مرز تفکیک صالحیت ،در دعاوی راجع به
اعتراض به عملیات اجرایی ببت و ابطال دستور اجرا

�
ﻀﺎوت
مهدی فتاحی

تاریخ دریافت9315/84/38 :

*

تاریخ پذیر 9315/80/68 :

چکیده
پیرامون صکحیت رسیدگ ،به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسم ،،میان مراجع قضای ،اختکف نظر
وجود دارد؛ زیرا در قوانین ،مرز تفکیک صکحیت به روشن ،مشخص نشده است .از یک سو ،رسیدگ ،باه
شکایت از عملیات اجرای ،ا که توسط مراجع ثبت ،به انجام م،رسد ا تا زمان ،که عملیات اجرای ،خاتماه
نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که میا پس از اتمام این عملیات ،شاکایت
از کس ،پذیرفته م ،شود یا خیر و در صورت استماع شکایت ،رسیدگ ،باه عهادة مراجاع ثبتا ،اسات یاا
مراجع قضای،؟! همچنین تفکیک شکایت نسبت به عملیات اجرای ،از دعوای ابطال اجرائیه نیز به روشان،
قابل تمیز نیست و موضوع ،محتاج بررس ،دقیق موضوعات فوق و قوانین حااکم اسات .بررسا ،مساائل
فوق ،با نگر به رویه قضای ،و مرای شورای عال ،ثبت ،در راستای تعیین حدود دقیق صاکحیت مراجاع
قضای ،و ثبت ،موضوع این نوشتار است.
واژگان کلیدی :اسناد رسم ،الزماالجرا ،عملیات اجرای ثبت ،اجرائیاه ثبتا ،،صاکحیت ،مراجاع ثبتا،،
مراجع قضای.،

* دکتری حقوق خصوص ،دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.
mfatahi1@gmail.com
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مقدمه
قانونگذار جهت رسیدگ ،به دعاوی راجع به اعتاراض باه عملیاات اجرایا ،ثبات و ابطاال
دستور اجرا ،دو مرجع مجزا را پیشبین ،کرده است .به موجب ماده  971میاینناماه اجارای
مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا و طرز رسیدگ ،به شکایت از عملیاات اجرایا ،ساازمان ثبات
اسناد و امک کشور« ،عملیات اجرائ ،بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجارا شاود) شاروع و
هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائ ،شکایت داشاته باشاد
م،تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مادار باه رئایس ثبات محال تسالیم کناد و
رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگ ،نموده و با ذکر دلیل ر ی صادر کند .»...
در مقابل ،بر اساس ماده  6قانون اصکح بعض ،از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اساناد
رسم « ،،مرجع رسیدگ ،به دعاوی ناش ،از دستور اجرای اسناد رسم ،دادگااه صاکحیتدار
محل ،است که در حوزة من دستور اجرا داده شده».
تقسیم کار به شرح فوق ،هرچند م،تواند در سهولت و سرعت رسیدگ ،باه دعاوا مفیاد
فایده باشد امّ ا در موارد متعددی با توجه به اختکف در صکحیت ،روند حل ایان اخاتکف و
تعیین مرجع صالح و  ،...اخکل جدی در فرم یند احقاق حق و تأمین امنیت قضاای ،عادالناه
ایجاد م،نماید .از این رو ،در این نوشتار سع ،شده است کاه مارز تفکیاک صاکحیت ،باا
مطالعه مرای مراجع قضای ،و ثبت ،مورد کنکا قرار گرفته و پیشنهاد اصاکح ،الزم ارائاه
شود.
موضوعات ،که در این مقاله مورد مداقه و بررس ،قرار گرفتهاند ،عکوه بر نکتاة پایش-
گفته ،متضمن واکاوی برخ ،موارد مناقشهبرانگیز در این حوزه نیز م،باشند ،از جملاه ایان
مسئ له که رسیدگ ،به اعتراض نسبت به عملیات اجرای ،پس از اتمام عملیاات اجرایا ،،در
صکحیت مراجع ثبت ،است یا مراجع قضای ،عهدهدار رسیدگ ،به این موضوعاند؟

�
ﻀﺎوت

 .9تحلیل واژگان

 .9-9عملیات اجرای ثبت

عملیات اجرای ثبت ،دارای تعریف قانون ،نیست ،امّ ا مغاز و فرجام من تعیاین شاده اسات و
به تصریح ماده  971میین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا « ،...بعد از صدور دساتور
اجرا» شروع م ،شود و با تحقق یک ،از موارد مندرج در ماده  955من قانون ،مختومه ما-،
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گردد9 .بنابراین ،م،توان عملیات اجرای ثبت را «رشته اقدامات ،دانست کاه پاس از صادور
اجرائیه از سوی اداره ثبت جهت اجرای سند صورت م،گیرد و مشتمل بر ماواردی از قبیال
ابکغ اجرائیه ،تقسیط و  ...بوده و تا انجام و اجرای ساند کاه غالبااً تنظایم ساند اجرایا ،و
تحویل مورد مزایده است را در بر م،گیرد»(جعفری لنگرودی ،9319 ،ج ،9صص.)619- 616

�
ﻀﺎوت

 .2-9دستور اجرا

مطابق بند چ ماده  9مییننامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا « ،...دساتور اجارا یعنا،
دستور به اجرای سند رسم( ،و یا در حکم سند رسم ،مانند چک) که حساب ماورد توساط
مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر م،شود» و مطاابق مااده  6میاینناماة
مذکور ،جز در خصوص وجه یا مال موضوع قبوض اقساط ،،که درخواست صادور اجرائیاة
من از طریق ثبت محل به عمل م،مید ،در سایر موضوعات ،درخواست اجرا به دفتار اساناد
رسم ،تنظیمکنندة سند داده م،شود و این مرجع عهده دار صدور سند اجارا پاس از جاری
تشریفات قانون ،است.
بنابراین ،اگر اجرائیه توسط دفترخانهای صادر شود که تنظیمکننده سند رسام ،نیسات،
اعتراض نسبت به دستور اجرا تلق ،م،شود .همچنین اگر متقاض ،صادور اجرائیاه ،اهلیات
نداشته باشد یا فاقد سمت قانون ،باشد ،شکایت مربوط همان دساتور اجارا خواهاد باود .در
مقابل ،در صورت ،که سند ،الزم االجرا یا در حکم من نباشد ول ،اجرائیه صاادر شاده باشاد،
رسیدگ ،به اعتراض در صکحیت دادگاه است.
 .2مرجع ر سیدگی به شکایت نسبت به عملیات اجرایی اسناد الزماالجدرا
و درخواست ابطال آن
به موجب ماده  971مییننامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا« ،عملیات اجرائا ،بعاد از
 .9ماده  955مییننامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا و طرز رسیدگ ،به شکایت از عملیاات اجرایا ،ساازمان
ثبت اسناد و امک کشور « :ختم عملیات اجرائ ،حسب مورد عبارت است از :الف -وصول کلیه طلب بستانکار و
حقوق دولت ،و هزینههای قانون .،ب -تحویل مال منقول باه برناده مزایاده .ج -تنظایم و امضااء ساند انتقاال
اجرائ ،اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسم .،د -تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیاه یاا
تحویل صادر شده باشد .و -اجرای تعهد متعهد .تبصره -در صورتیکه ماال از طریاق مزایاده باه شاخص ثالاث
فروخته شود ختم عملیات اجرائ ،تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود».
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صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفاع)
که از عملیات اجرائ ،شکایت داشته باشد م،تواند شاکایت خاود را باا ذکار دلیال و ارائاه
مدار به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگ ،نماوده و باا
ذکر دلیل ر ی صادر کند .نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابکغ
م ،شود و اشخاص ذینفع اگر شکایت ،از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند ما،توانناد ظارف
ده روز از تاریخ ابکغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظاارت صاکحیتدار تسالیم
نمایند تا قضیه برابر بند  0ماده  65اصکح ،قاانون ثبات در ایان هیاأت نظاارت طارح و
رسیدگ ،شود».
الزم به توضیح است کاه پاس از تنظایم و امضاای صاورتمجلس مزایاده ،شاکایت از
عملیات اجرا از کس ،مسموع نیست؛ بنابراین ،اگر شاکایت ،از ساوی شاخص ثالاث طارح
شود مبن ،بر این که مال توقیف شده از اموال مدیون نبوده و متعلق به وی است ،اعتاراض
مزبور شکایت نسبت به عملیات اجرای ،محس وب و رسیدگ ،باه من بار عهاده رئایس اداره
ثبت محل است(بازگیر ،9303 ،ص.)378
اعتراض به عملیات اجرای ،،مانع توقف عملیات اجرای ،نیسات(شاهری ،9301 ،ص)379؛
زیرا ،مطابق ماده  943مییننامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا9 ،این موضاوع از ماوارد
توقف عملیات اجرای( ،مزایده) به شامار نیاماده اسات .امّا ا در صاورت ،کاه رئایس ثبات،
دستوری مبن ،بر توقف عملیات اجرای ،صادر نماید ،حسب من عمل م،شود .با ایان حاال،
در فرض اعتراض به نظریه رئیس ثبت ،تاا صادور ر ی هیاأت نظاارت ،عملیاات اجرایا،
متوقف خواهد شد(مداب ،9300 ،،ص.)339
به موجب تبصره  4ماده  65اص کح ،قانون ثبات ،مرای هیاأت نظاارت فقاط در ماورد
بندهای  5 ،9و  8این ماده ،به موجبِ شکایت ذینفاع قابالِ تجدیادنظر در شاورای عاال،
ثبت خواهد بود؛ بنابراین ،تصمیمات این هیأت که طبق بند  0ماده فوق اتخااذ ما،گاردد،
قابل طرح در شورای عال ،ثبت نیست .با این حال ،مدیر کل ثبت به منظور ایجااد وحادت
رویه ،در مواردی که مرای هیأتهایِ نظارت ،متناقض و یا خکف قانون صاادر شاده باشاد

�
ﻀﺎوت

 .9نکته قابل انتقاد در ماده  943این مییننامه من است که « ر ی هیأت نظارت یاا شاورای عاال ،ثبات بار ابطاال
عملیات اجرائ ،»،یک ،از موارد توقف عملیات مزایده به شمار ممده است.
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موضوع را برای رسیدگ ،و اعکم نظر به شورای عال ،ثبت ارجاع م،نماید.
قانونگذار ،مک خاص ،در راستای شناسای ،ماواردی کاه ر ی هیاأت نظاارت خاکف
قانون صادر شده ارائه ننموده است و مشخص نیست استثنای فوق باید چگونه تفسیر شود!
به نظر م،رسد که جهت تعیین حدود عبارت یاد شده باید بین دو حالات زیار تماایز قائال
شد:
الف) در مواردی که تخلّفِ ر داده در جریانِ عملیاتِ اجرای ،،معطوف به ارکان عملیاات و
مخل من نیست .در این موارد ،ر ی هیأت قطع ،است و قابل اعتراض در شورای عاال،
ثبت نیست.
ب) امّا در صورت ،که تخلّ ف ناظر بر ارکان عملیات اجرای ،باشد به نحاوی کاه در صاورت
عدم اعتنا به چنین تخلفات ،،اطکق عملیات اجرای ،بر من رشته اقدامات محل تردیاد و
ترتیب اثر دادن به من ،مخل روابط اقتصاادی و اجتمااع ،باشاد و ر ی هیاأت نظاارت
بدون توجه به چنین ایراد های بنیادین ،صادر شده باشد موضوع قابل طارح در شاورای
عال ،ثبت است(جعفری لنگرودی ،9318 ،صص.)78- 79
همانگونه که تصریح شد ،شکایت از عملیات اجرای ،ثبتا ،،باه موجاب میاینناماه در
صکحیت مراجع ثبت ،قرار داده شده است؛ 9موضوع ،که هرچند مسبوق به سابقه است امّاا
با توجه به اصول قانون اساس ،قابل انتقاد است .اصل  951قانون اساس ،بیاان ما،نمایاد:
«مرجع رسم ،تظلمات و شکایات ،دادگستری است .تشکیل دادگاههاا و تعیاین صاکحیت
منها منوط به حکم قانون است» .بنابر مفاد این اصل ،تعیین صکحیت جهات رسایدگ ،باه
تظلمات اشخاص از جمله دعاوی و اختکفهای مربوط به اجرای اسناد الزماالجرا ،باید باه
6
موجب قانون برقرار شود و مییننامه ،از اهلیت برقراری چنین صکحیت ،برخوردار نیست.

�
ﻀﺎوت

 .9تعیین مرجع صالح در رسیدگ ،به اعتراضهای راجع به اسناد رسم ،الزماالجرا ،با تجویز ماده  0قاانون اصاکح
بعض ،از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسم ،،در قالب مییننامه پیشبین ،گردیاد .ایان مااده ما،گویاد:
« ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرای ،و مرجع رسیدگ ،به من و به طور کل ،منچه بارای اجاراء اساناد
رسم ،الزم است طبق مییننامه وزارت دادگستری خواهد بود».
 .6شعبه سوم دیوان عال ،کشور ،باه ساال  9313در بخشا ،از ر ی شاماره  ،1381188181988844در خصاوص
مورد مشابه( ،کمیسیون ماده  6میین نامه اجرای ،قانون ابطال رقبات مب و اراض )،ایانگوناه اظهاارنظر نماوده
است« :ایجاد حق اعتراض و صکحیت قضای ،به موجب اصل  951قانون اساس ،،طباق قاانون بایاد باشاد  ...و
مییننامه مصوب دولت نم،تواند مانع سلب حق رجوع به محاکم و یا ایجاد صکحیت قضای ،کند».
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 .3مرجع رسیدگی به شکایت نسبت به عملیدات اجرایدی پدز از پایدان
عملیات اجرایی
پیرامون مرجع صالح رسیدگ ،به شکایت نسابت باه عملیاات اجرایا ،پاس از پایاان ایان
عملیات ،اختکف نظر وجود دارد و نظرات گوناگون و مرای متعارض و متهافت ،در ایانبااره
صادر شده است .برخ ،اعتقاد دارند که با توجه به مقررات قاانون ،،پاس از پایاان عملیاات
اجرای ،،شکایت ،در اینباره از کس ،پذ یرفته نیست و پس از اتمام این عملیات ،هایچ یاک
از مراجع ثبت ،یا قضای ،،صاکحیت بررسا ،و ورود باه دعاوای اقاماه شاده در خصاوص
عملیات اجرای ،را ندارند .در مقابل ،دیدگاه گروه ،بر ایان اسات کاه حتا ،پاس از پایاان
عملیات اجرای ،نیز امکان رسیدگ ،به این شکایت وجود دارد که خود به دو دساته تقسایم
م،شوند؛ دستة نخست شامل کسان ،م،شود کاه رسایدگ ،را در صاکحیت مراجاع ثبتا،
م،دانند و دستة دوّم ،با توجه به مفاد ماده  986مییننامه ،نظر دیگری دارناد کاه در اداماه
تمام ،این نظرات مورد بررس ،قرار خواهد گرفت.

�
ﻀﺎوت

 .9-3عدم استماع شکایت پز از اتمام عملیات اجرایی

این دیدگاه بر من است که پس از پایان عملیات اجرای ،،نسبت باه ایان عملیاات از کسا،
شکایت ،پذیرفته نم،شود و دلیل قابل ذکر این دیدگاه من است کاه قانونگاذار شاکایت از
عملیات اجرای ،را در صکحیت مراجع ثبت ،قرار داده اسات و البتاه حادّ زماان ،مشخصا،
برای من تعیین نم وده و صراحتاً اعکم کرده است کاه پاس از ایان تااریخ ،شاکایت قابال
استماع نیست.
در تأیید رویکرد فوق ،توجه به مفاد ماده  986مییننامه راهگشا اسات .ایان مااده بیاان
م،دارد « :پس از تنظیم و امضااء صاورتمجلس مزایاده ،شاکایت از عمال اجاراء از کسا،
مسموع نیست  .»...بناابراین ،پاس از پایاان عملیاات اجرایا ،،مراجاع ثبتا ،صاکحیت و
شایستگ ،دخالت در این حوزه را از دست داده و نم،توانند به شاکایات و دعااوی مربوطاه


اصل  988قانون اساس ،مقرّر م،دارد« :قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و مییننامههاای دولتا،
که مخالف با قوانین و مقررات اسکم ،یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریاه اسات خاودداری کنناد و هارکس
م،تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
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رسیدگ ،نمایند(میرحسین ،9319 ،،ص9 )903و استدالل مخالف مبن ،بر صکحیت رئایس اداره
ثبت جهت رسیدگ ،،مغایر نص ماده فوق است .از سوی دیگر ،با توجه به این که رسایدگ،
به دعوای فوق ،از صکحیت مراجع دادگستری منفاک شاده و در قلمارو رسایدگ ،مراجاع
ثبت ،قرار داده شده است لذا امکان رسیدگ ،دادگاهها به دعاوی پس از عملیات اجرای ،نیاز
مسموع نیست؛ بنابراین ،در صورت خاتمة عملیات اجرای ،،شکایت نسابت باه من در هایچ
یک از مراجع قضای ،یا ثبت ،قابل رسیدگ ،و استماع نیست.
ایراد اساس ،دیدگاه فوق ،احتمال تضرر مدیون اسناد الزماالجرا و خاصه اشخاص ثالث
است؛ زیرا این احتمالِ درخور همواره وجود دارد که شاخص مادیون یاا ثالاث ،از عملیاات
اجرای ،مطلع نبوده و پس از پایان عملیات اجرای ،،از این فرایند مگاه شده باشند .به عناوان
مثال ،دارندة چک جهت وصول وجه من درخواسات صادور اجرائیاه و اجارای عملیاات باه
منظور وصول مطالبات خویش را مطرح م،نماید .اجرائیاات ثبات ،پاس از معرفا ،دارنادة
چک ،مال غیر منقول مدیون را توقیف و پس از برگزاری تشاریفات ،از طریاق مزایاده باه
ش خص ثالث یا طلبکار واگذار م،نمایند .پس از خاتمة عملیات اجرای ،،شخص ،باا اساتناد
به مبایعهنامهای ،مدع ،خریداری ملک فوق از مدیون م،شو د و تقاضاای ابطاال عملیاات
اجرای ،به علت مالکیت خویش بر ملک مورد مزایده را طرح ما،نمایاد(ماال توقیاف شاده
م،تواند از اموال منقول مثل خودرو باشد).
توسّل به دیدگاه یاد شده و تبعاً عدم استماع دعاوای ابطاال عملیاات اجرایا ،،تضاییع
حقوق شخصِ معترض را در پ ،دارد که با توجه به اصل  34قانون اساس6 ،مبنا ،بار حاق
دادرس ،شهروندان ،ممنوع است3 .به عکوه ،به موجب اصال  951قاانون اساسا« :،مرجاع

�
ﻀﺎوت

 .9برای نمونه م،توان به ر ی شماره  3980مور  08/99/6شورای عال ،ثبت اشاره نمود که اعتراض پس از پایان
عملیا ت اجرای ،را مسموع ندانسته است.
 .6اصل  34قانون اساس« :،دادخواه ،حق مسلم هار فارد اسات و هارکس ما ،تواناد باه منظاور دادخاواه ،باه
دادگاههای صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حاق دارناد ایان گوناه دادگااههاا را در دساترس داشاته باشاند و
هیچکس را نم،توان از دادگاه ،که به موجب قانون حق مراجعه به من را دارد منع کرد».
 .3ممکن است با توجه به قاعدة اعتبار و استواری اسناد رسم ،که در پ ،انجام عملیات قانون ،توسط مراجع قانون،
صورت گرفته است قائل به این نظر شد که در مثال فوق و موارد مشابه ،انتقال مال در حکم تلف من است و به
اشخاص ثالث این حق را اعطا نمود که در راستای احقاق حق ،دعوای مطالبة مثل یا قیمت این اماوال را طارح
نمایند .این نظر م ،تواند به اتقان و استواری اسناد رسم ،بیانجامد؛ امّ ا باا توجاه باه اصال احتارام باه مالکیات
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رسم ،تظلمات و شکایات ،دادگستری است .تشکیل دادگاهها و تعیین صکحیت منها منوط
به حکم قانون است».
بنابراین ،از منجاا کاه اتخااذ رویکارد ماورد اشااره ،باه معناای پاذیر انساداد بااب
تظلم خواه ،و دادرس ،است و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم م،نماید ،نم،تواناد
معیار و مک عمل قرار گیرد و ضرورتاً م،بایست قائل به صکحیت مرجع قضای ،یا شابه
قضای ،در رسیدگ ،به دعاوی و شکایات اشخاص در این حوزه شد.

�
ﻀﺎوت

 .2-3صالحیت مراجع ثبتی

برخ ،مراجع قضای ،بر این باورند که رسیدگ ،به اعتراض نسابت عملیاات اجرایا ،حتّا،
پس از اتمام این عملیات نیز در صکحیت مراجع ثبت ،اسات؛ زیارا باه موجاب میاینناماه،
صکحیت این مراجع در رسیدگ ،به اعتراضات اجرای ،تصریح شاده اسات و دلیلا ،وجاود
ندارد که پس از پایان عملیات اجرای ،،این صکحیت زایل شود؛ چه من که اوالً ،در صاورت
شک در صکحیت یا عدم صکحیت مراجع ثبت ،پس از عملیات اجرای ،،با توجاه باه اصال
استصحاب ،حکم بر بقای صکحیت این مراجع م،گردد .ثانیاً ،دلیل منطق ،وجود ندارد کاه
مرز تفکیک صکحیت ،حدّ زمان ،خاص ،تعیین شود؛ زیارا قانونگاذار باا توجاه باه اشاراف
مراجع ثبت ،در رسیدگ ،به اعتراضات اجرای ،و احراز صحت و سقم جریان اجرایا ،و فنا،
بودن موضوع ،این مورد را در حوزه صکحیت رئایس اداره ثبات قارار داده و ایان منطاق و
استدالل پس از پایان عملیات اجرای ،نیز به قوت خویش باق ،است.
رویکرد فوق ،در مرای و نظرات مراجع قضای ،به شرح زیر تبلور یافته است:
الف) بر اساس ر ی اصرای شماره  9318مور  45/0/96هیأت عموم ،دیوان عال ،کشاور،
رسیدگ ،به اعتراضهای ثبت ،حت ،پس از خاتمه عملیات اجرای ،در صاکحیت مراجاع
ثبت ،است .به موجب این ر ی ...« ،خواسته دعاوی  ...ابطاال عملیاات اجارای ثبات و
اعکم بطکن سند رسم ،انتقال ملک مورد مزایده بوده و چون به موجاب ماواد یاک و
هشت قانون اصکح بعض ،از مواد قانون ثبت مصوب شاهریور مااه  9366و مئاینناماه


خصوص ،و گستره و دایرة شمول عملیات اجرای ،که صرفاً شامل تنظیم سند اجرای ،نبوده و مصادیق دیگری از
جمله تخلیه را نیز در بر م،گیرد ،قابل اتکا نیست.
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اجرائ ،متک ،به قانون مزبور ،رسیدگ ،به شاکایت از عملیاات اجرائا ،ثبات در حادود
صکحیت مراجع ثبت ،به خصوص تشخیص گردیاده و طارح دعاوی بطاکن عملیاات
اجرائ ،ثبت در دادگاه (ولو بعد از سپری شدن دوره عملیات اجارای هام باشاد) موافاق
مقررات قانون مزبور نیست ،بنابراین قرار عادم صاکحیت صاادره از دادگااه پژوهشا،
9
خال ،از اشکال م،باشد».
ب) در پروندهای بر اثر صدور دستور اجرا بر اساس سند ازدواج بارای وصاول مهریاه ،تنهاا
ملک مسکون ،زوج که یک باب منزل مسکون ،بوده و جزء مستثنیات دین است بر اثار
عملیات اجرای ،و پس از ط ،تشریفات قانون ،،به مالکیات زوجاه در ما،میاد .زوج باه
تقدیم دادخواست به خواستة  - 9ابطال عملیات اجرای ،و  - 6ابطال سند نقال و انتقاال
صورت گرفته ،مبادرت م،کند و مستند خویش را مخالف بودن اقدامات انجام شاده باا
مواد  563و  564قانون میین دادرس ،مدن ،،قارار داده اسات .میاا رسایدگ ،باه چناین
دعوای ،،با توجه به این که عملیات اجرای ،خاتمه یافته و منجر به سلب مالکیات زوج و
انتقال منزل مسکون ،به زوجه شده است ،با توجه به ماده  661مییننامه اجرای ،قاانون
ثبت و مواد  9و  5قانون اصکح موادی از قانون ثبات مصاوب شاهریور مااه  ،9366در
صکحیت ثبت محل است یا با توجه به این که دادگستری مرجع رسیدگ ،به تظلّماات
عموم ،است ،در صکحیت مراجع قضای ،است؟
در نشست قضای ،دادگستری شیراز در اردیبهشت سال  ،9308دیدگاه زیر به اتفااق
مرا مورد توجه قرار گرفته است ...« :در مورد سؤال ،سند رسم ،مطاابق قاانون و شارع
توسط ذینفع (زوجه) به اجرا گذاشته شده است و دستور اجرا باه طاور صاحیح اصادار
یافته و عملیات اجرای ،شروع شده است .امّ ا مأمورین اجارا در ساند موصاوف مرتکاب
عملیات ،شده اند که من عملیات اشتباه بوده و مساتثنیات دیان را لحااظ نکارده اسات.
عملیات اجرای ،تمام شده و سند نیز به نام ذینفع اصادار یافتاه اسات .حاال اساسااً و
قانوناً مطابق ماده  661میین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ،و طرز رسیدگ ،به شکایت از
عملیات اجرای ،مصوب سال  9355با اصکحیه بعدی  ، ...6اگر دستور اجارا اشاتباه باوده

�
ﻀﺎوت

 .9قابل مشاهده در پایگاه اطکعرسان ،مجلس شورای اسکم ،به نشان:،
http://www.hvm.ir/print.asp?id=34319

 .6ماده  971مییننامه جایگزین این ماده شده است.
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که رسیدگ ،به من در صکحیت دادگاه است ،امّا چون شکایت از دساتور اجارا نباوده و
دستور اجرا صحیح اصدار یافته و مأمورین اجرا اشتباه کردهاند (یعن ،شکایت از عملیات
مأمورین اجرا است)  ،رسیدگ ،به من مطابق مواد قانون ،ذکر شده در صاکحیت دادگااه
نیست».
ج) به موجب ر ی شاماره  1981188663889448ماور  19/99/60صاادره از شاعبه 38
دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،رسیدگ ،به درخواست ابطال عملیات اجرای ثبت ،حت،
پس از پایان عملیات ،در صکحیت مراجع ثبت ،قارار گرفتاه اسات(ر : .پژوهشاگاه قاوه
قضائیه ،9313 ،الف ،صص .)754- 755در این دعوا ،شعبه  35دادگاه عموم ،حقوق ،تهاران
ط ،دادنامه شماره  198181مور  ،19/0/61در پ ،دادخواست ابطال اجرائیه صاادره از
دفتر اسناد رسم ،تهران و بطکن عملیات اجرای ،مبن ،بر تخلیه مورد اجااره ،باا احاراز
حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر  9357و این که در ایان ماوارد صارف انقضاای
مدت اجاره از موجبات تخلیه نیست ،دعاوا را ثابات تشاخیص داده و حکام بار ابطاال
اجرائیه و عملیات اجرای ،صادر نموده است .دادگااه تجدیادنظر ضامن ابارام و اساتوار
نمودن ر ی در قسمت مربوط به ابطال اجرائیه ،ر ی مذکور را در بخش ابطاال عملیاات
اجرای ،نقض و با این استدالل که « دعوای مطروحه در صکحیت محااکم دادگساتری
نیست» قرار عدم استماع دعوا را صاادر ما،نمایاد .نکتاه قابال تأمال در ر ی دادگااه
تجدیدنظر ،قطع نظر از صحت یا عدم صاحت من در خصاوص موضاوع ماورد بحاث،
صدور قرار عدم استماع دعوا است که به نظر م،رسد با توجه به مفااد مااده  60قاانون
میین دادرس ،مدن 9 ،،این مرجع م،بایست قرار عدم صکحیت صادر و پروناده را جهات
تعیین مرجع صالح به دیوان عال ،کشور ارسال م،نمود.

�
ﻀﺎوت

 .3-3صالحیت مراجع قضایی

در مقابل دیدگاه فوق ،نظر دیگری وجود دارد مبن ،بر این که صکحیت رئیس اداره ثبات و
 .9ماده  60ق.م.د.م« :هرگاه بین دادگاه های عموم ،،نظام ،و انقاکب در ماورد صاکحیت اخاتکف محقاق شاود
همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عموم ،،نظام ،و انقکب به صکحیت مراجاع غیرقضاای ،از خاود نفا،
صکحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده بر ای حل اختکف به دیوان عال ،کشور ارساال خواهاد شاد .ر ی
دیوان عال ،کشور در خصوص تشخیص صکحیت الزماالتباع م،باشد».
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هیأت نظارت ،محدود به زمان ،است که عملیات اجرایا ،ثبتا ،باه پایاان نرسایده باشاد؛
بنابراین ،در صورت ،که عملی ات اجرای ،به پایان رسیده و سند مالکیات صاادر شاده باشاد،
رسیدگ ،به اعتراض به عملیات اجرای ثبات در صاکحیت محااکم دادگساتری اسات ناه
مراجع ثبت.،
شعبه پنجم دیوان عال ،کشور به موجب دادنامه شاماره  1681188180188878ماور
 ،16/6/1قرار عدم صکحیت صادره از شاعبه  9دادگااه عماوم ،حقاوق ،قاائن در دعاوای
ابطال عملیات حراج و ابطال سند مالکیت را نقض نموده و پرونده را جهت اداماه رسایدگ،
به شعبة فوق ارجاع داده است .استدالل دادگااه بادوی در صادور قارار عادم صاکحیت در
خصوص ابطال عملیات اجرای ،،ماده  971مییننامة یاد شده است .در مقابل ،دیاوان عاال،
کشور اعتقاد دارد« ،منچه که در خصوص مییننامه اجرای مفاد اساناد رسام ،الزماالجارا و
طرز رسیدگ ،به شکایت از عملیات اجرای ،مورد نظر قانونگذار است ،ناظر به موردی اسات
که سند [انتقال اجرای ]،صادر نشده باشد؛ به عبارت دیگر ،در جریان عملیات اجرایا ،،اگار
اعتراض به عمل مید ،مرجع رسیدگ ،به موجب مااده  631میاینناماه ماذکور اداره ثبات و
هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالکیت ،اعتراض به عملیات اجرایا ،دیگار در
صکحیت اداره ثبت نیست»(پژوهشگاه قوه قضائیه ،9313 ،ب ،صص.)40- 41
مبنای تصمیم فوق ،از یک سو مفاد ماده  986مییننامه است که مقرّر ما،دارد« :پاس
از تنظیم و امضاة صورتمجلس مزایده ،شکایت از عمل اجراء از کس ،مسموع نیسات .ایان
امر مانع از من نم ،شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل ماال ،رئایس
ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد ر ی بر تجدیاد عمال اجرائا ،داده و
ر ی صادره برابر ماده  971این مئاینناماه باه اشاخاص ذینفاع اباکغ و قابال شاکایت و
رسیدگ ،در هیأت نظارت است» .بر اساس نص این ماده ا که نحوة انشای من مضاطرب و
قابل انتقاد است؛ زیرا در ابتدای ماده ،غایت زماان ،شاکایت از عملیاات اجرایا ،،تنظایم و
امضای صورتمجلس مزایده ذکر شده و پس از من ،این شکایت قابل استماع دانساته نشاده
اسات امّا ا در اداماه رسایدگ ،باه اعتاراض از عملیاات اجرایا ،را ،حتا ،پاس از امضااای
صورتمجلس تا قبل از امضای سند انتقال یا تحویل مال ممکن و میسر ما،داناد ا رئایس
ثبت محل و تبعاً هیأ ت نظارت ثبت و شورای عال ،ثبت ،پس از تنظیم سند انتقاال اجرایا،
یا تحویل مال ،صکحیت رسیدگ ،به اعتراضات مربوطه را ندارند؛ لذا باا توجاه باه اصاول

�
ﻀﺎوت
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حقوق ،و اصل  951قانون اساس ،،فصلِ خصومت در این بااره در صاکحیت دادگااههاای
دادگستری است.
مفهوم مخالف تبصره ماده  965مییننامه 9نیز مفید استنباط فوق و مؤید من اسات؛ زیارا
با توجه به مفهوم مستنبط از تبصره فوق ،تجدید مزایده به دستور رئیس ثبت ،کاه یکا ،از
اجزاة عملیات اجرای ،است ،قبل از تنظیم سند و امضای صورتمجلس مزایده ممکن باوده و
پس از من ،از صکحیت این مرجاع خاارج گردیاده و رسایدگ ،بار عهاده مراجاع قضاای،
صکحیتدار است.
از سوی دیگر ،همان گونه که گفته شد ،در رسیدگ ،باه دعااوی ،اصال بار صاکحیت
محاکم دادگستری است و صکحیت مراجع شبه قضای ،،خاکف اصال و اساتثنا باه شامار
م،مید؛ بنابراین ،باید در موارد مشکو و مورد تردید ،به قدر متیقن اکتفا نماود و قائال باه
صکحیت دادگستری بود.
در خصوص موضوع مورد بحث نیز با توجه به نص مفاد ماده فاوق ( 986میاینناماه) و
ل صکحیت محااکم دادگساتری ،پاس از پایاان عملیاات اجرایا ،هرگوناه شاکایت از
اص ِ
6
عملیات اجرای ،در قلمرو صکحیت مراجع قضای ،قرار م،گیرد.

�
ﻀﺎوت

 .9ماده  965میین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا « :پس از مزایده در صاورت وجاود ماازاد ،برنادة مزایاده
م ،تواند وجوه پرداخت ،موضوع فراز  7بند الف ماده  969این مئین نامه را از محل مازاد مذکور مساترد نمایاد .در
صورت ،که مورد مزایده به بستانکار واگذار م،شود کلیه هزینههای مذکور از بستانکار دریافات و جازء مطالباات
وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است .تبصره -هرگاه مگها ،مزایاده بار خاکف
ماده  969ال 964 ،باشد قبل از تنظایم و امضااء صاورتمجلس مزایاده باه دساتور رئایس ثبات مگها ،تجدیاد
م،گردد».
 .6شعبه پنجم دیوان عال ،کشور در ر ی شماره  1681188180188984مور  9316/3/68نیز اینگونه بیان م-،
دارد« :قطع نظر از اینکه اجرائیه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسم ،تهران صادر شده نه سااوه ،باا
عنایت به اینکه صدور قرار عدم صکحیت به شایستگ ،رییس ثبت محل زمان ،است که عملیات اجرائا ،ثبتا،
خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبت ،خاتمه و مزایده انجام و برندة من نیاز مشاخص شاده
است .به موجب تبصره ذیل ماده  955میین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزم االجرا و طرز رسیدگ ،به شکایت از
عملیات اجرائ ،مصوب  08/7/99به علت فروخته شدن کارخاناه موضاوع دعاوی باه شاخص ثالاث و تنظایم
صورت مجلس مزایده قرار صادره قابل تأیید نبوده رسیدگ ،باه دعاوای مطروحاه در صاکحیت محااکم قضاائ،
است .بنابه مراتب پرونده برای ادامااه رسیدگ ،باااه شعبه اعاده م،شود».
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 .4مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرا
مطابق مواد  9و  5از قانون اصکح بعض ،از مواد قانون ثبت و قاانون دفااتر اساناد رسام،
مصوب  9366/7/68با اصکحیههای بعدی ،هرکس دستور اجرای اسناد رسام ،را مخاالف
با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگاری ،شاکایت از دساتور اجارای ساند
رسم ،داشته باشد ،م،تواند به ترتیب مقرّر در قانون میین دادرس ،مدن ،،اقامه دعوای کناد
و مطابق ماده  6از قانون مرقوم ،مرجع رسیدگ ،به دعاوی ناشا ،از اجارای دساتور اساناد
9
رسم ،،دادگاه صکحیت دار محل ،است که در حوزه من دستور اجرا داده شده است.
موارد زیر را م ،تاوان باه عناوان مصاادیق دعاوای ،برشامرد کاه رسایدگ ،باه من در
صکحیت دادگاه است:

�
ﻀﺎوت

الف .سند منشأ صدور اجرئیه ،سند رسمی الزماالجرا یدا اسدناد در حکدم آن
نباشد.

منشأ دستور سند باید سند رسم ،قابل اجرا یاا اساناد الزماالجارا از قبیال چاک یاا مرای
بعض ،از کمیسیونها باشد .طبیع ،است که دستور اجرا در خصوص سندی کاه فاقاد ایان
شرایط باشد باطل است و دعوای ابطال من را باید در دادگاه عموم ،حقاوق ،طارح نماود؛
بنابراین ،توجه به شکل سند و نحوة توصیف قانونگذار از ایان اساناد ضاروری اسات؛ زیارا
صرف رسم ،بودن سند ،جهت صدور اجرائیه کفایت نم،نمایاد ،بلکاه ویژگا ،الزماالجارا
بودن نیز باید در توصیف این اسناد به کار رفته باشد .به عنوان نمونه ،باه موجاب ماواد 16
و  13قانون ثبت اسناد و امک  ،مدلول کلیه اسناد رسم ،راجاع باه دیاون و ساایر اماوال
منقول و کلیه اسناد رسم ،راجع به معامکت امک ثبت شاده بادون مراجعاه باه محااکم

 .9در این خصوص ر ی شماره  1681188188088956مور  9316/3/4صادره از شعبه  90دیاااوان عال ،کشاور
اشعار م،دارد« :وفق مقررات ماده  6قانون اصکح بعض ،از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسم ،مصاوب 9366
با اصکحهای بعدی ،مرجع رسیدگ ،به دعاوی ناش ،از دستور اجرای اسناد رسم( ،اجرائیه) دادگاه محلا ،اسات
که در حوزه من ،دستور اجرا (اجرائیه) صادر شده است و نظر به اینکه اجرائیه توسط دفتر اسناد رسم ،مساتقر در
سنندج صادر گردیده که عل ،القاعده تنظیمکننده سند رهن ،نیز بوده است بنابه مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه
 94دادگاه عموم ،کرج موجه تشخیص و با تأیید من دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پروناده جهات
اقدام قانون ،به من دادگاه (شعبه  8سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختکف به عمل م،مید».
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الزماالجرا است .همچنین طبق ماده  99قانون تأسیس بورس اوراق بهاادار مصاوب 9345
9
ر ی هیأت داوری بورس الزماالجرا است و ادارات ثبت مکلّف به اجرای من هستند.
گذشته از من که الزم است سند موضوع اجرائیه ،از اسناد الزماالجارا باشاد ،بایاد تعهاد
مندرج در من نیز روشن و منجز باشد؛ بنابراین ،اگر سند نکاح متضمن مهریه داللت بر عناد
االستطا عه بودن من داشته باشد ،صدور اجرائیه به علت عدم تنجّاز و قطعا ،نباودن تعهاد،
خکف قانون و قابل ابطال در دادگاه است(باختر و رئیس ،9303 ،،ص.)40

�
ﻀﺎوت

ب .دستور اجرا مخالف مفاد سند باشد.

به عبارت دیگر ،اگر منطوق دستور اجرا منطبق با مفاد سند نباشد از موارد بطاکن اجرائیاه
ا ست و رسیدگ ،به من در صاکحیت دادگااه عماوم ،حقاوق ،اسات .بارای روشان شادن
موضوع ،به ر ی شماره  964مور  9344/8/68صادره از هیأت عموم ،دیوان عال ،کشاور
م،پردازیم .در پرونده حقوق ،3957/91 ،اداره امک و مساتغکت پهلاوی ،قطعاه زماین-
های ،را به مبل معین ،به اشخاص اجاره داده و عکوه بر این که در اجارهنامة رسام ،ذکار
شده است که پس از انقضای مدت اجاره ،اجرتالمثل مطابق اجارتالمسام ،اسات ،شارط
دیگری هم در هر یک از اجارهنامهها گنجانده شده است مبن ،بر ایان کاه چنانچاه مأخاذ
حق االرض ،برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد ،پیمانکار متعهد اسات پاس از اخطاار اداره
امک  ،حقاالرض مورد مطالبه را بپردازد .اداره امک بعاد از انقضاای مادت هار یاک از
اجارهها ،به نظر خود حقاالرض را زیاد کارده و باه مساتأجر اخطاار ما،نمایاد و چاون از
پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است از طریق اداره ثبت محال اجرائیاه صاادر شاده و
اشخاص به وسیلة وککی خود برای توقیف و ابطال اجرائیه دادخواسات ما،دهناد کاه در
این خصوص مرای متفاوت ،صادر شده است که دادستان کل ،موضوع را در هیاأت عماوم،
دیوان طرح نموده و دیوان به شرح ذیل نظر داده است« :نظر به اینکه مساتفاد از مااده 13
قانون ثبت و ماده  58نظامن امه دفاتر اسناد رسم ،،این است که درخواست صادور اجراییاه
 .9بر همین اساس اداره حقوق ،قوه قضائیه در نظریه مشورت ،شماره  8/4689مور  76/1/6اعکم نموده است که
«قراردادهای ،که در خارج کشور ،نزد مأ مورین کنسول ،جمهوری اسکم ،ایران ،تنظیم شده است در عداد اساناد
رسم ،موضوع مواد  88و  16قانون ثبت که الزماالجرا شناخته شدهاند ،نیست و بنابراین از طریق اجرای ثبات،
قابلیت اجرا ندارند»(به نقل از :حسنزاده و مداب ،9301 ،،ص.)973
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از دفترخانه اسناد رسم ،منحصراً نسبت باه موضاوعات ،ممکان اسات کاه در ماتن ساند
تصریح شده باشد .بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حقاالرض جدیاد منادرج در ناماه اداره
امک مخالف مواد فوقاالشعار است و اداره امک م،تواناد باه جاای درخواسات صادور
اجرائیه به طرح دعوا در دادگاه صکحیتدار اقدام نماید».

�
ﻀﺎوت

ج .دستور اجرا مخالف قانون باشد.

در این حالت ،ظاهراً دستور با مفاد سند انطباق دارد و مقدمات اجرائیاه از قبیال اباکغ باه
متعهد نیز صحیح است امّا موضوع اجرائ یه با قانون موضوعه انطباق ندارد؛ به عنوان مثال،
قرارداد اجارهای به طور رسم ،برای یک سال بابت محل کسب تنظایم ما،شاود و ماورد
مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  9357ما،باشاد .در ایان قارارداد مماده
است که پس از انقضای مدت ،مستأجر مکلف به تخلیه م،باشد .لذا پس از انقضاای مادّت،
مستأجر ملک را تخلیه نم،نماید و موجر تقاضای دساتور اجارا ارائاه ما،دهاد و دفترخاناه
ذیربط ،دستور اجرا مبن ،بر تخلیه ملک را صادر م،کند .بنابراین ،با توجه باه ایان کاه در
قانون مذکور ،موارد تخلیه به طور حصری بیان شاده اسات و انقضاای مادت ،جازء ماوارد
مذکور نیست و هرگونه شرط ،که مانع اجرای این قانون شود با توجه باه مااده  38قاانون
مذکور باطل است ،این اجرائیه نیز باطل م،باشد.
د .ابطال اجرائیه از جهت وقوع اختالف ترافعی

به نظر م،رسد در تمام مواردی که اختکف و دعوای واقع شده ترافع ،و نیازمناد رسایدگ،
قضای ،است ،حتّ ،در فرض اعتراض نسبت باه عملیاات اجرایا ،،رسایدگ ،در صاکحیت
مراجع قضای ،است.
نکتة فوق ،در خصوص دعوای ابطال دستور اجرا با مشکل ،مواجه نم،باشد؛ زیارا ایان
موضوع ،صراحتاً در صکحیت مراجع قضای ،قرار داده شده است ،امّا این ادعا ممکن اسات
در مورد دعوای اعتراض به عملیات اجرای ،با این ایراد مواجه شاود کاه دعاوای اخیار باه
موجب مییننامه اجرای مفاد اسناد رسم ،،در حوزه صکحیت مراجع ثبت ،قرار گرفته اسات.
در پاسخ م ،توان استدالل کرد که صکحیت مراجع ثبت ،،منصرف از دعااوی و اختکفاات،
است که ماهیت ترافع ،داشته و تصمیم گیری در خصوص من ،مشروط به رسیدگ ،قضاای،
است .به عنوان مثال ،اگر در جریان عملیات اجرای ،برای وصاول چاک ،اتومبیال مادیون
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توقیف شود ،اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرای ،به استناد مبایعهنامه عادی مبنا ،بار
رفع توقیف ،در صکحیت مراجع ثبت ،نیست و موضوع قابال طارح در محااکم دادگساتری
است(البته در صورت ،که ادع ای شخص ثالث مستند به سند رسم ،باشد ،با توجه به اعتباار
این اسناد ،مراجع ثبت ،م،توانند به استناد ماده  17مییننامه9 ،باه موضاوع رسایدگ ،و ر ی
بر ابطال عملیات اجرای ،صادر کنند)(میرحسین ، 9319 ،،ص.)607

�
ﻀﺎوت

هد  .شکایت از دستور اجرای سند ،به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل

در این حالت ،از منجای ،که موضوع واجد وصف کیفری اسات ،مساتفاد از مااده  11قاانون
ثبت اسناد و امک 6 ،شاک ،باید با مراجعه به دادسرای عموم ،محل وقوع جارم ،اقادام باه
طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید .طرح شکایت توسط شاک ،،عملیاات اجرایا،
را متوقف نم،کند مگر این که در دادسرا بعد از رسیدگ ،،قرار مجرمیت صادر شده باشاد و
این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد .در این صورت ،شاک ،م،تواند با ارائاه
رونوشت قرار مجرمیت ،از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرای ،متوقف گردد.
برخ ،نویسندگان اعتقاد دارند که در حالت فوق « ،دادستان باید شارح ،باه اداره ثبات
مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرای ،تا صدور حکم قطعا ،خاودداری نمایاد»(شاهری،
 ،9301ص.)648

با این حال ،با توجه به این که مگااه ،و اطاکع دادساتان از عملیاات اجرایا ،و  ،...در
صورت عدم اعکم مراتب توسط شاک ،به این مرجع بعید به نظر م،رسد ،لاذا بایاد شااک،
موضوع را به اطکع مقامات دادسرا رسانیده و درخواست ،مبن ،بر ارسال مستندات را تسلیم
نموده باشد .همچنین با توجه به مفاد ماده  11قانون ثبت ،به نظر نم،رسد نیازی باه ارائاه
شرح مطالب وجود داشته باشد ،بلکه ارائه کیفرخواست به رئیس ثبت کفایت م،نماید.
در حالت فوق ،عملیات اجرای ،تا اتخاذ تصمیم قطعا ،متوقاف ما،گاردد و در فارض
 .9ماده  17میین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ،الزماالجرا« :هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعام از
منقول و یا غیرمنقول) اظهار حق ،نماید در موارد زیر از مزایده خودداری م،شود -6 ...« :در موردی که شاخص
ثالث سند رسم ،مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبن ،بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهان
یا وثیقه طلب اوست».
 .6ماده  11قانون ثبت اسناد و امک  « :ادعای مجعولیت سند رسم ،عملیات راجع به اجرای من را موقوف نم،کند
مگر پس از ا ینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدع،العموم هم موافقت کرده باشد».
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اثبات جعل به موجب حکم قطع ،،عملیات اجرای ،به حالت قبل از عملیاات اجرایا ،اعااده
م ،گردد و در صورت عدم اثبات من ،عملیات اجرای ،ادامه م،یابد.
الزم به ذکر است که چنانچاه در فاصالة بای ن شاروع عملیاات اجرائا ،و رسایدگ ،در
دادسرا و صدور قرار مجرمیت ،عملیات اجرای ،خاتمه یافته باشد ،ارائاه کیفرخواسات منشاأ
هیچ اثری نخواهد بود و باید دعوای ابطال عملیات اجرای ،در مرجع صالح طرح شود.
در صورت طرح ادعای جعل بدون معرف ،جاعل ،موضوع در صکحیت مراجاع عماوم،
حقوق ،است و صرف طرح دعوا مانع از ادامه عملیات اجرای ،نیست مگر من که در اینبااره
دستور (قرار توقف عملیات اجرای )،یا حکم قطع ،در خصوص جعلیات ساند منشاأ صادور
اجرائیه از مرجع قضای ،صادر شده باشد.
در جای دیگری ،خواهان با طرح دعوای ،باه خواساته صادور حکام مبنا ،بار ابطاال
عملیات اجرای ،ثبت در خصوص چک مجعول ،در پرونده ثبتا/98881 ،الاف اداره چهاارم
اجرای رسم ،تهران اظهار م،دارد که « به لحاظ مغایرت محل تولد شناسنامه به اداره ثبات
احوال مراجعه و شناسنامه را تحویل اداره یاد شده م،نماید که به لحااظ ازدیااد ماراجعین،
حسب اظهار نمایندة ثبت احوال ،مفقود گردیده مراتب صورتجلسه و شناسنامه جدید صاادر
م ،شود .بعداً کاشف به عمل م ،مید شناسنامه به سارقت رفتاه و ساارق باا اساتفاده از من
اقدام به افتتاح حساب جاری و حت ،موفق به ثبت شرکت تجاری (ت) شده و با اخاذ دساته
چک مبادرت به ککهبرداری نموده و چک یاد شده عهده بانک (پ) میدان (ت) نیاز یکا،
از منها بوده ،بر این مبنا تقاضای رسیدگ ،به موضوع شده است  .»...با توجه به توضایحات
یاد شده ،روشن است که خواستة مطروحه در دادخواست بدوی صحیح عنوان نشاده اسات؛
بنابراین رسیدگ ،ماهوی دادگاه به این دعوا فاقد وجاهت قانون ،اسات؛ زیارا باا توجاه باه
جریان دعوا ،خواستة صحیح ،ابطال دستور اجرا است نه عملیات اجرای.،
با این حال ،شعبه  90دادگاه عموم ،حقوق ،تهران ،بدون توجه به این موضوع ،پاس از
ارجاع موضوع به کارشناس رسم ،دادگستری و احراز جعل ،باودن چاک مساتند اجرائیاه،
ر ی بر ابطال عملیات اجرای ،صادر م،نماید 9و ر ی بدوی نیز در مرحلاه تجدیادنظر تأییاد
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 .9شعبه  90دادگاه عموم ،حقوق ،تهران ،دادنامه شماره  1681188668089369مور .9316/96/64
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 .5مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرا در فرض اعطای نیابت
در صورت ،که اجرائیه توسط دفترخانه اسناد رسم ،یا اداره ثبت اسناد و اماک شهرساتان
الف صادر شده و جهت انجام عملیات اجرای ،به اداره ثبت شهرساتان ب نیابات داده شاده
باشد و در پ ،عملیات اجرای ،،مال ،از مدیون سند توقیف شود ،از حیث محل ،،چه مرجعا،
صکحیت رسیدگ ،به شکایت از عملیات اجرای ،و ابطال اجرائیه را دارد؟
به نظر م،رسد که در خصوص ابطال اجرائیه ،با توجه به نص ماده  6از قاانون اصاکح
بعض ،از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسم ،مصوب  9366/7/68با اصاکحیههاای
بعدی ،موضوع در صکحیت دادگاه ،است که در حوزه من دستور اجارا صاادر شاده اسات
یعن ،دادگاه شهرستان الف؛ امّ ا رسیدگ ،به اعتراض به عملیات اجرای ،در فارض فاوق ،در
صکحیت مرجع اجراکنندة دستور ،یعن ،مراجع ثبت ،شهرستان ب است؛ زیرا اماور اجرایا،
توسط مأ موران این اداره صورت پذیرفته و مراجع ثبتا ،مربوطاه بهتار ما،توانناد صاحت
جریان اجرا و انطباق من با مقررات حاکم را احراز نمایناد .همچناین ،ابطاال اقادامات اداره
ثبت اجراکنندة نیابت توسط معطا ،نیابات ،از حیاث رعایات اصال سلساله مراتاب اداره و
تقسیم وظایف و استقکل این نهادها نیز محل تردید است.
ماده  6قانون ثبات اساناد و اماک نیاز مادیران ثبات را از اقادام در خاارج از محال
مأموریت خود منع م،نماید .این ماده م ،گویاد« :مادیران و نماینادگان ثبات و مسائولین
دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسم ،جز در محل مأموریت خاود نما،توانناد انجاام وظیفاه
نمایند اقدامات منها در خارج از من محل اثر قانون ،ندارد».

 .9شعبه  97دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،دادنامه شماره  1381188669788569مور .9313/4/39
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نتیجه
مرز صکحیت میان مراجع ثبت ،و دادگستری ،در رسیدگ ،به شکایتهای مربوط به اساناد
رسم ،الزماالجرا (ابطال اجرائیه یا عملیات اجرای ،)،از حیث مفهوم ،و مصاداق ،،مابهم و
در معرض مرا و نظرات مختلف و متبااین اسات .همچناین در خصاوص ایان مسائله کاه
صکحیت رئیس اداره ثبت در رسیدگ ،به شکایات اجرای ،،محدود باه حادّ زماان ،خاصا،
(اتمام عملیات اجرای )،است و پس از این تاریخ ،رسیدگ ،به اعتراض نسابت باه عملیاات
اجرای ،،در صکحیت محاکم دادگستری قرار م،گیرد ،تشتت مرای فراوان ،دیاده ما،شاود
که حقوق اشخاص را تضییع م،نماید و اسباب تبعیض ناروا را فراهم م،مورد.
به نظر م ،رسد که در تمام مواردی کاه شاکایت نسابت باه عملیاات اجرایا ،نیازمناد
اظهارنظر قضای ،است ،چه شکایت در جریان عملیات اجرای ،به عمال میاد و چاه پاس از
من ،موضوع در صکحیت مراجع قضای ،است .همچنین پس از پایان عملیاات اجرایا ،نیاز
رسیدگ ،به تمام اعتراضها اعم از شکایت نسبت به عملیات اجرای ،و ابطاال اجرائیاه ،بار
عهده مراجع قضای ،م،باشد؛ بنابراین ،فقط شکایتهای ،کاه در جریاان عملیاات اجرایا،
صورت پذیرفته است و محتاج رسیدگ ،قضای ،نیست ،در صکحیت مراجع ثبت ،م،باشد.
در خصوص تعارض نظرات میان مراجع قضای ،پیرامون موضوع ،خاص باید گفت کاه
اختکفنظر فوق ،نخستین مورد من به شمار نما،رود و مخارین من نیاز نخواهاد باود و راه
چاره ،اِعمال صکحیت عالیة دیوان عال ،کشور به موجب اصل یکصد و شصات و یکام باه
منظور «ایجاد وحدت رویه قضای »،است .ایان نهااد عاال ،ا کاه مادت ،اسات از اعماال
کارکردهای نظارت ،خویش دور مانده است و همین امر ما،تواناد موضاوع مسایبشناسا،
جدّی در خصوص جایگاه این نهاد واال قرار گیرد ا م،تواناد بار اسااس مااده  489قاانون
میین دادرس ،کیفری مصوب  ،9316با ایجاد وحدت رویاه قضاای ،،باه تهافات مرا در ایان
حوزه پایان دهد.
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Abstract:
There are controversies among judicial bodies relating to jurisdiction
of dealing with protests to execution of enforceable formal
documents, because the boundary of jurisdiction is not clear in
relevant laws. On the one hand, hearing the complaints of execution
of enforceable official documents is under the jurisdiction of the
notarial bodies unless the executive operation has been finished, and
on the other hand, claims about execution order is proceeded in
courts, and jurisdiction to proceeding is up to the court at place of
executing that order. Distinguish between these two issues depends
on analysis of procedure of the court and notarial bodies. Do notarial
authorities have jurisdiction to hear the action about execution of
enforceable official document or this task lies beyond his jurisdiction,
and at this stage the court must resolve the problem. This article
deals with the above mentioned questions in the light of case law
and decisions of notarial high council.
Key words: Enforceable Formal Documents, Execution of Official
Document, Execution Order, Court, Notarial Authority, Jurisdiction.
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