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 Determining the limits and barriers to accessing registered 

information, which on the one hand is related to the rights of people 

with disabilities and on the other hand is somehow supported and 

guaranteed by the government, can play an increasing role in 

creating justice in society. Play. This information is highly secure 

due to government oversight and support during the collection, 

analysis and storage phase, and anyone with access to this 

information is in a better position than others and can be surrounded 

by this information. Benefit more. Therefore, the main purpose of 

this article is to examine the restriction or freedom in access to 

registration information with a look at the jurisprudential rule of 

justice and fairness. The method used in this article is descriptive-

analytical and the method of data collection is library. Despite the 

ambiguity arising from the use of the word beneficiary in some laws, 

including Article 8 of the Property and Deeds Registration Law, 

persons entitled to access property registration information may be 

restricted to the property owner, deputy and legal representative, and 

other persons may They can access this information through Articles 

212 and 213 of the Code of Civil Procedure according to special 

conditions. The parties, the holder of the document or their legal 

representative and deputy and judicial authorities, have the right to 

receive the principles and copies of the documents available in the 

notaries. In this regard, there are major challenges to the 

implementation of the law on dissemination and free access, 

including that in some cases, the information requested by citizens 

has been made publicly available through the public through 

databases or information and dissemination systems. For example, 

any citizen can be informed of the laws and regulations of the 

country by referring to the website of the official newspaper of the 

country or the national system of laws and regulations, but some 

citizens prefer to visit these databases by registering an application 

in the system of publishing and free access to information. Achieve 

the rules and regulations they want. 
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   و همکاران  حسینی امین 156

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت

 انصاف و عدل فقهی قاعده به نگاهی
 

 1حسینی امین
 آباد، نجف واحد حقوق گروه خصوصی حقوق دکتری دانشجوی
 .ایران باد،آ نجف اسالمی، آزاد دانشگاه

 

 *2 شیرانی مسعود

 نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد حقوق گروه  استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران آباد،

 

 3نصیران داود

 نجف اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد  حقوق گروه استادیار
 .ایران آباد،

 

 چکیده
 طرفی، از که ثبتی، اطاّلعات به دسترسی موانع و ثغور و حدود تعيين

 طتوس نحوی به دیگر، طرف از و است مرتبط محدود افراد حقوق با
 نقش تواند می گردد، می تضمين و گرفته قرار حمایت مورد دولت

 این زیرا. نماید ایفاء جامعه در عدالت ایجاد برای را ای فزاینده
 گردآوری، مرحله در دولت حمایت و نظارت علّت به اطاّلعات

 به کس هر و برخوردارند باالیی امنيت از سازی، ذخيره و تحليل
 قرار دافرا سایر به نسبت بهتری موقعيت در یابد، دست اطاّلعات این

 ریبيشت منافع از مذکور، اطاّلعات بر احاطه با تواند می و گرفته
 ای محدودیت بررسی مقاله این اصلی هدف بنابراین. گردد مند بهره

 و دلع فقهی قاعده به نگاهی با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی
 و لیتحلي-توصيفی مقاله این در استفاده مورد روش. باشد می انصاف
 وجود با. باشد می ای کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری روش

 ادةم ازجمله قوانين برخی در نفع ذی لفظ استعمال از ناشی که ابهامی
 دسترسی برای صالح افراد دارد، وجود امالك و اسناد ثبت قانون 8
 و مقام قائم ملك، صاحب به توان می را امالك ثبت اطالعات به

 مواد طریق از توانند می اشخاص سایر و کرد محدود قانونی نماینده
 این به خاصی شرایط طبق مدنی دادرسی آیين قانون 213 و 212

 ائمق و قانونی نمایندة یا سند صاحب متعاملين،. یابند دست اطالعات
 اسناد رونوشت و اصول دریافت حق قضایی، مراجع و ها آن مقام

 زمينه، این در. باشند می دارا را رسمی اسناد دفاتر در موجود
 دوجو آزاد دسترسی و انتشار قانون اجرای برابر در اساسی هایچالش

 شهروندان سوی از که اطالعاتی موارد، برخی در اینکه جمله از دارد
 هایسامانه یا هاپایگاه طریق از و عمومی صورتبه شده خواسته

 هر ل،مثا برای. اندگرفته قرار عموم دسترس در رسانیاطالع و انتشار
 یا کشور رسمی روزنامه پایگاه به مراجعه با تواندمی شهروندی

 لعمط کشور مقررات و قوانين از کشور مقررات و قوانين ملی سامانه
 ترجيح هاپایگاه این به مراجعه جایبه شهروندان برخی اما شود

_________________________________ 
1 Situation juridique 

 دسترسی و انتشار سامانه در درخواست ثبت طریق از دهندکهمی
 .یابند دست خود نظر مورد مقررات و قوانين به اطالعات، به آزاد

 
 ،موانع انصاف، عدل، ثبتی، اطالعات دسترسی، حق :کلیدی کلمات
 ثالث اشخاص

 

 04/05/1400: افتیدر خیتار
 1400/ 01/07:  رشیپذ خیتار
 dr.shirani2019@gmali.comنویسنده مسئول: * 

 مقدمه
اهليت به هنگام انجام معامله، شناخت طرفين از یکدیگر و احراز 

معامله در طرف مقابل برای جلوگيری از زیان های ناشی از بطالن 
معامله ضروری است، اما کافی نيست. بلکه حمایت از طرفين 
معامله و جلوگيری از زیان آنها ایجاب می کند که آنها قبل از انعقاد 

موضوع معامله نيز آگاهی یابند  1معامله بتوانند از وضعيت حقوقی
م را در این زمينه به دست آورند. برای نمونه اینکه، و اطالعات الز

آیا مورد معامله متعلق به طرف معامله است؟ یا آیا اشخاص ثالث 
نسبت به موضوع معامله حق عينی )نظير حق انتفاع و حق رهن( 

قبل از انجام معامله نسبت به مورد معامله دارند یا خير؟ هر چند تا 
ن صورت گرفته است، ثالث و معامالتی که قبال در خصوص آ

 .محسوب می شوند

اهميت اقتصادی و اجتماعی امالك و اینکه آنها پایه و اساس حقوق 
متعددی را  تشکيل می دهند، از یك سو، و اقبال زیاد مردم نسبت 
به این نوع اموال و گسترش جرائم عليه این نوع اموال از طریق 
کالهبرداری و انتقال مال غير، از سوی دیگر، ایجاب می کند که 

این امنيت ، دارای نظم حقوقی خاص باشند تا معامالت این نوع اموال
و خریدار قبل از ؛تأمين گردد در ابعاد حقوقی و روانی نوع معامالت

انعقاد معامله بتواند از مالکيت و سلطة تام فروشنده نسبت به مورد 
و مطمئن باشد که مورد معامله از هر ؛معامله اطمينان حاصل کند

و اگر معامله کند،قانون ،ق( استنوع حق عينی متعلق به غير رها )طل
از وی حمایت می کند، به عالوه او باید مطمئن باشد که بعد از 
انعقاد معامله، مورد معامله از هر نوع معامله معارض که ممکن 
است توسط ناقل )فروشنده( انجام گردد، مصون و محفوظ خواهد 

 (.1) بود
 این نوع زیان حمایت از اشخاص در برابر؛یکی از اهداف نظام ثبتی

هاست . نظام ثبتی می تواند وضعيت حقوقی مورد معامله را مشخص 
و عاملی برای ایجاد امنيت و ثبات معامالت نسبت به اموال 

ایجاد بانك اطالعاتی درباره امالك و دسترسی  .غيرمنقول باشد
آسان اشخاص به آنها، ایجاد امنيت حقوقی در معامالت امالك و 

یق تشریفات خاص برای این نوع معامالت )نظير کنترل آنها از طر
از جمله ابزاری  ،تنظيم سند رسمی( و اعطای ضمانت اجرای مناسب

های ثبتی برای حمایت از اشخاص ثالث در نظر گرفته  است که نظام
 .اند
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اعم است از مشاهده سند یا هر وسيله یا چيز ؛عاتالدسترسی به اط
ع از الره شده است و اطات در آن ثبت یا ذخيالعدیگری که اط

 محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساخ یا تکثير تمام یا برخی قسمت
یحه ال 2ماده  6بند )ها و یا با تهيه یك رونوشت کامل از آن 

 . با توجه به اهداف تأسيس سازمان ثبت(حمایت از حریم خصوصی
 می بخشيدن به اسناد رسمی حفظ وتثبيت حقوق مالکين و اعتبار که

عات ثبتی در این است که الباشد، اهميت بررسی حق دسترسی به اط
عات صرفاً برای بایگانی نيست و باید بتوان برای تحقق الاین اط

بخشيدن به اهداف تاسيس سازمان ثبت، به آن دسترسی داشت. 
ك و اسناد و کمبود منابع در این الاهميت حقوقی و اقتصادی ثبت ام

در قسمتی از کتاب مبانی و آثار نظام  ای که صرفاً خصوص، به گونه
پرداخته شده است،  ،ك از نسرین طباطبائی حصاریالثبت ام

نگارنده را بر آن داشت تا در این خصوص تحقيق و پژوهش کند. در 
این پژوهش نویسنده به دنبال پاسخگویی به دو سوال است: آیا در 

نکه و ایدارد؟عات ثبتی وجود الحقوق کشور ما امکان دسترسی به اط
مدل دسترسی به اطالعات ثبتی در نظام حقوقی ایران،محدود است 

 یبا عدالت اجتماع یخصوص میحر نيتعارضات قوانیا آزاد؟همچنين 
 کدامند؟ یثبت نيو قوان یعیو توز

ه: رسيم ک با مطالعه قوانين و مقررات و رویه عملی به این نتيجه می 
بتی به رسميت شناخته شده عات ثالدر حقوق ما حق دسترسی به اط

عات مذکور التواند به اط و ذینفع با رعایت حریم خصوصی می
 منابع زا استفاده با و پژوهشی –دسترسی یابد. این مقاله با روش علمی

 مذکور سواالت به پاسخ پی در مقاله و کتاب شامل کتابخانه ای
 .است

 عدالت اجتماعی
اجتماعی در دنيای احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه 

امروز می باشد.احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بٌعد در نظر 
 سياسی و  از یك زاویه آن را در قالب فردی، اجتماعی :می گيرند

 دیگر بُعد از و کنند می بندی تقسم( ها سازمان و مسئولين عملکرد)
 .کنند می تقسيم ای رویه و توزیعی عدالت به را آن

عدالت از مفاهيمی است که عقل جمعی همه افراد بشر، در حقيقت، 
 با سطح شمرد .عدالت به مثابه مفهومی،آن را مستحسن و نيکو می

انتزاع بسيار باال، از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است 
تا جایی که مباحثه درباره چيستی عدالت، به مثابه یکی از 

 (.2) همچنان استمرار دارد ترین سئواالت فلسفه سياسی،محوری
مفاهيمی چون برابری، انصاف و مساوات  در ارتباط با مفهوم عدالت،

نيز مطرح می شوند که گاهی مترداف با آن و گاهی با مفهومی 
در واقع تحقق عدالت، سنگ  متفاوت با آن به کار گرفته شده اند.

پایه مشروعيت حاکميت و مبنای توجيه ضرورت وجود دولت تلقی 
که عقل  سرچشمه می گيرددر حقيقت، عدالت از مفاهيمی  شود.می

عدالت به  شمرد.جمعی همه افراد بشر، آن را مستحسن و نيکو می
مثابه مفهومی، با سطح انتزاع بسيار باال، از دیر باز ذهن بشر را به 
خود مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چيستی عدالت، 

ترین سئواالت فلسفه سياسی، همچنان وریبه مثابه یکی از مح
 .استمرار دارد

توجه زیادی به بحث عدالت  هم فالسفه و هم دانشمندان اجتماعی،
عالقه افراد به عدالت، از یك نياز طبيعی اساسی منتج  اند.نموده

شود، افراد، نيازهای فردی متفاوتی دارند که از طریق تعامل با می
شود.این نيازها طيفی از نيازهای ارضا می دیگران به بهترین نحو،

ی احساس -اقتصادی از قبيل پول و امکانات مادی تا نيازهای اجتماعی
 د.گيرتوجه و احترام شخصی را در بر می ؛نسبتاً انتزاعی از قبيل

دهد تا قضاوت نمایند که آیا عدالت به افراد استانداردهایی ارائه می
ی که اغلب پيچيده هستند برآورده های اجتماعاین نيازها در محيط

 (3) ؟گرددمی
دهندة مفهوم عدالت اجتماعی،عنصر یکی از عناصر کليدی تشکيل

اما از نحوة  برابری است که خود مفهوم قابل درك و ملموسی است،
فهوم های مختلفی از متوانيم به تعریفترکيب آن با دیگر عناصر می

تعریفی از عدالت  :ان مثالبه عنو عدالت اجتماعی دست پيدا کنيم.
ها و اجتماعی که بر مبنای ترکيبی از دو عنصر برابری در فرصت

با تعریف تك  ،گيردها شکل میها و قابليتپذیرش شایستگی
عنصری برابری در همه امکانات و امتيازات، کامالً متفاوت و متمایز 

ارد های اجتماعیِ کامالً متفاوت و در بسياری از مواست و سياست
 متضادی را در پی دارد.

 وانصاف در حقوق ایران عدلواصول ،جایگاه اصل انصاف
در نظام حقوقی ایران، آنچه از انصاف در قوانين موجود می توان 
یافت غالبا از نوع اصل انصاف می باشد، که مقررات قانونی مربوط 

 :را می توان به دو دسته صریح و ضمنی تقسيم کرد

که اصل انصاف به طور صریح مورد اشاره قرار گرفته  ،دسته اول
قانون تجارت درباره اعاده اعتبار تاجر ورشکسته،  571است: ماده 

نسبت به ابطال یا  13۹1و اصالحيه  1363قانون دریایی  17۹ماده 
قانون مدیریت خدمات کشوری  ۹0تغيير قرارداد غيرمنصفانه؛ ماده 

مندان نسبت به انجام وظایف در قسمت حقوق و تکاليف کار 138۹
در خصوص پرداخت  13۹۹قانون کار  41با رعایت انصاف؛ ماده 

قانون حمایت  46های منصفانه و معقول حق السعی کارگران و ماده 
نسبت به بال اثر بودن شروط غيرمنصفانه  1388از مصرف کننده 

 .به ضرر مصرف کننده
بر اصل انصاف از مقررات، که به طور ضمنی مبتنی  ،دسته دوم

هستند، به لحاظ تعدد و تنوع مواد، به شرح زیر قابل دسته بندی 
 :باشند موضوعی می

قانون اساسی جهت تعيين نهاد هيأت  1۹8مرجع رسيدگی: اصل  .1
  منصفه؛

قانون تجارت جهت تقسيم اموال  522پرداخت وجه: در ماده  .2
اعطای قانون مدنی در  652بين طلبکاران به نسبت طلب آنها، ماده 

قانون روابط موجر و  4مهلت پرداخت وجه به مقترض و ماده 
 در بحث تعدیل اجاره بهاء ؛ 135۹مستأجر 

قانون مدنی در  20۹الی  301الزامات خارج از قرارداد: مواد  .3
قانون مدنی در باب منصفانه  313بحث دارا شدن غير عادالنه، ماده 
ليت مدنی جهت ئوقانون مس 4و  3نبودن تملك ملك غير و مواد 

 اعمال انصاف در تخفيف خسارات؛

قانون مدنی درباره اعمال  227و  220تعهدات قراردادی: مواد  .4
انصاف نسبت به تعهد متعاملين و خسارات ناشی از عوامل خارجی 
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   و همکاران  حسینی امین 158

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

قانون ثبت در باب اعمال انصاف مبنی بر پرداخت قيمت  16۹و ماده 
 .(4) اضافه مبيع

که دادرسان آراء خود را با تکيه بر نقش انصاف در رویه قضایی، 
 اضیق که صورت این به. باشد می توجه قابل نيز نمایند، آن صادر می

کند و یا غيرمستقيم در  می استناد انصاف به صریح طور به یا
تصميمات خود آن را مدنظر قرار می دهد. تفسير قانون توسط 

یکی از  دادرس و متعاقبا ایجاد رویه قضایی می تواند به عنوان
ابزارهای اجرای عدالت و انصاف محسوب شود. از جمله شعبه 

 207/82چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در دادنامه شماره 
قانون ثبت  68و  ۹7در خصوص استنباط از مواد  30/2/82مورخه 

 راجع معامالت کليه رسمی ثبت و انجام به نسبت اسناد و امالك
 هب مذکور، مواد که استدالل این با غيرمنقول، اموال منافع یا عين به

 هاراد به نمی تواند و باشد می معامله صوری تشریفات رعایت جهت
بر انجام معامله بوده خللی وارد کند، صدور قرار  مبنی که طرفين

عدم استماع دعوی را توسط دادگاه بدوی، به جهت عدم ثبت معامله، 
تنها ماده ای که در . بر خالف انصاف و عدالت قضایی دانسته است
( قانون داوری 3) 27آن به اصول عدل و انصاف اشاره شده است، ماده 

 28توجه به اینکه این ماده از ماده  تجاری بين المللی می باشد. با
اخذ گردیده است، که در آن  1۹85( قانون نمونه آنسستيرال 3)

بکار رفته و شرط  ”Ex aequo et bono“صراحتا اصالح 
اعمال آن را نيز اجازه صریح طرفين می داند و همچنين در تفسير 

ول ( قواعد داوری آنستيرال از این اصطالح به عنوان اص2) 33ماده 
عدل وانصاف یاد شده است. و این سند به عنوان بارزترین سندی که 

 به اصول عدل و انصاف پرداخته است شناخته می شود.
به  آزاد یدر مقوله دسترس یمدن نيآنها با قوان سهیمقاو مبنای فقهی 
 یاطالعات ثبت

استقصای سوابق ناظر بر تدوین الیحه ی آزادی اطالعات که منجر 
به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات گردیده، نشان 
می دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتا به اسناد خارجی ذیربط 
بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته ای 

چنين رویکردی، موجب می شود  یصورت نگرفته است. ثمره 
مجریان نسبت به قانون به دیده ی یك اورده بيگانه، نگریسته و 
چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت 
چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهيه ی آئين نامه اجرایی آن 

 ، می بایست ظرف شش ماه از8که حسب حکم مندرج در ماده 
تاریخ تصویب، توسط هيأت وزیران تصویب می گردید، مویدی بر 

 .(5) این ادعا است
 روایت علوی -1

یکی از مستندات فقهی قائلين به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی 
به اطالعات در اختيار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت 

آگاه » علی )ع( در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می نویسد:
باشيد که شما این حق را بر عهده من دارید که هيچ رازی را جز در 
خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، 

این روایت با اندکی تفاوت در «. بدون مشورت با شما انجام ندهم
 منابع ذیل نيز نقل شده است:

از استادش، این روایت را به نقل « أمالی»الف( شيخ طوسی)ره( در 
أال و ان لکم عندی أن »شيخ مفيد)ره( بدین صورت نقل نموده است: 

ال أحتجبن دونکم سرا اال فی حرب و ال أطوی دونکم أمرة إال فی 
 (.6«)حکمه

ب( سيد رضی )ره( آن را در نامه پنجاهم نهج البالغه، بدین شکل 
أال و إن لکم عندی أال أحتجز دونکم سرة إال »ذکر کرده است: 

در کتاب « نصر بن مزاحم منقری«. »أطوى دونکم أمرة إال فی حکم
 .(7) نيز آن را با همين مضمون آورده است« وقعه صفين»
 سيره معصومين -2
بررسی در سيره و روش عملی ائمه معصومين )ع( گواه بر آن است  

که ایشان حق مردم به اطالعات را به رسميت شناخته اند. این امر 
به شيوه های مختلف، محقق می شده است. اوال: معصومان در ارتباط 
با بسياری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می نمودند که 

بتوانند از فرآیند اجرایی آن آگاهی پيدا  عموم جامعه به راحتی
در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امير  ؛نمایند. به طور مثال

 المؤمنين )ع( در مسجد کوفه به قضاوت ميان مردم پرداختند.

در خانه خویش « شریح»در رروایتی آمده که حضرت که از قضاوت 
یا »مودند و فرموده بودند: اطالع یافته بودند وی را از این کار، نهی ن

شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بين الناس فأنه و هن بالقاضى ان 
در باب مسأله می بيت المال نيز حضور مردم، هنگام «. یجلس فی بيته

 تقسيم نقل شده  است.
روایت شده در دوران حکومت حضرت علی )ع(، خراج اصفهان 

که فردا بيایند و سهم خویش رسيد، حضرت نيز مردم را فرا خواندند 
را از بيت المال بگيرند. ثانيا، در مواردی هم که مردم در مورد 
مسائل مختلف از معصومين )ع( در خواست اطالعات می کردند، 

در مورد امام  ؛به طور مثال ایشان به اطالع رسانی می پرداختند.
ی حسن )ع( در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخ

که از دليل این تصميم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می 
کنند که علی رغم حقانيت خویش و گمراهی و طغيانگری معاویه، 

 چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟
 حق مشارکت در اداره امور کشور-3

نصوص متعددی بر وجوب زمامداران وکارگزاران حکومت اسالمی 
طور مثال؛ خداوند متعال در سوره مبارکه با مردم وجود دارد. به 

آل عمران به پيامبر اسالم )ص( دستور به مشورت داده و می فرماید: 
وشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب »

 «.المتوکلين
روایات متواتری نيز وجود دارد که به اهميت مساله مشورت 

ير المؤمنين )ع( که ناظر بر به امپرداخته اند. نظير روایتی منسوب 
 «شاوروا فالنجح فی المشاورة»وجوب مشورت کردن می باشد: 

تحقيق در سيره معصومين )ع( نيز به خوبی، همين موضوع  ،به عالوه
را نشان می دهد. از جمله در مورد پيامبر اعظم که مشورت با 
اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام 

ان رسول اهلل کان »ع( نيز در این زمينه نقل شده که فرموده اند: رضا)
 «.ردییستشير اصحابه ثم یعزم على ما 

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که 
تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می باشد. از این رو، مادام 
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 159 ...  با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

بر این  وانکه مردم نسبت به اطالعات، دسترسی نداشته باشند، نمی ت
فرضيه عمل نمود، پس نتيجه آن می شود که از حيث تعلق حکم 
وجوب بر مقدمه ی واجب رعایت حق بر اطالعات بر حکومت، 

 (.8) واجب خواهد بود
 عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن-4

یکی از دالیلی که می شود از آن آزادی اطالعات و حق مردم بر 
کرد، نصوصی است که افراد را از تحصيل اطالعات را نتيجه گيری 

این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی 
 می نماید.

حضرت علی )ع( در عهدنامه ی خویش خطاب به مالك اشتر، زمانی 
منصوب فرمودند، چنين دستور دادند: « که وی را به حکومت مصر

ل عنك و أن ظنت الرعيه یك حيفا، فأصحر لهم بعذرك و عد»
ظنونهم بإصحارك، فإن ذلك ریاضه منك لنفسك و رفقا بر 

 «.حاجتك من تقویمهم علی الحق عينك و اعذارة تبلغ به
برخی از صاحب نظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلف 
دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمينه سوء برداشت 

برای ایشان آشکار نموده و ضمن مردم را فراهم می نماید، حقيقت را 
 (.۹متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد )

 رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به حق دسترسی به اطالعات ثبتی
در بيشتر کشورهای اروپایی مانند اتریش، جمهوری چك، کراواسی، 
دانمارك، انگليس، فنالند، مجارستان، ایرلند، ليتوانی، ایتاليا، هلند، 
پرتغال، اسکاتلند و سوئد دسترسی به اطالعات ثبتی اشخاص آزاد و 
دسترسی عام برای اشخاص فراهم است. به گونه ای که هر کس می 
تواند این اطالعات را تحصيل نماید. در حقوق برخی کشورهای 
اروپایی مانند بلژیك، آلمان و اسپانيا به منظور حفظ حریم 

ی که منافع مشروع دارند، خصوصی، دسترسی محدود برای اشخاص
پيش بينی شده است. در دیگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه و 
لهستان محدودیت برای دسترسی به اطالعات ثبتی بيشتر است. به 
گونه ای که حتی افرادی که دارای منافع مشروع هستند هم تحت 
شرایطی می توانند به این اطالعات دسترسی پيدا کنند. ثبت 

کی در کشورهای اروپایی یك هنجار محسوب می گردد و الکتروني
بيشتر دولت ها ثبت الکترونيکی را کامل کرده اند یا تقریبا کامل 
انتقال داده اند. البته فرآیند الکترونيکی کردن ثبت در کشورهای 
اروپای جنوبی و شرقی مانند کرواسی، یونان، مجارستان، پرتغال و 

تأخير بيشتر شاید ناشی از محدودیت اسلوونی دیرتر شروع شد. این 
های مالی، در برخی کشورها مانند یونان ناشی از نبود داده های 
معتبر کاداستری، در برخی کشورها مانند کرواسی نيز ناشی از شکل 

 نادرست ثبت امالك در طول رژیم کمونيستی بود. 
ارائه خدمات از طریق اینترنت در کشورهایی ممکن است که هم 

لکترونيك را کامل کرده اند و هم دسترسی عموم به اطالعات ثبت ا
 ثبتی را مجاز بدانند. مانند: اتریش، جمهوری چك، انگليس،

مجارستان، ليتوانی، هلند، نروژ، لهستان، اسکاتلند، اسلوونی و سوئد. 
عات را محدود به اشخاصی که دارای الکشورهایی که دسترسی به اط

ند، دسترسی الکترونيکی را برای عدم نمای منافع مشروع هستند می
آلمان و  :اند. مانند نقض حریم خصوصی محدود به متخصصان نموده

اسپانيا. عدم تمرکز سياسی می تواند دسترسی را محدود سازد: به این 

نحو که هر ایالت بایستی تصميم بگيرد که چه زمانی و چگونه اقدام 
خصی خود را دارد. هر ایالت نظام ش به ثبت الکترونيك نماید و

ك اروپا که از طرف اتحادیه اروپا الات امالعپروژه خدمات اط
پشتيبانی مالی می شود، هدف خود را فراهم آوردن امکان دسترسی 

ك دردرون مرزهای اروپا قرار العات امالن و به روز، به اطالآن
عاتی راجع به الك اروپا به اطالعات امالداده است. خدمات اط

حات حقوقی وصل است. این مرکزخود الو ترجمه اصطدعاوی ثبتی 
 .کند و تنها به ادارات ثبت اروپایی وصل است عات نمیالثبت اط

زم الشود.  ات به زبان محل ادارات ثبت نشان داده میالعلذا این اط
ك اروپایی، اداره ثبت العات امالبه ذکر است که خدمات اط

ننده دراین پروژه ك اروپا نيست. بلکه کشورهای مشارکت کالام
ا های ثبتی آنه های موجود در نظام اند تا به رغم تفاوت توافق نموده

عات، چارچوب قانونی و قواعد الآوری و ذخيره اط در مورد جمع
عات الات، در مورد دسترسی فراملی اطالعو اصول دسترسی به اط

ت مالی برخی الموجود در ادارات ثبتشان با هم همکاری کنند. مشک
ت این پروژه است. اما الهای اروپای شرقی از جمله مشککشور

تر مربوط به کشورهایی مانند بلژیك، آلمان و اسپانيا  مشکل اساسی
ند ا ات ثبتی را محدود به اشخاصی نمودهالعاست که دسترسی به اط

 که منافع مشروع دارند. 
از ارائه اطالعات در  ت دیگر این است که قالب واحدیالاز مشک
اروپایی را نمی توان یافت. چرا که شکل ثبت و انتشار  کشورها

وابسته به قانون ماهوی است. مگر اینکه حقوق ماهوی نيز یکسان 
شود. مانع دیگر زبان است. زیرا ثبت در هر کشوری به زبان ملی 
صورت می گيرد و ترجمه همه اطالعات به زبان خارجی پرهزینه 

زیرا ترجمه زمانی مفيد  و دشوار است و به تنهایی کافی نيست.
خواهد بود که در اندکی از زبان کشور محل اداره ثبت مربوطه 
داشته باشيم، در پاسخ به سوال دوم، قابل ذکر است، حق دسترسی به 
اطالعات مطلق نيست و دارای محدودیت هایی است. با تشخيص 

 (.10)اطالعات قابل دسترسی، ذینفع آن را  نيز می توان مشخص نمود
 ذینفع حق دسترسی به چه اطالعاتی را دارد؟

آئين نامه قانون انتشار، اطالعاتی را که مؤسسات مشمول،  7ماده 
موظفند آن را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج 

 3/10/13۹1مورخ 42635ت /1۹2630در تصویب نامه شماره 
ا برای طراحی و امکان دسترسی بيست و چهار ساعته به آن ر

مراجعان فراهم نمایند، پيش بينی کرده که از جمله آن می توان 
شرح وظایف و الزامات قانونی، قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت 
های مؤسسه، ایجاد صفحه پيگيری خدمت یا درخواست اطالعات 
به همراه اطالعات فرآیند طی شده برای ارائه خدمت را نام برد. 

الی  13ار و دسترسی آزاد به اطالعات )موادفصل چهارم قانون انتش
بر مبنای قاعده الضرر نيز استثنائاتی را برای ارائه اطالعات به ( 17

متقاضيان برشمرده تا بين مصالح عمومی و حقوق و منافع افراد تعادل 
برقرار کند: اسرار دولتی، اطالعات مربوط به حریم خصوصی، 

ص الزم است، اطالعات اطالعات که برای حمایت از سالمتی شخ
و آسایش عمومی،  روانی تجاری، اطالعاتی که ارائه آنها به امنيت

پيشگيری از جرائم با کشف آنها، بازداشت یا تعقيب مجرمان، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 15

https://quranmed.com/article-1-529-fa.html


   و همکاران  حسینی امین 160

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

مميزی ماليات با عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر 
 مهاجرت به کشور لطمه بزند.

ه تضمين امنيت ک ثبتی تحقق هدف حق دسترسی به اطالعات
است. فرایند ثبت  نيز معامالت است،مستلزم به روزرسانی اطالعات

الکترونيك برای فرار از کاغذبازی و جلوگيری از مضرات ناشی از 
طوالنی شدن فرایند ثبت است. این به روزرسانی می تواند ناشی از 
تغييرات حقوقی مانند انتقال عين، منافع و حقوق متعلق به ملك یا 

ی از تغييرات فيزیکی همچون افراز، تفکيك و تجميع باشد. شق ناش
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی  46و بند از ماده « و»بند  2و  1

نظر به الکترونيکی شدن نظام ثبت  13۹0و اجتماعی ایران مصوب 
دارد. مکانيزه نمودن نظام های ثبت، هر چند در راستای ایجاد حق 
دسترسی به اطالعات ملکی اشخاص است، ولی با  فراهم نمودن 
دسترسی وسيع تر به این اطالعات از راه دور و سرعت بيشتر و گاه 

 ترنتی وفراتر از اطالعات صرف مالی، با توسل به ترفندهای این
 .کامپيوتری، ممکن است به حریم خصوصی اشخاص، تعرض گردد

 مفهوم حریم خصوصی
حق دسترسی وسيع و بدون محدودیت به اطالعات ممکن است سبب 

قانون انتشار  14تعرض به حریم خصوصی اشخاص گردد. لذا در ماده 
حق دسترسی مردم ؛یکی از استثنائات 1388و دسترسی آزاد مصوب 

عمومی نزد موسسات عمومی، اطالعاتی است که  به اطالعات
 قانون 14 ماده درتحصيل آن موجب نقض حریم خصوصی شود. 

 مجمع 1388ماه  مرداد مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار
 اطالعات چنانچه»است:  گردیده مقرر نظام، مصلحت تشخيص

 زمره در یا و باشد اشخاص خصوصی حریم به مربوط شدهدرخواست
 صيلتح خصوصی حریم مربوط به احکام نقض با که باشد اطالعاتی

 و انتشار قانون در«. رد شود باید دسترسی درخواست باشد، شده
ر د دوم فصل اول بند در است، شده تالش اطالعات به آزاد دسترسی

 از هاییجنبه ،15 و 14 مواد در چهارم فصل از دوم بند در و 6 ماده
،  6 ماده در مثال: برای. دهند قرار حمایتمورد  را خصوصی حریم
 ماده در و قرار گرفته توجه مورد شخصی اطالعات متقاضی سمت

 است، شده ذکر «خصوصی حریم به مربوط اطالعات»عبارت  15
 اطالعات»با  اطالعات نوع این رابطه مشخص نيست، کهصورتی در

 ذکر «اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون ابتدای در که شخصی
 و شودمی مطرح جااین در نيز دیگری پرسش اساساً چيست؟ شده،

 کههنگامی خصوصی، حریم به مربوط اطالعات در کهاین آن
 توانمی چگونه باشد، نداشته وجود «خصوصی حریم»از  تعریفی

 نوع تشخيص این جااین در کرد؟ شناسایی را بدان مربوط اطالعات
 محل اعمال نوعی به که گرددمی باز افراد فهم و قضاوت به اطالعات
  (.11رسد )می نظربه انتقاد قابل امر این است و شخصی معيارهای

 حمایت پيرامون مزبور، قانون 15 ماده گانهسه بندهای در همچنين
 تحت صرفاً تا نموده مکلف را دولتی خصوصی، نهادهای حریم از

 موارد. نمایند خصوصی اشخاص اطالعات افشای به مبادرت شرایطی
 دسترسی از خصوصی حریم استثنابودن الذکر،فوق ماده در مذکور

 در یادشده موارد واقع در و است نموده مستثنی را اطالعات به آزاد
 ابطهر اطالعات در به دسترسی آزادی بر استثنای استثنا ، 15 ماده ذیل

 (.12هستند ) خصوصی حریم حمایت از با

 1۹48اعالميه جهانی حقوق بشر  21در ماده  ،حق حریم خصوصی
و در حقوق ما تعریف مشخصی ندارد، از موانع اصلی  پيش بينی شده

الیحه  2ماده  1. در بند (13) و مهم دسترسی آزاد به اطالعات است
حمایت از حریم خصوصی که تاکنون تصویب نشده، این گونه 

ه فرد نوعا و قلمرویی از زندگی هر فرد است ک"تعریف شده است: 
دیگران بدون رضایت وی، به  ،عرفا یا با اعالن قبلی انتظار دارد

یا به آن قلمرو  ؛اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند
وارد نشوند یا به آن نگاه با نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری 
وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء 

اه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار، اطالعات همر
شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب 

 ".می شوند
در این تعریف، انتظار عدم دسترسی به اطالعات زندگی هر فرد به 
واسطه اعالن قبلی ضابطه مناسبی نيست و تحقق آن )عدم دسترسی 

متضمن یك  ت و قسمت اول کهبه واسطه اعالن قبلی( دشوار اس
ضابطه نوعی و عرفی است، ضابطه بهری به نظر می رسد. می توان 

را محدوده خاصی از زندگی شخصی و خانوادگی،  «حریم خصوصی»
مادی و معنوی، عقاید و افکار افراد دانست که بنا به مقتضيات زمان 

 مو مکان قابل تغيير بوده و هر گونه تعرض نسبت به آن جز به حک
را مصون بودن داده « حریم خصوصی اطالعات»قانون، ممنوع است و 

های مربوط به حوزه ای از زندگی انسان ها دانست که نوع بشر 
ها دسترسی نيافته و آنها را  انتظار دارد، سایرین بدون اجازه وی بدان

 (.14) مورد پردازش قرار ندهد
 حریم خصوصی را این گونه تعریف می «نصور رحم دلم»

حریم خصوصی، محدوده ای از زندگی شخص است که به "کند:
وسيله قانون و عرف تعيين شده و ارتباطی با عموم ندارد، به نحوی 
که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه دار شدن 
احساسات شخص با تحقير وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی 

تعریف حریم خصوصی، بسيار دشوار است؛ زیرا تعریف  "شود.
حریم خصوصی به فرهنگ، زمينه های اجتماعی و محيطی وابستگی 
دارد و یك مفهوم نسبی است و از کشوری به کشور دیگر فرق می 

 (.13) کند

آئين نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به  (بند پ، ماده یك)
قلمرویی از "ن گونه تعریف می کند: اطالعات حریم خصوصی را ای

زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت با اعالم 
قبلی وی یا به حکم قانون با مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبيل 
حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطالعات 

زل مسکونی خودرو شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، من
و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظير هتل و کشتی، 
همچنين آنچه که حسب قانون فعاليت حرفه ای خصوصی هر شخص 
حقيقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبيل اسناد تجاری و اختراعات 

ایراد تعریف الیحه  ".و اکتشافات. همانگونه که مالحظه می شود
صوصی در این جا نيز مطرح است. انتقاد قابل حمایت از حریم خ

طرح این است که با توجه به تأخير طوالنی در تصویب آئين نامه 
مذکور تعریف بهتری با استفاده از ضابطه نوعی قابل طرح بود. در 

این ماده نيز اطالعات شخصی را اینگونه تعریف می کند: « ب»بند 
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 161 ...  با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

عيت فردی، عقاید اطالعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وض»
و باورها، پست الکترونيك، عکس و فيلم و صوت و تصویر و عادات 
رفتاری و فردی از قبيل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، 
ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت 
خانوادگی، ناراحتی های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و 

و سکونت و همچنين اطالعات شخصی مربوط رمز عبور، محل کار 
به انجام امور تجاری، شغلی، تحصيلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی 

منشور حقوق  42الی  36, همچنين به موجب مواد قیو حقو
شهروندی، حق شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته 
شود. محل سکونت، اماکن و اشياء خصوصی و وسایل نقليه شخصی 
از تفتيش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون. همچنين تفتيش، 
گرد آوری، پردازش، به کارگيری و افشای داده های شخصی ممنوع 

مگر به موجب قانون گرد آوری و انتشار اطالعات خصوصی  .است
شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است. حق 

شخصی آنها که نزد دستگاه ها و  شهروندان است که از اطالعات
اشخاص حقيقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختيار 
قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت 
لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصرا در اختيار 

ز صریح بدون مجو ،آنها قرار می گيرد. هيچ مقام و مسئولی حق ندارد
قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختيار دیگری قرار داده با آنها 

 را افشا کند.
فرانسه، در راستای حفظ حریم  1۹78قانون انفورماتيك و آزادی 

خصوصی، حمایت از اطالعات شخصی را ضروری دانسته است. ماده 
نيز ميان اطالعات اساسی و دسترسی آزاد   2002مارس  4اول قانون 

به آنها و اطالعات حساس که دسترسی به آنها محدود است تفاوت 
می گذارد و بر همين اساس در این کشور دکترین دستورسی آزاد و 
دسترسی محدود مطرح شده است. در واقع اطالعات در این نظام ثبتی 

 به دو دسته تقسيم می شوند:
( اطالعاتی که در مفهوم حقوق ثبت ضروری هستند و دسترسی 1 

به آن صدمه ای به حریم خصوصی اشخاص وارد نمی کند. دسترسی 
شمارش شده اند و شامل: نام و  2002به این اطالعات که در قانون 

نام خانوادگی دارنده حق، تعيين هویت کاداستری به گونه ای که 
ماهيت حق، حقوق ارتفاق، رهن و تعهدات مرتبط با آن مال مشخص 

همه اشخاص حقيقی، حقوقی، نظام  شود، مکان و مسافت ملك برای
 اداری و حرفه ای می گردد، آزاد و رایگان است. 

اطالعات غير ضروری در مفهوم حقوق ثبت که دستيابی معوض ( 2
و محدود به مجموعه ای از اطالعات برای برخی اشخاص که در این 
قانون نام برده شده، تحت شرایطی فراهم می آورد، شامل: آدرس 

، جزئيات رهن، رژیم زناشویی، وضعيت طالق و ...... دارندگان حق
الزم به ذکر است که مراجعه کنندگانی که حق دستيابی به اطالعات 

 -اشخاص عمومی می باشند، ثانيا  -غير ضروری را دارند: اوال
دسترسی این اشخاص صرفا در صالحيتشان آزاد است. به موجب این 

اجرا در چهار چوب  قانون برای سردفتران، وکال و ماموران
وکالتنامه و وظایف قانونی شان امکان دستيابی به اطالعات غير 
ضروری فراهم می باشد. برای اشخاصی مانند آژانس های امالك، 

غير ضروری صرفا به  بانك ها و ... امکان دستيابی به اطالعات

موجب حکم الزم االجرا و یا اجازه قضایی و با اجازه دارنده حتى 
در مفهوم اطالعات امالك ثبت شده در پرونده های مالکيت 

امالك و بایگانی ثبت موجود است که به هنگام نياز از بایگانی 
 2002ثبت به ادارات ثبت منتقل می شود. آیين نامه اجرایی قانون 
 (.15) صالحيت های حرفه ای و شرایط دسترسی را معين می سازد

حق دسترسی عموم به اطالعات ثبت شده که در قانون ثبت ملك 
وی جستج ؛انگليس پيش بينی شده نيز نامحدود نيست. مثال 2002

های مالکان زمين های ثبت شده صرفا در صورتی  فهرست الفبایی نام
مامور ثبت را توجيه نماید که عموما  ،ممکن است که متقاضی بتواند
ور ذینفع می باشد. همچنين به موجب در دستيابی به اطالعات مزب

این قانون این امکان برای مامور ثبت پيش بينی شده که استادی را 
استثناء شده تعيين کند که این تعيين بر  «سند اطالعاتی»به عنوان 

تقاضای اشخاص ثالث جهت تهيه کپی رسمی مؤثر است و به این 
ترتيب اطالعات زیان آور و مضر از دسترسی عموم خارج می شود. 
این ها اطالعاتی هستند که افشای آنها حتما سبب خسارت توجيه 

 کند مامورنشدنی می شود. البته در صورتی که منافع عموم ایجاب 
 (.15) ثبت ملزم به افشای اسناد حساس خواهد بود

پس ذینفع حق دسترسی به اطالعات خصوصی افراد را ندارد. لذا باید 
بين اطالعاتی که صرف مالی هستند و اطالعاتی که متضمن اطالعات 
شخصی نيز هستند قائل به تفکيك بود و اجازه دسترسی ذینفع را به 

. اطالعات قابل دسترسی تابعی از اطالعات این اطالعات شخصی نداد
قانون ثبت،  26قابل ثبت است و نمی تواند بيشتر از آن باشد. ماده 

انتقال تمام یا قسمتی از ملك ثبت شده و با واگذاری حقی نسبت به 
عين آن ملك و همچنين در مورد عمری، رقبی، سکتی و معامالت 

از سه سال، سند معامله راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بيش 
در دفتر اسناد رسمی با دفتر معامالت غير منقول ثبت و خالصه آن 
در دفتر امالك ذیل صورت ثبت ملك قيد می شود و به همين طریق 
خالصه ی کليه انتقاالت در دفتر امالك به ترتيب تاریخ ذیل 
یکدیگر به ثبت خواهد رسيد. در اینجا ثبت اجاره کمتر از سه سال 

زامی نيست. در نتيجه در صورت عدم ثبت نمی توان به اطالعاتی ال
آئين نامه قانون ثبت  103در این خصوص دست یافت. یا در ماده 

پس از اتمام عمليات مقدماتی ثبت »اسناد و امالك مقرر می دارد: 
مسئول دفتر ثبت، ملك را با مشخصات زیر در دفتر امالك وارد 

مدیر ثبت یا کارمندی که از طرف  ی )امضاء( نموده و به نمونه
وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگ های مالکيت 

تاریخ ثبت ملك در  -2شماره ملك،  -1مجاز است، می رساند: 
اسم و نام خانوادگی و شماره شنامه و محل صدور  -3دفتر امالك، 

نوع و مشخصات ملك و  -4آن و محل اقامت و تابعيت مالك، 
بهای ملك، -6حدود ملك،  -5ع و اجزاء و متعلقات آن، محل وقو

حقوق عينيه که اشخاص در آن ملك دارند با اسامی صاحبان  -7
حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه که برای ملك مورد ثبت در 
امالك مجاور و یا برای امالك مجاور در ملك مورد ثبت موجود 

 «است.
 رازداری اطالعات اصل

 1388 اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون مطابق سو،یك از
 برای است عمومی دارای جنبه که غيرشخصی اطالعات به دسترسی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 15

https://quranmed.com/article-1-529-fa.html


   و همکاران  حسینی امین 162

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 باشدکه کرده منع قانون کهآن مگر باشدمی آزاد ایرانی شخص هر
 به دسترسی هستند اداری اسناد چون رسمی برخی، اسناد گمان به
 اداره سندی را هر تواننمی اوالً ليکن،. است آزاد عموم برای هاآن

 اه(.همر تلفن مالکيت سند )مثل دانست غيرشخصی کندمی تنظيم
 و مأمورین وزراء دارایی رسيدگی به قانون 8 ماده براساس ثانياً،

 دیگر،سوی باشد. ازمی سری اشخاص دارایی صورت 1337 دولتی
 مکلف دولت 1386 کشوری خدمات مدیریت قانون 37برابر ماده 

 لزوم و حذف الکترونيکی صورتبه شهروندان به خدمات ارائه به
 ارائه تصور که است اجرائی هایدستگاه به حضوری مراجعه
 شهروندان آزاد دسترسی ملی برای سامانه یك وجود بدون خدمات

 قمری 132۹ ثبت قانون 124 ماده دیگر، مطابق جهتی است. از دشوار
 سانیک به را سندی سواد یا ثبت صورت اسناد ثبت اجزاء اداره هرگاه

نزد  که خود اسنادی یا بدهند نشده داده رخصت قانون این در که
 حق»که  کسانی به را هاآن مضمون یا نمایند افشا آورند،می آنان

 به و شده معزول خود شغل از دهند اطالعات یا توضيحات« ندارند
ی ول گردیده نسخ مذکور قانون .شد نخواهند قبول دولتی خدمت هيچ

 دفاتر به مراجعه (1310) ثبت فعلی قانون 8 ماده براساس متعاقباً
 عدليه وزارت نامهمقررات نظام مطابق نفعذی اشخاص برای امالك

 نامهنظام یك فاقد ثبتی نظام اکنون البته که است گردیده جایز
 ایمحتو از مستنبط دیگر منظری معتبر است. از و شفاف قانونی،

 13۹4 منکر از ناهيان و معروف به آمران از حمایت قانون 5 ماده
 قرار عموم دید معرض در تجسس بدون که اماکنی»نویسد: که می

، «نيست خصوصی حریم مشمول نقليه : وسایل مانند گيرند،می
 از پس. شودمی تلقی خصوصی نيز رسمی امالك و اسناد اطالعات

 و دعوی طرح مستلزم و اشخاص دارایی بودنسری بر مبنا طرف،یك
 کاران(نفعان )طلبذی دیگر طرف از است، دادگاه در هزینه صرف

 از حقوق به قضائی بوروکراسی و هزینه صرف بدون دارند، حق
 فعاننذی عموم دسترسی دیگر از جانبی و یابند دست خودرفتهدست

 و مبهم مقررات به مبتال رسمی امالك و اسناد اطالعات به
 (.16)سرگردان است 

 ضمانت اجرای حق دسترسی به اطالعات ثبتی:
عدم دسترسی به اطالعات ثبتی باعت افزایش ریسك معامالت می 

 22گردد. ضمانت اجرای حق دسترسی به اطالعات ثبتی نيز در ماده 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، پيش بينی شده است. به 

ز دسترسی به موجب ماده مذکور، ارتکاب عمدی ممانعت ا
اطالعات، ممانعت از انجام وظيفه کميسيون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات یا وظيفه اطالع رسانی مؤسسات عمومی، امحای جزئی 
با کلی اطالعات بدون داشتن اختيار قانونی و عدم رعایت مهلت های 
قانونی مقرر در قانون، جزای نقدی از سيصد هزار ریال تا صد ميليون 

ل است. در قانون ثبت و قبل از تصویب قانون انتشار و دسترسی ریا
قانون ثبت، ضمانت  8آزاد به اطالعات، برای حقى مقرر در ماده 

عالوه بر مراجعه مستقيم به ادارات  اجرایی پيش بينی نشده بود.
ثبت، چهار روش و طریق دیگر نيز برای دسترسی به اطالعات ثبتی 

 -2قانون آیين دادرسی مدنی،  213و  212مواد  -1وجود دارد: 
 -4آگهی های نوبتی و تحدیدی،  -3استعالم جریان ثبتی ملك، 

 کاداستر

 قانون آیين دادرسی مدنی 213و  212مواد -1
 یکی ،یدولت ینهادها اريشهروندان به اطاّلعات در اخت یحقّ دسترس
حدود  نييتع ان،يم نی. در ادیآ یحقوق بشر به شمار م نیاز مهم تر

وق با حق ،یکه از طرف ،یبه اطاّلعات ثبت یو ثغور و موانع دسترس
توسط دولت  یبه نحو گر،یافراد محدود مرتبط است و از طرف د

 ندهیتواند نقش فزا یگردد، م یم نيقرار گرفته و تضم تیمورد حما
اطاّلعات به  نیا رای. زدینما فاءیا جامعهعدالت در  جادیا یرا برا یا

 رهيو ذخ ليتحل ،یدولت در مرحله گردآور تیعلّت نظارت و حما
اطاّلعات دست  نیبرخوردارند و هر کس به ا ییباال تيّاز امن ،یساز

تواند  یافراد قرار گرفته و م رینسبت به سا یبهتر تيّدر موقع ابد،ی
 بهره مند گردد. با یشتريب فعبا احاطه بر اطاّلعات مذکور، از منا

 نيقوان ینفع در برخ یاز استعمال لفظ ذ یکه ناش یوجود ابهام
قانون ثبت اسناد و امالك وجود دارد، افراد صالح  8 هازجمله ماد

توان به صاحب ملك،  یبه اطالعات ثبت امالك را م یدسترس یبرا
 از وانندت یاشخاص م ریمحدود کرد و سا یقانون ندهیقائم مقام و نما

 یخاص طیطبق شرا یمدن یدادرس نیيقانون آ 213و  212مواد  قیطر
 یونقان هندینما ایصاحب سند  ن،ي. متعاملابندیاطالعات دست  نیبه ا

اصول و رونوشت  افتیحق در ،ییو قائم مقام آن ها و مراجع قضا
باشند. در مورد  یرا دارا م یاسناد موجود در دفاتر اسناد رسم

فقط صاحب سند  ز،يتر ازدواج و طالق ناحوال و دفا تاطاّلعات ثب
د. را دارن یاطالعات نيبه چن یابيحق دست یو دولت ییو مقامات قضا

همان  اًبیتقر ،یاطاّلعات ثبت یدولت تيّماه ليبه دل ،یموانع دسترس
موارد، از  یتفاوت که در برخ نیاست، با ا یموانع اطاّلعات دولت

 نييکه ضرورت تع یاست. در حال ورداربرخ یکمتر ایتر  شيشدّت ب
از ارائه اطالعات به اشخاص  یناش یو ضمانت اجرا تيمسئول

 دارتيو عدم ارائه به موقع اطالعات به اشخاص صالح رصالحيغ
و  نيموارد، با فقر قوان یاريروشن و واضح است، در بس اريبس

 (.17) ميخصوص مواجه هست نیدر ا یمقرّرات مقتض
اطالعات مربوط به دعوا در ادارات دولتی  که سند با در صورتی

مانند اداره ثبت باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد، 
به درخواست یکی از اصحاب دعوا و به طور کتبی به اداره ثبت، 
ارسال رونوشت سند با اطالع الزم را با ذکر موعد مقرر می دارد. 

گاه را انجام دهد. ی ثبت نيز مکلف است فورا دستور داد اداره
همچنين است اگر خود طرف دعوا باشد. مگر اینکه ابراز سند با 
مصالح سياسی کشور و با نظم عمومی منافات داشته باشد که در این 
صورت باید مراتب را با توضيح الزم به دادگاه اعالم شود. تحویل 
اسناد سری اداره ثبت نيز مستلزم اجازه ریيس قوه قضایيه است. در 
مواردی که ابراز اصل سند الزم باشد، اداره ثبت پس از دریافت 
دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه می فرستد. البته 
فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه الزم نيست بلکه قسمت خارج 
نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد، کافی 

به اطالعات ثبتی محدود است. زیرا امکان استناد  است. این دسترسی
به مواد فوق و درخواست اطالعات صرفا پس از دعوا و توسط 
اصحاب دعوا و تا حدی است که مربوط به مورد دعوا می باشد و 
 دادگاه نيز اخذ اطالعات مزبور را باید موثر در دعوا تشخيص دهد

(18.) 
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 163 ...  با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

 استعالم جریان ثبتی ملك-2
بل از ثبت معامله می توانند از طریق استعالمی که دفاتر متعاملين ق

اسناد رسمی در مورد وضعيت ثبتی ملك از ادارات ثبت انجام می 
دهند به اطالعاتی در خصوص ملك دست یابند و در صورتی که 
مانعی برای انجام معامله نباشد، اقدام به ثبت سند نمایند. به موجب 

اسناد رسمی، در مورد امالکی که در  آئين نامه قانون دفاتر 31ماده 
دفتر امالك ثبت نشده سردفتر مکلف است قبل از تنظيم سند 
وضعيت ثبتی ملك را از اداره ثبت محل استعالم نموده و پس از 
وصول صورت وضعيت ثبت ملك هرگاه مانعی برای انجام معامله 

ند فاقدام به ثبت سند نماید. تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکل ،نباشد
وضعيت امالك ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و 
عدم شمول مقررات الیحه ی قانونی اراضی دولت و شهرداری ها و 

 3۹و قانون اصالحی سال  1335بانك ها اوقاف مصوب مرداد ماه 
استعالم نمایند ... همانگونه که مشاهده می شود، این ماده و تبصره 

ك ثبت نشده و امالك ثبت شده حوزه تهران اش تنها ناظر بر امال
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  1بود تا اینکه ماده 

به تصویب رسيد و به موجب آن استعالم قبل 24/5/1385مصوب 
از انجام معامله در مورد هرملك، الزامی شد. این ماده مقرر می 

بندهای زیر پس از دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت »دارد: 
دریافت دالیل مالکيت و پاسخ استعالم از اداره ثبت محل به منظور 
تطبيق سند یا دفتر امالك و اعالم وضعيت ثبتی )حسب مورد( و 
عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمی انتقال عين اراضی و امالك 

 .اقدام نمایند
نظر وزارت  اعالم -2گواهی پایان ساختمان با عدم خالف ...،  -1

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال  -3جهاد کشاورزی، 
قانون  37عين امالك، مفاصا حساب مالياتی و بدهی موضوع ماده 

 را از انتقال دهنده مطالبه ... 1354تأمين اجتماعی مصوب 

آئين نامه اجرایی قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر  1مطابق ماده 
پاسخ استعالم شامل این اطالعات  ،26/12/1386رسمی مصوب 

است: نام و مشخصات آخرین مالك، شماره پالك ثبتی، ثبت، 
صفحه و دفتر امالك، شماره چایی سند مالکيت و مراتب باز داشت 

 (.1۹) یا عدم بازداشت ملك مورد استعالم باشد
 آگهی های نوبتی و تحدیدی -3
قانون ثبت  17و ماده  1317اصالحی مورخ  11به موجب ماده  

اسناد و امالك، ادارات ثبت مکلفند در آگهی نوبتی صورت کليه 
اشخاصی که اظهارنامه داده اند یا نوع ملك، شماره ای که از طرف 
اداره ثبت برای هر یك معين شده، وجود حق ارتفاقی نسبت به آن 

، یامالك و همچنين وجود دعوا )اگر قبل از انتشار اولين اعالن نوبت
دعوائی بين تقاضا کننده ثبت و دیگری در جریان باشد( را قيد کنند. 
در آگهی تحدید حدود روز تحدید حدود تعيين و نسخه ای از آن 
به هر ملکی که قرار است تحدید حدود آن انجام شود الصاق می 
شود و در محل نيز نسخه های از آن الصاق می گردد. آگهی های 

آئين نامه قانون ثبت،  52به موجب ماده نوینی و تحدید حدود که 
در یکی از جراید حوزه ثبتی محل وقوع امالك منتشر می شود. البته 
با توجه به خاتمه جریان ثبت عمومی، آگهی نوبتی و تحدید حدود 

عمومی منتفی است و در حال حاضر عند االقتضا آگهی نوبتی و 
 .تحدید حدود اختصاصی در مورد امالك منتشر می شود

 کاداستر -4
الحاقی قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  156ماده 

به منظور تشخيص حدود و موقعيت »مقرر می دارد: ،18/10/1351
امالك واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه امالك به صورت 

آنچه در تعریف کاداستر مرسوم  ؛کاداستر تهيه خواهد شد. متاسفانه
است، این است که کاداستر یك نقشه ثبتی است. کاداستر را می 

مجموع عملياتی که به جمع آوری و »توان این گونه تعریف کرد: 
ثبت اطالعات پایه امالك و همچنين تعيين حدود امالك به منظور 

 دتعيين و تثبيت مالکيت اشخاص با ترسيم نقشه در یك سيستم واح
« (.20) و یکپارچه با مختصات دقيق در سراسر کشور می پردازد

تهيه نقشه امالك  ،آئين نامه حدود و وظایف و تشکيالت 1ماده 
 156ماده  3ه ربه صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبص

قوه قضایيه کاداستر  ،137۹دی  15قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 
به مجموعه عمليات فنی، مهندسی، " این گونه تعریف شده است:

مميزی، ثبتی و حقوقی در مورد امالکی اطالق می شود که جریان 
ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالك ثبت شده یا نشده 
باشد، به جهت آنکه محدوده و موقعيت امالك را مشخص نماید و 

يت منظور تثب ارتباط جغرافيایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به
مالکيت و تسهيل در هر و فصل دعاوی ملکی و ثبت امالك و سایر 

این آئين نامه هم الیه  3ماده  ".موارد مربوط به امالك اجرا گردد
 در کاداستر"گونه تعریف می کند:  های اطالعاتی کاداستر را این

رقومی اطالعات مختلف نظير نقشه های هندسی، طول ابعاد، و 
مشخصات ملك و مالکين و سوابق ثبتی در رایانه  مساحت ملك و

ضبط و اطالعات مورد لزوم برای استفاده های گوناگون با یکدیگر 
تلفيق می شود، این اطالعات را الیحه های کاداستری گویند که در 

با اجرای « سرزمين ذخيره می گردد.»یك سيستم بانك اطالعاتی 
عات را ایجاد کرد که به نظام مکانيزه اطال طرح کاداستر می توان

وسيله آن بتوان به ميزان دارائی غير منقول افراد و در نتيجه وضع 
ماليات مناسب که خود از دالیل پيدایش کاداستر است و کاداستر 

 12موجودیت خود را مدیون آن است دست یافت. بند الف ماده 
قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد که در تاریخ 

به تایيد  7/8/13۹0به تصویب مجلس و در تاریخ  2۹/2/1387
مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، اداره ثبت اسناد و امالك را 
مکلف نمود، ظرف دو سال نسبت به تکميل و اجرای طرح 
حدنگاری )کاداستر( و سایر ترتيبات قانونی الزم اقدام و اطالعات 

ماید. در ادامه همين بند الزم را در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد ن
نيز مقرر شد که حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه به موجب 
آئين نامه ای که توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشور و وزارتخانه های اطالعات و دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مسلح تهيه می شود و به تصویب قوه قضایيه می رسد، 

ماده  2و  1خص شود که البته هنوز تصویب نشده است. در بند مش
نيز 12/11/13۹3قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب  1

کاداستر و عمليات کاداستر را به ترتيب، این گونه تعریف نموده 
کاداستر، فهرست مرتب شده اطالعات مربوط به قطعات "است: 
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دازه، کاربری، مشخصات زمين است که مشخصه های زمين مانند ان
رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است. 
همچنين عمليات کاداستر، مجموعه فعاليت های مرتبط با حدنگار 
)کاداستر ( است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر 

 ویرتبدیل رقومی عکس ها و تصا زمينی، دریایی، هوایی، ماهواره ای،
زمينی، عمليات زمينی نقشه برداری، ویرایش و تکميل نقشه های 
زمينی و تطبيق نقشه با وضعيت واقعی و موجود امالك و اضافه 
کردن کليه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصيفی و کنترل نهائی و به 

، در 1ماده  3. همچنين به موجب بند "روز رسانی آن می باشد
نظام جامع اطالعات امالك و ": داردتعریف نظام جامع، مقرر می 

حدنگار کشور و سامانه اطالعات رایانه ای مکان محوری است که 
کليه اطالعات حدنگاری از جمله اطالعات نقشه ها و اسناد 
مالکيت حدنگار و سایر اطالعات ثبتی، حقوقی و توصيفی کليه 

به موجب  "امالك و عارضه های طبيعی کشور در آن ثبت می شود.
قانون ثبت نسخ گردید. در بند  156قانون مذکور نيز ماده  20ده ما
 22/1/13۹5آئين نامه اجرایی قانون جامع حدنگار مصوب  1ماده  5

مصوب رئيس قوه قضایيه، بانك امالك، سامانه اطالعاتی یکپارچه 
حاوی اطالعات ملك، مالك، محدودیت ها و موانع مربوط به 

ر دفتر امالك دارند. بنابراین با امالك و اراضی که سابقه ثبت د
عنایت به مراتب فوق الذکر، عالوه بر حق دسترسی به اطالعات 

قانون ثبت پيش بينی شده،  8ثبت شده در دفتر امالك که در ماده 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و آئين نامه اجرایی آن نيز 

و  اهم آورده استامکان دسترسی به اطالعات ثبتی را برای ذینفع فر
چگونگی این دسترسی را تعيين نموده که با عنایت به تنسخ نظام 
نامه، مشکل چگونگی دسترسی را رفع نموده است. با توجه به 
اهميت حق دسترسی به اطالعات ثبتی، لزوم وجود بانك اطالعاتی 
کامل، مانند کاداستر مطرح می گردد که به همراه دیگر طرق 

 مورد بررسی قرار گرفت. دسترسی به اطالعات
 ابزارها و راهکارهای حمایت از اشخاص ثالث در نظام ثبت امالك

در این مبحث راهکارها و ابزارهای حمایت از اشخاص ثالث توسط  
 نظام ثبتی بررسی می شود. 

 حق دسترسی به اطالعات  -1
بر قابل اعتماد به ویژه در بعد روانی آن امنيت معامالت حقوقی 

 قرار می،اطالعاتی مبتنی است که در اختيار طرفين قراردادبودن 
گيرد. هنگامی که این اطالعات به وسيله خود متعاملين ارائه می 
گردد، این امر )قابليت اعتماد اطالعات تأمين نمی شود. بر این اساس، 
ثبت و ضبط این اطالعات در دفتر عمومی و قابل دسترسی که به 

داری شود، روش مطمئنی جهت رفع نياز وسيله مقام بی طرفی نگه
یاد شده است. هدف همه نظامهای ثبتی این است که ابزار دسترسی 

این نقش  از آنها را فراهم نمایند. از 2و حمایت 1اشخاص به اطالعات
عاملين مت و روانی مهم نظام های ثبتی که تضمين کننده امنيت حقوقی

می شود. بر همين اساس است، با عنوان حق دسترسی به اطالعات یاد 
مفهومی عام دارد که هم کار کرد اطالع « حق دسترسی به اطالعات
ثبت را در بر می « حمایتی و رفع تعارض»رسانی و هم کار کرد 

_________________________________ 
1 Information 

گيرد و ظاهر این اصطالح نباید این تصور را به وجود آورد که صرفا 
 رنظام ثبتی است. بنابراین د« ناظر به نقش و کارکرد اطالع رسانی

اولين گام، نهاد ثبتی اعطای اطالعات و آگاهی دادن به اشخاص ثالث 
را هدف قرار داده است و باید تمام ابزار خود را جهت تسهيل و 
تسریع آن به کار گيرد. به این وسيله می توان از اشخاص ثالث انتظار 
داشت که هيچ عملی را که با آثار این عمل حقوقی ثبت شده در 

ام ندهند، در گام دوم، ثبت دارای نقش فعال تری تعارض باشد انج
که کارایی آن با ضمانت اجرای . ميباشد و آن نقش حمایتی ثبت است

فقدان ثبت رابطه تنگاتنگی دارد. این حمایت بيشتر از طریق رفع 
تعارضات موجود ميان اعمال حقوقی ثبت شده و ثبت نشده درباره 

های حقوقی دو راه حل  امالك صورت می گيرد. به طور کلی نظام
برای حمایت از اشخاص ثالث از طریق رفع تعارض اتخاذ کرده اند: 
یکی بطالن اعمال حقوقی ثبت نشده و دیگری عدم قابليت استناد در 
برابر ثالث، بررسی وضعيت طلبکاران دارای وثيقه و وضعيت منتقل 
 اليه، چگونگی حمایت از اشخاص ثالث را از طریق ابزارها و کار

 .(21) کردهای نظام ثبتی نشان خواهد داد
 الف( وضعيت طلبکار دارای وثيقه 

اموال غيرمنقول ایفا می « عتبارا»نقش مهمی در سازماندهی ؛نهاد ثبت
کند، مالکی که به استقراض نياز داشته باشد، باید بتواند وثيقه 
معتبری را ارائه کند. اگر مالکيت فرد نسبت به مالی که به عنوان 
وثيقه ارائه می کند از بين رفته باشد و با ارزش آن به علت رهن 
های قبلی کاهش یافته باشد )رهن مازاد(، آن مال نمی تواند وثيقه 
معتبر و کارآمدی برای مرتهن )وام دهنده باشد. بنابراین وام دهنده 
در شناسایی حقوق عينی که قبال نسبت به ملك موضوع رهن ایجاد 

حقوقی، ثبت  زیادی دارد. به همين علت نظام هایشده است، منفعت 
حقوق عينی حساس و قابل تعارض را الزم می دانند )حمایت از ثالث 
از طریق اطالع رسانی و در وضعيتی که چنين تعارضی ظاهر شود، 
اغلب حقوقی را ترجيح ميدهند که ابتدا ثبت شده است. بدین سان 

ن حتی به منتقل اليهی که در قالب نظام ثبتی، طلبکار دارای حق ره
قبل از انعقاد رهن مال به او منتقل شده، اما این انتقال به ثبت نرسيده 

ترجيح خواهد داشت )حمایت از ثالث از طریق رفع تعارض  است،
و اعمال ضمانت اجرای حقوقی مناسب(، به عبارت دیگر، نقل و 

قد اعتبار اانتقال ثبت نشده در برابر طلبکار دارای رهن )ثبت شده(، ف
و یا دست کم غير قابل استناد است. این قاعده به طور عکس در جایی 
نيز ایفای نقش می کند که ثبت نقل و انتقال مقدم بر ثبت رهن باشد. 
حتی تعارض ميان طلبکاران دارای حق رهن نسبت به مال واحد، از 
طریق تاریخ ثبت قابل حل است. هر طلبکار دارای رهن که حقش 

رسيده است، حق دارد که رهن های معارض را در صورت به ثبت 
عدم ثبت نادیده انگارد؛ حتی اگر آن حق رهن پيش از حق او تشکيل 
شده باشد. بنابراین برای اعتبار رهن و برخورداری مرتهن )طلبکار( 
از مزایای آن به عنوان وثيقة طلب، حق رهن باید به ثبت برسد. 

کن است موجب خطراتی برای همچنين کليه اعمال حقوقی که مم
طلبکار باشد، باید ثبت شود. با مصون قراردادن طلبکاران دارای حق 
رهن از این اعمال پنهانی، اعتبار اموال غيرمنقول تضمين می گردد. 

2 Protection 
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 165 ...  با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

فقط امنيت طلبکاران دارای حق رهن شایسته چنين حمایتی نيست، 
 ژه منتقلهای دیگر حقوق غير منقول و به وی بلکه همه منتقل اليه

 (.22) اليه حق مالکيت، شایسته این حمایت می باشند
 ب( وضعيت منتقل اليه

استفاده از ثبت به همين ترتيب برای سایر اعمال حقوقی و به ویژه  
برای انتقال یا تشکيل حقوق عينی غيرمنقول دارای اهميت است. 

 لمنتقل اليه یك مال غير منقول مالك آن نمی گردد؛ مگر آنکه انتقا
دهنده به او )بایع یا واهب( خود مالك بوده باشد، زیرا فرد اخير 
نمی تواند چيزی بيشتر از حقی که دارای آنست منتقل نماید. بر این 
اساس باید تا جایی که ممکن است از این امر جلوگيری شود که 
منتقل اليهی با افشای بعدی معامله ثبت نشده ای که موجب از بين 

 .بت به مال می شود، غافلگير گرددرفتن حقوق او نس

بنابراین کسی که به خرید یك ملك مبادرت می کند، الزم است 
از تمامی حقوق احتمالی درباره آن ملك اطالع یابد تا غافلگير نشود 
)ابزار اطالع رسانی(. عالوه بر آن، نقش حمایتی نهاد ثبتی این قاعدة 

 در برابر کسانی «دهحقوق ثبت نش»بنيادین را ایجاب می نماید که 
که دارای حقوق مشابه ثبت شده هستند، فاقد اعتبار فرض گردد. در 
واقع در وضعيت تعارض، ظاهر ایجاد شده به وسيله نظام ثبتی قانونا 
بر حقيقت حقوق ایجاد شده یا منتقل شده چيره و مستولی می شود 

ت و بدین سان ثبت نقش جلوگيری از تعارضات قابل ایجاد در معامال
 (.23) حقوقی را بازی می کند

 حدود دسترسی به اطالعات-2
چنانچه گفته شد، حق دسترسی آزاد و سریع به اطالعات ثبت شده 
در خصوص اموال غير منقول، یکی از اهداف اساسی نظام های ثبت 
امالك است. در حالی که بسياری از نظام های فعلی ثبت امالك 

موثق منطبق با سرعت بازارهای نمی توانند اطالعات کامل ایمن و 
اقتصادی را در اختيار استفاده کنندگان خود قرار دهند. امروزه 
نيازهای متفاوت به اطالعات امالك، نياز به تغييرات در نظام های 
ثبتی را ایجاب کرده است. به منظور تامين این هدف بنيادین، قوانين 

است.  برداشتهاکثر کشورها به سمت مکانيزه شدن نظام ثبتی گام 
قانون برنامه ی  46بند و و بند ز ماده  2و  1در حقوق ایران نيز شق 

نظر به  13۹0توسعه پنجم اقتصادی و اجتماعی ایران مصوب 
الکترونيکی شدن نظام ثبت امالك دارد. مکانيزه نمودن نظام های 
ثبت امالك در راستای ایجاد حق دسترسی سریع به اطالعات ملکی 

ولی به فراهم نمودن دسترسی وسيع تر به این اطالعات اشخاص است، 
از راه دور و سرعت بيشتر و گاه فراتر از اطالعات صرفا مالی با 
توسل به ترفندهای اینترنتی و کامپيوتری ممکن است به حریم 

 خصوصی اشخاص تعرض گردد.
بنابراین، نظام ثبت امالك باید دو هدف متعارض را با هم جمع 

و باید آزادی دسترسی به اطالعات را که هدف اساسی کند؛ از یك س
نظام ثبت امالك است، تضمين کند و از سوی دیگر باید با حق 
حریم خصوصی اشخاص و فراتر از آن با حقوق شخصيت سازگار 
باشد. در راستای سازگاری ميان این دو هدف متعارض سه راه حل 

 (.24) قابل تصور است

و در نتيجه تجویز یك دسترسی مقدم داشتن حق حریم خصوصی 
برخی اطالعات با مالحظه آن که انتشار اطالعات به صرفا محدود 

خصوصی یا شخصی به زندگی خصوصی اشخاص صدمه می زند. این 
راه حل با حق دسترسی آزاد به اطالعات که هدف ثبت است 

پذیرش دسترسی آزاد به همه اطالعات با این فرض . متعارض است
 .العات باعث صدمه به حریم خصوصی افراد نمی شودکه انتشار اط

تمایز بر حسب اطالعات قابل »اتخاذ یك راه حل ميانه بر مبنای 
در انتخاب . «دسترسی، طبقه بندی مراجعه کنندگان و هدف مراجعه

راه حلی مناسب، مسئله اساسی آن است که چگونه می توان حق 
ا با هم جمع حریم خصوصی و حق آزادی دسترسی به اطالعات ر

کرد؟ آیا راه حل اتخاذ شده با  هدف نهایی نظام ثبت سازگار است؟ 
آیا دسترسی به اطالعات در خصوص دارایی اشخاص، موجب نقض 

 حق حریم خصوصی نمی گردد؟
مجموعه اطالعات ثبت شده، در راستای دو نقش اطالع رسانی و 

ز آن احمایتی نظام ثبتی که تحت عنوان حق دسترسی به اطالعات 
یاد می شود، جمع آوری گردیده است. اگر این اطالعات قابل 
دسترسی نباشد، نظام ثبتی نمی تواند وظيفه اصلی خود را که حمایت 
از اشخاص ثالث باشد ایفا کند. برای تأمين این هدف و در عين حال 
حمایت از حریم خصوصی اشخاص و در واقع ایجاد سازگاری ميان 

اطالعات ثبت شده مشمول حمایت  حسب آنکه این دو امر، باید بر
 تمایز قائل شد: ؟از حریم خصوصی می شوند یا خير

اطالعات جمع آوری شده در نظام ثبتی از یك سو، اطالعات دارای 
ماهيت مالی هستند که به شناسایی امالك، حقوق عينی اصلی ثبت 

نها شده راجع به آنها، امتيازات و حقوق رهنی ایجاد شده نسبت به آ
و غيره مربوط می شوند و از سوی دیگر، شامل اطالعاتی با ماهيت 
غير مالی  می باشند که از زندگی خصوصی افراد نشئت می گيرد و 
شامل اطالعاتی است که به طور مستقيم یا غير مستقيم ریشه های 
نژادی با عقاید سياسی، فلسفی یا مذهبی یا وابستگی های صنفی یا 

داده های »ن می دهد. از این اطالعات با عنوان اخالقی شخص را نشا
یاد می شود. بی گمان اطالعات حساس جز حریم خصوصی « حساس

افراد است و دسترسی به آنها باید تحت کنترل قرار گيرد و آزادی 
دستيابی به این اطالعات به نقض حق حریم خصوصی منجر می گردد؛ 

ا ن گونه اطالعات ربنابراین اشخاص ثالث نباید حق دسترسی به ای
 .(20)داشته باشند

در خصوص اطالعات مالی نيز این مسئله مطرح است که آیا اشخاص 
ثالث باید حق دسترسی به همه اطالعات مالی مندرج در نظام ثبتی 
را داشته باشند یا دارایی به عنوان یك عنصر حریم خصوصی مورد 

 دگی خصوصیحمایت واقع شده است؟ به طور سنتی، دارایی عنصر زن
اشخاص را تشکيل می دهد؛ به گونه ای که در رابطه دارایی و 
شخصيت،  نظریه کالسيك فرانسه این دو را جدا از هم نمی داند. 
رویه قضایی در حقوق فرانسه نيز دارایی را از مصادیق حریم 
خصوصی دانسته، مورد حمایت قرار می دهد. در شرایطی که افشای 

ی افراد همراه با اشاره به زندگی و اطالعات در خصوص دارای
، دارایی از دایره شمول حمایت از حریم «شخصيت فرد نباشد

خصوصی خارج می شود. بدین سان دارایی دیگر یکی از عناصر معين 
حریم خصوصی نيست و به نظر می رسد که حق دسترسی به 
اطالعات یك ویژگی فراتر و فوق حق احترام به حریم خصوصی 

بنابراین حق بر دستيابی اطالعات باید بر حق حریم  افراد است.
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   و همکاران  حسینی امین 166

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

خصوصی با لحاظ احترام به اطالعات حساس و شخصی فرد مقدم 
دانسته شود. البته باید توجه داشت که دسترسی به اطالعات مالی نيز 

صورت گيرد و نمی تواند به طور « نفع مشروع»باید با معيار وجود 
ز دارای نفع مشروع محسوب می مطلق و بدون کنترل باشد. کسانی ني

با مفهومی که قبال بيان شد، بر آنان « گردند که عنوان شخص ثالث
انسان برای انجام معامله  این اشخاص تا حدودی که نفع. صدق کند

در خصوص مال معين اقتضا می کند، حق دسترسی به اطالعات ثبت 
طالعات ی ای همان مال را دارند، زیرا دسترسی به همهشده درباره

ثبت شده درباره ی تمام اموال و دارایی های غيرمنقول یك شخص 
که به ویژه با مکانيزه شدن نظام ثبتی به راحتی در دسترس است، 

 (.1می تواند به نقض حق حریم خصوصی اشخاص منجر شود )
العات آزاد به اط یانتقادی نسبت به قانون انتشار و دسترس کردییرو

 1388 مصوب
در 1387/ 6/11خیآزاد به اطالعات در تار یانتشار و دسترسقانون 

 31/05/1388 خیو در تار دهيرس بیبه تصو یاسالم یمجلس شورا
ده ما لیتبصره ذ كیمصلحت نظام با الحاق  صيمجمع تشخ یاز سو

آن در دولت  نامهنیيآ بیشدن و تصو ییشده است. اجرا دیيتأ 10
به نظر  .موکول شد ازدهمیموارد به دولت  نیدهم مغفول ماند و ا

موم ع از تصویب این قانون این باشد کهقانونگذار  زهيانگ می رسد
 ؛داشته باشند یدسترس یعموم یمردم بتوانند به اطالعات نهادها

متعلق به مردمند و همه شهروندان و عموم  یعموم یچراکه نهادها
 یو درآمدها یزیکرد و بودجه ر نهیاز نحوه هز ،دیبا هنانيهم م

چنانچه مردم بخواهند اطالع  ،یعبارتبه  ایآنها اطالع داشته باشند 
 .رديقرار گ ارشانيدر اخت ابند،ی

از سوء استفاده  یريو جلوگ یسازشفاف تواندیاقدام م نیاز ا هدف
قانون در محتوا  نیا ایآ مينيباشد. حال بب یاموال عموم ليو م فيو ح

 یمحتوا رسدینظر م به الزم برخوردار است؟ یاز چابک و در عمل
 یصراحت و قوّت کاف یاهداف قانونگذار، دارا نيتأم یقانون برا

ه ب یو استثنائات دسترس یطرح عنوان مؤسسات خصوص ست؛ين
 یو حت یخصوص میاز حر تیحما ،یاسرار دولت لياطالعات از قب

به طور مشخص فاصله گرفتن  یاز سالمت و اطالعات تجار تیحما
قانونگذار  یحت ات،يّهیبد نی. اشودیمحسوب م یذارقانونگ زهياز انگ

را الزام  یمؤسسات خصوص شودیم ایبه اشتباه انداخته که آ زيرا ن
 نیمهمتر ،رسدینظر م به کرد؟ انيبه ارائه اطالعات به عموم متقاض

ضعف قانون آن است که نتوانسته جامعه هدفش را به وضوح 
 یتحقق اهدافش صادر کند. مبان یمشخص کند و احکام الزم را برا

 انيب یآزاد یبه اطالعات با مبان یاطالعات و حق دسترس یآزاد
 .سازدیما را از هر دو حوزه دور م ،متفاوت است و خلط آن دو

 .است اطالعات واژه قانون، این در مبهم مفاهيم از عالوه براین، یکی
 قوانين ميان در را شناختی اختالفی واژه اطالعات، واژه مورد در

 درمقابل اطالعات به دسترسی هستيم؛ شاهد اطالعات به دسترسی
_________________________________ 

را دارد، مگر آن  یبه اطالعات عموم یحق دسترس یرانیهر شخص ا: 2)ماده 1 

و  نيانتشار آنها تابع قوان ای یکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطالعات عموم

 مقررات مربوط خواهد بود(

 ایهواژ اطالعات، که است بدیهی. دولتی اسناد و سوابق به دسترسی
 مفهومی و عينی ایواژه سند، کهحالی در است مفهومی عام و انتزاعی
 که است آن مستلزم آزادی اطالعات، کارآمدی تحقق. است خاص
 نتریباشد، وسيع شده استفاده اطالعات، از غير اصطالحی از چهچنان
 اطالعات»طورکلی شود. به داده شده استعمال واژه به ممکن معنای

 مدارکی و اسناد سوابق، تمام شامل اطالعات، به  دسترسی حق در «
 ضبط نوار، سند،)داری نگه و ذخيره شکل از نظرصرف استکه

 مومیع مقام وسيلهبه کهاین) آن منبع از نظرصرف ،....(و الکترونيکی
یك  رد توليد، تاریخ از نظرصرف و( باشد شده سایر مقامات توليد یا

 خصوص در مهم نکات از دیگرشود. یکیمی دارینگه دولتی واحد
 اصل، این موجببه. است اطالعات پذیریتفکيك اصل اطالعات،

 آزادی استثنائات مشمول کهآن بدون شدهدرخواست اطالعات اگر
 اعالم ممنوع آن به دسترسی و گنجانده سندی در اطالعات باشد،

 ردمو قسمت که آید متقاضی فراهم برای امکان این باید باشد، شده
قرار  او اختيار در و شود جدا سند هایقسمت سایر از وی تقاضای
 کلی به بحث، مورد قانون در اصل این که رسدمی نظربه. بگيرد

 اطالعات مبانی از یکی اصل که اینحالی در است. شده فراموش
 و شودمحسوب می اطالعات مطلوب به دسترسی قانون در موردنظر

 .باشدمی آن تحقق برای مانعی خصوص،این در قانون سکوت متن
 ماهوی و شکلی مؤثر ایرادات خصوص در نيز دیگری متعدد موارد
 (.12شود )دیده می مزبور قانون

 یرانیهر شخص ا یبرا یبه اطالعات عموم یحق دسترس صراحت 
مشاهده کرد که البته بالفاصله در  2در صدر ماده  توانیرا فقط م

و مقررات  نيقوان تیبه رعا ديادامه ماده، استفاده و انتشار آن مق
 یمؤسسات عموم فياگرچه به تکل زين 5 ماده .1مربوط! شده است

قانون اشاره دارد و  نیدر دسترس قرار دادن اطالعات موضوع ا یبرا
اعالم  دیمردم پرداخته که با فيدر تبصره خود به حق و تکل کنيل

 تياز اهم یادیتبصره تا حد ز نیوجود ا رسدیشود. به نظر م یعموم
به  یکاهد و دسترسیدر برابر مردم م یمؤسسات عموم فيتکل

 2.دهدیتنزّل م یعموم یاطالعات را تا حد اطالع رسان
قانونگذار دارد و  یاحتمال زهياز انگ یخروج موضوع 4و  3 مواد

مربوط بودن  ديبا ق ،یضمن مطرح کردن اطالعات شخص 6ماده 
عمالً ناکارآمد شده است چراکه  ،یقياطالعات به شخص حق

ه اوالً . ضمن آنکستينداشتن معلوم ن ایدهنده ارتباط داشتن  صيتشخ
 اًيو ثان ستيچ یکه منظور از مؤسسه خصوص ستيمشخص ن
 دیدرخواست کننده اطالعات با ليکه به چه دل ستيمشخص ن

قانون را در حداقل زمان  نیمکلفند اطالعات موضوع ا یمؤسسات عموم: 5)ماده 2 

ضمن که مت یمردم قرار دهند. تبصره ـ اطالعات یدر دسترس ضيممکن و بدون تبع

ار انتش قیموجود از طر ینعالوه بر موارد قانو دیمردم است، با یبرا فيحق و تکل

 .مردم برسد( یبه آگاه یهمگان یهاو رسانه یو اعالن عموم
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 167 ...  با ثبتی اطالعات به دسترسی در آزادی یا محدودیت 

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 4, Winter 2022 

کنندگان و اشاعه دهندگان  هياجبار ته: 4. ماده 1باشد!؟ یقيشخص حق
اطالعات به افشاء منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم 

و  کنندگان هيته تيمسؤول یامر ناف نیو البته ا یمقام صالح قضائ
به  یدرخواست دسترس: 6. ماده باشدینم تاشاعه دهندگان اطالعا

 که اطالعات به آنها مربوط یقيتنها از اشخاص حق یاطالعات شخص
 .شودیم رفتهیآنان پذ یقانون ندهینما ای گرددیم

محرمانه بودن اطالعات و  ای یبندطبقه ديبعد آن است که ق نکته
 یمحرمانه بودن بدون آنکه قانونگذار ليبه دل یعدم امکان دسترس

مانع از تحقق اهداف قانونگذار  2.ميحوزه را روزآمد کرده باش نیدر ا
 دياز اطالعات مف یاريبس توانندیم یمؤسسات عموم د،يق نی. با اتاس

 دیتردیب .3دشهروندان را از دسترس آنها خارج کنن یو الزم برا
خود با  یارائه اطالعات سازمان یبرا یمؤسسات عموم یهمکار

ل مهم و قاب یقانون مشخص کرده، امر نیا یهانامه نیيکه آ یتيفيک
 انتشار و ونيسيو کم یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یبرا نيتحس

الزم  ريتداب دیبا کنيل شودیآزاد به اطالعات محسوب م یدسترس
به اطالعات مؤسسات و  یدسترس یمردم برا محق عمو تیرعا یبرا

 ازيمؤسسات به ارائه اطالعات مورد ن نیا فيو تکل یعموم ینهادها
 .شود دهيشیعموم، اند

 یقانون انتشار و دسترس یاجرا خصوصدر همچنين، چالشی دیگر 
که از  یموارد، اطالعات یدر برخ نکهیآزاد وجود دارد از جمله ا

 هاگاهیپا قیو از طر یصورت عمومشهروندان خواسته شده به یسو
اند. در دسترس عموم قرار گرفته یرسانانتشار و اطالع یهاسامانه ای

روزنامه  گاهیبا مراجعه به پا تواندیم یمثال، هر شهروند یبرا
و  نيو مقررات کشور از قوان نيقوان یسامانه مل ایکشور  یرسم

مراجعه به  یجاشهروندان به یمقررات کشور مطلع شود اما برخ
ثبت درخواست در سامانه  قیاز طر دهندکهیم حيترج هاگاهیپا نیا

مورد نظر  قرراتو م نيآزاد به اطالعات، به قوان یانتشار و دسترس
از  یتعداد قابل توجه ییاز سو یو .ابندیخود دست 

ون مشمول قان یکه چه نوع اطالعات ستنديکنندگان آگاه ندرخواست
درخواست  یجابه یگاه جه،ي. در نتشودیآزاد م یانتشار و دسترس
د از عملکرد خو یهالينظرها، انتقادها و تحل انياطالعات به ب
 روندان،از شه یمبادرت کرده و تعداد قابل توجه یمؤسسات عموم

مبهم از مؤسسات دارند.  یهاو درخواست یکل اريبس یهاپرسش
 ایبسته  ن،ياطالعات مع ایها خواستن اسناد، داده یجامثال، به یبرا

و ارائه  هيکه چه بسا ته کنندیاز اطالعات را مطالبه م یامجموعه
مؤسسات  یاز سو یو تخصص یها مستلزم روزها کار کارشناسآن

 است. یعموم

_________________________________ 
 هياو ته لهيکه به وس یپخش اطالعات ایحق دارد از انتشار  یهر شخص: 3)ماده 1 

ند، ک یرياست جلوگ افتهیرييانتشار تغ یآن برا یآماده ساز انیدر جر یشده ول

 نینشده باشد که در ا هيته یگریسفارش د همشروط به آن که اطالعات مزبور ب

 وآنها خواهد بود نيصورت تابع قرارداد ب

مصوب  یدولت یاسناد محرمانه و سر یمجازات انتشار و افشا)قانون 2 

1353,11,2۹) 

 ییاجرا نامهنیي( آ1مطابق بند )ح( از ماده ) نکهیبا اعالوه براین، 
 یعمومآزاد به اطالعات، همه مؤسسات  یقانون انتشار و دسترس

عام آن  یوابسته به حکومت به معنا یسازمان ها و نهادها»شامل 
خدمات  تیریمد( قانون 5موضوع ماده ) ییاجرا یمل دستگاه هاشا

و مقننه و  هيقضائ یمسلح، قوا یروهاين ،یانقالب ینهادها ،یکشور
 ادهايوابسته به آنها و بن ینهادهامؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، 

 تیشوند با رعا یاداره م ینظر مقام معظم رهبر ریکه ز یو مؤسسات
 ینهاد ایهر مؤسسه، شرکت  نيقانون و همچن( 10ماده ) لیتبصره ذ
ت حکوم ایاز پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت  شيب ایکه تمام 
، به «آمده است رانیا یاسالم یجمهور نيمجموعه قوانکه در 

 مکلفند»آزاد به اطالعات  ی( قانون انتشار و دسترس5موجب ماده )
 ضيحداقل زمان ممکن و بدون تبع قانون را در نیاطالعات موضوع ا

الزامات  نیروند عمل به ا ایاما گو« مردم قرار دهند یدر دسترس
 رايبس یگانه به کندسه یقوا رمجموعهیز ینهادها یبرخ درمصرح، 

 یاسامانه ۹6 رماهيتاست که از  یدر حال نیصورت گرفته است و ا
آزاد به اطالعات،  یانتشار و دسترس ونيسيکم رخانهيدب یاز سو
شده است که روند ارائه و در دسترس عموم قرار داده  یطراح

آسان  اريها بسو دستگاه ردمم یرا برا ییها و پاسخگودرخواست
 کرده است. 

 
 نتیجه گیری

اطاّلعات در جهان امروز، که عصر اطاّلعات  هنقش تعيين کنند
ناميده می شود، انکارناپذیر است و دسترسی به منابع اطاّلعاتی بر 

و...  سياسی )به ویژه سالمت روانی(،ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
یك جامعه تأثير بسزایی دارد. حقّ دسترسی شهروندان به افراد 

، یکی از مهم ترین حقوق بشر به اطاّلعات در اختيار نهادهای دولتی
 اسناد چون طرفیك از رازداری اصل همچنين درشمار می آید. 

آزاد  باید عموم برای هاآن به دسترسی هستند اداری اسناد رسمی
 رحط مستلزم و اشخاص دارایی بودنسری بر مبنا دیگرطرف از باشد،
-می است که این امر سبب تعارض دادگاه در هزینه صرف و دعوی

در این ميان، تعيين حدود و ثغور و موانع دسترسی به اطاّلعات گردد. 
ثبتی، که از طرفی، با حقوق افراد محدود مرتبط است و از طرف 
دیگر، به نحوی توسط دولت مورد حمایت قرار گرفته و تضمين می 
گردد، می تواند نقش فزاینده ای را برای ایجاد عدالت در جامعه 

را این اطاّلعات به علّت نظارت و حمایت دولت در ایفاء نماید. زی
مرحله گردآوری، تحليل و ذخيره سازی، از امنيّت باالیی 
برخوردارند و هر کس به این اطاّلعات دست یابد، در موقعيّت 
بهتری نسبت به سایر افراد قرار گرفته و می تواند با احاطه بر 

 یبه اسناد و اطالعات طبقه بند یکه درخواست متقاض یدر صورت: 13)ماده 3 

قرار دادن آنها  ارياز در اخت دیبا ی( مربوط باشد مؤسسات عمومیشده )اسرار دولت

 و مقررات خاص نيبع قوانشده تا یبه اطالعات طبقه بند یکنند. دسترس عامتنا

 خود خواهد بود(
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   و همکاران  حسینی امین 168

 1400زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

دد. با وجود ابهامی اطاّلعات مذکور، از منافع بيشتری بهره مند گر
 8 هکه ناشی از استعمال لفظ ذی نفع در برخی قوانين ازجمله ماد

قانون ثبت اسناد و امالك وجود دارد، افراد صالح برای دسترسی به 
اطالعات ثبت امالك را می توان به صاحب ملك، قائم مقام و 
نماینده قانونی محدود کرد و سایر اشخاص می توانند از طریق مواد 

قانون آیين دادرسی مدنی طبق شرایط خاصی به این  213و  212
م قانونی و قائ هاطالعات دست یابند. متعاملين، صاحب سند یا نمایند

مقام آن ها و مراجع قضایی، حق دریافت اصول و رونوشت اسناد 
موجود در دفاتر اسناد رسمی را دارا می باشند. در مورد اطاّلعات 

ج و طالق نيز، فقط صاحب سند و مقامات ثبت احوال و دفاتر ازدوا
قضایی و دولتی حق دستيابی به چنين اطالعاتی را دارند. موانع 
دسترسی، به دليل ماهيّت دولتی اطاّلعات ثبتی، تقریباً همان موانع 
اطاّلعات دولتی است، با این تفاوت که در برخی موارد، از شدّت 

ضرورت تعيين  بيش تر یا کمتری برخوردار است. در حالی که
مسئوليت و ضمانت اجرای ناشی از ارائه اطالعات به اشخاص 

دار غيرصالح و عدم ارائه به موقع اطالعات به اشخاص صالحيت
بسيار روشن و واضح است، در بسياری موارد، با فقر قوانين و 

 .مقرّرات مقتضی در این خصوص مواجه هستيم
، سازمان ثبت و اطالع رسانیتثبيت مالکيت به عنوان یکی از اهداف 

 به عنوان سياست« ارتقای سطح آگاهی های عمومی و شفاف سازی
های اهم این سازمان، مستلزم دسترسی اشخاص به اطالعات ثبت 
امالك می باشد. حق دسترسی به اطالعات دفتر امالك برای ذینفع 

ی قانون انتشار و دسترس»قانون ثبت، پيش بينی شده است.  8در ماده 
نيز مراجعه مستقيم « منشور حقوق شهروندی»و « آزاد به اطالعات

به ادارات از جمله اداره ثبت را جهت دریافت اطالعات، توسط 
ذینفع مجاز دانسته است. الزمه دسترسی به اطالعات ثبت امالك، 
وجود یك سيستم جامع اطالعاتی در ارتباط با امالك کشور می 

نگار و اجرایی شدن آن، اميد است باشد و با تصویب قانون جامع حد
حق  .دیدسترسی به اطالعات مذکور از طریق کاداستر، فراهم گرد

دسترسی آزاد و سریع به اطالعات از سوی اشخاص ثالث باید به 
که موجب تعرض به حق حریم خصوصی مالك نشود.  گونه ای باشد

شامل نظام های ثبتی برای جمع این دو حق، باید راه حل ميانه ای را 
تمایز بر حسب اطالعات قابل دسترسی، طبقه بندی مراجعه کنندگان 
و هدف مراجعه اتخاذ کنند. به این وسيله امکان دستيابی به داده 
های حساس در خصوص مالك، همانند اطالعات درباره نژاد، عقاید 
سياسی، فلسفی، مذهبی،  وابستگی های صنفی و یا اخالقی، به نقض 

راد منجر خواهد شد. به نظر می رسد دستيابی حق حریم خصوصی اف
 «ضروری یااطالعات اساسی »به اطالعات مالی اشخاص که با عنوان 

و  «نفع مشروع»نظام های ثبتی می توان از آن یاد کرد، با معيار  در
نه به طور مطلق، تعارضی با حق حریم خصوصی نداشته و امکان 

مين به منظور تأ م می سازد.دستيابی نظام ثبتی به اهداف خود را فراه
نظام ثبت امالك و در نتيجه جلوگيری از « اطالع رسانی»کار کرد 

بروز بسياری از تعارضات در خصوص حقوق عينی درباره امالك، 
باید امکان دستيابی به اطالعات ثبت شده برای اشخاص ذینفع فراهم 
شود. به همين منظور ضروری است نسبت به وضع قانون در خصوص 
شيوه دستيابی به اطالعات ثبت شده و تعيين اشخاص ذینفع در 

دستيابی به این اطالعات اقدام گردد. بدیهی است که قانون مزبور 
باید دامنه و حدود اطالعات قابل دستيابی را دقيقا تعيين کند؛ به 

حق دستيابی به اطالعات مندرج در نظام ثبتی تأمين »گونه ای که هم 
و داده های حساس مربوط به زندگی خصوصی شود و هم اطالعات 

تامين »اشخاص و حریم خصوصی آنان حفظ و حمایت گردد. برای 
نظام ثبتی از اشخاص ثالث نيز الزم است ضمانت « حمایتی کارکرد

اجرای عدم ثبت معامالت امالك به طور دقيق و صریح معين گردد 
از مراتب )در یکی  حقوقیو این ضمانت اجرا باید در اعتبار عمل 

آن(، موقر باشد؛ یعنی با عمل حقوقی ثبت نشده باطل شود، یا دست 
 کم در برابر اشخاص ثالث غير قابل استناد باشد.
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