
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 
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 چکیده

ارد و اینن  ر اختیار دسازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، یکی از سازمان هایی است که بیشترین و متنوع ترین این مراجع را د      

 کم قنرار منی  مراجع عمدتا یکی از مهمترین حقوق شهروندان یعنی حق مالکانه را در دادرسی های خود مورد رسیدگی و اصدار ح

ثبتنی موونوع    هیأت حل اخنتال   هیأت نظارت و شورای عالی ثبت؛از اینرو مراجع شبه قضایی ثبتی که شامل: اداره ثبت، دهند. 

 ش امالک مشناع افزار و فرو قانون برنامه چهارم و توسعه؛ ۱۳۲هیأت حل اختال  ثبتی موووع ماده  قانون ثبت؛ ۱۴۸و  ۱۴۷مواد 

 ر رسیدگی به دعاوی ثبتی بسیار موثر می باشند.در رفع اطاله دادرسی و تسریع دمی شوند، 

ر جتماعی ظاهابه علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و 

از به آن ها، نی گشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از

ند بنه  ابط، نیازماطالعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها داشت. از طر  دیگر، رفع اختالفات ناشی از آن رو

ارج راجعی در خمسرعت عمل و اتخاد تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود، بنابراین 

اس نند کنه براسن   اجع عمومی قضائی ، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون های حل اختال  و ... به وجنود آمنده ا  از سامانه مر

 قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختالفاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی  می گردد، رسیدگی نمایند.

 یالع یرت و شورانظا اتیاداره ثبت ، ه ییمراجع شبه قضاموجود در  راداتیها و ا بیآس در این مقاله تالش محقق بر این است تا

  ارائه دهد.ا و راهکارهایی در جهت رفع آسیب همورد بررسی قرار داده و آسیب های وارده به این سه مرجع را شناسایی  ثبت 

 

 مراجع شبه قضایی، اداره ثبت ، هیات نظارت ، شورای عالی ثبت، آسیب شناسی. واژه های کلیدی:
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 قدمه م-۱

ضایی ا سیستم قک قاوی بامروزه با توجه به کثرت قوانین، مقررات و قواعد حقوقی و متنوع بودن دعاوی، در عمل امکان اینکه ی  

د و نیز نظر باش های مختلف حقوقی، کیفری و اداری و غیره اشرا  کامل داشته و صاحب های عمومی بتواند در زمینه دادگاه

ثرت وی دیگر کسو از  م به صدور رأی نماید وجود ندارد. وسعت موووعات و تنوّع در دعاوی از یک سواتخاذ تصمیم نموده و اقدا

د مراجع بب ایجاسهای دردست بررسی  قوانین و مقررات و نیز لزوم رسیدگی به موووعات مختلف و همچنین کثرت تعداد پرونده

یز در ندگی و تخصصی بودن رسیدگی، کوتاه بودن مدت رسی شبه قضایی شده است. در واقع این مراجع جهت تسریع در کارها،

ام شته و عحیت عام نداصالمراجع قضایی  خال مواردی عدم رعایت تشریفات رسیدگی تشکیل شده است. این نوع مراجع بر 

ه ترین ر سادآسیب شناسی د.دنحیت رسیدگی و بررسی دارالالشمول نیستند و تنها در حدود مسائلی که قانون مشخص کرده ص

 و عوامل للع آسیبها عبارات به معنی شناخت آسیب های سازمانی و یا هر نوع انحرا  از ووعیت سالم می باشد. درحقیقت

 نمایند. می تشدید سازمان در را منابع ال ات و روایت کارایی، عدم عدم که هستند مسائلی

 امروزه نوین یتمدیر هستند عجین مشکالت و مسائل با هبعدی هموار چند اهدا  و ها سیستم پیچیدگی بعلت سازمانها امروزه

 حل بلکه نیست. ارزش و ود نفیم امر سازمانها در متنوع و متعدد مشکالت و مسائل با درگیری تنها نه و بوده مدار – مشکل اصوالً

  است. امروزی سازمانهای مساله یکی از مهارتهای وروری و اجتناب ناپذیر مدیریت

 وستاها بهری از رایران وسعت سرزمین ، فواصل طوالنی میان شهرها، کثرت و پراکندگی و صعوبت دسترسی بسیادر نظام حقوقی 

 استا و بهرر این دشهرهای کشور ، لزوم اهمیت دادن به نهادهای شبه قضایی را در قبل از انقالب اسالمی توجیه کرده است. 

نه ای نیز ود ، پیشیافته بختالفات از طریق ریش سفیدان که امری غیر سازمان یتبعیت از سایر کشورها ، درکشور ما عالوه بر رفع ا

 (. ۳۳،ص۱۳9۱در امور رفع اختالفات از طریق مراجع رسمی غیر قضایی وجود داشته است )میرحسینی، سیدحسن،

ولت و دتالفات از اخ اداری کشور شکل گرفت تا بخش بزرگی –مراجع اختصاصی یا دادگاهی اختصاصی اداری در ساختار حقوقی 

حاظ لمیت و به ان حاکشهروندان را حل و فصل نماید. در این بین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به عنوان رکنی رکین از ارک

در  ه توسط آنائه شدجنس خدمات اربر عهده گرفتن خدمات متنوع برای ارائه به شهروندان، از جمله سازمان هایی است که اوال: 

هت تثبیت ه در جکی و فنی بودن، پیچیده و حقوقی نیز می باشد و از این حیث، تصمیمات و اقدامات آن از آنجایی عین تخصص

اختال   ونش ها تحقوق مالکانه افراد شکل می گیرد، همزمان حقوق و منافعی را تحدید و احیانا تهدید می کند و این خود 

ا: امور زند. ثانیی پرداع متعدد و متنوعی در سازمان ثبت به حل و فصل آن ها مبسیاری را ایجاد می نماید که علی القاعده مراج

اد شده اند و از این قانون مدیریت خدمات کشوری جزء امور حاکمیتی قلمد ۸ماده  "هن  "محوله به این سازمان با توجه به بند

 ان قابل تصور می باشد. جهت نیز ابقاء و بلکه توسعه کمی و کیفی مراجع شبه قضایی در سطح این سازم

 

 طرح مساله -2
نندگی جمعنی   زهرچند که صالحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است، قانونگذار بنا به برخی مصالح و در طول اداره 

لسنفه  تنوان گفنت ف  به این نتیجه نائل شد که رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیردادگستری قرار دهد. شاید ب

هنای خاصنی کنه بعضنی از موونوعات دارد تخصنص الزم اشنخاص        تشکیل مراجع استثنایی این اسنت کنه بنه علنت پیچیندگی     

طلبد. عالوه بر آن رسنیدگی سنریع و مجنانی و دور از تشنریفات از     را میکننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن رسیدگی

هنا در اتخناذ چننین    توان دالیل مختلفی برای تغییر رویکرد دولنت همچنین میوروریات رسیدگی به این قبیل امور محوله است. 

 تدبیری برشمرد از جمله:

این اصل به موووعات اختصاصی که در صنالحیت اینن مراجنع اسنت توجنه دارد و دلینل آن تننوع زیناد و          اصل تخصص: -الف
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 های فنی بسیار آنهاست.ویژگی

هنای مطروحنه در آنهنا صنرفا بنا      های قضایی با پروندهدادگاه اداری و اجتماعی: قتضیاتملزوم توجه به منافع عمومی،  -ب

 .وی مالیاتی که دخل و خرج یک دولت به آن وابسته استکنند. مثال دعاموازین قضایی برخورد می

م قضنایی را الز ها در چرخه پرونده قضایی قرار بگیرد. بنابراین، اصل تنداوم ارائنه خندمات عمنومی، مراجنع شنبه      ممکن است سال

 داند.می

معموال مدت زمان محدودی برای رسیدگی آنها پیش بینی شده  رورت رسیدگی سریع به این نوع دعاوی و اختالفات:ض -ج

 است.

 از قبیل: محظورات و مشکالت قضایی -د

 کمبود امکانات الزم برای رسیدگی به انبوه اختالفات و شکایات -

 قضاییه ه قوا در صورت دخالت قوهبه وجود آمدن شائبه و مشکل مداخل -

 نبود تجربه و تخصص کافی در قضات برای رسیدگی به این موارد -

  اصل قضازدایی و کیفرزدایی -هـ
های اختصاصی اداری، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و قضایی یا دادگاهبه زعم برخی از حقوقدانان مراجع شبه

ای با های حرفهانضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمقخارج از سازمان رسمی 

گیری در مورد اختالفات و شکایات و دعاوی از قبینل  شوند و صالحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیمصالحیت ترافعی تشکیل می

ای با اشخاص خصوصی است که معموال در اجنرای  و دولتی و حرفهمی های عمواستخدامی، مالی، اروی و ساختمانی میان سازمان

دارد و آید؛ در نتیجه، حکم آنها جنبه قضایی نن قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می

 .شودتصمیم اداری محسوب می

نظارت و شورای عالی ثبت به عنوان جزئی از مراجع شبه قضائی ثبتی در این پایان نامه به بررسی آسیب شناسی اداره ثبت، هیات 

 پرداخته می شود. 

رین و تن هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و امالک کشنور مهنم   مراجع شبه قضائی ثبت بخصوص  

 ایر مراجنع  سن . اینن مراجنع نینز ماننند     روند اختالفات و اشتباهات ثبتی به شمار می حل عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع

مانی ینا  تعریف شده در قانون ایران دستخوش یک سری مشکالت و آسیب هایی می باشند که این آسیب ها می توانند درون سناز  

 برون سازمانی باشند. 

 الف ( از آسیب های درون سازمانی این مراجع می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: 

م برای اتخناذ تصنمیم منی بایسنتی تمنا     هیات نظارت و شورای عالی ثبت :  تمر و دائمی اعضای مرجععدم حضور مس .۱

ع بنه  اعضای آن مرجع حضور داشته باشند بدون حضور حتی یکی از اعضا اتخاذ تصمیم در خصوص رسیدگی به یک مووو

رت عندم  ری اندیشنده شنود و در صنو   زمان دیگری موکول می شود که این یک آسیب در این مراجع می باشد و باید تدابی

وونوع  حضور عضوی، جانشینی برای وی تعیین گردد تا جلسات در زمان تعیین شده تشکیل و اتخاذ تصمیم در خصوص م

 پرونده به زمان دیگری موکول نگردد. 

 وم حضور دارنند کنه تخصنص الز   شورای عالی ثبت  ،هیات نظارت: گاهی اوقات اعضایی در عدم تخصص اعضای مراجع  .۲

درت ن مورد به نن کارآمد در خصوص موووعات پرونده ندارند و یا بدون مطالعه قبلی پرونده به بررسی آن می پردازند که ای

ع این منورد  پیش می آید ولی باز به عنوان یک آسیب در داخل سازمان است و باید آسیب شناسی شده و راه حلی برای رف

 نیز در نظر گرفته شود.  
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 وامل که به صورت کامل در پرسشنامه قید شده است. و سایر علل و ع

   :ب ( نمونه هایی از آسیب های برون سازمانی که به این مراجع وارد می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 میزان سواد مراجعه کنندگان به مراجع شبه قضائی ثبتی   .۱

ی جع مراجعنه من  قضائی ثبتی که گاها اشتباهی به این مرا اطالع نداشتن مراجعه کنندگان ازحدود و اختیارات مراجع شبه .۲

 شود. 

 عدم ارائه استنادات کامل و قانونی  .۳

 و سایر علل و عوامل که به صورت کامل در پرسشنامه قید شده است.

  

 مفاهیم -3

 حقوق ثبت   -3-1
نو  ست، رشته ایامقررات مربوطه بنا شده حقوق ثبت به شکل جدید آن که براساس قانون ثبت، آیین نامه آن، بخشنامه ها و سایر 

ه کشور ما باز دانش حقوق است که از دوران مشروطیت و مقارن با رواج برخی هنجارهای حقوقی و ارزش های مدنی جهان غرب، 

ان در گجارت گذشتوارد شده است و پس از تحوالت متعددی نظیر ووع و سنخ و الحاق قوانین و آیین نامه های مربوطه به آن، با ت

ام حقنوقی  ( این سنرمایه در نظن  ۱۳۷۸آمیخته است و امروز  سرمایه ای گرانبها محسوب می شود )جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

د. حقنوق  کنونی، بسیاری از امور مربوط به روابط حقوقی اشخاص را به صورت کاربردی تمشیت می کند و نظم و نسق منی بخشن  

وم ثبت و نیز )لز ی برخی نظامات و تشریفات و مقررات اجباری مربوط به )لزوم ثبت امالک(ثبت به رغم ماهیت مدنی آن، به اقتضا

 (.90-۸9،ص ۱۳۷۸اسناد(، چهره ای از حقوق عمومی می یابد که قابل مالحظه و تامل است )کاتوزیان، ناصر، 

ه ت مربوطنه بن  هد  از نظارت بر معامالدلیل عمده حمایت دولت از ثبت امالک و اراوی و دخالت در فرآیند ثبت آنها و همچنین 

ق اشنخاص  اموال غیرمنقول، تضمین صحت انتقال مالکیت و جلوگیری از معامله معارض و به تبنع آن، جلنوگیری از تضنییع حقنو    

 ند عنادی در است. به عبارت دیگر، چنانچه )ثبت امالک و اراوی( و همچنین )ثبنت اسنناد و قراردادهنا( اختیناری باشند و ینا سن       

 سنانی محتمنل  ت راجع به اموال غیرمنقول پذیرفته شود، امکان وقوع دو یا چند معامله معارض نسبت به ینک ملنک ، بنه آ   معامال

انی و رات کنل اسنت  خواهد بود. در این راستا ، نقش مراجع اداری نظیر: ادارات ثبت اسناد و امنالک، ادارات کنل سنتادی و نینز ادا    

ی نظام حقنوق  ت و شورای عالی ثبت بی گمان از مؤثرترین و مهم ترین مراجع ثبتی درهمچنین مراجع با اهمیتی چون هیات نظار

ه قضایی( اداری )شب کشور محسوب می شوند. جایگاه و نقش و تاثیر مراجع مذکور تا به میزانی است که آنها را باید در زمره مراجع

 (.۱۳9۷به شمار آورد )سعادتیان، سیدصادق،

 

 ثبت -3-2
ن بنه  یننه و همچننی  معنی و مفهوم قراردادن، برجای نهادن، برجای بودن، استواری، پایداری، حجت، دلیل، برهنان، ب واژه )ثبت( به 

 راونی و نینز  امفهوم نوشتن ودقیقا بر همین اساس مبنا بوده که )ثبت امالک( به مفهوم نوشتن و ثبت نمودن مشخصات امالک و 

 (.۱۳۴۳ادها و معامالت اشخاص بیان شده است )دهخدا، علی اکبر، )ثبت اسناد( به مفهوم نوشتن و ثبت نمودن قرارد

آنچه در حقوق ثبت موردنظر است، بسیار نزدیک و از نظر ماهوی نیز تا حد زیادی افاده معنی و مفهوم می کنند و ونمنا پیونند و    

عبنارت از نوشنتن قراردادهنا و     قرابت )حقوق ثبت اسناد( و )حقوق ثبت امالک( را به خوبی نشان می دهد. ثبت در دانش حقنوق، 

(. و عالوه بر اینکه ثبت به معننی نوشنتن   ۱، ص۱۳۸۲معامالت و قید صورت ووعیت امالک در دفاتر رسمی است  )امامی، حسن، 

قراردادها و معامالت آمده است، ثبت به مفهوم نوشتن یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه و یا نوشتن یک حق مانند حق اختراع و 
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یز دیگر مانند عالمات در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می کند. مانند: ثبت امالک، ثبت معامالت غیرمنقول، ثبنت  یا هر چ

(. بر مبنای این تعاریف، حقوق ثبنت بنر دو قسنم    ۷، ص۱۳۸۸حق اختراع، ثبت عالئم و ثبت احوال )دایره المعار  بزرگ اسالمی، 

 ( ثبت امالک.۲( ثبت اسناد ۱است: 

خشنی از  بیای کنونی، حقوق ثبت به شاخه های مختلف و متعددی تقسیم شده است که )ثبت اسناد( و )ثبت امنالک( فقنط   در دن

سنمی الزم  راجنرای مفناد اسنناد    »آن به شمار می آیند. زیرا هر یک از قسمت های مختلف تشکیالت سازمان ثبت کشور، ماننند:  

اور ، خود به و دیگر بخش ها نیز، در حال ح« شرکت ها و مؤسسات غیرتجاریثبت »و « مالکیت صنعتی»، « کاداستر»، « االجراء

 (.۱۳9۴شاخه های مهم و مستقلی در حقوق ثبت تبدیل  شده اند )بهرامی، داریوش، 

 

 ی مراجع شبه قضای -3-3
ی مشنروع و  زادی هاقانون اساسی به منظور احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآ ۱56اصل  ۲قوه ی قضائیه ایران در اجرای بند »

یت هنای اصنل   یعنی وظایف رئیس قوه قضائیه ) ایجاد تشکالت الزم در دادگستری به تناسب مسئول ۱5۸اصل  ۱با تشبیت به بند 

 وت اجتمناعی  ( لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران را تهیه و به کمک قوه مجریه برای حفظ نظم عمومی و امنین ۱56

ی، هیئنت  ع، به تنظیم سیاست کیفری در جهت کیفرزدائی، پرداخته و سازمان هایی چون تعزیرات حکنومت مراعات مصلحت اجتما

ا ارفرمنا ، ر کهای حل اختالفات مالیاتی، کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرگی ،  مراجع ثبتی  ، مراجع حنل اخنتال  کنارگر و    

ی، سنالح «)ویند.است . این مراجع را مراجع شبه قضائی و اداری گدرکنار دادگاه های عمومی  حقوقی و کیفری سازماندهی نموده 

 (.۲، ص۱۳۸9جعفر، 

هنای تضنمین   ، یکنی از راه «دادرسنی اداری ».برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومنت و منردم ونروری اسنت    

هنای  ست. دادگاهااری و دولتی به شهروندان قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اد

ها کمیسیون و هیات و مرجع اداری دیگر وجود دارد که خنارج از  نیست. جز این دیوان ده دیوان عدالت اداری اداری منحصر به

ننند. بنه اینن    کها در اجرای قوانین اقتصادی، اجتماعی و عمرانی رسیدگی میدستگاه قضایی به دعاوی و اختالفات افراد و سازمان

 .گویندمراجع اصطالحا مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی می

ها و مراجع اداری هسنتند  نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه قضایی؛ کمیسیون محاکم شبه قضایی کارکرد

)ماننند   کننند؛ سیدگی منی شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رهای اداری تشکیل میها و دستگاهکه طبق قانون در سازمان

ای بنا  های حرفهعنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمانهای حل اختال  مالیاتی(. این دسته از مراجع، عموما بههیات

گینری در منورد اختالفنات و شنکایات و دعناوی از      ها منحصرا رسیدگی و تصمیمشوند و صالحیت آنصالحیت ترافعی تشکیل می

ای با اشخاص خصوصی است کنه معمنوال در   و دولتی و حرفههای عمومی دامی، مالی، اروی و ساختمانی میان سازمانقبیل استخ

ها جنبه قضنایی  آید؛ در نتیجه، حکم آناجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، پیش می

 (۱۳99حمیدروا،.)آدابی،شودندارد و تصمیم اداری محسوب می

اوات گی به اعتراین مراجع ممکن است در هر قانون خاصی و تحت هر عنوانی اعم از هیات یا کمیسیون یا عنوانی دیگر برای رسید

گرفتنه  نبینی شده باشد. و در واقع ادبیات واحدی در هنگام تدوین قواعد قانونی توسط قانونگذار مورد اسنتفاده قنرار   اشخاص پیش

قنانون آینین دادرسنی     ۱9۷کار برده شده و ماده محاکم اداری، مراجع غیردادگستری به قانون مدنی به جای عبارت است. مثال در

مراجنع  » هنای مسنتقیم از اصنطال    قنانون مالینات   ۱0۳دادگستری استفاده کرده است ینا اینکنه مناده    مدنی از عنوان مراجع غیر

 (.۱۳96)کریمی، شبنم، نام برده است «اختصاصی غیرقضایی
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 هیات نظارت  -3-4

 6ر مناده  یکی از مراجع اداری مهم که به اختالفات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نمایند هینات نظنارت اسنت و هینات مزبنور د      

و  ثبنت اسنناد   برای رسیدگی به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امنور »:اصالحی قانون ثبت به شر  زیر پیش بینی شده است

م ئات استان ینا قن  هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثب هر دادگاه استان )درحال حاوراداره کل ثبت استان(امالک در مقر 

 ال حاونر بنه  حن مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان )درحال حاور قضات دادگاه تجدید نظر(به انتخناب وزینر دادگسنتری ) در    

ستان وزه قضایی احمزبور به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در انتخاب رییس قوه قضاییه( تشکیل می شود. هیات 

زینر  وکارمنندان ثبنت مرکنز اسنتان از طنر        رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البندل از قضنات دادگسنتری ینا    

 (.۱۲،ص۱۳۸5،)اسدی، محمدحسین« .دادگستری ) در حال حاور از طر  رییس قوه قضاییه( تعیین خواهد شد

 .سنت اتبصره بنه تفصنیل مشنخص کنرده      5بند و  ۸قانون مذکور حدود صالحیت و وظایف هیات نظارت را در  ۲5ه دهمچنین ما

 :بلکه این اشتباهات بر دو نوع هستند ،اشتباهات ثبتی منتهی به طر  در هیات نظارت از یک سنخ نیست

 .یان ثبت ملکاشتباهات غیرموثر در جر -الف

 مثنل اشنتباه در هوینت    ،ی شودمکه در مورد اخیر بطور کلی جریان ثبت باطل و تجدید  ،هات موثر در جریان ثبت ملکاشتبا -ب

شنتباه در  ا... ( ینا   خانه و،باغ  ،متقاوی ثبت یا اشتباه در موقعیت استقرار ملک مورد درخواست ثبت یا اشتباه در نوع ملک ) دکان

ال  و  دستور اصار مورد درخواست ثبت. در خصوص اشتباهات غیر موثر نیز هیات نظارت راساًشماره اصلی ملک و یا اشتباه در مقد

نامنه صنحیحاً    ه در اظهنار کمانند اشتباه در تاریخ یا نام کوچک افراد و یا از قلم افتادگی پالک ثبتی  ،رفع اشتباه را صادر می نماید

 (.۲0،ص۱۳۸5ن،)اسدی، محمدحسی قید شده و در آگهی اشتباه ثبت شده است

 

 شورای عالی ثبت  -3-5
کنرر اصنالحی   م ۲5یکی دیگر از مراجع اداری رسیدگی به مسایل و اشتباهات و اختالفات ثبتی شورای عالی ثبت است. طبق ماده 

 :ر  زیر استقانون ثبت، شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود که دارای دو شعبه به ش

 . شعبه مربوط به امالک۱

 . شعبه مربوط به اسناد۲

کایت ذینفع قابل شبر اثر  ۲5مذکور در ماده  ۷، 5، ۱آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای »قانون ثبت:  ۲5ماده  ۴طبق تبصره 

راء آواردی که یه در متجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک به منظور ایجاد وحدت رو

ی بت ارجاع من ثهیات های نظارت متناقض و یا خال  قانون صادر شده باشد موووع را برای رسیدگی و اعالم نظر به شورای عالی 

ی من را گنذارده  نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذاشته نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجن 

 «رد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت الزم االتباع خواهد بود.شود و در مو

بنت  رای عنالی ث زمانی که میان سازمان ثبت و اشخاص اختال  نظر وجود دارد، به منظور تجدید نظر به آراء هیاتهای نظارت، شنو 

 اصل ملنک ینا   در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت بهمسئولیت رسیدگی به اختالفات را بر عهده می گیرد. شورای عالی ثبت 

بنرای رفنع    حدود یا حقوق ارتقاقی صادر شده، بر آراء هیاتهای نظارت رسیدگی می کند. همچنین در صنورت اشنتباه ینا اشنکال،    

ت اقندامات الزم  ثباصالحی قانون ثبت، شورای عالی  ۲5ماده  ۷ایرادات و تنظیم مجدد مطابق با قوانین صادر شده در موووع بند 

 .(۳۴،ص۱۳۸9)همایون فر، حسن، را بر عهده می گیرد
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لی بنه  ت دینوان عنا  شورای عالی ثبت دارای دو شعبه مربوط به امالک و اسناد می باشد. در هر یک از این دو شعبه، سه نفر از قضا

ه اینن  و رسیدگی ب و آراء برای تجدید نظرانتخاب وزیر دادگستری قرار دارند. این شورا در تهران تشکیل می شود و تمامی مدارک 

 شورا ارجاع داده می شوند. مسئولیت شورای عالی در دو قسمت خالصه می شود که عبارت است از:

 .رسیدگی به تجدید نظر از آراء هیاتهای نظارت  -

 .(۱۳۸۱)یادگاری، محمدعلی، ایجاد وحدت رویه  -
 

 

 ه ثبت اسناد و امالک سازمان ادار -3-6

هنای  ها، امالک و دارائیایران است که وظیفه ثبت معامالت، شرکت های دولتیسازمان یکی از ثبت اسناد و امالک کشورسازمان  

قنوه   را به عهده دارد. اینن سنازمان بنا وظنایف حقنوقی و سناختار عملکنرد مسنتقل، از نهادهنای وابسنته بنه           شخصی اتباع ایران 

 .است جمهوری اسالمی ایران قضائیه

د ند، اما در این زمینه موفق نبواز تنظیم اسناد عادی جلوگیری کبا تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که  ۱۳۱0گذار در سال قانون

قنانون ثبنت    ۴۸۱و  ۱۴۷که این عدم موفقیت تاکنون ادامه دارد. یکی از موووعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد 

 .اسناد بود

 

 ف تشکیل محاکم شبه قضاییاهدا-4 -

د آمدن ات، به وجوند کمبود امکانات الزم برای رسیدگی به انبوه اختالفات و شکایمواردی از جمله محظورات و مشکالت قضایی مان

شنود  قضاییه، اصل قضازدایی و کیفرزدایی و توجه به اصل تخصص که مربوط منی  شائبه و مشکل مداخله قوا در صورت دخالت قوه

ت )کنه  یع به این نوع دعناوی و اختالفنا  به موووعات اختصاصی که در صالحیت این مراجع است و همچنین ورورت رسیدگی سر

ها پیش بینی شده است( در زمره دالیل و فلسفه ایجاد محناکم شنبه قضنایی ذکنر     معموال مدت زمان محدودی برای رسیدگی آن

 .شده است

شوند یقوه قضائیه محسوب نم    قضایی نیستند چون جزءاند که از یک طراین مراجع اداری از آن جهت شبه قضایی نامیده شده

هنا وجنود دارد رای   دهند قاوی نیستند؛ اگر هم قاونی در آن و معموال زیرمجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آن رأی می

کننند کنه اثنر قضنایی دارد و دربناره حقنوق و تکنالیف افنراد         گونه نهادها آرایی صادر منی اکثریت مالک است و از طر  دیگر این

گی حاظ ساختار و چه از لحاظ رسنید ه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که این گونه مراجع چه از لاالجرا است. وصف شبالزم

وسیله قضات شوند و تصدی این مراجع بههای دادگستری دارند. در این کل این مراجع بخشی از قوه قضاییه محسوب نمیبه دادگاه

ها دادگاه، دیوان، محکمه کنند و نام آنمجریه کار میدر زیرمجموعه قوهو دارندگان پایه قضایی نیستند. همچنین اغلب این مراجع 

 (.۱۳96، )کریمی، شبنم اندو... به وجود آمده های حل اختال کمیسیون یات،ههای سازمان، و عناوین مشابه نیست، بلکه با عنوان

 

 مراجع شبه قضایی  فلسفه وجودی -4-1
نهنا اصنولی   آ« قضات»تثنایی) سیاسی و اختصاصی در امور کیفری( چنانچه در انتخاب آنچه مسلم است تشکیل مراجع  قضایی اس

ین فناع را تنام  دکه بی طرفی، استقالل و ... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقنوق  

 می کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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رد تشکیل مراجع شبه قضایی این است که به علنت پیچیندگی هنای خاصنی کنه بعضنی از موونوعات دا       شاید بتوان گفت فلسفه 

مجانی  وتخصص الزم اشخاص رسیدگی کننده در تشخیص و تعیین تکلیف  نسبت به آن را می طلبد عالوه بر آن رسیدگی سریع 

و قشر باعث دختال  بین که در بسیاری از موارد با بروز او دور از تشریفات  از وروریات رسیدگی به امور محوله می باشد. بدلیل این

 وط و اوقنات بروز مشکالت عدیده ای می شود و چنانچه قرار باشد که ادعا در مراجع عمومی و با تمهیند تشنریفات دادرسنی مربن    

ین به اختال  ی است کطوالنی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای طرفین ممکن پیش رو داشته باشد . لذا ورور

 (.۲۴۴،ص ۱۳۸6آنها سریعا در مراجع خاص )مراجع شبه قضایی( رسیدگی به عمل آید )صدرزاده افشار، سیدحسن،

 

 ختالف صالحیت بین محاکم دادگستری و شبه قضاییا -4-2

دادگسنتری هنر دو   ینر دهد که در موووع یک دعوای خاص، دادگاه دادگستری و مرجع غاصوال اختال  در صالحیت زمانی رخ می

سناب  خنتال  بنه ح  خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صالحیت کنند. در این باره این دیوانعالی کشور است که مرجع حل ا

صدور قنرار عندم    ضمنآید. چنانچه موووعی در مراجع قضایی مطر  شود که در صالحیت مراجع غیرقضایی است دادگاه باید می

رار قدادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید  ، امر را برای اظهارنظر به صالحیت مراجع غیرهپروند صالحیت ذاتی

ا رسنت رسنیدگی   شود وی موظنف ا  ضصادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. اما چنانچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نق

 .ادامه و مبادرت به صدور رای کند

دارد رسیدگی امورکیفری فقط به عهده محاکم دادگسنتری اسنت. بننابراین هنیج مرجعنی حنق       اذعان می ۳6اصل همان طور که 

 های دادگستری است.رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفا این امر در صالحیت انحصاری دادگاه

ه ت ایجناد شند  ون برای رسیدگی به شکایات و تظلمامراجع دیگری که خارج از تشکیالت دادگستری و قوه قضاییه و بر اساس قان 

کنر اسنت   ذه الزم به است صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند و حق اعمال مجازات کیفری درباره افراد ندارند. البت

مجازات بنه  ها، مجازاتانون اساسی نیست زیرا این نوع کنند نقض اصل قهای اداری و انتظامی که این مراجع تعیین میکه مجازات

 (.۱۳96)کریمی، شبنم، آیندشمار نمی معنی عام آن به

 

 قوه قضائیه به مراجع شبه قضایی  دیدگاه فعلی -4-3
 ش داده شودسیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاور بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گستر

اشنند و در  به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده های مهم قضایی را داشته بتا ومن کاهش ورودی پرونده 

 این جهت کمی از انتظارات عمومی از دستگاه قضایی برآورده شود.

شتن عننوان  سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختال  و تشکیل داوری غیر دولتی، نهاد قاوی تحکیم، قضازدایی و بردا 

ازمان سجاع آن به ی ازاکثر معضالت ومشکالتی که ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ... ناشی گریده وارجزای

رای  ت های صندور ها و نهادهای غیر قضائی و در یک کالم توجه به سایر مراجع و نهادهای شبه قضایی بوده است. شاید یکی از عل

ر تایید صالحیت مراجع غیر قضایی پیروی از سیاست های  قوه ب ۲۴/۱۱/۱۳۸5-69۷لی کشور وحدت رویه  هیات عمومی دیوان عا

 (.۱۳96قضائیه باشد )مسعودی نیا و اسدپور کندلجی،

 

 مراجع شبه قضائی   لزوم پیدایش -4-4
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ونه جود این گلفان ویکی از مباحث اساسی درباره مراجع شبه قضایی ، بحث در خصوص بودن و یا نبودن این مراجع می باشد. مخا

ن را منورد تاکیند   آقانون اساسی و دیگر اصول مربوط بنه   ۱56مراجع به استقالل وانحصار قضاوت، به قوه قضائی باور دارند و اصل 

 قرار می دهند نظریات مختلفی دارند مانند :

اینن   جریه در قضاست. که با پاسخ بهیگانگی قوه قضائی ناهمخوان است و در نتیجه ، موجب دخالت قوه م چنین مراجعی با اصل -

ن قوا همکاری بی ومخالفت باید گفت که نظریه تکفک قوا در عمل ، تعدیل یافته است و در مقابل تکفیک مطلق قوا ، نظریه تعادل 

ه بن  ده اسنت و مورد رویکرد قرار گرفته ، به طوری که در نظام های سیاسی و حقوقی روند پایانی در قانون اساسی پنیش بیننی شن   

 (. ۱09،ص۱۳۴9موجب آن ، هر یک از قوا، در اجرای وظایف یکدیگر، باهم، همکاری می نمایند )منتسکو،

قانون  جود این گونه مراجع، با اصل تساوی اشخاص ، در برابر مراجع دادگستری به عنوان نشان آشکار تساوی در برابر حاکمیتو -

به معننای   راجع، هرگزن مخالفت را می توان اینگونه بیان نمود: وجود این گونه مو تساوی در برابر مراجع قضائی است . پاسخ به ای

وان تری، به عنن تبعیض اشخاص، چه حقیقی و چه حقوقی ، در برابر قانون ومراجع قضائی نمی باشد؛ زیرا وجود دادگاه های دادگس

ص اسنت.  و اداری تمیینز وتشنخیص حقنوق اشنخا    نمود حاکمیت قانون و اعمال کننده این قواعد، در واقع، شاخص و ممیز شکلی 

ول ت؛ بلکنه اصن  بدین معنی است که  استقالل این نوع مراجع ، به صر  قرار داشتن در نهادی واحد و جداگاننه از دیگنر قنوا نیسن    

وتی فنا وند،چنه ت ماهوی و قواعد تعقیب، رسیدگی ، و اجرای رای می باشد و برآورنده این استقالل ماهوی است و بنا رعاینت اینن ر   

، به  قوه مجریه وجود دارد که بنابر مصالح وتناسب ماهیت و ذات دعاوی ، مراجع شبه قضایی ، به جای یک مرجع قضایی ، در متن

سنت کنه   ااین موووع ها رسیدگی و حکم نماید و عدم تساوی اشخاص در برابر قواعد حاکمیت قنانون و مراجنع قضنائی هنگنامی     

 (.۱09،ص۱۳۴9تا به موووعات  مختلف شبه قضائی رسیدگی نماید)منتسکو، مرجعی شایسته وجود نداشته باشد
 

 ات قابل بررسی در مراجع شبه قضائی ماهیت موضوع -4-5
 به طور کلی موووع های قابل طر  درمراجع شبه قضائی و قضائی، از دو حالت کلی خارج نمی باشند. 

ه و آیین  اقامن  ومطر  می شوند .در این حالت موووع ها، مبانی دعوا حالت اول: موووع هایی هستند که با عنوان اختال  حقوقی 

 رسیدگی به آنها  و همچنین اجرای احکام وابسته به آن، تابع قوانین مدنی، تجارت و قراردادها است. 

رهای آن ا وراه کاهحالت دوم: موووع ها قابل طر  ،آنهایی هستند که با عنوان کیفری مطر  می  گردند و مبانی،قواعد و سازه کار

م و مجنازات  جرائ» ها همگی از حالت اول جدا می باشند. مبنای عمل در حالت دوم، قوانین ماهوی و دادرسی کیفری در خصوص 

 و نحوه رسیدگی واعمال مجازات ها است. « ها

لفنه  خناص و مو  بنابر ماهینت  حال مساله این است که در ردیف و موازی هر کدام از این حالت ها، موووع هایی قرار می گیرند که

وونوع هنای   و ... می باشند، نمی تنوان آنهنا را بنا م     های مرکب آن که ترکیبی ازحقوق و مصالح عمومی،شغلی، صنفی، خصوصی

 حالت اول و دوم هم ردیف کرد. 

ه، از حینث  به وینژ خصوصیت عمده این موووعات این است که از سویی، در متن قوانین و مقررات، از حیث مبانی پیدایش دعاوی 

بنه   ت ینا آن کنه  مولفه های دعوا و راه های از بین بردن دشمنی ها و نیز کیفرهای معین، یا هیج گونه راه کاری معین نشنده اسن  

اتی ذ، خصوصیات صورت سربسته و کوتاه بدان اشارتی رفته است و این ویژگی ، بیشتر ازآنچه به وعف و نقص قوانین وابسته باشد

 ع ها برمی گردد. این گونه مووو

 ورد رسنیدگی بنابراین موووعات حالت اول، یعنی اختالفات حقوقی، موووعاتی هستند که نمی توان آن ها را تحت این عننوان من  

وننه  گو در این  کرد. پس، در این موارد دادگاه های دادگستری، بنا بر صالحیت عام  در رفع دشمنی ها، صالح به رسیدگی هستند

 هیج نیازی به ایجاد مراجع شبه قضائی، در کنارمراجع قضائی نیست. موووعات در اصل 
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کنه مسنتلزم    ا گشادگی فکربدادگاه ها، بنابر تقید  به متن قوانین و مقررات و قراردادها، نمی توانند « اختالفات در نظر»اما درباره 

وعات ی و یا مووی نمونه ، حل اختالفات مالیاترسیدگی بدین موووع ها است، به این موووع ها رسیدگی و حکم صادر نمایند. برا

عی منورد  اید در مرجبمربوط به اختال  کارگر و کارفرما ،به لحاظ برخورد با حقوق و منافع عمومی و اجرائی، از جانب قوه مجریه، 

ت هنای  ین جهن رسیدگی و اظهار نظر شود که تمامی  اجزای موثر در موووع در آن لحاظ شود. پس چگونه ممکن است که همه ا

منی گردنند،    مطنر  « اختالفات»گوناگون، متضاد و شاید متناقض را، در مرجعی مورد حکم قرار داد. پس در چنین موووعاتی که 

مایند. ، رسیدگی ندادگاه های دادگستری بنا بر شان و شایستگی ذاتی خویش، نمی توانند آن گونه که الزمه این نوع ازدعاوی است

 مراجع شبه قضائی و رسیدگی در آنها به میان می آید. که در این میان بحث 

بنه طنور    ویژگی عمده ای که موووعات مورد مطر  در مراجع شبه قضایی دارد این است که همواره، یکنی از دو طنر  دعنوا کنه    

یندایش مراجنع   می باشد،یکی از ادارات و سازمان های قوه مجریه است و همین امر از عوامل اصنلی و مهنم در پ  « خوانده»معمول 

عاتی وند و موونو شبه قضائی شده است . زیرا بنابر مقتضیات اداری و اجرائی، این گونه موووع ها باید در مراجع خاص رسیدگی ش

منامی و  )اکه نمی توان آنها را در دادگناه هنا دادگسنتری منورد پیگینری قنرار داد ، منورد رسنیدگی و صندور حکنم قنرار گینرد             

 . (۱۳۸۳موسوی،

ص بناز  به موقعیت شغلی و سازمانی اشنخا »وصیت عمده موووعات مورد طر  در مراجع شبه قضائی در این است که:همچنین خص

 ست.مانند ارتباط قتل، خیانت در امانت و سایر جرایم  عمومی ، از سوی همه افراد جامعه قابل تصور ا« می گردد.

 

 ش مراجع شبه قضائی مبانی پیدای -4-6
 دارای دالیل گوناگونی می باشد که به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد: تاسیس مراجع شبه قضائی

 الف( عملکرد نظارتی 

به شن از مراجنع   موووع نظارت که یکی از ارکان و اجزای جدا نشدنی  اداره کشور می باشد، به گونه ای گریز ناپذیر وجنود برخنی  

ت بنر  نظارت دولن  رت جنبه های گوناگون دارد. برای نمونه، در زمینهقضائی را در سامانه اداری قضائی کشور موجب می گردد. نظا

ینات  ه» (، برای بررسی مشنکالت ثبتنی و اختالفنات ملکنی     ۱۳6۴،۱۳۷9قانون مصوب « ) هیات نظارت بر مطبوعات» مطبوعات 

 را تشکیل داده است.« شورای عالی ثبت » و « نظارت 

)قنانون مصنوب    «عاتهیأت نظنارت بننر مننطبو   »بر مطبوعات دولت در زمینه نظارتگوناگون دارد، برای نمونه،  هایجنبه ظارتن

 توقینف  تنوان، بنه  هنا منی  دارد، از جملنه آن  همنراه  بنه  را نیز قضائی که برخی از اختیارات شبه است را شکل داده (۱۳۷9، ۱۳6۴

 کم، این مرجع راگذار دسنتگردد، قانونمنی ، منالحظههمطبوعات و ارجاع پرونده متخلف به مراجع قضائی اشاره کرد.در این زمین

ای که از حنیث عملکرد و نحوه اختینارات و  گونهشناخته؛به«قضائی شبه دادستانی» شبه قضائی و در حکم مرجع به عنوان یک نوع

گوننه کنه در   همنان  ؛یعننی قنرار گینرد   و سنننجش  بننررسی  ، مننورد مرحله مجزا و جدا از هم دو تواند، درهای آنان، میصالحیت

، یعننی  دوم مننتفاوت و جندا از مرحلنه    دادستانی، کشف، تعقیب و اقامه دعوا و ایراد اتهام، به عننوان مننرحله    ، مرحلهدادگستری

ونه تفکیک و تمینز  گقضائی نیز گاهی این اسنت؛در منراجع شبه  داده شکل دادستانی را و نهاد مرحله دادرسی و صدور حکم است

 و از آن جملنه  دارند بر در و مطلق طور مستقلقضائی، این مراحله را به شنبه ای که برخی از مراجعگونهتوان مشاهده کرد؛بهرا می

و مرحلنه  و غیره اشناره کنرد   «دادسنتانی انتظامی مالیاتی»، «دادستانی انتظامی پزشنکان»، «دادستانی اننتظامی وکال»، بهتوانمی

در سامانه شبه قضائی در ایران  مثبت نکات از یکی ویژگی طور کامل جدا است و اینو صدور حکم به رسیدگی مرحله دادستانی، از

کشنوری نینز    ستخدامااست و در روش اعمال آن ایراداتی اساسی نیز وجود دارد.بنا توجه به این که پیشینه دادگاه اداری در قانون 

 (.5۴،ص۱۳۷۲)امامی، محمد، باشداد کرد میقابل ی
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 ب( انتظام امور 

جعی کنه  اید در مرابموووعاتی که در نوع خود به انتظام امور اداری و اجرائی و سطو  گوناگون اداری و اجرائی مربوط  می شوند، 

رنظنارتی و  بناسنت کنه در امو  از نوع خود و نزدیک به ماهیت آنها، موردپیگیری،رسیدگی و صدور حکم قنرار گیرنند وبنر همنین م    

م ز مراجنع عنا  اانتظامی اداری و اجرائی، به لحاظ ماهیت مستقل موووعات آنها باید سامانه پیگیری و رسنیدگی آن بنه طورکامنل    

 قضائی جدا باشد.  

هنا،  کنننده آن ارهاد مراجنع  ناپذیری، باگونه جداییها، بهآن های تنحت صنالحیتویژگی عمده این مراجع در آن است که منوووع

باشد؛برای نموننه،  های منشمول صنالحیت اینن نوع مراجع، قابل جدا کردن از مراجع یاد شده نمیای که موووعگونهپیوند دارد؛به

باشند و یا خالفنی کنه از ینک کارشنناس سنر      مستقل می های کناری گوناگون، دارای ماهیتیهای اننتظامی در ردهموووع دادگاه

ود بننه مننحتوای   خن مانند جرایم عنمومی ننیست که به شخصیت حقیقی مرتکب آن باز گردد؛بلکه این تخلفات در ننوع  زند، همی

 .های شبه قضائی استهای موووعهگردد و به عنوان یکی از نشاناشخاص مربوط می این کناری

و در بیشتر منوارد،  تنیده ی، از جانب قوه مجریه در همبرای ننمونه، تنخلفات اداری کارکنان دولت، آنچنان با روند اداره امور عموم

 .بنا مناهیت امور اداری پیوند نزدیک دارد و جداشدنی نیست

 پ( اصل تخصص

سنی  رای کارشناامور اداری و اجرایی کشور، در گستره وسیع سطو  مختلف سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولنت، دا    

ین .نظر به همن ز این گستره های بزرگ کارشناسی، دارای ووابط، معیارها و قواعد خاص خود می باشندپیچیده است که هر کدام ا

سنائل و  مموووع مهم است که برخی از موووعات، دارای آنچنان ویژگی هایی هستند که در یک مرجع عام قضائی که نسنبت بنه   

ندارد  ن امر وجوددانش ویژه این موووع ها در نزد کارشناسا موووع ها آشنایی کافی نداشته باشد، قابل رسیدگی نمی باشد؛ یعنی

تفاده شکل، با اسو طبیعی است که داوری درباره این گونه موووعات، مستلزم احاطه کامل بر ماهیت فنی و اداری آنهاست و این م

توسنط   و ریشنه ای  یر بایند پیوسنته  از دادگاه از کارشناسان فنی قابل رفع نمی باشد، زیرا همه این گونه مسائل و موووع ها نناگز 

بنه   ت، می توانکارشناسان فنی و اداری همان موووع مورد پیگیری، رسیدگی و صدور حکم قرار گیرند، از جمله این گونه موووعا

     ینه مراجنع    موووعات مطر  شده در مراجع شبه قضایی به طورعام اشاره کرد. بدین معنا که این اصل بنه صنورت همنه جانبنه، کل    

 (.۱۳95شبه قضائی را در بر می گیرد )مدعوی محمدی، سیدایمان،

 

 و جزائی  یمصادیق مراجع شبه قضائی حقوق -4-7

 الف.مراجع شبه قضائی حقوقی 

 .های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداریکمیسیون -

 .۱۱/۴/۱۳۴0مصوب قانون شهرداری  -

 . ۱۱/۴/۱۳۴۴شنهرداری، مصوب  قنانون 55کمیسیون ماده   -

 .۱۳5۸قانون خرید اراوی و امالک مصوب  (۲هیأت ماده) -

 .۱۳66 مصوب وزارت مسکن و شهرسازی)در حکم یک مرجع شبه قضائی(، قانون زمین شهری -

 .۱۳5۸، قانون نحوه واگذاری مصوب اراوی مراجع گوناگون اصالحات -

 .۱۳6۷صوب ها و...مقانون جنگل 56هیأت تنعیین تنکلیف اراوی اختالفی اجرای ماده  -

 .5/۷/۱۳۷۱منابع طبیعی   از قانون حفظ حمایت در حکم یک مرجع شبه قضائی()مراتع کشور هاوسازمان جنگل -

 .۱6/۱۲/۱۳۷۱انون نحوه توزیع عادالنه آب منصوب قهای بندوی و تنجدیدنظر هیأت -
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 .۱۳۷۱ه مصوب نامه نحوه تعیین حریم و بستر رودخانها آئینکنمیسیون تعیین بستر و حریم رودخانه -

وزینع عننادالنه آب   ت، قنانون  ۱۸/۷/۱۳6۳نامه اجرایی قانون توزیع عادالنه اب (آئین۳ماده) مقرر در پروانه کمیسیون صدور -

۱6/۱۲/۱۳6۱. 

 .۱۳۱0عالی ثبت قنانون ثنبت اسناد و امالک مصوب نظارت و شورای هنیأت -

 حوه صدور ، قانون ن۱۳65  قانون ثبت اصال ۱۴۷ثبت هیأت موووع ماده  قوانین در مراجع دیگر -

 .اسناد و حوادث غیرمترقبه -

 .۱۳66های مستقیم مصوب حل اختالفات مالیاتی قانون مالیات تجدیدنظرو  های بدویهیأت -

 .۱۳66 مصوب های مستقیمعالی منالیاتی قانون مالیاتشنورای -

 .۳0/۳0/۱۳50ر گمرکی مصوب مواهای بدوی و تجدیدنظر اختالفات گمرکی قانون کمیسیون -

 .۱۱/۴/۱۳۴۴قانون شهرداری مصوب  ۷۷کمیسیون ماده  -

 .۳/۴/۱۳5۴اجتماعی مصوب  دیدنظر سازمان تأمین اجتماعی قانون تأمینهای بدوی و تجهیأت -

 .۲۱/9/۱۳69و حنل اختالفات کنار قانون کار مصوب  تنشخیص هایهیأت -

 ب.مراجع شبه قضائی کیفری

 .۱۳۷۲و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تنخلفات اداری های بدوی هیأت -

 .۱۳۷۲به تخلفات اداری  سیدگیرعالی نظارت تخلفات اداری قانون هیأت -

 .۱/5/۱۳6۴نامه اننضباطی داننشجویان نهای انضباطی دانشجویان آئینکمیته -

 .۲۲/۱۲/۱۳6۴ی معل و قانون مقررات انتظامی هیأتها اههای بدوی و تجدیدنظر اعضای هیأت علمی دانشگهیأت -

 .۱۳۳۳وکال مصوب  کنانون  دادگاه انتظامی وکال الیحه قانونی اسنتقالل -

 .۱۳۱6دادگاه انتظامی کارشناسان الیحه استقالل کانون سردفتران مصوب  -

 .۱۳۱6دادگاه انتظامی منترجمان رسنمی قنانون راجع به ترجمه اسناد رسمی مصوب  -

 .۱۳69پزشکی کنشور مصوب  نظام ظامی پزشکان قانونهای بدوی تجدیدنظر انتأتهی -

 .۲6/9/۱۳۷6های بدوی و تجدیدنظر دامپزشکان قانون تأسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران هیأت -

 .نایرا اسالمی های بدوی و تجدیدنظر انضباطی ارتنش جنمهوری اسالمی ایران قانون ارتش جمهوریهنیأت -

 .۲۱/۷/۱۳۷0 های بدوی و تجدیدنظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی، قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب هیأت -

 .۱۷/۱/۱۳۷۲ی و تربیتی کشور ها و اقدامات تأمیننامه سازمان زندانشورای انضباطی زندان؛آئین -

 .۱۳۷۲ فوتبال فدراسیون تبال مصوبنامه انضباطی فوفوتبال آئین فدراسیون انضباطی عالیکمیته و شنورای -

 .۲۲/۸/۱۳6۳مومی مصوب عهای وظیفه عمومی قانون خدمت وظیفه کمسیون -

 .شورای عالی نظام پزشکی -

 .عالی انتظامیهیأت -

 .دیوان محاسبات قانون -

 .۲۴/۳/۱۳۷6مصلحت  تشخیص قضات قنانون رسنیدگی به صالحیت قضات مصوب مجمع انتظامی عالی محکمه -

یون تشدید مجنازات اشنخاص بدسنابقه و شنرور)وزارت کشنور(قانون تشندید مجنازات اشنخاص بدسنابقه و شنرور           کمیس -

۱5/۷/۱۳۲5. 
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 .۲۲/۱۲/۱۳۳6 امنیت اجتماعی)وزارت کشور(الیحه قانونی حفظ امنیت اجنتماعی، منصوب کمیسیون -

 شنکایات  یم...جهت رسنیدگی بنه  مجلس شورای اسالمی مناده واحند اجنازه مکاتبنه و تحقینق مسنتق       90کمیسیون اصل  -

۱/۱۱/۱۳59. 

 .۷/6/۱۳۷0ها....قانون احزاب قانون فعالیت احزاب، جمعیت ۱0کمیسیون ماده  -

 .متیبدوی، تجدیدنظر و عالی سازمان تنعزیرات حنکو شعب -

 .۱9/۴/۱۳6۲ های متشاری(و هیأت تجدیدنظر، قانون دیوان محاسباتدیوان محاسبات کشور)هیأت -

 .۱۳۷5 انون پولی و بانکی کشور مصوبقها/مقرر در ماده یکم تظامی بانکهیأت ان -

 

 شبه قضائی سیدگی ماهوی مراجعر -4-8

موونوع در   ابتندا  کنه  ای از موارد، وقتی اجنازه ورود دارنند  در پاره و دادگاههای عمومی، قضائی اعم از دیوان عدالت اداری منراجع

 .صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شنده بناشد به ،قانونی از طی مراحل گنردیده و پس مراجع شبه قنضائی دارای منطر 

کننشور بنه موجنب     اجننرائی  و غالبا در درون دسنتگاههای بوده ی،که تعداد آن بسیاررشبه قضائی ادا مراجع الزم به ذکر است که

 سننلسله مراتنب قضنائی قنرار نگرفتنه و قنوه       یننا  زنننجیره  در نند؛ کنخاص انجام وظیفه منی  قانون تشکیل گردیده و با صالحیت

 ایقضات حرفه کنند،مراجعی رأی صادر می بنه کنسانی کنه در چنین نیز .دخالتی ندارد اندازی و اقدامات آنانقضائیه،اساسا در راه

نبنوده   هنم  تحصنیالت فقنه و حقنوق    باشند که دارای ممکن است این افنراد از منیان کسانی برگزیده شده که چرا ،شودگفته نمی

 .باشند

غیر سناعات اداری بنه صنورت اونافه کنناری در       در که سپاه پاسداران انقالب اسالمی پروننده اخنتال  ینک کارگر)کارمند رسمی

،بنه عنننوان مننرجع    تدا هینأت تشنخیص  را، اب (نژادلبافی شهید کرده( و کارفرما)بیمارستاننژاد خدمت میبنیمارستان شهید لبافی

انند و بنا صندور حکنم قننطعی از مننراجع       گی نمنوده تجدیدنظر؛بررسی و رسید عنوان مرجع بهو سپس هیأت حل اختال  بندوی

حنل   از طر  مراجع صادره قنطعی  آرای»دارد:که مقرر منی ۱۳69 قانون کار مصوب سال (۱66از ماده) استفاده فوق،محکوم له با

احکنام   ؛از اجنرای «اجننرا گنذارده خواهند شند     مننورد  احکنام دادگسنتری بننه    بوده و بنه وسنیله اجنرای    االجرا ،الزماختال  کار

در  دادگسنتری  احکام تکلیف اجرای نیز منراجع شبه قضائی اداری،و گاهی حنکم نماید.قطعیتمی دادگستری،تقاوای اجرای حکم

اینن مرحلنه    خاتمنه  نیست و ذینفع در بنه معنای پایان دادرسی مذکور در قانون کنار(، اختال  حل هیأتهایاجرای آرا)مثال آرای 

سنیدگی تنا   دیگنر؛دو مرحلنه بنرای ر    عنبارت نماید.بنهنبه آن اقدام  و ابطال منراجع قضائی،برای تجدیدنظر تواند با مراجعه بنهمی

اسنت کنه رأی   ی ادار مراجع شبه قنضائی سطح در ما مفروض است؛ یک مرحله کشور قوقینهایی در نظام ح رسیدن بنه قنطعیت

 مراجنع قضنائی   در همنان منوووع،مننمکن اسنت    ی ننیست(و مرحله دیگر؛راجع بهقنطعی ننهای شود)و اینن رأیمنی صادر قطعی

 .(۲۸، ص ۱۳۷6تر، )زراعت و باخ گردد رأی قطعی صدور کشور پرونده منتهی به

 

 ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضائی دو گانگی مراجع صالح برای -4-9

 :داد قرار توان از چهار جننبه منورد توجهاین موووع را می

 ای را اعنمال نموده است.قنطعی منراجع شنبه قضائی،رویهء دوگنانه  قانونگذار برای ابنطال آرای: اول اینکه

صنالح   ،دیننوان عنندالت اداری را مننرجع   دیگنر  برخنی  برخی،دادگاههنای عمنومی دادگسنتری و بنرای     ایبه این معنا که باید بنر 

( 5موونوع مناده)   اختال  به رأی هیأت حل منراجع ننمایند.)بنه عننوان منثال،برای اعتراض دانست.اشخاص باید به دادگاه صنالح

از  ای مانند زلزله،سیل و آتش سنوزیغیرمترقبه بتی آنها در اثر جنگ یا حوادثاسناد ث مالکیت امالکی که اسناد قانون نحوه صدور
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عندالت   قنانون دینوان   (۱۱اختال  کارگر و کارفرما،بر مبنای مناده)  حل اعتراض به رأی هیأت برای در حالی که باید؛ ۱اند(بین رفته

 .کنند اداری،به دیوان عدالت اداری مراجعه

قرار داد، مگر اینکه قانونگذار بنرخال  آن مقنرر    اداری را بر صالحیت دیوان عدالت بناید اصنل م چنین تعددی،به رغ: دوم اینکه

 آمنده اسنت.   ۱۳60مصنوب   اداری، قانون دیوان عندالت  (۱۱) ماده"۲"نموده و مرجع صالح را تعیین نموده باشد.حکم کلی در بند

 از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسنی و کمیسنیون   ت و شکایاتبه اعتراوا رسیدگی»منزبور؛ بنند براساس

 قنانون شهرداری (50موووع مناده) کمیسیون حل اختال  کارگر و کارفرما، ،هیأتشورای کارگاه هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی،

جنگلها و منابع طبیعی، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقنررات  برداری از قنانون حنفاظت و بهره (65) ماده موووع ، کمیسیونها

 ۲در صالحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.«آنها... بایا مخالفت 

 سردرگمی در تشخیص مرجع قضائی آنها، آورد که شایعترینصالح،اشکاالتی به بنار منی قنضائی منراجع بودن دوگانه: سوم اینکه

 قنانون  (۲6) مناده "۳"بارز آن،تبصنره  علیه آرای قطعی مراجع شبه قضائی است. نمونه برای رسیدگی به اعتراوات و شکایات صالح

پزشکی  در صورتی که کسی نسبت به رأی نظام»اسنت کنه مقرر نموده است:  ۲0/۱0/۱۳۷۴ مصوب تشکیل سازمان نظام پزشکی،

به طنور طبیعنی بنرای مراجنع قضنائی از سنویی و        "دادگاه صالح،"از عبارت عام.«شکایت کند تواند به دادگاه صالحشاکی باشد می

 بندوی  آینا منظور،دادگناه   کندام مرجنع    شود که منظور از دادگاه صالح،یعنیمطر  می طنرفین اخنتال  از سوی دینگر،این سؤال

تجدیدنظر؛یا اینکه دادگناه صنالح را بنناید دینوان    ا دادگاه)دادگاههای عمومی سراسر کنشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی(است ی

انتظامی مقرر  دیوان عدالت اداری خود را صالح به اما صالحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد اداره حقوقی،به عدالت اداری دانست 

 نننیز  پزشننکی  ومن اینکه نظنام  ،۳باشندی میعدالت ادار قانون دیوان (۱۱) ماده"۲"بند ننظام پزشکی،خارج از مصادیقدر قنانون 

بنه منننظور رسنیدگی بنه     »( قانون تشکیل نظنام پزشنکی؛  ۲6) داند زیرا به موجب مادهانتظامی می دادگناه صالح رأی هیأت عالی

بر  عنالیه ،ننظارتاین قانون (۲5) منوووع ماده انتظامی بدوی )حقیقی و حقوقی(از طرز کار هیأتهای اعتراوات و شکایات اشخاص

صادره از سوی هیأتهنای بندوی انتظنامی منذکور و      کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام

 منقدر شده در ذیل مناده منذکور،در سنازمان مرکنزی نظنام      ترکیب هیأت عالی انتظامی با هیأتی به نام ذیریط، اعضای نصب عزل

 «.گرددکی تشکیل میپزش

اعتراونات و   دادگاه عمومی(برای رسیدگی بنه  صالح قضائی)دیوان عدالت اداری مراجع دوگانگی ومن قبول تعدد یا:چهارم اینکه

د از را نیز نبای دیگر نکته اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها؛یک شکایات از آرا و تنصمیمات قنطعی دادگاههای

 اما به تبع ؛مرجع صالح ننقض و ابنرام باشد ؛دیوان عدالت اداریقانونی و به حکم کلی طوربه نظر دور داشت و آن اینکه؛ممکن است

،صنالحیتی  یکسنان  و خواننده  از آن سلب گردد. به عبارت دیگر،بایند در موونوعات مشنابه و خواسنته     رسیدگی صالحیت ،خواهان

مرجعنی صنالح    قید و شنرط،  قانون (۱۱) ماده نص بنابر فرض ننمود.اگنر رای دیوان عدالت اداری به تبع خواهانمتزلزل و متغیر ب

 و حنل اخنتال  کنارگر و    )به عنوان مثال آرای هیأتهای تشنخیص  اداری به اعتراوات و شکایات از آرای دادگاههای برای رسیدگی

صنالحیتی   خواهان کرده اسنت و مننقرر نننموده کننه چننین      آن را منشروط بنه شخص تیصنالح قضائی اما رویه است؛ کارفرما(

 (.۱۳96)کریمی، شبنم، استحقیقی و حقوقی خصوصی و مقید به اشخاص نیست مطلق

                                                             
 .با اصالحات بعدی ۱۷/۷/۱۳۷0 آن مصوب اجرائی نامهاست،ومنا مراجعه شود به آینین رسیده تصویب به ۱۷/۲/۱۳۷0 این قانون در تاریخ - ۱
.به این معنی که است دیگری نیز تبین شده ننگاه از  نظارتی و نقض و ابرام آن عدالت اداری،منحدوده (قانون دیوان۱۱)ماده ۲ ه در تبصرهتوویح اینک - ۲

قضائی  مراجع و آرای دادگاهها و سایر تصمیمات»مذکور تبصره مراجع اداری است.مطابق آرای آرای مراجع قضائی بلکه برای این دیوان نه برای

 «.باشدنمی دادگستری و ارتش،قابل شکایت در دیوان عدالت اداری قضات انتظامی دادگستری و نظامی و دادگناههای
 .عمومی دیوان عدالت اداری هیأت ۱0/9/۱۳65 مورخ 65/۱9رأی وحدت رویه شمارهء ه  - ۳
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 آسیب ها و ایرادات موجود در مراجع شبه قضایی ثبتی: اداره ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت  -5
 ی شود.یان آسیب ها و ایرادات که در مراجع شبه قضایی ثبتی وجود دارد به تفکیک مراجع پرداخته مدر این قسمت به ب

 اداره ثبت   -1-5

 رده به دفاتر اسناد رسمی و عملیات ثبتی در ثبت آنیآسیب های وا -1-1-5

می ر اسناد رسرو  در خصوص دفات با توجه به موارد مطروحه در خصوص ادارات ثبت، به برخی از آسیبها و مشکالت مواجه و پیش

 نسبت به )ثبت آنی( معامالت اسناد و همچنین عملیات ثبتی مربوط به امالک اشاره ای می نمائیم. 

داری و مقابله او نیز قانون ارتقا سالمت نظام  ۲۱۱و  ۴۸و  ۴6ومن مواد  ۱۳۸9موجب قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ه ب

نجم ل دوم برنامه پان ثبت اسناد و امالک کشور )از معاونت های قوه قضاییه ( مکلف گردید تا پایان ساسازم ،۱۳90با فساد مصوب 

ر جهنت  ز این رهگذاتوسعه کشور ، کلیه مراحل نقل و انتقال و ثبت اسناد رسمی و امالک را بصورت الکترونیکی ، عملیاتی نماید. 

            النب  قن ارائنه خندمات ثبتنی، سنازمان ثبنت اسنناد و امنالک کشنور در         زیر سناختی الکترونیکنی نمنود    فراهم نمودن حوزه های

ن جملنه  اد کنه از آ برنامه ریزی های فراوان و کارشناسی حوزه های اجرائی الزم ، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قنرارد د 

 است : 

 .توجه ویژه به عملیاتی نمودن حوزه کاداستر -

  .گی کاداستری ویژه اراوی و امالکصدور اسناد مالکیت تکبر -

  .صدور و توسعه امضای الکترونیک -

دارات ثبت د رسمی و اراه اندازی سامانه الکترونیکی استعالم ثبت و ارسال الکترونیکی خالصه معامالت امالک ، در دفاتر اسنا -

. 

 . ۱۳9۲حذ  اوراق بهادار قدیمی تنظیم سند، از ابتدای سال  -

ز تاریخ و امالک ا یستم ثبت الکترونیک ) آنی ( معامالت در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناداه اندازی و اجرای سر -

 . ۱۳9۲شهریور سال  ۲6

دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه ای از مشاغل حقوقی و نهادی نیمه خصوصی است که تحت نظنارت و اعمنال تکنالیف حناکمیتی     

وانین مصوب خدمات متنوعی را به شهروندان ارایه میدهند.این دفاتر مهمترین بنازوی  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مطابق ق

اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در عملیاتی نمودن سیستم ثبت الکترونیک می باشند. ثبت آنی معامالت ، بدون تردیند  

ثبت نوین، محسوب منی گنردد. کنه اجنرای کامنل و      مهمترین تحول نظام ثبتی ایران تاکنون و نقطه عطف گذار از ثبت سنتی به 

بهینه آن موجب کاهش هزینه های درون سازمانی ، تسریع در معامالت شهروندان ومن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد 

مدت ، اینن  خواهد بود و در بلند  – لجع مانند کالهبرداری و  –و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلفات رایج حوزه اسناد و امالک 

خود موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی و تطهیر پرونده های ناشی از آن در محاکم قضائی میگردد.این سیستم ، ومن 

الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی ، این امکان را بنرای دفناتر اسنناد رسنمی و ادارات ثبنت      

یند برخط )آنالین( تنظیم و ثبت معامالت رسمی ، به پایگناه اطالعناتی مندیریت امنالک ) کاداسنتر( و نینز       فراهم نموده تا در فرآ

اطالعات هویتی مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل مستندات و تطبیق مدارک هویتی، دسترسی داشته و از 

اطالع حاصل نموده و با وریب اطمینان باالیی به تنظنیم   …و مواردی چون ممنوعیت معامله اشخاص ، محجوریت ، ورشکستگی 

و ثبت اسناد و معامالت مراجعین بپردازند. و برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود دارد که از طرینق سنامانه سنازمان ثبنت     

راستا سیستم ثبنت الکترونینک    اسناد و امالک کشور ، اصالت و صحت اسناد رسمی در معامالت خود را ، بررسی نمایند. در همین
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معامالت به مرور بلوغ بیشتری یافته و خدمات بیشتری در آن پیش بینی میگردد. از جمله اینکه در آینده نزدیک و بموجب قوانین 

مصوب ، دفاتر فیزیکی ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ) همان دفاتری که جمله معرو  ثبت بنا سنند برابنر اسنت ، در آن قیند      

گردد که دفاتر اسناد رسمی از طریق اسنکنر هنای تعبینه     می گردد( جمع آوری شده و نیز در سامانه ثبت آنی این امکان میسرمی

 شده اثر انگشت افراد را با سیستم اطالعاتی موجود در سامانه تطبیق و ثبت و ذخیره کنند.

 

 ایرادات مربوط به سامانه ثبت آنی      -2-1-5
داد د  کناهش تعن  کلف شدن دفاتر اسناد رسمی به استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد )ثبنت آننی(  بنا هن    با توجه به اینکه م

ت امنا  ازی شده اسن مراجعین و زمان مراجعات،پرهیز از اطاله مراحل اجرایی صدور اسناد رسمی، شفافیت در وجود دریافتی، راه اند

 است. اد مشکل برای مراجعین به این دفترخانه ها را ایجاد کردهوجود برخی ابهامات و نواقص در اجرای آن موجب ایج

 مشکالتی مانند:

 عدم آماده بودن زیرساختهای اجرای این طر .  .۱

 وجود برخی ابهامات در شیوه اجرای دستورالعملهای مربوطه.   .۲

 عدم اطالع رسانی دقیق و کافی .  .۳

 نان دفاتر ثبت اسناد رسمی.نبود آموزش، هماهنگی و اطالع رسانی و آگاهی کافی کارک   .۴

 زمان بر بودن کار ثبت اسناد با توجه پایین بودن سرعت نت. .5

 کاهش ثبت اسناد با توجه به مشکالت غیرقابل پیش بینی در حین مراحل ثبت. .6

 وند. نشه دفاتر مجموع این عوامل باعث گردیده است تا مراجعین دفاتر اسناد رسمی موفق به حل مشکالت خود در هنگام مراجعه ب

  

 عملیات ثبتیایرادات مربوط به  -3-1-5

ینات  ی شنود، عمل من  به کلیه امور مقدماتی که در اداره ثبت اسناد و امالک مربوطه قبل از ثبت نهایی ملک در دفتر امالک انجنام  

ی شنود  می مالکان ی برادر حین انجام عملیات ثبتی امکان بروز اشتباهاتی که منجر به بروز مشکالت ابتدایی ثبتی اطالق می شود.

 وجود دارد.

ت ار ادارات ثبکدر عملیات ثبتی رخ می دهد که باعث افزایش حجم  عدم امکانات مناسب اشتباهاتی بی دقتی بعضی از کارمندان و

ت یت سند مالکمی گردد و هم موجب بروز مشکالتی برای مالکنننان می شود، مالکی که پس از مدت ها اتال  وقت موفق به دریاف

لبتنه  قندام شنود ا  شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصال  سنند مالکینت ملنک او ا   

ه ر حنال وقتنی کن   هن می باشد. بنه   به لحاظ حجم زیاد کار ادارات ثبت غیر از بی دقتی، ناگفته نماند که تعدادی از اشتباهات ثبتی

ینات هنای   اصنالحی قنانون ثبنت ه    6ات ثبتی رخ می دهد مرجع رفع اختننال  و اشتباه طبنق مناده   اختال  یا اشتباهی در عملی

 .نظارت است

 

 هیات نظارت  -6

 رادات هیات نظارت   ی -6-1
 طی تحقیقات بعمل آمده درخصوص هیات نظارت؛ آسیب ها و ایرادات موجود، به شر  زیر مطر  می شود:    

ه بررسنی و  بن دارات ثبت که ممکن است نقص یا اشکالی داشته باشد، هیات نظارت دستور باتوجه به گزارشات واصله از ا .۱

 بازبینی مجدد از محل می دهد که این امر باعث کاهش سرعت رسیدگی به این نوع پرونده ها می شود.
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اینی در  و جزپرونده های ارسالی به هیئت نظارت با موووعات ثبتی نیازمند قضاتی هستند که عنالوه بنر داننش حقنوق      .۲

 زمینه ثبتی نیز به علت گستردگی موووعات اسناد و امالک اطالعات کافی داشته باشند.

رونده دو در هیات نظارت با توجه به حضور دو قاوی، احتمال دو نظر متفاوت وجود دارد )ممکن است در خصوص یک پ  .۳

 را با چالش مواجه می سازد. نظر متفاوت وجود داشته باشد( و این امر رسیدگی به اینگونه پرونده ها

تحقق این  با توجه به بررسی های صورت گرفته، تشکیل جلسات هیات نظارت به موقع و به طور منظم انجام نمی شود ؛ .۴

 امر وروری به نظر می رسد.

ود منی  ماده مذکور محند   ۷، اختیارات تفویضی در خصوص بند  ۱۳5۱قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۲5طبق ماده  .5

 اده شود.شد زیرا با توجه به کثرت پرونده های مربوط به اسناد، وروری است اختیارات بیشتری به رؤسای ثبت دبا

 وآیند رفنع اشنکال و اشنتباه      اهی پنیش هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتب - ۷)بند  .6

 ( .بودصدور دستور الزم با هیأت نظارت خواهد

ر داعث اطاله لت حجم زیاد پرونده های موجود در ادارات ثبت استانها ، تشکیل یک جلسه در هفته کافی نیست و ببه ع  .۷

 امور افراد می شود.

ات رگنزاری جلسن  حضور افراد در جلسات هیات نظارت، به دلیل تعدد پرونده ها و یا اطالع نداشتن از زمان و یا مکنان ب   .۸

 ثبت اطالع رسانی الزم را بصورت دقیق انجام دهند. میسر نمی شود و نیاز است ادارات

 

 شورای عالی ثبت  -7

 ایرادات شورای عالی ثبت -7-1
 طی تحقیقات بعمل آمده درخصوص شورای عالی ثبت؛ آسیب ها و ایرادات موجود، به شر  زیر مطر  می شود:    

ه کنندی  بعث می شود که ومن اینکه رسیدگی حجم باالی پرونده های ارسالی از هیئت نظارت به شورای عالی ثبت با  .۱

ررسنی و  بصورت گیرد، بیشترین مسئولیت رسیدگی به این پرونده ها بر عهده دبینر شنواری عنالی ثبنت قنرار گینرد زینرا        

ل جلسنات  رسیدگی به این حجم وسیع، نیازمند برگزاری جلسات متعدد  می باشد که در حال حاور در این مرجع ، تشنکی 

 زیادی صورت می گیرد. با فواصل زمانی

 بازنشستگی آموزش و تربیت نیروی متخصص و خبره در هر سازمانی از ورورت ها می باشد که در این مرجع، با توجه به .۲

ر دبینری  کارشناسان و مسئولین، جایگزینی برای آنها وجود ندارد و به همین دلینل از نینروی بازنشسنته جهنت خندمت د     

 که این امر در آینده مشکالتی را برای این بخش به وجود خواهد آورد. شورای عالی ثبت استفاده می شود

لی ثبنت  در خصوص عملیات اجرایی، بخشنامه مشخصی برای توقف عملیات اجرایی تا زمان اعالم نظر از طنر  شنورایعا   .۳

 وجود ندارد.

روننده  خیلنی از پ  نشده و بنالطبع  در رابطه با ارزیابی فضا یا محل های دربسته در آیین نامه بند یا تبصره ای پیش بینی .۴

 های موجود با این موووعات مسکوت می ماند. 

لی قنانون نحنوه اجنرای محکومینت هنای منا       ۲۴آیین نامنه اجنرا و مناده     6۱ماده  5درخصوص مستثنیات دین در بند  .5

 دد.می گر )درخصوص بازداشت وسیله نقلیه( تفاوتی مالحظه می شود و این امر باعث ایجاد تردید در نحوه اجرا

 
 

 رائه پیشنهادات برای جلوگیری از آسیب های موجود در مراجع شبه قضایی ثبتیا -8
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 اداره ثبت -8-1

سیب رفع این آ با توجه به بررسیهای بعمل آمده درخصوص آسیب ها و اشکاالت موجود در اداره ثبت، پیشنهادهای زیر به جهت   

 ان می شود: ها و ایجاد زمینه های بهبود ، به شر  زیر بی

ست کنه  ادارات ثبت و بخش های دیگر ثبتی، از دستگاه های حقوقی کشور محسوب می شوند و به همین لحاظ طبیعی ا .۱

و متصندیان   بخش عظمیی از مراجعین واحدهای ثبتی ، به هر دلیل ناراوی باشند. بنابراین ، الزم اسنت کنه کارشناسنان   

زدواج اد رسمی و ات ادارات و واحدهای تابعه سازمان ثبت و کلیه دفاتر اسنپاسخگویی به شکایات، نظارت بیشتری بر فعالی

 و طالق در سراسر کشور داشته باشند.

 .و بنوده اسنت  سیستم ثبت آنی معامالت )ثبت آنی( از ابتدای عملیاتی شدن آن ، با نقایص و ایرادات متعنددی نینز روبنر    .۲

العاتی ثبت ، پایگاه اطاطالعاتی مانند سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه استفاده همزمان و آنالین از چندین سامانه و پایگاه

ر بنوده و  پر سرعت، الزمه بازدهی مناسنب سیسنتم منذکو    احوال و همچنین نیاز به بستر سخت افزاری مناسب و اینترنت

ت و امیند  ه نموده اسکل مواجاختالل در هر یک از این ابزار و لوازم ثبت آنی معامالت، بارها متولیان و شهروندان را با مش

ه نحنو احسنن   سال از اجرای سامانه مذکور، اهدا  برنامه و خدمت رسانی به شهروندان ب چندکه با گذشت قریب به  است

 .محقق گردد

 تفکیک بیشتر مسئولیت های واحدهای ثبتی در جهت پیشرفت بیشتر کار.  .۳

تر و بهره وراق و دفاا، مدت زمان کار و تغییرات الزم در فرمها و تجدید نظر در نحوه انجام امور اعم از تغییر در روش کار .۴

 وری بهتر و بیشتر در وقت و هزینه.

ه بن منور مربنوط   برطر  نمودن امور غیر مرتبط ادارات و ارگان های دیگر با سازمان متبوعه و زیر مجموعه آن از جمله ا .5

 له.انجام معام نقل و انتقال( وظایف غیر مرتبط در موقع اخذ مالیات مربوط به دیگر ادارات توسط دفاتر ) اخذ مالیات

ه بنه کنار   برطر  نمودن کمبود کلی امکانات اداری و ارتباطی و پرسنلی و برطر  نمودن مشکل حقوق و مزاینا بنا توجن    .6

 حساس ثبت و تنش ها و بیماری های روحی و روانی کارمندان.

تر لتحرینر دفنا  ایای ثبتی و نیز در مورد قیمت اوراق بهنادار و حنق   بررسی و اعالم نظر در مورد وصول حقوق دولتی و بقا .۷

سنت و  سال یک مرتبه ) در حال حاور قیمت یک جلد سند مالکیت با آن همه حفاظت و حرا 5اسناد رسمی بصورت هر 

 ... از قیمت یک روزنامه پایینتر است (.

ودرو ( ینا  صورت می گیرد ) بنگاههنا امنالک و خن    برطر  نمودن مشکالت موازی کاری هایی که در رابطه با امور اسناد .۸

ام منی  ر منقول اقند موازی کاری دفاتر اسناد رسمی ) مخابرات ، راهنمایی و رانندگی و دفاتر ازدواج که نسبت به اموال غی

 نمایند و ثبت رسمی نمی شوند (.

ینن  آیننده نگنری نسنبت بنه ا    شناسایی و ثبت کلیه امالک مجهول المالک بخصوص در محدوده استحفاظی شهرستان و  .9

 موووع.

ن و رتبط ، زمنی لزوم بازنگری در قانون و بخشنامه های ثبتی و امور مرتبط سازمان و زیر مجموعه آن با دیگنر ادارات من   .۱0

 شهرسازی () بنیاد مسکن(. –مسکن و واگذاری ) منابع طبیعی ( ) مسکن 

نظنور  مرات بیشتر روسنای ثبتنی و تندوین قنانون بنه      به منظور کاهش پرونده های ثبتی و سواالت مطر  تفویض اختیا .۱۱

 ارت استان.بررسی این گونه پرونده در شهرستان با حضور رئیس ثبت و رئیس دادگستری و کاهش پرونده ها در هیات نظ

اسخ پاتی و عدم برطر  نمودن ابهامات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در اخذ مالیات بویژه ابهامات مربوط به جداول مالی .۱۲

 یا تاخیر در پاسخ ارگان های مرتبط با تنظیم سند.
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اری آتنی و  ترغیب مردم به تنظیم اسناد رسمی و ثبت امالک بوجود آوردن تسهیالتی در مدت معین به منظور بهره بنرد  .۱۳

 غینر منقنول.   رسیدن به اهدا  سازمانی بخصوص در تنظیم اسناد اجاره ای امالک و اسناد نقل و انتقنال امنوال منقنول و   

 سناد شرطی و رهنی و الزم االجرا.ا

د آن سنان و تجدین  تجدید نظر در مواد آئین نامه اسناد الزم االجرا با توجه به پاسخ های جمع آوری شده ادارت و کارشنا .۱۴

 در آن با برنامه توسعه و صدور سند خانه ای روستایی با در نظر گرفتن رعایت جدی قوانین ثبتی.

ات، ش تنوع خندم بود کیفیت خدمات ارائه شده و اصال  روش ها ، کاستن هزینه ها و افزایبنابراین بهره وری بیشتر و به .۱5

 وظیفه هر موسسه و سازمان می باشد.

 

 هیات نظارت   -9
ینن  جهت رفع ا با توجه به بررسیهای بعمل آمده درخصوص آسیب ها و اشکاالت موجود در هیات نظارت، پیشنهادهای زیر به      

 زمینه های بهبود ، به شر  زیر بیان می شود:  آسیب ها و ایجاد

رؤسنای   بخشنامه های ثبتی، به رؤسای ثبت تفویض اختیار بیشتری داده شود تنا  ۳۸۷پیشنهاد می شود در خصوص بند  .۱

 ا باشند.ثبت اختیار اصال  برخی از مواردی را که گاهی برای اعضای هیات نظارت ممکن است وقت گیر باشد را دار

 یابد.  سریع در رسیدگی به امور مربوطه، تعداد هیاتهای نظارت به نسبت تعداد واحدهای ثبت افزایشبه منظور ت .۲

ود زیرا شاصالحی قانون ثبت به رؤسای ثبت تفویض اختیار بیشتری داده  ۲5ماده  6و  ۳وروری است درخصوص بندهای  .۳

ظنارت  ا به هیئت نود یک دوم از این قبیل پرونده هاکثر پرونده ها مربوط به این دو بند می باشد و قابل ذکر است که حد

 ارسال می شود.

ض اختینار  پیشنهاد می شود به جهت کاهش حجم پرونده ها و بار ترافیکی در مراجع قضایی، ظرفیت ها افنزایش و تفنوی   .۴

 بیشتری صورت پذیرد.

اشنته  دشناسنان ثبتنی  حضنور    وروری به نظر می رسد که در مرکز هر واحد ثبتی، هیاتی متشکل از : متخصصنین و کار  .5

 رسال کنند.اباشند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت ها اعمال نظر کنند و نظرات کارشناسی خود را به هیئت نظارت 

ز ارسنال  اپیشنهاد می شود بسیاری از پرونده هایی که در حال حاور به هیئت نظارت ارسنال منی شنود در آیننده، قبنل       .6

 ود.توسط سردفتران رفع ایراد ش

 ی ثبنت دارای پیشنهاد می شود بدلیل حجم باالی پرونده های ارسالی به هیئت نظارت، این مرجع نیز همانند شورای عنال  .۷

 دو بخش مجزای امور اسناد و امالک باشد.

 

 

 شورای عالی ثبت  -10

 راهکار و پیشنهادات شورای عالی ثبت در بخش امالک -10-1
ه جهنت رفنع   رخصوص آسیب ها و اشکاالت موجود در شورای عالی ثبت، پیشنهادهای زیر بن با توجه به بررسیهای بعمل آمده د   

 این آسیب ها و ایجاد زمینه های بهبود ، به شر  زیر بیان می شود: 

ج ر  زینر در پنن  به منظور قضازدائی و کاهش تشریفات اداری پیشنهاد می گردد ، از آنجائیکه رسیدگی به تعارض امالک بش –الف 

 صورت گرفته است، مورد بررسی قرار گیرد. مرحله

 رسیدگی به تعاروات حاصله در اداره ثبت محل. .۱
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 رسیدگی در اداره کل ثبت استانها توسط کارشناسان مربوطه. .۲

 بررسی و صدور رأی توسط هیات های نظارت. .۳

 بررسی پرونده ها و سوابق امر در اداره کل امور سازمان ثبت توسط کارشناسان. .۴

 ور رأی توسط شورایعالی ثبت.رسیدگی و صد .5

 لکیت معارضبنابراین همان طوری که تشخیص تعارض با هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد به طریق اولی، ابطال سند ما

 نیز در صالحیت آندو مرجع قرار گرفته و در این رابطه قانون مزبور مورد بازنگری و اصال  قرار گیرد.

 افزاش یابد. و حجم روزافزون آنها، پیشنهاد می گردد شعبات بخش امالک و اسناد شورایعالی ثبتبدلیل کثرت پرونده ها  –ب 

 د.فزایش پرونده ها و به منظور تسریع در روند امور، جلسات شورای عالی ثبت، هفته ای چند روز تشکیل گردابا توجه به  -ج

گناه  ن افراز و فروش امالک مشاع، مرجع رسیدگی به اعتراض داده منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، همان طوری که در قانوب -د

 صالحه تعیین گردیده است لذا مرجع تجدیدنظر رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز حذ  گردد.

ر از قضنات  بنابراین چون شعب بدوی دیوان عدالت متشکل از یک قاوی بوده در حالیکه شعب شورای عالی ثبت متشکل از دو نفن 

و  سنتلزم بررسنی  کشور می باشد بنابراین مرجع تالی نمی تواند نظر مرجع عالی را نقض نماید. از این حیث موونوع م دیوان عالی 

 اصال  قوانین مربوطه می باشد.

 

 راهکار و پیشنهادات شورای عالی ثبت در بخش اسناد   -10-2
اعتراونات   قانون ثبت ) رسیدگی بنه  اصالحی ۲5ماده  ۸بند  ۴با توجه به اینکه آراء هیات نظارت در خصوص تبصره  .۱

فنع  اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی( قطعنی اسنت و در صنورت شنکایت ذین    

وونوع صنادر   مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء متفاوتی از هیاتهای نظارت در مورد ینک م 

ی گنردد  ا به شورای عالی ثبت جهت بررسی ارسال می کنند. بننابراین پیشننهاد من    شود به جهت رفع تناقض پرونده ر

ی را شنورایعال همانند بندهای یک ، پنج و هفت این ماده در همان ابتدا قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت باشند زین  

 ثبت خارج از وظایف محوله رسیدگی می نماید.

ظارت اجرا توجه به  اعتراوات اشخاص و در صورتی که رأی هیات ن اصالحی قانون ثبت و با ۲5ماده  ۸درخصوص بند  .۲

ی مندت زمنان   نشده باشد و پرونده برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارسال شده با توجه به اینکه تا زمان صندور رأ 

 زیادی سپری می شود پیشنهاد می گردد عملیات اجرایی متوقف گردد.

 

 ثبت اسناد و امالک به اهداف خود نرسیده باشد.ست قانونگذار در ادالیل و آسیب هایی که باعث شده  -11

 ناشناخته بودن خواسته های اجتماع و مشکالت مردم توسط مقنین.  .۱

 عدم توجه به نیازهای اجتماعی.  .۲

 عدم توجه به مسئله بهره وری مخصوصا در وقت.  .۳

ن طبقنات پنایی   ن سرو کار دارند یعننی مجرینان و  استفاده نمودن از استادان و کارشناسان و کسانی که در عمل با قوانی .۴

 استفاده کننده از قانون در تهیه قوانین. 

 عدم توجه به زمان استفاده از قانون ) استفاده از قوانین بسیار قدیمی جهت زمان فعلی (.  .5

 توجه ننمودن به پیشرفت علوم و فنون و خواسته های فعلی و پیش بینی آینده.  .6

 ذکر مواد نسخ شده و تعارض آن با بعضی قوانین دیگر ادارات. نسخ کلی قانون بدون  .۷

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

21 

 حجم بسیار باالی مواد قانونی و گستردگی آن.  .۸

 ل می آید. ابهام در مواد قانونی بنحوی که نیاز به تفسیر داشته باشند و برداشت های متفاوت که از آنها به عم .9

 ب یا طوالنی شدن تصویب آئین نامه. عدم تصویب آئین نامه های مربوط به قوانین در زمان متناس .۱0

 تغییرات مکرر قانون در زمان های کوتاه و سردرگمی استفاده کننده و مجری انها . .۱۱

 سال و عدم توجه به گذشت زمان.  ۷0ثابت بودن برخی قوانین برای مدتی بیش از  .۱۲

 عدم توجه قانونگذار به قوانین مرتبط و متضاد . .۱۳

 مدیا و رایانه ای. نبودن مجموعه های قانونی مولتی  .۱۴

 عدم بکارگیری رایانه جهت جستجوی قانون و سایر امور . .۱5

 مشکل اجتماعی مجریان قانون.  .۱6

 عدم آگاهی و عدم راهنمایی مجریان قانون نسبت به قوانین ووع شده و مرتبط . .۱۷

 

 آسیب هایی که سازمان در پیش رو دارد 4-3-1

 رات آنچه مشروعا توویح داده شد. مشکالت مربوط به قوانین اعم از ثبتی و سایر مقر .۱

ک می سناد و امالامشکالت مربوط به ارتباط سازمان و نهادهای زیر مجموعه آن با سایر سازمان ها و ادارات که مرتبط با  .۲

 باشند از جمله منابع طبیعی ، مسکن و شهرسازی ، شهرداری ، بانکها ، دادگستری ها و موقوفات. 

اصنالحی   ۳۴ اسناد رسمی و قابل تفسیر بودن آن در بسیاری از موارد بنا توجنه بنه مناده     مشکالت مربوط به اجرای مفاد .۳

 شامل : 

 راهنمایی و آموزش الزم به دفاتر اسناد رسمی در خصوص چگونگی تنظیم اسناد و چگونگی صدور اجرائیه  -

 ایده.   حل ملک مورد مزائین نامه مبنی بر مدت زمان الصاق آگهی های الصاقی در م ۱۲۲رفع ابهام موجود ماده  -

ر بن د اسنت مبننی   رفع ابهام و الحاق آئین نامه در زمانی که مال مورد مزایده به صورت متعدد و مالکیت آنها نینز متعند   -

 اینکه پستانکار حق دارد کدامیک را در زمان مزایده  بصورت تقدم یا تاخر تملیک نماید. 

 زم اجراء وبات اعطای تسهیالت بانکها مرتبط با اسناد رسمی الگنجاندن مرادی از آئین در خصوص چگونگی تنظیم مص -

ر ( منی  صراحت در خصوص چگونگی ابالغات اجرائیه و مواردی که پرونده شامل حقوق اجرایی ) نیم عشر یا ربنع عشن   -

 شود و بالعکس 

 م گردد. و اقدامات بعد از آن و قطعیت ارزیابی بطور واوح رفع ابها ۱0۲در خصوص ابالغات موووع ماده  -

لب وصنولی و  ط. میزان ۲. ارزش ملک واگذاری ۱میزان اخذ حقوق اجرایی در زمان مزایده بر چه اساسی باید اخذ شود.  -

 مطالبه بانک  

 در خصوص قانون تسری بانکها به موسسات مالی اعتباری در آئین نامه اجرا تعیین تکلیف شود.  -

 اشد. ر اعتراوی رسد احتیاج به آئین نامه مدون      می بدر خصوص اینکه در روز و ساعات انجام مزایده اگ -

ز مکنانیزه  اصالحی و نی ۳۴بخشنامه های متعددی در خصوص چگونگی اقدامات اجرایی وجود دارد که با توجه به ماده  -

 شدن سیستم اجرا احتیاج بازنگری دارد. 

 ده نگردد. از آن بصورت تفسیری سوء استفا علت حضور نماینده ، دادستان در هنگام فرامین در آئین نامه مشخص تا -

 دد. در آئین نامه اجرا در مواقعی که مورد رهن مال غیر منقول متعلق به دولت است چگونگی اقدام مشخص گر -

در آئین نامه اجرا مواقعی که مورد رهن در خصوص دانشجویان و میزان مورد رهن ارزهای خارجی واقع شده چگنونگی   -
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 اقدام مشخص شود. 

 یجاد انگیزه در کارکنان اجرا موووع برقراری حق نسبی ا -

گنونگی  مشکل و معضل عدم پیگیری پرونده های اجرایی از سوی بدهکار و پستانکار و عدم مختنوم شندن پروننده و چ    -

 بایگانی این پرونده ها بصورت شکل کلی و عمومی ادارات اجرا در کشور. 

 . مشکالت مربوط به امکانات سازمان شامل : ۴

 نیروی انسانی و متخصص اعم از کمی و کیفی  -

 نیازهای مادی و هزینه ای پرسنل  -

 تعاروات سیستم مکانیزه با قانون  -

 عدم اجرای کامل طر  کاداستر  -

 اومحالل پرونده ها و سوابق  -

 امکانات اداری شامل نیازهای مادی و ساختمانی،عدم وجود وسیله نقلیه مناسب و عدم بایگانی مکانیزه  -

 سازمانی برای واحد ویژه مکانیزاسیون ثبت ادارات و آینده نگری.  وجود -

 وجود امالک قابل توجه مجهول المالک در سراسر کشور.  -

 وجود اسناد عادی قابل توجه در امالک و در روابط افراد ) ازدواج و طالق (  -

 عدم وجود بانک کامل اطالعاتی امالک و اسناد در سازمان استان  -

 ت و پاگیر اداری ، در روش امور ثبتی و معامالتی وجود قوانین دس -

 رای سنازمان بن اخذ مالیاتهایی که مربوط به دیگر ارگان ها در گلوگاه دفترخانه تنظیم اسناد که بعضا هیج سنودی هنم    -

 ندارد. 

ان بعنو % ۳5مشکل بوجود آمدن شرکتهایی که فقط تشکیل شده از چند کاغذ بصورت پرونده و پرداخت مبلغ ناچیزی  -

 در اجتمناع  حساب شرکت نزد بانک بدون آنکه آنها حتی وجود خارجی داشته باشند و سوء استفاده افراد سودجو از آن

 و ناهنجاری های مرتبط. 

نهنا را  ی تواننند آ در کنار این مشکالت گستردگی و حجم زیاد قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه هاست که حتی افراد نابغه هم نمن 

 ند. بخاطر بسپار

ست انجام ه های نادرنبودن سیستم مکانیزه قوانین که سریعا قابل دسترسی و استفاده باشد و اینکه نسخ قوانین در کشور یا به شیو

 می شود بدین توویح که قانون گذار چند ماده قانونی ووع می نماید و در آخرین آنها قید می کند که : 

اص به دم احاطه اشخبا عنایت به حجم زیاد قانون و گستردگی آن و ع« ون نسخ می گردد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قان» 

سخ لت دارند نکلیه قوانین بسیار مشاهده می شود که قوانین منسوخ همچنان اجرا می شود و یا تصمیم گیری ها غیر منطقی دخا

 و جای شک و تردید باقی نگذارد.  صحیخ نسخی است که بصراخت شماره منسوخه و قانون مربوطه را احصاء نماید

 رآورده نمنی بن از دیگر مشکالت کشور ما قوانین بسیار قدیمی و کهنه و تاریخ مصر  گذشته است کنه نیازهنای اجتمناع امنروز را     

و یا اید راهم می نمنمایند و بسیار از آنها که موجب رکود و کندی کارها می گردند و در نتیجه خود قانون زمینه شکستن خود را ف

ای همه و غینر  ابل فهم برقعمال متروک می ماند و امور به سلیقه افراد و بخشنامه ها اداره می شود. از این رو نیازبه قوانین ساده و 

از پنیش   ا باشد پیشقابل تفسیر و تاویل و متناسب با نیازهای زمان و اجتماع امروزی است که به سهولت و دور از تفسیر قابل اجر

 ی کند.  خود نمایی م
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 ات نظارت وشورای عالی ثبت آسیب شناسی هی 4-4

 ای رسیدگی   گیری فرآیند دو مرحله عدم شکل -۱ 

ای شنورای  در بعضی از موارد رای صادره از هیات نظارت قطعی می باشد و قابل تجدید نظر خواهی نیست همچنین در خصوص آر

های یک و پنج و  آراء هیأت نظارت فقط در مورد بند»حی قانون ثبت: اصال ۲5 به موجب تبصره چهار مادهعالی نیز اینگونه است. 

د. ی خواهند بنو  هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر می باشند، لذا در سایر بندهای مناده منذکور آراء هینات قطعن    

سنمت آخنر   بنا اینکنه در ق  » سنت: مذکور به شر  ذیل صادر شده ا ۲5 بخش نامه های ثبتی در اجرای تبصره چهار ماده ۳9۷ بند

ر گردیده است در قانون اصالحی ثبت مقر ۱۴۴اصالحی تبصره دو ماده  ۲5 آیین نامه مربوط به اجرای تبصره چهار از ماده 5 ماده

بعضی ا در اداره اجر آراء صادره از هیات نظارت صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدبد نظر می با شد، مع هذا بنا به گزارش

  ر هنگنام طنر  داز آراء هیات نظارت بعضی مناطق رعایت ماده مذکور نشده، لذا به این وسیله اعالم می شود که مندیران منناطق   

ر اینن خصنوص   دقانون ثبت  ۲5ماده  ۴عبارت تبصره .موووع و تصمبم گیری این نکته را به امضای هیات نظارت یاد آوری نمایند

شورایعالی ثبنت   این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در ۷و5و ۱فقط در مورد بندهای آراء هیأت نظارت »چنین است : 

 د. هی نمی باشخواراز این تبصره چنین برمی آید که در بقیه موارد آرای هیات نظارت قطعی است و قابل تجدید نظ «خواهد بود.

 عدم اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه، عدم رعایت مقررات -۲

وزه به حباید در هر  ثانیاً، .اعضای آنها تشکیل شود «ورحض»مراجع باید حتماً با این  جلسات رسیدگی در  الید توجه داشت که اوبا

تخلفنات ینا    ای که اعضای هیأت ناگزیر بنه رسنیدگی منوارد زینادی از     تعداد کافی هیأت یا کمیسیون اداری تشکیل شود به گونه

 .یدگی نباشندل یک جلسه رسلفات در خالاخت

ری از صاصی ادادر مواردی قانونگذار در بیان ترکیب اعضای مراجع اخت: از حیث ترکیب اعضا ت ساختاری مراجعالاشکا -

ز افراد ود که اتواند موجب آن ش عبارت اشخاص آشنا به مسائل حقوقی استفاده نموده است که کلی بودن این عبارت می

  راجع ماختار   سالاص لی به امور حقوقی استفاده شود. در مواردی نیزدر جهتغیرکارشناس و دارای آشنایی سطحی و ک

 ه کارشناسوعات بورورت دارد که استفاده از کارشناس متخصص در موووع در ترکیب اعضاء و یا الزامی نمودن ارجاع موو

 گذار قرارقانون د، مورد توجهزم برخوردار نیستنالدر مواردی که اعضای مراجع رسیدگی کننده شخصاً از آگاهی و تخصص 

 د.گیر

آموزی و وآموزی و بازنهای  بینی و اجرای برنامه رسد پیش به نظر می: های آموزشی دقیق و مستمر  ها و برنامه فقدان دوره -

 .وروری است  ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع  تألیف کتابچه

 که آرا و سازد رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری آشکار میمداقه در : های مراجع اختصاصی حیتالعدم رعایت ص -

اردی به در مو شود. این امر حیت آنان نقض میالتصمیمات مراجع اختصاصی در برخی موارد به واسطه عدم رعایت حدود ص

ت ضا در رعایاعقتی د واسطه روشن نبودن قلمرو صالحیت برای اعضای این مراجع است و در مواردی نیز این امر ناشی از بی

 می شود. حیت الحیت اجرای یا عدم صالص حدود باشد که موجب تجاوز از های تعیین شده می حیتالص

وجه ته لزوم کای است  ماهیت دعاوی مطرو  در مراجع اختصاصی اداری به گونه: فقدان آیین دادرسی مشخص برای مراجع -

دوین یک براین با تکند. بنا ه تعادل میان این دو را ایجاب میو البت «حقوق شهروندی»و  «نفع عمومی»به مواردی مانند 

ع این مراج های در توان سطح انصا  روی می «حقوق تضمین کننده»آیین دادرسی مخصوصِ مراجع اختصاصی ، به مثابه 

 .مورد در دیوان عدالت اداری جلوگیری کرد برد و به تبع آن از طر  دعاوی بی الرا با
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 نتیجه گیری 5-1

یات بالخصوص ه وباتوجه به آنچه که در این تحقیق مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، اهمیت مراجع شبه قضایی ثبتی ، ادارات ثبت 

مشنکالت   نظارت و شورای عالی ثبت بیش از پیش مشخص شد و می توان گفت مراجع مذکور، در حل اشکاالت ، رفع اشتباهات ،

ینژه و  ع ثبتی در سراسر کشور تا چه حند تاثیرگنذار هسنتند و واجند چنه موقعینت و      و معضالت ثبتی بخش های مهم سایر مراج

کنه بنه    ممتازی می باشند. صالحیت های هیات نظارت و شورای عالی ثبت خاص همین دو مرجع است و جز آن مقدار و میزاننی 

ا کنه  نیست. زیر جع اداری و یا قضاییرؤسای ادارات و مناطق و واحدهای ثبتی تفویض شده است، قابل واگذاری به هیج یک از مرا

منه اسنت و     آیین ناهرگونه تفویض اختیار دیگری به سایر مراجع قانونی، مستلزم اصال  قانون و در پاره ای از موارد مستلزم اصال

 این مهم جز با دقت مراقبت بسیار میسر نخواهد شد.

 و فقندان  اصیحیتهای مراجع اختصالعدم تبیین دقیق و روشن صت موجود در ساختار و همچنین ابهامات احتمالی ناشی از الاشکا

ا شوند و لذ آیین دادرسی مشخص برای این مراجع موجب شده است که بسیاری از آراء مراجع مذکور در دیوان عدالت اداری نقض

 اشد.روری می بالزم و و رتعدد فراوان این مراجع در نظام اداری کشو ،حیتهای متنوع مراجع اختصاصیالبا توجه به ساختار و ص

  95ن ، زدرصند نموننه آمناری منا      5بر اساس اطالعات بدست آمده از جدول های موجود در  فصل چهارم مالحظه می شود که   

مونه آمناری را  نسال در جامعه آماری ما موجود نمی باشد. همچنین درصد  55سال و باالی  ۲5درصد آن مرد می باشد. افراد زیر 

 صیالت دیپلم بیشترین نمونه آماری در این تحقیق می باشند. افراد با تح

 در یک جمع بندی کلی می توان موارد زیر را بیان کرد :  

ر اداره ثبنت  دهیات نظارت و شورای عالی ثبت به عنوان مراجع اداری رسیدگی به مشکالت و اشنتباهات ثبتنی رخ داده شنده     -۱

خ رلینات ثبتنی   ت خواه ممکن است در جریان عملیات مقدماتی ثبتی یا اشتباهات در عماسناد و امالک می باشند که این اشتباها

 و در صنورت  دهد و یا در امالک ثبت شده و متفرقه اتفاق بیافتد که این مورد جز صالحیت های رسیدگی هیات نظارت می باشند 

 معترض بودن به آرای هیات قابل طر  در شورای عالی ثبت می باشد.

 از: واعتراواتی که صورت می گیرد و رسیدگی به آنها درصالحیت رسیدگی هیات نظارت  می باشد عبارتند الف ( دعاوی

 اعتراض به ثبت اصل ملک. -

 اعتراض به تجدید حدود.  -

 اعتراض به حق ارتفاقی. -

 اصالحی.  ۱۴۸و  ۱۴۷ه اعتراض به رای هیات حل اختال  موووع ماد -

 و اصال  سند.  دعاوی مربوط به ثبت ، ابطال -

 دعاوی مربوط به سند مالکیت معارض . -

 دعوایی که بر اثر اشتباهات ثبتی رخ می دهد. -

 دعوی ابطال سند مالکیت. -

 دعوی اعتراض افرازی. -

 دعوای مربوط به اجرای اسناد رسمی الزم اجرا. -

از دو نفر قاوی و  :و اشتباهات ثبتی متشکل است مراجع مهم برای رسیدگی به اختالفات اعضای هیات نظارت به عنوان یکی از -۲

شوند و بایند  مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طر  رئیس قوه قضائیه انتخاب می

دان ثبنت ینا   قاوی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد کنه ممکنن اسنت از کارمنن    

عضو قضایی و یک عضو ثبتی اسنت ولنی ممکنن     دودارای  قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی
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است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاوی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاونی  

 .دهنداداره کل ثبت استان تشکیل جلسه میباشد هیأت نظارت هر استان در 

رد ذینل رسنیدگی   در منوا  هیات نظارت ثبت آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 9و ماده  ۱۳۳ماده  ۲با توجه به بند 

 :می کند

 متصر  نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه کند .۱

 در صورتی که در مالکیت و تصر  اختالفی باشد .۲

 .اشدبمحدوده مورد عمل قبالً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده  درصورتی که .۳

 در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی باشد .۴

 .در صورتی که عرصه وقفی باشد .5

 ین قرار است: حدود صالحیت و وظایف هیات نظارت بد اصالحی قانون ثبت ۲5مطابق با ماده    

ا اشنتباهی  ین برای پذیرفتن تقاوای ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ثبت واقنع شنود و    ۱۱ هرگاه در اجرای مقررات ماده -

بنت    درخواست ثبوجود آید و یا در تصر  اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختال  و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصال

 .با هیات نظارت است

ت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت امالک اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات هرگاه هیا -

 .بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصال  می گردد

م توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتنر امنالک   هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقاالت بعدی صرفاً به علت عد -

اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر امالک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهنایی دادگناه باشند،    

 .هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصال  ثبت دفتر امالک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد

اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر امالک منورد توجنه    -

 قرار نگرفته، و بعداً اداره ثبت متوجه آن گردد، در هیات نظارت مطر  می شود و در صنورتی کنه پنس از رسنیدگی وقنوع     

حق کسی خلل نرساند، هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصال  آن  اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصال  اشتباه به

را صادر می نماید و در صورتی که اصال  مزبور خللی به حق کسی برساند، به شخص ذی نفع اخطار می کند که می توانند  

ر دادگناه صنادر خواهند    به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصال  آن را پس از تعیین تکلیف نهایی د

 .نمود

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کالً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت بنه حندود و حقنوق ارتفناقی آن بنا       -

 .هیات نظارت است

رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود، با هیات نظارت  -

 .ست مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساندا

هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید؛ رفع اشکال و اشتباه و صندور دسنتور    -

 .الزم با هیات نظارت خواهد بود

 .تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت استرسیدگی به اعتراوات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد  -

 ر خصوص وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی ثبت می توان به موارد زیر اشاره کرد : د-۳

ش تقاونای  رسیدگی و تجدید نظر در آراء هیاتهای نظارت که در موارد اختال  بین اشخاص و سازمان ثبت از جهت پنذیر  -

 اصالحی قانون ثبت . ۲5زاحم و تعارض صادره شده است موووع بند یک ماده ثبت و یا در تصر  اشخاص و ت
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ق ارتقناقی  تجدید نظر در آراءهیاتهای نظارت که در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک ینا حندود ینا حقنو     -

 اصالحی قانون ثبت ۲5ماده  ۳صادر شده است .موووع بند 

بنا   ق مفاد آنهنا در مورد رفع اشتباه و اشکال نسبت به اسناد رسمی تنظیمی و تطبی تجدید نظر در آراء هیاتهای نظارت که -

 اصالحی قانون ثبت . ۲5ماده  ۷قوانین صادر شده است موووع بند 

ه اد وحدت رویرسیدگی و اعالم نظرنسبت به موارد ارجاعی از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ایج -

قنانون   الحیاصن  ۲5مناده   ۴اء هیاتهای نظارت متناقص و یا خال  قانون صادر شده باشد بر طبق تبصنره  که آر در مواردی

 ثبت .

ه شنورا  بن رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اموری که از طر  ریاست سازمان ثبت اسناد وا مالک کشور به عننوان مشنورت    -

 اصالحات بعدی. با ۱۳۲۲نظارت مصوب نامه شورای عالی ثبت و هیات  آئین ۷بند موووع  گردد ارجاع می

 که طبق قوانین و مقررات ذیربط بعهده شورای عالی ثبت محول است. انجام سایر اموری -

ن سنازمانی  همچنین از جدول های موجود در  تحلیل فرویه ها معلوم می شود که ارتباط معناداری بین مشخصه های عوامل درو

ائیند  تکال مورد  ت در دقت در صدور آرای از طر  این دو  وجود دارد و فرویه های فوقاداره ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثب

هیات هنا را   وین ادارات و قابل قبول هستند. بنابر این باید از این به بعد برای اینکه بتوان اشخاص و در کل مراجعه کنند گان به ا

ینز  انونگنذار ن ند  به این عوامل توجه زینادی نمنود و همچننین ق   راوی نگه داشت و وجود آسیب و چالش را در آنها به حداقل رسا

 د.ه صفر رسانببرنامه ریزی کامل و اصولی در خصوص این عوامل باید داشته باشد و میزان تنش مراجعه کنندگان با این عوامل 

 ووکارکنان  و اجرا شوند علی الخصوص سیاست های کاری دولت و روسای  هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید  به گونه طراحی

ده و درصند  هنا کننار آمن   اعضای  آنها به راحتی بتوانند خود را با درصد تنش خود با این آسیب ها را به صفر رسانده و بتوانند بنا آن 

 . ز آن نشونداستقبال از حضور مراجعه کنندگان در این هیات ها باشند. بطوری که دیگر دچار این آسیب ها و مشکالت ناشی ا

آرای در  همچنین بر اساس فرویه دوم و جداول موجود در فصل دوم عوامل برون سازمانی نقشی در سنرعت اداره ثبنت و صندور    

د هنر  ند و در صند هیات نظارت وشورای عالی ثبت نداشت و این نباید باعث شود که اعضای این هیات ها این عوامل را نادیده بگیر

ود ن است به وجن که  کم توجهی به این عوامل آسیب هایی را در عوامل درون سازمانی ممکچه بهتر شدن این عوامل برنیایند چرا 

 بیاورد لذا توجه به این عوامل نیز باید در نظر گرفته شود. 

 

 پیشنهادها  5-2
 ا ارائهیر رز پژوهشیجهت گیری های  با توجه به گستره ی نظری موجود، یافته ها و محدودیت های حاور، می توان پیشنهادها و

 :نمود که فراهم کننده زمینه های پژوهشی جدید می باشند

سهولت  ه جهتپیشنهاد می شود در خصوص پرونده هایی که در عملیات ثبت ملک آنها اشتباهاتی به وجود آمده است ب .۱

هرستان ها شطق و و تسریع در رسیدگی ، تفویض اختیار بیشتری از جانب هیات نظارت ثبت استان ها به ادارات ثبت منا

 واگذار شود. 

امور » و« امور اسناد» پیشنهاد می شود به جهت دریافت نتیجه دقیق تر و شایسته تر، جهت رسیدگی های شعب  .۲

را بر  د تا راهبرای هر یک از شعب مراجع مذکور تاسیس شو« هم عرض»شورای عالی ثبت و هیات نظارت ، شعبه « امالک

 بندد.بو تعابیر و تفاسیر مخالف اصول و قواعد حقوقی و موازین ثبتی برداشت های مغایر قانون و مقررات 

پیشنهاد می شود جهت آگاهی به مراجعینی که در رابطه با ملک یا سندی با مشکل مواجه می شوند و همچنین به جهت  .۳

ن با مطالعه و تسریع در نتیجه، توویحات کامل و مفصلی به عنوان یک طر  در پانل ادارات ثبت نصب گردد تا مراجعی
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 آشنایی با این دو مرجع رسیدگی )هیات نظارت و شورای عالی ثبت( از مراحل رسیدگی پرونده های خود مطلع شوند.

عه راجع مراجاین م پیشنهاد می شود با توجه به تنوع اختالفات و اشتباهات ثبتی که منجر می شود افراد به اشتباه به .۴

ق ارشاد دقی ومایی ع صحیح  مواجه شوند. کارکنان ادارات ثبت و دادگستری، راهننمایند و پس از صر  وقت با عدم ارجا

 نسبت به مراجعه کنندگان را بعمل آورند.

ی از بروز یشگیرآشنا نمودن اعضای هیات نظارت و شورای عالی ثبت با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، باعث پ .5

ه جهت آموزشی ومن خدمت برای پرسنل مستقر در ادارات ثبت بآسیب ها می شود و همچنین برگزاری دوره های 

 .ی رسدجانشین پروری و برخورداری از اطالعات به روز در جهت خدمت رسانی به افراد جامعه مؤثر به نظر م

نعی منا  ها سند و بنابر آنچه گفته شد پایبندی به اصول و قواعد حقوق ثبت و صالحیت های هیات نظارت و شورای عالی ثبت، نه تن

ه اد ممتناز بن  جهت نقد و تحلیل و آسیب شناسی مراجع ذیصال  مزبور نیست، بلکه در راستای تقویت و پیشبرد اهدا  این دو نهن 

 شمار می آید.
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Abstract 

      The State Property and Deeds Registration Organization is one of the organizations that 

has the most and most diverse of these authorities, and these authorities mainly review and 

issue one of the most important rights of citizens, namely property rights, in their 

proceedings. Hence the quasi-judicial authorities of registration, which include: the Registry, 

the Supervisory Board and the High Council of Registration; Registration Dispute Resolution 

Board, subject to Articles 147 and 148 of the Registration Law; Registration Dispute 

Resolution Board, subject to Article 132 of the Fourth Development Plan Law; Software and 

real estate sales are very effective in resolving delays and speeding up the registration of 

litigation. 

Due to the expansion of government interference in the affairs and the creation of various 

administrative organizations, new relations appeared in legal and social relations that were 

unknown to the general judiciary in various respects, and entering into the nature and 

settlement of lawsuits arising from them. It needed technical information and specialized 

knowledge in the field related to them. On the other hand, resolving disputes arising from 

those relationships required speed of action and a quick decision that was not compatible with 

the nature of the public judicial authorities and its procedure, so authorities outside the system 

of public judicial authorities, with the titles of organization, board, Dispute resolution 

commissions have been set up to deal with disputes arising from the implementation of 

specific laws, based on substantive and special rules. 

In this article, the researcher tries to examine the damages and problems in the quasi-judicial 

authorities of the Registry, the Supervisory Board and the High Council of Registration and 

identify the damages to these three authorities and provide solutions to eliminate the damages.  

Keywords: quasi-judicial authorities, registration office, supervisory board, Supreme 

Registration Council, pathology. 
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