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 چکیده

  این   موازات  به  است.  ...  و  تجاری  و اجتماعی  های فعالیت   العادهفوق   تنوع  و روزافزون توسعه با  مواجه  جهان امروزه

  افزوده  آن  انواع  و  تعداد  بر   و  گیردمی  خود  به  ایتازه   شکل  و  رنگ  روز  به  روز  نیز  جاعلین  عمل  نحوه  تغییر،  و  تنوع

  نتوانسته   قانون  این  و  رفته  فراتر  اسالمی  مجازات  قانون  در  شده  بینیپیش   موارد   از  جرم  این  که  طوری  به  شود،می

  از  شده  وضع که خاص  قوانین موارد برخی در  و نماید ایجاد جعل با مرتبط جرایم  خصوص  در  را الزم کلیت است

 دض  بر   مهم   جرائم  از  جرم  این  راستا  این  در  دارد.  کاربرد  ثبت  قانون  و   احوال  ثبت  قانون  گذرنامه،  قانون  جمله

  باعث  و  دارد  اجتماع  و  افراد  روابط  و   مناسبات  روند  در  نامطلوبی  تأثیر  که  شده   محسوب  عمومی  آسایش  و  امنیت

  541  الی  523  مواد  جعل،  جرم  پیچیدگی  و  اهمیت  لحاظ  به  گردد.می  جامعه   و  افراد  معنوی  و  مادی  خسارت

  است   هدفى  بابت  تزویر  و  جعل  دانستن  مجر  است.  یافته  اختصاص  جرم  این  به  نیز  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون

  را  مجعول هاىنوشته  از استفاده قانونگذاران، دلیل، همین به شوندمی  جعل هاآن  خاطر به مجعول هاىنوشته  که

  و  استقالل  با  لیکن  است،  جعل  جرم  مکمل  اگرچه  مجعول  نوشته  یا  سند  از  استفاده  جرم  و  انددانسته   جرم  نیز

 است.   مخصوص  مقررات  تابع  جزایی  قوانین  در  و  خاص  متشکله  عناصر  واجد  جعل  از  مجازات

 . عمومی  آسایش  علیه  جرایم  معنوی،   جعل  ،یماد   جعل  مجعول،  سند  از  استفاده  جعل،  :یدیکل واژگان 
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 مقدمه 

 جوامع  از  بسیاری  در  اسناد   و  خط  پیدایش   زمان  از  و   دیرباز  از  که  است  جرایمی  جمله  از  جعل  جرم

  مختلف،   سطوح  و   ابعاد   در  فناوری  و   دانش   عرصه  در  آمده   پدید   پیشرفت  به  توجه  با   و  داشته  وجود

  به  انتظامی   و  قضایی  مراجع  برای  را  مهمی   مسائل   امر   این  و   بوده  تحول  حال   در  آن  ارتکاب  شیوه

  به  مرتکب  آگاهی  و  علم  یعنی  عام  نیت  سوء  شامل  جعل  جرم  در  متقلبانه  قصد  است.  آورده  وجود

  نتیجه   در  اینکه  به  مرتکب  آگاهی  و  علم  یعنی  خاص  سوءنیت  و   نمایدمی  قلب  را  حقیقتی  اینکه

  گردد،  جامعه  یا  فرد  از  اعم  دیگر  شخص  متوجه  معنوی  یا  مادی  ضرر  است  ممکن  حقیقت  قلب

 قصد  سوء  شورش،  جاسوسی،  چون  جرائمی  برخالف  رسمی  اسناد  جعل  ویژه  به  جعل  جرم  باشد.می

  یک  های  پایه  و   اساس  و   کنند  می   برخورد  ملی   حاکمیت  با   مستقیماً  که  دولتی  مقامات  جان  به

  را  مالکانه  حقوق   نقض  جرم  این  زیرا  دارد،  برخورد  مردم  اموال  با   بیشتر  دهند  می   قرار  هدف   را  نظام

  این  چون  لیکن،  . بدانیم  مالی  جرایم  یا   اموال  علیه  جرائم  زمره  در  باید  را  آن  و  باشند  می  مشتمل

  روابط  معامالت   در  اختالل  و   نگرانی  ایجاد   و   اسناد  تصح  به  نسبت  مردم  اعتماد  سلب  موجب  جرم

  را  جامعه  اقتصادی  هایبنیان  و  انداخته  خطر  به  را  عمومی   آسایش  و   گردیده  اداری  و  بازرگانی 

  شدید   واکنش   با   دلیل  همین  به  و   شده  محسوب  عمومی  آسایش  علیه  جرائم  از  ، سازد  می  متزلزل

 مختلف  ابعاد  در  اسناد،   و  نوشتجات  حیاتی   نقش  به  توجه  با   دیگر  بیان  به  .است  همراه  قانونگذار

  و   نوشتجات  به   نسبت  جامعه  عمومی  اعتماد   حفظ  و  نوشتجات  به  مردم  روزانه  احتیاجات  و   زندگی 

 محتوای   و  نمضمو  صحت  باید   که  کند می  ایجاب  دولتی،   غیر  و   دولتی   مراکز  در  شده  تنظیم  اسناد

  اعتبار  تزویر  و  جعل  توسط  که  صورتی  در  شک  بدون  شود،  تضمین  هاآن  اعتبار  و  اسناد  و  نوشتجات

  این  گردد،   کاسته  و  کم   هاآن  به  نسبت  عمومی   اعتماد  و  برود  بین  از  جامعه  در  نوشتجات  و   اسناد

  های  زیان  و  ضرر  و  گردیده  مردم  آسایش  سلب  باعث  و  اجتماعی  روابط  در  اخالل  موجبات  کار

 . کرد خواهد تحمیل جامعه بر را ناپذیری جبران معنوی و  مادی

 

 جعل   جرم  مفهوم
 برای  تعریفی   1375  تعزیرات  قانون  و   1392  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  جمله  از  ما   قوانین  در

 بتوان   که  موردی  تنها   شاید   است.  گردیده  اشاره  آن  از  مصادیقی   به  تنها  بلکه  نشده  ارائه  جعل  جمله

  و  جعل»  دارد:می  مقرر  که  باشد  تعزیرات  قانون  523  ماده  نمود  تلقی  جعل  تعریف  حدی  تا  را  آن

 رسمی  غیر  یا  رسمی  اشخاص  امضای  یا  مهر  ساختن  یا  سند  یا  نوشته  ساختن  از:  عبارتند  تزویر

  تاریخ  تاخیر  یا   تقدیم   یا  کردن  سیاه   یا  اثبات  یا   محو  یا   الحاق   یا   بردن  قلم  یا  تراشیدن  یا  خراشیدن

  اجازه  بدون دیگری مهر  بردن بکار یا  دیگر نوشته به اینوشته الصاق یا  حقیقی  تاریخ  به نسبت سند

  در   حقیقت  متقلبانه  قلب   از  عبارتست  جعل  دیگر   بیان   به  «.تقلب  قصد   به   اینها  نظایر   و  آن  صاحب

  طرق   به  و  گردد  دیگری  بالقوه  یا  بالفعل  ضرر  باعث  که  نحوی  به  دیگر  چیز  یا  سند  و  نوشته  یک

  تغییر  و   تحریف  ـ1  از:   عبارتند  جعل  جرم  اختصاصی   عناصر  گیرد.  صورت  قانون  در  شده   بینیپیش

  ـ 3  ضرر  ورود  احتمال  یا  ضرر  تحقق   ـ2  قانون.  در  مذکور  طرق   از  یکی  به  سند  و  وشتهن   در  حقیقت
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  به  او  »آگاهی  خاص  عمد  و  عمل«  بودن  مجرمانه  به  مرتکب  »علم  عام  عمد  شامل  که  متقلبانه  قصد

  در  تاریخی  سند  ترین قدیمی  باشد.می  گردد.«   غیر  احتمالی  ضرر  موجب  است  ممکن  او  فعل  اینکه

  از   پس  قاضی،  چنانچه  شده  تصریح  آن  در  که  است  حمورابی  قانون  به  مربوط  جعل،  جرم  مورد

  با  که  دعوا  خواسته  برابر  دوازده  اختپرد  به  ببرد  رأی  آن  در  دست  آن،  کردن  مهر  و  رأی  صدور

  ، 1396  پور،  )سلیمان  . شد  واهدخ  محکوم  قضا  منصب  از  ابد  انفصال  و  است  برده  بین  از  ودخ  جعل

  انگاری   جرم  سابقه  و   بوده   مصنوعی   جرائم   جزء  تزویر،  و  جعل  که  معتقدند  نویسندگان   ی خبر  (7

  اهمیت  جامعه،  اعضای  حقوقی  روابط   تنظیم  علت  به  نوشتجات  آن  در  که  یر،خا  دوران  به  ها آن 

 دارای  جعل  کلی  طور  به  (9  ،1392  فتحی،  و  منصورآبادی)  .گردد می  باز  ،اند کرده  پیدا  اصیخ

  . شودمی اطالق واقعیت  دادن جلوه وارونه و  قلب  نوع هر  به عام،  مفهوم  در . است خاص و  عام  مفهوم

  اشیای  و   اسناد،   نوشتجات،  در  واقعیت  تغییر  و  حقیقت  همتقلبان  قلب  بر  تنها   خاص،   مفهوم  در  جعل

  ویژگی   این  اگر  است؛  حقیقت  قلب  جعل،   مادی   رکن  های ویژگی  از  . شودمی  اطالق  قبیل   این  از

  استفاده  و نوشتجات در تزویر و  جعل از فقهی  متون در .است منتفی نیز جرم این وقوع شود منتفی

  که  کسی  نوسید:می  النهایه  کتاب  در  طوسی  شیخ  است.  شده  بحث  اجمال  طور  به  جعلی  نوشته  از

  و   واجب  وی  تأدیب  و  مجازات  دارد  روا  هانوشته  در  تزویر  و  خدعه  و  مکر  با  مردم  مال  در  تصاحب

  تا   کند  مجازات  علنی  را  او  حاکم  است  سزاوار  و  دهد  بازپس   کامل   طور  به  را  گرفته  چهآن  باید 

  با   فقها  ( 114  ه.ق،1381  )الطریحی،  نشود.  انجام   اعمال  گونه  این  آینده   در  و  گرفته  عبرت  دیگران

  سند  در  تزویر  و   جعل  احتمال  را  علت  ندارد،  چندانی   اعتبار  شاهد   بدون  سند   که  مطلب  این  ارائه

 تزویر   و  جعل  از  سند  بودن  ایمن  بر  دال  شاهدی  که  دانندمی  اعتبار  دارای  زمانی  را  آن  و  ننددامی

  جعل  ـ 1  از:  عبارتند   که  اندنموده  ارائه  جعل  برای  را  تعاریفی  حقوقدانان  از  برخی   باشد.   داشته  وجود

  یا  نوشته ا ی  سند در  قانون مذکور  طرق  از یکی   به دیگری زیان به  حقیقت متقلبانه قلب  از عبارتست

 به   مزور  و  است  وضع  و  تزویر  معنی  به  جیم  فتح  به  جعل  ـ2  (654  ،1383  )گلدوزیان،  دیگر.  چیز

  )جعفری  است.  واقع  خالف   بر  و   قصد   روی  از  امری  ساختن  معنی  به  هاآن  همه  است.  جاعل  معنی

  آن  ابهمش  اشیاء  یا  و  سند  متقلبانه  ساختن  از  عبارتست  تزویر  و  جعل  ـ3  (1553  ،1378  لنگرودی،

  ،1392  فتحی،   و  )منصورآبادی  باشد.  دیگری  برای  ضرری  متضمن  که  نحوی  به  حقیقت  خالف  بر

  به   و  غیر  به  اضرار  قصد  به  دیگر  چیز  یا  سند  در  حقیقت  متقلبانه  از   عبارتست  تزویر  و  جعل  ـ4  (23

 چیزی  ساختن  از  عبارتست  جعل  ـ 5  ( 44  ،1390  احمدی،)  قانون.  در  شده  بینیپیش  طرق  از  یکی

 از  بنابراین  (105  ، 1382  )پیمانی،   دیگری.  زدن  گول  و   دادن  فریب  منظور  به  حقیقت  خالف  بر

  طرق  از  یکی  به  سند  مثل  چیز  هر  ساختن  از  عبارتست  تزویر  و  جعل  ایران،  کیفری  حقوق   دیدگاه 

  رتزوی  و  جعل  جرم  دیگر   بیان   به  دیگری.  ضرر  به  و   حقیقت  خالف  بر  قانون  در  شده   بینیپیش

  زدن  جا  قصد  به  قانون  در  مذکور  چیزهای  سایر  یا  نوشته  آگاهانه  دادن   تغییر  یا  ساختن  از  عبارتست

 ( 247 ،1385 صادقی،  )میرمحمد غیر. ضرر به و دیگری یا خود استفاده برای اصل عنوان به ها آن 
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 فقها  دیدگاه از جعل جرم
 و   قرآن  آیات  به  استناد  با  را  جعل  و  باشدمی  تعزیری  جرائمی  از   جعل  جرم  امامیه  ءفقها  نگاه  از

 صورت   به  و  اندنکرده  بحثی  فقهی  هایکتاب   در  تزویر  و  جعل  به  راجع  فقها  .دانندمی   حرام  روایات

 لمعه  شرح  در  ثانی  شهید  اند.کرده  اشاره  دیگر  مباحث  ضمن  در   را  تزویر  موضوع  کوتاه،  بسیار

  را  غیر  مال  که  است  فردی  مختلس،  ـ 1  شوند:نمی  دست  قطع  عقوبت  مشمول  گروه   سه  نویسد: می

 صورت   به  را  دیگری  مال  که  است  مستلب،کسی  ـ2  کند.می  سرقت  حرز  غیر  از  مخفی  طور  به

  محتال،   ـ 3  شود.می  گفته  زن  کف  یا  زن  کیف  او  به  اصطالح  به  که  کند می  فرار  و  برداشته  آشکارا

 آن  به  امروزی  اصطالح  در  که  وردآمی  گچن  به  را  غیر  مال  خدعه  و  نیرنگ  وسیله  به  که  است  کسی

  را  خود  جعلی   هاینوشته  و   هانامه  از  استفاده  با   که  صورت  این  به  شود. می  گفته  کالهبردار  شخص

  مهر  و  مال  اصلی  صاحب شخص  امضای و  مهر کردن  جعل با  اینکه یا  کند می معرفی  مال  اخذ  عامل 

  و   سازدمی  گرجلوه  مال  اخذ  عامل  صورت  به  را  خود  مجعول  سند  یا  نوشته  یا  نامه  کردن  امضا  و

 و  تعزیر  شرع  حاکم  نظر  طبق  بر  شخصی  چنین  و   کندمی  تصاحب  را  دیگری  مال  وسیله  بدین

  شود.نمی  قطع  دستش  سارق   عنوان  به  یعنی  شود،نمی  جاری  او  بر  سرقت  حد  اما  شود،می  مجازات

  که  هستند  کسانی  کالهبردار  دن فرمایمی  خوئی  اهلل  آیت  مرحوم  (414  ،3ج  ه.ق، 1425  ثانی،  )شهید

 افرادی  چنین  کند.   تصاحب  را  دیگر   شخص  مال   اسناد  و   ها نامه  جعل  و   تزویر   و  نیرنگ  و   خدعه  با

  بزرگ   معصیت  ارتکاب  جهت  به  اما   گردد، نمی  قطع  دستشان  و   شودنمی  جاری  ها آن  بر  سرقت  حد

 سماعه  موثقة  روایت  در  (161  ،1393  ،سعید  و  خویی  یموسو)  کند. می  تعزیر  را  هاآن  شرع  حاکم

  سارق  عنوان  به  کند  سرقت  را  غیر  مال  فریب  و  خدعه  با   که  کسی  :فرمود  حضرت  که  است  آمده

 )الحر   کند.می  تعزیر  را  او  شرع  حاکم  یعنی  شود؛می  زده  شدت  به  لکن  گردد؛نمی  قطع  دستش

  اما   شده؛   مطرح  تزویر  و  جعل  از   بحث  خویی  مرحوم  عبارت  این  در   (12  ،18ج  ،ه.ق1412  العاملی، 

  .است  شده   اشاره  هم  مزبور  جرم  به  کالهبرداری،  از  بحث  ضمن  در  بلکه  مستقل  صورت  به  نه

  در  و  نموده  مطرح  کالهبرداری  بحث  قالب  در  را  تزویر  و  جعل  از  بحث  نیز  طوسی  شیخ  وممرح

  متصرف   را  غیر  مال  نوشتجات  و   اسناد   در   تزویر  و   مکر   و   نیرنگ  با  که  کسی  : نویسدمی  النهایه  کتاب

 و   نوشته  در  تزویر  و  جعل  هوسیل  هب  غیر  مال  از  را  آنچه  و  بوده  واجب  او  تأدیب  و  مجازات  ،شودمی

 سزاوار   شرع  حاکم  بر  و  برگرداند  مال   اصلی  صاحب  به  کامل  طور  ه ب  باید   ،است  ربوده  فریب  و  نیرنگ

  در  و  شود  دیگران  عبرت  همای  تا   کند   مجازات  و  محاکمه  علنی  صورت  هب  را  خطاکار  شخص  که  است

  ( 721  تا،بی  طوسی،  )شیخ  .نکنند  پیدا  گرایش  مجرمانه  افعال  اینطور  سوی  هب  دیگری  افرادی  آینده

  جرم   کالهبرداری،  جرم  از  تعریف  قالب   در  بلکه  ، نکرده  تعریف  را  تزویر  و   جعل   امامیه  یفقها  اکثر

  چندانی   اعتبار   شاهد   بدون  سند  که  مطلب  این  ارائه  با   فقها،   . اندکرده  مطرح  مثال  عنوان  به  را  جعل

  که   دانند  می  اعتبار  دارای  زمانی   را  آن  و   دانند   می   سند   در  تزویر  و  جعل   احتمال  را  آن  علت  ندارد،

  ،1390  همکاران،   و   )مهاجرین  . باشد  داشته  وجود  تزویر   و  جعل  از   سند   بودن  ایمن  بر   دال  شاهدی 

145) 
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 سند جعل انواع در عمل هایصورت 
  ارقام   و  خدمات  در  بردن  دست  با   یعنی  مادی  صورت  به  است  ممکن  جعل  در  حقیقت  تغییر  یا  قلب

 به  نسبت  یعنی  مفادی  صورت  به  یا   و  باشد  امضاء  و  مهر  و  نوشته  و  سند  ساختن  یا  سند  و  نوشته

  مادی نوع و د به  سند جعل نتیجه در  باشد.می خارجی  و  مادی آثار داشتن بدون سند  و نوشته  مفاد

 باشد. می متفاوت نوع دو  این به توجه با  هم   عمل هایصورت که  شودمی تقسیم معنوی و

 

 سند  مادی  جعل  در  عمل  هایصورت 

  با   است،  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  523  ماده   سند   مادی  جعل  قانونی  مستند  اینکه  به  توجه  با

  صورت  دو  به  تواند می  جرم  این  در  عمل   های صورت   که   شودمی  استنباط  اینطور  ماده   این  حظهالم

  ساخته   آن  انتهای  تا  ابتدا  از  سند  کل  گاهی  یعنی  باشد.  سند(  در  بردن  )دست  تخدیش  و  ساختن

 تعهد   الف  شخص  آن  در  که  شودمی  ساخته  ندارد  خارجی  وجود  اصالً  که  ایقولنامه  مثالً  شود.می

  سند   از  جزئی   ساختن  گاهی   و  کند  واگذار  مبلغ   فالن  ازاء  در  ب  شخص  به  را  خود  خانه  که   کرده

  ن آ  به  ...  و  ارقام   کلمات،  و  شودمی  برده  دست  آن  در  که  دارد  وجود  خارج  در  سندی  یعنی  باشد،می

  تغییری   هرگونه  اصوالً  و  است  آمده   الذکرفوق   ماده  در  آن  هایصورت  که  شودمی  کم  یا  شده  اضافه

 باشد. می  سند تنظیم از بعد موارد این که است مادی صورت به گیردمی صورت تخدیش  در که

 

 سند  عنویم  جعل  در  عمل  هایصورت 

  و   دولتی  ادارات  کارکنان  از  یک  هر»  دارد:می   مقرر  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  534  ماده

 به  راجع  قراردادهای  و  ها   نوشته   تحریر  در  که  عمومی  خدمات  به  مأمورین  و   قضائی  مراجع

  و  گفته یا  دهند  تغییر را آن مضمون  یا  موضوع که  این از  اعم شوند تزویر  و  جعل مرتکب  وظایفشان

 را  باطلی  امر  یا  کنند  تحریف  را   طرفین  از   یکی  تقریرات  یا  مهر  رسمی،  مقامات  از  یکی  نوشته

  بر   عالوه  دهند  جلوه  شده  اقرار  است  نشده  اقرار  بدان  که  را  چیزی  یا  باطل  را  صحیحی  یا  صحیح

  تا   ریال  000/000/50  یا  سال  پنج  تا  یک  از  حبس  به  وارده  خسارت  جبران  و  اداری  های  مجازات 

  را  ماده  این  در  مندرج  عمل  هایت صور  .«شد  خواهند  محکوم  نقدی   جزای  ریال  250/ 000/000

 نوشته   و  گفته  ـ2  نوشته  مضمون  یا  موضوع  دادن  تغییر  ـ1  نمود:  بندی  طبقه  ذیل  شرح  به  توانمی

  یا  صحیح  را  باطلی   امر  ـ3  کردن  تحریف  را  طرفین  از  یکی  تقریرات  یا  مهر  رسمی،  مقامات  از  یکی

 دادن.  جلوه شده قرارا نشده، اقرار بدان که چیزی ـ4 دادن جلوه باطل را صحیحی

 

 مجعول  ازسند استفاده  جرم تحقق شرط
  ارکان   تعریف  این   اساس  بر  است.  مجعول  سند   متقلبانه  استعمال  ،مجعول  سند  از  استفاده  جرم

  و   جعل  .متقلبانه  قصد  شیء،  مجعولیت   کردن،  استعمال  :از  عبارتند  جرم  این  همتشکل  اختصاصی

  خاص   همتشکل  عناصر  واجد  کدام  هر  و  بوده   هم   از  متمایز  و  مستقل  جرم  دو   مجعول  از  استفاده
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  مواد   طبق  بر   . باشندمی  متفاوتی   مقررات  مشمول  نیز  کیفری  قوانین  حیث  از  و   باشند می  خودش

  کند   استفاده   مجعول  اشیاء  از  آگاهی  و   علم   با   که   کسی   ایران  اسالمی   مجازات  قانون  در  مختلف

 موارد  از  برخی   در  آن  مجازات  و  است  مجازات  و  تعقیب  قابل  مستقالٌ  جرم  آن  و  شده   جرم  مرتکب

  کننده  جعل  فرد توسط اکثراٌ مجعول، سند  از استفاده جرم . باشد  می جعل جرم مجازات همان اًعین

  دیگری فرد  مجعول  از کننده استفاده است ممکن  گاهی چه اگر شود؛ می واقع  جعل جرم متعاقب  و

  کننده   استفاده   و  جاعل  بین  اوقات  از  برخی  در  است  ممکن  چنین  هم   و   باشد  جاعل  شخص  از  غیر

 هر   است  ممکن  مورد  حسب  فرض  این  در  که  باشند  گرفته  صورت  همکاری  و  تبانی  مجعول  سند  از

 تحت  دیگری  در  معاونت  و  یکی  در  مباشرت  یا  معاون  یا  مباشر  یا  شریک  عنوان  به  مرتکبین  از  یک

  مجعول از استفاده و جعل جرم  دو  از یک هر چنانچه دیگر  عبارتی  به بگیرند؛ قرار مجازات و تعقیب

 مزبور جرم در شریک عنوان به  طرفین از کدام هر  باشند گرفته انجام طرفین مباشرت و  همکاری  با

 جرائم  از  یکی  ارتکاب  به  نسبت  طرفین  از  یک  هر  چنانچه  اگر  و  هستند  مجازات  و  تعقیب  قابل

  این  در  .باشد  کرده   امکانات(  کردن  آماده  و  تشویق  و  ترغیب)  معاونت  دیگری  به  نسبت  و  مباشرت

  هر  که  صورتی  در  حتی  .باشد می  مجازات  قابل   جرم  در  معاونت  و  شرکت  عنوان  به  کدام  هر  صورت

  از   یک  هر  قانونی  نظر  از  باشد  پذیرفته  انجام  نفر  یک  توسط  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  جرم  دو

  بنابراین   ( 165  ،1391  شهربابکی،   ساالری)  .باشند می  جداگانه  مجازات   دارای  و  مستقل  جرم  دو

 کاربردن،   به  های  شیوه  از  یکی  با  ـ1  است:  صورت  بدین  مجعول  سند  از  استفاده  جرم  تحقق   شرط

 ایمبادله  یا  وجه  دریافت  جهت  ـ2  . کند  استناد  آن  به  دادن  انتشار  یا   و   واگذارکردن،  کردن،  تسلیم

  به   علم   با   و  تقلب  یا   اغفال   قصد  با   ـ3  . بگذارد  یان   جر  در   یا   و   نماید  رائها  را  سند   آن   غیره،  و   کاال 

  ذکر  به  الزم   (118  ، 1392  )مقصودی،  . دهد  قرار  استفاده   مورد  را   آن  سند،   بودن  مزور   و  مجعول

  که  چرا  نیست؛  جاعل  مجازات  به  مشروط  و  منوط  مجعول  از  کننده   استفاده  مجازات  که  است

  امر   حقیقت  به  جاهل   یا  مجبور  صغیر،  فرد   جاعل   اینکه  یا  نشود  شناخته  اصالٌ  جاعل   است  ممکن

 بر  که  بخواهد  سازی  مهر  از  کسی  اینکه  مثل  باشد؛  نداشته  اطالعی  متقاضی  همجرمان  نیت  از  و   باشد

  مجرمانة نیت از و  باشد   مدارك بودن جعلی  به جاهل  ساز مهر و  بسازد او برای  مهری مدارك اساس

  شده   ساخته  مهر  آن  از  متقاضی  شخص  و  بسازد  متقاضی  برای  مهری  و   باشد   نداشته  آگاهی  او

  کننده   استفاده  عنوان  به   مهر  متقاضی  شخص  و   گناه   بی   ساز  مهر  صورت  این  در   قطعاٌ   کند   استفاده

  تا   یعنی   است؛  جعل  جرم  تابع  مجعول  از  استفاده   .باشد   می  مجازات  و  تعقیب  قابل   مجعول،  مهر  از

  از   مراد  . گیردنمی  خود  به  جرم  عنوان  آن  از  استفاده   نشود،  تلقی   جرم   چیزی  کردن  تقلب  و  تحریف

 از  استفاده   جرم  بودن  مطلق  لحاظ  به   بلکه  نیست  معنوی  یا   مادی  نفع  شدن   حاصل  مجعول،   شیء

  و   نمودن  تسلیم   و   مبادله  دادن،  انتشار  بردن،   کار   به   کردن،   استعمال  استفاده،   از  منظور  مجعول،

  بر  در  کننده  استفاده  برای  معنوی  یا  مادی  نفعی  هیچگونه  ولو  باشد  می  آن  نظایر  و  کردن  استناد

 جرم   رسدمی  نظر  به  همچنین  .نکند  وارد  کسی  برای  هم  ضرری  گونه  هیچ  یا   و  باشد  نداشته

  که  کندمی  پیدا  تحقق  زمانی  مجعول  از  استفاده  جرم  و  است  آنی  جرم  یک  مجعول  سند  از  استفاده

 را  مجعول  سند   که  کندنمی  فرقی  باشد   آورده  بدست  آن  از  استفاده  هدف  به  را  آن  سند  هدارند
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  را  آن  مقدماتی   کردن   آماده   بدون  یا  و   باشد   داده   را  آن  ساختن  دستور  یا   باشد   کرده   جعل  خودش

 مجعول   سند  از  استفاده  جرم  است   نکرده  شروع  آن  از  کردن  استفاده  به  که  زمانی  تا   باشد  یافته

  از   اعم  کرد،   شروع   آن  از  استفاده  به  وعامدانه  عالمانه  صورت  به  که  همین  اما   است؛   نشده  محقق

  جرم   این  نگردد،   یا   غیرگردد   به  ضرر  آمدن  وارد  باعث   و   نشود  یا   بشود  مطلوب  نتیجه  به  منجر  اینکه

 قوانین   و  مقررات  .بود  خواهد  مجازات  و  تعقیب  قابل  مجعول  از  کننده  استفاده  و  است  یافته  تحقق

 جرم   مجازات  که  است  مطلب   این   دهنده   نشان  اجمال  طور  هب  جعل   جرم  با   رابطه  در  شده   وضع

  هسابق  مانند   تشدید   عوامل  از  نظر  قطع   با  شدت  حیث  از  آن  میزان  و  باشد   می   تعزیر  نوع  از  جعل

  یکی   :دارد  بستگی  عامل   دو  به  جرم،  وقوع  احوال  و  اوضاع  جرم،  تکرار  و   تعدد  کیفری،  محکومیت

 به  دیگری  .ارتباط  این  در  جرم  ارتکاب  و  دولتی  سمت  داشتن  اعتبار  به  مرتکب  حقوقی  شخصیت

 . شودمی واقع جرم این موضوع که اینوشته   و شیء نوع اعتبار

 

 انگلستان حقوق  در جعل جرم
  و  1913  جعل  قانون  ،انگلستان  عرفی   قوانین  دوره  سه  به  توانمی  را  کشور  این  در  جعل  قوانین

  بدین  و  شده  شناخته  جرم  سند  جعل  ،انگلستان  عرفی  قوانین  در  کرد.  تقسیم  1981  جعل  قانون

  )یا   نوشته  یا  سند  تحریف(  )یا  متقلبانه  یا  مزورانه  ساختن  که  آمده  عمل  به  تعریف  آن  از  شرح

 منظور  و  قصد   با  سند  تنساخ  دیگر  عبارت  به  و   باشد   حقذی  شخص  زیان  به  که  آن(  از  قسمتی

  دارد:می  مقرر  چنین  جعل  قانون  اول  قسمت  374-1  بند   1913  جعل  قانون  موجب  به  تقلب.

 احتماالً   که  منظور  بدین   سند  یک  متقلبانه  ساختن  از  عبارتست  جعل  قانون  این  اهداف  با   »مطابق

  و   هاآن   ساختن  قانون  این  در  شده  ذکر  امضاهای  و  مهر  مورد  در  و  رود  کار  به  اصیل  سند  جای  به

 موجب   به   دارد.«می  مقرر  قانون  این   که  صورتی  به   مورد(  به  )بنا  تقلب   یا   فریب   قصد   با   هاآن  جعل

  بدین   )بدلی(   تقلبی  سند  ساختن  از  عبارتست  جعل  انگلیس،   موضوعه  قوانین  1913  الیحه  7  ماده 

 زیر  موارد  در  انگلستان  قوانین  طبق  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اصیل  سند  جای  به  احتماالً  که  منظور

  حساب   به  یا  نام   به  سند  از  مهم  جزء  یا   تمام   که  شود  مسلم  وقتی  ـ 1  شود:می  شناخته  مجعول  سند

  داده   را  آن  دستور  نه   و  نوشته  را  سندی   چنین  نه  واقع   در  شخص  آن   که  است  شده   تنظیم  شخصی

  با   که  اسنادی  در  ای  و  باشد  شده  ذکر  آن  در  حقیقت  خالف  بر  سندی  تنظیم  محل  و  تاریخ  ـ2  است.

 داده   تغییری  مارك  اجزاء  از  یکی  در  یا  شماره  در  شودمی  مشخص  مخصوصی  مارك  یا  و  شماره

  کردن  جدا   یا  زدن  خط  و  ابطال  و  کردن  محو  و  الحاق  قبیل  از   دیگر  مادی  تغییرات  ـ3  باشد. 

  یا   ماًمستقی  سند  از  مهمی  جزء  یا   تمام   که  شود  مشخص  ـ4  باشد.  آمده   عمل   به  نوشته  از  قسمتی

  حیات   در  سند  تنظیم  حین  در  که  شخصی  یا  موهوم  شخص  حساب  به  و  نام  به  الواسطه  مع

  قصد   این  به  شده  تنظیم   حیاتیذی  شخص  نام   به  نوشته  هم  اگر  ـ 5  است.  شده   ساخته  باشد نمی

  را   سند  واقعاً   که  کسی  آن  از  غیر  دیگر  شخص  یا   موهوم  شخص  آن  نام   به  که  باشد   شده  شناخته

  در   گردد،   تلقی   مجعول  اینوشته   است  ممکن  حال  عین   در   شود.  واقع   استفاده   ورد م  کرده   تنظیم

  محل   و  شده  تنظیم  نوشته  به  که  زبانی   و  خط  نوع  نباشد.  فوق   شرایط  از  یک  هیچ  شامل  حالیکه
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  کمیسیون   گزارش  اساس  بر  که   1981  جعل  قانون  در  نیست.  جعل  تحقق  مناط  سند  تنظیم

  و   1913  مصوب  جعل  قانون  جمله  از  قبلی  قوانین  شد،  تصویب  1973  سال  در  منتشره  حقوقی

  قانون  این  کرد.  لغو  را  ال کامن  در  جعل  مقررات  و  نسخ  را  1963  سال  مصوب  سازی  سکه  قانون

  صادقی،   )میرمحمد  باشد.می  انگلستان  حقوق   در  جزایی  مقررات  و  قوانین  تدوین  راستای  در  گامی 

 مقصر   شخص  »یک  دارد:می  مقرر  1981  مصوب  سکه  قلب  و  جعل  قانون  یک  ماده  (242  ،1385

  نماید.«   تنظیم   واقعی   سند  عنوان  به   آن  از   استفاده  برای  تقلبی   سند  اگر   باشد، می  جعل  جرم  برای

  یک  ساختن  از  عبارتست  جعل  ،1981  سال  مصوب  سکه  قلب  و  جعل  قانون  اول  بخش  موجب  به

 پذیرش   به  اغوا  را  کسی  آن  وسیله  به  دیگری  شخص  یا  سازنده  شخص  آنکه  قصد  به  تقلبی  مدرك

  زند.   سرباز  آن  انجام  از  یا   داده   انجام   را  عملی   خود  ضرر  به  او  ترتیب  بدین   تا  کند  اصل  عنوان  به  آن

  بخش   مطابق   که  است  تقلبی  مدرك  یک  ساختن  انگلستان  حقوق   در  جرم  این  مادی  عنصر  بنابراین

  تمامی   مورد  در  جعل  الذکر،فوق   قانون  مطابق  گیرد. می  بر  در  نیز  ار   آن  دادن«  »تغییر  قانون  9  (2)

  آن   روی  بر  که  دیگری  چیز  هر  یا  و  دیسک  نوارد  تمبر،  نقش  تمبر،  رسمی،  غیر  و  رسمی  اسناد

  و  تحقق  قابل  شودمی  ذخیره  یا   ضبط  وسایل،  سایر  یا  الکترونیکی  مکانیکی،  طرق   به  اطالعاتی

 موارد   در  قانون  آنکه  مگر  است،  حبس   سال  ده   حداکثر  آن  رایب  شده   بینیپیش  مجازات  و   ارتکاب

 در  سازی   شبیه  انگلستان،  قوانین  با  مطابق  باشد.  کرده  بینیپیش  آن  برای  را  دیگری  مجازات  خاص

  جعل  تحقق  بوده،  اساسی  و  مهم  قانون  این  دیدگاه  از  آنچه  گیرد.نمی  قرار  جعل  بزه  ارکان  ردیف

 1913  قانون  از  قسمتی  در  باشد.  نشده  رعایت  یا   و  ناقص  یا  متا  سازی  شبیه  اینکه  از  اعم  است

  که  باشد  داشته  شباهت  اصیل  سند  یا  حد  آن  تا  مزور  سند  است  کافی  »...  است:  آمده  چنین

  در   دهند.«  تشخیص  مشاده  محض  به  را  سند  بودن  مزور  باهوش  العاده  فوق   و  مجرب  اشخاص

  در   مثالً   است.   شده  داده   قرار  جعل  بزه  حققت  شرط  فوق   شرایط  با  سازی  شبیه  نیز  انگلستان  حقوق 

  شباهت   فاقد   ظاهر  صورت  لحاظ  از  مزور  سند   اگر  »...   است:  شده   گفته  انگلستان  جنایی  آراء  از  یکی

  مرتکب   نباید   ظاهراً  سند   آن  سازنده  باشد،  آشکار  و   بدیهی   آن  اعتباری  بی   و  بوده  اصیل  سند  با 

 شود.«  شناخته جعل

 

 اسناد جعل از پیشگیری هایراه
 به  آماری  قضایی،  فرهنگی،  ،اجتماعی  متصور  های  زمینه  تمامی  در  جرایم  ارتکاب  از  پیشگیری

  آثار   ماندگاری  و   آن   انجام  های  هزینه  و   دانسته  جرائم   با   مقابله  از  کاراتر  و   سودمندتر  مراتب

  بر  تمرکز  شناسان  جرم  و  شناسان  جامعه  تمامی  توصیه  .است  محرز  و   مسلم  همگان  بر  پیشگیری

 آثار  به  توجه  اسناد  جعل  بحث  در  .است  زمینه  این  در  سعی  و  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  بحث

  جدید   هایتکنیک  و   مدرن  هایروش  از  استفاده   با  که   درگیر  افراد  و   مجرمین  بودن  روز  به   و  مخرب

  ها   زمینه  بردن  بین  از  و  پیشگیری  به  توجه  ضرورت  پردازند، می  مجعول  اسناد  از  استفاده   و   جعل  به

  بیان   خالصه  صورت  به  که  است  اجتناب  غیرقابل  و  اساسی  امری  جرم  مقدمات  و  موجبات  و

 گردد: می
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  توسعه   از  خودداری  و   حاکمیتی  امور  حفظ  و  خصوصی  بخش  به  گرایانه  تصدی  امور  واگذاری  ـ1

 ـ3  عمل.  ارتکاب  از  عموم  رویگردانی  و  عمل  تقبیح  منظور  به  همگانی  آموزش  ارائه  ـ2  فعلی.  وظایف

  ذیربط.   لوازم  و  وسائط  تولیدکنندگان  و  سازندگان  جمله  از  حرف  صاحب  و  اماکن  بر  نظارت  اعمال

 برجسته  مهرهای  خاص،  اسناد  بردن کار به طریق از استفاده مورد اسناد  امنیتی ضریب باالبردن ـ4

  اسناد   با  مبارزه  و  یشناسای  و  وکشف  امنیتی  اصول  رعایت  منظور  به  کارکنان  دائم  آموزش  ـ5  ...  و

  ـ7  موجود.  سنتی  اداری  سیستم  حذف   و  الکترونیک  اسناد  از  استفاده   در  پیشگامی   ـ6  جعلی.

  اسناد   بر   الکترونیک  نظارت  ـ8  فعلی   کار  گردش  حذف   و  رجوع  ارباب  به  اسناد  ارائه  از  خودداری

  ثبت واحد  مکانیزه   سیستم ایجاد ـ 10 مکانیزه   بایگانی  ایجاد  ـ 9 کار.  گردش  دائمی  بازرسی  و  صادره

 نظارتی.  و  داخلی کارهای و ساز و مقررات نمودن بروز ـ 11 اسناد صدور و

 جعل  جرم  تکرار  و  نخستین  ارتکاب  از  جمعی  و   فردی  انگیزی  ارعاب  با   کیفری  پیشگیری  بنابراین

 طریق   از  جامعه  و  فرد  در  اصالحات  ایجاد  با  اجتماعی  پیشگیری  همچنین  نماید.می  پیشگیری

 به  نقش  جعل،   ارتکاب  هایفرصت  و   هاموقعیت  کاهش  با  وضعی  پیشگیری  و  تربیت  و  آموزش

  اسناد،  ایمنی  ضریب  افزایش  شیوه  ترینکاربردی  نماید.می  ایفاء  جعل  ارتکاب  هشکا  در  را  سزایی

 است. هوشمند هایکارت از استفاده  و اسناد تولید در نوین هایژی تکنولو کارگیری به

 

 گیری نتیجه
 آن   ارتکاب   با  که  است  جرائمی  جمله  از  جعل   شودمی  مشخص  شد   بیان   که  مطالبی   به  توجه  اب

 را  خود  رنگ  کم  کم   قانون  در  مصرح  چیزهای  سایر  و  هانوشته   و  اسناد  به  بتنس  مردم  اعتماد

  در   بزه  این  شود.می  هاآن   بین  موجود  هاینوشته   و  اسناد  به  افراد  اعتماد  سلب  باعث  و  بازدمی

  جمهوری   نظام   با  مبارزه  و  کشور  اقتصادی  نظام   در  اخالل  قصد   با   و  ترخطرناك  صورت  به  مواردی

  آسایش   و  امنیت  علیه  جرائم  زمره  در  جعل  بزه  که  روست  این  از  و  یابدمی  تکابار  ایران  اسالمی

  این   سازدمی  متمایز  جرایم  سایر در  ضرر  از  را  جعل  بزه  در  ضرر  عنصر  که  ویژگی  تنها  است.  عمومی

 برای  شود،  احراز  اگر   هم  ضرر  تحقق  امکان  و  نیست  جعل  بزه  تحقق  شرط  ضرر  شدن   واقع  که  است

 خسارت  و   بالقوه  ضرر  بلکه  نیست،  شرط  آنی   ضرر  دیگر  عبارت  به  بود.   خواهد  کافی   جعل  وقوع

 اول   درجه  در  جعل  مجازات  ضعف  و   شدت  بود.   خواهد  کافی   جعل  عنوان  صدق   برای  نیز  احتمالی

  دوم   درجه  در  و   عادی  و  تجاری  و   رسمی  و   دولتی  اسناد  یعنی   جعل  موضوع  سند   نوع  به  بستگی

 لمسئو  و   مأمور  وسیله  به  جعل  یعنی   ، شده  جعل   مرتکب  که  دارد  شخصی  سمت  و   شغل   به  بستگی

 به  ضروری  و  الزم  دولتی،  اسناد  مدارك  اعتبار  تضمین  برای  دارد.  عادی  افراد  وسیله  به  جعل  دولت،

 وردخبر  ارز،  و  اسکناس  و  مدارك  و   اسناد  جاعل   و   اطیخ  افراد  با  وحدت  شدت  با   که  رسدمی  نظر

  نباید   کنند،می دراز تعرض دست  اسناد و  مدارك  گونه این در که  کسانی تنبیه و مجازات  در و شود

  صرفاً   نباید  شده   دگرگون  و  متحول  مدارك  و  اسناد  زمان  طول  در  اینکه  به  توجه  با    د.ورزی  سستی

  و   دولتی   مدارك  و  اسناد  ضبط  و  ثبت  کارکنان  بنابراین  باشد   قانونگذار  حمایت  مورد  کتبی  اسناد

  آمادگی  و  شوند  آشنا ارز و پول مدارك،  اسناد،  جعل  ابزارهای ترینپیشرفته با  د بای ارز و پول کنترل



 

 

 

 
   (سهیال مرادی قلعه)  انگلستان و  ایران حقوق جزایی، فقه  منظر از  جعل جرم                               35

 

 و  اسناد  در  تقلب  و  گری  حیله  بازی،حقه  تعدیل،  و  جرح  جعل،  جدید  هایروش  با  مبارزه  برای  الزم

  در  جعل   به  مربوط  قانونی  مواد  در   تزویر  و   جعل  کلمه  دو   ذکر  باشند.  داشته  را  کشور  پول  و  مدارك

  از  برخی  در  هاآن  از  یکی   ذکر  عدم   و  قانون  این  523  ماده  جمله  از  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون

  دو  استعمال  که  رسدمی  نظر  به   پس  باشد. می  هاآن  بودن  معنی  هم   و  بودن  مترادف  دلیل  به  مواد

 دادن   نشان  برای  کافی   تنهایی   به   جعل  عنوان  و  نداشته  حقوقی  و  ادبی   ضرورت  تزویر  و  جعل  عنوان

  البته  جوید.  بهره   جعل  عنوان  از   جعل  به  مربوط  مواد  در   مقنن  گرددمی  پیشنهاد  و   باشد می  قصودم

  سیاست   بایست  می   و   باشد   نمی  مقصود  به  کافی  جعل  جرم  برای  مجازات  و   انگاری  جرم  صرف

 . گردد اتخاذ  اسناد و تکنولوژی تحوالت با منسجم جنایی
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 مراجع  و نابعم
( مهدی  تهران:  ،1چ ثبتی، قوانین در کالهبرداری و  رسمی اسناد جعل(،  1390احمدی، 

 . دانشور انتشارات

تهران: انتشارات    ششم، چاپ عمومی، آسایش و  امنیت علیه جرایم (1382)  ضیاءالدین پیمانی،

 میزان. 

 .دانش گنج کتابخانه تهران: ،10چ حقوق، ترمینولوژی (،1378) محمدجعفر لنگرودی، جعفری

، باب  18، جالشریعه مسائل  تحصیل الی  الشیعه وسائل ه.ق(، 1412) الحسن محمدبن  الحرالعاملی،

 . إلحیاءالتراث علیهم السالم البیت آل همؤسس ، قم:12

 تزویر، و جعل جرم تحلیل اختصاصی کیفری حقوق  (1391)  مهدی  میرزا شهربابکی، ساالری

 جاودانه. جنگل، انتشارات، تهران: 1چ

 :تهران،  4چ  تطبیقی،  حقوق   نظر   از  و  ایران  حقوق   در  اسناد  جعل(،   1396محمد )  سلیمان پور،

 گنج دانش. 

 الثالث، الطبعة   الدمشقیة،  اللمعة شرح فی البهیة الروضة ه.ق(1425)  الدین زین الشهیدالثانی،

 .رضوی قدسانتشارات 

 ، دارالثقاقه، النجف.1ه.ق(، مجمع البحرین، چ1381فخرالدین ) الطریحی،

 . محمدی قدس شاراتتان: قم الفتوی، و الفقه مجرد فی النهایةتا( الحسن )بی محمدبن الطوسی،

)  گلدوزیان،  چ  1383ایرج  معنوی،  شخصیت  و  جسمانی  تمامیت  علیه  جرایم  تهران: 10(،   ،

 انتشارات دانشگاه تهران.

 انتشارات:  تهران  آن، کشف مبانی   و   ها پایه و جعل جرم تحلیل (1392)  سهراب مقصودی،

 دانه.جاو جنگل،

، تهران: 2چ  وابسته، جرایم و تزویر و جعل(،  1392محمد جواد )  فتحی،  و ، عباسمنصورآبادی

 انتشارات سمت. 

( همکاران  و  رضا  »1390مهاجرین،  «،  اسالمی  هایآموزه   منظر  از  تزویر  و  جعل  جرم  بررسی(، 

 پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم. 

)  سیدابوالقاسم  الخویی، موسوی علیرضا  سعید،  چ2و  1ج المنهاج، تکملة مبانی(  1393و   ،4  ،

 تهران: انتشارات خرسندی. 

تهران: انتشارات   ،7عمومی، چ  جرایم علیه امنیت و آسایش(،  1385)  حسین  میرمحمد صادقی،

 میزان. 


