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اصل استمساز اجسا دز آییى اجسای ثبتی


ّلی اکبش فشزضادی عیذ سعىل هیشيژاد بشوخًی
چکیده

يَام زاکن بش آییى اخشای ثبت سا بایذ اص پشکاسبشدتشیى سوػهای اخشای سأی هذيی پظ اص لايىو
اخشای ازکام هذيی به ؽماس آوسد .ؽیىهای که به خهت هضیت و يىآوسیهای خىد اثش خذی بش
اخشای هىثش وکاسای سأی هذيی يهاده اعت .بذیىعاو ،هيلىب کاسبش ایى اعت که تا آوخا که هی-
ؽىد اص ایى آییى اخشایی اعتفاده کًذ .بش ایى بًیاد ،الصم اعت عاص وکاسی بشگضیذه ؽىد که بشاعاط
آو عهىلت دعتشعی و اعتفاده اص ایى آییى اخشایی فشاهن ؽىد .دس ایى ساعتا ،افل اعتمشا اخشا دس
ایى هماله که بشاعاط ٍشفیتهای يَام اخشایی ثبت کؾف ؽذه اعت ،پیؾًهاد هیؽىد .سویکشدی
که بایذ به ًّىاو یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش يَام اخشای ثبتی پزیشفته ؽىد و يَن زمىلی
ىشفیى ّملیات اخشایی با هن و يیض دس همابل يهاد اخشای ثبت بش ىبك ایى دیذگاه عاهايذهی ؽىد.
بش هبًای ایى افل ،يَام اخشا و لىايیى آو بایذ به يسىی تفغیش ؽىيذ که اخز هىمىُ اخشاییه به
عهىلت و دس کمتشیى صهاو زافل ؽىد .با ایى زال پیچیذگیهای يَام اخشای ثبتی که اص ّىاهلی
هايًذ يمـ لىايیى و هىايِ ایداد ؽذه تىعو هتْهذ يؾئت هیگیشد ،اخشای هىثش سا دس بغیاسی اص
هىاسد و يه همیؾه با خلل سوبهسو هیکًذ .دس اخشای ایى افل  ،يَام اخشا بایذ با سفِ ایشادات و
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يىالـ لابل تشهین ،فشآیًذ اخشای سأی (تىلیف ،اسصیابی ،زفاٍت ،فشوػ وتسىیل) سا به يسىی
تفغیش کًذ که هايِ اص تْيیلی و تىلف اخشای آییى ثبتی ؽىد.
واژگاو کلیذی :آییى اخشای ثبتی ،یکغاوعاصی آییى اخشایی ،افىل ساهبشدی زاکن بش اخشا ،يَام
خاؿ اخشای سأی هذيی
هقدهه

بذوو تشدیذ ،آسهاو افلی دس يَام اخشای سأی هذيی ایى اعت که فشآیًذ اخشا به فىست
یکپاسچه پیگیشی ؽىد .بذیى هًْا که فشفيَش اص هًبِ اخشای سأی هذيی ؽیىهای یکغاو دس اخشای
آو بشگضیذه ؽىد .سویکشدی که هىخب هیؽىد زمىق ىشفیى اخشا بش اعاط یک هًؾىس وازذ و
بًیادیى هغتمش و تسلیل ؽىد .بش ایى بًیاد ،اهشوصه افل یکغاوعاصی آییىهای اخشایی دس يَام های
زمىلی به ًّىاو افلی ساهبشدی پزیشفته ؽذه اعت .بشای يمىيه ،به هىخب هاده ال  3-111لايىو
اخشای هذيی فشايغه ایى یکغاوعاصی هىسد تىخه لشاس گشفته اعت (هسغًی .)128 :1394 ،بًابشایى
بایغته اعت که ایى افل بًیادیى دس يَام اخشای سأی هذيی يیض اص عىی لايىوگزاس پزیشفته ؽىد و دس
افالذ لىايیى هىسد تىخه لشاس گیشد .اگش چه ،ایذه یکغاوعاصی آییىهای اخشایی دس هًگاهه فْلی با
تىخه به ایداد هضیتهای هتفاوت دس يَامهای اخشایی همچىو اهکاو باصداؽت هذيی و هضیًههایی
اخشایی دس کًاس تؾىیك و زتی اخباس بش اعتفاده اص يَام اخشایی خاؿ دس بشخی اص هىمىّات
زمىلی (همايًذ آوچه که دس خقىؿ دّاوی هشبىه به هيالبه ههشیه ؽاهذ هغتین) و يیض عپشدو
اهش اخشا به ریيفِ دس بشخی اص يَامهای اخشایی (همايًذ آوچه دس يَام هالیاتی و تأهیى اختماّی
هؾاهذه هیکًین) دس زذ آسهايی اعت که اهیذ دعتیابی به آو بظ عخت و دوس اص ايتَاس هیيمایذ.
به هش سوی ،آوچه دس زال زامش دس خقىؿ يَام اخشای سأی هذيی هىسد تىخه لشاس هیگیشد
تمییض بیى يَام ّمىهی و اختقافی اخشای سأی هذيی هیباؽذ .تىمیر ایىکه هىسد اول یًْی
لىاّذ ّمىهی اخشای سأی هذيی ،تماهی آسایی سا که هیبایغت به هىخب لايىو اخشای ازکام هذيی
هقىب  1356به اخشا دس آیذ سا دس بش هیگیشد .لايىيی که بخؼ گغتشدهای اص آسای هذيی سا تابِ
خىد هیبیًذ و دسباسه آو گفتگىهای فشاوايی ؽذه اعت (ؽمظ8 :1399 ،؛ خذابخؾی،
19:1394؛ ههاخشی.)18:1383 ،
اها ،دس کًاس يَام ّمىهی اخشای سأی هذيی بایذ اص يَام اختقافی اخشا يیض یاد کشد .ؽیىهای
اختقافی که اص عىی لايىوگزاس دس باسۀ بشخی يهادها پیؼبیًی ؽذه اعت .بشایى بًیاد ،اخشا و
عاصهايذهی کشدو سأی هذيی دس ایى يهادها بایذ اص ایى هداسی خاؿ زشکت کًذ .پظ ،بذیهی

اعت که ؽًاخت وکؾف افىل بًیادیى زاکن بش ایى لىاّذ خاؿ اخشای سأی هذيی اهشی بایغته و
مشوسی خىاهذ بىد.
بش ایى بًیاد ،لايىوگزاس دس يَام ثبتی ،هالیاتی و تأهیى اختماّی دعت به تقىیب ایى لىاّذ صده
اعت .بذیىعاو ،سوابو بیى ىشفیى و کاسبشاو ایى يهادها بش اعاط ؽیىه اخشای اختقافی تًَین
هیؽىد .البته بایذ بش ایى يکته يیض تأکیذ داؽت که اختقافی بىدو ؽیىه اخشا دس ایى يَامهای
اختقافی آوها سا یکغشه اص تىخه به يَام ّمىهی اخشا بیيیاص يمیکًذ .با ایى زال ،آوچه دس ایى
هماله هسىس گفت و گى لشاس هیگیشد ،يَام اخشای ثبت و آییى اخشای آو اعت .ؽیىهای که به هىخب
ً
همشسات يغبتا هفقلی يمؾه ساه آسایی که بایذ بش اعاط ایى يَام اختقافی به اخشا يهاده ؽىد
هؾخـ کشده اعت.
ً
ً
اص عىی دیگشّ ،مال و هًيما يمیتىاو پزیشفت که يىؽتى آییى اخشایی پیؼگفته بذوو افىل
ساهبشدی زاکن بش آو باؽذ .اهشی که يپزیشفتى آو خغمی بذوو سوذ سا پذیذ هیآوسد و اص زکین
بىدو همًى به دوس اعت .پظ ،بایذ دس خغت و خىی ایى افىل باؽین؛ افىلی که ؽایذ آو چًاو که
دس لىايیى آییى دادسعی هذيی پیؾشفته همچىو زمىق فشايغه آهذه اعت ،عشفقل هؾخقی يذاسيذ
ولی بایذ آوها سا اص سوذ زاکن بش ایى آییى اخشایی کؾف ،ؽًاعایی و دس يهایت عاصهايذهی کًین
(ؽمظ ،8:1399،ؽایگاو.)24:1395 ،
به يَش هیسعذ ،یکی اص ایى افىل ساهبشدی ،افل اعتمشاس اخشا اعت .بش ىبك ایى افل الصم
اعت سویکشدی به کاس گشفته ؽىد که ّملیات اخشای ثبت تا صهاو وفىل هىمىُ اخشاییه اعتمشاس
یابذ .به بیاو دیگش ،هتىلیاو ّملیات اخشای ثبت بایذ دس پی آو باؽًذ که پظ اص فذوس اخشاییه که
هيابك آییى اخشایی با دس خىاعت ریيفِ ؽشوُ هیؽىد ،فشآیًذ ّملیات اخشایی اص تىلیف تا فشوػ
و تسىیل هىمىُ اخشاییه به گىيهایی سهیافت ؽىد که تْيیلی دس آو همکى يباؽذ هگش به زکن
لايىو یا بش اعاط تقمین دادگاه.
بش ایى بًیاد ،ایى يمـ دس يپزیشفتى ؽکلی و يه هاهىی سا بایذ دس افالزات بْذی آییى اخشایی
هىسد تىخه لشاس داد .اهشی که یکی اص افىل بًیادیى زاکن بش اخشای سأی هذيی به ؽماس هیآیذ و دس
يَام ّمىهی اخشای سأی هذيی به هىخب هادۀ  24لايىو اخشای ازکام هذيی پزیشفته اعت و هشعىم
اعت که دس پژوهؼهای هشبىه به زمىق اخشای سأی هذيی همىاسه اص آو یاد هیکًًذ
(يهشیًی89:1393،؛ ؽمظ12:1399،؛ خذابخؾی64:1393،؛ اهیًی و يیکىبیاو.)13:1397 ،
البته ،ایى يمـ آوگىيه دس باال گفته ؽذ ،ؽکلی اعت و دس سوذ ایى آییى اخشای ایى افل بًیادیى سا
هیتىاو هؾاهذه کشد.

به هش سوی ،آوچه دس ایى هماله هىسد پژوهؼ لشاس هیگیشد ،ؽًاخت ،کؾف و عاصهايذهی ایى
افل دس آییى اخشای ثبت خىاهذ بىد .بش ایى بًیاد ،پشعؼ اعاعی که دس پی یافتى پاعخ آو بش
خىاهین آهذ ؽیىه و سوػ لايىوگزاس دس پزیشفتى غیش هغتمین ایى افل بًیادیى اعت .افضوو بش آو،
ایى که ایى ایذه اص کدا و اص چه هبًایی کؾف هیؽىد و اثشی بش خای هیيهذ يیض دس خای خىد
بشسعی ؽذه اعت.
 .۱هفاهین هستبط با اصل استمساز دز يظام اجسای ثبتی
 .۱-۱اصل

پشعؼ يخغت دس تبییى افل اعتمشاس دس آییى اخشای ثبت ایى اعت که هًَىس اص «افل»
چیغت؟ دس پاعخ بایذ تىخه داؽت که واژه افل دس هْايی هختلفی اص خمله بًیاد و پایه
(ايىسی )1213:1384،و لاّذه (ايقاسی ،ىاهشی و اعتىاس عًگشی )313:1384،به کاس سفته
اعت .اعتاد لًگشودی يیض دس اثش گشايغًگ خىد يیض يه هًْا بشای آو دس يَش گشفته اعت (خْفشی
لًگشودی.)1592:1388 ،
با ایى زال ،تفغیش بشگضیذه ؽذه اص «افل» دس ایى پژوهؼ به هًْای لغىی آو يضدیک اعت.
بشایى بًیاد ،هًَىس ،لاّذهای کلی اعت که بش سوذ يَام اخشای ثبتی زاکن اعت و بش اعاط آو
عْی هیؽىد دس هًگام هىاخه ؽذو با يمـهایی که دس زیى اخشا پیؼ هیآیذ به آو سخىُ ؽىد.
بًیايی که ایى تىايمًذی سا به يهاد اخشای ثبت هیدهذ که ایى ایذه سا به ؽیىهای سوؽمًذ و دس ّیى
زال لايىيی دس يَام اخشای ثبت فشفيَش اص هىمىُ و اؽخاؿ هشتبو با پشويذۀ اخشایی يهادیًه
کًذ .بذیىعاو ،الصم اعت هن گامهای ایى آییى اخشا (تىلیف ،اسصیابی ،زفاٍت ،فشوػ و تسىیل)
و هن عاهايذهی يمؼ ىشفیى اخشا دس بشابش هن و يیض دس همابل يهاد اخشای ثبت (وازذ اخشای ثبت)
بش اعاط ایى دیذگاه تفغیش ؽىد.
ایى سویکشد اگش چه ؽبیه هفهىم افىل زمىلی که تىعو دکتشیى زمىلی تثبیت ؽذه اعت،
ً
يیغت ولی تمشیبا به آو يضدیک اعت .افىلی که دس والِ سوذ لايىو هسغىب هیؽىيذ و بش کل
ً
يَام زمىلی زاکمیت داسيذ (ؽایگاو )38:1395،و اص هىاد پشاکًذه وگاها هتْاسك لايىو کؾف
هیؽىيذ تا بش اعاط آو به ؽیىهای لايىوهًذ ساه زلی خهت هغئله زمىلی ؽًاعایی ؽىد .البته
دسایى ساه بایذ اص يمؼ هذایتکًًذه دکتشیى و سویه لنایی يیض یاد کشد .فیالىالِ ،سویه لنایی به
ًّىاو هفغش لايىو ،ایى افىل سا اص هىاد لايىيی کؾف و به آوها زیات و اعمشاس زمىلی هیدهذ
(فادلی24:1384،؛ خْفشی تباس.)198:1393،

 .3-۱استمساز اجسا

اعتمشاس دس لغت به هًْی اتقال و پیىعتگی آهذه اعت (هْیى .)2345:1369،آو چه اص
هفهىم زمىلی آو يیض فهمیذه هیؽىد آوچًاو اص هًْی لغىی آو دوس يیغت .بذیىعاو ،اعتمشاس یًْی
ایىکه پیىعتگی و استباه دس اخشای سأی یا تقمین زفٌ ؽىد .به بیاو دیگش ،باصه صهايی اخشا دس يَام
ثبتی که اص فذوس اخشاییه تا ختن ّملیات اخشایی که بغته به هىسد هیتىايذ با تسىیل هال یا تًَین
عًذ سعمی ايتمال سوی دهذ ،هیبایغت به فىست یکغشه اداهه یابذ.
افضوو بش آو ،هًَىس اص «اخشا» دس آییى اخشای ثبتی ،گامهایی اعت که دس باصه صهايی باال گفته
اعتمشاس هییابذ و ؽاهل تىلیف ،اسصیابی ،زفاٍت ،فشوػ و تسىیل خىاهذ ؽذ .بش ایى بًیاد،
اعتمشاس اخشا دس آییى اخشای ثبتی به هًْای آو اعت که ایى گامها پی دس پی تا صهاو وفىل هىمىُ

اخشاییه دس زك هتْهذله بذوو تْيیلی بشداؽته ؽىد.
 .۱-2آییى اجسای ثبتی

همايگىيه که دس همذهه گفته ؽذ ،دس بشهه صهايی زامش و دس يبىد ؽیىهای یکپاسچه دس آییى
اخشای آسای هذيی بایذ اص بشسعی هن صهاو چًذ آییى اخشایی دس يَام زمىلی یاد کًین .بش ایى بًیاد،
هشعىم اعت که بیى يَام ّمىهی و اختقافی اخشای سأی هذيی فشق گزاؽته هیؽىد .تىمیر
ایىکه بًیاو يَام ّمىهی اخشأی سأی هذيی بش اعاط لايىو اخشای ازکام هذيی اعتىاس اعت .با ایى
وخىد ،هقىباتی همچىو لايىو يسىه اخشای هسکىهیتهای هالی يیض دس ساعتای تکمیل ایى يىؽته
ومِ ؽذه اعت .آییًی که دسباسه آو گفت و گىهای بغیاسی ؽذه اعت .دس خهت ّکظ ،آییى
اخشای ثبتی ،هالیاتی و تأهیى اختماّی هن صهاو تست ًّىاو يَام اختقافی آییى اخشا يامگزاسی
ؽذه اعت.
به هشسوی ،آو چه دس ایى هماله دس پی بشسعی آو هغتین ،آییى اخشای ثبتی خىاهذ بىد .هفهىهی
که با تىخه به هشاتب باال گفته ،خضئی اص آییى اختقافی اخشای سأی هذيی به ؽماس هیآیذ .ایى يَام
دس همایغه با عایش يَامهای اختقافی اخشا هن دس کاسبشد و هن دس ؽیىه يگاسػ بشتشی هسغىعی
داسد .تىمیر ایىکه هبًای ایى يَام اخشایی لايىو آییىياهه اخشای هفاد اعًاد سعمی و ىشص سعیذگی
به ؽکایت اص ّملیات اخشایی هقىب  1387با افالزات عال  1398هیباؽذ .ایى ؽیىه اخشا پظ
اص يَام ّمىهی اخشا هتذاولتشیى سوػ اخشای سأی هذيی دس يَام زمىلی ایشاو به ؽماس هیسود.
 .3اصل استمساز اجسا و اصىل زاهبسدی حاکن بس آییى اجسای ثبتی

يخغتیى گام دس ؽًاعایی و کؾف افل اعتمشا آییى اخشایی ایى پشعؼ سا هيشذ هیکًذ که
چگىيه دس يَام اخشایی ثبت هیتىاو اص افىل ساهبشدی یا اداسه کًًذه یاد کشد .آیا ایى دیذگاه که دس

زمىق دادسعی هذيی تثبیت ؽذه و زتی دس لالب لىايیى يیض تدلی یافته اعت (بشای يمىيه هىاد 1
ً
الی  24لايىو آییى دادسعی هذيی فشايغه) و تمشیبا همه بش مشوست ؽًاعایی و کؾف آو دس زمىق
داخلی و هنصهاو اخشای آو اتفاق يَش داسيذ (پذیذهای که دس لايىو آییى دادسعی کیفشی هقىب
 1392به کاس گشفته ؽذه اعت) .عپظ و دس گام بْذی استباه افل اعتمشاس اخشا دس آییى ثبتی با
هفهىم افىل ساهبشدی زاکن بش يَام ثبتی دس پی خىاهذ آهذ.
 .۱-3دزجستجىی اصىل زاهبسدی حاکن بس اجسای آییى اجسای ثبتی

اهشوصه تمایل ّمىهی دس زمىق دادسعی ایى اعت که يمیتىاو بذوو ؽًاخت ،کؾف و
عاهايذهی افىل ساهبشدی زاکن بش آو عخى اص يگشؽی ؽگشف بش دادسعی گفت .به گىيهای که
دادسعی بذوو ایى افىل سا خغمی بذوو سوذ تقىس هیکًًذ (کادیه و لىئیک.)54:1395،
افضوو بش آو ،تىخه و پزیشفتى ایى يکته که دادسعی بذوو ؽًاخت افىل ساهبشدی تىهمی اص آو
بالی يمیگزاسد ،صهیًهعاص ایى ايذیؾه ؽذه اعت که آیا هیتىاو سد پایی اص ایى افىل دس بخؼهای
همبغته با زمىق دادسعی هذيی همچىو زمىق زاکن بش اخشای سأی هذيی یافت؟ به بیاو دیگش ،آیا
هیتىاو به ؽیىهای سوؽمًذ اص تثبیت و پزیشػ ایى افىل دس آییىهای اخشایی عخى گفت؟
با يگاه به آوچه دس يىؽتههای زمىلی به دعت هیآیذ ،پاعخ به ایى پشعؼ هثبت اعت .بذیى-
عاو ،اگشچه همه بش ایى يَش اتفاق داسيذ که لايىوگزاس به فىست لايىوهًذ ایى افىل سا همايًذ آو-
چه دس زمىق فشايغه یا لايىو آییى دادسعی کیفشی هقىب  1392اص عایش بخؼها هتمایض يکشده
اعت ولی دس ّیى زال پزیشفتهايذ که بىهایه تذویى ایى لىايیى بش افىلی اعتىاس اعت که بایذ آوها
سا افىل ساهبشدی بخؼ اخشای سأی هذيی دايغت .افىلی که بایذ به ًّىاو هًؾىس زمىق زاکن بش
اخشای سأی بشسعی گشدد (خذابخؾی69:1393،؛ ؽمظ8:1399،؛ اهیًی ،يیکىبیاو24:1397،؛
يهشیًی .)12:1393 ،بش ایى بًیاد ،افىلی همچىو افل زاکمیت اساده هسکىمله ،افل تْادل دس
اخشا ،افل همًىّیت دس اخشا وافل فىسی بىدو اخشا و  ...پیؾًهاد ؽذه اعت.
به هش سوی ،پشعؼ بْذی ایى اعت که چگىيه هیتىاو اص وخىد افىل ساهبشدی دس يَام اخشای
ثبتی یاد کشد .اهشی که دسباسه آو کمتش گفت و گى ؽذه اعت .به بیاو دیگش ،آیا هماوگىيه که دس يَام
ّمىهی اخشای سأی هذيی اص پزیشػ ایى افىل دفاُ ؽذه اعت هیتىاو ایىگىيه يَش داد که همًى دس
يَام اخشای ثبت يیض به ایى سویکشد تمایل داؽته اعت.
به يَش هیسعذ که هیتىاو اص الگىیی که دس يَام ّمىهی اخشای سأی هذيی اسائه ؽذه اعت،
ً
ً
الهام گشفت .تىمیر ایىکه هًيما و ّمال يمیتىاو ايتَاس داؽت که يَام اخشای ثبتی بذوو ایى

افىل ساهبشدی تذویى ؽذه باؽذ .افىلی که دس زکن يمؾه ساه آییى اخشای ثبتی به ؽماس هیآیذ و با
ایداد عاص و کاسی هًاعب فشآیًذ اخشا سا دس ایى چاسچىب يهادیًه هیکًذ.
والْیت ایى اعت که با دلت دس هىاد لايىيی که دس آییى اخشای ثبتی گشدآوسی ؽذه اعت هیتىاو
به ایى افىل ساهبشدی دعت یافت .افىلی همچىو ،افل اعتمشاس يَام اخشایی (هاده  89و143
آییىياهه) ،افل تغشی يیافتى اخشا به زمىق ؽخـ ثالث( ،هاده  96آییى ياهه) افل کاهل بىدو
اخشای ثبتی (هاده  149و  155آییىياهه) و افل ّذولی بىدو آییى اخشایی (هاده  169آییىياهه) اص
ههنتشیى آو به ؽماس هیآیذ .بًیاوهایی که دس بشخی اص هىاسد اص پیؾیًه ّمىهی خىد يیض عبمت
گشفته اعت و به خهت يىآوسیای که داسد هضیت لابل تىخهی بشای کاسبشاو ایى آییى اخشایی فشاهن
هیکًذ.
 .3-3اصل استمساز آییى اجسای ثبتی جصئی اش اصىل زاهبسدی حاکن بس اجسای ثبت

پظ اص تسلیل هفهىم افىل ساهبشدی زاکن بش آییى ثبتی ،پشعؼ بْذی ایى اعت که آیا افل
اعتمشاس اخشا دس يَام ثبتی سا اص لساً خایگاه هیتىاو خضئی اص ایى افىل للمذاد کًین؟ پاعخ به
ایى پشعؼ هن اص خًبه يَشی و هن اص خًبه کاسبشدی داسای اهمیت اعت .اص خهت يَشی تسلیل و
ؽًاعایی ایى افل به ًّىاو یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش اخشای آییى ثبتی هىخب خىاهذ ؽذ
که دس تسلیل هتىو لايىيی زىصه اخشای ثبت ایى افل هذيَش لشاس گشفته ؽىد و هبايی اعتذالل و
تسلیل دس دکتشیى زمىلی بش اعاط ایى افل اعتىاس ؽىد .بًابشایى دس تألیف و تذویى آهىصههای
هشبىه به يَام زاکن بش اخشای ثبت ایى افل هىسد اؽاسه لشاس هیگیشد و يمؼ هذایتکًًذهای بشای
سویه لنایی و کاسبشاو آو خىاهذ داؽت.
اص خًبه کاسبشدی يیض تسلیل ایى افل به ًّىاو یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش اخشای آییى ثبتی
هىخب خىاهذ ؽذ که دس فىست بشوص اؽکاالت ّملی دس سويذ اخشا ،يهاد اخشای ثبت بش اعاط
ایى افل دس پی آو باؽذ که دس هىاسد عکىت ،ابهام یا تْاسك آییى اخشای ثبتی ،تفغیش یا تسلیلی سا
بشگضیًذ که هغیش اخشای سأی پیگیشی ؽىد و بًابشایى افل بش ایى باؽذ که با افالذ و تشهین فشآیًذ و
الذاهات فىست گشفته زمىق ىشفیى پشويذه اخشایی تأهیى ؽىد و لزا ابيال و يادیذه ايگاؽتى
الذاهات فىست گشفته دس هشزله اخشا به يذست سوی دهذ.
با ایى زال و پظ اص همذهات پیؼگفته ،به يَش هیسعذ که افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی سا
بایذ خضیی اص افىل ساهبشدی زاکن بش ایى يهاد دايغت .ایى دیذگاه هىخب خىاهذ ؽذ که هبًای
رهًی و تسلیلی يهاد اخشای ثبتی ،اعتمشاس آو تا پایاو ّملیات اخشایی باؽذ.

 .2هفهىم اصل استمساز آییى اجسای ثبتی

هيلىب يهایی دس فشآیًذ اخشای سأی ایى اعت که ّملیات اخشایی دس کمتشیى صهاو و بذوو
بشخىسد با هايْی که هىخب تْيیلی هىلت یا زتی دایمی آو ؽىد اداهه یابذ .با ایى زال همیؾه
ومِ به ایى هًىال پیؼ يمیسود و پیؼ آهذو سخذادهایی دس فشآیًذ اخشای سأی به ىىس ّام و دس
آییى اخشای ثبتی به ىىس خاؿ که زشکت آو سا با کًذی هىاخه هیکًذ .اهشی که سیؾه دس ّىاهل
هتفاوتی اص خمله مْف لىايیى اخشایی و یا دخالت اؽخاؿ ثالث دس آییى اخشا ياؽی ؽىد .بش ایى
بًیاد ،بایغته اعت که به عمت سویکشدی تىخه داؽت که بشاعاط آو عْی ؽىد ایى سخذادها به
يسىی هذیشیت ؽىيذ که کمتشیى آعیب به آییى اخشایی سا واسد کًًذ .پظ ،بذیهی اعت که وخىد
يمؾه ساهی که عشايدام آو عهىلت دس ایى هذف باؽذ مشوسی به يَش هیسعذ.
به يَش هیسعذ ایى عاص و کاس هماو پزیشفتى افل اعتمشاس دس آییى اخشایی باؽذ .دیذگاهی که
به فشازت دس يَام ّمىهی اخشای سأی و به هىخب هادۀ  24لايىو اخشای ازکام هذيی هقىب
 1356پیؼبیًی ؽذه اعت .اها دس آییى اخشای ثبتی ایى فشازت بًا به دالیلی که که هْلىم يیغت
يیاهذه اعت ولی به فىست غیشهغتمین و با تىخه به هىاد آییى اخشای ثبتی لابل کؾف و عاصهايذهی
اعت.
به هش سوی ،اعتمشاس آییى اخشای ثبتی بش ایى گفتماو اعتىاس اعت که يهاد اخشای ثبت هکلف
اعت پظ اص دسخىاعت ریيفِ و فذوس اخشاییه که تؾشیفات آو بشىبك هىاد  4و  5آییىياهه اخشای
ثبت ايدام هیگیشدّ ،ملیات اخشایی سا تا زافل ؽذو یکی اص هىخبات پایاو یافتى ایى آییى اخشایی
که بش اعاط هاده  154آییىياهه پیؼگفته بغته هىسد با سمایت ریيفِ یا تسىیل هال هًمىل یا تًَین
و ايتمال عًذ اخشایی دس هال غیش هًمىل هسمك هیؽىد به فىست هغتمش اداهه دهذ و دس ایى ساه
ابهاهات و سخذادهایی همچىو دخالت اؽخاؿ ثالث سا به يسىی و البته بش بًیاو ٍشفیتهایی که
دس آییى اخشایی پیؼبیًی ؽذه اعت ،تفغیش کًذ که هايْی هىلتی یا دایمی دس ایى ساه ایداد يؾىد.
بذیىعاو ،بيالو ّملیات و فشآیًذهای فىست گشفته دس سويذ اخشای ثبتی بایذ به فىست
هنیك و دس زذاللیتشیى هىاسد تفغیش ؽىد و اص ایى خهت هىايِ و ابهاهات فىست گشفته دس سويذ
اخشا با ٍشفیتهای هىخىد دس لايىو آییىياهه اخشای هفاد اعًاد سعمی بایذ به گىيهای زل ؽىد که
الذاهات فىست گشفته يادیذه گشفته يؾىد .ایى سویکشد سا دس عشاعش لايىو اص فذس تا ايتها دس باب
يَاست سئیظ اداسه ثبت دس دعتىس تدذیذ ّملیات اخشایی چىو اسصیابی ،آگهی هضایذه و افالذ آو،
ايتمال عًذ ،الغای تىلیف اهىال هتْلك به ثالث (هاده  63آییىياهه اخشای ثبت) ،تأییذ و تقسیر

هضایذه و  ...که همگی داللت بش ّذولی بىدو تقمیمات و به ّباست دیگش دعتىسی بىدو آو اعت،
هیتىاو هؾاهذه کشد.
 .0اصىل باالدستی اصل استمساز آییى اجسای ثبتی

گفته ؽذ که افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی ،یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش يَام اخشای ثبت
هسغىب هیؽىد .با ایى زال ،بشسعی ایى افل دس استباه با افىل ساهبشدی دوخايبه اعت .تىمیر
ایىکه اص یک عى ،ایى افل اص افىلی باال دعتی هتأثش هیؽىد و به ّباست دیگش تىخه به يتایح ایى
افىل اعت که ها سا به عمت تسلیل افل اعتمشاس اخشای آییى ثبتی هذایت هیکًذ .اص عىیی

دیگش ،ایى افل و تىخه به آثاس آو هًؾأ بشخی اص افىل ساهبشدی دیگش دس يَام اخشای ثبتی هیباؽذ.
 .۱-0اصل بستسی ذیيفع دز يظام اجسای ثبتی

یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش اخشای يَام ثبتی ،افل بشتشی ریيفِ دس سويذ اخشای آییى
ثبتی اعت .به ّباست دیگش ،ریيفِ دس پی آو اعت که اص اهتیاصی که آییى اخشای ثبتی دس اختیاس او
لشاس داده و به هىخب آو بذوو هشاخْه به يهاد دادگغتشی اهکاو دعتیابی به آو چه دس اخشاییه آهذه
ً
ً
اعت سا داؽته باؽذ به بهتشیى يسى اعتفاده کًذ .اص ایى سو ّمال و هًيما هیتىاو ايتَاس داؽت که
يهاد اخشای ثبت دس ساعتای تىخه به ایى افل به گىيهای فشآیًذ آییى اخشای ثبتی سا هذیشیت و
ساهبشی کًذ که ایى هضیت لابل تىخیه باؽذ.
بشایى بًیاد ،بایذ اّالم داؽت که کؾف و اّمال افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی دس ساعتای
ؽًاعایی و زمایت اص افل زاکمیت ریيفِ دس خشیاو پشويذه اخشایی اعت .تىمیر ایىکه به
داللت التضاهی یکی اص آثاس پزیشػ ایى بشتشی ایى اعت که يهاد اخشا با تمام لذست و تىاو اص آوچه
که دس اخشاییه به دعت آهذه اعت ،پاعذاسی کًذ؛ اهشی که با زشکت هغتمش اداسه اخشا خهت تسمك
سمایت ریيفِ یا سعايذو هسکىم به به او زافل هیؽىد (هىاد  25،27،89،136وتبقشه هاده
 149آییىياهه)
 .3-0اصل احتسام به عملیات يهاد اجسای ثبت

بیؽک سويذ اخشای آییى ثبتی اص هَاهش اّمال زاکمیت دولت به هًْای ّام هسغىب هی-
ؽىد .هبازثی چىو اخشای اخباسی و لهشی و دس يتیده الضام همتًِ به اخشای هىمىُ اخشاییه ثبتی يیض
گىاهی بش ایى اعتذالل و دخالت يهاد ّمىهی دس اخشاعت (هاده 21آییىياهه).
بش ایى بًیاد ،سويذ اخشای ثبتی یکی اص هَاهش دخالت يهاد سعمی هیباؽذ که تىعو هأهىسیى
سعمی و دس زذود فالزیت آياو فىست هیگیشد .ایى دخالت و يَاست اخباسی یکی اص ّىاهل
هىثش دس سّایت افل تْادل دس اخشای آییى ثبتی دس خقىؿ زفٌ زمىق ریيفِ و هتْهذ و اص

عىیی دیگش ،ایداد اىمیًاو دس لايىيی و الضامآوس بىدو آو و دس يتیده خلىگیشی اص ازماق ؽخقی
زك سا دس پی خىاهذ داؽت.
به هش سوی ،اخشای افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی اص آثاس تىخه به هستشم ؽمشدو الذاهات يهاد
اخشایی دس سويذ اخشای هىمىُ اخشاییه وفك آییىياهه اخشای هفاد اعًاد سعمی اعت .لزا تفاعیشی
که دس خقىؿ ابهاهات ایداد ؽذه دس سويذ اخشای يَام ثبتی تسمك هییابذ ،بایذ با هالزَه ایى
افل ايدام گیشد .بذیىعاو ،یکی اص هَاهش تىخه به ایى افل ایى اعت که الذاهات اخشایی يغبت
ً
به اؽخاؿ ثالث يیض يافز بىده و اص ایى خهت اخشای آییى ثبتی فشفا به خهت تْاسك ٍاهشی با
زمىق اؽخاؿ ثالث با هايِ هىاخه يؾىد .تىخه به هىاد لايىو آییىياهه اخشای هفاد اعًاد سعمی
ایى سویکشد سا تأییذ هیکًذ .به ًّىاو هثال ،وفك هاده  89آییىياهه و يیض هاده  ،96تقشف ؽخقی
غیش اص هتْهذ عًذ دس هال (هًمىل یا غیش هًمىل) هايِ اص اخشا يیغت و افل بش اخشای سأی اعت.
همیى سویکشد سا دس هاده  66دس خقىؿ تىلیف اهىالی که ثالث ادّای زمی يغبت به آو داسد ،يیض

هالزَه هیؽىد.
 .5اصىل استًباط ضده اش اصل استمساز اجسا دز آییى ثبتی

تىخه به افل پیؼگفته ،آثاسی سا به همشاه خىاهذ داؽت .ایى افىل يیض خضیی اص افىل
ساهبشدی زاکن بش اخشای ثبتی هسغىب هیؽىيذ .افىلی که اخشای دلیك آوها يمؼ غیش لابل
ايکاسی دس تسمك اخشای هىثش يَام ثبتی خىاهذ داؽت.
 .۱-5اصل تسهین آییى اجسای ثبتی

اص ههنتشیى آثاس تىخه به افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی ،پزیشػ افل تشهین دس آو خىاهذ بىد.
بشىبك ایى افل ،يمایـ و ابهاهات هىخىد دس سويذ اخشای ثبتی بایذ به يسىی تفغیش گشدد که هايِ
اص اخشای هىمىّی که بشای آو اخشاییه فادس ؽذه اعت ،يؾىد .بش ایى بًیاد ،افل تشهین اخشای
ثبتی دس پی آو اعت که تالػ فىست گشفته دس ايدام اخشاییه ثبتی يادیذه گشفته يؾىد .تىمیر ایىکه
دس سويذ اخشای سأی همکى اعت هىايِ و پیچیذگیهایی ایداد ؽىد که تفغیش يادسعت اص آو هًدش
به ّذم اخشای سأی خىاهذ ؽذ.
با ایى زال ،تشهین دس هشزله اخشای سأی هذيی ،ياٍش به دو بخؼ خىاهذ بىد .دس بخؼ
يخغت ،تشهین دس يىالـ و ابهاهاتی اعت که هًؾأ آو هشبىه به هفاد اخشاییه اعت .بخؼ دوم يیض
ياٍش به صهايی اعت که ابهام دس سويذ و فشآیًذ اخشای آییى ثبتی به هًْای اخـ خىد هیباؽذ .یًْی
هشزلهای که با فذوس اخشاییه ؽشوُ و تا ختن ّملیات اخشایی که هیتىايذ وفىل هىمىُ عًذ یا
سمایت ریيفِ باؽذ ،سا دس بش هیگیشد.

با ایى زال ،آوچه دس هسذوده تشهین دس آییى ثبتی لابل گفت و گى خىاهذ بىد هشبىه به بخؼ
دوم یًْی سفِ ابهاهات دس يسىه ايدام ّملیات اخشایی به هًْی اخـ هیباؽذ .تىمیر ایىکه
افالذ یا ابيال اخشاییه و یا به ّباست بهتش دعتىس اخشا دس فالزیت هشخِ فادسکًًذه اخشاییه یا
دعتىس اخشا اعت و هماوگىيه که پیؼ اص ایى يیض گفته ؽذه اعت هیتىاو با دّىایی به يام ابيال
ّملیات اخشایی که البته بایذ ابيال دعتىس اخشا يامگزاسی ؽىد ،دس پی آو بىد (خذابخؾی،
 .)456:1393اهشی که با ّملیات اخشایی که بش اعاط آو يهاد اخشای ثبت بش اعاط تؾشیفات و
آییى اخشایی ویژه دس اخشای دسخىاعت ریيفِ به ديبال آو خىاهذ بىد هتمایض اعت (بشای دیذو
دیذگاهی هؾابه يگاه کًیذ به :دسیایی ،کشبالئی صاده191:1399،؛ خْفشی لًگشودی292:1391،؛
افغشصاده بًاب327:1391،؛ فتازی .)191:1395،بًابشایى آوچه اص هفهىم ّملیات اخشایی دس ایى
ً
هماله بشگضیذه ؽذه اعت اعاعا پظ اص فذوس اخشاییه آغاص هیگشدد.
به هش سوی ،دس آییى اخشای ثبتی ؽىاهذی وخىد داسد که هیتىاو لابلیت تشهین یا تقسیر
يىالـ سا اص آو به دعت آوسد .بشای يمىيه تدذیذ اسصیابی هال غیشهًمىل که یک عال اص ليْیت
اسصیابی آو گزؽته اعت (تبقشه  2هاده  191آییىياهه) ،تقمین دسباسه ادّای هغتثًیات دیى بىدو
(تبقشه  2هاده  61آییىياهه) ،سفِ اؽکال و ابهام دس فذوس اخشاییه و اسائه ىشیك دسباسه اداهه
ّملیات اخشایی (تبقشه  1و  3هاده  5آییىياهه) ،تقمین و سفِ اختالف دسباسه ادّای هالکیت ثالث
دس هال هًمىل تىلیف ؽذه (هاده  63آییىياهه) ،تقمین بش تدذیذ آگهی هضایذه (تبقشه هاده 125
آییىياهه) اص ایى دعت هىاسد هغتًذ.
افضوو بش ایى ،افل کلی دس هاده  169آییىياهه دس باسه سفِ هشگىيه ابهاهاتی که دس ّملیات
اخشایی که پظ اص فذوس اخشاییه ؽشوُ هیؽىد (بشای يمىيه :ایىکه پظ اص اسصیابی هدذد ،هىمىُ
به کاسؽًاعی تک يفشه اسخاُ ؽىد یا اعاط يَش لبلی هىسد پزیشػ لشاس گیشد و هیئت کاسؽًاعی
دسباسه آو اٍهاسيَش کًذ) يیض تأکیذ دیگشی بش خای يهاده اعت و هیتىاو پزیشفت که اهکاو اعتمشاس
ّملیات اخشایی بش اعاط ٍشفیتهای يهادیًه ؽذه دس آییى اخشای ثبتی وخىد داسد.
 .3-5اصل عدولی بىدو آییى اجسای ثبتی

هذف اص اعتمشاس يَاست سئیظ ثبت بش اهش اخشای ثبتی ایى اعت که با تىخه به ىىاليی ؽذو
فشآیًذ اخشا دس يَام ثبتی (تىلیف ،اسصیابی ،زفاٍت ،فشوػ و تسىیل هال یا ايتمال عًذ اخشایی)،
اهکاو سفِ هىايِ و اؽکاالتی که دس سويذ اخشای سأی ایداد هیؽىد ،وخىد داؽته باؽذ .بًابشایى اص
آثاس ایى يَاست هغتمش و هغتمین دس اهش اخشا ایى اعت که اهکاو ّذول اص دعتىسات و تقمینهایی
که دس ایى زىصه فىست هیگیشد ،بشلشاس باؽذ .تىمیر ایىکه ىبِ و التنای راتی اخشای سأی هذيی

يیاصهًذ دعتىسات فىسی و کنهضیًه هیباؽذ؛ اهشی که هالصهه با ّذول اص دعتىسات يابهخا و فذوس
دعتىسات فسیر داسد.
بًابشایىّ ،ذولی بىدو تقمین یکی اص افىل ساهبشدی زاکن بش آییى اخشای ثبتی هسغىب هی-
ؽىد .بش ىبك ایى افل ،يهاد اخشا هیتىايذ دس هش لسَه اص فشآیًذ هشزله اخشا ،دعتىسی سا بشخالف
لايىو تؾخیـ داد ،آو سا يمل یا به ّباست بهتش ّذول و يغبت به فذوس دعتىس خذیذ الذام کًذ.
با بشسعی لايىو آییىياهه اخشای هفاد اعًاد سعمی ،به خىبی هیتىاو هؾاهذه کشد که دس ایى
لايىو افل بش دعتىسی بىدو هىمىّات هشبىه به اخشای سأی هذيی اعت .ایى اهش ّذول اص
دعتىسات يابهخا وتقسیر آوها سا تغهیل هیکًذ .هىاسدی چىو تقسیر اخشاییه و سفِ ابهام اص آو،
فذوس دعتىس اسصیابی خذیذ و ّذول اص يَشیه عابكّ ،ذول اص دعتىس تىلیف هالی که خضء
هغتثًیات دیى اعتّ ،ذول اص دعتىس تىلیف هالی که دس تقشف ؽخـ ثالث اعتّ ،ذول اص
آگهی هضایذهای که بش خالف همشسات لايىيی ايتؾاس یافته اعت و دعتىس به افالذ آو ،دعتىس به
ابيال ّملیات اخشایی و دعتىس به باصگشدايذو اهىالی که دس خشیاو ّملیات اخشایی تىلیف ؽذه
اعت( ،هاده 169آییىياهه) دعتىس تًَین عًذ به يام بشيذۀ هضایذه وتسىیل آو و . ...
با هالزَه هىاسد پیؼگفته هیتىاو ایى بشداؽت سا تأییذ کشد که افل ّذولی بىدو اص دعتىسات
عابك و فذوس دعتىسات خذیذ وعیلهای هىثش خهت اخشای بهیًه و عشیِ يَام ثبتی خىاهذ بىد.
تىمیر ایىکه ایى فشآیًذ سويذ اخشای آییى ثبتی سا بغیاس کنهضیًه و بذوو تؾشیفات خىاهذ کشد.
 .2-5اصل کاهل بىدو آییى اجسای ثبتی

اخشای يَام ثبتی دس فىستی هىثش و کاسا خىاهذ بىد که دس کًاس عایش ؽشایو پیؼگفته ،ایى
اىمیًاو سا به ریيفِ اسائه دهذ که همیى فشآیًذ اخشا بشای سعیذو به هىمىُ اخشاییه کافی و کاهل
اعت .به ّباست دیگش ،ایى اىمیًاو اص عىی يهاد اخشا به او داده هیؽىد که ّملیات اخشایی تا
وفىل یا تسىیل هىمىُ سأی اداهه هییابذ.
بشایى بًیاد ،دسفشمی که هىمىُ آییى اخشای ثبتی الضام هتْهذ به پشداخت وخه يمذ باؽذ و دس
ً
اخشای ایى سأی ،اهىال هسکىم ّلیه (هثال پالک ثبتی یا هال هًمىل هتْلك به هسکىمّلیه) تىلیف و
دس يهایت هًدش به هضایذه ایى اهىال و فذوس عًذ سعمی به يام هسکىمله یا بشيذه هضایذه ؽىد؛ افل
کاهل بىدو اخشای ثبتی التنا داسد که يهاد اخشا ایى اهىال سا به خشیذاس یا هالک تسىیل دهذ.
ایى سویکشد هن دس استباه با اهىال هًمىل و هن اهىال غیشهًمىل هىسد تأییذ لايىو آییىياهه اخشای
هفاد اعًاد سعمی لشاس گشفته اعت (هادۀ  139و تبقشه هاده  149آییىياهه) .اهشی که بایذ آو سا اص
يىآوسیهای آییى اخشای ثبتی دايغت .تىمیر ایىکه دس يَام ّمىهی اخشای آساء هذيی ،تسىیل هال

هًمىل بغته به هىسد به خشیذاس یا هسکىمله پیؼبیًی ؽذه اعت اها دس خقىؿ اهىال غیشهًمىل
فشازتی دس يَام ّمىهی اخشای آساء هذيی هالزَه يمیؽىد و همیى هىمىُ تؾتت آسا و يَشات
دس دکتشیى زمىلی و يیض سویه لنایی سا به همشاه داؽته اعت .بش ایى بًیاد ،بشخی با ایى تسلیل که
ّملیات اخشایی پظ اص تًَین عًذ سعمی که دس اخشای هاده  145لايىو اخشای ازکام هذيی
فىست هیگیشد ،وٍیفۀ يهاد اخشا سا پایاو یافته هیدايًذ و بًابشایى بشيذه هضایذه یا هسکىمله سا اسؽاد
به ىشذ دّىای خلِ یذ یا الضام به تسىیل هبیِ هیکًًذ (پژوهؾگاه لىه لناییه.)467:1396،
اها دس همابل ،بشخی دیگش اّتماد داسيذ که دسفىست اىالُ هتقشف اص باصداؽت هلک واىالُ
به او اهکاو تسىیل هلک به بشيذه هضایذه و یا هسکىمله وخىد داسد ودس غیش ایى فىست يمیتىاو
بذوو دّىای فسیر هلک سا اص هتقشف خاسج کشد (خذابخؾی.)389:1393 ،
با ایى زال و اص هًَش افل کاهل بىدو سويذ اخشای ثبتی بایذ بش ایى يَش باؽین که يهاد اخشا
هکلف اعت دس خهت هىثش کشدو اخشای ثبتی ،يغبت به تسىیل هال الذام کًذ .به ّباست دیگش،
بایذ ایى اىمیًاو به بغتايکاس یا ؽخقی که دس فشآیًذ هضایذه هال تىلیف ؽذه ؽشکت هیکًذ ،داده
ؽىد که همیى سويذ اخشا سأی بشای سعیذو به هالی که دس هضایذه خشیذاسی هیؽىد ،کافی اعت.
تفغیشی بشخالف ایى تسلیل هىخب هیؽىد که دّاوی هتْذد دیگشی پظ اص پایاو ّملیات اخشایی
اداهه یابذ و به خای زل هؾکل ،هؾکالت خذیذی بشای اؽخافی دیگش يیض ایداد ؽىد .اهشی که
هالصهه با اىاله دادسعی ،افضایؼ هضیًههای التقادی داسد و اص عىیی دیگش و به تْبیش بشخی اص
دکتشیى زمىلی ،هىخب هیؽىد هيلىبیت اهىال هىسد هضایذه و گشایؼ داوىلباو خشیذ به ایى دعته
اص اهىال به پاییىتشیى زذ فشو کاعته ؽىد (ؽمظ.)582:1399،
 .0-5اصل ضسوزت احساش اجسای ثبتی

اهتمام به افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی ،التنا داسد که سويذ اخشای سأی تا به ثمش يؾغتى يتیده
آو اداهه داؽته باؽذ .البته ایى فشآیًذ تا صهايی اداهه هییابذ که اخشای سأی به هًْای زمیمی خىدػ
دس ّالن اّتباسی وخىد داؽته باؽذ و هشگاه ّملیات اخشایی به واعيه تسمك هذف اخشای آییى ثبتی
که هماو وفىل هىمىُ اخشاییه اعت ،پایاو یافته باؽذ ،اخشای ایى افل و تىعل به آو هتىلف هی-
ؽىد .با ایى زال ایى هىمىُ (یًْی تسمك هذف اخشای آییى ثبتی) بایذ ازشاص ؽىد و تا صهايی که
ایى يتیده تىعو يهاد اخشای ثبتی ازشاص يؾىدّ ،ملیات اخشایی بایذ اداهه یابذ (بًذ  4هاده 143
آییىياهه).

 .6آثاز اجسای اصل استمساز آییى اجسای ثبتی

آثاس تىخه به افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی اص دو خهت لابل بشسعی اعت .اص یک عى ،تأثیش
غیش لابل ايکاسی دس کاهؼ فشاوايی دّاوی داسد .تىمیر ایًکه اخشای زذاکثشی و کاهل ثبتی اص
ىشذ دّاوی هدذد یا هؾابه خلىگیشی هیکًذ .اص عىیی دیگش ،اخشای ایى افل آثاسی فشاوايی دس
زمىق ىشفیى ّملیات اخشایی اص خمله کاهؼ هضیًههای التقادی و يیض صهاو آوها خىاهذ داؽت.
 .۱-6کاهص فساوايی (حجن) دعاوی

بذوو تشدیذ یکی اص ههنتشیى دعتاوسدهای اخشای افل اعتمشا آییى اخشای ثبتی تاثیش آو بش
کاهؼ دّاوی هشبىه به سويذ اخشای يَام ثبتی اعت (هاده  139و تبقشه هاده  149آییىياهه) .به
ّباست دیگش ،دس فىست اخشای افل کاهل بىدو و يیض افل تشهین سويذ اخشای ثبتی ،يیاصی به ىشذ
دّاوی خذیذ يخىاهذ بىد .تىمیر ایىکه بخؼ ّمذهای اص دّاوی ىشذ ؽذه دس سویه لنایی اص
سويذ اخشای آییى ثبتی يؾئت هیگیشد .به ًّىاو هثال ،ىشذ دّاوی هايًذ خلِ یذ یا الضام به تسىیل
هبیِ که اص عىی بشيذه هضایذه یا بغتايکاس هيشذ هیؽىد ،يمىيهای اص ایى هىاسد اعت.
ً
بًابشایى ،پزیشػ ایى افل هىخب هیؽىد که هؾکالت اخشای ثبتی بش دادگاهی که افىال دس
خشیاو اخشای ثبتی يبىده اعت ،باس يؾىد .اص عىیی دیگش ،ىشذ دّاوی هدذد ،دخالت اؽخاؿ
ثالث هايًذ بشيذه هضایذه و ؽشیک هال هؾاُ و  ...سا دس پیخىاهذ داؽت .هبازثی که به پیچیذگی
دّاوی و دس يتیده دؽىاسی آو هیافضایذ.
 .3-6کاهص هصیًههای اقتصادی و يیص شهاو اصحاب دعىا

اخشای افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی اص هًَش تسلیل التقادی زمىق دادسعی هذيی يیض لابل
تسلیل اعت .تىمیر ایىکه با اخشای ایى افل ،هنصهاو اص ىشذ دّاوی خذیذ که هالصهه با افضایؼ
هضیًههای التقادی هشبىه به دّاوی داسد و يیض صهاو سعیذو به ایى دّاوی فشفهخىیی هیؽىد .به
بیاو دیگش ،پزیشػ افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی دالت بش ایى داسد که فشآیًذ اخشای ثبتی خهت
وفىل هىمىُ اخشاییه کافی اعت و لزا يیاصی به ىشذ دّاوی همچىو الضام به تسىیل یا خلِ یذ و
 ...يذاسد (هاده  149آییى ياهه).
 .2-6افصایص اعتماد به دستگاه اجسای ثبتی

پزیشػ افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی اص همذهات سعیذو به افل بًیادیى و لابل عتایؼ اخشای
هىثش وکاسای سأی هذيی اعت .هىمىّی که سیؾه دس اعًاد بیىالمللی ،عًذ تسىل لنایی داسد و اص
زمىق اعاعی ؽهشويذاو به ؽماس هیآیذ .اص ایى سو اخشای ایى افل ،افضایؼ اّتماد ّمىهی به
فشآیًذ اخشای سأی تىعو يهادهای هشبىه به ایى زىصه سا دس پی خىاهذ داؽت.

بشایى بًیاد ،تىعل به اخشای ؽخقی سأی دس بیى ؽهشويذاو با اخشای ایى افل دس کمتشیى زذ
خىد لشاس هیگیشد .اهشی که تسمك يَن و ّذالت دس اختماُ و استباه بیى ىشفیى پشويذه اخشایی سا
تنمیى هیکًذ .سویکشدی که دس ساعتای تىخه به افل  34لايىو اعاعی دس دعتشعی به ّذالت
لابل تسلیل اعت .به بیاو دیگش ،تسمك عشیِ و کاهل سويذ اخشای ثبتی گاهی دس اخشای ایى افل
بًیادیى خىاهذ بىد و صهیًهعاص تسمك ّذالتی دیگش دس زىصه يَام اخشای ثبتی هیباؽذ.
يتیجه

بش اعاط آوچه دس ایى هماله گفته ؽذ ،افل اعتمشاس آییى اخشای ثبتی به ًّىاو یکی اص افىل
ساهبشدی زاکن بش اخشای آییى ثبتی لابل تسلیل اعت .بش اعاط ایى افل ّملیات اخشایی بایذ به
يسىی هذیشیت ؽىد که عهىلت و کاهل بىدو آییى اخشای ثبتی که اص هضیتها و دس ّیى زال
يىآوسی آو هسغىب هیؽىد زفٌ گشدد .اص ایى سو الصم اعت که يىالـ و ابهاهاتی که دس هغیش
اخشای ایى آییى ایداد هیؽىد ،هًدش به ايغذاد آو يؾىد .بش ایى بًیاد ،افل اعتمشا آییى اخشای ثبتی
به هثابه هًؾىس ایى آییى اخشایی دس اختیاس يهاد اخشای ثبتی لشاس هیگیشد تا به وعیله آو سويذ آییى
اخشای ثبتی اص صهاو فذوس اخشاییه تا ختن ّملیات اخشایی بذوو ولفه اداهه یابذ.
اص عىیی دیگش اخشای ایى افل زمىق ىشفیى سأی هذيی سا به فىست هتْادل هىسد زمایت لشا
هیدهذ .تىمیر ایىکه اص یک عى زمىق هسکىمله سأی هذيی سا با عشّت و کنهضیًه پیگیشی هی-
کًذ و افل سا بش اعتمشا اخشای سأی هذيی لشاس هیدهذ و اص عىیی دیگش ،به ایشادات هشبىه به سويذ
اخشای سأی هذيی به دلت تىخه داسد و با تمغک به افل ّذولی بىدو دعتىس دس سويذ اخشای سأی
هذيی ،اص زمىق هسکىمّلیه و اؽخاؿ ثالث ازتمالی زمایت هیؽىد.
به هش سوی ،پیؾًهاد هیؽىد که  -1ایى افل به ًّىاو یکی اص افىل عاختاسی اخشای ثبتی
هىسد تىخه لايىوگزاس لشاس گیشد .به بیاو دیگش ،هماوگىيه که دس هاده  24لايىو اخشای ازکام هذيی
به فشازت به تکلیف دادوسص دس اخشای بی ولفه و هغتمش اخشای سأی اؽاسه داسد دس آییى اخشای ثبتی
يیض بایذ ایى همشسه هىسد تأ کیذ لايىوگزاس لشاس گیشد -2 .ىبِ يَام اخشای ثبتی هیىلبذ که دس کًاس
هش وازذ اخشایی هذیش اخشا پیؼبیًی ؽىد تا دس فىست هش گىيه ابهام یا اخمال دس سويذ اخشای ثبتی
يغبت به زل و فقل و تشهین سويذ اخشا الذام گشدد .دس والِ تسمیل کشدو باس تمام هؾکالت
هشبىه به سويذ اخشای ثبتی به سئیظ ثبت که هن صهاو وٍایف عاصهايی دیگشی يیض داسد اخشای
عشیِ و هىثش آییى ثبتی سا با کًذی هىاخه هیکًذ.
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Abstract
The system governing the procedure for enforcing registration should be
considered one of the most widely used methods of enforcing civil judgments
after the Civil Enforcement Law. A method, due to its advantages and
innovations, has had a serious impact on the effective and efficient
implementation of the civil vote. Thus, it is desirable for the user to use this
executive ritual as much as possible. On this basis, it is necessary to choose a
mechanism based on which to facilitate access and use of this executive
procedure. In this regard, the principle of enforcement is proposed in this
article, which is discovered based on the capacities of the registered executive
system. An approach that should be accepted as one of the strategic principles
governing the registration enforcement system and the legal order of the
parties to the enforcement operation together and also in front of the
registration enforcement institution should be organized according to this
view. Based on this principle, the executive system and its rules should be
interpreted in such a way that obtaining the subject of the executive can be
achieved easily and in the shortest time. Based on this principle, the executive
system and its rules should be interpreted in such a way that obtaining the
subject of the executive can be achieved easily and in the shortest time. In
implementing this principle, the enforcement system must interpret the voting
process in such a way as to prevent the closure and cessation of the registration
procedure by eliminating repairable defects and shortcomings
Keywords: Procedure of registration, Principle of execution, Principle of
restoration, Principle of completeness of execution
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