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دیدگاه

به پاس خدمت و تدبیر محمد عظیمیان

محمدرضا دشتی اردکانی 1 

ســال 1379 بــود، محمــد عظیمیــان بعــد از مدتــی کــه در کســوت قضــاوت، خدمــت کــرده 
بــود؛ بــه ســردفتری اســناد رســمی منصــوب گردیــد، در مدتــی کوتــاه و بــا توجــه به اســتدالل های 
متقــن و بیــان شــیوا و تســلط بــر قواعــد و قوانین حقوقــی و ثبتی، بــا دفتــر حقوقی و دفتــر ماهنامه 
کانــون ســردفتران و دفتــر یــاران همــکاری مســتمر خــود را شــروع کــرد. اخالق مــداری، ســعه صدر 
و ارتبــاط مســتمر، راهنمایــی و پاســخ بــه ســواالت همــکاران، چهــره ای محبــوب و دوست داشــتنی 
را برایــش خلــق و ترســیم  کــرد. در چهارمیــن  دوره انتخابــات هیــات مدیــره کانــون ســردفتران و 
دفتریــاران در ســال 1391 بــه عنــوان خزانــه دار کانــون و در پنجمیــن و ششــمین دوره بــه عنــوان 
ــداری و  ــی، اخالق م ــت و پاک ــا ایشــان، صداق ــدای آشــنایی ب ــد. از ابت ــی گردی ــس معرف نایب ریی
مظلومیــت، مدیریــت همــراه بــا تدبیــر در ایشــان مــوج مــی زد. تمــام هــم  و غمــش کمــک بــه 
همــکاران حتــی در دادگاه انتظامــی بــود؛ بــا اینکــه خــط قرمــزش، همیشــه رعایــت قانــون بــود 
امــا بــرای همکارانــی کــه غیرعامدانــه پرونــده ای تشــکیل شــده بــود نهایت تــالش و مســاعدت را 
می نمــود. همیشــه مرتــب و منظــم و پــرکار بــود، تــا آخریــن نفــس از ســند رســمی دفــاع کــرد، 
در دادگاه انتظامــی و کانــون، تمامــی جلســات را شــرکت می کــرد و پرونده هــا را بــا دقــت باالیــی 

1. مدیر مسئول
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مطالعــه می نمــود، بــرای اینکــه در زمــان محــدودی کــه در دادگاه در اختیــار داشــت مطلبــی مغفول 
ــرد و مجــدد بررســی می نمــود. تمــام عمــر و وقــت و  ــه منــزل می ب ــد، اکثــرا پرونده هــا را ب نمان
انــرژی خــود را معطــوف کانــون و همــکاران کــرده بــود، شــهادت می دهــم کــه حتــی یــک پرونده 
را بــدون مطالعــه دقیــق و کامــل و قبــل از اقنــاع وجدانــش، رای نــداده اســت. همیشــه در نهایــت 
ــار قصــد اســتعفا  ــی یک ب ــی را تحمــل می کــرد و حت ــت کار می کــرد، مشــکالت فراوان مظلومی
داشــت امــا مانــع از اســتعفای ایشــان شــدم و فکــر می کــردم کــه نبــود ایشــان خســارت بزرگــی 
بــه حــوزه ســردفتری می زنــد، کم تــر شــخصی بــه شــجاعت و خوش فکــری ایشــان ســراغ دارم.

فشــارهای کاری دفتــر و کانــون، هیــچ گاه صالبــت و اقتدار و اخالق حســنه ایشــان را تحت تاثیر 
قــرار نمــی داد و همیشــه بــا تدبیــر حرکــت می کــرد. بــه جــرات می تــوان بیــان داشــت کــه ســرباز 
پــاک حــوزه ســردفتری بــود و بــا اینکــه زخم زبان هــای زیــادی شــنید، امــا راســت قامت ایســتاد و 

روی فکــر و اعتقــادی کــه نســبت بــه اعتــالی ســند رســمی داشــت بــا هیچ کــس معاملــه نکرد.
حــال بعــد از اینکــه محمــد عظیمیــان دنیای خویــش را عــوض کــرد و از بین ما هجــرت نمود، 
ارزش واالی علمــی، اخالقــی و جــای خالــی ایشــان را بیــش از پیــش حــس می کنیــم، وی ســرباز  
راســتین ســند رســمی کشــور بــود و وی را می تــوان »شــهید راه اعتــالی ســند رســمی« نامیــد. 
از پشــتکار محمــد عظیمیــان همیــن بــس کــه نزدیــک یــک ســال از ارتحــال ایشــان می گــذرد،  
امــا در هــر شــماره ای از مجلــه کانــون، مطالــب ایشــان منتشــر می شــود و حــدودا تــا یــک ســال 
آتــی هــم دست نوشــته ها و مطالــب ارزشــمندش تحــت عنــوان »پــژواک« ادامــه داشــته و همــکار 
نشــریه مان خواهــد بــود؛ جملــه ای کــه همیشــه بیــان می داشــت: »کانــون در حــد یــک وزارتخانــه 

کار دارد«.
در پایــان ســه مرتبــه شــهادت می دهــم کــه محمــد عظیمیــان تمــام وقــت، علــم و دانــش، 
تجربــه و تــالش و زندگــی خــود را در راه انجــام وظایــف کانــون ســردفتران و دفتریــاران و کمــک 

بــه همــکاران محتــرم و اعتــالی جایــگاه نهــاد ســند رســمی وقــف کــرد.
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راهکارها و سیاست گذاری های الزم جهت گذر از بحران درآمد 
دفاتر اسناد رسمی 

مهدی سجادی فر1 

ــی درخصــوص  ــدام غیرقانون ــه اق ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــروزه بن ــه ام ــه این ک نظــر ب
اســناد نقل وانتقــال خــودرو توســط شــرکت خصوصــی رهگشــا برخــالف مــاده 29 قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی و همچنیــن کاهــش شــدید اســناد ملکــی و رهنــی در 
دفاتــر اســناد رســمی بــه دلیــل رکــود بــازار مســکن و حــذف برخــی از اســناد چــون صلح 
خــط تلفــن همــراه و ثابــت، فیــش حــج و البتــه عوامــل متعــدد دیگــری کــه ذکــر همــه 
آن هــا خــارج از حوصلــه ایــن مقــال اســت، درآمــد دفاتــر اســناد رســمی به شــدت تنــزل 
یافتــه؛ لــذا در حــال حاضــر، مســاله مهمــی کــه در سیاســت گذاری های کالن ســازمان 
ثبــت  اســناد و امــالک کشــور و کانــون ســردفتران و دفتریــاران بایســتی در اولویــت قــرار 
ــه طــرق مقتضــی، جهــِت گــذار  ــر اســناد رســمی ب گیــرد، بحــث افزایــش درآمــد دفات
ــا اجــرای طــرح  از ایــن وضعیــت بحرانــی اســت؛ خصوصــا کــه در آینــده ای نزدیــک ب
ــر  ــاغل در دفات ــوان ش ــزاران ج ــکاری ه ــان بی ــب وکار، بی گم ــای کس ــهیل مجوزه تس
ــکالت  ــون و مش ــتگی کان ــاران، ورشکس ــردفتران و دفتری ــتعفای س ــمی، اس ــناد رس اس

1. نویسنده مسئول: سردفتر دفتر اسناد رسمی 49 ارومیه و مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی. 
mehdisajjadifar@yahoo.com
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ــود، چراکــه هم اکنــون نیــز بســیاری از همــکاران  عدیــده دیگــری را شــاهد خواهیــم ب
ــداد  ــه تع ــه این ک ــد ب ــه برس ــد، چ ــود عاجزن ــر خ ــاری دفات ــای ج ــن هزینه ه از تامی
ــا توجــه  ــر ب ــد! به هرتقدی ــدون ضابطــه ای منطقــی افزایــش یاب ــر اســناد رســمی، ب دفات
ــی،  ــه شــرایط موصــوف، ضــروری اســت در خصــوص مدیریــت ایــن وضعیــت بحران ب
اقدامــات عاجلــی صــورت پذیرفتــه و تمهیــدات الزم اندیشــیده شــود و البته بدیهی اســت 
ــدت  ــا بلندم ــی از آن ه ــدت و برخ ــورت کوتاه م ــت گذاری ها به ص ــن سیاس ــاره ای از ای پ
خواهــد بــود. بــا ایــن مقدمــه، راهکارهــای افزایــش درآمــد دفاتــر اســناد رســمی را مــورد 

ــم: ــرار می دهی بحــث و بررســی ق

الف - راهکارهای کوتاه مدت:
1- واگــذاری امــور )غیــر ترافعــی( موضــوع مــاده یــک قانــون امــور حســبی، یعنــی 
ــر  ــه دفات ــی دادگاه هــا نیســتند؛ ب ــم قضای ــع اختــالف و تصمی ــوری کــه مســتلزم رف ام
اســناد رســمی بــا تعییــن تعرفه هــای عادالنــه و متعــارف کــه اجرایــی شــدن آن، ضمــن 
کمــک بــه بهبــود وضعیــت معیشــتی دفاتــر اســناد رســمی از حجــم پرونده هــای محاکــم 

دادگســتری نیــز خواهــد کاســت.
2- واســپاری برخــی امــور از طــرف ســازمان ثبت اســناد و امــالک کشــور بــه دفاتــر 
اســناد رســمی از قبیــل خدمــات ثبــت شــرکت ها، ثبــت اختراعــات و عالئــم صنعتــی و 
تجــاری و مالکیت هــای معنــوی، پلمــپ دفاتــر تجــاری و ســایر مــوارد مرتبــط، جهــت 
ــز  ــدام نی ــه در شــرف اق ــر اســناد رســمی کــه البت ــران قســمتی از خــال درآمــد دفات جب

هســت کــه بایــد در عملیاتــی نمــودن آن تعجیــل شــود.
3- اصــالح مــاده 54 قانــون دفاتر اســناد رســمی مبنــی برافزایش ســاالنه حق التحریر، 
یکــی دیگــر از تدابیــری اســت کــه بایســتی در خصــوص آن اقــدام گــردد؛ چراکه بــا تورم 
روزافزونــی کــه در کشــور وجــود دارد افزایــش حق التحریــر در هــر چهــار ســال یک بــار، 
ــد  ــی و فاق ــر عقالی ــری غی ــوده و ام ــمی ب ــناد رس ــر اس ــق دفات ــف در ح ــم مضاع ظل
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توجیــه اقتصــادی بــوده و پرداخــت هزینه هــای جــاری دفاتــر اســناد رســمی را متعســر 
ــالیانه  ــا س ــوال تعرفه ه ــوف، معم ــی صن ــه در تمام ــت ک ــی اس ــن در حال ــازد و ای می س
ــرد و ســوال اساســی ایــن اســت  ــرار می گی ــوط مــورد بازنگــری ق ــان مرب توســط متولی
کــه مگــر تــورم شــامل دفاتــر اســناد رســمی نمی شــود؟! یــا ایــن قشــر فرهیختــه و افــراد 
ــر این کــه  ــا ب تحــت تکفلشــان از پرداخــت هزینه هــای زندگــی معــاف هســتند؟! مضاف
ازدیــاد تدریجــی و ســاالنه حق التحریــر، مانــع از ورود شــوک و فشــار مالــی بــه مــردم 

شــده و از ســند گریــزی و ســندزدایی نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد.
4- اخــذ حق التحریــر از ارزش واقعــی معامــالت در اســناد قطعــی غیرمنقــول، یکــی 
ــا  ــه حقیقت ــر اســناد رســمی اســت. البت ــد دفات ــل درآم ــران تقلی دیگــر از شــیوه های جب
ــی  ــور از ارزش کذای ــناد مذک ــر اس ــبه حق التحری ــر، محاس ــد دفات ــث درآم ــارغ از بح ف
معامالتــی و پرداخــت اجــرت کاتــب بــر مبنــای آن و از طرفــی تحمیــل مســئولیت بــر 
کاتــب بالعــدل، وفــق قیمــت واقعــی، بــه دور از عــدل و انصــاف بوده و ســوال اساســی این 
اســت کــه چــرا بایــد مســئولیت ســردفتر بــر اســاس قیمت هــای واقعــِی ســر بــه فلــک 
ــای  ــظ نرخ ه ــه حف ــف ب ــب، مکل ــی دیگــر کات ــوده و از طرف ــالت ب ــن معام کشــیده ای
چنــد و چندیــن ســال قبــل، آن هــم در هــزاره ســوم و اخــذ اجــرت بــر مبنــای آن باشــد؟!

عــالوه بــر مــوارد فــوق، ازنظــر شــرعی نیــز بــا عنایــت بــه کالم وحــی در آیــه مداینه 
ــی  ــا لحــاظ پاســخ تمام ــز ب ــب و نی ــه کات ــی از تضــرر ب ــی برنه ــٌب( مبن ــاَر کاتِ )الُیَض
اســتفتائات به عمل آمــده در خصــوص مــورد بحــث کــه همگــی مثبــت حقانیــت دفاتــر 
اســناد رســمی مبنــی بــر محاســبه حق التحریــر از ارزش واقعــی ملــک اســت؛ خصوصــا 
ــر  ــون اساســی کــه مشــعر ب ــا لحــاظ اصــل چهــارم قان پاســخ مقــام معظــم رهبــری ب
لــزوم مطابقــت تمامــی مقــررات بــا موازیــن شــرعی اســت؛ لــذا رعایــت فتــاوای ایشــان 
در تصویــب کلیــه قوانیــن و مقــررات ضــروری اســت، درحالی کــه متاســفانه در تصویــب 
ــر  ــن ازنظــر شــرعی، تبصــره مارالذک ــده؛ بنابرای ــده گرفته ش ــورد بحــث، نادی تبصــره م

دارای اشــکال اساســی اســت.
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ــاده 57  ــک م ــره ی ــز تبص ــی نی ــی حقوق ــر مبان ــور، از نظ ــوارد مذک ــر م ــالوه ب ع
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــکاالتی ب ــال 1400 دارای اش ــوب س ــه مص آیین نام

ــا  ــر را صرف ــر حق التحری ــمی، تغیی ــناد رس ــر اس ــون دفات ــاده 50 و 54 قان 4-1 - م
ــر و  ــذا تغیی ــت؛ ل ــته اس ــاز دانس ــه مج ــوه قضایی ــط ق ــده توس ــه تعیین ش ــق تعرف طب
کاهــش حق التحریــر اســناد طبــق مقــرره دیگــر موجــه و جایــز نیســت وانگهــی هیــچ 
ــد ناقــض خــود  ــه معنــای عــام کلمــه( نمی توان ــون )در اینجــا ب تبصــره ای در ذیــل قان
ــته  ــعار داش ــمی اش ــناد رس ــر اس ــون دفات ــه قان ــاده 57 آیین نام ــه م ــد؛ درحالی ک باش
ــک آن،  ــره ی ــی تبص ــت( ول ــاز اس ــی مج ــه اصل ــزان معامل ــه می ــر ب ــذ حق التحری )اخ
ــی  ــر اســاس ارزش معامالت ــول را ب ــی غیرمنق ــر اســناد معامــالت قطع اخــذ حق التحری
اعالم شــده از طــرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مقــرر نمــوده کــه در اینجــا تبصــره 
مرقــوم، مغایــر بــا خــود مــاده مربــوط بــوده کــه از نظــر حقوقــی موجــه نیســت. ضمنــا 
ــل  ــر تقلی ــی ب ــورد بحــث، مبن ــدی در خصــوص م ــون جدی ــه قان ــر این ک ــت ب ــا عنای ب
اجــرت دفاتــر اســناد رســمی در خصــوص تنظیــم و ثبــت  اســناد کــه جــزو حقــوق مســلم 
و مکتســبه کاتبــان بالعــدل اســت بــه تصویــب نرســیده؛ لــذا الحــاق تبصــره مذکــور کــه 
در مقــام تبییــن قانــون دفاتــر اســناد رســمی مصــوب 1354 بــوده، فاقــد هرگونــه منطــق 

حقوقــی اســت.
4-2 - از طرفــی دیگــر، بنــد ع مــاده 51 قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت 
ــات،  ــه مالی ــی ازجمل ــوق دولت ــول حق ــه وص ــوال ب ــن، اص ــوارد معی ــرف آن در م و مص
ــرایطی  ــچ ش ــت هی ــوده و تح ــط ب ــال آن مرتب ــی و امث ــه دادرس ــت و هزین حق الثب
ــرد. ــرار گی ــت( ق ــب اس ــخصی کات ــق ش ــه ح ــر )ک ــذ حق التحری ــای اخ ــد مبن نمی توان

ــه اســناد معامــالت  4-3 - واضــح و مبرهــن اســت ســند قطعــی غیرمنقــول ازجمل
معــوض بــوده و وجــود موازنــه و تعــادل مالــی متعــارف بیــن عــوض و معــوض، الزم و 
ضــروری اســت چراکــه ثمــن و مثمــن جــزو ارکان بیــع بــوده و نظــر بــر این کــه یکــی 
ــی در  ــذا درج ارزش معامالت ــه اســت ل ــورد معامل ــی م ــن اســناد، بهــای واقع از ارکان ای



13 راهکارها و سیاست گذاری های الزم جهت گذر از بحران درآمد دفاتر اسناد رسمی

ــیار  ــالف افحــش، بس ــا اخت ــک ب ــی مل ــا ارزش واقع ــاس ب ــه در قی ــناد ک ــه اس این گون
ناچیــز بــوده و از طرفــی دیگــر اصــل بــر ایــن اســت کــه دفاتــر اســناد رســمی در هنــگام 
ــه را  ــررات موضوع ــن و مق ــا قوانی ــاد و مندرجــات ســند، ب ــت مف ــم اســناد، مطابق تنظی
ــول،  ــوال غیرمنق ــال ام ــند انتق ــم س ــگام تنظی ــوال در هن ــذا اص ــد؛ ل ــت می نماین رعای
ــد  ــن اســتعالم و در ســند درج نمای ــه را از متعاملی ــغ واقعــی معامل ســردفتر بایســتی مبل
نــه این کــه مبلغــی واهــی و صــوری و خــالف واقــع را در ســند رســمی قیــد نمایــد و بــا 
عنایــت بــه این کــه هیــچ شــخص عاقلــی، ملکــی بــا ارزش میلیــاردی را در مقابــل ثمــن 
بخســی معاملــه نمی نمایــد و تثبیــت یــک امــر محــال در ســند رســمی، برخــالف شــرع، 
قانــون و عــرف مســلم اســت؛ نمی تــوان کاتــب را ملــزم بــه درج امــوری واهــی در ســند 
رســمی نمــود، آن هــم بحثــی چــون ثمــن معاملــه کــه رکــن رکیــن عقــد بیــع بــوده و به 
قطــع یقیــن موجــب حصــول خیــار غبــن بــرای بایــع گردیــده و تزلــزل ســند رســمی را 

در پــی خواهــد داشــت.
4-4 - ممکــن اســت فروشــنده بــر اســاس اعتمــاد به طــرف معاملــه، در ســند تنظیمی 
قبــول نمایــد کــه خریــدار پــس از ثبــت ســند، در خــارج از دفترخانــه، بهــای مــورد معامله 
را بپــردازد و خریــدار نیــز بــا اســتناد بــه بهــای منــدرج در آن، خــود را متعهــد بــه پرداخــت 
بهــای مذکــور بدانــد، یــا ممکــن اســت هنــگام اقالــه و فســخ، فروشــنده خــود را موظــف 

بــه تادیــه همــان مبلــغ منــدرج در ســند رســمی بداند!
ــت  ــه قیم ــدد تادی ــفعه درص ــق ش ــتفاده از ح ــا اس ــفیع ب ــه ش ــی ک 4-5 - در فرض
پرداختــی خریــدار و تملــک مــورد معاملــه برآیــد، اگــر دلیــل مســلم او بــرای پرداخــت 
ــت رفته  ــوق ازدس ــد، حق ــه باش ــمی معامل ــند رس ــدرج در س ــای من ــور،  به ــت مزب قیم

ــد شــد؟! ــران خواه ــه جب ــدار چگون خری
ــر اســناد رســمی، شــفافیت در  4-6 - مگــر یکــی از اهــداف مهــم ثبــت ســند در دفات
معامــالت و قضازدایــی و جلوگیــری از تنازعــات احتمالــی و ممانعــت از تضییــع حقــوق هــر 
ــی  ــه درج قیمت ــس چــرا ب ــری از پول شــویی و... نیســت؟! پ ــا جلوگی ــن و ی ــک از متعاملی ی
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واهــی بنــام ارزش معامالتــی کــه واجــد این همــه تالــی فاســد اســت بایــد اصــرار ورزیــد؛ 
ــا را  ــام آن ه ــا قائم مق ــن و ی ــن متعاملی ــالف بی ــاد اخت ــاجره و ایج ــباب مش ــه اس ــری ک ام
افزایــش و مراجعــات بــه دادگاه هــا و نهایتــا مخــدوش شــدن اعتبــار ســند رســمی را در پــی 
دارد؟ البتــه ممکــن اســت در برابــر ایــن انتقــادات، عنــوان شــود متعاملیــن قبــل از مراجعــه به 
دفاتــر اســناد رســمی، ســندی عــادی بیــن خــود تنظیــم می نماینــد کــه در صــورت حــدوث 
هرگونــه اختــالف، هــر یــک از طرفیــن معاملــه می تواننــد بــا مراجعــه بــه دادگاه، حقانیــت 
خــود را بــه اثبــات برســانند؛ در پاســخ بــه ایــن مطلــب بایــد گفــت ایــن اســتدالل اگــر از 
ســوی متولیــان و متصدیــان ســند رســمی عنــوان گــردد کــه جــای بســی تاســف خواهــد 
بــود؛ چراکــه حرفــی لغــو و بیهــوده و منافــی بــا  شــان و منزلــت ســند رســمی اســت و امــا 
اگــر از طــرف فــردی غیــر حقوقــدان مطــرح گــردد بایــد گفــت؛ اگــر اصحــاب ســند رســمی 
بتواننــد بــا اســتناد بــه یــک ســند عــادی و برخــالف مفــاد و مندرجات ســند رســمی، حقانیت 
خویــش را اثبــات و ســند رســمی را متزلــزل و مخــدوش نماینــد؛ آیا ایــن امر برخالف فلســفه 
وجــودی ثبــت رســمی و نقــض غــرض نخواهــد بــود؟ چراکــه هــدف از ثبــت رســمی اســناد، 
تثبیــت حقــوق اشــخاص و تحکیــم روابــط حقوقــی و تامیــن امنیــت حقوقــی و قضازدایــی و 
جلوگیــری از هرگونــه منازعــات احتمالــی و... هســت کــه در حالــت موصــوف، ســند رســمی 

فاقــد آن مزایــا بــوده و  شــان و منزلتــی بــرای آن باقــی نخواهــد مانــد.
ــرای درج مبلــغ کذایــی ارزش معامالتــی  ــا ایــن  همــه تالــی فاســدی کــه ب حــال ب
متصــور اســت، چــه مزایایــی بــر آن مترتــب اســت کــه بــه درج آن در اســناد معامــالت 
قطعــی غیرمنقــول و پرداخــت اجــرت کاتــب بــر مبنــای آن اصــرار می گــردد! آیــا ایــن 

ــد؟! ــه ذهــن نمی نمای ــادر ب امــر فلســفه ای جــز جهــت تضییــع حــق کاتــب را متب
 

راهکارهای بلندمدت:
1- حذف تشریفات تنظیم سند رسمی

ــریفات  ــود تش ــمی، وج ــناد رس ــر اس ــد دفات ــت درآم ــل اف ــن عوام ــی از مهم تری یک



15 راهکارها و سیاست گذاری های الزم جهت گذر از بحران درآمد دفاتر اسناد رسمی

و اســتعالمات عدیــده از مراجــع متعــدد و گرفتــاری مــردم در پیچ وخــم ادارات و 
دیوان ســاالری حاکــم بــر آن بــوده کــه اعــراض مــردم از ســند رســمی را موجــب گردیده 
ــع، مســتلزم آزادســازی ســند رســمی از قیــد و بندهــا و اســتعالمات  کــه رفــع ایــن مان

ــت. ــورد اس بی م
ــی پیش بینی شــده در  ــق ضمانت هــای اجرای ــی از طری ــات دولت 2 – اخــذ مطالب

قانــون توســط اجراییــات نهادهــای وابســته

ــمی  ــناد رس ــر اس ــرار دادن دفات ــا، ق ــد دفترخانه ه ــان درآم ــل نقص ــر عوام از دیگ
ــل  ــد از عوام ــه بی تردی ــی اســت ک ــات دولت ــت مطالب ــرای دریاف ــی ب ــوان گلوگاه به عن
ــی، شــهرداری،  ــات دارای ــزی اســت، درحالی کــه اصــوال وصــول مطالب مهــم ســند گری
ــذ  ــته و اخ ــناد رســمی نداش ــر اس ــه دفات ــا ارتباطــی ب ــر نهاده ــی و دیگ ــن اجتماع تامی
ــون توســط  ــی پیش بینی شــده در قان ــق ضمانت هــای اجرای ــد از طری ــات بای ــن مطالب ای

ــرد. ــات نهادهــای وابســته صــورت پذی اجرایی
3 – کاهش هزینه های سنگین دولتی و وجوه عمومی اسناد رسمی

ــاالی دولتــی اســناد رســمی، اعــم از حق الثبــت، مالیــات نقل وانتقــال،  هزینه هــای ب
ــه صــدور الکترونیکــی ســند و دیگــر هزینه هــای متعلقــه، از دیگــر  ــزوده، هزین ارزش اف
موانــع توســعه ســند رســمی و درنتیجــه از موجبــات تقلیــل درآمــد دفاتــر اســناد رســمی 
اســت. درحالی کــه حق التحریــر اســناد هــر چهــار ســال یک بــار افزایــش می یابــد ولــی 
متاســفانه هزینه هــای دولتــی، هرســاله بــا اضافــه شــدن عناویــن متعــدد جدیــد در قانــون 
ــی  ــه هزینه هــای دولت ــی ک ــا زمان ــی اســت؛ به هرحــال ت ــه فزون ــه  و بودجــه رو ب برنام
اســناد رســمی کاهــش نیافتــه اســت، توســعه ســند رســمی و ازدیــاد درآمــد دفاتــر اســناد 

رســمی متعــذر و عمــال ناممکــن خواهــد بــود.
4 - فرهنگ سازی و اطالع رسانی جهت توسعه سند رسمی

از  رســمی،  ســند  بی بدیــل  مزایــای  دربــاره  اطالع رســانی  و  فرهنگ ســازی 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــد دفات ــش درآم ــمی و افزای ــند رس ــعه س ــای توس ــن روش ه مهم تری
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اســت. به عنوان مثــال امــروزه شــاهد هســتیم کــه حتــی برخــی از شــهروندان از 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــه در دفات ــند اجاره نام ــم س ــکان تنظی ــون ام ــائلی چ ــاده ترین مس س
ــر اســناد رســمی در  ــه اطــالع از صالحیــت دفات هــم بی اطــالع هســتند؛ چــه برســد ب
تنظیــم همــه نــوع اســناد، لــذا حمایــت همه جانبــه حاکمیــت از ســند رســمی و اســتفاده 
ــرای اطالع رســانی از  ــه صداوســیما ب از تمامــی ظرفیت هــای رســانه های جمعــی ازجمل
مزایــای بی نظیــر ســند رســمی و فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص، نقــش بســزایی در 

ــر اســناد رســمی خواهــد داشــت. ــد دفات توســعه ســند رســمی و افزایــش درآم
5 – مصــوب نمــودن طرح هایــی در راســتای ارتقــای جایــگاه ســند رســمی همچون 

الــزام بــه ثبــت رســمی معامــالت امــوال غیرمنقــول و ارتقای اعتبار اســناد رســمی

 یکــی دیگــر از راهکارهــای بهبــود عایــدی دفاتــر اســناد رســمی، مصــوب نمــودن 
ــه چنیــن  طرح هایــی هســت کــه موجــب توســعه ســند رســمی خواهنــد شــد کــه البت
ــده اســت  ــان مواجــه گردی ــا مخالفت هــای مکــرر شــورای نگهب ــی همیشــه ب طرح های
ولــی بــا ارجــاع بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام می تــوان آن هــا را مصــوب نمــود 
ــر شــده و نیــز  ــا افزایــش درآمــد دفات ــی اســناد رســمی و نتیجت کــه هــم موجــب فزون
کمــک شــایانی بــه سیاســت توســعه ســند رســمی و بحــث بهداشــت حقوقــی جامعــه و 

ــی خواهــد نمــود. کاســتن از حجــم ورودی پرونده هــای قضای
6 – رفع کامل موانع قانون پیش فروش ساختمان

 بــا تدویــن و تصویــب اصالحیــه آن جهــت اجرایــی و عملیاتــی شــدن کامــل آن و 
تنظیــم تمامــی ایــن اســناد در دفاتر اســناد کــه ضمــن قضازدایــی در این خصــوص بهبود 
درآمــد دفاتــر اســناد رســمی را نیــز در پــی خواهــد داشــت؛ چراکــه این نــوع معامــالت در 
جامعــه بســیار شــایع بــوده و بســیاری از مــردم بــه دلیــل عــدم نقدینگــی و قیمت هــای 
ــه  ــد صاحب خان ــروش می توانن ــد و پیش ف ــق پیش خری سرســام آور مســکن، تنهــا از طری
ــت برنامه هــای خــود  ــن مهــم را در اولوی ــر، ای ــان ام ــذا ضــروری اســت متولی شــوند. ل

قــرار داده و اقدامــات الزم را معمــول دارنــد.
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جایگاه قانونی جرم افشای اسرارحرفه ای سردفتران و 
دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی

حیدر حیدری1

تاریخ پذیرش: 1401/4/8تاریخ ویرایش: 1401/4/7تاریخ دریافت: ٢/٢6/1401 

 چکیده
در خصــوص ســردفتران و دفتریــاران در قوانیــن و مقــررات تصریــح بــه حفــظ 
اســرار و عــدم افشــای آن هــا نشــده و مــاده قانونــی خاصی نیــز در ایــن خصوص 
تصویــب نگردیــده اســت و صرفــا بــه ادای ســوگند و امانــت داری و حفــظ حقــوق 
اربــاب رجــوع مکلــف گردیده انــد کــه ایــن بــرای اثبــات جــرم افشــای اســرار 
ــوب  ــمی مص ــون دفاتراسنادرس ــاده 51 قان ــی م ــت و حت ــی نیس ــه ای کاف حرف
ــه آن  ــون دفاتراسنادرســمی مصــوب ســال 1٣54 و آیین نام ســال 1٣16، در قان
ــط  ــه توس ــی آگاهان ــه نوع ــاده ب ــن م ــت و ای ــده اس ــرار نش ــوب 1400 تک مص
ــق  ــیر مضی ــل تفس ــت و اص ــل برائ ــذا اص ــت. ل ــده اس ــذف گردی ــذار ح قانون گ

he_heydari@yahoo.com    .1. نویسنده مسئول: سردفتر اسناد رسمی 1246 تهران و مدرس دانشگاه
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ــردفتران و  ــامل س ــالمی ش ــازات اس ــون مج ــاده 648 قان ــه م ــد ک ــم می کن حک
ــان در ایــن خصــوص نیازمنــد مســتند قانونــی  دفتریــاران نگــردد و مجــازات آن

خــاص اســت کــه در ایــن مــورد وجــود نــدارد.
واژگان کلیــدی: ســردفتران و دفتریــاران، افشــای اســرار، حرفــه ای، ادای ســوگند 

و امانــت داری، سیســتم قانونــی و سیســتم معنوی

مقدمه و کلیات
یکــی از مهــم تریــن و اساســی تریــن وظایــف سیاســت گــذاران جنایــی هــر کشــور 
ایــن اســت کــه از تعــداد جرایــم ارتکابــی بــا کمــک گرفتــن از ابزارهــای جدیــد حقــوق 
کیفــری بکاهنــد و بــه افــراد جامعــه بیاموزنــد کــه بــرای دســتیابی بــه نیازهــای خــود 
از ابزارهــای قانونــی بــه جــای تمســک بــه کــج روی و انحــراف بهــره گیرنــد، زیــرا بــه 
قــول ژرژ پیــکا جرم شــناس معــروف فرانســوی »اگــر تصــور جامعــه بــدون جــرم ســراب 
اســت امــا بایــد از جامعــه کامــال بزهــکار و نــا امــن اجتنــاب کــرد«1 قواعــد و مقــررات 
حقــوق کیفــری بــه عنــوان وســیله ای بــرای نیــل بــه کنتــرل اجتماعــی رفتارناپســند و 
مضــر بــه حــال فــرد و جامعــه ابــداع شــده اســت و بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــود. 
ــراد، ارزش و  ــان اف ــوت و نه ــرای آزادی و خل ــز ب ــرف نی ــه و ع ــر جامع ــرف دیگ از ط
مقــام زیــادی قائــل بــوده اســت. لــذا نقــض آزادی و خلــوت دیگــران و افشــای اســرار 
ــرف  ــت از ط ــد، نمی توانس ــخاص می باش ــرافت اش ــت و ش ــم حیثی ــه در حری ــان ک نه
ــی  ــه عمل ــد بلک ــات نباش ــه و التف ــورد توج ــری م ــت گذاران کیف ــذاران و سیاس قانون گ

مذمــوم و ناپســند شــمرده و مســتحق کیفــر و مجــازات دانســته شــده اســت.
ــه  ــی ب ــزای اختصاص ــوق ج ــم، حق ــه جرای ــوع دامن ــتردگی و تن ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــم علی ــه جرای ــوان ب ــه می ت ــود از جمل ــیم بندی می ش ــی تقس ــای مختلف بخش ه

1. پیــکا - ژرژ، جرم شناســی، ترجمــه دکترعلــی حســین نجفــی ابرنــد آبــادی، چــاپ دوم، تهــران، انتشــارات دانشــگاه 
شهیدبهشــتی، ص 117 .
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امــوال و مالکیــت، جرایــم علیــه اخــالق و عفــت عمومــی، جرایــم علیــه نظــم و آســایش 
عمومــی، جرایــم علیــه امنیــت کشــور و جرایــم علیــه اشــخاص اشــاره کــرد.

جرایــم علیــه اشــخاص خــود بــه دو دســته تقســیم می شــود؛ جرایــم علیــه تمامیــت 
ــود؛  ــن و... می ش ــقط جنی ــرح و س ــل و ضــرب و ج ــامل قت ــه ش جســمی اشــخاص ک
جرایــم علیــه شــخصیت معنــوی افــراد کــه جــرم افشــای اســرار حرفــه ای و شــغلی نیــز 
ــرم  ــق ج ــه در صــورت تحق ــوری ک ــه ط ــود ب ــم محســوب می ش ــته جرای ــن دس از ای
افشــای اســرار حرفــه ای و شــغلی شــخصیت معنــوی و حیثیــت و شــرافت اشــخاص و 
ــم از  ــار دیگــر جرای ــه اعتب ــه ب ــد. البت ــراد دیگــر خدشــه دار می شــود و لطمــه می بین اف
نظــر قانــون جــزای کشــور مــا بــه جرایــم مشــمول حــدود، قصــاص، دیــات، تعزیــرات 
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــاده 14 قان ــیم بندی در م ــن تقس ــتند.1 ای ــیم هس ــل تقس قاب

مصــوب ســال 1392 صــورت گرفتــه اســت.
جــرم افشــای اســرارحرفه ای و شــغلی موضــوع مــاده 648 قانــون مجــازات اســالمی 
ــر  ــازات تعزی ــم دارای مج ــه جرای ــور از جمل ــون مزب ــاده 18 قان ــر م ــا ب ــرات( بن )تعزی
ــازات  ــرا مج ــود، زی ــی محســوب می ش ــررات حکومت ــض مق ــل نق ــه دلی ــرعی ب غیرش
مقــرر در مــاده 648 تادیــب و عقوبتــی اســت کــه بــه منظــور حفــظ نظــم و مراعــات 
مصلحــت اجتمــاع در قبــال تخلــف از مقــررات و نظامــات حکومتــی تعییــن شــده اســت 
و ســابقه شــرعی نــدارد. الزم بــه توضیــح اســت کــه برابــر مــاده 18 قانــون مجــازات 
اســالمی تعزیــر یــا شــرعی اســت یــا غیــر شــرعی. تعزیــری کــه مــورد نظــر مقنــن در 
ق.م.ا. مصــوب ســال 1392 اســت، همــان تعزیــر و عقوبــت شــرعی اســت کــه عبارتنــد 
ــوع و  ــن ن ــدون تعیی ــرک واجــب ب ــا ت ــرام ی ــل ح ــکاب فع ــرای ارت ــه ب ــی ک از مجازات
مقــدار مجــازات، در شــرع مقــرر گردیــده اســت. امــا تعزیــر غیــر شــرعی همــان مجازات 
بازدارنــده اســت کــه در مــاده 18 ق.م.ا. اشــاره شــده اســت و عبارتنــد از عقوبتــی اســت 
کــه بــه منظــور حفــظ مصلحــت اجتمــاع در قبــال تخلــف از نظامــات و مقــررات دولتــی 

1. معرفت، محمدهادی، بحثی درتعزیرات مجله کانون وکال، ش 146و147.
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ــردد. ــن می گ ــدون ســابقه شــرعی تعیی و ب
جــرم افشــای اســرارحرفه ای و شــغلی آخریــن بــار در ســال 1375 در قانــون مجــازات 
اســالمی )تعزیــرات( مطــرح گردیــده اســت. ایــن قانــون در مــاده 648 تحــت عنــوان 
ــا و جراحــان و ماماهــا  ــرر مــی دارد: »اطب »قســم و شــهادت دروغ و افشــای ســر« مق
و داروفروشــان و کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار 
می شــوند هــرگاه در غیــر از مــوارد قانونــی، اســرار مــردم را افشــا کننــد بــه ســه مــاه و 
یــک روز تــا یک ســال حبــس و یــا بــه یــک میلیــون و پانصــد هــزار تــا شــش میلیــون 

ــال جــزای نقــدی محکــوم می شــوند.« ری
یکــی از مهم تریــن ارکان و شــرایط تحقــق جــرم افشــای اســرارحرفه ای، شــخصیت 
ــه عــده ای از  ــوع انجــام وظیف ــت و ن ــن جــرم اســت. کیفی ــژه مرتکــب ای خــاص و وی
ــت  ــرای عدال ــه و اج ــت از جامع ــرای صیان ــه ب ــاب می کندک ــه ایج ــخاص درجامع اش
اســرار دیگــران را فــاش ننماینــد تــا ضمــن حفــظ حرمــت افــراد جامعــه، حســن اعتماد و 
اطمینــان عمومــی مــردم بــه ایــن افــراد، ازبیــن نــرود. ایــن قبیــل افــراد بــه دلیــل اینکه 
ــود می شــوند،  ــان خ ــود محــرم اســرار دیگــران و مخاطب ــه خــاص خ ــه اقتضــا حرف ب

ــوند.  ــده می ش ــری نامی رازداران قه
در اینجــا الزم اســت کــه کلیاتــی در رابطــه بــا شــخصیت جــرم موضــوع مــاده 648 
ــرد؛ براســاس  )اعــم ازجــرم افشــای اســرارحرفه ای و اسرارشــغلی( مــورد بحــث قرارگی
ــغلی  ــرارحرفه ای و ش ــای اس ــرم افش ــب ج ــخصیت مرتک ــعار، ش ــاده 648 فوق االش م
»اطبــا، جراحــان، ماماهــا، داروفروشــان وکلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل و حرفــه 
خــود محــرم اســرار مــردم می شــوند« شــناخته شــده اســت. افــراد و اشــخاصی کــه در 
مــاده فــوق بــه آن هــا اشــاره شــده اســت، ازجهــت تمثیلــی بــوده وحصــری نیســت یعنی 
اینکــه نــه تنهــا شــامل ســایر افــرادی کــه در مشــاغل و حرفه هــای پزشــکی و وابســته 
ــد مثــل دندان پزشــک، پرســتار، متخصــص علــوم آزمایشــگاهی و  ــه آن فعالیــت دارن ب
غیــره می شــود بلکــه اشــخاص و افــراد دیگــری را نیــز کــه در علومــی غیــر از پزشــکی 
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فعالیــت دارنــد از قبیــل ســردفتری و دفتریــاری دفتــر اســناد رســمی، وکالت، کارشناســی 
ــز شــامل می شــود. امــا ســوال مهــم و اساســی کــه در ایــن  و مترجمــی رســمی را نی
ــه عــام بــودن و کلیــت عبــارت  ــا عنایــت ب رابطــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه ب
»و کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل و حرفــه خــود محــرم اســرارمی شــوند...« و 
اینکــه مــاده 648 ازجهــت تمثیلــی اظهارنظرکــرده اســت نــه از جهــِت حصــری، محدوده 
ــه  ــا هم ــت و آی ــدار اس ــه مق ــوند چ ــاده 648 می ش ــمول م ــه مش ــخصیت هایی ک ش
کســانی کــه بــه مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار می شــوند، در صــورت 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــر؟ ب ــا خی ــد ی ــرار می گیرن ــاده 648 ق ــمول م ــرار مش ــا آن اس افش
مــالک و معیــار الزم بــرای تشــخیص و تعییــن مشــاغل و حرفه هایــی کــه دارنــدگان 
ــرد و  ــان، تحت پیگ ــغلی و حرفه ای ش ــرار ش ــا اس ــورت افش ــا در ص ــاِن آن ه و صاحب
محاکمــه بــه اســتناد مــاده 648 قرارمــی گیرنــد چیســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد 

گفــت کــه دو دیــدگاه در ایــن مــورد وجــود دارد: 
ــار تشــخیص  ــد، مــالک و معی ــروی می کن ــوی پی ــدگاه اول کــه از سیســتم معن دی
شــخصیت جــرم افشــای اسرارشــغلی و حرفــه ای را عام المنفعــه بــودن آن شــغل و حرفــه 
ــرار و رازداری،  ــظ اس ــه حف ــاغل ب ــا و مش ــان آن حرفه ه ــی صاحب ــد ضمن ــز تعه و نی
ــه  ــه شــغل و حرف ــه صــرف اینک ــدگاه ب ــن دی ــر از نظــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می دان
ــَرف  ــان آن مشــاغل و ِح ــد و صاحب ــه بده ــی ارای ــات عموم ــد و خدم ــه باش عام المنفع
یــک نــوع تعهــد ضمنــی مبنــی برحفــظ آن اســرار داشــته باشــند، بــرای اینکــه بتــوان 
آن شــغل و حرفــه را مشــمول مــاده 648 دانســت، کفایــت می کنــد و نیــاز بــه تصریــح 
قانونــی مبنــی برالــزام بــه حفــظ اســرار نیســت. بــه موجــب ایــن نظر اگرچــه بســیاری از 
افــراد بــا وجــود اینکــه بــه مناســبت شــغل و حرفــه خــود محــرم اســرار مــردم می شــوند، 
چــون عام المنفعــه نیســتند مشــمول مــاده 648 نمی شــوند مثــل کلَفــت، نوکــر، کارگــر، 
خدمــه، منشــی، دفتردار)محاســب(، شــاگرد تجارتخانــه، درودگــر، نقــاش و نظایــر آن هــا، 
ــه هســتند  ــغِل عام المنفع ــه و ش ــه دارای حرف ــراد ک ــری از اف ــده کثی ــل ع ــا در مقاب ام
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ــتان ها(،  ــی )دادس ــای قضای ــای حوزه ه ــات، روس ــان، قض ــون، کشیش ــل روحانی از قبی
ــازمان ها و  ــوران س ــرا،  مام ــوران اج ــی، مام ــروی انتظام ــران نی ــم، افس ــیان محاک منش
اداراِت مختلــف از قبیــل مامــوران مالیاتــی و پســت و مخابــرات و ســردفتران و دفتریاران 
دفتــر اســناد رســمی، وکال و پزشــکان و نظایــر اینهــا، مشــمول مــاده 648 قــرار می گیرند 
و درصــورت افشــای اســرار شــغلی یــا حرفــه ای خــود تحــت تعقیــب و محاکمــه قــرار 
ــوده  ــر ب ــی کشــور فرانســه تاثیرپذی ــه قضای ــه از روی ــدگاه ک ــن دی ــت. ای ــد گرف خواهن
اســت، صاحبــان حرفه هــا و مشــاغل زیــادی را بــه صــرف اینکــه عام المنفعــه هســتند 
و نوعــی تعهــد ضمنــی مبنــی برحفــظ اســرار دارنــد، مشــمول مــاده 648 قــرار می دهــد 
کــه ایــن امــر از یــک طــرف کار قاضــی محکمــه را بــرای تشــخیص شــخصیت مرتکب 
ایــن جــرم دشــوار می کنــد و از طــرف دیگــر دســت قاضــی را بــرای بــه اتهــام کشــاندن 
ــود  ــن خ ــه ای ــذارد ک ــاز می گ ــرم ب ــن ج ــرای ای ــف ب ــخصیت های مختل ــراد و ش اف
خطــری جــدی اســت و بــا اصــل برائــت کــه از اصــول مهــم و اساســی اســت، درتضــاد 
اســت. مخالفــان سیســتم معنــوی یــا نظریــه عام المنفعــه بــودن شــغل یــا حرفــه، اظهــار 
می دارنــد کــه ایــن روش بــا تفســیر مضیــق قضایــی در امــور کیفــری و همچنیــن اصــل 
تفســیر بــه نفــع متهــم، تعــارض دارد. زیــرا در مــواردی کــه شــک و شــبهه ای مبنــی بــر 
اتهــام شــخص رازدار وجــود دارد، بایــد بــه اصــل یعنــی اصــل تفســیر بــه نفــع متهــم و 
تفســیر مضیــق کیفــری مراجعــه کــرد زیــرا وجــود شــک و شــبهه بــه معنــای این اســت 
کــه دلیــل و مــدرک متقــن و قانع کننــده ای مبنــی بــر اتهــام یــک شــخصیت بــه جــرم 

افشــای اسرارشــغلی و حرفــه ای وجــود نــدارد.
ــار الزم و  ــد، مــالک و معی ــروی می کن ــی پی ــدگاه دوم کــه از سیســتم قانون ــا دی ام
ضــروری بــرای تشــخیص شــخصیت مرتکــب جــرم افشــای اســرارحرفه ای یــا شــغلی را 
ــا  ــاغل، ثانی ــا و مش ــه دادن آن حرفه ه ــی ارای ــات عموم ــودن وخدم ــه ب اوال عام المنفع
وجــود نــص صریــح قوانیــن و مقــررات و آیین نامه هــا و بخشــنامه های خاصــی مبنــی 
ــر  ــح ب ــاص و تصری ــاغل خ ــا و مش ــان حرفه ه ــط صاحب ــرار توس ــظ اس ــزوم حف ــر ل ب
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الــزام آنــان بــه رازداری و مجــازات آن هــا در صــورت عدم حفــظ اسرارشــغلی و حرفــه ای 
ــورد  ــی و عــام را در م ــاده 648 یــک حکــم کل ــدگاه اگرچــه م ــن دی ــد.1 ازنظرای می دان
شــخصیت مرتکــب ایــن جــرم بیــان کــرده اســت امــا قانون گــذار بــا تصویــب و تقنیــن 
مقــررات و قوانیــن و آیین نامه هــا و بخشــنامه های ویــژه ای، صریحــا اشــخاص و 
ــغلی و  ــم از رازداران ش ــری )اع ــورت رازداران قه ــل در ص ــه داخ ــخصیت هایی را ک ش
حرفــه ای( قراردارنــد، مشــخص و معیــن کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر کلیــه کســانی 
کــه می تواننــد تحــت عنــوان متهــم جــرم افشــای اســرار شــغلی و حرفــه ای قــرار گیرنــد 
ــررات  ــاده 648 هســتند در مق ــی م ــم کل ــه مشــمول حک ــراد و شــخصیت هایی ک و اف
ــان  ــد.2 مخالف ــده ان ــخص ش ــژه ای مش ــنامه های وی ــا و بخش ــن و آیین نامه ه و قوانی
ایــن نظریــه معتقدنــد کــه مــواردی کــه مقنــن در مقــررات و قوانیــن و آیین نامه هــا و 
بخشــنامه های ویــژه ای بــه لــزوم حفــظ اســرار توســط افــراد و شــخصیت های خاصــی 
ــد و قانون گــذار  ــی دارن ــه تمثیل ــد بلکــه جنب ــه حصــری ندارن اشــاره کــرده اســت، جنب
ــته  ــا و مشــاغل خاصــی را داش ــه حرفه ه ــد و تســجیل بیشــتری نســبت ب قصــد تاکی
اســت وکلیــت مــاده 648 بــه قــوت خــود باقــی اســت و دادگاه هــا می تواننــد بــا توجــه 
بــه مــالِک تشــخیصی کــه بیــان شــد، کلیــه اشــخاصی راکــه برحســب شــغل یــا حرفــه 
ــزم  ــد مل ــرار می گیرن ــه ق ــان جامع ــاد و اطمین ــورد اعتم ــود م ــی خ ــه اجتماع عام المنفع

بــه رعایــت ایــن تکلیــف قانونــی بنماینــد.3 
درحــال حاضــر رویــه قضایــی کشــور مــا و محاکــم و دادگاه هــای دادگســتری، نظریــه 
ــده در  ــح ش ــوص و تصری ــوارد مخص ــه م ــد و ب ــروی می کنن ــه و از آن پی دوم را پذیرفت
ــد و  ــتناد می کنن ــه ای اس ــغلی و حرف ــای اسرارش ــرم افش ــب ج ــخصیت مرتک ــورد ش م

ــروت، ســال 1406  ــة للدراســات والنشــروالتوزیع، بی ــات الخــاص الموسســه الجامعی ــون العقوب ــر، قان ــی محمدجعف 1. عل
ــری، ص 270. ــری قم هج

2. رامین راد، علی، حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، نشر رامین راد، 1384، ص 78.
3. پاد، ابراهیم، حقوق جزای عمومی، نشر رهام، 1383، ص 383.
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حکــم صــادر می نماینــد.1 بــه بیــان دیگرعبــارِت »کلیــه کســانی کــه بــه مناســبت شــغل 
ــی  ــررات صریح ــن و مق ــط موازی ــد توس ــوند« بای ــرار می ش ــرم اس ــود مح ــه خ و حرف
مشــخص ومعیــن شــوند، همچنــان کــه مقــررات بســیاری اعــم از شــغلی و حرفــه ای بــه 
لــزوم حفــظ اســرار صاحبــان آن مشــاغل و حرفه هــا و تحقــق جرم افشــای اســرارحرفه ای 

ــد کــه ذیــال بحــث می شــود. و شــغلی درصــورت افشــای آن اســرار، اشــاره کرده ان
ــرار  ــظ اس ــر حف ــی ب ــد مبن ــی تعه ــتند و از نوع ــه نیس ــه عام المنفع ــی ک حرفه های
برخــوردار نیســتند، از دایــره بحــث خــارج هســتند مثــل درودگــری، مکانیکــی، نقاشــی 
ــرار  ــظ اس ــه حف ــزام ب ــد و ال ــه هســتند و تعه ــه عام المنفع ــی ک ــا حرفه های ــره. ام و غی
ــاده 648  ــمول م ــا مش ــام آن حرفه ه ــی، تم ــتم قانون ــه و سیس ــر نظری ــا ب ــد، بن دارن
ــی  ــررات قانون ــاده 648 و مق ــه درم ــی را ک ــط حرفه های ــود بلکــه فق ــد ب ق.م.ا. نخواهن

ــود.  ــامل می ش ــت، ش ــده اس ــاره ش دیگراش
بنابرایــن مشــمولین مــاده 648 قانــون مجــازات اســالمی )تعزیــرات( بــه ســه دســته 

ــوند:  ــیم می ش تقس
اول: اطبــا، جراحــان، ماماهــا، داروفروشــان کــه بــه صراحــت در مــاده 648 قانــون 

مجــازات اســالمی )تعزیــرات( بــه آن هــا تصریــح شــده اســت.
دوم: مشــاغلی کــه در مقــررات و قوانیــن خــاص مربــوط بــه جــرم افشــای اســرار 

شــغلی کــه قانون گــذار بــه آن هــا تصریــح کــرده اســت و محاکــم بایــد بــه آن ها اســتناد 
نماینــد بــه قرارذیــل هســتند: )شــغل یــک نــوع رابطــه اســتخدامی و رســمی را براســاس 
ــه همــراه دارد و صاحــب آن برخــالف صاحــب  ــا خــود ب ــون اســتخدام کشــوری ب قان
حرفــه از تخصــص و مهــارت خاصــی برخــوردار نیســت و نیــاز بــه دوره کارآمــوزی برای 

ورود بــه ایــن مشــاغل وجــود نــدارد(.
1 – متصدیان ثبت احوال مشمول ماده 34 قانون ثبت احوال کشورمصوب سال 1355.

ــون  ــاده 103 قان ــمول م ــت کار مش ــان بهداش ــان وزارت کار وکارشناس 2 - بازرس

1. علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضایی، جلداول، تهران انتشارات حسینیه ارشاد، سال 1364، ص 65 .
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ــال 1369. ــوب س کارمص
3 - مامــوران و ممیــزان مالیاتــی مشــمول مــاده 279 قانــون مالیات هــای مســتقیم 

مصــوب ســال 1394.
4- متصدیــان امورآمــاری ایــران مشــمول مــاده 7 قانــون مرکــز آمــار ایــران مصــوب 

.1353 سال 
ــوران  ــی وزرا و مام ــه دارای ــیدگی ب ــون رس ــوران موضــوع قان ــان و مام 5 - متصدی

ــال 1337. ــی مصــوب س دولت
مــوارد مذکــور مشــاغلی هســتند کــه مشــمول مــاده 648 قانــون مجــازات 
اســالمی)تعزیرات( بــوده و می تواننــد مرتکــب جــرم افشــای اسرارشــغلی شــوند. 
بنابرایــن بــا پذیــرش دیــدگاه و سیســتم قانونــی، صاحبــان شــغل هایی را کــه می تــوان 
درصــورت افشــا اسرارشــغلی مرتکــب جــرم افشــای اســرار شــغلی دانســت منحصــر بــه 
مــوارد فــوق می شــود و صاحبــان مشــاغل دیگــری کــه قانون گــذار بــه طــور مصــرح 
و مخصــوص بــه لــزوم حفــظ اســرار آن مشــاغل اشــاره نکــرده اســت از قبیــل قضــات 
ــس  ــران پلی ــی، افس ــات آموزش ــهرداری ها، موسس ــا، ش ــداِن بانک ه ــم وکارمن محاک
ــت  ــد تح ــی، نمی توانن ــوران دولت ــایرکارمندان و مام ــات و س ــوران وزارت اطالع و مام
ــاده 648 تحــت پیگــرد و محاکمــه و  ــوان جــرم افشــای اسرارشــغلی و براســاس م عن

ــد. مجــازات قرارگیرن
ــرم افشــای  ــه ج ــوط ب ــاص مرب ــن خ ــررات و قوانی ــه در مق ــی ک ــوم: حرفه های س

ــه  ــد ب ــه آن هــا تصریــح کــرده اســت و محاکــم بای اســرار حرفــه ای کــه قانون گــذار ب
آن هــا اســتناد نماینــد بــه قــرار ذیــل هســتند: )صاحــب حرفــه برخــالف صاحــب شــغل 
از تخصــص و مهــارت خاصــی برخــوردار اســت و نیــاز بــه دوره کارآمــوزی بــرای ورود 

ــه ایــن مشــاغل و ادای ســوگند وجــود دارد(. ب
1- وکالت دادگستری:

ــان حرفه هــای  ــا و بعضــی صاحب از آنجــا کــه وکال دادگســتری نیــز همچــون اطب
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دیگــر کــه بــا اســرار و زندگــی خصوصــی افــراد ســر وکار دارنــد در آغــاز حرفــه وکالــت 
ــد  ــاد می کنن ــوگند ی ــردم، س ــرار م ــظ اس ــه رازداری و حف ــف ب ــم تحلی ــن مراس ضم
ــت.  ــوب داش ــه ای محس ــه رازداران حرف ــز از جمل ــخاص را نی ــن اش ــوان ای ــذا می ت ل
ــه امــر وکالــت ایجــاد می کندکــه به طــور اجتناب ناپذیــر متصدیــان وکالــت،  اشــتغال ب
از اســرار موکلیــن خــود مطلــع گردنــد. ضــرورت عــدم افشــای اســرارحرفه ای توســط 
وکال دادگســتری درآیین نامــه الیحــه قانونــی اســتقالل کانــون وکال در بنــد دوم مــاده 
ــد مقررشــده اســت: ــن بن ــان شــده اســت. براســاس ای ــه صراحــت و وضــوح بی  81 ب

ــا  ــده و آن را افش ــع ش ــوکل مطل ــرار م ــت از اس ــطه وکال ــه به واس ــی ک »...درصورت
نمایــد اعــم از اینکــه اســرار مزبــور مربــوط بــه امــر وکالــت یــا شــرافت و حیثیــت و 
اعتبارمــوکل باشــد... بــه مجــازات انتظامــی درجــه 5 محکــوم خواهــد شــد.« کــه برابــر 
ــه  ــت از حرف ــی درجــه 5 شــامل ممنوعی ــه، مجــازات انتظام ــان آیین نام ــاده 76 هم م

وکالــت بــه مــدت ســه مــاه تاســه ســال اســت.1 
2- کارشناسی رسمی دادگستری:

یکــی دیگــر از مــوارد رازداران قهــری و حرفــه ای، کارشــناس رســمی اســت. درســال 
1317 بــه موجــب قانــون راجــع بــه کارشناســان رســمی مقررشــدکه هــرگاه درمراجــع 
دادگســتری رجــوع بــه کارشناســی الزم باشــد، دادگاه هــا، دادســراها و هــر مقــام رســمی 
دیگــری بایــد منحصــرا ایــن کارشناســان را از بیــن کارشناســان رســمی انتخــاب کننــد. 
ــداری  ــظ و نگه ــه حف ــف ب ــری مکل ــایر رازداران قه ــون س ــمی همچ ــان رس کارشناس
ــن  ــان کارشناســی رســمی هســتند. عــالوه برای ــی متقاضی اسرارشــخصی دیگــران یعن
مــاده 12 قانــون مذکــور بــه صراحــت در مــورد عدم افشــای اســرار توســط کارشــناس 
رســمی مقررمــی دارد: »کارشــناس مکلــف اســت اســراری را کــه در اثــر انجــام حرفــه 
خــود مطلــع شــده اســت حفــظ نمایــد، در صــورت تخلــف عــالوه برمجــازات انتظامــی 

بــه 6 مــاه تــا 2 ســال حبــس محکــوم خواهــد شــد.«

1. موسوی، محمدحسین، وکیل دادگستری، انتشارات آبان، چاپ اول، سال 1345، ص 39.
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3- مترجمی رسمی: 

ــن دعــوی و  ــه اش ترجمــه اظهــارات هریــک از طرفی مترجــم رســمی نیزکــه وظیف
شــهود و اهــل خبــره در محاکــم و ادارات و دفاتراسنادرســمی اســت، بــه واســطه اشــتغال 
بــه ایــن حرفــه و مالحظــه اســناد و مــدارک و بعضــا اســتماع اظهــارات خصوصــی افــراد، 
ــه  ــزم ب ــده و مل ــع ش ــان مطل ــدگان خودش ــخصی مراجعه کنن ــائل ش ــیاری ازمس از بس
حفــظ آن هــا هســتند، برابرمــاده 12 آیین نامــه مترجمــان رســمی 1374، یــک مترجــم 
ــان خــود  ــم و زب ــه، قل ــن ترجم ــه درای ــاد می کندک ــاز کار خــود ســوگند ی رســمی درآغ
ــورد  ــن باشــد. در م ــَمت مترجمــی رازدار و امی ــرد و در ِس ــه کار نب ــه راســتی ب را جــز ب
عدم افشــای اســرارحرفه ای توســط مترجمیــن رســمی تاقبــل ازســال 1374 بــه مــاده 30 
قانــون راجــع بــه کارشناســان رســمی مصــوب 1317 رجــوع می شــد.1 درســال 1374 در 
آیین نامــه قانــون مترجمــان رســمی درمــاده 27 بــه ایــن امراشــاره شــده اســت: »مترجــم 
مکلــف اســت اســراری راکــه دراثــر امــر ترجمــه بــه آن هــا واقــف می شــود حفــظ کنــد و 
درصــورت افشــا بــه مجــازات منــدرج در قانــون مجــازات اســالمی محکــوم می شــود.«

مــوارد مذکــور حرفه هایــی هســتند کــه مشــمول مــاده 648 قانــون مجــازات 
اســالمی)تعزیرات( بــوده و می تواننــد مرتکــب جــرم افشــای اســرارحرفه ای شــوند. بنابرایــن 
بــا پذیــرش دیــدگاه و سیســتم قانونــی، صاحبــان حرفه هایــی را کــه می تــوان درصــورت 
افشــا اســرار حرفــه ای، مرتکــب جــرم افشــای اســرار حرفــه ای دانســت منحصــر بــه مــوارد 
ــرح و  ــور مص ــه ط ــذار ب ــه قانون گ ــری ک ــای دیگ ــان حرفه ه ــود و صاحب ــوق می ش ف
مخصــوص بــه لــزوم حفــظ اســرار آن مشــاغل اشــاره نکــرده اســت از قبیــل روحانیــون، 
کشیشــان، ائمــه جماعــات و جمعــه، کارگردان هــا و بازیگــراِن ســینمایی، مشــاوران امــالک 
ــتند  ــه هس ــه عام المنفع ــا اگرچ ــیاری از حرفه ه ــتری ها و بس ــان دادگس ــا عریضه نویس و ی
و بعضــا بــا حفــظ اســرار تناســب دارنــد امــا چــون مقنــن در مــورد آن هــا بــه صراحــت، 

1. نشــریه کانــون کارشناســان ومترجمــان رســمی، مقالــه تخلفــات و مجازات هــای انتظامــی کارشناســان رســمی، ســال 
1351، ش 9، ص 57.
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لــزوم حفــظ اســرارحرفه ای را بیــان نکــرده اســت نمی تواننــد تحــت عنــوان جــرم افشــای 
اســرارحرفه ای و براســاس مــاده 648 تحــت پیگــرد و محاکمــه و مجــازات قرارگیرنــد.

4- سردفتران و دفتریاران وکارکنان دفاتر اسنادرسمی:

طبــق قانــون دفاتــر اســناد رســمی مصــوب 1316 و 1354 و قانــون راجــع بــه ازدواج 
مصــوب 1310 دفاتــر اســناد رســمی از مراجــع ثبــت معامــالت و تعهــدات و دفاتــر ازدواج 

و طــالق از مراجــع ثبــت ازدواج و طــالق هســتند. 
ــرای تشــخیص  ــار الزم و ضــروری ب ــالک و معی ــه م ــن اســت ک ــده ای ــک عقی ی
ســردفتران و دفتریــاران بــه عنــوان مرتکــب جــرم افشــای اســرارحرفه ای اوال 
عام المنفعــه بــودن و ارائــه خدمــات عمومــی آن حرفــه و ثانیــا چــون در مــورد ســردفتران 
و دفتریــاران سیســتم قانونــی حاکــم اســت لــذا وجــود نــص صریــح قوانیــن و مقــررات و 
آیین نامه هــا و بخشــنامه های خاصــی مبنــی بــر لــزوم حفــظ اســرار توســط ســردفتران 
و دفتریــاران و تصریــح بــر الــزام آنــان بــه ادای ســوگند مبنــی بــر امانــت داری و احتــرام 
بــه مراجعــان و حفــظ حقــوق اربــاب رجــوع می باشــد و متصدیــان ثبــت اســناد اعــم از 
ســردفتران و دفتریــاران، چــون تحــت پوشــش قانــون اســتخدام کشــوری قــرار ندارنــد 
ــوزی دارد و  ــه کارآم ــاز ب ــژه هســتند و فعالیت شــان نی ــارت و تخصــص وی و دارای مه
ــه راحتــی  ــه خــود ب ــه اقتضــای حرف ــور ب ــان مزب ــد و متصدی ــاد می کنن ــز ی ســوگند نی
از اســرار اربــاب رجــوع خــود بــه ســهولت آگاهــی می یابنــد لــذا صاحــب حرفــه تلقــی 
ــوان  ــت عن ــرار، تح ــا اس ــورت افش ــناد درص ــت اس ــان ثب ــن متصدی ــوند.1 بنابرای می ش
ــد.  ــرار گیرن ــرد ق ــت پیگ ــاده 648 تح ــر م ــد براب ــرارحرفه ای می توانن ــای اس ــزه افش ب
بــه همیــن جهــت اســت کــه برابرمــاده 16 قانــون دفاتراســناد رســمی مصــوب ســال 
1354 و مــواد 13 و14 آیین نامــه آن مصــوب 1400، نامبــردگان موظــف بــه ادای 
ســوگند مبنــی بــر امانــت داری و احتــرام بــه مراجعــان و حفــظ حقــوق آنــان هســتند. 
ــرم  ــورد ج ــال 1316 درم ــوب س ــمی مص ــون دفاتراسنادرس ــاده 51 قان ــن در م همچنی

1. نشریه کانون سردفتران، مقاله تشریفات ونظامات دفترخانه ها، سال 1341، شماره 12، ص 76.
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افشــای اسرارشــغلی متصدیــان ثبــت اســناد و ازدواج و طــالق آمــده بــود: »ســردفتران 
ــاب رجــوع  ــه طــور کلــی تمــام کارکنــان دفترخانه هــا بایــد اســرار ارب ــاران و ب و دفتری
ــوم  ــد، مکت ــت از آن اطــالع حاصــل کرده ان ــا ثب ــم ی ــر تنظی ــر اث ــه ب ــن را ک و متعاملی
دارنــد.« همچنیــن از نظــر دکتریــن حقوقــی ازجملــه نظــر دکتــر گلدوزیــان در کتــاب 
ــرم  ــق ج ــاده 648 ق.م.ا. در تحق ــرح م ــد 3 ش ــالمی بن ــازات اس ــون مج ــای قان محش
ــا  افشــای اســرار حرفــه ای و شــغلی تفاوتــی بیــن شــغل و حرفــه دولتــی و عمومــی ب

شــغل و حرفــه خصوصــی مثــل ســردفتری یــا دفتریــاری وجــود نــدارد. 
متصدیــان دفترخانه هــای ازدواج و طــالق )ســردفتران( هــم بــه ایــن دلیــل مشــمول 
ــوب  ــه ازدواج مص ــع ب ــون راج ــاده 2 قان ــر م ــه براب ــود ک ــد ب ــاده 648 ق.م.ا. خواهن م
ســال 1310 ســند ازدواج و طــالق، رســمی محســوب می شــود و قانــون دفاتــر اســناد 
رســمی نیــز بــه طورکلــی بــه ســندهای رســمی اعــم از ازدواج و طــالق و معامــالت و 
داد و ســتدها اشــاره دارد لــذا ضــرورت عــدم افشــای اســرارحرفه ای، شــامل متصدیــان 

ــود. ــز می ش ــالق نی ــای ازدواج و ط دفترخانه ه
ــه،  ــت ک ــن اس ــد ای ــر می باش ــده صحیح ت ــر نگارن ــه نظ ــه ب ــر ک ــده دیگ ــا عقی ام
اگرچــه مصادیــق ذکــر شــده در مــاده 648 ق.م.ا. حصــری نبــوده بلکــه تمثیلــی اســت 
ــناد و ازدواج و  ــت اس ــان ثب ــر، متصدی ــای فوق الذک ــایر حرفه ه ــالف س ــر خ ــی ب ول
طالق)ســردفتران و دفتریــاران( صراحتــا مکلــف بــه حفــظ اســرار مراجعــان نشــده اند و 
در قوانیــن و مقــررات تصریــح بــه حفــظ اســرار و عدم افشــای آن هــا نشــده و در حــال 
حاضــر مــاده قانونــی خاصــی نیــز در ایــن خصــوص کــه قابلیــت اســتناد داشــته باشــد 
ــون دفاتراسنادرســمی مصــوب ســال  ــاده 51 و 76 قان ــه چشــم نمی خــورد و حتــی م ب
1316، در قانــون دفاتراسنادرســمی مصــوب ســال 1354 و آیین نامــه آن مصــوب 1400 
تکــرار نشــده اســت و ایــن مــواد بــه نوعــی آگاهانــه توســط قانون گــذار حــذف گردیــده 
و نســخ ضمنــی شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر در اصالحــات بعــدی کــه درســال 1354 
صــورت گرفتــه اســت، مــاده قانونــی خاصــی کــه جایگزیــن مــاده 51 و 76 فوق الذکــر 
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گــردد، وضــع نشــد و ســردفتران و دفتریــاران صرفــا بــه ادای ســوگند و امانــت داری و 
ــرای اثبــات جــرم افشــای  حفــظ حقــوق اربــاب رجــوع مکلــف گردیده انــد کــه ایــن ب
ــه  ــت و اصــل تفســیر مضیــق و تفســیر ب ــه ای کافــی نیســت و اصــل برائ اســرار حرف
نفــع متهــم حکــم می کنــد کــه مــاده 648 قانــون مجــازات اســالمی شــامل ســردفتران 
ــی  ــه مســتند قانون ــد ب ــن خصــوص نیازمن ــان در ای ــاران نگــردد و مجــازات آن و دفتری
خاصــی باشــدکه در ایــن مــورد وجــود نــدارد و مشــمول جــرم افشــای اســرار حرفــه ای 
موضــوع مــاده 648 قانــون مجــازات اســالمی)تعزیرات( نمی شــوند. البتــه الزم بــه ذکــر 
اســت کــه رعایــت اخــالق حرفــه ای در خصــوص حفــظ اســرار مــردم و رعایــت منشــور 
اخــالق حرفــه ای توســط ســردفتران و دفتریــاران موضوعــی اســت کــه بــا جــرم انگاری 
ــز افشــای  ــای تجوی ــه معن ــا ب ــودن افشــای اســرار لزوم ــاوت اســت و جــرم نب آن متف
اســرار اربــاب رجــوع توســط ســردفتران و دفتریــاران نیســت و رافــع مســئولیت انتظامــی 
و مدنــی نمی باشــد و اگــر افشــای اســرار منجــر بــه ورود خســارت مــادی یــا معنــوی 
بــه اشــخاص شــود بــا توجــه بــه قانــون مســئولیت مدنــی و مــاده 331 قانــون مدنــی، 
ســردفتر یــا دفتریــار مکلــف بــه جبــران خســارت هســتند. لــذا افشــای اســرار توســط 
ــل و اســتدالالت  ــه دالی ــا ب ــد دارای وصــف کیفــری بن ــاران هرچن ســردفتران و دفتری
فــوق نیســت امــا بــا توجــه بــه بنــد 8 قســمت الــف مــاده 65 آیین نامــه قانــون دفاتــر 
اســناد رســمی و کانــون ســردفتران و دفتریــاران )مصــوب1400( عــدم رعایــت اخــالق 

حرفــه ای موجــب مســئولیت اخالقــی و مدنــی و مجــازات انتظامــی خواهــد بــود.
 از ســوی دیگــر در مــورد کارشناســی رســمی دادگســتری در مــاده 12 قانــون راجــع بــه 
ــد 2 مــاده81  ــز در بن ــت دادگســتری نی کارشناســان رســمی مصــوب 1317 و در مــورد وکال
الیحــه قانونــی اســتقالل وکال دادگســتری، بــه صراحــت بــه حفــظ اســرار حرفــه ای و شــغلی 
تاکیــد شــده اســت در حالــی کــه ایــن صراحــت در مــورد ســردفتری و دفتریــاری وجود نــدارد. 
ــد  ــر اســناد رســمی و ازدواج و طــالق بای ــدان دفات ــان و کارمن ــورد کارکن ــا در م ام
ــون کار هســتند و رابطــه اســتخدامی  خاطــر نشــان کــرد کــه اوال چــون مشــمول قان
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ــوزی  ــه کارآم ــاز ب ــژه نیســتند و فعالیت شــان نی ــد و دارای مهــارت و تخصــص وی دارن
ــت  ــه نیس ــان عام المنفع ــت و شغل ش ــا فعالی ــد ثانی ــاد نمی کنن ــز ی ــوگند نی ــدارد و س ن
لــذا قطعــا و بــه طریــق اولــی و طبــق اصــل برائــت و اصــل تفســیر مضیــق و تفســیر 
بــه نفــع متهــم مشــمول جــرم افشــای اســرار حرفــه ای و مــاده 648 قانــون مجــازات 

اســالمی)تعزیرات( نمی شــوند. 

نتیجه
بــا توجــه بــه این کــه تعقیــب و پیگــرد و محکومیــت و مجــازات کیفــری ســردفتران 
ــه  ــه ب ــا توج ــالمی)تعزیرات( ب ــازات اس ــون مج ــاده 648 قان ــق م ــاران طب و دفتری
اســتدالالت فــوق نیازمنــد بــه قانــون خــاص و متــن صریــح اســت لــذا چنانچــه جامعــه 
و حاکمیــت و خصوصــا قانون گــذار قائــل بــه شــمول مــاده 648 مذکــور بــه ســردفتران 
و دفتریــاران می باشــد بایــد نســبت بــه اصــالح قانــون دفاتــر اســناد رســمی و بــه تبــع 
ــظ  ــه حف ــه ب ــه طــوری ک ــد ب ــدام نماین ــناد رســمی اق ــر اس ــون دفات ــه قان آن آیین نام
اســرار توســط آنــان تصریــح شــود و عــدم رعایــت آن مشــمول مجــازات کیفــری گــردد 
و ســردفتران و دفتریــاران تــا زمانــی کــه قانــون و آیین نامــه مربوطــه اصــالح و تنقیــح 
نگردیــده اســت از حیــث کیفــری مشــمول مــاده 648 ق.م.ا. نخواهنــد بــود. امــا جــرم 
نبــودن افشــای اســرار لزومــا بــه معنــای تجویــز افشــای اســرار اربــاب رجــوع توســط 
ســردفتران و دفتریــاران نیســت و اگــر افشــای اســرار منجــر بــه ورود خســارت مــادی 
یــا معنــوی بــه اشــخاص شــود بــا توجــه بــه قانــون مســئولیت مدنــی و مــاده 331 قانون 
مدنــی، ســردفتر یــا دفتریــار مکلــف بــه جبــران خســارت هســتند و بــا توجــه بــه بنــد 
8 قســمت الــف مــاده 65 آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران 
ــه افشــای اســرار  ــه ای ازجمل ــت اخــالق حرف ــدم رعای ــاران )مصــوب1400( ع و دفتری

حرفــه ای موجــب مســئولیت اخالقــی و مدنــی و مجــازات انتظامــی خواهــد بــود.
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 تاملي در آرا دادگاه انتظامي سردفتران و دفتریاران 
در خصوص قانون پیش فروش ساختمان

محمد عظیمیان1

تاریخ پذیرش: 1٣99/1٢/٢٣تاریخ دریافت: 1٣99/6/1 

قانــون پیش فــروش ســاختمان در تاریــخ 1389/10/12 بــه تصویــب مجلــس 
ــداران  ــر تکلیــف پیش فروشــندگان و پیش خری شــورای اســالمی رســیده کــه عــالوه ب
ــواد  ــی در م ــمی، وظایف ــناد رس ــر اس ــروش در دفات ــمی پیش ف ــند رس ــم س ــه تنظی ب
ــرر داشــته  ــروش مق ــم ســند پیش ف ــگام تنظی ــه هن ــرای ســردفتر ب ــون ب ــف قان مختل
اســت. از جملــه تکالیــف ســردفتر در تنظیــم قــرارداد پیش فــروش، درج مراتــب در ســند 
مالکیــت و ارســال خالصــه معاملــه بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک )مــاده 3( و مالحظــه 
مــدارک موضــوع مــاده 4 قانــون )ســند مالکیــت، پروانــه ســاختمانی و شناســنامه فنــی 
ــاختمان  ــر س ــدس ناظ ــه مهن ــه و تاییدی ــروش، بیمه نام ــورد پیش ف ــد م ــتقل واح مس

1. مرحــوم محمــد عظیمیــان، نایــب رییــس اســبق کانــون ســردفتران و دفتریاران، ســردفتر اســناد رســمی شــماره 648 
تهــران، عضــو هیــات تحریریــه ماهنامــه کانون.

پژواک
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ــناد و  ــت اس ــتعالم از اداره ثب ــخ اس ــاختمان( و پاس ــی س ــات پ ــام عملی ــر اتم ــی ب مبن
امــالک محــل وقــوع ملــک )مــاده 5( می باشــد کــه عــدم  رعایــت هــر یــک از تکالیــف 
مقــرر، به عنــوان تنظیــم ســند برخــالف قانــون قابلیــت تعقیــب در مراجــع انتظامــی دارد.

از طــرف دیگــر قانون گــذار در مــاده 62 قانــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه 
ــه  ــع ب ــالت راج ــه معام ــه: »کلی ــرر داشــته اســت ک کشــور مصــوب 1395/11/10 مق
امــوال غیرمنقــول ثبــت شــد ماننــد بیــع، صلــح، اجــاره، رهــن و نیــز وعــده یــا تعهــد بــه 
انجــام این گونــه معامــالت بایــد به طــور رســمی در دفاتــر اســناد رســمی تنظیــم شــود، 
اســناد عــادی کــه درخصــوص معامــالت راجــع بــه امــوال غیرمنقــول تنظــم شــوند مگر 
اســنادی کــه براســاس تشــخیص دادگاه دارای اعتبــار شــرعی اســت در برابــر اشــخاص 

ثالــث غیرقابــل اســتناد بــوده و قابلیــت معارضــه بــا ســند رســمی را نــدارد.«
ــم ســند  ــی در تنظی ــوم، ممنوعیت ــی مرق ــاده قانون ــر م ــررات ســابق ب اگرچــه در مق
تعهــد بــه انتقــال در دفاتــر اســناد رســمی مقــرر نگردیــده و مضافــا از احــکام مــواد 1 و 
30 قانــون دفاتــر اســناد رســمی جــواز تنظیــم ســند تعهــد بــه بیــع مســتفاد می گــردد، 
در مــاده 62 قانــون بالصراحــه مرجــع صالــح بــرای تنظیــم ســند تعهــد بــه انتقــال، دفتــر 
اســناد رســمی تعییــن و حتــی اســناد عــادی تنظیمــی مگــر در مــوارد اســتثنا غیرقابــل 
پذیــرش در دادگاه هــا اعــالم شــده اســت، بــا ایــن وصــف در طــول یــک دهــه اخیــر 
بــه صالحیــت دفاتــر اســناد رســمی، تنظیــم اســناد پیش فــروش ســاختمان و تعهــد بــه 
انتقــال نیــز اضافــه شــده اســت کــه هــر یــک دارای احــکام و شــرایط اختصاصــی اســت 
کــه عــدم توجــه بــه مقــررات هــر یــک و احتمــاال جایگزیــن یکــی بــه جــای دیگــری، 
می توانــد باعــث تشــکیل پرونــده انتظامــی و در صــورت عــدم دفــاع مناســب منجــر بــه 
صــدور حکــم محکومیــت ســردفتر گــردد. در پرونــده حاضــر موضــوِع تفســیر متفــاوت 
ــا پیش فــروش  ــه بیــع ی ــازرس از یــک فقــره ســند تنظیمــی کــه تعهــد ب ســردفتر و ب
ــه انفصــال  ــه صــدور حکــم محکومیــت ســردفتر ب اســت، در دادگاه انتظامــی منجــر ب

موقــت از شــغل ســردفتری شــده اســت کــه ذیــال مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
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رای دادگاه
درخصــوص تخلــف انتســابی بــه آقای..... ســردفتر اســناد رســمی شــماره..... به شــرح 
منــدرج در کیفرخواســت شــماره 13993510712000009 صــادره از دادســرای انتظامــی 
ــول  ــی غیرمنق ــند قطع ــم س ــت از: 1- تنظی ــارت اس ــه عب ــاران ک ــردفتران و دفتری س
ــن اجتماعــی  ــون تامی ــاده 37 قان ــدون اســتعالم موضــوع م شــماره 98/9/3182723 ب
2- تنظیــم ســند تعهدنامــه غیرمالــی شــماره 98/4/3199226 دایــر بــر فــروش آپارتمان 
ــون پیش فــروش آپارتمــان 3- تنظیــم ســند قطعــی  ــدون رعایــت قان احــداث نشــده ب
ــر  ــات ب ــون مالی ــاده 42 قان ــوارض م ــذ ع ــدون اخ ــماره 98/3/3179523 ب ــول ش منق
ــده  ــات پرون ــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتوی ارزش افــزوده قبــل از تنظیــم ســند، ب
ــک  ــد ی ــوص بن ــه درخص ــه دفاعی ــردفتر در الیح ــات س ــی و دفاعی ــزارش بازرس و گ
ــامل پاســخ  ــند ش ــم س ــه مســتندات تنظی ــه این ک ــت ب ــا عنای کیفرخواســت صــادره ب
ــه  ــورد معامل ــک م ــاری در مل ــای تج ــود بن ــن وج ــی مبی ــهرداری و دارای ــتعالم ش اس
بــوده و ســردفتر در صــورت عــدم  اســتعالم از ســازمان تامیــن اجتماعــی موظــف بــوده 
ــی  ــه پرداخــت بدهــی احتمال ــده را ب ــال گیرن اســت ضمــن ســند تنظیمــی تعهــد انتق
انتقال دهنــده اخــذ نمایــد، دفاعیــه ســردفتر مبنــی بــر درج تعهــد خریــدار بــه پرداخــت 
بدهــی احتمالــی مــورد معاملــه )و نــه فروشــنده( موثــر در مقــام نبــوده، دادگاه بــا التفــات 
بــه عــدم رعایــت مفــاد مــاده 37 قانــون تامیــن اجتماعــی و بنــد ج مــاده یــک قانــون 
ــون  ــی قان ــه اجرای ــاده 6 آیین نام ــناد رســمی و م ــر اس ــناد در دفات ــم اس تســهیل تنظی
ــف  ــد ال ــه اســتناد بن ــور تخلــف ســردفتر را احــراز نمــوده و ســردفتر موصــوف را ب مزب
ــا درج در پرونــده  ــه توبیــخ کتبــی ب مــاده 29 آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی ب
ــه  ــه این ک ــت ب ــا عنای ــد 2 کیفرخواســت صــادره ب ــد. درخصــوص بن ــوم می نمای محک
متــن ســند تنظیمــی متضمــن وقــوع بیــع قطعــی یــک دســتگاه آپارتمــان اســت کــه 
در آینــده احــداث خواهــد شــد )پیش فــروش( دفاعیــه ســردفتر مبنــی بــر ســهو قلــم و 
تعبیــر مفــاد ســند بــه تعهــد بــه بیــع بــا توجــه بــه صراحــت عبــارت بــه کار بــرده شــده 
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در ســند مبنــی بــر وقــوع فــروش و واگــذاری آپارتمــان بالوجــه بــوده و دادگاه بــا التفات 
ــژه  ــی آن )به وی ــه اجرای ــاختمان و آیین نام ــروش س ــون پیش ف ــت قان ــدم رعای ــه ع ب
مــواد 3 و 4 و 5 قانــون مذکــور( در تنظیــم ســند، تخلــف ســردفتر را محــرز دانســته و 
ســردفتر موصــوف را بــه اســتناد بنــد ج مــاده 29 آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی 
بــه ســه مــاه انفصــال موقــت از شــغل ســردفتری محکــوم می نمایــد. درخصــوص بنــد 
ــه تکلیــف مقــرر در تبصــره  ــه این کــه ســردفتر ب ــا عنایــت ب 3 کیفرخواســت صــادره ب
1 مــاده 42 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده مبنــی بــر اخــذ گواهــی پرداخــت عــوارض 
ــم ســند عمــل ننمــوده، دادگاه  ــل از تنظی ــور قب ــون مزب ــاده 43 قان ــد ب م موضــوع بن
تخلــف ســردفتر را احــراز و ســردفتر موصــوف را بــه اســتناد بنــد ب آیین نامــه قانــون 
ــت  ــدی در حــق دول ــه نق ــال جریم ــون ری ــک میلی ــغ ی ــه مبل ــناد رســمی ب ــر اس دفات
محکــوم می نمایــد. ایــن رای در مــورد بندهــای یــک و ســه قطعــی اســت و در مــورد 
ــرم تجدیدنظــر  ــل تجدیدنظــر در دادگاه محت ــالغ، قاب ــس از اب ــد دو ظــرف ده روز پ بن

ــد. ــاران می باش ــردفتران و دفتری س

ایرادات دادنامه
1 - عــدم تفکیــک الزم و ضــروری بیــن »ســند تعهــد بــه انتقــال« و »پیش فــروش 
ســاختمان«. وجــود عناصــر ســه گانه »قانونــی«، »مــادی« و »معنــوی« بــرای تشــکیل 
ــار هــر دو،  ــه لحــاظ همســانی جنــس جرایــم و تخلفــات و آث جــرم ضــروری اســت و ب
قاعدتــا به جــز مــوارد اســتثنایی کــه عمــد ســردفتر در تحقــق تخلــف شــرط نمی باشــد، 
در ســایر مــوارد وجــود عناصــر ســه گانه بــه  ویــژه عنصــر قانونــی و مــادی نقشــی اساســی 
در اثبــات تخلــف دارنــد و لــذا شناســایی عناصــر مذکــور جــز از طریــق تفکیــک مقــررات 

الزم در تنظیــم ســند تعهــد بــه انتقــال بــا ســند پیش فــروش ســاختمان میســر نیســت.
ــم اســناد  ــون تســهیل تنظی ــک قان ــاده ی ــد ج م ــر بن ــد ب ــف زای ــل تکلی 2 - تحمی
ــون  ــک قان ــاده ی ــد ج م ــت بن ــق صراح ــردفتر مطاب ــر س ــمی ب ــناد رس ــر اس در دفات
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تســهیل تنظیــم اســناد در دفاتــر اســناد رســمی. دفاتــر اســناد رســمی مکلفنــد هنــگام 
نقل وانتقــال عیــن امــالک، مفاصا حســاب مالیاتــی و »بدهــی موضــوع مــاده 37 قانــون 
تامیــن اجتماعــی مصــوب 1354« را از »انتقال دهنــده« مطالبــه و شــماره آن را در ســند 
ــه  ــده ضمــن ســند تنظیمــی متعهــد ب ــه انتقال گیرن ــد مگــر این ک ــد نماین تنظیمــی قی
پرداخــت بدهــی احتمالــی گــردد کــه در ایــن صــورت متعاملیــن نســبت بــه پرداخــت 
ــده  ــد انتقال گیرن ــه تعه ــد ج ب ــح بن ــت. تصری ــد داش ــی خواهن ــئولیت تضامن آن مس
ــده در  ــد انتقال دهن ــه تعه ــاره ب ــورد اش ــئولیت م ــل مس ــیر و تحمی ــرای تفس ــی ب جای
ــذا دادگاه محتــرم کــه در دادنامــه  ــرای ســردفتر باقــی نمی گــذارد و ل ســند تنظیمــی ب
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــدار ب ــد خری ــه تعه ــودن ب ــا نم ــاظ اکتف ــردفتر را به لح ــادره س ص
احتمالــی بــه تامیــن اجتماعــی محکــوم نمــوده اســت، عــالوه بــر توســعه بــدون مجــوز 
ــا  ــدار« ب ــر درج تعهــد فروشــنده در ســند، در تفکیــک »تعهــد خری تکلیــف و اصــرار ب
مســئولیت تضامنــی طرفیــن دچــار اشــتباه شــده و بــه هــر حــال بــدون مبنــای قانونــی 

بــه محکومیــت ســردفتر اظهارنظــر نمــوده اســت.
3 - عنصــر قانونــی تخلــف بنــد ســوم )عــدم اخــذ مفاصاحســاب عــوارض ســالیانه 
خــودرو مــورد انتقــال و درج مشــخصات آن در ســند( تنظیــم ســند برخــالف مقــررات 
بــوده و مطابــق فــراز 8 بنــد ج مــاده 29 آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی ا ســت و 
در حالتــی کــه گواهــی مربوطــه اخــذ و صرفــا شــماره مفاصاحســاب یــا قبــض پرداختــی 
ــردفتر  ــل س ــد عم ــردد، می توان ــودرو درج نمی گ ــروش خ ــت ف ــال و وکال ــند انتق در س
مطابــق فــراز 4 بنــد الــف مــاده 29 آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمی، مســامحه 
تلقــی و ســردفتر بابــت ایــن تخلــف بــه یــک فقــره توبیــخ کتبــی بــا درج در پرونــده 

محکــوم گــردد.
متاســفانه در دادنامــه حاضــر، اقــدام ســردفتر در عــدم رعایــت تبصــره 1 مــاده 42 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا فــراز 4 بنــد ب مــاده 29 آیین نامــه قانــون دفاتــر 
اســناد رســمی تطبیــق داده شــده و بــر ایــن اســاس ســردفتر بــه پرداخــت جریمــه نقدی 
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ــکیالت  ــت تش ــدم رعای ــد ب ع ــراز 4 بن ــوع ف ــف موض ــت. تخل ــده اس ــوم گردی محک
ــا  ــط ب ــناد رســمی و مرتب ــر اس ــون دفات ــه موضــوع فصــل اول قان ــه اســت ک دفترخان
مــواد 1 تــا 6 قانــون اســت و لــذا انتخــاب عنصــر قانونــی تخلــف بنــد ســوم نیــز محــل 

اشــکال اســت.
ــتگاه  ــک دس ــال ی ــک و انتق ــان کار و تفکی ــذ پای ــا و اخ ــداث بن ــه اح ــد ب 4 - تعه
ــروش  ــون پیش ف ــا قان ــاط ب ــدون ارتب ــند آن ب ــم س ــت و تنظی ــد ممنوعی ــان فاق آپارتم
ــد( و  ــه بع ــواد 183 ب ــی )م ــون مدن ــمت دوم قان ــاب اول قس ــه از ب ــاختمان، برگرفت س
ــده اســت و  ــز گردی مــاده 34 آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا تجوی
لــذا محکومیــت ســردفتر بــه دلیــل تنظیــم ســند نســبت بــه آپارتمانــی کــه بعــدا احــداث 
خواهــد شــد، نمی توانــد صحیــح باشــد و ایــن قســمت از اســتدالل دادگاه نیــز مخــدوش 

اســت.
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مقایسه وکالت مطلق و وکالت عام

پگاه عباسي داکاني1

تاریخ پذیرش: 1401/4/15تاریخ ویرایش: 1401/4/1٢تاریخ دریافت: ٢/٣0/1401 

چکیده
وکالــت از جملــه مــوارد نیابــت و جانشــینی و نمایندگــی اســت کــه اشــخاص بــرای 
انجــام  اعمــال حقوقــی بــه دیگــری می دهنــد. ولــی برخــالف ســایر مــوارد جانشــینی که 
مبنــای قانونــی دارنــد از نظــر ماهیــت حقوقــی مبنــای قــراردادی دارد زیرا براســاس اصل 
حاکمیــت اراده و توافــق اراده طرفیــن، میــان دو یــا چنــد نفــر صــورت می گیــرد و در قانون 
مدنــی جــزو عقــود معیــن قرارگرفتــه و بــه خاطــر اذنــی بــودن آن از جملــه عقــود جایــز 

ــود. ــوب می ش محس
وکالــت انــواع مختلفــی دارد، ممکــن اســت موضــوع آن عــام باشــد ولــی متعلقٌ بــه 
ــق آن خــاص  ــت و هــم  متعل ــا این کــه هــم موضــوع وکال موضــوع آن خــاص باشــد، ی

Pegah_abbasi69@yahoo.com 1. کارشناسي ارشد رشته حقوق تجارت الکترونیک، دانشگاه علم و فرهنگ.  
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باشــد. همچنیــن ممکــن اســت موضــوع وکالــت  مطلــق و متعلــق موضــوع آن مقید باشــد 
یــا این کــه موضــوع وکالــت مقیــد و متعلــق آن مطلــق باشــد و در هــر مــورد ممکن اســت 
ایــن صورت هــا برعکــس باشــند. در ایــن  مقالــه درصــدد بررســی ایــن  موضــوع هســتیم 
کــه آیــا تنظیــم  وکالــت عــام یــا مطلق، هــم  نســبت بــه موضــوع وکالــت و هم متعلــق آن 

ممکــن اســت یــا خیــر و آیــا وکالــت عــام بــا وکالــت مطلــق تفاوتــی دارد؟
بــرای درک  ایــن موضــوع بایــد بــا بررســی فقهــی و اصولــی، تفــاوت یــا انطبــاق عام 

ــود. ــن ش و مطلق روش
ــپس  ــخص و س ــود، مش ــم نم ــوان تنظی ــه می ت ــی را ک ــواع وکالت های ــت ان در نهای

ــی بررســی می گــردد. ــون مدن ــق در فقــه و قان ــت مطل ــت عــام و وکال تفــاوت وکال
واژه های کلیدی: موضوع وکالت، متعلق موضوع وکالت، وکالت عام، وکالت مطلق

مقدمه
وکالــت در لغــت بــه معنــای واگــذار کــردن و اعتمــاد کــردن و تکیــه کــردن، خالفت، 

جانشــینی، نمایندگــی، نیابــت و تفویــض و واگــذاری کاری به کســی می باشــد.1
وکالــت در فقــه اســالم و حقــوق ایــران یکــی از انــواع عقــود معین محســوب می شــود 
کــه بــه موجــب آن شــخصی، فــرد دیگــری را بــرای انجــام امــری جانشــین خویــش قــرار 
می دهــد وکالــت دهنــده را مــوکل و وکالــت گیرنــده را وکیــل می نامنــد. بنابرایــن یــک 
عمــل حقوقــی دو یــا چندجانبــه محســوب می شــود کــه بــه اعطــای نیابــت جهــت انجــام 
اعمــال حقوقــی تعبیــر می گــردد، زیــرا اســتفاده از منافــع و یــا توانایــی اشــخاص جهــت 
ــود  ــن و عق ــمول عناوی ــی و... مش ــادی و غیرحقوق ــادی و غیرم ــال م ــایر اعم ــام س انج
ــت از  ــت وکال ــه ماهی ــه و... . البت ــه و عاری ــد اجــاره و ودیع ــد عق دیگــری می شــوند مانن
نــگاه مذهــب شــیعه امامیــه و نــگاه مذاهــب چهارگانــه اهــل ســنت تقریبا یکســان اســت.

»وکالــت« از نــگاه فقــه شــیعه، عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن، 
1. لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1395، جلد 2، شماره 3140.
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طــرف دیگــر را بــر انجــام امــری نایــب خــود قــرار می دهــد. بــه بیــان دیگــر »وکالــت« 
آن اســت کــه انســان کاری را کــه می توانــد در آن دخالــت کنــد، بــه دیگــری واگــذار 
نمایــد تــا از طــرف او انجــام دهــد؛ مثــال کســی را وکیــل کنــد کــه خانــه او را بفروشــد، 

یــا زنــی را بــرای او عقــد نمایــد.1
ــت،  ــد: وکال ــن گفته ان ــت چنی ــف وکال ــز در تعری ــی نی ــای مالک ــه فقه ــرای نمون ب
یعنــی کســی شــخص دیگــری را در چیــزی کــه حــق تصــرف دارد، نایــب قــرار دهــد 
کــه در آن تصــرف نمایــد، بــدون این کــه ایــن نیابــت را مقیــد بــه بعــد از مــرگ کنــد.2

ــه  ــی کاری را ک ــه کس ــت ک ــن اس ــت ای ــد: وکال ــز می گوین ــافعی نی ــای ش فقه
ــا از  ــه دیگــری واگــذار نمایــد ت ــد در آن دخالــت کنــد، در حــال حیــات خــود ب می توان

ــد.3 ــردار باش ــه آن کار نیابت ب ــرطی ک ــه ش ــد، ب ــام ده ــرف او انج ط
فقهای حنفی و حنبلی نیز با اندکی تفاوت در عبارت ها، همین تعریف را دارند.4

محقق حلی و شهید اول وکالت را به معنای نایب گرفتن در تصرف تعریف نموده اند5.
صاحب جواهر وکالت را نیابت ویژه معرفی نموده است.6

شهید ثانی نیز این تعبیر را به کار برده اند: »الوکاله و هی استنابه فی التصرف«.7
همان طــور کــه می بینیــم، در اصــل تعریــف و ماهیــت وکالــت، فرقــی میــان اهــل 

ســنت و شــیعه نیســت.

ــگاه فقــه، متشــره در ســایت www.islamquest.net، کــد ســایت fa22130، کــد بایگانــی  ــت از ن 1. عقــد وکال
.21170

2. جزیــری، عبدالرحمــن و ســیدمحمد غــروی و یاســر مــازح، الفقــه علــی المذهــب االربعــه و مذهــب اهل البیــت)ع(، 
انتشــارات دارالثقلیــن بیــروت، چــاپ اول، 1419 قمــری، جلــد 3، ص 205 و 205 و 206.

3. همان.
www. 4. مقالــه »آیــا ماهیــت وکالــت از نــگاه شــیعه منطبــق بــا نــگاه مذاهــب چهارگانــه اســت؟« منتشــره در ســایت

islamquest.net، کــد ســایت fa45339، کــد بایگانــی 55736.
5. محقق حلی، شرایع االسالم، ناشر داراالضواء بیروت، چاپ دوم، 1403 قمری، جلد 2، ص 193.

6. نجفــی، شــیخ محمدحســن، جواهــر الــکالم، ناشــر دار احیــاء التــراث العربــی بیــروت، چــاپ 1362، جلــد 27، ص 347، 
چــاپ هفتــم، محقــق عبــاس قوچانی. 

ــاپ 1403  ــم، چ ــات ق ــادی للمطبوع ــر داراله ــه الدمشــقیه، ناش ــی الشــرح المع ــه ف ــی، الروضــه البهی 7. الشــهید الثان
ــه 367.  ــد 4، صفح ــری، جل قم
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ــت  ــف شــده اســت: »وکال ــن تعری ــت چنی ــران وکال ــی ای ــون مدن ــاده 656 قان درم
عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن یکــی از طرفیــن طــرف دیگــر را بــرای انجــام امــری 
ــت معیــن شــده  ــد.« یعنــی عقــدی اســت کــه جهــت انجــام نیاب نایــب خــود می نمای
ــد  ــت می ده ــری نیاب ــه دیگ ــود ب ــور خ ــام ام ــرای انج ــخصی ب ــب آن ش ــه موج و ب
ــدن  ــا چی ــر ســاختمان ی ــد تعمی ــت شــامل انجــام کارهــای مــادی مانن ــن نیاب ــی ای ول
ــع  ــد بی ــی وی مانن ــال حقوق ــا اعم ــه تنه ــود بلک ــزی نمی ش ــاختن چی ــا س ــا ی میوه ه

ــرد. ــح را دربرمــی گی واجــاره وصل
ــرار  ــق و بررســی ق ــه مــورد تحقی ــن مقال ــت انواعــی دارد کــه در ای ــد وکال ــا عق ام

ــردد. ــن گ ــا روش ــای آن ه ــباهت ها و تفاوت ه ــا ش ــرد ت می گی

فصل اول: انواع وکالت در فقه و حقوق
مبحث اول: انواع وکالت در فقه 

وکالــت بنابــر اقــوال فقهــا انــواع مختلفــی دارد. بــه طــور نمونــه در کتــاب تحریــر 
الوســیله امــام خمینــی در بــاب وکالــت در مســاله 15 بیــان شــده اســت:

ــا عــام و  ــرای انجــام کار خاصــی اســت و 2- ی ــا ب ــوع اســت: 1- ی ــت ســه ن وکال
ــق اســت. ــا مطل 3 - ی

نــوع اول وکالتــی اســت کــه بــرای تصــرف محــدود و معیــن در چنــد چیــز اعطــا 
شــود، مثــل ایــن کــه بــه کســی بــرای خریــدن خانــه معیــن وکالــت دهنــد کــه هیــچ 

ــه ســه نحــو تصــور می شــود: ــت ب ــوع دوم وکال اشــکالی در صحتــش نیســت. در ن
 1- از جهــت تصــرف عــام و از جهــت متعلــق بــه آن، خــاص باشــد مثــل ایــن کــه 
مــوکل در مــورد انجــام تمامــی تصرفاتــی کــه نســبت بــه خانــه معیــن ممکــن اســت، 
ــا  ــت در تصــرف عــام اســت ام ــن صــورت( وکال ــت بدهــد کــه )در ای ــه کســی وکال ب

مــورد تصــرف در خصــوص خانــه معیــن اســت.
2 - نــوع دوم عکــس ایــن صــورت اســت مثــل ایــن کــه دربــاره تمامــی اموالــش 
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تنهــا وکالــت فــروش بــه وکیــل اعطــا کنــد نــه تصــرف دیگــر. 
3 - ســوم ایــن کــه از هــر دو جهــت عــام باشــد هــم از جهــت تصــرف و هــم از 
جهــت متعلــق بــه آن مثــل ایــن کــه بــه کســی وکالــت دهــد کــه هرگونــه تصــرف 
ممکــن را در همــه امــوال او بنمایــد و یــا در هــر کاری کــه بــه او تعلــق دارد تصــرف 

کنــد بــه طــوری کــه حتــی شــامل تزویــج بــرای او و طــالق همســر او نیــز بشــود.
در نوع سوم یعنی وکالت مطلق نیز سه صورت باال قابل تصور است: 

زیــرا گاه می شــود کــه وکالــت از جهــت نــوع تصــرف مطلــق اســت یعنــی قیدی نــدارد 
ولــی از جهــت مــورد مقیــد بــه خانــه مــوکل اســت مثــل ایــن کــه بــه وکیــل بگویــد »تــو 
در امــر خانــه مــن وکیــل هســتی« و همچنیــن اگــر بگویــد »تــو وکیــل منــی در فروختــن 
خانــه مــن« و ایــن صــورت، مقابــل حالتــی اســت کــه نــوع تصــرف در آن قیــد شــده باشــد 

مثــال بیــع را مقیــد بــه بهایــی معیــن و یــا بــه شــخصی معیــن کرده باشــد.
گاهــی عکــس مــورد فــوق، مثــل ایــن کــه بگویــد »تــو وکیــل منــی در فروختــِن یکــی از 
امــالک مــن« و یــا »تــو وکیــل منــی در فروختــِن ملــک مــن« وگاهــی از هــر دو جهــت مطلق 
اســت مثــل ایــن کــه بگویــد »تــو وکیــل منــی در تصــرف در اموالــم« گاهــی هم ممکن اســت 

کــه توکیــل بــه نحــو تخییــر باشــد یعنــی مــوکل، وکیــل را مخیــر بیــن چنــد کار می کنــد:
 1- یــا مخیــر در خصــوص تصــرف می کنــد ولــی متعلــٌق  بــه معیــن اســت، مثــل 
ایــن کــه بگویــد، تــو وکیــل منــی در ایــن کــه خانــه مــرا بفروشــی یــا صلــح کنــی یــا 

ببخشــی یــا اجــاره دهــی. 
2- یــا فقــط مخیــر در خصــوص متعلــٌق بــه می کنــد ولــی نــوع تصــرف را مشــخص 
می ســازد مثــل ایــن کــه بگویــد »تــو وکیــل منــی در فــروش ایــن خانــه مــن و یــا ایــن 

حیــوان مــن و یــا ایــن فــرش مــن« و ظاهــرا همــه ایــن صــور صحیــح می باشــد1.
بــه نظــر می رســد مثال هــای مــورد اســتفاده کــه در خصــوص انــواع وکالت هــا بــه 

1. خمینــی، ســید روح اهلل، مترجــم: محمدباقــر موســوی همدانــی، ترجمــه تحریرالوســیله، نشــر آثــار امــام خمینــی)ره(، 
جلــد 2، ص 47.
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کار بــرده شــده، جامــع و مانــع نبــوده و بــا تعریــف عــام و مطلــق انطبــاق ندارنــد بلکــه 
نســبت بــه وکالت هــای مختلــط کاربــرد دارنــد، زیــرا در ایــن مثال هــا گاهــی موضــوع 
وکالــت مطلــق و متعلــق بــه آن مقیــد و در برخــی موضــوع وکالــت عــام و متعلــق بــه 
آن خــاص می باشــد، بــه عــالوه وکالــت مطلــق و وکالــت عــام تعریــف نشــده اند کــه 

در ادامــه ایــن مــوارد تبییــن خواهنــد شــد.
مبحث دوم: انواع وکالت در قانون مدنی

 در قانــون مدنــی ذکــری از وکالــت عــام بــه میــان نیامــده و تنهــا بــه وکالــت مطلــق 
ــق و  ــه طــور مطل ــت ممکــن اســت ب ــاده 660 ق.م: »وکال ــر م ــه شــده اســت. براب پرداخت
بــرای تمــام امــور مــوکل باشــد یــا مقیــد و بــرای امــر یــا امــور خاصــی«. امــا در توضیــح 
ــق  ــوکل باشــد مطل ــور م ــام ام ــرای تم ــت ب ــر وکال ــه اگ ــد شــده اســت ک ــق قی واژه مطل
محســوب می شــود کــه ایــن امــر حداقــل از لحــاظ مــادی و لغــوی صحیــح نیســت؛ زیــرا 
از ادات جمــع بــرای توضیــح لفــظ مطلــق و از تعریــف وکالــت عــام بــرای تعریــف وکالــت 

مطلــق اســتفاده شــده اســت.
هرچنــد در بــادی امــر ایــن کار از لحــاظ نتیجــه عملــی بــه لحاظ مشــابهت آثــار لفظ 
عــام و  مطلــق ممکــن اســت صحیــح بــه نظــر برســد ولــی در ادامــه بیــان خواهــد شــد 

کــه هــم از لحــاظ نظــری و هــم عملــی، ایــن توضیــح صحیــح نیســت.

فصل دوم: مقایسه عام و مطلق در علم اصول
مبحث اول: تعریف لغوی و اصطالحی اطالق

الف. معنای اطالق

در لغت بــه معنــای ارسال، شــیوع، رهایــی و عــدم تقییــد می باشــد. همچنیــن 
ــوان  ــن عن ــل ای ــد. ذی ــده، اطــالق گوین ــرطی را از گوین ــا  ش ــد  ی صــدور کالِم بدون قی
در اصــول فقــه، بخــش الفــاظ، بحــث شــده و بــه عبارتــی شــمول معنــا نســبت بــه تمــام 

ــد. ــالق گوین ــت را اط ــراد یک ماهی اف
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 از لحــاظ اصولــی، اطــالق عبــارت اســت از داللت لفــظ بر معنــای شــایع و فراگیــر 
نســبت بــه جنــس یــا حــاالت آن معنــا ماننــد لفظ انســان که نســبت بــه جنــس خــود 
شــیوع دارد و شــامل همــه افــراد انســان می شــود و یــا لفــظ زیــد کــه شــامل تمامــی 

حــاالت وی می شــود، هــر چنــد نســبت بــه مفهــوم زیــد اطــالق نــدارد.
تعریــف  نظــر  از  مطلــق  و  اطــالق  روی مســامحه میان  بیشــتر اصولیون از 

نگذاشــته اند.1 فــرق  اصطالحــی 
 ب. معنای مطلق

ــل و  ــا شده، مرس ــای ره ــه معن ــال و ب ــاب افع ــول از ب ــم مفع ــق، در لغت، اس مطل
ــدارد. ــد  ن ــت که قی ــزی اس چی

در اصطالح اصولــی، هــرگاه لفظــی بــر معنایــی شــایع داللــت کنــد کــه شــامل تمام 
افــراد ماهیــت و قابــل صــدق بــر افــراد ماهیــت کلــی اســت، آن را مطلــق می گوینــد. 
ــل آن  ــه لفــظ دارای اطــالق، »مطلــق« گفتــه می شــود کــه مقاب ــارت دیگــر ب ــه عب ب
»مقیــد« اســت، چنانچــه اطــالق، مقابــل تقیید اســت. ماننــد لفــظ عالــم کــه بــه هــر 

ــود 2. ــالق می ش ــمندی اط دانش

مبحث دوم: چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت

در چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت، دو نظر وجود دارد:
1. شمول آن به وضع واضع است؛ 

2. شمول آن به کمک جریان مقدمات حکمت است )نظر مشهور اصولیون(.
ــم  ــت، مثل: اس ــاری اس ــرد ج ــاظ مف ــالق در الف ــد اط ــهور اصولیون معتقدن مش
ــر مفــردات، در جمله هــا  ــم جنــس؛ امــا عــده ای معتقدنــد اطــالق عــالوه ب جنس و َعلَ

نیــز جــاری اســت.
1. فرهنگ نامــه اصــول فقــه، جمعــی از نویســندگان و محققــان، تهیــه و تدویــن مرکــز اطالعــات و مــدارک اســالمی، 

ناشــر پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســالمی، چــاپ باقــری، چــاپ اول، بهــار 1389.
2. همان.
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ــر وجــوب  ــت ب ــه امــر همچــون »صــل« )نمــاز بگــزار( کــه دالل ــد اطــالق صیغ مانن
عینــی، تعیینــی و نفســی می کنــد و ماننــد اطــالق جملــه شــرطیه همچــون آب اگــر بــه 
قــدر کــر رســید، نجــس نمی شــود کــه از آن بــه دلیــل اطــالق )عــدم ذکــر شــرط دیگــر( 

ــود.1 ــتفاده می ش ــودن آن اس ــر ب ــا ک تنه
مبحث سوم: مورد اطالق

ــوع  ــا متعلق موض ــوده و ی ــم ب ــت و یا موضوع حک ــرعی اس ــم ش ــالق یا حک ــورد اط م
ــد. ــم می باش حک

بــرای مثــال در جملــه »یحــرم اکل المیتــة« )خوردن مردار حــرام اســت( هــر یــک 
از حکم )حرمــت(، موضــوع )خــوردن( و متعلــق )مــردار( مطلــق هســتند.

از سوی دیگر انواع اطالق عبارت است از:
1- اطــالق افــرادی و احوالــی: اطــالق اگر نســبت بــه افراد معنــا لحاظ شــود، اطالق 

افــرادی و اگــر نســبت بــه حــاالت معنــا لحــاظ گردد، اطــالق احوالی گفته می شــود.
ــاد  ــد مثال هــای ی ــظ باشــد )مانن ــر مجــرای اطــالق لف ــی: اگ 2 - اطــالق لفظــی و مقام
شــده( اطالق لفظی نامیــده می شــود، ولــی گاهــی بســتر اطالق، خواســت و غرض موال 
اســت. بــرای مثــال، از جانــب مــوال حکمــی صــادر شــده، لیکــن دخالــت چیــزی در تحقــق 
ــا مانعیــت آن از تحقــق غرض، مشکوک اســت. در صورتــی کــه مــوال هنــگام  غــرض وی ی
صــدور حکــم، در مقــام بیان همــه آنچــه کــه در غــرض وی دخالت داشــته، بوده اســت، نســبت 
ــا مانعیــت مشــکوک، به اطــالق مقامــی، اســتناد و مشــکوک، نفــی می شــود2. ــه دخالــت ی ب

مبحث چهارم.معنای لغوی و اصطالحی عام و خاص و پیشینه آن

ــژه  ــای وی ــه معن ــاص ب ــری و خ ــدن و فراگی ــامل ش ــای ش ــه معن ــام، در لغت ب ع
بــودن و عــدم فراگیــری اســت. متــرادف عــام: همــگان، همــه، عمومــی، کلــی، همگانی، 

1. همان.
ــر  ــه تحت نظ ــد 1، ص 584 - 585 ک ــاپ 1382، جل ــالم، چ ــت علیهم الس ــب اهل بی ــق مذه ــه مطاب ــگ فق 2. فرهن

آیــت اهلل ســیدمحمود شــاهرودی تالیــف شــده اســت.
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ــر1 و متضــاد آن خــاص می باشــد. ــم، فراگی عامــی، عمی
درباره علت به وجود آمدن اصطالح عام و خاص چنین گفته شده است:

1 - ســیره عالمــان اصولــی ایــن اســت کــه مباحــث عــام و مباحــث خــاص را زیــر 
ــد. ــام و خــاص« می آورن ــام »ع ن

ــرای اخــذ اصطــالح »عــام و  ــز علتــی دیگــر ب 2 - وجــود بحث هــای مشــترک نی
ــد. ــمار می آی ــه ش ــاص« ب خ

ــه بســیاری از اصطالح هــا، نظــم منطقــی  ــوان ب ــا اخــذ ایــن اصطــالح، می ت 3 - ب
بخشــید. بــرای مثــال، اصطــالح عــام، خاص، عــام و خــاص مطلــق، و عــام و خــاص 
ــه عنــوان زیــر مجموعــه آن قــرار داد و نظــم منطقــی میــان  مــن وجــه را می تــوان ب

مباحــث آن هــا برقــرار نمــود.2
از لحــاظ اصولــی، عــام عبــارت اســت از لفظــی کــه بــه مفهــوم خــود شــامل همــه 
مصادیــق می شــود. در مقابــل آن، خــاص بــه لفظــی اطــالق می شــود کــه بــه مفهــوم 

خــود شــامل همــه مصادیــق نمی شــود. 
عام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار می گیرد و گاه وصف حکم به اعتبار شمول 

آن نسبت به همه افراد موضوع یا متعلق و یا مکلف؛ چنان که خاص نیز این گونه است. 
مبحث پنجم: اقسام عام

 1. عام استغراقی  
2. عام مجموعی

3. عام بدلی
4. عام احوالی
5. عام افرادی
6. عام زمانی

https://abadis.ir/fatofa/عام/ 1. فرهنگ لغت آبادایس در سایت اینترنتی abadis.ir به آدرس:
2. منبع سابق.
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مبحث ششم: الفاظ عموم

ــوم  ــر عم ــت ب ــا« دالل ــام«، »اَُی« و »دائم ــع«، »تم ــون »کل«، »جمی ــی چ الفاظ
ــا  ــی ی ــیاق نف ــره در س ــون »نک ــی چ ــای لفظ ــی هیات ه ــن برخ ــد. همچنی می کنن

ــد.  ــد عموم ان ــز مفی ــف و الم« نی ــا ال ــس ب ــم جن ــا »اس ــی« و ی نه
مبحث هفتم: تخصیص عام - خاص

ــر اســت. مخصــص  ــی از دو مخصــص متصــل و منفصــل، تخصیص پذی ــا یک ــام ب ع
ــخن  ــن س ــد ای ــه، مانن ــام در جمل ــه ع ــبیده ب ــص چس ــت از مخص ــارت اس ــل عب متص
موال:»عالمــان، جــز فاســقان آن هــا را اکــرام کــن« کــه »عالمــان« بــه »عدم اکــرام فاســقان 

ــده اســت. ــه آم ــک جمل ــام و مخصــص هــر دو در ی ــان« تخصیــص خــورده و ع از آن
ــس از  ــا پ ــش ی ــام؛ پی ــرازی مســتقل از ع ــه در ف مخصــص منفصــل آن اســت ک
ــن دو دســتور موال:»اکــرم العلمــا« و »التکــرم الفســاق مــن  ــد ای آن آورده شــود. مانن

العلمــا«.
مخصــص متصــل و منفصــل از ایــن جهــت کــه هــر دو قرینــه بــر مــراد متکلم انــد، 
تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. تفــاوت آن دو ایــن اســت کــه در مخصــص متصــل، عــام 
ــی  ــام در عمــوم باق ــر خــالف منفصــل کــه ظهــور ع ــدارد، ب جــز در خــاص ظهــور ن
ــم  ــاب تقدی ــوی از ظهــور عــام اســت، از ب ــا از آن جــا کــه ظهــور خــاص اق اســت؛ ام

اظهــر بــر ظاهــر یــا نــص بــر ظاهــر، بــر عــام مقــدم می شــود.   
مبحث هشتم: وجوه اشتراک و تفاوت مطلق و عام

ــراد و  ــه اف ــر هم ــر دو ب ــه ه ــت ک ــن اس ــق و عام ای ــظ مطل ــتراک لف ــه اش وج
مصادیــق خــود داللــت می نماینــد، مثــل ایــن کــه دســتور عامــی وارد شــده مبنــی بــر 
ایــن کــه: »همــه دانشــمندان را احتــرام کنیــد« و هــم چنیــن بــه صــورت مطلــق گفتــه 
ــامل  ــرام ش ــر دو، حکم به وجوب احت ــه در ه ــد« ک ــرام کنی ــمند را احت ــده: »دانش ش

ــود. ــراد می ش ــه اف هم
اما دو تفاوت عمده دارند:
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ــت  ــه دالل ــی ک ــتگی دارد، در حال ــع بس ــراد، به وضع واض ــر اف ــام ب ــت ع 1- دالل
مطلــق بــر اســاس دیــدگاه مشــهور بــه واســطه مقدمــات حکمــت اســت. از ایــن رو در 
ــن تقــدم را  ــد برخــی ای ــق، عــام مقــدم اســت، هــر چن ــن عــام و مطل مقام تعارض بی

قبــول ندارنــد.
2- داللــت عــام نوعا اســتغراقی و گاهــی بدلــی  اســت، ولــی داللــت مطلــق، نوعا بدلی و 

گاهــی استغراقی اســت.1
مبحث نهم: نظریات اصولیین درباره فرق عام و مطلق

یکــی از مباحــث مفهــوم  شــناختی مطــرح در مبحــث عــام و خــاص، تفــاوت مفهومی 
میــان عــام و مطلــق می باشــد، چــون شــمول موضــوع و عمومیــت آن، همان طــور کــه 
از جملــه »اکــِرم کَل عالــٍم« اســتفاده می شــود، از جملــه »اکــِرم العالـِـم« نیــز اســتفاده 
می گــردد، ولــی جملــه اول را جملــه عــام و جملــه دوم را جملــه مطلــق می نامنــد، لــذا 

ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه عــام و مطلــق چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد؟
در این خصوص، نظریاتی مطرح شده که شایسته بحث و بررسی می باشد:

الف. نظریه اول: 

نظریــه مشــهوری اســت مبنــی بــر این کــه تفــاوت ایــن دو در جهــت مدلــول نیســت 
و هــر دو داللــت بــر شــمول دارنــد، بلکــه در جهــت منشــا داللــت بــر شــمول می باشــد؛ 
منشــا داللــت در جملــه عــام، وضــع می باشــد. بــه ایــن بیــان کــه منشــا داللــت جملــه 
عــام بــر عمــوم و فراگیــری موضــوع حکــم، اخــذ یکــی از ادوات عمــوم مثــل »کل« و 
»جمیــع« در جملــه می باشــد کــه بــرای داللــت بــر شــمول و اســتغراق وضــع شــده اند 
ــان  ــن بی ــه ای ــد. ب ــت می باش ــات حکم ــت، مقدم ــا دالل ــق، منش ــه مطل ــا در جمل و ام
کــه متفاهــم عرفــی از جملــه مطلــق بــه اعتبــار مقدمــات حکمــت، شــمول و فراگیــری 
ــمول و  ــر ش ــق ب ــه مطل ــت جمل ــی در دالل ــچ دخالت ــع، هی ــد و وض ــوع می باش موض

ــاهرودی، ج5، ــود هاشمی ش ــت اهلل محم ــر آی ــر نظ ــالم، زی ــت علیهم الس ــل بی ــب اه ــق مذه ــه مطاب ــگ فق  1. فرهن
ص 302، برگرفته از مقاله »خاص و عام«.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 52186

فراگیــری موضــوع حکــم نــدارد و بــه تعبیــری خالصــه، شــمول در جملــه عــام، مدلــول 
وضعــی اســت ولــی در جملــه مطلــق، مدلــول ظهــوری متکــی بــه مقدمــات حکمــت 

می باشــد.
ثمــره تفــاوت میــان عــام و مطلــق بــر اســاس ایــن نظریــه، تقدیــم عــام بــر مطلــق 

ــارض می باشــد.  ــان تع در زم
ب.نظریه دوم:

نظریــه ای اســت کــه محقــق خویــی در اجــود التقریــرات بــه مرحــوم محقــق نایینــی 
ــد و مرحــوم شــیخ حســین حلــی، یکــی از شــاگردان محقــق نایینــی در  نســبت داده ان
ــد االصــول محقــق نایینــی اســت،  ــر فوائ کتــاب اصــول الفقــه خــود کــه تعلیقــه ای ب
ــر اســاس آنچــه مــا در درس  ــد: ب ــه صــورت مفصــل آن را بیــان نمــوده و می فرماین ب
محقــق نایینــی ضبــط و تحریــر کرده ایــم، از نــگاه محقــق نایینــی، فــرق میــان جملــه 
»اکــِرم ُکَل عالـِـٍم« کــه شــمول در آن از نــوع عمــوم اســت و جملــه »اکــِرم العالـِـَم« کــه 

ــوع اطــالق می باشــد، از دو جهــت اســت: شــمول در آن از ن
جهــت اول آن اســت کــه اگرچــه شــمول و فراگیــری موضــوع در هــر دو جملــه، ال 
ــه مقدمــات  ــه مقدمــات حکمــت دارد، ولــی در جملــه عــام، آنچــه نیــاز ب ــه نیــاز ب محال
حکمــت دارد، مدخــول ادوات عمــوم اســت یعنــی »عالــٍم« و امــا اســتفاده خــود عمــوم و 
شــمول، نیــازی بــه مقدمــات حکمــت نــدارد، بلکــه وضــع ادوات عمــوم بــرای شــمول، 
ــرای اســتفاده اصــل شــمول، کفایــت می نمایــد، و امــا در جملــه مطلــق مثــل »اکــِرم  ب
العالـِـَم«، هــم خــود شــمول و فراگیــری بایــد از مقدمــات حکمــت اســتفاده شــود و هــم در 
جهــت داللــت مصــب عمــوم یعنــی لفــظ »عالــم« نیــاز بــه مقدمــات حکمــت وجــود دارد.

ثمــره تفــاوت میــان عــام و مطلــق بــر اســاس ایــن نظریــه و از ایــن جهــت، آنجــا 
روشــن می شــود کــه در هــر یــک از دو جملــه عــام یــا مطلــق، احتمــال تخصیــص یــا 
تقییــد افــرادی داده شــود. بــا ایــن توضیــح کــه در مثــال »اکــِرم ُکَل عالـِـٍم« و »اکــِرم 
ِــَم«، یــک مرتبــه احتمــال تخصیــص و تقییــد انواعــی مربــوط بــه مصــب عمــوم  العال
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یعنــی لفــظ عالــم داده می شــود. بــه ایــن معنــا کــه احتمــال مــی رود، عالــِم عــادل اراده 
شــده و عالــم فاســق، خــارج از موضــوع باشــد. در اینجــا بــرای نفــی ایــن احتمــال، ال 
محالــه بایــد بــا اســتناد بــه مقدمــات حکمــت، احتمــال تخصیــص و تقییــد را در مصــب 
ــد  ــه دیگــر احتمــال تخصیــص و تقیی ــی نمــود؛ و مرتب ــا مصــب اطــالق، نف عمــوم ی
افــرادی داده می شــود بــه ایــن معنــا کــه احتمــال مــی رود موضــوع، شــامل زیــد کــه 

ــم می باشــد، نشــود.  ــراد عال یکــی از اف
در اینجــا در جملــه عــام یعنــی »اکــِرم ُکَل عالـِـٍم«، ادوات عمــوم مثــل »کل« کــه 
بــرای داللــت بــر شــمول، وضــع شــده اند، بــرای طــرد ایــن احتمــال کفایــت می کننــد 
ــن کل، در  ــا مدخــول ای ــه مصــب و ی ــت شــود کــه مــوال نســبت ب و الزم نیســت ثاب
مقــام بیــان اســت یــا خیــر؟ چــون لفــظ »کل« بالوضــع، داللــت بــر شــمول هــر فــردی 
از افــراد عالــم از جملــه زیــد می نمایــد، و امــا در جملــه مطلــق یعنــی »اکــِرم العالـِـَم«، 
ــن  ــه ای ــوم می باشــد. ب ــات حکمــت در مصــب عم ــد مقدم ــال نیازمن ــن احتم طــرد ای
ــذا اگــر  ــاِن تمــام مــراد خــود می باشــد و ل ــاِم بی ــم در مق ــه شــود متکل ــان کــه گفت بی
زیــد از نــگاه متکلــم، داخــل در موضــوع نبــود، بایــد قیــدی را جهــت خروجــش ذکــر 
می نمــود و همیــن کــه قیــدی را بــرای خــروج زیــد ذکــر ننمــوده اســت، کاشــف از آن 

اســت کــه زیــد در نظــر متکلــم، داخــل در موضــوع می باشــد.
جهــت دوم آن اســت کــه همان طــور کــه عــرض شــد، چــه در جملــه عــام و چــه 
ــه نیازمنــد  ــر فراگیــری و شــمول موضــوع، ال محال در جملــه مطلــق، داللــت جملــه ب
مقدمــات حکمــت می باشــد و یکــی از مقدمــات حکمــت آن اســت کــه متکلــم، در مقــام 

بیــان باشــد.1
ــس ادوات  ــطه نف ــه واس ــٍم«، ب ِ ــِرم کَل عال ــل »اک ــام مث ــه ع ــه در جمل ــن مقدم ای
عمــوم بــه اعتبــار داللــت وضعــی آن هــا بــر شــمول و فراگیــری، احــراز گردیــده و بــرای 

1. درس هــای اصــول فقــه اســتاد زارعــی ســبزواری، شــماره درس: 21-22-23، مــورخ 11 و 12 و 1396/9/13، ســایت، 
zareiesabzvari.ir.com
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احــراز آن، نیــازی بــه اجــرای اصــل عقالیــی تطابــق مــراد جــدی بــا مــراد اســتعمالی 
وجــود نــدارد، در حالــی کــه در جملــه مطلــق مثــل »اکــِرم العالـِـم«، احــراز ایــن مقدمــه، 
ال محالــه نیازمنــد تمســک بــه اصــل عقالیــی تطابــق مــراد جــدی بــا مــراد اســتعمالی 

می باشــد«.
در نتیجــه بــر اســاس نظریــه دوم در فــرق میــان عــام و مطلــق ســه مطلــب روشــن 
می شــود: اول آن کــه اســتفاده شــمول، هــم در عــام و هــم در مطلــق، نیازمنــد مقدمــات 
ــه  ــام، اســتفاده اصــل شــمول، احتیاجــی ب ــه ع ــه در جمل حکمــت می باشــد، دوم آن ک
ــا  ــن تنه ــود و ای ــتفاده می ش ــوم، اس ــع ادوات عم ــته و از وض ــت نداش ــات حکم مقدم
دائــره مصــب شــمول یعنــی مدخــول ادوات عمــوم اســت کــه نیازمنــد مقدمــات حکمــت 
ــره  ــر دائ ــت ب ــم دالل ــمول و ه ــل ش ــر اص ــت ب ــم دالل ــق، ه ــا در مطل ــد؛ ام می باش
مصــب آن، نیازمنــد مقدمــات حکمــت اســت و ســوم آن کــه در جملــه عــام، نفــس وضــع 
ادوات، اثبــات می کنــد کــه متکلــم، در مقــام بیــان دائــره مصــب عمــوم می باشــد، ولــی 
ــراد جــدی  ــق م ــی تطاب ــد اجــرای اصــل عقالی ــب نیازمن ــن مطل ــات ای ــق، اثب در مطل

ــا مــراد اســتعمالی او می باشــد. ــم ب متکل
 ج.نظریه سوم:

ــه  ــوده و ربطــی ب ــی ب ــان عــام و مطلــق، تفاوتــی مدلول  آن اســت کــه تفــاوت می
جهــت و منشــا داللــت نــدارد، زیــرا مدلــول عــام عبــارت اســت از افــراد طبیعــت بــه 
ــه  ــه شــرط شــی نســبت ب ــت ب ــر طبیع ــت ب ــه دالل ــه ای ک ــه گون ــر، ب صــورت فراگی
ــارت اســت از  ــام عب ــر اصــح، ع ــه تعبی ــراد دارد و ب ــات مشــِخصه اف ــی خصوصی تمام
جملــه ای کــه بــر موضوعیــت طبیعــت بــرای حکــم مذکــور در جملــه داللــت نمایــد بــه 
گونــه ای کــه خصوصیــات فردیــه هــر فــردی از افــراد طبیعــت، در موضوعیــت طبیعــت 
بــرای حکــم دخیــل می باشــد؛ و امــا مطلــق، عبــارت اســت از لفظــی کــه داللــت بــر 
نفــس طبیعــت بــه صــورت ال بشــرط دارد و بــه تعبیــر اصــح، مطلــق عبــارت اســت از 
جملــه ای کــه داللــت دارد بــر موضوعیــت یــک طبیعــت بــرای حکــم مذکــور در جملــه، 
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قطــع نظــر از خصوصیــات تشــخصیه افــراد بــه گونــه ای کــه خصوصیــات فردیــه هیــچ 
ــرای حکــم دخیــل نمی باشــد. ــراد طبیعــت، در موضوعیــت طبیعــت ب کــدام از اف

ایــن فــرق اگرچــه در میــان معاصریــن، فــرق مشــهور و معروفــی نمی باشــد، ولــی 
در میــان محققیــن از قدمــا و متاخریــن مطــرح شــده اســت و بــه نظــر می رســد نظریــه 

صحیــح، همیــن نظریــه  باشــد.1
د.نظریه آیت اهلل خمینی:

امــا آیــت اهلل خمینــی )ره( در مناقشــه بــا تعریــف مشــهور فقهــا از )عــام( یعنــی »مــا 
دل علــی شــمول مفهــوم بجمیــع مــا یصــح ان ینطبــق علیــه« کــه آخونــد خراســانی 
نیــز بــدان قائــل اســت، نظرشــان ایــن اســت کــه »شــمول و عمــوم« از دوال دیگــری 
ــرت  ــرای کث ــه ب ــه »ال« ک ــی ب ــع محل ــا جم ــع ی ــد کل؛ جمی ــود مانن ــتفاد می ش مس

ــا نکــره در ســیاق نفــی. وضــع شــده اند ی
ــه تعــداد دال و  ــه طبایــع اضافــه شــوند، کثــرت در آن هــا ب پــس اگــر ایــن دوال ب
مدلــول فهمیــده می شــود  مثــال عبــارت »کل انســان حیــوان« داللــت می کنــد برایــن 
کــه هــر مصداقــی از انســان حیــوان اســت، امــا لفــظ انســان فقــط بــر طبیعــت و ماهیت 
انســان داللــت می کنــد و بــس، بــدون آن کــه از افــراد یــا از طبیعتــی کــه حاکــی از او 

و آینــه افــراد اســت حکایــت کنــد.
لفــظ کل بــر کثــرت داللــت دارد و مجموعــه کل و انســان، می فهمانــد کــه کثــرت 
در افــرادی اســت کــه بــه حمــل شــایع انســان می باشــند، پــس اگــر مــا از عبــارت »کل 
انســان« مفهــوم عمــوم می فهمیــم انســان آن را از لفــظ انســان و عمــوم آن را از لفــظ 

ــم. کل می فهمی
ــوم  ــون مرح ــی چ ــای بزرگ ــالف فقه ــر خ ــز ب ــق نی ــام و مطل ــاوت ع ــورد تف در م
حائــری و نایینــی کــه عمــوم را گاهــی از دلیــل لفظــی مثــل کل و گاهــی از مقدمــات 
ــورد اول و  ــاص را م ــام و خ ــث ع ــی از بح ــود کل ــد و مقص ــتفاده نموده ان ــت اس حکم

1. همان منبع.
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مقصــود از بحــث مطلــق و مقیــد را مــورد دوم می داننــد و عــام را بــه دو نــوع تقســیم 
می کننــد.

نــوع اول عامــی کــه در برابــر خــاص قــرار می گیــرد و نــوع دوم آن مطلــق نــام دارد 
کــه در برابــر مقیــد قــرار می گیــرد.

نظــر آیــت الــه خمینــی )ره(1 آن اســت کــه »ایــن نکتــه بســیار غریبــی اســت چــرا 
کــه مطلــق و مقیــد عناوینــی هســتند کــه هیــچ ربطــی بــه عــام و خــاص ندارند.مطلــق 
برعمــوم و افــراد هیــچ گونــه داللتــی نــدارد و بعــد از تمامیــت مقدمــات حکمــت جــز 
برایــن مطلــب داللــت نــدارد کــه نفــس طبیعــت بــدون هیــچ قیــدی موضــوع حکــم 
اســت. پــس موضــوع حکــم در عــام افــراد اســت ولــی در مطلــق ماهیــت بــدون قیــد 
و شــرط« و لــذا ایشــان قــول کســانی کــه ایــن ماهیــت بــی قیــد وشــرط را حاکــی از 

ــد. ــردود می دان ــد، م ــراد می دانن اف
از نظــر ایشــان داللت هــای لفظــی، متوقــف بــر تعلــق حکــم بــه موضــوع نیســت 
بلکــه ناشــی از وضــع اســت ولــذا الفــاظ کل و جمیــع بــر اســتغراق موضــوع لــه هایشــان 

داللــت دارنــد قبــل از آن کــه حکمــی بــه آن هــا تعلــق گرفتــه باشــد.
لــذا عــرف هیــچ گاه در داللــت عبــارت »اکــرم کل عالــم« بر اســتغراق، ولــو قرینه ای 

درکار نباشــد توقــف نمی کنــد و آن را از تبــادر لفــظ کل در اســتغراق در می یابــد.
از مطالــب ایشــان بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه عــام از وضــع فهمیــده می شــود 
و هیــچ ارتباطــی بــه حکــم )چــه باشــد یــا نباشــد( نــدارد و در ایــن مــورد انــواع عمــوم 
ــظ،  ــا لف ــام ب ــدا ع ــه ابت ــر آن اســت ک ــام اســاس ب ــس در ع ــد. پ ــی باهــم ندارن تفاوت
ــد از آن  ــد و بع ــم می آی ــد حک ــود، بع ــرادی ایجــاد می ش ــمول اف ــد و ش ــق می یاب تحق
مقدمــات حکمــت جــاری می شــود. بــه ایــن معنــا کــه عبــارت )کل عالــم( بــه معنــای 
ــات  ــاج مقدم ــرای آن کــه شــامل همــه علمــا شــود، محت همــه عالم هــا می باشــد و ب

1. خمینــی، سیدحســن و افتخــار دانش پــور، مقالــه مطلــق و عــام از دیــدگاه آخونــد خراســانی و امــام خمینــی)ره(، ســال 
1388، برگرفتــه از ســایت الکترونیکــی پژوهش نامــه متیــن.
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حکمــت نیســت بلکــه ناشــی از داللــت وضعــی لفــظ کل اســت.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه ایشــان داللــت عــام را وضعــی و داللــت اطالق 
ــوارد دارد و  ــه م ــه هم ــل کل اشــاره ب ــوم مث ــظ عم ــرا خــود لف ــد، زی ــی می دانن را عقل
ــه مقدمــات  ــاز ب ــی ایــن مطلــق اســت کــه نی ــدارد ول ــه مقدمــات حکمــت ن ــازی ب نی
حکمــت دارد و عــرف هــم ایــن مطلــب را تاییــد و بــر آن حکــم می کنــد و حتــی یــک 
مــورد هــم در عــرف پیــدا نمی کنیــد کــه در اســتفاده عمــوم از قضایــای مســوره مثــل 
موجبــه کلیــه و ســالبه کلیــه کــه بــا الفــاظ خــاص خودشــان همــراه باشــند، تردیــد کنــد 
ــان  ــام بی ــم در مق ــن عــذر کــه متکل ــا ای ــوارد اســتفاده عمــوم را ب ــن م و هرگــز در ای
نبــوده، رد نمی کنــد در حالــی کــه ایــن عــذر دربــاره مطلــق جــاری اســت و مشــاهده 
می شــود و اگــر قــرار باشــد کــه هــم در احــراز عمــوم و هــم اطــالق محتــاج مقدمــات 

حکمــت باشــیم، پــس دیگــر چــرا از لفــظ عــام اســتفاده می کنیــم؟
درنتیجــه تفاوتــی بایــد میــان آن هــا وجــود داشــته باشــد. بــه عــالوه اگــر اســتفاده 
عمــوم هــم متوقــف بــر مقدمــات حکمــت باشــد، از اتیــان الفــاظ و ادات عمــوم، لغــو 

ــودن آن هــا الزم می آیــد1. ب

فصل سوم: وکالت مطلق و عام در قانون مدنی و فقه
مبحث اول: بررسی وکالت مطلق

ــام و  ــاوت ع ــور در خصــوص تف ــه از بررســی های مذک ــج حاصل ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی ب ــر کس ــت اگ ــوان گف ــق می ت ــت مطل ــورد وکال ــی در م ــاظ اصول ــاص از لح خ
ــدون قیــد و شــرط  )هــم در خصــوص موضــوع وکالــت  ــه طــور مطلــق و ب دیگــری ب
ــه موضــوع آن( وکالــت بدهــد )مثــل ایــن کــه بگویــد تــو  ــه متعلــق ب و هــم راجــع ب
وکیــل مــن هســتی یــا ایــن شــخص وکیــل مــن اســت( در ایــن صــورت هــرگاه وکیــل 
یــک عمــل حقوقــی را خــودش صــالح بدانــد و بــه هــر نحــوی بــرای مــوکل انجــام 

1. همان.
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دهــد بــه مقتضــای وکالــت عمــل نمــوده و وکیــل می توانــد ادعــا کنــد کــه موضــوع 
ــه  ــری ب ــال دیگ ــر آن اعم ــالوه ب ــه ع ــت ک ــت والزم نیس ــام  داده اس ــت را انج وکال
انجــام برســاند تــا ثابــت کنــد کــه بــه مقتضــای وکالــت عمــل نمــوده اســت و مــوکل 
یــا دیگــران نمی تواننــد نســبت بــه عــدم انجــام وکالــت یــا نحــوه و ترتیــب انجــام آن 
عمــل حقوقــی اعتــراض کننــد، زیــرا هیــچ قیــد و شــرطی بــرای وکالــت و نحــوه انجــام 
وکالــت یــا دفعــات آن و یــا نــوع و  یــا موضــوع وکالــت و یــا متعلــق بــه آن و یــا مــدت 
آن تعییــن و مقــرر نشــده اســت تــا بتــوان ادعــا نمــود کــه وکیــل برخــالف آن عمــل 

نمــوده اســت.
ولــی اگــر شــخصی بــه دیگــری وکالــت عــام بدهــد کــه نســبت بــه کلیــه امــوال 
او هرنــوع معاملــه ای صــورت دهــد، در ایــن صــورت بــا فــروش یکــی از امــوال مــوکل 
توســط وکیــل موضــوع وکالــت انجــام نشــده و خاتمــه نیافتــه اســت و وکیــل نمی توانــد 
ادعــا کنــد بــه مقتضــای وکالــت عمــل کــرده اســت. بلکــه تنهــا در صورتــی می توانــد 
چنــان ادعایــی کنــد کــه تمــام امــوال مــوکل را بــه فــروش رســانده یــا هرنــوع عمــل 
ــن  ــد. بنابرای ــی نمان ــوکل باق ــرای م ــی ب ــر مال ــد و  دیگ ــام بده ــری انج ــی دیگ حقوق

وکالــت مطلــق بــا وکالــت عــام تفــاوت اصولــی دارنــد.

مبحث دوم: وکالت مطلق  در قانون مدنی

ــرای  ــق و ب ــور مطل ــه ط ــن اســت ب ــت ممک ــی: »وکال ــون مدن ــاده 660 قان برابرم
تمــام امــور مــوکل باشــد یــا مقیــد و بــرای امــر یــا امــور خاصــی« یعنــی اگــر شــخصی 
دیگــری را بــدون هیــچ گونــه قیــد وشــرطی وکیــل خــود قــرار دهــد بــه طــوری کــه 
موضــوع وکالــت و متعلــق بــه آن و حــدود اختیــارات وکیــل را معیــن نکنــد ایــن وکالــت، 

مطلــق خواهــد بــود مثــل آن کــه بگویــد »ایــن شــخص وکیــل مــن اســت«.
امــا اگــر هــر قیــدی بــرای موضــوع یــا متعلــق بــه آن یــا حــدود اختیــارات وکیــل 
مقــرر دارد آن وکالــت مقیــد خواهــد بــود ولــو آن کــه موضوعــات وکالــت ومتعلــق بــه آن 
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و نیــز حــدود اختیــارات وکیــل متعــدد و فــراوان باشــد مثــل آن کــه بگویــد »این شــخص 
در مــورد خریــد و فــروش و صلــح حقــوق و اجــاره و هبــه دارایــی منقــول و غیرمنقــول 
ــن  ــن و امضــای او، امضــای م ــدام م ــدام او اق ــل می باشــد و اق ــار کام ــن دارای اختی م

اســت«.
از ظاهــر مــاده بــر می آیــد کــه وکالــت مطلــق بــرای انجــام کلیــه امــور مــوکل داده 

می شــود و ایــن قابلیــت را دارد و لــذا در برابــر وکالــت مقیــد قــرار می گیــرد.
ایــن مــاده تعریفــی از وکالــت مطلــق بــه دســت نــداده و وکالــت مقیــد را هــم بــا 
عبــارت )انجــام امــور خــاص( تعریــف می کنــد کــه خلــط مبحــث نمــوده و از تعریــف 
وکالــت خــاص بــرای تعریــف  وکالــت مقیــد اســتفاده نمــوده اســت. مگــر آنکــه بگوییــم 

وکالــت مقیــد و وکالــت خــاص یکــی هســتند و تفاوتــی باهــم ندارنــد.
امــا برابــر مــاده 661 قانــون  مدنــی وکالــت مطلــق محــدود بــه اداره امــوال مــوکل 
شــده اســت و لــذا انجــام معامــالت گوناگــون را در بــر نمی گیــرد. در مــاده 661 مقــرر 
شــده اســت: »درصورتــی کــه وکالــت مطلــق باشــد فقــط مربــوط بــه اداره کــردن اموال 

مــوکل خواهــد بــود.«
 بــه نظــر می رســد قانون گــذار در عبــارت پــردازی مــاده 660 چهــار شــق را مدنظــر 
داشــته و از هــم تفکیــک نمــوده ولــی بــه لحــاظ مشــابهت های فــراوان، وکالــت مطلــق 
و وکالــت عــام  را در فــراز اول مــاده و وکالــت مقیــد و خــاص را در فــراز دوم بــا اســتفاده 
از حــرف ربــط )و( در کنــار هــم ذکــر نمــوده ولــی وکالــت مطلــق و عــام  را بــا اســتفاده 

از کلمــه )یــا( از وکالــت مقیــد و خــاص تمیــز داده و جــدا نمــوده اســت.
در نتیجــه بــا اســتناد بــه ایــن کــه در تفســیر حقوقــی، مــاده 661 ناظــر بر مــاده 660 
می باشــد، می تــوان ادعــا و اثبــات نمــود کــه فــراز اول مــاده 660 بــه دو بخــش تقســیم 
می شــود کــه بخــش اول بــه وکالــت مطلــق و بخــش دوم بــه وکالــت عــام اشــاره دارد 
و ایــن دو بخــش از هــم مجــزا هســتند و تعییــن قیــدی در بخــش دوم بــا ایــن عبــارت 
)وبــرای تمــام امــور مــوکل باشــد( تنهــا بــرای تعریــف وکالــت عــام مدنظــر قانون گــذار 
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بــوده و اختصــاص بــه آن  دارد. هرچنــد وکالــت مطلــق نیــز براســاس مقدمــات حکمــت 
می توانــد شــامل تمــام امــور حقوقــی مــوکل شــود امــا طبــق مــاده 661 وکالــت مطلــق 

شــامل معامــالت نمی گــردد.
 و لــذا در مــاده 661 بــرای حــل ایــن اشــکال در تعبیــر، تصریــح نمــوده اســت کــه 
ــالم  ــذار اع ــی قانون گ ــود( یعن ــوکل می ش ــوال م ــه اداره ام ــق محــدود ب ــت مطل )وکال
ــق نمی شــود بلکــه  ــت مطل ــاده 660 شــامل  وکال ــراز اول م ــه بخــش دوم ف ــوده ک نم
تنهــا اختصــاص بــه تعریــف وکالــت عــام دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه وکالــت 
مطلــق شــامل انجــام معاملــه بــرای مــوکل نمی شــود و تنهــا بــرای اداره امــوال خــود 

ــه کســی بدهــد. ــق ب ــت مطل ــد وکال مــوکل می توان
مبحث سوم: مقایسه وکالت مطلق در فقه و  قانون مدنی

ــر اســاس نتایــج مطالــب یــاد شــده از قــول فقهــا در خصــوص تفــاوت عــام  1 - ب
ــی را  ــوکل کس ــق، م ــت مطل ــه در وکال ــرد ک ــور ک ــور تص ــوان این ط ــق می ت و مطل
ــه  ــه موضــوع و ن ــه عنــوان وکیــل خــود تعییــن و معرفــی می نمایــد بــدون آن کــه ن ب
متعلــق موضــوع وکالــت را تعییــن کنــد و نــه دربــاره شــرایط وحــدود اختیــارات وکیــل 
ــل  ــو وکی ــه شــخصی می گوید))ت ــه ب ــد آن ک ــرر دارد. مانن ــد و شــرطی را مق ــچ قی هی

مــن هســتی((.
از معنــای اصطالح)مطلــق( هــم  چنیــن تصــوری ایجــاد می شــود زیــرا علی االصــول 

نبایــد هیــچ قیــد و شــرطی داشــته باشــد واال مقیــد خواهد شــد.
ایــن نــوع وکالــت از نظــر فقهــا چــون  فاقــد هرنــوع محدودیــت و قیــد و شــرط در 
موضــوع وکالــت و در متعلــق بــه آن و حــدود اختیــارات وکالــت اســت بــه دلیــل عقلــی 
تمــام امــور مــوکل را شــامل می شــود؛ و لــذا اگــر وکیــل براســاس ایــن وکالــت نامــه 
ــش را  ــا اختیارات ــع ی ــد او را من ــد کســی نمی توان ــوکل بنمای ــرای م ــی ب ــر کار حقوق ه

تکذیــب کنــد.
امــا در مــواردی ماننــد نــکاح مقــرر شــده اســت کــه وکیــل بــرای انعقــاد عقــد بایــد 
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اجــازه و نیابــت داشــته و شــخص مــورد نظــر بایــد معیــن شــده باشــد و حتــی در صورت 
ــود  ــد ازدواج خ ــه عق ــه را ب ــد موکل ــل نمی توان ــن، وکی ــخص معی ــه ش ــح ب عدم تصری
ــر وکالــت مطلــق  ــذا ایــن اســتثنایی ب درآورد مگــر اینکــه اذن آن را داشــته باشــد1 و ل
ــت  ــوان از وکال ــی نمی ت ــوارد حقوق ــام م ــام تم ــرای انج ــه ب ــود و درنتیج ــی می ش تلق
ــت و جانشــینی خــالف اصــل  ــه این کــه چــون وکال ــا ب ــق اســتفاده نمــود. مضاف مطل
ــیر و  ــر و تفس ــتثنایی تعبی ــور اس ــه ط ــن آن و ب ــدر متیق ــت آن را در ق ــت، الزم اس اس

اختیــارات وکیــل را محــدود نمــود.
2- قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است:

ــر  ــه موجــب آن یکــی از طرفیــن طــرف دیگــر را ب ــت عقــدی اســت کــه ب »وکال
ــد«. ــرار می ده ــود ق ــب خ ــری نای ــام ام انج

ــه  ــخصی را ب ــی ش ــر معین ــام  ام ــوص انج ــد در خص ــوکل بای ــف، م ــن تعری ــا ای ب
ــت. ــز نیس ــق جای ــت مطل ــای وکال ــد و اعط ــود برگزین ــت خ وکال

یعنــی مــوکل نمی توانــد بــدون تعییــن موضــوع وکالــت و متعلــق بــه آن بــه کســی 
ــل آن  ــا وکی ــه دیگــری اعطــا نمی شــود و ی ــی اصــوال ب ــن وکالت ــت بدهــد و چنی وکال
ــوال  ــه اداره ام ــدود ب ــا مح ــاده 661 تنه ــق م ــود طب ــم داده ش ــر ه ــرد و اگ را نمی پذی
مــوکل خواهــد شــد و در مــورد اعمــال حقوقــی چــون انجــام معامــالت، اعتبــاری نخواهد 

داشــت.
همان طــور کــه مالحظــه شــد، تعریــف مــاده 660 قانون مدنــی فریبنــده اســت زیــرا 

خواننــده را در تشــخیص وکالــت عــام و مطلــق دچــار اشــتباه می کنــد.
امــا قانون گــذار بــا تعریــف وکالــت در مــاده 656 ق.م و تحدیــد حــدود آن برخــالف 

فقــه، وکالــت مطلــق را از دایــره شــمول آن خــارج نمــوده اســت.
ــت مطلــق جهــت انجــام امــر معینــی تفویــض  ــر تعریــف فقهــی، وکال ــا ب ــرا بن زی
ــدون  ــر می گزینــد ب ــرای خــود ب ــه طــور مطلــق وکیلــی را ب نمی شــود بلکــه مــوکل ب

1. ماده 1072 ق.م.
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آن کــه موضــوع وکالــت و متعلــق موضــوع آن را تعییــن و محــدوده اختیــارات وکیــل را 
مقــرر کنــد و چنانچــه هــر قیــدی بــرای وکالــت مقــرر کنــد در هــر حــال آن وکالــت 
تبدیــل بــه وکالــت مقیــد می شــود و اطــالق خــود را از دســت می دهــد. خــواه موضــوع 
وکالــت را معیــن کنــد و یــا متعلــق موضــوع را محــدود بــه شــی یــا امرمعیــن کنــد ولــو 

آن کــه حــدود اختیــارات وکیــل را محــدود نســازد.
3- امــا این کــه در مــاده 660 قانــون مدنــی، وکالــت مطلــق در ردیــف انــواع وکالــت 
معتبــر ذکــر شــده اســت بــه نظــر می رســد بــه علــت پرهیــز قانون گــذار از مخالفــت بــا 
فقــه بــوده اســت، در حالــی کــه قانون گــذار نیــک می دانســته در نظــام حقوقــی مــدرن 

اعطــای وکالــت مطلــق امکان پذیــر نیســت.
زیــرا بــا توســعه و گســترش شــهرها و جوامــع و پیچیدگــی امــور و بالتبــع افزایــش 
روابــط و  مســائل و  مشــکالت و  دعــاوی حقوقــی و اجتماعــی و اقتصــادی الجــرم نیــاز 
بــه برقــراری و تاســیس نهادهــای حقوقــی آشــکار و کامــل، جهــت نشــان دادن و  تعیین 
ــا بــه ســهولت  تکلیــف اشــخاص در انجــام اعمــال حقوقــی ماننــد وکالــت می باشــد ت

بیانگــر قصــد و اراده اشــخاص باشــد.
4- امــروز در تجربــه و رویــه تاریخــی و جــاری دفاتــر اســناد رســمی نیــز بــا ایــن 

حقیقــت بــه طــور عریــان روبــرو  هســتیم.
 بــه دلیــل ابتــر بــودن و عــدم امــکان اجــرای مفــاد وکالــت مطلــق در ادارات دولتــی و 
عمومــی و مراجــع قضایــی و نــزد اشــخاص خصوصــی بــه نظــر می رســد کــه تــا کنــون 

وکالت نامــه ای در دفاتــر اســناد رســمی به طــور مطلــق تنظیــم نشــده اســت.
زیــرا بســیار دور از ذهــن اســت کــه کســی به طــور مطلــق دیگــری را بــه عنــوان 
وکیــل خــود تعییــن کنــد بــدون آن کــه موضــوع وکالــت و متعلــق موضــوع وکالــت و 

حــدود اختیــارات وکیــل را تعییــن کنــد.
ــی را  ــن وکالت ــی چنی ــه کس ــد و ن ــری می ده ــه دیگ ــی ب ــن وکالت ــی چنی ــه کس ن
می پذیــرد و حســب رویــه اداری و قضایــی هیــچ اداره و مرجعــی وقعــی بــه آن نمی نهــد 
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ــل نمی شــود. ــرای آن قائ ــاری ب و ارزش و اعتب
ــاد  ــبب ایج ــه س ــت ک ــی اس ــاوی محتمل ــات و دع ــروز اختالف ــا ب ــون منش  چ
ــع  ــددی در مراج ــای متع ــکیل پرونده ه ــی و تش ــای اجتماع ــات و ناهنجاری ه اختالف

قضایــی می شــود.
ــرای تنظیــم وکالت نامــه رســمی، مقــررات متعــددی در نظامــات  از ســوی دیگــر ب

دولتــی مقــرر شــده اســت.
بــا اینکــه از لحــاظ نظــری، در یــک جامعــه بســته و محــدود و  ابتدایــی ماننــد روســتا 
یــا شــهر کوچــک قدیمــی، امــکان اعطــای نیابــت مطلــق بــه دیگــری وجــود داشــت 

زیــرا همــه اعضــای جامعــه یکدیگــر را می شــناختند.
لــذا اگــر چنیــن وکالتــی اعطــا می شــد همــه مــردم  از آن  بــا خبــر می شــدند و وکیــل 
بــدون  مواجــه شــدن بــا کمتریــن مشــکلی می توانســت بــه نیابــت از مــوکل عمــل کنــد 
و هــرگاه بــا مشــکلی در تعییــن موضــوع وکالــت یــا محــدوده اختیــارات وکیــل روبــرو  

می شــدند می توانســتند بــه ســادگی از مــوکل پرســش نمــوده و رفــع اشــکال نماینــد.
امــا اکنــون بــا بــزرگ و بزرگتــر شــدن شــهرها و افزایــش جمعیــت آن هــا غالبــا کســی 
دیگــری را نمی شناســد و جامعــه بســیط و ابتدایــی بــه یــک جامعــه مــدرن و پیچیــده و 
گســترش یافتــه و پرجمعیــت بــدل شــده اســت. در چنیــن جامعــه ای جهــت ایجــاد نظــم 
عمومــی بایــد تابــع قانــون واحــد مصــوب قــوه مقننــه بــود و بــا اتخــاذ رویکردی مناســب، 

جلــوی تفاســیر متعــدد و اختالف برانگیــز را گرفــت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه قانون گــذار مدنــی در احتــراز از متهــم شــدن بــه مقابلــه 
بــا احــکام امضایــی فقــه و شــریعت، ناگزیــر وکالــت مطلــق راهــم جــزو وکالت نامه هــای 
معتبــر در مــاده 660 درج نمــوده اســت بــدون آن کــه آن را تعریــف کنــد ولــی در مــاده 
661 بنــا بــر مقتضیــات نظــام حقوقــی مــدرن و مبتنــی بــر اصــل حاکمیــت قانــون، دایره 
شــمول آن را بــه اداره امــوال مــوکل محــدود نمــوده اســت تــا جلــوی خســارات احتمالی 

آن را بگیــرد.
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مبحث چهارم: وکالت عام در فقه و قانون مدنی

در مــورد وکالــت عــام همان طــور کــه توضیــح داده شــد قانون گــذار در مــاده 660 
ــان نمــوده اســت: »وکالتــی  ــره شــمول آن را تعییــن و بی ــی مقصــود و دای ــون مدن قان

اســت کــه بــرای تمــام امــور مــوکل باشــد«.
بنــا بــر تعریــف مقــرر در مــاده 656 قانــون مدنــی نیــز وکالــت عقــدی اســت کــه بــه 

موجــب آن شــخصی بــه دیگــری بــرای انجــام امــری نیابــت می دهــد.
اکنون با جمع مواد مرقوم تعریف وکالت عام چنین به دست می آید:

ــت  ــری نیاب ــه دیگ ــخصی ب ــب آن ش ــه موج ــه ب ــت ک ــدی اس ــام عق ــت ع وکال
ــاند. ــام برس ــه انج ــور وی را ب ــام ام ــا تم ــد ت می ده

نتیجه

ممکــن اســت عقــد وکالــت را از لحــاظ موضــوع وکالــت و اختیــارات وکیــل و متعلــق 
موضــوع وکالــت تقســیم بندی نمــود. در ایــن صــورت وکالــت بــه شــش نــوع تقســیم 

می شــود:
ــارات  ــدود اختی ــق(+ ح ــت )مطل ــه وکال ــق ب ــق(+ متعل ــت )مطل ــوع وکال 1- موض

ــق(. وکیل)مطل
این نوع وکالت در عمل و رویه جاری قابل تنظیم نمی باشد.

ــارات  ــدود اختی ــد(+ ح ــت )مقی ــه وکال ــق ب ــد( + متعل ــت )مقی ــوع وکال 2- موض
وکیل)مقیــد(.

این نوع وکالت قابل تنظیم است.
3- موضوع وکالت )عام( + متعلق به وکالت )عام( + حدوداختیارات وکیل )عام(.

این نوع وکالت هم در عمل و رویه جاری قابل تنظیم نمی باشد.
4 - موضوع وکالت )خاص( + متعلق به وکالت)خاص(+ حدود اختیارات وکیل )خاص(.

این نوع وکالت قابل تنظیم است.
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5 - موضــوع وکالــت )مقیــد(+ متعلــق بــه وکالت)مطلــق(+ حدوداختیــارات )مطلــق 
یــا مقیــد یــا عــام(.

این نوع وکالت قابل تنظیم است.
ــارات  ــدود اختی ــام( + ح ــه وکالت)ع ــق ب ــاص( + متعل ــت )خ ــوع وکال 6 - موض

ــد(. ــا مقی ــاص ی ــا خ ــام ی وکیل)ع
این نوع وکالت قابل تنظیم است.

ــور  ــه ط ــل ب ــه وکی ــد، ممکــن اســت ب ــاص و مقی ــای خ ــا در اعطــای وکالت ه ام
مطلــق اختیــار داده شــود و هیــچ قیــد و شــرط و محدودیــت قــراردادی بــرای او ایجــاد 
ــدات  ــروط و تعه ــا و ش ــد محدودیت ه ــل بای ــز وکی ــورت نی ــن ص ــی در ای ــود ول نش
ــوکل و  ــه و صــالح م ــه و صرف ــت غبط ــل رعای ــه اوســت از قبی ــه متوج ــی را ک قانون
رعایــت امانــت داری را بنمایــد1. همچنیــن در برخــی مــوارد بــه تصریــح قانــون مدنــی 
وکیــل بایــد صراحتــا اختیــار انجــام عمــل خاصــی را داشــته باشــد ماننــد دریافــت بهــای 
مــورد معاملــه2 و قبــض ثمــن و یــا اختیــار تزویــج مــوکل بــه شــخص خــود3 کــه بدیــن 

ــود. ــح ش ــه تصری ــد در وکالت نام ــور بای ام
ــون  ــاده 660 و 661 قان ــم م ــر می توانی ــان شــد بهت ــه بی ــی ک ــا توضیحات ــون ب اکن

ــل شــویم. ــذار نائ ــه مقصــود قانون گ ــا ب ــم ت ــر و تفســیر نمایی ــی را تعبی مدن
در ماده 660 مقرر شده است:

»وکالــت ممکــن اســت بــه طــور مطلــق و بــرای تمــام امــور مــوکل باشــد یــا مقیــد 
و بــرای امــر یــا امــور خاصــی«

منظــور از ایــن عبــارت آن اســت کــه ممکــن اســت مــوکل بــه شــخصی نیابــت و 
وکالــت بدهــد کــه بــه طــور مطلــق و بــدون هیــچ قیــد و شــرطی از لحــاظ موضــوع 
ــوکل را از لحــاظ موضــوع و  ــی م ــور حقوق ــام ام ــارات وی تم ــدود اختی ــا ح ــت ی وکال

1. ماده 667 ق.م.

2. ماده 665 ق.م.
3. ماده 1072 ق.م.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 66186

ــه انجــام برســاند، ولــی مالحظــه کردیــم  ــه اســتثنایی ب مــورد وکالــت بــدون هیچ گون
کــه چنیــن وکالــت نامــه ای در عمــل و رویــه جــاری امــکان تنظیــم نــدارد. در نتیجــه 
ممکــن اســت مــوکل بــرای انجــام برخــی امــور یــا برخــی اعمــال حقوقــی نســبت بــه 
ــه طــور مقیــد و  ــا برخــی امــور حقوقــی دیگــر ب ــا امــوال خــاص خــود ی کل امــوال ی
محــدود و یــا بــه صــورت عــام بــا کلیــه اختیــارات قانونــی متصــور بــه دیگــری وکالــت 

و نیابــت بدهــد.
ــق  ــق خــواه از نظــر موضــوع و خــواه از نظــر متعل ــه طــور مطل ــر کســی ب ــا اگ ام
موضــوع بــه دیگــری وکالــت بدهــد، بــدون آن کــه نــه موضــوع و نــه متعلــق موضــوع 
وکالــت را معیــن کنــد، در ایــن صــورت وکالــت وکیــل برابــر مــاده 661 قانــون مدنــی 
محــدود بــه اداره امــور حقوقــی جــاری او خواهــد شــد و شــامل انجــام عقــود و معامــالت 

ــم نمی شــود. ــه تنظی ــه ای حســب روی ــن وکالت نام ــد چنی نخواهــد شــد؛ هرچن
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سیدحسین سپاسه1

تاریخ پذیرش: 1٣99/10/٢٣تاریخ دریافت: 6/1٣97/1٢ 

مقدمه
نتیجــه عملیــات مقدماتــی ثبــت و ماحصــل اقدامــات مختلــف در پرونده هــای ثبتــی، 
صــدور ســند مالکیــت اســت. مطابــق مــاده 22 قانــون ثبــت همیــن کــه ملکــی مطابــق 
قانــون در دفتــر امــالک بــه ثبــت رســید، دولــت فقــط کســی را کــه ملــک بــه اســم 
ــه او منتقــل گردیــده و ایــن انتقــال  ــور ب ــا کســی را کــه ملــک مزب او ثبــت شــده و ی
ــور از مالــک رســمی  ــن کــه ملــک مزب ــا ای ــه ثبــت رســیده ی ــر امــالک ب ــز در دفت نی
ارثــا بــه او رســیده باشــد، مالــک خواهــد شــناخت. در مــورد ارث هــم، ملــک وقتــی در 
ــت می شــود کــه وارث و انحصــار آن هــا محــرز و در  ــه اســم وراث ثب ــر امــالک ب دفت
ســهم االرث بیــن آن هــا توافــق بــوده و یــا در صــورت اختــالف حکــم نهایــی در آن بــاب 

1. معاون اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چناران، استان خراسان رضوی، کارشناس ارشد حقوق ثبت. 
hossein.sepaseh@yahoo.com

دریچه
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صــادر شــده اســت. طبــق مــاده 1287 قانــون مدنی: »اســنادی کــه در اداره ثبت اســناد و 
امــالک و یــا دفاتــر اســناد رســمی یــا در نزد ســایر مامــوران رســمی در حــدود صالحیت 

آن هــا و بــر طبــق مقــررات  قانونــی تنظیــم شــده باشــند رســمی اســت.«
ســند مالکیــت مســتندی بســیار اساســی در تثبیــت مالکیــت و بینــه نیرومنــدی در 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــاوی مالکی دع
ــز  ــت نی ــند مالکی ــت، س ــراد اس ــت اف ــانگر هوی ــنامه نش ــه شناس ــور ک همان ط

نشــان دهنده مالکیــت قانونــی مالــک برملــک خویــش اســت.
بــه طــور کلــی مســتفاد از مــواد 113 و 115 آیین نامــه قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
می تــوان بــه دو نــوع ســند مالکیــت اشــاره نمــود: اســناد مالکیــت مشــاعی )در مــواردی 
ــکان متعــدد دارد( و اســناد مالکیــت مفــروزی )در مــواردی کــه ملــک  کــه ملــک، مال

یــک مالــک دارد(.
همچنیــن از ایــن نظــر کــه ملــک ســابقه ثبــت دردفتــر امــالک دارد یــا خیــر، اســناد 

مالکیــت بــه دو نــوع قابــل تقســیم هســتند:
ــس از  ــت، پ ــون ثب ــاده 21 قان ــتناد م ــه اس ــی: ب ــت جریان ــناد مالکی ــف- اس ال

ــه و تســلیم درخواســت  ــم اظهارنام ــه و تنظی ــع اظهارنام ــالک و توزی ــماره گذاری ام ش
ثبــت ملــک،اداره ثبــت محــل پــس از صــدور آگهی هــای عمومــی )موضــوع مــاده 9 
ــون ثبــت(، نوبتــی )موضــوع مــاده 11  ــی )موضــوع مــاده 10قان ــون ثبــت(، مقدمات قان
قانــون ثبــت(، تحدیــدی )موضــوع مــاده 14قانــون ثبــت( و انقضــای مهلــت اعتــراض 
و عــدم وصــول اعتــراض و پــس از اتمــام عملیــات مقدماتــی ثبــت، بــه اســتناد مــاده 
21 قانــون ثبــت آن ملــک در دفتــر امــالک ثبــت شــده و ســند مالکیــت مطابــق ثبــت 

ــود. ــادر می ش ــالک ص ــر ام دفت
ب- اســناد مالکیــت دارای ســابقه ثبــت در دفاتــر امــالک: کــه بــه اســتناد مــاده 

22 قانــون ثبــت صــادر می شــود و همچنیــن مــواد 83 و 103 و 104 آیین نامــه قانــون 
ثبــت، نحــوه ثبــت ملــک در دفتــر امــالک را بیــان کــرده اســت. از ســوی دیگــر نحــوه 



71 نحوه صدور انواع سند مالکیت و مستندات قانونی آن

ــوط  ــز در دســتورالعمل مرب ــرگ( نی ــد )ســندمالکیت تــک ب صــدور ســند مالکیــت جدی
بــه آن کــه در اجــرای بنــد ب مــاده 13 قانــون بودجــه ســال 1389 مشــتمل بــر یــک 
مقدمــه و 17مــاده و11 تبصــره می باشــد، تشــریح شــده اســت. ســند مالکیــت در قدیــم 
بــه صــورت برگــه مالکیــت بــوده، امــا چــون برگــه مالکیــت فضــای کافــی بــرای نقــل 
ــی و 32  ــی و 16  برگ ــی 12 برگ ــه صــورت دفترچه های ــدی را نداشــت ب ــاالت بع و انتق
برگــی صــادر می شــد کــه مندرجــات آن منطبــق بــا مندرجــات دفتــر امــالک و دارای 
ــا مهــر  ــود. اوراق آن نخ کشــی و ب ــرای نقــل و انتقــاالت ب ــا ســتون هایی ب صفحــات ی
ــده می شــد.  ــه دار نامی ــده و در اصطــالح عمومــی ســند منگول مخصــوص پلمــپ گردی
ــد  ــون بودجــه ســال 1389صــدور ســند مالکیــت جدی ــاده 13 قان ــد ب م در اجــرای بن
ــک  ــه مل ــد نقش ــت جدی ــند مالکی ــت. در س ــده اس ــی ش ــی الزام ــورت تک برگ ــه ص ب
ــوارد در آن درج شــده  ــک و دیگــر م ــری مل ــد رهگی ــک و ک ــل مال و مشــخصات کام
اســت. ســندهای قدیمــی دفترچــه ای بــه علــت ایمنــی کمــی کــه داشــتند بــه راحتــی 
قابــل جعــل بودنــد امــا ســند تــک برگــی طــوری طراحــی شــده اســت کــه بــه راحتــی 
نمی تــوان آن را جعــل کــرد، کــه هولوگــرام مخصــوص داشــته و بــرای دســتکاری در 
ــر  ــده ه ــد و از عه ــراد مجــرب می باش ــات و اف ــاال و امکان ــای ب ــه مهارت ه ــاز ب آن نی
ــی  ــزه و الکترونیک ــورت مکانی ــه ص ــا ب ــناد تمام ــن اس ــدور ای ــد. ص ــخصی برنمی آی ش
ــد می گــردد  ــا قی ــه طــور دقیــق و خوان ــوده کــه تمــام مشــخصات ملــک و مالــک ب ب
کــه خوانــدن و کنتــرل آن بــرای مــردم راحــت شــده اســت. بــا انجــام هــر نقــل و انتقال 

رســمی، ســند مالکیــت امحــا شــده و ســند مالکیــت جدیــدی صــادر می شــود.
انــواع ســند مالکیــت ثبــت شــده کــه مشــمول مــاده 22 قانــون ثبــت هســتند شــامل 

مــوارد زیــر خواهــد بــود:

1- صدور سند مالکیت بر اساس انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

پــس از این کــه مالــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی، ملــک خــود را در دفتــر امــالک 
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ــا  ــام ی ــمی تم ــناد رس ــر اس ــی از دفات ــه یک ــه ب ــا مراجع ــد ب ــاند، می توان ــت رس ــه ثب ب
قســمتی از ملــک را بــه غیــر منتقــل نمایــد و یــا نســبت بــه انجــام انــواع معامــالت مانند 
معامــالت قطعــی، رهنــی، صلــح و غیــره اقــدام نمایــد. ســردفتر پــس از اخــذ اســتعالمات 
ــع  ــایر ادارات و مراج ــناد و س ــت اس ــهرداری، ثب ــی، ش ــزوم از ادارات دارای ــه عندالل الزم
ذیربــط نســبت بــه ثبــت معاملــه اقــدام وطبــق مــاده 10 دســتورالعمل نحــوه صدورســند 
مالکیــت تــک بــرگ ســند مالکیــت اولیــه را بــه همــراه ضمائــم مربوطــه بــه ادارات ثبــت 
جهــت ابطــال ســند قبلــی صــدور ســند مالکیــت تــک بــرگ جدیــد ارســال می نمایــد.

2 - تبدیل اسناد مشاعی به یک سند مالکیت)تجمیع(

مــاده 110 آیین نامــه قانــون ثبــت اســناد و امــالک اصالحــی ســال 1380 و بنــد 55 
مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی1 اجــازه داده اســت، در مــواردی کــه مالــک، ملکــی را بــه 
صــورت مشــاعی خریــده اســت و یــا چندیــن ســند مالکیــت جداگانــه بــرای آن صــادر 
ــا قســمتی از آن اســناد مشــاعی را در زمان هــای مختلــف،  ــوده و هــر کــدام ی شــده ب
خریــداری کــرده و نســبت بــه هــر کــدام، اســناد مالکیتــی، مشــاعی صــادر شــده اســت، 
چنانچــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت جمعــا بــه صــورت یــک جلد)تجمیعــی( داشــته 
باشــد مقــدار مالکیــت منتقــل شــده بــه وی، بــه صــورت یک جــا ثبــت و ســند مالکیــت 

تجمیعــی بــرای او صــادر خواهــد شــد و اســناد مشــاعی قبلــی باطــل خواهــد شــد.
ــه دو  ــواردی ک ــی درم ــنامه های ثبت ــه بخش ــد 313 مجموع ــق بن ــن مطاب همچنی
ــه صــورت  ــا احــداث ســاختمان ب ــر دیوارکشــی و ی ــر اث ــی کــه ب ــد پــالک ثبت ــا چن ی
ملــک واحــدی درآمده انــد و یــا قطعــات زمینــی کــه کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــه هــم 
وصــل باشــند، درصــورت تقاضــای مالــک و یــا مالکان مشــاعی به شــرط داشــتن ســهم 
مشــاعی مســاوی در هــر پــالک، ادارات ثبــت اســناد و امــالک پــس از بررســی این کــه، 
1. توضیــح ماهنامــه کانــون: نظــر بــه اینکــه بعــد از تاریــخ دریافــت و پذیــرش ایــن مقالــه، برابــر بخشــنامه شــماره 
ــی  ــری خلل ــا از نظــر ماهــوی و نتیجه گی ــده اســت، ام ــو گردی ــد 55 فوق االشــعار لغ 1400/221272 - 1400/12/2 بن

ــردد. ــر اشــاره می گ ــی شــدن بخشــنامه فوق الذک ــه اطالعــی، ملغ ــن از جنب ــه وارد نمــی آورد، بنابرای ــه مقال ب
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امــالک در رهــن و بازداشــت نباشــند و تجــاوزی بــه مجاوریــن و معابــر نشــده باشــد بــا 
تنظیــم صورت جلســه نســبت بــه تجمیــع و ابطــال اســناد مالکیــت اولیــه اقــدام و ســند 

تــک بــرگ جدیــد بــا حــدود و مســاحت و مشــخصات جدیــد صــادر خواهنــد نمــود. 
در تجمیــع، رعایــت چنــد موضــوع حائــز اهمیــت اســت. اول این کــه امالکــی کــه 
تقاضــای تجمیــع آن شــده، بــدون هیــچ فاصلــه ای درکنــار یکدیگــر واقــع شــده باشــند.

ــک از  ــهام هری ــد س ــر باش ــک نف ــش از ی ــکان بی ــداد مال ــه تع ــه چنانچ دوم این ک
ــدازه باشــند. ــه یــک ان ــالک بایســتی ب ــکان در هــر پ مال

سوم این که همه امالک مجاور هم دارای کاربری همسان باشند.
چهــارم این کــه هیچ کــدام از پالک هــای ثبتــی ممنوعیتــی اعــم از تجــاوز بــه مجاوریــن 

و واقــع شــدن در اراضــی منابــع طبیعــی یــا رهن و بازداشــت و غیره نداشــته باشــد.

 3 – صدور سند مالکیت بر اساس صورت  مجلس تفکیکی

ــی 1390/1/28( ادارات  ــده اصالح ــاده واح ــهرداری )م ــون ش ــاده 101 قان ــق م طب
ثبــت موظفنــد عمــل تفکیــک و یــا افــراز را براســاس نقشــه ای انجــام دهنــد کــه قبــال 

بــه تاییــد شــهرداری رســیده باشــد.
ــک  ــرگاه مال ــی، ه ــنامه های ثبت ــه بخش ــای 318 و 383 مجموع ــتناد بنده ــه اس ب
ــون  ــق قان ــی مطاب ــا طبقات ــات و ی ــه قطع ــود را ب ــک خ ــد و مل ــر باش ــک نف ــی ی ملک
تفکیــک نمایــد، پــس از تکمیــل و امضــای صورت مجلــس تفکیکــی می توانــد بــرای هــر 
کــدام از قطعــات و یــا طبقــات تفکیکــی بــه اســتناد صورت مجلــس تفکیکــی تقاضــای 
صــدور ســند مالکیــت نماینــد، در ایــن صــورت ثبــت محــل پــس از ثبــت صورت مجلــس 
ــذ  ــدود و مشــخصات واخ ــودن مســاحت و ح ــور نم ــالک و منظ ــر ام ــی در دفات تفکیک
ــک از  ــر ی ــرای ه ــروزی ب ــت مف ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــه، اق ــای متعلق هزینه ه
قطعــات یــا واحدهــای تفکیکــی خواهــد نمــود. در صورت مجلــس تفکیکــی ابتــدا جریــان 
ثبتــی ملــک و حــدود و مشــخصات اولیــه ملــک و ســپس حــدود و مشــخصات قطعــات و 
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یــا واحدهــای تفکیکــی بــا تعییــن پــالک فرعــی و ذکــر طــول ابعــاد و مســاحت، قیــد و 
ــد. ــت می رس ــس ثب ــده و نقشــه بردار و ریی ــک و نماین ــه امضــای مال ب

ــردد  ــه می گ ــت مراجع ــه ادارات ثب ــک ب ــرای تفکی ــه ب ــی ک ــال حاضــر هنگام درح
ــازمان  ــه س ــه برداری ب ــام نقش ــت انج ــدارک، جه ــایر م ــان کار و س ــه پای ــس از ارای پ
ــازمان  ــین س ــط مهندس ــه برداری توس ــام نقش ــس از انج ــی و پ ــی معرف ــام مهندس نظ
مذکــور، ادامــه کار و جانمایــی و تطبیــق حــدود وتهیــه صورت جلســه تفکیکــی توســط 
ــه بردار و  ــده و نقش ــکان و نماین ــای مال ــه امض ــام و ب ــت انج ــه بردار ثب ــده و نقش نماین
رییــس ثبــت رســیده و پــس از اخــذ هزینه هــای قانونــی جهــت صــدور اســناد مالکیــت 
واحدهــای تفکیکــی و یــا تنظیــم تقســیم نامــه حســب مــورد، بــه قســمت دفتــر امــالک 

ــر اســناد رســمی ارســال می گــردد. ــا دفات ثبــت محــل و ی
 

4- صدور سند مالکیت بر اساس سند رسمی تقسیم نامه 

ــر باشــند، پــس  ــد بیــش از یــک نف ــی کــه تقاضــای تفکیــک دارن چنانچــه مالکان
ــر  ــه دفت ــور ب ــه مذک ــخه از صورت جلس ــک نس ــی، ی ــس تفکیک ــم صورت مجل از تنظی
اســناد رســمی ارســال می گــردد و مالــکان در دفتــر اســناد رســمی می تواننــد بــا تنظیــم 
ســند رســمی تقســیم نامــه، قطعــات یــا واحدهــای تفکیکــی را بیــن خــود تقســیم نمایند 
و بــر اســاس ســند تقســیم نامــه بــا مراجعــه بــه ادارات ثبــت بــرای واحدهــا و قطعاتــی 

کــه در ســهم آنــان قــرار گرفتــه تقاضــای ســند مالکیــت نماینــد1.
ــکان مشــاعی در  ــه مال ــا این کــه پــس از تنظیــم صورت مجلــس تفکیکی،کلی مضاف
همــه قطعــات و یــا واحدهــای تفکیــک شــده بــه انــدازه ســهم مشــاع خــود مالکیــت 
ــای  ــه پالک ه ــود در هم ــهم خ ــرای س ــد ب ــل می توانن ــورت تمای ــذا درص ــد و ل دارن
ــه  ــی ب ــن صــورت لزوم ــه درای ــد ک ــت نماین ــند مالکی تفکیکــی درخواســت صــدور س

تنظیــم ســند رســمی تقســیم نامــه نخواهــد بــود.

1. ماده 591 ق.م و مواد 46 و 47 و 48 ق.د.ا.ر.
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5- صدور سند مالکیت بر اساس افراز

متقاضــی افــراز پــس از پیوســت نمــودن مــدارک و مســتندات قانونــی بایســتی ابتــدا 
ــریفات  ــه تش ــس از این ک ــد و پ ــراز بده ــای اف ــه و تقاض ــل مراجع ــت مح ــه اداره ثب ب
قانونــی عملیــات افــراز طبــق مــاده 1 آیین نامــه قانــون افــراز و فــروش امــالک مشــاع 
مصــوب 1358/2/20 انجــام شــد، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک رای بــر موافقــت 
ــر  ــود، براب ــرر وارد نش ــت مق ــی در مهل ــه اعتراض ــد و چنانچ ــادر می نمای ــراز ص ــه اف ب
مقــررات صورت جلســه افــرازی تهیــه و بــه امضــا رســیده و اخطــار بــه کلیــه مالکیــن 
مشــاعی و متقاضــی افــراز انجــام می شــود و تصویــر صورت جلســه و نقشــه افــراز بــرای 
ــان ارســال و چنانچــه ابــالغ بــه همــه مالکیــن مشــاعی میســر نشــود، ایــن ابــالغ  آن
ازطریــق انتشــار در روزنامه هــای کثیراالنتشــار انجــام شــده و پــس از گذشــت مهلــت 
اعتــراض، دســتور صــدور ســند مالکیــت صــادر و در دفتــر امــالک نســبت بــه صــدور 
ــده در صورت جلســه  ــدود و مشــخصات و مســاحت مشــخص ش ــا ح ــت ب ــند مالکی س

افــراز اقــدام خواهــد شــد.

ــراز را  ــک واف ــن تفکی ــی بی ــای اساس ــه تفاوت ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
می تــوان چنیــن عنــوان نمــود:

ــی درافراز،عــدم  ــف- در تفکیــک تفاهــم و رضایــت بیــن مالکیــن وجــود دارد ول ال
تفاهــم و وجــود اختــالف، شــرط اساســی اســت. 

ب- در افــراز توجــه و رعایــت مقــدار ســهم مالکین مشــاعی دارای اهمیت اســت ولی 
در تفکیــک مقــدار ســهم مشــاع تفاوتــی نــدارد و مالکیــن پــس از تفکیــک می تواننــد 
هرکــدام نســبت بــه ســهم خــود در هریــک از واحدهــا و یــا قطعــات تفکیکــی تقاضــای 
ســند مشــاعی نماینــد و یــا در دفاتراســناد رســمی بــا یکدیگــر توافق و ســند تقســیم نامه 

ــم نمایند. تنظی
ــی در  ــد ول ــتر باش ــا بیش ــر ی ــن دو نف ــداد مالکی ــتی تع ــل بایس ــراز حداق ج- دراف
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ــد. ــته باش ــک داش ــت تفکی ــد درخواس ــم می توان ــک ه ــک مال ــک، ی تفکی
ــراز، شــروع  ــی در اف ــا ادارات ثبــت اســت ول د- تعییــن تکلیــف نهایــی در تفکیــک ب
عملیــات بــا ادارات ثبــت اســت ولــی ممکــن اســت نهایتــا افــراز در دادگاه بــه پایــان برســد.

هـــ - بــا توجــه بــه مــاده 313 قانــون امــور حســبی، اگــر بیــن مالکیــن، محجــور و یا 
غایــب باشــد انجــام افــراز لزومــا بــا دادگاه اســت ولــی در تفکیــک حجرویــا غایــب بودن 

مالــک و یــا مالکیــن اثــری نــدارد.

6- صدور سند مالکیت به دلیل کسر مساحت اولیه به استناد ماده 45 آیین نامه قانون ثبت 

ــض  ــر تعری ــز در اث ــادی شــهرها و نی ــع و ه ــای جام ــرای طرح ه چنانچــه در اثراج
خیابــان و یــا عقب نشــینی، مســاحت ملکــی کاهــش یابــد و یــا کل ملــک از بیــن بــرود 

بــه طــرق زیــر اقــدام خواهدشــد1:
چنانچــه کل ملــک قبــل از درخواســت ثبــت از بیــن رفتــه باشــد، پــس از معاینــه 
ــر  ــک در دفت ــن مل ــن رفت ــب از بی ــت، مرات ــده و نقشــه بردار ثب ــزارش نماین محــل و گ

ــود. ــح داده می ش ــه توضی ــع اظهارنام توزی
ــر  ــدی آن منتش ــی و تحدی ــای نوبت ــد و آگهی ه ــده باش ــت ش ــک ثب ــه مل چنانچ
شــده باشــد ولــی در دفتــر امــالک بــه ثبــت نرســیده باشــد پــس از گــزارش نماینــده و 
نقشــه بردار ثبــت مراتــب از بیــن رفتــن ملــک در اظهارنامــه و صورت جلســه تحدیــدی 

ــود. ــد می ش قی
چنانچــه ملکــی کــه در دفتــر امــالک بــه ثبــت رســیده باشــد کال از بیــن بــرود پــس 
ــال حاضــر در  ــر امــالک )در ح ــب دردفت ــت، مرات ــده و نقشــه بردار ثب ــزارش نماین از گ
ــه ای اســت( ثبــت و ســند مالکیــت درصــورت ارایــه  سیســتم جامــع امــالک کــه رایان

ــود. ــال می ش ــذ و ابط اخ
ــد،  ــده باش ــر ش ــل فوق الذکرکس ــه دالی ــی ب ــاحت ملک ــمتی از مس ــه قس چنانچ

1. ماده 45 آیین نامه ق.ث.
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مالــک می توانــد بــرای اصــالح حــدود و مســاحت ملــک خــود اقــدام نمایــد؛ در ایــن 
ــده  ــا حــدود و مســاحت باقیمان ــد ب ــت جدی ــه باطــل و ســند مالکی صــورت ســند اولی

ــردد. ــادر می گ ص
فــراز 2 بنــد » ز« درخصــوص امــور متفرقــه، موضــوع بنــد387 مجموعــه 
ــت. ــعار را داده اس ــوارد فوق االش ــتور الزم درم ــدور دس ــازه ص ــی اج ــنامه های ثبت بخش

7- صدور سند مالکیت بر اساس اضافه مساحت به استناد ماده 14۹ قانون ثبت الحاقی 1351

 چنانچــه ملکــی بــا حــدود و مشــخصات و مســاحت مشــخصی خریــداری شــود و بعــدا 
معلــوم شــود اضافــه مســاحت داشــته و ایــن اضافــه مســاحت ذاتــی بــوده اســت، یعنــی 
این کــه از ابتــدا جــز مســاحت بــوده و بــه دلیلــی ماننــد عــدم  محاســبه دقیــق و یــا اشــتباه 
درمحاســبه، مقــدار واقعــی مســاحت قیــد نشــده و نیــز مشــخص گردد کــه اضافه مســاحت 
ناشــی از تجــاوز بــه مجاوریــن و یــا معابــر نمی باشــد ســند مالکیــت اولیــه ابطــال و ســند 
مالکیــت بــا حــدود و مشــخصات جدیــد صــادر خواهــد شــد. در ایــن مــورد چنانچــه ملــک 
نقــل و انتقاالتــی داشــته باشــد قیمــت منطقــه ای ملــک بــر اســاس اولیــن ارزیابــی ســند 
ــک ملــک اخطــار می شــود کــه جهــت  ــه اولیــن مال ــدار اخــذ و ب ــن خری ــال از آخری انتق
وصــول آن بــه اداره ثبــت مراجعــه نماینــد و چنانچــه پــس از 10 ســال مراجعــه ننماینــد 

وجــه واریــزی بــه نفــع دولــت در صنــدوق ثبــت تودیــع می گــردد1.

8- صدور سند مالکیت بر اساس سهم االرث به استناد ماده 1۰5 آیین نامه اصالحی قانون ثبت

ــا ارایــه مــدارک مثبــت مالکیــت از قبیــل گواهــی مصــدق  هــرگاه ورثــه متوفــی ب
حصــر وراثــت وگواهــی مصــدق پرداخــت مالیــات بــر ارث، تقاضــای ســند مالکیــت برای 
ســهم ارث خــود ارایــه نماینــد، در ایــن مــورد ادارات ثبــت بــا توجــه بــه گواهــی حصــر 

ــه روســای ثبــت در مــوارد مشــمول مــاده فــوق اجــازه صــدور دســتور  1. بنــد 391 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی ب
الزم را داده اســت.
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وراثــت ارایــه شــده نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت پــس از ابطــال ســند اولیــه بــرای 
ــه  ــهم االرث زوج ــورد س ــد. در م ــدام می نماین ــان اق ــهم االرث آن ــزان س ــه می ــه ب ورث
متوفــی نســبت بــه مــال غیــر منقــول طبــق مــاده 946 اصالحــی قانــون مدنــی و بــا 
رعایــت مــاده 948 اصالحــی قانــون مدنــی مصــوب ســال 1387 اقــدام خواهــد شــد.

۹ - صدور سند مالکیت بر مبنای وصیت نامه به استناد ماده 122 آیین نامه قانون ثبت

ــالک  ــر ام ــه دفت ــه آن ب ــده، خالص ــت ش ــک ثب ــه مل ــبت ب ــت نس ــورد وصی در م
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــررات نســبت ب ــر مق ــر امــالک براب فرســتاده می شــود و دفت

ــد.  ــدام نمای اق
ــک  ــه مل ــبت ب ــت نس ــورد وصی ــد: »درم ــت می گوی ــون ثب ــه قان ــاده 122آیین نام م
ــده،  ــد ش ــالت قی ــایر معام ــل س ــت مث ــند مالکی ــت درس ــاد وصی ــد مف ــده بای ــت ش ثب
خالصــه آن بــه دفتــر امــالک فرســتاده شــود و همچنیــن درموقــع عــدول از وصیــت، 
ترتیــب مزبــور رعایــت و در صورتــی کــه ملــک در مــورد وصیــت ثبــت نشــده باشــد، باید 
مفــاد وصیــت در پرونــده ثبتــی بایگانــی و موقــع صــدور ســند مالکیــت رعایــت گــردد.« 

1۰- صدور سند مالکیت متوفای بالوارث به نام دولت طبق ماده 866 قانون مدنی

در صــورت نبــود وراث، امــر ترکــه متوفــی راجــع بــه حاکــم اســت. بنــد 273 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتــی مقــرر داشــته: »اعــالم اداره امورسرپرســتی و درخواســت خزانــه داری 
ــت  ــرای ثب ــبی)مصوب 1322( ب ــون امورحس ــاده 229 قان ــد 9 م ــرای بن ــر اج کل از نظ
ملــک متوفــای بــالوارث بنــام دولــت کافــی خواهــد بــود، مطالبــه مــدارک دیگــری الزم 
نیســت.« در مــواردی کــه اداره امــور سرپرســتی دادگســتری دســتور صــدور ســند مالکیت 
در چنیــن مــواردی را صــادر می نمایــد، ادارات ثبــت پــس از صــدور بخشــنامه مبنــی بــر 
ابطــال ســند مالکیــت اولیــه، نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام دولــت بــه 

نمایندگــی ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی اصــدار خواهنــد نمــود. 
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11- صدور اسناد مالکیت ورثه هنگامی که سند مالکیت نزد یکی از ورثه باشد

ــا ارایــه مســتندات الزم تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  هــرگاه تعــدادی از ورثــه ب
بــرای ســهم االرث خــود داشــته باشــند و اعــالم نماینــد ســند مالکیــت مــورث نــزد یکی 
ــتناد تبصــره 3  ــه اس ــد ب ــودداری می کن ــند خ ــه اصــل س ــه می باشــد و او از ارای از ورث
مــاده 120 آیین نامــه قانــون ثبــت بــه شــخص مزبــور اخطــار می شــود کــه اصــل ســند 
ــت  ــای مهل ــا انقض ــد، ب ــل نمای ــت تحوی ــه اداره ثب ــدت 10روز ب ــرف م ــت را ظ مالکی
مقررموضــوع یــک بــار در روزنامــه آگهــی می شــود؛ چنانچــه اصــل ســند ظــرف مهلــت 
مقــرر بــدون دلیــل قانونــی ارایــه نشــود، ســند مالکیــت بــه نــام ورثــه صــادر شــده و 
ــر اســناد رســمی اعــالم می گــردد و چنانچــه اصــل ســند  ــه دفات طــی بخشــنامه ای ب
مالکیــت بــه آنــان ارایــه شــد آن را اخــذ و جهــت ابطــال بــه اداره ثبــت ارســال نماینــد.

12- صدور سند به استناد ماده 3۰ آیین نامه قانون ثبت 

صلــح یکــی از عقــود الزم اســت و هــرگاه کســی ملکــی را بــه دیگــری بــا عقــد صلــح 
ــال چنانچــه ملکــی  ــح ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد مث ــرای متصال ــد، ب واگــذار نمای
ــح، واگــذار شــده باشــد  ــرای مصال ــا قیــد حــق فســخ ب ــه موجــب ســندصلح محاباتــی ب ب
درخواســت ثبــت از متصالــح بــا قیــد حــق فســخ بــرای مصالــح پذیرفتــه می شــود. در مــورد 
صلــح محاباتــی بــا خیــار فســخ بــرای مصالــح، ســند مالکیــت بــه نــام متصالــح بــا توجــه به 
اظهارنامــه ثبتــی و صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و بــا قیــد خیــار فســخ صــادر می شــود1. 

به  باشد،  اعیانی در صورتی که عرصه ملک موقوفه  مالکیت  13- صدور سند 

استناد ماده 1۰4 مکرر آیین نامه قانون ثبت الحاقی مصوب سال 1324

ــک  ــه مل ــه عرص ــی ک ــی، در صورت ــنامه های ثبت ــه بخش ــد382 مجموع ــق بن طب
موقوفــه باشــد و مالــک اعیانــی بــه اســتناد ســند رســمی اجــاره تنظیمــی در دفاتــر اســناد 

1. ماده 104 آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک.
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رســمی تقاضــای صــدور ســند مالکیــت بــرای اعیانــی ملــک نمایــد، ادارات ثبــت پــس از 
درخواســت متقاضــی، زمــان تعییــن حــدود را مشــخص و بــه مالکیــن مجــاور ملــک مورد 
تقاضــا و عنداللــزوم بــه ادارات شــهرداری و اداره اوقــاف مربوطــه طــی اخطــاری اعــالم 
می نماینــد. پــس از مراجعــه بــه محــل اســتقرار ملــک در تاریــخ مقــرر و ســپری شــدن 
مهلــت 30 روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود، چنانچــه اعتراضــی در 
مهلــت مقــرر واصــل نشــده باشــد پــس از گواهی هــای الزم مبنــی بــر عــدم بازداشــت و 
نیــز اخــذ هزینه هــای ثبتــی، ســند مالکیــت اعیانــی بــه نــام مالــک اعیــان صــادر خواهــد 
شــد. در صــورت وصــول اعتــراض، متقاضــی بایســتی بــه دادگاه مراجعــه نماینــد و در این 

صــورت از صــدور ســند مالکیــت تــا صــدور رای نهایــی خــودداری خواهــد شــد.

14- صدور سند مالکیت بر اساس سند انتقال اجرایی 

هنگامــی کــه ملکــی پــس از انجــام تشــریفات قانونــی در ادارات اجــرای ثبــت یــا 
محاکــم دادگســتری از طریــق مزایــده بــه شــخصی اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی واگــذار 
شــده و پــس از آن بــه موجــب ســند انتقــال اجرایــی رســمی در یکــی از دفاتــر اســناد 
رســمی بــه او منتقــل شــده باشــد، پــس از وصــول تقاضــای صــدور ســند مالکیــت بــه 
اســتناد بنــد 311 و 266 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی، در صورتــی کــه ســند مالکیــت 
اولیــه در دســترس نباشــد طــی بخشــنامه ای مراتــب ابطــال ســند مالکیــت اولیــه اعــالم 
و برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت جدیــد اقــدام خواهــد شــد. چنانچــه 
اصــل ســند مالکیــت اولیــه دردســترس باشــد، ابطــال و ضمیمــه پرونــده خواهــد شــد و 

نیــازی بــه صــدور بخشــنامه نخواهــد بــود.

15- صدور سند مالکیت بر اساس حکم نهایی دادگاه

ــی، در  ــنامه های ثبت ــه بخش ــای26 و 344 و 345 و 346 مجموع ــت بنده ــا رعای ب
ــت  ــی، حکــم ابطــال ســند مالکی ــی مراجــع قضای ــه موجــب رای نهای ــه ب ــی ک صورت
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صــادر شــود، پــس از ارایــه حکــم قطعــی مصــدق شــده نســبت بــه صــدور بخشــنامه 
ــام متقاضــی صــادر  ــه ن ــد ب ــدام و ســند مالکیــت جدی ــه اق ــت اولی ابطــال ســند مالکی
خواهــد شــد و در صورتــی کــه ابهامــی در رای صــادره باشــد بــه اســتناد مــاده 25 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی از مرجــع صــادر کننــده رای اســتعالم الزم بــه عمــل خواهــد آمــد.

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مــورد مــاده 71 قانــون دفاتــر اســناد رســمی، هرگونــه اقدام 
نســبت بــه دفتــر امــالک و ســند مالکیــت موکــول بــه صــدور حکــم نهایــی و اعــالم آن 

بــه ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور بایســتی مــد نظــر قــرار گیــرد. 

16- صدور سند مالکیت به موجب رای دادگاه، هنگامی که اصل سند نزد شخص ثالث باشد 

طبــق تبصــره 2 مــاده 120 آ.ق.ث.ا. وقتــی ســند مالکیــت نزد شــخص ثالث باشــد و دادگاه 
حکــم بــه اســترداد آن داده باشــد و بــا صــدور اجراییــه نیــز اســترداد ممکــن نگــردد، مالــک 
ــن صــورت  ــد. در ای ــی ســند کن ــه گواهــی از دادگاه تقاضــای صــدور المثن ــا ارای ــد ب می توان
ارایــه فــرم تحقیقــات از شــهود و انتشــار آگهــی ضرورتــی نخواهــد داشــت و ادارات ثبــت پس 

از بخشــنامه ابطــال، اقــدام بــه صــدور ســند المثنــی مالکیــت خواهنــد نمــود.

17-صدور سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 اصالحی قانون ثبت

ــر  ــد و ب ــب ش ــاده تصوی ــر ده م ــتمل ب ــخ 1370/6/21 مش ــور در تاری ــون مذک قان
اســاس آن رســیدگی بــه اســناد عــادی و اســناد مالکیــت مشــاعی و نیــز صــدور ســند 
بــرای امــالک متعلــق بــه دولــت کــه در تصــرف مالکانــه افــراد قــرار گرفتــه بودنــد و 
در مــواردی کــه دسترســی بــه مالــک جهــت تنظیــم ســند رســمی ممکــن نبــود، مــورد 
ــزارش  ــه گ ــه برداری و ارای ــریفات الزم و نقش ــی تش ــس از ط ــت و پ ــرار گرف ــر ق نظ
کارشناســان منتخــب و صــدور رای توســط هیــات حل اختــالف و صــدور بخشــنامه های 
ــه صــدور ســند مالکیــت،  ــرر نســبت ب ــراض در مهلت هــای مق الزم و عدم وصــول اعت
ــه  ــیدن ب ــعت بخش ــت وس ــت. جه ــده اس ــام می ش ــدام الزم انج ــن اق ــرای متصرفی ب
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ــات ملکــی و تســهیل در امــر صــدور ســند  ــون و کاســتن از اختالف ــره شــمول قان دای
مالکیــت مفــروز بــرای متصرفیــن امــالک و نیــز بــا توجــه بــه وجــود اشــکاالت عملی و 
اجرایــی در قوانیــن مرتبــط قبلــی مقــررات دیگــری تحــت عنــوان »قانــون اصــالح مواد 
یــک و 2 و 3 قانــون اصــالح و حــذف مــوادی از قانــون ثبــت اســناد و امــالک مصــوب 
1365/4/31 و الحــاق مــوادی بــه آن« در 8 مــاده و 13 تبصــره در تاریــخ 1370/6/21 
ــد  ــورد تایی ــخ 1370/6/31 م ــید و در تاری ــس شــورای اســالمی رس ــب مجل ــه تصوی ب
شــورای نگهبــان قــرار گرفــت. در ایــن قانــون عــالوه بــر الحــاق 5 مــاده شــامل مــواد 

6 تــا 10 بــه مقــررات قبلــی، مــواد 147 و 148 مجــددا اصــالح شــد.
مــاده 147 ایــن قانــون مربــوط بــه تعییــن وضــع ثبتــی اعیــان امالکــی که اشــخاص 
تــا تاریــخ 1370/1/1 روی زمین هایــی احــداث نمــوده بودنــد و نیــز اراضــی کشــاورزی 
نســق های زراعــی و باغــات و اراضــی خــارج از محــدوده شــهر ها و حریــم آن هــا کــه 
ــداری  ــا را خری ــوق آن ه ــخ ف ــا تاری ــخاص ت ــود و اش ــن ب ــرداری متصرفی ــورد بهره ب م
نمــوده بودنــد ولــی به واســطه وجــود موانــع قانونــی صــدور ســند مالکیــت بــرای آن هــا 
میســر نبــود کــه قانون گــذار در 6 بنــد بــرای ایــن مــوارد تعییــن تکلیــف نمــوده اســت.

 مــاده 148 قانــون مرقــوم نیــز مربــوط بــه هیات هــای حل اختــالف و هم چنیــن اعیانــی 
بــود کــه در اراضــی موقوفــه و یــا اراضــی متعلــق بــه دولــت یــا شــهرداری احــداث شــده 
ــرر می داشــت: »در  ــه مق ــود ک ــاده ب ــن م ــون، تبصــره 3 ای ــن قان ــای ای ــود. از نوآوری ه ب
هــر مــورد کــه در اجــرای مــوارد مذکــور در ایــن قانــون نیــاز بــه تفکیــک یــا افــراز ملــک 
باشــد واحدهــای ثبتــی بــا توجــه بــه وضــع موجــود راســا اقــدام خواهنــد نمــود و نیــازی 
ــراد  ــتفاده اف ــری از سواس ــدف جلوگی ــا ه ــن ب ــد« مقن ــهرداری نمی باش ــتعالم از ش ــه اس ب
ســود جو از ایــن فرصــت و امتیــاز به وجــود آمــده و ســاماندهی بیشــتر ایــن امــور، در تاریــخ 
1376/5/26 بــا تصویــب »قانــون اصــالح مــواد 147و148 اصالحــی قانــون ثبــت اســناد و 
امــالک« قانــون اصــالح مــواد 1 و 2 و 3 قانــون اصــالح و حــذف مــوادی از قانــون ثبــت 
مصــوب 1370 توســط مجلــس شــورای اســالمی، اصــالح و مــوادی بــه آن الحــاق شــد. و 
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آیین نامــه اجرایــی آن در تاریــخ 1378/7/25 بــه تصویــب هیــات وزیــران رســیده و جهــت 
اجــرا ابــالغ گردیــد کــه به موجــب آن، هیات هــای مســتقر در اداره ثبــت موظــف شــده اند 
بــا انتخــاب کارشناســان ثبتــی و همــکاری ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور، نســبت 
بــه تهیــه و ترســیم کروکــی محــل مورد تصــرف، دالیــل تصــرف، تعییــن موقعیــت، حــدود، 
مســاحت و شــماره پــالک اصلــی و فرعــی و نحــوه تصرفــات اقــدام و همــراه بــا مشــخصات 
کامــل شناســنامه ) اعــم از نــام، نام خانوادگــی، نــام پــدر، شــماره شناســنامه و محــل صــدور 

ــد1. ــه دســتگاه صاحــب زمیــن اعــالم می نماین ــق ادارات ب آن( به صــورت مســتند از طری
حســب بنــد یــک از مــاده 147 اصالحــی قانــون ثبــت، در صورتــی کــه بیــن متصرف و 
مالــک توافــق بــوده و پــس از احــراز تصــرف بالمنــازع متصرف توســط کارشــناس منتخب 
ــام  ــه ن ــی را ب ــات ثبت ــه عملی ــت دســتور ادام ــس ثب ــرض، ریی ــت و نداشــتن معت اداره ثب
متصــرف به منظــور صــدور ســند مالکیــت خواهــد داد. اساســا مــواد 147 و 148 اصالحــی 
قانــون ثبــت جهــت حــل مشــکالت ثبتــی مــردم و صــدور ســند مالکیــت بــرای اراضــی 
و اعیانــی کــه اخــذ ســند مالکیــت بــرای آن هــا مشــکل و غیرممکــن بــود، بــه تصویــب 
رســید. در حقیقــت، مــواد مزبــور اســتثنایی بــر مــاده 22 قانــون ثبــت محســوب می شــود، 
زیــرا انتقــاالت بــا اســناد عــادی را قابــل پذیــرش دانســته اســت. بــه عبــارت دیگر، بــا اقدام 
از طریــق ایــن مــواد، می تــوان بــرای اراضــی و اعیانــی کــه صــدور ســند مالکیــت از راه 
عــادی بــرای آن هــا میســر نیســت، به طــور فوق العــاده، ســند مالکیــت رســمی اخــذ نمــود.

18- صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 13۹۰/۹/2۰

در قانــون مزبــور مقررشــده بــرای صــدور اســناد مالکیــت اراضــی بــا ســابقه ثبتــی کــه 
منشــا تصرفــات قانونــی داشــته باشــند و نیــز بــرای صــدور اســناد مالکیــت بــرای اراضــی 
ــرای صــدور ســند مالکیــت مفــروزی  کشــاورزی و نســق زراعــی و باغــات کــه موانعــی ب

1.ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصالح مواد )147 و 148( اصالحی ق.ث.
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دارنــد ماننــد فــوت مالــک، موضــوع در هیــات خاصــی )کــه اعضــای آن ســه نفــر( 1-یــک 
نفــر قاضــی بــه انتخــاب رییــس قــوه قضاییــه 2- رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 3- 
رییــس اداره راه و شهرســازی و یــا جهــاد کشــاورزی و یــا قائــم مقــام آن هــا مطــرح می شــود. 
صالحیت هــای ایــن هیــات شــامل الــف – فــوت مالــک رســمی و حداقــل یکــی از ورثــه وی 
ب – عــدم دسترســی بــه مالــک رســمی و در صــورت فــوت وی عــدم دسترســی بــه حداقــل 
یــک نفــر از ورثــه وی. پ- مفقــود االثربــودن مالــک رســمی و حداقــل یــک نفــر از ورثــه 
وی. ت – عــدم دسترســی بــه مالــکان مشــاعی کــه پــس از ارجــاع موضــوع بــه کارشناســی 
و تهیــه نقشــه محــل وگــزارش بــه هیــات مذکــور و پــس ازصــدور رای و انتشــار آگهــی در 
دو نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار و روزنامــه محلــی و در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در 

مواعــد مقــرره نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت جهــت مــورد تقاضــا اقــدام می گــردد.

1۹-صدور سند مالکیت برای روستاییان فاقد سند

طبــق مــاده 71 قانــون برنامــه دوم توســعه کشــور و مــاده 140 قانــون برنامــه ســوم 
توســعه کشــور و نیــز مــاده 133 قانــون برنامــه چهــارم توســعه و قانــون الحــاق مــوادی 
بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مصــوب 1383/12/2کشــور 
ــاد مســکن انقــالب اســالمی موظــف  و آیین نامــه اجرایــی آن مصــوب 1384/2/7، بنی
ــه  ــتان ها نقش ــز دهس ــالمی و مراک ــورای اس ــتاهای دارای ش ــه روس ــرای کلی ــت ب اس
ــر  ــی ب ــه تفکیک ــت، صورت جلس ــه و ادارات ثب ــتا را تهی ــود روس ــع موج ــی وض تفکیک
اســاس نقشــه ارســالی و نقشــه برداری را انجــام و بــه امضــای نماینــده بنیــاد مســکن 
و شــورای اســالمی روســتا رســانده و بــر اســاس نــام مالکیــن اقــدام بــه صــدور ســند 
مالکیــت نماینــد و در صورتــی کــه نتواننــد مــدارک مالکیــت ارایــه نماینــد موضــوع در 
ــدام  ــا رعایــت مــوارد مذکــور در آیین نامــه مربوطــه، مطــرح و اق ــات مخصوصــی ب هی
بــه صــدور قــرار کارشناســی و صــدور رای خواهنــد نمــود و در صورتــی کــه در مهلــت 
مقــرر بــه رای صــادره اعتراضــی نرســد، اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهنــد نمــود.
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2۰- صدور سند مالکیت هنگامی که سند مالکیت اولیه براثر حوادث غیرمترقبه ای 

نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته باشد

 در این گونــه مــوارد، ادارات ثبــت بایســتی نســبت بــه جمــع آوری مــدارک و 
مســتندات و اطالعــات و اســتعالمات الزم از ادارات و ســازمان ها و موسســات مختلــف و 
اخــذ گواهــی شــهود در محــل اقــدام و در صــورت نبــودن معتــرض نســبت بــه تشــکیل 
پرونــده و نقشــه و بــا رعایــت مــواد 9 و 10 و 11 و 13 آیین نامــه وتعییــن شــماره ملــک 
ــر اظهارنامــه و تعییــن حــدود و پیــش نویــس ســند مالکیــت و صــدور  و ثبــت در دفت

ســند مالکیــت اقــدام نماینــد.

21- صدور سند مالکیت امالک مشمول قانون اصالحات ارضی

ــه  ــخ 1339/2/26 ب ــاده در تاری ــر 38 م ــتمل ب ــه مش ــی ک ــات ارض ــون اصالح قان
ــر  ــت. ب ــر یاف ــالح و تغیی ــه اص ــن مرحل ــد چندی ــال های بع ــید و در س ــب رس تصوی
ــوط در  ــای مرب ــالک و آیین نامه ه ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــواد142 و 145 قان ــاس م اس
حــال حاضــر چنانچــه اراضــی و امــالک مجهــول المالــک مشــمول قانــون مذکــور کــه 
ــهم  ــا س ــند، صرف ــده باش ــل ش ــن منتق ــه زارعی ــده اند و ب ــت نش ــای ثب ــون تقاض تاکن
متصرفــی هــر زارع تحدیــد حــدود شــده و ســند انتقــال بــر ایــن اســاس صــادر شــود.

22-صدور سند مالکیت وثیقه به نام دولت

ــاده 230  ــه م ــه ب ــا توج ــی و ب ــنامه های ثبت ــه بخش ــد 309 مجموع ــرای بن در اج
قانــون آییــن دادرســی کیفــری1، هــرگاه متهــم التــزام و یــا وثیقــه بگــذارد و در وقــت 
مقــرر در دادگاه حاضــر نشــود بــه دســتور رییــس حــوزه قضایــی وجــه التــزام از متهــم 
اخــذ و وثیقــه ضبــط خواهــد شــد. در ایــن صــورت پــس از ابطــال ســند مالکیــت وثیقــه 

1. مــاده 537 ق.آ.د.ک و مــاده 136 مکــرر منــدرج در الیحــه قانونــی اصــالح قســمتی از مــواد آییــن دادرســی کیفــری 
مصــوب 1335/11/30 و مــاده 140 قانــون ســابق آ.د.ک مصــوب 1378.
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بــه دســتور رییــس حــوزه قضایــی و صــدور دســتور ســند مالکیت بــه نــام دولــت، ادارات 
ثبــت بــا صــدور بخشــنامه ای مبنــی بــر بــی اعتبــاری ســند مالکیــت اولیــه، نســبت بــه 

صــدور ســند مالکیــت جدیــد بــه نــام دولــت اقــدام خواهنــد نمــود.

23-صدور سند مالکیت به نام دولت در اجرای اصل 4۹ قانون اساسی

بــه اســتناد اصــل 49 قانــون اساســی و بــا توجــه بــه مــاده 230 قانــون آیین دادرســی 
کیفــری1، ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی در اجــرای فرمــان حضــرت 
ــدام و ســر و ســامان  ــی اق ــوان ســتاد اجــرای فرامیــن امــام، متول امــام )ره( تحــت عن
دادن بــه ایــن مــوارد و ارایــه درخواســت و اخــذ ســند مالکیــت بــرای اراضــی و امــالک 
و امــوال مزبــور می باشــد و ادارات ثبــت اســناد و امــالک بایســتی برابــر مقــررات نســبت 

بــه صــدور اســناد مالکیــت اقــدام نماینــد.

24- صدور سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها

طبــق تبصــره 9 مــاده 69 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصوب ســال 
ــر  ــی را ب ــناد اراضــی و امــالک دولت ــناد و امــالک کشــور، اس ــت اس 1380: »ســازمان ثب
اســاس ایــن قانــون یــا اعــالم وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و بــدون نیــاز بــه اخــذ نظــر 
ســازمان متصــرف و یــا ســازمانی کــه اســناد مالکیــت را در اختیــار دارد، اصالح و ســند جدید 

صــادر نمایــد. بــا صــدور ســند جدیــد، اســناد قبلــی از درجــه اعتبارســاقط خواهــد بــود.«

25-صدور المثنی سند مالکیت 

صــدور المثنــِی ســند مالکیــت، مســتفاد از مــاده 120 آییــن قانــون ثبــت اصالحیــه 
ــی  ــود. در صورت ــد، انجــام می ش ــر شــش تبصــره می باش ــه مشــتمل ب ــال 1380 ک س
کــه ســند مالکیــت مفقــود شــود، ادارات ثبــت بــا رعایــت مقــررات ایــن قانــون و صــدور 

1. پیشین.
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بخشــنامه و انتشــار آگهــی فقــدان ســند، نســبت بــه صــدور المثنــی ســند مالکیــت اقدام 
خواهنــد نمــود.

ــه  ــت و ب ــت دریاف ــی را از اداره ثب ــرم استشــهاد محل ــرگ ف متقاضــی بایســتی دوب
امضــای ســه نفــر رســانده و امضــای نفــر ســوم دریکــی از دفاتــر اســناد رســمی گواهــی 

شــود.
بخشــنامه اول در ابتــدای درخواســت و بخشــنامه دوم، هنــگام صــدور المثنــی ســند 

مالکیــت صــادر وبــه دفاتــر اســناد رســمی ارســال می شــود.

26- صدور سند مالکیت اراضی ملی و مستثنیات

به اســتناد بنــد 348 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی و مــواد 13 و 39 قانــون حفاظــت 
ــه برداری و  ــس از نقش ــد پ ــت مکلفن ــع1، ادارات ثب ــا و مرات ــرداری از جنگل ه و بهره ب
ــز در  ــت و نی ــام دول ــه ن ــت ب ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب ــه نس ــم صورت جلس تنظی
ــد. اراضــی ملــی شــده  ــکان، ســند مالکیــت صــادر نماین ــرای مال قســمت مســتثنیات ب
خــارج از محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی اســت و 
ســند مالکیــت نیــز بنــام دولــت جمهــوری اســالمی بــا نمایندگــی ســازمان جنگل هــا و 
مراتــع صــادر خواهــد شــد. و طبــق مــاده 9 قانــون زمیــن شــهری مصــوب 1366 در حال 
حاضــر اراضــی ملــی شــده واقــع در محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها در اختیــار وزارت 

مســکن و شهرســازی اســت.

ــوب 1396:  ــای مص ــوب 1346 و اصالحیه ه ــع مص ــا و مرات ــرداری از جنگل ه ــت و بهره ب ــون حفاظ ــاده 39 قان 1. م
ــي  موضــوع   ــع  مل ــررات  تشــخیص  مناب ــل  مق ــس  از اجــراي  کام ــه  پ ــع  کشــور ک ــا و مرات »گواهــي  ســازمان  جنگل ه
ــي   ــه  گواه ــم  ب ــه هاي  منض ــود و نقش ــا مي ش ــده  ی ــادر ش ــع  ص ــا و مرات ــرداري  از جنگل ه ــت  و بهره ب ــون  حفاظ قان
ــود. ادارات  مذکــور  ــع  ملــي  مــالک  عمــل  ادارات  ثبــت  خواهــد ب مذکــور از لحــاظ  ثبتــي  و صــدور ســند مالکیــت  مناب
مکلفنــد اســناد مالکیــت  منابــع  ملــي  را بــا رعایــت  قوانیــن  و مقــررات  مربــوط  بــه  ثبــت  امــالک  براســاس  گواهي هــاي  

ــد.« ــوط  صــادر نماین ــور و نقشــه هاي  مرب مزب
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 بررسی اختالفات ملکی دستگاه های اجرایی
 در تصویب نامه های هیات وزیران

امیرمسعود نادمی1

تاریخ پذیرش: 1401/٣/٢6تاریخ ویرایش: 1401/1/٢0تاریخ دریافت: ٢٣/1400/11 

چکیده

بســیاری  از  انــواع  دعــاوی مطــرح شــده در دادگســتری، مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم ناشــی از معامــالت مربــوط بــه امــالک اســت . بــا وجــود اهمیــت این 
دعــاوی و بــه  رغــم تــالش مقنــن بــرای رفــع ابهامــات، آنچــه در  رویــه  قضایــی 
ــالت  ــت معام ــودن سرنوش ــوم ب ــا و نامعل ــارض  تصمیم ه ــود ، تع ــاهده می ش مش
ــه ایــن امــوال اســت. لیکــن گاه ممکن است بین دســتگاه های دولتــی  مربــوط ب
ــرح  ــش ها مط ــه وجود بیاید و در این صورت این پرس ــه اختالفاتي ب ــن زمین در ای
ــی از  ــتگاه های اجرای ــی دس ــات ملک ــع اختالف ــِی رف ــام حقوق ــه نظ ــت ک اس
طریــق ســازوکارهای داخلــی قــوه مجریــه چگونــه اســت؟ و وضعیــت صالحیــت 

nademi_1357@yahoo.com                        1. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد الکترونیکی
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دادگاه هــا نســبت بــه رســیدگي بــه اختالفــات ملکــي بیــن دســتگاه های اجرایــي 
ــاز و  ــود س ــا وج ــت؟ ب ــه اس ــات چگون ــل اختالف ــام حل وفص ــه  نظ ــه ب ــا توج ب
کارهــاي داخلــی قــوه مجریــه آیــا دادگاه هــا صالحیــت رســیدگي بــه اختالفــات 
ملکــی بیــن دســتگاه های اجرایــی را دارنــد؟ در پاسخ به پرســش های مطروحــه 
ــتگاه های  ــی دس ــات ملک ــت مرجع صالح براي رسیدگي به اختالف ــوان گف می ت
ــز  ــي نی ــتگاه هاي دولت ــن دس ــالف بی ــع اخت ــت و رف ــران اس ــات وزی ــی، هی دولت
ــه  ــار قوه مجری ــِي در اختی ــاي قانون ــتفاده از ظرفیت ه ــره و اس ــق مذاک از طری
ــراي  ــف ب ــات مختل ــه از جه ــوه قضایی ــه ق ــي ب ــن اختالفات ــاع چنی ــدم ارج و ع

ــت. ــته اس ــت داش ــه مطلوبی ــئوالن قوه مجری مس
 واژگان کلیدی: مرجع، اختالفات ملکی، دستگاه های اجرایی، دولت، قوه مجریه.

مقدمه
هــر چنــد دو اصطــالح دعــوا و اختــالف متــرادف بــه نظــر می رســند امــا از لحــاظ 
تخصصــی دارای تفاوت هــای ظریفــی هســتند. بایــد پذیرفــت اختــالف زمانــی محقــق 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی ده ــر خواســت دیگــری پاســخ منف ــک  طــرف در براب می شــود ی
ممکــن اســت بــا وجــود اختــالف، هیــچ یــک از طرفیــن، دعوایــی را در مرجعــی مطــرح 
نکــرده باشــند. تعریفــی کــه در حقــوق داخلــی مــا از دعــوا می تــوان ارائــه داد عبــارت 
اســت از: توانایــی قانونــی مدعــی حــق تضییــع یــا انــکار شــده، در مراجعــه بــه مراجــع 
ــار  ــب آث ــا و ترتی ــودن ادع ــا نب ــودن ی ــذاردن وارد ب ــاوت گ ــه قض ــت ب ــح در جه صال

قانونــی مربوطــه.
بنابرایــن پــس از مراجعــه بــه مراجــع صالــح جهــت بــه قضــاوت گــذاردن اختــالف 
ــالف  ــه، اخت ــن مراجع ــش از ای ــه پی ــی ک ــد، در حال ــداق می یاب ــوا مص ــه دع ــت ک اس
ــالف  ــان اخت ــل تصــور می ــی قاب ــح نســبت منطق ــن توضی ــا ای ــوده اســت. ب موجــود ب
ــده اختــالف  ــی در بردارن ــی هــر دعوای ــق اســت. یعن و دعــوا، عمــوم و خصــوص مطل
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اســت، امــا برخــی اختالفــات منتهــی بــه دعــوا می شــوند و برخــی منتهــی بــه دعــوا 
ــود. ــده می ش ــز دی ــورها نی ــر کش ــوق دیگ ــی در حق ــن تلق ــوند. ای نمی ش

مهم تریــن اصلــی کــه در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران راجــع بــه حــل  
و فصــل دعــاوی دولــت و طــرف دیگــر مالحظــه می شــود اصــل 139 اســت بــه موجــب 
ایــن اصــل: »دعــاوی  راجــع بــه  امــوال  عمومــی  و دولتــی  یــا ارجــاع  آن بــه  داوری  در 
ــس   ــه  اطــالع مجل ــد ب ــران  اســت  و بای ــات  وزی ــب  هی ــه  تصوی ــول  ب ــورد، موک ــر م ه
برســد. در مــواردی  کــه  طــرف  دعــوا  خارجــی  باشــد و در مــوارد مهــم  داخلــی  بایــد بــه  

تصویــب  مجلــس  نیــز برســد. مــوارد مهــم  را قانــون  تعییــن  مــی  کنــد.«
قانــون آییــن دادرســی مدنــی در مــاده 457، حکمــی مشــابه حکــم منــدرج در اصــل 
ــه موجــب ایــن مــاده: »ارجــاع دعــاوی راجــع  139 دارد کــه مختــص داوری اســت. ب
ــران  و اطــالع  ــات  وزی ــب  هی ــس از تصوی ــه داوری، پ ــی ب ــی و دولت ــوال عموم ــه ام ب
مجلــس  شــورای اســالمی صــورت می گیــرد. در مــواردی کــه طــرف دعــوا خارجــی و 
یــا موضــوع دعــوا از موضوعاتــی باشــد کــه قانــون آن را مهــم تشــخیص داده تصویــب 

مجلــس شــورای اســالمی نیــز ضــروری اســت.« 
همچنیــن بــه موجــب مــاده 20 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب 1379 کــه در مــاده 30 قانــون اجــرای 
ــت،  ــده اس ــی ش ــوب 1387 دایم ــی مص ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل سیاس
ــی و  ــکایت اشــخاص حقیق ــم در خصــوص ش ــاذ تصمی ــر و اتخ ــار نظ ــیدگی، اظه رس
ــه بعــد  حقوقــی از هــر یــک از تصمیم هــا در امــر واگــذاری ســهام موضــوع مــاده 9 ب
ــات داوری مرکــب از 7 نفــر )5 نفــر از  ــون برنامــه ســوم توســعه، در صالحیــت هی قان
متخصصــان امــور اقتصــادی، مالــی، بازرگانــی، فنــی و حقوقــی، رییــس اتــاق تعــاون و 
رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن( می باشــد. رای هیــات داوری قابــل اعتــراض 

ــوا را دارد، می باشــد. ــه اصــل دع ــت رســیدگی ب در دادگاهــی کــه صالحی
ــی مجلــس  ــون آیین نامــه داخل ــه موجــب مــاده 212 قان در اجــرای اصــل 139 و ب
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شــورای اســالمی: »در تمــام مــوارد مذکــور )از جملــه صلــح دعــاوی راجــع بــه امــوال 
ــت  ــوا خارجــی باشــد( دول ــه داوری کــه طــرف دع ــا ارجــاع آن ب ــی ی ــی و دولت عموم
موظــف اســت متــن تفصیلــی آن هــا را همــراه بــا الیحــه قانونــی تقدیــم مجلــس نمایــد 
تــا بــه صــورت یــک شــوری مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. بدیــن ترتیــب کــه پــس از 
گــزارش کمیســیون مربــوط بــه صحبــت دو مخالــف و دو موافــق در کلیــات و جزییــات 

)هــر کــدام بــه مــدت 15 دقیقــه( بــرای تصویــب بــه رای گذاشــته می شــود.« 
ــن  ــران را در ای ــات وزی ــب هی ــی، تصوی ــوق اساس ــران حق ــب  نظ ــی از صاح  برخ
و  وزارتخانه هــا  بنابرایــن  دانســته اند،  دولــت  بــه  هماهنگــی  مربــوط  خصــوص 
دســتگاه های دولتــی کــه ممکــن اســت راســا طــرف دعــوا باشــند بایــد موافقــت هیــات 
وزیــران را جلــب نماینــد. پــس بــه نظــر می رســد کــه بایــد دخالــت مجلــس  را در  شــان 

ــود.  ــداد نم ــی قلم ــث اداری و اجرای ــت را از حی ــت دول ــی و دخال ــی و کنترل نظارت

1- اقسام اختالفات دستگاه های اجرایی و تاریخچه حل آن
ــی  ــی وجــود نداشــته باشــد دعوای ــا اختالف ــی ت اختــالف جــز ارکان دعــوا اســت یعن
حاصــل نمی شــود. بنابرایــن اختــالف در واقــع مقدمــه وجــودی دعــوا اســت کــه بــه معنای 
ــالف و  ــن اخت ــر ای ــه اگ ــا حــق اســت ک ــک موضــوع ی نداشــتن تفاهــم در خصــوص ی
عدم تفاهــم بــر ســر هــر موضوعــی کــه باشــد، بیــن طرفیــن اختــالف حــل نشــود و بــرای 

حــل آن بــه مرجــع دیگــری )قضایــی( مراجعــه شــود، عنــوان دعــوا پیــدا خواهــد کــرد.
ــک  ــد از ی ــته باش ــی داش ــواع گوناگون ــد ان ــی می توان ــتگاه های اجرای ــالف دس اخت
حیــث ایــن اختالفــات می توانــد بــه اختالفــات حقوقــی و اختالفــات کیفــری و 
اختالفــات اداری تقســیم شــود یعنــی در مــواردی کــه اختالف جنبــه حقوقــی دارد مرجع 
حل اختــالف بــا مــواردی کــه اختــالف جنبــه کیفــری دارد متفــاوت اســت. همان طــور 
ــی  ــای عموم ــد در دادگاه ه ــری می توان ــات کیف ــد اختالف ــد ش ــاره خواه ــدا اش ــه بع ک
ــا مراجــع اختصاصــی اداری  ــت اداری ی ــوان عدال ــالف اداری در دی مطــرح شــود و اخت
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ــی  ــق راه کارهــای داخل ــد از طری ــی باشــد بای ــر اختــالف حقوق مطــرح می گــردد و اگ
قــوه مجریــه حــل و فصــل شــود.

انواع اختالفات دستگاه های اجرایی می تواند به شرح زیر باشد:

1-1- اختــالف برداشــت و نظــر نســبت بــه وظایــف قانونــی باشــد؛ در صورتــی کــه 
موضــوع نیــاز بــه تفســیر یــا تغییــر قانــون نداشــته باشــد، تصمیــم هیــات وزیــران کــه 
بــه پیشــنهاد رییس جمهــوری اتخــاذ می شــود الزم االجــرا اســت. یعنــی بــه ایــن دلیــل 
کــه وظایــف قانونــی دســتگاه های اجرایــی در قــوه مجریــه تعییــن می شــود و قوانینــی 
کــه از طــرف قانون گــذار وضــع شــده در خصــوص موضــوع اختــالف روشــن و آشــکار 
بــوده و رییس جمهــور و هیــات وزیــران کــه در راس قــوه مجریــه قــرار دارنــد و حــق 
وضــع آیین نامــه و تصویــب نامــه در محــدوده ای کــه قانــون اساســی مشــخص کــرده 
دارنــد، می تواننــد خــود بــه حــل و فصــل ایــن گونــه اختالفــات کمــک کــرده و آن را 
برطــرف نماینــد. بــه نظــر برخــی مســئوالن بیشــتر اختالفاتــی کــه بیــن دســتگاه های 
اجرایــی حاصــل می شــود در واقــع اختــالف ســلیقه اســت و نشــان از پویایــی و فعــال 

بــودن آن هــا دارد. 
ــد دســتگاه باشــد؛ کــه  ــه چن ــوط ب 2-1- موضوعــی واحــد از جهــات مختلــف مرب
ــاز و  ــق س ــی از طری ــل اول ــد راه ح ــد مانن ــه بای ــواردی اســت ک ــز از م ــورد نی ــن م ای
کارهــای داخلــی قــوه مجریــه حــل و فصــل شــود و طبیعــی اســت بــروز ایــن اختالفــات 
ــوع  ــتگاه های متب ــالت های دس ــداف و رس ــه اه ــئوالن ب ــد مس ــدی و تعه ــر پایبن در اث
اســت امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه مســائل و اختالفــات بــه لحــاظ توجــه بــه 
ــر اســاس  منافــع عمومــی و مســائل بزرگتــری کــه نفعــش بــه جمــع بــر می گــردد، ب

قانــون حــل و فصــل شــوند. 
ــن  ــد؛ ای ــده باش ــدار ش ــد پدی ــی واح ــر موضوع ــر س ــف ب ــکیالت مضاع 3-1- تش
ــود کــه  موضــوع باعــث ایجــاد اختــالف در انجــام وظایــف ایــن دســتگاه ها خواهــد ب
ــوان  ــه می ت ــه حــل و فصــل شــود ک ــوه مجری ــی ق ــای داخل ــق راهکاره ــد از طری بای
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گفــت ایــن موضوعــات در واقــع ماهیــت اجرایــی داشــته و طبعــا هیــات وزیــران مقــام 
ــد.  ــور می باش ــه دادن ام ــالف و فیصل ــرای حل اخت ــح ب صال

ــن  ــه بی ــد؛ چنانچ ــش بیای ــی پی ــتگاه های اجرای ــن دس ــف بی ــل وظای 4-1- تداخ
ــات  ــا هی ــد، طبع ــود آی ــه وج ــل ب ــان تداخ ــرای وظایف ش ــی در اج ــتگاه های اجرای دس

ــد. ــل می باش ــن تداخ ــه دادن ای ــالف و فیصل ــرای حل اخت ــح ب ــام صال ــران مق وزی
ــا ناشــی از اقــدام قانون گــذار باشــد؛  ــون باشــد ی 5-1- اختــالف در اســتنباط از قان
ــده دو  ــر عه ــد را ب ــری واح ــت ام ــه صالحی ــون جداگان ــی دو قان ــذار ط ــال قانون گ مث
ــرده  ــن نک ــنی معی ــه روش ــرده ب ــه وضــع ک ــی را ک ــا قانون ــد ی ــته باش ــتگاه گذاش دس
ــدارد بلکــه ماهیــت اســتنباط  باشــد. کــه در ایــن صــورت اختــالف ماهیــت اجرایــی ن
از قانــون را دارد کــه در ایــن صــورت دولــت بــا تقدیــم الیحــه تفســیری نظــر نهایــی 
ــف را  ــس تکلی ــه مجل ــورت مصوب ــه در آن ص ــود ک ــا می ش ــس را جوی ــی مجل و قانون
ــود کــه بایــد گفــت موضوعــات دیگــری نیــز  روشــن می کنــد و الزم االجــرا خواهــد ب
ــالف  ــن دو قســم اخت ــه در ای ــه البت ــن دســتگاه ها وجــود داشــته باشــد ک ــد بی می توان

خواهــد گنجیــد کــه یــا جنبــه اجرایــی دارد یــا اســتنباط از قانــون اســت. 
2- مساله چگونگی حدوث اختالف بین دستگاه های دولتی 

توســعه روزافــزون دخالت هــای دولــت در امــور اجتماعــی و اقتصادی و دیگــر وظایف 
دولــت در تامیــن عدالــت و امنیــت بــه ویــژه تغییــرات و تحــوالت ســریع و عظیمــی کــه 
از اواخــر قــرن 19 بــر اثــر ترقــی علــوم و صنایــع در طــرز زندگــی ملت هــا بــه وقــوع 
پیوســت، وضعیــت ایــن امــور در ایــران نیــز تغییــر کــرد و ایــن مســائل موجــب شــد 
کــه در ایــران نیــز ماننــد کشــورهای دیگــر جهــان وزارتخانه هــا و ســازمان هایی بــرای 
انجــام و ســامان دادن ایــن همــه وظیفــه و مســئولیت ایجــاد گــردد. در نتیجــه دولــت 
کــه بــه عنــوان بزرگتریــن شــخصیت حقوقــی حقــوق عمومــی شــناخته شــده اســت، 
ــه  ــان، ب ــد انجــام مســئولیت های آن ــدد ســازمان ها و وزارتخانه هــا در رون ــه ســبب تع ب
ناچــار مشــکالت و اختالفاتــی بیــن ایــن نهادهــا ایجــاد می شــود کــه می توانــد یکــی 
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از موانــع اجــرای صحیــح وظایــف ایــن نهادهــا باشــد؛ حــل ایــن اختالفــات می توانــد 
ــف  ــای وظای ــه ج ــت و ب ــام درس ــت و انج ــداف دول ــبرد اه ــه پیش ــایانی ب ــک ش کم
ــری  ــی ام ــتگاه های دولت ــن دس ــالف بی ــدوث اخت ــن ح ــد. بنابرای ــتگاه ها باش ــن دس ای
ــب  ــه موج ــی، ب ــتگاه های دولت ــا و دس ــه وزارتخانه ه ــر چ ــت و ه ــر اس اجتناب ناپذی
ــروز  ــا ممکــن اســت موجــب ب ــد ام ــه وجــود می آین ــف مشــخص ب ــا وظای ــون و ب قان
اختــالف بیــن ایــن دســتگاه ها نیــز باشــد، از جملــه مــواردی کــه تداخــل وظایــف بیــن 

ــده باشــد: ــی پیــش آم دســتگاه های دولت
- اختالف برداشت و نظر نسبت به وظایف قانونی باشد )ماهیت اجرایی دارد(.

- موضوعی واحد از جهات مختلف مربوط به چند دستگاه باشد.
- تشکیالت مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشد.

ــده دو  ــر عه ــد را ب ــری واح ــت ام ــه صالحی ــون جداگان ــی دو قان ــذار ط - قانون گ
دســتگاه گذاشــته باشــد )ماهیــت اختــالف در اســتنباط از قانــون باشــد و یــا ناشــی از 

ــون داشــته باشــد(. ــر قان ــا تغیی ــه تفســیر ی ــاز ب ــذار و نی ــدام قانون گ اق
بروز چنین اختالفاتی ناشی از دالیلی است که به شرح زیر خواهد آمد:

1-2- ضرورت های کاری ناشی از عملکرد دستگاه های دولتی.
2-2- ضعف سیستم اداری ایران.

ــوق اداری(  ــوص حق ــن خص ــی )در ای ــوق عموم ــد حق ــدم رش ــف و ع 3-2- ضع
ــژه از  ــه وی ــا ب ــاس آن از اروپ ــل اقتب ــه دلی ــوق ب ــته های حق ــایر رش ــا س ــه ب ــم پای ه
فرانســه، عــدم وجــود شــرایط الزمــه بــا توجــه بــه ویژگی هــای متفــاوت ایــران بــا مبــدا 
اقتبــاس در ایــن زمینــه و بــه تبــع آن عــدم آشــنایی جامعــه ایــران بــا ایــن موضوعــات 
)جامعــه اداری ایــران نیــز داخــل در ایــن موضــوع هســتند( و عــدم نهادینــه شــدن حقوق 
ــدم  ــران، ع ــی در ای ــوق عموم ــی نشــدن حق ــه اصطــالح بوم ــا ب ــران ی ــی در ای عموم
فعالیــت یــا عــدم موفقیــت و دل ســردی آنهایــی کــه بــه عنــوان مشــابه ناهمگــون )غیــر 
متخصصــان( در ایــن زمینــه دســت دارنــد بــه خاطــر شــرایط نامســاعد کاری، آموزشــی 



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 96186

و پژوهشــی و دارا نبــودن معلومــات اصلــی بــه جهــت نداشــتن تخصــص و عــدم وجــود 
ــا. ــن زمینه ه ــه( در ای ــن )نظری دکتری

ــه کافــی و مفیــد  ــه ســبب نداشــتن تجرب 4-2- ضعــف در طــرز نــگارش قانــون ب
دســت انــدرکاران مربوطــه در ایــن زمینــه یــا بــاور نداشــتن تخصــص بــه معنــای واقعــی 

کلمــه و عــدم توجــه بــه آن یــا هــر دو عامــل بــا هــم.
3- تاریخچه حل و فصل اختالفات دستگاه های اجرایی

اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی کــه در نظــام اداری ایــران وجــود دارد می توانــد 
ــتگاه های  ــر دس ــد و اکث ــن باش ــو احس ــه نح ــئولیت ها ب ــام مس ــع انج ــه موان از جمل
دولتــی بــا ایــن معضــل مواجــه هســتند و گریــزی از آن نیســت. در ایــن راســتا شایســته 
ــا پیشــینه تاریخــی ایــن اختالفــات را قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی مــورد  اســت ت

بررســی قــرار دهیــم.
1-3- قبل از انقالب اسالمی

ــاره ای از مقــررات دادگســتري در خــرداد 1356 حکایــت از آن  ــون اصــالح پ تصویــب قان
دارد کــه در آن ســال ها در ســازمان قضایــي ایــران مشــکالتي اساســي وجــود داشــته اســت. 
بــه نظــر می رســد انبــوه پرونده هــاي موجــود در دادگســتري و کنــدي جریــان حــل و فصــل 
عادالنــه اختالفــات حقوقــي بــه عنــوان یــک معلــول، مدیــران قضایــي و قانون گــذار وقــت را 
ــراي درمــان آن چــاره ای بیندیشــند. از  ــا ریشــه یابي ایــن بیمــاري مهلــک ب ــا ب وادار نمــود ت
مطالعــه قانــون اشــاره شــده، چنیــن اســتنباط مي شــود کــه بــراي مقابلــه بــا مشــکالت گفتــه 
شــده، راه حل هــای کوتــاه مــدت و بلندمــدت مناســبي در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه در بــازه 
ــد. )کاشــانی، 1389،  ــه آن راه حل هــا توجــه و عمــل کن ــی ده ســاله، دســتگاه قضایــي ب زمان

)209-210
بدیهــی اســت مطابــق بررســی های بــه عمــل آمده دادگســتری نظــام شاهنشــاهی در 
ســال 1356 بــه دلیــل گســترش دعــاوی مطروحــه در دادگاه هــا و شــکایت وزارتخانه هــا 
ــی را  ــی، گزارش ــازمان های دولت ــا و س ــایر وزارتخانه ه ــه س ــی علی ــازمان های دولت و س
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بــه نخســت وزیــر وقــت ارســال کــرد کــه در دســتور کار هیــات وزیــران قــرار گرفتــه 
و بــا عنایــت بــه آســیب شناســي کــه از اوضــاع اجتماعــي و انعــکاس آن در دادگســتري 
ــاره ای از  ــون اصــالح پ ــب و الزم االجــرا شــدن قان ــرو تصوی ــود و پی ــه ب صــورت گرفت
ــگ ســازي در اجــراي  ــه منظــور فرهن ــت، ب ــران وق ــات وزی ــررات دادگســتري، هی مق
اصــل قضازدایــي و کاهــش مراجعــات دســتگاه هاي دولتــي بــه مراجــع قضایــي بــراي 
حــل و فصــل اختالفــات بیــن واحدهــاي تحــت مدیریــت دولــت، خــود پیش قــدم شــد 
ــه  ــوص در 1357/2/11 ب ــن خص ــماره 114462–2537/2/11 در ای ــه ش و تصویب نام

تصویــب رســید )همــان منبــع، 210( کــه بــر اســاس آن: 
الــف( وزارتخانه هــا و موسســات وابســته بــه دولــت موظــف می گردنــد ظــرف مــدت 
15 روز دعــاوی خــود را علیــه یکدیگــر از مراجــع قضایــی مســترد دارنــد و برای بررســی 
دعــوا هیاتــی بــا حضــور معــاون اداری و مالــی وزارتخانــه یــا موسســه خواهــان تشــکیل 
ــت  ــه توافــق برســند از نظــر دول ــد و هــرگاه ب شــود و طرفیــن ســعی در توافــق نماین
قطعــی و الزم االجــرا خواهــد بــود وگرنــه وزارتخانــه یــا موسســه خواهــان، مراتــب را بــه 
وزیــر دادگســتری اعــالم دارنــد و وزیــر دادگســتری یکــی از همــکاران قضایــی خــود 
را بــه هیــات معرفــی نمــوده و هــر نظــری کــه نماینــده وزیــر دادگســتری بدهــد بــرای 

هــر دو موسســه الزم االتبــاع خواهــد بــود.
ــه  ــان ب ــوان خواه ــه عن ــد ب ــته نمی توان ــه وابس ــا موسس ــه ی ــچ وزارتخان ب( هی
دادگســتری مراجعــه نمایــد مگــر بــا موافقــت قبلــی شــخص وزیــر بــه اعتبــار این کــه 

ــع شــده اســت. ــت تضیی ــی از دول حق
ــه  ــی ک ــد هنگام ــرار می گیرن ــده ق ــه خوان ــته ک ــات وابس ــه و موسس پ( وزارتخان
دعــوا بــه مرحلــه تبــادل لوایــح می رســد بایــد مراتــب را بــه نظــر وزیــر برســانند تــا در 

صورتــی کــه مقتضــی تشــخیص داده شــد از ادامــه دعــوا جلوگیــری شــود.
ــن  ــران در ای ــات وزی ــری هی ــت تصمیم گی ــه و عل ــاد تصویب نام ــه مف ــه ب ــا توج ب
ــات  ــائل و اختالف ــاع مس ــر ارج ــعی ب ــه س ــوه قضایی ــه ق ــم ک ــوص در می یابی خص
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موجــود در قــوه مجریــه بــه مقــام مربوطــه و کاهــش دخالــت دادگســتری در مســائل 
داخلــی اجرایــی قــوه مجریــه داشــته و دولــت نیــز ســعی نمــوده مشــکالت و اختالفــات 
دســتگاه ها را ابتــدا در درون خــود حــل و فصــل نماینــد و از طــرح دعــوا در دادگســتری 

جلوگیــری گــردد.
2-3- پس از انقالب اسالمی 

ــروزي انقــالب و اســتقرار جمهــوري اســالمي، اوضــاع سیاســي و اجتماعــي  ــا پی ب
دگرگــون شــد و فرصتــی بــراي اجــراي قانــون اصــالح پــاره ای از مقــررات دادگســتري 
و تصویــب نامــه گفتــه شــده، فراهــم نیامــد. معاونــت امــور حقوقــی نخســت وزیــر وقــت 
جمهــوری اســالمی ایــران در مــورخ 1362/7/5 در خصــوص میــزان اعتبــار و ترکیــب 
ــر  ــر وزی ــورخ 1357/2/11 دفت ــماره 114462 م ــه ش ــب نام ــالِف تصوی ــات حل اخت هی

دادگســتری اظهــار داشــت:
1-2-3- تصویــب نامــه مورخــه 57/2/11 هیــات وزیــران راجــع بــه نحــوه دعــاوی 
ــی  ــازمان های دولت ــا و س ــایر وزارتخانه ه ــه س ــی علی ــازمان های دولت ــا و س وزارتخانه ه

بــه قــوت خــود باقــی اســت و لغــو نشــده اســت.
ــن شــده ناظــر  ــه تعیی ــب نام ــف تصوی ــد ال ــه در بن ــت 15 روزه ای ک 2-2-3- مهل
بــه دعــاوی مطروحــه در مراجــع قضایــی در تاریــخ تصویــب آن تصویــب نامــه اســت 
ــه  ــدارد. نظــر ب ــده، ســرایت ن ــخ اقامــه گردی ــد از آن تاری ــواردی کــه دعــوا بع ــه م و ب
این کــه چنــد ســال از تاریــخ تصویــب نامــه و اجــرا آن می گــذرد و احتمــاال پرونده هــای 
مطروحــه در هیــات پیش بینــی شــده در بنــد الــف تصویــب نامــه مختومــه شــده و کار 
هیــات، پایــان یافتــه اســت؛ مــوردی بــرای بحــث در خصــوص ترکیــب اعضــا هیــات 

نیســت.
ــه باشــد  ــان نیافت ــف پای ــد ال ــدرج در بن ــات من ــه کار هی ــرض آن ک ــر ف 3-2-3- ب
پیشــنهاد این کــه بــه جــای معاونــت اداری و مالــی وزارتخانه هــا و ســازمان ها 
و موسســات، نماینــده تــام االختیــار وزارتخانه هــا و باالتریــن مقــام ســازمان ها و 
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ــرا علی االصــول  ــی نیســت. زی ــد، مصلحــت و عمل ــات شــرکت نماین موسســات در هی
ــور مربوطــه  ــه ام ــی وزارتخانه هــا و موسســات تســلط بیشــتری ب ــت اداری و مال معاون
دارنــد و حــال آن کــه ممکــن اســت نماینــده تــام االختیــار این تســلط را نداشــته باشــد، و 
شــرکت باالتریــن مقــام ســازمان های دولتــی در هیــات بــه لحــاظ کثــرت کار و مشــغله 
باالتریــن مقــام موجــب کنــدی کار و تعویــق در اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد و بــه هــر 

حــال ترکیــب پیشــنهادی هیــچ مزیتــی در ترکیــب فعلــی اعضــا هیــات نــدارد.
4-2-3- این کــه پیشــنهاد شــده توافــق هیــات بــه تصویــب نخســت وزیــر برســد 
عملــی زائــد اســت کــه بــی جهــت موجــب کنــدی کار و نامــه نــگاری اضافــی می شــود 

مضافــا بــه آن کــه هیــچ گونــه نفعــی هــم بــر آن متصــور نیســت.
ــری از  ــه، جلوگی ــب نام ــران از تصوی ــات وزی 5-2-3- ظاهــرا مقصــد و غــرض هی
ــرور  ــه م ــد ب ــاب )کــه بای ــن ب ــت در ای ــت دول ــث و بیهــوده و حفــظ حیثی دعــاوی عب
ــای  ــم کار در دادگاه ه ــری از تراک ــه جلوگی ــه اضاف ــرد( ب ــرار گی ــردم ق ــق م سرمش
دادگســتری اســت و اگــر قــرار باشــد اول اقامــه دعــوا بــه عمــل آیــد، ســپس موافقــت 

ــود. ــد ب ــا نقــض غــرض خواه ــر مربوطــه اخــذ شــود دقیق وزی
مضافــا بــه آن کــه اگــر تصــور شــود ضــرری از جهــت تاخیــر در اقامــه دعــوا متوجــه 
خواهــان کــه یــک وزارتخانــه یــا موسســه دولتــی اســت، خواهــد شــد متقابــال وزارتخانه 
ــرری  ــال ض ــر ح ــه ه ــود و ب ــع می ش ــر منتف ــن تاخی ــی از ای ــر دولت ــه دیگ ــا موسس ی

متوجــه خزانــه دولــت نخواهــد شــد.
6-2-3- حــذف بنــد »پ« تصویب نامــه کــه مقــرر مــی دارد: »هنگامــی کــه دعــوا 
ــه  ــانند.« )ک ــر برس ــالع وزی ــه اط ــب را ب ــد مرات ــد بای ــح برس ــادل لوای ــل تب ــه مراح ب
پیشــنهاد حــذف آن بــه لحــاظ دفــاع بــه موقــع گردیــده( صحیــح نیســت زیــرا اطــالع 

ــد. ــاع نمی باش ــر در دف ــر موجــب تاخی ــه وزی ب
ــران  ــات وزی ــال 57، هی ــه س ــال از تصویب نام ــت س ــت هش ــس از گذش ــن پ لیک
ــي  ــه موجــب تصویــب نامــه شــماره 8248 مــورخ 1365/3/16 و تصویب نامــه تکمیل ب
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آن بــه شــماره 16104/ت/235 مــورخ 1366/5/8 اراده خــود را دایــر بــر حــل و فصــل 
اختالفــات بیــن دســتگاه هاي دولتــي خــارج از قــوه قضاییــه ابــراز نمــود. ایــن مصوبــه 
ــي  ــات عموم ــه هی ــت و راي وحــدت روی ــرار نگرف ــي ق ــه قضای ــول روی ــل مقب در عم
دیــوان عالــي کشــور بــه شــماره 516 مــورخ 1367/10/20 دایــر بــر صالحیــت مراجــع 
قضایــي بــراي رســیدگي بــه دعوایــي کــه طرفیــن آن دســتگاه هاي دولتــی هســتند، بــر 

اســاس اصــل 159 قانــون اساســي صــادر شــد. )همــان منبــع، 211(
تجربــه چندیــن ســاله دولــت پــس از انقــالب دربــاره بــروز اختــالف بیــن دســتگاه ها، 
موجــب طــرح اصــل جدیــدی در بازنگــری ســال 1368 قانــون اساســی گردیــد. اصــل 134 
ق.ا. مقــرر مــی دارد: »... در مــوارد اختالف نظــر و یــا تداخــل در وظایــف قانونی دســتگاه های 
دولتــی و در صورتــی کــه نیــاز بــه تفســیر یــا تغییــر قانــون نداشــته باشــد تصمیــم هیــات 

وزیــران کــه بــه پیشــنهاد رییس جمهــوری اتخــاذ می شــود الزم االجراســت...«
بنابرایــن اگــر اختــالف در مــورد اســتنباط از قانــون و یــا ناشــی از اقــدام قانون گــذار 
ــا  ــس را جوی ــی مجل ــی و قانون ــر نهای ــیری نظ ــه تفس ــم الیح ــا تقدی ــت ب ــد، دول باش
می شــود کــه در آن صــورت مصوبــه مجلــس تکلیــف را روشــن می کنــد و الزم االجــرا 

خواهــد بــود.
اگــر اختــالف ماهیــت اجرایــی داشــته باشــد طبعــا هیــات وزیــران مقــام صالــح برای 
ــه دادن امــور می باشــد. در ایــن صــورت، دســتگاه های طــرف  ــا فیصل حل اختــالف و ی
اختــالف، قضیــه را نــزد رییس جمهــور مطــرح می نماینــد، کــه پــس از طــرح و بررســی 

آن در دولــت تصمیــم هیــات وزیــران بــرای آن هــا الزم االجــرا خواهــد بــود.
دولــت در ادامــه تدبیــر منــع دســتگاه هاي اجرایــي از طــرح دعــوا در مراجــع قضایــي، 
در تبصــره 12 قوانیــن بودجــه ســال هاي 1369 تــا 1375 ســاز و کاري را بــراي 
ــررات تبصــره  ــود. مق ــي نم ــي پیش بین ــتگاه هاي اجرای ــن دس ــي بی ــات ملک حل اختالف
ــب  ــه تصوی ــز ب ــي آن نی ــه اجرای ــد و آیین نام ــر ش ــل ت ــاله تکمی ــر س ــده ه ــه ش گفت
ــه  ــه و بودج ــران رســید. کمیســیون موضــوع تبصــره 12 در ســازمان برنام ــات وزی هی
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وقــت تشــکیل می گردیــد و پــس از اتخــاذ تصمیــم، چنانچــه دســتگاه محکومٌ علیــه از 
اجــراي تصمیــم کمیســیون امتنــاع می کــرد، قیمــت اراضــي و امــالک مــورد اختــالف 
را از ســرجمع اعتبــارات دســتگاه متخلــف کســر و بــه اعتبــارات دســتگاه اجرایــي کــه 

ــه می نمــود. ــود، اضاف ــه نفــع او اتخــاذ شــده ب ــم ب تصمی
ــي در  ــتگاه هاي اجرای ــات دس ــع اختالف ــي رف ــاره جوی ــراي چ ــران ب ــات وزی هی
ــب  ــنواتي، در تصوی ــه س ــن بودج ــره 12 قوانی ــارج از تبص ــوارد خ ــراي م ــه ب قوه مجری
ــل از  ــارات حاص ــه اختی ــتناد ب ــا اس ــورخ 1372/7/5 ب ــماره 35600/ت207 م ــه ش نام
اصــول 134 و 138 قانــون اساســي، معــاون حقوقــي و امــور مجلــس رییس جمهــور را 
بــرای حل اختالفــات بیــن دســتگاه هاي اجرایــي تعییــن و نظــر وي را در حل اختــالف، 
نظــر هیــات وزیــران اعــالم نمــود. ایــن تصویــب نامــه مــورد اعتــراض رییــس وقــت 
مجلــس شــوراي اســالمي قــرار گرفــت و از شــوراي نگهبــان در خصــوص امــکان ارجاع 
ــتناد اصــل 134 درخواســت نظــر  ــه اس ــور ب ــي رییس جمه ــاون حقوق ــه مع ــالف ب اخت
تفســیری گردیــد. شــوراي نگهبــان در جلســه مــورخ 1372/8/5 بــه ســوال مطــرح شــده 
رســیدگي و بــه نادرســت بــودن تفویــض اختیــار حل اختــالف بــه غیــر هیــات وزیــران و 
یــا تعــدادي از وزرا تصریــح نمــود. در نتیجــه، هیــات وزیــران تصویب نامــه مــورد اشــاره 
ــه موجــب تصویــب نامــه  را لغــو نمــود. پــس از ایــن ماجــرا مجــددا هیــات وزیــران ب
شــماره 34104/ ت 25359 مــورخ 1380/8/15 و ایــن بــار بــه اســتناد اصــل 127 قانــون 
ــژه  ــه عنــوان نماینــده وی اساســي، معــاون حقوقــي و امــور مجلــس رییس جمهــور را ب
ــه  ــن مصوب ــن کــرد. ای ــي معی ــن دســتگاه هاي دولت ــالف بی ــراي رســیدگي و حل اخت ب
هــم بــه موجــب راي شــماره 119 مــورخ 1383/3/21 هیــات عمومــي دیــوان عدالــت 

اداري ابطــال گردیــد. )مجموعــه قوانیــن و مقــررات،1383، 1-60(
در ســال 1380 قانــون تنظیــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت تصویب شــد و تبصره 
8 مــاده 69 آن، کمیســیونی مرکــب از نماینــدگان چنــد وزراتخانــه و ســازمان با مســئولیت 
ــتگاه هاي  ــات دس ــراي حل اختالف ــور را ب ــس رییس جمه ــور مجل ــي و ام ــت حقوق معاون
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ــي و نیروهــاي نظامــي و انتظامــی در  ــي، موسســات و نهادهــاي عمومــي غیردولت دولت
مــورد ســاختمان ها، تاسیســات و اراضــي آن هــا ایجــاد نمــود. ایــن کمیســیون جایگزیــن 

کمیســیون موضــوع تبصــره 12 قوانیــن بودجــه در ســنوات قبــل شــد.
هیــات وزیــران بــه دنبــال تمرکززدایــي و اعطــاي اختیارات بیشــتر بــه اســتانداري ها، 
طــي تصویــب نامــه شــماره 83357/ت 34614 مــورخ 1384/12/13 مقــرر نمــود: »در 
صــورت بــروز اختــالف بیــن دســتگاه هاي اجرایــي اســتاني و ســازمان ها و تشــکیالت 
ســازمان هاي اداري در اســتانها، نظــر اســتاندار کــه بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط 

اتخــاذ می شــود، مــالک عمــل خواهــد بــود.« )کاشــانی، همــان منبــع، 213(
بــه رغــم همــه تمهیــدات گفتــه شــده، بــاز هــم اختالفــات بیــن دســتگاه هاي اجرایي 
کمابیــش بــه مراجــع قضایــي کشــانده می شــد، تــا اینکــه هیــات وزیــران بــا عنایــت بــه 
ــه کار بســت و  ــدي را ب ــر جدی ــه دســت آمــده در ســال هاي گذشــته، تدبی ــات ب تجربی
همزمــان دو مقــرره مکمــل را تصویــب نمــود )همــان منبــع، 214-213( کــه بــه ترتیــب 

بــه آنهــا اشــاره می شــود.
7-2-3- آیین نامــه چگونگــي رفــع اختــالف بیــن دســتگاه هاي اجرایــي از طریــق 
ــه شــماره 212767/ت 37550 مــورخ 1386/12/27  ــه ب ســاز و کار داخلــي قــوه مجری
ــوده  ــرر نم ــاده 8 مق ــوده و در م ــه ب ــار قوه مجری ــالف در اختی ــِع اخت ــه در آن رف ک
اســت کــه شــیوه نامه رســیدگي و رفــع اختــالف دســتگاه هاي اجرایــي توســط معاونــت 
حقوقــي و امــور مجلــس ریاســت جمهوري تهیــه و بــراي دســتگاه هاي مشــمول ابــالغ 
خواهــد شــد. طبــق مــاده 5 ایــن تصویــب نامــه اختیــارات هیــات وزیــران در آیین نامــه 
ــه وزراي عضــو کمیســیون لوایــح دولــت تفویــض شــده اســت. در مــاده 13  مذکــور ب
آیین نامــه تصریــح شــده اســت کــه کلیــه مصوبــات و بخشــنامه های مغایــر صــادره تــا 
تاریــخ ابــالغ ایــن آیین نامــه، لغــو و مفــاد ایــن آیین نامــه جایگزیــن آن هــا می گــردد.

8-2-3- دومیــن مقــرره دولــت کــه می تــوان آن را بــه منزلــه تیــر خــالص بــراي 
پایــان طــرح دعــاوي دســتگاه هاي دولتــي در مراجــع قضایــي دانســت، بنــد 26 تصویــب 
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نامــه مــورخ 1386/2/11 مربــوط بــه ضوابــط اجرایــي بودجــه 1386 و تکــرار آن در بنــد 
22 تصویــب نامــه مربــوط بــه ضوابــط اجرایــي قانــون بودجــه ســال 1387اســت کــه 
ــه دادرســي و کارشناســي و...  ــت هزین ــي باب ــه وجه ــد، پرداخــت هرگون ــرر می نمای مق
بــراي طــرح اختــالف بیــن دســتگاه هاي اجرایــی وابســته بــه دولــت در مراجــع قضایــي 

ممنــوع اســت. 
ــي  ــالف داخل ــع حل اخت ــات مراج ــراي تصمیم ــت اج ــوان ضمان ــه عن ــره ب باالخ
قوه مجریــه، در قســمت »د« بنــد 10 الیحــه بودجــه ســال 1389 کــه دولــت در 
پایــان دیمــاه 1388 بــه مجلــس تقدیــم نمــوده، تصریــح شــده اســت: »در مــورد آراي 
حل اختــالف دســتگاه هاي اجرایــي کــه در اجــراي اصــول 134 و 138 قانــون اساســي 
ــزي و  ــت برنامه ری ــود، معاون ــادر می ش ــوط ص ــررات مرب ــن و مق ــراي قوانی ــا در اج و ی
ــول و  ــوال منق ــي ام ــل جابجای ــت از مح ــاز اس ــور، مج ــردي رییس جمه ــارت راهب نظ
ــي  ــاي جابجای ــت محدودیت ه ــه رعای ــزام ب ــدون ال ــا ب ــي ی ــتگاه اجرای ــول دس غیرمنق
ــه ای از بودجــه ســنواتي دســتگاه  ــای ســرمایه ای و هزین ــک دارایي ه ــارات تمل در اعتب

ــر نمایــد.« ــا تهات ــه بودجــه دســتگاه اجرایــی ذي نفــع، اضافــه ی ــوط کســر و ب مرب
در بنــد 26 ضوابــط اجرایــي بودجــه ســال 1386 کل کشــور  آمــده: »پرداخــت وجــه از 
هــر محــل تحــت عناویــن مختلــف ماننــد هزینــه دادرســي، هزینه  کارشناســي و مشــابه 
ــت  در  ــه دول ــته ب ــي وابس ــتگاه هاي اجرای ــن دس ــد بی ــات جدی ــرح اختالف ــراي ط آن ب
مراجــع قضایــي ممنــوع اســت و اختالفــات دســتگاه هاي زیرمجموعــه وزارتخانه هــا یــا 
ــه ترتیــب  موسســات  مســتقل دولتــي، دســتگاه هاي اســتاني و دســتگاه هاي ســتادي ب
از طریــق وزارتخانــه یــا  موسســه مســتقل دولتــي ذي ربــط، اســتاندار مربــوط و معاونــت 

حقوقــي و امــور مجلــس رییس جمهــور حــل و فصــل مي شــود. « 
در بنــد 22 ضوابــط اجرایــي بودجــه ســال 1387 کل کشــور  نیــز آمــده: »پرداخــت 
وجــه از هــر محــل تحــت عناویــن مختلــف ماننــد هزینــه دادرســي، هزینــه کارشناســي 
و مشــابه آن بــراي اختالفــات جدیــد بیــن دســتگاه هاي اجرایــي وابســته بــه دولــت در 
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مراجــع قضایــي ممنــوع اســت و اختالفــات دســتگاه هاي زیــر مجموعــه وزارتخانه هــا 
یــا موسســات مســتقل دولتــي، دســتگاه هاي اســتاني و دســتگاه هاي ســتادي بــه ترتیــب 
از طریــق وزارتخانــه یــا موسســه مســتقل دولتــي ذي ربــط، اســتاندار مربــوط و معاونــت 
ــط  ــد 9 ضواب ــود.« و بن ــل مي ش ــل و فص ــور ح ــس رییس جمه ــور مجل ــي و ام حقوق
اجرایــی قانــون بودجــه ســال 1388 کل کشــور  نیــز، بنــد 22 ضوابــط اجرایــی بودجــه 
ســال 1387 موضــوع تصویــب نامــه شــماره 211947/ت 39365 ه مــورخ 1386/12/28 

و اصالحیه هــای بعــدی آن هــا را بــرای ســال 1388 تنفیــذ نمــوده اســت.
همچنیــن بنــد 19 ضوابــط اجرایــي بودجــه ســال 1389 کل کشــور بیــان مــی دارد: 
»پرداخــت وجــه از هــر محــل تحــت عناویــن مختلــف ماننــد هزینــه دادرســي، هزینــه 
ــي  ــتگاه هاي اجرای ــن دس ــد بی ــات جدی ــرح اختالف ــراي ط ــابه آن ب ــي و مش کارشناس
وابســته بــه دولــت در مراجــع قضایــي ممنــوع اســت و اختالفــات دســتگاه هاي 
ــتاني و  ــتگاه هاي اس ــي، دس ــتقل دولت ــات مس ــا موسس ــا ی ــه وزارتخانه ه زیرمجموع
ــي  ــا موسســه مســتقل دولت ــه ی ــق وزارتخان ــب از طری ــه ترتی ــتادي ب ــتگاه هاي س دس
ــه  ــت آیین نام ــا رعای ــور ب ــي رییس جمه ــت حقوق ــوط و معاون ــتاندار مرب ــط، اس ذیرب

ــود.« ــل مي ش ــل و فص ــي ح ــتگاه هاي اجرای ــن دس ــالف بی ــع اخت ــي رف چگونگ
همچنیــن در بنــد 8 ضوابــط اجرایــي قانــون بودجه ســال 1390 کل کشــور »پرداخت 
ــه کارشناســي و  ــي، هزین ــه دادرس ــف هزین ــن مختل ــر محــل تحــت عناوی ــه از ه وج
مشــابه آن بــراي طــرح اختالفــات جدیــد بیــن دســتگاه هاي اجرایــي وابســته بــه دولــت 
در مراجــع قضایــي ممنــوع اســت و اختالفــات دســتگاه هاي زیرمجموعــه وزارتخانه هــا 
ــه  ــتادي ب ــتگاه هاي س ــتاني و دس ــتگاه هاي اس ــي، دس ــتقل دولت ــات مس ــا موسس ی
ــا موسســه مســتقل دولتــي ذیربــط، اســتاندار مربــوط و  ــه  ی ترتیــب از طریــق وزارتخان
ــن  ــالف بی ــع اخت ــه چگونگــی رف ــت آیین نام ــا رعای ــور ب ــي رییس جمه ــت حقوق معاون

ــود.« ــل مي ش ــل و فص ــی ح ــتگاه های اجرای دس
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4- مبانی صالحیت هیات وزیران در حل اختالف بین دستگاه های دولتی
حــال کــه مقدمــات الزم جهــت مطالعــه راهکارهــای قانونــی و عملــی حل اختــالف 
بیــن دســتگاه های دولتــی بررســی شــده در ایــن مبحــث بــه مبانــی حقوقــی و قانونــی 
ــن  ــن ای ــالف بی ــل اخت ــل و فص ــران در ح ــات وزی ــت هی ــات اداری صالحی و مقتضی
ــورای  ــیری ش ــر تفس ــول 134 و 138 ق.ا. و نظ ــپس اص ــم و س ــتگاه ها می پردازی دس
ــده  ــاد ش ــی ی ــه مبان ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــون تصویب نامه های ــن مت ــان و همچنی نگهب

ــم. ــی می نمایی ــد و بررس ــده اند را نق ــع ش وض
1-4- مبانی حقوقی صالحیت 

بــروز اختــالف بیــن دســتگاه هاي دولتــي امــري شــایع و اجتناب ناپذیــر اســت. ایــن 
قبیــل اختالفــات نوعــا معلــول عوامــل متعــدد و متفــاوت اســت. اصلي تریــن علــل بــروز 
ــزرگ  ــررات، ب ــن و مق ــن قوانی ــدم جامع نگــري در تدوی ــوان ع ــات را می ت ــن اختالف ای
ــازمان هاي  ــود س ــتقر در آن، وج ــاي مس ــي نهاده ــل از آمادگ ــت قب ــدازه دول ــدن ان ش
مــوازي یــا مشــابه، کــم رغبتــي در اســتفاده از دســتاورهاي حقــوق عمومــي، اشــتغال 
گســترده عامدانــه یــا ناخواســته دولــت بــه امــور تصدي گــري، بعضــا نــگاه همــراه بــا 
تعصــب بــه جــاي نــگاه ملــي، کمبــود آموزش هــای الزم بــراي متصدیــان امــور اداري 
ــا  ــه شایســته ســاالري در مدیریــت نیــروي انســاني و نتیجت و مشــکل کــم توجهــي ب
کــم رغبتــي بــه تعامــل قانونمنــد و حرکــت بــر محــور قانــون دانســت. )کاشــانی، 1389، 

)205
در قانــون تاســیس برخــي از دســتگاه هاي دولتــي، مثــل وزراتخانه هــا و موسســات 
ــراي دســتگاه هاي  ــه شــخصیت حقوقــي مســتقل ب دولتــي مســتقل هیــچ اشــاره ای ب
مذکــور نشــده اســت، از ایــن روي، می تــوان گفــت ایــن دســتگاه های دولتــي، اعمــال 
ــر،  ــخن دیگ ــه س ــد. ب ــام می دهن ــت انج ــي دول ــخصیت حقوق ــار ش ــه اعتب ــود را ب خ
ــي  ــخصیت حقوق ــي را از ش ــت مل ــي از حاکمی ــه بخش ــه قوه مجری ــور ک ــان ط هم
یکپارچــه کشــور می گیــرد، در داخــل قوه مجریــه نیــز بــرای رعایــت اصــل تخصــص 
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و ارایــه بهینــه خدمــات عمومــي، اعمــال حاکمیــت از طریــق شــعب مختلــف تخصصــي 
ــا  ــات آن ه ــي اقدام ــردد، ول ــال می گ ــتقل اعم ــي مس ــات دولت ــا و موسس وزراتخانه ه
ــر  ــرد. در نتیجــه، اگ ــت صــورت می گی ــي دول ــار شــخصیت حقوق ــه اعتب ــام و ب ــه ن ب
ــه  ــیدگي ب ــود، رس ــاد ش ــي ایج ــا اختالف ــارات آن ه ــدود اختی ــف و ح ــام وظای در انج
ــل طــرح باشــد، چــرا  ــد قاب ــي االصــول در مراجــع دادگســتري نبای ــات عل آن اختالف
ــل  ــد و همگــي ذی ــي مســتقلي ندارن ــده شــخصیت حقوق ــه ش ــتگاه هاي گفت ــه دس ک
ــالف  ــوا کــه اخت ــي دع ــن شــرط مقدمات ــد؛ بنابرای ــت قراردارن ــي دول شــخصیت حقوق
ــی و  ــت. )امام ــق نیس ــا محق ــورد آن ه ــت در م ــخص اس ــش از دو ش ــا بی ــن دو ی بی

استوارســنگری، 1386، ج 1، 50-51(
ــا و  ــی )وزارتخانه ه ــتگاه های دولت ــو دس ــک س ــت از ی ــوان گف ــاره می ت ــن ب در ای
موسســات دولتــی( شــخصیت حقوقــی مســتقل و متمایــز از شــخصیت حقوقــی دولــت 
ندارنــد، بلکــه بــه اعتبــار شــخصیت حقوقــی دولــت وجــود دارنــد. عــالوه بــر دکتریــن، 
قانون گــذار نیــز بــرای ایــن دســتگاه ها شــخصیت حقوقــی مســتقل قائــل نشــده اســت. 
ــه  ــد ک ــاب می نمای ــر آن ایج ــب ب ــار مترت ــم و آث ــتم اداری حاک ــر سیس ــوی دیگ از س
اختــالف بیــن دســتگاه های مزبــور بــروز نمایــد. بعــد از بــروز اختــالف بین دســتگاه های 
ــرف  ــتگاه های ط ــح دس ــرد صحی ــر راه کارک ــع از س ــع موان ــت رف ــا جه ــور، لزوم مذک
ــن  ــالف بی ــور، اخت ــف دســتگاه های مزب ــرای انجــام وظای ــکان ب ــالف و ایجــاد ام اخت
دســتگاه های ذکــر شــده بایــد حــل و فصــل شــود. بــرای حــل و فصــل اختالفــات از 
طریــق مراجــع عمومــی، طــرح کننــده دعــوا بایــد شــخص حقوقــی )مســتقل( باشــد، از 
آنجایــی کــه دســتگاه های دولتــی شــخصیت حقوقــی مســتقل و متمایــز از شــخصیت 
حقوقــی دولــت ندارنــد، لــذا نمی تواننــد در مراجــع عمومــی علیــه یکدیگــر جهــت رفــع 
اختالفــات حاصلــه، طــرح دعــوا نماینــد. همچنیــن از آنجایــی کــه شــخصیت حقوقــی 
دولــت واحــد و غیرقابــل تفکیــک اســت بــه همیــن جهــت دســتگاه های دولتــی علیــه 
ــد  ــود نمی توان ــه خ ــک شــخص علی ــرا ی ــد زی ــوا نماین ــه دع ــد اقام ــر نمی توانن یکدیگ
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در مراجــع عمومــی طــرح دعــوا نمایــد و ایــن از بدیهیــات اســت. در صــورت شــکایت 
یــک دســتگاه دولتــی علیــه دســتگاه دولتــی دیگــر، همیــن رونــد حاکــم می شــود و ایــن 
ــی و مســائل  ــن دســتگاه های دولت ــن ضــرورت حل اختــالف بی ــول نیســت. بنابرای معق
مطروحــه بــاال در ایــن مــورد باعــث می شــوند هیــات وزیــران بــرای حل اختــالف بیــن 

دســتگاه های مزبــور بــه وضــع تصویــب نامــه مبــادرت بورزنــد.
2-4- مقتضیات اداری صالحیت 

ــات  ــت هی ــی صالحی ــوان از مبان ــز می ت ــات اداری را نی ــد مقتضی ــر ش ــه ذک چنانک
وزیــران در وضــع تصویب نامــه دربــاره حل اختــالف بیــن دســتگاه های دولتــی 
ــت حقوقــی آن هــا خصوصــا  ــا و معاون ــرا دســتگاه های اداری عموم محســوب کــرد. زی
ــن  ــه بی ــالف حاصل ــه اخت ــد ب ــا می توانن ــریع تر از آن ه ــی و س ــع عموم ــر از مراج بهت
ــن  ــد و ای ــادر کنن ــه را ص ــری، رای الزم ــد از تصمیم گی ــوده و بع ــیدگی نم ــود رس خ
ــه  ــر اســت کــه اختالفــات اداری ب ــه ایــن جهــت بهت ــرای مراجــع عمومــی ب شــیوه ب
ــد  ــه وجــود نخواهــد آم ــه نخواهــد شــد و انباشــت پرونده هــا ب ــات اضاف ســایر اختالف
و آثــار مترتــب بــر ایــن نیــز بــر اهــل نظــر پوشــیده نیســت. شــیوه مزبــور بــرای خــود 
ــا  ــن پرونده ه ــودن ای ــم ب ــت ک ــه عل ــرا ب ــز مناســب اســت زی ــی نی دســتگاه های دولت
نســبت بــه ســایر پرونده هــای مراجــع عمومــی، همچنیــن بــه لحــاظ تخصــص و تجربــه 
خــاص)اداری و کاری( و مزایــای مترتــب بــر ایــن مــوارد از جملــه رفــع ســریع اختالفات 

ــد. ــالف را می ده ــوارد اخت ــر از م ــری بهت ــکان بهره گی ــن ام ــه طرفی ب
3-4- مبانی قانونی صالحیت 

ــرف  ــه از ط ــت ک ــی اس ــازه  قانون ــتگی و اج ــت، شایس ــد صالحی ــر می رس ــه نظ ب
قانــون بــه مقــام اداری بــرای بهتــراداره کــردِن اداره، داده می شــود. درواقــع صالحیــت 

تعییــن کننــده حــوزه اقــدام و فعالیــت اداره اســت.
ــا مرجــع  ــام ی ــرای مق ــه ب ــی مشــخصی اســت ک ــت حقوق ــت اداری وضعی صالحی
ــرای  ــد ب ــاط نمی یاب ــز ارتب ــژه ای نی ــا شــخص وی ــرد ی ــه ف ــف می شــود و ب اداری تعری



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 108186

مثــال صالحیــت یــک مقــام اداری، وضعیــت حقوقــی فــردی اســت کــه در آن پســت 
ســازمانی قــرار می گیــرد و بدیهــی اســت کــه هــر فــرد منصــوب در آن ُپســت ســازمانی 
ــف  ــرد تعری ــا ف ــی ب ــت حقوق ــن وضعی ــرد و  ای ــرار می گی ــی ق ــت حقوق در آن وضعی
نمی شــود. در ایــن راســتا بــه مبانــی قانونــی صالحیــت دســتگاه های اجرایــی در زمینــه 

ــی اشــاره خواهــد شــد. ــات دولت حل اختالف
1-3-4- بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی 

قانــون اساســی )اصــل 134( مبنــای قانونــی صالحیــت هیــات وزیــران در زمینــه رفع 
اختالفــات دســتگاه های دولتــی اســت کــه مقــرر مــی دارد: »... در مــوارد اختالف نظــر 
و یــا تداخــل در وظایــف قانونــی دســتگاه های دولتــی در صورتــی کــه نیــاز بــه تفســیر 
یــا تغییــر قانــون نداشــته باشــد تصمیــم هیــات وزیــران کــه بــه پیشــنهاد رییس جمهــور 

اتخــاذ می شــود الزم االجــرا اســت.«
ــوارد  ــه م ــر ب ــل ناظ ــن اص ــه ای ــد ک ــر می آی ــن ب ــل چنی ــن اص ــگاه اول از ای در ن
ــی  ــف قانون ــل در وظای ــا تداخ ــی )ی ــتگاه های دولت ــی دس ــف قانون ــالف در وظای اخت
دســتگاه های مزبــور( اســت. واژه »اختالف نظــر« بــا واژه »تداخــل« بــه عنــوان متــرادف 
ــت  ــط صالحی ــران فق ــات وزی ــی هی ــت. یعن ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــل ب ــن اص در ای
تصمیم گیــری در زمینــه بــروز اختــالف در وظایــف قانونــی دســتگاه ها را دارد. بــا ایــن 
ــی  ــف قانون ــر در وظای ــر از اختالف نظ ــات غی ــورد اختالف ــور در م ــل مزب ــتنباط اص اس
ــدم  ــبب ع ــه س ــا ب ــالف را )ی ــوارد اخت ــایر م ــاکت اســت و س ــی س ــتگاه های دولت دس
ــر(  ــو دیگ ــر نح ــه ه ــا ب ــی ی ــب فراموش ــه موج ــا ب ــذار ی ــم قانون گ ــه زع ــرورت ب ض
نیــاورده اســت یــا نظــر قانون گــذار بــر ایــن بــوده اســت کــه هیــات وزیــران صالحیــت 
ــق  ــد. ش ــته باش ــی نداش ــتگاه های دولت ــالف دس ــوارد اخت ــایر م ــری در س تصمیم گی
ــی  ــون اساس ــه قان ــید ک ــر می رس ــه نظ ــح ب ــتر صحی ــی بیش ــت وقت ــن برداش دوم ای
ــالف  ــوارد اخت ــری در ســایر م ــح در تصمیم گی ــرد کــه صال ــی را مشــخص می ک مرجع
دســتگاه های دولتــی باشــد. در حالــی کــه قانون گــذار مبــادرت بــه چنیــن امــری نکــرده 
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ــون اساســی در مــورد ســایر اختالفــات دســتگاه های  اســت. در هــر حــال ســکوت قان
ــران در  ــات وزی ــری هی ــت تصمیم گی ــدم صالحی ــه ع ــذار ب ــاد قانون گ ــا اعتق ــی ی دولت
مــورد ســایر اختالفــات دســتگاه های دولتــی نــه تنهــا دشــواری های موجــود را مرتفــع 
ــن  ــات بی ــر اختالف ــرا ناگزی ــد؛ زی ــز می افزای ــی نی ــر مشــکالت فعل نمی ســازد، بلکــه ب
دســتگاه های دولتــی بــه دالیــل مختلــف وجــود خواهــد داشــت و ضرورت هــای عینــی 

نیــز مویــدی بــر ایــن ادعــا اســت.
2-3-4- نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی 

رییــس مجلــس شــورای اســالمی وقــت طــی نامــه ای1 بــه شــورای نگهبــان موضوع 
ــه  ــه اوال ب ــه این ک ــت ب ــا عنای ــوده: »ب ــار نم ــر استفس ــرح زی ــه ش اصــل134 ق.ا. را ب
موجــب اصــل 138 ق.ا. هیــات وزیــران می توانــد برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف 
ــه یکــی از  ــه ب ــد و ن ــر واگــذار نماین ــد وزی ــه کمیســیون های متشــکل از چن خــود را ب
ــوع  ــات موض ــع اختالف ــه رف ــه این ک ــر ب ــا نظ ــوری و ثانی ــت جمه ــای ریاس معاونت ه
اصــل 134 ق.ا. بــه صراحــِت ایــن اصــل بــا پیشــنهاد رییس جمهــور بــه عهــده هیــات 
وزیــران محــول شــده اســت لــذا تصویب نامــه شــماره 35600/ت207، 1372/7/5 کــه 
نظــر معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری را در زمینــه رفــع اختالفــات 
ــد  ــعار می باش ــوق االش ــل ف ــر دو اص ــت مغای ــرده اس ــی ک ــی تلق ــر کاف ــورد نظ م
ــران در محــدوده اعمــال  ــات وزی ــد کــه هی ــه را الزم می دان ــن نکت ــادآوری ای ــا ی ضمن
ــکان آن را  ــن ام ــب ای ــزد اینجان ــات ن ــل مصوب ــن قبی ــال ای ــا ارس ــل 134 ق.ا. ب اص
ــا تداخــل در  ــالف ی ــورد اخت ــه قطــع نظــر از بررســی مســاله م فراهــم می ســاخت ک
ــه  ــون کــه از جمل ــر قان ــا تغیی ــه تفســیر ی ــاز ب ــی امــر نی ــز ارزیاب ــی و نی وظایــف قانون
مصوبــات اصــل مزبــور می باشــد چنانچــه احتمــاال تصمیــم متخــذه بــا قانــون مغایــرت 
ــب  ــب مرات ــی، اینجان ــا مســتندات قانون ــر مســتند ی می داشــت ضمــن اســتدالل و ذک
مغایــرت مصوبــه را اعــالم نمایــم تــا نســبت بــه لغــو آن قســمت از مصوبــه کــه مغایــر 

1. نامه شماره 2/ هـ / ب مورخ 1372/8/5.
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بــا قانــون تشــخیص شــده اقــدام قانونــی بــه عمــل آیــد در حالــی کــه تفویــض اختیــار 
یــا مســئولیت قانونــی موضــوع اصــل 134 ق.ا. بــه معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس 
ریاســت جمهــوری عــالوه بــر این کــه امــری آن چنــان مهــم و اساســی کــه واضعــان 
ــت  ــنهاد ریاس ــه پیش ــم ب ــران و آن ه ــات وزی ــت هی ــی آن را در صالحی ــون اساس قان
جمهــوری قــرار داده انــد بــه یــک نفــر محــول شــده اســت. اصــوال چــون اتخــاذ تصمیم 
ــل 138 ق.ا.  ــوع اص ــای موض ــا و آیین نامه ه ــب تصویب نامه ه ــور در قال ــت مزب معاون
قــرار نمی گیــرد لــذا بــا عــدم ارســال ایــن قبیــل تصمیمــات نــزد اینجانــب عمــال انجــام 
رســالت قانونــی رییــس مجلــس شــورای اســالمی نیــز متعســر و شــاید هــم غیرممکــن 
خواهــد شــد علیهــذا بــا عنایــت بــه تفســیری کــه طــی شــماره 2101- 1372/2/15 آن 
ــری  ــه عمــل آمــده اســت، ضمــن ارســال تصوی ــرم از اصــل 138 ق.ا. ب شــورای محت
از تصویــب نامــه شــماره 35600 /ت 207 هـــ - 1372/7/5 هیــات وزیــران چگونگــی 
امــر جهــت نوعــی چــاره جویــی در ایــن قبیــل مــوارد و اعــالم مراتــب بــه اینجانــب بــه 

ــوری«. ــر ناطــق ن ــورای اســالمی علی اکب ــس ش ــس مجل ــد. ریی ــی می رس آگاه
دبیــر شــورای نگهبــان در پاســخ نامــه رییــس مجلــس شــورای اســالمی اعــالم نمــود 
موضــوع در جلســه مــورخ 1372/8/5 شــورای نگهبــان مطــرح شــد و نظر تفســیری شــورا 
بدیــن شــرح اعــالم می گــردد: »از اصــل 134 ق.ا. اســتفاده می شــود کــه در هــر یــک از 
مــوارد اختــالف، هیــات وزیــران مرجــع اتخــاذ تصمیــم اســت و الغیــر. مگــر در واگــذاری 
تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف دولــت بــه کمیســیون های متشــکل از چنــد 

وزیــر1 )بــه موجــب اصــل 138 ق.ا.( دبیــر شــورای نگهبــان احمــد جنتــی«.
وجــود عبــارت »در هــر یــک از مــوارد اختــالف« در نظــر تفســیری شــورای نگهبــان 
ــات  ــورد اختالف ــز در م ــران نی ــات وزی ــری هی ــت تصمیم گی ــد صالحی ــان می ده نش
دســتگاه های دولتــی منحصــر بــه اختالف نظــر در وظایــف قانونــی دســتگاه های 

ــرا:  ــد زی ــور نمی باش مزب
1. تفسیر شورای نگهبان، شماره 1372/8/5-5462.
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اوال( در نظــر شــورای نگهبــان »در هــر یــک از مــوارد اختــالف« مفهومــی عــام و 
ــه آن  ــه ب ــا »خــاص« باشــد و ن ــه آن اضافــه شــده ت مطلــق دارد چــون نــه وصفــی ب
قیــدی ضمیمــه شــده اســت کــه آن را مقیــد نمایــد و فقــط منحصــر بــه )اختــالف در( 

ــد. ــی می باش ــتگاه های دولت ــی دس ــف قانون وظای
ثانیــا( عبــارت »در هــر یــک از مــوارد اختــالف« زمانــی بــه کار بــرده می شــود کــه 
ــالف دارای  ــارت دیگــر اخت ــه عب ــش از یکــی داشــته باشــد و ب ــی بی ــالف مصداق اخت
مصادیقــی بــوده باشــد نــه مصداقــی. قانــون اساســی در اصــل 138 در ارتبــاط بــا ایــن 
موضــوع بیــان مــی دارد کــه »... دولــت می توانــد تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه 
وظایــف خــود را بــه کمیســیون متشــکل از چنــد وزیــر واگــذار نمایــد. مصوبــات ایــن 

ــرا اســت.« ــور الزم االج ــد رییس جمه ــس از تایی ــن پ کمیســیون ها در محــدوده قوانی
در این قسمت از اصل مزبور می توان به دو مورد اشکال اشاره نمود:

1- واژه »دولــت« رســا و دقیــق نیســت. زیــرا بــه جــای »هیــات وزیــران« بــه کار 
رفتــه اســت. بنابرایــن بهتــر بــود از »هیــات وزیــران« اســتفاده می شــد.

ــدون اســتثنا در محــدوده  ــت ب ــات دول ــه همــه مصوب ــن اســت ک ــر ای 2- اصــل ب
ــه پیداســت و دیگــر  ــت ناگفت ــن اصــل در حقیق ــوارد ای ــه م ــن می باشــد.1 در هم قوانی
لزومــی نــدارد قانون گــذار دســت بــه عمــل لغــوی بزنــد کــه حتــی ایــن عمــل جنبــه 

تاکیــدی داشــته باشــد.
بــا همــه ایــن مســائل شــورای نگهبــان در نظــر تفســیری خــود بــه اختــالف  نظــرات 
در مــورد عبــارت »اختالف نظــر و یــا تداخــل در وظایــف قانونــی دســتگاه های دولتــی« 

ــید.2 پایان بخش

ــر طبــق  ــر ایــن اســاس، همــه مســائل ب ــون« مشــهور اســت و ب ــه اصــل »حاکمیــت قان ــور ب 1. اصــل مزب
ــون بایــد انجــام پذیــرد.  قان

2. اصــل 98 ق.ا.: »تفســیر قانــون اساســی بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت کــه بــا تصویــب دو ســوم آنــان 
ــود.«  ــام می ش انج
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5- بررسی نحوه حل اختالفات بین دستگاه های دولتی در تصویب نامه ها
ــط در  ــای مرتب ــون تصویب نامه ه ــه مت ــت ب ــی صالحی ــی قانون ــه مبان ــه ب ــا توج ب

ایــن زمینــه اشــاره خواهیــم نمــود:
1-5- تصویب نامه مورخ 1364/4/21 هیات وزیران و علت عدم اصالح آن 

ــن  ــات بی ــی اختالف ــوه بررس ــورخ 1366/4/21 نح ــه م ــران در جلس ــات وزی هی
دســتگاه های دولتــی را بــه شــرح زیــر تصویــب نمــوده انــد. )مجموعــه قوانیــن ســال 

)344  ،1366
1-1-5- کلیــه اختالفــات مابیــن دســتگاه های اجرایــی اعــم از وزارتخانه هــا و 
ــدوا  ــی ب ــرکت های دولت ــت و ش ــه دول ــته ب ــی و وابس ــازمان های دولت ــات و س موسس
بــه معاونیــن حقوقــی وزارتخانه هــای ذیربــط ارجــاع می گــردد تــا چنانچــه علــت بــروز 
مشــکل بــه لحــاظ عــدم اطــالع کافــی از قوانیــن و مقــررات و اصــول مســلم حقوقــی 
باشــد مســاله بــا توافــق بــر وجــود حکــم مشــخص در منابــع یــاد شــده مرتفــع گــردد.

ــه  ــاع ب ــد از ارج ــه بع ــی ک ــوال دولت ــه ام ــوط ب ــات مرب ــورد اختالف 2-1-5- در م
ــا فقــدان حکــم  ــه دلیــل عــدم صراحــت ی ــط ب معاونیــن حقوقــی وزارتخانه هــای ذیرب
مناســب در قوانیــن و مقــررات موضوعــه از نظــر حقوقــی منجر بــه توافق نگــردد طرفین 
ــی وزارتخانه هــا و  ــارات قانون ــه اختی ــا اســتناد ب ــد ب دعــوا در صــورت موافقــت می توانن
ــاده 11  ــی و م ــبات عموم ــون محاس ــواد 80 و 81 قان ــل م ــی از قبی ــازمان های دولت س
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــالک ب ــک اراضــی و ام ــد و تمل ــی نحــوه خری الیحــه قانون
عمومــی، عمرانــی و نظامــی دولــت و تبصــره آن مصــوب 1358/11/17 شــورای انقالب 

نســبت بــه رفــع مشــکل اقــدام نماینــد.
ــب  ــردد، مرات ــل نگ ــر ح ــای فوق الذک ــق بنده ــه از طری ــی ک ــورد اختالفات 3-1-5- در م
ــور(1 و  ــس نخســت وزیر )رییس جمه ــور مجل ــی و ام ــت حقوق ــب از معاون ــیونی مرک در کمیس

ــا  ــران ب ــات وزی ــت هی ــد: »ریاس ــال 1368 می گوی ــری س ــد از بازنگ ــی بع ــون اساس ــل 134 قان 1. اص
رییس جمهــور اســت« در حالــی کــه اصــل 134 قانــون اساســی مصــوب 1358 می گفــت: »ریاســت هیــات 

ــا نخســت وزیــر اســت« کــه حــذف شــده اســت. وزیــران ب
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معاونیــن حقوقــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه 
ترتیــب مقــرر در ایــن تصویــب نامــه مطــرح و اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود. و مــواردی کــه 
رفــع اختالفــات نیــاز بــه تصمیــم نخســت وزیــر )رییس جمهــور( داشــته باشــد، مراتــب بنــا بــه 
تشــخیص کمیســیون فوق الذکــر توســط رییــس کمیســیون، همــراه راه حل هــای پیشــنهادی 
ــات  ــر هی ــه دفت ــران ب ــات وزی ــرح در هی ــت ط ــا جه ــور( و ی ــر )رییس جمه ــت وزی ــه نخس ب

وزیــران دولــت ارجــاع خواهــد گردیــد.
ــه  ــالف ب ــورد اخت ــم کمیســیون و طــرح م تبصــره نحــوه تشــکیل و اتخــاذ تصمی

ــد: ــر می باش ــب زی ترتی
الــف( مراتــب بــه منظــور طــرح در کمیســیون بایســتی از طریــق وزیــر یــا معــاون 

حقوقــی دســتگاه اجرایــی طــرف اختــالف بــه رییــس کمیســیون منعکــس گــردد.
ب( کمیســیون بــا حضــور هــر 3 نفــر اعضــا رســمیت می یابــد و تصمیمــات آن بــا 

اکثریــت آرا معتبــر و قاطــع خواهــد بــود.
ج( جلسات کمیسیون بنا به دعوت رییس کمیسیون تشکیل می گردد.

د( الزم اســت طرفیــن اختــالف بــرای ادا توضیحــات در کمیســیون دعــوت شــوند و 
ــا اطــالع از وقــت جلســه مانــع رســیدگی و  عدم حضــور طــرف یــا طرفیــن اختــالف ب

اتخــاذ تصمیــم نخواهــد بــود.
ایــن مصوبــه جایگزیــن تصویب نامه هــای شــماره 114462 مــورخ   -5-1-4
ــران  ــات وزی ــورخ 65/3/16 هی ــماره 8248 م ــورخ 57/5/16 و ش 57/2/11 و 39680 م

می گــردد.
ایــرادات وارده بــه ایــن تصویــب نامــه از لحــاظ مرجــع صالــح تصمیم گیــری در اختالفــات 

دســتگاه های دولتــی بــا توجــه بــه اصــول 134 و 138 ق.ا. چنیــن بــه نظــر می رســد:
بــر اســاس بنــد 1 تصویــب نامــه راجــع بــه نحــوه بررســی اختالفــات فــی مابیــن 
ــوط  ــای مرب ــی وزارتخانه ه ــن حقوق ــورخ 1366/4/21: »معاونی ــی م دســتگاه های اجرای

ــود.« ــد ب ــات خواهن ــورد اختالف ــری در م ــن مرجــع تصمیم گی اولی
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طرفیــن دعــوا )دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــا دعــوا( مرجــع بعــدی تصمیم گیــری 
ــت  ــورت موافق ــه در ص ــند ک ــی می باش ــوال دولت ــه ام ــوط ب ــالف مرب ــورد اخت در م
ــات  ــی اختالف ــا و موسســات دولت ــی وزارتخانه ه ــارات قانون ــتناد اختی ــه اس ــد ب می توانن
مزبــور را رفــع کننــد. )بنــد 2 تصویب نامــه فوق الذکــر( در غیــر ایــن صــورت کمیســیون 
ــی وزارت  ــن حقوق ــور و معاونی ــس، رییس جمه ــور مجل ــی ام ــت حقوق ــب از معاون مرک
امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور در مــورد اختالفاتی 
ــد داشــت.  ــری خواهن ــاال حــل نشــده اند صالحیــت تصمیم گی ــق مراجــع ب کــه از طری

ــر( ــه فوق الذک ــد 3 تصویب نام )بن
ــاال )معاونیــن حقوقــی وزارتخانه هــا،  ــه مراجــع ب بایــد گفــت کــه هیــات وزیــران ب
دســتگاه های اجرایــی، طرفیــن اختــالف و کمیســیون مذکــور( صالحیــت تصمیم گیــری 
در زمینــه اختــالف بیــن دســتگاه های اجرایــی را اعطــا کرده انــد. در حالــی کــه هیــات 
وزیــران صالحیــت تفویــض اختیــار تصمیم گیــری در مــورد اختــالف بیــن دســتگاه های 
ــه  ــد. هــر چنــد در تاریــخ تصویــب ایــن تصویــب نامــه )1366/4/21( ب ــور را ندارن مزب
ــای  ــوان مبن ــه عن ــی ب ــل قانون ــود راه ح ــدم وج ــی و ع ــون اساس ــکوت قان ــل س دلی
صالحیــت هیــات وزیــران در مــورد حل اختالفــات بیــن دســتگاه های اجرایــی، هیــات 
ــب نامــه را وضــع  ــن تصوی ــات اداری و ضرورت هــای کاری ای ــه مقتضی ــا ب ــران بن وزی
نمــود. همچنیــن می تــوان گفــت کــه هیــات وزیــران، خــود، حیطــه صالحیــت )اعــم 
از عمومــی و اختصاصــی( خویــش را در مــورد حل اختالفــات بیــن دســتگاه های مزبــور 

تشــخیص مــی داد.
بنــا بــر ســکوت قانــون اساســی در ایــن زمینــه و یــا بــه عبــارت بهتــر، عــدم  وجــود 
ــچ  ــران هی ــات وزی ــات اداری هی ــاس مقتضی ــر اس ــن ب ــون و همچنی ــت قان محدودی
محدویتــی در واگــذاری صالحیــت تصمیم گیــری در مــورد اختالفــات بیــن دســتگاه های 
اجرایــی بــه مراجــع دیگــر کــه ذکــر شــد، نداشــت. زیــرا در ایــن مــوارد، خــود هیــات 
ــران تعییــن می کــرد کــه چــه وظایفــی در حیطــه اختصاصــی صالحیــت خویــش  وزی
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ــه  ــا ب ــوارد بن ــن م ــد و در ای ــذار نمای ــر واگ ــع دیگ ــه مراج ــی را ب ــه وظایف ــد و چ باش
ــی و  ــت حقوق ــب از معاون ــا کمیســیون مرک ــی ی ــای حقوق اصــل تخصــص، معاونت ه
ــی و  ــادی و دارای ــور اقتص ــی وزارت ام ــن حقوق ــت وزیر و معاونی ــس نخس ــور مجل ام
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور را صالــح دانســته اســت. ولــی از ســال 1368، 
ــن  ــات بی ــورد اختالف ــری در م ــح در تصمیم گی ــران را صال ــات وزی ــل 134 ق.ا. هی اص
دســتگاه های مزبــور قــرار داده اســت و نظــر تفســیری شــورای نگهبــان از ایــن اصــل 
نیــز هیــات وزیــران را در هــر یــک از مــوارد اختــالف مرجــع اتخــاذ تصمیــم می دانــد 

نــه مراجــع دیگــر را.
ــه اصــل 134 ق.ا. و نظــر تفســیری شــورای نگهبــان از ایــن  ــا توجــه ب بنابرایــن ب
اصــل و حاکمیــت قانــون برتــر بــر اســاس سلســله مراتــب قانونــی و واقــع شــدن وظیفه 
ــی  ــه اختصاص ــور در حیط ــتگاه های مزب ــن دس ــالف بی ــوارد اخت ــری در م تصمیم گی
صالحیــت هیــات وزیــران و ناســخ بــودن قانــون موخــر و نســخ شــدن قانــون مقــدم، 
ــاط  ــب نامه هــای خــود در ارتب ــون اساســی را در وضــع تصوی ــد قان ــران بای ــات وزی هی
بــا اختالفــات بیــن دســتگاه های مزبــور مدنظــر قــرار دهنــد و اصــول مربوطــه قانــون 
اساســی در ایــن زمینــه را رعایــت نماینــد تــا نــه تنهــا بــر مشــکالت موجــود در ایــن 

مــوارد افــزوده نشــود بلکــه بــر اثــر حســن تدبیــر از آن هــا کــم گــردد.
ــرای  ــی ب ــت اجرای ــه ضمان ــب نام ــن تصوی ــه در ای ــود ک ــر نم ــد ذک ــن بای همچنی

ــت. ــده اس ــه نش ــد »3« ارای ــوع بن ــیون موض ــات کمیس تصمیم
ــت اجــرا ضــروری  ــران، ذکــر ضمان ــه جــو حاکــم در سیســتم اداری ای ــا توجــه ب ب
ــر تصویــب نامــه مــورد  ــت اجــرا یکــی از اشــکاالت وارده ب اســت و عــدم ذکــر ضمان

ــد. ــاره می باش اش
همچنیــن ذکــر شــرکت های دولتــی در ایــن تصویب نامــه و شــمول ایــن تصویب نامه 
بــر اختالفــات آن هــا صحیــح نیســت. زیــرا چنانچــه کــه اشــاره شــد قانون گــذار بــرای 
شــرکت های دولتــی شــخصیت حقوقــی مســتقل و متمایــز از شــخصیت حقوقــی دولــت 
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قائــل شــده اســت، لــذا بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون بــر مصوبــات هیــات وزیــران و 
ــرکت ها  ــن ش ــتی ای ــی، نبایس ــرکت های دولت ــتقل ش ــی مس ــخصیت حقوق ــاب ش ایج
مشــمول تصویــب نامــه می شــدند، همچنیــن براســاس مبانــی یــاده شــده وزارتخانه هــا 
و موسســات دولتــی نمی توانســتند در مراجــع عمومــی علیــه یکدیگــر طــرح دعــوا نمایند 
و ضــرورت ایجــاب می نمــود کــه هیــات وزیــران در صــدر چــاره جویــی بــرای مشــکل 
ــی را داخــل دســتگاه های  ــد شــرکت های دولت ــن صــورت نبای ــد و در ای ــر آی مذکــور ب
ــالف  ــروز اخت ــرا در صــورت ب ــرد؛ زی ــور قلمــداد می ک ــه مزب ــب نام موصــوف در تصوی
بیــن شــرکت های دولتــی و دســتگاه های دولتــی، هــر یــک از اینهــا علیــه یکدیگــر در 
ــا وجــود ایــن شــرکت های دولتــی  محاکــم عمومــی اقامــه دعــوا نمی تواننــد بکننــد، ب
ــد اقامــه دعــوا نماینــد و  ــت اداری نمی توانن ــوان عدال علیــه دســتگاه های دولتــی در دی
ــوده و  ــه اصــل 173 ق.ا. شــرکت های دولتــی از شــمول »مــردم« خــارج ب ــا توجــه ب ب
ایــن واژه بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی حقــوق خصوصــی اطــالق می شــود. )مســتند 
از بنــد 1 مــاده 10  قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری(. بنابرایــن 
شــکایات اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی )کــه شــرکت های دولتــی نیــز جــز ایــن 
اشــخاص می باشــند( در هیــچ مــورد قابــل طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان عدالــت 

اداری نیســتند.
ــی  ــخصیت حقوق ــار ش ــه اعتب ــز ب ــی نی ــتگاه های دولت ــک از دس ــر ی ــه ه چنانک
دولــت می تواننــد علیــه شــرکت های دولتــی در محاکــم عمومــی اقامــه دعــوا 
ــه هــر یــک  ــر مــاده 690 ق.آ.د.م. ســابق( در ایــن صــورت علی ــد. )قســمت اخی نماین
ــی  ــم عموم ــت، در محاک ــی دول ــخصیت حقوق ــار ش ــه اعتب ــی ب ــتگاه های دولت از دس
ــورت  ــن در ص ــود. همچنی ــوا ش ــه دع ــد اقام ــی می توان ــرکت های دولت ــب ش از جان
بــروز اختــالف بیــن شــرکت های دولتــی، آن هــا می تواننــد در محاکــم عمومــی علیــه 
یکدیگــر طــرح دعــوا نماینــد. زیــرا شــرکت های دولتــی، هــر یــک شــخصیت حقوقــی 
مســتقل دارنــد و بــا داشــتن شــخصیت مزبــور حــق اقامــه دعــوا در محاکــم عمومــی را 
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دارنــد و اســتثنا نشــدن ایــن مــورد توســط هیــات وزیــران یکــی از اشــکاالت وارده بــر 
ایــن تصویب نامــه می باشــد.

2-5- تصویب نامه مورخ 1371/12/5 هیات وزیران و بررسی آن 

تصویب نامــه هیــات وزیــران در خصــوص الزم االتبــاع بــودن نظــر معاونــت حقوقــی 
ــتنباط از  ــتگاه ها در اس ــر دس ــوارد اختالف نظ ــوری در م ــت جمه ــس ریاس ــور مجل و ام
ــران در جلســه مــورخ 1371/12/5  ــات وزی ــن شــرح اســت: هی ــن و مقــررات بدی قوانی
مقــرر نمــود: »در مــواردی کــه اختالف نظــر دســتگاه ها در اســتنباط از قوانیــن و 
مقــررات، منجــر بــه اســتعالم از معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری 
ــاع اســت.« ــط الزم االتب ــه دســتگاه های ذیرب ــرای کلی ــت ب ــن معاون می شــود نظــر ای

ــور  ــی و ام ــت حقوق ــر معاون ــران، نظ ــات وزی ــه هی ــن تصویب نام ــاس ای ــر اس ب
مجلــس ریاســت جمهــوری را در زمینــه اختالفــات مــورد اشــاره الزم االتبــاع دانســته 
ــود راه  ــا وج ــران ب ــات وزی ــه هی ــت ک ــد گف ــه بای ــن تصویب نام ــورد ای ــت. در م اس
حــل قانــون اساســی در اصــل 134 ایــن تصویــب نامــه را وضــع کــرده اســت. حتــی 
ــرا  ــد. زی ــاری را اعطــا نمی نمای ــران چنیــن اختی ــات وزی ــه هی ــز ب اصــل 138 ق.ا. نی
اصــل 138 مقــرر مــی دارد: »... دولــت می توانــد تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه 
وظایــف خــود را بــه کمیســیون های متشــکل از چنــد وزیــر واگــذار نمایــد. مصوبــات 
ــرا  ــور الزم االج ــد رییس جمه ــس از تایی ــن پ ــدوده قوانی ــیون ها در مح ــن کمیس ای

اســت.« بنابرایــن:
اوال: هیــات وزیــران تصویــب برخــی از امــور مربــوط بــه وظایــف خــود را می توانــد 

ــات بیــن دســتگاه های دولتــی را. ــه حل اختالف ــد ن واگــذار نمای
ثانیــا: هیــات وزیــران در حیطــه صالحیــت خــود، فقــط بــه کمیســیون های متشــکل 
از چنــد وزیــر می توانــد امــر مــورد اشــاره را واگــذار نمایــد نــه بــه معاونــت حقوقــی و 
ــل از اصــل 138 ق.ا. اصــل 134  ــه قب ــی ک ــوری در حال ــس ریاســت جمه ــور مجل ام
ــت  ــی صالحی ــه اختصاص ــی را در حیط ــتگاه های دولت ــن دس ــالف بی ــور حل اخت مزب
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ــض  ــار تفوی ــران اختی ــات وزی ــاس هی ــن اس ــر ای ــرار داده اســت و ب ــران ق ــات وزی هی
حل اختالفــات بیــن دســتگاه های دولتــی را نــدارد. وانگهــی بــر اســاس قانــون، 
ــل  ــور در اص ــیون های مذک ــات کمیس ــت و مصوب ــای دول ــه و آیین نامه ه تصویب نام
138 و مصوبــات موضــوع اصــل 85 بایــد بــه اطــالع رییــس مجلــس برســد. )مجموعــه 

ــن 1368، 711( قوانی
ــس ریاســت  ــور مجل ــی و ام ــت حقوق ــم معاون ــه اصــوال اتخــاذ تصمی ــی ک در حال
ــرار  ــل 138 ق.ا. ق ــوع اص ــای موض ــا و آیین نامه ه ــب تصویب نامه ه ــوری در قال جمه
ــه اطــالع رییــس مجلــس شــورای  ــور ب ــت مزب ــن تصمیمــات معاون ــرد، بنابرای نمی گی
اســالمی نمی رســد. )نامــه رییــس مجلــس شــورای اســالمی بــه شــورای نگهبــان کــه 
در بخــش نظــر تفســیری شــورای نگهبــان بیــان گردیــد( بــر همیــن اســاس بــود کــه 
هیــات وزیــران در جلســه مــورخ 1372/10/29 تصویــب نامــه 72/7/5 را کــه در اصــل 

تکمیــل کننــده مصوبــه 1371/12/5 بــود را لغــو نمــود.
3-5- تصویب نامه شماره 356۰۰/ت 2۰7 ه مورخ 1372/7/5 هیات وزیران

هیــات وزیــران در جلســه مــورخ 1372/6/7 بــه اســتناد اصــل 134 ق.ا.ج.ا.ا. تصویــب 
ــررات،  ــن و مق ــتنباط از قوانی ــتگاه ها در اس ــر دس ــه اختالف نظ ــواردی ک ــود: »در م نم
منجــر بــه اســتعالم از معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری می شــود، 
نظــر معاونــت یــاد شــده در صورتــی کــه موضــوع اختــالف نیــاز بــه تفســیر و یــا تغییــر 

قانــون نداشــته باشــد بــرای کلیــه دســتگاه های ذیربــط الزم االتبــاع اســت.«
4-5- تصویب نامه شماره 476۰۹/ت 3۰3 ه مورخ 1372/11/4 هیات وزیران 

هیــات وزیــران در جلســه مــورخ 1372/10/29 بــا توجــه بــه نظــر ریاســت مجلــس 
ــه تفســیری شــورای نگهبــان از اصــل 134 ق.ا. کــه اعــالم  شــورای اســالمی و نظری
داشــته: »در هــر یــک از مــوارد اختــالف هیــات وزیــران مرجــع اتخــاذ تصمیــم اســت 
و الغیــر« کــه تصویب نامــه هیــات وزیــران را مخالــف اصــول قانــون اساســی دانســته 
بــود، در نهایــت تصویــب نامــه شــماره 35600 مــورخ 1372/7/5 را ملغــی اعــالم نمــود.
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5-5- تصویب نامه شماره 341۰4/ت 2535۹ هـ  مورخ 138۰/8/15 هیات وزیران

در ایــن تصویــب نامــه معــاون حقوقــی و امــور مجلــس رییس جمهــور بــه عنــوان 
ــد. ــژه رییس جمهــور در رفــع اختالفــات حقوقــی معرفــی گردی نماینــده وی

ــور و  ــنهاد رییس جمه ــه پیش ــا ب ــورخ 1380/7/29 بن ــه م ــران در جلس ــات وزی هی
ــه اســتناد اصــل 127 ق.ا. تصویــب نمــود: »آقــای ابطحــی، معــاون حقوقــی و امــور  ب
ــرای رفــع اختــالف  ــژه رییس جمهــور ب ــده وی ــوان نماین ــه عن مجلــس رییس جمهــور ب
حقوقــی کــه مســتلزم تغییــر یــا تفســیر قانــون نباشــد، تعییــن می گــردد. بنــا بــه تصمیــم 
ــی  ــت یک ــه درخواس ــا ب ــور ی ــاون اول رییس جمه ــران، مع ــات وزی ــور، هی رییس جمه
ــا  ــتقل ی ــتگاه های مس ــام دس ــن مق ــا باالتری ــور ی ــان رییس جمه ــران و معاون از وزی
معاونــان حقوقــی آنــان، موضوعــی بــرای بررســی بــه معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس 
ــرد.  ــرار گی ــل ق ــالک عم ــت م ــن معاون ــه ای ــردد، نظری ــاع می گ ــور ارج رییس جمه
تصمیمــات نماینــده ویــژه در حکــم تصمیمــات رییس جمهــور و هیــات وزیــران بــوده و 
ــل  ــت قاب ــات دول ــی هی ــه داخل ــاده )19( آیین نام ــت م ــا رعای الزم االجــرا می باشــد و ب

صــدور اســت.«
ــات  ــورخ 1383/3/21 هی ــه موجــب رای شــماره 119 م ــز ب ــه نی ــب نام ــن تصوی ای
عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه دالیــل ذیــل ابطــال گردیــد، متــن رای بدیــن شــرح 
اســت: »بــه موجــب اصــل 134 اصالحــی قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
اتخــاذ تصمیــم بــه منظــور حــل و فصــل اختالف نظــر و یــا تداخــل در وظایــف قانونــی 
ــون نداشــته  ــر قان ــا تغیی ــه تفســیر ی ــاز ب ــر این کــه نی ــی مشــروط ب دســتگاه های دولت
باشــد بــه پیشــنهاد ریاســت جمهــوری بــه عهــده هیــات وزیــران محــول شــده اســت. 
نظــر بــه عــدم جــواز تفویــض اختیــارات و مســئولیت های اختصاصــی هیــات وزیــران 
بــه ســایر اشــخاص و این کــه حکــم مقــرر در اصــل 127 اصالحــی قانــون اساســی در 
بــاب انتخــاب نماینــده یــا نماینــدگان ویــژه توســط ریاســت جمهــوری ناظــر بــه مــوارد 
خــاص و اختیــارات مشــخص و منصــرف از مــوارد مصــرح در اصــل 134 اســت و تعمیــم 



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 120186

حکــم خــاص مزبــور بــه مطلــق امــور و مــوارد مقــرر در اصــل 134 اصالحــی مذکــور 
موافــق اهــداف و احــکام متمایــز مقنــن بــه شــرح دو اصــل فوق الذکــر نیســت. بنابرایــن 
ــه  ــه ب ــران ک ــات وزی ــورخ 80/8/15 هی ــه شــماره 34104 ت 25359 ه م ــب نام تصوی
موجــب آن بــه اســتناد اصــل 127 معــاون حقوقــی و امــور مجلــس ریاســت جمهــوری 
بــه عنــوان نماینــده ویــژه رییس جمهــور بــرای رفــع مطلــق اختالفــات حقوقــی منــدرج 
در آن مصوبــه انتخــاب و تعییــن شــده اســت، خــالف قانــون اساســی و قانــون و خــارج 
از حــدود اختیــارات قــوه مجریــه در وضــع مقــررات دولتــی تشــخیص داده می شــود و 

مســتندا بــه قســمت دوم مــاده 25 قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال می گــردد.«
6-5- تصویب نامه شماره 83357/ت 34614 ه مورخ 1384/12/13 هیات وزیران

هیــات وزیــران در جلســه مــورخ 1384/12/7 بــه اســتناد اصــل 138 ق.ا. تصویــب 
نمــود: »در صــورت اختــالف بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتانی و ســازمان ها و 
ــا رعایــت قوانیــن و  تشــکیالت ســازمان های اداری در اســتان ها، نظــر اســتاندار کــه ب

ــود.« ــد ب ــل خواه ــالک عم ــود، م ــوط اتخــاذ می ش ــررات مرب مق
ــه شــماره 1۹4۰8/ت 37125 هـــ مــورخ  ــران ب ــات وزی 7-5- تصویب نامــه هی

ــد 26 ضوابــط اجرایــی بودجــه ســال 86 1386/2/11 بن

مطابــق تصویب نامــه فــوق: »پرداخــت وجــه از هــر محــل تحــت عناویــن مختلــف 
ماننــد هزینــه دادرســی، هزینــه کارشناســی و مشــابه آن بــرای طــرح اختالفــات جدیــد 
ــت و  ــوع اس ــی ممن ــع قضای ــت در مراج ــه دول ــته ب ــی وابس ــتگاه های اجرای ــن دس بی
ــی  ــتقل دولت ــات مس ــا موسس ــا ی ــه وزارتخانه ه ــتگاه های زیرمجموع ــات دس اختالف
ــا  ــه ی ــق وزارتخان ــب از طری ــه ترتی ــتادی ب ــتگاه های س ــتانی و دس ــتگاه های اس دس
موسســه مســتقل دولتــی ذیربــط، اســتاندار مربــوط و معاونــت حقوقــی و امــور مجلــس 

ــود.« ــل می ش ــل و فص ــور ح رییس جمه
ــورخ 1386/6/5  ــماره 1/86/6256 م ــنامه ش ــر، بخش ــه فوق الذک ــرو تصویب نام پی
از ســوی ریاســت قــوه قضاییــه بــه روســاي کل دادگســتري هاي کشــور و بــا عنایــت 
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بــه سیاســت قضازدایــی و کــم کــردن ورودي پرونده هــا صــادر شــد کــه مقــرر مــی دارد: 
»ضــروري اســت مســئوالن محتــرم کلیــه واحدهــاي قضایــی اســتان، خاصــه مقامــات 
ــت ســازمان هاي مذکــور  ــه دالل ــا، نســبت ب ــه پرونده ه ــل از ارجــاع این گون ارجــاع، قب
بــه مراجــع موصــوف در مصوبــه صدرالذکــر اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت داللــت اولیــه 
ــه اشــعاري، نافــی صالحیــت عــام دادگســتري در  ــه مراجــع مذکــور در مصوب آن هــا ب
ــب در شــوراي اداري اســتان مطــرح و  مراحــل بعــدي نمی باشــد. مقتضــی اســت مرات
ــر حســن اجــراي آن  ــالغ و ب ــه آن اســتان اب ــی تابع ــه تمامــی واحدهــاي قضای ــز ب نی

نظــارت فرماییــد.«
8-5- تصویب نامه شماره 3755۰/212767 مورخ 1386/12/27 هیات وزیران

ــه پیشــنهاد  ــا ب وزیــران عضــو کمیســیون لوایــح در جلســه مــورخ 1386/10/30 بن
شــماره 199/37437 مــورخ 1386/12/13 معاونــت حقوقــی و امور مجلــس رییس جمهور 
و بــه اســتناد اصــول 134 و 138 ق.ا. و بــا رعایــت جــز )د( بنــد )الــف( تصویــب نامــه 
ــع اختــالف بیــن دســتگاه های  شــماره 38857/158816 هـــ ، آیین نامــه چگونگــی رف

اجرایــی از طریــق ســاز و کارهــای داخلــی قــوه مجریــه را تصویــب نمودنــد.
ــک  ــه ی ــتگاه های زیرمجموع ــن دس ــالف بی ــه حل اخت ــن آیین نام ــاس ای ــر اس ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــتگاه های زیرمجموع ــای دس ــط روس ــه توس ــتادی ک ــتگاه س دس
ــام  ــن مق ــا باالتری ــر ی ــه وزی ــورد ب ــع نشــود، حســب م ــا مرتف ــی آن ه ــارات قانون اختی
اجرایــی دســتگاه ســتادی منعکــس می گــردد تــا در حــدود اختیــارات و مســئولیت های 
ــل  ــل و فص ــه ح ــواردی ک ــرد و در م ــرار گی ــری ق ــورد تصمیم گی ــان م ــی آن قانون
ــری  ــه تصمیم گی ــاز ب ــوب، نی ــت مطل ــت وضعی ــاده در جه ــن م ــوع ای ــالف موض اخت
هیــات وزیــران داشــته باشــد، ماننــد تغییــر بهــره بــرداری امــوال غیرمنقــول دو موسســه 
ــوط  ــتادی مرب ــتگاه س ــرکت و دس ــا ش ــتادی ی ــتگاه س ــک دس ــه ی ــی زیرمجموع دولت
)موضــوع مــواد 117 و 118 قانــون محاســبات عمومــی کشــور مصــوب 1366( پیشــنهاد 
ــه هیــات  ــا باالتریــن مقــام اجرایــی دســتگاه ســتادی ب ــر ی الزم مســتقیما توســط وزی
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وزیــران ارایــه خواهــد شــد و همچنیــن اختــالف بیــن دســتگاه های اســتانی کــه توســط 
روســای دســتگاه های مزبــور بــا اســتفاده از اختیــارات قانونــی آنــان مرتفــع نشــود بــه 
ــی وی و  ــارات قانون ــدود اختی ــا در ح ــردد ت ــس می گ ــوط منعک ــتان مرب ــتاندار اس اس
راهکارهــای منــدرج در قوانیــن از جملــه مــاده )89( قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت مصــوب 1380 مــورد تصمیم گیــری قــرار گیــرد. در مــواردی کــه حــل و 
فصــل ایــن اختالفــات نیــاز بــه تصمیم گیــری هیــات وزیــران داشــته باشــد، موضــوع 
توســط اســتاندار همــراه بــا نظریــه مســتدل و مســتند اســتانداری بــه معاونــت حقوقــی و 
امــور مجلــس رییس جمهــور منعکــس و یــا پیشــنهاد معاونــت مزبــور همــراه بــا نظریــه 

حقوقــی و ارایــه راهــکار در هیــات وزیــران مطــرح خواهــد شــد.
ــا  ــیدگی آن ه ــرای رس ــن ب ــه در قوانی ــی ک ــه، اختالفات ــن آیین نام ــاس ای ــر اس ب
مرجــع یــا مراجــع خاصــی پیش بینــی گردیــده )ماننــد اختالفــات مالیاتــی و کارگــری و 
کارفرمایــی و اختــالف موضــوع مــاده 69 قانــون تنظیــم بخشــی از مقررات مالــی دولت( 
مشــمول ایــن آیین نامــه نبــوده و بــه ترتیــب مقــرر در قوانیــن مربوطــه تصمیم گیــری 

خواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد گزارشــی از دعــاوی و اختالفــات خود 
ــا تاریــخ 86/2/11 در مراجــع قضایــی مطــرح  ــا ســایر دســتگاه های اجرایــی را کــه ت ب
بــوده اســت بــا ذکــر ارزش خواســته، مراحــل رســیدگی و تاریــخ آغــاز طــرح اختــالف در 
مراجــع قضایــی، حســب مــورد بــه مراجــع مربــوط در ایــن آیین نامــه منعکــس نماینــد 

تــا بــر اســاس ایــن آیین نامــه مــورد بررســی و حــل و فصــل قــرار گیــرد.
بــه محــض رفــع یــا حل اختــالف، دســتگاه اقامــه کننــده دعــوا نســبت بــه اســترداد 
دعــوا از مراجــع قضایــی اقــدام خواهــد نمــود. همچنیــن در مــواردی کــه رفــع اختــالف 
ــتگاه های  ــان دس ــک از کارشناس ــر ی ــی ه ــتلزم بررس ــه مس ــن آیین نام ــوع ای موض
اجرایــی عــالوه بــر وظایــف اصلــی آنــان و خــارج از ســاعات اداری باشــد، حق الزحمــه 
ــن در  ــد. همچنی ــد ش ــت خواه ــوط پرداخ ــن مرب ــرر قوانی ــب مق ــه ترتی ــی ب کارشناس
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ــه تشــخیص مراجــع مذکــور  ــی ب مــواردی کــه رفــع اختــالف در امــوال و حقــوق مال
در ایــن آیین نامــه نیازمنــد اظهــار نظــر کارشناســی رســمی دادگســتری باشــد مراتــب 
ــه  ــر تعرف ــه آن براب ــد و حق الزحم ــد ش ــاع خواه ــوط ارج ــمی مرب ــی رس ــه کارشناس ب
ــور  ــی و ام ــت حقوق ــه معاون ــن آیین نام ــاس ای ــر اس ــردد. ب ــت می گ ــوب پرداخ مص
ــرد موضــوع  ــی از عملک ــزارش جامع ــالیانه گ ــف اســت س ــور مکل ــس رییس جمه مجل
ــات و بخشــنامه های  ــه مصوب ــد و کلی ــه نمای ــران ارای ــات وزی ــه هی ــن آیین نامــه را ب ای
مغایــر صــادره تــا تاریــخ ابــالغ ایــن آیین نامــه، لغــو و مفــاد ایــن آیین نامــه جایگزیــن 

ــردد1. ــا می گ آن ه

نتیجه گیری
ــدون  ــی ب ــات عموم ــه خدم ــت و ارای ــا در مدیری مســلما گســترش کارکــرد دولت ه
ــه  ــه و مقتدران وجــود مکانیســم های خــاص حقــوق عمومــی جهــت اقدامــات یک جانب
ــا ایــن امــر و اعمــال حاکمیــت دولت هــا امــکان  بــه منظــور انجــام وظایــف مرتبــط ب
ــوق اشــخاص  ــر حق ــت ب ــه خصوصــا ایجــاد محدودی ــی ک ــد. روش های ــر نمی باش پذی
خصوصــی جهــت تامیــن مصالــح و منافــع عمومــی از طــرف دســتگاه های اجرایــی اعــم 
از دولتــی یــا نهادهــای عمومــی و غیردولتــی را امــکان پذیــر می نماینــد. بــا ایــن وجــود 
اعمــال بــدون ضابطــه ایــن اختیــارات بــرای ایــن دســتگاه ها، هــر چنــد بــه بهانــه منافع 
عمومــی، یکــی از نگرانی هــا و دغدغه هــای اساســی مــردم و قانون گــذاران را موجــب 
گردیــده اســت. از ایــن رو در تدویــن مقــررات قانونــی جهــت ارایــه شــیوه های اجرایــی 
جهــت اعمــال اختیــارات قــوای عمومــی، همــواره اصــول اساســی جهــت تضمیــن حفظ 
ــالت  ــر تحمی ــراد در براب ــری اف ــوق خصوصــی چــون اصــل براب ــوق اشــخاص حق حق
ناشــی از اداره امــور عمومــی کــه امــکان جبــران خســارت ایشــان را ایجــاب می کنــد، 

ــا شــماره  ــخ 86/12/28 و ب ــد رییس جمهــور رســیده و در تاری ــه تایی ــخ 1386/12/26 ب ــه در تاری ــب نام ــن تصوی 1. ای
ــالغ شــده اســت. ــی اب ــه دســتگاه های اجرای ــاون اول ب ــز داودی مع ــر پروی 37550/212767 از ســوی دکت
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همچنیــن تعییــن دقیــق حــدود و جوانــب ایــن اختیــارات بــه منظــور جلوگیــری از ســو 
ــم  ــود علی رغ ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــی، م ــتفاده های احتمال اس
ــال  ــر اعم ــی ب ــیوه های نظارت ــود ش ــی، وج ــون قانون ــن مت ــودن ای ــزام آور ب ــدرت ال ق
ــاق  ــح جهــت احق ــون و مراجــع صال ــح قان ــی جهــت اجــرای صحی دســتگاه های اجرای
ــوران آن،  ــتگاه ها و مام ــن دس ــی ای ــای احتمال ــه تعدی ه ــیدگی ب ــردم در رس ــق م ح

ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
ــوق  ــخاص حق ــی و اش ــتگاه دولت ــن دس ــوا بی ــالف و دع ــر گاه اخت ــویی دیگ از س
ــتگاه و  ــن دو دس ــالف بی ــه اخت ــت بلک ــی نیس ــا حقوق ــی ی ــم از حقیق ــی اع خصوص
ــد از  ــی می توان ــتگاه های اجرای ــن دس ــات بی ــن اختالف ــه ای ــت ک ــی اس ــازمان دولت س

ــد. ــن باش ــو احس ــه نح ــئولیت ها ب ــام مس ــع انج ــه موان جمل
ــع اختــالف ملکــی  ــی اســت. رف ــی و دولت ــن دو دســتگاه اجرای گاهــی اختــالف بی
بیــن دســتگاه هاي دولتــي نیــز از طریــق مذاکــره و اســتفاده از ظرفیت هــاي قانونــِي در 
اختیــار قوه مجریــه و عــدم ارجــاع چنیــن اختالفاتــي بــه قــوه قضاییــه از جهــات مختلــف 
ــز  ــه مطلوبیــت داشــته و مــورد عالقــه مقامــات قضایــي نی ــراي مســئوالن قوه مجری ب
ــا  ــت ت ــده اس ــام ش ــیاری انج ــاي بس ــون تالش ه ــش تاکن ــال پی ــد. از 30 س می باش
هــدف گفتــه شــده محقــق شــود ولــي نقــص ســاز و کارهــای در نظــر گرفتــه شــده و 
مخالفت هــاي ابــراز شــده از ســوی مراجــع قضایــي و شــوراي نگهبــان، قوه مجریــه را در 
رســیدن بــه اهــداف خــود در ایــن زمینــه نــاکام گذاشــته اســت. در ســال 1386، دولت با 
تدبیــری جدیــد از یــک ســو، کلیــه دســتگاه هاي دولتــي را از پرداخــت هرگونــه هزینه ای 
بابــت دادرســي ممنــوع کــرد و از ســوي دیگــر، بــا اســتقرار تشــکیالت نســبتا مناســب و 
تنظیــم مقــررات کامل تــر، گامــي بلنــد بــه ســوي هــدف گفتــه شــده برداشــت. بــه نظــر 
ــتگاه هاي  ــت دس ــه در دالل ــوه قضایی ــاعدت ق ــده و مس ــام ش ــاي انج ــد کاره می رس
دولتــي، بــه رفــع اختالفــات ملکــی خــود از طریــق ســاز و کارهــاي داخلــي قوه مجریــه، 
ــا  ــات در دادگاه ه ــل اختالف ــن قبی ــرح ای ــگیري از ط ــراي پیش ــي را ب ــي کاف بازدارندگ
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فراهــم نمــوده اســت. اگرچــه نمي تــوان مدعــی بــود کــه بــدون تصویــب قانــون خــاص 
ــق در مراجــع قضایــي جلوگیــري  ــه طــور مطل ــي ب و جامعــي از طــرح چنیــن دعواهای
خواهــد شــد. بــی تردیــد، در صــورت توفیــق دولــت در اجــرای شایســته مقــررات گفتــه 
ــات ســریع تر  ــي می شــود و هــم اختالف ــه جوی ــت صرف شــده، هــم در هزینه هــای دول
رســیدگی و رفــع می گــردد و همچنیــن باعــث ترویــج فرهنــگ رفــع اختــالف از طــرق 

غیرقضایــي خواهــد شــد.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 126186

فهرست منابع
ــوق اداری«، ج 1،  ــورش، »حق ــنگري، ک ــتوار س ــد، اس ــي، محم ــي تالرم 1- امام

ــزان. ــر می ــران، نش 1386، ته
2- طباطبایــی موتمنــی، منوچهــر، »حقــوق اداری«، 1381، چــاپ هفتــم، تهــران، 

انتشــارات ســمت.
3- عالــی خانــی، محمــد، »حقــوق اساســی«، 1375، چــاپ ســوم، تهران، انتشــارات 

دستان.
4- قاضــی شــریعت پناهی، ابوالفضــل، »حقــوق اساســی و نهادهــای سیاســی«، 

1383، تهــران، نشــر میــزان.
5- قربانــی، فــرج اهلل، »آرا وحــدت رویــه حقوقــی دیــوان عالــی کشــور« )1371-

1328(، 1371، تهــران، انتشــارات فردوســی.
ــی«،  ــتگاه هاي دولت ــن دس ــالف بی ــع اخت ــي رف ــواد، »چگونگ ــانی، ج 6- کاش

ــماره 30. ــم، ش ــال دوازده ــت، س ــوق و سیاس ــش حق ــه پژوه 1389، فصلنام
انتشــارات روزنامــه رســمي جمهــوری  مجموعــه قوانیــن و مقــررات،   -7

.1383 اداري،  عدالــت  دیــوان  قضایــي  رویــه  بخــش  اســالمی ایران، 
ــوری  ــی جمه ــوق اساس ــد، »حق ــنی، فری ــی و محس ــفاد، مرتض ــی اس 8- نجف

ــدی. ــارات المه ــران، انتش ــران«، 1379، ته ــالمی  ای اس

ــی  ــای دولت ــاوی نهاده ــه دع ــیدگی ب ــی رس ــب، »چگونگ ــی، زین 9- نصرت
ــه  ــوق دانشــگاه آزاد مرکــزی تهــران، پایان نام ــر«، 1388، دانشــکده حق ــه یکدیگ علی

کارشناسی ارشــد حقــوق عمومــی.
10- وینســت انــدرو، »نظریه هــای دولــت«، 1371، ترجمــه دکتــر حســین بشــیریه، 

تهــران، نشــر نــی.
11-  هاشــمی، ســید محمــد، »حقــوق اساســی جمهــوری اســالمی ایران«، 1382، 

چــاپ هفتــم، تهران، نشــر میــزان.



127 ؟؟؟

 عدم شمول عوارض کسب و پیشه به دفتر اسناد رسمی،
 دفتر وکالت و مطب پزشکان

خسرو عباسی داکانی1 

آیــا تاســیس دفترخانــه و دفتــر وکالــت و مطــب توســط ســردفتر و وکیــل و پزشــک 
و مــوارد مشــروحه در قانــون، در محــل ســکونت خــود در اجــرای تبصــره ذیــل بنــد 24 
مــاده 55 قانــون شــهرداری مصــوب 1334 براســاس قوانیــن مالــک و مســتاجر مصــوب 
1339 تــا 1376 اســتفاده تجــاری محســوب می شــود و مشــمول حــق کســب و پیشــه 

و ســرقفلی و عــوارض و مالیــات متعلقــه می باشــد؟
ــی از  ــتباه و ناش ــی اش ــه قضای ــت و روی ــای نادرس ــط و تئوری ه ــتنباط های غل اس
ناآشــنایی و مانــوس نبــودن بــا مقتضیــات حقــوق عمومــی از قبیــل لــزوم رعایــت قواعد 
ــامان  ــت و س ــت در مدیری ــت حکوم ــنه و دخال ــالق حس ــی و اخ ــم عموم ــره و نظ آم
بخشــیدن بــه امــور اجتماعــی و اقتصــادی و قراردادهــا و دیــدگاه حقوقــی قضــات بــه 
ــه قراردادهــای اجــاره تنهــا از منظــر حقــوق خصوصــی حتــی  قوانیــن جــاری راجــع ب

1. نویسنده مسئول: سردفتر اسناد رسمی شماره 106 تهران و عضو هیات تحریریه ماهنامه کانون.
khosroabasi@yahoo.com

دغدغه
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اگــر مــدت زمــان طوالنی مــدت هــم بــر آن گذشــته باشــد، نمی توانــد هرگــز بــا نظــام 
حقوقــی منطبــق بــا نصــوص قانونــی برابــری کنــد و محکــوم بــه اصــالح اســت.

بــرای توضیــح مطلــب ناگزیــر از بررســی قوانیــن موجــر و مســتاجر مصوب ســال های 
1339 و 1356 و 1376 هستیم.

ــاه  ــوب 10 خردادم ــتاجر مص ــک و مس ــط مال ــون رواب ــک قان ــاده ی ــب م ــه موج ب
1339 )کمیســیون مشــترک دادگســتری مجلســین( مســتغالت مشــمول قانــون عبــارت 
بودنــد از: دکان هــا، مغازه هــا، خانه هــا، آپارتمان هــا، مهمان خانه هــا، مســافرخانه ها، 
ــا،  ــی، گاراژه ــگاه های ورزش ــل باش ــا، مح ــل کارخانه ه ــراها، مح ــا، کاروانس گرمابه ه
ــب  ــه و کس ــرای پیش ــه ب ــی ک ــر محل ــی ه ــور کل ــه و به ط ــای کرای ــا، اتاق ه انباره
ــا بعــدا اجــاره داده  ــه حــال اجــاره داده شــده اســت و ی ــا ب ــا ســکنی ت ــا تجــارت و ی ی

ــود. ــد ب ــون خواه ــن قان ــررات ای ــود، مشــمول مق می ش
در مــاده 1 ایــن قانــون مــوارد اجــاره مشــمول قانــون احصــا شــده و به طــور کلــی 
هــر محلــی کــه بــرای کســب و پیشــه یــا تجــارت و یــا ســکونت اجــاره داده شــده یــا 

ــود. ــرار داده ب ــون ق می شــد را مشــمول آن قان
در مــاده 11 آن قانــون دربــاره حــق کســب و پیشــه و تجــارت مقــرر شــده بــود کــه: 
»میــزان حقــوق کســب و پیشــه و یــا تجــارت بــا توجــه بــه موضوعــات زیــر از طــرف 

ــود: ــن می ش دادگاه تعیی
1-  موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.

2- شــرایط و کیفیــات اجــاره از لحــاظ مزایایــی کــه در عقــد اجــاره بــرای موجــر یــا 
مســتاجر منظــور گردیــده اســت.

3- طــول مــدت اشــتغال مســتاجر بــه کســب و پیشــه یــا تجــارت در مــورد اجــاره و 
حســن شــهرت او کــه در معروفیــت محــل مزبــور موثــر اســتفاده اســت.

4- وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
ــث  ــور از حی ــل مزب ــودن مح ــاده نم ــور آم ــه منظ ــتاجر ب ــه مس ــی ک 5- مخارج
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قفســه بندی و تهیــه اشــیا مــورد لــزوم و ســایر تزیینــات داخلــی متحمــل گردیــده اســت.
6- نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.«

بــه عبــارت دیگــر حقــوق کســب و پیشــه و تجــارت تنهــا بــه اماکنــی کــه جهــت 
ــی  ــه محل های ــه ب تجــارت و کســب و پیشــه اجــاره داده می شــد اختصــاص داشــت ن

کــه جهــت ســکونت اجــاره داده می شــد.
تــا این کــه در ســال 1352 تبصــره بنــد 24 مــاده 55 بــه تصویــب مجلــس شــورای 

ملــی رســید و در آن بــه صراحــت مقــرر شــد:
شــهرداری در شــهرهایی کــه نقشــه جامــع شــهر تهیــه شــده مکلــف اســت طبــق 
ــد  ــاختمان را قی ــتفاده از س ــوع اس ــاختمانی ن ــای س ــور در پروانه ه ــط نقشــه مذک ضواب
ــاری  ــه غیرتج ــاختمانی در منطق ــه س ــات پروان ــالف مندرج ــه برخ ــد. در صورتی ک کن
ــر شــود، شــهرداری مــورد را در کمیســیون  ــا تجــارت دای ــا پیشــه و ی محــل کســب ی
مقــرر در تبصــره یــک مــاده 100 ایــن قانــون مطــرح می نمایــد و کمیســیون در صــورت 
احــراز تخلــف مالــک یــا مســتاجر بــا تعییــن مهلــت مناســب کــه نبایــد از دو مــاه تجــاوز 
نمایــد در مــورد تعطیلــی محــل کســب یــا پیشــه و یــا تجــارت ظــرف مــدت یــک مــاه 

ــد. ــم می کن ــاذ تصمی اتخ
ــم به وســیله مامــوران شــهرداری اجــرا می شــود و کســی کــه عالمــا از  ایــن تصمی
محــل مزبــور پــس از تعطیلــی بــرای کســب و پیشــه و یــا تجــارت اســتفاده کنــد بــه 
حبــس جنحــه ای از شــش مــاه تــا دو ســال و جــزای نقــدی از پنج هــزار و یــک ریــال 
تــا ده هــزار ریــال محکــوم خواهــد شــد و محــل کســب نیــز مجــددا تعطیــل می شــود.

امــا دایــر کــردن دفتــر وکالــت و مطــب و دفتــر اســناد رســمی و ازدواج و طــالق و 
دفتــر روزنامــه و مجلــه و دفتــر مهندســی بــه وســیله مالــک از نظــر ایــن قانون اســتفاده 

تجــاری محســوب نمی شــود.  )الحاقــی مصــوب 1352/5/17(
ــکان  ــرای مال ــر ب ــال 1352 دیگ ــوم از س ــره مرق ــب تبص ــس از تصوی ــن پ بنابرای
مســتغالت غیرتجــاری )برابــر پروانــه ســاختمان( ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه آن را 
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جهــت کســب و پیشــه و تجــارت اجــاره بدهنــد و ایــن کار تخلــف محســوب می شــد و 
محــل کســب و پیشــه و تجــارت بایــد تعطیــل می شــد. حتــی اگــر محــل تعطیــل شــده 
ــه  ــه ای و جریم ــس جنح ــتوجب حب ــد و مس ــناخته می ش ــرم ش ــد، ج ــایی می ش بازگش

نقــدی بــود.
ــز  ــتاجر مصــوب 1339 نی ــک و مس ــون مال ــاده 11 قان ــمول م ــره ش در نتیجــه دای
ــاده 55  ــد 27 م ــه اماکــن تجــاری موضــوع تبصــره بن ــا نســبت ب محــدود شــد و تنه
قانــون شــهرداری قابلیــت اجــرا و کاربــرد یافــت، زیــرا ممکــن نبــود کــه دادگاه بــدون 
رعایــت تبصــره مرقــوم بــرای ارتــکاب تخلــف یــا جــرم توســط مســتاجر، پــاداش منظور 
ــا مجــرم او را از حــق کســب  ــف ی ــم مجــازات متخل ــوان تتمی ــد به عن ــد بلکــه بای کن
ــه نظــم عمومــی  ــا از حریــم قوانیــن آمــره مربــوط ب و پیشــه نیــز محــروم می نمــود ت
کشــور پاســداری نمایــد و مانــع از تشــویق مــردم بــه قانون گریــزی شــود، ولــی گویــا 

رویــه قضایــی حکایــت دیگــری دارد.
ــب  ــا تصوی ــال 1352 ب ــل از س ــه حداق ــود ک ــتنباط می ش ــور اس ــه این ط در نتیج
ــه اماکــن تجــاری اختصــاص  تبصــره مرقــوم حــق کســب و پیشــه و تجــارت تنهــا ب
داشــت و اگــر ملــک تجــاری را هرکــس بــه منظــور راه انــدازی کســب و کاری اجــاره 
می نمــود مســتحق حــق کســب و پیشــه و تجــارت بــود ولــی ایــن امــر شــامل دفاتــر 
اســناد رســمی و مطــب و دفتــر وکالــت و غیــره موضــوع بنــد آخــر تبصــره بنــد 24 مــاده 
ــتفاده ها  ــوع اس ــن ن ــت ای ــه صراح ــذار ب ــرا قانون گ ــد. زی ــهرداری نمی ش ــون ش 55 قان
ــک داده  ــازه تاســیس آن را در محــل ســکونت مال ــذا اج ــود و ل را تجــاری نشــناخته ب
بــود. ســپس قانــون روابــط موجــر و مســتاجر در تاریــخ 1356/5/2 بــه تصویــب مجلــس 

رســید.
برابــر مــاده 1 آن، هــر محلــی کــه بــرای ســکنی یــا کســب یــا پیشــه یــا تجــارت یــا 

بــه منظــور دیگــری اجــاره داده شــده یــا می شــد مشــمول آن قانــون بــود.
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اماکن ــا ب ــارت تنه ــه و تج ــب و پیش ــق کس ــون ح ــن قان همچنی
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کســب و پیشــه و تجــارت اجــاره داده می شــد اختصــاص داشــت و شــامل محل هــای 
ــون موجــر و مســتاجر مصــوب 1356 شــامل  ــاده 2 قان ــد 6 م مســکونی نمی شــد و بن
واحدهــای مســکونی کــه پــس از تصویــب قانــون مزبــور بــه اجــاره واگــذار می شــدند 

نمی گردیــد.
واحدهــای مســکونی و تجــاری هــم در تبصــره بنــد 24 مــاده 55 و هــم تبصره هــای 

مــاده 100 قانــون شــهرداری تعریــف و معیــن شــده بود.
ــه اجــاره  ــون ب ــب آن قان ــس از تصوی ــه پ ــا امــالک تجــاری ک ــه تنه نتیجــه آن ک
واگــذار می شــدند مشــمول قانــون مزبــور بودنــد و حــق کســب و پیشــه و تجــارت تنهــا 
بــه امــالک تجــاری اختصــاص داشــت و بــه اماکــن مســکونی کــه به صــورت مجرمانــه 
برخــالف قانــون شــهرداری بــرای کســب و پیشــه و تجــارت اجــاره داده می شــد تعلــق 

نمی گرفــت.
ــاری را  ــک تج ــه ای مل ــر حرف ــب ه ــر صاح ــرد اگ ــی نمی ک ــورت فرق ــن ص در ای

ــود. ــارت ب ــه و تج ــب و پیش ــق کس ــمول ح ــود مش ــاره می نم اج
برابــر تبصــره بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری اجــاره محل ســکونت و اســتفاده از 
آن جهــت تاســیس دفترخانــه عمــل تجــاری محســوب نمی شــود زیــرا مســتاجر مالــک 
ــک  ــد مال ــد نشــده اســت کــه شــخص بای ــع محســوب می شــود و در تبصــره قی مناف
عیــن یــا منفعــت باشــد بلکــه به طــور مطلــق مقــرر شــده، اســتفاده از محــل ســکونت 
توســط )مالــک( جهــت تاســیس دفترخانــه و مــوارد مشــروحه دیگــر، تجــاری محســوب 

نمی شــود کــه هــم شــامل مالــک عیــن و هــم مالــک منفعــت می شــود.
بنابرایــن اگــر ســردفتر ملــک مســکونی را بــرای تاســیس دفترخانــه اجــاره می نمــود 

مشــمول حــق کســب و پیشــه و تجــارت تلقــی نمی شــد.
ــن  ــوب 1356 اماک ــتاجر مص ــر و  مس ــون موج ــاده 2 قان ــد 6 م ــر بن ــالوه براب به ع
مســکونی محــل اســتقرار دفترخانــه اساســا مشــمول قانــون روابــط موجــر و مســتاجر 
مصــوب 1356 نبــود. لــذا هــر دادگاهــی در مــورد حــق کســب و پیشــه و تجــارت راجــع 
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بــه دفاتــر اســناد رســمی و وکالــت و مطــب و مــوارد مشــروحه موضــوع تبصــره مرقــوم 
رای داده باشــد خطــای فاحشــی مرتکــب شــده اســت، تــا این کــه قانــون روابــط موجــر 

و مســتاجر در ســال 1376 بــه تصویــب رســید. 
بــه موجــب مــاده 1 قانــون اخیــر، از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، اجــاره 
ــی،  ــن ورزش ــه، اماک ــب و پیش ــل کس ــاری، مح ــکونی، تج ــم از مس ــن اع ــه اماک کلی
خوابگاه هــای دانشــجویی و ســاختمان های دولتــی و نظایــر آن کــه بــا قــرارداد رســمی 
ــن  ــدرج در ای ــررات من ــی و مق ــون مدن ــررات قان ــع مق ــود تاب ــد می ش ــادی منعق ــا ع ی

قانــون و شــرایط مقــرر بیــن موجــر و مســتاجر خواهــد بــود.
در فصــل دوم کــه بــه حــق ســرقفلی اختصــاص دارد، در مــاده 6 مقــرر شــده اســت: 
ــد مبلغــی را  ــه اجــاره واگــذار نمایــد می توان »هــرگاه مالــک، ملــک تجــاری خــود را ب
تحت عنــوان ســرقفلی از مســتاجر دریافــت نمایــد. هم چنیــن مســتاجر می توانــد در اثنــا 
مــدت اجــاره بــرای واگــذاری حــق خــود مبلغــی را از موجــر یــا مســتاجر دیگــر به عنــوان 
ســرقفلی دریافــت کنــد، مگــر آن کــه در ضمــن عقــد اجــاره حــق انتقــال بــه غیــر از وی 

ســلب شــده باشــد.«
همچنیــن در تبصــره 2 همــان مــاده مقــرر شــده اســت: »در صورتــی کــه موجــر بــه 
طریــق صحیــح شــرعی ســرقفلی را بــه مســتاجر منتقــل نمایــد، هنــگام تخلیــه مســتاجر 

حــق مطالبــه ســرقفلی بــه قیمــت عادلــه روز را دارد.«
ــه و  ــب و پیش ــق کس ــد ح ــه می فرمایی ــه مالحظ ــور ک ــر همان ط ــون اخی در قان
تجــارت از میــان رفتــه و تنهــا حــق ســرقفلی مــورد شناســایی و پذیــرش قانون گــذار 

واقــع شــده اســت.
تفــاوت حــق ســرقفلی بــا حــق کســب و پیشــه و تجــارت آن اســت کــه حــق کســب 
و پیشــه و تجــارت در اثــر ســعی و تــالش مســتاجر و تحقــق شــهرت کســبی در مــورد 
اجــاره بــرای مســتاجر در طــول مــدت اجــاره ایجــاد می شــود ولــی حــق ســرقفلی بــا 
پرداخــت وجــه توســط مســتاجر بــه موجــر تحــت ایــن عنــوان ایجــاد می شــود، هرچنــد 
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ــا هــم دارنــد. در آثــار مشــابهت هایی ب
حــق ســرقفلی هــم برابــر مــاده 6 تنهــا بــه امــالک تجــاری اختصــاص دارد و شــامل 
امــالک مســکونی نمی شــود. پــس هــرگاه مالــک ملــک تجــاری، ملکــش را بــه غیــر 
اجــاره بدهــد و بابــت ســرقفلی مبلغــی از مســتاجر بگیــرد، آن گاه موقــع تخلیــه بایــد بــه 

قیمــت عادلــه روز حــق ســرقفلی را کــه گرفتــه بــه مســتاجر بازگردانــد.
از ایــن بررســی متوجــه می شــویم در غالــب مــوارد قراردادهــای اجــاره تابــع قوانیــن 
ســه گانه روابــط موجــر و مســتاجر موضــوع حــق کســب و پیشــه و تجــارت و ســرقفلی، 
ــود  ــکونی نمی ش ــن مس ــامل اماک ــوده و ش ــور ب ــل تص ــاری قاب ــالک تج ــا در ام تنه
ــک نشــده  ــم تفکی ــن از لحــاظ اســتفاده از ه ــه اماک ــل از ســال 1352 ک ــا قب ــر ت مگ
ــد  ــتفاده ای می ش ــر اس ــی ه ــر ملک ــد و از ه ــادر نمی ش ــاختمان ص ــه س ــد و پروان بودن
کــرد. امــا ســردفتران معمــوال بــرای تاســیس دفترخانــه ملــک تجــاری را اجــاره نکــرده 
ــا  ــور باشــند. بلکــه در محــل ســکونت ملکــی ی ــوق مزب ــا مشــمول حق ــد ت و نمی کنن

ــد. ــیس می نماین ــه را تاس ــود دفترخان ــتیجاری خ اس
امــا اگــر ســردفتران هــم مثــل بقیه مــردم ملــک تجــاری را بــرای تاســیس دفترخانه 
اجــاره کننــد و مالــک بابــت ســرقفلی وجهــی از ایشــان بگیــرد، ســردفتر موقــع تخلیــه 

ملــک می توانــد بــه قیمــت روز پولــی کــه بابــت ســرقفلی داده را پــس بگیــرد.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 134186



135

وحدت و تعدد مراجع رسیدگی کننده به دعاوی خانواده

مهرانگیز سلیمانی1
بهروز سلیمانی2
ارسالن سلیمانی3

تاریخ پذیرش: 1401/4/٢٢تاریخ ویرایش: 1401/4/11تاریخ دریافت: 1400/9/16 

چکیده 
خانــواده مهمتریــن نهــادی اســت کــه در هــر جامعــه ای وجــود دارد.

قانون گــذار ســعی داشــته بــا تصویــب قانــون حمایــت خانــواده اهمیــت ویــژه ای 
بــه ایــن نهــاد بدهــد، تشــریفات و شــرایط خاصــی را بــرای ایــن دادگاه هــا در 
ــع  ــی مراج ــم پیش بین ــران علی رغ ــی ای ــتم حقوق ــت. در سیس ــه اس ــر گرفت نظ
ــا و  ــت دادگاه ه ــی در صالحی ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی ب ــواده رس ــی خان تخصص
مراجــع متعــددی می باشــد. بــرای مثــال برخــی، دعــاوی کیفــری تعییــن شــده 

1. وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی.
bhroozsolimani@gmail.com                          .2.نویسنده مسئول: وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

3. قاضی دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
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ــی در  ــری و برخ ــای کیف ــت دادگاه ه ــواده را در صالحی ــت خان ــون حمای در قان
ــه صالحیــت رســیدگی  ــل ب ــواده می دانندکــه اگــر قائ صالحیــت دادگاه هــای خان
دادگاه هــای کیفــری باشــیم ممکــن اســت تــا حــدودی از اهــداف قانون گــذار در 
حفــظ و تحکیــم خانــواده دور شــویم. در ایــن پژوهــش بــا روش تحقیــق توصیفی 
تحلیلــی، صالحیــت و شــرایط ایــن مراجــع را بررســی نمودیــم کــه کــدام مراجــع 
ــه  ــم ک ــت می بینی ــد. در نهای ــه دعــاوی رســیدگی می کنن ــه صــورت ترافعــی ب ب
وحــدت مراجــع رســیدگی کننده اگــر چــه ممکــن اســت بــا افزایــش حجــم ایــن 
دعــاوی و تجمیــع آن هــا در شــعب دادگاه هــای خانــواده، نیــاز بــه نیــروی انســانی 
بیشــتری باشــد ولــی بــا توجــه بــه تخصصــی شــدن مراجــع رســیدگی کننده بــه 
ایــن دعــاوی می تــوان گفــت در جهــت حفــظ بنیــان خانــواده و تحکیــم روابــط 

ــد. ــذار می باش ــودمند و تاثیرگ ــیار س ــن بس زوجی

کلمــات کلیــدي: دعــاوی خانوادگــی، دادگاه خانواده، تعــدد مراجع رســیدگی کننده، 
ــیدگی کننده ــدت مراجع رس وح

مقدمه: 
ــن  ــت و ای ــی اس ــاد اجتماع ــی ترین نه ــن و اساس ــن، بنیادی تری ــواده کوچک تری خان
همــان تعبیــری اســت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران بــه منظــور بیــان 
ــد  ــان کــه بای ــواده آن چن ــگاه خان ــوز جای ــا هن ــرده اســت، ام ــه کار ب ــواده ب اهمیــت خان
ــواده  ــوق خان ــرار دادن حق ــواده، ق ــت خان ــوارد اهمی ــه م ــت. از جمل ــده اس ــناخته نش ش
ــرارداد  ــک ق ــر از ی ــزی فرات ــواده، چی ــه خان ــی ک ــی اســت؛ در حال ــوق مدن در حــوزه حق
ــب  ــه در قال ــر از آن اســت ک ــز فرات ــن نی ــاط زوجی ــن اســت. ارتب ــن زوجی خصوصــی بی
ــط  ــد رواب ــواده، مانن ــای خان ــات اعض ــرد. الزام ــای گی ــی ج ــرف حقوق ــای ص هنجاره
ــا  ــظ باید ه ــرای حف ــت اجراهــای الزم ب ــود وضــع شــده و ضمان اشــخاص در دیگــر عق
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ــرانجام  ــت؛ س ــده اس ــن گردی ــت آن تعیی ــه ماهی ــه ب ــدون توج ــواده، ب ــا در خان و نباید ه
ایــن کــه، بــه اختالفــات حــادث شــده میــان اعضــای خانــواده و بــه ویــژه زوجیــن، وفــق 
مقــررات الزم االجــرا در دیگــر دعــاوی مدنــی رســیدگی می شــود و تفکیکــی در دادرســی 
ایــن دعــاوی صــورت نمی گیــرد )اســدی، شــکری، 1394: 22(. ایــن بی توجهــی 
ــز  ــی نی ــاوی خانوادگ ــه دع ــوط ب ــی مرب ــن دادرس ــم در آیی ــان کردی ــه بی ــور ک همان ط
تســری دارد. مــاده 2 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1346 نخســتین تعریــف از دعــاوی 
خانوادگــی را ارایــه داد. در ایــن تعریــف، محــدوده خانــواده مشــتمل بــر زوجیــن، فرزنــدان، 
جــد پــدری، وصــی و قیــم دانســته شــده و حقــوق و تکالیــف مقــرر در خصــوص نــکاح 
و طــالق، اوالد، حجــر، قیومیــت و مــواد قانــون امــور حســبی بــه عنــوان امــور مرتبــط 
بــا اعضــای خانــواده، داخــل در دعــاوی خانوادگــی قــرار داده شــده اســت. ایــن تعریــف 
عینــا در قانــون حمایــت خانــواده ســال 1353 نیــز آمــده اســت، در برخــی مقــررات دیگــر 
ــدون اینکــه تعریفــی از آن  ــه اســت، ب ــه کار رفت ــز اصطــالح »دعــاوی خانوادگــی« ب نی
ــوب  ــاده 4 مص ــد 1 م ــاده 1 و بن ــد 2 م ــه بن ــوان ب ــه می ت ــود. از آن جمل ــه داده ش ارای
ــوان »تشــکیل واحــد ارشــاد و  ــی انقــالب فرهنگــی تحــت عن ســال1370 شــورای عال
ــون اختصــاص تعــدادی از  ــی خــاص« اشــاره نمــود. قان ــار دادگاه هــای مدن امــداد در کن
ــدون  ــواده( مصــوب 1376 ب ــون اساســی )دادگاه خان ــای موضــوع اصــل 21 قان دادگاه ه
ــد احصــا نمــوده اســت و  ــه تعریفــی از دعــاوی خانوادگــی، مصادیــق آن را در 13 بن ارای
قانــون حمایــت خانــواده مصــوب ســال 1391 در مــاده 1 هــدف از تصویــب ایــن قانــون 
را، »رســیدگی بــه امــور و دعــاوی خانــواده« اعــالم نمــوده اســت، امــا در مــاده 4 بــدون 
ــت دادگاه  ــل در صالحی ــاوی داخ ــور و دع ــی، ام ــاوی خانوادگ ــور و دع ــه ام ــح ب تصری
خانــواده را احصــا نمــوده اســت )اســدی و همــکار، 1394: 39 تــا 41( امــا در ســال 1394 
ــه،  ــه جهیزی ــواده راجــع ب ــاده 9 دعــاوی خان ــد ج م ــون شــوراهای حل اختــالف در بن قان
ــاده 29  ــمول م ــه مش ــی ک ــان را در صورت ــون توم ــاب 20 میلی ــا نص ــه ت ــه و نفق مهری
قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1391 نباشــد را، در صالحیــت ایــن شــورا قــرار داد. بــا 
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ــواده دادگاهــی اختصاصــی اســت و دادگاه هــای اختصاصــی  ــه اینکــه دادگاه خان توجــه ب
اســتثنایی هســتند و اصــل بــر صالحیــت دادگاه هــای عمومــی می باشــد، قانون گــذار بــا 
ایجــاد دادگاه هــای مخصــوص رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی ســعی داشــته بــه امــور 
ــا  ــف ب ــن خاطــر در دوره هــای مختل ــه همی ــد، ب ــت بیشــتری ده ــواده ارزش و اهمی خان
ــت  ــور و دعــاوی را در صالحی ــن ام ــه ای ــه تنهــا رســیدگی ب ــن گوناگــون ن وضــع قوانی
دادگاه خانــواده قــرار داد بلکــه حتــی فراتــر رفــت و در کنــار نهــاد اختصاصــی کــه بــرای 
دعــاوی خانوادگــی ایجــاد کــرده بــود ایــن صالحیــت را در اختیــار ســایر مراجــع نیــز قــرار 
داد؛ کــه از جملــه آن هــا دادگاه هــای عمومــی حقوقــی شهرســتان و دادگاه هــای بخــش در 
صــورت عــدم تشــکیل دادگاه خانــواده و همچنیــن شــورای حل اختــالف، مراکــز مشــاوره 
ــیدگی کننده  ــع رس ــدد مراج ــا تع ــده ب ــث ش ــالک باع ــناد و ام ــت اس ــرای ثب و ادارات اج
روبــه رو شــویم کــه در ایــن تحقیــق بــر آن هســتیم کــه ابتــدا ضــرورت مرجــع اختصاصی 
در دعــاوی خانوادگــی )حقوقــی یــا غیرحقوقــی( را بررســی کنیــم. از ســوی دیگــر مراجــع 
ــناد  ــت اس ــد اداره ثب ــی مانن ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی کننده ب ــی رس ــی و غیرترافع ترافع
ــز مشــاوره را  ــالف و مراک ــن محاکــم دادگســتری، شــورهای حل اخت و امــالک و همچی
بررســی کنیــم و در نهایــت بــا مطالعــه ایــن نهادهــا بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه آیــا تعدد 
ایــن مراجــع مطلــوب می باشــد یــا اینکــه می توانیــم تمامــی دعــاوی مربــوط بــه خانــواده 

را در صالحیــت یــک نهــاد واحــد بــه نــام دادگاه خانــواده قــرار دهیــم؟ 
ــدف  ــه ه ــود ک ــرح ش ــالف مط ــورای حل اخت ــد در ش ــوا بای ــه دع ــواردی ک  در م
ــی  ــد ول ــن می باش ــان طرفی ــازش می ــا مصالحــه و س ــی تشــکیل آن ه ــی و ابتدای اصل
گاهــا اعضــای شــورا بــه لحــاظ علمــی در ســطح خیلــی باالیــی نیســتند و بــه لحــاظ 
عملــی نیــز بعضــا تجربــه قضایــی ندارنــد بنابرایــن شــاید اهمیــت موضوعــات مربــوط 

ــد. ــواده را درک نکنن ــه خان ب
همچنیــن رســیدگی بــه اختالفــات و جرایــم مربــوط بــه حــوزه خانــواده در دادســرا و 
نــزد دادیــاری کــه کــم تجربــه بــوده و یــا افــرادی کــه مجــرد بــوده و زندگــی متاهلــی 
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ــا توجــه بــه جــو خشــن و خشــک دادســرا و دادگاهــای کیفــری  را درک نکرده انــد و ب
می توانــد بســیار آســیب زا باشــد و نهــاد خانــواده را تهدیــد نمایــد. 

در ایــن پژوهــش بررســی می کنیــم کــه آیــا بایــد ایــن تعــدد مراجــع را کنــار بزنیــم 
و بــه مجموعــه ای واحــد دســت یابیــم کــه اهمیــت بــه نهــاد خانــواده را در اولویــت خــود 

قــرار دهــد یــا اینکــه تعــدد مراجــع رســیدگی کننده کنونــی را بپذیریــم؟ 
بنابراین در این مقاله به سواالت زیر پاسخ داده خواهد شد:

ــی و  ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی کننده ب ــع رس ــودن مراج ــی ب ــرورت اختصاص 1- ض
ــن دادرســی در دعــاوی خانوادگــی چیســت؟ آیی

2- در میــان مراجــع متعــدد فعلــی مراجــع ترافعــی و غیــر ترافعــی در رســیدگی بــه 
ــد؟  دعــاوی خانوادگــی در نظــام حقوقــی مــا کدام ان

ــی  ــی حقوق ــاوی خانوادگــی در نظــام فعل ــه دع ــدد مراجــع رســیدگی کننده ب 3- تع
مــا چــه توجیهــی دارد؟ 

1-1- فرضیات تحقیق
1 -  از آنجــا کــه نهــاد خانــواده در نظــام حقوقــی همــواره بــا اهمیــت فــرض شــده 
ــه  ــژه ای شــده اســت ضــروری اســت کلی ــه ایــن نهــاد توجــه وی اســت و از گذشــته ب
ــک مرجــع اختصاصــی و واحــد رســیدگی شــود  ــی در ی ــات خانوادگ ــاوی و اختالف دع
ــواده مصــوب ســال 1391 شــرایط خاصــی  ــون حمایــت خان ــا همان طــور کــه در قان ت
ــی  ــت تمام ــه اس ــر گرفت ــواده در نظ ــاوت در دادگاه خان ــب قض ــدی منص ــرای تص را ب
ــن  ــه ای ــا آســیبی ب ــع و رســیدگی شــود ت ــات مذکــور در چنیــن مرجعــی تجمی اختالف

نهــاد وارد نشــود.
ــورای  ــری و ش ــواده، دادگاه کیف ــد دادگاه خان ــی مانن ــر مراجع ــال حاض 2- در ح
حل اختــالف بــه صــورت ترافعــی و مراجــع ثبتــی بــه صــورت غیــر ترافعــی بــه دعــاوی 

ــد. ــیدگی می کنن ــواده رس ــه خان ــوط ب مرب
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ــام  ــد ع ــی و قواع ــن کنون ــه قوانی ــه ب ــا توج ــا ب ــع صرف ــدد مراج ــر تع ــه نظ 3- ب
ــواده و میــزان  صالحیــت از جملــه ماهیــت اختالفــات، ماهیــت اســناد مربــوط بــه خان
ــه دادســرا و  ــری باشــد ب ــه کیف ــر دعــوا واجــد جنب ــات ایجــاد شــده اســت و اگ مطالب
ــا  ــا ب ــواده ی ــه دادگاه خان ــد ب ــته باش ــی داش ــه حقوق ــوا جنب ــر دع ــری و اگ دادگاه کیف
ــه  ــا توجــه ب ــزان خواســته بعضــا در صالحیــت شــورای حل اختــالف و ب ــه می توجــه ب
آیین نامــه مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه جهــت رســمی بــودن اســناد در مراجــع 
ــواده و  ــاد خان ــاوت نه ــه تف ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک ــیدگی می ش ــرح و رس ــز ط ــی نی ثبت

ــرد. ــر ک ــورد تجدیدنظ ــن م ــوان در ای ــت آن می ت اهمی

2- ضرورت تحقیق
بــا توجــه بــه ضــرورت اختصاصــی بــودن آییــن دادرســی دعــاوی خانوادگــی و درک 
ــد در مراجــع اختصاصــی رســیدگی  اهمیــت ایــن موضــوع کــه دعــاوی خانوادگــی بای
شــود و قانون گــذار دادگاه هــای خانــواده را بــا دادن صالحیــت ذاتــی نســبت بــه ســایر 
ــازه  ــز اج ــری نی ــع دیگ ــه مراج ــاد ب ــن نه ــار ای ــت و در کن ــرده اس ــاد ک ــع ایج مراج
ــه  ــوع ک ــن موض ــی ای ــذا بررس ــت ل ــده اس ــی داده ش ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی ب رس
آیــا تعــدد ایــن مراجــع می توانــد ســودمند باشــد یــا خیــر، نیازمنــد تحقیــق و بررســی 
بیشــتری می باشــد و عــدم توجــه پژوهشــگران حقــوق خانــواده بــه ایــن موضــوع خــود 

ــد. ــان می ده ــق را نش ــن تحقی ــرورت ای ض
در مــورد موضــوع تحقیــق هیــچ گونــه پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت امــا برخــی 
ــذرا  ــده و گ ــور پراکن ــه ط ــود ب ــا خ ــان نامه ه ــاب و پای ــان در کت ــاتید و محقق از اس
مطالبــی در خصــوص موضــوع تحقیــق بیــان داشــته انــد کــه در ذیــل آورده می شــود:

ــواده  ــای خان ــی در دادگاه ه ــن دادرس ــاب آیی ــی در کت ــه بداغ ــر فاطم ــف - دکت ال
ــی  ــی و شــبه قضای ــت مراجــع قضای ــه صالحی ــع ب ــاب راج )1388( در بخــش دوم کت
فقــط بــه ذکــر مراجــع قضایــی کــه بــه دعــاوی خانوادگــی رســیدگی می کننــد اشــاره 
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ــا توجــه بــه قانــون بیــان نمــوده اســت کــه  کــرده اســت و صالحیــت هــر کــدام را ب
ــا نمی باشــند. ــق م ــی تحقی ــا و ســواالت اصل ــه بحــث م ــوط ب مرب

ب - دکتــر لیــال ســادات اســدی و دکتــر فریــده شــکری در کتــاب آییــن دادرســی 
امــور و دعــاوی خانوادگــی )1394( نیــز در فصــل نخســت از بخــش نخســت ایــن کتاب 
ــع در  ــایر مراج ــت س ــن صالحی ــواده و همچنی ــی دادگاه خان ــت ذات ــط صالحی ــز فق نی
رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی را ذکــر نمــوده و ایــن منبــع کــه یکــی از معــدود منابــع 
نــگارش یافتــه در زمینــه آییــن دادرســی امــور و دعــاوی خانوادگــی اســت نیــز راجــع بــه 
پرســش اصلــی تحقیــق مــا و بررســی ایــن موضــوع کــه تعــدد مراجــع رســیدگی کننده 

می توانــد مفیــد باشــد یــا خیــر، بحــث نشــده اســت. 
ج - در کتــاب حقــوق خانــواده اســالمی در 38 کشــور جهــان، ترجمــه دکتــر ســید 
مهــدی دادمــرزی )1391( نظام هــای حقوقــی خانوادگــی در 38 کشــور اســالمی مــورد 
بررســی کلــی قــرار گرفتــه کــه حــدود ده صفحــه از ایــن کتــاب در مــورد معرفــی ایــران 
و پیشــینه حقوقــی و فقهــی نظــام دادگاه هــای ایــران در مــورد دعــاوی خانوادگــی اســت 
ــاوی  ــی دع ــران و تاریخچــه نظــام حقوق ــه ای ــی ب ــط نگاهــی کل ــاب فق ــن کت و در ای
خانوادگــی و بــه خصــوص قوانیــن ماهــوی حقــوق خانــواده بــه طــور مختصــر در چنــد 
صفحــه بیــان شــده اســت کــه ایــن کتــاب نیــز راجــع بــه بحــث مــا مطلبــی را بیــان 

ننمــوده اســت.
ــی  ــام خمین ــگاه ام ــی دانش ــوق خصوص ــد حق ــی ارش ــه کارشناس ــان نام د - در پای
قزویــن، بهــار ســال 1391 آقــای ســجاد ســلگی تحــت عنــوان نقــد و تحلیــل آییــن و 
ــی  ــت مراجــع قضای ــواده در فصــل دوم آن، صالحی ــه دادرســی در دادگاه هــای خان روی
ــد را  ــا می باش ــت آن ه ــه در صالحی ــاوی ک ــرده و دع ــام ب ــع را ن ــن مراج ــبه ای و ش
بیــان نمــوده کــه از یــک طــرف ایــن پایــان نامــه قبــل از تصویــب قانــون شــوراهای 
حل اختــالف مصــوب 94 نــگارش یافتــه و از طــرف دیگــر ارتباطــی بــه موضــوع تحقــق 

مــا نــدارد.
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ه - در پایــان نامــه دیگــری آقــای حســن عاملــی بــا عنــوان بررســی و نقــد نظــام 
دادرســی دعــاوی خانوادگــی از دانشــگاه علــم و فرهنــگ در ســال )1389( در گفتــار دوم 
ــه  ــوان مقــررات شــکلی پــس از انقــالب، مراجــع مختلــف رســیدگی کننده ب ــا عن آن ب
ــه ســال تصویــب  ــا توجــه ب ایــن دعــاوی و صالحیــت آن هــا را بررســی کــرده کــه ب
ــال های 1391 و 1394  ــه در س ــالف ک ــوراهای حل اخت ــواده و ش ــت خان ــون حمای قان
ــا  ــز ت ــن مراجــع نی ــت ای ــوق، صالحی ــه ف ــگارش پایان نام ــب شــده اند و ســال ن تصوی

ــد. ــر نموده ان ــدودی تغیی ح

3- اهداف و کاربردهاي تحقیق
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق هــدف مــا از ایــن تحقیــق بررســی دقیــق تــر مراجــع 
ــه  ــدت روی ــز در رای وح ــد و نی ــی می باش ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی کننده ب ــی رس فعل
ــه دادگاه هــای  ــواده نســبت ب ــده اســت، دادگاه خان ــورخ 1397/4/26 آم شــماره 769 م
ــه  ــم ک ــف می بینی ــن مختل ــه قوانی ــه ب ــا توج ــی ب ــی دارد ول ــت ذات ــی صالحی عموم
ــد  ــیدگی می کنن ــاوی رس ــن دع ــه ای ــواده ب ــای خان ــار دادگاه ه ــری در کن ــع دیگ مراج
کــه صالحیــت آن هــا و تداخــل ایــن مراجــع را بررســی می کنیــم و در نهایــت بــه ایــن 

ــا خیــر؟ ــا ایــن تعــدد مراجــع مفیــد می باشــد ی نتیجــه خواهیــم رســید کــه آی
 توجــه بــه اینکــه مباحــث مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق بیشــتر جنبــه شــکلی دارد 
ــی  ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی ب ــت رس ــد جه ــه ای واح ــت آوردن روی ــه دس ــرای ب و ب
ــه  ــوط ب ــع شــود و جهــت اصــالح مقــررات مرب ــد مــورد توجــه قانون گــذار واق می توان

ایــن حــوزه مفیــد باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تخصصــی شــدن دادگاه هــا در تمــام زمینه هــا مــورد تاییــد اســت 
ــه ســمت تخصصــی شــدن می باشــد،  ــا ب ــی دنی ــل سیســتم های حقوق ــروزه تمای و ام
تخصصــی شــدن محاکــم خانــواده نیــز از جهــت اهمیــت خانــواده و لــزوم بــه کارگیــری 
سیاســت افتراقــی در دعــای خانوادگــی و اجــرای ایــن سیاســت ها قابــل توجــه اســت 
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ــند و  ــز می باش ــاوی متمای ــایر دع ــه س ــی نســبت ب ــاوی خانوادگ ــه دع ــی ک و از آنجای
ضمانــت اجراهــای خاصــی دارد مــا هــم نیازمنــد دادگاه هــای تخصصــی در ایــن زمینــه 

و آییــن دادرســی اختصــاص یافتــه بــه آن هســتیم. 
ــه  ــرایط خاصــی از جمل ــا ش ــن دادگاه ه ــاوران ای ــرای قضــات و مش ــذار ب قانون گ
ســابقه کار مشــخص و متاهــل بــودن را در نظــر گرفتــه اســت، از طرفــی نهادهایــی از 
جملــه داوری و مراکــز مشــاوره خانــواده را قــرار داده و یــا حتــی بــا توجــه بــه اینکــه 
در قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه جرایــم اطفــال زیــر 15 ســال، تحقیقــات بــدون 
دخالــت دادســرا صــورت می گیــرد و حتــی تحقیقــات و وظایــف ضابطــان دادگســتری 
طــوری درنظــر گرفتــه شــده کــه ضابطــان قضایــی خــاص و در مواقعــی صرفــا توســط 
ــه  ــذار ب ــم انجــام شــود، نشــان از حساســیت و توجــه قانون گ ــی خان ضابطــان قضای
ــر  ــی ناپذی ــل عضــوی جدای ــن طف ــه ای ــور ک ــی رود همان ط ــار م ــال دارد و انتظ اطف
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــری م ــن کیف ــد و در قوانی ــواده می باش ــاد خان از نه
ــرد و در راســتای وحــدت و ایجــاد  ــرار گی ــورد توجــه ق ــز بیشــتر م ــواده نی ــاد خان نه
ــع  ــده مراج ــاد ش ــدد ایج ــواده، تع ــاوی خان ــه دع ــیدگی ب ــت رس ــد جه ــی واح مرجع
ــواده  ــژه خان ــی وی ــن دادرس ــرایط و آیی ــت ش ــه رعای ــزم ب ــه مل ــیدگی کننده، ک رس

نیســتند را از بیــن ببریــم.

4- جنبه جدید بودن تحقیق
متعــدد بــودن مراجــع رســیدگی کننده می توانــد تــا حــدودی از کارایــی و حساســیت 
در رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی بکاهــد و در تحقیقــات صــورت گرفتــه کمتــر بــه 
ایــن تعــدد مراجــع و معایــب احتمالــی آن هــا توجــه شــده اســت بــه نظــر بــا توجــه بــه 
اینکــه وحــدت ایــن مراجــع و تعــدد آن هــا تــا کنــون مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت 
ــگاه می شــود  ــواده ن ــاوی خان ــه موضــوع دع ــن منظــر ب ــه از ای ــار اســت ک ــن ب و اولی

خــود حکایــت از جدیــد بــودن تحقیــق دارد.
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5- مراجع رسیدگی کننده به دعاوی خانواده
مراجــع مختلفــی بــه دعــاوی مربــوط بــه خانــواده رســیدگی می نماینــد کــه عــالوه 
بــر جنبــه حقوقــی ایــن موضوعــات بعضــی از رفتارهــای زوجیــن، مجرمانــه تلقــی شــده 
و جنبــه کیفــری دارد کــه بــا توجــه بــه صالحیــت عــام دادگاه هــای کیفــری، رســیدگی 

بــه ایــن دعــاوی در صالحیــت دادگاه هــای کیفــری قــرار دارد. 
در حــال حاضــر مراجــع رســیدگی بــه دعــاوی خانــواده شــامل دادگاه هــای خانــواده، 
دادســرا و دادگاه هــای کیفــری، مراجــع ثبتــی شــوراهای حل اختــالف و مراکــز مشــاوره 

و داوری می باشــند. 

 6- صالحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی
در ایــن بخــش صالحیــت مراجــع رســیدگی کننده بــه دعــاوی مرتبــط بــا خانــواده 

ــم. ــک بررســی می کنی ــه تفکی را ب
 1-6 - مرجع رسیدگی به دعاوی کیفری خانواده

در بررســی موضــوع ذاتــی یــا غیرذاتــی بــودن صالحیــت دادگاه خانــواده نســبت بــه 
ــک دادگاه  ــواده، ی ــا دادگاه خان ــه آی ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ــی، ای دادگاه عموم

حقوقــی اســت یــا کیفــری و یــا اینکــه واجــد هــر دو جنبــه اســت؟
ــواده،  ــیدگی در دادگاه خان ــرای رس ــده ب ــا ش ــاوی احص ــی دع ــه برخ ــح اینک توضی
می توانــد واجــد دو وصــف کیفــری و حقوقــی )مدنــی( باشــد. در قانــون حمایــت خانــواده 
مصــوب ســال 1391 در مــواد 49، 50، 51، 53 و 54 جرایمــی پیش بینــی شــده اســت.

ــه وصــف  ــواده صالحیــت رســیدگی ب ــا دادگاه خان حــال ســوال ایــن اســت کــه آی
مجرمانــه موضوعــات داخــل در صالحیــت خــود را دارد یــا آنکــه تنهــا دعــاوی حقوقــی 

ــه ایــن مــوارد را مــورد رســیدگی قــرار می دهــد.  ــوط ب مرب
تــا پیــش از تصویــب قانــون حمایــت خانــواده و بــه ویــژه در زمــان حاکمیــت قانــون 
تشــکیل دادگاه هــای عمومــی و انقــالب )مصــوب ســال 1373( و پیــش از اصــالح ایــن 
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قانــون در ســال 1381، ایــن پرســش بــا پاســخ های معارضــی مواجــه بــود، امــا قانــون 
حمایــت خانــواده ســعی در رفــع ایــن ابهــام نمــوده اســت. از جملــه تبصــره 1 مــاده 1 
در حــوزه قضایــی کــه دادگاه خانــواده تشــکیل نشــده اســت، دادگاه عمومــی »حقوقــی« 
مســتقر در آن حــوزه را جانشــین دادگاه خانــواده بــه شــمار آورده اســت.همچنین مــاده 8 
کــه رســیدگی در دادگاه خانــواده را منــوط بــه تقدیــم دادخواســت نمــوده اســت، نشــان از 
عــدم پذیــرش »شــکواییه« دارد کــه بــر روی اوراق عــادی تنظیــم می شــود و یــا حتــی 
ــی اداره حقوقــی قــوه  ــد شــفاهی باشــد )اســدی و همــکار، 1394: 70 و 71( ول می توان
ــتدالل  ــن اس ــا ای ــورخ 1392/6/25 ب ــماره 7/1218 م ــورتی ش ــه مش ــه در نظری قضایی
کــه مجــازات مقــرر در مــاده 54 قانــون حمایــت خانــواده از شــمول مــاده 632 قانــون 
مجــازات اســالمی )تعزیــرات( خــارج اســت و رســیدگی بــه آنچــه کــه در قانــون حمایــت 
خانــواده ذکــر شــده اســت در صالحیــت دادگاه خانــواده دانســته اســت. ایــن اســتدالل، 
ــری  ــور کیف ــه ام ــیدگی ب ــرای رس ــح ب ــواده را صال ــوق، دادگاه خان ــر عکــس نظــر ف ب
دانســته اســت، کــه بــه نظــر علی رغــم اینکــه شــاید ایــن اســتدالل قــوی نباشــد ولــی 
نتیجــه آن می توانــد بــا اعطــای صالحیــت ذاتــی بــه ایــن دادگاه در حمایــت از خانــواده 
ــواده  ــت خان ــون حمای ــب قان ــداف تصوی ــه از اه ــواده ک ــان خان ــظ بنی ــت حف و در جه

ــد و ســودمند باشــد. می باشــد، بســیار مفی
2-6- مراجع رسیدگی به امور و دعاوی حقوقی خانواده

ــن  ــه ای ــی ب ــع مختلف ــته و مراج ــی داش ــه حقوق ــی جنب ــات خانوادگ ــر اختالف اکث
اختالفــات رســیدگی می نماینــد کــه در ادامــه بــه آن هــا می پردازیــم.

1-2-6- صالحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی

 بــا تصویــب قانــون حمایــت خانــواده در ســال 1391 و قائــل شــدن بــه اســتقالل 
ــف  ــه مکل ــوه قضایی ــواده از دادگاه عمومــی در مــاده 1، بدیــن شــکل کــه ق دادگاه خان
بــه تشــکیل دادگاه خانــواده شــد، نــه اختصــاص تعــدادی از دادگاه هــای عمومــی بــرای 
ــواده  ــه دعــاوی خانوادگــی، بنابرایــن می تــوان گفــت صالحیــت دادگاه خان رســیدگی ب
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منحصــر بــه همــان مــوارد هجــده گانــه منــدرج در مــاده 4 ایــن قانــون است.)اســدی، 
شــکری، 1394: 68(

2-2-6- صالحیت شورای حل اختالف در رسیدگی به دعاوی خانوادگی

ــا  ــن دادگاه ب ــت ای ــل در صالحی ــوارد تداخ ــواده و م ــی دادگاه خان ــت ذات صالحی
شــورای حل اختــالف، محــل تامــل اســت. بــه موجــب بنــد ج مــاده 9 قانــون شــورای 
ــا نصــاب  ــه و نفقــه ت ــه، مهری ــه جهیزی ــواده راجــع ب حل اختــالف )1394( دعــاوی خان
مقــرر در بنــد الــف ایــن مــاده در صورتــی کــه مشــمول مــاده 29 قانــون حمایــت خانواده 
ــد  ــی در بن ــالف دانســته شــده اســت ول ــت شــورای حل اخت )1391( نباشــد در صالحی
الــف مــاده 10 قانــون مذکــور دعــاوی اختــالف در اصــل نــکاح، اصــل طــالق، فســخ 
نــکاح، رجــوع و نســب حتــی بــا توافــق طرفیــن قابلیــت طــرح در شــورای حل اختــالف 
ــاوی  ــات و دع ــه اختالف ــعار1 کلی ــون فوق االش ــاده 11 قان ــن در م ــد. همچنی را ندارن
ــکان حــل و فصــل آن از  ــالف و ام ــا اخت ــوی ی ــت دع ــه کیفی ــه ب ــا توج ــی ب خانوادگ
طریــق صلــح و ســازش، فقــط بــرای یــک بــار بــرای مــدت حداکثــر ســه مــاه قابــل 

ارجــاع بــه شــورا دانســته شــده اســت.
ــت  ــه در صالحی ــاوی ک ــوارد دع ــی م ــذار در برخ ــه قانون گ ــردد ک ــاهده می گ مش
ــان  ــون توم ــر از 20 میلی ــغ دعــوا )کــه کمت ــه مبل ــا توجــه ب ــواده اســت را ب دادگاه خان
ــه  ــواده کــه رســیدگی ب ــون حمایــت خان باشــد( نادیــده گرفتــه و از اهــداف اصلــی قان
دعــاوی خانوادگــی در یــک دادگاه تخصصــی و بــا تجربــه که دارای شــرایط و تشــریفات 
خــاص می باشــد و ذاتــا بــر عهــده ایــن دادگاه ویــژه قــرار دارد، فاصلــه گرفتــه اســت و 
بــه جــای دقــت و حساســیت بــه موضــوع خانوادگــی، بــه مبلــغ و جنبــه مالــی موضــوع 
توجــه نمــوده اســت و در برخــی مــوارد بــه جهــت حساســیت خانــواده، بــه هیــچ وجــه 
ــی در  ــت ول ــته اس ــالف ندانس ــورای حل اخت ــرح در ش ــل ط ــی را قاب ــاوی خانوادگ دع
1. مــاده 11 قانــون شــوراهاي حــل اختــالف: »در کلیــه اختالفــات و دعــاوی خانوادگــی و ســایر دعــاوی مدنــی و جرایــم 
ــا اختــالف و امــکان حــل و  ــه کیفیــت دعــوی ی ــا توجــه ب ــد ب ــی رســیدگی کننده می توان ــل گذشــت، مرجــع قضائ قاب
فصــل آن از طریــق صلــح و ســازش، فقــط یــک بــار بــرای مــدت حداکثــر ســه مــاه موضــوع را بــه شــورا ارجــاع نمایــد.«
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همــان مــوارد کــه مطلقــا ممنــوع دانســته شــده اســت نیــز قابــل طــرح در شــورا بــرای 
صلــح و ســازش دانســته اســت. اگــر چــه بــه ظاهــر شــاید پســندیده و خــوب بــه نظــر 
برســد کــه مرجعــی جهــت ایجــاد صلــح و ســازش اقــدام کنــد ولــی بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی و رفــع خصومــت  ــه مال ــح و ســازش در دعــاوی خانوادگــی تنهــا از لحــاظ جنب صل
نیســت بلکــه بایــد موضــوع در یــک مرجــع قانونــی و تخصصــی طــرح شــود کــه عالوه 
ــد  ــا زوجیــن طــوری برخــورد نمای ــی ب ــد از لحــاظ روحــی و روان ــر حل اختــالف بتوان ب
کــه آنــان را بــه لحــاظ روانــی بــرای برگشــتن بــه زندگــی آمــاده کنــد و مرجعــی کــه، 
تخصصــی در امــر مشــاوره و روانشناســی نــدارد، نمی توانــد بــه نتیجــه مطلوبــی برســد. 
بــه نظــر، قانون گــذار بایــد نســبت بــه دعــاوی خانوادگــی حساســیت بیشــتری داشــته 
باشــد و بــه جــای تمرکــز بــر جنبــه مالــی یــا غیــر مالــی بــودن دعــاوی و میــزان آن هــا، 
بــه موضــوع دعــوا دقــت و توجــه داشــته باشــد و وقتــی بحــث و اختــالف از خانــواده بــه 
ــرار داده و از ایــن جهــت  ــواده ق ــی دادگاه خان ــد همــه را در صالحیــت ذات ــان می آی می
ــح  ــالف مصال ــری خ ــالف ام ــورای حل اخت ــون ش ــاوی در قان ــی دع ــص برخ تخصی

ــد. ــواده می باش ــای تخصصــی خان ــذار از وضــع دادگاه ه ــداف قانون گ ــواده و اه خان
3-2-6 - دعاوی خانوادگی مرتبط با اجرای ثبت اسناد و امالک و مراجع ثبتی

طبــق مــواد 92 و 93 قانــون ثبــت اســناد و امــالک، ســند رســمی راجــع بــه دیــون، 
امــالک، اعیــان بــدون احتیــاج بــه صــدور حکــم از مراجــع قضایــی الزم االجــرا اســت 
لــذا زن می توانــد از طریــق دایــره اجــرای ثبــت و صــدور اجراییــه ثبتــی، مهریــه خــود 

را وصــول کند.)صفایــی، امامــی، 1392: 167(
ــه  ــه ب ــه زوجــه ک ــرای مهری ــه ب ــه صــدور اجرایی ــی نســبت ب ــت مراجــع ثبت صالحی
عنــوان دیــن زوج محســوب می شــود، مســتند بــه بنــد ج مــاده 1 آیین نامــه اجــرای مفــاد 
اســناد رســمی الزم االجــرا و طــرز شــکایت از عملیــات اجرایــی، بــر حســب اینکــه مهریــه 
زوجــه منقــول باشــد یــا غیرمنقــول متفــاوت خواهــد بــود و در صــورت »منقــول بــودن« 
مهریــه، دفترخانــه ازدواج محــل تنظیــم ســندازدواج و در صــورت »غیرمنقــول بــودن« دفتر 
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اســناد رســمی محــل تنظیــم ســند می باشــد )شــهری، 1385: صــص 203، 204(
 توقیــف امــوال و صــدور اجراییــه و انجــام اقدامــات اجرایــی جهــت وصــول مهریــه 
ــدد  ــن تع ــود. ای ــر ب ــق دادگاه امکان پذی ــم از طری ــت و ه ــرای ثب ــق اج ــم از طری ه
ــد مشــکالتی را  ــوع کن ــع رج ــر دو مرج ــه ه ــه می توانســت ب ــدوا زوج ــه ب ــع ک مراج
ایجــاد می کــرد ولــی در حــال حاضــر متقاضیــان وصــول مهریــه ابتــدا بایــد بــه ثبــت 
مراجعــه کننــد. براســاس بنــد ب مــاده 113 قانــون برنامــه ششــم توســعه، مقــرر شــده 
ــق  ــی، تحق ــات قضای ــه خدم ــرعت در ارای ــت و س ــش دق ــور افزای ــه  منظ ــت: »ب اس
ــه دادرســی  ــت قضایــی و احیــای حقــوق عامــه، ارتقــای کیفیــت و کاهــش اطال عدال
و ایجــاد فرصــت برابــر بــرای دسترســی آحــاد مــردم بــه خدمــات قضایــی و کاهــش 
ورودی پرونده هــا و پیشــگیری از وقــوع جــرم و دعــاوی و اصــالح مجرمــان و کاهــش 

جمعیــت کیفــری:
الــف ـ ســازمان بهزیســتی کشــور مکلــف اســت در راســتای تحکیــم نهــاد خانــواده 
ــا  ــی ب ــن مال ــد تمک ــراد فاق ــرای اف ــگان ب ــاوره ای رای ــات مش ــه خدم ــه ارای ــبت ب نس
ــواده مصــوب 1391/12/1  ــت خان ــون حمای ــه در اجــرای قان ــی ک ــام قضای ــی مق معرف
توســط مقــام قضایــی صالحیــت دار بــرای رفــع اختــالف بــه آن ســازمان برای مشــاوره 

ــل آورد. ــدام الزم را به عم ــوند، اق ــی می ش ــواده معرف خان
ب ـ مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا از طریــق ادارات اجــرای مفــاد اســناد رســمی 
ــور  ــرا می شــوند. ادارات مذک ــالک کشــور اج ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــرای س الزم االج
ــوال  ــف ام ــه شناســایی و توقی ــه نســبت ب ــس از تقاضــای اجرایی ــه پ ــد بالفاصل مکلفن
مدیــون اقــدام کننــد. چنانچــه مرجــع مذکــور نتوانــد ظــرف مــدت دو مــاه از تقاضــای 
اجــرا، نســبت بــه شناســایی و توقیــف امــوال متعهــد ســند، اقــدام کنــد یــا ظــرف مــدت 
ــا  ــد ب ــه ســند می توان ــه اجــرای مفــاد ســند اقــدام نمایــد، متعهٌدل شــش مــاه نســبت ب

انصــراف از اجــرای مفــاد ســند بــه محاکــم دادگســتری رجــوع نمایــد.
تبصــره 1- آیین نامــه اجرایــی ایــن بنــد بــه پیشــنهاد وزارت دادگســتری و 
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ــس  ــب ریی ــه تصوی ــه و ب ــور تهی ــالک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــکاری س ــا هم ب
قوه قضاییــه می رســد.« بنابرایــن افــرادی کــه ســند رســمی الزم االجــرا از قبیــل ســند 
رهــن، اجــاره، عقــد نــکاح و یــا طــالق دارنــد، بــرای اجــرای مفــاد ســند خــود، اول بایــد 

ــد. ــدام کنن ــق دادگاه اق ــدا از طری ــد ابت ــد و نمی توانن ــه کنن ــت مراجع ــه ادارات ثب ب
 مراجعــه مســتقیم زوجــه بــه مراجــع ثبتــی و تعجیــل در مطالبــه مهریــه، بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی و گاهــا زیــاد بــودن میــزان مهریه هــا کــه پرداخــت آن از 
عهــده زوج خــارج بــوده و توقیــف امــوال ناچیــز زوج می توانــد موجــب از هــم گســیختن 
رابطــه زناشــویی گــردد، بنابرایــن بهتــر بــود قانون گــذار راه حــل کاهــش اطالــه دادرســی 
و احقــاق را بــا افزایــش نیــروی انســانی قضایــی و شــعب تخصصــی حــل نمــوده و نهــاد 

خانــواده را فــدای ســرعت در رســیدگی و ســایر اهــداف خــود ننمایــد.
4-2-6- مراکز مشاوره و مشاوره تخصصی در دعوای خانوادگی

امــروزه مشــاوره در امــور خانــواده مــورد توجــه قــرار گرفته اســت و بر نقش مشــاوره های 
روان شــناختی، حقوقــی، پزشــکی و ماننــد آن در ریشــه یابی اختالفــات خانوادگــی و ارایــه 
راهــکار بــه منظــور کاهــش آن تاکیــد گردیــده اســت. اگــر چه مشــاوره بــا افــراد متخصص 
ــات بایــد در  ــواده، کلیــه تدابیــر و امکان ــا تشــکیل خان ــر اســت، امــا ب حیــن ازدواج، موثرت
جهــت حفــظ ایــن نهــاد و تحکیــم آن متمرکــز گــردد و مشــاوره نیــز راهــکاری در جهــت 

حفــظ روابــط زوجیــن و فرزنــدان است.)اســدی، شــکری، 1394: صــص 152، 153(
ــاوره  ــز مش ــوان »مراک ــت عن ــواده )1391( تح ــت خان ــون حمای ــل دوم از قان فص
ــه منظــور  ــه موجــب مــاده 16: »ب ــه ایــن نهــاد اشــاره کــرده اســت و ب خانوادگــی« ب
تحکیــم مبانــی خانــواده و جلوگیــری از افزایــش اختالفــات خانوادگــی و طــالق و ســعی 
ــخ  ــال از تاری ــه س ــرف س ــت ظ ــف اس ــه موظ ــازش قوه قضایی ــح و س ــاد صل در ایج
الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، مراکــز مشــاوره خانــواده رادر کنــار دادگاه هــای خانــواده 
ایجــاد نمایــد.« کــه وظایــف ایــن مرکــز در مــاده 19 بــه ایــن شــرح تعییــن شــده اســت: 
»مراکــز مشــاوره خانــواده ضمــن ارایــه خدمــت مشــاوره ای بــه زوجیــن، خواســته های 
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دادگاه را در مهلــت مقــرر اجــرا و در مــوارد مربــوط ســعی در ایجــاد ســازش می کننــد.
در صــورت حصــول ســازش بــه تنظیــم ســازش نامــه مبــادرت، در غیــر ایــن صــورت 
نظــر کارشناســی خــود در مــورد علــل و دالیــل عــدم ســازش را بــه طــور مکتــوب و 
ــور  ــون مذک ــاده 25 قان ــن م ــد.« همچنی ــالم می کنن ــه دادگاه اع ــتدل ب ــن مس همچنی
ــان  ــازش می ــح و س ــاد صل ــعی در ایج ــی را س ــاوره خانوادگ ــز مش ــر مرک ــه دیگ وظیف
ــاوره  ــز مش ــت و مرک ــوده اس ــالم نم ــد، اع ــق کرده ان ــالق، تواف ــر ط ــه ب ــی ک زوجین

ــد. ــر ورود کن ــن ام ــه ای ــدون ارجــاع از ســوی دادگاه، ب ــد راســا و ب می توان
ــه مــوارد فــوق مالحظــه می گــردد کــه رســالت ایــن مرکــز در جهــت  ــا توجــه ب ب
ــات  ــش اختالف ــری از افزای ــت جلوگی ــازش جه ــح و س ــاد صل ــواده، ایج ــم خان تحکی
ــه  ــرا ک ــرد چ ــام می گی ــر انج ــن ام ــان ای ــط متخصص ــا توس ــه در اینج ــد ک می باش
ــی انتظــار نمــی رود  ــور حقوق ــرد متخصــص در ام ــوان یــک ف ــه عن ــی از قاضــی ب حت
ــوی و  ــن دع ــا طرفی ــورد ب ــوه برخ ــوص نح ــاوره در خص ــم مش ــای عل ــه راهکاره ب
ــد. از  ــالف آگاه باش ــه یابی اخت ــت ریش ــران در جه ــا دیگ ــاط ب ــاد ارتب ــی ایج چگونگ
ایــن رو پیش بینــی افــراد متخصــص در کنــار قاضــی و دسترســی قاضــی بــه نظــرات 

ــد. ــم می باش ــروری و مه ــواده ض ــا خان ــط ب ــای مرتب ــه زمینه ه ــی در کلی تخصص
ــح و  ــت صل ــورا جه ــه ش ــوا ب ــاع دع ــز ارج ــالف نی ــورای حل اخت ــون ش ــا در قان ام
ســازش پیش بینــی شــده اســت و بــا وجــود مراکــز مشــاوره، ارســال و ارجــاع دعــوا بــه 
مرجعــی کــه تخصصــی در مشــاوره و امــر روانشناســی ندارنــد و حتــی اعضــا و قاضــی 
ــت  ــی الزم جه ــوغ اجتماع ــا بل ــواده و گاه ــی دادگاه خان ــرایط قاض ــه و ش ــورا تجرب ش
برخــورد بــا زوجیــن را ندارنــد، امــری اشــتباه و بــه دور از فلســفه ایجــاد نهــاد مشــاوره و 

دادگاه هــای تخصصــی خانــواده اســت.

7- بررسی ترافعی یا غیر ترافعی بودن مراجع رسیدگی کننده
ــم. از  ــی نمودی ــی را بررس ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی کننده ب ــع رس ــا مراج ــا اینج ت
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ایــن مراجــع در دادگاه خانــواده و دادگاه کیفــری )در صورتــی کــه قائــل بــه ایــن نظــر 
باشــیم کــه جرایــم مذکــور در قانــون حمایــت خانــواده در صالحیــت دادگاه کیفــری دو 
ــیدگی  ــدون رس ــی ب ــع ثبت ــرد و در مراج ــورت می گی ــی ص ــیدگی ترافع ــد( رس می باش
مســتقیما اجراییــه صــادر می شــود و در ارجــاع بــه مشــاوره اصــال بــه مرحلــه دادرســی 

ــودن مطــرح باشــد. ــی ب ــم کــه بحــث ترافع ورود نمی کنی

8- دالیل تعدد مراجع رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی
ــوارد آن را  ــی از م ــه یک ــد ک ــته باش ــددی داش ــل متع ــد دالی ــه می توان ــن مقول ای
ــت:  ــده اس ــان ش ــه بی ــرد ک ــدا ک ــم پی ــعه شش ــون توس ــاده 113 قان ــوان در م می ت
»به منظــور افزایــش دقــت و ســرعت در ارایــه خدمــات قضایــی، تحقــق عدالــت قضایــی 
ــه دادرســی و ایجــاد فرصــت  و احیــای حقــوق عامــه، ارتقــای کیفیــت و کاهــش اطال
برابــر بــرای دسترســی آحــاد مــردم بــه خدمــات قضایــی و کاهــش ورودی پرونده هــا و 
پیشــگیری از وقــوع جــرم و دعــاوی و اصــالح مجرمــان و کاهــش جمعیــت کیفــری...« 
قانون گــذار قصــد داشــته بــا ایجــاد تعــدد در مراجــع، دقــت و ســرعت در ارایــه خدمــات 
را افزایــش دهــد و عدالــت قضایــی را گســترش و اطالــه دادرســی را کاهــش دهــد و از 

وقــوع جــرم پیشــگیری کنــد ولــی:
الــف( نــه تنهــا بــه اهــداف فــوق نائــل نمی شــود بلکــه بــرای مثــال اگــر شــخص 
را بــرای وصــول مهریــه بــه اداره ثبــت بفرســتد و مالــی از زوج بــه دســت نیایــد، زوجــه 
ناچــار بــه طــرح دعــوا در دادگاه می باشــد کــه نــه تنهــا اطالــه دادرســی کاهــش پیــدا 
ــان بیشــتری الزم می باشــد و  ــاق حــق شــخص، زم نکــرده بلکــه در رســیدگی و احق
ــه دادرســی در دعــاوی  ــه حــق خــود می رســد؛ البتــه ایــن اطال ایــن شــخص دیرتــر ب
ــد و  ــن بیانجام ــدن زوجی ــک ش ــه نزدی ــت ب ــن اس ــوارد ممک ــی م ــی در برخ خانوادگ
ــه دادرســی زوجیــن را از تصمیــم  ــا اطال سیســتم قضایــی ممکــن اســت در مــواردی ب

احساســی و عجوالنــه راجــع بــه آینــده خــود بــاز دارد.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 152186

ــپردن  ــای س ــه ج ــی ب ــت ول ــته اس ــان داش ــت زندانی ــش جمعی ــعی در کاه ب( س
ــا تجربــه، بخشــی از دعــاوی  امــر بــه دســت متخصصــان و روان شناســان و قضــات ب
خانوادگــی کــه منجــر بــه وقــوع جــرم شــده اســت را در صالحیــت دادگاه هــای کیفــری 
قــرار داده اســت کــه نــه تنهــا قاضــی ایــن دادگاه کیفــری،  بعضــا صالحیــت و بلــوغ 
فکــری و اجتماعــِی قاضــی دادگاه خانــواده را نــدارد، بلکــه تحقیقــات مقدماتــی بایــد در 
ــی  ــن قضات ــن و جوان تری ــم تجربه تری ــات آن ک ــه قض ــرد ک ــورت بگی ــرایی ص دادس
هســتند کــه در سیســتم قضایــی وجــود دارنــد و بــه دلیــل اینکــه تجربــه قضایــی الزم 
را ندارنــد و در مرحلــه کشــف جــرم کــه نظــام قضایــی مــا جنبــه تفتیشــی دارد و خبــری 
ــعی  ــازش، س ــح و س ــای صل ــه ج ــب ب ــرا اغل ــی دادس ــت، قاض ــودن نیس ــی ب از ترافع
ــه دادرســی متهــم دارد کــه باعــث افزایــش تعــداد زندانیــان  در محکومیــت و جلــب ب
می گــردد و بــا ایــن اوصــاف نــه تنهــا بــرای تحکیــم خانــواده تالشــی نمی شــود بلکــه 
ــات بیشــتر شــده و در جهــت از هــم گســیختن  ــه اختالف ــه، دامن ــم عجوالن ــا تصمی ب

ــود. ــر می ش ــواده منج ــان خان بنی

۹- وحدت مراجع رسیدگی کننده
ــه  ــکان ورود ب ــی ام ــع مختلف ــر مراج ــال حاض ــد در ح ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
دعــاوی خانوادگــی را دارنــد. بــا توجــه بــه مــوارد اشــاره شــده می بینیــم کــه بــا وجــود 
دادگاه هــای خانــواده کــه تشــریفات خــاص خــود را دارنــد و قانون گــذار بــرای قضــات 
ــرار دادن قاضــی مشــاور زن در  ــی کــرده اســت و ق آن هــا شــرایط خاصــی را پیش بین
ایــن دادگاه و ارجــاع طرفیــن بــه داوری و مشــاوره در مراحــل مختلــف نشــان از ایــن 
دارد کــه در برخــی مــوارد اطالــه دادرســی نــه تنهــا موجــب بــی عدالتــی نمی شــود بلکــه 
بــه تحکیــم روابــط خانوادگــی کمــک می کنــد. در برخــی مــوارد از جملــه نامــه اداری 
شــماره 9018/624/701 مــورخ 1399/04/28 معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جــرم دادگســتری اســتان مازنــدران بــه ریاســت محتــرم کانــون وکالی دادگســتری و 
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رییــس مرکــز وکالی اســتان مازنــدران مشــاهده شــده اســت کــه جهــت تحکیــم مبانی 
خانــواده و جلوگیــری از افزایــش اختالفــات خانوادگــی و کنتــرل و کاهــش طــالق، بــه 
عنــوان یکــی از چهــار آســیب اولویــت دار جامعــه و همچنیــن اهتمــام در ایجــاد صلــح و 
ســازش فیمابیــن زوجیــن از طریــق ایجــاد مراکــز مشــاوره خانــواده در راســتای اجــرای 
ــی آن، راهــکاری  ــه آجرای ــواده مصــوب 1392 و آیین نام ــت خان ــون حمای ــاده 16 قان م
ــی  ــم از توافق ــالق اع ــای ط ــه پرونده ه ــد کلی ــه ِمن بع ــت ک ــده اس ــرح آم ــن ش بدی
ــه  ــالق ب ــامانه ط ــق س ــاوره ای از طری ــات مش ــت خدم ــت دریاف ــی جه ــر توافق و غی
مراکــز اورژانــس اجتماعــی و مراکــز خانــواده ارجــاع می شــوند و بــه منظــور دســتیابی 
ــرم  ــز مشــاوره می باشــد وکالی محت ــده در مرک ــه پرون ــی ک ــا زمان ــر ت ــج بهت ــه نتای ب
ضمــن همــکاری در ایــن زمینــه حــق هیــچ گونــه دخالتــی در پرونــده نداشــته باشــند 
و پــس از پایــان جلســات مشــاوره و ارســال نظــر بــه روانشــناس، بــه دفاتــر خدمــات 
الکترونیــک قضایــی جهــت ادامــه رونــد قانونــی پرونــده ورود نماینــد. می بینیــم حتــی 
وکالی دادگســتری در برخــی مــوارد، بــا ایــن بهانــه کــه وکال منافــع مالــی را به ســازش 
ــه  ــی از ورود ب ــای این چنین ــا بخش نامه ه ــال ب ــد عم ــح می دهن ــن ترجی ــن طرفی بی
ــوان  ــه نمی ت ــه و آیین نام ــا بخش نام ــه ب ــر چ ــوند )اگ ــع می ش ــی من ــاوی خانوادگ دع
ــت در  ــور و دخال ــرد و وکال را از از حض ــل ک ــون عم ــالف قان ــرد و خ ــذاری ک قانون گ

امــور حقوقــی منــع کــرد( تــا بنیــان خانــواده حفــظ شــود.
بنابرایــن بــا ایــن ذهنیــت کــه وکال ممکــن اســت بــه خاطــر منافــع مــادی دامنــه 
ــاع  ــر ارج ــان ام ــاوران و متخصص ــه مش ــر را ب ــدا ام ــد، از ابت ــتر کنن ــات را بیش اختالف
ــی  ــد و در رشــد و تعال ــود برگردن ــادی خ ــی ع ــه زندگ ــن ب ــاید طرفی ــا ش ــد ت می نماین
ــه تنهــا در دعــاوی حقوقــی بلکــه در  ــد. مع الوصــف ن خــود و فرزندانشــان قــدم بردارن
ــون مجــازات اســالمی )بخــش  ــواده و قان ــون حمایــت خان جرایــم تعییــن شــده در قان
تعزیــرات( و همچنیــن ســایر مطالبــات زوجــه، قانون گــذار فقــط بــه جنبــه مالــی دعــوا 
ــا از  ــی را صرف ــالف خانوادگ ــه اخت ــم در رســیدگی ب ــت محاک ــه داشــته و صالحی توج
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جنبــه مالــی مدنظــر قــرار داده و برخــی دعــاوی را در صالحیــت شــورای حل اختــالف 
قــرار داده اســت. بنابرایــن ضــروری اســت تحکیــم بنیــان خانــواده و تخصصــی بــودن 
ــدت  ــا ایجــاد وح ــود و ب ــه ش ــرار گرفت ــذار ق ــه قانون گ ــورد توج ــی م ــاوی خانوادگ دع
ــواده  ــان خان ــظ بنی ــذار و حف ــداف قانون گ ــن اه مراجــع رســیدگی کننده در جهــت تامی
قــدم برداشــته شــود، تــا معیارهــای تعییــن مرجــع صالــح قضایــی بــرای رســیدگی بــه 

دعــاوی خانوادگــی را تغییــر دهیــم.
ــای  ــد مزای ــیدگی کننده می توان ــع رس ــدت مراج ــد وح ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــرای مثــال وقتــی دعــوای کیفــری جزئــی بیــن زوج و زوجــه  زیــادی داشــته باشــد. ب
ــن  ــی پایی ــابقه قضای ــا س ــار ب ــه توســط دادی ــن ک ــای ای ــه ج ــدد ب ــوع می پیون ــه وق ب
بررســی گــردد، بــه قاضــی بــا ســابقه قضایــی و تجربــه باالتــر ســپرده  شــود کــه متاهــل 
ــت  ــیده اس ــویی را چش ــی زناش ــیرینی های زندگ ــی و ش ــد، تلخ ــد می باش و دارای فرزن
ــذار  ــه قانون گ ــور ک ــد. همان ط ــر باش ــیار موث ــواده بس ــان خان ــظ کی ــد در حف و می توان
ــی را از  ــوزان قضای ــه دو و کارآم ــاوی، وکالی پای ــی دع ــت برخ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ورود در دعــاوی کــه مرجــع تجدیدنظــر )اعتــراض( آن هــا دیــوان عالــی کشــور اســت 
منــع کــرده اســت »از جملــه دعــاوی موضــوع بنــد 2 مــاده367 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 1379« انتظــار مــی رود متقابــال 
در همــه دعــاوی خانوادگــی و صالحیــت مراجــع رســیدگی کننده بــه دعــاوی خانوادگــی 
نیــز دقــت بیشــتری داشــته باشــد و بــا دادن صالحیــت تمــام دعــاوی چــه حقوقــی و 
چــه کیفــری بــه دادگاه هــای خانــواده گام مهمــی در حفــظ و تحکیــم خانــواده برداشــته 
شــود و قضــات کــم تجربــه و مراجــع غیــر از دادگاه خانــواده را از دخالــت در هــر گونــه 

اختــالف خانوادگــی منــع کنــد. 
حتــی اگــر صالحیــت دادگاه خانــواده در رســیدگی بــه امــور کیفــری خــالف رویــه 
و اصــول شــکلی تشــکیل و تقســیم دادگاه هــا بــه حقوقــی و جزایــی باشــد بــا تشــکیل 
ــه  ــزم ب ــه مل ــی ک ــاوی خانوادگ ــه دع ــیدگی ب ــژه رس ــری وی ــاص کیف ــای خ دادگاه ه
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ــع  ــه ســمت تجمی ــواده باشــد ب ــت تشــریفات و اصــول دادرســی دادگاه هــای خان رعای
ــم. دعــاوی خانوادگــی در مراجــع قضایــی پیــش بروی

نتیجه

بیــان کردیــم کــه بــه جهــت مهــم بــودن نهــاد خانــواده و حفــظ بنیــان خانــواده الزم 
اســت کــه قانون گــذار توجــه ویــژه ای بــه دعــاوی خانوادگــی داشــته باشــد و همان طــور 
کــه بــا تصویــب قانــون حمایــت خانــواده تشــریفات خاصــی را بــرای ایــن دادگاه هــای 
ــدم  ــاوی ق ــن دع ــا حــدودی جهــت تخصصــی شــدن ای ــه و ت ــواده در نظــر گرفت خان
مثبتــی برداشــته اســت ولــی متاســفانه در برخــی قوانیــن کــه در ایــن تحقیــق بــه آن 
اشــاره کردیــم، مراجــع دیگــری نیــز در کنــار دادگاه هــای خانــواده بــه دعــاوی خانوادگی 
ــون  ــن امــر قانون گــذار را از اهــداف خــود در تصویــب قان ــد کــه ای رســیدگی می نماین
حمایــت خانــواده و تشــکیل دادگاه هــای تخصصــی خانــواده کــه تحکیــم بنیــان خانــواده 
ــات و  ــپردن اختالف ــذار از س ــن شایســته اســت قانون گ ــازد. بنابرای ــد، دور می س می باش
دعــاوی خانوادگــی بــه مراجعــی کــه بــه دالیــل فــوق االشــعار صالحیــت رســیدگی بــه 
ایــن دعــاوی را ندارنــد خــودداری نمــوده و در جهــت تجمیــع آن هــا در دادگاهــی واحــد 
ــواده  ــان خان ــظ بنی ــن و حف ــن زوجی ــط بی ــم رواب ــرای تحکی ــواده ب ــام دادگاه خان ــه ن ب

اقــدام نمایــد. 
ــن  ــه ممک ــر چ ــیدگی کننده اگ ــع رس ــدت مراج ــم در وح ــه می گیری ــن نتیج بنابرای
اســت بــا افزایــش حجــم ایــن دعــاوی و تجمیــع آن هــا در شــعب دادگاه هــای خانــواده 
ــع  ــه تخصصــی شــدن مراج ــه ب ــی توج ــد ول ــروی انســانی بیشــتری باش ــه نی ــاز ب نی
ــواده و تحکیــم  ــه ایــن دعــاوی می توانــد در جهــت حفــظ کیــان خان رســیدگی کننده ب

روابــط زوجیــن بســیار ســودمند و تاثیرگــذار باشــد. 
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Unity and multiplicity of authorities dealing with 
family lawsuits:Title
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Abstract
The family is the most important institution that exists in any society. The legis-
lator has tried to give special importance to this institution by passing the Family 
Protection Law, and has considered special procedures and conditions for these 
courts. For example, some criminal cases set out in the Family Protection Law are 
within the jurisdiction of the criminal courts and some are within the jurisdiction 
of the family courts. Let›s move away from the legislator›s goals in maintaining 
and strengthening the family. In this research, with the method of descriptive-an-
alytical research, we examined the competence and conditions of these authori-
ties, which authorities deal with claims interchangeably. Finally, we see that the 
unity of the reviewing authorities, although it may be necessary to increase the 
volume of these cases and their integration in the branches of family courts, but 
due to the specialization of the reviewing authorities in these cases can be said to 
maintain Establishing a family and strengthening a couple›s relationship is very 
beneficial and effective.Keywords: Family litigation, Family court, Multiple re-
viewing authorities, Unity of reviewing authorities.

Keywords: Family Lawsuits, Family Court, Multiple Proceedings, Unity of Proceedings.
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نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1
)بخش بیست و پنجم(

شماره پرونده: 1400-٣/1-1445 ح 108- سوال 
چنان چه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک، بخشی از مهریه خود 
)تعدادی سکه طال( و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت 
یک چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست 
اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم به، حکم بر تقسیط محکوم به از قرار هر چند ماه یک 
عدد سکه طال صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به این که صرفا مهریه 
زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و امالک در حال 
وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق 
و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ 
دهید: 1ـ آیا در فرض سوال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای 
پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ 2ـ از آن جایی که یک دین با منشا واحد )مطالبه مهریه( 
در دو مرجع )بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی( همزمان 

notary_1023@yahoo.com  1. گردآورنده: دکتر کامیار شیبت زاده
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در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم علیه )زوج( شناسایی نشده است، 
آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3ـ چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا می توان 
اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه موخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به 

نحو هم زمان باشد؟

شماره نظریه: 1/1400/1445- 1400/1٢/٢٣

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اوال، در فرض سوال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و امالک 
مطالبه کرده و در همین راستا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر 
از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکوم به منجر 
شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه 
از طریق واجد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه در راستای 
حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر دارایی های محکوم علیه، محکوم به را نیز تقسیط کند؛ اما 
محکوم علیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یاد شده بالمانع است. 
ثانیا و ثالثا، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور هم زمان امکان پذیر 
نیست؛ اما در فرض سوال با توجه به تجزیه دین )مهریه( و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای 
ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای هم زمان هر دو اجراییه امکان پذیر است 
و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اوال نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمی کند.

شماره پرونده: 1400-٣/1-1407 ح 109- سوال  
چنان چه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده 
توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آن جا که 
فلسفه دستور فروش امالک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه 

است، آیا چنین مزایده ای از سوی دادگاه قابل تایید است؟
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شماره نظریه: 7/1400/1407 - 1400/1٢/٢1

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده 
شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آن جا که وفق 
مالک ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می توانند 
در مزایده شرکت کنند، به نظر می رسد در فرض سوال شرکت تعدادی از مالکان مشاعی 
و برنده شدن آن ها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آن که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر 
قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آن ها بوده است و ممکن است 
به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در 
وضعیت و میزان حصه آن ها، ملک قابل افراز شود و یا اساسا شرکای جدید در این خصوص 
به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب 

عدم تایید مزایده نیست.

شماره پرونده: 1400-60-1٣٣0 ح 110- سوال  
با عنایت به این که در ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز 
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در مواردی به ماموران اجرای ثبت اجازه و تکلیف تخلیه 
ملک با حضور نماینده دادستان داده شده است، آیا این ماموران می توانند در جهت تخلیه 

ملک، بدون دستور و اذن دادستان یا مرجع قضایی صالح مبادرت به ورود به ملک نمایند؟

شماره نظریه: 7/1400/1٣٣0 - 16/1400/1٢

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 153 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به 
شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رییس محترم قوه قضاییه با اصالحات 
بعدی، تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان باشد؛ بنابراین نظر به این که حضور 
نماینده دادستان جهت اجرای تخلیه و عنداللزوم ورود به ملک وفق مفاد ماده 153 آیین نامه 
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موصوف، از حیث نظارت بر انجام امر تخلیه ضروری است و اذن در شیء )تخلیه( مستلزم 
اذن در لوازم آن )ورود به ملک( است؛ با حضور نماینده دادستان، صدور دستور یا اذن 
جداگانه از سوی دادستان یا مقام قضایی دیگری جهت ورود به ملک الزم نیست. ذیل 

ماده 41 آیین نامه یاد شده موید این نظر است.

شماره پرونده: 1400-59-1٣٢٣ ح 111- سوال  
چنان چه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعالن نوبتی وفق 
ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310 با اصالحات و الحاقات بعدی، به ثبت 
ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد، آیا 
دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون 

یاد شده قابلیت استماع دارد؟

شماره نظریه: 7/1400/1٣٢٣ - ٢0/1400/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اوال، مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و امالک کشور مصوب 1310 با اصالحات 
و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی امالک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات 
مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساسا منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات 
قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یاد شده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و امالک مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صالحیت عام دادگاه های دادگستری 
در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 
10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور 
تضمین اصلی سی وچهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی 
حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن که به لحاظ اعتراض به رای هیات، ظرف مهلت قانونی، 
موضوع در دادگاه ذی صالح رسیدگی و براساس رای دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که 
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برای طرفین نافذ و الزم االتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل 
اعتراض خواهد بود. ثانیا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی 
و انقضا مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت 
بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310 با اصالحات و الحاقات بعدی، 
طبقه ماده 24 این قانون، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه 
به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد 
که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تاثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.
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 نظریه های مشورتي کمیسیون حقوقي 
* کانون سردفتران و دفتریاران

)بخش سیزدهم(

74: دفترخانــه اســناد رســمي بــه عنــوان واحــد وابســته بــه قــوه قضاییــه و در 

راس آن ســردفتر کــه اداره امــور دفترخانــه برعهــده او می باشــد، داراي چــه نــوع 

عنــوان ســازماني و تحــت چــه ســمت اداري شــناخته می شــود؟

ــردفتران  ــون س ــمي و کان ــناد رس ــر اس ــون دفات ــک قان ــاده ی ــب م ــه موج ــواب: ب ج

ودفتریــاران دفترخانــه اســناد رســمي واحــد وابســته بــه قــوه قضاییــه اســت و بــراي تنظیــم و 
ثبــت اســناد رســمي طبــق قوانیــن و مقــررات مربوطــه تشــکیل می شــود و از ایــن تعریــف 
ــه موجــب  ــا ب ــند، ضمن ــد اداري باش ــناد رســمي واح ــر اس ــه دفات ــد ک ــي آی ــر نم ــن ب چنی
مــاده دو قانــون فــوق، ســردفتر شــخصي اســت کــه بــا رعایــت مقــررات قانونــي اداره امــور 

ــون  ــی کان ــه نظریه هــای مشــورتی کمیســیون حقوق ــد می شــود ک ــد بدیهــی اســت لیکــن تاکی ــادآوری: هــر چن * ی
ــورتی  ــای مش ــر نظریه ه ــتمل ب ــا مش ــردد صرف ــتفاد می گ ــام آن مس ــه از ن ــه ک ــاران، همان گون ــردفتران و دفتری س
اعضــای محتــرم کمیســیون حقوقــی کانــون ســردفتران و دفتر یــاران می باشــد و بــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی و 
دانــش حقوقــی عالقه منــدان درج می شــود. لــذا از حیــث اجــرا جنبــه ی الــزام آور نداشــته و مســقط یــا موجــد الزامــات 

ــر اســناد رســمی سراســر کشــور نمی باشــد. ــاران دفات ــرای ســردفتران و دفتر ی ــی ب قانون
زیرنظر؛ دکتر شیبت زاده، کامیار، سرپرست اجرایی ماهنامه »کانون«.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 168186

دفترخانــه اســناد رســمي برعهــده او می باشــد و اطــالق عنــوان مدیــر ارشــد یــا مدیــر میانــي 
یــا مدیــر پایــه و یــا مدیــر عملیاتــي بــه اســتناد مصوبــه شــماره 579095 مــورخ 1395/4/1 

شــوراي عالــي اداري بــر ســردفتران اســناد رســمي فاقــد مبنــا و محمــل قانونــي اســت.
75: در خصــوص ابــالغ آیین نامــه قانــون دفاتــر اســناد رســمي وکانون ســردفتران 

ــه(  ــوه قضایی ــس ق ــنامه 100/58٣/1000 مورخ1400/1/10ریی ــاران )بخش و دفتری

تکلیــف بخشــنامه های ســابق و خصوصــا ردیــف ٣4 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــي 

بــه چــه صــورت اســت؟

ــوه  ــرم ق ــورخ 1400/1/10 مصــوب ریاســت محت ــه م ــاد آیین نام ــواب: چنانچــه مف ج

ــون  ــورخ 79/11/25 کان ــه شــماره 10/3709 م ــا ناســخ راي وحــدت روی ــر ی ــه مغای قضایی
ــاران کــه تحــت ردیــف 34 در مجموعــه بخشــنامه های ثبتــي تدویــن  ســردفتران و دفتری
گردیــده و مقــرر داشــته اســت: »تنظیــم اســناد براي اتبــاع بیگانــه، تنها بــا ارایــه کارت اقامت 
بــدون گذرنامــه وجهــه قانونــي نــدارد« باشــد و ســردفتر یــا دفتریار بــه موجب مقررات ســابق 
مراجــع قضایــي تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه باشــد و مقــررات الحــق از جهاتــي مســاعدتر به 

حــال مرتکــب وضــع شــود مقــررات جدیــد قابــل اعمــال اســت.
76: چنانچــه اشــخاص حقیقــي بخواهنــد مــال خــود اعــم از منقــول و غیرمنقــول را 

بــه یکــي از ادارات دولتــي و بانک هــا و شــهرداري ها بفروشــند چنیــن ســندی جــزو 

اســناد دولتــي مشــمول طــرح تقســیم اســناد دولتــي می باشــد یــا نــه؟

ــات  ــورخ 1356/11/19 هی ــه شــماره 1/27737 م ــب نام ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــواب: ب ج

ــا و  ــه وزارت خانه ه ــع ب ــناد راج ــت اس ــم ثب ــیم و تنظی ــراي تقس ــق آن ب ــه مطاب وزیران،ک
ــمي،  ــناد رس ــر اس ــن دفات ــهرداري ها بی ــي و ش ــای دولت ــرکت ها و بانک ه ــات و ش موسس
کمیســیون موســوم بــه تقســیم اســناد تشــکیل می گردد.اطــالق عبــارت »تقســیم و تنظیــم 
وثبــت اســناد راجــع بــه....« شــامل کلیــه اســناد اســت اعــم ازاینکــه اشــخاص مذکــور معامل 
یــا متعامــل باشــند و اشــخاص حقیقــي کــه در مقــام فروشــنده می باشــند در تصویــب نامــه 

مذکــور اســتثنا نگردیــده اســت.
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77: در خصــوص مرجــع صالــح بــه رســیدگي اختالفــات بیــن ســردفتر و کارمنــد 

)دفتریــار دوم( در مــورد 15 درصــد ســهم کارکنــان از حــق التحریــر اعالم نظــر فرمایند. 

ــاره ای از  ــون اصــالح پ جــواب: مطابــق مــاده 6 آیین نامــه موضــوع تبصــره مــاده3 قان

مــواد قانــون دفاتــر اســناد رســمي و کانــون ســردفتران و دفتریــاران مصــوب 1371درصــورت 
بــروز اختــالف بیــن ســردفتر و کارکنــان دفترخانــه نســبت به میــزان و نحــوه پــاداش، هیاتي 
مرکــب از رییــس واحــد ثبتــي یــا قائــم مقــام او و یــک ســردفتر و یکــي از کارکنــان دفاتــر 
اســناد رســمي همــان حــوزه ثبتــي مرجــع صالــح براي رســیدگي اســت کــه تصمیــم اکثریت 

هیــات، مــالک اعتبــار اســت و تصمیمــات هیــات مذکــور قطعــي و الزم االجــرا اســت.
78: الف:آیــا رزمندگانــي کــه با یــک ســال داوطلبي در جبهــه جنگ حضورداشــته اند 

و نیــز ســابقه پرداخــت حق بیمــه و بازنشســتگي در ســایرصندوق های بازنشســتگي را 

دارنــد می تواننــد تقاضــاي بازنشســتگي نماینــد یــا خیر؟

ب: آیــا رزمنــدگان بــا یــک ســال داوطلبــي می تواننــد حــق بیمــه و بازنشســتگي 

پرداختــي بــه صندوق هــای دیگــر را بــه صنــدوق کانــون انتقــال دهنــد یــا خیــر؟

جــواب: درخصــوص ســوال اول بــه موجــب تبصــره 2 مــاده 85 آیین نامــه قانــون دفاتــر 

اسنادرســمي مصــوب 1400/1/10ریاســت محتــرم قــوه قضاییه، کلیــه ســردفتران و دفتریاران 
مشــمول اســتفاده از مزایــاي مقــرر در قانــون جامــع خدمــات رســاني بــه ایثارگران می باشــند.

در خصــوص ســوال دوم برابــر تبصــره 1 مــاده 85 فوق الذکــر، حق بیمه و بازنشســتگي پرداختي 
بــه صنــدوق یــا صندوق هــای بازنشســتگي دیگــر قابل انتقــال به صنــدوق کانون نیســت1.

79: نظــر بــه اینکــه دریافــت گواهــي صحــت مــزاج و عقــل و دمــاغ و تاییــد 

ســالمت احــد از مراجعیــن ایــن دفترخانــه از ســازمان پزشــکي قانونــي مســتلزم 

ــذا  ــد ؛ل ــاران می باش ــردفتران و دفتری ــون س ــوي کان ــتعالم از س ــت اس درخواس

خواهشــمند اســت در ایــن خصــوص اقدامــات الزم را مبــذول فرماینــد.

1. توضیــح ماهنامــه کانــون: در حــال حاضــر، طــرح نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه یــا بازنشســتگی بیــن صندوق هــای 
بازنشســتگی، در مجلــس شــورای اســالمی در دســت بررســی می باشــد کــه در صــورت تصویــب، احتمــال دارد در آینــده 

نحــوه انتقــال ســوابق بیمــه ای را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 170186

ــر دریافــت گواهــي صحــت  جــواب: در قوانیــن و مقــررات موجــود، تکلیفــي دال ب

مــزاج و عقــل و دمــاغ متقاضیــان تنظیــم ســند بــراي دفاتــر اســناد رســمي و یــا کانــون 
ســردفتران و دفتریــاران وضــع نگردیــده اســت.

80: خواهشــمند اســت اعــالم فرماییــد در تنظیــم ســند انتقــال صــداق و نیز اقــرار به 

وصــول مهریــه، نیــازي بــه اخــذ اســتعالم از دفتــر ازدواج مربوطــه می باشــد یــا خیــر؟ 

ــروج  ــد خ ــالق می باش ــت در ط ــوع آن وکال ــه موض ــواردي ک ــه م ــبت ب ــا نس ــا آی ضمن

موضوعــي دارد؟

جــواب: بنــد 152 مجموعــه بخشــنامه های ثبتــي ناظــر برمــوارد انتقــال صــداق و 

نیــز اقــرار بــه وصــول صــداق اســت کــه درغیــر دفتــر ازدواج مربوطــه صــورت می گیــرد 
کــه درایــن صــورت بایــد بــدوا بقــاي حــق زوجــه از دفتــر ازدواج مربوطه اســتعالم شــود 

و از مــواردي کــه موضــوع آن وکالــت در طــالق می باشــد خــروج موضوعــي دارد.
81: در صــورت ممنــوع المعاملــه بــودن وکیــل، انجــام امــور وکالــت نامــه بــه 

نیابــت از مــوکل چگونــه خواهــد بــود؟

جــواب: ممنــوع المعاملــه بــودن وکیــل مانــع از انجــام امــور وکالتــي کــه از طــرف 

شــخصي دیگــر بــه وي نیابــت داده شــده اســت نمــي باشــد، مگــر اینکــه در دســتور 
مراجــع قضایــي ممنــوع المعاملــه بــودن اعــم از انجــام معاملــه، نســبت بــه امــوال خــود 

شــخص و همچنیــن اموالــي کــه بــه وي وکالــت داده شــده باشــد.
ــه بخشــنامه معــاون محتــرم امــور اســناد ســازمان ثبــت جهــت  8٢: نظــر ب

جلوگیــري از هرگونــه جعــل و ســو اســتفاده های احتمالــي در هنــگام تنظیــم ســند 

بــه اســتناد وکالــت نامه هــای ابــرازي، نحــوه اســتعالم وکالــت مــورد اســتناد بــه 

اعتبــار ســامانه ثبــت الکترونیــک اســناد چگونــه خواهــد بــود؟

جــواب: بــا عنایــت بــه بخشــنامه شــماره 98/214515 مــورخ 1398/11/6 معاونــت 

محتــرم امــور اســناد ســازمان ثبــت اســناد وامالک کشــور که مقرر داشــته اســت؛ چنانچه 
ســند مــورد وکالــت مــورد اســتناد قبــل از تاریــخ 1392/6/26 )راه انــدازي ســامانه ثبــت 
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الکترونیــک اســناد( تنظیــم شــده باشــد،بدوا اصالــت و اعتبــار ســند وکالــت مــورد نظــر را 
صرفــا از طریــق ســامانه ثبــت الکترونیــک اســناد بــه صــورت مکانیــزه اســتعالم نماینــد.

الزم بــه ذکراســت کــه تصدیــق اصالــت اســناد تنظیمــي بعــد ازتاریــخ مذکوردرســایت 
ســازمان امــکان پذیرمــي باشــد وحکــم یــا تکلیــف دیگــري بــراي اســتعالم اســناد قبــل 
از تاریــخ صــدور بخشــنامه مزبــور در راســتاي اعتبــار وکالت نامه هــای تنظیمــي بــراي 
دفاتــر اســناد رســمي مقــرر نگردیــده اســت تــا ســردفتر بــر اســاس آن مکلــف بــه احــراز 

اصالــت و اعتبــار آن باشــد.
8٣: بــا توجــه بــه اینکــه در وکالــت نامه هــای فــروش امــوال غیرمنقــول اذن 

در واگــذاري عرصــه و اعیــان داده شــده،از طرفــي انتقــال حقــوق تجــاري و منافــع 

آن اســتثنا نشــده اســت، مرقــوم فرماییــد نظــر بــه الفــاظ وعبــارات بــه کار رفتــه 

ــه  ــه چگون ــت نام ــوق تجــاري براســاس وکال ــال حق ــت انتق ــورد وکال ــاد م در مف

ــرد؟  ــورت می گی ص

جــواب: بــا توجــه بــه اینکــه عبــارت و الفــاظ بــه کاررفتــه در مفــاد مــورد وکالــت کــه 

بــه طــور مطلــق اذن در واگــذاري عرصــه و اعیــان داده شــده و منافــع و حقــوق تجــاري 
کــه از متعلقــات و منضمــات عرصــه و اعیــان و تابــع آن هــا می باشــد و در هیــچ یــک 
از مفــاد وکالت نامــه، انتقــال حقــوق تجــاري اســتثنا نشــده اســت، بنابــر قاعــده اطــالق 
کــه افــاده عمــوم دارد، مگــر مقیــد بــه قیــدي گردیــده باشــد، بــه نظــر انتقــال عرصــه 
و اعیــان تــوام بــا حقــوق تجــاري بــر اســاس وکالــت نامــه مذکــور بــال اشــکال اســت.

84: بــا توجــه بــه اینکــه زوج و زوجــه از اتبــاع خارجه و مقیــم ایران هســتند،آیا 

ــر؟ در  ــد یاخی ــت می باش ــل ثب ــمي، قاب ــناد رس ــت اس ــر ثب ــان در دفات ازدواج آن

صــورت مثبــت بــودن پاســخ بالمانــع بــودن ترجمــه آن هــا را نیــز اعــالم نماینــد.

جــواب: نظــر بــه اینکــه درمقــررات موضوعــه تصریحــي بــه منع ثبــت واقعــه ازدواج 

اتبــاع بیگانــه خاصــه مســلمانان نگردیــده اســت و مطابــق مــاده 7 قانــون مدنــي اتبــاع 
خارجــه مقیــم در خــاک ایــران از حیــث مســایل مربــوط بــه احــوال شــخصیه و اهلیــت 
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خــود و همچنیــن از حیــث حقــوق ارثیــه در حــدود معامــالت مطیــع قوانیــن و مقــررات 
ــدود  ــور در ح ــاع مذک ــه ازدواج اتب ــت واقع ــذا ثب ــود، ل ــد ب ــود خواهن ــوع خ ــت متب دول
مقــررات احــوال شــخصیه و همچنیــن ترجمــه ســند رســمي ازدواج آن هــا بالمانــع بــه 

ــد. ــر می رس نظ
85: در تنظیــم اســناد مربــوط بــه شــرکت ها، نحــوه امضــا اســناد دفترخانــه در 

صــورت اعــزام نماینــده بــا عنایــت بــه مــواد 118 و ٣00 و 589 قانــون تجــارت 

ــان حــق امضــا ونحــوه حضــور  ــن وتشــخیص صاحب ــود؟ تعیی ــه خواهــد ب چگون

آنــان در دفترخانــه اصالتــا یــا بــا وکالت نامــه رســمي درامضــا اســناد شــرکت ها 

و یــا موسســات دولتــي بــا کــدام مرجــع اســت؟

جــواب: بــا توجــه بــه راي وحــدت رویــه شــماره 46943/29 مــورخ 1382/12/3 کــه 

ــر  ــع آوري شــده اســت و ب ــف 110 جم ــي تحــت ردی ــه بخشــنامه های ثبت در مجموع
اســاس آن هــر شــرکت دولتــي و یــا شــرکت و موسســه ای کــه بــه موجــب قانــون و 
یــا اساســنامه قانونــي تشــکیل شــده باشــد و نیــز بانک هــای دولتــي و خصوصــي )بــه 
دلیــل تســري امتیــازات بانک هــای دولتــي بــه آن هــا(  بــا معرفــي نامــه اعــزام نماینــده 
ــوق  ــخاص حق ــایر اش ــن س ــد. بنابرای ــت کنن ــم و ثب ــمي را تنظی ــناد رس ــد اس می توانن
خصوصــي بــه جهــت بیــم جعلــي بــودن معرفــي نامــه و نیــز تغییــر احتمالــي در انتخــاب 
ــر اســناد رســمي  ــراي دفات ــاري ب ــه موجــب گرفت ــان امضــاي مجازک ــران وصاحب مدی
شــده انــد، چنیــن صالحیتــي و اختیــاري ندارنــد و صاحبــان امضــاي آنــان بایــد شــخصا 

در دفترخانــه حاضــر شــوند و یــا وکالــت رســمي بــه غیــر بدهنــد. 
ــه  ــه ب ــود در دفترخان ــور خ ــدم حض ــت ع ــار جه ــه دفتری ــه اینک ــر ب 86: نظ

ســردفتر بــا اعطــا وکالــت نامــه اختیــار امضــا تعــدادي از نســخ پشــتیبان را توکیل 

نمــوده اســت خواهشــمند اســت اعــالم فرماییــد کــه بــه لحــاظ اعطــاي نیابــت و 

اعــالم رضایــت مشــارالیها موضــوع مشــمول جــرم جعــل خواهــد بــود یــا خیــر؟

جــواب: قطــع نظــر از قائــم بــه شــخص بــودن وظیفــه دفتریــاري و در نتیجــه عــدم 
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ــب  ــتوجب تعقی ــه مس ــار ک ــرف دفتری ــتیبان از ط ــخ پش ــاي نس ــل در امض ــر توکی تاثی
انتظامــي اســت، اساســا شــرط اصلــي تحقــق جــرم جعــل، وجــود عنصــر روانــي و ســو 
نیــت مرتکــب می باشــدکه در مــا نحــن فیــه بــه لحــاظ اعطــاي نیابــت و وجــود رضایــت 
در امــر امضــاي نســخ پشــتیبان، نمــي تــوان فعــل ارتکابــي را از مصادیــق جعلــي تلقــي 
ــوده و از آن  ــون ثبــت نب ــاده 100 قان ــا مــورد ســوال مشــمول بندهــاي م نمــود، ضمن

خــروج موضوعــي دارد.
87: بــا توجــه بــه اختالف نظــر بیــن همــکاران محتــرم در خصــوص تعلــق یــا 

عــدم تعلــق مالیــات نقــل و انتقــال نســبت بــه اســناد صلــح قبــض انبارهــا ضمــن 

بررســي بــه طــور مســتند ارشــاد فرماییــد؟

جــواب: بــر اســاس مــاده 42 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات نقــل و انتقال 

ــواع خــودرو در مــورد خودروهــاي وارداتــي حســب مــورد یــک درصــد مجمــوع  ــه ان ب
ــار ســندي اســت  ارزش گمرکــي و حقــوق ورودي آن هــا تعییــن می شــود و قبــض انب
کــه توســط ســازمان انبارهــاي عمومــي صــادر می شــود و زمانــي کــه کاالي وارداتــي 
ــه صاحــب کاال تســلیم می شــود  ــه اماکــن گمرکــي می رســد ایــن قبــض صــادر و ب ب
و مطابــق مادتیــن 6 و 7 قانــون امــور گمرکــي، واردات قطعــي کاال مســتلزم پرداخــت 
حقــوق ورودي اســت و کاالي موجــود در گمــرک، وثیقــه پرداخــت کلیــه وجــوه متعلقــه 
بــه آن و ســایر بدهي هــاي قطعــي صاحــب کاال، بابــت وجوهــي اســت کــه وصــول آن 
ــا  ــل از دریافــت ی ــد قب ــون برعهــده گمــرک اســت و گمــرک نمي توان ــه موجــب قان ب
تامیــن وجــوه مذکــور اجــازه تحویــل و ترخیــص کاال را بدهــد و مطابــق بنــد ب مــاده 
29 قانــون مذکــور کــه مقــرر داشــته اســت: »در مــورد کاالهایــي کــه مجــوز الزم بــراي 
ترخیــص کاال اخــذ و ارایــه نشــده اســت مقــررات کاالي متروکــه در مــورد آن اعمــال 
ــي  ــر ورود قطع ــت ب ــار دالل ــض انب ــور قب ــررات مزب ــح مق ــا تصری ــذا ب ــردد.« ل می گ
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده42 قان ــررات م کاال محســوب نشــده و مشــمول مق
ــورخ83/10/24  ــماره 34/17967م ــه ش ــا نام ــد. ضمن ــل آن نمي باش ــای ذی و تبصره ه
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اداره کل امــور اســناد و امــالک ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور در پاســخ نامــه 
شــماره 24561مــورخ83/7/20 کانــون ســردفتران و دفتریــاران کــه تحــت کــد 702 در 
مجموعــه بخشــنامه های ثبتــي جمــع آوري شــده اســت، مویــد عــدم قطعیــت ترخیــص 

کاال و مســتلزم تنظیــم ســند صلــح و صرفــا اخــذ حــق الثبــت می باشــد. 
88: مقــرر فرماییــد تکلیــف دفاتــر اســناد رســمي در خصــوص نحــوه پرداخــت 

10 درصــد ســهم کانــون از محــل اســتعالم ثبتــي موضــوع بنــد 1٢ تعرفــه حــق 

ــه  ــوارد چگون ــا اصــل و ســایر م ــر ب ــي براب ــق فتوکپ ــز تصدی ــر جــاري و نی التحری

خواهــد بــود؟

ــق  ــون از ح ــهم کان ــد س ــخ 1399/7/1 ده در ص ــه از تاری ــه اینک ــر ب ــواب: نظ ج

ــل گواهــي امضــا، فــک رهــن و عــزل و  ــي مث ــات ثبت ــر اســناد و برخــي خدم التحری
فســخ و اقالــه و اســتعفا بــه صــورت بــر خــط و آنالیــن از درآمــد حــق التحریــر ســردفتر 
ــه از  ــوارد ک ــایر م ــذا در خصــوص س ــود و ل ــز می ش ــون واری ــه حســاب کان کســر و ب
طریــق سیســتم بــه صــورت بــر خــط کســر نمــي شــود ســردفتر تکلیفــي بــه واریــز یــا 

ــدارد. ــه کانــون ن پرداخــت 10 درصــد آن ب
89: نظــر بــه اینکــه در ســند صلــح عمــري متصالــح فــوت نمــوده اســت، آیــا 

ــح را  ــند صل ــوده، س ــتفاده نم ــه اس ــک طرف ــخ ی ــق فس ــد از ح ــح می توان مصال

فســخ نمایــد؟

جــواب: بــا عنایــت بــه مــواد 232 الــي 240 قانــون مدنــي نظــر بــه اینکــه شــرط 

فســخ بــه نفــع مصالــح بــوده و بــا فــوت متصالــح شــرط مذکــور از بیــن نمــي رود، لــذا 
بــا توجــه بــه شــرط حــق فســخ یــک طرفــه بــراي مصالــح درســند صلــح عمــري مــورد 
ــه خــود  ــح، از حــق فســخ یــک طرف ــد علي رغــم فــوت متصال ــح می توان اشــاره، مصال

اســتفاده و ســند صلــح عمــري را فســخ نمایــد.
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کتــاب »جامعــه شناســي حقــوق 
عمومــي، مــورد کاوي تاثیــر و تاثــر 
ــت در  ــه دول ــواده و نظری ــوالت خان تح
ــارات  ــط انتش ــه توس ــر« ک ــران معاص ای
ــع  ــا قط ــال 1397 و ب ــه در س ــگاه بین ن
وزیــري چــاپ شــده، بــه قلــم پژوهشــگر 
و مــدرس دانشــگاه جنــاب آقــاي دکتــر 
ــه  ــگارش یافت ــد ن ــدوي زاه ــدي مه مه
اســت. ایــن کتــاب در دو فصــل نــگارش 
شــده کــه فصــل اول بــه مباحــث مربوط 
بــه تحــوالت خانــواده در ایــران معاصر و 
فصــل دوم بــه نســبت تحــوالت خانــواده 
بــا نظریــه دولــت در ایــران معاصــر 
می پــردازد. محتویــات کتــاب شــامل 

خصــوص  در  کاربــردي  موضوعــات 
تاثیــر تحــوالت نهادهــاي اجتماعــي بــر 
ــواده، تحــوالت کارکــردي  تحــوالت خان

جامعه شناسي حقوق عمومي
مورد کاوي تاثیر و تاثر تحوالت خانواده و نظریه دولت در ایران معاصر

معرفی کتاب
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تحلیــل  معاصــر،  ایــران  در  خانــواده 
دولــت  خانــواده،  حقــوق  اجتماعــي 
و مواجهــه بــا تحــوالت خانــواده در 
ــل  ــه تفصی ــه ب ــت ک ــر اس ــران معاص ای
در خصــوص کلیــه مطالــب فــوق در 
توضیحــات  بعــدي  فصل هــای  زیــر 

ــت. ــده اس ــه ش ــوطي ارای مبس
اســتفاده  مــورد  می توانــد  کتــاب 

عالقه منــدان بــه موضوعــات جامعــه 
ــارغ  ــجویان و ف ــوق، دانش ــي حق شناس
ــي و  ــوق عموم ــته حق ــالن رش التحصی
ــرد.  ــرار گی ــط ق ــته های مرتب ــایر رش س
ایــن کتــاب 288 صفحه ای در شــمارگان 
500 نســخه و بــا ارزش دویســت و چهل 
ــدان  ــترس عالقه من ــال در دس ــزار ری ه
کتاب هــای حقوقــي قــرار گرفتــه اســت. 

کتـاب »حمایـت از حریـم خصوصـي در 
شـبکه های اجتماعـي مجـازي« کـه توسـط 
بـا  و   1395 سـال  در  خرسـندي  انتشـارات 
قطـع وزیـري چـاپ شـده، بـه قلـم سـرکار 
خانـم شـیما عطـار، دکتري حقـوق خصوصي 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـي نـگارش یافتـه 
اسـت. موضـوع ایـن کتـاب به دلیل شـهرت 
و  مجـازي  اجتماعـي  شـبکه های  جهانـي 
عضویـت تعـداد زیـادي از کاربران از سراسـر 
دنیـا در ایـن شـبکه هـا، و از طرفـي حفـظ 
امنیـت اطالعات فراواني کـه کاربران در این 

شـبکه ها منتشـر و بـا سـایرین بـه اشـتراک 
بسـیار حائـز  می گذارنـد، در جامعـه کنونـي 
اهمیـت اسـت. عـالوه بـر ایـن ممکن اسـت 
اطالعـات منتشـر شـده در ایـن شـبکه هـا، 
توسـط مدیـران و گرداننـدگان و یا اشـخاص 
ثالـث مـورد سـو اسـتفاده قـرار گیـرد و چون 
این شـبکه ها امکان دسترسـي افـراد مختلف 
می آورنـد،  فراهـم  اطالعـات  ایـن  بـه  را 
موضـوع حمایـت از حریـم خصوصـي که در 
تعامـل نزدیـک با حقوق بشـر و جزیـي از آن 
اسـت مطـرح می گـردد کـه نیازمنـد تعیین و 

حمایت از حریم خصوصي در شبکه های اجتماعي مجازي
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تبییـن چهارچـوب حقوقـي خاص در سـطوح 
ملـي و بیـن المللـي اسـت. این کتـاب در دو 
بخـش نـگارش شـده کـه در بخـش اول بـه 
بررسـي کلـي شـبکه های اجتماعـي مجازي 
و مفهـوم و جایـگاه حریـم خصوصي در آن ها 
و بخـش دوم، تهدیدهاي موجـود علیه حریم 
خصوصـي در شـبکه های اجتماعي مجازي و 
نحـوه حمایت از این تهدیدها پرداخته اسـت.

اسـتفاده عمـوم  مـورد  کتـاب می توانـد 
اجتماعـي  شـبکه های  کاربـران  و  مـردم 
و  پژوهشـگران  دانشـجویان،  و  مجـازي 
فـارغ التحصیـالن حقوق فنـاوري اطالعات 
مرتبـط  رشـته های  سـایر  و  ارتباطـات  و 
قـرار گیـرد. ایـن کتـاب 168 صفحـه ای در 

شـمارگان 500 نسـخه و بـا ارزش صـد و 
چهـل هـزار ریـال در دسـترس عالقه مندان 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  کتاب هـای حقوقـي 

مشـاوران  مدنـي  »مسـئولیت  کتـاب   
توسـط  کـه  ایـران«  حقـوق  در  امـالک 
انتشـارات نـگاه بینه در سـال 1399 و با قطع 
وزیـري چاپ شـده، به قلم جنـاب آقاي نوید 
هاشـمي و بـا مقدمـه ارزشـمند جنـاب آقاي 

دکتـر محمدجـواد صفـار، عضو هیـات علمي 
دانشـگاه شـهید بهشـتي نگارش یافته است. 
در کتـاب حاضـر ایـن موضوع بررسـي شـده 
اسـت که بـا توجه بـه اینکه صنف مشـاوران 
در جامعـه  امـالک جـزو مشـاغل حسـاس 

مسئولیت مدني مشاوران امالک در حقوق ایران
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هسـتند و نقشـي کـه افـراد ایـن صنـف در 
تصمیم گیـري مراجعیـن خـود دارنـد و انعقاد 
معاملـه را تـا حـدودي تسـهیل می نماینـد، 
انتظـار مـی رود کـه بـا نظـر بـه مسـئولیت و 
وظایف این افراد، مشـکالت ناشـي از دخالت 
غیر مسـئوالنه سایر افراد در معامالت، سامان 
دهـي شـده و تدابیري اندیشـید تـا زیان های 
ناشـي از خطاي شـغلي صاحبان این مشاغل 
متوجـه مراجعیـن و مشـتریان ایشـان نگردد 
و خود شـخصا مسـئول و پاسـخگو باشـند و 
ایـن یکـي از نتایـج اصـل تخصـص گرایـي 
اسـت کـه از پذیرفتن آن گریزي نیسـت. این 
کتاب در سـه بخـش کلي با عناویـن کلیات، 
وضعیـت و ماهیت حقوقي عملیات مشـاوران 
امالک و مصادیق مسـئولیت مدني مشـاوران 

امـالک تنظیم شـده اسـت. 
عمـوم  اسـتفاده  مـورد  می توانـد  کتـاب 
مـردم و عالقه منـدان بـه موضوعـات حقوق 

امالک، صنف مشـاوران امالک، دانشـجویان 
و فارغ التحصیالن رشـته حقوق ثبت اسـناد و 
امالک و سـایر رشـته های مرتبط قـرار گیرد. 
ایـن کتاب 125 صفحه ای در شـمارگان 500 
نسـخه و بـا ارزش دویسـت و هشـتاد هـزار 
ریـال در دسـترس عالقه منـدان کتاب هـای 

حقوقي قـرار گرفته اسـت. 
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181 برگ اشتراک

برگ درخواست اشتراک ماهنامه »کانون«

1 هزینه اشتراک با احتساب هزینه پستی، هر جلد 200/000 ریال است و هزینه اشتراک برای سردفتران و دفتریاران با 
تخفیف ویژه پنجاه درصدی اعمال می شود. 

2 لطفا هزینه اشتراک را به شماره حساب سیبا 0105663953005 بانک ملی شعبه خیابان میرزای شیرازی کد 169 به نام 
کانون سردفتران و دفتریاران واریز فرمایید.

)لطفا عنایت فرمایید؛
 فیش واریزی در همان روز به دفتر ماهنامه ارسال شود.

 در فیش بانکی، نام پرداخت کننده، همان نام و عنوان متقاضی اشتراک باشد.(
3 لطفا این برگ اشتراک را تکمیل و با فیش واریزی به دفتر ماهنامه نشانی؛ صندوق پستی تهران 41914335 و یا نشانی 

رایانه زیر ارسال فرمایید. )همکاران محترم سردفتر و دفتریار می توانند از طریق پرتال کانون ارسال فرمایند.(
4 لطفا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره اشتراک، نزد خود نگه دارید.

5 در صورت تغییر نشانی، در اسرع وقت، به صورت کتبی، واحد امور مشترکین ماهنامه را مطلع نمایید.
* الزم به ذکر است جهت متقاضیان اشتراک خارج از کشور، حسب مورد، هزینه پستی به مبالغ مذکور، عالوه می شود.

** برای استفاده الکترونیکی ماهنامه »کانون« نیز می توانید به پایگاه اینترنتی www.notary.ir مراجعه فرمایید.
kanoon.notary@gmail.com :نشانی رایانامه جهت ارسال مقاله

همیشه با »کانون« همراه باشید.
تلفن و نمابر: 887٢78810098٢1

تلفن گویا: 887051900098٢1، داخلی 1٢6٢
نشانی دفتر ماهنامه »کانون«: تهران، صندوق پستی: 41914٣٣5

تهران، خیابان شهید مطهری، روبه روی خیابان سنایی شماره ٢7٣ کانون سردفتران و دفتریاران
کدپستی: 1586717٣11

شــماره................................................  از  را  »کانــون«  ماهنامــه  نســخه  تعــداد.............  اســت   خواهشــمند 

ــل   ــمی  وکی ــناد رس ــر اس ــد دفت ــار  کارمن ــردفتر  دفتری ــه س ــب.......................................... ک ــرای اینجان ب

ــتم. ــا................................................. هس ــجو  ی ــی  دانش ــناس حقوق ــی  کارش قاض

به نشانی:................................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail :...............................................................:پست الکترونیک

تلفن تماس:.................................................................... کدپستی: 

ارسال فرمایید.

هزینه اشــتراک طی فیــش بانکــی شــماره...............................................................................................مورخ...................................................

به مبلغ........................................ برای ........................................ جلد که اصل آن پیوست می باشد، واریز شده است*.

* »انتخاب از یک جلد و حداکثر تا چهار جلد امکان پذیر است.«
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ماهنامه »کانون« در بخش های مقاالت و ترجمه به نکات مهم زیر درخصوص شیوه تهیه 
و تنظیم و تدوین مقاالت ارسالی اهتمام دارد. صدالبته رعایت این مهم در جهت حفظ شان 

علمیـ  پژوهشی ماهنامه »کانون« ضروری است.
عالوه بر این، فقط مقاله هایی که مورد تایید و پذیرش »شورای داوری مقاالت« ماهنامه 

»کانون« باشد، به چاپ خواهد رسید.
از همین رو، خواهشمند است »شیوه نامه تدوین مقاالت« در این خصوص دقیقا رعایت شود.

شیوه نامه تدوین مقاالت
1- موارد زیر به طور دقیق و کامل و خوانا حتما ضمیمه مقاله باشد؛

ـ پژوهشی یا دانشگاهی،  1-1- نام و نام خانوادگی، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، رتبه علمی 
گروه آموزشی، نام دانشکده، نام دانشگاه، نام شهر واحد دانشگاهی )هم فارسی، هم انگلیسی یا فرانسه(؛

2-1- نشانی، کدپستی، شماره ثابت، نمابر و موبایل، نشانی رایانامه )ایمیل( نویسنده مسئول.
3-1- ارسال سوابق علمیـ  پژوهشی و مطالعات علمیـ  تحقیقی نویسنده یا مترجم برای 

اولین بار ضروری است.
4-1- دقیقا نام مسئول مقاله قید و امضا شود.

2- عنوان مقاله کامال گویای موضوع باشد )هم فارسی، هم انگلیسی یا فرانسه(.
3- نوشتن چکیده مقاله حداکثر در 10 سطر ضروری است )هم فارسی، هم انگلیسی یا فرانسه(.

4- واژگان کلیدی ترجیحا 5 واژه نوشته شود )هم فارسی، هم انگلیسی یا فرانسه(.
5- ترجیحا مقاله های تایپ شده در نسخه word با فونت mitra )یک نسخه از مقاله به 

عالوه CD یا فلش( اولویت دارند.
6- مقاله ارسالی نباید قبال چاپ شده باشد و هم چنین نویسنده نباید بدون اجازه کتبی دفتر 

ماهنامه »کانون«، جهت چاپ در دیگر مطبوعات اعم از مجازی، اقدام نماید.
7- مقاله نباید بیش از 30 صفحه )A4 تایپ شده( باشد.

8- ماهنامه از پذیرش و چاپ مقاله های چندقسمتی معذور است.
9- ماهنامه از مقاله های تنظیمی به روش استناد »درون متنی« استقبال می کند.

قابل توجه نویسندگان محترم مقاالت
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نشانی دفتر ماهنامه: تهران، خیابان استاد مطهری، روبه روی خیابان سنایی، شماره 273، کانون سردفتران و دفتریاران

تلفن و دورنگار: 88727881021  کدپستی: 1586717311

صندوق پستی: 41914335  
www.notary.ir  :پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران

kanoon.notary@gmail.com  :نشانی الکترونیکی ماهنامه

1-9- پس از آوردن متن نقل قول اعم از مستقیم یا غیرمستقیم کافی است داخل پرانتز به 
ترتیب آورده شود؛ الف - نام خانوادگی نویسنده اثر. ب- سال نشر اثر. ج- شماره صفحه مورد استناد. 

مثال: )کاتوزیان، 1383، ص.27(.
2-9- در صورت تعدد آثار نویسنده در یک سال، منبع مورد استناد را با حروف ابجد )الف، ب، 
ج، د،...( مشخص نمایید. مثال: )کاتوزیان، 1383[الف]، ص.39( و )کاتوزیان، 1383[ب]،ص.245(.

10- منابع مورد استناد اعم از فارسی یا غیرفارسی، در پایان مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی 
نویسنده آورده شود؛

1-10- کتاب: الف نام خانوادگی نویسنده، ب نام نویسنده، ج سال نشر کتاب، د عنوان کتاب، 
ه نام مترجم، و شماره جلد، ز شماره چاپ، ح محل نشر کتاب، ط نام یا عنوان ناشر؛ مثال: امامی، 

سیدحسن )1373(، حقوق مدنی، ج. 5، چ. 4، تهران، کتاب فروشی اسالمیه.
2-10- مقاله: الف نام خانوادگی نویسنده، ب  نام نویسنده، ج تاریخ انتشار نشریه، د »عنوان 
مقاله«، ه نام مترجم، و نام یا عنوان نشریه، ز نام یا عنوان صاحب امتیاز نشریه، ح دوره و سال انتشار 
نشریه، ط ترتیب انتشار نشریه، ی شماره نشریه، ک صفحات شروع تا پایان مقاله در نشریه ی مورد 
استناد؛ مثال: فدوی، سلیمان، )مهرماه 1388(، »نگاهی جدید به بندهای اول تا پنجم ماده 976 قانون 
مدنی ایران«، ماهنامه »کانون«، کانون سردفتران و دفتریاران، سال پنجاه ویکم، دوره ی دوم، ش. 

97، صص.6329.
11- محور اصلی مطالب قابل درج در ماهنامه مسایل حقوقی عموما و به طور اخص حقوق ثبتی، 
نظام سردفتری، حقوق ثبت اسناد و امالک و امور دفاتر اسناد رسمی است. از این رو مقاالت ارسالی 

باید به نحوی با موضوعات مذکور پیوند داشته باشد.
12- هیات تحریره در ویرایش ادبی، فنی، نگارشی و علمی مقاله ها، آزاد است.
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 باال بردن سطح دانش و آگاهی های سردفتران و دفتریاران

 فراهم کردن زمینه اجرای بند یک ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی

 ایجاد رویه واحد در طرز اعمال قوانین به درج نظریه های حقوقی و قضایی

 نقد علمی و تحقیقی در مسایل حقوقی و قضایی به منظور تولید علم

 بحث در قوانین خارجی و مطالعه تطبیقی آن ها و رویه قضایی کشورها

 درج نظریه ها و دیدگاه های اندیشمندان حقوق ایران و جهان

 نشر برخی از قوانین، مقررات رسمی، آرا وحدت رویه و احکام دادگاه ها

 انتشار سخنرانی ها و مصاحبه های علمی و حقوقی

 ارایه راه حل در طرح مشکالت شغلی و حرفه ای سردفتران و دفتریاران

 ماهنامه از پس فرستادن مقاالت دریافتی معذور است.

 ماهنامه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

 مقاالت و مطالب ماهنامه صرفا بیان کننده آرا و نظرهای نویسندگان است.

 نقل مطالب ماهنامه با ذکر دقیق ماخذ آزاد است.

انتشار ماهنامه »کانون« تالش برای دستیابی به اهداف زیر است:
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عناوین محتویات العدد 185 و 186
من مجلة »کانون« الشهریة

قسم »رویة« یبحث عن »بفضل خدمة و حنکة محمد عظیمیان« بقلم المدیر 
المسوول السید الدکتور محمدرضا دشتی اردکانی.

بعنوان  و  سجادی فر  مهدی  السید  بقلم  الساعة«  »حدیث  قسم  فی  مقال 
کاتب العدل«. »الحلول والسیاسات للتغلب علی أزمه الدخل فی مکاتب 

عناوین من المقاالت:

»الوضع القانوني لجریمة إفشاء األسرار المهنیة للکتاب العدل والکتبة و موظفی 

مکاتب التوثیق« بقلم السید حیدر حیدري.

التادیبیة  کم  المحا آراء  »انعکاس  العدد،  هذا  »الصدی«فی  قسم  یتضمن  و 
لکتاب العدل و الکتبة بخصوص البیع المسبق للمبنی« بقلم المرحوم السید محمد 

عظیمیان.

کانی. »مقارنة بین التوکیل المطلق و التوکیل العام« بقلم السیدة پکاه عباسی دا
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فی قسم »النافذة« بقلم السید حسین سباسة یبحث عن »کیفیة اصدار جمیع 
أنواع مستندات الملکیة و مستنداتها القانونیة«.

»دراسة المنازعات العقاریه للجهات التنفیذیة فی الموافقة علی خطابات مجلس 

الوزراء«؛ بقلم السید امیر مسعود نادمی.

السیدة مهرانکیز  بقلم  تتعامل مع قضایا األسرة«  التی  الجهات  »وحدة و تعدد 

سلیمانی و السید بهروز سلیمانی و السید ارسالن سلیمانی.

مـن  السـلطة  القضاییـة،  الفتـاوی  االخبـار  حدیث الشـهر،  هنـاک  فی الختـام،  و 
النظریـات االستشـاریة ل لجنـة القانونیـة لنقابـة مـدراء و مسـاعدي مکاتب التوثیـق 
الرسـمي و ترجمة عناوین الموضوعات باللغات االنجلیزیة و الفرنسـیة. والمؤمل أن 

تحظـی باهتمـام الباحثیـن القانونییـن و الطلبـة و اصحـاب الـراي.
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Statut du mensuel de la Chambre des Notaires et Clercs de 

notaire 

Index des revues et des publications de la Chambre des Notaires 

et Clercs de notaire

Extrait de la traduction en langues, arabe, français et anglais, 

des articles du mensuel.
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de bâtiments», par le défunt Mohammad Azimian. 

5. L’article portant sur «Le mandat absolu et le mandat 

général», par Mme PEGAH ABBASSI DAKANI.  

6. La rubrique «Fenêtre» se penche sur «les modalités de 

délivrance de l’acte authentique et ses preuves légales», par M. 

SEYED HOSSEIN SEPASSEH. 

7. l’article portant sur «Examen des litiges fonciers des appa-

reils exécutifs dans les ordonnances du Conseil des ministres» 

par M. AMIR MASOUD NADEMI.

8. La rubrique «Souci» a pour thème «la taxe professionnelle 

de l’applique pas aux Études notariales, aux cabinets de mé-

decins», et aux cabinets d’avocats», par M. KHOSRO ABASSI 

DAKANI. 

9. l’article portant sur «Unité et Multiplicité des autorités 

traitant des litiges familiaux», par M. BEHROUZ SOLEIM-

ANI, Mme MEHRANGUIZ SOLEIMAINI et M. ARSALAN 

SOLEIMANI.

Bulletin d’abonnement

Méthodologie de l’élaboration des articles 



189 ؟؟؟

Table des matières
du mensuel n° 185 et 186

 1. «Le point de vue», par Dr. Mohammad Reza Dashti Arda-

kani. 

2. «Propos du jour» portant sur «Solutions et approches cen-

sées surmonter la crise de revenus des Études notariales», par 

M. MAHDI SAJADI FAR 

3. l’article sur «Délit de dénonciation du secret professionnel 

des Notaires, des Clercs de notaire et des employés des Études 

notariales», par M. HAYDAR HEIDARI

 4. «L’écho» a pour thème «Une réflexion sur les juge-

ments rendus par des tribunaux disciplinaires des Notaires 

et Clercs de notaire au sujet de la loi d’avant-contrat de vente 



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 190186

“Comparison of absolute power of attorney and general power of 

attorney” by Mrs. Pegah Abbasi Dakani.

In the part of the “Window” by Mr. Seyed Hossein Sepaseh 

about “How to issue all types of ownership documents and its 

legal documents”.

“Examining the property disputes of the executive bodies in the 

approval of the letters of the Board of Ministers” By. Mr. Amir 

Masoud Nademi.

“Unity and multiplicity of authorities dealing with family  

lawsuits” By Mrs. Mehrangiz Soleimani & Behrooz Soleimani 

& Arsalan Soleimani.

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.
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Summary of Issue 185&186
Kanoon Monthly Magazine

The “Paint of view” by the managing editor, Mr. Dr. Mohammad 

Reza Dashti Ardakani, About “Thanks to the service and resource 

fulness of Mohammad Azimian”.

In the editorial of this Issue, “word of the day” By Mr Mehdi Sa-

jadifar, “Solutions and necessary pollicies  to overcom the income 

crisis of notary off ices”

In the part of “Article”, the article “the legal status of the crime 

of revealing the professional secrets of notaries and clerks and em-

ployees  of notary off ices” By Mr. Heidar Heidary.

In the part of the “Echo” the late professor Mohammad Azimian, 

subtiteld “A reflection on the opinions of the disciplinary courts of no-

taries and office assistants regarding the law of pre-sale of buildings”.



ماهنامه كانون/ شماره 185 و 192186

Proprietor:
Notary Public And Assistant’s Association

Mannging Editor:
Dr.Mohammad Reza Dashti Ardakani

Executive Supervisor: Dr. Kamyar shaibatzadeh

Legal and literary Editors: Zeynab Rajabi & Dr. kamyar shaibatzadeh

Address: No273, Opposite Sanaee st. Ostad Motahhari st. Tehran.
Tel Fax: +9821-88727881 P.O.Box: 14335-419
 Postcode: 1586717311
Website: www.notary.ir E.mail: Kanoon.notary@Gmail.com

Printers: Mo’alla
Address: No41, AghighReza Bldg. Three Way Siman, Khavaran St. Tehran.
Tel: +9821-77502297

ISSN: 2008-2851
Price: 200/000 Rls

Notari’s Public & Assistant’s Association
News and analysis on humanities

61 th year, second Vol. No 185&186
(correct at time of  publication: Summer 2022)

Co-authors:
Heidar Heidari, Dr. Mohammad Reza Dashti 
Ardakani, Seyed Hossein Sepaseh, Mehdi Sajadifar, 
Behrooz soleimani, Mehrangiz Soleimani, Arsalan 
Solimani, Dr. Kamyar Shaibatzadeh, Pegah Abbasi  
Dakani, Mohammad Azimian, Amir Masoud 
 Nademi, Iraj Najafi.


