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چکیده

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان میدهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول
ثبت مالکیتها و اسناد ،وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستمهاای اجرایای
و اداری است .توجه به این تفاوت میان نظامهای حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتای در
سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان
ثبت» در کشوری به عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی از سیساتم اداری
و اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشاورها خواهاد داشات .اماری کاه
بهویژه در سالهای اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختالف نظرهاا و پیشانهادهایی در خصاو
تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و امالک در ساختار حاکمیت شده است .این پژوهش با تمرکز بار
مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارشهای اتحادیۀ ثبت امالک اروپا و با تادقی در کارکردهاای ماورد
توجه قانونگذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجاه دسات یافتاه اسات کاه تفااوت در
کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظاام هاای حقاوقی مختلاف تاأثیر مساتقیم در تعیاین
جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد .در کشاورهایی کاه
کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است ،مرجاع یادشاده
بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیااتی و یاا تجااریساازی ثبات
ترجیح دارد ،این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب مایشاود و در نظاام حقاوقی
ایران با توجه به اولویت کارکردهای حقوقی نهاد ثبتی ،این مرجع باید قسامتی از سااختار قضاایی
ایران باشد و انتزاع آن از قوۀ قضائیه و الحاق آن به بدنۀ دولات خاالف مصالحت حقاوقی و مباانی
قانونی برای این مرجع است.
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مقدمه
با اینکه قوانین ملی در بیشتر کشورهای جهاان باا روشهاای متفااوتی سیساتمهاای ثبتای را
سازماندهی میکنند ،در همۀ موارد ثبت با حقوق عینی سروکار دارد ( (Mihai, 2015, p. 18و
مراجع و نهادهای مسئول ثبت نقشهای یکسانی ایفا میکنند و خدمات مشابهی ارائه میدهناد
( .)Bledsoe, 2006, p. 70تقریباً همۀ دولتهای اروپایی مسئلۀ ثبت ح مالکیت و سایر حقاوق
عینی را نسبت به اموال غیرمنقاول باه مقاماات ملای ) (National Autorityواگاذار نماودهاناد
) (Lodde, p. 33و نهادها و مقامهای ملی و عمومیای دارند که صالحیت ثبات حا مالکیات و
سایر حقوق عینی مربوط به امالک را برعهده دارند ( .(Manthorpe,2009, p. 52تحقیقات نشان
میدهد اگرچه همۀ این کشورها بر «ثبت عمومی» ) (Pubic Registerو لزوم «ماهیت عمومی»
)(Public Natureنهاد ثبت تأکید دارند ( )Lodde, p. 33و در هماۀ ماوارد ثبات حقاوق عینای
«خدمت عمومی منحصربهفردی» است که بهعنوان «سیستم مرجع» در حوزۀ اموال ثباتشاده
استفاده میشود ) (Mihai, 2015, p. 18و درنتیجه اصاول و اهاداف نهادهاای یادشاده یکساان
هستند ،لکن موقعیت و جایگاه «نهادهای ثبتی» در ساختار حاکمیت و دولات باه مفهاوم اعام
متفاوت است .این تفاوت ها که تاریخ و الزامات خا کشاورهای مختلاف را مانعکس مای کناد
( ،)Manthorpe, 2009, p. 52ریشه در تفاوت در «کارکردهای ماورد انتظاار» از مرجاع و نهااد
مسئول ثبت در هر کشوری دارد .بنابراین ،توجه به کارکردهای مورد انتظار از نهاد مسئول ثبت
در هرکشوری ،اهمیت اساسی در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در نظاام حاکمیات و تعیاین مقاام
ناظر بار آن دارد اماری کاه تاأثیر مساتقیم در هادایت سیساتمهاای ثبتای در دساتیابی باه
کارکردهای مورد انتظار از آنها خواهد داشت.
«سازمان ثبت اسناد و امالک» ایران سازمان عریض و طویلی است که باه صاورت متمرکاز
نسبت به ثبت امالک و اسناد معامالتی ،ثبت شرکت ها و ثبت حقوق مالکیات صانعتی و نقال و
انتقاالت آن به عنوان یکی از شاخه های بسیار مهم مالکیت فکری اقدام می نماید و به عنوان یا
سازمان مرجع در حوزۀ تعیین و تثبیت مالکیت ها به ویژه در حوزۀ امالک تبدیل شده است ،لاذا
توجه به تأثیر کارکردهای مورد انتظار از سازمان ثبت اسناد و امالک در همۀ ابعاد پیش گفته در
تعیین مسیر این سازمان و پیشنهاد هر اصالح یاا تغییار سااختاری در آن نقاش بنیاادین دارد
امری که علیرغم اختالف نظرهای شدید در خصو جایگاه ساازمان ثبات اساناد و اماالک در
ساختار حاکمیت در نظام حقوقی ایران و ارائۀ پیشنهادهایی باه منظاور تغییار آن ،کمتار ماورد
توجه قرار گرفته و عدم توجه به آن در تعیین جایگااه حقاوقی ساازمان ثبات اساناد و اماالک
ممکن است مانع دستیابی این سازمان به کارکردهای مورد انتظار از آن در حاوزههاای مختلاف
باشد .به همین منظور ،پژوهش حاضر در پی آن است که با نگاهی تطبیقی و با تحلیال جایگااه
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نهاد مسئول ثبت در نظام های حقوقی دیگر ،تأثیر کارکردهای ماورد انتظاار از مرجاع ثبات در
جایگاه آن در ساختار حاکمیت کشورهای مختلف را مشخص کند و به این پرسش پاساخ دهاد
که چگونه تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتای در تعیاین جایگااه نهااد ثبتای در
ساخ تار حاکمیت و در نتیجۀ تأثیر آن در دستیابی به اهداف نظام ثبتی نقش دارد؟ و سپس باه
تحلیل موضوع در نظام حقوقی ایران بپاردازد و باا تعیاین کارکردهاای اصالی ماورد انتظاار از
سازمان ثبت اسناد و امالک جایگاه حقوقی آن را در ساختار حاکمیت تحلیل نماید.

تأثیر کارکردهای مورد انتظار از ثبت در جایگاه حقوقی مرجعی ثبتی
در نظام حقوقی کشورهای مختلف؛ ادغام در سیستم قضایی یا اجرایی
 .1نحوۀ تأثیر کارکردهای مورد انتظار بر جایگاه مرجع ثبتی
با آنکه همۀ کشورها دارای مقاماتی صالح برای ثبت ح مالکیت و تعهادات نسابت باه اماالک
هستند و در آنها «مرجع ثبتی» (سازمان ثبت) نهااد و مقاامی عماومی اسات ،لکان از لحاا
جایگاه مرجع در سیستم حاکمیت ،دو گروه عمده را میتوان از هم تمییز داد:
در گروه نخست که بیشترین کشورهای عضوِ اتحادیۀ اروپا در این دسته قرار دارند ،مرجاع و
نهاد ثبت زمین قسامتی از سیساتم قضاایی ) (Court Systemاسات .اکثار کشاورهای اروپاای
مرکزی مانند اتریش ،کرواسی ،آلمان ،یونان ،اسلوونی و ساوئیس ،همنناین کشاورهای اروپاای
شمالی (دانمارک ،فنالند ،سوئد) و برخی کشورهای عضو خانوادۀ کد ناپلئون (لهساتان ،پرتقاال،
اسپانیا) در این گروه قرار میگیرند.
در گروه دوم ثبت زمین ویژگی اداری داشته ،ی مجموعۀ اداری محسوب میشود .بررسای
مقررات کشورهایی که در این گروه قرار دارند ،نشان میدهد که کشورهای عضو این گروه به دو
دسته قابل تقسیم اند .در برخی از این کشوها مانند ایرلند ،انگلستان ،هلناد و اساکاتلند ،مرجاع
ثبتی «ی مجموعۀ اداری مستقل» ) )Independent Administrative Bodyاست و در بیشاتر
کشورهای عضو این گروه مانند بلژی  ،فرانسه و ایتالیا و برخی دولتهای اروپاای شارقی مانناد
جمهوری چ  ،مجارستان و اسلواکی مرجع ثبتی ی «مقاام اداری وابساته» ( (Subordinate
 -Administrative Authorityتحات نظاارت یا مقاام اجرایای و اداری مانناد وزارت دارایاای
) - (Finance Ministryاست ).(Schmid & Hertel & Wicke, 2005, p. 31
بنابراین بدون ش میتوان گفت که در همه کشورها امور ثبتی اماوری حااکمیتی اسات کاه از
سوی دولتها و مقامات عمومی انجام میشود و امکان وجود نهادهای ثبتای خصوصای رقیاب وجاود
ندارد ،لکن حسب مورد «بخشی از سیساتم قضاایی» یاا «یا نهااد اداری و ساازمانی تاابع حقاوق
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عمومی» است .توجه به این تفاوت میان نظامهای حقوقی مختلف در تعیین جایگااه مرجاع ثبتای در
سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح میکند که چه عواملی سبب شاده اسات «مرجاع و ساازمان
ثبت» در کشوری بهعنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشای از سیساتم اداری و
اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت؟
مطالعات تطبیقی نشان میدهد در کشورهای جدید (استرالیا) و مستعمرههاای سااب (برخای
کشورهای آفریقای جنوبی) ،همننین در کشورهایی که ح مالکیت شخصی به تازگی برقرار شاده
(اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ساب و کشاورهای اروپاای مرکازی) ،نظاام ثبتای در حاوزۀ
امالک دارای «ویژگی و کارکرد سیاسی» است و ایان قادرت سیاسای اسات کاه حا مالکیات را
شناسایی و از آن حمایت میکند .برعکس در کشورهایی مانند آلمان که دارای سنتهاای قادیمی
حقوقی هستند و زمین قبالً به ی نفر تعل داشته و مالکیت خصوصی وجود داشته است ،مسائله
دیگر سیاسی نبوده ،بلکه دارای «ویژگی و کارکرد حقوقی» است .لذا بحث بر سر کنتارل و قاانونی
بودن نقل و انتقاالت مالکیت است .بنابراین ،به راحتی قابل درک است که در این کشاورها ،وظیفاۀ
ثبت و کنترل آن را به ی قاضی (سیستم قضایی) اعطا کنند درحالی که هنگامی که ثبات دارای
ویژگی و کارکرد سیاسی است ،قانونگذار بهدنبال آن است که بررسی را به شخصی کاه وابساتگی
بیشتری به قدرت های اجرایی دارد اعطا نماید .در این کشورها افزون بر دالیل سیاسی ،دلیل عمدۀ
دیگری را می توان اضافه کرد و آن نظم مالیاتی است .دریافات حقاوق مالیااتی هنگاامی کاه یا
کارمند مالیات مسئول ثبت است ،بسیار سادهتر است ). (Bursaux, 1969, p. 4
بنابراین بهروشنی میتوان دریافت که «تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجاع ثبتای»
در نظام های حقوقی مختلف تأثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی
به دستگاه قضایی یا اداری دارد و بر اساس وضعیت سیاسی کشوها ،مقام نااظر و مرجاع صاالح
کنترلکنندۀ ثبتهای تقاضا شده و میزان اقتدار آنها متفاوت اسات .در کشاورهایی کاه ایجااد
«امنیت و ثبات و قطعیت حقوقی» و تعیین «وضعیت حقوقی» اموال ثباتشاده ،هادف اصالی
سیستمهای ثبت ح مالکیت میباشد ،مقام ناظر ثبت ،حسب مورد ی قاضای یاا مقاام اداری
وابسته به بدنۀ قضایی کشور است ،زیرا در این کشورها سیستم ثبتای پایاه و مبناایی قاانونی و
حقوقی برای ح مالکیت و سایر حقوق قانونی موجود در مال ثبتشده محسوب میشود .چنین
سیستمی مکانیسم انتقال مطمئن اموال ،اداره و عملکرد رهن ایمان و حمایات از شاهروندان را
فراهم میکند و همین کارکرد حقوقی سیستم ثبتی ،به عملکارد ماثثر بارای اقتصااد و باازاری
موف  ،تأمین امنیت ح مالکیت خصوصی و انتقاال اماوال و درنتیجاه ایجااد ثباات اجتمااعی
میانجامد ( .)Manthorpe, 2009, p. 50به همین علت در اغلاب ماوارد ارتبااط نزدیکای میاان
مقامات حقوقی و سیستم ثبتی وجود دارد و در اکثر کشورها وزارت دادگستری کاه عاالیتارین
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مقام قضایی در این کشورها است ،0مقام و نااظر اصالی در سیساتم ثبتای مای باشاد .درنتیجاه
کارکرد حقوقی ثبت در بیشتر نظام های حقوقی نسبت به کارکردهای اداری و ماالی در اولویات
اساات ( )Taus, 2015, p. 15و در کشااورهایی کااه امااوری ماننااد برقااراری نظاام مالیاااتی یااا
تجاری سازی یا  ...هدف اصلی از ایجااد سیساتمهاای ثبات حا مالکیات اسات -کاه معماوالً
کشورهایی هستند که در حوزۀ ثبات حقوقی فاقد مشاکلاناد -یا کارمناد اداری وابساته باه
وزارت دارایی یا وابسته به وزارت صنعت و تجارت و ...مقام ناظر است.
باید توجه داشت که در کشورهایی که مرجع و نهاد ثبتی وابسته به سیستم قضاایی اسات،
لزوم انجام وظایف فنی مربوط به ثبات همانناد «ارزیاابی اراضای» ) (Land Surveyیاا برخای
اهداف غیرحقوقی نهاد ثبتی که در اولویتهای بعدی قرار دارد مانند اهداف مالیاتی (مانند نهااد
ثبت اراضی در اسپانیا) نتوانسته است کارکرد حقوقی نهااد یادشاده را تحات تاأثیر قارار دهاد.
درواقع کارکرد حقوقی ثبت در این کشورها همواره بر کاارکرد فنای آن سابقت گرفتاه ،ماالک
اصلی در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سااختار حاکمیات شاده اسات ( & Schmid & Hertel
 .)Wicke, 2005, p. 29این وابستگی مرجع و سیستم ثبتی به «سیستم حقوقی» در نزد برخای
از پژوهشگران از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را به عنوان یکی از ویژگایهاای سیساتم
ثبتی و معیار تشخیص آن قرار دادهاند ).)Larsson,1991, p. 16-17-18

 .2بررسی وضعیت و جایگاه مرجع ثبتی در برخی کشورها
توجه دقی تر به وضعیت نهاد های ثبتی در کشورهای مختلف ،درک بهتر مبنا و فلسفۀ «تفااوت
در جایگاه مرجع و نهاد ثبتی در ساختار حاکمیت» را در این کشورها آسان تر مای نمایاد .بارای
مثال ،در نظام حقوقی فرانسه چه پیش از اصالحات سیستم ثبتی در ساال 2101م کاه نهااد و
مرجاع ثبتای وابساته باه «وزارت دارایای» ) (Ministère de Financesباود (Raynaud et
)Aubert,1999, p. 19-20و چه پس از آن که وابسته به «ادارۀ کل اماور مالیاۀ عماومی» (La
)Direction Générale des Finances Publiquesشد ) ،(https:// hypotheque.orreka.frنظاام
ثبتی همواره دارای کارکرد اداری ،مالی و مالیاتی باوده و وابساته باه نهادهاای اداری ،دولتای و
مالیاتی تلقی میشده است .علت این امر را باید در کارکرد اولیۀ مورد انتظار از ثبات اماالک در
این کشور جستجو کرد .در نظام حقوقی فرانسه ،قوانین ثبتی در حوزۀ اماالک و اساتفادۀ آن از
کاداستر در 0811م صرفاً وسیله ای برای برقراری قوانین مالیاتی اراضی برای اطمیناان دولات از
 .0زیرا در بیشتر کشورهای مورد مطالعه ،قوۀ قضائیۀ مستقلی وجود ندارد و وزارت دادگستری نقش قاوۀ قضاائیه را
ایفا میکند و عالیترین مقام قضایی در این کشورها است.
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درآمدهای ثابت و پایدار بود .این قوانین با هدف أخذ مالیات در فرانساه دچاار تحاوالت متعادد
شد تا از زمان قانون شمارۀ  21-0028مورخ  22دسامبر  ،0121تشریفات شاکلی و اماور ثبتای
با هدف صرفاً مالی (أخذ مالیات) ) (Droit d`enregistrementبا امور شاکلی و تشاریفات ثبتای
که هدف از آن عمومیت اعمال حقوقی بود ) )la Publicité Foncièreادغاام گردیاد کاه «اماور
شکلی یکپارچه و واحد» ) (Formalite Fusionnéeنامیاده مایشاود (Direction générale des
) .impôts, 2003بنابراین ،مرجع و نهاد مسئول ثبت امالک در این کشور در درجاۀ اول نهاادی
اداری با کارکرد مالیاتی شمرده می شده و کارکردهای حقوقی آن به مرور زمان مورد توجه قارار
گرفته است .درحقیقت در فرانسه ،سیستم مالی بیشتر از سیستم حقوقی بر سااختارهای ثبتای
اثر می گذارد .این امر منحصر به بحث أخذ مالیات نیست ،بلکه امروزه در فرانسه خرید زمین یاا
آپارتمان و ساخت و سازهایی که بدون توسل به «اعتبار» انجام شود ،بسایار ناادر هساتند .ایان
اعتبار که ضرورتاً اعتباری بانکی است ،یکی از عناصر ضروری موفقیت سیاسات توساعۀ مساکن
است .همین امر سبب شد تا در سال 0899م در فرانسه ایجاد «اعتباار غیرمنقاول» و «اصاالح
سیستم ثبتی» در کنار هم درنظر گرفته شاود ) ، (Mouly, 2003, p. 5زیارا تضامین اعتباارات
بانکی تأثیر هنگفتی در نظم مالی و اقتصادی این کشور دارد.
بنابراین هرچند مسئلۀ تعیین مقام مسئول اجرای سیستم ثبتی در ظاهر و در نگاه اول ی
مسئلۀ مادی و تکنیکی است ،اما این امر همواره مانع اصالحات ماهوی در سیستم ثبت فرانساه
بوده و سریعاً سبب شده است میاان وزارت دادگساتری (ایان وزارتخاناه در فرانساه نقاش قاوۀ
قضائیۀ ایران را برعهده دارد و قوۀ قضائیۀ مستقلی در این کشور وجود نادارد) -کاه مای خواهاد
مطاب سنت دیرینه همۀ اختالفات مربوط باه مالکیات غیرمنقاول در صاالحیت قضاایی نظاام
حقوقی باشد -و وزارت دارایی -که بر نقش مالیاتی که همیشاه اماور شاکلی ثبتای در فرانساه
داشته است -اختالف بروز نماید .با توجه به آنکه تشریفات ثبتی در فرانساه یا منباع درآماد
است ،لذا وزارت دارایی همیشه مخالف اصالحاتی است که در اثر آن سرویس ثبتی تحت کنترل
وزارت دادگستری قرار گیرد ) ,.(Dagot ET Frémont, 2003, p. 13-19درحقیقت حل و فصال
این اختالف به نفع وزارت دارایی در فرانسه نشان دهندۀ این امر است کاه ثبات در ایان کشاور
بیشتر کارکرد مالی و مالیاتی دارد ،نه کارکرد حقوقی.
لیکن در آلمان جنبۀ قضایی ثبت بر جنبۀ مالی آن غالب است و بارای ثبتای کاه از ساوی
ماموران ثبتی انجام می شود ارزش قضایی قائل هستند .البته کاداساتر در آلماان از جاناب یا
مقام متفاوت یعنی «ادارۀ اموال مالی» نگهداری می شود و هماهنگی هایی میاان ادارۀ یادشاده و
ادارۀ ثبت امالک آلمان صورت می گیرد .اما این امر هرگز به تفکر انتازاع ادارات ثبات اماالک از
سیستم قضایی در آلمان منجر نشده است .در اتریش نیز دفاتر ثبتی باهوسایلۀ محااکم قضاایی
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نگهداری می شوند ،اما در سوئیس ،مرجع ثبت مرجعی اداری اسات کاه از ساوی مقاام اساتانی
نظارت شده ،سپس «دادگاه فدرال» بر آن نظارت می کند .در بلژی ادارۀ ثبت امالک وابسته به
وزارت دارایی است و بهطور دقی تر وابسته به «ادارۀ ثبت امورشکلی مالی» (Administration
) de L‘enregistrementو «دیااوان محاساابات» ) (La Cour des Compteاساات کااه از
زیرمجموعه های وزارت دارایی می باشد .لکن جنباۀ مالیااتی ثبات در ایان کشاور از حساسایت
کمتری نسبت به فرانسه برخوردار است ،زیرا «ادارۀ ثبت امور شکلی مالی» که مالیات اماالک و
نقل و انتقاالت را دریافت می کند ،استقاللش را حفظ کرده است .در اسپانیا مرجع صاالح ثبتای
به وزارت دادگستری وابسته است ،اماا در خاار از مراکاز اساتان هاا (شهرساتان هاا و منااط
کوچ ) ،مرجع ثبتی وابسته به «ادارات تشخیص و تصفیۀ مالیات» است .(Mouly,2003, p. 3-
) 5در امریکا (ایالت جورجیا) با هادف شافافیت و انجاام اقادامات ضدفسااد در اصاالحات ساال
2119م « نهااد ملای ثبات عماومی» زیار نظار وزارت دادگساتری ایجااد شاد .(Fidas and
)McNicholas, 2007, p. 40در انگلستان و ولز ،اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز ادارات ثبت زماین
را وزارت دادگستری اداره میکند ).(Manthorpe, 2009, p. 46
بنابراین همان طور که مالحظه می شود در همۀ این کشورها اختالف نظر در انتخااب میاان یا
«مقام ناظر قضایی» یا ی «مقام ناظر مالی و مالیاتی و تجاری» بر مرجع و مسئول ثبت بوده اسات و
ناشی از این مسئله است که کدام ی از کارکردهای حقوقی و یا مالی سیستم ثبتی در ایان کشاورها
مورد توجه و اهمیت است و چون در این کشورها مسائولیتهاای قاوۀ قضاائیه را وزارت دادگساتری
انجام می دهد و قوۀ قضائیه مستقل وجود ندارد ،بنابراین اختالف نظر مربوطه میان وزارت دادگساتری
بهعنوان عالیترین مقام قضایی در این کشورها و مقامات مالی و تجاری مطرح شده است.

 .3تمرکز یا تعدد مرجع ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار
تفاوت میان سازمان های ثبتی در کشورهای مختلف در وابستگی به سیستم قضاایی یاا اجرایای
کشورها ،به تفاوت میان نهادهای ثبت کنندۀ وضعیت های حقوقی الزم الثبت منجار شاده اسات.
برخی کشورها بر اساس آنکه کارکردهای مورد انتظار از ثبت در حوزه های مختلف ثبتی متفاوت
بوده است ،به جای ایجاد ی سازمان متمرکز ثبتی ،مراجع متفاوت ثبتی در حوزه های مختلاف
امالک ،شرکت ها و مالکیت صنعتی ایجاد نمودهاند و بر اسااس آن ،مقاام نااظر متفااوتی را هام
برای نظارت بر مرجع ثبتی تعیین کردهاند .بنابراین ،وظایفی که ساازمان ثبات اساناد و اماالک
ایران برعهده دارد در بسیاری از کشورها به صاورت متمرکاز در اختیاار یا ساازمان یاا نهااد
نیست ،بلکه این وظایف را چند نهاد و مرجع متفاوت برعهده دارند و معموالً حوزۀ ثبات اماالک
از حوزۀ ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تفکی شده ،از سوی نهادهای متفاوت و مساتقل
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از هم هدایت می شود که همین امر سبب شده است که بدنۀ نهادهای ثبتی که امر ثبت مل یا
ثبت مالکیت صنعتی را به عهده دارند ،کوچ تر و در نتیجۀ هدایت آن ساده تار انجاام شاود .در
هر حوزه نیز مقام ناظر بر مرجع ثبتی با توجه به کارکرد ماورد انتظاار متفااوت اسات و مرجاع
یادشده بر اساس نوع کارکرد مورد انتظار از آن ،جایگاهش در ساختار حاکمیت تعیین میشود.
برای مثال ،مطالعات نشان می دهد که در حوزۀ مالکیات هاای صانعتی کشاورهای مختلاف
حسب اولویت کارکردهای حقوقی یاا کارکردهاای تجااری ماورد انتظاار از سیساتم هاای ثبات
مالکیت صنعتی ،این سیستم را زیرمجموعۀ نهاد قضایی یا صنعت و تجارت خود قرار داده اند .در
برخی کشورها با توجه به وجود حمایت های حقوقی الزم در حوزۀ مالکیت های صانعتی در گاام
بعدی بر «تجاری سازی» این حقوق تمرکز شاده ،باه دلیال ارتبااط مساتقیم موضاوع مالکیات
صنعتی با تجاری ساازی و ارتبااط باا صانعت ،متاولی اصالی مالکیات صانعتی ،دساتگاه هاا یاا
سازمانهای زیار نظار وزارتخاناههاای مارتب باا بخاش صانعت و تجاارت قارار گرفتاه اسات
) .(https://www.inpi.fr/frبرای نمونه ،وزارت اقتصاد در امارات متحدۀ عربای ،وزارت صانعت و
تجارت در یمن ،و نیز وزارت صنعت ،انرژی و گردشگری در اسپانیا وظیفۀ ثبت و نظارت بر ثبت
مالکیتهای صنعتی را برعهده دارد (براتی.)01-03 ،0313 ،
در فرانسه نیز «مثسسۀ ملی مالکیت صنعتی» که متولی ثبت مالکیتهای صانعتی در ایان
کشور شمرده میشود ،مثسسهای عمومی با ویژگای اداری و وابساته باه وزارت صانعت فرانساه
است ) ،(www.inpi.frزیرا در این کشور کارکرد اقتصادی ثبت مالکیت صنعتی و تجااریساازی
مالکیتهای صنعتی و اهمیت آن ها در صنعت بیشتر از کارکرد حقوقی ثبت مورد توجاه اسات.
لکن در حوزۀ ثبت شرکت ها در این کشور ،کارکرد حقوقی ثبت و تأثیر آن در ایجااد شخصایت
حقوقی بیشتر مورد توجه بوده و همین امار سابب شاده اسات کاه در حیطاۀ اختیاارات وزیار
دادگستری قرار بگیرد ) .(www.French- property.comدر انگلستان ،ادارۀ ثبت مالکیت فکاری
تا  09جوالی  ،2102تحت نظر «دپارتمان تجارت ،نوآوری و مهارت» عمل می کرد .از این تاریخ
به بعد نیز با ادغام دپارتماان پایشگفتاه در «دپارتماان انارژی و تغییار آب و هاوا» و تشاکیل
«دپارتمان کسب و کار ،انارژی و اساتراتژی صانعتی» زیار نظار دپارتماان یادشاده کاه تحات
حاکمیت دولت مرکزی بریتانیا است ،قرار گرفت ).(www.gov.uk

جایگاه سازمان ثبت اسناد و امالک در ساختار حاکمیتی ایران
 .1کارکردهای بنیادین سیستم ثبت اموال در ایران
بعد از فروپاشی نظام های حقوقی شکل گرا و حاکمیت نظام های حقوقی رضاگرا در دنیا ،بسیاری
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از معامالت بهویژه در حوزۀ امالک ،پنهانی و به دور از چشم «اشخا ثالث» صورت مایگرفات
( .)Gueriero, 1975, p. 39همین امر لزوم اطالعرسانی به اشخا ثالاث در خصاو وضاعیت
حقوقی مال مورد معامله را به صورتی ایمن مطرح نمود .افزون بر آن ،لزوم «حمایت حقاوقی از
مال مل » ،وجود شیوه هایی غیر از تصرف فیزیکی را برای تضمین ح مالکیت مطارح نماود
تا مال را مطمئن سازد که در صورت وجود ادعاهای متعارض در خصو وجود ح نسبت باه
مل  ،ح او مقدم و مورد حمایت واقع میشود .بنابراین در بیشتر کشورها ،باا هادف «حمایات
حقوقی» هم زمان از «مال » و «اشخا ثالث» ،نظام هاای ثبتای در حاوزۀ هماۀ اماوال باا دو
کارکرد «اطالعرسانی» و «حمایتی یا رفع تعارض» ایجاد گردیدند کاه دو باال برقاراری امنیات
حقوقی اموال هستند (طباطبائی و صادقی مقدم.)211 ،0319 ،
در ایران ،بررسی مقررات مختلف در حوزههای ثبتی متفاوت نشان میدهد هادف و فلسافۀ
اصلیِ ایجاد سازمان ثبت اسناد و امالک ایران که به صورت متمرکاز نسابت باه ثبات اماالک و
اسناد معامالتی ،ثبت شرکت ها و ثبت حقوق مالکیت صنعتی و نقل و انتقاالت آن به عنوان یکی
از شاخههای بسیار مهم مالکیت فکری اقدام مینماید ،تأمین دو کارکرد حقوقی پیشگفته است
که زمینۀ برقراری امنیت و حمایات حقاوقی را فاراهم مایساازد (Tabatabai Hesari, Azari,
) Saber, 2017, p. 190-191و توجه به همین کارکردهای حقوقی سبب شده است که بهعناوان
ی سازمان مرجع در حوزۀ تعیین و تثبیت مالکیت ها و ایجاد قطعیت حقوقی در وضعیت اموال
بهویژه در حوزۀ امالک تبدیل شود.
بنابراین برای آنکه مرجع ثبتی مرجعی کارآمد باشد باید از ی سو ،با ارائۀ اطالعات ضروری
مربوط به وضعیت مدنی اموال و وضعیتهای حقوقی ثبتشده و تغییرات آنها (نقل و انتقااالت
امالک و مالکیتهای صنعتی ،ح رهنها ،وثائ عینی ،آرا و تصمیمات مربوط باه اثار باساتانی
بودن امالک ،ثبت شرکتها و تغییرات آنها و مجوزهای بهرهبرداری مالکیتهاای صانعتی) تاا
حد ممکن متعاملین را از «وضعیت حقوقی» مال ثبت شده و مال قانونی آن آگااه نمایاد و باه
این وسیله زمینۀ بروز بسیاری از تعارضات و اختالفاات را ازباین بارده ،دارای اثار پیشاگیری از
دعاوی حقوقی باشد .زیرا امنیت معامالت اموال ثبتشده ،بهوسیلۀ کاهش اطالعاات غیرمتقاارن
میان متعاقدین و «اطالعرسانی» صحیح در خصو وضعیت حقوقی اماوال تضامین مای شاود.
بررسی مقررات ثبتی در هر سه حوزۀ امالک ،مالکیتهای صنعتی و شرکتها نشان میدهد کاه
«کارکرد حقوقی اطالعرسانی» سازمان ثبت همواره مورد توجه قاانونگاذار ایرانای باوده اسات.
پیشبینی «نظام جامع اطالعاات اماالک و حادنگار کشاور» در قاانون جاامع حادنگار مصاوب
0313ش ،تکلیف سازمان ثبت به ایجاد «پایگاه اطالعات حقوقی امالک» و تکمیل «پایگااه دادۀ
اطالعات شرکتها و مثسسات ثبتشده» و لزوم حا دسترسای باه ایان اطالعاات و گساترش
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«سامانۀ الکترونیکی امن معامالت امالک» در قانون برنامۀ پانجم توساعه ،لازوم ثبات معاامالت
امالک ثبتشده در مواد  92و  91قانون ثبت بهمنظور بهروزرسانی اطالعات حقوقی ثبتشاده و
تأکید بر این امر در مادۀ  22قانون احکام دائمی توسعه ،استفاده از نظام ثبت عینای (کاه در آن
مبنای ثبت ،مل و ح مالکیت مبتنی بر آن است ،نه مال و دارندۀ ح ) در نظام ثبتی ایاران
چه قبل از  0301ش و چه بعاد از آن ،کاه از لحاا دسترسای باه اطالعاات و قابلیات اعتمااد
اطالعات ثبتشده در آن نسبت به سیستم ثبت شخصی (که مال و دارندۀ حا  ،مبناای ثبات
اطالعات هستند) بهترین نظام ثبتی در حاوزۀ اماالک اسات (طباطباائی حصااری،0381 ،
 .)222-228پیشبینی ح دسترسی به اطالعاات ثباتشاده در ماادۀ  8قاانون ثبات اساناد و
امالک ،لزوم ثبت هرگونه تغییر در اطالعات شارکتهاای ثباتشاده در قاانون تجاارت و حا
دسترسی آزاد به این اطالعات در ماادۀ  22نظاامناماۀ اجارای قاانون ثبات شارکتهاا مصاوب
0301ش ،لزوم ثبت هرگونه تغییرات در اطالعات ثبتشده مالکیتهای صانعتی در ماواد  98و
 91قانون ثبت اختراعات ،طارح صانعتی و عالئام تجااری مصاوب 0382ش و اشااره باه لازوم
بهروزرسانی اطالعاات یادشاده در ماواد  092 ،11 ،22 ،91 ،91 ،91آیاینناماۀ اجرایای قاانون
یادشده و شناسایی ح دسترسی به این اطالعات در مادۀ  99هماان قاانون و ...ازجملاه متاون
قانونی است که تأمین کارکرد حقوقی اطالعرسانی سازمان ثبت را مورد نظر داشته است.
از سوی دیگر ،درصورتی که با وجود این تدابیر ،تعارضاتی میان حقوق عینی نسبت به ماال
واحدی بهوجود آید ،نظام ثبتی با ارائۀ راهحل حقوقی ،باه حال و فصال ایان تعارضاات خواهاد
پرداخت .ثبت همواره باید آثار قطعی و مسلم حقوقی را در حل و فصل تعارضات به دنبال داشته
باشد و این ویژگی است که جوهر همۀ نظاام هاای ثبتای را تشاکیل مای دهاد .نقاش حماایتی
شکل گرایی ثبتی از طری حل و فصل تعارض میان حقوق ،ممکان اسات باه دو روش و شایوۀ
کامال متفاوت بروز نماید بر حسب آنکه برای شکلگرایی ثبتی اثر «ایجاادی» ) (Constitutifیاا
اثر صرفاً «حمایتکننده یا تأییدی» ) (Confortatifشناسایی شود .حا انتخااب هریا از آثاار
یادشده نیز با قانونگذار است که در هر نظام حقوقی با لحاا مباانی ماورد انتظاار بارای نظاام
ثبتی ،به انتخاب این اثر می پردازد .اگر برای ثبت ،اثر ایجادکننده درنظر گرفته شاود ،مای تاوان
نتیجه گرفت که دیگر ارادۀ افراد به تنهایی ایجاد کنندۀ ح نیست ،بلکه رعایت شکل گرایی ثبتی
برای ایجاد ح ضروری است .در مواردی که شکلگرایی ثبتی صرفاً جنبۀ تأییدکننده دارد ،این
ثبت نیست که انتقال مالکیت را انجام می دهد یا به عبارت کلی تر ،ثبت حقوق عینی غیرمنقاول
را منتقل نمی کند ،این ارادۀ متعاقدین است که انتقاال دهنادۀ حقاوق عینای اسات .در چناین
نظام های حقوقی ،اصوالً ثبت صرفاً در قابلیت استناد حقوق عینی و نقل و انتقااالت آن در برابار
اشخا ثالث اثر دارد ،اما ثبت انتقالدهنده یا ایجادکنندۀ حا نیسات .درهارحاال ،در هار دو
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نظام یادشده در صورت انعقاد معامالت معارض ،معاملهای که اول به ثبات رسایده اسات مقادم
خواهد بود ) .(Dugout et Frémont, 2003, p. 3مواد  22و  98قاانون ثبات کاه تنهاا کسای را
مال می داند که مل یا نقل و انتقال مل به نام او ثبت شاده اسات ،ماادۀ  22قاانون احکاام
دائمی توسعه مصوب 0312ش که بر عدم قابلیت استناد معامالت ثبتنشده امالک اشااره دارد،
غیرقابل استناد دانستن معامالت و نقل و انتقااالت حقاوق مالکیات صانعتی در ماواد  98و 91
قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری 0382ش و اثر ثبت در ایجاد شخصایت
حقوقی شرکتهای غیرتجاری (مادۀ  989ق.ت ).و برخی شارکتهاای تجااری (ماادۀ  2قاانون
بخش تعاونی) و  ...نیز ازجمله مصادی قانونی است که «کارکرد حقوقی حمایتی» سیستمهاای
ثبتی را که از سوی سازمان ثبت اعمال میگردد ،نشان میدهد.
بنابراین بررسی کارکردهای مورد انتظار از سازمان و مرجع ثبتی در ایاران باه خاوبی نشاان
میدهد که کارکردهای مورد انتظار از سیستمهای ثبتی و سازمان ثبت کاه مرجاع اعماال ایان
سیستمها است در هر سه حوزۀ ثبت امالک ،ثبت شرکتهاا و ثبات مالکیاتهاای صانعتی ،در
درجۀ اول جنبۀ «حقوقی و قضایی» دارد ،نه جنبۀ سیاسی و مالیاتی و تجاری و ...که در برخای
کشورها سبب وابستگی نهاد ثبتی به مراجع اجرایی و مالی شده است .این کارکردهای حقاوقی
که تضمین کنندۀ امنیت حقوقی معامالت اموال ثبت شده است ،در صورتی تأمین خواهد شد که
متصدی اعمال آن ها نیز مرجعی حقوقی و قضایی باشد .بنابراین ،دو کارکرد بنیادین مورد انتظار
از سازمان ثبت یعنی کارکرد «اطالع رسانی» و «حمایتی» به نوعی کارکرد قضایی برای ساازمان
ثبت اسناد و امالک در همۀ حوزه های ثبتی منجر مای شاود .ساازمان ثبات از طریا «کااهش
دعاوی و تسریع رسیدگی ها» با استفاده از کارکرد اطاالع رساانی و یاا از طریا «تعیاین نحاوۀ
رسیدگی در محااکم قضاایی» و «انجاام رسایدگی هاا در مراجاع شابهقضاایی ساازمان ثبات»
(قضازدایی) مانند هیئت نظارت ،شورای عالی ثبت و ادارۀ اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و
ثمربخش بودن در نتیجۀ آرای قضایی صادره از دادگاهها با استفاده از کاارکرد حماایتی و تقادم
ح ثبت شده ،سبب توسعۀ قضایی می شود و بررسی نقشهاایی کاه ساازمان ثبات در توساعۀ
قضایی در ایران دارد ،نشان میدهد که این ساازمان دارای ناوعی کاارکرد قضاایی و مارتب باا
بندهای یادشده در اصل  092قانون اساسی است و سایر کارکردهاای ایان نهااد حقاوقی جنباۀ
ثانویه دارد .برای مثال ،امکان تنظیم اسناد معامالتی انتقاالت بدون أخذ مفاصا حسااب مالیااتی
در قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 0389ش ،یکی از نشانههای فرعای باودن نقاش و
کارکرد مالیاتی سازمان ثبت و نهادهای زیرمجموعۀ آن نسبت به کارکرد حقوقی آن است.
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 .2ادغام سازمان ثبت در ساختار قضاایی ققاوۀ قضاا)یها یاا در سااختار اجرایای
قوزارت دادگستری و ...ا
الفا پیشینۀ جایگاه سازمان ثبت در ساختار حاکمیت ایران
توجه به دو کارکرد حقوقی سازمان ثبت یعنی «کارکرد اطالع رسانی» و «کارکرد حمایتی» ایان
سازمان که به نوعی کارکرد قضایی برای آن می انجامد ،سبب شده است که سازمان ثبت اساناد
و امالک کشور با توجه به کارکردهای حقوقی مورد انتظار از آن ،از آغاز ایجاد در نظاام حقاوقی
ایران بهعنوان بخشی از تشکیالت دادگستری باشد.
این سازمان در آغاز امر با عنوان «ثبت کل اسناد و امالک مملکتی» به موجب قاانون ثبات
0312ش شروع به فعالیت کرد .مادۀ  2این قانون مقرر می داشت« :برای مرکزیت دادن به کلیاۀ
دوائر ثبت اسناد و امالک ادارۀ مخصوصی در وزارت عدلیه تأسیس می شاود کاه یکای از ادارات
مستقلۀ مرکزی وزارت عدلیه محسوب است» .پس از آن باه موجاب قاانون اصاالح قسامتی از
قانون اصول تشکیالت عدلیه و استخدام قضات مصوب  2تیر  0309ادارۀ یادشده به «ادارۀ کال
ثبت اسناد و امالک» تغییار ناام یافات (بهرامای .)201 ،0313 ،باه موجاب ماادۀ  0قاانون
پیشگفته ،این سازمان جزء تشاکیالت مرکازی وزارت عدلیاه باوده اسات .در ماادۀ « 0الیحاۀ
اصالحی قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات» مصوب 0333ش نیاز
به وابستگی ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک به وزارت دادگستری تصریح شده بود .به موجب قانون
تبدیل ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مصوب  3اردیبهشات
« 0392ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک» به «سازمان ثبت اسناد و امالک کشور» تغییر نام یافات.
در تبصرۀ ی ماده واحدۀ نامبرده تصریح شده که سازمان ثبت اسناد و امالک وابسته باه وزارت
دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارد.
نکتۀ قابل توجه در همۀ این مقررات آن است که در دوره های زماانی یادشاده و بار اسااس
قانون اساسی مشروطه «وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مادیر دساتگاه قضاایی» هادایت و
مدیریت قوۀ قضائیه را از زمان مشروطه تا انقالب عهاده دار باوده و «قاوۀ قضاائیه» باه صاورت
مستقل جایگاهی در سازمان حکومت ایران نداشته است.
متمم قانون اساسی مشروطیت به ریاست قوۀ قضائیه اشاره نداشت .ضرورت استقالل قضایی
و ظواهر قانون اساسی اقتضا می کرد که ادارۀ امور این قوه از قوای دیگر مستقل باشد .اما اولاین
گام معکوس در قانون اصول تشکیالت عدلیاه مصاوب 0321ق برداشاته شاد کاه در آن مقارر
گردید قضات عالی مقام به تصویب وزیر عدلیه و با صدور فرمان شاه منصوب شوند و سایر قضات
با حکم وزارتی .به این ترتیب ،مقام وزارت دادگستری به عنوان عضو قاوۀ مجریاه در صادر قاوۀ
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قضائیه قرار گرفت و قوانین بعدی نیز هرکدام به نحوی وزیار دادگساتری را در رأس اماور قاوۀ
قضائیه قرار دادند به ترتیبی که سازمان های اداری و قضایی ،امور تشکیالتی و غیره تحت اقتدار
 .)311بنابراین ،قوۀ قضائیۀ مستقل به مفهاوم اماروز وجاود
او قرار داشت (هاشمی،0383 ،
نداشت و درحقیقت وظایف رئیس قوۀ قضائیه را وزیر دادگستری انجام می داد و همین امر سبب
شده بود که در قوانین مختلف ازجمله قانون اصالح قسمتی از قانون اصاول تشاکیالت عدلیاه و
استخدام قضات مصوب 0309ش و الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری
و استخدام قضات مصوب 0333ش ،سازمان ثبت اسناد و امالک (ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک)
باوجود کارکردهای حقوقی و قضایی مورد انتظار از آن ،در کنار اداراتای مانناد «ادارۀ کال اماور
قضایی» و  ...جزء تشکیالت وزارت دادگستری به حساب آید .درواقع تا پایش از انقاالب «وزارت
دادگستری ماهیتاً نقش قوۀ قضائیه» فعلی را باه عهاده داشات و وزیار دادگساتری نیاز رئایس
تشکیالت قضایی کشور بود.
بنابراین ،توجه به ماهیت و سیستم قضاییِ پیش از انقالب به خاوبی نشاان مایدهاد کاه در
حقوق ایران سازمان ثبت اسناد و امالک هیچ گاه وابسته به وزارت دادگستری با ماهیت و نقشی
که امروزه قانون اساسی به عهدۀ آن گذاشته نبوده است و قبل از انقالب نیز که ظاهراً وابسته باه
وزارت دادگستری بوده ،از نظر ماهیت ،وزارت دادگستری ماهیت قوۀ قضاائیه را داشاته و وزیار
دادگستری وظایف رئیس قوۀ قضائیه را انجام می داده است .پس از پیاروزی انقاالب باه اساتناد
اصل  092قانون اساسی ،قوۀ قضائیه باه عناوان یا قاوۀ مساتقل و جادا از وزارت دادگساتری
شناخته شده است و بر اساس لوایح مصوب  01فروردین و نیاز  22تیار  0391مسائولیتهاای
وزیر دادگستری ،نخست به شورای سرپرستی وزارت دادگستری و سپس به شورای عالی قضایی
که در رأس قوۀ قضائیه قرار داشت و نقش رئیس قوۀ قضائیه را ایفا می کرد ،واگاذار گردیاد و باا
اصالح اصل  091قانون اساسی در بازنگری سال 0328ش ،شورای عالی قضایی حذف و وظاایف
و اختیارات این شورا به رئیس قوۀ قضائیه به عنوان عالی ترین مقام این قوه واگذار شاد .باه ایان
ترتیب ،چه از لحا ظاهر و عناوین به کار رفته و چه از لحاا مااهوی ،ساازمان ثبات اساناد و
امالک زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه قرار گرفت و بهعنوان یکی از معاوناتهاای قاوۀ قضاائیه فعالیات
خود را ادامه داد .بررسی تحوالت یادشده نشان می دهد نقش و وظایف قضایی و حقوقی سازمان
ثبت اسناد و امالک همیشاه بار نقاش اجرایای آن غالاب باوده اسات و اگار زماانی باه وزارت
دادگستری وابسته بوده ،به علت وجود ماهیت اجرایی این سازمان نبوده ،بلکه به دلیل آن باوده
که وزارت دادگستری نقش هدایت و مرجعیت سیستم قضایی و دادگساتری را برعهاده داشاته
است .مطالعۀ کشورهای دیگر نیز در مطالب پیشین ،به خوبی نشان داده که اختالف نظار میاان
کشورها همیشه در وابستگی نهاد و مرجع ثبتی به تشکیالت قضایی یا تشکیالت مالی و تجاری
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بوده است و کشورهایی کاه کاارکرد حقاوقی و قضاایی را مارجح مای دانناد آن را زیرمجموعاۀ
تشکیالت قضایی قرار داده اند و اگر در این کشورها مرجاع و نهااد ثبتای باه وزارت دادگساتری
وابسته است ،به آن علت است که وزارت دادگستری در این کشورها نقش قوۀ قضاائیه ایاران را
ایفا می کند و هدایت تشکیالت قضایی را برعهده دارد .لذا سازمان ثبت در کنار سایر تشاکیالت
قضایی این کشورها مانند دادگاه ها وابسته به وزارت دادگستری اسات و هرگاز انجاام پااره ای از
وظایف اجرایی مرجع ثبتی که الزمۀ انجام کارکردها و وظایف حقوقی و قضایی این مرجع است،
سبب تردید در جایگاه آن در ساختار حاکمیت نشده است .بلکه در این کشورها حتی اگر انجاام
وظایف اجرایی (مانند نقشهبرداریهای کاداستر) و حقوقیِ مربوط به ثبت ،در ی نهاد و مرجاع
نیز ادغام شده باشد ،معموالً مقاماات حقاوقی مسائولیت ثبات را برعهاده دارناد & (Schmid
)Hertel & Wicke, 2005, p. 29و کارکرد حقوقی ثبت بر کارکرد فنی آن سبقت میگیرد.

با اختالف نظر در خصوص وابستگی سازمان ثبت اسناد و امالک ایاران باه نهادهاای
قوۀ مجریه یا قوۀ قضا)یه
در سال های اخیر اختالف نظرهایی در خصو وابستگی سازمان ثبت اسناد و امالک ایاران باه
وزارت دادگستری ،وزارت کشور یا قوۀ قضائیه مطرح گردیده که اغلب ناشای از عادم توجاه باه
کارکردهای و وظایف حقوقی و قضایی مورد انتظار از سازمان ثبت اسناد و امالک اسات .برخای
معتقدند بعضی وظایف و فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و امالک وجهۀ اجرایی قویتری نسابت
به کارکرد قضایی آن دارد .برای مثال ثبات اماالک و صادور اساناد مالکیات نیازمناد عملیاات
اجرایی و فنی دقی بوده ،بهویژه مأموریت جدید سازمان در خصو تکمیال کاداساتر و وجاود
بسیاری از اطالعات ورودی کاداستر در قوۀ مجریه و استفاده از خروجایهاای کاداساتر در قاوۀ
مجریه ،نیاز به استعالم از مراجع دولتی در ثبت اسناد رسمی و امکان تحق آن در قالب دولات
الکترونی و امکان أخذ اطالعات برای أخذ مالیات از عملیات شرکتها  ...لزوم تجدیاد نظار در
جایگاه این سازمان در ساختار حاکمیت و انجام این امور از سوی دولت و قوۀ مجریه را ضاروری
میسازد .زیرا برخی فعالیتهای این سازمان نشان از اجرایی و عملیاتی بودن این اماور دارد کاه
طب قانون اساسی تناسبی با وظایف تعریفشده برای قاوۀ قضاائیه نادارد .ایان عاده معتقدناد،
بررسی دقی تر فعالیت های سازمان ثبت نشان مای دهاد کاه بسایاری از اماور اجرایای در ایان
سازمان هم پوشانی زیادی با فعالیت های قوۀ مجریه دارد .فعالیت هاایی همناون نقشاه بارداری،
صدور و ثبت جواز تأسیس و تغییرات شرکت ها ،ثبت اختراعات و مالکیت فکری از اموری اسات
که به نحوی تداخل و تشابه و تناسب مشهودی با فعالیت های قوۀ مجریه دارد و بسیاری از ایان
امور بهعنوان حلقۀ اول زنجیرۀ فعالیاتهاای زیاادی اسات کاه در قاوۀ مجریاه جااری اسات و
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همننین توان اجرایی قوۀ مجریه نیز برای انجام این امور بااالتر و تخصصای تار از قاوۀ قضاائیه
است .در جایگاه فعلی سازمان ثبت در قوۀ قضائیه ،قاضی ،ناظر و مجری در ی قوه قرار دارند و
بسیاری از پرونده های فساد همنون زمین خواری در سطح کشور به دلیل وجود استعداد و بستر
فساد ساختاری و سیستمی در سازمان ثبت اسناد و امالک شکل گرفته و الزم است نهاد مجری
از نهاد قضاوت جدا گردد .با توجه به وظایف روشنی که قاانون گاذار بارای قاوۀ قضاائیه ترسایم
کرده ،وظیفهای اجرایی و عملیاتی برای قوۀ قضائیه تعریف نشده است (مرکز مطالعات تکنولوژی
دانشگاه علم و صنعت ایران.)3-8 ،0311 ،
این درحالی است که تبیین وظایف و اختیارات برای همۀ نهادها باا توجاه باه کارکردهاای
مورد انتظار از آن ها باید صورت گیرد .به این ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا در حیطۀ
وظایف وزارت کشور به کارکردهای حقوقی برای این نهاد هم توجه شده است؟ یا آیا اصال 021
قانون اساسی که مسئولیت های وزیر دادگستری در وزارت دادگستری را تعیین نموده اسات ،باا
کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سازمان ثبت قرابتی دارد تا ایان ساازمان باهعناوان تاابعی از
وزارت دادگستری تلقی شود؟ درست است که سازمان ثبت اسناد و اماالک در راساتای تحقا
کارکردهای حقوقی مورد انتظار از آن و انجام وظایف و صالحیت هاای تکلیفای خاود نااگزیر از
انجام برخی از امور اجرایی است که در زمرۀ وظایف قوۀ قضاائیۀ یادشاده در اصال  092قاانون
اساسی نمیگنجد و با توجه به همین مطلب است که «برخی پیشانهاد دادهاناد :برخای از اماور
اجرایی همنون عملیات سازمان ثبت اسناد و امالک که نمی توان آنهاا را در زمارۀ وظاایف قاوۀ
قضائیۀ مذکور در اصل  092قانون اساسی گنجاند را از قوۀ قضائیه منف و به وزارت دادگستری
سپرد» (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایاران )1 ،0311 ،یاا بعضای طارح
انتزاع سازمان ثبت از قوۀ قضائیه و الحاق آن را به وزارت کشور مطرح کاردهاناد (طارح شامارۀ
 298مورخ  21فروردین  0312ارائهشده به مجلس شورای اسالمی) ،اما بررسی دقی تر موضاوع
نشان می دهد تفکی این امور اجرایی از وظایف اساسی و کارکردهای حقوقی سازمان ثبت کاه
بیشتر ماهیت حقوقی و قضایی دارد ،امکان پذیر نیست و این امار سابب مای شاود پیوساتگی و
انسجام ساختاری و تمرکز سازمان ثبت اسناد و امالک که در تحق کارکردهای مورد انتظاار از
آن نقش حیاتی دارد ،ازبین برود .چنان که حتی دادگاه ها و مراجاع قضاایی دادگساتری کاه در
وابستگی آن ها به قوۀ قضائیه هیچ تردیدی نیست ،در کنار انجام وظایف اساسی خود و به منظور
ادارۀ ساختاری آن ها ،امور اجرایی چون استخدام قضات و کارمندان و ...در آنها انجام مای شاود
که نمی توان قائل به تفکی آن ها از قوۀ قضاائیه شاد ،چاون انساجام ،اساتقالل و روح تمرکاز
دستگاه قضایی را به هم خواهد ریخت و همان طاور کاه مالحظاه مای شاود در اصال  91قاانون
اساسی انجام کلیۀ امور قضایی و اداری و اجرایی قوۀ قضائیه به رئیس قوۀ قضاائیه ساپرده شاده
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است و در اصل  098قانون اساسی نیز ایجاد تشاکیالت الزم در دادگساتری کاه جنباۀ اداری و
اجرایی دارد (بند  )0و انجام امور اداری مربوطه (بند  )3جزء وظایف قوۀ قضائیه قرار گرفته و به
نهاد یا مرجع دیگری واگذار نشده است .ضمناً در اصل  020قانون اساسی نیز ایان اماور از قاوۀ
قضائیه منف نشده و صرفاً به رئیس قوه قضائیه اختیار واگذاری و تفویض اختیارات تام ماالی و
اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری داده شده اسات کاه بای تردیاد
وزیر یادشده به نمایندگی از رئیس قوۀ قضاائیه ایان اقادامات را انجاام خواهاد داد .البتاه ایان
تفویض اختیار به صالحدید رئیس قوۀ قضائیه وابسته است و او می تواند در صورت نبود مصلحت
این تفویض اختیار را انجام ندهد (صالحیت اختیاری رئیس قوۀ قضائیه).
بنابراین« ،استقالل قوۀ قضائیه ایجاب میکند که ادارۀ امور مربوط به کلیۀ نیازمندیهای آن
قوه نیز به دست همان قوه باشد .هرچند کار اصلی  ،رسایدگی باه دعااوی و نظاارت بار حُسان
اجرای قوانین و نظایر اینها است  ،ولی کارهایی که در رابطه با تاأمین نیازهاای ایان دادگاههاا و
مدارک ثبتی مورد استناد این دادگاهها است  ،باید مستقل از قوۀ مجریه و در اختیار رئیس قاوه
قضائیه که مسئول قوۀ قضائیه است باشد.
عالوه بر آن در اصل یکصد و شصتم وظائف وزیر دادگستری صریحاً ذکر و گفته شده اسات
که وزیر دادگستری راب میان قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه و قوۀ مقننه است و مفادّ آن ایان اسات
که در ادارۀ امور داخلی این قوه دخالت و مسئولیتی نادارد و کاار او نظیار کااری اسات کاه در
گذشته معاون پارلمانی وزارت دادگستری انجام میداده ،منتهای در رابطاه باا مجلاس و هیاأت
دولت هر دو» (استفساریه اصل  021قانون اساسی به شمارۀ /1121ش مورخ  2آذر .)0391
بنابراین با انجام اعمال تشکیالتی یادشده که اثر مستقیم بار اماور قضاایی دارد ،درون قاوۀ
قضائیه و بدون دخالت قوۀ مجریه میتوان تا حد زیادی به اساتقالل قاوۀ قضاائیه امیادوار باود
(هاشمی.)380 ،0383 ،
دقت در مشروح مذاکرات مجلس نشان می دهد منظور از پایش بینای وزیار دادگساتری در
اصل  021صرفاً ایجاد رابطی صاحب نفوذ در قوۀ مجریه برای قوۀ قضائیه بوده (مشروح مذاکرات
مجلس ،جلسۀ  )0911 ،98و به همین علات نیاز پیشانهاد حاذف آن در اصاالحات قاانون
اساسی پذیرفته نشد.
افزون بر آن ،حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگساتری و مسائلۀ وابساتگی ادارۀ برخای از
ادارات و سازمان ها ازجمله سازمان ثبت اسناد و امالک از سوی وزیر دادگستری یا قوۀ قضائیه از
شورای نگهبان مورد استفسار قرار گرفت .شورای نگهبان نیز به موجب نظریۀ شامارۀ /1121ش
مورخ  2آذر  (http://www.shora-gc.ir ) 0391وظیفۀ وزیار دادگساتری را منحصار باه ماوارد
یادشده در اصل  021قانون اساسی دانست و او را فاقد مسئولیت در امور تشکیالت دادگساتری
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مانند خدمات پزشکی قانونی شمرد و این امور را برعهدۀ شورای عالی قضایی (قوۀ قضائیه) قارار
داد .هرچند در پاسخ شاورای نگهباان باه صاراحت باه ساازمان ثبات و عادم مسائولیت وزارت
دادگستری در خصو ادارۀ آن اشاره نشده است ،لکن با توجه به آنکه یکی از موارد یادشده در
سثال استفساریه به صراحت سازمان ثبت اسناد و امالک بوده و پاسخ شورای نگهبان نیز ناظر به
کل سثال ازجمله وابستگی و ادارۀ سازمان ثبات اساناد و اماالک مای باشاد و در پاساخ از بااب
تمثیل و با کلمۀ «مانند» به برخی موارد یادشده در سثال اشاره کرده است ،بنابراین جای هایچ
تردیدی نیست که شورای نگهبان نیز وابستگی یا ادارۀ سازمان ثبت اساناد و اماالک باه وزارت
دادگستری را خالف صراحت قانون اساسی می داند و به سنخیت وظایف آن با قوۀ قضاائیه قائال
است .هرچند نظریۀ پیش گفته مبتنی بر اصول قانون اساسی و بدون توجه به کارکرد های ماورد
انتظار از سازمان ثبت اسناد و امالک و صالحیت های تکلیفی و وظایف این سازمان صاادر شاده
است ،لکن با موارد یادشده و حیطۀ وظایف و اختیارات این سازمان انطباق کامل دارد.
حذف «پیشنهاد واگذاری وظایف اجرایی و اداری قوۀ قضائیه برعهدۀ وزیر دادگساتری» کاه
در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح گردیاد باه دلیال مخالفات باا تمرکاز در قاوۀ قضاائیه
) (http://www.justice.irنیز منط با عدم واگاذاری ساازمان ثبات اساناد و اماالک باه وزارت
دادگستری است« .طرح نحوۀ اجرای اصال صاد و شصاتم قاانون اساسای و تبیاین وظاایف و
اختیارات وزارت دادگستری» در سال 0388ش در مجلس مطارح شاد کاه ماادۀ  1آن الحااق
برخی از سازمان های زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه ازجمله سازمان ثبت اساناد و اماالک را باه وزارت
دادگستری پیش بینی نموده بود و صرفاً به دلیل سب شدن کار قوۀ قضائیه و با ایان اساتدالل
که سازمان یادشده به موجب قانون عادی به قوۀ قضائیه واگذار شده و لذا به راحتی قابال الحااق
به وزارت دادگستری است و امکان نظارت مجلس را بر کار این سازمان ها فراهم می کناد ،ماورد
تأیید مرکز پژوهشهای مجلس نیز قرار گرفت .توجه به گزارش یادشده بهخوبی نشان مایدهاد
که در تأیید مفاد پیش نویس مادۀ پیشنهادی هیچ توجهی به کارکردهای مورد انتظار از سازمان
یادشده ،اهداف و وظایف و صالحیت های تکلیفی این سازمان و میزان انطباق و سنخیت وظایف
اصلی آن باا قاوۀ قضاائیه و تفااوت اساسای کارکردهاای حقاوقی ماورد انتظاار از آن باا ساایر
سازمان های وابسته به قوۀ قضائیه مثل سازمان زندان ها صورت نگرفته و صرفاً با توجه به اجرایی
بودن برخی از ابزارهای دستیابی به اهداف و وظایف بنیادین حقاوقی ایان ساازمان و باا دیادی
بیشتر سیاسی تا حقوقی پیشنهاد یادشده مورد تأیید قرار گرفتاه اسات .البتاه درنهایات قاانون
نحوۀ اجرای قسمتی از اصل  021قانون اساسی در تاریخ  2خرداد  0319به تصویب رساید و باه
موجب آن تغییری در جایگاه فعلی سازمان ثبت ایجاد نشد و همننان زیر مجموعۀ قاوۀ قضاائیه
باقی ماند .توجه به مفاد « طرح انتزاع سازمان ثبت از قوۀ قضائیه و الحاق آن باه وزارت کشاور»
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مورخ  21فروردین  12که تاکنون به نتیجهای نرسیده است نیز نشان میدهد که پایۀ اساتدالل
انتزاع سازمان یادشده بر همان استداللهای مربوط به الحااق ایان نهااد باه وزارت دادگساتری
مبتنی است و ارائهدهندگان آن با کارکردهای حقوقی نهاد و مرجع ثبتای باهعناوان مهامتارین
کارکرد مورد انتظار از این مرجع آشنا نبودهاند.
بنابراین توجه به کارکردهای حقوقی و قضایی مورد انتظار از سازمان ثبات باه خاوبی نشاان
می دهد که در حال حاضر جایگاه سازمان ثبات اساناد و اماالک در سااختار حاکمیات جایگااه
صحیحی بوده ،می تواند تأمین کنندۀ کارکردهای حقوقی ماورد انتظاار باشاد و برخای ابزارهاای
اجرایی مورد استفاده از سوی این سازمان نمی تواند کارکرد حقوقی آن را به گونه ای تحت الشعاع
قرار دهد که قائل به جدایی آن از قوۀ قضائیه و پیوساتن آن باه وزارت دادگساتری و یاا وزارت
کشور یا هر قسمتی دیگر از بدنۀ دولت شویم.

نتیجه
مطالعات تطبیقی صورتگرفته در این پژوهش بهخوبی نشان داد که در کشورهای مورد مطالعاه و
در نظام های حقوقی مختلف «تفااوت در کارکردهاای ماورد انتظاار از مرجاع ثبتای» ،در تعیاین
«جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت» در ساختار حاکمیت و وابستگی به دساتگاه قضاایی یاا اداری
تأثیر مستقیم دارد و بر اساس نوع کارکرد مورد انتظار از ثبت در هر حوزهای مقاام نااظر متفااوتی
هم برای نظارت بر مرجع ثبتی تعیین شاده اسات .در کشاورهایی کاه رویکارد سیاسای (همانناد
شوروی ساب ) یا مالی (فرانسه) یا تجاری (امارات متحدۀ عربی در حاوزۀ ثبات مالکیات صانعتی)
نسبت به ثبت وجود دارد و کارکردها و نقش سیاسی یا تجاری یا نظم مالیاتی مرجع ثبتای نسابت
به کارکرد حقوقی آن در اولویت است ،مرجع ثبتی در بدنۀ اجرایی و اداری ادغام شاده ،باهعناوان
ی «نهاد اداری یا سازمانی تابع حقوق عمومی» فعالیت میکند .اغلب این رویکارد در کشاورهایی
است که مسئلۀ ح مالکیت یا قطعیت وضعیت حقوقی اموال مسئلهای حلشده است و در مرحلۀ
بعدی بحث درآمدزایی سیستم ثبتی یا تأثیر آن بر تجاریسازی یا نظم مالیاتی ناشی از آن مطارح
است و در معدودی از این کشورها رویکرد سیاسی چنان غلباهای دارد کاه سابب عادم توجاه باه
کارکرد حقوقی نظام ثبتی و تأثیر آن بر کاهش ریس اقتصادی معامالت مای شاود .درحاالی کاه
کشورهایی که کارکرد حقوقی و قضاییِ نهاد ثبتی و تأثیر آن بر «قطعیت ح مالکیات» و «ثباات
وضعیت حقوقی اموال» مورد توجه بوده ،بدون ش مرجع ثبتی وابسته به «سیساتم قضاایی» آن
کشور است و چون اغلب در این کشورها مسئولیتهاای قاوۀ قضاائیه را وزارت دادگساتری انجاام
می دهد و قوۀ قضائیه مستقل وجود ندارد ،مرجاع ثبتای در سااختار حاکمیات وابساته باه وزارت
دادگستری بهعنوان عالیترین مقام قضایی در این کشورها بهشمار میآید و هرگز انجاام پاارهای از
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وظایف اجرایی از سوی مرجع ثبتی که الزمۀ انجام کارکردها و وظایف حقوقی و قضایی این مرجع
است ،سبب تردید در جایگاه آن در ساختار حاکمیت نشده است.
بنابراین همان طور که مالحظه می شود در همۀ این کشورها اختالف نظار در انتخااب میاان
ی «مقام ناظر قضایی» یا ی «مقام نااظر سیاسای ،ماالی و مالیااتی و تجااری» بار مرجاع و
مسئول ثبت بوده است و ناشی از این مسئله است که کدام ی از کارکردهای حقوقی و یا ماالی
سیستم ثبتی در این کشورها مورد توجه و اهمیت است و چون در این کشورها مسائولیت هاای
قوۀ قضائیه را وزارت دادگستری انجام می دهاد و قاوۀ قضاائیه مساتقل وجاود نادارد ،بناابراین
اختالف نظر مربوطه میان وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین مقام قضایی در ایان کشاورها و
مقامات مالی و تجاری مطرح شده است.
بنابراین ،از ی سو ،از بررسی تطبیقی مقررات ثبتی کشورهای مختلف و عملکرد نهادهاای
متکفل ثبت در این کشورها این نتیجه حاصل می شود که در تعیاین جایگااه ساازمان ثبات در
ساختار حاکمیت باید به کارکردهای مورد انتظار از این نهاد و فلسفه و هادف ساازمان یادشاده
توجه کرد .از سوی دیگر ،بررسی و تحلیل قوانین و مقررات متعدد در همۀ حوزههای مورد عمل
از سوی سازمان ثبت در ایران ازجمله حوزۀ امالک ،ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی نشاان
داد قانون گذار ایرانی همواره کاهش ریس معامالتی و درنتیجه پیشگیری از دعااوی متعادد در
حوزۀ اموال و وضعیتهای حقوقی ثبت شده و ایجاد بان اطالعاتی و دسترسی آساان باه آن را
بهمنظور کاهش هزینههای مبادالتی در راستای «کارکرد اطالعرسانی» سازمان ثبت مورد توجه
داشته است .افزون بر آن در راستای کارکرد «حماایتی و قادرت اثبااتی» اطالعاات ثباتشاده،
راهکارهایی به منظور حل معامالت معارض از طری ضامانت اجارای مناساب بارای عادم ثبات
وضعیتهای حقوقی که ثبت آن ها ضروری است و ایجاد مراجع شبهقضایی ثبتی را ارائه نماوده
است که این دو کارکرد حمایت و اطالعرسانی سیستم ثبتی بدون تردید مباانی اصالیِ کاارکرد
قضایی داشتن هر نهادی تلقی میشوند .بناابراین در ایاران ،نقاش و وظاایف قضاایی و حقاوقی
سازمان ثبت اسناد و امالک همیشه بر نقش اجرایی و سیاسی آن غالب بوده است و اگر سازمان
ثبت زمانی (پیش از انقالب) به وزارت دادگستری وابسته بوده ،به علت ماهیت اجرایی و سیاسی
داشتن این سازمان نبوده ،بلکه به دلیل آن بوده که وزارت دادگستری نقش هدایت و مرجعیات
سیستم قضایی و دادگستری را برعهده داشته است.
بنابراین بحث انتزاع سازمان ثبت از قوۀ قضائیه و الحاق آن به نهادهای اجرایی و بدنۀ دولات
که در سال های اخیر مطرح شده ،برخالف کارکردهای حقوقی ماورد انتظاار از ساازمان ثبات و
فلسفه و هدف ایجاد این سازمان بوده و فاقد مبنای حقوقی صاحیح و ناشای از عادم توجاه باه
کارکردها و نقش حقوقی این سازمان است.
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