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تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه
«سند» نوشتهای اســت که بهمنظور تحقق
بخشیدن و اثبات رویداد مادی یا حقوقی تنظیم
م ـیشــود و هــدف از تنظیم ســنــد ،فــراهــم آوردن
امکان استناد به آن اســت؛ بهگونهای که نهتنها
در رابطه طرفین قــرارداد و قائممقام آنهــا ،بلکه
در مقابل اشخاص ثالث نیز قابلیت استناد دارد.
سند اعم از عادی یا رسمی ،دارای اعتبار و توان
اثباتی است ،اما حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان
نیست .در این میان ،اسناد رسمی جایگاه ویژهای
دارند و از اعتبار و قدرت اثباتی خاصی نسبت به
سند عادی برخوردارند .در واقع تقسیم سند به
عادی و رسمی بر مبنای همینقدرت اثباتی آنها
صورت میپذیرد.
وقـ ــوع هــر ن ــوع عــمــل حــقــوقــی مــمــکــن اســت
بـهصــورت سند رسمی تنظیم شــود؛ امــا بــا وضع
ق ــان ــون ثــبــت اس ــن ــاد و ام ـ ــا ک در سـ ــال ،1310
ثبتاسناد در خصوص تمامی عقود و معامالت
راجــع بهعین و منافع امــوال غیرمنقول ،اجباری

   سید محسن ساداتاخوی
هیئتعلمی دانشگاه شاهد

   سید مرتضی طباطبایی
کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شاهد

قانونگذار در ماده  62در خصوص
م ـعــامــات راجـ ــع بــه امـ ــوال غیرمنقول
صحبت میکند و در مورد مالکیت رسمی
مقررهای ندارد .بهعبارتدیگر ،موضو ع
ماده  62در حوزه حقوق قراردادهاست؛
نه حقوق مالکیت .برای تفسیر و تحلیل
مــاده  62باید میان حقوق قــراردادهــا و
حقوق اموال و مالکیت تفکیک قائل شد
و ماده  62را در هرکدام از این حوزهها
بهطور مجزا بررسی کرد.

موضوع را تبیین کنیم.

تــبـیـیــن مـ ــاده  62ق ــان ــون اح ــک ــام دائــمــی
برنامههای توسعه
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مقرر
میدارد« :کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول
ثبتشده مانند بیع ،صلح ،اجاره ،رهن و نیز وعده
یا تعهد به انجام اینگونه معامالت باید بهطور
رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود .اسناد
عــادی کــه در خصوص معامالت راجــع بــه امــوال
غیرمنقول تنظیم شوند در بــرابــر اشــخــاص ثالث
غیرقابل استناد بــوده ،قابلیت معارضه با اسناد
رسمی را ندارند».
برای تحلیل ماده  62قانون یادشده باید ابتدا
این نکته را یــادآور شد که قانونگذار در ماده 62
در خصوص معامالت راجــع به امــوال غیرمنقول
صحبت میکند و در مورد مالکیت رسمی مقررهای
نــدارد .بهعبارتدیگر ،موضوع مــاده  62در حوزه

شد و تشریفات و مقررات ویژهای برای ثبتاسناد

تــا ح ــدی کــه دادگ ــاه ــی بــه بــطــان مـیانــدیــشــد و

حقوق قــراردادهــاســت؛ نه حقوق مالکیت .برای

و امال ک وضع شد؛ بهگونهای که در مواد  46و 47

دادگاهی به صحت قرارداد عادی.

تــفــســیــر و تــحــلــیــل مـ ــاده  62بــایــد مــیــان حــقــوق

ت اسناد ناظر بر
قانون ثبت ،بهروشنی بر لزوم ثب 

در ایــن حین در تاریخ  1395/11/10قانون

قراردادها و حقوق اموال و مالکیت تفکیک قائل

معامالت غیرمنقول تأ کید شده است .طبق ماده

احــکــام دائــمــی برنامههای توسعه کشور توسط

شد و ماده  62را در هرکدام از این حوزهها بهطور

مالک ملک
 22قانون ثبت ،دولت فقط شخصی را ِ

مجلس ش ــورای اســامــی تصویب و بعد از تأیید

مجزا بررسی کرد.

میداند که ملک به اسم او در دفتر امــا ک ثبت

شـ ــورای نگهبان و انــتــشــار آن ،از ابــتــدای ســال

با توجه به مطلب فــوق میتوان گفت ماده

شده باشد و نیز طبق ماده  48این قانون ،سندی

 1396الزماالجرا شد .این قانون در خصوص ثبت

 62دارای احکام متعددی است .این مــاده ،سه

که در خصوص امــوال غیرمنقول به ثبت نرسیده

اسناد و تنظیم سند رسمی ،دربــردارنــده مقررات

حکم را بیان میکند که به ترتیب بررسی میشود.

باشد سند عادی ،در هیچیک از ادارات و محا کم

ویــژهای است .ا گرچه همانند قانون ثبت در این

در اولین حکم خود به جامعه حقوقی اعالم میکند

پذیرفته نخواهد شــد .بـ ه بیان دیــگــر ،بــر اســاس

قــانــون نیز بــر ل ــزوم تنظیم سند رســمــی در دفاتر

که معامالت راجــع به امــوال غیرمنقول ثبتشده

قانون ثبت ،اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی،

اسناد رسمی برای همه معامالت راجع به اموال

مانند بیع ،صلح ،اجاره ،رهن و نیز وعده یا تعهد

قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند .بعد از

غیرمنقول ثبتنشده ،تأ کید شده اســت ،احکام

بــه انــجــام ایــن قسمت از مــاده در واقــع اینگونه

الزماالتــبــاع شــدن ایــن قانون و با وجــود صراحت

این ماده دربــاره معامالت امــوال غیرمنقول است

معامالت باید بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی

مقنن دربــاره لــزوم ثبت اسناد در خصوص اموال

و در خصوص مالکیت امــوال غیرمنقول حکمی

تنظیم شود.

غیرمنقول در مورد تقابل میان اعتبار اسناد عادی

ن ــدارد و قــانــونگــذار بــرخــاف قــانــون ثبت در این

تــأ کــیــد دوب ـ ــاره ب ــر اص ــل لـ ــزوم تــنــظــیــم سند

و رسمی در مراجع قضایی اختالفات زیادی میان

مــاده از عبارت «قابلیت استناد» استفاده کرده

حقوقدانان و دادرسان به وجود آمد و متأسفانه

است .ماده  62از شفافیت الزم برخوردار نیست و

رسمی در خصوص تمام معامالت راجع به اموال
ً
غیرمنقول ثبت شده است که قبال نیز در قانون

موضع یکسانی در رویــه قضایی به وجــود نیامد؛

ابهاماتی دارد .در ادامه تالش میکنیم ،ابعاد این

ثبت آمده بود .البته قانونگذار در صدر ماده ،دو

