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 ثالث
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  28/05/1397تاریخ پذیرش:          17/01/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده

ادله اثبات دعوو  در دعواو  وقوودی دا کو  اوه بوا       ترین  توان به عنوان یکی از مهمترین و رایج میسند را 

دا ون مد ی و گکترش دلمرو اعتبار شهادت هنوز هو  یکوی از مهمتورین ادلوه اثبوات       1308تا  1306وذف مواد 

مقام دوا و ی ن وان    را  کب  به طرفین معامله و دائ  می دا ون مد ی اسناد رس 1290دعو  اس . دا و گذار در ماده 

  و اعتبار نن  کب  به اشخاص ثالث در صورتی اس  اه دا ون تصریح ارده باشد. این موضوو   معتبر دا کته اس

شود ولوی   میدا ون ثب  تکرار شده اس . مندرجات هر سند  کب  به طرفین و دائ  مقام ن ان تحمیل  71در ماده 

اشد. از جملوه مووارد   تحمیل مندرجات نن  کب  به اشخاص ثالث در صورتی اس  اه دا و گذار تصریح  موده ب

دا ون ثب  اس  اه الیه معامالت راجع به اموال غیرمنقوله را اه بر طبق مقوررات ثبو     72تصریح دا و گذار ماده 

دا د. علو    میها و اشخاص ثالث دارا  اعتبار  مقام دا و ی نن امالک ثب  شده اس ،  کب  به طرفین معامله و دائ 

نن دوا ون اسو  و    72دوا ون ثبو  و مواده     22  شده  اشی از داعده امر  ماده استثنا شدن معامالت غیرمنقوله ثب

در این دبیل معامالت اس .  می هدف دا و گذار ثبتی ایجاد  ظ  و امنی  در معامالت امالک و پایان دادن به بی  ظ

دا و گوذار اعتبوار سوند را    مقام ن ان و موارد  اه  در این مقاله به ودود اعتبار اسناد  کب  به طرفین معامله و دائ 

مچنوین   کب  به اشخاص ثالث معتبر دا کته پرداخته خواهد شد. در این پوووه  از روش توصوی ی تحلیلوی و ه   

 ا  است اده شده اس . است اده از منابع اتابخا ه
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   مقدمه

را داشوته و    موی ثب  ودایع و اعمال وقودی  ق  مه از دوران ددی  تاانون، سند در

سوند را   1در دین مبین اسالم  یز به تنظی  سند برا  ثب  تعهدات دستور داده شده اس .

تورین ادعوا  اصوحاع دعوو  در دعواو  و اموور        تورین و رایوج  توان مهم هنوز ه  می

و  8/10/61یخ دا ون مد ی در توار  1308تا  1306غیرای ر  دا ک . وتی با وذف مواد 

با شر  اه  تیجه نن برداشوته شودن محودودی  تووان اثبواتی       1309اعالم مغایرت ماده 

گواهی در اعمال وقودی بود، همچنان  توا کوته اسو  در جایگواه پیشوین سوند تغییور       

 چندا ی ایجاد  ماید.

معامالت بوا هودف مودیری  توسوعه       میامروزه در عموم جوامع پیشرفته، ثب  رس 

یجاد  ظ  و امنیو  در معوامالت و جلووگیر  از ا جوام معوامالت معوار  و       اشور و ا

وصول مالیات معامالت، جایگاه غیردابل ا کوار  یافتوه و از ووادد شودن بکویار  از      

 مشکالت برا  مردم و دول  جلوگیر  ارده اس .

شوود   با رشد و فزو ی سند در محاا  اع  از دضائی و غیردضائی این امر متصور می 

می ا چه ود این سند در برابر اشخاص ثالث دارا  اعتبار اس . هر سند اع  از رسو اه ت

ا د  و عاد  دارا  مندرجاتی اس  اه این مندرجات علیه اشخاصی اه نن را امضا  موده 

و  یز دائ  مقام ن ان معتبر اس ، اما مندرجات سوند عواد  بوه اشوخاص ثالوث تحمیول       

شوود   ا ی مندرجات نن به شخص ثالث تحمیل موی زم می شود و در مورد اسناد رس  می

دربواره   می اسوناد رسو  »دا ون مود ی:   1290اه دا ون تصریح ارده باشد. به موجب ماده 

ها  کب  بوه اشوخاص ثالوث در     طرفین و وراد و دائ  مقام ن ان معتبر اس  و اعتبار نن

بوه طورفین و   ندرجات سند  کب  بنابراین م« صورتی اس  اه دا ون تصریح ارده باشد.

شود ولی  کب  بوه اشوخاص ثالوث تنهوا در صوورت تصوریح        مقام ن ان تحمیل می دائ 

 دا و گذار اس .
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و عاد  وودود اعتبوار    می در این مقاله سعی بر نن اس  با مشخص  مودن سند رس

مقام ن ان مورد بررسی درار گیورد و ایون اوه نیوا      انندگان و دائ این اسناد در برابر امضا

شود یا خیر؟ بنوابراین تحلیول     کب  به اشخاص ثالث تحمیل می می سند رسمندرجات 

دا ون ثب  مورد بررسی درار خواهد گرف .  72دا ون مد ی و استثنا نن ماده  1290ماده 

دوا ون  1305 کب  به اشخاص ثالث، موضو  ماده  می همچنین به اعتبار تاریخ اسناد رس

 مد ی، پرداخته خواهد شد.

کب  به اشخاص ثالث صرفا در تعداد  از اتب ادله اثبوات دعوو  بوه    اعتبار سند  

ا   طور پراانده و مختصر بررسی شده اس  اما، در این مقاله به تبیین این مکاله به گو ه

 مکتقل و مبکوط با روش توصی ی تحلیلی خواهی  پرداخ .

 مفاهیم نظری -2

 مفهوم سند -2-1

ا  اوه دابول    اد انند، مدرک، مکتند و  وشوته ن چه بدان اعتم»سند در لغ  به معنا  

(. بنابراین از دیدگاه لغو  سوند یوم م هووم    1929: 1360باشد )معین،  می« استناد باشد

گاه و راهنما  موورد اعتمواد اوه بتوا ود دیگور  را بوه        عام اس  اه عبارت از هر تکیه

 درستی یم ادعا جلب  ماید.

سند چنین تعریف شده اسو :   1284ر ماده از دیدگاه وقودی در دا ون مد ی ایران د

و طبق ایون  « سند عبارت اس  از هر  وشته اه در مقام دعو  یا دفا  دابل استناد باشد»

شود اه بتوا ود در دادرسوی دلیول دورار گیورد       تعریف  وشته در صورتی سند شمرده می

چیوز    شود اه بر رو  (.  وشته  یز به هر عالم  یا خطی گ ته می140: 1386)شمس، 

 مایان شده باشد. این  وشته ممکن اس  به صوورت رموز و یوا بور رو  ااغوذ سون ،       

ص حه فلز  و یا هر چیز دیگر  باشد اه دابلی  پذیرفتن  ق  را داشته باشود. اموا در   

مقررات ثبتی، با وجود این اه سند یم اصطالح ثبتی اس ، تعری ی از سند ارائوه  شوده   

ب  مت اوت با اصطالح سوند در وقووق مود ی اسو .     اس . اصطالح سند، در وقوق ث
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اه دالل  بر وجوود    میا  اس  رس شود،  وشته گ ته می  میسند ثبتی اه به نن سند رس

  اند )ثبوت ووق( اوه در صوورت لوزوم خوود ایون  وشوته        وقی به   ع یم شخص می

د )اثبات توا د ثبوت وق موضو  نن را بدون ن که  یاز به دلیل دیگر  باشد اثبات ان می

(. در وقوق ثب  ه  جنبه اثبواتی و ثبووتی توجوه شوده     71: 1384وق( )ومیتی وادف، 

اس  اما دا ون مد ی صرفاً به جنبه اثباتی نن توجه ارده اس . زیرا اگور  وشوته وواو     

توان در مقام دعو  یا دفا  به نن استناد  موود. بوه هموین لحوا       وقی  باشد چگو ه می

بایکو  بوه جنبوه ثبووتی و      دابلی  استناد یا دفا  را  دارد و موی  باید گ   اه هر  وشته

 اثباتی نن توجه شود.

 محتویات و مندرجات یک سند -2-2

هایی اس  اه در سند  وشوته   محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثرا گش 

دا ون ثبو ، سوند  اوه مطوابق دووا ین، بوه ثبو          70شود اه مطابق ماده  یا گذاشته می

اس  و تمام محتویات و امضاها  مندرج در نن معتبر خواهد بوود مگور    می رسیده، رس

ادعوا  ا کوار پذیرفتوه     می اه  کب  به سوند رسو  « اینکه مجعولی  نن سند ثاب  شود...

-72: 1346توا د با ذار دلیل  کب  به نن ادعا  جعلی   ماید )اموامی،    بوده و تنها می

خالف محتویوات  اس  اه در سند دید شوده و بور  عباراتی (. اما مندرجات سند، م اد 71

( اوه بوه دو   72: 1384باشود )ومیتوی وادوف،     اه از امور ماد  اس  از امور معنو  می

 شود: بخ  تقکی  می

از  می هوا  موومور نن دکومتی از منودرجات سوند اسو  اوه موومور رسو          اعالم -1

اشخاص: نن دکمتی از  ها  اعالم -2مشاهدات و محکوسات خود اعالم داشته اس  و 

اسو   ما نود نن    می مندرجات سند اه واای از اظهارات اشخاص در وضور مومور رس

 اه فروشنده اعالم یا ادرار  موده اه ثمن را دریاف   موده اس . 

سوند عواد     -2سند رسومی   -1سند در دا ون مد ی به دو دسته تقکی  شده اس : 

اسوناد  اوه در اداره ثبو  اسوناد و     »مود ی:  دوا ون   1287)غیر رسمی(  به موجب ماده 

هوا   یا در  زد سایر موموران رسمی، در ودود صالوی  نن می امالک و یا دفاتر اسناد رس
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اساس این تعریف توسط سوه  بر« اس  می و بر طبق مقررات دا و ی تنظی  شده باشد رس

)ما نود   می سو و سوایر مووموران ر   می شو د: اداره ثب ، دفواتر اسوناد رسو    دسته تنظی  می

اسوناد  هکوتند اوه    »دا ون مد ی  1289شناسنامه و گذر امه(. اما سند عاد  مطابق ماده 

اسوناد عواد  تنوو  بیشوتر  از     « دا ون مد ی هکتند 1287غیر از اسناد یاد شده در ماده 

ها، دفاتر بازرگا ی و  لنامهدارد. اوراق تجار  ما ند برات و س ته و چم، دو می اسناد رس

ها اه  ها و سهام شرا  ها گروه دیگر ما ند بار امه ها  خصوصی و ده ها و  امه امهنوصیت

 باشد. در تدوین و تنظی  و ... می  میها عدم دخال  مومور رس وصف مشترک همه نن

 مفهوم حدود اعتبار سند -2-3

 دا و گذار واژه اعتبار را در م اهی  مت اوتی به اار برده اسو . اولوین م هووم اعتبوار    

م اد سند در »دا ون مد ی نمده اس :  1288مخالف  بودن نن با دوا ین اس  اه در ماده 

 «  صورتی معتبر اس  اه مخالف دوا ین  باشد.

دومین م هوم اعتبار به معنا  میوزان مقاومو  سوند در برابور تعور  بوه اصوال  و        

دووا ین بوه   سند  اوه مطوابق   » ماید:  ثب  اعالم می 70صح  نن اس . از این رو ماده 

اس  و تمام محتویات و امضاءها  مندرج در نن معتبر خواهود بوود    می ثب  رسیده رس

 این م هوم اعتبار به معنا  اصال  اس .« مگر اینکه مجعولی  نن سند ثاب  شود.

اسوناد  »دا ون مد ی نمده اس : مطابق ایون مواده    1290سومین م هوم اعتبار در ماده 

هوا  کوب  بوه     مقوام ن وان معتبور اسو  و اعتبوار نن      و دائ  درباره طرفین و وراد میرس

اشخاص ثالث در صورتی اس  اه دا ون تصریح ارده باشد. در این م هوم ودود اعتبار 

اسوناد یککوان    می متحمل شدن اثرات وقودی مندرجات سند اس . وودود اعتبوار تموا   

بوار بوه م هووم    اعت می  یک  و از لحا  موضو  سند مت اوت اس . داتر سید وکن اموا 

دا ون ثب  را اعتبوار   70ا د و م هوم اعتبار ماده  را ودود اعتبار تعریف  موده 1290ماده 

(. همچنین این  کتوه ووائز اهیمو  اسو  اوه واژه      158: 1386ا د )شمس،  تعبیر  موده

اعتبار با دابلی  استناد در عین  زدیکی ت اوت ا دای دارد اه واژه اعتبوار هو   واظر بوه     
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ثبوت اس  و ه  اثبات. در والی اه دابلی  استناد تنهوا  واظر بوه مرولوه اثبوات       مروله

 (.285: 1387اس  و به نثار وقودی و ماهو  عمل وقودی توجه  دارد )ااتوزیان، 

 خواهی  پرداخ . 1290در این مقاله به م هوم اعتبار از منظر ماده 

 مقام و اشخاص ثالث مفهوم قائم -2-4

مقوام   به معنا  جا شین و  ائب اسو . در اصوطالح وقوودی دوائ      مقام در لغ  دائ 

گویند اه مکتقیماً در عقد و درارداد مداخله  داشته ولی اثرات نن بوه   دا و ی به اکی می

عوام و  ( اه به دوائ   235: 1346جهتی از جهات از متعاملین به او سرای  بنماید )امامی، 

گوینود اوه در الیوه وقووق و تکوالیف      مقوام عوام اکوی را     شود. دائ  خاص تقکی  می

بکتا کار دوائ  مقوام عوام اسو  اوه      « موصی له»گردد اه وراد  شخصی جا شین او می

(. اموا دوائ  خواص اوه     167: 1384 کب  به بکتا کار عام مورد تردید اسو  )صو ایی،   

مقوام  ادول در وقووق و تعهودات      انود، دوائ    شخصی اس  اه مال به او ا تقال پیدا موی 

اند اه  خاص زما ی مصداق پیدا می می مقا بنابراین دائ  مال مزبور خواهد بود. مربوط به

 مال معین یا وق مشخصی به دیگر  ا تقال یابد.

هاس . اعمال وقودی در اصل بوه   مقام نن شخص ثالث شخصی غیر از طرفین و دائ 

داشوته  اش در ساختن این ماهیو  اعتبوار  دخوالتی      شخص ثالث اه اراده او و  ماینده

 گردد. مینور عقد بر او تحمیل   اس ، اثر   دارد و نثار الزام

 ها حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آن -3

ودود اعتبار سند متحمل شدن اثرات وقودی مندرجات سند اس . پرواضوح اسو    

ا د و   موده علیه اشخاصی اه نن را امضا  میاه مندرجات هر سند  اع  از عاد  یا رس

و عواد  وجوود     میها معتبر اس  و هیچ ت واوتی بوین سوند رسو     مقام دا و ی نن  یز دائ 

ها تحمیل  مندرجات سند به طرفین معامله، وراد و دائ  دا و ی نن  می دارد. بنابراین تما

شود. در  تیجه اگر شخصی به موجب سند  تعهد  ماید اه مال یا وجهی به دیگور    می

به تعهد خود عمل  ماید و این تعهد  کوب  بوه وراد و سوایر دوائ  مقاموان      بدهد باید 
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دربواره    میاسوناد رسو  »دارد:  دا ون مد ی بیوان موی   1290دا و ی او  یز معتبر اس . ماده 

ها  کب  بوه اشوخاص ثالوث در     مقام ن ان معتبر اس  و اعتبار نن طرفین و وراد و دائ 

 «.صورتی اس  اه دا ون تصریح ارده باشد

بدیهی اس  اه وک  ماده  اظر به اعتبار سند و توان اثباتی نن اس . بنابراین وصف 

شوود. زیورا در مواده     ما ع از رعای  نن در اسناد عاد   موی  1290بودن در ماده   میرس

مقام ن ان شده اسو . زیورا     یز اعتبار اسناد عاد  محدود به طرفین و وراد و دائ  1291

اعتبار اسوناد اسو  و اختصواص      میبودن اعتبار از دواعد عمو همان طور اه اصل  کبی

برا  اثبات امور  در برابور     می دارد  منتها چون امکان استناد به سند رس  میبه سند رس

هوا تردیود شوود،     اشخاص ثالث بیشتر اس  و امکان دارد اه در اصول  کوبی بوودن نن   

دوا ون ثبو :    71عوالم انود. مواده    دا و گذار ترجیح داده اس  اه اصل را در این زمینه ا

هوا  کوب  بوه     اسناد ثب  شده در دکم  راجع به معوامالت و تعهودات منودرج در نن   »

هوا محکووع    مقوام دوا و ی نن   طرفین و طرفی اه تعهد ارده و الیه اشخاصی اوه دوائ   

 «.شو د رسمی  و اعتبار خواهند داش  می

این اس  اه سوند امضوا شوده در    ها  مقام نن عل  اعتبار سند  کب  به طرفین و دائ 

دوا ون   71(. وکو  مواده   144: 1388رابطه میان طرفین در وک  دا ون اسو  )اریموی،   

مد ی اس  اه در مقام بیان اصل  کبی بودن م واد   1290ثب ، تکرار و مبین اجمال ماده

 .(286: 1387اسناد و معامالت مندرج در نن اس  )ااتوزیان، 

 به اشخاص ثالث حدود اعتبار اسناد نسبت -4

در مقابول طورفین و وراد و     میدا ون مد ی، اسوناد رسو   1290گ ته شد اه در ماده 

ها  کب  به اشخاص ثالوث در صوورتی اسو  اوه      مقام ن ان معتبر اس  و اعتبار نن دائ 

منودرجات نن بوه     میدا ون تصریح ارده باشد. بنابراین  کب  به سند عاد  و سند رسو 

القاعده مندرجات سوند خوواه    شود لیکن علی میمقام ن ان تحمیل  طرفین و وراد و دائ 

شوود. موثال اگور مبیوع در تصورف       موی یا عاد   کب  به اشخاص ثالث تحمیل    میرس
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شخص ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکا ه خود، مدعی مالکی  مبیع باشد خریدار 

تصورف خوارج  مایود، زیورا سوند      توا د به استناد به سند مزبور مال را از تصورف م  می 

 (.159: 1386بین خریدار و فروشنده  کب  به ثالث اثر   دارد )شمس،   میتنظی

را وتوی    میق.م در موارد  استثنائا دا ون گذار اسناد رس 1290لیکن به دالل  ماده 

علیه اشخاص ثالث  یز معتبر دا کته اس   بدین معنا اه عمل یا وادعه وقودی بودون نن  

شوود )شومس،    موی یاز  به رسیدگی دضایی داشته باشد به اشخاص ثالوث تحمیول   اه  

یکی از نن موارد، معامالت راجع به امالک ثب  شده در دفتر امالک اس .  (.160: 1386

الیه معامالت راجع به امالک غیرمنقول را اه بور طبوق مقوررات     72دا ون ثب  در ماده 

مقوام   شده اس ،  کب  به طرفین معامله و دوائ  راجع به ثب  امالک در دفتر امالک ثب  

 ها و اشخاص ثالث دارا  اعتبار اامل دا کته اس . دا و ی نن

اعتبار معامالت مزبور پس از ثب  در دفتر امالک  کب  به اشخاص ثالث مبتنوی بور   

اکوی اسو  اوه      میدا ون ثب  تاسیس  موده و نن مالکی  رس 22اصلی اس  اه ماده 

ن به  ام او در دفتر امالک ثب  گردیده و یا اکی اه ملم مزبوور بوه او   ملم مطابق دا و

منتقل و این ا تقال  یز در دفتر امالک به ثب  رسیده اس  یا این اه ملم مزبور از مالم 

 22ارثا به او رسیده باشد، مالم خواهد شناخ . برخی از وقودودا ان  یوز مواده      میرس

 (.256: 1374ا د )ااتوزیان،  دا کته  میوط به  ظ  عمودا ون ثب  را امر  و از دواعد مرب

معامالت امالک باعث اعتبار اامل نن بین   میدا ون ثب ، ثب  رس 72مکت اد از ماده 

« اامول »شوود. دیود واژه    میها و وتی اشخاص ثالث  مقام دا و ی نن طرفین معامله و دائ 

ثب  شده در دفتر اموالک  کوب     دا ون ثب  از  ظر اعتبار  اس  اه معامله 72در ماده 

باشود.   موی ا ود، دارا   ا  در تنظی  سوند  داشوته   به اشخاص ثالث اه به هیچ وجه مداخله

باشود اوه فقوط     موی ا  اه در دفتر امالک ثب   شده و یا در جریان ثب   برخالف معامله

 ها دارا  اعتبار اس . مقام نن  کب  به طرفین و دائ 

موال غیرمنقوولی را خریودار   مووده و مالوم نن        یمشخصی اه به استناد سند رس

توا د به استناد سند مزبور تحویل مبیع را از فروشنده بخواهود   میشود  ه تنها  میشناخته 
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توا ود بوه اسوتناد هموان سوند رسومی،        میبلکه اگر ملم در تصرف شخص ثالث باشد 

رد و ثالوث  دعو  خلع ید علیه متصورف )ثالوث( وکو  خلوع یود او را از دادگواه بگیو       

دخالتی  داشته و یا وتی بوا اسوتناد بوه      میتوا د با این دفا  اه او در تنظی  سند رس می 

موور    672ید خود نثار وقودی سند را شامل خود  دا ود. را  ووودت رویوه شوماره     

دیوان عالی اشور اه خلع ید از اموال غیرمنقول فر  بر مالکی    میهیئ  عمو 1/10/83

ته شده و استما  دعو  خلع ید را مشروط به اوراز مالکیو  مودعی   مدعی دا ک  میرس

غیردابول   48و  47، 46دا کته و دعو  خلع ید به استناد سند عاد  را با توجه به موواد  

استما  تشخیص و اعالم  مود، دلیل دیگر  بر این اسو  اوه  وه تنهوا در بیوع، ا تقوال       

بدون ثب   کب  به شوخص ثالوث    شود بلکه میسند محقق    میمالکی  جز با ثب  رس

 اثر   خواهد داش .

مورد دیگر از اعتبار یم سند  کب  به شخص ثالث تاریخ تنظوی  نن اسو . مطوابق    

تاریخ تنظی  معتبر اس  وتی بر علیه اشوخاص    میدر اسناد رس» دا ون مد ی 1350ماده 

ر نن  کوب   و اعتبوا   میاه  شان از تصریح دا و گذار در خصوص تاریخ سند رس« ثالث

 به شخص ثالث اس .

 موارد استثناء اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث -5

 نسبت به اشخاص ثالث  میاعتبار تاریخ سند رس -5-1

در اسناد رسمی، تاریخ تنظوی  معتبور اسو  وتوی بور علیوه       »ق.م.  1305مطابق ماده 

تنظوی   اشخاص ثالث ولی در اسناد عاد  تاریخ فقط دربواره اشخاصوی اوه شورا  در     

مقصود از اعتبوار  «. ها داشته و ورثه ن ان و اکی اه به   ع او وصی  شده معتبر اس  نن

تاریخ سند  کب  به اشخاص ثالث، این اس  اوه سوند در تواریخ منودرج در نن، میوان      

متعاملین تنظی  شده اس . به این معنی اه اگر سند واای از ا جام معوامالتی باشود اوه    

ق.ت باطول خواهود    423ز تودف ا جام داده اس  برابور مواده   بازرگان ورشککته پس ا

بود. اگر سند واای از پرداخ  دین باشد یعنی دین در نن تاریخ پرداخ  شده اسو  و  
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توا ند منکر مندرجات سوند و   اگر این سند در مقابل اشخاص دیگر ابراز شود، ن ان  می

 تاریخ نن باشند.

شوود  وه بوه     وسیله خود متعاملین گذاشته می اما در اسناد عاد ، چون تاریخ سند به

وسیله مومور رسمی، ممکن اس   ویکنده سند تاریخ دبل یا بعد نن را گذاشته باشود، از  

مقام دوا و ی   رجات نن  کب  به متعاملین و دائ این رو تاریخ سند عاد ، ما ند دیگر مند

ا د،  کوب  بوه ن وان     تی  داشتهن ان معتبر اس  و چون اشخاص ثالث در تنظی  نن دخال

 گو ه اثر   دارد.هیچ

 اشخاص ثالث مورد حمایت در نظام ثبتی -6

رسا ی به ن ان را در خصوص  ن عی هکتند اه  ظام ثبتی اطال اشخاص ثالث افراد ذی

وضعی  وقودی امالک و به ویوه معامالتی اه پیشتر  کب  به نن ملم صورت گرفتوه،  

اند. در وادع،  ظام ثبتی  رایی مشخص ومای  میهدف درار داده و از طریق ضما   اج

ومایو  از طریوق اعطوا  ضوما       »و « رسا ی اطال »دار بودن دو  ق  بنیادین   با عهده

توا د در راسوتا  امنیو  و  ظو  وقوودی معوامالت       می« اجرایی مناسب و ول تعار 

تن   عوی  امالک گام موثر  بردارد، اما دسترسی به اطالعات  ظوام ثبتوی منووط بوه داشو     

مشرو  اس . با توجه به دو  ق  بنیادین یادشده، دو م هووم از اشوخاص ثالوث موورد     

ا ود اوه    شود  از یم سو منظور از اشخاص ثالث اکا ی ومای  در  ظام ثبتی مطرح می

در صدد ایجاد یا ا تقال وق عینی  کب  به مال غیرمنقول برا  خود هکوتند و ایون امور    

  وقودی مال غیرمنقوول دبول از ن کوه وارد معاملوه گرد ود      ن ان را در نگاهی از وضعی

اوه پیشوتر     ماید. به منظور در امان ما دن این اشخاص از نثار اعمال وقوودی    ع می ذ 

 کب  به ملم صورت گرفته و خطر  قض وقوق ن ان، این افوراد  کوب  بوه معوامالت     

رسوا ی  ظوام ثبتوی دامنوه مخاطبوان       شو د  در  تیجه  ق  اطال  دبلی ثالث محکوع می

تر  را  کب  به  ق  ومایتی نن خواهد داش  )م هوم موسع اشخاص ثالوث(.   گکترده

ی )ول تعار (  ظام ثبتی، موراد از اشوخاص ثالوث    از سو  دیگر، با لحا   ق  ومایت
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موال غیرمنقوول    ا د اه دارا  وق عینی ثب  شده  کب  به یم مورد ومای ، اشخاصی

دهنده نن وق، مجدداً نن را به خریدار دیگر  منتقول  مووده یوا پیشوتر      هکتند، اما ا تقال

یوا ووق بوه ثبو       وق عینی را به   ع دیگر  ایجاد ارده اس   بدون ن که ایون ا تقوال  

رسیده باشد.  ظام ثبتی شخصی را اوه  کوب  بوه معاملوه ثبو   شوده ثالوث محکووع         

دهد  به این ترتیب اه از یم سو بور وقووق ثبو  شوده      شود، مورد ومای  درار می می

اند و از سو  دیگر وق ثب   شوده شوخص دیگور ) کوب  بوه       و  اثر وقودی بار می

شوود    د. با این شرایط وجود  ظام ثبتوی سوبب موی   دا همان ملم( را فادد اثر وقودی می

شخص ثالث از عدم ثب  وق متعار  با وقوق ثب  شده او، بهره جکته و بوه اسوتناد   

ضما   اجرایی موجود در  ظام ثبتی، نن را فادد اعتبوار بدا ود )م هووم مضویق شوخص      

این وق و   برا  مثال بکتا کار  اه مال غیرمنقول بدهکار را به رهن گرفته و 1ثالث(.

توا د در چارچوع  ظام ثبتی به عودم ثبو  ا تقوال نن موال بوه       به ثب  رسیده اس ، می

دیگر  استناد  موده و به این وسیله نن ا تقال را فادد اعتبار بدا د. بنابراین ثبو  دربواره   

اشخاص ثالث به م هوم فوق از یم سو ول تعارضات دار دگان وقوق عینی را برعهده 

رسا ی بوه شوخص ثالوث، خوارج از      مایتی( و از سو  دیگر تکلیف اطال دارد ) ق  و

 رسا ی(. همه این تعارضات را داراس  ) ق  اطال 

بکتا کاران عاد  و فادد وثیقه هیچ وق عینی  کب  به اموال بدهکار خوود  دار ود،   

 هاس ، هر  و  عمل وقوودی  طلب نن  میاما از ن جایی اه الیه اموال بدهکار وثیقه عمو

دهد، ممکن اس  دسوتیابی بکوتا کاران عواد  را     اه بدهکار  کب  به اموال  ا جام می

بوه م هووم مضویق نن اوه     « اشخاص ثالوث »متوثر سازد. اما این بکتا کاران به هیچ وجه 

                                                           
ها را الزامی دا کته اس ، با توجوه بوه    اه  ظام ثبتی، ثب  نن ضما   اجرا  عدم ثب  اعمال وقودی. 1

ا  اوه عودم    گردد. این ضما   اجرا ممکن اس  بکیار شدید باشد، به گو وه  مبا ی  ظام ثبتی تعیین می
ثب  معامله سبب بطالن نن و عدم ا تقال وق مورد معامله گردد و یا از شدت امتر  برخوردار باشود،  

ها  فوق اوه   ول ب   شده را در برابر ثالث غیردابل استناد به شمار نورد. تحلیل راها  اه وق ث به گو ه
باشد، مکوتلزم مطالعوه و بررسوی عمیوق مبوا ی و اصوول        هر ادام پدیدنور ده  ظام وقودی خاصی می

 توا د باشد. ها  ثبتی اس  اه خود موضو  مقاله مکتقلی می بنیادین  ظام
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مند از اارارد ومایتی  ظوام ثبتوی )وول و فصول تعارضوات( باشوند، بوه وکواع          بهره

اجورا  تعهود مودیون خوود را پیگیور ، و  توایج        نیند. گ ته شده اس  اه ن ها باید  می

اعمال او را تحمل انند و  باید تابع ضما   اجرایی متناسب با  ظام ثبتی باشوند و بایود   

بتوا ند در چارچوع  ظام ثبتی به عدم ثب  معامله راجع به امالک بدهکار خوود اسوتناد،   

ان عواد  و دارا  ووق رهون در    و نن را فادد اعتبار بدا ند. به ویوه تمایز میان بکوتا کار 

اند اه ضما   اجرایی  ظام ثبتی دابل استناد  باشود اوه در چنوین     جایی اهمی  پیدا می

توا ند از فقدان ثب  یوم ووق عینوی بهوره ببر ود و بطوالن        بکتا کاران عاد   می می ظا

رخوی  ولی به طور استثنایی برا  ب تقاضا انند  هر چند اه چنین راه معامله ثب   شده را

توا نود از   ها ممکن اس  پذیرفته شود. البته این گروه از بکتا کاران بدون وثیقه، می از نن

اشوخاص  » ظام ثبتی به عنوان یم منبع اطالعاتی است اده انند و به این وسیله در زموره  

باشند، درار  رسا ی ثب  می اه صرفاً برخوردار از اارارد اطال « ثالث به م هوم موسع نن

مثالً برا  دا کتن اینکه نیا بدهکارشان دارا  موال غیرمنقوول هکو  یوا خیور و       گیر د.

اینکه نیا مال مزبور برا  تضمین دیون دیگور بودهکار در رهون دورار گرفتوه اسو  یوا        

توا ند به  ظام ثبتی مراجعه و سپس  متحمل سایر وقوق عینی متعلق به دیگران اس ، می

 (.142: 1392انند )ااظمی،  کب  به بازداش  یا تودیف نن اددام 

 معامالت راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده -7

  میگذار اسناد رسدارد، در موارد  استثنائاً دا و ق.م. دالل   1290گو ه اه ماده هما 

را وتی علیه اشخاص ثالث  یز معتبر دا کته اس . بدین معنا اه عمل یا وادعوه وقوودی   

به رسیدگی دضایی داشته باشد بوه اشوخاص ثالوث     ن که  یاز نمده بی  میاه در سند رس

اس  و سند عاد  در هویچ صوورتی از     میشود. چنین امتیاز  ویوه سند رس تحمیل می

گویود:   ق.د. تصریح شده اه موی  72باشد. یکی از این موارد در ماده  نن برخوردار  می

  اموالک ثبو    الیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول اه بر طبق مقررات راجع به ثبو »
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ها و اشخاص ثالث دارا  اعتبوار   مقام دا و ی نن اس   کب  به طرفین معامله و دائ شده 

 «.اامل و رسمی  خواهد بود

اعتبار معامالت مزبور پس از ثب  در دفتر امالک  کب  به اشخاص ثالث مبتنوی بور   

  اوه  اکوی اسو    میدا ون ثب  توسیس  موده و نن مالکی  رس 22اصلی اس  اه ماده 

ملم مطابق دا ون به  ام او در دفتر امالک ثب  گردیده و یا اکی اه ملم مزبوور بوه او   

 منتقل و این ا تقال در دفتر امالک به ثب  رسیده اس .

دول  فقوط اکوی را اوه    »... دارد:  دا ون ثب  اسناد و امالک اشور بیان می 22ماده 

او منتقل گردیده و این ا تقال  یوز   ملم به اس  او ثب  شده و یا اکی اه ملم مزبور به

ایون مواده دوا و ی در خصووص     «. در دفتر امالک به ثب  رسیده مالم خواهد شوناخ  

بطالن، صح  یا عدم   وذ این معامله تصریحی  دارد، بلکه صرفاً این موضوو  را بیوان   

 تووان در مقابول دولو  دابول     دارد اه درارداد  را اه دارا  سند عاد  اس  را  موی  می

توان ادعا  مود اوه    دارد و  می  میاستناد درار داده دا ون در خصوص رابطه طرفین وک

 ظر دوا ون بور بطوالن نن اسو . زیورا دوا ون در مقوام بیوان اسو  و ا تکواع یکوی از            

 ها  بطالن یا صح  به درارداد دارا  سند عاد ، به سکوت برگزار شده اس . وضعی 

دول  در این ماده تمام اشخاص وقودی اسو    موضو  دیگر ن که، منظور از عبارت

هکتند. این م هوم بوه خوود عبوارت دولو        میها  عمو اه به  حو  در مقام مکئولی 

بوه  حوو  اوه تموام      1 مایود.  منحصر  شده و خود به خود ما را به توسعه نن ملزم موی 

گیرد. در  میبر اشخاص ثالثی را اه خارج از طرفین درارداد دارا  سند عاد  هکتند، در

وادع، دول  به عنوان شخصی اس  اه در جریان درارداد  یکو  و  بایود بوه نن توجوه     

شناسد و سند عاد  در مقابل و  دابل استناد  یک . با ایون   را می  می ماید، او سند رس

دا ون ثب  در مقام بیوان تموام اشوخاص وقیقوی و وقوودی       22بیان باید گ   اه ماده 

شوو د. اینکوه دولو ،       اطالعی  داشته و ثالث محکووع موی  اس  اه از معامالت عاد

شناسد، به طریق اولوی افوراد وقوودی و     مالکی  مبتنی بر رابطه طرفین را به رسمی  می
                                                           

 دهد. اند و ه  توسعه می ه  تضییق می عل « العلّه تعم  و تخ ص». 1
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وقیقی دیگر  یز نن را به رسمی   خواهند شناخ ، زیرا این شناسایی مکتلزم نن اسو   

د. در والی اه برابر منطووق  اه به دول  )دادگاه( مراجعه ارده و خواستار شناسایی شو 

 (.14: 1389مذاور، دول  از این امر ممنو  اس  )خدابخشی،  22و  ص ماده 

 قانون ثبت و تحلیل آن 72و  22موضوع ماده  -8

 ق.ث 22قاعده امری ماده  -8-1

ق.د. همین اه ملکی مطابق دا ون در دفتور اموالک بوه ثبو  رسوید       22مطابق ماده 

به اس  او ثب  شده و یا اکوی را اوه ملوم مزبوور بوه او       دول  فقط اکی را اه ملم

منتقل گردیده و این ا تقال  یز در دفتر امالک به ثب  رسویده یوا اینکوه ملوم مزبوور از      

(. اگور  256: 1374ارثاً به او رسیده باشد مالم خواهد شناخ  )ااتوزیوان،    میمالم رس

بوده و عدم ثب  ا تقال ملوم در  چه ثب  ا تقال ملم در دفتر امالک از تشری ات ادار  

  موی  ظ ا گار  موموران پکوتی یوا ثبتوی یوا بوی      دفتر امالک اه ممکن اس   اشی از سهل

اند اما به طور دطع و یقین طبوق   ا تقال وارد  می  میادار  باشد خللی به اعتبار سند رس

او  شناسد اه ا تقوال ملوم بوه  وام     یادشده دول  فقط اکی را مالم می 22صریح ماده 

رسماً ثب  شده باشد یعنی شرط اساسی تحقق ا تقال ملم و  تیجتاً شرط تحقوق معاملوه   

معامله اس  و معاملوه و  قول و ا تقوالی      میو ترتیب نثار دا و ی بر نن منوط به ثب  رس

گذار فادود اعتبوار بووده بوه رسومی  شوناخته       وادع  شده از  ظر دا و   میاه به طور رس

ان در این مورد عقیده دار د از دیدگاه وقودی پیمان ا تقالی اه بوه  شود. داتر ااتوزی  می

بکته شود عقد وادع شده  یک    میصورت ش اهی و یا اتبی خارج از محضر اسناد رس

ین اعتبوار ایجواد التوزام    و تنها اوتمال دارد اه تعهد بر ودو  عقد  هایی تلقی شود و به ا

مقوام اثبوات چنوین عقود  پذیرفتوه  یکو         عواد  ا تقوال در دادگواه  یوز در    اند. سند 

 (.368: 1374)ااتوزیان، 

ا ود و   از این جه ، خرید و فوروش اموالک ثبو  شوده را توابع تشوری ات دا کوته       

ا د با همه تالشوی   معامالت مربوط به این امالک را عقد تشری اتی به شمار نورده و گ ته
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گو وه  ا  هیچق.د. جو  22اده شود، م اه برا  استقرار وکوم  تراضی در این زمینه می

 (.256: 1374تردید  در تشری اتی بودن چنان عقد  بادی  گذاشته اس  )ااتوزیان، 

شوود اوه تمهیودات     ق.د. و طبق عقیده مذاور،  تیجه گرفتوه موی   22براساس ماده 

 -اع  از بیع و صلح و هبه و ما نود اینهوا  -ا تقال مال غیرمنقول، عقود راجع به نن را  یز 

ا  دیگر از وقوددا ان بر این باور د اه تمهیودات   سازد. در عین وال، پاره تی میتشری ا

گذار، جز در موارد مشخص و استثنایی عقوود مربووط بوه ا تقوال امووال       مورد  ظر دا ون

: 1384انود )صو ایی،    سوازد و تشوری اتی  موی    غیرمنقول را از وال  رضایی خارج  می

44.) 

 مایود. زیورا بوا توجوه بوه       قوق ثبو  سوازگار موی    ظر  خک  با اصول و موازین و

نن دوا ون و بوا    48و  47، 46، 22عمومات دا ون ثب  اسناد و امالک و بوه ویووه موواد    

اسو  اوه بوا      می امه ثب  امالک، اصل بر ا تقال مال غیرمنقول با سند رسو  توجه به نیین

شوود،   ع موی رعای  مقدمات و ا جوام تشوری ات مالزموه دارد و ن چوه اسوتثناء محکوو      

 1376و  1362، 1356هوا    مقررات ا دای  ظیر دوا ین موجر و مکوتوجر مصووع سوال   

 دهد. اس  اه ا تقال منافع مال غیرمنقول را با سند عاد  اجاره، مورد شناسایی درار می

 قانون ثبت 72قاعده امری ماده  -8-2

رفین و ثبو  شوده  کوب  بوه طو       میق.د. در مورد اعتبار اسناد رسو  72وک  ماده 

به به امووال غیرمنقولوه اوه بور      ق.د. الیه معامالت راجع 72اشخاص ثالث مطابق ماده 

ها  مقام دا و ی نن اس   کب  به طرفین معامله و دائ طبق مقررات ثب  امالک ثب  شده 

 و اشخاص ثالث دارا  اعتبار اامل و رسمی  خواهد بود.

اامول نن بوین طورفین    باعث اعتبار معامالت امالک   میمکت اد از این ماده، ثب  رس

شوود و  تیجوه اینکوه افوراد      ها و وتوی اشوخاص ثالوث موی     مقام دا و ی نن معامله و دائ 

التاریخ یا وتی براساس سایر ادلوه اثبوات دعوو      توا ند با ارائه اسناد عاد  بیع مقدم  می

ب  به ا تقوال  تنظی  شده  ک  میا  بر معامالتی اه با سند رس  ظیر ادرار و شهادت خدشه
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گذار به یکوی از اهوداف اصولی    وارد انند و به این ترتیب دا و  گیر دگان با وکن  ی 

خود از مقررات ثب  اه جلوگیر  از ا جوام معوامالت معوار  و االهبوردار  برخوی      

گوردد و   باشود،  ائول موی    ها   ادرس  و فرص  طلب می فروشندگان یا بکاز و ب روش

یابد و اصووالً   مالک و دعاو  معامالت معار  ااه  میها  راجع به ا دایره اشمک 

رود.  شده و از بین موی با اجرا  صحیح مقررات یادشده این دعاو  از ریشه و بن انده 

گذار ثبتی برا  ایجاد  ظ  و امنی  در معامالت به مردم اطمینان داده اس  اوه  زیرا دا و 

دهنود معتبور و غیردابول     ام موی معامالتی اه راجع به امالک براساس مقررات ثبتوی ا جو  

توا د با سند عاد  یا سایر ادله اثبات دعوو  مودعی شوود اوه      خدشه اس  و اکی  می

این ملم را پیشتر با سند عاد  یا ش اهی از مالم خریدار  ارده اس  و نثار معامالت 

ق.د.  48و  47، 46، 22امالک اه رسماً به ثب  رسیده اس  با توجه به مقوررات موواد   

ب  به اشخاص ثالث  یز تکر  دارد و ثب  سند معامالت راجع به غیرمنقوول باعوث    ک

شود اه خریدار تح  ومای  دا ون درار گیرد و اکی  توا د بوا سوند عواد  یوا بوه       می

دالیل دیگر مدعی شود اه ملم مذاور را پیشتر از مالم خریدار  ارده اس  در والی 

دابل پذیرش در محاا  باشد، هور    میی  سند رساه اگر معامله با سند عاد  و بدون تنظ

اسو  مودعی شوود      میتوا د با ارائه سند  عاد  اه تاریخ نن مقدم بر سند رس اس می

از مالوم نن خریودار  اورده و تقاضوا        میالیه رسو  اه ملم مذاور را زودتر از منتقل

با تمکم بور   را  ماید راهی اه محاا  در رویه دضایی پس از ا قالع  میابطال سند رس

م هوم بیع در شر  در پی  گرفتند و به استناد اینکه طبق مقررات شرعی بیع به ایجواع  

اوه بوا     میالیوه رسو   منتقل میشود. اوکام بکیار  در ابطال اسناد رس و دبول تنها وادع می

و  خریدار  ارده بود د براساس   مییا وایل رس  میوکن  ی  امالای را از مالم رس

د به سند عاد  مدعی صادر ارد د اه بعضاً پذیرش این دبیل دعاو  باعوث  ادعا  مکتن

مالکی  و  قل و ا تقال به خریدارا ی اه با وکن  یو     میابطال سلکله متوالی اسناد رس

ملکوی    میو براساس اعتقاد مشرو  به مقررات ثبتی و  ظامات جامعه اددام به معامله رس

تح  ومای  دا و ی ملکی را خریده بود ود معاملوه     موده بود د، گردید و با اکا ی اه
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عامالت راجوع بوه اموالک توسوط     اردن م  میشود. در والی اه الزا شد اه با غاصب می

گذار امر خالف شرعی  بوده و مقوررات ثبتوی براسواس ضوروریات روز جامعوه و      دا و 

مصلح  وکوم  و مردم براساس ضروریات دا و ی به تصویب رسیده بووده همچوون   

هوا براسواس ضوروریات     بکیار  از مقررات دیگر اه در شر  سابقه  داشته و وکومو  

 انند. می  میوادد و مصلح  جامعه وضع و الزا

 گیری نتیجه

معامالت بوا هودف مودیری  توسوعه       میامروزه در عموم جوامع پیشرفته، ثب  رس 

معوار  و  اشور و ایجاد  ظ  و امنیو  در معوامالت و جلووگیر  از ا جوام معوامالت      

وصول مالیات معامالت امالک، جایگاه غیردابل ا کار  یافته اس . به طور معمول سوند  

وسیله اثبات ودو  اعمال وقودی اس  و اعمال وقودی  کبی و محودود بوه اشخاصوی    

ا د. بنابراین طبیعی اس  اوه اعتبوار سوند  یوز بوه       ها دخال  داشته اس  اه در ودو  نن

شود اه در تدوین و تنظوی  و امضوا  سوند     میود به اکا ی لحا  ماهو  و اثباتی محد

شوود.   موی مقام ن ان تحمیول   ا د. به عبارتی مندرجات سند به طرفین و دائ  دخال  داشته

شوود.   موی مندجات سند به شخص ثالثی اه در تنظی  سند دخال   داشته اس  تحمیل  

مقوام ن وان    فین معامله و دوائ  را  کب  به طر  میدا ون مد ی، اعتبار اسناد رس 1290ماده 

دا کته و اعتبار نن  کب  به اشوخاص ثالوث را در صوورت تصوریح دا و گوذار دا کوته       

دا ون ثب  اس  اوه در   72اس . یکی از موارد اعتبار سند  کب  به اشخاص ثالث ماده 

این ماده الیه معامالت راجع به اموال غیرمنقوله را اه بر طبق مقررات ثب  امالک ثبو   

ها و اشخاص ثالث دارا  اعتبوار   مقام دا و ی نن شده اس   کب  به طرفین معامله و دائ 

دوا ون ثبو  و    72و  22دا د. عل  سرای  این معامالت  اشی از داعده امور  مواده    می

اس ، زیرا هدف دوا ون گوذار ثبتوی ایجواد  ظو  و امنیو  در         میارتباط نن با  ظ  عمو

در این دبیل معامالت بوده اس . بوا توددیق در     می ظ به بی معامالت امالک و پایان دادن

توان دریاف  اه امالک ثب   شده یا در جریان ثب  مشمول ایون   میدا ون ثب   72ماده 
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دوا ون   22ماده  بوده و تنها امالای اه جریان ثبتی نن خاتمه یافته اس  و مشمول مواده  

. همچنین با تصوریح دا و گوذار در   ثب  باشد،  کب  به اشخاص ثالث معتبر خواهد بود

 کب  به اشخاص ثالوث معتبور اسو .      میدا ون مد ی تاریخ تنظی  سند رس 1305ماده 

 میشود الیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول بوا تنظوی  سوند رسو     میبنابراین پیشنهاد 

اع وادع شو د تا استثنایی بر اصل  کبی بودن اعتبار معامالت  کب  به طورفین بوه وکو    

دا ون مود ی، ایون مهو      1290دا ون ثب  و بخ  اخیر ماده  72نیند. زیرا، از جمع ماده 

راجع به معامله غیرمنقول،   میشود اه اصل  کبی بودن در خصوص سند رس میواصل 

صرفاً از ویث نثار معامله موضو  سند و وقوق و تعهداتی اوه تصوریحاً یوا تلویحواً در     

ا د، مجر  اس . به عبارت دیگور، ن چوه اوه     ها را پذیرفته سند ذار گردیده و طرفین نن

هوا اختصواص دارد و شوامل اشوخاص      مقام دا و ی نن و یا دائ   میبه دو طرف سند رس

اس . در والی اه از  میشود، فقط نثار  اشی از عمل وقودی موضو  سند رس ثالث  می

 یوز دطعواً اعتبوار و    در برابر اشوخاص ثالوث     می ظر اثبات ودو  عمل وقودی، سند رس

 توا ند  کب  به نن ا کار یا تردید  مایند. رسمی  دارد و اشخاص ثالث  می
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 تهران: ا تشارات میزان.
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