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وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است .فرض اصرلی ایرت تحقیرق تدکیرد حقروق فرانسره و ایرران برر
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حقوقی «جبران ضررهای ناروا»« ،احتررام بره مالکیرت» و «قردرت الرزامکننرده

قراردادها» در رابطه با اسرناد مالکیرت و جلروگیری از تعارضرات آن در بحر امروال غیرمنقرول در
حقوق سردفتری نیز صائب است (قهرمانی .)26 :1377 ،بح

سردفتری در حقوق فرانسره برا بحر

مسئولیت مدنی پیوند دارد ،مسئولیت مدنی نزد حقوقدانان فرانسوی تعریفهای مختلفی شده اسرت
که از آن جمله برخی مسئولیت مدنی را وظیفهای میدانند که برر عهرده مسرئولی گذاشرته شرده ترا

زیانهای وارده به دیگری را جبران کند (پاتریس .1)17 :1382 ،یرا ایرتگونره تعریرف مریشرود کره
شخص از نظر مدنی هنگامی مسئول است که موظف بره جبرران ضررر واردشرده بره دیگرری شرود

(مازود 2.)374 :1998 ،مسئولیت حقوقی به مسئولیت کیفری و مدنی قابرلتقسریم اسرت و منظرور از
مسئولیت کیفری مسئولیتی است که مجرم دارد و الزام شخص به پاسرخگویی دربراره آثرار و نترایج
جرم است ،اما مسئولیت مدنی مسئولیتی در قبال جبران ضررهای وارده از طریق خود او یا اشرخا
و اشیای مرتبط با اوست .مسئولیت مدنی به مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری قابلتقسیم اسرت،
زیرا برخی از حقوقدانان دو نظام متفاوت را بر ایت دو نوع از مسئولیت حکمفرما میدانند .در قانون
مدنی فرانسه ایت تفکیک انجام شده و مواد  1146تا  1155به خسارات ناشی از عردم اجررای تعهرد
یا مسئولیت قراردادی و مواد  1382تا  1386به مسئولیت قهرری و خرارا از قررارداد پرداختره شرده

است (مازود3.)367 :1998 ،در قانون مدنی ایران نیز ایت تفکیک وجود دارد و مواد  226تا  230بره
خسارت پدید آمده از عردم اجررای تعهردات و مرواد  328ترا  335بره مسرئولیت خرارا از قررارداد
پرداخته است .هرچند ایت تفکیک در مسئولیت مردنی وجرود دارد ،امرا از نظرر مبنرایی شرباهت بره
یکدیگر داشته و میتوان مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی تعمیم داد که نظم قرراردادی نیرز
وجود داشته باشد (صفایی .)98 :1390 ،هرچند در حقوق فرانسه برای تفکیک مسئولیت قرراردادی
و قهری اگر قرارداد بر روابط طرفیت حاکم باشد ،برای تعییت مسئولیت ناشی از نقض بره قررارداد و
قواعد عمومی مسئولیت استناد میکنند و اگر قراردادی وجود نداشت ،صرفا باید به قواعد عمرومی
مسئولیت استناد کنند .دیوان عالی کشور فرانسه در یک مورد برا قاطعیرت اعرالم کررده کره هرگراه
شرایط مسئولیت قراردادی جمع باشد ،زیاندیده نمیتواند به قواعد مسرئولیت غیرقرراردادی اسرتناد

کند (پاتریس.)46-45 :1382 ،4
حقوق فرانسه در  1955ثبت مال غیرمنقول را اجباری اعرالم نمروده کره ایرت موضروع ترا بره امرروز

حاکم است (سیملر .)615 :2004 ،5و برای اطالعرسانی درباره معامله میبایسرت اوال ،بررای معاملره
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سند رسمی تنظیم شود و ثانیا ،ادعای مالکیت فروشنده پریشترر یرا همزمران منتشرر شرده باشرد کره
بهواسطه آن زنجیره مالکیت تمام مالکیت از ابتدا تا انتها برای اشخا

ثال

مشخص باشد .مراده 30

و اگر انتشار نیابند استنادی در برابر اشرخا

ثرال ی کره حقروق مشرابهی را بره موجرب معرامالت و

تصمیمات مشابه بر روی همان مال از همان فروشنده کسرب کررده و منتشرر نمرودهانرد ،ندارنرد .در
فرض انتشار معامالت و تصمیمات قضایی مدنظر نیرز در وجهری کره معرامالت و تصرمیمات مرورد
استناد اشخا ثال پیش از آنها انتشرار یافتره باشرد قابلیرت اسرتناد نخواهرد داشرت .برا ایرت حرال،
اشخا

ثال ی که وظیفه تقاضای انتشار حقوق عینی را بر عهده داشتهاند و یا وارثان نمریتواننرد بره

مقررات ایت ماده برای ابطال معامالت استناد کنند» ،آیا ایت موضوع به ایرت معنرا اسرت کره شرخص
ثال ی که بر اساس صورت ظاهری مالکیت ،مال غیرمنقولی را خریداری کررده ،در حالیکره حقروق
وی از مالک واقعی کسب نشده ،مالک یک حق عینی میشود؟ و ایت متعارض با ماده  1599قانون
مدنی فرانسه نیست که بیان میدارد« :فروش مال دیگری باطل است»؛ ایت موضوع چنران در حقروق
فرانسه مطرح شده که معامله زمانی برای اعتماد کننده به مالک ظاهری صحیح اسرت کره او تصرور
کرده باشد که مال را از یک مالک واقعی تحصیل میکند ،و اینکه اشتباه را باید هرر کسری اجبرارا
در همان شرایط مرتکب شود؛ و همچنیت ،اشتباه باید غیرقابلاجتنراب باشرد (ویرل و ترری:1974 ،1
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مصوبه سال  1955بیان میدارد« :طبق بند  1ماده  28معامالت و تصمیمات قضایی باید منتشرر شروند

184؛ دریدا و مستر .)2 :1986 ،2اما تفاوت ایت نگرش در حقوق فرانسه با حقوق ایران ایت است که
اگر پیش از تنظیم سند رسمی فروشنده همان مال را به دیگری بفروشد و خریدار دوم زودتر اقردام

به ثبت معامله خود کند ،قانونگذار برای ایت موارد نیز آن را پیشبینی کرده است که طی مصروبه 7
ژانویه  1959آمده که خریدار دارای سند عادی نیز میتواند اظهارنامه رسمی خود مبنی بر آمادگی
به تنظیم سند رسمی و یا گواهی عدم حضور صادره از سوی سردفتر مبنی بر عدم حضور فروشرنده
یا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خود را ثبت نماید و به ایرت ترتیرب ،حرق مقردم خرویش را
ت بیت نماید (سیملر.)636 :2004 ،
 .1مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه
مسئولیت مدنی سردفتران از نوع مسئولیت قهری اسرت .البتره ،در مروارد خرا

رویره قضرایی ایرت

کشور میتواند هم قواعد مسئولیت قراردادی و قهری را در زمینه مسئولیت مدنی سرردفتران اعمرال
کند (پلبوت و یایگر ،)120 :2006 ،3زیرا ممکت است سردفتر از سوی مشتری خود در نقش وکیرل
باشد و ذیل سندی را از جانب موکل امضا کند .در ایت وجه ،مسرئولیت مردنی سرردفتر ماننرد یرک
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وکیل و از نوع مسئولیت قراردادی است ،اما بر اساس تقسیمبندی حیطه مسئولیت مدنی سرردفتران،
قهری است .و حیطه زمانی ایرت مسرئولیت خرارا از قررارداد ده سرال از زمران ورود زیران محاسربه

سلطان آباد
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میشود (فلیپ .)2412-2411 :1998 ،1در حقوق فرانسه عرالوه برر بحر

مسرئولیت قهرری ،بحر

مسئولیت حرفه نیز برای سردفتران وجود دارد ،زیرا ایت رسرته جرزو شراغلینی هسرتند کره از اطرالع
بیشتر و مهارت خاصی در رابطه با همگان دارند و وظیفه دارند که عالوه بر مصالح مشتریان مصالح
کلی جامعه را در نظر قرار دهند (قهرمانی .)40-39 :1377 ،بنابرایت ،سردفتران عرالوه برر مسرئولیت
قهری ،دارای مسئولیت حرفها ی هم هستند کره برر مبنرای آن رفترار سرردفتر برا رفترار دقیرقترریت و
باتجربهتریت فرد حرفه مورد قضاوت قرار میگیرد (قهرمرانی .)43 :1377 ،در شرکل قردیمی بحر
مسئولیت سردفتران مصوبه  29دسامبر  1722عنوان میداشت که سردفتران در مقابل ضرررهایی کره
در اثر ابطال سند به شخص وارد میشود ،مسئولند (پلبوت و یایگر .)118 :2006 ،2ایرت موضروع برر
اساس نظریه تقصیر پیگیری میشد که سردفتران برر اسراس اعمرال نکرردن وظرایف خرود مرتکرب
تقصیر شده باشند .اما بعدها ایت مبنا مرورد برازبینی قررار گرفتره و برر طبرق آن سرردفتران عرالوه برر
خطاهای شغلی در مقابرل هرر زیرانی کره از اعمرال حرفرهای آنهرا ناشری مریشرود ،مسرئول شرناخته
میشوند .در ابتدا ،در سال  1971طی مصوبه شماره  71-941سردفتر صرفا مسئول جیرران خسرارت
ناشی از ابطال سند ناشی از خطای شکلی است ،اما بعدها مسئولیت ناشی از تقصیر به نحو عرامی بره
مسئولیت ناشی از خطر نیز تسری یافت و سردفتران بدون لحاظ به اینکه چگونه خطرایی را مرتکرب
شده باشند ،مسئول جبران خسارات وارده ناشی از ابطال هسرتند (پلبروت و یرایگر .)119 :2006 ،بره
همیت سبب ،مسئولیت مدنی سردفتران از سال  1955به موجب ماده  13مصوبه  20می  1955تحرت
پوشش اجباری بیمه است (پلبوت و یایگر.)125 :2006 ،
 .1-1سردفتری و مسئولیتهای آن در حقوق ایران
سازمان دفترخانه رسمی متشکل از یک سردفتر ،یک یا چند دفتریار و کارمندانی کرافی و نویسرنده
است .دفترخانه ها از طریق سازمان ثبت اسناد و امالک وابسته به قوه قضائیه هستند و بررای تنظریم و
ثبت اسناد رسمی برابر مقررات تدسریس مریشروند .وظیفره سرردفتردار امرور مررتبط برا دفترخانره و
مسئولیت آن است .او با انجام آزمایشها و با پیشنهادهای سازمان ثبت به موجب ابرال رئریس قروه
قضائیه منصوب میشود .در هر حوزه بر اساس جمعیت تعداد دفترخانه مشخص میشود که تقریرب
آن برای هر 15هزار نفر یک دفترخانه است .سند در اوراق مخصوصی تنظیم میشود کره از طرر
سازمان ثبت در اختیار دفترخانه قرار میگیرد و تنها در یرک دفترر ثبرت مریشرود کره نرام آن دفترر
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سردفتر است و ثبت سند به امضای کسی که صراحب معاملره اسرت و همچنریت ،سرردفتر و دفتریرار
میرسد .وظیفه سردفتریار بر اساس ماده  30قانون ثبت مشخص شرده کره برر مبنرای آن سرردفتریار
برخال

قوانیت و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد .سردفتر و دفتریاران و تمام

کسانی که در دفترخانه کار میکنند ،باید اسرار اربابرجوع و متعاملیت را که بر اثر تنظریم یرا ثبرت
آن از محتوای آن مطلع شدهاند ،مکتوم نگه دارند .ایت موضوع در ماده  50قانون دفاتر اسناد رسمی
سال  1316آمده است.
مسئولیتهایی که برای تخلفات محتمل از سوی سردفتر و دفتریرار پریشبینری شرده از قررار زیرنرد:
مسئولیت مدنی ،مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی .بر اساس مسئولیت مدنی که وظایف مسرئول
سند را مشخص میکند ،هرگاه به سبب تقصیر یا غفلت مسئول دفتر اعتبار سندی مورد خدشه قررار
گیرد ،او در برابر اشخا ثال ذینفع مسئول اسرت و مریبایرد از عهرده خسرارات کره وارد کررده
برآید .متضرر نیز برابر مقررات عمومی آییت دادرسی برای مطالبه خسارت قادر به طرح دعوا است.
ایت نوع از مسئولیت بر اساس مواد 1و 2قانون مدنی مورد بررسی قرار میگیرد و مسرئولیت کیفرری
به موجب ماده  100قانون ثبت صرورت مریپرذیرد و مسرئولیت انتظرامی شرامل مرواردی اسرت کره
سردفتر یا دفتریار مرتکب آن میشروند و ایرت موضروعات جرزو امروری هسرتند کره جنبره کیفرری

فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره چهاردهم /شماره  /51بهار 1400

نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعیت اقردام مریکنرد ،برهجرز در مرواردی کره مفراد و مردلول سرند

ندارند .بنابرایت ،سردفتران از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی تعقیب و محکوم بره تروبیخ یرا انفصرال
دائم میشوند.
 .2-1سردفتران و مسئولیتهای آن در حقوق فرانسه
در فرانسه دفاتر سردفتری به شکل فردی و یا به صورت شررکتی معریت اداره مریشروند .شررکتهای
معیت سردفتری در قالب شرکتهای حقوقی و مدنی هسرتند ،شررکتهای سرردفتری مردنی برهصرورت
حرفهای و یا شرکت فعالیت آزاد و یا شرکتهای دیگر تشکیل میشوند که بر اساس قرانون مریبایرد
حداقل متشکل از دو نفر و معموال متشکل از چهار یا پنج نفر سردفتر شریک هسرتند .شررکتهرای
سردفتری ایتگونه تدسیس میشوند که گروهها شرکتی را در اداره ثبرت شررکتها ثبرت مریکننرد و
شرکت شخصیت حقوقی کسب میکند و سردفتران که اعضاء شرکت هستند ،هر یک سهام خرود
را که اعم از نقدی و غیرنقدی است آورده و شرکت با تجمیع آوردههای آنها راهاندازی مریشرود.
علت و فلسفه وجرود ایرت دفراتر موضروعات مختلفری اسرت از جملره -1« :باعر تخصصری شردن
کارهای دفترخانه میشود و بنابرایت ،هر یک از سردفتران تنظیمکننده اسناد خاصری هسرتند -2 .برر
اساس تخصصی شدن کارها دقت در تنظیم اسناد باال میرود و با باال رفرتت دقرت اشرتباهات تنظریم
سند نیز به بسیار کم میشود ،زیرا در شرکتهرا حرداقل دو سرردفتر در تنظریم سرند نقرش دارنرد و
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اشتباهاتی که به علت خطای شخصی است ،در تنظیم سند بسیار کم شده و به حداقل مریرسرد-3 .
با تقسیم مسئولیت تنظیم اسناد بیت سردفتران ضرورت دارد که اسناد تنظیمشرده در ایرت شررکتهرا
سلطان آباد
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توسط حداقل دو سردفتر امضاء و تدیید شود و بنابرایت ،بر اساس قرانون سرردفتران امضراءکننردگان
سند در قبال مشتریان و اشخا

ثال

دارای مسئولیت مشترک میشوند.

راههای سردفتری در کشور فرانسه به دو طریق است–1 :از طریق دانشگاه  -2از طریق حرفرهای .در
شکل اول فرد میباید پس از فار التحصیلی در دوره لیسانس و اخرذ مسرتر یرک در رشرته حقروق،
الزم است که در رشته حقوق سردفتری به مدت یک سال تحصیل کرده و حائز مدرکی بره عنروان
گواهی عالی سردفتری شود .گواهی عالی سردفتری مدرکی دانشگاهی است کره ایرت اجرازه را بره
دارندهاش میدهد که از وزیر دادگستری یا کسی که محافظ و یا نگهدارنده مهر است ،درخواسرت
انتصاب برای شغل سردفتری را بدهد  .او با ایت مدرک واجد شرایط احراز سردفتری مریشرود .در
وجه دوم که از طریق حرفهای است ،شخص باز نیاز به مدرک دانشرگاهی دارد .او پرس از گررفتت
مدرک لیسانس و اخذ مستر یک که مشابه طریق دانشرگاهی اسرت ،مریبایرد یرک سرال در مرکرز

آموزش حرفهای سردفتری 1آمروزش ببینرد .پرس از گذرانردن ایرت دوره آمروزش حرفرهای ،بره او
مدرک عالی سردفتری داده میشود .او با ایت مدرک میتواند بره وزیرر دادگسرتری درخواسرتی را
ارائه کند که بهواسطه آن به شغل سردفتری منصوب شود .پس از ایت موارد افرادی که از دو طریرق
فوق اقدام به اخذ سردفتری میکنند ،ملزم هستند که دو سال دوره کارآموزی در یک دفترخانره را

بگذرانند و طی ایت دوره به عنوان کرارآموز مشرغول بره کرار شرود و پرس از طری نمرودن دو سرال
بهعنوان کارآموز ضرورت دارد که گزارشی ارائه تا برهواسرطه آن بتوانرد ابرال سرردفتریاش را از
وزیر دادگستری اخذ کند .پس از ابال گزارش است که مدرکی به نام دیپلم سرردفتری بره او داده
میشود؛ باید اشاره کرد که از طریق دانشگاهی ،شخص میتواند بهجای گزارش یرک ترز نوشرته و
طی آن از دو سال کارآموزیاش دفاع کند و پس از اخذ دیپلم سردفتری ضرورت دارد که مجددا
یک سال دیگر کارآموزی در یک دفترخانه انجام دهد (شهبازی.)84 :1387 ،
شرایط کلی برای احرراز سرردفتری در کشرور فرانسره چنریت اسرت -1 :تابعیرت فرانسره داشرتت -2
شخصی که به علت انجام جرم از حقوق مدنی محروم نشده باشرد ،یعنری داشرتت حقروق مردنی -3
حداقل ست  20سال  -4تدیید گواهینامه حست اخالق و اینکه برای سرردفتری مسرتعد اسرت و ایرت
گواهی از محکمه انتظامی اخذ شرده باشرد (حسرینینرااد .)31 :1378 ،در مرورد شررایط اخالقری و
درستکاری :اوال ،سردفتر نباید مرتکب فعلی که به خاطر خال عفت ،درستکاری و اخرالق برودن
آن منجر به محکومیت کیفری میشود ،شده باشد .ثانیرا ،داوطلرب حرفره سرردفتری نبایرد مرتکرب
فعلی با همان ماهیت مذکور در بند قبلی شده باشد که به طور مستقیم منجر به بازنشسرته کرردن وی
1
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با ضمانت اجرای انتظامی یا اداری عزل یا بازنشستگی همراه با رضایت یا اجازه شود .ثال ا ،داوطلب
نباید با ورشکستگی شغلی یا دیگر ضرمانت اجراهرای مربروه بره اجررای مقرررات حقروقی تصرفیه
رومی-ژرمنی دارای اهمیرت فرراوان اسرت .برهعنروانم رال ،سرردفتران در مباحر

مررتبط برا انجرام

انتقاالت امالک ،تدیید اعتبار قانونی یک معامله نقش تعییتکننده دارند؛ برهنحرویکره تمرام اعمرال
حقوقی در رابطه با معرامالت امروال غیرمنقرول بردون مداخلره سرردفتر صرورت نمریپرذیرد و ایرت
موضوع ،برخال سنت موجود در نظام کامت ال است که مبانیاش در تقابل آزادی ارادههرا شرکل
میگیرد.
 .2اعتبار اعالمهای مأمور و اشخاص در حقوق ایران و فرانسه
دیدهها و شنیدهها و دریافتهای مدمور رسمی کره در سرند اعرالم شرده ،دارای اعتبرار هسرتند .ایرت
موارد هویت امضاءکنندگان ،پرداخت شدن ثمت به مشتری ،متعهد شدن به تددیه وجه یا مال و غیره
است .در ایت موارد برای احراز ایت امور نیازی به رسیدگی قضرایی نردارد و تنهرا راه ادعرای جعرل
نسبت به سند و اثبات ادعا در ایت باره است .ادعای مدمور ثبت تعبیر به اماره شده است ،امارهای که
خال آن بهسادگی قابلاثبات نیست؛ زیرا نسبت دادن درو به یک شراهد ممتراز اسرت کره بررای
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حقوقی شرکتها مواجه شرده باشرد( ».کررد علیونرد .)20 :1380 ،نقرش سرردفتران در نظرام حقروقی

تدمیت اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است.
تا سال  1973در فرانسه دعوای مبتنی بر جعل صرفا به تابعیت از دعوای مدنی امکان داشرت کره در
دادگاه مدنی مطرح شود و دیوان کشور دعوای اصلی را صرفا در صالحیت دادگاه کیفرری دانسرته
(بولتت مدنی ،1973 1،ا ،)127 :2اما امروزه ایت موضوع در صرالحیت دادگراه مردنی قررار گرفتره
است.
در ایران ،اما ایت مسئله هنوز به وضوح مطرح نیست ،زیرا چنیت دعوایی در قالب عنوان ابطرال سرند

مطرح میشود و ضمت آن است که دعوای جعل مستند ایت دعوا قررار مریگیررد .بنرابرایت ،ادعرای
جعل بهصورت تبعی مطرح میشود و با رسیدگی به ابطال سند تالزم مییابد .علیرغم ایت موضوع
باید درباره دعاویای که مدعی با طرح دعوای خویش را به تعییت جاعرل طررح مریکنرد و فرضری
که در آن صرفا ادعای جعل ساده است ،تمایز قائل شد؛ در ایت زمینره رسریدگی فررض دوم دچرار
هیچ مانعی نخواهد بود ،اما در فرض اول میباید بر اساس طبع کیفری دعروا ،بره دادسرتان موضروع
اعالم شود و با آغاز رسیدگی کیفری دادگراه مردنی در انتظرار رسریدگی کیفرری برود (کاتوزیران،
.)304-303 :1392

1
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در ماده  70قانون ثبت درباره اعتبار اعالمهایی که اشرخا

در دعراوی خرویش مریآورنرد ،چنریت

تصریح شده است« :سندی که مطابق قوانیت ثبت رسمی شده باشد ،کلیه مندرجات و امضاهایی کره
سلطان آباد
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در آن است ،معتبر میشود ،مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود .انکار مندرجات اسناد رسرمی
که درباره اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهرد بره تادیره وجره یرا تسرلیم مرال اسرت ،مسرموع
نمیشود .ماموریت قضایی یا اداری که از طریق حقوقی یا جزایی انکار موارد باال را مورد رسیدگی
قرار داده ،یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصو رسید وجه یا مرال یرا تعهرد بره
تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند ،محکوم به شش ماه تا یک سال انفصال موقت خواهند شد»؛ بر
اساس ایت دو ماده ،مخصوصا بخش اول آن ،چنیت در نظر گرفته شده که هرر اعالمری کره در سرند
رسمی ذکر شده باشد ،خواه جزو اموری باشد که نزد مامور رسمی و با نظارت او انجام شرده باشرد
و خواه از اعالمهای اشخا به مامور رسمی که اعم از امور انشایی یا اخبار رویدادها است ،دارای
اعتبار یکسانی است ،ایت اعتبار جز با ادعای جعل و اثبات جعل بودن آنهرا خدشرهپرذیر نیسرت .امرا
باید اشاره داشت که ایت امر مطلق نبوده ،زیرا در نمونههایی در ایت زمینه بارز است که انشرایی کره
نزد مامور رسمی واقع میشود (نظیر تعهدی که برای تادیه وجه داده میشود) یا اخبار از رویردادی
که نزد مدمور رسمی رخ داده است (نظیر گرفتت وجه یا اقرار کرردن بره اخرذ آن) ،ایرت موضروع را
نشان میدهد.
باید توجه داشت که میان اعالمهای شخص با مدمور تفاوت وجود دارد ،زیرا اعالمهایی که توسرط
مامور احراز میشود ،در سند ذکر میشود .ایت موضوع نیز یکی از رویدادهایی اسرت کره مریبایرد
نزد او واقع شده باشد و مامور تمام آن چیزی را که از یافتهها و مشاهدههای خویش احرراز نمروده،
به عنوان یک شاهد ممتاز و برگزیده قانونی در سند ذکرر مریکنرد .امرا آن اعالمراتی کره از سروی
اشخا

به مامور اظهار میشود ،چنیت است که او نظارتی بر وقوع و صحت آن نخواهرد داشرت و

بنابرایت ،صرفا بدیت سبب رسمیت دارد که از سوی متعاقدیت به او چنیت اعرالم شرده اسرت .مرامور
رسمی وظیفه و تکلیفش صرفا انعکاس دادن اظهاراتی است که امضاءکننده آن را بیان داشته اسرت
و به همیت اعتبار است که در سند ذکر شده است؛ پس ،اگر چنانچه ادعایی بر ضرد آن ابرراز شرود،
ایت مدعا به معنی نسبت اظهار خال و تزویر و اشتباه بره مرامور رسرمی نخواهرد برود ترا در نتیجره
ضرورت برای ادعای جعل باشد ،زیرا مدعی منکر اظهاری نیست که به مدمور اعالم شرده اسرت؛ او
مدعی اشتباه یا تزویر اعالمکننده و نادرستی اظهاری است که او به مدمور کرده است و مریبایسرت
آن را اثبات کند (کاتوزیان.)303 :1392 ،
نوشتههای مامور رسمی اعالماتی است که طرفیت در حضور او به عمل آوردهاند و راجع به امروری
است که بدون حضور مامور رسمی واقع شده است ،پس هر یک از طرفیت میتواند ادعرا کنرد کره
اموری را که نزد مامور اعالم نموده و در سند نوشته شده است ،فیالواقرع روی نرداده اسرت؛ بررای

نمونه ،اگرچه در حضور مامور اقرار کرده که ثمت را دریافت نموده و در سند رسمی نوشرته شرده،
اما ثمت را در واقع دریافت نکرده است (شمس :1389 ،ا.)86 :3
نشده است ،اما حقوقدانان فرانسوی ایت امر را منطقی دانسته و هریچ تردیردی در پرذیرش آن بیران
نداشتهاند ،بهعنوانم ال ،اگر دو طر

معامله با تبانی با هم به سردفتر اعرالم کننرد کره مبیرع و ثمرت

تسلیم شده است .ادعای مخالف به گواهیای که مامور رسمی از گفترههرای آنهرا کررده و انتسراب
درو و تزویر به مدمور رسمی بازنمیگردد؛ بنابرایت ،ادعای جعل نیز ضرورت نخواهرد داشرت ،در
صورتی که اگر ادعا شود که مامور رسمی اعالمی را که به او احراز شده ،ثبت نکررده باشرد یرا بره
اشتباه آن را غلط ثبت کرده باشد در ایت وجه باید ادعای جعل شود .در موردی نیز که آنچره ثبرت
شده بر اساس گفته دو طر معامله است و در آن مرزها و حدود و مساحت ملک موضروع معاملره
معیتشده سردفتر در ایت مورد نیز دخالتی ندارد (کاتوزیان.)304 :1392 ،
مدموران رسمی که حق تنظیم سند در محل تحریر بر اساس تشریفات مقرر را داشرته باشرند ،عمردتا
سران دفاتر اسناد رسمی هستند ،اما ایت عنوان شامل مدموران ثبت احوال ،مردیران دفراتر دادگاههرا،
مدموران اجرا ،کنسول ها و کنسرولیارانی کره در خرارا از کشرور بره تنظریم اسرناد رسرمی مبرادرت
میکنند نیز میشود .پس اسناد رسمی فقط شامل اسناد سردفتری نیسرت ،بلکره اسرناد اداری کره بره
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در قانون مدنی فرانسه نیز چیزی درباره امتیاز ایت دو گروه و اعتبار آنچه مامور احرراز کررده ،گفتره

وسیله فرمانداران ،نمایندگان مالکیتهای عمومی (دولتی) و به ویراه شرهرداران تنظریم مریشرود و
همچنیت ،اسناد ثبت احوال ،احکام دادگاههرا و بعضری از اسرناد اجرایری نیرز اسرناد رسرمی هسرتند؛
هرچند باید توجه داشت که بر اساس ارزش اجرایی با یکدیگر متفاوت هستند .اما بر اساس رسرمی
بودن ایت اسناد تدییدکننده عملی به وسیله قدرت عمومی است که تا هنگام اثبرات جعرل محتویرات

آن بدون بررسی و تحقیق قبلی اعتبار دارد (یرایگر ،فلبروت .)73 :20191،مطرابق مراده  1318قرانون

مدنی« :سندی که به دلیل عدم صالحیت یا اهلیت داشتت مدمور یا به علت نقص شکلی رسرمیت آن
معتبر نخواهد بود ،اما در صرورتی کره طررفیت آن را امضراء کررده باشرند ،دارای اثرر نوشرته عرادی
است».

2

در قانون فرانسه نیز مانند ایران ،سند رسمی همردیف با سردفتر و موضوع اقدامات سردفتر به عنوان
تنظیمکننده سند بیان میشود و نشاندهنده در هم تنیدگی ایت دو مفهوم هستند؛ زیررا تحقرق کامرل
سند رسمی بدون سردفتر امکان ندارد و ایت تالزم به سبب تمایل قانون به توسل به امری برا قردرت
بیشتر از قدرت فردی در سندیت دادوستد است.
1
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 .3مزایای مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه
 .1-3محل دفترخانه و انتخاب سردفتر
سلطان آباد

مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تدثیر آن در موضوع اسناد معارض  /نویسندگان :سعید پرستش ،محمدرضا غالمپور ،استاد سعید محمدحسینی ،سعید منصوری

از مهمتریت نقشهای حقوق سردفتری در پدید نیامدن اسناد معارض در مالکیت غیرمنقول در حقوق
فرانسه ،رویه انتخاب محل دفترخانه و انتخاب سردفتر است .تضمیت صالحیت اسرتقرار دفترخانرههرا
به موجب مصوبه  2005-311مورخ  25مارس  2005زیر نظر وزارت دادگستری است کره اعضرای
آن عبارتند از )1 :مدیر امور مدنی وزارت دادگستری یا نماینده او  )2نماینده وزارت امور دارایی و
اقتصادی  )3صاحب مقام قضایی عضرو وزارت دادگسرتری  )4رئریس شرورای عرالی سرردفتران یرا
نماینده او  )5دو سردفتر به پیشنهاد وزارت دادگستری و با رأی و نظر موافق شورای عالی سردفتران
 )6منشی دادگاه که شرایط سردفتری را دارا باشد .ایت اعضا بررای مردت  3سرال و برا حکرم وزیرر
دادگستری انتخاب میشوند و شرایط  5ساله برای تعداد ،محل اسرتقرار ،احردا  ،انتقرال و حرذ
دفاتر رسمی پیشبینی میکند که هر سال میبایست گزارشی از تعداد سردفتران ،محرل و وضرعیت
احدا  ،انتقال یا حذ دفاتر و یا تغییر و تحول رخ داده در دفاتر و اطالعات اقتصرادی و جمعیتری
و اعالم نیازهای عمومی را گرزارش دهرد .در ایرت براره کمیسریون اسرتقرار دفراتر در زمران دسرتور
احدا یک دفتر اسناد رسمی بر حوزه قلمروی دادگاه استینا ریاست میکند و در زمران دسرتور
تغییر مکان دفاتر ،منطقره اسرتقرار دفراتر را مشرخص مریکنرد ،زیررا ایرت منطقره نبایرد در خرارا از
محدوده بخش باشد و بنابرایت ،شوراهای منطقرهای سرردفتران و شرورای عرالی سرردفتران را مرورد

مشورت قرار مریدهرد (دیسرپرس .)2327-2326 :2008 1،سرازماندهی سرردفتران در فرانسره بررای
استقرار سه اصل است :الف) حفظ خدمت عمومی قضایی از نزدیک؛ ب) در نظر گررفتت تغییررات
2

جغرافیایی و جمعیتی؛ ا) نظارت بر شرایط اقتصادی برای تضمیت خدمات باکیفیت.
صالحیت استقرار محل دفترخانه مقدمهای است بررای صرالحیت محلری سرردفتر اسرناد رسرمی .در
حقوق ایران صالحیت سردفتر به معنای ناحیهای است که سردفتر میتواند معرامالت مربروه بره آن
ناحیه را تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید (امامی .)92 :1378 ،در فرانسه نیز صالحیت محلی
به حوزهای اطالق میشود که سردفتر مریتوانرد در آن محردوده بره تنظریم اسرناد بپرردازد کره ایرت
محدوده محدود به حوزه صالحیت دادگاهی است که محل اقامت دفترخانه در آن واقرع اسرت .برر
اساس مواد  8تا  10مصوبه شماره  71-942مرورخ  26نروامبر  1971صرالحیت سرران دفراتر بره سره
بخش حوزه دادگراه تجدیردنظر یعنری مقرر دادگراه اسرتان ،حروزه دادگراه بخرش و حروزه دادگراه
شهرستان محدود میشود .بر اساس ایت الزام ،صالحیت منافع مراجعان نیز حفظ شود ،زیررا آنهرا برا
ایت آگاهی که سردفتر مورد نظرشان را کجا بیابند ،به آن دفترخانه مراجعه میکنند و ایرت موضروع
1
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همچنیت از رقابتهای متقلبانه و غیرمنصفانه میان دفاتر رسمی جلوگیری میکند .هرچند در مصروبه
شماره  86-728به تاریخ  29آوریل  1986صالحیت محلی سردفتران بهنوعی با تعدیل همراه شرد و
تنظیم اسناد بپردازند (یایگر و فیلبوت.)20-19 :2019 ،
 .2-3انتشار و اعالم قانونی بیع مال غیرمنقول
حقوق فرانسه در  1955ثبت مال غیرمنقول را اجباری اعرالم نمروده کره ایرت موضروع ترا بره امرروز
حاکم است (سیملر .)615 :2004 ،برای اطالعرسانی درباره معامله میبایست اوال ،برای معامله سند
رسمی تنظیم شود و ثانیا ،ادعای مالکیت فروشنده پیشتر یا همزمان منتشر شده باشد کره برهواسرطه
آن زنجیره مالکیت تمام مالکیت از ابتدا تا انتها برای اشخا ثال مشخص باشرد .مراده  30مصروبه
سال  1955بیان میدارد« :معامالت و تصمیمات قضایی که طبق بنرد  1مراده  28بایرد منتشرر شروند،
اگر منتشر نشوند ،در برابر اشخا ثال ی که حقروق مشرابهی را بره موجرب معرامالت و تصرمیمات
مشابه بر روی همان مال از همان فروشنده کسب کرده و منتشر نمودهاند ،قابل اسرتناد نخواهرد برود.
معامالت و تصمیمات قضایی مدنظر در فرض انتشار نیز در صورتی که معامالت و تصمیمات مورد
استناد اشخا ثال قبل از آنها منتشر شده باشد ،قابل استناد نخواهد برود .برا ایرت حرال ،اشرخا
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آنها صرفنظر از اقامتگاه دفترخانه ،دارای صالحیت ملی نیرز شردند و مریتواننرد در قلمررو ملری بره

ثال ی که وظیفه تقاضای انتشار حقوق عینی بر عهده آنها بوده و یا وارثان یک شخص نمیتوانند بره
مقررات ایت ماده استناد نمایند» ،آیا ایت موضوع به ایت معنا است کره شرخص ثرال ی کره برر اسراس
صورت ظاهری مالکیت ،مال غیرمنقولی را خریداری کرده ،درحالیکه حقوق وی از مالک واقعی
کسب نشده ،مالک یک حق عینی میشود؟ و ایت متعارض با ماده  1599قانون مدنی فرانسه نیسرت
که بیان میدارد« :فروش مال دیگری باطل است»؛ ایت موضوع چنان در حقوق فرانسه مطررح شرده
که معامله زمانی برای اعتمادکننده به مالک ظاهری صحیح است که او تصور کرده باشد که مال را
از یک مالک واقعی تحصیل مریکنرد  ،و اینکره اشرتباه را بایرد هرر کسری اجبرارا در همران شررایط
مرتکب شود؛ و همچنیت ،اشتباه بایرد غیرقابرلاجتنراب باشرد (ویرل و ترری194 :1978 ،1؛ دریردا و
مستری .)2 :1986 ،اما تفاوت ایت نگرش در حقوق فرانسه با حقوق ایران ایت است که اگر پریش از
تنظیم سند رسمی فروشنده همان مال را بره دیگرری بفروشرد و خریردار دوم زودترر اقردام بره ثبرت
معامله خود کند ،قانونگذار برای ایت موارد نیز آن را پیشبینی کرده است که طی مصروبه  7ژانویره
 1959آمده که خریدار دارای سند عرادی نیرز قرادر اسرت اظهارنامره رسرمی خرود را کره مبنری برر
آمادگی به تنظیم سند رسمی و یا مبنی بر گواهی عدم حضور کره از سروی سرردفتر صرادر شرده و

1
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مبنی بر عدم حضور فروشنده یا دادخواست به تنظیم سند رسمی خود را ثبت الرزام نمایرد و بره ایرت
ترتیب ،حق مقدم خویش را ت بیت نماید (سیملر.)636 :2004 ،
سلطان آباد
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برخی از ایت امر ذیل عنوان عدم تدثیر نسبی بیع یاد کردهاند و بر ایت عقیدهاند که اختال

بیت عقرد

تشریفاتی که بدون رعایت تشریفات باطل است و عقدی که تابع رژیم انتشار است ،اما منتشر نشرده
است ،ماهوی نیست ،بلکه از حی

درجه است (فلور و اوبرت.)312 :19811،

با توجه به مطالب باال روشرت مریشرود کره در حقروق فرانسره تنظریم سرند رسرمی وسریله و طریرق
انحصاری انتشار بیع مال غیرمنقول بوده و انتشار ایرت بیرع شرره قابلیرت اسرتناد آن در مقابرل ثالر
است .لذا ،تنظیم سند رسمی شره قابلیت استناد بیع اموال غیرمنقول در برابر اشخا

ثال

به شمار

میآید؛ بدیت شرح که اگر خریدار اقدام به انتشار بیع نکند و شخص ثال ی اقدام به خرید همان مال
از بایع نماید و سپس ،با تنظیم سند رسمی عقد را منتشر و اعالم نمایرد خریردار اول هریچ حقری در

برابر وی نخواهد داشت (مازود.)53 :1987 ،2
بدیت ترتیب ،قواعد و مقررات مربروه بره انتشرار عقرود ،عنصرر اساسری امنیرت حقروقی در روابرط

قراردادی است که بهعنوان یکی از کارکردهای اصلی شرکلگرایری بره شرمار مریآیرد (گسرتیت و
دچه.)271 :1990 ،3
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که در حقوق فرانسه ،تنظیم سند رسرمی (انتشرار عقرد) شرره
غیرانحصاری قابلیت استناد بیع اموال غیرمنقول در مقابل ثال

است و شره صحت و وقروع عقرد و

یا اثبات آن نیست و اما در یک مورد تنظیم سند رسمی شره صحت بیع اسرت و آن عبرارت اسرت

از بیع اموال غیرمنقولی که باید ساخته شود .4که طبق قانون  3ژانویه  1967با تنظیم سند رسمی واقع
میشود و عدم تنظیم چنیت سندی موجب بطالن بیع است.
 .4تأثیر قانون ثبت در اماره تصرف اموال منقول و غیرمنقوول در حقووق ایوران و
فرانسه
قانونگذار بر اساس آنچه ذیل مباح

اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی آمده کره

بر مبنای آن اعتماد به اسناد رسمی نسبت به رعایت قوانیت و تشرریفات بره وجرود آمرده ،مفراد سرند
رسمی را قابلاجرا میداند و بنابرایت ،در ایرت زمینره و برروز اشرکال نیرازی بره رسریدگی دادگراه و
صدور حکم نیست ،بدیت معنا که قدرت اجرایی سند رسمی از آثار اعتبار است نایی اسرت کره سرند
رسمی دارای آن است .بر همیت اساس ،در ماده  13ق .چنیت مقرر شده است« :مدلول کلیه اسناد
رسمی که در رابطه با دیون و سرایر امروال منقرول باشرد ،بردون احتیراا حکمری از محراکم عدلیره
1
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الزم االجراست ،مگر در مورد تسلیم عیت منقرولی کره شرخص ثرال ی منصرر

و همچنریت ،مردعی

مالکیت آن باشد» .است نایی که درباره تسلیم مال منقول اسرت ،بره سربب تقابرل مفراد سرند برا امراره
تصر

شخص ثال ی باشد که ادعای مالکیت آن مال منقرول را دارد ،چرون در ایرت زمینره تصرر

مال منقول به عنوان مالکیت نیز یکی از دالیل مالکیت است و بنابرایت ،فرض بر ایت خواهد بود کره
تصر از طریق مشروع کسب شده ،تعارض ایت دو دلیل چنیت ایجاب میکند کره دادگراه دربراره
مالکیت اخذ تصمیم کند و در ایت دعوا مدلول سند تنها برای احراز مالکیت کافی اسرت ،امرا بررای
اجرای آثار آن کافی نیست .باید بیان کرد که اختصا

ایت است ناء به مرال منقرول از قرانون فرانسره

اقتباس شده و چنیت موردی با موازیت حقوقی ایران دارای انطباق نیست ،زیررا در مراده  35ق.م کره
در آن اماره تصر ذکر شده ،تفاوتی میان مال منقول و مال غیرمنقول وجود ندارد و بحر مطلرق
است« :تصر بهعنوان مالکیت دلیل مالکیت است ،مگر اینکه خال آن ثابت شود»؛ ایت موضروع
با ماده  2279ق.م فرانسه هماهنگ نیست ،زیرا در قانون فرانسه در مرورد امروال منقرول ،تصرر را
دلیل مالکیت قرار داده است .در ایت باره دیوان کشور فرانسه نیز در رأی  21نوامبر  1927ایت حکم
را مانع از پذیرش دلیل مخالف مدعی مالکیت در برابر متصر با حست نیت تشخیص داده است .با
ایت حساب ،در قانون مدنی ایران برخال قانون فرانسه اماره تصر (یعنی قاعده ید) درباره امروال
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تصر

میباشد ،در حالی که سند رسمی مال منقولی را متعلق به مطالبرهکننرده بدانرد و آن مرال در

منقول و غیرمنقول یکسان است و ایر ت امراره مطرابق قواعرد عمرومی ،در برابرر دلیرل مخرالف تراب
مقاومت را نداشته ،ولی در قانون مدنی فرانسه ،اماره تصر

تنها متعلق به امروال منقرول مریشرود و

مانع از پذیرش دلیل مدعیای است که با حست نیت آن را در تصر دارد.
با وجود ایت ،با نظامی که قانون ثبت پذیرفته است ،ایت تفاوت تعدیل میشود و به حداقل مریرسرد
ماده  12فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر امالک به نام او ثبت شده است و بنابرایت،
تصر به عنوان مالکیت در مورد امالک ثبت شده در تقابل با سند مالکیت دارای اعتبار نیست .بره
همیت اساس ،در ماده  13ق آمرده اسرت کره« :ک لیره اسرناد رسرمی راجرع بره معرامالت امرالک
ثبتشده ،مستقال و بدون مراجعه به محاکم الزماالجراست»
 .5مقایسه و راهکار مسئولیت حرفهای سوردفتران در حقووق فرانسوه بورای حقووق
ایران
زیرا طبق ماده  69قانون  1354کاندید سردفتری میتواند با امضای قرارداد واگذاری امتیراز دفترر برا
سردفتر بازنشسته یا با ورثه سردفتر فوتشده سردفتر شود و سردفتر و ایت نهاد حقوقی تحت نظارت
قوه قضاییه قرار داشته و قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و امالک کشرور ،قروه سرردفتری را
کنترل و نظارت میکند (سریدی آرانری .)217 :1396 ،و سرردفتر مکلرف بره رعایرت نظامرات قروه
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قضاییه است (ماده  29قانون  .)1354بر همیت مبنا ،سازمان صرفا حق پیشنهاد شخص صالح را بررای
سردفتری داشته و حق انتصاب را ندارد (شهری .)284-283 :1373 ،هرچند در حرال حاضرر رئریس
سلطان آباد
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سازمان ثبت اسناد و امالک در رابطه با انتصاب سرردفتر ،اختیرار رئریس قروه قضراییه را برهصرورت
تفویضی داراست .در ایت رابطه دسترسی دیپلمههرا و لیسانسریههرای غیرمررتبط بره سرردفتری ایجراد
سردرگمی در نهاد سردفتری به عنروان نماینرده حاکمیرت اسرت .در ایرت مروارد ،قانونگرذار توجره
نداشته که بدون تحصیالت حقوقی و بدون کارآموزی ،حل مشکالت علمی و علمی برای سرردفتر
محال مینماید .راه اول که شرکت در آزمون طبق مراده  3آیریتنامره قرانون  1354آمرده مشرکل و
غیرممکت است و راه امضای قرارداد واگذاری امتیاز دفتر یا سردفتر بازنشسته یا با ورثره فروتشرده
طبق ماده  69قانون  1354رایجتریت شیوه برای سردفتری است که بره کاندیردای بردون تحصریالت
حقوقی امکان دسترسی به ایت حرفه را میدهد (سیدی آرانی .)313 :1398 ،مسرئله دیگرر در زمینره
صالحیت سردفتر ،نقش نداشتت کانون سرردفتران و دفتریراران در تعیریت دفتریرار اول اسرت کره در
تشریفات تعییت دفتریار و سردفتر باع بروز معضالتی مریشرود .ایرت معضرل بره ایرت علرت دارای
اهمیت است که سردفتری که دفتریاران را معرفی میکند ،خرود ممکرت از طریرق امضرای قررارداد
واگذاری امتیاز سردفتری را کسب کرده باشد .به ایت طریق ،بح صالحیت در سردفتر غیرمنطقری
به نظر میآید .به همیت دلیل است که سردفتر بجای در نظر گرفتت صالحیت ،یکی از خویشراوندان
را به سبب وثوق به ایت سمت معرفی میکند .مسئله سوم که در حقوق فرانسه پیشبینی شده ،اما در
حقوق ایران پیشبینی نشده ،بح

مشاوره حقوقی دادن به مشرتری اسرت کره حقروق موضروعه در

زمینه آن ساکت است و سرردفترداران از آن برهعنروان احسران مشراوره دادن یراد مریکننرد (نرایبی،
 .)57 :1383ولی از سوی دیگر ،در حقوق فرانسه سردفتران برابر ماده  1382ق م که بیران مریکنرد:
«هر رفتار انسانی موجب ورود خسارت به دیگری شخص را ملکف به جبرران خسرارت مریکنرد»،
موظفند که مشتری را از نتایج تعهدات خودآگاه سرازند (اوبررت .)72-71 :2008 ،بنرابرایت ،صررفا
وظیفه سردفتر رسمی کردن اسناد نیست و وظیفه اوست که سند معتبر و مطمئت تنظریم کنرد .امرری
که به سبب صالحیت سردفتر و ویاگیهایی که برای او تعریف میشوند ،امکران برروز تعرارض را
میان اسناد رسمی با رسمی و یا عادی از بیت میبرد .ایت راهنمای میتواند اسرتنکا از تنظریم سرند
باشد که سبب پیشنهاد راهکرار دیگرری بررای مشرتری اسرت (سریدی آرانری .)132 :1393 ،امرا در
وهلهای که سردفتر دارای اطالعات حقوقی کافی و بهروز نیست و اینکه سردفتر بازنشسته یرا ورا
سردفتر دفترخانه را به کسی واگذار میکنند که براالتریت قیمرت را پیشرنهاد مریکنرد ،شایسرتگی و
صالحیت علمی وجود نخواهد داشت (کاتوزیران .)56 :1383 ،در ایرتگونره مروارد حقروق فرانسره
شرکت مدنی حرفهای به سردفتران پیشنهاد میکند که هم مطابق با سنتهرا و هرم امکران تجهیرز و
صالحیت را در آنها بیشتر میکند ،در ایت نوع شرکتها اجرای مشترک حرفره سرردفتری اسرت و

شرکا میبایسرت سرردفت ران شراغل یرا دارای شررایط صرالحیت سرردفتری باشرند .ایرت شررکتهرا
میبایست دارای سه ویاگی تردثیر ،امنیرت و قابلیرت واگرذاری باشرند (بهریت .)522 :1970 ،1تردثیر،
آگاهی و تخصصهای سردفتر است .ایت امر به سبب مشارکت باع

بروز شدن اطالعات میشرود

که در زمینه مورد بح

رساله امکان بروز تعرارض میران اسرناد را از بریت مریبررد؛ زیررا برا تشرکیل

شرکت سردفتران فرصت مییابند تا برای ترکیب دانستهها و تبادل آگاهیها در کنرار هرم باشرند و
هرکدام مدیریت یک بخش تخصصی را ب ه عهده گیرند ترا مشرتری بره نراروا از یرک دفترخانره بره
دیگری فرستاده نشود و امکان ارتباه مسرتقیم بریت سرردفتر و مشرتری ایجراد شرود ،بره ویراه اینکره
هدایت هر خدمت مهم توسط سردفتری تضمیت شود که مسئولیت کامل و عملی خود را میپرذیرد
(سیدی آرانی .)321 :1398 ،شررکت خههرای نهادهرای فرردی را مریپوشراند« :از آنجرا کره نهراد
حقوقی فردی به شدت وابسته به شخص مالک آن است ،شکنندگی ذاتی دارد .به عبارتی ،ایت نهاد
حقوقی بی استخوان است ،وجود حقوقی خاصی نردارد .شررکت برا شخصریت حقروقی بره او لبراس

حقوقی مناسبی میدهد» (کوزیان و دبوسری )12 :2012 ،2و همچنریت ،برا فروت یرا عردم اهلیرت یرا
استعفای یک شریک منحل نمیشود (مالوری و آینس .)252 :1988 ،3ایرت در صرورتی اسرت کره
پس از ورود زیان به مشتری ،ضمانت شرکت و مسئولیت نامحدود شرکای دیگر بررای حمایرت از
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امنیت و قابلیت واگذاری سبب تنظیم روابط انسانی در بخش اشرخا

و امروال اسرت کره مسرتلزم

مسئولیت سردفتر شریک مقصر دخالت میکنند (دیراگری .)989 :2005 ،4ایرت مروارد سربب تردثیر
صالحیت و آگاهی سردفتر در انتشار بیع و مشاوره دادن به مشتری بررای پدیرد نیامردن تعرارض در

معامالت اموال غیرمنقول میشود.
بحث و نتیجهگیری
در زمینه بح

سردفتری که در حقوق فرانسه منشد بوجود نیامردن تعرارض اسرناد در آن پریشبینری

شده ،لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری بره نظرر مریرسرد .نروع نگررش بره موضروع
سردفتر و تشکیل شرکتهرا ی سرردفتری تمرام امکانرات برروز تعرارض در معرامالت غیرمنقرول را
پیشبینی میکند  .با توجه بره اهمیرت صرالحیت سرردفتر و تشرکیل شررکتها در ایرت رابطره سیسرتم
رضایی با بح انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معیت در یک راستا خواهرد برود و معضرالتی کره
مشتری به سبب بیاطالعی و نداشتت مشورت از سوی سردفتر برا آنهرا مواجره خواهرد شرد ،وجرود
ندارد .در ایت رابطه ،بخش اول ایت پیشنهاد در رابطه با الهامی است که نهاد حقوقی کشور ایرران از
). Behin (J.
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نهاد حقوقی فرانسه گرفته است ،اما به تغییرات سیستم دیگر توجه نداشته اسرت .درایرتبراره حقروق
فرانسه به اجرای مشارکتی سردفتری تدکید داشته که حقوق ایرران بره آن بریتوجره بروده اسرت .در
سلطان آباد
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حقوق ایران ،سردفتر بهتنهایی دفترخانه را اداره میکند و به ایرت حیر

مریبایسرت صرالحیتهرای

زیادی را بهشخصه داشته باشد که با قوانیت مزبور ایت امر حاصل نمیشود .در ایت میان دفتریرار اول
و دفتریار دوم صرفا کارمندان سردفتر بوده و مسئولیتی ندارنرد .ایرت مهرم برهواسرطه بهررهگیرری از
روش جمعی سردفتری فرانسه و ایجاد یک دفترخانه و چند سرردفتر انجرامپرذیر اسرت .بحر مهرم
چگونگی صالحیتیابی سردفتر در حقوق ایران و حدود وظایف آن نیز در ایت براره حرائز اهمیرت
است .بح

روش جمعی سردفتری از ایت لحاظ در ایران دارای اهمیرت اسرت کره مقرراتری بررای

کارآموزی و تحصیالت حقوقی در ایت زمینه وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...
موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان.....
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