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چکیده
مواد  47 ،22و  48قانون ثبت امالک ایران مصوب  ،1310/12/26ثبت کلیة معامالت راجع به اموال غیرمنقول
را الزم ميداند .ماده  48قانون پیشگفته ،ضمانتاجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم
اعتبار آن ميداند ..سنگیني ضمانتاجرای یادشده ،موجب اختالف در دکترین حقوقي گردیده است .مؤثر
دانستن ارادة طرفین مقتضي آن بود که تفسیر قانون به گونهای باشد که ارادة طرفین بياعتبار نشود .آثار این
اختالف ،موجب وضع ماده  62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور مصوب  1395/11/10گردیده
است .به موجب این ماده ،معامالت اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتي ،باید به طور رسمي صورت پذیرد ،ولي
اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعي بداند ،این سند معتبر است .چنین سندی قابلیّت استناد در برابر
شخص ثالث را دارد و کامالا معتبر است .دادگاه جهت احراز حجیّت و اعتبار این اسناد عادی ميتواند به
قرائني مانند :امکان معقول پرداخت پول و ثبت قرارداد در سامانة اطّالعات امالک استناد نماید .این در حالي
است که در حقوق برخي کشورها در فرض تعارض سند رسمي و عادّی در خصوص اموال غیرمنقول ،مطلقاا
سند رسمي معتبر است .بخش آخر مادة  1198قانون مدني فرانسه اصالحي  ،2016نمونهای از این رویکرد
است.
واژگان کلیدی :تفسیر قرارداد ،قصدگرایي ،ماده  62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور مصوب
.1395/11/10

 تاریخ دریافت  96/11/9 :تاریخ پذیرش نهایي 97/3/30
 -1دکتری تخصصي حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشکدة علوم انساني ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اراک ،ایران .
 - 2دانشیار حقوق خصوصي و عضو هیأت علمي دانشگاه تهران ،ایران( نویسنده مسوول ).ghanavaty@ ut.ac.ir .
 - 3استادیار و سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اراک ،ایران.
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1ـ مقدّمه
وفق آیة  282سورة بقره ،کتابت قراردادها امری پسندیده و توصیه شده است .سند مهمترین و رایجترین دلیل
ادّعاهای اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیرکیفری است (شمس138 ،ص  .)134بخش عمدهای از معامالت
راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده ،مانند :بیع ،صلح ،اجاره ،رهن ،وعده یا تعهّد به انجام اینگونه معامالت،
در قالب عادّی انجام ميشود .از یکسو ظاهر موادّ  46 ،22و  47قانون ثبت ،سند عادّی را بياعتبار ميشمارد
و از سوی دیگر نادیده انگاشتن قصد و ارادة طرفین قرارداد و اصل رضایي بودن عقود و مباني فقهي حاکم
بر آن و اصل تفسیر مؤثّر ،چنین ضمانتاجرایي را برنميتابد .مادّة  62قانون احکام دائمي برنامههای توسعة
کشور مصوّب  95/11/10پاسخي به این دغدغه بوده تا در صورت احراز قصد طرفین ،دادگاه محدودیّتي
جهت عمل به واقع نداشته باشد.
هرچند ،ثبت معامالت غیرمنقول الزامي بوده و آثار مثبَتي بر نظم عمومي اجتماعي دارد ،ولي نقض آنها ،لزوماا
ناقض نظم عمومي نخواهد بود و بهدیگر بیان ،رابطة تالزمي میان نقض مقرّرات آمره و نقض نظم عمومي
وجود ندارد (امامي ،1364 ،صص  ،72-70جعفری لنگرودی ،1392 ،صص ،215-214صفایي ،1390 ،صص
 50-57و کرمي ،1394 ،صص.)134-107
ثبت کلیّة قراردادها نه مقدور است و نه مطلوب! زیرا ثبت قرارداد هزینهای بر طرفین و جامعه تحمیل ميکند
و خالف اصل رضایي بودن قراردادها است .از همینرو موارد الزامي ثبت 1ميبایست مورد تفسیر مضیّق قرار
گیرد .هرچند ثبت قراردادها ،از حقوق و اختیارات طرفین است ،ولي نميتوان آثار مثبَتي را که ثبت آنها بر
حسنِ جریانِ نظم قراردادی دارد ،انکار کرد .تقابل این دو موضوع موجب شده تا قانونگذار ،ثبت برخي
معامالت را الزامي کند ،ولي پرسش اینجاست که تخلّف از این الزام قانوني چه ضمانتاجرایي در پي
خواهد داشت؟ از یکسو بطالن قراردادهای ثبت نشده ،به معنای نادیدهگرفتن نقشِ قصدِ طرفین در انعقاد
اَعمال حقوقي است و از سوی دیگر ،معتبر دانستن این قراردادها ،انگیزة ثبت قراردادها را که اثر مهمّي در
حفاظت از نظم عمومي دارد ،زایل خواهد ساخت! به هر حال زحمت طرح دعوی و دادرسي برای دارندة
سن د عادی ،نوعي تنبیه مدني است و اساساا تنظیم سند عادی ،نافي تنظیم سند رسمي نبوده و صرفاا آن را به
تأخیر مياندازد.

 .1برای نمونه نک :.مادّة  24قانون دریایي ایران مصوّب  1343/6/29و اصالحي  ،1352/8/7مادّة  3الیحة قانوني راجع به جلوگیری از تصرّف و تملّک
اراضي متعلّق به دولت ،موضوع قانون لغو مالکیّت اراضي شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و امالک به موجب اسناد
عادّی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضي مزبور مصوّب  ،59/2/6تبصرة ذیل مادّة  7قانون زمین شهری مصوّب  ،1366مادّة  6قانون تجارت الکترونیک
مصوّب  ،82/10/17مادّة  5قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوّب  ،1385/5/24مادّة  5قانون پیشفروش ساختمان مصوّب .89/10/12
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نظامهای حقوقي مختلف ،دیدگاههای متفاوتي را در خصوص اثر ثبت معامالت راجع به اموال غیرمنقول یا
به دیگر بیان ،شکلگرایي ثبتي ،اتّخاذ کردهاند .در یک تقسیمبندی کلّي ،ميتوان با نظر به اثری که برای ثبت
کردن و ثبت نکردن قرارداد ،اعتبار شده است ،آنها را به دو دستة کلّي «موجد حقّ» و «مثبت حقّ» تقسیم
نمود:
2ـ رویکرد موجد حق
مطابق دیدگاه موجد حق به فرایند ثبت معامالت مربوط به اموال غیرمنقول ،وجود ارادة مشترک طرفین به
تنهایي ،برای اعتبار قرارداد کافي نیست .براین اساس ،ثبت قرارداد ،شرط صحّت و اعتبار قرارداد است و عدم
ثبت آن ،مالزمه با بياعتباری قرارداد دارد.
1ـ2ـ مباني حقوقي
تخطّي از ثبت انتقال امالک ،ميتواند حقوق اشخاص ثالث را در معرضِ مخاطره قرار دهد و کسي که با علم
به این موضوع ،اقدام به آن مينماید ،خود بیش از همه ،سزاوار تبعات چنین خطری است .انعقاد قراردادهای
مربوط به اموال غیرمنقول طيّ اسناد عادّی ،امنیّت قراردادی سایر شهروندان را به مخاطره مياندازد ،ضریب
صحّت قرارداد را پایین ميآورد و احتمال طرح اختالفات قضایي را افزایش ميدهد که همة این موارد موجب
کاهش شاخص رفاه و تحمیل هزینههای اجتماعي است .مطالعات تجربي پیوستگي قابل مالحظهای میان
سیستم ثبت مالکیّت اموال غیرمنقول و رشد اقتصادی نشان ميدهد (طباطبائيحصاری ،1395 ،ص.)312
اینهمه را ميتوان از مزایای تنظیم سند رسمي در خصوص مالکیّت اموال غیرمنقول برشمرد .تثبیت و تحکیم
حقوق مشروع (سلمانپور ،1385 ،ص )129و اعتماد و اطمیناني (طباطبائيحصاری ،1389 ،ص )220که اسناد
ثبت شده به جامعه القاء ميکند ،احساس آرامش جامعه را در پي خواهد داشت.
دفتر ثبتي ميبایست آیینة 1شفافي باشد که امکان صحّت قرارداد را تضمین کند و به سان پردهای از جنس
اطمینان 2حامي مالکیت ثبتي باشد تا تئوری اعتماد عمومي 3محقّق شود (امیني ،1388 ،ص .)211براین اساس،
طبیعي است اگر شخصي از امر قانوني مبني بر لزوم تنظیم اسناد مربوط به اموال غیرمنقول به صورت رسمي،
تخطّي کند ،با سنگینترین ضمانتاجرا ،یعني فساد و عدم اعتبار سند روبرو شود.
از سوی دیگر ،انگیزة بسیاری از معاملهگران عادی ،تقلّب نسبت به قانون است .آنها جهت عدم پرداخت
حقوق و عوارض مراجع عمومي یا مخفي کردن اموالشان از دید طلبکاران یا  ،...مبادرت به نقل و انتقال
امالک ،در قالب اسناد عادی مينمایند .قانونگذار با سلب اعتبار از اسناد عادی نقل و انتقال مربوط به اموال
. Mirror principle.1
. Curtain principle.2
. Theory of public confidence.3
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غیرمنقول ،عمالا از تقلّب نسبت به قانون پیشگیری ميکند .حقوق و مقرّرات هر کشوری یک مجموعة به
هم پیوسته است و وصول به هدف کلّي در پرتو پیوستگي و یکپارچگي آن حاصل ميشود .براین اساس،
قائل شدن آثار برای ثبت قرارداد ،زمینهساز ثبت آن و کارکرد صحیح سایر مقرّرات خواهد بود .در نقد این
مبنا ميتوان گفت که اگر تقلّب در حد سوءنیّت مجرمانه باشد ،قانونگذار عناوین مجرمانة خاصّي مانند :تباني
برای بردن مال غیر وضع نموده و جنبة کیفری قضیّه ،از پوشش قراردادی آن سلب اثر ميکند؛ از اینرو
ضمانتاجرای کافي وجود دارد.
2ـ2ـ ابتنای قانون ثبت بر رویکرد موجد حق
به نظر ميرسد موادّ  47 ،22و  48قانون ثبت ایران مولود رویکرد موجد حق به ثبت معامالت مربوط به
اموال غیرمنقول است به این معني که با تنظیم سند رسمي ،حقّ مالکیّت ایجاد ميشود و بدون آن ،انتقال
مالکیّت واقع نخواهد شد (نک :.نظریّات مشورتي شمارة  85/2/5-7/659 ،62/11/10-7/5337و -7/2187
 85/3/30ادارة کل حقوقي قوة قضاییه) در واقع این رویکرد و توجیهات تفسیری ذیلِ این مقرّرات ،کوششي
برای سوق دادنِ قانون ،به سمت عدالت است.
مادّة  22قانون ثبت اسناد و امالک مصوّب  1310/12/26بر دولت تکلیف ميکند تنها مالک رسمي را مالک
بداند .در شرح این مادّه استدالل شده «اینکه دولت ،مالکیّت مبتني بر رابطة طرفین را به رسمیّت نميشناسد،
به طریق اُولي افراد حقوقي و حقیقي دیگر نیز آن را به رسمیّت نخواهند شناخت؛ زیرا ،این شناسایي مستلزم
آن است که به دولت (دادگاه) مراجعه کرده و خواستار شناسایي شوند؛ در حالي که ،بنابر منطوق و نصّ مادّة
 22مذکور ،دولت از این امر ممنوع است» (خدابخشي ،1389 ،ص.)14
به نظر ميرسد این مقرّره حاوی تکلیفي برای سایرین نیست؛ زیرا اوّالا قیاس معالفارق بوده و شرایط قیاس
اولویّت برقرار نیست؛ ثانیاا الزاماا هر سند عادّی به دعوی و لزوم مداخلة دولت به معني اعمّ که مشتمل بر
دادگاه هم خواهد بود منجر نميشود؛ ثالثاا لفظ دولت در مقرّرة مذکور ،مخاطب مقرّره را دولت به معنای قوّة
مجریه (استوارسنگری ،1392 ،ص )643ميداند و الغیر؛ ثالثاا موضع این مقرّرات ،امور شکلي و ثبتي است و
نه حقوق ماهوی و واضح است که شکل نباید بر ماهیّت مؤثّر افتد؛ رابعاا متن مقرّرات ،خالف اصل عدم لزوم
ثبت اسناد 1است و تفسیر فنّي ،مقتضي تفسیر مضیّق نصّ استثنائي است.
در راستای اعالم اجباری بودن ثبت برخي اسناد در موادّ  46و  47آن قانون ،مادّة  48اعالم ميدارد« :سندی
که مطابق موادّ فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».
ظهور این مقرّرات ميتواند شائبة عدم پذیرش سند عادّی را به ذهن متبادر کند (نک :.اقباليافشار،1379 ،

 .1بخش نخست مادّة  46قانون ثبت مقرّر ميدارد« :ثبت اسناد اختیاری است مگر .»...
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ص ،50عباسيداکاني ،1382 ،صص  ،132-130لطفیان ،1370 ،ص )32زیرا که حقوق ،عالم اعتبارات (ابدالي،
 ،1389صص )28-1است ،ولي این دیدگاه صحیح به نظر نميرسد .مالک عادی ،صرفاا از برخورداری از
برخي از حقوق رسمي محروم ميشود .قانونگذار فقط با اعطای برخي امتیازات به مالک رسمي یا سلب
برخي امتیازات از مالک عادی ،جامعه را به ثبت معامالت ترغیب کند .مانعتراشي برای شناسایي مالک عادی،
بهترین هادی و راغب وی برای رسمي کردنِ به مالکیّتش خواهد بود .دارندة سند عادّی همواره واهمة معاملة
مخلّ حقوقش را خواهد داشت و همین امر انگیزة مطالبة تنظیم سند رسمياش خواهد بود .مباني استداللي
این دیدگاه به شرح زیر است:
1ـ موضوع مادّة  48قانون ثبت ،سند مورد معامله است و نه خود آن .در اینباره نسبت به وضعیّت مسند،
یعني خود معامله ،حکمي مقرّر نگردیده است .بسنده کردن قانونگذار به اعالم غیرقابل قبول بودن سند در
ادارات و محاکم و اِعراض از بکاربردن اصطالح حقوقي «بطالن معامله» با اینکه در مقام بیان آثار ثبت نشدن
سند مزبور بوده ،قرینهای بر صحّت قرارداد عادّی مربوط به عین مال غیرمنقول است (شهیدی ،1371 ،صص
.)15-16
2ـ حکم مادّة  48قانون ثبت ،عدم پذیرش سند است و عليالقاعده نظارت به سند رسمي دارد و نافي اعتبار
سند عادّی به عنوان مستند و دلیل اثباتي در محاکم نیست .بهدیگر بیان ،نگنجیدن سند عادّی در عنوان سند
رسمي مانع از داللت آن ذیل عنوان عامّ دلیل نخواهد بود و تنظیم سند رسمي ،شرط صحّت عقد نميباشد
(نک :.نظریة مشورتي شمارة  60/12/5-7/5397ادارة حقوقي دادگستری و صفایي ،1390 ،صص.)43-42
3ـ مقدّمة استدالل رأی وحدت رویّة شمارة  151/8/10-43که امکان تعارض سند عادّی را با سند رسمي در
مادّة  117قانون ثبت منتفي دانسته ،متضمّن این نکته است که سند عادّی موضوعي متفاوت از سند رسمي
ميباشد .بر این اساس ميتواند تحت عنواني مستقل ،دلیل اثبات دانسته شود .در نظریّة مشورتي شمارة
 1376/10/6-7/6843ادارة حقوقي دادگستری بر همین مبنا ،اسناد عادّی را در مواردی که ثبت آنها الزامي
دانسته شده ،دلیل اثباتي قابل استماع در دادگاه دانسته است.
4ـ موضوع قانون ثبت ،شکلي و موضوع قانون مدني ،ماهوی است .مقرّرات ثبتي ،صرفاا ناظر به یکي از
شیوههای اثبات است و نباید از صالحیّت شکلي خود پا را فراتر گذاشته و حقوق ماهوی افراد را نقض نماید.
یکي از موازین تفسیری ،تأثیرگذاری عنوان مقرّره ،بر دامنه آن است .بر این اساس ،متني که ذیل عنوان تقریر
شده ،در حدود موضوع عنوان مورد تفسیر و ارزیابي قرار ميگیرد و تفسیر موسّع و فراموضوعي ،روا نیست.
 .1نظر به این که شرط تحقّق بزه  ...قابلیّت تعارض دو معامله یا تعهّد نسبت به یک مال ميباشد و در نقاطي که ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و
معامالت اموال غیرمنقول  ...اجباری شده باشد ،سند عادّی راجع به معاملة آن اموال  ...در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیّت تعارض
با سند رسمي نخواهد داشت...؛ (نک :.لطفیان ،1370 ،صص)173-169
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5ـ هرچند تفسیر مؤثر از مواد  46 ،22و  47مفید بطالن قرارداد عادی است ،ولي مالزمة تخلّف از انجام امر
بر فساد ،موافق اصل نیست .اگر قانونگذار ،قصد باطل کردن تخلّف از امر را ميداشت ،امر به این مهمّي را
از قلم نميانداخت و بر آن تصریح مينمود .عدم تصریح خود قرینة انصراف از این نتیجه است .با همة این
استدالالت ،مقرّرات قانون ثبت ظهور و عمومي دارد که با تفسیر زدوده نميشود.
3ـ2ـ قولنامه گریزگاه نظام ثبتي
وقتي قانونگذار نقل و انتقال عادی اموال غیرمنقول را در قالب مبایعهنامه ،بياثر ميداند ،طبیعي است که
عرف به دنبال طریق جایگزین باشد که جریان معامالت متوقف نگردد .قولنامه یا تعهد به انتقال آتي ملک،
یکي از راههای دور زدن این الزام قانوني و جلوگیری از بطالن قرارداد است .یکي از معضالت قولنامه نیز
عمل خالف مفاد قول است که این نقض تعهد ،مخالف قاعدة استاپل است (نعمتاللهي ،1394 ،ص.)141
در این فرض دو دیدگاه قابل تصور است:
1ـ از آنجا که وجود قولنامه ،آزادی مالک را در انعقاد قرارداد معارض سلب ميکند ،وی نميتواند قراردادی
منعقد که ناقض عهد سابق باشد .از اینرو این عمل حقوقي غیرنافذ است .براین مبنا ،قولنامه نوعي تعهد
کامل محسوب ميشود.
2ـ با توجّه به ظاهر معنای وعده ،نقل و انتقال محقّق نبوده و وعدهدهنده صرفاا قول انتقال مالکیّت را در آینده
داده و امکان عمل معارض در ذات قول نهفته است .در خصوص اینکه وعدة محض ،الزامآور نبوده و امکان
رجوع (خسروی و حاجيعزیزی و نیازی ،1395 ،صص )174-147از آن وجود دارد (نک :.امیني،1387 ،
صص ،)99-63مادّة  1035قانون مدني در باب نکاح قابل مالحظه است.در این مادّه خصوصیّتي وجود ندارد
و قاعدهای عمومي استناد ميشود که در خصوص هر عقد دیگری نیز جاری است.
بخشنامة شمارة  62/2/6-1/6059شورایعالي قضایي نیز با بیان« :آنچه صرفاا قولنامه است و ترتیب مقرّر
در آن ضمن عقد الزم انجام نگرفته و تعهّد نشده ،اعتبار قانوني و شرعي ندارد و دادگاهها نميتوانند طرفین
را الزام به وفاء نمایند» بنا براین ،قولنامه از قبیل شرط فعل (نعمتاللهي ،1388 ،ص )7و ابتدایي بوده و
تخلّفپذیر است.
براین مبنا ،الزام متعهّد قولنامه به انجام تعهّد ،تا زماني میسور است که توان انجام از متعهّد سلب نشده و الزام
مصداق «تکلیف ماالیطاق» نباشد .برای نمونه :در صورتي که قولنامهای در خصوص یک مال غیرمنقول تنظیم
شده و سپس متعهّد اقدام به انتقال همان مال به غیر نموده باشد ،الزام وی به انجام تعهّد مقدور نیست و
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قولدهنده ،متخلّف از انجام تعهّد است و متعهّدٌله صرفاا ميتواند مطالبة خسارت نماید 1.در نقطة مقابل
قولنامه ،بیعنامه قرار دارد که اثر مستقیم آن ،انتقال مالکیّت مال غیرمنقول است.
به نظر ميرسد نميتوان تعیین ماهیت الزامآور قولنامه را تابع قاعدهای کلّي دانست .برای نمونه :در عموم
قولنامهها به جای استفاده از واژگان متعهّد و متعهّدٌله ،از عبارات فروشنده و خریدار که خصوص عقد بیع
است ،استفاده ميشود .در یک نگاه سطحي ،صدر و ذیل سند معارض است! در حقیقت هیچ یک از این الفاظ
به تنهایي ماهیّت قرارداد را روشن نميسازد و توصیف ماهیّت قرارداد و تفسیر متن آن ،با تحلیل متن آن
صورت ميپذیرد .باید بررسي کرد که اثر مستقیم قرارداد انتقال مالکیّت در زمان انعقاد است یا قرارداد ،تعهّد
بر انتقال مالکیّت در آینده است( .نظریّة مشورتي شمارة  84/11/26-7/8522ادارة حقوقي دادگستری)
پذیرش هریک از دو دیدگاه نیز آثار متفاوتي در پي دارد .در قولنامه امکان رجوع وجود دارد و مالکیت و
بالتبع ،منافع مورد معامله هم در تاریخ مؤخّری انتقال خواهد یافت ،در حالي که در بیعنامه امکان رجوع وجود
نداشته و انتقال منافع از حین امضاء عقد است .براین اساس ،قولنامه تعارضي با مفادّ موادّ  47 ،22و  48قانون
ثبت ندارد ،زیرا صرفاا تعهّد به بیع است ،ولي بیعنامه در تعارض ظاهری با آن مقرّرات است (نک :.کاتوزیان،
 ،1387صص ،58-57شهیدی ،1371 ،صص  ،90-57شهیدی 1371 ،و  ،1372صص.)43-11
4ـ2ـ مطالعة تطبیقي
عدم اعتبار اسناد انتقال غیررسمي در خصوص اموال غیرمنقول در حقوق برخي کشورها امری معمول است.
برای نمونه بند اوّل مادّة  216قانون تعهّدات سویس 2اسناد عادّی را در خصوص انتقال اموال غیرمنقول فاقد
اعتبار ميدانند (جلیلي ،1381 ،ص )71از اینرو صورت قراردادها به جای اینکه ناقل مستقیم مالکیت باشد،
به شکل تعهد آتي به انتقال مالکیت تنظیم ميگردد تا منع قانوني مرتفع گردد.
به موجب مادّة  873قانون مدني آلمان ،ثبت شرط انتقال مالکیّت به خریدار تلقّي شده است .عقد بیع به خودی
خود مملّک نیست و توافق طرفین به تنهایي توانایي انتقال مالکیّت به خریدار را ندارد و اثر عقد تنها ایجاد
تعهّد به تملیک است نه انتقال مالکیّت (امیني ،همان ،صص.)213-211
موادّ  1172 ،1102و  1173قانون مدني اصالحي جدید فرانسه قاعدة کلّي رضایي بودن قراردادها را اصلي
کلّي ميشمارد و راه را برای شکلگریزی مفتوح ميسازد(ر.ک :.شعاریان ،1393 ،ص .)267با این حال در
حقوق فرانسه شرط قابلیّت استناد معاملة مال غیرمنقول در برابر اشخاص ثالث ،ثبت آن است (طباطبائي-
حصاری ،1393 ،صص .)498-484مادّة  1198قانون مدني فرانسه مصوب  ،2016در فرضي که یک مال
 .1هرچند مطابق نظر مخالف ،با وجود قول نامه ،برای متعهّدٌله ،حقّ مکتسبه بوجود آمده و انتقال ثانوی غیرقابل استناد ميباشد.
 .2فروش اموال غیرمنقول اعتبار ندارد ،مگر اینکه به وسیلة سند رسمي صورت پذیرد.
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غیرمنقول ،به صورت متوالي به دو شخص منتقل شده باشد ،انتقالي را که در دفتر رسمي انتقال ،ثبت شده
است ،مرجّح ميشمارد؛ اعمّ از آنکه انتقال عادّی ،مقدّم یا مؤخّر بر انتقال رسمي باشد .البتّه ترجیح مالکیّت
رسمي بر عادّی ،مقیّد به ابتنای قرارداد رسمي بر حسن نیّت شده است .به دیگر بیان ،اگر انتقال رسمي با
سوءنیّت یا جهت سوءاستفاده باشد ،از ارجحیّت خواهد افتاد.
3ـ رویکرد مُثبتِ حق
براساس این دیدگاه ،سند ثبتي ،صرفاا نوعي سند رسمي است و یکي از ادلّة اثبات دعوی ميباشد .این دلیل
اثبات دعوی نیز صدق و کذبپذیر است و امکان اثبات خالف آن یا بياثر شدن آن به جهت انتقال موضوع
آن ،به طریقي غیر از تنظیم سند رسمي متصوّر است.
1ـ3ـ مباني حقوقي
بر اساس این دیدگاه ،ثبت قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول ،صرفاا مسألهای شکلي است و نباید به حوزة
ماهیّت و ارادة آزاد طرفین خللي وارد آورد .مادّة  62قانون احکام دائمي برنامههای توسعة کشور مصوّب
 95/11/10نیز در پرتو این نظریّه ،قابل تحلیل است .اهمّ مباني این دیدگاه را ميتوان در موارد زیر خالصه
کرد:
1ـ در فقه اسالمي ،اصل بر رضایي بودن عقود است .اصل آزادی قراردادی مورد نظر شارع و قاعدة «العقود
تابعه للقصود» اعتبار عقد و مفاد آن را به قصد و رضا منتسب ميکند .اعتبار آن ،ناشي از قصد مشترک طرفین
دانسته ميشود وافزودن قیدی به این قاعده یا نادیده گرفتن ارادههای طرفین ،نقض این مهم بوده و خالف
بیّن شرع است .از اینرو مبنایي برای بياعتبار دانستن اسناد عادی راجع به اموال غیرمنقول متصوّر نیست.
ظاهر موادّ  22و  48قانون ثبت اسناد و امالک (که از مصوّبات قبل از انقالب اسالمي ایران است) به نحوی
مقرّر شده که شائبة بطالن قراردادهایي را که ثبت آنها را الزامي اعالم کرده ،به ذهن متبادر ميساخت .البتّه
این ظهور موافق موازین شرعي نیست .از اینرو ،اطالق موادّ  22و  48قانون ثبت منصرف از اسناد عادّی توأم
با ادلّه و امارات حجیّتآور شرعي دانسته ميشد( .نظارت شرعي در خصوص موادّ  47 ،46 ،22و  48قانون
ثبت اسناد و امالک» در مورخ  95/8/4شورای نگهبان قانوني اساسي)
2ـ اصل صحّت معامالت است (موادّ  223قانون مدني ،یک قانون مبارزه با پولشویي مصوب  86/11/2و
تبصرة ذیل مادة  9قانون کار مصوّب  )69/8/29و حکم وضعي قراردادها در فرض شکّ ،صحّت آنهاست
(نوروزی ،1386 ،ص .)72صرفنظر از اینکه معاملة مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمي ،باطل نیست،
ظهور عرفي صحّت آن ،برای شمول اصل صحّت کافي است (شهیدی ،1391 ،ص.)227
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3ـ به داللت اطالق و مالک موادّ  193 ،192 ،191 ،10و  194قانون مدني ،اصوالا هر قراردادی ممکن است
بدون کتابت و با بیانِ شفاهي اراده منعقد گردد .براین مبنا وقتي کتابت شرط الزامي انعقاد قرارداد نیست ،ثبت
رسمي آن نیز شرط صحّت انعقاد نخواهد بود .اصل عدمِ وجودِ شرطِ لزومِ ثبتِ قرارداد و وجود تکلیف
(مؤمني ،1391 ،صص )84-63و رضایي بودن قراردادها اشعار بر صحّت هر قراردادی اعمّ از ثبت شده و ثبت
نشده دارد .عقود رضایي عقودی هستند که به صرف ایجاب و قبول حاصل شده و نیاز به تشریفات خاصّي
ندارند .امروزه عقود رضایي ،اصل و قاعده شده و عقود شکلي جنبة استثناء پیدا کرده است (قنواتي،1377 ،
ص ،154قنواتي ،1391 ،ص .)221تحمیل ثبت قرارداد ،گامي جهت تشریفاتي کردن قرارداد خواهد بود و
موافق اصل حاکمیّت اراده به نظر نميرسد (ابرام ،1373 ،ص .)50واژگان ایجاب و قبول تنها نقش کاشف
خارجي قصد را ایفا ميکنند نه اینکه عقد در نتیجة برخورد این مظاهر بهوجود آمده باشد .ثبت اسناد انتقال،
یکي از آثار و تبعات عرفي انعقاد معاملة سابق بر ثبت است .دفترخانة اسناد رسمي ،بنگاه معامالت ملکي
نیست که محل چانهزني در خصوص شرایط قرارداد باشد ،بلکه صرفاا محل ثبت قراردادها است ،پس قهراا
قبل از حضور در دفتر اسناد رسمي ،توافقات باید انجام شده باشد و به نحو ملزمي ،امکان عدول طرفین از
مفاد توافق ،مسدود باشد .بياثر دانستن قرارداد از زمان انعقاد تا تنظیم سند رسمي ،نقض صریح اصل حاکمیّت
اراده و قصد مسلّمالصّدور طرفین است.
4ـ ظهور موادّ  46و  47قانون ثبت ،شائبة بطالن انعقاد قرارداد را با سند عادّی به ذهن متبادر ميسازد ،ولي
اکتفاء به قدرمتیقین در خصوص این نصّ استثنایي ،مفید آن است که صرفاا «سند معامله» و نه «خود معامله»
غیرقابل پذیرش است .پس مانعي جهت دادخواهي به استناد سند عادّی و صدور حکمي که کاشف از واقع
باشد ،وجود ندارد .با این تفسیر ،هر دو حکم مسلّم ،رعایت ميشود و اصل حقوقي تفسیر مؤثر 1و قاعدة
«الجَمع مَعهُما اَمکَن ،اَولي مِن الطّرح» جاری ميشود.
5ـ حقوق بشر که تا پیش از این نفوذ خود را در قلمرو حقوق اساسي و کیفری نشان داده بود ،با توسعة
قواعد بنیادین خود ،در حال درنوردیدن قلمرو حقوق خصوصي است و دیگر تنها نظارهگر توافق میان طرفین
قرارداد نیست و هرجا که قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد ،از آن دفاع خواهد کرد (موالئي،1393 ،
ص 173و نک :.دیاني ،1392 ،صص )26-16از همینرو روز به روز مداخلة حقوق بشر در حوزة حقوق
خصوصي ملموستر ميشود (محمدزاده ،1394 ،صص .)338-319انعقاد قرارداد خصوصي و محرمانگي آن،
بخشي از حوزة حریم خصوصي بشر (نک :.قنواتي ،1390 ،صص ،9-8مشهدی ،1395 ،ص ،125دانشپور،
 ،1395صص45-15؛ واعظي ،1389 ،صص ،163-133موسيزاده ،1391 ،صص )67-45است که الزام به
ثبت قراردادها ،به نوعي تعرّض به این حریم ميتواند دانسته شود .یکي از نتایج ثبت قراردادها ،توسعة دامنة

. Effective interpretation.1
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نظارتي و تحصیل اطّالعات برخطِّ رفتارهای قراردادی شهروندان توسّط دولتها است که این امر ميتواند
زمینهساز کنترل شهروندان باشد .از سوی دیگر ،ثبت قراردادها موجب خواهد شد تا دولت جهت برنامه-
ریزیها ،دادههای مطمئن در دست داشته باشد تا بتواند پیشرفت و توسعة ملي را محقق کند .ثبت قراردادها
امکان حمایت بیشتر از حقوق صاحب سند رسمي و اشخاص ثالث را موجب خواهد شد و منتهي به اجرای
حقّ دسترسي به اطالعات 1و کارکرد اطالعرساني و حمایتي نظام ثبت امالک 2ميشود (کاظمي،1392 ،
صص ،154-137کاتوزیان ،1390 ،ج ،1ص .)297از این دیدگاه ثبت قرارداد الزمة امکان تحقّق نظم اجتماعي
منعکس در مادّة  28اعالمیّة جهاني حقوق بشر مصوّب  10دسامبر  1948ميتواند دانسته شود.
در هرحال سند انتقال ثبتي ،نوعي قرارداد خصوصي است و باید محرمانه باشد .کلّ مندرجات سند رسمي
مالکیّت ،مصداق سند اداری نیست و مطابق بند «ب» ماده یک قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
مصوّب  1388از مصادیق اطالعات شخصي ميباشد که هیچ کس بدون مجوز قانوني حقّ دسترسي به آنها
را ندارد و نقض آن موجب مسئولیّت است (برای نظر مخالف ،نک :.طباطبائيحصاری ،1395 ،صص-13
 .)14قراردادهای خصوصي مصداقي از زندگي شخصي تلقّي است که مادّة  12اعالمیّة جهاني حقوق بشر
حتّي از معرض مداخله قرار گرفتن آن نهي کرده است .در معرض مداخله قرار گرفتن به معني وجود «امکان»
دخالت خواهد بود و نه خود مداخله! که ثبت قراردادها ،احتمال آن را افزایش خواهد داد .از این باب ثبت
قرارداد با حقّ بر آزادی و منع کنترل مخالف مينماید .قانون احکام دائمي برنامههای توسعة کشور ،این مقصود
را نیز تا حدّی حاصل ميکند.
2ـ3ـ آسیبشناسي عدم ثبت قراردادها
از انگیزههای خاصّ ،مانند :فرار از قانون ،تضییع حقوق طلبکاران و محرومیت آنها از امکان دسترسي به
اموال جهت وصول مطالبات و ...که بگذریم ،عوامل عملي متعدّدی ثبت قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول
را متعسّر ساخته است:
 1ـ بروکراسي ثبتي عاملي شده تا تنظیم سند رسمي به سهولت مقدور نباشد و بعضاا تکلیفي ماالیطاق یا با
هزینة باال باشد و موجب شود تا اشخاص تمایل چنداني به ثبت قراردادها نداشته باشند .برای نمونه :تنظیم
سند انتقال قطعي در خصوص یک ملک غیرمنقول ،مستلزم تسویة مطالبات دولتي و عمومي و خصوصي
متعدّدی همچون :مالیاتي ،شهرداری ،شهرسازی و حتّي هزینههای ساختماني (نک :.مادّة  12قانون تملّک
آپارتمانها مصوّب  )43/12/16بوده و بازدیدهای کارشناسي مقتضي را ميطلبد و عمالا به فرایندی مبدّل شده
که هزینه و زمان زیاد و بعضاا مجهولي را به قرارداد تحمیل ميکند .بيتوجّهي اشخاص به پرداخت مطالبات
. Right of access to information.1
. Informing and protective features of land registration system.2
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مربوط به امالک ،به هر علّتي که باشد ،نباید موجب شود تا تنظیم سند ثبتي موکول به پرداخت این مطالبات
شود و نظم ثبتي به واسطة علل غیرثبتي مخدوش شود .اگر حقیقتاا دولت به دنبال پیشگیری و قضازدایي
(طباطبائيحصاری ،1387 ،صص  )23-22است ،باید به نحو مؤثّری تنظیم سند رسمي را از این قیود برهاند.
2ـ بخشي از امالک فاقد سند رسمي هستند و بخشي دیگر ،عليرغم داشتن سند ثبتي مادر ،فاقد سند تفکیکي
و مستقل هستند که عمالا امکان تنظیم سند در خصوص جزء ،ممتنع است .برای نمونه :یک واحد آپارتمان از
یک مجتمع مسکوني نوساز ،به جهت عدم صدور گواهي پایانکار و یا گواهي عدم خالف از سوی شهرداری
یا صدور صورتمجلس تفکیکي ثبتي ،فاقد سند رسمي مستقل است ،هرچند زمین دارای سند مادر ثبتي
مستقل است ،ولي تنظیم سند رسمي در خصوص مبیع در برههای از زمان ،مصداق تکلیف ماالیطاق است.
3ـ عرف معامالتي در اکثر موارد ،تنظیم سند رسمي را بعد از انجام کلیّة تعهدات از سوی خریدار و تسویه
کامل ثمن ،در نظر ميگیرد .عرف عموماا در سه بخش دسترسي خریدار را به مال غیرمنقول در نظر ميگیرد:
«پرداخت بخشي از ثمن حین تنظیم مبایعهنامة عادی ،پرداخت تتمة ثمن حین تحویل ملک و تسویة ثمن
مقارن با تنظیم سند رسمي» .با توجه به اثر تملیکي عقد بیع با انعقاد بیعنامة عادی ،نگاه توثیقي عرف موجب
عدم انطباق مالکیت ثبتي با مالکیت واقعي در بازة نگارش مبایعهنامة عادی تا تنظیم سند رسمي ميگردد.
در همة قراردادها ،پرداخت ما به ازاء مال غیرمنقول به صورت حال صورت نميگیرد و انتقال رسمي حقوق
یا مالکیّت ،موجب برتری موضع خواهد بود .برای نمونه :اگر فروشنده با گرفتن بخشي از ثمن برای خریدار
ال تنظیم
سند رسمي تنظیم کند ،خریدار موقعیّت مسلّط قرارداد را خواهد داشت .بر مبنای این حقیقت عم ا
سند رسمي ،همچون :تحویل ملک و  ...یکي از پلههای تکمیل تعهّدات قراردادی شده است.
هر چند نفسِ وضعِ قوانیني همچون :قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوّب  ،11386اقرار
ضمني قانونگذار به بروکراسي زاید تنظیم سند ثبتي و راهکاری مقطعي برای حلّ آن بوده ،ولي علل پسِپرده،
سالب انگیزة طرفین برای ثبت قراردادهای خصوصي و موانع آن ،کماکان باقي است .به نظر ميرسد تا زماني
که علل ،وجود دارد ،سلب اعتبار مطلق اسناد عادّی راهحل مشکل نخواهد بود و تنها موجب پیچیدهتر شدن
وضعیّت حقوقي و سوءاستفادههای احتمالي اشخاصي خواهد شد که برنامهریزی شده ،به بازار وارد ميشوند.
بخشي از موانع ثبت قراردادها ،منتسب به خود دولت و بخشي دیگر مربوط به حقایق اقتصادی جامعه است
و قدرمتیقّن دولت نباید به جهتي که خود ،عامل و مقصر بخشي از آن است حقیقت تنظیم سند عادّی را انکار
نماید.
3ـ3ـ جایگاه مادة  62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور در نظم حقوقي کنوني

 .1فارغ از لغو استثنای مقرّر در بند «ج» مادّة  1و مادّة  6قانون مزبور به موجب بند  4مادّة  282الحاقي مورّخ  94/4/31به قانون مالیاتهای مستقیم.
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مادّة  62قانون احکام دائمي برنامههای توسعة کشور مصوّب  195/11/10با درک صحیح از موانع تنظیم سند
رسمي ،مقرّر ميدارد« :کلّیّة معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند :بیع ،صلح ،اجاره ،رهن و نیز
وعده یا تعهّد به انجام اینگونه معامالت باید 2به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظیم شود .اسناد عادّی
که در خصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه
دا رای اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیّت معارضه با اسناد رسمي را
ندارد» .ضابطة مقرّر در این مادّه به عنوان آخرین ارادة قانونگذار و ذیل عنواني که علياالصول ارجح بر سایر
قوانین است ابهامات ناشي از موادّ  22و  48قانون ثبت اسناد و امالک را مرتفع ميسازد و راه را برای کشف
حقیقت در دادگاه (حقیقت ،1391 ،ص128؛ مولود ،1391 ،ص )73مطابق مادّة  199قانون آیین دادرسي مدني
هموار ميسازد .مطابق این مادّه ،ثبت اسناد سبب ایجاد حق نیست ،بلکه یکي از طرقِ اثبات آن است.
غیرقابل استناد بودن قرارداد عادّی با اصل اثر نسبي قرارداد متفاوت است (قبوليدرافشان ،1389 ،صص -257
 )263استنادناپذیری سند عادّی در برابر شخص ثالث بدان معني است که طرفین سند با تمسّک به آن،
نميتوانند از شخصِ ثالثي ،آثار سند عادّی را مطالبه نمایند .سند رسمي پس از ثبت ،شبیه به قانون یا روزنامة
رسمي است و هرچند منتشر نميشود ،ولي شخصي که بدون بررسي مفادّ پروندة ثبتي معامله ميکند یا بدون
انعکاس در آن ،مبادرت به انعقاد قرارداد مينماید ،مرتکب نوعي تقصیر مدني دانسته ميشود .همین تقصیر،
امکان استناد به سند عادّی را در برابر شخص ثالث سلب مينماید .طبیعي است که سند عادّی میان طرفین
آن سند ،به داللت اصل اثر نسبي قراردادها ،مؤثّر و تابع قواعد عمومي قراردادها ميباشد.
4ـ3ـ فصل مشترک ضمانتاجراهای عدم ثبت قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول
بخش نخست مادّة  62قانون احکام دایمي با بیان اینکه« :کلّیّة معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده،
مانند :بیع ،صلح ،اجاره ،رهن و نیز وعده یا تعهّد به انجام اینگونه معامالت باید به طور رسمي در دفاتر اسناد
رسمي تنظیم شود  »...اصل لزوم ثبت معامالت راجع به اموال غیرمنقول را مقرّر ميدارد .از جملة ضمانت-
اجراهای تخلّف از انجام این تکلیف را ميتوان به« :عدم شناسایي مالکیّت جهت استماع دعوی خلع ید مطابق
 .1جهت جلوگیری از تکرار مکرّر برخي موادّ برنامههای توسعة کشور ،قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور با ویژگي دائمي بودن ،فصل مشترک
برنامه های توسعه را تحت عنواني مستقل مقرر نموده است تا با پایان هر برنامة توسعة کشور ،نیازی به مقرّر نمودن مجدّد قانون از اعتبار افتادة سابق
نباشد.
 .2منطوق مادّة  72قانون ثبت اسناد و امالک با بیان اینکه « :کلّیّة معامالت راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقرّرات راجعه به ثبت امالک ،ثبت شده
است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانوني آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیّت خواهد بود» با مفهوم مخالف مادّة  62قانون احکام
دایمي برنامههای توسعة کشور « :اسناد عادّی که در خصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند  ...در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد
بوده» مبني بر استنادپذیری سند رسمي در برابر اشخاص ثالث ،منطبق است و در این خصوص مادّة اخیرالذّکر ،مقرّرة جدیدی وضع نکرده است .همین
رویکرد ،پیشتر در مادّة  291قانون امور حسبي نیز وجود داشته و ضمانت اجرای نقض مقرّرات شکلي ،سلب اعتبار سند ،نسبت به اشخاص ثالث دانسته
شده است« :هر وصیّتي که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده ،در مراجع رسمي پذیرفته نیست .»...
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رأی وحدت رویّة شمارة  83/10/1-672هیأت عمومي دیوان عالي کشور ،الزماالجرا نبودن مطابق مفهوم موادّ
 92و  93قانون ثبت ،انکار و تردیدپذیری سند عادی مطابق موادّ  70قانون ثبت 1292 ،قانون مدني و 216
قانون آیین دادرسي ،تعیین مسئولیّت انتظامي و انضباطي اعتباربخشي به سند عادی حسب مادّة  73قانون ثبت
اسناد و امالک و عدم تأثیر تاریخ سند عادی نسبت به ثالث حسب مفهوم مخالف مادة  1305قانون مدني»
اشاره کرد.
5ـ3ـ مالک های استنادپذیری شرعي اسناد عادی
تشخیص دادگاه مبني بر اینکه در پسِپردة سند عادی ،عقدی منعقد شده است یا خیر؟ براساس قرائن و
امارات قضایي احراز ميشود که اهمّ این قرائن و امارات را ميتوان بدین شرح ذکر کرد:
1ـ معامالت راجع به اموال غیرمنقول عموماا با پرداخت ثمن انجام ميشود .با توجّه به مقرّرات ضدپولشویي
(سلیماني ،1389 ،صص ،67ساالرزائي ،1390 ،صص )129از جمله :موادّ  4قانون مبارزه با پولشویي مصوّب
 86/11/2و بند «ز» مادّة یک و مادة  44آییننامة اجرایي آن (نک :.شاکری ،1392 ،صص ،)164-147که سقف
مقرّر پرداخت نقدی مبلغ پانزده میلیون تومان است ،اقاریر صوری در متن قراردادها مبني بر پرداخت مبالغ
کالن به صورت نقد ،ميتواند یکي از قرینههای کذب بودن پرداخت دانسته شود .اگر معامله در اوضاع و
احوال مشکوک باشد ،اقرار پرداخت کذب ،ميتواند قرینة بطالن قرارداد و حتّي موجد وصف کیفری دانسته
شود.
مبارزه با چنین اقداماتي مطابق فلسفة تأسیس سازمان بینالمللي مبارزه با پولشویي ،1رسالتي جهاني بوده و
عزمي عمومي را ميطلبد که بخشي از آن معطوف به دادگاههای حقوقي است (حسیني نیک ،1387 ،صص 1
و  ،16گلدوزیان ،1386 ،صص .)227-205البتّه گاه ممکن است اقرار به پرداخت از باب اِخبار نبوده ،بلکه
فروشنده از باب انشاء ،اقرار به وصول ثمن نماید .در این فرض ،عدم پرداخت ،قرینة بطالن نخواهد بود ،امّا
چون پایِ حقوق شخص ثالث در میان است ،وجودِ دِینِ سابق باید احراز شود تا احتمال تباني به حدّاقلِّ
ممکن ،کاهش یابد.
2ـ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامة شمارة /29238ت40001هـ 87/9/13-به استناد اصل
 138قانون اساسي ،تصویبنامة شمارة /190328ت41632ک 87/10/12-در خصوص تشکیل سامانة
اطّالعات امالک و مستغالت را مقرّر ميکنند .به موجب تبصرة ذیل بند  4آن ،کلّیّة دفاتر مشاورین امالک
موظّفند از تاریخ اتصال به سامانة ثبت معامالت امالک و مستغالت ،تمامي معامالت را در سامانة مذکور ثبت
نموده و کدرهگیری به آنها تخصیص دهند .هر چند به موجب رأی شمارة  94/10/29-1216هیأت عمومي
. FATF: Financial Action Task Force on Money Laundering.1
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دیوان عدالت اداری ،بند  5تصویب نامة اخیرالذّکر با موضوع عدم ارایة خدمات به مالکان و مستأجران و
وکالی آنها که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دیماه  1387ميباشد ،مورد ابطال قرار گرفته است ،ولي
رویّة جاری معامالت عادی ،ثبت قرارداد در سامانة مذکور است و مفهوم مخالف رأی وحدت رویّة مذکور،
اعتبار سایر مندرجات تصویبنامة یادشده است .در بخش عمدهای از معامالت صوری ،تاریخ تنظیم قرارداد
به صورت کذب ،مقدّم درج ميشود .انگیزة چنین امری آن است که طرفین ميخواهند نشان دهند که در
تاریخ مؤخّر ،مالکیّتي برای شخص وجود نداشته تا از این باب ،بطالن معامالت الحق را جلوه دهند .قدرمتیقّن
معامالتي که در سامانة مذکور ثبت ميشوند در تاریخ ثبت در سامانه ،تنظیم شدهاند و عمدتاا از این تقلّب
مصون هستند.
3ـ برخورد مالکانه و تصرّف منتقلٌالیه حقوق یا مالکیّت بعد از عقد نیز ميتواند یکي از جهات دیگر باشد
که بتوان با بررسي آن ،به واقعي یا غیرواقعي بودن عقد پي برد .بالاستفاده نگذاشتن ملک پس از عقد ،رفتاری
مورد انتظار است .آثار استفاده از جمله :پرداخت قبوض مصرفي یا عوارض عمومي و دولتي که عمدتاا به
صورت بانکي صورت ميگیرد و شهادت اشخاصي که شاهد این سلطه و تصرّف هستند ،ميتوانند قرائن قابل
اعتمادی در جهت احراز واقعي بودن عقد دانسته شوند.
4ـ در بسیاری از موارد به جهات عدم وجود گواهي پایانکار شهرداری ،صورتمجلس تفکیکي ثبتي ،سند
تفکیکي ثبتي ،مطالبات و عوارض دولتي و شهرداری و ،...تنظیم سند رسمي مقارن با تحقّق بیع مقدور نیست.
پس از عقد ،منتقلالیه سند عادی ،وکالتنامهای رسمي و تاماالختیار (متضمّن اعطای اختیار انتقال مورد وکالت
به هرکس و به هر مبلغ به قید اسقاط حقّ عزل به صورت ضمن شرط خارج الزم است) به طرف مقابل اعطاء
ميکند .به نظر ميرسد که این وکالت که به قصد بیع است ،تابع احکام بیع است( .کاتوزیان ،1387 ،ص )284
5ـ وجود مستندات و واکنشهای متناسب با روند قرارداد نیز از جمله قرائن مثبتة اصالت آن است .برای
نمونه اگر در قرارداد موعد خاصي جهت تنظیم سند رسمي مقرّر شده باشد ،انتظار ميرود حدّاقل یکي از
طرفین ،گواهي عدم حضور طرف مقابل را در موعد مقرّر در دفتر اسناد رسمي ارائه کند .انتظار ميرود در
مدّت زمان متعارفي بعد ،دادخواستي به خواستة الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمي به دادگاه صالحه تقدیم
کند .عدم وجود چنین اقداماتي از سوی طرفین ،قرینهای بر صوری بودن قرارداد ميتواند دانسته شود.
6ـ3ـ معارضة سند رسمي با سند عادی
بخش آخر مادّة  62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور ،سند عادیای را که براساس تشخیص دادگاه
دارای اعتبار شرعي است ،واجد وصف «قابلیّت معارضه با اسناد رسمي» ميشمارد .قابلیّت معارضه در این
مادّه به مفهوم هموزني و همسنگيِ شأن اثباتي سند عادّی و رسمي ميباشد .در عرف معمول است که طرفین
پس از انجام توافقات ،قراردادی را به صورت عادّی تنظیم ميکنند و در صورت لزوم ،بعداا سندی رسمي را
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تنظیم ميکنند .ممکن است در مواردی مفادّ سند عادّی که حجیّت شرعي آن مطابق مادّة  62قانون احکام
دایمي برنامههای توسعة کشور احراز شده ،با مفادّ سند رسمي تعارض داشته باشد و هریک حاوی عباراتي
باشند که با دیگری قابل جمع نیست .تعارض هم به نحوی است که امکان تصوّر استحاله یا اصالح آن توافق
از زمان تنظیم سند اوّلیّه تا سند ثانویّه مقدور نیست .اگر از نظری که قائل به ارجحیّت مطلق سند رسمي است
بگذریم (نظریه مشورتي ادارة کل حقوقي قوة قضاییه تحت شمارة 77/1/26-7/248؛ عمرواني،1387 ،
ص ،)65سه دیدگاه قابل تصوّر است:
1ـ در عموم قراردادهای عادی ،یکي از تعهدات فروشنده ،تنظیم سند رسمي قید ميشود .سند عادّی ،داللت
بیشتری به قصد واقعي طرفین دارد .از اینرو به داللت قاعدة تقدّم اظهر به ظاهر ،سند عادّی بر سند رسمي
ارجحیّت دارد.
 2ـ داللت قصد در سند رسمي با احراز مقدّمات توسّط سردفتر اسناد رسمي که کارشناس تنظیم سند است
(قاسمزاده ،1376 ،ص ،)59صورت گرفته و مفادّ معارض سند رسمي مؤخّر ميتواند در مقام اقالة ضمني،
اصالح یا مصالحة عملي سند عادّی مقدّم دانسته شود و با نظر به اینکه آخرین ارادة طرفین مالک است ،سند
مؤخّر ،بر سند مقدّم ارجح است.
3ـ اسناد عادّی و رسمي که هر دو مسلّمالصّدور هستند ،معارضاند و بر اساس قاعدة «اذا تعارضا تساقطا»
هیچ یک از این اسناد در وجه مشترک معارض ،حجیّت ندارند ،زیرا هریک نافي دیگری است و اجتماع
نقیضین منطقاا محال است.
به نظر ميرسد که نميتوان با یک ضابطة کلّي موضوع را تحلیل نموده و باید در هر مورد با توجّه به اوضاع
و احوال بررسي کرد که واقعیّت چیست؟ برای نمونه :ممکن است بخشي از ثمن پرداخت نشده باقي مانده
باشد ،ولي فروشنده جهت امکان گرفتن وام از سوی مشتری و تسویة پرداخت ثمن ،سند رسمي را به نام او
تنظیم کند تا امکان پرداخت الباقي ثمن میسور شود .در این فرض نیز مطابق معمول ،از فروشنده اقرار صوری
به تسویة ثمن گرفته ميشود ،امّا این اقرار فاقد حجیّت شرعي است.
نمونة دیگر :میزان ثمن است که در اسناد رسمي به جهت امکان محاسبة مالیات ،توسّط سردفتر قید ميشود
که همواره کمتر از ثمن مورد توافق است و این میزان ثمن صوری نیز حجیّت ندارد .پرسش اینجاست که در
این فرض ،پس از انعقاد قرارداد ،خریدار ميتواند برای استرداد مابهالتّفاوت ثمنالمسمّي مقرّر در اسناد عادّی
و رسمي به فروشنده رجوع کند و به رسمیّت و مؤخّرالصّدور بودن سند رسمي استناد کند یا خیر؟ قطعاا پاسخ
این پرسش منفي است .آنچه طرفین حین تنظیم سند رسمي قصد ميکنند ،صرفاا تنظیم سند رسمي ثبتي است
و ارادة ایشان ،مطابق ظاهر حال عرفي (قنواتي ،1391 ،ص ،)159بر عنوان و موضوع قرارداد یعني تنظیم سند
رسمي تعلّق ميگیرد و نه بر اجزای ذیل آن .از اینرو ،ظهور سند رسمي یا مؤخّرالصّدور بودن آن نميتواند
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موجبي برای برتری آن شود و در مقام تفسیر مفادّ سند انتقال ثبتي ،قصد واقعي طرفین (شیری،1394 ،
ص )175و معني معقول و استعمال عرفي (مادة  224قانون مدني) آن مدّنظر قرار گرفته ميشود .تفسیر قرارداد،
صرفاا متأثّر از ظاهر الفاظ و اصول حقوقي نیست و نقش عوامل انضمامي و عدالتي دیگر ،که موجب ميشود
ظواهر و الفاظ بيروح با حقیقت منطبق شود ،غیرقابل انکار است(کاتوزیان ،1384 ،ص .)297در این قضیّه
نیز قصدگرایي و واقعگرایي در تفسیر ،انتخاب چنین رویکردی را ایجاب ميکند و اصول حقوقي ،تحت
تأثیرِ ظاهر اقرار کذبِ مصلحتي در متن قرارداد نیست (تبصرة ماده  70قانون ثبت).
7ـ3ـ معارضة سند رسمي با شهادت
امکان معارضة سند عادّی با سند رسمي در مادة  62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور موضوعیّت
ندارد و آن چه ضابطة کلّي حاکم بر این مقرّره است ،امکان معارضة سند رسمي با دیگر ادلّة اثبات دعوی
است .از منظر فقهي عمدهجهاتِ اعتبار سند رسمي را در چهار امر ميتوان خالصه کرد :اوّالا سند رسمي
حاوی گواهي 1دو شخص مورد وثوق به عنوان سردفتر و دفتریار است؛ ثانیاا نظم دفاتر ثبتي و انعکاس آنها
در سازمان ثبت و نظارت دادستان بر دفاتر ،از باب عقل و سیرة عقال حجیتآور است؛ ثالثاا امضاء یا اثر
انگشت عادّی یا دیجیتال منسوبالیهم سند که نوعي امارة مفید علم است2؛ رابعاا سایر قرائن از جمله :وجود
تصویر مدارک شناسایي طرفین در پروندة مربوط به تنظیم سند رسمي ،پرداخت بانکي هزینة تنظیم سند
رسمي ،مکمل صحّت حضور آگاهانة اشخاص برای تنظیم سند رسمي و صحّت اعتبار آن است .از اینرو
سند رسمي علياالصول بر شهادت ارجح است؛ زیرا اگر شهادت به معارضه با سند رسمي دست زند ،از باب
قاعدة «اذا تعارضا تساقطا» صرفاا یکي از جهات موجّهة مستتر در سند رسمي یعني شهادت سردفتر و دفتریار

3

را زیر سؤال ميبرد و سایر امارات کماکان معتبر است.
ابهام و اجمالي که در بستر قوانین وجود داشته ،موجب تشتّت تفاسیر و آراء بوده است .استثناء متّصل مادّة
 62قانون احکام دایمي برنامههای توسعة کشور مبني بر اینکه« :مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه
دارای اعتبار شرعي است» مفید سلب نیروی اثباتي مطلق سند رسمي و امکان اثبات خالف ظاهر سند رسمي
با سایر ادلّة اثباتي از جمله :سند عادّی و شهادت ميباشد .اگر سند عادّی که در نظام ادلّة اثبات دعوی ،نوعي

 .1اگرچه این گواهي به جهات فقد وصف تشریفات ادای شهادت و عندالحاکم بودن ،بالفعل فاقد خصیصة شهادت قضایي است ،ولي بالقوه کشش
استشهاد قضایي را دارد.
 .2ماده  65قانون ثبت« :امضای ثبت سند پس از قرائت آن  ،....دلیل بر رضایت آنها خواهد بود».
 .3ممکن است ایراد شود که تشخیص اعتبار شهادت ،امری قضایي است و ممکن است در رسیدگي قضایي ،استشهاد سردفتر و دفتریار به جهاتي
غیرمعتبر دانسته شود ولي شهادت اشخاص ثالث معتبر دانسته شود .در پاسخ به این ایراد ميتوان گفت که بياعتباری شهادت دو مأمور رسمي که در
حدود صالحیت تخصصي خود اقدام به گزارش و گواهي نمودهاند ،عرفاا مستبعد است و قاعدهسازی با امور استثنائي امری خالف اصل است.
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اماره است ميتواند سند رسمي را از ارزش اندازد ،به طریق اُولي شهادت که دلیل اثباتي است هم خواهد
توانست اعتبار سند رسمي را زیر سؤال ببرد.
4ـ نتیجهگیری
آزادی قراردادی و حاکمیّت ارادة بشر در انعقاد قراردادها یکي از اصول بنیادین حقوق خصوصي است و
اقتضائات خاصّ امروزی جامعة بشری که موجب شده قانونگذاران برخي امتیازات خاصّ را برای صاحبین
حقوق و مالکیّت رسمي در نظر بگیرند .نباید به نحوی تفسیر شوند که عدم ثبت قرارداد ،موجب بطالنانگاری
آنها شود و عمالا شکل بر ماهیّت حاکم شود .اصل صحّت ،اصل رضایي بودن عقود ،لزوم متابعت عالمِ اثبات
از عالمِ ثبوت و منع انکارِ واقعیّت در مقامِ دادرسي ،غیرموجّه بودن فزوني اعتبار شکل بر ماهیّت ،از جمله
اصول مؤیّد اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول هستند.
ظهور موادّ  48 ،47 ،22و  72قانون ثبت اسناد و امالک شائبة بطالن اسناد عادّی را در خصوص قراردادهایي
که راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده است به ذهن متبادر ساخته و تفسیرپذیری این مقرّرات ،موجب اختالف
آراء محاکم گردیده ،به نحوی که طرح یک موضوع در دادگاههای مختلف ،نتایج متضادی را ميتوانست به
دنبال داشته باشد .این موضوع انگیزة وضع مادّة  62قانون احکام دائمي برنامههای توسعة کشور مصوّب
 95/11/10گردید تا به این اختالف برداشتها پایان دهد .به موجب این مادّه ،هرچند اشخاص مکلّف به
تنظیم سند رسمي در خصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده هستند و اسناد عادّی در برابر
اشخاص ثالث استنادناپذیر است ،ولي اگر اعتبار شرعي سند عادّی به عنوان یک دلیل اثباتي برای دادگاه احراز
گردید ،از حجیّت کافي اثباتي برخوردار خواهد بود .فارغ از مزایای بطالنانگاری اسناد عادی در خصوص
معامالت راجع به اموال غیرمنقول ،به نظر ميرسد نميتوان از بسترهای عرفي جامعه معامالت امالک ایران
غافل بود .این جامعه سالها است که معامالت راجع به اموال غیرمنقول خود را به صورت عادی منعقد کرده
و ميکند .حتّي وضع ضمانتاجرای مقرّرات قانون ثبت هم مانعي از این رویّة معامالتي نشد و عمالا دستگاه
قانونگذاری را در برزخ حکم به واقع و ظاهر قرار داد .بر این اساس به نظر ميرسد رویکرد ماده  62قانون
احکام دایمي برنامههای توسعة کشور ،نگاهي واقعبینانه به این نوع قراردادها است و تا زمینة فرهنگي ثبت
رسمي معامالت راجع به اموال غیرمنقول و زیرساختهای هزینهزدایي اقتصادی و زماني در این رابطه اصالح
نشود ،ضمانتاجراهای سنگین ثبتي مؤثر در مقام نخواهد افتاد.
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امامي ،اسداهلل ( ،)1364نقش اراده در قراردادها ،تهران ،حق :مطالعات حقوقي و قضایي ،ش.4
امیني ،منصور ( ،)1384نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسي قابلیّت پذیرش آن
در حقوق ایران ،تهران ،مجلّة تحقیقات حقوقي ،ش.49
امیني ،منصور؛ اعظميچهاربرج ،حسین ( ،)1387وضعیّت حقوقي معامالت معارض با قرارداد تعهّد به فروش
عین معین ،تهران ،مجلّة تحقیقات حقوقي ،ش.47
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1392تأثیر اراده در حقوق مدني ،تهران ،گنجدانش.
جلیلي ،معصومه ( ،)1381بررسي و مطالعة تطبیقي ماهیّت حقوقي قولنامه و آثار آن در حقوق ایران ،فرانسه،
آلمان ،سویس ،آمریکا ،مصر و عراق ،تهران ،مجلّة کانون ،ش.40
حسنزاده ،مهدی؛ بافهم ،محمد ( ،)1395تبیین جایگاه علم قاضي و اسناد در دادرسي مدني بر مبنای مادّة
 1335قانون مدني ،تهران ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي ،ش.3
حسینينژاد ،حسینقلي ( ،)1387سند و ثبت سند ،تهران ،مجلّة کانون ،ش .12
حسینينیک ،سیدحسین ( ،)1387تأثیر مبلغ واقعي اسناد رسمي و اقدامات قانوني برای مبارزه با جرم پول-
شویي ،تهران ،مجلّة کانون ،ش.84
حقیقت ،علي ( ،)1391ثبت امالک در ایران ،تهران ،کتابخانة گنج دانش.
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خدابخشي ،عبداهلل ( ،)1389تحلیلي دیگر از مادّة  22قانون ثبت اسناد و امالک ،تهران ،مجلّة حقوقي
دادگستری ،ش.71
خسروی ،حامد؛ حاجيعزیزی ،بیژن؛ نیازی ،قدرتاهلل ( ،)1395ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه،
سمنان ،مطالعات فقه و حقوق اسالمي ،ش.15
دانشپور ،افتخار ( ،)1395بررسي حدود مصلحت در حریم خصوصي در تعارض با مصالح اجتماعي با
رویکردی بر مباني فقه اسالمي ،تهران ،دوفصلنامة علمي پژوهشي فقه مقارن ،ش.8
دیاني ،عبدالرسول؛ تقيزاده ،ابراهیم؛ بادیني ،حسن؛ شریفي ،علیرضا ( ،)1392اعمال حقوق بشر در روابط
خصوصي ،خراسانجنوبي ،دانش حقوق مدني ،ش.2
ساالرزائي ،امیرحمزه ( ،)1390عدم اعتبار جرمانگاری پولشویي از منظر فقه و حقوق ایران ،تهران ،پژوهش-
های فقهي ،ش.4
سلمانپور ،عباس ( ،)1385حقّ اعیان در حقوق ثبت و دعاوی مرتبط با آن ،قم ،اندیشههای حقوقي ،ش.11
سلیماني ،حمید؛ عبداللهينژاد ،عبدالکریم ( ،)1389بررسي مباني فقهي جرم پولشویي ،سمنان ،مطالعات فقه
و حقوق اسالمي ،ش.3
شاکری ،ابوالحسن ؛ فتحي ،مرتضي ( ،)1392از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئیننامهای شدن آن؛ بررسي
آئیننامة اجرایي قانون مبارزه با پولشویي  ،1388تهران ،فصلنامة حقوق مجلّة دانشکدة حقوق و علوم سیاسي،
ش.4
شعاریان ،ابراهیم؛ ترابي ،ابراهیم ( ،)1393حقوق تعهّدات ،تهران ،شهردانش.
شمس ،عبداهلل ( ،)1389آیین دادرسي مدني دورة پیشرفته ،ج ،3تهران ،انتشارات دراک.
شهیدی ،مهدی ( 1371و  ،)1372فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمي ،تهران ،تحقیقات حقوقي ،ش
 11و .12
شهیدی ،مهدی ( ،)1371قرارداد تشکیل بیع ،تهران ،تحقیقات حقوقي ،ش.10
شهیدی ،مهدی ( ،)1391حقوق مدني اصول قراردادها و تعهّدات ،ج ،2تهران ،مجد.
شیری ،مهرزاد؛ باقری ،احمد؛ خورسندیان ،محمدعلي ( ،)1394تعارض در قرارداد و کارآیي قواعد اصولي در
تفسیر آن ،سمنان ،مطالعات فقه و حقوق اسالمي ،ش.12
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صفایي ،سیدحسین ( ،)1390دورة مقدّماتي حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها ،ج ،2تهران ،میزان.
طباطبائيحصاری ( ،)1387نسرین ،اهداف و آثار حقوقي و اقتصادی ثبت امالک و معامالت راجع به آن،
تهران ،اطّالعرساني حقوقي ،ش 15و .16
طباطبائيحصاری ،نسرین ( ،)1389بررسي تطبیقي نظامهای ثبت امالک با تأکید بر نظام ثبت امالک در ایران،
تهران ،فصلنامة حقوق مجلّة دانشکدة حقوق و علوم سیاسي ،ش.2
طباطبائيحصاری ،نسرین ( ،)1393وصف تجریدی نظام ثبت امالک بر مبنای تئوری اعتماد عمومي ،تهران،
مطالعات حقوق تطبیقي ،ش.2
طباطبائيحصاری ،نسرین ( ،)1395عوامل محیطي و انساني هزینة معامالت ملکي و راهکارهای کنترلي حقوق
ثبت ایران ،مشهد ،دوفصلنامة دانشنامة حقوق اقتصادی ،ش.9
طباطبائيحصاری ،نسرین ( ،)1395کارکردهای اقتصادی ثبت رسمي امالک در پرتو آموزههای کارآیي
اقتصادی ،تهران ،فصلنامة تحقیقات حقوقي ،ش.72
عباسيداکاني ،خسرو ( ،)1382بحث و بررسي پیرامون موادّ  47 ،46و  48قانون ثبت اسناد و امالک ،تهران،
ماهنامة کانون ،ش.45
علیدوست ،ابوالقاسم؛ ابراهیميراد ،محمد ( ،)1389بررسي قاعدة تسلّط و گسترة آن ،قم ،حقوق اسالمي،
ش.24
عمرواني ،رحمان ( ،)1387بررسي تعارض سند رسمي با سند عادی ،تهران ،ماهنامة کانون ،ش 81و .82
قاسمزاده ،سیدمرتضي ( ،)1376حلّ اختالفات قراردادی ،تهران ،دیدگاههای حقوقي ،ش.5
قبوليدرافشان ،سیدمحمدمهدی ( ،)1389مفهوم و مباني قابلیّت استناد قرارداد ،تهران ،فصلنامة حقوق مجلّة
دانشکدة حقوق و علوم سیاسي ،ش.1
قنواتي ،جلیل ( ،)1377ارزش الفاظ در انعقاد معامالت مطالعة تطبیقي با تأکید بر نظریّة محقق اردبیلي ،تهران،
مجلّة وقف میراث جاویدان ،ش 23و .24
قنواتي ،جلیل؛ جاور ،حسین ( ،)1390حریم خصوصي حقّ یا حکم ،قم ،حقوق اسالمي ،ش.31
قنواتي ،جلیل؛ جعفری ،اسماعیل ( ،)1391تعارض اصل و ظاهر ،قزوین ،پژوهشنامة اندیشههای حقوقي،
ش.2
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قنواتي ،جلیل؛ محققداماد ،سیدمصطفي ( ،)1391حقوق قراردادها در فقه امامیّه ،ج ،1تهران ،سمت.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1384تفسیر قرارداد ،تهران ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي مجلّة حقوق دانشکدة
حقوق و علوم سیاسي ،ش.70
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1387حقوق مدني :معامالت معوض عقود تملیکي :بیع ،معاوضه ،اجاره ،قرض ،تهران،
شرکت سهامي انتشار.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1387قانون مدني در نظم حقوقي کنوني ،تهران ،میزان.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)1390اثبات و دلیل اثبات ،ج ،1تهران ،میزان.
کاظمي ،محمود ؛ طباطبائيحصاری ،نسرین ( ،)1392جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظامهای ثبت
امالک ،تهران ،مطالعات حقوق تطبیقي ،ش .1
کرمي ،سکینه ( ،)1394نظم عمومي؛ ابزاری برای کنترل قضایي شروط ناعادالنه ،تهران ،مجلّة حقوقي
دادگستری ،ش.91
گلدوزیان ایرج؛ عباسي ،اصغر ( ،)1386جرمانگاری پولشویي و گسترة آن در اسناد بینالمللي و نظام حقوقي
ایران ،تهران ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي ،ش.،4
لطفیان ،حسین ( ،)1370قولنامه ،تهران ،پایاننامة کارشناسيارشد دانشگاه بهشتي.
لطفیان ،حسین ( ،)1371قولنامه ،تهران ،انتشارات روزنامة رسمي.
محمدزاده ،مسلم ( ،)1394تن آدمي شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایي از کرامت انساني در حقوق
خصوصي ،تهران ،فصلنامة مطالعات حقوق خصوصي ،ش.2
مشهدی ،علي؛ محمدلو ،سجاد ( ،)1395مطالعة تطبیقي مفهوم و معیار حقّ بر حریم خصوصي؛ رویکرد عرفي
و فرهنگي ،تهران ،پژوهشهای حقوق تطبیقي ،ش.2
موسيزاده ،ابراهیم؛ مصطفيزاده؛ فهیم ( ،)1391نگاهي به مفهوم و مباني حقّ بر حریم خصوصي در نظام
حقوقي عرفي ،تهران ،فصلنامة بررسيهای حقوق عمومي ،ش.
موالئي ،یوسف؛ شعاریان ،ابراهیم ( ،)1393نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویّة قضایي اروپایي،
تهران ،فصلنامة پژوهش حقوق عمومي ،ش .42
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مولود ،محمد؛ حمزههویدا ،مهدی ( ،)1391نظریّههای حقیقت و کاربرد آنها در دادرسي مدني ،تهران ،مجلّة
حقوقي دادگستری ،ش.79
مؤمني ،عابدین؛ مسجدسرایي ،حمید ( ،)1391اصلاندیشي در نظام حقوقي اسالمي ،سمنان ،مطالعات فقه و
حقوق اسالمي ،ش.7
نعمتاللهي ،اسماعیل ( ،)1388ضمانتاجرای شرط فعل حقوقي ،قم ،حقوق اسالمي ،ش.23
نعمتاللهي ،اسماعیل ( ،)1394بررسي نظریّة استاپل ناشي از وعده ،تهران ،پژوهشهای حقوق تطبیقي ،ش.3
نوروزی؛ بهروز ( ،)1386ثبت در آیینة قانون مدني با نگرشي بر تأثیرات مقرّرات ثبتي بر معامالت اموال
غیرمنقول ،تهران ،ماهنامة کانون ،ش.70
هاشمي ،سیدمحمد ( ،)1382نظارت شورای نگهبان «انضباطي» است نه «استصوابي» و نه «استطالعي» ،تهران،
مدرس علوم انساني ،ش.1382 ،4
واعظي ،سیدمجتبي؛ عليپور ،سیدعلي ( ،)1389بررسي موازین حقوقي حاکم بر حریم خصوصي و حمایت
از آن در حقوق ایران ،قم ،حقوق خصوصي ،ش.17
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