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دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -9312/5/6:تاریخ پذیرش)9313/90/90:

چکيده
نظام ثبت امالك نوعی شكلگرایی با اهداف حمایتی است كه بر اساس «تئوري اعتماد عمومی» بهوجود
آمده است .این تئوري بیانگر این فرض است كه ظاهر منعكسشده بهوسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر
واقعیت حقوقی است .تئوري یادشده كه تأمینكنندة ثبات وضعیت حقوقی و امنیت امالك و معامالت
راجع به آنهاست و در قالب سه اصل «آینه»« ،پرده» و «تضمین» تبلور مییابد ،نوعی وصف تجریدي
به ثبت اعطا می كند و آن را مجرد و مستقل از معامله منشأ تنظیم سند قرار میدهد .این وصف در
كشورهاي مختلف آثار متفاوتی دارد كه در قالب دو نظام منفی و مثبت قابل بررسی است.

واژگان کليدي
اصول پرده و آینه و تضمین ،تئوري اعتماد عمومی ،وصف تجریدي ثبت.

مقدمه
تفحص و بررسی در مبانی و سوابق تاریخی قوانین ثبتی نشان میدهد كهه ایجهاد نهوعی
اعتماد و اطمینان براي معاملهكنندگان امالك و درنتیجه برقهراري امنیهت در بهازار ایهن
معامالت ،یكی از اهداف بنیادین نظهام ههاي ثبتهی اسهت .درواقهع نظهام ثبتهی بایهد بهه
 نویسنده مسئول فاكس029-66566860 :

Nasrintabatabai@hotmail.com
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دارندگان حقوق عینی نسبت به امالك اطمینان كامل اعطا نماید كه حقوق عینی آنهها
با ثبت حمایت میشود .افزونبراین ،اشخاص ثالثی كه با دارنهدگان حقهوق یادشهده وارد
معامله میشوند باید قادر به دستیابی به اطالعات مربوط به حقوق عینی راجع به امهالك
بهگونهاي مطمئن و قابل اعتماد باشند .به همهین دلیهل دكتهرین حقهوقی سهعی بهر آن
داشته است كه با فرض صحت اطالعات ثبتشده در دفاتر ثبتهی و يیرقابهل رد دانسهتن
آن ،از مالههو و اعتمادكننههده بههه ایههن اطالعههات حمایههت ،و درنتیجههه «ثبههات وضههعیت
حقوقی» ) (Stabilité de situation juridiqueامالك و قابلیت اعتماد و اطمینهان اطالعهات
نهفته در نظام ثبتی را تضمین نماید و ایجاد نظام ثبتی را بهعنوان تكنیهو و ابهزاري بها
همین هدف مطرح سازد كه يفلت از این نقش ثبت سبب تزلهزل ثبهات و نظهم حقهوقی
میشود ) ، (Starck et Roland, Boyer, 2000, p.58-59زیرا نظهم حقهوقی نیازمنهد ثبهات،
حفه و نگهههداري از آن يیههزي اسهت كههه ایجههاد و برقهرار شههده اسههت (Mazeaud et
).Chabas,1996, p.8
این عقیده كه با عنوان «تئوري اعتماد عمهومی» قابهل طهرح اسهت ،موضهوا مقالهۀ
حاضر است .در این مقاله پس از تحلیل مفهوم و مبناي این تئوري ،اصول منهت از آن و
اثري كه این تئوري در استقالل حق ثبتشده از روابط حقوقی منشهأ حهق دارد (وصهف
تجریدي حق ثبتشده) بررسی میشود.

مفهوم تئوري اعتماد عمومي
با توجه به آنكه امروزه این تمایل وجود دارد كه نظام ثبت بتواند امنیت اشخاص ثالثی را
كه به دفاتر ثبتی مراجعه و كسب اطالعات میكننهد و نیهز امنیهت مالهو ثبهتشهده در
خصوص ثبات و يیرقابل نقض بودن حقوقش را فراهم نماید ،بهنظهر مهیرسهد رههایی از
پذیرش دكترین «اعتماد عمومی» و آثاري كه به ثبت حقوق اعطا مهینمایهد ،يیهرممكن
است .ازآنجا كه نمیتوان سازوكاري كنترلی داشت كه بتواند همهۀ اشهتباهات بشهري در
روند ثبت حقوق در دفاتر ثبتی را حذف نماید و هیچ نظام ثبتی به این امهر نالهل نشهده
است و با لحاظ آنكه نمیتوان اظهار داشت كه همۀ اطالعات ثبهتشهده در دفهاتر ثبتهی
دالماً منطبق بر «واقعیت حقوقی» ( (Réalité juridiqueو درست است ،لذا اصول ترمیمهی
و جبرانی ) (Principes compensateuresهمانند «اصهل اعتمهاد عمهومی» ضهروري اسهت،
براي اینكه بتوان به اطالعات گنجانده شده در دفاتر ثبتی ،اعم از آنكه بر واقعیت حقوقی
منطبق باشد یا نباشد ،اعتماد نمود .بر مبناي این اصل ،مندرجات دفاتر ثبتی بر واقعیهت

وصف تجریدي نظام ثبت امالك بر مبناي تئوري...

485

حقوقی يلبه نموده ،ظواهر موجود بر اساس این دفهاتر ،جهز بهه صهورت اسهتثنا ،دللهت
مطلق و يیرقابل نقضی بر حقیقت دارد.9
تئوري اعتماد عمومی نزدیهو بهه امهارهاي اسهت كهه در فرانسهه تئهوري «مالكیهت
ظاهري» ) ( Propriété apparanteگفته میشود و بهموجب آن برخی آثار بر حقی موههوم
و فرضی ) (Droit imaginaireبار میشود كه بها واقعیهت ملمهوس ،قابهلرؤیهت ( Réalité
 ) visibleو خارجی منطبق است؛ هريند ممكهن اسهت منطبهق بهر واقعیهت و بایهدهاي
حقوقی نباشد ) .(Brochu,1999, p.280-284این تئوري كه در نقل و انتقالت حق مالكیت
كاربرد دارد ،اجازه میدهد شخصی كه در دید اشخاص ثالث مالو بهنظر میرسد ،مالهو
واقعی یو مال تصور شود .درحقیقت ،بر مبناي نظریۀ مالكیت ظاهري ،تصهور اشهتباه از
وجود یو وضعیت حقوقی ،در برخی از شرایط منجر به آن میشود كه برخی از آثار ایهن
ظاهر بر واقعیت حقوقی مقدم شود (اشهتباه مشهترك ایجهادكننهدة حهق اسهت (Error
 .)communisfacit justمثال بسیار مشهور در این خصوص بحهث وار ظهاهري (Héritier
) apparentاست كه ممكن است شخصی به علت درجۀ قرابت بها فهرد متوفها ،تنهها وار
تلقی گردد؛ درحالی كه شخص دیگري كه با متوفا قرابت نزدیوتري دارد ولی كسی وي
را نمی شناخته است ،وار حقیقی باشد یا وصیتنامهاي كشف شود كه نشان دهد متوفا
اموالش را به دیگري بخشیده است.
هريند در رابطۀ مالو واقعی و مالو ظاهري صرفاً یو حق مالكیت وجهود دارد كهه
بهنظر میرسد مالو ظاهري باید آن را به مالو واقعی بازگرداند .ولی این مسئله مطهرح
میشود كه سرنوشت اعمال حقوقی منعقدشده از جمله بیع ،بهوسیلۀ مالو ظاهري يهه
خواهد شد؟
ازیوسو ،اگر ثالث باحسننیت ناگزیر از استرداد مال یادشهده باشهد ،اعتبهار عمهومی
( (Crédit publicمتحمل صدمات بزرگی خواههد شهد .ههیچ يیهز نمهیتوانهد ثالهث را از
خطري كه او را تهدید مینماید ،آگاه كند .درنتیجه در ينین شرایطی هیچكهس جهرأت
خرید مال يیرمنقول را از وار پیدا نخواهد كرد ).(Terré et Philippe Simler,2006,p.80
 . 9البته باید خاطرنشان ساخت كه تئوري یادشده ايلب در وضعیتهاي انتقال حق ،صرفاً از منتقلالیهه
باحسن نیت در برابر عیوب و اشتباهات ناشی از وضعیت ظاهري ارالهشده بهوسیلۀ منهدرجات دفهاتر
ثبتی حمایت میكند و تضمینی را در خصوص اعتبار حقوقی اطالعات ثبتشده اراله مینماید .ولهی
در بیشتر نظامهاي حقوقی ،این اصل در سایر وضعیتها مثل اعتماد به مانور متقلبانۀ فروشنده براي
آنكه خود را مالو نشان دهد یا عیوبی مثل عدم اهلیت فروشنده قابل استناد نیست.
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از سوي دیگر ،مقدم دانستن شخص ثالث باعث لطمه به حق مالكیت میشود ،زیرا یكهی
از ویژگیهاي حق یادشده مطلق بودن آن است .درنتیجه باید بتوان آن را در برابر همهه،
حتی كسی كه از آن آگاه نبوده است ،مطالبه نمود .افزونبراین ،یو ضربالمثل حقهوقی
و منطقی اعالم مینماید كه «هیچكس نمیتواند حقی را كه ندارد منتقهل كنهد Nemo
»dat quod non habet؛ لذا حق مالكیت نمیتوانسته بهوسیلۀ وار ظاهري منتقهل شهود،
زیرا او مالو نبوده است.
براي رفع این تعارض ،رویۀ قضایی فرانسه بر مبناي اعتبار عمومی به نفهع قهالممقهام
وار ظاهري تصمیم گرفته است و در یو نظر تفسیري در ژولیۀ  9801استمرار و بقاي
قاعدة «اشتباه مشترك ایجادكنندة حق میباشد» پذیرفته شده است .در حقهوق فرانسهه
تئوري ظاهر به عنوان یو تئوري عام پذیرفته شده اسهت و مبنهاي بسهیاري از مقهررات
قانون مدنی همانند مواد  2008و  2001در خصوص اعمال حقوقی انجامشده بههوسهیلۀ
وكال و نمایندگان ظاهري قرار گرفته است ).(Terré et Philippe Simler,2006,p.80- 81
بنابراین ،توجه به حسننیت و ناآگاهی معاملهكننده براي حف نظم عمومی و اعتماد
و اطمینان در قراردادها موجب شده است در كشهورهاي پیشهرفته حقهوق ظهاهري زوال
تأثیر واقعیت حقوقی را عموماً در پی داشته باشد و صهل اجتمهاعی بهر منطهق حقهوقی
مقدم گردد .زیرا ضربهاي كه جامعه در اثر نبود اعتماد و اطمینان در قراردادهها متحمهل
خواهد شد بسیار شدیدتر ،مهلوتر و داراي تبعات جبرانناپهذیري خواههد بهود .درواقهع
حقوق جدید از مالو واقعی سهلانگهار در مقابهل انتقهالگیرنهدة باحسهننیهت حمایهت
نمیكند ،زیرا شخص اخیر با فرض ناآگاهی و رعایت كلیۀ مراقبتها و دقتهاي یو فهرد
معقول جامعه ،بااینحال فریب ظاهري درست و قانونی را خورده و با كسی معامله كهرده
كه باوجود ظواهر مالو واقعی نبوده است و هركس دیگري هم قطعاً در همهان شهرایط،
به این گونه عمل میكرد .پس با يه مبناي عقلی و منطقی میتوان مال خریهداريشهده
را به همراه اجرتالمثهل از وي بازسهتاند (صهقري ،9385 ،ص ،)991-939زیهرا عمومهاً
مشكل و گاهی يیرممكن است كه بتوان وضع حقوقی دقیق یو شخص یا مال را تعیین
كرد و بهیقین دانست كه حالت ظاهري حكایت از وضع حقیقی دارد یا خیر .وقتی عامهۀ
مردم دربارة موضوعی یو نوا فكر میكنند و اوضاا و احوال اجازه مهیدههد كهه تصهور
كنیم وضع ظاهري ،تظاهرات خارجی یو موقعیت صحی حقوقی است ،بهحق نمیتوان
عملیات انجامشده بر اساس این صورت ظاهر را كانلمیكن فرض نمهود؛ مگهر در عهوض،
امنیت قراردادها و گردش آسان و بیديديۀ ثروتها و اموال قربهانی شهود .البتهه دارنهدة
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واقعی حق نیز از این وضعیت در نهایت متضهرر خواههد شهد ،زیهرا دیگهر كسهی جهرأت
معامله با وي را نیز به همین دلیل نخواهد داشت و میخواهد حهداكثر سهختگیهري را
اعمال كند؛ يراكه در مالكیت ناقل همواره تردید و شو وجود خواههد داشهت .بنهابراین
لزم است مدركی دال بر مالكیت مشارالیه نیز اراله شود .البته باز هم كافی نخواهد بهود،
زیرا او نیز مال را از شخص دیگري بهدست آورده است و لذا به همان صورت ،مالكیهت او
نسبت به مال باید به اثبات برسد الی آخر .این طریق اثبات در حقهوق فرانسهه اصهطالحاً
«اثبات شیطانی» ( (Probatio diabolicیا «اثبات عبهث و يیهرممكن» نامیهده مهیشهود
(صقري ،9385 ،ص.)929-926
بر مبناي دلیل پیشگفته ،امروزه تئوري ظاهر به صورت یو تئوري عام در بسهیاري
از نظامهاي حقوقی همچون فرانسه درآمده است؛ هريند هنوز در مبانی آن اختالف نظر
2
و بحث وجود دارد.
درحقیقت ،تئوري اعتماد عمومی مبناي ههر نظهام اجتمهاعی مالكیهت اسهت و ثبهت
اراضی و امالك ابزاري در خدمت این اصل بوده ،بیتوجهی بهه آن ههر ومهر زیهادي را
بهدنبال خواهد داشت و هیچكس نمیتواند از در امان بودن حقوق مالكیت خود مطمهئن
باشد .درواقع ،این تئوري به ثبات حق مالكیت منجر شده ،بهه مالهو و جامعهه منهافع و
خدماتی را كه از آن انتظار میرود ،اعطا میكند .اجراي تئوري یادشده گاهی بهه مهرج
دانستن كهاركرد اجتمهاعی ) (Fonction socialeحهق مالكیهت و منهافع جامعهه (تضهمین
امنیت معامالت در اجتماا) بر حقوق شخصهی و فهردي ( )Droit subjectifمهیانجامهد و
براي برقراري امنیت كه همۀ جامعه از آن بههرهمنهد مهیشهوند ،روي عهدالت خصوصهی
) (Justice privéeو شخصی پا میگذارد ) .(Tabbah,1947,p.13-14به این معنا كه هرينهد
مطابق قواعد مدنی ،شخصی ممكن است مالو یهو مهال محسهوب گهردد ،امها عهدالت
اجتماعی و لزوم امنیت معامالت ایجاب مهیكنهد شخصهی كهه نهام وي در دفهاتر ثبتهی
بهعنوان مالو ثبت شده است ،مقدم باشد و مالو شمرده شود .تئوري یادشده در حقوق
آلمان با تصویب مواد  819و  812قانون مدنی ،در حقوق سولیس با تصهویب مهادة 113
 . 2باوجود این امر ،همواره دربارة مبانی تئوري یادشده اختالف و بحث بوده است :آیا این تئوري ضمانت
اجراي خطاي ارتكاب یافته ازسوي كسی است كه اجازة ایجاد ظاهري خالف حق (واقعیت حقوقی)
را داده است؟ آیا براي حمایت از حسن نیت اشخاص ثالثی است كه قربانی اشتباهی يیرقابل كشف
شدهاند؟ آیا « تصور مبتنی بر ظاهر» ایجادكنندة حق به شمار میآید و این تصور توانایی مستقل در
ایجاد حق را دارد؟ ).(Riou, 1955, p.317.
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قانون مدنی ،3و در كبهو بها تصهویب مهادة  2162قهانون مهدنی پذیرفتهه شهده اسهت.
همچنین مواد  12و  986قانون اموال يیرمنقول استرالیاي جنوبی نیز به آن اشاره كهرده
است ). (Hanter, 1964, p.209
مبناي تئوري اعتماد عمومي؛ حرکتت ا امنيتت ايستتا ( Securité statique /
) Static securityبه ستوي امنيتت يويتا ( Securité dynamique /
)dynamic Security
«امنیت» حقوق عینی بهویژه حق مالكیت نسبت به امالك در صورتی تأمین میشود كه
هیچ ریسو و خطري در خصوص كشف حقوق دیگري بهيیر از آنچه كه در دفاتر ثبتهی
منعكس گردیده است ،وجود نداشته باشد .ولی این پرسش مطرح مهیشهود كهه مفههوم
امنیتی كه مورد نظر نظامهاي ثبتی است يیست؟ اگر امنیت در همۀ ابعاد آن مورد نظر
باشد ،آیا تئوري یادشده براي مثال ،خالف امنیت مالو واقعی نیست كه حق مالكیهت او
در اثر اشتباه به نام دیگري ثبت شده است؟
دموگ معتقد است ،امنیت حق مالكیت داراي دو جنبۀ متفهاوت اسهت كهه مهدام در
حال رقابت با یكدیگرند .او از این دو جنبه با عنوان «امنیت ایستا» و «امنیت پویها» نهام
میبرد ). (Demogue, 1911,p.72
حقوق «معامالت و انتقال حهق مالكیهت يیرمنقهول بههطهور خصوصهی» و خهار از
نظامهاي ثبتی مبتنی بر اصول «امنیت ایستا» است كه از حقوق مالو واقعهی اگهر لزم
باشد ،به ضرر خریداران (اشخاص ثالث) حمایت میكند و درهرحال حقوق مالو واقعهی
را بر مالو ظاهري و منتقلالیه وي ترجی میدهد .این امر مبتنی بر قواعهدي از جملهه
«عدم امكان انتقال حق مالكیت شیء توسهط كسهی كهه آن شهیء بهه او تعلهق نهدارد»
) (Nemo dat quod non habetو «تقدم حقوق مقدم از لحاظ زمانی» است .درواقهع اصهول
امنیت ایستا به هر شكل بهدنبال تأمین امنیت مالو واقعی صرف نظر از سهایر نیازههاي
جامعه و مصلحت عمومی است؛ هريند این موضوا به تخریب امنیت بازار و معهامالت و
اعتماد نكردن خریداران به كسی كه بهر اسهاس اسهناد موجهود ،خهود را مالهو معرفهی
میكند ،منجر شود .تالش براي ایجاد توازن میان امنیهت ایسهتا بها توقعهات و انتظهارات
3. C.c.S., art.973, al 1: “Celui qui acquiert la propriété ou d`autre droits réels en se
fondant de bonne foi sur une inscription du register foncier, est maintenu dans
”son acquisition.
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معقول خریداران باحسننیت سبب ایجهاد دكتهرین «اطهالا» ) 3 (Doctrine of noticeدر
نظام كامنل گردیده است كه روشی براي تشخیص این امر است كه آیا حقهوق اشهخاص
ثالث میتواند حق مالكیت مالو واقعی را تحت تأثیر قرار دهد.
تصویب قوانین ثبتی حقوق معامالت را ديار انتقال از مفهوم «امنیت ایستا» به سوي
مفهوم «امنیت پویا» نموده است« .امنیت پویا» بهوسیلۀ قواعدي قانونی فراهم مهیشهود
كه انتظارات معقول كسانی كه كالیی را با حسننیت خریداري میكنند ،فراهم میسازد.
این امنیت ،خطر رویارویی حق مالكیت خریدار با ادعاههاي ناشهناختۀ پیشهین و عیهوب
حق مالكیت را كاهش داده یا حذف میكند و به كهاهش هزینههههاي معاملهه بههوسهیلۀ
محدود كردن بررسیهایی كه خریدار نیاز بهه انجهام آن دارد ،منجهر مهیشهود .عبهور از
سیستم معاملۀ قدیمی به سیستم ثبت ،برابر است با برقهراري «امنیهت پویها» در حقهوق
اموال كه پایه و زیربناي «اعتماد و اطمینان» به مندرجات دفاتر ثبتی بر اسهاس تئهوري
اعتماد عمومی است .این امر شرط ضروري داشتن بازاري فعال است .درحقیقت« ،امنیت
پویا» معادل «امنیت خریداران» است ،زیرا به كاهش هزینههاي معامله (ازطریق كهاهش
یا حذف نیاز به جستجو در خصوص صحت اطالعات ثبتشده و وجود حقوق ثبهتنشهده
نسبت به مال موضوا معامله) و ریسو معامله براي خریهدار مهیانجامهد .ولهی دقهت در
نتای «امنیت پویا» بهخوبی بیانگر آن است كه اتخاذ اصول آن به نفع مالهو نیهز اسهت،
زیرا اگر عیبی در حق مالكیت یا حقوق قبلی مشخص شود ،حق مالكیهت مالهو ممكهن
است يندین سال پس از خرید از بین برود و یا مخدوش شود .ابزارهایی همچون «نظهام
ثبتی» كه برقراري «امنیت پویا» را بهبود میبخشند ،تمایل به كهاهش «امنیهت ایسهتا»
دارند .حقوق باید توازن میان این دو را با وضع قواعد مشخص و مبتنی برتدبیر برقرار كند.
عناصر كلیدي یو نظام ثبتی باید بهگونهاي طراحی شود كه منتقهلالیهه ملهو را از
ریسوهاي ناشی از انتقال یو حق مالكیت ناقص یا معیهوب ،خسهارات ناشهی از ترییهر
مالكیتها ) ،(Dynamic lossesو ریسو ينین خسهاراتی ( (Dynamic risksكهه بههوسهیلۀ
حقوق قدیمی «معامالت و انتقال مالكیت خصوصهی» و خهار از يهاريوب ثبهت ایجهاد
شده است ،آزاد كند.
تكنیو اصلی كه نظام ثبتی میتواند براي برخورد با خطرهاي یادشده از آن اسهتفاده
كند ،مفهوم «حق مالكیت تضمینشده بهوسیلۀ دولت» و «قطعیت قانونی ثبهت» اسهت.
نظام ثبتی درواقهع بها دو كهاركرد «مثبهت» و «منفهی» مهیتوانهد ریسهو و خطرههاي
 .3اطالا و آگاهی از یو حقیقت و امر مسلم
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تهدیدكنندة حق مالكیت ثبهتشهده را از بهین ببهرد .در كهاركرد مثبهت ،ثبهت تضهمین
میكند كه حق مالكیت مالو دقیقاً همانطوري است كه در دفاتر ثبت در شده اسهت.
در كاركرد منفی ،این را تضمین میكند كه حهق مالكیهت مالهو بههوسهیلۀ ههیچ يیهز
دیگري كه در دفاتر ثبتی منعكس نشده است ،تحت تأثیر قرار نمیگیرد .تركیب كهاركرد
مثبت و منفی حق مالكیت ثبتشده ،به مالو ثبتشده« ،امنیت پویا» را اعطا مهینمایهد
و انتقال زمین را بها كهاهش ریسهو وكهاهش هزینههههاي معهامالتی ممكهن مهیسهازد
).(O’Connor, 2003, 85-89

اصول ثبتي منتج ا تئوري اعتماد عمومي
تئوري اعتماد عمومی در قالب سه اصل مبنایی در نظامهاي ثبتی تبلور یافتهه اسهت كهه
به تأمین امنیت و اطمینان خاطر در خصوص امالك منجر میشود .بررسهی دقیهق ایهن
اصول بیانگر ضرورت وجود نظام ثبتی مستقل در كنار نظام حقوق مدنی هر كشور است.

 .1اصل آينه
اولین اصل مبنایی نظامهاي ثبت امهالك كهه از سهوي «تهی .بهی .اف.روف» ،حقهوقدان
انگلیسی ،به «اصل آینه» ) (Principe de mirroire, Mirror principleتعبیر شده است ،بهه
آن معناست كه نظام ثبتی همانند آینهاي فرض میشود كه بهدرستی و بهطهور كامهل و
فراتر از هر دلیلی ،همۀ واقعیات ) ) Factesموجود در خصوص حقوق مربوط به امهالك را
منعكس میكند ) (Rouff,1959,p.112و به هر شخص با حسننیتی اجازه میدهد كهه بهه
تصویر وضعیت حقوقی امالك كهه در دفهاتر ثبتهی انعكهاس یافتهه اسهت اعتمهاد كنهد؛
بهگونهاي كه بتوان تصور كرد تمامی اطالعات یادشده واقعیت داشته ،يیز دیگري بهيیر
از مندرجات دفاتر ثبتی وجود ندارد ). (Cursley and Davys,p.245-246
این اعتماد به دفاتر امالك عموماً از این امر ناشی میشود كه یو عمل حقوقی منجر
به نقل و انتقال و یا ایجاد حقوق عینی ،حداقل قابلیت استناد آن وابسته به ثبهت بهوده و
با ثبت است كه قطعیت مییابد و يیرقابل ابطال ) (Indefeasibleیا قابل استناد میشهود.
اصل آینه كه اصل «قطعیهت حقهوق مالكیهت» )) Incontestabilité du titres / Certainty
نیز نامیده مهیشهود ،بهراي حمایهت از دارنهدة باحسهننیتهی اسهت كهه بهه ثبهتههاي
صورت گرفته در دفاتر امالك قبل از انعقاد قرارداد بهراي تملهو آن حهق اعتمهاد نمهوده
است .اهمیت این اصل در آياز قرن بیستم در یو راي برجسته شد:

وصف تجریدي نظام ثبت امالك بر مبناي تئوري...

419

«یكی از اصول بنیادین حقوق موضوعه آن است كه فرض میشود دفتر ثبت بیانگر و
انعكاسدهندة وضعیت حقوقی مال يیرمنقول بهطور صحی است (به اسهتثناي مهواردي
كه شخص معاملهكننده –منتقلالیه -با مالو ثبت شده مرتكب تقلب شود) .بر این مبنها
منتقلالیه بهمجرد ثبت حق مالكیتی كه آن را از مالو ثبتشهده (ناقهل) دریافهت كهرده
است ،داراي یو حق مالكیت بطالنناپذیر در برابر همه مهیشهود» ;(Dixon, 2009,p.39
.)Gray,2005, p.359; Brochu, 2002, p.636,637,638; Arrunada and Garoupa, 2004, p.4
بهطورخالصه ،اصل یادشده متقابل و متعارض با منافع و حقوقی است كهه در سهوابق
ثبتی نمایان نیستند .بر اساس این اصل ،یو نظام ثبتی كامل بهدنبال آن اسهت تاجهایی
كه ممكن است منافع و حقهوقی را كهه بهراي مثهال خریهدار یهو ملهو از نظهام ثبتهی
نمیتواند كشف كند ،حذف نماید .درواقع ،یكی از اهداف ثبت بر اساس این اصهل ،ایمهن
نمودن حق مالكیت است كه حقوق مالكیت ثبتنشده را به حاشهیه مهیرانهد و مسهتلزم
وجود فرم و شكل واحدي براي حق مالكیت است ). (Cooke,2004,p.121; Park, P.1-6
بر اساس گزارش  219كمیسیون حقهوقی در انگلسهتان ،یكهی از انگیهزهههاي اصهلی
«قانون ثبت زمهین مصهوب  (LRA 2002) »2002انگلسهتان ،انعكهاس كامهل و صهحی
وضعیت حق مالكیت و پیشرفت اصهل آینهه از طریهق ایجهاد یهو سیسهتم الكترونیكهی
دستیابی به اطالعات ثبتی بهصهورت آنالیهن ) (Murphy, 2004, P.241و كهاهش نیهاز بهه
بررسیهاي فیزیكی امالك از سوي استفادهكنندگان نظام ثبتهی اسهت (Bogusz,2002,
) .P.559البته اصل آینه در حقوق انگلسهتان داراي اسهتثنایی بها عنهوان «حقهوق برتهر و
برجسته» ( (Overriding interestاست .این حقوق ملو را متأثر میكنند و به منتقهلالیهه
آن مال (از جمله خریدار) تحمیل میگردند؛ بدون آنكه نیهازي بهه ثبهت داشهته باشهند.
دامنۀ این دسته از حقوق در قهانون پهیشگفتهه در مقایسهه بها قهانون  9125انگلسهتان
كاهش یافته است .این استثنا به این علت پذیرفته شده است كه با یو بررسهی سهاده و
معمولی ملو قابل كشف و انتظار ثبت ينین حقوقی يیر معقول و يیر عملی است .زیهرا
یا این حقوق بسیار ناپایدار و كماهمیت هسهتند هماننهد حقهوق ایجهادشهده بههموجهب
اجارههاي كوتاهمدت ) (Short term leasesو یا از جمله حقوق بنیادین و مهم مربهوط بهه
استفادة صحی از زمین همانند حقهاي عمومی و عرفی )(Customary and public rights
 كه براي مردم یو منطقۀ خاص ایجاد میشوند ،همانند حق يرا در زمینی مشهخص-میباشند كه نمیتوان به استناد ثبتنشدن آنها را نادیهده انگاشهت (Dixon,2009,P.39-
40; Dixon,2004, 131-136; Burn,2004, P.128-136; Abbey and Richards,2006, P.14,
).)Battersby,1975,P. 842-844
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در حقوق ایران ،قانونگذار با وضع مادة  22قانون ثبت كه مقرر میدارد« :همین كهه
ملكی مط ابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملو به اسهم او
ثبت شده و یا كسی را كه ملو مزبور به او منتقهل گردیهده و ایهن انتقهال نیهز در دفتهر
امالك به ثبت رسیده یا این كه ملو مزبور از مالو رسمی ارثاً به او رسیده باشهد مالهو
خواهد شناخت »...بهدنبال آن بوده است كه سیستم ثبت را همانند آینهاي قرار دهد كه
همۀ واقعیات موجود در خصوص حقوق مربوط به امالك ثبتشهده را مهنعكس نمایهد و
مثبت مالكیت كسی كه ملو به نام او ثبت شده و سالب مالكیت ايیار باشهد .در همهین
راستاست كه قانونگذار ثبت كلیۀ معامالت دربارة حقوق مربوط به امهالك ثبهتشهده را
در مادة  36الزامی نموده ،ثبت نكردن آن را بهموجب مادة  38سبب پذیرفته نشهدن آن
در محاكم و ادارات قرار داده است .در حقیقت قانونگذار براي دستیابی به یكی از اصهول
بنیادین نظامهاي ثبتی (اصل آینه) به وضع مقررات پهیشگفتهه پرداختهه اسهت و بهراي
اطمینان از آنكه دفاتر ثبتی همۀ حقهوق و منهافع مربهوط بهه حهق مالكیهت را مهنعكس
خواهند نمود ،به موجب مادة  903آییننامۀ قهانون ثبهت امهالك ،ثبهت همهۀ اطالعهات
دربارة ملو و حقوق عینی آن را الزامی نموده است.
در حقوق ایران نیز ،همانند حقوق انگلستان ،اصل آینه بهطور كامل رعایت نمیشهود
و استثنالاتی بر آن وارد شده است بهگونهاي كه برخی از حقوق را بدون نیاز بهه ثبهت در
برابر هر مالو جدیدي محفوظ میداند .از جمله این استثنالات مادة  23قانون ثبت است
كه مقرر میدارد« :ثبت ملو به حقوق كسانی كه در آن ملو مجراي آب یا يهاه قنهات
(اعم از دایر و بایر) دارند بههیچعنوان و در ههیچصهورت خللهی وارد نمهیآورد» .بههنظهر
میرسد قانونگذار با توجه به شرایط حاكم بهر كشهور و مبتنهی بهودن اقتصهاد بهر امهور
كشاورزي و اهمیت مسئلۀ آب و آبیاري در كشاورزي در زمان تصهویب مقهررة یادشهده،
امتیاز خاصی را براي دارندگان حق مجرا و دارندگان ياه قنات در نظر گرفته است و این
حقوق را آنينان بنیادین و مهم و مرتبط با استفادة صحی از زمین فرض كهرده كهه در
ينین مصادیقی بهطور خاص از اصل آینه عدول نموده است.
افزونبرآن ،قانونگذار بهراي جلهوگیري از تحمیهل بروكراسهی مربهوط بهه ثبهت بهه
متعاقدین معامالت دربارة انتقال منافع ملو براي مدت كمتر از سه سال و بها توجهه بهه
ناپایدار بودن حقوق یادشده ،ثبت این گونه معامالت را در مهادة  26قهانون ثبهت الزامهی
ندانسته است.
هريند وجود استثنالات قانونی یادشده نمیتواند اصولً به اهداف نظام ثبتی و كلیهت
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اصل آینه خدشههاي وارد كنهد (ينهانكهه در بسهیاري از كشهورها هماننهد انگلسهتان و
بریتیش كلمبیا 5وجود ينین استثنالاتی با توجه بهه شهرایط اجتمهاعی معمهول اسهت)،
متأسفانه در حقوق ایران گاهی رویۀ قضایی بدون لحاظ مبانی نظام ثبتی و به ویژه اصهل
یادشده ،به تفسیر مقررات ثبتی پرداخته ،تا جایی پیش رفته كهه امنیهت مالكیهت را بهه
علت پایبند نبودن به اصول ثبتی از میان برده است و حقهوق اشهخاص ثهالثی را كهه بهه
تصویر منعكس شده از سوي دفاتر ثبتی در خصوص وضعیت حقوقی ملكی اعتماد كرده،
اقدام به معامله با شخصی نمودهاند كه دفهاتر ثبتهی او را مالهو و دارنهدة حقهوق ملهو
ثبتشده نشان میدادند ،متزلزل ساخته است.
درواقع ،باوجود آنكه قانونگذار در قانون ثبت بهدنبال حمایت از اشخاصی بوده اسهت
كه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پس از اخذ استعالمهاي لزم و با اعتماد بهه دفهاتر
ثبتی اقدام به انجام معامله نسبت به ملكی میكنند كه مطهابق مقهررات ثبتهی بهه ثبهت
رسیده است و بر آن است كه حقوق ناشی از ایهن معاملهه را از تعهرض ادعاههاي بعهدي
طرف دیگر و اشخاص ثالث مصون دارد و ادعاي ينین اشخاصی بهر ادعهاي كسهانی كهه
اظهار میدارند قبل از تنظهیم سهند رسهمی ملهو موضهوا دعهوي را طهی سهند عهادي
خریداري نمودهاند ،ترجی دهد ،لكن بسیاري از دادگاهها بهآسانی اسناد رسهمی صهادره
را به نفع اسناد عادي مقدم اشخاص ثالث باطل مینمایند .این امر سبب بهروز مشهكالتی
بهویژه براي بانوها شده است (میرزانژاد جویباري ،9319 ،ص.)16
از جمله این آرا میتوان به دادنامۀ شمارة  9238مورخ  9381/99/1دادگهاه عمهومی
حقوقی بندرعباس اشاره نمود كه به استناد مبایعهنامۀ عادي مقدم ،سند رهنی مؤخر بهه
نفع بانو را ابطال نموده است .بهموجب دادنامۀ یادشده ...« :با توجه به محتویات پرونده
كه حكایت از فروش ملو مورد تنازا در تاریخ  9382/2/28دارد مالكیت آقاي  ...نسهبت
به راقبه موصوف قبل از ترهین ملهو مزبهور از سهوي آقهاي  ...كهه در تهاریخ 85/90/3
حسب پاسخ استعالم از بانو  ...شعبه  ...میباشد ،محهرز و مسهلم مهیباشهد  ...بنهابراین
طبق مواد  291و  220و  362قانون مدنی ينانچه بیع صحی واقع شود آثار بیع كهه از
جمله مالكیت میباشد و همچنین انتقال سند نیز میباشد میبایست بر این عقد صهحی
مترتب گردد .علی هذا با این وصف در رهن قرار گرفتن ملو مزبور به نفهع بانهو ...نیهز
وجهۀ قانونی نداشته است يه این كه  ...روشن گردیده كه ملو مزبور متعلق به اشخاص
 . 5مادة ( 23)2()3قانون مالكیت اراضی بریتیش كلمبیا .براي مطالعه در این خصوص ر.ك.
Real Property Reform (Phase 2) Project Committee, 2009, p.7
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دیگري بوده و مصادرة صرف لشه سند ارزش نداشته است»  .در دادنامۀ یادشده ،دادگاه
به استناد سند عادي مقدم انتقال مالكیت را محرز ،و ترهین بهموجب سهند رسهمی را از
سوي مالو ثبتشده و قانونی در حكم مصادرة لشۀ سند دانسته است!؟
درحالی كه انتقال مالكیت در نظام ثبتی منعكس نشده و اطالعهات موجهود در نظهام
ثبتی راهن را مالو نشان میداده و مرتهن به اعتماد اطالعات انعكاس یافته در سیسهتم
ثبت ،اقدام به انعقاد عقد رهن نموده است.

 .2اصل يرده )) Principe du rideau / Curtain principle
این اصل مقرر میدارد كه ثبت تنها منبع اطالعاتی براي كسانی است كه بهدنبال آگاهی
از وضعیت حقوقی مال يیرمنقول میباشند .بههموجهب ایهن اصهل ،نظهام ثبتهی هماننهد
پردهاي از جنس اطمینان است كه از یو سو ،در برابر حقوق ثبتنشدة مربوط به امالك
كه ممكن است بر اساس قواعد مدنی ،عرفی و یا انصاف ایجاد شده باشند ،همانند حالهل
و پردهاي عمل میكند و نمیگذارد بر حقوق ثبت شهده اثهر گذاشهته یها بها ایهن حقهوق
تعارض كنند .از سوي دیگر حاللی میان حقوق ثبهتشهده و عیهوب مربهوط بهه زنجیهرة
معامالت منشأ حق و حق ثبتشده است و نمیگذارد ایهن عیهوب بهر حهق ثبهتشهده و
اعتبار آن اثر بگذارد و امكان طرح دعوا را از بین میبرد .درواقع ثبت همانند حاللی میان
عیوب حق مالكیت ثبتشده و ظاهر انعكاسیافته از سوي دفاتر ثبتی است.
در حقوق انگلستان ،برخی از «حقوق مبتنی بر انصاف» ( (Equitable rightsاز جملهه
«منافع ذينفع تراست» ( (Equitable interestsبر مبناي اصهل یادشهده در برابهر خریهدار
ملو از بین میرود .بنابراین ،اگر كسی بخواهد زمین ثبتشهدهاي را بخهرد كهه موضهوا
«تراست» واقع شده ،صرفاً با مالو قانونی و ثبتشدة آن مرتبط است و نیازي به نگرانهی
در این خصوص نیست كه حقی مبتنی بر قاعدة انصاف در بهرهمنهد شهدن وي از زمهین
اثر میگذارد .البته این امر به این معنا نیست كه حقوق یادشهده بههطهور كامهل از بهین
میروند ،بلكه این حقوق مبتنی بر انصاف صرفاً به دلیل دكترین «تبدیل» Overreaching
) ) or conversionبر خریدار اثر نمیگذارند .دكترین یادشده روندي است كه بهر مبنهاي
آن حقوق مالكان مبتنی بر انصاف همانند ذينفعتراسهت از خهود «زمهین» بهه «پهول و
بهاي آن» منتقل میگردد .این دكترین كه در برخی از حقوق مبتنی بر انصاف با رعایهت
شرایط قانونی قابل اعمال است ،با هدف تسههیل نقهل و انتقهالت ملهو و بهراي رههایی
خریدار از نگرانی در رویارویی با مالكان مبتنی بر انصاف در حقوق انگلستان ایجهاد شهده
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است .مبانی و شرایط دكترین یادشده و حقوق قابل تبهدیل بهر مبنهاي تئهوري فهوق در
بخش دوم قانون ثبت زمین 9125م انگلستان آمده است .این مبانی در قانون ثبت زمین
2002م نیز بدون ترییر مانهده اسهت (Dixon,2004,142,143; Green and Cursley,2004,
). p.142-143, Burn and Cartwright,2006,P.97
بهاینوسیله ،با كاربرد دكترین یادشده ،هم از خریداري كه به اطالعات ثبهتشهده در
نظام ثبتی اعتماد نموده است ،و هم از حقوق ذينفعان تراست از طریق انتقهال «حقهوق
آنان» به «ثمن معامله» حمایت میشود.
در حقوق ایران ،ثبت مالكیت به نام هركس ،سلب مالكیت از يیر میكنهد و دیگهر از
هیچكس در خصوص آن ملو دعوایی پذیرفته نمیشود؛ به جز در مصادیقی كه در مهادة
 23قانون ثبت آمده است كه در آنها ادعا نسبت به عین مسموا نیست و فقهط قیمهت،
اجور و خسارات قابل مطالبه است .حتی اگر كسی به ناحق اما با رعایهت كلیهۀ ضهوابط و
مقررات قانون ثبت ،ملكی را كه متعلق به او نبوده است ،به نام خهود ثبهت كنهد و سهند
مالكیت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود ،دیگهر كسهی بههعنهوان مالهو حقیقهی و
واقعی نمیتواند درخواست ابطال تقاضاي ثبت ملو او را بنماید و ههیچ دعهوایی در ایهن
خصوص مسموا نیست و مواد  22و  23قانون ثبت نیز بر این امر دللهت دارنهد .ممكهن
است گفته شود كه این برخالف عدل و انصاف است كه صاحب حق نتواند حهق خهود را
مطالبه كند و مجبور باشد كه در برابر صاحب سهند مالكیهت كهه ثبهت ملهو بهه نهام او
ص ورت گرفته است ،تمكین و سكوت نماید .اما این اشكال در برابر مصال جامعه منهدفع
است ،زیرا مصال جامعه و روشن شدن وضع مالكیت يیرمنقول و حف حقوق دارنهدگان
اموال يیرمنقول ایجاب مینماید كه امالك به ثبت برسند .اگر ثبت ملهو قهاطع دعهاوي
نباشد و دلیل قطعی مالكیهت محسهوب نشهود ،فایهدهاي نخواههد داشهت و كسهی از آن
استقبال نخواهد كرد (شهري ،9389 ،ص.)939
بنابراین وقتی كسی باوجود انتشار آگهیههاي ثبهت عمهومی و مقهدماتی و نهوبتی و
تحدیدي در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یها تحدیهد حهدود و
حقوق ارتفاقی نمیكند ،درحقیقت بهمنزلۀ آن است كه از آن اعراض نموده ،به ضرر خود
اقدام كرده است و كسی كه به ضرر خود اقدام میكند ،نمیتواند شكایتی داشته باشهد و
باید عواقب آن را تحمل نماید .باوجود این ،در شرایطی كه اشخاص با حیلهه و تقلهب یها
سوءاستفاده از اعتماد مالو ،به ضرر او اقدام و ملو را به نام خود ثبت نمودهانهد ،قهانون
ثبت برخورد قاطعانه نموده و آنان را قابل تعقیب كیفري و مجهازات و ملهزم بهه جبهران
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خسارت شاكی یا جلب رضایت او كرده است .مصادیق این موضهوا در مهواد ،906 ،905
 908 ،901و  901قانون ثبت بیان شده است (شهري ،9389 ،ص.)939-932
هريند مادة  23قانون ثبت ناظر به عدم استماا دعوا نسبت بهه ثبهت اولیهه امهالك
است ،لكن از مبناي آن و مفاد اصل پرده بهعنوان یكی از اصول بنیادین نظامههاي ثبتهی
میتوان در ثبت معامالت بعدي امالك نیز استفاده كرد.
در حقیقت ،دقت در مواد پیشگفته بیانگر آن است كه قهانونگهذار ایرانهی در زمهان
وضع مقررات قانون ثبت در سال 9390ش ،بهدرستی بهدنبال اعمال یكی دیگر از اصهول
بنیادین نظامهاي ثبتی یعنی «اصل پرده» در حقوق ایران بوده اسهت و ثبهت را هماننهد
حاللی میان عیوب حق مالكیت ثبتشده و ظاهر انعكاسیافته از سوي دفهاتر ثبتهی قهرار
داده است .6اندیشهاي كه مبناي آن نهتنها در خصوص ثبت اولیۀ ملو بلكه در معهامالت
آتی ملو ثبتشده نیز باید استفاده شود.

 .3اصل تضمين يا بيمه
درحالی كه قطعیت نظام ثبتی بر اسهاس دو اصهل یادشهده انتقهال امهالك را تسههیل و
تسریع مینماید ،لكن گهگاه به مشكالتی در خصوص ثبت متقلبانه یها اشهتباه در ادارات
ثبت منجر میشود .اصولً در بسیاري از كشورها ،اگر كسی در نتیجۀ تقلبی كهه او در آن
دست داشته است ،نامش به عنوان مالو ملو یا دارندة حقی در ملهو ثبهت گردیهده و
به دنبال آن هیچ حقی براي شخص ثهالثی ایجهاد نشهده باشهد ،مالهو واقعهی مهیتوانهد
وضعیت ثبت را به حالت نخست برگرداند و هیچ يیز در این خصوص اصل آینهه و پهرده
را تحت تأثیر قرار نمیدهد .اما این مسئله زمانی پیچیده میشهود كهه شهخص ثالهث بها
حسننیت زمین یا حقوق موضوا بحث را با تكیه بر اطالعات دفاتر ثبتهی تملهو كنهد و
بهعنوان مالو آن ثبت شود .اشخاص یادشده ،ذينفع در استفاده از اصهول آینهه و پهرده
هستند؛ به این معنا كه باید بتوانند به همۀ اطالعات منعكسشهده از سهوي نظهام ثبتهی
اعتماد كنند و ثبت همانند پردهاي حالل میان اطالعات ثبتشده و عیوب مربوط به حق
 . 6بیتوجهی به «اصل پرده» در نظام حقوقی ایران سبب شده است كه برخی نویسندگان حقوقی بدون
لحاظ مبانی نظامهاي ثبتی و صرف ا با توجه به اصول و مفاهیم حقوق مدنی ،پیشنهاد اصالح مقررات
مرتبط با اصل پرده را در قانون ثبت مطرح ساخته یا تفاسیري را اراله دهند كهه معهارض بها اصهول
راهنماي نظامهاي ثبتی میباشد .براي آشهنایی بها ایهن دیهدگاههها ر.ك .فرنیها ،9321 ،شهمارة ،3
ص50-55؛ خانلري ،9321 ،ص. 91-23
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مالكیت ثبتشده باشد .با اجراي این اصول ،شخص يیرمقصر دیگري ،یعنی مالو واقعهی
حق مالكیت یا حقوق دیگر موضوا بحث كه حق او در دفاتر ثبتی منعكس نشهده اسهت،
از حق خویش محروم میشود .لذا ایجاد یو صندوق تضمینی كهه نوعهاً از دسهتمزدهاي
ثبتی تأمین اعتبار میگردد ،میتواند تا حدي مشكل یادشده را حل كند .این صهندوق از
مالكان و دارندگان واقعی حقوق كه حقشان را در اثر اجراي نظام ثبتی از دست دادهانهد،
حمایت و جبران خسارت میكند ). (Land Title Registry Office, 2007, P.14
بهطور خالصه ،با توجه به آنكه فرض شده است كه ثبت ،تصویر مطلقاً صهحیحی را از
حق مالكیت اعطا میكند ،لذا اگر به علتی از جمله ضعف سیستم انسهانی ،عیبهی ظهاهر
شود ،هركس كه بهواسطۀ سیستم ثبت خساراتی را تحمل كهرده اسهت ،بایهد در همهان
شرایط و موقعیتی قرار گیرد كه اگر تصویر ارالهشده از سوي ثبت صحی بهود در همهان
موقعیت قرار میگرفت .لذا ،اصل بیمه بیان میدارد كه اگهر بعهد از ثبهت ادعهایی ظهاهر
شود ،مدعی میتواند جبران خسارت خود را از یهو صهندوق عمهومی) )Public fundكهه
بودجۀ آن از حقالزحمههاي ثبتی تأمینشده ،مطالبه كند و كسی كهه ملهو بهه نهام او
ثبت شده است ،ملو را نگهمیدارد ).)Miceli, 1997, P.128
«اصل بیمه یا تضمین» تصری میكند كه نظام ثبتهی بایهد در ایهن شهرایط جبهران
خسارت نماید .هريند نمونههاي خسارات واردشده بهوسیلۀ نظام ثبتی محهدود و انهدك
میباشند ،لكن وجود مقررهاي در خصوص جبران خسارت و پرداخت يرامت بهه كسهانی
كه از اعمال این سیستم متحمل ضرر و زیانی شدهاند ،سهبب ایجهاد اعتمهاد و اطمینهان
شده ،جامعه را به تكیه بر نظام ثبتی تشویق مینماید ). (Dixon,2009, P.41
در حقوق ایران ،هیچ مقررهاي مبنی بهر ارالهۀ تضهمین یادشهده از سهوي دولهت بهه
زیاندیدگان نظام ثبتی نمیتوان یافت .مقرراتی هم كه مسئولیتهایی را براي سردفتران
رسمی مقرر نموده (مواد  68قانون ثبت اسناد و امالك و  22قانون دفاتر اسناد رسهمی)،
صرفاً پوششدهندة تقصیر یا يفلت یا تخلف سردفتران بهعنوان جزلی از بدنۀ نظام ثبتهی
كشور بوده كه جبران خسارت را نیز برعهدة خود سهردفتر و نهه دولهت قهرار داده اسهت.
امري كه سبب میشود زیاندیده با شخصی روبرو شود كهه ممكهن اسهت تهوان جبهران
خسارت وي را نداشته باشد و فاصلهاي طولنی با اصل تضمین از سوي دولهت بههعنهوان
یكی از اصول زیربنایی نظامهاي ثبتی دارد.
در مادة  91قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 9353ش مقرر شده اسهت« :سهردفتران
و دفتریاران قبل از شروا به كار باید ضامن معتبر بدهند .ترتیب گرفتن ضهامن و میهزان
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ضمانت و شرایط و نحوة استفاده از آن بهموجب آییننامه خواهد بود» .مادة  1آییننامهۀ
قانون یادشده كه در  91دي  9353به تصویب رسید ،سردفتران را مخیهر نمهود كهه بهه
جاي ضامن معتبر به ایداا وثیقۀ نقدي یا ملكی یا تضمین بانكی مبادرت كنند.1

اثر «تئوري اعتماد عمومي» در نظامهاي حقوقي (ايجاد وصف تجريدي)
فرض صحت اطالعات موجود در نظامهاي ثبتی و ظاهر حاصل از دفاتر امالك بهه سهبب
ایجاد اعتماد و اعتبار عمومی نظامهاي ثبتی كه براي تسهیل و تسریع معهامالت امهالك
بوده ،امروزه در نظامهاي حقوقی دنیها مطهرح اسهت .ولهی مسهئلۀ قابهل بحهث در ایهن
خصوص آن است كه اگر در برابر خریدار یا شخص ثالثی كهه بها دفهاتر امهالك مشهورت
نموده و از آن ها كسب اطالا كرده است ،ثبت به روشی قطعی ،اثهر اصهالح عیهوب حهق
مالكیت فروشنده را در زنجیرة نقل و انتقهالت دارد (اثهر مثبهت ثبهت) ،آیها از ایهن امهر
میتوان نتیجه گرفت كه این «اثر اصالحی» ( )Effet correcteurثبت میان متعاقدین یو
عمل حقوقی باطل نیز قابل اجهرا خواههد بهود؟ آیها ثبهت مهیتوانهد بهه كمهو خریهدار
باحسننیتی بیاید كه یو معاملۀ حقوقی باطل را منعقد نموده است؟ به عبارت دیگر ،بها
توجه به آنكه ثبت بر مبناي یو رابطۀ حقوقی منشأ صورت گرفته است آیا میتوان قالل
شد كه رابطۀ حقوقی ناشی از ثبت ،مجرد از رابطهۀ حقهوقی منشهأ ثبهت اسهت؟ (وصهف
تجریدي)
در پاسخ به این مسئلۀ مطرحشده میان متعاقدین كه نخست در استرالیا و سهسس در
نیوزلند مطرح گردید ،دو نظام حقوقی كه مبتنی بر دو تئوري متفاوت است ،طرح شهده
است:

 .1نظام منفي )(Negative؛ تئوري قطعيت غيرمستقيم يتا متفتاو

و يتا معتو

)(Théorie de L`incontestabilité différée
بر مبناي این تئوري ،ثبت هنگامی قطعی ،مسلم و يیرقابل نقهض مهیشهود كهه مبنها و
اساس ثبت هاي متوالی بعدي قرار گیرد .لذا اگر ملكی معامله شود و این معامله به ثبهت
برسد و بر مبناي همین ثبت به ثالث منتقل شود ،دیگر نمیتوان بر این مبنا كه معاملهۀ
اول باطل بوده ،اقدام به طرح دعوا و بازستاندن ملو از ثالث كرد.
 .1براي مطالعۀ بیشتر در خصوص تضمین سردفتران و دفتریاران ر.ك .میرشكاري ،9381 ،ص.25-33
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این تئوري اثر تصحی كنندة ثبت و ایجاد رابطۀ حقوقی مجرد از رابطۀ منشأ را صهرفاً
براي معامالت منعقدشده بعد از معاملهاي كه متأثر از بطهالن اسهت ،توصهیه مهیكنهد و
درهرحال رابطۀ منشأ را در قلمرو روابط طرفینی معاملۀ باطل مؤثر میدانهد؛ یعنهی اگهر
ملكی بر مبناي معاملهاي باطل به نام منتقلالیه ثبت شود و سسس بر مبناي همین ثبت
به ثالث باحسننیت منتقل گردد ،دیگر ناقل معاملۀ باطل (مالو واقعی) نمیتواند ادعایی
علیه ثالث باحسننیت مطرح كند و ملو را از وي بگیرد .به عبارت دیگر ،بر مبنهاي ایهن
تئوري ،حق مالكیت ثبتشده بر مبناي یو معاملۀ باطل (اشتباه معامالتی) تا زمانی كهه
به ثالث باحسننیت منتقل نشده ،ممكن است به آن اعتراض شود .براي مثال زمانی كهه
بیعی بهوسیلۀ شخص فضول ) ،(A non dominoیعنی شخصی كه هیچ حقهی نسهبت بهه
مال يیرمنقول نداشته است ،منعقد گردد ،مالهو واقعهی مهیتوانهد ثبهت حهق مالكیهت
منتقلشده به خریدار را كه بر مبناي یو معاملۀ اشتباه صورت گرفته است ،باطهل كنهد؛
حتی اگر فرد اخیر با حسننیت باشد .8بنابراین ثبت بهه نهام خریهدار نمهیتوانهد اشهتباه
معامالتی را تصحی كند .باوجوداین ،حق مهالكیتی كهه ایهن خریهدار متعاقبهاً بهه ثالهث
باحسننیت منتقل نموده است ،به محض ثبت آن و در اثر اجراي اصل پهرده« ،قطعهی و
مسلم» میشود .زیرا دفاتر ثبتی خریداري را كه ملو در اثر معاملۀ باطل به نهام او ثبهت
شده ،اشتباهی بهعنوان مالو نشان میدهند (اشتباه ثبتی) ،بنابراین شخص ثالث كه بهه
این اطالعات اعتماد كرده است ،باید حمایت شود .بر همین مبنا ،ثبهت هماننهد حالهل و
پردهاي میان وضعیت منعكسشده از سوي دفاتر ثبتی و عیوب معاملۀ مبنا و منشأ ثبهت
عمل میكند و به این وسیله اشتباه ثبتی صورتگرفته پوشهانده مهیشهود Scottish law
).(Brochu, 2002, P.641; commission,2004,P.25,26,27
نظام ثبتی كشورهایی كه تئوري یادشده را اتخاذ نمودهاند ،از لحاظ ماهیت ،از سهوي
كمیسیون حقوقی اسكاتلند ،كشورهاي داراي «نظام منفی» خطاب شدهاند.
«كمیتۀ مشترك حق مالكیت ارضی» به نمایندگی از ایالت متعددي در كانهادا بیهان
میدارد كه «ثبت زمین براي تسهیل نقل و انتقال حق مالكیت زمین طراحی شده است.
اگر این سیستم مستلزم آن باشد كه هر خریداري بررسهیههاي زیهادي را بهراي تعیهین
اینكه آیا حق فروشنده و سند ثبتشده او نافذ و لزمالجرا است ،انجام دهد ،این امر بهه
 . 8براساس این دیدگاه ،شخص ثالث باحسننیت حق طرح دعوا علیه صندوق بیمه نظهام ثبتهی را ههم
ندارد ،زیرا او حق مالكیت خود را در اثر اجرا و اعمال نظام ثبت از دست نداده است ،بلكهه از دسهت
دادن حق مالكیت وي ناشی از این امر بوده كه انتقال تقلبی قانوناً باطل بوده است.
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جاي تسهیل نقل و انتقال حق موجب كارشكنی و انسداد باب معامالت میشود .بنابراین
اگر ثالث با شخصی معامله كند كه بر اساس معاملۀ يیرمعتبر ثبت شهده اسهت ،بها ایهن
عقیده كه آن ثبت معتبر است و بدون اطالا از عدم اعتبار ،باید این حق را نگه دارد و یا
از او جبران خسارت شود» ).(Scottish law commission, 2004,P.2
در یو نظام منفی اگريه ثبت ضروري است ،اما نمیتواند معاملۀ باطل را در مرحلهۀ
اول تصحی كند و ثبت یو معاملۀ جعلی یا منعقدشده از سهوي فضهول ،ههیچ حقهی را
ایجاد نمیكند .بهطورخالصه ،حق مالكیتهاي باطل مستقیماً با ثبت صحی نمیشهوند
) .(Scottish law commission, 2004,P.3درحقیقت« ،نظام منفهی» كهموبهیش بههوسهیلۀ
قواعد عادي و معمول حقوق اموال اداره میشود؛ بهگونهاي كه شهخص حهق مالكیهت را
تملو میكند ،با این شرط كه شخصی كه از او حق مالكیت را دریافهت مهیكنهد مالهو
بوده (یا مالو فرض شود) ،1خود انتقهال نیهز بهه شهكلی صهحی صهورت گرفتهه باشهد.
بنابراین ،نظامهاي منفی صرفاً در خصوص منتقلالیه باحسننیت معهامالت آتهی كهه بهه
ثبت نام منتقلالیه معاملۀ باطل در دفاتر ثبت اعتماد نموده است ،دفاتر ثبتهی را صهحی
فرض نموده ،در حوزة قواعد حقوق اموال بدعت جدیهدي را نههادهانهد .بهه ایهن روش در
نظام یادشده صرفاً «خطا و اشهتباه ثبتهی» و نهه «اشهتباه و خطهاي معهامالتی» اصهالح
میشود .بنابراین نظام منفی« ،قواعد معمول حقوق اموال» را بها ایهن قاعهده كهه «ثبهت
صحی است» صرفاً در خصوص منتقلالیه باحسننیت معامالت متوالی بعهدي جهایگزین
میكند ). (Scottish law commission, 2004,P.53-63

 .2نظام مثبت )(Positive؛ تئوري قطعيت مستقيم و فوري
این تئوري حمایت مستقیم از حق منتقلالیه باحسننیت را كه ثبت شده اسهت ،مطهرح
میسازد؛ حمایتی كه بدون نیاز به وجود عامل واسطه مطرح میشود .حتی اگر قراردادي
كه به لطف آن ثبت صورت گرفته است باطل یا قابل ابطال باشد.
ثبت اصولً حق ثبتشده را مسلم ،قطعی و يیرقابل نقض میكنهد و مالهو واقعهی از
مطالبۀ بطالن عمل حقوقیاي كه مبناي ثبت قرار گرفته است و یا تقاضاي بطالن ثبتهی
كه به نقض حق مالكیتش منجر شده است ،محروم میشهود .بهه ایهن وسهیله ،ثبهت بهه
حقوق ثبتشده یو اثر اثباتی مطلق اعطا مینماید و ایهن حقهوق جهزء دارایهی خریهدار
 . 1در این نظام ،ناقل ثبتشده در مقابل منتقلالیه باحسننیت در معامالت بعد از معاملۀ باطهل ،مالهو
فرض میشود.
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محسوب میشود؛ صرف نظر از آنكه عیبی در جریان یكی از مراحل انتقهال ظهاهر شهده
باشد یا خیر .نكتۀ قابلتوجه در خصوص تئوري پیشگفته آن است كه قید «فهوري» بهه
زمان و لحظهاي كه اثر قطعیت اجرا میشود اشاره ندارد ،بلكه به شخصی كه این تئهوري
در برابر او اجرا میشود اشاره میكند ). (Brochu, 2002, P.641-642
براي مثال اگر یو سند متقلبانه ثبت شود ،این میتواند هنوز پایۀ یو حق مالكیهت
بطالنناپذیر به نام شخص بیگناه و يیرمقصر باشد و مالو ثبتشدة پیشین كهه از حهق
خود در ملو محروم شده است ،بهعنوان نتیجه میتواند علیه صندوق تضهمین یها بیمهه
براي جبران خسارت ادعایی مطرح نماید .بنابراین ،اگر (الف) یو مالو ثبتشده اسهت و
(ب) به جاي (الف) خود را معرفی كند و ملو را از (الف) به ( ) منتقل كند ،درحالی كه
( ) فكر میكرده كه (ب) همان (الف) است و ثمن معامله را به (ب) میپردازد و معاملهه
را با حسننیت ثبت میكند ،حق مالكیت براي ( ) بهوجود میآید .به عبارت دیگهر) ( ،
یو حق مالكیت بطالنناپذیر و قطعی دارد ،زیرا نظام ثبت (الف) را به عنوان مالو نشان
میدهد( .الف) حق مالكیت را از دست خواهد داد و صرفاً حق جبران خسارت از صندوق
بیمه ثبت را خواهد داشت.90
درواقع ،اصل مبنایی در تئوري یادشده -برعكس تئوري قطعیهت معهوق -مبتنهی بهر
گسهههترش و توسهههعۀ حمایهههت از «خطهههاي ثبهههت» بهههه «خطههها و اشهههتباه معاملهههه»
( (Transactional errorاست .این تئوري در پروندة فرازر علیهه والكهر در سهال 9161م در
دادگاه پژوهش نیوزلند مطرح گردید و به حمایت از منتقلالیه در برابر جعل و اشتباهات
دیگر معامالتی منجر شد ).(Scottish law commission ,2004, p.27
كمیسیون حقوقی اسكاتلند نظهام ثبتهی كشهورهاي اتخهاذكننهدة تئهوري «قطعیهت
مستقیم یا فوري» را «نظام مثبت» خطاب نموده است.
در یو «نظام مثبت» ،حق موضوا بحث در اثر عمل ثبت و صرف نظر از اعتبار حهق
مالكیت مبناي آن ،اعطا میگردد .بنابراین ثبهت معاملههاي كهه جعهلشهده یها از سهوي
شخص فضول قبول شده است ،حق مالكیت را براي منتقلالیه بهوجود میآورد؛ هماننهد
ثبت معاملهاي كه بهوسیلۀ مالو واقعی قبولشده و بهطور صحی انجام پذیرفتهه اسهت.
حق مالكیت ناشی از ثبت است و با این تعبیر ثبت نمیتواند باطهل باشهد (Scottish law
).commission ,2004, p.3
 .90در برخی نظامهاي حقوقی ،ممكن است (الف) قبل از آنكه قادر گردد علیه صندوق بیمه دعهوایی را
مطرح كند ،مجبور به مطالبۀ جبران خسارت از (ب) باشد .این مسئله در بریتیش كلمبیا مطرح بوده
است؛ مگر آنكه (ب) فوت كند یا امكان دسترسی به او وجود نداشته باشد.
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بنابراین در نظام مثبت ،قواعد عادي حقوق اموال كنار گذاشهته مهیشهود ،زیهرا حهق
مالكیت ناشی از «ثبت» و نه ناشی از «معاملۀ ناقل» است .بهعنوان قاعدهاي عهام ،باطهل
بودن حق مالكیت ثبتشده پذیرفته نمیشود (هريند در برخی كشورهاي اتخهاذكننهدة
این نظام ،همانند اسكاتلند ،حق مالكیت ثبتشده هريند باطل نیست ،امها در شهرایطی
قابل ابطال است) ).(Scottish law commission ,2004, p.53

 .3انتخاب يکي ا اين دو نظام
مزیت مهم نظام مثبت ،اجراي كامل اصل آینه است .از منظر این اصل فرض میشود كه
اطالعات مندر در دفاتر ثبتی صحی است .در یو نظام مثبت ،شخصهی كهه بههعنهوان
مالو در دفاتر ثبتی نشان داده میشود ،درهرحهال مالهو فهرض مهیگهردد؛ حتهی اگهر
مبتنی بر معاملهاي باطل و آشكارا ثبت يیرصحی باشد .این مسئله كهه حهق مالكیهت و
حقوق دیگر نسبت به امالك ،صرفاً با نگاهی اجمالی به دفهاتر ثبهت قابهل تعیهین باشهد،
سبب راحتی نقل و انتقال و قطعیت قانونی میشود .ولی توجه عمیقتر نشان میدهد كه
این مزیت وفاداري نظام مثبت به اصل آینه ،منحصر به این نظام نیست؛ حتی بر اسهاس
یو نظام منفی ،ثبت فقط بهندرت ،همانند جعل یا اشتباه معامالتی دیگهر ،باطهل اسهت
).(Scottish law commission ,2004, p.55
در نظام یادشده نیز ثبت در خصوص منتقلالیه با حسننیت معاملهه بعهدي صهحی
فرض میشود .بنابراین نظام منفی «اشتباه ثبتی» را پوشش میدههد و وفهادار بهه اصهل
آینه است .در خصوص اشتباه معهامالتی نیهز هماننهد اشهتباه در هویهت معاملههكننهده،
ازآنجایی كه این اشتباه ناشی از اعتماد و تكیه به اطالعات نهفته در نظام ثبتهی نیسهت،
بنابراین اتخاذ نظام یادشده سبب خدشه به اصل اعتماد عمومی بهعنوان زیر بنهاي نظهام
ثبتی نمیشود.
افزون برآن ،نظام منفی با قواعد عمومی حقوق اموال انطباق بیشتري دارد و درنتیجهه
از دوگانگیاي كه در نظامهاي مثبت میان قواعد عام حقوق اموال و حقهوق ثبهت ایجهاد
میشود و از سختگیري نظام اخیر در اعطهاي يیرقابهل اجتنهاب حقهوق عینهی پرهیهز
میكند .درنتیجه ،همین انطباق سبب میشود كه در انتخهاب میهان ایهن دو نظهام كفهۀ
ترازو به نفع نظام منفی سنگینی كند .لذا باید قالل شد كه ثبت نباید همیشه به اعطهاي
حقوق عینی بینجامد .این امر كه آیا حق عینی اعطا میشود یا خیر ،بیارتباط بها قواعهد
عام حقوق اموال نیست ).(Scottish law commission ,2004, p.63
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هماكنون ،تعارض میان این دو تئوري در استرالیا و نیوزلند به نفع دكترین «قطعیهت
فوري و مستقیم» حل شده است؛ مگر آنكه دارندة حق ثبتشده خود از ابزار متقلبانههاي
براي نالل شدن به اههدافش اسهتفاده كهرده باشهد .بهرعكس در كانهادا ،محهاكم تئهوري
«قطعیت يیرمستقیم و متفاوت» را ترجی دادهاند .در آلمان و سولیس نیز براي حمایهت
از اشخاص ثالثی كه بهه منهدرجات دفهاتر امهالك اعتمهاد كهردهانهد ،تئهوري «قطعیهت
يیرمستقیم و متفاوت» پذیرفته شده است.99
هنگام تصویب قانون مدنی كبو ،بند  2مادة  2133قانون مدنی كه «تئوري قطعیت
فوري» را دربر میگرفت ،بهوسیلۀ قانونگذار پیشهنهاد گردیهد كهه بههموجهب آن ،حهق
ثبتشده نه تنها در برابر ثالث بلكهه در برابهر همهان شخصهی كهه آن حهق را در اختیهار
داشت ،مسلم میگردید .ولی در این ماده به جاي اجراي آنی «اثر عاري از عیوب شدن»،
شرط فقدان اعتراض به حق ثبتشده در طول یو دورة دهساله مطرح شده بود كه ایهن
ماده اكنون نسخ شده است .در سولیس نیز این دورة دهساله پیشبینهی شهده اسهت .در
آلمهههان ایهههن دوره بهههه سهههی سهههال افهههزایش یافهههت (مهههادة  100قهههانون مهههدنی
آلمان) ) .(Brochu,2004,P.640-644البته در آلمان تئوري قطعیهت يیرمسهتقیم پذیرفتهه
شده است.
در حقوق ایران ،مادة  23قانون ثبت كه ينین مقرر میدارد« :پس از انقضهاي مهدت
اعتراض دعواي اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفتهه نخواههد
شد ،»...حاكی از تمایل واضعان قانون ثبت به تئوري قطعیت مسهتقیم اسهت .ينهانكهه
رویۀ عملی سالهاي اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد حاكی از روا این تئهوري
میان بعضی از مستشاران دیوان عالی كشور و تأثیر آن میان قضات محهاكم اسهت .نفهوذ
این اندیشه تا حدي بوده كه نهتنها دعاوي مربوط به بطالن یا عدم نفوذ معاملۀ ثبتشده
پذیرفته نمیشده است ،بلكه دعاوي مربوط به فسخ بعدي معامله ثبتشده نیهز يیرقابهل
استماا دانسته شده است؛ براي مثال ،وزارت دادگستري اقدام به صدور بخشنامۀ شهمارة
 33322نموده و از عدم استماا دعوي در مقابل سند مالكیت بهطور مطلهق طهرفداري
كرده است.
پیههرو حاكمیههت همههین دیههدگاه نیههز ادارة ثبههت امههالك مطههابق بخشههنامۀ شههمارة
 9013/25926سردفتران را مكلف به ذكر سقوط تمامی خیارات در معامالت نمود.
لكن رویۀ عملی سالهاي بعد در زمینههایی ترییر در این دیهدگاه را بهرخالف آنچهه
 .99مواد  812قانون مدنی آلمان و  113قانون مدنی سولیس.
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كه مورد نظر قانونگذار بوده است ،نشان میدهد و متأسفانه گاهی تا جایی پهیش رفتهه
است كه نهتنها تئوري قطعیت مستقیم بلكه تئوري قطعیت باواسهطه را نیهز رد كهرده و
سند رسمی مالكیت مالو فعلی مال يیرمنقول را به استناد وجود ایراد و یا علهل بطهالن
در یكی از معامالت يندین دست قبل باطل نموده است؛ امري كه بهمنزلۀ خهط بطهالن
كشیدن بر «تئوري اعتماد عمومی» بهعنوان ستون اصلی نظام ثبت امالك است.
البته خوشبختانه در رویۀ قضایی آرایی وجود دارد كه اثر پایبندي به تئهوري اعتمهاد
عمومی و عدم استماا دعاوي نسبت به ملو ثبتشده (اصهل پهرده) را در آراي یادشهده
میتوان مشاهده نمود .براي مثال مهیتهوان بهه راي وحهدت رویهۀ شهمارة  612هیئهت
عمومی دیوان عالی كشور اشاره نمود كه بیان میدارد« :خلع ید از اموال يیرمنقول فهرا
بر مالكیت است بنابراین ،طرح دعواي خلع ید از زمهین قبهل از احهراز و اثبهات مالكیهت
قابل استماا نیست.92»...
پس امنیت نقل و انتقالت ایجاب میكند كه تحصیل حقوق در صورت وجهود ظهاهر
درست و قانونی محل تردید نباشد .انتقالگیرنده با در نظر گرفتن كلیۀ تمهیدات ممكهن
نباید نگرانی داشته باشد ،خصوصا زمانی كهه معاملهه از طریهق رسهمی و تحهت شهرایط
قانونی و سختگیرانۀ مطلق محقق میشود؛ بهنحوي كه عرفاً هركس به آن اعتمهاد دارد
و قانون آن را نسبت به همگان قابل استناد میداند (مواد  22و  12قهانون ثبهت ایهران)
(صقري ،9385 ،ص.)991
بررسی سوابق قانونگذاري در كشورهاي متعهدد و مطالعهۀ مبهانی نظهامههاي ثبتهی
بهخوبی نشان میدهد كه دستیابی به اصول یادشده ریشه و زیهر بنهاي «امنیهت و نظهم
حقوقی اموال يیرمنقول» بهعنوان «هدف بنیادین نظامهاي ثبتی» بوده است.
براي مثال ،گزارش نهایی كمیتۀ بازبینی قهانون مهدنی كبهو( Office de révision du
) )code civil (ORCCكه به مجلهس ملهی در سهال 9118م ارالهه گردیهد و توصهیهههاي
بنیادین آن در پیشنویس 9186م در خصوص ثبت حقوق در نظر گرفته شد ،و در مهادة
 2162و بند  2مادة  2133قانون مدنی كبو گنجانده شد ،بهه ضهرورت ایجهاد «اعتمهاد
مطلق» ( )Confiance absolueدر مالكیتها و بازبینی اصول راهنماي ثبت اشاره میكنهد.
در این گزارش تأكید شده است:
«همۀ اشخاص باید بتوانند به ثبت اطالعهات منهدر در دفهاتر ثبتهی اعتمهاد كننهد
 .92نقل از روزنامۀ رسمی شمارة 91360مورخ .9383/99/92
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بهگونه اي كه بتوان تصور كرد تمامی اطالعات مزبور واقعیت داشته و يیز دیگري بهيیهر
از مندرجات دفاتر ثبتی در برابر آنها قابل استناد نیست و آنكه حقوقی كهه بعهداً در ایهن
دفاتر ثبت میگردد ،بر حقوق ثبتشدة آنها مقدم نخواهد بود و نمیتواند آثار زیهانبهاري
را روي آنچه كه قبالً ثبت شده است ،بگذارد» ).(Brochu, 1999, P.279

نتيجه
همیشه از قانونگذاران در حیطۀ اراضی انتظار میرود كهه بها وضهع قهوانین بتواننهد بهه
مالكان و منتقلالیه حقوق عینی مربوط به امالك در خصهوص ثبهات و امنیهت وضهعیت
حقوقی آنها اطمینان خاطر بدهند .همین امر سبب شكلگیري دكترین اعتماد عمهومی
میشود كه بر مبناي آن ظاهر منعكسشده از سوي نظام ثبتی بر واقعیت حقوقی مقهدم
است ) .(Gampert,1896,P.548-552درواقع تئوري یادشده نوعی وصف تجریدي بهه ثبهت
اعطا نموده ،رابطۀ حقوقی ناشی از ثبت را از رابطۀ حقهوقی منشهأ ثبهت مسهتقل و جهدا
میكند .لذا وضع ،اصالح و تفسیر مقررات ثبتی باید بر مبناي این تئوري صورت گیهرد و
همواره نظام ثبتی بهعنوان نظامی مستقل از نظام حقوق مدنی كه داراي اصهول و قواعهد
خاص خود است ،در نظر گرفته شود .تنها از این راه است كه اطمینهان و امنیهت خهاطر
موردنظر در حوزة امالك تهأمین شهده ،سههولت و سهرعت در معهامالت امهالك فهراهم
میشود .دقت در مواد قانون ثبت ایران نیز بههخهوبی بیهانگر وجهود ریشههههاي تئهوري
یادشده و اصول منت از آن در دیدگاه قانونگذار است .مواد مختلف قانون ثبت از جملهه
مواد  ،38 ،36 ،23 ،22و رویۀ عملی سالهاي پس از وضع قهانون ثبهت نمایهانگر اصهول
آینه ،پرده و وصف تجریدي ثبت در نظام ثبتی ایران است .متأسهفانه در سهالههاي بعهد
رویۀ قضایی و برخی اصالحات قانونی از اصول و مبهانی فكهري نظهام ثبتهی دور افتهاد و
صرفاً با دیدگاه مدنی و مبتنی بر راهحلهاي مدنی به مسالل و معضالت ثبتهی نگریسهته
شد .این امر خود مشكالت و تناقضات را يند برابر كرد؛ هريند بهطور موردي عهدالت را
اجرا نمود ،ولی از عدالت به مفهوم عام دور افتاد و سبب تضییع حقوق افراد بهیشهماري
گردید كه به سیستم قانونی اعتماد كردند و با ابزار قانونی و اخذ استعالمات ثبتی متعدد
و اعتماد به مالكیت شخصی كه دفاتر ثبتی او را مالو نشهان مهیداد ،اقهدام بهه معاملهه
نمودند.
تئوري اعتماد عمومی با فرض صحت اطالعات مندر در نظام ثبتی و ناممكن بهودن
اثبات خالف این فرض ،ثبت را سبب ایجاد حق و رابطۀ حقوقی مسهتقل از رابطهۀ منشهأ
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ثبت میداند و به این وسیله امكان نقض حقوق اشخاصی را كه به رابطهۀ ناشهی از ثبهت
اعتماد نمودهاند ،از بین میبرد.
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