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Background and Aim: Enforceable documents are designed to 

reduce the volume of court cases. The purpose of this study is to 

investigate the implementation of binding documents in the 

framework of formalism and pluralism of law. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: Considering that notaries and marriage and divorce offices 

are one of the legal authorities in preparing official documents in 

relation to property, obligations and contracts of individuals, On the 

other hand, it is possible to implement the provisions and their 

meanings without referring to the courts, they can play an improving 

role in line with this goal. 

Conclusion: The prevalence of postmodernism in societies has 

complicated the relations between the subjects of law, and as a result, 

the legislator cannot design and pass regulations based on the 

traditional order and division of legal titles and concepts. 
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 مقدمه. 1

وجود دارند که رسالت  ییدر عالم حقوق هنجارها

تابعان حقوق است. ابتدا  انیروابط م متنظی هاآن

و تابعان  شودیم جادیتابعان حقوق ا یبرا ییازهاین

 جادیا گریکدیرا با  یخود، روابط یازهایرفع ن یبرا

منافع خود هستند.  نی. تابعان به دنبال تأمکنندیم

زان قدرت دارد. هرچه یبه م یمنافع بستگ نیتأم

 نیتأم زین یشتریباشد، منافع ب شتریقدرت ب زانیم

وجود داشته  یی. الزم است که هنجارهاشودیم

هنجارها ابتدا در  نیباشند تا قدرت را مهار کنند. ا

و سپس در قامت  یاخالق یقامت هنجارها

تابعان  انیروابط م یدر فضا یحقوق یهنجارها

 .ابندییحقوق، ظهور م

 یو اخالق یحقوق ینظم و شکل هنجارها جهینت در

 ازها،یاز نظم و شکل ن یاهیسا ،یادیتا حدود ز

مهم در  هایاز چالش یکی. باشدیمنافع و قدرت م

منافع و  ازها،یاساساً ن ایاست که آ نیعالم حقوق ا

هستند؟ تا به تبع وجود  ینظم منطق یقدرت دارا

 یهنجارها ینظم مزبور بتوان ادعا کرد که در فضا

حاکم است؟ در پاسخ  یمنطق ینظم زیعالم حقوق ن

فالسفه و  انیم یاصل کردیال دو روؤس نیبه ا

 یعالم حقوق شکل گرفته است: برخ سندگانینو

و مشخص در  یاساساً قائل به وجود نظم منطق

به  جهیو در نت ستندیمنافع و قدرت ن ازها،ین یفضا

 یدر فضا ینظم منطق کیبه وجود  یاول قیطر

 یدر مقابل، برخ ستند؛یقائل ن یحقوق یهنجارها

 کی یرا دارا یحقوق یهنجارها یاساساً فضا گرید

 یو معتقدند که اساساً در فضا دانندیم ینظم منطق

وجود دارد؛  یحقوق سمیفرمال ،یحقوق یهنجارها

از  یناش یحقوق سمیفرمال ایآ کهنیفارغ از ا البته

ازها، منافع و قدرت ین یموجود در فضا ینظم منطق

تابعان حقوق است  انیروابط م یفضا یو به طورکل

 ر؟یخ ای

 یهنجارها قیدق یبررس یالزم است برا جهینت در

نظر گرفته  در یحقوق سمیفرمال کردیرو ،یحقوق

 قیدق یشود. در پژوهش حاضر هدف ما بررس

اسناد مزبور در  قمصادی و االجراسازوکار اسناد الزم

. باشدیحقوق م گراییو کثرت سمیپرتو فرمال

م یبه دنبال پاسخ به آن هست جانیکه در ا یپرسش

 و االجرااسناد الزم قیمصاد ایاست که، آ نیا

منطق  یآن در قالب نظم سنت اجرایی سازوکار

 ایهیفرض باشد؟یم رشیو پذ لیقابل تحل یحقوق

 میپرسش مورد بحث قرار خواه نیکه در پاسخ به ا

شدن روابط  دهیچیاست که با توجه به پ نیداد ا

مقررات از  بیو تصو یتابعان حقوق، در طراح انیم

ارچوب د که چوجود دار پراکندگی گذارقانون یسو

بلکه  باشد؛ینم رشیعالم حقوق قابل پذ ینظم سنت

اسناد  یو سازوکار اجرا قیمصاد نییتع دیبا

 گراییو کثرت ننوی نظم پرتو در را االجراالزم

 قرار داد. لیمورد تحل یحقوق

 تیعنا دیپژوهش حاضر با نهیشیارتباط با پ در

خداداد جنت تحت عنوان  یداشت که، مقاله

که در سال  «یمفاد اسناد رسم یاجرا ینحو»

 سندهیمقاله، نو نیاست. در ا دهیبه چاپ رس 1388

 در هابه اقسام سند و آثار آنکوتاه  ایضمن اشاره

سازوکار  یبه بررس ران،یا حقوقی نظام چهارچوب

در اداره ثبت پرداخته است )جنت،  هیاجرائ دورص

تحت  یفتاح یمهد ی(. مقاله72-40 ،1388
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راجع به  یدر دعاو تیصالح کیمرز تفک»عنوان 

ثبت و ابطال دستور  ییاجرا اتیاعتراض به عمل

است. از  دهیبه چاپ رس 1395که در سال « اجرا

به  یدگیرس تیصالح رامونیپ سنده،ینظر نو

 انیم ،یاسناد رسم یبه اجرا جعرا یهااعتراض

در  راینظر وجود دارد؛ زاختالف ییمراجع قضا

مشخص  یبه روشن تیصالح کیمرز تفک ن،یقوان

از  تیبه شکا یدگیسو، رس کینشده است. از 

به انجام  یکه توسط مراجع ثبت ییاجرا اتیعمل

 افتهیخاتمه ن ییاجرا اتیکه عمل یتا زمان  رسدیم

قرار داده شده است و مشخص  جعمرا نیبر عهده ا

از  تیشکا ات،یعمل نیپس از اتمام ا ایکه آ ستین

و در صورت استماع  ریخ ای شودیم رفتهیپذ یکس

 ایاست  یبه عهده مراجع ثبت یدگیرس ت،یشکا

نسبت به  تیشکا کیتفک نی! همچن؟ییمراجع قضا

به  زین هیابطال اجرائ یاز دعوا ییاجرا اتیعمل

 یو موضوع، محتاج بررس ستین زیقابل تم یروشن

 یحاکم است. بررس نیموضوعات فوق و قوان قیدق

 یشورا یو آرا ییقضا هیمسائل فوق، با نگرش به رو

 تیصالح قیحدود دق نییتع یثبت، در راستا یعال

نوشتار است  نیموضوع ا یو ثبت ییمراجع قضا

 (.118-99 ،1395 ،ی)فتاح

 تیعنا دیپژوهش حاضر با هاییارتباط با نوآور در

 ریدر ارتباط با متغ یمحدود اریداشت، آثار بس

 یرشته به االجرااسناد الزم یعنیپژوهش حاضر 

از  ز،یآثار محدود ن نیدرآمده است. در هم ریتحر

 قیحقوق به مصاد گراییو کثرت سمیمنظر فرمال

آن پرداخته  ییاجرا سازوکارهای و االجرااسناد الزم

 نشده است.

 دیو ضرورت پژوهش حاضر با تیارتباط با اهم در

 سم،یفرمال یاصل یداشت که، مبنا تیعنا

حقوق است. عالم حقوق، صرفاً  یرپذیهیتوج

 منطقیو ب نظمیب یاز هنجارها ایمجموعه

مزبور و نحوة  یبلکه در بطن هنجارها باشد،ینم

 منطقی نظم ها،آثار آن زیو ن گریکدی با هاارتباط آن

 نی(. در پرتو ا206 ،2014است )رابرتسون،  دمشهو

عالم حقوق قابل  یاست که هنجارها ینظم منطق

 نیخواهد شد. هم رپذیهتوجی هادرک و وجود آن

از  یحقوق یمسئله موجب خواهد شد که هنجارها

 دایپ یشتریب رشیپذ تیتابعان حقوق قابل یسو

و عناصر آن از جمله « حکومت قانون»کنند و 

در نظام  ت،یبودن و جزم ینبیشیپ ابلق ت،یشفاف

 به نحو احسن اعمال شوند. یحقوق
 

 ها. مواد و روش2

به  قیروش تحقبوده  یاز نوع نظر قیتحق نیا

 یآورو روش جمع باشدیم یلیتحل یفیصورت توص

است و با مراجعه به  یااطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 هاافتهی. 4

 نیکه، با توجه به ا دهدیپژوهش نشان م هایافتهی

 یکیو دفاتر ازدواج و طالق  یکه دفاتر اسناد رسم

در رابطه با  یاسناد رسم میدر تنظ یاز مراجع قانون
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اشخاص هستند، و از  یاموال و تعهدات و قراردادها

مفاد و مدلول آنها بدون  یامکان اجرا گرید یسو

نقش  باشد،یم نممک ییمراجعه به محاکم قضا

 فایهدف مزبور ا یدر راستا توانندیرا م ییسزابه

مورد  یکه در مواد مختلف قانون یژگیو نی. اندینما

ها و ستهیگذار قرار گرفته و مقررات، باقانون دیتأک

مفاد آن وجود دارد.  یجهت اجرا یخاص هایهیرو

 یمزبور دارا یهاهیو رو هاستهیاما مقررات، با

حقوق  سنتی نظم قالب در انسجامو عدم یپراکندگ

که با توجه به حاکم شدن  رفتیپذ دی. باباشندیم

تابعان حقوق،  انیروابط م یبر فضا دینظم جد

 زین یحقوق یمنطق حاکم بر مقررات و هنجارها

 است. دهیدچار تحول گرد

 

 . بحث5

 یحقوق سمی. مفهوم فرمال5-1

 یعوامل متعدد دیبا یروابط حقوق لیتحل در

 زیو ن یماهو یهنجارها م،یازجمله مفاه

مزبور در  یاعمال هنجارها یالزم برا یساختارها

 انیبه ب یحقوق ستیفرمال کردیرونظر گرفته شود. 

 فردی نقش و هاآن انیساده، عوامل فوق، ارتباط م

مورد  حقوقی روابط در را هااز آن کیهر یستمیو س

(. 61-60 ،2007 دو،یزی)لوئ دهدیقرار م یبررس

 یحقوق از منظرها در عالم یو روابط حقوق میمفاه

 یبرا باشد؛یم یمختلف هایچهره یمختلف دارا

... از منظر حقوق مانند جعل، زنا و یمیمثال مفاه

 یفریکریغ یمتفاوت با فضا ایچهره یدارا یفریک

جامع و  نگاه کیبه  افتنیدست جهی. درنتباشندیم

 سمیفرمال کردیدشوار است. از منظر رو یمانع کار

نگاه  کیعوامل فوق اوالً  یدرواقع با بررس ،یحقوق

حاصل  یحقوق میجامع نسبت به روابط و مفاه

 یقطعات مختلف نظام حقوق اًیو ثان شودیم

(. 155 ،2013شود )ردوندو، یم رپذیهیتوج

 اریبس عواملاز  یکی به نوبة خود زین یرپذیهیتوج

 یبه هنجارها یبندیو پا رشیپذ ندیمهم در فرا

بتوان گفت که  دیشا جهی. درنتباشدیم یحقوق

و  تیماه کیاوالً به تفک یحقوق سمیفرمال کردیرو

نقش  لیبه تحل اًیو ثان یروابط حقوقو  میقالب مفاه

روابط  میو تنظ یرگیشکل در هااز آن کیهر

 (.94-93 ،2020)شارپ،  پردازدیم یحقوق

 ،یحقوق سمیفرمال کردیفقرات رو ستون

 یحقوق سمیفرمال کردی. در روباشدیم یرپذیهیتوج

از هنجارها و مقررات  ایعالم حقوق صرفاً مجموعه

بلکه هنجارها و مقررات مزبور در  باشدینم یحقوق

 کردروی در. اندشده یطراح ازین کی نیپاسخ به تأم

به  یتمام وجوه روابط اجتماع یحقوق سمیفرمال

از نظر دور  دی. البته نبارندگییدقت مدنظر قرار م

هنجارها و مقررات  میو تنظ یداشت که در طراح

 یو روابط اجتماع اتیالزاماً تمام ابعاد ح یحقوق

بلکه ممکن است تعداد  ردگیینممدنظر قرار 

)که در اغلب موارد اخالق، مذهب و  یمعدود

 زنبرگ،یآ(، در نظر گرفته شود )باشندیاقتصاد م

2018، 9-11.) 

 

 در حقوق سمیفرمال تی. اهم5-2

حقوق در نزد » یریبه تعب ای یحقوق شکل یفضا در

 حقوق تابعان روابط دهندة، قانون، شکل«محاکم

اختالف در  نیمعنا که چنانچه طرف نبدی. است
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داشته  یبا الزامات خارج از قرارداد اختالف ارتباط

 هاآن یاست که رابطه یمواد قانون مدن نیباشند ا

 یبندقالب اختالف فصل و حل مرجع نزد را

به  یستینگاه فرمال تیامر درواقع اهم نی. اکندیم

 یچنانچه نگاه رای. زدهدیعالم حقوق را نشان م

 یو ساختارها میجامع و مانع به هنجارها، مفاه

وجود نداشته باشد مرجع حل و فصل  یحقوق

از رابطة  یحیاختالف به واسطة فقدان درک صح

 تواندینمقانون حاکم بر رابطة مزبور،  زیو ن یحقوق

حسب مورد به فصل موضوع اختالف  ایبه حل 

 (.690 -689 ،2005 وک،یبپردازد )هول

به صورت توأمان  یحقوق سمیفرمال کردینگاه رو در

 دهندةلیتشک یاجزا یرونیو ب یهر دو بعد درون

اصول،  م،یاز جمله مفاه یحقوق یروابط و هنجارها

در نظر گرفته  یو ساختار یماهو یقواعد، هنجارها

 هایمزبور درواقع بخش یاجزا ةیکل .شودیم

. شوندیکل محسوب م کیدهندة لیمختلف تشک

مزبور چگونه در  یکه اجزا جاستنیا ینکتة اصل

مورد « کل»و در گام دوم به  گریکدیگام اول به 

اجزا صرفاً  نای ترساده انی. به بشوندینظر مرتبط م

 دایارتباط پ گریکدیبا  یاحتمال جواریبه واسطة هم

رابطة  کیبه واسطة داشتن  کهنیا ای و اندکرده

کل ذاتاً منسجم  کیسازندة  یاجزا ،یذات یستمیس

 ،ینسکیپ؛ 199-197 ،2011 لتال،یهستند )س

2015، 36-38.) 

که  یعوامل مختلف ،یحقوق سمیفرمال کردیرو در

کنند، مورد یم هیرا توج یهنجار حقوق ایرابطه  کی

عوامل  نیا انی. ارتباط مرندگییقرار م قیدق یبررس

 سمیدر فرمال یاز مسائل اساس یکیکننده، هیتوج

 ینآفریکه نقش جاستنی. مسئله اباشدیم یحقوق

و مستقل  یدبه صورت انفرا کنندههیعوامل توج

 کیو در قالب  یستمسی مندبه صورت نظام ایاست 

. باشدیم ینظم منطق یمجموعة منسجم که دارا

 سمیفرمال لیدر تحل یاصل یاز محورها یکی

 یروابط حقوق تیقالب و ماه انیم کیتفک ،یحقوق

است  نیهدف ا یحقوق سمیفرمال کردیاست. در رو

 کنندههیمجموعة توج کیکه عالم حقوق به صورت 

منظور سه عنصر مهم  نیا یشود. برانشان داده 

 ،یساختار، مبنا )م ت،ی: ماهردیمدنظر قرار گ دیبا

2010، 7-9.) 

به  دنیرس یافق اصل ،یحقوق سمیفرمال کردیرو در

درک باشد. اما هنجارمند است که ذاتاً قابل یاهیرو

 شود؟یم ناشی کجا از بودنقابل درک  نیا
 

در  سمیفرمال یرهای. اخالق و مذهب متغ5-3

 رانیا ینظام حقوق

 یدر نظام حقوق یحقوق سمینگاه فرمال یاصل عناصر

 یاشاره شد که هنجارها ترشیپ ست؟یچ رانیا

تابعان حقوق  انیروابط م میتنظ یبرا یحقوق

روابط  جادیا یمبنا «ازین» طرفی از. اندشده یطراح

 یازهایکه ن ییارهای. معباشدیتابعان حقوق م انیم

نظام  تارو در ساخ کندیم فیتابعان حقوق را تعر

متنوع  کند،می مشخص را هاآن گاهیجا یحقوق

اخالق و مذهب،  ،یهستند؛ ازجمله عوامل اقتصاد

در عالم  ارهایمع نی. ایو اجتماع یاسیس هایآرمان

سازنده حقوق محسوب  یروهایحقوق به عنوان ن

مختلف بسته به  یحقوق های. در نظامشوندیم

 یروهاین گاهیو اوصاف خاص هر نظام، جا هایژگیو
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 رانیا یسازنده حقوق متفاوت است. در نظام حقوق

 شهیهستند که هم ییروهایاخالق و مذهب ن

عوامل  یکارساز و پرتوان و در اغلب موارد بر همه

موجود  یحقوق یهنجارها انیغلبه دارند. درم گرید

 یو مذهب اخالقی اصول به که اهاست آن اریبس زین

 ان،یارتباط دارد )کاتوز یاز عوامل اقتصاد شیب

مانند  نیمختلف قوان های(. قسمت33-34 ،1398

خاص خود را دارد اما  گاههیو تک یمبان ،یقانون مدن

در  یفقه دقت داشت که اصول، قواعد و احکام دیبا

به صورت مشترک بر تمام  باًیتقر ،یمبان ریکنار سا

 قواعد اصول،. استانداخته هیسا یابواب قانون مدن

 یقواعد عموم یرا در فضا ینقش اصل مزبور احکام و

از نظر دور داشت که  دی. نباکندیم فایقراردادها ا

اصول و قواعد  یاساساً بر مبنا یاصول و قواعد فقه

اصول و قواعد  طرفی از و اندشده یطراح یمنطق

و  یدر طراح یاز اصول و قواعد فقه یجدا یمنطق

قرار  گذارمدنظر قانون ران،یا یمحاسبات نظام حقوق

 .اندگرفته
 

 . منطقِ حاکم بر عالم حقوق5-4

روابط تابعان حقوق در دو حالت  ،یسنت کردیرو در

 در ترساده انیقرار دارد؛ به ب یرقانونیو غ یقانون

نگاه صفر و  کی ای یاضیمنطق ر کرد،یرو نای پرتو

 جهیبر عالم حقوق حاکم است. در نت یکی

در عالم  شهیر ایحاکم بر روابط تابعان  یهنجارها

اغلب  ردر عالم خارج حقوق )د شهیر ایحقوق و 

موارد عالم اخالق( دارند. با گذشت زمان و حاکم 

 کردیبر روابط تابعان، رو زمیپست مدرن یشدن فضا

در  رایمواجه شد؛ ز یاساس هایبا چالش یسنت

 یبلکه منطق فاز یاضیمزبور نه منطق ر یفضا

 یرهایمتغ شیافزا جةینت زیامر ن نی. اباشدیحاکم م

باعث شد که در  نی. ابر روابط تابعان بود رگذاریتأث

مسئله مطرح شود که:  نیدانان احقوق انیم

 ریتابعان حقوق ممکن است تحت تأث یرفتارها

 کهنیا یبه جا ،یو منطق فاز زمیپست مدرن یفضا

بودن قرار  یرقانونیو غ یقانون یسنت هایدر حالت

 یمتنوع )اعم از قانون هایحالتاز  یفیدر ط رد،یگ

بودن، کمتر  یرقانونیغ ،بودن یبودن، کمتر قانون

(. 325 ،1399 رانوند،ی)ب ردیبودن( قرار گ یرقانونیغ

 قیردقیو غ رواضحیمبهم، غ یبه معنا یواژه فاز

توسط  یالدیم 60در دهه  کردیرو نیاست. ا

-326 ،2017متولد شد )اورن،  زادهیپروفسور لطف

 های( و به طور خالصه در مقابل منطق ارزش272

-79 ،2014 د،یاست )ر شده یطراح یکیصفر و 

منطق با توجه به  نای پرتو در ترساده انی(. به ب80

 ریاز مقاد یفیممکن است ط یخروج رها،یتعدد متغ

 یغلط، کامالً غلط، تاحدود ،حیصح ح،یکامالً صح

 ،1998غلط، باشد )کالبرها،  یتاحدود ح،یصح

نگاه به عالم حقوق  ،دگاهید نی( و باتوجه به ا157

و  یمانند قانون یدوگانه سنت یاهدر قالب

 دیاست. با دهفاییب یرالزامیو غ یالزام ،یرقانونیغ

 یحقوق تیحالت، وضع نیدقت داشت که در ا

 هایتابعان حقوق در چهارچوب انیروابط م

حقوق را در  دی. در واقع باردگییقرار نم کیکالس

بودن  یاز قانون یو درجات مختلف و متنوع طیشرا

 توانندمی هنجارها ترساده انی. به بدید آوریالزام ای

 آورالزام حتما نه و) باشند آورکمتر الزام ای شتریب

 ای شتریب توانندی(؛ و اعمال مآوررالزامیغ ای مطلق
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( یرقانونیغ ایمطلق  ی)و نه حتما قانون یکمتر قانون

 باشند. 

 

شدنِ علم حقوق در پرتو  ی. اختصاص5-5

 و منطق حاکم بر حقوق یحقوق سمیفرمال

از  ینظرات مختلف یحقوق سمیارتباط با فرمال در

ارائه شده است،  یاسیفالسفه حقوق و علوم س یسو

مفهوم  نیمختلف به ا هایکه هرکدام از جنبه

 هایدگاهید انیاز م توانمی البته. اندپرداخته

نقاط  یحقوق سمیمختلف در ارتباط با فرمال

 سم،یفرمال یاصل یبه دست آورد. مبنا یمشترک

 عالم ترساده انیحقوق است. به ب یرپذیهیوجت

و  نظمیب یاز هنجارها ایمجموعه صرفاً  حقوق،

مزبور  یبلکه در بطن هنجارها باشد،ینم منطقیب

 نظم ها،آثار آن زیو ن گریکدی با هاو نحوة ارتباط آن

است  ینظم منطق نیمشهود است. در پرتو ا منطقی

 هاوجود آن وعالم حقوق قابل درک  یکه هنجارها

-206 ،2014خواهد شد )رابرتسون،  رپذیهتوجی

207.) 

تابعان حقوق  انیکه روابط م زانیواقع به هر م در

 یکمتر یرهایو متغ رندیقرار گ تریدر سطح ساده

 یِحقوق هنجارهای باشد، داشته وجود هادر آن

خواهد  یبه مراتب ساده و کل زنی هاآن کنندةمیتنظ

بود. در مقابل، هرچه روابط تابعان حقوق در سطح 

در آن  یشتریب یرهایو متغ رندیقرار گ تریدهیچیپ

 کنندةمیتنظ یِحقوق یوجود داشته باشد، هنجارها

. به شودیم تریو جزئ تردهیچیبه مراتب پ زنی هاآن

 حاکم و زمان گذشت با حقوق عالم ترساده انیب

به سمت  یو منطق فاز زممدرنیپست فضای شدن

)سوسا،  کندیدن حرکت مش یانکسار و اختصاص

در  (.73-87 ،1399 ،رانوندیب؛ 490-495 ،2020

سرآغاز تولد مفهوم  دیرا با تیوضع نیا جه،ینت

که روابط  یقلمداد نمود. حقوق «یحقوق اختصاص»

 یدارا زیو خود ن کندیم میتابعان را تنظ یاختصاص

روابط تابعان است. به  یهمان اوصاف اختصاص

 دیجد یرهایبا توجه به ورود متغ سوکیاز  ،یریتعب

تابعان حقوق، روابط  انیروابط م یو مختلف به فضا

 نیشده و در پاسخ به ا یمزبور در واقع اختصاص

در عالم حقوق، هنجارها و  زین یابط اختصاصرو

شده است. از  دیو تول یطراح ،یمقررات اختصاص

عالم  یکل یهنجارها انیمناسبات م گر،ید یسو

اعمال  یبرا یحقوق )که در قامت اصول و قواعد کل

 با( اندشده یطراح یمختلف حقوق هایدر حوزه

 هایبا چالش ،اختصاصی مقررات و هنجارها

عدم  یتعارض، تزاحم و به طورکل لیاز قب یمختلف

 مواجه شده است. ،یهماهنگ

 

 . مفهوم سند5-6

که به آن اعتماد کنند،  یزیچ یدر لغت به معن سند

 ایسازد  نیرا مع یطلب کس ایکه وام  اینوشته

( و در 756 ،1381 د،یمطالب را ثابت کند )عم

از  یاست در هر امر اثبات لیدل یاصطالح به معن

نباشد مانند اقرار در دادگاه. اگر  ایباشد  یامور، کتب

است؛  یحقوقباشد سند  یمورد اثبات امر حقوق

در ارتباط با  یمدن قانون 1284ماده  نیهمچن

سند عبارت است از هر : داردیم انیب سند فیتعر

دفاع قابل استناد  ای یمقام اثبات دعو در نوشته که

ممکن  (.67-70، 86، 65 ،1374 ،یباشد )امام
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باشد و در « سند» یدعو کیدر  یااست نوشته

نوشته در  رایز ابدین را وصف نیا گرید ییدعوا

دفاع  ایاثبات  یکه برا دیآیسند به شمار م ییدعوا

(. 34-33 ،1398 ان،یاز آن قابل استناد باشد )کاتوز

از  شیحق است که پ اثبات لهیوس نیترجیسند، را

 نیدر ب ینزاع هنوز و چون شودیم میدعوا تنظ

آن را  شتریو دقت ب تیدو طرف با حسن ن ستین

به عنوان سردفتر  یحقوقدانان زیو گاه ن سندینویم

 نی. اکنندیم ییآنان را راهنما یمشاور حقوق ای

زمان از اعتبار آن  و گذشت ماندیم نوشته ثابت

(. 28-25، 377 ،1382 ان،ی)کاتوز کاهدینم

 از سند است که یاثبات امر یبرا زیسند ن میتنظ

در  ثبتآن در اثر  تیو رسم کندیم تیآن حکا

 ای اختالف از هرگونه یریجلوگ یبرا یدفتررسم

 د،یآ شیکه ممکن است پ باشدیم زیتقلب و تزو

 اریرا به اخت اسناد ، ثبت46لذا قانون ثبت در ماده 

 یایافراد گذاشته که هرکس بخواهد بتواند از مزا

که منافع  نهیموارد مع در مگر دیآن استفاده نما

باشد  ینموده که اجبار اقتضاءثبت آن را  یعموم

از منظر  (. سند67-70، 86، 65 ،1374 ،ی)امام

و  یبردو نوع است: رسم یقانون مدن 1286ماده 

 .یعاد
 

 یرسم . سند5-6-1

است که در ادارات ثبت اسناد  یسند ،یرسم سند

 ایو ازدواج و طالق  یرسم دفاتر اسناد ایو امالک 

 هاآن تیصالح در حدود صالح یرسم نینزد مأمور

 ریشده باشد و سا میتنظ قانونی مقررات طبق بر و

محسوب  یاز اسناد فوق، سند عاد ریاسناد، غ

 نی(. بنابرا204-202 ،1378 ،ی)لنگرود شوندیم

 است یسند رسم یانوشته یقانون مدن دگاهیاز د

 لهیبه وس که،نیسه شرط باشد: اول ا یکه دارا

که  یاسناد نیشود؛ بنابرا میتنظ یمأمور رسم

به هر شکل  کنند،یم میاشخاص در روابط خود تنظ

محسوب  یکه باشد، سند عاد یطیشرا و هر

 میتنظ یبرا یسمر رمأمو که،نیدوم ا ؛شودیم

 فهیوظ انجام نیصالح باشد و در حدود قوان ،سند

 101 (. ماده67-70، 86، 65 ،1374 ،یکند )امام

قانون  52و ماده  1310/12/26قانون ثبت مصوب 

 47نظامنامه ماده  16و ماده  یرسم اسناد دفاتر

 میثبت را از تنظ اعضاء ،یقانون دفاتر اسناد رسم

 نیبرحذر داشته است و به ا نیخالف قوان سند

، سند خالف قانون میآنان در تنظ یبرا بیترت

. شود قائل تواندیقائل نشده است و نم تیصالح

 قضایی اظهارنظر بدون و بداهه به اگر کهآن جهینت

در  یباشد که سند معلوم ،ییقضا یدگیو رس

آن  اشد،شده ب میتنظ نیدفترخانه برخالف قوان

 یقانون مدن 1294و  1287 سند به حکم ماده

 یبرا که یفاتیتشر که،نی. سوم انخواهد بود یرسم

شود.  تیاست، رعا مقرر شده یاسناد رسم ثبت

نکردن مقررات  تیقاعده رعا نیاستثناء بر اتنها 

آن سند  تیرعا عدم مربوط به حق تمبر است که

 ،1389 ان،ی)کاتوز کندینم خارج تیرا از رسم

376.) 

از سند  یخاص فیاگرچه تعر زین ثبت قانون در

با مطالعه مواد مربوطه  ینشده است ول یرسم

 نظر از یاستنباط کرد که سند رسم نیچن توانیم

 دفاتر در نیاست که مطابق قوان یقانون ثبت، سند
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دفاتر ازدواج و طالق ثبت شده  ای یرسم اسناد

سند  نی(. بنابرا204-202 ،1378 ،ی)لنگرود

 یرسم اخص از سند از نظر قانون ثبت یرسم

است. البته  یقانون مدن 1278مذکور در ماده 

در  یدر قانون ثبت با سند رسم یتفاوت سند رسم

آثار  بلکه ستین فیفقط از جهت تعر یقانون مدن

که قانون  یمثال، سند ی. برامتفاوت است زنی هاآن

بدون حکم  کند،یقلمداد م یسمثبت آن را سند ر

 ایاشکال  ایاالجراء است و اگر اختالف دادگاه قابل

در اداره  مورد آن باشد، حسب میدر تنظ یاشتباه

نظارت و  أتیدر ه ایسازمان ثبت  اسناد کل امور

که  یرتدر صو شودیثبت مطرح م یعال یشورا

مانند  یقانون مدن فیمشمول تعر یسند رسم

اسناد  ریو سا یرانندگ نامهیو گواه اسنامهشن

 ،شودیم میدولت تنظ نیمأمورکه توسط  یرسم

 باشدیاالجراء نمالزم اینظارت  أتیطرح در ه قابل

 لهیکه به وس ی(. اسناد141-140 ،1395 ،ی)شهر

 میتنظ یدر حدود مقررات قانون یرسم نیمأمور

 تبرشده، مادام که خالف آن ثابت نگردد، مع

اسناد ثبت شده که همان  . اعتبارشودیم شناخته

: شودیم انیآثار ثبت اسناد است به چند صورت ب

)مطابق با ماده  یسند رسم اتیاول: اعتبار محتو

قانون ثبت(؛ دوم: اعتبار مندرجات  یاصالح 70

 قانون 1292و  ثبت 70)مطابق با ماده  یسند رسم

مخالف با  یاثبات دعو کان(؛ سوم: عدم امیمدن

 ییبا شهادت و اماره قضا یمندرجات سند رسم

(؛ یمدن قانون 1324و  1309 نی)مطابق با مادت

 یبه سپردن خسارات احتمال اجیچهارم: عدم احت

 سند مستند به یخواسته در دعاو نیتأم یبرا

 ؛یبودن سند رسم االجراءالزمپنجم:  ؛یرسم

آمده باشد، اگر  یسند رسم منکه ض ییتعهدها

به صدور  اجیمطالبه باشد، بدون احت منجز و قابل

، قابل مطالبه است زین ییمحاکم قضااز  یحکم

اداره ثبت  ای یرسم اسناد از دفاتر تواندیطلبکار م

، 164 ،1358 ،یکند )امام هیدرخواست صدور اجرائ

و  92 دموا مفاد گرفتن نظر در با الوصف(. مع203

استدالل نمود که در  نیچن توانیقانون ثبت م 93

 باشدینم یاسناد رسم هیاز آثار کل ییواقع قوه اجرا

اختصاص داده و  ینیبلکه قانون آن را به اسناد مع

 یدگیبدون رس تواندیم نفعیبه واسطه آن ذ

اجراء آن را بخواهد، از آن جمله اسناد  ،ییقضا

 فهیکه وظ یگریدفتر د ایدر دفتر اسناد  یمیتنظ

 مانند دفتر ازدواج. دهد،یآن را انجام م
 

 یاسناد رسم یاجرا طی. شرا5-7

 15قانون ثبت و ماده  93و  92توجه به مواد  با

 2ت ازدواج و طالق و ماده ـر ثبـدفت هـنظامنام

 4و  3 یقانون ازدواج و بندها 2نامه ماده نظام

متحد الشکل شدن ازدواج و طالق و  نامهنییآ

 یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنییآ 245و  1 نیمادت

 اتیعمل از تیبه شکا یدگیو طرز رس االجراءالزم

 15 قانون صدور چک و ماده 2و ماده  ییاجرا

بدون ربا نسبت به  یبانک اتیقانون عمل یاصالح

است  یدر حکم اسناد رسم ای یکه رسم ریاسناد ز

 نسبت یصادر نمود: اسناد رسم هییاجرائ توانیم

نسبت به  یو اموال منقول، اسناد رسم ونید به

نسبت به مورد  یرسم د، اسناامالک ثبت شده

و اجراه اعم از ثبت شده و نشده، قبوض  قهیوث
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 هیمذکور در قباله نکاح هیمهر ،یثبت یاقساط

ضمن ثبت ازدواج و طالق و  که یتعهدات ،یرسم

ها، عهده بانک صادره به یهارجوع شده است، چک

 یبانک اتیکه در اجراء قانون عمل یبانک یقراردادها

 رندگانیگ یو اسناد عاد شودیبدون ربا منعقد م

 نیکه در قوان یموارد ریسا ،یکشاورز بانک وام از

 بالغ شدهذکر شده است مانند اظهارنامه اخاص 

قانون تملک  یمکرر اصالح 10ماده  موضوع

 ،1395 ،ی)شهر 1385سال  اصالحی هاآپارتمان

140-141.) 

 

 هیی. مراجع صدور اجرا5-8

دفاتر ثبت ازدواج و طالق و  ،یرسم اسناد دفاتر

 اسناد هستند اما هییاداره ثبت از مراجع صدور اجرا

 یبتواند برا نفعیکه ذ ستین یآن معن به نیا

. کند مراجعه سه مرجع نیاز ا کیبه هر هیاجرائ

است که در  یمیسه مرجع بنابر تقس نیا تیصالح

 که صورت گرفته و هرکدام یمورد اسناد رسم

را هم  هیسابقه ثبت اسناد را دارند، امر صدور اجرائ

و امکان  مراجع نیا تیعهده دارند. البته صالح

به  اجیبدون احت از آنها، هیدرخواست صدور اجرائ

از  ، مانعهاو صدور حکم از دادگاه ییقضا یدگیرس

 ینسبت به اجرا یعموم یهادر دادگاه یاقامه دعو

 اسناد نخواهد بود. گونهنیا
 

 یرسم اسناد . دفاتر5-8-1

 هاآن ثبت لیاز اسناد به دل یاریبس تیرسم اصوالً 

است. اسناد مربوط به انتقال  رسمی اسناد دفاتر در

و معامالت  ونیو د تعهدات به امالک و اسناد مربوط

 یکه دارند، در دفاتر اسناد رسم یبا تمام گستردگ

 هم هیو مرجع صدور اجرائ گردندیثبت م

است که سند را ثبت کرده است  یادفترخانه

شده  ( و اگر سند ثبت14 ،12 ،11 ،1377 ،ی)مدن

و امالک ثبت شده و  و اموال منقول ونید راجع به

و اجاره مشمول قانون روابط  قهیامالک مورد وث ای

مورد ثبت شده  نکهیا اعم از مالک و مستأجر باشد،

درخواست اجراء مفاد آن از  ،نشده باشد ای

به عمل  راثبت کرده است، دسن که یادفترخانه

 مورد (. در141-140 ،1395 ،ی)شهر دیآیم

 شده ثبت ازدواج و طالق که ضمن یو تعهدات هیمهر

ثبت شده در دفتر  رمنقولینسبت به غ ز،یاست ن

اسناد  دفترخانه از هیاجرائ امالک، درخواست صدور

عمل  ، بهاست ثبت شده آن که سند در یرسم

 یاجرا نامهنییآ 1 با بند ج ماده ابق)مط دیآیم

وجه  هی. درخواست صدور اجرائ(یاسناد رسم مفاد

اجاره  مورد هیبه همراه فسخ و تخل یقبوض اقساط

صورت  سند اجاره کنندهمیاز دفترخانه تنظ زین

 یطور کل(. به 141-140 ،1395 ،ی)شهر ردیگیم

 در فقطدفترخانه  در یمیتنظ یرسم اسناد مفاد

در اثر  میرمستقیغ ای میکه مستق یتعهدات قسمت

 باشدیم اجراء بهعمل آمده، قابلاز معامالت  یکی

 انجام آن را نیطرف از یکی که ییهاواال در قسمت

 ،1374 ،ی)امام ندارد ییتعهد ننموده باشد، اثر اجرا

(. 141-140 ،1395 ،یشهر؛ 70-67، 86، 65

و  هییتقاضاکننده اجرا تیهو احرازسردفتر پس از 

 که را هیدرخواست اجراء، اجرائ یاو برا تیصالح

 و موضوع هیته است شامل بر سواد سند مورد اجراء

 کندیو امضا م سدینویم آن لیرا هم ذ االجراءالزم



   1400                                                 1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه /94

 

 

 ،ی)لنگرود ردیگیم دیفرستاده و رسو به اداره ثبت 

1378، 202-204.) 

 انیپا هیاجرائ به هرحال اقدام سردفتر با صدور

 یاجرا به ییاجرا اتیعمل یرا برا هیو اجرائ ابدییم

اسناد ازدواج و طالق هم که در  فرستدیم ثبت

 یاسناد رسم از شوند،یم دفاتر ازدواج و طالق ثبت

که ضمن ثبت  یو تعهدات هیهستند و نسبت به مهر

اجراء دارند و  تیازدواج و طالق و رجوع شده، قابل

را  هیدفاتر صدور اجرائ نیاز ا تواندینفع میذ

 هیاجرائ قیطر از خواهدیکه م یزن نیبخواهد. بنابرا

به همان دفتر  دیبا دیوصول نمارا  اشهیمهر

که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا  یازدواج

 ،1395 ،یشهر؛ 14 ،12 ،11 ،1377 ،ی)مدن دینما

اد بند ج ماده در نظر گرفتن مف (. البته با140-141

 هیاجراء، درخواست اجراء در مورد مهر نامهنییآ 1

شده  و طالق ن ثبت ازدواجکه ضم یو تعهدات

تعهدات به استثناء  ریه منقول و ساب نسبت

 میکه سند را تنظ یاز دفتر ازدواج و طالق رمنقولیغ

 در دفتر ثبت شده رمنقولیکرده است و نسبت به غ

سند در آن ثبت  که یامالک از دفتر اسناد رسم

. عمل دفتر ثبت ازدواج دیآیشده است، به عمل م

را  هیاجرائ صدور تیکه صالح یو طالق در موارد

 است. یدفتر اسناد رسم ، مثلدارد
 

 ثبت محل . اداره5-8-2

و  دیبدون ق یدر مورد قبوض اقساط هیاجرائ صدور

شرط با اداره ثبت محل و در تهران با اداره اجراء 

به سند  یمتک یقبض اقساط نکهیثبت است. با ا

را دفترخانه ثبت نموده  یو سند رسم است یرسم

را دارد که دارنده  تیمز نیبه هنگام اجراء ا یول

 یکاف ،یرسم دمتعهدله سن یعنی یقبض اقساط

که قبض  یو اصل سند یقبض اقساط نیاست ع

ثبت مراجعه  یشده به اجرا آن صادر با در ارتباط

 تیصالح صیو تشخ یمتقاض تیو احراز هو دینما

و  هیاجرائ مورد نییو تع هیاجرائاو در درخواست 

 ،یبا اداره ثبت است )مدن هیمورد منجر اجرائ نییتع

در  ثبت ادارات ،نیبر ا (. عالوه14 ،12 ،11 ،1377

 هی: اجرائباشدیم هیمرجع صدور اجرائ زین ریموارد ز

 10)مطابق با ماده  یعموم یانبارها قهیبرگ وث

 1340سال  یاصالح یعموم ینامه انبارهابیتصو

 نامهنییآ 241آن و ماده  نامهنییآ 14و ماده 

 یمکرر اصالح 10 ماده مربوط به هیاجراء(؛ اجرائ

 ندرج درم 59قانون تملک آپارتمان مصوب سال 

و ماده  59/5/29-10335شماره  یروزنامه رسم

مربوط به عوارض  هیاجراء؛ اجرائ نامهنییآ 242

 هییاجراء(؛ اجرا نامهنییآ 243)ماده  یشهردار

و ماده  13ماده  1 مربوط به عوارض موضوع تبصره

 1347مصوب  یشهر نعمرا و یقانون نوساز 28

مربوط به  هییاجراء(؛ اجرا نامهنییآ 244)و ماده 

 نامهنییآ 253 یال 245)مطابق با مواد  یچک بانک

(؛ یثبت یهامجموعه بخشنامه 205اجراء و بند 

بانک تعاون  لیقانون تشک 11 ماده موضوع هییاجرا

 1347صوب م 48مصوب سال  رانیا یکشاورز

اجراء(؛ در مورد  نامهنییآ 258مطابق با ماده )

سبت به ن ینظام یهااحکام دادگاه یاجرا

 نامهنییآ 259)مطابق با ماده  ینقد یهاتیمحکوم

 یقانون بازساز حهیموضوع ال هی(؛ اجرائاجراء

انقالب؛  یشورا 1358کشور سال  یروستاها
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 هایوام یمربوط به قانون اعتبار اسناد عاد هیاجرائ

و  یریعشا ییروستا یتعاون یهاشرکت یپرداخت

 روزنامه )مندرج درتبصره آن به اعضاء و  یادیص

موضوع  هی( اجرائ65/2/2-11984شماره یرسم

بدون ربا مصوب سال  یبانک اتیقانون عمل 15ماده 

 (.69-68 ،1382 ،یگی)هاشم ب 1362

 

 یی. مندرجات اوراق اجرا5-9

مقرر  یاجراء مفاد اسناد رسم نامهنییآ 4ماده  در

پس  هیکه سردفتر به منظور صدوراجرائ است شده

 او در تیکننده و صالحدرخواست تیاز احراز هو

رونوشت سند را در اوراق  ،هیاجرائ درخواست

نوشته و موضوع مورد اجراء را در محل  ییاجرا

با توجه به  بیترت نی. به ادینما دیق مخصوص آن

و  متعهد در متن سند مشخصات کامل کهنیا

 نیمحل اقامت آنها، همچن یله و نشانمتعهد

موضوع تعهد درج شده است، مندرجات اوراق 

. در محل باشدیمطالب م نیا یحاو زین ییاجرا

 نکهیا با توجه به زیمخصوص موضوع مورد اجرا ن

خود  هیدرخواست اجرائ رد اجراء کنندهدرخواست

 نیکه اجراء آن را تقاضا دارد، همچن یموضوع دیبا

که  یاجراء و در صورت یچگونگ به راجع حاتیتوض

 دیق به آن را حیخواستار مطالبه خسارت باشد، تصر

مندرجات موضوع مورد اجراء براساس  هیکل د،ینما

. باشدیمطالب فوق م یشده و حاو میآن تنظ

عبارت است از  ییاوراق اجرا مندرجات نیبرابنا

و  یخانوادگموضوع مورد اجراء شامل نام، نام

محل اقامت  یله و نشانعهدو مت مشخصات متعهد

 یآنچه مورد تقاضا شامل اجراء ها و موضوع موردآن

(، در مورد 141-140 ،1395 ،یاست )شهر هیاجرائ

 صرف صدور ردادحق است و معامالت با یاسناد رهن

مستلزم مطالبه خسارت هم هست، لکن  هیاجرائ

 ثبت، اگر یعال یشورا 215شماره  یمطابق با رأ

 لینخواست دل هیاجرائ صدور دائن خسارت را تا روز

 دهیتا روز مزا هیروز صدور اجرائ از اسقاط خسارت

را  خود یبده دهیو اگر بدهکار پس از مزا ستین

 مختومه و پرونده کرد عیتود وربدون خسارت مذک

مزبور را مطالبه کند  خسارت تواندیشد بستانکار م

 نیاست. همچن ازمندین دیجد هیاجرائ به یول

ثبت،  یعال یشوار 217و  214شماره  یمطابق با رأ

بستانکار در  هرگاه یااسناد ذمه هیدر اجرائ

 دادن بانکند و  خسارت تقاضانامه ذکر از مطالبه

بدهکار پرونده  و متفرعات از طرفطلب  اصل

اقط مختومه شود، حق مطالبه خسارت س ییاجرا

 هیاجرائ مطالبه خسارت به صدور ینشده است ول

-332 ،1382 ،یاشرف یدارد )حجت ازین دیجد

333.) 
 

 هیصدور اجرائ طی. شرا5-10

 هیصدور اجرائ طیشرا لیقسمت به تحل نیا در

 .مپردازییم

 

 . وجود تعهد5-10-1

به الزام  یمنته جتاً یدستور اجراء مفاد سند، نت چون

به انجام  ده،یاو صادرگرد هیعل هیکه اجرائ یکس

 یتقاضا که یسند رسم دیناچار با شود،یتعهد م

از وجود تعهد،  تیآن شده است، حکا اجراء مفاد

شده  دیدر سند ق حای. تعهد ممکن است صردیبنما
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تعهد از آثار  یول ده،تعهد نش حایصر آنکه ایباشد 

. کندیم تیآن حکا وقوع از است که سند یعقد

 عیاز وقوع ب تیه سند راجع به انتقال و حکاچنانک

در سند تعهد  عیباصورت گرچه  نی. در ادینمایم

 3چون برطبق شق  یولننموده،  عیمب میبه تسل

به  عیمب میبه تسل ملزم عیبا یمدن قانون 362ماده 

بود که تعهد در مانند آن خواهد  باشد،یم یرمشت

(. 203، 164 ،1358 ،یشده است )امام دیسند ق

در  ایباشد  نشده یتعهد یاگر در سند رسم

 تعهد را انجام آن نیاز طرف یکیاز سند  ییهاقسمت

 هینداشته و نسبت به آن اجرائ ییاثر اجرا د،یننما

از آن  توانیکه م یادجمله مو . ازصادر نخواهد شد

 بیو تعق هیصدور اجرائ یالزمه وجود تعهد را برا

و  29 ،27 ،20 ، موادکرد استنباط ییاجرا اتیعمل

 ریو سا یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنییآ 34

متعهد، متعهدله و تعهد را  موضوع که است یمواد

 .سازدیمطرح م

 مقرر یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنییآ 20 ماده

ظرف  دیمتعهد با هییابالغ اجرا خیتار از»: داردیم

 یبیترت ای ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد

کند  یمعرف یمال ایخود بدهد  نیپرداخت د یبرا

و اگر خود را قادر  گرداند سریم سند را یکه اجرا

ظرف همان مدت  دینداند با هیاجرائ دمفا یبه اجرا

خود را به مسؤول اجرا بدهد و  ییدارا صورت جامع

 «اعالم کند... حایصرندارد  یاگر مال

آمده  یاجراء مفاد اسناد رسم نامهنییآ 27 ماده در

منقول صادر شده  نیع میبر تسل هیاگر اجرائ»است: 

 میروز پس از ابالغ متعهد آن را تسل ده باشد و تا

را )در  آن و منافع مزبور نینکند، مأمور اجراء ع

صادر شده باشد(  زیبر منافع ن هیکه اجرائ یصورت

 خواهد دیرس کرده و قبض میتسل لهبه متعهد

 «....گرفت

 شده به متعهد، اجراء تعهد اشاره زین 29ماده  در

منقول  نیمع نیع هیهرگاه موضوع اجرائ»است: 

 در ذمه یمال کل اینباشد  یبوده و به آن دسترس

مثل آن  ایو متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد  بوده

روز  یبها تواندیله ممتعهد نشود افتیدر خارج 

 ،12 ،11 ،1377 ،ی)مدن« ...واهدبخ اجراء تعهد را

در »: داردیاجراء مقرر م نامهنییآ 34 ( و ماده14

 لیاز قب یانجام تعهد یبرا هیاجرائ که یمورد

 دیجد یبنا ایساختمان  لیتکم ایقنات  بنا، ریتعم

 و متعهد پس شده غرس اشجار و امثال آن صادر ای

ثبت  اداره دیاقدام به انجام آن ننما هییاجرا ابالغ از

 یهانهیپرداخت هز ایمتعهد را الزام به انجام تعهد 

همانطور که « ...دینمایم آن انجام یالزم برا

 امکان یتعهد شرط الزم برا وجود شود،یمالحظه م

. به باشدیم آن و اقدامات مربوط به هیصدور اجرائ

 هیشرط، جزء ارکان صدور اجرائ نیا رسد،ینظر م

شرط،  نای فقدان صورت در تر،ساده انیاست. به ب

 .ستیمتصور ن ینیگزیراهکار جا گونهچیه
 

 . منجز بودن موضوع سند5-10-2

و  یدفاتر اسناد رسم نامهنییآ 50ماده  مطابق

 یمفاد اسناد رسم یاجرا نامهنییآ 4 ماده 2 تبصره

 توانیم یموضوعات فقط نسبت به را هیاجرائ ورقه»

از «. شده باشد دیسند منجزا ق در صادر کرد که

مرجع حل  یآنجا که فقط محاکم دادگستر

 دهیگرد دیتول شخاصا نیکه ب هستند یاختالفات
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 در اظهارنظر حق ذاتاً یثبت مقامات نیاست، بنابرا

االجرا را ندارند الزم د اختالفات مربوط به اسنادمور

 رمنجز،یموضوعات غ یبرا هیو چنانچه صدور اجرائ

و  هیاجرائ صدور گردد، چون منطقاً یتلق زیجا

 عموضو زیمنوط به تنج ییاجرا اتیعمل بیتعق

 بودن موضوعات سند منجز و احراز است هیاجرائ

خود  هیموضوع اجرائ کهی)در صورت زیاالجرا نالزم

که  یمقامات ثبت تیمنجز نباشد( از صالح ابتدائاً

همان تعهدات منعکس  به منحصر یتیصالح صرفاً 

 نی، بنابرااست خارج ،باشدیم االجرادر سند الزم

ممکن  هیمنجز، صدور اجرائ وضوعاتدرمورد م جز

 یمقامات ثبت تیصالح گرینخواهد بود. به عبارت د

 یاالجرا فقط در حدوددر اجراء مفاد اسناد الزم

االجرا اسناد الزم در است که ثبوت تعهدات مندرج

مسائل مربوط به خارج از سند متوقف بر احراز 

 ییمقامات قضا صیاالجرا که تحقق آن به تشخالزم

 ه،یوابسته است، نباشد، و در خود سند موضوع اجرائ

 تیدر واقع تثب منعکس و یمشخص تعهدات به نحو

الزام  یبرا هیعلت، صدور اجرائ نیشده باشد، به هم

 یدر موارد االجراءالزممتعهد به انجام موضوع سند 

 ماً یمستق ،یسند نیمجاز است که مندرجات چن

متعهد را ثابت کند، هرچند که  به تعهدات مربوط

ر سند ـه ایو  ید رسمـسن اتیمتعهد به محتو

 یمتعرض باشد. حت داًیشد یگریاالجرا دالزم

دارد  االجراییوصف الزم که قانوناً  ینسبت به سند

نشده باشد و  نییمنجزا تع هیموضوع اجرائ یول

 یآن را ط متعقاباً االجراءالزم سند کنندگانمیتنظ

 درخواست یمتقاض یو از سو نییتع یگریدسند 

 رایصادر کرد ز هیاجرائ توانیشود، نم هیاجرائ صدور

است که منجز  یوصف سند قانوناً االجراییالزم

محسوب شود.  سند مذکور نفکیبودن جزء ال

 لهیبه وس هیموضوع اجرائ یبعد زیتنج نیبنابرا

و چه در سند  ردیگ صورت چه شفاهاً نیطرف

 ( که اساساًیمنعکس گردد )مانند سند عاد یگرید

اگرچه منجز نمودن موضوع  ست،ین االجراءالزم

 یاست ول یاالجرا قبلالزم ناظر به سند هیاجرائ

 یرسم اسناد دفاتر نامهنییآ 50چون براساس ماده 

مفاد اسناد  یاجرا نامهنییآ 4ماده  2و تبصره 

 شود که نعکسم یدر متن سند دیبا زیتنج ،یرسم

االجرا است، توافق به موضوع الزم آن سند ذاتاً 

 بیاالجرا قابل اعتنا و ترتخارج از سند الزم یمنجز

-37مربوط به پرونده  ییقضا یرأ .باشدینم اثر

بر  یمبن زیصادر شده ن 37/4/10 خیکه در تار 112

 ینسبت به منطوق سند رسم هیلزوم صدور اجرائ

داور که  یرا براساس رأ هیراجرائو صدو باشدیم

است  یخارج از منطوق سند رسم یموضوع

 یدادرس نییقانون آ 661برخالف قانون ثبت و ماده 

نظر » یرأ نیدانسته و ابطال نمود. براساس ا یمدن

مدلول  فقط قانون ثبت 92به موجب ماده  نکهیبه ا

اموال منقول  ریو سا ونیراجع به د یسند رسم

 50االجرا است و ماده کم الزمبه محا اجیحتبدون ا

ماده  لیو تک دییتأ در یدفاتر اسناد رسم نامهنییآ

به  نسبت را فقط هیورقه اجرائ»: دیگویمزبور م

صادر کرد که رد سند مربوط منجزا  دیبا یموضوعات

دفترخانه حق نداشته پس  نیشده باشد، بنابرا دیق

به اظهارنظر داور  هیامکان صدور اجرائ قیاز تعل

با «. »کند اقدام یسند نینسبت به مدلول چن

با  ینظر داور، دفتر اسناد رسماظهارامر به  قیتعل
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نسبت به شروط مندرج در سند، در  هیصدور اجرائ

 یداور را که خارج از مدلول سند رسم یرأ قتیحق

 مندرج درموارد سابق الذکر به اریاخت برخالف است

نظر از اظهارنظر صرف نیگذاشته و بنابرا اجراء موقع

خود را  اریاخت قبالً یکه و نیبه ا داور، با توجه

اظهارنظر کرده،  نیاعمال و نسبت به اختالفات طرف

 یموضوع که داور یرأ یاجرا ندارد، اساساً یاعتبار

است برخالف قانون  یخارج از منطوق سند رسم

به نظر  یمدن یدادرس نییقانون آ 661ثبت و ماده 

استحقاق  قیصادره به علت تعل هی. اجرائرسدیم

از متن  داور یرأ به نظر داور و خارج بودن نیطرف

و مدلول سند، برخالف قانون صادر شده است و 

 .«گرددیابطال م

 

 جهی. نت6

 رانیا یکه مشاهده شد، در نظام حقوق طورهمان

 ای یرسم ثحی از االجرااسناد الزم قیمصاد

 یری. به تعبباشندیتنوع م یبودن دارا یررسمیغ

صرفاً محدود به  تواننمی را بودن االجراوصفِ الزم

 یهمه کهنیدانست؛ کما ا «یاسناد رسم»عنوانِ 

بودن  ااالجرواجد وصف الزم زین «یاسناد رسم»

 طیو شرا هیتنوع در مراجع صدور اجرائ نی. استندین

. در واقع شودیمشاهده م زین هیصدور اجرائ

طبقه  کیصرفاً  ،یسنت کردیرو کیبا  توانینم

 نی. امکنی قلمداد االجراخاص از اسناد را الزم

کاهش  استیبا مرور زمان و اتخاذ س یپراکندگ

 رماز تو زیمحاکم و پره هایتیحجم صالح

خواهد شد.  زین شتریب ندهیدر آ ییقضا هایپرونده

انکسار  جادیخود موجب ا یبه نوبه زیمسئله ن نیا

 در هاآن قیآثار و مصاد ،یحقوق میو تنوع در مفاه

 .شد خواهد حقوق عالم

 رتریفراگ یهیزاو کیاز  توانیچالش را م نیا

 هیمشاهده کرد. نگاه به عالم حقوق از زاو

شدن روابط تابعان حقوق  دهیچیو پ زممدرنیپست

باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و 

 هایبندیمعنا که طبقه نیشود؛ بد جادیانکسار ا

تابعان حقوق  یفعل دةیچیروابط پ تواندینم ،یسنت

 نیدر حال حاضر شاهد ا جهیدهد. در نت پوششرا 

که  یحقوق یعنی ،یکه حقوق اختصاص میهست

روابط  قیاز مصاد تریتخصصی اما تر،کوچک فیط

 ،یتابعان حقوق را به نسبت حقوق سنت انیم

 هایو استدالل هالیتحل یدر فضا دهد،یپوشش م

پا به عرصه وجود نهاده است، که در  نینو یحقوق

 سازوکار و االجرااسناد الزم قیبحث مصاد ان،یم نیا

. به ستندین یاصل مستثن نیاز ا زنی هاآن اجرایی

و  زممدرنیپست نگاه پرتو در ترساده انیب

 توانیتابعان حقوق نم انیروابط م هاییدگیچیپ

 و االجرااسناد الزم قیانتظار داشت که تمام مصاد

 نسجامو ا یکنواختی دارای هاآن اجرایی سازوکار

روابط تابعان  یدگیچیباشد، بلکه تنوع و پ یسنت

هنجارها در  سنتی نظم و هاحقوق فاصله از قالب

 .کندیم جابیعالم حقوق را ا

 نیداشت ا تیبه آن عنا دیکه با یگرید ینکته

 بیو تصو یاست که، چنانچه منطق حاکم بر طراح

مشخص نباشد، عماًل  ینظام حقوق کی یهنجارها

و عناصر آن با چالش « حکومت قانون»استقرار 

از  یکی. مفهوم حکومت قانون شودیمواجه م

در عالم حقوق محسوب  یو اساس ییمبنا میمفاه
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 نیمقصود از حکومت قانون ا ی. به طور کلشودیم

به  دیروابط تابعان حقوق و آثار آن با هیاست که کل

شوند. مفهوم  میخوب تنظ نیموجب مقررات و قوان

است که  یپنج عنصر اصل یحکومت قانون دارا

 ؛ییقضا یدگیبه عدالت و رس دسترسی: از اندعبارت

بودن؛ تناسب؛  ینبیشیو قابل پ یحقوق تیجزم

 نییواقع تع. در تیو شفاف ض؛یو عدم تبع یبرابر

در  نیقوان بیو تصو یمنطق و نظم حاکم بر طراح

از مسائل مهم در استقرار عناصر  یکی ینظام حقوق

 .شودیمحسوب م یحکومت قانون در نظام حقوق

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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