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Abstract 
Citizens' financial security is the principle that generates the systematization and 
stability of the legal order and guarantees civil and social rights. It is of high 
significance as the inspirational principle of the entire legal system. From this 
perspective, the present article, after expanding the conceptual space of the 
subject, examined the issues of financial security. According to the thematic 
documents presented in this research, a descriptive-analytical method has been 
used to analyze the data collected from the library sources. The research 
questions asked how official documents provided financial security and how this 
issue has been raised in jurisprudence and law. In regard to the questions raised, 
the research hypotheses were formulated as follows: it seems that the official 
documents can eliminate the sense of legal and financial insecurity in society and 
promote a sense of financial and legal security both in Imami jurisprudence and 
in subject law. The findings showed that, although the official document is 
emphasized in the subject and jurisprudential laws of Iran, in practice, the 
ownership of many real estates is based on ordinary documents and lacks the 
registration records. Hence, if the document is revoked, it causes insecurity of 
the citizens' financial rights. Therefore, it is proposed that with a new look based 
on Islamic jurisprudence, which emphasizes writing and documenting, the official 
document can be used to guarantee the financial rights of the citizens. 
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Extended abstract  
1. Introduction 
Citizens' financial security is the principle 
that generates the systematization and 
stability of the legal order and guarantees 
civil and social rights. It is of high 
significance as the inspirational principle 
of the entire legal system. From this 
perspective, the present article, after 
expanding the conceptual space of the 
subject, examined the issues of financial 
security. According to the thematic 
documents presented in this research, a 
descriptive-analytical method has been 
used to analyze the data collected from the 
library sources. The research questions 
asked how official documents provided 
financial security and how this issue has 
been raised in jurisprudence and law. In 
regard to the questions raised, the 
research hypotheses were formulated as 
follows: it seems that the official 
documents can eliminate the sense of legal 
and financial insecurity in society and 
promote a sense of financial and legal 
security both in Imami jurisprudence and 
in subject law. The findings showed that, 
although the official document is 
emphasized in the subject and 
jurisprudential laws of Iran, in practice, the 
ownership of many real estates is based on 
ordinary documents and lacks the 
registration records. Hence, if the 
document is revoked, it causes insecurity 
of the citizens' financial rights. Therefore, 
it is proposed that with a new look based 
on Islamic jurisprudence, which 
emphasizes writing and documenting, the 
official document can be used to 
guarantee the financial rights of the 
citizens. 

 

2. Methods  
A descriptive-analytical method has been 
used to analyze the theoretical sources 
available in the field of Islamic 
jurisprudence. 

  

3. Findings  
Although being emphasized in the Iranian 
Law, in practice, the possession of many 
real estate properties is based on ordinary 
documents and has no registration 
records, which leads to the citizens’ 
unsafety in the case of the cancellation of 
the official document. It is, therefore, 
proposed to use formal documents to 
ensure the financial rights considering the 
new view in Islamic Fiqh which is based on 
writing and documenting. 

4. Conclusion  
For financial security as one of the 
examples of civil rights, it is suggested to 
use formal written documents to provide 
security and safety for citizen. 
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 علمی پژوهشی 

  و امامیه فقه در شهروندان مالی امنیت در رسمی اسناد  جایگاه
 موضوعه حقوق
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 چکیده
 گرتضمین  و  حقوقی  نظم  پایداری  و  سازی  سیستماتیک  مولد  که  است  اصلی  شهروندان،  مالی  امنیت
  اهمیت  بلکه است گرفته قرار توجه کانون  در امروزه  تنها نه که  است  اجتماعی  و شهروندی حقوق

  از.  است  شده  تبدیل  حقوقی  سیستم   کل  بخشالهام  اصل   به  نوعی   به  و  است  شده  دوچندان  آن
 خواهد مالی  امنیت مسائل   بررسی به  موضوع، مفهومی  فضای بسط  از پس حاضر  مقاله  منظر این

  تحلیلی   -توصیفی  تحقیق،  روش پژوهش،  این  در  شده  ارائه  موضوعی  مستندات  با  مطابق.  پرداخت
  که   است  مطرح  سوال  این  مقاله  در.  باشدمی  ایکتابخانه  پژوهش،  این  در  اطالعات  گردآوری  روش  و

  و   فقه  در  مسئله  این  و   نمایند؟  فراهم  را  مالی  امنیت  تحقق  موجبات  توانندمی  چگونه  رسمی  اسناد
  به »  که  است  مطرح  فرض  این  مقاله  سوال  به  پاسخ  در  است؟  شده  مطرح  چگونه  موضوعه  حقوق

 جامعه  در  را  مالی  و  حقوقی  امنی   نا  حس  تواندمی  آنها  از  گیریبهره  و  رسمی  اسناد  که  رسدمی  نظر
  مسئله   این  که  دهد  ارتقاء  را  حقوقی  امنیت  کنار  در  مالی  امنیت  احساس  نسبت  همان  به  برده  بین  از

  مقاله   از  شده  کسب  ینتیجه.«  است  شده  پرداخته  بدان  موضوعه  حقوق  در  هم  و  امامیه  فقه  در  هم
  در  ولی  است،  شده  تاکید  رسمی  سند  بر  ایران  فقهی  و  موضوعه  قوانین  در  چه  اگر   که  است  این

  ثبتی   سوابق  فاقد  و  بوده  عادی  مدارک  و  اسناد  بر   مبتنی  مستغالت  و  امالک  از  بسیاری  مالکیت  عمل
.  شودمی فراهم شهروندان مالی حقوق امینت عدم موجبات رسمی، سند ابطال صورت در که است

 و  نوشته بر که اسالمی فقه بر مبتنی جدید  و نو نگاهی با توانمی که  است این شده ارائه پیشنهاد
 .برد بهره شهروندان مالی حقوق تضمین راستای در رسمی سند از دارد، تاکید سند،

 کلیدواژه ها: 
 مالکیت، رسمی، سند امنیت،

 شهروندی  حقوق معامالت،
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 جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه .  محمد عباسی اتویی، علی بابایی مهر، داوود قاسمی

 مقدمه 
تالش انسان در طول تاریخ جهت ممانعت از تزلزل  
حقوق مالکیت خود و به دست آوردن حمایت الزم  
از   استفاده  و  ثبت  نهاد  ایجاد  سبب  معامالت،  در 
سند رسمی گردیده و نیازهای جامعه، لزوم گسترش  
موجب   نهایت  در  که  نمود  ایجاب  را  آن  توسعه  و 

شده    استقرار نظام ثبت اسناد و امالک در کشورها
است و سند رسمی جهت تثبت مالکیت اشخاص  
صادر گردید. سند رسمی در اعتباربخشی، تثبیت و  
حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص  
حقیقی و حقوقی جامعه از اهمیت باالیی برخوردار  
و   اقتصادی  مناسبات  و  روابط  تنظیم  در  و  شد 

کریم  اجتماعی کشور، نقش مؤثری را ایفا نمود. قرآن  
سوره    282هم بر نوشته و سند تاکید دارد و در آیه  

می  و  بقره  قرض  به  چون  ایمان،  اهل  »ای  فرمایند: 
را   آن  زمان معین، الزم است  تا  کنید  نسیه معامله 

این امر موجب نظم بخشی به معامالت  1بنویسید.«
ناامنی  و  اختالفات  از  بسیاری  جلوی  و  را  بوده  ها 

به دلیل عدم توجه به اجباری  گیرد. اما متاسفانه  می
بودن ثبت در حوزه امالک و حقوق عینی راجع به آنها  

توجهی از  در ایران و صدور سند رسمی، همچنین بی 
شده   سبب  قضایی  رویه  و  نگهبان  شورای  ناحیه 
است که نظام معامالت امالک به صورت سند رسمی  

ای از حقوق مدنی در نظر گرفته شود  به عنوان شاخه
گاهی مبتنی بر قواعد و اصول حقوق مدنی به  و با ن

آن نگریسته شود، امری که سبب تبدیل شدن آن  
نوعی شکل  هدف، شده  به  و  محتوا  از  خالی  گرایی 

است. در حالی که اگر فلسفه وجودی آن به عنوان  
از   بسیاری  زندگی کنونی درک گردد، قطعاً  ضرورت 

 گردد. مشکالت کنونی جامعه حل می 

زوم ثبت اسناد اموال غیرمنقول و  عدم توجه به ل
دعوای   پذیرفتن  همچنین  و  آنها  به  راجع  معامالت 
ابطال سند رسمی در تقابل با اسناد عادی مقدم یا  

سوءاستفاده باعث  شهود،  در  شهادت  فراوان  های 
از مردم   از یک طرف بسیاری  و  جامعه شده است 

 
َّذِيَن آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُْم بِدَيٍْن إِلَى . )1 ُّهَا ال  (. أََجلٍمَُسمًّىفَاكْتُبُوهُ...يَا أَي

قربانی جرم انتقال مال غیر یا تصرف عدوانی شده و  
داده سرمای دست  از  را  خود  دیگر  ه  طرف  از  و  اند 

ثروت  و  زمین خواری شده  قربانی جرم  های  جامعه 
عمومی خود را از دست داده است. همچنین اکنون  

ها ناشی از همین مسأله  بسیاری از مشکالت بانک 
ای که افرادی رسماً ملک خود را رهن  است به گونه 

می  می بانک  وام  هنگفتی  مبالغ  و  و  گیرنگذارند  د 
به   را  ملک  مقدم  تاريخ  به  عادي  سندي  با  سپس 

فروشند و... . این در حالی است که اگر  دیگری می 
ثبت سند الزامی شود و نقش ماهوی در انتقال پیدا  

نمی  معامله  عادی  باسند  کسی  دیگر  اوالً  کند، کند 
برابر   در  عادی،  با سند  معامله  وقوع  به فرض  ثانیاً 

استن قابل  رسمی  سند  بود.  دارنده  نخواهد  اد 
تواند موجب حجم انبوه و  متاسفانه این وضعيت می 

بسیار باالیی از دعاوی، در دادگستری گردیده و قوه  
قضائیه را با چالش بسیار جدی مواجه کرده است  
در صورتی که اگر جایگاه سند رسمی به خوبی تبیین  
به   بنابراین  آمد.  نخواهد  پیش  این مشکالت  گردد، 

آن هستیم امنیت    دنبال  در  رسمی  اسناد  نقش  تا 
مالی شهروندان در نظام حقوقی ایران را با نگاهی به  
فقه اسالمی و حقوق موضوعه تبیین نمایم.  از این  
به،   پرداختن  ضمن  که  است  این  مقاله  هدف  رو 
مفهوم امنیت مالی شهروندان و نقش امنیتی ثبت  
و سند رسمی در آن به جایگاه سند رسمی در نظام  

موضوع  حقوقی   همچنین  و  کشور  قضایی  رویه  و 
تهدید   موجبات  که  قضایی  رویه  و  نگهبان  شورای 
حقوق مالی شهروندان شده است پرداخته شود. به  

پژوهش  بر  مروری  کلی  انجام  طور  مطالعات  و  ها 
دهد  شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر نشان می 

های  این زمینه از جنبههای انجام شده در  که پژوهش 
آن  مختلف نقش  و  رسمی  سند  بررسی  به  ی 

) پرداخته  زيناب  سيفي  غالمعلي  در  138٩اند.    )
اي تحت عنوان: »بررسي تطبيقي نقش رويه  مقاله

و مالي در حقوق   امنيـت قضايي  قضايي در تحقـق 
رسد که رويـه قضـايي نقـش  به این نتیجه می   »ايران

از   اقتصادي دارد؛  امنيت قضايي و  مهمي در تحقق 
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آنجا كه قاضي بـا تفسـير قـانون اسـت كـه مـيتوانـد  
با   كه  سازد  هماهنگ  جامعه  روز  نيازهاي  بـا  را  آن 
است،   سازگار  نيز  اقتصادي  تحليل  رويكرد  معيار 

با معيارهاي  اهميت نقش قاضـي در تفسير منطبق  
نقطه   به  رسيدن  و  كارايي  مانند  اقتصادي  تحليل 

 (13٩2)  رنجبر بافقی بهينه به خوبي روشن ميشود.  
نامه  پایان  عنوان:در  با  از  آ» ای  ناشی  حقوقی  ثار 

است تا به بررسی    کردهتالش    «تنظیم سند رسمی
اعتبار   و  ارزش  جمله  از  رسمی  سند  حقوقی  آثار 

مندرجات، الزم االجرا   شکلی و ماهوی در محتویات و
در سند رسمی   تاریخ  اعتبار  و  پرداخته شود.  بودن 

نقش و اعتبار سند رسمي  ( در مقاله "1394پنج تنی ) 
قضايي  و  اقتصادي  امنيت  جمله  در  از  مباحثی   "

رسمیریشه  اسناد  در  حقوقی  امنیت    ، های 
استحكام فنی  و    های قانونی از اسناد رسمیحمایت 

دهد.  را مورد بررسی قرار می   و علمی اسناد رسمی را
ای با عنوان:  ( در مقاله 13٩2منتهایی و فروتنی راد )

«  بر توسعه حقوق عمومی  بررسی تاثیر سند رسمی »
امنیت  مک به توسعهبه نقش سند رسمی در ک ی 

قضایی، و  اقتصادی  توالی    اجتماعی،  از  جلوگیری 
فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی  

جه و  در  عمومی  نظم  اجتماعی،  عدالت  توسعه  ت 
از خدمات    حاکمیت قانون به منظور  استفاده بهتر 

 پردازد. می  عمومی

با   مقایسه  در  و  مقاله  نوآوری  راستای  در 
می پیشینه شده  مطرح  که  های  داشت  بیان  توان 

»امنیت  شهروندی«،  »حقوق  جمله  از  مباحثی 
»امنیت   و  دولت«  مدنی  »مسئولیت  حقوقی«، 

های  به کرات در قالب مقاالت، کتب و رساله   قضایی«
به رشته تحریر در آمده است اما مبحثی تحت    علمی 

 « مالی    عنوان:  امنیت  در  رسمی  اسناد  جایگاه 
« چندان  شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است یا اگر هم  
منیت  بعضا به آن پرداخته شده است ذیل موضوع ا

از  است.  بوده  چند  رو  این  اجتماعی  از  مقاله  این 
باشد: اوال، به موضوع امنیت  جهت دارای نوآوری می 

مالی و نقش اسناد رسمی در تحقق آن به عنوان یکی  

شود، ثانیا،  از مطادیق حقوق شهروندی پرداخته می 
امنیت مالی مبحثی است که هم در ادیان و فقه و  

و  موضوعه  قوانین  در  آن    هم  به  بنیادین  حقوق 
برجسته  لذا  است  شده  دالیل  پرداخته  سازی 

این موضوع و مطرح شدن آن  حساسیت و اهمیت  
  تواند توام با نوآوری باشد و ثالثا،در ابعاد مختلف می 

در شرايط فعلي متاسفانه هيچ نهاد يا ارگاني متولي  
اين   به  پرداختن  و  نبوده  موضوع  اين  پاسخگوي  و 

ب نظر  از  اجتماعي موضوع  عدالت  اقتصادي    -سط 
درون نسلي و بين نسلي كاربرد دارد. بزرگترين تهديد  
در   كه  است  امنيت  نبود  حكومتي  هر  بقاي  براي 
صورت پرداختن به تمامي ظرفيتهاي امنيت مالي  
حكومت   بقاي  نتيجه  در  و  عدالت  گسترش  باعث 

 گردد. اسالمي می 

 

 سند، تعریف و انواع آن 1
است   شکلی  حقوقی  اطالعات  سند  عینیت  که 

معنادار حقوقی را در بر دارد و عامل با اهمیت  این  
که   دارند  تاکید  رو محققین  این  از  است.  اطالعات 
سند حقوقی حامل اطالعات مهم حقوقی است و از  
طریق آن قطعیت قوانین حقوقی و استقالل برخی  
از افراد، پایداری روابط اجتماعی و پایداری موضع فرد  

-Yurii, et al, 2019: 2 اصل می شود در جامعه ح
( بنابراین یک سند رسمی موضوعی است که در  (7

آن اطالعات حقوقی تثبت شده و بگونه ای ویژه برای  
دست یابی، ذخیره و توزیع در زمان و  مکان طراحی  

شین   )پتری  است  ماده    2017شده  طبق   .)
اسنادی هستند که  قانون مدنی، اسناد رسمی  1287

یا  ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی  در اداره 
ها بر  در حدود صالحیت آن در نزد مامورین رسمی  

مانند  باشد  شده  تنظیم  قانونی  مقررات  طبق 
شناسنامه، اسناد مالکیت خودرو و منزل،گواهینامه 

 رانندگی و...

بنابراین واژه سند به دو معنای عام و خاص بکار  
د عبارت از هر تکیه رفته است. در معنای عام، سن

اعتماد   بتواند  که  است  اعتماد  مورد  راهنمای  و  گاه 
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نوشته  خواه  کند،  جلب  ادعا  درستی  به  را  دیگران 
باشد یا گفته و اماره و اقرار. به معنای خاص، نوشته  
ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن، می  

  1258توان راه وصول به واقعی باشد. بند دوم ماده  
م که اسناد کتبی را در زمره ی دالیل اثبات دعوی    ق.

است.)   خاص  معنای  همین  به  اشاره  است،  آورده 
قراردارند و    1( که در مقابل سند عادی 275کاتوزیان، 

جنبه  از  از  دارند  تفاوت  عادی  سند  با  مختلف  های 
 االجرا الزم سندجمله : اوال،  از حیث قدرت اجرایی )

 به ديگر منظر يك  از دسن:    (االجرا الزم غير و
 همه. شودمي تقسيم االجراالزم غير و االجراالزم

 اجراي اما؛  شوند اجرا كه  دارند را قابليت اين اسناد
 داراي و  متفاوت بقيه اجراي با اسناد از برخي
 اسناد اسناد، اين به. است خاصي  هايويژگي 

 آنها اجراي براي كه هستند اسنادي گويند االجراالزم
که عمدتا در قالب    نيست  دادگاه  به مراجعه به نياز

 آيين  1 الف ماده بندکنند  سند رسمی معنا پیدا می
 بلكه. (االجراءالزم رسمي اسناد مفاد  اجراي ينامه

اجرا به  مراجعه با اسناد اينگونه دارندگان  دواير 
 خود حقوق  و  بگذارند اجرا  به را سند مفاد  توانندمي
. ثانیا، از نظر اعتبار تاریخ:  كنند استيفا را سند آن در

تاریخ سند رسمی هم از لحاظ اصحاب دعوا و هم از  
نظر اشخاص ثالث معتبر است در حالی که تاریخ  
ماده   نیست.  موثر  ثالث  اشخاص  برای  عادی  سند 

این مورد می   1305 ایران در  در  گوید: »قانون مدنی 
ر علیه  اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی ب

اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره  
ی  ها داشته و ورثهاشخاصی که شرکت در تنظیم آن 

.«  آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است
رسمی   سند  تاریخ  اعتبار  اشخاص  علت  مورد  در 

در واقع جزئی  ثالث، این است که تاریخ سند رسمی  
تعیین و در دفاتر  رسمی  از آن است و به وسیله مامور

 
در قانون مدنی از سند عادی تعریف خاصی به میان نیامده  1

که در باال آمده سایر است، اما بر اساس تعریف اسناد رسمی 
توان اسناد عادی  جز موارد ذکر شده در آمده را میاسناد به

تلقی نمود. ویژگی این اسناد این است که هم ادعای جعل و  
از   عای انکار و تردید در مورد این اسناد مسموع است.هم اد

شود  بندی مندرج در قانون مدنی به خوبی مشخص میتقسیم

شود برخالف تاریخ سند عادی که با  ثبت می   رسمی
رسمی  مامور  هیچ  و  شده  نهاده  طرفین  در  توافق 

تاریخ   بودن  نسبی  فایده  ندارد.  دخالت  آن  تعیین 
دو   تبانی  و  از سواستفاده  که  است  آن  عادی  سند 

می  جلوگیری  ثالث  زیان  به  قرارداد  کند  طرف 
ثالثا، از نظر ادعای جعل، تردید  ( و  1،  1381)مقدسی،  

مورد سند رسمی   در  تکذیب:   ادعای جعل  و  فقط 
در   هم  عادی  سند  که  حالی  در  است  طرح  قابل 

می  جعل  ادعای  تکذیب  معرض  قابل  هم  و  باشد 
قانون مدنی ایران در این مورد بیان    122٩است. ماده  

یا اسنادی که اعتبار    در مقابل اسناد رسمیدارد: »می
را دارد انکار و تردید مسموع نیست و    سند رسمی

تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا  طرف می 
ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی  

 .« از اعتبار افتاده است

 

 چارچوب مفهومی 2
 امنیت مالی   2.1

نیازهای   برآوردن  در  رضایت  داشتن  با  مالی  امنیت 
خان خرید  مانند  بازنشستگی  مرتفع  صندوق  ه، 

مناسب، آموزش کودکان و برای اهداف اضطراری از  
شود. امنیت مالی همچنین بر  مزایای آن برخوردار می 

گذارد زیرا  سالمت افراد دارای رتبه شخصی تأثیر می 
تمایل   مثبت هستند  مالی  امنیت  دارای  که  افرادی 
دارای   افراد  با  در مقایسه  را  دارند که سالمت خود 

مالی  امنیت   امنیت  کنند.  ارزیابی  عالی  کمتر  مالی 
تنها شامل آگاهی فردی و منبع کنترل درآمد و پس  نه

برنامه   مانند  دیگر  طرف  همچنین  بلکه  خود  انداز 
مداخله دولت، موسسه بیمه و کارفرمایان است. به  
بین   در  مالی  امنیت   ، شاتز  میرون  گفته 

در یک   1است.تر از اسناد رسمی که قلمرو اسناد عادی وسیع
تقسیم بندی اسناد عادی را به چهار دسته زیر تقسیم  

اسناد   ب:اند؛ هایی که افراد امضا نمودهنوشته الف:اند: نموده
های در کشوراسناد تنظیمی  د: های خصوصی و نامه ج:تجاری؛ 
 خارجی 
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رد و  گذاکنندگان بر رضایت از زندگی تأثیر می مصرف
ترین امنیت مالی بازنشستگی، شهریه  بنابراین اصلی 

های زندگی است. در نتیجه،  دانشگاه و تأمین هزینه
آینده، رضایت از زندگی  مسائل مالی با اندیشیدن به  
که  دهد، به ویژه هنگامی مصرف کننده را کاهش می 

کنند.  مصرف کنندگان وام و وام مسکن را تجربه می 
در مورد امنیت مالی برای افرادی که  بنابراین، نگرانی  
کنند بسیار مهم است زیرا بر رضایت  آن را تجربه می 

می تأثیر  کننده  مصرف  زندگی  )از    15 :2017گذارد 
Nina, رو  امنیت مالی عبارت است از داشتن  (. از این

درآمد ثابت یا سایر منابع برای تامین سطح زندگی  
این شامل    ینی. بآینده قابل پیش در حال حاضر و در  

نقدی  جریان  انتظار  احتمالی،  آینده    ورشکستگی 
بر   عالوه  است.  شغلی  امنیت  و  امنیت  افراد  این، 

پس  و  پول  مدیریت  به  اغلب  و  مالی  فردی  انداز 
( دارد  اشاره  (. Shkolnyk, 2020: 290خانوادگی 

از   فراتر  مالی  امنیت  که  داد  توضیح  شاتز،  میرون 
شامل   که  است  مالی  مصرف  پس شرایط  و  انداز 

انتظار  می تا حدی  که  ثروتی است  اما شامل  شود، 
گیرد.  مصرف کننده از رضایت از زندگی را در بر می 

امنیت مالی همچنین شامل شرایط زندگی و یا منابع  
شود. بنابراین، وجود  مالی در دوران بازنشستگی می 

انداز،  نیاز به مدیریت درآمد در برنامه مصرف، پس 
امنیت  گذسرمایه نهایی  نتیجه  بازنشستگی،  و  اری 

است. هنگامی  دید مصرف  مالی  از  مالی  امنیت  که 
می  قرار  بررسی  مورد  و  کننده  محدود  درآمد  گیرد، 

فرصت  به  سرمایهدسترسی  در  های  و  مولد  گذاری 
نتیجه کسب بازدهی زیاد پس انداز و عدم محافظت  
تداعی   را  بیماری  از  ناشی  مالی  خطرات  برابر  در 

از  می از نحوه  این کند.  امنیت مالی دید جامعی  رو، 
پس  کنندگان،  مصرف  درآمد  انداز،  مدیریت 

دهد  گذاری )ثروت( و بازنشستگی را ارائه می سرمایه
(Shkolnyk, 2020: 297.) 

 

 های حقوقی امنیت مالی مولفه 2.2
از    حمايت   ، يدد  ان مىتو  ق،حقو   يخ ر تا  یمالحظه   با

  حقوقى   عد اقو  قيدمصا  قديمىترين از    يكى   مالكيت

  ده بو   ينى د   نين اقودر    چهو    ينى د   غير   نين اقودر    چه
ا   ستا   بر   زاتمجا  ل عماا  طريقاز    يا   حمايت   ين و 

  ست ا  دهبو  ادفر ا  ل ما  به   هنندز   رتخسا  يا  رقسا
  مالك  رتخسا انجبر  طريقاز   يا( يكيفر  مسئوليت)
  ، بىراحمو  ن قانو  نظير  نينى اقو  .(مدنى  مسئوليت)

و    موسى   نفرماده    ،كبير  رشكو  رمنشو   مانند )ع( 
 كبير  ر منشو  نظير  نينىاقوو    نباستادر دوران    هاآن

  دي ميال  1215  ل سادر  هشد  منعقد 11٩8 (تار كا ماگنا)
  ه شادپا   ن جا  عليه  افشر ا   رششو  پى)در    نگليس در ا 

انگليسا   نسه افر   ند وشهر و    بشر  قحقو  یعالمیه (، 
ً 17  بنددر    كه  نسهافر   كبير  بنقالا   وپير    صريحا

  عا اد  يناز ا   نمونههايى  ،ناميد   سمقد  حقىرا    مالكيت
  نيز   1٩48  ب مصو  متحد  ملل  ن ماز سا  رهستند. منشو 

  مالكيت و حقوق مالی   حق از    عفاد وم لز ،  17  ه دمادر  
 شناخته  سميت ر   به  مهم  حقى   انعنو  بهرا    ادفر ا
  سالمى ا  ییهاعالم  18و    15  اد مو  ست ا  همچنين .  ستا

 .ديميال1٩٩0  ب مصو بشر  قحقو

  حرمت   وعمشر و    ل معقو  مالكيت   م،سالا  در
  ع فااز آن د  تشد  به  هم  ليلد  همين  بهدارد.    ديياز

چه اهل سنت  همچنین در احایث اسالمی .  دمىشو
و چه اهل تشیع »ارزش مالکیت فردی مشروع« هم  

انسان به حساب می  به  وزن و هم ارزش جان  آید. 
عنوان مثال فقهای امامیه در واقع حمایت از مال را  

دانسته    ،نسلو    يند  ،عقل  ،نفساز    ار حمايتدر کن
در  بهره و  با  راستا  احکام  این  فقهی  قواعد  از  گیری 

مناسب و فراوانی در راستای حفاظت و حمایت از  
نموده  وضع  میمالکیت  مثال  عنوان  به  به  اند  توان 
از جمله حد  و    ف تالا  عد اقو  رق تعزير ساو    قوانینی 

  رت خسا  كه(  نداه قاعد  يك   قع دو، در وا  ين )ا   تسبيب
و    دانسته  ضامن  ،تقصير  ون بد  لورا و  ل ما  به  هنندز 

و  غاصب  كه  غصب  حقوقى  دنها    ، بوده  جاهل  لورا، 
  ارد مو  ين ا   همگى  داده و    ارقر   ، مالك  برابر در    ضامن

  مالكيت از    عفاد  به  رع شا  هميتا  ةهندد  ننشا
 باشد.  می

ایران متاثر از فقه اسالمی  اینکه حقوق  با توجه به 
راستای   می در  متنوعی  مقررات  از  باشد  حفاظت 

این  ی  مالکیت فرد به تصویب رسانده است از جمله
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می  اصل  قوانین  به  اساسی    ٩توان  قانون  متمم 
می  اشعار  که  نمود  اشاره  کهمشروطه    اد فر ا»:  دارد 

  ع نو هراز  نمصو و  ظمحفو...  ل ما...  حيثاز  دممر 
...«  ضتعر    كه   متمم  همدپانز   صلا   يا  هستند 

از    ملكى  »هيچ:  مىگفت   ملك   صاحب  فتصر را 
آن    شرعى   ز مجو  با   مگر   د،كر   ونبير   ان نمىتو   نيز و 

يا ا  النه دعا   قيمت   ییه دتأ و    تعييناز    پس    ست.« 
و    كمالا  »ضبط:  مىگفت  كه  متمم  همد شانز   صلا
  ع ممنو  سياستو    زاتمجا  ان عنو  به   دممر   ال موا
  كه   متمم  17  صلا  يا  «نقانو   حكم  به  مگر  ،ستا

  ك مالاز ا  متصرفين و    مالكين  تسلط   »سلب :  مىگفت
ا   باشد   كه   ان عنو  هر  به  نيشا ا  یمتصرفه   ال موو 

  ن قانو   31  دة ما  .«نقانو  حكم  به  مگر  ،ستا  عممنو
از    مالى  »هيچ:  داردمى   رمقر   هم  مدنى   ف تصر را 

 .« نقانو  حكم  به  مگر  د،كر   ون بير   اننمىتوآن    صاحب 

  صل در ا  نيز  انير ا   سالمىا  ريجمهو  ساسىا  نقانو
  ض تعر از    ص شخا... ا  ل ما ...  »:  مىگويدو دوم    بيست 

  « .كند  تجويز   ن قانو  كه  اردي مودر    مگر  ست ا  نمصو
بخش    سه  يندر ا   مالكيت...  »  :مىگويد  هم  44  صلا
  با   كه  جايى  تا  خصوصى[ و    نىوتعا(،  عمومى)   لتىدو]
از    باشد  مطابق  فصل  ينا  يگر د  ل صوا  یه ود محدو 

 یتوسعه و    شدر   موجبو    دنشو   رجخا  مسالا  نيناقو
  د، نشو   جامعه  نيا ز  یمایهو    دد گر   ركشو   ديقتصاا

  تفصيل.  ستا  سالمىا  ري جمهو  ن قانو  حمايت  ردمو
  ن قانورا    بخش   سه  هر  يطا شر و    وقلمر و    بط اضو

  هفتم و    چهل   صل ا  ه، باالخر و  »مىكند:    معين
  ،باشد  وعمشر از راه    كه  شخصى   »مالكيت:  مىگويد

 د.«مىكن  معين ن قانوآن را  بطا ضو. ستم امحتر 

 

 امنیت مالی در فقه اسالمی 3
ديدگاه جالبى در اسالم وجود دارد، مبنى بر اين كه  
در جامعة اسالمى، اموال ديگران از نظر لزوم دفاع و  

چرا    حمايت از آن، همچون اموال خود شخص است 
اسالم با ممنوعیت هر گونه تجاوز به مال شخص،  که  

به   افراد  تجاوز  هرگونه  برابر  در  را  وی  مالی  امنیت 
های زجرآوری را برای هر  اموال تضمین کرده و مجازات

به  دست  که  و کسی  بزند  کار  نقض  این  را  این حق 
کند، در نظر گرفته است. خداوند متعال فرمود: )يَا  

َّذِيَن آمَنُو ُّهَا ال ا اَل تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُْم بَيْنَكُْم بِالْبَاطِلِ: اى  أَي
ايد، اموال يكديگر را به ناحق  كسانى كه ايمان آورده 

پیامبر)ص( فرمود:  (  29آیه    )سوره نساء،   مخوريد...(
يَحِلُ  حالل    امْرِئٍ   مَالُ   "اَل  نَفْسه:  بِطِيبَةِ  إاِلَّ  مُْسلٍِم 

اینکه  کنیم مگرنیست که در اموال مسلمانی تصرف 
داشته   )یا مجوز فسخ  باشد  داشته  او طیب نفس 

"إن)باشیم فرمودند)ص(:  و    و،  أموالكم  و دمائكم ." 
ها و اموال  حرام: اى مردم! همانا خون  عليكم أعراضكم

باز   و  است.  )محترم(  حرام  شما  بر  شما  اَعراض  و 
دمه: حرمت   كحرمة المسلم مال یه فرمودند: "حرم

ه،  ومعز )  ند حرمت خون اوست."مال مسلمان همان
2020 :381-385 .) 

این حق را داده که از اموال خود    اسالم به انسان
در برابر تجاوز دیگران دفاع کند. از ابوهریره روایت  

)ص( آمد و    هللاگوید: "مردی نزد رسول است که می 
کسی    گفت: اگر  بگوييد:  من  به  خدا،  رسول  ای 

گيرد، چه کنم؟ فرمود:  ب  - به زور    - خواست مال مرا  می
»فاَل تُعْطِهِ مَالََك«: »مال خود را به او نده«. پرسيد:  

با او  «: »اگر با من درگیر شد چه کنم؟ فرمود: »قَاتِلْهُ 
درگیر شده و مقابله کن«. عرض کرد: به من بگوييد:  
اگر مرا کُشت، چه؟ فرمود: »فَأنَْت َشهِيدٌ«: »در اين  

: بفرماييد اگر من  صورت، تو شهيد هستی«. پرسيد
َّارِ«: »او، دوزخی   او را بکشم، چه؟ فرمود: »هُوَ فِي الن

بررسی  385-381:  2020ه،  ومعز )  است«." و  (  آیات 
تجاوز به مال هر فردي  دهد که  روایات فوق نشان می 

است جامعه  افراد  تمام  اموال  به  تجاوز    . همچون 
مشابه همين ديدگاه در مورد حرمت جان انسانها  

را در حكم قتل    ارد كه خداوند قتل يك نفروجود د
ديدگاه   اين  مطابق  پس  مىداند.  انسانها  تمام 
انسانها از يك طرف و اموالشان از طرف ديگر نوعى  

هم براي همين است كه خداوند    شايد   وحدت دارند. 
اين   از  گفتن  سخن  هنگام  قرآن  مختلف  آيات  در 

اي  »  مثال:  " سخن مىگويد كممسائل، با ضمير جمعِ "
آورده  ايمان  كه  اموال كسانى  باطل  تاايد  به  را  ن 

نخوريد، مگر اين كه به موجب تجارتى رضايتمندانه  
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را نكشيد. خداوند نسبت   نتا ميان شما باشد و خود
نظر مىرسد،    به  (.2٩  /)نساء ت.«  به شما مهربان اس

در   را  نظريه  اين  به  ديدگاه    یفلسفه شبيهترين 
مالكيت غرب، هگل داشته باشد. ديديم در نظر وي  
روح، در اشخاص و اموال متعدد، وارد مىشود يعنى  

مىكند حركت  كثرت  به  وحدت  است  .  از  بديهى 
اين است كه تجاوز به مال هر    یمهالز  اين ديدگاه 

ن منشأ همه كس  نفر، تجاوز به مال همه است، چو
حق   كه  هم  ناپلئون  است.  امر  يك  چيز،  همه  و 
عظيمى بر قانون مدنى فرانسه دارد، جملهاي جالب  

دارد:   مدنى  قانون  تدوين  جريان  مالكيت    حق »در 
اشخاص غير قابل تجاوز است. من با اين همه نيروي  
نظامى كه تحت فرمان دارم، حق ندارم يك اتاق را  

مالك نقض  زيرا  كنم.  نقض  تصرف  نفر،  يك  يت 
است همه  غرب،    همچنين  .«مالكيت  فلسفة  در 

م( هم عقايدي شبيه به اين    1788 - 18٦0شوپنهاور )
او معتقد بود تنها يك واقعيت قصوا وجود  .  امر دارد

و   است  يكى  واقعيت،  آن  با  ما  از  يك  هر  و  دارد 
به معنايى خاص   امر    یهمهبنابراين،  نهايت  ما در 

  32  ترجمه آیهوپنهاور را با  اين سخن ش.  يكى هستيم
سور  كنيد:  یهاز  مقايسه  اسرائيل   »بر  مائده  بنى 

را كشته باشد و   انسانى  مقرر داشتيم كه هر كس 
هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است  

البته     ...«مردم را زنده كرده استی  همهكه گويى  
نوعاً در حقوق كيفري كشورها پذيرفته شده    امروز،
كه سرقت، از جمله جرايم عمومى هم هست.  است 

نيز   جامعه  فرد،  بر  عالوه  جرم،  از  زيانديده  يعنى 
هست. پس تجاوز به مال ديگران، تجاوز به جامعه  

مذكور در مقام بيان چيزي  ی  یههم است. منتها، نظر 
باالتر است، يعنى اين كه اموال افراد، از نظري مثل 

كثرت نه  وحدت،  )نوعى  است  شخص  خود    ( مال 
موارد مطرح شده در فوق همگی حکایت از امنیت  
امنیت   خاصه  و  مختلف  ابعاد  در  جامعه  یک  افراد 
بحث   شود  می  تالش  ادامه  در  که  است  مالی 
سندیت در اسالم و تاکید این دین بر نقش آن در  

 امنیت مالی پرداخته شود. 

 

تاکید بر سندیت در امنیت  4
 مالی در فقه اسالمی

و   اسناد  نقش  خصوص  در  در  رسمی  سند  خاصه 
توان به  معامالت و امنیت مالی در فقه اسالمی می 

ی بقره استناد نمود  سوره  283و    282ی   آیات مبارکه
که در آنها ضمن توجه به سندیت و مکتوب نمودن  
فراهم   مالی  امنیت  برای  زمینه  بعد  گام  در  خود 

عبارت  می به  توجه  موضوع  این  بارز  مصداق  آورد 
ن ایات است که به معنای تبادل دین  »تداینتم« در ای

از   اعم  بدهید(  قرض  و  بگیرید  قرض  )یعنی  است 
صورت پیش فروش یا نسیه یا اجاره باشد    اینکه به

یا  و خالصه هر معامله ای را در نظر دارد که عوض 
(. در این  95:  1394دار باشد )مقداد،  معوض، مدّت

آیه از کتابت دین صحبت شده است تا حّق طلبکار  
و  م مرگ  و  فراموشی  مانند  عواملی  و  بماند  حفوظ 

موضوع   این  نگردد  وی  حق  تضییع  موجب  انکار، 
رعایت حق طلبکار خود مصداق بارزی از امنیت مالی  

منعقد  می شخصی  بعد  در  نفر  دو  میان  چه  باشد 
ها با  شده باشد و چه در میان افراد و دولت یا ارگان 

ت رعایت  دولت. آنچه در این زمینه حائز اهمیت اس 
نکته اما  است  افراد  مادی  و  مالی  در  حقوق  بارز  ی 

ی فوق تاکید بر سندیت آن هم از نوع رسمی آن  آیه
است چرا که انسان ممکن است دچار فراموشی یا  
رو  این  از  نماید  انکار  خود  میل  به  حتی  یا    عصیان 

بقره    یسوره   282ی  »فاکتبوه« مندرج در آیهی  کلمه 
اشاره به این مضمون دارد. به این خاطر بعضی از  
فقها، چون مالک، ربیع و کعب معتقدند که مقتضای  
و   است  دین  نوشتن  وجوب  آیه،  این  در  »فاکتبوه« 

مقدّمه اصل:  بنابر  است،  چون  واجب  واجب،  ی 
این استنباط اصولی تهیه و   از نظر پیروان  بنابراین 

دین  عقود  در  سند  تدوین  و  است  تنظیم  واجب  ی 
(. در کتاب الجامع الحکام القرآن  379:  1405)راوندی،  

را شامل   مدّت  و هم  »فاکتبوه« هم قرض  که  آمده 
را،  می آن  مدّت  و  بنویسید  را  قرض  یعنی هم  شود 

اند آیه امر به کتابت کرده پس مراد آن  بعضی گفته
است که بنویسید و شاهد بگیرید زیرا نوشته بدون  

امر  عضی دیگر گفتهشاهد حجت نیست، ب آیه  اند 
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قول   در  و  نکنیم.  فراموش  تا  کتابت  به  را  ما  کرده 
اشاره  »فاکتبوهُ«  است  فرموده  که  تعالی  ای خدای 

جمیع   با  را  سند  بنویسید  که  این  به  ظاهر  است 
)قرطبی،   است  آن  مبیّن  که  - 382:  1364اوصافی 

همان طوری که قرآن با رباخواری و    (؛ چرا که  383
ن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور  احتکار کرد

تجاری و اقتصادی و رعایت امنیت آنها نیز مقرّرات  
ها  دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه

گونه بن بست و  رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ 
ی قرآن در مورد  ترین آیه طوالنی   اختالفی رخ ندهد. 

دهد  به ما می داد و ستد مالی مقرّرات و دستوراتی  
که عبارت است از: هر گاه شخصی به دیگری قرض  
داد و یا معامله انجام گردید، و یکی از طرفین بدهکار  
شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباهی و گفتگویی بعداً  
پیدا نشود باید قرارداد با تمام خصوصیّات آن نوشته  

(. این مسئله خود توجه  324:  1407شود )زمخشری، 
ندیت در راستای حقوق افراد جامعه دارد  به سند و س

که در دیدگاه فقها بازتاب پیدا کرده است آنجا که  
ی کتاب »جواهرالکالم« در مبحثی که آداب  نویسنده 

مسئله  ضمن  در  است،  گذارده  بحث  به  را  ی  قضا 
می می هفتم  گفته  گاه  فایده گوید:  نوشتن  شود:  ی 

شرعی    صرفاً یادآوری ماوقع است و اال نوشته حجّت
شرایط  نمی  این  از  یک  هیچ  ترتیب  این  به  و  باشد 

ی نویسنده الزامی نیست زیرا بدیهی است که  درباره 
آورده   یاد  به  مطلب  اصل  نوشته  این  کمک  با  اگر 
اجرا   حکم  مطلب،  اصل  همان  استناد  به  شود، 

توان حکم را جاری  شود و در غیر این صورت، نمی می
ذکر شده باشد.  کرد، هر چند نوشته دارای اوصاف  

ایجاد   اطمینانی  اوصاف،  این  با  همراه  غالباً  البتّه 
شود. در باب  شود که حکم بر مبنای آن اجرا می می

توان به  اهمیت سند و حجیت آن در امنیت مالی می 
پرسش و پاسخ حضرت امام )ره( استنا نمود که از  

شود که »آیا اسناد رسمی مملکتی و  وی پرسیده می 
نوشته با  های  یا  و  بزرگ  علمای  امضای  با  که  عادّی 

تواند  ها ممهور باشد، در فصل خصومت می مهر آن
در   امام  حضرت  باشد؟«  حجّت  یا  شاهد  معنی  به 

بیان می  کتبی حجیّت شرعیّه  جواب  که»اسناد  کند 

باشد.«  علم  موجب  قاضی  برای  آنکه  مگر  ندارند 
 (. 144:  1365)کریمی، 

آید این  ت می های گذشته به دسآنچه که از پاسخ 
یا   علم  موجب  که  صورتی  در  تنها  سند  که  است 
اطمینان قاضی شود معتبر خواهد بود و آشکار است  
حجیّت   شرع  نظر  از  آنچه  نیز  صورت  این  در  که 

می  آن  اجرای  و  حکم  صدور  مبنای  و  گردد،  داشته 
آنچه   همان علم و اطمینان به محتوای سند است. 

طلب می باشد  الزم به توضیح است توجه به این م
اعمال حقوقی مانند  که در حقوق اسالم در پاره ای 

ی اظهار قصد  وصیّت اعتبار کتابت به عنوان وسیله
به   نوشته  اعتبار  ولی  است.  شده  پذیرفته  صریحاً 

قاعده  یک  دیده  صورت  سنّتی  فقه  در  کلّی  ی 
تصریح  نمی  آن  به خالف  فقها  از  بعضی  شود حتّی 
ی از فقهای معاصر، با اعالم  اند. با وجود این، برخ کرده 

می  چیزی  هر  کاربرد  اینکه  و  باشد  اراده  مبرز  تواند 
خاصی برای ابراز قصد شرط نیست  ی  سبب و وسیله 

کرده  اشاره  معامالت  در  نوشته  کفایت  اند  به 
می 204- 203:  1388)خمینی،   و  چون  (  گفت  توان 

و   امضا  را  موجود  عادت  و  عرف  معامالت  در  اسالم 
می  باب  کنتأیید  این  در  احکامش  اصطالح  به  و  د 

که   صورتی  در  تأسیسی،  نه  است  امضایی  بیشتر 
متداول   و  معمول  انشاء  قصد  اظهار  برای  کتابت 
 باشد، حقوق اسالم مخالفتی به آن نخواهد داشت. 

های دور شهادت بسیار با اهمیّت بود  در گذشته
و شاید به عنوان اوّلین روش اثبات دعوی به شمار  

سوادی  توان در بی ست، علّت این امر را می رفته امی
اکثر مردم و عدم رواج مکتوبات در آن زمان دانست  

ای و  به این صورت که حتّی در قوم یهود هیچ معامله
شد.  عقدی بدون حضور و وجود شاهد پذیرفته نمی 

در   است.  داشته  رواج  نیز  روم  حقوق  در  امر  این 
مور مدنی،  حقوق اسالم از دیرباز دلیل شهادت در ا

جزایی و ... پذیرفته شده بود، و سند مکمّل شهادت  
سند   تنظیم  معامالت  انجام  برای  رفته  رفته  بود. 
مرسوم شد و حاضرین در مجلس معامله، شهادت  

ورقه می  پای  در  را  وقوع عقد  بر  به  خود  و  نوشتند 
با رواج و گسترش سند از   تدریج عمومیّت یافت و 
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(. در دو  11:  1391ئی،  ارزش شهادت کاسته شد )امرا
قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر 

ی معامالت را که نزد آنان  شرعیّات داشتند که خالصه 
می  می صورت  درج  مذکور  دفتر  در  و  گرفت  نمودند 

ای نیز ذیل صفحه را تصدیق و در بعضی نقاط  عدّه
طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضا یا  

(. از آنجا که قرآن و  3:  1381کردند )شهری،  می مهر  
سیره  و  ثبت  کالم  به  توصیه  بر  »ع«  معصومین  ی 

می  است  سند  نوشتن  و  که  معامالت  گفت  توان 
ای ایفا  اسناد در اصالح روابط اجتماعی نقش سازنده 

و...  می قضایی  امنیت  دعاوی،  کاهش  باعث  و  کند 
 شود. می

 

مواضع فقه معاصر امامیه:  5
شورای نگهبان و رویه ی 

قضایی درخصوص اعتبار سند 
 رسمی

علیرغم این که قانونگذار توان اثباتی ویژه سند رسمی  
قانون    48و    47بینی کرده است )مانند مواد  را پیش 

فرض   با  را  سند  ارزیابی  حق  مدنی  قانون  و  ثبت( 
نظر   به  حتی  و  است  نداده  قاضی  به  اصالت 

ارزیا اختیار  قاضی  و  حقوقدانان،  رسمی  سند  بی 
به   و  ندارد  است،  آن  حکم  در  که  را  عادی  اسناد 
)کاتوزیان،   است  تعبدی  یا  قانونی  دلیل  اصطالح 

شمس،  57:  1384 گلدوزیان،  79:  1392؛   ،1389  :
(، امابه دلیل دیدگاه شورای  82:  1390، عمروانی،  43

نگهبان و به تبع آن موضع رویه قضایی مخالف این  
باشیم مشکالت نامبرده می عقیده بوده و لذا شاهد  

تری نسبت  تواند به مراتب، تهدید جدی که حتی می 
که   صورتی  در  باشد.  شهروندان  دیگر  حقوق  به 
در   باید  قضایی  دستگاه  و  قانون  مجری  قانونگذار، 
از   کنند.  حرکت  شهروندان  حقوق  تضمین  راستای 
اقدامی   در  قانونگذار  که  هستیم  آن  شاهد  طرفی، 

ثب قوانین  با  اعتبار  مغایر  هم  عادی  اسناد  برای  تی، 

قائل شده است و از طرفی دیگر، اقدام رویه قضایی  
 هم خالف مخالف حقوق تضمین شده افراد است.  

در خصوص تعارض سند رسمی با شهادت باید  
سال   در  مدنی  قانون  اصالح  از  پیش    13٦1گفت: 

می  محدودی  ارزش  تا  شهادت  دعاوی  با  توانست 
ق همان  در  و  شود  توان  اثبات  نیز  محدود  لمرو 

مادۀ   در  نداشت.  را  رسمی  سند  با    1308مخالفت 
قانون مزبور آمده بود که: »دعوای سقوط حق از قبیل  

آن  امثال  و  ابراء  فسخ،  اقاله،  دین،  در  پرداخت  ها 
مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه  

آن  ولو  پانصد  محرز شده،  از  کمتر  که موضوع سند 
به شهادت قابل اثبات نیست.« به عالوه،    ریال باشد،

می   130٩ماده   مقرر  نیز  مدنی  »در  قانون  داشت: 
مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه  
محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن  

نمی  اثبات  شهادت  به  واقع  باشد  در  گردد.« 
بود  ای به سند رسمی بخشیده  قانونگذار، اعتبار ویژه 

خواست با محدود کردن قدرت اثبات شهادت،  و می 
در مقابل شاهدان دروغگو که اکنون بیش از پیش  

در سال  یافت می  متاسفانه  کند.  ایجاد  مانع  شوند 
زمان  13٦1 و  مکان  به شرایط  توجه  بدون  مجلس   ،
که    1311و    1310،  1308تا    130٦مواد   مدنی  قانون 

می  محدود  را  شهادت  اعتبار  حذف  ساخقلمرو  ت 
ماده   ولی  تا    130٩نمود،  ماند  باقی  مدنی  قانون 

شهادت نتواند اعتبار اسناد رسمی را از بین ببرد؛ اما  
شمارة   نظریة  در  نگهبان  مورخ    2٦55شورای 

مادۀ    13٦7/ 8/8  ...«: نمود  اعالم  قانون    130٩خود 
مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر  

انسته، خالف موازین شرع  اسناد معتبر فاقد ارزش د
گردد.« با این حال در سال  وسیله ابطال میو بدین  

مجلس شورای اسالمی در هنگام اصالح قانون   1370
اظهار نظر نکرد و این    130٩مدنی ، در خصوص ماده  

ماده را حذف ننمود. همین امر اختالفاتی را پدید آورد  
ن  ای اعتقاد داشتند که مجلس با عدم حذف ایو عده 

و   است  نموده  احیا  را  آن  ضمنی  صورت  به  ماده، 
همچنین برخی اساتید با ادله حقوقی بیان داشتند  

تواند قوانین  شورای نگهبان طبق قانون اساسی نمی 
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تطبیقی  حقوق پژوهشنامه  

Comparative Law Biquarterly 

 

 جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه .  محمد عباسی اتویی، علی بابایی مهر، داوود قاسمی

از قبل موجود را ابطال کند و حتی اگر خالف شرع  
باشد موضوع باید از طریق مجلس شورای اسالمی  

برسد نگهبان  شورای  تایید  به  و  امر،  انجام  همین   .
دانان و قضات دادگستری در  باعث سردرگمی حقوق 

،  1385این موضوع مهم و مبتال به گردید )کاتوزیان،  
اعالم نظر شورای  283ش   با توجه به سوابق  اما  (؛ 

از   برخی  اعالم کردن  در خصوص غیرشرعی  نگهبان 
دادگاه  را منسوخ  مواد قانونی، عمالً  ها چنین موادی 

(. به هر حال اکنون  3٩1:  1385ن،  دانند )کاتوزیامی
رسمی،   سند  با  شهود  شهادت  تعارض  صورت  در 

را باطل می راه  محاکم سند رسمی  این  کنند که در 
سوءاستفاده  گرفته  متاسفانه  صورت  زیادی  های 

است در حالی که حتی از نظر فقهی به نظر برخی  
واقع   بر  داللتش  رسمی  سند  معاصر  بزرگ  فقهای 

است   شهادت  از  مقدم  بیش  تعارض  صورت  در  و 
)ارسطا،  می نمونه 222:  1388باشد  این  (.)  از  های 

 
 تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود  - 1

 1309با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده 
را در برابر اسناد قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه 

معتبر فاقد ارزش دانسته، خالف موازین شرع شناخته و ابطال  
گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصالح اسناد رسمی با  

تاریخ رای نهایی:   .استناد به شهادت شهود مسموع است
13٩2/11/20                  

  ٩20٩٩70220801٦14شماره رای نهایی:  
طرفیت  وص دعوی ع.ه. با وکالت س.م. بهدر خص: رای بدوی

خواسته   س.د. به  -2د.ه. با وکالت م.الف. و ع.م.  -1خواندگان 
  13/11/87مورخ  4٩4٩نامه شماره ابطال و اصالح صلح

دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران و اعالم حق فسخ 
نامه مذکور و خسارات دادرسی که وکیل خواهان در صلح

خواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال خواهان در داد
عنوان یک جمله خالف توافق  )ابطال عبارت حق فسخ ندارد( به

العمر  نامه، اعالم فسخ مادامطرفین و منظور از اصالح صلح
باشد. لهذا نظر  جای عبارت )حق فسخ ندارد( میموکل وی به

  باشد و بابه اینکه مبنای طرح ادعای خواهان گواهی گواهان می
توجه به سند رسمی مذکور و اعتبار آن به مفاد گواهی گواهان  

و   12٩2توان مندرجات آن را تغییر داد لهذا مستنداً به مواد نمی
قانون مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و  1301و  1284

گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از اعالم می
ی درمحاکم تجدیدنظر استان تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواه

  .باشدتهران می

رویه  در  شده  موضوع  آورده  پاورقی  در  قضایی  ی 
 1است(

 

بررسی جایگاه سند رسمی در  6
امنیت مالی در قوانین 

 موضوعه 
باعث می  شود شرایط قرارداد و حدود  نوشتن سند 

دد و  تعهّدهای ناشی از آن با دقت بیشتر معیّن گر 
قبل از تنظیم سند کلیّه شرایط صحّت عمل حقوقی  
توسط نویسنده سند مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق  
و تکالیف اشخاص در محملی قانونی مشخّص شود  
دعاوی   از طرح  موارد جلوگیری  این  نتیجه همه  که 
متعدّد توسط اشخاص جهت احقاق حق خواهد بود  

سند سبب  این اهمیت    (. 57:  13٩1کی سان دخت،  )
شده است تا این مسئله در قوانین موضوعه ایران  

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به : رای دادگاه تجدید نظر
طرفیت آقای د.ه. و آقای س.ع. نسبت به وکالت آقای ع.ه. به

دادگاه عمومی   15٦شعبه   31/٦/٩1مورخ  422دادنامه شماره 
حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطالن دعوی ابطال و 

شماره . . .   13/11/87مورخ  4٩4٩نامه شماره صلحاصالح 
باشد حاوی دالیل و جهات قانونی در  اسناد رسمی تهران می

  8/13٦7/ 8مورخ  2٦55نقض است. بر اساس نظریه شماره 
قانون مدنی از این نظر که شهادت   13٩شورای نگهبان ماده 

ن بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خالف موازی
شرع و ابطال گردیده لذا طرح دعوی ابطال و اصالح اسناد  

وجود بر  رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است بااین
قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص  241اساس تصریح ماده 

ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است لذا دادگاه مکلف به  
ندرج در رسیدگی به ادله طرفین و ارزیابی آن بوده استدالل م

عنه بر این مبنا که، به استناد گواهی گواهان  ٌ رأی معترض
توان مفاد اسناد رسمی را تغییر داد دارای توجیه قانونی  نمی

نیست در این پرونده دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت 
موضوع و بررسی ادله طرفین اقدام به اصدار رأی نموده است  

قانون آیین  2٩٩اده این رأی منطبق با اوصاف مذکور در م
شود لذا با  دادرسی در ماهیت موضوع و قاطع آن محسوب نمی

قانون مرقوم دادنامه  353قرار مستنداً به ماده تلقی آن به
تجدیدنظر خواسته را نقض پرونده جهت رسیدگی به ماهیت  

 .شود. رأی قطعی استموضوع به دادگاه بدوی عودت می
 

http://elzam.blogfa.com/post/125
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 جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه .  قاسمی داوود مهر،   بابایی علی اتویی، عباسی محمد

این   به  پرداختن  از  قبل  منتها  گیرند  قرار  نظر  مد 
قوانین   در  امنیت  بحث  تا  است  الزم  ابتدا  مسئله 
ایران مورد بررسی قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری  

ی امنیّت از دو منظر فردی و  اسالمی ایران به مقوله 
ه شده است. طبق اصول بیست  قضایی تأکید و توجّ 

و یکم و بیست و سوم و بیست و هشتم و سی و  
دوم حیثیت، جان و مال و حقوق و مسکن افراد از  
از جهت   تعرض مصون است. امنیت قضایی صرفاً 
به   رسیدگی  و  دادرس  فراغت  و  محاکم  رسیدگی 
دعاوی راجع به امالک ثبتی است که نهایتاً قضات را  

پرونده  به  به  در رسیدگی  و اصدار حکم  ی مربوطه 
ی سند رسمی  دهد، دارنده نفع صاحب سند یاری می 

گونه دغدغه خاطری دفاع خود را به اعتماد  بدون هیچ 
(. در  17:  1391دهد )امرائی،  ها انجام می و تکیه بر آن 

می  راستا  در  این  مالی  امنیت  که  داشت  بیان  توان 
امنیت   و  فردی  امنیت  طیف  دو  هر  ایران  قوانین 

گیرد که بر حفظ آن تاکید شده و  ضایی را در بر می ق
این   از  که  است  شده  ارائه  فراوانی  راهکارهای 

باشد راهکارها که مورد مطالعه در این مقاله نیز می 
باشد  بحث سند رسمی و رسمی نمودن معامالت می 

حقوق   انتقال  و  نقل  گونه  هر  ایران،  قوانین  طبق 
ثبت شده باید با  مالکانه مربوط به اموال غیرمنقول  

عمل   به  اسناد رسمی  دفاتر  در  رسمی  تنظیم سند 
ماده   می   4٦آید.  اختیاری  ق.ث  اسناد  »ثبت  گوید: 

ی عقود و معامالت  کلیه  - 1است مگر در موارد ذیل:  
راجع به عین یا منافع امالکی که قبالً در دفتر امالک، 

ی معامالت راجع به حقوقی  کلیه   - 2ثبت شده است.  
در دفتر امالک، ثبت شده است«، و در ادامه  که قبالً  

بیان ضمانت    28نیز، ماده   قانون، در جهت  همین 
الذکر مقرر  اجرای عدم تنظیم سند به شرح ماده فوق 

کرده است که: »سندی که مطابق مواد فوق باید به  
ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات  

د همچنین  شد.«  نخواهد  پذیرفته  محاکم  این  و  ر 
می ماده  راستا  به  که    47توان  نمود  استناد  ق.ث، 
دارد که: »در نقاطی که وزارت دادگستری  اشعار می 

 
قاطی که اداره ثبت اسناد و قوث می گوید: »در ن 47ماده  .1

امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی 
کلیه ی عقود و  -1بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 

انتقال حقوق مالکانه مربوط   و  مقتضی بداند، نقل 
تنظیم   با  باید  نیز،  نشده  ثبت  غیرمنقول  اموال  به 
سند رسمی در دفتر اسناد رسمی صورت پذیرد که  

اثبات حق نیز  با  در چنین صورتی  وق مالکانه، صرفاً 
امکان ارائه رسمی  سند  بود«. ی  خواهد  در    1پذیر 

راستای درک بهتر از نقش سند رسمی در معامالت  
می  مالی  امنیت  رومیو  و  ال  کامن  به حقوق    - توان 

در کشورهای  ژرمنی نیز استناد نمود مبنی بر اینکه  
ال یا حقوق نانوشته در صورتی که  دارای نظام کامن 

از  امتناع   مدیون  خود  تعهّد  انجام  یا  دین  پرداخت 
الزم   حکم  دادگاه  به  مراجعه  با  باید  طلبکار  ورزد، 
االجرایی را بدست آورد. امّا در کشورهای دارای حقوق  
یا رومی ژرمنی، تضمینات قابل اتکا بودن و   نوشته 
اعتبار یک سند رسمی به طورکامل نقش پیشگیری  

اقامه ایفا می از  را  در  کند.  ی دعاوی  عنوان مثال  به 
  و   گیرندگان  وام  وثیقه  رهن، حقوق فرانسه هرگونه  

 معتبر  تا   شود   ایجاد  محضری  سند  با   باید  امالک   تعهد
  برابر   در (  معارض)  بودن  اجرا   قابل   برای .  باشد

  به   مربوط  های  تضمین  انواع  کلیه  ثالث،  اشخاص
  و   اسناد  ثبت  سازمان  در  باید  مستغالت  های  دارایی
  امنیتی   امانت   بودن،   معتبر  برای .  شود  ثبت   امالک

  سازمان   در  آن  اجرای  از   پس  ماه  یک  ظرف  باید
 (.Ringeval & Radu, 2018: 2-9شود )  ثبت  مالیاتی

  قانونی   رهناما در حقوق انگلیس به عنوان مثال  
  بر   عالوه.  شود  اجرا  سند  صورت  به  و  باشد  کتبی  باید
  واقع   مؤثر   قانونی   رهن   یک   عنوان  به اینکه  برای  این،

  برای ) امالک  و اسناد ثبت اداره در  ثبت با  باید شود،
  برای )  زمین   عوارض  اداره  یا (  شده  ثبت   هایزمین
  مسکن   وام  .شود  تکمیل(  نشده  ثبت  هایزمین

  صورت   به   باید   شناور  هزینه  و  ثابت   هزینه  منصفانه،
ً . شود امضا اعطاکننده توسط و  شود اعطا  کتبی    عرفا

  اجرا   طرفین   طرف   از   و   سندی   صورت  به   تضمین   این 
  های وام   مورد   در   باید   مشخصات   بیانیه  . شود  می

  یا   شرکت  یک  توسط  شده  ایجاد   هایهزینه   و  مسکن

معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر  
 صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه«.  -2امالک ثبت نشده 
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LLP  است،   شده  ثبت  یا  ثبت  ولز  و  انگلستان  در  که  
 Companies  در   وثیقه  اعطای   تاریخ  از   روز  21  ظرف

House  در   وثیقه  صورت،  این  غیر  در .  شود  ثبت  
  تصفیه   مدیران   و   مدیران  طلبکاران،  سایر   مقابل

  منافع   از   اطالع   .شد  خواهد  باطل  LLP  یا   شرکت 
  بر   تا   شود   داده  قانونی  مالک   به  باید   مربوطه   امنیتی
  قاعده   این.  باشد  داشته اولویت  بعدی  امنیتی  منافع

  در   شود،نمی   اعمال   اعطاکننده  ورشکستگی   مورد  در
  وجود   بهره   دارنده  طرف  از  توجهی   عدم   که  صورتی
  بهره   متوجه  بعدی   بهره   دارنده  اگر  یا   باشد،  داشته

  بر   تواند می   فقط   قانونی  مسکن  وام   .باشد  شده   قبلی
  حال   در  امنیت   دهنده  ارائه   که  شود   اعطا  اموالی
  مسکن   وام  که  حالی   در   است،  آن   مالک  حاضر

  بر   تواند  می  شناور  هزینه  و  ثابت  هزینه  عادالنه،
 ,Aulsebrook et alشود )  اعطا  آتی  و   فعلی  دارایی 

2022: 3-9 .) 

های فوق حاکی از آن است  ی موارد و مثال همه
هر انساني به طور فطري و طبيعي خود را مالك  که 

داند  آيد، مي محصولي كه از كار و تالشش به عمل مي 
و   فطري  جزو حقوق  را  مالكيت«  »حق  رو  اين  از  و 

شود هر  بر اين پايه گفته مي بنيادين شمار كرده و  
فردي بايد بتواند حاصل كار فكري و يدي خود را در  

اندازي  اختيار گيرد و هيچ كس حق تعرض و دست 
اما  (؛  10٦:  1382)کاتوزیان،  به حق مالكيت او را ندارد  

افزایش   عمومی،  فضای  بسط  شهرها،  گسترش  با 
محیط توسعه  ایجاد  کم   جمعیت،  برای  زمینه  کم 

در مالکیت    نهادی  حقوق  از  حمایت  راستای 
گرفت   شکل  ثبت  نهاد  عنوان  تحت  اشخصاص 
منظور از ثبت ایجاد و اعمال راه و روشی است که  
به وجود حقوق   آن،  از  استفاده  با  بتوانند  ذینفعان 
مورد   آن  اجراهای  ضمانت  توسط  و  ببرند  پی  خود 
حمایت قرار گیرند. ثبت حق عینی بدان معنا است  

ای که  دفاتری ثبت شوند به گونه که آن حقوق در  
:  137٦عموم مردم بتوانند از آن اطالع یابند )رازانی،  

(. از آنجایی که حق مالکیت بارزترین نمونه حق  101
روش  ایجاد  پی  در  همواره،  بشر  است  و  عینی  ها 

اجرای حق  نظام و  بدین وسیله حفظ  تا  بوده  هایی 

ماده  ا  در این راست  .مذکور را هر چه بهتر تضمین کند
به    75 گذاشتن  احترام  با  منشور حقوق شهروندی 

مالکیت   سلب  امکان  عدم  بر  افراد  مالکانه  حقوق 
افراد یا سایر حقوق مالکانه آنها تاکید کرده است که  
و   اسناد  ثبت  قانون  با مشاهده مقررات موجود در 

گردد که احترام به حقوق مالکانه  مشاهده می   مالکا
گردد که این حقوق توسط  افراد در صورتی محقق می 

قوه حاکمه به رسمیت شناخته شده و به عبارتی باید  
به   او  مالکانه  حقوق  تا  گردد  تلقی  مالک  فردی 
رسمیت شناخته شود که این نیز جز با رعایت مفاد  
قانونی   مقرره  تکالیف  انجام  و  ثبت  قانون  مقررات 

نمی  ماده  ممکن  در  که  همانطور  قانون    21گردد، 
ده است تقدیم سند مالکیت به مالک  مذکور بیان ش

اتمام عملیات   به  اداره ثبت منوط  یک ملک توسط 
می  ثبت  در    باشدمقدماتی  مالکانه  حقوق  رعایت 

می  ثبتی  نظام  حقوق  قالب  مصادیق  از  یکی  تواند 
شهروندی به حساب آید که در صورت محقق شدن  

توان شاهد تحقق امنیت حقوقی و روانی در  آن می 
کی از عوامل ایجاد کننده این امنیت  جامعه شد و ی

روانی، وضع قوانین به روز، هنجارمند و برخوردار از  
 .پشتوانه ضمانت اجرایی باال است

مبتی   طریق  از  امنیت  این  اعظم  بخش  تحقق 
پذیر است چرا  نمودن معامالت بر سند رسمی امکان 

که مزایای سند رسمی در مراجع و محاکم قضایی این  
م مطابق  که  اسناد    1287اده  است  مدنی  قانون 

رسمی اعتبارشان را از قانون گرفته است و نیاز به  
ثبت   اداره  اهمیت  اینکه  به  توجه  با  ندارند  اثبات 
اسناد و ثبت امالک و لزوم ثبت معامالت برای کسی  
در دنیا پوشیده نیست صرفنظر از اجرایی بودن آنها  

ارنده  توان گفت غیر قابل تردید و انکار هستند و دمی
سند رسمی ثبات امنیت مالی و اقتصادی را تضمین  

های قضایی و جلوگیری از  نموده و در کاهش هزینه
حفظ   با  و  برداشته  قدم  تعارض  و  تجاوز  و  تداخل 
حقوق   تحصیل  خود  سرزمینی  و  شخصی  حقوق 

 تواند داشته باشد.دولتی نیز می 

و    12صدور سند مالکیت رسمی در اجرای ماده  
تکلیف  قانو  21ماده   تعیین  قانون  اجرای  و  ثبت  ن 
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ساختمان و  اراضی  ثبتی  سند  وضعیت  فاقد  های 
رسمی، اجرای قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن  

زیر   شهرهای  و  روستاها  صدور    25در  و  نفر  هزار 
اسناد مالکیت دولتی، امور اراضی و منابع ملی، ارائه  
معوقه  مطالبات  رسمی،  اسناد  اجرای  در  خدمات 

ها و موسسات دولتی و خصوصی و اجرای چک  بانک 
بانک  داخلی  قراردادهای  و  مهریه  ابالغ  و  و  ها 

اظهارنامهاجراییه و  ثبت  ها  خدمات  ارائه  ها، 
انجمن شرکت  ثبت  غیرتجاری،  موسسات  و  و  ها  ها 
اجرای  تعاونی  و  قانون    74ها  در  که  مدون  برنامه 

قضاییه   قوه  بخش  در  کشور  توسعه  پنجم  برنامه 
اهم فعالیت بپیش  از  امر  ینی شده  در  های سازمان 

قانون    183  در ماده باشد.  تحقق حقوق شهروندی می 
مدنی عقد تعریف شده است به اینکه یک یا چند  
امری   بر  تعهّد  دیگر  نفر  یا چند  در مقابل یک  نفر 

آن  و مورد قبول  این همان چیزی  نمایند  و  باشد  ها 
زی قرارداد است،  آن  تعبیر دیگر  قرارداد  است که  را 

هم دو طرفه است و باید مورد قبول طرفین باشد و  
به  10  ماده مدنی  که    قانون  را  عقدی  هر  کلّی  طور 

مخالف صریح قانون نباشد نافذ شناخته شده است  
نافذ بودن، الزم االتباع بودن آن است،   از  و منظور 
زیرا قانون مدنی اصل در عقود را الزم بودن دانسته  

ماده  و  می   219  است  صریحاً  مدنی  گوید:   قانون 
بین   باشد،  شده  واقع  قانون  طبق  بر  که  »عقودی 

ها الزم االتباع است مگر اینکه  متعاملین و قائم آن
به رضای طرفین اقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.«  

 . (153:  1381)شهری، 

ای در حفظ  بدون تردید سند نقش بسیار ارزنده
ق تنظیم روابط اقتصادی  و تقویّت امنیّت ملّی از طری

مردم و تضمین آن دارد که تا کنون کمتر به این امر  
مهم توجّه گردیده است. و اسناد رسمی که توسط  

ی ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و  اداره
تنظیم می الخطاب محاکم قضایی  گردد فصلطالق 

بوده و به عنوان مستندات محکم و غیر قابل تردید  
 گیرد.وجّه قضات قرار می مورد ت

ی مردم به امور ثبتی و مراجعات  نیاز وافر و روزمره
ها به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دارای  مکرّر آن 

که   است  اقتصادی  و  حقوقی  خاّص  تبعات  و  آثار 
تنظیم  وسیلهبه مربوطه  مقرّرات  و  قوانین  ی 

مشروع    طوری که این مقرّرات، مالکیّتگردد، به می
کند.  و حقوقی قانونی افراد را تضمین و حمایت می 

آیین  و  قانون  به  گذرا  نگاهی  مواد  نامهبا  ثبت،  ی 
به   اشخاص  مالکیّت  از  حمایت  در  فراوانی  قانونی 

قانون ثبت که بر    22ی  خورد از جمله ماده چشم می 
شناسد که  اساس آن دولت فقط کسی را مالک می 

 دفتر امالک شده باشد. ملک او مطابق مقرّرات ثبت  

های  منظور دولت در اینجا حاکمیت تمامی ارگان 
  70ی  دولتی و محاکم قضایی است. به موجب مادّه 

قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده  
رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در  

مادّه در  و  بود.  خواهد  معتبر  ثبت    73ی  آن  قانون 
ن دولتی را که از اعتبار دادن به اسناد  قضات و مأموری 

ثبت شده استنکاف نمایند قابل تعقیب در محکمه  
و   اخبار  امروزه  است.  داشته  اداری  یا  انتظامی 

پرونده  از  عظیمی  بخش  منتشره  های  آمارهای 
از   انبوهی  دعاوی  و  قضایی  مراجع  در  تشکیلی 
مراجعین، مربوط به مسائل حقوقی و از جمله موارد  

ب چک مربوط  و  ملکی  اختالفات  مفاد  ه  اجرای  و  ها 
باشد، عدم  اسناد رسمی مربوط به مهریه و غیره می 

مراجعه به محاکم قضایی جهت اجرای مفاد اسناد  
مهم از  یکی  اسناد  رسمی  گونه  این  امتیازات  ترین 

است و دارندگان اسناد رسمی بدون نیاز به مراجعه  
دادگاه  می به  ادار ها  به  مستقیماً  یا  توانند  ثبت  ات 

دفاتر اسناد رسمی )حسب مورد( مراجعه و نسبت  
اهمیت   راستای  در  نمایند  اقدام  آن  مفاد  اجرای  به 
نقش سند رسمی این تضمینات در واقع همان فواید  

نماید و  دادرسی در دادگاه را برای طلبکار فراهم می 
تنها به عنوان یک  شود یک سند رسمی نه باعث می 

ع به  بلکه  اثبات  وسیلهابزار  اعطای  نوان  جهت  ای 
 قدرت اجرایی به دین مزبور عمل کند. 
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نقش اسناد رسمی در امنیت  7
 مالی

هر چند ممکن است هنوز افرادي باشند که به دلیل  
از   گریز  یا  و  رسمی  سند  تنظیم  تشریفات  از  فرار 

هزینه روابط  پرداخت  دهند  ترجیح  قانونی،  هاي 
ي عادي  هااجتماعی و حقوقی خود را بصورت نوشته

)اسناد عادي( تنظیم نمایند ولی قریب به اتفاق مردم  
و   بوده  واقف  رسمی  اسناد  امتیاز  و  اهمیت  به 
تنظیم  رسمی  سند  قالب  در  را  خود  قراردادهاي 

اسناد رسمی به دالیل زیر نسبت به اسناد   د.کننمی
 (  6-2:  1398: )اسحاقیان، باشدعادي داراي امتیاز می 

اسنا  -الف حقوقی  رسمیامنیت  این  :  د  ریشه 
هاي قانونی از اسناد رسمی و  امنیت اول در حمایت 

رسمی قرار دارد    دوم در استحکام فنی و علمی اسناد
 (. 1388  )فرامرزپور، 

مدنی،    -ب قانون  امالك،  و  اسناد  ثبت  قانون 
قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین و مقررات،  

آن و  پذیرفته  را  رسمی  اسناد  اعتبار  مورد    رسماً  را 
صرفنظر از اعتبار اسناد رسمی   .اندحمایت قرار داده 
حمایت  از  جهت  ناشی  به  اسناد  این  قانونی،  هاي 

شکل  اعتمادند.نحوه  قابل  نیز  تنظیم  و  در    گیري 
منافذ  مسیر شکل و  بابها  کلیه  اسناد،  این  از  گیري 

تنظیم توسط  تردید،  و  و  احتمال  بررسی  کنندگان 
مات الزم از مراجع ذیربط  گردد و استعالمسدود می 

 .آیدبعمل می 

مطابق    : پذیري اسناد رسمیمحدودیت تعرض   - ج
و  قوانین و مقررات، تعرض  اسناد عادي، عام  پذیري 

فراگیر است. یعنی براي دفاع در مقابل اسناد عادي  
توان از انواع مختلف تعرض استفاده کرد. اعم از  می

باري سند. اما  عت  ادعاي جعل، تردید، انکار و دعوي بیا 
می  تنها  رسمی  سند  مقابل  جعل  در  ادعاي  توان 

 . مطرح نمود

اجراي مفاد اسناد  :  قدرت اجرائی اسناد رسمی   - د
عادي مستلزم طرح در محکمه و طی فرآیند رسیدگی  

است ب  ؛قضائی  ماده  ه اما  ثبت  ٩2موجب    : قانون 

سایر   و  دیون  به  راجع  رسمی  اسناد  کلیه  »مدلول 
منقول   عدلیه  اموال  محاکم  از  احتیاج حکمی  بدون 

عین منقولی     مورد تسلیم  االجرا است مگر در  الزم
«  .که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد

دارد: »کلیه اسناد  قانون مزبور نیز مقرر می  ٩3ماده 
رسمی راجع به معامالت امالك ثبت شده، مستقالً و  

 .«االجرا استبدون مراجعه به محاکم الزم 

اوالً:   توان تحلیل نمود کهبنابراین در این راستا می 
باتوجه به حمایت قانونی از اسناد رسمی و امنیت  
حقوقی آنها و عدم پذیرش ادعاي انکار یا تردید در  
شهروندان   حقوقی  روابط  در  هرچه  آن،  مقابل 

گردد،  خصوصاً معامالتی که منجر به حق مالکیت می 
یم سند رسمی سوق  بتوان شهروندان را به سوي تنظ

و   محاکم  به  مراجعات  و  اختالفات  میزان  داد، 
و این    شد  کمتر خواهد  شوراهاي حل اختالف بسیار

زمینه شد.  مسئله  خواهد  مالی  امنیت  ثانیاً:  ساز 
تکالیف گوناگونی که در قوانین و مقررات مختلف بر  
عهده دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد قرار  

 ً اکثرا شده،  حقوق  داده  حفظ  راستاي  در  عموماً  و   
را   آنها  مالکیت  حقوقی  امنیت  و  بوده  شهروندان 

ها و مصادیقی که ذکر شد،  کند. در نمونه تضمین می 
تنظیم یک سند رسمی در  انتقال مال    هنگام  مورد 

غیرمنقول مثل یک واحد آپارتمان یا قطعه ملک یا  
مختلف   ادارات  و  مراجع  از  که  استعالماتی  و...  باغ 

گیرد، هرگونه عیب قانونی را قبل از تنظیم، نجام می ا
بدهی  و  نموده  برطرف  و  احتمالی  شناسایی  هاي 

فروشنده به ادارات و مراجع ذیربط پرداخت شده و  
مطلع   بدهی  میزان  و  نوع  از  خریدار  حداقل،  یا 

در  .  شودمی بسزایی  تأثیر  رسمی  اسناد  بنابراین 
از مصدایق    ]امنیت مالی[ به عنوان یکیحقوق  تحقق  

شهروندی و    حقوق  حقوق  حفظ  باعث  و  داشته 
می شهروندان  مالکیت  )اسحاقیان،    گرددامنیت 

دو  8- 2:  13٩8 بردارنده  در  که  راستای    فایده(  در 
افراد در مراجعات مکرر  تحقق امنیت مالی هستند.  

و طوالنی به مراجع قضایی برای اثبات حق خود و یا  
ن خود  به  منتسب  اتهامات  از  و  دفاع  شد  خواهند 

باشد.  تر در واقع منافع عمومی جامعه می فایده مهم 
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این  به  به  مراجعات  از  شدن  کاسته  با  که  ترتیب 
های عمومی کاهش خواهد یافت.  محاکم؛ اوالً، هزینه

شده به سایر مسایل  ثانیاً، این مراجع با فرصت ایجاد 
تر رسیدگی  های اجتماعی سریع و مشکالت و نارسایی 

د و نتیجه آن افزایش آرامش و امنیت در  خواهند نمو 
حوزه   جامعه در  مالیبخصوص  بود   ی  در    خواهد  و 

می  سند  نهایت  از  استفاده  که  نمود  تحلیل  توان 
به خصوص در اموال غیرمنقول در حال حاضر  رسمی  

مهم  از  مالی  یکی  حقوق  از  حمایت  ابزارهای  ترین 
گردد  شهروندان در کشورهای پیشرفته محسوب می 

ب می که  آن  موجب  معامالت ه  حقوق  امنیت  توان 
شهروندان را تضمین نمود. لذا در قانون ثبت، قانون  

این مهم توجه کرده و به منظور حفظ حقوق  گذار به 
مالی شهروندان، معامالت اموال غیرمنقول را تنها با  

رسمی می   سند  حق  ممکن  جایگاه  نظر  به  داند. 
شناخته درستی  به  ثبت  قانون  در  شده    مالکیت 

این وجود، اختالفات و تعارضات زیادی در    باشد با می
قانون  در  هم  خصوص  رویه  این  در  هم  و  گذاری 

این تعارضات، دالیل متعددی دارد.  قضایی وجود دارد 
تنظیم سند رسمی   در کشور  از طرفی سازوکارهای 

هنوز   ثبت،  قانون  قدمت  علیرغم  و  نیست  مهیا 
صو به  کشور  در  اموال  از  رسمی بسیاری  ثبت    رت 

به  نشده  که  قوانین متعارض است  اند. مورد دیگر، 
اموال، حاصل شده و  دلیل مهیا نبودن ثبت رسمی  

معامالت با سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول  
می معتبر  در  را  هم  نگهبان  شورای  اظهارنظر  داند. 

برای   سند  از  استفاده  و  کردن  تشریفاتی  خصوص 
، معضل دیگری است که  اثبات بیع اموال غیرمنقول 

گیر دستگاه قضایی کشور شده و موجب ورود  دامن 
پرونده  از  باالیی  معامالت  حجم  خصوص  در  ها 

  متعارض شده است. لذا باید با اعتبار به سند رسمی 
کردن و  و ضمن تاکید بر قانون ثبت، موجبات رسمی 

 اموال غیرمنقول را فراهم نمود.  ثبت رسمی  

 نتیجه 8
  از   یکی  شهروندان  مالی   حقوق  امنیت  تامین

حقوق    موضوعات   مهمترین  و  فقه  در  شده  مطرح 
  شفاف   و  کارآمد  قوانین  با   باید   که  است   موضوعه 

قوانین    این   از  یکی  مورد صیانت و حفاظت قرار گیرد
است    رسمی   سند  الزام نمودن در راستای استفاده از 

مبنای  اسناد  زیرا   تنها  نه  اقتصادی    توسعه  رسمی 
امنیتی،    و  حقوقی  آثار  دارای   توانند،د بلکه می هستن
  و   امنیت  افراد، ایجاد  حقوقی مند نمودن روابطنظام

  چرخه  ایجاد  گذاری،  سرمایه  در  افراد  برای  اطمینان
  رونق   ایجاد   و  مالی   گردش  تنظیم  اقتصادی،  صحیح 

می   اقتصادی فراهم    از   یکی   عنوان   به   و   آورندرا 
مطرح    در  دعاوی  اثبات  دالیل  ترینقوی  دادرسی 
که می است  بوده  دلیل  این  به  شاید    قرآن   گردند، 

  این   بر   نیز  فقهی   منبع  ترین مهم  عنوان  به  کریم
و    تاکید  موضوع اسالمی  فقه  برای  زمینه  و  داشته 

از سند رسمی در    گیریفقها فراهم نموده تا با بهره 
اما   نمایند   اقدام  شهروندان  مالی  امنیت  راستای 

تکیه   حقوقی   نظام  در  رسمی  اسناد  بر  متاسفانه 
  تأمین   و  رعایت   بر  فقهی   فراوان  تأکید   علیرغم  ایران،
اموال چندان    به  احترام  اصل   راستای  در  مالی  حقوق

مد نظر قرار نگرفته است دلیل این بی توجه ناشی  
قوانین در حوزه مالی، وجود قوانین   از عدم شفافیت 

متعدد و متکثر بدون ضمانت اجرایی باال، عدم درک  
های  درست از امنیت مالی به عنوان یکی از مصداق

قوانین   در  رویه  وحدت  فقدان  شهروندی،  حقوق 
قضایی، نگاه سخت افزاری به موضوع امنیت، عدم  
درک درست از بعد نرم افزاری امنیت زمینه را برای 

قوانین  ع مناسب  اجرای  به  دم  الزام  در حوزه  ایران 
اند. از این رو مقاله حاضر  سند رسمی را فراهم کرده 

بر  توجه به اسناد رسمی در معامالت و ایجاد امنیت  
یا   معامله  سند  صدور  از  ناشی  روانی  و  حقوقی 

عنوان  مالکیت در راستای تنظیم حقوق شهروندی به 
لذا   دارند  تاکید  کلیدی  می عنصر  با  پیشنهاد  شود 

گری  توجه به اهمیّت اسناد رسمی از نظر توان اثبات 
های  و همچنین تعرّض و ایجاد منازعه ناشی از نوشته 

ثبت   و  انتقال  و  نقل  امر  در  تسهیل  امکان  سنّتی 
اسناد رسمی را فراهم نموده تا رغبت مردم به سوی  

  ی امنیت مالی آنها این نوع از اسناد باال رفته و زمینه
 فراهم گردد. 
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