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 سرآغاز

به مثابه یکی از حیاا  مان م متلاکز از   ،1شبه قضایی ثبتیهای  هیأت
 تلاکیت ،  ،2ساانینیاویی ان  اجزای مختلفی همچوم آیای  ااا یای،

تلاکیز آیای    نحوه  ا  ای  بی ،  باشنن.قوانی  ی مقو ا  خاص خوا می
ها هیأتتوی  موضوع قابز بو یی ا  ای   آم مهم  ااا یی ی شیوه اجوای

 های شابه قضااییهیأتبنابوای  ضوی   اا ا که آیی  ااا یی  باشن.می
یای قاوا  ااا یای ماو ا بو های آم ثبتی با عنایت به اهناف ی ییژگی

ااا یای منفافانه بوخاو اا ی از یا   بستو منایبی ا  جهت    اگوفته ت
ی نظام    فا غ از ییژگی های فوای ی خاص خوا قوا  گیوا  ،بوای اشخاص

 حقوقی از پلتوانه اختقی الزم بوخو اا  گواا. 

ی ا  هساتنن  3حقوقی نظامقلمویی نوی  ا   های شبه قضایی ثبتی،هیأت
 ،هنف پینایش مواجعی باه ییاو از اااگساتوی  اب  پی نیازهای اجتماعی

 انن. شنهییس أا خا ج از یاخت ییایی ی قضایی ت
 
 
 

 
ی انان  تخففای  ی یااختا ی کاامتً  4مبتنی بو آیی  ااا یی  هاهیأتای   

جنباه ییو قضایی ی ا  بعضی از  یاینگی هاا تاا   هاگفتمام  یینگی آن
 ن.نباشقضایی قابز بو یی می

یب باا بینی ااا یی منففانه متناپیش  ،من نظو ایتآنچه ا  ای  مقاله  
بانی  .  باشانهای شبه قضایی ثبتی میهیأتاهناف ی مقتضیا  ااا یی  

نف  اهبوای ا  جهت حمایات توتیب که تحقق عنالت به عنوام ی  ه
 بلوی بوای اشخاص منوط به  عایات ااا یای  وقثو از حقؤم  5قضایی

بوی حقاوق مااهوی میاام ناابوا چوا که باشنها میهیأتمنففانه ا  ای   
طوفی  اعوی ممک  ایت به ااا یی ی جویام  یینگی به اعایی میام 

 .(1)سوی یابنآنها نیز ت

 ی  6اختقای  تمایز قانونگذا  به تفویب قاوانی  مبتنای باو هنها هاای
 ای اخیو بوای حمایت قضایی از اشخاص ا  ههااااا  اه 7حقوق بلوی

 
 

 چکیده 

تواناان پیاماانهای مثبتاای  ا ا  نظااام ا  نظام حقااوقی ماای اختقی عنوام یکی از بنیاای توی  مطالبا ه منففانه، بعااالنه ی ااا یی  زمینه:  
ت انتظااا ا  از باشن ی الزم ایت تا پیمایش های منایبی ا با ه  عایحقوقی بوجای گذا ا. تأثیوگذا ی نظام ثبتی ا  جامعه ا حال افزایش می

اشا ه  عااالنهمقو ا  ثبتی به صواحت نسبت به ااا یی  آنها به ییژه ا  زمینه توجه به قواعن ماهوی ااا یی منففانه انهام شوا. ا  قوانی  ی 
ای شاابه ای نگواینه ایت ی نظام ایگانه ای قابز تفو  ایت. نخست، ا  بوخی از ای  اصول گزا ه هایی ا   ایتای  عایاات آم ا  هیااأ  هاا 

ای بااه مهموع اینکه توجه کافی ی شایسااتهاهن ی ا  قضایی ثبتی اینه می شوا. ایم، یجوا کایتیهایی که کفه توازی  ا به آم یمت یوق می
جایگاه ی اهمیت اصول ااا یی منففانه ا   ینن شکز اهی هیأ  های شبه قضایی ثبتی ملاااهنه نماای شااوا. ایاا  مقالااه، ضاام  بو یاای 

همیت باااالی آم مطلوب بواه که به  یم ااختقی ی یکی از شاخه های ااا یی  عااالنهاهن که ااا یی ایی ثبتی نلام میهیأتهای شبه قض 
 ا  قوانی  ی مقو ا  ثبتی کمتو بنام پوااخته شنه ایت. 

بااه نحااو کامااز ی ا  تمااام منففانه ا  ای  هیأتها عااالنه ی اهن  تسوی تضمینا  ااا یی  یافته های ای  پژیهش نلام مینتیجه گیری: 
شایسته ایت فواینن مطلوبی ا  بازنگوی قوانی  ی مقااو ا  گواا. مواحز  یینگی ممک  نیست که ای  امو منهو به تضییع حقوق اشخاص می

 ای فااوقثبتی یبازتاب قواعن ااا یی منففانه ی تعیی  ضمانت اجوایی اننیلینه شوا تا از ای  طویق امکام منفاافانه یااازی ااا یاای هیأتهاا 
 .تزلزل نگواای بنیام های اختقی نظام حقوقی اچا   افزایش یابن

 
 های شبه قضاییهیأت، عااالنهااا یی اختق ، نظام حقوقی، : واژگانلیدک

 seraji@iauba.ac.irنویسننۀ مسئول: نلانی الکتوینیکی: 
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منفافانه ا  عااالناه ی  ضامینا  ااا یای  مواجع اااگستوی ی تسوی ت
بوااشت مویع بوای مواجع ااا ی به منزله ای  ضوی   ایت که با توجه 

ی حقاوق   8افاع از کوامت انساانی  حقوق بلوی،اختقی ی  به متحظا   
گیاوی ینانهای تفامیمآ فو هاای اااگساتوی،عتیه بو اااگاه  ،9بنیاای 
 اانانااا یی منفافانه مای های شبه قضایی ثبتی  ا ملمول قواعنهیأت
 .(3ی 2)

لفه هاای ؤا  تضمی   عایت حقوق بلو  ا ا  ملذا از آنهایی که قانونگذ
اصلی خوا مو ا توجه قوا  اااه ایت،ای  یوال مطوح می گواا کاه آیاا 

-لوفت به یوی حمایات حقاوقیتحول ی پی  ا  قوانی  ی مقو ا  ثبتی،
ا آیای  ااا یای منایاب باثو از حقوق بلو با ایتفااه از ی   ؤقضایی م

  منففانه حاصز می گواا؟عااالنه ی مهموعه تضمینا  ااا یی 
صو   منساهم ی ه  ای با  خفوص پیلینه تحقیق باین گفت که یابقه

هاای شابه قضاایی ثبتی)علای هیأتفی کاه ااا یای منفافانه  ا ا   کا
ملاهنه نلن ی از ای  حیا    بو یی نمواه باشن،  الخفوص ااا ا  اجوا(

بنابوای  یعی خواهان شان باا توجاه باه ماهیات ی  .ش تازگی اا اپژیه
ه ها ی یاختا  مواجاع فاوق باهیأتبه بو یی ای     های فوق،هیأتمیت  اه

یوام پوااختاه ی آیای  طو  مختفو به موجب قوانی  ی مقو ا  ثبتی ا  ا
منفافانه عااالناه ی های فوق  ا با توجه به اصول ااا یی  هیأتااا یی  

 .اااوا  مو ا ا زیابی ق
هاای شابه هیأتبوای آنکه بتوام ااا یی منففانه  ا ا  آیای  ااا یای  

اخاتق ا  الزم ایات کاه ا  آیااز   قوا  ااا،بو یی    مو ا    قضایی ثبتی
 ا تبیای   عااالناهااا یای نظام حقوقی مو ا بح  قوا  گوفته ی یپس 

 کوا.
 

 اخالق در نظام حقوقی

  مباحا  ز پاو اامناه ایکای از مساا   10حقوق ی اختقنسبت شنایی  
باشان. تاا یت تئاو ی حقاوقی ا  یاوب شااهن ایا  فلسفی حقوق مای

، اثباا  گوایای 11منعایت باه گوناه ای کاه نظویاا  حقاوق طبیعای
، نظویه تا یخی حقوق،  ییکواهای انتقاای حقوق ی ... هو ی  12حقوقی

یاا تعاماز قواعان به نوعی موضعی ملخص نسبت به تفکی ، یحان   
نن. حقاوق ی اخاتق هاو یا  ها های اختقی ا ا ه کواه احقوقی با هن

نظامی هنها ی ناظو به  فتا  انساام ا ا اه مای اهنان کاه باو خاتف 
 ییکواهای تفکیکی ی اتحاای، ا  تعامز با یکنیگو می باشانن  قواعان 
  حقوقی مبتنی بو منطق اا اک اعتبا یا  عملی ا   ایتای تأمی  یایا

ختقی تأمی  کنننه یابنن ی از آنها که مفالح ای مفالح انسام اعتبا  می

قاعنه حقوقی   یایت  توانن  می  باشن  می  انسام  مفالح  ی  نیازها   بخلی از
یا منلأ اعتبا  آم قوا  گیوا. البته ای  اینگاه بنام معنا نیست که ضوی تاً 

یز شونن بلکاه حقوقی تبن  باین جملگی قواعن ی یایا  اختقی به قاعنه
ناگزیو باین یایا  اختقی ا  که ا  اعتبا  قواعن حقوقی    به ای  معنایت
 (. 5ی 4)نظو گوفته شونن
 ابطه بی  اختق ی حقوق اموی مسلم ی مو ا تأییان ی   بنابوای  بی ش 

تأکین فتیفه ی اننیلمننام اختقی ی حقوقنانام ایت. از جمله مباحثی 
بو یی قاوا  که به طو  خاص می توام  ابطه ای  ای  ا مو ا کنکاش ی 

ااا، اختق ا  فواینن ااا یی ایت. هوگاه بتوام معیا هایی عینی باوای 
ا  ی  ااا یی ا ا ه نموا، مای تاوام  اجاع باه   ینهش  عایت عنالت

 . (6)اظها  نظو اقیق توی کوا  عایت اختق ا  نظام حقوقی
 

 دادرسی عادالنه
ا  عانالت الزماه ایاتقوی    یکی از بنیااهای ایایی حقوقآیی  ااا یی  

،ا  کنا  یایو اصول حقاوقی ی ا  یاه شااخه ماننی،کیفوی ی 13اییقض
شنایایی یه شاخه آیای  ااا یای ا    گیوا.میااا ی مو ا بو یی قوا   

بای  ایت که یاختا آیی  ااا یی عتیه باو بو ای   مبتنی    نظام حقوقی،
 مواجع اااگستوی،مواجع ااا ی  ا هم ا  بو گوفته ایت.

ی ا  نتیهه اطتعاا    ااا یی خاصایهاا نوعی    اا ی،ییس مواجع اأت
آی اه  یجاواه   ا با  تخففی ا   شته یابسته به آنهاا  هایفنی ی آگاهی

 ای  ایهاا بو یقوع اختتفا  ا  حوزه کا کوای افازیاه ایات.  که  ایت
ممکا  میاام   چنی  به الیز بوتوی مواجع فاوق ی ایهااا ناابوابویهم

 ا   حقاوق اشاخاصیانه گاوفت    ا  ی ناااز اختیا  امکام تهایز  ،طوفی 
فاقن منطق بواه ی  هانابوابوی فوق ا  بسیا ی از ااا یی  .نماینایهاا می

باشن ی الزم ایت بوتوی ااا ه نسبت به شهوینن ا  ایواااتی مواجه میبا  
  (.7)  یینگی به اعایی میام ااا ه ی شهوینن تعنیز ی جبوام شوا

پذیوش یعی بو ای  بواه ایت که ضم  ا  تا یت حقوق عمومی هموا ه 
با ابزا های مختلف قان   عماومی   ،ااهای عمومیحاکمیت ایلت ی نه

منهاو باه تحقاق تعنیز ی کنتول قن    (.  8)کنتول ی مها  شوا  تعنیز،
پاذیو گواا ی ای  امو با ابزا  مهمی همچوم ااا یای امکاامعنالت می

ایت که همه   انونمننیهای تضمی  قااا یی یکی از  اه   بنابوای  ایت.
 بواباو کاوام امکاناا  باوای هماه،  ملزم به  عایات قاانوم،مقاما   ا  

تهنیننظو خواهی از آ ای ناصاواب ا  مواجاع بااالتو ی بااالخوه اتخاا  
 (. 9)منطقی ی موجه می نماین طو  کامتًه تفمیم ب

 بنابوای  مبح  ااا یی عااالنه ی منففانه موکز ثقز هو ااا یی ایت.
 ایات  توی  گفتمام اابیا  حقاوقیمهم  ،عااالنهشنایی ااا یی  اهجایگ
ها  ا چه به شاکز فاوای ی چاه باه شاکز می توانن حقوق ی آزاایکه  

، علای به ییژه ا  بخش آیای  ااا یای خاوا  حقوق  جمعی حفظ نماین.
گواینه ایت ی آیی  ااا یی به منظو    االصول بو پایه اننیله عنالت بنا

حفاظ حقاوق تسایی بوام قانوم باوای همگاام،  اجوای عنالت ی اصز
ییس ی تنظیم گواینه ایت. لذا پایه ی ایاس أبنیاای  طوفی  ااا یی ت

عااالناه ی اصز مطلوبیت آیی  ااا یی مبتنی بوجایگاه  اصول ااا یی  
 منففانه ایت.

اختق ی  عایت آموزه های مبتنی بو    تأثیوتضمینا  آیی  ااا یی،تحت  
منففانه، با ا ا ه   یااا ی    باشن.ی ملهوا میق ااخلا  حقو  حقوق بلو،

ی  ایاتای ا ی ناوآی ی قاباز توجاه ا    مهموعه یاحنی از تضمینا ،
عوصه ااا یی تلقی شنه ی یاجن آثا  حقوقی ی عملی جنی بو تضامی  

بناابوای  ااا یای منفافانه ا   .(1)ثو حقوق شهویننی ایتؤیاقعی ی م
 نه جایگاهی ننا نن.و منففاقوانی  ی مقو ا  نامتعا ف ی یی

 هیأ   ااا یی منففانه، ییکوا مویع    ا  قلموی اعمال ااا یی منففانه،
  .گواا ا شامز می آمگیوی یننهای تفمیمآ ی فو های شبه قضایی ثبتی  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 10

http://ethicsjournal.ir/article-1-2630-fa.html


   های شبه قضایی ثبتی هیأتدر   عادالنهدادرسی ام حقوقی: ظاخالق در ن  :و همکاران مصطفی سراجیدکتر 
 

 18 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م 
ده

هف
ه 

مار
 ش

،
05 ،

14
01

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

قن   ی حاکمیت به عنوام یکی از طوفی  حضو  اا ا، که ها  هیأتا  ای  
به (.  10)ی ضوی ی ایت  الزمقواعن ااا یی منففانه    تبی ش  حاکمی
های شبه قضاایی ثبتای هیأتهای با توجه به آنکه  یینگی  عبا   ایگو،

 یینگی ا  مواجاع گوا هم آی ام  ا  پوتو قضازاایی ی ا  نقطه متقابز  
چاا چوب    ها اهیأتبینی صتحیت بوای ای   پیش  گیوا،قضایی قوا  می

ای  حاق بنابوای     ا.گیوزاایی بو پایه ااا یی منففانه قوا  می ینن قضا
هاای شابه قضاایی ثبتای هیأتکه ا  ااا یی ااا ی  قاعنه مهمی ایت  

ی   وقمی  حقاأزیوا اهمیت انکا ناپذیوی بوای تا  بایست  عایت گواامی
های باه بی توجهی به اماو فاوق منت  تضمی  اصز حاکمیت قانوم اا ا.

ی  14ا  نهایات ملاویعیت هاا خواهان شان یهیأتنا ضایتی موام از ای   
 یازا.چالش جنی  یبوی می ا با ولیت مقب
 

 های شبه قضایی ثبتیهیأت

حقوقی قضایی ثبتی مستلزم تبیی  ماهیت  های شبه  هیأتبو یی جایگاه  
آشنایی با شما ی از مهم توی  هیاا  ها ی اعضای آنها ایت ی  هیأتای   

 ی،ا  ای گفتاا  جناگاناه ایا  ای   از ایا های شبه قضایی ثبتی ایات .
  می گیوا.و یی قوا  مو ا مطالعه ی بموضوع  ا 

 

 های شبه قضایی ثبتیهیأتماهیت حقوقی الف( 
منایبا  جنین ا   یابط حقوقی موجب گستوش اخالت ایلت ا  فوآینن 

باا   با شکز گیوی نظام جمهو ی ایتمی ایوام،   یینگی ها شنه ایت.
قوقی های قانونی ی تاییس نهااهای حبهوه جست  قانونگذا  ی تنبیو  اه

شاکز یانتی ایلات ترییاو ی اماویزه شاکز   بوای  یینگی به اعایی،
 یینگی به امو حقوقی ی اجتماعی بو  یابط زننگی بلاو ایگوی هم از  

 یجوا آمنه ایت.ه ب

هاای اختفاصای از جمله مفااایق اااگااه  های شبه قضایی ثبتی،هیأت
ااا ی کااه ا  پاای نیازهااای حقااوقی ی اجتماااعی ی بنااا بااه تلااخیص 

های الزم  ا ی صااتحیت یاایسأت گااذا ،خا ج از مواجااع اااگسااتویقانون
ی  پواازنانمقاما  ی کا مننام آم به امو عماومی مای  ا یافت نمواه انن.

تحت حاکمیات حقاوق عماومی ی نظاا   یلساله مواتبای قاوا    کامتً
ها باا ایانه کااهش تموکاز ی انحفاا  ا  هیأتاا نن.حکمت پینایش ای   

ت صتحی  متحظاتی همچوم افزایش یوعت،  یها  ینن تفمیم گیویآ فو
بهوه منانی از صاتحیتها باه لحاا    بخلی تفمیما  بواه ایت.ی اثو

ا   یینگی به اعایی ثبتی ی ا  گذا ی  تأثیواهمیت ی جایگاه ی به لحا   
گونه تفو  می گاواا کاه   ای   موا ای صتحیت ا  اعایی اااگستوی،

بناابوای    باشان.ی مایموجع  یینگی به ای  صتحیتها فقاط اااگساتو
فاوق باه اماو شابه های شبه قضایی ثبتی با ا نظو گوفت  اهاناف  هیأت

قضایی موتبط با قوانی  حقوقی ی ثبتی ی آ ا یحن   ییه موتبط با حقوق 
هاا ا  حاوزه حقاوقی باا نظاام هیأتلذا تفمیما  ایا     ثبت می پواازا.

 یب اثو اا نن.امتک ی ایناا ماننن نظام اااگستوی قابلیت توتکا کوای 
 
 

 ترین هیأتهای شبه قضایی ثبتیمهمب( 
این  الزم ایت تا شما ی   های فوق،هیأتپس از بو یی ماهیت حقوقی  

گونه ای فلواه ماو ا اشاا ه ه  های شبه قضایی ثبتی بهیأتتوی   از مهم
 قوا  گیونن.

 ادارات اجرای اسناد رسمی
باه   م ثبات،  یازمابنیی ا  هیأ به مثابه    15ااا ا  اجوای ایناا  یمی

باشن.ااا ا  اجوا به نظام اااگستوی می  هیأ توی   لحا  کا کوای شبیه
به عنوام ی  اااگااه   یایطه ماهیت اقناماتشه  با ماهیت شبه قضایی،ب

ها از جملاه یصاول مطالباا  اختفاصی ااا ی،بسیا ی از یظایف اااگاه
ت باه ،ممنوعیت خویج از کلو  نسباشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی

وال اعم از اموال منقول یا اا  مه ای،مزاینه اماشخاص حقیقی بوای این
ا  ی  اهان ا انهام مای چ  ی ...  ایناا  هنی،  مهویه،  اموال ییو منقول،

ا  نحاوه ی  پاواازابه امو  قضایی می  شترال به امو  ثبتی،ایاقع بیش از  
ی  تفاای  ا  با.  (11)باشنمیای احکام محاکم اااگستوی  اجوا ملابه اجو

نماینن ی ا  نسبت به توقیف اموال اقنام میکه ااا ا  اجوا از همام ابتنا  
ا  ااا ا  نتیهه  ینن یصول مطالبا  ی اجبا  متعهنی  باه انهاام تعهان 

بنیم پوااخت هزینه قاانونی  اجوای ثبت با یوعت بیلتو ا  موحله ایل،
ز آم جهت ایت که اهمیت ااا ا  اجوا ا  نظام حقوقی ا  گواا.انهام می

یظایف مهم آم یویکا  ااشته ی ی  تعامز وجه به اشخاص بسیا ی با ت
 باشن.ی ا تباط ای جانبه بی  اشخاص ی ااا ا  اجوا بوقوا  می

 عالی نظارت استان هیأت
گاذا توی  نهااهاای قاانونی کلاو  ا  تأثیویکی از    عالی نظا  ،  هیأ 

نظاو ااا ا  اجاوا ی تهنیان  موجع    هیأ ای     باشن.زمینه حقوق ثبت می
کلیاه  اًی حوزه یظایف ی اختیا ا  آم صوف  ااا ا  امتک ا  یطح ایتام

ا   باشان.اختتفا  ی اشتباها  امو  ثبتی همام ااا ا  ا  ااا ه کز مای
عالی نظا   موجع شبه حقوقی ا  محنیاه   هیأ   ی  ایته بننی کلی،

اصتحی 25مااه آم ا  یظایف های اختفاصی ااا ی بواه ی حوزه اااگاه
الیحه قانونی  اجاع باه اشاتباها  ثبتای ی  2مااه  بنن،  8  قانوم ثبت ا 

 20ماااه    تبفوه الحاقی به مااه ایم قانوم ثبت،  ایناا مالکیت معا ض،
آیی  ناماه اجوایای   8مااه    قانوم ثبت،  148ی147آیی  نامه اجوایی مواا  

آیای  ناماه   172الای    170واا  قانوم بونامه چها م تویعه ی م  133مااه  
 اجوایی مفاا ایناا  یمی بیام گواینه ایت.

به شکز  اتای توافعای ا  اماو  ااا ی   هیأ بی نظیو ای   صتحیتهای  
گواا که ا  حیطه صتحیت هو یا  از ایا  یظاایف بواه ی موجب می

نتوانان اعماال صاتحیت  هیچ یا  از مواجاع قضاایی یاا ااا ی ایگاو
 (.12)نماین
وجه به آنکه  یینگی شکلی اا ا اما ا  ای ماو ا ا   با تعالی نظ  هیأ 

 ا  توکیاب اعضاا ای نفاو از  یل اینکاها  شبیه مواجع اااگساتوی ایات:
 هیاأ ،تلویفا   یینگی ا  اینکه قضا  اااگستوی حضو  اا نن ی ایم
 م گزا ش،ثبت آ ا اباتغ  ای ی ...عالی نظا   ماننن تلکیز پویننه،تنظی

 (. 13)اا ا   اااگستوی شباهتتلویفا   یینگی ابا 
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شانه   یعالی نظا   بو ای مبناا پایاه گاذا   هیأ یاختا آیی  ااا یی   
ایت.مبنای ایل به موجب گزا ش ی ا خوایت ااا ا  اجوا یا یاحن های 

ی مبنای ایم هم به الیز شکایت طاوفی  اعاوا یاا یکاتی آنهاا   ثبتی
 باشن.می

 شورای عالی ثبت
شابه  هیاأ تاوی  .عالیایتکز کلو     ثبت،اایوه شمول شو ای عالی  

قانوم ثبات،موجع تهنیان 25قضایی ا  یازمام ثبت که مطابق با مااه  
باا   هیاأ یجاوا ایا     .ایاتعالی نظا      هیأ   یت،نظو نسبت به آ ا

انتی ا  جهاات صااتحیت  یااینگی شااکلی ی ماهوی،بااه عنااوام ضاام
 گواا.میقانوم ی  فع اشتباها  احتمالی محسوب  انحواف ازجلوگیوی 
اعضاای   .ایناا تقسیم می گواا  عالی ثبت به ای شعبه امتک یشو ای  

متخفص)معایم آم شاعبه ا    امای  شعب توکیبی از قضا  ی کا شنای
قضا  انتخابی از ایوام عالی کلو  ی باا اباتغ  یایات   .( ایتیازمام

مفین صاتحیت ایاوام ا   یاینگی باه  گوانن.قوه قضاییه منفوب می
وانی  ی ی مطلق مواجاع اختفاصای ااا ی از حیا  نقاص قاآ ای قطع

مقو ا  ی یا مخالفت با آنها ایت،مگو ا  موا ای که به موجاب قاانوم 
 مستثنی شنه باشن.

 گونه ای که شهو  یافته ایات،ه  شو ای عالی ثبت بو مبنای ظاهو ی ب
اماا   باشاننظاا   مای  هیاأ   یوخی از آ اموجع تهنیننظو نسبت به ب

 از جمله:کو  صتحیت ایگوی هم اا ا ایت که شو ای مذیاقعیت ای  

 مرجع تجدید نظر

 ایجاد وحدت رویه

 

هااای شاابه قضااایی هیأتدر آیین دادرسی    عادالنهدادرسی  

 ثبتی

ا  هیا  های شبه قضاایی   منففانه  عااالنه ی  اصول ااا یی    ا  اینها
 از ااا یییپس ا   یز هو اصز    مو ا بو یی قوا  خواهن گوفت.ثبتی  

های شبه قضایی ثبتی یجوا یا عنم یجوا آم اصز ا   یینگی  منففانه،
 مو ا تحلیز ی بو یی قوا  خواهن گوفت.

 اصل قانونی بودن 
قاانونی باوام های شبه قضایی ثبتی،اصز  هیأتایلی  ی مهم توی   ک   

ای  اصز ا  قانوم ایایی ی قانوم عااای قابلیات جساتهو   .خواهن بوا
ایایای صاواحت ه قضاایی ثبتای ا  قاانوم  شب  هایهیأتنسبت به  اا ا.

ی اصاز   34ی فقط به صو   ییو مستقیم ا اصز  لههه ای یجوا ننا ا  
ا  قاانوم عااای  اشا ه شنه ایت. وا مواجع ییو اااگستوی  به یج  173

ل قانوم ثبت ایناا ی امتک بیام می اا ا:ا  هو حوزه ابتنایی به مااه ای
وه ثبت ایاناا ی اماتک تایایس یای  ااا ه یا ا  اهمیت محز،  یاقتضا
ینن  یینگی نیز ا  مقنمه ماااه شاش قاانوم آ قانونی بوام فو  شوا.می

بوای  یینگی باه کلیاه اختتفاا  ی ))  ثبت به صواحت بیام شنه ایت
نلام از اهتمام یاضاعام ((  اشتباها  موبوط به امو  ثبت ایناا ی امتک
های شبه قضایی ثبتی أتهیای  قانوم بوای  عایت اصز قانونی بوام ا   

های شبه قضایی ثبتی به جز ااا ه اجوای ایناا  یامی کاه هیأت   ا اا ا.

 .باشانناا ای قوانی  مفاوب مهلاس مای  باشن،متکی به آیی  نامه می
ها بوایاس قانوم خواهن بوا.بوای مثال هیأتبنابوای  کلیه تفمیما  ای   

قانوم ثبت ی 25،20،6با توجه به مواا    ی شو ای عالی ثبت  نظا    هیأ 
پلتوانه قاانوم  ی ...متکی به 3ی2ی1آیی  نامه اجوایی قانوم اصتح مواا  

از یوی ایگو قانوم موضاوعه موباوط باه لحاا    موضوعه کلو  ایت.
مطلوبی با اصز حاکمیت قانوم   اًزمانی تفویب آم یازگا ی نسبت  مقطع
های هیأتوی فلذا با لحا  ملویع ی قانونی بوام ا  مبنای شکز گی  اا ا

اما صوف مبانی ملاویع ی قاانونی  گوااشبه قضایی مطلوب ا زیابی می
بوای شکز گیوی ی ا  نهایت ااا یی منففانه کافی نخواهن بوا ی ای  

ای بو شکز گیوی ااا یی منفافانه باا لحاا  شاخفاه مقنمها  یاقع  
 (. 14)شواقانونی بوام اااگاه قلمناا می

 حق بر دادخواهی
هاای شابه هیأتجلوه ااا یی منففانه ا   توی   واهی،بنیهیحق بو اااخ

اشخاص فا غ از  به موجب ای  حق، اینکه ایل زیوا باشنقضایی ثبتی می
 ها  ا اا نن ی ایمهیأتهای فوای ی خاص خوا حق مواجعه به ای  ییژگی
اشاخاص ی پایش شاوط امنیات ای  حق ضام  صیانت از حقوق    اینکه

تضمی  آم یخ  گفات  ی یم شنایایی ی  به نحوی که بن  قضایی ایت
حق اااخواهی ا  (.  15)ا  نتیهه حاکمیت قانوم فاقن مبنای علمی ایت

حق ایایی ایات کاه ی   یطوف از  یا.شما  حقوق مننی به شما  می
 34تاوی  مساتنن آم اصاز  جایگاهی ایتوا  ی نلانی آشکا  اا ا ی مهم

ی ایات ی شاهویننحقاوق    از طوف ایگو ا  زماوه  قانوم ایایی ایت.
نازا مواجاع  عتیه بو مواجاع اااگساتوی، توام اعایی  امطابق آم می

 اای ی آنام یپوا.ااا ی ا  صو   ااشت  صتحیت اقامه ی به 
های شبه قضایی ثبتی اا ای ای جنبه هیأتنحوه تحقق حق اااخواهی ا  

شنایایی   نخست  ،های مثبت حق اااخواهیاز جنبه  مثبت ی منفی ایت.
موحلاه ای باوام  4ایم به . باشنا  امو  مختلف ثبتی می  هیأ    چننی

اشاا ه   تاواممای   یینگی ی عنم ا یافت هزینه ااا یی ا  ابتنای اماو
موحلااه بااوای اعمااال حااق اااخااواهی بااوای طااوفی   4یجااوا  نمااوا.

 هاای بانیی،هیأتی ااا ا  اماتک باه عناوام    شامز)ااا ه اجوای ایناا
شاو ای عاالی ثبات ی ایاوام عانالت   ظو،نظا   موجع تهنین ن  هیأ 
هاای ثبتای آم ایات کاه هیأتجنبه منفی ایا  حاق ا     نام بوا.  (ااا ی
 ی  ی ثبتی به ماننن مواجع اااگستوی مطلاق نیساتننهای شبه قضایهیأت

ثبتی اچا  کمباوا شاعب  های شبه قضاییهیأتای  به آم الیز ایت که 
 اصتحی قانوم ثبات، 6نظا   مطابق مااه   هیأ بوای مثال   باشنن.می

شو ای عاالی ثبات ا  تهاوام ی یا ا  موکز هو ایتام تلکیز می گواا 
افواا از شهویتانهای ای  به یاختی بتواننان باه ی ای  باع  شنه  ایت  

 احقاق حق بپواازنن.

 استقالل
ضاایی ثبتای بسایا  مهام ی شابه ق هایهیأتاصز ایتقتل ا  خفوص 

یظاایف محولاه نیازمنان انهاام  هاا باوایهیأتچوا که ای     ایایی ایت
ایتقتل ا  ایفای صاتحیتها ی باه ای  باوام از فلاا  ی اعماال نفاو  

هاای هیأتتاوی  چاللاهای موباوط باه ایاتقتل یکی از مهم  .باشننمی
ه قضااییه ایات کاه از بوخای قضایی ثبتی،یابستگی یازمانی با قوشبه
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ها هیأت  و یاختا  ای الگوی حاکم ب  توانن مو ا انتقاا قوا  گیوا.جها  می
ها به نهاای خا ج از اااگستوی ی هیأتبایست یابستگی یازمانی ای   می

  قوه مهویه باشن. ملخفاً
توام به معنای آم اانست که یابستگی به نظو صوف ای  یاقعیت  ا نمی

ها به قوه قضاییه خللی به ایتقتل آنهاا هیأتیا بقیه    هیأ یازمانی ای   
نویان توانان  ایتقتل یاختا ی به تنهایی نمای  چنی هم    یازا.یا ا نمی

توام به نوعی ا   ینن زیوا هموا ه می  بخش ی  ااا یی منففانه باشن
بنابوای  عتیه باو    یینگی ی یا نحوه صنی  ی اجوای  ای اخالت نموا.

ی آم نیاز أشبه قضایی باین باه ایاتقتل ا     هیأ ایتقتل یاختا ی  
ی نیاز هماننان ایاتقتل أایتقتل ا   .  ت کواتوجه نموا ی از آم حمای

گیوا که عنم  عایت آنها می توانان یاختا ی موا ا متعنای  ا ا  بو می
بایسات ا  جهات لذا مای  آیی  ااا یی  ا از حالت منففانه خا ج یازا.

ول کلی ی موازی  حقوقی ا  ایوام عنالت تحقق ااا یی منففانه به اص
بسایا ی از آ ای صااا ه کاه   169جوای ماااه  ااا ی امینیا  بوا. یا ا  ا

تویاط   ،لط بو امو  ثبتی صاا  مای گاوااتویط  ییس اجوا به الیز تس
نظا   ی یا شو ای عالی ثبت که چننام تسلط بو   هیأ قضا  عضو ا   
 .گواابو یی می امو  ثبتی ننا نن،

 

از منظاار های شبه قضااایی ثبتاای  هیأتفانه در  دادرسی منص

 شکلی نهادی

ای حقوقی پیلوفته،اهمیت قواعن شکلی قطعا از قواعن ماهوی ظامها  ن
بو ییهای  اجع به بلکه میتوام گفت که تمامی تحلیز ها ی  کمتو نیست

اعان وقواعن ماهوی ی تمام تتش هایی که حقوقنانام بوای ایاتخواج ق
گیوا توفیق آم ا  گوی ای  ایت که ایا  قواعان باه عااالنه صو   می
ه قضایی های شب هیأ صول فوق بوابوی افواا  ا ا  ا  نن.ا یتی اجوا شو

 .نمایننی  یینگی تضمی  می

 علنی بودن دادرسی
باشن. مباح  شکلی ااا یی منففانه می  یعلنی بوام ااا یی جزاصز  

توی  تضامینا  یکی از مهمعلنی بوام  یینگی تویط مواجع قضایتی  
اا یای  یا ی به معنای آم ایت که اتحقق ااا یی تقابلی به شما  می

باین به صو   علنی انهام شنه ی تضمینا  موجع  یینگی باه صاو   
ای  اصز از ی  یو مای توانان باعا  ایهااا (.  16)عمومی اعتم گواا

شفافیت ی تقویت اعتماا عمومی موام به ایتگاه قضایی ی مواجع شابه 
اخاواهی باه تضامی  ی تقویات حاق ااقضایی شوا ی از یاوی ایگاو  

 (.17) انهامنمی

ای  یوال یجوا اا ا که با توجه به تخففی بوام اااگاهای اختفاصی 
علنی ضوی ی بواه ایت یا خیو؟. ا  پایت به ای  بوگزا ی جلسه    ااا ی،

یوال باین گفت که چالش جمع میاام اصاز علنای باوام ااا یای ا  
. ایت ختفاصی ااا ی ی اصز تخفص،از چاللهای پیش  یهای ااااگاه

 ی   های اختفاصی ااا ی جنبه تخففی اا ا ی از ای موضوعا  اااگاه
  عنه ای معتقننان کاه باا بنابوای باین به شکز تخففی  یینگی شوا.

توجه به جنبه تخففی بوگزا ی ااا یی علنی ضاوی ی نباواه ی نمای 

ا  مقابز پیلنهاا شنه ایت کاه   توانن ااا یی عااالنه  ا مخنیش کنن.
وا اختیا  اااه شوا که  یینگی ا  حضو  افاواا متخففای به طوف اع

 .(18)وابه شکز ااا یی علنی بوگزا  ش  کننکه یی تعیی  ی معوفی می
ها،نظا   ماوام ی : هنف از علنی بوام اااگاهتا  پایخی می توام گف

ی (. 19))البته ای  حق مطلق نیست افکا  عمومی بو جویام ااا یی ایت
های اختفاصی ااا ی،به خفوص بوای نظاا   باو  عایت آم ا  اااگاه

بایسات فوصات ی ا  ای   ایتا افاواا مای  عملکوا ای  مواجع نیاز ایت.
اماا   ا ااشته باشاننهای شبه قضایی ثبتی  هیأتامکام حضو  ا  جلسا   

یخنی از علنی بوام به میام نیامنه  ا  هیچ کنام از مواا قانونی صواحتاً
که  قیم بو حقوق طوفی  اشا ه شنه ایتتفقط به صو   ییو مس  ایت ی
 .باشنمی توانن  بی ش  مفین بوگزا ی علنی  یینگی ای  امو 

تنها ا  آیی  نامه اجوای ایناا  یمی ی ا  خفوص پویننه های اجوایی 
نظا   محتاج به توضیحاتی از اجوا  هیأ آمنه ایت:هوگاه  171ا  مااه 

با توجه به قین  زم  ا بخواهن.توانن توضیحا  الیا طوفی  قضیه باشن،می
نظا    ا نسبت به بوگازا ی جلساا  ییاو   هیأ ایت    عمتً  ای  مااه

ی تلاکیز علنی باز گذاشته ایت ی ا  عمز شاهن چنی   ییناای  یعنا
نظاا   ی   هیاأ م. از ایا  حیا  ا   هساتیجلسه به صو   ییو علنی  

باازنگوی به  زی نیا گواا، ااا یی منففانه  عایت نمیشو ای عالی ثبت
 .موبوطه یجوا اا اا  قوانی  

 مهلت معقولرسیدگی در 
های شبه قضایی هیأتتوانن ا   یکی از اصولی که ااا یی منففانه  ا می

ا چوب ی باازه  یینگی ا  چا  تضمی  نماینبه بهتوی  نحو ممک   ثبتی  
توانن موجب از ایت  فات  االاه خیو میأت زیوا زمانی ملخص می باشن

ااا ی همچنی  ای  تضمی  ا  ااا یای    .شبه قضایی باشنهای  هیأتا   
مواجاع هاای  زیاوا یکای از ییژگای  از اهمیت بیلتوی بوخاو اا  ایات
تو ی بنیم تلویفا  ی آیی  ااا یی یااهاختفاصی ااا ی قواعن شکلی  

متک ی   های شبه قضایی ثبتی،هیأتا  آیی  ااا یی  (.  20)پیچینه ایت
ا   .توام عناوام کاوامهلت منطقی نمی  معیا  یاحنی بوای  یینگی ا 

آیی  نامه اجوایی ایناا  یمی نسبت به آیاز ی ختم پویننه زماانی  کاو 
نگواینه ایت یبسیا ی از پویننه ها ا  چننی  یال تلکیز منان ج باه 

ی نظاا   هام زماام خاصای جهات عال  هیأ صنی   ای نلنه انن. ا   
ناماه اجوایای آیای  3ی اعاتم نگوایانه ایات. مطاابق ماااه أصنی   

نظا   ی شو ای عالی ثبات باه  هیأ  یینگی ایناا مالکیت معا ض ی 
ی  ا بیاام أی   ای یاکت ی تنها شاوایط صانی   من  زمام جهت صن

طو  که ا  باال توضایح اااه شان هانف از تلاکیز   همام  .ااشته ایت
های شبه قضایی ثبتی کایت  هیأتجمله  از  های اختفاصی ااا ی  اااگاه
با توجه به  بنابوای  باشن.ا  ااا یی ی زایام اطاله ااا یی میتلویفاز  

تلکیز جلساا  بیلاتو   های ثبتی،اقناما  کلی ا   ینن پویننه ا  یاحن
نظا   ی شاو ای عاالی ثبات ی بانیم   هیأ ا  طول هفته ی یا ماه ا   

تلویفا  خاص،شاهن  یینگی ا  زمام کمتو ی منتج شنم پوینانه باه  
آیای  ناماه اجوایای  10البتاه مطاابق باا ماااه   بوا.اهیم  ی خوأصنی   

نظاا   ی شاو ای عاالی ثبات   هیأ  یینگی ایناا مالکیت معا ض ی  
نظا   ی شو ای عالی ثبت بوای یوعت بخلاینم   هیأ ،1352مفوب  
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ی عالی ثبت نظا   ی شو ا  هیأ ا  کا ها بو طبق اختیا  قانونی حاصله  
یای یاحنهای ؤتهیه ی ا  اختیا   ثو  ؤمثو ی ییوؤفهویتی از اشتباها  م

انن تاا ا  حانیا اختیاا ا  قاانونی باه اشاتباها  ماذکو  ثبتی قوا  اااه
 (. 13) یینگی نماینن

 خواهیحق تجدیدنظر
های شابه قضاایی هیأتضوی   اجتناب ناپذیو ا     ی نظوخواهی  تهنین
 منفافانهبه عنوام بخلی از اصول ااا یی    ای  حقزیوا    باشنمیثبتی  

  جهت حمایت هو چه بیلتو از کوامت انسانی ی  عایت حقوق بلو باه ا
 ..آینحساب می
بوای حفظ حقوق   آیی  نامه اجوای ایناا،  155با توجه به مااه  همچنی   

به  ییس 155شهویننام نسبت بننهای ب ی ج ی قسمت اخیو بنن ا مااه 
قاانوم   اااه شنه ایت تا چنانچه عملیا  اجوایای  ا مخاالفاجوا اختیا   

مااه  4نظو به تهنین عملیا  اااه شوا. مطابق با تبفوه   تلخیص اهنن
 عاالی نظاا  ، هیاأ آ ای  قانوم ثبت بننهای ایل ی پنهم ی هفتم  25

  نظوخواهی ا  شو ای عالی ثبت  ا اا نن.قابلیت شکایت ی تهنین

ظا   ا  احواز صتحیت باه شایساتگی ن  هیأ بوفوض صحت عملکوا  
نوم ثباات ا  شااوایطی از شاامول قااا25مااااه  8بناان  ،خااوا یااا اااگاااه

ا  ای  ماو ا باوختف بنانهای   نظوخواهی مستثنی شنه که ایالًتهنین
قانوم ثبات موضاوع باا طاوح شاکایت ی   25ای،یه،چها  ی شش مااه  

نظاا   مطاوح ی   هیاأ اعتواض افواا به نظاو  یایس یاحان ثبتای ا   
نظاا   ا   هیأ عاا تفمیم طو  قطع بعن از ابه  ب  ثانیاً  شوا. یینگی می

ای  مو ا خاص ی به لحا  طوفینی بوام پویننه هاای اجاوا مخاز باه 
نیز  25مااه  8بایست بنن می  حقوق افواا خواهن بوا ی از ای  حی  قاعنتاً

مخز  از جهت نظا   هیأ خا ج از صتحیت  6ی 4الاقز ماننن بننهای 
 (. 21)گوفتبوام به حقوق افواا قوا  می

قانوم ثبت باوای تهنیاننظو   25مااه    4ه از ظوفیت های تبفوه  ایتفاا
نظا   ا  امو  موبوط به پویننه های اجوایی تبانیز  هیأ خواهی از آ ا  

ایاتام به  ییه شن چوا کاه باه موجاب ایا  تبفاوه مانیو کاز ثبات  
ه نظا   ی با  هیأ نظوخواهی از آ ا قطعی  تهنینتوانست بابی بوای  می

 (.14)باز کنن 25مااه  8ن طو  خاص آ ا ملمول بن

 امکان دفاع
بی ش  ااا یی منففانه مستلزم امکام افااع ا  معناای مطلاوب آم 
بوای طوفی  ی تسایی امکانا  ی ابزا های ا  ایتوس بوای آنها ا  ای  

تمامی ایناا موبوط به ااا یی منفافانه امکام افاع ا   (.  7)زمینه ایت
ای  اصز از آم  ی اهمیت اا ا کاه   مو ا اشا ه ی تاکین قوا  گوفته ایت.

ال از ی که اااگاه بوای صنی   ای تماامی ا  ضم  آم  بنیم  عایت آم،
ا  یاقاع بوخای از اصاول ایگاو ااا یای   شواهن  ا بو یی نکواه ایت
 (.14)منففانه نیز بی اثو می شونن

نظا   ی شو ای عالی ثبت،به یییله لوایحی کاه شاخص یاا   یأ ها   
ی أوای ایاناا ا   ایاتای اعتاواض باه  بت یا اجایکیز یی به ااا ه ث

طو  ییومستقیم حق افاع پیش بینی شنه ه   ییس ثبت تقنیم می اا ا،ب
زیوا مطابق   اما ای   ییه با اصول ااا یی منففانه همخوانی ننا ا  ایت

بوام طوفی  یا یکتی آنها حق اا نن به صو   حضاو ی با اصز علنی 

نظا     هیأ م ا  خفوص حق افاع ا   یکی از مسا ز مه  افاع نماینن.
ی شو ای عالی ثبت،کیفیت اعمال ای  حق ا  شعب ایوام عنالت ااا ی 

ا  یاقع پس از اعتواض هویا  از طاوفی  نسابت باه آ ای ایا    ایت.
قانوم تلکیت  ی آیای  ااا یای  10ها ،شعب ایوام بوایاس مااه  هیأت

 نماین. یینگی می  ا ی به اعتواض مطویحهایوام عنالت اا

 اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات
های شبه قضاایی هیأتبایست ا   از ایگو اصول ااا یی منففانه که می

مستنن ی مستنل بوام تفمیما  به قوانی  ی مقو ا   ثبتی  عایت گواا،
ای  اصاز جز ای از اصاز   باشن.جا ی ا  کلو  می  ثبتی ی ایگوقوانی 

  مواجع قضایی توانسته ایت باو حاکمیت قانوم با عبو  از موز تفمیما

حتی منیوام ااا ی   وهای اختفاصی ااا ی حاکم گواا  تفمیما  اااگاه

گی ی تحقاق اصاز حاکمیات قاانوم ا  نیز جهت جلوگیوی از خواکاام
 (. 22)تفمیما  خوا، ملزم به  عایت آم گواینه انن

آیی  نامه اجوای ایناا  یمی آمنه ایت کاه  یایس ثبات   169ا  مااه  
الیز همام مستننا  قانونی ا   ین.بایست با  کو الیز  ای صاا  نما  می

گزا ش ا زیابی ی یا   هزینه ها،  پویننه )شامز ابتغ اجواییه ی یایو ابتغ،
نظا   ایتام   هیأ باشن.ا  شو ای عالی ثبت ی  می  ..(.ها یاحکام اااگاه

  ای  مسئله به خوبی مو ا شنایایی قوا  گوفته ایت.
نظا   ی شو ای  هیأ ی  نامه اجوایی ایناا مالکیت معا ض ی آی  5مااه  

ای ملتمز باو نظا   اا ای مقنمه  هیأ ی  أ   عالی ثبت بیام می اا ا:
ختصه جویام کا  ی بیام اشاکال ی موضاوع اخاتتف باواه ی منهاز ی 

شوا ی چنانچه به اتفاق آ اء مستنل ی بنیم قین ی شوط ی ابهام صاا  می
ی   لاویح ی مساتنل ا  آم قیان خواهان شانبه طو  م  نباشن نظو اقلیت

همچنی  آ اء صاا ه باین مستنن به مواا قانوم باشن ی ا  آم صویحاً قین 

 396چنای  یانن هم .باشانمی شوا که قطعی ایت یا قابز تهنیاننظو

ناماه آیی  5با اینکه ا  مااه   :اا اهای ثبتی اعتم مینامهعه بخلمهمو

نظاا   ی شاو ای عاالی مقاو   هیاأ عا ض ی اجوایی  یینگی ایناا م
نظا   باین مستنل به مواا قانوم باشن ی ا  آم   هیأ آ ا صاا ه    گواینه،

متحظه   عمتً  باشن،صویحا قین شوا که قطعی ی یا قابز تهنین نظو می
 .ه مفاا مااه مزبو  توجه نلنه ایتشوا که بمی

مناطق اقت کننن ا  آ ا منیوام کز ثبت    :تاکین می شوا ایالً  لذا مهنااً
ی صاا ه مساتنن باه کانام أنظا   صویحا قین گواا که    هیأ صاا ه  

 .اصتحی قانوم ثبت ایت 25ی  از فواز مااه 
شاوا ضام  نظاا   اعتاواض مای  هیاأ ی  أا  موا ای که به  :    ثانیاً

نظاا   اجاوا شانه   هیاأ تعیی  نماینن که  ای    گزا ش ا یالی صویحاً

 ؟ایت یا خیو
نظا   )حناقز نسبت به   هیأ مز شاهن هستیم که آ ای صاا ه از    عا

چنانام همخاوانی   396ی یانن    5با مفاا مااه    آیی  نامه اجوا(169مااه  
گذا  بو یای تماام عواماز ی مساتننا  پوینانه زیوا منظو  قانوم ا  ننا

کلما  ی عبا تی ا  حن چنن یاطو.یایت ااا یای  ا یالی بواه ایت نه
فه مساتنل باوام آ ا یعنای بوشاموام ایاتنالال  ی منففانه ا  شاخ
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نظاا   ی شاو ای عاالی ثبات ی  هیاأ االیز طوفی  ا  پویننه تویط 
 .ایتا  ا آم االیز با االیز قانونی پذیوش ی نهایتاً

 

 گیرینتیجه
آیی  ااا یی منف  از ااا یی منففانه نیست ی مفناقی   از ی  طوف،

یوی ایگو، آیی  ااا یی  ابطه   از ای  حق ایایی به نظو می  ین ی از
های فوق بواه ی ااا یی منففانه به ایا  هیأتایهاای میام اشخاص ی  

کنان. بخلن ی ابزا  تنایم ااا یی مطلوب  ا فواهم مای ابطه عینیت می
های شبه قضایی ثبتای، کاه از هیأت یا آیی  ااا یی  انتظا  میبنابوای   

متوی از ایا  حاق مزباو   ا حوزه های جنین ااا یی بواه ی مطالبا  ک
توانسته ایت مو ا توجه قوا  اهان، ا  بعان تئو یا  ی عملای بحا  ی 
تحقیق، ااا یی مطلوب  ا به انبال ااشته باشن ی به موازا  بازنگوی ا  

های شابه هیأت  ثبتی، تضمی  بیلتوی از ای  حق  ا ا   قوانی  ی مقو ا
 قضایی ثبتی قوام بخلن. 

به قضاایی ثبتای نموناه خاوبی از حقاوق هاای شاهیأتحق شکایت ا   
 آم جز ا  ماوا ا ایاتثنایی،اما نکته قابز توجه   توانن باشنشهویننی می

باشن میعالی نظا   ی شو ای عالی ثبت   هیأ حق مواجعه حضو ی به  
اقانام قانونگاذا  ا  اعطاای صاتحیت باه   پیش بینی نلنه ایات.که  
اماوی یاتوانی ایات گی باه اشاتباها   نهای فوق به منظو   ییهیأت
حقوق ثبت،مینام تخفص ها ایت ی چه کسی  ا می توام یافت که زیوا

اماا   ناتو باشان،از کا شنایام ثبت به اشتباها  ثبتای ی اصاتح آم آشا
 یینگی به مقوله اختتفا  مبح  ایگوی ایت که یپوام آم به ایا  

ایا  باه آیای  ااا یای  ها محز تواین ایت ی  اه انتقاا  ا با توجاههیأت
 ها نامفهوم می یازا.هیأت

هاا  ا از ااا یای   هیاأ توانساته ایات ایا     گامآنچه به نظو نگا نان
بوخای یت که  ا  عتیه بو قوانی  کهنه ی فویواه، آم  منففانه ای  کنن،

ا اانش حقوقی ا  خفوص قواعن ههیأتاز مقاما   یینگی کنننه ا  ای  
بلکااه  ننا نان ا م ای ااا یای منفاافانه ی تلاویفا  موباوط بااه آ االاه

ایا  اماو لاذا    باشاننا  موضوعا  مطویحه ا  آم موجع میمتخفص  
بنابوای   ااا یی منففانه  ا به تعبیوی ییو ضوی ی یاخته ایت.   اصول

فا غ از موا ا جزیی از اصول ااا یی منفافانه می توام بیام ااشت که  
ییایع که آم هام ا  یاایه اختیاا ا     ،ا  مقو ا  موبوط به ای  مواجع

اصاول ااا یای منفافانه ا    مواجع یاا شنه به حاشیه  اننه می شاوا،
 های شبه قضایی ثبتی جویام ننا ا.  هیأ  یینگی های 

 هیاأ  اههای حق بنیاا کوام آیی  ااا یی    توی نابوای  یکی از مهمب
ی شایساته ایات  باشانمایتوجه به اصول ااا یی منففانه   های فوق،

بازتاب قواعن ا  بازنگوی قوانی  ی مقو ا  ثبتی ی زمینه ی فواینن مطلوبی
اننیلینه شوا تا از ای  طویاق ااا یی منففانه ی تعیی  ضمانت اجوای  

 .های فوق افزایش یابنهیأتامکام منففانه یازی ااا یی 
 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعا  اختقی همچاوم  یاوقت اابای،  ضاایت آگاهاناه  انتلاا    

 .اننقوا گوفته مو اتوجهنه ی ... ا  پژیهش حاضو چننگا

 هنام واژه 
 1. Registered quasi-judicial boards 

 هیاتهای شبه قضایی ثبتی 

 Manpower .2 نیویی انسانی

 Legal system .3 نظام حقوقی

 Procedure .4 آیی  ااا یی 

 Judicial support .5 حمایت قضایی

 Ethical norms .6 هنها های اختقی 

 Human rights .7 حقوق بلو 

 Human dignity .8 کوامت انسانی 

 Fundamental rights .9 حقوق بنیاای  

 Ethics .10 اختق 

 Natural rights .11 حقوق طبیعی 

 Legal positivism .12 اثبا  گوایی حقوقی 

 Judicial justice .13 عنالت قضایی 

 Legitimacy .14 ملویعیت 

 Official documents .15 ایناا  یمی 
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