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 چکيده

 آن در طرف با خود تعهدات و معامالت به افراد که اينوشته دهخدا، نامه لغت در اظهارنامه

 يا اسناد ثبت اداره توسط( نامه اظهار) مزبور ورقه ضمن در رسمي ايوسيله به و کنندمي اظهاراتي

 بايد باشد داشته را مقصود قانوني اثر ارنامهاظه اينکه براي. کنند مي ابالغ طرف به هادادگاه دفتر

 و ادب از اظهارنامه مندرجات که صورتي در البته. باشد رسيده تعهد دادن انجام مطالبه موعد

 قابل نکته. کنند خودداري آن ابالغ از توانندمي هادادگاه دفاتر و ثبت اداره باشد خارج نزاکت

 که زمان هر ديگر عبارت به است آن تقديم انزم در محدوديت نبودن اظهارنامه در اهميت

 اصلي دعواي طرح از قبل اظهارنامه از عموماً بفرستد، را اظهارنامه تواند مي کند اراده اظهارکننده

 براي صالح دادگاه و ندارد وجود ارسال براي مانعي دادخواست تقديم از بعد ولي شود مي استفاده

 حق مطالبه رسمي وسيله اظهارنامه عبارتي به و است خواهان اقامت محل دادگاه اظهارنامه، ارسال

 او از و شود مي ارسال مخاطب براي و تنظيم دادگستري مخصوص هاي فرم روي بر و است

 .باشد نمي الزامي االصول علي اظهارنامه به پاسخ و کند مي پاسخ تقاضاي

 . پاسخ - مخاطب - کننده اظهار -اظهارنامه ارسال :يديکل واژگان
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 3سجاد عباسی ،2سعيد عليزاده ،1سعيد تاجيک زاده

 .يحمل و نقل تجار ،يدادگستر يو خدمات ادار ييارشد،دانشگاه علوم قضا يکارشناس 1
 .کارشناسي ارشد،دانشگاه شاهد، حقوق خصوصي، وکيل پايه يک دادگستري 2
 .شرکت هاي تجاريکارشناسي ارشد، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، حقوق  3
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 مقدمه
 آيين قانون 156 ماده طبق مقابل طرف براي دعوا اقامه از قبل نداريم دليلي هيچ ما که جايي در خود ادعاي اثبات جهت

 حق مطالبه رسمي هاي راه از و شود مي ابالغ اظهارنامه هادادگاه دفاتر و کشور امالک و اسناد ثبت اداره طريق از مدني دادرسي

 امارات، و قرائن به يا نمايد، ارائه را سندي دعوا اثبات ادله در خواهان است ممکن کند، مي پاسخ تقاضاي او از و باشد مي

 عنوان به( سند خصوصاً) دعوي اثبات ادله ساير به زيادي شباهت اظهارنامه نمايد، استناد مقابل طرف اقرار به يا شهود، شهادت

 مي و دهد مي قرار نيز رسمي اسناد زمره در را آن رسمي سند با نظيمت شرايط نظر از باالخص آن به بسيار شباهت عادي سند

 که اقراري و شودمي محسوب کتبي و دادگاه از خارج اقراري باشد، اظهارنامه در که اقراري باشد، مفيد دعوي اثبات در تواند

 براي صرفاً اظهارنامه و است( اماره) امري بر دليل قاضي براي که است احوالي و اوضاع دهد مي را اظهارنامه پاسخ مقابل طرف

 اظهار با يا دهد انجام را خود تعهد مقابل طرف که است تلنگري مواقع بعضي بلکه شود نمي استفاده مقابل طرف گرفتن قرار

 تعهد رفع موجب اظهارنامه توسط موضوع تسليم و باشد مي سند يا وجه مال، گرفتن براي يا نمايد سازش و صلح کننده

 نکرده توجهي آن به اظهارنامه اهميت به توجه با گذار قانون که باشد مي اجباري اظهارنامه مواقع بعضي و شود نمي کنندهاظهار

 نوعي تواند مي مقابل طرف اقرار و پاسخ صورت در اظهارنامه که حالي در آورده مدني دادرسي آيين ماده چندين در آن صرفاً و

 و مدرک و دليل عنوان به آن بودن استناد قابل و آن وسيع حجم به توجه با هم حاضر حال در و شود محسوب دعوا اثبات ادله از

 اظهارنامه، مزايا و معايب مقاله اين در است مشخص اظهارنامه اعتبار و ارزش و اهميت و دادگاه از خارج کتبي، اقرار عنوانبه

 رسيدگي فرآيند اثربخشي و کارآيي بهبود براي و م.د.آ.ق 158 و 157 ماده ايرادات اظهارنامه، انواع اظهارنامه، در اقرار انواع

 عدم و دارد را بررسي قابليت و است موثر دادرسي فرآيند در نامه اظهار و گرديده تدوين حقوق رشته دانشجويان براي و قضايي

 توجه منظور به ها دادگاه قضات توجه و اظهارنامه شناخت در عملي و علمي جامعه به کمک لزوم و آن به نسبت کافي شناخت

اظهارنامه اين  اهميت و شده اظهارنامه به کنندگان مراجعه انگيزه باعث که دعاوي در باالخص آن به استناد جهت اظهارنامه به

 .گرفته قرار بررسي مورد کمتر ها نامه پايان و مقاالت است که اين موضوع در

 

 :اظهارنامه هايویژگی -1
 دگاهدا دخالت عدم 1-1

 آن مورد در اينکه يعني ندارند نقشي آن ارسال و صدور و تنظيم در قاضي و دادگاه که اين اظهارنامه هايويژگي از يکي

 .شود نمي صادر رأي و ارجاع قاضي و دادگاه به هيچگاه خود خودي به هيچگاه و ندارد وجود غيره و نقص رفع اخطار

 .نمايد مي ارائه دادگاه به اثبات ادله از دليلي عنوان به را نآ کننده اظهار مخاطب اقرار صورت در البته

 

 :مختوم امر اعتبار جریان عدم 1-2

 آنان مقام قائم دعوا اصحاب که اشخاصي يا اشخاص همان بين سابقاً شده طرح دعواي م.د.آ.ق  84 ماده 6 بند به توجه با

 طرح صورت در و دارند را مختوم امر اعتبار ها دادگاه احکام باشد، شده صادر قطعي حکم آن به نسبت شده رسيدگي ، هستند

 مختومه امر اعتبار به دادگاه صورت اين در که نمايد، ايراد دعوا ماهيت به پاسخ ضمن تواند مي خوانده خواهان، توسط مجدد

 به توان مي مخاطب سوي از پاسخ عدم و ارسال صورت در اظهارنامه در ولي نمايد مي صادر را دعوا رد قرار(  شده قضاوت)

 .ندارد را( شده قضاوت) مختوم امر اعتبار از و نمود ارسال اظهارنامه مخاطب براي متعدد دفعات

 کليه در( م.د.آ.ق 109 ماده) موجب به م.د.آ.ق 109 ماده با آن تفاوت و واهي اظهارنامه رابطه در خسارت ادعاي امکان عدم

 دادگاه به مراجعه حسبي امور قانون که مواردي استثناي به حسبي امور هاي درخواست و طاري يا اصلي دعاوي از مدني دعاوي

 از شود محکوم خواهان است ممکن که الوکاله حق و دادرسي هزينه از ناشي خسارات تأديه براي ميتواند خوانده داشته، مقرر را

 قرار بداند موجه جهات ساير و دعوا وضع و نوع به وجهت با را مزبور تقاضاي که صورتي در دادگاه نمايد تامين تقاضاي دادگاه

 قرارداد در مقرر مدت در که صورتي در و ماند خواهد متوقف دادرسي ندهد، تامين خواهان که وقتي تا و نمايد مي صادر تامين

 .دميشو صادر درخواست رد قرار خوانده درخواست به ندهد تامين خواهان و شود منقضي تامين دادن براي گاه
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 يا طرف طرف ايذاء يا تعهد انجام در تاخير دعوا اقامه از منظور که شود محرز دادگاه بر چنانچه م.د.آ.ق 109 ماده تبصره

 دولت نفع به دادرسي هزينه برابر سه تأديه به را خواهان قرار، يا حکم صدور ضمن در است است مکلف دادگاه بوده، ورزي غرض

 .باشد نمي خسارت پرداخت مستلزم باشد واهي که هم صورتي در اظهارنامه در ولي نمايد محکوم

 

 :اظهارنامه به الحاق قابل و پيوست موارد -2
ق.آ.د.م در صورتي که اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا سندي از طرف اظهارکننده به مخاطب  157طبق ماده 

ارنامه به مرجع ابالغ تحت نظر و حفاظت قرارگيرد، مگر اينکه طرفين باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظه

هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري تعيين کرده باشند. در بعضي مواقع امکان پيوست يا ضميمه کردن به اظهارنامه وجود دارد 

 مانند مدارک، پول، کليد ساختمان يا آپارتمان.

ثر باشد مدارک قابل الحاق را به اظهارنامه پيوست نمود و در غير اينصورت مي بايست به خاطر اينکه اظهارنامه منشأ ا

ذم تصوير  -3ذم قبولي داوري به اظهارنامه  -2مدرک مثبت سمت اظهارکننده  -1مخاطب ميتواند به آن توجه نکند مثل 

د و صرفاً جهت اطالع مخاطب مي مصدق مدرک سمت و نام مطالبه کننده مال اماني در بعضي مواقع اظهارنامه جنبه اعالمي دار

 باشد مثل تسريع به ملزم کردن کپي مالکيت ملک خريداري شده)به عنوان قائم مقام خاص( به مستأجر ملک

موارد غير قابل پيوست به اظهارنامه امکان آن به ضميمه اظهارنامه وجود ندارد يا به موجب قرارداد ترتيب ديگري را تعيين 

قانون آئين دادرسي مدني( مثل اموال منقول )ماشين آالت(، غير منقول تسليم موضوع اظهارنامه  157کرده باشند) طبق ماده 

 موجب رفع تعهد اظهارکننده نمي شود.

 به اقدام و کندمي آگاه را دعوا طرف کار اين نتيجه در چون کنيم جلوگيري اظهارنامه ارسال از بايستي مواقع بعضي در

 را خود بدهي اينکه جهت از را بدهکار اموال بخواهيم اگر مثالً  شود مي وي حقوق تضييع موجب که کندمي عملياتي انجام

 خود اموال توقيف احتمال از بدهکار اظهارنامه، ارسال با(م.د.آ.ق 108 ماده طبق خواسته تامين) کنيم توقيف کندنمي پرداخت

 .کند مي دخو اموال کردن مخفي و انتقال فروش، به اقدام و شود مي مطلع

 گزارش را ابالغ نحوه مامور که بخشي آن و شودمي محسوب عادي سند شودمي تنظيم اظهارکننده توسط که بخشي آن

 .شودمي محسوب رسمي سند کند،مي

 

 اظهارنامه ارسال قانونی شرایط -3
 است: ذيل موارد شامل که دارد شرايطي اظهارنامه

 اظهارکننده: هويت احراز -3-1

 ارائه با بايد باشد، حق مدعي يا ذي حق خود يعني کند تقديم را آن اصالتاً اگر کند،مي تسليم را اظهارنامه که شخصي

 چنانچه کند احراز را او هويت اظهارنامه دايره مسئول که کند فراهم را موجباتي شناسنامه و ... نظير قانوني شناسايي مدارک

 بر عالوه کند، تقديم ذي حق از قضايي( قراردادي، ) قانوني، نمايندگي به ولي يا قيم وکيل، مانند ديگري شخص را نامه اظهار

 در کند اثبات را او سمت که مدرک شده( )تاييد مصدق فتوکپي که است الزم اظهارنامه، دايره مسئول توسط او هويت احراز

 همراه به تا شود تسليم نيز است کافي وکيل و کلمو بين مابين في قرارداد وکيل،  دادگاه، حکم قيم، شناسنامه، ارائه ولي مورد

 شود. ارسال طرف براي اظهارنامه

 قانوني: هزينه تمبر ابطال -3-2

دولت  درآمدهاي از برخي وصول قانون طبق آن مقدار که شود ابطال تمبر بايد قانوني تعرفه طبق اظهاريه برگ روي بر

 تعيين شده است.

 اظهارنامه: مندرجات و مطالب نبودن نزاکت و ادب از خارج -3-3

 که هايي اظهارنامه ابالغ از توانندمي هادادگاه دفاتر و اسناد ثبت اداره مدني، دادرسي آيين قانون 156 ماده تبصره طبق

 از خارج و اخالق خالف بر مطالبي هم اگر رسدمي نظر به و کنند خودداري باشد، نزاکت از خارج و اخالق خالف مطالب حاوي
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داشت ولي براي اظهارکننده مي تواند افترا )يعني نسبت دادن جرمي به ديگري( يا نشر  نخواهد مسئوليتي کنند ابالغ هم تنزاک

 اينگونه نکردن ابالغ زيرا اکاذيب تلقي شود و با شکايت )مخاطب اظهارشونده( اظهارکننده تعقيب کيفري قرار خواهد گرفت.

 است. اختيار بر دليل نيز اجازه و نکنند ابالغ را آنها که است مجاز بلکه نيست، تکليف دگاهدا دفتر يا ثبت اداره براي اظهارنامه

 قانوني: مقرر تعداد به آن هايپيوست و اظهارنامه تسليم -3-4

 دايره بايگاني در نسخه يک که شود تقديم اظهارنامه ارسال مرجع به نسخه سه در الاقل بايد آن ضمايم و اظهارنامه معموالً

 مي تسليم کننده اظهار به شده ابالغ نسخه عنوان به نيز نسخه اي و شود مي تسليم و ابالغ طرف به نسخه يک ماند، مي مذکور

 محل در که صورتي در است. قانوني( ابالغ يا واقعي )ابالغ اظهارنامه ابالغ چگونگي بر مبني ابالغ مأمور گزارش همراه که شود

 ارسال سفارشي پست با اظهارنامه برگهاي نباشند، ابالغ جهت مراجع ساير و ابالغ مأمور امه(اظهارن )مخاطب خوانده اقامت

 مخاطبان که وقتي شود.مي محسوب ابالغ دليل پستي رسيد قبض نشد، اعاده عيناً  ارسال برگهاي اگر صورت اين در و شودمي

 باشد. نسخه دو عالوه به آنها تعداد به اظهارنامه بايد ستند،ه متعدد دعوا خواندگان که موردي همانند باشند، متعدد اظهارکننده

 سند: يا مال يا وجه تسليم -3-5

 طرف از سندي يا مال يا وجه تسليم به اظهارنامه مشعر که صورتي قانون آيين دادرسي مدني، در 157 ماده موجب به

 نظر تحت اسناد( ثبت اداره يا دادگاه )دفتر ابالغ مرجع به هاظهارنام تسليم موقع در بايد سند يا مال يا وجه آن باشد، اظهارکننده

 باشند. کرده تعيين را ديگري ترتيب و محل تعهد هنگام طرفين که آن مگر گيرد؛ قرار مرجع همان حفاظت و

 کامل احاطه از پيش و باشد نشده و تعمق انجام دورانديشي با ويژه به مشابه، موارد و مزبور موارد در جز اظهارنامه فرستادن

 آورد.مي وجود به کننده اظهار براي را مشکالتي معموالً شود انجام موجود اختالف به مربوط حکمي و موضوعي امور به

 که دانست بايد شود انجام جوانب تمام رعايت با بايد حال هر در و بود نخواهد الزامي نيز اظهارنامه به پاسخ ديگر سوي از

 نفع به و اظهارکننده ضرر به امري متضمن اگر باشد، پاسخ به عنوان چه و اظهار عنوان به چه اظهارنامه در مندرج مطالب

 ادعا صرف باشد، مخاطب ضرر به و اظهارکننده نفع به امري متضمن که صورتي در و اقرار شرايط، ساير رعايت با باشد، مخاطب

 شود.مي محسوب

 

 اظهارنامه معایب -4
 : مانز و فرصت دادن دست از -4-1

 مورد پاسخ مخاطب و نگيرد صورت کننده اظهار مطلوب و مقصود هم کار انتهاي در باشد نداشته نيت حسن مخاطب اگر

 و صلح به حاضر يا دهد پاسخ مخاطب که آيدمي دست به زماني مطلوب نتيجه زيرا برود دست از زمان فقط و ندهد را او نظر

 .نمايد اعالم اظهارنامه در را سازش

 :مخاطب شدن آگاه و هوشيار -4-2

 که شودمي باعث نباشند صالحي افراد که ديگران با مشورت با اگر و برآيد خود نفع به مدارک و دليل تحصيل آوري جمع با

 .شود منتفي سازش و صلح امکان

 :غافلگيري عامل امتياز دادن دست از -4-3

 سازش به حاضر و باشد نداشته نيت حسن مخاطب اگر و دهدمي ستد از را غافلگيري امتياز از استفاده اظهارنامه ارسال با

 ماده مثال عنوان به گردد محروم آن از نمايند استفاده آن از تواند مي که قانوني مزاياي يکسري از اظهارکننده تواندمي نباشد

 قطعي حکم که وقتي تا دادرسي نجريا يا دعوا اصل به راجع ضمن يا دادخواست تقديم از قبل تواندمي خواهان م.د.آ.ق 108

 اظهارنامه ارسال با و نمايد مي را خوانده غيرمنقول و منقول اموال توقيف و نمايد خواسته تامين درخواست دادگاه از نشده صادر

 را خود بانکي هاي حساب يا و نمايد مي پنهان يا( دهد مي انتقال) کندمي خارج دسترس از را خود دسترس قابل اموال مخاطب

 .کند مي تر طوالني را دادرسي روند و برد مي بين از را خواسته تامين امکان و کند مي خالي
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 :مطالب برخي به اقرار -4-4

 به است ممکن شود تنظيم ندارند حقوقي مسائل به آشنايي که افرادي توسط و هوشياري با و دقيق طور به اظهارنامه اگر

 .کند اپيد اقرار جنبه و کننده اظهار زيان

 ماه 1 تا روز 10 آن پاسخ تا و رسد مي مخاطب دست به اظهارنامه که زمان مدت آيدمي حساب به مزيت مخاطب براي-

 .نشود اظهارکننده براي مناسب پاسخ به منجر است ممکن و کشد مي طول

 

 اظهارنامه مزایاي -5
 بودن ارزان -5-1

 حقوقي و حقيقي شخص از اعم تواند مي کس هر شده قيد م.د.آ.ق 156 ماده در: اظهارنامه موضوع آزادي و عموميت -5-2

 و اخالق خالف که شرطي به کند ذکر اظهارنامه در مطلبي هر و نمايد پاسخ تقاضاي و ارسال مخاطب به اظهارنامه تواند مي

 .نباشد نزاکت از خارج

 :اظهارنامه متن به استناد و برداريبهره امکان -5-3

 از متن از دادخواست تقديم با تواند مي( اقرار) مخاطب پاسخ صورت در ندارد مدرکي و دليل هيچ کننده اظهار صورتيکه در

 اصحاب که است امري عبارت دليل حقوقي نظر از مدني قانون 194 ماده طبق نمايد استفاده مدرک و دليل عنوان به اظهارنامه

 نظر از و است رهنمون و رهبر و راهنما معني به لغت در دليل واژه دکننمي استناد آن به دعوي از دفاع يا اثبات براي دعوي

 و کند ايجاد دادرس در را حقيقت وصول به اعتقاد که کافي و ميکند ثابت را مجهولي امر که شودمي اطالق چيزي به عرفي

 .ندارد حقوقي اثر اظهارنامه در مخاطب سکوت

 :ندهخوا اقامتگاه در اظهارنامه طرح لزوم عدم -5-4

 ولي( خوانده اقامت محل. )دارد اقامتگاه آن قضايي حوزه در خوانده، که شود اقامه دادگاهي در بايد دعوا م.د.آ.ق 11 ماده

 اظهار اگر نيست شرط خوانده اقامتگاه محل و است خواهان اقامتگاه که افتدمي جريان به و مطرح دادگاهي طريق از اظهارنامه

 .نمايد ارسال اظهارنامه مخاطب براي ريال هزار 100000 هزينه با تنها تواند مي باشد داشته امتگاهاق کشور از جايي هر کننده

 :وقت اتالف و ها هزينه در جويي صرفه -5-5

( دادخواست تقديم) دعوا طرح صورت در مثال عنوان به برسد مخاطب اطالع به که گردد قيد مطالبي اظهارنامه در وقتي

 در ذکر موضوع که اين خاطر به مخاطب کند مي مطالبه دادرسي هزينه خسارات وکيل، الوکاله حق دين، تأخير خسارت

 دادخواست تقديم نياز ديگري و نمايد مي سازش و صلح اظهارکننده با نشود متضرر بيشتري ضرر اينکه خاطر به و اظهارنامه

 .نيست

 

 ابتدا قضايي مراجع در دعوي طرح از قبل موظفند اشخاص است و الزامي اظهارنامه ارسال که مواردي در اظهارنامه : -6

 نمايند. ارسال اظهارنامه مقابل طرف براي

 طرفين و باشند شده داور معرفي به متعهد معامله طرفين که مواردي در مدني: دادرسي آيين 460 و 459 ماده -6-1

 از اظهارنامه وسيله به خود نظر مورد داور معرفي با وانندتمي طرفين از يک هر کنند توافق داور انتخاب در نخواهند يا نتوانند

 کند. اعالم داور مورد در را خود نظر اظهارنامه، ابالغ تاريخ از روز ده ظرف که نمايد درخواست مقابل طرف

 تحويل از موجر اما کند تخليه را اجاره مدت انقضاي علت به مستاجر مستاجر: هرگاه و موجر روابط قانون 13ماده  -6-2

 بگيرد. تحويل را اجاره مورد مال که کند تقاضا وي از اظهارنامه وسيله به بايد مستاجر کند خودداري آن گرفتن

 مشترک هاي هزينه از خود سهم کننده، استفاده يا مالک که صورتي :1359 مصوب آپارتمان ها تملک 10 ماده -6-3

 شود. مي مطالبه نامهاظهار وسيله به هاهزينه اين نپردازد، را آپارتمان

 يا اظهارنامه موجب به را مراتب بايد نمايد، فسخ را بيمه گر،بيمه صورتي که در :1316 مصوب بيمه قانون 13 ماده -6-4

 شود.مي شروع گذاربيمه به مراتب ابالغ از پس روز 10 اثر فسخ و بدهد اطالع گذاربيمه به سفارشي نامه
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 از بعد ماه تا يک و شود مطلع غير مال معامله وقوع از ملکي مالک اگر غير: مال انتقال به راجع مجازات قانون 1 ماده -6-5

 شود.مي محسوب جرم معاون نفرستد، غير مال گيرنده انتقال به اطالع براي اظهاريه اي امر، اين از اطالع

 ده از پس چنانچه ديگري امين هر ليک طور به و کارگر خادم، سرايدار، هرگاه مدني دادرسي آيين قانون 171 ماده -6-6

 شود.مي شناخته عدواني متصرف نکند تصرف رفع آن از اماني مال مطالبه بر مبني مالک اظهارنامه ابالغ تاريخ از روز

 سهم پرداخت از کننده استفاده يا مالک چنانچه صنعتي: هايشهرک امور اداره و مالکيت واگذاري نحوه قانون 9 ماده -6-7

 مطالبه را آن ريز، صورت و بدهي مبلغ ذکر با اظهارنامه وسيله به مديره هيئت يا مدير کند، امتناع مشترک هاي هزينه از خود

 کند.مي

 تاريخ از روز 10 ظرف در بايد است شده اعتراض تأديه عدم علت به دارنده براتي که تجارت: قانون 482 ماده -6-8

 اطالع نموده واگذار او به را برات که کسي به قبضه دو سفارشي مراسله يا رسمي اظهارنامه وسيله به را تأديه تاييد عدم اعتراض،

 دهد.

 به آنرا فوق نامه اطالع دريافت تاريخ از روز 10 ظرف در بايد نيز ها نويس ظهر از يکي هر تجارت: قانون 285 ماده -6-9

 دهد. اطالعات خود سابق ظهرنويس به اظهارنامه( وسيله همان

 حد از بيش را التجاره مال و کرد رجوع فروش اجازه از آمر يا و نشد ممکن مالفروش اگر تجارت: قانون 372ماده  -6-10

 طريق به او نماينده يا محل بدايت العموممدعي نظارت با را آن تواند مي کار العمل حق بگذارد، کار العمل حق نزد متعارف

 عمل به او نماينده يا او حضور بدون فروش باشد، نداشته نيز نماينده آنجا در و نبوده محل در آمر اگر برساند فروش به مزايده

 باشد. الفساد سريع اموال جمله از اموال اينکه مگر گردد ارسال رسمي اخطار او به بايد قبالً  حال هر در ولي آمد خواهد

 تواندمي باشد نکرده دريافت را طلب خود 562 و 561 ماده مطابق که طلبکاري هر تجارت: قانون 569 و 568 ماده -6-11

 به اظهارنامه وسيله به اعتراض کند. اعتراض اعاده اعتبار عرض حال به قبل ماده در مذکور اعالم تاريخ از ماه يک مدت در

 آيد.مي عمل به شودمي داده بدايت محکمه دفتر به که مثبته اسناد ضميمه

 توسط 246 ماده در شده ذکر جرائم ارتکاب صورت در تجارت: که قانون اصالح قانوني اليحه 247 و 246 ماده -6-12

 اعالم صريحاً مزبور هيئت جلسه در مقرر مهلت انقضاء از قبل مديره هيئت اعضاي از يک هر اگر مديره، هيئت اعضاي و رئيس

 نشود توجه مديره هيئت اعضاء ساير طرف زا اعالم اين به و شود عمل جزايي مسئوليت سلب براي قانوني تکاليف به بايد که کند

 جزايي مسئوليت سلب شد. نخواهد شناخته مجرم است کرده اعالم را قانوني تکليف که مديرههيأت عضو کند، پيدا تحقق جرم و

 اعضاي از يک هر به رسمي اظهارنامه ارسال طريق از را مراتب مزبور، جلسه در قانوني تکليف اعالم بر عالوه مديره هيئت عضو از

 نمايد. اعالم مديره هيئت

 مقررات با سهامي شرکت يک وضعيت تطبيق در تجارت: قانون از قسمتي اصالح اليحه قانوني 298 و 297 ماده -6-13

 از يک هر که صورتي در 297 ماده در مقرر شرايط رعايت و تجاري هاي شرکت انواع از ديگري نوع به آن تبديل يا قانون اين

 به و شود عمل قانوني تکليف به بايد که کند اعالم صريحاً مزبور هيئت جلسه در مقرر مهلت انقضاي از قبل مديره هيئت اعضاي

 جزايي مسئوليت است کرده اعالم را قانوني تکليف که مديره هيئت عضو نشود توجهي مديره هيئت اعضا ساير طرف از اعالم اين

 مزبور مديره هيئت جلسه در قانوني تکليف اعالم بر عالوه مديره هيئت عضو که است اين به منوط مديره هيئت از عضو مدني و

 کند. اعالم مديره هيئت اعضاي از يک هر به رسمي اظهارنامه ارسال طريق از مراتب

است، انتقال  شده داده اعتراض حال عرض آن به نسبت که باشد ملکي انتقال مورد هرگاه ثبت: قانون 42 ماده -6-14

 انتقال وقوع از را معترض انتقال تاريخ از روز 10 ظرف در و معترض وجود از را گيرنده انتقال انتقال، حين در است مکلف دهنده

 نمايد. مسبوق رسمي اظهارنامه وسيله به گيرنده انتقال اسم و

 وسيله به اليه منتقل نداد، اطالع اسناد ثبت اداره به را خود معامله دهنده انتقال هرگاه ثبت: قانون 43ماده  -6-15

 برساند. ثبت اداره اطالع به رسماً را انتقال که کرد خواهد اخطار او شود به مي ابالغ ثبت اداره توسط که اظهارنامه

 است مکلف دهنده انتقال يا راهن شده، داده انتقال 33 ماده در مذکوره عناوين از يکي به که رهني امالک مورد در -6-16

 نمايد. قيد خود اظهارنامه نزما در را طرف حق
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 شخص دارايي از را خود طلب باشند نتوانسته که صورتي در شرکاء شخصي طلبکاران تجارت: قانون 129 ماده -6-17

 تقاضا را شرکت انحالل توانندمي نباشد، آنها طلب تأديه براي کافي شرکت منافع از مديون و سهم کنند وصول خود مديون

 باشند. رسانيده شرکت اطالع به اظهارنامه وسيله به را خود قصد قبل، ماه 6 الاقل هاينک بر مشروط نمايند

 به که مواردي در يا اجاره مدت انقضاي علت به مستاجر : هرگاه 1356 سال مستاجر و موجر روابط قانون 14 ماده -6-18

 به است مکلف مستاجر کند امتناع آن گرفتن لتحوي از موجر و کند تخليه را اجاره مورد شده صادر اجاره فسخ حکم او تقاضاي

 شود. حاضر اجاره مورد گرفتن تحويل براي که کند تقاضا او قانوني نماينده يا موجر از اظهارنامه وسيله

 

 اختياري اظهارنامه -7

 باشد. مي اختياري اظهارنامه ارسال که مواردي در نکته چند 

 نمود مطالبه را حق اظهارنامه ارسال موجب به توانمي باشد داشته ما به بدهي مثال عنوان به کسي که هنگامي -7-1

 )به شود مي طلبکار شامل دين تاديه تاخير خسارت اظهارنامه ارسال زمان از و باشد رسيده مطالبه موعد اينکه به مشروط

 نيست.( اظهارنامه ارسال به نيازي و شود مي طلبکار شامل دين تاديه تاخير خسارت سررسيد زمان از که تجاري اسناد استثناي

 درخواست را تعهد ايفاي اظهارنامه موجب به توانمي باشد، ديگري برابر امري در انجام به متعهد کسي که هنگامي -7-2

 کند.

 مقابل طرف اطالع به را امر اين اظهارنامه ارسال با توانمي کنند، سازش و صلح هم با دعوا طرفين مواردي که در -7-3

 ساند.بر

 ناپذيرجبران هايزيان از که کندمي ايجاد امتيازي کننده ارسال براي ولي نيست اجباري اظهارنامه ارسال گاهي -7-4

 شکايت امکان و از داده اظهارنامه دارنده به چک به دارنده، کننده صادر سررسيد، از قبل که وقتي مثل نمايد مي جلوگيري آينده

 کنند. مي جلوگيري کيفري

 اظهارنامه وسيله به را خود حق دادخواست تقديم از قبل تواندمي کس هر مدني، دادرسي آيين قانون 156 ماده طبق -7-5

 به راجع که را اظهاراتي دارد حق کسي هر کلي طور به باشد رسيده مطالبه موعد اينکه بر مشروط نمايد مطالبه ديگري از

نمايد، ارسال  ابالغ طرف به اظهارنامه ضمن برساند وي به رسمي طور به دبخواه و است ديگري با خود تعهدات و معامالت

 اظهارنامه منعي بعد از تقديم دادخواست وجود ندارد.

 در قانونگذار اما کنند اقدام دادخواست فرم کردن پر طريق از بايد قضايي مراجع طريق از خود حق مطالبه براي افراد -7-6

 طريق از حق مطالبه به دادخواست تقديم از قبل را افراد اظهارنامه کردن بينيپيش با دني،م دادرسي آيين قانون 156 ماده

 اظهارنامه سوق مي دهد.

»  بدهيد جواب او به بايد حتماً نکنيد فکر فرستاد، نامه اظهار شما براي کسي اگر پس نيست اجباري اظهارنامه پاسخ -7-7

 به اقدام دليل، آوردن دست به و اقرار گرفتن منظور به اظهارکننده مواردي در «است  نکردن کاري هيچ کار بهترين گاهي

 کند.مي اظهارنامه فرستادن

 است ممکن ولي شودنمي ايجاد اظهارکننده براي حقي اختياري، موارد در خصوص به اظهارنامه ارسال با اصوالً -7-8

 شود نمي محسوب دليل اصوالً مخاطب ضرر به اظهارنامه تنم يعني کند استفاده اظهارکننده ضرر به آن محتويات از مخاطب

 باشد. اظهارکننده عليه بر دليلي تواند مي ولي

 و اظهارنامه از استفاده با توانمي نيز باشد نداشته وجود دادگستري به مراجعه و ادعا اثبات براي دليلي که صورتي در -7-9

 نمود. استناد مقابل طرف پاسخ و مراجعه اهدادگ به اقرار( بر )مبني مقابل طرف پاسخ دريافت

 طرف اما کنيم عهد به وفاي خواهيممي عبارتي به يا کنيم تسليم کسي به را چيزي خواهيم مي که هم زماني -7-10

 داد. انجام را کار اين اظهارنامه از استفاده با توان مي کند خودداري آن پذيرش از مقابل

 از يکي حاوي اظهارنامه متن ممکن «خود ضرر به غير براي است حقي به اخبار از است عبارت اقرار» م.ق 1259 ماده طبق

 .شود مي اشاره آنها از برخي به که باشد ذيل هاي اقرار انواع

http://www.joce.ir/


 73 -85، ص 1399، زمستان 18فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 انواع اقرار -8
 :صحيح اقرار -8-1

 و کندمي امري هب اقرار اظهارنامه در ترديدي يا شبهه و شک هيچ و صريح صحيح طور به مخاطب يا کننده اظهار گاهي

-2848 شماره راي ضمناً گويند مي صريح اقرار آن به که کندمي نيازبي داليل ساير از را محکمه و ميپذيرد را آن صريحاً

 .کند نظر صرف بطالن داليل ذکر بدون صريح اقرار از تواندنمي دادگاه و نموده بيان کشور ديوانعالي 21/9/12

 :ضمني اقرار -8-2

 مخاطب يا اظهارکننده گاهي. دارد مالزمه امري پذيرش با که است کيفيتي به شخص گفتار يا رفتار کردار، هک معنا بدين

 اقرار ضمني طور به واقع در و شودمي فهميده غير نفع به او زيان به حقي او کلمات از که کند بيان اظهارنامه در را مطالبي

 را خود بدهي که نمايدمي عنوان پاسخ در اظهارنامه مثال مخاطب عنوان به گويند مي ضمني اقرار حالت اين به که است نموده

 ضمني اقرار از بيشتري اثباتي قدرت صريح اقرار البته است نموده دين به اقرار ضمني طور به گفت توانمي اينجا در پرداخته،

 او از ولد نفي دعوي کند خود ابوت به اقرار ضمناً يا صريحاً شوهر هرگاه کندمي بيان م.ق 1161 ماده در که همانگونه دارد،

 .نيست مسموع

 :جزئي و کلي اقرار -8-3

 يا دين کل پرداخت به اقرار مثالً  کند مي جزئي يا کلي طور به امري به اقرار اظهارنامه در مخاطب يا کننده اظهار گاهي

 .کند مي دين از جزئي

 :ابتدايي اقرار -8-4

 .گردد مي محسوب ابتدايي اقرار نوعي اظهارنامه اين به کند امري به اقرار ابتدايي طور به مخاطب يا اظهارکننده اگر 

 :پاسخ در اقرار -8-5

 شودمي ناچار گيردمي قرار سواالتي سري يک برابر در چون ولي نباشد اقرار صدد در ممکن مخاطب ارسالي اظهارنامه در

 .بکند اقرارهايي است ممکن پاسخ اين در و دهد پاسخ

 :مقيد و ساده اقرار -8-6

 تجزيه بخش يا تمام مطلق پذيرش به اقرار ساده طور به مخاطب يا کننده اظهار گاهي است مرکب اقرار برابر در ساده اقرار

 دوماه به نسبت را خود دين مستاجر و کندمي مطالبه را ماه چهار بهاي اجاره پرداخت اظهارکننده مثالً  کند مي دعوا پذير

 .است پذيرفته شده ادعا که همچنان را خواسته تمام اظهارنامه مخاطب ساده اقرار در لذا ميپذيرد

 ناپذير تجزيه و دهدمي تشکيل را واحدي ترکيب که باشد شرايطي يا وصف به مقيد مخاطب يا اظهارکننده اگر: مقيد اقرار

 به مخاطب و کندمي مطالبه را آن و باشد مي اطبمخ نزد عاريه عنوان به مالي است مدعي کننده اظهار مثال عنوان است به

 و نمايد استفاده مقرر ضرر بر اوست نفع به که آن از قسمتي از و کرده تجزيه را آن تواند نمي و است شده هبه او به اينکه وصف

  کند نظر صرف آن ديگر جزء از

 :دادگاه از خارج کتبي اقرار-8-7

 داده دادگاه به که لوايحي از يکي با و دادخواست در اقرار شود، مي محسوب کتبي و دگاهدا از خارج اقرار اظهارنامه در اقرار

 آمده عمل به بازرگاني دفتر در يا و شده تقديم دادگاه به که عادي يا رسمي اسناد از يکي در هرگاه و دادگاه در کتبي اقرار شده

 اگر اقرار کشور ديوانعالي 3 شعبه1327/2/24 - 212 شماره محک استناد به ميشود محسوب دادگاه از خارج کتبي اقرار باشد،

 شهادت با دعوا اصل اگر البته) نمود اثبات گواهان گواهي با را دادگاه از خارج اقرار و است موثر شود واقع هم دادگاه از خارج

 .(باشد اثبات قابل شهود
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 اظهارنامه در مندرج موارد-9
 به و شده چاپ دادگستري توسط کنون تا قديم از که است دادخواست برگ نظير مخصوصي چاپي فرم اظهارنامه برگ

 است: زير موارد شامل چاپي برگه اين رسدمي فروش

 نشاني و خانوادگي نام نام، شامل خود مشخصات کننده اظهار قسمت اين در که کننده: اظهار مشخصات و اقامتگاه -9-1

 کند. مي قيد را خود

 شود. مي داده شرح اظهارات خالصه قسمت اظهارنامه و متن در که است مطلبي عنوان نامه: اظهار موضوع -9-2

 شود. مي نوشته اظهارکننده خطاب طرف نشاني و خانوادگي نام نام، قسمت اين در که مخاطب: اقامتگاه و مشخصات -9-3

 تشريح کند، ابالغ ديگر طرف به واهدخمي و است وي نظر مورد آنچه کننده اظهار قسمت اين اظهارات: در خالصه -9-4

 دهد. مي توضيح و کرده

 مي پاسخ فرستنده اظهارات به آن از ديگر اي نسخه در اظهارنامه، کننده دريافت نيز قسمت اين در جواب: خالصه -9-5

 دهد.

 

 اظهارنامه ابالغ براي صالح مراجع-10
 به است، عمل مورد امروزه آنچه اما هاست دادگاه دفاتر يا ناداس ثبت اداره مورد حسب اظهارنامه، ابالغ براي مراجع صالح

 هر در که است اظهارنامه دايره نام به قسمتي شده، معرفي اظهارنامه تسليم مراجع عنوان به قانون در که هادادگاه دفاتر جاي

 شود.مي تسليم آنجا به هااظهارنامه و دارد وجود قضايي واحد

دفتر  در و قبول را آن باشد، قانوني مقرر شرايط واجد صورتي در اظهارنامه مالحظه از پس مربوط مسئول اساس، اين بر

 اخذ براي که شودمي متذکر و داده اظهارکننده به رسيد( )برگ يادداشتي طي را ثبت تاريخ و شماره و کندمي ثبت مخصوصي

 منظور بعدي مراجعه براي ماه يک معموالً که کند جعهمرا مذکور دايره به بعداً  شده ابالغ اظهارنامه دوم نسخه يعني جواب

 شود.مي

 با مقايسه در و ندارد دخالتي آن در دادگاه و است دادگاه دفتر به مربوط امور از آن، پاسخ دريافت و اظهارنامه ارسال

 بين و شودنمي دادگاه يرسيدگ اشتغال، موجب و ندارد دادگاه به نسبت را دادخواست آثار اظهارنامه که گفت بايد دادخواست

 نمايدنمي اظهارنامه پاسخ به مکلف را خوانده و نگرديده ايجاد دادرسي حقوقي رابطه اظهارنامه، ابالغ با نيز، خوانده و خواهان

 و رسيدگي تکليف اشتغال، ايجاد باعث شود و مي ايجاد حقوقي رابطه خوانده و خواهان بين که دادخواست تقديم برعکس

 بوده رايج)ايران( نوع از و دين آن موضوع که مواردي )در دين اداي تاخير خسارت در استحقاق شروع و دادگاه يدگيرس محدوده

 تا سررسيد زمان از ساالنه قيمت فاحش تغيير صورت در باشد نموده امتنا پرداخت از مديون مديون، تمکن و داين مطالبه با و

 مبلغ شود، مي تعيين اسالمي جمهوري مرکزي بانک توسط که ساالنه، قيمت صشاخ تناسب رعايت با دادگاه پرداخت، هنگام

 به پاسخ به خوانده نمودن مکلف و نمايند( مطالبه ديگري نحوه به طرفين اينکه مگر دهد، مي قرار حکم مورد و تعيين را آن

 نمايد. مي تعيين دادخواست تعيين موجب

 در چنانچه البته رسد. نمي دادگاه به آن ارجاع به نوبت و يافته پايان دفتر ظيفهو دادگاه توسط اظهارنامه ابالغ با بنابراين

 آن به و ارائه نيز را شده ابالغ اظهارنامه دليل، عنوان به ميتوانند خوانده يا خواهان شد، تقويم دادخواستي اظهارنامه ابالغ پي

 کنند. استناد

 احقاق درصدد اظهارکننده چنانچه و کند نمي ايجاد اظهارکننده رايب القاعده، حقي اظهارنامه علي برابر در سکوت صرف

 است ممکن اظهارنامه برابر در مخاطب سکوت مواردي در اگرچه کند؛ اقدام دادخواست تقديم به نسبت بايد برآيد، ادعايي حقوق

 شود. واقع موثر خواهان ادعاي اثبات در باشد، همراه ديگري قرائن و شواهد با اگر شرايطي، تحت

 ارسالي مطالب از نوشتي رو و کنيم اظهار مقابل طرف به تلگرام طريق از را مطلب توان مي حقوقدانان برخي عقيده به اينجا

 که رسدمي نظر به بعيد و ندارد را رسمي ابالغ حالت صوتي پست يا تلگرام. شود ارسال ز نيز خويش آدرس به مخاطب براي

 .باشد تهداش را اظهارنامه آثار بتوانند
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 بتوان که صورتي در نمود، استفاده نيز ديگري غيررسمي وسايل از بتوان شايد ندارد موضوعيت اظهارنامه و نيست الزامي 

 اوراق اقدام، از پس زيرا پذيرد صورت مخابرات توسط( نمابر) تصويري پست صوتي، پست تلگرام، مثل نمود ثابت را موضوع

 .دهد مي متقاضي تحويل را مخاطب براي( رنماب) ارسال تاييد مهر به ممهور

 مقرر 1347 مصوب آپارتمانها تملک قانون اجرايي نامه آيين 21 ماده موجب به قبضه دو پيشتاز يا سفارشي پست -10-1

 يا قبل را آن پرداخت نحوه و شريک هر به متعلق مخارج و مستمر هايهزينه ميزان مکلفند آپارتمان مديران يا مدير که دارد مي

 نظريه اساس بر همچنين و. نمايند اعالم او به شريک طرف از شده تعيين نشاني به سفارشي پست با هزينه پرداخت از بعد

 پست با مربوط هاي برگ نباشد، م.د.آ.ق 105 ماده در مذکور مراجع ساير و ابالغ مامور خوانده اقامت محل در چنانچه مشورتي

 .شودمي محسوب ابالغ دليل پست رسيد قبض نشوند اعاده عيناً سفارشي برگهاي اگر تصور اين در گردد، مي ارسال سفارشي

 .است کرده دريافت را آن مخاطب و شده ارسال مخاطب به پيامک نمود اثبات بتوان که صورتي در :پيامک -10-2

 تلفن همانند اند کرده پيدا يلايم و الکترونيکي پست به نياز ديگر زمان هر از بيش مردم امروزه: الکترونيکي پست -10-3

 هاي پيام جهت و مکاتبات جهت الکترونيکي پست صندوق براي و شده مبدل مردم ارتباطي وسايل ناپذير جدايي جزء که همراه

 است. ضروري yahooو  googleنظير  ارتباطي شبکه يک طريق از کامپيوتر دو بين مکتوب

 

 دنی:م دادرسی آیين قانون 157 ماده ایرادات -11
 برابر و بوده تقديم و طرح قابل حقوقي يا حقيقي شخص هر سوي از اظهارنامه است که معنا بدين "هرکس" عبارت -11-1

 ايراد نخستين اين است. طرح قابل شده سررسيد و حال مطالبات به نسبت آنهم دادخواست، تقديم از قبل آن قانون 156 ماده

 -داشت. ثانياً  نخواهد دادخواست يا دعوي تقديم و طرح با مالزمه اظهارنامه تقديم و طرح -اوالً زيرا، است. مزبور ماده به وارده

 و کيفري امور از حاصل مطالبات و ادعاها مشمول و نبوده مدني و حقوقي ادعاهاي يا دعاوي در صرفاً، اظهارنامه کاربرد

 نخواهد حقوقي حيث از وجود رابطه اين در منعي و بود خواهد نيز طرح مورد حقوق و امور ساير يا مربوطه کيفري هايپرونده

 ديگري امور به و نبوده معامالت يا تعهدات به مربوط فقط اظهارنامه -ماده اخير آن قسمت در مندرج مفاد خالف بر -ثالثاً  داشت.

 وصول به اقرار -ابراء ذمه به اقرار -دين بقاي به اقرار -زوجيت رابطه به اقرار" قبيل از خاص حقوقي وضعيت يا واقع به اقرار مانند

 استرداد تقاضاي -زوج سوي از مشترک منزل به بازگشت درخواست" مانند ديگر مختلف موارد يا "آنها مانند و قبلي طلب يا حق

 داراي "حق و... از ممانعت و مزاحمت رفع -وکيل يا قيم متصدي ايام گزارش ارائه -اسناد اصول استرداد -افتراء از پرهيز -طفل

 است. انکار غيرقابل کاربرد

 دفاتر يا و امالک و اسناد ثبت اداره طريق از اظهارنامه حاضر، حال در -ماده مقرر در همان قانوني تکليف برخالف -11-2

 قضايي، هاي مجتمع يا ها دادگستري در گردد. نمي ابالغ کالنشهرها قضايي هاي حوزه و بزرگ شهرهاي در ويژه به ها،دادگاه

 و ثبت با دادگستري قضايي ابالغ واحد اين، از پيش باشد. مي ابالغ براي آن ارسال و ثبت و دريافت مسئول اظهارنامه احدو

 به ابالغ امر واگذاري با لکن نمود، مي آنها ابالغ به مبادرت خويش ابالغ ماموران بين ايمنطقه حيث از هاياظهارنامه تقسيم

 در اظهارنامه نهاد بر وارده اشکاالت از موضوع، همين پذيرد. مي صورت مزبور شهرهاي در نهاآ توسط امر اين پستي، مامورين

 مکانيسم از مناسب آگاهي عدم و الزم حقوقي تخصص عدم لحاظ به پستي ماموران زيرا، باشد.مي نيز فعلي دادگستري سيستم

 درستي به نتوانند است ممکن مدني دادرسي آيين قانون بربرا ابالغ نظام حقوقي موازين و اظهارنامه وضعيت و نهاد اين حقوقي

 شد. خواهد طرفين براي متعددي حقوقي آثار سبب نکته اين نمايند. اقدام شونده اظهار به مراتب ابالغ به نسبت

 ، تنظيم گردد.گرچه مي ارسال و ثبت دادگستري سوي از شده طراحي الشکل متحد  و چاپي فرم در اظهارنامه -11-3

 يا دادگستري وزارت شده چاپ هاي فرم صورت به نيز اظهارنامه فرم پذيرد،مي صورت تايپي يا نويس دست صورت به هارنامهاظ

 هر يا مطالبه مورد حق يا ادعا کننده مطرح همان شونده، اظهار است. عمل، در اعمال قابل نيز رايانه از اخذ قابل هاي پرينت

 به ناظر نيز اظهارنامه موضوع هست. ارتباط اين در او حقوقي خطاب طرف يا وي مخاطب يزن شونده اظهار و بوده ديگري اظهار

 شرح عنوان به نيز اظهارات خالصه يا اظهارنامه متن باشد. مي شونده اظهار تاکيد و درخواست مورد يا مطروحه موارد يا مورد

 اظهار جواب محل -نيز آن مقابل و چپ سمت در دارد. قرار اظهارنامه راست سمت در که بوده شونده اظهار اظهارات يا متن
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 اين -عمل در شونده، اظهار براي ابالغ مأمور سوي از وي جوابيه زمانهم استرداد عدم به توجه با که است شده بينيپيش شونده

 دادگاه و مرجع هک دادخواست باشد. برخالف مي مزبور فرمت در نظر تجديد مستلزم و بوده جاري کاربري فاقد عمالً، قسمت

 تعيين مورد حسب آنها، مانند و عقد وقوع محل يا تعهد اجراي و انجام محل يا خوانده اقامتگاه يا نشاني به باتوجه نوعاً  ذيصالح،

 اظهار همان يا وي مخاطب نه بوده "اظهارکننده" اقامتگاه يا نشاني طبق اظهارنامه دريافت و ثبت براي ذيصالح مرجع -شودمي

 شونده.

 تنها نه اظهارنامه دريافت و ثبت مرجع مزبور، 156 ماده ذيل تبصره در مقرر تصريح علي رغم آنکه، ديگر اشکال -11-4

 روزافزون کثرت لحاظ به نيز مقرره اين انجام نيز، عمل در بلکه نبوده، آن در مندرج متن محتوايي تفتيش و بررسي به مجاز

 از خارج و اخالق خالف مطالب حاوي هاي اظهارنامه" مبناي آنکه، ضمن است. ممکن غير و ممتنع ثبت، مورد هاياظهارنامه

 اختالف محل نيز اجرايي حيث از خود ابهام همين است. نگرديده مقرر نيز آن احراز نحوه و نشده مشخص تبصره اين در "نزاکت

 بدان اين آنها؟. تکليفي صالحيت نه و دارد، ارتباط اين در مزبور مراجع اختياري صالحيت مويد "مي تواند"بود. قيد  خواهد

 کرد. خواهند اقدام مهم اين انجام به نسبت اختيار اين اعمال به تصميم يا تمايل صورت ، در شده ياد مراجع که معناست

 داراي رمزبو حدود دامنه و احصاء عدم يا و تکليفي صالحيت عدم به توجه با نزاکت يا اخالق خالف احراز و تمايل اين تشخيص

 ثبت مرجع مانند به عملي کاربري فاقد نيز مزبور قانون از قسمت اين لذا، بود. خواهد نيز توجهي قابل فاسد و اختالفي پيامدهاي

 که باشدمي کشور بزرگ شهرهاي در خصوص به کنوني، و جاري هايرويه در اسناد( ثبت اداره و هادادگاه )دفاتر اظهارنامه

 باشد.مي نيز قانون اين روزرساني هب و تجديدنظر مستلزم

 مشخص قانونگذار نگاه در اما گردد، مي محسوب "رسمي" اقدامي اظهارنامه، ابالغ و ارسال -ماده همين مفاد برابر -11-5

 ايه ويژگي چه واجد و معناست چه به دقيقاً، اظهارنامه در مندرج اظهار يا اخطار بودن رسمي اين اعتبار و جايگاه که نگرديده

 است! ابهام داراي نيز موضوع اين رسميت ميباشد؟ رسمي

 ابالغ نظام در حاصله تغييرات به توجه با زيرا، است. کاربرد قابل غير و منسوخه عمل در نيز مزبور قانون 157 ماده -11-6

 را ماده اين در مذکور "سند يا مال يا چيز" دريافت امکان پستي مراجع نه -پستي واحدهاي به ابالغ امر تفويض و اظهارنامه

 هستند!. دارا را ماده اين اجراي و اعمال (، امکان اسناد ثبت اداره و هادادگاه )دفاتر 156 ماده در مقرر مراجع همان نه و داشته

 طرفين حصول است. آن حقوقي و عيني روزرساني به يا قانوني نسخه مستلزم آن اجرايي ضعف و کاربرد عدم لحاظ به مزبور ماده

 اظهارنامه به مربوط قانوني مرجع دخالت با مالزمه نوعاً اظهارنامه، در مذکور و نظر مورد تحول و تبديل براي توافق به اظهارنامه

 در مذکور نامه اظهار نهاد بر متعدد ايرادات و اشکاالت از حکايت مزبور مراتب داند.مي دخالت اين در نياز بي را خود و نداشته

 مي قانوني و حقوقي حيث از مزبور نهاد نمودن کاربردي و ها آن رفع و بازبيني مستلزم که دارد مزبور قانون 157 و 156 مواد

 باشد.

 

 گيري نتيجه
 طريقيت آنها از بعضي و دارند موضوعيت( اجباري موارد اظهارنامه) مخاطب به ارسال نظر از ها اظهارنامه از برخي -1 

 در کرده ذکر دارد موضوعيت اظهارنامه که جايي در اظهارنامه ارسال فقط و نکرده توجه آن به قانونگذار که( گرفتن اقرار مثل)

 از مخاطب که طريقي هر به آگاهي ابالغ ماموران کار شدن کاسته و قضايي خدمات دفاتر در رجوع ارباب کاهش براي صورتيکه

 آن در که پيشتاز يا سفارشي پست الکترونيکي، پست مابر،ن پيامک، مثل است کافي( اجباري موارد اظهارنامه در) شود مطلع آن

 که جايي در ولي کند محسوب طريقيت ارسال نظر از را اظهارنامه قانونگذار است بهتر و ندارد معناي اظهارکننده براي اقرار

 براي پاسخ وصول براي نداريم، دعوا اقامه براي دليلي هيچ ما که جايي( اظهارنامه اختياري موارد در) پاسخ وصول براي اظهارنامه

 مهم اظهارکننده براي که مقابل طرف پاسخ موضوع اين در تا شود فرستاده ابالغ مأمورين توسط بايد شود مي ارسال مخاطب

 را الزم مشاوره مخاطب صورت اين در که کند، مراجعه پاسخ وصول براي قضايي خدمات دفاتر به مدتي از بعد اينکه نه باشد، مي

 که اي اظهارکننده دلخواه نظر مورد که پاسخ يا کندمي امتناع اظهارنامه پاسخ دادن از يا دهد مي انجام اظهارنامه اسخپ جهت

 حجم با صورت اين در و شده تلف دادگاه و خواهان وقت دعوا اقامه صورت در و دهدنمي را شده واقع تضييع مورد وي حق
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 گرفتن براي) اختياري اظهارنامه قانونگذار است بهتر شود مي مواجه خواهان دعوا، رارق با نهايت در که دادگاه در پرونده وسيع

 ابالغ تا شود داده ابالغ مامور به باشد نداشته چه باشد داشته ثنا نام ثبت مخاطب چه و ثبت قضايي خدمات دفاتر در( اقرار

 .گيرد صورت

 شود تنظيم دقتي بي و سرعت با چنانچه و دارد زيادي بسيار يتاهم رفته کار به عبارات و الفاظ اظهارنامه تنظيم در -2

 دادگستري وکالي و حقوقدات افراد از االمکان حتي آن تنظيم براي و گيرد قرار استفاده مورد کننده اظهار ضرر به است ممکن

 .کنند استفاده

 156 ماده ايرادات و کند استفاده بيشتري موارد در نامه اظهار از خاص مقررات وضع و جديد قانون تصويب با قانونگذار -3

 .کند برطرف نزديک آينده در را اظهارنامه ارسال اجرايي هاي نامه آيين وتصويب آن نسخ با و م.د.آ.ق 157 و
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