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The role of electronic registration in the prevention of registration crimes 

 

Abstract 

With the advancement of technology and the shift of societies towards digital technology, traditional paper-based 

patent law has evolved into electronic patent law. Electronic registration is the registration with computer and 

digital tools, in which the material and intellectual rights of human beings are registered by digital means in order 

to establish property rights, increase the security factor and thus prevent the risk against property. 

In this article, we seek to answer the question of whether electronic registration can reduce crime in the registration 

system? 
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 چکیده 

حقوق ثبت سررل،ک غا م مروی  به حقوق  باتوجه به پیشررر ت تکلوژو ی و یوی رویدن جوامب به سررنت  ن رویی دیلی،ا   

حقوق مادی و معلوی انسرران به دی رن  غه ثبت اژک،رونیک  ثبت با ابزای یایانه و دیلی،ا  اسررت  .ثبت اژک،رونیک ترو  یا ت

کیت  وسیله ابزای دیلی،اژک  به ثبت مک یسد تا حقوق ماژکانه تثبیت شود  ضریب املیت باالتر یود و دی ن،یله از خطر علیه ماژ

 جلوگیری شود.

 دی این مقاژه به دنبا  پاسخ این سوا  هس،یم غه ریا ثبت اژک،رونیک مک تواند موجب غاهش جرائم دی نظام ثب،ک گردد؟ 
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 مقدمه  

حقوق ثبت  حقوق و  غه مقابل ثبت سل،ک اس،عنا  مک شود  بخشک از حقوق ثبت استحقوق ثبت اژک،رونیک یا ثبت نوین  

 .تبیین نقش حقوق ثبت نوین دی  رایلد پیشگیری از جرم دی نظام حقوقک استاین مقاژه  حاغنی،ک است. هدف اصلک

ثبت یسررریدن یک حم  مانب حقوق ثبت اژک،رونیک ملنوعه ای از مقریات و قواعد اژزام روی اسرررت غه اجرای رنها هلگام به 

  تعرض به رن حم مک شود.

به نظر میرسد سیس،م ثبت سلد هر چه به سنت اژک،رونیکک شدن پیش بروند میزان ایتکاب جرائم غاهش مک یابد )اژب،ه ناگف،ه 

س شدن  رایلد  ثبت  سک یا ایفا مک غلد و اژک،رونیکک  سا سازی  نقش ا ست غه دی برث جلوگیری از جرم   رهلگ  لد  پیدا

  صر ا مک تواند  اح،نا  ایتکاب جرائم ثب،ک یا غاهش دهد ( 

سلاد و  ست غه دی جریان عنلیات ثب،ک و یا پس از رن  با نقض قوانین و مقریات یاجب به ثبت ا  عل یا ترک  عل ملرمانهای ا

چه از نظر رثایی غه به بای مک  امالک ایتکاب مییابد  ترت علوان جرائم ثب،ک قرای مک گیرند. این جرائم  چه از نظر تعداد و

سطح ملک  صادی  پدیده ای نوظهوی دی  رویند  جرائم پراهنی،ک به حساب مک ریلد. جرائم ثب،ک بعلوان گونه ای از جرمهای اق،

شلد. دی  ضایک مک با سالمت یوابط اج،ناعک و ق سانک و  سعه جوامب ان شد و تو شنای مک ریلد غه دی واقب مانب ی و جهانک به 

 ب،ک نیز  هنانلد هر جرم دیگری  اقدامات پیشگیرانه  موثرتر و غم هزیله تر از اقدامات سرغوب گرایانه و غیفری استجرائم ث

ژما دی این یاسررر،ا ثبت نوین با یوندی غه پیش گر ،ه  نقش موثری دی جلوگیری از جرائم ثب،ک داید غه دی این مقاژه به تببین .

 رن مک پردازیم . 

 دی پیشگیری از جرایم نقش ثبت اژک،رونیک

غه هلوز هم  هنین قانون قابل اجرا است. با پیشر ت  .  به ثبت اسلاد اجبایی و ثبت امالک پرداخ،ه شده استثبت   دی قانون 

یوز ا زون تکلوژو ی و ایتکاب به جرایم  ابداع یاهکایهای ملاسب دی زمیله پیشگیری از جرایم و هنگامک با دانش یوزامری 

 از ثبت سل،ک به دویان ثبت جدید مک باشد.  میشد  ثبت انک معامالت نقطه عطف گضرویی میبا

شوی دی حوزه  لاویی  سلاد و امالک غ سازمان ثبت ا سلاد )رنک( یکک از مهن،رین اقدامات  س،قرای ثبت اژک،رونیک ا توژید و ا

قانون برنامه پللم  211ماده  "م "و بلد  ۴۶ماده  "و  "اطالعات اسرررت غه دی اجرای تکاژیف قانونک سرررازمان ملدین دی بلد 

سیاست های قا 12ماده  "ن "توسعه غشوی و نیز بلد  س،ای  ساد و هنچلین دی یا نون ایتقای سالمت نظام ادایی و مبایزه با  

سازمان از جنله  سریب دی ایائه خدمات ثب،ک به  "غالن  سهیل و ت سنک  ایلاد ت سازی نقل و ان،قاالت و معامالت ی شفاف 

 ۷۰۰۰صویت یسنک دی بیش از به 1392سا  اسخگویک  ازحضویی و ایتقای نظایت  بازیسک وپذیلفعان و غاهش مراجعات 

 د ،ر اسلاد یسنک موید بهره بردایی قرای گر ت.

 ادلثبت اژک،رونیک اس

صو  برای  ست. این  لاویی على األ سلاد و مدایک ا سهیل ثبت ا شیوه های نوین ایتباط برای ت ثبت اژک،رونیکک  به غایگیری 

سان   شد )اژ س،فاده مک با سلاد قابل ا شدن ثبت (. ثبت۸۸ ص13۸۴ثبت تنام ا دی گمی از ثبت  سلد  رنک به  رایلد اژک،رونیکک 

سل،ک به ثبت مدین اطالق مک گردد  بطویی غه ثبت اسلاد دی د اتر اسلاد یسنک  بصویت برخط توسط یایانه های م،صل به 

بوطه صویت گر ،ه پایگاه های اطالعاتک به یوز یسانک شده ی سازمان ثبت اسلاد و امالک و با اتصا  به سایر سامانه های مر

سیونهای بین اژنللک قبل از ظهوی یایانه  مفاهینک  سیایی از قوانین و غلوان ست. دی ب سان ا سل،ک یک و ماهیت ثبت رنک با ثبت 

: ص 139۰نظیر نوش،ن  سلد و امضا به غای برده شده است غه ایلک دی چهره ای دیگر جلوه غرده است )نویی و نخلوانک  
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سلده   غ (. به این ترتیب 22۰ صرله تلظیم  شت  سابم  )با دی پ شریفات  سامانه ( هنان ت سلد دی  صات  شخ سامک و م ثبت ا

و دی پایان تلظیم و ثبت و امضاء اصراب سلد با یک غلیک توسط سرد ،ر این اطالعات به سروی سازمان  صویت مک گیرد 

 ت رنک شده است. ملقب به ثب. این یوند ثبت مل،قل و دی غل ایران قابل دس،یابک خواهد بود 

شخص و  شوند و با علوانک م س،لد   قط دی قاژب اژک،رونیکک توژید یا مل،قل مک  سل،ک ه سلاد  سلاد اژک،رونیکک ماهی،ا مانلد ا ا

ملظم به صویت اژک،رونیکک نگهدایی و توزیب مک شوند و داده پیام معنوال دی پلج قاژب قابل مشاهده است: اطالعات و بگاه  

شبکه های ا شاط  مفاد  صادقک ن ست اژک،رونیک )یایانه( پیامهای اژک،رونیک و ذخیره های یایانه ای. ) : ص 1393ج،ناعک  پ

۷3) 

قانون ثبت قانون ثبت دی باب پللم به جرایم ثب،ک و ملازات اجزای ثبت اسرررلاد و امالک و صررراحبان د اتر اسرررلاد 1۰۰ماده 

 است. به جرایم دی حکم جعل و تزویر دی اسلاد یسنکقانون ثبت ناظر  1۰۰یسنک مک پردازد  موضوع جرایم ماده

هر یک از مس،خدمین و اجزای ثبت اسلاد و امالک و صاحبان د اتر اسلاد  :بیان مک غلد  ماده یکصد قانون ثبت اسلاد و امالک

سوب و به ملازاتک غه برای جعل و ت سنک مر سلاد ی شود جاعل دی ا سنک عامدا یکک از جرم های ذیل یا مرتکب  زویر ی

شد:  ست مرکوم خواهد  سنک مقری ا سلاد ی سلاد ملعوژه یا مزویه یا ثبت غلد.  -ا صک غه  -ا شخا ضوی ا سلدی یا بدون ح

شلد ثبت نناید.  ش،ه با ضوی دا سانک غه رن یا معامله نکرده اند  ثبت نناید.  -مطابم قانون باید ح سم غ تاییخ  -سلدی یا به ا

تنام یا قسررن،ک از د اتر ثبت یا معدوم یا مک،وم غلد یا ویقک از رن  -د ،ر ثبت غلد. سررلد یا ثبت سررلدی یا مقدم یا موخر دی 

اسلاد ان،قاژک یا به علم به عدم ماژکیت ان،قا   -د اتر بکشد یا به وسایل م،قلبانه دیگر  ثبت سلد یا از اع،بای و اس،فاده بیاندازد. 

 یا از سلدیت ا ،اده ثبت غلد.سلدی یا غه بطوی وضوح سلدیت نداش،ه  -دهلده ثبت غلد. 

 معلا و مفهوم جعل

عبایت اسرررت از: نامیدن  پیدا غردن  اشرررکای ننودن  بزی   (مفاهیم و معانک ملرد وا ه جعل )به  ،ح جیم و سرررکون الم

 گردانیدن  دگرگون ساخ،ن  گنان غردن  ملصوب ننودن  قرایداد بس،ن  خلم غردن  ا ریلش و تغییر دادند.

یم پیش گف،ه  تلها معانک از قبیل: خلم غردن  دگرگون ننودن  سررراخ،ن و تغییر دادن با مفهوم و مصرررادیم بزه از میان مفاه 

ضوع ماده  سازگایی ایتباط  چلانچه دی ادامه  ۵23مو ش،ری داید و این  سازگایی و قابلیت انطباق بی سالمک  قانون ملازات ا

جودی قلم برده و مفهوم رن یا دگرگون مک نناید و یا بطوی غلک خواهیم پرداخت؛ به این علت اسررت غه جاعل دی نوشرر،ه مو

 سلدی خالف حقیقت و واقب ایلاد مک غلد.

 (3۸ 13۸۶)ساالیی 

 

صویت حقیقت و زیلت دادن به دیوغ و دی  ست از حیله و تقلب و جلوه دادن موضوع خالف واقب ب معلک ژغوی تزویر  عبایت

مفهوم نوشررر،ه یا تزویر گویلد غه تزویر یا معاد  جعل مفادی یا جعل معلوی  اصرررطالح تزویر تغییر حقیقت از حیث معلک و

 رویده اند.

 قانون ثبت 1۰۰نقش ثبت اژک،رونیک دی پیشگیری از جرایم موضوع ماده 

سایش  ضرویی رن  بلراظ ایلکه جزء جرایم علیه ا ست و عالوه بر جلبه های  سئوژیت غیفری ا سایل مهم م جعل  یکک از م

 (1۶۵  باعث حساسیت هر چه بیش،ر مقلن دی خصوص این جرم شده است. ادابک  ملبب پیشین  ص عنومک است

 .اقسام جعل

 تقسیم ننوه اند  به دو نوع غلک: جعل مادی و جعل معلوییا    جعل دی یک تقسیم بلدی اع،بایی  حقوقدانان
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 جعل مادی

صادیم رن دی ماده  سالمک بر  ۵23جعل مادی غه م صر ا از طریم انلام  عل مثبت مادی نظیر قانون ملازات ا ست.  شنرده ا

ست بردن یا به غایبردن ترقم پیدا مک غلد. از این یو  جعل ملفک یا جعل از طریم ترک  عل  دی موید جعل مادی  ساخ،ن  د

شود دی واقب چیز ش،ه ن صال نو سه ا صویتلل ش،ه ملهو  یا  ست؛ چه انچه اگر نو صداق ا ی بوجود امکان پمیر نبوده و  اقد م

 نیامده است تا مطابقت یا عدم مطابقت رن با واقب مصداق یابد.

 جعل معلوی

ست از قلب م،قلبانه  ست. جعل معلوی  عبایت ا صطالحا رن یا جعل مفادی نیز مک گویلد  جعل معلوی ا نوع دیگر جعل غه ا

ضری  یر بدون انکه دی ظ ش،ه به هلگام ترریر رن به  سلد یا نو ضنون یک  صویت گر ،ه حقیقت دی م اهرش ترریف مادی 

 .باشد

ست خویدگک مرسوس  صویت مک پمیرد و بدون هیچ گونه د ش،ه  شای نو سم جعل به هلگام تلظیم و ان از رنلایک غه این ق

مفاد رن دسرر،خوش تغییر و ترریف مک شررود  به رن جعل بدوی یا انشررایک یا ادیاغک نیز اطالق مک گردد  دی تعریف دیگر از 

ش،ه دی حین تلظیم جعل معلوی ایلگ ش،ن عبایتک دی نو سلد یا نو ست غه  ابدا  یا تزییم  کری دی  یر زمان تلظیم  ونه رمده ا

 (11۵  ص13۸۶رن مغایر با عبایات و مطاژبک غه مک بایس،ک نوش،ه شود. )ساالیی  

صویت ملفک )ترک  ع شود بلکه دی موایدی به  سلاد مرقم ننک  صویت مثبت دی ا شه به  ل( نیز قابل ترقم جعل معلوی هنی

است مانلد ایلکه حسابدایی برخک از عوائد حاصله یا عندا نلویسد و بلنایاند غه واقب هنان است غه او نوش،ه است. مراغم 

 ما نیز با تبعیت از قوانین جزائک جعل یا ملعطف به جعل غه با  عل مثبت مرتکب ترقم یا ،ه باشلد  ننوده اند.

 پیشگیری از جرم  

 تعریف پیشگیری 

صرت   صیانت  حفظ  سرایت مرض از پیش  تقدم برفظ  شگیری دی ژغت به معلای جلوگیری  د ب  ملب  دی  رهلگ معین پی

 ( 933: ص 13۸۷جلو مرض گر ،ن امده است. )معین  

 .تشکیل شده است "جرم"و  "پیشگیری"اصطالح پیشگیری از جرم از دو وا ه 

اخ،ه شده داید و به هر  عل یا ترک  علک غه قانون برای رن ملازات دی نظر گر ،ه باشد  جرم دی مفهوم مضیم خود تعریف شل

گف،ه مک شود. از این یو جرم دانس،ن یک عنل مشروط به رن است غه از سوی قانونگمای جرم شلاخ،ه شده باشد و دی ن،یله 

 ین نشده باشد  جرم شلاخ،ه ننک شود.اگر عنلک  هللایهای جامعه یا نقض غلد وژک دی قانون برای رن ملازات تعی

شلاخ،ه   وژک از دیدگاه جرم شلاسک و پیشگیری از جرم  معلای موسعک از جرم ایاده مک شود غه ی ،ای مخاژف با هللایهای 

 دی بر مک گیرد.نیز شده یک جامعه یا 

 جرم ثب،ک

جرم ثب،ک نقض عندی یا خطایک قوانین و مقریات ثب،ک غایملدان ثبت اسلاد  احوا  و سران د اتر است غه دی حقوق و قوانین 

ثب،ک برایش ملازات هایک پیش بیلک شررده غه عبایتلد از حبس  جزای نقدی  تعطیلک مرل غسررب و ژغو پروانه  انفصررا  و 

سرد ،ری یا د ،ر یایی دی جوامب م،عدد قانونگماین قوانین مررومیت از حقوق اج،ناعک مانلد مررومیت از  شغل  صدی به  ت

 م،عددی یا برای مقابله و پیشگیری از جرم جعل و تزویر وضب غرده اند. 

طرق پیشررگیری از جرایم ثب،ک یا مک توان دی قاژب پاسررخ های غیفری غه شررامل حبس  جزای نقدی و پاسررخ های ان،ظامک 

دی و پاسخ های ان،ظامک هنچون توبیخ  جرینه نقدی و انفصا  از خدمت شرح داد غه دی سطوح هنچون توبیخ و جرینه نق

سازی مردم و  سرد ،ران و رگاه  شک  اموزش غایغلان ثبت و  شهای پیش گیرانه ای از قبیل اقدامات رموز دیگر مک توان به واغل
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ز جرایم بگونه ای ژراظ شود غه ضریب پیشگیرانه امر یا تبلیغات نیز اشایه غرد  اما شایس،ه است پیشگیری و تدابیر منانعت ا

 ا زایش دهد و مطابم با تکلوژو ی یوز باشد.

  1۰۰نقش ثبت اژک،رونیک دی پیشگیری از جرایم موضوع ماده 

ست   شده ا ش،ه  سنک بردا سلاد ی سلاد دی د اتر ا سالمت ثبت ا سیر  سلاد قدم بزیگک دی م شدن ثبت ا دی ایران با اژک،رونیکک 

انچه با اس،فاده از اسکلرهای اثر انگشت و اس،فاده از ابزای بر خط و با حفظ اصاژت و تطابم احراز ماژکیت اسلاد به صویت چل

اژک،رونیکک با سررازمان ثبت و اسرر،عالم اژک،رونیکک و اطالعات مربوط به ا راد منلوع اژنعامله و امالک و اسررلاد بازداشرر،ک به 

سامانه ثبت اژ شده و از طر ک ثبت صویت ژرظه ای به  سلاد  شوند و موجب ایتقاء غیفیت ثبت ا سلاد ا زوده مک  ک،رونیک ا

اژک،رونیکک اسلاد یسنک  جانشین د ،رهای بزی  ثبت اسلاد شده و ح،ک اگر به موازات رن د اتر بزی  نیز  عا  باشلد پش،وانه 

س سلاد ی س،لد غه برای ا شه ای ه شویی  قدیتنلد  و  یر قابل خد سب م،نرغز  غ شوی تدبیری ملا سر غ سرا نک تلظینک دی 

 میباشلد.

 ثبت رنک دی د اترثبت اسلاد دی د اتر اژک،رونیک 

د اتر نروه تلظیم و مراحل دی سراسر غشوی و اژک،رونیکک 139۵سا  ی د اتر اسلاد یسنک غشوی از با تغییر شیوه ثبت اسلاد د

 د ،راژک،رونیک  ۶/1۰/139۵از مویخ صدوی اسلاد به صویت ذیل مک باشد. 

 .سرد ،ر دی تنامک د اتر اسلاد یسنک موید بهره بردایی قرای گر ت

سلاد  مطابم ماده   سلاد یسنک و اقدامات تبعک مربوط به این ا سلاد یسنک و غانون  1۸از این تاییخ  ثبت تنامک ا قانون د اتر ا

ویت خواهد گر ت و ثبت سلد جدید دی د اتر دست نویس  منلوع است. سرد ،ران و د ،ریایان  صر ا دی د ،ر اژک،رونیک ص

ثبت خدمات تبعک مربوط به اسررلادی غه قبال دی د ،ر دسررت نویس به ثبت یسرریده و سررایر موایدی غه دین رن دی سرر،ون 

طالعات سلد مالحظات د ،ر ضرویی است  ملرصرا باید دی د ،ر اژک،رونیک سر د ،ر ثبت گردد  سرد ،ر مکلف است اب،دا ا

 دست نویس سابم یا دی د ،ر اژک،رونیک سر د ،ر واید و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعک یا مالحظات اقدام نناید. 

ش،یبان  سخه پ سه یک،ا  ن شلا سامانه و اخم  سلد دی  ست پس از تلظیم  سر د ،ر مکلف ا سلاد دی د ،ر اژک،رونیک   برای تلظیم ا

به اخم امضای اصراب سلد و سایر اشخاصک غه اخم امضای رنها دی د ،ر اژزامک است  سلد یا از طریم سامانه چاپ و نسبت 

مطابم مقریات دی نسخه ممغوی اقدام ننوده و این نسخه یا پس از امضاء  به مهر د ،ر خانه منهوی نناید. سرد ،ر مکلف است 

،یبانک اثر انگشت سبابه دست یاست رنها یا دی مرل د ،ر خانه و هم زمان با اخم امضای هر یک از اصراب سلد دی نسخه پش

صررر ا از طریم امکانات سررامانه  دی د ،ر اژک،رونیک اخم و ثبت نناید. چلانچه امکان اخم اثر انگشررت سرربابه دسررت یاسررت 

 شده دین ترتیب به یا شخص دست دو انگش،ان از دیگر یکک انگشت اثر علت شخص  راهم نباشد  الزم است سرد ،ر با ذغر

ونیک ثبت نناید. پس از اخم امضای اشخاص مرتبط با سلد و ثبت اثر انگشت رنها دی سامانه  سرد ،ر اژک،ر د ،ر دی سامانه  دی

ضاء به مهر  سامانه چاپ و پس از ام سلد یا از طریم  سخه نهایک  سر د ،ر یا تأیید ننوده و ن ضای اژک،رونیک  د ،ر  باید با ام

یا ترویل نناید. دی نهایت د ،ریای مکلف اسررت پس از تأیید نهایک د ،ر اژک،رونیک  د ،ر خانه منهوی و سررخ اشررخاص ذیربط

سلد نهایک  سخه از  سرد ،ر یک ن ضاء نناید و  سر د ،ر یا ام ضای اژک،رونیک  د ،ر  س،فاده از گواهک ام سرد ،ر  با ا سط  تو

ش،یبان مربوطه به صویت مللدات حاوی سامانه یا به هنراه نسخه پ یک صد سلد تلظیم و دی مرلک مطنئن  دییا ت شده از 

 دی د ،ر خانه نگهدایی نناید. 

 اثر ثبت رنک دی د اتر
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شگیری قرای داد چرا غه ثبت اژک،رونیک اتخاذ یوش و  سطح ثانویه پی سنک یا مک توان دی  سلاد ی س،قرای ثبت انک دی د اتر ا ا

سب از ژراظ زمانک شگیری ملا   با هدف منانعت از وقوع جرم جعل دی دنیای تلظیم تدبیری موثر و هنگام با تکلوژو ی دی پی

شد   سلاد مک با شاید ب،وان گفت غه و ثبت ا ضعک  از نگاهک دیگر  شگیری و ست ثبت انک نوعک پی چرا غه دی مرحله او   ا

 .ایتکاب جرم یا با مانب و مشکل یوبرو مک سازد

ه دی د اتر اژک،رونیک دامله ی ایتکاب جرایم جعل و دی عبایتک بهره گیری از نرم ا زایها و سرررخت ا زای های تعبیه شرررده ب 

حکم جعل یا بسیای مردود غرده است  بگونه ای غه اتخاذ اثر انگشت با اس،فاده از اسکلرهای اژک،رونیکک م،صل به سامانه و 

ص صه معامالت ب سا  خال س،عالم و ای صا  بر خط و م،نرغز با پایگاههای اطالعاتک مخ،لف و امکان اخم ا ویت رنک و از ات

 طر ک ثبت اسلاد تلظینک دی د اتر اژک،رونیک صدوی اسلاد ملعو  یا  یر منکن مک سازد. 

هنین منلوعیت دی صرردوی اسررلاد ملعوژه  جاذبه ها و ملا ب ایتکاب به جرم ممغوی یا دی نظر مرتکب غاهش داده و به دژیل 

سلاد  شیوه ثبت انک ایتکاب به ثبت ا ضریب املی،ک دی  سط ا زایش  سک تو ست غه پمیرش این یی سکک ا ملعو  هنانلد یی

به  علیت یسرراندن چلین ی مواجه مک سررازد  ژما ا رادی غه انگیزه  واقب شررده مرتکب  وی یا با خطرات بر مال شرردن جرم 

 جراینک یا دی سر مک پرویانلد  مس،اصل شده و دامله وقوع جرایم ثب،ک بسیای غاهش مک یابد.

 

 قانون ثبت  1۰۰اژک،رونیک از ترقم جرایم ماده چگونگک پیشگیری ثبت 

ثبت دی ژغت به معلک قرای دادن  پابرجا غردن  یادداشت غردن  نوش،ن رمده است. دی  .  اسلاد ملعوژه یا مزویه یا ثبت غلد -1

 ایللا نیز به معلک نوش،ن و ترریر اسلاد دی د اتر ثبت مک باشد.

سلدی یا غه اقدام به ثبت رن مک  ابرای ترقم این بزه اوال باید مرتکب   عنل ثبت یا بر یوی یک سلد یسنک انلام دهد. ثانی 

 .نناید باید سلد ملعو  یا مزویه باشد نه سلد دیگر

س،عالم به عنل رید غه  سل،ک جهت ثبت ان،قا  قطعک  یر ملقو  اب،دا باید از حوزه ثب،ک مربوط ا سلد برابری  دی ثبت  صاژت  ا

س،عالم اگر مرل وقوع د ،ر  سخ این ا سلد به د ،رخانه اعالم گردد  پا ش،ک یا ترهین  سلد با د ،ر امالک و عدم بازدا ملدیجات 

یوز اسررت و بر حسررب موید به دایایک   ۴۵خانه و ادایه ثبت دی یک شررهر اسررت یک ماه و دوایر و شررعب تابب هنان حوزه 

سا  میگردد و پس از اعالم بالمانب بودن مراجب ذی  شهردایی  دهیایی  ملابب س،عالمات مربوطه ای شاویزی ا طبیعک  جهاد غ

صوص عدم  سازمان ثبت دی خ سرد ،ر به د ،ر منلوع اژنعامله مرلویین مراجعه ننوده و با توجه به بخش نامه  صالح  یبط 

 منلوع اژنعامله بودن ا راد اقدام به ثبت سلد مک شده.

  از موایدی است غه هرچلد قبل از ثبت انک مرقم مک شده است اما با اجرای ثبت انک دی د اتر اسلاد یسنک ثبت سلد ملعو 

و به تبب رن امکان اس،عالمات بر خط غه موجب ایتقاء سرعت و املیت و صرت اخم اس،عالمات و امکان برقرایی هنزمان با 

سلاد مل صوص ثبت ا سید  چرا غه با مراجعه پایگاه های اطالعاتک این اح،نا  دی خ صفر خواهد ی سرد ،ر به  سط  عوژه تو

اشخاص به د اتر اسلاد یسنک و تقدیم سلد به د اتر  سرد ،ر بعد از مشاهده  یزیکک سلد و نیز تطبیم رن با اطالعات موجود 

سامانه ثبت اژک،رونیک اجازه ثبت سک مک غلد غنا ایلکه  سقم رن یا بری صرت و  سلاد ملعوژه یا  دی پایگاههای اطالعاتک  ا

 نخواهد داد و با دادان پیام خطا مانب ثبت چلین اسلادی مک شود.

اس،لادپمیری اطالعات و مقابله با جعل با اتصا  د اتر اسلاد یسنک به پایگاههای اطالعاتک ذیل تا حد مطلوبک  و به این طریم  

  راهم شده است. 

 داده و اطالعات پایه شامل مواید زیر است؟ و اما 

 پایگاه ملک هویت اشخاص حقیقک: سازمان ثبت احوا  غشوی -
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 پایگاه ملک اسلاد و امالک و غاداس،ر غشوی: سازمان ثبت اسلاد و امالک غشوی - 

 پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی ان،ظامک - 

 پایگاه ملک هویت اشخاص حقوقک: سازمان ثبت اسلاد و امالک غشوی  - 

 ایران غد(: وزایت صلعت  معدن و تلایت )پایگاه غاال و خدمات -

 پایگاه شلاسلامه خدمات و  رریلد های دوژ،ک: معاونت  -

 (: شرغت پست جنهویی اسالمک ایران GNAFپایگاه نظام ملک ردیس گزایی مکان مروی غشوی ) -

 پایگاه نظام پوژک و ماژک غشوی: وزایت اموی اق،صادی و دایایک و بانک مرغزی ن.ا.ا  -

 پایگاه ملک اطالعات و رمای غشوی: مرغز رمای ایران  -

 پایگاه ملک سالمت: وزایت بهداشت  دیمان و رموزش پزشکک  - 

 پایگاه ملک بینه غشوی: وزایت تعاون  غای و ی اه اج،ناعک -

 (: معاونت برنامه ییزی و نظایت یاهبردی یییس جنهویSDIپایگاه اطالعات مکان مروی غشوی ) - 

س مطاژب  وق و با امکان اتصررا  بر خط د اتر با مراجب ممغوی ثبت سررلد ملعوژه  یر منکن مک باشررد  چرا غه اوال بر اسررا 

سلادی قابل  شده و وجود چلین ا سلاد ایائه  صرت ا شد غه  سلاد و امالک موجود مک با پایگاه جامعک از اطالعات یاجب به ا

سامانه تلظیم و ثبت  شد. ثانیا  سلاد یا تایید و بریسک مک با سلاد ملعوژه یا نخواهد داد  چرا غه این ا سلاد یسنک اجازه ثبت ا ا

شلاسایک نخواهد غرد و دی قاژب سلد بک اع،بای از پیش برد مراحل تلظیم سلد دی پروسه ثبت دی سامانه اژک،رونیکک جلوگیری 

 خواهد غرد.

شلد.  -2 ش،ه با شخاصک غه مطابم قانون باید حضوی دا سلد بدون حضوی ا شد غه ثبت  این بلد از مصادیم جعل معلوی مک با

سئو  د ،ر طبم ماده  صویت مک پمیرد  م سرد ،ر  سط  ست  قبال هویت م،عاملین یا م،عهد یا احراز  ۵۰تو قانون ثبت مکلف ا

 نفر از اشخاص معروف و مع،ند حضویة هویت رنها یا تصدیم نناید. نناید و چلانچه دی هویت رنها تردید داش،ه باشد دو

ست. جعل  س،فاده جاعالن از اموا  و امالک ا راد م،و ک بوده ا سوءا سلاد مردم  شیوه های به مخاطره ا ،ادن اموا  و ا یکک از 

شکلک بود غه گریبانگیر مرد سلاد هوی،ک  ر دم،و ک و اقدام به ان،قا  اموا  و امالک وی م م و د ،ر خانه ها بود. دی اغثر مواید ا

ویثه وق،ک م،وجه این اتفاق مک شرردند غه دیگر غای از غای گمشرر،ه بود و یا ،ن ا راد جاعل و پیگیری و حل مشررکل یا مدت 

سهیل دی  سنک و ت سلاد ی سالمت معامالت دی حوزه تلظیم ا مدیدی زمان مک بردیا عنال  یر منکن بود. غه به ملظوی ایتقای 

ز اصاژت اسلاد سللک امکان مشاهده عکس غایت شلاسائک ملک ا راد از طریم سامانه ثبت اژک،رونیکک اسلاد برای تنامک احرا

خطا دی احراز هویت ا راد دی د اتر اسلاد یسنک یا به شدت غاهش داده و امکان  یبد اتر  راهم شده است. این سرویس ضر

اده از مدایک هوی،ک ا راد م،و ک یا  یر منکن مک سازد و از تخلفات دی د اتر سوء اس،فاده از اسلاد هوی،ک جعلک و سوء اس،ف

عالوه بر تطابم مشخصات هوی،ک  رد با پایگاه  اسلاد یسنک پیشگیری مک غلد. بلابر این سرد ،ران مک توانلد به صویت برخط

 .راز ننایلدهوی،ک ثبت احوا  عکس غایت ملک  رد یا نیز مشاهده و اصاژت اسلاد هوی،ک یا اح

با تالش سررازمان ثبت اسررلاد  د ،ر خانه ها به    دی شرریوه جدید غه د ،ر خانه ها اسررلاد یا به صررویت رنالین تلظیم مک غللد 

صل  شوی م، س،م با تطبیم اطالعات حیات و منات ا رادی غه دی حا  نقل و ان،قا   شدهاطالعات رنالین ثبت احوا  غ سی و 

 ه صویت هوشنلد از تلظیم سلد بلام م،و کاموا  و امالک خود هس،لد  ب

 جلوگیری مک غلد و با تمغر به د ،ر خانه دیخصوص م،و ک بودن  رد اجازه صدوی نهائک سلد یا برای م،و ک ننک دهد.
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ه تا پیش از این جاعالن و سوء اس،فاده غللدگان از موقعیت های اموا  و امالغت مردم با سوء اس،فاده از عدم دس،رسک د اتر ب 

اقدام به جعل اسررلاد ا راد م،و ک و ان،قا  اسررلاد و اموا  رنها مک ننودند. با اتصررا  به بانک اطالعات  نرخرین اطالعات م،و یا

شده و دی  س،ک رزمایک  شخاص یا صات  اطالعات هوی،ک ا راد ا شخ س،نک و دی هلگام ویود م سی صویت  هوی،ک ا راد به 

 ری مک شود.صویت جعلک بودن از ادامه یوند ثبت جلوگی

غه دی مقام است  قانون مدنک  سلد هر نوش،ه ای  12۸۴ماده مطابم   . ثبت سلد  به اسم غسانک غه رن معامله یا نکرده اند -3

اژب،ه جعل هم دی نوش،ه مصداق داید و هم دی سلد  وژک دی این حاژت  جرم  قط باید دی سلد  .دعوی یا د اع قابل اس،لاد باشد

 .صویت گر ،ه باشد

تقلب دی این جرم به این صویت است غه از طرف جاعل  تغییری دی اسامک اشخاص داده شده باشد  غه مللر به ثبت سلد  

به اسم غسانک غه رن عقد یا ملعقد نکرده اند  مک گردد و این تقلب غه دی  کر و ذهن جاعل شکل مک گیرد  از مصادیم جعل 

هلگام ثبت سلد و یا سلد یا به اسم غسانک غه ان معامله یا انلام نداده اند  مفادی است غه به صویت تغییر اسامک اشخاص دی

 اتفاق مک ا ،د غه اژب،ه این تقلب با اثای خایجک هنراه نبوده و اثری از رن بر جای ننک ماند.

لد مخ،صر و گمیا اغثر م،عاملین به هلگام حضوی دی د ،ر خانه بدون ایلکه مواید ثبت شده توسط مسئو  د ،ر یا مطاژعه هر چ

بلنایلد  رن یا امضرراء مک غللد و ح،ک قبل از ثبت رنک اسررلاد و شرریوه نامه بهره بردایی از د اتر اژک،رونیک دی بعضررک مواید 

مشاهده شده  بدون رنکه سرد ،ر چیزی یا دی د ،ر خود ثبت غلد رن یا امضاء مک ننایلد و این سهل انگایی  بعضک مواقب به 

 شود.  ضری رنان تنام مک

قانون ثبت  معنوال از این سررهل انگایی م،عاملین ناشررک مک شررود و مک توان رن یا دی دو حاژت زیر  1۰۰قسررنت سرروم ماده 

 تصوی غرد:

م،عاملین( به هلگام تلظیم و ثبت سلد دی د ،رخانه اسلاد یسنک حاضر نیست  اما مشخصات وی  )گاهک یکک از طر ین معامله

ثبت شده است و این دی حاژک است غه امضاء غللده د ،ر  ن توسط سرد ،ر  دی د ،ر ثبت معامالت به علوان احدی از م،عاملی

بعضک از حقوقدانان از رن به علوان اس،بدا  شخصک یاد  .مک ا ،د شخص دیگری است. موید  وق  اژبا دی موید معامل اتفاق

ان طرف معامله دی سلد ذغر مک غلد و حا  رنکه مک غللد. اس،بدا  شخصک ؛ وق،ک است غه سرد ،ر حضوی شخص یا به علو

ست. و هویت دیگری یا  صب غرده  شده ا سلد ذغر  ست غه نامش دی  شخصک غه دی مرضر حضوی داید  یر از رن غسک ا

 (۷۴:ص 13۶2أم است. )سلینان پوی  است غه این غای با امضاء جعلک تو

ثبت اسلاد تغییر نکرده است اما مراحل تلظیم اسلاد دی سامانه ثبت پس از اجرایک شدن ثبت انک دی د اتر اسلاد یسنک  ماهیت  

سلد یا از  ش،یبان  سخه پ سه یک،ا  ن شلا سامانه و اخم  سلد دی  ست پس از تلظیم  سرد ،ر مکلف ا ست غه  اژک،رونیک بگونه ای

اژزامک است  مطابم طریم سامانه چاپ و نسبت به اخم امضای اصراب سلد و سایر اشخاصک غه اخم امضای رن ها دی د ،ر 

 مقریات دی نسخه ممغوی اقدام ننوده و این نسخه یا پس از امضاء  به مهر د ،رخانه منهوی نناید.

تلهیز د اتر اسلاد یسنک به سخت ا زایهایک از قبیل اسکلر های اثر انگشت باعث پیشگیری از ثبت اسلاد به نام غسانک غه انرا 

شود  چون هنان شد  طوی غه معامله نکرده اند  مک  سخه  بیان  صراب معامله دی ن ضای هر یک از ا سرد ،ر هنزمان با اخم ام

 .پش،یبان  اثر انگشت م،عاملین یا با اس،فاده از دس،گاه اسکلر اثر انگشت اخم مک غلد

 .اس،فاده از اسکلر اثر انگشت  اقدامک شایس،ه دی جهت غاهش تخلف مربوطه و ایتقاء املیت تهیه و تلظیم اسلاد یسنک است 

اثر انگشت هر انسانک نشانگری ملرصر به  رد برای او مرسوب مک شود و دی ایلصویت دیگر امکان اخم امضاء از شخصک 

 . یر از صاحب اثر انگشت ننک باشد

 تاییخ سلد یا ثبت سلد بصویت مقدم و یا مؤخر ثبت  - ۴ 
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صفراتک یا خاژک بگمایند تا دی موقب  صفره یا  سرد ،ران دی د ،ر ثبت   ضک از  سل،ک و غا می  امکان ایلکه بع سفانه ثبت  م،أ

سئو  د ،ر  شد  م سلد مک با شت ؛ دی چلین حاژ،ک چون تاییخ ثبت مقدم بر تاییخ حقیقک  شنو  الزم  ثبت ننایلد  وجود دا م

یا باید جعل معلوی یا  1۰۰قانون ثبت بوده و جاعل دی اسررلاد یسررنک اسررت. جعل ممغوی دی این بلد از ماده  1۰۰حکم ماده 

مفادی دانست زیرا مرتکب غه سرد ،ر اسلاد یسنک مک باشد  هیچ گونه خدشه ای دی اصل سلد  از ژراظ ایلکه رن یا به طوی 

 ننک غلد. بلکه حقیقک یا بدون رنکه عنل  یزیکک بر یوی سلد انلام دهد ترریف مک غلد.  م،قلبانه بسازد یا تغییر دهد ایلاد

سلاد یسنک موجود است غه دی هر یک  سلاد دی سامانه اژک،رونیک   رم هایک دی سامانه برای تلظیم و ثبت ا دی پروسه تلظیم ا

ید دی با غه اژمغر  وق های تاییخمک باشرررد؛ ع مخ،لفکاز  رم ها  ملنوعه ای از  یلدهای اطالعاتک وجود داید غه دایای انوا

جسرر،لو و بازیابک از طریم اطالعات پرونده(  تاییخ   یلد های مربوطه واید شررود مربوط به تاییخ توژد  تاییخ پرونده )جهت

یوند ثب،ک خ های مربوطه جهت تکنیل یگزایش وضعیت ثب،ک  تاییخ دیخواست اس،عالم و پاسخ اس،عالم و ک اژکل شامل تای

 سلد مک باشد 

س،فاده از پیش نویس   اما دی موید تاییخ سلد باید اذعان داشت غه پس از ویود تنامک اطالعات و غل،ر  صرت اطالعات با ا

س،فاده از امضای اژک،رونیکک خود واید صفره  شده و  یلدهای شلاسه یک،ا  "تایید سلد"سلد و اخم شلاسه یک،ا  سرد ،ر با ا

شنایه ث شده سلد   شنایه  توژید  سرد ،ر و تاییخ و زمان اخم  صاژت  نام و نام خانوادگک  صدیم ا سلد  یمز ت بت د ،ر  تاییخ 

سلد  س،م به طوی خود غای دی  یلدهای مربوطه دین مک گردد و دیگر امکان تغییر دادن تاییخ  سی سط  سط تو شده تو تلظیم 

 .سرد ،ر وجو نداید

پس از انک شدن ثبت دی د اتر اسلاد یسنک  د ،ر اژک،رونیک سرد ،ر  . تنام یا قسن،ک از د اتر ثبت یا معدوم یا مک،وم غلد  -۵

ست نویس انلام نگر ت  به هنین  سلاد دی د اتر د سنک موید بهره بردایی قرای گر ت و دیگر ثبت ا سلاد ی دی تنامک د اتر ا

قانون ثبت  مل،فک شد چرا غه ثبت اسلاد و خدمات تبعک مربوط به اسلادی  1۰۰ماده جهت ایتکاب این دست جرایم بلد پللم 

غه قبال دی د ،ر دست نویس به ثبت یسیده و سایر موایدی غه دین رن دی س،ون مالحظات د ،ر ضرویی است  ملرصرا باید 

نویس سابم یا دی د ،ر اژک،رونیک دی د ،ر اژک،رونیک سرد ،ر صویت گیرد و سرد ،ر مکلف است اب،دا اطالعات سلد دست 

 سرد ،ر واید و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعک یا مالحظات اقدام نناید.

 د ان،قاژک با علم به عدم ماژکیت ان،قا  دهلدهلاثبت غردن اس -۶

 ملظوی از اسلاد ان،قاژک  اسلادی است غه مر،ویات و ملدیجات رنها حاغک از نقل و ان،قا  عین  ملفعت یا

شدن  رایلد تلظیم و حقک  ست تا قبل از اژک،رونیکک  شد هنانطوی غه دی موید  وق عیان ا شخص دیگر مک با صک به  شخ از 

ثبت اسلاد دی د اتر اسلاد یسنک چلانچه سرد ،ران و مس،خدمین ثبت اسلاد و امالک اقدام به ثبت اسلاد ان،قاژک با علم به عدم 

اهک و عند مرتکب چلین عنلک مک شدند جاعل دی اسلاد یسنک بوده اند  اگر دی ماژکیت ان،قا  دهلده مک غردند و از یوی رگ

س،وجب ملازات مقریه دی ماده  صویت م صدبوده غه دی ایل سلاد  1۰۰صویت عدم رگاهک و ق قانون ثبت نبودند  امکان ثبت ا

ست غه با اجرای قانون  صادیم جعل مفادی ا صک  یر از ماژک از م شخ سلاد و امکان ان،قاژک و پمیرش رن از  شدن ثبت ا انک 

اخم اسرر،عالمات الزم بصررویت برخط دی خصرروص معامالت تلظینک و امالک مربوطه و نیز دییا ت اطالعات الزم از پایگاه 

های اطالعاتک موجود دی ثبت احوا  و اسررامک اشررخاص منلوع اژنعامله و مرلوی و تایید هویت ا راد با اتصررا  بر خط به 

شوی و از طر ک با توجه به مرحله ای بودن تلظیم و ثبتپایگاه اطالعاتک ثبت  سامانه اژک،رونیکک و اخم اثر  احوا  غ سلاد دی  ا

انگشت از ماژک سلد و عدم اجازه ی ویود به مرحله نهایک ثبت سلد دی صویت م،غایر بودن اطالعات م،عاملین  مانب از ترقم 

 چلین جرمک دی د اتر اسلادی سنک شده است. 
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س،فاده قرای مک  سلاد یسنک موید ا سلاد( دی د اتر ا شیوه نوین  نرم ا زایهائک غه جهت ثبت رنک )ثبت اژک،رونیکک ا دی ثبت به 

 (. 1391گیرد بطوی خودغای موایدی یابه شرح ذیل به هلگام غای به صویت رنالین غل،ر  مک غلد: )باقر زاده  

 روش اویاق به صویت اژک،رونیکک:اجرای دس،ویاژعنل حمف اویاق بهادای و امکان   -1

س،فاده از اویاق بهادای   ساالنه میلیونها  رم غا می برای ایائه خدمات به م،قاضیان توسط خزانه چاپ مک گردید. امکان سوء ا

برای مثا  سرررقت یا جعل  غه بخش عنده از این اویاق حمف و سرریسرر،نهای م،عددی جایگزین رن شررده اسررت غه امروزه 

 صویت اژک،رونیکک ایائه مک دهد.خدمات یا به 

 ساماندهک پایگاه اطالعات  بانک جامب امالک و مدیرت غشویی امالک: -2 

دی یابطه با ایتقاء سالمت ادایی و مبایزه با جرائنک غه دی حوزه امالک و اسلاد اتفاق مک ا ،د و دی دیجه او  نیازملد شفاف  

سازی و ساماندهک بانکهای اطالعاتک و ایائه خدمات اژک،رونیکک چون معنوال دی ایتباط با خدمات غا می است سازمان ثبت 

ش،ه ست نظایت الزم یا دا ست گمایی غه دی این  ننک توان سیا شت وژیکن با  شد و امکان نظایت و غل،ر  دقیم وجود ندا با

شبکه قرای گر ،ه اند و  شوی ترت  سطح غ سانک یا دی  سازمان تنام نقاط خدمات ی ضر ملنوعه  ست دی حا  حا شده ا زمیله 

شده  شود. بلابراین امکان نظایت م،نرغز مهیا  شبکه انلام مک  ست و باژ،بب با چلین نظایتک امکان عنده اقدامات رنها ترت  ا

 تخلف به نرو قابل توجهک غاهش مک یابد و سالمت ادایی ایتقاء مک یابد.

 ایلاد ریشیو اژک،رونیکک  -3 

 ایلاد امضای اژک،رونیکک -۴

 اس،عالم اژک،رونیکک: -۵ 

سازمان ثبت دی اجرای بلد  صلک  سعه  12ماده  "م"و بلد  "و"یاهبردهای ا س،عالم قانون پللم تو سخ رنک و اژک،رونیکک به ا پا

س،عالم اژک،رونیکک یا به علوان یکک از  سازمان ثبت جهت ترقم این حکم نرم ا زای ا شد  ژما  ثب،ک و ثبت رنک معامالت مک با

 طراحک و توژید ننوده است.  زیر سیس،م های نرم ا زای جامب مدیریت امالک

( VPNو مکاتبات بین د اتر اسلاد یسنک و ادایات ثب،ک  شبکه اخ،صاصک ) دی این سیس،م به ملظوی تسهیل و تسریب دی اموی

بر بسرر،ر ایل،رنت بین د اتر اسررلاد یسررنک و سررازمان ثبت اسررلاد و امالک غشرروی ایلاد گردیده اسررت. این سررامانه با دییا ت 

سخ اژک،رونیکک رن عالوه بر غاهش جعل  نقش سنک و پا سلاد ی س،عالم از د اتر ا صرف غا م  اژک،رونیکک ا مهنک دی غاهش م

سرعت و دقت دی زمان اخم اس،عالم و صدوی اسلاد ماژکیت  ایتقاء املیت  سالمت ادایی  ا زایش سرعت ان،قا  اطالعات دی 

بک یویه م،قاضرریان ایفاء مک غلد و بدین صررویت از ثبت اسررلاد با علم به عدم  واحدهای ثب،ک و د اتر و جلوگیری از مراجعه

 دهلده پیشگیری خواهد غرد. ماژکیت ان،قا 

 اصاژت سللک هویت صاحبان سلد:  -۶ 

احراز هویت غه با ایتباط با پایگاه اطالعات هوی،ک سازمان ثبت احوا  صویت مک گیرد. دی سامانه ثبت رنک  بانک ثبت احوا  

 هویت صاحبان سلد یا اصاژت سللک مک غلد. 

  تطبیم اسامک با بانکک ا راد منلوع اژنعامله: -۷

از رنلا غه سررررد ،ران ملاز به ثبت معامالت اشرررخاص منلوع اژنعامله نیسررر،لد  بانک اطالعات اشرررخاص منلوع اژنعامله 

ساماندهک و دی سامانه ثبت اژک،رونیک اسلاد به صویت برخط موجود است  بلابراین با بهره گیری از این نرم ا زای امکان ثبت 

 امله وجود نداید.اسلاد ان،قاژک به نام اشخاص منلوع اژنع

 ایسا  اژک،رونیکک  رم معامالت از طریم د اتر اسلاد یسنک -۸ 
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سط  -9 شده تو سهوژت دی پرداخت  غل،ر  وجوه اخم  سنک؛ غه موجب  سلاد ی ثبت و پرداخت اژک،رونیکک وجوه دی د اتر ا

 د اتر مک باشد

 اس،عالم منلوع اژخروجک و ی ب منلوع اژخروجک به صویت اژک،رونیکک -1۰ 

 اس،قرای نرم ا زای اجرای مفاد اسلاد یسنک الزم االجراء  -11 

ش،ه و نیاز به طرح دعوی و مراجعه به  سلاد و امالک یا دا سنک قابلیت اجرایک دی واحدهای اجرای ادایات ثبت ا سلاد ی مفاد ا

س،فاده از  ن رو ست. ا سنک نی سلاد ی صرح دی ا س،یفای حقوق و اجرای مفاد م ضائک برای ا س،م مراغم ق سی یی های نوین و 

های مکانیزه دی حوزه اجرای اسلاد یسنک زمیله  راگیری بیش،ر اجرای مفاد اسلاد یسنک دی جامعه و مشکالت مردم و مراجعه 

به مراغم قضایک یا دی پک خواهد داشت. این نرم ا زای حاصل غایگروه تخصصک د ،ر نظایت و هناهلگک اجرای اسلادیسنک 

سازی  رریلدهای مخ،لف و با هنکایی د ،ر توسعه  لاویی اطالعات سازمان تهیه شده است. با امکاناتک  است غه با اس،انداید

غه دی این نرم ا زای پیشبیلک شده است  این امکان برای مردم وجود داید تا با داش،ن شلاسه و یمز عبوی به سیس،م ممغوی واید 

سرویس پیام غوتاه  پرونده ست  صل ننایلد. با  شده یا از طریم دیخوا های خود یا پیگیری و از مراحل مخ،لف رن اطالع حا

توجه به ایلکه این نرم ا زای به مرغز داده های سررازمان ثبت اسررلاد و امالک م،صررل اسررت  این امکان نیز مهیا اسررت تا تنامک 

 ی گیرد.عنلیات اجرا دی سراسر غشوی نظایت شده و اقدامات واحدهای اجرا  موید بریسک و پیگیری قرا

 تایسا  خالصه معامال - 12 

 بازداش،ک و ی ب بازداش،ک  - 13 

 حقوقک ایتباط با شلاسه ملک اشخاص - 1۴

 داده رمائک و بروزیسانک غلیه د اتر امالک و د اتر جایی - 1۵ 

 (۸3: ص 1393ایتباط رنالین با بخش نامه ها و اسامک منلوع اژنعامله ها )برهانک جهرمک   -1۶

  1۰۰هف،م ماده  بلد شقوق 

 ثبت سلدی غه به طوی وضوح سلدیت نداید -1از دو قسنت تشکیل شده است ؛  1۰۰این بلد از ماده 

اگر سر د ،ری  سلدی یا غه سلدیت نداید با علم و رگاهک ثبت غلد و به رن سلدیت بخشد مرتکب جعل دی اسلاد یسنک شده 

ثابت شده با علم و رگاهک رن یا ثبت نناید یا مسئو  د ،ر امالک ادایه ثبت با است  مثال سلدی یا غه ملعوژیت رن دی دادگاه 

علم به ملعوژیت سلد ممغوی رن یا دی د ،ر امالک ثبت نناید مشنو  حکم ماده خواهد بود غه این امکان دی ثبت سل،ک مقدوی 

شد-2 بود. سلدیت ا ،اده با سلدی غه از  سر د ، . ثبت  شده به  سلد ایائه  سلاد و امالک به چلانچه  س،خدم ادایه ثبت ا ر یا م

سلد  سرد ،ر یا مس،خدم مزبوی عندا و با علم به ایلکه  شد و  سلدیت ا ،اده با سطه عنلیاتک غه بر یوی رن صویت گر ،ه از  وا

سلدی بلناید  مطاب ست  اقدام به ثبت چلین  سلدیت ا ،اده ا ش،ه و به عبایت دیگر از  سلد یا ندا شده دیگر ایزش  شم ایائه  م 

 قانون ثبت جاعل دی اسلاد یسنک مرسوب خواهد گردید.  1۰۰هف،م از ماده 

ست  سلدیت ا ،اده ا ش،ه یا از  سلدیت ندا ضوح  سلادی غه به طوی و سک چگونگک منانعت ثبت اژک،رونیک از ثبت ا برای بری

 به،ر است به اس،عالمات بر خط د اتر اسلاد یسنک توجه داش،ه باشیم  

ک د اتر اسررلاد یسررنک به ثبت رنک و اتصررا  به پایگاههای اطالعاتک غه پیشرر،ر بدان پرداخ،یم  مک توان ن،یله با تغییر نظام ثب،

 .یا نخواهد داشت گر ت غه ایلگونه اسلاد دی پاسخ های اس،عالم اخم شده توسط سرد ،ران اسلاد یسنک ملوز ثبت دی سامانه

 س،عالما
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سبت به امالک جایی قبال جریان ثب،ک رن یا از ادایه ثبت مرل  س،لد هلگام انلام هرگونه معامله ن سنک مکلف ه سلاد ی د اتر ا

ضرویی  ضائک نیز دی مواقب  صاژره ق س،گاههای اجرائک ذیربط و یا مراجب  سش ننایلد. هنچلین پایه ای از د وقوع ملک پر

س،عالم جریان ثب،ک امالک  ست اما والزم ملاز به ا ش،ه ا س،عالمات وجود دا سل،ک امکان ا س،لد. هر چلد غه دی ثبت  جایی ه

س،ر ثبت  س،عالم و عدم تلظیم و ثبت بر خط معامالت  ب سخ ا سه دییا ت پا سامانه م،نرغز و طوالنک بودن پرو صا  به  عدم ات

 چلین اسلادی یا  راهم مک غلد. 

س،اوید این طرح  عنل به یک تکلیف قانونک  س،اوید دیگر  تلنیب اطالعات حدود مهن،رین د ست. د سروی واحدهای  ۴2۰ا

 سروی دی مراغز اس،انها و تکنیل و بهره بردایی از زیرساخ،های 39ثب،ک دی قاژب 

ضنن ایتقای املیت اطالعات  زمیله ایائه خدمات  ست غه  سازمان ثبت ا سنک و واحدهای ثب،ک و  سلاد ی ایتباطک بین د اتر ا

س،عالم و ایائه  اژک،رونیکک و انلام سوم  باال ی ،ن دقت دی تکنیل ا س،اوید سایر طرح های نرم ا زایی یا  راهم مک نناید. د

شفاف و غامل  سخ به ویژه برای امالغک غه دایای پرونده  سرعت پا ست. باال ی ،ن  سانک ا سخ و دی ن،یله غاهش خطاهای ان پا

شگیری از  ست. پی س،اویدهای این طرح ا س،لد نیز از جنله د ست  ه س،اویدهای مهم دیگر این طرح ا تخلفات و جعل از د

غاهش سفرهای دیون و بین شهری و حفظ مریط زیست از برغات این طرح بوده غه با حمف  رریلدس،ک و غا می اس،عالم 

ح مک ننود غامل یا ،ه است و باالخره حمف میلیون ها بر  غا م و صر ه جویک دی هزیله های رن از مهن،رین مزایای این طر

 (۷3باشد. )برهانک جهرمک  ملبب پیشین: ص

دی بریسررک نقش ثبت نوین دی پیشررگیری از ثبت اسررلادی غه بطوی وضرروح از سررلدیت ا ،اده به،ر اسررت نگاهک بیاندازیم به  

 دی د اتر اسلاد یسنک  با شیوه ی نوین  مراحل ؛مراحل تلظیم اسلاد 

 ک،رونیک اسلاد  اب،دا سرد ،ر دی قسنت مرویگر وب دی د اتر اسلاد یسنک برای ویود به سیس،م ثبت اژ

 یا واید مک نناید و به شبکه خصوصک ملازی سازمان ثبت اسلاد و امالک نیز م،صل مک شود.ردیس مربوطه .

 دی مرحله بعد سرد ،ر با ویود اطالعات شلاسه غایبری و یمز عبوی واید سیس،م خواهد شد. 

 ،خاب مک غلد  برای مثا  تلظیم سلد قطعک  یر ملقو  دی این قسنت سرد ،ر نوع سلد یا ان 

شود غه به وسیله این   سلد ممغوی اخ،صاص داده مک  شنایه پرونده ای به  سرد ،ر   سلد و تایید رن توسط  پس از تعیین نوع 

 شنایه پرونده مک توان سلد یا بازیابک ننود. 

اشخاص )اعم از اصیل یا  یر اصیل( دی این بخش واید شده و گام بعد ویود اطالعات م،عاملین مک باشد غه اطالعات تنامک 

 پس از رن مشخص شود غه شخص مربوطه حقیقک است یا حقوقک.

 پس از ویود اطالعات م،عاملین  ویود اطالعات مربوطه به موید معامله انلام مک شود غه شامل مراحل مخ،لف است؛  

س،عالم  غه اوژین بخش شخصات قابل ا ست. پس از تعیین نوع  ویود اطالعات م س،عالم  نوع موید معامله ا از اطالعات قابل ا

موید معامله الزم است سایر اطالعات مربوط به مشخصات ثب،ک از جنله ادایه غل ثبت  حوزه ثبت  اطالعات مربوط به پالک 

 ثب،ک و... واید شود. 

بعبایتک سیس،م اجازه ثبت اسلادی غه سلدیت نداید  دی این مرحله ثبت اسلادی غه از سلدیت ا ،اده است مقدوی ننک باشد و

صویت مرحله ای بوده و  سنک ب سلاد ی سلاد دی د اتر ا شد یا ننک دهد چرا غه تلظیم و ثبت ا سلدیت ا ،اده با و یا بنوجبک از 

شان دادن پیام خطا مان سلدیت ندایند نخواهد داد و با ن سلادی یا غه  سلاد اجازه ثبت ا شنلد ثبت ا ب از تلظیم چلین سامانه هو

 .اسلادی مک شود

با بریسک مراحل تلظیم اسلاد دی د اتر اسلاد یسنک رن هم بنوجب ثبت انک غه مانب از ثبت اسلاد  اقد اع،بای مک شود و توجه 

سنک به ایلکه د اتر اسلاد یسنک با ادایات ثبت از طریم  ضای ملازی ایتباط دایند و بس،ر ثبت رنک معامالت دی د اتر اسلاد ی
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و ادایات ثبت  راهم گردیده غه با بهره گیری از  لاویی نوین با برقرایی ایتباط مسرر،قیم و ملازی بین د اتر اسررلاد یسررنک و 

سلاد صادیه دی هر نقطه از غشوی به صویت رنالین هنزمان دی بانک اطالعات مرغزی سازمان نیز جنب رویی و  ادایات ثبت ا

سلاد یسنک دی چهایچوب طرح ثبت ثبت مک شود. با توجه به حساسیت غ ای و برنامه ییزی انلام شده  عاژیت تنامک د اتر ا

 رنک اژزامک است. 

باثبت رنک معامالت دی د اتر اسرررلاد یسرررنک اویاق یک برگک و نیم برگک حمف و رم ثبت انواع قرایدادها جهت تسرررهیل 

غایسرررد ،ران ایلاد گردیده اسررت غه عالوه بر غاهش هزیله ها سرربب هناهلگک و ایلاد وحدت یویه مک گردد. این امر گام 

سازی و سرعت بخشک به ثبت یسن شفاف  س،ای  ست. دی حا  حاضر صددیصد عنلیات مربوط به صدوی موثری دی یا ک ا

اسلاد به صویت مکانیزه دی د اتر اسلاد یسنک انلام مک شود و تنامک د اتر به وسیله سیس،م اژک،رونیک تقاضای اس،عالم یا 

 ایسا  مک غللد و  رم خالصه معامالت نیز به صویت مکانیزه به ادایات ثبت ایسا  مک گردد. 

سر ست و بدین ترتیب  شده ا سلاد تا حدود قابل توجه ای برطرف  س،عالم و صدوی ا گردانک و گر ،ایی مردم دی زمیله پاسخ ا

 صر ه جوئک م،عددی یا به هنراه داش،ه است. 

سرریسرر،م های یایانه ای د اتر ملهز به نرم ا زایی اسررت غه بعد از انلام معامالت و ثبت رنک سررلد  خریدای و  روشررلده مک 

سلد و یمز اخ،صاصک  توانلد  دی هر شنایه ملک  شده خود یا از طریم واید ننودن  سلد ثبت  نقطه از غشوی و دی هنان ژرظه 

 دی سایت سازمان ثبت اسلاد و امالک غشوی مشاهده ننایلد 

سرعت  قطب ایتباط و موایدی از این قبیل دای  س،ک هایک از قبیل غلدی  د و اژب،ه اژب،ه ثبت اژک،رونیک بعلوان نظام ثب،ک نوپا غا

 این قبیل ایرادات بیش،ر مربوط به مواید زیر ساخ،ک مک باشد غه امید به به،ر شدن رن خواهیم داشت.

 ن،یله گیری 

 .  یین تلظیم و ثبت اسلاد یا با اتکاء به ثبت اژک،رونیک به یوز غرده استرنظام ثب،ک ایران نیز هنگام با تکلوژو ی تغییر غرده و 

سلاد دی نک به  رایلد اژرثبت  سل،ک به ثبت مدین اطالق مک گردد  بطویی غه ثبت ا سلاد دی گمی از ثبت  شدن ثبت ا ک،رونیکک 

د اتر اسلاد یسنک  بصویت بر خط توسط یایانه های م،صل به پایگاه های اطالعاتک به یوز یسانک شده ی سازمان ثبت اسلاد 

و ماهیت ثبت رنک با ثبت سل،ک یکسان است. توژید و اس،قرای  و امالک و با اتصا  به سایر سامانه های مربوطه صویت گر ،ه

ست غه دی اجرای تکاژیف  شوی دی حوزه  لاویی اطالعات ا سلاد و امالک غ سازمان ثبت ا ثبت رنک یکک از مهن،رین اقدامات 

 تسهیل ایلاد سنک ی معامالت و ان،قاالت و نقل سازی شفاف "قانونک و هنچلین دی یاس،ای سیاس،های غالن سازمان از جنله 

به 1392از پاسررخگویک  و بازیسررکنظایت  ایتقای و حضررویی مراجعات غاهش و ذیلفعان به ثب،ک خدمات ایائه دی تسررریب و

 صویت یسنک دی د اتر اسلاد یسنک موید بهره بردایی قرای گر ت. 

شلاسایک به،رین یاه س،ر جامعه دی حا  وقوع مک باشد  لما بریسک و  ما یا دی این امر یایی    های پیشگیری جرایم ثب،ک دی ب

شگیری دی این پژوهش بدان  ضنین نناییم؛ اما رنچه از تعریف پی ضایک و ادایی و املی،ک ثب،ک جامعه یا ت سالمت ق مک غلد غه 

پرداخ،یم  خصیصه بازدایندگک از وقوع جرم بصویت اساسک و پایه ای مک باشد غه ثبت اژک،رونیک با اتخاذ یوش و تدبیری 

موثر و هنگام با تکلوژو ی دی پیشررگیری ملاسررب از ژراظ زمانک  با هدف منانعت از وقوع جرم جعل دی دنیای تلظیم و ثبت 

 اسلاد مو م بوه است. 

قانون ثبت بس،ه است و با بهره گیری از نرم ا زایهای مربوطه  اتصا  به پایگاه  1۰۰نظام ثبت نوین یاه یا بر ترقم جرایم ماده 

شگیری هایک با ضریب جامب اطال سکلرهای اثر انگشت باب پی سخت ا زایهایک از قبیل ا س،عالمات برخط و هنچلین  عات  ا

 خطای بسیای اندک یا به یوی د اتر اسلاد یسنک مف،وح گماش،ه است. 
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دی بخش  لاویی  با وجود تنام مزایای ثبت رنک این یوش تلظیم و ثبت اسلاد گریزگاههای نیز به هنرا داید غه با تدبر مسوژین

سامانه های اژک،رونیک قابل اصالح خواهد  حفاظت و اطالعات و نیز ایتقاء سیس،م سخت ا زایی و نرم ا زایهای موجود دی 

 .بود

را   بک شک ثبت رنک دی د اتر اسلاد یسنک نقطه عطف گمی از نظام ثبت سل،ک به ثبت جدید مک باشد  انچه غه د اتر ایعلى  

 ه به پیشر ت تکلوژو ی و تغییر یویه های ثب،ک دی سطح جهانک مس،لزم تلهیز بدان بوده است.اسلاد یسنک با توج

 ملابب

 (. حقوق ثبت تخصصک. تهران: جلگل 1393ادابک  حنیدیضا. )

 139۵ایین نامه جامب حدنگای مصوب 

 قانون اساسک غشوی

 قانون ایتقاء سالمت نظام ادایی و مبایزه با  ساد

 توسعه پللم غشویقانون برنامه 

 13۸2قانون تلایت اژک،رونیک مصوب 

  139۰قانون ثبت اسلاد و امالک مصوب 

  1393قانون جامب حدنگای مصوب 

 13۵۴ قانون د اتر اسلاد یسنک و غانون سرد ،ران و د ،ریایان مصوب

 1392دس،ویاژعنل نروه اس،فاده د اتر اسلاد یسنک از سامانه ثبت اژک،رونیک اسلاد 

 مدیریت خدمات غشوییقانون 

 (. حقوق ثبت اسلاد. تهران: میزان 13۸۷عباسک داغانک  خسرو. )

 (13۸۸دیزی  مرند. و مائده قاسنک. )

بریسررک مزایا و معایب سررالمت اژک،رونیکک دی یک شررهر اژک،رونیکک  دومین غلفرانس بین اژنللک شررهر اژک،رونیک.  لاویی 

شهردا شگاهک   سامانه ثبت انک. 1392علوی   اطنه. ) -یی تهران اطالعات و ایتباطات جهاد دان سک چاژش های  لک  (. بری

 133۵۶  شنایه مسلسل 2۸۰د ،ر مطاژعات ایتباطات و  لاویی های نوین. مرغز پژوهش های جنهویی اسالمک: غد 

 ایل،رنت

 


