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جعل اسناد و راههاي جعل اسناد و راههاي 
مقابله با آنمقابله با آن

جعل اسناد و راههاي جعل اسناد و راههاي 
مقابله با آنمقابله با آن  



تعریف سندتعریف سند

و یا ھر چیزى كھ بتوان بھ آن استناد جست و قابل و یا ھر چیزى كھ بتوان بھ آن استناد جست و قابل 

بھ طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است كھ افرادو سازمان ھاى مختلف، بھ صورت بھ طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است كھ افرادو سازمان ھاى مختلف، بھ صورت 
نوشتھ یا اشكال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تھیھ و تنظیم كرده ا ند، و براى نوشتھ یا اشكال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تھیھ و تنظیم كرده ا ند، و براى 

سند، ھرگونھ اطالعاتي است كھ دردستگاه دولتي تولید شود یا بھ آن برسد و بھ طور دائمي در سند، ھرگونھ اطالعاتي است كھ دردستگاه دولتي تولید شود یا بھ آن برسد و بھ طور دائمي در 
تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سیاسي، اجتماعي،ھنری و تاریخي، ارزش نگھداری تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سیاسي، اجتماعي،ھنری و تاریخي، ارزش نگھداری 

تعریف سندتعریف سند

درمعناى لغوىدرمعناى لغوى::
و یا ھر چیزى كھ بتوان بھ آن استناد جست و قابل و یا ھر چیزى كھ بتوان بھ آن استناد جست و قابل د د سند را ھمان تكیھ گاه، آنچھ پشت بھ آن دھنسند را ھمان تكیھ گاه، آنچھ پشت بھ آن دھن

..اعتماد باشد، گوینداعتماد باشد، گویند
 در فرھنگ ادارى در فرھنگ ادارى::
 بھ طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است كھ افرادو سازمان ھاى مختلف، بھ صورت بھ طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است كھ افرادو سازمان ھاى مختلف، بھ صورت

نوشتھ یا اشكال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تھیھ و تنظیم كرده ا ند، و براى نوشتھ یا اشكال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تھیھ و تنظیم كرده ا ند، و براى 
..مراجعات بعدى نگھ داشتھ ا ندمراجعات بعدى نگھ داشتھ ا ند

  بنا بھ تعریف معاون پیشین اسناد مليبنا بھ تعریف معاون پیشین اسناد ملي::
 سند، ھرگونھ اطالعاتي است كھ دردستگاه دولتي تولید شود یا بھ آن برسد و بھ طور دائمي در سند، ھرگونھ اطالعاتي است كھ دردستگاه دولتي تولید شود یا بھ آن برسد و بھ طور دائمي در

تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سیاسي، اجتماعي،ھنری و تاریخي، ارزش نگھداری تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سیاسي، اجتماعي،ھنری و تاریخي، ارزش نگھداری 
..داشتھ باشدداشتھ باشد





::در قوانین مدني ایراندر قوانین مدني ایران
سند، عبارت است از ھر نوشتھ كھ در مقام سند، عبارت است از ھر نوشتھ كھ در مقام 

دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیلة اثبات دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیلة اثبات 
..باشدباشد

در قوانین مدني ایراندر قوانین مدني ایران
سند، عبارت است از ھر نوشتھ كھ در مقام سند، عبارت است از ھر نوشتھ كھ در مقام   

دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیلة اثبات دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیلة اثبات 
باشدباشد



انواع اسنادانواع اسناد

نوشتھ ا ى كھ امضاكنندۀ آن تعھدمى كند، وجھ یا وجوھى را در موعد نوشتھ ا ى كھ امضاكنندۀ آن تعھدمى كند، وجھ یا وجوھى را در موعد 
معین، بھ ھركس كھ آن نوشتھ را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن،مالك آن شناختھ مى معین، بھ ھركس كھ آن نوشتھ را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن،مالك آن شناختھ مى 

سندى است كھ در ادارۀ ثبت اسناد وامالک و یا دفترھای اسناد رسمى یا در سندى است كھ در ادارۀ ثبت اسناد وامالک و یا دفترھای اسناد رسمى یا در 

مقررات قانونى تنظیم مقررات قانونى تنظیم آن ھا و بر طبق آن ھا و بر طبق حدود صالحیت حدود صالحیت 

در در  . .ھر سندی كھ رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقي مي گرددھر سندی كھ رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقي مي گردد
..كھ فاقد شرایط سند رسمي باشد، سند عادی استكھ فاقد شرایط سند رسمي باشد، سند عادی است

، ، رسمى، عادى و الزم ا الجرارسمى، عادى و الزم ا الجراقانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را بھ سھ دستة قانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را بھ سھ دستة 

انواع اسنادانواع اسناد

سند بر چند نوع استسند بر چند نوع است::
1 1 --  نوشتھ ا ى كھ امضاكنندۀ آن تعھدمى كند، وجھ یا وجوھى را در موعد نوشتھ ا ى كھ امضاكنندۀ آن تعھدمى كند، وجھ یا وجوھى را در موعد    : :سند در وجھ حاملسند در وجھ حامل

معین، بھ ھركس كھ آن نوشتھ را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن،مالك آن شناختھ مى معین، بھ ھركس كھ آن نوشتھ را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارندۀ آن،مالك آن شناختھ مى 
..شودشود

2 2 --  سندى است كھ در ادارۀ ثبت اسناد وامالک و یا دفترھای اسناد رسمى یا در سندى است كھ در ادارۀ ثبت اسناد وامالک و یا دفترھای اسناد رسمى یا در    : :سند رسمىسند رسمى
نزد مرجعىنزد مرجعى

 حدود صالحیت حدود صالحیت ، در ، در مأموران رسمىمأموران رسمىذیصالح یا سایر ذیصالح یا سایر
..شده باشدشده باشد

3 3 --  ھر سندی كھ رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقي مي گرددھر سندی كھ رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقي مي گردد   : :سند عادىسند عادى
كھ فاقد شرایط سند رسمي باشد، سند عادی استكھ فاقد شرایط سند رسمي باشد، سند عادی است  واقع، سندىواقع، سندى

 قانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را بھ سھ دستة قانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را بھ سھ دستة
..تقسیم كرده استتقسیم كرده است



اسناد تجارياسناد تجاري

اسناد عادي اسناد عادي جزء جزء   براتبراتو و سفتھ سفتھ 
میشوند،كھ از نظرمقررات تنظیم داراي ضوابط میشوند،كھ از نظرمقررات تنظیم داراي ضوابط 

قانونگذار مزایاي خاصي را براي اینگونھ اسناد تجاري قانونگذار مزایاي خاصي را براي اینگونھ اسناد تجاري 
..نسبت بھ سایر اسناد عادي قائل شده استنسبت بھ سایر اسناد عادي قائل شده است

اسناد تجارياسناد تجاري

 سفتھ سفتھ   ،،چك چك اسناد تجاري ازقبیل اسناد تجاري ازقبیل
میشوند،كھ از نظرمقررات تنظیم داراي ضوابط میشوند،كھ از نظرمقررات تنظیم داراي ضوابط محسوب محسوب 

..خاصي میباشندخاصي میباشند
 قانونگذار مزایاي خاصي را براي اینگونھ اسناد تجاري قانونگذار مزایاي خاصي را براي اینگونھ اسناد تجاري

نسبت بھ سایر اسناد عادي قائل شده استنسبت بھ سایر اسناد عادي قائل شده است



مفھوم جعلمفھوم جعل

بھ معني ساختن، قرار دادن ،نھادن، وضع كردن، زشتى را نیكو گردانیدن، بھ معني ساختن، قرار دادن ،نھادن، وضع كردن، زشتى را نیكو گردانیدن، 
 . .مبدل ساختن و دیگرگون كردن، آمده استمبدل ساختن و دیگرگون كردن، آمده است

ً بھ  ً بھ از جملھ ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفا از جملھ ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفا
ذكر مصادیق، روش ھای ارتكاب و مجازات مرتكب آن، بسنده شده استذكر مصادیق، روش ھای ارتكاب و مجازات مرتكب آن، بسنده شده است

متقلبانة متقلبانة جعل عبارت از قلبجعل عبارت از قلب: : در تعریف جعل گفتھ ا نددر تعریف جعل گفتھ ا ند
حقیقت در سند، نوشتھ یا چیز دیگر است، بھ قصد اضرار بھ غیر، بھ روش حقیقت در سند، نوشتھ یا چیز دیگر است، بھ قصد اضرار بھ غیر، بھ روش 

مفھوم جعلمفھوم جعل

جعل در معناى لغوىجعل در معناى لغوى : :
 ،بھ معني ساختن، قرار دادن ،نھادن، وضع كردن، زشتى را نیكو گردانیدن، بھ معني ساختن، قرار دادن ،نھادن، وضع كردن، زشتى را نیكو گردانیدن

مبدل ساختن و دیگرگون كردن، آمده استمبدل ساختن و دیگرگون كردن، آمده است
 بھ در قوانین بیشتر كشورھا در قوانین بیشتر كشورھا ً ً بھ از جملھ ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفا از جملھ ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفا

ذكر مصادیق، روش ھای ارتكاب و مجازات مرتكب آن، بسنده شده استذكر مصادیق، روش ھای ارتكاب و مجازات مرتكب آن، بسنده شده است
 در تعریف جعل گفتھ ا نددر تعریف جعل گفتھ ا ندبرخي حقوقدانان برخي حقوقدانان

حقیقت در سند، نوشتھ یا چیز دیگر است، بھ قصد اضرار بھ غیر، بھ روش حقیقت در سند، نوشتھ یا چیز دیگر است، بھ قصد اضرار بھ غیر، بھ روش 
..ھای پیش بیني شده در قانونھای پیش بیني شده در قانون

    
    
    



تغییر دادن آگاھانة نوشتھ یا سایر تغییر دادن آگاھانة نوشتھ یا سایر 
بھ قصد جا بھ قصد جا   چیزھای مذكور در قانون دانستھ شده است كھچیزھای مذكور در قانون دانستھ شده است كھ

زدن آن بھ عنوان اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و بھ زدن آن بھ عنوان اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و بھ 
 . .ضرر غیر صورت مي گیردضرر غیر صورت مي گیرد

نیز، جعل را قلب متقلبانة حقیقت بھ زیان نیز، جعل را قلب متقلبانة حقیقت بھ زیان 
دیگری در سند،نوشتھ یا ھر چیز دیگر، بھ یكي از طرق دیگری در سند،نوشتھ یا ھر چیز دیگر، بھ یكي از طرق 

..

تغییر دادن آگاھانة نوشتھ یا سایر تغییر دادن آگاھانة نوشتھ یا سایر   جعلجعل  در تعریفي دیگردر تعریفي دیگر
چیزھای مذكور در قانون دانستھ شده است كھچیزھای مذكور در قانون دانستھ شده است كھ

زدن آن بھ عنوان اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و بھ زدن آن بھ عنوان اصل، برای استفادۀ خود یا دیگری و بھ 
ضرر غیر صورت مي گیردضرر غیر صورت مي گیرد

نیز، جعل را قلب متقلبانة حقیقت بھ زیان نیز، جعل را قلب متقلبانة حقیقت بھ زیان   حقوقدان دیگریحقوقدان دیگری
دیگری در سند،نوشتھ یا ھر چیز دیگر، بھ یكي از طرق دیگری در سند،نوشتھ یا ھر چیز دیگر، بھ یكي از طرق 

..مذكور در قانون نامیده استمذكور در قانون نامیده است



::از دیدگاه قانونگذاراز دیدگاه قانونگذار
عبارت از ساختن نوشتھ یا  سند یا ساختن مھر یا امضای اشخاص رسمي عبارت از ساختن نوشتھ یا  سند یا ساختن مھر یا امضای اشخاص رسمي 

..یا غیررسمي،بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ھا، بھ قصد تقلب استیا غیررسمي،بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ھا، بھ قصد تقلب است
قلب متقلبانة قلب متقلبانة ھمان گونھ كھ مالحظھ مي شود، عنصر اصلي تعاریف ارائھ شده ھمان گونھ كھ مالحظھ مي شود، عنصر اصلي تعاریف ارائھ شده 

؛ بلكھ قلب بھ قصد ؛ بلكھ قلب بھ قصد نمي شودنمي شودحقیقت، جعل محسوب حقیقت، جعل محسوب 

بھ عنوان مثال، ھر حروفنگاردادگستری، ممكن است روزانھ مرتكب لغزش بھ عنوان مثال، ھر حروفنگاردادگستری، ممكن است روزانھ مرتكب لغزش 
ھای تایپي زیادی شود و منشي یا قاضي، ناچار بھ تصحیح یا تغییراین لغزش ھای تایپي زیادی شود و منشي یا قاضي، ناچار بھ تصحیح یا تغییراین لغزش 

ھا باشد؛ اما باتوجھ بھ این كھ قلب صورت گرفتھ متقلبانھ نمیباشد، آن عمل جرم ھا باشد؛ اما باتوجھ بھ این كھ قلب صورت گرفتھ متقلبانھ نمیباشد، آن عمل جرم 
در جعل سند، باید توجھ داشت كھ قلب حقیقت وقتي جعل مي در جعل سند، باید توجھ داشت كھ قلب حقیقت وقتي جعل مي 

شود كھ مربوط بھ حكم سند یا مربوط بھ اموری باشد كھ سند یا نوشتھ، برای شود كھ مربوط بھ حكم سند یا مربوط بھ اموری باشد كھ سند یا نوشتھ، برای 

از دیدگاه قانونگذاراز دیدگاه قانونگذار
عبارت از ساختن نوشتھ یا  سند یا ساختن مھر یا امضای اشخاص رسمي عبارت از ساختن نوشتھ یا  سند یا ساختن مھر یا امضای اشخاص رسمي   جعلجعل

یا غیررسمي،بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ھا، بھ قصد تقلب استیا غیررسمي،بدون اجازۀ صاحب آن و نظایر این ھا، بھ قصد تقلب است
 ھمان گونھ كھ مالحظھ مي شود، عنصر اصلي تعاریف ارائھ شده ھمان گونھ كھ مالحظھ مي شود، عنصر اصلي تعاریف ارائھ شده

حقیقت، جعل محسوب حقیقت، جعل محسوب یعني ھر قلب  یعني ھر قلب    ..استاست  حقیقتحقیقت
..تقلب مشمول این عنوان استتقلب مشمول این عنوان است

 بھ عنوان مثال، ھر حروفنگاردادگستری، ممكن است روزانھ مرتكب لغزش بھ عنوان مثال، ھر حروفنگاردادگستری، ممكن است روزانھ مرتكب لغزش
ھای تایپي زیادی شود و منشي یا قاضي، ناچار بھ تصحیح یا تغییراین لغزش ھای تایپي زیادی شود و منشي یا قاضي، ناچار بھ تصحیح یا تغییراین لغزش 

ھا باشد؛ اما باتوجھ بھ این كھ قلب صورت گرفتھ متقلبانھ نمیباشد، آن عمل جرم ھا باشد؛ اما باتوجھ بھ این كھ قلب صورت گرفتھ متقلبانھ نمیباشد، آن عمل جرم 
در جعل سند، باید توجھ داشت كھ قلب حقیقت وقتي جعل مي در جعل سند، باید توجھ داشت كھ قلب حقیقت وقتي جعل مي ..محسوب نمي شودمحسوب نمي شود

شود كھ مربوط بھ حكم سند یا مربوط بھ اموری باشد كھ سند یا نوشتھ، برای شود كھ مربوط بھ حكم سند یا مربوط بھ اموری باشد كھ سند یا نوشتھ، برای 
..آن تنظیم شده استآن تنظیم شده است  اثبات یا نفياثبات یا نفي



  جعلجعلباتوجھ بھ تعاریف ارائھ شده، میتوان گفت منظوراز باتوجھ بھ تعاریف ارائھ شده، میتوان گفت منظوراز 
نوشتھ یا نوشتھ یا دردرسند، عبارت ازتغییر یا تحریف متقلبانة حقیقت سند، عبارت ازتغییر یا تحریف متقلبانة حقیقت 

سند یا ھر چیز دیگر، بھ قصد زیان رساندن بھ دیگری است سند یا ھر چیز دیگر، بھ قصد زیان رساندن بھ دیگری است 
..

باتوجھ بھ تعاریف ارائھ شده، میتوان گفت منظوراز باتوجھ بھ تعاریف ارائھ شده، میتوان گفت منظوراز 
سند، عبارت ازتغییر یا تحریف متقلبانة حقیقت سند، عبارت ازتغییر یا تحریف متقلبانة حقیقت 

سند یا ھر چیز دیگر، بھ قصد زیان رساندن بھ دیگری است سند یا ھر چیز دیگر، بھ قصد زیان رساندن بھ دیگری است 
..



وضع وضع و و     تزویرتزویررا را   جعلجعل
گویندگویند  مزّور و وّضاعمزّور و وّضاع

از روى از روى   ساختن امرىساختن امرىجعل، عبارت است از جعل، عبارت است از 
قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و 

پس پس  . .ساختن سكة قلب و جعل نسب دروغینساختن سكة قلب و جعل نسب دروغین
است از جعل و جعل است از جعل و جعل 

..خود، نوعى از غش استخود، نوعى از غش است

جعلجعل  ،،در اصطالح حقوقدر اصطالح حقوق
مزّور و وّضاعمزّور و وّضاعرا،را،  و جاعلو جاعل

جعل، عبارت است از جعل، عبارت است از   
قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و 

ساختن سكة قلب و جعل نسب دروغینساختن سكة قلب و جعل نسب دروغین
ا ىا ىجعل سند، شعبھجعل سند، شعبھ

خود، نوعى از غش استخود، نوعى از غش است



جاعلجاعل  

بر این اساس، بھ كارگیرى ھرگونھ اسناد بر این اساس، بھ كارگیرى ھرگونھ اسناد 
رسمى یاالزم ا الجرائى كھ بتوان در مقام رسمى یاالزم ا الجرائى كھ بتوان در مقام 

دعوا یا دفاع بدان استنادكرد، آن ھم بھ دعوا یا دفاع بدان استنادكرد، آن ھم بھ 
كھ كھ ––قصد تزویر، تقلب و غش در معاملھ قصد تزویر، تقلب و غش در معاملھ 
--داراى جنبة مادى و معنوى جرم باشدداراى جنبة مادى و معنوى جرم باشد

  مجعولمجعول، و فرد، بھره بردار از سند ، و فرد، بھره بردار از سند 

  ,,  جعلجعل

 بر این اساس، بھ كارگیرى ھرگونھ اسناد بر این اساس، بھ كارگیرى ھرگونھ اسناد
رسمى یاالزم ا الجرائى كھ بتوان در مقام رسمى یاالزم ا الجرائى كھ بتوان در مقام 

دعوا یا دفاع بدان استنادكرد، آن ھم بھ دعوا یا دفاع بدان استنادكرد، آن ھم بھ 
قصد تزویر، تقلب و غش در معاملھ قصد تزویر، تقلب و غش در معاملھ 
داراى جنبة مادى و معنوى جرم باشدداراى جنبة مادى و معنوى جرم باشد

، و فرد، بھره بردار از سند ، و فرد، بھره بردار از سند جعلجعل
گویندگویند  جاعلجاعلرا، را، 



للمصادیق جرم جعمصادیق جرم جع
با استناد بھ قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل،میتوان گفت با استناد بھ قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل،میتوان گفت 

ساختن یا تغییر آگاھانةساختن یا تغییر آگاھانة
رسمى رسمى امضاى اشخاص امضاى اشخاص یا یا 

    ،،محومحو، ، الحاقالحاق، ، قلم بردنقلم بردن، ، تراشیدنتراشیدن
نوشتھ ا ى نوشتھ ا ى   الصاقالصاقدر تاریخ سند یا در تاریخ سند یا 

بدون اجازۀ بدون اجازۀ بھ كار بردن مھر دیگرى بھ كار بردن مھر دیگرى 
صاحبش، بھ قصد جا زدن آن بھ عنوان اصل براى استفاده صاحبش، بھ قصد جا زدن آن بھ عنوان اصل براى استفاده 

..خود یا دیگرى، بھ ضرر غیر و بھ قصد تقلبخود یا دیگرى، بھ ضرر غیر و بھ قصد تقلب

مصادیق جرم جعمصادیق جرم جع
 با استناد بھ قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل،میتوان گفت با استناد بھ قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل،میتوان گفت

ساختن یا تغییر آگاھانةساختن یا تغییر آگاھانة : :كھ عبارت ا ند ازكھ عبارت ا ند از
 ،یا یا ساختن مھر ساختن مھر نوشتھ یا سند، نوشتھ یا سند

تراشیدنتراشیدن، ، خراشیدنخراشیدنیاغیررسمى، یاغیررسمى، 
در تاریخ سند یا در تاریخ سند یا   دست بردندست بردنیا یا سیاه كردن سیاه كردن 

بھ كار بردن مھر دیگرى بھ كار بردن مھر دیگرى بھ نوشتة دیگر، یا بھ نوشتة دیگر، یا 
صاحبش، بھ قصد جا زدن آن بھ عنوان اصل براى استفاده صاحبش، بھ قصد جا زدن آن بھ عنوان اصل براى استفاده 

خود یا دیگرى، بھ ضرر غیر و بھ قصد تقلبخود یا دیگرى، بھ ضرر غیر و بھ قصد تقلب



))عنصرمادي جرم جعلعنصرمادي جرم جعل((تشریح مصادیق قانوني جعلتشریح مصادیق قانوني جعل

ً با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایرآن ھا  ً با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایرآن ھا این عمل، معموال این عمل، معموال
صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با كمك این صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با كمك این 

در عمل در عمل  . .وسایل، از روى نوشتھ یا سند محو مى كندوسایل، از روى نوشتھ یا سند محو مى كند
 ً ً خراشیدن، جاعل بخشى از یك كلمھ را از بین مي بردمثال خراشیدن، جاعل بخشى از یك كلمھ را از بین مي بردمثال

    ولىولى . .مى سازدمى سازد  بودبودرا تبدیل بھ را تبدیل بھ 
ً نام  ً نام در عمل تراشیدن، جاعل كل كلمھ را محومى كند؛ مثال در عمل تراشیدن، جاعل كل كلمھ را محومى كند؛ مثال

..یكى از خریداران را از سند بیع یا قولنامھ محو مینمایدیكى از خریداران را از سند بیع یا قولنامھ محو مینماید

تشریح مصادیق قانوني جعلتشریح مصادیق قانوني جعل

--خراشیدن یا تراشیدنخراشیدن یا تراشیدن
 با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایرآن ھا ً ً با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایرآن ھا این عمل، معموال این عمل، معموال

صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با كمك این صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با كمك این 
وسایل، از روى نوشتھ یا سند محو مى كندوسایل، از روى نوشتھ یا سند محو مى كند

 ً ً خراشیدن، جاعل بخشى از یك كلمھ را از بین مي بردمثال خراشیدن، جاعل بخشى از یك كلمھ را از بین مي بردمثال
را تبدیل بھ را تبدیل بھ   نبودنبودكلمھ كلمھ   نن  با حذف حرفبا حذف حرف

ً نام  ً نام در عمل تراشیدن، جاعل كل كلمھ را محومى كند؛ مثال در عمل تراشیدن، جاعل كل كلمھ را محومى كند؛ مثال
یكى از خریداران را از سند بیع یا قولنامھ محو مینمایدیكى از خریداران را از سند بیع یا قولنامھ محو مینماید

    



قلم بردنقلم بردن

ا ى ا ى در قلم بردن، الزم نیست حرف یا كلمھدر قلم بردن، الزم نیست حرف یا كلمھ
بھ سند اضافھ شود، بلكھ امكان دارد جاعل بھ سند اضافھ شود، بلكھ امكان دارد جاعل 

با استفاده از قلم، قسمت ھائى از سند یا با استفاده از قلم، قسمت ھائى از سند یا 
نوشتھ را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط نوشتھ را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط 

قلم بردنقلم بردن

در قلم بردن، الزم نیست حرف یا كلمھدر قلم بردن، الزم نیست حرف یا كلمھ
بھ سند اضافھ شود، بلكھ امكان دارد جاعل بھ سند اضافھ شود، بلكھ امكان دارد جاعل 

با استفاده از قلم، قسمت ھائى از سند یا با استفاده از قلم، قسمت ھائى از سند یا 
نوشتھ را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط نوشتھ را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط 

..بكشدبكشد




الحاقالحاق

در این مورد چیزى بھ سند مى ا فزایند؛ در این مورد چیزى بھ سند مى ا فزایند؛ 
ً رقمى در مقابل چك مي گذارند یا با  ً رقمى در مقابل چك مي گذارند یا با مثال مثال

افزودن حرفي بھ كلمھ، آن را بھ كلمة افزودن حرفي بھ كلمھ، آن را بھ كلمة 
براى مثال، با براى مثال، با  . .دیگرى تبدیل مى كننددیگرى تبدیل مى كنند

  حسینحسینآن را بھ آن را بھ   حسنحسن

الحاقالحاق

 در این مورد چیزى بھ سند مى ا فزایند؛ در این مورد چیزى بھ سند مى ا فزایند؛
ً رقمى در مقابل چك مي گذارند یا با  ً رقمى در مقابل چك مي گذارند یا با مثال مثال

افزودن حرفي بھ كلمھ، آن را بھ كلمة افزودن حرفي بھ كلمھ، آن را بھ كلمة 
دیگرى تبدیل مى كننددیگرى تبدیل مى كنند

حسنحسنبھ كلمھ بھ كلمھ   ييافزودن افزودن 
..تبدیل مي نمایدتبدیل مي نماید



محو یا اثبات یا سیاه كردنمحو یا اثبات یا سیاه كردن

، پاک كردن بخش ھائى از نوشتھ با ، پاک كردن بخش ھائى از نوشتھ با 
وسایلى مثل مدادپاک كن، الک غلط گیر و یا سایر وسایلى مثل مدادپاک كن، الک غلط گیر و یا سایر 

،خارج كردن ،خارج كردن   اثباتاثباتمنظور از منظور از 
باطل شد را باطل شد را سند از بطالن است، مثل این كھ مھرسند از بطالن است، مثل این كھ مھر

مقصود از مقصود از  . .وجھ پاک كنندوجھ پاک كنند
، ناخواناكردنش بااستفاده از جوھر یا ، ناخواناكردنش بااستفاده از جوھر یا 

محو یا اثبات یا سیاه كردنمحو یا اثبات یا سیاه كردن

 پاک كردن بخش ھائى از نوشتھ با ، پاک كردن بخش ھائى از نوشتھ با محومحومقصود از مقصود از ،
وسایلى مثل مدادپاک كن، الک غلط گیر و یا سایر وسایلى مثل مدادپاک كن، الک غلط گیر و یا سایر 

منظور از منظور از  . .مواد شیمیائى استمواد شیمیائى است
سند از بطالن است، مثل این كھ مھرسند از بطالن است، مثل این كھ مھر

وجھ پاک كنندوجھ پاک كننداز روى قبض پرداختاز روى قبض پرداخت
، ناخواناكردنش بااستفاده از جوھر یا ، ناخواناكردنش بااستفاده از جوھر یا سیاه كردنسیاه كردن

..موادى مانند آن استموادى مانند آن است



دست بردن در تاریخ سنددست بردن در تاریخ سند

در این جا جاعل پس از تنظیم سند، در این جا جاعل پس از تنظیم سند، 
جلو یا عقب جلو یا عقب تاریخ مندرج در آن را بھتاریخ مندرج در آن را بھ

ً تاریخ سفتھ را از  ً تاریخ سفتھ را از مثال مثال
 . .تبدیل مي كندتبدیل مي كند۴۴

دست بردن در تاریخ سنددست بردن در تاریخ سند

 ،در این جا جاعل پس از تنظیم سند، در این جا جاعل پس از تنظیم سند
تاریخ مندرج در آن را بھتاریخ مندرج در آن را بھ

ً تاریخ سفتھ را از  . .مى ا ندازدمى ا ندازد ً تاریخ سفتھ را از مثال مثال
٨٣٨٣//٢٢//۴۴بھ بھ   ٨٢٨٢//١١//٤٤



الصاقالصاق

در این جا جاعل، بخش ھائى از نوشتھ را بھ در این جا جاعل، بخش ھائى از نوشتھ را بھ 
بخش ھائى از نوشتة دیگر پیوند مي زند و بخش ھائى از نوشتة دیگر پیوند مي زند و 

منضم مى كند؛ بھ نحوى كھ حالتى بھ وجود مى منضم مى كند؛ بھ نحوى كھ حالتى بھ وجود مى 
آ ید كھ خواننده، آن را نوشتھ ا ى واحد تصور آ ید كھ خواننده، آن را نوشتھ ا ى واحد تصور 
براى مثال، امضائى از یك نوشتھ را براى مثال، امضائى از یك نوشتھ را 

ا ی، ضمیمھ مي ا ی، ضمیمھ مي نویس امضانشدهنویس امضانشده

الصاقالصاق

 در این جا جاعل، بخش ھائى از نوشتھ را بھ در این جا جاعل، بخش ھائى از نوشتھ را بھ
بخش ھائى از نوشتة دیگر پیوند مي زند و بخش ھائى از نوشتة دیگر پیوند مي زند و 

منضم مى كند؛ بھ نحوى كھ حالتى بھ وجود مى منضم مى كند؛ بھ نحوى كھ حالتى بھ وجود مى 
آ ید كھ خواننده، آن را نوشتھ ا ى واحد تصور آ ید كھ خواننده، آن را نوشتھ ا ى واحد تصور 

براى مثال، امضائى از یك نوشتھ را براى مثال، امضائى از یك نوشتھ را  . .مىنمایدمىنماید
نویس امضانشدهنویس امضانشدهبھ متن پیشبھ متن پیش

..كند ومى چسباندكند ومى چسباند




بھ كار بردن مھر دیگرىبھ كار بردن مھر دیگرى

در این حالت جاعل، مھر فرد دیگرى مثل در این حالت جاعل، مھر فرد دیگرى مثل 
مھر شركت،اداره یا فرد عادى را بدون مھر شركت،اداره یا فرد عادى را بدون 

اجازۀ صاحبش مورد استفاده قرار مى دھد اجازۀ صاحبش مورد استفاده قرار مى دھد 
و آن را در ذیل نوشتھ یا سند بھ كار مى و آن را در ذیل نوشتھ یا سند بھ كار مى 

بھ كار بردن مھر دیگرىبھ كار بردن مھر دیگرى

 در این حالت جاعل، مھر فرد دیگرى مثل در این حالت جاعل، مھر فرد دیگرى مثل
مھر شركت،اداره یا فرد عادى را بدون مھر شركت،اداره یا فرد عادى را بدون 

اجازۀ صاحبش مورد استفاده قرار مى دھد اجازۀ صاحبش مورد استفاده قرار مى دھد 
و آن را در ذیل نوشتھ یا سند بھ كار مى و آن را در ذیل نوشتھ یا سند بھ كار مى 

..بردبرد



تمام مواردى كھ از آن ھا نام برده شد، از مصداق تمام مواردى كھ از آن ھا نام برده شد، از مصداق 
ھای جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیكى و ھای جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیكى و 
مادى روى سند یا نوشتھ انجام مى دھد و آن را از مادى روى سند یا نوشتھ انجام مى دھد و آن را از 

اما گاھى جاعل عمل مادى انجام نمى دھد؛ بلكھ بدون اما گاھى جاعل عمل مادى انجام نمى دھد؛ بلكھ بدون 
آن كھ مرتكب خدشھ یا تغییر در سند شود، مطالب، آن كھ مرتكب خدشھ یا تغییر در سند شود، مطالب، 

 . .منتسب بھ دیگران را تحریف مى كندمنتسب بھ دیگران را تحریف مى كند

 تمام مواردى كھ از آن ھا نام برده شد، از مصداق تمام مواردى كھ از آن ھا نام برده شد، از مصداق
ھای جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیكى و ھای جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیكى و 
مادى روى سند یا نوشتھ انجام مى دھد و آن را از مادى روى سند یا نوشتھ انجام مى دھد و آن را از 

..اصالت خارج مى كنداصالت خارج مى كند
 اما گاھى جاعل عمل مادى انجام نمى دھد؛ بلكھ بدون اما گاھى جاعل عمل مادى انجام نمى دھد؛ بلكھ بدون

آن كھ مرتكب خدشھ یا تغییر در سند شود، مطالب، آن كھ مرتكب خدشھ یا تغییر در سند شود، مطالب، 
منتسب بھ دیگران را تحریف مى كندمنتسب بھ دیگران را تحریف مى كند



پروندۀ موجود در مخازن اسناد پروندۀ موجود در مخازن اسناد 
ملي در زمینة جعل اسنادملي در زمینة جعل اسناد

و در واپسین روزھای جنگ جھاني و در واپسین روزھای جنگ جھاني 
دوم، بھ علت كمبود آذوقھ، اقتصاد بیمار و بازار آشفتھ، با دوم، بھ علت كمبود آذوقھ، اقتصاد بیمار و بازار آشفتھ، با 

انجام اقدامات اولیھ و تھیة پرسشنامھ جھت سرشماری، انجام اقدامات اولیھ و تھیة پرسشنامھ جھت سرشماری، 
در ھمین حین در ھمین حین  . .مقررات جیره بندی در كشور برقرار شدمقررات جیره بندی در كشور برقرار شد

جاعالن، با ساختن شناسنامھ ھای جعلي، توانستند بازار جاعالن، با ساختن شناسنامھ ھای جعلي، توانستند بازار 
اھمیت این اھمیت این  . .جعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمایندجعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمایند

موضوع، مورد توجھ مسئوالن وقت قرار گرفت و طي موضوع، مورد توجھ مسئوالن وقت قرار گرفت و طي 
ا ی، برای كاشفان شناسنامھ ھای جعلي پاداش ا ی، برای كاشفان شناسنامھ ھای جعلي پاداش 

پروندۀ موجود در مخازن اسناد پروندۀ موجود در مخازن اسناد   نمونھنمونھ  چندچند
ملي در زمینة جعل اسنادملي در زمینة جعل اسناد

و در واپسین روزھای جنگ جھاني و در واپسین روزھای جنگ جھاني  1320 1320در مھرماهدر مھرماه
دوم، بھ علت كمبود آذوقھ، اقتصاد بیمار و بازار آشفتھ، با دوم، بھ علت كمبود آذوقھ، اقتصاد بیمار و بازار آشفتھ، با 

انجام اقدامات اولیھ و تھیة پرسشنامھ جھت سرشماری، انجام اقدامات اولیھ و تھیة پرسشنامھ جھت سرشماری، 
مقررات جیره بندی در كشور برقرار شدمقررات جیره بندی در كشور برقرار شد

جاعالن، با ساختن شناسنامھ ھای جعلي، توانستند بازار جاعالن، با ساختن شناسنامھ ھای جعلي، توانستند بازار 
جعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمایندجعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمایند

موضوع، مورد توجھ مسئوالن وقت قرار گرفت و طي موضوع، مورد توجھ مسئوالن وقت قرار گرفت و طي 
ا ی، برای كاشفان شناسنامھ ھای جعلي پاداش ا ی، برای كاشفان شناسنامھ ھای جعلي پاداش بخشنامھبخشنامھ

..درنظر گرفتنددرنظر گرفتند



سردفتر اسناد رسمى شھر قزوین، در سالسردفتر اسناد رسمى شھر قزوین، در سال
ھنگام تنظیم سند ازدواج، برخالف اظھارات ھنگام تنظیم سند ازدواج، برخالف اظھارات 

یكي از كا ركنا ن ما لیة بروجرد، بھ یكي از كا ركنا ن ما لیة بروجرد، بھ 
ا تھا م جعل اسنا د و حوالجا ت، از دستگاه متبوعش ا تھا م جعل اسنا د و حوالجا ت، از دستگاه متبوعش 

سردفتر اسناد رسمى شھر قزوین، در سالسردفتر اسناد رسمى شھر قزوین، در سال
ھنگام تنظیم سند ازدواج، برخالف اظھارات ھنگام تنظیم سند ازدواج، برخالف اظھارات 13261326

..طرفین عمل مي كردطرفین عمل مي كرد
یكي از كا ركنا ن ما لیة بروجرد، بھ یكي از كا ركنا ن ما لیة بروجرد، بھ  1308 1308در سالدر سال

ا تھا م جعل اسنا د و حوالجا ت، از دستگاه متبوعش ا تھا م جعل اسنا د و حوالجا ت، از دستگاه متبوعش 
..اخراج شداخراج شد



وو 1305 1305تعدادی از پزشكان در سال ھایتعدادی از پزشكان در سال ھای
. . تصدیقنامة پزشكي جعل كردندتصدیقنامة پزشكي جعل كردند

على خا ن اشرف، تبعة روسیھ، بھ جھت على خا ن اشرف، تبعة روسیھ، بھ جھت 
 1296 1296چاپ اسكنا س ھا ى تقلبى در سالچاپ اسكنا س ھا ى تقلبى در سال

..

تعدادی از پزشكان در سال ھایتعدادی از پزشكان در سال ھای
تصدیقنامة پزشكي جعل كردندتصدیقنامة پزشكي جعل كردند13061306

 على خا ن اشرف، تبعة روسیھ، بھ جھت على خا ن اشرف، تبعة روسیھ، بھ جھت
چاپ اسكنا س ھا ى تقلبى در سالچاپ اسكنا س ھا ى تقلبى در سال

..توقیف و محاكمھ شدتوقیف و محاكمھ شد



آمار و ارقام موجود در پرونده ھا و سوابق، روند آمار و ارقام موجود در پرونده ھا و سوابق، روند 
سیرصعودی ارتكاب این جرم را نشان مي دھد و در حال سیرصعودی ارتكاب این جرم را نشان مي دھد و در حال 

حاضر، مقامات قضائى جمھوری اسالمي ایران، آمار جعل حاضر، مقامات قضائى جمھوری اسالمي ایران، آمار جعل 
اسناد را رو بھ رشد مى دانند؛ یكي از مقامات قضائى اسناد را رو بھ رشد مى دانند؛ یكي از مقامات قضائى 

ھزار ھزار  8 8تنھا در یك دادسرا حدودتنھا در یك دادسرا حدود

 آمار و ارقام موجود در پرونده ھا و سوابق، روند آمار و ارقام موجود در پرونده ھا و سوابق، روند
سیرصعودی ارتكاب این جرم را نشان مي دھد و در حال سیرصعودی ارتكاب این جرم را نشان مي دھد و در حال 

حاضر، مقامات قضائى جمھوری اسالمي ایران، آمار جعل حاضر، مقامات قضائى جمھوری اسالمي ایران، آمار جعل 
اسناد را رو بھ رشد مى دانند؛ یكي از مقامات قضائى اسناد را رو بھ رشد مى دانند؛ یكي از مقامات قضائى 

تنھا در یك دادسرا حدودتنھا در یك دادسرا حدودكشوراعالم كرده ا ست، كشوراعالم كرده ا ست، 
..پروندۀ جعل سند وجود داردپروندۀ جعل سند وجود دارد



اركان جرم جعلاركان جرم جعل

عناصر جعل در حقوق جزای فرانسھ، عناصر جعل در حقوق جزای فرانسھ، 
قلب حقیقت، متقلبانھ قلب حقیقت، متقلبانھ 

در فقھ در فقھ ، ،  . .بودن عمل و ركن ضرریبودن عمل و ركن ضرری
نام نام   احتیالاحتیالا ز جعل تحت عنوان ا ز جعل تحت عنوان 

برده شده و بستھ بھ نظر حاكم، قابل تعزیر برده شده و بستھ بھ نظر حاكم، قابل تعزیر 

اركان جرم جعلاركان جرم جعل

 ،عناصر جعل در حقوق جزای فرانسھ، عناصر جعل در حقوق جزای فرانسھ
قلب حقیقت، متقلبانھ قلب حقیقت، متقلبانھ   ::عبارت اند  ازعبارت اند  از

بودن عمل و ركن ضرریبودن عمل و ركن ضرری
ا ز جعل تحت عنوان ا ز جعل تحت عنوان   اسالمياسالمي

برده شده و بستھ بھ نظر حاكم، قابل تعزیر برده شده و بستھ بھ نظر حاكم، قابل تعزیر 
..استاست



انواع جعلانواع جعل
و و جعل مادىجعل مادى، بھ صورت ، بھ صورت دو شكل اساسىدو شكل اساسى، در ، در 

، بھ تغییر ظاھرى سند با استفاده ازروش ھاى فیزیكى مانند برش یا ، بھ تغییر ظاھرى سند با استفاده ازروش ھاى فیزیكى مانند برش یا 
 . .، بھ تغییر مفاد سند اطالق مى گردد، بھ تغییر مفاد سند اطالق مى گردد

جعل مادی زماني تحقق پیدا مي كند كھ در مدرک یا سند بھ صورت فیزیكي جعل مادی زماني تحقق پیدا مي كند كھ در مدرک یا سند بھ صورت فیزیكي 

، جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملي مادی است كھ اثر ، جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملي مادی است كھ اثر 
 . .خارجي مادی تغییر در نوشتھ یا سند و مدرک باقي، محسوس و مشھود استخارجي مادی تغییر در نوشتھ یا سند و مدرک باقي، محسوس و مشھود است

اما اما  . .تشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر بھ كارشناس صورت مي گیردتشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر بھ كارشناس صورت مي گیرد
گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفھ ا ی بھ نحوی انجام مي دھند كھ با كمي دقت گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفھ ا ی بھ نحوی انجام مي دھند كھ با كمي دقت 

بھ عبارت دیگر، سند ابتدا بھ بھ عبارت دیگر، سند ابتدا بھ  . .الزمة جعل مادی، انجام عمل مادی استالزمة جعل مادی، انجام عمل مادی است
آن گاه بزھكار با عمل خود، آن گاه بزھكار با عمل خود،  . .صورت واقعي در عالم خارج وجود پیدامي كندصورت واقعي در عالم خارج وجود پیدامي كند

محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر مي دھد و نتیجة عمل وی در سند باقي محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر مي دھد و نتیجة عمل وی در سند باقي 

انواع جعلانواع جعل
 ،در ، در جعل سندجعل سنددر قوانین كیفری ایران، در قوانین كیفری ایران ،

 . .تعریف شده استتعریف شده استجعل معنوى جعل معنوى 
بھ تغییر ظاھرى سند با استفاده ازروش ھاى فیزیكى مانند برش یا ، بھ تغییر ظاھرى سند با استفاده ازروش ھاى فیزیكى مانند برش یا جعل مادىجعل مادى ،

، بھ تغییر مفاد سند اطالق مى گردد، بھ تغییر مفاد سند اطالق مى گرددجعل معنوىجعل معنوىتراش آن گفتھ مى شود و تراش آن گفتھ مى شود و 
جعل مادی زماني تحقق پیدا مي كند كھ در مدرک یا سند بھ صورت فیزیكي جعل مادی زماني تحقق پیدا مي كند كھ در مدرک یا سند بھ صورت فیزیكي 

..جعل صورت گیردجعل صورت گیرد
جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملي مادی است كھ اثر ، جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملي مادی است كھ اثر بھ بیان دیگربھ بیان دیگر ،

خارجي مادی تغییر در نوشتھ یا سند و مدرک باقي، محسوس و مشھود استخارجي مادی تغییر در نوشتھ یا سند و مدرک باقي، محسوس و مشھود است
تشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر بھ كارشناس صورت مي گیردتشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر بھ كارشناس صورت مي گیرد

گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفھ ا ی بھ نحوی انجام مي دھند كھ با كمي دقت گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفھ ا ی بھ نحوی انجام مي دھند كھ با كمي دقت 
..قابل تشخیص مي باشدقابل تشخیص مي باشد

الزمة جعل مادی، انجام عمل مادی استالزمة جعل مادی، انجام عمل مادی است
صورت واقعي در عالم خارج وجود پیدامي كندصورت واقعي در عالم خارج وجود پیدامي كند

محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر مي دھد و نتیجة عمل وی در سند باقي محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر مي دھد و نتیجة عمل وی در سند باقي 
..مي ماندمي ماند



جعل معنویجعل معنوی

، عبارت است از قلب حقیقت درمفاد، ، عبارت است از قلب حقیقت درمفاد، 
شرایط و مضمون سند؛ بدون این كھ در ظاھر نوشتھ یا شرایط و مضمون سند؛ بدون این كھ در ظاھر نوشتھ یا 

درجعل درجعل  . .سند، تغییر یا تحریف مادی بھ عمل آمده باشدسند، تغییر یا تحریف مادی بھ عمل آمده باشد
معنوی، قلب حقیقت در ذھن صورت مي گیرد و بعد در معنوی، قلب حقیقت در ذھن صورت مي گیرد و بعد در 

نوشتھ یا سند منعكس مي شود؛ برخالف جعل مادی كھ آثار نوشتھ یا سند منعكس مي شود؛ برخالف جعل مادی كھ آثار 
احراز وتشخیص احراز وتشخیص --خارجي و ملموسي برجای مي گذاردخارجي و ملموسي برجای مي گذارد

..جعل معنوی بسیار مشكل استجعل معنوی بسیار مشكل است

جعل معنویجعل معنوی

 عبارت است از قلب حقیقت درمفاد، ، عبارت است از قلب حقیقت درمفاد، جعل معنویجعل معنویاما اما ،
شرایط و مضمون سند؛ بدون این كھ در ظاھر نوشتھ یا شرایط و مضمون سند؛ بدون این كھ در ظاھر نوشتھ یا 

سند، تغییر یا تحریف مادی بھ عمل آمده باشدسند، تغییر یا تحریف مادی بھ عمل آمده باشد
معنوی، قلب حقیقت در ذھن صورت مي گیرد و بعد در معنوی، قلب حقیقت در ذھن صورت مي گیرد و بعد در 

نوشتھ یا سند منعكس مي شود؛ برخالف جعل مادی كھ آثار نوشتھ یا سند منعكس مي شود؛ برخالف جعل مادی كھ آثار 
خارجي و ملموسي برجای مي گذاردخارجي و ملموسي برجای مي گذارد

جعل معنوی بسیار مشكل استجعل معنوی بسیار مشكل است



جعل معنوی،عبارت جعل معنوی،عبارت ::حقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفتھ ا ندحقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفتھ ا ند
است از قلب متقلبانة حقیقت در نوشتھ یا سند كھ بھ قصد اضرار بھ است از قلب متقلبانة حقیقت در نوشتھ یا سند كھ بھ قصد اضرار بھ 

غیر صورت مي گیرد، بدون این كھ اثر خارجي یا مادی داشتھ غیر صورت مي گیرد، بدون این كھ اثر خارجي یا مادی داشتھ 

، اتھام را بھ وی تفھیم ، اتھام را بھ وی تفھیم قاضيقاضيبھ عنوان مثال، اگر متھم پس از آن كھ بھ عنوان مثال، اگر متھم پس از آن كھ 
اما قاضي اما قاضي اتھام را قبول ندارم اتھام را قبول ندارم   ::كرد، در دفاع از خود اظھار داردكرد، در دفاع از خود اظھار دارد

مرتكب مرتكب اتھام را قبول دارم اتھام را قبول دارم در متن صورتجلسھ از قول متھم بنویسد در متن صورتجلسھ از قول متھم بنویسد 
تشخیص جعل معنوی، نیاز بھ دالیل و تشخیص جعل معنوی، نیاز بھ دالیل و 
قرایني خارج از متن سند و نوشتھ دارد؛ زیرا عمل ارتكابي، فعل و قرایني خارج از متن سند و نوشتھ دارد؛ زیرا عمل ارتكابي، فعل و 

..انفعاالت ذھني و فكری است كھ واقعیت را تحریف كرده استانفعاالت ذھني و فكری است كھ واقعیت را تحریف كرده است

حقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفتھ ا ندحقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفتھ ا ند
است از قلب متقلبانة حقیقت در نوشتھ یا سند كھ بھ قصد اضرار بھ است از قلب متقلبانة حقیقت در نوشتھ یا سند كھ بھ قصد اضرار بھ 

غیر صورت مي گیرد، بدون این كھ اثر خارجي یا مادی داشتھ غیر صورت مي گیرد، بدون این كھ اثر خارجي یا مادی داشتھ 
.  .  باشدباشد

   بھ عنوان مثال، اگر متھم پس از آن كھ بھ عنوان مثال، اگر متھم پس از آن كھ
كرد، در دفاع از خود اظھار داردكرد، در دفاع از خود اظھار دارد

در متن صورتجلسھ از قول متھم بنویسد در متن صورتجلسھ از قول متھم بنویسد 
تشخیص جعل معنوی، نیاز بھ دالیل و تشخیص جعل معنوی، نیاز بھ دالیل و  . .جرم جعل معنوی شده استجرم جعل معنوی شده است

قرایني خارج از متن سند و نوشتھ دارد؛ زیرا عمل ارتكابي، فعل و قرایني خارج از متن سند و نوشتھ دارد؛ زیرا عمل ارتكابي، فعل و 
انفعاالت ذھني و فكری است كھ واقعیت را تحریف كرده استانفعاالت ذھني و فكری است كھ واقعیت را تحریف كرده است



    مجازات جرم جعل و بھره گیری از سندمجازات جرم جعل و بھره گیری از سند
مجعولمجعول

قوانین مجازات اسالمى، مجازات ھائى براى جاعالن اسناد قوانین مجازات اسالمى، مجازات ھائى براى جاعالن اسناد 
این مجازات ھا، شامل مجازات ھاى این مجازات ھا، شامل مجازات ھاى 

فارغ فارغ مجازات جعل مدارک مجازات جعل مدارک 
التحصیلى دانشگاه ھای داخل یا خارج از ایران یا استفاده التحصیلى دانشگاه ھای داخل یا خارج از ایران یا استفاده 

از این اسناد مجعول، بھ استناد قانون مجازات اسالمى، از این اسناد مجعول، بھ استناد قانون مجازات اسالمى، 
قانون مجازات قانون مجازات (( . .مي باشدمي باشد

مجازات جرم جعل و بھره گیری از سندمجازات جرم جعل و بھره گیری از سند
مجعولمجعول

 قوانین مجازات اسالمى، مجازات ھائى براى جاعالن اسناد قوانین مجازات اسالمى، مجازات ھائى براى جاعالن اسناد
این مجازات ھا، شامل مجازات ھاى این مجازات ھا، شامل مجازات ھاى  . .درنظر گرفتھ ا ستدرنظر گرفتھ ا ست

مجازات جعل مدارک مجازات جعل مدارک  . .نقدى و زندان مى شودنقدى و زندان مى شود
التحصیلى دانشگاه ھای داخل یا خارج از ایران یا استفاده التحصیلى دانشگاه ھای داخل یا خارج از ایران یا استفاده 

از این اسناد مجعول، بھ استناد قانون مجازات اسالمى، از این اسناد مجعول، بھ استناد قانون مجازات اسالمى، 
مي باشدمي باشدسال سال     ٣٣حبس از یك ماه تاحبس از یك ماه تا

))5454تاتا 523 523اسالمي، مواداسالمي، مواد



مطابق قانون مجازات اسالمى ھریك از كاركنان ادارات دولتى و مطابق قانون مجازات اسالمى ھریك از كاركنان ادارات دولتى و 
كھ در تحریر نوشتھ كھ در تحریر نوشتھ --عمومىعمومى  مراجع قضائى و مأموران بھ خدماتمراجع قضائى و مأموران بھ خدمات

--ھا و قراردادھاى راجع بھ وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوندھا و قراردادھاى راجع بھ وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند
اعم ازاین كھ موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ و نوشتة اعم ازاین كھ موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ و نوشتة 
یكى از مقامات رسمى، مھر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف یكى از مقامات رسمى، مھر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف 
كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كھ كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كھ 

عالوه بر مجازات ھاى عالوه بر مجازات ھاى بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دھند؛ بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دھند؛ 
شش شش یا یا حبس از یك تا پنج سال حبس از یك تا پنج سال ، بھ ، بھ 

قانون مجازات قانون مجازات ((  محكوم خواھند شدمحكوم خواھند شد

قانون مجازات اسالميقانون مجازات اسالمي

 مطابق قانون مجازات اسالمى ھریك از كاركنان ادارات دولتى و مطابق قانون مجازات اسالمى ھریك از كاركنان ادارات دولتى و
مراجع قضائى و مأموران بھ خدماتمراجع قضائى و مأموران بھ خدمات

ھا و قراردادھاى راجع بھ وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوندھا و قراردادھاى راجع بھ وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند
اعم ازاین كھ موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ و نوشتة اعم ازاین كھ موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ و نوشتة 
یكى از مقامات رسمى، مھر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف یكى از مقامات رسمى، مھر یا تقریرات یكى از طرفین را تحریف 
كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كھ كنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را كھ 

بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دھند؛ بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دھند؛ 
، بھ ، بھ ادارى و جبران خسارات واردهادارى و جبران خسارات وارده
محكوم خواھند شدمحكوم خواھند شدتا سى میلیون لایر جزاى نقدى تا سى میلیون لایر جزاى نقدى 

))532532اسالمي، مادهاسالمي، ماده
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جاعل و بھره بردارجاعل و بھره بردار

این امكان، وجود دارد كھ كاربر سند مجعول، شخصي غیر این امكان، وجود دارد كھ كاربر سند مجعول، شخصي غیر 
براى مثال، شخصى شناسنامھ جعل كند براى مثال، شخصى شناسنامھ جعل كند 
و دیگرى، از آن شناسنامة مجعول با علم واطالع بھ جعلیت و دیگرى، از آن شناسنامة مجعول با علم واطالع بھ جعلیت 
ھمچنین، ممكن است جاعل و بھره بردار از ھمچنین، ممكن است جاعل و بھره بردار از 

دو عمل كیفرى دو عمل كیفرى در ھر حال، در ھر حال، 
..مختلف واقع شده و دو مجازات خواھد داشتمختلف واقع شده و دو مجازات خواھد داشت

جاعل و بھره بردارجاعل و بھره بردار

 این امكان، وجود دارد كھ كاربر سند مجعول، شخصي غیر این امكان، وجود دارد كھ كاربر سند مجعول، شخصي غیر
براى مثال، شخصى شناسنامھ جعل كند براى مثال، شخصى شناسنامھ جعل كند  . .از جاعل سند باشداز جاعل سند باشد

و دیگرى، از آن شناسنامة مجعول با علم واطالع بھ جعلیت و دیگرى، از آن شناسنامة مجعول با علم واطالع بھ جعلیت 
ھمچنین، ممكن است جاعل و بھره بردار از ھمچنین، ممكن است جاعل و بھره بردار از  . .آن استفاده كندآن استفاده كند

در ھر حال، در ھر حال،  . .سند مجعول یك نفر باشدسند مجعول یك نفر باشد
مختلف واقع شده و دو مجازات خواھد داشتمختلف واقع شده و دو مجازات خواھد داشت



مشكالت جعلمشكالت جعل

ً از نوع ضرر  ً و غالبا ً از نوع ضرر ضرر موضوع بزه جعل، معموال ً و غالبا ضرر موضوع بزه جعل، معموال
بدین معني كھ انسان را در اموال و دارائي بدین معني كھ انسان را در اموال و دارائي 

خود متضرر مي سازد؛ چنانچھ سند مجعول، شخص خود متضرر مي سازد؛ چنانچھ سند مجعول، شخص 
منتسب ا لیھ را در التزام و تعھد اصلي یا فرعي قرار مي منتسب ا لیھ را در التزام و تعھد اصلي یا فرعي قرار مي 
دھد كھ درحقیقت او بھ انجام آن رضایت نداده و این خطر دھد كھ درحقیقت او بھ انجام آن رضایت نداده و این خطر 

را بھ وجود میآ ورد كھ در انجام آن تعھد و پرداخت آن را بھ وجود میآ ورد كھ در انجام آن تعھد و پرداخت آن 

مشكالت جعلمشكالت جعل

ضرر مادیضرر مادی
 از نوع ضرر ً ً و غالبا ً از نوع ضرر ضرر موضوع بزه جعل، معموال ً و غالبا ضرر موضوع بزه جعل، معموال

بدین معني كھ انسان را در اموال و دارائي بدین معني كھ انسان را در اموال و دارائي  . .مادی استمادی است
خود متضرر مي سازد؛ چنانچھ سند مجعول، شخص خود متضرر مي سازد؛ چنانچھ سند مجعول، شخص 

منتسب ا لیھ را در التزام و تعھد اصلي یا فرعي قرار مي منتسب ا لیھ را در التزام و تعھد اصلي یا فرعي قرار مي 
دھد كھ درحقیقت او بھ انجام آن رضایت نداده و این خطر دھد كھ درحقیقت او بھ انجام آن رضایت نداده و این خطر 

را بھ وجود میآ ورد كھ در انجام آن تعھد و پرداخت آن را بھ وجود میآ ورد كھ در انجام آن تعھد و پرداخت آن 
..دین،مجبور گردددین،مجبور گردد



ضرر معنویضرر معنوی

كافي است كھ جعل بھ شرافت یا اعتبار و كافي است كھ جعل بھ شرافت یا اعتبار و 
موقعیت اجتماعي دیگری صدمھ وارد موقعیت اجتماعي دیگری صدمھ وارد 

ضرر معنویضرر معنوی

 كافي است كھ جعل بھ شرافت یا اعتبار و كافي است كھ جعل بھ شرافت یا اعتبار و
موقعیت اجتماعي دیگری صدمھ وارد موقعیت اجتماعي دیگری صدمھ وارد 

..سازدسازد



ضرر اجتماعيضرر اجتماعي

جعل بھ منافع خصوصي فرد لطمھ وارد میآ ورد و جعل بھ منافع خصوصي فرد لطمھ وارد میآ ورد و 
ا ندازد و باعث مي ا ندازد و باعث مي   نیزمصالح جامعھ را بھ مخاطره مينیزمصالح جامعھ را بھ مخاطره مي

شود كھ اقشار جامعھ، حتي با تنظیم اسناد رسمي شود كھ اقشار جامعھ، حتي با تنظیم اسناد رسمي 
جعل در جعل در  . .درخصوص معامالت خود احساس امنیت نكننددرخصوص معامالت خود احساس امنیت نكنند

حتي اگر كمترین ضرر مالي وارد نیاورده حتي اگر كمترین ضرر مالي وارد نیاورده 
باشد؛ زیرا چنین عملي، در واقع اعتماد عمومي را نسبت باشد؛ زیرا چنین عملي، در واقع اعتماد عمومي را نسبت 

..بھ اسناد دولتي و رسمي بھ خطر مي ا ندازدبھ اسناد دولتي و رسمي بھ خطر مي ا ندازد

ضرر اجتماعيضرر اجتماعي

 جعل بھ منافع خصوصي فرد لطمھ وارد میآ ورد و جعل بھ منافع خصوصي فرد لطمھ وارد میآ ورد و
نیزمصالح جامعھ را بھ مخاطره مينیزمصالح جامعھ را بھ مخاطره مي

شود كھ اقشار جامعھ، حتي با تنظیم اسناد رسمي شود كھ اقشار جامعھ، حتي با تنظیم اسناد رسمي 
درخصوص معامالت خود احساس امنیت نكننددرخصوص معامالت خود احساس امنیت نكنند

حتي اگر كمترین ضرر مالي وارد نیاورده حتي اگر كمترین ضرر مالي وارد نیاورده   سند، جرم استسند، جرم است
باشد؛ زیرا چنین عملي، در واقع اعتماد عمومي را نسبت باشد؛ زیرا چنین عملي، در واقع اعتماد عمومي را نسبت 

بھ اسناد دولتي و رسمي بھ خطر مي ا ندازدبھ اسناد دولتي و رسمي بھ خطر مي ا ندازد




ابزار معنوی جعلابزار معنوی جعل

، ھمان امكان دسترسي بھ اطالعات ثبتي ، ھمان امكان دسترسي بھ اطالعات ثبتي 
::موردنظر از راه ھای زیر استموردنظر از راه ھای زیر است

انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج 
، عوامل دولت محسوب مي شوند ، عوامل دولت محسوب مي شوند 
وچنانچھ در اجرای وظایف محولھ، مرتكب خطا، قصورو وچنانچھ در اجرای وظایف محولھ، مرتكب خطا، قصورو 
تخلفي شوند، مثل آن است كھ خود دولت مرتكب آن خطا تخلفي شوند، مثل آن است كھ خود دولت مرتكب آن خطا 

بنابراین، آبرو و حیثیت دولت را بھ خطر    مي بنابراین، آبرو و حیثیت دولت را بھ خطر    مي 
بدین سبب است كھ مجازات آنان در موارد مشابھ، بدین سبب است كھ مجازات آنان در موارد مشابھ، 

..بیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفتھ شده استبیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفتھ شده است

ابزار معنوی جعلابزار معنوی جعل

ھمان امكان دسترسي بھ اطالعات ثبتي ، ھمان امكان دسترسي بھ اطالعات ثبتي ابزار معنوی جعلابزار معنوی جعل ،
موردنظر از راه ھای زیر استموردنظر از راه ھای زیر است

انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج - - ١١
، عوامل دولت محسوب مي شوند ، عوامل دولت محسوب مي شوند وطالق؛ كارمندان دولتوطالق؛ كارمندان دولت

وچنانچھ در اجرای وظایف محولھ، مرتكب خطا، قصورو وچنانچھ در اجرای وظایف محولھ، مرتكب خطا، قصورو 
تخلفي شوند، مثل آن است كھ خود دولت مرتكب آن خطا تخلفي شوند، مثل آن است كھ خود دولت مرتكب آن خطا 

بنابراین، آبرو و حیثیت دولت را بھ خطر    مي بنابراین، آبرو و حیثیت دولت را بھ خطر    مي  . .شده استشده است
بدین سبب است كھ مجازات آنان در موارد مشابھ، بدین سبب است كھ مجازات آنان در موارد مشابھ،  . .اندازنداندازند

بیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفتھ شده استبیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفتھ شده است



یكي از تخلفات مأموران و كاركناني كھ بھ اسناد و مدارک یكي از تخلفات مأموران و كاركناني كھ بھ اسناد و مدارک 
رسمي دسترسي دارند، ارتكاب جعل اوراق رسمي و نوشتھ رسمي دسترسي دارند، ارتكاب جعل اوراق رسمي و نوشتھ 

عالوه بر پیش بیني جرایم مذكور عالوه بر پیش بیني جرایم مذكور 
در قانون مجازات اسالمي، قانونگذار در مواد قانون ثبت، در قانون مجازات اسالمي، قانونگذار در مواد قانون ثبت، 

ً بھ این موضوع پرداختھ است  ً بھ این موضوع پرداختھ است اختصاصا تاتا 100 100موادمواد((اختصاصا

 یكي از تخلفات مأموران و كاركناني كھ بھ اسناد و مدارک یكي از تخلفات مأموران و كاركناني كھ بھ اسناد و مدارک
رسمي دسترسي دارند، ارتكاب جعل اوراق رسمي و نوشتھ رسمي دسترسي دارند، ارتكاب جعل اوراق رسمي و نوشتھ 

عالوه بر پیش بیني جرایم مذكور عالوه بر پیش بیني جرایم مذكور  . .ھا و اسناد دولتي استھا و اسناد دولتي است
در قانون مجازات اسالمي، قانونگذار در مواد قانون ثبت، در قانون مجازات اسالمي، قانونگذار در مواد قانون ثبت، 

ً بھ این موضوع پرداختھ است  ً بھ این موضوع پرداختھ است اختصاصا اختصاصا
..))قانون ثبتقانون ثبت 103 103



دسترسي جاعل بھ اسناد موردنظر از طریق دسترسي جاعل بھ اسناد موردنظر از طریق 
ھاھا  برخي ازسازمان ھا، ادارات و دستگاهبرخي ازسازمان ھا، ادارات و دستگاه

عموم مردم، ادارات عمومي غیردولتي ولي وابستھ بھ دولت را نیز عموم مردم، ادارات عمومي غیردولتي ولي وابستھ بھ دولت را نیز 
جزو سازمان ھای دولتي مي شمارند وبرای اقداماتي كھ آن ادارات جزو سازمان ھای دولتي مي شمارند وبرای اقداماتي كھ آن ادارات 
انجام مي دھند، ھمان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمان انجام مي دھند، ھمان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمان 

، بھ ، بھ بر ھمین اساس، قانونگذاربر ھمین اساس، قانونگذار
منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح 

و تصاویری را نیزو تصاویری را نیز  آحاد مردم، تقلب در عالمت ھا، نشان ھا، نقوشآحاد مردم، تقلب در عالمت ھا، نشان ھا، نقوش
كھ معرف آن ادارات و نشانھ وعالمت اعتبار اسناد و مدارک كھ معرف آن ادارات و نشانھ وعالمت اعتبار اسناد و مدارک 

جعل مي شمارد و برای آن، مجازات جعل مي شمارد و برای آن، مجازات 

دسترسي جاعل بھ اسناد موردنظر از طریق دسترسي جاعل بھ اسناد موردنظر از طریق 22--
برخي ازسازمان ھا، ادارات و دستگاهبرخي ازسازمان ھا، ادارات و دستگاه

 عموم مردم، ادارات عمومي غیردولتي ولي وابستھ بھ دولت را نیز عموم مردم، ادارات عمومي غیردولتي ولي وابستھ بھ دولت را نیز
جزو سازمان ھای دولتي مي شمارند وبرای اقداماتي كھ آن ادارات جزو سازمان ھای دولتي مي شمارند وبرای اقداماتي كھ آن ادارات 
انجام مي دھند، ھمان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمان انجام مي دھند، ھمان اعتبار و رسمیت وظایف مأموران و سازمان 

بر ھمین اساس، قانونگذاربر ھمین اساس، قانونگذارھای دولتي را قائل ھستند و ھای دولتي را قائل ھستند و 
منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح 

آحاد مردم، تقلب در عالمت ھا، نشان ھا، نقوشآحاد مردم، تقلب در عالمت ھا، نشان ھا، نقوش
كھ معرف آن ادارات و نشانھ وعالمت اعتبار اسناد و مدارک كھ معرف آن ادارات و نشانھ وعالمت اعتبار اسناد و مدارک --

جعل مي شمارد و برای آن، مجازات جعل مي شمارد و برای آن، مجازات --صادره از آن مؤسسات استصادره از آن مؤسسات است
..بیني كرده استبیني كرده استسختي پیشسختي پیش



راه ھای امكان دسترسي بھ مخازن اسناد و راه ھای امكان دسترسي بھ مخازن اسناد و 
اوراق ثبتي و اسناد مالكیت،اوراق ثبتي و اسناد مالكیت،

مخازن اسناد و اوراق بھادار در محل چاپ؛مخازن اسناد و اوراق بھادار در محل چاپ؛
مخازن اسناد و اوراق بھادار در نمایندگي مخازن اسناد و اوراق بھادار در نمایندگي 

ھای وزارت امور اقتصادی و دارائي؛ھای وزارت امور اقتصادی و دارائي؛
مخازن اسناد و اوراق بھادار در مخازن مخازن اسناد و اوراق بھادار در مخازن 

اوراق بھادار ادارات كل ثبت اسناد و امالک و اوراق بھادار ادارات كل ثبت اسناد و امالک و 

راه ھای امكان دسترسي بھ مخازن اسناد و راه ھای امكان دسترسي بھ مخازن اسناد و 
اوراق ثبتي و اسناد مالكیت،اوراق ثبتي و اسناد مالكیت،

مخازن اسناد و اوراق بھادار در محل چاپ؛مخازن اسناد و اوراق بھادار در محل چاپ؛--١١
مخازن اسناد و اوراق بھادار در نمایندگي مخازن اسناد و اوراق بھادار در نمایندگي   - - ٢٢

ھای وزارت امور اقتصادی و دارائي؛ھای وزارت امور اقتصادی و دارائي؛
مخازن اسناد و اوراق بھادار در مخازن مخازن اسناد و اوراق بھادار در مخازن   - - ٣٣

اوراق بھادار ادارات كل ثبت اسناد و امالک و اوراق بھادار ادارات كل ثبت اسناد و امالک و 
واحدھای ثبتي؛واحدھای ثبتي؛



دفاتر اسناد رسمي، بھ عنوان متولي دفاتر اسناد رسمي، بھ عنوان متولي 
اصلي مصرف اوراق؛اصلي مصرف اوراق؛

بازكاربرد اوراق استفاده شده از طریق بازكاربرد اوراق استفاده شده از طریق 
رفع اثر ازنوشتھ ھای آن؛ با استفاده از رفع اثر ازنوشتھ ھای آن؛ با استفاده از 
مواد شیمیائي و نیز تحریردوبارۀ متن مواد شیمیائي و نیز تحریردوبارۀ متن 

جعلي موردنظر در آن؛جعلي موردنظر در آن؛
امكان جعل در تولید و تكثیر اوراق امكان جعل در تولید و تكثیر اوراق 

۴۴-- دفاتر اسناد رسمي، بھ عنوان متولي دفاتر اسناد رسمي، بھ عنوان متولي
اصلي مصرف اوراق؛اصلي مصرف اوراق؛

بازكاربرد اوراق استفاده شده از طریق بازكاربرد اوراق استفاده شده از طریق   -۵    
رفع اثر ازنوشتھ ھای آن؛ با استفاده از رفع اثر ازنوشتھ ھای آن؛ با استفاده از 
مواد شیمیائي و نیز تحریردوبارۀ متن مواد شیمیائي و نیز تحریردوبارۀ متن 

جعلي موردنظر در آن؛جعلي موردنظر در آن؛
66-- امكان جعل در تولید و تكثیر اوراق امكان جعل در تولید و تكثیر اوراق

..جعليجعلي



روش ھاى تشخیصى اسناد جعلىروش ھاى تشخیصى اسناد جعلىروش ھاى تشخیصى اسناد جعلىروش ھاى تشخیصى اسناد جعلى



روش فیزیکیروش فیزیکی          ))١١
روش شیمیاییروش شیمیایی          ))٢٢
روش مقایسھ ایروش مقایسھ ای          ))٣٣
۴۴     (     (روش گرافولوژىروش گرافولوژى  



ً ازدستگاھھای نوری استفاده میشود  ً ازدستگاھھای نوری استفاده میشود در این روش معموال در این روش معموال
زیرا ھرنوری با فرکانس ھا و پرتوھای مختلف ، بازتاب زیرا ھرنوری با فرکانس ھا و پرتوھای مختلف ، بازتاب 
مھمترین نوری کھ از آن در تشخیص مھمترین نوری کھ از آن در تشخیص 

یا یا  U.V U.Vاصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور 
این نور زمانی کھ با سند یا این نور زمانی کھ با سند یا . . 

جوھر برخورد میکند بازتاب ھایی دارد این بازتاب ھا جوھر برخورد میکند بازتاب ھایی دارد این بازتاب ھا 
برا ی برا ی . . مورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرندمورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرند

شده است نیز از نور ماورای شده است نیز از نور ماورای 

روش فیزیکیروش فیزیکی  --١١
 ازدستگاھھای نوری استفاده میشود ً ً ازدستگاھھای نوری استفاده میشود در این روش معموال در این روش معموال

زیرا ھرنوری با فرکانس ھا و پرتوھای مختلف ، بازتاب زیرا ھرنوری با فرکانس ھا و پرتوھای مختلف ، بازتاب 
مھمترین نوری کھ از آن در تشخیص مھمترین نوری کھ از آن در تشخیص ..ھای متفاوتی دارد ھای متفاوتی دارد 

اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور 
. . می باشد می باشد اشعھ ماوراء بنفش اشعھ ماوراء بنفش 

جوھر برخورد میکند بازتاب ھایی دارد این بازتاب ھا جوھر برخورد میکند بازتاب ھایی دارد این بازتاب ھا 
مورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرندمورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرند

شده است نیز از نور ماورای شده است نیز از نور ماورای   بازخوانی مطلبی کھ پاکبازخوانی مطلبی کھ پاک
.  .  بنفش استفاده میشود بنفش استفاده میشود 



نور از طریق بازتاب جوھری کھ در الیاف وسط کاغذ نور از طریق بازتاب جوھری کھ در الیاف وسط کاغذ 
قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و 

علت اینکھ شناسنامھ علت اینکھ شناسنامھ . . مطالب پاک شده را فراھم می نمایدمطالب پاک شده را فراھم می نماید
این است کھ این است کھ   ھا و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسدھا و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسد

چنانچھ این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از چنانچھ این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از 
نور ماورای بنفش میتوان آنھا را بازخوانی کرد زیرا نور ماورای بنفش میتوان آنھا را بازخوانی کرد زیرا 

جوھرخود نویس بھ بطن کاغذ وارد میشود ولی جوھر جوھرخود نویس بھ بطن کاغذ وارد میشود ولی جوھر 
خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و 

برای تشخیص لومیناس اسنادی برای تشخیص لومیناس اسنادی 
نظیراسکناس ، چک ھای تضمین و غیره نیز استفاده نظیراسکناس ، چک ھای تضمین و غیره نیز استفاده 

منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک 

 نور از طریق بازتاب جوھری کھ در الیاف وسط کاغذ نور از طریق بازتاب جوھری کھ در الیاف وسط کاغذ این این
قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و ) ) بطن کاغذبطن کاغذ((

مطالب پاک شده را فراھم می نمایدمطالب پاک شده را فراھم می نماید
ھا و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسدھا و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسد

چنانچھ این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از چنانچھ این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از 
نور ماورای بنفش میتوان آنھا را بازخوانی کرد زیرا نور ماورای بنفش میتوان آنھا را بازخوانی کرد زیرا 

جوھرخود نویس بھ بطن کاغذ وارد میشود ولی جوھر جوھرخود نویس بھ بطن کاغذ وارد میشود ولی جوھر 
خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و 

..بھ بطن کاغذ نفوذ میکندبھ بطن کاغذ نفوذ میکند
 برای تشخیص لومیناس اسنادی برای تشخیص لومیناس اسنادی از نورماوراء بنفش از نورماوراء بنفش

نظیراسکناس ، چک ھای تضمین و غیره نیز استفاده نظیراسکناس ، چک ھای تضمین و غیره نیز استفاده 
منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک . . میشودمیشود

..می باشد می باشد 



یکی دیگر از نورھایی کھ درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده یکی دیگر از نورھایی کھ درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده 
از این نور برای تشخیص از این نور برای تشخیص . . می باشدمی باشد

بھ کار رفتھ در یک سند ، استفاده می شود بھ کار رفتھ در یک سند ، استفاده می شود 
ً در مواردی کھ قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک  ً در مواردی کھ قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک مثال مثال

برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید کھ برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید کھ 
آیا ابتدا متن چک نوشتھ شده است یا بالعکس کھ دراین خصوص آیا ابتدا متن چک نوشتھ شده است یا بالعکس کھ دراین خصوص 

چنانچھ خطوط امضاء روی خطوط نوشتھ باشد حاکی ازآن است کھ چنانچھ خطوط امضاء روی خطوط نوشتھ باشد حاکی ازآن است کھ 
اول متن چک نوشتھ شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای اول متن چک نوشتھ شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای 

نیز از نور مادون قرمز استفاده نیز از نور مادون قرمز استفاده خواندن مطالب اسناد سوختھ شده خواندن مطالب اسناد سوختھ شده 

 یکی دیگر از نورھایی کھ درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده یکی دیگر از نورھایی کھ درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده
می باشدمی باشدنور مادون قرمز نور مادون قرمز قرارمی گیرد قرارمی گیرد 

بھ کار رفتھ در یک سند ، استفاده می شود بھ کار رفتھ در یک سند ، استفاده می شود   ییاختالف جنس جوھرھااختالف جنس جوھرھا
ً در مواردی کھ قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک . .  ً در مواردی کھ قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک مثال مثال

برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید کھ برخورد نموده است دراین مورد این سؤال ممکن است پیش آید کھ 
آیا ابتدا متن چک نوشتھ شده است یا بالعکس کھ دراین خصوص آیا ابتدا متن چک نوشتھ شده است یا بالعکس کھ دراین خصوص 

چنانچھ خطوط امضاء روی خطوط نوشتھ باشد حاکی ازآن است کھ چنانچھ خطوط امضاء روی خطوط نوشتھ باشد حاکی ازآن است کھ 
اول متن چک نوشتھ شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای اول متن چک نوشتھ شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای 

خواندن مطالب اسناد سوختھ شده خواندن مطالب اسناد سوختھ شده 
.  .  می شود می شود 



از آنجایی کھ کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی از آنجایی کھ کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی 
است کھ واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد است کھ واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد 

این آب ازبین می رود و حمل سند سوختھ نیز بسیار مشکل این آب ازبین می رود و حمل سند سوختھ نیز بسیار مشکل 
است کھ برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز است کھ برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز 

البتھ این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست البتھ این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست 
کھ کاغذ سوختھ ، رنگ خاکستری داشتھ باشد وگرنھ کھ کاغذ سوختھ ، رنگ خاکستری داشتھ باشد وگرنھ 

ً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با  ً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با اگرکامال اگرکامال
..استفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواھد بوداستفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواھد بود

از نور مادون قرمزبرای خواندن نوشتجاتی کھ با 
.  قلم خوردگی محو شده باشند نیزاستفاده می شود

 از آنجایی کھ کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی از آنجایی کھ کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی
است کھ واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد است کھ واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد 

این آب ازبین می رود و حمل سند سوختھ نیز بسیار مشکل این آب ازبین می رود و حمل سند سوختھ نیز بسیار مشکل 
است کھ برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز است کھ برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز 

البتھ این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست البتھ این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست . . می شودمی شودظستفاده ظستفاده 
کھ کاغذ سوختھ ، رنگ خاکستری داشتھ باشد وگرنھ کھ کاغذ سوختھ ، رنگ خاکستری داشتھ باشد وگرنھ 

ً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با  ً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با اگرکامال اگرکامال
استفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواھد بوداستفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواھد بود

از نور مادون قرمزبرای خواندن نوشتجاتی کھ با 
قلم خوردگی محو شده باشند نیزاستفاده می شود



یکی دیگراز روش ھایی کھ زیر مجموعھ روش فیزیکی یکی دیگراز روش ھایی کھ زیر مجموعھ روش فیزیکی 
برای تشخیص و برای تشخیص و . . می باشدمی باشد  

در در ((دو نوشتھ با یک نوشتھ با امضاء دو نوشتھ با یک نوشتھ با امضاء 
و تشخیص دوباره و تشخیص دوباره ) ) صورتی کھ با ھم تالقی کرده باشند صورتی کھ با ھم تالقی کرده باشند 

نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و 
جزئیات مندرجات مھر و سربرگ اوراق چاپی جزئیات مندرجات مھر و سربرگ اوراق چاپی 

میکروسکوپ ھایی با میکروسکوپ ھایی با و و میکروسکوپ ھای مقایسھ ای میکروسکوپ ھای مقایسھ ای 
سھ بعدی و ھم چنین ذره بینی مخصوص سھ بعدی و ھم چنین ذره بینی مخصوص 

 یکی دیگراز روش ھایی کھ زیر مجموعھ روش فیزیکی یکی دیگراز روش ھایی کھ زیر مجموعھ روش فیزیکی
  میکروسوپمیکروسوپاست استفاده از است استفاده از 

دو نوشتھ با یک نوشتھ با امضاء دو نوشتھ با یک نوشتھ با امضاء   تأخرتأخرو و کشف تقدم کشف تقدم 
صورتی کھ با ھم تالقی کرده باشند صورتی کھ با ھم تالقی کرده باشند 

نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و 
جزئیات مندرجات مھر و سربرگ اوراق چاپی جزئیات مندرجات مھر و سربرگ اوراق چاپی 

میکروسکوپ ھای مقایسھ ای میکروسکوپ ھای مقایسھ ای ازاز
سھ بعدی و ھم چنین ذره بینی مخصوص سھ بعدی و ھم چنین ذره بینی مخصوص   درشت نماییدرشت نمایی
..استفاده شوداستفاده شود



برای تشخیص تقاطع خط ھا میتوان از میکروسکوپ برای تشخیص تقاطع خط ھا میتوان از میکروسکوپ 
تشخیص تقدم و تأخردو خط کھ با تشخیص تقدم و تأخردو خط کھ با 
ھم تالقی کرده باشند نیز بھ کمک میکروسکوپ الکترونی ھم تالقی کرده باشند نیز بھ کمک میکروسکوپ الکترونی 

فقط سھ الی چھار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران فقط سھ الی چھار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران 
وجود دارد کھ یکی ازآنھا متعلق بھ اداره تشخیص ھویت وجود دارد کھ یکی ازآنھا متعلق بھ اداره تشخیص ھویت 

 برای تشخیص تقاطع خط ھا میتوان از میکروسکوپ برای تشخیص تقاطع خط ھا میتوان از میکروسکوپ
تشخیص تقدم و تأخردو خط کھ با تشخیص تقدم و تأخردو خط کھ با . . استفاده نموداستفاده نمود  الکترونیالکترونی

ھم تالقی کرده باشند نیز بھ کمک میکروسکوپ الکترونی ھم تالقی کرده باشند نیز بھ کمک میکروسکوپ الکترونی 
امروزه امروزه . . امکانپذیر می باشدامکانپذیر می باشد

فقط سھ الی چھار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران فقط سھ الی چھار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران 
وجود دارد کھ یکی ازآنھا متعلق بھ اداره تشخیص ھویت وجود دارد کھ یکی ازآنھا متعلق بھ اداره تشخیص ھویت 

..تھران می باشدتھران می باشد
    



تشخیص اختالف تشخیص اختالف ، ، تجزیھ جوھرھا تجزیھ جوھرھا 
، تجزیھ کاغذھا تشخیص ، تجزیھ کاغذھا تشخیص ترکیب جوھرھا ترکیب جوھرھا 

آزمایشات شیمیایی آزمایشات شیمیایی . . متعدد استفاده می گرددمتعدد استفاده می گردد
شده شده   پاکپاکو و   محومحواست کھ است کھ ظھور نوشتھ ھایی ظھور نوشتھ ھایی 

ً انجام میشود آزمایش  ً انجام میشود آزمایش از آزمایشھای شیمیایی کھ معموال از آزمایشھای شیمیایی کھ معموال
توفل آنالیز می باشد کھ دو نقطھ از دو خط را برمی دارند توفل آنالیز می باشد کھ دو نقطھ از دو خط را برمی دارند 

برای تشخیص اینکھ با ھم تجانس دارند یا خیر ؟برای تشخیص اینکھ با ھم تجانس دارند یا خیر ؟

روش شیمیائىروش شیمیائى  --٢٢    

تجزیھ جوھرھا تجزیھ جوھرھا   از روش شیمیایی برایاز روش شیمیایی برای
ترکیب جوھرھا ترکیب جوھرھا ، ، رنگ جوھرھارنگ جوھرھا

متعدد استفاده می گرددمتعدد استفاده می گرددجنس کاغذھای جنس کاغذھای 
ً برای  ً برای عمدتا ظھور نوشتھ ھایی ظھور نوشتھ ھایی عمدتا

ً انجام میشود آزمایش . . انداند ً انجام میشود آزمایش از آزمایشھای شیمیایی کھ معموال از آزمایشھای شیمیایی کھ معموال
توفل آنالیز می باشد کھ دو نقطھ از دو خط را برمی دارند توفل آنالیز می باشد کھ دو نقطھ از دو خط را برمی دارند 

برای تشخیص اینکھ با ھم تجانس دارند یا خیر ؟برای تشخیص اینکھ با ھم تجانس دارند یا خیر ؟



یک آزمایش دیگرمیباشد کھ یک آزمایش دیگرمیباشد کھ 
ظھور آثار ظھور آثار می باشد این آزمایش بیشتربرای می باشد این آزمایش بیشتربرای 
جوھر جوھر کھ در شناسنامھ ھا یا اسناد رسمی با کھ در شناسنامھ ھا یا اسناد رسمی با 

استفاده از این مواد باید با استفاده از این مواد باید با . . می شود بھ کار میرودمی شود بھ کار میرود
درصد مشخص باشد واال ممکن است منجر بھ امحاء سند درصد مشخص باشد واال ممکن است منجر بھ امحاء سند 
بعضی اوقات ظھور آثارمزبور لحظھ ای می باشد بعضی اوقات ظھور آثارمزبور لحظھ ای می باشد 

پاک می پاک می       یعنی ظاھر می شود و پس از چند دقیقھ مجدداً یعنی ظاھر می شود و پس از چند دقیقھ مجدداً 
شود کھ البتھ می توان در لحظھ ظھور از سند عکس گرفت شود کھ البتھ می توان در لحظھ ظھور از سند عکس گرفت 

 یک آزمایش دیگرمیباشد کھ یک آزمایش دیگرمیباشد کھ آزمایش سولفوسیانورپتاسیم آزمایش سولفوسیانورپتاسیم
می باشد این آزمایش بیشتربرای می باشد این آزمایش بیشتربرای بسیار خطرناک بسیار خطرناک 

کھ در شناسنامھ ھا یا اسناد رسمی با کھ در شناسنامھ ھا یا اسناد رسمی با   یا خطوطییا خطوطی
می شود بھ کار میرودمی شود بھ کار میرود  نوشتھنوشتھ

درصد مشخص باشد واال ممکن است منجر بھ امحاء سند درصد مشخص باشد واال ممکن است منجر بھ امحاء سند 
بعضی اوقات ظھور آثارمزبور لحظھ ای می باشد بعضی اوقات ظھور آثارمزبور لحظھ ای می باشد . . بشودبشود

یعنی ظاھر می شود و پس از چند دقیقھ مجدداً یعنی ظاھر می شود و پس از چند دقیقھ مجدداً 
شود کھ البتھ می توان در لحظھ ظھور از سند عکس گرفت شود کھ البتھ می توان در لحظھ ظھور از سند عکس گرفت 

..      
    



و و ھرفردی درنگارش ھرفردی درنگارش علم و تجربھ ثابت کرده است کھ علم و تجربھ ثابت کرده است کھ 
و نگارشی و نگارشی عادات منحصر بھ فرد تحریری عادات منحصر بھ فرد تحریری 

می باشد کھ تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطھ می باشد کھ تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطھ 
گذاری ، سرکش گذاری ، دندانھ گذاری ، مکث، فشار و گذاری ، سرکش گذاری ، دندانھ گذاری ، مکث، فشار و 

می توان مشاھده می توان مشاھده ... ... لرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات ولرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات و

مقایسھ ايمقایسھ ايروش روش   - -  3 3

 علم و تجربھ ثابت کرده است کھ علم و تجربھ ثابت کرده است کھ
عادات منحصر بھ فرد تحریری عادات منحصر بھ فرد تحریری تحریر دارای تحریر دارای 

می باشد کھ تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطھ می باشد کھ تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطھ 
گذاری ، سرکش گذاری ، دندانھ گذاری ، مکث، فشار و گذاری ، سرکش گذاری ، دندانھ گذاری ، مکث، فشار و 

لرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات ولرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات و
.  .  نمودنمود



و نگارشی و نگارشی با تشخیص عادت ھای تحریری با تشخیص عادت ھای تحریری 
اسناد و نوشتجات اسناد و نوشتجات   مقایسۀ آنھا بامقایسۀ آنھا با

بھ بھ   انتساب یا عدم انتساب نوشتھ و سندانتساب یا عدم انتساب نوشتھ و سند
شخص مورد نظرو ھم چنین اصالت یا جعلیت نوشتھ و سند شخص مورد نظرو ھم چنین اصالت یا جعلیت نوشتھ و سند 
برای نیل بھ ھمین ھدف و درراستای برای نیل بھ ھمین ھدف و درراستای 
دستیابی بھ مھارت ھای نگارشی و تحریری منحصربھ فرد دستیابی بھ مھارت ھای نگارشی و تحریری منحصربھ فرد 
اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود 

 با تشخیص عادت ھای تحریری با تشخیص عادت ھای تحریری بنابراین بنابراین
مقایسۀ آنھا بامقایسۀ آنھا بامنحصربھ فرد اشخاص و منحصربھ فرد اشخاص و 

انتساب یا عدم انتساب نوشتھ و سندانتساب یا عدم انتساب نوشتھ و سند  مورد نظرمی توانمورد نظرمی توان
شخص مورد نظرو ھم چنین اصالت یا جعلیت نوشتھ و سند شخص مورد نظرو ھم چنین اصالت یا جعلیت نوشتھ و سند 

برای نیل بھ ھمین ھدف و درراستای برای نیل بھ ھمین ھدف و درراستای . . مزبوررا تعیین نمودمزبوررا تعیین نمود
دستیابی بھ مھارت ھای نگارشی و تحریری منحصربھ فرد دستیابی بھ مھارت ھای نگارشی و تحریری منحصربھ فرد 
اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود 

..



..روش خطوط و امضاھای اسکناسروش خطوط و امضاھای اسکناس
روش خطوط و امضاھای متعارفی و مسلم روش خطوط و امضاھای متعارفی و مسلم 

    
روش خطوط و امضاھای اسکناسروش خطوط و امضاھای اسکناس        ))الفالف
روش خطوط و امضاھای متعارفی و مسلم روش خطوط و امضاھای متعارفی و مسلم             ))ب ب 

                ..الصدورالصدور
    
    



روانشناسى خط و امضاست كھ از طریق آن، میتوان روانشناسى خط و امضاست كھ از طریق آن، میتوان 
تشخیص داد كھ امضاكننده در شرایط عادى سند را امضا تشخیص داد كھ امضاكننده در شرایط عادى سند را امضا 

 . .كرده یا تحت فشار روحى بوده ا ستكرده یا تحت فشار روحى بوده ا ست

روش گرافولوژىروش گرافولوژى  --۴۴

 روانشناسى خط و امضاست كھ از طریق آن، میتوان روانشناسى خط و امضاست كھ از طریق آن، میتوان
تشخیص داد كھ امضاكننده در شرایط عادى سند را امضا تشخیص داد كھ امضاكننده در شرایط عادى سند را امضا 

كرده یا تحت فشار روحى بوده ا ستكرده یا تحت فشار روحى بوده ا ست



برخي راھكارھای پیشگیری از جعل اسنادبرخي راھكارھای پیشگیری از جعل اسناد

و خروجى ھاى نرم ا فزار بھ و خروجى ھاى نرم ا فزار بھ 
لحاظ اھمیت و امنیت؛ دستھ بندى گزارش ھا و خروجى لحاظ اھمیت و امنیت؛ دستھ بندى گزارش ھا و خروجى 

ھاى چاپى سامانھ، كمك مى كند تا خروجى ھا و اوراق مھم ھاى چاپى سامانھ، كمك مى كند تا خروجى ھا و اوراق مھم 
آن شناسائى شود و بتوانیم تمھیدات الزم را براى جلوگیرى آن شناسائى شود و بتوانیم تمھیدات الزم را براى جلوگیرى 
از سواستفاده و جعل آن ھا درنظر بگیریم و اھمیت آن ھا از سواستفاده و جعل آن ھا درنظر بگیریم و اھمیت آن ھا 

..را بھ كاربران وكارمندان گوشزد كنیمرا بھ كاربران وكارمندان گوشزد كنیم

برخي راھكارھای پیشگیری از جعل اسنادبرخي راھكارھای پیشگیری از جعل اسناد

و خروجى ھاى نرم ا فزار بھ و خروجى ھاى نرم ا فزار بھ دستھ بندى گزارش ھا دستھ بندى گزارش ھا   - - ١١
لحاظ اھمیت و امنیت؛ دستھ بندى گزارش ھا و خروجى لحاظ اھمیت و امنیت؛ دستھ بندى گزارش ھا و خروجى 

ھاى چاپى سامانھ، كمك مى كند تا خروجى ھا و اوراق مھم ھاى چاپى سامانھ، كمك مى كند تا خروجى ھا و اوراق مھم 
آن شناسائى شود و بتوانیم تمھیدات الزم را براى جلوگیرى آن شناسائى شود و بتوانیم تمھیدات الزم را براى جلوگیرى 
از سواستفاده و جعل آن ھا درنظر بگیریم و اھمیت آن ھا از سواستفاده و جعل آن ھا درنظر بگیریم و اھمیت آن ھا 

را بھ كاربران وكارمندان گوشزد كنیمرا بھ كاربران وكارمندان گوشزد كنیم



مورد مورد درک اھمیت امضا و مھرھاى درک اھمیت امضا و مھرھاى 
استفاده؛ با درک اھمیت امضاھا و مھرھا، كمتر استفاده؛ با درک اھمیت امضاھا و مھرھا، كمتر 
دچار سھال نگارى، لغزش در عملكرد و آسیب دچار سھال نگارى، لغزش در عملكرد و آسیب 

مھرھا را در مھرھا را در  . .پذیرى ھاى مرتبط مى شویمپذیرى ھاى مرتبط مى شویم
 . .دسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندھیمدسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندھیم

..ھرگز برگھ ھاى خالى و سفید را مھر نكنیمھرگز برگھ ھاى خالى و سفید را مھر نكنیم

درک اھمیت امضا و مھرھاى درک اھمیت امضا و مھرھاى --٢٢
استفاده؛ با درک اھمیت امضاھا و مھرھا، كمتر استفاده؛ با درک اھمیت امضاھا و مھرھا، كمتر 
دچار سھال نگارى، لغزش در عملكرد و آسیب دچار سھال نگارى، لغزش در عملكرد و آسیب 

پذیرى ھاى مرتبط مى شویمپذیرى ھاى مرتبط مى شویم
دسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندھیمدسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندھیم

ھرگز برگھ ھاى خالى و سفید را مھر نكنیمھرگز برگھ ھاى خالى و سفید را مھر نكنیم



و ھمكاران و ھمكاران شناسائي امضا و مھر مدیران شناسائي امضا و مھر مدیران 
مجموعھ؛ براى شناسائى برگھ ھاى جعلى، مجموعھ؛ براى شناسائى برگھ ھاى جعلى، 

ضرورى است مھر و امضای صحیح مدیران و ضرورى است مھر و امضای صحیح مدیران و 
..ھمكاران خود را بشناسیمھمكاران خود را بشناسیم

شناسائي امضا و مھر مدیران شناسائي امضا و مھر مدیران --٣٣
مجموعھ؛ براى شناسائى برگھ ھاى جعلى، مجموعھ؛ براى شناسائى برگھ ھاى جعلى، 

ضرورى است مھر و امضای صحیح مدیران و ضرورى است مھر و امضای صحیح مدیران و 
ھمكاران خود را بشناسیمھمكاران خود را بشناسیم



براى كارھاى براى كارھاى انتخاب امضاھاى متفاوت انتخاب امضاھاى متفاوت 
متفاوت؛ دلیلى ندارد ھمان امضائى كھ با آن متفاوت؛ دلیلى ندارد ھمان امضائى كھ با آن 
--ا ی مھم امضامى شود، نامة معمولى ھما ی مھم امضامى شود، نامة معمولى ھم

یكى یكى --كھ در دسترس عموم قرار خواھد گرفتكھ در دسترس عموم قرار خواھد گرفت

4 4 --   انتخاب امضاھاى متفاوت انتخاب امضاھاى متفاوت
متفاوت؛ دلیلى ندارد ھمان امضائى كھ با آن متفاوت؛ دلیلى ندارد ھمان امضائى كھ با آن 

ا ی مھم امضامى شود، نامة معمولى ھما ی مھم امضامى شود، نامة معمولى ھمبرگھبرگھ
كھ در دسترس عموم قرار خواھد گرفتكھ در دسترس عموم قرار خواھد گرفت

..باشدباشد



و استفاده از سامانة كد و استفاده از سامانة كد 
امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را 

كدمند كنیم؛ بھ طورى كھ تمایز آن از دیگر كدمند كنیم؛ بھ طورى كھ تمایز آن از دیگر 

۵۵-- و استفاده از سامانة كد و استفاده از سامانة كد كدگذارى امضا كدگذارى امضا
امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را 

كدمند كنیم؛ بھ طورى كھ تمایز آن از دیگر كدمند كنیم؛ بھ طورى كھ تمایز آن از دیگر 
..امضاھا آسان باشدامضاھا آسان باشد



در محل ھاى مھم در محل ھاى مھم نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع 
ا ی بھ منظورباال ا ی بھ منظورباال بایگانى، دبیرخانھ، اتاق خدمات رایانھبایگانى، دبیرخانھ، اتاق خدمات رایانھ

بردن ضریب امنیتى اسناد؛بھ ھر حال محل ھاى مھم و بردن ضریب امنیتى اسناد؛بھ ھر حال محل ھاى مھم و 
جایگاه اطالعات و اسناد واجد ارزش، باید بشدت تحت نظر جایگاه اطالعات و اسناد واجد ارزش، باید بشدت تحت نظر 

باشد و ورود و خروج آن ھا طبق سامان خاصى صورت باشد و ورود و خروج آن ھا طبق سامان خاصى صورت 

محل ھا، باید با شرایط ویژه مدیریت محل ھا، باید با شرایط ویژه مدیریت 

6 6 --   نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع
بایگانى، دبیرخانھ، اتاق خدمات رایانھبایگانى، دبیرخانھ، اتاق خدمات رایانھ

بردن ضریب امنیتى اسناد؛بھ ھر حال محل ھاى مھم و بردن ضریب امنیتى اسناد؛بھ ھر حال محل ھاى مھم و 
جایگاه اطالعات و اسناد واجد ارزش، باید بشدت تحت نظر جایگاه اطالعات و اسناد واجد ارزش، باید بشدت تحت نظر 

باشد و ورود و خروج آن ھا طبق سامان خاصى صورت باشد و ورود و خروج آن ھا طبق سامان خاصى صورت 
..گیردگیرد

محل ھا، باید با شرایط ویژه مدیریت محل ھا، باید با شرایط ویژه مدیریت   مجوز ورود بھ اینمجوز ورود بھ این
شودشود



نامھ ھاى مھم نامھ ھاى مھم ایمن سازی گردش نامھ ھاى مھم؛گردش ایمن سازی گردش نامھ ھاى مھم؛گردش 
و باارزش، بھ طور فیزیكى درسازمان باید با دقت انجام و و باارزش، بھ طور فیزیكى درسازمان باید با دقت انجام و 

این دستھ از نامھ ھا را، نباید ھرگز این دستھ از نامھ ھا را، نباید ھرگز 

كھ فاقد گردش فیزیكى كھ فاقد گردش فیزیكى --استفاده از شبكة اتوماسیون ادارىاستفاده از شبكة اتوماسیون ادارى
بھ شرط رعایت نكات امنیتى درآن، در این بھ شرط رعایت نكات امنیتى درآن، در این 

7 7 --   ایمن سازی گردش نامھ ھاى مھم؛گردش ایمن سازی گردش نامھ ھاى مھم؛گردش
و باارزش، بھ طور فیزیكى درسازمان باید با دقت انجام و و باارزش، بھ طور فیزیكى درسازمان باید با دقت انجام و 

این دستھ از نامھ ھا را، نباید ھرگز این دستھ از نامھ ھا را، نباید ھرگز  . .بخوبى ایمن شودبخوبى ایمن شود
..ارباب رجوع منتقل كندارباب رجوع منتقل كند

استفاده از شبكة اتوماسیون ادارىاستفاده از شبكة اتوماسیون ادارى
بھ شرط رعایت نكات امنیتى درآن، در این بھ شرط رعایت نكات امنیتى درآن، در این --نامھ ھاستنامھ ھاست

..زمینھ راھگشا خواھد بودزمینھ راھگشا خواھد بود



استعالم از صحت اطالعات نامھ ھاى استعالم از صحت اطالعات نامھ ھاى 
؛ چنانچھ اطالعات مھمى از طریق ؛ چنانچھ اطالعات مھمى از طریق 
نامھ دریافت مى شود، صحت آن اطالعات درج نامھ دریافت مى شود، صحت آن اطالعات درج 

..شده، بھ طور مكتوب یا تلفنى بررسي شودشده، بھ طور مكتوب یا تلفنى بررسي شود

8 8 --   استعالم از صحت اطالعات نامھ ھاى استعالم از صحت اطالعات نامھ ھاى
؛ چنانچھ اطالعات مھمى از طریق ؛ چنانچھ اطالعات مھمى از طریق دریافتى مھمدریافتى مھم

نامھ دریافت مى شود، صحت آن اطالعات درج نامھ دریافت مى شود، صحت آن اطالعات درج 
شده، بھ طور مكتوب یا تلفنى بررسي شودشده، بھ طور مكتوب یا تلفنى بررسي شود



رعایت موارد امنیتى نگھدارى و آورد و رعایت موارد امنیتى نگھدارى و آورد و 
دستگاه قضائي، دستورالعملى دستگاه قضائي، دستورالعملى 

براى حفاظت از اسناد و اطالعات و ادلة براى حفاظت از اسناد و اطالعات و ادلة 
منتشر كرد منتشر كرد  1385 1385پرونده ھاى قضائى در سالپرونده ھاى قضائى در سال

كھ مطالعة آن و الگوگیری از آن، برای كلیة كھ مطالعة آن و الگوگیری از آن، برای كلیة 
..تتكارشناسان و مدیران بسیار راھگشاسكارشناسان و مدیران بسیار راھگشاس

9 9 --   رعایت موارد امنیتى نگھدارى و آورد و رعایت موارد امنیتى نگھدارى و آورد و
دستگاه قضائي، دستورالعملى دستگاه قضائي، دستورالعملى برد پرونده ھا؛ برد پرونده ھا؛ 

براى حفاظت از اسناد و اطالعات و ادلة براى حفاظت از اسناد و اطالعات و ادلة 
پرونده ھاى قضائى در سالپرونده ھاى قضائى در سال

كھ مطالعة آن و الگوگیری از آن، برای كلیة كھ مطالعة آن و الگوگیری از آن، برای كلیة 
كارشناسان و مدیران بسیار راھگشاسكارشناسان و مدیران بسیار راھگشاس



ناظر بر آمد ناظر بر آمد استفاده از تجھیزات استفاده از تجھیزات 
و شد بھ محل ھاى مھم؛و شد بھ محل ھاى مھم؛

در در آموزش و تفھیم كارمندان آموزش و تفھیم كارمندان 
زمینة موارد امنیتى وبیان زشتي كار زمینة موارد امنیتى وبیان زشتي كار 
جعل و رویگردانى عموم از ارتكاب جعل و رویگردانى عموم از ارتكاب 

10 10 --   استفاده از تجھیزات استفاده از تجھیزات
و شد بھ محل ھاى مھم؛و شد بھ محل ھاى مھم؛

11 11 --   آموزش و تفھیم كارمندان آموزش و تفھیم كارمندان
زمینة موارد امنیتى وبیان زشتي كار زمینة موارد امنیتى وبیان زشتي كار 
جعل و رویگردانى عموم از ارتكاب جعل و رویگردانى عموم از ارتكاب 

عمل؛عمل؛



در كاغذھا و در كاغذھا و استفاده از چاپ ترام آرم سازمان استفاده از چاپ ترام آرم سازمان 
ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ھا، بھتر است ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ھا، بھتر است 
ا ی ششماھھ یا یكسالھ ا ی ششماھھ یا یكسالھ 

 . .داشتھ باشند و با درج كد، فرم ھا متمایز شوندداشتھ باشند و با درج كد، فرم ھا متمایز شوند
ھیچگاه این فرم ھا بھ خودى خود نباید مرجع صحت ھیچگاه این فرم ھا بھ خودى خود نباید مرجع صحت 

 . .و درستى اطالعات چاپ شده بر روى آن ھا باشدو درستى اطالعات چاپ شده بر روى آن ھا باشد
..تر مى كندتر مى كند  این كار، شرایط جعل را سختاین كار، شرایط جعل را سخت

12 12  - -   استفاده از چاپ ترام آرم سازمان استفاده از چاپ ترام آرم سازمان
ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ھا، بھتر است ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ھا، بھتر است 

كاركردى محدود در بازهكاركردى محدود در بازه
داشتھ باشند و با درج كد، فرم ھا متمایز شوندداشتھ باشند و با درج كد، فرم ھا متمایز شوند

ھیچگاه این فرم ھا بھ خودى خود نباید مرجع صحت ھیچگاه این فرم ھا بھ خودى خود نباید مرجع صحت 
و درستى اطالعات چاپ شده بر روى آن ھا باشدو درستى اطالعات چاپ شده بر روى آن ھا باشد

این كار، شرایط جعل را سختاین كار، شرایط جعل را سخت



نگھدارى سربرگ ھا و برگھ ھاى سازمان در نگھدارى سربرگ ھا و برگھ ھاى سازمان در 
؛بدیھى است كسى كھ برگھ ھا و ؛بدیھى است كسى كھ برگھ ھا و 

فرم ھا را دراختیار داشتھ باشد، میتواند با چاپ فرم ھا را دراختیار داشتھ باشد، میتواند با چاپ 
اطالعات موردنیاز خود، مدركى در حد اعتبار برگھ اطالعات موردنیاز خود، مدركى در حد اعتبار برگھ 
پس، ضرورى است كھ از برگھ ھا و پس، ضرورى است كھ از برگھ ھا و 

..فرم ھا بخوبى مراقبت شودفرم ھا بخوبى مراقبت شود

13 13  - -   نگھدارى سربرگ ھا و برگھ ھاى سازمان در نگھدارى سربرگ ھا و برگھ ھاى سازمان در
؛بدیھى است كسى كھ برگھ ھا و ؛بدیھى است كسى كھ برگھ ھا و محلى امن و مناسبمحلى امن و مناسب

فرم ھا را دراختیار داشتھ باشد، میتواند با چاپ فرم ھا را دراختیار داشتھ باشد، میتواند با چاپ 
اطالعات موردنیاز خود، مدركى در حد اعتبار برگھ اطالعات موردنیاز خود، مدركى در حد اعتبار برگھ 

پس، ضرورى است كھ از برگھ ھا و پس، ضرورى است كھ از برگھ ھا و  . .ھا داشتھ باشدھا داشتھ باشد
فرم ھا بخوبى مراقبت شودفرم ھا بخوبى مراقبت شود



، تحت ھیچ ، تحت ھیچ امضا نكردن بھ جای دیگریامضا نكردن بھ جای دیگری
شرایطي؛گاھي در میان اشخاص، شرایط، اعتماد و شرایطي؛گاھي در میان اشخاص، شرایط، اعتماد و 

روابطي حاكم مي شود كھ با رضایت كامل، امضای اسناد روابطي حاكم مي شود كھ با رضایت كامل، امضای اسناد 
این عمل، عالوه بر منع این عمل، عالوه بر منع  . .مھم را بھ دیگری محول منمایندمھم را بھ دیگری محول منمایند

قانوني و اخالقي، ممكن است بعدھا مایة اختالفات شود و قانوني و اخالقي، ممكن است بعدھا مایة اختالفات شود و 
از طرف از طرف ..طرف مقابل، مدعي جعل امضای خود گرددطرف مقابل، مدعي جعل امضای خود گردد

دیگر، میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ھا بشد ت دیگر، میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ھا بشد ت 

؛؛نگھداری اوراق بھادار در گاوصندوقنگھداری اوراق بھادار در گاوصندوق

14 14 --امضا نكردن بھ جای دیگریامضا نكردن بھ جای دیگری
شرایطي؛گاھي در میان اشخاص، شرایط، اعتماد و شرایطي؛گاھي در میان اشخاص، شرایط، اعتماد و 

روابطي حاكم مي شود كھ با رضایت كامل، امضای اسناد روابطي حاكم مي شود كھ با رضایت كامل، امضای اسناد 
مھم را بھ دیگری محول منمایندمھم را بھ دیگری محول منمایند

قانوني و اخالقي، ممكن است بعدھا مایة اختالفات شود و قانوني و اخالقي، ممكن است بعدھا مایة اختالفات شود و 
طرف مقابل، مدعي جعل امضای خود گرددطرف مقابل، مدعي جعل امضای خود گردد

دیگر، میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ھا بشد ت دیگر، میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ھا بشد ت 
..كاھش مییابدكاھش مییابد

15 15 --  نگھداری اوراق بھادار در گاوصندوقنگھداری اوراق بھادار در گاوصندوق



)  )  ھولوگرامھولوگرام((استفاده از تمام نگاشت استفاده از تمام نگاشت 
براى گزارش ھا وخروجى ھاى خیلى براى گزارش ھا وخروجى ھاى خیلى 

بر بر ) ) ھولوگرامھولوگرام((مھم؛چسباندن تمام نگاشت مھم؛چسباندن تمام نگاشت 
روى خروجى چاپى و افزودن جملھ ا ى كھ روى خروجى چاپى و افزودن جملھ ا ى كھ 
بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است، ضریب بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است، ضریب 
امنیتى بسیار باالئى براى مدارک ایجاد مي امنیتى بسیار باالئى براى مدارک ایجاد مي 

16 16 --   استفاده از تمام نگاشت استفاده از تمام نگاشت
براى گزارش ھا وخروجى ھاى خیلى براى گزارش ھا وخروجى ھاى خیلى 

مھم؛چسباندن تمام نگاشت مھم؛چسباندن تمام نگاشت 
روى خروجى چاپى و افزودن جملھ ا ى كھ روى خروجى چاپى و افزودن جملھ ا ى كھ 
بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است، ضریب بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است، ضریب 
امنیتى بسیار باالئى براى مدارک ایجاد مي امنیتى بسیار باالئى براى مدارک ایجاد مي 

..كندكند



با با مقایسة اطالعات گزارش ھاى چاپى مقایسة اطالعات گزارش ھاى چاپى 
اطالعات داخل سامانھ؛ ھمیشھ این تصور را اطالعات داخل سامانھ؛ ھمیشھ این تصور را 

داشتھ باشیم كھ ممكن است اطالعات چاپ شده، داشتھ باشیم كھ ممكن است اطالعات چاپ شده، 
پس براساس یك خروجى چاپ پس براساس یك خروجى چاپ 

17 17 --   مقایسة اطالعات گزارش ھاى چاپى مقایسة اطالعات گزارش ھاى چاپى
اطالعات داخل سامانھ؛ ھمیشھ این تصور را اطالعات داخل سامانھ؛ ھمیشھ این تصور را 

داشتھ باشیم كھ ممكن است اطالعات چاپ شده، داشتھ باشیم كھ ممكن است اطالعات چاپ شده، 
پس براساس یك خروجى چاپ پس براساس یك خروجى چاپ  . .صحیح نباشندصحیح نباشند

..شده، تصمیم نگیریمشده، تصمیم نگیریم



تھیة فھرستى براى نقاط پایانى كار و نظارت تھیة فھرستى براى نقاط پایانى كار و نظارت 
؛در نقاط پایانى، ھمچون زمانى كھ دانشجو فارغ ا ؛در نقاط پایانى، ھمچون زمانى كھ دانشجو فارغ ا 
لتحصیل مى شود یا كارمند مدت خدمتش تمام مى شود، لتحصیل مى شود یا كارمند مدت خدمتش تمام مى شود، 

نظارت ھائي درنظر بگیریم، فھرست كنیم و از كارمندان و نظارت ھائي درنظر بگیریم، فھرست كنیم و از كارمندان و 
كاربران مسئول بخواھیم، در این نقاط بھ صورت خودكار كاربران مسئول بخواھیم، در این نقاط بھ صورت خودكار 

18 18 --   تھیة فھرستى براى نقاط پایانى كار و نظارت تھیة فھرستى براى نقاط پایانى كار و نظارت
؛در نقاط پایانى، ھمچون زمانى كھ دانشجو فارغ ا ؛در نقاط پایانى، ھمچون زمانى كھ دانشجو فارغ ا نھائينھائي

لتحصیل مى شود یا كارمند مدت خدمتش تمام مى شود، لتحصیل مى شود یا كارمند مدت خدمتش تمام مى شود، 
نظارت ھائي درنظر بگیریم، فھرست كنیم و از كارمندان و نظارت ھائي درنظر بگیریم، فھرست كنیم و از كارمندان و 
كاربران مسئول بخواھیم، در این نقاط بھ صورت خودكار كاربران مسئول بخواھیم، در این نقاط بھ صورت خودكار 

..آن ھا را بررسي كنندآن ھا را بررسي كنند



مطابق با مطابق با تنظیم دستورالعمل امنیتى تنظیم دستورالعمل امنیتى 
نیازھاى مجموعھ و حساسیت ھاى نیازھاى مجموعھ و حساسیت ھاى 

19 19 --   تنظیم دستورالعمل امنیتى تنظیم دستورالعمل امنیتى
نیازھاى مجموعھ و حساسیت ھاى نیازھاى مجموعھ و حساسیت ھاى 

سازمانى؛سازمانى؛
    



در تنظیم قرارداد بھ منظوركاھش جعل، موارددر تنظیم قرارداد بھ منظوركاھش جعل، موارد
::زیر باید رعایت گرددزیر باید رعایت گردد

مضا مضا ااا ی وا ی و  مطالعة دقیق تمامي صفحات قرارداد چندصفحھمطالعة دقیق تمامي صفحات قرارداد چندصفحھ
شودكھ قراردادی شودكھ قراردادی   كردن انتھای كلیة صفحات؛گاھي مشاھده ميكردن انتھای كلیة صفحات؛گاھي مشاھده مي

در چنین در چنین  . .ا ی، تنھا در صفحة پایاني امضا داردا ی، تنھا در صفحة پایاني امضا دارد
شرایطي، امكان تعویض یك یا تمامي صفحات دیگر قرارداد وجود شرایطي، امكان تعویض یك یا تمامي صفحات دیگر قرارداد وجود 

از سوی دیگر، گاھي لغزش ھای نوشتاری موجباز سوی دیگر، گاھي لغزش ھای نوشتاری موجب
خسارات جبران ناپذیری برای یك و گاه ھر دو طرف معاملھ گردیده خسارات جبران ناپذیری برای یك و گاه ھر دو طرف معاملھ گردیده 

بنابراین قبل از امضا، تماميبنابراین قبل از امضا، تمامي
مندرجات قرارداد را باید مطالعھ كرد، تا از لغزش ھای سھوی یا مندرجات قرارداد را باید مطالعھ كرد، تا از لغزش ھای سھوی یا 

..عمدی نویسندۀ قرارداد، جلوگیری شودعمدی نویسندۀ قرارداد، جلوگیری شود

در تنظیم قرارداد بھ منظوركاھش جعل، موارددر تنظیم قرارداد بھ منظوركاھش جعل، موارد
زیر باید رعایت گرددزیر باید رعایت گردد

1 1  - -  مطالعة دقیق تمامي صفحات قرارداد چندصفحھمطالعة دقیق تمامي صفحات قرارداد چندصفحھ
كردن انتھای كلیة صفحات؛گاھي مشاھده ميكردن انتھای كلیة صفحات؛گاھي مشاھده مي

ا ی، تنھا در صفحة پایاني امضا داردا ی، تنھا در صفحة پایاني امضا دارد  چندصفحھچندصفحھ
شرایطي، امكان تعویض یك یا تمامي صفحات دیگر قرارداد وجود شرایطي، امكان تعویض یك یا تمامي صفحات دیگر قرارداد وجود 

از سوی دیگر، گاھي لغزش ھای نوشتاری موجباز سوی دیگر، گاھي لغزش ھای نوشتاری موجب . .دارددارد
 خسارات جبران ناپذیری برای یك و گاه ھر دو طرف معاملھ گردیده خسارات جبران ناپذیری برای یك و گاه ھر دو طرف معاملھ گردیده

بنابراین قبل از امضا، تماميبنابراین قبل از امضا، تمامي . .استاست
 مندرجات قرارداد را باید مطالعھ كرد، تا از لغزش ھای سھوی یا مندرجات قرارداد را باید مطالعھ كرد، تا از لغزش ھای سھوی یا

عمدی نویسندۀ قرارداد، جلوگیری شودعمدی نویسندۀ قرارداد، جلوگیری شود



انعقاد قراردادھای مھم در حضور چند نفر از افراد انعقاد قراردادھای مھم در حضور چند نفر از افراد 

قرار دادن نوشتھ ھای اصالحي و تكمیلي در داخل قرار دادن نوشتھ ھای اصالحي و تكمیلي در داخل 
و امضا كردن آن بھ دست طرفین؛و امضا كردن آن بھ دست طرفین؛

یكنواخت و در حد معمول بودن فاصلة سطرھای یكنواخت و در حد معمول بودن فاصلة سطرھای 
قرارداد؛ فاصلھ ھای بیش تر ازحد معمول، امكان افزودن قرارداد؛ فاصلھ ھای بیش تر ازحد معمول، امكان افزودن 

یك سطر را در میان دو سطر نوشتة قبلي فراھم میآ ورد و یك سطر را در میان دو سطر نوشتة قبلي فراھم میآ ورد و 
..باعث تغییر مفاد قرارداد مي شودباعث تغییر مفاد قرارداد مي شود

22--   انعقاد قراردادھای مھم در حضور چند نفر از افراد انعقاد قراردادھای مھم در حضور چند نفر از افراد
مورد وثوق؛مورد وثوق؛

3 3 --   قرار دادن نوشتھ ھای اصالحي و تكمیلي در داخل قرار دادن نوشتھ ھای اصالحي و تكمیلي در داخل
و امضا كردن آن بھ دست طرفین؛و امضا كردن آن بھ دست طرفین؛) ) كادركادر((پیرابند پیرابند 

44--   یكنواخت و در حد معمول بودن فاصلة سطرھای یكنواخت و در حد معمول بودن فاصلة سطرھای
قرارداد؛ فاصلھ ھای بیش تر ازحد معمول، امكان افزودن قرارداد؛ فاصلھ ھای بیش تر ازحد معمول، امكان افزودن 

یك سطر را در میان دو سطر نوشتة قبلي فراھم میآ ورد و یك سطر را در میان دو سطر نوشتة قبلي فراھم میآ ورد و 
باعث تغییر مفاد قرارداد مي شودباعث تغییر مفاد قرارداد مي شود



مراجعھ بھ مراكز رسمى در انعقاد قراردادھا، نوشتھ مراجعھ بھ مراكز رسمى در انعقاد قراردادھا، نوشتھ 
ھا و قولنامھ ھا؛ ھنگامى كھ از راه ھاى قانونى این امر ھا و قولنامھ ھا؛ ھنگامى كھ از راه ھاى قانونى این امر 

..صورت پذیرد، جعل در آن بھ مراتب كمتر استصورت پذیرد، جعل در آن بھ مراتب كمتر است

دقت كافي بھ خرج دادن در نوشتن كلمات كلیدی و دقت كافي بھ خرج دادن در نوشتن كلمات كلیدی و 
حساس قرارداد؛ جنبھ ھای حقوقي و محاسباتي قراردادھا حساس قرارداد؛ جنبھ ھای حقوقي و محاسباتي قراردادھا 
..طوری منظور گردد كھ از جامعیت كافي برخوردار باشدطوری منظور گردد كھ از جامعیت كافي برخوردار باشد

5 5 --   مراجعھ بھ مراكز رسمى در انعقاد قراردادھا، نوشتھ مراجعھ بھ مراكز رسمى در انعقاد قراردادھا، نوشتھ
ھا و قولنامھ ھا؛ ھنگامى كھ از راه ھاى قانونى این امر ھا و قولنامھ ھا؛ ھنگامى كھ از راه ھاى قانونى این امر 

صورت پذیرد، جعل در آن بھ مراتب كمتر استصورت پذیرد، جعل در آن بھ مراتب كمتر است

6 6 --   دقت كافي بھ خرج دادن در نوشتن كلمات كلیدی و دقت كافي بھ خرج دادن در نوشتن كلمات كلیدی و
حساس قرارداد؛ جنبھ ھای حقوقي و محاسباتي قراردادھا حساس قرارداد؛ جنبھ ھای حقوقي و محاسباتي قراردادھا 
طوری منظور گردد كھ از جامعیت كافي برخوردار باشدطوری منظور گردد كھ از جامعیت كافي برخوردار باشد



برخوردار بودن متن قرارداد از برخوردار بودن متن قرارداد از 
استحكام الزم، از نظر فني و نبود امكان استحكام الزم، از نظر فني و نبود امكان 

    ..جرح و تعدیل و الحاق درآنجرح و تعدیل و الحاق درآن

7 7 –– برخوردار بودن متن قرارداد از برخوردار بودن متن قرارداد از
استحكام الزم، از نظر فني و نبود امكان استحكام الزم، از نظر فني و نبود امكان 

جرح و تعدیل و الحاق درآنجرح و تعدیل و الحاق درآن



صدور چكصدور چكنكات قابل توجھ در نكات قابل توجھ در 

در ھنگام نوشتن چك، تاریخ و اعداد را، ھم با حروف در ھنگام نوشتن چك، تاریخ و اعداد را، ھم با حروف 
..و ھم با عدد، بھ دقت در محل مخصوص آن درج نمائیمو ھم با عدد، بھ دقت در محل مخصوص آن درج نمائیم

بعد از نوشتن متن، یك بار تمامي نوشتھ ھا را بازبیني بعد از نوشتن متن، یك بار تمامي نوشتھ ھا را بازبیني 
كنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم كھ كنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم كھ 

..امكان افزودن عددی مقدور نباشدامكان افزودن عددی مقدور نباشد

نكات قابل توجھ در نكات قابل توجھ در 

1 1 --   در ھنگام نوشتن چك، تاریخ و اعداد را، ھم با حروف در ھنگام نوشتن چك، تاریخ و اعداد را، ھم با حروف
و ھم با عدد، بھ دقت در محل مخصوص آن درج نمائیمو ھم با عدد، بھ دقت در محل مخصوص آن درج نمائیم

2 2 --   بعد از نوشتن متن، یك بار تمامي نوشتھ ھا را بازبیني بعد از نوشتن متن، یك بار تمامي نوشتھ ھا را بازبیني
كنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم كھ كنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم كھ 

امكان افزودن عددی مقدور نباشدامكان افزودن عددی مقدور نباشد



در تھ چك، تمامي مشخصات گیرنده و مبلغ را ذكر در تھ چك، تمامي مشخصات گیرنده و مبلغ را ذكر 

نویسي دارد، آن نوشتھ را در نویسي دارد، آن نوشتھ را در 
..محصور نمائیممحصور نمائیم

..چك سفیدامضا بھ ھیچ شخصي ندھیمچك سفیدامضا بھ ھیچ شخصي ندھیم

33--   در تھ چك، تمامي مشخصات گیرنده و مبلغ را ذكر در تھ چك، تمامي مشخصات گیرنده و مبلغ را ذكر
..نمائیمنمائیم

4 4 --  نویسي دارد، آن نوشتھ را در نویسي دارد، آن نوشتھ را در   اگر چك نیاز بھ پشتاگر چك نیاز بھ پشت
محصور نمائیممحصور نمائیم))كادركادر((داخل پیرابند داخل پیرابند 

5 5 --  چك سفیدامضا بھ ھیچ شخصي ندھیمچك سفیدامضا بھ ھیچ شخصي ندھیم



در حفاظت وحراست از دستھ چك بسیار كوشا باشیم و در حفاظت وحراست از دستھ چك بسیار كوشا باشیم و 
ً بھ بانك و مراجع قضائي  ً بھ بانك و مراجع قضائي در صورت مفقود شدن آن، سریعا در صورت مفقود شدن آن، سریعا

از دادن چك ھای اماني، ضمانت و ودیعھ بپرھیزیم و از دادن چك ھای اماني، ضمانت و ودیعھ بپرھیزیم و 
مستند بھ قرارداد نمائیم مستند بھ قرارداد نمائیم در صورت ضرورت، این امر را در صورت ضرورت، این امر را 

..و بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگیریمو بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگیریم

6 6 --   در حفاظت وحراست از دستھ چك بسیار كوشا باشیم و در حفاظت وحراست از دستھ چك بسیار كوشا باشیم و
ً بھ بانك و مراجع قضائي  ً بھ بانك و مراجع قضائي در صورت مفقود شدن آن، سریعا در صورت مفقود شدن آن، سریعا

..اطالع دھیماطالع دھیم
7 7 --   از دادن چك ھای اماني، ضمانت و ودیعھ بپرھیزیم و از دادن چك ھای اماني، ضمانت و ودیعھ بپرھیزیم و

در صورت ضرورت، این امر را در صورت ضرورت، این امر را 
و بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگیریمو بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگیریم



نتیجھنتیجھ

فناورى ھاى فناورى ھاى ، بھ كارگیرى ، بھ كارگیرى 
رقمى و استفاده از تجھیزات و امكاناتى كھ موجب رقمى و استفاده از تجھیزات و امكاناتى كھ موجب 
افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى 

توان از جعل اسناد ممانعت بھ توان از جعل اسناد ممانعت بھ 
 ً ً اگر ھمة ما بتوانیم طوری عمل كنیم كھ كامال اگر ھمة ما بتوانیم طوری عمل كنیم كھ كامال

دھیم و دھیم و   اعتباراعتبارو و قانون اھمیت قانون اھمیت بھ نفس خود مسلط باشیم و بھ بھ نفس خود مسلط باشیم و بھ 
، ، برای حفظ منافع مادی شخصي و گروھيبرای حفظ منافع مادی شخصي و گروھي

را زیر پا بگذاریم، ھیچ را زیر پا بگذاریم، ھیچ صول اخالقى و قانوني صول اخالقى و قانوني 
..نوع جعل و عمل خالفي در جامعھ رخ نخواھد دادنوع جعل و عمل خالفي در جامعھ رخ نخواھد داد

نتیجھنتیجھ

 بھ كارگیرى ، بھ كارگیرى اپذیراپذیرنناوراق جعل اوراق جعل استفاده از استفاده از ،
رقمى و استفاده از تجھیزات و امكاناتى كھ موجب رقمى و استفاده از تجھیزات و امكاناتى كھ موجب   نویننوین

افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى 
توان از جعل اسناد ممانعت بھ توان از جعل اسناد ممانعت بھ ییاست كھ از طریق آن ھا ماست كھ از طریق آن ھا م

ً  . .عمل آوردعمل آورد ً اگر ھمة ما بتوانیم طوری عمل كنیم كھ كامال اگر ھمة ما بتوانیم طوری عمل كنیم كھ كامال
بھ نفس خود مسلط باشیم و بھ بھ نفس خود مسلط باشیم و بھ 

برای حفظ منافع مادی شخصي و گروھيبرای حفظ منافع مادی شخصي و گروھيمجبور نشویم مجبور نشویم 
صول اخالقى و قانوني صول اخالقى و قانوني اایك رشتھا یك رشتھا 

نوع جعل و عمل خالفي در جامعھ رخ نخواھد دادنوع جعل و عمل خالفي در جامعھ رخ نخواھد داد



برای برای راه غیرقانونى راه غیرقانونى موجود، موجود، راه ھاى قانونى راه ھاى قانونى 
وجود دارد كھ باید این راه ھا وجود دارد كھ باید این راه ھا 

ا كنون با برنامھ ریزی ھا و ا كنون با برنامھ ریزی ھا و   ھمھم
تالش مسئوالن، این تفكر ایجاد شده است كھ بھ سمت تالش مسئوالن، این تفكر ایجاد شده است كھ بھ سمت 
استحكام اسناد، ایجاد بانك ھاى اطالعاتى و نیز تعامل استحكام اسناد، ایجاد بانك ھاى اطالعاتى و نیز تعامل 

باسازمان ھا پیش برویم؛ ضمن این كھ در این راه قدم ھاى باسازمان ھا پیش برویم؛ ضمن این كھ در این راه قدم ھاى 
بررسي ھای انجام شده، نشان بررسي ھای انجام شده، نشان ..

مي دھد كھ جعل اسناد،بھ دلیل نقشي كھ در ناكارآمدی و مي دھد كھ جعل اسناد،بھ دلیل نقشي كھ در ناكارآمدی و 
    ممانعت از توسعھ، برھم زدن نظم اخالقي و از بین بردنممانعت از توسعھ، برھم زدن نظم اخالقي و از بین بردن

روابط اجتماعي و اقتصادی دارد، میباید كانون توجھ روابط اجتماعي و اقتصادی دارد، میباید كانون توجھ 
..سیاستگذاران ودولتمردان قرار گیردسیاستگذاران ودولتمردان قرار گیرد

 راه ھاى قانونى راه ھاى قانونى چندین برابر چندین برابر
وجود دارد كھ باید این راه ھا وجود دارد كھ باید این راه ھا درآمد نامشروع درآمد نامشروع دستیابي بھ دستیابي بھ 

ھمھم . .كردكردشناسائي و مسدود شناسائي و مسدود را را 
تالش مسئوالن، این تفكر ایجاد شده است كھ بھ سمت تالش مسئوالن، این تفكر ایجاد شده است كھ بھ سمت 
استحكام اسناد، ایجاد بانك ھاى اطالعاتى و نیز تعامل استحكام اسناد، ایجاد بانك ھاى اطالعاتى و نیز تعامل 

باسازمان ھا پیش برویم؛ ضمن این كھ در این راه قدم ھاى باسازمان ھا پیش برویم؛ ضمن این كھ در این راه قدم ھاى 
..مثبتى نیز برداشتھ شده استمثبتى نیز برداشتھ شده است

مي دھد كھ جعل اسناد،بھ دلیل نقشي كھ در ناكارآمدی و مي دھد كھ جعل اسناد،بھ دلیل نقشي كھ در ناكارآمدی و 
ممانعت از توسعھ، برھم زدن نظم اخالقي و از بین بردنممانعت از توسعھ، برھم زدن نظم اخالقي و از بین بردن

روابط اجتماعي و اقتصادی دارد، میباید كانون توجھ روابط اجتماعي و اقتصادی دارد، میباید كانون توجھ 
سیاستگذاران ودولتمردان قرار گیردسیاستگذاران ودولتمردان قرار گیرد



، بشدت و با ، بشدت و با الزم است از طریق شناسائي مراكز اصلي جعلالزم است از طریق شناسائي مراكز اصلي جعل
امكان جعل امكان جعل ، باید طورى برنامھ بریزند كھ ، باید طورى برنامھ بریزند كھ 

وجود نداشتھ باشد و این امر، نیازمند اصالح قوانین وجود نداشتھ باشد و این امر، نیازمند اصالح قوانین 
استفاده از اوراق استفاده از اوراق  . .و كوتاه كردن مسیر دادرسي بھ دست قانونگذاران میباشدو كوتاه كردن مسیر دادرسي بھ دست قانونگذاران میباشد

غیرقابل جعل، بھ كارگیرى فناوری ھاى نوین رقمى و بھره گیری از تجھیزات غیرقابل جعل، بھ كارگیرى فناوری ھاى نوین رقمى و بھره گیری از تجھیزات 
و امكاناتى كھ موجب افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى و امكاناتى كھ موجب افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى 

تبادل اسناد میان سازمان ھا و مؤسسات تبادل اسناد میان سازمان ھا و مؤسسات 
داخلي و خارجي، باید بھ صورت رقمى انجام پذیرد تا امكان جعل اسناد و داخلي و خارجي، باید بھ صورت رقمى انجام پذیرد تا امكان جعل اسناد و 

بھ طور جدى و اصوليبھ طور جدى و اصولي
بھ دنبال اجراى طرح ھاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر بھ دنبال اجراى طرح ھاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر 

جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از ھمة پیشنھادھا و راھكارھاى مناسب جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از ھمة پیشنھادھا و راھكارھاى مناسب 
عالوه بر ضرورت تجھیز دستگاه ھا بھ سامانھ ھاى ھوشمند، بھ عالوه بر ضرورت تجھیز دستگاه ھا بھ سامانھ ھاى ھوشمند، بھ 

آ میز، باید بر آ میز، باید بر   منظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگیرى از اقدامات تقلبمنظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگیرى از اقدامات تقلب
ارتقاى دانش و آگاھى كاركنان سازمان ھا در جھت ارائة خدمات مطلوبتر بھ ارتقاى دانش و آگاھى كاركنان سازمان ھا در جھت ارائة خدمات مطلوبتر بھ 

 ،الزم است از طریق شناسائي مراكز اصلي جعلالزم است از طریق شناسائي مراكز اصلي جعلبراین اساس، براین اساس
، باید طورى برنامھ بریزند كھ ، باید طورى برنامھ بریزند كھ مدیرانمدیران . .كردكردآنان برخورد آنان برخورد قاطعیت با قاطعیت با 

وجود نداشتھ باشد و این امر، نیازمند اصالح قوانین وجود نداشتھ باشد و این امر، نیازمند اصالح قوانین و تقلب در اسناد و مدارک و تقلب در اسناد و مدارک 
و كوتاه كردن مسیر دادرسي بھ دست قانونگذاران میباشدو كوتاه كردن مسیر دادرسي بھ دست قانونگذاران میباشد

غیرقابل جعل، بھ كارگیرى فناوری ھاى نوین رقمى و بھره گیری از تجھیزات غیرقابل جعل، بھ كارگیرى فناوری ھاى نوین رقمى و بھره گیری از تجھیزات 
و امكاناتى كھ موجب افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى و امكاناتى كھ موجب افزایش سطح نظارت ھا مى شود، از جملة راھكارھائى 

است كھ از طریق آن ھااست كھ از طریق آن ھا
تبادل اسناد میان سازمان ھا و مؤسسات تبادل اسناد میان سازمان ھا و مؤسسات  . .توان از جعل اسناد پیشگیری كردتوان از جعل اسناد پیشگیری كردییمم

داخلي و خارجي، باید بھ صورت رقمى انجام پذیرد تا امكان جعل اسناد و داخلي و خارجي، باید بھ صورت رقمى انجام پذیرد تا امكان جعل اسناد و 
بھ طور جدى و اصوليبھ طور جدى و اصولي . .تخلفات دیگر از بین برودتخلفات دیگر از بین برود

بھ دنبال اجراى طرح ھاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر بھ دنبال اجراى طرح ھاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر   بایستيبایستي
جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از ھمة پیشنھادھا و راھكارھاى مناسب جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از ھمة پیشنھادھا و راھكارھاى مناسب 

عالوه بر ضرورت تجھیز دستگاه ھا بھ سامانھ ھاى ھوشمند، بھ عالوه بر ضرورت تجھیز دستگاه ھا بھ سامانھ ھاى ھوشمند، بھ  . .استقبال كنیماستقبال كنیم
منظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگیرى از اقدامات تقلبمنظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگیرى از اقدامات تقلب

ارتقاى دانش و آگاھى كاركنان سازمان ھا در جھت ارائة خدمات مطلوبتر بھ ارتقاى دانش و آگاھى كاركنان سازمان ھا در جھت ارائة خدمات مطلوبتر بھ 
..ارباب رجوع، افزودارباب رجوع، افزود



در جھت حسن اجرای امور، شایستھ است در جھت حسن اجرای امور، شایستھ است 
مسئوالن ذیربط، بھ چندین موضوع مھم مسئوالن ذیربط، بھ چندین موضوع مھم 

::توجھ كنندتوجھ كنند
تالش در جھت استفاده از اسناد رقمي در بین سازمان تالش در جھت استفاده از اسناد رقمي در بین سازمان 
ھا ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى ھا ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى 

..تشكیل بانك ھاى اطالعاتى اسناد و مدارکتشكیل بانك ھاى اطالعاتى اسناد و مدارک

آ وری آمار دقیق جعل و بررسي علل و راه ھای آ وری آمار دقیق جعل و بررسي علل و راه ھای 
كھ خوشبختانھ در این زمینھ كھ خوشبختانھ در این زمینھ 

..تالش ھائي در دست انجام استتالش ھائي در دست انجام است

در جھت حسن اجرای امور، شایستھ است در جھت حسن اجرای امور، شایستھ است 
مسئوالن ذیربط، بھ چندین موضوع مھم مسئوالن ذیربط، بھ چندین موضوع مھم 

توجھ كنندتوجھ كنند
1 1 --   تالش در جھت استفاده از اسناد رقمي در بین سازمان تالش در جھت استفاده از اسناد رقمي در بین سازمان

ھا ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى ھا ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى 
..موجودموجود

2 2 --  تشكیل بانك ھاى اطالعاتى اسناد و مدارکتشكیل بانك ھاى اطالعاتى اسناد و مدارک

3 3 ––آ وری آمار دقیق جعل و بررسي علل و راه ھای آ وری آمار دقیق جعل و بررسي علل و راه ھای   جمعجمع
كھ خوشبختانھ در این زمینھ كھ خوشبختانھ در این زمینھ --پیشگیری از وقوع آن ھاپیشگیری از وقوع آن ھا

تالش ھائي در دست انجام استتالش ھائي در دست انجام است



برگزاری دوره ھای مستمر آموزشي و توجیھي قوانین برگزاری دوره ھای مستمر آموزشي و توجیھي قوانین 
..و مقررات مربوط برای كلیة مستخدمان دولتو مقررات مربوط برای كلیة مستخدمان دولت

واگذارى سریع امور تصدیگرى بھ بخش خصوصى و واگذارى سریع امور تصدیگرى بھ بخش خصوصى و 
..حفظ امور حاكمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلىحفظ امور حاكمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلى

4 4 --   برگزاری دوره ھای مستمر آموزشي و توجیھي قوانین برگزاری دوره ھای مستمر آموزشي و توجیھي قوانین
و مقررات مربوط برای كلیة مستخدمان دولتو مقررات مربوط برای كلیة مستخدمان دولت

5 5 --   واگذارى سریع امور تصدیگرى بھ بخش خصوصى و واگذارى سریع امور تصدیگرى بھ بخش خصوصى و
حفظ امور حاكمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلىحفظ امور حاكمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلى



گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائي با مسائل و گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائي با مسائل و 
..مشكالت آنان و رسیدگي سریع بھ درخواست ھاى آنانمشكالت آنان و رسیدگي سریع بھ درخواست ھاى آنان

..ایجاد روش ماشیني واحد ثبت و صدور اسنادایجاد روش ماشیني واحد ثبت و صدور اسناد

روزآمدسازی ضوابط، مقررات و سازوكارھاى داخلى روزآمدسازی ضوابط، مقررات و سازوكارھاى داخلى 

6 6 --   گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائي با مسائل و گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائي با مسائل و
مشكالت آنان و رسیدگي سریع بھ درخواست ھاى آنانمشكالت آنان و رسیدگي سریع بھ درخواست ھاى آنان

7 7 --  ایجاد روش ماشیني واحد ثبت و صدور اسنادایجاد روش ماشیني واحد ثبت و صدور اسناد

8 8 --   روزآمدسازی ضوابط، مقررات و سازوكارھاى داخلى روزآمدسازی ضوابط، مقررات و سازوكارھاى داخلى
....و نظارتىو نظارتى



قانون مجازات اسالمي ایرانقانون مجازات اسالمي ایران

جعل و تزویرجعل و تزویر  
۵۴٢۵۴٢اليالي  ۵٢٣۵٢٣

قانون مجازات اسالمي ایرانقانون مجازات اسالمي ایران

 فصل پنجم فصل پنجم--  
۵٢٣۵٢٣  موادمواد



ساختن نوشتھ یا سند یا ساختن ساختن نوشتھ یا سند یا ساختن 
مھر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیر رسمي، خراشیدن یا مھر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیر رسمي، خراشیدن یا 
تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن 
یا تقدیم  یا تأخیر تاریخ سند نسبت بھ تاریخ حقیقي یا الصاق یا تقدیم  یا تأخیر تاریخ سند نسبت بھ تاریخ حقیقي یا الصاق 

نوشتھ اي بھ  نوشتھ ي دیگر یا بھ کار بردن مھر دیگري نوشتھ اي بھ  نوشتھ ي دیگر یا بھ کار بردن مھر دیگري 
..  بدون اجازه ي صاحب آن و نظایر این ھا بھ قصد تقلببدون اجازه ي صاحب آن و نظایر این ھا بھ قصد تقلب

 ۵٢٣۵٢٣ماده ماده
ساختن نوشتھ یا سند یا ساختن ساختن نوشتھ یا سند یا ساختن : : جعل و تزویر عبارتند ازجعل و تزویر عبارتند از

مھر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیر رسمي، خراشیدن یا مھر یا امضاي اشخاص رسمي یا غیر رسمي، خراشیدن یا 
تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن 
یا تقدیم  یا تأخیر تاریخ سند نسبت بھ تاریخ حقیقي یا الصاق یا تقدیم  یا تأخیر تاریخ سند نسبت بھ تاریخ حقیقي یا الصاق 

نوشتھ اي بھ  نوشتھ ي دیگر یا بھ کار بردن مھر دیگري نوشتھ اي بھ  نوشتھ ي دیگر یا بھ کار بردن مھر دیگري 
بدون اجازه ي صاحب آن و نظایر این ھا بھ قصد تقلببدون اجازه ي صاحب آن و نظایر این ھا بھ قصد تقلب



ھر کس احکام یا امضا یا مھر یا فرمان یا دست خط مقام  ھر کس احکام یا امضا یا مھر یا فرمان یا دست خط مقام  
رھبري و یا رؤساي سھ قوه را بھ اعتبار مقام آنان جعل کند رھبري و یا رؤساي سھ قوه را بھ اعتبار مقام آنان جعل کند 

حبس از سھ تا حبس از سھ تا یا با علم  بھ جعل یا تزویر استعمال نماید، بھ یا با علم  بھ جعل یا تزویر استعمال نماید، بھ 
..محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شد

 ۵٢۴۵٢۴ماده ماده
ھر کس احکام یا امضا یا مھر یا فرمان یا دست خط مقام  ھر کس احکام یا امضا یا مھر یا فرمان یا دست خط مقام  

رھبري و یا رؤساي سھ قوه را بھ اعتبار مقام آنان جعل کند رھبري و یا رؤساي سھ قوه را بھ اعتبار مقام آنان جعل کند 
یا با علم  بھ جعل یا تزویر استعمال نماید، بھ یا با علم  بھ جعل یا تزویر استعمال نماید، بھ 

محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شد    پانزده سالپانزده سال



ھر کس یکي از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم بھ جعل یا تزویر ھر کس یکي از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم بھ جعل یا تزویر 
بھ بھ عالوه بر جبران خسارت  وارده عالوه بر جبران خسارت  وارده 

::محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شد
احکام یا امضا یا مھر یا دست خط معاون اول رئیس جمھور یا احکام یا امضا یا مھر یا دست خط معاون اول رئیس جمھور یا 

وزرا یا مھر یا امضاي اعضاي شوراي نگھبان یا نمایندگان مجلس وزرا یا مھر یا امضاي اعضاي شوراي نگھبان یا نمایندگان مجلس 
شوراي اسالمي یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکي از رؤسا یا شوراي اسالمي یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکي از رؤسا یا 

..  کارمندان و مسئولین دولتي از حیث مقام رسمي آنانکارمندان و مسئولین دولتي از حیث مقام رسمي آنان
مھر یا تمبر یا عالمت یکي از شرکت ھا یا مؤسسات یا ادارات  مھر یا تمبر یا عالمت یکي از شرکت ھا یا مؤسسات یا ادارات  

 ۵٢۵۵٢۵ماده ماده
ھر کس یکي از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم بھ جعل یا تزویر ھر کس یکي از اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم بھ جعل یا تزویر 

عالوه بر جبران خسارت  وارده عالوه بر جبران خسارت  وارده استعمال کند یا داخل کشور نماید استعمال کند یا داخل کشور نماید 
محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شدحبس از یک تا ده سال حبس از یک تا ده سال 

احکام یا امضا یا مھر یا دست خط معاون اول رئیس جمھور یا احکام یا امضا یا مھر یا دست خط معاون اول رئیس جمھور یا   - - ١١
وزرا یا مھر یا امضاي اعضاي شوراي نگھبان یا نمایندگان مجلس وزرا یا مھر یا امضاي اعضاي شوراي نگھبان یا نمایندگان مجلس 

شوراي اسالمي یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکي از رؤسا یا شوراي اسالمي یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکي از رؤسا یا 
کارمندان و مسئولین دولتي از حیث مقام رسمي آنانکارمندان و مسئولین دولتي از حیث مقام رسمي آنان

مھر یا تمبر یا عالمت یکي از شرکت ھا یا مؤسسات یا ادارات  مھر یا تمبر یا عالمت یکي از شرکت ھا یا مؤسسات یا ادارات    - - ٢٢
  دولتي یا نھادھاي انقالب اسالميدولتي یا نھادھاي انقالب اسالمي



  احکام دادگاه ھا یا اسناد یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ دولتياحکام دادگاه ھا یا اسناد یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ دولتي
منگنھ یا عالمتي کھ براي تعیین عیار طال یا نقره بھ کار منگنھ یا عالمتي کھ براي تعیین عیار طال یا نقره بھ کار 

اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي نظیر اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي نظیر 
برات ھاي  قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي صادره از طرف برات ھاي  قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي صادره از طرف 

  بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکيبانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي
ً و بدون داشتن مستندات و مجوز  ً و بدون داشتن مستندات و مجوز ھر کس عمدا ھر کس عمدا

رسمي  داخلي و بین المللي و بھ منظور القاي شبھھ در کیفیت تولیدات رسمي  داخلي و بین المللي و بھ منظور القاي شبھھ در کیفیت تولیدات 
و خدمات از نام و عالیم استاندارد ملي یا بین المللي استفاده نماید بھ  و خدمات از نام و عالیم استاندارد ملي یا بین المللي استفاده نماید بھ  

..حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواھد شدحداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواھد شد

احکام دادگاه ھا یا اسناد یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ دولتياحکام دادگاه ھا یا اسناد یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ دولتي  - - ٣٣
منگنھ یا عالمتي کھ براي تعیین عیار طال یا نقره بھ کار منگنھ یا عالمتي کھ براي تعیین عیار طال یا نقره بھ کار   - - ۴۴

..مي رودمي رود
اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي نظیر اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي نظیر   - - ۵۵

برات ھاي  قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي صادره از طرف برات ھاي  قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي صادره از طرف 
بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکيبانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي

ً و بدون داشتن مستندات و مجوز : : تبصرهتبصره ً و بدون داشتن مستندات و مجوز ھر کس عمدا ھر کس عمدا
رسمي  داخلي و بین المللي و بھ منظور القاي شبھھ در کیفیت تولیدات رسمي  داخلي و بین المللي و بھ منظور القاي شبھھ در کیفیت تولیدات 
و خدمات از نام و عالیم استاندارد ملي یا بین المللي استفاده نماید بھ  و خدمات از نام و عالیم استاندارد ملي یا بین المللي استفاده نماید بھ  

حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواھد شدحداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواھد شد



ھر کس اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي  ھر کس اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي  
نظیر برات ھاي قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي نظیر برات ھاي قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي 

صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي و صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي و 
نیز اسناد یا اوراق بھادار یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ را نیز اسناد یا اوراق بھادار یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ را 
بھ قصد اخالل در وضع پولي  یا بانکي یا اقتصادي یا برھم بھ قصد اخالل در وضع پولي  یا بانکي یا اقتصادي یا برھم 
زدن نظام و امنیت سیاسي و اجتماعي جعل یا وارد کشور زدن نظام و امنیت سیاسي و اجتماعي جعل یا وارد کشور 
نماید یا با علم بھ مجعول بودن استفاده کند، چنان چھ مفسد نماید یا با علم بھ مجعول بودن استفاده کند، چنان چھ مفسد 

حبس از پنج تا بیست سال حبس از پنج تا بیست سال 

 ۵٢۶۵٢۶ماده ماده
ھر کس اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي  ھر کس اسکناس رایج داخلي یا خارجي یا اسناد بانکي  
نظیر برات ھاي قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي نظیر برات ھاي قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھاي 

صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي و صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکي و 
نیز اسناد یا اوراق بھادار یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ را نیز اسناد یا اوراق بھادار یا حوالھ ھاي صادره از خزانھ را 
بھ قصد اخالل در وضع پولي  یا بانکي یا اقتصادي یا برھم بھ قصد اخالل در وضع پولي  یا بانکي یا اقتصادي یا برھم 
زدن نظام و امنیت سیاسي و اجتماعي جعل یا وارد کشور زدن نظام و امنیت سیاسي و اجتماعي جعل یا وارد کشور 
نماید یا با علم بھ مجعول بودن استفاده کند، چنان چھ مفسد نماید یا با علم بھ مجعول بودن استفاده کند، چنان چھ مفسد 

حبس از پنج تا بیست سال حبس از پنج تا بیست سال و محارب شناختھ نشود بھ و محارب شناختھ نشود بھ 
..محکوم مي شودمحکوم مي شود



ھر کس مدارک اشتغال بھ تحصیل یا فارغ التحصیلي یا ھر کس مدارک اشتغال بھ تحصیل یا فارغ التحصیلي یا 
تأییدیھ یا ریز نمرات تحصیلي دانشگاه ھا و مؤسسات تأییدیھ یا ریز نمرات تحصیلي دانشگاه ھا و مؤسسات 
آموزش عالي  و تحقیقاتي داخل یا خارج از کشور یا آموزش عالي  و تحقیقاتي داخل یا خارج از کشور یا 

ارزشنامھ ھاي تحصیالت خارجي را جعل کند یا با علم بھ ارزشنامھ ھاي تحصیالت خارجي را جعل کند یا با علم بھ 
عالوه بر جبران عالوه بر جبران جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دھد جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دھد 

..خواھد شدخواھد شدحبس از یک تا سھ سال محکوم حبس از یک تا سھ سال محکوم 
در صورتي کھ مرتکب، یکي از کارکنان وزارتخانھ ھا یا در صورتي کھ مرتکب، یکي از کارکنان وزارتخانھ ھا یا 
سازمان ھا و مؤسسات وابستھ بھ دولت یا شھرداري ھا یا سازمان ھا و مؤسسات وابستھ بھ دولت یا شھرداري ھا یا 
نھادھاي انقالب  اسالمي باشد یا بھ نحوي از انحا در امر نھادھاي انقالب  اسالمي باشد یا بھ نحوي از انحا در امر 

جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشتھ باشد جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشتھ باشد 
..بھ حداکثر مجازات محکوم  مي گرددبھ حداکثر مجازات محکوم  مي گردد

 ۵٢٧۵٢٧ماده ماده
ھر کس مدارک اشتغال بھ تحصیل یا فارغ التحصیلي یا ھر کس مدارک اشتغال بھ تحصیل یا فارغ التحصیلي یا 

تأییدیھ یا ریز نمرات تحصیلي دانشگاه ھا و مؤسسات تأییدیھ یا ریز نمرات تحصیلي دانشگاه ھا و مؤسسات 
آموزش عالي  و تحقیقاتي داخل یا خارج از کشور یا آموزش عالي  و تحقیقاتي داخل یا خارج از کشور یا 

ارزشنامھ ھاي تحصیالت خارجي را جعل کند یا با علم بھ ارزشنامھ ھاي تحصیالت خارجي را جعل کند یا با علم بھ 
جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دھد جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دھد 

حبس از یک تا سھ سال محکوم حبس از یک تا سھ سال محکوم ، بھ ، بھ خسارتخسارت
در صورتي کھ مرتکب، یکي از کارکنان وزارتخانھ ھا یا در صورتي کھ مرتکب، یکي از کارکنان وزارتخانھ ھا یا 
سازمان ھا و مؤسسات وابستھ بھ دولت یا شھرداري ھا یا سازمان ھا و مؤسسات وابستھ بھ دولت یا شھرداري ھا یا 
نھادھاي انقالب  اسالمي باشد یا بھ نحوي از انحا در امر نھادھاي انقالب  اسالمي باشد یا بھ نحوي از انحا در امر 

جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشتھ باشد جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشتھ باشد 
بھ حداکثر مجازات محکوم  مي گرددبھ حداکثر مجازات محکوم  مي گردد



ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از ادارات یا ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از ادارات یا 
مؤسسات یا نھادھاي عمومي غیردولتي مانند شھرداري ھا مؤسسات یا نھادھاي عمومي غیردولتي مانند شھرداري ھا 

را جعل کند یا با علم بھ جعل استعمال نماید عالوه بر را جعل کند یا با علم بھ جعل استعمال نماید عالوه بر 
حبس از شش ماه تا سھ سال حبس از شش ماه تا سھ سال 

 ۵٢٨۵٢٨ماده ماده
ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از ادارات یا ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از ادارات یا 

مؤسسات یا نھادھاي عمومي غیردولتي مانند شھرداري ھا مؤسسات یا نھادھاي عمومي غیردولتي مانند شھرداري ھا 
را جعل کند یا با علم بھ جعل استعمال نماید عالوه بر را جعل کند یا با علم بھ جعل استعمال نماید عالوه بر 

حبس از شش ماه تا سھ سال حبس از شش ماه تا سھ سال جبران خسارت وارده  بھ جبران خسارت وارده  بھ 
..محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شد



ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از شرکت ھاي ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از شرکت ھاي 
غیردولتي کھ مطابق قانون تشکیل شده است یا یکي از غیردولتي کھ مطابق قانون تشکیل شده است یا یکي از 

تجارتخانھ ھا را جعل کند یا با علم بھ جعل، استعمال نماید تجارتخانھ ھا را جعل کند یا با علم بھ جعل، استعمال نماید 
سھ ماه تا دو سھ ماه تا دو عالوه بر جبران خسارت  وارده بھ حبس از عالوه بر جبران خسارت  وارده بھ حبس از 

 ۵٢٩۵٢٩ماده ماده
ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از شرکت ھاي ھر کس مھر یا منگنھ یا عالمت یکي از شرکت ھاي 

غیردولتي کھ مطابق قانون تشکیل شده است یا یکي از غیردولتي کھ مطابق قانون تشکیل شده است یا یکي از 
تجارتخانھ ھا را جعل کند یا با علم بھ جعل، استعمال نماید تجارتخانھ ھا را جعل کند یا با علم بھ جعل، استعمال نماید 

عالوه بر جبران خسارت  وارده بھ حبس از عالوه بر جبران خسارت  وارده بھ حبس از 
..محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شد  سالسال



ھر کس مھر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت ھا یا ھر کس مھر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت ھا یا 
تجارتخانھ ھاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بھ دست تجارتخانھ ھاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بھ دست 

آورد و بھ طریقي کھ بھ حقوق و منافع آن ھا ضرر وارد آورد و بھ طریقي کھ بھ حقوق و منافع آن ھا ضرر وارد 
عالوه بر عالوه بر آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد 

محکوم محکوم دو ماه تا دو سال حبس دو ماه تا دو سال حبس 

 ۵٣٠۵٣٠ماده ماده
ھر کس مھر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت ھا یا ھر کس مھر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت ھا یا 

تجارتخانھ ھاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بھ دست تجارتخانھ ھاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بھ دست 
آورد و بھ طریقي کھ بھ حقوق و منافع آن ھا ضرر وارد آورد و بھ طریقي کھ بھ حقوق و منافع آن ھا ضرر وارد 

آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد 
دو ماه تا دو سال حبس دو ماه تا دو سال حبس وارده بھ وارده بھ   جبران خسارتجبران خسارت

..خواھد شدخواھد شد



اشخاصي کھ مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند ھر اشخاصي کھ مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند ھر 
گاه قبل از تعقیب بھ دولت اطالع دھند و سایر مرتکبین را گاه قبل از تعقیب بھ دولت اطالع دھند و سایر مرتکبین را 

در صورت بودن، معرفي کنند یا بعد از تعقیب وسایل در صورت بودن، معرفي کنند یا بعد از تعقیب وسایل 
دستگیري آن ھا را فراھم نمایند حسب مورد در مجازات دستگیري آن ھا را فراھم نمایند حسب مورد در مجازات 

..خواھند شدخواھند شدمعاف معاف داده مي شود و یا از مجازات داده مي شود و یا از مجازات 

 ۵٣١۵٣١ماده ماده
اشخاصي کھ مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند ھر اشخاصي کھ مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند ھر 
گاه قبل از تعقیب بھ دولت اطالع دھند و سایر مرتکبین را گاه قبل از تعقیب بھ دولت اطالع دھند و سایر مرتکبین را 

در صورت بودن، معرفي کنند یا بعد از تعقیب وسایل در صورت بودن، معرفي کنند یا بعد از تعقیب وسایل 
دستگیري آن ھا را فراھم نمایند حسب مورد در مجازات دستگیري آن ھا را فراھم نمایند حسب مورد در مجازات 

داده مي شود و یا از مجازات داده مي شود و یا از مجازات تخفیف تخفیف آنان آنان 



ھر یک از کارمندان و مسئوالن دولتي کھ در اجراي ھر یک از کارمندان و مسئوالن دولتي کھ در اجراي 
وظیفھ خود در احکام و تقریرات و نوشتھ ھا و اسناد و وظیفھ خود در احکام و تقریرات و نوشتھ ھا و اسناد و 

سجالت و دفاتر و غیر آن ھا از نوشتھ ھا و اوراق رسمي سجالت و دفاتر و غیر آن ھا از نوشتھ ھا و اوراق رسمي 
تزویر کند اعم از این کھ  امضا یا مھري را ساختھ یا امضا تزویر کند اعم از این کھ  امضا یا مھري را ساختھ یا امضا 

یا مھر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمھ اي الحاق کند یا یا مھر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمھ اي الحاق کند یا 
اسامي اشخاص را تغییر دھد عالوه بر مجازات ھاي اداري اسامي اشخاص را تغییر دھد عالوه بر مجازات ھاي اداري 

 یا بھ  یا بھ حبس از یک تا پنج سال حبس از یک تا پنج سال 
جزاي نقدي محکوم خواھد جزاي نقدي محکوم خواھد پرداخت شش تا سي میلیون لایر پرداخت شش تا سي میلیون لایر 

 ۵٣٢۵٣٢ماده ماده
ھر یک از کارمندان و مسئوالن دولتي کھ در اجراي ھر یک از کارمندان و مسئوالن دولتي کھ در اجراي 

وظیفھ خود در احکام و تقریرات و نوشتھ ھا و اسناد و وظیفھ خود در احکام و تقریرات و نوشتھ ھا و اسناد و 
سجالت و دفاتر و غیر آن ھا از نوشتھ ھا و اوراق رسمي سجالت و دفاتر و غیر آن ھا از نوشتھ ھا و اوراق رسمي 

تزویر کند اعم از این کھ  امضا یا مھري را ساختھ یا امضا تزویر کند اعم از این کھ  امضا یا مھري را ساختھ یا امضا 
یا مھر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمھ اي الحاق کند یا یا مھر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمھ اي الحاق کند یا 

اسامي اشخاص را تغییر دھد عالوه بر مجازات ھاي اداري اسامي اشخاص را تغییر دھد عالوه بر مجازات ھاي اداري 
حبس از یک تا پنج سال حبس از یک تا پنج سال و جبران خسارت وارده بھ و جبران خسارت وارده بھ 

پرداخت شش تا سي میلیون لایر پرداخت شش تا سي میلیون لایر 
..شدشد



اشخاصي کھ کارمند یا مسئول دولتي نیستند ھر گاه  مرتکب اشخاصي کھ کارمند یا مسئول دولتي نیستند ھر گاه  مرتکب 
یکي از جرایم مذکور در ماده ي قبل شوند عالوه بر جبران  یکي از جرایم مذکور در ماده ي قبل شوند عالوه بر جبران  

یا سھ تا یا سھ تا حبس از شش ماه تا سھ سال حبس از شش ماه تا سھ سال 
..محکوم خواھند شدمحکوم خواھند شدھجده  میلیون لایر جزاي نقدي ھجده  میلیون لایر جزاي نقدي 

 ۵٣٣۵٣٣ماده ماده
اشخاصي کھ کارمند یا مسئول دولتي نیستند ھر گاه  مرتکب اشخاصي کھ کارمند یا مسئول دولتي نیستند ھر گاه  مرتکب 
یکي از جرایم مذکور در ماده ي قبل شوند عالوه بر جبران  یکي از جرایم مذکور در ماده ي قبل شوند عالوه بر جبران  

حبس از شش ماه تا سھ سال حبس از شش ماه تا سھ سال خسارت وارده بھ خسارت وارده بھ 
ھجده  میلیون لایر جزاي نقدي ھجده  میلیون لایر جزاي نقدي 



ھر یک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضایي و ھر یک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضایي و 
مأمورین بھ خدمات عمومي کھ در تحریر نوشتھ ھا و مأمورین بھ خدمات عمومي کھ در تحریر نوشتھ ھا و 

قراردادھاي  راجع بھ وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند قراردادھاي  راجع بھ وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند 
اعم از این کھ  موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ اعم از این کھ  موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ 
و نوشتھ ي یکي از مقامات  رسمي، مھر یا تقریرات یکي از و نوشتھ ي یکي از مقامات  رسمي، مھر یا تقریرات یکي از 
طرفین را تحریف کنند یا امر باطلي  را صحیح یا صحیحي طرفین را تحریف کنند یا امر باطلي  را صحیح یا صحیحي 

را باطل یا چیزي را کھ بدان اقرار نشده است  اقرار شده را باطل یا چیزي را کھ بدان اقرار نشده است  اقرار شده 
عالوه بر مجازات ھاي اداري و جبران خسارت عالوه بر مجازات ھاي اداري و جبران خسارت 

لایر لایر حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي میلیون حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي میلیون 
..جزاي نقدي محکوم خواھند شدجزاي نقدي محکوم خواھند شد

 ۵٣۴۵٣۴ماده ماده
ھر یک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضایي و ھر یک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضایي و 
مأمورین بھ خدمات عمومي کھ در تحریر نوشتھ ھا و مأمورین بھ خدمات عمومي کھ در تحریر نوشتھ ھا و 

قراردادھاي  راجع بھ وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند قراردادھاي  راجع بھ وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند 
اعم از این کھ  موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ اعم از این کھ  موضوع یا مضمون آن را تغییر دھند یا گفتھ 
و نوشتھ ي یکي از مقامات  رسمي، مھر یا تقریرات یکي از و نوشتھ ي یکي از مقامات  رسمي، مھر یا تقریرات یکي از 
طرفین را تحریف کنند یا امر باطلي  را صحیح یا صحیحي طرفین را تحریف کنند یا امر باطلي  را صحیح یا صحیحي 

را باطل یا چیزي را کھ بدان اقرار نشده است  اقرار شده را باطل یا چیزي را کھ بدان اقرار نشده است  اقرار شده 
عالوه بر مجازات ھاي اداري و جبران خسارت عالوه بر مجازات ھاي اداري و جبران خسارت جلوه دھند، جلوه دھند، 

حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي میلیون حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سي میلیون وارده بھ وارده بھ 
جزاي نقدي محکوم خواھند شدجزاي نقدي محکوم خواھند شد



و و ) ) ۵٣٣۵٣٣((و و ) ) ۵٣٢۵٣٢((ھر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ھر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 
را با علم بھ جعل و تزویر مورد استفاده قرار دھد را با علم بھ جعل و تزویر مورد استفاده قرار دھد 

حبس از شش ماه تا سھ حبس از شش ماه تا سھ وارده بھ وارده بھ 
محکوم خواھد محکوم خواھد سال یا بھ سھ تاھجده میلیون لایر جزاي نقدي سال یا بھ سھ تاھجده میلیون لایر جزاي نقدي 

 ۵٣۵۵٣۵ماده ماده
ھر کس اوراق مجعول مذکور در مواد ھر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 

را با علم بھ جعل و تزویر مورد استفاده قرار دھد را با علم بھ جعل و تزویر مورد استفاده قرار دھد ) ) ۵٣۴۵٣۴((
وارده بھ وارده بھ عالوه بر جبران خسارت عالوه بر جبران خسارت 

سال یا بھ سھ تاھجده میلیون لایر جزاي نقدي سال یا بھ سھ تاھجده میلیون لایر جزاي نقدي 
..شدشد



ھر کس در اسناد یا نوشتھ ھاي غیررسمي جعل یا تزویر ھر کس در اسناد یا نوشتھ ھاي غیررسمي جعل یا تزویر 
کند یا با علم بھ جعل و تزویر آنھا را مورد استفاده قرار کند یا با علم بھ جعل و تزویر آنھا را مورد استفاده قرار 

حبس از شش ماه تا حبس از شش ماه تا وارده بھ وارده بھ عالوه بر جبران خسارت عالوه بر جبران خسارت 
محکوم محکوم دوسال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي دوسال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي 

 ۵٣۶۵٣۶ماده ماده
ھر کس در اسناد یا نوشتھ ھاي غیررسمي جعل یا تزویر ھر کس در اسناد یا نوشتھ ھاي غیررسمي جعل یا تزویر 
کند یا با علم بھ جعل و تزویر آنھا را مورد استفاده قرار کند یا با علم بھ جعل و تزویر آنھا را مورد استفاده قرار 

عالوه بر جبران خسارت عالوه بر جبران خسارت دھد دھد 
دوسال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي دوسال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي 

..خواھد شدخواھد شد



عکسبرداري از کارت شناسایي، اوراق ھویت شخصي و عکسبرداري از کارت شناسایي، اوراق ھویت شخصي و 
مدارک دولتي و عمومي و سایر مدارک مشابھ در صورتي مدارک دولتي و عمومي و سایر مدارک مشابھ در صورتي 
کھ موجب اشتباه با اصل شود باید ممھور بھ مھر یا عالمتي کھ موجب اشتباه با اصل شود باید ممھور بھ مھر یا عالمتي 

باشد کھ نشان دھد آن مدارک رونوشت یا عکس مي باشد، باشد کھ نشان دھد آن مدارک رونوشت یا عکس مي باشد، 
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و 

تھیھ کنندگان این گونھ مدارک و استفاده کنندگان از آن ھا بھ تھیھ کنندگان این گونھ مدارک و استفاده کنندگان از آن ھا بھ 
ً، عالوه بر جبران  خسارت بھ  ً عامدا ً، عالوه بر جبران  خسارت بھ جاي اصلي عالما ً عامدا حبس حبس جاي اصلي عالما

از شش ماه تا دو سال و یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر از شش ماه تا دو سال و یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر 
..خواھند شدخواھند شد

 ۵٣٧۵٣٧ماده ماده
عکسبرداري از کارت شناسایي، اوراق ھویت شخصي و عکسبرداري از کارت شناسایي، اوراق ھویت شخصي و 

مدارک دولتي و عمومي و سایر مدارک مشابھ در صورتي مدارک دولتي و عمومي و سایر مدارک مشابھ در صورتي 
کھ موجب اشتباه با اصل شود باید ممھور بھ مھر یا عالمتي کھ موجب اشتباه با اصل شود باید ممھور بھ مھر یا عالمتي 

باشد کھ نشان دھد آن مدارک رونوشت یا عکس مي باشد، باشد کھ نشان دھد آن مدارک رونوشت یا عکس مي باشد، 
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و 

تھیھ کنندگان این گونھ مدارک و استفاده کنندگان از آن ھا بھ تھیھ کنندگان این گونھ مدارک و استفاده کنندگان از آن ھا بھ 
ً، عالوه بر جبران  خسارت بھ  ً عامدا ً، عالوه بر جبران  خسارت بھ جاي اصلي عالما ً عامدا جاي اصلي عالما

از شش ماه تا دو سال و یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر از شش ماه تا دو سال و یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر 
خواھند شدخواھند شدجزاي نقدي محکوم جزاي نقدي محکوم 



ً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا  ً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا ھر کس شخصا ھر کس شخصا
شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام وظیفھ یا براي تقدیم شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام وظیفھ یا براي تقدیم 

حبس از حبس از بھ دادگاه گواھي پزشکي بھ اسم طبیب جعل کند بھ بھ دادگاه گواھي پزشکي بھ اسم طبیب جعل کند بھ 
جزاي جزاي   شش ماه تا یک سال یا بھ سھ تا شش میلیون لایرشش ماه تا یک سال یا بھ سھ تا شش میلیون لایر

 ۵٣٨۵٣٨ماده ماده
ً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا  ً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا ھر کس شخصا ھر کس شخصا

شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام وظیفھ یا براي تقدیم شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام وظیفھ یا براي تقدیم 
بھ دادگاه گواھي پزشکي بھ اسم طبیب جعل کند بھ بھ دادگاه گواھي پزشکي بھ اسم طبیب جعل کند بھ 

شش ماه تا یک سال یا بھ سھ تا شش میلیون لایرشش ماه تا یک سال یا بھ سھ تا شش میلیون لایر
..نقدي محکوم خواھد شدنقدي محکوم خواھد شد



ھر گاه طبیب تصدیق نامھ بر خالف واقع درباره ي ھر گاه طبیب تصدیق نامھ بر خالف واقع درباره ي 
شخصي  براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي یا نظام شخصي  براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي یا نظام 

وظیفھ یا براي تقدیم بھ مراجع قضایي بدھد بھ حبس از شش وظیفھ یا براي تقدیم بھ مراجع قضایي بدھد بھ حبس از شش 
ماه تا دو سال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي ماه تا دو سال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي 

محکوم خواھد شد و ھر گاه تصدیق نامھ ي مزبور بھ محکوم خواھد شد و ھر گاه تصدیق نامھ ي مزبور بھ 
و و عالوه بر استرداد عالوه بر استرداد واسطھ ي اخذ مال یا وجھي انجام گرفتھ  واسطھ ي اخذ مال یا وجھي انجام گرفتھ  

، بھ مجازات مقرر براي ، بھ مجازات مقرر براي 
..

 ۵٣٩۵٣٩ماده ماده
ھر گاه طبیب تصدیق نامھ بر خالف واقع درباره ي ھر گاه طبیب تصدیق نامھ بر خالف واقع درباره ي 

شخصي  براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي یا نظام شخصي  براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي یا نظام 
وظیفھ یا براي تقدیم بھ مراجع قضایي بدھد بھ حبس از شش وظیفھ یا براي تقدیم بھ مراجع قضایي بدھد بھ حبس از شش 

ماه تا دو سال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي ماه تا دو سال یا بھ سھ تا دوازده میلیون لایر جزاي نقدي 
محکوم خواھد شد و ھر گاه تصدیق نامھ ي مزبور بھ محکوم خواھد شد و ھر گاه تصدیق نامھ ي مزبور بھ 

واسطھ ي اخذ مال یا وجھي انجام گرفتھ  واسطھ ي اخذ مال یا وجھي انجام گرفتھ  
، بھ مجازات مقرر براي ، بھ مجازات مقرر براي ضبط آن بھ عنوان جریمھضبط آن بھ عنوان جریمھ

..رشوه گیرنده محکوم مي گرددرشوه گیرنده محکوم مي گردد



براي سایر تصدیق نامھ ھاي خالف واقع کھ موجب ضرر براي سایر تصدیق نامھ ھاي خالف واقع کھ موجب ضرر 
شخص ثالثي باشد یا آن کھ خسارتي بر خزانھ ي دولت وارد شخص ثالثي باشد یا آن کھ خسارتي بر خزانھ ي دولت وارد 

شالق تا شالق تا وارده بھ وارده بھ عالوه بر جبران خسارت عالوه بر جبران خسارت 
لایر جزاي لایر جزاي   ضربھ یا بھ دویست ھزار تا دو میلیونضربھ یا بھ دویست ھزار تا دو میلیون

 ۵۴٠۵۴٠ماده ماده
براي سایر تصدیق نامھ ھاي خالف واقع کھ موجب ضرر براي سایر تصدیق نامھ ھاي خالف واقع کھ موجب ضرر 

شخص ثالثي باشد یا آن کھ خسارتي بر خزانھ ي دولت وارد شخص ثالثي باشد یا آن کھ خسارتي بر خزانھ ي دولت وارد 
عالوه بر جبران خسارت عالوه بر جبران خسارت آورد مرتکب آورد مرتکب 

ضربھ یا بھ دویست ھزار تا دو میلیونضربھ یا بھ دویست ھزار تا دو میلیون) ) ٧۴٧۴((
..نقدي محکوم خواھد شدنقدي محکوم خواھد شد



ھر کس بھ جاي داوطلب اصلي ھر یک از آزمون ھا اعم از ھر کس بھ جاي داوطلب اصلي ھر یک از آزمون ھا اعم از 
کنکور ورودي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي، کنکور ورودي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي، 

دانشسراھا، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بھ خارج از دانشسراھا، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بھ خارج از 
کشور یا امتحانات داخلي و نھایي واحدھاي مزبور یا کشور یا امتحانات داخلي و نھایي واحدھاي مزبور یا 

امتحانات دبیرستان ھا، مدارس  راھنمایي و ھنرستان ھا و امتحانات دبیرستان ھا، مدارس  راھنمایي و ھنرستان ھا و 
غیرو در جلسھ امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و غیرو در جلسھ امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و 

 دویست  دویست بھ بھ عالوه بر مجازات اداري و انتظامي عالوه بر مجازات اداري و انتظامي 
..محکوم خواھد شدمحکوم خواھد شدھزار تا یک میلیون لایر جزاي نقدي ھزار تا یک میلیون لایر جزاي نقدي 

 ۵۴١۵۴١ماده ماده
ھر کس بھ جاي داوطلب اصلي ھر یک از آزمون ھا اعم از ھر کس بھ جاي داوطلب اصلي ھر یک از آزمون ھا اعم از 

کنکور ورودي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي، کنکور ورودي دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالي، 
دانشسراھا، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بھ خارج از دانشسراھا، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو بھ خارج از 

کشور یا امتحانات داخلي و نھایي واحدھاي مزبور یا کشور یا امتحانات داخلي و نھایي واحدھاي مزبور یا 
امتحانات دبیرستان ھا، مدارس  راھنمایي و ھنرستان ھا و امتحانات دبیرستان ھا، مدارس  راھنمایي و ھنرستان ھا و 

غیرو در جلسھ امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و غیرو در جلسھ امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و 
عالوه بر مجازات اداري و انتظامي عالوه بر مجازات اداري و انتظامي داوطلب داوطلب 

ھزار تا یک میلیون لایر جزاي نقدي ھزار تا یک میلیون لایر جزاي نقدي 



مجازات شروع بھ جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات شروع بھ جعل و تزویر در این فصل حداقل 
..مجازات تعیین شده ي ھمان مورد خواھد بودمجازات تعیین شده ي ھمان مورد خواھد بود

 ۵۴٢۵۴٢ماده ماده
مجازات شروع بھ جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات شروع بھ جعل و تزویر در این فصل حداقل 

مجازات تعیین شده ي ھمان مورد خواھد بودمجازات تعیین شده ي ھمان مورد خواھد بود
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