Private Low
Vol. 18, No. 2, Autumn & Winter 2021-2022
Manuscript Type: Research Article

http://jolt.ut.ac.ir
Print ISSN: 2008-840X
Article Online ISSN: 2423-6209
DOI: 10.22059/jolt.2021.318550.1006960

Civil liability of the government in compensating due to
systemic errors of land registration in law of Iran and
England
Nasrin Tabatabai Hesari1, Soroush Safizade2
1. Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science ,University of Tehran, Tehran, Iran
2. Ph.D. Student in Private Law, College oF Farabi , University of Tehran, Qom, Iran

(Received: February 6, 2021 ; Accepted: April 12, 2021)

Abstract
Land Registration as a system of consolidation of land ownership is always subject to errors
that, if they lead to incorrect registration in the real estate registry, constitute Systemic
Errors and can harm third parties. In England Land Registration act 2002 and its subsequent
amendments, a special legal regime has been recognized to compensate for systematic
errors; However, in Iranian law, even the liability itself is questionable. Based on this, the
question arises as to what is the basis of the government's responsibility to compensate for
the damages caused by systemic errors in land registration? And what is the legal regime
governing this civil liability in the land registration system of England and Iran? This study
with a descriptive-analytical approach has concluded that government responsibility in this
area is based on the theory of guarantee in Tort Law. Also, in English law, the principle is
to prevent the invalidity of the registered ownership, even if it is wrong and the injured
parties of the mistake have the right to claim land price. While a review of Iranian law
shows that the registered owner is not well supported in practice and the injured party of a
systemic error can sue him directly.
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مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات
سیستمی ثبت امالک در حقوق ایران و انگلستان
نسرین طباطبایی حصاری ،1سروش صفیزاده

2

 .1استادیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/11/18 :ـ تاریخ پذیرش)1400/01/23 :

چکیده
ثبت امالک به عنوان نظام تثبیت مالکیتهای غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی بـه ثبـت اشـتباه در دفتـر
امالک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل میدهد و میتواند اشخاص ثالث را متضرر کند .در مقررات ثبـت امـالک  2002انگلسـتان و
اصالحات بعدی آن ،رژیم حقوقی ویژهای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است .لیکن در حقوق ایران
حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است .بر این اساس ،این پرسش مطرح میشود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از
اشتباهات سیستمی ثبت امالک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت امالک انگلستان و ایران به چه
ترتیبی است .این پژوهش با رویکردی توصیفیـ تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریۀ تضمین در
مسئولیت مدنی است .همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطالن مالکیت ثبتی ولو بهاشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ
مطالبۀ قیمت ملک را دارند؛ درحالیکه بررسی حقوق ایران نشان میدهد مالک ثبتی در عمل چندان مـورد حمایـت نیسـت و متضـرر از
اشتباه سیستمی میتواند مستقیم علیه وی اقامۀ دعوا کند.

کلیدواژگان
اشتباهات سیستمی ،اصل تضمین ،ثبت امالک ،مسئولیت دولت ،نظریۀ ضمان.

 رایانامة نویسندة مسئولnasrintaba@ut.ac.ir :
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مقدمه
از قرن  17که لزوم توسعة حمایت از مالکیت خصوصی در ای االت متح ه و کش وراای اروپ ایی
گسترش یافت ( )Ely 2008: 28نظاماای حقوقی به منظور جلب اعتماد عمومی و برقراری امنی ت
حقوقی در روابط معامالتی اشخاص خصوصی مجاب به اجرای یک سیستم ثبتی در نظام اراضی و
امالک شهنه ()Cooke 2003: 27؛ سیستمی که اطالعات مورد نیاز متعاملین در مع امالت ملک ی را
تأمین و قطعی ت الیتغی ر آنا ا را تض مین م یکن ه (طباطب ایی حص اری 39 :1398

 .)40ای ن

سیستماا ،که امروز تقریباً در امة نظاماای حقوقی معتبر شناخته میشونه ،به واسطة آنکه توس ط
نیرواای انسانی مهیریت میشونه ،نهتنها مصون از خطا و اشتبا نیس تنه ،بلک ه گ ا خطاا ایی از
آناا سرمیزنه که به قیمت از دست رفتن مالکیت یا سایر حقوق عین ی اف راد در ارتب ا ب ا ی ک
ملک تمام میشود .اگرچه مثالاای عهیه ای در خص وص «اش تبااات سیس تمی» در نظ ام ثب ت
امالک ایران اعم از خطای ثبتی و خطای معامالتی وجود دارد ،ش ایعت رین آنا ا در نظ ام ثب ت
امالک ایران در دو داة اخیر در نتیجة تصویب قانون مواد  147و  148رقم خورد که حجم عظیمی
از پرونه اای با محوریت ابطال سنه مالکیت را موجب شه (پاش ازاد و عب ا زاد 116 :1390
 .)117مثالً مأمور ثبت ،بهون آنکه به جانمایی حهود ملک دقت کنه و بهون آنکه اسناد ارائ هش ه
را بازرسی کنه ،مالکیت شخصی را تأییه کرد و برای وی سنه مالکیت صادر شه است .حال این
ملک چنهین دست مورد معامله قرار گرفته و ار یک از خریهاران به اعتبار این س نه مالکی ت ک ه
اعتبار حاکمیت را پشتوانة خود قرار داد است حاضر به معامل ه ش ه ان ه و پ

از چن ه دس ت

مشخص شه است که اساساً مالک اولیه شخصی کال بردار بود و ام ة مس تنهات ارائ هش ه ب ه
مأمور ثبت مجعول بود است و این ملک در مالکیت غیررسمی شخصی قرار دارد ک ه س الا ا در
آنجا سابقة تصرف دارد .این اسناد مجعول در نهایت موجب اشتبا مأمور در صهور سنه مالکیت به
نام شخص کال بردار شه است .در چنین فرضی ،اگر مال ک واقع ی م ورد حمای ت ق رار گی رد،
خریهار جاال و با حسننیت ،که تنها به سنه ثبتی اعتماد کرد است ،متضرر میشود و اگر خریهار
مورد حمایت قرار گیرد ،مالکی واقعی و حقیقی ،که فاقه سنه مالکیت ثبتی است ،متضرر میش ود.
اگرچه در نهایت یکی از طرفین مالک معرفی میشود ،این مهم است که خسارات شخص دیگ ری
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که به واسطة اشتبا سیستم ثبت امالک متضرر شه است توسط دولت جب ران ش ود .انگلس تان از
اولین کشوراایی که به لزوم اجرای طرح جبران خسارات پی برد و این موض و را تح ت عن وان
«اصل غرامت» 1به رسمیت شناخت ( .)Cooke 2003: 27-28این اصل که در نظر دکترین به «اص ل
تضمین یا بیمه» 2نیز مشهور است در قانون ثبت امالک  2002بخش گسترد تری از قانون را نسبت
به مقررات پیشین تشکیل میداه و اساساً یک رژیم حقوقی برای این موضو شناسایی شه است
( .)Dixon 2010: 35با این حال در مقررات ثبت امالک ایران نهتنها رژیم حقوقی که مقررات حاکم
بر چگونگی جبران خسارت ناشی از اشتبااات سیستمی ثبت امالک را پ یشبین ی کن ه در ق وانین
یافت نمیشود ،بلکه حتی فرات ر از آن در ارتب ا ب ا اص ل موض و  ،یعن ی مس وولیت دول ت در
خصوص اشتبااات یادشه  ،نیز قانونگذار سکوت کرد است .این در حالی است که به نظر برخی
دکترین ثبت امالک وجود مقررات جبران خسارت به اشخاصی که از سیستم ثبتی استفاد میکنن ه
اطمینان میداه و اعتماد عمومی را ترغیب میسازد ( .)Dixon 2010: 36بر امین اسا

شناس ایی

میزان مسوولیتپذیری دولت در ارتبا با اشتبااات و خطااای سیستم ثبت امالک در حقوق ای ران
و تطبیق آن با حقوق انگلستان به منزلة یکی از نظاما ای موف ق ح وزة ثب ت ام الک ک ه ض من
شناسایی میزان مسوولیت دولت و رژیم حقوقی حاکم بر آن اشکاالت قانونی را مورد شناسایی قرار
داد و پیشنهاداایی در جهت اصالح آن ارائه کرد است ضروری مینمای ه .در ای ن زمین ه ،ای ن
پژواش با اهف آسیبشناسی رژیم حقوقی حاکم بر مسوولیت دولت در جبران خسارات ناشی از
اشتبااات ثبت امالک در حقوق ایران و ارائة رااکاراایی جه ت ح ل معض الت در پرت و حق وق
انگلستان درصهد پاسخ به دو پرسش اساسی است :اوالً مسوولیت مهنی دولت در جبران خس ارات
ناشی از این اشتبااات سیستمی ثبت امالک بر چه مبنایی استوار است؟ ثانیاً اصل تضمین در نظ ام
ثبت امالک انگلستان و ایران به چه صورتی اعمال میشود و در موقعیت ناشی از اش تبااات ثب ت
امالک از چه کسی به عنوان متضرر از اشتبا جبران خسارت میکنه؟ برای پاسخ به این دو پرسش
پژواش حاضر در والة اول به شناسایی ماایت اشتبااات سیستمی در حوزة ثبت امالک میپردازد

1. indemnity principle
2. insurance or guarantee principle
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مبانی مسوولیت دولت در خصوص این اشتبااات را تحلیل میکنه و در نهای ت ب ه ش یوة

اعمال اصل تضمین میپردازد.
«اشتباهات سیستمی» در نظام ثبت امالک
اشتبا  ،با وجود آنکه یکی از پرکاربردترین ترکیبات در مقررات ثبت امالک ایران است ،ایچگا ب ه
طور صریح از جانب قانونگذار تعریف نشه است؛ موضوعی که تنها مخ تص نظ ام ثب ت ام الک
ایران نیست ،بلکه در انگلستان نیز قانون ثبت امالک  2002تعریفی از این مفهوم ارائه نهاد اس ت.
اِما لیز 1در نظام ثبت امالک انگلستان به این نکته اشار دارد که «اگر قضات در پرونه اای مرب و
به اشتبااات ثبت امالک به اجما نمیرسنه ،تقصیر آناا نیست .رسیهن به یک تعری ف واح ه در
مورد اشتبا بر اسا
 .)63بر این اسا

منطق قانون ثبت امالک  2002کار بهش هت دش واری اس ت( ».

Lees 2013:

در والة اول نیازمنه ارائة تعریفی از اشتبا استیم.

در حقوق ثبت اسناد و امالک ایران به نظر میرسه از جمعبنهاای یک تا شش م ادة  25ق.ث.
و مواد  12و  13قانون حهنگار میتوان به یک تعریف از اشتبا دس ت یاف ت .ب ر ای ن اس ا

به

خطااایی که در جریان ثبت مقهماتی اعم از آنکه قبل از ثبت ملک یا بع ه آن ب ه ای ن خط ا پ ی
ببریم یا ثبت نقل و انتقاالت ملک یا عملیات تفکیکی یا تطبی ق نقش ة کاداس تر ب ا س نه مالکی ت
صورت میپذیرد و رسیهگی به آن در صالحیت ایوت نظارت یا دادگس تری ی ا ادارة ثب ت اس ت
اشتبا گفته میشود .این جامعترین تعریف از اشتبا در نظام ثبت امالک است و اع م از اش تبااات
مغایر با حقوق اشخاص ثالث ،اشتبااات مؤثر ،و اشتبااات غیرمؤثر است.
در نظریات دکترین ثبتی ،اشتبا به صورتی مضیقتر تعریف شه است .در یکی از نظریات مادة
 25قانون ثبت به سه بخش تقسیم شه است :اشتبااات ،اختالفات ،اشکاالت .بر این اسا

اش تبا

به خطایی گفته میشود که در مرحلة قبول تقاضای ثبت یا در اثنای عملیات مق هماتی ثب ت ی ا در
جریان تفکیک امالک رخ میداه و در صالحیت ایوت نظ ارت اس ت (ش هری 100 99 :1389؛
ابهری و فالحخاریکی  )223 :1398در نظری دیگر اشتبا اقهاماتی تعریف شه است که در جریان

1. Emma Lees
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ثبت مقهماتی رخ میداه و موجب خللی در حق دیگران یا تعهی و تجاوز به اموال خصوص ی ی ا
عمومی نمیشود (رستمی بوکانی .)113 :1393
برخالف تعاریف اخیر ،که اشتبا را آنچه سبب پهیه آمهن یک وضعیت نادرست ثبتی میش ود
تعریف کرد انه ،در حقوق انگلس تان اش تبا ام ان وض عیت نادرس ت اس ت .در ای ن خص وص
پاراگراف سوم از اصالحیة چهارم قانون ثبت امالک  2002بر این نکته تأکی ه دارد ک ه «اش تبااات
بهون رضایت مالک قابل اصالح نیست؛ مگر اینکه مالکیت متقلبانه ی ا فاق ه منش أ درس ت س بب
اشتبا شه یا به طور اساسی در حصول اشتبا تأثیر داشته باش ه» 1.آنچ ه از ای ن مق رر برداش ت
میشود آن است که در نظر قانونگذار انگلیسی اینکه اشتبا چگونه و توسط چه کسی پهی ه آم ه
است تأثیری در تحقق مفهوم «اشتبا » نهارد و کافی است در فراینه ثبت مقهماتی یا ثبت مع امالت
به ثبت در دفتر ثبت امالک منتهی شود .به عبارت دیگر اشکاالت میتوانن ه در عملی ات مق هماتی
ثبت یا در نقل و انتقاالت بعهی صورت پذیرنه ،لیکن مادامی میت وان از اش تبا در سیس تم ثب ت
امالک سخن گفت که این اشکاالت به ثبت اشتبا حقوق مالکیت منج ر ش ونه (.)Reid 2004: 14
این مفهوم از اشتبا را «اشتبا سیستمی» مینامیم که در دو دستة «اشتبااات بیضرر» 2و «اش تبااات
زیانآور» 3قابل بررسیانه (.)Cooke 2003: 122
اشتبا بیضرر اشتباای است که حقوق مال ک ثبت ی ی ا اش خاص ثال ث را تح ت ت أثیر ق رار
نمیداه؛ درحالیکه اشتبا زیانآور به نحوی مؤثر حقوق این افراد را تحت تأثیر قرار میداه و آن
را متزلزل میسازد (بهرامی  .)849 :1394مثالً در صورتی که در نگارش نام و نامخ انوادگی مال ک
اشتبا نگارشی رخ داه ،این اشتبا بیضرر است؛ اما اگر نام «ب» به جای «الف» ب ه عن وان مال ک
یک ملک درج شود ،این اشتبا از نو اشتبا زیانآور است.
اشتبااات بیضرر ،امانطور که از اسمشان پیهاست ،تأثیر حقوقی چنهانی نهارنه؛ درح الیک ه
اشتبااات زیانآور به واسطة تحقق ضرر میتواننه موضو طرح دعوای خس ارت باش نه (بهرام ی
1. If alteration affects the title of the proprietor of a registered estate in land, no ordermay be made
—under paragraph 2 without the proprietor’s consent in relation to landin his possession unless
(a) he has by fraud or lack of proper care caused or substantially contributed tothe mistake.
2. innocent mistakes
3. prejudicial mistakes
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 .)849 :1394بر امین اسا

در این پژواش نیز مقصود از اشتبا سیستمی صرفاً نو زی انآور آن

است؛ اشتباااتی که بر اسا

حقوق ایران رسیهگی ب ه آنا ا در ص الحیت دادگ ا و ن ه ایو ت

نظارت و شورای عالی ثبت است .این اشتبااات به دو دسته قابل تقسیمانه:
بخشی از اشتبااات مستقیم و بهون واسطه رخ میداه؛ یعنی ایچ عامل واس طهای باع ث وق و
اشتبا نشه است ،بلکه اشتبا منتسب به خود نهاد ثب ت ام الک اس ت .م ثالً ش خص «ال ف» مال ک
حقیقی ملکی است ،لیکن بهاشتبا نام شخص «ب» به عنوان مالک درج شود یا شخص «ال ف» دارای
حق وثیقه در ارتبا با ملک «ب» است ،لیکن مأمور ثبت امالک بهاشتبا حق وثیق ة «ال ف» را ح ذف
میکنه ( .)Scottish Law Commission 2004: 24به این دسته از اشتبااات «خطای ثبتی »1گوینه.
بخش دیگری از اشتبااات با واسطه رخ میداه؛ یعنی شخص واسطهای موجب اش تبا در دفت ر
ثبت امالک شه است ( .)Scottish Law Commission 2004: 24مثال عینی در ای ن م ورد در حق وق
انگلستان در پرونهة  Ajibade v. Bank of Scotlandصورت پذیرفت .در ای ن پرون ه خ

انم Ajibade

مالک رسمی ملکی بود .خواار وی وکالتنامهای از وی با ذکر اختیار فروش ملک جعل کرد و مل ک
یادشه را به طور رسمی به امسر خود  Abiolaانتقال داد و او نیز این ملک را در وثیقة بانک گ ذارد
و ما به ازای آن وامی کالن گرف ت ( .)Lees 2013: 65-66در ای ن پرون ه  ،اگرچ ه اش تبا ب ه وق و
پیوست ،این اشتبا با واسطهگری خواار  Ajibadeدر چارچوب جعل سنه وکالت ص ورت پ ذیرفت،
نه خطایی که منتسب به نهاد ثبت امالک باشه .به این اشتبااات «خطای معامالتی »2گوینه.
ار یک از این اشتبااات مبانی متفاوتی در ارتبا با مسوولیت دولت و ش یوة جب ران خس ارت
دارد که در مباحث بعه به آناا خواایم پرداخت.
مبانی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت امالک
تا پیش از قرن  ،19دولتاا حاکم مطلق بودنه و ایچگونه مسوولیتی در ارتب ا ب ا اق هامات خ ود
نهاشتنه (مرادخانی و اسفنهیاری  .)49 :1388این امان چیزی بود که در حقوق انگلستان با عن وان
قاعهة «پادشا خطا نمیکن ه »3حاکمی ت را از ط رح ا ر گون ه دع وای مس وولیت م هنی مص ون
1. register error
2. transactional error
3. The king can not do wrong
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میداشت( 1رائه  .)290 :2016با این حال در قرن  19و  20تووری دولت از حاکمیت به مس وولیت
تبهیل شه که بر اسا

آن دولت بایه مسوولیت اقهامات خود را میپذیرفت و خس ارات وارد ب ه

متضرران از اقهامات خود را جبران می کرد (رائه  .)291 :2016طی این فراینه مسوولیتپ ذیری در
ابتها مبنای مسوولیتپذیری دولتاا مبتنی بر نظریة تقصیر بود؛ لیکن در اواخر قرن  19با گس ترش
نقض دولت در کنترل تنظیم روابط اجتماعی و تبهیل مفهوم «دولت نگهبان» به «دولت مهاخلهگ ر»
به طور قابل توجهی دایرة مسوولیت دولت نیز توسعه یافت و به طور مشخص دول ت در م واردی
مکلف شه مسوولیت خساراتی را که تقصیری در وقو آناا نهاشته است بر عهه بگی رد ،اع م از
آنکه در نتیجة خطای شخصی کارمنه باشه یا بهون خطا صورت پذیرفت ه باش ه (محم هی :1390
 .)21این تووری ،که به نظریة ضمان در حقوق مسوولیت مهنی مشهور است ،ب ر دو مبن ای نظ ری
استوار است.
مبنای اول :تفکری سنتی در آلمان به نام «امبستگی گروای »2وجود دارد مبنی بر اینکه مسوول
اقهام اشتبا یکی از اعضای گرو کل گرو است .پ  ،اگر در نتیجة اقهامات ا ر ی ک از اعض ای
گرو خسارتی وارد آیه ،بایه امة اعضای گرو درص هد جب ران آن برآین ه و از آنج ا ک ه دول ت
نماینه و مسوول این گرو است بایه خسارات وارد به زیاندیه از طریق خزان ة عم ومی ت أمین
شود (دسوقی  .)69 :2016بر این مبنا وجود کارمن هان و خهم ه چن ان ب ه ادارات ،س ازمانا ا ،و
ارگاناای دولتی وابسته است که خطای شخصی کارمن ه را م یت وان خط ای ادار دانس ت .زی را
وجود ادار به قهری قوی است که شخصیت کارمنه را تحت تأثیر ق رار داد اس ت و منطق اً بای ه
خطا را به ادار و دولت منسوب کرد تا خود کارمنه (مؤتمنی طباطبایی .)423 :1397
مبنای دوم :حمایت از زیاندیه مبنای ثانویة نظریة ض مان و مس وولیت ب هون تقص یر دول ت
است .طبیعتاً انگامی که محوریت جبران خس ارت و رف ا و آس ایش ش خص زی ان دی ه باش ه،
مسوولیت دولت در قبال اشخاص خصوصی راحتتر میتوانه خسارت وارد به شخص را جب ران
 .1در حقوق اسالم نیز رگهاایی از این تووری را میتوان یافت؛ تا جایی که در فتاوی برخی فقها آم ه اس ت اگ ر خلیف ه
مرتکب جرمی شود یا حتی نسبت زنا به کسی بهاه از مسوولیت مبراس ت( .ب رای اطالع ات بیش تر ← مرادخ انی و
اسفنهیاری .)52 :1388
2. responsabilite collective
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کنه و اصطالحاً او را به وضعیت قبل از وقو خسارت برگردانه (مؤتمنی طباطب ایی .)428 :1397
زیرا اصوالً امکان جبران زیان برای اشخاص خصوصی ناممکن یا دش وار خواا ه ب ود (زرگ وش
.)152 :1387
امروز نظریة ضمان مبنای اصلی مسوولیت دولت در نظاماای ثبتی شناخته میشود و ب ه یک ی
از اصول سهگانة مشترک میان نظاماای ثبت امالک تبهیل شه است .بر امین اسا

در ادام ه ب ه

تشریح نظریة یادشه و مبانی آن در نظاماای ثبت امالک پرداخته میشود و وض عیت آن در نظ ام
ثبت امالک ایران را مورد شناسایی قرار میگیرد.
نظریۀ ضمان :مبنای مسئولیت نهاد ثبت امالک در «اشتباهات سیستمی»

توودور روف ،1از نظریهپردازان فقیه نظام ثب ت ام الک انگلس تان ،در تعری ف نظری ة ض مان ک ه در
نظام اای ثبت امالک به اصل بیمه یا غرامت مشهور است گفته است« :به نظ ر م یرس ه دف اتر ثب ت
امالک به مثابة آینهای عمل میکننه که بازتابی کامالً ص حیح از وض عیت مالکی ت ی ک مل ک ارائ ه
میدانه .اما اگر اشتباای در دفاتر ثبتی صورت پذیرد ،ار شخصی که به واسطة ای ن اش تبا متحم ل
ضرر شه است بایه در ازای پرداخت پول در امان موقعیتی قرار گیرد که اگر دفاتر ثبتی درست ب ود
قرار میگرفت؛ یعنی این حق ازدسترفته به وجه نقه تبهیل میش ود .)Ruoff 1957: 13( ».در بن ه 1
مادة  8الحاقیة قانون ثبت امالک انگلستان مصوب  2004اشت مورد به عنوان اسباب مسوولیت مهنی
نهاد ثبت امالک در جبران خسارت زیاندیهگان مطرح شه است که بر اسا

دی هگا دکت رین ثب ت

امالک انگلستان در چارچوب مبانی نظریة ضمان به دو بخش کلی قابل تقسیم است:
در موارد خطای ثبتی مبنای مسوولیت و مطالبة غرامت اشتباای است که منتسب به سازماناای
ثبت امالک یا مأموران آن است؛ ارچنه اثبات تقصیر الزامی نیست .مثالً ممکن اس ت م أمور ثب ت
بهاشتبا حق وثیقه در ارتبا با ملکی را ثبت نکنه یا آن را حذف کنه و خریهار جهیه با این تصور
که ملک در توقیف نیست آن را بخ رد ی ا اعتباردان ه ای آن را در را ن بگی رد .در ای ن ش رایط
حمایت از حق یکی از طرفین (مرتهن یا خریهار) باع ث اض رار ب ه دیگ ری م یش ود .در چن ین

1. Theodore Ruoff
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مواردی جبران خسارت ما به ازای خطایی است که منتسب به نهاد ثبت ام الک اس ت (

The Law

.)commission 2016: 291
در موارد دیگر که مشمول خطای معامالتی میشود ،بهرغم نبودِ اشتباای ک ه منتس ب ب ه نه اد
ثبت امالک باشه ،خسارت قابل پرداخت است .مثالً اگر ملکی به ن ام «ال ف» ثب ت ش ه باش ه و
شخصی کالابردار با معرفی خود به نام «الف» مل ک را ب ه «ب» منتق ل کن ه ،ط وری ک ه ا ر دو
شخص «الف» و «ب» جاال به کالابرداری باشنه ،پ

از احراز کالابرداری ،یکی از طرفین (الف

یا ب) ملک را در اختیار خوااه داشت و دیگری از طریق پرداخت غرامت حق ازدسترفتة خ ود
را به وجه نقه مبهل میسازد .درحالیک ه در ف ر

م ورد نظ ر وق و اش تبا ب ه دلی ل تقل ب و

کالابرداری بود است که اساساً منتسب به نهاد ثبت امالک نیس ت (.)Goymour et al. 2018: 208
این پرسش مطرح است که چرا در چنین فرضی نهاد ثبت مسوول جبران خسارت است؟ در پاس خ
بهین پرسش دکترین ثبت امالک میگویه معامالت غیرمنقول به دو بخش قب ل از ثب ت و پ

از

ثبت تقسیم میشونه .تا زمانی که معاملة ملکی در دفتر ثبت ام الک ب ه ثب ت نرس یه اس ت ام ة
خطرات ناشی از اشتبا در فراینه انتقال بر عههة طرفین است .زیرا معامله در حوزة خصوصی ب ین
طرفین قرار دارد .به امین دلیل در مباحث ثبتی به دورة قبل از ثبت معامله «دوران سیا  »1نیز گفت ه
میشود ( .)Peiró & García 2017: 304با این حال ،انگامی که معامله در دفتر ثبت امالک به ثب ت
میرسه معامله از حوزة خصوصی بین طرفین به عمومی با مشارکت دولت در فراینه نقل و انتق ال
امالک منتقل میشود و بر امین اسا

ریسک معامالتی از طرفین سلب میشود و ب ر عه هة نه اد

ثبت امالک قرار میگیرد (.)The Law commission 2016: 291
مسئولیت مبتنی بر نظریۀ ضمان در نظام ثبت امالک ایران
به باور استادان در نظاماای ثبت امالک اصل بیمه یا غرامت از اصول مشترک میان نظاما ای ثبت ی
تضمینکننهة حق مالکیت است (طباطبایی حصاری  .)58 :1398با این حال ،برخالف مقررات ثبت
امالک انگلستان ،در مقررات ثبتی ایران ایچگونه مقرر ای دال بر مسوولیت م هنی ثب ت ام الک در

1. black period
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خصوص جبران خسارات ناشی از اشتبااات وجود نهارد .بر ام ین اس ا

ن اگزیر از اس تناد ب ه

قواعه عام مسوولیت مهنی دولت استیم.
در این خصوص مادة  11قانون مسوولیت مهنی ،به عنوان اولین مقرر ای که مسوولیت دولت را
در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته و امچنان به قوت خ ود ب اقی اس ت ،در ف ر

وق و

خسارات ،اصل را بر مسوولیت مهنی کارمنه میگذارد و مسوولیت دول ت را ب ه ص ورت اس تثنائی
مورد پذیرش قرار میداه که تنها در فرضی که خسارت ناشی از نقص اداری باشه اعمال میش ود
(صفائی و رحیمی  .)329 328 :1394با این حال ،در مورد اعمال موسوم به حاکمیتی حت ی اگ ر
خسارت ناشی از نقایص اداری ام باشه ،لیکن مطابق قانون و برای تأمین مصالح اجتماعی باش ه،
دولت مسوولیتی نخوااه داشت.
پ

از انقالب ،با تصویب اصل  171قانون اساس ی رویک رد ق انونگ ذار ب ه س مت اف زایش

مسوولیت دولت سوق یافت .بر این اسا

اگر در اثر اشتبا قاضی ضرر م ادی ی ا معن وی متوج ه

کسی شود ،اصوالً جبران خسارت بر عههة دولت است و تنها در صورت عمه ی ا تقص یر س نگین
مقصر طبق موازین اسالمی ضامن قلمهاد میشود (صفائی و رحیمی )167 166 :1394؛ اصلی که
برگرفته از یک روایت مشهور فقهی است مبنی بر آنکه «ار گا قض ات در قت ل ی ا قط ع عض و
دچار خطا شونه ،دیه و جبران خسارت آن به عههة بیتالمال مسلمین است» و ب ه ب اور برخ ی از
فقها و دکترین قاضی در این روایت به مثابة یکی از جهاز حکومت مورد توجه قرار گرفته اس ت و
به خودی خود موضوعیت نهارد و بر امین اس ا

ا ر ی ک از ارک ان حکوم ت ک ه از عملش ان

خسارتی به عموم وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است (قرباننیا .)3 :1377
اگرچه اصل  171قانون اساسی تاب تفسیری را دارد که بتوان مسوولیت مهنی دول ت در م ورد
اعمال کارکنان خود را از آن استنبا کرد ،به نظ ر م یرس ه اش کاالت و نارس اییا ایی در نظ ام
مسوولیت مهنی دولت در حوزة جبران خسارات ناشی از اعمال کارمن هان خ ود ،ک ه در م ادة 11
قانون مسوولیت مهنی تصریح شه است ،وجود دارد که نظ ام حق وقی ای ران را ن اگزیر از اعم ال
اصالحات میکنه .در این خصوص در سال  1383الیحهای تحت عنوان «الیح ة مس وولیت م هنی
مؤسسات عمومی» به مجل

ارائه شه که در مواد یک و دو آن ادارات و مؤسسات عمومی به طور
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کامل مسوول جبران خسارات ناشی از کارمنهان خود دانسته شه .به طور خ اص در ح وزة جب ران
خسارات ناشی از اشتبااات سیستمی ثبت امالک نیز دو پیش نهاد اص الح مط رح ش ه اس ت ک ه
تاکنون شأن قانونی نیافتهانه.
الف) مادة  13طرح الزام به ثبت رسمی معامالت غیرمنق ول مص وب  .1399/02/31ای ن م اد
سازمان ثبت را مکلف به بیمة معامالت رسمی کرد تا در صورت وقو اش تبا سیس تمی متض رر
بتوانه ضرر و زیان خود را از شرکت بیمه مطالبه کنه 1.اشکال اساسی این مق رر اس تفاد از بیم ة
تجاری برای پوشش این اشتبااات است؛ بیمهاایی که با توجه به میزان خطر حق بیمه را محاس به
میکننه و ار چه ریسک باالتر باشه مبلغ حق بیمه ام بیشتر است

( The Law commission 2016:

 .)292درحالیکه در بیمة ثبت امالک اساساً این ارگان اطالعات چنهانی نهارد که بتوانه ب ر اس ا
آن میزان ریسک معامالت را ارزیابی کنه .بنابراین ،محاسبة حق بیمه ،که به عنوان بخشی از ازین ة
ثبتی پرداخت میشود ،به ایچ وجه متناسب با ریسک معامله نیست و نخوااه ب ود و ثب ت ام الک
نمیتوانه ایچ سقف مالی برای تعههات خود در زمینة جبران خسارت احتمالی قائ ل باش ه (

The

)Law commission 2016: 292؛ موضوعی که نشان میداه این مسوولیت مسوولیتی منحص ربهف رد
است که مختص بیمة ثبت امالک است نه بیمهگر تجاری.
ب) سنه تحول قضایی ابالغی  1399/10/06رئی

قوة قضاییه .این سنه بر مبنای افت مأموریت

اصلی قوة قضاییه تهوین ش ه اس ت .در مأموری ت اف تم ،ب ا عن وان «حمای ت از حق وق مالکی ت
اشخاص» ،جهت ترغیب اشخاص به تبهیل معامالت عادی به اسناد رسمی ،بر لزوم جبران خس ارت
متضرران از اشتبااات سیستمی در پرتو تأسی

صنهوق جبران خسارات توسط دف اتر اس ناد رس می

تأکیه شه است 2.از این بنه میتوان دو تفسیر ارائه داد .اولین برداشت از این بنه بر مبنای الزام دف اتر
 .1در صورتی که معاملة رسمیانجامشه ابطال شود ،شخصی که بطالن مستنه به او باشه مکلف به جبران خس ارت واردش ه
است .سازمان موظف است در خصوص معامالت رسمی ،که پ

از الزماالجرا شهن این قانون منعقه میشونه ،اق هام ب ه

اخذ حق بیمه از طرفین معاملة ناقل مالکیت کنه و مسوولیت موضو این ماد را نزد یکی از شرکت اای بیم ه بیم ه کن ه.
این موضو مانع مراجعة شرکت بیمه به شخصی که بطالن مستنه به اوست نیس ت .نح وة تعی ین ح ق بیم ه ب ا پیش نهاد
مشترک سازمان و بیمة مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رئی

قوة قضاییه میرسه.

 .2جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی امالک با فراامسازی زمینة تشکیل «صنهوق جب ران خس ارات»
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اسناد رسمی به ایجاد صنهوق جبران خسارت محهود ساختن اشتبااات سیستمی به اشتباااتی اس ت
که در تنظیم سنه رسمی رخ میداه .در این صورت اشتبااات سیستمی ،که از جانب م أموران ثب ت
امالک در مرحلة ثبت در دفتر ثبت امالک مطرح میشود ،مشمول اشتبااات سیستمی نم یش ود و از
این منظر این مقرر قابل انتقاد است .تفسیر دوم ،مبتنی بر عبارت «صنهوق جبران خسارت» ،ب ر ای ن
نظر استوار است که اساساً صنهوق جبران خس ارت تأسیس ی اس ت ک ه درص هد جب ران خس ارت
متضررانی که خسارت وارد به آناا بهون جبران مانه است برمیآیه (رفیع ی و جعف ری .)4 :1392
پ

مهم نیست اشتبا توسط سردفتر یا مأمور ثبت ام الک رخ داد باش ه .چ ون ص نهوق ا ر دو را

پوشش میداه .این تفسیر بهخصوص با تصریح به عبارت «خطا در عملیات ثبت ی ام الک» در ص هر
این بنه تقویت میشود .با این حال این تفسیر ام مصون از ایراد نیست .زیرا به موجب آن ص نهوقی
که توسط سردفتران و با پرداخت مبالغی از جانب آناا تأسی

ش ه اس ت جب ران خس اراتی را ب ر

عهه خوااه داشت که در نتیجة اشتبا مأمور ثبت امالک پهیه آمه است.
نحوة حمایت از مالکیت ثبتی و چگونگی جبران خسارت
اگرچه نظاماای حقوقی در تضمین مالکیت ثبتشه به عنوان یکی از اصول مشترک نظاماای ثبت
مالکیت اتفاقنظر دارنه ،این موضو که نظام ثبت انگ ام آگ اای از وق و اش تبا سیس تمی ثب ت
امالک چه فردی را مالک میشناسه و از چه کسی ب ه عن وان متض رر از اش تبا جب ران خس ارت
میکنه یک مبنای واحه میان نظاماای یادشه ن هارد .ب ر ام ین اس ا

در ای ن بخ ش ابت ها ب ه

چگونگی تضمین حق مالکیت و نحوة جبران خسارت در نظام ثبت امالک انگلستان میپ ردازیم و
سپ

نحوة کاربرد آن در حقوق ایران را تحلیل میکنیم.

در حقوق انگلستان

در انگلستان حمایت قانونی از شخص مهعی مالکیت یک ملک مشرو به دو شر است :اوالً نام
آن شخص به عنوان مالک به ثبت رسیه باشه و ثانیاً ملک را در تصرف داشته باشه (

Lees 2013:

توسط دفاتر اسناد رسمی با اصالح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و ام الک کش ور ،معاون ت حق وقی و
امور مجل

میانمهت)
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 .)9بر این اسا  ،در صورتی که شخصی تنها نامش به عنوان مالک ملک ی ب ه ثب ت رس یه باش ه
لیکن متصرف آن ملک نباشه ،ثبت به نام شخص متصرف اصالح میش ود و مال ک ثبت ی مس تحق
جبران خسارت خوااه بود ( .)Schmid et al. 2005: 35بنابراین ،در صورت وج ود ش ر ثب ت و
تصرف ،قاعهتاً این شخص مالک قانونی ملک شناخته میش ود ول و آنک ه مال ک واقع ی ش خص
دیگری باشه و مالک واقعی در صورت اثبات مالکیت تنها بر مبن ای اص ل مس تحق قیم ت مل ک
است .با این حال اگر اشتبا سیستمی در نتیجة کالابرداری اتفاق افتاد باشه آنطور ک ه در مث ال
پرونهة آجیباد  1با استفاد از سنه مجعول صورت پذیرفت یا در نتیجة اشتباای باش ه ک ه مال ک
ثبتی متصرف در وقو آن نقش اساسی داشته باشه یا حتی اگر مالک ثبتی انسانی با حسننیت بود
باشه ،اما ،مراقبتاای الزمه را برای کسب مالکیت امن و مطمون نکرد باشه ،نهتنها از مالک ثبت ی
سلب مالکیت میشود ،بلکه در چارچوب اصل غرامت نیز مستحق دریاف ت وجه ی نخواا ه ب ود
( .)Gray & Gray 2011: 107مثالً اگر «ب» امضای «الف» را جعل کنه و ملک او را ک ه ا ماکن ون
متصرف آن است به نام خود انتقال مالکیت داه ،با اثبات ادعای «الف» در ارتبا با جع ل امض ای
وی توسط «ب» ،نهاد ثبت امالک نام «ب» به عنوان مالک را حذف میکنه و نام شخص «ال ف» را
به عنوان مالک ملک درج میکنه .با این حال شایان توجه است که قاعهة عمومی نظام ثبت ام الک
انگلستان مبتنی بر آن است که حتی در فر

اصالح دفتر ثبت امالک به نفع مالک واقعی ،مالکیت

مالک واقعی عطف بماسبق نمیشود .بنابراین« ،الف» از تاریخ اصالح دوبار مالک شناخته میشود
(.)Reid 2004: 14
در مثال یادشه  ،اگر «ب» ملک را به شخصی به نام «ج» انتقال مالکیت و تصرف داه که:
از جعل امضای «ب» بیاطال باشه و با تحقیقات از مالکیت «ب» اطمینان حاص ل کن ه« ،ج»
مالک محسوب میشود و «الف» تنها مستحق اخذ قیمت ملک است .با این حال ،ب ه واس طة آنک ه
این اشتبا منتسب به عمل «ب» است ،ثبت امالک پ

از جبران خسارت میتوانه به «ب» مراجع ه

کنه (.)Sparkes 2003: 199
از جعل امضای «ب» بیاطال بود ولی با تحقیقات میتوانسته از عهم مالکیت «ب» اطمین ان
1. Ajibade
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حاصل کنه« ،الف» مالک است و «ج» به ایچ وجه نمیتوانه بر مبنای اصل غرامت از ثب ت ام الک
مطالبة خسارت کنه؛ ارچنه مراجعه به «ب» برای مطالبة مب الغ پرداخ تش ه امک انپ ذیر اس ت
( .)Sparkes 2003: 200زیرا وقو خسارت ناشی از ترک فعل خود اوست و ن ه «ب» ت ا ض مانت
نهاد متولی ثبت مطرح شود.
خود موجبات جعل امضای «الف» توسط «ب» را فراام کرد است .در این صورت ام حکم
قضیه اماننه فر

اخیر است (.)Sparkes 2003: 200

در خصوص سایر حقوق عینی اما رژیم حقوقی کمی متفاوت اس ت .اگرچ ه شخص ی ک ه در
نتیجة اشتبا حقی را از دست داد مستحق دریافت خسارت است ،در مواردی ام که شخصی ک ه
بهاشتبا نامش به عنوان دارنهة حقی (مثل وثیقه) به ثبت رس یه اس ت دارن هة آن ح ق ب ه ش مار
نمیآیه ،بلکه مستحق جبران خسارت توسط ثبت امالک است ()Reid 2004: 15؛ مگر آنک ه ب روز
خطا در نتیجة کالابرداری یا اشتباای باشه که در آن نقش اساسی داشته و مراقب تا ای الزم ه را
انجام نهاد باشه .بنابراین ،قاعهة عمومی حقوق انگلستان در خصوص سایر حقوق عینی آن اس ت
که ار شخصی که در نتیجة اشتباای حق عینی غیرمالکیتی را به دست آورد است یا از دست داد
است به ایچ وجه واجه حق عینی شناخته نمیشود و فقط مستحق جب ران خس ارت اس ت .زی را
رسمیتبخشی به حقوق این شخص با سلطة مالکانة موضو م ادة  22ق انون ثب ت ام الک 2002
مبنی بر قهرت انحصاری ایجاد یا انتقال حقوق به مالک ثبتی در تعار

است.

در حقوق ایران

مسوولیت سازمان ثبت در جبران خسارات ناشی از اشتبااات ثبت امالک موضوعی است ک ه ا یچ
گا قانونگذار ایرانی بهان تصریح نکرد است .در رویة قضایی س ابقة ان هکی در ط رح ای نگون ه
دعاوی وجود دارد و استنبا قضات مبتنی بر آن بود است که اگر قرار به طرح چنین دعوایی ا م
باشه این دعاوی ماایتاً خصوصی است که حسب آنکه وصف مجرمانه ام داشته باشه یا خیر تنها
میتوانه علیه شخصی که تقصیر منتسب به اوست در دادگا اای کیفری یا حقوقی اقامه شود 1و نه
 .1مثالً ممکن است مالکیت رسمی از طریق کالابرداری و سنهسازی حاصل شه باشه که البته به نظ ر م یرس ه در ای ن
صورت مادة  2قانون تشهیه مجازات مرتکبان ارتشاء و اختال

و کالابرداری در خصوص رد عین مال و در صورت
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 .)48با این حال ،در چگونگی تضمین مالکی ت ثبت ی ،نظ ام

ثبت امالک ایران در سه دورة زمانی قابل بررسی است:
از سال  1310تا سال 1365

این دوران ،که در آثار برخی دکترین حق وقی ب ه دوران فرم انروایی م ادة  22نی ز مش هور اس ت
(جعفری لنگرودی  ،)131 :1393اساساً شخصی را مالک یک ملک معرفی م یک رد ک ه ن امش در
دفتر ثبت امالک به ثبت میرسیه .ادلة متعهدی وجود دارد که در این بازة زمانی دی هگاای ک ه در
نظاماای ثبت امالک به «ثبت برابر است با حق» 1مشهور است ( )Schmid et al. 2005: 34در نظ ام
ثبت امالک ایران حاکم بود است که از آناا میتوان اشار کرد به:
دادگا عالی انتظامی قضات در حکم ش مارة  3828م ورخ  1325/10/10اع الم ک رد ...« :ب ا
صهور سنه مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حهودی که شامل قناتی که پر کردن چا اای آن م ورد
دعوای جزایی واقع شه است با صراحت مواد  22و  24قانون ثب ت مج الی ب رای ط رح دع وای
حقوقی که امر منو به آن گردیه است نبود و قانون را آن را مسهود نمود اس ت .ل ذا ص هور
قرار اناطه در این مورد تخلف است( ».شهیهی .)409 :1381
دیوان عالی کشور در دادنامة شمارة  367مورخ  1326/02/27در تشریح مادة  22قانون ثب ت
اذعان داشته است« :مقصود از مالک شناختن دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر ثبت ام الک
ثبت شه است تمامی آثار و شوون مالکیت است ( »...باختر .)64 :1385
ادارة حقوقی ق وة قض اییه در نظری ة ش مارة  7/3281در ت اریخ  1362/08/11در پرس ش از
امکان طرح دعوا در ارتبا با ملکی که قبالً به نام دیگری به ثبت رسیه است اعالم کرد« :مادة 22
عهم اثبات جرم اعمال رد عین مال بر اسا

مقررات غصب در قانون مهنی به استناد مادة  24قانون ثبت و م واد 105

به بعه آن قانون ،که اصل را بر عهم قابلیت ابطال سنه رسمی در مرحلة ثبت اولیه دانسته است ،قابل اعمال نباشه .زیرا
مقنن ثبتی با صهور حکم خاص در مواد  104تا  110قانون ثبت و با تصریح به مصهاق جرم کالابرداری و  ...امک ان
رد مال را پیشبینی نکرد است و بر عهم امکان ابطال سنه رسمی صادرشه بعه از طی فراینه ثبت اولیه تأکی ه ک رد
است .قلمرو خاص این مواد نسبت به مادة  2قانون تشهیه مجازات مرتکبان ارتشاء و  ...و مقررات غص ب در ق انون
مهنی سبب عهم اجرای مواد اخیر حهاقل نسبت به تحقق جرم کالابرداری در مرحلة ثبت اولیه میشود.
1. registration is the right
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قانون ثبت اسناد و امالک راجع به معتبر بودن ثبت ملک به قوت خود باقی است و به ای ن ترتی ب
در مواردی که مطابق مادة یادشه ملکی به نام اشخاص ثبت گردیه دیگر محلی ب رای اس تناد ب ه
سوگنه جهت اثبات مالکیت دیگری نخوااه بود( ».باختر .)81 :1385
ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریة شمارة  7/5337مورخ 1362/11/10در پاسخ بهین پرس ش
که آیا شخصی که با سنه عادی ملکی را خریه است مالک است یا خیر اعالم کرد که خری هار ب ا
سنه عادی قانوناً مالک نیست .زیرا به موجب مادة  22قانون ثبت ،که امچنان دارای اعتبار ق انونی
است ،امین که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسیه دولت فقط کسی را ک ه مل ک ب ه
اسم او ثبت شه باشه مالک خوااه شناخت (شهری و امکاران .)1374 :1388
این دیهگا بر آرای صادر از سوی شورای عالی ثبت نیز تأثیرگذار بود .در ای ن خص وص در
پرونه ای که در سال  1344در شورای عالی ثبت مطرح شه «الف» ملک خود را به بی ع ش ر ب ه
«ب» داد .پ
اسا

از مهتی «الف» خوااان فسخ معامله شه؛ لیکن برای ثبت در دفت ر ثب ت ام الک ب ر

مادة  46نظامنامة قانون دفاتر اسناد رسمی امضای بستانکار یعنی «ب» نیز نیاز بود .ب ا ای ن

حال فسخ این قرارداد به صورت غیرقانونی و بهون امضای «ب» ثبت شه و پ
به «ج» به بیع قطعی فروخت و «ج» نیز پ

از آن «الف» آن را

از اخذ سنه مالکیت آن را نزد دیگ ری ب ه بی ع ش ر

گذاشت .برای ثبت این سنه شرطی با توجه به وقو تعار

می ان حق وق «ب» و «ج» از ش ورای

عالی ثبت نظرخواای شه و این شورا در پاسخ ،ضمن به رسمیت شناختن مالکیت «ج» ،اعالم کرد:
«منع دارنهة سنه مالکیت از معامله در نظیر این مورد با توجه به قانون ثبت صحیح نیست و ذینفع
میتوانه به دادگا صالحیتدار مراجعه کنه( ».جعف ری لنگ رودی  224 223 :1394و )12 11؛
موضعی که نشان میداه شورای عالی ثبت با وجود علم به تع ار

س نه ش رطی مق هم و س نه

مالکیت غیرقانونی مؤخر حرمت سنه مالکیت را نگه داشته است (جعفری لنگ رودی .)133 :1393
با این حال این موضع حمایتی مطلق نیست و در مواردی که مالک ثبتی عالم ب ه اش تبا ب ود از او
حمایتی صورت نمیگرفت و دفتر امالک علیه او تغییر مییافت .مثالً «الف» به موجب سنه رسمی
منافع پانزد سالة ملک خود را به «ب» واگذار کرد .اما در دفتر ثبت امالک و سنه مالکیت م نعک
نشه .پ

از طرح موضو در ایوت نظارت ،نظر اکثریت مبنی بر لزوم مراجعة ذینف ع ب ه دادگ ا
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بود .لیکن شورای عالی ثبت برخالف نظر اکثریت بر لزوم اصالح دفتر ثبت ام الک در چ ارچوب
مادة  104آییننامه رأی داد (جعفری لنگرودی .)291 :1394
بر این اسا

به نظر میرسه به طور خالصه موضع نظام ثبت امالک ایران در این دوران بس یار

نزدیک به موضع قانونگذار انگلستان است؛ یعنی تا ح ه امک ان از حق وق عین ی ثب تش ه ول و
بهاشتبا حمایت می کنه و برای متضرران از اشتبا صرفاً جبران خسارت ناشی از اشتبا ثبت ی را ب ه
رسمیت میشناسه؛ مگر آنکه مالک یا دارنهة حق در وقو این اش تبا نق ش داش ته ی ا از آن آگ ا
باشه که در این صورت دفتر ثبت امالک اصالح میشه.
از سال  1365تا سال 1395

پ

از انقالب ،برخی از مالکان رسمی به خارج از کشور ک و کردن ه و ت ودة عظیم ی از م ردم،

بهویژ مستضعفان که فاقه مالکیت رسمی اراضی بودنه ،اقهام به اح هاث اعی انی در اراض ی غی ر
کردنه و خوااان تملک یا انتقال این امالک به دیگران شهنه؛ موضوعی که به واسطة فقهان مالکیت
رسمی برای آناا امکانپذیر نبود (تفکریان  .)175 :1395در سال  1365قانونی تحت عنوان قانون
اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اس ناد و ام الک مص وب  1310و اص الحات بع هی آن ب ه
تصویب رسیه تا امکان ثبت رسمی مالکیت این اشخاص و ص هور س نه مالکی ت ب رای آنا ا را
فراام آورد .این مقرر که به قانون مواد  147و  148در نظام حقوقی ایران مشهور اس ت ت ا س ال
 1383تمهیه شه و با تسهیل فراینه ثبت مالکیت اراضی و امالک دارای سابقة ثبتی اقهام به صهور
سنه مالکیت موسوم به سنه مادة  147میکرد .ای ن اس ناد ص ادر ب رخالف اس ناد مالکی ت ثب ت
عمومی موسوم به سنه مادة  22چنهان اعتباری در نظر قانونگذار نهاشت .زی را در تبص رة  3م ادة
 147قانون اصالحی که در سال  1370در انتهای بنه  6م ادة  147ق رار گرف ت ق انونگ ذار ب ه
صراحت قیه کرد ...« :صهور سنه مالکیت جهیه مانع مراجع ه متض رر ب ه دادگ ا نخواا ه ب ود».
اگرچه قانونگذار ایچگا مشخص نکرد طرف طرح دعوای متضرر کیست یا اصالً موضو دعوای
مطروحه از جانب متضرر چه میتوانه باشه ،از پیامهاای عملی این مقرر  ،که باعث جریان ی افتن
سیل خروشان دعاوی ثبتی به طرفیت مالکان  147با موضو ابطال سنه مالکیت یا اصالح حهود و
حقوق ارتفاقی شه ،میتوان پاسخ ای ن پرس ش را دریاف ت (پاش ازاد و عب ا زاد )116 :1390؛
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پاسخی که مورد پذیرش ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظری ة ش مارة  7/2634م ورخ 1378/05/20
نیز قرار گرفت.

1

در سال  1390قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماناای فاقه سنه رس می نی ز
مورد تصویب مجل

قرار گرفت و با وجود آنکه نسبت به قانون مواد  147و  148دقت عملی ات

ثبتی برای ص هور س نه مالکی ت را اف زایش داد و درص هد اس تحکام اس ناد مالکی ت ص ادر در
چارچوب این قانون برآمه ،به نظر میرسه با ذکر عبارت «ص هور س نه مالکی ت م انع از مراجع ة
متضرر به دادگا نیست ».در انتهای مادة  3درصهد تأییه مواضع قانونگذار م واد  147و  148ب ود
است .با این حال گفتنی است نظام عهم حمایت از مالک ثبتی مختص اسناد مالکی ت م ادة  147و
قانون تعیین تکلیف بود و در مورد اسناد مالکیت مادة  22مجری نبود .زیرا در مورد این اسناد مادة
 24احتمال طرح ار گونه دعوا به طرفیت مالک ثبتی را مردود میدانه 2.بنابراین ،ویژگی اصلی این
دور را بایه وجود دوگانگی در نظام حمایت از مالکان ثبتی دانست؛ نظامی که در مورد اسناد مادة
 147و قانون تعیین تکلیف طرح دعوا به طرفیت مالک ثبتش ه و ابط ال س نه مالکی ت را مج از
میشمارد و در نتیجه سنه مالکیت تضمینکننهة حق مالکیت مالک ثبتشه نیست.
از سال  1395تا امروز

نظام ثبت امالک ایران در سال  1395دستخوش تحوالت جهّی شه .در این س ال طرح ی ب ا عن وان
«ارتقای اعتبار اسناد رسمی» از جانب افه نماینه اعالم وص ول ش ه .ای ن ط رح ،ک ه امچن ان ب ه

 .1با توجه به اینکه مطابق بنه  6مادة  147اصالحى قانون اصالح و حذف مواد از ق انون ثب ت اس ناد و ام الک مص وب
 1370صهور سنه مالکیت جهیه مانع مراجعه متضرر به دادگا نیست  ...درخواست ابطال س نه مالکی ت ب ه طرفی ت
کسى که سنه انتقال به نام او صادر شه مقهور است و مرجع صالحیتدار نیز دادگا ا ا عم ومى اس ت (ش هری و
امکاران .)1409 :1388
 .2نظریة مشورتی شمارة  7/2367ادارة حقوقی قوة قضاییه مورخ  :1382/04/01منظور از عبارت «صهور سنه مالکیت مانع
رجو متضرر به دادگا نخوااه بود ».این است که متضرر از رأی کمیسیون میتوانه ب ا اقام ة دع وا در دادگ ا ص الح
ابطال سنه مالکیت جهیه را بخوااه و اگر دادگا ادعای او را مقرون به صحت دانست حکم ب ه ابط ال س نه مالکی ت
جهیه حسب مورد کالً یا جزئاً صادر خوااه نمود و این قبیل اسناد مالکیت مشمول مادة  22قانون ثبت اسناد و امالک
نمیباشه (باختر .)277 :1385
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تصویب نرسیه است ،به نظر میرسه برخالف نام خود تا ح هی در جه ت تض عیف اعتب ار اس ناد
رسمی حرکت کرد است .در این خصوص مادة  2آن با اعالم نسخ مادة  48قانون ثبت امک ان اقام ة
دعوا توسط مستنکفین از ثبت معامالت علیه مالکان رسمی را پیشبینی کرد اس ت .در ام ین ح ین،
امسو با سیاست پاالیش قوانین باقیمانه از پیش از انقالب نظری ة مش ورتی ش مارة 95/102/2664
شورای نگهبان در خصوص انطباق یا مغایرت با شر مواد  22و 46
اسا

 48قانون ثبت ارائه شه که ب ر

آن اطالق مادة  22قانون ثبت اسناد و امالک و نیز مادة  ،48که داللت بر بیاعتبار دانستن اسناد

عادی دارد ،در مواردی که قراین و ادلة قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد اسناد عادی دارد خالف
شر و باطل است .بر این اسا

دولت نبایه فقط کسی را که نامش ب ه عن وان مال ک در دفت ر ثب ت

امالک به ثبت رسیه است مالک شمارد .اگر صحت یک سنه عادی بر مبنای ادلة شرعی و قانونی در
دادگا اثبات شه باشه ،دارنهة چنین سنهی نیز مالک است و نمیتوان مالک رسمی را ب ر او ت رجیح
داد (میرزانژاد جویباری  .)45 :1395صهور این نظریة مشورتی ب ر نظ ام جب ران خس ارات ناش ی از
اشتبااات ثبت امالک نیز اثرگذار بود؛ نظامی که تا پیش از این اگرچه در دوگانگی به سر میبرد و در
مورد اسناد مالکیت مادة  22قانون ثبت اصل را بر حمایت از مالک ثبتی قرار میداد و دعاوی علیه آن
را نمیپذیرفت با صهور این نظریه عمالً تغییر موضع داد و به سمت رژیم حق وقی ح اکم ب ر اس ناد
موضو مادة  147و قانون تعیین تکلیف حرکت کرد .بر این اسا

محتوای مادة  24قانون ثب ت ،ک ه

از عهم امکان طرح دعوا علیه مالک ثبتی سخن میگویه ،محت وایی عب ث و بیه ود اس ت .زی را ا ر
شخصی میتوانه علیه مالک ثبتی به استناد سنه عادی اقامة دعوا کنه و درصهد ابط ال س نه مالکی ت
وی برآیه (میرزانژاد جویباری  .)47 :1395مفاد این نظریه چنه ما بعه از صهور آن در قالب م ادة 62
قانون احکام دائمی توسعه نیز به تصویب مجل

و تأییه شورای نگهبان رسیه .در این ماد مق نن ب ر

این موضو اشار دارد که «کلیة معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبتشه ماننه بیع ،ص لح ،اج ار ،
ران ،و نیز وعه یا تعهه به انجام این گونه معامالت بایه به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظ یم
شود .اسناد عادی که در خصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شونه ،مگر اسنادی که ب ر
اسا

تشخیص دادگا دارای اعتبار شرعی است ،در براب ر اش خاص ثال ث غیرقاب ل اس تناد ب ود و

قابلیت معارضه با اسناد رسمی را نهارنه» .بر این اسا

شخص متضرر از اشتبا در صورتی که بتوانه
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اعتبار سنه و مهارک عادی خود را به تصهیق محکمه برسانه ،از منظر قانونگذار ،شأنی برابر با مال ک
رسمی دارد و امعر

او محسوب میشود .در چنین مواردی دادگا بایه بر اسا

مادة  199ق انون

آیین دادرسی مهنی 1حقانیت یک ی از ط رفین را تأیی ه کن ه (اس المی و امک اران .)51 50 :1397
بررسیاا نشان میداه اگرچه رویة قضایی بعه از تصویب مادة  62ابتها به سمت ابطال اسناد رس می
حرکت کرد ،به دلیل توالی فاسه ناشی از این اقهام ،درصهد پیشروی به س مت رویک ردی اس ت ک ه
مالک رسمی را اصوالً مورد حمایت قرار میداه و اعتبار سنه رسمی را بر سنه عادی ترجیح میداه
(خهابخشی  .)36 35 :1398در این خصوص در برخی آرای قضایی در تحلیل مادة  62به این نکت ه
اشار شه است که مادة یادشه ناظر به اعتبار شرعی است که صرفنظر از ابهام آن حهاقل مفیه این
معناست که معامله بایه در وضعیتی باشه که از نظر حقوقی قابل اتکا و اعتم اد باش ه .زی را در نظ ام
قانونی معاملة شرعی و قانونی نبایه دوگانه باشه .امچنین گفته شه اس ت ک ه اگ ر غی ر از ای ن ب ه
موضو نگریسته شود با اعتباربخشی کامل دادگ ا ب ه بی ع ع ادی ،اگرچ ه اخ تالف ب ین خری هار و
فروشنه حل میشود ،در ارتبا با اشخاص ثالث با حسننیت اثر مخربی خواا ه داش ت ک ه خ ود
برخالف مذاق شر و اعتماد به اسناد رسمی است .بنابراین ،دادگا سنه عادی را در مقابل ار دارن هة
با حسننیتی ،که به قانون رسمی کشور و اس ناد معتب ر اتک ا ک رد اس ت ،غیرقاب ل اس تناد م یدان ه
(صفریروشن .)79 77 :1398
امچنین در برخی دیگر از آرای قضایی مادة  62در کنار مواد  22و  47و  48قانون ثب ت دی ه
شه و بر اسا

آن تصریح شه است که در مادة  62سنه عادی پنهانی علیه دارنهة سنه رسمی ب ا

حسننیت قابل استناد نیست .زیرا بر مبنای نظریة قابلیت استناد اشخاص نمیتواننه از قراردادا ای
پنهانی خود علیه اشخاص ثالثی که از این امر مطلع نبود انه استفاد کننه و به عبارتی در این فر
بهرغم اینکه قرارداد پنهانی طبق اصل نسبی بودن قرارداداا بین طرفین ص حیح و معتب ر اس ت در
ارتبا با اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فر

میشود و دارنهة چنین سنهی حق استفاد و استناد

به آن را در مقابل اشخاص ثالث با حسننیت نهارد (خهابخشی .)48 46 :1398
 .1در امة امور حقوقی ،دادگا عالو بر رسیهگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا ار گونه تحقیق یا اقهامی را ک ه ب رای
کشف حقیقت الزم باشه انجام خوااه داد.
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موقعیت کنونی اعتبار مالکیت رسمی در فر

مادة  62قانون احکام دائمی توسعه در حقوق ایران در سه فر
فر

تعار
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با سنه عادی را بر اسا

میتوان بررسی کرد:

اول در مواردی است که شخص ثالثی در میان نیست .در این موارد مالک ثبت ی تح ت

حمایت نظام ثبت قرار نهارد و بر اسا

مادة  62در صورت اثبات اعتبار اسناد عادی سنه مالکی ت

یا سنه رسمی انتقال قابل ابطال است و ایچ مسوولیتی برای نهاد ثبت در این فر

پیشبینی نشه

است و مالک ثبتی میتوانه به یه ماقبل خود مراجعه کنه.
در مواردی که شخص ثالثی در این جریان قرار داشته است ،در صورتی که از واقع امر باخبر
باشه ،تفاوتی با فر

پیشین نهارد و مالک رسمی تحت حمایت نظام ثبت قرار نهارد.

در نهایت ،در مواردی که شخص ثالث به اعتبار اطالعات منهرج در دفتر امالک و بهون آنکه
از واقعیت امر باخبر باشه حق مالکیت یا حق عینی را به دست آورد ،با وجود آنک ه ای ن ش خص
حقوق خود را از مالک واقعی به دست نیاورد است ،تحت حمایت نظام ثبت است.
استنبا یادشه عیناً در مادة واحهة طرح اصالح مواد  323و  325قانون م هنی ،ک ه در ت اریخ
 1398/02/22از سوی برخی نماینهگان مجل

مطرح و اعالم وصول گردیه تأییه ش ه اس ت .در

بنه  1این طرح تصریح شه است که انتقال مال مغص وب از طری ق س نه رس می در حک م تل ف
است؛ مگر آنکه انتقالگیرنه از اصل موضو آگا باشه که در ای ن ص ورت وف ق مق ررات عم ل
میشود 1.این گزار بهین معناست که دارنهة سنه عادی پ

از انتقال رسمی ملک حق اقام ة ا یچ

گونه دعوای عینی نخوااه داشت؛ مگر آنکه اثبات کنه انتقالگیرنهة رس می از س نه ع ادی مق هم
اطال داشته است.
با این حال در چنین مواردی ،اگرچه شرایط دعوای عینی فراام نیس ت ،امک ان ط رح دع وای
دینی فراام است و دارنهة سنه عادی میتوانه بر اسا

قواعه مسوولیت مهنی و استفادة بالجه ت

و اینکه انتقال مال در حکم تلف است و نوبت به بهل و قیمت م یرس ه ط رح دع وای خس ارت
احتمالی کنه (خهابخشی  .)45 :1395امچنین در مواردی که سنه رس می ب ه اس تناد س نه ع ادی
 .1انتقالِ مالِ مغصوب از طریق تنظیم سنه رسمی در حکم تلف است و مالک تنها میتوانه به انتقالدانه رجو کنه؛ مگر
آنکه انتقالگیرنه عالم به غصب باشه که در این صورت وفق مقررات عمل میشود.
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تنها در موارد فقهان حسننیت از جان ب ش خص ثال ث،

یعنی مواردی که ثالث از واقعیت امر آگا است  ،صورت میپذیرد بر اسا

مقررات ق انون م هنی

این شخص تنها حق مطالبة مبلغ پرداختی را از منتقلالیه دارد و امکان ط رح دع وا جه ت مطالب ة
خسارات وارد برای ایشان ممکن نیست.

1

نتیجه
«اشتبااات سیستمی» در نظام ثبت امالک مجموعه اشتباااتی است که منتهی به ثبت اشتبا در دفتر
امالک میشود و ممکن است در نتیجة تقصیر مأموران ثبت ام الک ی ا ط رفین معامل ه رخ دا ه و
مالکان و اشخاص ثالث را متضرر سازد و حقوق آناا را بهراحت ی متزل زل کن ه .نظ اما ای ثب ت
امالک ،در جهت استقرار امنیت در ارتبا

با حقوق افراد و تسهیل جبران خسارت وارد ب ه زی ان

دیهگان از اشتبااات ،اصل تضمین را به عنوان یکی از اص ول اساس ی خ ود م ورد پ ذیرش ق رار
داد انه و در چنین مواردی دولت نهاد ثبت امالک را مسوول جبران خسارات ناشی از اش تبااات
میداننه .این مسوولیت ،که مبتنی بر نظریة ضمان در حوزة مسوولیت مهنی دول ت اس ت ،در نظ ام
ثبت امالک کشوراایی امچون انگلستان با عناوین اصل غرامت یا بیمه یا تض مین م ورد پ ذیرش
قرار گرفته و یک رژیم حقوقی خاص را به خود اختصاص داد است .لیکن در ایران حتی درب ارة
اصل مسوولیت سازمان ثبت در ارتبا با این اشتبااات تردیه جهّی وجود دارد.
بر مبنای اصل غرامت در حقوق انگلستان اصوالً شخصی که نامش ب ه عن وان مال ک ب ه ثب ت
رسیه است و متصرف ملک است تحتالحمایة قانون قرار دارد؛ حتی اگر نامش بهاشتبا ب ه ثب ت
رسیه باشه .پ  ،اگر شخصی در نتیجة این حمایت حقوق خود را از دست بهاه و متضرر شود،
میتوانه بر مبنای اصل تضمین دعوای خسارت به طرفیت نهاد ثبت امالک اقام ه کنن ه .در حق وق
ایران ،اگرچه تا سال  1365رژیم حمایتی مشابهی در چارچوب اصل حمایت از مالک ثبت ی ح اکم
بود ،با تصویب قانون مواد  147و  148بهتهریج اعتبار مالکیت ثبتی کاسته و پ

از سال  1395ت ا

 .1در صورت مستحقللغیر برآمهن کل یا بعض از مبیع بایع بایه ثمن مبیع را مسترد دارد و در ص ورت جه ل مش تری ب ه
وجود فساد بایع بایه از عههة غرامات وارد بر مشتری نیز برآیه.
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مقررات قانونی متضرر از اشتبااات مستنه ب ه اس ناد

عادی خود میتوانه مستقیم به طرفیت مالک ثبتی تقاض ای ابط ال س نه مالکی ت وی را کن ه و در
موارد عهیه ای رأی مه نظر خود را از دادگا بگیرد .این موضع متفاوت نظام ثب ت ام الک ای ران،
عالو بر آنکه راحتی حجم دعاوی مطروحه در دادگا اای ایران را افزایش می داه ،موج ب رواج
بیاعتمادی به نظام ثبت امالک میشود؛ دو اثری که با فلسفة بنیادین نظ ام ثب ت ام الک مبن ی ب ر
پیشگیری از دعاوی در پرتو افزایش اعتماد عمومی به دفاتر ثبتی ناسازگار است.
با توجه به آنچه گفته شه این پژواش به منظور اصالح نظام جبران خسارت ناشی از اشتبااات
سیستمی در نظام ثبت امالک ایران دو پیشنهاد ارائه میداه :اوالً جهت تثبیت مس وولیت دول ت در
خصوص خسارات ناشی از اشتبااات سیستم ثبت امالک ،نظ ام ج امع جب ران خس ارت ناش ی از
اشتبااات که حاوی حهود مسوولیت سازمان ثبت اسناد و امالک ،شخص یا اشخاص ی ک ه حق وق
عینی آناا تحت حمایت قانون قرار دارد ،اشخاصی که میتواننه م هعی جب ران خس ارت ش ونه،
تعیین مرجع صالح برای مطالبة خسارت و  ...تهوین ش ود و مص وب گ ردد .ثانی اً جه ت تحق ق
ااهاف نظام ثبت امالک در پیشگیری از دعاوی و گسترش اعتماد به دفاتر ثبت امالک شخصی ک ه
نامش به عنوان مالک در دفتر ثبت امالک به ثبت رسیه است ،ارچن ه ناش ی از اش تبا مع امالتی
باشه ،مورد حمایت قانونی قرار گیرد (اماننه را حل پیشبین یش ه در م ادة  24در مرحل ة ثب ت
اولیه) و متضرران از اشتبااات حق اقامة دعوای بطالن سنه مالکیت ،بر مبنای تلف حکمی ،علیه او
را نهاشته باشنه و تنها حق مطالبة خسارت از نهاد ثبت امالک و در موارد مهاخلة مالک ثب تش ه
در ثبت اشتبا  ،ماننه کالابرداری و  ،...از مالک ثبتشه برای ایشان به رسمیت شناخته شود.
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