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اطالعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن
عبداله رجبی - 1حسین

حقی 2

(تاریخ دریافت - 1397/6/20 :تاریخ پذیرش)1397/12/14 :

چکیده
در عصر اطالعات ،دسترسی بههم ابههابال اطالعهها ی ،شه ر را در اع یهت ا تصهادی و
اجتماعی بر ههر ههرار ایدهه یکهی از ایهن ابههابال ،اطالعههات اهها ی و غیراهها ی اعجههعد در
نهادهای ثبتی اسههتا از ایهن رو ،الزم اسههت وقههعح ،اوکههام ههعد را در دسترسهی بههم ایهن
اطالعات بگستران و دسترسی اشه اب بههم اطالعههات ا بههعر و شهیعه ایهن دسترسهی را در
جهت ع ا ت و نظم اش ر کب ا اتأسفانم در کشعر اا ،فا چبهین سههازوکاری هسههتیم و
رویکرد نهادهای رسمی در جعی دسترسی غیر شفاف و اوکام انعنی ابهم استا در ایهن
اسیر ،سؤال اطرح است کم «ذیبفال» کیست و «اح وده دسترسی» چگعنم اسههتب ببههابراین،
ضروری است ب از ارائم افهعم اش ر از اطالعات ثبتی ،ابانی اسالای و وقعح بشههری
آن را روشن سا ت و بر اساس اقررات کبعنی و با کمک بر ی اصادیق اهههم اطالعههات
ثبتی ،اع های را برای شهیعه دسترسهی بههم هریهک از آنههها ارائهم داد و اشه اب و اراجههال
ذیصالح را اش ر کرد و در پایان ،اسئع یت نقض اقررات اههوکعر ،ا ههد ههعدداری از
ارائم بم اع ال اطالعات و افشای آن را شریح کردا اقا م واضههر ،بههر ایهن عقیه ه اسههت کههم
ش یر ذیبفال و احه وده دسترسهی و نحههعه ااههد بهها وههریم صعصهی براسههاس یههین
ااهیت و ه ف هریک از اطالعات ثبتی صعرت ایگیردا
کلید واژگان :احراههانگی اطالعههات ثبتههی ،دسترسههی بههم اطالعههات ثبتههی ،اطالعههات
صعصی ،اطالعات دو تیا
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مقدمه
«ثبت» عمد عمعای است و بم ا بای ایجاد اسباد و نگه اری سعابق آن ن د اراجههال یههایی
و از طریق اأاعر رسمی استا عمد عمعای ثبت امکن است ناظر بم اسههباد اربههع بههم اوههعال
ش صیم (شااد و ایال چهارگانم ع  ،ازدواج ،طالح و فههعت) یهها نههاظر بههم ات اقههات اشه اب،
شااد ااعال اادی (ا د ااالک) یا غیر اادی (ا د ا تراعات) باش اعمههال وقههع ی اشه اب،
ا د ا ااالت نی گاه در این دایره رار ایگیردا با این وال ،همم اوعال یا ااههعال شایسههتم ثبههت
نیست ات اق ثبت بایستی واج

اصیتی باش ا شرایط ثبت در نهاد عمعای و رسمی را داشههتم

باش ا پس ،ای عان ادعا کرد کم اعضعع ات اههق ثبههت اههر بط بهها ابههافال جاا ههم و نظههم عمههعای
است برای نمعنم ،اجباری بم ثبت اا کیت یا انتقال همم ااعال ابقعل نیست ،ااا ثبت ااههک ،بههم
د ید ارزش ا تصادی زیاد و ایبکم ج ئهی از عباصههر شههکیددهبه ه کشههعر و اههر بط بهها اابیههت
عمعای آن اسههت ،اجبههاری اسههتا بههم همههین جهههت ،بهها ایبکههم اعضههععات ثبههت جه و وقههعح
صعصی افراد است ،بایستی وقعح ثبت را در ا ب وقعح عمعای دستمبب ی کرد و با عاعه
آن بم فسیر اسائد آن اهتمام جستا
نتیجم استقیم بحث فعح را ای عان در افهعم و اوکام راجال بم اطالعات و سعابق ثبتی دیه
و اثر این اقی و اصیتی کم بم این اطالعات ب شی ه ،اطا م آن را از جببم وقع ی بسیار اهههم
ایسازدا در این اطا م ،بایستی هرگعنم از اطالعات ثبتی را با عبایت بههم ااهیههت و طههرفهههای
درگیر آن ،در دستم اتباسب عد رار داد ا بتههعان در هههر اههعرد ،وقههعح و کهها ی

اشه اب

درگیر را روشن کردا
دستیابی بم اطالعات ثبتی ،در عمد ،بم د یههد رویههم غیرشههفاف نهادهههای رسههمی در جههعی
دسترسی و ابهااات انعنی اعجعد ،با اشکالت فراوانی رو بم رو است یکههی از ایههن ابهااههات،
ش یر افهعم و امروی شه ر ذینفههال اقههرر در ههانعن (ا ههد اههاده  8ههانعن ثبههت اسههباد و
ااالک) استا وا ،نیاز اش اب و گاه ،اراجال رسههمی صههمیمگیری بههم اطالعههات ثبتههی ابههین
ضرورت یین اش اب و اراجال صهها ح بههرای دسترسههی بههم ایههن اطالعههات و بیههین اسههئع یت
سرپیچی از اقررات اربعطم استا
در این پژوهش ،ابت ا بم افهعم اش صی از اطالعات ثبتی و دسترسههی آن ایرسههیم و پههس
از آن ،بم بررسی اوکام آن ایپردازیما در این اسیر ،همچبین ،نیازاب اطا م بر ههی اصههادیق
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اهم ،ا د سازاان ثبت اسباد و ااالک ،دفا ر اسباد رسمی ،سازاان ثبت اوعال و دفهها ر ازدواج
و طالح هستیم و سرانجام نی  ،اطا م عد را با بررسی اسههئع یت ناشهی از ارائههم اطالعههات بههم
افراد غیرصا ح ،ارایم نادرست یا عدداری از ارائم بم اع ال اطالعات بههم اشه اب ذیصههالح بههم
پایان ایبریما با این وال ،بههم د یههد اهمیههت ااههالک و وجههعد رویههمهای ات ه د و وجههم بسههیار
دعاوی ،مرک اصای بر اطالعات ثبت ااالک استا
 .1مبانی دسترسی به اطالعات ثبتی
پیش از ایبکم وارد بحث شعیم ،الزم است کم اعضال عد را دربههاره بر ههی افههاهیم اههعرد
ردی روشن کبیم و ب

از آن بم اببای راجال بم اطالعات ثبتی در وقعح و اریخ آن بپردازیما

 - 1-1مفاهیم

برای فهم «دسترسی بم اطالعات ثبتی» الزم است کم بها عباصههر آن بحههث شههعد ابتههها در
کبار این ،افهعم دیگری نی در این بحث نقش اساسی ری بازی ایکب و نیازاب ا ا م اسههت
«احراانگی»ا
 -1-1-1مفهوم دسترسی به اطالعات ثبتی
دسترسی در غت ،بم ا بی رت و عانایی ،ااکان و عانگری است (ده

ا ،1380 ،ج ،7

ب  )9547و در اصطالح ،بم ا بای عان و ااکان در ا تیار گرفتن و بم کار بههردن چیه ی ا ههد
اببال ،سیستم و غیره استا
درباره اطالعات 1نی بای گفت کم از نظر غعی ،جمال اطالع و بم ا بههای آگههاهی یههافتن یهها
وا

ش ن بر کاری اسههتا ات صصههان وعزههههای ا تاه

وعزه صصی عد ،اطالعات را ریه

کعشهی هان  ،هریهک بههم فرا ههعر

کببه (آزاد ،1387 ،ب )8ا ااهها ،ببه ا ه

اههاده 1

انعن انتشههار و دسترسهی آزاد بههم اطالعههات ،اصههع  1388/11/4و نیه آییننااههم اجرایههی آن
اصع  ،1393/8/21در ری

اطالعات رویکرد عمای و شکای را برگ ی ه و ضههمن قسههیم

آن بم اطالعات ش صی و عمعای ،بیان ایکب «هر نعع داده کم در اسباد ابه رج باشه یها بههم
1. Information.
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صعرت نرماف اری ذ یره ش ه و یا با هر وسیام دیگری ضبط ش ه باش »ا
ثبت در غت بههم ا بههی ههراردادن ،برجههای بههعدن ،اسههتعاری ،پایه اری ،نگاشههتن در دفتههر و
یادداشت کردن آاه ه اسههت (ده ه ا ،1380 ،ج ،2ب  )445بر ههی نیه  ،ایههن فههد را سههعاد
برداشتن و نس م کردن ا با کههردهانه (ج فههری بگههرودی ،1388 ،ج  ،2ب )1481ا ثبههت در
اصطالح نی از ا بای غعی عیش دور نیفتاده است «اجمععههم اعمهها ی اداری وقههع ی اسههت
کم طی آن ،ایجاد ،غییر ،زوال و انتقال وقی را در دفا ر ویژه و اوراح و فهرسههتهههایی ،رسههما
یادداشت و اعالم ایکبب » (رازانی ،1379 ،ب )14ا در وا ال ،بایستی ایجاد سابقم کد اعمههال و
و ایال اربعطم بم اش اب (وقیقی و وقع ی) ،ااعال (اههادی و غیههر اههادی) ،ههرارداد و ایقههاع را
ثبت ا با کرد و اقررات اربع بم آن را وقعح ثبت ناای ا
اطالعات ثبتی نی از جمام اطالعا ی است کم حههت نظههارت دو ههت ،گههردآوری ،بظههیم و
نگاهداری ایشعد و بم همین جهت ،بههر اسههاس ببه ج اههاده  1ههانعن فههعح« ،اسههباد و اکا بههات
اداری» اصعال و ببابر است باهایی کم در ابت ای بب و در فصد چهارم انعن آا ه ،ج و اطالعات
عمعای است ااری کم ابطبق با ابطق وقعح استا در وا ال ،دو ت است کههم از آنههها ومایههت
کرده و بم این اطالعات اعتبار ایب ش  ،و ههی بههم د یههد وجههعد وقههعح افههراد اشه ر در آن،
وا ت ش صی نی داردا
سرانجام ،وق دسترسی نی عبارت است از وق افراد جاا م برای دسترسی بم اطالعهها ی کههم
دو ت در صرف دارد و اعمال آن وق نبایستی با وق صعصی اشه اب دیگههر جاا ههم یهها بهها
ابافال عمعای ا ارض باش ا
 .2-1-1محرمانگی

یکی از شرایط ومایت از اطالعات ،احراانگی آن اطالعات استا در فسهیر احراههانگی،
بین دو دی گاه ارض وجعد دارد کم اطالعات اوکعر ،بم طههعر عیبهی احراانههم اسههت و نظههام
وقع ی این صفت را بم آن اعطا کرده یا بههم طههعر ش صهی احراانههم اسههت و دارنه ه آن چبهین
وصفی را بم آن داده استا بای گفت کم نمی عان االک ش صی را در نظام وقعح پههویرفت
ا بتم ا اعم است کم این عمعم ناظر بم ات صصان آن وعزه است ی بی امکن است کههم عمههعم
اردم از اطالعات آگاه نباشب  ،ااا در عرف ههاب ات صصههان اعمههال ایهن اطالعههات ا مههعل
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استا همچبین ،در زایبم اطالعات ثبتی ،بایستی اطالعا ی را احراانم اقی کرد کم د ید اتقبههی
برای آن باش واال چبانچههم در ههانعن دسترسههی بههم اطالعههات ذکههر شه ه ،اگههر ایههن اطالعههات
اشمعل فصد چهارم انعن اوکعر نباش  ،دو تی یا ش صی احسع ایشعد و ااکان دسترسی
بم آن بم طعر اطاق وجعد داردا
 .2-1جایگاه حریم خصوصی در حقوق اسالم و عرفی

بد از ایبکم از اوکههام بگههعییم ،الزم اسههت کههم از جایگههاه آن در ههاریخ وقههعح (اوکههام
اسالای) و وقعح ارجی بحث کبیم ا بهتر بتعانیم اوکههام آن را در وقههعح دا اههی اسههت راج
کبیما
 .1-2-1حقوق اسالمی
در وقعح اسالم ،وفد ماات جسمانی ،اسرار ،اطالعات و آبروی ش ر احتههرم اسههت و

این اوترام ا و برابری آبروی ش ر اسامان با عن وی پیش رفتم است (هاشههمی ههعئی و
دیگران1400 ،حا ج  ،2با )384ا از جمام استب ات وریم صعصههی ،امبععیههت جسهس و
داشتن وسن ظن بم افراد اقههرر در آیهم  12سههعره وجههرات اسههت و بههر همههین اببهها ،جسهس،
سعءظن و غیبت ،کم نععی ا ا ام در وریم صعصی و اطالعات ش صی است ،امبعع است
(اجاسی1403 ،حا ،جا ،30ب  708طبرسی 1408 ،حا ،ج  ،23ب  212طعسه  ،1388 ،ج
 ،2ب ) 398ا روایات و اوادیث ات د بسیاری نی در این زایبم وجههعد دارد (از جماههم ،را کا
ابن ک یر 1407 ،هها ،ج  ،5ب  107عانساری ،1359 ،ج  ،5ب  371صه را ین شههیراز ،
 ،1366ج  ،2ب )354ا ابال استراح سمال و بصر نی بم بیان بر ی فقها (وههر عههااا  1409 ،حا،
ج  ،17ب  298و ابن بابعیم ،1362 ،ج  ،1ب  )109اشمعل این اع ه استا
با این وال ،در ب یی اعارد ،بم سبب وجعد بر ی اصا ح ،شارع اجههازه د ا ههت در وههریم
صعصی دیگران را داده است برای ا ال ،گاهی ورات غیبت رفههال شه ه اسههت از جماههم در
فرض داد عاهی (بهجت فعابی گیالنی1426 ،ح ،،ج  ،2ب  ،)467در اعرد فاسق و در فرض
بیاثر کردن شهادت غاط همچبین ،در نهی از ابکر (ایرزای می ،1371 ،ج  ،1ب  )120این
د ا ت جای شمرده ش ه استا

اطالعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

 .2-2-1مبانی حقوق جدید
آزادی دسترسی بم اطالعات و شفافیت از جمام وظای
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وکعات است کم بایستی برای هر

انسانی ،فارغ از جبس و نژاد و اوهب و زبان بر رار شعد این ا ام ج ای از اببای فردگرایانههم،
جببم اجتماعی نی داردا
براساس اصد شفافیت ،دو ت ایبایست حت نظارت عمعم باش و بم ابظعر کاهش فسههاد
در نظام

اات عمعای ،اطالعات اربع بم ا ااات عد را ابتشههر کبه (زن یهم و سههروری،

 ،1392ب  122و)123ا از این گوشتم ،بر اساس انعن اساسی ،از وظههای

دو ههت «بههاال بههردن

سطح آگاهیهای عمعای در همم زایبمها با استفاده صحیح از اطبععات و رسانمهای گروهههی
و وسائد دیگر» (بب دوم اصد سعم انعن اساسی) و « أاین آزادیهای سیاسی و اجتمههاعی در
و ود انعن» (بب هفت اصد سههعم ههانعن اساسهی) اسههتا برداشههت ارسههعم از آزادی بیههان را
ای عان بم دو سم اظهار عقای و آزادی اب اری کم ش ر از آنها اطاههال اسههت ،حایههد کههرد
وجعد هرک ام از ایههن دو ،نیازابه وجههعد آزادی دریافههت عقایه و ا بههار اسههت (کا عزیهان و
همکاران ،1382 ،ب )114ا بر ی ،بم جهت وجعد این عاقم احکم ،وق دسترسی بم اطالعات
را بم بال آزادی بیان ،از وقعح ببیادین بشر ام اد ایکبب (.)Mendel, 2008, p. 7
همچبین ،وق یین سرنعشت اطالعا ی ،از عابههال وههق یههین سرنعشههت و افهههعای ج یه
است کم ار باطی ن دیک با وق دسترسی بم اطالعات دارد (رضاییزاده و اوم ی ،1388 ،ب
)222ا دسترسی بم اطالعات ثبتی نی ای عان اشمعل این اار باش چرا کم از جماههم اطالعهها ی
کم عمعم اردم بایه در اههعرد اقااههات سیاسههی و وکههعاتی ب انبه  ،ب شههی از اطالعههات ثبتههی
آنهاست برای ا ال ،برای جاا م اهم است کههم وضه یت اهها ی و ااکههی ش صههی کههم نمایبه ه
آنهاست و در یین سرنعشههت ایشههان نقههش دارد ،چگعنههم اسههتا ههانعن رسههی گی بههم دارایههی
اقااات ،اسئعالن و کارگ اران جمهعری اسالای ایران اصع  1391/2/17نی اؤی ایههن ااههر
استا همچبین ،بر ی اطالعات ار بط با ثبت اوعال این اش اب نی اهههم اسههت بههرای ا ههال،
یکی از شرو ریاست جمهعری ایران ،اب یت ایرانی اتقاضی اسههتا ایههافا ،در اههعاردی کههم
ااکی ج و ابابال طبی ی است ،عمعم اردم ایبایست از وض یت این اراضی آگاهی یاببه هها از
ری و فروش این ااالک و ضرر اوتما ی ناشی از آن در ااان بمانب ا
بم عالوه ،اطالعات ثبت ااالک ،نععی از اطالعات ااعال و دارایی اشه اب اسههت و ضههرورت
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دارد کم عمعم آگاهی داشتم باشب کم وکعات چم کسههی را اا ههک ااههک اشه ر ایدانه و بههم
همین د ید است کم برای ثبت ااک ابت ا آگهی ایشعد (اعاد  10و  11انعن ثبت اسههباد و ااههالک
اصع  )1310و وق عمعم است ا بم ایههن اعههالم دو ههت کههم نههععی اعتبههار اا کیهت بههرای شه ر
اب است ،اعتراض کبب (اعاد  16و  17ههانعن ثبههت اسههباد و ااههالک اصههع  )1310چههرا کههم،
دو ت با این ا ام ،ااکی را ا تر یک شه ر امه اد کههرده و از ایههن وقهی کههم بهها عبههعان وههق
اا کیت از آن یاد ایشعد ،ومایت ایکب (ااده  22انعن ثبت اسباد و ااههالک اصههع )1310ا در
وا ال ،ثبت از یک سع ،ود ارضات دارن گان وقعح عیبههی را برعهه ه دارد (نقههش ومههایتی) و از
سعی دیگر ،کای

اطالعرسانی بههم شه ر ذینفههال ،ههارج از همههم ایههن ارضههات را دارا اسههت

(نقش اطالعرسانی) (طباطبایی وصاری و صاد یاق م ،1394 ،ب )679ا
 .2احکام و مصادیق اطّالعات ثبتی
در این ب ش ،اطالعههات اعجههعد در سههازاان ثبههت اسههباد و ااههالک ،دفهها ر اسههباد رسههمی،
سازاان ثبت اوعال و دفا ر ازدواج و طالح کم ازجمام اهمترین اصادیق اطالعات ثبتی اسههت،
حایههد و بررسههی ایشههعد و در پایههان ،بههم فکیههک ،اش ه اب و اراجههال صههالویت ار را بههرای
دسترسی بم اطالعات این نهادها اش ر ایکبیما
 -1-2اطالعات موجود در سازمان ثبت اسناد و امالک

در نظامهای وقع ی دنیا ،برای دسترسی بم اطالعات ،در قابد با وریم صعصی ،اصعل و
شرایط اصی پیشبیبی ش ه استا از ایههن رو ،در ابته ا ،بههم بیههان وه ود دسترسههی پردا تههم و
سپس ،اش اب و اراجال اشمعل آن در نظام ثبت ااالک ایران را ا رفی ایکبیما
 -1-1-2حدود دسترسی به اطّالعات ثبتی
در دسترسی بم اطالعات ثبت ااالک ،دو دستم از افراد وجههعد دارنه اش اصهی کههم صه

ایجاد یا انتقال وق عیبی نسبت بم اال غیرابقعل عد دارن و اش اصی کم دارای وقعح عیبهی
ثبت ش ه نسبت بم ااک هستب کم بیشههتر بهها عبههعان «ذیبفههال» ایشباسههیم (کههاظمی و طباطبههایی
وصههاری،1392 ،ب )141ا ایجههاد بانههک اطالعههات ااههالک ودسترس هی آسههان بههم آن ،ه وم
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شریفات اب ا ااام و اعطای ضمانت اجرای اباسب ،ا د فق ان اثر ا ااام نسبت بم شه ر
ثا ث (اایبی ،1382 ،ب  ،)167ازجمام اب ارهایی است کم نظامهای ثبتی برای ومایهت از ایههن
اش اب ذینفال در نظرگرفتمان ا وا ،هههرکس ای عانه در دفتههر ارجههال ثبتهی ،اش صههات هههر
ااکی را بررسی کرده و بم وض یت وقع ی آن ااک آگههاهی یابه

(.(Harpum, 2000, p. 164

ااروزه ،اطالع از این ااعر ،با است الای است کم سردفتر هبگام بظیم ا اااههم ایکبه (صههابر و
طباطبایی وصاری ،1390 ،ب )120ا
اطالعات ثبتی ااهیت ا تاط دارد و شااد اطالعات اهها ی و غیراهها ی اههیشههعدا اطالعههات غیههر
اا ی ،کم امکن است راجال بم وض یت وقع ی و اوعال ش صیم فرد باش  ،جه و وههریم صعصههی
افراد است و دسترسی آزاد بم آنها ابجر بم نقض وریم صعصی ایشعدا اطالعات اا ی نی عههالوه
بر این ویژگی ،گاه امکن است واج ارزشی ا د اسرار جار ی باش دسترسههی بههم ایههن اطالعههات
نی نمی عان بم طعر اطاق و ب ون ی و نظارت باش  ،وا ا نم بههها ابجههر بههم نقههض وههریم صعصههی
اش اب ،باکم سبب طمم بم ابافال ا تصادی وی ایشعد برای ود ارض ا بعرسم دی گاه اطههرح
است ا

ا اق م داشتن وق وریم صعصی و جعی دسترسی صرفا اح ود بههم بر هی اطالعههات

ا پویرش دسترسی آزاد بم همم اطالعات ،با این فرض کم انتشار اطالعات ،باعث ص ام بههم وههریم
صعصی اش اب نمیشعد جا ا ههاذ راه وههد ایانههم ،بههر اببههای مههای بههر وسههب اطالعههات ابههد
دسترسی ،طبقمبب ی اراج مکبب گان و هه ف اراج ههما ببههابراین ،در صههعب اطالعههات اهها ی ،در
فرضی کم درباره دارایی افراد باش و همراه بهها اشههاره بههم زنه گی و ش صهیت فههرد نباشه  ،از دایهره
ومایت از وریم صعصی ارج ایشعد در ایبجا ،وق دسترسی بم اطالعات ،وق بههر وههق وههریم
صعصی ،با حاظ اوترام بههم اطالعههات وسهاس و ش صهی فههرد ،بهها ا یهار وجههعد نفههال اشههروع در
صعب همان اال اق م است (طباطبایی وصاری ،1393 ،صر  93و )94ا
بم همین جهت ،در کشعرهایی کم دسترسی را احه ود بههم اش اصههی دارای ابههافال اشههروع
کردهان  ،دسترسی ا کترونیکی بههم اطالعههات ثبتههی را بههم ات صصههان حههت کهها ی

ورفههمای

اب ،جهت عه م نقههض وههق صعصههی اطالعههات ثبههت شه ه اشه اب احه ود سهها تمانه
()Schmid et al, 2005, p. 45ا با این وجعد ،در صعرت ایجا ابههافال عمههعای ،اههأاعرین ثبههت
اا م بم افشای اسرار هستب ( )Gray and Gray, 2006, p. 362-363ا
با یین و ود دسترسی و ود ارض آن با وریم صعصههی ،ای ههعان ابهههام و پیچیه گی
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اار شکید و بایگانی پرون ههای ثبتی و اق ار روزاف ون قاضا برای ثبت ااالک را با اسههتفاده
از روشهای ا کترونیکی و اب ارهای ج یه نظیهر رایانههم سهههید کههرد (ا سههان ،1385 ،ب)59ا
ا کترونیکی ش ن نظام ثبت ااالک در ایران نی ای عان واج فعای ی در این اههعرد باشه ا بههم
همین د ید ااروزه ،سیستم ثبت ااالک طبق ااده« »7انعن جههااال و نگاراصههع  1393چبههین
سازوکاری را با فراهم کردن ااکان ثبت آنالین و است الاات ا کترونیکی بیههم کههرده اسههت و
شیعههای دسترسی اجاز و غیر اجاز بر این اساس صعرت ایگیردا
 -2-1-2نظام ثبت امالک ایران
بر ی ،اسباد اا کیت بظیمی در ادارات ثبت و دفا ر اسباد رسمی را اسههباد اداری دانسههتم و

طبق انعن دسترسی آزاد بم اطالعات اصع  ،1388هر ایرانی را صهها ح بههم دسترسههی بههم آنههها
او ی کم جاوز بم وریم صعصی نباش  ،ایدانب بر این اساس ،صههاوبان ااههالک ،اراجههال
یایی و اؤسسات و ادارات دو تی و صعصی ای عانب بههم ایههن نههعع اطالعههات دسههت یاببه
(طباطبایی وصاری ،1393 ،ب  ) 87بم نظر ایرس کم پههویرش امههرو گسههترده بههرای افههراد
دارای صالویت جهت دسترسی بم اطالعات ثبت ااههالک ،عههالوه بههر اغههایرت بهها ااهیههت ایههن
اطالعات و وقعح افراد ا ین اههر بط ،بهها رویههم اعجههعد در ادارات ثبههت اسههباد و ااههالک هههم،
ارض داردا ببابراین ،بها اش اب ذینفال وق اراج م بم دفا ر ااههالک دارنه (اههاده  8ههانعن
ثبت اسباد و ااالک اصع  1310/12/26ااده  6نظام ناام انعن ثبت اسباد و ااالک اصههع
 1311/1/16آذرپعر ووجتی اشرفی ،1383 ،بب  ،412ب )460ا بم نظههر ایرسه کههم وکههم
اوکعر شااد کایم دفا ر دیگر با ااهیت اشابم است و د ید صریح بم دفتههر ااههالک ،اهمیههت و
ک رت اراج م بم آن بعده است (اباذری فعاشی ،1386 ،ب 27و )28ا
با این وال ،بم د ید ابع بعدن رجعع بم دفا ر ااالک ،بم صعیب نظام ناام و نسخ نظههام نااهم
( 1311/1/16ااده  164آیین نااههم اجرائهی ههانعن ثبههت ااههالک اصههع  )1317و عه م صههعیب
اقرره ای اب در این اعرد ،است الم وض یت ثبتههی فقههط در وه ود اقههررات اههعاد  212و 213
انعن آیین دادرسی ا نی اصع 1379و نی بههد از ثبههت ا ههااالت در دفتر انههم ،عسههط دفهها ر
اسباد رسمی ااکانپویر استا بر ی از وقعح دانان ،در اعرد ااده  8بیان ایدارن بم حاظ ایبکههم
ذینفال ،اا ک ااک یا اا ک ااک اجاور است کم هههر که ام سههب اا کیههت ههعد را در ا تیههار
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دارد و اگر ش ر ثا ی در دادگاه طرح دععا کرده باش ای عان بهها ا ههو گههعاهی از دادگههاه بههم
دفا ر اراج م کب  ،ضرور ی برای هیم آیین ناام نبعده و ههوا آییننااههمای در ایههن صههعب هیههم
نش ه است (ایرزائی ،1384 ،ب )20ا در نتیجم ،فد «ذینفههال» اههوکعر در اههاده  8ههانعن ثبههت را
بای ابحصر بم صاوب ااک ،ائم اقههام و وکیههد او کههرد و دسترسههی سههایر افههراد را اعکههعل بههم
اراج م آنها بم اراجال یایی و استفاده از اعاد  212و  213انعن آیین دادرسی ا نی کردا
همچبین ،بم جهت وص

دو تی این نعع اطالعات ،ادارات و اؤسسات دو تی نی ای عانب

از اراجال اوکعر در عاست است الم کبب ا عالوه براین ،دسترسی اح ود بم اعضعع اعرد نیههاز
است ،برای ا ال« ،اااااقتیی است واو های ثبتی ابحصرا در و اعضعع اعرد است الم پاسخ
هیم و بم دفا ر اسباد رسمی ارسال دارن اااا»(بب  322اجمععم ب شباامهای ثبتی)ا
سرانجام ،برای ومایت از اش اب ثا ث نی ایبایست اثر أسیسی ثبت (اعاد  46 ،22و 48
انعن ثبت اصع  )1310و وم بظیم سب رسمی را در ا ااالت غیرابقعل واکم به انیم ،هها
از طریق است الم این دفا ر از اداره ثبت اسباد و ااالک ،وض یت ااک اش ر شه ه و از ایههن
طریق ،از بروز ا ااالت ا ارض جاعگیری کههرده و از شه ر ثا ههث در برابههر ا ههااالت ثبههت

نش ه ،ومایت شعدا 1همچبین ،این فسیر با اکانی م سیستم ثبتی ایران ابطبق اسههت ،زیههرا نظههام
ثبتی ایران ،یک نظام پعیا و عیبی است (طباطبایی وصههاری ،1389 ،ب  )233و در نظههام ثبههت
عیبی ،سب ثبتی ااک آییبم مام نمای وقعح و هه ا ی اسههت کههم بههر ااههک ثبههت شه ه اههق
گرفتم است))Cursley and Davys ,2011, p.245-246ا ببابراین ،دسترسی بم صعرت بم روز و با
اراج م بم نظام ثبتی اهیا است و از این طریق ،دو وظیفم اطالعرسانی و ومههایتی نظههام ثبتههی بههم
آسانی ابایت اعمال داشتم و با ح ی افراد و اراجال و امرو دسترسی در اههعارد غیرضههروری،
وفد وریم صعصی نی احقق ایشعدا
 .2-2اطّالعات دفاتر اسناد رسمی

فروض دسترسی بم اطالعات اعجعد در دفا ر اسباد رسمی را ای عان چبههین اوصههاء کههرد
ااکههان ا ههو اصههعل اسههباد و فتههعکپی و رونعشههت عس هط ات ههاااین ،ارسههال اصههعل اسههباد بههم
1ا اگرچم ااده  62انعن اوکام برناامهای عس م کشعر اصع  1395/11/10ا ا
آن ای عان اهر أیی ی بر این اار باش ا

این رویکرد است ،ااا فسیر اییق از
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در عاست ارجال یایی ،اشاه ه عد دفا ر در احد دفتر انم بههم در عاسههت ارجههال یههایی
(ااده  21انعن دفا ر اسباد رسمی و کانعن سههردفتران و دفتریههاران اصههع  1354و اههاده 213
انعن آیین دادرسی ا نی اصع  ،)1379ارسال رونعشت اسباد بم در عاسههت ارجههال یههایی
(ااده  212انعن آیین دادرسی ا نی اصع )1379ا
 .1-2-2اخذ اصول اسناد و فتوکپی و رونوشت توسط متعاملین

اش اب صا ح بههرای دسترسههی بههم اصههعل اسههباد رسههمی و ا ههو فتعکپی(ببه  35اجمععههم
ب شباامهای ثبتی) یا رونعشت اص ح از آنها ،صاوبان اسباد ،ات اااین ،افراد ذینفال در ا اااههم
و ائم اقام آنان (ااده  21انعن دفهها ر اسههباد رسههمی و کههانعن سههردفتران و دفتریهاران اصههع
 1354اعاد  20و  62آیینناام دفا ر اسباد رسمی اصع  )1317/2/14هستب ا بم جهت این کم
بیشترین و اهمترین ا ااالت صعرت گرفتم در دفهها ر اسههباد رسههمی ،راجههال بههم ااههالک اسههت،
ای عان از طریق اع ه غابم ،افهعم ذینفال اوکعر در ااده  62آیینناام دفهها ر اسههباد رسههمی را
ومههد بههر افهههعم ذینفههال در اههاده  8ههانعن ثبههت دانسههتا رویههم اسههت الم ادارات و اؤسسههات
صعصی از دفا ر اسباد رسمی نی اؤی این اار استا
 -2-2-2مشاهدۀ خود دفاتر در محلّ دفترخانه به درخواست مرجع قضایی

در ااده  21انعن دفا ر اسبادرسمی ،بم این اعرد عجم ش ه کم اراجال یایی ،اههع ی کههم
االوظم دفا ر اعجههعد در دفتر انههم را الزم ب انبه  ،اههی عانبه آن دفهها ر را در احههد دفتر انههم
االوظم کبب  ،در وا ی کم طبق اههاده 213ههانعن آیههین دادرسههی اه نی ،فرسههتادن دفهها ر ااههعر
جاری بم دادگاه الزم نیست ،باکم سمت ههارجنعیسههی شه ه از آن دفهها ر کههم از طههرف اداره
گعاهی ش ه باش  ،کفایت ایکب ا ببابراین ،ای عان چبین نتیجم گرفت کم ههانعن دفهها ر اسههباد
رسمی بم عبعان انعن اب ،انعن آیین دادرسی ا نی را بم عبعان انعن عام صیر ایزن
و ببابراین ،در صعر ی کم دادگاه بررسی عد دفا ر را الزم ب ان بایه در احههد دفتر انههم ایههن
کار را انجام ده (ک  468و  469اجمععم ب شباامهای ثبتی)ا
 -3-2-2ارسال اصول اسناد به درخواست مرجع قضایی

ارسال اصعل اسباد بم در عاست ارجال یایی اشرو بم اع تی بعدن ،ادعای ج د یا ع م
اطابقت فتعکپی یا رونعشت با اصد سب و در عاسههت ارجههال صهها ح یهایی (اههاده  21ههانعن
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دفا ر اسباد رسمی و کانعن سردفتران و دفتریاران اصههع  )1354اسههت کههم بههرای حقههق آن،
رعایت جمیال شرو الزم استا وکم ااده فعح االش ار ،قریبا اشههابم وکههم اههوکعر در اههاده
 213انعن آیین دادرسی ا نی است ،با این فاوت کم ااده  213ههانعن آیههین دادرسههی اه نی،
فقط دستعر دادگاه اببی بر ارسال سب را الزم دانستم است و از بیان سایر شرایط اغماض کرده
استا بم این ا با کم طبق ااده  21انعن دفا ر اسباد رسههمی ،دادگههاه وههق نه ارد به ون وجههعد
ادعای ج د یا ع م اطابقت ،ا ام بم چبین در عاستی کب  ،در وهها ی کههم از اههاده  213ههانعن
آیین دادرسی ا نی چبین برداشت ایشعد کم دادگاه رأسهها اههی عانه چبههین ا ه اای را انجههام
ده ا بم نظر ایرس کم انعن اب اق م «ااده  21انعن دفا ر اسباد رسمی» ،انعن عام اؤ ر
« 213انعن آیین دادرسی ا نی» را صیر زده استا در نتیجم ،برای دریافههت اصههعل اسههباد
عسط دادگاه از دفا ر اسباد رسمی ،بای شرایط اعجعد در ااده  21انعن دفا ر اسباد رسمی بههم
طعر کااد رعایت شعدا با این وال ،چبانچم ااده  199انعن آیین دادرسی اه نی را وههاکم بههر
این ااده ب انیم ،ارجال یایی ای عان رأسا بم ش یر عد ا ام بم چبین در عاستی کب ا
نکتم اهم دیگر در اههعرد دو اههاده 21ههانعن دفهها ر اسههباد رسههمی و اههاده  213ههانعن آیههین
دادرسی ا نی ،ایبکم ی «اع تا» در ااده 21انعن دفهها ر اسههباد رسههمی وجههعد دارد ،ااهها چبههین
ی ی در ااده  213دی ه نمیشعدا بم اعجب این ی  ،ارسال اصد سههب بههم دادگههاه بههم صههعرت
اع ت صعرت ایگیرد ،و ی در ااده  21کای

ععدت اصد سب بم دفتر انم اشه ر نشه ه

استا بم د ید ایبکم ااده ا بعر ،ذید فصد سعم انعن دفهها ر اسههباد رسههمی بهها عبههعان «اقههررات
اربع بم دفتر انم و وظای
کای

سردفتران و دفتریاران» آاه ه اسههت ،اههی ههعان نتیجههم گرفههت کههم

ععدت اصد سب بم دفتر انم و پیگیری آن بر عه ه دفا ر اسباد رسمی استا

در ااده  213انعن آیین دادرسی ا نی ،ا فاظ «ادارات ،سازاانها و بانکها» ی شه ه اسههتا
از آن جا کم ایبایست ااده  213انعن آیین دادرسی ا نی را با عجم بههم اههاده  212ههانعن یههاد
شهه ه فسههیر کبههیم ،بایهه ا فههاظ «ادارات و سههازاانها» را بههر ادارات و سههازاانهههای دو تههی،
شهرداریها و اؤسسمهایی کم با سراایم دو ت أسیس و اداره ایشعن  ،ومد کبیم (اهاجری،
 ،1380ج  ،2ب )110ا با عجم بم ایبکم دفا ر اسباد رسمی وابستم بم عه یاییم اسههت (اههاده 1
انعن دفا ر اسباد رسمی و کانعن سردفتران و دفتر یاران اصع  )1354/4/25اگر دو ت را بم
افهعم ا ر آن بم ا بی عه اجریم ب انیم ،دفا ر اسباد رسمی اشمعل ااده اوکعر نمیشههعد و

78

فصاباام دو ت و وقعح ،سال اول ،شماره اول ،پایی 98

بای وکم اربع بم آنها را در ااده  21انعن دفا ر اسباد رسمی جستجع کردا ااا در فرضی کم
دو ت بم افهعم اعم آن ا نظر باش کم شااد عه اقببههم ،ههعه اجریههم و ههعه یههاییم اههیشههعد،
ای عان آنها را عالوه بر اههاده  21ههانعن دفهها ر اسههباد رسههمی ،اشههمعل اههاده  213ههانعن آیههین
دادرسی ا نی دانستا در صعر ی کم ب عاهیم بم ااده ،213فههارغ از اههاده  212ههانعن اههوکعر
نگاه کبیم ،دفا ر اسباد رسمی نی اشمعل عبعان ادارات و سازاانها اقی ایشعن ا
 -4-2-2ارسال رونوشت به درخواست مرجع قضایی

این در عاست اشرو بم وجعد سههب یهها سههایر اطالعههات اههر بط بهها دعههعا در دفهها ر اسههباد
رسمی ،أثیر داشتن آن در دععا بم ش یر دادگاه و در عاست یکی از طرفین دعههعا اسههت و
برای حقق آن ،حقق مام شرو الزم ا رعایم اسههت (اههاده  212ههانعن آیههین دادرسههی اه نی
اصع  1379و ااده  62آیینناام دفا ر اسباد رسمی اصع )1317/2/14ا
شهرداریها بم طعر است بایی ،اکا

بم ارسال رونعشت بم در عاست ارجال یایی هستب و

ببابراین ،سایر اؤسسمهای عمعای غیر دو تههی را نمی ههعان اشههمعل ایههن وکههم دانسههتا ههانعن
فهرست نهادها و اؤسسات عمعای غیر دو تی اصع  1373/4/19این اؤسسم ها را بم صعرت
ری

بم اص اح بیان کرده اسههتا عههالوه بههراین ،اههاده  3ههانعن اه یریت ه اات کشههعری

اصع  1386/7/8نی ا یاری را جهت ش یر اؤسسات عمعای غیردو تی ارائم کرده استا
 -3-2اطّالعات سازمان ثبت احوال و دفاتر ازدواج و طالق

بم جهت ایبکم اطالعات اعجعد در دفا ر ازدواج و طالح ،اشابم همان اطالعا ی اسههت کههم
در اداره ثبت اوعال وجعد دارد ،بر آن ش یم ا دسترسی بم اطالعات این دو اببال اطالعهها ی را
در کبار یک یگر بررسی کبیما
 -1-3-2ماهیت اطالعات راجع به احوال شخصیه

هر انسانی دارای چهار وا ۀ ویا ی است کم عبارتان از والدت ،ارگ ،ازدواج و طالحا
اسباد اربع بم اوعال ش صیم را اسباد ثبت اوعال یا اسباد سجای ایگعیب کم برابههر اقههررات
اربع  ،بم وسیام اأاعری رسمی بظیم ایشعد (صههفایی و اسههم زاده ،1382 ،ب  )120ههانعن
گوار ،سم نعع سب را نام ایبرد سب ثبت والدت ،سب ثبت ارگ و دفتر کد و ایال (اههاده 10
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انعن ثبت اوعال اصع  )1355ااا بم اعجب اصالوات سههال  ،1363اسههباد فههعح بههم دو دفتههر
ثبت کد و ایال و دفتر ثبت وفات قاید یافتم استا عالوه بر ایهن دو سههب  ،شباسههباام 1و کههارت
اای را نی کم عسط اداره ثبت اوعال بظیم و صادر ایشههعد ،بایه بههر اصههادیق اسههباد سههجای
اضافم کرد (ایرشکاری ،1390 ،ب )49ا دفهها ر اطالعههات اربههع بههم ثبههت اوههعال عبار به از
«دفتر ثبت کد و ایال» و «دفتههر ثبههت وفههات»ا و ههایال ویها ی هههر فههرد (والدت ،ازدواج ،طههالح،
رجعع ،بول ا ت ،وفات) در دفا ر ا بعر بم ثبت ایرس (بب ا

ااده  10انعن ثبههت اوههعال

اصع  1355اصالوی )1366ا
 -2-3-2اشخاص ،مراجع صالح و قلمرو دسترسی

اطالعات اوکعر در دفترهای ثبت و ایال و اسباد سجای ،ج ء اطالعات صعصی اش اب
بم شمار ایرود و فقط صاوبان اسباد ،دادگاهها و اقااههات ذی صههالح دو تههی در اههعارد ه وم
ای عانب از آن اطاال شعن (یعس زاده ،1389 ،ب  ،)54در نتیجم ،افشههای اطالعهات اههوکعر
فقط برای صاوب سب و اقااات یایی و دو تی ذی صالح جای است (اههاده  34ههانعن ثبههت
اوعال اصع  )1355ابظعر از صاوب سب  ،ش صی است کههم دفترثبههت کههد و ههایال را اایهها
کرده باش (ااده  16انعن ثبت اوعال اصههع  )1355اقصههعد از ادارات دو تهی ،سههازاانهایی
است کم در آیینناام و دستعرا مدهههای ههعد ،صههالویت دسترسهی بههم اطالعههات اعجههعد در
اداره ثبت اوعال را برای عد رار داده باش ا رویم سههازاان ثبههت اوههعال نیه بهها اعه ه ا بههعر
ابطبق استا با وجعد این دسترسی اح ود بم دفتر ثبت کد و ایال ،گعاهی وفات بم هر ش صی
کم در عاست دریافت آن را دارد ،سایم ایشعد ( بصره ااده  22انعن ثبههت اوههعال اصههع
 )1355ببابراین ،با عجم بم ایههن کههم ب شههی از دفترکههد و ههایال در اههعرد وفههات اسههت ،گههعاهی
وفات ،است بایی بر این اار استا
اطالعات اعجعد در دفا ر ازدواج و طالح نی ب شی از اطالعا ی اسههت کههم در دفهها ر ثبههت
کد و ایال ادارات ثبت اوعال نگهه اری اههیشههعد ،اههی ههعان از ا یههار اههاده  34ههانعن اههوکعر
وو ت االک گرفت و افراد صا ح را شااد زوجین کم صاوبان اسباد هستب و با تبال ،نمایبه ه
ههانعنی و ههائم اقههام ههانعنی آنههها و اراجههال دو تههی و یههایی ب ه انیم (بب ه  173اجمععههم ی
1ا بصره ااده  13و  14و  36انعن ثبت اوعال اصع 1355ا
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ب شباامهای ثبتی ب شباام شماره  10/75666اعرخ  71/11/25ااعر اسباد سازاان ثبههت اههاده
 7آیین ناام اجرایههی ههانعن ومایهت ههانعاده اصههع  54/1/12و ب شههباام شههماره – 34/753
 78/4/29اداره کد ااعر اسباد و سردفتران سازاان ثبههت ببه  155اجمععههم ی ب شههباام ثبتهی
ااده  31انعن ثبت اوعال اصع )1355ا
در وال واضر ،اؤسسات دو تی ،شااد بانکهای دو تی ،بم جهت ایبکم از جماههم اراج ههی
هستب کم صالویت دسترسی بم اطالعات یاد ش ه را دارن (ااده  34انعن ثبت اوعال اصع
 ،)1355سیستمی بر ط (آنالین) در اعرد اطالعههات ثبههت اوههعال وجههعد دارد ،کههم اههی عانبه
براساس شماره اای فرد ،بم اطالعات ثبت اوعال او دسترسی یابب ا این اطالعات شااد نام ،نههام
انعادگی ،نام په ر ،شههماره سههری و سههریال شباسههباام ،آ ههرین آدرس ابه ل شه ر ،زاههان
والدت بم اریخ شمسی و مری ،عکس فرد ایباش ا در اعرد بر ههی اؤسسههات صعصههی از
جمام بانکهای صعصی نی  ،چبین سیستم آنالیبی وجعد دارد ،با این است الل کم چههعن ایههن
بانک ها ،حت نظارت بانک ارک ی رار دارن در انجام ااعر اراج ان ،در وا ههال ،یههک عمههد
دو تی انجام ایدهب و ببابراین ،اشمعل فههد اراجههال دو تههی اههوکعر در اههاده  34ههانعن ثبههت
ایشعدا
دسترسی بم اطالعات ثبت اوعال بم جهههت ااکههان دسترسههی بیاههعرد بههم اطالعههات ،دچههار
نقصان است کاراب ان اربعطم ،بم راوتی اههی عانبه بههم اطالعههات ثبتههی دسترسههی یاببه و ایههن
دسترسی آزاد ،ااکان سعءاستفاده را احتمد ایسازدا وا ،سم راهکار را در این اعرد اههی ههعان
پیشبهاد کرد
ا

ا وم ضمیمم کردن اسکن قاضاناام ش ر اراج مکبب ه ،برای ایبکم کارابه بتعانه

بم سااانم بر ط ثبت اوعال وارد شعدا
ا ورود بههم سههااانم اههوکعر ،بههها از طریههق اثههر انگشههت شهه ر ،و شباسههایی شهه ر
اراج مکبب ه از این طریق ،صعرت گیرد در وا ههال ،آنگههاه ههعد شه ر صههاوب سههب بههرای
دسترسی بم اطالعات ا ام کرده ،کم اطابق ااده  34انعن ثبههت اوههعال ،از افههراد صهها ح بههرای
دستیابی بم اطالعات اوکعر استا
جا استفاده از ااکانات کارتهای اای هعشمب ج ی  ،راه دیگری بههرای اصههعن اانه ن از
اراج م بیاعرد اش اب غیرصا ح ،استا بم ایههن ا بهها کههم اشه اب اراج مکببه ه ،بههم وسههیام
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کارت اای از طریق سااانم اعرد شباسایی رار گیرن و اطالعات اعرد نیاز را دریافت کبب ا
 .3آثار دسترسی به اطالعات ثبتی
وق دسترسی دارای اثر استقیم و غیراستقیم است
 -1-3آثار مستقیم

آثار استقیم دسترسی از یک سع ،دسترسی ذیبفال بم اطالعههات اههعرد نیههاز ههعد واز طههرف
دیگر ،دستیابی اش اب غیرذیبفال بههم اطالعههات ثبتههی دیگههران اسههتا در نتیجههم ،اگرچههم فایه ه
بسیاری برای دسترسی اتصههعر اسههت ،از آنجههایی کههم ااکههان سعءاسههتفادههایی ا ههد ا ههاذی و
کالهبرداری وجعد دارد ،این دسترسی بایستی از جانب انعن ا یریت شعدا
 -2-3آثار غیرمستقیم

اهم رین اثر دسترسی بم اطالعات ثبتی ،اسئع یت کسانی اسههت کههم آن اطالعههات را ارایهم
ن اده یا بم اش اب غیر صا ح ارائم ایکبب در ذیهد ،ایهن اسههئع یتها و انههعاع آن را بررسهی
ایکبیم
 -1-2-3مسئولیت سازمانهای دولتی

برای یین اسئع یت ا نی ،انتظاای و کیفری سازاان ثبت اوعال و دفتر ازدواج و طههالح و
سازاان ثبت اسباد و ااالک ،بم جهت ع م وجههعد عاعه

ههاب ،بههرای یههین ضههمانتاجرا و

اسئع یت ناشی از ارائم اطالعات بم افراد غیر ذیصالح یا ع م ارائم بم اع ال اطالعههات بههم افههراد
دارای صالویت ،ایبایست بم عاع عمعای اراج م کردا
از نظر ا نی ،کارکبان و اسئعالن نهادهای اوکعر ،بم جهت ااهیت دو تی اطالعات ثبتههی،
کاراب دو ت احسع اههیشههعن ا ببههابراین ،از نظههر اسههئع یت اه نی اشههمعل اههاده  11ههانعن
اسئع یت ا نی اصع  133/2/7بعده و هرگاه ،در اثر ارائم اطالعات بههم افههراد غیرصهها ح و یهها
ع م ارائم بم اع ال اطالعات بم اش اب ذیصالح ،سار ی اتعجم افههراد شههعد ،اسههئعل جبههران
سارت هستب ا
از حاظ کیفری ،با عجم بم وظیفم احع م انعنی ،اسئعل وفد اسرار ورفمای عد عاهبه

82

فصاباام دو ت و وقعح ،سال اول ،شماره اول ،پایی 98

بعدا ببابراین ،درصعرت ع م انجام وظیفم عد بم نحع انعنی ،اشمعل اجازات ااده  648انعن
اجازات اسالای اصع  1375ایشعن ا عانین و اقررات اب دیگری نی بم وفد اسههرار و
اجازات فاش کردن ،اشاره کردهان ا 1عالوه براین ،ع م ارائم بههم اع ههال اطالعههات بههم اشه اب
ذیصالح ،اعجب احکعایت بم ج ای نق ی ایشعد (بب « ا

» و «د» ااده  22انعن انتشههار و

دسترسی آزاد بم اطالعات اصع )1388ا
در اعرد اجازات انتظاای ،ای عان آنها را اشمعل اجازات اقرر در ااده  212ههانعن آیههین
دادرسی ا نی اصع  1379دانستا این اعرد ،فقط شااد فرضی است کم طرف در عاسههت
کبب ه اطالعات ،اقام یایی است و اراجال اوکعر ،از ارائم اطالعات اعرد در عاسههت به ون
د ید اعجم ااتباع کبب ا
اصعال ارجال صالویت ار برای اعمال اجازات یاد ش ه در اههاده  212ههانعن آیههین دادرسههی
ا نی ،هم دادگاه عمعای و هم هیأت رسی گی بم افات اداری است هرک ام زود ر قیب
کبب  ،ارجال دیگر قیب ن عاه کردا
 -2-2-3مسئولیت دفاتر اسناد رسمی

در این ب ش بم بیان اسئع یت سههردفتران ،دفتریههاران و کارکبههان ایههن دفهها ر پردا تههم شه ه
استا
 -1-2-2-3مسئولیت سردفتران و دفتریاران
ااده«  »49انعن ثبت ،1310بم وظای اسئع ین دفهها ر اههیپههردازدا ابظههعر از اسههئعل دفتههر،

کاراب است کم در اداره ثبت بم این عبعان یین و ثبت اسباد بم او احعل ش ه اسههتا در وههال
واضر ،اسباد در اداره ثبت بظیم و ثبت نمیشعد باکم در دفتر انمهای اسباد رسههمی صههعرت
ایپویردا ببابراین ،عبعان اسئعل دفتر و اسئعالن دفا ر اسباد رسمی اکبعن در اداره ثبت ابتفههی
1ا اههادهی 232ههانعن اا یاتهههای اسههتقیم اصههع  1366/12/3اههاده  12ههانعن راجههال بههم کارشباسههان رسههمی اصههع
 1317/12/23ااده  8انعن اربع بم رسی گی بم دارایی وزرا و کاراب ان دو ت اعم از کشعری و شههکری و شهههرداریها
و اؤسسات وابستم بم آنها اصع  1317/12/19ااده  28ههانعن ههأاین بههعرس اوراح بهههادار اصههع  1345/2/27اههاده 29
انعن اطبععات  1364/12/22ااده  30انعن وکا ت اصع  1315/11/25ااده  81الیحم انعنی اسههتقالل کههانعن وکههالی
دادگستری اصع  1322/12/5ااده  27آیینناام اترجمان رسههمی اصههع سههال  1374اههاده  7ههانعن ارکه آاههار ایههران
اصع  1353/11/10و ااده  51انعن دفا ر اسباد رسمی اصع 1316/3/16ا
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سردفتران اسباد رسمی یکسان است (شهری ،1391 ،ب

 )155از جمام این وظای  ،دادن سعاد اصه ح از اسههباد ثبههت شه ه بههم اش اصههی کههم اطههابق
اقررات وق گرفتن سعاد دارن کم در بب دو ااده اوکعر بم آن صریح ش ه استا هم چبههین،
«دفا ر اسباد رسمی اعظفب و اک ر ا یک هفتم پاسخ سعال اقااات رسمی و واو هههای ثبتهی
را ارسال دارن » (بب  27اجمععم ب شباامهای ثبتی)ا
از نظر اسئع یت ا نی ،اسئع یت سردفتران ناشی از ضمان هری استا همچبین ،بههم اسههتباد
ااده  22انعن دفا ر اسباد رسمی صرف ا

از عانین و اقررات ،برای آنها ایجاد اسههئع یت

ای نمای و نیازی بم اثبههات قصههیر نیسههتا در نتیجههم ،در صههعر ی کههم از عه م ارائههم بههم اع ههال
اطالعات بم اش اب ذیصالح یا ارائم اطالعات بم اش اب غیر ذیصالح ،ضرری بر شه ر
وارد شعد ،بم نحعی کم سببیت اف ال اسئعالن دفهها ر در ورود ضههرر اوههراز شههعد ،بایه جبههران
سارت کبب و اطابق ااده  22انعن اوکعر ابد پیگیری استا
از حاظ اسئع یت کیفری ،اشمعل عاع عمعای و ااده  648انعن اجازات اسالای 1375
ای باشب و نی عبصر اادی این جرم ،در وا ال نقض و افشاء اسرار ورفهای اربههع بههم ات ههاااین
است و ص اجراانم افشای اسرار ورفمای عسط سردفتران ،عبصر ا بعی جرم است (آدابهی،
 ،1389ب  )220همچبههین ،عه م ارائههم بههم اع هال اطالعههات بههم اشه اب ذیصههالح ،اعجههب
احکعایت بم ج ای نق ی ایشعد (بب « ا

» و «د» ااده  22ههانعن انتشههار و دسترسههی آزاد بههم

اطالعات اصع )1388ا
ا

انتظاای سردفتران و دفتریاران عبارت است از هر عمد یا رک عمد ناشی از صعر

واهمال و یا قصیر سردفتر یا دفتریار دروین انجام وظیفم کههم ابجههر بههم نقههض اقههررات صههبفی
اربعطم ایشعد (فراهانی ،1389 ،ب  )6یکی از وظای

دفا ر اسباد رسمی ،ع م افشای اسههرار

اربا رجعع وع م سایم ا ارک بم اش اصی کم وق دریافت آن را ن ارنه یهها ههعدداری از
سایم ا ارک بم اش اصی کم وق دریافت آن را ن ارن ا اجازاتهههای انتظههاای آنههها در اههاده
 38انعن دفا ر اسباد رسمی و کانعن سردفتران و دفتریاران اصع  1354بیان ش ه اسههتا ببه
 1ااده اوکعر اجازات ههعبیخ بهها درج در پرونه ه را در نظههر گرفتههم اسههتا ببه ا ه

اههاده 29

آیینناامهای بب  4ااده  6و بصههره  2اههاده  6و اههعاد 37-28-24-20-19-17-14و  53ههانعن
دفهها ر اسههباد رسههمی و کههانعن سههردفتران و دفتریههاران اصههع  ،1354 10/17افهها ی را کههم
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اعجب عبیخ کتبی با درج در پرون ه است را برشمرده استا در بب  7این اههاده ،ههعدداری از
سایم رونعشت و ا ارک بههم اش اصههی کههم وههق دریافههت آنههها را دارنه و یهها سههایم آنههها بههم
اش اصی کم وق دریافت آنها را ن ارن  ،ی ش ه استا ببابراین ،هبگاای کم ش صی قاضای
اصد یا رونعشت سب ی را ایکب کم وق اطا بم آن را دارد ااهها یکهی از اعیههای دفتر انههم از
ارائم آن عدداری ایکب یا در اعردی کم ش صی وق اطا بم اسباد اوکعر را ن ارد و ههی در
عین وال ،سههب را دریافههت کبه  ،ارائمدهبه ه سههب اسهتعجب اجههازات اههوکعر عاهه بههعدا
همچبین ،این اسئع یت شااد ضمانتاجرای اوکعر در ااده  212ههانعن آیههین دادرسههی اه نی
ایشعدا
بم نظر ایرس  ،فد «اشه اب» اههوکعر در ببه  7اههاده  29آییننااههمهههای ببه  4اههاده  6و
بصره  2ااده  6و اعاد 37-28-24-20-19-17-14و  53ههانعن دفهها ر اسههباد رسههمی و کههانعن
سردفتران و دفتریاران اصع  ،1354 10/17شااد اراجال یایی نمیشعد و در نتیجم ،هریههک
از این اقررات بم فرا عر شرایط عد ابد اعمال است و ا ای پیش نمیآی ا بم این ا با کم
در صعر ی کم طرف در عاستکبب ه ،ارجال یایی باش  ،اشمعل اجازات انفصال اع ههت از
اات دو تی کم در ااده  212انعن آیین دادرسی ا نی بم آن اشاره ش ه است ،ایشعدا ااهها
اگر ش ر در عاستکبب ه بم غیر از اراجال یایی باش  ،بههر اسههاس ببه  7عمههد اههیشههعد و
ات ا  ،استعجب عبیخ کتبی یا درج در پرون ه استا
 -2-2-2-3مسئولیت کارکنان دفاتر اسناد رسمی
ااهیت کار دفا ر اسباد رسمی شابم زیادی با کار ادارات و سازاانهای دو تی بم صعب

اداره ثبت اسباد و ااالک داردا از این رو ،بهها ا تبههاس از وه ود صههالویت و ا تیههارات اراجههال
رسی گی بم افات اداری ،افات انیباطی کارکبان دفا ر اسههباد رسههمی را اههی ههعان حههت
عبعان آیین ناامهای انیباطی صعیب کردا اطابق اههاده یههک اقههررات یههین اههعارد صههعر و
نقض دستعرا مدها و آیینناامهای انیبا کار در کارگاهها اعضعع بصره  2ااده  27ههانعن
کار اصع  1370/1/24شعرای عا ی کار ،هرگعنم ف د یا رک ف د و وتی صعر و کع اهی
در انجام وظای

احع م ا

احسع ایشعد ،بم نحعی کم ار کا هریک از آنههها عسههط

هریک از کارکبان دفا راسباد رسمی امکن است بههم فسههخ ههرارداد کههار و ا ههراج او بیبجااه
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(عبادپعر ،1383 ،ب )58ا
همانطعر کم پیش از این بیان ش  ،یکی از وظای

دفا ر اسباد رسمی ،عه م افشههای اسههرار

اربا رجعع و ع م سایم ا ارک بم اش اصی کم وق دریافت آن را ن ارن یهها ههعدداری از
سایم ا ارک بم اش اصی کم وق دریافت آن را ن ارن ا اجازاتهههای انتظههاای آنههها در اههاده
 38انعن دفا ر اسباد رسمی و کانعن سردفتران و دفتریاران اصع  1354بیان ش ه اسههتا ببه
 1ااده اوکعر اجازات ههعبیخ بهها درج در پرونه ه را در نظههر گرفتههم اسههتا ببه ا ه

اههاده 29

آیینناامهای بب  4ااده  6و بصههره  2اههاده  6و اههعاد 37-28-24-20-19-17-14و  53ههانعن
دفهها ر اسههباد رسههمی و کههانعن سههردفتران و دفتریههاران اصههع  ،1354 10/17افهها ی را کههم
اعجب عبیخ کتبی با درج در پرون ه است را برشمرده استا در بب  7این اههاده ،ههعدداری از
سایم رونعشت و ا ارک بههم اش اصههی کههم وههق دریافههت آنههها را دارنه و یهها سههایم آنههها بههم
اش اصی کم وق دریافههت آنههها را ن ارنه  ،ذکههر شه ه اسههتا ببههابراین ،هبگههاای کههم ش صههی
قاضای اصد یا رونعشت سب ی را اههیکبه کههم وههق اطا بههم آن را دارد ااهها یکهی از اعیههای
دفتر انم از ارائم آن عدداری ایکب یا در اعردی کم ش صی وههق اطا بههم اسههباد اههوکعر را
ن ارد و ی در عین وال ،سههب را دریافههت کبه  ،ارائمدهبه ه سههب اسههتعجب اجههازات اههوکعر
عاه بعدا
هبگاای کم ش صی قاضای دریافت رونعشت یهها اصههد سههب ی را اههیکبه کههم اسههتحقاح
دریافت آن را ن ارد و یکی از کارکبان دفتر انم ،آن را در ا تیههار شه ر غیههر اسههتحق ههرار
ده  ،اسئعل جبران سارات و استعجب اجازات عاهه بههعدا در وهها ی کههم در اههعردی کههم
ش صی کم استحقاح دستیابی بم اطالعههات را دارد ،بهها طبال ،بایه از سههردفتر یهها دفتریههار چبههین
قاضایی را انجام ده و رک ف د یا ااتباع از ارائم اصد یا رونعشت سب عسط کارابه دفتههر
اعرد پی ا نمیکب ا نکتم ابد عجههم در ایههن اسههت کههم ف ههد یهها ههرک ف ههد بههعدن ،فههاو ی در
اسئع یت یا اجازات پیشبیبی ش ه در انعن برای افراد ا بعر ،ن عاه داشتا
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نتیجه
اطالعات ثبتی ج و اطالعات عمعای و اههعرد ومایههت دو ههت اسههت ااهها بههم د یههد وجههعد
وقعح افراد اش ر در آن ،وا ت ش صی نی داردا اِعمال اصد آزادی دسترسی بم اطالعههات
ثبتی ،با دو اانال وریم صعصی و نظم و اصاحت عمعای اعاجم اسههت و چههارهای نیسههت کههم
اش اب صهها ح ذیبفههال و وه ود دسترسههی اشه اب را اه یریت کبههیما ااکههان ثبههت بههر ط و
است الم ا کترونیکی طبق ااده « »7ههانعن جههااال وه نگار ،اصههع  ،1393ایههن ضههرورت را دو
چب ان کرده استا
اطالعات ثبت اوعال و دفا ر ازدواج و طالح بم جهههت ااهیههت و اعضههعع آنههها کههم بیشههتر
ار بط با وریم صعصی افراد است ،فقههط بههرای اشه اب و اراجههال اصههرح در ههانعن ااکههان
دسترسی وجعد داردا وا ،بایستی فرآیب آن را با ایجاد اعانال ههاب دشههعار سهها تا در اههعرد
اطالعات ااالک ،کم کمتر با اطالعات ش صههی درگیههر اسههت ،بایسههتی وکههم بههم احه ودیت
اعسال دسترسی بم اطالعات غیر اا ی داد و درباره اطالعات اا ی ،وق دسترسی با ا یار وجههعد
نفال اشروع در صعب همان اال ااکان اعمال داردا همم کسانی کم ااکان انعنی دسترسی بم
اطالعات را دارن  ،ذیبفال ام اد ایشعن ا در نظامهای ثبت ااالک ،اش اصی کم صه ایجههاد
یا انتقال وق عیبی نسبت بم اال غیرابقعل داشتم یا دارای وقعح عیبی ثبت ش ه نسبت بم ااههک
هستب « ،ذیبفال» هستب ا
در وقعح ایران ،بروز افا ی چعن دسترسههی افههراد غیرصهها ح یهها جاههعگیری از دسترسههی
افراد ذی نفال ،انعنگوار را بر آن داشتم ا ببا بر ویژگی اطالعات ،نهاد اربعطم و فههرد ات اه ،
بم نسبت اسئع یت ا نی ،کیفری و انتظاای را اقرر کب ا بهها ایههن وههال ،بههم د یههد ناکااههد بههعدن
اقررات اعجعد بم اشکالت کبعنی و رویههم سههایقمای ادارات ثبتههی ،انعنگههوار ایبایسههت ،بههم
ویژه در اعرد اطالعات ثبتی اجمععم اقررات اصی را نسبت بم دسترسههی بههم اطالعههات عههام
صعیب کب ا یین افهعم ذیبفال دسترسی بم این اطالعات و شیعه دسترسی آن ذیبفههال و نحههعه
ااد با وریم صعصی ،از ضروریات این انعنگواری استا از این رو ،اتن اههاده زیههر بههرای
اصالح ااده  8انعن ثبت اسباد و ااالک اصع  1310پیشبهاد ایشعد «دسترسی بم اطالعات
اعجعد در سازاان ثبت اسباد و ااالک ،بها برای صاوبان ااالک و ائم اقام یا نمایب ه انعنی
آنها و دفا ر اسباد رسمی ،ااکانپویر استا سایر اش اب ای عانب از طریههق اههعاد  212و 213
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انعن آیین دادرسی ا نی ،برای دسترسی در و ود اعضعع اعرد نیاز ا ام کبب ا»ا
در این صعرت ،اش اب صا ح بم طعر د یق اش ر ش ه و از دستیابی افراد غیر صا ح بههم
این اطالعات ،کم ای عان آنها را ب شی از امرو وریم صعصی افراد اقی کههرد ،جاههعگیری
ایشعدا این ااده در صعر ی ای عان پاس گعی دسترسههی احه ود باشه کههم اثههر أسیسههی را
برای ثبت در نظر بگیریما در این صعرت ،نیازی بم اطالعرسانی بم اش اب ثا ث نیسههت زیههرا
بم جهت وم بظیم ا ااالت ااالک در دفا ر اسباد رسمی و یین وضه یت ااههالک از طریههق
است الم از بروز ا ااالت ا ارض جاعگیری ایشعد و از ش ر ثا ث در برابر ا ههااالت ثبههت
نش ه ،ومایت ایشعدا
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منابع
الف -منابع فارسی
 .1کتابها

 .1اباذری فعاشی ،ابصعر ،)1386( ،انعن ثبت اسههباد و ااههالک در نظههم وقههع ی کبههعنی،
چاپ اول ،هران ،انتشارات رسب یا
 .2آدابی ،ومی رضا ،)1389( ،اسئع یت کیفری سردفتران اسباد رسمی در وقههعح ایههران و
فرانسم ،چاپ اول ،هران ،انتشارات جبگدا
 .3آذرپعر ،ومی و وجتی اشرفی ،غالم رضا ،)1383( ،اجمععم احشههی از ب شههباامهههای
ثبتی ،چاپ ششم ،هران ،انتشارات گبج دانشا
 .4ج فری بگرودی ،احم ج فر ،)1388( ،ابسع در رایبع ههع ی وقههعح ،چههاپ سههعم،
هران ،انتشارات گبج دانشا
 .5ده
دانشگاها
 .6رازانی ،بهمن)1379( ،وقعح ثبت ،چاپ اول ،هران ،انتشارات اساطیرا
 .7شهری ،غالارضا ،)1391( ،وقعح ثبههت اسههباد و ااههالک ،چههاپ سههی و ششههم ،هههران،
انتشارات جهاد دانشگاهیا
 .8طباطبههایی وصاری،نسههرین،)1393(،ابههانی و آثههار نظههام ثبههت ااالک ،هههران ،چههاپ
اول ،هران،شرکت سهاای انتشار
 .9عمی زنجانی ،عباس ای ،)1382( ،اعجبات ضمان (درآا ی بر اسئع یت ا نی و اسبا
و آثار آن در فقم اسالای) ،چاپ اول ،هران ،انتشارات ای انا
ا ،عای اکبر ،)1380( ،غت ناام ،چههاپ سههعم ،هههران ،اؤسسههم انتشههارات و چههاپ

 .10کا عزیههان ،ناصههر و همکههاران ،)1382( ،آزادی ان یشههم و بیههان ،چههاپ اول ،هههران،
انتشارات دانشک ه وقعح و عاعم سیاسی دانشگاه هرانا
 .11گرجی ،ابعا قاسم ،)1387( ،ابانی وقعح اسالای ،چاپ اول ،هران ،انتشارات اج ا
 .12احقق داااد ،سی اصطفی ،)1387( ،عاع فقم ،ب ههش اه نی (اا کیههت و اسههئع یت)،
چاپ هف هم ،هران ،ارک نشر عاعم اسالایا
 .13اهاجری ،عای ،)1380( ،شههرح ههانعن آیههین دادرسههی اه نی دادگههاههههای عمههعای و
انقال  ،چاپ اول ،هران ،انتشارات گبج دانشا
 .14ایرزائی ،عایرضا ،)1384( ،انعن ثبههت در نظههم وقههع ی کبههعنی ،چههاپ اول ،هههران،
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انتشارات بهباایا

 .15ایرشکاری ،عباس ،)1390( ،وقعح ثبت اوعال ،چاپ اول ،هران ،نشر ای انا
 .16یعس ه

زاده ،ار یههی ،)1389( ،وقههعح ا ه نی  1و  ،2چههاپ اول ،هههران ،انتشههارات

ای انا
 .2مقاالت
 .17آزاد ،اس اهلل« ،افهعم اطالعات و ار باطات و ایانکبش بین آنها» ،فصاباام کتابه اری و
اطالع رسانی ،1387 ،شماره 42ا

 .18اایبی ،ابصعر« ،انتقال اا کیت در راردادهههای فههروش در نظههامهههای وقههع ی آ مههان،
فرانسم و ایران» ،اجام حقیقات وقع ی ،1382 ،شماره 37ا
 .19رضاییزاده ،احم جعاد و اوم ی ،یحیی« ،ابانی وق دسترسی شهرون ان بههم اسههباد و
اطالعات دو تی» ،فصاباام وقعح (اجام دانشک ه وقعح و عاعم سیاسی) ،1388 ،شماره 4ا
 .20زن یم ،وسههن و سههاالر سههروری ،وسههن« ،شههفافیت اسههبادی و وههق دسترسههی آزاد بههم
اطالعات» ،اجام گبجیبم اسباد ،1392 ،شماره 89ا
 .21ا سان ،اصطفی« ،وض یت ثبتی ااالک در وقعح انگایس» ،اجاههم کههانعن سههردفتران و

دفتریاران ،1385 ،شماره 63ا
 .22فراهانی ،وجت اهلل « ،افات و اجههازاتهههای انتظههاای سههردفتران و دفتریههاران دفهها ر
اسباد رسمی» ،پایان ناام کارشباسی ارش  ،استاد راهبما عباس ابصههعرآبادی ،دانشههگاه هههران،
1389ا
 .23صابر ،احمههعد و طباطبههایی وصههاری ،نسههرین« ،آثههار وقههع ی و ا تصههادی نظههام ثبههت
ااالک» ،فصاباام وقعح ،1390 ،شماره 2ا
 .24طباطبایی وصاری ،نسرین و صاد یاق م ،احم وسن« ،آثار ثبههت ااههالک بههر اعتبههار
اعمال وقع ی با أکی بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی» ،اجاههم اطا ههات وقههعح طبیقههی،
 ،1394شماره 2ا
 .25طباطبایی وصاری ،نسرین« ،بررسی طبیقی نظامهای ثبت ااالک (بهها أکیه بههر نظههام
ثبت ااالک در ایران)» ،فصاباام وقعح ،1389 ،شماره 2ا
 .26عبادپعر ،طی « ،اسئع یت انتظاای کارکبان دفا ر اسباد رسمی» ،اجام ،1383 ،شماره
54ا
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 .27کاظمی ،احمعد و طباطبایی وصاری ،نسرین« ،جایگاه ومایههت از اشه اب ثا ههث در
نظامهای ثبت ااالک» ،اجام اطا ات وقعح طبیقی ،1392 ،شماره 1ا
ب -منابع عربی

 .28رآن کریما

 .29ابن بابعیم ،احم بن عا ( ،)1362ا صال ،چاپ اول ،م ،جاا م ا رسینا
 .30ابن ک یر ،اسماعید بن عمر ( 1407هها) ،ا ب ایم و ا بهایم ا فکر ،م ،دارا فکرا

 .31بهجت فعابی گیالنی ،احم قی (1426حا) ،جااال ا مسائد ،چاپ دوم ،م ،انتشارات
دفتر ا ظم ما

 .32ورعااا  ،احم بن وسن (1409حا) ،وسائد ا شی ۀ ،چاپ اول ،م ،اؤسسۀ آل ا بیت
عایهم ا سالما
 .33عانساری ،جمال ا ین احم ( ،)1359شرح بر غررا حکم و دررا کام ،چههاپ دوم،

هران ،دانشگاه هران ،اعسسم چاپ و انتشاراتا

 .34ص را ین شیرازی ،احم بن ابراهیم ( ،)1366شرح أصعل ا کافی ،هههران ،انتشههارات
وزارت فرهبگ و آاعزش عا یا
 .35طبرسی ،ابععای فیههد بههن ا حسههن (1408حا) ،اجمههال ا بیههان ،چههاپ دوم ،دارا م رفههۀ
اطباعۀ و ا بشرا
 .36طعس  ،احم بن وسن ( ،)1388األاا ی ،م ،نشر هادیا

 .37اجاسی ،احم با ر بن احم قی (1403ح ،) ،بحار االنعار ا جاا م رر اال بار االئمم
االطهار ،چاپ دوم ،بیروت ،داراویاء ا تراث ا ربیا
 .38ایرزای می ،ابعا قاسم بن احم وسن ( ،)1371جااال ا شههتات فههی اجعبههم ا سههؤاالت،

دوره  4جا ی ،چاپ اول ،هران ،انتشارات کیهانا
 .39هاشمی عئی ،ایرزا و دیگههران (1400حا) ،ابهههاج ا براعههم فههی شههرح نهههج ا بالغههم و
کمام ا مبهاج ا براعم ،چاپ چهارم ،هران ،اکتبم االسالایما
ج -منابع انگلیسی
40. Cursley, Joe & Mark Davys (2011), Land Law, Seventh Edition,
Palgrave Macmillan Law Masters, Great Britain.
41. Gray, Kevin & Susan Francis Gray (2006), Elements of Land Law, Forth
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Edition, Oxford University Press.
42. Harpum, Megarry (2000), Wade's Law of Real Property, Sixth Edition,
Sweet Maxwell, London.
43. Mendel, Toby (2008), Freedom of Information: A Comparative legal
Survey, Paris, UNESCO.
44. U.Schmid, Habil Christoph, Christian Hertel & Hartmut Wicke (ed.)
(2005), Real Property Law and Procedure in the European Union (General
Report), European Univercity Institute (EUL) Florance, European Private Law
Forum & Deutsches Notarinstitut(DNotI)Würzburg.

