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 مقدمه. 1

 نوانترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عاولین و با اهمیت

. باشدجرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه می

ر هاست جنایی های سیانگاری یکی از ابزارها و مکانیزمجرم

 که باشدکشور در برخورد با بزهکاری و انحرافات اجتماعی می

اساس سیاستی متناسب، معقول، منطقی و مبانی  چنانچه بر

مستحکم صورت نگیرد نه فقط پیامدهای مطلوب نخواهد 

ی ها و معضالت اجتماعداشت، بلکه خود سبب ایجاد گرفتاری

 زیادی خواهد گردید.

ی هسته اصلی در سیاست جنایی هر سیاست جنایی تقنین

 انگاری،موریت جرمأباشد و در برابر جرم جعل مکشوری می

 هایسازی مجرمین در برابر پدیدهارعاب، تنبیه و ناتوان

یکی  رم،مجرمانه مرتبط با جعل را بر عهده دارد. به واقع این ج

 از موضوعات مهم حقوق جزای اختصاصی است و نظر به اثرات

م بار آن که سبب سلب اعتماد مردای سوء و زیانهو نتیجه

 است ها و سایر مواردنسبت به ارزش و اعتبار اسناد و نوشته

ز گیرد، بنابراین ارتکاب آن اکه موضوع این جرم قرار می

های دور تحت عنوان یکی از اعمال مجرمانه سالب گذشته

باشد. آسایش عمومی در قوانین کیفری مستوجب مجازات می

قابل جبرانی به روابط های غیرم جعل سبب ورود خسارتجر

 بانیمشود و حتی به مالی مردم با یکدیگر و مردم با دولت می

 ی درانگارسازند. در حال حاضر جرمو اساس نیز لطمه وارد می

سیاست جنایی های مختلف این جرم، نیازمند به وجود قالب

 و نواقص را ، هوشمندانه و فاقد عیبتقنینی دارای انسجام

 دهد.بیش از پیش نشان می

گذاری طوالنی جرم جعل در ایران، در با وجود سوابق قانون

ترین موارد شویم که در عمدههایی میعمل مواجه با چالش

رم ـگذاری در این جونـهای قانناشی از عدم رعایت بایسته

باشد. مقصود از تقنین، وضع کردن قانون است. فرآیند می

نگاری تشکیل گذاری و قانونذاری از دو مرحله قانونگقانون

ترین گذاری شامل بهترین و مناسبشود. مرحله قانونمی

گیرد و مرحله باشد که مضمون قانون را در برمیقاعده می

نگاری به معنای یافتن بهترین قالب برای محتوای مدنظر قانون

نون تعبیر نمود توان از آن به ادبیات نگارش قاگذار که میقانون

 و هر مرحله نیز شامل بایدها، معیارها و استانداردهایی است. 

انی ها و مبها، اصلها و تدابیر، روشقانون بیانگر اندیشه

ر دسیاست جنایی کشور است که باید آن را بر اساس تمایالت 

ل برخورد با جرم و انحرافات اجتماعی دانست. به همین دلی

ها بسیار که وسعت اثرات مخرب آن انگاری رفتارهاییجرم

 فراوان است نظیر جرم جعل در یک سیاست تقنینی الزم است

 انگاری باشد و ازهای درست جرممبتنی بر اصول و قاعده

انگاری قادر باشد بر ارتکاب جرم اثرات سویی این جرم

ا یو  بازدارنده داشته باشد نه این که بر لیست جرایم افزاید

های رفتارهای مجرمانه در وضعیت خالء تکابزمانی برای ار

 قانونی باشد. در مورد سیاست جنایی تقنینی در قبال جرم

یی مذکور به معنای تدابیر و جعل باید گفت؛ سیاست جنا

ین اندیشی مقنن در خصوص جرم یا به عبارتی سلیقه تعیچاره

ر ثیأها که مقنن تحت تگذار در باب جرائم و مجازاتقانون

... و شناسی، فلسفی، ایدئولوژیشناسی، جامعههای جرمدیدگاه

های قانونی در یک بازده زمانی روشن، با طرح چارچوب

ضر دهد؛ در پژوهش حاای را مقابل آن قرار میمقدمات ویژه

پرسش اصلی که به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که 

اساساً سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرم جعل در 

ای ارچوب قانون ثبت اسناد و امالک چگونه است؟ فرضیهچه

ست گیرد این اکه در پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار می

و  1375که، با وجود اینکه این جرم در قانون مجازات اسالمی 

 به در قسمت تعزیرات به عنوان قانون اصلی موارد متعددی را

 اریانگم به جرمخود اختصاص داده است اما در سایر قوانین ه

این جرم پرداخته شده است. پراکندگی مواد و عدم رعایت 

های تقنین سبب شده است که در مجموع این جرم بایسته

 وضعیت مناسبی را از این جهت نداشته باشد.

 

 مالحظات اخالقی .2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 ه است.داری رعایت شدمتون، صداقت و امانت
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 هامواد و روش. 3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 اهیافته. 4

ی یدهد که، سیاست جناهای پژوهش حاضر نشان مییافته

 وعینی ایران فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد و دچار نتقنی

 رین وباشد که این بزرگتنظمی، انحراف و فقدان انسجام میبی

ین اتوان نسبت به ترین انتقادی است که میدر عین حال مهم

غییراتی مانند ـمود. البته تـران عنوان نـموضوع در ای

ر سیاسی و های قبل، تغییرات در ساختاهای ارزشدگرگونی

ز ا ردی مانند آناجتماعی، تحول نهادها و مراجع قضایی و موا

 ثیرگذار بر سیاست جنایی بوده است. ازأبرخی از نتایج ت

های زیادی شده است مسائل مهم که منجر به ناکارآمدی

رت گذاری است که ابعاد آن شامل تعدد و کثتعارض در قانون

را  گی و تشتت قوانینگذاری که این تعدد گستردمراجع قانون

ه گردد که نتیجدر پی دارد و منجر به ایجاد شدن بحران می

ا هیموانین را ـزاری از قـآن اسباب سوءاستفاده و استفاده اب

ت سازد که بهتر اسسازد و حقوق افراد را دچار خطر میمی

 اندیشی در این موضوع صورت گیرد.چاره

 

 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 5-1

عنوان با  1399ای را در سال زاده مقالهچیرجبی و شکر

ن کیفری از جرایم و تخلفات سردفتراپیشگیری کیفری و غیر"

ری گذاثیرأاند که در این مقاله به تتحریر نموده "اسناد رسمی

، اجتماعی و اد رسمی در افزایش امنیت اقتصادیدفاتر اسن

ه کور کقضایی اشاره شده است و انواع پیشگیری از جرایم مذ

جا مورد ست در اینکیفری اشامل پیشگیری کیفری و غیر

  .(1)بررسی قرار گرفته است 

نقش "با عنوان  1399ای را در سال رجبی و مسعود مقاله

الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در کاهش و یا پیشگیری از وقوع 

اند و در آن عنوان شده است که  نگارش نموده "جرایم ثبتی

ثیرگذارتری نسبت أاسناد و امالک در حال حاضر نقش تثبت 

اله پیش رو در به سابق در حقوق افراد و تثبیت آن دارد. مق

صدد بررسی نقش الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در کاهش و 

یا پیشگیری از وقوع جرایم ثبتی است و هدف از انجام آن 

تر نمودن و تبیین و بررسی دقیق نقش ثبت الکترونیک روشن

در موضوعات مذکور است که با روش توصیفی تحلیلی و منابع 

ن ه است و به موجب آای به نگارش آن پرداخته شدکتابخانه

ثیرات زیادی برخوردار است أروشن شد که ثبت الکترونیک از ت

های قابل توجهی و در کنار آن باید در جهت آشناسازی بخش

رآیند ثبت تالش نمود تا از افراد با موضوع الکترونیکی شدن ف

تر به اهداف مدنظر به ویژه کاهش و یا چه سریعبتوان هر

 .(2)م ثبتی رسید پیشگیری از وقوع جرای

سیاست جنایی در قبال جعل در "ای با عنوان رجبی مقاله

دارد که به موجب آن  1398در سال  "دفاتر اسناد رسمی

عنوان نموده است که اسناد رسمی که توسط مسئول دفاتر 

ز ادا چه عمنرسند. چنااسناد و کارکنان آن تنظیم و به ثبت می

الف خ سوی این قبیل اشخاص مورد جعل قرار گیرند و یا بر

ی مقررات قانونی تنظیم شوند و به ثبت برسند. چنین اشخاص

قانون ثبت اسناد و  103و  100نیز مشمول مقررات ماده 

امالک کشور شده و به عنوان جاعل در اسناد رسمی به 

ر بنابراین د مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.

ایی های مقرر در قوانین موجود، سیاست جناجراء مجازات

تقنینی ایران در وقوع جرم جعل توسط دفاتر اسناد رسمی 

د عامل پیشگیری موثری نخواهد داشت. پس نبود قانون کارآم

ن امکان اعمال تخلف و فرار از مجازات را خواهد داشت لیک

ه و ها را تغییر دادگونه مجازاتگذار مکلف است اینقانون

ا تری رسنگین متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی مجازات

که  جمله جرایمی استاعمال نماید. زیرا جعل اسناد رسمی از 

 دد زمستقیم به جامعه و افراد جامعه لطمه خواهمستقیم و غیر

(3). 

بررسی تحلیلی "حسنی و جعفریان در مقاله خود تحت عنوان 

به چاپ رسیده  1394که در سال  "جرم جعل در قوانین ثبتی

مین و تضمین روابط حقوقی أاند که، برای تاست عنوان داشته
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و  100گذار در ماده افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی، قانون

ون ثبت اسناد مواردی را که اصطالحاً جعل نیستند به قان 103

عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در 

کننده گواهی خالف واقع را سناد رسمی دانسته است و صادرا

داند. در این تحقیق، در حکم جاعل در اسناد رسمی می

و در  گذار در قانون ثبت به عنوان جعلمواردی را که قانون

حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور 

اساس اسناد عادی مورد بحث و بررسی قرار  اسناد رسمی بر

 گرفته است.

 

 بهنوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشا. 5-2

های همانطور که در قسمت قبل مشاهده شد، اغلب پژوهش

ن با محوریت صورت گرفته، بر بررسی جرم جعل، و ارکان آ

جرائم سردفتران صورت گرفته است؛ در حالی که پژوهش 

ن حاضر بر سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرم جعل در قانو

 باشد.ثبت متمرکز می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5-3

ای و سیاست جنایی دامنه گسترده با توجه به این که جعل

ران و اجزای دارد، لذا بررسی این موارد در حیطه اعمال سردفت

ترین افراد در در حیطه اسناد رسمی به ثبت که یکی از مهم

آیند، از اهمیت زیادی برخوردار است. عالوه بر این حساب می

های جدید در این دفاتر و عدم به دلیل ورود فناوری

بازدارندگی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی در قبال جعل 

ن پژوهش از ضرورت توسط سردفتران و اجزای ثبت؛ نگارش ای

زیادی برخوردار است تا بتوان سیاست جنایی جامع را در این 

ها حیطه عنوان نمود و در کنار آن تأثیر استفاده از این فناوری

گونه جرایم مورد را در کاهش و یا پیشگیری از وقوع این

تر، سیاست جنایی سنجش و قضاوت قرار دهیم. به بیان ساده

باشد و سیاست جنایی هر کشوری می تقنینی هسته اصلی در

انگاری، ارعاب، تنبیه و موریت جرمأدر برابر جرم جعل م

های مجرمانه مرتبط با سازی مجرمین در برابر پدیدهناتوان

جعل را بر عهده دارد. به واقع این جرم سبب سلب اعتماد 

ها و سایر موارد مردم نسبت به ارزش و اعتبار اسناد و نوشته

قابل جبرانی به های غیرجرم جعل سبب ورود خسارتشود. می

شود و حتی به روابط مالی مردم با یکدیگر و مردم با دولت می

ر ـد. در حال حاضـسازنبانی و اساس نیز لطمه وارد میـم

های مختلف این جرم، نیازمند به وجود انگاری در قالبجرم

د عیب ، هوشمندانه و فاقسیاست جنایی تقنینی دارای انسجام

 دهد.و نواقص را بیش از پیش نشان می

 

 های پژوهش محدودیت. 5-4

ت های پژوهش حاضر ذکر دو نکته حائز اهمیاز نظر محدودیت

 واست: اول اینکه، جرم جعل در چهارچوب قانون ثبت اسناد 

 امالک مدنظر قرار دارد؛ به تعبیری تمرکز این تحقیق بر

ه، المی نیست. دوم اینکبررسی جرم جعل در قانون مجازات اس

رم جعل ـر بررسی ارکان جـدف اصلی در پژوهش حاضـه

 باشد بلکه هدف تحلیل رویکرد سیاست جنایی آن هم درنمی

 ارتباط با حوزة تقنین )و نه اجرا( است.

 

 جعل در قانون ثبت اسناد و امالک . 5-5

الک و قانون اسناد و ام 100در مباحث ذیل با استناد به ماده 

ار ن آمتوجه به اهمیت این جرم و این که ارتکاب آن باالتریبا 

 نهاآدر میان جرایم سردفتران اسناد رسمی را دارد به بررسی 

 به صورت مختصر پرداخته شده است. 

 

 ثبت کردن سند مجعوله . 5-5-1

ناد ای دیرینه دارد، بر عهده سردفتران اسثبت اسناد که سابقه

ی منوط به احراز شرایطی رسمی است. البته ثبت هر سند

کننده توان به احراز صالحیت تنظیماست که از آن جمله می

سند، اهلیت متعاملین، قصد و رضای طرفین، مشروعیت 

له معامله اشاره کرد. برای تحقق جرم ثبت کردن اسناد مجعو

 احراز دو شرط ضرورت دارد اول آن که عمل ثبت کردن باید

 این که آن سند مجعولو دوم بر روی سند رسمی انجام شود 

چه این شرایط وجود داشته باشد، سردفتر بر باشد و چنان

قانون ثبت جاعل در اسناد رسمی  100اساس نص ماده 

 .(4)شود محسوب می



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران رجبی

 

 365 

 

ا رقانون اسناد و امالک قاعده عامی  100این بند در ماده 

های نماید که شامل برخی موارد به عنوان مثال بندعنوان می

شود. به طور مثال امضاء نیز می 100دو و سه و چهار ماده 

کند که به نام وی نیست. دروغ، که شخص سندی را امضاء می

پیوتر ها از طریق شبکه رایانه و کامدر سالیان اخیر تمامی نامه

 دی برای دفاتر شکل سی گردد یا بهها ارسال میبه دفترخانه

شود؛ زیرا در اجرای ثبت الکترونیک قرار است فرستاده می

 متن اسناد تنظیمی در رایانه ذخیره گردد یا اسناد

ارد وشوند. دیگر نیاز به « اسکن»برداری یا به اصطالح تصویر

بت کردن آنها به دفتر و ثبت نمودن آنها نیست. زمانی که ث

گردد و مجعول نیز حذف می سند حذف شود، جرم ثبت سند

ر شود. سردفتر یا کارمند ثبت که بزدایی میاز حقوق ثبت جرم

قانون ثبت مبادرت به ثبت اسناد  100خالف مفاد ماده 

 .(5)مجعول نماید با کیفر حبس یا جزای نقدی روبروست 

 

 ثبت اسناد بدون حضور افراد الزم . 5-5-2

 ظیمیکی از شرایط اساسی معامله، حضور متعاملین در زمان تن

 و ثبت سند است. سردفتر باید با حضور افرادی که بر حسب

ید نماقانون حضورشان الزم گردیده است، اقدام به ثبت اسناد ب

مان که این افراد دارای هو باید برای وی مسلم و ثابت شود 

یت دارند و تا از طریق احراز هوهویتی هستند که اظهار می

در  این بند. (6)یقین حاصل نگردد، نباید اقدام به ثبت کند 

 نمودن بدل اشاره دارد؛ یعنی« استبدال شخص»حقیقت به 

اشـخاص اصیل یا نمایندگان  اصحاب سند. به این شکل کـه

ها به ها در دفترخانه حضور نداشته باشند و بدل آنقانونی آن

ت امضا کنند که در این صور دفترخانه بیایند و دفتر ثبت را

 مفادی است. جعل نوعی دفتر در هاآن امضای

 

 متعاملینثبت اسناد به نام غیر. 5-5-3

یر این حالت و ثبت سند  باید به نام متعاملین ثبت گردد. در غ

متعاملین جرم محقق شده است. البته این آن به نام غیر

وضعیت تنها در خصوص سند مصداق دارد و اگر حقیقت در 

موارد دیگری مانند نوشته مقلوب گردد یا تغییری در آن واقع 

ان ذکر شود تحت شمول این جرم قرار نخواهد گرفت. شای

است سردفتر باید با علم و اطالع و آگاهی مرتکب این جرم 

نیت خاص در تحقق این شود و نیازی به احراز و وجود سوء

با بررسی در این عبارت، یعنی سند را به اسم  .(7)جرم نیست 

به  مفهوم اند ثبت نماید، اینکسانی که ان را معامله نکرده

مادة  2همان بند  100مادة  3گردد کـه بـند ذهن متبادر می

باشد و تنها نگارش آن تغییر یافته است؛ زیرا در هر می 100

ن واقعی دو، نام و مـشخصات اصـحاب حقیقی سند و متعاملی

دیگر نـوعی بیان شود. بـه ثبت مـی حـقیقت خالف بـر

 گیرد.استبدال انجام می

 

 ثبت عمدی تاریخ به صورت مقدم یا موخر. 5-5-4

کس از هر»چهارم این ماده که بنابر آن  بنابر قسمت

د سنامستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و امالک و صاحبان دفاتر ا

ر ثبت را مقدم یا موخر در دفترسمی به عمد تاریخ سند یا 

ثبت کند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر 

 ،(4)« یر در اسناد رسمی محکوم خواهد شدبرای جعل و تزو

ر ا دیقلب تاریخ یا در اسناد تنظیمی و دفتر ثبت سردفتر است 

ثبت و دفاتر ثبتی ادارة ثبت  به وسیله کارمندان نظیمیاسناد ت

حـوزة ایـن نوع جعل در  دیگربیان دفتر امالک است. به  مانند

 ست.احوزة ادارات ثبت اسناد و امالک و در حوزة دفاتر رسمی 

 

معدوم کردن دفاتر یا خارج کردن ثبت اسناد . 5-5-5

 از اعتبار   

تر اسناد رسمی امکان دارد یکی دیگر از جرایمی که سردف

ز انجام دهد معدوم کردن دفاتر یا خارج کردن ثبت اسناد ا

ت ه دارند دفاتر خود را با دقاعتبار است. سردفتران وظیف

داری کنند. ضمنا در خصوص خارج کردن ثبت اسناد از نگه

واقع  قانون ثبت اشاره کرد که به 68توان به ماده اعتبار هم می

گاه شود و به موجب آن هررم محسوب میج عنصر قانونی این

ه تادسندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار اف

های تعیین شده از باشد، این مسئول باید عالوه بر مجازات

 عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. 
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 ثبت اسناد با آگاهی از عدم مالکیت . 5-5-6

 مت ششم این ماده، ثبتقانون ثبت و قس 100بر اساس ماده 

تر اسناد با آگاهی از عدم مالکیت سبب جاعل تلقی شدن سردف

های تعیین شده برای جعل و تزویر است و وی به مجازات

ت محکوم خواهد شد. جرم ثبت اسناد با آگاهی از عدم مالکی

ت نیاست که در آن نیازی به احراز سوءدر زمره جرائم عمدی 

د رم، داشتن اراده ارتکاب و قصخاص نیست. البته در این ج

 مجرمانه یا خطا جزایی ضرورت دارد تا مسئولیت کیفری بر

 شخص مرتکب مترتب گردد.

 

 بار ثبت سند بدون اعت. 5-5-7

نیز به جاعل محسوب شدن  100در قسمت هفتم ماده 

ر سردفتر در صورت ثبت سند بدون اعتبار اشاره شده است. د

د گذار در غالب موارقانون پایان بحث جعل شایان ذکر است

ز وقتی از جرم جعل مباحثی را عنوان کرده است، استفاده ا

 ت وسند مجعول را نیز همگام با آن مورد توجه قرار داده اس

 مجازات جاعل را برای این جرم هم تعیین کرده است. 

م گانه مندرج در این ماده تنها شق پنجاز میان شقوق هفت

رود و شقوق جعل مادی به شمار میماده مزبور از مصادیق 

گانه دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی شش

 گردد.محسوب می

 

انگاری مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم. 5-6

 جعل

 انگاری جرم جعل در سیاست جنایی تقنینیمبانی نظری جرم

در سه حوزه است که در مباحث ذیل به بررسی آن پرداخته 

 د.شومی

 

 نقش توصیفی . 5-6-1

رای ـقنینی بـهای سیاست جنایی تردـگر از کارکـیکی دی

انگاری جرایمی مانند جعل، رسالت توصیفی آن است. جرم

گیرند وقتی که در قانون عناوین مجرمانه مورد توصیف قرار می

این موضوع در حقیقت  شود.انگاری گفته میبه این امر جرم

ار نسبت به ارزش و هنجاری که گذتوصیفی است که قانون

دهد. لذا ارزش و دارای اهمیت است در سطح جامعه انجام می

هنجاری که موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی و دینی را 

مورد ارزش قرار داده است را به عنوان یک ارزش با اهمیت 

دهد تا از این طریق تحت حمایت قرار مورد توصیف قرار می

 گیرد.

ت خود حقوق کیفری اقتصادی این نقش و رسال ترتیببه این

 هایرا، از طریق توضیح دادن ماهیت هر نوع تعدی به ارزش

در  نماید.اقتصادی حاکم بر جامعه، در متون جزایی عنوان می

ز های اقتصادی در جامعه نینتیجه حقوق کیفری گویای ارزش

ه از همین رو سیاست جنایی تقنینی در حیط .(8)خواهد بود 

های کننده ارزشجرایمی مانند جعل، بیانگر و توصیف

باشد. البته شایان ذکر است اقتصادی در سطح جامعه می

توان تحت دو مجموعه نظرات گوناگون در این خصوص را می

ل ل عقالنیت و علم )دخالت مستقمحور مبنایی ارزش در مقاب

 وارزش در فرآیند سیاست جنایی( و ارزش در حیطه عقالنیت 

گذاری علم )نفی مداخله مستقل ارزش در فرآیند سیاست

 جنایی( مالحظه نمود.

 

گرانه در قبال جرم بسیاست جنایی سرکو. 5-6-2

 جعل 

ترین سیاست جنایی در جرایمی مانند جعل یکی از اصلی

قش ـی است. لذا نـسیاست جنای ردهایـکارک مبانی و

گرانه در حقیقت همان واکنش علیه موضوع مجرمانه سرکوب

گیرد. در این است که علیه این قبیل جرایم صورت می

های کیفری نیز مکلف هستند تا نسبت به خصوص دادگاه

کسانی که نظم اقتصادی را مختل و به منافع عمومی تعرض 

بینی شده در یشپکم مقتضی مجازات رسانند با صدور حمی

 ودی نهایی خأای مرتکب آن این قبیل جرایم در رقانون را بر

و  رندمدنظر قرار داده، حکم بدهند و سپس آن را به اجرا بگذا

به این ترتیب مهمترین هدف اختصاصی سیاست جنایی در 

قبال جرایم مذکور در تمامی نظامات کیفری نقش غیرقابل 

ظر رانه آن است که همه افراد در آن توافق نگانکار سرکوب

 .(9)دارند 
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جنایی در قبال جرم  نقش حمایتی سیاست. 5-6-3

 جعل 

 های نظری سیاست جنایی تقنینی نقشیکی دیگر از کارکرد

 وائم به واقع با استناد به اصل قانونی بودن جر. حمایتی است

ها در قوانین کیفری هر زمانی که مقنن ضرورت مجازات

یر دهد؛ نظند، آن را مورد حمایت قرار میارزشی را احساس ک

عنی جعل، ـدنظر این رساله یـ... . در بحث ممال و ،جان

های گذار نقش حمایتی خودش را به سوی ارزشونـقان

های اقتصادی جامعه برده است و با واکنش علیه پدیده

مجرمانه در این حیطه و همچنین با ضمانت اجرای جزایی 

س ده است. بر این اسارد حمایت قرار داهای مذکور را موارزش

ایم ز جرگذار برای مقابله با یکسری اعالوه بر تالشی که قانون

کند که نقش حمایتی خود مانند جعل به عمل آورد، سعی می

ز را برای استقرار امنیت و حفظ منافع عمومی در جامعه نی

 انجام دهد و برای تحقق بخشیدن به این اهداف است که هر

 جازاتهای معتبر نیز باید با قید متعدی و تجاوز و ارزشنوع 

از این  .(8)ممنوع و قابل تعقیب و مجازات آنان را اعالم نماید 

منظر بدون تردید نقش حمایتی سیاست جنایی در قبال 

شود بستر امنیت در جامعه جرایمی مانند جعل موجب می

ایجاد شود و موجب حفظ حقوق شهروندان گردد و عالوه بر 

های آن جایگاه مناسبی برای فعاالن بر قرار گردد و فعالیت

معه تجاری و بازرگانی در حیطه یک امنیت اقتصادی در جا

ان شیترشد یابد تا فعاالن با امنیت و آسایش بتوانند به فعال

رد ادامه دهند؛ حمایتی که چندان در سیاست جنایی ایران مو

 توجه نیست.

 

انگاری جعل در سیاست تقنینی معیارهای جرم. 5-7

 ایران 

معیارهای مذکور شامل معیار غیرمستقیم و معیار مستقیم 

مستقیم باید گفت که بعضاً بر است. در حیطه معیارهای غیر

گیرد که بر اساس میزان اساس معیار جغرافیایی صورت می

یافتگی شهرها میزان این نوع جرایم نیز متفاوت است. توسعه

باشد و هم ای میبرخی مواقع نیز بر اساس معیارهای حرفه

چنین به صورت ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه که در خصوص 

د گفت مرتکبین جعل عمل خود را در این موضوع نیز بای

دانند در نتیجه برخی مواقع حاکی از زرنگی و مهارت می

، نمایند. از دیگر معیارهای غیرمستقیممیاحساس مجرمیت ن

شناسی معیار وسایل ارتکاب به آن است؛ چرا که در جرم

م ـی: جراشوده دو دسته تقسیم میـوسایل ارتکاب جرم ب

م با خشونت که أو همچنین جرایم تو یز و متقلبانهآمحیله

آمیز و متقلبانه است و بدون تردید جعل در زمره جرایم حیله

این نوع جرم مبتنی بر استفاده از نبوغ توانایی فکری و 

مستقیم در حیطه جعل در باشد. اما معیارهای غیراستعداد می

 سیاست جنایی تقنینی ایران شامل موارد ذیل است: 

 جنایی تقنینی ایران در قبال جعل، سوابقدر خصوص سیاست 

 از موجود در متون حقوقی، اسالمی و مراجع قضایی و انتظامی

قانون مجازات  682- 681، ماده 556تا  523های جمله ماده

ای قانون جرایم رایانه 7و  6های ، ماده1375اسالمی مصوب 

 نیروهای مسلح 108تا  95های چنین مادهو هم 1388مصوب 

 248قانون کارشناسان رسمی، ماده  28، ماده 1382ب مصو

تباع ا قانون اصالح قانون ورود و اقامت 6، ماده قانون تجارت

ون قان 14و  13،  10های ، ماده1367خارجه در ایران مصوب 

 نشان 1370جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 

ته پرداخ هادهد که به صورت اجمالی به جعل و مجازات آنمی

 شده است و مجازات به نظر حاکم واگذار گردیده است و در

یح قانون ثبت به صورت صر 103و  100های این میان در ماده

به مجازات جعل در اسناد رسمی پرداخته شده است و هم 

تر قانون دفا 13و  12هایی نیز به موجب ماده چنین مجازات

ه فصول به آن اسناد رسمی عنوان گردیده است که در ادام

رین تدر میان موارد مذکور باید گفت معروف شود.پرداخته می

 قانون تعزیرات و ماده 523ماده در خصوص جعل شامل ماده 

ر قانون ثبت اسناد است که در این رساله بیشتر جعل د 100

ده این دو ماده و تعدادی دیگر از همین قوانین بررسی گردی

 است.

، مقنن قانون تعزیرات 523در ماده  فت کهاز همین باب باید گ

مقرر داشته است که: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته 

رسمی مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر یا سند یا ساختن

ثبات یا یا الحاق یا محو یا ا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن
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خیر تاریخ سند نسبت به تاریخ أسیاه کردن یا تقدیم یا ت

ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر یا الصاق نوشته حقیقی

 ها به قصد تقلب.بدون اجازه صاحب آن و نظایر ایندیگری 

 : قانون ثبت نیز عنوان داشته است 100ماده 

ن هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امالک و صاحبا

های ذیل را مرتکب شود جاعل تر رسمی عامداً یکی از جرمدفا

ر اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزوی در

 اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: اسناد مجعوله یا

 مزوره را ثبت کند؛ سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق

سم قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛ سندی را به ا

بت سند یا ثاند ثبت کند؛ تاریخ کسانی که آن معامله را نکرده

 از سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند؛ تمام یا قسمتی

 تر را بکشدتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفادفا

اده ستفیا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و ا

هنده دالبیندازد؛ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتق

ز ندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا اثبت کند؛ س

 سندیت افتاده، ثبت کند.

شوند. همچنین در این جرایم در حکم جعل محسوب می

ده عامی را بیان ـر است که قاعـخصوص بند اول شایان ذک

ه و سدارد که شامل برخی موارد به طور مثال بندهای دو و می

ا یم اهمیت کشیدن گردد. در بند پنجنیز می 100چهار ماده 

ین بکندن اوراق از این دفاتر به این دلیل است که باعث از 

ه بگردد و در صورتی که نسبت رفتن منابع و مراجع ثبتی می

 نهاتاوراق و اسناد ثبتی ادعای جعل و تردیدی شود اصالت آن 

 پذیر است.از طریق همین دفاتر امکان

 544وع مادة الزم به ذکر است که جرم مذکور با جرم موض

. مجازات اسالمی شباهت و همخوانی بیشتری دارد قانون

، محو و ، تخریببـه مفهوم اتالف دفـاتر کـردن معدوم مفهوم

تر اسـت. مفهوم جعل، بقای یک اثر و نابودی یک اثر نـزدیک

. تغییرات مادی یا معنوی است آن به وجود آوردن تغییراتی در

 ایـن . درشودمـی تـعریف جعل بانه باشدکه متقل صورتی در

شود، ایجاد نمی« دفاتر ثبتی»ماده تغییرات مادی و معنوی در 

شوند؛ لذا آوردن این موضوع در بلکه دفـاتر نابود و محو می

صحت  رسد. قرینۀزیرمجموعۀ جرم جعل اشتباه به نظر می

مادة  اسـت. ایـن واژه در« معدوم نـمودن»ادعا وجود واژة 

قانون ثبت  100مادة  5قانون مجازات اسالمی و در بند  544

و در مادة  جعل در باب 100عیناً تکرار شـده، ولی در مـادة 

محو اسناد »قانون مجازات اسالمی در باب جرائم تعزیری  544

 آمده است.« و دفاتر

ل در خصوص سیاست جنایی تقنینی در قبال جرم جع

قانون ثبت اشاره نمود که  103ه توان به مادچنین میهم

مطابق با آن هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و 

امالک عمدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم 

 جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

 

 انگاری جرم جعلمراجع تقنینی در جرم. 5-8

د دار گذار ایران در گذشته، حکایت از آنبررسی عملکرد قانون

رین و ـه عنوان بهتـری همیشه بوانین کیفـه تصویب قـک

اعی های اجتمرویترین راهکار مبارزه با بزهکاری و کجساده

ت چه جامعه را از خطرادر حقیقت آن. (10)شناخته شده است 

های کیفری ، تصویب دائمی عنواننمایدجرایم حفاظت می

 .(11)باشد یا حتمی بودن کیفرها می نیست بلکه از منظر بکار

راف انح وها در برابر بزه با توجه به این که نوع و میزان جواب

، گردداز سوی دولت و ارکان مختلف آن تعیین و اعمال می

ا ببر سیاست جنایی حاکم بر نظام کیفری ایران به ویژه در برا

 .(12)جرایمی مانند جعل از نوع سیاست جنایی اقتدارگراست 

 دوین، مسامحه در تگذار و منابع قانونیتعدد نهادهای قانون

ت هایی در حیطه سیاسانگاری نشان از کاستیقوانین و جرم

از  .(9)جنایی ایران در برابر مفاسد اقتصادی مانند جعل دارد 

توان به مجلس ع تقنینی در حیطه جرم جعل میجمله مراج

. اشاره کرد 1375شورای اسالمی و تصویب قانون تعزیرات 

دید مجازات جاعلین اسکناس و تش»چنین قانون هم

کنندگان اسکناس کنندگان، مصرفکنندگان، توزیعوارد

نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده « مجعول

 .(13)است 
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 ارزیابی سیاست تقنینی موجود  .5-9

در این قسمت به ارزیابی سیاست تقنینی موجود و بررسی 

 شود.گذار در حیطه جرم جعل پرداخته میقانون عملکرد

 

انگاری جرم ی منسجم در جرممندنبود ضابطه. 5-9-1

 جعل 

 اتییکی از ایرادات موجود در شناخت واژگان، تحلیل ویژگی ذ

ن ای اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. در

 ارزحیطه هنجارها و معیارات نامشخصی وجود دارد که نمونه ب

آن نبود تعریفی مشخص در باب جرم جعل است که در 

 قوقحه آن پرداخته شد. به واقع باید گفت در مباحث باالتر ب

ن ن بدوهای قانونی گوناگوگذار در قوانین و مادهایران قانون

 هااینکه معنا یا شاخصی را ارائه دهد از اصطالحات و واژه

 جودواستفاده کرده است که ابداع این کلمات الزاماً بیانگر 

ز ر بسیاری اهای قانونی شناخته شده بین آنها نیست و دتفاوت

 .(14)باشد بندی روشن نمیموارد ضوابط در این نوع تقسیم

 

 های مقنن روشن نبودن اهداف و ارزش. 5-9-2

ها است که نظام اجتماعی بستر ارتباطات بین اشخاص و گروه

طرفین این روابط متقابل همواره خواهان حفظ ارجح بودن 

خود بر دیگری هستند. سیر طبیعی یک نظام اجتماعی بر 

ران است و شدن منافع فرد بر دیگمبنای تالش برای حاکم 

، دخالت هر نوع عامل ثالثی را این تالش و کوشش طبیعی

سازد، اما با ورود دولت در این برای نظم دادن به آن منتفی می

آید که دولت احساس نماید که باید در معادله بعضا پیش می

ها نظارت داشته باشد یا این که ارتباطات بین اشخاص و گروه

آید. لذا از ابزارهای طرفین دارای نفع به حساب می در زمره

حفظ نظم که به شکل انحصاری در اختیار وی قرار دارد 

ها و حقوق نماید اما به علت محدود شدن آزادیاستفاده می

گذار در قدم اول از تدابیر غیرکیفری استفاده اشخاص، قانون

استفاده  نماید و حقوق کیفری را به عنوان آخرین راه موردمی

لذا دولت باید در استفاده از حقوق کیفری به  قرار خواهد داد.

های برتر اجتماعی، این حلی برای رسیدن به ارزشعنوان راه

ها را به روشنی مشخص کرده باشد و بعد از آن اقدام به ارزش

تعیین ضمانت اجرا برای ناقصان آنها نماید. در نبود یک توجیه 

ها مامی مجازاتـوانین کیفری، تـن قزام در تعییـدارای ال

کننده حقوق اشخاص خواهند بود. معیار اصلی این نظریه نقض

یل از رفتارها برای رسیدن به انگاری این قبآن است که جرم

 های مورد حمایت دولت ضرورت داشته باشد.ها و ارزشهدف

به عبارتی هدف دولت باید دارای ضرورت باشد و قانون نیز 

راه رسیدن باشد و به صورت دقیق برای رسیدن به  باید فقط

 .(15)ها طراحی گردیده باشد ها و ارزشآن هدف

 باید گذار در ابتداانگاری افعالی مانند جعل، قانوندر جرم

د؟ ها را دارروشن نماید که قصد حمایت از کدام یک از ارزش

های دولت است یا حمایت از آیا هدف وی حمایت از منفعت

های اقتصاد اسالمی و سپس یهمالکیت فردی یا حفاظت از پا

ا بر حسب هدف مورد نظر به تعیین مجازات بپردازد که وی ر

 رساند. مقنن در قوانین وبه طور مستقیم به این هدف می

انگاری جعل مقررات متعددی که عنوان شد اقدام به جرم

ده نموده است اما هیچگاه درصدد تعیین و تعریف آن بر نیام

و شاخصی که بر اساس آن تشخیص  است یعنی تعیین معیار

داده شود که رفتاری خاص در یک قانون خاص گنجانیده 

اال وان شده در بـوانین عنـدر قه ـمام رفتارهایی کـشود. ت

آیند اما از انگاری گردیدند به نوعی جعل به حساب میجرم

 آن نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضرر زیان و مواردی مانند

ر هدر  گذار بایدهای اساسی دارند؛ لذا قانونبا یکدیگر تفاوت

 در بندی آنمورد با توجه به خصوصیات هر جرم اقدام به دسته

رخی اری بانگگذار در جرمهای جداگانه نمایند. اقدام قانونگروه

 و ترینهار موقتی بحران از راه قهرآمیزاعمال بیشتر نوعی م

به تاریخچه  ترین وسیله در دسترس بوده است. نگاهیساده

قوانین جعل گویای این مسئله است که مقنن در وضع این 

 ست.اقوانین حتی توجهی  اندک به قوانین قبل از خود نداشته 

به عنوان مثال عدم تعریف جرم جعل در تمام مواقع مورد 

مورد  1392انتقاد بوده است اما همچنان در قانون مصوب 

 توجه قرار نگرفت.

 

 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران رجبی

 

 370 

 

ی تقنینی و ابهام در امکان سیاست جنای. 5-9-3

 ارتکاب جعل معنوی توسط افراد عادی 

نچه بندی خاصی از این جرم  به عمل نیاورده و آمقنن تقسیم

های حقوقی بسیاری از حقوقدانان با که امروزه در کتاب

کنیم تنها وی مشاهده میـعنل مادی و مـن جعـعناوی

 ان کردند.های خاصی است که اکثریت حقوقدانان عنوبرداشت

جعل معنوی با توجه به دو عنصر تغییر حقیقت در مضمون 

گیرد و به نظر قرار مید یا نوشته و سالمت ظاهری سند مدسن

و  ادارات دولتی و مراجع قضایی صورت یقین از طرف کارکنان

شان قابل مورین به خدمات عمومی در حیطه انجام وظایفأم

 دایی جعل مادی ازباشد اما در این که مالک جارتکاب می

گردد معنوی با استناد به شرایط فوق چگونه تعیین می

ل معیارهای گوناگونی عنوان گردیده است. بعضی معتقدند جع

 مفادی یا همان معنوی تنها در هنگام تنظیم و تحریر سند

 .(16)است 

ن معیار دیگر تفاوت در وضعیت قلب حقیقت و طریق ارتکاب آ

عل و معیار سوم که تعدادی به آن معتقدند عمل فیزیکی در ج

د به بر این اساس و با استنا .(17)باشد معنوی یا مفادی می

د گانه فوق در تعریف جعل مفادی یا معنوی شایمعیارات سه

بتوان گفت جعل معنوی، قلب حقیقت در محتوا یک سند یا 

ت که به ضرر در زمان تحریر اسنوشته یا مواردی دیگر 

در ظاهر آن تحریف مادی صورت نگرفته  شود وواقع میغیر

 .(16)است 

قانون مجازات اسالمی  534عنصر قانونی این جرم در ماده 

ادارات دولتی و  هر یک از کارکنان» دارد:است که عنوان می

حریر ـکه در ت مورین خدمات عمومیأمراجع قضایی و م

ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر نوشته

د یا گفته شوند اعم از این که موضوع یا مضمون را تغییر دهن

تقریرات یکی از طرفین را  یا نوشته مقامات رسمی، مهر یا

نمایند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا تحریف 

چیزی را که بدان اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهند 

های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از عالوه بر مجازات

ریال جزای نقدی  یونمیل 30یک تا پنج سال یا شش تا 

 .«محکوم خواهند شد

 حال سوالی که از باب این موضوع در سیاست جنایی تقنینی

عل جتوان ارتکاب بزه آید این است که آیا میایران پیش می

معنوی را به اشخاص عادی و غیرکارمند نیز تسری داد یا 

 وافقبه طور مثال اگر در یک بنگاه معامالتی با وجود تخیر؟ 

و اظهارات آنان بر مبلغ و قیمت مشخصی به عنوان  طرفین

ثمن مبیع؛ فرد کاتب به صورت عمدی مبلغی را کمتر یا 

کب مرت نامه قید نمایدبیشتر از مبلغ اعالمیه آنان در مبایعه

جرم جعل معنوی شده است. برخی در تفسیر این نوع جعل 

 وع جعلـرا شامل هر دو ن 532ده ور ماـعالوه بر ماده مذک

بینی شده در این ماده دانند و معتقدند که سه مورد پیشیم

یعنی ساختن مهر یا امضا، تحریف امضا یا مهر یا خطوط، 

ای به متن سند از مصادیق جعل مادی است اما الحاق کلمه

مورد چهارم این ماده یعنی تغییر اسامی اشخاص که هم 

، 533مشمول جعل مادی و هم معنوی است بر اساس ماده 

 .(18)ن نوع جعل از طرف اشخاص عادی هم امکان دارد ای

 536گروهی دیگر بر این عقیده هستند که چون اطالق ماده 

سناد یا کس در اهر»رر داشته است که ـنون مذکور مققا

 عل ورسمی جعل یا تزویر نماید یا با علم به جهای غیرنوشته

وع ندو  بنابراین هر« تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد...

 وسی که تنظیم پذیر است مانند کجعل در اسناد عادی امکان

خالف  تکمیل چک را به دیگری واگذار کند و آن شخص بر

نظر صاحب حساب چک را تنظیم نماید چنین فردی مرتکب 

 البته شایان ذکر است .(19)جعل و تزویر معنوی شده است 

 موضوع در این رساله انجام جعل توسط سردفتر است اما به

تر شدن بحث این جهت بررسی سیاست تقنینی و کامل

 آید درموضوعات نیز عنوان گردیده است. در نهایت به نظر می

 های مربوط را با یکدیگربحث جعل معنوی باید تمام ماده

با  گذارشود که قانونجمع و مد نظر قرار داد و پیشنهاد می

ذ های قانونی مذکور سیاست واحدی را اتخاقرار دادن ماده

این  هتربنماید تا از ارائه نظرات مختلف جلوگیری گردد و البته 

است که ارتکاب به جعل معنوی تنها محدود به کارکنان 

 انسته نشود.دولتی و عمومی د

آید له بعدی مطرح در اینجا که نوعی ابهام به حساب میأمس

عدم صراحت در بیان شرایط جرم است که در این باره باید 
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گذار در جرم جعل به تغییرات در سند و گفت هرچند قانون

نوشته توجه نموده است اما زمانی این سند و نوشته منشاء اثر 

گردد، به نحوی که در  باشد که صورت و ظاهر آن حفظمی

برخورد اول به عنوان یک سند و مدرک مورد قبول قرار گیرد. 

سوال در اینجا این است که آیا مشابهت و یکسانی بین سند و 

ه عبارتی آیا ـعلی الزم است یا خیر؟ بـوشته اصلی یا جـن

سازی تحت عنوان شرط تحقق جرم دارای ضرورت است شبیه

ین باره تصریحی عنوان ننموده است و گذار در ایا خیر؟ قانون

نظر وجود از لحاظ رویه قضایی و دکترین حقوقی هم اختالف

بعضی با توجه به لفظ ساختن در مقرر قانونی مربوطه  دارد.

دانند و بر سازی را برای تقویت جرم شرط ضروری میشبیه

گونه که چنانچه سندی ساخته شود که هیچاین عقیده هستند 

با سند اصلی نداشته باشد عنوان جعل را بر آن مشابه حتی 

 .(20)توان صادق دانست نمی

 سند اند که وجود شباهت بینرخی بر این عقیدهاز طرفی نیز ب

ر اگ اصلی با جعلی از لحاظ عدم تصریح قانونی ضرورت ندارد و

ا آن ر گذار مانند تقلب در مسکوکاتسازی الزم بود قانونشبیه

 البته افرادی مانند دکتر میرمحمد .(16)نمود عنوان می

صادقی بر این عقیده است که در اصل امکان به اشتباه 

د نه دهانداختن اساس و پایه جرم جعل و تزویر را شکل می

های مشهور نظیر اسکناس شبیه بودن. حتی در خصوص چیز

، ردنکشتباه انداختن است یا مشتبه ه اهم ضابطه الزم امکان ب

ر بابطه و ضاما در این موارد با استناد به مشهور بودن آنها این د

گردند. به عبارت دیگر امکان به اشتباه یکدیگر منطبق می

ین اگردد چرا که غالب مردم با ظواهر انداختن هم منتفی می

 .(17)قبیل اسناد آشنایی دارند 

عالوه بر این باید گفت که در رویه قضایی نیز در این خصوص 

ی مورخ أبه عنوان نمونه در ر رویه واحدی وجود ندارد.

دارد می دیوان عالی کشور عنوان میهیئت عمو 31/01/1336

شود که در نوشته یا در حالتی محقق می تزویرجعل و »که: 

سازی رعایت شده و شباهتی به مقداری وجود دارد سند، شبیه

که ممکن است برای اشخاص دارای سواد خواندن در ابتدای 

سازی در امر منجر به بروز اشتباه گردد. نوشته عادی که شبیه

نشده مصداق عنوان ساختن نوشته یا سند قرار  آن رعایت

گیرد و امکان بروز اشتباه برای اشخاصی که سواد خواندن نمی

معیار صدق  شبیه را ندارندیه از غیرهای شبو تفکیک نوشته

 .«عنوان جعل نوشته نیست

، چیزی که صحیح به نظرهای مذکور در این بارهجدا از اختالف

جعل و تزویر یک نوع تقلب قرار رسد این است که در نظر می

کاری سازی هم که در زمره فریبدارد و بالطبع تقلید و شبیه

ها دارای ضرورت است و اما باید است در تمامی اسناد و نوشته

بین اسناد تفکیک قائل شد و برای اعمال فریب و به اشتباه 

به طوری که برخی  انداختن اشخاص به نوع سند توجه گردد.

ز شهرت برخوردار هستند باید نند اسکناس که ااسناد ما

سازی گردند و در مقابل آن اسنادی که از شهرت شبیه

برخوردار نیست مانند امضاء یک کارمند معمولی دولت یا 

جا چون بدون یک فرد خاصی در ذیل چک که در اینامضاء 

داختن ـه اشتباه انـکاری و بل فریبـسازی هم عمشبیه

سازی به صرف تغییر حتی بدون شبیه ،شدباپذیر میامکان

له با نگاهی أتوان به این مسگردد. در نهایت میجعل محقق می

ن در دیگر توجه نمود به این صورت که چون لزوم شبیه بود

رمین ـاستفاده و فرار مجور، سبب سوءـور مشهـجعل در ام

ود شباهت ـه بهانه عدم وجـه برخی بـگردد به نحوی کمی

گذار تصریح نماید که از مجازات فرار کنند، قانون خواهندمی

گردد اعم از این باشد و جعل محقق میچنین شرطی الزم نمی

 که سند مجعول شبیه باشد یا نباشد.

 

های جعل با واقعیات و صداقمغایرت بعضی از م. 5-9-4

 رسوم جامعه 

سازد که مقابله واقعیات اجتماعی نظمی را بر جامعه حاکم می

ها مورد قبول نیست؛ چرا که قوانین و مقرراتی که در آنبا 

گردند در اصل بر مبنای راستای برقراری عدالت تصویب می

گذار چه قانونو چنانواقعیات اجتماعی یک جامعه است 

های اجتماعی قوانینی را وضع نماید که با واقعیات و رسم

یز شود و اجرا نمخالف باشد آن قانون به زودی متروکه می

های های نامطلوب و مغایر با واقعیات و رسمگردد. قانوننمی

طرف مخاطبان آن اجتماعی امکان دارد به شیوه گوناگون از 

؛ زیرا گاهی از طرف مردم مورد تخلف واقع نادیده گرفته شود
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شود و در مواردی هم با محیط خود بیگانه است که از می

پوشی رد چشمطرف جامعه حقوقدانان و ساختار قضایی مو

 ماند.و در نهایت قانون متروک باقی می (21)شود واقع می

ی و ها با واقعیات اجتماعاز قوانینی که نسبت به تطابق آن

انگاری رمـمود جـوان تردید نـتم بر جامعه میعرف حاک

ز ابرداری و کپی برداری از مدارک است. تکنولوژی عکسعکس

 هایی است که توانسته است به بشرمدارک در زمره پیشرفت

ای های چاپ و رایانهیاری برساند اما ظرافت و دقت دستگاه

ا با ررسد که واقعا تشخیص اصل از عکس ای میگاهی به اندازه

ون گذار در قانبه همین علت قانون سازد.مشکالتی مواجه می

له أدر مباحث جعل و تزویر به این مس 1375مجازات مصوب 

ی بردارقانون مرقوم عکس 537توجه داشته و با تصویب ماده 

 و قاز هر نوع کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و دیگر اورا

های خصوصی نوشته دولتی واسناد رسمی دولتی و عمومی غیر

اشخاص حقیقی و حقوقی که سبب اشتباه با اصل گردد و 

 .(14)ممهور به مهر عالمتی نباشد جعل تلقی نموده است 

ا شود اماین جرم، هم به صورت فعل و هم ترک فعل انجام می

موضوع اساسی که در شرایط و وضعیت فعلی بسیار مشاهده 

شده است این است که اشخاص برای جلوگیری از مفقود شدن 

های خویش در حالی که اصل آن وجود ز مدرکیا فرسودگی ا

 گی از آنـهیه کپی رنـرداری یا تـبه عکسـدارد مبادرت ب

ال حنمایند و های زیادی از آن نگهداری مینمایند و مدتمی

آن که در اینجا فرد با وجود ورود خسارت و لطمه به حق 

اشخاص یا دولت شایسته چنین مجازات سنگینی باشد و فعل 

 ب جعل و تزویر عنوان شود باید تردید نمود.در قال

ه ـه در این ماده تنها بـاست ک نـتر ایله جالبأالبته مس

ه ـی اشاره شده است و بـرداری از سندهای اصلـبعکس

بار بیشتری برداری از سندهای مجعول که اثرات زیانعکس

 ، توجهی نشده است ضمن این که ظاهر ماده همیشه ایندارد

کنندگان مدارک به هر حال سازد که تهیهرقرار میشبهه را ب

باشند و به این علت برای جلوگیری از این تصورات مجرم می

نادرست ضمن ضرورت اصالحات نگارشی در قسمت ممهور به 

مهر یا عالمت باشد و کلمه یا بین مهر و عالمت ظاهر در 

ممهور به دو کلمه مهر و عالمت است که از منظر ادبی ممهور 

 به مهر درست است و ممهور به عالمت صحیح نیست.

 

نبود صراحت در ذکر موضوع جرم )ابهام در . 5-9-5

 موارد تحت سیطره جرم جعل(

المی قانون مجازات اس 523در بررسی اشکاالت و ابهامات ماده 

توان مواردی را عنوان نمود که به شکل صریح در باب می

کیدی نشده است. أتعدم آن شمول این موارد به جعل و یا 

ای هوشتر قانون در جایی است که در نیکی از این موارد ابهام د

ز گر، ابهام اغیر از سند، جعل صورت گرفته باشد. موضوع دی

 گاه نوشته یا امضای ساختگی از منظراین لحاظ است که هر

ل ـود، آیا باز هم حکم به جعدون اثر محسوب شـقانون ب

بلیت ؛ که در این خصوص باید به قاشود یا خیرپذیر میامکان

وه توجه شود؛ زیرا چه بسا سندی اضرار حتی به شکل بالق

 ، اما قابلیت اضرار داشته باشد. ثیر قانونی نداشتهأت

ر مورد دیگر نقض قانون از این لحاظ است که صرف در اختیا

انگاری نشده است. در حقیقت، داشتن سند مجعول جرم

: است نظر قرار دادهعل دو مورد را مدجرم ج گذار ما درقانون

ذا ا؛ لهها، استفاده از این اسناد و نوشتهجعل اسناد و نوشته

گذار ایران صرف داشتن سند مجعول را به وسیله قانون

اری انگآید جرمداند. به نظر میشخصی غیر از جاعل جرم نمی

تر شدن نگهداری سند مجعول امری درست و موجب آسان

کنندگان از سند مجعول استفاده با جاعالن ومواجه شدن 

قانون  554باشد. البته چنانچه عمل مرتکب مشمول ماده 

 .مجازات اسالمی باشد بر اساس همان ماده رفتار خواهد شد

مسئله دیگر این است که آیا نیاز است که امضا متعلق به 

شخص خاصی باشد؟ یا اینکه امضا قابل انتساب به شخص 

دهد؟ هرچند بعضی جعل را تحقق می موهوم هم جرم

معتقدند عبارت امضای اشخاص گویای آن است که امضای 

مجعول باید قابل انتساب به فرد خاصی باشد. با این وجود به 

گونه موارد چیزی که مهم است قابلیت رسد در ایننظر می

ورود ضرر به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و از جمله 

ابلیت ایراد ضرر به افراد دیگر را دارد. که ق دولت است چرا
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هام دارای ـع ابـرا رفـاست زی قیده اخیر درستـهرچند ع

 های زیادی است.فایده

ز ع ادر مورد دیگر ابهام این نوع سیاست تقنینی در این موضو

 این جهت است که اگر مورد تحریف خالف حقیقت نبوده و بر

ی م جعل است؟ بعضاساس واقعیت است آیا عمل ارتکابی باز ه

 از طریق پر 1375گذار در دوم خرداد ماه معتقدند قانون

 20 نموندن عبارت ناسازگار با حقیقت ذکر شده در آغاز ماده

اخل ها و منازعاتی که در رابطه با دقانون تعزیرات به بحث

دانستن شرط خالف حقیقت بودن مورد مجعول در شرایط 

ی و مجامع پژوهشی و تحقق جرم که سابقا در مراجع قضای

پژوهشی وجود داشته و به موضوع حقیقت اولیه و حقیقت 

 نونثانویه منجر شده بود پایان داده و لذا بر اساس این قا

چنانچه سند مجهول بر خالف حقیقت ثانویه باشد نیز جعل 

 آید عقیده اخیر بهتر است چرا کهمحقق شده است. به نظر می

ان از جاعالن را غیرقابل امکپذیرش نظر اول تعقیب بسیاری 

 سازد؛ با این وجود باید منطوق ماده صریح باشد.می

 گشتمصداق دارای ابهام دیگر در این است که آیا جعل اثر ان

جعل اثر انگشت  آیدشود به نظر میمی 523نیز مشمول ماده 

ل آن ـم جعـشباهت داشته و در حک ل مهرـه جعـبیشتر ب

ریم ن مورد را در حکم جعل مهر نداباشد. در صورتی که ایمی

، شودبه کار بردن اثر انگشت دیگری مشمول ماده دیگری نمی

 .(14)تردید مفید است اما رفع ابهام بی

 

 عدم انسجام با دیگر قوانین راجع به جرم جعل  .5-9-6

قانون عام و هم  جعل هم در قانون مجازات اسالمی به عنوان

گذار واقع شده است. مقررات نظر قانوندر قانون خاص مد

ثبت اسناد و امالک، قانون در باب جعل، در قانون  خاص

های مرتبط به سندهای سجلی و ، جرایم و مجازاتتخلفات

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون ای، شناسنامه

روش ـرید و فـران، قانون منع خـتشکیل شرکت پست ای

، قانون اصالح قانون ورود و اقامت های کاالهای اساسیکوپن

خارجه در ایران، قانون اصالح قانون انحصار بازرگانی  اتباع

، قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستریخارجی، قانون 

... عنوان شده است. اما قانون راجع به انتقال مال غیر و تجارت،

های مختلف و ها در زمانگذاریبه دلیل اینکه این قانون

در این باره هایی نهادهای گوناگون صورت گرفته دوگانگی

هایی را از شود. این دوگانگی همواره ابهامات و چالشدیده می

حیث اختالف در مجازات و مواردی مانند آن به دنبال داشته 

گذار است به طور مثال در رابطه با جرم جعل اسکناس قانون

گذاری نموده است همچنین در مقاطع مختلفی اقدام به قانون

مجازات اسالمی مصوب مجلس  قانون 526و  525های ماده

ید مجازات جایگزین اسکناس و شورای اسالمی و قانون تشد

کنندگان اسکناس کنندگان و مصرفتوزیع ،کنندگانوارد

گران در و قانون مجازات اخالل 1368مجعول مصوب سال 

که دو قانون اخیرالذکر  1369نظام اقتصادی مصوب سال 

 شده است.توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب 

های گوناگون با ونـمقنن از نظر اهمیت موضوع در قان

ز های متفاوتی که حتی بعضا شامل مجازات اعدام نیمجازات

 انونیقانگاری نموده است از چهار مقرره شود اقدام به جرممی

زات قانون مجازات اسالمی که مجا 525موجود، بند پنجم ماده 

اس رایج داخلی یا یک تا ده سال حبس را جهت جعل اسکن

ا هنکخارجی یا اسناد بانکی مانند بروات قبول شده از طرف با

ها و دیگر سندهای های صادر گردیده از سوی بانکیا چک

 بینی نموده است.آور بانکی را پیشتعهد

 دارد: مقرر می 526ماده 

ر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیهر»

ای صادره از هها یا چکاز طرف بانک های قبول شدهبرات

راق یا او سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد ها وطرف بانک

 ضعوهای صادره از خزانه را به قصد اخالل در بهادار یا حواله

ی و و امنیت سیاس زدن نظام همپولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر

 دنه مجعول بواجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم ب

استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس 

 .«شودبیست سال محکوم می از پنج تا

ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان داشته  29/01/1368

جاعل با وجود دو شرط قصد مبارزه با نظام و عضویت »که 

باند به عنوان مفسد به اعدام محکوم و در حالت  داشتن در

فقدان این دو شرط به مجازات عنوان شده در قانون تعزیرات 



 1400نامه نوآوری حقوقی، ویژه  پزشکی، حقوقمجله  و همکاران رجبی

 

 374 

 

در نظام  گرانضمنا قانون مجازات اخالل .«شودمحکوم می

، مجازات مرتکبان را در حالت 1369اقتصادی کشور مصوب 

 االرض بودن اعدام و درد قصد مقابله با نظام در حد مفسدوجو

این حالت پنج تا بیست سال حبس مدنظر قرار گرفته غیر 

 1375چون این قوانین پیش از قانون تعزیرات سال . است

اند. برخی با توجه به موخر بودن زمان تصویب تصویب گردیده

قانون مجازات اسالمی معتقد به نسخ قوانین و مصوبات مذکور 

ده قیـن عـظام هستند و بر ایـصلحت نـمع تشخیص مـمج

ط ـه فقـکنندگان اوراق بهادار نعلـه همه جـباشند کمی

کنندگان اسکناس داخلی و خارجی تحت شمول قانون جعل

 .(22)گیرند تعزیرات قرار می

 هستند که تعارضی وجود از سوی دیگر، برخی بر این عقیده

ا یندارد چرا که اگر قصد مبارزه با نظام و اصل براندازی 

ن عضویت وجود داشته باشد مجازات بر حسب ماده واحده قانو

مجمع  29/01/1368دید مجازات جاعلین اسکناس مصوب تش

تشخیص مصلحت نظام تعیین و چنانچه قصد اخالل در وضع 

 وسی زدن نظام و امنیت سیا پولی و بانکی و اقتصادی یا برهم

 اقتصادی وجود داشته باشد و به حد براندازی نرسد مشمول

 .(17)قانون مجازات اسالمی است  526ماده 

های اما جدا از عقاید حقوقدانان بر نسخ یا عدم نسخ مقرره

قانونی عنوان شده در یک ترسیم کلی در باب مجازات جعل 

اسکناس چهار وضعیت قابل تصور است که در حالت اول وجود 

انگیزه اخالل در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن 

قانون  526عی که بر اساس ماده نظام و امنیت سیاسی و اجتما

گران در نظام قانون مجازات اخالل 2مجازات اسالمی و ماده 

حالت دوم  .گرددسال محکوم می 20تا  5اقتصادی به حبس 

در وضعیت احراز افساد و محارب بودن مرتکب که بر اساس 

قانون مرقوم و ماده واحده قانون تشدید مجازات  22ماده 

کنندگان و وزیعـواردکنندگان یا تاس و ـلین اسکنـجاع

کنندگان آن مشمول مجازات اعدام و مصادره اموال مصرف

شق سوم اقدام مرتکب به حالت عمده و کالن با  خواهد شد.

جازات ـون مـقان 2ه مطابق ماده ـانگیزه سیاسی باشد ک

سال و  20تا  5گران در نظام اقتصادی به تحمل حبس اخالل

ناشی از جرم و باالخره حالت چهارم  ضبط اموال تحصیل شده

قانون مجازات  525حبس از یک تا ده سال موضوع ماده 

اسالمی است که ناظر به اقدام مرتکب بدون انگیزه خاص 

 اقتصادی و سیاسی است.

ته ا نکاالجرا پابرجا است امبا این اوصاف تمامی قوانین الزم

ز دسته ا مهم و دارای ابهام در این قسمت مجازات اعدام یک

ون قان 286باشد که با توجه به تصویب ماده این مجرمین می

واژه ، قید االرضمجازات اسالمی و تعیین مالک مفسد فی

 با ، مضافا به این کهمل بودهأمحارب در ماده واحده قابل ت

و  526و هم چنین ماده  525وجود مقررات بند پنجم ماده 

ه کز لحاظ تعاریفی قانون مجازات اسالمی و همین طور ا 287

االرض داریم ضرورتی به وجود مصوبات مجمع از مفسد فی

ی یادزها از ضرورت نبوده و نیاز به بازنگری و چه بسا حذف آن

 برخوردار است.

و  گذار تدویناین در حالی است که قانونی که از سوی قانون

ی گردد باید از نظر ترکیب دارای ظاهر با مفهومتصویب می

ین شد، به نحوی که از ابتدا تا انتهای آن و همچنمناسب با

اشد ی بارتباط آن با قوانین مشابه دارای نظم و آنچنان انسجام

نون ه قاها با هم در تعارض نباشند چرا ککه ابتدا و انتهای آن

م گرنه با ابهاع ساختن افراد باید منسجم باشد وبرای مطی

و در مرحله شود گذار مشخص نمیمواجه شده مقصود قانون

 .(14)گردد عمل قاضی با سر در گمی مواجه می

 

 به روز نبودن مجازات جزای نقدی جرم جعل . 5-9-7

 مقنن در قانون مجازات اسالمی و هم چنین در قوانین خاص

دیگر برای اشکال گوناگون جرم جعل و استفاده از سند 

ه لبتاای را تعیین نموده است که های چندگانهمجعول، مجازات

ات های حاکم بر مجاز، اصلزویرچون در قالب اشکال جعل و ت

به خصوص اصل تناسب رعایت نگردیده است، به صورت دقیق 

 گذار در این مباحث روشن نیستمبنای سیاست کیفری قانون

 ه برموارد مقنن عالو ای ازو روشن نیست به چه علت در پاره

نظر قرار داده است و این مجازات حبس، جزای نقدی را مد

ار چه مبنایی است؟ در اصل مبنا و معی میزان جزای نقدی بر

 ها چه مقدار است؟بازده حداقل و حداکثر مجازات
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سالمی اقانون مجازات  532گذار در ماده به عنوان نمونه قانون

در جعل انجام گرفته از طرف کارمندان و مسئولین دولتی 

ا ت 6مجازات حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی 

ه بینی نموده است که مشکل اصلی بل را پیشمیلیون ریا 30

ا که بر الذکر است چرهای فوقواقع عدم توازن در مجازات

در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال  27اساس ماده 

 300عوض هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس و 

هزار ریال جزای نقدی و سه ضربه کیفر شالق محکوم کم 

ت ا گرفتوان از این ماده این نتیجه ردیگری میشود. به عبارت 

ر گذار یک روز حبس معادل با موارد مذکوکه در نظر قانون

است. حال اگر در این موضوع کیفر حبس مالک و مبنای 

 5اصلی قرار داده شود، حداکثر مجازات حبس در این ماده 

هزار ریال  300روز است و بر حسب روزی  1800سال یا 

 گردد. در حالی کهیلیون ریال جزای نقدی میم 540معادل 

 کیفر تعیین شده معادل یک هیجدهم یا همین حالت در سایر

بینی موارد قانونی که هم مجازات حبس و هم شالق پیش

زات قانون مجا 533گردیده وجود دارد. به طور مثال در ماده 

اسالمی در باب جعل ارتکابی از طرف اشخاص عادی مجازات 

ن میلیو 18ش ماه تا سه سال یا جزای نقدی سه تا حبس از ش

ریال در نظر گرفته شده است که با توجه به مالک مذکور 

ت حداکثر مجازات جزای نقدی در این ماده با حداکثر مجازا

باشد. لذا حبس مدنظر قرار گرفته به صورت یک هجدهم می

گونه که مشخص است تعادل و توازن الزم در مجازات همان

ای وجود دارد تا مجازات جز ندارد و نیاز به بازنگریوجود 

 مجازاتی به روز گردد. ،نقدی

 

محدودیت مجازات شالق به موضوع خاصی از . 5-9-8

 جرم جعل

گردد ها در جرم جعل مشاهده میمجازات با توجه به گوناگونی

قانون مجازات اسالمی مجازات بدنی  540که تنها در ماده 

ته است. هرچند که بعضی از جرایم در شالق مدنظر قرار گرف

این ماده که در رابطه با ماده قبلی خودش است و همچنین 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که شبیه مقرر  78ماده 

قانونی مذکور است را در مجموع در ردیف جرم گزارش خالف 

نمایند و برخی دیگر در این میان عقیده دارند واقع عنوان می

گذار در این ماده از عنوان جعل استفاده قانون که هرچند

نامه بر خالف واقع اکتفا نموده ولی نکرده و به عنوان تصدیق

 .(18)باید قبول کرد که به واقع منظور همان جعل است 

وطه نظر از اختالفات موجود در حیطه اینکه بزه مرباما صرف

جرم جعل دانسته شود یا مشمول دیگر جرایم؛ آن چیزی که 

هم اکنون مهم است این است که این جرم از نظر قلب 

ی جعل زمره گیرد دره صورت مفادی انجام میحقیقتی که ب

 ستاه باشد این آمده است و ابهامی که امکان دارد وجود داشت

رد که چرا با وجود قرار گرفتن آن در حیطه جعل و وجود موا

از مجازات بدنی شدید ر این مورد خاص، شدیدتر از آن د

ول شالق استفاده شده است. عالوه بر این حتی اگر عمل، مشم

به گزارش خالف واقع هم تصور شود، قابل مشاهده است که 

بند ج  قانون مذکور در مورد 78ای مانند ماده در جرایم مشابه

د های مرتبط و اسناقانون تخلفات جرایم و مجازات 2ماده 

 هایو قوانین متفرقه دیگری مانند ماده 1370سجلی مصوب  

ن قانو 525و ماده  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  8و  7

ور قانون ثبت اسناد و امالک کش 103مجازات اسالمی و ماده 

ارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال قانون ک 37و ماده 

بینی شود که این نوع مجازات شالقی پیشمالحظه می 1381

گری بیشتر و نگذار با واقعنشده است و بهتر بود قانون

 وهماهنگی با دیگر موارد قانونی به تعیین مجازات مناسب 

 متناسب دست میزد.

ه در مجموعه مباحثی که در این فصل عنوان شد باید گفت ک

م علیه آسایش عمومی و ـجرای نـعل از مهمتریـجرم ج

 سازی جهت سایر جرایم مانند کالهبرداری است.زمینه

 

 گیری نتیجه. 6

ی تقنینی ایران فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد یسیاست جنا

باشد که ، انحراف و فقدان انسجام مینظمیو دچار نوعی بی

ه ـانتقادی است ک ن حال مهمترینزرگترین و در عیـاین ب

توان نسبت به این موضوع در ایران عنوان نمود. البته می

های قبل، تغییرات در های ارزشتغییراتی مانند دگرگونی

ساختار سیاسی و اجتماعی، تحول نهادها و مراجع قضایی و 
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ثیرگذار بر سیاست جنایی أردی مانند آن از برخی از نتایج تموا

های زیادی ه منجر به ناکارآمدیبوده است. از مسائل مهم ک

گذاری است که ابعاد آن شامل شده است تعارض در قانون

گذاری که این تعدد گستردگی و تعدد و کثرت مراجع قانون

حران ـتشتت قوانین را در پی دارد و منجر به ایجاد شدن ب

گردد که نتیجه آن اسباب سوءاستفاده و استفاده ابزاری از می

سازد که سازد و حقوق افراد را دچار خطر میمی قوانین را مهیا

از سایر  .داندیشی در این موضوع صورت گیربهتر است چاره

گرایی است که در حال موارد ضعیف بودن تخصص و تخصص

گرایانه بیشتر حاکم شده است و توجه حاضر تفکرات آرمان

بیشتر بر حقوق جزای شرعی صورت گرفته است. فردگرایی و 

های شخصی از دیگر موارد است که منجر به یقهاعمال سل

گذاری شده است و قوانین موجود در ایجاد تعارضاتی در قانون

موارد عمده بدون سنجش ضرورت اجتماعی بوده و تنها بر 

حسب تشخیص و صالح تعدادی خاص در یک دوره زمانی 

گذاری گردد. رویکرد سنتی حاکم در قانونمشخص تصویب می

گر انتقادات وارد بر سیاست جنایی تقنینی ایران کیفری از دی

است و با وجود گرایش اکثریت کشورها به سمت تحوالت و 

گذاران ایران به اطمینانی قانونحقوق موضوعه مدرن، شاهد بی

شناسی و کیفرشناختی درستی تحقیقات و نتایج مطالعات جرم

هستیم. به واقع حاکمیت شرع بر حقوق موجب تصویب 

سنجی سازی قوی و نتیجهی عجوالنه و بدون فرهنگقوانین

الزم گردید. به واقع واضعان سیاست جنایی در مشخص نمودن 

های فردی بین اشخاص و ها توجه چندانی به تفاوتمجازات

ثیرات بهتری خواهد أها دارای تاین که کدام یک از مجازات

ست که بود، ندارند بلکه عقیده آنان در موارد عمده این گونه ا

در برابر هر مدل از رفتارهای مجرمانه با توجه به صالح باید به 

له در حالتی أاین مس های کیفری روی آورد.العملیکی عکس

است که بنا به نظر حقوقدانان پس از تنظیم هر قانونی، مقنن 

نباید تنها به نگارش و تصویب قانون توجه داشته باشد و 

ز آن برای خود قائل نباشد. تکلیفی از باب پیامدهای ناشی ا

بلکه الزم است سیاست فردی کردن تقنینی و اصل تناسب مد 

 نظر وی باشد. 

دهد که با وجود اینکه این جرم در قانون ها نشان مییافته

و در قسمت تعزیرات به عنوان قانون  1375مجازات اسالمی 

اصلی موارد متعددی را به خود اختصاص داده است اما در 

انگاری این جرم پرداخته شده است. وانین هم به جرمسایر ق

های تقنین سبب شده پراکندگی مواد و عدم رعایت بایسته

است که در مجموع این جرم وضعیت مناسبی را از این جهت 

نداشته باشد. در خصوص سیاست جنایی تقنینی ایران در 

، اسالمی و مراجع جعل، سوابق موجود در متون حقوقی قبال

- 681، ماده 556تا  523های و انتظامی از جمله ماده قضایی

 7و  6های ، ماده1375قانون مجازات اسالمی مصوب  682

 95های و هم چنین ماده 1388ای مصوب قانون جرایم رایانه

قانون  28، ماده 1382نیروهای مسلح مصوب  108تا 

قانون  6قانون تجارت، ماده  248کارشناسان رسمی، ماده 

قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب اصالح 

قانون جرایم مربوط به اسناد  14و  13،  10های ، ماده1367

دهد که به صورت نشان می 1370سجلی و شناسنامه مصوب 

اجمالی به جعل و مجازات آنها پرداخته شده است و مجازات 

ی هابه نظر حاکم واگذار گردیده است و در این میان در ماده

قانون ثبت به صورت صریح به مجازات جعل در  103و  100

هایی نیز اسناد رسمی پرداخته شده است و هم چنین مجازات

قانون دفاتر اسناد رسمی عنوان  13و  12به موجب ماده 

ترین گردیده است. در میان موارد مذکور باید گفت معروف

ده قانون تعزیرات و ما 523ماده در خصوص جعل شامل ماده 

قانون ثبت اسناد است. در مجموع ارزیابی سیاست  100

مندی دهد که ضابطهتقنینی موجود در این حیطه نشان می

انگاری جرم جعل وجود ندارد و اهداف و منسجمی در جرم

های مقنن روشن نیست و عالوه بر این، ابهاماتی در ارزش

رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قبال جرم جعل وجود دارد 

که شامل مواردی مانند امکان ارتکاب جعل معنوی توسط 

های جعل با واقعیات و افراد عادی، مغایرت بعضی از مصداق

رسوم جامعه، نبود صراحت در ذکر موضوع جرم، عدم انسجام 

باشد. عدم جامعیت با دیگر قوانین راجع به جرم جعل می

جه گذار باید توموضوع جرم جعل خود موضوعی است که قانون

صد چندانی به آن داشته باشد چرا که سیاست جنایی تقنینی 
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موارد و در این حیطه موارد زیادی از جمله عدم تناسب میان 

گیرد. ضمنا مواردی هم وجود میمصادیق این جرم را در بر

انگاری گذار با وجود اهمیت موضوع به جرمدارد که قانون

ت از جمله این برخی رفتارها در این حیطه اشاره ننموده اس

موارد عبارتند از: در اختیار داشتن سند مجعول و اشاره به 

نین جعل در کپی امکان تحقق جعل با اثر انگشت و همچ

مصدق که از جمله مواردی است که الزم است مصدق و غیر

 گیری نماید.گذار به صورت صریح در این مورد تصمیمقانون

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  در تهیه و تدوین این مقاله مساعدتاز تمام عزیزانی که 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Criminalization is one of the tools and 

mechanisms of criminal policy in any country in dealing with crime and 

social deviations. In the case of crimes that have many instances in 

society, such as the crime of forgery, if criminalization is not done based 

on appropriate, reasonable, logical and sound policies, not only will it not 

have the desired consequences, but it will cause many social problems. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Results: Iran's legislative crime policy does not have a uniform process 

and suffers from a kind of disorder, deviation and lack of coherence, 

which is the biggest and at the same time the most important criticism 

that can be made about this issue in Iran. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: Overall, the evaluation of the existing legislative policy in 

this area shows that there is no coherent discipline in the criminalization 

of forgery and the goals and values of the legislature are not clear. In 

addition, there are ambiguities in the legislative criminal policy approach 

to forgery. 
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