
 ك كشور و توسعه قضايي ثبت اسناد و امال

عدالت و  كيم  قراري و تح مردم، بر قوق  ستيفاي ح

ت اساسي  جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقوال

مل  قق كا صورت تح كه در  ست  ساني ا عه ان هر جام در 

شكال سياري از م ها ب سر راه  آن بر  جود  نع مو ت و موا

طرف مي مع بر شرفت جوا سعه و پي قانون  شود. در تو

ايران اصول فراواني به نحوه   مي اساسي جمهوري اسال

كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و 

اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها 

و  16و  33، 33، 32، 23، 22، 3، 2توان بهه اصهول  مي

اشاره كرد.در اين  66اصول مندرج در فصل  نيز تمامي

ضايي قوه ق صول  كه  قوه ه ا شده  صيف  ستقل تو اي م

پشههتينان حقههوق فههردي و اجتمههاعي و مسهه ول تحقههق 

همچون   دار وظايف مهمي بخشيدن به عدالت است و عهده

صل  حل و ف شكايات،  مورد  كم در  صدور ح سيدگي و  ر

ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و  دعاوي، رفع خصومت

شگيري از  براي پي سب  قدام منا مان و ا جازات مجر م

ك كشور  باشد. سازمان ثنت اسناد و امال وع جرم ميوق

هاي تابعههه قههوه  عنههوان يكههي از سههازمان نيههز بههه 

قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر 

هاي مهم  پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت

هده  شور برع ظام اداري ك چارچوب ن سي را در  و اسا

نه دارد، به كه مهم گو ين ترين  اي  نت و ا قوق ث هدف ح

سازمان، تثنيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و 

كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق  همواره مي

هاي اصلي  ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه



سان ندگي مدني ان طول ز عارض و  ها در  حث ت شان، ب

تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد 

از وقوع بسياري  ك و تثنيت مالكيت،  نت امالكه با ث

ت معههارض  و نيههز معههامال  و قههومي  از منازعههات بههومي

ين اختال به ا يا  شده و  لوگيري  يان داده  ج فات پا

مدن  مي يد آ مل پد خود عا سهم  به  هم  ين م شود و ا

رود. وظايف اصلي  شمار مي امنيت قضايي در جامعه به

 4صهه در  ه طور خالك كشور ب سازمان ثنت اسناد و امال

كه به صدور سند  ك ثنت امال -6دسته قابل بررسي است: 

اجهراي  -2شهود.  ق مي مالكيت و خدمات پس از آن اطال

مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد منادرت به 

پس از آن مي قدامات  يه و ا با   صدور اجراي گردد.)

به اين جه  سمي  تو سند ر يي  كه  شتوانه اجرا يد پ با

شت سمي دا سناد ر ين رو ا شد، از ا عه  ه با بدون مراج

ضايي ال حاكم ق به م ها  بوده و  اال زم صاحنان آن جرا 

سمي  سناد ر فاتر ا سط د يا  تنظيم تو سند و  نده  كن

قدامات ال صادر و ا يه  نت، اجراي جراي ث صورت  ا زم 

_ 4يهم و اختراعهات  ها و عال _ ثنت شركت3پذيرد.(  مي

سمي  سناد ر فاتر ا كي  طال و ازدواج و د نا ي كه هما ق 

از عوامههل اصههلي تحقههق هههدف وجههودي سههازمان ثنههت 

ك  باشند. حال بايد ديد سازمان ثنت اسناد و امال مي

ضا ضايي و ق سعه ق مه زدايي_  در تو هاي  كه از برنا

محههوري رسههيس قههوه قضههاييه اسههت_ تهها چههه ميههزان 

گذار مي صوال تأثير شد و ا گاه آن در    با ق  و جاي  ن

شك نق  سازمان ثنت در  ن قوه چيست. بي هاي كال برنامه

ماعي،  عدالت اجت مومي،  فاه ع صادي، ر سعه اقت تو

لي،  يت م گاني،  امن جارت و بازر به  ت عات  كاه  ارجا



مت خانواده و جامعه و  محاكم قضايي، قضازدايي، سال

مندي مههردم از حكومههت غيرقابههل انكههار  رضههايت

عنوان  ك به گستره حضور سازمان ثنت اسناد و امالاست.

يكههي از بازوهههاي اصههلي قههوه قضههاييه در عرصههه 

رساني به مردم، خود گوياي نق  و جايگاه مهم  خدمت

آن در توسههعه فراگيههر و پايههدار كشههور اسههت. بههه 

كار و  بل ان قدمات غيرقا تي از م سعه ثن نارتي تو ع

جمله اقدامات رود. از  شمار مي توسعه قضايي به   زم ال

شهروندان و  قوق  يت از ح نه حما نت در زمي سازمان ث

كاداستر است.اگر  زدايي و همچنين توسعه قضايي،  قضا

ضايت نده به ر كاه  ورودي پرو جوع،  باب ر ها  مندي ار

قاد  نت اعت ستم ث مدي سي ضايي و كارآ ستم ق به سي

به  سيدن  ها راه ر ستر، تن طرح كادا جراي  يم، ا دار

مور است.كاد ين ا ستر مهما سعه  ا ساخت تو ترين زير

سازمان  كه  ست  ماعي ا عدالت اجت يت و  يدار، امن پا

نت  جراي آن مي ث به ا ظف  ماني  مو شد.تا ز طرح  با كه 

هايي  نابساماني كاداستر در كشور به اجرا درنيايد، 

گيري مافيههاي  اسههتفاده از زمههين و شههكل همچههون سو 

سوي  شت. از  هد دا جود خوا خ  و ين ب صادي در ا اقت

به عنوان يك مركز حقوقي و  دفتر اسناد رسمي  يگر، د

اي كه  گونه مدني، رابط حاكميت و شهروندان است، به

يت  مهم ضمين امن تأمين و ت هاد،  ين ن كار ا ترين 

باشد.سردفتر در رأس اين  حقوقي و اقتصادي جامعه مي

سي در  سيار حسا ق  ب سناد ن يق ا ظيم دق با تن هاد  ن

قوع نزاع لوگيري از و شمار  بيهاي  ج كاه   مورد و 

ها در محاكم دادگستري دارد.كمك به دستگاه  پرونده

قضههايي در تههأمين بهداشههت حقههوقي جامعههه، تثنيههت 



موال و دارايي بر ا شهروندان  يت  خود و  مالك هاي 

وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كاركردهاي اين 

ايههن دفههاتر ظرفيههت  نهههاد اسههت، و در يههك سههخن، 

گاه قضههايي كشههور محسههوب اي بههراي دسههت بههالقوه

قهانون  651شوند.النته در راسهتاي اجهراي اصهل  مي

توانند با دارا بودن  مي  اساسي، دفاتر اسناد رسمي

ئوري  قق ت پي  در تح بي  از  شگيرانه،  گاهي پي ن

نق  خود را ايفا نمايند. اقدامات « توسعه قضايي»

ك كشور درجهت توسعه قضايي  سازمان ثنت اسناد و امال

يم تجاري يكي  شود. عال رد گفته شده محدود نميبه موا

شاخص گر از  به  دي نت  سازمان ث كه  ست  سعه ا هاي تو

شركت نت  حث ث تولي ب نوان م صنعتي و  ع يت  ها و مالك

همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و 

ق  به نوي، ن شكال مع حل م ين  سزايي در  ضايي در ا ت ق

سازمان ث كه  جا  عد دارد. از آن قوق و ب با ح نت 

چه در  نابراين چنان سروكار دارد، ب مردم  موال  ا

ها نواقصي وجود  ها و روش قوانين ثنتي يا در سيستم

يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه  داشته باشد، به

شخاص مي ستفاده ا يز سو ا يد  و ن ين رو با گردد.از ا

تال مواره  سان  ه موزش كارشنا نار آ كه در ك كرد  ش 

ق و كارآمد  و نيز تربيت مديران خالمتخصص و متعهد 

سازماني  هر  شرفت در  سعه و پي صلي تو مل ا كه عا _

جدي در حوزه طور  به  ستند_  قوانين  ه لف  هاي مخت

سعي و » بازنگري شود و به فرموده مقام معظم رهنري

سال تال ظام ا فراد در ن مه ا س وال به مي،  ش ه ن  ويژه م

خود ر شتر  چه بي كه هر شد  ين با يد ا ظام با به ن ا 



تر  سههيره حكومههت حضههرت اميرالمهه منين)ع( نزديههك

 « نمايند.

 

 : علي بابايي سندهينو


