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Abstract 
The supervisory board subject to Article 6 of the Real Estate Registration Law, as the 

authority for dealing with all disputes and registration errors, lacks the guarantees of 

a fair hearing, and the implementation of the current method is an insistence on 

inadequacies that do not contribute to the judicial situation of the country and the 

policy of decriminalization. . It is possible to take a step towards speeding up and 

facilitating the proceedings with minor reforms such as the expansion of delegation 

of authority, the formation of numerous and specialized branches, the revision of 

executive regulations and registration directives, but inadequacies such as the 

weakness of this quasi-judicial authority's entry into the nature Registration disputes 

and referral to judicial authorities (in cases where there is a threat of violation of 

acquired rights of individuals) are still standing. The first question of the article is why 

the supervisory board should deal with the errors and discrepancies in the registration. 

And in this regard, what are the justifications for the need for quasi-judicial authorities 

to enter into the nature of disputes? Secondly, assuming that the supervisory board 

(with its current status) does not have the ability to deal substantively with errors and 

registration disputes, what reforms and tools should be provided to the boards for the 

development of alternative dispute resolution methods? 
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Documents and Property, Fair Trial, Quasi-judicial authorities related 

to the organization of documents and real estate registration. 

                                                            
 Corresponding Author: alirezahasani332@gmail.com   
How to Cite: Hasani, A., Fatemian, A. M., & Ashtian, A. (2023). Strengthening the 

supervisory board In order to deal substantively with disputes and registration errors. 

Private Law Research,  11(41), 181- 218. doi: 10.22054/jplr.2023.58830.2535 

https://orcid.org/0000-0001-7741-6969


 ---------حقوق خصوصي  پژوهش --

 218-181، 1111زمستان ، 11، شماره 11دوره 

Jplr.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/jplr.2023.58830.2535 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

15/
11/

13
00

  
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
00/

60/
10

61
 

 
38

53
- 

03
08

 
IS

SN
:

 
 

00
30

-
00

00
eI

SS
N

: 
 

 و فاتاختال به ماهوی رسیدگي منظوربه نظارت هیلت توانمندسازی
  ثبتي اشتباهات

 ایران دامغان، اسالمی، آزاد دانشگاه دامغان، واحد خصوصی، حقوق گروه استادیار   علیرضا حسنی

  

 ایران سمنان، اسالمی، آزاد دانشگاه سمنان، واحد خصوصی، حقوق دکتری آموخته دانش طمیانامیرمسعود فا
  

 اشکان آشتیان
 المی،اس آزاد دانشگاه دامغان، واحد امالک، و اسناد ثبت حقوق ارشد کارشناسی آموخته دانش

 ایران دامغان،

 چکیده 
 اشت اهات و اختالنات کلیة به رسی گی مرجع عنوانهب امالک، و اسناد ث ش قانون 1 ماده موضوع نظارت هیئش

 کمکی هک اسش هایینارسایی بر ایرار نعلی، روش اجراب و اسش عادالنه رسی گی هابتضمین ناق  ث تی،

 گسترش ملهج از جزئی ایالحاتی با بتوان شای ا نمای نمی قضازدایی سیاسش و کشور قضاییِ وضعیش به

 در گامی  تی،ث هاببخشنامه و اجرایی نامةآیین تنقیح تخصّصی، و متع د اتشع  تشکیل اختیار، تفویض

 ماهیش به قضاییش ه مرجعِ این ورود ضعف چون هایینارسایی اما برداشش، رسی گی تسدیل و تسریع جدش

 صوّرمت شخاصا مکتس ة حقوق به خلل بیم که مواردب در) قضایی مراجع به رسی گی احالة و ث تی اختالنات

 و هاتاشت ا به نس ش بای  نظارت هیئش چرا که اسش این مقاله سؤال اولینا اسش پابرجا همچنان( اسش

 به قضاییهش  مراجع ورودِ لزوم کنن ۀتوجیه م انی راستا این در و نمای ؟ ماهوب رسی گی ث تی اختالنات

 به ماهوب گیرسی  قابلیش( نعلی وضعیش با) نظارت هیئش اینکه نرض با ثانیاب چیسش؟ ترانعات ماهیش

 قضایی، گیرسی  جایازین اختال ِ حل هابروش توسعة براب باش ، ن اشته را ث تی اختالنات و اشت اهات

 گیرد؟ قرار هاهیئش اختیار در بای  ابزارهایی و ایالحات چه

 ،عبدالنه دادرسی امالک، و اسلنبد  ثبت فرامطّی، مدنی دادرسلی  آیین نظبرت، هیئتها: کلیدواژه
 .ثبتی قضبییِ شبه مراجع

                                                            
     نویسن ه مسئولalirezahasani332@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-7741-6969
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 مقدمه
قضایی من رج در قانون ث ش اسناد و امالک ایران، سابقه و نق  هیئش در میان مراجع ش ه

ایالحی  52و  1ب یل اسشا برابر مواد ایالحی قانون ث ش، بی 1نظارت موضوع ماده 
ه خصوص رسی گی ب قانون ث ش برخی از آنچه که ماهیتاب در زمرۀ اعمال قضایی اسش، در

حال کیفیش رسی گی با این 0اختالنات و اشت اهات ث تی به مرجع ادارب واگذار ش ه اسشا
هایی اسش که این کم ودها باعث گردی ه در موارد ها و خألهیئش نظارت مواجه با کاستی

ا زیر 5متع دب آراب یادره از ناحیه هیئش، منتج به احاله به یالحیش مرجع قضایی گردد؛

                                                            
 ا539(، ص 0383ان، )تدران  بنیاد حقوقی میز حقوق ث ش امالک در ایرانا بدرامی، داریوش، 0

 جاییبرابر محتویات پرون ه از آن»هیئش نظارت استان تدران  53/12/0310 – 031009710033111337ا رأب شماره 5

ش ه از ناحیه ثالث از نوع سن  عادب بوده که تاب مقاومش در برابر سن  رسمی را ن اشته و قابل استفاده نامه ارائهکه م ایعه

نامه ابرازب نیز تاکنون منجر به ی ور سن  ق عی انتقال ناردی ه اسش ت اجرا را ن ارد و وکالشو ترتیب اثر در ادارا

 «اتوان  به مراجع قضایی مراجعه نمای باش  جدش احقاق حق میچنانچه م عی تضییع حق می

ات پرون ه و با توجه به محتوی»هیئش نظارت استان تدران  08/13/0311مورخ  031109710033111339رأب شماره  -

شمیران و اسناد  01دنترخانه  01/15/0335-3582ایلی از حیث اسناد  3/3گزارش ادارۀ ث ش محل ایال  پالک 

تدران نیاز  352دنترخانه  5/01/0318 – 71302و  50/1/0319 – 17132تدران و اسناد  352دنترخانه  15133-53/3/12

دش تنظیم اقرارنامه ایالحی و تعیین یحیح سدم هر یک از مالکین به حضور متعاملین در دناتر اسناد رسمی مربوطه ج

 «ایورت با توجه به احتمال تضییع حق، مستلزم رسی گی قضایی اسشباش  در میر اینمی

با توجه محتویات پرون ه و »هیئش نظارت استان تدران  17/13/0311مورخ  031107310033111130رأب شماره  -

ایلی از حیث تغییرات حایله به علش اینکه اداره ث ش  5389نرعی از  02832  پالک گزارش اداره ث ش محل ایال

محل یراحتاب منشأ اضانه مساحش و طول اضالع را نتوانسته گواهی نمای  و همچنین مجاور مربی اعتراض نموده اسشا 

 «الذا ایال  آن مق ور ن وده و نیاز به امعان نظر قضایی دارد

با توجه به محتویات پرون ه و گزارش »هیئش نظارت استان تدران  11/13/0311-031109710033111371رأب شماره  -

ایلی از حیث تغییرات حایله با عنایش به ع م اخذ  5271/3و  52173/3و  52173/3هاب اداره ث ش محل ایال  پالک

 «اقضایی داردرضایش مالک اولیه و ع م گواهی تضییع حق از طر  واح  ث تی نیاز به امعان نظر 

با توجه به محتویات پرون ه و گزارش »هیئش نظارت استان تدران  08/3/0311-031107310033111131رأب شماره  -

ایلی از حیث وقوع معامالت زائ  بر سدم و با عنایش به ی ور  589/51اداره ث ش محل در خصوص ایال  پالک ث تی 

ن  عادب از ناحیه اح ب از نروشن گان اسناد ق عی مورد گزارش ایالحی برابر س 037سن  مالکیش در اجراب ماده 

تعارض اسناد تنظیمی با سدام مالکانه و نیز سایر عملیات ث تی مربوطه که در گزارش اعالم ش ه اسش محرز بوده، لذا 

 «انیاز به امعان نظر قضایی دارد 037هرگونه ایال  اسناد مزبور و یا تصمیم راب ماده 
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چنانچه هیئش تشخیص ده ، ی ور رأب م نی بر رنع اشت اه، مخلّ حقوق مکتس ه یا متصورۀ 
اشخاص اسش، نارغ از رسی گی بوده، از بررسی ماهوب امتناع خواه  کرد و ادامة عملیات 

نمای ا این ث تی را منو  به رنع نواقص، رنع اختال  یا تعیین تکلیف ندایی در دادگاه می
جی قضایی اسش، به این دلیل که با وجود یک مرجع رسی گی، اعم از موضوع یک ولخر

ادارب و قضایی، معقول نیسش که در عرض آن مرجع، مرجع دیارب هم یالحیش 
رسی گی داشته باش ا از طرنی در سن  تحوّلی قوۀ قضاییه، اطاله در نرآین  رسی گیِ مراجع 

ت و شکایات مردمی اسشا از هاب مدم مأموریش رسی گی به تظلّماقضایی، از چال 
هاب ورودب به قوۀ قضاییه اسش و این عوامل موج ِ این چال ، کثرت و انزای  پرون ه
 قضایی که رأب ایشان قاطع اختال  ونقیصه جز با ایالحاتی از جمله استقرار مراجع ش ه

 اشت اه و عامل انس اد ارجاع پرون ه به مرجع قضایی گردد، میسّر نیسشا 
مقاله ضمن بررسی وضعیش نعلی هیئش نظارت و مح ودۀ یالحیش آن، ب واب در این 

ومِ رسی گی کنن ۀ لزشویم، سپس به م انی توجیهقضایی آشنا میبا نواقص این مرجع ش ه

                                                            
با توجه به محتویات پرون ه »هیئش نظارت استان تدران  05/3/0311مورخ  031107310033111139رأب شماره  -

ب باش  و به موجهرچن  منشأ ی ور اسناد مالکیش برابر گزارش وایله از ث ش محل داراب ایرادات و اشکاالتی می

 88111322کارکان دولش و مجتمع قضایی  5دادگاه کیفرب  0128شع ه  03/13/87-87111028هاب ق عی دادنامه

قانون  05کمیسیون ماده  15/ ک  5387و  5389دادگاه تج ی نظر استان تدران با آراب شماره  87شع ه  3/3/88مورخ 

مجعول اعالم گردی ه، لیکن  98331/5382بردارب در ی ور اسناد مالکیش تحش پالک زمین شدرب که مورد بدره

نفع جدش احقاق حق و اب ال باش ا لذا ذباز وظایف هیئش نظارت نمی 98331/5382اب ال سن  مالکیش تحش پالک 

 «ایال  قضایی مراجعه نمای سن  مالکیش مورد ادعا بایستی به مراجع ذب

با توجه به محتویات پرون ه و »هیئش نظارت استان تدران  12/13/0311مورخ  031109710033111329رأب شماره  -

باش ؛ لذا با ردّ اعتراض نظر ه ایالحی اجرا، پالک مورد بازداشش جزء مستثنیات دین نمینامآیین 10توجداب به ماده 

در  53/0/0311مورخ  333گرددا ضمناب رسی گی به تقاضاب اعسار در مشروحه م یون به شماره رئیس ث ش تأیی  می

 «ای اسشیالحیش مراجع محترم قضایی اسش و تا ی ور حکم اعسار، هیئش نظارت نارغ از رسی گ

با توجه به محتویات پرون ه و »هیئش نظارت استان تدران  11/13/0311مورخ  031109710033111379رأب شماره  -

دادگاه عمومی شدی  م نی  33شع ه  7/5/87مورخ  030گزارش اداره ث ش محل و ارائه مستن ات ج ی  از جمله دادنامه 

شدردارب از طر  مالک  31/7/88مورخ  39121 نظر تدران و نامه شع ه دادگاه تج ی 59/5/89مورخ  517و رأب شماره 

هیئش نظارت درب به  0/00/89مورخ  0007و با عنایش به اینکه ق الب به موجب رأب شماره  88871/5382پالک ث تی 

ع جدش احقاق حق به مراج 88871/5382استقرار یانته اسش، لذا مالک پالک ث تی  012175/5382نورگیر پالک ث تی 

 «اقضایی مراجعه نمای 
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ترانعی و ماهوب هیئش نظارت پرداخته خواه  ش ا در ندایش تحش عنوان ایالحات 
شویم که هیئش نظارت بای  از چه ساختار و اساسیِ هیئش نظارت بر این مدم متمرکز می

کارب قضایی مانع دوبارهمن  شود، تا  اق امات این مرجع ش هابزارهاب قانونیِ ق رمن ب بدره
 مراجع قضایی گرددا

ش ه به عنوان ایول پذیرنته« آیین دادرسی عادالنه و منصفانه»گیرب از دو مجموعه بدره
  آیین دادرسی م نی نراملّی )حایل همکارب در شرع مق س و حقوق اسالمی و سن

عنوان ( به5و موسسه حقوق آمریکا 0کردن حقوق خصویی )یونی وما(مؤسسة یکنواخش
هاب م لوب، در ارائه پیشندادهات راهاشا بوده اب از قواع  راه ردب در رسی گیمجموعه
 اسشا 

 . هیئت نظارت1
ع در زمینة حقوق ث ش، هیئش نظارتِ موضو یکی از تأثیرگذارترین ندادهاب قانونی کشور

براب رسی گی به کلیة »گوی  قانون ث ش اسشا این ماده می 0320ایالحی سال  1ماده 
اختالنات و اشت اهات مربو  به امور ث ش اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استان هیئتی به 

تان دو نفر از قضات دادگاه اسمقام او و نام هیئش نظارت مرکّب از رئیس ث ش استان یا قائم
ت شود، هیئش مزبور به کلیه اختالنات و اشت اهابه انتخاب وزیر دادگسترب تشکیل می

ضو نمای ا براب این هیئش یک عمربو  به امور ث تی در حوزۀ قضایی استان رسی گی می
ب رال  ل از قضات دادگسترب یا کارمن ان ث ش مرکز استان از طر  وزیر دادگستعلی

  3«تعیین خواه  ش ا

                                                            
1. International Institute for the Unification of Private Law at Rome, Itay 

(UNIDROIT) 

2. American Law Institute (ALI) at Eashington, D.C, U.S.A. 

ماده یک « غ»ن  گرنته در ساختار قضایی کشور بع  از انقالب اسالمی و مستن  به با با توجه به ایالحات یورت3

عنوان رئیس ث ش استان دیار وجود ن ارد و م یرکل ، پسش سازمانی به0397نامه اجراب مفاد اسناد رسمی مصوب آیین

 ل نیز کارمن  ال عنوان عضو علیث ش اسناد و امالک استان، جانشین آن ش ه اسشا منظور از کارمن  ث ش مرکز استان به

دادگاه استان، مرکز استان اسش؛ بنابراین محل تشکیل هیئش نظارت یرناب مرکز استان  اداره کل ث ش استان اسشا مقرّ

ات کنن ا منظور از قضات دادگاه استان، قضهاب کشور، هیئش نظارت موجودیش پی ا میاسش و در نتیجه به تع اد استان

 ال  ل نیز یادق باش ا براساسعلی رس  همین امر در مورد عضو قضایینظر میهاب تج ی نظر استان اسش و بهدادگاه

آم ه در قانون عملقانون اساسی و ایالحات به 027شوراب ناد ان در تفسیر ایل  00/8/0328-350نظریه شماره 
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 . نقص صالحیت1-1
قانون ث ش، یالحیش رسی گی به کلیة اختالنات و اشت اهات ث تی  1برابر من وق ماده 

یورت عام در مح ودۀ وظایف هیئش نظارت مستقر اسش، اما با در نظر گرنتن رویة به
و مضیّق  قانون ث ش و یالحیش خاص 52و  1قضایی، جمع مواد حاکم بر این مرجع ش ه

قضایی در نظام حقوقی ایران، بای  قائل به این حقیقش بود که یالحیش هیئش مراجع ش ه
ایالحی قانون ث ش و برخی  52گانه ماده  9نظارت مح ود به موارد احصاش ه در بن هاب 

ه طور که گفتاز مواد قوانین خاص در حوزۀ حقوق ث ش اسناد و امالک اسشا مضاناب همان
هاب مزبور، حکایش از آن دارد که ارد متع دب از آراب یادره از هیئشش  بررسی مو

هرجا بیم خلل به حقوق متصوّره یا مکتس ة اشخاص متصوّر گردد، هیئش نظارت رأب به 
ی در یتعیین تکلیف نداع م یالحیش یادر خواه  کرد و ادامة عملیات ث تی را منو  به 

ان ، حقوق متصوّره و مکتس ة ایش«حقوق اشخاص» نمای ا تع یر هیئش نظارت ازمی دادگاه
قانون ث ش، حکایش  39و  31، 53، 55از منظر حقوق ث ش اسناد و امالک اسشا نصّ مواد 

ق ث ش موجِ  ح»اسشا ب ان معنی که « نظامی ایجادب»از این دارد که نظام ث تی کشور 
ش، ارتفاق، ی اعم از مالکی؛ لذا وقتی با اق ام ث تی حتی به اشت اه، حقی عین«مالکیش اسش

شود، آن حق براب وب ایجاد ش ه اسش و انتفاع، حق ع ور وااا براب اشخاص ث ش می
را ن ارد و تا ی ور رأب از ناحیه  هیئش نظارت امکان خلل به این حق مکتس ه و متصوّره

را  یمراجع قضایی م نی بر زوال حق، حقّی معت ر اسشا در نااهی دیار، حتی اگر نظام ث ت
ت نیز با یور، در آن«ث ش مث شِ حق مالکیش اسش»ب انیم، ب ین معنا که « نظامی اعالمی»

وان  به حقوق تگردد و هیئش نظارت بازهم نمیاق ام ث تی، حقوقی براب اشخاص تث یش می
 ش ه توسط نظام ث تی، خللی وارد نمای اتث یش

 گذار دراق ام قانون»ان  که هدر همین راستا برخی استادان حقوق ث ش اعالم داشت
منظور رسی گی به اشت اهات ث تی، ستودنی اسشا اع اب یالحیش به هیئش نظارت به

ه توان یانش که از کارشناسان ث ش بها اسش و چه کسی را میحقوق ث ش می ان تخصّص
متفاوت  ،طور ق ع، اشت اه از اختال ها، آشناتر باش ؟ اما بهاشت اهات ث تی و ایال  آن

                                                            
ال  ل، در یالحیش رئیس قوه قضائیه اسش و وزیر دادگسترب در اساسی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضو علی

ة معمول و جارب نیز حکایش از آن دارد که هیئش نظارت با حضور دو عضو قضایی و یک این مورد اختیارب ن اردا روی

 عضو ث تی تشکیل شودا
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اسشا رسی گی به اختالنات، مقولة دیارب اسش که سپردن آن به مرجع ادارب به ش ت 
گذاردا واگذارب اختال  گذار را باز میمتزلزل و محلّ تردی  اسش و راه انتقاد از قانون
 ده  که خود برتندا اختالنی را سامان نمیبه مرجع ادارب و انتظار سامان یانتن آن، نه

هاب قضایی در امر اختالنات را بیدوده انزای  و رسی گیها میها و پریشانیدرگیرب
  0«سازدامی

هاب نظارت یحیح و خطّ قرمز هرچن  ادعاب مویو  در ساختار و رویة جارب هیئش
هاب مذکور، اختال ، ترانع و بیم خلل به حقوق مکتس ه یا ورود به رسی گی در هیئش

شع ه اول  51/17/0331-933واقعی یا ادعایی( اسش و حکم شماره ش ه )اعم از تث یش
هیئش عمومی دیوان عالی  01/01/0371 -218، رأب وح ت رویه 5دیوان عالی کشور

 1و  33هاب پایانی بن هاب قسمش(، 0320الحاقی )قانون ث ش  52ماده  3، ت صره 3کشور
تی گواهی بر یحش این م عا هاب ث مجموعه بخشنامه 383قانون مویو  و بن   52ماده 

اسش، اما به باور ناارن گان یکی از ایول اع اب یالحیش به مراجع ادارب، رعایش کامل 
قضازدایی اسش، با وجود یک مرجع رسی گی اعم از ادارب و قضایی، معقول نیسش که 
در عرض آن مرجع، مرجع دیارب هم، یالحیش رسی گی داشته باش ، لذا چنانچه 

هاب بزار رسی گی عادالنه و منصفانه به اختالنات و امور ترانعی به هیئشملزومات و ا

                                                            
 ا531بدرامی، داریوش، پیشین، ص  0

به  0307نامه قانون ث ش آیین 059عنوان تقاضاب ث ش بی  از سدام واقعی، م ابق ماده ا اگر اداره ث ش، پرون ه را به5

و حکم قضیه نیز از دادگاه مزبور یادر گردد، در این یورت نسو حکم مزبور در دادگاه شدرستان دادگاه بخ  بفرست  

 قانون ث ش( یحیح نخواه  بودا 52عنوان ع م یالحیش دادگاه بخ  و یالحیش شوراب عالی ث ش )به استناد ماده به

نون اساسی جمدورب اسالمی ایران قا 028باش  و ایل ا دادگسترب، مرجع رسمی رسی گی به تظلمات و شکایش می3

بر این امر تاکی  داردا الزام قانونی مالکین به تقاضاب ث ش ملک خود در نقاطی که ث ش عمومی امالک آگدی ش ه، 

باش  که محاکم عمومی دادگسترب به اختال  مت اعیین د ایل مالکیش ملکی به ث ش نرسی ه، رسی گی مانع از این نمی

 نماین  ااا ا

اه بع  از رسی گی هیئش نظارت نس ش به اشت اهی که در جریان عملیات مق ماتی ث ش روب داده اسش، احراز ا هرگ3

ن ا توان  به دادگاه مراجعه کنفع اخ ار شود که میشود رنع اشت اه و یا ایال  آن، مخلّ حق دیارب اسش، بای  به ذب

اقع بروز اختال ، هیئش نظارت ناق  یالحیش براب رسی گی که در موارد وقوع اشت اه و به طریق اولی در مونتیجه آن

شون  و ادارۀ ث ش محل نیز دستور رنع اشت اه یا ایال  آن را نقط پس از تعیین ماهوب و اتخاذ تصمیم محسوب می

 تکلیف ندایی در دادگاه یادر خواه  کردا
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نظارت اع ا و آیین دادرسی ث تی من  ق با ایول راه ردب دادرسی ت وین و تصویب 
تندا توانن  در امور ماهوب ورود کرده و با انجام این مدم نههاب نظارت میگردد، هیئش

ب مراجع قضایی برداشته خواه  ش ، بلکه به علش گامی بلن  در جدش کاه  پرون ه ها
پی  واج  اویا  ازتخصّصی بودن امور ث تی، آراب یادره از چنین مرجعی، بی 

 یحش، سرعش و دقش خواهن  بودا

 « لزوم رسیدگي ماهوی»کنندة . مباني توجیه2
ص، تخصّهایی چون ایل لزوم توجه به مقتضیات ادارب و اجرایی و منانع عمومی، مؤلفه

ضرورت رسی گی سریع، سیاسش قضازدایی و محظورات قضایی نیز از م انی موجدة 
ی ماهوب کنن  که رسی گها اقتضا میان ا این مؤلفهقضایی قلم اد ش هتشکیل مراجع ش ه

به بخشی از دعاوب م نی و بازرگانی در یالحیش این مراجع قرار گیرن ا ه   عم ۀ 
تر سریع نصلوقضایی در حوزۀ م نی، ث تی و ادارب، حلاجع ش هگذار از تشکیل مرقانون
تر دعاوب مربو  اسش که مال اب الزمة این مدم، نارغ بودن این مراجع از رعایش و دقیق

 دقیق ترتی ات و تشریفات معمول دادرسی اسشا 

 «اَعمال اداری برای تأمین خدمات عمومي». نظریۀ 1-2
تأمین خ مات عمومی معیارب اسش که براب تشخیص موضوعاتِ  نظریة اَعمال ادارب براب

قضایی وجود داردا م ابق با این نظریه مراجع اختصایی داخل در یالحیش مراجع ش ه
ن ا به کنقضایی( به اختالنات و تخلفات ناشی از اَعمال ادارب رسی گی میادارب )ش ه

ش که ز این دسش موجه دانسته ش ه اسهایی اقضایی، با است اللع ارتی تشکیل مراجع ش ه
این اق ام، با ه   حقوق ادارب م نی بر توانمن  کردن اداره براب تأمین هرچه بدتر نیازهاب 

ده  که بتوان  اختالنات خود تشکیل این مراجع، به اداره اجازه می 0مردم سازگارب داردا
ایل »ونصل نمای ا اداره حلمشی عمومی را با شدرون ان در همان اداره و با مالحظة خط

هاب حقوقی پذیرنته ش ه اسش، مراجع قضایی را از رسی گی که در نظام« دوگانای قضایی

                                                            
ت و ، )مرکز م  وعااختصایی میرقضایی راهکارهاب ارتقاب رسی گی عادالنه در مراجعا پژوهشااه قوه قضاییه، 0

 ا31(، ص 0387انتشارات قوه قضاییه، 
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کرده و آن را در یالحیش محاکم ادارب قرار داده به دعاوب راجع به اعمال ادارب منع 
 اسشا 
از پذیرش  اشیهاب ادارب نقضایی در دستااهطور که گفته ش  تشکیل مراجع ش ههمان

ایل دوگانای قضایی اسشا به ع ارت دیار ج ایی قضاوت عمومی دادگسترب از 
ایی توان  با استقالل کانی، مسائل قضقضاوت ادارب، ب ین معنی اسش که دستااه ادارب می

هاب خود را راساب و ب ون دخالش مستقیم و ابت ایی دستااه و اختالنات مربو  به نعالیش
این دوگانای ریشه در مقتضیات اداره و اَعمال ادارب  0ونصل نمای الرسمی قضایی ح

داردا اَعمال و اق امات ادارب، ه   ارائه خ مات عمومی در راستاب تأمین منانع و مصالح 
هاب دولش اسش که مورد هماانی را بر عد ه داردا خ مات عمومی آن دسته از نعالیش

ة خ مات هماانی و نراگیر داردا این خ مات، استفاده عموم مردم قرار گرنته و جن 
شودا طور مستمر ارائه میکنن ۀ نیازهاب اولیه و اساسی جامعه بوده و در هر شرای ی بهتأمین

در یورتی که  5شودادولش در انجام این خ مات اسش که به ق رت عمومی متوسّل می
، به یورت اختصایی و با اختالنی در اَعمال ادارب براب تأمین خ مات عمومی رخ داد

شود؛ چراکه مراجع قضایی اطالع الزم قضایی رسی گی میامتیازات حاکم بر مراجع ش ه
ور هاب کالن کشگذاربها و سیاسشمشیدر خصوص مسائل ننی و تحوّالت مستمر و خط

ن ارن ؛ بنابراین اختالنات راجع به اَعمال ادارب براب تأمین خ مات عمومی داخل در 
 قضایی اسشا الحیش مراجع ش هی

 . اصل سرعت 2-2
ی ور رأب در مدلش و زمان معقول یکی از مصادیق حقوق انراد درگیر در نرآین  دادرسی 

هاب قضایی به علش و از جمله شرایط دادرسی عادالنه و منصفانه اسش که در رسی گی
یفاتی بودن هاب ورودب مراجع، ناکارآم ب نظام دادگسترب و تشرکثرت پرون ه

گرددا مفدوم معقول بودن مدلش دادرسی آن اسش که با یَر  ها، رعایش نمیدادرسی
م ت زمانی متعار  بتوان به پرون ه رسی گی کرده و از این طریق ع الش را برقرار 

                                                            
وق )حق هاب دادرسی منصفانههاب اختصایی ادارب در پرتو ایول و آییندادگاها ه اون ، مد ب؛ آقایی طوق، مسلم، 0

 ا73(، ص 0383، )انتشارات خرسن ب، تدران  ایران و م العه ت  یقی(

 ا91ا همان، ص 5
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بر اساس ایل متعار  و معقول بودن زمان دادرسی، رون  رسی گی به دعوا و  0ساخشا
آن بای  در یک بازۀ زمانی کوتاه و متناسب انجام گیرد تا ضمن گیرب نس ش به تصمیم

جلوگیرب از نرسایشی ش ن دادرسی و تأخیر ناموجّه در رسی گی، مانع از آن گردد که 
چه که خواهان از طر  دعوا در مرجع قضایی انتظار داشش، م لوبیش خود را از دسش آن

  5ب ه ا
 ان  کهانستهی درنع اختالنات ناشی از رواب  قضایی رااز طرنی علل تشکیل مراجع ش ه

مومی و ی عیبا ط ع مراجع قضا که این مدم هعمل و اتخاذ تصمیم سریع بودسرعش نیازمن ِ
مراجع عمومی  ةمراجعی در خارج از سامانبه همین دلیل  ه وین دادرسی آن سازگار ن ودیآ
ان  که وجود آم ههوااا باختال   ش، کمیسیون حلّئهاب سازمان، هیی، با عنوانیقضا

ویژه، به اختالناتی که از اجراب قوانین خاص ناشی  براساس قوانین ماهوب و شکلیِ
قضایی بسیار ساده، سریع و آیین رسی گی در مراجع ش ه 3کنن اگردد، رسی گی میمی

کن  ب ون تشریفات و از ایول و قواع  پیچی ۀ آیین دادرسی م نی و کیفرب ت عیش نمی
ایل  طور کهو از این بابش با ایل استمرار خ مات عمومی سازگارتر اسشا در نتیجه همان
نمای  مراجع سرعش از علل موجدة تشکیل این مراجع بوده اسش، همین ایل ایجاب می

قضایی ضمن ورود به ماهیشِ اختال ، آرایی یادر نماین  که نیازب به رسی گیِ مج د ش ه
  ا توسط مراجع قضایی ن اش

 . اصل تخصّص3-2
هاب اجتماعی به ق رب توسعه و گسترش پی ا کرده اسش که لزوم تخصّص امروزه نعالیش

سازد و حتی دان  حقوق و علم قضاوت و علوم مرت ط در جمیع شئون و ننون آشکار می
قضایی بدره نمان ه اسش و به همین جدش، لزوم تشکیل مراجع ش هبا آن نیز از این جدش بی

ه واج  یالحیش اختصایی در رسی گی به موضوعات خاص و تخصّصی هستن  و ک

                                                            
المللی و آراب دادگاه اروپایی حقوق مدلش معقول دادرسی در دیوان کیفرب بین»ر، محمود؛ ناظریان، حسین، ا یاب0

 ا37(، ص 0383) 3،  شماره هاب حقوق ت  یقیپژوه ، «بشر

-مجله دانشنامه، «در آیین دادرسی م نی« ایول دادرسی»اجراب مفدوم و ضمانش»ا مانی، همایون؛ ممیلویی، محم ، 5

 ا599-597(، یص 0389) 3، شماره 5، دوره حقوقیهاب 

م نشریه علو، «ها در حقوق ایرانقضایی و جایااه آنم انی نظرب مراجع ش ه»ا امامی، محم ؛ موسوب، سی نصراهلل، 3
 ا83(، ص 0393) 5، شماره 30، پیاپی اجتماعی و انسانی دانشااه شیراز
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ترکیب اعضاب آندا به نحوب اسش که از انراد مجرب و متخصّص در زمینة مورد اختال  
 0ان ، انکارناپذیر اسشاتشکیل ش ه
هاب عمومی به علش ع م تخصّص در امور مسائل ننی و ادارب و با نارش به دادگاه
ع تربیش و آموزش دادرسان دادگسترب یرناب متکّی به علومات حقوقی اسش، ناق  اینکه نو

توانایی الزم و کانی براب قضاوت در مورد دعاوب پیچی ه ادارب هستن  و از سوب دیار 
دادرسان قضایی از پیشرنش سریع و تحوالت مستمر علوم و ننون ج ی  بیاانه هستن  و 

یا مسائل ث تی و همچنین امور اقتصادب، حساب ارب،  مثالب از ایول و قواع  شدرسازب و
ها و پزشکی و مالی اطالعی ن ارن ا همچنین قضات دادگسترب به خط مشی

هاب کالن کشور آشنایی ن ارن  و در یورت قضاوت در این م احث گذاربسیاسش
ر د هاب توسعهگیرب و ماالب باعث کُن ب در اجراب سیاسشموجب نادرستی در تصمیم

ان  که براب تونیق در اجراب وظایف متع د و ها مج ور ش هشون ، لذا حکومشکشور می
ا هاب ادارب م ادرت کنن ا این مراجع بقضایی در دستااهمتنوع خود به تأسیس مراجع ش ه
هاب ارائه خ مات عمومی، سازگارترن ؛ زیرا که اوالب مقتضیات اعمال ادارب و روش

این برباشن ا عالوهنیه میجع معموالب داراب تخصّص در زمینظ دعاوب متنازعاعضاب این مرا
ها هاب مقامات عالی ادارب آشناتر هستن  و عمل آنگذاربهاب کالن و سیاسشمشیبا خط

هاب عمومی و جلوگیرب از هرگونه رکود و ایراد موجب تسریع در امور جارب سازمان
 گرددا ل مه به اجراب تصمیمات می

 . محظورات قضایي و اهمیت قضازدایي1-2
هاب هاب ورودب مراجع، از چال کم ود منابع انسانی، محظورات قضایی و کثرت پرون ه

زیرا که در سن  تحولی قوۀ قضاییه، اطاله در نرآین   5ایلی قوۀ قضاییه اعالم ش ه اسش؛
به تظلّمات و شکایات  هاب مدم مأموریش رسی گیرسی گیِ مراجع قضایی را از چال 

هاب ورودب به قوۀ ان ا از عوامل موج ِ این چال ، کثرت و انزای  پرون همردمی دانسته
ه رأب ایشان قضایی کقضاییه اسش و این نقیصه جز با ایالحاتی از جمله استقرارِ مراجع ش ه

                                                            
 ا97ا ه اون  و آقایی طوق، پیشین، ص 0

به شماره 31/8/0388که درتاریو 31/8/0388-011/038532/8111کنی  به سن  تحولی قوه قضاییه )شماره ا رجوع 5

 به توشیح رئیس محترم قوۀ قضاییه رسی ه اسش(ا 011/038533/8111
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سط مراجع وقاطع اختال  و اشت اه بوده، به نحوب که راب یادره نیازمن  بررسی ثانویه ت
قضایی ن اش ، میسّر نیسشا تشکیالت سالم بای  سه ویژگی تأثیر، امنیش و قابلیش واگذارب 

که قرار اسش برخی از وظایف نظام قضایی را  قضاییچنانچه مرجع ش ه 0را داشته باش ا
من  ن اش  و اق امات او مانع ی ک بکش ، از چنان ساختار و ابزار قانونی ق رمن ب بدره

 کارب مرجع قضایی ناردد، به نظر ناق  قابلیش واگذارب اسشارهدوبا

 کنندة حقوق عمومي. اهداف و قواعد حمایت5-2
با توجه به نظریه تقسیم اَعمال دولش به حاکمیش و تص ّب، یک نظر این اسش که اَعمال 

قضایی و اَعمال تص ب در یالحیش مراجع حاکمیتی دولش در یالحیش مراجع ش ه
ی از هاب ناشسشا نظریة حاکمیش و تص ّب ریشه در توجیه لزوم ج ران خسارتقضایی ا

اعمال دولش و مسئولیش م نیِ اداره داردا استفاده از نظریة حاکمیش و تص ّب در شناخش 
و بر این اساس،  5یالحیش مراجع اختصایی میرقضایی ریشه در نظام حقوقی نرانسه دارد

ضایی و اَعمال حاکمیتی در یالحیش مراجع اَعمال تص ّب در یالحیش مراجع ق
 گردداقضایی مستقر میش ه
سلسله »ش ۀ حقوقی عمومی اسش، با این مضمون که که از ایول پذیرنته« ایل اقت ار»

شود که مقام باالدسش اختیار ی ور دستور داشته و بتوان  اجراب مراتب هناامی متحقق می
دستااه دیوانی قادر اسش بنا به ارادۀ خود دسش به آن را درخواسش کن ، در این راستا، 

ن اعمال گوین ا ایگیرب میجان ه بزن  که قاع تاب به آن اختیار تصمیمانجام اعمالی یک
با  3«اشودرسماب قابلیش اجرا دارن  و در برخی موارد از قواب عمومی براب اجرا استفاده می

سش که ق رت حاکم خود بای  به قضاوت این توضیح، ایلِ مویو  م ناب این نظریه ا
هایی که از سازمان داران راساب به شکایشدربارۀ عملکرد و اق امات خود بپردازد و زمام

                                                            
1. BEHIN (j.) »Les societies civiles professionnelles notariales«, 4e rapport au 67e 

congress des Notaires , in Theorie et Pratique des societs civiles, Paris : Librairies 

techniques, 1970, p.522 

اب دولتی هتأملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیش و اعمال تص ب بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان»زاده، ع اس، ا توازنی5

 ا15 – 10(، ص 0392، )20، شماره راه ردنشریه مجلس و ، «هاب ایال  ساختار نظام ادارب ایرانو برنامه

(، ص 0371، ترجمه ابوالفضل قاضی، تدران )نشر دادگستر، تدران  حقوق عمومییر، یر، اللومیا دومیشیل ،آن ره؛ پی3

 ا50
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شود، رسی گی نموده و هاب دیوانی و ادارب، از سوب مردم م ر  میحکومش و دستااه
ن حکومتی و داران و مأموراگیرب بنماین  و قضاوت در خصوص عملکرد زمامتصمیم
شود؛ زیرا م ابق این نظریه نظام قضایی هاب دیوانی، توسط همان مقامات انجام دستااه

موجود در این ق یل امور دخالتی ن اشته و نقط به حلّ اختالنات میان انراد خصویی با 
 یک یار بپردازن ا

نیز از  «ایل مسئولیش»و نتیجة ط یعی و من قی این ایل یعنی « حاکمیش قانون»ایل 
ه قضایی اسش ککنن ه در راستاب لزوم رسی گی ماهوب توسط مراجع ش هایول حمایش

ش ۀ حقوق عمومی دارن  که به علش مح ودیش مقاله از آن گذر ریشه در ایول پذیرنته
 0خواهیم کردا

 . امکان دگرگوني با اصالحات اساسي3
توان  بخشی از ات جزئی میگذار با ناد ارب روشِ اجراب ق لی و اِعمال ایالحقانون

خألهاب کارکرد مونق و مؤثر هیئش نظارت را رنع کن ، اما ایالحات اساسی ضامن تحقق 
 ی ور آراب یحیح، مُتقن و تخصّصی و عامل قضازدایی اسشا

 . لزوم اصالح 1-3
گفته هیئش نظارت در یورتی که تشخیص ده ، ای ار رأب م نی بر رنع ونق موارد پی 

خلّ به حقوق انراد اسش، نارغ از رسی گی بوده و از رسی گی ماهوب امتناع خواه  اشت اه، مُ
قانون ث ش، بای  قائل به این حقیقش بود که  1رمم مغایرت با من وق ماده کرد، لذا علی

هاب هیئش نظارت واج  جن ة ترانعی ن وده و در ح ّ رنع اشت اهات و طور کلی رسی گیبه
گردد و هرجا بیم خلل امات، وجود و تحقق تعارض خالیه میوسُقم اق تشخیص یحش

به حقوق متصوّره یا مکتس ة اشخاص متصوّر گردد یا وقوع اختال  و منازعه محرز گردد، 
هیئش، رأیی نس ش به موضوع یادر نکرده و ادامة عملیات ث تی را منو  به رنع نواقص، 

در  کن ا با در نظر گرنتن این موضوعمی ی در دادگاهیتعیین تکلیف ندارنع اختال  یا 
خصوص یالحیش و جمع با تعریفی که درخصوص مانع و کانی بودن رسی گی مراجع 

                                                            
 ا75تا  18ا براب اطالعات بیشتر رجوع کنی  به ه اون  و آقایی طوق، پیشین یص 0
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د که با ها قرار گیرقضایی م ر  گردی ، شایسته اسش چنان ابزارب در اختیار هیئشش ه
 تأسّی به آن، رأب یادره از هیئش نظارت، قاطع دعوا باش ا

 مذکور راجعم که اسش واقعیش این بیانار قضاییش ه مراجع رب حاکم از طرنی وضعیش
 جبمو هاویژگی اینا برخوردارن  خایی ویژگی از دادگسترب هابدادگاه با مقایسه در
 ابهدادگاه از بیشتر حتی مراجع این در عادالنه دادرسی ایول اِعمال لزوم که اسش ش ه

 هابآزادب و حقوق حفظ اینکه به ظرن راستا، این درا شود احساس دادگسترب عمومی
 مراجع در امر این و رس می نظربه ب یدی امرب دادگاه نوع از ج اب هادادگاه در انراد
 اهمیتی اسش دولش که دعوب طر  یک توجهقابل ق رت و هاتوانایی دلیل به قضاییش ه
 تهداش وجود کارآم  سیدادر ایول مراجع این در اسش الزم یاب ،می ترمضاعف مراتب به

 زا بزرگی بسیار بخ  امروزه آنکه دیار 0ابرود بین از اشخاص حقوق تضییع شُ دة تا باش 
 قرار رسی گی مورد قضاییش ه مراجع توسط کشور، در موجود اختالنات و دعاوب
 همیشا مراجع، این یالحیش تحش دعاوب تع د و گستره بر عالوه راب ه، این درا گیردمی
 سیاربب در اساس،براینا اسش پوشیچشم میرقابل و توجهقابل نیز هاآن در م روحه وبدعا
 اتتصمیم از بسیارب با مقایسه در که کنن می اتخاذ تصمیماتی مراجع این موارد، از

 یورتهب و داشته مردم اجتماعی و نردب زن گی بر تربعمیق اثر دادگسترب، هابدادگاه
 اوبدع اهمیش بنابراین دهن ؛می قرار تاثیر تحش را مردم هابآزادب و حقوق اب،گسترده
 دادگسترب عمومی هابدادگاه با قیاس در آندا از یادره آراب و مراجع این در م روحه
 در ادالنهع دادرسی ایول رعایش لزوم در شکی لذا و بود نخواه  کمتر ن اش  بیشتر اگر
که تحقق آن با توجه به وضعیش نعلی هیئش نظارت، به  امرب امان نمی باقی مراجع این

 ش ت محلّ تردی  اسشا

 . راهکار2-3
راهکار، ایال  هیئش نظارت و امکان گسترش یالحیش آن، ت  یق و ت وین مقررات 

 عنوان ایول راه ردبموضوعه پیرامون هیئش با قواع  و مقرراتی اسش که آن مقررات به
ا از رهاذر آن ایجاد سازمانی یحیح براب هیئش نظارت دادرسی پذیرنته ش ه باشن  ت

                                                            
 5، شماره 2دوره ، مجله حقوق ت  یقی دانشااه تدران، «گیرب حقوقم تنظیمدرآم ب بر مفدو»ا یاورب، اس اهلل، 0

 ا509(، ص 0383)

https://jcl.ut.ac.ir/issue_6964_7157.html
https://jcl.ut.ac.ir/issue_6964_7157.html
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ج ات ش ه، مومتصور گرددا چنانچه استان اردسازب مقررات، من  ق با قواع ب پذیرنته
تحوّل ساختارب هیئش نظارت و تحقق رسی گی عادالنه و تخصّصی در این مرجع 

ان صوّر بود که امکتوان هیئش نظارتی را متقضایی را نراهم آورد، در آن یورت میش ه
 ات ها، موجورود به اختالنات و منازعات اشخاص را داشته و با رسی گی ماهوب به پرون ه

هاب نظارت بای  داراب قضازدایی را نراهم خواه  آوردا ب یدی اسش در آن یورت هیئش
ایول رسی گی یا آیین دادرسی ث تی م وّنی باشن  که ابزار کانی را جدش ی ور آراب 

طور که در مق مة مقاله بیان گردی  دو مفدوم ها قرار ده ا همانضی در اختیار آن هیئشمقت
به عنوان مالک  5«آیین دادرسی م نی نراملّی»و  0«آیین دادرسی عادالنه و منصفانه»

استان اردسازب آیین دادرسی هیئش نظارت مورد بررسی قرار گرنته و با شرایط نعلی 
   مترتب بر آن ت  یق داده خواه  ش اهاب نظارت و قواعهیئش

 

                                                            
هایی اسش که در جدش اعمال یک دادگسترب ا آیین دادرسی عادالنه و منصفانه، مجموعه ایول، قواع  و تضمین0

ناسی شآسیبحقوق ایحاب دعوب و در نتیجه اجراب ع الش وضع ش هاان  )راک پاک نداد، امیر،  استان ارد و تضمین
(، لذا این ایول بای  متضمن تصمیم گیرب توسط 0123(، ص 0383، )تدران  نشر میزان، مجازات اع ام در حقوق ایران

 هاب مقرر براب طرنین دعوب باشن ندار و قواع ب همراه با رعایش تضمیطر  و یالحیشمرجعی قانونی، مستقل، بی

استقالل بازپرس در انجام تحقیفات مق ماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی »)راک نتحی، محمود جواد؛ دهقانی، علی، 

ارزش و اعت ار هر دادگاه و امروزه (ا 83(، ص 0399) 51، شماره 1، دوره مجله نقه و حقوق دانشااه تدران، «عادالنه

 طور منصفانه رعایش نمای ا به این اسش که حقوق طرنین دعوب را به قضاییمرجع ش ه

قواع  » و« ایول دادرسی م نی»عنوان ایول راه ردب دادرسی مشتمل بر دو سن  حقوقی آیین دادرسی نراملّی نیز به 5

 وو مؤسسه حقوق آمریکا،  )یونی وما( نواخش کردن حقوق خصوییحایل همکارب مؤسسه یک «دادرسی م نی

حاوب قواع ب اسش که سعی در ت یین و ت وین نظام رسی گی و دادرسی قابل ق ول، یکنواخش و عادالنه را داردا کشور 

از این سال  08/05/0333مصوب « قانون الحاق دولش ایران به مؤسسه یکنواخش کردن حقوق خصویی»ما به موجب 

ین ایول حاضر همچن»ااا قلمرو اعمال آن قی  گردی ه که در مق مه این ایول و در بیان  تاکنون عضو این مؤسسه اسشا

الحات آتی عنوان م نایی براب ایکه بهنصل بسیارب از دعاوب م نی مورد استفاده قرار گیرن  یا اینوتوانن  براب حلمی

هاب اربگذتوان ایول حاضر را الاویی مناسب براب قانون؛ لذا می«قواع  آیین دادرسی داخلی کشورها محسوب شون 

ممامی، مجی ؛ محسنی، حسن، شمار آورد )راک هاب داخلی در زمینه آیین دادرسی م نی بهملی جدش ایال  نظام

وق مجله حف، «هاب دادرسی م نیکنن ۀ عملکرد دموکراتیک در دادرسی و ایول مربو  به ویژگیایول تضمین»
 (ا32(، ص 0392) 73، دوره دانشک ه حقوق و علوم سیاسی دانشااه تدران
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 . اصالحات مربوط به سازمان هیئت نظارت  3-3
عنایر مربو  به این دسته به ساختار هیئش نظارت مربو ، از جدش موقعیش آن در نظام 

ات ها از جمیع جدطرنی در رون  رسی گیحقوقی و همچنین عوامل مؤثر به استقالل و بی
 نظر داردا

طرفي و اوصاف هیئت نظارت و اعضای آن در استقالل، بي. لزوم 1-3-3
 تحقق رسیدگي عادالنه

قاضی   0ان ااستقالل را به معناب مصونیش از نفوذ و کنترل سیاسی و اجرایی تعریف کرده
ها ش ه با آزادب کامل و بر م ناب واقعیشبای  در جایااه دادرسی نس ش به موضوعِ م ر 

و ب ون هرگونه دخالش، نشار و یا نفوذ نادرسش از جانب هر یک  و بر پایة موازین حقوقی
 گیرب کن ا بن  اول از ایل یکمهاب حکومش یا جاب دیار، رسی گی و تصمیماز بخ 

( دادگاه و اعضاب آن 0-0»دارد  سن  ایول دادرسی نراملّی نیز در باب استقالل بیان می
استقالل قضایی برخوردار بوده و از هرگونه بای  در رسی گی به موضوع و حکم هر دعوا از 

ام طور عموجب این ایل دادگاه بهبه«ا اِعمال نفوذِ میرموجه داخلی و خارجی مصون باشن 
طور خاص، به لحاظ جایااهی که دارن  بای  مستقل بوده و دادرس در و اعضاب آن به

ز تفسیرب که ا ش ه و ی ور حکم و حتیهناام رسی گی به موضوعات و ادعاهاب م ر 
ده  ن ای  تابع قاع ۀ سلسله مراتب ادارب و مکلّف به اطاعش از مقام مانوق قانون ارائه می

 باش ا 
ی  وسویی گراطرنی در ای ال  حقوقی، توییف شخصی اسش که به سمشبی
ده ا تصمیمات قضایی مرض اسش و تمایل به یک طر  نشان نمیطمع و بین ارد، بی
ح نفع یک داورب و یا ترجیی بر معیارهاب عینی باش  و نه براساس ت عیض، پی بای  م تن

همین منظور مقررات دادرسی بای  به 5شخص نس ش به دیارب یا براساس دالیل نادرسشا
یک از مت اعیین از لحاظ رنگ پوسش، دین، مذهب، نحوب تنظیم شون  که براب هیچبه

طرنی، بن  سوم از ایل یکم ایول ص ایل بیعقی ه و جنس تفاوتی ن اش ا در خصو

                                                            
(، یفحات 0381، )تدران  انتشارات جنال، حقوق دادرسی عادالنه و منصفانه )دادگرانه(ا آقایی جنش مکان، حسین، 0

 ا091و  91،78

 ا30(، ص0397) 27و  21،شماره مجله حقوقی دادگسترب، «طرنی در دادرسی کیفرببی»ا ناجی زواره، مرتضی، 5
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طر  باش ا دادرس یا هر شخص دیارب که داراب دادگاه بای  بی»دارد مذکور مقرر می
گیرب دربارۀ دعوا اسش، مادام که جدات معقول و متعارنی براب ظنّ به اختیار تصمیم

هاب برخی از نظام«ا هاب دادگاه دخالش کنن اااطرنی وب وجود دارد، ن ای  در نعالیشبی
طر  ن ودن اشخاص براب طرنین دعوب حقّ ایراد ردّ دادرس را حقوقی براب رنع ظن بی

ان ، مضانا ببرخی از کشورها ضمن ایال  ساختار دادرسی نس ش به تشکیل محترم شمرده
 ان اهاب عمومی با سه عضو قاضی و یا هیئش منصفه با سالیق مختلف اق ام کردهدادگاه

هاب نظارت، ب واب مستلزم نحوۀ ویول طرنی و اویا  هیئشبررسی استقالل، بی
گزارش به هیئش مویو ، کنکاش در نحوۀ رسی گی و بررسی جایااه ادارب و قضایی 

هاب هاب ث تی، گزارشمجموعة بخشنامه 385و  381اعضاب هیئش اسشا مستن  به بن  
و با قی  علل و جدات مختلفه با توجیه کامل  وایله به هیئش نظارت از ناحیة ادارات ث ش

رددا پس گامر و اظدارنظر یریح و منجّز رئیس ث ش، به ادارات کل ث ش استانی ارسال می
از ویول گزارش مویو  و در یورت تکمیل بودن م ارک و مستن ات، کارشناس 

دایی ی نمنتخب پرون ه در حوزۀ مربوطه نس ش به موضوع اظدارنظر و مراتب جدش بررس
لی هاب ارساتر گفته ش  که گزارشگرددا پی و ی ور رأب تق یم هیئش نظارت می

رنش که توان پذیپیرامون دو واقعة اشت اه یا اختال  ث تی اسش؛ در نرض اول چاونه می
مرجع ایجادکنن ۀ اشت اه و مرجع رسی گی به اشت اه و مرجع ی ور رأب جدش ایال  

سناد و امالک باش ا سِیر مویو  هرچن  ب واب با تقاضاب رسی گی اشت اه از مجموعة ث ش ا
بردارِ منتخب ادارۀ ث شِ محلّ وقوع نفع آماز، اما در ادامه توسط نماین ه و نقشهتوسط ذب

 رس  و سپس در یورت احرازنظر رئیس واح  ث تی میعمل آم ه و بهملک معاینة محل به
 مراتب به اداره کل ث ش استان گزارش و پسیالحیش هیئش نظارت توسط رئیس ث ش، 

از بررسی توسط کارشناس منتخب اداره کل و در یورت استقرار در مح ودۀ یالحیش 
هیئش نظارت، به کیفیش تقاضاب ادارۀ ث ش محل، هیئش نظارت رسی گی و م ادرت به 

 نمای ای ور رأب می
 سازمانیهاب درونشها به گزارطور که گفته ش ، هیئش نظارت در رسی گیهمان

کارشناسان خود اکتفا کرده و حتی در موارد وقوع اختال  جدش انجام امر کارشناسی از 
جوی ا در مواردب همچون بن  یک ماده کارشناسان مستقل و رسمی دادگسترب بدره نمی

ایالحی قانون ث ش که نس ش به پذیرش ث ش بین مست عیِ ث ش و ادارۀ ث ش محلّ وقوع  52
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نامة آیین 3موجب بن  یک ماده گردد و گزارش این اختال  بهاختال  حایل میملک 
 «قانون رسی گی به اسناد مالکیش معارض و هیئش نظارت و شوراب عالی ث ش»اجرایی 

گردد، یک طر  اختال  ادارۀ ث ش محل اسش و مرجع رسی گی تق یم هیئش نظارت می
ناب م یرکل ث ش نیز عضو ایلی هیئش مویو  باش ، مضااولیه اداره کل ث ش استان می
طرنی رسی گی در مظانّ اتدام قرار داشته و با ایول آیین اسشا در چنین حالتی ایل بی
 دادرسی م نی نراملّی مغایر اسشا

نی طرهاب نظارت ایل بیگذار در هیئشاز جمله مواردب که به دلیل سکوت قانون
 نفع درود اعضاب هیئش اعم از قضایی یا ادارب، ذبگردد، مواردب اسش که خپایمال می

پرون ه باشن ا در خصوص قاع ۀ ردّ دادرس در امور حقوقی، قانون ث ش ساکش اسش، لذا 
در مواردب که اعضاب هیئش قرابش نس ی یا س  ی با مست عی ث ش و یکی از طرنین اختال  

نامة نین باش  و ااا، قانون و آییداشته باش ، مضاناب عضو هیئش، قیّم یا مخ وم یکی از طرن
اجرایی در خصوص نحوۀ رسی گی به موضوع ساکش و قاع تاب بای  به عمومات آیین 

آی  در ایناونه موارد قانون در نظر میدادرسی م نی رجوع کرد که در این خصوص نیز به
ال  ل اظدارنظر ننموده و یِر  حضور خصوص خروج شخص عضو و جانشینیِ عضو علی

 طرنی تع یر کرده اسشاسه عضو در هیئش را به بی
در خصوص استقالل هیئش نظارت اگر قائل به شخصیش حقوقی مستقل این مرجع 

قضایی باشیم، ع م تشکیل مراجع قضایی جدش رسی گی به تخلّف اعضاب هیئش و ش ه
مواردب  هاب وایله و آراب یادره از جملهورود ندادهاب بازرسی ادارب نس ش به پرون ه

قالل کن ا مضاناب اگر قائل به استقضایی را دچار مخاطره میاسش که استقالل این مرجع ش ه
ها باشیم، دستورات ادارب مقامات مانوق که در قالب قضایی در رسی گیاین مرجع ش ه

 هاب هیئشربگیگردد، ن ای  بر تصمیمسازمانی ابالغ و امر به ت عیش میهاب درونبخشنامه
 هاب نظارت خال  این موضوعنظارت تأثیرب داشته باش ، اما ح اقلْ رویة حاکم بر هیئش

 داردارا بیان می

 گیری از بیمۀ خسارت ناشي از اشتباهات ثبتي. بهره2-3-3
شود رض میاب نبراساس ایول ث تی منتَج از تئورب اعتماد عمومی، نظام ث تی همانن  آینه

کامل و نراتر از هر دلیلی، همة واقعیات موجود در خصوص حقوق طور درستی و بهکه به



 111 |حسنی و همکاران  | ... به ماهوی یرسیدگ منظوربه نظارت هیئت توانمندسازی

 

و این نظام تندا من ع اطالعاتی براب کسانی  0کن  )ایل آینه(مربو  به امالک را منعکس می
ن  باشن ا در واقع ث شْ هماناسش که به دن ال آگاهی از وضعیش حقوقی مال میرمنقول می

سش یانته از سوب دناتر ث تی او ظاهر انعکاسش ه حائلی میان عیوب حقّ مالکیش ث ش
ش ه از نظام نیش براساس اطالعات منعکسحال اگر شخص ثالثِ با حسن 5)ایل پرده(ا

عنوان ث تی، زمین یا حقوق موضوع بحث را با تکیه بر اطالعات دناتر ث تی تملّک کن  و به
 به علش خ اهابش ۀ ث تی مالک آن ث ش شود و بع ها مشخص شود اطالعات منعکس

انسانی، معیوب بوده و مالک واقعی، شخص دیارب اسش و شخص ثالث به اشت اه از 
دیارب تملّک نموده اسش، در این یورت رویکرد نظام حقوقی کشور چاونه بای  باش ؟ 
آیا برخال  ایول آینه و پرده، بای  حکم به برگردان ن وضعیش ث تی به حالش نخسش و 

نیش داد؟ یا اینکه ایول اقعی و ج ران خسارت از خری ار با حسناعادۀ مالکیش مالک و
منظور حمایش از شخص ثالث در نظام ث ش امالک و تأمین مویو  را محترم شمرد و به

نیش و رأب به حفظ مالکیش شخص ثالث با حسن 3نظام مذکور« رسانیاطالع»کارکرد 
حققین معتق ن  اتخاذ رویکرد ج ران خسارات مالک واقعی )متضرر( داد؟ هرچن  برخی م

که به دن ال دارد، اثرب مدم در استقرار امنیش و رناه اقتصادب  دوم عالوه بر آثار حقوقی
نظام ث تی حمایش از خری ار با  2«رسانیکارکرد یحیح اطالع»و انتظار از  3خواه  داشش

آی ، اما بر می نیشنیز به کمک خری ار با حسن 1«ایل تضمین»نیش می باش ، مضاناب حسن
خوانی با اه ا  و کارکردهاب نظام ث تی، به علش دورب رمم همنظریة اخیر علی

                                                            
ه م العات مجل، «یف تجری ب نظام ث ش امالک بر م ناب تئورب اعتماد عمومیو»ا راکا ط اط ایی حصارب، نسرین، 0

 ا383-381(، یص0383، )5، شماره 2، دوره حقوق ت  یقی دانشااه تدران

 ا همانا5

، «هاب ث ش امالکجایااه حمایش از اشخاص ثالث در نظام»ا راکا ط اط ایی حصارب، نسرین؛ کاظمی، محمود، 3

 ا023-037( ، یص 0385، )0، شماره 3، دوره   یقی دانشااه تدرانمجله م العات حقوق ت

مجله  نصلنامه حقوق، «آثار حقوقی و اقتصادب نظام ث ش امالک»ا راکا یابر، محمود؛ ط اط ایی حصارب، نسرین، 3
 ا058-002(، یص0381، )5، شماره 30، دوره دانشک ه حقوق و علوم سیاسی

عاملین ش ه از وضعیش مالکیش ملک به مت، بای  اطالعاتی تضمین«رسانیاطالع»ع  ا نظام رسمی ث ش امالک، از حیث ب2ُ

وجو و ارزیابی حق مالکیش و نتیجتاب ریسک معامالت هاب جسشکه هزینه اطالعات نامتقارن، هزینهنحوبارائه ده ، به

 داگیرب پایین بیاورنحو چشمبه« طل انهرنتار نریش»را به علش انس اد عامل بروز 

 ضمین اسشاوسیلة دولش مورد تکن  که اگر حق مالکیتی ث ش گردد، بها ایل بیمه یا تضمین، این مفدوم را بیان می1
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پردازان آن از مسائل و معضالت اجرایی سازمان ث ش اسناد و امالک کشور، نق هایی نظریه
قانون ث ش مورد نظر باش ، هیچ مرجع ادارب  55وارد اسشا چنانچه تفسیر خشک از ماده 

ن ای  یالحیش اب ال اسناد مالکیش را بیاب ا بر پایه یِر ِ ظاهر مادۀ مذکور،  یا قضایی
چنانچه انتقالی هرچن  با سن  رسمی یورت گیرد، ولی در دنتر امالک اِخ ار نشود ن ای  

ترین گیرن ه مالک شناخته شودا مضاناب ممکن اسش سن ب ب ون رعایش ابت اییانتقال
مالکیش معامل در دنترخانه ث ش و خالیة معامله آن نیز در مقررات ث تی از جمله احراز 
ده  به یر  ظاهر یورت آیا ع الش و انصا  اجازه میدنترامالک ث ش گردد، در این

قانون ث ش حکم به مالکیش متعامل ب هیم؟ بنابراین تشخیص و تعیین قلمروب  55ماده 
 قانون ث ش ضرورت داردا  55حکومش ماده 

که معتق  به اعادۀ مالکیش به مالک واقعی و ج ران خسارت از خری ار بر نظریة دیار 
باش  نیز نق هاب ج ب وارد اسش؛ زیرا این نظریه ب ون توجه به ایول و نیش میبا حسن

سائل و هاب م نی به محلم انی نکرب نظام ث تی یرناب با دی گاه م نی و م تنی بر راه
چن  به طور موردب ع الش را اجرا نموده باش ، اما معضالت ث تی ناریسته و این امر هر

کن  انتقاالت ایجاب میوامنیش نقل»معضالت و مشکالت ث تی را چن برابر کرده اسشا 
مصلحش  0«اکه تحصیل حقوق در یورت وجود ظاهر درسش و قانونی محل تردی  ن اش 

 ماب ییانش شوداقانون ث ش در مح ودۀ خود تما 55نمای ، کیان ماده عمومی حکم می
ال اب بینابین را اتخاذ کردا پذیرش امکان اب به نظر نویسن گان این مقاله، بای  نظریه

سن  و برگردان ن به حالش نخسش بع  از ث ش میرواقعی، در مواردب که حقّی براب ثالث 
 خوانی دارد، اما ع الش و انصا نیش ایجاد نش ه باش ، با موازین حقوقی کشور همبا حسن

الیه، خری ار، مالک میرواقعی( شخص کن  در مواردب که مالک ظاهرب )منتقلٌایجاب می
ثالثی باش  که به اعت ار اطالعات موجود در دناتر ث تی معامله نموده اسش )ب ین معنا که 
ملکی معامله شود و این معامله به ث ش برس  و بر م ناب همین ث ش به ثالث منتقل شود(، در 

  بر آن اسش که به نکر رنع ضرر از مالک واقعی باشیم تا استرداد ملک به این نرض یال
 وبا

                                                            
نصلنامه پژوه  حقوق و ، «اعت ار یحش ظاهرب در حقوق م نی )بحثی در حقوق ایران و نرانسه(»ا یقرب، محم ، 0

 ا088(، ص0392، )09، سال هشتم، شماره اط اییسیاسش، دانشک ه حقوق و علوم سیاسی دانشااه عالمه ط 
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کار طور مؤثر تضمین کن  به یک سازونتیجه آنکه هر نظامی که بخواه  حق مالکیش را به
مین منظور تضج ران خسارت نیازمن  اسشا اتخاذ رویکرد تأمین خسارت متضررین به

ین وق تضمین خسارت اسشا ایجاد ین وق بیمة  نیز مستلزم ایجاد 0حقوق شدرون ان
گیرب آراب هیئش نظارت از این ین وق جدش خسارت متضررین از خ اهاب ث تی و بدره

 توان ، انقالبیقانون ث ش و اعت ار سن  رسمی و حقوق اشخاص می 55حفظ جایااه مادۀ 
 در حوزۀ نظام ث تی ایران تلقی گرددا

 ای نظارت تخصّصي یا تشکیل هیئت منصفهه. پیشنهاد تشکیل هیئت3-3-3
هاب هاب ویژه در زمینهرمم التزام به ع م تشکیل دادگاهایول آیین دادرسی م نی علی

دادگاه بای  از دان  حقوقی مستحکمی »دارد م نی، تجارت، بانکی وااا، مقرر می
من ب او از دان  رس  عالِم بودن قاضی و بدرهنظر میبه«ا برخوردار بوده و مجرب باش 

 ا طرنی او از طرنین و اشخاص دیار نیز باشکنن ۀ بیتوان  تضمینحقوقی مستحکم می
منصفه در نظام حقوقی آمریکا را جمع ش ن اب ه   از تشکیل هیئشهمچنین ع ه
  5ان اهاب مختلف در دادرسی دانستهتخصّص

تی استان و دو عضو قضایی از ترین مقام ث هیئش نظارت هر چن  متشکّل از عالی
هاب دادگاه تج ی نظر بوده و واج  اعت ار باالیی اسش، اما با گسترش و توسعة زیرساخش

هاب ث ش آنی و م احث ننی و حقوقی کاداستر ایجاب نناورب اطالعات و استقرار سامانه
منظور به نمای ، تغییرب در چین  اعضاب هیئش نظارت ایجاد گرددا به همین دلیل ومی

طرنی و گسترش احاطة اعضاب هیئش نظارت بر م احث م روحه، تغییر تأمین استقالل و بی
اعضاب هیئش مویو  پس از تغییر و ت وین آیین دادرسی ث تی من  ق با ایول دادرسی 

هاب هاب نظارت تخصّصی در حوزهگردد یا از امکان تشکیل هیئشنراملّی پیشنداد می
اسناد، اجراب اسناد رسمی و میرهم بدره برد یا اینکه چین  اعضاب هیئش مختلف امالک، 

                                                            
م انی و ایول مسئولیش م نی از دی گاه حقوق ا تنک، آن ره، ترجمه   یفایی، سی  حسین؛ حسینی، سی  احسان، 0

 ا093(، ص 0389، تدران  انتشارات شرکش سدامی انتشار، )ت  یقی

2. Ferrand, Frederique, Le principe contradictoire et l'expertise en droit compare 

european, in : revue international de droit compare, Vol. 52 N°2 (Avril-juin 2000), 

P. 369. 
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شته هاب مختلف در آن هیئش عضویش دانحوب تغییر یاب  که نماین گان تخصّصنظارت به
 باشن ا

 . پذیرش صالحیت توافقي و گسترش صالحیت هیئت نظارت1-3-3
ن دعوا ا ب واب م نی بر توانق طرنیایول آیین دادرسی م نی نراملّی معیار یالحیش دادگاه ر

( دادگاه نس ش به طر  دعوا 5-0»موجب ایل دوم از ایول مزبور قرار داده اسشا به
( هناامی که طرنین 5-0-0هاب زیر یالح به رسی گی باش    ممکن اسش به یکی از شیوه

توانق طرنین ها براساس یالحیش دادگاه 0ااااا«به طر  دعوا در آن دادگاه رضایش دهن ؛ 
اب ب یع اسش؛ چرا که تراضی طرنین در تغییر یا تعیین در حقوق دادرسی م نی پ ی ه
اثر و میرقابل اعتنا بوده و همواره قاع ۀ اولیه در دعاوب م نی، مرجع یالح در هر حال بی

ر ها دیالحیش دادگاه محل اقامش خوان ه اسشا م ابق قواع  حاکم بر یالحیش دادگاه
توانن  با توانق یریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی ایران، ایحاب دعوا نمیحقوق 

 0درهرحال م ابق بن   5واگذار نماین  که ط ق قواع  مورد بررسی، یالحیش ذاتی ن ارد؛
طور معمول تابع رضایش و توانق طرنین دعواسشا ب یدی ها بهاین ایل، یالحیش دادگاه
اخلی دالّ بر استقرار یالحیش یک مرجع خاص باش ، توانق بر اسش چنانچه قواع  آمرۀ د

 خال  قواع  آمره نانذ نخواه  بودا 
هاب سن  ایول آیین دادرسی م نی نراملّی، مفدوم گسترش یا توسعة از دیار نوآورب

ش توان یالحییالحیش اسش، بر این منوال که در برخی موارد و مشرو  به شرای ی می
با توجه به موارد   3ها را یالح به رسی گی دانسشای را توسعه و آنبرخی مراجع قضای

مویو  حقوق ایران هم در زمینة یالحیش توانقی و هم در زمینة گسترش یالحیش 
ین ایولی توان با ت وساکش اسش، اما در یورت تنظیم سن  تحول آیین دادرسی ث تی، می

ا تا ورود قضایی رحیش این مرجع ش هاستان ارد که متضمّن ع الش در رسی گی باش ، یال
 به ماهیش اختالنات ث تی گسترش و نداد یالحیش توانقی را در متن قانون لحاظ کردا 

سازب و توسعة یالحیش مراجع شفا »ش ه جدش قضازدایی، از راهکارهاب ارائه
 قضایی و واگذارب رسی گی به دعاوب پرتکرار ناق  ماهیش قضایی از ق یل انحصارش ه

                                                            
1. Art 2 

 ا373(، ص 0383جل  اول، )تدران  انتشارات دراک،  دوره پیشرنته آئین دادرسی م نی،ا شمس، ع  اهلل، 5

3. Art 2.2 
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توان به امکان گسترش اسشا در این راستا می« وراثش و دستور نروش به این مراجع
نرآین ِ اِنراز امالک مشاع اشاره کرد که « اشت اهات»یالحیش هیئش نظارت نس ش به 

ور ی ور دست»کن ا اع اب یالحیش رسی گی ادارب را جایازین رسی گی قضایی می
موجب نظریة یادره از ناحیه ادارۀ ث شِ ک بهبه هیئش نظارت در مواردب که مل« نروش

نامة قانون اِنراز و نروش آیین 8شود )مستن  به ماده محل، میرقابل اِنراز تشخیص داده می
نامة قانون مویو  و اع اب یالحیش رسی گی به آیین 7امالک مشاع(، یا ایال  ماده 

ئش به هی« اح  ث تیاعتراضات وایلة اشخاص نس ش به تصمیمات متّخذه از طر  و»
 نظارت، قابل بررسی اسشا

توان می« هاب حل اختال  جایازین رسی گی قضاییتوسعه روش»به منظور 
یالحیش هیئش نظارت را نس ش به اشت اهات و اختالنات در ث ش اشخاص حقوقی بسط 

 نهاب تجارب و مؤسسات میرتجارب از جمله اشت اه در زمادادا اشت اه در اثناب ث ش شرکش
 هایی که نیاز به مجوّز دارن ، اشت اه در بررسیتعیین نام، موضوع نعالیش و احراز نعالیش
 ها هستن  و رسی گی به اعتراضات اشخاصمستن اتی که مربو  به تأسیس انواع شرکش
سنجی هویش مؤسسین و م یران، اشت اه در نس ش به این موضوعات، اشت اه در یحش

سرمایة شرکش و همچنین اشت اهات یا اختالنات واقعه در زمان بررسی مستن ات مربو  به 
 ها، قابلیش رسی گی توسط هیئش نظارت را دارن ا ث ش تغییرات شرکش

 سپاریبرداری از برون. بهره5-3-3
چنانچه قص  یالح نمودن هیئش نظارت در رسی گی به اختالنات ث تی را داشته باشیم، بای  

تخصّصی و میروابسته باش ا هرچن  باب اظدارنظر واح   نحوۀ ویول گزارش از مراجع
اران یاحب بردث تی باز اسش، اما کسب نظر از کارشناسان رسمی مستقلّ ث تی و نقشه

یالحیش از موارد الزم جدش ارتقاب یالحیش هیئش نظارت اسشا امکان طر  اعتراض 
ل ااا کارشناسی از ایونفره ونفره و پنجهاب سهبه نظریة کارشناسی و ابالغ به هیئش

 نامة اجراب اسناد رسمی مصوبش ۀ آیین دادرسی م نی اسش که در ایال  آیینپذیرنته
أب هاب متفاوت قوام ربردارب از کارشناسان با تخصّصنیز لحاظ گردی ا بسا بدره 0389

یادرۀ هیئش نظارت را استحکام بخش ، به نحوب که در یک پرون ۀ اختالنی، نظریة 
ذ هاب هوایی، اخبردارب و مفسّر عکساس رسمی در امور ث تی، کارشناس نقشهکارشن



 (1141زمستان  ) | 11شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 141

 

نظر بیشترب امکان اظدارنظر گرددا ب یدی اسش در چنین موردب هیئش نظارت با دقش
 خواه  داششا

 . اصالحات مربوط به روند و نحوة رسیدگي هیئت نظارت  1-3
جستای خایی برخوردار اسشا در عنایر مربو  به رون  و نحوۀ رسی گی از اهمیش و بر

سیارب زنن ا بحقیقش این عنایر سرنوشش یک دادرسی را به لحاظ منصفانه بودن رقم می
گیرد و ایالحات مورد نیاز در این حوزه هاب رسی گی در این دسته جاب میاز نقص
امه به دتر و بر رون  رسی گی هیئش نظارت و نتیجة حایله مؤثرتر خواه  بودا در اپُررنگ

 پردازیماتشریح اجزا و عنایر مربو  به این دسته در هیئش نظارت ث تی می

 . حقّ مورد استماع قرار گرفتن متداعیین و حقّ استفاده از وکیل1-1-3
هاب دادرسی عادالنه و حقوق دناعی حقّ اشخاص م نی بر داشتن وکیل از بارزترین جلوه

ی به توجدگرایی قضایی و بیجان هی مانع از یکحضور وکیل در دادرس 0روداشمار میبه
 5شودامنانع نردب شدرون ان از سوب کارگزاران دولتی )قضات( می

عنوان حقّی که دادگاه را مکلّف به استماع همة حقّ مورد استماع قرار گرنتن نیز به
 1 تا 3نمای  در بن هاب ش ه از سوب طرنین میجدات حکمی، موضوعی و اث اتی م ر 

یراحش مورد دوم ایول آیین دادرسی م نی نراملّی بهوایل بیسش 5ایل پنجم و بن  
پذیرش قرار گرنته اسشا ایل چدارم از سن  ایول آیین دادرسی م نی نراملّی نیز ضمن 

اب وکالب دادگسترب، استفاده از خ مات وکالب دادگسترب و پذیرش استقالل حرنه
ؤثر ایشان را از حقوق طرنین دعوب دانسته و انتخاب برخوردارب از معاض ت حقوقی م

 آزادانة وکیل توسط موکّل را یراحتاب حکم می نمای ا
ل اب در ادارات شکشناسایی این حق تصریح خایی در مقررات ث تی ن ارد، اما رویه

پذیرش وکالش در  53/19/0373-790/32گرنته بود که به استناد دستورالعمل شماره 
ناد نامة رسمی )که در دناتر اسقضایی را منو  به ارائه وکالشو مراجع ش ه واح هاب ث تی

                                                            
مجله حقوقی  ،«اب از حقوق شدرون بق متدمان م نی بر داشتن وکیل در نرآین  کیفرب، جلوهح»ا نیازپور، امیرحسین، 0

 ا82(، ص 0391) 29، شماره دادگسترب

ایی، المعار  علوم جن، دایرهمن ب از وکیل در الیحه آیین دادرسی کیفربحق متدمان در بدرها انتخارجدرمی، گودرز، 5

 ا339(، ص 0385نخسش، )تدران  نشر میزان، کتاب دوم، چاپ 
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دانسش و از این حیث وکالب دادگسترب به شود( از جانب وکیل میرسمی تنظیم می
رمم ی ور ها با مشکل مواجه بودن ا علیخصوص در مقولة دناع در مراجعی چون هیئش

رب و اشارۀ آن به این موضوع که اختصاص دیوان ع الش ادا 07/01/0372-072رأب 
هاب وکالب دادگسترب به مراجع قضایی نانی اعت ار آندا در مراجع میرقضایی نامهوکالش
هاب آم  تا ح ّب این مشکل را مرتفع نموده باش ، اما با توجه به نظریهنظر مینیسش، به

اد و امالک کشور و نتیجتاب مشورتی متع دِ یادره از ادارۀ کلّ حقوقی سازمان ث ش اسن
شر  هیئش تخصّصی دیوان ع الش ادارب به 55/5/0388-8818871811101151دادنامه 

نامة دادگسترب از نوع عادب باش ، یرناب در مح وده قانون وکالش در چنانچه وکالش»
دادگسترب و سایر مراجع الزام به پذیرش آن وجود دارد، لیکن در سایر موارد وکالش 

که ارت اطی به پیایرب دعاوب و وظایف وکیل به موجب قانون وکالش ن ارد، مانن  م نی 
، «ربط الزامی به پذیرش آن وجود ن اردانجام معامالت و انتقال اموال، براب مراجع ذب

هاب عادب وکالب دادگسترب را در مراجع ث تی در خصوص نامهح اقل پذیرش وکالش
ث تی )مثل معامله، تفکیک، تقاضاب المثنی، اِنراز، هاب اَعمال حقوقی نس ش به پالک

 ایال  ح ود و مساحش و میرهم( را منتفی دانسشا
ا شفاهی یورت کت ی یاز طرنی حقّ مورد استماع قرار گرنتن منصفانه طرنین چه به

ا، به ههاب رسمی( در هیئشنامهگیرب از خ مات وکالب دادگسترب )با وکالشو حقّ بدره
ایالحی قانون ث ش  52تردی  اسشا هرچن  با وح ت مالک از بن  یک  ماده ش ت محل 

نامة اجرایی آیین 3مابین اشخاص و بنا به دستور بن  یک ماده در خصوص وقوع اختال  نی
لیه ، هیئش بای  ک«اسناد مالکیش معارض و هیئش نظارت و شوراب عالی ث ش»رسی گی 

وسیلة اخ ار جدش معاینه ها را بهقش مناسب، آنم ارک طرنین را اخذ کن  و با تعیین و
بن   0یورت کت ی بپذیردامحل دعوت نمای  و نتیجتاب اظدارات طرنین را بررسی و به

نمای  و گیرن ه براب حلّ اختال ، متجلّی میمویو  هیئش را در جایااه مرجعی تصمیم

                                                            
توان  براب مالحظه و اطالع از م ارک تسلیمی ا بنا به مادۀ اخیرالذکر، هریک از طرنین تا ق ل از وقش رسی گی می0

طر  دیار، به ادارۀ ث ش محل مراجعه نمای ا هیئش همچنین بای  در وقش مقرر، با معاینة محل و تحقیق محلی، نس ش 

مجلس کن  و اظدارات طرنین و حاضرین را در آن قی  نمای  و به راتب را یورتبه تصرنات طرنین رسی گی و م

تصرّ  که چه شخصی مامضاب حاضرین برسان  و چاونای موضوع را با ارسال سوابق و اظدارنظر یریح م نی بر این

 باش ، به هیئش موضوع قانون سامان هی گزارش و کسب تکلیف کن انحو میاسش و تصرنات او به چه
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وع به طرنین و امکان نقیصة ع م استماع را تا ح ودب مرتفع خواه  نمودا ابالغ موض
جلسه کردن مشاه ۀ م ارک تسلیمیِ طر  دیار توسط طرنین اختال  و یورت

اظدارات توسط واح  ث تی، با توجه به ایل تقابلی بودن دادرسی متضمّن رعایش برخی از 
ایول دادرسی عادالنه اسشا با عنایش به شر  مویو ، حقّ مورد استماع گرنتن  به 

ی حال هیئشْ تکلیفموارد مورد پذیرش قرار گرنته اسش، با این یورت مح ود در برخی
 طور حضورب و شفاهی در سایر مواردم نی بر پذیرش و استماع دناعیات از جانب انراد به

براب خود قائل نیسش که این خود مانعی بر پذیرش و استماع دناعیات از جانب انراد به 
رض پذیرش وکیل اعم از وکیل رسمی یا وجود حتی با نشودا بااینهیئش قلم اد می

هاب شگفته، منصفانه بودن دادرسی در هیئدادگسترب با توجه به ساختار توییفی پی 
 گرددانظارت تأمین نمی

 ها. الزامات علني و حضوری بودن رسیدگي2-1-3
یکی دیار از لوازم دادرسی عادالنه حضور خوان ه، ارائه ادله و م ارک و شدود خود و 

گرددا باش ا این مدم با دادرسی حضورب تأمین میس  از شدود طر  مقابل میپر
دادرسی مذکور ع ارت اسش از آگاه کردن خوان ه از نرآین  دادرسی از طریق دعوت او 
براب حضور در نرآین  دادرسی که به دن ال آن متدم و یا وکیل  در دادرسی حضور پی ا 

ع م ایجاد »دادرسی علنی نیز ع ارت اسش از  0«ام کن کن  یا به ارسال الیحة دناعی اق ا
هاب دادگاه و انتشار جریان دادرسی با رعایش ها در جلسهمانع براب حضور انراد و رسانه

  3علنی بودن، راب ة مستقیمی با شفانیش قضایی داردا 5«ادی هحق متدم و بزه

                                                            
مجله پژوهشنامه حقوق ، «م انی و آثار ایل حضورب بودن نرآین  دادرسی کیفرب»ا زراعش، ع اس؛ احم ب، انور، 0

 ا037-000(، ص 0383) 0شماره  7، دوره کیفرب

-21شماره  ،مجله حقوقی دادگسترب، «الزمات علنی بودن دادرسی کیفرب در پرتو دادرسی عادالنه»ا نیکویی، سمیه، 5

 ا508ص(، 0392) 27

 المللی و آراب دادگاه اروپایی حقوقمدلش معقول دادرسی در دیوان کیفرب بین»زاده، حسین، نرد، بدزاد، قربانرضوب

 ا013(، ص 0382) 0شماره  7، دوره مجله حقوقی ت  یقی دانشااه تدران، «بشر

درسی اراضی ملی از منظر ایول دا نق  و کارکرد کمیسیون رسی گی به اختالنات ناشی از»ا طجرلو، رضا و همکاران، 3

 ا018(، ص 0383) 38، شماره نصلنامه پژوه  حقوق عمومی دانشااه عالمه ط اط ایی، «منصفانه
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  م سن  ایول، هرچندر خصوص علنی بودن دادرسی، بن هاب اول و سوم از ایل بیست
امکان برگزارب تمام یا بخشی از جلسات دادرسی را به یورت محرمانه پذیرنته اسش، اما 
همچنان ایل را بر علنی بودن جلسات قرار داده اسشا بن  دوم در گامی نراتر حتی موانع 

 نفع یا اشخایی کههاب دادگاه را براب اشخاص ذبدسترسی علنی به سوابق و پرون ه
نمای  ها قابل توجیه براب آگاهی اسش را مرتفع نموده و در بن  چدارم اعالم میتة آنخواس
 ا«ها و نیز سایر تصمیمات دادگاه بای  در دسترس عموم باشن کنن ۀ آنآرا و جدات توجیه»

با بررسی مقررات و ضوابط حاکم بر هیئش نظارت، نصی م نی بر برگزارب جلسات 
تی با توجه شودا حا حضور مست عیان ث ش یا مت اعیین مشاه ه نمییورت علنی و بهیئش به

گردانی بین به رویة عملی م نی بر ع م برگزارب جلسات با حضور اعضا و اکتفا به پرون ه
که گردد؛ لذا نظر به ایناعضا نزد محل خ متشان، این رویه از نقا  ضعف اجرایی تلقّی می

علنی اسش، امکان حضور طرنین دعوب و بالت ع جلسات هیئش نظارت میرحضورب و میر
وکیل دادگسترب در اثناب جلسه میسور نخواه  بود و از این حیث وکالب دادگسترب به 
خصوص در مقولة دناع در مراجعی چون هیئش نظارت با مشکل مواجه هستن ا هرچن  

لسه هیئش حل جتوانن  طرنین یا متقاضی ث ش را به مها با ی ور قرار یا تصمیم میهیئش
این مسئله در حی ة اختیارات هیئش قرار گرنته و « توان می»دعوت نماین ، اما با لحاظ قی  

ورد ها، مهاب هیئش در خصوص میرعلنی برگزار کردن رسی گیدر سایة سناین رویه
گیردا با این ویف برگزارب علنی جلسات هیئش استثنا و ایل بر توجه و اعتنا قرار نمی

  هاب هیئش از بسیارب از نواینی بودن جلسات دادرسی اسش؛ بنابراین رسی گیمیرعل
جلسات علنی و حضورب از جمله نظارت انکار عمومی، حقّ استماع منصفانه، شناخش 
دادرسین و در یورت اقتضا ایراد ردّ دادرس )ح اقل نس ش به قضات هیئش( وااا محروم 

 هابهاب ایل دادرسی منصفانه در هیئشهترین شاخصاسش و از این حیث یکی از مدم
 گرددانظارت، اعمال نمی

 . حقّ رسیدگي در مهلت معقول3-1-3
ی ور رأب بای  در مدلش و زمان معقول انجام گیرد و معقول بودن مدلش دادرسی آن 

زمانی متعار  بتوان به پرون ه رسی گی کرده و از این طریق ع الش اسش که با یَر  م ت
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بن هاب اول و سوم از ایل سوم سن  ایول آیین دادرسی م نی نراملّی،  0ساخشارا برقرار 
داشتن حقّ دناع در نریش متعار  و معقول و برخورد برابر و عادالنة مرجع قضایی با 
ایحاب دعوا را از ایول بنیادین اشخاص اعالم و در خصوص برابرب آیینی تصریح 

ت اعیین، برخورد برابر و نریش متعار  و معقول دادگاه بای  نس ش به م 3-0»نمای  که می
تأخیر در اجراب ع الش به منزلة انکار آن و عین «ا طر  ادعا یا دناع را تضمین نمای 

( دادگاه بای  در 7-0»دارد ع التی اسشا ایل هفتم از سن  مذکور یراحتاب اعالم میبی
هاب مقررات حاکم بر عملیات نرآین  و«ا ونصل کن م تی معقول و متعار  دعوا را حل

و ایل « حقّ رسی گی در مدلش معقول»حقوقی از جمله ابالغ بای  ح ّ وسط دو ایل 
را م نظر قرار ده ، هم شتاب در رسی گی و هم اطالة آن باعث خواه  « رعایش حقّ دناع»

 5ش  منانع و حقوق مخاط ین دادرسی تضییع گرددا
قضایی هاب برخی مراجع ش هرسی گی هاب مشخص دررمم اشاره به مدلشعلی

ضی و تعیین تکلیف وضعیش ث تی ارا»موضوع قوانین ث تی از جمله هیئش موضوع قانون 
حاق ال»ها در قانون و ع م تعیین مدلش معقول در رسی گی« هاب ناق  سن  رسمیساختمان

 5ار ، ماده منظور تأمین حقّ رسی گی در مدلش متع، به«موادب به قانون سامان هی وااا
نامة اجرایی رسی گی اسناد مالکیش معارض، تکلیف به تشکیل جلسات هیئش نظارت، آیین

ار زمان بسینمای ، اما رویة عملی حکایش از اطالة م تبه میزان ح اقل دوبار در هفته می
بیشترب از زمان مویو  داردا مضاناب تکلیفی م نی بر ح اکثر زمان رسی گی به یک 

 عالم تاریو جلسه رسی گی به طرنین یا متقاضی پرون ه وااا وجود ن ارداپرون ه، ا

 . تأکید به حقّ تجدیدنظرخواهي1-1-3
تج ی نظرخواهی یا امکان بازبینی پرون ه آخرین نریتی اسش تا منصفانه بودن یک 

ه دوبار در حقیقش تج ی نظرْهاب احتمالی آن ج ران گرددا دادرسی بررسی و نقصان
مورد قضاوت قرار گرنته و به نوعی بازبینی اعمال  دن امرب اسش که ب وابقضاوت کر

                                                            
المللی و آراب دادگاه اروپایی حقوق مدلش معقول دادرسی در دیوان کیفرب بین»ا یابر، محمود؛ ناظریان، حسین، 0

 ا37(، ص 0383) 3شماره  09، دوره سی دانشااه تدرانمجله حقوق دانشک ه حقوق و علوم سیا، «بشر

 ا33(، ص 0381) 05، شماره نشریه تعالی حقوق، «م یریش زمان، تسریع در دادرسی»دهقانی، حسین، 

، نصلنامه حقوق «نن ادارۀ جریان دادرسی م نی، سازمان هی دادرسی در قالب ایول دادرسی»ا محسنی، حسن، 5
 ا93-77(، ص 0398) 3، شماره 31، دوره ی دانشااه تدراندانشک ه حقوق و علوم سیاس
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هاب عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاهشا در حقوق ایران، دادگاه ب وب اس
خواهی و  ا نرجامانرا به م حث تج ی نظر اختصاص داده 312تا  331امور م نی، مواد 

 57ل بن  یک ای ش ه در نظامات حقوق مترقّی هستن ااعادۀ دادرسی نیز دو ایل پذیرنته
خواهی را به قانون مقرّ دادگاه ارجاع داده اسشا با سن  ایول، آیین دادرسی پژوه 

نویس قواع  آیین دادرسی م نی نراملّی به استثناب موارد پی  33حال بن  یک از قاع ه این
هاب ناب از آراب ق عی دادگاهخواهی را یر، پژوه 32قاع ه  3و  3مقرر در بن هاب 

رسی گی این مرجع نیز یرناب شکلی نیسش و ماهیش پرون ه را نخستین ممکن دانسته اسشا 
خواهی برخال  نرجاما گیردطور کامل دربرمیبه با در نظر داشتن اثر انتقالی

 تج ی نظرخواهی اثر انتقالی ن ارد؛ زیرا دیوان عالی کشور مرجع سوم رسی گی نیسش تا
 اموضوع را دوباره قضاوت کن 

قانون ث ش الحاقی  52ماده  3در خصوص حقّ تج ی نظرخواهی، برابر ی ر ت صره 
مادۀ مزبور، ق عی  7و  2، 0هاب نظارت در موارد مذکور در بن هاب ، آراب هیئش0320

د نفع، قابل تج ی نظر در شوراب عالی ث ش هستن ا بررسی مج نیستن  و بر اثر شکایش ذب
گذار قرار گرنته، اما بی  از در مقررات مربو  به هیئش نظارت اگرچه مورد توجه قانون

نیمی از موارد یالحیش هیئش نظارت، مستثنی از حقّ تج ی نظرخواهی و مصون از اهرم 
قانون  52ماده  3طور که گفته ش  ونق ت صره راه ردب ایل دادرسی منصفانه اسشا همان

ایالحی قانون  52قط در مورد بن هاب یک، پنج و هفش ماده ث ش، آراب هیئش نظارت ن
نفع قابل تج ی نظر در شوراب عالی ث ش خواه  بود، اگرچه ت قیق ث ش بر اثر شکایش ذب

ده  که اوالب گزارش اشت اهات ث تی و در بن هاب دو، سه، چدار، ش  این ماده نشان می
شود و بلکه عم تاب در جدش نمی تصمیمات هیئش نظارت لزوماب باعث تضییع حق انراد

ایالخ موضوع، ونق موازین و ایول ننی و ت  یق آن با مقررات ث تی و در راستاب منانع 
انراد اسش و ثانیاب تصمیم هیئش م نی بر رنع اشت اه در یورتی که مخلّ به حقوق انراد باش ، 

سش، اما آنچه در باعث خروج موضوع از یالحیش هیئش نظارت و احالة امر به دادگاه ا
نیه و به لحاظ رعایش منصفانه بودن دادرسی م ر  و محلّ اشکال اسش، تشخیص ما نحن

فته هیئش گمُخل بودن یا ن ودن تصمیم رنع اشت اه به حقوق انراد اسشا ونق موارد پی 
نظارت در یورتی که تشخیص ده ، ای ار رأب م نی بر رنع اشت اه، مخل به حقوق انراد 

رغ از رسی گی بوده و از رسی گی امتناع خواه  کرد، اما مسئله اساسی این اسش اسش، نا



 (1141زمستان  ) | 11شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 114

 

که مخل بودن یا ن ودن تصمیم هیئش )نس ش به حقوق انراد( در رنع اشت اه را خود هیئش 
نفع ده  و در این مرحله مجالی براب استماع منصفانة دناعیات انراد ذبنظارت تشخیص می

از این موضوع و بر نرض یحش عملکرد هیئش نظارت در احراز  باش ا گذشتهمتصوّر نمی
قانون ث ش در شرای ی از شمول  52ماده  9یالحیش به شایستای خود یا دادگاه، بن  

ماده  1و  3، 3، 5تج ی نظرخواهی مستثنی ش ه که نخسش؛ در این مورد برخال  بن هاب 
اح  ث تی در هیئش نظارت موضوع با طر  شکایش و اعتراض انراد به نظر رئیس و 52

طور ق ع یک بُع  از ابعاد تصمیم هیئش نظارت در این شودا دوم؛ بهم ر  و رسی گی می
هاب اجرا، مخلّ به حقوق انراد خواه  بود و از بودن پرون همورد خاص و به لحاظ طرنینی

رج از بایسش خامی 1و  3کم مانن  بن هاب نیز دسش 52ماده  9این حیث قاع تاب بن  
گرنشا در ندایش یالحیش هیئش نظارت از جدش مخل بودن به حقوق انراد قرار می

ایالحی قانون ث ش،  52ماده  3هاب بن  گیرب از ظرنیشگرنته و با بدرهبراساس رویة شکل
 هاب اجرایی و طر حقّ تج ی نظرخواهی نس ش به آراب هیئش نظارت مربو  به پرون ه

ل به رویة ش ه اسش، اما شایسته اسش این حقّ تج ی نظرخواهی در شوراب عالی ث ش ت  ی
 یراحتاب در متن قانون منعکس گرددا

 . لزوم مستند و مستدل بودن آرا5-1-3
انون ق  از 598ششم از قانون اساسی جمدورب اسالمی ایران و ماده وشصشوط ق ایل ی 

و  مجلس شوراب اسالمی 0310سال  ایال  موادب از قانون آیین دادرسی کیفرب مصوب
دادرسی کیفرب بای  مستن  به ، 0385قانون آیین دادرسی کیفرب مصوب  373و  5مواد 

  که و ایولی باش قانون و مستن  به مواد ، موجهها بای  مست لاحکام دادگاهو قانون باش  
ا رعایش این مدم س ّب در مقابل اِعمال سالیق محاکم ش ه اسش بر اساس آن حکم یادر

و تضمینی براب سی رۀ حکومش قانون و احقاق دادرسی عادالنه اسشا در ایول دادرسی 
 (ا 53نراملّی نیز مشروعیش آرا وابسته به موجه و مست ل بودن آن هاسش )ایل 

لزوم مستن  و مست ل بودن آراب هیئش به خوبی در مقررات مربوطه ملحوظ نظر 
اجرایی رسی گی اسناد مالکیش معارض و هیئش نامة آیین 2قرارگرنته اسشا مستن  به ماده 

هاب ث تی، آراب یادره هیئش مجموعه بخشنامه 381نظارت و شوراب عالی ث ش و بن  
نظارت بای  مستن  به مواد قانون باش  و در آن تصریحاب قی  شود که ق عی یا قابل تج ی نظر 

شتمل بر خالیه جریان اب ماسشا به موجب مقررۀ مویو ، رأب یادره بای  داراب مق مه
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کار و بیان اشکال و موضوع اختال  بوده و منجّز و مست ل و ب ون قی  شر  و ابدام یادر 
  طور مشرو  و مست ل ذیل آن قی  خواهاتفاقِ آرا ن اش ، نظر اقلّیش بهشود و چنانچه بهمی

ادرسی دشود که تأکی  و تصریح م لوبی نس ش به این جز از ایل ش ؛ لذا مالحظه می
منصفانه در مقررات و ضوابط حاکم بر هیئش وجود دارد، اما این تصریح و تأکی  

هاب نظارت، نشانی از اجابش خواستة خود کانی ن وده و بررسی آرا هیئشخودببه
 شون  وده ا آراب هیئش بر حسب مورد یادر میگذار در این مقال را به دسش نمیقانون

  0نیستن ا –حتی مورد مشابه–رد دیار قابل تسرّب و تعمیم به موا

 نتیجه
عنوان هیئش نظارت ندادِ حقوقیِ متولّی رسی گی به اشت اهات و اختالنات ث تی اسش و به

اب در به چال  کشی ن حقوق العادهاب از یک نداد حاکمیتی تأثیر نوقزیرمجموعه
یین گیردا با بررسی ت  یقی آشدرون ان داشته و دامنة یالحیتی آن موارد مدمی را دربرمی

قضایی با ایول آیین دادرسی م نی نراملّی و ایول دادرسی دادرسی ث تیِ این مرجع ش ه
کیب طرنی هیئش نظارت مستلزم ایال  تریابیم که احراز بیعادالنه به این حقایق دسش می

 ها در ایناعضاب هیئش و رعایش ایول دادرسی عادالنه در ساختار رسی گی به پرون ه
هیئش اسشا مضاناب رسی گیِ منصفانه تندا در برخی موارد در قالب قوانین و مقررات 
موضوع حقوق ث ش اسناد و امالک مورد توجه قرار گرنته اسش و در بسیارب موارد، 

هاب حقّ دادخواهی در هیئش مذکور، ع م استقالل و هایی چون مح ودیشنارسایی
سی گی حضورب و علنی، نابرابرب در استفاده از امکانات طرنی کامل، ضعف حقّ ربی

دناعی، نقض حقّ مورد استماع قرار گرنتن مت اعیین و ع م امکان دخالش وکیل در 
دادرسی، ع م امکان مشارکش یا دخالش طرنین دعوب در نرآین  دادرسی، ن ود اع اب 

و گسترش  هاب نظارتنریش کانی دناع، مشدود اسش؛ لذا ایال  ساختار هیئش
یالحیش این مرجع کلی ب با نیازهاب حقوقی روز جامعه پس از ت وین و تصویب آیین 
دادرسی ث تی من  ق با ایول دادرسی نراملّی با تضمین الزامات حقوق دادرسی دادگرانه، 

 عادالنه و منصفانه مورد نیاز اسشا 

                                                            
 097(، ص 0397حقیقش، علی، ث ش امالک در ایران، )تدران، انتشارات گنج دان ،  0
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 ماهوب مراجعهمچنین با وجود آنکه م انی حقوقی موجّدی در خصوص لزوم رسی گی 
قضایی در حقوق ایران وجود دارد، هیئش نظارت با شرایط نعلی امکان رسی گی به ش ه

ماهیش اختالنات ث تی را ن ارد و جدش رنع این نقیصه بای  ایالحاتی در ساختار و نرآین  
مة خسارت گیرب از بیرسی گی هیئش یورت پذیردا پذیرش نداد یالحیش توانقی و بدره

ز کارشناسان رسمیِ مستقلِ دادگسترب ا شت اهات ث تی، کاداستر و توانمن بناشی از ا
 هاب این مرجع مدم ث تی اسشاهاب این مقاله در راستاب توسعة یالحیشنوآورب
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 ا(0371   دادگستر، تدران

حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق »زاده، حسین، نرد، بدزاد؛ قربانرضوب
، درانمجله حقوق ت  یقی دانشااه ت، «یلالملهاب کیفرب بیندناعی متدم در رویة دادگاه

 (ا0382، )0، شماره 7دوره 

، «م انی و آثار ایل حضورب بودن نراین  دادرسی کیفرب»زراعش، ع اس؛ احم ب، انور، 
 (ا0383) 5، شماره 2دوره ، پژوهشنامه حقوق کیفرب مجله

، جل  اول، چاپ سی و پنجم، )تدران  دوره پیشرنته آیین دادرسی م نی، شمس، ع  اهلل
 (ا0383انتشارات دراک، 

 ،«الکام ث ش نظام اقتصادب و حقوقی آثار» نسرین، حصارب، ط اط ایی محمود؛ یابر،  
 (ا0381 )تابستان 5 شماره ،30 دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشک ه مجله حقوق نصلنامه

 براالمللی و آمدلش معقول دادرسی در دیوان کیفرب بین»ناظریان، حسین، یابر، محمود؛ 
، نشااه تربیش م رسدا هاب حقوق ت  یقیپژوه مجله ، «دادگاه اروپایی حقوق بشر

 (ا0383) 3، شماره 09دوره 
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 (ا0392) 09 شماره هشتم، سال ،ط اط ایی
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 (ا0373تدران  انتشارات مدر، )چاپ پنجم حقوق ادارب ایران، منوچدر، تمنی، مؤ اط ایی ط

نق  و کارکرد کمیسیون رسی گی به اختالنات ناشی از اراضی »طجرلو، رضا و همکاران، 
 عمومی دانشااه تربیش نصلنامه پژوه  حقوق، «ملی از منظر ایول دادرسی منصفانه

 (ا0383) 38، شماره م رس

تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقالل قاضی در حقوق ایاالت »عزیزب، ابراهیم و سایرین، 
 (ا0385) 0، شماره پژوه  هاب حقوق ت  یقی، «متح ه با نااهی به حقوق ایران

 دادرسی وکنن ۀ عملکرد دموکراتیک در ایول تضمین»ممامی، مجی ؛ محسنی، حسن، 
مجله حقوق دانشک ه حقوق و علوم سیاسی ، «هاب دادرسی م نیایول مربو  به ویژگی

 (ا0392) 73، دوره دانشااه تدران

)تدران، انتشارات شرکش سدامی  آیین دادرسی م نی نراملیممامی، مجی ، محسنی، حسن؛  
 (ا0381انتشار، 

 نجام تحقیقات مق ماتی و تأثیر آناستقالل بازپرس در ا»نتحی، محم جواد، دهقانی، علی، 
 (ا0399) 51، شماره 1، دوره مجله نقه و حقوق، «در تحقق دادرسی عادالنه

 دادرسی آیین در «دادرسی ایول» اجراب ضمانش و مفدوم» محم ، ممیلویی، همایون؛ مانی،
 ا(0389) 3، شماره 5دوره  ،حقوقی هاب دانشنامه مجله ،«م نی

جریان دادرسی م نی، سازمان هی دادرسی در قالب ایول نن اداره »محسنی، حسن، 
وره ، دنصلنامه حقوق، مجله دانشک ه حقوق و علوم سیاسی دانشااه تدران، «دادرسی
 (ا0398) 3، شماره 31

-21ره ، شمامجله حقوقی دادگسترب، «طرنی در دادرسی کیفرببی»ناجی زواره، مرتضی، 
 (ا0397) 27

اب از حقوق مان م نی برداشتن وکیل در نراین  کیفرب؛ جلوهحق متد»نیازپور، امیرحسین، 
 (0391، )29، شماره مجله حقوقی دادگسترب، «شدرون ب
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له حقوقی مج، «الزامات علنی بودن دادرسی کیفرب در پرتو دادرسی عادالنه»نیکویی، سمیه، 
 (ا0392) 27-21، شماره دادگسترب
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 ا(0383 خرسن ب، تدران  انتشارات) ،(ت  یقی م العه و ایران حقوق) منصفانه دادرسی
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 0، شماره 1، دوره یم العات حقوق ت  یق ،«المللی(بین تجارب داورب در ت  یقی
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