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 و پیامدهای اخالقی آن  قانونی در حوزه سند رسمی در ایران  بررسی خالء های
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 سرآغاز

یکی از دالیل مهمی است که غالبا در دعاوی مورد استفااد  رترار   1سند
توان گات رایج ترین وسیله اثبتا  قتا استتی ایتن وا   گیرد و میمی

ی افتراد اامهته بته  تور مگانی یاففه و تقریبا همتهکاربردی وسیع و ه
کار دارندی  از این رو سند در ادبیا  اداری و   وروزمر  با نوعی از اسناد سر

علمی و ققوری ایران در مهانی مفهدد بکار رففته استتب بروریکته نمتی 
توان یک تهریف عام را مورد نظر ررار داد و باید وا   ستند را در مهنتای 

ای رشفه های مخفلف دانش بکتار بتردی ایتن وا   در زبتان تخصصی بر
فارسی در مهانی مفهددی بکار رففه استی برای نمونه، برخی مهتانی کته 

تکیته گتا ،  "نامه دهخدا گردآوری شد   به شرح زیتر استت    در لغت

 "بالش، آنچه پشت بدو دهند، مهفمد، مسفند، قج ، ربض، مؤسسه و ییی ی
 (ی 1)

به سند داد  استت دو نتوس ستند عتادی و   فباری که مقننبا تواه به اع

 "دارد رتانون متدنی بیتان متی  1287ی متاد   تهریف شتد  استترسمی  
ادار  ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد اسنادی که در  

ها و بر  با مقررا  رانونی سایر مأمورین رسمی در قدود صالقیت آن

  "استیتنظیم شد  باشند رسمی 
 
 

 
 از یکتی آن تنظتیم در که است سندی ( عادی ) رسمی اما سند غیر

ن ایتن این تهریف تااو  میا(ی 2)است  رعایت نشد  رسمی سند شرایط
ثبتت  دو نوس سند را براسفه نمود  است مبنی بر اینکه مهمفرین فوایتد

آن باشد ی سند رستمی هتم   3می تواند ردر  اثباتی  2اسناد و سند رسمی
تاریخ آنرا و به دلیل دیگتری بترای  را اثبا  می کند، هم مااد و  خودش

اثبا  آن نیاز نیست، بنابراین می توان گات که سند رستمی هتم وااتد 
انبه ی ثبوتی قا است و هم انبه ی اثباتی آن، در صورتی کته ستند 

ازمنتد رستیدگی عادی دارای این دو انبه از قا نمی باشد و ضترورتا نی
تهتار  میتان ستند  است ی عالو  بتر متوارد فتور درماهوی و رضایی  

رسمی و غیر رسمی می توان به ویژگی اولویت و  ردر  اارایتی و الزم 
االارا بودن آن نیز اشار  نمود و بیان داشت سند رستمی در مقایسته بتا 

بیشفری اولویت  سند عادی از ردر  اثباتی، توانایی الزم االاراء بودن و  
ما با این قال با تواه به رایج بودن سند عتادی ی ا(3)برخوردار می باشدی

رانون مدنی در نظام در کنار سند رسمی و اخفالف مواضع روانین ثبت با 
، نوعی سردرگمی محاکم در برخورد با تهارضتا  اقفمتالی ققوری کشور
 ویباز انجائیکه از زمان تص ،ی و عادی دید  می شودتتتبین اسناد رسم

 

 چکیده

تهتاریف باعتا ایجتاد  یتندر رانون ثبت اسناد و امالک تهریف سند رسمی و قوز  شمول اسناد رسمی با رانون مدنی مفااو  استت و ازمینه:  
ا و تااسیر و آثار مفااوتی در اامهه و در نحو  برخورد با مسائل و مشکال  ققوری می گردد و ازسوی دیگر برای قل نتوار  رتانونی برداشت ه

بته روزتتر و  رسییا تاا دهد نیاز به اسفدالال  ادید در خصوص پاسخگویی به سواال  قادث که در اامهه و باالخ  دفاتر اسناد رسمی رخ می
 و پیامدهای اخالری آن بپردازدی در ایران رانونی در قوز  سند رسمی بررسی خالء های بر آن شد تا بهاین رو پژوهش قاضر  ازاستی پویاتر 

رتانونی اخالرتی و پس از بسط فضای ماهومی موضوس تحقیا، به تبیین ختالء هتای  برای دسفیابی به هدف در پژوهش قاضرنتیجه گیری:  
عدم تصویب روانین به روز و سکو  مقنن و عدم مرابقت اعمال و ورایع ، های این مرالهه، قاکی از آن است کهی یاففهپرداخفه شداد رسمی  ناس

اد ققوری کنونی در اامهه با روانین ردیمی و عدم پاسخگویی کامل روانین به تمامی نیازها و مسائل ققوری روز از امله خالء های رتانونی استن
رتاسیر روانین ، شکل گیری رویه های مفااو  در تنظیم اسناد در اخفالف نظر د  ای اخالری و ققوری چونپیامدهی به قساب می آیند که سمر

 یرا در پی خواهد داشت  ، بی اعفمادی و فقدان امنیتافزایش تهداد دعاوی بین ارشار مخفلف اامهه  ،دفاتر اسناد رسمی
 

 اخالری، پیامد ، خالء رانونیرسمی دسنایران،  ققور  :گانکلیدواژ
 

 behshidarfania86@gmail.comنویسندۀ مسئول  نشانی الکفرونیکی   
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ل و رتانون دفتاتر اسنادرستمی سا 80امالک  قدود  رانون ثبت اسناد و 
گذرد و با گذشت زمان و تغییر سایر روانین و یا نیتاز  سال می 40قدود 

بستیاری از به تربیا روانین با مسائل روز اامهه و یا عدم پتیش بینتی  
، ضرور  بازبینی و تصویب رتوانین بته روز تتر مسائل در روانین ردیمی

زسوی دیگر با تصویب روانین ادید رستمت ا ، خورد سیار به چشم میب
شوند که نیاز به اسفداللها و تحلیل هتای  هایی از روانین ربلی نسخ می

پتژوهش با تواه به آنچه گافه شتد   ققوری را به مراتب افزایش میدهدی
رانونی در قوز  سند رستمی در   بررسی خالء های  بر آن شد تا بهقاضر  
 ردازدیپیامدهای اخالری آن بپو  ایران

 

 اهمیت و ضرورت سند در حقوق ایران
در گذشفه افراد به منظور رفع اخفالفا  اقفمالی خویش، اردام به تنظیم 

تنظیم استناد بته اهتت فتور بته ولی امروز  عالو  بر  سند می نمودندی
ی هتااافماعی، برای رفع سایر نیازمنتدیی گسفرد  شدن روابط  واسره

ستند  رانون بتراین اهمیت سبب شد  تا  یارودی اافماعی نیز به کار می
ی راههای منارشه در صحّت و اعفبتار ستند ودای رایل شالهاد ارزش فور

رانون مدنی مقرر داشتفه استت   1309در رانون مهین شد  و لذا در ماد   
در رابل سند رسمی یتا ستندی کته اعفبتار آن در محکمته محترز شتد  

-باشد به شهاد  اثبا  نمتی مخالف با مااد یا مندراا  آن  دعوایی که
د یبدین ترتیب به صراقت ، سند رسمی یا سند مهفبر از نظتر دادگتا  گرد

 (ی 4)اتی باالتر از شهاد  دانسفه استرا دارای ارزش اثب

 

 سند در جامعه  4ابعاد اخالقی 
  تشخی  فردی )خوب از بد( اولروند،  اخالریا  در دو زمینه به کار می

« نهادینته 5نوان »عترف رففتاریی که گا  به عهای رففارروش :و دوم
شد  در یتک گترو  فرهنگتی، متذهبی، اافمتاعی یتا فلستای شتناخفه 

ها یتا اعمتال با اهداف درست یا غلط، انگیز  6اخالریا  فردی .شودمی
اند، ایجتاد شوندب اهتدافی کته آموخفته شتد داد  می  تهریف و تشخی 

در   .انتدفند، توستهه یاففهاند یا از  رف اشخاصی که در گترو  هستشد 

از  .رودنیز به کار میآداب و رسوم وا   اخالریا  به مهنای  زبان فرانسه  
   روددیدگا  زبان عامی و فنی اخالر به سه مهنی به کار می

 .و امع آن اخالر است  بع، سجیهخُلا یهنی خوی، 
 ور   عامل انجام یک عمل اخالری در شرایط خاص، بته7صات اخالری

 مثل بخشندگی و دروغگوییشر ی خودآگا  و نا
  آن نوس عمل که بفوان در متورد ختوب یتا بتد بتودن آن 8عمل اخالری

اخفیار و عادتی )در اثتر یتک خلتا( تواند آگاهانه یا بیمی .رضاو  کرد

 (7-5)… دی مثل یک بار بخشیدن و دروغ گافن وباش

ی اامهته ای اخالر در هر مهنی به کار رود نقشی اساسی در شکل گیر
ماعی اثر گذار استت ی از ایتن سالم دارد و در تمام قوز  های زندگی ااف

رو برای زندگی اافماعی بهفر باید ارزش هتای اخالرتی در تمتام قتوز  
 ی (8)فه ای و ییی وارد شودهای فردی، اافماعی، شغلی و قر

در اامهۀ مبفنی بر مهامال  که سند نقشی اساسی در اثبا  قا دارد نیز 
می توان نقش اخالر را قائز اهمیت دانستتی قمایتت کتافی از استناد 

ی تواند منجر به باال رففن سرح اعفماد و امنیت در اامهه شودی رسمی م 
تنظیم سند ساز  ادیدی است که در ایجاد یک فضای کاری سالم نقش 

پیامدهای سازمانی، فردی و اافمتاعی کته بته ارد و به واسره  بسزایی د
تنظتیم   (ی9)  تاثیرگذار استبسیار  اامهه    9در سالمت اخالریهمرا  دارد  

سند رسمی به سبب ایجاد بهداشت ققوری در سرح اامهه و در نهایتت 
بهداشت روانی افراد اامهه می شتود و متی توانتد نقتش پترر نگتی در 

 و آسیب های اخالری ناشی از آن ایاا کندی  کاهش منازعا  اافماعی

 

 خألهای قانونی اسناد
خالء های رانونی فراوانی واود دارد کته   در ایران  رسمی    اسنادقوزدر  

 یه شد  استدر ادامه به بررسی برخی از آنها پرداخف

اسناد رسمی و پذیرش ادله مخالف با برای عدم اعتبار الزم 

اساسی و بسیار مهم در نظام ققوری فهلی ایران،    یکی از مشکال   آن

ه ی و پتذیرش ادلته مختالف بتا آن بتبحا عدم اعفبار الزم اسناد رستم
قتوز  ملتک و   در  اسناد عتادیی  خصوص اسناد عادی )غیررسمی( است

عنوان یکی از مهضال  ققوری کشور، از دیربتاز متورد دغدغته زمین به
ت رسمی استناد در کشتورمان، رغم ردمت ثبآگاهان امر بود  استی علی

ستفند بته استناد مفأساانه هنوز مالکیت امالک و اراضی بسیاری تنهتا م 
-10)عادی است که این مسئله منجر به مهضال  فراوانی شتد  استتی

12)  

   استناد رستمی  بتا تهریتف  در ایرران  مشکالت اسناد رسمی

رتانون و در گذار اسنادی است که مرابا رانون و توستط مجتری  رانون
گردد و بنتابراین هرگونته ستندی کته ایتن قیره اخفیارا  او تدوین می

ها، بیتع نداشفه باشد یک سند عادی خواهد بود، مانند رولنامته  شرایط را
ی غیررسمیی مرالها  نشان داد  استت کته روا  هانامهها و وصیتنامه

جتاد ادی زیتر را ای   صور  وسیع در سرح کشور مشکالاین اسناد به
 کرد  است 
 ب  10خواریزمین

 تزلزل ققور مالکیتب 

 های رو  رضائیهبافزایش پروند 

 قکومتب  اانبگذاری کارا از سلب امکان سیاست

 تشکیل نشدن بانک ا العاتی از ملک و زمین )کاداسفر(ب 

 (13)ناکارآمد شدن خاصیت گلوگاهی سند رسمیب  

امروز  در سراسر ناتوانی نظام ثبتی در بهبود وضعیت مالکیت:  

تتترین هتتای اثبتا  آن، یکتی از مهتمدنیتا موضتوس »مالکیتت« و روش
تترین شتودی از مهموکار شتناخفه متی  ای ارزیابی محیط کسبهشاخ 

ارداماتی که سیاسفگذاران در کشورهای اهان برای محفرم شمرد  شدن 
ند، بهبود »نظام ثبفی« آن کشتور استتی در کنققور مالکیت توصیه می

خصوص ثبت اموال غیرمنقول )اراضتی و کشور ما ایران ثبت مالکیت به
ای برخوردار بود  استی باواوداین به دلیل عتدم نهامالک( از سابقه دیری
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هایشان و همچنین اعفبار و روا  استناد الزام مردم به ثبت رسمی دارایی
واهی از این اراضی و امالک تنها مسفند بته تمالکیت درصد رابلعادی،  

 60بر اساس آمارهای غیررسمی مواود قدود   ی(14)»اسناد عادی« است
مربوط به قوز  ملک و زمین است که از این   11یدرصد دعاوی دادگسفر

درصد دعاوی ریشه در مسئله سند عادی دارندی لتذا   90درصد قدود    60
تواند بیش و ارفصادی کشور می  مدیریت اسناد عادی در نظاما  ققوری

های ققوری رو  رضائیه را قتذف کترد  و کارآمتدی درصد پروند   50از  
 دینظام رضایی کشور را اثبا  نمای

   یکتی قدیمی بودن قوانین مربوط به حوزه اسناد در ایرران

دیگر از مشکال  رانون ثبت در ایران ردیمی بودن ایتن رتوانین استتی 
ستال ربتل( استتی  88) 1310مالک کشور مصوب رانون ثبت اسناد و ا

سال ربل(، رانون دففتر   81)  1317آیین نامه رانون ثبت امالک مصوب  
سال ربل( استتب بنتابراین، در مبحتا  44)  1354  اسناد رسمی مصوب

تر از این رتوانین ستالخورد  استت کته شناسی، چه موضوعی مهمآسیب
باشدی  بتا تواته بته اینکته یکتی از مفکال انجام امور عصر اینفرنت می

اهداف روانین مزبور، تهیین شکل تنظیم اسناد و چگونگی گردش اداری 
و دفاتر اسناد رسمی استت، گتذر  بتث ا ها در ادارو نحو  ثبت آن  اسناد

شتد  آشتکار این همه سال، کهنگی مقررا  ناظر بر موارد شکلی را بته
 (ی15)کرد  است

اد در ایرران و عردم تناسرر در فقدان دیجیتالی بودن اسن

   بیهی استت کته در ایتام وضتع آن مقتررا ، چتون شکل و اندازه

برای مردم تنها  دسفگا  ففوکپی واود نداشت، دادن رونوشت سند رسمی
-قل مشکل بود، اما اکنون که عالو  بر ففوکپی، فناوری ادید رایانهرا 

تتوان هانی نیز متیهای محلی و اواود دارد و اسناد را در شبکهای هم  
توانند بته استناد ارائه کرد و مرااع اداری و رضایی و قفی خود مردم می

د، تهیته رونوشتت، خود به راقفی دسفرسی داشفه و بته آن استفناد کننت
های ثبفی فاید  استی خسارا  ارسال بخشنامهگیر و آزاردهند  و بیورت

کنتونی و   بته بانتک بته شتکل   به صور  فهلی و خسارا  واریز واتو
این خستارا   خسارا  کپی مدارک و بررسی آگهی های ثبفی بخشی از

   (ی19-16)رودکالن به شمار می

، مهتامال  برختی مفخصصتان س تهریفبر اسا:  12تعارضات قانونی

مجتددا  بتا   ،مهار  عبارتند از این که اگر مال متورد مهاملته بتا کستی
شخ  ثالا مورد مهامله ررار گیردب بته  توری کته اافمتاس ققتور دو 

 بتا  ی(25-20) مفهامل مقدور نباشد، مهامله اخیر مهامله مهار  استت
د و در آن تهریای دیگر، گاهی فروشتند  رولنامته ای را امضتاء متی کنت

ههتدا  ختود مفههد می شود اگر خریدار  با زمانبنتدی مشتخ  بته ت
در تاریخ مهین در دففر اسناد رسمی قاضر و ستند را بته نتام   عمل کرد،

خریدار انفقال دهدب اّما به اای انجام این تههد، در تتاریخ متؤخر همتان 
ا ملک را با دیگری رولنامه می کند و سپس در دففر اسناد رسمی ستند ر

به نام خریدار دوم منفقل می نمایدب این اتا بتین تههتدا  فروشتند  بتا 
ی در تهار  اسناد اگر هر (26)ل و دوم تهار  به واود می آیدخریدار او

دو سند عادی باشد و در دادگا ، دعوی الزام به انفقال سند رسمی ارامته 

د، گردد، سه قالت پدید می آید که از بحا مهامله مهار  خار  می باش
ولی به اخفصار اشار  می شود  اگر تاریخ تنظتیم هتر دو ستند در زمتان 

م هیچ یک بتر دیگتری تقدیا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و   واقد باشد
ترایح  ینیز از سوی فروشند  تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر

ه دادب نفیجه قاصل از این ابهام، رد خواسفه دارندگان سند عادی نسبت ب
موضوس مرروقه مبنی بر الزام فروشند  به تنظیم سند رسمی استی ایتن 

رانون مدنی تصریح شد  و داللت بتر   1291ماد     1  تبصر   ذیل  نکفه در
ه، دربتار  این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعفبار اسناد رسمی را داشف

ند اگر  رفی که ستییی    »ی  رفین و وراث و رائم مقام آنان مهفبر است 
 «یآن را از منفسب الیه تصدیا نمایدارامه شد  است صدور  بر علیه او

 خالء های اسناد  وصیت و ارث: 

رانون گذار پس از انقالب اسالمی، با تواه بته   1379در سال  :  وصیت

 230نی ما می باشد، بته مواتب متاد  شرس که پایه و اساس مقررا  مد
رابل اثبا  به وسیله و فبر رانون آیین دادرسی مدنی وصیت شااهی را مه

شهاد  دانسفه استی بنابراین شهاد  در کنار وصیت مکفوب ازء ادلته 
 ی(27)اثبا  وصیت می باشد

به نظر می آید در ققور کنونی ایران )با تصویب رتانون آئتین دادرستی 
وصیت بته دو نحتو متی   ( بایسفی بر این رائل شد که1379مدنی سال  

صور  کفبی بودن مشمول مقررا  امتور   رد  شااهی  -2کفبی    -1باشد   
در غیر اینصور  مشمول عموم مواد رتانون متدنی و   ،قسبی خواهد بود

البفه اموال غیتر منقتول از راعتد  کلتی   آیین دادرسی مدنی خواهد بودی
یم و اثبا  به مواب سند رسمی خواهد بتود، خار  بود  و فقط رابل تنظ

رتانون  71و  48واتب متواد وصیت نامه رسمی در غیر این صور  به م 
بتل استفناد ثبت در برابر اشخاص ثالا که در وصیت امر مهمی است، را

نبود  و در مرااع رسمی اعفبار نخواهد داشتی نظریته مشتورتی شتمار  
ت کته در آن آمتد   »بته نیز موید این نظر است  5844/7-23/11/1362

 48و  47و  46لحاظ عدم واود و عدم تصویب رانونی کته ناستخ متواد 
رانون ثبت باشد مقررا  مواد فور به رو  خود باری بود  و الزم الرعایه 

 46ست، و از  رف شورای نگهبان هم در مورد غیر شرعی بودن متواد ا
 (28)یرانون ثبت اظهار نظر نشد  است« 48و  47و 

مقررا  ارث برگرففه از آیا  ررآن کریم و اتز اقتوال شخصتیه   :ارث

قررا  أمر  است، مقررا  آن، در رانون مدنی در متواد بود ، بنابراین از م 
تنظتیم شتد   259التی225و در رانون امور قسبی در مواد   949الی  861

استی همان  ور که میدانیم مقررا  قسبی تکمیل کنند  رتانون متدنی 
روانین مواود دربتار  ارث  بنابراین ازء مقررا  مدنی می باشندیهسفند،  

 (  29دارای مشکال  زیر است)

رتانون  248در مورد اسناد رسمی رانون گذار تواهی بته متاد    -نخست
امور قسبی ندارد، یهنی ربول ترکه را از  رف وارث بدهکار سند رسمی، 
شرط مسئولیت اداء دیون نمی داند، بلکه فر  را بر ربول ترکته نهتاد  
است و وارث را مسئول شناخفه استی این یکی از امارا  رتانونی استت 

آیین نامه ااراء اسناد رسمی دید  می شودب امار  استت از   6در ماد     که
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این اهت که، مبفنی بر غلبه استب یهنی غالبتأ وراث بالفاصتله پتس از 
 مرگ مورث خود ربول ترکه می کنندی

وارث رابتل بازداشتت در استناد ذمته ای  امتوال متاد  همین  بنابر  -دوم
ولو ایتن کته اتزو ک می کند )خواهد بود و از همه اموالی که وارث تمل

ترکه نباشد مانند ققور وظیاه( می توان به اعفبار این کته مستئول اداء 
 دیون میت شناخفه شد  است، اسفیااء  لب بسفانکار را کردی

ایا امار  ی مذکور امار  ی نسبی است یتا مرلتاث ثمتر  ی ایتن   -سوم
ن، میستر پرسش در این است که اگر امار  نسبی باشد، اثبتا  ختالف آ

ت، پس اگر وارثی رد ترکه کند و با اختذ تصتدیا از دففتر متذکور در اس
رانون امور قسبی رد ترکه را اثبا  کند مسئولیفی در متورد  249ماد  ی  

اداء دیون مفوفی نخواهد داشت و او و اموال او مصون از بازداشت خواهد 
یا نسبی،  بودیبه نظر در مواردی که تردید باشد که یک امار  مرلا است

ن امار  را امار  نسبی تلقی کنتیم تتا آاصل آزادی اراد  ارفضاء دارد که،  
 خالف آن اثبا  شودی پس امار  مذکور یک امار  نسبی استب

بهتد از  28/9/1322اسناد رسمی مصتوب  مااد ااراء نامه آیین  –  چهارم
رانون امور قسبی به تصویب رسید  است و مخصت  آن استت، یهنتی 

رانون امور قسبی استت کته عبتار   248کور، مخص  ماد  ذم   6ماد   
ماد  به این شرح است  »در صورتی که ورثه ترکه را ربتول نماینتد، هتر 
یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این که 
ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بود  یا ثابت کنند که پس از فتو  مفتوفی 

آنها تلف شد  و باری ماند  ترکه برای پرداخت دیتون   ترکه بدون تقصیر
کافی نیست که در این صور  نسبت به زاید از ترکه مستئول نخواهنتد 
بود«ی از این اا مهلوم می شود که رانون گذاران ایران به خود قتا متی 
دهند که آیین نامه را مخص  رانون بدانندی از نظر ما نباید آیین نامه به 

 مخص  رانون باشد، مااسد این کار بسیار زیاد استی  خود قا بدهد که
این امر )تصویب آیین نامه بر ختالف رتانون عتادی( در آیتین نامته ی 
اارای مااد اسناد رستمی الزم االاترا و  ترز رستیدگی بته شتکایت از 

 7نیز ادامه پیدا کرد  استی در ماد    11/6/1387عملیا  اارایی مصوب  
رگا  اقدی از ورثه ربتل از صتدور اارائیته هاین آیین نامه آمد  است  »

دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت کنند  بته عنتوان رتائم مقتام 
می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم االرث آنان مبادر  بته    لبکار

 صدور ااراییه نماید«ی
ربتولی آنهتا را  ،این ماد  بدون تواه به رد یا ربتول ترکته توستط وراث

نیتاز بته رد و ربتول ، ن نامهاستی بنابراین به مواب این آیی   فر  کرد
ولی از آنجایی که آیین نامه نمی تواند رانون را نسخ کنتد،     وراث نیست

بایسفی مقررا  این متواد را الزم الرعایته ندانستت، هتر چنتد در عمتل 
ارگانهای دولفی موظف به اارای آن هسفند، تا زمانی که توستط دیتوان 

  غیر رانونی بودن آن مشخ  و محرز شودی یعدالت ادار

 

 پیامدهای اخالقی خالئ های قانونی موجود

بی شک پیامدهای اخالری زیر در رابره با خالئ هتای رتانونی قتوز   
  اسناد رخ می نماید

را  را برای انفقال  و مشکال  اسناد رسمی در کشور  عدم اعفبار اسنادی  1
فتروش یتک ملتک بته  ، رشتو ،زمین ختواری ،13مال غیر، کالهبرداری

چندین نار و سایر مسائل که در اای خودش رابتل بررستی استت، بتاز 
های درصتد پرونتد  50برای مثال رئتیس ستازمان ثبتت علتت   یکندمی

ی یتا در متورد که سند فارد اعفبار است  داندققوری را مهامال  عادی می
ختواری ینشتگردهای زم  خواری کارشناسان مهفقدند که اکثرپدید  زمین

به نحوی بر پایه سوءاسفااد  از اسنادِ عتادیِ امتوالِ غیرمنقتول صتور  
ققوری اامهته را   -بنابراین فقدان اعفبار اسناد سالمت اخالریگیردی  می

   ی (28)با چالشی ادی موااه می کند
دعتاوی ققتوری و رضتایی،   ناتوانی در نظام ثبفی منجر بته افتزایش  ی2

 و تأمین مالی عدمالمال، بیت، از دست رففن امنیت روانی اامهه   کاهش
 ی (29)یی می شود

مقررا  سالخورد ، نظیتر روانین و نفیجه ردیمی بودن روانین و واود    ی3
های ثبفی و چگونگی وصول واتو  در  رح تهیه رونوشت و نحو  آگهی

 19اشفن دفاتر مفهتدد موضتوس متاد   دفاتر اسناد رسمی و ادار  ثبت و د
اسناد رسمی و ییی همانا کند شدن امور ااری مملکت، ایجاد   رانون دفاتر

آور المتال، و عتذابهای بی دلیل )و البفه کالن( برای مردم و بیتهزینه
ربط است کته شدن انجام امور مربوط برای مردم و کارمندان ادارا  ذی

شکل دور زدن مقررا  و ایجاد یی نیز بههادر عمل، منجر به بروز ماسد 
 ی(30)ودناسالم اداری نیز می ش روابط

در مهتامال  کته یتک اصتل   14واود تهارضا  رانونی سرح اعفمتاد  ی4
 اخالری اساسی در کسب و کار می باشد را به شد  کاهش می دهدی 

و ارث مواتب سستت شتدن   15خال  های مواود در روانین وصتیتی  5
آن  بنیان های خانواد  و نزاس های خانوادگی شد  است کته بته واستره

 یمرااع رضایی هر ساله شاهد پروند  های بسیاری در این زمینه هسفند

 

 گیرینتیجه
این مقاله در رالب بررستی ختالء هتای رتانونی در قتوز  ستند   انجامبا  

 : رسمی در ایران نفایج زیر را می توان برشمرد
ب در اوامع امروزی، اهمیت موضوس اسناد و ثبت آنهتا بتر کستی نخست

پیشرفت اوامتع  و رشتد روزافتزون مهتامال  تجتاری، پوشید  نیستی  
المللی شدن تجار  همه و همه باعتا بازرگانی و بینتوسهه یاففن امور  

دهند، امنیت خا ر پیدا شد  است تا مردم در مهامال  خود که انجام می
کنندی بدین سبب افراد به مدد عقل سلیم دریاففند که استفااد  از نوشتفه 

شود و همرا  با ابفکتار و شرایط انهقاد مهامله تهیه می لحاظ آن که در  به
شی نسبت به اخفالفا  آیند  استت، مناستب بتود  و بته روش دور اندی

کنند همتین امتر ستبب شتد  کته بهفری امنیت مهامال  را تضمین می
نوشتتفه و ستتند بتته تتتدریج وارد زنتتدگی روزمتتر  متتردم شتتود و  بیهفتتا 

 یها در نظر بگیرندبرای قاظ این نوشفه یراهکارهای
در ای رانونی ستند رستمی  هب آنچه به عنوان موارد، منشأ و آثار خألدوم

توان برشمرد، این است که عدم تصویب روانین به نظام ققوری ایران می
روز و سکو  مقنن و عدم مرابقت اعمتال و ورتایع ققتوری کنتونی در 
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نیازهتا به تمامی و عدم پاسخگویی کامل روانین   اامهه با روانین ردیمی
هتای رتانونی خأل ایتن و باشتدو مسائل ققوری روز اامهه براستفه می

های مفااو  سبب ایجاد اخفالفا  نظر درتاسیر روانین و به تبع آن رویه
و نفیجفا  مسئولیت و بار مشتکال  در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  

بین ارشتار مخفلتف آتی سردففر و در نهایت باعا افزایش تهداد دعاوی 
ران رابتل اشتار  اامهه شد  است که این موضوس برای نظام ققوری ایت

 باشدیمی
توان بیان داشت کته هنتوز ب علیرغم مباقا مررح شد  در فور میسوم

های ققوری مناسب و مفرری در ایتن راهکار  است  روانین ایران نفوانسفه
 واود دارد تهار  دیدمیان روانین سنفی و روانین ا و زمینه وضع نمایند

تهار  میان اسناد را قل نمایند و   است  ایران هنوز نفوانسفه  و همچنین
نظتام  و در نهایتت یا راهکار ققوری مناسبی در ایتن زمینته وضتع کنتد

ز  ققوری ایران نفوانسفه  خود را با توستهه و تحتول روز افتزون در قتو
انع دست پتا گیتر وهای ققوری و م چالش  تربیا دهند، لذا  اسناد رسمی

 الینحل باری ماند  اند ی در راسفای اسناد رسمی، مندر  در روانین
در رابره با پیامدهای اخالری خالهای رتانونی مواتود در قتوز  استناد 
رسمی می توان به کاهش اعفمتاد و امنیتت در اامهته، افتزایش فستاد 

ال و  زمین خواری، رشو ، از دست رففن بیت الم  ، کالهبرداری،ارفصادی
 افماعی اشار  کردیایجاد روابط ناسالم خانوادگی، اداری، ارفصادی و ا
 برای رهایی از این مشکال  پیشنهاد می شود  

 روانین مرتبط با اسناد رسمی مورد بازنگری ررار گیردی
آموزش افراد اامهه در زمینه موارد ققوری و اهمیت اسناد رستمی متورد 

 تواه ررار گیردی
تشریاا  اداری و اسفااد  از خدما  الکفرونیکی تا قتد دولت با کاهش  

تنظتیم استناد رستمی افزایش سرعت و آسان سازی فرایند   امکان منجر
 شودی

فزایش نظار  بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی برای الوگیری از دور زدن ا
 یروانین و مقررا  در اولویت ررار گیرد

 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت اپژوهش مروری با مهرفی منابع مورد اسفااد ، اصل اخالر  در این  

 مولاین آثار محفرم شمرد  شد  استی داری علمی رعایت و قا مهنوی
 

 هنام اژهو
 Document .1 سند 

 Formal document .2 سندرسمی 

 Positive power .3 ردر  اثباتی 

 Ethical dimensions .4 ابهاد اخالری 

 Behavioral customs .5 عرف رففاری 

 Individual ethics .6 اخالریا  فردی 

 Ethical traits .7 اخالری صات  

 Ethical acts .8 عمل اخالری 

 Ethical health .9 سالمت اخالری 

 Speculation .10 زمین خواری 

 Litigation .11 دعاوی دادگسفری 

 Legal challenges .12 تهارضا  رانونی 

 Fraud .13 کالهبرداری 

 Trust .14 اعفماد 

 Wills rules .15 روانین وصیت 
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