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Conflict between ordinary document and official document (issuance of opposition
document) in Iranian and French law
Abstract:
In this research, the issue of conflict between the ordinary document and the official document
that causes the issuance of the conflicting document is addressed. This is important in
accordance with Iranian law and its feasibility with French law, in order to obtain the reasons for
issuing an opposition document due to the violation of laws and regulations in Iranian law and
the negligence of the legislator in legislating. Based on the changes in the nature of immovable
property ownership in Articles 22, 46, 47 and 48 of the Iranian Registration Law, the conflict
between the creative system and the ownership certification system is evident. Prior to the
decision of the Guardian Council approved on 4/8/1695 regarding the above-mentioned
materials, it was not possible to legally oppose an ordinary document with an official document,
but with the stipulation of Articles 22 and 48 of the Registration Law in invalidating the validity
of ordinary documents, and Article 62 Law on Permanent Provisions of the Country's
Development Plans, approved on 11/10/2016, and the rejection of the "Plan to require the official
registration of real estate transactions" approved by the Islamic Consultative Assembly on
22/3/2016 in the Guardian Council Has been. However, this issue has created more
complications and problems in the nature of real estate ownership in Iran, the most important
aspect of which occurs in the courts and the conflict between ordinary documents such as presale agreements or the transfer of housing with certified sellers. Officials and third parties can be.
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چکیده:
در این تحقیق به موضوع تعارض میان سند عادی و سند رسمی که سبب صدور سند معارض می شود ،پرداخته می شود .این مهم
و مقررات در حقوق ایران و مسامحه اانونگذار در وضع اوانین است .بر اساس تحوالتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در
ماده  22و 47 ،46و  48اانون ثبت ایران آمده ،منااشه میان نظام ایجادی و نظام تأییضضدی مالکیضضت مشضضهود اسضضت .تضضا پضضیش ا ر ی
شورای نگهبان مصوب  1395/8/4درباره مواد فوق الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور اانونی وجود نداشضضت ،امضضا
با اید خالف شرع بودن ماده  22و  48اانون ثبت در بضضی اعتبضضار دانسضضتن اعتبضضار اسضضناد عضضادی ،و مضضاده  62اضضانون احکضضام دایمضضی
برنامههای توسعة کشور مصضضوب  1395/11/10و رد شضضدن «طضضر الضضمام بضضه ثبضضت رسضضمی معضضامالت امضضوال غیرمنقضضول» مصضضوب
 22/3/1399مجلس شورای اسالمی در شورای نگهبان ،نظام تأییدی که شباهت بسیاری به حقوق فرانسه دارد ،بار تر شضضده اسضضت.
اما این موضوع به نوعی پیچیدگی ها و معضالت بیشتری در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ایران بوجضضود آورده کضضه مهمتضضرین
وجه برو آن را در دادگاهها و تعارض بوجود آمده میان اسناد عادی مانند اولنامه هضضا در پضضیش فضضروخ خانضضه هضضا و یضضا واگضضذاری
مسکنمهر با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث می توان مشاهده کرد .نتایج بدست آمده ا تحقیق نشضضان دهنضضد دو
وضعیت متفاوت در حقوق فرانسه و ایران در رابطه با اجرایی کردن صدور سند مالکیت و روند آن و پیش بینی خألهای اضضانونی و
وجود پاسخ در اوانین ثبتی است .تأکید نظام حقوای فرانسه در مبحث حقضضوق سضضردفتری و نظضضام اضضانونی سضضردفترداران در بحضضث
انتخاب و تأثیر آنها در ثبت و لموم انتشار موارد ثبتی توسط ایشان راهکارهایی است که برای جلوگیری ا تعارض اسناد در حقوق
ایران پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :تعارض ،حقوق ایران ،حقوق فرانسه،سند رسمی ،سند عادی ،صدور سند معارض ،مالکیت مال غیرمنقول.
 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آ اد اسالمی ،کیش ،ایران.
 2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آ اد اسالمی ،کیش ،ایران (نویسنده مسئول).
 3استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آ اد اسالمی ،کیش ،ایران.
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با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه ،به جهت بدست دادن دالیل صدور سند معارض بواسطه نقضضق اضضوانین
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مقدمه
شرایط چهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا را می توان وجود حداال دو دلیل ،تنافی و تکذیب یکدیگر ،وحضضدت موضضضوع
و حجیت فی النفسه هر یکی ا ادله در موضوع دعوا دانست .در صورتی که اانونگذار در ماده 1290و  1291اضضانون مضضدنی اعتبضضار
سند عادی را در صورت تصدیق منتسب یا اثبات آن در دادگاه تنها محدود به طرفین و وراث و اائم مقضضام آنضضان نمضضوده اسضضت نضضه
شخص ثالث که دارای سند رسمی است ،بنابراین طبق اوانین پیشین هر گونه تحقق تعارض میان سند عادی و رسمی در معامالت
غیرمنقول منتفی است .اما در عوض بر اساس ماده  72اانون ثبت تمامی معامالت مرتبط به امالک غیرمنقول که بر اساس مقضضررات
مربوط به ثبت امالک ،ثبت گردیده باشد نسبت به طرفین معامله و یا اائم مقام اانونی آنها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتباری
کامل و رسمیت خواهد بود .این اعتبار سند رسمی نسبت به شخص ثالث صرفاً با اثبات مجعولیت آن ا بضضین مضی رود ،مض ال اگضضر
شخصی مدیون خانه ای را که در رهن طلبکار بوده ،به شخص دیگری با سند رسمی بفروشد .طلبکار در دعوی پیش آمده صرفا با
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اثبات مجعولیت سند می تواند منکر معامله و تاریخ سند و اصالت امضای فروشنده و انتقال اطعی گردد امضضا ا سضضوی دیگضضر سضضند
رسمی میان متعاملین و شخص ثالث (طلبکار) اعتبار و رسمیت دارد .پس اصوال بحث تعارض پضضیش نمضضی آیضضد .امضضا پضضس ا ر ی
شورای نگهبان مصوب  1395/8/4درباره ماده 22و  48امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور اانونی وجضضود دارد ،یضضرا بضضا
اید خالف شرع بودن ماده  22و  48اانون ثبت که اسناد عادی را در مقابل اسناد رسمی بی اعتبار می دانست ،امکان تعارض میضضان
سند عادی و رسمی وجود دارد .بر اساس تحوالتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در مضضاده  22و 47 ،46و  48اضضانون ثبضضت
ایران آمده ،منااشه میان نظام ایجادی و نظام تأییدی مالکیت مشهود است .تا پیش ا ر ی شورای نگهبان مصوب  1395/8/4درباره
مواد فوق الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور اانونی وجود نداشت ،اما با اید خضضالف شضضرع بضضودن مضضاده  22و 48
اانون ثبت در بی اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادی ،و ماده  62اانون احکام دایمی برنامههای توسعة کشور مصوب  1395/11/10و
رد شدن «طر المام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول» مصوب  22/3/1399مجلضضس شضضورای اسضضالمی در شضضورای نگهبضضان،
امکان تعارض بصورت اانونی وجود دارد.
در وجهی که امرو ه در معامالت پیش فروخ خانه ها یا واگذاری مسکن مهر بسیار مشاهده می شود ،واگذاری مال غیرمنقضضول بضضا
اولنامه است که به موجب اولنامه متعهد به فروخ مال به دیگری می شود اما به تعهد عمل ننموده و مال موضوع به شخص ثضضال ی
با سندرسمی فروخته می شود .آیا در این مینه نیم معامله معارض میان سند عادی (اولنامه) و سضضند رسضضمی صضضورت مضضی گیضضرد
برخی معتقدند که در صورتی که در اولنامه وجه التمام پیش بینی شده باشد ،و با مطالبه وجه التمام معامله انجضضام شضضده بضضا شضضخص
ثالث معتبر خواهد بود .اما با پیش بینی نشدن وجه التمام یا رضایت ندادن متعهدله به اخذ آن برخی معتقدند کضضه تنظضضیم اولنامضضه و
انعقاد ارارداد تشکیل بیع ،نوعی حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع بوجود می آورد و با این وجود این حق عینی عقضضدی را کضضه
بین متعهد اولنامه با شخص ثالث وااع می شود غیر نافذ می کند در این مینه به مواد  219و  220اانون مدنی مبنی بر لموم تبعیت
طرفین ا تعهدات اراردادی خود ا جمله تعهدات مندرج در ارارداد اولنامه استناد می کنند .برخی دیگر اما با استداللهای دیگضضری
صحت ارارداد منعقده بین متعد اولنامه با شخص ثالث را مورد تردید ارار داده و ا متعهدله اولنامه حمایت می کننضضد .یضضرا حضضق
ایجاد شده بر اساس اولنامه را حق دینی

می دانند نه حق دینی و اگر متعهد بدون توجه به تعهد پیشین آن مال را بضضه دیگضضری

انتقال دهد ا حق مالکیت خود سوء استفاده کرده و بر اساس سوء استفاده ا حق خود مسئول می باشد( 1.ماده  132اانون مضضدنی)
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اما در این موارد فرض دیگری نیم رخ می دهد که به آن معامله به اصد فرار ا دین گفته می شضضود کضضه در آن مضضدیون مضضال مضضورد
معامله را به دیگری منتقل می کند تا معسر شود و طلبکار او نتواند ا این راه چیمی بدست آورد ،در این موارد وجضضه التضضمام نمضضی
تواند بطور کامل جانشین طلب اصلی شود و کار فروشنده برای سود بیشتر و دفع ضرر به این کار دست ده نه فضضرار ا دیضضن و در
این موارد ماده  218اانون مدنی اابل استناد نیست .در این موارد اگر مبیع همان سند تملیک باشضضد انتقضضال آن بضضه دیگضضری فضضضولی
است و دادگاه اادر است حکم به ابطال چنین معامله ای بدهد .یرا او با اعمال حق خویش که همان انتقال مال به دیگری است ا
و ظیفه خود یعنی ا بین نبردن اجرای اولنامه را انجام نداده که باعث اضرار دیگران شده و ا حق سوء اسضضتفاده کضضرده اسضضت .ایضضن
سوء استفاده در اصل  40اانون منع شده است« :هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاو بضضه منضضافع
عمومی ارار دهد ».یرا فروشنده با امضای اولنامه بطور ضمنی ملتمم به نگهداری موضوع آن شده و حق انتقال معارض را ا خود
سلب کرده است 2 .این موضوع در بخش دوم ماده  117به تعهد معارض توجه شده و در مانی برو می یابد که شخص بضضا سضضند
عادی متعهد به فروخ یا اجاره ملکی معین به شخصی می شود ولی پیش ا انجام تهعد برخالف آن به عللضضی نظیضضر تراضضی ایمضضت
می شود ،معامله معارض را پدید می آورد .و ا این رو که صرفاً ماهیت حقوای ندارد یرا همضضراه بضضا سضضوء نیضضت و تحصضضیل مضضال
دیگری است جنبه کیفری می یابد بنابراین هرچند طبق ماده  309اانون مدنی باید ابتدا اعتبار سند رسمی را حفظ کرد امضضا حقضضوق
کیفری مستقال به بررسی ااعده اعتبار سند رسمی می پردا د 3بر این اساس محکمه عالی انتظضضامی اضضضات در ر ی  26/4032خضضود
مقرر داشته است« :وات ی سند رسمی مفاد در اثر تبانی و یا تجاو به حقوق دیگران تنظیم شده باشد ترتیب اثر ندادن به آنها خاصه
مغایر با حکم دادگاه باشد تخلف نیست»
حقوق فرانسه در  1955ثبت مال غیر منقول را اجباری اعالم نموده که این موضوع تا به امرو حاکم است 4.و برای اطالع رسضضانی
درباره معامله می بایست اوالً برای معامله سند رسمی تنظیم شود و ثانیاً ادعای مالکیت فروشنده پیشتر یا همممان منتشر شده باشضضد
که بواسطه آن نجیره مالکیت تمام مالکین ا ابتدا تا انتها برای اشخاص ثالث مشخص باشد .ماده  30مصوبه سال  1955بیضضان مضضی
دارد« :معامالت و تصمیمات اضایی که طبق بند  1ماده  28باید منتشر شوند اگر منتشر نشوند در برابر اشخاص ثضضال ی کضضه حقضضوق
مشابهی را به موجب معامالت و تصمیمات مشابه بر روی همان مال ا همان فروشنده کسب کرده و منتشر نموده اند اابضضل اسضضتناد
نخواهد بود .معامالت و تصمیمات اضایی مدنظر در فرض انتشار نیم در صورتی که معامالت و تصمیمات مورد اسضضتناد اشضضخاص
ثالث ابل ا آنها منتشر شده باشد اابل استناد نخواهد بود .با این حال اشخاص ثال ی که وظیفه تقاضضضای انتشضضار حقضضوق عینضضی بضضر
عهده آنها بوده و یا وارثان یک شخص نمی توانند به مقررات این ماده استناد نمایند» آیا این موضوع به این معنا است کضضه شضضخص
 . 1ابهری ،حمید ،سرخی ،علی ،نقش اسناد عادی در معامالت امالک ،قم :نگین قم ،1390 ،ص129
. 2کاتوزیان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت ،موسسه نشر یلدا ،1374 ،ص63
 . 3عرفانی ،توفیق ،رویه قضایی ایران در معامالت و قولنامه معارض ،انتشارات جاودانه241 ،1391 ،
. SIMLER-DELEBECQUE, les suretes la publicite fonciere, Defrenois, 2004, no 709 ets, pp 615 et s.
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امالک مبادرت به فروخ ملک مورد ارارداد به شخص دیگری می کند و ا این رو که این عمل باعث ناممکن شدن تعهضضد پیشضضین
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ثال ی که بر اساس صورت ظاهری مالکیت ،مال غیر منقولی را خریداری کرده ،در حالیکه حقوق وی ا مالک وااعی کسب نشضضده،
مالک یک حق عینی می شود و این متعارض با ماده  1599اانون مدنی فرانسه نیست که بیان می دارد« :فروخ مال دیگری باطضضل
است» ،این موضوع چنان در حقوق فرانسه مطر شده که معامله مانی برای اعتماد کننده به مالضضک ظضضاهری صضضحیک اسضضت کضضه او
تصور کرده باشد که مال را ا یک مالک وااعی تحصیل می کند ،و اینکه اشتباه را باید هر کسی اجبضضاراً در همضضان شضضرایط مرتکضضب
شود؛ و همچنین اشتباه باید غیراابل اجتناب باشد 1.اما تفاوت این نگرخ در حقوق فرانسه با حقوق ایران این است که اگضضر پضضیش
ا تنظیم سند رسمی فروشنده همان مال را به دیگری بفروشد و خریدار دوم ودتر اادام به ثبت معامله خود کند ،اانونگذار بضضرای
این موارد نیم آنرا پیش بینی کرده است که طی مصوبه  7ژانویه  1959آمده که خریدار دارای سند عادی نیم می توانضضد اظهضضار نامضضه
رسمی خود مبنی بر آمادگی به تنظیم سند رسمی و یا گواهی عدم حضور صادره ا سوی سردفتر مبنی بر عدم حضور فروشنده یضضا
دادخواست المام به تنظیم سند رسمی خود را ثبت نماید و به این ترتیب حق مقدم خویش را ت بیت

نماید2.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل چهﺎرم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)16زﻣستﺎن1400

اسناد رسمی و عادی در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق ایران و فرانسه نوشته ها یا اسناد امضاء شده ا دالیل مکتوب هستند که به دو نوع اسناد رسمی 3و اسناد عضضادی 4تقسضضیم
می شوند.
بر طبق ماده  1287اانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده است« :اسنادی که در یا در اداره ثبضضت اسضضناد و امضضالک یضضا در دفضضاتر
اسناد رسمی یا نمد سایر مأمورین رسمی که در حدود صالحیت آنها باشد و همچنین بر طبق مقررات اانونی تنظضضیم شضضده باشضضند،
اسناد رسمی هستند  ».سند رسمی نوشته ای است که بوسیله یکی ا مأمورین دولتی در حضضدود صضضالحیت آنهضضا بضضر طبضضق مقضضررات
مربوطه تنظیم می شود .در مفاد ماده  1317اانون مدنی فرانسه در تعریف سند رسمی چنین آمده است« :سند رسمی ،سندی است
که به وسیله مأموران رسمی ای تنظیم شده باشد که حق تنظیم سند در محل تحریر آن را مطابق تشریفات مقضضرر دارنضضد» 5مضضأموران
رسمی که حق تنظیم سند در محل تحریر بر اساس تشریفات مقرر را داشته باشند عمدتاً سران دفاتر اسناد رسمی هسضضتند امضضا ایضضن
عنوان شامل مأموران ثبت احوال ،مدیران دفاتر دادگاهها ،مأموران اجرا ،کنسول ها و کنسولیارانی که در خارج ا کشضضور بضضه تنظضضیم
اسناد رسمی مبادرت می کنند نیم می شود .پس اسناد رسمی فقط شامل اسناد سردفتری نیسضضت بلکضضه اسضضناد اداری کضضه بضضه وسضضیله
فرمانداران ،نمایندگان مالکیت های عمومی (دولتی) و به ویژه شهرداران تنظیم مضضی شضضود و همچنضضین اسضضناد ثبضضت احضضوال ،احکضضام
دادگاهها و بعضی ا اسناد اجرایی نیم اسناد رسمی هستند هر چند باید توجه داشت که بر اساس ار خ اجرایی با یکدیگر متفاوت
1

.A. WEILL, F. TERRE, Droit civil, introduction generate, n Dalloz, 1979, P. 184 & F. DERRIDA et. J.MESTRE,
apparence, Eney. Droit., 1986, N 2
. SIMLER-DELEBECQUE, les suretes la publicite fonciere, Defrenois, 2004, no 738 ets, pp 636

2

L`acte authentiue

3

L`acte sous signatures privees

4

 .5نوری ،محمد علی ،عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه ،تهران :انتشار گنج دانش ،1380 ،ص
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هستند .اما بر اساس رسمی بودن این اسناد تأیید کننده عملی به وسیله ادرت عمومی است که تا هنگام اثبات جعضضل محتویضضات آن
بدون بررسی و تحقیق ابلی اعتبار دارد 1.مطابق ماده  1318اانون مدنی «سندی که به دلیل عدم صالحیت یا اهلیضضت مضضأمور یضضا بضضه
علت نقص شکلی رسمیت آن معتبر نیست اما در صورتی که طرفین آن را امضاء کرده باشند دارای اثر نوشته عادی

است»2.

در اانون فرانسه نیم مانند ایران ،سند رسمی همردیف با سردفتر و موضوع اادامات سردفتر به عنوان تنظیم کننده سند بیان می شود
و نشان دهنده در هم تنیدگی این دو مفهوم هستند .یرا تحقق کامل سند رسمی بدون سردفتر امکان ندارد و این تضضال م بضضه سضضبب
تمایل اانون به توسل به امری با ادرت بیشتر ا ادرت فردی در سندیت داد و ستد است.
در وظایف سردفتر چنین آمده است« :سردفتر مأمور دولتی است که تنظیم کلیه اسنادی را به عهده دارد که متعاادان می خواهند یضضا
باید بدان اسناد اعتباری بدهند که اسناد دولتی آن را دارا هستند و ا طرفی این اعتبار ،تاریخ سضضند و مخضضمن اشضضیای امضضانی و تهیضضه
رونوشت ا آن سند را شامل می شود و حفظ اسناد و به امانت سپردن آنها و صدور اجرائیه و دادن رونوشت ا اسناد نیم به عهضضده
سردفتر نمی تواند سندی را که به او ارجاع شده رد کند و نیم نمی تواند در مقابل انجام آن سضضند خضضارج ا حضضدود وظضضایف خضضود
مبلغی را مطالبه کند چون بر طبق اانون سردفتری این مطالبه غیر اانونی و خالف اانون محسوب می

شود»4.

سردفتران یر نظر مقام و یر دادگستری هستند و انتصابشان نیم ا طریق صدور ابالغ اسضضت .سضضردفتر در فرانسضضه دارای یضضک مقضضام
رسمی دولتی است که تنظیم اسناد و اراردادها و نگهداری در امانت اسناد با سردفتر است و اسناد تنظضضیم شضضده توسضضط او هماننضضد
احکام اضایی دارای اعتبار ادرت و اجرا است.
ویژگی اسناد عادی در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق ایران سند عادی سندی غیر تشریفاتی است و این موضوع در ماده  1293اانون مدنی آمضضده اسضضت و رابطضضه آن بضضا سضضند
رسمی بر اساس ماده  1289رابطه عام و خاص ،عمومی و اختصاصی یا عموم و احصاء است 5 .سند عادی سندی است کضضه بضضدون
دخالت مأمور رسمی به وسیله اشخاص عادی تنظیم و امضاء شود .این تعریف بدین معنا است که ممکضضن اسضضت سضضندی در دفتضضر
اسناد رسمی تحت اوانین تنظیم سند باشد و امضای طرفین را داشته باشد امضضا امضضضاء سضضردفتر دار را نداشضضته باشضضد 6.سضضند عضضادی
. Yaigre. Jean et Pillebout. Jean Francois, Droit professionnel notarial, Editeur : LexisNexis, 11e edition, 2019, p73

1
2

. L article 1318 du code: L`acte qui n`est point authentique par l`incompetence ou l`incapacite dw l`officieroupar
)un defaut de forme vaunt comme ecriture pivee s`il a ete signe des parties (c.civ.art.1318
 . 3حسینی نژاد ،حسینقلی ،سردفتر در حقوق فرانسه ،ماهنامه حقوقی سردفتران و دفتریاران ،شماره  ،14سال  ،43مرداد و شهریور  ،87ص35
. Despres, Isabell, Nouveau code de Procedure civile, Paris, Dollaz, 2008, P 2285
 . 5پوربدخشان ،جعفر؛ درویش زاده ،محمد ،تعرض به سند (مفاهیم ،انواع ،قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران) ،انتشارات جاودانه،1389 ،
ج ،2ص69
 . 6کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :نشر میزان ،1382 ،ج ،1ص  317و زراعت ،عباس و حاجیزاده ،حمیدرضا ،ادله اثبات دعوا،
چ  ،2تهران :نشر قانون مدار ،1390 ،ص225
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سردفتر است» 3 .در ماده  3مصوبه شماره  45-2590مورخ  2نوامبر  1945نیم وظایف سردفتران چنضضین اضضضافه شضضده اسضضت« :یضضک

357

متضمن صیغه اعمال حقوای است اما فااد اجماع تشریفات تنظیم سند رسمی مقرر در ماده  1287اانون مضضدنی اسضضت 1.در حقضضوق
مدنی فرانسه اسناد عادی اسنادی هستند که منحصراً ا سوی طرفین آن امضاء شده باشند و ا هیچگونضضه ااعضضده خضضاص و تضضدوین
شده و تشریفاتی پیروی نمی کنند بجم موارد تصریک شده در مواد  970و  1325و  1326اانون مدنی که ا این ااعده است

ناسضضت2.

در ماده  1322اانون مدنی سند عادی تعریف شده و مطابق این ماده «سند عادی که مورد تصدیق طرف مقابل بوده یضضا صضضحت آن
اانوناً ثابت شود بین اشخاصی که آنرا امضاء کرده و بین وراث و اائم مقام آنان دارای اعتبار رسضضمی اسضضت» بضضر طبضضق مضضاده 1323
اانون مدنی فرانسه «کسی که سند عادی علیه او ابرا شده باید رسماً نوشته یا امضای خود را تصدیق یا تکذیب کند .وراث یا اائم
مقام او می تواند خود را به اعالم اینکه نوشته یا امضای مورث خود را نمی شناسد ،محدود کند» و در ماده  376اانون آیین رسمی
مدنی سابق چنین مقرر داشته است« :کسی که علیه او سند غیررسمی ابرا می شود می تواند خط یا مهر و یضضا امضضضای منتسضضب بضضه
خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند» با این طر بضضر طبضضق مضضاده  1324اضضانون مضضدنی در

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل چهﺎرم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم(ﭘﻴﺎﭘﻲ)16زﻣستﺎن1400

صورت تکذیب دادگاه می تواند به اصالت سند رسیدگی

کند3.

است نا بر ااعده برای انجام تشریفات در سند عادی بجم امضای طرفین :ماده  970اانون مدنی درباره وصیتنامه های دستنویس مقرر
می دارد که اگر به طور کامل با دست وصیت کننده نوشته شده و فااد تاریخ و امضا باشد معتبر نیست .و بضضه موجضب مضضاده 1325
اانون مدنی اسنادی که متضمن توافق های معوض است صرفا تا میمانی معتبرند که نسخ اصضضلی آن بضضه تعضضداد طرفهضضایی کضضه نفضضع
جداگانه دارند تنظیم شده باشند .یک نسخه اصل برای کلیه اشخاصی که نفع واحد دارند کفایت می کننضضد .هضضر نسضضخه اصضضل بایضضد
متذکر تعداد نسخه های اصل که تنظیم شده اند باشد .و مطابق ماده  1326اانون مدنی تنها یکی ا طرفها خود را در برابر دیگضضری
به تأدیه مبلغی پول یا تسلیم مالی م ل متعهد می کند باید در سندی که متضمن امضای نویسنده تعهد است تسجیل و نیم مبلضضی یضضا
مقدار به حروف و به اراام به خط او ذکر گردد.
به موجب ماده  1328اانون مدنی تاریخ اسناد عادی صرفاً ا تاریخ ثبت آنها یا ا تاریخ فضضوت شضضخص یضضا اشخاصضضی کضضه آنهضضا را
امضاء کرده اند یا ا تاریخی که مفاد آنها در اسناد تنظیم شده نمد مأمورین رسمی ا ابیل صورتجلسه مهر و موم یا تحریضضر ترکضضه،
تسجیل شده است معتبر است .در صورتیکه در ماده  1305اانون مدنی ایران مقرر داشته شده «:در اسناد رسمی تاریخ تنظضضیم دارای
اعتبار است و این اعتبار حتی بر علیه اشخاص ثالث می باشد اما در اسناد عادی تاریخ تنهضضا دربضضاره اشخاصضضی کضضه در تنظضضیم آنهضضا
شرکت داشته و همچنین ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده دارای اعتبار

است»4.

 . 1جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،مجموعۀ محشی قانون مدنی ،چ  ،1تهران :انتشارات گنج دانش1379 ،ج ،1ص10
.Yaigre. Jean et Pillebout. Jean Francois, Droit professionnel notarial, Editeur : LexisNexis, 11e edition, 2019, p76
. 3نوری ،محمد علی ،عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه ،تهران :انتشار گنج دانش،1380 ،
صص79-78
 . 4نوری ،محمد علی ،عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه ،تهران :انتشار گنج دانش،1380 ،
ص 84
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نشده است .که این نقص می تواند عدم وجود امضاء یکی ا طرفین یا سردفتر یا شهود باشضضد و یضضا عضدم صضالحیت و شایسضضتگی
سردفتر .این اسناد اابلیت اعتبار به عنوان سند عادی یا به عنوان شروع دلیل کتبی را دارند بجم در موارد اسناد تشریفاتی کضضه شضضکل
و تشریفات شرط اعتبار آن

است2.

جمع بندی و راهکارهای سردفتری و ثبتی برای حقوق ایران
در مینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پضضیش بینضضی شضضده ،لضضموم بضضا بینی در روخ
اجرای سردفتری ضروری به نظر می رسد ،نوع نگرخ به موضوع سردفتر و تشکیل شرکت هضضای سضضردفتری تمضضام امکانضضات بضضرو
تعارض در معامالت غیرمنقول را پیش بینی می کند .با توجه به اهمیت صالحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطضضه سیسضضتم
رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضالتی که مشتری بضضه سضضبب بضضی اطالعضضی و
نداشتن مشورت ا سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد ،وجود ندارد .در این رابطه بخش اول این پیشنهاد در رابطضضه بضضا الهضامی
حقوق فرانسه به اجرای مشارکتی سردفتری تأکید داشته که حقوق ایران به آن بی توجه بوده است .در حقضضوق ایضضران ،سضضردفتر بضضه
تنهایی دفترخانه را اداره می کند و به این حیث می بایست صالحیت های یادی را به شخصه داشته باشد که با اوانین ممبور ایضضن
امر حاصل نمی شود .در این میان دفتریار اول و دفتریار دوم صرفاً کارمندان سردفتر بوده و مسئولیتی ندارند .این مهم بواسطه بهره
گیری ا روخ جمعی سردفتری فرانسه و ایجاد یک دفترخانه و چند سردفتر انجام پذیر است .بحث مهم چگونگی صالحیت یابی
سردفتر در حقوق ایران و حدود وظایف آن نیم در این باره حائم اهمیت است .بحث روخ جمعی سردفتری ا این لحاظ در ایران
دارای اهمیت است که مقرراتی برای کارآمو ی و تحصیالت حقوای در این مینه وجود ندارد .یضضرا طبضضق مضضاده  69اضضانون 1354
کاندید سردفتری می تواند با امضای ارارداد واگذاری امتیا دفتر با سردفتر با نشسته یا با ورثه سردفتر فوت شده سضضردفتر شضضود و
سردفتر و این نهاد حقوای تحت نظارت اوه اضاییه ارار داشته و اوه اضاییه ا طریق سا مان ثبضضت اسضضناد و امضضالک کشضضور ،اضضوه
سردفتری را کنترل و نظارت می کند 3.و سردفتر مکلف به رعایت نظامات اوه اضاییه است (ماده  29اانون  .)1354بر همضضین مبنضضا
سا مان صرفاً حق پیشنهاد شخص صالک را برای سردفتری داشته و حق انتصاب را ندارد 4.هر چند در حال حاضر رئضضیس سضضا مان
ثبت اسناد و امالک در رابطه با انتصاب سردفتر ،اختیار رئیس اوه اضاییه را بصورت تفویضی داراسضضت .در ایضضن رابطضضه دسترسضضی
دیپلمه ها و لیسانسیه های غیرمرتبط به سردفتری ایجاد سردرگمی در نهاد سردفتری به عنوان نماینده حاکمیت است .در این موارد
اانونگذار توجه نداشته که بدون تحصیالت حقوای و بدون کارآمو ی ،حل مشکالت علمی و علمی برای سردفتر محال

می
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1

.Yaigre. Jean et Pillebout. Jean Francois, Droit professionnel notarial, Editeur : LexisNexis, 11e edition, 2019, p98
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 . 3سیدي آراني ،سید عباس .شركت مدني حرفه اي سردفتري ( از پیدایش در فرانسه تا پذیرش در ایران)  ،تهران :میزان ،1396 ،ص217
 .4شهری ،غالمرضا ،حقوق ثبت اسناد و امالک ،تهران :نشر جهاد دانشگاهی ،1373 ،صص284-283
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است که نهاد حقوای کشور ایران ا نهاد حقوای فرانسه گرفته است اما به تغییرات سیستم دیگر توجه نداشته اسضضت .در ایضضن بضضاره
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نماید .راه اول که شرکت در آ مون طبق ماده  3آیضضین نامضضه اضضانون  1354آمضضده مشضضکل و غیضضرممکن اسضضت و راه امضضضای اضضرارداد
واگذاری امتیا دفتر یا سردفتر با نشسته یا با ورثه فوت شده طبق ماده  69اانون  1354رایج ترین شیوه برای سردفتری اسضضت کضضه
به کاندیدای بدون تحصیالت حقوای امکان دسترسی به این حرفه را

می دهد 1.مسضضئله دیگضضر در مینضضه صضضالحیت سضضردفتر،

نقش نداشتن کانون سردفتران و دفتریاران در تعیین دفتریضضار اول اسضضت کضضه در تشضضریفات تعیضضین دفتریضضار و سضضردفتر باعضضث بضضرو
معضالتی می شود .این معضل به این علت دارای اهمیت است که سردفتری که دفتریاران را معرفی می کند ،خود ممکن ا طریضضق
امضای ارارداد واگذاری امتیا سردفتری را کسب کرده باشد .به این طریق بحث صالحیت در سردفتر غیرمنطقی به نظر می آید .به
همین دلیل است که سردفتر بجای در نظر گرفتن صالحیت ،یکی ا خویشاوندان را به سبب وثوق به این سمت معرفی مضضی کنضضد.
مسئله سوم که در حقوق فرانسه پیش بینی شده اما در حقوق ایران پیش بینی نشده بحث مشاوره حقوای دادن به مشتری است کضضه
حقوق موضوعه در مینه آن ساکت است و سردفترداران ا آن به عنوان احسان مشاوره دادن یاد می کنند 2.ولی ا سضضوی دیگضضر در
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حقوق فرانسه سردفتران برابر ماده  1382ق م که بیان می کند «هر رفتار انسانی موجب ورود خسارت به دیگری شخص را ملکف
به جبران خسارت می کند» موظفند که مشتری را ا نتایج تعهدات خود آگاه سا ند 3.بنابراین صرفاً وظیفه سضضردفتر رسضضمی کضضردن
اسناد نیست و وظیفه اوست که سند معتبر و مطمئن تنظیم کند .امری که به سبب صالحیت سردفتر و ویژگضضی هضضایی کضضه بضضرای او
تعریف می شوند امکان برو تعارض را میان اسناد رسمی با رسمی و یا عادی ا بین می برد .این راهنمایی

می تواند اسضضتنکاف

ا تنظیم سند باشد که سبب پیشنهاد راهکار دیگری برای مشتری است 4.اما در وهله ای که سردفتر دارای اطالعات حقضضوای کضضافی
و به رو نیست و اینکه سردفتر با نشسته یا وراث سردفتر دفترخانه را به کسی واگذار می کنند که باالترین ایمت را پیشضضنهاد مضضی
کند ،شایستگی و صالحیت علمی وجود نخواهد داشت 5.در اینگونه موارد حقوق فرانسه شضضرکت مضضدنی حرفضضه ای بضضه سضضردفتران
پیشنهاد می کند که هم مطابق با سنت ها و هم امکان تجهیم و صالحیت را در آنها بیشتر می کند در این نضضوع شضضرکت هضضا اجضضرای
مشترک حرفه سردفتری است و شرکا می بایست سردفتران شاغل یا دارای شرایط صالحیت سردفتری باشند .این شضضرکت هضضا مضضی
بایست دارای سه ویژگی تأثیر ،امنیت و اابلیت واگذاری باشند 6.تأثیر ،امنیت و اابلیت واگذاری سضضبب تنظضضیم روابضضط انسضضانی در
بخش اشخاص و اموال است که مستلمم آگاهی و تخصص های سردفتر است .ایضضن امضضر بضضه سضضبب مشضضارکت باعضضث بضضرو شضضدن
اطالعات می شود که در مینه مورد بحث رساله امکان برو تعارض میان اسناد را ا بین می برد .یرا با تشکیل شرکت سضضردفتران
فرصت می یابند ت ا برای ترکیب دانسته ها و تبادل آگاهی ها در کنار هم باشند و هر کدام مدیریت یک بخش تخصصی را به عهده
 . 1سیدي آراني ،سید عباس ،سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن ،مجله مطالعات حقوق خصوصی ،تابستان  ،سال چهل و
نهم ،شماره ،1398 ،2ص313
 . 2نایبي ،ناصر ،مسئولیت مدني سردفتر اسناد رسمي ،ماهنامة حقوقي كانون سردفتران و دفتریاران ،1383 ،ش57 -39
3

. Aubert (J.L.) La responsabilité civile des notaires, 5e édition, Paris: Defrénois: Lextenso éditions. 2008, PP71-72
 .4سیدي آراني ،سید عباس ،رسالت دفتر اسناد رسمی ،ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ،1393 ،ش 132
 .5كاتوزیان ،ناصر ،جایگاه دفاتر اسناد رسمي در نظم كنوني حقوقي ،مجلة كانون سردفتران و دفتریاران ،ش  ،1383 ،56ص56

6

. Behin (J.), « Les sociétés civiles professionnelles notariales », 4e rapport au 67e congrès des Notaires, in Théorie
et Pratique des sociétés civiles, Paris : Librairies techniques,1970.P 522
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گیرند تا مشتری به ناروا ا یک دفترخانه به دیگری فرستاده نشود و امکان ارتباط مستقیم بین سردفتر و مشتری ایجاد شود به ویژه
اینکه هدایت هر خدمت مهم توسط سردفتری تضمین شود که مسئولیت کامضضل و عملضضی خضضود را مضضی پضضذیرد 1.شضضرکت خألهضضای
نهادهای فردی را می پوشاند« :ا آنجا که نهاد حقوای فردی به شدت وابسته به شخص مالک آن اسضضت شضضکنندگی ذاتضضی دارد بضضه
عبارتی این نهاد حقوای بی استخوان است وجود حقوای خاصی ندارد شرکت با شخصیت حقوای به او لباس حقوای مناسبی مضضی
دهد» 2و همچنین با فوت یا عدم اهلیت یا استعفای یک شریک منحل نمی شود 3.این در صورتی است که پضضس ا ورود یضضان بضضه
مشتری ،ضمانت شرکت و مسئولیت نامحدود شرکای دیگر برای حمایت ا مسئولیت سردفتر شریک مقصر دخالت می کنند 4.این
موارد سبب تأثیر ص الحیت و آگاهی سردفتر در انتشار بیع و مشاوره دادن به مشتری برای پدید نیامدن تعارض در معامالت امضضوال
غیرمنقول می شود.
نتیجه گیری
در این تحقیق با بررسی حقوق فرانسه و ایران ضمن بحث تعارض میان سند عادی و رسمی در بحث صدور آنها ،چگونگی پضضیش
در مینه تأییدی بودن ماهیت مالکیت یک رویه را پیش گرفته اند اما نوع متفاوت نگرخ های نظام حقضضوای فرانسضضه در رابطضضه بضضا
حقوق سردفتری که ضمن انتخاب محل دفترخانه و انتخاب سردفتران که در تمامی مراحل بیع اموال غیرمنقول وثیضضق خریضضداران و
فروشندگان هستند و ضرورت انتشار بیع توسط سردفتران هر گونه تعارض میان اسناد عادی و رسمی را ناممکن می گرداننضضد و در
صورت برو سند رسمی در تعارض با سند عادی ،که اواعد بیع در آنها منعقد شده باشد ،موضوع بین طرفین صائب و حتی تاریخ
سند عادی ا نظر تقدم و تأخر اابل تعارض با سند رسمی است .این در صورتی است که بر اساس حقوق ایضضران و مباحضضث پضضیش
آمده درباره ماده  22اانون ثبت ،هنو رویه ای درست برای پدید نیامدن تعارض میان سند عادی و رسمی پیش بینی نشضضده اسضضت.
محدود بودن وظایف سردفتری و انجام وظایف سردفترداران توسط مشاوران امالک سبب تشضضتت در اانونگضضذاری در حیطضضه رفضضع
معضل صدور سند معارض در ایران شده است .با اینکه دو نظام حقوای در مینه تأییدی بودن ماهیت مالکیت یک رویضضه را پضضیش
گرفته اند اما نوع متفاوت نگرخ های نظام حقوای فرانسه در رابطه با موضوع انتشار بیع و ضابطه دار بودن حقوق سردفتری است
 . 1سیدي آراني ،سید عباس ،سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن ،مجله مطالعات حقوق خصوصی ،تابستان  ،سال چهل و
نهم ،شماره ،1398 ،2ص321
. COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 25e édition, Paris: LexisNexis, 2012.P12

2

. Malaurie (ph.) et Aynès (L.), cours de droit civil (Les contrats spéciaux), Paris, Editions cujas, 2 edition, 1988.P252

3
4

. Daigre (J.J.), La victime d'une faute professionnelle d'un associé d'une SCP peut agir contre l'associé ou contre la
société ou contre les deux, note sous arrêt cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° de pourvoi : 03-19396, Bull. Joly, 1 août
2005, § 235, p. 989.& Daigre (J.J.), L'associé d'une SCP est personnellement responsable des consequences
dommageables de ses actes professionnels et la société solidairement avec lui, note sous l’arrêt de 1re chambre de
la CA Paris du 30 mars 1999, Bull. Joly, 1 mai 1999 n° 5, p. 531. & Daigre (J.J.), La responsabilité solidaire de la SCP
en cas de faute professionnelle d'un associé perdure quelle que soit l'évolution de la composition de la société,
note sous arrêt cass., 3e civ., 24 avril 2003, Bull. Joly, 1 juillet 2003, n° 7, § 178, p. 833.
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بینی اانونی دو نظام حقوای در رابطه با صدور سند معارض تحلیل شدند .بر این اساس نشان داده شد که با اینکه دو نظام حقوای
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که ضمن انتخاب محل دفترخانه و انتخاب سردفتران که در تمامی مراحل بیع اموال غیرمنقول وثیق خریداران و فروشندگان هستند
و ضر ورت انتشار بیع توسط سردفتران هر گونه تعارض میان اسناد عادی و رسمی را ناممکن می گردانند و در صورت برو سضضند
رسمی در تعارض با سند عادی ،که اواعد بیع در آنها منعقد شده باشد ،موضوع بین طرفین صائب و حتی تاریخ سند عادی ا نظر
تقدم و تأخر اابل تعارض با سند رسمی است .این در صورتی است که بر اساس حقوق ایران و مباحث پیش آمده درباره مضضاده 22
اانون ثبت ،هنو رویه ای درست برای پدید نیامدن تعارض میان سند عادی و رسمی پیش بینی نشده است .محدود بودن وظضضایف
سردفتری و انجام و ظایف سردفترداران توسط مشاوران امالک سبب تشتت در اانونگضضذاری در حیطضضه رفضضع معضضضل صضضدور سضضند
معارض در ایران شده است .در مینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامضضدن تعضضارض اسضضناد در آن پضضیش بینضضی
شده ،لموم با بینی در روخ اجرای سردفتری ضروری به نظر می رسد ،بخش اول این پیشنهاد در رابطه با الهضضامی اسضضت کضضه نهضضاد
حقوای کشور ایران ا نهاد حقوای فرانسه گرفته است اما به تغییرات سیستم دیگر توجه نداشته است .در این باره حقضضوق فرانسضضه
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به اجرای مشارکتی سردفتری تأکید داشته که حقوق ایران به آن بی توجه بوده است .این مهم بواسطه بهره گیضضری ا روخ جمعضضی
سردفتری فرانسه و ایجاد یک دفترخانه و چند سردفتر انجام پذیر است .بحث مهم چگونگی صضضالحیت یضضابی سضضردفتر در حقضضوق
ایران و حدود وظایف آن نیم در این باره حائم اهمیت است و اینکه مقرراتی برای کارآمو ی و تحصیالت حقضضوای در ایضضن مینضضه
وجود ندارد .یرا طبق ماده  69اانون  1354کاندید سردفتری می تواند با امضای ارارداد واگذاری امتیا دفتر با سضضردفتر با نشسضضته
یا با ورثه سردفتر فوت شده ،سردفتر شود .در مینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسضضناد در آن
پیش بینی شده ،لموم با بینی در روخ اجرای سردفتری ضروری به نظر می رسد ،نوع نگرخ به موضوع سردفتر و تشکیل شضضرکت
های سردفتری تمام امکانات برو تعارض در معامالت غیرمنقول را پیش بینی می کند .با توجه بضضه اهمیضضت صضضالحیت سضضردفتر و
تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضضضالتی
که مشتری به سبب بی اطالعی و نداشتن مشورت ا سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد ،وجود ندارد .تضضأثیر ،امنیضضت و اابلیضضت
واگذاری سبب تنظیم روابط انسانی در بخش اشخاص و اموال است که مستلمم آگاهی و تخصص های سردفتر است .این امضضر بضضه
سبب م شارکت باعث برو شدن اطالعات می شود که در مینه مورد بحث رساله امکان برو تعارض میان اسناد را ا بین می برد.
یرا با تشکیل شرکت سردفتران فرصت می یابند تا برای ترکیب دانسته ها و تبادل آگاهی ها در کنار هم باشند و هر کدام مدیریت
یک بخش تخصصی را به عهده گیرند تا مشتری به ناروا ا یک دفترخانه به دیگری فرستاده نشضضود و امکضضان ارتبضضاط مسضضتقیم بضضین
سردفتر و مشتری ایجاد شود به ویژه اینکه هدایت هر خدمت مهم توسط سردفتری تضمین شود که مسئولیت کامل و عملی خضضود
را می پذیرد.
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1387

1387
خدابخشی ،عبدهلل ،تحلیلی دیگر ا ماده  22اانون ثبت اسناد و امالک ،مجله حقوای دادگستری ،شماره  ،71پاییم 1389
راعت ،عباس و حاجیماده ،حمیدرضا ،ادله اثبات دعوا ،چ  ،2تهران :نشر اانون مدار1390 ،
سیدی آرانی ،سید عباس .شرکت مدنی حرفه ای سردفتری ( ا پیدایش در فرانسه تا پذیرخ در ایران)  ،تهران :میمان1396 ،
سیدی آرانی ،سید عباس ،رسالت دفتر اسناد رسمی ،ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ،1393 ،خ 132
سیدی آرانی ،سید عباس ،سردفتری ایران و ضرورت با بینی در روخ اجرای آن ،مجله مطالعات حقوق خصوصی ،تابستان  ،سال
چهل و نهم ،شماره1398 ،2
شمس ،عبداهلل ،آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته ،جلد سوم ،تهران :انتشارات دراک1389 ،
شهری ،غالمرضا ،حقوق ثبت اسناد و امالک ،تهران :نشر جهاد دانشگاهی1373 ،
عرفانی ،توفیق ،رویه اضایی ایران در معامالت و اولنامه معارض ،انتشارات جاودانه1391 ،
کاتو یان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،تهران :نشر میمان1382 ،
کاتو یان ،ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت ،موسسه نشر یلدا1374 ،
کی نیا ،محمد ،امضای الکترونیک (منطبق با حقوق فرانسه) تهران :نشر میمان ،تابستان 1388
کاتو یان ،ناصر ،جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم کنونی حقوای ،مجلة کانون سردفتران و دفتریاران ،خ 1383 ،56
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