان یکی دیگراز دالیل بیتوجهی کامل هیئت محترم به مستندات تقدیمی مورد استناد است
و انتظارمی رود هیئت محترم عمومی دیوان درزمان رس��یدگی ،این امر را به عنوان یکی دیگر از
جهات نقض رای ملحوظ دارند.

نقدی بررای  243به تاریخ  28مرداد 1397هیات تخصصی اداری وعمومی دیوان عدالت اداری

155

 -18نظربه جهات قانونی یادش��ده ونظربه این ک��ه مرحله تنظیم وثبت اس��ناد امری قانونی
وتخصصی ودرصالحیت انحصاری سران دفاتر اسنادرس��می است که صراحتا ترتیب اجرای آن
درقوانین معین شدهاس��ت ،تغییرآن جزبه موجب قانون جدید مصوب مجلس ش��ورای اسالمی
ونسخ صریح مقررات فعلی ،میسور و مقدورنمیباش��د لذا به نظرمیرسد کارشناسان ومسئوالن

سازمان ،با اختالط مرحله تنظیم اسناد با موضوع کنترل حضور و غیاب سردفتران و به بهانه غیبت
معدودی ازهمکاران  ،موجب اتخاذ چنین تصمیم غیرقانونی  ،شتاب زده وغیرکارشناسی شدهاند و
انتظارمی رود هیئت محترم عمومی دیوان  ،مانع بی توجهی به قانون ونقض صریح آن شوند.
امیداست دیوان محترم عدالت اداری ،هیئتهای تخصصی واداری ونیزهیئت عمومی دیوان
درتمامی تصمیمات وآرای خود ،خاصه درمورد حوزههای تخصصی و نهادهای حرفهای ازجمله
درمورد حوزه اسناد رسمی و نهاد س��ردفتری  ،براساس مالکهای مقرردرمواد 7و 8ونیزماده 56
قانون تش��کیالت وآیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری مصوب  1392همواره دیدگاه نهادهای
حرفهای ذی نفع را بش��نوند ودرصورت ل��زوم مورد توجه قراردهند .زیرا دس��ت کم این ش��یوه
موجب دریافت نوعی مش��اوره رایگان ازمتخصصان حرفهای و کاس��تن ازلغزشهای احتمالی
درصدورآرا ویا کاربرد بهتراصطالحات تخصصی و نیزاش��راف به مق��ررات هرحوزه تخصصی
خواهد بود.زیرا تخصص دادگاهها وقضات اعم ازعمومی ویا اختصاصی محدود اس��ت واستفاده
از نظرکارشناس و اهل خبره همواره راهنمای تصمیمسازیهاست .بیتوجهی به این مهم وبیم
تمایل به نهادهای حاکمیتی به دلیل جایگاه دیوان و ارتباط باقوه قضاییه ،موجب نا امیدی مردم و
نهادهای غیردولتی به اجرای صحیح اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی خواهد شد.
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51

حرف ماه

1

ثبت الكترونيكي يعني بهبودعملكرد و كارايي

وقتي دردهه  70ميالدي صحب��ت از دهكده جهاني و اس��تفاده روزان��ه از اينترنت در اقصي
نقاط جهان بود برخ��ي تصور ميكردند اينترنت يك هوس زودگذر اس��ت ولي اكنون در واقعيت
ميبينيم در كليه كشورها استفاده از اينترنت بسيار رايج شدهاس��ت و تمام جهانيان فارغ ازمكان
و محل زندگي ،بس��ان مردم يك دهكده با يكديگر درارتباط هس��تند و سرعت انتقال اطالعات
بسيار باالست.
اين مطلب تا بدان جا پيش��رفته اس��ت كه اكثر ش��ركتهاي تجاري ديگ��ر از تبليغات كاغذي
و آگهي در روزنامه و مجالت اس��تفاده نمي كنن��د و ترجيح مي دهند تبليغات خ��ود را به صورت
هرزنامه()spamيا پس��ت الكترونيك يا ايجاد صفحات وب از طري��ق اينترنت و دنياي مجازي
انجام دهند ونيز بسياري از سازمانها و نهايتا دولتها تصميم گرفته اند تعدادي از خدمات خود را
1از طريق اينترنت انجام دهند.
 -1گردآورنده :مينا حيدري ،کارش��ناس ارش��د حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي و س��ردفتر اسناد رسمي
شماره  26تهران.
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طبق قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوري اس�لامي ايران مصوب 90/10/30خدمات
الكترونيك تا پايان س��ال  92بايد در كليه ارگانها و نهادهاي دولتي برقرار شود ،خدمات راحت
وآسان و بدون استفاده ازوسايط حمل و نقل شهري كه بالطبع تردد كمتر درسطح شهر و آلودگي
كمترمحيط زيست را در پي خواهد داش��ت و نيز مكاتبات اداري بدون كاغذ كه مانع از بين بردن

درختها و كاهش جنگلها خواهد ش��د ،اين نيز خود به نوعي به دولت الكترونيك كمك خواهد
كرد و با توجه به محدودبودن منابع طبيعي و قصد ذخيره س��ازي و نگهداري هر چه بيشتر وبهتر
اين منابع براي نسلهاي آينده ،اكثر دولتهاي جهان كه طرفدار سالمت محيط زيست هستند،
به س��مت الكترونيكي كردن دولت و خدمات تابعه پيش مي روند تا عالوه بر حفظ محيط زيست
در شرايط راحت ترو مناس��ب تري به ارائه خدمات به ش��هروندان خودبپردازند .درعصرصنعتي
مدرن ،تحوالت زندگي انس��انها باعث كمي وقت براي انجام امور شخصي و روزانه شدهاست
و هدف از ارائه خدم��ات الكترونيكي ،انجام س��ريعتر خدمات و صرفه جويي دروقت اس��ت كه
انسان امروز ،زمان بيش��تري براي انجام امور شخصي و گذراندن در
ارزنده تر از طال ميباش��د تا ِ
كنارخانواده داشته باشد.
الزمه استفاده از هرنوع امكانات و شرايط آن ،داشتن بستر مناسب ازلحاظ امكانات مادي اعم از
شرايط فيزيكي و جغرافيايي و نيزامكانات معنوي اعم از دانش و آگاهي افراد است .به همين سياق در
عصر الكترونيك نيازبه امكانات فيزيكي و دانش الزم در استفاده ازكامپيوتر و امكانات نرم افزاري و
سخت افزاري آن ميباشد ،اگر خوب به اطراف خود نگاه كنيم اكثر دستگاهها به نوعي كامپيوتري
هس��تند ازلباسش��ويي با قابليت برنامه ريزي و انتخاب روش انجام كار ،گرفته تا تلفن و . . .بنابراين
آگاهي از توانايي هركدام از اين دستگاهها و قابليت اس��تفاده از آنها باعث ميشود از زمان و شرايط
خود به گونه اي بهينه استفاده كنيم و عدم آگاهي باعث هدررفتن و به نوعي انجام كار اضافه ميشود
ولي حداقل به طوربسيار س��اده و ابتدايي ،هر فردبايد دانش راجع به نحوه صحيح روشن و خاموش
كردن دستگاههاي كامپيوتر و استفاده از وسايل جانبي اعم از پرينتر و اسكنر و دستگاههاي ورودي
اطالعات مانند CDROMو اسكنر و . . .را داشته باشد و نيز حداقل طريقه استفاده از نرم افزارخاص
مربوط به فعاليت خود اعم از نرم افزارهاي رايج مانند  wordو اكس��ل و . . .يا نرم افزارخاص كه تنها
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براي كاربرد مشخص آن كاربر تعريف شدهاست را بداند مانند نرم افزارهاي اتوماسيون اداري.
در عين حال ه��ر تكنولوژي و تغييرات جديدي كه در جامعه و زندگي بش��ر ب��ه وجود ميآيد،
دربدو امر دراستفاده ازآن ترديدوحتي به نوعي مقاومت وجود دارد و پس از آنكه مدتي به صورت
آزمايشي در ادارات و موسس��اتي كه به صورت داوطلبانه حاضر به اس��تفاده ازاين خدمات نوين

هستند به اجرا در آمد ،كم كم آحاد جامعه باتوجه به مزايا و محاسن خدمات جديد به سمت استفاده
از آن پيش مي روند ،تازه دراين هنگام اس��ت كه مشكل اساس��ي و اصلي بروز مي كند ،زيرا اكثر
افرادی كه علم و آگاه��ي چنداني از نحوه بهره گي��ري از خدمت نوين ندارند با خطاي ناش��ي از
ناآگاهي و اكثرا به صورت غير عمد و به عناوين مختلف ،سيستم نوين رادچار مشكل مي كنند.
در بحث دولت الكترونيك ،امكانات بسيار مناس��ب با ايدههاي بسيارجالب ايجاد شدهاست.
ليكن كاربران ،آگاهي الزم در استفاده از آن را ندارند .بس��ياري هنگام ورود اطالعات ،با توجه به
دانش ناكافي ،اطالعات غلط وارد كرده يا اطالعات مناس��ب راوارد نكرده ياتوانايي اس��تخراج
اطالعات الزم از منبع مناسب را ندارند.
بهترين روش براي كارايي مناس��ب هرسيس��تمي ،آم��وزش كاربران آن درنحوه اس��تفاده
و بهرهگيري از سيس��تم ميباش��د .درسيس��تم ثبت الكترونيكي نيز نياز به آموزش كاربران در
پايينترين سطح يعني آموزش كامپيوتر ميباش��د و اين مهم ،به يك اراده ي همگاني و حتي در
سطح گسترده و ملي نياز دارد.
در زمان اج��راي ثبت آني و تغيير فرايند كاري دفاتر اسنادرس��مي از س��نتي ب��ه الكترونيكي
درسال  1392ش��اهد بوديم كه هيچ گونه آموزش��ي براي نحوه كاركرد و قابلیتهاي مربوط به
سيستم ثبت آني به دفاتر اسناد رسمي ،داده نش��د و تمامي همكاران محترم فقط با آزمون و خطا،
فرايندهاي تنظيم س��ند را فراگرفتند ،امروزهم كه حدود هشت س��ال از اين مهم گذشته است،
ش��اهد قطعيهاي پي در پي سيس��تم و اختالالت فراوان و يا ايجاد تغييرات��ي كه بدون آموزش
كاربران در سيستم داده ميشود ،هستيم ؛همچنين پشتيباني بسيارضعيف نيز مزيد برعلت است
و هيچ گونه آموزش يا پشتيباني آنالين و تلفني مناسب باالخص در زمان قطعي سيستم يا تنظيم
سندهاي خاص وجودنداش��ته ودر تنظيم سندي خاص ،بايستي دس��ت به دامان همكاراني شد
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كه تجربه آزمون و خطای تنظيم آن نوع از سند را داش��ته اند .اميد است من بعد هر گونه تغيير در
سامانه با اطالع قبلي ،آموزش الزم و زمان بندي مناسب انجام گيرد.

اخبار،قوانین،مقررات،
آراوگزارشها
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نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه

1

(بخش بیست و یکم)

84ـ سوال

 -1شخصی پیش از الزماالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت
میکند که مش��مول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با الزماالجرا ش��دن قانون مذکور مشمول مرور
زمان میش��ود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری اس��ت یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی،
بازپرس ملزم به رسیدگی است؟  -2آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پروندههای
ممانعت از حق ،مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رس��یدگی در دادسرا اس��ت یا باید به طور
مستقیمادرمحاکمرسیدگیشود؟
 .1گردآورنده :دکترکامیار شیبتزاده

notary_1023@yahoo. com
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شماره نظریه1399/08/21 - 7/99/1121 :

نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه

 -1مبدا مرور زمان ش��کایت در ماده  106قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392مش��خص

شدهاس��ت و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399حک��م خاصی در این خصوص
ندارد و از سوی دیگر ،تغییر وصف جرم غیر قابل گذش��ت به جرم قابل گذشت در ماده  104قانون

مجازات اسالمی اصالحی ( 1399قانون الحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع
ماده  10این قانون محسوب میشود؛ بنابراین اگر ش��اکی تا تاریخ الزماالجرا شدن قانون الحق

(قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ش��کایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ ،مواعد مذکور
در ماده  106این قانون سپری شده باش��د ،موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و
باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از الزماالجرا شدن قانون کاهش مجازات

حبس تعزیری در سال  ،1399مطابق قانون حاکم ش��کایت خود را مطرح کرده باشد ،تغییر وصف
جرم غیر قابل گذش��ت به قابل گذش��ت به موجب قانون الحق ،با توجه به طرح شکایت شاکی در
زمان قانون س��ابق و ش��روع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت ،موجب قانونی

جهت تسری مقررات ماده  106قانون مجازات اس�لامی مصوب  1392نسبت به چنین شکایتی

نیس��ت -2 .بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانع��ت از حق موضوع م��اده  690قانون مجازات
اس�لامی (تعزیرات) مصوب  1375در مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی
باش��د ،طبق ماده  11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399قابل گذشت و مشمول
تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی

جرم اس��ت که در انطباق آن با ش��اخصهای مذکور در ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392جرم درجه هفت محس��وب و طبق ماده  340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392به
طور مس��تقیم در دادگاه مطرح میش��ود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا

جزای نقدی در اجرای بند  2ماده  3قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
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معین مصوب  1373با اصالحات و الحاقات بعدی که ممکن اس��ت منتهی به تعیین جزای نقدی

(درجه پنج) شود ،در صالحیت مرجع رس��یدگی کننده تاثیری ندارد .شایسته ذکر است در مواردی
که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تش��خیص دهد که رس��یدگی ب��ه آن در صالحیت

دادسرا است ،صرفنظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه ،دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

شماره پرونده  99-97-1170 :ح
85ـ سوال

به موجب ماده  2قانون وکالت مصوب « 1315اش��خاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت
باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد ،اگر بخواهند برای اقربای سببی و نسبی خود تا درجه
دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود»
همچنین به موجب بند  2ماده  10الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  1333از جمله
به مستخدمین دولتی ،بلدی و مملکتی در حین اشتغال ،اجازه وکالت داده نمیشود .با توجه به مراتب
یاد ش��ده ،آیا مقصود مقنن در بند  2ماده  10الیحه اس��تقالل کانون وکالی دادگس��تری مصوب
 ،1333وکالت به طور مطلق در دادگس��تری از جمله وکالت اتفاقی و تعیینی است یا اینکه منظور
وکالت رسمی دادگس��تری اس��ت و منصرف از وکالت اتفاقی موضوع ماده  2قانون وکالت مصوب
 1315اس��ت؟ و به عبارت دیگر ،آیا کارمند دولت در حین اشتغال با ش��رایط مذکور در ماده  2قانون
وکالت مصوب ،1315میتواند به عنوان وکیل اتفاقی در پرونده اقربای خود ورود کند؟
شماره نظریه1399/08/21 - 7/99/1170 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه

ممنوعیت وکالت برای مس��تخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و  ...که در بند  2ماده  10الیحه

قانونی استقالل کانون وکالی دادگس��تری مصوب  1333مقرر شدهاست ،ناظر بر اعطای پروانه

وکالت دائم اس��ت و منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی اس��ت .زیرا اوال ،م��اده  2قانون وکالت
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مصوب  1315اطالق دارد و آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب  1378رئیس محترم قوه
قضاییه که در اجرای ماده مذکور تنظیم و تصویب شدهاس��ت ،برای درخواست صدور جواز وکالت

اتفاقی از جانب کارمندان دولت ممنوعیتی وضع نکرده اس��ت .ثانیا ،با عنای��ت به اینکه در اصل

سیو پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا بدون قید

و شرط پیشبینی شدهاست ،محروم کردن اشخاص از انتخاب اقربای خود به عنوان وکیل اتفاقی
در موارد جواز قانونی و نیز ممنوع کردن کارمندان دولت از اعمال این حق بدون مجوز قانونی ،فاقد

وجاهت است.

شماره پرونده 99-76-983 :ح
86ـ سوال

 -1چنانچه به موجب عقد بیع یک باب خانه مس��کونی یا بیع یک واحد آپارتمان فروخته شود و
پس از از بیع کشف شود عرصه موقوفه است  -1 :آیا بیع نسبت به عرصه و اعیان هر دو باطل است؟
-2آیا بیع نسبت به اعیان صحیح است و بیع منحصرا نسبت به عرصه باطل است و خریدار میتواند
بیع را نسبت به اعیان قبول و نسبت به عرصه ،ثمن را استرداد کند؟
شماره نظریه1399/08/27 - 7/99/983 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه

 -1و  -2در فرض سوال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص

شدهاس��ت که عرصه ملک موقوفه اس��ت :اوال ،قانونگذار ایران در تبصره یک ماده واحده قانون
ابطال اس��ناد فروش رقبات ،آب و اراض��ی موقوفه مصوب  1363و تبصره  4م��اده واحده مصوب

 1371با اصالحات و الحاقات بعدی ،حقوق مکتس��به مستاجرین و متصرفین اراضی موقوفه را به
رسمیت شناخته است .ثانیا ،چنانچه در فرض سوال بایع ،در عرصه موقوفه دارای حق مکتسب یا

حق اولویت باش��د و به همین س��بب در ملک موقوفه اعیانی احداث کرده باشد ،بدون آنکه قصد
وقف این اعیانی را داشته باشد ،اعیانی احداثی متعلق به وی است و به موقوفه و موقوف علیهم تعلق
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ندارد .همچنین اس��ت فرضی که پیش از اقدام به وقف ،حقوق مکتس��بهای برای این فرد از حیث
احداث اعیانی در ملک ایجاد ش��ده باش��د ،وقف بعدی عرصه به این حقوق خللی نمیرساند .ثالثا،

در صورت وجود حق مکتسب برای بایع ،چنانچه عقد بیع نس��بت به عرصه و اعیان هر دو صورت
گرفته باشد ،عقد بیع نسبت به عرصه باطل است ،اما بر فروش اعیانی ایرادی مترتب نیست .در این

صورت ،خریدار میتواند با استفاده از خیار تبعض صفقه ،عقد بیع را فسخ کند و یا به نسبت قسمتی
که بیع واقع شدهاست (اعیانی) ،آن را قبول و با رعایت ماده  442قانون مدنی نسبت به قسمتی که

بیع باطل بوده است (عرصه) ،ثمن را مسترد کند.

شماره پرونده  99-155-1061 :ح
87ـ سوال

همانگونه که مستحضرید در پی اختالف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری
امتیاز در نظر گرفته شده در رای وحدت رویه شماره  155مورخ  1347/12/14هیئت عمومی دیوان
عالی کش��ور مبنی بر عدم مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار
ورشکسته ،رای وحدت رویه شماره  788مورخ  1399/3/27همان مرجع صادر و به این امر تصریح
شد که مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مس��ئولیت مضمونعنه باشد و بر این
اساس خس��ارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیس��ت .در این خصوص دو
پرس��ش مطرح میش��ود _1 :از آن جا که رای وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم
امکان مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه به ضامن تصریح دارد ،آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز
برخوردار خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید
مورد مذکور در رای وحدت رویه یاد شده ،را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟-2پیش از این در نظریات
مش��ورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مش��ورتی ش��ماره  7/93/2996مورخ1393/12/02
تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیالت گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت
ورشکستگی مضمونعنه ،مطالبات بانک بس��تانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد ،با توجه به مدلول
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مواد  10و  219قانون مدنی ،ورشکس��تگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک ب��ه ضامن و وثیقهگذار
برای وصول اص��ل بدهی و متفرعات آن در ح��دود تعهد انجام یافته نیس��ت و این فرض منصرف
از ماده  691قانون مدنی اس��ت .آیا پس از صدور رای وحدت رویه ش��ماره  788مورخ1399/3/27
هیئت عمومیدیوان عالی کشورنیز امکاندرجچنینشروطیدر قراردادهایبانکیوجوددارد؟
شماره نظریه1399/08/27 - 7/99/1061 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه

 -1برابر ماده  781قانون مدنی و ماده  34اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک ،راهن مسئولیتی

بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده اس��ت ،ندارد .بنابراین در فرض س��وال که شخص راهن مال
خود را بابت تسهیالت دریافتی تاجر ورشکس��ته در رهن بانک قرار داده است ،با استفاده از مالک

رای وحدت رویه ش��ماره  788مورخ  1399/3/27هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،پس از تاریخ

توقف خسارت تاخیر تادیه شامل راهن نیز نمیش��ود -2 .با توجه به رای وحدت رویه یاد شده ،که
مقرر داشته «در هر حال مس��ئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد»

متعهد کردن ضامن به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه ولو در صورت ورشکس��تگی مضمونعنه
در قالب درج ش��روطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی ،مخال��ف صریح رای وحدت رویه

مذکور بوده و فاقد اعتبار است و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست.

شماره پرونده  99-9/2-1253 :ح
88ـ سوال

در طالق توافقی زوج به زوجه وکالت بالعزل در طالق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد،
زوجه از طرف زوج ،احدی از وکالی دادگس��تری را به عنوان وکیل مع الواسطه انتخاب کرده است.
 -1آیا زوج میتواند وکیل دادگستری را که وکیل مع الواسطه از ناحیه وی است ،در جریان دادرسی
عزل کند؟ توضیح این که برخی همکاران معتقدند اس��قاط حق عزل وکیل ناظر بر وکیل مستقیم
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است و وکیل مع الواسطه را شامل نمیشود -2 .آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج الزمی که
حق عزل ضمن آن اسقاط شدهاست ،در دفتر اسناد رسمی انجام نشدهاست ،قابل بررسی است؟
شماره نظریه1399/08/27 - 7/99/1253 :
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه

 -1در فرض س��وال که زوج به زوجه وکالت بالعزل (با حق توکیل به غیر) داده اس��ت تا زوجه

بتواند خود را با مراجعه به دادگاه مطلقه کن��د ،اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توس��ط زوجه به

وکالت از زوج به صورت معالواس��طه انتخاب شدهاس��ت ،مغایر وکالت بالعزل اعطایی است و به
همین جهت امکانپذیر نیس��ت -2 .مطابق ماده  679قانون مدنی ،در صورت شرط وکالت وکیل

یا عدم عزل وی در ضمن عق��د الزمی ،موکل حقی بر عزل وکیل ن��دارد .بنابراین ،چنانچه مرجع
رسیدگیکننده انعقاد هر نوع عقد الزم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند ،دفاع
موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی موثر در مقام نیست.
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نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي
1
كانون سردفتران و دفترياران
(بخش نهم)
 : 32اگر فردي بدوا  8س�ال س�ابقه دفتريار اولي و  3سال س�ابقه سردفتري داش�ته باشد آيا
سوابق دفترياري و سردفتري وي قابل جمع با يكديگر ميباش�د كه فرد بتواند عضو هیئت مديره
كانون سردفتران شود ؟

مس��تفاد از مفهوم و منطوق ماده  ۶۲قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران،
هر يك از س��ردفتر و دفتریار با  ۱۰س��ال س��ابقه میتوانند براي عضويت در هیئت مديره کانون
انتخاب شوند و صرفا س��وابق قضایی و وکالت آنها میتواند به سابقه س��ردفتری يا دفتریاری

 - 1توضيح :ماهنامه «كانون» با همكاري دفتر حقوقي و حمايت قضايي ،قصد دارد در هر ش��ماره از اين نش��ريه،
تعدادي از پرسشهاي دفاتر اسناد رسمي يا جوامع سردفتري را كه در كميس��يون حقوقي مطرح و درخصوص مورد،
پاسخ مقتضي داده شده و زير عنوان «نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران» ازسوي
دفتر حقوقي و حمايت قضايي جهت اطالعرساني و تقويت بنية علمي ـ كاربردي سردفتران و دفترياران در اختيار اين
ماهنامه قرار گرفته ،درج نمايد.
يادآوري :هرچند بديهي اس��ت ليكن تأكيد ميشود كه نظريههاي مشورتي كميس��يون حقوقي كانون سردفتران و
دفترياران ،همانگونه كه از نام آن مستفاد ميگردد صرفا مش��تمل بر نظريههاي مشورتي اعضاي محترم كميسيون
حقوقي كانون س��ردفتران و دفترياران ميباش��د و بهمنظور ارتقاي س��طح علمي و دانش حقوق��ي عالقهمندان درج
ميش��ود .لذا از حيث اجرا جنبهي الزامآور نداشته و مس��قط يا موجد الزامات قانوني براي سردفتران و دفترياران دفاتر
اسناد رسمي سراسر كشور نميباشد.
زيرنظر؛ مرحوم عظيميان ،محمد ،س��ردفتر اس��ناد رس��مي ش��ماره  648تهران ،نایب رئیس کانون س��ردفتران و
دفتریاران و عضو كميس��يون حقوقي كان��ون س��ردفتران و دفترياران و هیئ��ت تحريريه ماهنام��ه «كانون»؛ دکتر
شیبتزاده ،کامیار ،سرپرست اجرایی ماهنامه «كانون».
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آنها اضافه شود و س��وابق دفترياري قابل جمع با سوابق س��ردفتری جهت عضويت به عنوان
عضو سردفتر هیئت مديره نميباشد و نظر مقنن بر تفکیک سوابق شغلي سردفتري و دفتریاري
از یکدیگر و عدم تلفیق سوابق برای عضویت در هیئت مدیره است.
 :33در تنظيم اس�ناد منقول ش�امل انواع دستگاه هاي راهس�ازي و كش�اورزي ،ماشين آالت
صنعتي ،لوازم خانگي به اس�تناد فاكتور و يا گواهي فروش صادره از ش�ركت هاي واگذار كننده آيا
اصوال اين فاكتور و يا گواهي صادره نياز به استعالم از مرجع صادركننده و يا ساير مراجع دارد ؟

تنظیم س��ند وکالت فروش و یا معامالت ناقله و رهنی نس��بت به تراكت��ور و كمباين بموجب
ماده 3آيين نامه اجرایی صدور سند مالکیت و شمارهگذاری تراکتور و کمباین مصوب 85/6/13
هیئت وزیران ،مس��تلزم صدور س��ند مالکی��ت از مراجع ذيص�لاح من��درج در آییننامه مذکور
میباشد .ليكن برای تنظیم اسناد مذكور در خصوص س��ایر دستگاه های راهسازی و کشاورزی
و ماش��ینآالت صنعتي و لوازم خانگی به اس��تناد مدارک مثبت مالكيت نظير فاکتور و یا گواهی
فروش صادره از شرکت هاي واگذار کننده منعي بهنظر نمیرسد ،ضمنا تكليفي جهت استعالم از
فاکتور و گواهی صادره متوجه دفاتر اسناد رسمي نمیباشد.
 : 34در زمان تنظيم وكالتنامه عالوه بر احراز هويت موكل س�ردفتر موظ�ف به احراز مالكيت

ملك ميباشد يا خير؟

تنظيم وكالتنامه خريد و فروش ب��ا رعايت ترتب بهصورت بدوا خريداري نس��بت به پالك
مشخص و معيني و بعد از اخذ اس��ناد و مدارك و اثبات مالكيت موكل و سپس اقدام بهفروش آن
به ديگري بالمانع اس��ت و در مقررات جاري تنظيم وكالتنامه بهش��رح فوق و با رعايت ترتب
نيازي به احراز مالكيت موكل نميباشد.
 : 35آيا دفاتر اس�ناد رس�مي تكليفي به وصول وجوه موضوع بند (ك) تبص�ره  11قانون بودجه

سال  1399دارند؟

نظر به اينكه ميزان نيم درصد افزايش حق الثبت اس��ناد موضوع بند «ك» تبصره  11قانون
بودجه سال 1399به منظور اجراي طرح كاداستر در نظرگرفته شده و قطعا جداسازي مبلغ مذكور
نياز به افتتاح حساب خاص و اجراي تشريفات قانوني ويژه داش��ته ،لذا تا بارگذاري آن در سامانه
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ثبت آني و محاسبه و واريز با اس��تفاده از امكانات سامانه ،دفاتر اسناد رس��مي تكليفي به وصول
وجوه موضوع بند «ك» تبصره فوق نداشته اند.
 : 36در صورت داش�تن دو وكيل و با فرض اعتبار قانوني وكالت و با توج�ه به تقدم و تأخر تاريخ
اسناد مذكور آيا هر يك از وكال حق اقدام و عمل به مورد وكالت را دارند يا خير؟

با توجه به صراحت ماده  672قانون مدني كه مقرر داشته است ،وكيل در امري نميتواند براي
آن امر به ديگري وكالت دهد و مناط راي وحدت رويه به ش��ماره  98001/202مورخ 98/1/24
كانون سردفتران ودفترياران و نيز با التفاوت به نظريه حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله
كه اعالم داشتهاند ،تمام وكال در عرض يكديگر وكيل موكلند ،چنانچه وكيل اول حق توكيل به
غير داش��ته و توكيل به غير نيز مقيد به قيدي نشده باشد هر يك از وكالي تفويضي صرفنظر از
مقدم يا موخر بودن تاريخ وكالتنامههاي تفويضي حق عم��ل به مورد وكالت را دارد مگر اينكه
ثابت شود كه وكيل اوليه از موضوع وكالت استعفا نموده باشد.
:37آيا استعفا يا فوت وكيل نخست در س�ند تفويض وكالت در بقا يا انحالل وكالت بعدي موثر

است ؟

با عنايت به نظريه ش��ماره  93/16335مورخ  1392/1/29اداره كل امور اسناد و نظريه مورخ
 1344/2/18اداره كل ق��وه قضاييه از آنجا كه تمامي وكال ،وكيل موكل محس��وب مي ش��وند
استعفا و يا فوت وكيل نخست در بقا يا انحالل وكالت بعدي موثر نخواهد بود.
 :38قانون تس�هيل تنظيم اس�ناد در دفاتر اس�ناد رس�مي از چ�ه تاريخي معتب�ر و الزم االجرا

بودهاست؟

اليحه تسهيل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رس��مي که با عنوان الیحه اصالح مقررات تنظیم
و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت به ش��ماره  27290/476مورخ  1383/1/11به
مجلس تقدیم و در تاریخ 1385/5/24با اصالحاتی تصویب و به تاييد ش��وراي نگهبان رسيده و
در اجراي اصل  123قانون اساسي به دولت ابالغ و منتشر و به اجرا گذاشته شدهاست .تاکنون در
حال اجرا و بهقوت و اعتبار خود باقی است و منسوخ نشدهاست .لیکن آن قسمت از مقررات مذکور
مندرج در بند ج ماده یک و ماده  6قانون تسهیل تنظیم اس��ناد در دفاتر اسناد رسمی که مربوط به
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تکلیف به اس��تعالم دفاتر از س��ازمان امور مالیاتی موضوع ماده  ۱۸۷قانون مالیات های مستقیم
که به موجب تبصره  ۴الحاقی به ماده  ۱۸۷مصوب  1394/4/31از تاریخ الزماالجرا ش��دن اين
قانون منوط و مشروط به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به
اعالم میزان بدهي ملك مورد انتقال و امکان اخذ و واريز آن به حس��اب مالیاتی به صورت آني از

طریق دفاتر اسناد رس��می گردید بموجب ماده  ۲۸۲قانون مالیاتها لغو گرديد كه اين امر پس از
تاخير و انقضاي بيش از چهار س��ال از تاریخ  1399/2/20در مراكز استان ها و از تاريخ 99/2/27
در ساير شهرهاي تابعه هر استان با اتصال به سامانه الکترونیک ثبت ،اجرایی گردید و عمال دفاتر
پس از اتصال س��ازمان امور مالياتي به س��امانه الکترونیک ثبت مطابق تبصره  ۴الحاقی به ماده
 ۱۸۷قانون مذكور در خصوص امالك مس��كوني (از تاریخ  1399/2/20در مراكز اس��تان ها و از
تاريخ  1399/2/27در ساير شهرهاي تابعه هر اس��تان) مکلف به استعالم از سازمان امور مالیاتی
گرديدهاند.
 :39از چ�ه تاريخي اخذ اث�ر انگش�ت بهص�ورت الكترونيكي به س�ردفتران ابلاغ و اجباري
شدهاست؟

مطابق ماده یک شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و مفاد ماده ۴
شیوه نامه مذکور اخذ اثر انگشت از تاریخ 1395/4/10تکلیف گردیده است.
 :40آيا اس�تفاده همزمان از مزاياي صن�دوق بيمه و بازنشس�تگي س�ردفتران و دفترياران با

صندوق هاي ديگر امكان پذير است؟

ب��ا عنایت به قس��مت اخیر م��اده  9آییننامه بیم��ه و بازنشس��تگی س��ردفتران و دفتریاران
مصوب  ۱۳۸۱اس��تفاده همزمان از مزایای صندوق بیمه بازنشستگی س��ردفتران و دفتریاران با
صندوقهای دیگر بالمانع است ،گرچه استفاده از این مزایا طبق مقررات در نزد سایرصندوقها
متفاوت باشد.
:41با اجرايي شدن سامانه تعيين سقف حق التحرير ،لزوم يا عدم لزوم اجراي مصوبه تقسيم
اسناد دولتي چگونه خواهد بود؟ همچنین آیا اخذ نامه از کمیسیون تقسیم اسناد ضروری است؟

با عنایت به اینکه تعیین س��قف حق التحریر مندرج در تبصره  7بخش��نامه حق التحریر مورخ

نظريههاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران
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 ،1399بر اس��اس مصوبه ریاس��ت محترم قوه قضائیه ،لیکن وظایف کمیس��یون تقس��یم اسناد
بر اساس مصوبه مورخ  1356هیئت محترم وزیران میباشد که هر دو در راستای تعدیل درآمدهای
دفاتر اس��ناد رس��می مصوب گردیده اند ،به جهت عدم تنافی با هم ،به م��وازات یکدیگر قابل اجرا
میباشند،لذامصوبهراجعبهتقسیماسنادنسخنگردیدهوکماکانبهقوتواعتبارخودباقیاست.
:42در خصوص نرخ بهاي اوراق در دفاتر اسناد رسمي اعالم نظر فرماييد؟

با توجه به اوضاع اقتصادي و نوس��انات ش��ديد قيم��ت كاالها من جمل��ه اوراق و با عنايت به
اينكه بهاي اوراق مصرفي دفاتر اسناد رسمي معيار ثابت و مشخصي نداشته و به همين دليل در
بخشنامه هاي مربوط به تعرفه هاي حق التحرير معين نميشود ،لذا بهاي اوراق به ميزان 2/000
ريال موضوع رديف  ( 224بخشنامه ش��ماره  71/3202مورخ  )93/5/19مربوط به سال 1393
بوده و في الحال فاقد منطق و موضوعيت اس��ت ،لذا در حال حاضر آنچه ميتواند مالك و مبناي
ميزان بهاي اوراق قرار گيرد ،تعرفه و ن��رخ مصوب اتحاديه صنف فتوكپي ،پ�لات و پلي كپي و
تحريرات و طلق و پرس مصوب ارديبهشت سال  1398ميباش��د كه برابر رديف  1آن ،هزينه و
فتوكپي سياه و س��فيد  A4تك رو مبلغ  10/000ريال دورو  18/000ريال و پرينت سياه و سفيد
بر روي هر برگ  A4مبلغ  15/000ريال مقرر گرديده است .ضمنا بهاي اوراق هر سال تابع نرخ
تعرفه اتحاديه مذكور در همان سال خواهد بود.
 :43آيا دفاتر اسناد رسمي تكليفي در تنظيم و تحرير دفتر درآمد دارند؟

با عنایت به سند نهایی چش��م انداز بيست ساله جمهوری اس�لامی ایران ابالغی مقام معظم
رهبری و بند (واو) و ماده  ۴۶و بند ب ماده  ۴۸قانون توسعه پنجم توسعه جمهوری اسالمی و بند ج
ماده  ۱۲قانون ارتقای س�لامت اداری و مقابله با فساد و ماده  ۳۷قانون مدیریت خدمات کشوری
و توجها مس��تند به ماده  ۷قانون حدنگار مبتنی بر ایجاد و جایگزینی دفات��ر الکترونیکی بهجای
دفاتر دس��تنويس و ايضا با وصف ثبت و درج دقیق کلیه امور مالی دفاتر اسناد رسمی در سامانه
ثبت آنی و ارس��ال آمار ماهانه بهصورت الکترونیکی به ادارات ثبت و امكان رصد ،گزارشگيری،
راس��تی آزمایی و نظارت و کنترل کلیه تراکنش ها و فرایندهای مالی در دفاتر اس��ناد رسمی در
س��امانه ثبت آنی ،تحریر و تنظیم دفتر درآمد عملی لغو ،زايد و فاقد کارای��ی قانونی و عملی بوده
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و دلیل قانونی و تحریر دفاتر س��نتي و دس��تنویس درآمد (تمبر) متصور نیست و لذا عدم تنظيم
سنتي و نگهداري آن فاقد اشكال قانوني است.
 :44آيا حق فسخ و حق انتفاع قابل توارث است؟

نظر به اینکه حق فسخ و حق انتفاع مندرج در سند صلح شماره  ...مورخ  ...دفترخانه  ...تهران

تا زمان حیات مصالح خانم  ...برقرار است و مطابق تصریح مفاد سند مزبور حق فسخ و حق انتفاع
قابل توارث نبوده و بعد از فوت مصالح برای احدی باقی نیس��ت (یعنی س��ایر ورثه حقی بر آنها
ندارند) و مورد صلح بعد از فوت ،ملك طلق بالمعارض متصالحین (خانم  ...و آقای  )...خواهد بود
که این امر با ارائه گواهی فوت مصالح محقق خواهد شد.

معرفي كتاب

ديوان عدالت اداري

بررسي تحول ساختار و صالحيت ديوان عدالت اداري
در قانون جديد ديوان عدالت اداري

قانون كه خطك��ش تعيينكننده حقوق

و وظاي��ف و تكالي��ف اش��خاص اس��ت،

فصلالخطاب جملگ��ي اختالفهاي مدني

و حقوقي ميتواند باش��د .عقيده بر اين است
كه اگر همگان از روي محل خطكشي عابر
پياده عب��ور نمايند؛ هم خودروه��ا مجبور به

عاب��ران پي��اده خواهند بود
رعايت حق��وق
ِ
و هم دولت و ش��هرداري ملزم به خطكشي

محلهاي عبور ِعابران پي��اده در خيابانها
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و جادهها خواهند ش��د .بنابراي��ن ،هريك از ميگردد .حدود اختي��ارات و نحوه عمل اين
دقيق قانون ،دولتها را ديوان را قان��ون تعيين ميكن��د» .بنابراين،
شهروندان با رعايت ِ
وادار ميكنند تا ب��ه تكليف قانوني خود مبني نقش ديوان عدالت اداري بهعنوان مس��ئول
بر تش��كيل مرجع صالح جهت رس��يدگي به تامين حقوق ش��هروندي در براب��ر دولت ،بر

اختالفات مدني اعم از اداري و غير آن ،عمل همگان روشن و آشكاراست.
تحقق اين
ماحصل
نمايد .بديهي اس��ت كه
ِ
ِ

غالمرضا كوچكي مياب نويس��نده كتاب

مهم ،ايجاد نظم عموم��ي و برقراري امنيت حاضر ،ضمن بررس��ي كلي اهداف و وظايف

حقوقي و ب��روز رفتاره��اي اعت��دال محور ديوان عدالت اداري ،س��ير تحول ساختاري

خواهد بود.

دي��وان عدال��ت اداري را در پرت��وي قانون

اصل بر حاكميت قانون اس��ت و از طرفي ،تش��كيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت

طب��ق اص��ل  22قان��ون اساس��ي ،حق��وق اداري ،مورد واكاوي قرار داده است.
اش��خاص ،مصون از تعرض است .فراز سوم

كليات ،س��ير تح��ول در س��اختار ديوان

از اص��ل  156قانون اساس��ي تصري��ح دارد عدال��ت اداري و س��ير تح��ول در صالحيت
كه «نظ��ارت بر حس��ن اج��راي قوانين» از و رس��يدگيهاي دي��وان عدال��ت اداري،

وظايف اساسي و بنيادين قوه قضاییه است و فصلهاي س��هگانه كتاب «دي��وان عدالت

هرچند كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات ،اداري؛ بررس��ي تحول س��اختار و صالحيت
دادگس��تري اس��ت اما طبق قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري در قان��ون جديد ديوان
اصل 173میگوید« :بهمنظور رس��يدگي به عدالت اداري» اس��ت ك��ه در  120صفحه با
شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت ش��مارگان  500نس��خه در قط��ع وزيري به

به مامورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي ارزش ريالي  10هزار تومان در س��ال 1395

و احقاق حقوق آنها ،ديواني ب��ه نام عدالت ازس��وي انتش��ارات نگاه بينه چاپ و منتشر
اداري زيرنظ��ر رئيس قوه قضاییه تاس��يس شدهاست.
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برگ اشتراک

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاك ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن«
..........................

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« را از ﺷﻤﺎره

.............................................................

ﺑﺮاي اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ...................................................................................ﻛﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ□ دﻓﺘﺮﻳﺎر□ ﻛﺎرﻣﻨﺪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ□

وﻛﻴﻞ□ ﻗﺎﺿﻲ□ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ□ داﻧﺸﺠﻮ□ ﻳﺎ  ........................................................................................................................ﻫﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ

............................................................................................................................................................................................................................................. .................

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚE-mail: ............................................................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:

..........................................................................

ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﻃﻲ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻤﺎره

ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ:

............................................................................................................................................

ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ............................................................ﺑﺮاي  6ﻣﺎه□ ﻳﻜﺴﺎل□ ﻛﻪ اﺻﻞ آن ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،وارﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شود.
* توجه :هزینه اشتراک برای سردفتران و دفتریاران با تخفیف ویژۀ پنجاه درصدی اعمال می
* ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋة ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪي اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.

1-1هزینه اشتراک  6شماره  360000ریال و  12شماره  760000ریال است( .با احتساب هزینه پستی)

اﺣﺘﺴﺎب
اﺳﺖ.
0104282808005رﻳﺎل
سیبا 12ﺷﻤﺎره 760000
رﻳﺎل و
360000
اﺷﺘﺮاك 6
ﭘﺴﺘﻲ(شیرازی کد 169
ﻫﺰﻳﻨﻪمیرزای
خیابان
ملی)ﺑﺎشعبه
بانک
حساب
ﺷﻤﺎرهبه شماره
اشتراک را
ﻫﺰﻳﻨﻪهزینه
2--12لطف ًا
 -2ﻟﻄﻔﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﺮاك را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ  0104282808005ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي
به نام ماهنامه کانون واریز فرمایید.
ﻛﺪ  169ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮن وارﻳﺰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

(لطفاً عنایت فرمایید؛

) ﻟﻄﻔﺎً ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؛  -ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻮد.

 -فیش واریزی در همان روز به دفتر ماهنامه نمابر شود.

 -در ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ،ﻫﻤﺎن ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﺷﺪ(.

باشد).
اشتراک
متقاضی
همان
کننده،
 -3ﻟﻄﻔﺎً -در
ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان 14335-419
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ؛
عنوانﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
نام وﺑﻪ دﻓﺘﺮ
وارﻳﺰي
ﻓﻴﺶ
پرداخت اﺻﻞ
بانکی ،رانامﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺎ
فیش اﺷﺘﺮاك
اﻳﻦ ﺑﺮگ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
3-3لطف ًا
ب��رگ اش��تراک را تکمیل و با اص��ل فیش واری��زی به دفت��ر ماهنامه نش��انی؛ صندوق پس��تی تهران
ارﺳﺎلاین
فرمایید .ﭘﺎﻳﺎن دوره اﺷﺘﺮاك ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ.
وارﻳﺰي را ﺗﺎ
14335-419ﻓﻴﺶ
 -4ﻟﻄﻔﺎً ﻛﭙﻲ
ارسال

 -5در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ،واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

4-4لطف ًا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره اشتراک ،نزد خود نگهدارید.

● ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺷﺘﺮاك ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻋﻠﺎوه ﻣﻲ ﺷﻮد.

5-5در صورت تغییر نشانی ،در اسرع وقت ،به صورت کتبی ،واحد امور مشترکین ماهنامه را مطلع فرمایید.

●● ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻛﺎﻧﻮن« ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.notary.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

عالوه میشود.
کشور ،حسب مورد ،هزینه پستی به مبالغ مذکور،
خارج از
 گفتنی است جهت
Kanoon.notary@gmail.com
ﻣﻘﺎﻟﻪ:
اشتراکارﺳﺎل
متقاضیان ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺎﻧﻲ راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ
 برای استفاده الکترونیکی ماهنامه «کانون» نیز میتوانید به پايگاه اینترنتی  www. notary. irمراجعه فرمایید.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'' در ﺗﻠﮕﺮام@kanoonnotary :
نشانی رایانامه جهت ارسال مقالهKanoon. notary@gmail. com :

ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﺎ ''ﻛﺎﻧﻭﻥ'' ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ

نشانی ماهنامه «كانون» در تلگرام@kanoonnotary :

هميشه با «كانون» همراه باشيد

ﺗﻠﻔﻥ ﻭ ﻧﻣﺎﺑﺭ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٢٧٨٨١ :
ﺗﻠﻔﻥ ﮔﻭﻳﺎ ٠٠٩٨٢١ _ ٨٨٧٠۵١٩٠ :ﺳﺭﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻡ ﺁﻗﺎﻳﯽ :ﺩﺍﺧﻠﯽ ٢١٩
 009821ﻳﺎ
14335
ﺗﻬﺮان – 419
ﭘﺴﺘﻲ:
ﺻﻨﺪوق
ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ''ﻛﺎﻧﻮن'':
- 88727881
نمابر:
تلفن و

ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ1586717311 :
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران
،009821ﻛﺎﻧﻮن
- 88705190ﺷﻤﺎره 273
گویا:ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﻳﻲ -
روﺑﺮوي
ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
سرکارخانم آقایی
داخلی 1262
تلفن

نشانی دفتر ماهنامه«كانون» :تهران ،صندوق پستي14335 – 419 :
تهران ،خیابان شهید مطهری ،روبروی خيابان سنایی  -شماره  273کانون سردفتران و دفتریاران
كدپستي1586717311 :
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قابلتوجهنويسندگانمحترممقاالت

ماهنامه «كان��ون» در بخشهاي مقاالت و ترجمه ب��ه نكات مهم زير درخصوص ش��يوه تهيه
و تنظيم و تدوين مقاالت ارس��الي اهتم��ام دارد .صد البت��ه رعايت اين مهم در جهت حفظ ش��أن
علمي ـ پژوهشي ماهنامه «كانون» ضروري است.
عالوه بر اي��ن ،فقط مقالههايي كه م��ورد تاييد و پذيرش «ش��وراي داوري مق��االت» ماهنامه
«كانون» باشد ،به چاپ خواهد رسيد.
از همين رو ،خواهشمند است «شيوهنامه تدوين مقاالت» در اين خصوص دقيق ًا رعايت شود.
شيوهنامه تدوين مقاالت

1ـ موارد زير بهطور دقيق و كامل و خوانا حتم ًا ضميمه مقاله باشد؛
1ـ1ـ نام و نامخانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رش��ته تحصيلي ،رتبه علمي ـ پژوهشي يا دانشگاهي،
گروه آموزشي ،نام دانش��كده ،نام دانشگاه ،نام ش��هر واحد دانشگاهي (هم فارس��ي ،هم انگليسي يا
فرانسه).
2ـ1ـنشاني ،كدپستي ،شمارهتلفنثابت ،نمابروموبايل ،نشانيرايانامه(ايميل)نويسندهمسئول.
3ـ1ـ ارس��ال س��وابق علمي ـ پژوهش��ي و مطالعات علمي ـ تحقيقي نويس��نده يا مترجم براي
اولينبار ضروري است.
4ـ1ـ دقيق ًا نام مسئول مقاله قيد و امضا شود.
2ـ عنوان مقاله كام ً
ال گوياي موضوع باشد (هم فارسي ،هم انگلیسي يا فرانسه).
3ـ نوشتن چكيده مقاله حداكثر در  10سطر ضروري است (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
4ـ واژگان كليدي ترجيح ًا  5واژه نوشته شود (هم فارسي ،هم انگليسي يا فرانسه).
5ـ ترجيح ًا مقالههاي تايپ شده در نسخه  wordبا فونت ( mitraيك نسخه از مقاله به عالوه CD
يا فلش) اولويت دارند.
6ـ مقاله ارسالي نبايد قب ً
ال چاپ شده باشد و همچنين نويس��نده نبايد بدون اجازهنامه كتبي دفتر
ماهنامه «كانون» ،جهت چاپ در ديگر مطبوعات اعم از مجازي ،اقدام نمايد.
7ـ مقاله نبايد بيش از  30صفحه ( A4تايپ شده) باشد.
1ـ7ـ ماهنامه از پذيرش و چاپ مقالههاي چند قسمتي معذور است.
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8ـ ماهنامه از مقالههاي تنظيمي به روش استناد «درون متني» استقبال ميكند.
1ـ8ـ پس از آوردن متن نقل قول اعم از مستقيم يا غيرمستقيم كافي است داخل پرانتز به ترتيب
آورده شود؛ الف ـ نام خانوادگي نويسنده اثر .ب ـ سال نشر اثر .ج ـ شماره صفحه مورد استناد .مث ً
ال:
(كاتوزيان ،1383 ،ص.)27 .
2ـ 8ـ در صورت تعدد آثار نويسنده در يك سال ،منبع مورد استناد را با حروف ابجد (الف ،ب ،ج ،د)...،
مشخص نماييد .مث ً
ال( :كاتوزيان] 1383 ،الف[ ،ص )39.و (كاتوزيان] 1383 ،ب[ ،ص.)245 .
9ـ منابع مورد استناد اعم از فارسي يا غيرفارس��ي ،در پايان مقاله به ترتيب الفبايي نامخانوادگي
نويسنده آورده شود؛
1ـ9ـ كتاب :الف ـ نام خانوادگي نويس��نده ،ب ـ نام نويس��نده ،ج ـ سال نش��ر كتاب ،د ـ عنوان
كتاب ،هـ ـ نام مترجم ،و ـ شماره جلد ،زـ ش��ماره چاپ ،ح ـ محل نشر كتاب ،ط ـ نام يا عنوان ناشر؛
مث ً
ال :امامي ،سيدحسن ( ،)1373حقوق مدني ،ج ،6 .چ ،4 .تهران ،كتابهفروشي اسالميه.
2ـ9ـ مقاله :الف ـ نامخانوادگي نويسنده ،ب ـ نام نويس��نده ،ج ـ تاريخ انتشار نشريه ،د ـ «عنوان
مقاله» ،هـ ـ نام مترجم ،وـ نام يا عنوان نش��ريه ،زـ نام يا عنوان صاحب امتياز نش��ريه ،ح ـ دوره و
سال انتشار نشريه ،ط ـ ترتيب انتشار نشريه؛ ي ـ شماره نشريه ،ك ـ صفحات شروع تا پايان مقاله
در نشرية مورد اس��تناد؛ مث ً
ال :فدوي ،س��ليمان( ،مهرماه « ،)1388نگاهي جديد به بندهاي اول تا
پنجم مادة  976قانون مدني ايران» ،ماهنامه «كانون» ،كانون سردفتران و دفترياران ،سال پنجاه
و يكم ،دورة دوم ،ش ،97 .صص63 .ـ.29
10ـ محور اصلي مطالب قاب��ل درج در ماهنامه مس��ايل حقوقي عموم ًا و به ط��ور اخص حقوق
ثبتي ،نظام سردفتري ،حقوق ثبت اسناد و امالك و امور دفاتر اسناد رسمي است .از اين رو مقاالت
ارسالي بايد به نحوي با موضوعات مذكور پيوند داشته باشد.
11ـ هیئت تحريريه در ويرايش ادبي ،فني ،نگارشي و علمي مقالهها ،آزاد است.
نشانی دفتر ماهنامه :تهران ،خیابان استاد مطهری ،روبهروی خیابان سـنایی ،شماره  ،273کانون سردفتران و دفـتریاران
کدپستی1586717311 :
		
تلفن و دورنگار021 - 88727881 :
صندوق پستی14335 - 419:
						
www. notary. ir
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران:
kanoon. notary@gmail. com
نشانی الکترونیکی ماهنامه:
@kanoonnotary
نشاني ماهنامه «كانون» در تلگرام:

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ ﻛﺎﻧﻮﻥ  /ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎ＾ ⅛ ۱۲ﻭ ۱۲۷
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ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔ »ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂ ﺑﺮﺍ＾ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺳﺖﻳﺎﺑ∂ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍ＾
»ﻛﺎﻧﻮﻥ« ﺗﻼﺷ∂
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣ↔
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾
ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺩﻥ
§ ﺑﺎﻻ
§ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﺁﮔﺎﻫ∂ﻫﺎ＾ ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ−
ﺳﻄﺢﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
§§ﺑﺎﻻﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺑﺮﺩﻥ ґ
ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ ﻳ −ﻣﺎﺩ↓ ⅛⅛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤ∂
§
ﻓﺮﺍﻫﻢﺭﻭﻳﻪ ґ
ﺭﺳﻤ∂ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﺩﺭﺝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺩﺭ ﻃﺮﺯ
ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﻣﺎﺩ↓ﺑﺎ ⅛⅛
ﺍﻋﻤﺎﻝﻳ−
ﺍﺟﺮﺍ＾ ﺑﻨﺪ
ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺍﻫﻢ
§§
ґ
§ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ＾ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻋﻤﺎﻝﺣﻘﻮﻗ∂
ﻃﺮﺯﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺩﺭ ﺩﺭ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂
ﺍﻳﺠﺎﺩﻋﻠﻤ∂
§ ﻧﻘﺪ
ﻋﻠﻢﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦﻭﺑﺎ ﺩﺭﺝ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺍﺣﺪ
§
§ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﻗﻀﺎﻳ∂
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻭ ﺭﻭﻳ↔
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﻋﻠﻤ∂ﻗ ﻭﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﺣﻘﻮﻗ∂ ﻭ
ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻘ∂ ﺩﺭ
§ ﻧﻘﺪ
§
§ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ↔ ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳ↔ ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺭﻭﻳ↔ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻄﺒﻴﻘ∂ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§ ﺩﺭﺝ
ﻗﻀﺎﻳ∂ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ﻣﻄﺎﻟﻌ↔
ﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟ∂ ﻭ
ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻗﻮ
§
§ ﺩﺭﺝ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ،
ﺩﺭﺝﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
ﺭﻭﻳﻪﻭﻭﺟﻬﺎﻥ
ﻭﺣﺪﺕﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ＾
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻭ
§
§ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤ∂ ،ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ
ﺭﺳﻤ∂،
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺧ∂ ﺍﺯ
§ ﻧﺸﺮ
§
§ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾ ﻋﻠﻤ∂ ﻭ ﺣﻘﻮﻗ∂
ﺣﻘﻮﻗ∂ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
ﺣﺮﻓﻪﺍ＾
ﺷﻐﻠ∂ ﻭ
ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻋﻠﻤ∂ ﻭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ＾
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧ∂ﻫﺎ ﻭ
§
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ﻭ ﺩﻓﺘﺮﻳﺎﺭﺍﻥ
§ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻐﻠ∂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍ＾ ﺳﺮﺩﻓﺘﺮﺍﻥ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
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عناوین محتویات العدد  177و 178

من مجلة «کانون» الشهریة

قسم «روی��ة» یبحث عن المرحوم االستاذ محمد عظیمیان ،رجل صبور و مجتهد ،بقلم السید
الدکتور کامیار شیبتزاده.
مقال في قسم «حدیث الس��اعة» بقلم السید خسرو عباس��ی داکانی و بعنوان «مراجعة وثیقة
تحول القضاء».
عناوین من المقاالت:
ِ
«ادلة عدم تاثیر الش��هاده ،القرائن و اإلمارات القضائیة علی الوثیقة الرس��میة و نقد المادة 62

من قانون األحکام الدائمة لبرامج التنمیه فی البالد»؛ بقلم السید احسان معدولیت.
ویتضمن قس��م «الصدی» فی هذا العدد« ،نطاق القانون تس��هیل التنظیم وثیقة رس��میة فی

کتاب العدل فی مراة احکام المحاکم االنضباطیة لرؤس��اء و مس��اعدي مکاتب التوثیق الرسمی»؛
بقلم المرحوم السید محمد عظیمیان.
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«مالحظة نقدیة علی ادعاء الشرطة أن اختصاص تحضیر وثیقة السیارة مع التاکید علی مرکزیة

القانون»؛ بقلم السید سعید حسینی یکتا.
فی الجزء اربع و عش��رون من «أس��ئلة و أجوبة»؛ یجیب المرحوم السید محمد عظیمیان علی
سوال مهم.
«رویة المصادقة الذکیة فی نظام تسجیل المستندات اإللکتروني»؛ بقلم السیدة لیال نوروزی و
السید هرمز نوروزی.
و فی قس��م «الناقدة»« :النتقاد رای الهیئة اإلداریة المتخصصة و العام لمحکمة العدل اإلداریة
بشأن الحصول علی بصمات لرؤسا مکاتب التوثیق الرسمی»؛ بقلم السید صولت یاوری.
و ف��ي الختام ،هن��اك حديثالش��هر ،األخبار ،الفت��اوى م��ن الس��لطةالقضاییة ،النظریات
االستشارية للجنة القانونیة لنقابة مدراء و مس��اعدي مكاتب التوثیق الرسمي و ترجمة عناوین
الموضوعات باللغات االنجليزية و الفرنس��ية .و المؤمل أن تحظى باهتمام الباحثين القانونيين و
الطلبة و اصحاب الراي.

خالصه انگلیسی ،عربی و فرانسه
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en insistant sur le respect de la loi», par M. SEYYED
HOSSEINI YEKTA.
Questions-Réponses, par le défunt MOHAMMAD
AZIMIAN.
Article : «Perspective d’authentification d’identité
intelligente via le système d’enregistrement électronique
des actes», par M. HORMOZ NOROUZI et Mme. LEILA
NOROUZI.
La rubrique «Fenêtre» : «Critique sur le verdict rendu
par le comité spécialisé administratif et général de la Haute
Cour Administrative sur la prise de l’empreinte digitale
des Notaires», par. M. SOLAT YAVARI.
Le point soulevé dans l’article 51 : «Le registre
électronique équivaut l’optimisation de fonctionnement et
d’efficacité», par Mme. MINA HEIDARI.
Théories juridiques du Département pour les Affaires
juridiques du Pouvoir judiciaire.
Jugements rendus par le tribunal disciplinaire de la Chambre
des Notaires et Clercs de notaire.
Présentation du livre.
Formulaire d’abonnements.
Extrait de la traduction en langues, arabe, français et anglais.

Titres des articles du mensuel
Kanoun n° 177 & 178
Identifiant persan
Abréviations
Matières
«Le point de vue» est consacré à un article ayant comme
thème «Le regretté Maître MOHAMMAD AZIMIAN, un
homme caractérisé par sa patience et ses efforts», par le Dr.
KAMYAR SHEIBATZADEH.
«Propos du jour», «Examen du document de l’Évolution
judiciaire», par M. KHOSRO ABBASSI DAKANI.
Article : «Raisons de l’absence d’effet des preuves et des
présomptions judiciaires sur l’acte authentique et la critique
de l’article 62 de la loi portant sur des verdicts permanents
des programmes du développement du pays, par M. EHSAN
MAADOULIAT.
«L’écho» est consacré « au champ d’application de la
loi censée faciliter l’établissement des actes dans les études
notariales dans le miroir des jugements rendus par le tribunal
disciplinaire de la Chambre des Notaires et Clercs de notaire »,
par le défunt MOHAMMAD AZIMIAN.
Article : «De l’approche critique sur la prétention des
Forces de l’ordre sur les compétences de l’établissement
de l’acte portant sur le transfert de la vente des véhicules
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disciplinary courts of notaries and clerks.”
A critical note on the law “enforcement’s claim on the
authority to prepare a vehicle transfer document
emphasizing the rule of law” by Mr. Seyed Saeid Hosseini
Yekta.
“The prospect of intelligent authentication in the
electronic document registration system” by Mrs. Leila
Norouzi & Mr. Hormoz Norouzi.
In the part of Window, the note, “criticism of specialized
administrative and general board of justice administrative
court’s opinion regarding obtaining the fingerprints of
notaries public” by Mr.Solat Yavari.
Finally, in addition to word of the month, the news, Judicial
decisions, Consultative theories of the legal committee and
a summary of the articles is provided in Arabic and French
languages, which we hope to attract the attention of legal
scholars, students and researchers.

Summary of Issue No. 177 & 178 Kanoon
Monthly Magazine
The point of view about the late professor “Mohammad
Azimian as a man of patience and effort” presented by the
executive superior, Dr. Kamyar Shaibatzadeh.
In the editorial of this issue, entitled “word of the day” by
Mr.Khosro Abbasi Dakani, “review of the document on the
transformation of the judiciary”.
In the part of Articles, the article “reasons for the
ineffectiveness of testimony, evidence, circumstance, and
judicial statistics and critique of articles 62 of law
permanent provisions of the countries development plans”
by Mr.Ehsan Maadoliat.
In the part of Echo, the late professor Mohammad Azimian
subtitled “scope of the law on facilitating the document’s
preparation in notaries public in the mirror of the votes of
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