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 سعیده فرخی

  ثبت اسناد و امالکحقوق ارشد  کارشناس 

Saeede.farrokhi@gmail.com 

 

 

 :هخالص

حائز اطالعات ثبت امالک به علت ارزش اقتصادی امالک از جمله دسترسی به اطالعات  .است احقاق حقو از لوازم  ریزیبرنامهاطالعات پایه و اساس  

 ،از ملک مورد نظرصرف کسب اطالع قبل از انجام معامله هزینه زیادی را  وقت و ،به منظور انجام معامله صحیحای که اشخاص به گونهاهمیت فراوانی است. 

ده بینی نگردیپیشدسترسی این و چگونگی  محدودهلیکن  دهش بینیپیشبرای ذینفع  ،حق دسترسی به اطالعات دفتر امالکقانون ثبت،  8در ماده  د.ننمایمی

ای شامل و با استفاده از منابع کتابخانه پژوهشی –علمیبا روش  ه حاضرمقال ب نقض حریم خصوصی اشخاص گردد لذاتواند سبمی و همین امر است

 را بررسی کند.این حق قانونی های محدودیتمقررات و ، دسترسی به اطالعات ثبت امالکحق ضمن تبیین مفهوم دارد،  سعی کتاب و مقاله

  ، حریم خصوصیذینفع، حق دسترسی به اطالعات :ن کلیدیگاواژ            

 

 مقدمه

ز طریق مطالعه یا دسترسی به اطالعات اعم است از مشاهده سند یا هر وسیله یا چیز دیگری که اطالعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطالع از محتوای آن ا

سیس سازمان ف تأاهدابا توجه به الیحه حمایت از حریم خصوصی(.  2ماده  6ها و یا با تهیه یک رونوشت کامل از آن )بند استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمت

ت صرفاً اطالعا این است که ایندر  اطالعات ثبتیبررسی حق دسترسی به اهمیت ، باشدمی بخشیدن به اسناد رسمی اعتبار که حفظ وتثبیت حقوق مالکین وثبت 

ثبت امالک و اسناد و  اقتصادی اهمیت حقوقی و .به آن دسترسی داشت ،ن به اهداف تاسیس سازمان ثبتبرای تحقق بخشیدباید بتوان  برای بایگانی نیست و

 نگارنده ظام ثبت امالک از نسرین طباطبائی حصاری به پرداخته شده است،نای که صرفاً در قسمتی از کتاب مبانی و آثار ، به گونهکمبود منابع در این خصوص

دسترسی  امکاندر حقوق کشور ما آیا : دو سوال است نویسنده به دنبال پاسخگویی بهین پژوهش در ا را بر آن داشت تا در این خصوص تحقیق و پژوهش کند.

یه عملی مقررات و رو مطالعه قوانین وبا  ند؟، چه کسانی و به چه اطالعاتی حق دسترسی داراگر امکان این دسترسی وجود دارد ؟اطالعات ثبتی وجود داردبه 

تواند به اطالعات مذکور می ذینفع با رعایت حریم خصوصیو  به رسمیت شناخته شدهترسی به اطالعات ثبتی حق دسدر حقوق ما  :رسیم کهبه این نتیجه می

       .ت مذکور استسواال شامل کتاب و مقاله در پی پاسخ بهای از منابع کتابخانه و با استفاده پژوهشی –علمیاین مقاله با روش  .یابد رسیدست
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 : های ثبتی )شخصی و عینی(در نظام اطالعات ثبتیدسترسی به 

در حالی که اعمال حقوقی این  ،یابدمی مبتنی بر نام اشخاص است و ذینفع از خالل دفاتر ثبت تنها به اعمال حقوقی شخص دست، این نظام ثبتی :نظام ثبت شخصیالف( 

، اقدام به عمل حقوقی کند و مالک آن مال غیرمنقول نیز به مال غیر منقولی که ملکش نیست نسبت. چون ممکن است شخصی باشدنمیمال ، همه ی اعمال واقع بر آن شخص

. م و ذیل دو اسم جداگانه ثبت گردد. بدین ترتیب ، دو عمل حقوقی متفاوت در دو جای مختلف بر مال غیرمنقول واحدی انجااقدام به عمل حقوقی دیگری نماید نسبت به ملکش

ع ، مستلزم آگاهی کامل نسبت به این موضوغیر منقول . همچنین دست یابی به اطالعات در مورد مالر امکان تعارض اطالعات وجود داردابراین در نظام مذکوبن (1376)رازنی، 

لکیت از زمان حال تا نقطه آغازی که ، لزوم ترسیم زنجیره حق ماشودت دسترسی به اطالعات ثبتی می. مشکل دیگر این نظام که مانع سهولاست که چه کسی مالک آن مال است

عیب دیگر نظام ثبت شخصی این است که اطالعات  (1393)طباطبائی حصاری،.باشدمی ،شودنامیده می 1«ریشه حق مالکیت»قانوناً قابل پذیرش باشد و در نظام کامن ال اصطالحاً 

اطلی شوند و چه بسا معامله بشود، بررسی شکلی میر واقع سندی که برای ثبت داده می. دگردندمی ستند، ثبتهگیرد و همانگونه که ث صحت و سقم مورد بررسی قرار نمیاز حی

 (1376)رازنی، .ماندمی گردد و به همان حال باطل باقیه این ثبت سبب صحت آن معامله نمی. البتثبت شود

ریزی و ترقی اقتصادی را فراهم برنامه شود که امکاناطالعات زمینی ایجاد میم ملی از و یک سیست در این نظام ثبتی، ملک مبنای ثبت است :نظام عینیب(

شود، در ن حقوقی که بر آن بار میو همچنی ای قرار دارد که هر گونه معامله مربوط به آن ملکنظام برای هر ملک در دفتر امالک، جای ویژه. در این آوردمی

 ، از وضع ملک منظور،یرمنقولغاند با مراجعه به دفتر امالک توبزند، میدست به معامله  به در مورد ملک ص بخواهد. پس هرگاه شخگرددآن ثبت و ضبط می

عینی در رچه در نظام ثبت اگ (1376)رازنی، .اطمینان خاطر دست به معامله بزند، حقوق و الزامات آن ملک آگاه گردد و با مالک آن، معامالت مربوط به آن

د ندارد که برای رفع این ویابی به اطالعات بر مبنای نام شخص وجتر است اما در آن امکان دستراحت، دسترسی به اطالعات ثبتی خصیمقایسه با نظام ثبت ش

 . نظام های کهسبب پیدایش نظام های مختلط شدند . مانند کشورهای سوئیس وآلمان کهردتوان در کنار دفتر امالک، از یک دفتر مالکین استفاده کمشکل می

 . دی از معایب آنها بوه دو نظام ثبت عینی و شخصی و رهایهدف از تاسیس آن تجمع مزایای مربوط ب

  در ایران  حق دسترسی به اطالعات ثبتی

مصوب قانون ثبت اسناد و امالک  8ماده ، شودمی یافت ای که در این خصوصدهتنها ما، یک نظام ثبت عینی کشورمان به عنوانبا بررسی قوانین و مقررات ثبتی 

فاتر امالک برای اشخاص ذینفع مطابق دمراجعه به »: به موجب این ماده. بینی کرده استامالک را پیش فع به اطالعات دفتردسترسی ذینکه  باشدمی 1310

ص ذینفع برای مراجعه به دفتر نیز اشخا 1311فروردین  16نظام نامه قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  6طبق ماده « ظام نامه وزارت عدلیه جایز است.مقررات ن

نامه قانون ثبت آیین 164موجب ماده  نظام نامه مذکور به. اما دکردنریال تمبر الصاق می و به تقاضانامه مزبور معادل دو دادندمالک، باید تقاضانامه کتبی میا

نسخ شد و  «نامه جایگزین آن خواهد بود.آئیننسخ و این  1311مورخ شانزدهم فروردین  1045نامه شماره آئین»مقرر می داشت: که  1317امالک مصوب 

به  .فتر امالک وضع نگردیده استدبه  نامه اخیر و اصالحات بعدی آن نیز مقرراتی برای مراجعه ذینفعدر آئین .العات ثبتی از این طریق منتفی شددستیابی به اط

( فقدان 3ثبت، داشتن مسئولیت ن( 2 ،( داشتن نفع1 :وجود داردچهارشرط برای دسترسی به اطالعات  1955ژانویه  4مه اجرایی ناقانون مدنی فرانسه و آیین موجب

بینی شپی العات ثبت شدهدسترسی عموم به اط، انگلیس 2002قانون ثبت ملک اما (. 1393)طباطبائی حصاری،  بین قائم مقام قانونی واحد ( تعارض4، تقصیر

 .(1393)طباطبائی حصاری،  شده است

 164اسناد و امالک به موجب ماده  قانون ثبت 8در ماده نامه مذکور امبا توجه به نسخ نظ -اوالً :شود که در ادامه بررسی خواهد شدسوال مطرح میحال چند 

برای پاسخ  ؟حق دسترسی به چه اطالعاتی داردکیست و ذینفع  -اًثانی .به اطالعات ثبتی وجود داردذینفع  ، آیا امکان دسترسینامه قانون ثبت اسناد وامالکآیین

 .سترسی به اطالعات مشخص شودداین  باید مبنایدارد یا نه، امکان دسترسی به اطالعات وجود  ،8نظامنامه پیش بینی شده در ماده به این سوال که آیا با نسخ 

                                                           
1 - Root of Title  
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 :دسترسی به اطالعاتمبنای حق 

توان یکی از به اطالعات را میدسترسی  یاباشد. از سویی حق جستجو ای میحق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده  

دارای  ای روشن باشد.حق آگاهیتواند متضمن آیندهترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم ساالری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمیضروری

دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطالعات را مدنظر قرار میدو مفهوم مضیق و موسع می

و این حق نه تنها به به اطالعات یا حق دریافت اطالعات است. آزادی اطالعات، مستلزم حق دستیابی عمومی به اطالعات تحت کنترل مقامات عمومی است 

وق بنیادین عنوان الزمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت مؤثر مردم، مدت مدیدی است که مورد شناسائی واقع شده، بلکه تحت عنوان یکی از حق

، آزادی المللیبین هایو کنوانسیون اسناد در (65، ص1382)حبیبی، المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. بشر به موجب قوانین بین

های دولت که امروز در سطح شفافیت فعایت. بینی شده استنیز پیش «19481جهانی حقوق بشر میه الاع» 19در ماده  شده ومقدمات آزادی بیان از  اطالعات،

دولتی نیز دسترسی داشته باشند. این مسئله، باعث تسهیل مبارزه با فساد، کند که شهروندان به اسناد و اطالعات جهان اهمیت روز افزون یافته است، ایجاب می

کشور سوئد نخستین کشوری بود که در سال  (1388، و احمدی ی زادهرضایشود. )افزایش کارآمدی دولت و همچنین برآورده شدن حقوق نظارتی مردم می

میالدی  21ی  اول قرن کشورهای درحال توسعه حرکت به سوی آزادی اطالعات، عمدتاً از دههبینی نمود. به طور کلی در قانون آزادی اطالعات را پیش 1766

حق دسترسی به اطالعات مبتنی بر اصل اباحه و از  (1390آغاز شد. )نظری و بابائی، 1980آغاز شد. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته عموماً از

 لوازم دموکراسی و احقاق حق است. 

ند. در برخی کشورها، قوانین تازه اهآوردفزون بر تدوین قوانین جامع حق دسترسی، بسیاری از کشورها، دسترسی به انواع خاص اطالعات را به صورت قانون درا

است، طلب کنند و از  ای خصوصیهای دولتی و یا نهادهدهد اسناد و مدارک موجود درباره خود را، که نزد دستگاهندان امکان میوبه شهر« هاحفاظت از داده»

زیست به رسمیت شناخته شده هایی همچون بهداشت و محیط محتوای آن آگاه شوند. در قوانینی دیگر، به ویژه حق دسترسی شهروندان به اطالعات در زمینه

قانون انتشار و موده است، امالک را مجاز اعالم نقانون ثبت که دسترسی به اطالعات دفتر  8در کنار ماده در همین راستا ( 1382)نمکدوست تهرانی،  است.

ده بینی کرپیش طالعات موجود در مؤسسات عمومی راحق دسترسی عموم شهروندان به امجمع تشخیص مصلحت نظام  1388دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

 . اختیار متقاضیان قرار دهندرا در ، اطالعات مومی موظفند بنا به تقاضای افراد، مؤسسات عاست. در مقابل این حق

ن تبعیض در را مکلف نموده تا اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدو ، مؤسسات مشمولی آزاد به اطالعاتقانون انتشار و دسترس 5ماده 

معنا که اطالعات، آسان، کم هزینه و در کمترین زمان در  ماده مذکور، به اصل تسهیل دسترسی همگانی به اطالعات اشاره دارد؛ به این. دسترس مردم قرار دهند

، اطالعات عمومی خود را به جز اطالعات طبقه انون مؤسسات عمومی را مکلف نمودهاین ق 10همچنین ماده (. بر 1390اختیار مشتاق قرار گیرد )جاور و اصولی،

عاتی که انواع و اشکال اطال، تاب راهنما(حتی االمکان در یک کای ه از امکانات رایانهاستفاد باحقوق شهروندی حداقل ساالنه ) بندی در راستای نفع عمومی و

نامه اجرایی قانون آئین 3ماده . دنو در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهمنتشر  دسترسی به آنها و ... شود و آییندر آن مؤسسه نگه داری می

، عناوین ؤسسات مشمول قانون را موظف نموده، مبه تصویب رسیده 21/8/1393سال در تاریخ  5 تبصره آن که بعد از طالعات وانتشار و دسترسی آزاد به ا

فرم( الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطالعات )ن کاربرگ و همچنی آنها به دسترسی شیوه خود، شدهبندی غیرطبقه و عمومیاطالعات عمومی و غیر 

را قانون ضمانت اج 22مغایر قانون و برای آن در ماده های مقرر در ارائه اطالعات عدم رعایت مهلت واز آن  ممانعتکه  یحق دهند. قرار خود درگاه در را

                                                           
ها و در اخذ و انتشار آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و اندیشه هر کس حق» - 1

 19های مورد توجه در ماده از منظر آزادی اطالعات و حق دسترسی به اطالعاتی که در اختیار دولت است، کلید واژه «ن مالحظه مرزی آزاد باشد.وآن به تمام وسایل ممکن و بد

بشر ، در اعالمیه جهانی حقوق « انتشار»و « دریافت»، «جست و جو»های هاست. در واقع کلمهاطالعات و اندیشه« انتشار»و « دریافت»، «جست و جو»اعالمیه و میثاق حق آزادی 

 (، 1383اند. )نمکدوست تهرانی، همچون اجزای تشکیل دهنده، حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته
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، ذخایر اطالعاتی خود را رقومی و در اختیار نامهه سال از سال اول ابالغ این آئینظرف سنامه مؤسسات مشمول موظفند موجب این آئینبه  .ده استمقرر ش

 و عمومی خصوصی، مؤسسات: عبارتند از، انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتنامه قانون آئین 1ماده « ذ»طبق بند  سساتمؤاین . (2 اده)م قرار دهند کاربران 

 . شودرا شامل می ازمان ثبت اسناد و امالکلذا اطالعات س .اندشدهنامه تعریف که هر کدام به موجب این آئینعمومی  خدمات دهنده هارائ خصوصی

اسناد  شخص ایرانی ممکن گردیده است که از جمله آنهر  ، دسترسی به اطالعات عمومی برایانتشار ودسترسی آزاد به اطالعات بدین ترتیب به موجب قانون

توان نام را می شودتوسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می ن کهو اسناد انتقاالت بعدی آگردد جهت انتظام جامعه تنظیم میرسمی مالکیت که توسط ادارات ثبت 

 (.1393)طباطبائی حصاری،  باشدمی موثرو تحقق اهداف سازمان ثبت ، در حفظ امنیت حقوقی این اموال اشخاص به این اطالعات. در واقع دسترسی برد

جمهور رسید، حق شهروندان است که به اطالعات ای رئیسبه امض 29/9/1395که در تاریخ  «حقوق شهروندیمنشور » 32الی  30مواد  ، به موجبهمچنین

ها و نهادها موظف به انتشار مستمر دهنده خدمات عمومی، دسترسی داشته باشند. همه دستگاهعمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه

دهنده باشند. همچنین حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائهنیاز جامعه میبندی شده و مورد اطالعات غیرطبقه

شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح این اطالعات گردند. اطالعات خصوصی آوری و نگهداری میخدمات عمومی، جمع

ان در اختیار دیگران قرار داد مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد. کودکان نیز حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی تومربوط به افراد را نمی

 د. آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شوداشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخالقی، خشونت

 : بت به حق دسترسی به اطالعات ثبتیرویکرد کشورهای اروپایی نس

، اسکاتلند و غال، پرتشتر کشورهای اروپایی مانند اتریش، جمهوری چک، کراواسی، دانمارک، انگلیس، فنالند، مجارستان، ایرلند، لیتوانی، ایتالیا، هلنددر بی

در . واند این اطالعات را تحصیل نمایدتمیای که هرکس فراهم است. به گونهاص عام برای اشخسوئد دسترسی به اطالعات ثبتی اشخاص آزاد و دسترسی 

بینی شخاصی که منافع مشروع دارند، پیشرای ا، دسترسی محدود برخی کشورهای اروپایی مانند بلژیک، آلمان و اسپانیا به منظور حفظ حریم خصوصیبحقوق 

منافع  ای که حتی افرادی که دارایبیشتر است. به گونهدسترسی به اطالعات ثبتی محدودیت برای نند فرانسه و لهستان در دیگر کشورهای اروپایی ما .شده است

گردد و بیشتر ی اروپایی یک هنجار محسوب میثبت الکترونیکی در کشورها .دسترسی پیدا کنند وانند به این اطالعاتتهستند هم تحت شرایطی می مشروع

وپای جنوبی و شرقی مانند کرواسی، ریند الکترونیکی کردن ثبت در کشورهای االبته فرآ. اندیا تقریباً کامل انتقال دادهاند الکترونیکی را کامل کردهها ثبت دولت

ونان ناشی از نبود داده های در برخی کشورها مانند ی ،های مالیمحدودیت اید ناشی ازشتر شیاین تأخیر ب.، پرتغال و اسلوونی دیرتر شروع شدنارستا، مجیونان

ارائه خدمات از طریق اینترنت در  .دطول رژیم کمونیستی بوشی از شکل نادرست ثبت امالک در در برخی کشورها مانند کرواسی نیز نا ،ستریمعتبر کادا

جمهوری چک، انگلیس، اتریش، : بدانند. مانند اطالعات ثبتی را مجازبه  اند و هم دسترسی عمومه هم ثبت الکترونیک را کامل کردهکشورهایی ممکن است ک

ارای منافع مشروع هستند کشورهایی که دسترسی به اطالعات را محدود به اشخاصی که د. و سوئدان، اسکاتلند، اسلوونی مجارستان، لیتوانی، هلند، نروژ، لهست

تواند دسترسی عدم تمرکز سیاسی میآلمان و اسپانیا.  اند. مانندنمودهریم خصوصی محدود به متخصصان ، دسترسی الکترونیکی را برای عدم نقض حنمایندمی

پروژه  .هر ایالت نظام شخصی خود را دارد : به این نحو که هر ایالت بایستی تصمیم بگیرد که چه زمانی و چگونه اقدام به ثبت الکترونیک نماید ورا محدود سازد

امالک  به اطالعاتو به روز،  دسترسی آنالینامکان ، هدف خود را فراهم آوردن شوداتحادیه اروپا پشتیبانی مالی می خدمات اطالعات امالک اروپا که از طرف

خود این مرکز .و ترجمه اصطالحات حقوقی وصل است خدمات اطالعات امالک اروپا به اطالعاتی راجع به دعاوی ثبتی. درون مرزهای اروپا قرار داده است در

که خدمات  الزم به ذکر است. شودمحل ادارات ثبت نشان داده میکند و تنها به ادارات ثبت اروپایی وصل است لذا این اطالعات به زبان نمیاطالعات ثبت 

های موجود در نظامهای اند تا به رغم تفاوتت کننده دراین پروژه توافق نموده. بلکه کشورهای مشارکمالک اروپا نیست، اداره ثبت ااطالعات امالک اروپایی

، در مورد دسترسی فراملی اطالعات موجود در ادارات قواعد و اصول دسترسی به اطالعات، چارچوب قانونی و آوری و ذخیره اطالعاتجمع ثبتی آنها در مورد

ر مربوط به کشورهایی مانند تل اساسیقی از جمله مشکالت این پروژه است. اما مشکمشکالت مالی برخی کشورهای اروپای شر. تشان با هم همکاری کنندثب

که قالب واحدی از مشکالت دیگر این است . اند که منافع مشروع دارندت ثبتی را محدود به اشخاصی نموده، آلمان و اسپانیا است که دسترسی به اطالعابلژیک
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. مانع یکسان شود . مگر اینکه حقوق ماهوی نیزسته به قانون ماهوی استنتشار واب. چرا که شکل ثبت و اتوان یافتاز ارائه اطالعات در کشورها اروپایی را نمی

. و به تنهایی کافی نیستگیرد و ترجمه همه اطالعات به زبان خارجی پرهزینه و دشوار است در هرکشوری به زبان ملی صورت می . زیرا ثبتدیگر زبان است

 (Christoph & Hertal & Hartmut, 2005) .حل اداره ثبت مربوطه داشته باشیمشور مزیرا ترجمه زمانی مفید خواهد بود که درک اندکی از زبان ک

را  فع آنذین، دسترسی اطالعات قابلبا تشخیص . هایی استی محدودیتدارا حق دسترسی به اطالعات مطلق نیست و در پاسخ به سوال دوم، قابل ذکراست،  

 :ودتوان مشخص نممینیز 

 ؟داردرا حق دسترسی به چه اطالعاتی ذینفع 

را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب نامه شماره  ، موظفند آننامه قانون انتشار، اطالعاتی را که مؤسسات مشمولآئین 7ماده 

بینی کرده که از جمله آن برای مراجعان فراهم نمایند، پیشآن را طراحی و امکان دسترسی بیست و چهار ساعته به  3/10/1391مورخ  42635ت  /192630

رخواست اطالعات به همراه اطالعات ، ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا دهای مؤسسهقوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ،و الزامات قانونیتوان شرح وظایف می

 نیز استثنائاتی را برایاعده الضرر قبر مبنای  (17الی  13مواد) و دسترسی آزاد به اطالعات فصل چهارم قانون انتشار .شده برای ارائه خدمت را نام برد فرآیند طی

، اطالعات ربوط به حریم خصوصیدولتی، اطالعات م : اسرارو منافع افراد تعادل برقرار کند ان برشمرده تا بین مصالح عمومی و حقوقارائه اطالعات به متقاضی

ئم یا کشف آنها، بازداشت ، پیشگیری از جراائه آنها به امنیت و آسایش عمومی، اطالعاتی که ارالزم است، اطالعات تجاریمتی شخص که برای حمایت از سال

 لطمه بزند. کشور  ی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به، ممیزتعقیب مجرمان یا

ی فرار از کاغذبازی و . فرایند ثبت الکترونیک برامستلزم به روزرسانی اطالعات است ،ت معامالت استعات که تضمین امنیحق دسترسی به اطال تحقق هدف

، منافع و حقوق متعلق به ملک نتغییرات حقوقی مانند انتقال عی تواند ناشی ازاین به روزرسانی می. شی از طوالنی شدن فرایند ثبت استجلوگیری از مضرات نا

عه اقتصادی و اجتماعی ایران مصوب قانون برنامه پنجم توس 46ماده  «ز»و بند « و»بند 2و  1شق . زیکی همچون افراز، تفکیک و تجمیع باشدی از تغییرات فییا ناش

ولی با های ثبت، هر چند در راستای ایجاد حق دسترسی به اطالعات ملکی اشخاص است، نظر به الکترونیکی شدن نظام ثبت دارد. مکانیزه نمودن نظام 1390

ی، با توسل به ترفندهای اینترنتی و کامپیوتری، ممکن لتر به این اطالعات از راه دور و سرعت بیشتر و گاه فراتر از اطالعات صرفاً مافراهم نمودن دسترسی وسیع

 . (1392)طباطبائی حصاری، است به حریم خصوصی اشخاص، تعرض گردد

 : « 1حریم خصوصی»مفهوم 

آزاد  قانون انتشار و دسترسی 14ر ماده دلذا دد. اشخاص گر «حریم خصوصی»ممکن است سبب تعرض به به اطالعات  ون محدودیتحق دسترسی وسیع و بد

، اطالعاتی است که تحصیل آن موجب نقض حریم خصوصی ت عمومی نزد موسسات عمومیمردم به اطالعا یکی از استثنائات حق دسترسی1388مصوب 

از  ،حقوق ما تعریف مشخصی ندارد در ( و1389شده )آقابابائی و مرادی، بینی پیش 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر  21حق حریم خصوصی  در ماده . شود

: استاین گونه تعریف شده ، دهکنون تصویب نشکه تاحمایت از حریم خصوصی  الیحه 2ماده  1در بند .دسترسی آزاد به اطالعات است و مهم اصلیموانع 

، به اطالعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند نتظار دارد دیگران بدون رضایت ویقلمرویی از زندگی هر فرد است که فرد نوعاً و عرفاً یا با اعالن قبلی ا»

. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، قرار ندهند مورد تعرض یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو

انتظار عدم  ،در این تعریف «شوند.های کار، اطالعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب میاماکن خصوصی و منازل، محل

که قسمت اول ( دشوار است و آن )عدم دسترسی به واسطه اعالن قبلی نیست و تحققاسبی دسترسی به اطالعات زندگی هر فرد به واسطه اعالن قبلی ضابطه من
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را محدوده خاصی از زندگی شخصی و خانوادگی، مادی و  «حریم خصوصی»توان می. رسدبه نظر میضابطه بهتری ، نوعی و عرفی است متضمن یک ضابطه

حریم »و  تغییر بوده و هر گونه تعرض نسبت به آن جز به حکم قانون، ممنوع است معنوی، عقاید و افکار افراد دانست که بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل

ها دانست که نوع بشر انتظار دارد، سایرین بدون اجازه وی بدانها دسترسی نیافته ای از زندگی انسانهای مربوط به حوزهرا مصون بودن داده« خصوصی اطالعات

ای از زندگی شخص حریم خصوصی، محدوده»: کندحریم خصوصی را این گونه تعریف میمنصور رحم دل  .(1392 )آماده،و آنها را مورد پردازش قرار ندهد 

جریحه دار شدن احساسات شخص باعث ، به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است یین شده و ارتباطی با عموم ندارداست که به وسیله قانون و عرف تع

عی های اجتمازمینه ،زیرا تعریف حریم خصوصی به فرهنگ؛ تعریف حریم خصوصی، بسیار دشوار است «عنوان موجود انسانی شود.یا تحقیر وی نزد دیگران به 

 (1389)آقابابائی و مرادی،  .کندکشوری به کشور دیگر فرق می و از و محیطی وابستگی دارد و یک مفهوم نسبی است

شخصی فرد که قلمرویی از زندگی »کند: ریم خصوصی را این گونه تعریف میار و دسترسی آزاد به اطالعات حماده یک آئین نامه اجرایی قانون انتش «پ»بند 

، شنود یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعالم قبلی وی یا به حکم قانون

، شده خصوصی نظیر هتل و کشتی های اجارهمسکونی خودرو و آن قسمت از مکان ، منزل، تلفن همراه، نامهخصی فرد از طریق رایانهو دسترسی اطالعات ش

همانگونه  «ناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.؛ از قبیل اسشودی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب میای خصوصن آنچه که حسب قانون فعالیت حرفههمچنی

در تصویب طوالنی خیر تأبه انتقاد قابل طرح این است که با توجه  .در این جا نیز مطرح استحمایت از حریم خصوصی تعریف الیحه  شود ایرادمالحظه میکه 

ربوط اطالعات م»کند: یف میرا اینگونه تعر «طالعات شخصیا»این ماده نیز  «ب»در بند . فاده از ضابطه نوعی قابل طرح بودآئین نامه مذکور تعریف بهتری با است

فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، ، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیک

، سمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبورهای جمحل و تاریخ تولد، ازدواج، طالق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی

همچنین به موجب «. شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی محل کار و سکونت و همچنین اطالعات

. محل سکونت،اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه ، حق شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود«منشور حقوق شهروندی» 42الی  36مواد 

های شخصی ممنوع است مگر به کارگیری و افشای دادهشخصی از تفتیش و بازرسی مصون است مگر به حکم قانون. همچنین تفتیش، گردآوری، پردازش، به

کم قانون ممنوع است. حق شهروندان است که از اطالعات موجب قانون. گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به ح

در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. شخصی آنها که نزد دستگاه

گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، قرار میدر صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها 

 اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند. 

 2002مارس  4. ماده اول قانون ضروری دانسته استرا  اطالعات شخصی حمایت از، ، در راستای حفظ حریم خصوصیفرانسه 1978رماتیک و آزادی قانون انفو

کشور دکترین  و بر همین اساس در این گذاردآنها محدود است تفاوت مینیز میان اطالعات اساسی و دسترسی آزاد به آنها و اطالعات حساس که دسترسی به 

اطالعاتی که در مفهوم حقوق ثبت  (1شوند: نظام ثبتی به دو دسته تقسیم می اطالعات در ایندر واقع دستورسی آزاد و دسترسی محدود مطرح شده است. 

: نام اند و شاملشمارش شده 2002قانون  . دسترسی به این اطالعات که درکندخصوصی اشخاص وارد نمیضروری هستند و دسترسی به آن صدمه ای به حریم 

، مکان و مسافت تعهدات مرتبط با آن مال مشخص شود، رهن و ه ای که ماهیت حق، حقوق ارتفاقکاداستری به گون، تعیین هویت و نام خانوادگی دارنده حق

دستیابی  ( اطالعات غیرضروری در مفهوم حقوق ثبت که2. آزاد و رایگان است ،گرددمی  ای، حقوقی، نظام اداری و حرفهملک برای همه اشخاص حقیقی

 ،شامل: آدرس دارندگان حق آورد،شده، تحت شرایطی فراهم میبرخی اشخاص که در این قانون نام برده  ای از اطالعات برایمعوض و محدود به مجموعه

اشخاص  -اوالً: زناشویی، وضعیت طالق و.... الزم به ذکر است که مراجعه کنندگانی که حق دستیابی به اطالعات غیرضروری را دارند، رژیم هنجزئیات ر

، وکال و ماموران اجرا در چهارچوب وکالتنامه برای سردفتران به موجب این قانون .خاص صرفاً در صالحیتشان آزاد استدسترسی این اش - ، ثانیاً باشندعمومی می

العات ... امکان دستیابی به اط ها و، بانکهای امالکمانند آژانس. برای اشخاصی باشدراهم میو وظایف قانونی شان امکان دستیابی به اطالعات غیرضروری ف
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ای امالک و غیرضروری صرفًا به موجب حکم الزم االجرا و یا اجازه قضایی و یااجازه دارنده حق مالکیت در مفهوم اطالعات امالک ثبت شده در پرونده ه

و شرایط دسترسی  ایهای حرفهیتصالح 2002رایی قانون آیین نامه اج .شودثبت به ادارات ثبت منتقل میبایگانی ثبت موجود است که به هنگام نیاز از بایگانی 

 (1393)طباطبائی حصاری،  .سازدرا معین می

ت الفبایی نامهای مالکان جستجوی فهرس . مثالًبینی شده نیز نامحدود نیستپیش انگلیس 2002که در قانون ثبت ملک ات ثبت شده دسترسی عموم به اطالعحق 

همچنین . باشدمی نفعمزبور ذی در دستیابی به اطالعات زمین های ثبت شده صرفاً در صورتی ممکن است که متقاضی بتواند مامور ثبت را توجیه نماید که عموماً

ه این تعیین بر تقاضای اشخاص کتعیین کند « سند اطالعاتی استثناء شده» عنوان بینی شده که اسنادی را بهن برای مامور ثبت پیشبه موجب این قانون این امکا

ًا اطالعاتی هستند که افشای آنها حتمها این .شودور و مضر از دسترسی عموم خارج میثالث جهت تهیه کپی رسمی مؤثر است و به این ترتیب اطالعات زیان آ

 (1393صاری، )طباطبائی ح حساس خواهد بود.ند مامور ثبت ملزم به افشای اسناد منافع عموم ایجاب کشود. البته در صورتی که سبب خسارت توجیه نشدنی می

طالعات شخصی نیز هستند ا. لذا باید بین اطالعاتی که صرفًا مالی هستند و اطالعاتی که متضمن را نداردافراد  خصوصی ق دسترسی به اطالعاتذینفع ح پس

تواند بیشتر از آن ست و نمیای از اطالعات قابل ثبت اطالعات قابل دسترسی تابع .به این اطالعات شخصی نداد رسی ذینفع راقائل به تفکیک بود و اجازه دست

سکنی و معامالت  ،رقبی ،مریعین آن ملک و همچنین در مورد ، انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عقانون ثبت 26ماده . باشد

ر امالک ذیل صورت صه آن در دفت، سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیر منقول ثبت و خالافع ملک برای مدتی بیش از سه سالراجع به انتقال من

جاره کمتر از ر اینجا ثبت اد. به ثبت خواهد رسیدل یکدیگر ی کلیه انتقاالت در دفتر امالک به ترتیب تاریخ ذیشود و به همین طریق خالصهثبت ملک قید می

نون ثبت اسناد و امالک مقرر قاآئین نامه  103ماده . یا در فتتوان به اطالعاتی در این خصوص دست یاسه سال الزامی نیست. در نتیجه در صورت عدم ثبت نمی

ی )امضاء( مدیر ثبت یا کارمندی فتر امالک وارد نموده و به نمونهشخصات زیر در د، ملک را با ملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبتپس از اتمام عم»دارد: می

اسم  -3مالک، اتاریخ ثبت ملک در دفتر  -2شماره ملک،  -1:رساندمی، های مالکیت مجاز استبرگ که از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و

دود ح -5جزاء و متعلقات آن، و محل وقوع و انوع و مشخصات ملک  -4، محل اقامت و تابعیت مالکو نام خانوادگی و شماره شنامه و محل صدور آن و 

ملک مورد ثبت در امالک برای یه که حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاق -7، بهای ملک-6ملک، 

 «ثبت موجود است.اور در ملک مورد مجاور و یا برای امالک مج

 کیست ؟  1ذینفع

 شخص همین که فع باشند وباید ذین، جمله اطالعات مربوط به ثبت امالکاشخاص برای دستیابی به اطالعات ثبتی از در حقوق آلمان همانگونه که گفته شد، 

دسترسی دارند نیز حق  کسانی که نسبت به آنها سمت قانونی، حقوق این کشور عالوه بر متعاملین. دریابدد، شرط مذکور تحقق میبا مالک در حال مذاکره باش

در واقع فقط به  .(Hertel &Wicke, 2004) باشدبه اطالعات می همچنین بانک برای احراز مالکیت متقاضی نیز ذینفع دسترس. به اطالعات ثبتی را دارند

تواند با شود. همچنین شخص دارای منافع مشروع میدسترسی و مشاهده داده میکسی که دارای منافع مشروع جهت دسترسی به اطالعات داشته باشد، اجازه 

قانونی نفع العات، باید پرداخت هزینه کپی، از مدارک مربوطه کپی دریافت کند البته حفاظت از اطالعات و داده در اولویت قرار دارد و فرد برای دسترسی به اط

یقی ، تنها از اشخاص حقدسترسی به اطالعات، درخواست دسترسی به اطالعات شخصی قانون انتشار و 6ماده به موجب ( ,2008Wolf)داشته باشد.  2و مشروع

در مقابل اشخاص حقیقی را مکلف به ارائه اطالعات به موسسات عمومی این ماده که  شود.نی آنها پذیرفته میگردد یا نماینده قانوکه اطالعات به آنها مربوط می

گیرد. به موجب تواند برای تعیین ذینفع و کسی که حق دسترسی به اطالعات ثبتی را دارد مورد استفاده قرار میبرده که برده ای به کاربطهضا ،درخواست نموده

شود مربوط می اطالعات ثبتی به آنهابرخی از کسانی که ثبتی در حقوق ما با نگاهی به مقررات . شودی است که اطالعات به او مربوط میذینفع کس ماده مذکور،

                                                           
1- Beneficiary  
2 -legitimate Interest 
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و  کسی که قصد جدی ، مالکان قانونی و متولیان اراضی و امالک عمومی و منابع طبیعی :نام بردتوان میدر دسترسی به اطالعات ثبتی قطعاً ذینفع هستند را و 

ملک، حقی اعم از انتفاع، ارتفاق و رهن کسی که نسبت به ، به او هبه شود ، ملکیکه قرار است کسی، د ملکی دارد و در حال مذاکره استخری برایعملی 

ها و همچنین کسانی سهامداران و شرکا در مورد شرکت، اندهنوز وقف را قبول نکردهحاکم و موقوف علیهم بالقوه در وقف ملک و همچنین کسانی که ، دارد

 بیش از سه سال یک ملک را دارد و..... کسی که قصد اجارهه منظور شراکت در شرکتی را دارند، که قصد خرید سهام و سرمایه گذاری ب

 ضمانت اجرای حق دسترسی به اطالعات ثبتی:

قانون انتشار و دسترسی  22گردد. ضمانت اجرای حق دسترسی به اطالعات ثبتی نیز در ماده عدم دسترسی به اطالعات ثبتی باعت افزایش ریسک معامالت می

اده مذکور، ارتکاب عمدی ممانعت از دسترسی به اطالعات، ممانعت از انجام وظیفه کمیسیون انتشار و بینی شده است. به موجب مآزاد به اطالعات، پیش

های قانونی رسانی مؤسسات عمومی، امحای جزئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم رعایت مهلتدسترسی آزاد به اطالعات یا وظیفه اطالع

در قانون ثبت و قبل از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، برای حق سیصد هزار ریال تا صد میلیون ریال است. مقرر در قانون، جزای نقدی از 

 بینی نشده بود. قانون ثبت، ضمانت اجرایی پیش 8مقرر در ماده 

قانون آیین دادرسی  213و  212مواد  -1اطالعات ثبتی وجود دارد: عالوه بر مراجعه مستقیم به ادارات ثبت، چهار روش و طریق دیگر نیز برای دسترسی به 

 کاداستر -4های نوبتی و تحدیدی، آگهی-3استعالم جریان ثبتی ملک،  -2مدنی، 

اه آن را سند یا اطالعات مربوط به دعوا در ادارات دولتی مانند اداره ثبت باشد و دادگ در صورتیکه قانون آیین دادرسی مدنی: 213و  212مواد  -1

عد، مقرر مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا و به طور کتبی به اداره ثبت، ارسال رونوشت سند یا اطالع الزم را با ذکر مو

راز سند با مصالح سیاسی کشور و دادگاه را انجام دهد. همچنین است اگر خود طرف دعوا باشد. مگر اینکه ابی ثبت نیز مکلف است فورًا دستور دارد. ادارهمی

مستلزم اجازه رییس قوه  یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب را با توضیح الزم به دادگاه اعالم شود. تحویل اسناد سرّی اداره ثبت نیز

فرستد. البته فرستادن دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می قضاییه است. در مواردی که ابراز اصل سند الزم باشد، اداره ثبت پس از دریافت دستور

نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد، کافی است. این دسترسی به اطالعات دفاتر امور جاری به دادگاه الزم نیست بلکه قسمت خارج

واست اطالعات صرفاً پس از دعوا و توسط اصحاب دعوا و تا حدی است که مربوط به مورد دعوا ثبتی محدود است. زیرا امکان استناد به مواد فوق و درخ

 باشد و دادگاه نیز اخذ اطالعات مزبور را باید موثر در دعوا تشخیص دهد. می

در مورد وضعیت ثبتی ملک از ادارات ثبت توانند از طریق استعالمی که دفاتر اسناد رسمی متعاملین قبل از ثبت معامله می استعالم جریان ثبتی ملک: -2

نامه آئین 31دهند به اطالعاتی درخصوص ملک دست یابند و در صورتی که مانعی برای انجام معامله نباشد، اقدام به ثبت سند نمایند. به موجب ماده انجام می

است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعالم  قانون دفاتر اسناد رسمی، در مورد امالکی که در دفتر امالک ثبت نشده سردفتر مکلف

فند وضعیت نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکل

ها اوقاف مصوب مرداد ماه ها و بانکقانونی اراضی دولت و شهرداری یول مقررات الیحهزداشت و عدم شمامالک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ با

اش تنها ناظر بر امالک ثبت نشده و امالک ثبت شده حوزه شود، این ماده و تبصرهاستعالم نمایند ... همانگونه که مشاهده می 39و قانون اصالحی سال  1335

به تصویب رسید و به موجب آن استعالم قبل از انجام معامله در  24/5/1385هیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب قانون تس 1تهران بود تا اینکه ماده 

دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دالیل مالکیت و پاسخ استعالم از اداره ثبت »دارد: مورد هرملک، الزامی شد. این ماده مقرر می

ک اقدام نمایند: ل به منظور تطبیق سند با دفتر امالک و اعالم وضعیت ثبتی )حسب مورد( و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و امالمح
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انتقال عین امالک، مفاصا دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و  -3، اعالم نظر وزارت جهاد کشاورزی... -2، گواهی پایان ساختمان یا عدم خالف ... -1

 ....«را از انتقال دهنده مطالبه  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  37حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 

 پاسخ استعالم شامل این اطالعات است: نام و مشخصات آخرین26/12/1386نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب آئین 1مطابق ماده 

 مالک، شماره پالک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر امالک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعالم باشد. 

قانون ثبت اسناد و امالک، ادارات ثبت مکلفند در آگهی نوبتی  17و ماده  1317اصالحی مورخ  11به موجب ماده  های نوبتی و تحدیدی:آگهی -3

ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده، وجود حق ارتفاقی نسبت به آن امالک و اند با نوع ملک، شمارهت کلیه اشخاصی که اظهارنامه دادهصور

تحدید حدود روز  همچنین وجود دعوا )اگر قبل از انتشاراولین اعالن نوبتی، دعوائی بین تقاضاکننده ثبت و دیگری در جریان باشد( را قید کنند. در آگهی

گردد. شود و در محل نیز نسخه های از آن الصاق میتحدید حدود تعیین و نسخه ای از آن به هر ملکی که قرار است تحدید حدود آن انجام شود الصاق می

شود. البته با توجه به مالک منتشر مینامه قانون ثبت، در یکی از جراید حوزه ثبتی محل وقوع اآئین 52آگهی های نوبتی و تحدید حدود که به موجب ماده 

رد خاتمه جریان ثبت عمومی، آگهی نوبتی و تحدید حدود عمومی منتفی است و در حال حاضر عنداالقتضا آگهی نوبتی و تحدید حدود اختصاصی در مو

 شود. امالک منتشر می

به منظور تشخیص حدود و موقعیت امالک واقع در محدوده »دارد: مقرر می 18/10/1351الحاقی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  156ماده  کاداستر: -4

متاسفانه آنچه در تعریف کاداستر مرسوم است، این است که کاداستر یک نقشه ثبتی است. « شهرها و حومه، نقشه امالک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

ه به جمع آوری و ثبت اطالعات پایه امالک و همچنین تعیین حدود امالک به منظور تعیین و مجموع عملیاتی ک»توان این گونه تعریف کرد: کاداستر را می

نامه آئین 1ماده  (1393)طباطبائی حصاری، « پردازد.اشخاص با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می تثبیت مالکیت

دی  15قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  156ماده  3امالک به صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصه  حدود و وظایف و تشکیالت تهیه نقشه

 که شودمی اطالق امالکی مورد در حقوقی و ثبتی ممیزی، مهندسی، فنی، عملیات مجموعه به»قوه قضاییه کاداستر این گونه تعریف شده است:  1379

 ارتباط و نماید مشخص را امالک موقعیت و محدوده آنکه جهت به ،باشد نشده یا شده ثبت امالک دفتر در اینکه از عما یافته خاتمه آن ثبتی جریان

 امالک به مربوط موارد سایر و امالک ثبت و ملکی دعاوی فصل و هر در تسهیل و مالکیت تثبیت منظور به و دهد نشان یکدیگر با را آنها جغرافیایی

 هندسی، هایهنقش نظیر مختلف اطالعات رقومی کاداستر در»کند: های اطالعاتی کاداستر را اینگونه تعریف مینامه هم الیهاین آئین 3ماده « ددگر اجرا

 یکدیگر با گوناگون هایاستفاده برای لزوم مورد اطالعات و ضبط رایانه در ثبتی سوابق و مالکین و ملک مشخصات و ملک مساحت و ،ابعاد طول

توان با اجرای طرح کاداستر می «گردد.می ذخیره« سرزمین» اطالعاتی بانک سیستم یک در که گویند کاداستری هایالیحه را اطالعات اینشود، می تلفیق

الیل پیدایش کاداستر است نظام مکانیزه اطالعات را ایجاد کرد که به وسیله آن بتوان به میزان دارائی غیرمنقول افراد و در نتیجه وضع مالیات مناسب که خود از د

به تصویب  29/2/1387المت نظام اداری و مقابله با فساد که در تاریخ قانون ارتقاء س 12و کاداستر موجودیت خود را مدیون آن است دست یافت. بند الف ماده 

به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اداره ثبت اسناد و امالک را مکلف نمود، ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای  7/8/1390مجلس و در تاریخ 

العات الزم را در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید. در ادامه همین بند نیز مقرر شد که حدود طرح حدنگاری )کاداستر( و سایر ترتیبات قانونی الزم اقدام و اط

های اطالعات ای که توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارتخانهنامهدسترسی اشخاص به این پایگاه به موجب آئین

قانون جامع  1ماده  2و1در بندرسد، مشخص شود که البته هنوز تصویب نشده است. شود و به تصویب قوه قضاییه میتهیه می و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

کاداستر، فهرست مرتب شده اطالعات »نیز کاداستر و عملیات کاداستر را به ترتیب، این گونه تعریف نموده است:  12/11/1393حدنگار )کاداستر( کشور مصوب 

همچنین « های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.ه قطعات زمین است که مشخصهمربوط ب

ای، هوایی، ماهوارهها و تصاویر زمینی، دریایی، های مرتبط با حدنگار)کاداستر( است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسعملیات کاداستر، مجموعه فعالیت»
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های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود امالک و اضافه برداری، ویرایش و تکمیل نقشهها و تصاویر زمینی، عملیات زمینی نقشهتبدیل رقومی عکس

دارد: ، در تعریف نظام جامع، مقرر می1ماده  3بند همچنین به موجب « باشد.کردن کلیه اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روز رسانی آن می

ها و اسناد ای مکان محوری است که کلیه اطالعات حدنگاری از جمله اطالعات نقشهنظام جامع اطالعات امالک و حدنگار کشور و سامانه اطالعات رایانه»

قانون مذکور نیز  20به موجب ماده « شود.ی طبیعی کشور در آن ثبت میهامالکیت حدنگار و سایر اطالعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه امالک و عارضه

مصوب رئیس قوه قضاییه، بانک امالک، سامانه  22/1/1395نامه اجرایی قانون جامع حدنگار مصوب آئین 1ماده  5قانون ثبت نسخ گردید. در بند  156ماده 

بنابراین با عنایت به  وانع مربوط به امالک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر امالک دارند.ها و ماطالعاتی یکپارچه حاوی اطالعات ملک، مالک، محدودیت

بینی شده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات قانون ثبت پیش 8الذکر، عالوه بر حق دسترسی به اطالعات ثبت شده در دفتر امالک که در ماده مراتب فوق

ان دسترسی به اطالعات ثبتی را برای ذینفع فراهم آورده است و چگونگی این دسترسی را تعیین نموده که با عنایت به نسخ نظامنامه، نامه اجرایی آن نیز امکو آئین

د گردمطرح میمشکل چگونگی دسترسی را رفع نموده است. با توجه به اهمیت حق دسترسی به اطالعات ثبتی، لزوم وجود بانک اطالعاتی کامل، مانند کاداستر 

 که به همراه دیگر طرق دسترسی به اطالعات مورد بررسی قرار گرفت. 

 : تیجه گیرین

، به عنوان سیاستهای اهم این سازمان «سازیهای عمومی و شفافتقای سطح آگاهیار ،رسانیاطالع» و به عنوان یکی از اهداف سازمان ثبت «تثبیت مالکیت»

قانون » است.بینی شده پیش ،قانون ثبت 8در ماده برای ذینفع به اطالعات دفتر امالک باشد. حق دسترسی دسترسی اشخاص به اطالعات ثبت امالک میمستلزم 

مجاز  توسط ذینفع ،جهت دریافت اطالعاترا دارات از جمله اداره ثبت نیز مراجعه مستقیم به ا« منشور حقوق شهروندی»و « انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

با تصویب قانون جامع حدنگار و  باشد وکشور میدر ارتباط با امالک  اطالعاتی یک سیستم جامعوجود ، به اطالعات ثبت امالک دسترسی دانسته است. الزمه

 .گردد از طریق کاداستر، فراهم امید است دسترسی به اطالعات مذکور اجرایی شدن آن،
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