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A B S T R A C T 
Today, the judicial policies of numerous legal systems are aimed at declining the 
courts’ workload and taking effective action by resolving issues, lawsuits and 
disputes of individuals in other sectors. Many efforts have been thus made in the 
legal system of the Islamic Republic of Iran. One of the most prominent ways to 
obtain this goal is to emphasize the preparation of documents in notaries. Given 
that notaries are one of the legal authorities in the preparation of official 
documents in relation to the property and obligations and contracts of 
individuals, and on the other hand, it is possible to implement their provisions 
and meanings without going to court, plays a significant role in line with this 
goal. The most important goal that is pursued in the regulation of any document 
is its implementation. Undoubtedly, official documents have significant 
advantages than the other documents, including the contents’ validity and of 
these documents, their inviolability by third parties to the document, their 
enforceability and capability. Likewise, their implementation without referring 
to the judiciary and thus reduce the work of the justice courts. These privileges 
and effects of notarial deeds have led the legislature to formulate various laws 
and regulations, and as a result, have extended particular performance 
guarantees for the rapid implementation of the provisions of notarial deeds. 
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 چکیده
 

 و کاسته محاکم کار تراکم از که است راستا این در حقوقی هاینظام از بسیاری قضایی هایسیاست امروزه

 نظام در. نمایند مؤثری اقدام زمینه این در هابخش سایر در اشخاص ترافعات و دعاوی موضوعات، حل با

 در هاراه ترینمهم از یکی. است شده بسیاری هایتالش زمینه این در نیز ایران اسالمی جمهوری حقوقی

 کهاین به توجه با. است رسمی اسناد دفاتر در اسناد تنظیم بر تأکید هدف، این به بخشیدن تحقق راستای

 قراردادهای و تعهدات و اموال با رابطه در رسمی اسناد تنظیم در قانونی مراجع از یکی رسمی اسناد دفاتر

 ممکن قضایی محاکم به مراجعه بدون هاآن مدلول و مفاد اجرای امکان دیگر سوی از و هستند اشخاص

 سندی هر تنظیم از که هدفی ترینمهم. نمایند ایفا مزبور هدف راستای در توانندمی را بسزایی نقش است،

 و چشمگیر امتیازات و مزایا اسناد، سایر مقابل در رسمی اسناد شک بدون. است آن اجرای شودمی دنبال

 هاآن بودن خدشه غیرقابل اسناد، این مندرجات و مفاد اعتبار به توان می هاآن ازجمله که دارند توجهیقابل

 به مراجعه بدون هاآن اجرای قابلیت و هاآن بودن االجراالزم سند، طرفین و ثالث اشخاص سوی از

 رسمی، اسناد آثار و امتیازات این. کرد اشاره دادگستری محاکم کار نمودن کم درنتیجه و دادگستری

 برای را خاصی اجراهای ضمانت درنتیجه و داده سوق مختلفی مقررات و قوانین تدوین به را گذارقانون

 .است نموده تدوین رسمی اسناد مفاد سریع اجرای

 اطالعات مقاله 

 1400شهریور  2 تاریخ دریافت:

 1400مهر  28 تاریخ پذیرش:

 1400مهر  28تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1014: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 ثبت رسمی، اسناد دفاتر اجرا، سند،

 .ایران حقوقی نظام معامالت، رسمی،

  

 

 مقدمه

قوانین و مقررات موجود تنظیم خالصه معامله و  اساس بر

و امالك محل وقوع ملک توسط  اسنادثبتارسال آن به اداره 

سردفتران اسناد رسمی ضروری بوده و ممانعت از آن مستلزم 

نامه دفاتر اسناد رسمی آئین 36، ماده استکیفر انتظامی 

دارد: بعد از تنظیم سند سردفتر مقرر می 14/2/1317مصوب 

 ایبرگهشده روی مکلف است خالصه معامله را که نزد او واقع

این کار نوشته، منتهی در ظرف پنج روز به اداره  مخصوص

ثبت بفرستد خالصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شناسنامه 

متعاملین نیز بوده و عالوه بر امضاء آنان به امضای سردفتر و 

دارای نماینده باشد ممضی باشد.  کهدرصورتینماینده ثبت 

ید خواهد تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شد

از تنظیم سند رسمی در موقع انتقال تمام یا قسمتی از  پسبود. 

شرطی و رهنی  طوربهو یا تنظیم سند انتقال  شدهثبتملک 

انجام  نسبت به ملک موصوف و ثبت آن در دفتر ثبت سند و

تشریفات قانونی مقرر بدون ارسال خالصه معامله توسط 

طرق و شیوه معمول سند به اداره ثبت  کنندهتنظیمسردفتر 

دیگری جهت مطلع شدن اداره ثبت از انتقال ملک به غیر یا 

در این  تنظیم سند رهنی و شرطی نسبت به آن وجود ندارد.

تا با استفاده از تجربیات کارشناسان  مقاله پژوهشگر سعی دارد
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متمادی در  یهاحقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سال

الف موضوع قوانین ثبت فعال نظارت و یا حل اخت یهائتیه

بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره 

حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون و 

 یهاقرار داده و گوشه لیوتحلهیآن را مورد تجز نامهنییآ

تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان 

تر به سطح کشور موجبات اشراف کاملمحترم این مقررات در 

موضوع و دقت و  تیدر رابطه بااهمابعاد را فراهم نمایند. 

توجه مضاعف در رعایت و اجرای تشریفات و دستورات مقرر 

و بندهای  104در خصوص این امر اشاره مختصر به ماده 

 اسناد و امالك جهت یادآوری ونامه قانونی ثبتگانه آئینسه

 باشد:اذهان خالی از حسن نمی یسازروشن

شده و ـ در موقع انتقال تمام یا قسمتی ازملک ثبت 104ماده 

ملک سند معامله در دفتر اسناد  نیعیا واگذاری حقی نسبت به

رسمی ثبت و خالصه آن در دفتر امالك زیر ثبت ملک به 

 شود:طریق آتی ثبت می

تقال را مطابق در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خالصه ان .1

معمول در زیر ثبت ملک ثبت و خروج آن را از ملکیت مالک 

 اولی نیز با مرکب قرمز و در مالحظات دفتر امالك قید نمایند.

اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعاً باشد...  .2

به منزله ذکر  کهینحوخروج آن را از مالکیت مالک اولی به

خالصه معامله نیز محسوب شود با مرکب قرمز در زیر ثبت 

ملک یا در ستون مالحظات به این شرح )یک دانگ مشاع یا 

 می شود. دو دانگ مفروز...( قید

هرگاه نسبت به هر یک از دو قسمت امالك باال انتقاالتی  .3

طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود به وفق معمول سابق به

خالصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در 

موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون مالحظات دفتر 

ت یادداشت نمایند و به همین طریق خالصه کلیات معامال

ملک مزبور در دفتر امالك به ترتیب تاریخ، زیر  نیعراجع به

در موارد باال سردفتر خالصه معامله  یکدیگر ثبت خواهد شد.

نوشته و به  شدههیرا در برگ مخصوص که برای این کار ته

با در نظر داشتن  دارد.دفتر امالك حوزه ثبت ملک ارسال می

خالف این دستورها اگر شده چنانچه برهای قانونی اشارهتوصیه

خالصه معامله ارسال نگردد یا اهمال و قصور در ارسال 

 .موقع خالصه معامله اتفاق بیفتدبه

 مفهوم سند -1

سند عبارت است از هر نوشته که »م: .ق 1284مستنداً به مادة 

« سند»به دیگر سخن  «.در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد

است  یلیاثبات دعوی و در زمره آن دسته از دال لیازجمله دال

و  شدهمیکه غالباً پیش از وقوع اختالف و تنازع تهیه و تنظ

در معنی « سند»خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه 

لغوی خود نیز از معنی اصطالحی فوق دور نیست، چه در 

زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که 

، گاههیتک»و در زبان فارسی نیز به معنی  کنندیان استناد مبد

آمده « گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند... یآنچه پشت بر رو

 (.12115: 8ج ، 1373، )دهخدا،است

سند  ق.آ.د.م 229تا  206ق.م و مواد  1258و به استناد مادة 

اثبات دعوی محسوب است. در قانون تعریفی از  جزء ادله

امر باعث طرح تعاریف متعددی  نیو هم شودیدیده نم یدعو

از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود 

از دعوی، عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری 

همچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به  رسم منازعه وبه

 (.496: 1376لنگرودی، )جعفری ،راستینفع خود و به ضرر غ

ای در نظام ادله اثبات دعوی به خود جایگاه ویژه سند 

 و اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سند

که امکان گمراه ساختن دادرسی در آن  یتهیه آن قبل از دادرس

دادرسی شده  انیموجب تسهیل و تسریع در جر یابدکاهش می

های اخیر به اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال استناد و

 (.5: 1389بهرامی،)، افزایش داده است

 مفهوم سند رسمی -2

 ینظر قانون مدن از یسند رسم فیالف: تعر

اسناد و امالك اسنادی که در اداره ثبت»ق.م.:  1287طبق ماده 

و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در 
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 شدهمیها و بر طبق مقررات قانونی تنظحدود صالحیت آن

اساس، سندی رسمی است که  نیبر ا«. باشند رسمی است

عالوه بر شرایط فوق که برای سند ذکرشده حاوی سه شرط 

، در یعنی تنظیم نزد مأمورین رسمی 1287مندرج در ماده 

ها و با رعایت مقررات قانونی نیز باشد. حدود صالحیت آن

این سه شرط سبب استحکام بیشتر اسناد رسمی در مقابل سند 

 گرددیگردد. با توجه به تعریف سند رسمی معلوم معادی می

که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد 

و هرکدام این  گرددیمأمورین رسمی تنظیم م سایر رسمی و

سه دسته باید در حدود صالحیت خود و بر طبق مقررات 

 از غیر نیقانونی اقدام نمایند واال معتبر نخواهد بود و همچن

در برخی موارد، البته اسناد عادی است.  ریاسناد مذکور سا

گردند. در این اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی می

ق.م. مقرر داشته: اسناد عادی در دو مورد  1291خصوص ماده 

مقام اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم

 آنان معتبر است:

شده است صدور آن را سند )بر( علیه او اقامه اگر طرفی که .1

 الیه تصدیق نماید.از منتسب

هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن . 2

، الواقع امضا یا مهر کرده استرا تکذیب یا تردید کرده فی

 (.26: 1388تفکریان،)

 از نظر قانون ثبت یسند رسم فیب: تعر

تعریف خاصی از سند رسمی نشده است گرچه در قانون ثبت 

که  شودیولی از مطالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط م

سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در 

شده باشد. طالق ثبت دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی یا

بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند 

ق.م، به این توضیح که هر سندی  1287ر مادة رسمی مذکور د

هم  قانون مدنیکه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر 

شده در ق.م اسناد ثبت 1287مادة  حیتصررسمی است، زیرا به

اسناد و امالك رسمی است؛ دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت

اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد 

از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند  ولی

شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصالح و مطابق مقررات 

صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است 

است در عرف ثبتی  شدهمیولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظ

 :1380شهری،)، شودیو از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نم

140.) 

موردنظر قانون ثبت بدون احتیاج الزم االجرا د رسمی اسنا

ق.ث.( و اگر  93و  92اجرا است )مواد حکم دادگاه قابلبه

اختالف و اشتباهی در تنظیم و ثبت آن حادث شود چنانچه 

قبل از تنظیم سند باشد در اداره کل امور اسناد و سردفتران و 

 25ماده  7د طبق بند چنانچه بعد از تنظیم و ثبت سند باش

در هیئت نظارت ثبت استان مربوطه و در  1اصالحی ق.ث

قرار  یصورت اعتراض در شورای عالی ثبت موردبررس

 .گیردمی

 و قانون ثبت یدر قانون مدن یج: تفاوت مفهوم سند رسم

اصطالح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطالح سند در 

عبارت است از حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند 

چنانکه  2هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

اثباتی آن  هدر این تعریف، سند از جنب شودیمالحظه م

ثبوتی آن توجه شود  ههم به جنب کهنیاست و نه ا شدهفیتعر

اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد  هو هم به جنب

در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به  توانیچگونه م

قابلیت استناد در دعوی یا  یاهمین جهت باید گفت هر نوشته

دفاع را ندارد. چراکه دعوی اصوالً درباره حق است یکی خود 

و دیگری حق او را منکر است و ادعا  داندیرا صاحب حق م

که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع  کندیم

شده که در آن از حقی سخن گفته یارفین درباره حق، نوشتهط

در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر  تواندیاست نم

 یابه آن سند رسمی نیز گفت، نوشته توانیکه م« سند ثبتی»

                                                           
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیـق مفـاد آنهـا بـا »اصالحی ق.ث  25ماده  7بند 1 

قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آمد رفع اشـکال و اشـتباه و صـدور دسـتور الزم بـا 

 «نظارت استان خواهد بود. ئتیه

 ق.م. 1284مادة 2 
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 کندیاست که داللت بر وجود حقی به نفع یک شخص م

ثبوت  دتوانی)ثبوت حق( و در صورت لزوم خود این نوشته م

نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات  کهنیحق موضوع آن را بدون ا

یعنی انجام اعمالی که « شکست سند»بنابراین  کند )اثبات حق(.

و این اعمال عبارت از نوشتن است  دهدیحق جنبه رسمی مبه

 و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

ر دفتر اسناد رسمی ثبت تنظیم و د توانیهیچ سندی را نم»

پس تنظیم سند، ، «نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد

مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف 

: 1382)جهانگیر، .شودیشده است، انجام مسازمان ثبت چاپ

463.) 

 ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی -3

با توجه به روشن شدن مفهوم سند رسمی از جهات مختلف، 

دهنده سند رسمی مندرج در ماده ذیالً به تشریح عناصر تشکیل

 پردازیم.ق.م. می 1287

 یمأمور رسم لهیسند به وس میالف: تنظ

یکی از شرایط رسمیت سند، تنظیم آن در  ق.م 1287طبق ماده 

می یا نزد سایر اسناد و امالك، دفاتر اسناد رساداره ثبت

شود در قانون به اداره ثبت مأمورین رسمی است. مالحظه می

شده است اما منظور از و دفاتر اسناد رسمی صریحاً اشاره

دار کسی است که از طرف مقامات صالحیت»مأمور رسمی 

باشد خواه مستخدم  شدهنیکشور برای تنظیم سند رسمی مع

 ،«دفاتر اسناد رسمی مستخدم مانند سران دولت باشد یا غیر

 (.68: 1372)امامی،

دار بنابراین سند تنظیمی نزد کسی که از طرف مقام صالحیت

تعیین نشده و یا مدت مأموریت او خاتمه یافته است فاقد 

وصف رسمی است اگرچه دیگران از مأمور رسمی نبودن وی 

 آگاه نباشند.

 یرسم نیمأمور تیسند در حدود صالح میب: تنظ

اسناد و امالك و شده در ادارات ثبتدر صورتی اسناد تنظیم

دار، رسمی دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مأمورین صالحیت

باشد. این  شدهمیها تنظاست که در حدود صالحیت قانونی آن

 گردد:صالحیت به صالحیت ذاتی و صالحیت نسبی تقسیم می

نی مأمور عبارت است از اختیار قانو صالحیت ذاتی: -الف

رسمی در تنظیم سند مانند وظیفه سران دفاتر اسناد رسمی در 

اسناد و تصدیق صحت امضای مراجعین طبق ماده تنظیم و ثبت

احوال در صدور ق.ث. یا وظیفه کارکنان ادارات ثبت 49

 شناسنامه پس از طی مراحل قانونی.

عبارت است از محدوده اختیار قانونی  صالحیت نسبی:-ب

می از حیث زمان و مکان در تنظیم سند. در این مأمور رس

مدیران و نمایندگان ثبت »ق.ث. مقرر داشته است:  2زمینه ماده 

و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل 

ها در نمایند اقدامات آن فهیوظتوانند انجاممأموریت خود نمی

این ماده در واقع صالحیت «. خارج از محل اثر قانونی ندارد

: 1390)جنت، ،نمایدمحلی مأمورین رسمی ثبت را تعیین می

13.) 

همچنین مأمورین رسمی و سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج 

و طالق حق تنظیم سند در ایام مرخصی و انفصال و تعلیق را 

ها در این ایام فاقد اثر قانونی خواهد بود مات آنندارد و اقدا

 ها است.که این نیز بیانگر صالحیت زمانی آن

 سند میدر تنظ یمقررات قانون تیج: رعا

دار در صورتی اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی صالحیت

شده باشد. رسمی است که بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت

ریفات قانونی تنظیم و ثبت سند با توجه به مقررات جاری تش

 اند:دسته دو

، ها در تنظیم سندتشریفات و مقرراتی که عدم رعایت آن -1

اساس، عدم رعایت  نیکند. بر اسند را از رسمیت خارج می

ق.م.  1287مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی موضوع ماده 

ق.م.  1289کند همچنان که ماده سند را از رسمیت خارج می

سایر ق.م  1287غیر از اسناد مذکوره در مادة »رر داشته مق

ق.م؛ که در تأیید مراتب فوق  1293و ماده « اسناد عادی است

یکی از مأمورین رسمی  لهیوسهرگاه سند به»مقرر نموده: 

لیکن مأمور صالحیت تنظیم آن سند را  شدههیتنظیم اسناد ته



 

 

166 

1400 پاییز ، 3شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

در تنظیم سند نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را 

دارای امضا یا مهر طرف  کهینکرده باشد، سند مزبور درصورت

 «.باشد عادی است

ها سند را از رسمیت خارج تشریفات قانونی که رعایت آن -2

کند؛ مانند عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر موضوع نمی

عدم رعایت مقررات راجعه »ق.م؛ که مقرر داشته:  1294ماده 

گیرد، سند را از رسمیت خارج که به اسناد تعلق میحق تمبر به

؛ بنابراین سندی که در ظاهر دارای شرایط قانونی «کندنمی

شود مگر ق.م. است، رسمی فرض می 1287مقرر در ماده 

بنابراین اگر . که ثابت شود فاقد یکی از شرایط اساسی استاین

سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که 

حیت آن را نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت صال

همچنین اگر سندی  نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

نزد مأمورین ذیصالح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن 

 رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

 اسناد بر دو قسم است:که تشریفات قانونی ثبت میریگینتیجه م

ها سند را از رسمیت خارج تشریفاتی که عدم رعایت آن -

 کند مانند عدم امضاء سردفترمی

ها سند را از رسمیت خارج تشریفاتی که عدم رعایت آن -

 1294کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر )مادة نمی

 (.57: 1388، )تفکریان،ق.م(

 رسمی سند آثار -4

مندرج در سند  یو امضاها اتیالف: اعتبار تمام محتو

 یرسم

ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده  70طبق ماده 

رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر 

خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط 

توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: می

شده و در اسناد ضاهایی است که در سند نوشتهعبارات و ام»

رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای 

شده است مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده

توان آن را معتبر دانست مگر برخالف اسناد عادی که نمی

که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه این

ه، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل استناد کنند

، «تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نمایدمی

 (.71: 1372)امامی،

ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و  1292ماده 

اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده 

نادی که اعتبار سند رسمی در مقابل اسناد رسمی یا اس»مذکور: 

تواند ادعای را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می

نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد  بودن جعل

، «مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

 (.14: 1390)جنت،

 یب: اعتبار تمام مندرجات سند رسم

مندرجات سند رسمی معتبر است و  ق.ث. کلیه 70طبق ماده 

شده متعلق به اوست که عبارات قیدتواند با قبول اینکسی نمی

ها شود و مأمورین قضایی یا اداری منکر واقعیت و تحقق آن

که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار 

گردند. ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می 6دهند به 

ندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند منظور از م

اعالمیات مأمور رسمی و ( 1و شامل دو قسمت است:  دشدهیق

منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در 

نماید. مثل هویت حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می

متعاملین، تاریخ ثبت سند و... که با توجه به اعتمادی که بر 

ت مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن عملیا

توان دعوی جعلیت نمی لهیوسجهت جز بهنموده است و بدین

( اعالمیات افراد و آن قسمتی از 2خالف آن را اثبات نمود. 

مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور 

ر رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمو

دهد. سردفتر اسناد رسمی رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی

اظهارات متعاملین را چنانچه برخالف قانون و نظم عمومی و 

این کند. بنابرنویسد و ثبت میاخالق حسنه نباشد در سند می

اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهارشده خالف 

ی جعلیت کند که دعوتواند آن را بدون آنحقیقت است می
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اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار 

ق.م. در حکم اقرار شفاهی  1280کتبی است که طبق ماده 

ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع  1277است؛ بنابراین طبق ماده 

 1277نیست؛ اما دعوی خالف اعالمیات افراد با توجه به ماده 

: 1389بهرامی،)، شودپذیرفته می ق.ث. 70فوق و تبصره ماده 

78.) 

انکار بعد از اقرار مسموع »دارد: ق.م. مقرر می 1277ماده 

نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه 

شود و همچنین است در صورتی که یا غلط بوده، شنیده می

که اینقبول باشد؛ مثل برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل

بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که 

وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر 

هرگاه کسی که »ق.ث.:  70تبصره ماده «. به اقرار نیست

موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه به

شود که اقرار یا تعهد  وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی

او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا 

طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد  فته

طلب پرداخت  نشده یا حواله یا برات یا چک یا فتهانجام

 «.خواهد بود یدگیرسنگردیده است این دعوی قابل

 اشخاص ثالث در برابر یج: اعتبار سند رسم

ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا  72و  71طبق مواد 

مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن طرفی که تعهد کرده و قائم

شده باشد نسبت به منقول ثبتراجع به معامله نسبت به مال غیر

ق.م. نیز  1290اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده 

 ی اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکورهمین اعتبار را برا

مقام آنان معتبر اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم»

ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است است و اعتبار آن

ق.ث؛ که در مورد  72مانند ماده « که قانون تصریح کرده باشد

شده تصریح به اسناد رسمی مربوط به معامالت امالك ثبت

موجب ماده ار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و بهاعتب

قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار  73

شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون دادن به اسناد ثبت

آن ضرر مسلمی به صاحبان سند  جهیجهت قانونی باشد و درنت

امی، همان رسمی وارد شود عالوه بر مجازات اداری یا انتظ

، نمایدها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم میمحکمه آن

 (.258: 1385فومشی، اباذری)

شده در قسمت راجعه به معامالت اسناد ثبت»ق.ث.:  71ماده 

ها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد و تعهدات مندرجه در آن

مقام قانونی آنان محسوب کرده و کلیه اشخاصی که قائم

 «.وند رسمیت و اعتبار خواهند داشتشمی

که بر  رمنقولیکلیه معامالت راجعه به اموال غ»ق.ث:  72ماده 

شده است نسبت به طبق مقررات راجعه به ثبت امالك ثبت

ها و اشخاص ثالث دارای مقام قانونی آنطرفین معامله و قائم

 «.اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود

ن دیگر دولتی که از اعتبار قضات و مأموری»ق.ث:  73ماده 

شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا دادن به اسناد ثبت

شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا اداری تعقیب می

مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر 

متوجه شود محکمه  یمسلم نسبت به صاحبان اسناد رسم

ها را به جبران جازات اداری، آنانتظامی یا اداری عالوه بر م

 فومشی، اباذری)، «خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود

 (.259: نیشیپ

 یاالجرا بودن سند رسمد: الزم

شده قابلیت اجرایی آن بدون ترین آثار سند رسمی ثبتاز مهم

عموم ضابطین قضایی  کهینحوحکم دادگاه است. بهاحتیاج به

اند در مواقعی که مأمورین اجرا به و مأمورین دولتی مکلف

نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ها مراجعه میآن

نماید مگر در ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمی

مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به 

 ق.ث.( 99الی  92یز رسیده باشد. )مواد تأیید دادستان محل ن

مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر »ق.ث.:  92ماده 

االجرا اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه الزم

است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی 

 «.متصرف و مدعی مالکیت آن باشد
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رسمی راجع به معامالت امالك کلیه اسناد »ق.ث.:  93ماده 

 «.االجرا استشده مستقالً و بدون مراجعه به محاکم الزمثبت

عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی »ق.ث:  95ماده 

ها مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن

 «.شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنندمراجعه می

ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع : »ق.ث. 99ماده 

که مستنطق کند مگر پس از اینبه اجرای آن را موقوف نمی

العموم هم موافقت کرده قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی

 (.92: 1383)میرزایی، ،«باشد

الزم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا 

از را به اسناد معینی گذار این امتیباشند بلکه قانوننمی

اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر 

اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طالق. البته اسناد تنظیمی در 

دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی 

ها فاقد االجرا است و در سایر قسمتکه تعهد نموده، الزم

: دیگویق.ث م 73اشند؛ و همچنین در ماده بقابلیت اجرا می

قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد »

شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب ثبت

و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون  شوندیم

جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به 

صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، 

ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم عالوه بر مجازات آن

به سند رسمی رسیدگی  تواندیالبته دادگاه م «.خواهد نمود

در مقابل سند رسمی  دیگویکند، اما یک مرزی دارد. قانون م

انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی 

نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر داللت بر این 

 ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.

 لعملیات اجرایی ثبت رسمی اموال منقو -5

که به اجرای  ییعملیات اجرائی یعنی اقدامات اجرائی و کارها

 .شودیمفاد سند ثبتی مربوط م

 اجرا، این عملیات را تعریف نکرده است. نامهنیآئ-

عملیات اجرائی، بعد » دیگویم آ.ا.م.ا.ر 169بخش اول مادة -

، شروع و هر کس )اعم از متعهد سند و 3«از صدور دستور اجرا

ع( که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، هر شخص ذینف

 سیشکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارك به رئ تواندیم

 ثبت محل تسلیم کند...

اسناد و امالك آقای دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت-

بعد از تعریف عملیات اجرائی به شرح  47و اجرای ثبت بند 

 اند:هفوق از سه جهت به آن نقض وارد کرد

شروع عملیات اجرائی را بعد از صدور دستور اجرا  کهنیاول: ا

دانسته است. در صورتی که صدور دستور صدور اجراییه، خود 

جزء عملیات اجرائی است. زیرا دستور به اجرا جزئی از اجرا 

است و دستور به صدور اجرائیه، دستور به اجرا است و آنچه 

این است که این عملیات.  ،فهمدیعرف، از عملیات اجرایی م

به زیردستان او آغاز  سیبا صدور دستور مقام مافوق یعنی رئ

. چنانکه اگر مثالً به کارگرانی که در دیرهنگام شب در شودیم

و یا خیابان مشغول حفاری هستند گفته شود چرا این  روادهیپ

اید؟ پاسخ و مزاحم خواب و استراحت ما شده دیکنیکار را م

اد: به ما نگویید، به آنکه به ما دستور داده است، یعنی خواهند د

 169به رئیس ما بگوئید! بنابراین، باید در این بخش از مادة 

شروع این عملیات بعد از صدور دستور اجرا  نکهیا یجابه

دانسته شود، اعالم گردد که آغاز این عملیات، از زمان صدور 

م موجود در عبارت دستور اجرائیه است. این نحوه بیان، ابها

برد. زیرا در این را نیز از بین می« بعد از صدور دستور اجرا»

عبارت، معلوم نیست که دستور اجرا چه دستوری است؟ آیا 

دستور به صدور اجراییه است یا دستور به اجرای عملیات 

اجرائی؟ زیرا در مورد اول، این دستور، شامل تمام عملیات 

در مورد دوم، چون این عملیات  کهشود. درحالیاجرائی می

ها، با اجرای دستور مراحل متعددی دارد، انجام هر یک از آن

شود. مثالً با ها میشامل هر یک از آن« دستور اجرا»است و 

                                                           
سـناد قانون اصالح بعضی از مـوارد قـانون ثبـت و قـانون دفـاتر ا 1موضوع مادة 3 

 1322رسمی مصوب شهریورماه 
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تسلیم عین منقول و منافع آن به ، 4آ.ا.م.ا.ر 28توجه به مادة 

متعهد له، یک عمل اجرایی است و به عملیات اجرایی پایان 

( ولی با توجه به آ.ا.م.ا.ر 155مادة « د»ند بهد )دمی

مراتب اداری، در همین مورد هم باید رئیس اجرا دستور سلسله

تسلیم مال و منافع آن را به مأمور اجرا بدهد. آیا صدور این 

 نیست؟« دستور به اجرا»دستور 

در «بعد از صدور دستور اجرا»رسد نوشتن عبارت به نظر می

برای این بوده است که نویسندگان آین  169ة این بخش از ماد

نظارت برای رسیدگی  ئتیثبت و ه سیاجرا صالحیت رئ هنام

خصوص اند. بهبه شکایت از عملیات اجرایی را در نظر داشته

قانون اصالح  1موضوع مادة »که بعد از این عبارت، عبارت 

بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

 1شده است. یعنی وقتی مطابق مادة نوشته« 1322یور ماه شهر

آن قانون، دستور اجرا، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون 

از آن  توانیباشد یا به جهت دیگری در خور شکایت باشد، م

ولی اگر بعد از صدور دستور  دستور به دادگاه شکایت کرد.

اشته باشد، از آن اجرا شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود د

رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به  عملیات بادی به

زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات  5هیئت نظارت.

که این تفکیک صحیح نیست و شود. درحالیاجرائی شروع می

صالحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات 

بعد »غاز عملیات اجرائی، اجرایی، نباید موجب این شود که آ

 دانسته شود.« از صدور دستور اجرا

                                                           
 10باشد و تا  صادرشده: اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول دیگویمآ.ا.م.ا.ر  28مادة 4 

روز پس از ابالغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجـرا عـین مزبـور و منـافع آن را 

باشد( به متعهد له تسـلیم کـرده قـبض  صادرشدهاجرائیه بر منافع نیز  کهیدرصورت)

 رسید خواهد گرفت...

بـا آ.ا.م.ا.ر: ... رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و  169بخش دوم ماده 5 

یذ، برابر مقررات بـه اشـخاص هرحالبهی صادر کند، نظر رئیس ثبت رأدلیل  ذکر

س ثبـت داشـته اگر شکایتی از تصـمیمی رئـی نفعیذو اشخاص  شودیمابالغ  نفع

روز از تاریخ ابالغ شکایت خود را به ثبت محـل و  10ظرف مدت  توانندیمباشند 

اصـالحی  25مـاده  8تسلیم نمایند تا قضیه برابر بنـد  دارتیصالحنظارت  ئتیهیا 

 نظارت مطرح و رسیدگی شود. ئتیهقانون ثبت در 

است که پایان عملیات اجرائی  نیدوم: دومین نقص این ماده ا

ختم »آمده است:  آ.ا.م.ا.ر 155مشخص نیست. ولی در مادة 

 عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:

 یهانهیالف( وصول تمام وجه موضوع الزم االجراء و هز 

 .مربوطه

 .مزایده هتسلیم مال منقول به برند( ب 

مکرر  34ج( تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در مادة  

یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای  هیق.ث( تحقق تخل

بنابراین ختم عملیات اجرایی،  تخلیه یا تحویل صادرشده باشد

جراییه ضوع الزم االجراء دارد، چنانکه اگر اوبستگی به نوع م

ملک مورداجرا صادرشده باشد، شروع عملیات  هیرا برای تخل

اجرائی، صدور دستور اجرا است و ختم آن عملیات، تنظیم 

 آن ملک است که داللت بر تخلیه دارد. هیمجلس تخلصورت

عملیات : »دیگویمکرر ق.ث م 34مادة  2افزون بر این، تبصره 

ل منقول یا پرداخت اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل ما

طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. 

مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات  کهیدرصورت

، بیترتنیابه «.مجلس حراج استاجرایی، تاریخ تنظیم صورت

و  سوکیاالجرا از پایان این عملیات به نوع موضوع الزم

سوی دیگر، وابسته شده است.  اقدامات اجرائی از یهاوهیش

مفاد سند آغاز و  هاگر مثالً عملیات اجرائی دربار نکهیتوضیح ا

متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای  رمنقولیمال غ

 پایان یافتن آن عملیات مقررشده است:

 تنظیم سند انتقال -1 

 121موجب مواد: و زیرا به 6مجلس مزایده.تنظیم صورت -2 

، نسبت به اموال غیرمنقول آ.ا.م.ا.رو ...  141و  140و  139و 

. بنابراین، اگر در زمان پس از تنظیم ردیگینیز مزایده انجام م

 افتهیانیمجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پاصورت

است که اقدامات دیگری که در فاصله  نی، سؤال ا7بدانیم

                                                           
مـادة  2 تبصـرهر ذیل آ.ا.م.ا. 213مکرر ق.ث و بند ج مادة  34مادة  2 تبصرهصدر 6 

 مکرر. 34

 مکرر ق.ث 34مادة  2 تبصرهذیل 7 
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گیرد، از مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت میصورتاین 

سند انتقال اجرایی و امضاء و ارسال  سینوشیتهیة متن پ لیقب

آن به دفتر اسناد رسمی و پس از امضاء سند انتقال اجرایی و 

 کهیدرصورت ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟ لیذ

ملیات اجرائی موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عبه

(، آن آ.ا.م.ا.ر 155مادة « ج»است )صدر همان تبصره و بند 

اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند 

از این اقدامات )هرگاه  توانیدر مورد اخیر، م نکهیبود. نتیجه ا

 169موجب بخش دیگر همان مادة خالف مقررات باشند( به

ثبت به  سیثبت شکایت کرد و از تصمیم رئ سینزد رئ آ.ا.م.ا.ر

 .تواندیشکایت کرد. ولی در مورد پیشین نم 8هیئت نظارت

موجب قبلی، به نامهنییتنظیم سند انتقال برابر آ نکهیافزون بر ا

اجرا پس از انجام مزایده و تعیین برنده  نامهنییمقررات آ

 34موجب مادة مزایده است، باید گفت در مواردی که به

ماه پس از  6ق.ث، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت 

خریداری پیدا نشود، ملک  ابالغ اجراییه نکند یا به حراج ملک،

ماه از تاریخ ابالغ اجراییه با دریافت کلیة  8پس از انقضای 

شود. حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می

یشه نتیجة حراج نیست، تنظیم سند انتقال، هم نکهییعنی ا

نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.  نکهیباا

نامبرده با ذیل  2شود که در صدر تبصره معلوم می بیترتنیابه

مکرر  34که در مادة  میشویآن در تعارض است. یادآور م

، از دیگویاز آن سخن م آ.ا.م.ا.ر 155مادة « ج»ق.ث که بند 

ازآن، سند انتقال تنظیم شود و ه میان نیامده تا پسمدت سخن ب

ماه پس از ابالغ  8ماه و  6همان « مدت مذکور»منظور از 

مادة « ج»شده یعنی کلمه مکرر دربند اجراییه است که اشاره

این دو مقرره گفته شد،  هزائد است. از مجموع آنچه دربار 155

 34مادة  2صره و تب آ.ا.م.ا.ر 155شود که بین مادة معلوم می

حذف گردیده است( تعارض  دیجد نامهنییمکرر ق.ث )در آ

                                                           
او و دو نفر از  مقامقائمثبت استان یا  رکلیمدی است مرکب از ئتیهنظارت:  ئتیه8 

استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه کـه کلیـه اختالفـات و  دنظریتجدقضات دادگاه 

 .دینمایماشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی 

وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است. هرگاه 

مکرر است،  34مادة  2ناسخ تبصره  155گفته شود که مادة 

ناسخ  تواندینم نامهنییپذیرفت زیرا آ توانینم را این سخن

 34مادة  2تبصره  155قانون باشد. و اگر گفته شود که مادة 

پذیرفت. زیرا  توانیدهد. این را نیز ممکرر را تخصیص می

تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد 

سخن  نکهیو در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر ا

که از قبل پذیرفته گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است 

بتواند مخصوص قانون باشد، در این  نامهنییباشیم که آ

وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو 

 شود: اَلجَمعُ َمها اَمکَن َاولی مِنَ الطَّرح.حاصل می

با عدم ذکر پایان عملیات  نکهیسوم: سومین نقص مقرره ا

خص و معلوم نیست اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مش

 تبصرهو  آ.ا.م.ا.ر 155که در بند پیشین گفتیم، مادة  یطورو به

طور واضح مکرر ق.ث، پایان عملیات اجرایی را به 34مادة  2

و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات  کنندیبیان نم

امی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان داجرائی با چه اق

گفتیم،  ادشدهیبا آنچه که در دو بند  بیترتنیارسد و بهمی

: 1384واقف، حمیدی) قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.

143.) 

، مقام صادرکننده اجرا ظرف آ.ا.م.ا.ر 5طبق قسمت اخیر مادة 

 یهاساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ 48

و اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژة )اجرا شود( رسانیده 

کند، و رسید دریافت می فرستدیبرای اجرا نزد مسئول اجرا م

شود، پس آغاز عملیات عملیات اجرائی بالفاصله آغاز می

: 1385)صالحی، اجرایی بالفاصله پس از وصول اجراییه است.

123.) 

ی اجرائیه دو برابر تعداد افراد هابرگهخالصه تعداد  طوربه

یک  عالوهبههد واحد نباشد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متع

ساعت تهیه و  24ی اجرائیه باید ظرف هابرگه استنسخه 

ها را امضاء کرده ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آن 48ظرف 

 (.26: 1389آدابی، و زادهحسن)و مهر ویژه اجرا رسانیده شود. 
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 مراحل عملیات اجرایی -6

 بند اول: نحوه صدور اجراییه

از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور  یامرحله

اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، درواقع پس از 

شود. به استناد تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می

ساعت پس  48مرحله اول از عملیات اجرائی تا  آ.ا.م.ا.ر 5مادة 

، از 5ماده  در 9شود.از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می

سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند  نکهیا

دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و 

سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان 

ها معمول است روش نیامده است. ولی چنانکه در دفترخانه

ت که اشاره شد. افزون بر صدور اجراییه به همین ترتیب اس

، حکم قانون است و هییاجرای دستور برای صدور اجرا نکهیا

اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد 

داشت. چراکه در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم 

تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور 

، کندبرای صدور آن را اجرا می یگذاراجراییه، دستور قانون

 (.144: 1384واقف، حمیدی)

 1برابر ماده  در این مرحله است که اگر دستور صدور اجراییه 

قانون اصالح بعضی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی 

، مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون 1322مصوب 

به  تواندیذینفع م باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت باشد،

 (.68: 1380شهری،) دادگاه شکایت کند.

 4برای جلوگیری از این وضعیت است که در تبصره مادة  

هرگاه »اجرای مفاد اسناد رسمی مقررشده است:  نامهنیآئ

شود باید از صدور  مواجهبا اشکالی  هییسردفتر در صدور اجرا

تعالم و آن خودداری کرده و با طرح اشکال از ثبت محل اس

کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را رهنمایی 

کند؛ و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه 

یعنی اجرائیه صادر نکردن بهتر از «. کسب تکلیف خواهد نمود

دفترخانه صادر شود که  ویای از ساین است که اجراییه

                                                           
 آ.ا.م.ا.ر: 5سوم مادة  تبصره9 

ون باشد یا از جهت مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قان

دیگری قابل شکایت در دادگاه باشد. تکلیف مقرر در تبصره 

اول این ماده در تبصره سوم همان ماده به این شرح آمده است: 

در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز »

پس «. شودمذکور فوق رعایت می یهامدلول این ماده و تبصره

رای مفاد تبصره اول جت نیز مکلف به ااجرای ثبت و یا اداره ثب

که باید در اینجا یادآوری کنیم این است  یاآن ماده است. نکته

که چنانکه قبالً اشاره شد در صدور اجراییه دو مقدمه دخالت 

دارد. یکی تقاضای صدور اجراییه یعنی تقاضای صدور دستور 

ت و اجرائیه و دیگری صدور این دستور. مقدمة اول کارساز اس

شود زیرا تکلیف مقام صالح خود ایجاد میو مقدمة دوم خودبه

دانستن صدور دستور « مرحله»است. الزم به توضیح است که 

است که بحث  جهتنیصدور اجراییه و اجرای این دستور، ازا

مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید  هدربار

، نتیجة تقاضای گریدانیبیکایک این عملیات اجرایی دانست. به

صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور 

است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و 

 (.54: 1386)منصور، اقدامات اجرایی است.

 بند دوم: شرایط صدور اجراییه

االجرا عناوینی اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا الزم

نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت که در مقررات آییناست 

ها دفتر ازدواج و طالق برای اجرائیه ذکرشده و همگی آن

باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که دارای یک مفهوم می

نماید و به اداره یا مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می

گری که قانون اسناد و امالك یا مرجع دیشعبه اجرای ثبت

اند که با فرستد و مأموران اجرا موظفمعین نموده است می

همکاری مأموران انتظامی )در صورت لزوم( مفاد آن را طبق 

 موقع به اجرا گذارند.های مربوط بهنامهقانون و آیین

 (.211: 1380)شهری،

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم 

های خانهصوصی است که در ادارات ثبت و دفترچاپی مخ

اسناد رسمی و ازدواج و طالق موجود است و شکل آن در 
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االجرا متفاوت است. بر مورد اسناد رسمی با سایر اوراق الزم

، سردفتر پس از احراز هویت آ.ا.م.ا.ر 5اساس ماده 

که صالحیت برای درخواست صدور کننده و ایندرخواست

 24های ویژه ظرف رد، رونوشت سند را در برگاجرائیه را دا

ساعت با خط خوانا در سه نسخه )اگر متعهد یک نفر باشد و 

اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از 

و  کردههیشود( تهمتعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می

موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید 

 48در صدور آن اشکالی نباشد( ظرف  کهیشته )درصورتنو

های اجرائیه را امضا کرده ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ

و به مهر ویژه )اجرا شود( رسانیده و برای اجرا نزد مسئول 

کند. عملیات اجرایی فرستد و رسید دریافت میاجرا می

 (.38: 1387 )زاهدی، دشوبالفاصله آغاز می

های واصله را به ترتیب ثبت مکلف است اجرائیهو اجرای 

 .آ.ا.م.ا.ر( 13تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. )ماده 

 بند سوم: ابالغ اجراییه

آمده  اتصالابالغ در لغت به معنای رسانیدن )نامه یا پیام( 

 (.127: 1367است، )معین،

. ابالغ را استمفهوم اصطالحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک 

آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات  توانیم

و  303مواد  بهباتوجه توانیمقانونی تعریف نمود. ابالغ را 

 زادهحسن)ق.ج ابالغ واقعی و ابالغ قانونی تقسیم نمود،  306

 (.30: 1389آدابی، و

دست اجرائیه به  رساندن یمعنای احکام مدنی به در اجراابالغ 

: 1387مهاجری،)اجرا گذارد  موقعبهباید مفاد آن را  که یکس

45.) 

مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابالغ اجراییه به متعهد است. 

درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او 

و موقع اجرا و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی 

، با صدور اجراییه رسمی به تقاضای ذینفع سند یهاچون مقام

، باید امر به اجرا، ابالغ کنندیبرای اجرای مفاد سند اقدام م

 (.145: 1384واقف، حمیدی)، شود

، مأمور اجرا مکلف است ظرف آ.ا.م.ا.ر 107و  15برابر مادتین 

ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را  48

سخه دیگر با ذکر به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در ن

تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از 

رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و 

 کتباً گواهی خواهد کرد.

 یریگجهینت 

بدون شک اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد، مزایا و امتیازات 

توان به ها میآن ازجملهتوجهی دارند که  و قابلچشمگیر 

ها خدشه بودن آن رقابلیغ اعتبار مفاد و مندرجات این اسناد،

ها و بودن آن االجراالزماز سوی اشخاص ثالث و طرفین سند، 

ها بدون مراجعه به دادگستری و درنتیجه کم قابلیت اجرای آن

نمودن کار محاکم دادگستری اشاره کرد. این امتیازات و آثار 

مختلفی  و مقرراترا به تدوین قوانین  گذارقانونسمی، اسناد ر

ضمانت اجراهای خاصی را برای اجرای  جهیو درنتسوق داده 

اهداف و  تدوین نموده است.سریع مفاد اسناد رسمی 

در صورتی به نتیجه مطلوب و نهایی  گذارقانونی هااستیس

دفاتر اسناد  عموماًکه مراجع صدور این اسناد که  رسدیمخود 

 راستاهمی خوببهرسمی و دفاتر ازدواج و طالق هستند بتواند 

بدین معنا که جهت سوق دادن  با این اهداف حرکت کنند.

اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و درنتیجه کم نمودن کار 

ی از سایر مزایای این اسناد ابتدا بایستی ریگبهرهمحاکم و 

نه اسناد جلب نمود و این گواعتماد اشخاص را به تنظیم این

 نکهیاامر ممکن نیست مگر 

شده و  روزبهبا نیازهای جامعه  راستاهمقوانین و مقررات  -1

ها از خود آن نیتأمی سرعت و دقت الزم را در خوببهبتوانند 

 نشان دهند.

ها اختیار و صالحیت صدور اسناد اشخاصی که به آن -2

 و اشراف دقتو شود بایستی از توان علمی رسمی داده می

کاملی بر قوانین و مقررات حاکم برخوردار باشند. همچنین 

ی علمی هاییتوانای اخالقی در کنار چنین هاتیصالحوجود 

شود اشخاص با رجوع به این مراجع خود را مطمئن سبب می
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اسناد  گونهنیامنافع خود دانسته و تردیدی در تنظیم  نیتأماز 

 به خود راه ندهند.

انین و مقررات جامع و مانع و انتخاب آگاهانه در کنار قو -3

یی هانظارتسران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق، وجود 

یممنظم و دقیق بر این دو، خود تضمین مهم دیگری است که 

در گسترش اعتماد اشخاص به تنظیم اسناد رسمی نقش  تواند

 به سزایی داشته باشد.

جامعه نسبت به مزایای های عموم اقشار افزایش آگاهی -4

اسناد رسمی در برابر سایر اسناد، خود امر دیگری است که 

اسناد به دنبال  گونهنیاتواند گرایش عموم را به تنظیم می

 داشته باشد.
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