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  وكالت در امضا
  
چندي پیش یكي از ھمكاران محترم شھرستاني طي تماس تلفني از من خواست تا با تنظیم و ثبت سند اتومبیلي كھ پیش  

. از آن یكي از مشتریان دفترخانھ مدارك آن را تسلیم كرده بود شماره و تاریخ سند ثبت شده را بھ ایشان اعالم كنم
یاد شده متعاقبا آن دفترخانھ یك فقره سند وكالت كاري بھ عنوان  سردفتر محترم توضیح دادند كھ پس از اعالم مشخصات

وكالت در امضا صادر و وكیل وكالتنامھ با عزیمت بھ تھران وكالتا از طرف مالك اتومبیل سند انتقال را امضا خواھد 
ت عدم بضاعت رغم توضیحات ارائھ شده از سوي آن ھمكار محترم و شاید بھ عل از آنجا كھ رقام این سطور بھ. كرد

علمي قادر بھ درك مطلب و تفاوت وكالت كاري و یا بھ تعبیر ایشان وكالت امضا و وكالت فروش كھ معموال از طرف 
شدن موضوع بیان داشت كھ با استفاده از سند  شود نبود لذا ھمكار محترم براي روشن مالك براي انتقال مال تنظیم مي

شده را امضا كند و الغیر در نتیجھ این وكالتنامھ عنوانا نوعي وكالت كاري  وكالت امضا وكیل صرفا حق دارد سند ثبت
ھایي مانند مالیات و  نتجیتا از پرداخت وجوھي كھ در تنظیم وكالت فروش مثال در خصوص اتومبیل ھزینھ(است 
توجھ بھ اینكھ این گیرد معاف است مضافا در مورد اموال غیرمنقول نیز با  بھ اسناد مذكور تعلق مي... الثبت و حق

  ). شود التحریر آن كمتر از ھزینھ فروش اموال غیرمنقول محاسبھ مي شود حق ھا كاري محسوب مي وكالتنامھ
مطالب ایشان و تورق كتاب نمونھ اسناد تالیف ھمكار محترم و پیشكوست جناب آقاي غالمرضا حجتي اشرفي و نمونھ 

كھ عینا در ذیل خواھد آمد موجبي شد براي ) لت امضا سند قبليوكا(كتاب تحت عنوان  ٢٧١صفحھ  ١١٢سند شماره 
نگارش این مقالھ كھ البتھ امید است با امعان نظر و نقادي و ارشاد حقوقدانان محترم و ھمكاران فاضل در دفاتر اسناد 

مغفول مانده  رسمي ھرگونھ ابھام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زوایاي دیگري نیز كھ از منظر نویسنده
  .آشكار گردد

  
و قبول ... مراجعھ بھ دفتر اسناد رسمي شماره : مورد وكالت: .... وكیل: ... وكالت امضا سند قبلي موكل: عنوان وكالت 

و امضا ثبت دفتر مربوطھ و ... مابین موكل آقاي  تنظیمي آن دفترخانھ منعقده في... مورخ ... و امضا سند رسمي شماره 
ھاي قانوني و دریافت اوراق و مدارك اعم از اصل و  ھ و اخذ سند رسمي و سند مالكیت و تادیھ ھزینھخالصھ معامل

وكیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت داراي اختیارات مزبور : حدود اختیارات. رونوشت و كپي
افذ است و نیازي بھ حضور و كسب باشد اقدام و امضا وي در این خصوص بھ جاي اقدام و امضا وكیل صحیح و ن مي

  ...و... التحریر  قبض حق. این وكالت فقط در نفس وكالت مثور است. اجازه مجدد موكل ندارد
  
مورد امضا . رسد تا در مورد ماھیت حقوقي امضا توضیحاتي داده شود مناسبت بھ نظر نمي با توجھ بھ عنوان سند بي 

  :داند این قرار ميعناصر آن را با توجھ بھ متفاھم عرف از 
فرق نوشتھ با عالمت این است كھ نوشتھ مركب از دو یا چند حرف از حروف ھجا است ولي : نوشتھ یا عالمت - ١ 

  . عالمت چنین نیست
كننده عالمت حاكي از ھویت او باشد یعني بھ او منتسب باشد نھ بھ  نوشتھ یا عالمت باید در عادت نویسنده یا ترسیم -٢

با اینكھ قانونگذار امضا را تعریف نكرده است معذلك از نظر حقوقدانان ھرچھ كھ در عرف اھل : ضاتعریف ام. دیگري
فھمند دلیل و حجت خواھد بود یعني متفاھم عرف حجت است آقاي دكتر جعفر لنگرودي در جلد دوم  فن از امضا مي

آن را بھ قصد حكایت از ھویت خود صاحب نوشتھ یا عالمت مذكور باید  -٣دانشنامھ حقوقي ذیل توضیحات فوق در 
كند كھ محتواي سند چھ باشد و فرق  فرق نمي. باید نوشتھ یا عالمت مذكور ذیل سندي درج شده باشد -۴. رقم زده باشد

گذارد كھ محل  قانونگذار فرق نمي. كند كھ سند را خود نوشتھ باشد یا نھ كند كھ محتواي سند چھ باشد و فرق نمي نمي
در مقررات ). قانون مدني ١٣٠۴و  ١٣٠١مواد (سند باشد یا در ھامش آن یا در سند دیگر یا در ظھر سند امضا در ذیل 

اعتباري  ثبتي ھرجا كھ امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن براي سردفتر جنبھ انتظامي دارد ولي موجب بي
مضا ذیل ھر نوشتھ تصدیق تعھداتي است كھ در سند شود و اعتبار سند را كسر نخواھد كرد و مھمتر اینكھ ا سند نمي

گردیم و اینكھ آیا سندي با عنوان وكالت در امضاء  با مقدمات فوق بھ موضوع اصلي مقالھ برمي. مذكور درج شده است
اقل بھ باشد و یا خیر؟ و یا اینكھ حد ھا با عنوان فروش مي سند قبلي ماھیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانھ

مدعاي . گفتھ ماھیتي واحد داشتھ و از نظر حقوقي تفاوتي بین آنھا متصور نیست لحاظ مقررات ثبتي ھر دو سند پیش
ھاي ظاھري و دو عنوان متفاوت ھر دو سند  رغم تفاوت نگارنده آن است كھ با تحلیل دقیق قضیھ معلوم خواھد شد كھ بھ

  .حداقل از لحاظ مقررات ثبتي موجبي براي افتراق و جدایي آنھا وجود نداردطور كھ گفتھ شد  ماھیتي واحد داشتھ و ھمان
  
شود با ذكر دالیل مقدري كھ ممكن است از سوي مدافعان آنھا ارائھ شود  الوصف براي ایضاح بیشتر مطلب سعي مي مع 

  .نظر مختار نویسنده نیز مستدال تبیین گردد
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  نظر موافقان 
  
مثال در مورد خرید و (بل از ثبت سند با توافق در شرایط معاملھ و ایجاب و قبول در عرف معامالت طرفین ق - ١ 

نمایند فلذا در صورتي كھ بھ عنوان مثال فروشنده شخصي را وكیل خود  اقدام بھ تنظیم سند رسمي مي) فروش تحقق بیع
كند با موردي  رسیده را امضا ميدھد تا سندي را كھ از قبل با درج مشخصات كامل فروشنده و خریدار بھ ثبت  قرار مي

داند و بھ ھر  دھد تا مال او را با ھر قید و شرط كھ صالح مي كھ شخص دیگري را وكیل فروش مال خود قرار مي
شخص حتي بھ شخص خود انتقال دھد متفاوت است زیرا در مورد اول اختیار وكیل صرفا در امضا سند خالصھ 

  .براي فروش مال اختیار تام دارد شود لكن در نوع دوم وكیل انتخابي مي
  
باشد و آن در جایي است كھ وكالت  سابقھ نمي بي) وكالت در امضا سند قبلي(بھ لحاظ فقھي ھم مشابھ چنین اختیاري  -٢

وكیل صرفا در انجام صیغھ عقد بوده و شامل سایر اختیارات شخصي اصیل در انجام معاملھ نیست مباحث دقیق و 
ھاي محكم ایشان در عدم خیار مجلس براي وكیل  جلد دوم مكاسب در مبحث خیارات و استداللظریف مرحوم شیخ در 

توان تصور كرد  نتیجھ اینكھ مي ١.در اجراي صیغھ عقد حكایت از تفكیك این دو نوع وكالت در فقھ اسالمي دارد
باشد این نیابت نیز ممكن است تواند شامل ھمھ اختیارات اصیل در انجام معاملھ  طوري كھ اختیارات وكیل مي ھمان

تحلیل و نقد نظر موافقان . صرفا در اجراي صیغھ عقد و بھ تعبیر موافقان بھ امضا سند تنظیم شده قبلي محدود شود
اصوال بھ لحاظ منطق حقوقي مقایسھ بین وكیل در امضا با آنچھ كھ بھ عنوان وكیل در اجراي صیغھ عقد در فقھ اسالمي 

باشد زیرا با آنچھ كھ در تعریف حقوقي امضا آمد امضا یك سند بھ تنھایي حاكي از اراده  لفارق ميا مطرح است قیاس مع
شود در  انشایي امضاكننده آن براي تحقق عقد نبوده بلكھ بھ مثابھ تصدیق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب مي

شان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و صورتي كھ اجراي صیغھ عقد با قصد انشاء از طرف متعاملین یا وكیل ای
شود مانند مالكیت مبیع براي بایع و انتقال ثمن بھ دارایي مشتري در عقد بیع  اي است كھ مستقیما از آن حاصل مي نتیجھ
افتد مثال در ھمان مثال فوق یعني عقد بیع امضا  اما آنچھ كھ در تنظیم و ثبت یك معاملھ بھ صورت رسمي اتفاق مي... و

  :شود بلكھ آثار و نتایج زیر را نیز بھ دنبال دارد از جملھ نھ تنھا بھ ایجاب و قبول و تحقق بیع منتھي ميسند 
  
  اقرار فروشنده بھ اخذ ثمن - ١ 
  اقرار خریدار بھ تصرف مبیع و یا التزام فروشنده بھ تسلیم آن در موعد مقرر -٢
  اسقاط كافھ خیارات توسط متعاملین - ٣ 
  بھ درك مبیعضمان فروشنده  - ۴ 
العقد فروشنده بھ خریدار نسبت بھ تنظیم اقرارنامھ اصالحي در صورت بروز ھرگونھ اشتباه  احتماال وكالت ضمن - ۵ 

  .تواند بھ عنوان یك اقدام احتیاطي و اختیاري در سند درج شود كھ البتھ این مورد مي
رابطھ آن دو بھ لحاظ منطقي رابطھ عموم و  -١: گفتھ از دو حال خارج نیست بھ تعبیر دیگر وضعیت دو سند پیش...  - ۶ 

خصوص مطلق فرض شود و در نتیجھ وكیل در امضا مانند شخصي است كھ صرفا اجراي صیغھ عقد را بھ عھده دارد 
گونھ كھ گفتھ شد با توجھ بھ شرایط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمي وكیل در امضا حق  كھ در این فرض ھمان

طور كھ در تعریف امضا آمد امضا وكالي در  شق دیگر اینكھ ھمان - ٢. نخواھد داشت) سند بیع(ي را امضا چنین سند
سند وكالت بھ معني تایید تمام محتویات و مندرجات سند فرض شود كھ با قبول چنین فرضي تفاوت بین اسناد یاد شده 

نجام معاملھ دارد و این نوع وكالت در حقیقت منتفي بوده و وكیل در امضا داراي ھمان اختیاراتي است كھ وكیل در ا
ھمان وكالت فروشي است كھ با تغییر نام سند براي فرار از مقررات و الزامات مالي و بھ منظور پنھان نمودن قصد 

عالوه بر ایرادات و اشكاالت یاد شده فرم نمونھ بھ لحاظ مغایرت . كنندگان آن ساختھ و پرداختھ شده است واقعي تنظیم
آمده  ٢۵/١٠/١٣٨۵مورخ  ٢/٩٠٢٣ح با مقررات ثبتي نیز وجاھتي ندارد در بخشنامھ اصالحي بخشنامھ شماره صری

سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت بھ تنظیم و ثبت  ١٣۵۴قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال  ٣٠است طبق ماده 
با اصالحات ( ١٣١٧ھ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب نام آیین ١٩اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و بھ استناد ماده 

  . اسناد تنظیمي باید در یك جلسھ تنظیم و بھ امضا اصحاب معاملھ و سردفتر و دفتریار برسد) بعدي
شود در این بخشنامھ تنظیم اسناد و ھمچنین امضا اصحاب معاملھ و سردفتر و دفتریار در یك  ھمان گونھ كھ مالحظھ مي

د قرار گرفتھ است در صورتي كھ فرم مذكور حاكي از صدور سند وكالتي است كھ معاملھ آن قبال انجام جلسھ مورد تاكی
) وكالت امضا(نامھ  و سند معاملھ بدون امضا اشخاص یاد شده در دفترخانھ دیگري تنظیم و بھ ثبت رسیده و وكالت

نظر از رویھ جاري دفاتر اسناد رسمي كھ  قطعبنابراین از حیث بخشنامھ نیز . شود شماره و تاریخ سند مقدم قید مي
رغم عدم انطباق آن از  كھ بھ(شود  معموال تصدیق و امضا سند توسط متعاملین موخر از تنظیم و ثبت اسناد انجام مي

حیث الزام امضا ھمزمان متعاملین و سردفتر و دفتریار در یك جلسھ با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع 
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سازمان ثبت یا ابطال بخشنامھ توسط دیوان عدالت اداري مقررات یاد شده بھ قوه و اعتبار خود باقي و ربط  ذي
  .تنظیم سند وكالت مورد نظر مورد اشكال است ٢)االجرا است الزم

  
  :پي نوشت 

ل قسمتي از پذیرفتن حق خیار مجلس براي وكیل در اجراي صیغھ عقد مستلزم انتقا: خالصھ استدالل شیخ چنین است -١
اي است كھ بھ محض وقوع عقد بھ ملكیت وي درآمده در صورتي  دارایي فروشنده بھ داري خریدار از بابت ثمن معاملھ

  .كھ موكل در عقد وكالت براي اجراي صیغھ عقد چنین اختیاري را بھ وكیل خود تفویض ننموده است
  
و انجام ) چنانچھ داراي نماینده باشد(سردفتر و نماینده  سند معاملھ باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر – ١٩ماده ( - ٢ 

سایر تشریفات بھ تصدیق و امضاي اصحاب معاملھ برسد و متعاملین باید در یك جلسھ اسناد و دفاتر مربوطھ را امضا 
 نمایند و در صورتي كھ قبوض اقساطي ھم ضمیمھ سند باشد قبوض مزبور را ھم بایستي در ھمان جلسھ كھ اسناد و

نامھ مورد استناد آنچھ كھ مورد تاكید قانونگذار قرار گرفتھ  بر اساس منطوق ماده آیین) شود امضا كنند دفاتر امضا مي
  .باشد كھ مرجع صدور بخشنامھ حكم آن را بھ سردفتر و دفتریار نیز تسري داده است امضا متعاملین در یك جلسھ مي
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