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 چکیده

  و  دولتی  هایسازمان   و  هاارگان   و  نهادها  کلیه  در  و  داشته  روزمره  کاربرد  ایجامعه   هر  در  که  مهمی  اسناد  جمله  از

  در   اسناد  سایر  صدور  اساس  و  پایه  اسناد  این  و  هستند  هویتی  اسناد  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  خصوصی

  جعل  در  دقت عدم  بنابراین  .گیرند  می  قرار  ...  و  ثبتی رسمی، مراجع  و  ادارات  قبیل  از  غیره  و  دولتی  هایسازمان 

  در   و  گرفته  قرار  استفاده  سوء  مورد  که  شودمی   دیگر  صحیح  اسناد  صدور  سبب  است،  ممکن  اسناد  گونه  این

  لحاظ  به اسناد این کند.  مواجه مشکل با هم را  مجرمین کیفری تعقیب و کشف  و بوده مؤثر مختلف جرائم  تحقق

  کالهبرداری،   اموال،  علیه  جرائم  خصوصا  گوناگون  جرائم  مرتکبین  ویژه  توجه  مورد  است،  قائل  جامعه  که  اهمیتی

  سازمان   مجرمانه هایدرگروه  ... و اداری مالی، فساد پولشویی، موادمخدر، قاچاق  مهاجران، قاچاق اشخاص، قاچاق

  هویت  تسجیل  و  هویتی  اسناد  مهمترین  صدور  با  قانون  موجب  به  کشور  احوال  ثبت  سازمان  و  گیرندمی  قرار  یافته

  مسجل  را اشخاص هویت و تابعیت جامعه، آحاد هویت تأیید و  تعیین ضمن نوعی به رسمی، اسناد قالب در افراد

  این   مدنی،  حقوق  از  آنان  مندیبهره   و  اشخاص  اجتماعی  روابط  در  اسناد  این  نقش  و  اهمیت  دلیل  به  .نمایدمی

  و  اصلی هایدغدغه  از یکی همواره امر  این از جلوگیری و گیرندمی  قرار ایحرفه   اشخاص سوءاستفاده مورد اسناد

  از  اشخاص، سوءاستفاده  انواع معرض در هویتی  اسناد .است بوده مندانشاندی  و شناسان  جرم روی فرا هایچالش 

  یم جرا   هجمل   از  گوناگون  رائمج  نمرتکبا  برای  کارآمد  ابزاری  مجعول،  و  یقعوا  غیر  کلش  و  ددارن  قرار  لجع   هجمل

 و   مجعول  هویتی  اسناد  از  استفاده  گستره  و   دامنه  گرفتن  نظر  در  است  بدیهی  گردد.می  سوبمح  هیافت   زمانسا

 داشت.   خواهد  دنبال  به  نیز  را  جامعه  در  خطرناک  جرائم  سایر  ارتکاب  واقعی،  غیر  هویت

 . پیشگیری  جرم،  ارتکاب  یافته،  سازمان  جرائم  جعل،   هویتی،  اسناد  :یدیکل واژگان 
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 مقدمه 

  پیدایش   زمان  از  که   است  بوده  جرایمی  از  همواره  هویتی  و   سجلی  اسناد   ویژه   به   و   اسناد  جعل

  تکامل   نیز   اسناد   گونه  این  جعل  بشری  تمدن  و  علم  پیشرفت  موازات  به   و  داشته  وجود  سند  مفهوم

 تفاده اس  مورد  ناداس  نوع  و  زمان  بتناس  به  جدیدی  هاییوهش  ناداس  گونه  این  جاعالن  .است  یافته

  اسناد   .گردند  می  متوسل  علمی  جدید  های  روش  به  خود  اهداف  بردپیش  برای  و  دهند  می  قرار

  مورد  شخصی روابط در  حتی یا  عمومی مراجع نزد در اشخاص هویت احراز و شناسایی  برای هویتی

 توانمی  دارند  را  هاآن   از  استفاده  حق  مردم  عموم  که  را  اسناد  ترین   مهم  گیرند،می  قرار  استفاده

  نه  شناسنامه   مثل   هویتی   سند  یک  به  تعرض   دانست.  گذرنامه   و   ملی  شناسایی   کارت  شناسنامه،

  شده،   محسوب  شوندمی  بزهکارانه  اعمال  قربانی   که  دیگری  افراد  و   آن  صاحب  حقوق   به  تعرض  تنها

 آن   از  نیز  اجتماع  جامعه،  عمومی  آسایش  و  نظم  در  اخالل  و  اطمینان  و  اعتماد  سلب  لحاظ  به  بلکه

 جرایم  ارتکاب  تسهیل  برای  کلی  طور  به  هویتی  جعلی  اسناد  (49  ،1383  )وفادار،  .شودمی  متضرر

  در  خصوص  به  هویتی  اسناد  از  سوءاستفاده  و   جعل   . دارند  کاربرد  قاچاق  یا  پولشویی  نظیر  خاصی

  شود می کشور اقتصادی  و  علمی فرهنگی   اعتبار و ارزش شدن دار  خدشه باعث   یافته سازمان جرایم

 مستقیم  اثر  ترین  مهم  . گرددمی  محسوب  اجتماعی  و  اقتصادی  ناکارآمدی  اساسی  عوامل  از  یکی  و

  دانست،  یافتهسازمان  جرایم  تعداد  و  میزان  افزایش   همین  توانمی  را  هویتی   جعلی   اسناد   از  استفاده

  با   یافتهسازمان  جرایم  عامالن   قراردادن  تعقیب   هدف   و   شناسایی   جعلی   اسناد   از  استفاده   اثر  در

  به  مافیایی  های گروه  و   ها سازمان  ،موضوع  این  نتیجه  در  و  شودمی  روبرو  زیادی  بسیار  دشواری

  به  توجه  با     . نمایند  پولشویی  و  قاچاق  نظیر  جرایمی  ارتکاب  به  اقدام   توانند می  تریگسترده  شکل

  مبنای  و   گیرند می  قرار  رسمی  اسناد   سایر  صدور   اساس   و  پایه  هویتی  و  سجلی  اسناد  اینکه

  است  شده  صادر  فرد  آن  وجه  در   که  هویتی  و  سجلی  اسناد  به  توجه  با  یشخص  هر  هویت  خیصتش

  مشقتی   بدون  و  سهل  کار  جامعه  آحاد  بیشر  برای  اسناد  گونه  این  جعل  که  صورتی  در  لذا  ،باشدمی

 مخاطره  به  اشخاص  فردی  امنیت  و  شوندمی  ساقط  اعتبار  درجه  از  اسناد  این  نتیجه  در  ،باشد

 قانون  طبق  بر  و  صحیح  صورت  به  که  را  اسنادی   و   شده   مختل  جامعه  در  افراد   روابط  و   افتد می

 بزهکاران  هویتی،  اسناد  در  ایمنی  ضریب  افزایش  لذا  .نمایدمی  اعتبار  بی  اندشده  وضع  کشور  جاری

  ، 1393  امیرآبادی،  زاده  عباس  و  )میرکمالی  کند.می  ناتوان  و  مأیوس  جعلی  اسناد  ساخت  از  را

  موضوعاتی   زوایای  و  ابعاد  تمامی  که  دارد  اقتضاء  هویتی  اسناد  جعل   شناسی  جرم  بنابراین  (178

  اتخاذ   و  جرم  این  راهکارهای  شناخت  و  کشف  چگونگی  مجعول،  سند   از  استفاده  جعل،   پدیده  نظیر

  در  هویتی  اسناد   اهمیت  و   نقش  عمومی   رسانی  اطالع  همچنین  و   آن  وقوع   از  پیشگیرانه  تدابیر

 گیرد. قرار بررسی مورد  باید جامعه

 

 هویتی  اسناد تعریف
  یا   قوانین  موجب  هب  صخش  هویت  احراز  برای  اًعموم  که  شود  می  سندی  هر  شامل  هویتی  اسناد

 بگیریم  نظر  در  را  ایران  جاری  های   رویه  و  مقررات  اگر  بنابراین  .رود  می   کار  به  موجود  هایرویه
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  )اسعدی،   . شوندمی  سوبمح  هویت  اسناد   نیز  رانندگی  گواهینامه  و   گذرنامه  ،شناسنامه  بر  عالوه 

  روند   می  کار  به  افراد  شناسایی  و   هویت  احراز  برای  که  هستند  مدارکی  هویتی  اسناد  (263  ،1394

  یا  خدمت  پایان  )گذرنامه(،   مسافرت  سند   ملی،  ی شناسای  کارت  شناسنامه،  سند،  شامل  هاآن  اهم   و

 ادارات  شناسایی   هایکارت  مانند   صنفی  ی شناسای   کمدار  و   رانندگی   گواهینامه  خدمت،   از  معافیت 

  از  اظحل  همین  به  و  گیردمی  قرار  نیز  ،کمدار  سایر  اساس  و  پایه  اسناد  این  .دشومی  شامل  را  دولتی

  به   .باشند می  برخوردار  یصخا  اهمیت  و   اعتبار   از  نیز  جامعه  در  و  هستند  برخوردار  ایویژه  اهمیت

 میجرائ  یافته  سازمان  مئجرا  در صاًخصو  گوناگون  مئجرا  مرتکبین توجه  مورد  مزبور  اسناد  دلیل  این

  تطهیر  اسلحه،  قاچاق  کاال،   قاچاق   ، صاخاش  اچاق ق  در، خم  مواد  اچاق ق  ت، رقس  کالهبرداری،  قبیل  از

  جعل  با  مذکور  مئجرا  مرتکبین  .گیرندمی  قرار  دیگر  مائجر  سامق ا  و  عانوا  و  تروریستی  مئجرا  پول،

  لئنا  خود  مجرمانه  اهداف   به  جامعه  در  اسناد   این   نقش  و  اهمیت  از  استفاده   سوء  با   و   هویتی   اسناد

 بحث  مجموع  از  که  تعریفی  طبق  را  هویتی  اسناد  توان  می   کلی  بندی  دسته  یک  در  .شوندمی

 قسمت   این  در  که  دارند  هویتی  کارکرد  فقط  که  اسنادی  (الف  :کرد  تقسیم  ذیل  شرح  به  شد،  احصاء

  ایفا   نیز  هویتی  نقش  خود،  ویژه  کارکرد  بر  عالوه   که  اسنادی  (ب  .بود  خواهد  بحث  مورد  شناسنامه،

  ـ 3  رانندگی   گواهینامه   ـ 2  گذرنامه  ـ1  :داشت  توجه  زیر  اسناد  به  توانمی  مقوله  این   در  . نمایندمی

  )گزمه،  .ملی  کارت  ـ5  (اداری)   صنفی  شناسایی  مدارک  ـ4  عمومی  وظیفه  خدمت  پایان  کارت

1394، 100) 

 

 هویتی اسناد جایگاه و اعتبار
 در   که  اسنادی»  مدنی  قانون  1287  ماده  قطب  زیرا  .شوندمی  سوبحم  رسمی  اسناد  از  هویتی  اسناد

 صالحیت   حدود  در  رسمی  مورینأ م   سایر  نزد  در  یا  رسمی  اسناد  فترد  یا  و  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره

  مدنی،   قانون  1290  ماده   مطابق  .«است  رسمی   باشند  شده   تنظیم  قانونی   مقررات   طبق   بر  و   ها آن 

  اشخاص   به  نسبت  ها آن  اعتبار  و   است  معتبر  آنان  مقام   قائم  و  وراث  و   طرفین  درباره   رسمی  اسناد

  دق ص  فرض  بر  مبتنی  سمی  اسنادر  اعتبار  .باشد  کرده  تصریح  قانون  که  است  صورتی  در  ثالث

  . باشد  می  است  نموده  ولحم  آنان  به  انونق  که  وظایفی  حدود  در  دولت  مورینمأ   گفتار  و  گزارش

 است  این   .ببرد  کار   به   اجتماعی  نظم   حفظ  در   را  خود  فوظای  تواند  می  مزبور  فرض  وسیله  هب  دولت

 علیه  بر  حتی   است  معتبر  تنظیم  تاریخ   رسمی   اسناد  در »  دارد:می  مقرر  مدنی   قانون  1305  ه ماد  که

 و  داشته  هاآن   تنظیم  در  شرکت  که  اشخاصی  درباره  فقط  تاریخ  دی عا  اسناد  در  ولی  ثالث  اشخاص

 رسمی  مورمأ   وسیله  هب  سند  ختاری   زیرا  .«است  معتبر  شده  وصیت  او  نفع  به  که  کسی  و  آنان  ورثه

 معتبر  باشدمی  رسمی  مورمأ  عمسمو  یا   و  شهودم  سند  در  آنچه  بنابراین  .است  شده   نوشته  دولت

 مورمأ  بگوید   دلیل   بدون  تواند  نمی  گردد،  می  ابراز  سندی  چنین  او  علیه  بر  که  کسی   یعنی  .است

  رسمی  سند  مندرجات  و  تویاتح م  که  کسی  دیگر  عبارت  به  است.  شنیدهن  و  ندیده   گوید،   می  دروغ

  باید   بلکه  ، برهاند  آن  قبعوا  از  را   خود  بتکذی  یا   انکار   و   تردید  رفص  به   تواند  نمی   است  او   علیه  بر

  (238  ، 4ج  ، 1377  )امامی،  . باشدمی  جعلیت   دعوی  آن  و   نماید   ثابت  را  رسمی   مورأ م  گزارش  کذب
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  که   اسنادی  یا  رسمی  اسناد  مقابل  در»  دارد:می  مقرر  مدنی  قانون  1292  ماده   که  است  جهت  بدین

  اسناد  به  جعلیت  ادعای   تواندمی  طرف  و   نیست  مسموع  تردید  و  انکار  دارد  را  رسمی   اسناد  اعتبار

 ابتدای  .«است  افتاده  اعتبار  از  قانونی  جهات  از  جهتی  به  مزبور  اسناد  که  نماید  ثابت  یا  کند  مزبور

  رسمی   رسیده  ثبت  به  قوانین  مطابق  که  سندی»  دارد: می  مقرر  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  80  ماده 

  سند   آن  مجعولیت  اینکه  مگر  ، بود  خواهد  معتبر  آن  در  مندرجه  امضاهای   و  محتویات  تمام  و  است

 ارتباط  خود  نوبه  به  که  هایی دستگاه  و  دهانها  حقوق   در  باید   را  هویتی   اسناد  جایگاه   .«شود  ثابت

  با  حکومت  ارتباط  به   که  آنجا   از  . کرد  جستجو  دارد  یصخصو  حقوق   و   عمومی   حقوق  با  تنگاتنگی 

  مورد  صیخصو  حقوق   در   که  صیهخش  احوال  به   آنکه  جهت  از  و   عمومی   حقوق   به  پردازد، می  مردم

 دانست  مدارکی  توان  می  را  هویتی  اسناد  .است  ارتباط  در  یخصوص  حقوق   با  ،گیردمی  قرار  ثحب

  که   اوصافی  .دهد می رارق بررسی مورد احوال ثبت حقوق در اثباتی  اظ لح از را  صشخ هر  اف اوص که

  عبارت   هب  .گیرد  می  رارق  توجه  مورد  مدنی   حقوق   در  ثبوتی  اظلح   از  صیهشخ  احوال  عنوان  تتح

  ع قمو  در  تا  باشد  می  افصاو  این  صحیح  ثبت  چگونگی  هویتی  اوراق   لیصا  دغدغه  و   جایگاه  دیگر

 احوال  به  مربوط  اف اوص  یقحقو  نظام   یک  در  بترتی  این   به  .شود  استناد   آن  به  اختالف  و   نیاز

  شناخت  هم  تا   گردد  می درج رسمی سند  قالب  در کند  می  بکس  زندگی مسیر در فرد که صیهخش

 به   اثبات  برای  توانمی  ها،اختالف  عقمو  به  هم   و  شود  ترآسان  اجتماعی  روابط  در  فرد   بنس  و  هویت

  ارتباط  کند، می  نمایان  را  هویتی  اسناد   صخا  جایگاه  نکته  این  از  بیش  آنچه  . کرد  استناد  ها آن 

 خواه  حقوقی،   اقدام  هر  هنگام  به  صخش  هر  آنکه  توضیح  .است  ثحب  مورد  اسناد  با  مردم  روزمره

  اثبات   و  احراز  جهت  است  ناگزیر  غیرمالی،  حقوق   با  مرتبط  خواه  و  باشد  مالی  حقوق   به  مربوط

  هویتی  اسناد  ،داشت  ابراز  توانمی  النهایه  .دهد  هئارا  را  ثحب  مورد  اسناد  از  یکی  خود،  هویت

  و   اعتبار  دارای  باشند،   شده   صادر  و   تنظیم  قانونی  مقررات  و   موازین  با   قمطاب  چنانکه  الذکرفوق 

  این   لیکن  .داشت  خواهند  اثباتی  درتق  و   ویژه  جایگاه  قیحقو  ختلفم  نهادهای  در  و  هستند  رسمی

  وارد   آن  بر  ای  خدشه  هیچگونه  و  شده   تنظیم  انونیق  مواد  قطب  بر  مذکور  هویتی  اسناد  که  استدالل

  زمانی   تا   است  این   مدنی   قانون  955  ماده   در   انونگذارق  صلیا  هدف   ع قوا  در   .نیست  پذیرفته   نیست

 .است ع االتبا الزم همگان بر ، دهشن دوشمخ دادگاه نزد  در سند اعتبار که

 

 هویتی اسناد از استفاده در بزهکاران تشویق عوامل
  به   . کندمی  ترغیب  ها آن  جعل  در  را  بزهکار  که  است  دالیلی  مهمترین  از  یکی  هویتی  اسناد  نقش

  پذیر  امکان  هویتی  اسناد  از  استفاده  با  تنها  بانکی  های  حساب  ایجاد  حاضر  حال  در  مثال  عنوان

 اهمیت  البته  است،  جعلی  سند  از  استفاده  نیازمند   پولشویی  ارتکاب  برای  بزهکار  موارد  این  در  .است

  استفاده   حال  هر  به  زیرا  شود،  مطرح   جعل  ارتکاب  دلیل  عنوان  به  تواندینم  جامعه  در  هویتی  اسناد

  با   جنایی  سیاست  تبیین  .است  شده   داده  ترجیح  هاآن  از  استفاده  عدم   بر  جامعه   در   اسناد  این  از

 از  صیانت   جهت  در  کیفری  غیر  راهکارهای   از  استفاده  و   ها آن  کارکرد  و   هویتی  اسناد   نقش  به  توجه

  تلقی   پیشگیرانه  جنایی  سیاست  نوع  تواند  می   که  آید   می  حساب  به  اقداماتی  دیگر  از  کیفری  اسناد
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  از   استفاده  با  جرم  که  مواردی  در  خصوصاً  یافته  سازمان  جرایم  موارد  کاهش   به  منتهی  که  شود

  اسناد  .است  مشخص  جامعه  در  هویتی   اسناد  اهمیت  کلی  طور  به   باشد،   پیوندد می  وقوع  به  جعل

 پیشگیری   برای  مناسبی  ابزار  دارند،  افراد  هویت  تعیین  و  شناسایی  در  که  کارکردی  دلیل  به  هویتی

 منتهی   جرم  ارتکاب  سازی  دشوار  به  هویتی   اسناد  شوند. می  محسوب  یافته  سازمان  جرایم  از

  شود،می  شامل  را  راهکارها  و  ها روش   بیشترین  که  وضعی  پیشگیری  هدف  مهمترین  .شوندمی

  تدبیر  به توسل .است مجرمانه هانگیز  و  قصد  وجود علیرغم  جرم وقوع نمودن ناممکن   یا یدشوارساز 

 از   گیری  بهره  با   که  باشد می  جرم  از  پیشگیری  هشیو  ترینغالب  و  ترین  سنتی  ،ساز  دشوار

  به  دستیابی  امکان  کاهش  و  احتمالی  بزهکاران  کردن  منحرف  دسترسی،  کنترل  نظیر  راهکارهایی

 توان  سلب  یا   تالش  افزایش   و   مساعد   های موقعیت  کاهش   اهداف  جرم،  ارتکاب  لوازم  و   ابزارها

 به  مجرمانه  گروههای  اعضای  و  بزهکاران  که  دالیلی  دیگر  از  .کندمی  دنبال  را  احتمالی  بزهکاران

 از  امنیتی   کافی  حمایت  عدم   ،کند   می  تشویق  را  آن  از  استفاده  و   هویتی  اسناد  جعل  جرم  ارتکاب

  مالی   اسناد  به  بیشتر  گذار  قانون  ما   حقوقی   نظام  در  معمول  طور  به  است،  هویتی   اسناد  اعتبار

  می   را  هویتی  اسناد  از  ناقص   حمایت   و  امنیتی  نظام   بنابراین  و  شخصی  اسناد  تا   دهد می  اهمیت

 جرایم  تسهیل  راستای  در  هویتی  اسناد  جعل  جرم  ارتکاب  به  بزهکار  ترغیب  دیگر  دالیل  از  توان

 از  هویتی   اسناد   تنظیم  در  دار  طرح   و  معتبر  کاغذهای   از  استفاده  راه  این   در  .دانست  یافته  سازمان

  خواهد   کاهش  را  اسناد  این  از  استفاده   و  جعل  موارد  که  شودمی  محسوب  ایپیشگیرانه  راهکارهای

 مندرجات  تغییر  توانایی  که  است  افرادی  در  طمع  و  حرص  جعل  جرم  به  تشویق  دالیل  دیگر  از  .داد

 اسناد   جعل  توانایی  که  افراد  از  بسیاری  دارند،  ای  حرفه  شکل  به  را  هویتی  اسناد  جعل  و  ساخت  یا

  این  در  .نمایندمی  متقاضیان  به  اسناد  قبیل  این  فروش  و  جعل  به  اقدام  ایحرفه   شکل  به  دارند  را

  وقوع  از  کنندمی  جعلی   اسناد  فروش   و   جعل  به  اقدام  که  افرادی  شناسایی  طریق  از  توانمی  موارد

 جرایم   از  پیشگیری  در  مؤثری  نقش  هویتی  اسناد  که  چرا  نمود  جلوگیری  یافته  سازمان  جرایم

  جرم  به  راجع  یفرامل   اسناد  تصویب  با   هم   ایران  گذار  قانون  که  است  شایسته  و   دارند   یافته  سازمان

  .بردارد  گام  جرایم  این  از  پیشگیری  برای  داخلی،  قوانین  در  بازنگری   و  اصالح  و  مزبور  های

 موارد  افزایش شناختی جرم عوامل  دیگر از اًنهایت (199 ، 1393 امیرآبادی، زاده عباس  و  )میرکمالی

 است. جرایم افزایش بر فقر ثیرتأ  نظیر مواردی هاآن از استفاده  یا هویتی اسناد جعل

 

 هویتی و سجلی اسناد در جعل هایروش
  که  است  شناسایی  مدرک   به  صفحه  چند  یا   یک  اتصال  یا   تعویض  هویتی،  اسناد   در  جعل  موارد  از

  می   تحقق  هستند  ای  دفترچه  صورت  هب  هک  هگذرنام  و  نامهشناس  دمانن  هویتی   اسناد  در  معموالً

  از  یکی  نوشتجات  و  مندرجات  اءاختف  و  دادن  شپوش  رایب  تربیش  ل،جع  نای  مرتکبین  انگیزه  .یابد 

  روی   بر  نظر  مورد  صفحه  مندرجات  خواهندنمی  دلیلی  هر  به  که  است  شناسایی   مدرک  صفحات

  مانند   . دنماینیم  اییشناس  مدرک  به  صفحه  اتصال  یا  تعویض  به  اقدام  لذا  .باشد  داشته  قرار  سند

  تصرف   و  دخل  فرزند   و  زن  اسامی  ثبت  به  وطمرب  صفحه  در  ازدواج  در  فریب  قصد   با  فردی  اینکه
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  طریق   پنج  به  هویتی   اسناد  در  جعل  کلی   طور  هب  . سازد  جا   هب  جا  و   تعویض  را  صفحه  آن  یا   نماید 

  روش  پنج   . یابدمی  تحقق  مختلف  های صورت   هب  زنی  ها روش  نای  از  دامک   هر   که  شودمی  انجام  عمده 

 مندرجات  در  تغییرات  ایجاد  ـ1  از:  عبارتند  رود می  کار  هب  اسناد  نوع  این  جعل  برای  که  ایعمده

  هایتاریخ  یا   تولد  تاریخ   شناسنامه،  شماره   ،خانوادگی   نام   نام،   از  اعم   آن  دارنده   مشخصات  و  سند

 ارائه  ـ3  شناسایی   مدرک  دارنده  عکس   تعویض  و  تغییر  ـ2  .غیره  و  کننده  صادر  مرجع  دیگر  مهم

 در   تغییر  و  تبردگیدس  دونب  هیالتتس  و  ناداس  هب  دستیابی  جهت  دیگر  اشخاص  شناسایی  مدرک

  و   دخل  ـ4  گذرنامه.  یا  پیشینه  سوء  عدم  گواهی  اخذ  جهت  دیگری  شناسنامه  مانند  اولیه  مدارک

  و  سند   مندرجات   در   تغییر  هویتی.   اسناد   ایرایانه  تکثیر  و   ساخت   ـ 5  سند   امهار  در  تصرف

 مواد  از استفاده  با  جاعل  یعنی  شیمیایی:  الف(  .شودمی انجام صورت بدین که  آن صاحب مشخصات

  و   برده   بین  از  را  شناسایی   مدرک  در   درجمن  اتمشخص  تمامی   یا  قسمت  یک   شیمیایی   کننده   پاک 

  خراشیدگی   و  سائیدگی   تراشیدگی،   : فیزیکی  ب(  نماید.می  تحریر  را  دیگری  مندرجات  آن  جای  به

  زیرا  . روند  می   کار  هب  سند  جعل  در  مزورانه  داماتاق  ایرس  از  بیشتر  که   هستند  مواردی  از  اسناد  در

  نظرشان   به  که  راهی   ترینساده  و   اولین  ، افتندمی  سند  مندرجات  تغییر  فکر  به   که  هنگامی   افراد

 ورد م  را  درجاتمن  اینوشته   کردن  اضافه  با  که  است  معنی  بدان  :الحاق  ج(  .است  افعال  این  رسد،می

  اساسی  .باشد  عبارت  یا  کلمه  حرف،   نقطه،  ،کوچک  دندانه  یک  تواند   می  الحاق   .ددهن  رارق  رتغیی

  و   افراد  اییشناس  ونیکن  درون  و   تاس  آن  با  مرتبط  هایویژگی  و   عکس   هویتی،   اسناد  رکن  ترین

  چهره  با  سند  روی  بر  شده  الصاق   عکس  تطابق  بر  تکیه  اشخاص  هویت  احراز  با  رابطه  در  جاری  رویه

  فاقد   که  است  نحوی  به  هویتی  اسناد  روی   بر  عکس   الصاق   شیوه  طرفی   از  .است  آن  کننده  ارائه

 جعل   سهولت  به  که  طوری  به  .شود  می  محسوب  اسناد  این  برای  خالء   و  منفذ   و  بوده  الزم  استحکام

 نای  .شود  می  نصب  آن  روی  بر  دیگری  عکس  و  گردیده   جدا  سند  از  اقیالص  سعک  یراحت  به  و  شده

  هویتی   اسناد  جعل   در  هاآن  شگرد  ترینراحت  و  نمانده  دور  هب  تبهکاران  دید   و  نظر  از  پذیری  آسیب

 .شودمی محسوب

 هویتی  اسناد  در  جعل  مصادیق  ـ5

   و  جعل  مورد  گوناگون  هایروش  به  آن  کننده   استفاده   و   جاعل  انگیزه  و   عنو  بحس  بر  هویتی   اسناد

  ،وقایع   کل   ثبت   سند   شامل   هویتی   اسناد   اهم   در  ها آن  ترین  شایع   به  . گیرندمی  قرار  فریحت

 . گرددمی اشاره  گذرنامه  و ملی  شناسایی  کارت شناسنامه،

 

 وقایع  کل  ثبت  اسناد  در  جعل

  از  پس  برگی  250  مجلدات  در  احوال  ثبت  مورمأ  توسط  تنظیم  از  پس   وقایع  کل   ثبت  اسناد

  به  امن   و   مجهز  های   بایگانی  در  شهرستان،  هر  دادستان  نماینده   ییدأ ت  و   پلمپ   و   مهر  و   کشینخ

 شخاص،ا  سوی  از  خدمات  درخواست  صورت  در  .شوند  می  نگهداری  و  حفظ  منظم  و  بمرت  طور

  از   مواردی  در  متقاضی،  تقاضای  بحس  بر  سند،  لصا  به  مراجعه  با  اسناد  هایبایگانی  مسئولین

 آراء   یا   ها  دادگاه   طعی   احکام  اجرای  شده،  مستعمل  شناسنامه  تعویض   شناسنامه،  دورص  جمله



 

 

 

 
   (سهیال مرادی قلعه) ایران کیفری  حقوق در  هویتی اسناد جعل                                                   7

 

  یا  تغییرات  اعالم  (احوال  ثبت  نقانو  3  ماده  )موضوع  احوال  ثبت  ادارات  اختالف  حل  های  هیأت

  ه ئارا  بنابراین  .شود  می  هرائا  یصالح ذ  مقامات  به  شخصاتم  یا  رونوشت  یا  اوالد  تعداد  و  والتحت

  تسلیم   به  منوط  یصالح،ذ  مقامات  یا   خاص اش  برای  سجلی   یا   ایع قو   کل   ثبت   اسناد  از   خدمات

  و   اطالعات  روی  از  باشند می  فمکل  احوال  ثبت  مورینمأ   ورتص  این  در  .هاستآن   درخواست

 کل   ثبت  اسناد  احبانص  چون  صف الو  مع  .نمایند  هائار  خدمات  متقاضیان  برای  اسناد  این  مندرجات

  ص اخاش  سایر  یا  اسناد  احبانص  طرف   از  اسناد  اعدتاً ق  ندارند،   دسترسی   مزبور  اسناد   به  ایع وق

  مورین مأ   به  جعل  انتساب  اسناد،  این  مجعولیت  ورتص  در  بنابراین  .گردد  قعوا  جعل  مورد  تواندنمی

  اسناد   در  جعل  موارد  عمده   .بود  واهد خن  انتظار  از  دور   دارند،   را  اسناد   به  دسترسی  که  احوال  ثبت

  نام،   :آن  شایع  موارد  .سند  مندرجات  در  تغییر  ایجاد  ـ1  :است  متصور  زیر  اشکال  به  قایعو  کل  ثبت

  برای)  . سند  از  متیقس  کردن  معدوم  ـ 2  . والدین  شخصاتم  و   تولد  محل  تولد،   ختاری  خانوادگی،   نام

  . سند  تویاتمح  و   مندرجات  بعضی  کردن  ک پا  و   سیاه   ـ 3  (سند  در  مندرج  اتحتوضی  حذف  مثال

  اعداد   و  کلمات  حروف،  نمودن  اضافه  ـ4  (سند  اتحتوضی   شده،  صادر  هایشناسنامه  سریال  مانند )

 از   بنس  اثبات  حکم  وجود  و  مقررات   رعایت  بدون  سند  نامعلوم  مشخصات  تکمیل  ـ5  .سند  در

  آراء  یا  ها   دادگاه  احکام  اجرای  ـ6  .احوال  ثبت  ادارات  اختالف  حل  هایتأ هی  آرای  یا   قضایی  مراجع

  و   اق حال  یا   اسناد  در  هاآن  مفاد  خالف  بر  (احوال  ثبت  انون  3  ماده  عموضو)  اختالف  حل  های  هیأت

  خ تاری تغییر صخصو به  قانونی مراجع سایر آرای یا   هادادگاه احکام از ناشی  اتحتوضی نمودن اضافه

  سند   صاحب  عکس  تعویض  ـ7  قانونی.  مراجع  آراء  و  احکام  وجود  بدون  صاخاش  بنس  تغییر  و  تولد

 دستی   صورت  هب  گذشته  سنوات  در  که  اسناد  فیزیک  در  الذکر  فوق   موارد  البته  .غیر  فرد  عکس  با

  )اسناد   ایعق و  کل  ثبت  اسناد  کلیه   اینکه  به  توجه  با  اًاخیر  ولی  ،است  ممکن  اند،گردیده  صادر

  ، باشد  نمی   متصور  ها آن   حریفت   یا  جعل   امکان  عمالً   ،شوند می  صادر  الکترونیکی  صورت  هب  سجلی(

   .گردد  ایجاد دارند،  را اسناد داده مرکز  به دسترسی که کاربرانی طرف از موارد این اینکه مگر

 

 شناسنامه  در  جعل

  نیاز   مورد  ، کمدار  و  اسناد   سایر  مبنای  و  پایه   که  است  شناسنامه  هویتی،   اسناد  مهمترین  از  یکی

  شناسنامه  مندرجات  در  تغییر  ـ1  :است  زیر  قرار  به  شناسنامه  جعل  موارد  عمده  .باشدمی  خاصاش

  اق حال  یا  و  طالق  و  ازدواج  ایعق و   حذف  والدین،  شخصاتم  تولد،  خ تاری  خانوادگی،  نام  نام،  قبیل:    از

  آن  در  غیر  یا  موهوم  صاتمشخ  قید  و  رایانه  سیستم  در  شناسنامه  طراحی  و   ساخت  ـ2  .مزبور  قایع و

  شناسنامه  مندرجات  نمودن  کپا   و   حذف  -3  .شناسنامه  از  کننده  استفاده  صخش  عکس  الصاق  با

  ـ 4  .آن  در   کننده   استفاده   شخصاتم  درج  و   شیمیایی   مواد  اساس  بر  غیر،   فرد   یا   خود  به  قمتعل

  درج  ـ 5  . آن  در  کننده   استفاده  عکس   اسکن   یا  الصاق  و   غیر  به  ق متعل  شناسنامه   از  استفاده

 موارد  البته  .سفید  لصیا  شناسنامه  در  موهوم  یا   غیر  فرد  مشخصات  یا   کننده  استفاده  شخصاتم

  امکانپذیر  اند، شده  صادر  نویس  دست  صورت  به  که  چاپی  هایشناسنامه  مورد  در  صرفاً  مزبور

  گردند، می  رصاد  اًاخیر  که  چاپی   هایشناسنامه  در  عمالً   الذکر  فوق  موارد  است  بدیهی   باشد.می
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  های   شناسنامه  . باشند  می  برخوردار  باال   بسیار  امنیتی  بضری  از  مکانیزه   شناسنامه  .نیست  ممکن

  و  هولوگرام  الصاق   ،نوشته  ریز  جداشونده،   چاپ  اینتگلیو،  چاپ  برجسته،  چاپ  هایویژگی  از  چاپی

  این  مگراینکه  ،باشند نمی  استفاده  سوء  و   جعل  ابل ق   راحتی  به  و   باشند   برخوردارمی  امنیتی  روکش

  علت  به  اینصورت  در  که  شوند  ساخته  و  سازی  شبیه  ایرایانه  سیستم  از  استفاده  با   ها شناسنامه  عنو

 مجعولیت   شده،  ساخته  هایشناسنامه  در  ایمنی  و  امنیتی  فاکتورهای  ایجاد  و  تهیه  امکان  عدم

 . باشندمی شخیصت قابل  راحتی به ها آن 

 

 ملی   شناسایی  کارت  جعل

  باالیی  بسیار  ایمنی  و  امنیتی  بضری  نظر  مورد  کارت  اینکه  به  توجه  با  ملی  شناسایی  کارت  جعل

  نمودن   باز  و  دستکاری  صورت  در   چون  .باشد نمی   حریفت  و  جعل  قابل  عمالً  و  اًاساس  .برخورداراست

  از  انونیق  غیر  استفاده  و  جعل  اما   .بود  واهدخن  ترمیم  و  بازسازی  ابل ق  آن  فونسل  یا  نایلونی  روپوش

  .گیردمی  طراحی  سازی،  شبیه  کامپیوتر  سیستم  در   طراحی  با   شده،   شاهده م  که  موارد  ب اغل  در  آن

 به  :اول  روش  .پذیرد می   ورتص  شیوه  دو  به  موارد  بیلق  این  در  ملی  شناسایی  کارت  جعل  اًغالب

  بوده   غیر  به  قمتعل  که  ایشناسنامه  یا  وقایع  کل  ثبت  سند  از  کارت  دارنده  که  دارد  اطالق   مواردی

  بودن  تقلبی   یا   مجعولیت  شخیصت  اًاساس   حالت  این   در  .کند می  استفاده   تقلبی   و   غصبی   هویت  از

 غیر   هویت  به  تیسخ  به  نیز  دولتی   مراجع  و  هادستگاه  حتی  .است  کلشم  کارت،  دارنده  هویت

 توسط  و  احوال  ثبت  سازمان   سوی  از  ها کارت  عنو  این  چون  . برندمی  پی  کارت  دارنده   قعی وا

  هویت  که  زمانی   تا   و   گردد می  صادر  انونیق  ریفاتشت  کلیه  رعایت  با   دولتی   الحیتدارص  مورینمأ 

  اسناد   عنو  این   است  کرذ   به  الزم  . باشدمی  معتبر  است،   شده ن  ثابت  یا   شخصم  کارت  دارنده   قعی وا

 ثبت   از  پس  مدتی  هاآن   احبانص   که  هستند  اسنادی  اول  حالت  :نیست  خارج  حالت  سه  زا  معموالً

  ثبت  فوت  یا  و  است  نگردیده   ثبت  وی  فوت  عهاق و  ولی  شده،  فوت  شناسنامه  دورص  و   والدت  عهقوا

 مواردی   به   دوم  حالت   ت.اس  دهشن  منتقل  مربوطه  سجلی  سند  ظهر  به  فوت  عهقوا  حالیکه  در  شده، 

  تعویض   به  نسبت  حال   به  تا   دالیلی  هب  بنا  لیکن  ،است  حیات  دقی  در  واقعه  صاحب  که  دارد  اطالق 

  طالح صا  در  .است  ننموده  تسلیم  احوال  ثبت  اداره  به  درخواستی  خدمات  سایر  دریافت  یا  شناسنامه

  از   استفاده  مورد  شناسنامه  و  سجلی  سند  اینکه،  سوم  حالت  .گویندمی  راکد  سند  اسناد،  اینگونه  به

  این   در  چون  ،نیست  آسان   ملی  کارت  مجعولیت  شخیصت  اخیر  مورد  در  که  است  واهی   اسناد  جمله

 و  احوال  ثبت  ادارات  توسط  ل،صیا  سجلی  سند  مندرجات  قطب  شناسنامه  یا   ملی   کارت  موارد  بیلق

  ملی   کارت  متقاضی  یا  مدعی  به  قمتعل  سجلی  سند  اینکه  از  غافل   و  گردد می  ادرص  رسمی  مورینمأ 

  یا   و  راکد  اسناد  روی  از  سند،  غاصب  صاخاش  به  هویتی  اوراق   ورصد   معموالً  .باشد نمی  شناسنامه  و

  نیروهای   سوی  از  سند،  مدعیان  قعی وا  و  قیقد  هویت  احراز  عدم   از  ناشی  غیر،  صخش  اسناد

  . باشدمی  دارند،   عهده   بر  را  صا خاش  هویت  ییدتأ   وظیفه  اً انونق   که  مقامات   یا   مراجع  سایر   یا   انتظامی

  از  عاطال  برای  یصالحذ  هایارگان  و   نهادها   استعالم   با  اسناد  عنو  این   ینصبغا  تقلبی  هویت  البته

  یا   است،   شده  قید   مادر   و  پدر   عنوان  هب  نظر  مورد  سجلی   سند  در  که  صیاخاش  اوالد   تعداد   وضعیت
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  یا   اسناد  عنو  این  ینفعذ  خاصاش  یا   وی  وراث  یا  سند  صاحب  خود  خدمات،  درخواست  و  مراجعه

  امکان   و  بوده  تشخیص  قابل  مطلع،  صاخاش  گزارشات  و  بینغائ  مجدد  سجلی  خدمات  درخواست

  و   مجعول  ،کمدار  از  استفاده  با  بزهکاران  که  دارد  مصداق   مواردی  در  ـ  دوم  روش  .بود  خواهد  پذیر

  در   بر  عالوه   بزهکاران  قبیل  این  .کنند  می  سازی  پنهان  را  خود  مجرمانه   افعال   تقلبی   هویت  اسناد

  در  عی قوا  غیر  مشخصات  با   ملی  کارت  خود،  اصیل  و   قعی وا  هویت  با   شناسنامه  داشتن  اختیار

  فاقد  شده،  سازی شبیه ملی  هایکارت که آنجایی  از . کنند  می سازی شبیه و طراحی رایانه سیستم

  .باشند می  تشخیص  قابل  راحتی  به  هاآن   مجعولیت  دلیل  همین  به  .باشند می  امنیتی  فاکتورهای

  کاری  پنهان   جهت  نمایند، می  استفاده   تقلبی   و   واقعی   غیر  شخصاتم  با   ملی   کارت  از  که  اشخاصی

  مجعول،  مشخصات همان  با باید  نیز ای شناسنامه اً اعدتق  ملی،  کارت مجعولیت  و مجرمانه اعمال در

  ه ب  نیز  شناسنامه  جعل  افزایش  دالیل  از  یکی  عموضو  این  که  باشند  کرده  جعل  و  داشته  اختیار  در

  می   ملی  شماره  فاقد  شده،  سازی  شبیه  مجعول  ملی   هایکارت  اینکه  دلیل  هب  طرفی  از  .دارد  دنبال

  یا   ملی   هایکارت  از  استفاده  حالیکه  در  .باشد  می  تشخیص  قابل  راحتی  هب  ها آن  جعلیت  باشند،

 باشد. نمی تشخیص قابل راحتی به غیر هویت  با شناسنامه

 

 گذرنامه  یا  مسافرت  سند  در  جعل

 ترشبی  روش  این  . نمود  اشاره  قیالصا  عکس   جابجایی   به  توانمی  گذرنامه   در   جعل  ق مصادی  از

  گذرنامه   عنو  این  در  الًمعمو  .باشد  می  متصور  است،  گردیدهمی  صادر  درگذشته  که  هاییدرگذرنامه

  مورد  و   نمایدمی  اقدام  بوده،  غیر  به  متعل   که  هایی گذرنامه  عکس  جابجایی  به  نسبت  جاعل  ها

  ، کمدر  گردند، می  ناگزیر  مجعول  ازگذرنامه  کنندگان  استفاده  روش  این  در   . دهدمی  قرار  استفاده

  جعل   و  تهیه  نیز  درگذرنامه  مندرج  مشخصات  با  ملی  کارت  یا  شناسنامه  ویژه  هب  دیگری  شناسایی

 دیگری  معتبر  شناسایی   ،کمدر  مجعول،   وجودگذرنامه  با   صاخاش  هویت   بررسی  در  چون  . نمایند

  یا   نباشد  دیگرکارساز  شیوه  این  اًاخیر  رسد،می  نظر  به  ولی  .است  الزم  هویت  قتصدی  برای  نیز

  الصاق  برای  لیحم  .گردندمی  صادر  اکنون  که  هایی  گذرنامه  که  چرا  .است  فضعی  خیلی  آن  احتمال

  . شود  می   اسکن  مربوطه  حل م  در  رایانه  سیستم  ق طری  از  آن  دارنده   عکس   بلکه  .ندارد  وجود  عکس 

  اسناد،  این  ایمنی  و  امنیتی  ب ضری  باالرفتن  و  جدید   های گذرنامه  در  عکس  شدن  اسکن  با  اما

  مبادرت   گذرنامه  طراحی  و   ساخت  به  نسبت  ایرایانه   رفتهشپی  امکانات  از  استفاده  با   جاعلین

 . ندارد کاربردی  اسناد  این در دیگر عکس  جابجایی  یا  و تعویض و  نمایندمی

 

 هویتی   و  سجلی  اسناد جعل  از  جلوگیری   های  روش

  و   الکترونیکی   امنیتی،  هایلفهؤم  هحوز  سه  در  هویتی  اسناد  جعل  با   مبارزه  نوین  های شیوه 

  ـ 2  بیومتریک  از  استفاده  ـ 1  از:  عبارتند  ها روش  این    کلی  طور  به  به  و  شده  شناسایی  بیومتریک

 مواد  به  حساس  کاغذهای  از  استفاده  ـ 4  اسناد  چاپ  برای  رایانه  از  استفاده   ـ3  مارک   واتر  از  استفاده

 (7 ، 1399 همکاران، و  )بیابانی .اسناد  روی بر عکس  اسکن ـ5 شیمیایی
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 بیومتریک   از استفاده

 آنالیز   و  گیری  اندازه  برای  بیولوژیکی  های  داده  آماری  تحلیل  و  گیری   اندازه  تکنولوژی  بیومتریک

  های   ویژگی   از  استفاده  با   اتوماتیک  شناسایی  و  اشخاص  هویت  تشخیص  جهت  افراد  بدن  مشخصات

  و   شده  تعریف  سیستم  در  قبل  از  که  باشد می  فرد  هر  رفتاری  یا  فردی(  )مشخصات  اختصاصی

 مجوز   و  گردد  می  فراخوانی  عتسر  به  اطالعات  آن  نیاز  هنگام  در   و  باشدمی  موجود  آن  اطالعات

  هویتی  و  جلیس  ناداس  در  ویژگی  این  از  استفاده  .نماید  می  فراهم  فرد  برای  را  فعالیت  انجام  و  ورود

  هر   هویتی  مشخصات  و  ویژگی  از  استفاده  با  چون  نماید  می  ممکن  غیر  را  اسناد  این  جعل  امکان

 فرد   برای  را  استفاده  مجوز  نهایت  در  و  کننده  استفاده  فرد  شناسایی  و  هویت  تشخیص  امکان  فرد

  این   .ندارد  وجود  دیگران  برای  اسناد  این  از  استفاده  امکان  صورت  این  غیر  در  و   نماید  می   صادر

  مورد   یا  شدن  مفقود  صورت  در  که  آورد  می  فراهم  اسناد  این  صاحبان  برای  را  امکان  این  ویژگی

  جعل  و   استفاده  سوء  مورد  ظاهری  هایویژگی  با  اسناد  این  اگر  مواردی  در  یا  و  گرفتن  قرار  سرقت

 از  استفاده  امکان  بیومتریک  هویت  تشخیص  چون  نماید،  استفاده  اسناد  این  از  تواند نمی  ،گیرند  قرار

 . دهد نمی دیگری شخص به را آن

 

 مارک  واتر  از استفاده

 این  جعل از جلوگیری برای زیادی بسیار اهمیت از هویتی  اسناد کاغذهای   در مارک واتر از استفاده

  از   استفاده  و   حاضر  عصر  در  تکنولوژی   پیشرفت  دلیل  به  که  چرا  باشد،   می  برخوردار  اسناد

  و   است  پذیر  امکان  سندی  نوع  هر  تهیه  و  سخت  امکان  غیره  و   رنگی   لیزری  چاپ  هایدستگاه

  صورتی  در  ولی   ، ورزند  می  مبادرت  اسناد  این  جعل  به  مخصوص  کاغذهای   از  گیری  بهره  با   جاعلین

  تا  اسناد  این  جعل  امکان  ،باشد  ایزمینه  هاینقش   دارای  هویتی  اسناد  استفاده  مورد  کاغذ  که

  این   و  باشد  می  کاغذ  ساخت  زمان  در  مارک  واتر  ایجاد  چون  یابد  می  کاهش  زیادی  بسیار  حدود

  . باشد  گرفته  قرار  کاغذ  این  روی  بر  چاپ  واسطه  به  که  نیست  نقشی  و  دارد  قرار  کاغذ  بافت  در  نقش

  امکان   آسانی  به  است  شده  استفاده  ها   آن  در  ویژگی  این  از  که  اسنادی  جعل  صورت  در  پس

  غیر  کاغذ  زمینه  پس   در  نقش  ایجاد   امکان  چون  ،است  تشخیص  قابل   اسناد   این  بودن  مجعول

 . باشدمی ممکن

 

 اسناد چاپ  برای  رایانه   از استفاده

  می   صادر   افراد  برای  قدیمی   اسناد   جای  به  جدیدی   هویتی   و   سجلی   سناد   ا  اخیر  سال   چند  در

  و  باشد  می  اسناد  گونه  این  جعل  از  جلوگیری  زمینه  در  والنئ مس  تربیش  توجه  بیانگر  که  گردد

  کاهش   زیادی  بسیار  حدود  تا   بود  معمول  اسناد  گونه  این  صدور  و  تحریر  در  که  قدیمی  هایروش

  مانند   هویتی  اسناد  برخی  تحریر  در  معمول  روش  از  استفاده  شاهد   همچنان  ولی   ،است  یافته

  می   فراهم  جاعلین  برای  را  اسناد  این  از  استفاده  سوء  احتمال  امر  این  که  باشیم  می  شناسنامه

  تفاده اس  یمخصوص  های وسیله   با  ایرایانه  چاپ   از  هاشناسنامه  تحریر  برای  که  صورتی  در   . نماید
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  از استفاده با  جعل  امکان د باش پذیر  امکان احوال ثبت اداره برای تنها  آن از تفادهاس امکان که گردد

 یابد. می کاهش  زیادی حدود تا اسناد این در مشخصات ریتغی

 

 شیمیایی   مواد   به حساس  کاغذهای   از استفاده

  جعل  برابر  در  که  هویتی   و  سجلی  اسناد  بیشتر  چه  هر  امنیت  و  استحکام  برای  دیگری  مهم  موارد  از

  جاعالن   باشد.می  ی ییمیاش  مواد  به  اس حس  های  کاغذ   بردن  کار  به  نمود،  تفاده اس  آن  از  توانمی

  از  اغلب   هویتی  و   سجلی   اسناد  مندرجات  در  تغییر  ایجاد   و  نمودن  پاک  برای  هویتی  و  جلیس  ناداس

  استفاده  مورد  های  کاغذ  جنس  بودن  مقاوم  واسطه  به  که  نمایند  می   استفاده  خاصی  شیمیایی  مواد

  کاغذ   که  صورتی  در  ولی  ،گذارندنمی   جای  به  خود  از  شیمیایی  مواد  از  استفاده  در  را  مشهودی  آثار

  می   استفاده   آن  از  اسناد  مندرجات  نمودن  پاک   برای  که  شیمیایی  مواد  به   ستفاده   ا  مورد  های

 تشخیص  امکان  ، نمایند  پیدا  گرن  تغییر  شیمیایی  مواد  با  تماس  اولین  در  و   باشند  حساس  نمایند

 تشخیص   قابل  تخصصی  های بررسی  بدون  و  گردد می  آشکار  همگان  بر  اسناد  این  بودن  مجعول

 . باشدمی

 

 اسناد روی  بر   عکس   اسکن

  های   عکس  جابجایی  و  تغییر  شناسنامه  مانند  هویتی  اسناد  جعل  برای  راه  ترین  آسان  و  بیشترین

  و  نموده  عکس  جابجایی  به  اقدام  سند  مفاد  در  تغییر  گونه  هیچ  بدون  فرد  که  باشد  می  آن  به  ملصق

  نیز   امر  این   دلیل  . نماید می  استفاده   خود  اهداف   پیشبرد  در  مجعول  سند   از  امر  همین  سطه  وا  به

 منگنه  یا  و  چسب  از  استفاده  با  تنها  چون  باشد می  اسناد  به  عکس  الصاق   شیوه  و  استحکام  عدم

  فانهمتأس  که  نماید  می   انآس  یاربس  را  عکس   جابجایی   و  تغییر  که  نمایند   می  عکس   نصب   به  اقدام

 برای  .دارد  اختصاص  عکس   جابجایی  و  تغییر  به  هویتی  و  سجلی  ناداس  جعل  آمار  ترینبیش

 سند   روی  بر  عکس  چاپ  از  توان  می  اسناد  به  ملصق  عکس  جابجایی  و  تغییر  امکان  از  جلوگیری

  نخواهد  وجود   گذشت  که   صورتی  به  آن  جابجایی   و   تغییر   امکان  صورت  این   در   که  نمود  استفاده

 آن  از  استفاده  انحصار  دلیل  به  که  نمود  استفاده  هولوگرام  های  برچسب  از  توانمی  همچنین  داشت.

 حدود  تا  افراد  جانب  از  کاریدست  صورت  در  آن  شدن  مخدوش  همچنین  و  خاص  مراجع  توسط

 . نماید جلوگیری شیوه این به اسناد جعل از تواند می زیادی

 

 گیری نتیجه
  و  مهم  نقش  دارای  مردم  اجتماعی  و  اداری  زندگی  شئون   تمام  در  هویتی  و  سجلی  مدارک  و  اسناد

 مورد  اسناد  این  اگر  که  چرا  .باشدمی  جعل  جرم  سجلی،  اسناد  جرم   مهمترین  .باشند  می  اساسی

  خواهد   عمومی  اعتماد   سلب   و   اجتماعی  نظم   خوردن  هم   بر  موجب  گیرند،   قرار  سوءاستفاده  و   جعل

 و   ایه حرف  رمینمج  هک  دشویم  خصمش  امیانتظ  و  اییقض  مراجع  در   موجود  سوابق  بررسی  با  .شد

  ای بردهکار  دارای  هک  ویتیه  اسناد  های پذیری  آسیب  از  مختلفی  شگردهای  با   عادت  به  تبهکاران



 

 

 

 

                            (1140 تابستان ،42 شماره  ،هفتم سال) جزا علوم و  حقوق ،فقه  علمی یهنشر 12

                                  

 

 

 

  مرتکب  هستند  مالی  جرائم  عمدتاً  که  را  مختلفی  جرائم  هاآن  جعل  با  و  گرفته  بهره  هستند  یفراوان

  به  موفق  و  ایریشه  و   اساسی  مبارزه  پدیده   این  با   بتوانند  اینکه  برای  امر  متولیان  بنابراین  . وندشمی

  وقوع  در  مجعول  هویتی   اسناد  نقش   چگونگی   از  آنان   آگاهی   باشند  داشته  شده   سازماندهی  شکل

 فیزیکی  مشخصات  خصوص  در  که  اطالعاتی   دلیل  به  هویتی   اسناد  .دارد  ضرورت  اموال  علیه  جرائم

  محسوب   یافته  سازمان  جرایم  از  پیشگیری  برای  مناسبی  ابزار  ، کنندمی  ارائه  اشخاص  اعتباری  و

  سازند. می  دشوار  نیز  را  مذکور  جرایم   ارتکاب  تبهکاران،  افزایی  خطر  بر  عالوه  اسناد  این  .شوندمی

 ناتوان  و  یوسمأ   جعلی  اسناد  ساخت  به   نسبت  را  بزهکاران  هویتی،   اسناد   در  ایمنی  ضریب  افزایش

  روز،  هایفناوری  از  استفاده  با  هویتی  اسناد  و  مدارک  جعل  های  پیچیدگی  به  توجه  با  .کند می

 تکنولوژی  از  استفاده  و   خاص  ظرافت  از  باید   نیز  جرایم  این  با   مبارزه  هایروش  که  است  بدیهی 

  ده آم  وجود  به  های  دگرگونی   و  تحوالت  دلیل  به  اسناد  جعل  جرم  زیرا  .باشد  برخوردار  روز  متناسب

  روز   به  که   شده  سبب  تغییرات  این   و  بوده  تغییر  حال  در  مختلف  ابعاد   در   دانش،   و  علم  عرصه  در

  . آید   شمار  به   ضروری  بسیار  نیازی  آن،  با   متناسب  پلیسی  و   قضایی  نهادهای   و   ها سیستم  شدن

  نظر  در  با  جنایی  سیاست  و  علمی  تدابیر  اتخاذ  و  مجرم  با  شناسانه  جرم  برخورد  با  باید  بنابراین

  طوری   به  ،نمود  جلوگیری  جامعه  در  آن  شیوع  از  پیشگیری  و  جرم  تکرار  از  روز  هایفناوری  گرفتن

 ثرترینؤم  و   شناختی  جرم  رویکرد  جدیدترین  عنوان  ه ب  هویتی  اسناد  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  که

  خود   به  کشورها   جنایی   سیاست  در  ارزشمندی  بس   جایگاه   امروزه   جرایم،   این  با   مبارزه  راه

 .است داده اختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   (سهیال مرادی قلعه) ایران کیفری  حقوق در هویتی اسناد جعل                                                   13

 

 مراجع  و نابعم
 ، تهران: انتشارات میزان. 1فراملی، چ یافته سازمان (، جرائم1394سید حسن ) اسعدی،

 .اسالمیه شاراتانت، تهران: 16، چ4(، حقوق مدنی، ج1377امامی، حسن )

«،  هویتی  اسناد   جعل  با   مبارزه  نوین  های شیوه  شناسایی (، »1399)  و همکاران  ، غالمحسینبیابانی

 . 51فصلنامه کارآگاه، سال سیزدهم، شماره 

علیرضا   »1394)گزمه،    اسناد   معنوی  جعل  کشف  فنی  هایمهارت  بندیاولویت  و  شناسایی(، 

 . 33دوره دوم، سال نهم، شماره فصلنامه کارآگاه، «، هویتی

علیرضامیرکمالی سید  امیرآبادی،   ،  زاده  عباس  )  و  در  1393احسان  هویتی  اسناد  »نقش   ،)

فصلنامه   یافته«،  سازمان  جرایم  از   اسالمی علوم دانشگاه کیفری، حقوق  های آموزهپیشگیری 

 . 7 هشمار رضوی،

(، »تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال«، فصلنامه دانش  1383حسین )  فادار، و

 انتظامی، سال ششم، شماره دوم. 
 


