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Background and Aim: Registration issues in courts and 

tribunals are one of the legal issues of the contemporary era. 

The present study deals with the new prevention of registration 

crimes with respect to convergence with criminal-economic 

policy in the light of Islamic jurisprudence and law. 

Materials and Methods: In the present study, the method of 

qualitative content analysis has been used and the information 

has been collected through documentary and library methods. 

Ethical considerations: The present study is based on ethical 

principles, including the careful and scientific use of research 

resources. 

Results: Convergence of criminal policy and law drafting in 

the field of combating registration crimes requires 

accreditation of official documents, establishing law and order 

in the field of official documents, prioritizing official 

documents over ordinary, electronic notaries, and establishing 

awareness of Laws, instead of appeasement and the fact that 

different people are not aware of the law, is an important part 

of coping strategies in the field of registration. 

Conclusion: Synergy of criminal policy measures with new 

methods of prevention, granting the role of prevention to those 

in charge of criminal policy, convergence of criminal policy 

with preventive measures in the stages of inspection and crime 

detection and support of criminal policy of prevention 

measures based on electronic registration of new methods of 

prevention Are considered a crime. 
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ها یکی از مسائل حقوقی مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه زمینه و هدف:

به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه پژوهش حاضر  د.دوران معاصر هستن

اقتصادی در پرتـو فقه اسالمی و حقـوق -بـه همگـرایی با سیاست کیفری

 پردازد.می

در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده  ها:مواد و روش

 آوری شده است.ای جمعاست و اطالعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه

مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخالقی از جمله  اخالقی:مالحظات 

 استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است.

همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم : هایافته

ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه 

تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد رسمی، 

اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، 

به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه 

 ثبت است.

نوین پیشگیری، اعطای های همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه :نتیجه

نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر 

پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر 

های نوین پیشگیری از جرم پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه

 شوند.محسوب می
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 مقدمه. 1

ای شدن ش کمی و همچنین پیچیده و حرفهیافزا

کنندگان تدوین رفتار مرتکبان جرایم ثبتی،

جرم را به  سیاست کیفری و مسئوالن پیشگیری از

راستا هایشان همکند تا برنامهاین سمت هدایت می

و همگرا باشد تا میزان موفقیت آنها در پیشگیری 

و کنترل جرایم ثبتی افزایش یابد. اعمال همزمان 

های متعدد تدابیر سیاست کیفری و برنامه

نماید که در پیشگیری، این ذهنیت را ایجاد می

در سطح قابل  حوزه پیشگیری از جرایم ثبتی،

قبولی قرار داریم. اما چنین تصوری نادرست است، 

ای و زیرا که عدم همگرایی بین این تدابیر و جزیره

پراکنده بودن آنها موحب شده است تا نسبت به 

حجم این تدابیر، مؤثر نبوده و همچنان شاهد حجم 

باالی ارتکاب جرایم ثبتی باشیم. با مطالعه صورت 

که برای ایجاد همگرایی بین گرفته مشخص گردید 

های نوین پیشگیری تدابیر سیاست کیفری و شیوه

های حاصل از اعمال از جرم، استفاده از یافته

سیاست کیفری در تدابیر پیشگیری، اعتباربخشی 

بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست 

های نوین پیشگیری، توجه به کیفری با شیوه

تدوین سیاست کیفری، مجموعه عوامل ثبتی در 

اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، 

همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در 

ت مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاس

بر ثبت کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی 

 رسد.الکترونیکی ضروری به نظر می

گستره ثبت و موضوعات آن در نظام حقوقی ایران، 

دی گسترده است که بخش مهمی از دعاوی به ح

ها، در ارتباط با مستقیم با مطروحه در دادگاه

مسائل ثبتی هستند و این حجم از مطرح شدن 

مسائل ثبتی، احتمال ارتکاب جرایم ثبتی را نیز 

دهد. به همین دلیل الزم و ضروری است افزایش می

های پیشگیری از جرم در ارتباط با جرایم تا برنامه

ثبتی، به طور خاص و مجزا پیگیری شود. ثبت 

اسناد، بخشی از حقوق ثبتی است که قراردادهای 

نمایند شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را ثبت می

ها، حیطه اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتو در 

)شهری، قراردادها و تعهدات میان افراد کاربرد دارد 

ت و در حوزه حقوق ثبتی، مشکال (. اما65 ،1379

هایی وجود دارد که تحت عنوان جرایم ثبتی چالش

شود. به همین دلیل، هر نظام حقوقی از آنان یاد می

های موجود و گیری از رویهسعی دارد تا با بهره

های حقوقی، فنی و هایی که در حوزهپیشرفت

دهد، به مقابله با تخلفات و تکنولوژیکی رخ می

ون را حکمفرما کند. جرایم ثبتی بپردازد و نظم و قان

ها و قواعد، همواره منجر به رفع اما این رویه

های موجود در حوزه جرایم ثبتی مشکالت و چالش

شوند. بنابراین به روز کردن قوانین، به روز نمی

افزایی ها و همچنین همکردن ابزارها و تکنولوژی

توان حقوقی و تکنولوژیکی از جمله عوامل مؤثری 

د باعث کاهش جرایم ثبتی و مقابله تواناست که می

با تهدیدهای این حوزه باشد. پژوهش حاضر درصدد 

است تا به پیشگیری نوین از جرایم ثبتی با تأکید 

بر همگرایی بپردازد که در مباحث فقهی و حقوقی 

 وجو نمود.توان ردپای آنان را جستداخلی نیز می
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 . پیشینه پژوهش1-1

متعددی در حوزه های کتب، مقاالت و پژوهش

جرایم ثبتی نگاشته شده است که به برخی از آثار 

 شود: منتشر شده در این زمینه پرداخته می

( در مقاله تحلیل جرایم 1400ساجدی و همکاران )

ی مجازی، جعل ثبتی و کالهبرداری ثبتی در فضا

از آنجا که قوانین ثبتی  به این نتیجه رسیدند که

های ثبتی است لذا امهنکه ناظر بر مواد و آیین

سازی قوانین ثبتی ضرورتاً باید اصالحاتی در همگام

زیرا این قوانین به  ،با ضروریات روز جامعه نمود

زا هستند و بر دلیل کهنگی بعضاً خود قوانین جرم

. در کتاب گذارندارتکاب جرایم صحه بیشتری می

(، با عنوان نگاهی به جرایم ثبتی 1398چقاکبودی )

م کیفری کنونی نیز با نگاهی انتقادی در نظا

خواستار تطبیق قوانین گذشته با شرایط موجود و 

جرایم رخداده در حوزه ثبتی است. نویسنده 

کند که قوانین گذشته نیازمند بازنگری استدالل می

اساسی برای مقابله با تخلفات در حوزه ثبت و اسناد 

عات (، نیز در مقاله فناوری اطال1398است. امیری )

و سیاست جنایی بازدارنده جرایم ثبتی از منظر 

پردازد که امروزه امکان اخالقی به این موضوع می

عات بیش از پیش وجود دارد و افشا شدن اطال

ود ـه نوبه خـاوری اطالعات نیز بگیری از فنبهره

تواند ابزاری برای مقابله با این تهدیدات در نظر می

( نیز در 1396)گرفتن شود. امیری و همکاران 

مقاله مشترکی با عنوان پیشگیری از جرایم ثبتی با 

مشارکت جامعه مدنی، بحث پیشگیری از جرایم 

ثبتی را نیازمند مداخله و مشارکت مردم از جمله 

داند که با آگاه ساختن نهادها و ابزارهای مدنی می

بخش از مردم و اعطای نقش به نهادهای آگاهی

رای دفع خطرات ناشی از جمله وکال، زمینه را ب

آورند. جاللی و جاللی جرایم ثبتی پدید می

( نیز در اثری با عنوان جرایم ثبتی مندرج 1395)

در قانون ثبت و سایر قوانین موضوعه به این نتیجه 

رسیدند که جرایم ثبتی در قوانین داخلی تا 

حدودی زیادی ناظر بر تحوالت و رخدادهایی است 

اند و در حوزه قوانین نیز تهکه در گذشته شکل گرف

نیازمند جدیدی هستیم که متناسب با شرایط و 

( 1394آبادی و همکاران )تحوالت روز باشد. حسین

نیز در مقاله بررسی جعل اسناد امور ثبتی در حقوق 

های مقابله با آن، جعل اسناد را کیفری ایران و راه

های اخالل در نظام اقتصادی کشور جلوه از یکی

دانند که مشکالت زیادی از حیث اقتصادی و می

آورد. نویسنده با استناد به ماده حقوقی پدید می

قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین موضوعه،  534

تقویت نگرش الکترونیکی در حوزه ثبت جرایم را 

داند. در کتاب نقد و بررسی مفید و کارآمد می

ه ( که توسط رضاپناه نگاشت1391جرایم ثبتی )

شده است در دو بخش مفاهیم و کلیات و همچنین 

های پیش جرایم ثبتی به مسائل، مشکالت و چالش

روی نظام ثبتی توجه نشان داده است و با نگاهی 

 انتقادی به آنان پرداخته است.

های متعددی دیگری عالوه بر موارد فوق، پژوهش

شوند که بررسی همه آثار نیز در این زمینه دیده می

زه بحث حاضر خارج است. اما آنچه در اینجا از حو

محل توجه است توجه به پیشگیری نوین از جرایم 

ثبتی است که با مبنا قرار دادن سیاست همگرایی 
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رار ـدر حوزه کیفری مورد بررسی و امعان نظر ق

 گیرد.می

 

 . مفاهیم 1-2

 . مفهوم همگرایی1-2-1

و به دنبال هر  17قرن  لیاز اوا ییی همگرامسأله

در  ،وستیپای که در اروپا به وقوع میمناقشه

استقرار صلح مطرح  یبرا یاشکال متعدد

ناگوار  یامدهایاول و پ ی. جنگ جهاندیگردمی

 انیی حامهیروح یبر رو یمنف راتیاز آن، تأث یناش

گذاشت که در  یو طرفداران حکومت و صلح جهان

 یهاعلل جنگ یابیشهیر یراستا آنها برا نیا

به کنکاش و تکاپو برآمدند، تا با  یای و جهانمنطقه

جهت آن  یمناسب یدرد، دارو یابیشهیکشف و ر

 انیم یکنند و آن موضوع اتحاد و همکار زیدرد تجو

 تیباشد که از اهممی یاسیهای جداگانه سواحد

 برانگیزچالش یبرخوردار است. در فضا یخاص

همراه بوده  یپردازهیکه با تحوالت در نظر یامروز

زام ـاستل کـی ییراـو همگ یکارـاست، هم

 باشد.می مقوله بازدارندگیدر  ریناپذاجتناب

همگرایی به طور ذاتی ناشی از این است که در 

موضوع واحدی دو یا چند نهاد امکان دخالت و 

گیری را دارند و شاید که هر دو یک هدف تصمیم

نمایند، لیکن ممکن است که جهت و میرا دنبال 

سوی حرکت آنها بر بکدیگر منطبق نبوده و در 

آمیز نباشد. نتیجه حاصل کار و تالش موفقیت

همگرایی به دنیال این است که این نهادهای 

متفاوت ضمن شناخت و آشنایی با تدابیر یکدیگر، 

به طور مشترک مقصد یکسانی را در نظر بگیرند و 

های هم بر یکدیگر آشنا باشند. در امهبا تأثیر برن

موضوع مورد بحث یعنی جرایم ثبتی نیز ما به دو 

دسته از اقدامات به طور کلی روبرو هستیم. یکی 

های برنامه»و دیگری « تدابیر سیاست کیفری»

که منظور از همگرایی در اینجا این « پیشگیری

است که هم متولیان این دو دسته از تدابیر که 

کیفری عموماً از طریق دادسرا و محاکم  تدابیر

« های پیشگیریبرنامه»شود و کیفری اعمال می

متولیان متعددی و از جمله سازمان ثبت اسناد و 

های یکدیگر امالک هستند ضمن آشنایی با برنامه

 و تشریک مساعی، هدف مشترکی را در نظر بگیرند.
 

 . جرایم ثبتی1-2-2

 که ای استمجرمانه فعل ترک یا فعل»جرم ثبتی 

 نقض آن، با از پس یا و ثبتی جریان عملیات در

امالک  و اسناد ثبت به راجع مقررات و قوانین

 ،1394همکاران، آبادی و حسین)« یابد.می ارتکاب

اساس، متفکران حوزه ثبتی بر این باور  (. بر این4

توان هستند که فقط با عنایت به قوانین می

جرایم را تعیین کرد و این متناسب با کیفرهای 

گذار جامعه مسأله نیز در حیطه اختیارات قانون

(. بدین ترتیب، جرایم، 39 ،1385)بکاریا، است 

برخالف رویه مطرح شده در  اعمالی هستند که

دهند قوانین و مقررات موجود در هر کشور رخ می

رات نیازمند و بر مبنای همان قوانین و مقر

 رسیدگی قضایی هستند.
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 ها. مواد و روش2

تحلیلی استفاده -در مطالعه حاضر از روش توصیفی

شده است و اطالعات نیز به شیوه اسنادی و 

 آوری شده است. ای جمعکتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی 3

مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخالقی از 

جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق 

 نگارش شده است.

 

 ها. یافته4

بر مبنای آنچه در حوزه پیشگیری از جرایم ثبتی 

شود، جرایم اساس پیشگیری نوین دنبال می بر

ثبتی روز به روز در حال افزایش و پیچیدگی 

هستند که آثار و پیامدهای اقتصادی نامطلوبی نیز 

ها و بروز خسارات در برداشته و باعث افزایش هزینه

این اساس، نگرش نوین  شود. برمتعدد بر افراد می

در حوزه جرایم ثبتی با تأکید بر همگرایی از جمله 

اعتباربخشی به اسناد رسمی، ایجاد سازوکار کیفری 

متناسب با تخلفات نوین ثبتی، آثار پیشگیرانه قابل 

توجهی در پی داشته که خود از حیث اقتصادی و 

در تحلیل پیشگیری کیفری نیز مورد توجه هستند. 

به ید بگوییم که این نوع از پیشگیری کیفری با

دلیل استفاده از قدرت و موقعیت سیستم عدالت 

و قطعی است و  یوقکیفری دارای ضمانت اجرایی 

تواند به عنوان قوتی برای پیشگیری این امر می

های پیشگیری تکنیکو  کیفری به حساب آید

مدت دارند و در زمانی کمتر کیفری بازدهی میان

از پیشگیری اجتماعی بازخورد این اقدامات عاید 

شود. این امر حسن مهمی برای این قبیل جامعه می

شوند. پیشگیری مداخالت پیشگیرانه محسوب می

گراست. مسئوالن و کیفری کامالً کاربردی و عمل

کیفری به طور اندرکاران سیستم عدالت دست

معمول بیشتر از اقشار دیگر جامعه دغدغه 

چون این امر در  ،پیشگیری و کاهش جرم را دارند

های قضایی و به وهله اول موجبات کاهش پرونده

دست آمدن فرصت پرداختن به مسائل ساختاری 

ها را فراهم خواهد آورد. عالوه بر انگیزه این سازمان

مسائل و موضوعات باال، تخصص و تجربه در زمینه 

ها را از حیث مرتبط با بزهکاری نیز این سازمان

دهد کارشناسی در موضع بسیار ممتازی قرار می

که به عنوان یک نقطه قدرت در امر پیشگیری به 

از پیشگیری، افراد از سر  گونهینآید. در احساب می

زور و ناچاری مجبور به تمکین نسبت به تدابیر 

و اختیار و آزادی انتخاب در شوند پیشگیرانه می

گرایی و تر، قانونبه طور دقیق ها وجود ندارد.آن

اعتباربخشی به نظم و اسناد رسمی )به جای اسناد 

عادی(، تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در امور 

افزایی در میان ثبتی، همگرایی از طریق هم

رسانی به مردم و نهادهایی مانند وکالت و آگاهی

ع ـراد مانـل افـه جهـمسأله ک نـدرک ای

توان رویکرد پذیری آنان نیست، میمسؤولیت

جدیدی در حوزه پیشگیری نوین از جرایم ثبتی 

 پدید آورد. 
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 . بحث 5

 . راهكارهاي پیشگیري از جرایم ثبتی5-1

 اطالعاتهای جدید ارتباطات و با توجه به فناوری

نظام ثبتی، مندی و استفاده از آن در و امکان بهره

گیری از آن در حوزه ثبت، امری ضرورت بهره

باشد. البته با تأکید بر این نکته ناپذیر میاجتناب

که استفاده از فناوری برای ثبت الکترونیکی نیازمند 

گذاری در حوزه قانون الزمفراهم نمودن بسترهای 

. های مناسب استو انتخاب و استفاده از فناوری

های نوین پیشگیری که شیوهنکته مهم این است 

بایستی در نهایت و در صورت نقض به همان نحوی 

که تدابیر سنتی مورد حمایت سیاست کیفری 

اند، آنها نیز مورد حمایت باشند. مفهوم بوده

همگرایی نیز درصدد جمع بین پیشگیری و حمایت 

 کیفری است. 

ثبت الکترونیکی، استفاده از وسایل عالوه بر این، 

باشد. از این منظور ثبت اسناد می ی بهارتباط

توان برای ثبت تمام اسناد بهره جست. فناوری می

برای درک مفهوم ثبت الکترونیکی با توجه به نبود 

توان از تعریف مشخص در قوانین و مقررات، می

قانون تجارت الکترونیکی در این  32و  31ماده 

قانون  31خصوص استفاده نمود. به موجب ماده 

 یصدور گواه دفاتر خدمات»جارت الکترونیکی: ت

الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه 

یس خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأس

خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، شوند. این می

های گواهی ه روز نگهداریارسال، تأیید، ابطال و ب

، )اسدی« باشدمی( الکترونیکی امضای)اصالت 

حال در این حوزه نیز تخلفات  (. با این65 ،1391

شوند. زیرا در هر شرایطی و جرایم نیز دیده می

توان از نقش آگاه و فعاالنه افراد اعم از افراد نمی

اندرکاران حوزه ثبت اسناد غفلت عادی و یا دست

ورزید. به عالوه اینکه، ناآگاهی و جهل نسبت به 

تواند باعث بروز جرم و تخلف در قوانین نیز می

 حوزه ثبت اسناد گردد. 

جهت مقابله با این تهدیدات و تخلفات، نیازمند 

ادرسی و رسیدگی به قوانین منجسم در حوزه د

دادرسی کیفری به عنوان تدابیر جرایم هستیم. 

شکلی و رسیدگی سیاست کیفری، از مرحله کشف 

دارد. یکی جرم شروع شده و تا اجرای مجازات ادامه 

ترین مواضع برای اعمال همگرایی بین تدابیر از مهم

سیاست کیفری و تدابیر پیشگیری از جرم، مراحل 

بازرسی و احتماال کشف تخلف و جرم است. ضمن 

اینکه بخش مهمی از جرایم ثبتی توسط مجریان 

پذیرد. کارکنان ادارات ثبت امر ثبت صورت می

ی در این زمره اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسم

گیرند. به همین دلیل و برای پیشگیری از قرار می

هایی برای این اشخاص این امر، نظارت و بازرسی

بینی شده است. یکی از مقررات پیش در قوانین و

ترین مسائل این است که ضمن همگرایی مهم

تدابیر سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری، هدف 

سان و ناظران قرار اولیه پیشگیری مورد توجه بازر

 گیرد. به عنوان مثال در مورد دفاتر اسناد رسمی

های خود، جنبه ارشادی را به بازرسان در بازرسی»

وش نکنند ـجدید فرامخصوص در مورد دفاتر 

یعنی تنها هدف  (104، 1391 ،ر بیرگانیپو)تقی

آنها این نباشد تا تخلف یا جرمی را احراز کرده و 

نسبت به گزارش آن اقدام نمایند، بلکه در صورت 



  1400                                                       1401اقتصادی، دوره چهارم، شماره اول، بهار امه مطالعات فقه فصلن /142

 

مشاهده نقص یا ایرادی که احتماال در آینده تخلف 

شود، نسبت به ارشاد و یا جرمی از آن حادث می

 راهنمایی الزم اقدام نمایند. 

 

وین از ها و مصادیق پیشگیري ن. شیوه5-2

 جرایم ثبتی

مصادیق پیشگیری نوین از جرایم ثبتی، نیازمند 

ل فنی و عملی از سوی ـبررسی مجموعه عوام

اندرکاران نهادهای ثبتی از یک طرف و فعال دست

کردن نهادهای مدنی و واسطه و به تبع آن 

مشارکت دادن مردم در نظارت و آگاهی داشتن از 

است. در اینجا تخلفات و جرایم ثبتی از سوی دیگر 

 شود. به برخی از مصادیق آنان اشاره می
 

. ایجاد همگرایی از طریق استفاده از 5-2-1

هاي حاصل از اعمال سیاست کیفري در یافته

 تدابیر پیشگیري

های مهم ایجاد همگرایی بین تدابیر نوین یکی از راه

پیشگیری و سیاست کیفری این است که در تدابیر 

های حاصل از اعمال تدابیر پیشگیری به یافته

سیاست کیفری توجه شود. یعنی در موارد متعددی 

مرتکبین جرم جعل سند رسمی به دلیل جهل و 

تصور اینکه رفتار آنها جرم نیست، مرتکب چنین 

ه ـاند. برخی بر این باور هستند کرفتاری شده

بایست بدین صورت باشد که فرض قانون میپیش

شده از انتشار قانون، پس از انقضاء مدت تعیین 

 ،1377یان، افراد نسبت به آن آگاه هستند )کاتوز

(. این رویه حقوقی ریشه در این نگاه فقهی 199

 دارد که در برخی شرایط از جمله اینکه کسی که

دهد، اما علم به حکم ندارد ولی احتمال حرمت می

کند، جهل ای دانستن آن حکم نمیبرهیچ کوششی 

)موسوی خمینی، وی مانع مسؤولیتش نیست 

توجه به همین رویکرد فقهی و  (. با456 ،2 ،1390

حقوقی، در امر جرایم ثبتی، هر فرد مجرم و 

متخلفی با استناد به اینکه از قانون مطلع نبوده، 

خواستار عفو و گذشت از تخلف صورت گرفته است. 

در مورد انتقال خودرو به یکی از  نمونه این موضوع

فتد و فرض کنید که یکی از وراث اورثه اتفاق می

در خارج از کشور است و به صورت تلفنی به ورثه 

دهد تا در دفترخانه حضور یافته و دیگر اجازه می

 خود را به جای وی معرفی کرده و سند را امضاء

نماید و انتقال صورت پذیرد به تصور اینکه عمل 

ی جرم نیست. اضطرار، وضع مالیات سنگین، و

های سیاسی و حتی در مقررات نامناسب، انگیزه

توان در این های مثبت را میمواردی انگیزه

خصوص و از طریق مطالعه سیاست کیفری قضایی 

ه همیشه ـنباید تصور کرد ک متوجه شد. پس

های مادی و مالی در ارتکاب جرم جعل سند انگیزه

های دارد. توجه به علل و انگیزهرسمی وجود 

ارتکاب جرایم ثبتی در تدوین تدابیر پیشگیری از 

جرایم ثبتی الزم و ضروری است و این دقیقا به 

معنای همگرایی تدابیر پیشگیری و تدابیر سیاست 

کیفری در مقابله با جرایم ثبتی است. با شناخت 

ها که از مطالعه سیاست کیفری این علل و انگیزه

توان شود، میرحله رسیدگی قضایی حاصل میدر م

 تدابیر پیشگیری از جرایم ثبتی را به روز کرد.
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همگرایی از طریق ایجاد . 5-2-2

 اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی

در حال حاضر از بخش مهمی از ظرفیت اسناد 

رسمی به خصوص در مواردی که مرتبط با نظام 

 ،1391تنی، شود )پنجنمیاستفاده عمومی است، 

های حقوقی متعددی همین مسأله نیز چالش (.2

توان را پدید آورده است. برای پر کردن این خأل می

به متون فقهی مراجعه نمود که اسناد امضاء شده و 

حکم اقرار کتبی را بر هر مورد دیگری از جمله 

شهادت برتری بخشیده و حتی ارزش اثباتی آن را 

اند و در مقام تعارض تهباالتر دانساز شهادت نیز 

پیدا کردن سند با شهادت، بر اعتبار سند صحه 

(. هرچند در 74 ،1362)مکارم شیرازی، اند گذاشته

، بحث مباحث فقهی به صورت مستقل و مبسوط

اعتبار اسناد رسمی مورد توجه نبوده است، اما 

اعتباری آن تأکیدی نشده است. به هرگز بر بی

داشتن اسناد رسمی به عنوان عبارت دیگر، اعتبار 

شود، امری که در پرتو تحوالت زمانه بررسی می

 محل توجه است. 

تواند مورد توجه تدابیر سیاست مبحث فوق می

های که تالش کیفری نیز قرار گیرد. در حالی

صورت گرفته برای پیشگیری از جرایم ثبتی در 

قالب توجه و اهمیت دادن به اسناد رسمی است، 

ن هستیم که تدابیر کلی سیاست کیفری شاهد ای

در تقابل با این رفتار است و محاکم کیفری با 

اهمیت دادن بیش از حد به اسناد عادی، در عمل، 

رویه معتبر بودن اسناد عادی را ایجاد و ترویج کرده 

و در عمل تدابیر پیشگیری از جرایم ثبتی در حوزه 

نماید. یاسنادی که لزوما باید ثبت شوند، را خنثی م

رسد که در وهله اول بایستی قلمرو به نظر می

اسنادی که لزوما بایستی ثبت گردند و ثبت آنها 

اجباری باشد، بایستی افزایش یافته و از طرف دیگر 

سیاست کیفری باید به نحوی باشد که در موارد 

ناد ثبت اجباری اسناد، به هیچ عنوان اعتبار اس

ضمن اینکه از منظر  عادی مورد پذیرش قرار نگیرد.

بخشی هرچه بیشتر به توان برای اعتبارفقهی می

اسناد رسمی کوشش نمود. از جمله اینکه برای 

( صفاتی از جمله: عاقل بودن، کاتب )اسناد رسمی

مسلمان بودن، عادل بودن ضروری دانسته شده 

موجود  (. این رویکرد76 ،1408)محقق حلی، است 

شرایط و معیارهای در فقه نشانگر در نظر گرفتن 

الزم برای کسانی است که در حوزه ثبت اسناد 

کنند و با دارا بودن شرایط موجود و البته فعالیت می

توان نقش با مبنا قرار دادن سازوکارهای قانونی می

قابل توجهی در پیشگیری از تخلفات و جرایم ایفا 

 نمود. 

 

. همپایی تدابیر سیاست کیفري با 5-2-3

 نوین پیشگیريهاي شیوه

به  «حق»از دیدگاه دانش حقوق، هرگاه صحبت از 

رح است. و نیک ـنیز مط «تکلیف»آید، میان می

کنندة حقوق شهروندی دانیم که نه فقط تضمینمی

کنندة آن نیز دولت به معنای حاکمیت بلکه تأمین

با ورود به عصر فناوری  . از طرفی دیگر،است

رسمی به ابزار نوین ، تجهیز دفاتر اسناد اطالعات

رسانی، خصوصاً با رویکرد جهانی و ورود به خدمات

در  معامالتتجارت و انجام المللی بازارهای بین

فضای مجازی و عرصة غیرحضوری، ضرورتی 



  1400                                                       1401اقتصادی، دوره چهارم، شماره اول، بهار امه مطالعات فقه فصلن /144

 

(. در این 2، 1393، )تاجگر نمایاندمی انکارناپذیر

باید به نحوی  رویه جدید، فقه و حقوق اسالمی نیز

ایی پاسخگویی به مسائل و مطرح شوند که توان

شرایط جدید را نیز داشته باشند. در زمینه 

اوفوا »قراردادها نیز باید گفت که در آیه شریفه 

نیز حاکمیت عمل و تعهد به قراردادها « بالعقود

مورد تأکید قرار گرفته است و این تعهدات برای 

االتباع است. طرفین تعهدات و معامالت نیز الزم

در آیه شریفه مزبور، الف و الم، عهدی بدین معنا که 

است که جمع عقود را محدود به عقود تلقی شده 

 کند )شهیدی،شناخته شده در همان عصر می

باید به این نکته اشاره کرد که  (. البته64 ،1371

ریشته اعتبار عقود معامالت از نظر فقهایی نظیر 

امام خمینی )ره(، نه صرف تأسیس شارع مقدس، 

نیز هست و هر ایجاد عقدی را بلکه عرف و عادت 

)آناهید و اند نیز ملزم به رعایت مفاد آن دانسته

رویکردها به معنای  (. این16 ،1394آیتی، 

ه و حقوق اسالمی با شرایط جدیدی سازگاری فق

است که در معامالت و تعهدات در هر عصری رخ 

توان دهند و بر مبنای همین تحوالت نیز میمی

رویکردهای کیفری را برای جلوگیری از تخلفات و 

جرایم در نظر گرفت. به عبارت دیگر، پذیرش 

تعهدات و ملزومات آن در هر عصری، الجرم به 

ط و معیارهای جدیدی برای معنای پذیرش شرای

 اتخاذ رویکردی کیفری در همان زمینه است. 

از متن  «ثبت آنی اسناد»همین نگاه، کافی بود تا 

و  48، بند ب مادة 46مقرراتی همچون بند و مادة 

پنج ساله پنجم توسعه قانون برنامة  211بند م ماده 

قانون  12ایران و نیز بند ج مادة  یالمجمهوری اس

نظام اداری و مقابله با فساد و  سالمتارتقای 

قانون مدیریت خدمات  37همچنین مفاد مادة 

کشوری، بروز و ظهور اجرایی پیدا نموده و 

حاکمیت، در ارائه خدمات حقوقی به جامعه، به هر 

عمومی داشته باشد  -ترتیب، یک نوع جهش افقی 

 باالو به تعبیری، پیشرفتِ رو به جلو و ترقی رو به 

ایران، ثبت و ضبط  نام خود، در تاریخ حقوقرا به 

 نماید.

نظام اداری و  سالمتقانون ارتقای  12بند ج مادة 

مقابله با فساد به عنوان یکی از مستندهای قانونی 

دارد؛ سازمان اجرای ثبت الکترونیک اسناد مقرر می

ظرف یک »ثبت اسناد و امالک کشور موظف است: 

مشترک بین دفاتر  اطالعاتیسال شبکه و پایگاه 

کشور  امالکاسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و 

اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه را راه

وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و 

کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل  امالک

این در حالی است که به هر ترتیب، ثبت  و «گردد.

کم تاکنون، شبکه و اما دست آنی، عملیاتی شد

مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و  اطالعاتیپایگاه 

کشور، به معنای  امالکسازمان ثبت اسناد و 

اندازی نشده و به هیچ روی صحیح و واقعی آن راه

توان پذیرفت که نظام متمرکز به منظور ثبت نه می

و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان 

د و امالک کشور، استقرار یافته و نه حتی ثبت اسنا

امکان تبادل وقایع حقوقی و خدمات شبه قضایی 

انجام گرفته در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت 

ک کشور تسهیل یافته است. و اجرای الاسناد و ام

قانون به نحو ناقص و در مسیر نادرست، به یقین، 
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زایش ـه را افـیافتم سازمانـوع جرایـاحتمال وق

. به عنوان نمونه سامانه استعالم اصالت سند دهدمی

که در وضعیت حاضر هم برای عموم مردم و هم 

با درج  برای دفاتر اسناد رسمی در دسترس است،

اصالت یا عدم  شماره سند رسمی و رمز تصدیق آن،

لیکن همین  موضوع  دهد،اصالت سند را نشان می

یافته تی سازمانبه محلی برای ارتکاب گسترده و ح

جرم جعل اسناد رسمی گردیده است. حداقل این 

 است که سامانه باید عالوه بر اصالت اصل سند،

محتویات سند را حداقل برای سردفتر مربوطه 

جاد نشان دهد که در محتویاست سند تغییری ای

ثبت آنی نه تنها  نشده باشد. در نتیجه امکانات

رسمی نشده مانعی برای ارتکاب جرم جعل سند 

بلکه فقط منجر به تغییر شکل و شیوه رفتار  است،

مرتکبین شده است. فقدان همگرایی بین تدابیر 

های نوین پیشیگری از جرم سیاست کیفری و شیوه

توانیم مشاهده کنیم. را به خوبی در این مقوله می

که سیستم ثبت آنی به دنبال این است  در حالی

سمی جلوگیری که از ارتکاب جرم جعل سند ر

ها( که در این )باگ با توجه به خالهایی نماید،

مجرمین به طور عملی در  سیستم وجود دارد،

مواردی این سیستم را دور زده و مترکب جرم جعل 

های مطروحه در شوند و پروندهسند رسمی می

که  در حالی دادگاه از این نوع بسیار فراوانند،

مجازات جاعل مجازات مرتکبین این جرم همان 

رسد که سیاست به نظر می سیک است،سنتی و کال

کیفری در این خصوص همگرا با تدابیر پیشگیری 

رود که سیاست باشد و توقع و انتظار مینمی

کیفری برای مرتکبین جرم حعل در سیستم ثبت 

زیرا که آنی مجازات شدیدتری را در نظر بگیرید، 

ع سیستم ثبت در واق مرتکب عالوه بر جعل سند،

های صورت آنی را به نحوی دور زده و تمامی تالش

گرفته در این خصوص را به سخره گرفته است و 

مستحق برخورد شدیدتری است. عدم همپایی و 

همگرایی بین شیوه نوین پیشگیری و تدابیر 

سیاست کیفری به خوبی مشهود است. به عبارت 

مانت دیگر باید بین پیچیدگی تدابیر پیشگیری و ض

اجرای کیفری موارد نقض آن رابطه مستقیمی 

وجود داسته باشد و این همان مفهوم دقیق 

همگرایی است که در ارتباط با سیستم ثبت آنی 

 این موضوع وجود ندارد.
 

. لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی 5-2-4

 در تدوین سیاست کیفري

زند، لزوماً و هر رفتاری که از حاکمیت سر می

این  باشد. "قانون"بالضروره بایستی محصول 

موضوع در فقه اسالمی نیز محل توجه است. درباره 

تدوین سیاست کیفری نیز همین رویه جاری است. 

یعنی در مجموعه قوانینی که برای اداره جامعه به 

عالوه بر الزام شرعی، الزام قانونی نیز رود، کار می

احکام دنبال رای ـه در حیطه اجشود کدیده می

(. با این حال در 343 ،1371)محمصانی، شود می

جمله  گذار از فقه به قانون، موارد متعددی از

اهداف حکومت اسالمی نقش بسیار مصلحت عامه و 

قانون  (. خاصیت211 ،1394)صفایی، مهمی دارند 

آن است که باعث ایجاد نظم شده و حقوق و تکالیف 

نماید. بر روشن می افراد و نهادهای حقوقی را نیز
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مبنای همین مجموعه حقوق است که روابط 

 رود. یابد و به پیش میاجتماعی نظم می

این باورند که نظم حاکم بر جامعه  دانان برحقوق

است که به روابط اجتماعی و حقوقی هر گروه و 

جمعیتی، با رعایت مصالح اجتماعی و عرف مستقر 

این  بخشد.در آن گروه و جمعیت، انتظام می

گرایشِ آدمیان به نظم است که آنچه در روابط 

د، همان نگاهِ حاکم بر شوحقوقی مردم، عرف می

گزافه  پوشاند.می "قانون"نظم و عرف، بر آن، لباس 

سخن نیست اگر بیان شود که هر رفتاری که از 

زند، لزوماً و بالضروره بایستی حاکمیت سر می

گریزی و انونامروزه، ق. باشد "قانون"محصول 

ی آغازین حرکت جامعه به گرایی، دو نقطهقانون

شود. به این سوی حاکمیت و برعکس، تلقی می

گرایانه معنا که هر چقدر رفتار حاکمیت، قانون

گریزِ افراد انسانیِ آن جامعه، باشد، از رفتار قانون

ها و از وجود رفتارها، کنش، اما شودکاسته می

توان به قانونجامعه نمیهای غیرقانونی واکنش

گرا گریزی حاکمیت، حکم داد. چرا که صرف قانون

ی اجرایی گذاران و حتی بدنهبودنِ سیاست

حاکمیت، کافی برای نیل به مقصود یعنی داشتنِ 

رسد وجود به نظر می گرا نیست.ای قانونجامعه

ی بین حاکمیتِ است تا بتواند فاصله الزمسومی 

گریز را کم نماید و موجب ی قانونگرا و جامعهقانون

افزایشِ گرایش جامعه به سوی اجرای صحیح قانون 

مگر با ابزار  ،شود، پر نمیخالاین  یقین، شود. به

  قانونی.

نظران، معتقدند که عرف و نیازِ عرفی برخی صاحب

حاکمیت را به وضع یا  جامعه است که متولیان امر

بنابراین، فرض  سازد.قانون رهنمون می اصالح

این است که نه فقط در مقام وضع بلکه در  حقوقی

قانون نیز باید با صاحبان عرف که  اصالحمقام 

رستنگاه حقوقی آن موضوع را  خاستگاه اجتماعی و

دهند، به نحو اختصاصی و تخصصی، شکل می

گرای مشاورت نمود تا در مقام اجرا، نگاه عمل

تر گرایی نزدیکی مخاطبِ قانون، به قانونجامعه

گریزی با تمام توشه و توان پرهیز قانونباشد و از 

این، اصل  و (8، 1391، )دشتی اردکانی نماید

بر مبنای  نویسی امروزین است.گریزناپذیرِ قانون

همین رویکرد قانونی و پیوند گرفته با عرف و 

مجلس شورای  مصالح جامعه، نهادهایی همانند

گذار، های سیاستسازمان، همچون دیگر اسالمی

ی مقررات پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم درباره

حاکم بر نظام ثبتی کشور، با کارشناسان و 

امر در حوره ثبتی و از جمله سازمان  متخصصان 

جامعه سردفتری، ثبت اسناد و امالک کشور و 

و قوانین الزم را در این باره  مشورت تخصصی نماید

شخصی که باید در این رویکرد م .اتخاذ نمایند

مندی از راهکارهایی است زمینه اتخاذ شود، بهره

حوزه پیشگیری نوین کارآمد باشد.  که بتواند در

های استعالم طراحی، تولید و استقرار سامانه

نه الکترونیکی خالصه معامله، الکترونیکی، ساما

افزار افزارهای تحت وب و مدیریت امالک، نرمنرم

یت ثبت اراضی و استقرار فناوری وضعتعیین تکلیف 

)رضاپناه، شوند نیز از جمله عوامل محسوب می

تأکید بر مجموعه قوانین به  (. در واقع108 ،1391

معنای نگرش نوین به مسائل و مشکالت حوزه ثبت 

است که امروزه نیز به طور مشخص، رویکرد 
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الکترونیکی را در پیش گرفته است. این تأکید بیش 

تحت تأثیر مسائل و مشکالت جدیدی از هر چیز 

دهد و با است که در حوزه مسائل ثبتی رخ می

توان با مشکالت جدید قوانین سنتی و گذشته نمی

 مقابله نمود. 
 

. پیشگیري از طریق مشارکت دادن 5-2-5

 مردم در سیاست کیفري

در روند تحول حقوق کیفری و به تبع آن، نظام 

گیری و طرح عدالت کیفری، شاهد حضور، شکل

های نوینی در مقابله با نقض هنجارهای اندیشه

اجتماعی هستیم. همپای ناکارآمدی نظام سنتی 

، مقابله است مبتنی بر سزادهیکه عدالت کیفری 

بیش از پیش،  های پیشگیرانه،با جرم از طریق روش

است. رویکرد سزادهی نسبت  مورد توجه قرار گرفته

های فراوانی محدودیت به جرم، دارای فواید اندک و

های پیشگیرانه است و در مقابل راهبردها و سیاست

تقدم  باشد.از جرم، دارای تنوع و مزایای وافری می

پیشگیری بر درمان، از آن جهت حائز اهمیت است 

داشتن فرد و اجتماع، که پیشگیری، در سالم نگه

تر کند و به مراتب، آسانیفا میاای را نقش سازنده

باشد و از طرفی، ارتکاب تر از درمان میهزینهو کم

باری را بر مجرم و جامعه جرم، آثار و تبعات زیان

آورد و هرچند که بتواند مجرم را متنبه وارد می

لیکن ، سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد

تواند آثار و تبعات جرم را جبران وجه نمیبه هیچ

رفته را دست های ازها و حرمتفرصتکرده و 

بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع 

 (.28 ،1391فرد، بازگرداند )شیدائیان و نادریجرم 

نهاد وکالت که تاکنون در مرحلة  به عنوان نمونه

بعد  و بیشتر در ایفاگر نقش بوده درمان جرایم

، دارای بعد سیاست کیفری به آن توجه شده است

باشد که مغفول مانده است. وکیل پیشگیرانه نیز می

تواند در قالب پیشگیری با گسترش کارکردها می

های اجتماعی و توسعة عدالت ترمیمی، نقش

، فرد)شیدائیان و نادری عهده بگیرد برجدیدی را 

ر در جایی آشکار ـن امـای تـاهمی(. 29، 1391

عنوان تواند بهشود که بدانیم، نهاد وکالت میمی

مدنی بر فرایندهای بروز بزه تأثیرگذار بوده یک نهاد 

و همانند سدی در مقابل فکر و انگیزة مجرمانه 

چنین در مرحله دادرسی، ناظر به بعد عمل کند؛ هم

از ارتکاب جرم، وکیل با سوق دادن دعوا به سمت 

تواند زمینه پیشگیری از تکرار عدالت ترمیمی، می

فرایندهای  خالل جرم را فراهم آورد؛ چرا که در

عدالت ترمیمی، ریشه و علل ارتکاب جرم آشکار 

شود. در نتیجه، امکان اصالح و درمان مرتکب، می

تواند پیشگیری از جرم فراهم آمده و این مسئله می

را به همراه داشته باشد. بنابراین، وکیل، قطعاً در 

پیشگیری از ارتکاب جرم و در نتیجه، کاهش جرم، 

 سزایی دارد. نقش به

آگاهی مردم نقش زیادی در عالوه بر مورد فوق، 

های کند. راههای اجتماعی ایفا میکاهش آسیب

های جلوگیری از رشد میزان جرایم و ناهنجاری

این میان، آگاهی دادن و  اجتماعی زیاد است. در

بیدارسازی جامعه، اهمیت زیادی در پیشگیری 

ها و دگیـدیاجتماعی دارد. بسیاری از بزه

ها، ناشی از جهل و کمبود آگاهی مردم از بزهکاری

بر چگونگی انجام مناسبات و روابط حقوقی است. 
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مبنای همین رویکرد است که از سیاست جنایی 

شود که به مشارکتی نیز سخن به میان آورده می

پذیر کردن و آگاه کردن مردم از معنای مسؤولیت

کلکم » روند امور است. این موضوع در فقه با عنوان

)هر کدام از شما « راع و کلکم مسؤول عن رعیته

مسؤول هستید و درباره افرادی که به سخن شما 

)مجلسی، زخواست خواهید شد( دهند باگوش می

حدیث ذکر شده عالوه بر جنبه  (.38 ،72، 1386

پذیری در امور مختلف، موضوع مشارکت مسؤولیت

ی پذیرآفرینی مردم را در عین مسؤولیتو نقش

دهد. مقصود این است که بیان مورد توجه قرار می

آفرینی پذیری، مشارکت و نقششود مسؤولیت

مردم در امور مختلف، مبنای فقهی دارد. همچنان 

 صاحب مرحوم سخن خصوص این که در

 همه» :گویدمی که است توجه جالب جواهرالکالم

 فقهی موازین برابر وقتی احکام به عالم شیعیان

 در تا مجازند نه، یا باشند مجتهد خواه کنند عمل

 دخالت داشته دخالت حق معصوم که اموری تمام

 هر در (.18-19 ،40 ،1367 نجفی،)« نمایند

 حس کردن بیدار این رویکرد، پیامد صورت

 جامعه مردم میان در پذیریمسؤولیت و مشارکت

 است.  تعاون و مشارکت سمت به آنان تمایل و

آفرینی از طریق نقش امروزه مسأله مشارکت

نهادهای مدنی قابل حصول است. در زمینه جرایم 

ثبتی، نهادهای مدنی و مردمی در قالب نهادی به 

نام وکالت موضوعیت پیدا کرده است. به بیان دیگر، 

یکی از نهادهایی که در رفعاین جهل مؤثر است، 

های متعددی از نهاد وکالت است؛ وکیل در قالب

های حقوقی و همه و کلینیکجمله وکیل خانواد

چنین به طرق مختلفی از جمله آموزش مسایل 

تر با اقدام از طرف حقوقی و در امور تخصصی

این راستا، گام مثبتی  تواند درموکلین خود می

 بردارد.

های حفظ اموال و حقوق مردم از طریق وکیل، راه

خود و نحوة استفادة قانونی از آنها را آموخته و یاد 

یرند که چگونه قراردادهای خود را سامان گمی

دهند و مناسبات حقوقی خود را برقرار سازند، از 

خطرات ناشی از اقدام غیرقانونی دیگران در امان 

 خالفآموزند که در مواجهه با رفتار باشند و می

 این بر قانون دیگران، چگونه از خود دفاع کنند.

امعه هماهنگی بین نهادهای رسمی جاساس، نوعی 

سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر، از یک

(. بر مبنای 87 ،1389 فهیمی،است )ضروری 

وکیل در جامعه  اگر استفاده ازهمین رویکرد، 

عمومیت پیدا کند، مردم با اطمینان بیشتری 

گیرند. در اقدامات حقوقی روزمرة خود را پی می

پیشگیری طور که مردم برای درمان و واقع، همان

کنند، پزشک و روانشناس مراجعه می از بیماری به

برای پیشگیری از جرایم و درمان امور حقوقی و 

این مقاله،  نیاز دارند. در جزایی خود نیز به وکیل

ماعی پی ـنقش وکیل را در قالب پیشگیری اجت

تواند در حذف این جهت که وکیل می گیریم؛ ازمی

 نقش داشته باشد.زا یا محدود کردن عوامل جرم

 

 . نتیجه6

پیشگیری نوین از جرایم ثبتی شامل مجموعه 

ه ـتوان بعواملی است که در یک نگاه کلی می

وژیکی از یک طرف و ـهای فنی و تکنولهـجنب
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های مشارکتی و مدنی از طرفی دیگر توجه جنبه

نشان داد. رویکرد اولی آن است که در حوزه جرایم 

و جزئیات اثرگذاری که  ثبتی به دلیل مباحث فنی

دهد، جهل افراد در ارتباط با در این حوزه رخ می

اطالعی از جرایم رخ داده را به اسناد، ناآگاهی و بی

مثابه عملی سهوی تلقی ننماییم و آن را به حال 

خود رها نکنیم. این مسأله چنان که دیدیم مبنای 

بایست مسؤولیت اعمال و فقهی دارد که انسان می

های خود را بپذیرد و در عرصه حقوقی نیز پیامد

طرفدارانی دارد که به معنای آن است که جهل در 

پذیری نیست. امور ثبتی به معنای رافع مسؤولیت

گذار با صراحت و در این زمینه باید نگاه قانون

مبتنی بر این فرضیه باشد که افراد از اعمالی که در 

ار دهد، مطلع هستند. اعتباین حوزه رخ می

بخشیدن به اسناد رسمی گام دیگری است که البته 

به معنای نادیده گرفتن اسناد عادی نیست. اما برای 

پیشبرد امور و جلوگیری از اغتشاش عملی در حوزه 

مسائل ثبتی نیازمند آن هستیم تا با رویکردی 

قاطعانه، اسناد رسمی را اعتبار بخشیده و از مسائل 

گیری به عمل آورده و مشکالت حوزه ثبتی نیز جلو

شود. بخش دیگری از پیشگیری نوین در واقع به 

نقش و تأثیرگذاری مردم و مشارکت آن در قالب 

نهادهای مدنی از جمله وکالت است. در این رویه، 

وکال با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار 

دارند، مردم و عموم جامعه را از خطرات و مسائل 

ایم ثبتی مطلع ساخته و مرتبط با حوزه جر

دهند. این امر در کنار هشدارهای الزم را نیز می

الکترونیکی کردن اسناد رسمی و الکترونیکی کردن 

روند اداری در حوزه جرایم ثبتی نقش مهمی در 

پیشگیری از جرایم ثبتی دارند که در سیاست 

کیفری و از جمله در فقه و حقوق اسالمی نیز دارای 

های مربوط به خود هستند. اصول مبانی و مؤلفه

گرایی، تحول بر مبنای پذیری، نظم، قانونمسؤولیت

رخدادهای تازه و پاسخگویی از طریق احکام شرع 

و یافتن مبنای قانونی و حقوقی، همواره در فقه و 

شوند که شاکله نظام حقوق اسالمی یافت می

 دهند. همگرایی را نیز تشکیل می
 

 . سهم نویسندگان7

یافته از دار مطالب انتشارنویسنده مسؤول، عهده

یز به صورت برابر مقاله حاضر است و نویسندگان ن

 اند. حاضر نقش داشته در نگارش مقاله
 

 . تضاد منافع 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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