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چکیده
تتبّع در کلمات فقیهان امامیه ،حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت،
معتبر ندانسته اند .با این وجود ،در زمان حاضر ،غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و
رسمی در دست عموم مردم قرار دارد .از طرفی در احکام فقهی ،عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و
حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر ،گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت،
تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند ،مالک در
تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند .اما به نظر می رسد می توان با موضوع
شناسی جدید از اسناد مکتوب ،این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان
متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است .در این
صورت ،با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل
ایجاد است ،این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در
محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد .همچنین حاکم اسالمی می تواند برای
نظم بخشی به معامالت و جلوگیری از اختالل نظام و بستن باب سوء استفاده ،نفوذ معامالت عادی را
در حقّ اشخاص ثالث ،به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین
ترتیب ،عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.
کلیدواژه :سند عادی ،سند رسمی ،اسناد مکتوب ،حاکم اسالمی ،ثبت اسناد.
 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،فقه و مبانی حقوق (نویسنده مسئول) mehdisajedi85@yahoo.com
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران  -پردیس فارابی
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مقدّمه
سند رسمی و عادی هردو در نگاه فقهی بدون توجه به تفاوت ماهوی آنان که در
قانون و نظام و حتی نظام قضایی ایران به نحو صحیحی تبیین شده است ،یکسان بوده و
وصف رسمی و عادی نمی تواند به طور دقیقی موجب رجحان و امتیاز یکی بر
دیگری شود .در دکترین حقوقی و قضایی کشور نیز متأسفانه این تفاوت به طور
صحیح درک نشده و از اینرو توضیحی داده نشده است و آن چه که در این قانون به
طور جدّی جلوه می کند؛ این است که صرفاً به جهت این که سندی را مامور دولت
تنظیم می کند باید بر سندی که توسط دو شاهد عادل گواهی می شود برتری داد
وقطعاً چنین امری در فقه امامیه و هیچ فقه اسالمی دیگری قابل پذیرش نیست .با توجه
به آنچه که در دکترین قضایی و حقوقی ایران وجود دارد سند رسمی و سند عادی
هردو نوشته کاغذی هستند که صرفاً به جهت این که قانون یکی را بر دیگری برتری
داده ،رجحان پیدا کرده است بی آن که بر دالئل آن تأمّلی گردیده و تبیین شود.
قانو ن مدنی ما در مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ،دومین دلیل از دالیل
اثبات دعوی را اسناد کتبی برشمرده است .لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قراردادن
آنها ،با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن
پایه های اعتقادات مذهبی و اخالقی مردم ،اهمیت بسزایی پیدا کرده است .این در
حالی است که در فقه ،شهادت شهود ،ارزش باالتری نسبت به اسناد دارد .سند به دلیل
در معرض جعل ،تزویر و تردید بودن ،از اهمیت باالیی برخوردار نیست و جزو ادله
اثبات دعوی در حقوق اسالم به شمار نیامده است و فقیهان امامیه تنها در مورد وصیّت،
مشروط به این که معلوم شود به عنوان وصیّت نگاشته شده ،سند مکتوب را پذیرفته اند
(طباطبائی یزدی670/5 :1421 ،؛ شهید ثانی)360/6 :1410 ،؛ 1به همین دلیل ،بعد از

 .1تصح الوصیه للمکاتب المطلق بحساب ما تحرّر منه
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انقالب تعارضاتی در سیستم ادله اثبات دعوی که منطبق بر مقتضیات یک جامعه
سنتی ،مذهبی و اخالقی بود با زندگی مدرن امروزی بروز کرد.
اما با این وجود به نظر می رسد در زمان حاضر با پدیدآمدن سیستم های شناسایی و
اعتبار سنجی ،می توان با نگاهی جدید به اسناد مکتوب ،موضوع مزبور را بازشناسی
نموده و تعریفی جدید و ماهیّتی نو برای اسناد رسمی تبیین نمود به گونه ای که از نظر
فقهی قابل قبول و پذیرش بوده و بر آن آثار فقهی مترتب گردد .مثل اینکه در تعارض
با دیگر اسناد از جمله اسناد عادی ،از قابلیت رجحان برخوردار گردیده و در محاکم
قضایی فارغ از اقامه شهود ،بتواند مدعای صاحب سند را اثبات نموده و یا در حق
شخص ثالث نافذ باشد .در اینصورت عموم مردم خود به خود به تبدیل اسناد عادی به
رسمی ترغیب می شوند؛ چه این که هنگام نزاع ،مقام قضایی سند رسمی را بر سند
عادی ترجیح می دهد.
از نظر پیشینه پژوهش های انجام گرفته در زمینه بررسی اعتبار اسناد رسمی و اسناد
عادی و همچنین رفع تعارض میان آنها پژوهش هایی صورت گرفته است ،از قبیل:
مقاله «اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی» نگاشته امیر خواجه زاده در فصلنامه
مطالعات حقوق و مقاله ای با عنوان «قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛
رویه قضایی و راهکارها» توسط عبداهلل خدابخشی؛ و نیز مقاله ای با عنوان «بررسی
تعارض سند رسمی با سند عادی» به قلم رحمان عمروانی و همچنین مقاله ای تحت
عنوان «تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد
اصالح ماده  1309قانون مدنی) توسط حسین عندلیب و ابوالقاسم علیدوست در سال
 1399در نشریه جستارهای فقهی و اصولی به چاپ؛ اما بسیاری از پژوهش های
صورت گرفته پیرامون بررسی امکان سنجی تاب آوری سند عادی در مقابل سند
رسمی ،یا ارائه راه حلّ هایی در جهت رفع تعارض آنها است؛ در برخی به بررسی
تقدّم سند رسمی بر عادی با رویکردی غیر فقهی پرداخته شده و برخی دیگر نیز
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علیرغم داشتن رویکرد فقهی در نوشتار ،تعارض بیّنه و سند رسمی را مورد بررسی قرار
داده که طبیعتاً سند عادی در آن جایگاهی ندارد؛ اما در پژوهش حاضر تالش شده تا
موضوع شناسی جدیدی نسبت به اسناد رسمی از جهت فقهی صورت گیرد به گونه ای
که بتوان حتی االمکان با استفاد ه از ادله اولیه ،سند رسمی را از نظر فقهی دارای اعتبار
و موجب ترجیح در مقام اثبات دعوا دانست بدون اینکه الزم باشد از اسناد عادی سلب
اعتبار صورت گیرد .همچنین در این پژوهش تالش شده با استناد به ادله ثانویه ،اثبات
شود می توان نفوذ اسناد مکتوب را در حق شخص ثالث ،بر امکان سنجش صحّت
مفادّ آن منوط نموده و بدین ترتیب عموم مردم را به سمت تنظیم اسناد رسمی ترغیب
نمود .این مسأله سبب جلوگیری از سوء استفاده از اسناد عادی در موارد متعدد می
گردد.
با توجه به نکات ذکر شده این پژوهش را می توان از دیگر پژوه شهای انجام
گرفته متمایز دانست.

 -1تعریف سند
سند از نظر لغوی ،به معنای «تکیه گاه» است .در فراز  19دعای جوشن کبیر آمده
است« :یا سند من ال سند له» (شیخ طوسی )97/3 :1365 ،در این دعا ،سند به خداوند
اطالق شده که تکیه گاه همه است؛ در فرهنگ فارسی عمید تعریف سند اینگونه آمده
است :چیزی که به آن اعتماد کنند و جمع آن سنَدات و اَسناد است (عمید:1389 ،
واژه سند).
اما در اصطالح علم حقوق ،منظور از سند« ،سند کتبی» است .وفق ماده
() 1284ق.م سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع ،قابل استناد
باشد .با این حساب ،به نظر می رسد «کتبی بودن سند» ،جزء الینفکّ ،در تعریف سند
باشد؛ چراکه اگر اینگونه نباشد طبیعتا قابلیت استناد نداشته و نمیتوان در مقام دعوا به
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آن تکیه کرده و طرح دعوا نمود؛ در تعریف یاد شده ،آن چه سندیّت سند را محرز
می نماید ،دو امر است :اول ،قابلیت استناد است که در این تعریف نیز آمده است و
دومین امر که در بیان واژه سند لحاظ شده ،حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان بودن
سند است .از اینرو ،در این تعریف ،لفظ «نوشته» خصوصیتی ندارد و به اطالق خود
شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن
است .بنابراین ،ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ ،قطعه فلز ،تخته و یا حتی
بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد .به لحاظ عرفی و قانونی ،سند به دو دسته رسمی
و عادی تقسیم می شود که در ادامه به آن پرداخته می شود:
الف .سند رسمي
به استناد ماده  1287قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت
محدود به موارد ذیل است )1 :اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک ثبت شده
باشد؛  )2اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد؛  )3اسنادی که نزد سایر
مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.
اگرچه قانون ثبت ،تعریفی از سند رسمی ارائه نداده است ولی به طور کلی با
استناد به مواد قانون ثبت می توان گفت از نظر قانون ثبت ،سند رسمی ،سندی است که
در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا پس از انجام عملیات مقدماتی ثبت ،ملک در
دفتر امالک ،ثبت گردد .در این صورت به مالک ،سند مالکیّت ،مطابق ثبت دفتر
امالک داده می شود.
بنابر این دایره شمول سند رسمی از نظر قانون ثبت ،محدودتر از سند رسمی از نظر
قانون مدنی است .به عبارتی سند رسمی از نظر قانون ثبت ،اخص از سند رسمی در
قانون مدنی است؛ چراکه هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی باشد از نظر قانون
مدنی نیز رسمی است و این را ماده  1287قانون مدنی تصریح نموده است« :اسنادی که
در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد رسمی است» ولی
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ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ،اما از نظر قانون ثبت ،سند
رسمی به آن گفته نشود ،مانند شناسنامه که توسط مأمور صالحیّت دار ثبت احوال پس
از طی تشریفات و مقررات قانونی صادر شده است ،پس در عرف ثبتی و قانون ثبت،
سندی رسمی است که مطابق قانون در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا
پس از طی مراحل و مقدمات قانونی در دفتر امالک به ثبت رسیده باشد.
در قانون ثبت ،قانون گذار در مقابل رعایت تشریفات و مقرراتی که باید در تنظیم
سند رعایت شود ،اعتبار مخصوصی به آن اسناد داده است که اسناد عادی فاقد آن
است و مادام که خالف آن اسناد ثابت نشده باشد معتبر شناخته می شوند؛ چرا که
برای تأمین نظم اجتماعی در کشور باید اعتماد عمومی نسبت به آن اسناد جلب شود.
برابر با ماده  17اصالحی قانون ثبت ،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ،رسمی
است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود ،مگر این که
مجعولیّت آن سند ثابت شود .سند رسمی که تشریفات را طی کرده و در دفتر امالک
ثبت شود ،دولت دارنده چنین سند مالکیّتی را به رسمیت خواهد شناخت.
ب .سند عادی
قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است ولی از آنجائی که اسناد رسمی را در
ماده  1287تعریف نموده ،می توان گفت هر سندی که رسمی نباشد ،قانوناً سند عادی
است 1289( .ق.م).
برخی از حقوقدانان معتقدند هر سندی که فاقد شروط سند رسمی باشد (مانند
سفته ،برات ،چک و اسناد عادی غیر تجاری) ،سند عادی محسوب می شود (جعفری
لنگرودی.)218 :1386 ،
از مدلول مواد  1284و  1289و  1293قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که سند
عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد عادی یا به وسیله مأمور رسمی فاقد
صالحیت یا مأمور صالحیتدار اما بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
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 -2تحلیل فقهي معامالت با اسناد عادی و رسمي و سند مالکیّت
معامالتی که بین مردم در خصوص اموال غیرمنقول و یا حتی منقول رخ می دهد
غالبا در ابتدا به صورت نقل و انتقال عادی و در قالب اسناد مکتوب غیر رسمی در
دفاتر امالک تنظیم می شود .نکته بسیار مهم در خصوص تنظیم اسناد عادی این است
که احراز مالکیّت مالک بر مال خود غالباً با قاعده ید همراه بوده و حتی در بسیاری از
موارد ،قاعده ید نیز احراز نمی شود .باید توجه داشت که قاعده ید به عنوان اماره
ملکیّت ،مبتنی بر ظنّ و گمان است (موسوی بجنوردی« .)141/1 :1377 ،مفهوم ید در
قاعدۀ ید همان استیالء در سلطه و سیطرۀ خارجیه است به گونهاى که ذو الید زمام تمام
امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرفى در آن خواهد بود»
(موسوی بجنوردی .)380/1 :1379 ،از سوی دیگر ،شهادت شاهدین در غالب موارد
بر وقوع عقد است و احراز مالکیّت هم وجود ندارد .سند مکتوب نیز متنی است که از
وقوع معامله بین دو یا چند نفر در خارج حکایت می کند .این متن که توسط فروشنده
یا خریدار یا شخص ثالث به نگارش درآمده یا تایپ و سپس چاپ شده است در
هنگام مخاصمه یا انتقال ملک از صاحب سند به دیگری ،مورد استناد قرار می گیرد و
از آنجا که آنچه مکتوب شده ،منویّات طرفین معامله با همه انضمامات و شروط مد
نظرشان است ،در انتهای متن ،با امضای هر یک از طرفین معامله مورد تأیید قرار می
گیرد .همچنین غالباً این متن با امضای دو نفری که شاهد بر وقوع عقد بوده اند تأیید
می شود.
اگر سند مکتوب بخواهد اماره بر مالکیّت باشد باید ابتدا اعتبار آن از جهت
مکتوب بودن از دید شارع ثابت شود و در نهایت ،آن چه نگاشته شده ،از نظر فقهی به
گونه ای تفسیر شود که شرعاً از اعتبار برخوردار بوده و در مقام تنازع قابلیت استناد
داشته باشد .به نظر می رسد با فرض قطع یا اطمینان نوعی به انتساب متنِ مکتوب به
نویسنده ،متن و کتابت نیز مانند تلفظ به الفاظ ،از اعتبار شرعی برخوردار بوده و حتی
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می تواند اعتباری بیش از تلفّظ داشته باشد« .فقیهان امامى گفتهاند چنانچه بیّنه کتبى،
موجب علم و یا اطمینان شخص در مورد نزاع واقع گردد و براى دادرس علم و یا
اطمینان حاصل شود که محتویات نوشته کامالً صحیح است ،بىتردید به موجب علم و
اطمینان شخصى خود مىتواند رأى صادر نماید» (محقق داماد )85 :1381 ،چراکه از
قابلیت ضبط و استناد در هنگام نیاز برخوردار و از پشتیبانی بنای عقال نیز بهره مند
است ،همچنین شیوه عملی عقال بر پذیرش و ترتب اثر بر چنین متنی استواری یافته
است و قدمت این شیوه یعنی اعتماد به اسناد نگارش یافته قابل اطمینان ،به زمان تشریع
و حتی قبل از آن می رسد (نجاشی8 :1365 ،؛ شیخ طوسی )97 :1417 ،و شارع نیز از
این بنا ردعی نکرده است (مظفّر.)514 :1387 ،
« ثبت در نظام فقه اسالمی نیز سابقه دیرینه داشته و در کنار سایر ادله اثبات دعوا به
رسمیّت شناخته شده است» (مهرآسا )441 :1400 ،عالوه بر این که این سیره را می
توان تجسد درک عقل بر اعتماد به اسناد مکتوب مورد اطمینان به حساب آورد و
چنین بنایی از عقال که منشأ عقلی دارد حجت و از منابع استنباط حکم است
(علیدوست .)223 :1397 ،در زمانهای گذشته به دلیل عدم سهولت در کتابت به بیّنه
کتبی در دعاوی اهمیت چندانی داده نمی شد و بیشتر شهادات شهود و اقرار افراد به
صورت لفظی مورد استناد قرار می گرفت لکن با گذشت زمان و پیچیده تر شده
روابط انسان ها و تحوالت اجتماعی و همچنین گسترش و سهولت امر کتابت میان
مردم ،ادله و اسناد کتبی جای خود را میان عرف و عقال پیدا کرد و توانست مقبولیّت
بسیار باالی آنها را در کنار سایر ادله کسب نماید به طوری که توسط فقیهانی از جمله
فقهای حنفی با استعانت از شیوه استحسان اسناد کتبی معتبر دانسته شد (ابن نجیم،
1968م86 :؛ ابن عابدین)41 :1301 ،؛ از اینرو بعد از فتح قسطنطنیه و استقرار عثمانى
( 841ه ) با عنایت به لزوم برقراری نظم و تنظیم قوانی مطابق مقررات اسالمی لزوم
اعتماد بر اسناد کتبى در دستگاه هاى ادارى امری ضروری به شمار می رفت ،لذا
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نویسندگان «المجله» با استفاده از فتاوى استحسانى فقیهان حنفی موادی را در این زمینه
تدوین کردند (محقق داماد .)83 :1381 ،بر اساس این مواد اسناد کتبی از درجه اعتبار
باالیی برخوردار بوده و در مقام دعاوی قابلیت استناد به آنها امکان پذیر می باشد .در
اینجا به چند مورد از مواد یاد شده اشاره می گردد :در ماده  69کتابت مانند صحبت
شفاهی دانسته شده« :الکتاب کالخطاب» .ماده  1606اقرار به وسیله نوشتار را همانند
اقرار شفاهی برشمرده« :االقرار بالکتابه کاالقرار باللسان» .ماده  1608در مورد تاجری
صحبت می کند که با دست خط خود اذعان به بدهی به فرد دیگری دارد و آن فرد
می تواند با استناد به آن سند مطالبه دین نماید« :القیود التى هى فى دفاتر التجار المعتمد
بها هى من قبیل االقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فى دفتره انه مدیون لفالن بکذا
غروش یکون قد أقرّ له بذلک القدر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و تراعى
کاقراره الشفاهى» .همچنین در ماده  1609اسناد کتبی که دست خط فرد یا توسط وی
امضا شده باشد به منزله اقرار کتبی بوده و مانند اقرار شفاهی دارای اعتبار است« :ان
سند الدین الّذى یکتبه الرجل او یستکتبه و یعطیه آلخر ممضى بامضائه او مختوما بختمه
یعد اقرارا بالکتابه و یکون معتبرا و مرعیا کتقریره الشفاهى اذا کان مرسوما اى اذا کان
قد کتب موافقا للرسم و العاده و الوثائق المعلمه بالقبض المسماۀ بالوصول هى من هذا
القبیل ایضا» (محقق داماد 84-83 :1381 ،به نقل از سلیم (المجله)1895 ،م).
با توجه به مطالب ذکر شده ممکن است در تصویر موضوعی جدیدی از سند
مکتوب چنین گفت که سند مکتوب ،اقرار یا گواهی و شهادت مکتوبِ مالک سابق
(بایع) به وقوع عقد و مالکیّت صاحب سند (خریدار) از زمان وقوع عقد است و شارع
و به تبع آن مقام قضا ،در صورت اثبات انتساب متن به مالک سابق و احراز صحّت
محتوا (مقرٌ به یا مشهودٌ به) آن را معتبر و قابل استناد می داند ،مشروط بر اینکه شاهد یا
مقر از شرایط الزم برای شهادت یا اقرار برخوردار باشند (رشتی .)184/2 :1401 ،در
مقام بیان ارزش شهادت و راهبری آن به سوی علم اینگونه بیان شده است« :علم
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مأخوذ در باب شهادت و قطع معتبر در خصوص شاهد  -که باید جزم و علم داشته
باشد  -قطع صفتى نیست (قطع بما انه صفه من صفات النفس) تا در صورت وجود
بتواند شهادت بدهد ،بلکه علم مأخوذ در باب شهادت علم طریقى است و هر امرى که
قائم مقام علم باشد و انسان بتواند به واسطة آن شهادت بدهد کفایت مىکند و در
جاى خود ثابت شده است که در کلیة امارات و طرق و اصولى که قائم مقام علم به
نحو طریقى باشد ،مىتوان مستنداً به آنها شهادت داد و سوگند خورد» (موسوی
بجنوردی.)400/1 :1379 ،
چنان که بیان شد در صورتی بر این شهادت یا اقرار ،اثر مترتب است (نفوذ در حق
شخص ثالث یا قابلیت استناد برای مقام قضا) که آنچه به عنوان اقرار یا شهادت نگاشته
شده ،واقعاً قابل انتساب به مقرّ یا شاهد بوده یا اطمینان نوعی یا ظنّ معتبر به این انتساب
وجود داشته و حجّت شرعیه محسوب شود« .منظور از حجّت شرعیه دلیلى است که
حجّیت آن را شرع به خاطر افاده ظنّ نوعى اعالم داشته و آن را از ادله اثبات دعوى
محسوب نموده است» (محقق داماد)85 :1381 ،؛ از اینرو در فرض کشف خالف و
معلوم شدن عدم مالکیّت بایع ،با سند مکتوب ،انتقال مالکیّتی صورت نمی گیرد
(خوئی )396/4 :1417 ،و اگر سند مکتوب در تعارض با سند مکتوب دیگری قرار
گرفت و ملکیّت عین واحدی مورد تنازع بود ،سندی مثبت مالکیّت صاحبش است که
صحّت محتوای آن به طور قطع یا اطمینان یا از طریق ظنّ معتبر ،قابل احراز باشد و
دیگر بنابر صحّت محتوا گذاشته نمی شود.
بنابراین ترتب اثر بر سند مکتوب به معنای نفوذ در حق شخص ثالث و استناد در
مقام تنازع ،در واقع معلق بر احراز صحّت محتوای آن است .به عبارت دیگر شخص
ثالثی که بر اساس سند مکتوب اقدام به خرید ملک می نماید ،باید بداند در فرض
کشف خالف ،معامله باطل یا متوقّف بر اجازه مالک واقعی است (خوئی:1417 ،
.)396/4
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نتیجه این که از نظر ثبوتی ،تفاوتی بین سند مکتوب عادی و رسمی وجود ندارد و
این دو عنوان نمی تواند به خودی خود باعث اعتبار یا سلب اعتبار از سند مکتوب
گردد .خصوصاً این که مطابق با رویه فقها ،آن چه بر کاغذ نگاشته شده جز در مورد
وصیت از اعتبار شرعی برخوردار نیست (طباطبائی یزدی )670/5 :1421 ،زیرا قطع به
انتسابش به نویسنده وجود ندارد و نیز احراز نمی شود هنگام کتابت ،شرایط الزم در
متعامل ،مقرّ و مانند آن موجود بوده است؛ چه این که ممکن است نویسنده ،متن را از
روی اکراه و اجبار نگاشته یا فاقد شروط معتبر در مقرّ یا شاهد و  ...باشد.
بنابراین آن چه به سند مکتوب اعتبار داده یا از آن سلب اعتبار می کند ،دو چیز
است .اول ،قطع یا اطمینان نوعی شخص ثالث یا مقام قضا به انتساب متن (اقرار یا
شهادت مکت وب) به فروشنده و دوم ،احراز صحّت مفادّ آن است .به عبارت دیگر اگر
سند مکتوب بخواهد از نظر اثباتی برای شخص ثالث یا مقام قضایی با قطع نظر از هر
دلیل و از جمله شهادت بیّنه بر ملکیت مالک ،قابل استناد باشد باید ابتدا قطع یا اطمینان
نوعی نسبت به انتساب متن به مالک سابق و سپس نسبت به صحّت محتوا حاصل شود
والّا صِرف نوشته به عنوان اقرار یا شهادتی مکتوب از طرف مالک سابق ،نمی تواند
شرعاً مالکیّت صاحب سند (مالک جدید) را اثبات نماید ،زیرا ترتب اثر بر اقرار یا
شهادت مالک سابق ،فرع بر اثبات مالکیّتش است مگر اینکه مالک سابق به عنوان مقر
یا شاهد ،ذوالید بوده یا مالکیّت سابقش بر ملک مورد معامله ،با شهادت شهود یا اقرار
ذوالید ثابت شده باشد .بنابراین در صورتی که شرعا مالکیّت مالک سابق اثبات گردد،
آنچه می تواند به سند مکتوب اعتبار بخشد ،امکان احراز انتساب متن به مقر یا شاهد به
عن وان مالک سابق و صحّت سنجی مفادّ آن است .در نتیجه می توان گفت اگر نسبت
به انتساب متن به نویسنده و صحّت مفادّ آن ،قطع ،اطمینان یا ظنّ معتبر (شهادت بیّنه)
حاصل شود ،آن چه نگاشته شده شرعا معتبر بوده و می تواند مانند تلفظ به الفاظ مورد
استناد قرار گیرد.
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 -3احراز انتساب متن به مالک و صحّت سنجي مفادّ آن
امروزه انتساب متن سند (به عنوان اقرار یا شهادت) به مالک سابق ،با پذیرش آن از
طریق امضا ذیل متن مکتوب و ثبت اثر انگشت احراز می گردد .بنابراین اگر طرفین
معامله در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر و مانند آن به عنوان کارگزار حاکم،
اقدام به امضای سند مکتوب و ثبت اثر انگشت نمایند ،این امضا و تأیید می تواند مورد
شهادت آنان ،قرار گیرد .عالوه بر این با توجه به امکان ثبت نمونه امضا و اثر انگشت
از هر فرد در سیستم های مالی و نقل و انتقال اموال ،صحّت امضا و انتسابش به امضا
کننده می تواند به طور یقینی احراز گردد.
همچنین احراز سایر شروط الزم در امضا کننده متن مثل اختیار ،بلوغ ،عدم حجر و
 ...هنگام امضای سند مکتوب در دفاتر اسناد رسمی توسط سردفتر و سایر کارکنان به
عنوان کارگزاران حاکم با رویت شناسنامه یا کارت ملی یا استعالم از مراجع ذی
صالح (گواهی کارشناسان خبره) به راحتی امکان پذیر است.
صحّت محتوای سند مکتوب رسمی نیز ،از طریق استعالم از مراجع ذیصالح می
تواند مورد تأیید و شهادت و گواهی کارشناسان متعدد (کارشناسان اداره ثبت امالک،
شهرداری و )...قرار گیرد و برخالف اسناد عادی ،اطمینان نوعی نسبت به این قبیل
اسناد به وجود می آید.
عالوه بر این ،چنان چه گروهی از کارشناسان خبره در زمینه امالک (به طور مثال
حدود ده نفر) ،صحّت محتوای سند رسمی را گواهی و تایید کنند ،با توجه به عدم
امکان توافق آنان بر کذب ،این تأیید می تواند قطع نوعی به صحّت محتوا ایجاد کند و
قطع نیز از حجیّت برخوردار است (خراسانی ،بی تا.)258 :
با توجه به آنچه بیان شد معلوم گردید سند مکتوب عادی و رسمی از جهت نوشته
بودن با یکدیگر تفاوتی نداشته و بر فرض امکان احراز انتساب نوشته به مالک سابق ،از
یک درجه اعتبار برخوردارند ،اما از جهت اثباتی ،غالباً در اسناد عادی امکان احراز

 301ـــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400

انتساب وجود نداشته یا به سختی محقّق می شود ،در حالی که در اسناد رسمی عالوه
بر امکان احراز انتساب متن به مالک سابق ،امکان بررسی صحّت مفادّ سند از طریق
سیستم های دولتی (شهادت کارشناسانی که کارگزار حاکم اسالمی هستند) وجود
دارد و همین امر سبب می شود نسبت به مالکیّت صاحب سند ،قطع یا اطمینان نوعی یا
حداقل ظنّ قوی ایجاد گردد؛ چراکه به علت تعدد اشخاص و ادله به نوعی تراکم
ظنّون حاصل می گردد و علم یا اطمینانی که از تراکم ظنّون بدست آید حجّت بوده و
باید بر طبق آن عمل نمود (عالمه حلّی44/2 :1425 ،؛ سبزواری ،بیتا .)83/2 :نمونه ای
که می توان برای تراکم ظنّون بیان نمود مانند جایی که توسط فقیهی در مورد یک
موضوع فتوایی صادر می گردد و از آنجایی که فقها بدون دلیل و مدرک فتوا نمی
دهند ظنّ و گمان بر وجود دلیل و مدرکی حاصل می گردد و چنانچه در این مورد
فقیه دیگری فتوایی مانند فقیه قبلی دهد ظنّ یاد شده تقویت می گردد و هرچه تعداد
فقیهان بیشتر شود اطمینان حاصل شده نیز افزون می شود (ذهنی تهرانی:1405 ،
421/2؛ سبحانی )173 /3 :1424 ،بحث تراکم ظنّون تنها درباره فتوای فقها نبوده و در
مورد هر خبری مانند خبر واحد موجب علم اجمالی می شود (حلّی-482 /6 :1432 ،
.)484
در نتیجه ،با توجه به ظنّ قوی و اطمینانی که از طرق یاد شده حاصل می گردد
چنانچه نسبت به ملک واحد و در مقام تعارض ،سند عادی و رسمی ارائه شود ،این
امکان برای مقام قضایی وجود دارد که مالکیّت صاحب سند رسمی را شرعا بر
صاحب سند عادی ترجیح دهد.

 -4تعارض ادله اثبات مالکیّت
نسبت به تعارض اسناد و بینات در مورد ملک واحد صور گوناگونی قابل تصوّر
است که ذیالً مورد بررسی قرار می گیرد:
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یک .تعارض سند رسمي و عادی در مورد ملکیت فعلي عین مشخص
در این صورت با فرض نبود ید برای هیچ یک از صاحبان سند ،سند رسمی ترجیح
دارد ،زیرا چنانچه گذشت سند رسمی به جهت تعدد گواهان ،موجب اطمینان به
صحّت انتساب و مفادّ آن برای نوع مردم و ازجمله قاضی پرونده است در حالی که
سند عادی به جهت عدم امکان احراز انتسابش به صاحب سند ،شرعا اعتبار ندارد و به
همین دلیل ،ادعایی بیش محسوب نمی شود .از اینرو الزم است صاحب سند برای
اثبات این ادعا شاهد بیاورد و شهادت شهود بر تحقق عقد ،تنها مفید ظنّ است .بنابراین
در تعارض اطمینان با ظنّ ،ترجیح با اطمینان است ،هرچند تاریخ سند عادی مقدم بر
تاریخ سند رسمی باشد .زیرا وقتی تحقق اصل معامله مظنّون است تفاوتی ندارد که در
چه تاریخی تحققش مورد ادعا باشد.
چنان چه فرض شود سند رسمی نیز مفید ظنّ است ،باز هم بر سند عادی مقدم می
گردد .زیرا ظنّ حاصل از آن به جهت تعدد گواهان ،قوی تر از ظنّ حاصل از بیّنه اقامه
شده در سند عادی است و مطابق با نظر برخی از فقیهان امامیه ،تعدد گواهان سبب می
شود ادعا از قدرت احراز واقع بیشتری برخوردار گردد (شهید ثانی )107/3 :1410 ،در
این فرض نیز تقدّم تاریخ سند عادی ،تاثیری بر اثبات ادعا ندارد.
اما در فرض تساوی قوت ظنّ حاصل از بینات متعدد (کارشناسان خبره و شهود بر
وقوع عقد و انتقال مالکیّت) در سند رسمی با ظنّ حاصل از شهود بر وقوع عقد و
انتقال مالکیّت در سند عادی ،شهادت شهود در هر دو سند ،با هم تعارض نموده و از
درجه اعتبار ساقط می شوند (ایروانی)31/3 :1385 ،؛ در این صورت ،فروشنده در هر
یک از اسناد رسمی و عادی (فروشنده ملک به متنازع) یا مالک سابق بر او چنان چه
دارای ید بوده یا سند رسمی یا عادی بر مالکیّت خود داشته باشد ،قول و اقرارش
نسبت به مالکیّت مالک جدید مقدّم است.
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اما اگر فروشنده یا مالک سابق بر او در هر دو سند ،از نظر ادله اثبات یکسان باشد
به طوری که نتوان مالک قبلی را شناخت یا در فرض شناخت ،قادر بر اثبات مالکیّت
خود نباشد ،در این صورت مالک عین ،کسی است که ملک مورد منازعه را زودتر از
مالک قبلی ثبت شده در سند مورد ادعا خریداری کرده باشد .زیرا مالکیّت او بر ملک
مورد نزاع در برهه ای از زمان ،مورد نزاع و انکار نبوده و در همان زمان اقرار به انتقال
ملک به مالک جدید نموده است.
دو .تعارض سند رسمي و عادی در مورد ملکیت فعلي عین مشخص با
فرض ذوالید بودن صاحب سند رسمي
مانند فرض سابق با این تفاوت که ظنّ حاصل از ید موجب قوت اطمینان حاصل از
سند رسمی می گردد و در فرض تساوی ظنّ حاصل از بیّنه در دو طرف ،بیّنه ها ساقط
شده و ید بر استصحاب ملکیّت مالک سابق مقدّم خواهد بود (موسوی بجنوردی،
.)174/1 :1377
سه .تعارض سند رسمي و عادی در مورد ملکیت عین مشخص با فرض
ذوالید بودن صاحب سند عادی
در این فرض ،در واقع بین علم یا اطمینان حاصل از گواهان متعددی است که
نسبت به سند رسمی وجود دارد و ظنّ حاصل از ید و شهادت شهود در مورد سند
عادی تعارض وجود دارد .بدیهی است در این تعارض نیز اطمینان بر ظنّ ترجیح دارد.
عالوه بر این که مطابق با تصریح فقها ،در فرض تعارض بیّنات ،طرفی که بیّنات
بیشتری ارائه دهد (با فرض تساوی در عدالت) و در فرض تعارض بیّنه و ید ،بیّنه مقدّم
می گردد (شهید اول ،بی تا93 :؛ موسوی بجنوردی.)174/1 :1377 ،
ممکن است اشکال گرفته شود که تعدد شهود در سند رسمی مفید اطمینان نیست
و نهایتاً سند رسمی نیز مفید ظنّ است .در پاسخ باید گفت تعدد شهود ،حداقل موجب
قوّت ظنّ حاصل از بیّنه است و همین مسأله سبب می شود ظنّ حاصل از گواهی شهود
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متعدد که نسبت به سند رسمی وجود دارد بر ظنّ حاصل از گواهی شهود در سند
عادی مقدّم گردد و ید نیز در تعارض با بیّنه ،محکوم است.
در فرض تساوی قوت ظنّ حاصل از بیّنه در دو طرف (سند رسمی و عادی) ،هر
دو ظنّ از اعتبار و حجیت ساقط می گردد و آنچه در طرف صاحب سند عادی باقی
می ماند ،اقرار مکتوب مالک سابق (فروشنده) ،ید و ظنّ حاصل از بیّنه بر وقوع عقد و
انتقال مالکیّت است .در طرف مقابل نیز اقرار و بیّنه وجود دارد .در اینصورت در
تعارض اقرار با اماره «ید» ،مشهور فقها نفوذ اقرار را مقدم دانسته اند ،بیّنه ها نیز ساقط
می گردند .علت تقدّم اقرار بر بیّنه این است که در اقرار شائبه تهمت کمتر از موردی
است که مربوط به بیّنه است؛ چراکه در اقرار شخص به ضرر خود سخنی میگوید لکن
در بیّنه علیه دیگری ادعایی را مطرح می کند و به همین خاطر ،در بیّنه بحث جرح و
تعدیل شهود مطرح است به خالف اقرار که عدالت اقرار کننده موضوعیّت ندارد
(مکارم شیرازی38/2 :1410 ،؛ صفا )94 :1390 ،در نتیجه ،دو اقرار با یکدیگر در
تعارضند و اقراری مقدم است که از نظر زمانی مقدّم باشد.
چهار .تعارض سند رسمي به نام متوفي در مورد مالکیّت عین مشخص با
مالکیّت شخص ثالث با ارائه سند عادی
در این فرض ،شخص ثالث مدعی است مالک سابق (مورّث) در زمان حیات ،عین
مورد نزاع را در قالب سند عادی ،به ملکیت من درآورده است و ورثه منکر انتقال
هستند .در این صورت باید صاحب سند عادی بر ادعای انتقال ملکیّت ،بیّنه بیاورد و
ملک به او داده می شود (اردبیلی ،بی تا )226/12 :مگر این که مورّث در زمان تنظیم
سند رسمی ،در ضمن عقد خارج الزم شرط کرده باشد که اگر به هر دلیل ،اقرار یا
شهادت به ملکیّت مالک پس از خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکند ،معامله
صورت گرفته بر مالش منفسخ باشد .زیرا در این فرض ورثه می توانند حق فسخ را
اعمال نمایند.
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 -5بررسي اسناد مکتوب از بُعد حکم حکومتي
در مورد محتوا (مقرٌ به و مشهودٌ علیه که در محلّ بحث ما وقوع عقد و مالکیّت
خریدار از همان تاریخ است) گرچه بنای شارع بر صحّت و پذیرش شهادات و اقاریر
در تعامالت شخصی بین متشرعین است ،اما اگر مخالفت اقرار یا شهادت با واقع
کشف شود ،بی تردید از نظر شارع ،شهادت و اقرار صورت گرفته بی اثر است و
شاهد و مقر کاذب ،ضامن خساراتی است که به دلیل شهادت یا اقرار دروغ به طرف
مقابل وارد ساخته است .اما ممکن است گفته شود تعامالت بین متشرّعه وقتی از بُعد
حاکم اسالمی و حکومت و وظیفه نظم بخشی که شارع بر عهده او قرار داده مورد
لحاظ قرار گیرد ،حکمی متفاوت می یابد.
در بیان معنا و اهمیت حکم حکومتی در جامعه اسالمی مطالبی تحقیق و ذکر شده
است از آن جمله یکی از دانشمندان مینویسد« :احکام حکومتی تصمیماتی هستند که
ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتّخاذ
می کند و طبق آنها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در میآورد» (طباطبائی و
دیگران .)83 :1341 ،همچنین یکی از علمای برجسته در این باره می گوید« :منظور از
احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و والیت مفوّضه الهی به ولی و حاکم
اسالمی ناشی میشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمهای که
تشخیص می دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید»
(خمینی .)170/20 :1368 ،با توجه به ضرورت حکم حکومتی مبنی بر مصلحت سنجی
در سایه قوانین شریعت الزم است حاکم جامعه اسالمی برای نظم بخشی به معامالت و
جلوگیری از اختالل نظام و ورود خسارت به آحاد جامعه و بستن باب سوء استفاده از
قراردادهای صوری ،نفوذ معامالت در حق اشخاص ثالث را به حصول قطع یا اطمینان
یا ظنّ معتبر نسبت به صحّت مفادّ قرارداد ،منوط نماید و اجرایی شدن این مسأله نیز از
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طریق ثبت معامالت در دفاتر اسناد رسمی و استعالم صحّت مفادّ قرارداد و شرایط
متعاملین از مراجع ذی صالح امکان پذیر است.
همچنین نظام اسالمی می تواند در جهت اجرایی شدن این حکم با راه اندازی دو
سامانه الکترونیکی در فضای مجازی ،یعنی سامانه «تأیید صالحیت شهود» و
«مشخصات امالک»  ،امکان آگاهی از وضعیت و سالمت و صالحیت شهود و امالک
را برای سردفتران در دفاتر اسناد رسمی و حتی قضات فراهم نماید و نیز الزم است
تشریفات سختگیرانه ای که در شهرداری وجود دارد و مانع از صدور سند رسمی
گردیده ،حذف یا تعدیل شود .بدین معنا که اگر ساختمانی دارای پایان کار نیست
(مانند ساختمان هایی که در حاشیه شهرها بدون مجوز شهرداری بنا شده) یا صدور
سند برای آن مستلزم تغییر کاربری است و چنین تغییری ممکن نیست (مانند بیشتر
اراضی موجود در نواحی شمال کشور) ،ضمن صدور سند رسمی ،در قالب منضمات،
وضعیت ملک برای خریدار معلوم گردد مثل اینکه در سند درج شود« :ملک مزبور
فاقد مجوز ساخت یا پایان کار است» یا «تغییر کاربری ملک مزبور دائما یا تا زمان
مشخص ممکن نیست» و برای اخذ پایان کار یا مواردی از این دست ،صدور سند
گروگان گرفته نشود ،بلکه راهکار جایگزینی برای تشویق به اخذ پایان کار درنظر
گرفته شود و پیشنهاد می شود برای ساختمان هایی که مجوز ساخت ندارند ،در سند
قید شودک «ملک فوق در مع رض تخریب یا نیازمند رفع معایب است و ضمان ناشی
از آن به عهده خریدار است».
سامانه «مشخصات امالک» نیز می تواند به گونه ای طراحی شود که از هرگونه
موازی کاری جلوگیری شود یعنی سامانه ای باشد که اطالعات مختلف ملک (حدود
ملک ،قدمت ساخت ،نوع کاربری ،مالکان ،وقف و طلق بودن ،رهن یا آزاد بودن،
پالک ثبتی و پستی ،سکونت توسط مالک یا مستأجر و مانند آن) که در اختیار هر
سازمان دولتی یا غیر دولتی است توسط آن سازمان یا نهایتاً کارکنان دفاتر اسناد
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رسمی در آن سامانه ثبت گردد .با توجه به این که چنین قانونی به خودی خود مشوق
عموم مردم جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی است ،نیازی به قرار دادن دوره گذار
نیست و نظام و حکومت می تواند با قراردادن مشوّق هایی مثل کم کردن یا لغو هزینه
ثبت اسناد یا معافیت از پرداخت عوارض ومالیات شهرداری و دارایی و مانند آن در
وهله اول ثبت رسمی ،موجبات ترغیب عموم مردم به ثبت اسناد به صورت رسمی را
فراهم آورد.

 -8پیشنهاد متن قانون
«اسناد رسمی دال بر وقوع معامالت اموال غیرمنقول که صحّت مفادّ آن توسط
دفاتر اسناد رسمی و از طریق گواهی و استعالم از مراکز ذی صالح ،تصدیق و تایید
شده ،معتبر و در حق شخص ثالث نافذ است و در صورت کشف خالف ،مرجع تایید
کننده صالحیت ملک برای معامله ،مسئول جبران خسارت وارده است».
تبصره :1اسناد رسمی در تعارض با اسناد عادی مقدم می گردد ،ولو تاریخ تنظیم
سند عادی بر سند رسمی مقدم بوده یا صاحب سند ذوالید باشد.
تبصره :2چنانچه در معامله با اسناد عادی ،نسبت به صالحیت ملک برای معامله و
نیز صالحیت متعاملین کشف خالف صورت گیرد ،جبران خسارت ناشی از معامله،
متوجه بایع است مگر اینکه بتواند با ادله اثباتی از خود رفع مسئولیت نماید».

نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش فوق را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
 .1سند رسمی و عادی هردو در نگاه فقهی یکسان بوده و وصف رسمی و عادی
نمی تواند به طور دقیقی موجب رجحان و امتیاز یکی بر دیگری شود.
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 . 2در زمان حاضر با پدیدآمدن سیستم های شناسایی و اعتبار سنجی ،می توان با
نگاهی جدید به اسناد مکتوب ،موضوع مزبور را بازشناسی نموده و تعریفی جدید و
ماهیتی نو برای اسناد رسمی تبیین نمود به گونه ای که از نظر فقهی قابل قبول و
پذیرش بوده و بر آن آثار فقهی مترتّب گردد.
 .3ممکن است در تصویر موضوعی جدیدی از سند مکتوب چنین گفت که سند
مکتوب ،اقرار یا گواهی و شهادت مکتوبِ مالک سابق (بایع) به وقوع عقد و مالکیّت
صاحب سند (خریدار) از زمان وقوع عقد است و شارع و به تبع آن مقام قضا ،در
صورت اثبات انتساب متن به مالک سابق و احراز صحّت محتوا (مقربه یا مشهود به) آن
را معتبر و قابل استناد می داند.
 . 4سند مکتوب عادی و رسمی از جهت نوشته بودن با یکدیگر تفاوتی نداشته و بر
فرض امکان احراز انتساب نوشته به مالک سابق ،از یک درجه اعتبار برخوردارند ،اما
از جهت اثباتی ،غالباً در اسناد عادی امکان احراز انتساب وجود نداشته یا به سختی
محقق می شود در حالی که در اسناد رسمی عالوه بر امکان احراز انتساب متن به
مالک سابق ،امکان بررسی صحّت مفادّ سند از طریق سیستم های دولتی (شهادت
کارشناسانی که کارگزار حاکم اسالمی هستند) وجود دارد و همین امر سبب می شود
نسبت به مالکیّت صاحب سند ،قطع یا اطمینان نوعی یا حداقل ظنّ قوی ایجاد گردد.
در نتیجه ،چنان چه نسبت به ملک واحد و در مقام تعارض ،سند عادی و رسمی ارائه
شود ،این امکان برای مقام قضایی وجود دارد که مالکیّت صاحب سند رسمی را شرعاً
بر صاحب سند عادی ترجیح دهد.
 . 5سند رسمی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان بدانیم و نیز چنان چه معتقد
شویم تعدد گواهان در سند رسمی موجب ظنّ قوی تری است ،در همه فروض بر ظنّ
حاصل از شهادت شهود در مورد سند عادی مقدم است و اطمینان نوعی نسبت به
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محتوای سند رسمی با وجود فراهم بودن امکان استعالم از مراجع ذیصالح در دفاتر
اسناد رسمی به سهولت حاصل می گردد.
 .6تعامالت بین متشرعه وقتی از بُعد حاکم اسالمی و حکومت و وظیفه نظم بخشی
که شارع بر عهده او قرار داده مورد لحاظ قرار می گیرد ،حکمی متفاوت می یابد.
بدین معنا که الزم است حاکم جامعه اسالمی برای نظم بخشی به معامالت و جلوگیری
از اختالل نظام و ورود خسارت به آحاد جامعه و بستن باب سوء استفاده از قراردادهای
صوری ،نفوذ معامالت در حق اشخاص ثالث را به حصول قطع یا اطمینان یا ظنّ معتبر
نسبت به صحّت مفادّ قرارداد ،منوط نماید و اجرایی شدن این مسأله نیز از طریق ثبت
معامالت در دفاتر اسناد رسمی و استعالم صحّت مفادّ قرارداد و شرایط متعاملین از
مراجع ذیصالح امکان پذیر است.
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