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یادداشت ها:
اسناد . 1 ثبت  ثبت سال 130۲: »دوایــر  قانون   1 مــاده   

اول،  مــی شــود:  تشکیل  مقصود  دو  بــرای  ک  امــا و 
حقوق  و  مالکین  مالکیت  ایــنــکــه  ــا  ت ک  امـــا ثــبــت 
ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسمًا تعیین و محفوظ 
گردد. دوم، ثبت اسناد برای اینکه رسمًا دارای اعتبار 

شود.«
که مطابق . ۲   ماده 70 قانون ثبت سال 1310: »سندی 

و  محتویات  تمام  و  رسمی  رسیده،  ثبت  به  قوانین 
ج در آن، معتبر خواهد بود...« امضاهای مندر

قــانــون مــدنــی: »اســنــاد رسمی دربـــاره . 3   مـــاده 1۲90 
طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار 
که  است  صورتی  در  ثالث  اشخاص  به  نسبت  آن ها 

کرده باشد.« قانون تصریح 
  ماده ۲۲ قانون ثبت 1310: »همین که ملکی مطابق . 4

فقط  دولــت  رسید  ثبت  بــه  ک  امــا دفتر  در  قــانــون 
که  کسی  که ملک به اسم او ثبت شده و یا  کسی را 
گردیده و این انتقال نیز در  ملک مزبور به او منتقل 
از  مزبور  ملک  اینکه  یا  رسیده  ثبت  به  ک  امــا دفتر 
خواهد  مالک  باشد  رسیده  او  به  ــًا  ارث رسمی  مالک 

شناخت.«
مکلف . 5 اجتماعی  تأمین  »ســازمــان  ح:  طــر مــاده 5    

ــال پـــس از  ــ ــدت یـــک س ــ ــرف م ــ کــثــر ظ ــت، حــدا ــ اسـ
به سامانه  اتصال  با  قــانــون،  ایــن  ــرا شــدن  الزم االجــ
برخط  اعــام  به  نسبت  معامات،  الکترونیک  ثبت 
)آناین( میزان بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین 
و  اصــاحــات  بــا   1354 تیرماه   3 مصوب  اجتماعی 
دفتر  طریق  از  آن  وصول  به منظور  بعدی،  الحاقات 
اســنــاد رســمــی اقـــدام نــمــایــد. در غیر ایــن صــورت، 
سند  متعاملین  درخواست  به  است  مکلف  سردفتر 

رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید ...«
که طبق . 6 ح: »کلیه دستگاه های اجرایی    ماده 6 طر

قوانین، نقل وانتقال ملک منوط به اعام نظر آن ها 
مــدت یک  کــثــر ظــرف  اســـت، مکلف اند حــدا شــده 
اتصال  با  قانون،  این  شدن  الزم االجـــرا  از  پس  سال 
به  نسبت  مــعــامــات،  الکترونیک  ثبت  سامانه  بــه 
اعام پاسخ استعام به صورت برخط )آناین( اقدام 
نمایند. عدم ارسال پاسخ استعام به طریق مذکور، 
رسمی  سند  و  تلقی  معامله  انــجــام  جـــواز  به منزله 
انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر 

اسناد رسمی تنظیم می شود.«
ح: »دفاتر اسناد رسمی موظف اند برای . 7   ماده 7 طر

طبق  آن  وصول  که  عمومی  و  دولتی  وجوه  دریافت 
مقررات قانونی بر عهده آن ها است، حقوق متعلقه 
سازمان  تأیید  مورد  الکترونیکی  سامانه  طریق  از  را 
معین  که  حساب هایی  یا  به  حساب  آنی  به صورت 

می شود واریز نمایند.«
ماده . 8 موضوع  معامات  »چنانچه  ح:  طــر  11 مــاده    

ک  ما مشاوران  دالالن،  وساطت  با  قانون  این   )1(
تنظیم  عــادی  سند  با  ملکی  معامات  بنگاه های  و 
متصدیان  و  ک  امــا مشاوران  دالالن،  باشد،  شده 

جزای  بر  عاوه  متخلف،  ملکی  معامات  بنگاه های 
نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله، در 
مرتبه اّول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه 
مذکور  شغل  به  اشتغال  از  دائــم  محرومیت  به  دوم 

محکوم می شود.«
و . 9 کمیسیون ها  قضایی،  »مــراجــع  طـــرح:   8 مـــاده    

برای  قوانین  به موجب  که  مراجع ذی صاحی  سایر 
شده اند،  تعیین   ک  امــا و  ــی  اراض امــور  به  رسیدگی 
هر  بــه  مــربــوط  قطعی  آرای  و  تصمیمات  مکلف اند 
برخط  ــه صــورت  ب ســامــانــه  طــریــق  از  را  ثبتی  ک  پــا
موظف  سازمان  نمایند.  اعام  سازمان  به  )آناین( 
ک  اما الکترونیک  دفتر  در  را  مذکور  اطاعات  است 
تصمیم  یــا  رأی  صـــورت،  ایــن  غیر  در  نــمــایــد،  ج  در
استناد  غیرقابل  ثالث  اشــخــاص  مقابل  در  مــذکــور 
است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد عاوه 
بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران 

خسارت زیان دیده نیز است.«
و . 10 سردفتران  کانون  نایب رئیس  عظیمیان،  محمد    

دفتر یاران در مصاحبه ای رسمی با خبرگزاری فارس 
کشور ما 9 سردفتر  گفت: »در  در تاریخ 1398/7/8، 
قبول  را  ایــن  و  دارد  وجــود  نفر  هــزار   100 هر  ازای  به 
کشورهای دیگر شاخص پایینی  که با توجه به  داریم 
به  کشور هلند 19 سردفتری  به طور مثال در  است، 
yun. :ازای 100 هزار نفر وجود دارد.« لینک مصاحبه

ir/05u6g1
ح: »به منظور اجرای صحیح مفاد این . 11   ماده 15 طر

از ظرفیت دفاتر اسناد  قانون، سازمان حسب مورد 
به  به تدریج  را  مذکور  دفاتر  تعداد  و  استفاده  رسمی 
هر  در  معامات  تعداد  با  متناسب  و  مقتضی  میزان 

استان، افزایش می دهد.«
مذکور، . 1۲ عادی  اسناد  دارندگان   ...« طرح:   10 ماده    

راه انــدازی  تاریخ  از  مکلف اند ظرف مدت یک سال 
سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه 
ثبت در  تــاریــخ  از  پنج ســال  مــدت  و ظــرف  مــذکــور 
سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی 
ح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع  یا طر

قضایی اقدام نمایند ...«
ــوالت و . 13 ــح ــات، ت ــدامــ ــ ــوان »اق ــن ــا ع ــزارش، ب ــ گـ   ایـــن 

کشور  ک  امــا و  اسناد  ثبت  سازمان  دســتــاوردهــای 
ثبت  سازمان  توسط   »1397  -1388 سال های  در 
کتاب منتشر  قالب  و در  تهیه  کشور  ک  اما و  اسناد 

شده است.
ح: »کلیه امور و معامات راجع به حقوق، . 14   ماده 1 طر

قبیل  از  شــده  ثبت  غیرمنقول  امــوال  منافع  و  عین 
انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، 
پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی 
کلیه  یا اعیان باشد و تعهد به انجام  کل عرصه و  از 
موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد 
که به ثبت نرسیده در هیچک از  و عقود و معاماتی 
کسی  کم پذیرفته نخواهد شد و فقط  ادارات و محا
ک  امــا دفتر  در  کــه  مــی شــود  شناخته  ملک  مالک 

که از این پس در  کشور  ک  سازمان ثبت اسناد و اما
این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به 
ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل 

شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.«
که دارنده سند عادِی معارض با سند . 15   با این توضیح 

شهادت  به  توسل  با  می تواند  کم  محا در  رسمی، 
شهود، سبِق تاریخ معامله انجام شده با سند عادی 
را  رسمی  سند  ابطال  محکمه،  از  و  نموده  اثبات  را 
پرونده های  از  تــعــدادی  امـــروزه  نماید.  درخــواســت 
کشور، مربوط به دعاوی  ورودی به دستگاه قضایی 

ابطال اسناد رسمی است.
  برگرفته از )امینی، )1388(. »نقش ثبت سند در بیع . 16

مال غیرمنقول در حقوق فرانسه«، مجله تحقیقات 
حقوقی، ش 49(

که به نظر قاضی . 17   ماده 13۲4 قانون مدنی: »اماراتی 
ــی در  ــت از او ضـــاع و احــوال ــده عــبــارت اس ــذار ش ــ گ و ا
که  استناد است  قابل  و درصورتی که  خصوص مورد 
ادله  یا  باشد  اثبات  قابل  شهود  شهادت  به  دعــوی 

کند.« دیگر را تکمیل 
از اخبار به . 18   ماده 1۲59 قانون مدنی: »اقــرار عبارت 

حقی است برای غیر بر ضرر خود«.
تاریخ . 19 در  ابــطــال شــده  مــدنــی،  قــانــون  مـــاده 1309    

که  سندی  یا  رسمی  سند  مقابل  »در   :1367/8/8
که مخالف  آن در محکمه محرز شده دعوی  اعتبار 
اثبات  شــهــادت  بــه  باشد  آن  مندرجات  یــا  مفاد  بــا 

نمی گردد«.
  عمده دلیل فقیهان شیعه برای عدم اعتبار اسناد . ۲0

این اسناد است.  امکان جعل و شبیه سازی  کتبی، 
 .)1394( آناهید،  و  )آیتی  ر.ک.  بیشتر  مطالعه  برای 
فقه  دیدگاه  از  )قولنامه(  عادی  سند  اعتبار  »بررسی 
مبانی  و  فقه  علمی-پژوهشی  فصلنامه  حقوق«،  و 

حقوق اسامی، ش ۲4(.
  برای مطالعه بیشتر در مورد امکان سنجی ارجحیت . ۲1

)احسانی فر،  ر.ک.  شهود  شهادت  بر  رسمی  اسناد 
چیرگی  و  رسمی  سند  اعتبار  قرآنی  ــه  »ادل  .)1396(
آن بر دیگر ادله اثبات دعوا«، دوفصلنامه قرآن، فقه 
و حقوق اسامی، ش 7؛ خزائی، )1387(. »تعارض 
سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی 
در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس«، پژوهشنامه 
مــحــجــوب،  و  بــورســیــد  ۲7؛  ش  اســـامـــی،  حــقــوق 
با  رســمــی  ســنــد  ــال  ــط اب »امــکــان ســنــجــی   .)1393(

شهادت شهود«، فصلنامه رأی، ش 9(
  اصل 11۲ قانون اساسی: »مجمع تشخیص مصلحت . ۲۲

که مصوبه  نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی 
خاف  نگهبان  شـــورای  را  اســامــی  شـــورای  مجلس 
با  مجلس  و  بداند  اساسی  قانون  یا  و  ع  شر موازین 
گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را  در نظر 
آنان  به  که رهبری  اموری  و مشاوره در  نکند  تأمین 
که در این قانون ذکر  ارجاع می دهد و سایر وظایفی 

شده است به دستور رهبری تشکیل می شود...«


