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اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معامالت اراضی و امالک جهت
تثبیت مالکیت خصوصی


رحیم پیلوار ،حاتمه صفری
چکیده

حق مالکیت مهمترین و کاملترین حق مالی است که یک فرد میتواند در جامعه داشته باشد؛
تملک ذکرشده در مادۀ  041قانون مدنی ،عقود و قراردادهاست .از مهمترین ادلۀ
رایجترین اسباب
ِ

اثبات دعاوی نیز سند است که بنا بر مادۀ  0821قانون مدنی به دو دستۀ عادی و رسمی تقسیم

میگردد؛ با وجود ارزش و اهمیت زیادی که قانون مدنی باالخص قبل از دخل و تصرفات بعدی به
اسناد رسمی بخشیده ،در این قانون نمیتوان مادهای را پیدا کرد که بیانگر بیاعتباری اسناد عادی
باشد .با تصویب قانون ثبت اسناد و امالک هم بهویژه مواد  44 ،41 ،88و  ،42شبههای مبنی بر
عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول رایج گردید که با وجود گذشت مدت مدیدی
از تصویب قانون مزبور این اختالف همچنان ادامه دارد و حتی مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه
هم نتوانسته به بحثها و اختالفات پایان ببخشد .بر همین اساس در حقوق ما در خصوص حدود
عادی معامالت
اعتبار اسناد عادی اختالفات متعددی وجود دارد .اعتباربخشی مطلق به اسناد
ِ

اراضی و امالک و نتیجتا تزلزل مالکیت مشکالت اقتصادی و حقوقی زیادی را به دنبال دارد.
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اهمیت حق مالکیت برای افراد انسانی در جامعه و لزوم تثبیت آن انگیزۀ نگارش پژوهش حاضر
گردید؛ برای این منظور ضمن مطالعۀ چگونگی شکلگیری نظام ثبتی در حقوق فرانسه و جایگاه
ثبت در حقوق ایران با بررسی رویکرد فعلی نظام حقوقی مبنی بر اعتبار یا عدماعتبار اسناد عادی
در معامالت اموال غیرمنقول به دنبال راهکاری جهت تثبیت حق مالکیت خصوصی بودهایم .نتیجۀ
پژوهش حاکی از امکان معتبر دانستن اسناد عادی (صرفا به موجب حکم دادگاه) و پذیرش آن به
عنوان «دلیلی مؤثر در اثبات ادعا» است ،البته به شرطی که با سند رسمی تعارض نکند .بر همین
اساس به نظر میرسد تا قبل از اصالح قوانین مرتبط تنها راه مقابله با نتایج زیانبار اعتباربخشی به
اسناد عادی معارض با اسناد رسمی ،استفاده از حربۀ «تفسیر مناسب از قوانین موجود» جهت
اعتالی جایگاه اسناد رسمی است.
واژگان کلیدی :مالکیت خصوصی ،سند عادی ،سند رسمی ،ثبت امالک ،ثبت اسناد
مقدمه

از جمله دغدغههای ایرانیان در قرون اخیر ،حمایت از مالکیت خصوصی بوده است .بیشک
از جمله رموز پیشرفت اقتصادی و حقوقی کشورهای غربی حمایت از مالکیت خصوصی به اعلی
درجه است .در این خصوص فیلسوفان و اقتصاددانان و باالخره حقوقدانان غربی متفق هستند و
چه در کامنال و چه در سیویلال ضرورت حمایت از حقوق مالکانه توسط حکومت ،اصلی بدیهی
تلقی میشود (پیلوار .)031-034 :0131 ،نظام ثبت اسناد و امالک مکمل مالکیت خصوصی
است و در دوران مدرن اصل حاکمیت اراده در خصوص معامالت راجع به اراضی و امالک بدون
لزوم ثبت ،مشکلزا خواهد بود.
باید توجه داشت علت اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معامالت راجع به اراضی و
امالک جهت تثبیت مالکیت این است که مالکیت حقی عینی است و نسبت به همگان قابلیت
استناد و اعمال دارد در حالی که حقوق و قراردادها عهدی هستند و صرفا طرفین معامله را متعهد
میکنند.

توضیح بیشتر آنکه حقوق عینی از حقوق شخصی بر اساس دو ویژگی 1جدا میشوند :الف)
موضوع و ب) قلمرو ( .)Lévy, 2002: 262از لحاظ «موضوع» ،تفاوت این دو حق در این است که

1. trait

موضوع حق عینی یک شیء ملموس و معین است و صاحب حق عینی «مستقیما» از یک مال
بهرهمند میشود ولی در حق شخصی موضوع تعهد ،الزام یک شخص (مدیون) به انتقال مال یا
انجام عمل یا ترک عملی است.
از لحاظ «قلمرو» نیز ،این دو حق متمایزند .حق عینی در برابر همه «قابل اعمال» است (بعضا
گفته میشود «قابل استناد») و بر همین اساس گفته میشود حق عینی ،حقی «مطلق» 1است و
همه موظفند امکان بهرهمندی دارندۀ حق عینی را از حقش فراهم کنند .این ویژگی همان طور که
ریپر و پیکار حقوقدانان بزرگ قرن بیستم فرانسه برخالف نظر برخی دیگر

(80

)Terré, 2018:

گفتهاند در حقوق فرانسه ،همیشه جنبۀ سلبی ندارد و در برخی موارد باعث میشود انجام کاری هم
بر دیگران تحمیل شود ،نظیر امکان الزام همسایه به نشانهگذاری حد ملک ،مندرج در مادۀ 141
قانون مدنی فرانسه ( .2)Planiol et ripert, 1952: 49ولی حق شخصی فقط در برابر متعهد قابل
اعمال است و دائن فقط میتواند گریبان مدیون خود را جهت انجام تعهد بگیرد .به دیگر سخن حق
شخصی ،حقی «نسبی» 3است.
این تمایز میان حق عینی و شخصی باعث دو امتیاز ویژه برای حق عینی میشود :حق تعقیب4

و حق تقدم .حق تعقیب یعنی صاحب حق عینی میتواند مال موضوع حق خود را در دست هر
کس بیابد« ،مطالبه» 5کند ،ولی در حق شخصی صاحب آن فقط میتواند از مدیون حق خود را
مطالبه کند .بر همین اساس اگر صاحب حق عینی ملکش را منتقل کند در حالی که نسبت به آن
حقی شخصی ایجاد شده باشد ،صاحب حق شخصی نمیتواند مانعی برای صاحب حق عینی
جدید ایجاد کند .مثال اگر مالک تعهد کرده باشد برای سواری ،ماشینش را به شخصی بدهد ولی
قبل از انجام تعهد ،آن ماشین را بفروشد معاملۀ صحیح است و متعهدله نمیتواند از مالک جدید
انجام تعهد را طلب کند و خود متعهد (مالک قبلی) باید جبران خسارت کند (.)Terré, 2018: 81

1. absolu
2. Article 646: Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
3. relatif

4. Droit de suite
5. revendiquer

همچنین حق عینی متضمن حق تقدم 1برای صاحب آن است .به این معنی که هرگاه در خصوص
استفاده از عین معین ،بین طلبکار عادی و صاحب حق عینی اختالف شود ،صاحب حق عینی بر
متعهدله عادی مقدم است (.)Lévy, 2002: 262
بر اساس مطالب باال مالحظه میگردد پذیرش اعتبار اسناد عادی برای نقلوانتقال اراضی و
امالک و ایجاد حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر باعث میگردد زمینه برای نقض حقوق کسانی که
به موجب اسناد رسمی معامالت را انجام میدهند فراهم شود .مثال فردی ملکی را با سند عادی به
دیگری بفروشد و سپس همان ملک را با سند رسمی به فرد دیگری انتقال دهد.
این مقاله قصد دارد با توجه به سنتهای حقوقی و همچنین ضرورتهای معاصر به نقش ثبت
در تثبیت مالکیت خصوصی بپردازد و ضمن تحلیل وضعیت حقوقی حاضر تا زمانی که قانون ما
اصالح گردد و برتری مطلق را برای اسناد رسمی نسبت به سایر ادله باالخص سند عادی به رسمیت
بشناسد ،راهکاری برای مدیریت وضع موجود و در واقع دوران گذار نشان دهد و البته مقدمۀ این
بحث توجه به جایگاه اسناد عادی هم هست.
 .۱شکلگیری نظام ثبت راجع به معامالت اراضی و امالک و اجباریشدن ثبت معامالت
غیرمنقول در فرانسه

در خصوص لزوم ثبت معامالت راجع به اراضی و امالک باید به پیشینۀ حقوق غربی باالخص
فرانسه توجه داشت .پس از شناسایی اصل حاکمیت اراده در فرانسه و کنار گذاردن تشریفات سنتی
که عمدتا ریشه در حقوق روم داشت و اینکه مالکیت میتواند به موجب عقد و بدون تشریفات و
با صرف ایجاب و قبول منتقل شود (بیع با اثر تملیکی و نه عهدی) ،مسئلهای رخ نمود و باعث
مشکالت جدی حقوقی گردید و آن اینکه به علت توسعۀ شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و از بین رفتن
راهکارهای کنترلکنندۀ سنتی ،ممکن بود یک نفر مالی را به چند نفر بفروشد یا حقوق عینی متعدد
در ملک ایجاد کند و به منتقلالیه نگوید یا اینکه معامالت امالک و هویت مالک از چشم دولت
دور بماند و مانند اینها .لذا در کنار لزوم مساحی کشور و داشتن آمار دقیق از اراضی و امالک،
بحث لزوم ثبت معامالت راجع به اراضی و امالک مطرح شد و جهت ثبات و امنیت معامالت و
اقتصاد ،به عنوان قاعده پذیرفته شد «معامالتی که ثبت نمیشوند ،فقط بین متعاملین اثر دارند» .در
حالی که اصوال حق مالکیت ،حقی مطلق است و در مقابل همه باید قابل اعمال و استناد باشد.

1. droit de preference

بر همین اساس در حقوق فرانسه بعد از اینکه در سال  0214قانون مدنی ،بیع را تملیکی
شناخت به استناد قانون  81مارس  0211و سپس مادۀ  82فرمان  4ژانویه  ،0311معامالت و
ایجاد هر حق عینی راجع به غیرمنقول و محدودیتهای جدید مثل ایجاد حق ارتفاق ،باید «ثبت»
و «اعالن» گردد .ضمانتاجرای عدم طی تشریفات در حقوق فرانسه ،عدم قابلیت استناد در برابر
افراد ثالث است (امینی803 :0122 ،؛ طباطبایی حصاری 811 :0132 ،به بعد).
از دیگر سو باید توجه داشت در نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد ،قابلیت پیشبینی موقعیتهای
حقوقی و داشتن اعتبار نقش اساسی دارد .فردی که به نظام عمومی اعتماد میکند و قانونا مالی را
حقوق مالکیتش مثال در
به موجب سند رسمی میخرد ،انتظار دارد حقوق از او حمایت کند و
ِ
مقابل کسی که پنهانی مالی را خریده است ،نقض نشود یا اینکه در اینگونه نظام اقتصادی افراد با

اخذ وام از بانکها و فعالیت اقتصادی نقش اساسی در توسعۀ اقتصادی دارند .بدیهی است از
جمله اموال مهمی که رهن گذارده میشود ،اراضی و امالک است .بر همین اساس تا کسی سند
رسمی نداشته باشد نمیتواند وام بگیرد و از دیگر سو پذیرش اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
این فرآیند را به شدت مختل میکند .1به هر حال در فرانسه تحوالت و الزامات اقتصادی و
اجتماعی موجب سقوط نظام قدیمی و ایجاد نظم نوینی در جامعه شد.2
 .۳جایگاه ثبت نوین در حقوق ایران
 .۱-۳پیش از مشروطه

برای درک جایگاه قانون ثبت در ایران و اهمیت قانونگذاری در خصوص موضوع ،باید به تاریخ
حقوق رجوع کرد .با دو شکست ایران از روسیه و جداشدن قسمتهای زیادی از کشور و متعاقبا
جدایی هرات و نتیجتا احساس سرافکندگی و از طرف دیگر با بروز بینظمیها و مشکالت جدی
داخلی نظیر قحطیها و شیوع بیماریهای واگیر متعدد باالخص و با که مصادف با دیکتاتوری
پادشاهان قاجار و ظلم و ستم حکام محلی بود ،3کمکم ایرانیان آمادۀ اصالح و تحول اساسی

 .1از جمله متأسفانه در ایران شاهدیم به علت اختالف در نظام ثبتی ،سودجو یان پس از اخذ وام با سند عادی ملک
مرهون را صوری به تاریخ مقدم به غیر میفروشند و بعضا دادگاهها سند رهن را به بهانۀ مقدم بودن سند عادی باطل
میکنند!

 .2هرناندو دو سوتو ) (Hernando de Soto Polarبه خوبی در کتاب راز سرمایه ،این فرآیند و تحول را در مغرب
زمین ،تبیین کرده است (دوسوتو 014 ،0131 ،به بعد).

 .3از جمله نک :طباطبایی 80 :0138 ،به بعد؛ آبراهامیان 21 :0131 ،به بعد.

شدند .1برای درک وضعیت نظام حقوقی در این دوران باید گفت ،محاکم شرع به نهادی فرسوده
تبدیل شده بود و محاکم عرفی نیز که در فقدان نظام حقوقی عمل میکرد ،به هیچ وجه با نیازهای
جامعۀ ایران و دگرگونیهای تاریخی آن سازگار نبود (طباطبایی002-084 :0138 ،؛ امین:0128 ،
 130به بعد) .در همین راستا پیشگامان مشروطه ،به خوبی ضرورت اصالحات اساسی را درک
کرده بودند و مردم هم به علت لمسکردن بحرانهای همهجانبه و بدبختیهای حاصله ،آمادۀ
پذیرش اصالحات اساسی بودند.
بر همین اساس ،از زمان ناصرالدین شاه قاجار (او سه سفر به فرنگ داشت و اولین شاه ایرانی
سفرکرده به اروپا بود) که شیفتۀ پیشرفتهای اروپا بود ،بحث قانونخواهی و عدالتخواهی در
ایران به عنوان عالج همۀ دردها مطرح شد .پیشگامان فکری مشروطه تقریبا همگی اجماع داشتند
که نیاز اصلی کشور داشتن قانون است .تالش برای ایجاد نظام ثبت هم از همین زمان آغاز شد و
ظاهرا قانون ثبت و مهر دولتی مصوب  0111قمری در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه ،اولین قانون
شناخته شده است (نک :آل داوود.)410 :0134 ،
 .۳-۳پیروزی مشروطه و تدوین قوانین در حمایت از مالکیت

در اثر تحوالت بهوجودآمده کمکم زمینه برای مشروطه و تشکیل مجلس و تصویب قانون
اساسی فراهم شد .قانون اساسی مشروطه در کنار سنت ،ارزشها و افکار لیبرالیسم کالسیک را هم
وارد نظام حقوقی ایران کرد .یکی از این ارزشهای مهم که هم مورد تأیید تجددطلبان بود و هم
سنتگرایان ،حمایت از مالکیت خصوصی بود .اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر
میداشت« :افراد مردم از حیث  ...مال  ...محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند  »...و اصل
پانزدهم میگفت« :هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی
و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادالنه است» ،اصل  04متمم هم میگفت« :سلب تسلط

 .1به گفتۀ اسدالله ممقانی که خود از اعضای کمیسیون تدوین قانون مدنی بود ،در واپسین دهههای فرمانروایی
ناصرالدین شاه ،ایران به کشوری بیرمق و نیمهمستعمره تبدیل شده بود و بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور با
مدیریت بیگانگان اداره میشد و زیر سلطۀ آنان بود (نقل از :طباطبایی)038 :0138 ،؛ برای آشنا شدن با اندیشههای
واالی این مجتهد تجددخواه نک :طباطبایی 022 :0138 ،به بعد).

مالکین و متصرفین از امالک و اموال متصرفۀ ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم
قانون».1
باید توجه داشت اتفاقا حمایت از مالکیت خصوصی یکی از ارزشهایی است که در اسالم هم
بسیار مورد توجه است .در واقع در اخبار و روایات ،ارزش مالکیت فردی مشروع ،همپای اهمیت
جان است و فقهای شیعه و سنی هم ،از جمله اهداف پنجگانۀ شریعت را در کنار حمایت از نفس،
عقل ،دین و نسل ،حمایت از مال بیان کردهاند (میانجی41 :0124 ،؛ بلتاجی.)41 :8114 ،
در همین راستا در فقه ،قواعد و احکام متعددی جهت حمایت از مالکیت خصوصی وضع شده
است .نظیر حد و تعزیر سارق ،قواعد اتالف و تسبیب (این دو ،در واقع یک قاعدهاند) که
خسارتزننده به مال را به صرف تحقق استناد عرفی ضامن میدانند ،نهاد حقوقی غصب که
غاصب را ،ولو جاهل باشد در برابر مالک ضامن قرار میدهد که همگی این موارد نشاندهندۀ
اهمیت فوقالعادۀ شارع ،به دفاع از مالکیت خصوصی است .با این حال متأسفانه در طول تاریخ
حرمت اموال و جانهای ایرانیان در برابر حکومت متزلزل بوده و مالکیت همیشه یک امتیاز بوده تا
حق!2

به هر حال ثبت اراضی و امالک و معامالت راجع به آنها ،به عنوان مکمل حمایت از مالکیت
خصوصی مطرح گردید و مقررات ثبت اراضی و امالک علیرغم برخی مقاومتها از سوی
موجود وقت ،تصویب شد و کمکم در کنار فراهم شدن زیرساختهای اجرایی آن
ذینفعان وضع
ِ
در کنار مقررات مدنی توسعه یافت .پس از چندین قانون و آزمون و خطا ،باالخره قانون ثبت مورخ

 0101/08/81تصویب شد که با اصالحاتی همچنان معتبر است .بهرغم اینکه در فقه ،بیع و سایر
معامالت راجع به اراضی و امالک ،رضایی هستند؛ این قانون هم لزوم ثبت اراضی و امالک را به
دنبال داشت و هم لزوم ثبت معامالت راجع به اراضی و امالک را (مواد  88و  41و  .)44مادۀ 42
در همین راستا مقرر داشت« :سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در
هیچ یک ازادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» .این تحوالت باعث شد ثبات معامالت و اعتماد
عمومی که مقدمۀ فعالیتهای اقتصادی مهم برای افراد در جامعه است ،فراهم گردد.

 .1برای دیدن جایگاه مالکیت در قانون اساسی مشروطه نک :عدل (منصورالسلطنه) 34 :0141 ،به بعد.
 .2برای دیدن تفاوت این دو وضعیت نک :همایون کاتوزیان81 :0131 ،و .11

 .۹-۹وضعیت پس از انقالب اسالمی

پس از انقالب اسالمی متأسفانه برخی بدون توجه به پیشینۀ نظام ثبت و ضرورتهای نوین،
مدعی غیرشرعی بودن نظام ثبت شدند که همین مسئله باعث شد آسیبهای فراوانی به حقوق و
اقتصاد کشور وارد شود .این مخالفتها باعث شد دستاوردهای گذشته تضعیف شود و برخی
محاکم به استناد اسناد عادی مقدم یا سایر ادله ،اسناد رسمی مالکیت افراد را باطل کنند و حتی
تصویب مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه مصوب  0131هم به علت مخالفتهای شورای
نگهبان نتوانست به این مشکل پایان دهد (نک :طباطبایی حصاری 818 :0132 ،به بعد) و شاید
حتی به رویهای که در محاکم جهت حمایت از ثبت و اسناد رسمی مالکیت شکل گرفته بود،
آسیب رساند.
عدم اعتبار مطلق به سند رسمی در برابر سند عادی و سایر ادله هماکنون باعث مشکالت
عدیدهای در نظام حقوقی کشور از جمله افزایش تصاعدی جرم انتقال مال غیر ،پولشویی،
زمینخواری ،فرار مالیاتی و مانند آنها شده است .از بعد اقتصادی هم عدم ثبات اسناد و معامالت
راجع به امالک نقش مهمی در مشکالت اقتصادی کشور باالخص از باب باالبردن ریسک
سرمایهگذاری دارد.
 .۹رویکرد نظامهای حقوقی راجع به تاثیر ثبت

نظامهای حقوقی که به اهمیت ثبت واقفند با توجه به اثری که برای ثبت معامالت اموال
غیرمنقول قائل شدهاند ،دو رویکرد متفاوت را اتخاذ کردهاند؛ دستۀ اول نظامهای موجد حق هستند
که مطابق رویکرد آنها ،برای انتقال مالکیت نمیتوان صرفا به ارادۀ طرفین عقد و ایجاب و قبول
ارداد مبنای انتقال حق مزبور ،شرط صحت آن انتقال و ایجاد حق محسوب
اکتفا نمود بلکه ثبت قر ِ

میگردد و عدم ثبت قرارداد ،بیاعتباری آن را به دنبال دارد .گروه دوم «نظامهای مثبت حق» یا
«نظامهای تأییدی یا حمایتی» هستند که بنا بر این رویکرد ثبت معامالت اموال غیرمنقول تأثیری
در اعتبار یا عدم اعتبار اعمال حقوقی ندارد بلکه وسیلهای برای اطالعرسانی و تضمین حقوق
اشخاص ثالث تلقی میگردد( .طباطبائی حصاری.)041 :0132 ،
 .۱تحلیل اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی راجع به معامالت اراضی و امالک

در این قسمت به تحلیل حدود اعتبار اسناد عادی راجع به معامالت اراضی و امالک در وضع
فعلی نظام حقوقی ایران میپردازیم.

 .۱-۱بررسی وضعیت حقوقی معامالت موضوع اسناد عادی

در این قسمت الزم است با توجه به مواد قانونی موجود در نظام حقوقی ما در خصوص اسناد
عادی و از زاویۀ لزوم تثبیت حقوق مالکیت ،حدود اعتبار اسناد عادی بررسی گردد .تحلیل
وضعیت حقوقی معامالت موضوع اسناد عادی در بررسی اعتبار اسناد مزبور دارای اهمیت بسزایی
است و به همین دلیل صاحبنظران و حقوقدانان همواره به معامالت مذکور نظر داشتهاند؛
دیدگاههای موجود در این رابطه به سه دسته ،قابلتقسیم به نظر میرسند:
عدهای از حقوقدانان در بیع امالک با این اعتقاد که «وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد»
(کاتوزیان ،)11 :0131 ،ثبت سند را به عنوان شرطی عالوه بر شروط مذکور در مادۀ  031قانون
مدنی برای تشکیل عقد بیع و صحت آن الزم میدانند( .کاتوزیان ،شمارۀ  844 ،010-011به بعد)
در واقع برای تشکیل عقد بیع مال غیرمنقول عالوه بر ایجاب و قبول و توافق طرفین ،ثبت معامله نیز
ضروری است به گونهای که در صورت فقدان شرط مذکور باید قائل به بطالن آن گردید .زیرا از
مالک شناختهنشدن خریدار تا قبل از ثبت ملک مطابق قانون چنین برداشت میگردد که «از نظر
قانون هنوز هیچ بیعی شکل نگرفته تا خریدار مالک شود»( .امینی)882 :0122 ،
برخی از طرفداران این دیدگاه با بررسی نظامهای ثبتی و مستنبط از مواد مختلف قانون ثبت از
جمله مواد  ،42 ،84 ،88معتقدند که قانونگذار در زمان تصویب قانون  0101با برقراری «نظام
ایجادی» ،عقود و معامالت اموال غیرمنقول را منوط به انجام تشریفات و تنظیم سند رسمی نموده
است (نک :طباطبائی حصاری .)811 :0132 ،برخی دیگر نیز در همین راستا برای اثبات بطالن
معاملۀ موضوع سند عادی ،توافق متعاملین در انتقال اموال غیرمنقول را نوعی «عقد معلق» و تنظیم
سند رسمی را کاشف از انتقال مالکیت در تاریخ توافق متعاملین دانستهاند (اقبالی افشار:0143 ،
.)11
گروه دوم در تفسیر مادۀ  42قانون ثبت با تأ کید بر صحت معامالت اموال غیرمنقول بدون
تنظیم سند رسمی ،بیان میدارند که تحقق مفاد سند عادی ،برخالف سند رسمی مورد تردید است
و تنها بعد از رسیدگی قضایی میتوان با قطع و یقین به وقوع یا عدم وقوع آن پی برد .ارائۀ اسناد
عادی نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی قضایی نمیتواند دال بر وقوع مندرجات سند مزبور
باشد ،ولی این موضوع مانع از این نیست که دادگاه با «تکیه بر آن و احراز انشای معامله بهوسیلۀ
طرفین و اجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد ،تحقق مفاد سند عادی را بررسی و اعالم کند»
(شهیدی.)13 :0122 ،

مطابق این دیدگاه نباید بین دال و مدلول خلط نمود؛ مادۀ  42قانون ثبت وضعیت حقوقی سند
معامله را بیان نموده و با توجه به اینکه قانونگذار به دنبال بیان آثار عدم ثبت اسناد بوده ،اعراض از
کاربرد اصطالح «بطالن معامله» را میتوان قرینهای بر عدم بیاعتباری معامالت موضوع اسناد
عادی انتقال مال غیرمنقول بهحساب آورد (شهیدی .)12 :0122 ،ثبت سند صرفا سبب میگردد
ادعای مستند بدان در برابر سایر ادعاها از نظر قدرت اثباتی در جایگاه برتری قرار بگیرد ولی این به
معنای عدم امکان اثبات مالکیت با توسل به سایر ادله نیست (امینی.)810 :0122 ،
در دیدگاه سوم عدم ثبت سند ،معامالت موضوع اسناد مزبور را در مقابل اشخاص ثالث
غیرقابل استناد میگرداند (امینی)811 :0122 ،؛ ثبت یا عدمثبت در بطالن یا صحت عقود مزبور
تأثیری ندارد بلکه عقود در مقابل طرفین معامله و قائممقام آنها الزماالتباع بوده و صرفا در برابر
اشخاص ثالث ناآگاه و معاملین با سند رسمی نسبت به موضوع همان عقد میتوان قائل به غیرقابل
استناد بودن عقود مزبور گشت .در واقع با توجه به اینکه هدف از الزامی بودن ثبت بیع مال
غیرمنقول ،حمایت از اشخاص ثالث ناآگاه است بنابراین ضمانتاجرای آن نیز باید محدود به
اشخاص ثالث باشد (امینی.)814 :0122 ،
دستهای از این گروه با استناد به مفهوم مخالف مادۀ  48قانون ثبت معتقدند که دارندۀ سند
عادی بیع مال غیرمنقول اگرچه دارای حق مالکیت است ولی حق مزبور کامل نبوده و به دلیل این
اعتبار ناقص ،آثار محدودتری را به دنبال خواهد داشت .درحالیکه تنظیم سند رسمی به معامالت
مزبور اعتبار کاملی میبخشد که به تبع آن ،آثار کاملی هم دارد .درواقع این ماده غیرقابل استناد
بودن قرارداد عادی انتقال مال غیرمنقول را بیان میکند (خدابخشی.)01 :0123 ،
 .۳-۱بررسی قوانین و مقررات

مادۀ  88قانون ثبت اسناد و امالک  0101از مهمترین مقررههای قانونی است که در بررسی
اعتبار و وضعیت حقوقی اسناد عادی معامالت اموال غیرمنقول در مقابل اسناد رسمی باید بدان
پرداخته شود؛ از منطوق مادۀ  88قانون ثبت که مقرر داشته «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر
امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده  ...مالک خواهد شناخت»
نباید تصور نمود که هرگونه ادعایی به استناد سند عادی در مقابل سند رسمی مالکیت ،محکوم به
بیحقی است؛ چرا که این عبارت در مادۀ  88قانون ثبت صرفا ثبت نخستین را در برمیگیرد و در
مورد ثبتهای بعدی ،مالک شناخته شدن شخص نیازمند دو عمل مستقل است :در ابتدا باید
ملک مزبور به وی انتقال یافته (یا از طریق ارث به وی رسیده باشد) و دوم اینکه انتقال در دفتر
امالک ثبت گردد .چنانچه در هر یک از این مراحل خللی یافت شود ،مثال انتقال مطابق قانون

نبوده یا انتقالدهنده ملک غیر را انتقال داده ،حتی در صورت صدور سند رسمی ،سند مزبور
قابلیت ابطال دارد .ولی تا زمانی که ابطال نگردیده معتبر و قابل استناد است .لذا مادۀ  88درمورد
بطالن یا صحت عقد و قرارداد دارای سند عادی حکمی صریح بیان ننموده و صرفا این موضوع را
متذکر میگردد که قرارداد دارای سند عادی را نمیتوان در مقابل دولت مورد استناد قرار داد.
(خدابخشی)01 :0123 ،
مادۀ  84قانون ثبت نیز که «بعد از انقضای مدت اعتراض ،دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت
تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد  »...فقط مربوط به ثبت نخستین است و در
انتقاالت و ثبتهای بعدی با اثبات اینکه انتقال صحیحا واقع نگردیده میتوان به استناد اسناد
عادی ،اسناد رسمی را ابطال نمود .مادۀ  40قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  0114را نیز میتوان
شاهدی بر امکان ابطال اسناد رسمی توسط محاکم دادگستری دانست که ضمن این ماده،
قانونگذار محاکم را مکلف گردانیده در مواردی که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر میکنند
مراتب را به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اطالع دهند.
نتیجه اینکه از مواد  88و  84قانون ثبت احراز بطالن معامله موضوع سند عادی انتقال مال
غیرمنقول و عدم امکان ابطال سند رسمی صادره قابل برداشت نیست و در واقع ِّ
مقنن صرفا
توجهش به خود ملک بوده نه معامالت مربوط به آن .هرگاه در فهم برخی مواد قانونی ابهام باشد
تفسیر قانون میتواند در جهت کشف هدف اصلی قانونگذار راهگشا باشد ولی نباید آن را راهی
برای تحمیل نظر و انتساب ناگفتهها بر ِّ
مقنن دانست.
همچنین مستنبط از صدر مادۀ  41قانون ثبت ،قانونگذار با تصویب عبارت «ثبت اسناد
اختیاری است» ،در اصل برای ثبت اسناد الزام و اجباری را مقرر ننموده است .با وجود پذیرش
«اصل اختیاریبودن ثبت اسناد» ،ذیل همین ماده عقود و معامالت مربوط به عین یا منافع امالک
ثبتشده و نیز معامالت راجع به حقوقی که قبال در دفتر امالک به ثبت رسیده ،از اصل فوقالذکر
خارج گردید .بهعالوه در مادۀ  44نیز برخی موارد ثبت اجباری با شرایط مخصوص بیان شده،
بنابراین در مورد اسناد مربوط به امالک «الزامی بودن ثبت» حاکم است.
حال ضمانتاجرای عدم ثبت در موارد اجباری مذکور در مواد  41و  44قانون ثبت ،ذیل مادۀ
 42همین قانون به صورت «پذیرفته نشدن در هیچ یک از ادارات و محاکم» تعیین گردید .نحوۀ
نگارش مادۀ  42بهصورتی بوده که زمینه را برای تفاسیر متعدد توسط دکترین حقوقی در مورد اثر
حقوقی ضمانتاجرای عدم ثبت در موارد اجباری فراهم نمود (امینی ،)884-811 :0122 ،اما
دقت در این نکته بسیار مهم است که قانونگذار با تصویب مادۀ مزبور در باب بطالن یا صحت

معامله موضوع سند عادی حکمی مقرر نکرده بلکه تنها سند مزبور را «غیرقابل پذیرش در ادارات و
محاکم» دانسته است( .شهیدی )12 :0122 ،این ظرافت در نحوۀ بیان ِّ
مقنن میتواند دلیلی باشد
بر این گفته که با توجه به زمان اندکی که بین تصویب قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و امالک
وجود دارد ،قانون ثبت همچنان به قواعد و اصول حقوقی مندرج در قانون مدنی وفادار بوده و با
عدم ارائۀ حکمی در باب معامله و عقد موضوع سند ،در تشخیص صحت یا بطالن آن همچنان
قانون مدنی را حاکم میداند .در واقع بین این دو قانون به نوعی تفکیک رخ داده است؛ بدین معنا
که اعتبارسنجی معاملۀ موضوع سند با اعمال قواعد مربوط به قانون مدنی و اعتبارسنجی سند مثبت
معامله با توجه به مقررات مندرج در قانون ثبت امکانپذیر است.
با این اوصاف اگر بخواهیم وضعیت حقوقی معاملۀ موضوع سندی اعم از عادی و رسمی را
مورد بررسی قرار دهیم ،چارهای جز مراجعه به قواعد مذکور در قانون مدنی نداریم چراکه در قانون
ثبت نمیتوان مادهای را پیدا کرد که داللت بر وضعیت حقوقی معامالت مزبور داشته باشد .ولی
خود اسناد مربوطه هستیم باید به قواعد مندرج در قانون
در فرضی که در مقام بررسی میزان اعتبار ِ

ثبت رجوع کرد و آن قانون را حاکم بر موضوع مورد بررسی قرار داد.

توجه به اینکه ضروری است که مادۀ  88قانون ثبت آثار مربوط به ثبت امالک را بیان میدارد،
در حالیکه مواد  44 ،41و  42قانون ثبت به ثبت اسناد اختصاص دارند .علت الزامی بودن ثبت
اسناد عقود و معامالت مربوط به امالک را میتوان اینگونه توجیه نمود که مطابق مادۀ  88مالک
کسی است که انتقال ملک به وی در دفتر امالک ثبت گردیده باشد .اگر قانونگذار در مادۀ ،41
ثبت اسناد را مطلقا اختیاری میدانست و عقود و معامالت راجع به امالک را مستثنی نمینمود،
چگونه میتوانستیم قاطعانه مالک مذکور در مادۀ  88مبنی بر شناسایی مالک قانونی را اعمال
کنیم .به نظر میرسد مواد فوقالذکر در راستای دستیابی به هدفی واحد که همان شناسایی مالک
قانونی است تصویب گردیدهاند .به همین دلیل است که اسناد ثبتشدۀ مربوط به معامالت امالک
در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا مطابق مادۀ  88دولت نمیتواند صاحبان
آن اسناد را مالک بشناسد.

آخرین موضع قانونگذار دربارۀ اعتبار اسناد عادی ،مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه 1است
که ضمن آن مقرر گردیده اسناد عادی «در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت
معارضه با اسناد رسمی را ندارند» .این اسناد صرفا در صورت رسیدگی در دادگاه و احراز
شرعیبودن آن دارای اعتبار هستند و تنها در این فرض میتوان در برابر اشخاص ثالث بدان استناد
نمود.
با تصویب مادۀ  18قانون احکام دائمی ،قانونگذار از بین دیدگاههای موجود در باب اعتبار
اسناد عادی ،دیدگاه «ثبت به عنوان دلیل موثر اثبات دعوا» را برگزیده است .بنا بر این نظر ،تمامی
عقود به صرف ایجاب و قبول واقع میگردند و عقود مربوط به اموال غیرمنقول از این اصل مستثنی
نبوده و صحت آن منوط به عامل دیگر (ثبت رسمی سند) نیست بلکه تنها نقشی که برای ثبت
میتوان تصور کرد ،نقشی شکلی و اثباتی است؛ بدین معنا که معاملۀ منعقدشده و ثبتنشده را
نمیتوان در ادارات و محاکم به رسمیت شناخت و بدان استناد نمود( .شهیدی)14 :0122 ،
این موضع عالوه بر صراحت مذکور در مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه مصوب سال
 ،0131از سایر مواد قانونی نیز قابل برداشت است:
 .0در مادۀ  0830قانون مدنی ،قانونگذار پس از احراز و اثبات اعتبار اسناد عادی در محکمه،
آنها را در حکم سند رسمی قرار داده ،لذا میتوان بر اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه بررسی و
تأیید شده ،همان آثاری را قائل شد که قانونگذار برای اسناد رسمی پیشبینی کرده است .در همین
راستا قانون ثبت نیز با الزامی نمودن ثبت برخی اسناد در مادۀ  41و  44و تعیین ضمانتاجرای
مذکور در مادۀ  42به دنبال اعالم عدم اعتبار کامل اسناد عادی نبوده و نیست؛ بلکه به نظر میرسد
مراد عدم قابلیت استناد به عنوان دلیل و مدرک قاطع و معتبر در مواردی است که دادگاه به اصل
مالکیت رسیدگی نمیکند.
 .8در مادۀ  041قانون اجرای احکام مدنی اظهار حق شخص ثالث با استناد به سند عادی
نمیتواند مانع عملیات توقیفی گردد بلکه مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات

 .1مطابق مادۀ « :18کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع ،صلح ،اجاره ،رهن و نیز وعده یا
تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود .اسناد عادی که درخصوص
معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در
برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند».

ادعای خود باید به دادگاه شکایت کند .دادگاه به دالیل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی نموده
« ...و در صورتی که دالیل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف
نهایی شکایت صادر مینماید ( .»...مادۀ  044قانون اجرای احکام مدنی) بنابراین اگر ادعای
مدعی حق مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد به صرف ارائۀ سند مزبور عملیات توقیفی رفع
میگردد ،ولی سند عادی مورد استناد برای توقیف عملیات اجرایی قابل پذیرش نبوده و جهت
ترتیب اثر دادن بدان ،رسیدگی دادگاه و حکم بر اعتبار آن الزم است .چنانچه مالحظه میگردد
حکم صریح مذکور در مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه مبنی بر «عدم قابلیت استناد اسناد
عادی در برابر اشخاص ثالث و ناتوانی در معارضه با اسناد رسمی مگر درصورت احراز اعتبار
شرعی توسط دادگاه» از مفهوم مادۀ  041قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استخراج است.
 .1در مادۀ  31آییننامۀ اجرای اسناد رسمی نیز چنین حکمی دیده میشود؛ چنانچه شخص
ثالث نسبت به مال بازداشتشده به موجب سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت اظهار حقی نماید
از مزایدۀ مال موردنظر خودداری میگردد (بند  )8ولی درصورت عادی بودن سند مثبت ادعا،
مدعی تنها با ارائۀ حکم دادگاه مبنی بر حقانیت خود میتواند مانع اجرای عملیات مزایده شود (بند
.)4
 .4عالوه بر موارد فوقالذکر ،در قوانین و مقررات جاری کشور مصادیق زیادی وجود دارد که
معامالت امالک با سند عادی و بدون تنظیم سند رسمی را صحیح دانستهاند (شهیدی:0122 ،
)41؛ ازجمله نحوۀ تنظیم مواد  48و  ،31اطالق مادۀ  011و  004قانون ثبت 044 ،و  042قانون
ثبت ،قانون روابط موجر و مستاجر  0111و  0118و  0141و ...
میتوان گفت مادۀ  18قانون احکام دائمی توسعه به موازات مادۀ  42قانون ثبت تصویب شده
است؛ چرا که مادۀ  42صرفا عدم قابلیت استناد اسناد عادی موضوع معامالت غیرمنقول در ادارات
و محاکم را بیان کرده و مادۀ  18در این راستا برای معامالت تنظیمشده با سند عادی سه وضعیت
متفاوت در نظر گرفته است:
 )0ارائۀ سند در روابط بین طرفین قرارداد
 )8ارائۀ سند در ادارات و محاکم دولتی
 )1ارائۀ سند عادی در محاکم قضایی.1
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در روابط بین طرفین به دلیل حاکمیت مادۀ  01قانون مدنی و اصل صحت و لزوم قراردادها،
طرفین (در صورت وقوع عقد بهنحو صحیح) ملزم به اجرا و رعایت کامل مفاد آن هستند .اما
ادارات و مراجع دولتی نمیتوانند اسناد عادی ارائهشده را پذیرفته و بدان اعتبار بدهند .محاکم
قضایی نیز در فرضی که اسناد مزبور برای احراز وقوع قرارداد و صحت و نفوذ عقد منشأ خود ارائه
میگردند موظف به رسیدگی بوده و حکمی که در این راستا مبنی بر اعتبار اسناد عادی صادر
میگردد در برابر همه ،حتی اشخاص ثالث قابل استناد است .اما زمانی که اسناد عادی در غیر
موارد اثبات و احراز مالکیت ارائه داده میشوند محاکم مزبور نمیتوانند به آن اسناد اعتبار ببخشند
مگر اینکه اعتبار آنها قبال توسط مراجع قضایی تأیید شده باشد.
 .۵حاکمیت اراده و نسبی بودن عقود

نظریۀ حاکمیت اراده توسط فالسفۀ قرن  04و  02میالدی مطرح گردید .مطابق این دیدگاه،
همه چیز از ارادۀ آزاد ناشی میشود؛ نظام اجتماع و تشکیل دولت محصول قرارداد اجتماعی است
که افراد بشر بنا بر ارادۀ خود اقدام به انعقاد آن قرارداد اجتماعی نمودند .در عرصۀ حقوق خصوصی
نیز ،نظر به اینکه روابط حقوقی و از آن جمله عقد بنا بر ارادۀ آزاد افراد ایجاد میگردند ،تعهد که
لطمهای به آزادی افراد تلقی میگردد ،صرفا در صورتیکه ناشی از ارادۀ مستقیم یا غیرمستقیم وی
باشد ،او را ملزم مینماید (درودیان.)14 :0141 ،
اصل حاکمیت اراده و نتیجتا آزادی قراردادها بهطور کلی حاوی دو نکتۀ اساسی است :اول
اینکه اراده برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام به تنهایی کفایت میکند .دوم تعیین آثار عقد نیز با
اراده محقق میگردد .بنابراین متعاملین در ایجاد عقد ،شروط و اوصاف و نوع عقد ،آثار قرارداد و
ضمانتاجرای تخلف از شرایط آن آزاد هستند( .حائری )13 :0141،با این اوصاف اشخاص
آزادند تا در صورت تمایل ،قرارداد منعقد کنند و نفوذ آن عقد بینیاز از تصریح قانونگذار باشد.
(کاتوزیان )041 :0121 ،زیرا ارادۀ شخص به خودی خود محترم و واجد اثر حقوقی است.
اما باید به این نکته توجه نمود که اصل حاکمیت ارادۀ پذیرششده در نظام حقوقی ما (مادۀ 01
قانون مدنی) ،قراردادهای خصوصی را تنها نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند و مادۀ 810
قانون مدنی نیز معامالت و عقود را فقط نسبت به متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر دانسته؛
بنابراین قانونگذار در بیان اثر نسبی عقود ،بین قراردادهای موجد حق عینی و شخصی هیچ تمایزی
قائل نشده است.
نسبی بودن قراردادها به این معناست که اثر الزامآور بودن معامالت و عقود تنها نسبت به
کسانی که در بهوجودآمدن آنها نقش داشتند مؤثر است ،این اثر الزامآور نتیجۀ حاکمیت ارادۀ

طرفین قرارداد است و نمیتواند به دایرۀ حاکمیت ارادۀ دیگران سرایت پیدا کند .با وجود این ،با
توجه به اینکه قرارداد یک پدیدۀ حقوقی بوده که دارای بازتابها و آثار غیرمستقیمی است ،کم و
بیش اشخاص دیگر را نیز درگیر میکند .هر قراردادی به محض انعقاد ،وضعیت حقوقی جدید را
خلق میکند که اشخاص ثالث نمیتوانند آن را نادیده انگارند ،به موجب این اعتبار طرفین قرارداد
میتوانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کنند.
قاعدۀ نسبی بودن عقود ،قاعدهای عام و کلی است اما به دلیل اینکه «ما من عام اال و قد
خاص» این قاعدۀ کلی هم استثنائاتی به خود راه داده است؛ «دو اراده بر عقدی توافق نمودهاند و
ثالثی از آثار آن متأثر گردیده است!» (خادمی مجومرد و دیگران )018 :0131 ،یکی از این
استثنائات معامالت ثبتشدۀ مربوط به اموال غیرمنقول است که قانونگذار در مادۀ  48قانون ثبت
برای آن نه تنها در برابر متعاقدین و قائممقام قانونی آنها ،بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز اعتبار
کامل قائل شده است .توضیح بیشتر اینکه مادۀ  40قانون ثبت با این مقرره که «اسناد ثبتشده در
قسمت راجع به معامالت و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و
کلیه اشخاصی که قائممقام آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار دارد» در واقع همان اثر نسبی
قراردادها و معامالت مذکور در مادۀ  810قانون مدنی را تکرار کرده که این به معنای عدم تأثیر ثبت
بر اصل نسبی بودن قراردادها است؛ اما در مادۀ  48معامالت ثبتشدۀ مربوط به اموال غیرمنقول از
این اصل کلی مستثنی شده و این گویای مطلق بودن حقوق عینی و قابلیت اعمال آنها در برابر
همۀ افراد است؛ حقوق عینی ایجادشده مربوط به اموال غیرمنقول به موجب عقود و قراردادهای
عادی در صورتی در مقابل همگان قابلیت اعمال مییابند که مطابق مقررات راجع به امالک به
ثبت برسند .در غیر اینصورت باید آنها را مطابق مادۀ  810قانون مدنی فقط در مورد متعاقدین و
قائممقام قانونی آنها موثر دانست.
 .۶بهترین راهکار در وضع موجود در صورت تعارض سند عادی با سند رسمی

با توجه به محتوای مادۀ  18قانون احکام دائمی و امکان به رسمیت شناختن سند عادی مقدم
در برابر سند رسمی که منتج به نتایج زیانبار بسیاری میگردد و ثبات حقوق مالکیت قانونی و
رسمی را به خطر میاندازد به نظر میرسد تا زمانیکه قانون در این خصوص اصالح نشود و
صراحتا به برتری «مطلق» سند رسمی در مقابل سند عادی حکم ندهد ،تنها چاره برای حقوقدانان
(وکال ،قضات و  )...تالش برای تفسیر متناسب از قوانین موجود جهت تأمین عدالت است.
با توجه به سوابق قانون مدنی و قانون ثبت و قابلیتهای آنها ،آنچه بهترین تفسیر حقوقی به
نظر میرسد این است که در صورتیکه معامالت راجع به اراضی و امالک به ثبت نرسند ،در هیچ

حال در برابر سند رسمی تاب مقاومت ندارند ،ولو اینکه مقدم باشند .در فرضی که به استناد مادۀ
 18قاضی وارد احراز صحت شرعی سند عادی شد باید اوال به دقت شرایط شرعی را احراز کند و
عادی مقدم با دارندۀ سند رسمی ،حکم
در صورت احراز صحت ،در صورت تعارض دارندۀ سند ِ

به تلف حکمی مال دهد به طوری که سند رسمی معتبر بماند و دارندۀ سند عادی به ناقل خود
جهت جبران خسارت رجوع کند .این مجاز حقوقی 1در وضعیت کنونی بهترین راه حل برای تأمین
عدالت و کمک به تضمین ثبات معامالت و امنیت اقتصادی در جامعه است.
 .۷یک نمونه رأی در راستای تثبیت حقوق مالکیت رسمی

در انتها ،رأی  2یکی از قضات آگاه و فرهیختۀ دادگستری که همسو با این نظر است ،نقل
میگردد که حاکی از تمایل بسیاری از قضات به ارتقا بخشیدن به جایگاه اسناد رسمی در کشور
است:
«...پیرامون دعوای آقای م.ح با وکالت آقای ر.م به طرفیت ...به خواستههای  -1ابطال سند
رسمی انتقال شماره  48323مورخ  34/18/83تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شهریار و  -8الزام
خواندگان به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به پالک ثبتی  933فرعی از  402اصلی به شماره
قطعه  892بانضمام خسارات دادرسی؛ بدین مخلص که خواهان مدعی است در تاریخ
 38/09/09رقبه متنازعفیه را به موجب بیعنامه عادی شماره  3803ابتیاع نموده و آقای ..نسبت به
همین زمین و در تاریخی موخر بر قرارداد خواهان ،مبادرت به اعطای وکالت به خانم ...نموده و
ایشان نیز با تمسک به این وکالت ،نسبت به انتقال قطعی و رسمی مورد معامله به نام خود اقدام
کرده است .در پی شکایت کیفری خواهان ،ایادی انتقال به جهت ارتکاب بزههای خرید و فروش
مال غیر به تحمل کیفر قانونی محکوم گردیدهاند و در خصوص رد مال به جهت مالزمه آن با ابطال

 .1مرحوم استاد ناصر کاتوزیان از قول مرحوم سیدحسن امامی نقل میکردند« :در دعوای غصبی که پس از تصویب
مالک مصالح ساختمانی ،خواستار تخریب قسمتی از سفارت انگلیس بود .دادگاه با
قانون مدنی مطرح شده بود ِ
ِ
احراز مالکیت خواهان حکم داد گرچه مالکیت خواهان محرز است ولی مصالح خواهان در حکم مال تلف شده
قرار گرفته است (مجاز حقوقی) و حکم به قیمت کرد نه استرداد عین که مستلزم خرابی ساختمان سفارت و
دردسرهای سیاسی برای کشوری بود که تازه قانون مدنی خود را تصویب کرده بود .بدین سان هم قانون اجرا شد ،هم
تنشی ایجاد نشد!» (خاطرۀ استماع شده توسط رحیم پیلوار از کالس درس استاد کاتوزیان سال )0121
 .2رأی شمارۀ  3213348184411124مورخ  0132/13/14صادره از شعبۀ  8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اشتهارد توسط آقای مهدی تقیزاده

اسناد رسمی به محکمه حقوقی ارشاد شدهاند .دادگاه با مداقه در محتویات پرونده و امعاننظر در
آرای صادره از محاکم کیفری ،متذکر میگردد در دعاوی نظیر دعوای مطروحه که خریدار با سند
عادی مقدمالتاریخ در صدد ابطال اسناد رسمی موخر بر آنها است ،این دادگاه را عقیده بر آن است
که نباید اسناد رسمی را به موجب اسناد عادی مقدم بر آنها ابطال نمود چرا که حمایت از حقوق
اشخاص ثالث با حسننیت (بیاطالع از معامالت عادی سابق) چنین ایجاب مینماید و
میبایست زیان وارده به خریداران مقدم با سند عادی را با ارائه بدل مورد معامله جبران نمود و مقنن
و محاکم میبایست در این نزاع به حمایت از خریدار با حسن نیتی که به مقررات ثبتی احترام
گذاشته و نسبت به شناسایی مالک مال غیرمنقول وفق ماده  88قانون ثبت اقدام نموده و سپس وارد
معامله گردیدهاند بپردازند و اسناد عادی مقدم بر آنها را در مقابل خریدار با حسننیت
غیرقابلاستناد بدانند و در این رهگذر به برداشت سطحی از نص ماده  28قانون احکام دایمی
برنامههای توسعه کشور بسنده ننمایند ،چراکه نظم حقوقی و معامالتی چنین تفاسیری را میطلبد تا
اشخاص با اعتماد به نهادهای حاکمیتی (نظیر اداره ثبت) با خیالی آسوده معامله کنند و بیم این
موضوع که همواره ممکن است شخصی با سند عادی مقدمالتاریخ قادر به ابطال اسناد رسمی آنها
باشد ،افراد را از احترام به قوانین آمره و رعایت تکالیف قانونی خود باز ندارد و با چنین رویکردی
ضمن صیانت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت به اصول فقهی نظیر اصل رضایی بودن عقود و
ایقاعات وفادار بمانند .مضافا اینکه حسب ماده  12قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی کیفری
صرفا در صورتی برای دادگاه حقوقی الزماالتباع است که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد و
همانگونه که گذشت رد مال به شاکی از طریق ارائه بدل مورد معامله صورت خواهد گرفت و
تهافتی در این میان بین آرای کیفری و حقوقی وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر با پذیرش
نظریه «غیرقابل استناد بودن اسناد عادی در مقابل اشخاص دارای حقوق مستند به سند رسمی» که
در حقوق تطبیقی نیز طرفداران عدیدهای دارد ،اوال خریدار با حسن نیت به عین مال مورد معامله
نائل شده و خریدار عادی نیز با اخذ بدل مورد معامله به مقصود خود میرسد و در این میان
فروشندهای که نسبت به انجام معامله معارض اقدام نموده ،بار پیمانشکنی را به دوش خواهد
کشید و بدین ترتیب افراد انگیزهای برای انجام معامالت معارض نخواهند داشت .چیزی که
عدالت اجتماعی را به ارمغان میآورد و حقوق در جستوجوی آن است .علی ایحال قطع نظر از
مراتب مسطور که ناظر به ماهیت ترافع است در ما نحن فیه نظر به اینکه مستمسک انتقال قطعی
مورد معامله به خانم ،...وکالتنامهای است که خواهان میبایست ابطال آن را نیز در زمرۀ
خواستههای خود تقاضا مینمود زیرا تا زمانیکه تکلیف عقد اذنی وکالت روشن نگردیده است،

ابطال اعمال حقوقی که بر اساس آن انشا گردیده مسموع نخواهد بود .لذا دادگاه به استناد ماده  8از
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را
به کیفیت مطروحه صادر و اعالم مینماید .رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان البرز است».
نتیجه
در نظام حقوقی فرانسه با وجود تملیکی بودن بیع ،قائل به لزوم «ثبت» و «اعالن» معامالت
مربوط به حقوق عینی هستند که عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت و اعالن ،حقوق مزبور را در
مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد میگرداند.
ایجاد نظام ثبتی در نظام حقوقی ما نیز از قبل از مشروطه مورد توجه قرار گرفت و بعد از
مشروطه پس از تصویب چندین قانون ،باالخره قانون ثبت در سال  0101به تصویب رسید که با
الزامی دانستن ثبت امالک و لزوم ثبت معامالت راجع به آنها گامی مهم در جهت ثبات معامالت
و اعتماد عمومی برداشته شد .اما پس از انقالب با تصور برخی مبنی بر غیرشرعی بودن نظام ثبت،
نظام حقوقی و اقتصادی کشور آسیبهای زیادی را متحمل گردید .به هر حال در حقوق ایران
اکنون سند ثبتشده در کنار سایر ادلۀ اثبات دعاوی ،یکی از ادلۀ موثر در اثبات انتقال مال
غیرمنقول است .در نظام فعلی قانونگذار برای سند ثبتشده اموال غیرمنقول ،اعتباری بیش از این
قائل نشده است ،شاید بدین دلیل که این عمل نیازمند انقالبی گسترده در قواعد و اصول حقوقی و
پشت سر گذاردن سنتهای فقهی بوده است .درحالیکه بهتر بود قانونگذار ضمن الزامی دانستن
ثبت برخی اسناد ،ضمانتاجرای قویتری برای این مسئله مقرر میداشت .بهتر بود قانونگذار به
حقوق اشخاص ثالث بیش از پیش اهمیت میداد و دارندۀ سند رسمی با حسننیت را در مقابل
دارندۀ سند عادی مقدم صراحتا ذیحق میشناخت .شاید بهتر این بود با غیرقابل استناد دانستن
اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث در هر حال ،به افزودن هر چه بیشتر امنیت معامالت و نظام
ثبتی کمک مینمود و اعتماد دارندگان سند رسمی به دستگاه ثبتی را بیجواب نمیگذاشت .اما قدم
برداشتن در هر یک از این مسیرها نیازمند تحولی گسترده در نظام حقوقی ماست که متأسفانه هنوز
محقق نشده است.
بدون شک تمام مردم جامعه از الزامی بودن ثبت انتقال اموال غیرمنقول سود خواهند برد ،حتی
شخصی که به موجب سند عادی مالک مال غیرمنقولی است هر آن ممکن است سند عادی وی با
فاش شدن معاملۀ پنهانی دیگری مستند به سند عادی دیگری از اعتبار بیفتد .بهتر بود قانونگذار با
سالح «اقتضای مصلحت اجتماعی و اقتصادی» برای سند عادی در برابر اشخاص ثالث حتی در

صورت تنفیذ دادگاه اعتباری بدین وسعت قائل نمیشد .کما اینکه در برخی موارد از جمله مادۀ
 22قانون ثبت ،قانونگذار به اسناد رسمی به اقتضای مصلحت ،اعتبار مطلق نداده و فقط بین
متعاملین آن را نافذ دانسته است .معتبر دانستن سند عادی در روابط بین طرفین قرارداد و عدم اعتبار
آن در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه میتوانست راهکاری مشکلگشا باشد .لیکن در وضعیت کنونی
تا زمان تصویب مقررهای که صراحتا سند رسمی را بر سند عادی برتری مطلق دهد ،مسئولیت حل
این مشکل بر عهدۀ حقوقدانان بوده که با تفسیری مناسب از مقررات سعی در رفع این خأل
نمایند؛ بدین صورت که پس از احراز شرایط شرعی اسناد عادی ،در صورت تعارض داشتن با سند
رسمی مؤخر ،قائل به تلف حکمی مال موضوع سند باشیم و در هر حال اعتباری مطلق به سند
رسمی بدهیم تا ثبات معامالت و نتیجتا ثبات اقتصادی تحقق یابد.
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The importance of granting absolute credit to official deeds of land
and property transactions to stabilize private ownership
Rahim Pilvar, Hatame Safari
Abstract
Ownership right is the most important and complete financial rights that a
person can have in a society; The most common means of Acquisition
mentioned in Article 140 of the Civil Code are contracts. One of the most
important proofs of claims is the deed, which is divided into two categories of
normal and official under Article 1286 of the Civil Code. Despite the great value
and importance that civil law has given to official deed, it is not possible to find
an article that indicates the invalidity of ordinary deed. Approval of the Law on
Registration of Deeds and Properties, especially Article 22, 46, 47 and 48 raised
doubts about the lack of credibility of ordinary deed regarding Immovable
property which continues to exist despite its approval for a long time and even
Article 62 of the Permanent Provisions of Development Act has failed to end the
challenge of invalidity of ordinary deed. Absolute accreditation of ordinary
deed of land and property transactions and consequently the instability of
ownership right and lack of attention to the importance of fixing it led to many
economic and legal problems that can be an alarm for the community. The
importance of ownership right for human in society and the necessity of its
establishment gave credence to the present study. For this purpose, while
studying the formation of a registration system in French law and the position
of registration in Iranian law and examine the current approach of the legal
system based on the validity or invalidity of ordinary deeds in immovable
property transactions, we have been looking for a way to establish the right to
private ownership. The result indicates the possibility of validity of ordinary
deeds (merely by court order) and its acceptance as an "effective proof of
claim" unless it conflicts with the official deed. Before amending the relevant
laws, the only way to deal with the harmful results of accreditation to ordinary
deeds is to use the "appropriate interpretation of existing laws" to enhance the
status of official deeds.
Keywords: Private ownership, Normal Deed, Official Deed, Property Registration,
Registration of Deeds
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