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Abstract
The difference between the two legal systems of Civil Law and Common Law has
led to the formation of two different notary systems, which in the legal system of
Civil Law is referred to as the “Latin notary system” and in the legal system of
common law as the “Notary public system”. despite the common historical roots of
both notary systems, Studies show that the institution in these two legal systems, has
followed a different path of development so that the Latin notary system is very
effective in achieving the legal order of society But the notary public system has not
developed significantly legally, Which raises the question of what are the
differences and similarities between the two notary systems And why is the notary
institution more important in the civil law system than the common law system and
has become an influential institution in the legal order of society? The present study
using a descriptive-analytical method and a comparative approach, while examining
the different legal and economic basics affecting the evolution of Latin and public
notary systems in two legal families of common law and civil law, the legal nature
of the notary institution, governing principles, and capabilities of notarial
documents, it has been concluded that the Latin notary system is in superiority to
the notary public system completely And the notary is a part of the civil law system
that has infiltrated the common law system and is in conflict with the common law
environment, Therefore, we do not see its growth in this legal system like the civil
law system.
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چکیده

تفاوت میان دو نظام حقوقی سییوی ال و کیام ال منجی بی شیل گیی دو سیسیت متفیاوت
س دفت شده است ک در نظام حقوقی سیوی ال با عنیوان «سیسیت سی دفت التیی » و در
نظام حقوقی کام ال با عنوان «سیست س دفت عمومی» از آن نام بی ده مییشیود .مطالعیات
نشان میدهد با آنل ریشۀ تاریخی ه دو سیست س دفت مشت ک است ،اما ایی نهیاد در دو
نظام حقوقی یادشده ،مسی متفاوتی از توسع را پیموده است ،ب گون ا ک سیست سی دفت
التی در تحقق «نظ حقوقی» جامع بسیار تأثی گیاار بیوده ،امیا سیسیت سی دفت عمیومی
توسعۀ چشمگی ب لحاظ حقوقی نداشت است؛ ام ک سبب ای پ سش میشیود کی چی
تفاوت و شباهتهایی میان ای دو سیست س دفت وجود دارد و ب چ علت نهیاد سی دفت
در نظام حقوقی سیوی ال ب خالف نظام حقوقی کیام ال از اهمییت حقیوقی بیشیت ب خیوردار
است و ب نهاد تأثی گاار در نظ حقوقی جامع تبدی شیده اسیت .پیژوهش حاضی بیا روش
توصیفی -تحلیلی و رویل د تطبیقی ،ضم ب رسی مبانی متفاوت حقوقی و اقتصاد مؤث در
تحول دو سیست س دفت التی و عمومی در دو خانوادۀ حقوقی کام ال و سییوی ال ،ماهییت
حقوقی نهاد س دفت  ،اصول حاک و قابلیتها اسناد س دفت در ای دو سیست س دفت ،
ب ای نتیج دست یافت است ک سیست س دفت التی در ب ت کام نسبت بی سیسیت
س دفت عمومی ق ار دارد و نهاد س دفت بخشی از نظام حقوقی سیوی ال است ک در نظیام
حقوقی کام ال نفوذ یافت و با محیط کام ال در تضاد است؛ ب همی علیت شیاهد رشید آن در
نظام حقوقی یادشده ب مانند نظام حقوقی سیوی ال نیستی .

واژگان کلیدی

اص دلی شفاهی ،اصی دلیی کتبیی ،حقیوق ثبیت اسیناد ،سی دفت اسیناد رسیمی ،ماهییت
س دفت  ،نظام ثبتی.
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مقدمه
توسعۀ ارتباطات حقوقی میان اف اد جامعی و افیزایش حجی معیامالت ،نییاز بی «امنییت و ثبیات
حقوقی» را بیشازپیش آشلار مینماید .از ای رو ،نظامها حقیوقی در کنیار دو تلنییک حقیوقی
«اعتبار ام مختوم » و «عطف ب ماسبق نشدن قوانی » ب ق ار ییک « نظیام ثبتیی» منسیج را
ب عنوان تلنیک حقوقی دیگ در جهت تضمی امنیت معامالتی و حقوقی شیه وندان پای فتی انید
( )Starck & Roland, 1988: 89ک دارا دو کارک د حقوقی «اطالعرسانی» و «حمایتی» اسیت
(طباطبائی حصار  .)289 :1396 ،ب م ور زمان با مشخص شدن جایگاه «نهاد ثبت» در تضیمی
ثبات و امنیت معامالت ،تأمی امنیت اشخاص ثالث ،کاهش شمار معامالت معیار ،،توجهیات بی
ای حوزه از حقوق جلب شد .ایی امی در نظیام حقیوقی ایی ان نییز بی توجی خیاص بی نقیش
«س دفت ان اسناد رسمی» ب عنوان جزئی از سیست ثبتیی و لیزوم انطبیاق آن بیا اسیتانداردهیا
بی المللی و تج ب ها جهانی منج شد .نهاد س دفت ب شل ام وز ک در کشیور میا وجیود
دارد ،حدود صد سال سابق دارد ،حال آنل نظام سی دفت حیاک در کشیورهیا اروپیایی دارا
سابقۀ طوالنیت است ،بناب ای استفاده از تج بیات کشورهایی ک نظام س دفت مشاب دارنید و
الهام گ فت از آنها در جهت پیشب د و ارتقا نظام سی دفت ایی ان بایید مید نظی قی ار گیی د،
چ اک ابعاد مختلف حقوقی ای نهاد و ارتباط ماهیت و آثار آن با نوع نظام حقوقی حاک ب کشیور
تاکنون چنانک شایست است مورد تحلی و ب رسی جامع حقوقی ق ار نگ فت است.
با نگاه ب حقوق کشورها مختلف ،ب وجود دو نوع سیست س دفت در دنیا پیی خیواهی
ب د ک در نظام حقوقی سیوی ال و کام ال حاک هستند ک از آنها ب ت تیب با عنوان «سیست
عمیومی» ( Notary Public
س دفت التی » ( )Latin Notary systemو «سیسیت سی دفت
 )systemنام ب ده میشود .مطالعات نشان میدهد منشأ تاریخی دو سیست سی دفت التیی و
عمومی مشت ک است ،زی ا نهاد س دفت ک ریش در رم باسیتان دارد (،)Closen, 1992: 674
بخشی تفلیکناپای از نظام حقوقی «سیوی ال» است ک ب دالیلی در نظام حقوقی «کیام ال»
نفوذ یافت است و در واقیع« ،سی دفت ان عمیومی» مخلیوق «سییوی ال» در محییط «کیام ال»
هستند ( ،)Cox, 2000: 324اما مسی توسعۀ ایی نهیاد در دو نظیام حقیوقی یادشیده از قی ون
وسطی از یلدیگ منفک شید و ه کیدام مسیی جداگانی ا را درون دو نظیام حقیوقی یادشیده
پیمودند ،ب گون ا ک تفاوتها موجود میان ای دو نظام بیزر حقیوقی سیبب پییدایش دو
سیست متفاوت سی دفت التیی و سی دفت عمیومی گ دییده اسیت (،)Piombio, 1997: 3
چنانک سیست س دفت التی در تحول نظ حقوقی جامع بسیار تأثی گاار است ،امیا بی ا
سیست س دفت عمومی توسعۀ چشمگی ب لحاظ حقوقی حاصی نشیده اسیت .همچنیی
شایان ذک است ک تفاوت میان دو سیست س دفت التی و عمیومی بی انیدازها اسیت کی
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سبب شل گی نهادها بی المللی مجزا ب ا ه یک از دو سیست س دفت پیشگفت شده
است .کشورها دارا سیست س دفت التی اقدام ب تشلی «اتحادیۀ بی المللی سی دفت ان
التی » و ط احی ضوابط و اصول مجزا در قالب ای اتحادی نمودهاند و کشورها پی و سیسیت
س دفت عمومی ه با تشلی «سازمان جهانی س دفت ان» سعی در هماهنگسیاز مقی رات
ای سیست س دفت نمودهاند .ای پ سش مط ح میشود ک چ تفاوت و شباهتهیایی مییان
دو سیست س دفت التی و عمومی وجود دارد و ب چ علت نهاد س دفت در نظام حقیوقی
سیوی ال ب خالف نظام حقوقی کام ال از اهمیت و جایگاه حقوقی بیشت ب خوردار اسیت و بی
نهاد تأثی گاار در نظ حقوقی جامع تبدی شده است ،ولی شاهد چنی رشید بی ا نهیاد
س دفت در نظام حقوقی کام ال نیستی  .الزم ب ذک است ک ب رسی دو سیسیت سی دفت
نامب ده و نحوۀ تأثی گاار ویژگیها نظام سیوی ال و کام ال ب تحول ویژگییهیا ه ییک از
سیست ها س دفت از جهت پاسخگویی ب ای پ سش ک سیست س دفت ای ان تابع کدام
یک از دو سیست س دفت میباشد واجد اهمیت است تا در اصالح و بازنگ نهیاد سی دفت
در ای ان مورد توج ق ارگی د .ای پژوهش مبتنی بی ایی فی  ،اسیت کی مییان دو سیسیت
س دفت یادشده تفاوتها متعدد و اساسی وجود دارد ک عمدتاً ریش در تفاوتها اساسیی
موجود میان دو نظام حقوقی سیوی ال و کام ال دارد و ه گون مشابهت مییان ایی دو سیسیت
س دفت سطحی و ظاه است ( .)Malavet, 1996: 482نگارندگان پیژوهش حاضی بیا روش
توصیفی -تحلیلی و ب پایۀ مطالعات کتابخان ا و رویل د تطبیقی ،نخست ب ب رسی چ اییی
جدایی مسی توسعۀ نهاد س دفت در دو نظام حقوقی سیوی ال و کام ال میپ دازنید و سیسس
مبانی حقوقی و اقتصاد متفاوت در شل گی ای دو سیست سی دفت و اصیول و ماهییت
متفاوت آنها را مطالع خواهند ک د.

 .1چرایی افتررا مسریر توسر ۀ نهراد سرردفتری در دو نظرام حقروقی
سیویلال و کامنال
نهاد س دفت ک ریش در رم باستان دارد بخشی تفلیکناپای از نظام حقوقی سیوی ال اسیت
ک در نظام حقوقی کام ال نیز نفوذ یافت است ،ب گون ا ک «سی دفت ان عمیومی» بی عنیوان
بازماندۀ کوچک اما مه ِ نظام حقوقی سیوی ال درون نظام حقوقی کیام ال محسیو مییشیوند
( ،)Cox, 2000: 1اما ب دلی تفاوتها موجود میان ای دو نظام حقیوقی ،نهیاد سی دفت در
ه یک از ای نظامها مسی متفاوتی از توسع را پیموده است؛ ب ای صورت ک در هی زمیان و
ملان ک نظام حقیوقی سییوی ال حیاک بیوده ،نهیاد سی دفت نییز نقیش ب جسیت و توسیعۀ
چشمگی در نظام حقوقی آن کشور داشت است .در مقاب  ،ه گاه نظام حقوقی کام ال حیاک
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شده ،نهاد س دفت رو ب افول نهاده و اهمیت الزم ب آن اعطا نگ دیده است .ب طور کلی بایید
گفت ،اساساً نهاد س دفت ک ارمغان و می اث نظام حقوقی سیوی ال ب ا نظام حقوقی کام ال
است ( )Cox, 2000: 1ب دالی تاریخی ،ف هنگی و شللی با نظام حقوقی کام ال در تضاد قی ار
گ فت است و ب همی علت نمیتوانی شاهد رشد آن در ای نظام حقیوقی باشیی  .بایید گفیت
تفاوتها موجود میان دو سیست سی دفت التیی و عمیومی نشیئت گ فتی از تفیاوتهیا
اساسی میان دو نظام حقوقی کام ال و سیوی ال است (.)Shaw, 2000: 142

 .1 .1مبانی تاریخی ناسازگاری نهاد سردفتری با نظام حقوقی کامنال
همواره در نظام حقوقی سیوی ال س دفت مأمور عمومی محسو میشده و بی همیی علیت شی ایط
متعدد ب ا دستیابی ب ح فۀ س دفت حاک بوده و اقدامات تنظیمی سختگی ان از سو دولت
اعمال میشده ک ای ح ف را بست و ممتاز و نمایندۀ حاکمیت نشان میدهید؛ امی کی بی خالف
ایدهها کلی حاک در کشورها ط فدار اندیش ها آزاد خیواهی همچیون اییاالت متحیده بیوده
( )Kuijpers, 2005: 55و با ایدهها ام یلایی اوای قی ن نیوزده یعنیی «پوپولیسی » (،)populism
«ب اب خواهی» ( )Egalitarianismو «انتخا گ ایی» ( )Electoralismناسازگار بوده ک بی دنبیال آن
ط فدار از ایدۀ «دست سی آزاد ب مقام عمومی و ح ف ها» پدید آمده است .ب عقییدۀ آنیان «نهیاد
س دفت » ب سبک کشورها رومی -ژرمنی در تضاد با تمام ای ارزشها اسیت ( Reimann, 2009:
 .)27 & 28همچنی «نقش عمومی» س دفت ان با «بازار آزاد و خصوصی» در تعار ،است .پیشبینی
مداخل و حضور الزامی آنان ب عنوان مأموران عمومی در طیف وسیعی از معامالت حقیوقی در بیازار
آزاد و خصوصی،آزاد ها ف د را ب بهانۀ امنیت معیامالتی محیدود میینمایید ( Rongxin, 2013:
 )124ک با عقاید ط فداران حمایت از بازار کامالً آزاد و خصوصی و بدون دخالت دولت و کارگزاران
آن ناسازگار است ( .)Vanden bergh, 2006: 206از دیدگاه نظام حقوقی «کام ال» س دفت عمدتاً با
تأکید ب «نقش عمومی س دفت ان» ،ب طور گست ده ضد لیب ال ،الگوگ ا و پیچیده تلقی میشود ک بیا
محیط سیاسی و اجتماعی کشورها دارا نظام حقوقی کام ال مانند ایاالت متحدۀ ام یلیا ناسیازگار
است و از جانب جامع ا ک معتقد ب اقتصاد عادالن  ،خوداتلایی ف د و مفهوم پوپولیستی از قیانون
است ،مورد تأیید و پای ش ق ار نگ فت (.)Reimann, 2009: 28

 .2 .1عدم تطابق «کنشگری» نهاد سردفتری با رویکرد «واکرنشپر یر» نظرام
حقوقی کامنال
در نظام حقوقی سیوی ال ،ح و فص سی یع اختالفیات حقیوقی و تهییۀ دالیی پییش از بی وز
اختالف م جح است؛ ب عبارت دیگ  ،تس یع در رسیدگی قضایی و کاهش اطالیۀ دادرسیی میورد
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آمیاده و دردسیت
نظ بوده ،از همی رو ،تالش ب آن است ک قب از ب وز اختالف ،راهح
باشد ( .)Zendeli & selmani, 2017: 144سنت سیوی ال ذاتاً ب سمت «ب نام ریز پیشیگی ان
و فعال از اختالفات» هدایت میشود ( ،)Reiman, 2009: 26ب همی علت در ای نظام حقوقی
«دلی تمهید و آماده شدن» قب از وقوع اختالف و ط ح دعوا از اهمیت زیاد ب خوردار اسیت
(کاتوزیان 31 :1395 ،و  .)32مزیت چنی رویل د ای است ک بسیار از مشیلالت پییش از
ط ح دعوا حقوقی ،آسان و س یع ح شده ،یا در صورت اقامۀ دعوا ،دادگاهها از انجام بسیار
از اقدامات تحقیقی بینیاز میشوند و ای دقیقاً همان چیز است ک سیست س دفت التیی
ب دنبال تأمی آن است ( .)Zendeli & Selmani, 2017: 144در واقع ،باید گفت س دفت التیی
ب مثاب قانونگاار ب ا معامل ا خاص عم میکند و تجس «ذهنیت سیوی ال» بی ا تحقیق
ب نامی رییز پیشیگی ان و فعیال از اختالفیات اسیت ( )Reimann, 2009: 26در نتیجی  ،نهیاد
س دفت با رویل د فعاالن نظام حقوقی سیوی ال هماهنگ اسیت .در مقابی  ،در نظیام حقیوقی
کام ال حقوق ب عنوان سنت متخصصان دادخواهی و محاک  ،تصمی گی نده در مورد آنها اسیت
ک در آن ح مسئلۀ خاص ت جیح دارد (داوید)350 :1364 ،؛ نظام حقوقی کیام ال بی موجیب
ماهیتش «واکنشپای » است ()Reimann, 2009: 26؛ ب ایی معنیا کی هنگیامی کی اخیتالف
حاص و دعوا حقوقی مط ح شد ،با تحقیق در ش ایط و اوضیاع و احیوال زمیان انعقیاد رابطیۀ
حقوقی ب ح آن میپ دازد.م جح بودن چنی رویل د از دییدگاه نظیام حقیوقی کیام ال بی
علت دشوار ِ پیشبینیِ مسائلی است ک در آینده ظهور خواهند یافیت .پیس «ادلیۀ عارضیی»
همچون شهادت از اهمیت بیشت ب خوردارند ک ب مناسبت وقیوع اخیتالف فی اه مییآینید
(کاتوزیان .)32 :1395 ،در نتیج  ،نهاد س دفت ک نهاد کنشگ و فعال میباشد ،ناسیازگار
با رویل د واکنشپای نظام حقوقی کام ال است.

 .3 .1عدم تطابق نهاد سردفتری با شرایط شکلی و آیین دادرسی نظام حقوقی کامنال
در نظام حقوقی سیوی ال در ج یان دادرسی ب ا دالیی کتبیی اولوییت قائی هسیتند (کیاپلتی،
 .)37 :1398در مقاب  ،در نظام حقوقی کام ال ب موجب حاکمیت «اص شفاهی بودن» ب ا دالی
شفاهی همچون شهادت ب ت قائ میشوند (داوید)351 :1364 ،؛ در نتیج  ،نهاد س دفت کی
عمدتاً نقش آن با اهمیت دالی کتبی در نظام حقوقی سیوی ال گ ه خورده است ،در نظام حقیوقی
کام ال ب جهت اهمیت دالی شفاهی نمیتواند نقشی داشیت باشید .همچنیی در نظیام حقیوقی
سیوی ال ج یان رسیدگی تحت سلط و مدی یت قاضی است و ماهیت س دفت التی ب علت اینل
مشاور دو ط ف اختالف محسو میشود ،متناسب با ای محیط دادرسی اسیت ( G.Hall, 2015:
 .)7اما آیی دادرسی کام ال کامالً ت افعی است و ج یان دادرسی تحیت سیلط و میدی یت قاضیی
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نیست ،بلل جایگاه و مشاب جایگاه یک داور است؛ سیست متخاص کام ال ب سمت نب د سوق
داده میشود ک نیاز ب مبارز دارد ،ن مشاوران بیط فی ک انجام تش یفات ملتو را ب عهده دارند
( .)Reimann, 2009: 26در نتیج « ،ماهیت غی ت افعی کار س دفت ان» بیا «ماهییت کیامالً ت افعیی
آیی دادرسی کام ال» تطابق و سازگار ندارد .همچنیی شیایان ذکی اسیت کی نظیام حقیوقی
سیوی ال ب «سازش» تأکید دارد ک س دفت التی اغلب نقش داور یا میانجیگ را باز میکند .در
مقاب  ،در نظام حقوقی کام ال ب «دادخواهی و اقامۀ دعوا» تأکیید مییشیود کی در ایی محییط
«س دفت  -میانجی» بی ون از باز و میدان نب د ق ار میگی د (.)Reimann, 2009: 26
در نتیج  ،نظ ب دالی یادشده ،نهاد س دفت مسی توسعۀ متفیاوتی را در نظیام حقیوقی
کام ال و سیوی ال طی نمود ک ب شیل گیی دو نیوع سیسیت متفیاوت سی دفت التیی و
عمومی انجامید.

 .2ریشهیابی تفاوت در «وظایف حقوقی» دو نهاد سرردفتری الترین و
عمومی در تفاوتهای نظام حقوقی سیویلال و کامنال
مبانی حقوقی و اقتصاد متفاوت در شل گی و تحول نهاد س دفت در دو نظیام کیام ال و
سیوی ال سبب شده است س دفت ان وظایف و نقش حقوقی متفاوتی را در ای دو نظام حقیوقی
ایفا کنند

 .1 .2مبانی حقوقی مؤثر در شکلگیری دو سیستم سردفتری التین و عمومی
یلی از تفاوتها مه میان دو سیست س دفت التی و عمیومی ،تفیاوت در مبیانی حقیوقی
مؤث در شل گی ای دو سیست س دفت است ک ایی  ،بی تفیاوت در «وظیایف حقیوقی»
س دفت ان التی و عمومی و جایگاه آنان ب عنوان «متخصصان حقوقی» نیز انجامیده است.
«قضازدایی»« ،ارائۀ قطعیت حقوقی»« ،اطالعرسانی» و «کاهش تقلبات» چهار مبنا مهی
و مؤث حقوقی در شل گی سیست س دفت التی است:
الف) ب طور کلی در نظام حقیوقی سییوی ال« ،سیاسیت قضیازدایی» در حید گسیت دها از
ط یق سیست س دفت التی محقق شده و بخش وسیعی از امور حقوقی با ماهیت غی ت افعی
از صالحیت دستگاه قضایی خارج و ب دفات اسناد رسمی منتق شده است ،اما در نظام حقوقی
کام ال سیاست قضازدایی از ط یق سیست س دفت عمومی ب مانند سیست س دفت التیی
محقق نشده است .در ای ان نیز قضازدایی ب عنوان یلی از مبانی حقیوقی میؤث در شیل گیی
دفات اسناد رسمی است ک تا حدود و ن کامالً مشاب سیست س دفت التی  ،ب خی از امیور

تأثیر دو نظام حقوقی سیویلال و کامنال در شکلگیری و تحول...

617

با ماهیت غی ت افعی مانند ثبت عمومی اسناد و اج ا اسیناد الزماالجی ا بی سی دفت ان واگیاار
گ دیده ،اما در موارد ای سیاست مورد غفلت ق ار گ فت است ،مانند رسیدگی ب امور حسبی
ک همچنان در صالحیت م اجع قضایی است.
) دیگ مبنا حقوقی «افیزایش قطعییت حقیوقی» در روابیط و معیامالت نظیام حقیوقی
سیوی ال است ک مه ت ی مبنا حقوقی مؤث در شل گی سیست س دفت التیی اسیت
( .)Vanden bergh & Montangie, 2006: 26ب منظور تحقق ای مبنا حقوقی دو وظیفۀ مه
«تنظی اسناد حقوقی» و « ارائۀ مشاورۀ حقوقی» ب ا س دفت ان التی پیشبینی شیده اسیت
()Jingryd, 2012: 105 & 107؛ ب ای صورت ک زمانی ک س دفت ان التی اسناد را تنظیی
میکنند ،موظفاند قانونی بودن و نیز صحت و اعتبیار اسیناد را ب رسیی و از تنظیی و تصیدیق
اسناد غی قانونی اجتنا نمایند .همچنی از ط یق مشیاورۀ حقیوقی کی الزمیۀ تنظیی اسیناد
حقوقی است ای اطمینان حاص میشود ک ط فی ب خوبی از محتوا ،حقوق و تعهدات قانونی
ناشی از ق ارداد آگاه هستند .سی دفت ان التیی «اهلییت قیانونی» طی فی را نییز بی ا انجیام
معامالت حقوقی ب رسی میکنند ( .)Elisabet, 2013: 5سیست س دفت التی بی ماننید ییک
«فیلت حقوقی» عم مینماید ک با اعمال کنت ل پیشینی در روابط حقوقی ب منظور جلوگی
از وقوع معامالت غی قانونی و اطمینان از اینل م اجعان هنگیام انعقیاد معاملی اطالعیات کیافی
دارنید ،ریسیک طی ح دعیوا در میورد اعتبییار معیامالت را ازبیی میییبی د ییا کییاهش مییدهیید
( .)Vandenbergh, 2006: 209ثم ۀ مجموعیۀ اقیداماتی کی از سیو سی دفت ان التیی انجیام
میشود ،ارائۀ قطعیت حقوقی است ک مه ت ی نتیجۀ ناشی از آن «کاهش بار دستگاه قضایی»
است؛ ام ک با ذهنیت پیشگی از وقوع اختالف در نظام سیوی ال هماهنگ است .ب همیی
منظور ،نظام سیوی ال ب اسناد تنظیمی از جانب س دفت ان التیی دو قیدرت مهی «اثبیاتی» و
«اج ایی» را اعطا نموده ،دو قدرتی ک اسناد س دفت عمومی نظام کیام ال از آن محی وم اسیت
( .)Malavet, 1996: 441اما در شل گی سیست س دفت عمومی مبنا «قطعیت حقوقی»
با توج ب ذهنیت واکنشپای حاک ب سیست حقوقی کام ال مورد توج قی ار نگ فتی اسیت.
در ای ان ای مبنا حقوقی در مادۀ  30قانون دفات اسناد رسمی و مادۀ  60قیانون ثبیت میورد
اشاره ق ار گ فت است ک س دفت ان نباید اسناد راجع ب معیامالتی را کی میدلول آن مخالفیت
ص یح با مق رات و قوانی موضوع  ،نظ عمومی یا اخالق حسن است ،ثبیت نماینید .همچنیی
مادۀ  3قانون تسهی تنظی اسناد در دفات اسناد رسیمی مقی ر مییدارد« :سی دفت ان مسیئول
صحت و اعتبار اسناد تنظیمی میباشند .»...میادۀ  57قیانون ثبیت نییز ب رسیی اهلییت قیانونی
ط فی را ب عهدۀ س دفت ق ار میدهد .همچنی مه ت ی وظیف ا ک س دفت ان ای انی انجیام
میدهند «تنظی اسناد رسمی حقوقی» (مادۀ  1قانون دفات اسناد رسیمی) اسیت .در خصیوص
وظیفۀ مشاورۀ حقوقی نیز ه چند قوانی موضوع م تبط با س دفت ب ص احت ب ای وظیفی
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اشاره نل دهاند ،اما ازآنجا ک مشاوره دادن نقش بسزایی در تحقق وظیفۀ غایی س دفت ان یعنیی
ایجاد امنیت حقوقی در جامع باز میکند ک تلمیی کننیده و ب خاسیت از وظیفیۀ تنظیی و
رسمی ک دن اسناد است ،مییتیوان گفیت قیانون وظیفیۀ راهنمیایی را بی صیورت ضیمنی بی
س دفت ان تحمی میکند (سید آرانی.)153 :1392 ،
ج) از دیگ مبانی حقوقی مؤث در شل گی سیست س دفت التی  ،میتیوان بی ایفیا
نقش «اطالعرسانی» س دفت ان التی ب عنوان جزئی از نظام ثبتی اشاره نمود کی ایی مبنیا
حقوقی نیز از ط یق وظیفۀ «ثبت عمومی و بایگانی اسناد حقوقی» از سیو سی دفت ان التیی
حاص میشود ( .)Brown, 1953: 67در واقع ،مبنا حقوقی اطالعرسانی همیان مبنیا اصیلی
در شل گی نظامها ثبتی منسج در دنیا است ک سیست س دفت التیی نییز جزئیی از
همی نظام ثبتی محسو میشود .غایت ه سیست ثبت ماللیت ای اسیت کی ابیزار بی ا
ارائۀ اطالعات صحیح و دقیق ف اه کند ،چنانک ای مبنا اطالعرسانی در گاشت هیا دور و
در آغاز شل گی نهاد س دفت مورد توج بوده است .زمانی میتوان انتظار داشت ک حقوق
ماللیت از سیو همیۀ اشیخاص محتی م شیم ده شیده ،نقی نشیود کی «عمومییت» یابید و
«اطالعرسانی دقیق و صحیح» در مورد آنها ب ا آگاهی همیۀ اشیخاص از وجیود و دامنیۀ آنهیا
صورت گی د ک ای ام از سو سیست س دفت التی تأمی میشیود (طباطبیائی حصیار ،
 483 :1398و  .)484بیی خالف سیسییت سیی دفت عمییومی ک ی چنییی مبنییا حقییوقی در
شل گی آن مد نظ نبوده و اصوال س دفت ان عمیومی الزامیی مبنیی بی ثبیت اسیناد ندارنید
( .)Vanzyl, 1909: 3در ای ان ای مبنا حقوقی مد نظ بوده و مواد  46و  49قانون ثبت و میادۀ
 1قانون دفات اسناد رسمی و مادۀ  62قانون احلام دائمی ب نام ها توسعۀ کشیور ،بی وظیایف
س دفت ان در خصوص ثبت عمومی اسناد حقوقی اشاره ک دهاند و آنهیا مللیفانید در پاسی بی
استعالمات م اجع قضایی و دولتی اطالعات مندرج در ثبت عمومی خود را ارائ نمایند.
د) دیگ مبنا حقوقی مؤث « ،کاهش تقلب» در معامالت و روابط حقوقی است ک ای مه
از ط یق «گواهی امضا» و «ثبت عمومی اسناد حقوقی» از سو س دفت ان التی قاب دستیابی
است ( .)Jingryd, 2012: 92ای مبنا حقوقی در شل گی سیست س دفت ای ان نیز مؤث
بوده است ،چنانک س دفت ان ای ان نیز دو وظیفۀ ثبت عمومی اسناد حقوقی و گیواهی امضیا را
(طبق مادۀ  ،46بند  3مادۀ  49و مادۀ  62قانون ثبت اسناد و امیالک) انجیام مییدهنید و بنیاب
مادۀ  86قانون یادشده ،تحصی اطمینان از هویت متعامالن یا ط فی ک تعهید کی ده بی عهیدۀ
س دفت است .هدف از ای مق رات ،جلوگی از وقوع معاملۀ معار ،،کاست از دعاو م بیوط
ب امالک ،حفظ صلح اجتماعی ،نظ عمومی و درعی حال ،ف اه آوردن وسیلۀ املیان آگیاهی
اشخاص از وضع مالک فعلی است (کاتوزیان.)297 :1395 ،
در نظام حقوقی سیوی ال بیا توجی بی مبیانی حقیوقی درنظی گ فتی شیده بی ا سیسیت
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س دفت التی و پیشبینی وظایف مه حقوقی ب ا س دفت ان التی در راستا تحقیق ایی
مبانی ،ف ایند طوالنی و پیچیده ب ا أخا مجوز س دفت وجود دارد و داوطلبان لزومیاً بایید
«حقوقدان» باشند و دوران کارآموز طی نمایند ( ک یمی و سساهی 111 :1392 ،و  )120؛ در
نتیج در نظام حقوقی سیوی ال س دفت ان التی «متخصصانی حقوقی» محسیو مییشیوند و
ب عنوان یلی از مشاغ حقوقی ،دوش ب دوش «قضات و وکال» پیش رفتی انید ( Shaw, 2000:
 .)141در حقوق ای ان نیز اصوالً س دفت ان طبق مادۀ  6قانون دفات اسناد رسمی باید حقوقدان
باشند ،اما گاه اف اد فاقد دانش و تحصیالت حقوقی نیز میتوانند در جایگاه س دفت ظاه شوند،
همانند بند  3مادۀ  6و نیز مادۀ  69قانون یادشده .نلتۀ دیگ اینل نحوۀ انتصیا سی دفت ان در
ای ان ب دو شل عمومی و اختصاصی انجام میشود :در حالت نخست ،متقاضیی بیا شی کت در
آزمون و موفقیت در م احی علمیی و گزینشیی ،سی دفت مییشیود کی هماهنیگ بیا سیسیت
س دفت التی است ،اما در حالت دوم ،متقاضی ک ممل است تحصیالت حقوقی نیز نداشت
باشد ،با امضا «ق ارداد واگاار امتیاز دفت خان » با سی دفت بازنشسیت ییا بیا ورثیۀ سی دفت
فوتشده ،تش یفات س دفت شدن را آغاز میکند (میادۀ  .)69بنیاب روش دوم ،کاندییدا بیدون
تحصیالت حقوقی املان دست سی ب ح ف را مییابد .در نتیج  ،نظام حقوقی ای ان در خصوص
جایگاه س دفت ان ب عنوان متخصصان حقوقی رویل د مختلطی را أخا نمیوده اسیت .همچنیی
دورۀ کارآموز نیز ب ا س دفت ان پیشبینی نشده ک از ای جهت نیز قاب ای اد است.
در مقاب  ،تنها مبنا حقوقی مؤث در شیل گیی سیسیت سی دفت عمیومی« ،کیاهش
تقلبات» در روابط و معامالت حقوقی است ک ای  ،تنهیا مبنیا مشیت ک در خلیق سی دفت ان
التی و عمومی است .وظایف و اختیارات اصیلی سی دفت ان عمیومی شیام «اجی ا سیوگند»
( )Administering oathsو «گیواهی امضییا» ( )Attesting to signaturesاسیت کی هی دو در
ب حداق رساندن تقلب در اسناد و معامالت حقوقی مه و مؤث هستند؛ چنانک میتوان گفیت
عملل د اصیلی سی دفت ان عمیومی درون نظیام حقیوقی کیام ال «بازداشیت از تقلیب» اسیت
(.)Elisabet, 2013: 77
باتوج ب اینل در نظام حقوقی کام ال مبانی حقوقی سیسیت سی دفت التیی از ط ییق
سیست س دفت عمومی دنبال نمیشود و ص فاً مبنا حقوقی کاهش تقلبات در شیل گیی
سیست س دفت عمومی مؤث است و وظایف درنظ گ فت شیده بی ا آنیان نییاز بی دانیش
حقوقی و تسیلط بی قیوانی نیدارد ،داوطلبیان سی دفت بی ا دریافیت مجیوز سی دفت بیا
دشوار ها سیست س دفت التی مواج نیستند و «حقوقدان بیودن» در شی ایط انتصیا
س دفت ان عمومی ب چش نمیخورد؛ بناب ای اصوالً سی دفت ان عمیومی در زمی ۀ «متخصصیان
حقوقی» ق ار نمیگی ند (.)Elisabet, 2013: 75
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 .2 .2مبانی اقتصادی مؤثر در شکلگیری دو سیستم سردفتری التین و عمومی
دو سیست س دفت التی و عمومی از حیث مبانی اقتصاد میؤث در شیل گیی آنیان نییز
متمایز از یلدیگ ند .مبانی اقتصاد مؤث در شل گی سیست س دفت التی عبارتاند از:
الف) «تضمی حق ماللیت» ،ک ب موجب آن ،امنیت حقوقی بی اسیناد و معیامالت تزرییق
میشود ( .)Vanden bergh, 2006: 30با توج ب وظایف حقیوقی سی دفت ان عمیومی ،آنهیا در
تضمی حق ماللیت نقشی ایفا نمیکنند ،ولی در کاهش تقلبات و اعطیا امنییت تیا حیدود
تأثی گاارند ،اما از ای جهت نیز با س دفت ان التی نظی بی وظیایف متعیدد آنهیا قابی قییا
نیستند.ای مبنا اقتصاد در ای ان نیز از ط یق درنظ گ فت وظیفۀ ثبت بی ا سی دفت ان و
الزام ب تنظی سیند سی دفت در حیوزههیایی همچیون امیالک (بی ا مثیال ،میادۀ  2قیانون
پیشف وش ساختمان مصو  )1389دنبال میشود.
) دیگی مبنیا اقتصییاد سیسیت سی دفت التیی «کیاهش هزینی هیا معییامالتی و
هزین ها دستگاه قضایی» است ()Arrunda, 1996: 5 & 6؛ ب ای صورت ک مداخلۀ سی دفت
التی ط فی را از کسب اطالعات حقوقی از ط یق مشاوران حقیوقی خیود ماننید وکیال رهیایی
میبخشد و از ه گون ب داشت اشتباه ک ب نزاع و اقامۀ دعیوا و تحمیی هزینیۀ دادخیواهی بی
ط فی روابط حقوقی و دستگاه قضایی منج میشود ،جلوگی میکند (.)Elisabet, 2013: 53
شایان ذک است ک ب هنگام ب وز اختالف و نیاز ب طی ح دعیوا ،طی فی اخیتالف هزینی هیا
احتمالی دادخواهی را تماماً درونی نمیکنند و بخش بزرگی از ای هزین ها ب عهیدۀ خیود آنهیا
نیست ،بلل ب ک جامع تحمی میشود؛ بناب ای با حضور س دفت ان التی تیا حید زییاد از
حج اختالفات حقوقی و ط ح دعوا کاست میشود ک ب تبع آن ،هزین هیا دسیتگاه قضیایی
نییز کیاهش میییابید ( .)Vandenbergh & Montangie, 2006: 27همچنیی «هزینیۀ کسیب
اطالعاتِ قاب اعتماد و ایم » یلی از عمدهت ی هزین ها معامالتی در چ خۀ اقتصیاد اسیت
( (Byamugisha, 1999: 3ک نظ ب مبنا حقوقی اطالعرسانی سیست سی دفت التیی کی
بخشی از سیست ثبتی است ،املان دستیابی ب ای اطالعات ب ا اشخاص ذ نفع ف اه است
و ط فی معامل را قادر میسازد ک ب اطالعات مشاب دست سی داشت باشیند کی بی کیاهش
هزینۀ معامالتی از ط یق کاهش اطالعات نامتقارن منج میگ دد (طباطبیائی حصیار :1398 ،
 .)486ب عالوه دو قدرت اثباتی و اج ایی اسیناد سی دفت در نظیام حقیوقی سییوی ال نییز در
کاهش هزین ها معامالتی مؤث است ( .)Arrunda, 1996: 5 & 6نظ ب توضیحات پیشگفتی ،
ای مبنا اقتصاد در بناگاار سیست س دفت ای ان نیز مورد توج بوده اسیت .در مقابی ،
در نظام حقوقی کام ال ط فی ِ روابط حقوقی با پ داخت هزین بی مشیاوران حقیوقی همچیون
وکال اطالعات حقوقی الزم را کسب مینمایند و فقدان قدرت اثباتی و اج ایی اسیناد سی دفت ان
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عمومی نیز ب صَ ف زمان و هزینۀ بیشت خواهد انجامید .همچنیی بی منظیور کیاهش ریسیک
معامالتی ،ط فی روابط حقوقی مجبور ب کسب بیمۀ ماللیت ب جهت تضیمی حیق ماللییت
خود میباشند .درنتیج  ،مبالغی ک ب ا حق مشاوره و حق بیمیۀ ماللییت پ داخیت مییشیود
بسیار بیشت از حقالزحمۀ س دفت ان التی است (.)Vandenbergh, 2006: 208
ج) یلی دیگ از مبانی اقتصاد سیست س دفت التی «جمعآور مؤث مالیات و عوار،
دولتی» است ( ،)Elisabet, 2013: 56اما س دفت ان عمومی چنی وظیف ا را عهدهدار نیستند.
س دفت ان ای انی در ای مبنا اقتصاد با س دفت ان التی مشیاب انید .طبیق بنید  11الحیاقی
الیحۀ بودجۀ سال  1391و بند «ج» مادۀ  1قانون تسهی تنظی اسناد در دفات اسناد رسمی و
مادۀ  185قانون مالیاتها مستقی  ،دفات اسناد رسمی از مه ت ی مواقف دریافت مالیاتهیا و
عوار ،دولتی ب ا حلومت هستند.
در مقاب  ،در بیان مبنیا اقتصیاد سیسیت سی دفت عمیومی بایید گفیت کی اهمییت
اقتصاد س دفت ان عمومی ن ب دلی عملل د آنها درون نظام حقیوقی خیود ،بللی بیشیت بی
سبب پیوند است ک بی دو نظام حقوقی کام ال و سیوی ال ب ق ار میکنند ( Le slie, 2006:
 ،)19ب همی علت میتوان گفت ک ام وزه حضور س دفت ان عمومی در کشورها کیام ال بی
جهت ض ورت ارتباط با کشورها سیوی الیی در حوزۀ «تجارت بی المل » است تا ایی پیونید
را میان ای دو نظیام حقیوقی ب قی ار نماینید ()Brown, 1953: 70؛ در همیی راسیتا ضی ورت
بازنگ در نقش سنتی س دفت ان عمومی ک عم آنها فاقد ارائیۀ ه گونی قطعییت حقیوقی و
اصالت بخشیدن ب اسناد است در سالها اخی آشلار شده و ح کتهایی در جهت الگوب دار
از سیست س دفت التی شل گ فت است ( ،)Closen, 1992: 876تیا بتواننید اصیالت را بی
اسناد اعطا و ب دنبال آن قطعیت حقوقی الزم را ب ا روابط تجار بی المللی تأمی نماینید تیا
در ارتباط با کشورها سیوی الیی با مشل مواجی نشیوند .بی ا مثیال ،مییتیوان بی ظهیور
«س دفت ان کارگزار» ( )Scriveners notariesدر انگلیس اشیاره کی د ( )Shaw, 2000: 144کی
یلی از دالی وجود آنان ،گواهی اسناد است ک ق ار است در خیارج اسیتفاده شیوند .گیواهی
س دفت ب منظور ب آوردن الزامات نظامها حقوقی خارجی ک س دفت در آنجا دارا جایگیاه
مهمی است ،همچون کشورها سیوی ال ،الزم است (بازیار س وستانی 94 :1381 ،و .)95

« .3ماهیت حقوقی» و «اصول حاکم» بر دو سیستم سردفتری التین و عمومی
ماهیت حقوقی نهاد س دفت در دو سیست س دفت التی و عمیومی از جهیاتی متفیاوت بیا
یلدیگ است .ب طور کلی میتوان گفت نهاد س دفت ب عنوان نهاد حقوقی– مدنی و متلف
خدمات عمومی دارا ماهیتی «دوگان و شب عمومی» است ()Nahuis, 2005: 1؛ ب ایی معنیا
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ک س دفت ان ب عنوان مأموران عمومی خدمات سی دفت را کی خیدمات عمیومی هسیتند در
قالب یک ح فۀ آزاد و در بخش خصوصی ارائ میدهنید (.)Vandenbergh, 2006: 192 & 193
«انجام خدمات عمومی»« ،واگاار قدرت حاکمیتی» و «مستق بودن در ب اب حاکمیت» ،سی
رک مؤث در شناسایی س دفت ان ب عنوان «مأموران عمومی» است ( & Andresen, 2009: 165
 )167ک در ای س رک تفاوت و شباهتهایی را میان دو سیست س دفت التیی و عمیومی
مشاهده مینمایی :
الف) اولی تفاوت مه میان س دفت ان التی و عمومی در «اهمیت و آثار قدرت حاکمیتی»
واگاارشده ب آنها است .در نظام حقوقی سیوی ال دو نیوع قیدرت حیاکمیتی در زمینیۀ گیواهی
ک دن اسناد شناسایی شده است؛ «اختیار قضایی» و «اختیارادار » .در طیول زمیان حاکمییت
اختیار ادار گواهی نمودن اسناد را ب س دفت ان واگاار نمود .قدرت حاکمیتی سی دفت التیی
در گواهی نمودن اسناد متشل از «قطعیت» و «مؤث بودن» اسیت کی بی ق اردادهیا و اسیناد
خصوصی رسمیت و قدرت عمومی میدهد .در مقاب س دفت ان عمومی نیز دارا اختیار گواهی
ک دن هستند ،ولی ای قدرت قاب مقایس با قدرت حیاکمیتی موجیود در سیسیت سی دفت
التی نیست ( .)Malavet, 1996: 434اگ چ در ه دو سیست اختیار گیواهی کی دن از دولیت
ناشی میشود ( ،)G.Hall, 2015: 12ولی تفاوت بنیاد میان قدرت س دفت ان التی و عمیومی
در ارزش «اثباتی» و «اج ایی» اسیناد سی دفت ظیاه مییشیود .شیایان ذکی اسیت ،قیدرت
حاکمیتی ک در جهت رسمیت بخشیدن ب اسناد در سیست سی دفت التیی وجیود دارد در
نظام حقوقی ای ان نیز ب س دفت ان واگاار شده است تا ب اسناد رسمیت بخشند.
) در انجام خدمات عمومی ،میان دو سیست س دفت التی و عمومی تفاوت مهمی وجیود
دارد و آن ای است ک س دفت ان التی ب خالف س دفت ان عمومی ک در انجام خیدمات عمیومی
دارا حق انحصار نیستند ،از «حق انحصار » ب خوردارند ( .)Piombio, 1997: 3 & 6در ایی ان
نیز در ب خی زمین ها همانند ثبت کلیۀ معامالت راجع ب عی ییا منیافع امیالک (میادۀ  46ق.ث،
مادۀ  62قانون احلام دائمی توسع ) ،واگاار حق س قفلی (مادۀ  19قانون روابط مؤج و مستأج
 ،)1356واگاار سهام ش کتها با مسیئولیت محیدود (میادۀ  103قیانون تجیارت) ،سی دفت ان
دارا حق انحصار در انجام وظایف خود هستند؛ البتی ایی انحصیار در تنظیی اسیناد در همیۀ
حوزهها ثبتی همانند نقی و انتقیاالت حقیوق ماللییت صینعتی بی سی دفت ان واگیاار نشیده و
همچنان ثبت و تنظی اسناد انتقاالت ب عهدۀ ادارات ماللیت صنعتی اسیت (طباطبیائی حصیار ،
. )934 :1398همچنی گفتنی است ک س دفت ان عمیومی در میوارد خیدمات خصوصیی ارائی
میدهند ک منافع آن ص فاً متوجۀ همان م اجعی میشود و ن جامع  ،همچون اعت ا ،ب اسیناد
تجار  .واضح است ک در ای موارد دیگ آنان در جایگاه یک مقام عمومی ایفا نقش نمیکنند.
ج) رک سوم ،مستق بودن س دفت ان در ب اب حاکمیت اسیت کی از ایی حییث وضیعیت
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س دفت ان التی و عمومی کامالً مشاب است؛ مستق بودن س دفت ان در ب اب حاکمیت ب ایی
معناست ک ه چند س دفت ان در زم ۀ مأموران عمومی هستند ،اما میأموران دولتیی نیسیتند و
خدمات عمومی خود را در بخش خصوصی و در چارچو ح ف ا آزاد ارائ میدهند ( Sisman,
)2019: 84؛ بناب ای میتوان گفت نهاد س دفت نهاد عمومی غی دولتی است .ماهییت شیب
عمومی نهاد س دفت لزوم «نظارت» و «انتظامبخشی» ( )Regulationماهیت ح فۀ سی دفت
را از جانب حاکمیت ایجا مینماید .سیسیت سی دفت التیی از جانیب حاکمییت در سیطح
باالیی انتظامبخشی میشود ( .)Tavares, 2011: 6اما انتظامبخشی سیسیت سی دفت عمیومی
التی صیورت نمییگیی د ( Elisabet,
ب شدت و سختگی کشورها دارا سیست س دفت
 .)2013: 74اقدامات تنظیمیی عمیدتاً شیام محیدودیتهیا ورود ،تنظیی شیمار سی دفت ان،
پیشبینی حق انحصار و مداخلۀ الزامی ،محدودیتها تبلیغاتی و تنظی حیقالزحمی اسیت
( )Arrunda, 1996: 8ک چهار مورد نخست مخیتص سیسیت سی دفت التیی و میورد آخی
مشت ک میان دو سیست س دفت التی و عمومی است .سیست س دفت ای ان نیز از جهیت
سختگی اقدامات تنظیمی همچون ش ایط ورود ب ح فۀ س دفت  ،تنظی شمار سی دفت ان
(مادۀ  5قانون دفات اسناد رسمی) ،محدودیتها تبلیغاتی ،تنظیی حیقالزحمی و پییشبینیی
مداخلۀ الزامی ب ا س دفت ان ،مشاب سیست س دفت التی عم ک ده است.
با توج ب اینل تفاوت در ماهیت سبب ایجاد اصول حقوقی خاص در ه یک از دو سیسیت
س دفت التی و عمومی میشود ،لزوم مطالعۀ اینلی چی اصیولی در ایی دو نظیام بی رفتیار
س دفت ان حاک است و موجب ضابط مند نهاد س دفت میشود ،آشلار میگی دد .نظی بی
اینل ح فۀ س دفت در نظام حقوقی سیوی ال در زم ۀ مشاغ خدمترسان ب عدالت قضیایی
درنظ گ فت میشود ،الزمۀ ح کت ب سمت عدالت قضایی وجود اوصافی از قبی «استقالل» و
«بیط فی» و «رازدار و قاب اعتماد بودن» در س دفت ان التی اسیت ()Elisabet, 2013: 52؛
در مقاب در سیست س دفت عمومی در بحث از اص بیط فی و استقالل باید مییان خیدمات
عمومی و خدمات خصوصی تفلیک قائ شد؛ س دفت ان عمومی در انجام خدمات عمومی خیود
ب مانند س دفت ان التی باید «مستق » و «بیط ف» باشیند ،امیا در انجیام خیدمات خصوصیی
بیط ف و مستق از ط فی ب حسا نمیآیند ،ب ای علت ک نوع س دفت عمومی ،نظی بی
وظایفی ک انجام میدهند ب گون ا است ک اغلب نماینده یلی از طی فی در معاملیۀ حقیوقی
محسو میشوند ( .)Elisabet, 2013: 106پس س دفت ان عمومی هنگامی ک در جایگاه مقیام
عمومی ظاه میشوند در اصول حاک ب آنان ،مشاب س دفت ان التی هستند ،امیا هنگیام ارائیۀ
خدمات خصوصی و تفاوت در ماهیت ،از سیست س دفت التی فاصل میگی ند .اص دیگی
ک ب نهاد س دفت حاک است« ،اص رازدار و مح مان بودن اطالعات» است کی مییان دو
سیست س دفت التی و عمومی مشت ک است (.)Closen, 1992: 883
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نظام حقوقی ای ان نیز ب جهت تضمی بییط فیی سی دفت ان بی عنیوان میأموران عمیومی
موارد را پیشبینی نموده ،همچون مواد  15و  31قانون دفات اسیناد رسیمی و نییز میادۀ 53
قانون ثبت اسناد ،اما اشارها ص یح بی اصی بییط فیی سی دفت ان نداشیت و اصی اسیتقالل
س دفت ان در ب اب م اجعان و حاکمیت ،در موارد متعدد نق شده اسیت بی ا مثیال ،طبیق
مادۀ  18و بند  8مادۀ  66قانون دفات اسناد رسمی ،استقالل در تصمی گی سی دفت ان کی از
آثار استقالل حقوقی آنان است ،ب موجب حضور دفت یاران مخدوش مییشیود ،همچنیی دفیات
اسناد رسمی واحد وابست ب قوۀ قضایی هستند و اختیارات زیاد ب ا قوۀ قضایی نسیبت بی
دفات اسناد رسمی پیشبینی شده است ،چنانک میادۀ  29قیانون دفیات پییشبینیی مییکنید
«س دفت ان ...مللفند عالوه ب رعایت تلیالیف قیانونی از نظامیاتی کی وزارت دادگسیت (قیوۀ
قضایی ) ب ا آنها مق ر میکند متابعت نمایند» .ب طور کلی نظیام سی دفت ایی ان از مقی رات
حاک ب یک نظام ح ف ا همچون  .1استقالل در تعیی م جع صیدور پ وانی (میادۀ  2قیانون
دفات اسناد رسمی)؛  .2تعیی چگونگی گ دش کیار و تصیویب مقی رات (دفیات اسیناد رسیمی
ب وسیلۀ بخشنام ها سازمان ثبت اسناد و امالک سازماندهی میشوند ب گون ا کی اسیتقالل
حقوقی س دفت ان را تحت تأثی ق ار میدهد)؛  .3نحوۀ نظارت و بازرسی و رسیدگی ب تخلفیات
(ب ای صورت ک دادگاه انتظامی س دفت ان و دفت یاران تحت اقتدار قوۀ قضایی است و کیانون
س دفت ان نقش بسیار محدود در ای دادگاه دارد) منفک است و ای امیور در صیالحیت قیوۀ
قضایی و سازمان ثبت است.

 .4قابلیتهای اسناد سردفتری در دو سیستم سردفتری التین و عمومی
میان دو سیست س دفت التی و عمیومی از حییث دو قیدرت «اثبیاتی» و «اج اییی» اسیناد
س دفت تفاوت وجود دارد ،ب گون ا ک اسناد س دفت ان التی دارا قدرت اثباتی و اج اییی
هستند ( .)G.Hall, 2015: 7در ای ان نیز اسناد س دفت طبق مواد  92 ،70و  93قیانون ثبیت
دارا قدرت اثباتی و اج ایی میباشند .اما اسناد س دفت ان عمومی قدرت اثباتی محدود دارند
و نیز فاقد قدرت اج ایی هستند ( ،)Elisabet, 2013: 73 & 111ک ای ام نیز نشیئتگ فتی از
تفاوت در دو مورد است:

الف) جایگاه متفاوت سردفتران التین و عمومی بهعنوان «مأموران عمرومی» از حیرث
اهمیت و آثار قدرت حاکمیتی واگ ارشده به آنها
همی ام منج ب قابلیتهیا متفیاوت اسیناد سی دفت در دو سیسیت سی دفت التیی و
عمومی میشود ()Malavet, 1996: 483؛ بی ایی صیورت کی سی دفت ان التیی دارا قیدرت
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حاکمیتی ب جهت «رسمیت بخشیدن» ب اسناد هستند ک همی وصف «رسمیت» ب قیدرت
اثباتی و اج ایی اسناد س دفت ان التی میانجامد ( .)Jingryd, 2012: 93در مقابی  ،سی دفت ان
عمومی نیز دارا اختیار حاکمیتی بی جهیت گیواهی کی دن اسیناد هسیتند ،امیا فاقید قیدرت
حاکمیتی ب جهت رسمیت بخشیدن ب اسناد میباشند؛ در نتیجی  ،اسیناد سی دفت ان عمیومی
فاقد وصف رسمیت هستند و ب تبع آن از قدرت اثباتی محدود ب خوردارند و قابلییت اج اییی
نیز ندارند (.)Elisabet, 2013: 111

ب) جایگاه متفاوت «دالیل کتبی» در جریان دادرسی دو نظام حقوقی سیویلال و کامنال
نظام حقوقی سیوی ال مبتنی ب اص ب ت دلی نوشت است (ک د علیوند )25 :1380 ،و ب ا
مدارک کتبی اولویت کلی قائ است .در مقاب در نظام حقوقی کام ال «اصی شیفاهی بیودن»
( )The principle of oralityحاک است و ب ا دالی شفاهی ب ت قائ میشوند و اصیوالً بی
مدارک کتبی ب عنوان ادلۀ اثبات توج نمیشود ( .)Ready, 1992: 61نظی بی درجیۀ اهمییت
دالی کتبی و اسناد در دو نظام حقوقی یادشده ،س مورد را نیز بایید میورد اشیاره قی ار داد.1 :
«رسمیت بخشیدن» ( )Authenticateب اسناد حقیوقی ،مهی تی ی عمللی د و نقیش جیوه
س دفت ان التی و از مشخص ها بارز ای سیست سی دفت اسیت ( )Dante, 2009: 159کی
ثم ۀ مجموعۀ اقداماتی است ک از سو س دفت ان التی ب عنوان متخصصان حقوقی در ج یان
عم س دفت صورت میگی د ،و مه ت ی ویژگی رسمیت بخشییدن بی اسیناد نییز در ارزش
اثباتی و اج ایی اسناد س دفت نمایان میشود ()Jingryd, 2012: 103 & 106؛ چنانک همی
وصف رسمیت اسناد س دفت ان التی منج ب ارزش اثباتی و اج ایی آنان در ع صۀ بی المللیی
نیز میگ دد .در مقاب در نظام حقوقی کام ال از ط یق سیسیت سی دفت عمیومی بی اسیناد
«رسمیت» بخشیده نمیشود ( ،)Dante, 2009: 159زی ا س دفت ان عمومی متخصیص حقیوقی
نیستند ک اعتبار قانونی سند را ب رسی کنند ( ،)Pimbio, 1997: 79پس اسناد آنیان از مبنیا
حقوقی معتب ب خوردار نیست ،ب همی علت اسناد س دفت ان عمیومی فاقید وصیف رسیمی
بودن هستند و ب تبع آن از ارزش اثباتی محدود ب خوردارند و قابلیت اج ایی نییز ندارنید.2 .
قدرت اثباتی و اج ایی اسناد س دفت در نظام حقوقی سیوی ال م تبط با وظیفۀ ثبت عمیومی
اسناد از سو س دفت ان التی است ( .)Elisabet, 2013: 52در مقاب  ،در نظام حقوقی کیام ال
اسناد س دفت از آن جهت ک ثبت عمومی نمیشوند ( ،)Piombio, 1997: 33فاقد پشتوان ا
هستند ک اسناد س دفت در سیست س دفت التی از آن ب خودار میباشند ،ب همی علت
نمیتوان آن قدرت اثباتی و اج ایی را ک ب اسناد سی دفت ان التیی داده مییشیود بی اسیناد
س دفت ان عمومی اعطا نمود .3 .در نظام حقوقی سیوی ال اسیناد سی دفت در طبقیۀ «اسیناد
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عمومی» ق ار میگی ند؛ 1در مقاب  ،در نظام حقوقی کام ال دامنۀ اسناد عمومی محیدود اسیت و
اسناد س دفت با توج ب آنل از سو س دفت ان عمومی ب آنها رسمیت بخشیده نمیشیود و
ثبت عمومی نیز نمیشوند ،در زم ۀ اسناد عمومی ک از استثناها وارد ب اصی شیفاهی بیودن
است ،ق ار نمیگی ند ( )Shaw, 2000: 142 & 143و ب همی علت ،فاقد قدرت اثباتی و اج ایی
اعطاشده ب اسناد عمومی هستند.

نتیجه
نظ ب تفاوتها بنیادی میان دو نظام حقوقی سیوی ال و کام ال ،نقش و جایگیاه سی دفت ان
ک ب ت تیب در ای دو نظام حقوقی تحت عنوان «س دفت ان التیی » و «سی دفت ان عمیومی»
شناخت میشوند ،متفاوت است .اگ چ منشأ تاریخی شل گی نهاد س دفت در دو سیسیت
س دفت التی و عمومی مشت ک است و ب رم باستان بازمیگ دد ،اما مسی توسعۀ ایی نهیاد
در دو نظام حقوقی سیوی ال و کام ال از یلیدیگ منفیک شید و ه کیدام مسیی جداگانی ا از
توسع را درون دو نظام حقوقی یادشده پیمودند ،ب گون ا ک تفاوتها موجود مییان ایی دو
نظام بزر حقوقی سبب پیدایش دو سیست متفاوت س دفت التی و عمیومی گ دیید کی از
جهات متعدد متفاوت با یلدیگ ند.
« اج ا سیاسیت قضیازدایی»« ،ارائیۀ قطعییت حقیوقی»« ،اطیالعرسیانی» و «کیاهش
تقلبات» چهار مبنا مؤث حقوقی در شل گی سیست س دفت التی است ،امیا در
مقاب  ،فقط مبنا حقوقی کاهش تقلبات در شل گیی سیسیت سی دفت عمیومی
مؤث واقع شده است .تفاوت در مبانی حقوقی ،ب تفاوت در وظیایف حقیوقی سی دفت ان
التی و عمومی و جایگاه آنها ب عنوان متخصصان حقوقی منج گ دیده است ،ب گون ا
ک س دفت ان التی متخصصان حقوقی هستند ک وظایف مه «تنظیی و ثبیت اسیناد
حقوقی»« ،ارائۀ مشاورۀ حقوقی» و «گیواهی امضیا» را بی عهیده دارنید ،امیا سی دفت ان
عمومی متخصصان حقوقی محسو نمیشوند و دو وظیفۀ مه آنان «گیواهی امضیا» و
«اج ا سوگند» است .بناب ای باید گفت ک « نقش حقوقی» س دفت ان در دو سیست
س دفت التی و عمومی ب هیچوج قاب مقایس با یلدیگ نیست .همچنی «تضمی
حق ماللیت و اعطا امنیت معیامالتی»« ،کیاهش هزینیۀ معیامالتی و هزینیۀ دسیتگاه
قضایی» و «جمعآور مالیات و عوار ،دولتی» مبانی اقتصیاد میؤث در شیل گیی
سیست س دفت التی هستند ،پس س دفت ان التی بی لحیاظ اقتصیاد نییز نقیش
تأثی گاار دارند ،اما در مقاب  ،در شل گی سیست س دفت عمیومی هییچییک از
 .1اسناد عمومی ،اسناد معتب

هستند ک از قدرت اثباتی و اج ایی ب خوردارند.
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ای مبانی مد نظ نبوده و ب طور کلی در نظام حقیوقی کیام ال مبنیا اقتصیاد مهی
سیست س دفت عمومی ایجاد پیوند مییان دو نظیام حقیوقی سییوی ال و کیام ال در
راستا تأمی نیازها در حوزۀ تجارت بی المل است.
 از دیگ تفاوتها مه میان سیست س دفت التی و عمومی تفاوت در اهمیت و آثار
قدرت حاکمیتی واگاارشده ب س دفت ان التی و عمومی اسیت کی در ارزش اثبیاتی و
اج ایی اسناد س دفت خود را نمایان میسازد .همچنی از حیث شیدت سیختگیی
در انتظامبخشی ماهییت ح فیۀ سی دفت مییان ایی دو سیسیت تفیاوت وجیود دارد،
ب گون ا ک سیست س دفت التی بی خالف سیسیت سی دفت عمیومی در سیطح
باالیی و با اعمال مق رات سختگی ان ا انتظامبخشی میشود .همچنی از حیث اصول
حاک  ،س دفت ان عمومی هنگامی ک در جایگاه مقام عمیومی ظیاه مییشیوند ،مشیاب
س دفت ان التی هستند ،اما ب هنگام ارائیۀ خیدمات خصوصیی و تفیاوت در ماهییت ،از
سیست س دفت التی فاصل میگی ند؛ پیس سی دفت ان عمیومی در انجیام خیدمات
عمومی خود ب مانند س دفت ان التی باید «مستق » و «بیط ف» باشند ،اما بی هنگیام
انجام خدمات خصوصی بیط ف و مستق از ط فی ب حسا نمیآیند.
 اسناد س دفت ان التی دارا قدرت اثباتی و اج ایی است ،اما اسناد س دفت در سیست
س دفت عمومی از قدرت اثباتی محدود ب خوردار بوده ،فاقد قدرت اج ایی است.
در نتیج  ،تفاوتها متعدد را میان دو سیست س دفت التیی و عمیومی مییییابی و
ه گون مشابهت میان ای دو سیست  ،سطحی و ظاه است .در واقع ،لفظ «س دفت » در دو
نظام حقوقی سیوی ال و کام ال ص فاً ب صورت یک اشت اک لفظی است و از لحیاظ آثیار کی
ب جا میگاارند ،کامالً متفاوت با یلدیگ ند و ب طور کلی سیست س دفت التیی نسیبت بی
سیست س دفت عمومی از موقعیت بسیار ب ت ب خوردار است و توسع و رشید چشیمگی
دارد ،اما در مقاب  ،نظ ب اینل نهاد س دفت می اث نظام حقوقی سیوی ال ب ا نظام حقیوقی
کام ال میباشد ،ب دلی جایگاه ب ت دالی شفاهی و رویل د واکنشپای نظام حقیوقی کیام ال
در ح اختالفات و عدم تطابق ماهیت غی ت افعی س دفت با ماهیت کامالً ت افعی دادرسیی آن
و محیط سیاسی و اجتماعی ب خی از کشورها دارا نظام حقیوقی کیام ال ،در تضیاد بیا ایی
نظام حقوقی است و ب همی علت شاهد رشد آن در نظام حقوقی یادشده نیستی .
نظ ب اینل نظام حقوقی ای ان در زمین ها بسیار از نظام حقوقی سیوی ال الهام گ فتی
است ،در زم ۀ کشورهایی ق ار میگی د ک عمدتاً با نظام حقوقی سیوی ال ارتباط ب ق ار ک دهاند
و نهاد س دفت را نیز ک بخشی جداییناپای از ای نظام حقوقی بوده ،مورد اقتبا قی ار داده
است ،در نتیج  ،مشابهتها زیاد را میان سیسیت سی دفت ایی ان بیا سیسیت سی دفت
التی مییابی  ،همچون شباهت در مبانی حقوقی و اقتصاد  ،شباهت در ماهییت از حییث دارا
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بودن حق انحصار  ،اهمیت قدرت حاکمیتی و چگیونگی انتظیامبخشیی و شیباهت در قابلییت
اسناد س دفت همچون قدرت اثباتی و اج ایی ،ب گون ا ک میتوان گفت سیست سی دفت
ای ان تابع سیست س دفت التی است ،اما در موارد نیز متفاوت با سیست س دفت التیی
عم ک ده است.

پیشنهادها

 نظام حقوقی ای ان در خصوص جایگاه س دفت ان ب عنوان متخصصیان حقیوقی رویلی د
مختلطی را أخا نموده است و از ای جهت ک مطابق سیسیت سی دفت التیی مقیام
س دفت را در انحصار متخصصان حقوقی ق ار نداده و املان اشتغال غی حقوقدانان را
در ای ح ف ف اه آورده ،در تعار ،با سیست س دفت التی است ک نیاز ب اصالح
دارد .ب عالوه دورۀ کارآموز نیز ب ا س دفت ان پیشبینی نشده است ک ای امی نییز
میتواند مسبب ب وز مشلالت حقیوقی بسییار شیود .شایسیت اسیت همچیون ح فیۀ
وکالت ،داشت تحصیالت حقوقی در زم ۀ ش ایط الزامی دستیابی بی ح فیۀ سی دفت
ق ار گی د و ب ا غی حقوقدانان املان دستیابی بی ایی ح فی فی اه نشیود و دوران
کارآموز دوسال نیز ب ا س دفت ان درنظ گ فت شود .
 تنظی اسناد حقوقی از سو س دفت ان ای انی تماماً مشاب س دفت ان التی نیست و آن
دقت حقوقی الزم ب هنگیام تنظیی اسیناد اعمیال نمییشیود .در بسییار از میوارد از
صورتها و نمون ها ثابت الهام میگی ند ک مانع خالقیت حقوقی س دفت ان میشود و
آنها را ب عضو غی مؤث و ساک در نظ حقوقی کشور تبدی میکند .همچنی دفیات
اسناد رسمی ق ارداد را ک در قانون صورت معی ندارد ب طور مستق نمینویسند ،ب
ای صورت ک تا زمانی ک بخشنامۀ خاص در مورد بخصوصیی از جانیب سیازمان ثبیت
صادر نشده باشد ،س دفت ان نسبت ب تهی و تنظی اسیناد رسیمی در آن میورد اقیدام
نمیکنند .همچنی وظیفۀ ارائۀ مشاورۀ حقوقی ب صی احت از ط ییق قیوانی موضیوع
ب ا س دفت ان ای انی پیشبینی نشده ک ای ام نیز در تعار ،با سیسیت سی دفت
التی است .اقدامی ک در ای مورد در جهت همگامی بیشت با سی دفت ان التیی بایید
صورت گی د ،اشارۀ ص یح قوانی موضوع ب وظیفۀ مشاورۀ حقیوقی و ارائیۀ تع یفیی از
آن و نیز مشخص نمودن دامنۀ آن است.
 ب هنگام قانونگاار در ای زمین باید از قابلییتهیا نهیاد سی دفت  ،نظی بی مبیانی
حقوقی و اقتصاد درنظ گ فت شده ب ا سیست س دفت التی نهایت اسیتفاده بشیود.
ب ا مثال ،بیا توجی بی اهمییت سیاسیت قضیازدایی ،امیور را کی ذاتیاً دارا ماهییت
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غی ت افعی هستند ،همانند امور حسیبی ،در صیالحیت دفیات اسیناد رسیمی قی ار گی نید.
همچنی مداخلۀ الزامی س دفت ان در طیف وسیعی از معامالت و امور حقیوقی الزم اسیت
در قوانی پیشبینی گ دد .در ای ان عمدتاً در حوزۀ م تبط با امیالک تیا حیدود مداخلیۀ
الزامی س دفت ان شناسایی شده است ،ولی در حوزۀ قانون تجارت در زمینیۀ ورشلسیتگی،
ش کتها و اسناد تجار نقش بسیار ک رنگی دارند و از ظ فیتها سی دفت ان در زمینیۀ
امور م بوط ب ثبت ش کتها ،تهی و تنظی و اصالح اساسنام  ،ادغیام و انحیالل و تصیفیۀ
امور ش کتها تجار و همچنی امور م بوط ب اسناد تجیار همچیون ثبیت اعتی ا،
و...استفادۀ شایست صورت نگ فت است؛ درحالی ک میتوان با تأکیید بی نقیش اقتصیاد
س دفت ان و پیشبینی حضور ه چ بیشت ب ا آنان در زمین ها نامب ده از قابلیتهیا
آنان استفاده ک د .همچنی مق ر نمودن نقش داور ب ا س دفت ان در قیوانی مختلیف،
نظ ب جایگاه حقوقی آنان ،در توسعۀ نظ حقوقی تأثی گاار خواهد بود .
 در قوانی ای ان ،اص بیط فی س دفت ان ب ص احت مورد اشاره ق ار نگ فتی و تع یفیی
نیز از آن ارائ نشده است ،حال آنل اشارۀ ص یح ب ایی اصی و ارائیۀ تع یفیی از آن و
ق ار دادن ضمانت اج ا در صورت تخلیف از آن ،بی رعاییت ه چی بیشیت آن از سیو
س دفت ان ب میگی دد .در خصیوص اصی اسیتقالل سی دفت ان نییز در میوارد بسییار
استقالل آنان در ب اب حاکمیت نق شده ،آزاد عمی آنیان در ب ابی م اجعیان سیلب
میشود ک در تعار ،با سیست س دفت التی است .اشارۀ ص یح بی اصی اسیتقالل
س دفت ان و ق ار دادن موارد ک در صالحیت قوۀ قضایی اسیت ،در صیالحیت کیانون
س دفت ان و دفت یاران و حاف دفت یاران ب عنوان نمایندۀ سازمان ثبت در دفیات اسیناد
رسمی ،پیشنهادهایی است ک میتوانید میورد توجی قیانونگیاار در راسیتا تضیمی
استقالل س دفت ان ق ار گیی د .چنیانکی مالحظی شید ،عمیدۀ ایی ادات وارد بی نهیاد
س دفت در ای ان ،اصالح قوانی موضوعۀ م تبط را ایجا مینماید تا گامی در جهیت
هماهنگی بیشت با سیست س دفت التی ب داشت شود.
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و عزتاهلل ع اقی ،چ  ،3ته ان :م کز نش دانشگاهی.

1400  پاییز و زمستان،2  شمارۀ،12  دورۀ،مطالعات حقوق تطبیقی

630

، ماهنامۀ کیانون سی دفت ان،» «رسالت دفت اسناد رسمی.)1392(

 سید عبا، سید آرانی.3
. تابستان،143 ش
 «حق دست سی ب اطالعیات در سیسیت ثبیت ماللییت.)1398(  نس ی،  طباطبائی حصار.4
. پاییز،3 ش،  فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی،»صنعتی ای ان
 تحلیی: «نقش ثبت در ف ایند انتقیال حقیوق ماللییت صینعتی.)1396(  نس ی، طباطبایی.5
 فصیلنامۀ مطالعیات حقیوق،»سیست هیا ثبیت انتقیال حقیوق ماللییت صینعتی در دنییا
. تابستان،2  ش،خصوصی
 ب گ دان و پژوهش حسی، آیین دادرسی مدنی.)1398(  ب ایان،گارث. مورو و جی، کاپلتی.6
. ش کت سهامی انتشار: ته ان،1  چ،1  ج،محسنی
. بنیاد حقوقی میزان: ته ان،9  چ،1  ج، اثبات و دلیل اثبات.)1395(  ناص، کاتوزیان.7
 «مطالعۀ تطبیقیی نحیوۀ انتصیا سی دفت ان اسیناد.)1392(  امی، عبا و سساهی، ک یمی.8
. پاییز و زمستان،2  ش، حقوق تطبیقی،»رسمی
 «نهاد س دفت در چش انیداز بیی المللیی؛ ب رسیی کشیور.)1380(  روحالدی، ک د علیوند.9
. زمستان،29  ش، کانون س دفت ان،» ف انس

ب) خارجی

10. Andresen,ene (2009). “state task of the public office of notary” ,juridical int'l,
no. 157.
11. Arrunda,bnito (1996). “the economics of notaries”,European gournal of law and
economic , no. 1,autumn.
12. Brown,Neville (1953). “the office of the notary in france”,the international and
comparative law quarterly, no.1,summer.
13. Byamugisha,frank (1999). “How land registration affects financial development
and economic growth in Thailand”,world bank publication.
14. Cox,noel (2000). “the notary public-the third arm of the legal profession”,New
Zealand business law quarterly, no. 6,autumn.
15. Closen,Michael (1992). “notaries public from the time of the roman empire to
the united states today”,NDLRev.
16. Dante,Figueroa (2009). “the evolving role of the latin American notary public”,
ILSPLaw journal ,Washington college of law ,no. 3.
17. Elisabet,elisabet (2013). “the implementation of the latin style notary in
comparison to the anglo saxon notaries public profession”, phd
thesis,dissuniversitas internasional Batam.
18. G.Hall.eamonn (2015). “the common law and civil law notary in the European
union:A shared heritage and in fluential future”,institute of notarial studies ,no.
2, spring.

631

...تأثیر دو نظام حقوقی سیویلال و کامنال در شکلگیری و تحول

19. Jingryd,ola (2012). “impartial legal counsel in real estate conveyances:the
Swedish broker and the latin notary”,Phd thesis, Royal institute of technology
(KTH).
20. Kuijpers,Nicole (2005). “liberalization of the dutch notary profession”, CPB
Netherlands Burea for economic policy analysis, no. 93, autumn.
21. Le slie G.smith (2006). “The role of the notary in secure electronic commerce”,
A thesis submitted in accordance with the regulation for the degree of master of
information technology.
22. .Malavet,pedro (1996). “the latin notary ,A historical and comparative
model”,Hastings Int’1 & comp ,winter.
23. Nahuis,Richard,noailly,joelle (2005). “competition and quality in the notary
profession”, CPB Netherlands Bureau for economics policy analysis, no. 94.
24. Nicholas,Karambela (2005). “Civil law notary an office whose time has come in
the U.S?” the Washington lawyer, vol. 19, no. 7,winter.
25. Piombio,Alfred (1997). Notary public hand book-principles-practices &
cases, 13ed, New York: pough keepsie.
26. Ready,nigel.p (1992). Brooke's notary,11ed,London:sweet & Maxwell.
27. Reimann,mathia. (2009). “the notary in American legal history :the fall and rise
of the civil law tradition”,Handbuchzurgeschichte des notariats der europais chen
traditionen,summer.
28. Rongxin,Zeng (2013). “Review of American Notary system-New
Developments,challenges and its coping Strategy”, Journal of politics and law,
no. 4, autumn.
29. Santiago,faisal (2017). “implementation of the role of notary through capital
market in the era of Asean economic community”,IJCIET, no. 8.
30. Shaw,Gisela. (2000). “notaries in England and wales :modernizing a profession
frozen in time”, international journal of the legal profession, no. 2, winter.
31. Starck,B. & Roland,H.Boyer,L. (1988). Introduction au droit ,5Th Ed., Paris:
Lite.
32. Sisman ,wandhi (2019). “Repositioning the notary code of Ethics as a fair legal
instrument”, journal of Humanities and social science, no. 2.
33. Tavares,Antonio (2011). “privatization, regulation and market structures:an
empirical analysis of the reform of the Portuguese notary system” ,in public
management research conference.
34. Vanzyl,C.H (1909). “Notaries :their origin and office”, s.african Lj.
25. .Van den Bergh, R. & Montangie,Y.(2006). “Theory and Evidence on the
Regulation of the Latin notary Profession”, Erasmus competition & Regulation
institute report, 604, 626.
36. Vanden bergh,royer (2006). “competition in professional services markets:are
latin notaries different?”,journal of competition law and economics, no. 2, spring .

