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 حقوق در یرسم سند میتنظ به الزام يدعوا بودن منقول ریغ ای منقول
 رانیا
 1لواریپ میرح

 :دهیچک
 يااست و به علت پاره عیشا يازجمله دعاو رانیدر حقوق ا یسند رسم میالزام به تنظ يدعوا

 شیپ تیاختالف صالح آنمنقول بودن ریغ ایدادگاهها در خصوص منقول  نیب ابهامات بعضاً
 دست ،ثبت نشود رمنقولیتا معامله اموال غ ،مطابق الزامات حقوق ثبت کهنیبه ا تی. با عنادیآیم

 داریسند، خر میدر صورت امتناع فروشنده از تنظ ست،ین استناد قابل ثالث اشخاص مقابل در کم
 شودیم مطرح دعوا نیا خصوص در که یپرسش نیاولشود. حال یم مجبور ییدعوا نیبه اقامه چن

 مال با ارتباط علت به کهنیا ای است منقول قرارداد از شدن یناش علت به دعوا که است نیا
مقاله به بهانه نقد  نیا شود؟ مطرح ملک وقوع محل دادگاه در دیبا و یتلق رمنقولیغ رمنقول،یغ
 یبه بررس ت،یصالح خصوص در دادگاهها اختالف حل مقام در کشور یعال وانید 25شعبه  يرأ
 قیتحق به تیعنا با. استمنقول پرداخته  ریاموال غ یسند رسم میالزام به تنظ يدعوا تیماه

ندارد و  عیسند نقش سازنده در عقد ب میتنظ اکنون همرسد چون ینظر م بهصورت گرفته 
الزام به  يدعوا نیمنقوالت است، بنابرا قیتعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصاد تشیماه
 نیمورد نقد ا ياقامت خوانده مطرح شود. رأ محلدر  دیمنقول است و با ،یسند رسم میتنظ

دادگاه اقامتگاه  تیرا منقول شمرده و درصالح يدعاو نیچن یخود به درست جهیمقاله، در نت
 خوانده دانسته است.

 .فعل به تعهد دادگاه، تیصالح ،یرسم سند منقول، يدعوا منقول، ریغ يدعوا :هادواژهیکل
                                                           

 . استادیار حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران1
Email: rahimpilvar@ut.ac.ir 
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 : پرونده عیوقا -1
 13/08/1392 ی:شماره دادنامه قطع

 تیصالح در اختالف: خواسته
 کشور یعال وانید 25 شعبه: یدگیرس مرجع

 یدادخواست. س.الف يآقا از وکالت به. الف.الف و. الف.ع انیآقا 11/8/90 خیتار در«
 انیدانگ عرصه و اعشش یخواسته الزام خوانده به انتقال رسم به. س.م يآقا تیطرفبه

: اندداده حیتوض و میتسل تهران یعموم دادگاه به تهران ده بخش 240/2167 یپالك ثبت
 یکه خوانده هنوز به سن بلوغ شرع یزمان و 28/3/69 خیرا در تار املک مورد دعو موکّل
از  تیرا به وال آن 18/6/69 خیکند و در تارمی يداریبا پرداخت ثمن آن خر دهینرس

از گذشت چند  پسکند. منتقل می يبه و يخوانده که فرزند ارشد اوست به نحو صور
 میتنظ یمجلسصورت شهود، و خانواده حضور با ياجلسه در 7/12/78 خیسال در تار

کند می اعالم خود ملک را آن خود فرزند به ملک انتقال بودن يصور ذکر با وشود  یم
 اقرار موکّل تیمالک به جلسهصورت يامضا بااست  بوده حاضر جلسه در که خوانده و
 موضوع موّکل به آن تعلق که است یملک انتقال خوانده اقرار لوازم از آنجاکه از. کند یم

 وستیمستندات پ ریتصو. میدار تقاضا را ملک انتقال به خوانده الزام. است خوانده اقرار
قرارگرفته است دادگاه پس از  یدگیرس انیمرقوم در جر دادگاه 23و پرونده در شعبه 

 انتقال به اباًیغ را خوانده 29/1/91 ـ300046موجب دادنامه شماره به یدگیسلسله رس کی
 به يدادگستر لیوک. ر.الف يآقا. کندمی محکوم خواهان به دعوا مورد پالك یرسم

 ذکر با و کندمی یواخواه آن به نسبت و اعتراض دادگاه يرأ به. س.م يآقا از وکالت
 یمدع و کرده اعتراض دادگاه تیصالح به ییقضا اوراق ابالغ نقص خصوص در یمطالب
 اقامه است خوانده اقامت محل که اصفهان یعموم دادگاه در دیبا دعوا که است شده
و  نیو مدافعات طرف حاتیتهران پس از استماع توض یعموم دادگاه 23 شعبه. شدیم

تعهد به انتقال  اموضوع دعو کهنیکرده است: نظر به ا يرأ يگونه انشا نیبدآنان  يوکال
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است  ابر موضوع دعو یشخص ینیو درواقع مشمول عنوان حق د رمنقولیمال غ یرسم
 ابه دعو یدگیرس تیدادگاه محل اقامت خوانده صالح ،یمدن قانون 20و با توجه به ماده 

دادگاه، به اعتبار  یمحل تیبه لحاظ عدم صالح یابیرا دارد لذا ضمن فسخ دادنامه غ
کند و پرونده را به آن صادر می تیاصفهان قرار عدم صالح یدادگاه عموم یستگیشا

 یدگیرس انیکه پس از وصول در شعبه اوّل آن دادگاه در جر داردیدادگاه ارسال م
 میطور مستقکه موضوع آن به ینید ای تعهد کهنیا قرارگرفته است و آن شعبه به لحاظ

هرچند دعوا  ،یملک و الزام به انتقال رسم میباشد مانند تعهد به تسل رمنقولیمال غ
، به شودفرض  یعموم ای یمورداجرا شخص یحق اصل تیجهت که ماه نیبه ا یشخص
 يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 12است و طبق ماده  رمنقولیاز موضوع آن غ تیتابع

 ت،یمالک يدعاو از اعم رمنقولیغ به مربوط يدعاو ،یمـدن امـور در انقالب و یعموم
 دادگاه تیصالح در بوده، ینیع يدعاو از که یعدوان تصرف و حق از ممانعت مزاحمت

 عدم قرار تهران یعموم دادگاه تیصالح اعتبار به لذا است رمنقولیغ مال وقوع محل
 کشور یعالوانید به را پرونده دادگاه دو نیب اختالف حدوث به نظر و صادر تیصالح
 لیتشک باال خیتار در شعبه أتی. هاست قرارگرفته شعبه نیا کار دستور در که داشته ارسال
 نیچن مشاورهاز  پس پرونده اوراقتوجه به  با و زیّ مم گزارش قرائت از پساست و  شده
 »:دهدیم يرأ

 يرا متن -2
 یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاهها یدادرس نییقانون آ 12ماده  مطابق... «[

مزاحمت و... و  ت،یمالک ياعم از دعاو رمنقولیمربوط به اموال غ يبه دعاو یدگیرس
در حوزه آن واقع  رمنقولیکه مال غ شودیاقامه م یحقوق راجع به آن در دادگاه ریسا

 اکرده و دعو فیرا تعر رمنقولیحقوق راجع به اموال غ ریسا یقانون مدن 29است. ماده 
 یو عموم یملک در شمار آنها وجود ندارد. لذا بر اساس قاعده کل یالزام به انتقال رسم

مذکور در  يبه دعوا یدگیقانون صدرالذکر مندرج است، رس 11که در ماده  تیصالح
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شماره  تیر عدم صالحاساس قرا نی. بر ادیآیدادگاه محل اقامت خوانده به عمل م
و مستندًا  دهیصادر نگرد حاًیاصفهان صح یشعبه اّول دادگاه عموم 29/5/92ـ  100655

اصفهان (دادگاه  یدادگاه عموم تیصالح صیبا تشخ ادشده،یقانون  27به تبصره ماده 
نقض  زیشماره فوق ن تیقرار عدم صالح د،ینمایمحل اقامت خوانده) حل اختالف م

 سیبه مرجع صالح ارسال گردد. رئ یدگیمنظور ادامه رسبه روندهاست پ . مقررگرددیم
 .]1»کشور یعالوانید 25شعبه 

 کشور یعال وانید 25شعبه  يرأ یو بررس نقد -3

 درآمد شیپ -3-1

توسط  یسند رسم میالزام به تنظ يدعوا رانیو معمول در حقوق ا عیشا ياز جمله دعاو
خصوص  نیکه در ا یمهم یحقوقمسائل  از نظرصرففروشنده است.  هیعل داریخر

دعوا  نیاست که ا نیشود ا فیتکل نییتع دیمسائل که با نیاز نخست یکی شود،یمطرح م
دعوا  نیا گرید انیمحل وقوع ملک؟ به ب ایدادگاه اقامتگاه خوانده است  تیدر صالح

 منقول؟ریغ ایمنقول است 
توجه الزم  گرمقدمات دارد که ا يکسری بهبه توجه  ازیپرسش در حقوق ما ن نیا به پاسخ

مقاله قصد دارد  نیبود. ا میپرسش ناتوان خواه نیا حیپاسخ صح نییبه آنها نشود از تع
 میالزام به تنظ ينشان دهد که دعوا ،کشور یعال وانید 25 از شعبه يرأ کیقالب نقد  در

ه خوانده اقامتگا محل دادگاهدر  دیو با تمنقول اس ییدعوا رانیدر حقوق ا یسند رسم
 .طرح شود

 ریغ ایمنقول است  یسند رسم میالزام به تنظ يدعوا کهنیا حیصح نییتب يبرا قتیحق در
 يمنظور از دعوا کهنیشود: اول ا يواکاو و نییتب یخوب بهمسأله  دو نخست دیمنقول با

                                                           
1. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7435 
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سازنده عقد  رانیدر حقوق ا یسند رسم میتنظ کهنیدوم ا ست؟یچ رمنقولیمنقول و غ
 ؟یفاتیتشر ایاست  یکیع تملیسخن عقد ب گریاز تعهدات فروشنده و به د یکی ایاست  عیب

الزام به  يداد که دعوا صیتوان تشخیم یشود به راحت نییتب یمسأله به خوب دو نیا اگر
 رمنقولیمنقول و غ ياساس نخست دعوا نیهم برمنقول؟  ریغ ایاست  منقولسند  میتنظ

 میخواه نییرا تب رمنقولیغ عیدر ب یسند رسم میتنظ نقشکرد و سپس  میخواه یرا بررس
 :میکنیرا نقد م يکرد و در انتها رأ

 منقول  ریمنقول و غ يدعاو شناخت -3-2

 ضابطه و است مال متعلق ءیش تیماه ۀیپا بر رانیا حقوق در اموال هیاول يبند میتقس
 نیبد. است نقل و حمل امکان و تیقابل منقول و منقول ریغ مال صیتشخ در یاصل
 يبرا کهآنیب باشد دادن حرکت قابل) آن متعلق ءیش واقع در( یکه هرگاه مال بیترت
قابل نقل مکان  یاگر مال برعکس. نامندیم منقول را مال د،یآ بار به یخراب آن محل ای نیع

 ای نیع یو خراب یرانیموجب و رییتغ نینقل آن ممکن شود، ا زیاگر در عمل ن اینباشد 
 نیوجود ا با). 48 ص: 1398 انیکاتوز: ك.ر( ندیگویمنقول م ریمحل آن شود آن را غ

 نیاز ا یموارد نظر به مصالح یفرانسه، در برخ یهمچون قانون مدن رانیا یقانون مدن
 یعنی. 1است زده "یحقوق مجاز"خود تجاوز کرده و نظر به اهداف خود، دست به  اریمع

 . است کرده رمنقولیغ ای منقول به ملحق ستین رمنقولیغ ای منقول واقعاً که را يموارد
: اول شودیم میتقس دسته چهار به رمنقولیغ اموال ،یمدن قانون 18 تا 12 مواد به توجه با

شود؛ یمنقول مریعمل انسان غ لهیکه به وس یمنقول است؛ دوم اموال ریکه ذاتاً غ یاموال
 منقول ریغ حکم در اموال فیتوقمحاکم و  تیکه توسط مقنن از جهت صالح یسوم اموال

 چهارم دسته نیا هم ما بحث مورد که یتبع منقول ریغ اموال چهارم و است گرفته قرار

                                                           
) fiction( گویند غیرمنقول فرض کردن منقول یا مانند آن یک مجاز حقوقیدانان فرانسوي میطورکه حقوق. همان1

 Ripert, 1955 ,p 351 :است
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 . 1است
 و حقوق که است يموارد ،2یتبع رمنقولیغ ای چهارم دسته منقول ریغ اموال از مقصود
 و منقول به اموال میتقس رایز. شودیم محسوب رمنقولیغ خود موضوع علت به يدعاو

 حقوق نفس که یحال در است یکیزیف ياریمع اساس بر میدید که طورهمان رمنقولیغ
 .باشد رمنقولیغ ای منقول قۀًیحق تا ستین لمس قابل و يماد يدعاو و
 یمدن قانون 20 و 19 مواد از کهچنان: گفت دیبا منقول يدعاو و حقوق خصوص در اما
 علت بهکه  یو اموال استکه ذاتًا منقول  یاست: اموال قسم دو بر منقول اموال دیآیم بر

 است يدعاو استکه در حکم منقول  يامور جمله ازمقنن در حکم منقول است.  مجازِ
 جانیا در واقع درکه موضوع آن مال منقول باشد مانند حق انتفاع از مال منقول.  یوقت
 .شدندیم میتقس نیچن که است موضوعشان علت به يدعاو و حقوق هم

است که بر چه  نیبه آن پاسخ داد ا دیو با شودیکه اکنون مشخصًا مطرح م یپرسش
 و فرانسه حقوق ابتدا ادامه در کنند؟یم یتلق رمنقولیغ ای منقول تبعاً را  يدعاو یاساس
 :کرد میخواه یبررس را رانیا حقوق سپس

 فرانسه در منقول و رمنقولیغ يدعاو و حقوق نییتب -3-3

نبوده است  مهم منقول ریغ و منقول به اموال يبند میتقس روم حقوق در ،یخیتار لحاظ از
 رمنقولیاموال به منقول و غ میقست فرانسه میقد حقوق در سپسو  اسطدر قرون وُ یول
بعد از انقالب فرانسه شد و البته مفهومش  نیقوان واردو بعد از آن بود که  کرد دایپ تیاهم
 ریتعب به( يماد ریو غ يماد اموالکرد و شامل  دایو توسعه پ شد متحول يتا حد هم

                                                           
نسبت به حق انتفاع از اشیاءغیرمنقوله مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق ارتفاق «قانون مدنی:  18. ماده 1

ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضاي خلع ید و امثال آن 
دو انتقاد وارد بر این ماده اینست که از حق مالکیت بر غیر منقول و حقوق عینی تبعی ». تابع اموال غیرمنقول است

 ).1376بر غیر منقول نامی نبرده است (درودیان، 
2. Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent 
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 ). Lévy et Castaldo, 2010, p.295( شد هم) حقوق همان يفرانسو دانانحقوق
 منقول ریغ و منقول دسته دو به را اموال 516ماده  ،1804فرانسه مصوب  یقانون مدن در
 ریرا هم به تبع موضوع به منقول و غ يو در ادامه از جمله حقوق و دعاو 1شده میتقس

را  میتقس یاصل اریمع). گرچه (Bergel, 2000, 22 et seqکرده است  میمنقول تقس
-Colin et Capitant,1934, n 655قرار داد ( یکیزیف ییجاعدم امکان جابه ایامکان 

Terre et Simler, 2018, n 30 .(یدادرس نییآ حقوق در اساس، نیهم برهر حال و  به 
 منقول به دعوا و حق موضوع به توجه با یاساس يبندمیتقس کی در يدعاو فرانسه، یمدن
 حقوق دسته سه ،یمدن قانون 2 526و  516 مواد طبق بر و شوندیم میتقس منقول ریغ و
 منقول را آن ریغ يدعاو و حقوق و شمارند یبرم رمنقولیغ اموال لیذ را يدعاو و
 منقول ریغ یمال هر فرانسه، حقوق در مهم ياقاعده طبق است ذکر به الزم. شمارندیم

 ).318 ص: 1392 شمس،( است منقول نباشد،

 ینیع حقوق از اعم رمنقولیغ ینیع حقوق از منظور ؛3منقول ریغ ینیحقوق ع نخست
 در هم انیاع از منظور واست  مرتبط اموال انیاع به ماًیمستق که چرا است یتبع و یاصل

 خانه، رینظ باشد منقول ریغ ن،یع نیا اگر. است اشاره قابل و نیمع نیع فرانسه حقوق
 رهن رینظ یتبع ینیع حقوق در یحت. شودیم یتلق رمنقولیغ آن بر ناظر يدعاو و حقوق

 هر در یول شودیم جادیا فرد يبرا ینیع یحق تعهد، کی واسطهبه گرچه هم منقول ریغ
 نیع تواندیم مرتهن مثال عنوانبه و شودیم نیمع ینیع با مرتبط ماًیمستق حق نیا حال
 یمدن قانون 526 ماده. کند وصول را خود طلب و بفروشد یقانون فاتیتشر قیطر از را

را  يشتریب قیهم مصاد ییقضاهیمنقول را برشمرده و روریحق ارتفاق بر غ رینظ یقیمصاد
 )bergel,2000, n 22( چشمه کی یمعدناز آب يبردارحق بهره ریمسجل کرده است نظ

                                                           
1. Article 516 «Tous les biens sont meubles ou immeubles». 
2. Article 526: Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des 
choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à 
revendiquer un immeuble. 
3. Les droits réels immobiliers 
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 يااشاره دسته نیا به فرانسه یمدن قانون 526ماده  ؛1رمنقولیغ) ینید( یحقوق شخص دوم
 است پول ایآنها  موضوع رایز است منقول یشخص حقوق القاعده یعل رایزاست  نکرده

مربوط به  متعهد، فعل موضوع که یمواقع یحت و کار انجام عدم ای کار انجامتعهد به  ای
 مثالً چون تعهد به فعل است.  شودیم یمنقول است باز هم دعوا منقول تلق ریمال غ کی

چه آن نجایا در. بسازد و کند یطراح را یساختمان شودیم متعهد يمعمار دیکن تصور
 خصوص در نیهمچن. است معمار کار بلکه ن،یمع نیع نه است تعهد میمستقموضوع 

 جابیا صرف یمدن قانون از بعد فرانسه حقوق در چون منقول ریغ عیمب لیتحو به الزام
 به تعهد شکبدون عیمب لیتحو يبرا فرد تعهد است، یکاف تیمالک انتقال يبرا قبول و

 و است شده مالک گرید داریخر عقد از پس چون است منقول جهینت در و است فعل
 .شودینم دهینام طلبکار

منقول هم وجود داشته باشد.  ریغ یحال در حقوق فرانسه ممکن است حق شخصنیبا ا 
 انتقال ع،یب در که است تصورقابل یوقت رمنقولیغ تعهد دارندیم انیب يفرانسو دانانحقوق
 نیطرف کهنیااول: است تصور قابل مورد2 در و ندهد رخ نیطرف توافق با همزمان تیمالک
 ریتاخ بهها قسط پرداخت شدن کامل تا مثالً ینیمع مهلت تا را تیمالک انتقال هم توافق با
تعهد  نیحال انیا با. مالک نه است متعهدله داریخر مهلت،انیپا تا صورتنیدرا ندازند،یب

حق،  تیبود گرچه ماه خواهدمنقول ریمنقول است پس تعهد هم غریمال غکیموضوعش 
صد  دیخر مثالًباشد.  ینحوکلمنقول و بهریغ یمال عیب موضوع دوم. است) ینید( یشخص
مالک نشده  دار،یخر هم جانی. در ا2)یفقه نیمع در یکل هیشبمشخص (ینیاز زم نیمتر زم

 يمنقول است برا ریآن مال غ میشده که موضوع مستق جادیبه نفع او ا ياست بلکه تعهد
کشور  یعالوانیشعبه سوم د يرأ نهیزم نیا در(شود یم محسوب رمنقولیحق او غ نیهم

 .n 2000bergel,(3 ,22) (است توجه قابل 1968هیژوئ 17مورخ

                                                           
1. Les créances immobilières 

 20، ص 1419و مصباح الفقاهه،  102، ص 1413. ر.ك: نائینى، 2
3. Pour que la vente donne naissance à une créance immobilière, il faut supposer que 
le transfert de la propriété ne s'opère pas au moment de l'accord des parties. Il en est 
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 مال مطالبه به راجع يدعاو به فقط 526 ماده در کهنیا رغم ی؛عل1منقول ریغ يدعاو سوم
 بلکه. ستین يدعاو نیا به محدود حال نیا با است کرده اشاره ثالث افراد هیعل رمنقولیغ

حق  يدعوا ریشود نظیمنقول هم مریمربوط به غ ینیراجع به حقوق ع يشامل تمام دعاو
طبق  بر).Terre et simler, 2018: n 38منقول (ریحق ارتفاق راجع به مال غ ایانتفاع 
شود یم یمنقول تلق ریغ نیمربوط به مطالبه خسارت زم ي، دعوا1946اکتبر  28قانون 

 راستا قابل توجه است نیدر ا 1968 هیژوئ 10کشور مورخ  یعال وانیشعبه اول د يرا(
bergel,2000, n 22) .(5/9/1363مورخ  31شماره  هیوحدت رو يهم رأ رانیا در 

 ).استخورده  رقم گونه نیکشور هم یعال وانید

 نوعش نه قیدق یمعن در دعوا که ندیگویم يموارد از سخن نیهمچن يفرانسو دانانحقوق
در  بیع ایمنقول به علت حجر  ریغ عیابطال ب يو به دعوا 2ینید حق نه است ینیع حق
) فرانسه حقوق در متفاوتش احکام به توجه با( عیفسخ ب يدعوا ایموجب بطالن و  يرضا
 دارد اشاره يدعاو گونه نیا به ظاهرا 526دارند ماده یم انیب پریو ر ولیپالن. زنندیمثال م

 است، منقول ریغ به لیمتما که ییدعوا«: داردیم انیب که است یمیقد المثل ضرب رویپ و
 actio quæ tendi ad immobile, immobilis est) (Ripert et( »است منقول ریغ

Planiol,1952, n 95 .(مختلط يدعاو شیدایپ موجب یمدن یدادرس نییآ در حالت نیا 
 .است شده

                                                           
ainsi dans les deux cas suivants : 1o Les parties ont onvenu de retarder le transfert de 
propriété pendant un certain délai, par exemple jusqu'au complet paiement du prix ; 
jusqu'à l'expiration du délai, l'acheteur n'a qu'un droit de créance contre le vendeur, et 
cette créance, ayant pour objet un immeuble, est immobilière. 2o La vente a pour objet 
un immeuble in genere, c'est-à- dire non encore individualisé ; par exemple, la vente 
porte sur 100 mètres de terrain à prendre dans une parcelle plus grande ; tant que la 
partie vendue n'a pas été délimitée, l'acheteur ne peut en devenir propriétaire; il n'a 
qu'une créance mmobilière.(terre et simler, 2018, n 38). 
1. Les actions immobilières 

نظر پروفسور گستن مالحظه شد. . یا به تعبیري، نیمه عینی و نیمه دینی که دردوره حقوق مدنی تحت2
bergel,2000, n 22( 
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 :رانیا در منقول و رمنقولیغ يدعاو نییتب -3-4

وجود دارد،  ییهانشانه گرچه رمنقولیاموال به منقول و غ يبند میتقس به راجع فقه در
 . 1در فقه نبوده است ییاعتنا مورد يبندمیتقس یول
 میتقس ق،یدق ریغ يبه نحو یاصول محاکمات حقوق یموقت نیقوان ،یخیتار يدید از

 2است کردهمنقول و منقول از حقوق فرانسه اقتباس  ریمحاکم را بر اساس غ تیصالح

                                                           
بندي اساسی نبوده است (کاشف هایی داشته ولی تقسیم. در فقه اسالمی تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول نشانه1

 ). 66، ص1380جعفري لنگرودي،  -233، ص 1387، میانجی، 54، ص 2008لزحیلی، ؛ ا320، ص 1422الغطاء، 
دعاوي مشروحه ذیل در صورتی که  -اوالً  :امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است -8ماده . 2

 .مدعی به بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
 .ر منقولدعاوي راجعه به اعیان اموال از منقول و غی -الف
الجعاله دعاوي راجعه به دیون از قبیل ثمن و مبیع و قرض و اجرت عمل کارگر و شاگرد خادم و خادمه و حق -ب

السبق و امثال آن و دعاوي راجعه به خسارت و غرامت از قبیل خسارت الکسوه و حقالنفقه والوکاله و حقو حق
آن در صورتی که مدعی به بیش از مبلغ دویست و امثالوارده بر حاصل و محصول زراعتی و مستغالت و امالك 

 .و پنجاه تومان نباشد یا در هنگام اقامه دعوي مقدار مدعی به را نتوان صحیحاً تعیین کرد
دعاوي راجعه به منافع چه متعلق به اشخاص باشد از قبیل اجیر و عمله و کارگر چه متعلق به منافع اعیان باشد  -ج

 .السکنی و امثال آنحقو االجارهاز قبیل مال
 .المجري و امثال آنالعبور حقالشفعه حقدعاوي راجعه به حقوق مالی مثل حق -د
 .الوالیه و امثال آنالوصایه حقالحضانه حقدعاوي راجعه به حقوق غیر مالی مثل حق -ه
غیر از مواد مطبوعات و همچنین دعاوي حاصله از هتک شرف به واسطه اظهار شفاهی یا کتبی علنی یا غیر علنی  -و

 .شتم در صورتی که مدعی اقامه دعوي حقوقی کند نه جزاییدعاوي حاصله از ضرب و
دعواي تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر مقداري که باشد در صورتی که این دعوي در ظرف سه ماه از  -ثانیاً

دعوي ممانعت از حق کسی در  -ثالثاً  .تدایی استاال دعوي راجع به محکمه ابتاریخ تصرف عدوانی اقامه شود و
اولیه العبور حق مرتع حق مجري حق ناودان و امثال آن در صورتی که از زمان ممانعتملک دیگري از قبیل حق

خواهش تأمین و حفظ دالئل و  -رابعاً  .بیش از سه ماه نگذشته باشد و اال به محکمه ابتدایی رجوع خواهد شد
البین در هر دعوایی و تا هر مقداري که مدعی به باشد اصالح ذات -خامساً  .تا هر مبلغی که باشد امارات مدعی به

 ).56) و (88موافق مواد (
 :دعاوي مفصله ذیل به محاکم صلحیه راجع نیست ولو مقدار مدعی به دویست و پنجاه تومان یا کمتر باشد -9ماده 

 .) دعاوي مربوطه به منال دیوانی1(
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 و استاد عبده يبروجرد محمد رزایم آقا مرحوممهم بوده است.  یکه البته منشا ابهامات
: داردیم انیب خود یحقوق محاکمات اصول درکتاب یعال وانید برجسته یقاض

 از یخال یمدن قانون نشر و نیتدو از قبل رمنقولیغ و منقول يدعاو نیب صیتشخ[«
حاصل از  يدعاو هیکل 1یحقوق محاکمات اصول قانون 157 ماده عبارت رایز نبود اشکال

محسوب نمود جزء  توانیمال االجاره ملک را م يرا که از آن جمله دعوا تیحق مالک
در  يجار ییو اصل قضا هیمخالف با اصول کل یمعن نیمنقوله قرار داده و ا ریغ يدعاو

 دیآیمنقوله به شمار م يراجعه به مال االجاره جزء دعاو ياست که دعاو هیمحاکم عدل
 منقول ریغاجاره بها را  يدعاو یفرانسه مدت یقانون مدن بیکه در قبل از تصو(جالب آن

 نیگفته شود فرق است ب کهنی)) مگر اLévy et Castaldo,2010, 319! (دانستندیم
از عقد اجاره است که اعمال حق  یمال االجاره ناش يو اعمال آن و دعوا تیحق مالک

 اشکال نیا یمدن قانون 20 ماده به توجه با حال هر به. تیباشد نه از حق مالک تیمالک
 نیع االجاره مال و عیمب ثمن و قرض لیقب از را ونید هیکل مزبوره ماده رایز ماندینم یباق

 نیع ای عیمب کهنیا ولو داده قرار منقول حکم در محاکم تیصالح ثیح از مستاجره
 ونید هیکل از عبارت که یمدن قانون 20 ماده موضوع. باشد رمنقولهیغ اموال از مستاجره

 است شامل نظر يباد در زین را منقول ریغ به راجعه خسارات و المثل اجرت اگرچه باشد
                                                           

 .شودعاوي راجعه به امتیازاتی که از طرف دولت داده می) د2(
شود که مدعی در حوزه آن ساکن یامقیم است و هر گاه مدعی دعاوي در همان محکمه صلحیه اقامه می -10ماده 

علیه درحوزه آن ساکن یا مقیم است و هر گاه مدعی بخواهد رجوع نماید که مدعیتواند به صلحیه نیزبخواهد می
اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد ولی در بلوکات هر گاه علیه در حوزه آناند به صلحیه نیز رجوع نماید که مدعیتومی

احضار شده  علیه را کهمدعیبه محکمه اقامتگاه خودش رجوع نماید باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی
تواند در جزو خسارت خود یا مصارف را هم ی میاست به مشارالیه بپردازد و بعد هر گاه حقانیت او ثابت شد مدع

 .حق ادعا ومطالبه نمایدعلیه بیمدعیموافق قانون از
دعاوي راجعه به اموال غیر منقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است  -11ماده 

 .آن حوزه ساکن یا مقیم نباشندعلیه هم دراگر چه مدعی و مدعی
دعاوي حاصله از حق مالکیت و هر حق دیگري نسبت به اموال غیر منقوله و همچنین ادعا بر خسارتی  -157ماده . 1

 .شود که اموال غیر منقوله در حوزه آن واقع استآمده است در محکمه رسیدگی میکه به اموال غیر منقوله وارد
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 مذکوره امثله به نظر و محاکم در يجار بیترت یعنی ییقضا اصل و یکل اصول به نظر یول
 یقسم به را آن دینبا است عقدآنها  منشأ که است یونید لیقب از همه که ماده نیا در
 به راجعه خسارات و المثل اجرت لیقب از عقد شبه از هیناش ونید شامل که داد میتعم
 ).126 ص: 1397 ،يبروجرد عبده(] »بشود زین منقول ریغ
ضمن اذعان به ارتباط محکم  رانیدر حقوق ا یدادرسنییاستادان آ ن،یهر حال در دکتر در
 ریغ ایمنقول باشد  کهنیبر ا یحق و دعوا، بر اساس موضوع حق مورد اجرا مبن انیم

 ریغ يمنظور از دعوا کنندیم انیکنند و بیم میتقس رمنقولیمنقول، دعوا را به منقول و غ
حقوق راجع به آن باشد و  ایمنقول  ریآن مال غ میاست که موضوع مستق ییمنقول دعوا
 233 ص: 1394 ،يدفتر نیمت( دانندیم یقانون مدن 22تا  12را هم مواد  صیمالك تشخ

 ).144 ،1398 ،یمحسن و 316ص  ،1392 شمس، و

 باشد، منقول مال مطالبه دعوا میمستقکه موضوع  یارائه شده در صورت اریاساس مع بر
تعهد  کیدعوا الزام خوانده به انجام  میمستق موضوع که یصورت در و منقول و ینیع دعوا

 مورد نیا در. شودیم شمرده منقول و یشخص دعوا باشد) فعل ترك و فعل مال، انتقال(
 . باشد رمنقولیغ ای منقول مال با ارتباط در تعهد کهکند نمی تفاوت

 رمنقول،یغ مال لیتحو ای ساختمان احداث تعهد يفایا به الزام يدعوا در اساس نیهم بر
دعوا مال  میکه موضوع مستق یمقابل در صورت در. شودیم شمرده منقول و یشخص دعوا
 ).317ص: 1392 شمس،منقول خواهد بود ( ریبه آن باشد دعوا غحقوق راجع ای رمنقولیغ

 امالك و یاراض عیب در یسند رسم میتنظ نقش -3-5

 توجه یغرب حقوق نهیشیپ به دیبا امالك و یاراض به راجع معامالت ثبت لز خصوص در
 که یسنت فاتیتشر گذاردن کنار و غرب در اراده تیحاکم اصل ییشناسا از پس: داشت
 جابیا با و فاتیتشر بدون تواندیم تیمالک کهنیا و داشت روم حقوق در شهیر عمدةً

 کهنیا آن و شد یحقوق يجد مشکالت باعث و نمود رخ يامساله شود، منتقل قبول و
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 کی بود ممکن ،یسنت يوندهایپ گسستن و تیجمع ادیازد و ینیشهرنش توسعه علت به
 هیالمنتقل به و کند جادیا ملک در متعدد ینیع حقوق ای بفروشد نفر چند به را یمال نفر
. نهایا مانند و بماند دور دولت چشم از مالک تیهو و امالك معامالت کهنیا ای دینگو
و امالك، بحث  یاز اراض قیکشور و داشتن آمار دق یاساس در کنار لزوم مساح نیهم بر

معامالت  تیثبات و امن يبراو امالك مطرح شد و  یراجع به اراض معامالتلزوم ثبت 
 اگر ای ندارند اعتبار ای شوند،ینم ثبت که یمعامالت شد رفتهیپذو اقتصاد، به عنوان قاعده 

 . است نیمتعامل نیب فقط دارند هم
 یکیتمل را عیب یمدن قانون 1804در سال  کهنیاساس در حقوق فرانسه بعد از ا نیهم بر

معامالت  ،1955 هیژانو 4 فرمان 28سپس ماده  و 1855 مارس 23به استناد قانون  شناخت،
 .شود "اعالن" و "ثبت" دیبا د،یجد يتهایو محدود رمنقولیغ ینیهر حق ع جادیو ا

 افراد برابر در استناد تیقابل عدم فرانسه، حقوق در فاتیتشر یط عدم ياجراضمانت
 ).بعد به 206ص ،1398 ،يحصار ییطباطبا /219 ،1388 ،ینیام. (است ثالث
 به وبوده  ییو امالك رضا یاراض عیاز فقه ب تیقبل از قانون ثبت به تبع رانیحقوق ا در

 ،و مقرره راجع به ثبت قانون نیچند بیتصواز  پس. شدیم واقع قبول و جابیا محض
 معتبر همچنان یاصالحات با که شد بیتصو 26/12/1310قانون ثبت مورخ  سرانجام
و امالك را به دنبال داشت و هم لزوم ثبت معامالت  یقانون هم ثبت اراض نی. ااست

که  يسند«: دارد مقرر هم 48ماده ). 47 و 46 و 22 موادو امالك را ( یراجع به اراض
و محاکم  اداراتاز  کی چیدر ه دهیبه ثبت برسد و به ثبت نرس دیمطابق مواد فوق با

 .»نخواهد شد رفتهیپذ
و  یدر خصوص نقش ثبت در خصوص معامالت اراض را ییزمان فراز و فرودها نیاز ا 

نداشته است  عیبوده که سند نقش سازنده در ب نینظر غالب ا یول میامالك شاهد بود
توسعه مصوب  یمیاحکام دا قانون 62). ماده  بعد به 160 ،1398 ،يحصار ییباطباط: رك(

کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول « دارد:یکه مقرر م است مقنن موضع نیآخر 1395
گونه معامالت ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این
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اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادي که درخصوص معامالت باید به طور رسمی در دفاتر 
راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادي که بر اساس تشخیص دادگاه داراي 
اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد 

 .»درسمی را ندارن
سازنده در  ییجز کهنیا نهاست  عیتعهد با یرسم سند میتنظ رانیدر حقوق ا نیبنابرا

 به. کند میتنظ سند و حاضر دفترخانه در است مکلف او وو قبول باشد  جابیعقد مثل ا
 .است فعل نوع از يتعهد عیبا تعهد موضوع سخن گرید

 امالك و یاراض یسند رسم میالزام به تنظ يدعاوبودن  منقول ؛يریگجهینت -3-6

 یکی رمنقولیغ اموال به راجع یرسم سند میتنظ به الزام يدعوا شد مالحظه که طورهمان
از نظر منقول  تش،یماه خصوص در یحقوق يهایدگیچیپ علت به که است عیشا يدعاو از
رسد یبه نظر م یحقوق یلحاظ مبان ازمطرح است.  یمنقول بودن دعوا اختالفات ریغ ای

 به تعهد و است فعل به تعهد تشیماه و ندارد عیب عقد در سازنده نقش سند میتنظ چون
 و است منقول یرسم سند میتنظ به الزام يدعوا نیبنابرا است، منقوالت قیمصاد از فعل
 یعال وانید 25شعبه  ي(را مقاله نیا نقد مورد ي. رأشود مطرح خوانده اقامتگاه در دیبا

است، در  ییدعوا نیدوشعبه در خصوص چن نیحل اختالف ب يبرا کشور) که اتفاقاً
 یسند رسم میالزام به تنظ يدعوارا منقول شمرده و  يدعاو نیچن یبه درست ،خود جهینت

 ریبر تفس وانید يحال تمرکز رأ نیبا ا است دانسته خوانده اقامتگاه دادگاه تیدرصالحرا 
و  یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاهها یدادرس نییقانون آ 12و  11مواد  یلفظ
 یعموم دادگاه 23شعبه  يانصاف داد رأ دیبا نیهمچنبوده است.  یقانون مدن 29 ماده

و به  است یحقوق یمبان بر یمبتنآن صادر شده است،  دییدر تا وانید يرأ کهتهران 
 انشاء شده است. حیصح ينحو
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Movable or Immovable Nature of a Claim to Oblige a Seller to 
Draw up a Notarial Deed in Iranian law 

Rahim Pilvar1 

Abstract: 
A claim to oblige a seller to draw up a notarial deed is one of the most 
common claims in Iranian law, and due to some ambiguities, sometimes 
there are disputes concerning the issue of territorial jurisdiction between 
the courts in regard to movability or immovability of the claim. Takin 
into consideration the fact that according to the requirements of the 
registration law, until the real estate transaction is registered it cannot 
be relied upon, at least against third parties, where a seller refuses to 
draw up a notarial deed the buyer will have to file such a claim. Now, 
the first question that presents itself about this claim is whether it is 
considered movable since it is the result of a contract or, on the other 
hand, because it is related to an immovable property, it should also be 
considered immovable and therefore should be raised in the court where 
the property is located. This article, on the occasion of criticizing the 
decision handed down by the 25th branch of the Supreme Court that 
resolves disputes among courts regarding jurisdiction, has examined the 
nature of the claim to oblige a seller to draw up a notarial deed 
concerning an immovable property. According to the research 
conducted, it seems that currently drawing up a notarial deed does not 
play a basic role in the contract of sale, and is an example of movables 
since its nature is commitment to carry out an act. It follows then, that 
a case to oblige a seller to draw up a notarial deed is also considered a 
movable and must therefore be filed in the place of residence of the 
defendant. The judgment examined in this article has correctly 
considered such claims as movable and as a result has considered the 
matter within the jurisdiction of the court where the defendant resides. 

Keywords: immovable claim, movable claim, notarial deed, jurisdiction of 
the court, the commitment to carry out an act. 
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