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حل تعارض بين سند رسمی و عادی

ﻣوﺳﺳﻪ ﻓرھﻧﮔﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺑﯾﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ  :ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  1396/10/19ﺳﺎﻋت 09:39
ﺣل ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ و ﻋﺎدی
ﮐﻠﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﻊ ،ﺻﻠﺢ ،رھن ،اﺟﺎره و ﺣﺗﯽ ﺗﻌﮫد ﺑﻪ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻗﺑﯾل
ﻣﻌﺎﻣﻼت)ﻗوﻟﻧﺎﻣﻪ( ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻣوﺟب ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  62ﻗﺎﻧون داﺋﻣﯽ ﺷدن ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮐﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗوﺳﻌﻪ ،ﮐﻠﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣوال ﻏﯾﺮﻣﻧﻘول از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﻊ ،ﺻﻠﺢ،
رھن ،اﺟﺎره و ﺣﺗﯽ ﺗﻌﮫد ﺑﻪ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﻌﺎﻣﻼت)ﻗوﻟﻧﺎﻣﻪ( ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻣوﺟب ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺧﺷﯽ
ﻣﮫﻣﯽ از ﻗﺮاردادھﺎی اﺟﺎره ،رھن و ﻗوﻟﻧﺎﻣﻪ اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت از طﺮﯾق اﺳﻧﺎد ﻋﺎدی ﺻورت ﻣﯽﮔﺮﻓت .اﻣﺎ ﺳﻧد ﻋﺎدی و ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﭼﻪ
ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ دارﻧد؟
»ﺳﻧد ﻋﺑﺎرت اﺳت از ھﺮ ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋوی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑﺎﺷد« ،اﯾن ﻣﻘﺮره ﻣﺎده  1284ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ در ﺗﻌﺮﯾف ﺳﻧد
اﺳت؛ در واﻗﻊ ﺳﻧد ﻧوﺷﺗﻪای اﺳت ﮐﻪ ھم ﺷﺧص ﻣدﻋﯽ)ﺧواھﺎن( و ھم ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻪ دﻋوا ﻣﺗوﺟﻪ او اﺳت)ﺧواﻧده( ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﻪ آن
در دادﮔﺎه ھﺳﺗﻧد .ﺳﻧد ﻣﻣﮐن اﺳت ﻋﺎدی ﯾﺎ رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ ھﺮﮐدام از اﺳﻧﺎد ﻋﺎدی ﯾﺎ رﺳﻣﯽ ،دارای ﺷﺮاﯾط و ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﻪ در ﻗواﻧﯾن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷده اﺳت.
ﺗﻌرﯾف ﺳﻧد ﻋﺎدی و رﺳﻣﯽ
در ﯾک دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﻣﮐن اﺳت ﺧواھﺎن ﺑﺮای اﺛﺑﺎت ادﻋﺎﯾش و ﺧواﻧده در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧواھﺎن ،اﺳﻧﺎدی را اراﺋﻪ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ
دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺣﮐم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣب ﺣق ﺻﺎدر ﮐﻧد .اﯾن اﺳﻧﺎد ﻣﻣﮐن اﺳت ﻋﺎدی ﯾﺎ رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ،ﺳﻧدی اﺳت ﻛﻪ
ﺗوﺳط ﻣﺎﻣوران رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدﻓﺗﺮان اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ و درﺣدود ﺻﻼﺣﯾت آﻧﺎن و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷود؛ ھﺮ ﺳﻧدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯾﺮ از
اﯾن ﺷﺮاﯾط ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺳﻧد ﻋﺎدی اﺳت.

1/11/18, 10:54 AM

1 of 3

حل-تعارض-بين-سند-رسمی-و-عادیhttps://article.tebyan.net/397714/
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ﺗﻌﺎرض ﺳﻧد ﻋﺎدی و ﺳﻧد رﺳﻣﯽ
ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم دﻋوی ،طﺮﻓﯾن اﺳﻧﺎدی را ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﯾک طﺮف آن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ و طﺮف دﯾﮔﺮ ﺳﻧد ﻋﺎدی ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﺳوال
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﻪ ﮐدام ﺳﻧد در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه دارای ارﺟﺣﯾت اﺳت و ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن دو ﺳﻧد ﭼﮔوﻧﻪ ﻗﺎﺑل رﻓﻊ اﺳت؟ در اﺑﺗدا درﺧﺻوص
ﻣﻔﮫوم ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ »ﺗﻌﺎرض در ﻟﻐت ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺧﻼف ﯾﮐدﯾﮔﺮ آﻣدن ﺧﺑﺮ و ﺟﺰ آن و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﺮدن ﯾﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﮔﺮی آﻣده
اﺳت «.در ﺧﺻوص ادﻟﻪ اﺛﺑﺎت دﻋوی ﮐﻪ ﺳﻧد ھم ﯾﮐﯽ از اﯾن ادﻟﻪ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،ﺗﻌﺎرض اﺳﻧﺎد ﯾﺎ ادﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﻘﺎﺑل و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن
اﺳﻧﺎد و ادﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷده ﺑﻪ ﻧﺣوی اﺳت ﮐﻪ ﻋﻣل ﺑﻪ ھﺮ دو ﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن آﻧﮫﺎ اﻣﮐﺎنﭘذﯾﺮ ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ اﯾن دو ﺷﺮط ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ در ﻧﮔﺎه اول وﺟود ﺗﻌﺎرض واﻗﻌﯽ ﺑﯾن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ و ﺳﻧد ﻋﺎدی ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ اﻣﮐﺎنﭘذﯾﺮ ﻧﯾﺳت زﯾﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﺗوﺳط ﺳﻧد ﻋﺎدی ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘق ﻧﺑوده و در اﯾن ﺻورت ﺳﻧد ﻋﺎدی ﻓﺎﻗد ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ را ﻧدارد.

ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑﯾن دو ﺳﻧد ﺗﻌﺎرض وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﮐﺗﻪ ﺿﺮوری اﺳت :اول اﯾﻧﮐﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد دو ﺳﻧد در ﻣﻘﺎﺑل ھم ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ اﮔﺮ ﯾک ﺳﻧد ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷود و در ﻣﻘﺎﺑل آن ﺳﻧدی ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﻌﺎرض ﺑﯽﻣﻌﻧﺎﺳت .دوم اﯾﻧﮐﻪ دو ﺳﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﯽ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﺑوده و
ھﻣدﯾﮔﺮ را ﺗﮐذﯾب ﮐﻧﻧد .ﻣﺛﻼ ﺳﻧدی ﺑﮔوﯾد زﯾد ﻣﺎﻟک اﺳت و ﺳﻧد دﯾﮔﺮ ﺑﮔوﯾد ﺑﮐﺮ ﻣﺎﻟک اﺳت .ﺳوم اﯾﻧﮐﻪ اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد وﺣدت ﻣوﺿوع داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم ھم اﯾن اﺳت ﮐﻪ دو ﺳﻧد ﻣﺗﻌﺎرض ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻧﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺮای ﻣﺛﺎل اﮔﺮ ﺳﻧدی ﻗﺑﻼ ﺟﻌﻠﯾت آن اﺛﺑﺎت ﺷده
ﺑﺎﺷد دﯾﮔﺮ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﻧﺑوده و در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک ﺳﻧد ﻣﻌﺎرض ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯾﺮد.
ﺣل ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﺳﻧﺎد ﻋﺎدی و رﺳﻣﯽ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ اﯾن ﺷﺮاﯾط اﮔﺮ دو ﺳﻧد ﮐﻪ ﯾﮐﯽ ﻋﺎدی و دﯾﮔﺮی رﺳﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺗﻌﺎرض ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﺮاﯾط ﺑﻪ ﭼﻪ ﮔوﻧﻪ ﺧواھد ﺑود؟
ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۱۰ﺑﻪ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧوﻧﮔذار رﺳﯾده اﺳت ،دو ھدف ﻋﻣده را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﺮده اﺳت .ھدف اول و
اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧوﻧﮔذار ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑوده اﺳت .ﺑﻪ ﻧﺣوی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺗﻧﺎد ﻣواد  47 ،46و  48ﻗﺎﻧون ﺛﺑت ،ﮐﻠﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯾن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻘوق ﺛﺑت ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺛﺑت ﺑﺮﺳد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  22دوﻟت ﻓﻘط ﮐﺳﯽ را ﻣﺎﻟک ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد ﮐﻪ ﻣﻠک ﺑﻪ ﻧﺎم او
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ اﯾن دو ﺷﺮط ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ در ﻧﮔﺎه اول وﺟود ﺗﻌﺎرض واﻗﻌﯽ ﺑﯾن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ و ﺳﻧد ﻋﺎدی ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ اﻣﮐﺎنﭘذﯾﺮ ﻧﯾﺳت زﯾﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﺗوﺳط ﺳﻧد ﻋﺎدی ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘق ﻧﺑوده و در اﯾن ﺻورت ﺳﻧد ﻋﺎدی ﻓﺎﻗد ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺳﻧد رﺳﻣﯽ را ﻧدارد .ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮐﻪ در رای وﺣدت روﯾﻪ ﺷﻣﺎره  43ﻣورخ دھم آﺑﺎنﻣﺎه  1351دﯾواﻧﻌﺎﻟﯽ ﮐﺷور ھم اﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد
ﺗﺎﮐﯾد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و آﻣده اﺳت » :ﻧظﺮ ﺑﻪ اﻳن ﻛﻪ ﺷﺮط ﺗﺣﻘق ﺑﺰه ﻣﺷﻣول ﻣﺎده  117ﻗﺎﻧون ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼك ﻗﺎﺑﻠﻳت ﺗﻌﺎرض دو
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﮫد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻳك ﻣﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷد و در ﻧﻘﺎطﻲ ﻛﻪ ﺛﺑت رﺳﻣﻲ اﺳﻧﺎد ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻋﻘود و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣوال ﻏﻳﺮﻣﻧﻘول ﺑﻪ ﻣوﺟب ﺑﻧد
اول ﻣﺎده  47ﻗﺎﻧون ﻣﺰﺑور اﺟﺑﺎري ﺑﺎﺷد ﺳﻧد ﻋﺎدي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن اﻣوال طﺑق ﻣﺎده  48ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون در ھﻳﭻ ﻳك از ادارت و
ﻣﺣﺎﻛم ﭘذﻳﺮﻓﺗﻪ ﻧﺷده و ﻗﺎﺑﻠﻳت ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﻧد رﺳﻣﻲ ﻧﺧواھد داﺷت«.
ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺑﯾن ﺳﻧد رﺳﻣﯽ و ﺳﻧد ﻋﺎدی اﻣﮐﺎن ﺗﺣﻘق ﺗﻌﺎرض واﻗﻌﯽ وﺟود ﻧدارد و آﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﺳﻧﺎد
ﻣطﺮح ﻣﯽﺷود ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺷﺑﮫﻪ ﺗﻌﺎرض اﺳت ﮐﻪ در ھﺮ ﻣورد ﺑﺎ رﺟوع ﺑﻪ ﺷﺑﮫﻪ اﯾﺟﺎد ﺷده ﻣﯽﺗوان در ﺧﺻوص آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓت ﮐﻪ در
ﺑﺎﻻ ﻣﺛﺎلھﺎﯾﯽ از آن ﮔﻔﺗﻪ ﺷد اﻣﺎ ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺛﺑت رﺳﻣﯽ در ﺧﺻوص اﻣﻼک ،ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻘوق ﺛﺑتﺷده
اﺟﺑﺎری ﺷده ،ﺳﻧد ﻋﺎدی از ﺳوی ادارات و ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺎﺑل ﭘذﯾﺮش ﻧﺧواھد ﺑود ﻣﮔﺮ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎری ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﮫدی ﺟدا از ﺳﻧد
رﺳﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎ ﺑﺮای دادﮔﺎه اﺛﺑﺎت ﺷود ﺗﺎ دادﮔﺎه در اﯾن ﺻورت ﺳﻧد ﻋﺎدی را دارای ارزﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻧد رﺳﻣﯽ ﻗﻠﻣداد
ﮐﻧد.
ﻣﻧﺑﻊ :ﭘﺎﯾﮔﺎه ﺣﻘوﻗﯽ اﻧدﯾﺷﻪ ﮐوروش
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