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Abstract  
Documents and property of individuals 
are as valuable as human life and honor. 
Consolidation of ownership is an 
important and vital matter, and therefore 
in any country, an organization with a 
specific mechanism is responsible for 
registering and consolidating property and 
related documents. The Registry of Deeds 
and Real Estate has been in charge of such 
a responsibility for a century, and it 
includes public order and social security, 
and the fruits and effects of the 
registration law go to individuals 
(individuals) in society and the 
government. The aim of this organization 
is to establish a formal, stable and legal 
relationship between the owner and the 
property so that the citizens can legally 
control their property and documents and 
go about their daily lives without 
worrying about being abused by others. 
To this end, the present article deals with 
the importance of the Property and Deeds 
Registration Organization in the lives of 
the people and its role and status in the 
government. Despite the numerous 
benefits that the Property and Deeds 
Registration Organization has for the 
government and the people, the current 
position of this organization is not very 
favorable and worthy of dignity. 

Keywords: Registration of Documents and 
Property, Ambassador of Peace, Entry of 
Services, Symbol of Sovereignty.  
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  :ارجاع

 . 11شماره ، تمدن حقوقی، یکنون یتبه موقع یارزش سازمان ثبت اسناد و امالك با نگاه)، 1401؛ (شنوربخ، ریاحی
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  مقدمه

 و مسکنحقوق ، مال،  جان، حیثیت اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون بیست و دوم اصل مطابق

به سان جان و شرف انسان  اشخاص مالکیتبنابراین حفظ اسناد و . است مصون تعرض از اشخاص

. داردها  زندگی انسانحفظ حیات و ، نظم عمومی، چرخه اقتصاد نقش مهمی در مالکیت. ارزشمند است

و حیاتی  مهم امري اقتصاد دنیاي امروزي پیدا کرده است تثبیت مالکیت حسب اهمیتی که مالکیت در

امالك و اسناد تثبیت  ثبت و مشخص مسؤلیت سازوکار سازمانی باکشوري  هر در جهتهمین ه ب است و

را عهده  یک قرن پیش چنین مسؤلیتی ما سازمان مذکور از در کشور. داردعهده  را بر مربوط به آن

 نیاولبد نیست بدانیم «. اشتغال داردمهم امالك کشور به این  با نام سازمان ثبت اسناد و است و دارگردیده

 »اداره ثبت که در ایران تشکیل شد در زمان وزارت میرزا حسین خان سپهساالر و به ریاست وي بود

در شهر  هفتصدوسهشماره  یثبت كپالبه  04/12/1318خ یت در تارکیمال سنداولین ). 1391، 27، یزدانی(

 ل شرف الدوله وکرین مدیاول، تعلق گرفت یمین رحیبه نام حس يبه شهروند یقشون يوک برازجان

ن یاول ت ویل عنایداسماعیس ین سردفتر اسناد رسمیاول. بود یرزاحسن خان فلسفیس ثبت مین رئینخست

  ).1383، 8، صفائی( ردکار کن شروع به در تهرا هکبود  یبهبهان دمحمدیس طالق سردفتر ازدواج و

تا شهروندان  مالکیت استلک و قانونی بین ما با ثبات و، رسمیارتباط هدف این سازمان ایجاد یک 

به طور قانونی براموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدي و تجاوز دیگران به 

سازمان ثبت ، حقوق ثبت اسناد و امالك یاصل یار و متولتدیمرجع صالح. زندگی روزمره مشغول گردند
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 حقیقت در. رود یبه شمار م و درآمدزا یتیمکمهم حاهاي  اسناد و امالك کشور است که از سازمان

حقوق  و برکات ثمراتو  است نظم عمومی و امنیت اجتماعی سازمان ثبت اسناد و امالك دربرگیرنده

 و دارد سروکار مردم مال و مایملک با این سازمان. گردد می بر ولتو د جامعه) فرد فرد( آحادثبت به 

 یکی، ین ثبتیفلسفه وضع قوان و اهداف از ).اقتصادي امنیت( است خون محترم حرمت همچون مال ارزش

 بروز از ین ثبتیاعمال قوان ه اجرا وک يت است به طوریامن استقرار و یت نظم عمومیتثب و يبرقرار

 یتشتت در نظم عموم موجبات تعلل و ینظام ثبت خلل در و يریشهروندان جلوگ کیمل و یاختالفات ارض

. گذار استتأثیرشهروندان  یاجتماعهاي  و جنبه يحقوق ثبت بر بسیاري از شئونات فرد. سازد یفراهم م را

آن در به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و امالك در زندگی مردم و نقش و منزلت 

  .پردازد می دولت و حکومت

 امالك و اسناد ثبت سازمان ارزش - 1

در این جا به برخی از مزایا و فوائد . سازمان ثبت اسناد و امالك موقعیت ممتازي براي دولت و مردم دارد

  .شود می این سازمان اشاره

  مدخل خدمات - 1- 1

به مردم از طریق چهارصد و هفتاد و  یون خدماتمیلها  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ساالنه با ارائه ده

بیش از هشت هزار دفتر اسناد رسمی و چهار هزار دفتر رسمی ازدواج و طالق و ارتباط ، شش واحد ثبتی

ی و همکاري با بیش از نود سازمان و ارگان ملی از قبیل الملل بینمستمر با بیش از چهل نهاد کشوري و 

، بانک مرکزي، اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه، سازمان ثبت احوال، يکانون کارشناسان رسمی دادگستر

سازمان مدیریت و برنامه ، روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار

 و خانواده ایفا شرکت پست نقش به سزایی در توسعه عدالت و امنیت جامعه، وزارت اطالعات، ریزي

  ).11و 4، ثبت اسناد و امالك سازمان الملل بینامور و ومیعم روابط( کند می

 4 ماده 4 تبصره( يشهر یش میزان جمعیت شهر و توسعه زندگیت به افزایاحقاق حقوق عامه با عنا

 یبه رسم یت از سنتیر رویکرد مالکییتغ )،1362مصوب  يشورک ماتیتقس ضوابط و فیتعار قانون

جلوگیري از سلب مالکیت افراد به واسطه )، 1385رسمی مصوب  اسناد در دفاتر اسناد تنظیم تسهیل قانون(

افزایش تقاضاي )، اسناد و امالك ثبت اداره 28/08/1307مورخ  5754 راپرت( رسوم و قواعد سنتی
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هاي  و کارگاهها  کارخانه، ها ثبت شرکت يباال گرفتن تقاضا، ت روستاهایش جمعیافزا، یالت بانکیتسه

مؤسسات ، وکالت و مشاورههاي  مؤسسه، مشاوران حقوقی، ات غیرتجاري و مردم نهادانواع مؤسس، تجاري

مت امالك و یرشد ق، ها و رجوع به اجراء مهریه یش اختالفات خانوادگیافزا، کارت بازرگانی، داوري

ظهور دولت ، الت و معلومات شهروندانیش تحصیافزا، و هنري يت معنویرونق مالک، اموال منقول

 99تا  92مواد ( ثبتی يوه حل و فصل دعاویبه ش يعدالت گستر، یبهداشت حقوق ، تأمینکیالکترون

قانون  157و  34مواد ( م سند انتقالیرمنقول بدهکار و تنظیف اموال منقول و غیفروش وتوق)، قانون ثبت

و  افراز قانون( كو افراز امال کیکتف)، ثبت قانون 156ماده ( اتیم نظام مالیتنظ)، ثبت اصالح قانون

 1ماده ( گرانیاز تعرض به حقوق د يریشگیپ )،ثبت قانون 154 و ماده 1357مشاع مصوب امالك فروش

م کیتح، ت روانییجاد امنیا)، ا کسب و صنعتیبه منظور سکونت ( گانهیاتباع ب كاستمال)، ثبت قانون

ق توسعه یاز طر یاجتماعو  يفردهاي  يت از آزادیحما، عموم در برابر قانون يتساو یو عمل ينظر یمبان

و  اجتماعی، اقتصادي توسعه اول برنامه قانون 52ماده ( آنهاي  و اصالح روش یثبتهاي  تیل فعالیمکو ت

ی الملل بیننظیر معاهده همکاري ثبت ( یالملل بینب و الحاق به معاهدات ینقش در تصو يفایا )،فرهنگی

صنعتی مثل هاي  ت عالئم تجاري و طبقه بندي طرحی طبقه بندي خدماالملل بیناختراعات و موافقتنامه 

امضاي تفاهم نامه حقوق مالکیت معنوي با کشورهاي )، دیسبون و معاهده مادریلوکارنو و تیس و معاهده ل

 ل نظام مرافعه ویتبد)، ثبت قانون 22تا  9مواد ( يو اجبار یوضع و اجراء مقررات ثبت عموم، مختلف

 48 تا 46 مواد( معامالت به اسناد و یت و اعتباربخشکیت مالیاز منظر تثب يریشگیبه نظام صلح و پ يریدرگ

جلوگیري از ثبت برخی وقایع نظیر ازدواج غیرقانونی اتباع بیگانه به وسیله مخدوش نمودن )، انون ثبتق

 و یش اعتماد عمومیافزا، ریتزو و جعل از يریجلوگ)، 12/9/1366مورخ 5037/3/40 بخشنامه( ها شناسنامه

 شهروندان تیامن تأمین، خانواده گرفته تا دولت شئونات جامعه از بر يگذار، تأثیرشهروندان خاطر آرامش

 از اعتبارات استفاده، یدادرس اطاله کاهش، االرث سهم به دنیرس )،یقضائهاي  پرونده کاهش يمجرا از(

  .رساند یم اثبات به را ثبتی خدمات تیاهم یتکیمال اعتبار اسناد به کیبان

و  156ماده  2 و تبصره 128 ماده( کند می نیز در تعیین قیمت امالك نقش ایفا ثبتی خبره کارشناسان

 دادرسی آئین قانون 264و  261و مواد  1392 کیفري مصوب دادرسی آئین قانون 167و  158و  157مواد 

 پروانه ورصد). 1381 دادگستري مصوب رسمی قانون کارشناسان 18 نیز ماده و 1379 مدنی مصوب

 ثبت اسناد از مصدق سواد دادن. مشاورین امالك و خودرو از دیگر خدمات حقوق ثبتی است تخصصی
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 قبول)، گواهی امضاء( امضاء صحت تصدیق، ذي نفع اشخاص به) گواهی برابر با اصل( و ثبت نشده شده

  .ت ثبتی استاز دیگر خدما) ثبت قانون 49 ماده( گذارند می امانت که مردم به اسنادي حفظ و

) نامه ها از جمله وصیت( اسناد گذاردن قانون ثبت در مورد امانت 49ماده  4و بند  80الی 75مواد 

 ثبت اداره در ثبت شده باشد، این قانون چنانچه سند قبال مطابق مقررات قانون 77به موجب ماده . است

مه دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب نا نظام 9و  7موضوع مواد ت زوجینیاحراز هو. شود می گذارده امانت

حامل هاي  از تولید نسل نظارت و جلوگیري، مراقبت، یاحراز سالمت، و دفع تالی فاسد انکار آن 1311

 ازدواج قبل از وقوع کنامه پزشیقانون لزوم ارائه گواه 2ماده  موضوع كو خطرنا يمسر يها يماریب

ج موضوع و مندرجات سند ازدواعقد آگاه نمودن طرفین از شروط ضمن ، 13/9/1317مصوب 

نداشتن زن دوم از سوي ، شورک كسازمان ثبت اسناد و امال 28/6/1362 -31824/1دستورالعمل شماره 

 32ماده  غه عقدیقرائت و تشریفات رسمی ص، تأدیه حقوق مالی و معنوي زوجه عقد و يمرد در زمان اجرا

ن رسمی نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدواج و انحالل و اعالم بطال، 1355قانون ثبت احوال مصوب 

دارد اگر عقد  می که مقرر 1354اجتماعی مصوب  تأمینقانون  85ماده  3به موجب بند و برخی مزایا طالق 

هاي  گزارش. شود می ازدواج در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد کمک هزینه ازدواج پرداخت

آن است که عدم رعایت مقررات و تشریفات رسمی مربوط به ازدواج  از واصله به قوه قضائیه نیز حاکی

قانون ثبت احوال  45اتباع بیگانه با زنان ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده 

و مسئوالن ادارات ها  آنان و اطفال ناشی از این ازدواجهاي  مشکالت زیادي براي زنان ایرانی و خانواده

رئیس قوه قضائیه  8/2/1377مورخ  5/10/77/1در بخشنامه ها  این که ایجاد نموده است ثبت احوال

  .منعکس گردیده است

مصوب ( اعالمیه رفع تبعیض علیه زنان 6ماده در  یثبت واقعه نکاح در دفاتر رسمبه همین دالیل بنا 

ه یض علیانواع تبع ۀن رفع هموینوانسک 16ماده  2و بند ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1967نوامبر  هفتم

 الزامی کشورها و براي ياجبار) سازمان ملل متحد یمجمع عموم 1979دسامبر  هجدهممصوب ( زنان

  .است گردیده

 ازدواج یدفاتر اسناد رسم، هیان اجراء و وصول مهریاز بروز هرگونه اشکال در جر يریجلوگ يبرا

مهر  در زمینه ازدیاد. کنند می دیقدقیقاً ه را نیز یزان مهریم یمیثبتی در اسناد تنظهاي  بخشنامه 685کد مطابق 

مقرر گردیده بود چنانچه به علل مختلف زوج در مقام  یثبتهاي  بخشنامه 151جزء ب از بند نیز به موجب
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رسد  می که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت ید به موجب اقرارنامه رسمیبا ن عملید ایه برآیاد مهریازد

05/07/1379مورخ  20002نظریه شماره به موجب . ردیصورت بگ
 

کمیسیون وحدت رویه کانون 

دردفاتر رسمی سند رسمی است و ثبت مفاد اقرارنامه در ) زوجیت( تنظیم اقرارنامه سردفتران و دفتریاران

و  یالبته بخشنامه و نظریه مذکور موافق با مالحظات اجتماع. غیرقانونی است دفاتر ازدواج و نکاح

مورخ  35079/30/88شماره  تفسیري نگهبان در نظریه يرسید اما شورا می شهروندان به نظر یانوادگخ

12/05/1388
ه بعد از عقد یاد مهریاست که در ضمن عقد واقع شده و ازد همان یه شرعیاعالم نمود مهر 

  .ن شرع شناخته شدیه بر آن برخالف موازیمهر ست و ترتب آثاریح نیشرعاً صح

 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد طرفین 1087دانیم به موجب ماده  می لیکن

مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر در نکاح دائم . توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند می

اسی این جا است اما ایراد اس. توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند نمی مهر ذکر شده باشد طرفین

 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است و این ماده نشان 1080که اوال به تصریح ماده 

که  يقانون مدنی در موارد 1087ثانیا ماده . دهد اصل حاکمیت اراده در مورد میزان مهر جاري است می

 ازدواج ثبت شده است و است که در سند ینزایا کمتر از میشتر و یه بیشوند مقدار مهر ین عقد مدعیطرف

منعی براي این که طرفین نتوانند بعد از عقد مهر را به اند  ان مقدار مهر اشتباه کردهیهنگام عقد در بها  آن

رسد خود نظریه تفسیري شوراي نگهبان مغایرت بیشتري با  می لذا به نظر. کند نمی تراضی تعیین کنند ایجاد

رفاه ، ن شهروندانیادیحقوق بن يفایاست ت ویتثب در يارکرقابل انینقش غ یمقررات ثبتبنابراین . شرع دارد

  .دارد اقتصاد کشور و

  مدخل مطالبات - 2- 1

 اسناد مفاد اجراي نامه آئین. گردد می صادرها  در ادارات اجراي اسناد رسمی انواع مختلفی از اجرائیه

 کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اجرائی لیاتعم از شکایت به رسیدگی طرز و االجراء الزم رسمی

، 195، 194، 181، 180، 179، 35، 34مواد ( به سیزده مورد از انواع اجرائیه اشاره کرده است 1387 مصوب

 ثبت سازمان مجلس امور و حقوقی دفتر مشورتی در این خصوص نظریه). 200و  199، 198، 197، 196

 در صنعتی واحدهاي شارژ حق با رابطه در اجرائیه صدور تدرخواس با ارتباط در امالك و اسناد

 9 ماده به توجه با دارد می مقرر 25/09/1396مورخ  1396559221115000525 شماره طی ثبتی واحدهاي

 ماده در مقرر ترتیبات با اجرائیه امکان صنعتیهاي  شهرك امور اداره و مالکیت واگذاري نحوه قانون
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آئین . است تمثیلی بلکه نبوده حصري ثبت اداره در آن وصول و اجرائیه راین انواعبناب. است بالمانع مذکور

 حق با از قبیل سند. نامه اجرا در ماده اول خود انواع مختلفی از اسناد را تحت حکومت اسناد رسمی دارد

این اسناد . سند عادي الزم االجرا، شرطی سند، رهنی سند، وثیقه سند، اي ذمه سند، تعهدي سند، استرداد

. شود می گذاشته اجرا به سند مدلول دادگاه از حکم صدور و بدون ثبتی بوده االجراي الزم اسناد در زمره

مطالبات شهروندان است که هدف اصلی آئین نامه پرداختن به  وصولهاي  عملیات مزایده از دیگر راه

  .باشد می فرآیند آن

  :دارد اسناد رسمی الزم االجراهروندي از مجاري حقوق زیر حکایت از گستردگی مطالبات شهاي  اجرائیه

موضوع  اجاره نیز امالك مورد وثیقه و امالك ثبت شده و اموال منقول و نسبت به دیون واجرائیه  - 

  .1376موجر و مستاجر مصوب  قانون روابط 3ماده 

 مهریه ونیز  و یثبتهاي  بخشنامه مجموعه 203 بندموضوع  مورد اسناد عندالمطالبه اجرائیه در - 

 اموال غیرمنقول به ثبت رسیده رجوع نسبت به اموال منقول و و طالق تعهدات ضمن ثبت ازدواج و

 االجراء الزم رسمی اسناد مفاد اجراي نامه آئین 2ماده  ج و بند ثبتیهاي  بخشنامه مجموعه 156موضوع بند 

  .1387 مصوب کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و

 و االجراء الزم رسمی اسناد مفاد اجراي نامه آئین 2ماده موضوع  قبوض اقساطی مورد اجرائیه در - 

  .1387 مصوب کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز

 2موضوع ماده  ارج از کشورایرانی خ ایرانی وهاي  شعب بانک صادره ازهاي  کاجرائیه در مورد چ - 

مجموعه  221موضوع بند ها  کاران در بانکبازداشت وجه حساب بده و 1355قانون صدور چک مصوب 

  .ثبتیهاي  بخشنامه

هاي  الیحه قضازدایی وحذف برخی عنوان 45موضوع ماده  بانکیهاي  مورد سفته اجرائیه در - 

  .مجرمانه از قوانین

  .ثبتیهاي  مجموعه بخشنامه 255موضوع بند  رهنی عادياجرائیه در معامالت شرطی و  - 

توقف مازاد معامالت ، تأدیه تأخیراجرائیه نسبت به وجه التزام و تخلف از انجام تعهد و خسارت  - 

  .ثبتیهاي  مجموعه بخشنامه 223موضوع بند  رهنی و با حق استرداد

  .ثبتیهاي  شنامهمجموعه بخ 256موضوع بند  کمجهول المال کتوقیف و مزایده مل - 

از مواد قانون شهرداري اي  قانون اصالح پاره 77موضوع ماده  قانون شهرداري 77 ماده مورد جرائیه درا - 



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   238

 

  .آن و تبصره یک 1347قانون نوسازي و عمران شهري  13الی  8و مواد  1345و اصالحی  1334مصوب 

 -
  .1343تا  1315ثبتی هاي  امهمجموعه بخشن 22موضوع بند  دولتیهاي  اجرائیه در مورد مؤسسه 

 الزم رسمی اسناد مفاد اجراي نامه آئین نامه آئین178موضوع ماده  اجرائیه در مورد قانون مدنی - 

  .1387 مصوب کشور امالك و اسناد ثبت سازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و االجراء

بورس اوراق بهادار  تأسیسقانون  18ع ماده موضو اجرائیه در مورد آراء داوري بورس اوراق بهادار - 

 ینامه مفاد اسناد رسم نییآ یاصالح 194ماده آئین نامه اجرائی آن و  10و ماده  1345تهران مصوب 

قانون  37 ماده 5تبصره و  11/6/1387مصوب  ییات اجرایات از عملیاکبه ش یدگیاالجراء و طرز رس الزم

 20/05/1388 مورخ 100/25944/9000و بخشنامه  1384صوب م یاسالم يبازار اوراق بهادار جمهور

  .رئیس قوه قضائیه

امثال  و بناي جدید یا غرس اشجار، تکمیل ساختمان، قنات، بنا تعمیر اجرائیه در مورد تعهداتی نظیر - 

در این ماده . 1387 رسمی مصوب اسناد مفاد اجراء نامه آئین 34قانون ثبت و ماده  34ماده موضوع  آن

اع تعهدات بدون حصر و به صورت تمثیلی بیان شده است و به طور کلی هر تعهد مشروعی که متعهد انو

این نوع تعهد در حقیقت از سنخ شرط فعل است و تابع مقررات . گیرد می ملزم به اجراي آن بشود را در بر

  .مین شرط استلذا احکام آن تابع ه، شرط مذکور از میان شروط سه گانه مدنظر در قانون مدنی است

موضوع ماده  کشاورزي روستایی وهاي  اتحادیه وها  تعاونی، ها یک از شرکت هر مورد اجرائیه در - 

ماده واحده قانون بودجه  63و تبصره  1348قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزي ایران مصوب  11

  .کل کشور 1353و  1352اصالحی 

و ها  ماده واحده قانون وصول بهاي آب سازمانموضوع ها  اجرائیه در مورد بهاي آب سازمان - 

  .1346تابع وزارت آب و برق مصوب هاي  شرکت

 1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  53موضوع ماده  ملیهاي  اجرائیه در مورد بهاي آب - 

  .1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  34و  33و مواد 

توزیع نیروي هاي  آئین نامه اجرائی قانون استقالل شرکت 17موضوع ماده  برق ياجرائیه در مورد بها - 

  .1339آئین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب  18و ماده  1386مصوب ها  برق در استان

 تأسیسقانون اصالح قانون  4موضوع تبصره  بین راهیها  غرفه وها  تخلیه فروشگاه ه در موردیاجرائ - 

آئین نامه  4ماده  2و تبصره  1367عمومی وسیله نقلیه باربري مصوب هاي  هسهامی خاص پایانهاي  شرکت
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  .1375قانون فوق مصوب  4موضوع تبصره 

و  1362قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  15موضوع ماده  عملیات بانکی در مورد اجرائیه - 

  .1376و  1365الحاق چهار تبصره به آن مصوب 

  .1340تصویب نامه انبارهاي عمومی اصالحی مصوب  10موضوع ماده عمومیمورد انبارهاي  اجرائیه در - 

تبصره به قانون تملک دو  و مکرر 10 مطابق قانون الحاق ماده. شارژ آپارتمان ها اجرائیه در مورد - 

کننده  صورت خودداري مالک یا مستاجر یا استفاده سایر مقررات مربوطه در و 1351 مصوبها  آپارتمان

هزینه  و گاز برق و، آب، مشترك آپارتمانی نظیر خدمات مشرك شوفاژهاي  سهم هزینهپرداخت  از

 سهم بدهی خود را اگر. کند می طریق اظهارنامه به او ابالغ از ساختمان مراتب را مدیر، بهداشت نظافت و

چنانچه وي علیرغم قطع خدمات . تواند خدمات مشترك مذکور را قطع نماید می پرداخت نکرد مدیر

  .کند می علیه فرد مذکور اعمال را نپرداخت دایره ثبت اجرائیه را هزینه شارژ مشترك باز

  .یثبتهاي  مجموعه بخشنامه 225بند موضوع  توقیف اتومبیل اجرائیه در مورد - 

ها  آن کنند و یا به اموال نمی گذرنامه علیه بدهکاران اجرایی که مالی معرفی منع صدور اجرائیه و - 

 اجرايین نامه ئآماده اول  به موجب بند ق. ثبتیهاي  مجموعه بخشنامه 222بند موضوع  شددسترسی نبا

 امالك و اسناد ثبت سازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و االجراء الزم رسمی اسناد مفاد

اموال  به یا عدم دسترسیمال  یل عدم معرفیه به دلکاست  يارکممنوع الخروج بده، 1387 مصوب کشور

  .شود می يریشور جلوگکاز  يار وفق مقررات از خروج وکبه درخواست بستان يو

 6فصل ( ثالث اموال بازداشت، بازداشت اموال و حقوق)، آئین نامه 11فصل ( تخلیه ملک مورد مزایده - 

 خاصحساب اش بازداشت)، 5فصل ( منقول بازداشت اموال)، 7فصل ( غیرمنقول بازداشت اموال)، نامه آئین

 حقوق حقوقی و اشخاص ثالث شخص نزد اموال بازداشت طریق از خصوصی حقوق حقوقی یا حقیقی

 حساب مکاتبه با دفتر امالك و بازداشت دفتر بازداشت ملک از طریق آئین نامه و 19 ماده طریق از عمومی

راهنمائی و  مدنی و بازداشت خودرو از طریق اداره احکام اجراي قانون 96 دولت طبق ماده کارکنان

طبق  آئین نامه و ارزیابی ملک 45 پیش بینی حافظ براي حفاظت از اموال توقیف شده مطابق ماده، رانندگی

 مأمور صیتشخ به باشد داشته ارزش الیر ونیلیم یس تا متفرعات و نید هک یصورت در آئین نامه 42ماده 

  .ابعاد حقوق ثبت اسناد و امالك است دیگر مجاري مطالبات شهروندي از از ارشناسک نظر اجرا و بدون
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  تحول آئینه - 3- 1

به طور مثال توسعه ثبت . دارد یاست روز هماهنگیاز سیر تحوالت جامعه بوده و با س یحقوق ثبت تابع

تعداد امالك تحدید ، اطالع از وضعیت تعداد متقاضیان ثبت، یوستن به سازمان تجارت جهانیپ يبرا

، موقوفات، موات، دولتی، مرتع، ت صادره اراضی مختلف از قبیل ملیتعداد سند مالکی، حدود شده

امالك افرازي و  تعداد)، خالصه معامالت( تعداد معامالت انتقالی، مسکن مهر و غیره، کشاورزي

تعداد استعالمات صادره به جهت اطالع از وضعیت امالکی که به دالیل گوناگون از سوي ، تفکیکی

اطالع از وضعیت مساحتی که توسط ، شود میها  آن و یا رفع بازداشت شهروندان تقاضاي بازداشت

موضوع  تعداد معامالتی که در مورد اموال منقول و غیرمنقول، شود می کاداستر شهري در هر ماه اشغال

مورخ  24249/2و  24/11/1345مورخ  30837/2، 29/06/1345مورخ  18191/2هاي  بخشنامه

تعداد معامالت با حق ، گیرد می صورت 1343تا  1315ثبتی هاي  ه بخشنامهمجموع 286و بند  28/11/1349

، ها تقسیم نامه)، خودرو و غیره، ملکی( ها وکالت نامه، اي اسناد ذمه، اي تعداد اسناد اجاره، استرداد

هاي  تشکیلی در زمینه چکهاي  تعداد پرونده، امضاءهاي  گواهی، ها فروش اقساطی بانک، ها صلحنامه

میزان وصول مطالبات ، ها اسناد رهنی و شرطی و قراردادهاي داخلی بانک، مهریه و اسناد تعهدي، حلبالم

تشکیل هاي  تعداد تجارتخانه، ات ثبت شده و منحلهمؤسسو ها  تعداد شرکت)، دولتی و خصوصی( ها بانک

داد دفاتر اسناد رسمی و تع، پلمب شده) کل و روزنامه( تعداد دفاتر مالی و مالیاتی)، کارت بازرگانی( شده

هاي  بخشنامه 403موضوع بند  ازدواج و طالق یدفاتر ازدواج و طالق فعال و غیرفعال و تعداد آمار رسم

ت سالمت یا یشهروندان به جهت اطالع از وضع یر تحوالت و معضالت فرهنگیس یبررس يبرا ثبتی

ت از اهمیت حقوق ثبت اسناد و امالك آشفتگی جامعه و موارد عدیده دیگر پر فایده خواهد بود و حکای

  .در سیر تحوالت یک جامعه دارد

  سفیر صلح - 4- 1

ثبت ، این وظیفه با ثبت رسمی اموال منقول و غیرمنقول. استپیشگیر وقوع جرم  زدا و جرم حقوق ثبت

ور دفاع جغرافیایی از طریق سازمان مالکیت معنوي به منظهاي  و نشانه يتجار عالئم، اختراعات یالملل بین

، مانند طرق( ندارد خاص مالک که ثبت امالکی، کشتی ثبت، از حقوق اتباع ایران در دیگر کشورها

، ها رودخانه آب، ها بستر مسیل، ها جنگل، مراتع، ها بیشه، نیزارها،  و مباحه موات و جبال اراضی،  شوارع

و  اموال ثبت، ثبت مدرسه )،هارسا و چشمه و زیرزمینی از سطحی دیگر اعم مسیر طبیعی و هر انهار طبیعی
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 ثبت، آپارتمان ثبت، مغازه امالك و، ثبت مساجد، ثبت انواع کارخانه، قبرستان ثبت، موقوفه امالك

 امالك ثبت، ساهایلک ثبتها،  آن و معامالت مربوط به مؤسسه ت وکثبت انواع شر، یکترونکال يامضا

گرفته تا اسناد  یرانیبناها و قنوات اترین  هنکثبت ، ها نهسفارتخا وها  کنسولگري،  خارجه اتباع نیاز مورد

هاي  مجموع بخشنامه 273بند  موضوع نام دولته متوفاي بالوارث ب کثبت مل، ج فارسیحال حاضر خل

، 1355قانون ثبت احوال مصوب  1موضوع ماده  میر ازدواج و مرگ و، تولدوقایع چهارگانه  ثبت، ثبتی

ثبت وصیت ، ثبت معامالت صغیر، 21/11/1307مورخ  7873نمره ه موضوع ثبت وکالتنامه و قیم نام

ثبت اسناد تنظیم شده در ، 26/05/1311مورخ  11145موضوع نمره  مربوط به امالك ثبت شدههاي  نامه

 ثبت دفتر ودایع ثبت، 1310قانون ثبت مصوب  80تا  75موضوع مواد  ثبت امانات شهروندان، خارج

الیحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوي اشخاص علیه دولت راجع به  7ماده تبصره  4موضوع فراز 

مورخ  3561/857و  1314/ 11/03مورخ  7230/405/940هاي  و بخشنامه 1336امالك مصوب 

  .گیرد می صورتثبت کل  02/02/1313

نی ثبت کل کشور تا وقتی شخصیت حقوقی و قانو 1308/ 26/80مورخ  8844به موجب متحدالمعال 

یک شرکت محرز نشود اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی از شرکت صالحیت معامله در دفتر اسناد 

رسمی را نخواهند داشت و شخصیت حقوقی شرکت فقط به موجب ثبت شرکتنامه و اساسنامه و انجام 

  .کند می سایر تشریفات قانونی در دفاتر ثبت اسناد صورت خارجی پیدا

مالک  نخواهد داشت و افراشتن پرچم ایران را چنانچه کشتی به ثبت نرسد حق برمقررات قانونی  برابر

 ثبت کلیه انتقاالت و 1343 مصوب قانون دریایی ایران 24 ماده. طبق قانون مجازات خواهد شد کشتی بر

در صورتی که مدت آن ها  آن مشمول این قانون همچنین منافعهاي  اقاله راجع به عین کشتی معامالت و

است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که براي این کار  سال باشد در داخل کشور اجباري دو ئد برزا

اداره کل ثبت اسناد و . شود می از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه مخصوص دارند انجام

معامالت مزبور را در  در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقاالت واي  امالك نماینده

  .دفاتر خود منعکس خواهد نمود

 شده شناخته دینیهاي  اقلیت معابد و کلیساها دارد می مقرر 1317مصوب  ثبت قانون نامه آئین 40 ماده

ین نامه ئآ 26 مادهبر مبناي .  است معاف الثبت حق ازها  رباط و عباسی و کاروانسراهاي اساسی قانون در

 كاستماله ثبتی درخواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط بهاي  بخشنامه 357قانون ثبت و بند 
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و ها  و کنسولگري خارجه اتباع اظهارنامه. آید می عمله سب دستور از سازمان ثبت بکاتباع بیگانه و پس از 

بر اساس . گردد ماقدا ثبت جریان به از صدور اجازه شود تا پس می فرستاده ثبت کل اداره بهها  سفارتخانه

توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات ، به منظور احیاء 1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  177 ماده

و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به ثبت موقوفات 

  .نماید می اقدام استبالمعارضی که صحت وقف آن محرز 

 کلیه حدود و موقعیت ثبت سازمان 1393 کشور مصوب) کاداستر( حدنگار جامع قانون 3 رابر مادهب

 تثبیت و مشخص را غیردولتی و دولتی از اعم کشور جغرافیایی مرزهاي محدوده داخل اراضی و امالك

قانون امور  277ه ماد. نباشد حدنگار مالکیت اسناد و نقشه بدون کشور ازاي  نقطه هیچ کهاي  گونه به کند می

دهد  می مجموعه این مقررات نشان. حسبی اعتباربخشی به وصیتنامه را موکول به مقررات ثبتی نموده است

  .خشونت و نزاع است، آرامش و دموکراسی به جاي جنگ، دوستی، ثبت اسناد و امالك سفیر صلح

  نماد حاکمیت - 5- 1

 خدمات مدیریت قانون 8و ماده ( 1383مصوب  توسعه چهارم برنامه قانون 135ماده  مطابقامور حاکمیتی 

آن ) باشد می توسعه قانون برنامه چهارم 135قسمتی از ماده  در واقع تکرار که 1386کشوري مصوب 

حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت  دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و

 از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگرانشود و بهره مندي  می شامل همه اقشار جامعه

  :باشد می حاکمیتی بودن حقوق ثبت اسناد و امالك به شرح زیرهاي  از جلوه برخی. شود نمی

قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالك  4و ماده  1310قانون ثبت مصوب  25ماده  5مطابق تبصره  - اول

ملک و نیز بسیاري از قوانین و مقررات دیگر رئیس  افراز بوط بهمطابق مقررات مر همچنین، 1354مصوب 

 اسناد میتقس أتیشوراي عالی ثبت و ه، هیأت تشخیص، هیأت نظارت، حل اختالفهاي  هیأت، ثبت محل

صدور رأي یک . کنند می رأي صادر) هیأت وزیران 10/12/1365 مورخ 727/27/1 شماره ب نامهیتصو(

 امور در و انقالب عمومیهاي  دادگاه دادرسی آئین قانون 156 مطابق مادههمچنین . عمل حاکمیتی است

  .گردد می ابالغ و امالك اسناد ثبت اداره توسط اظهارنامه 1379مصوب  مدنی

 اجازه اخذ بدون رسمی که سردفتر هر 1391 خانواده مصوب حمایت قانون 56ماده  بر اساس - دوم

. شود می محروم سردفتري به اشتغال از کند اقدام ازدواج ثبت به مدنی قانون) 1060( ماده در مذکور نامه

 ندارد یقانون مانع که هم يموارد در خارجه تبعه با یرانیا زن قانون مدنی ازدواج 1060 ماده موجب به
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 دارد می مقرر ثبتیهاي  بخشنامه مجموعه 184 بند. است دولت طرف از مخصوص اجازه به موکول

  .نماید ازدواج ثبت به تواند مبادرت نمی شورک وزارت از زهاجا سبک سردفتر بدون

اجرایی سندي  انتقال سند 1387رسمی مصوب  اسناد اجراي نامه آئین 1 ماده ح به موجب بند - سوم

 آئین 169بر مبناي ماده . گیرد می اجرایی توسط اداره اجراي اسناد رسمی صورت عملیات از پس است که

 رکذ با را خود تیاکش تواند یم باشد داشته تیاکش یاجرائ اتیعمل از سک ره رسمی اسناد اجراي نامه

 نظر. ندک می صادر يرأ لیدل رکذ با ثبت سیرئ و ندک میتسل محل ثبت سیرئ به كمدار ارائه و لیدل

 باشند داشته ثبت سیرئ میتصم از یتیاکش اگر نفعیذ اشخاص و شود یم ابالغ نفعیذ اشخاص به ثبت سیرئ

 میتسل دار تیصالح نظارت أتیه ای و محل ثبت به را خود تیاکش ابالغ خیتار از روز ده ظرف ندتوان یم

 انتظامی نیروي معیت در بایدها  براي انجام برخی مأموریت مأمور اجرا ثبت قانون 95 ماده برابر. ندینما

فی  معتمدین عنوان به را رسمی اسناد اجراي مأمورین دولت که است اسنادي دیگر از استردادي سند. باشد

  .بر گردد اولیه مالک به مالکیت بستانکار طلب رد با تا برگزیده مرتهن و راهن مابین

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد مدنی  دادرسی آئین قانون 182 طبق ماده - چهارم

اجراي آن تابع مقررات دادگاه مکلف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده قید نماید و 

  .راجع به مفاد اسناد الزم االجرا خواهد بود

قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده  ثبتیهاي  بخشنامه مجموعه 22فصل  بند یکمطابق  - پنجم

 منعقدها  آن اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مدیر اجرا یا مأمور اجراي پرونده در حدود صالحیت قانونی

  .رسمی بوده و در حدود مقررات الزم االجرا است نمایند ذاتأ می

طور  به. باالئی برخوردار است نیز از حساسیت ثبتیهاي  و پرونده دفاتر، سوابق، مدارك، اسناد - ششم

 اعضاء خود توسط فقط مالکیت اوراق نوشتن و تنظیم 1309/ 06/80 مورخ 10417 بخشنامه مثال بر اساس

 امالك دفتر امضاي 20/02/1311مورخ  1173بخشنامه  و بر اساس گیرد می صورت ثبت اداره کارمندان و

  .مهر نه باشد دست با بایدحتماً 

 سازمان 06/20/1374مورخ  1545/105و  13/05/1369 مورخ 3/س - 2193 شمارههاي  بخشنامه برابر

 به جز ثبتیي ها از اوراق و پرونده تصویربرداري و رونوشت، مالحظه، کشور مطالعه و امالك اسناد ثبت

 درخواست و جز به سازمانی درون مأموران یا کشور کل بازرسی و بازرسان قضایی صالحیتدار دستور مراجع

 اطالع براي بازپرسی و شعب و دادسراها دادگستري محاکم حتی. نیست میسر وي قانونی مقام قائم یا مالک
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 سردفتر از دفتر عین و خروج مطالبه اجازه و طالق ازدواج و دفاتر رسمی اسناد دفاتر در تنظیمی اسناد مفاد از

  .کنند مراجعه دفترخانه خود بهاند  مؤظف مذکور دفاتر عین مالحظه به نیاز صورت در و ندارند را دفترخانه

و  اسناد ثبت سازمان 24/04/1372 مورخ 108716 و 22/03/1379 مورخ 6527/1هاي  مطابق بخشنامه

 ذي مراجع از رسمی مجوز بدون و شده شناخته غیرمسئول نیز ادگستريد رسمی کشور کارشناسان امالك

 سامانه به دسترسی اجازه ثبتی کارکنان. داشت نخواهند را ثبتی و مدارك اوراق به دسترسی اجازه صالح

 را دیگر ثبتی واحد امالك سامانه به دسترسی اجازه ثبتی واحد خود و همین طور یک متبوع واحد امالك

 شخصی طور به را ودیعه قبول صالحیت سردفتر دارد می مقرر 26/05/1311مورخ  11580 نامهبخش. ندارد

  .باشد مالك ثبت اداره صندوق قبض و باید ندارد

 بخش به اگر که است اموري از دسته آن حاکمیتی امورمعلوم است که  با توجه به موارد مذکور

قابل بنابراین امور ثبتی . وجود دارد شهروندان وقحق تضییع و عدالتی بی تولید بیم گردد واگذار خصوصی

حاکمیتی بودن «که اند  با این وجود برخی نویسندگان آورده. نخواهد بود واگذاري به بخش خصوصی

اول آن . نیست رسمی اسناد و دفاتر ثبتی امورسازي  دلیل مانع خصوصی دو سازمان ثبت اسناد و امالك به

دوم آن که مشارکت مردمی . ت ولی نقش سردفتر نقش عمومی استکه حرفه سردفتر حرفه خصوصی اس

 مردمی است رسمی تجلی مشارکت اسناد قانونگذار قرار است و دفاتر تأکیددر امور حاکمیتی مورد 

امور ، شغل، ظریف میان حرفههاي  به تفاوت رسد دیدگاه اخیر می به نظر). 74، 1400، حصاري طباطبائی(

. دیگر عنایت کافی نداشته است حاکمیتی و موارد مشابه
1

  

پس از شرکت ملی نفت و سازمان امور ( سازمان ثبت اسناد و امالك سومین دستگاه درآمدزا

اخذ هزینه هرگونه نقل و انتقال حتی ، یدولتهاي  فرع وام برگرداندن اصل و. رود یبه شمار م) مالیاتی

، ها اخذ انواع حق الثبت، 25/03/1310 مورخ 7770 بخشنامه موجب انتقال ملک مالک متوفی به ورثه به

به ها  و آگهی تغییرات ثبت شرکتها  اخذ حق الثبت آگهی، بقایاي ثبتی امالك، هزینه تفکیک امالك

اخذ خسارت ، اخذ نیم عشر و ربع عشر اجرائی، 04/09/1366مورخ  13/4634/10298موجب بخشنامه 

حق المزایده و درآمد ناشی از بخش امالك ، وجه التزام ،و معامالت شرطی و رهنیها  تأدیه بانک تأخیر

  .ادارات ثبت اسناد و امالك است از درآمدهايهایی  و غیره نمونه

                                                      
، 1397. ریـاحی، نـوربخش،   96، پژوهشی بر کلیت نظام سردفتري ایران، فصنامه قضاوت، شماره 1397ر. ك: ریاحی، نوربخش،  -1

   .21هاي راهبردي و ک�ن، شماره  ی، فصلنامه سیاستمنع جمع مشاغل در حقوق ایران با تأکید بر مفهوم مؤسسات و مشاغل عموم
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  گلوگاه قوانین - 7- 1

قانون . و کالن در این زمینه است مهم امالك وجود قوانین و اسناد ثبت حقوق موارد پر اهمیت جمله از

قانون برنامه اول  9و  8و بندهاي  52تبصره  9به موجب بند . استتوسعه از قوانین مذکور هاي  برنامه

 71 تبصره مادهدر . واقع شده است تأکیددر روستاها مورد ثبت اسناد هاي  تیل فعالیتکم و رشد، توسعه

جاد یو ا خانوار چهارصد باالي روستاهايت یدن به مالکیت بخشیرسم د حدود ویبرنامه دوم بر تحد قانون

ف ینیز تعیین تکل الت بانکی ویري از تسهیو امکان بهره گگذاري  م جهت ادامه اقامت و سرمایهزه الزیانگ

 تأکید کشور مربوط به اجراي طرح کاداسترهاي  نهیهز تأمینطور  همین ت افراد صاحب نسق ویمالک

ست لیه روستاهاي باالي دویک تیمالک به دنیبخش تیرسمدر برنامه سوم توسعه براي . است گردیده

میته کتحت پوشش هاي  خانواده. شده است تأکید ثبتیهاي  لیه هزینهکاز پرداخت  ضمن معافیتخانوار 

هرگونه هزینه دیگر معاف  مالیات و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و و) ره( امداد امام خمینی

 توسعه برنامه چهارم قانون 133و ماده  131ب ماده  و بند 130ماده  2و بند  18بند ح ماده  در. گردیدند

 كامال اسناد و ثبت سازمان قیاز طرها  آن یقانون نکیمال نام به يشاورزک یاراض تکیسند مال صدور  نیز

و  یخصوص تکیمال حقوق يادهایبن نیتضم و يگذار هیپا)، قوانین ثبتی از( تهیه الیحه جرم زدایی، شورک

،  اظهارنامه میدر تنظ تابتک ضمن حفظ اصل يا انهیرا صورت  به مختلف خدمات ارائه،  يمعنو

 در بافت واقع كامال تکیصدور سند مال و یو اسناد رسم كدفتر امال د حدود ویتحد صورتمجلس

  .روستاها مورد توجه واقع شده است یونکمس

تمهیداتی فراهم نماید  گردیدمکلف  كامال و اسناد ثبت سازمان، پنجم توسعه برنامه قانونموجب به 

، وصیت، مضاربه، شرکت، هبه، صلح، وکالت، اجاره، معاوضه، ا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیعت

 ثبتی براي اشخاصهاي  هزینه، سردفترانهاي  از طریق کانونو  وقف و حبس به صورت رسمی تنظم شود

انون برنامه پنجم ق 46ماده  موجب به. از تعرفه قانونی در نظر گرفته شودتر  بضاعت حذف و یا پایین بی

نماید  اقدام) کاداستر( حدنگاري طرح تکمیل موظف گردید نسبت به كامال و اسناد ثبت سازمان، توسعه

  .نمایند اقدام کشور سطح در مستغالت و امالك معامالت امن الکترونیکی سامانه گسترش به و نسبت

 از پس بالفاصله مکلف شدند سمیر اسنادقانون برنامه ششم توسعه ادارات اجراي  113بر اساس ماده 

 سازمان اطالعاتی هاي بانک طریق از متعهد هاي دارایی و اموال توقیف و شناسایی به اجرائیه نسبت تقاضاي

 مرجع چنانچه نمایند و اقدام، دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به کهها  دستگاه سایر و ثبت
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 اقدام، سند متعهد اموال توقیف و شناسایی به نسبت، اجراء اضايتق از ماه دو مدت ظرف نتواند مذکور

 از انصراف با تواند می سند متعهدله، نماید اقدام سند مفاد اجراي به نسبت ماه شش مدت ظرف یا کند

هر . از دیگر قوانین مهم مملکتی است قوانین بودجه. نماید رجوع دادگستري محاکم به سند مفاد اجراي

  .کنند می مقرراتی لحاظ بالاستثناءباب قواعد ثبت  دربودجه ساله قوانین 

اداري و دیگري  عالی شورايها  آن یکی از. وجود چند نهاد عالی نیز به اهمیت حقوق ثبت اشاره دارد

سوم این صل دهم ا به موجب بند و به تأسی از قانون اساسی شوراي عالی اداري. شوراي عالی ثبت است

اقدام  اهداف مذکور در اصل دوم براي نیل به نموده است موظفرا اسالمی ایران دولت جمهوري ، قانون

 شوراي عالی اداري در زمینه ارائه خدمات. دنمای به ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیرضرور

نظام ارآیی و دستیابی به کارتقاء سطح ، ارک انجامهاي  ها و روش بهبود سیستم، به موقع و مؤثر متقاضیان

یت کسند مال صدور، ساختمان کیکزمینه تف امور مراجعین در ارآمد اجرایی و تسهیل و تسریعک

انیزه کسیستم م طراحی و استقرار، المثنی یتکصدو سند مال یت و نیزکاصالح و صدور سند مال، ساختمان

ذیربط هاي  تگاهدس همکاري و قوانین و مقررات مورد عمل در واحدهاي ثبتی اصالح بازنگري و، و نوین

  .مقرراتی معمول داشته است شورک كامال افزایش درآمدهاي سازمان ثبت اسناد و منظور به

مرجع تجدیدنظر نسبت به آراي هیأت نظارت شوراي عالی ثبت  قانون ثبت مکرر 25ماده به موجب 

هر یک از . ه اسنادشعبه مربوط بو  شعبه مربوط به امالك: خواهد بود که داراي دو شعبه به شرح زیر است

رئیس قوه ( شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستري

. گردد و مسئول قسمت امالك در شعبه امالك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می) قضائیه

أت یدنظر در آراء هیتجد يبرا هکاست  یدر امور ثبت يادار یدگیمرجع رسترین  یعال ثبت یعال يشورا

مفاد اسناد  ين نامه اجرایآئ 1ه ماد »ف«بند مطابق . گردد می لکیو اسناد تش كنظارت از دو شعبه امال

و  یدگیرس  این شورابه  1387مصوب  اجرایی اتیت از عملیاکبه ش یدگیاالجراء و طرز رس الزم یرسم

رش یخصوص پذ ن اشخاص و سازمان ثبت دریف بنظارت در موارد اختالهاي  اتیدنظر در آراء هیتجد

هاي  اتیه دنظر در آراءیتجد، ا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض صادره شدهیثبت و  يتقاضا

، صادر شده یا حقوق ارتقاقیا حدود ی کت نسبت به اصل ملکینظارت در مورد تعارض در اسناد مال

م شده و یتنظ یال نسبت به اسناد رسمکباه و اشنظارت در مورد رفع اشتهاي  تأیدنظر در آراء هیتجد

است سازمان یر ياز سو ینسبت به موارد ارجاع و اعالم نظر یدگیرس، ن صادرهیبا قوانها  آن ق مفادیتطب
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نظارت متناقص و هاي  اتیه آراء هک يه در مواردیجاد وحدت رویشور به منظور اک كثبت اسناد و امال

است سازمان ثبت یه از طرف رک يو اظهارنظر نسبت به امور یدگیرس، باشد ا خالف قانون صادر شدهی

ات یثبت و ه یعال ين نامه شورایآئ 7بند . گردد می شور به عنوان مشورت به شورا ارجاعک كامال اسناد و

ثبت  یعال يعهده شوراه ربط بین و مقررات ذیه طبق قوانک ير امورینیز انجام سا 1322نظارت مصوب 

  .قوانین جاري نیز از دیگر مقررات مبین اهمیت حقوق ثبت است. عهده دارد را برمحول شده است 

ماده  31، 1379 یمدن ین دادرسییآ قانون از ماده 84، یقانون مدن از ماده 394 حقوق ثبت دست کم با

عجین  1311مصوب قانون تجارت  از شمار بی يدرموا زین و مستأجر و مؤجر روابط بر حاکم قوانین از

ن و یقوان یبلکه لیست برخ شود نمی محدود فوق موارد به ایران ثبتی حقوق و اهمیت گستره. ه استگشت

  :باشد می مقررات مرتبط با حقوق ثبت به شرح زیر

  نیقوان - الف

  .جمهوري اسامی ایران یاساس قانون - 

  .قوانین بودجه - 

  .توسعههاي  قوانین برنامه - 

  .يوان عدالت اداریقوانین د - 

  .ت خانوادهیین حماقوان - 

  .سفته، برات، کقوانین چ - 

  .1333و استخدام قضات مصوب  يالت دادگسترکیقانون اصول تش - 

  .1352شور مصوب ک كثبت اسناد و امال به سازمان كاسناد و امال ثبت لک اداره لیتبد قانون - 

  .1379مصوب  یو انقالب در امور مدن یعمومهاي  دادگاه ین دادرسییقانون آ - 

قانون  56تبصره به ماده  یکو  یقانون امور حبس 370تبصره به ماده  یکقانون مربوط به الحاق  - 

  .1335مات مصوب کع محایتسر

  .1392مصوب  یقانون مجازات اسالم - 

  .1307مصوب  یقانون مدن - 

  .1311قانون تجارت مصوب  - 

  .1331 ر از تهران مصوبیغ ير و موات اطراف شهرهایبا یاراض یحه قانونیال - 
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  .1354مصوب  یمستحدث و ساحل یقانون اراض - 

  .1361ع عادالنه آب مصوب یقانون توز - 

  .1352مصوب  یقانون ثبت آثار مل - 

  .1374مصوب ها  مخابرات استان یت سهامکقانون اساسنامه شر - 

  .1335مصوب ها  کو اوقاف و بانها  يدولت و شهردار یراجع به اراض قانون - 

مشهد و قم هاي  ها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستان يدولت و شهردار یاراضقانون راجع به  - 

  .1335مصوب 

با  1339مصوب ها  کو اوقاف و بانها  يدولت و شهردار یقانون راجع به اصالح قانون اراض - 

  .ياصالحات بعد

  .1335مصوب  يأت سه نفریم دادخواست به هید مهلت تقدیقانون تمد - 

  .1346بنگاه خالصجات مصوب  قانون انحالل - 

  .1371شور مصوب ک یر جنگلیو ذخا یعیت از منابع طبیقانون حفظ و حما - 

  .1319مصوب  یقانون امور حسب - 

  .1347مصوب  يو عمران شهر يقانون نوساز - 

  .1350ران مصوب یت مخابرات اکشر تأسیسقانون  - 

  .1350ن مصوبکمربوط به سازمان مس یقانون افراز و ثبت اراض - 

  .1346شور مصوب کو مراتع ها  از جنگل يبردار قانون حفاظت و بهره - 

  .1358ت عمران آن مصوب یفکیو  يموات شهر یت اراضکیقانون لغو مال - 

  .1358مصوب  كراجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به امال یحه قانونیال - 

 یو نظام یعمران، یعمومهاي  برنامه يااجر يبرا كو امال یاراض کد و تملینحوه خر یحه قانونیال - 

  .1358دولت مصوب 

شت و ک يواقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادها یاز اراضبرداري  ت و بهرهکیمال یحه قانونیال - 

  .1358صنعت مصوب 

 ینان راه آهن دولتکارکن کمصرف و مس یت تعاونکمربوط به شر یراجع به اراض یحه قانونیال - 

  .1359ران مصوب یا
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  .1363موقوفه مصوب  یآب و اراض، قانون ابطال سند فروش رقبات - 

  .1366مصوب  ين شهریقانون زم - 

  .1370و نهادها مصوب ها  دولت يواگذار یف اراضیلکن تییقانون تع - 

  .1370و نهادها مصوب ها  به دولت يواگذار یف اراضیلکن تییقانون تع - 

  .1372ران مصوب یا یاسالم يجمهور یصنعت ياداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ - 

  .1372مشمول مصوب  يدر روستاها و شهرها یمشمول اصالحات ارض یت اراضکیقانون صدور مال - 

  .1344در پشت سدها مصوب  یاچه احداثیم درین حرییقانون تع - 

  .1310محاکمات مصوب  تسریع قانون اصالح و افالس و اعسار قانون - 

  .1313اعسار مصوب  قانون - 

  .1345بورس اوراق بهادار مصوب  تأسیسقانون  - 

  .1345مصوب  يد به قانون شهرداریاز مواد و الحاق مواد جداي  قانون اصالح پاره - 

  .1351قانون حفظ نباتات مصوب  - 

  .1346شور مصوب کاستخدام  یحه قانونیاز مواد ال یقانون اصالح برخ - 

  .1351قانون گذرنامه مصوب  - 

  .1354مصوب  یاجتماع ینتأمقانون  - 

  .1377مصوب  یمالهاي  تیومکمح يقانون نحوه اجرا - 

  .1351مصوب ها  آپارتمان کرر و دو تبصره به قانون تملکم 10قانون الحاق ماده  - 

  .1361مصوب ها  يرمنقول متعلق به شهرداریف اموال منقول و غیقانون راجع به منع توق - 

  .1365وابط مؤجر و مستأجر مصوب ماده به قانون ر یکقانون الحاق  - 

  .1365مصوب  یف اموال دولتیو توق تأمینوم به دولت و عدم کقانون نحوه پرداخت مح - 

و  يریعشا ییروستا یتعاونهاي  تکشر یپرداختهاي  وام يقانون اصالح قانون اعتبار اسناد عاد - 

  .1371و  1365به اعضاء مصوب  يادیص

  .1365آن مصوب  به تبصره دو الحاق و ربا بدون بانکی ملیاتع قانون 15 ماده اصالح قانون - 

  .1368مصوب ها  کقانون نحوه وصول مطالبات بان - 

  .1354شور مصوب کو مراتع ها  از جنگلبرداري  قانون حفاظت و بهره یاصالح 55قانون اصالح تبصره  - 
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  .يدادگستر یارشناسان رسمکانون کقوانین  - 

  .1374و  1373ن مصوب یدولت و مصرف آن در موارد مع يدهااز درآم یقانون وصول برخ - 

  .1366م مصوب یمستقهاي  اتیقانون مال - 

  .1334مصوب  ییم عشر اجرایاز پرداخت حق الثبت و ن یت ادارات دولتیقانون معاف - 

ران از عوارض یگانه در ایب ینسولکو  یاسیسهاي  یندگینما یونکت محل مسیقانون راجع به معاف - 

  .1337صوب ثبت م

  .1334مصوب  يد به قانون شهرداریاز مواد و الحاق مواد جد يا قانون اصالح پاره - 

  .1346شور مصوب کو مراتع ها  از جنگلبرداري  قانون حفاظت و بهره - 

  .1363ه مصوب یریارات سازمان حج و اوقاف و امور خیالت و اختکیقانون تش - 

ان مستحدث از طرف اشخاص و دهات و مزارع خالصه یو اع یمزروع یف اراضیلکن تییقانون تع - 

  .1345مصوب 

  .1369ت آب و فاضالب مصوب کل شرکیقانون تش - 

  .1372شور مصوب کو مناطق ها  شهرستان، ها آموزش و پرورش در استان يل شوراهاکیقانون تش - 

  .1345شور مصوب کبرداري  قانون سازمان نقشه - 

م ید حدود و حریو تحدبرداري  مربوط به نقشه ینیزمهاي  انهن و حفاظت عالئم و نشییقانون تع - 

  .1351مصوب 

  .1354مصوب  يشاورزکهاي  در قطب يشاورزکقانون گسترش  - 

  .1357مشاع مصوب  كقانون افراز و فروش امال - 

  .1351ران مصوب یا يو معمار يشهرساز یعال يشورا تأسیسقانون  - 

 يشهر یاراض یعمرانهاي  مورد تصرف سازمان یاراض و افراز کیکراجع به تف یحه قانونیال - 

  .1357شور مصوب کهاي  استان

  .1365مصوب  یسازمانهاي  قانون فروش خانه - 

  .1374مصوب ها  و باغ یزراع یاراض ياربرکقانون حفظ  - 

 یتعاونهاي  تکن به شرکامر مس يبرا یونکمس ياربرکفاقد  یاراض يقانون منع فروش و واگذار - 

  .1381مصوب  یو حقوق یقیر اشخاص حقیسان و کمس
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  .1343مصوب ها  آپارتمان کقانون تمل - 

  .1378ه مصوب یس قوه قضائیارات رئیف و اختیقانون وظا - 

  .1310قانون ازدواج و طالق مصوب  - 

  .1317قبل از وقوع ازدواج مصوب  کنامه پزشیقانون لزوم ارائه گواه - 

  .1367بانوان قبل از ازدواج مصوب  يازاز برکسن ضدکق وایقانون الزام تزر - 

  .1345گانه مصوب یارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بکقانون منع ازدواج  - 

  .1355قانون ثبت احوال مصوب  - 

  .1371قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  - 

  .1313ن مصوب یقانون راجع به رشد متعامل - 

  .1309قانون قنوات مصوب  - 

  .1365شاورزان مصوب کشت به کر یزهاي  نیزم ياگذارقانون و - 

  .1362و  1356 و مستأجر مصوب کقانون روابط مال - 

  .1366شور مصوب ک یقانون محاسبات عموم - 

  .1382مصوب  یکیترونکقانون تجارت ال - 

  .1318مصوب  یستگکه امور ورشیقانون اداره تصف - 

  .1310مصوب ها  تکقانون ثبت شر - 

  .1310مه مصوب یب يها تکثبت شرقانون حق ال - 

 يت معنوکیمال یسازمان جهان تأسیسون ینوانسکران به یا یاسالم يقانون الحاق دولت جمهور - 

  .1380مصوب 

عالئم و  ین اللملید راجع به ثبت بیران به موافقت نامه مادریا یاسالم يقانون الحاق دولت جمهور - 

  .1382ل مربوط به آن مصوب کپروت

  .1370ران مصوب یا یاسالم ياقتصاد جمهور یش تعاونقانون بخ - 

  .1317قانون راجع به دالالن مصوب  - 

  ن نامه هایآئ - ب

  .1317ل مصوب کبازرسان ثبت  ین نامه طرز بازرسییآ - 



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   252

 

  .1352ص مصوب یأت تشخین نامه هییآ - 

  .1354ان اجرا مصوب یمتصد ین نامه طرز پرداخت حق نسبییآ- 

  .1371مصوب  یشکزه، ياریآب، یو آبرسان یعمومهاي  انالک، یات آبتأسیس م مخازنین نامه حرییآ - 

  .1371مصوب  ين شهریقانون زم یین نامه اجراییآ - 

  .1344و ادارات تابعه مصوب  يوزارت دادگسترهاي  یم و نشر آگهین نامه روش تنظییآ - 

  .1328گانه مصوب یاتباع ب كن نامه استمالییآ - 

  .1371شور مصوب ک یر جنگلیو ذخا یعیت از منابع طبیقانون حفظ و حما 2ه ماد یین نامه اجراییآ - 

  .1372مصوب  یدولت كن نامه امالییآ - 

ران یا یاسالم يجمهور یصنعت يدر مناطق آزاد تجار ین و منابع ملین نامه نحوه استفاده از زمییآ - 

  .1372مصوب 

در روستاها و  یل اصالحات اراضمشمو یت اراضکیقانون صدور اسناد مال ين نامه اجراییآ - 

  .1372مشمول مصوب  يشهرها

  .1374مصوب  موقوفه یو اراض آب، رقبات اسناد و فروش قانون ابطال یین نامه اجراییآ - 

ها و مراتع مصوب  از جنگلبرداري  قانون حفاظت و بهره 34قانون اصالح ماده  ين نامه اجراییآ - 

  .1374و الحاق چند تبصره به آن مصوب  1354

  .1374ران مصوب یا یاسالم يم جمهوریرمقیغ یرمنقول توسط اتباع خارجیاموال غ ین نامه چگونگییآ - 

  .1382مصوب  ییاجراهاي  رمنقول دستگاهین بهره بردار اموال غییو تع ين نامه مستندسازییآ - 

  .1331ب وصول درآمد خراج و محل مصرف آن مصوب ین نامه ترتییآ - 

قانون ثبت اسناد و  34تبصره به ماده  یکموضوع الحاق  یابیاب و نحوه ارزیب ارزن نامه انتخاییآ - 

  .1355مصوب  كامال

  .1372ع عادالنه آب مصوب یقانون توز 34ن نامه موضوع تبصره ییآ - 

  .1378قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب  یین نامه اجراییآ - 

  .1322مصوب  ینه مقدماتین نامه راجع به هزییآ - 

  .1352ه الصاق و ابطال تمبر مصوب یرو ين نامه راجع به الغاییآ - 

  .1358و  1357مشاع مصوب  كن نامه قانون افراز و فروش امالییآ - 
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  .1374مصوب ها  و باغ یاراض ياربرکقانون حفظ  یین نامه اجراییآ - 

ن یرد معدولت و مصرف آن در موا ياز درآمدها یقانون وصول برخ 75ماده  یین نامه اجراییآ - 

  .1375مصوب 

 كقانون ثبت اسناد و امال یاصالح 148و  147قانون اصالح مواد  2ماده  3تبصره  یین نامه اجراییآ - 

  .1378شور مصوب ک

ن به کامر مس يبرا یونکمس ياربرکفاقد  یاراض يقانون منع فروش و واگذار یین نامه اجراییآ - 

  .1383مصوب  یقوقو ح یقیر اشخاص حقین و ساکمس یتعاونهاي  تکشر

 یاسالم يجمهور یفرهنگ، یاجتماع، يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 140ماده  ین نامه اجرائییآ - 

  .قانون برنامه چهارم توسعه 133ماده  یین نامه اجراییو آ 1379ران مصوب یا

  .1354ت خانواده مصوب یقانون حما یین نامه اجراییآ - 

  .1311و طالق مصوب  ازدواجل شدن ثبت کن نامه متحدالشییآ - 

  .1371ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  یکتبصره  یین نامه اجراییآ - 

  .1337و اختراعات مصوب  یم تجارتیقانون ثبت عال ییاجرا ین نامه اصالحییآ - 

  .1384مصوب  یو رانندگ یین نامه راهنماییآ - 

  .1367مصوب  ين شهریاساسنامه سازمان زم - 

  .1358ن مصوب کاساسنامه سازمان مس - 

  .1357مصوب  کپست بان یت دولتکاساسنامه شر - 

  .1375مصوب  یو عموم یدولت اتتأسیسو ها  ساختمان يمجر سازمان اساسنامه - 

  .1316ل ثبت مصوب ک يزکالت اداره مرکینظامنامه تش - 

  .1376قبل از ازدواج مصوب  یش تاالسمیب نامه در خصوص آزمایتصو - 

  .1340مصوب  یعموم يانبارها تأسیسب نامه یتصو - 

  .1319ز مصوب کل مرک هیتصف در اداره و ب صندوق الف يز درآمدهاکب نامه راجع به تمریتصو - 

  .1310نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طالق مصوب  - 

  .1310ثبت ازدواج و طالق مصوب  2نظامنامه ماده  - 

  .يادار یعال يشورا مصوبات - 
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  کنونی موقعیت به اهینگ - 2

موقعیت کنونی این ، دارد مردم و دولت براي امالك و اسناد ثبت سازمان علیرغم فوائد پر شماري که

  .شود می اشاره سازمان از مشکالت این برخی به این جا در. باشد نمی سازمان چندان رضایت بخش

  کیان و هدف - 1- 2

جرمی مرتکب اصوالً ی دارد زیرا ممکن است کسی حقوق ثبت اهمیتی واالتر از هر گرایش حقوق داخل

انه تأسفولی م. انجام خواهد داداي  ملکی خواهد داشت یا ازدواج خواهد نمود یا معاملهحتماً نگردد ولی او 

. اهمیت این نهاد نه براي دولت و نه براي مردم آن چنان که بایسته و شایسته است روشن نگردیده است

اورده و همچنان یش را به دست نیسته خویگاه شایجا یدانشگاه یمتون حقوق حقوق ثبت تاکنون در بین

، سردفتران، مشاوران، الکو، قضات، حقوقدانان یعنی یحقوق ثبت نزد جامعه حقوق. مهجور افتاده است

آن  يچندانی رو یو پژوهش یقینگشته و کار تحق یدرحد انتظار معرف، ان حقوقیارشناسان و دانشجوک

، نقش، گاهیري روشن از جایصد ساله هنوز تصو یکه نه تنها با قدمتاي  است به گونه صورت نگرفته

ن خصوص با فقر منابع ین جامعه وجود ندارد بلکه در ایرد حقوق ثبت در میان اکخدمات و عمل، اهداف

  .باشیم می معتبر مواجه یات حقوقتألیفو  یعلم

  سازمانی- استقالل اداري - 2- 2

2شوراي بازنگري قانون اساسی یکی از اعضاي خبرگان
گوید بنده اعتقادم این است که مسئول سازمان  می 

تواند مسئولیت سازمان  می مجلس شوراي اسالمی اگر خواست. تواند وزیر باشد می امالك و اسناد ثبت

 شاناین جمله ن). 1369، 341، مقررات و قوانین کل اداره( را به غیر قوه قضائیه بدهد امالك و اسناد ثبت

. ندارد را الزم و کافی شرایط اداري و سیاسی استقالل نظر از امالك و اسناد ثبت سازمان دهد می
3

  

  اصول نظام حقوقی - 2-3

. حقوقی مخصوص به خود فاقد استقالل کافی است نظام سازمان ثبت اسناد و امالك از نظر اصول
4

  

  

                                                      
 سید محمد موسوي خوئینی ها.  -2

  .9هاي حقوقی، شماره  ، سازمان ثبت اسناد و ام�ك و رابطه آن با استق�ل قوه قضائیه، فصلنامه دانشنامه1399ر. ك: ریاحی، نوربخش،  -3

 .  2ی اسناد رسمی و موانع پیش رو، مطالعات فقه اقتصادي، شماره ، واکاوي اصول نظام حقوق1399ر. ك: ریاحی، نوربخش،  -4
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  مقررات حامی و قوانین - 4- 2

.ز نظر حفظ جامعیت و یکنواختی قوانین و مقررات فاقد استقالل کافی استسازمان ثبت اسناد و امالك ا
5

  

  استقالل و تمکن مالی - 5- 2

 انتخابات و وظایف، تشکیالت قانون سازمان ثبت اسناد و امالك نه تنها بودجه مستقلی ندارد بلکه برابر

 از گیرد و بیش یم تعلقها  شهرداري به رسمی اسناد الثبت حق درصد هشت 1375شهرداران مصوب 

ایران مصوب  اسالمی جمهوري احمر هالل جمعیت اساسنامه قانون 17 به استناد ماده که است سال شصت

  .شود می غیردولتی سازمان صرف این امالك و اسناد ثبت سازمان درآمد درصد چهل و دو 1367

درصد مرتباً به  دو و رقم چهل 1393 کشور مصوب) کاداستر( حدنگار جامع تا زمان تصویب قانون

از قانون ها  تصویب قانون حدنگار با برخی برداشت پس از. گردید می حساب سازمان هالل احمر واریز

و نه رئیس سازمان یا ( معاونت امور اسناد سازمان ثبت و امالك، آن اجرایی نامه آئیین 19 حدنگار و ماده

تعدادي از اقالم حق الثبت اسناد  27/05/1395مورخ  110523/95طی دستورالعمل شماره ) رئیس قوه قضائیه

هالل احمر کسر نمود که اعتراض سازمان هالل احمر و واکنش دیگر  را از مبالغ پرداختی به جمعیت

آن یا  اجرایی نامه آئیین و) کاداستر( حدنگار جامع قانونبا  البته. نهادهاي عالی کشور را در پی داشته است

  .طلبد می از استقالل مالی سازمان ثبت دفاع نمود و عزم راسخ قانونگدار راتوان  نمی مقررات دنباله آن

که آیا نقش سازمان ثبت اسناد و امالك در صیانت از حقوق شهروندان  است باقیها  پرسش این

 گردد می کمتر از نقش یک سازمان غیردولتی است؟ آیا سازمانی که پنجاه درصد درآمد آن کسر

 درآمد از هالل احمر بودجه جمعیت و وظایف خود موفق عمل کند؟ چراها  موریتتواند در انجام مأ می

انه سازمان ثبت اسناد و امالك توسط هیچ یک از قواي تأسفشود؟ م نمی تأمین دیگر دولتیهاي  شرکت

 گیرد و سازمانی نمی حکومتی و هیچ یک از نهادهاي عالی حاکمیت مورد حمایت سیاسی و حقوقی قرار

  .رسد می مستأصل به نظر دفاع و بی

  حمایت قانون اساسی - 6- 2

انه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در مورد جایگاه و منزلت حقوق ثبت اسناد و امالك و اسناد تأسفم

  .و مالکیت رسمی سکوت اختیارکرده است و به عنوان یک حق اساسی از آن دفاعی به عمل نیاورده است

                                                      
 . 8، جایگاه سازمان ثبت اسناد و ام�ك کشور در نظام تفکیک قواي ایران، مجله حقوقی، شماره 1398ر. ك: ریاحی، نوربخش،  -5
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  نظام پرداخت عادالنه - 7- 2

، دفاتر رسمی ازدواج، واحدهاي تحت تابعه سازمان ثبت اسناد و امالك از قبیل دفاتر اسناد رسمیاصوالً 

ادارات ، ادارات اجراي اسناد رسمی، ادارات مالکیت معنوي، ها ادارات ثبت شرکت، دفاتر رسمی طالق

 م پرداخت ناهمگونثبت امالك به مانند جزایر گوناگون حقوق و مزایاي متفاوتی دارند و تابع نظا

یعنی در ، ماهیت کار ادارات ثبت امالك نیز اگرچه مشابه کار در یک واحد خبازي است. باشند می

جریان عمل آوري یک پرونده ثبتی تمام کارکنان بخش امالك دست اندرکار هستند لیکن در همین 

بیشتري به نمایندگان و نقشه  به طور مثال مزایا و امتیازات. یکسان نخواهد بودها  بخش هم نظام پرداخت

در سازمان ثبت اسناد و امالك چندان عادالنه ها  گیرد و به طورکلی نظام پرداخت می برداران ثبتی تعلق

  .شود می انگیزگی بی باعث دلسردي و نیست که بعضاً

  نتیجه

 شئونات از بسیاري بر ثبت دارد وحقوق مردم و دولت براي ممتازي موقعیت امالك و اسناد ثبت سازمان

 با ساالنه مدخل بزرگ خدمات است و این سازمان. است گذارتأثیر شهروندان یاجتماعهاي  جنبه و يفرد

 دفتر هشت هزار از بیش، ثبتی واحد چهارصد و هفتاد و شش طریق از مردم به خدمات میلیونها  ده ارائه

 و کشوري نهاد چهل از بیش با مستمر ارتباط و طالق و ازدواج رسمی دفتر چهار هزار و رسمی اسناد

 و جامعه امنیت و عدالت توسعه در سزایی به نقش ملی ارگان و سازمان نود از بیش با همکاري و یالملل بین

از سیر  یتابع ثبت مدخل انواع مطالبات از مجراي اجراي اسناد رسمی و حقوق. کند می ایفا خانواده

 و آرامش، دوستی، صلح سفیر امالك و اسناد ثبت. دارد یهماهنگ روز استیس با و بوده جامعه تحوالت

  .است نزاع و خشونت، جنگ به جاي دموکراسی

 تضییع و عدالتی بی تولید بیم گردد واگذار خصوصی بخش به اگرلذا . ثبت نماد حاکمیت است

 انسازم. بود نخواهد خصوصی بخش به واگذاري قابل ثبتی امور بنابراین. دارد وجود شهروندان حقوق

 شمار به) مالیاتی امور سازمان و نفت ملی شرکت از پس( درآمد زا دستگاه سومین امالك و اسناد ثبت

 فوائد علیرغم ولی. و مقررات کشور مرتبط گردیده است قانون از شمار بی مواردي با ثبت حقوق. رود یم

از ابعاد  سازمان این نیکنو موقعیت دارد مردم و دولت براي امالك و اسناد ثبت سازمان که پر شماري

 تمکن و استقالل، حامی مقررات و قوانین، حقوقی نظام اصول، سازمانی-اداري استقالل، هدف و کیان

  .باشد نمیکننده  بخش و امیدوار رضایت چندان عادالنه پرداخت نظام اساسی و قانون حمایت، مالی
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تداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امان: مالحظات اخالقی
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