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Abstract 

The difference between the two legal systems of Civil Law and Common Law has 

led to the formation of two different notary systems, which in the legal system of 

Civil Law is referred to as the “Latin notary system” and in the legal system of 

common law as the “Notary public system”. despite the common historical roots of 

both notary systems, Studies show that the institution in these two legal systems, has 

followed a different path of development so that the Latin notary system is very 

effective in achieving the legal order of society But the notary public system has not 

developed significantly legally, Which raises the question of what are the 

differences and similarities between the two notary systems And why is the notary 

institution more important in the civil law system than the common law system and 

has become an influential institution in the legal order of society? The present study 

using a descriptive-analytical method and a comparative approach, while examining 

the different legal and economic basics affecting the evolution of Latin and public 

notary systems in two legal families of common law and civil law, the legal nature 

of the notary institution, governing principles, and capabilities of notarial 

documents,  it has been concluded that the Latin notary system is in superiority to 

the notary public system completely And the notary is a part of the civil law system 

that has infiltrated the common law system and is in conflict with the common law 

environment, Therefore, we do not see its growth in this legal system like the civil 

law system. 
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 چکیده 
 تمتفیاو سیسیت  دو گیی  شیل  بی  منجی  الکیام  و السییوی  حقوقی نظام دو میان تفاوت

 در و «التیی  سی دفت   سیسیت » عنیوان با السیوی  حقوقی نظام در ک  است شده س دفت  
 مطالعیات. شیودمیی بی ده نام آن از «عمومی س دفت   سیست » عنوان با الکام  حقوقی نظام
 دو ردنهیاد  یی ا اما است، مشت ک س دفت   سیست  دو ه  تاریخی ریشۀآنل   بادهد می نشان
  دفت سی  یست ک  س  اگون ب  ،است یمودهاز توسع  را پ یمتفاوت ی مس دشده،یا حقوقی نظام
 یعمیوم  سی دفت  یسیت امیا س بیوده،گیاار ی تأث یارجامع  بس «حقوقی نظ » تحققدر  ی الت

چی   کی د شیویپ سش م ی ک  سبب ا  ام  ؛است نداشت  یب  لحاظ حقوق ی  چشمگ ۀتوسع
  ت وجود دارد و ب  چ  علت نهیاد سی دف  س دفت  یست دو س ی ا یانم ییهاتفاوت و شباهت
 رب خیوردا بیشیت   حقیوقی ییتال از اهمکیام  یخالف نظام حقوقال ب یوی س یدر نظام حقوق

 روش بیا حاضی  پیژوهش. اسیت شیده تبدی  جامع  حقوقی نظ  در گاارتأثی  نهاد  ب  و است
 درث  ؤم  و اقتصاد یمتفاوت حقوق مبانی ب رسی ضم  تطبیقی، رویل د  و یلیتحل -توصیفی
 ماهییت ،الیوی ال و سیکام  یحقوق ۀدر دو خانواد یو عموم ی الت  س دفت  یست دو س تحول
  ،ت س دف یست دو س ای  در س دفت   اسناد ها قابلیت و حاک  اصول س دفت  ، نهاد حقوقی

  یسیتم  نسبت بی  سکا  در ب ت  ی الت  س دفت  یست است ک  س یافت دست  یج نت ی ا ب 
 ظیامن در ک  است السیوی  حقوقی نظام از بخشی  نهاد س دفت  وق ار دارد  یعموم  س دفت 
 در نآ رشید شیاهد علیت همی  ب  است؛ تضاد در الکام  محیط با و یافت  نفوذ الکام  حقوقی
 .نیستی  السیوی  حقوقی نظام مانندب  یادشده حقوقی نظام

 یدیکل واژگان
 تییماه ،یرسیم اسیناد سی دفت  اسیناد، ثبیت حقیوقی، کتبی  ییاصی  دل ی،شفاه  یاص  دل
 ی.، نظام ثبت س دفت 
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 مقدمه
 ثبیات و تییامن»بی   ازیین معیامالت، حجی  شیافیزااف اد جامعی  و  انیم یارتباطات حقوق ۀتوسع
ی قیوقح کییتلن دو کنیار در یحقیوق  هانظام ،رو  یا از. دینمایآشلار م شیپازشیب را «یحقوق
 را منسیج  «یثبتی نظیام » کیی  ب ق ار « یقوان نشدن ماسبق ب  عطف» و «مختوم  ام  اعتبار»
 انید فتی یپا شیه وندان یحقوق و یمعامالت تیامن  یتضم جهت در گ ید یحقوق کیتلن عنوانب 
(89: 1988Roland,  & Starck)  اسیت «یتیحما» و «یرساناطالع» یدو کارک د حقوق  ک  دارا 
  یتضیم  در «نهاد ثبت» گاهیجاب  م ور زمان با مشخص شدن  .(289: 1396 ، حصار یاطبائطب)

بی   توجهیات معیار،، معامالت شمار کاهش ثالث، اشخاص تیامن  یمأتمعامالت،  تیثبات و امن
بی  توجی  خیاص بی  نقیش  زیین  انییا ینظیام حقیوق درامی    ییا. شدحوزه از حقوق جلب   یا
  هیااسیتاندارد بیا آن انطبیاق لیزوم و یثبتی ست یاز س یعنوان جزئب  «یس دفت ان اسناد رسم»
ک  در کشیور میا وجیود   ب  شل  ام وز  . نهاد س دفت منج  شد یجهان  هاتج ب  و یالملل یب

  دارا ییاروپیا  هیاحیاک  در کشیور  نظام سی دفت  آنل  حال ،دارد، حدود صد سال سابق  دارد
 و دارنید مشاب   س دفت  نظام ک  ییهاکشور اتیتج ب از استفاده  یب ااست، بنا  ت یطوالن ۀسابق
 ، دییگ قی ار نظی  مید دییبا  انییا  سی دفت  نظام  ارتقا و شب دیپ جهت در هاآن از گ فت  الهام

حاک  ب  کشیور  یو آثار آن با نوع نظام حقوق تینهاد و ارتباط ماه  یا یچ اک  ابعاد مختلف حقوق
 ق ار نگ فت  است. یجامع حقوق یو ب رس  یاست مورد تحل ست یاک  شتاکنون چنان

  یخیواه یپی ایدن در  س دفت  ست یس نوع دو وجود ب  مختلف،  کشورها حقوق ب  نگاه با
 ست یس» عنوان با بیت ت ب  هاآن از ک  هستند حاک  الکام  و ال یویس یحقوق نظام در ک  ب د

 Notary Public) «یعمیوم  سی دفت  سیت یس»( و emLatin Notary syst) « یالت  س دفت 

system) و   یالتی  سی دفت  ست یس دو یخیتار أدهد منشیمطالعات نشان م .شودیب ده م نام
 ،(Closen, 1992: 674) در رم باسیتان دارد ش یک  ر  نهاد س دفت   ایز ،است مشت ک یعموم
 «الکیام » یدر نظام حقوق یلیب  دال است ک  «ال یویس» یاز نظام حقوق  یناپاکیتفل یبخش
 «الکیام » طیدر محی «ال یویسی»مخلیوق  «یعمیوم سی دفت ان» ،است و در واقیع افت ینفوذ 
از قی ون  یادشیده ینهیاد در دو نظیام حقیوق  ییا ۀتوسع  یاما مس ،(Cox, 2000: 324) هستند
 یادشیده یحقیوق را درون دو نظیام  اجداگانی   یمنفک شید و ه کیدام مسی گ یلدیاز  یوسط
 دو شیداییسیبب پ یحقیوق بیزر  نظام دو  یا انیم موجود  هاتفاوتک    اگون ب  ،مودندیپ
 ،( ,1997Piombio :3) اسیت دهییگ د یعمیوم  سی دفت  و  یالتی  سی دفت متفاوت  ست یس

  امیا بی ا ،تأثی گاار است اریجامع  بس یدر تحول نظ  حقوق  یالت  س دفت  ست یس ک چنان
  یهمچنی حاصی  نشیده اسیت. یب  لحاظ حقوق   یچشمگ ۀتوسع یعموم  س دفت  ست یس

اسیت کی    اانیدازه بی  یو عمیوم  یالت  س دفت  ست یدو س انیذک  است ک  تفاوت م شایان
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شده  گفت پیش  س دفت  ست یاز دو س کیه   مجزا ب ا یالملل یب  هانهاد   یگشل  سبب
سی دفت ان  یالملل یب یۀاتحاد»  یاقدام ب  تشل  یالت   س دفت ست یس  دارا  کشورها است.
 سیت یس  ویپ  هااند و کشورنموده  یاتحاد  یضوابط و اصول مجزا در قالب ا یو ط اح « یالت

 مقی رات  سیازهماهنگ در یسع «س دفت ان یجهان سازمان»  یتشل با ه  یعموم  س دفت 
 انییم ییهیاشباهت و تفاوت چ  ک  شودیم مط حپ سش   یا. اندنموده  س دفت  ست یس  یا
 یحقیوق نظام در  س دفت  نهاد علت چ  ب  و دارد وجود یعموم و  یالت  س دفت  ست یس دو
ب خوردار اسیت و بی    شت یب یحقوق گاهیو جا تیاهم از الکام  یحقوق نظام خالفب  ال یویس

نهیاد   بی ا  رشید  یشاهد چن یول ،شده است  یجامع  تبد یتأثی گاار در نظ  حقوق  نهاد
  سی دفت  سیت یدو س یب  ذک  است ک  ب رس الزم.  یستیال نکام  یدر نظام حقوق  س دفت 
 از کییه   هیایژگییو تحول ب  الکام  و ال یوینظام س  هایژگیو  تأثی گاار ۀو نحو نامب ده

تابع کدام   انیا  س دفت  ست یپ سش ک  س  یب  ا ییجهت پاسخگو از  س دفت   هاست یس
  نهیاد سی دفت   است تا در اصالح و بازنگ  تیاهم واجد باشدیم  س دفت  ست یس دو از کی
 سیت یدو س انییفی ، اسیت کی  م  ییبی  ا یمبتن پژوهش  یا.  دیق ارگ توج  مورد  انیا در

 یاساسی  هاتفاوت در ش یر وجود دارد ک  عمدتاً یمتعدد و اساس  هاتفاوت یادشده  س دفت 
 سیت یدو سایی   انییو ه گون  مشابهت م داردال ال و کام  یویس یدو نظام حقوق انیموجود م
 روش بیا حاضی  پیژوهشنگارندگان (. Malavet, 1996: 482)است   ظاه  و یسطح  س دفت 
 یییچ ا یب رس ب  نخست ،یقیتطب  ل دیرو و  اکتابخان  مطالعات یۀپا ب  و یلیتحل -یفیتوص
و سیسس  دنیپ دازیمال ال و کام  یویس یدر دو نظام حقوق  نهاد س دفت  ۀتوسع  یمس ییجدا
 تییماه و اصیول و  سی دفت  ست یس دو  یا   یگمتفاوت در شل   و اقتصاد یحقوق یمبان

 .را مطالع  خواهند ک د آنها متفاوت
 

 یحقروق نظرام دو در یسرردفتر نهراد ۀتوسر  ریافتررا  مسر ییچرا .1
 الکامن و اللیویس
ال اسیت سیوی  یاز نظام حقوق  یناپاکیتفل یبخش دارد باستان رم در ش یر ک   س دفت  نهاد

عنیوان بی  «یسی دفت ان عمیوم»ک    اگون ب  ،است افت ی نفوذ زینال کام  یک  در نظام حقوق
 شیوندیمی محسیو ال کیام  یال درون نظام حقوقسیوی  ینظام حقوق کوچک اما مه ِ ۀبازماند

(Cox, 2000: 1)،  در   نهیاد سی دفت  ،یحقیوقدو نظام   یا انیموجود م  هاتفاوت  یدل ب اما
صورت ک  در هی  زمیان و     ایب ؛ستا مودهیاز توسع  را پ یمتفاوت  یها مسنظام  یاز ا کیه 

 ۀنقیش ب جسیت  و توسیع زیین  نهیاد سی دفت  ،بیودهال حیاک  سییوی  یملان ک  نظام حقیوق
ال حیاک  کام  یه گاه نظام حقوق ،در مقاب  .آن کشور داشت  است یوقدر نظام حق   یچشمگ
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 دییبا یکل طورب . است دهیالزم ب  آن اعطا نگ د تیو اهم نهاده افول ب  رو  س دفت  نهاد ده،ش
 الکام  یحقوق نظام  ب ا السیوی  یحقوق نظام  اثیم و ارمغان ک   س دفت  نهاد اساساً گفت،
قی ار ال در تضاد کام  یبا نظام حقوق یو شلل یف هنگ ،یخیتار  یب  دال (Cox, 2000: 1)است 

 گفیت دییبا . یباشی یحقیوق نظام  یادر  آن رشدشاهد توانی  نمیعلت   یب  هم گ فت  است و
  هیاتفیاوت از گ فتی  تئنشی یعمیوم و  یالتی  سی دفت  ست یس دو انیم موجود  هاتفاوت
 .(Shaw, 2000: 142) است السیوی  و الکام  یحقوق نظام دو انیم یاساس
 

 الکامن یبا نظام حقوق ینهاد سردفتر یناسازگار یخیتار یمبان. 1. 1
 طیعلیت شی ا  یشده و بی  همییمحسو  م یمور عمومأم س دفت ال سیوی  یدر نظام حقوق همواره
 دولت  سو از  ان یگسخت یمیحاک  بوده و اقدامات تنظ   س دفت ۀب  ح ف یابیدست  ب ا  متعدد
بی خالف  کی   امی  ؛دهیدینشان م تیحاکم ۀندیرا بست  و ممتاز و نما  ح ف  یشده ک  ایاعمال م

 بیودهمتحیده  االتییهمچیون ا یخیواه آزاد  هاش یدار اندط ف  حاک  در کشورها یکل  هادهیا
(Kuijpers, 2005: 55 )سییپوپول» یعنیی نیوزده  قی ن  یاوا ییلایم ا  هادهیبا ا و » (populism)، 
دنبیال آن بی  ک  هناسازگار بود (Electoralism) «ییگ اانتخا » و (Egalitarianism) «یخواه ب اب »

 نهیاد» آنیان ۀدیی. ب  عقاست آمده دیپد« هاو ح ف  یآزاد ب  مقام عموم یدست س» ۀدیاز ا  دارط ف
 :Reimann, 2009) سیتا هازشار  یدر تضاد با تمام ا یژرمن -یروم  ب  سبک کشورها « س دفت 

 ینیبشیپ در تعار، است. «یبازار آزاد و خصوص»با  انس دفت  «ینقش عموم»  یهمچن .(28 & 27
  بیازار در یحقیوق معامالت از یعیوس فیط در یعموم مورانأم عنوانب  آنان یالزام حضور و مداخل 
 :Rongxin, 2013) دیینمایمی حیدودم یمعیامالت تیامن ۀبهان ب  را  ف د  ها ،آزادیخصوص و آزاد

 کارگزاران و دولت دخالت بدون و یآزاد و خصوص کامالً  از بازار تیداران حماط ف دی( ک  با عقا124
با  عمدتاً  س دفت  «الکام » ینظام حقوق دگاهید از(. Vanden bergh, 2006: 206) است ناسازگار آن
 بیا ک  شودیم یتلق دهیچیپ و الگوگ ا ب ال،یل ضد  دهگست طورب  ،«س دفت ان یعموم نقش»ب   دیکأت
 ناسیازگارام یلیا  ۀمتحد االتیا مانند الکام  یحقوق نظام  دارا  کشورها یاجتماع و یاسیس طیمح
 قیانون از یستیپوپول مفهوم و  ف د ییاتلاخود عادالن ، اقتصاد ب  معتقد ک   اجامع  جانب از و است
 (.Reimann, 2009: 28) نگ فت ق ار  شیپا و دأییت مورد است،
 

نظرام  «ریپر واکرنش» کردیبا رو ینهاد سردفتر «یگرکنش» تطابق عدم .2. 1
 الکامن یحقوق

از بی وز  یشپی یی دال تهییۀ و یاختالفیات حقیوق سی یع فص  و ح  ال،یوی س یدر نظام حقوق
 میورد یدادرسی طالیۀا کاهشو  ییقضا یدگیدر رس یعتس  یگ ،عبارت دب  ؛اختالف م جح است
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آمیاده و دردسیت    ح تالش ب  آن است ک  قب  از ب وز اختالف، راه ،رو ی از هم بوده،نظ  
 پیشیگی ان  یز رب نام » سمت ب  ذاتاًال (. سنت سیوی Zendeli & selmani, 2017: 144) باشد

 ینظام حقوق ی اعلت در  ی ب  هم ،(Reiman, 2009: 26) شودیم تیهدا« اختالفاتو فعال از 
 ب خوردار اسیت یاد ز یتقب  از وقوع اختالف و ط ح دعوا از اهم «نو آماده شد یدتمه ی دل»

 از شیپی مشیلالت از  اریبس ک  است  یا  ل دیرو  یچن تیمز .(32و  31: 1395)کاتوزیان، 
  اریبساز انجام  هادادگاه ،دعوا ۀدر صورت اقام ای ،شدهح   عیآسان و س  ،یحقوق  ط ح دعوا

  یالتی  س دفت  ست یاست ک  س  زیهمان چ قاًیدق  یشوند و ایم ازینیب یقیاز اقدامات تحق
  یگفت س دفت  التی دیبا ،در واقع .( ,2017Zendeli & Selmani :144) آن است  یمأدنبال تب 
 حقیقت  بی ا «السیوی  تیذهن»تجس   وکند یخاص عم  م  امعامل   گاار ب اقانون مثاب ب 

 نهیاد ،جی یدر نت (Reimann, 2009: 26) و فعیال از اختالفیات اسیت  ان یشیگیپ  زییرب نامی 
 یدر نظیام حقیوق مقابی ، در. اسیت هماهنگ السیوی  یحقوق نظام فعاالن  ل دیرو با  س دفت 
 اسیتدر مورد آنها  ی ندهگی تصم ،و محاک  یعنوان سنت متخصصان دادخواهال حقوق ب کام 

موجیب ال بی کیام  ی؛ نظام حقوق(350: 1364ت جیح دارد )داوید، خاص  ۀح  مسئل ک  در آن
اخیتالف کی   یمعنیا کی  هنگیام    اییب؛ (Reimann, 2009: 26) است « یپاواکنش» تشیماه

 ۀرابطی انعقیاد زمیان احیوال و اوضیاع و طیش ا در قیتحق با ،مط ح شد یحقوق  حاص  و دعوا
 بی  الکیام  یحقیوق نظیام دگاهیید از  ل دیرو  یچن بودن جح .مپ دازدیم آن ح  ب  یحقوق
« یعارضی ۀادلی»پیس  .افیتی خواهند ظهور ندهیآ در ک  است یمسائل یِنیبشیپ  ِدشوار علت

 نیدیآیمی فی اه  اخیتالف وقیوع مناسبت ب  ک  ب خوردارند  شت یب تیهمچون شهادت از اهم
ناسیازگار  ،باشدیگ  و فعال مکنش  ک  نهاد  نهاد س دفت  ،ج ینت . در(32: 1395)کاتوزیان، 

 .استال کام  ینظام حقوق  یپاواکنش ل دیبا رو
 

 الکامن حقوقی نظام دادرسی آیین و شکلی شرایط با سردفتری نهاد تطابق عدم .3. 1
)کیاپلتی،  هسیتند قائی  تییاولو یکتبی  ییدال  ب ا یدادرس انیج ال در سیوی  یدر نظام حقوق

  یدال  ب ا «بودن یاص  شفاه» یتموجب حاکمال ب کام  یدر نظام حقوق در مقاب ، .(37: 1398
 کی   نهاد س دفت  ،ج یدر نت(؛ 351: 1364)داوید،  شوندیقائ  م  شهادت ب ت  همچون یشفاه
 یدر نظام حقیوق ال گ ه خورده است،سیوی  یدر نظام حقوق یکتب  یدال تینقش آن با اهم عمدتاً
 یدر نظیام حقیوق  یهمچنیداشیت  باشید.  یتواند نقشینم یشفاه  یدال تیهت اهمج ب ال کام 
 نل یا علت ب   یالت س دفت  تیماه و است یقاض تی یمد و سلط  تحت یدگیرس انیج ال سیوی 
 :G.Hall, 2015) اسیت یدادرس طیمح  ی، متناسب با اشودیم محسو  اختالف ط ف دو مشاور

 یقاضی تی یتحیت سیلط  و مید یدادرس انیاست و ج  یت افع ال کامالًکام  یدادرس  ییآ اما .(7



 1400، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     616

 

ال ب  سمت نب د سوق متخاص  کام  ست ی؛ ساست داور کی گاهیجا مشاب   و گاهیبلل  جا ست،ین
 دارند عهدهب  را ملتو  فاتیک  انجام تش  یط فین  مشاوران ب ،ب  مبارز دارد ازیشود ک  نیداده م

(26: 2009Reimann, ). یت افعی کیامالً تییماه»بیا  «س دفت ان کار ی ت افعیغ تیماه» ،ج ینت در 
 ینظیام حقیوقکی   ذکی  اسیت شیایان  یهمچنی ندارد.  تطابق و سازگار «الکام  یدادرس  ییآ

کند. در یم  گ  را بازیانجیم ایاغلب نقش داور   یدارد ک  س دفت  الت دیکأت« سازش»ال ب  سیوی 
 طیمحی  ییا در کی  شیودیمی دییکأت« دعوا ۀو اقام یدادخواه»ال ب  کام  یدر نظام حقوق ،مقاب 
 .(Reimann, 2009: 26)  دیگیم ق ار نب د دانیم و  باز از  ونیب «یانجیم -س دفت »

 یحقیوقرا در نظیام  یمتفیاوت ۀتوسع  یمس  نهاد س دفت  ،یادشده  یدال ب  نظ  ،ج ینت در
و   یالتی  سی دفت  متفیاوت سیت ینیوع س دو   ییگشیل نمود ک  ب   یال طو سیوی  الکام 
 .انجامید یعموم
 

و  نیالتر یسرردفتر نهاد دو «یحقوق فیوظا» در تفاوت یابیشهیر .2
 ال ال و کامنسیویل ینظام حقوق یهادر تفاوت یعموم
ال و کیام  نظیامدر دو   و تحول نهاد س دفت    یگمتفاوت در شل   و اقتصاد یحقوق یمبان
 یحقیوق نظامدو   یا دررا  یمتفاوت یو نقش حقوق فیوظا س دفت اناست ال سبب شده ی سیو
 کنند فایا

 

 یعموم و نیالت یسردفتر ستمیس دو یریگشکل در ثرؤم یحقوق یمبان .1. 2
 یحقیوق یتفیاوت در مبیان ،یعمیوم و  یالت  س دفت  ست یس دو انیم مه   هاتفاوت از یلی
 «یحقیوق فیوظیا»بی  تفیاوت در  ، ییک  ا است  س دفت  ست یس دو  یا   یگث  در شل ؤم

 .است نیز انجامیده «یحقوق متخصصان»عنوان آنان ب  گاهیو جا یو عموم  یس دفت ان الت
 مهی   مبنا چهار «تتقلبا کاهش» و «یرساناطالع» ،«یحقوق تیقطع ۀارائ» ،«ییقضازدا»
 :است  یالت  س دفت  ست یس   یگشل  در یحقوق ث ؤم و

 از ا گسیت ده حید در «قضیازدایی سیاسیت» ال،سییوی  حقیوقی نظام در کلی طورالف( ب 
 غی ت افعی ماهیت با حقوقی امور از وسیعی بخش و شده محقق التی  س دفت   سیست  ط یق
 حقوقی نظام در اما است، شده منتق  رسمی اسناد دفات  ب  و خارج قضایی دستگاه صالحیت از

 التیی  س دفت   سیست  مانندب  عمومی س دفت   سیست  ط یق از قضازدایی تسیاس الکام 
 گیی  شیل  در میؤث  حقیوقی مبانی از یلی عنوانب  قضازدایی نیز ای ان در. است نشده محقق
 امیور از ب خی التی ، س دفت   سیست  مشاب  کامالً ن  و حدود  تا ک  است رسمی اسناد دفات 
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 واگیاار سی دفت ان بی  االجی االزم اسیناد اج ا  و اسناد عمومی ثبت نندما غی ت افعی ماهیت با
 حسبی امور ب  رسیدگی مانند است، گ فت  ق ار غفلت مورد سیاست ای  موارد  در گ دیده، اما

 .است قضایی م اجع صالحیت در همچنان ک 
 حقیوقی نظیام معیامالت و روابیط در «حقیوقی قطعییت افیزایش» حقوقی مبنا   ( دیگ 

 اسیت التیی  س دفت   سیست  گی  شل  در مؤث  حقوقی مبنا  ت ی مه  ک  است السیوی 
(26: 2006Vanden bergh & Montangie, .)  مه  وظیفۀ دو حقوقی مبنا  ای  تحقق منظورب 
 اسیت شیده بینیپیش التی  س دفت ان ب ا  «حقوقی مشاورۀ ارائۀ » و «حقوقی اسناد تنظی »
(Jingryd, 2012: 105 & 107) تنظیی  را اسناد  التی  س دفت ان ک  زمانی ک  صورت ؛ ب  ای 

 تصیدیق و تنظیی  از و ب رسیی را اسیناد اعتبیار و و نیز صحت بودن قانونی اندموظف کنند،می
 اسیناد تنظیی  الزمیۀ کی  حقیوقی مشیاورۀ ط یق از همچنی  نمایند. اجتنا  غی قانونی اسناد
 قانونی تعهدات و حقوق محتوا، از خوبیب  ط فی  ک  شودمی  حاص اطمینان ای  است حقوقی
 انجیام بی ا  نییز را طی فی  «قیانونی اهلییت» التیی  سی دفت ان. هستند آگاه ق ارداد از ناشی

 ییک ماننیدبی  التی  س دفت   سیست (. Elisabet, 2013: 5) کنندمی ب رسی حقوقی معامالت
 جلوگی   منظورب  حقوقی روابط در پیشینی کنت ل مالاع با ک  نمایدمی عم  «حقوقی فیلت »
 کیافی اطالعیات معاملی  انعقیاد هنگیام م اجعان اینل  از اطمینان و غی قانونی معامالت وقوع از

 دهییدمیی کییاهش ییا بی دمییی بیی از را معیامالت اعتبییار در میورد دعیوا طیی ح دارنید، ریسیک
(Vandenbergh, 2006: 209 .)انجیام التیی  سی دفت ان از سیو  کی  یاقیدامات مجموعیۀ ثم ۀ 

 «قضایی دستگاه بار کاهش» آن از ناشی نتیجۀ ت ی مه  ک  است حقوقی قطعیت ارائۀ شود،می
 همیی  ب . است هماهنگ السیوی  نظام در اختالف وقوع از پیشگی   ذهنیت با ک  ام   است؛
 و «اثبیاتی» مهی  قیدرت دو  التیی س دفت ان از جانب تنظیمی اسناد ب  السیوی  نظام منظور،

 اسیت محی وم آن از الکیام  نظام عمومی س دفت  اسناد ک  قدرتی دو نموده، اعطا را «اج ایی»
(Malavet, 1996: 441 .)حقوقی قطعیت» مبنا  عمومی س دفت   سیست  گی  شل  در اما» 
. اسیت نگ فتی  رقی ا توج  مورد الکام  حقوقی سیست  ب  حاک  پای واکنش ذهنیت ب  توج  با
 میورد ثبیت قیانون 60 مادۀ و رسمی اسناد دفات  قانون 30 مادۀ در حقوقی مبنا  ای  ای ان در

 مخالفیت آن میدلول کی  را معیامالتی ب  راجع اسناد نباید س دفت ان ک  است گ فت  ق ار اشاره
 مچنیی ه. نماینید است، ثبیت حسن  اخالق یا عمومی موضوع ، نظ  قوانی  و مق رات با ص یح
 مسیئول سی دفت ان» :داردمیی مقی ر رسیمی اسناد دفات  در اسناد تنظی  تسهی  قانون 3 مادۀ
 قیانونی اهلییت ب رسیی نییز ثبیت قیانون 57 میادۀ «....باشندمی تنظیمی اسناد اعتبار و صحت
 انجیام ای انی س دفت ان ک  ا وظیف  ت ی مه  همچنی  .دهدمی ق ار س دفت  ب عهدۀ را ط فی 
 خصیوص در .اسیت( رسیمی دفات  اسناد قانون 1 مادۀ) «حقوقی رسمی تنظی  اسناد» دهندمی

 وظیفی  ای  ب  ص احتب  س دفت   با م تبط موضوع  قوانی  ه چند نیز حقوقی مشاورۀ وظیفۀ
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 یعنیی س دفت ان غایی وظیفۀ تحقق در بسزایی نقش دادن مشاوره ک  ازآنجا اما اند،نل ده اشاره
 و تنظیی  وظیفیۀ از ب خاسیت  و کننیدهتلمیی  ک  کندمی باز  جامع  در حقوقی امنیت ایجاد
 بی  ضیمنی صیورت بی  را راهنمیایی وظیفیۀ قیانون گفیت تیوانمیی است، اسناد ک دن رسمی

 (.153: 1392آرانی،  سید ) کندمی تحمی  س دفت ان
 ایفیا  بی  انتیوالتی ، می س دفت   سیست  گی  شل  در مؤث  حقوقی مبانی دیگ  ج( از
 مبنیا  ایی  کی  نمود اشاره ثبتی نظام از جزئی عنوانب  التی  س دفت ان «رسانیاطالع» نقش

 التیی  سی دفت ان از سیو « حقوقی اسناد بایگانی و عمومی ثبت» وظیفۀ ط یق از نیز حقوقی
 اصیلی مبنیا  همیان رسانیاطالع حقوقی مبنا  در واقع،(. Brown, 1953: 67) شودمی حاص 
 از جزئیی نییز التیی  س دفت   سیست  ک  است دنیا در منسج  ثبتی ها نظام گی  شل  در

 بی ا  ابیزار  کی  اسیت ای  ماللیت ثبت سیست  ه  غایت. شودمی محسو  ثبتی نظام همی 
 و دور هیا گاشت  در رسانیاطالع مبنا  ای  ک چنان کند، ف اه  دقیق و صحیح اطالعات ارائۀ

 حقوق ک  داشت انتظار توانمی زمانی .است بوده توج  مورد س دفت   نهاد   گیشل  در آغاز
 و یابید «عمومییت» کی  نشیود نقی  شیده، شیم ده محتی م اشیخاص همیۀ از سیو  ماللیت

 آنهیا دامنیۀ و وجیود از اشیخاص همیۀ آگاهی ب ا  آنها مورد در «صحیح و دقیق رسانیاطالع»
حصیار ،  طباطبیائی) شیودمی تأمی  التی  دفت  س  سیست  از سو  ام  ای  ک  گی د صورت
 در حقییوقی مبنییا  چنییی  کیی  عمییومی سیی دفت   سیسییت  بیی خالف(. 484و  483: 1398
 ندارنید اسیناد ثبیت بی  مبنیی الزامیی عمیومی س دفت ان اصوال و نبوده مد نظ  آن گی  شل 
(Vanzyl, 1909: 3). میادۀ و ثبت قانون 49 و 46 مواد و بوده مد نظ  حقوقی مبنا ای  ای ان در 
 وظیایف بی  کشیور، توسعۀ ها ب نام  دائمی احلام قانون 62 مادۀ و رسمی اسناد دفات  قانون 1

 بی  پاسی  در انیدمللیف آنهیا و اندک ده اشاره حقوقی اسناد عمومی ثبت خصوص در س دفت ان
 .نمایند ارائ  را خود عمومی ثبت در مندرج اطالعات دولتی و قضایی م اجع استعالمات
 مه  ای  ک  است حقوقی روابط و معامالت در «تقلب کاهش» مؤث ، حقوقی مبنا  د( دیگ 

 دستیابی قاب  التی  س دفت ان از سو  «حقوقی اسناد عمومی ثبت» و «امضا گواهی» ط یق از
 مؤث  نیز ای ان س دفت   سیست  گی  شل  در حقوقی مبنا  ای (. Jingryd, 2012: 92) است
 را امضیا گیواهی و حقوقی اسناد عمومی ثبت وظیفۀ دو نیز ای ان س دفت ان ک چنان است، بوده
 بنیاب  و دهنیدمیی انجیام( امیالک و اسناد ثبت قانون 62 مادۀ و 49 مادۀ 3 ، بند46 مادۀ طبق)

 عهیدۀبی  کی ده تعهید ک  ط فی یا متعامالن هویت از اطمینان تحصی  یادشده، قانون 86 مادۀ
 م بیوط دعاو  از کاست  معار،، معاملۀ وقوع از جلوگی   مق رات، ای  از هدف. است س دفت 

 آگیاهی املیان وسیلۀ آوردن ف اه  حال، درعی  و عمومی اجتماعی، نظ  صلح امالک، حفظ ب 
 (.297: 1395کاتوزیان، ) است فعلی مالک وضع از اشخاص
 سیت یس  شیده بی افتی درنظی  گ  یحقیوق یال بیا توجی  بی  مبیانسیوی  ینظام حقوق در
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  ییتحقیق ا  در راستا  یس دفت ان الت  ب ا یمه  حقوق فیوظا ینیبشیو پ  یالت  س دفت 
 دییبا وجود دارد و داوطلبان لزومیاً  خا مجوز س دفت أ  ب ا دهیچیو پ یطوالن  ندیف ا ،یمبان
 در ؛ (120و  111: 1392) ک یمی و سساهی،  ندینما یط  باشند و دوران کارآموز «دانحقوق»
شیوند و یمحسیو  می «یحقوق یمتخصصان»  یالت س دفت انال سیوی  ینظام حقوق در ج ینت
 :Shaw, 2000) انیدرفتی  شیپ «وکال و قضات» دوش ب  دوش ،یاز مشاغ  حقوق یلیعنوان ب 

 دانحقوق دیبا یقانون دفات  اسناد رسم 6 ۀس دفت ان طبق ماد اصوالً زین  انیدر حقوق ا (.141
 ،شوند ظاه  س دفت  گاهیجا در توانندیم زین یحقوق التیاف اد فاقد دانش و تحص گاه اما ،باشند
انتصیا  سی دفت ان در  ۀل  نحونیا گ ید ۀنلتیادشده.  قانون 69 ۀمادنیز  و 6ۀ ماد 3 بند همانند

شی کت در  بیا یمتقاضی، : در حالت نخستشودیم انجام یو اختصاص یعموم شل  دو ب   انیا
 سیت یکی  هماهنیگ بیا س شیودیمی سی دفت  ،ینشییگز و یعلمی م احی  در تیآزمون و موفق

ی ک  ممل  است تحصیالت حقوقی نیز نداشت  متقاض ،اما در حالت دوم است،  یالت  س دفت 
 سی دفت  ۀورثی بیا ایی بازنشسیت  سی دفت  با «دفت خان  ازیامت  واگاار ق ارداد»  امضا با باشد،
 بیدون  داییکاند دوم،روش  بنیاب  (.69 ۀ)میاد کندمی آغاز را شدن  دفت س فاتیتش  شده،فوت
 خصوص در  انیا یحقوق نظام ،ج ینت در. ابدییم را ح ف  ب  یدست س املان یحقوق التیتحص
  یهمچنی. اسیت نمیوده خاأ را یمختلط ل دیرو یحقوق متخصصان عنوانب  س دفت ان گاهیجا
 .یز قاب  ای اد استن جهت  یا از ک  نشده ینیبشیپ س دفت ان  ب ا زین  کارآموز ۀدور

 کیاهش» ی،عمیوم  سی دفت  سیت یس   ییگشیل  در ث ؤم یحقوق  مبنا تنها ،مقاب  در
در خلیق سی دفت ان  مشیت ک  تنهیا مبنیا  ،یا ک  است یحقوق معامالت و روابط در «تقلبات

 «سیوگند  اجی ا» م شیا یعمیوم سی دفت ان یاصیل اراتیاخت و فیوظا .است یو عموم  یالت
(Administering oaths) امضییا یگیواه» و( »Attesting to signatures)  دو در  اسیت کیی  هیی
 گفیت توانیم ک چنان؛ ث  هستندؤو م مه  یحداق  رساندن تقلب در اسناد و معامالت حقوقب 

 اسیت« بازداشیت  از تقلیب» الکیام  یحقیوق نظیام درون یعمیوم سی دفت ان یاصیل عملل د
(Elisabet, 2013: 77 .) 

 قییاز ط   یالتی  سی دفت  سیت یس یحقوق یال مبانکام  یل  در نظام حقوقاینباتوج  ب  
   ییگشیل  درکاهش تقلبات  یحقوق  مبنا ص فاً وشود یدنبال نم یعموم  س دفت  ست یس
 دانیش بی   ازیینآنیان   شیده بی ادرنظ  گ فت  فیوظا و است ث ؤم یعموم  س دفت  ست یس
 بیا  سی دفت  مجیوز افیتیدر  بی ا  سی دفت  داوطلبیان ،نیدارد  یقیوان بی  تسیلط و یوقحق

 انتصیا  طیشی ا در «بیودن دانحقوق» و ستندین مواج   یالت  س دفت  ست یس  ها دشوار
 متخصصیان» ۀزمی در  یسی دفت ان عمیوم اصوالً  یبناب ا ؛خوردینم چش ب  یعموم س دفت ان

 .(Elisabet, 2013: 75)  ندیگیق ار نم «یحقوق
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 یعموم و نیالت یسردفتر ستمیس دو یریگشکل در ثرؤم یاقتصاد یمبان .2. 2
 زیین آنیان   ییگشیل  در ث ؤمی  اقتصاد یمبان ثیح از یعموم و  یالت  س دفت  ست یس دو
 :از نداعبارت  یالت  س دفت  ست یس   یگشل  در ث ؤم  اقتصاد یمبان. گ ندیلدی از مایزمت

 قییتزر معیامالت و اسیناد بی  یحقوق تیامن ،موجب آنب  ک  ،«تیمالل حق  یتضم»الف( 
 در آنهیا ،یعمیوم سی دفت ان یحقیوق فیوظا ب  توج  با (. ,2006Vanden bergh :30) شودیم

  حیدود تیا تییامن  اعطیا و تقلبات کاهش درولی  ند،کنینم فایا ینقش تیمالل حق  یتضم
 ا ییق قابی  آنهیا متعیدد فیوظیا بی  نظی   یالت س دفت ان با زین جهت  یا از اما ،تأثی گاارند

 وسی دفت ان   ثبت بی ا ۀفیوظ گ فت  درنظ  قیط  از زین  انیا در  اقتصاد  مبنا  یا.ستندین
قیانون  2)بی ا  مثیال، میادۀ  امیالک همچیون ییهیاحیوزه در  سی دفت  سیند  یتنظ ب  الزام
 .ودشیم دنبال (1389ف وش ساختمان مصو  پیش

و  یمعییامالت  هیانیی یکیاهش هز»  یالتی  سیی دفت  سیت یس  اقتصییاد  مبنیا گی ید ( 
 سی دفت  ۀمداخل ک  صورت    ایب ؛( ,1996Arrunda :5  &6) است «ییدستگاه قضا  هان یهز
 ییوکیال رهیا ماننید خیود یحقیوق مشاوران قیط  از یحقوق اطالعات کسب از را  یط ف  یالت
 بی  یدادخیواه ۀنییهز  ییتحم ودعیوا  ۀاشت اشتباه ک  ب  نزاع و اقامبخشد و از ه گون  ب دیم

 .( ,2013Elisabet :53) کندیم   یجلوگ ،شودیممنج   ییقضا دستگاه و یحقوق روابط  یط ف

  هیانی یهز اخیتالف  یطی ف دعیوا، طی ح ب  ازین و اختالف ب وز هنگام ب  ک  است ذک  شایان
 آنهیا خیودۀ عهیدب  هان یهز  یا از یبزرگ بخش و کنندینم یدرون تماماً را یدادخواه یاحتمال

 از  ادییز حید تیا  یالت س دفت ان حضور با  یبناب ا ؛شودیم  یتحم جامع  ک  ب  بلل  ست،ین
 ییقضیا دسیتگاه  هیان یهز ،آن تبع ب  ک  شودیم کاست  دعوا ط ح و یحقوق اختالفات حج 

 کسیب ۀنییهز»  ی(. همچنیVandenbergh & Montangie, 2006: 27) ابیدییمی کیاهش زیین
 اسیت  اقتصیاد ۀدر چ خ یمعامالت  هان یهز  یت از عمده یلی« م یا و اعتماد قاب  اطالعاتِ

((Byamugisha, 1999: 3 کی   یالتی  سی دفت  ست یس یرساناطالع یحقوق    نظ  ب  مبناک 
 است ف اه  نفع ذ اشخاص  ب ا اطالعات  یا ب  یابیدست املان ،است یثبت ست یس از یبخش
 کیاهش بی  کی  باشیند داشت  یدست س مشاب  اطالعات ب  ک  سازدیم قادر را معامل   یط ف و
: 1398)طباطبیائی حصیار ،  گ ددیمنج  م نامتقارن اطالعات کاهش قیط  از یمعامالت ۀنیهز
 در زیین الوی سیی یحقیوق نظیام در  سی دفت  اسیناد ییاج ا و یاثبات قدرت دو عالوهب . (486
گفتی ، نظ  ب  توضیحات پیش(. Arrunda, 1996: 5 & 6) است ث ؤم یمعامالت  هان یهز کاهش

 ،در مقابی ای  مبنا  اقتصاد  در بناگاار  سیست  س دفت   ای ان نیز مورد توج  بوده اسیت. 
چیون هم یبی  مشیاوران حقیوق ن یهز پ داخت با یحقوق روابط  ِیال ط فکام  یدر نظام حقوق

اسیناد سی دفت ان  ییو اج ا یو فقدان قدرت اثبات ندینمایالزم را کسب م یوکال اطالعات حقوق
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 سیکیمنظیور کیاهش ربی   یهمچنی .دانجامیخواهد  شت یب ۀنی ف زمان و هزب  صَ زین یعموم
 تییمالل حیق  یتضیم جهت ب  تیمالل ۀمیب کسب ب  مجبور یحقوق روابط  یط ف ،یمعامالت
 شیودیمی پ داخیت تییمالل ۀمییب حق و مشاوره حق  ب ا ک  یمبالغ ،ج یدرنت .باشندیم خود
  .(Vandenbergh, 2006: 208) است  یالت س دفت ان ۀالزحمحق از شت یب اریبس

و عوار،  اتیث  مالؤم  آورجمع»  یالت  س دفت  ست یس  اقتصاد یمبان از گ ید یلج( ی
ند. یستدار نرا عهده  اف یوظ  یچن یفت ان عمومس د اما ،(Elisabet, 2013: 56) است «یدولت

 یالحیاق 11نید. طبیق بنید اشیاب م  یالت س دفت انبا   اقتصاد  مبنا  یدر ا ی انیس دفت ان ا
ی و رسم اسناد دفات  در اسناد  یتنظ  یتسه قانون 1 ۀماد «ج» بندو  1391 سال ۀبودج ۀحیال

 و هیااتیمال افتیدر مواقف  یت مه  از یرسم ناداس دفات  ،ها  مستقی قانون مالیات 185مادۀ 
 .هستند حلومت  ب ا یدولت عوار،
 تییگفیت کی  اهم دییبا یعمیوم  سی دفت  سیت یس  اقتصیاد  مبنیا انیب در ،مقاب  در
  بی شیت یبللی  ب ،خیود یعملل د آنها درون نظام حقیوق   دلی ن  ب یس دفت ان عموم  اقتصاد
 :Le slie, 2006) کنندیم ب ق ار السیوی  و الکام  یحقوق نظام دو  یب ک  است  وندیپ سبب

ال بی  کیام   در کشورها یعموم س دفت انتوان گفت ک  ام وزه حضور یعلت م  یهم ب  (،19
 ونیدیپ  ییا تا است «المل  یتجارت ب» ۀدر حوز ییالسیوی   جهت ض ورت ارتباط با کشورها

 ضی ورت راسیتا  یهمی در ؛(Brown, 1953: 70) نیدینما ب قی ار یحقیوق نظیام دو  یا انیم را
ک  عم  آنها فاقد ارائیۀ ه گونی  قطعییت حقیوقی و  یعموم س دفت ان یسنت نقش در  بازنگ 

  ب داردر جهت الگو ییهاو ح کت هآشلار شد  یاخ  هادر سالاصالت بخشیدن ب  اسناد است 
، تیا بتواننید اصیالت را بی  (Closen, 1992: 876) شل  گ فت  است  یالت  س دفت  ست یاز س

المللی تأمی  نماینید تیا دنبال آن قطعیت حقوقی الزم را ب ا  روابط تجار  بی اسناد اعطا و ب 
تیوان بی  ظهیور یمی ،مثیال  ا بی. الیی با مشل  مواجی  نشیونددر ارتباط با کشورها  سیوی 

کی  ( Shaw, 2000: 144) دکی اشیاره  سیدر انگل (Scriveners notaries) «رگزارس دفت ان کا»
 یگیواه .است ک  ق ار است در خیارج اسیتفاده شیوند  اسناد یگواه ،آنانوجود   یاز دال یلی

 گیاهیجا  در آنجا دارا  ک  س دفت  یخارج یحقوق  هامنظور ب آوردن الزامات نظامس دفت  ب 
 .(95و  94: 1381)بازیار  س وستانی، ال، الزم است سیوی   همچون کشورها ،است یمهم
 

 یعموم و نیالت یسردفتر ستمیس دو بر «حاکم اصول» و «یحقوق تیماه». 3
 بیامتفیاوت  یاز جهیات یو عمیوم  یالت  س دفت  ست یدر دو س  نهاد س دفت  یحقوق تیماه
 متلف  و یمدن –یحقوق  عنوان نهادب   توان گفت نهاد س دفت یم یطور کل. ب است گ یلدی

 معنیا    اییب؛ (Nahuis, 2005: 1) است« یدوگان  و شب  عموم» یتیماه  دارا یعموم خدمات
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 در هسیتند یعمیوم خیدمات کی  را  سی دفت  خدمات یعموم مورانأم عنوانب  س دفت ان ک 
 (. ,2006Vandenbergh :192  &193) دهنیدیم ارائ  یخصوص بخش در و آزاد ۀح ف کی قالب

، سی  «تیمستق  بودن در ب اب  حاکم»و  «یتیاکمقدرت ح  واگاار» ،«یخدمات عموم انجام»
 & Andresen, 2009: 165است ) «یموران عمومأم»عنوان س دفت ان ب  ییث  در شناساؤرک  م

 یعمیوم و  یالتی  س دفت  ست یس دو انیم را ییهاشباهت و تفاوت رک  س   یا در ک  (167
 : یینمایم مشاهده
 «یتیو آثار قدرت حاکم تیاهم»در  یو عموم  یالت س دفت ان انیتفاوت مه  م  یاولالف( 

 یگیواه ۀنییدر زم یتیال دو نیوع قیدرت حیاکمسیوی  یدر نظام حقوق واگاارشده ب  آنها است.
 تییدر طیول زمیان حاکم«.  اراداریاخت»و « ییقضا اریاخت» ؛شده است ییدن اسناد شناساک 
  یسی دفت  التی یتیار نمود. قدرت حاکمنمودن اسناد را ب  س دفت ان واگا یگواه  ادار اریاخت

اسیت کی  بی  ق اردادهیا و اسیناد « ث  بودنؤم»و  «تیقطع»نمودن اسناد متشل  از  یدر گواه
 یگواه اریاخت  دارا زین یدهد. در مقاب  س دفت ان عمومیم یو قدرت عموم تیرسم یخصوص
  سی دفت  سیت یس در موجیود یتیحیاکم قدرت با س یمقا قاب  قدرت  یا یول ،هستند ک دن
 دولیت از کی دن یگیواه اریاخت ست یدو س (. اگ چ  در ه Malavet, 1996: 434) ستین  یالت
 یو عمیوم  یقدرت س دفت ان الت انیم  ادیتفاوت بن یول ،(G.Hall, 2015: 12) شودیم یناش
قیدرت  اسیت، ذکی  شیایان .شیودیمی ظیاه   سی دفت  اسیناد «ییاج ا» و «یاثبات» ارزشدر 
 در دارد وجیود  یالتی  سی دفت  ست یس در اسناد ب  دنیبخش تیرسم جهت در ک  یتیحاکم
 . بخشند تیرسم اسناد ب  تا است شده واگاار س دفت ان ب  زین  انیا یحقوق نظام

 وجیود یمهم تفاوت یعموم و  یالت  س دفت  ست یس دو انیم ی،عموم خدمات انجام در ( 
 یک  در انجام خیدمات عمیوم یب خالف س دفت ان عموم  یالت س دفت ان ک  است  یا آن و دارد
  انییدر ا (.Piombio, 1997: 3 & 6)ب خوردارند «  انحصار حق»از  ،ستندین  حق انحصار  دارا
، ق.ث 46 ۀ)میاد امیالک منیافع ایی  یمعامالت راجع ب  ع یۀها همانند ثبت کلن یزم یدر ب خ زین

 ج أج  و مستؤروابط م انونق 19 ۀ)ماد گاار  حق س قفلیوا ،قانون احلام دائمی توسع ( 62مادۀ 
 سی دفت ان، تجیارت(انون قی 103 ۀ)میاد ها  با مسیئولیت محیدودواگاار  سهام ش کت (،1356
 ۀالبتی  ایی  انحصیار در تنظیی  اسیناد در همی؛ ندهستخود  فیدر انجام وظا  حق انحصار  دارا
لییت صینعتی بی  سی دفت ان واگیاار نشیده و ها  ثبتی همانند نقی  و انتقیاالت حقیوق مالحوزه

)طباطبیائی حصیار ،  ادارات ماللیت صنعتی اسیت ۀعهدهمچنان ثبت و تنظی  اسناد انتقاالت ب 
ارائی   یخیدمات خصوصی  در میوارد یس دفت ان عمیوم ک  است گفتنی  ی.همچن( 934: 1398

همچون اعت ا، ب  اسیناد  ،جامع  ن  و دشویم  یم اجع همان ۀمتوج ص فاً آن منافع ک دهند یم
 .ندکنینم نقش  فایا یعموم مقام کی گاهیجا در آنان گ یدموارد   یدر ا ک است  واضح . تجار

 تیوضیع ثییح  ییا از کی  اسیت تیحاکم ب اب  در س دفت انبودن  مستق ، سوم رک ج( 
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    اییب تیحاکم ب اب  در س دفت ان بودن مستق  است؛ مشاب  کامالً یعموم و  یالت س دفت ان
 و سیتندین یدولتی مورانأمیاما  ،هستند یعموم مورانأم ۀزم  در س دفت ان ه چند ک  معناست
 ,Sisman) دهندیم ارائ  آزاد  اح ف  چارچو  در و یخصوص بخش در را خود یعموم خدمات

 شیب  تییماه است. ی دولتیغ یعموم  نهاد  توان گفت نهاد س دفت یم  ی(؛ بناب ا84 :2019
  سی دفت  ۀح ف تیاهم (Regulation) «یبخشانتظام» و «نظارت» لزوم  نهاد س دفت  یعموم
در سیطح  تییحاکم جانیب از  یالتی  سی دفت  سیت یس .دینمایم جا یا تیحاکم جانب از را
 یعمیوم  سی دفت  سیت یس یبخشانتظام. اما (Tavares, 2011: 6) شودیم یبخشانتظام ییباال
 ,Elisabet)  دییگیصیورت نمی  یالت  س دفت  ست یس  دارا  اکشوره   یسختگ و شدتب 

، سی دفت ان شیمار  یتنظی ورود،  هیاتیمحیدود شیام  عمیدتاً یمییتنظ اقدامات .(2013 :74
 اسیت الزحمی حیق  یتنظ و یغاتیتبل  هاتیمحدود ،یالزام ۀمداخل و  انحصار حق ینیبشیپ
(Arrunda, 1996: 8ک )   آخی  میورد و  یالتی  سی دفت  ت سییسچهار مورد نخست مخیتص 

از جهیت  زین  انیا  س دفت  ست یس .است یعموم و  یالت  س دفت  ست یس دو انیم مشت ک
همچون ش ایط ورود ب  ح فۀ س دفت  ، تنظی  شمار سی دفت ان  یمیاقدامات تنظ   یگسخت
بینیی پییش الزحمی  وها  تبلیغاتی، تنظیی  حیققانون دفات  اسناد رسمی(، محدودیت 5)مادۀ 

 ده است. ک عم    یالت  س دفت  ست یمشاب  سمداخلۀ الزامی ب ا  س دفت ان، 
 سیت یس دو از کیه  در خاص یحقوق اصول جادیا سبب تیماه در تفاوت نل یا ب  توج  با
 رفتیار بی  نظیام دو  ییا در یاصیول چی  نلی یا ۀمطالع لزوم د،شویم یعموم و  یالت  س دفت 

 بی  نظی  .گی ددیم آشلار شود،یم  س دفت  نهاد  مندضابط  موجب و است حاک  س دفت ان
 ییقضیا عدالت ب  رسانخدمت مشاغ  ۀزم  در السیوی  یحقوق نظام در  س دفت  ۀح ف نل یا

 و «استقالل»  یقب از یاوصاف وجود ییقضا عدالت سمت ب  ح کت ۀالزم شود،یم گ فت  درنظ 
 ؛(Elisabet, 2013: 52) اسیت  یالت س دفت ان در «بودن اداعتم قاب  و  رازدار» و «یط فیب»
خیدمات  انییم دیو استقالل با یط فیدر بحث از اص  ب یعموم  س دفت  ست یمقاب  در س در

خیود  یدر انجام خدمات عموم یعموم س دفت ان شد؛ قائ  کیتفل یخصوص خدماتو  یعموم
 یخصوصی خیدمات انجیام در امیا ،باشیند «ط فیب»و  «مستق » دیبا  یمانند س دفت ان التب 
نظی  بی   ،یعموم  علت ک  نوع س دفت   یب  ا ،ندیآینم حسا ب   یط ف از مستق  و ط فیب

 یحقیوق ۀدر معاملی  یاز طی ف یلی ندهیاست ک  اغلب نما  اگون دهند ب یک  انجام م یفیوظا
 مقیام گاهیجا در ک  یامهنگ یعموم س دفت ان پس. (Elisabet, 2013: 106) شوندیمحسو  م

 ۀارائی هنگیام امیا ،هستند  یمشاب  س دفت ان الت آنان، ب  حاک  اصول در شوندیم ظاه  یعموم
  گی یداص   . ندیگیم فاصل   یالت  س دفت  ست یس از ت،یماه در تفاوت و یخصوص خدمات

 دو انییم کی  است «اطالعات بودن مح مان  و  رازدار اص » است، حاک   س دفت  نهاد ب  ک 
 (. Closen, 1992: 883) است مشت ک یعموم و  یالت  س دفت  ست یس
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عنیوان میأموران عمیومی بی  سی دفت ان یط فییبی  یتضم جهتنظام حقوقی ای ان نیز ب  
 53قانون دفات  اسیناد رسیمی و نییز میادۀ  31و  15، همچون مواد نموده ینیبشیپ را  موارد

ط فیی سی دفت ان نداشیت  و اصی  اسیتقالل ص یح بی  اصی  بیی ا قانون ثبت اسناد، اما اشاره
س دفت ان در ب اب  م اجعان و حاکمیت، در موارد متعدد  نق  شده اسیت بی ا  مثیال، طبیق 

کی  از  سی دفت ان   یگ یاستقالل در تصم ،یرسم اسناد دفات  قانون 66 ۀماد 8 بند و 18 ۀماد
 دفیات ، همچنیی  دشیویمخدوش می ارانیدفت  موجب حضورب  است، آنان یآثار استقالل حقوق

 بی  نسیبت  ییقضا ۀقو  ب ا  ادیز اراتیاخت و ندهست  ییقضا ۀقو ب  وابست  واحد یرسم اسناد
کنید یمی ینییبشیدفیات  پی قیانون 29 ۀمیادک  ، چناناست شده ینیبشیپ یرسم اسناد دفات 
 ۀ)قیو  کی  وزارت دادگسیت  یمیاتاز نظا یقیانون فیتلیال تیس دفت ان ...مللفند عالوه ب  رعا»

از مقی رات   انییا  نظیام سی دفت  یطور کلب . «ندیکند متابعت نمایآنها مق ر م  ( ب ا ییقضا
قیانون  2 ۀم جع صیدور پ وانی  )میاد  ییاستقالل در تع .1 همچون  انظام ح ف  کیحاک  ب  

 یفیات  اسیناد رسیممقی رات )د بیگ دش کیار و تصیو یچگونگ  ییتع .2؛ (یدفات  اسناد رسم
کی  اسیتقالل   اگون شوند ب یم یسازمان ثبت اسناد و امالک سازمانده  هابخشنام  ۀلیوسب 

ب  تخلفیات  یدگیو رس ینظارت و بازرس ۀنحو .3؛ (دهدیس دفت ان را تحت تأثی  ق ار م یحقوق
است و کیانون   ییقضا ۀتحت اقتدار قو ارانیس دفت ان و دفت  یصورت ک  دادگاه انتظام    ای)ب

 ۀقیو تیصیالح در امیور  یا و است منفکدادگاه دارد(   یدر ا  محدود اریس دفت ان نقش بس
 است. ثبت سازمان و  ییقضا

 

 یعموم و نیالت یسردفتر ستمیس دو در یسردفتر اسناد یهاتیقابل .4
 سینادا «یییاج ا» و «یاثبیات» قیدرت دو ثییح از یعمیوم و  یالت  س دفت  ست یس دو انیم

 یییاج ا و یاثبات قدرت  دارا  یالت س دفت ان اسناد ک   اگون ب  دارد، وجود تفاوت  س دفت 
قیانون ثبیت  93و  92، 70 مواد طبق  س دفت  اسناد زین  انیا در. (G.Hall, 2015: 7) ندهست
 دارند  محدود یاثبات قدرت یعمومس دفت ان  اسنادباشند. اما یم ییو اج ا یقدرت اثبات  دارا
 از گ فتی تئنشی زین ام   یا ک  ،( ,2013Elisabet :73  &111) دهستن ییاج ا قدرت فاقد زین و

 :است مورد دو در تفاوت
 

 ثیرح از «یعمروم مورانأم» عنوانبه یعموم و نیالت سردفتران متفاوت گاهیجاالف( 
  آنها به شدهواگ ار یتیحاکم قدرت آثار و تیاهم
 و  یالتی  سی دفت  سیت یس دو در  سی دفت  اسیناد متفیاوت  هیاتیقابل ب  منج  ام   یهم

قیدرت   دارا  یصیورت کی  سی دفت ان التی    اییبی ؛( ,1996Malavet :483) دشویم یعموم
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ب  قیدرت  «تیرسم»وصف   یب  اسناد هستند ک  هم «دنیبخش تیرسم»ب  جهت  یتیحاکم
در مقابی ، سی دفت ان  .(Jingryd, 2012: 93) دانجامیم  یالت س دفت اناسناد  ییو اج ا یاثبات
 قیدرت فاقیدامیا  ،هسیتند اسیناد کی دن یگیواه جهیت بی  یتیحاکم اریاخت  دارا زین یعموم
 یعمیوم سی دفت ان اسیناد ،جی ینت در؛ باشندیم اسناد ب  دنیبخش تیرسم جهت ب  یتیحاکم

 یییاج ا تییو قابلب خوردارند   محدود یهستند و ب  تبع آن از قدرت اثبات تیفاقد وصف رسم
 (.Elisabet, 2013: 111) ندارند زین

 

 الکامن و السیویل یحقوق نظام دو یدادرس انیجر در «یکتب لیدال» متفاوت گاهیجاب( 
  ب ا و (25: 1380)ک د علیوند،  نوشت  است  یدل  ب  اص  ب ت  یال مبتنسیوی  یحقوق نظام

 «بیودن یشیفاه اصی »ال کام  یر نظام حقوققائ  است .در مقاب  د یکل تیاولو یمدارک کتب
(The principle of orality)  بی   شوند و اصیوالًیقائ  م  ب ت  یشفاه  یدال  ب ا و است حاک

 تییاهم ۀدرجی بی  نظی  .(Ready, 1992: 61) شودینم توج اثبات  ۀعنوان ادلب  یمدارک کتب
 .1: داد قی ار اشیاره میورد دییبا زین را مورد س  یادشده، یحقوق نظام دو در اسناد و یکتب  یدال
  عمللی د و نقیش جیوه   یتی مهی  ی،ب  اسناد حقیوق (Authenticate) «دنیبخش تیرسم»

( کی  Dante, 2009: 159) اسیت  سی دفت  ست یسای   بارز  هامشخص  از و  یس دفت ان الت
 انیدر ج  یحقوق عنوان متخصصانب   یس دفت ان الت از سو است ک   یاقدامات ۀمجموع ۀثم 

 ارزش در زییبی  اسیناد ن دنیبخشی تیرسم یژگیو  یت مه  و  د،یگیصورت م  عم  س دفت 
  یهم ک چنان ؛( ,2012Jingryd :103  &106) شودیم انینما  س دفت  اسناد ییاج ا و یاثبات
 یلمللیا یب ۀع ص در آنان ییاج ا و یاثبات ارزش ب  منج   یالت س دفت ان اسناد تیرسم وصف

بی  اسیناد  یعمیوم  سی دفت  سیت یس قیال از ط کام  یدر مقاب  در نظام حقوق .گ ددیم زین
 یمتخصیص حقیوق یس دفت ان عموم  ایز ،(Dante, 2009: 159) شودینم دهیبخش« تیرسم»
  اسناد آنیان از مبنیا پس ،(Pimbio, 1997: 79) کنند یسند را ب رس یک  اعتبار قانون ستندین

 یفاقید وصیف رسیم یعمیوم انعلت اسناد س دفت   یب  هم ،ستیب خوردار ن  ب معت یحقوق
 .2 ندارنید. زیین ییاج ا تیب خوردارند و قابل  محدود یبودن هستند و ب  تبع آن از ارزش اثبات

 یثبت عمیوم ۀفیال م تبط با وظسیوی  یدر نظام حقوق  اسناد س دفت  ییو اج ا یقدرت اثبات
ال کیام  یمقاب ، در نظام حقوق در(. Elisabet, 2013: 52)است   ین التس دفت ا از سو اسناد 

  افاقد پشتوان  (،Piombio, 1997: 33) شوندینم یثبت عموم ک از آن جهت   اسناد س دفت 
علت   یب  هم ،باشندیاز آن ب خودار م  یالت  س دفت  ست یدر س  هستند ک  اسناد س دفت 

شیود بی  اسیناد یمیداده   یرا ک  ب  اسناد سی دفت ان التی ییاج ا و یتوان آن قدرت اثباتینم
اسیناد » ۀدر طبقی  ال اسیناد سی دفت سیوی  یدر نظام حقوق .3 اعطا نمود. یس دفت ان عموم
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محیدود اسیت و  یاسناد عموم ۀال دامنکام  یدر نظام حقوق ،در مقاب  ؛1 ندیگیم ق ار «یعموم
شیود و ینم دهیبخش تیب  آنها رسم یس دفت ان عموم ز سو ابا توج  ب  آنل    اسناد س دفت 
بیودن  یوارد ب  اصی  شیفاه ها ک  از استثنا یاسناد عموم ۀدر زم  شوند،ینم زین یثبت عموم

 ییو اج ا یفاقد قدرت اثبات ،علت  یب  همو  (Shaw, 2000: 142 & 143)  ندیگیاست، ق ار نم
 هستند. یشده ب  اسناد عموماعطا
 

  جهینت
 دفت انسی  گیاهیجا و نقش ال،کام  و السیوی  یحقوق نظام دو انیم  یادیبن  هانظ  ب  تفاوت

 «یعمیوم سی دفت ان» و « یالتی س دفت ان» عنوان تحت یحقوق نظام دو  یا در بیت ت ب  ک 
  سیتیس دو در  س دفت  نهاد   یگشل  یخیتار أاگ چ  منش. متفاوت است شوند،یم شناخت 
 نهیاد  ییا ۀتوسع  یمساما  ،گ ددیمو ب  رم باستان باز است مشت ک یعموم و  یالت  س دفت 

از   اجداگانی   یمنفیک شید و ه کیدام مسی گ یلیدیال از ال و کام سیوی  یحقوق نظام دو در
دو   ییا انییموجود م  هاک  تفاوت  اگون ب  مودند،یپ یادشده یتوسع  را درون دو نظام حقوق

 کی  از دییگ د یو عمیوم  یالت  متفاوت س دفت  ست یدو س شیدایسبب پ یحقوقنظام بزر  
 .گ ندیلدی بامتفاوت   متعددجهات 
 «کیاهش»و  «یرسیاناطیالع» ،«یحقیوق تییقطع ۀارائی» ،«ییقضیازدا اسیتیس  اج ا 

 در امیا است،  یالت  س دفت  ست یس   یگشل  در یث  حقوقؤم  چهار مبنا« تقلبات
 یعمیوم  سی دفت  سیت یس   ییگشل  در تقلبات کاهش یحقوق  مبنا فقط ،مقاب 

سی دفت ان  یحقیوق فیب  تفاوت در وظیا ،یحقوق یمبان درتفاوت  .است شده واقع ث ؤم
  اگون ب  ،است دهیگ دمنج   یمتخصصان حقوقعنوان آنها ب  گاهیو جا یو عموم  یالت

و ثبیت اسیناد   یتنظی»مه   فیهستند ک  وظا یمتخصصان حقوق  یک  س دفت ان الت
امیا سی دفت ان  ،عهیده دارنیدرا بی « امضیا یگیواه»و  «یحقوق ۀرومشا ۀارائ» ،«یحقوق
و « امضیا یگیواه»مه  آنان  ۀفیشوند و دو وظینم محسو  یمتخصصان حقوق یعموم
 ست یس دو در س دفت ان «یحقوق نقش » ک  گفت دیبا  یبناب ااست. « سوگند  اج ا»

  یتضم»  ی. همچنستین گ یلدی با س یمقا قاب  وج چیهب  یمعمو و  یالت  س دفت 
دسیتگاه  ۀنییو هز یمعیامالت ۀنییهز کیاهش» ،«یمعیامالت تیامن  و اعطا تیحق مالل

   ییگث  در شیل ؤمی  اقتصیاد یمبان «یو عوار، دولت اتیمال  آورجمع» و «ییقضا
نقیش  زیین  ادبی  لحیاظ اقتصی  یس دفت ان الت پس ،هستند  یالت  س دفت  ست یس

از  کییچیهی یعمیوم  س دفت  ست یس   یگدر شل  مقاب ، در اما ،نددار  تأثی گاار

                                                           
 ب خوردارند. ییو اج ا یهستند ک  از قدرت اثبات  اسناد معتب  ی،سناد عموما .1
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مهی    اقتصیاد  ال مبنیاکیام  یدر نظام حقیوق یطور کلب  نظ  نبوده و مد یمبان  یا
 در الکیام  و السییوی  یحقیوق نظیام دو انییم وندیپ جادیا یعموم  س دفت  ست یس

  .است المل  یب تجارت ۀحوز رد ازهاین  یمأت  راستا

 آثار و تیاهم در تفاوت یعموم و  یالت  س دفت  ست یس انیم مه   هاتفاوت گ ید از 
و  یاسیت کی  در ارزش اثبیات یو عموم  یب  س دفت ان الت شدهواگاار یتیحاکم قدرت
   ییگشیدت سیخت ثیاز ح  یهمچن سازد.یم انیخود را نما  اسناد س دفت  ییاج ا
 ،تفیاوت وجیود دارد سیت یدو س  ییا انییم  سی دفت  ۀح فی تییماه یبخشتظامدر ان
در سیطح  یعمیوم  سی دفت  سیت یبی خالف س  یالت  س دفت  ست یک  س  اگون ب 
 اصول ثیح از  یهمچن. شودیم یبخشانتظام  ا ان یگو با اعمال مق رات سخت ییباال

شیوند، مشیاب  یظیاه  می یعمیوممقام  گاهیک  در جا یهنگام یس دفت ان عموم ،حاک 
 از ت،ییو تفیاوت در ماه یخیدمات خصوصی ۀاما ب  هنگام ارائی ،هستند  یس دفت ان الت

در انجیام خیدمات  یسی دفت ان عمیوم پیس؛  ندیگیفاصل  م  یالت  س دفت  ست یس
 هنگیام بی  اما باشند، «ط فیب» و «مستق » دیبا  یمانند س دفت ان التخود ب  یعموم
  .ندیآینم حسا ب   یط ف از مستق  و ط فیب یخصوص اتخدم انجام

   ست یدر س  اما اسناد س دفت  است، ییو اج ا یقدرت اثبات  دارا  یالت اناسناد س دفت 
 .است ییفاقد قدرت اج ا بوده،ب خوردار   محدود یاز قدرت اثبات یعموم  س دفت 

 و  یابیییمی یعمیوم و  یالتی  س دفت  ست یس دو انیم را  متعدد  هاتفاوت ،ج ینت در
در دو «  س دفت »لفظ  ،. در واقعاست  ظاه  و یسطح ،ست یس دوای   انیم مشابهت ه گون 

کی    است و از لحیاظ آثیار یاشت اک لفظ کیب  صورت  ال ص فاًال و کام سیوی  ینظام حقوق
نسیبت بی    یالتی   س دفت ست یس یطور کلند و ب گ یلدی بامتفاوت  کامالً گاارند،یم  ب جا
   یو توسع  و رشید چشیمگ ب خوردار است  ب ت  اریبس تیموقع از یعموم  س دفت  ست یس
 یحقیوق نظام  ب ا السیوی  یحقوق نظام  اثیم  ل  نهاد س دفت اینب   نظ  ،اما در مقاب  رد،دا

 الکیام  یحقیوق نظام  یپاواکنش ل دیرو و یشفاه  یدال ب ت  گاهیجا  یدل ب  باشد،یم الکام 
 آن یدادرسی یت افع کامالً تیماه با  س دفت  ی ت افعیغ تیماه تطابق عدم و اختالفات ح  در
  ییا بیا تضیاد در ال،کیام  یحقیوق نظام  دارا  کشورها از یب خ یاجتماع و یاسیس طیمح و

  . یستین یادشده یحقوق نظام در آن رشد شاهد علت  یهم ب و  است یحقوق نظام
 گ فتی  الهام السیوی  یحقوق نظام از  اریبس  هان یزم در  انیا یحقوق نظام نل یا ب  نظ 
اند ارتباط ب ق ار ک ده السیوی  یحقوق نظام با عمدتاً ک   دیگیم ق ار ییکشورهازم ۀ  در است،

ه مورد اقتبا  قی ار داد بوده، ینظام حقوق  یاز ا  یناپاییجدا یک  بخش زیرا ن  و نهاد س دفت 
  سی دفت  سیت یبیا س  انییا  سی دفت  سیت یس انیم را  ادیز  هامشابهت ،ج ینت در است،
دارا  ثییاز ح تییشباهت در ماه ، و اقتصاد یحقوق یدر مبان شباهت همچون  ،یابییم  یالت
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 تییقابل در شیباهت و یبخشیانتظیام یچگیونگ و یتیحاکم قدرت تیاهم ، بودن حق انحصار
  سی دفت  ست یتوان گفت سیک  م  اگون ب  ،ییاج ا و یاثبات درتق همچون  س دفت  اسناد

  یالتی  س دفت  ست یسبا متفاوت  زین  اما در موارد است،  یالت  س دفت  ست یتابع س  انیا
 .ده استک عم  
 

  شنهادهایپ
 لی دیرو یحقیوق متخصصیان عنوانب  س دفت ان گاهیجا خصوص در  انیا ینظام حقوق 

 مقیام  یالتی  سی دفت  سیت یس مطابق ک  جهت  یا از و است نموده خاأ را یمختلط
دانان را حقوق  یو املان اشتغال غ نداده ق ار یحقوق متخصصان انحصار در را  س دفت 
اصالح  ب  ازیاست ک  ن  یالت  س دفت  ست یدر تعار، با س ،ح ف  ف اه  آورده  یدر ا
 زییامی  ن  یا ک  است نشده ینیبشیپ ت انس دف  ب ا زین  کارآموز ۀدور عالوهب  .دارد
شایسیت  اسیت همچیون ح فیۀ . شیود  اریبسی یتواند مسبب ب وز مشلالت حقیوقیم

وکالت، داشت  تحصیالت حقوقی در زم ۀ ش ایط الزامی دستیابی بی  ح فیۀ سی دفت   
دانان املان دستیابی بی  ایی  ح فی  فی اه  نشیود و دوران ق ار گی د و ب ا  غی  حقوق

 نظ  گ فت  شود .آموز  دوسال  نیز ب ا  س دفت ان درکار

  آن و نیست التی  س دفت ان مشاب  تماماً ای انی س دفت ان سو  از حقوقی اسناد تنظی 
 از میوارد از بسییار  در. شیودنمیی اعمیال اسیناد تنظیی  هنگیام ب  الزم حقوقی دقت
 و شودمی س دفت ان حقوقی خالقیت مانع ک  گی ندمی الهام ثابت ها نمون  و هاصورت
 دفیات  همچنی . کندمی تبدی  کشور حقوقی نظ  در ساک  و غی مؤث  عضو  ب  را آنها
 ب  نویسند،نمی مستق  طورب  ندارد معی  صورت قانون در ک  را ق ارداد  رسمی اسناد
 ثبیت سیازمان جانیب از بخصوصیی مورد در خاص بخشنامۀ ک  زمانی تا ک  صورت ای 
 اقیدام میورد آن در رسیمی اسیناد تنظی  و تهی  ب  نسبت س دفت ان باشد، شدهن صادر
 موضیوع  قیوانی  ط ییق از صی احتب  حقوقی مشاورۀ ارائۀ وظیفۀ همچنی . کنندنمی
 سی دفت   سیسیت  با تعار، در نیز ام  ای  ک  نشده بینیپیش ای انی س دفت ان ب ا 
 بایید التیی  سی دفت ان با بیشت  همگامی جهت در مورد ای  در ک  اقدامی. است التی 
 از تع یفیی ارائیۀ و حقیوقی مشاورۀ وظیفۀ ب  موضوع  قوانی  ص یح اشارۀ گی د، صورت
 .است آن دامنۀ نمودن مشخص نیز و آن

  مبیانی بی  نظی  سی دفت  ، نهیاد هیا قابلییت از باید زمین  ای  در گاار قانون هنگام ب 
. بشیود اسیتفاده نهایت التی  س دفت   سیست  ب ا  دهشگ فت  درنظ  اقتصاد  و حقوقی
 ماهییت دارا  ذاتیاً را کی  امیور  قضیازدایی، سیاسیت اهمییت بی  توجی  بیا مثال، ب ا 
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 .گی نید قی ار رسیمی اسیناد دفیات  صیالحیت در حسیبی، امور همانند هستند، غی ت افعی
الزم اسیت  حقیوقی امور و معامالت از وسیعی طیف در س دفت ان الزامی مداخلۀ همچنی 

 مداخلیۀ حیدود  تیا امیالک با م تبط حوزۀ در عمدتاً ای ان در. گ دد بینیپیش قوانی  در
ورشلسیتگی،  زمینیۀ در تجارت قانون حوزۀ در ولی است، شده شناسایی س دفت ان الزامی
 زمینیۀ در سی دفت ان ها ظ فیت از و دارند رنگیک  بسیار نقش تجار  اسناد و هاش کت
 تصیفیۀ و انحیالل و ادغیام اساسنام ، اصالح و تنظی  و تهی  ها،ش کت ثبت ب  م بوط امور
 اعتی ا، ثبیت همچیون تجیار  اسناد ب  م بوط امور همچنی  و تجار  ها ش کت امور
 اقتصیاد  نقیش بی  تأکیید با توانمی درحالی ک  است؛ نگ فت  صورت شایست  استفادۀ...و

 هیا قابلیت از نامب ده ها زمین  در آنان ب ا  بیشت  ه چ  حضور بینیپیش و س دفت ان
 مختلیف، قیوانی  در س دفت ان ب ا  داور  نقش نمودن مق ر همچنی . ک د استفاده آنان
 . بود خواهد تأثی گاار حقوقی نظ  توسعۀ در آنان، حقوقی جایگاه ب  نظ 

 یفییتع  و نگ فتی  رق ا اشاره موردت حاص ب  س دفت ان یط فیب اص   ان،یا  یدر قوان 
 وو ارائیۀ تع یفیی از آن  اصی   ییا ب  حیص  ۀاشار آنل  حال است، دهشن ارائ  آن از زین

 از سیو  آن شیت یب ه چی  تییرعا بی  آن، از تخلیف صورت در اج ا ضمانت دادن ق ار
  اریبسی میوارد در زییدر خصیوص اصی  اسیتقالل سی دفت ان ن .گی ددیمب  س دفت ان
 سیلب نام اجعی ب ابی  در آنیان عمی   آزاد، شده نق  تیحاکم اب ب  در آنان استقالل

 اسیتقالل اصی  بی  حیص  ۀاشار .است  یالت  س دفت  ست یک  در تعار، با س شودمی
 کیانون تیصیالح در اسیت،  ییقضا ۀقو تیصالح در ک   موارد دادن ق ار و س دفت ان
 اسیناد دفیات  در ثبت سازمان ۀندینما عنوانب  ارانیدفت  حاف و ارانیدفت  و س دفت ان

  یتضیم  راسیتا در گیاارقیانون توجی  میورد توانیدیم ک  است هاییشنهادیپ ،یرسم
وارد بی  نهیاد   اداتییا ۀعمید ،مالحظی  شید کی چنیان . دییگ ق ار س دفت ان استقالل
در جهیت  یتا گام دینمایم جا یم تبط را ا ۀموضوع  یاصالح قوان ، انیدر ا  س دفت 
 ب داشت  شود.  یالت  س دفت  ست یبا س شت یب یهماهنگ
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