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 چکيده

از  پذیرش بر تأکیدبا  رانیدر حقوق ا تیدر مالک یسند عاد یبررس هدف پژوهش حاضر

 تیانتقال مالک یسند عاد کیعنوان ها قولنامه را بهدادگاه باشد.ی میشهردار یسو

ملک را  دوفروشیموارد، خر شتریو در ب شناسندیم تیو فروشنده به رسم داریخر انیم

 ظرفیتحق اقامه دعوا به  داریبه خر ب،یترتنیاو به دانندیقولنامه قابل تحقق م با

 داریشده و هم حق خر تیثبت رعا وننظر، هم مقررات قان نی. با ادهندیفروشنده را م

 یکه سند رسم یبر اساس قانون ثبت تا زمان طرف،کیاز رایز شود،ینم عییتض

 یاز سو یملک نشده است ول یمالک رسم داریازنظر دولت و محاکم خر نشده،میتنظ

احقاق حق خود به  یملک بوده و حق دارد برا یموجب قولنامه او مالک عادبه گر،ید

که در دفتر و امالک، ملک هنگامی اسنادقانون ثبت 22و مطابق ماده  کند رجوعدادگاه 

وع حمایت نشده باشد فاقد اعتبار است و شهرداری نیز از موضامالک به اسم ثبت

  کند و این موضوع تا حدودی با قوانین حقوقی تفاوت دارد.می

 .سند عادی، حقوق، مالکیت، شهرداری :يديکل واژگان
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 4جهانی معصومه، 3عضدي فاطمه،  2نصرتی مليحه،  1جمشيدي مجيد
 .قوچان واحد نظامی حکیم دانشگاه خصوصی حقوق ارشد کارشناس 1
 .بجنورد واحد نور پیام دانشگاه حقوق کارشناسی 2
 .نور پیام نورواحد پیام دانشگاه حقوق کارشناس 3
 .بجنورد واحد آزاد دانشگاه بازرگانی مدیریت ارشد کارشناس 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 جمشيدي مجيد

 پذیرش بر تاکيد با ایران حقوق در مالکيت در عادي سند بررسی

 شهرداري سوي از
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 مقدمه
آمده که خریدار و  هایورقهمچنین به معنای  و ]1[در لغت به معنای تعهد و پیمان نوشته آمده است  عادی( )سند قولنامه

د پیش از معامله قطعی تا در فاصله بین قول و معامله قطعی، مورد معامله را به دیگری نفروشند و خریدار سر موعد فروشنده به یکدیگر دهن

عادی حاکی  غالباًاست  اینوشتهحقوق، قولنامه  اصطالحدر  در معنی عرفی نیز مصطلح قول و قرار گزاردن، پیمان بستن است. وآن را بخرد 

که در  شدهبیاندر تعریف دیگری  و ]2[ی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی است از توافق بر واقع ساختن عقد

و جهت اطمینان با همدیگر در یک سند یا  اندنکردهمواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار را فراهم 

وعده قرارداد یا  تعهدنامهمعینی را به مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشند و بخرند این  ملک یا اموال کنندمینوشته عادی توافق 

که معنی  شودمی مالحظه شدهارائهتوجه و دقت در معانی و تعاریف لغوی، عرفی و حقوقی  با  ]3[گویند را عرفا قولنامه می قراردادپیش

قانون مدنی که مبنای کلیه  11منطبق بر آن بوده و با توجه به ماده  دقیقاًبلکه از معنی لغوی و عرفی ندارد  ایفاصله تنهانهحقوقی 

نوعی قرارداد، عادی، طرفینی و نافذ میان طرفین و  درواقع، قولنامه گیردبرمیدر  صراحتاًقولنامه را نیز  ازجملهمنعقده بوده و  قراردادهای

 .باشدمی االجراالزم

 

 بيان مسئله
بر مبنای الزام ناشی از قرارداد به آن پایبند باشد،  گرددمیتعهد و پیمانی است عرفی که شخص متعهد  عادی سندبا توجه به اینکه 

طرفین بر موضوع قرارداد  قصدبهبنا  آورالزامقراردادی  تواندمی سند عادیاستنباط نمود در هر موردی  توانمیقانون مدنی  11مطابق ماده 

 اینجامطلبی که در  ذا بتوان الزام متعهد را به نفع متعهد له در صورت استنکاف از انجام موضوع قرارداد خواست.با انشاء در متن باشد و ل

این دو عبارت به یک مفهوم  اصوالً کهاینو  باشدمیو تمییز و تفکیک این دو سند  نامهمبایعهبیان تفاوت قولنامه و  باشدمیاهمیت  حائز

و بر این  دانندمیبین این دو سند تفاوت قائل شده و این دو را جدای از هم  ایعدهبین آن دو تفاوت قائل شد  توانمییا اینکه  باشدمی

نوشته عادی است که حاکی از وقوع قطعی عقد بیع با تمام ارکان آن و متضمن قصد متعاملین بر انجام بیع و انتقال  نامهمبایعهباورند که 

دیگر  برخی ]4[تعهد بر انتقال نیست و باید از قولنامه تمییز داده شود  وجههیچبهقولنامه  برخالفآن  ملک مورد معامله است و موضوع

همان  شودمیگفته  نامهمبایعهدر زبان حقوقی  آنچهو بر این نظرند که  دانندمیرا دارای دو مفهوم واحد و مترادف  نامهمبایعهقولنامه و 

تفاوت دارد آثار حقوقی متفاوت بر آن بار  باهم نامهمبایعهبر این اساس که لفظ قولنامه و  تواننمیدارد و  چیزی است که در عرف قولنامه نام

 موجببه که مصوب( غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون واحده)ماده است و مستقل غیردولتی عمومی نهادیک . شهرداریکرد

ی امور محلی از قبیل منظور اداره. این نهاد، بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به]5[است  حقوقی خصیتش دارای ها،شهرداری قانون 3 یماده

 . دریک نگاه کلی، هدف]6[شده و دارای استقالل مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت است عمران و آبادی، بهداشت شهر و غیره تأسیس

 سازمان یک ساختن جدا اغلب ... کشورند، رسمی هایسازمان بخش مهمی از " ا که درهشهرداری مانند عمومی مؤسسات تأسیس از دولت

مقررات  یا و عمومی محاسبات و مالی از مقررات جدا استخدامی یا و محاسباتی و مالی استقالل نوعی دادن و وزارتخانه تابعیت مستقیم از

کنند، استفاده نمی ها از بدنه دولت مستقل هستند و از بودجه عمومیداریوجود، هرچند شهر. بااین]6[استخدام دولتی به آن سازمان است 

 در هرچند باشد؛نمی حاکمیت قدرت از است و این معنای برخوردار نبودن تمرکز عدم اصل رعایت علت به دولت از جداسازی این نهاد رسمی

. ]7[شوند می متمرکز اداره سیستم با هاشهرداری شهرداری، مورا در مرکزی دولت یمداخله و دلیل نظارت به معتقدند نیز برخی میان این

 از شهرداری برخوردار اینکه در .کندمی تقویت را عمومی قدرت از برخورداری و شهرداری از سوی حاکمیت اعمال یزمینه نیز دیدگاه این

 با نهاد این شهرداری، برای قدرت این اثبات از نظرصرف گفت تردیدی باید چنین بروز صورت در حتی نیست؛ تردیدی است، عمومی قدرت

 بیشتر آتی مباحث در که موضوعی برخوردار است؛ حاکمه قدرت از تملکات، خصوص در حداقل اراضی تملک و خرید یقانون نحوه به توجه

 پذیرش بر تأکید با ایران حقوق در یتمالک در عادی سند بررسیالذکر هدف از انجام این مقاله ا توجه به مطالب فوقب شود.می پرداخته بدان

 است. شهرداری سوی از

 

 معناي سند
.م، ق( 1224( است. وفق ماده )1)" کتبیسند "اما در اصطالح علم حقوق، منظور  ؛است " گاهتکیه"لغوی به معنای  ازنظرسند 

جزء  " سندکتبی بودن "رسد حساب، به نظر می ای است که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. با اینسند به معنای هر نوشته

این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز  در .توان سند اطالق کردقابل استناد باشد، نمی هرچندپا  براثرالینفک، در تعریف سند باشد؛ لذا 

حاصل فعل "ه در تعریف سند لحاظ شده است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر ک " استنادقابلیت "نماید، دو امر است. اول می
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خصوصیتی ندارد و به اطالق خود شامل هرگونه نوشته فارغ  " نوشته"، در این تعریف لفظ روازاینبودن سند است.  " انسانو تراوش اندیشه 

، ممکن بنابراین ؛است دهشواقعمورد لحاظ  " نوشتنمحل "فارغ از  نوشته .از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن است

نوشته فارغ از زبان  .کامپیوتری باشد افزارهاینرمتخته، یخ و یا حتی بر روی  ، کلوخ، قطعه فلز، آجر،سنگقطعهاست نوشته بر روی یک 

اما برای  ؛شوداطالق می باشد، سند شدهتنظیمهای دیگر، اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور نوشتن است؛ لذا به اسنادی که به زبان

ها با اصل، .آ.د.م، توسط مترجم رسمی دادگستری، ترجمه یا مطابقت آنق( 52اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده )

نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است  " نوشتنشکل "همچنین   .و پیوست متن اصلی بشوند شدهگواهیتوسط مأمورین کنسولی 

است رسم  ممکنبنابراین،  ؛باشد تورفتهتواند به شکل برجسته یا می همچنانخط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم باشد  صورتهب

توان نوشتن با قلم، نیز، می " نوشتنوسیله "با القاء خصوصیت از  .یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی شود

ب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، انگشت، یک قطعه چو

، سند باید دو هرتقدیربه .محصول فکر و عمل او، اطالق سند ممکن باشد یبرنوشتهممکن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و 

محصول کار و اندیشه "داشته است و ثانیاً  " استنادقابلیت "ر آن ممکن باشد: اوالً سند باید ویژگی اساسی داشته است تا اطالق سند ب

قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به  هرچندبندد، نقش می برجایی غیرارادی طوربهکه  اثرانگشتبنابراین، بر جای پا و  ؛باشد " بشری

که معلوم نیست توسط چه کسی و کجا و برای  " مدرکیهسند "ک اعم از سند است و عبارت مدر .توان اطالق سند کرداثبات رساند، نمی

با تاء  همآن " مدرکیه"به کلمه  " سند"اینکه اضافه  خصوصبهکدامین مفهوم، برای اولین بار استعمال شده، بار معنایی مشخصی ندارد؛ 

 ]3[تانیث، موجب استهجان لغوی این عبارت است

 

 تتعریف مالکي
 کهدرصورتی. دارد وجود( …و ماشین خانه،) مادی ایوسیله یاشود که بین شخص با شی ای گفته میمالکیت )ملکیت( به رابطه

 حمایت موارد از. دهدمی قرار موردحمایت و شناسدمی معتبر را آن قانون باشد، آورده دست به درست و مشروع راه از را رابطه این شخص

ی او از مال خود یا مانع استفاده آورددرمیی مالک را از سلطه مال که کسی) غاصب برابر در وی از حمایت به وانتمی مالک، از قانون

 از شدن محروم یا مزاحم داشتن بدون که شودمی داده)حق مالکیت( به مالک شی  حقی مالکیت، این رابطه موجببهشود( اشاره کرد. می

 ]2[شدبا داشته خود( مالکیت) یسلطه تحت اموال از را استفاده هرگونه خود، قانونی حق

 

 وصاف مالکيتا

 است؛ شدهمشخصقانون، سه وصف اساسی براي مالک عين  موجببه
 مطلق بودن حق مالکیت. 1

یط )در اصل تسل عنوانبهبرداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق »دارد که: قانون مدنی عنوان می 31ی شود و در راستای آن، مادهلغت به معنای مسلط کردن( یاد می

 بااینکهی قانونی مشخص است، که از فحوای ماده گونههمان« گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.همه

قانون مدنی اشاره کرد:  132ی توان به مادهاست، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می خودمختارالک در استفاده از مال م

قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که بهکسی نمی»

را بیان « الضرر و الضرار فی االسالم که به معنی اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است»ی الذکر، قاعدهی فوقهماد« خود باشد.

باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر  ایاندازهبهی مالک باید کند که در راستای آن، استفادهمی

تصرفی که  ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود؛تواند مانع آن شود، حتی اگر استفادهشود و کسی هم نمییاین قاعده اجرا نم

 ]9[برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد متعارف باشد )مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد(. قدربه

 انحصاری بودن حق مالکیت. 2

 کند؛ تصاحب را آن تواندنمی کسی و است فرد اختیار در انحصاری شیءاین حق، مال یا  موجببهه از نام آن پیداست، ک گونههمان

 هایی به فرد خواهد داد.وق، یکسری اختیارات و محدودیتحق سایر همانند حق این البته

جزئی بخشی از حق مالکیت  طوربهل دهد؛ یعنی قراردادی خصوصی به دیگری انتقا موجببهتواند مقداری از حق خود را مالک می

ی ماده موجببه را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

ملک دیگری است یا مالک خاصی  تواند از مالی که عین آنآن شخص می موجببهحق انتفاع عبارت است از حقی که »قانون مدنی:  41
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کند( نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع )کسی که استفاده می« ندارد استفاده کند.

ک داریم مالک عین در مالکیت منفعت دو نوع مال چراکهاجاره که پیشتر از آن صحبت شد، متفاوت است.  قراردادکه با مالک منفعت یا 

منتفع  فقط دیگری و دارد وجود مالک یک تنها انتفاع حق در ولی ،(کنندهاجاره یا جرٔ  مستا) منفعت مالک و( دهنده اجاره یا جر)مو

 مقرر شرایط به توجه با) کاشت را محصولی اگر مثال برای که دارد را حق این قرارداد، مدت پایان در مستأجرقرارداد اجاره،  درشود. می

 حق. است درنیامده وی ملکیت به منافع چون ندارد، را حق این مدت پایان در انتفاع، حق منتفع ولی کند، برداشت را آن( طرفین مابین

منافع دیگری از  خاطر بهشود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می

حق ارتفاق  «.ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری»است:  شدهتعریف گونهاینقانون مدنی  93ی این حق طبق ماده دست بدهد.

 هاآنگذار برای مالکینی که امالک شود و درواقع قانونی اموال کاربرد دارد(، تنها در امالک استفاده میهمه مورد دربرخالف حق انتفاع )که 

 ]11[است داده قرار را …قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و در مجاورت یکدیگر

 دائمی بودن حق مالکیت. 3

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا 

 بدون حتی یا دهد انتقال دیگری به را آن تواندمی بخواهد که زمان هر فرد و نیست یاندک و مشخص زمان به محدود …حق انتفاع و

حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق  طورکلیبهتواند نمی کسهیچقانون مدنی  959 یماده موجببه چراکه گذارد؛ باقی استفاده

 ]11[مدنی را از خود سلب کند

 

 دو صورت مالکيت
 افراز-1

 لکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.در ما

 اشاعه-2
شود. در اشاعه باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته میدر برابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر گروهی، مالک یک مال می

ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا در انحصار فرد خاصی نیست و همههر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال 

فقط در سهم خود  همآنتوانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی )تغییر وضع یا مصرف مال مشاع( انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، نمی

 کهدرصورتی مالکیت، (.قرارداد مستأجرال را در اختیار توان ماست. )حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی پذیرامکان

ل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال مقاب در و شودمی شناخته عمومی مالکیت عنوان تحت باشد، دولت مالک

با  عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.ی و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده

تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع کند که در اثر آن مالک میعنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می

گردانی از مال( یا مال کند )به معنی رویتواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می

 ]11[ بگذاردی طلب دیگری، رهن به جهت وثیقه یا کند منتقل دیگری به …صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع ورا به

 

 مالکيت اثبات
 دفاع، یا دعوی مقام در که است اینوشته هر از عبارت و شودمی محسوب مدنی امور در دعوی اثبات ادله ترینمهم ازجمله سند

 .برخوردارند متفاوت اعتباری از اسناد این موضوع، حسب و کندمی تقسیم رسمی و عادی دودسته به را سند مدنی قانون. باشد استناد قابل

 مزبور لکم که را کسی یا شدهثبت او اسم به ملک که را کسی فقط دولت رسید ثبت به امالک دفتر در قانون مطابق ملکی کههمین

 خواهد مالک باشد رسیده او به ارثاً رسمی مالک از مزبور ملک اینکه یا رسیده ثبت به امالک دفتر در نیز انتقال این و شدهمنتقل او به

 ]11[شناسد می رسمیت به رسمی سند با تنها را امالک خصوص در مالکیت که است ثبت قانون 22 ماده مقرره از بخشی این شناخت.

 مقام در که است اینوشته هر از عبارت و شودمی محسوب مدنی امور در دعوی اثبات ادله ترینمهم ازجمله سند و الکیتم اثبات

 این موضوع، حسب و کندمی تقسیم رسمی و عادی دودسته به را سند مالکیت اثبات یدرباره مدنی قانون. باشد استناد قابل دفاع، یا دعوی

. دارد اجرایی قدرت رسمی، سند اینکه ازجمله دارند؛ مزایایی عادی اسناد با مقایسه در رسمی اسناد. برخوردارند متفاوت اعتباری از اسناد

 کهدرحالی است، طرحقابل جعل ادعای فقط رسمی، سند مورد در همچنین است اجرایی قدرت نداشتن عادی، اسناد در اصل کهدرحالی

 محاکم در اخیر هایسال در که دعاوی و معضالت از یکی. است نیز انکار و تردید یعنی تکذیبقابل و بوده جعل ادعای معرض در عادی سند

 جعل بروز امکان عادی اسناد مورد در. است رسمی سند بدون غیرمنقول اموال و امالک عادی انتقال از ناشی دعاوی بوده، مطرح دادگستری
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 معامالت موضوع در تا کند اقدام قوانینی وضع به باید گذارقانون دادگستری، محاکم رد دعاوی قبیل این ایجاد دلیل است. به بیشتر تزویر و

 نافذ معامله طرفین به نسبت فقط عادی، اسناد با گرفته صورت معامالت و باشند داشته اعتبار رسمی اسناد فقط امالک، و غیرمنقول اموال

 ]12[شد خواهد کاسته هاسوءاستفاده بسیاری از صورت این در. باشد

 شوند؛می ساکن سند بدون منازل در افرادی گیرد،می صورت رسمی سند وجود بدون که امالک معامالت از بسیاری وقوع دنبال به

 اختالفات و دعاوی معامالتی، چنین درنتیجه. است گاز و برق آب، مانند امکاناتی حداقل فاقد مسکونی، واحدهای این از بسیاری کهدرحالی

 بسیاری بروز از کند، پیدا ارتقا رسمی اسناد جایگاه اگر اما شودمی هادادگاه به واصله هایپرونده بار افزایش موجب که ادشدهایج بسیاری

 نظر به اما دارد؛ وجود نظراختالف قضات بین آن پذیرش خصوص در که است دعاوی جزء مالکیت اثبات. شودمی کاسته دعاوی و جرائم

 مالکیت سند دارای که امالکی باب در لیکن دارند؛ نظراتفاق نشدهثبت امالک مورد در دعوایی چنین موردپذیرش در قضات غالب رسد،می

 دعوای با مخالف نظرانصاحب عقیده و اوست نام به مالکیت اصلی سند که شناسندمی مالک را فردی 22 و 47 مواد مطابق هادادگاه هستند

 حکم صدور با بپذیریم را مالکیت اثبات دعوای شدهثبت امالک مورد در کهدرصورتی که است این بر شدهثبت امالک مورد در مالکیت اثبات

 و است اعتبار دارای 22 ماده برابر که دعوی خوانده نزد یکی بود، خواهد رسمی سند دو دارای زمانهم ملک عادی سند صاحب مالکیت به

 رسمی سند دارای امالک مورد در مالکیت اثبات دعوای طرح با اساس این بر و عادی سند دارنده مالکیت اثبات بر مبنی قطعی حکم دیگری

 ایراد به پاسخ در دارد وجود نظرانصاحب غالب دید از دعوایی چنین طرح امکان نشده،ثبت امالک و اراضی مورد در اما کند؛می مخالفت

 اظهارشده انتقاد و ایراد که شدهگفته رسمی سند دارای امالک مورد رد مالکیت اثبات دعوای طرح قابلیت عدم خصوص در دانانحقوق

 بر حکم مؤخر تاریخ باوجود و رفته بین از قبلی رسمی سند اعتبار حقیقت در مالکیت اثبات حکم صدور با چراکه رسد؛نمی نظر به صحیح

 شدهثبت امالک حوزه در مالکیت اثبات مخالفین انتقاد بر املیک پاسخ تواندنمی مطروحه مطلب واقعبه. ندارد اثری قبلی سند مالکیت، اثبات

 زیر را رسمی اسناد اهمیت و اعتبار بساچه جامعه افراد ید در ملک یک مورد در معتبر ظاهربه متضاد سند دو وجود درهرحال زیرا باشد؛

 طورهمان نیست مشکل حل راهکار مسئلهصورت کردن اکپ که است پرواضح اما نماید؛ اعتمادبی اسناد این به نسبت را مردم و ببرد سؤال

 ]11[ دارنددعوی این پذیرش بر عقیده شرایطی با نیز قضات از اقلیتی که

 

 مالکيت اثبات دعواي شرایط
 برای افراد معموالً که است امالک باب در معمول دعاوی از یکی مالکیت اثبات دعوای دارد وجود که نظرهاییاختالف از نظرصرف

 وجود مالکیت اثبات دعوای در ذیل شرایط است الزم رسدمی نظر به که نمایدمی اقدام آن طرح به نسبت مالکیت باب در خود حق اثبات

 :باشد داشته

 شفاهی یا کتبی قرارداد وجود– 1

 ارائه مالکیت بر مبنی ایدلها یا مالکیت انتقال بر مبنی قراردادی وجود اثبات به نسبت بدواً بایستی مالکیت اثبات دعوای خواهان

 مالکیت اثبات دعوی خواهان چراکه کند؛می اقدام قرارداد وجود اثبات به نسبت عادی سند ارائه با مورد این در خواهان معموالً که نماید

 با را قراردادی چنین وجود باید اخیر مورد در که دارد شفاهی قرارداد مثل رسمی سند از غیر دلیلی یا است عادی سند دارای یا بالشک

 کافی عادی یا شفاهی قرارداد وجود بر مبنی ایادله یا قرارداد یا سند وجود صرف مالکیت اثبات دعوای طرح برای اما نماید؛ اثبات ادله سایر

 .نیست

 قرارداد اعتبار اثبات –2

سبت نکار خواهان دعوا  عمالً پذیردمیک صورت مل وانتقالنقلقانونی در خصوص  هایراهکه اثبات وجود قرارداد یا اثبات  درزمانی

با ایراد به  بایستمیدادگستری  یکپایهوکیل  وسیلهبهاست و خوانده دعوا خود یا  رسیده اتمامبه مطرح نمودن دعوای اثبات مالکیت به 

سوی خواهان ارائه شود، خواهان در این حالت  از شدهاثباتاعتباری قرارداد اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند در این حالت اگر دلیل بر بی

 .مدعی اعتبار قرارداد هست و باید دفاع نماید

 خواسته باید قرار گیرد عنوانبهالزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت -3

 وسیلهبهد یا الزم است در مورد طرح دعوی اثبات مالکیت کسی که سند عادی دارد خو رسدمییکی دیگر از شرایطی که به نظر 

دادگستری باید مدنظر قرار گیرد، الزام به تنظیم سند رسمی را در کنار اثبات مالکیت در ستون خواسته خود در دادخواست  یکپایهوکیل 

االیی قرار بدهد و این امر در زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت را داشته باشد از درجه اهمیت ب

قانون آئین  24ماده  7در چنین مواردی دعوی اثبات مالکیت را بر مبنای بند  هادادگاهاین است که  همآنو دلیل  باشدمیبرخوردار 

دادرسی مدنی خواهد کرد در این مورد با اثبات مالکیت دارنده سند عادی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند، سند رسمی که 

حکم دادگاه مالکیتش به اثبات رسیده است انتقال داده خواهد شد و مزیت دیگر این  موجببهشته است به خواهان که اخوانده قرار د در ید
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کند و با تنظیم سند جدید و ثبت در دفتر امالک،  سوءاستفادهاست که دارنده سندس سابق نخواهد توانست از سندی که در اختیار دارد 

 ]13[ د را از دست خواهد دادسند اول اعتبار خو

 

 قولنامه یحقوق تيماه
به  توانمینظرات را  نیا طورکلیبهوجود دارد.  نظراختالف دانانحقوق انیدارد، م یقولنامه به چه معناست و چه اثر نکهیدر مورد ا

 کرد: میتقس دودسته

 (دوفروشی)خر عیعنوان وعده انجام بقولنامه به -1

 مانیپ باهمو فروشنده  داریمعنا که خر نیاست؛ به ا« قول» کیقولنامه  د،یآیکه از اسم قولنامه برم نهگوهماننظر،  نیا طبق

در  یدو طرف آن تعهد یبلکه فقط برا شودیموجب قولنامه، ملک منتقل نمخود معامله کنند. پس به انیرا م یملک ندهیکه در آ بندندیم

 طرفبهمشخص  یمبلغ افتیکه ملک را در قبال در گرددیکه مالک ملک متعهد م صورتبدین شود،یم جادیا ندهیآ رمورد انتقال ملک د

، معتقدند که اندپرداختهنظر  نیا انیکه به ب دانانیحقوقتوافق شده را بپردازد.  متیکه ق شودیمتعهد م زیمقابل منتقل کند و طرف مقابل ن

است،  دوفروشیخر ای عیکه همان قرارداد ب یبستن قرارداد اصل یکه مقدمات الزم برا نندکمیاقدام به بستن قولنامه  یمعموالً افراد زمان

نداشته و  یپول کاف داریخر یول انددهیبه توافق رس زیآن ن طیرا دارند و در مورد همه شرا ی. مثالً دو نفر قصد معامله ملکباشدنمیفراهم 

 نی. در اخواهدیمهلت م یو عوارض نوساز یاتیحساب مال مفاصلگرفتن  یبرا زیوشنده نفر گر،یبه زمان دارد. از طرف د ازیآن ن هیته یبرا

که اسناد  کندیموجب آن تعهد مو مالک به بندندیم یاخود قولنامه انیکنند، م یرا ملزم به انجام معامله اصل گریهم د نکهیا یبرا طیشرا

متعهد  زین داریحاضر شود. خر یه در برابر مبلغ توافق شده در دفترخانه اسناد رسمانتقال خان یکند و برا هیماه ته کیالزم را مثالً ظرف 

نظر، هدف از بستن  نیبر اساس ا قت،یبه همراه مبلغ توافق شده حاضر شود. پس در حق شدهنییتع خیکه به همان دفترخانه در تار شودیم

 ]14[ است ندهیدر آ دوفروشیارداد خرآن در خصوص انعقاد قر فدو طر یبرا نید ایتعهد  جادیقولنامه ا

 

 (دوفروشی)خر عيعنوان قرارداد بقولنامه به
 دهندهنشانبلکه خودش  ست،ین ندهیدر آ دوفروشیاست که قولنامه، وعده انجام خر نیکه در مورد قولنامه وجود دارد، ا یگرید نظر

قولنامه  یکدیگربا  یاند، وقتتوافق کرده زیآن ن طیو بر تمام شرارا دارند  یکه قصد معامله ملک دونفریکه  یمعن نیاست؛ بد دوفروشیخر

 زین داریمنتقل کرده و خر داریملک را به خر تیعنوان فروشنده، مالک؛ مالک بهکنندمی ردوبدلخود  انیملک را م قت،یدر حق بندند،یم

با بستن قولنامه، صرفاً تعهد به انتقال  نیشیطبق نظر پ است که نیدر ا یبا نظر قبل دگاهید نی. تفاوت اشودیم متیمتعهد به پرداخت ق

 ]14[ شودیم داریملک از فروشنده به خر تیموجب نظر دوم، قولنامه سبب انتقال مالکبه آنکهحال گرددیم جادیملک ا

 

 قولنامه اثر
در  یفاوت خواهد بود. طبق نظر نخست، وقتمت میریباال را بپذ ازنظرت یککدام نکهیآن با توجه به ا نیطرف انیانعقاد قولنامه م اثر

موجب مقررات به چراکهندارد  داریملک به خر تیدر انتقال مالک یاثر چیقولنامه ه نیا شود،یبسته م ایقولنامه، شدهثبتملک  کیمورد 

که ملک مزبور به او  یسک ایو  شدهثبترا که ملک به اسم او  یدولت فقط کس» شدهثبتقانون ثبت(، در خصوص ملک  22 ه)ماد یثبت

است  یسند رسم میفروشنده تنها با تنظ ب،یترتنیابه.« شناسدمی مالک … دهیدر دفتر امالک به ثبت رس زیانتقال ن نیو ا دهیمنتقل گرد

 ؛نخواهد داشت انتقال نیدر ا یاست پس اثر یسند عاد کیقولنامه  کهدرحالیمنتقل کند  داریرا به خر شدهثبتمالک  تیمالک تواندیکه م

که معتقد به  یکسان قت،یمنتقل کرد. در حق یگریرا به د شدهثبتملک  تیمالک توانمیقولنامه هم  یموجب سند عادطبق نظر دوم، به اما

نون ثبت، قا 22موجب ماده معنا که گرچه به نیکرد؛ بد استفادهدر مرحله اثبات دعوا  دیرا با یکه مقررات ثبت کنندمی انینظر هستند ب نیا

مطابق  دیکه با یسند»قانون،  نیا 42بر اساس ماده  ای شناسدمیعنوان مالک ، بهشدهثبتانتقال آن به اسمش  ایکه ملک  یکس فقطدولت 

 واندتیکه قولنامه نم ستیمعنا ن نیمواد به ا نیاما ا« نخواهد شد رفتهیاز ادارات و محاکم پذ کیچیدر ه نشدهثبت یقانون به ثبت برسد ول

نگردد امکان اثبات  میتنظ یاگر سند رسم شدهثبتامالک  یاست که برا نیمواد ا نیدر ا گذارقانونشود بلکه منظور  تیمالک الموجب انتق

خود و فروشنده،  انیم یقولنامه داشته باشد، در رابطه قرارداد کیفقط  یداریاگر خر ن،یبنابرا ؛ها وجود ندارددادگاه ایدر ادارات و  تیمالک

الزم  داری، خرحالبااینملک هم چنان فروشنده خواهد بود.  یازنظر دولت و دادگاه مالک رسم یول شودیملک شناخته م الکعنوان مبه

دادن به دادگاه مراجعه کرده و با نشان  تواندیاو م د،ینما یبه نام او خوددار یاگر فروشنده از زدن سند رسم چراکهنگران باشد،  ستین

درخواست الزام فروشنده به  ب،یترتنیامنتقل نموده است و به یان خود و فروشنده، اثبات کند که فروشنده ملک را به ویم شدهبستهقولنامه 
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 او و فروشنده که انیبر وقوع معامله ملک م یمبن داریخر یمواقع، دادگاه پس از احراز ادعا نیرا کند. در ا یبه نام و یسند رسم میتنظ

صادر کرده و  داریبه نفع خر یبه فروشنده، رأ داریخر یاز آن از سو یبخش ایتوافق شده  متیاست و پرداخت ق شدهانجامموجب قولنامه به

 ]15[ نماید میتنظ یسند رسم داریو به نام خر حاضرشدهتا در دفترخانه  کندیفروشنده را ملزم م

شکل  نیو معموالً بد دانندیملک م تیها قولنامه را سبب انتقال مالکاست که آن نیشده است ا جیرا زیمردم ن انیدر عرف و م آنچه

از آن را در زمان حضور در دفتر اسناد  یگریو بخش د پردازدیملک را در زمان بستن قولنامه م متیاز ق یبخش داریکه خر گذارندیقرار م

با  داریمالک طبق تعهد خود در قولنامه در محضر حاضر نشود، خر که اگر جاستنی. در همکندیپرداخت م یرسم سند میو تنظ یرسم

 داریخر نکهیا یهم برا یکند. گاه یسند رسم میاو را ملزم به تنظ تواندیدر دادگاه، م دوفروشیخر ای عیاستناد به قولنامه و اثبات وقوع ب

که اگر فروشنده  گذارندیقرار م نیطرف یعنی شودیشخص مم یدر هنگام انعقاد قولنامه وجه التزام باشد،در دست داشته  یشتریب نیتضم

 ایدارد،  اریدو اخت درواقع داریصورت، خر نیفالن مبلغ را بپردازد. در ا ر،یتأخ هرروز یبه ازا دیدر محضر حاضر نشود، با شدهنییدر زمان تع

خسارت عدم  قت،یوجه التزام، در حق نیرا مطالبه کند. ا شدهنییوجه التزام تع ایسند را از دادگاه بخواهد  میظالزام فروشنده به تن تواندیم

 ]6[ استانجام تعهد 

 

 از دیدگاه حقوقی اسناد عاديعتبار ا
کمتر از اعتبار اسناد رسمی است و فاقد مزایای سند رسمی بوده و قدرت اثباتی سند رسمی را ندارد.  ازهرجهتاعتبار اسناد عادی  

سند عادی نیز  امضاکنندهقانونی یا ورثه  مقامقائممورد انکار واقع نشده بین طرفین معتبر است.  امضاکنندهی سند عادی تا زمانی که از سو

در دعوی ابراز  امضاکننده علیهسندی  کههنگامی .سند عادی را مورد انکار قرار دهند بلکه فقط حق تردید در اصالت سند را دارند توانندنمی

 ]16[نمایدمیو یا اینکه نسبت به اصالت و صحت آن سکوت  شودمیو یا آنکه منکر آن  نمایدمیبه اصالت سند  یا اقرار امضاکننده شودمی

به صدور سند از سوی خود اقرار کند یا سکوت نماید و صریحا منکر صدور آن نگردد در این صورت سند عادی معتبر بوده و  امضاکننده اگر

  ]16[صحت و اصالت آن را انکار نماید مگر تحت عنوان جعل مجدداًبعد از اقرار  تواندنمی هامضاکنندو  گرددمیدر حکم سند رسمی 

 دالیلکه طبق  باشدمیخط و امضای خود را انکار نماید اثبات صحت و اصالت سند بر عهده ابراز کننده  صراحتاً امضاکنندهاما اگر 

ت آن را ثابت نماید و سند مزبور پس از اثبات صحت و اصالت آن در حکم سند مندرج در مواد قانون آیین دادرسی مدنی باید صحت و اصال

 گردد.میرسمی محسوب 

صحت مندرجات سند را  تواندمی ابرازشدهاینکه صحت و اصالت سند عادی در محکمه ثابت شود طرفی که سند علیه او  برفرض

و  ابرازشدهسابق طرفی که سند علیه او  برخالفباطل باشد. در اینجا انکار نماید زیرا ممکن است خود سند صحیح باشد ولی مندرجات آن 

و دیگری و وصول ثمن توسط بایع  امضاکنندهمندرجات سند است باید اقامه دلیل کند. مثال اگر در سند عادی وقوع بین  بطالنمدعی 

ثابت کند که بیع مزبور صوری بوده و یا اینکه  یلیدالباید با ابرازشده( )کسی که سند علیه او  سندمندرجات  بطالنباشد، مدعی  قیدشده

ف آن ثابت الوقایع مندرج در سند عادی پس از اثبات اصالت آن مثل سند رسمی معتبر است تا خ بنابراینثمن را قبض نکرده است. 

  ]16[شود

بدان اشاره کرد این  توانمیحقوقدانان  ازنظرمحتوایی آن  بااعتباریک سند عادی مطلبی که در رابطه  عنوانبهحال در مورد قولنامه 

وجود ندارد  نظریاختالف گونههیچبودن قولنامه بین نویسندگان حقوق مدنی  آورالزاماست و در رابطه با  آورالزاماست که قولنامه یک تعهد 

تلقی نمود و  قراردادآن را  تواننمیکه قولنامه چیزی جز وعده بیع نیست و  است اینحظه شده التنها نظر مخالفی که در این خصوص م

 ]17[ استقولنامه یک وعده ساده  بنابراین باشدنمی آورالزام اساساًوعده بیع 

به این دیدگاه  گوییپاسخدرصدد مستقیماً دیگر حقوقدانان قرار نگرفته و برخی از ایشان  موردپذیرشعقیده مزبور چندان  ماا

 کهآنواقع خواهد شد بدون  نفر دوبین آن  بعداًبه دیگری از وقوع عقدی است که  نفر دواخبار یک یا : وعده بیع اندداشتهبرآمدند و اظهار 

قولنامه متضمن عقد مسلمی است که در آن تعهدی  آنکهحالو  باشدنمیاثر حقوقی  منشأهمین جهت  به وتعهد یا انتقالی صورت گیرد 

و  باشدمیرا دارا  قراردادو تمام ارکان یک عقد یا  گرفتهانجام، یک توافق کامل قولنامه در و نباید آن را وعده شمرد. مسلم است که شدهواقع

 ]12[ بودنخواهد  آورالزامیک توافق است برای توافق اصلی بعدی که  درواقعوعده بیع  آنکهحال

 کهدرصورتیقانون مدنی و لذا  11ه ماده نظر نهایی مطرح نمود این است که قولنامه قراردادی است بر پای عنوانبه توانمی آنچه

فقهی مبتنی بر نظرات فقها و آیات و  دالیلیکفایت  قدربهاست زیرا در این قرارداد خصوصی  آورالزاممخالف صریح قانون نباشد نافذ و 

سوی دیگر وجود دارد از طرف  قانونی مبتنی بر قصد و هدف مقنن بر الزام بخشیدن به قراردادهای خصوصی از دالیلیو  سویکروایات از 

است این است که چه آثاری بر این اقدام بار است و آیا  طرحقابلکه  سؤالینیست  تعهدآوردیگر اگر این نظر را بپذیریم که وعده مرقوم، 
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وجه التزام قرار دهند  عنوانبه؟ و اگر تنظیم آن آثاری نداشته باشد چه ضرورتی است که طرفین مبلغی دهدمیانسان عاقل عمل عبث انجام 

 ]19[ بپردازندکه خود را ملزم به انجام عقد اصلی نمایند که در صورت تخلف، وجه التزام را 

 

 براي مالکيت دليل عنوانبه عادي سند شناختن رسميت به مورد در هااسالمی و شهرداري شوراهاي مصوبات

 :ساختمانی هايپروانه صدور
/ دش مورخ 1561 مصوب شماره 2هیئت عمومی دیوان بند  12/2/1324مورخ  71و  22/2/1373مورخ  96شماره  آراء موجببه-1

 یشناسنامه 2بند  همچنین و بود نموده مکلف انتقال غیرمنقول عادی سند قبول به را شهرداری که اداری عالی شورای 6/2/1377

 رسمی مالکیت معتبر مدارک و اسناد یارائه بدون اشخاص به تمانساخ احداث یپروانه صدور یبر اجازه دایر کشور وزارت مصوب ساختمان،

 .است شدهابطال مورد دو هر در آنان،

 از واصله 2/4/1323مورخ  964شماره  به وارده نامه است، آمده اردبیل شهر اسالمی شورای جلسه یکمین و هفتاد مصوبه یک دربند

 طرف از آنان برای تنفیذ حکم صدور اینکه لحاظ به و مطرح ایامالک قولنامه به پروانه صدور برای راهکار پیشنهاد خصوص در شهرداری

 رویهبی وسازساخت و ترویج پروانه صدور افت و شهروندان از کثیری یعده بالتکلیفی موجب النهایه و گردیده محدودیت مواجه با دادگستری

 اقرار سند و محلی استشهادیه اخذ با اداری عالی شورای 1371/ 6/2ورخ /دش م1561شماره  دستورالعمل برابر پروانه صدور پیشنهاد شده

 یکمین و هفتاد مصوبه یک بند ابطال موضوع با 9/2/26مورخ  69شماره  اداری عدالت دیوان عمومی هیئت رسید رأی تصویب به رسمی تعهد

 31/11/1326مورخ  941/3شماره  ای مصوبهقولنامه امالک به ساختمان پروانه صدور جواز بر مبنی اردبیل شهر اسالمی شورای جلسه

 تک اراضی مورد در تجاری یا مسکونی بنای احداث یپروانه صدور به شهر آن برای شهرداری تکلیف ایجاد مفید کامیاران شهر اسالمی شورای

 معتبر مدارک و اسناد یبدون مطالبه و مالک غیر اشخاص تقاضای به بنا تجاری و مسکونی کاربری با هاساختمان مجاور یا قطعات و پالک

 !است مالکیت

 شهر اسالمی شورای 31/11/1326مورخ  941/3شماره  مصوبه ابطال خصوص در اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 246 شماره رأی

 کامیاران

 پروانه صدور تجویز متضمن که سابق مصوبات ابطال بر مبنی اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آراء باوجود است ذکر به الزم

 به اقدام اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آراء علیرغم کامیاران شهر اسالمی شورای بازهم است بوده مالکیت رسمی سند بدون ساختمان

 مالکیت دسن ارائه بدون قولنامه دارندگان برای ساختمان پروانه صدور به مکلف کامیاران شهرداری آن براثر که است نموده ایمصوبه امضاء

 .است شده رسمی

 امالک جهت ساختمان پروانه ضوابط صدور "ای تحت عنوان الیحه 6/61641شماره  نامه گرگان طی شهردار 17/12/1327تاریخ  در

 قانونی مقرر تشریفات طی از پس موردنظر ییحهال که نمایدیم گرگان شورای شهر تقدیم را "گرگان  شهر حاشیه نواحی برخی در دستارمی

 2/76336/22ی شماره به 23/2/1322علنی اعضای شورای اسالمی شهر گرگان به تاریخ  و رسمی یجلسه و پنجمین شصت و صدیک در

 .شودیم ابالغ اجرا جهت گرگان شهرداری به 12/12/1327 – 22/ 3/33721شماره  نامه برابر و بند تصویب 7مطرح و با اکثریت آرا طی 

سند  فاقد اراضی و امالک برای ساختمان پروانه صدور چگونگی و ضوابط مبین گرگان، شهر شورای اسالمی اعضای مصوبی الیحه متن

 باشد.یم هستند دستارمی که رسمی مالکیت

 شهر اسالمی شورای علنی و رسمی جلسه پنجمین و شصت صد ویک مصوبه ی: ابطالرأبا موضوع  11/7/91مورخ  229شماره  یرأ

 تصویبی قوانین کالبد و روح با مطمئناً گرگان شهر اسالمی شورای مصوبه که است محرز 23/2/1322-2/33676/22شماره  به گرگان

 در مردم میان در و تشنج تنش باعث یتدرنها مصوبه این اجرای رسدیم نظر به و بوده جدی تعارض در فوق شرح به محترم گذارقانون

 شهرداری پیشنهاد متن .دارد همراه به فساد تالی و باب این آینده از در جدی مشکالت آمدن پدید و امالک قانونی مالکیت سر بر اختالفات

 :است زیر قراربه گرگان

 بر مبنی عمران تصمیم کمیسیون و شهر شورای اعضای نظریه حسب و دستارمی امالک صدور پروانه ساختمان جهت خصوص در "

 شهرداری ذیل شرح به شرایط شدن محقق صورت در شودیم پیشنهاد وسیلهینبد مالک،ا گونهینا جهت شهرداری توسط جدید الیحه ارائه

 نماید. ضوابط برابر ساختمان پروانه صدور به اقدام

 مراجع از سوی قولنامه تنفیذ یا ثبت اداره و دادگستری شهر، اسالمی شورای نمایندگان از متشکل کمیسیون اعضای ییدیهتأ-2

 نیز 1321سال  از قبل بخشداری پروانه دارای که امالکی در خصوص ینهمچن کند(یم کفایت باشد مورد 6 از هرکدام) صالحیذ قضایی

 طرح ضوابط برابر صدور پروانه و گیرد قرار مالکیت کار مالک بخشداری گرگان( پروانه شهر به شده ملحق روستاهای مربوط به باشد )صرفاً

 مدارک عنوانبه باشند نیز روستایی برق و آب فیش دارای که همین محدوده در واقع امالک لیهک همچنین است بالمانع گرگان شهر تفصیلی
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 الزامی بندها سایر ولی رعایت گردندینم یک ردیف مشمول صرفاً امالک گونهینا است بدیهی باشد پروانه صدور و امکان شدهشناخته مالکیت

 است.

 یهاگزارش به توجه با "است: مصوب نموده 7/12/1391-932/4/41/237امه شماره ن 2بند موجب به آبیک شهرستان ینتأم شورای

 افزایش احتمال و یاقولنامه ایینهزم وجود دلیل به شهر داخل در نشینیهحاشنقاط  ایجاد خصوص در ینتأم شورای اصلی اعضاء مبسوط

 طبیعی حوادث و کمترین باشندیم برخوردار ضعیف بسیار بنای استحکام از اکثراً که یرمجازغ یوسازهاساخت به با توجه امنیتی مسائل

 تقاضای همچنین و شهرستان سطح در معضل این کنترل جهت خواهد داشت پی در امنیتی شدید مسائل ازآنپس و فراوان تخریب احتمال

 پیشنهادی شهردار طرح با هرستانش امنیتی مسائل جهات جمیع به توجه با ینتأم شورای اعضاء مشکل، جهت رفع آبیک محترم شهردار

 ."شدند  فرمانداری پاسخ اساس بر آن اجرای خواستار و موافقت

 

 عادي سند شناختن به رسميت خصوص در خود قانون خالف مصوبات از شوراها دفاعيات و توجيهات
 هایشهردار یا شوراها تقدیمی ایحدر لو ساختمانی یپروانه صدور برای عادی سند پذیرش غیرقانونی مصوبات توجیهات رابط این در

 به یدهسامان یشی،اندمصلحت و ضرورت عادی، سند یدارنده مالک فقهی تسلیط قاعدهبه استناد توانیم هاآن ازجمله !است یزانگشگفت

 .نمود اشاره رسیده است، ثبت به ثبت قانون اساس بر او نام به ملک که کسی مالکیت یصددرصد لزوم عدم و ی شهریوسازهاساخت

 یکی و نماید تصرف الضرار رعایت اصل با خویش ملک در تواندیم شخص هر مدنی قانون از 31 ماده و تسلیط فقهی یقاعده وفق-1

 کهیدرصورت و باشدیم خودشان مایملک از ایشان انتفاع و یمندبهره ساختمانی و پروانه اخذ امالک به نسبت اشخاص مالکانه حقوق از

 صدور وظایف شهرداری از شهرداری قانون 55 ماده 24 دربند ایضاً و بود نخواهد اصوالً افراد مالکانه حقوق نیز مانع شهرداری شدنبا معترض

 باشد.یم ساختمانی پروانه

 ضیارا روی بر وسازساخت یپروانهصدور  در شهرداری الزام جهت واحد یرویه ایجاد درصدد عنوانیچهبه شورا :یشیاندمصلحت-2

 یئته رویه وحدت رأی اعتبار و حفظ با شورا این که گرددیم مستفاد یخوببه مصوبه منطوق و مفهوم به عنایت با بلکه نبوده ایقولنامه

 راستای در باألخص در موضوع احتیاط جوانب رعایت با یشیاندمصلحت مقام در و ضرورت باب از و نادر موارد در عدالت اداری دیوان عمومی

 تحدید الف :است نموده ذیل شرایط رعایت با قطعات برای مجوز ساخت صدور به اقدام شهرداری قانون 55 ماده 21 بند فحوای و مفهوم

 محل از بازدید ج .بنا احداث به شروع زمان تا تابلو ماندن باقی و بنا احداث موضوع درج با محل در تابلو نصب ب .شده تعرفه زمین حدود

 روزنامه در مصرح طریق به بنا احداث آگهی موضوع درج د شده.انجام موارد جلسهصورت تنظیم و هرداریش فنی کارشناس توسط

 مقرر. فرجه در متقاضی درخواست به نسبت اشخاص جانب از اعتراض وصول روز ه. عدم 15 فاصله به نوبت دو طی محلی و کثیراالنتشار

 شهری یوسازهاساخت به یدهسامان-3

 موضوع شدن امنیتی و هاآن در بنا استحکام فقدان و شهری یوسازهاساخت گسترش-4

 یوسازهاساخت به با توجه امنیتی مسائل افزایش احتمال و یاقولنامه ایینهزم وجود دلیل به شهر داخل در نشینیهحاش نقاط ایجاد

 شدید مسائل ازآنپس و فراوان تخریب احتمال طبیعی ثکمتری حواد و باشندیم برخوردار ضعیف بسیار بنای استحکام از اکثراً که یرمجازغ

 برای ساختمانی پروانه صدور امکان تصویب به مبادرت مراجع برخی شهر سطح در این معضل کنترل جهت داشت خواهد پی در امنیتی

 نمایند.یمی اقولنامه اراضی

 به استناد که کنندیم گونه استداللینا ،اسنادثبت قانون 22 ماده به مصوبات به معترضان و سند صاحبان استناد برابر در شوراها-5

 و مالکیت سند دارای طرفین از یکی و شود حادث اختالف ملکی در خصوص طرف دو مابینیف که است هنگامی برای ثبت قانون 22 ماده

 رسیده ثبت به دفتر امالک در او اسم به ملک که شخصی :است این بر اصل ثبت قانون 22 ماده طبق هنگام این در باشد که آن فاقد دیگری

 خود دالیل با چنانچه سند فاقد شخص بلکه باشدیم واقعی و مالک قطعی شخص آن که نیست معنا بدین این و شودیم محسوب مالک است

قانون  22ماده  در مقنن هتج همین به و باشدیم ابطالقابل مذکور سند سند، صاحب نه باشدیم مالک که وی برساند علم به را قاضی بتواند

 نحو به امالک دفتر در او اسم به ملک چنین است که چنانچه شخصی 22کند و مفهوم مخالف ماده یماشاره  "قانونا  "ثبت به کلمه 

 باشد.ینم مالک باشد شدهثبت یرقانونیغ
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 شوراها مصوبات ابطال دالیل

 رراتمق و قوانين با عادي سند شناختن رسميت به مغایرت
 نسبت اشخاص مناقشات بروز اجتناب از و ثبتی امور تنسیق و تنظیم منظوربه کشور امالک و اسنادثبت قانون :ثبت قانون با مغایرت

 گردیده، منتقل او به قانون موافق یا و شدهثبت او اسم به امالک دفتر ملک در که کسی قانون آن 22 ماده برابر و شدهوضع غیرمنقول اموال به

 از یکیچه است در نرسیده ثبت به الذکرفوق قانون 47 و 46 مواد مطابق که سندی نیز مزبور قانون 42 ماده صراحتبه و شدهشناخته الکم

 به مکلف و یرمنقولغ انتقال عادی سند قبول به ملزم شهرداری را که شوراها مصوبات جهت همین به و نیست یرشپذقابل محاکم و ادارات

 است. شدهشناخته قانون مغایر کرده، ذیصالح مراجع توسط آن اعتبار و تصدیق صحت از قبل ساختمان یپروانه صدور

 تقاضای به مشروط مجاز بنای پروانه احداث صدور جواز حیث از شهرداری قانون 111 ماده در مقرر حکم :شهرداری قانون با مغایرت

 حسب و است شناخته ساختمان پروانه صدور تقاضای در ذینفع را مالکین نون شهرداریقا 111 است. ماده شده او قانونی مقامقائم یا مالک

ماده  مطابق شدهثبت خصوص امالک در و و الغیر کند صادر پروانه بایستیم ضوابط طبق مالکین برای تنها شهرداری این ماده مدلول و مفاد

 یادشده قانون 42، 47، 46مواد  حکمبه و باشد رسیده ثبت به دفتر امالک رد او نام به ملک که است کسی فقط مالک ثبت، یآمره قانون 22

 باشد.ینم اثر ترتیب قابل مراجع از یکیچه در رسمی مالکیت سند جزبه دیگر اسناد

 بنا ثاحدا برای پروانه صدور به مربوط تشریفات ترینیاساستشکیالت:  قانون 42 ماده در مندرج شوراها اختیارات حدود از خروج

ی قولنامه یا و مالکیت سند بدون و نمایندیم اجرائی اشکاالت ایجاد رسمی مالکیت سند یارائه حذف شرط باشد،یم مالکیت سند یارائه

 و تشکیالت قانون 71 ماده در شهرها مندرج اسالمی شورای اختیارات حدود از خارج ساختمان، پروانه صدور قضائی مراجع در تنفیذی

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71ماده  34بند  مداقه در با کهینا توضیح .است کشور اسالمی اهایشور وظایف

 شوراها مصوبات که مفاد شویمیم متوجه شهرها، اسالمی شورای قانونی وظایف مورد در بعدی، اصالحات با 1375شهرداران مصوب  انتخاب و

 گرددیم محرز لهذا و نبوده شوراها اعضای وظایف تصویب در ،گذارقانون موردنظر قانونی یمحوله وظایف قالب در نوانعیچهبه فوق، شرح به

 در نهادن گام و وضع قانون به مبادرت است، اسالمی شورای مجلس خاص صالحیت در که تقنینی اقدام یک در مصوبات مذکور در شوراها که

 باب این از آن مفاد شرح به مصوبات این تصویب لذا .داشت نیز نخواهد حقوقی و قانونی توجیه کهیدرحال دهخودکر اختیارات حدود از فراتر

 باشد.یم مذکور شوراهای قانونی اختیارات از خارج و محوله قانونی وظایف از خارج نیز

 

 گيرييجهنت
با عنوان قولنامه  یاما واژه نیقرار است. اوالً در قوان یمعنا و در محاوره به مانیوعده انجام کار، عهد و پ یقولنامه در لغت به معنا

را در خصوص  یتعهدات مطالب یو خسارات حاصل از عدم اجرا عیخود در خصوص مبحث ب یهااز حقوقدانان در کتاب یو برخ امدهین

است. امروزه کامالً  یحقوق هاییشهعرف و اند هدییجامعه عنوان قولنامه که زا یو اجتماع یاقتصاد طیاند. به لحاظ شراکرده انیقولنامه ب

 شودیها اقامه مکه در دادگاه یاز دعاو یاریاست. بس شدهیلمردم تبد نیشده در باصطالح مقبول و شناختهخود را بازکرده است و به یجا

 یفاتیمال منقول تشر یدوفروشالف خربرخ یرمنقولاموال غ یدوفروشها آمده است. خراست که در قولنامه یاتتعهد یمربوط به عدم اجرا

نوع  نیمعامالت از ا شتریوجود دارد که ب ییمعامالت رضا یفاتیاست. در مقابل معامالت تشر یرمنقولاست که معامالت ملک هم از نوع غ

 .شودیمعامله انجام م شنهادیو قبول و پ جابیمعنا که صرف توافق، ا نیهستند به ا

که فروش ملک در حضور  یتا زمان یعنیاست؛  یسند رسم میو تنظ یثبت در دفتر اسناد رسم نقولیرممعامالت اموال غ فاتیتشر

 صورت نگرفته است. یادر دفتر ثبت نشود ازنظر قانون معامله داریتمقام صالح

است و  ازیت نملک از اداره ثب یدوفروشآزاد بودن خر یو گواه یکار از شهردار انیازجمله پا هایییبه گواه یثبت دفتر یبرا

ثبت قول و قرار  یو فروشنده برا داریملک خر دیو آماده کردن وجه خر هایگواه نیبر است. تا آماده کردن امدارک زمان نیا افتیدر

در  نیطرف یقانون مدن 11است و وعده قرارداد است. بر اساس ماده  یمقدمات مانیپ کیکه صرفاً  شودیم میتنظقولنامه  یصورت رسمبه

شناخته  تیبه رسم طیشرا نیها در اشوند که مخالف قانون نباشد و انواع قراردادها و قولنامه یمتعهد به انجام هر عمل توانندیبل هم ممقا

 .شودیم

 شود. دهیصحت قرارداد حتما د یبرا یاساس طیالزم است شرا یهر قرارداد میر تنظد

 ای یکیبسته شود چرا که ممکن است  یو نه صور یقرارداد به صورت واقع عنییکامل داشته باشند؛  یرضا دیهر دونفر قرارداد با -1

که قصد و رضا  ییکنند. از آنجا هیته یقرار داد صور گرید یها زهیو انگ اتیفرار از مال یداشته باشند و برا یگریقصد د نیطرف یهر دو

 قرارداد باطل است. اردانجام وجود ند یبرا
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 یاز مالک قرار داد را منعقد م یندگیبه نما ایخودش طرف قرار و مالک است  یعنیوارد قرارداد شود  اصالتا دیطرف قرارداد با-2

 کند.

خود را  یندگیو نما دیارائه نما یمانند وکالت نامه رسم یمدارک و اسناد قانون دیعقد قراداد حضور داشته باشد با یبرا ندهینما اگر

. گرچه توافق در قولنامه با اراده ردیبه شدت مورد توجه قرار گ دیاست که با یموضوع ینات برساند. ا، سرپرست و ... به اثبمی، قلیاعم از وک

 است. یاما عواقب آن متوجه مالک اصل ردیگ ینده صورت مینما

 یراز؛ ردیصورت نگ یشده که اشتباه دینامه ق عهیاست که در مبا یدر معامله امالک حتما توجه شود مورد معامله همان پالک-3

شود  یممکن م یسند رسم تیموضوع تنها با رو نیاشتباه سبب بطالن معامله خواهد شد. احراز ا نیبروز ا یقانون مدن 199براساس ماده 

 شود. یندارند خوددار یکه سند رسم یشود از معامله کردن امالک یم هیتوص نیبنابرا
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