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وقتی  بــه عــبــارت دیــگــر،  کــنــد.  اســتــفــاده  مالکیت 
را مالک بشناسد، دیگر  دولت دارنده سند رسمی 
نیازی به اثبات سبب مالکیت نبوده، الزم نیست 
)عمل  مالکیت  ایجاد  سبب  رسمی،  سند  دارنــده 
مالکیت  رسمی  سند  بلکه  کند؛  اثبات  را  حقوقی( 
و  باشد  داشته  شناسنامه  همانند  کارکردی  باید 
که افراد با نشان دادن شناسنامه خود  همان گونه 
اثبات مندرجات آن  نیازی به  به مأمورین دولت، 
نیز  مالکیت  رسمی  سند  دادن  نشان  با  نــدارنــد، 
اثبات  را  آن  در  ج  مندر حقوقِی  عمل  نباشد  الزم 
کنند؛ در این صورت دارنده سند عادی نمی تواند 
رسمی  سند  و  کند  استفاده  مالکیت  امتیازات  از 
کامل و مطلق است. اثر این  مالکیت، دارای اعتبار 
که فروشنده جرئت نمی کند یک  تحلیل این است 
فروش،  صــورت  در  و  بفروشد  نفر  چند  به  را  ملک 

کند  جبران  را  خریدار  به  واردشـــده  خسارت  باید 
و  معامله  ثمن  پرداخت  طریق  از  خسارت  ایــن  و 
جبران  قابل  یــوم االداء  تا  ثمن  ارزش  مابه التفاوت 

است.

احکام  قانون  و  ثبت  قانون  میان  مقایسه 
دائمی برنامه های توسعه

کــه با  ح مــی شــود  ــؤال مــطــر در ایــنــجــا ایـــن سـ
ک 1310،  توجه به اینکه در قانون ثبت  اسناد و اما
را  رسمی  اسناد  با  معارضه  قابلیت  عــادی  اسناد 
غیرمنقوِل  امــوال  به  راجــع  معامات  خصوص  در 
ثبت شده ندارند و در ماده 6۲ قانون احکام دائمی 
استثنا  به صورت  قانون گذار  توسعه،  برنامه های 
ــاه  دادگ در  شرعی شان  اعتبار  که  را  عــادی  اسناد 
معارضه  و  اســتــنــاد  قــابــل  ــود،  شـ داده  تشخیص 

قانون  دو  ایــن  بین  آیــا  مــی دانــد،  رسمی  اسناد  با 
مواد  مــاده،  این  وجود  با  آیا  دارد؟  وجود  تعارضی 
خواهند  عملی  کارایی  هنوز  ثبت  قانون   7۲ و   ۲۲

داشت؟

حقوق  با  عــادی  اسناد  مادامی که    
ــده ســنــد رســمــی(  ــ اشــخــاص ثــالــث )دارنـ
معارضه نداشته باشد، این اسناد معتبر 
و  صحیح  معامله  طرفین  رابــطــه  در  و 
بخواهد  هنگامی که  اما  است؛  اثر  منشأ 
لطمه  رســمــی  سند  ــــده  دارن مالکیت  بــه 
وارد کند، در این صورت در مقابل دارنده 
توان  و  نیست  استناد  قابل  رسمی  سند 

معارضه با سند رسمی را ندارد. 


