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نگاهي به جعل اسناد در ايران
و راه های مقابله با آن

نادعلي صادقيان*

چكيده
جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومى و اخالل در نظام اقتصادی كشور، و 
يكي از عوامل مهم ناكارآمدی های اجتماعي در جامعه به شمار مي رود. باتوجه به توسعة شبكة 
و  قراردادها  انجام  در  سهولت  و  سرعت  ضرورت  و  بين المللي،  و  داخلي  مبادالت  و  ارتباطات 
معامالت، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حياتي آن ها در كلية شئون زندگي انسان ها، شايسته  است 
مسئوالن ذيربط با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، اطمينان و امنيت خاطر اشخاص، شركت ها 
و سازمان ها را فراهم سازند. اين مقاله، درصدد بررسي اجمالي جعل اسناد و مدارک در سوابق، 
قوانين و حقوق كشور است. ابتدا به بررسي مفاهيم كلي سند، جعل و انواع آن مي پردازد و به 
دنبال آن، اشارۀ كوتاهي به اركان و مجازات جرم جعل، مشكالت و ابزار معنوی اين جرم دارد 

و در پايان، راهكارهای الزم را برای پيشگيری از جرم جعل و كاهش آن، ارائه مي نمايد.

كليد واژه ها:
جعل/ اسناد/ مجازات/ قوانين و مقررات

***

vakechalsadeghian@yahoo.com   .كارشناس ارشد حقوق عمومي *
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مقدمه
و  فرهنگي  سياسى،  اقتصادى،  اجتماعى،  روابط  پي ريزی 
حقوقي افراد با يكديگر، سازمان ها با اشخاص و سازمان ها 
با سازمان ها، و پذيرش شبكة وسيع ارتباطات و كارآمدی 
كه  است  آن  الزمة  تجارت،  و  مبادالت  توسعة  و  امور 
اشخاص بتوانند در راستای منافع خود و جامعه، به صحت 
و درستى مدارک و اسنادى كه با اهداف گوناگون و در 
چارچوب قانون در ميان آنان تنظيم و رد و بدل مى شود، 

اطمينان و اعتماد كامل داشته باشند.
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب 
آسايش عمومى، كاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از 
بين رفتن امنيت و سالمت جامعه و نيز زمينه ساز بسيارى 
از ضررهاى مادى و معنوى است كه به اشخاص حقيقي و 
حقوقي و سازمان ها وارد مى گردد. همچنين، باعث خدشه 
كشور  اقتصادی  و  علمى  فرهنگي،  اعتبار  و  حيثيت  به 
مى شود و يكي از عوامل اساسي ناكارآمدی  اقتصادی و 

اجتماعي در جامعه محسوب مي گردد.
در همين راستا، جعل و تغيير با حيله و نيرنگ در اسناد 
و مدارک، همواره از دغدغه های مسئوالن و انديشمندان 

كشور بوده است.
توسعة روزافزون ارتباطات، مكاتبات و مبادالت تجاری 
امر  در  سهولت  و  سرعت  ضرورت  و  بين المللي  و  داخلي 
مبادالت  حجم  و  سرمايه  گردش  كه  نقشي  و  بازرگاني، 
دارد،  كشورها  اقتصادی  و  سياسي  سرنوشت  در  تجاری 
دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات 
روابط  در  را  بازرگانان  و  تاجران  خاطر  امنيت  خاصي، 

تجاری فراهم سازند.
امروزه اسنادی چون سفته، چك و برات، با ويژگي ها و 
كاركردهای خاص، عالوه بر تأثير اجتناب ناپذير بر اقتصاد 
و توسعة هر كشور، از مهم ترين ابزارهای تجارت نيز به 
شمار مي روند. در حال حاضر، كم تر كسي است كه با اين 
اسناد سروكار نداشته باشد. عالوه بر آن، كلية سازمان ها و 
مؤسسات، به منظور برقراری ارتباطات و مبادالت روزانه، 
اسناد و مدارک گوناگوني مورد استفاده و بهره برداری قرار 

مي دهند. از سوی ديگر، اشخاص، سازمان ها و دولت ها، 
خاطر  امنيت  به  نياز  خود،  سرماية  انداختن  جريان  به  با 
و  سرعت  صحت،  اصل  سه  با  همگام  حقوقي  حمايت  و 
سهولت دارند؛ امری كه با استفاده از روش های معمول در 

نظام حقوقي و قضائي ايران كامًال قابل تأمين نيست.
بين المللي  و  داخلي  حقوقي  نظام های  در  رو،  اين  از 
و  برواتي  معامالت  بر  خاصي  اصول  كشورها،  از  برخي 
مبادالت حاكم است كه معموًال اسناد مدني ما از چنين 
حجم  به  توجه  با  بنابراين،  است.  برخوردار  كم تر  اصولي 
از  عمده ای  بخش  تجاری،  اسناد  به  مربوط  دعاوی  زياد 
مباحث، معضالت و گرفتاری های مربوط به اسناد تجاری، 
دارد.  آن ها  بر  حاكم  روية  و  اصول  با  مسقيمي  ارتباط 
توسعه  و  عمومى  اعتماد  جلب  برای  اصول  اين  اصالح 
و پيشرفت روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادی جامعه، 

امری ضروری و اجتناب ناپذير مي باشد.
با درک اهميت موضوع و با عنايت به نقش كليدی اسناد 
و مدارک در ارتباطات و مبادالت تجاری داخلي و خارجي، 
و باتوجه به افزايش جرم جعل و سايرجرايمي كه به كمك 
اين جرم انجام مي گيرد و زياني كه از اين جرم نه تنها بر 
اموال و حقوق افراد بلكه بر اعتماد عمومى و نظام اقتصادی 
نمايان  جرم  اين  حساسيت  و  اهميت  مي آورد،  وارد  كشور 
مي گردد. پس ما در اين زمينه بايد كم تر دچار سهل انگارى، 

مسامحه و آسيب پذيرى هاى ناشي از آن شويم.
جامعه  در  مطرح  جرائم  از  اسناد  جعل  كه  آن جا  از 
مي باشد و پرونده های فراواني در مخازن اسناد ملي كشور 
در اين زمينه وجود دارد - كه طي آن ها يكي از طرفين 
تا  شد  آن  بر  نگارنده  است-  گرديده  جعل  مدعي  دعوا، 
تأثير  موجود،  منابع  و  قوانين  اسناد،  مطالعة  و  بررسي  با 
نامطلوب اين خطا و راه های مقابله با آن را - با تجربياتي 
كه در معاونت اسناد ملي داشته  است - به عالقه مندان 

فرهنگ و توسعة كشور عرضه نمايد.

تعريف سند     
در تعريف لغوی و مفهومي سند، اشارۀ مختصری خواهيم داشت 
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و خوانندگان محترم را به منابع تكميلي ارجاع مي دهيم.1
در ريشه يابى مفاهيم، درمى يابيم كه سند، چيست. در 
آن  به  پشت  آنچه  تكيه گاه،  همان  را  سند  لغوى،  معناى 
دهند (دهخدا، 1377، ج 9، ص 13785) و يا هر چيزى 
كه بتوان به آن استناد جست (عالمه حائری، 1351، صص 
22-23) و قابل اعتماد باشد، گويند (نفيسي، 1318، ج 3، 
ص 1945؛ معين، 1383، ج 2، 1929) و در فرهنگ ادارى، 
به طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعاليتى است كه افراد 
و سازمان هاى مختلف، به صورت نوشته يا اشكال مختلف 
ديگر، با رعايت موازين و مقررات، تهيه و تنظيم كرده اند 
و براى مراجعات بعدى نگه داشته اند. (اميرشاهي، 1386، 

صص 6-5)
ملي)،  اسناد  پيشين  (معاون  كياني  كه  تعريفي  به  بنا 
از سند ارائه داده: «سند، هرگونه اطالعاتي است كه در 
دستگاه دولتي توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمي 
در تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سياسي، اجتماعي، 
هنری و تاريخي، ارزش نگهداری داشته باشد.» (روزنامة 

ايران، 18 ارديبهشت 1382)
سند،  كه  مي گردد  استنباط  چنين  منابع،  بررسي  با 
عبارت از واحدى از مواد حاوى اطالعات، اعم از  نوشتاری، 
ديداری و شنيداری است كه به دست اشخاص حقيقي يا 
حقوقي و يا در رايانه، ايجاد شده و دارای ارزش نگهداری 
باشد. (غريبي، 1375؛ فوترگيل، 1379، ص 14) در اين 
تعريف، بيش تر تأكيد بر محتواى اطالعات است تا شكل 

ظاهرى آن!
در قوانين مدني ايران، سند، عبارت است از هر نوشته 
كه در مقام دعوا يا دفاع، قابل استناد و وسيلة اثبات باشد. 
صورت،  آن  در  و  مي شود  گفته  دليل  مطلق  به  گاهي 
صص   ،1388 لنگرودی،  (جعفری  است.  مدرک  مترادف 

(364-363
داشته  بارز  خصوصيت  دو  مي بايد  سند،  مجموع  در 
باشد تا اطالق سند به آن ممكن باشد: يكي اين كه قابليت 
استناد داشته باشد و ديگر آن كه محصول كار و انديشة 

بشری باشد. (دياني، 1384، ص 25)

سند  نوشته اى  اين كه  براى  داشت  توجه  بايد  البته 
دادگاه  در  نوشته  آن  از  تا  نيست  نيازى  گردد،  محسوب 
داشته  استناد  قابليت  نوشته  آن  بايد  بلكه  شود،  استفاده 
باشد. براى مثال، شخصى به ديگرى مبلغى وجه دستى 
مى دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مى دارد؛ اين نوشته 
- اگر به امضاى طرف برسد - قابليت استناد دارد و سند 
محسوب مى شود؛ گرچه بين اين دو نفر اختالفى حاصل 
نشود و نيازى به طرح در مراجع قضائي نيز نباشد و اين 
رسيد، صرفًا براى يادآورى اخذ شده باشد. در هر حال به 

عنوان سند تلقي مي گردد.

انواع اسناد
سند بر چند نوع است:

1. سند در وجه حامل: نوشته اى كه امضاكنندۀ آن تعهد 
مى كند، وجه يا وجوهى را در موعد معين، به هركس 
آن،  دارندۀ  يعنى  بپردازد؛  دارد،  ابراز  را  نوشته  آن  كه 

مالك آن شناخته مى شود.
و  اسناد  ثبت  ادارۀ  در  كه  است  سندى  رسمى:  سند   .2
امالک و يا دفترهای اسناد رسمى يا در نزد مرجعى 
ذيصالح يا ساير مأموران رسمى، در حدود صالحيت 
باشد.  شده  تنظيم  قانونى  مقررات  طبق  بر  و  آن ها 
مدني  قانون  41-46؛  صص   ،1375 نوری،  (صيقل 

ايران، ماده 1287)
مبنای  بر  نباشد،  رسمى  كه  سندی  هر  عادى:  سند   .3
سندى  واقع،  در  مي گردد.  تلقي  عادى  سند  قانون، 
است.  عادی  سند  باشد،  رسمي  سند  شرايط  فاقد  كه 
(جعفری لنگرودی، 1388، ج 2، صص 1554-1555؛ 

دياني، 1384، صص 28-26)
به  را  اسناد  حقوقى،  آثار  و  اعتبار  حيث  از  قانونگذار، 
سه دستة رسمى، عادى و الزم االجرا، تقسيم كرده است. 

(حسيني نژاد، 1387، ص 42)

مفهوم جعل
دادن،  قرار  ساختن،  معني  به  لغوى،  معناى  در  «جعل»2 
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مبدل  گردانيدن،  نيكو  را  زشتى  كردن،  وضع  نهادن، 
 ،1383 (معين،  است.  آمده  كردن،  ديگرگون  و  ساختن 
ج 1، ص 1231؛ جعفری لنگرودی، 1388، ج 2، صص 

(1555-1554
در قوانين بيش تر كشورها از جمله ايران، جرم جعل 
تعريف نشده و صرفًا به ذكر مصاديق، روش های ارتكاب 
برخي  است.  شده  بسنده  آن،  مـرتـكـب  مـجـازات  و 
حقوقدانان در تعريف جعل گفته اند: «جعل، عبارت از قلب 
به  است،  ديگر  چيز  يا  نوشته  سند،  در  متقلبانة  حقيقت 
قصد اضرار به غير، به روش های پيش بيني شده در قانون. 

(كوشا، 1378، صص 6-5)
در تعريفي ديگر، «جعل»، تغيير دادن آگاهانة  نوشته 
كه  است  شده  دانسته  قانون  در  مذكور  چيزهای  ساير  يا 
به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفادۀ  خود يا 
ديگری و به ضرر غير صورت مي گيرد.  حقوقدان ديگری 
نيز، جعل را قلب متقلبانة حقيقت به زيان ديگری در سند، 
نوشته يا هر چيز ديگر، به يكي از طرق مذكور در قانون، 
ناميده است. (جعفری لنگرودی، 1388، ج 2، ص 1555؛ 

حميدزاده اربابي، 1388، صص 20-10)
از ديدگاه قانونگذار، جعل عبارت از ساختن نوشته يا 
سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمي يا غيررسمي، 
بدون اجازۀ صاحب آن و نظاير اين ها، به قصد تقلب  است. 

(پرچمي، 1381، صص 150-148)
همان گونه  كه مالحظه مي شود، عنصر اصلي تعاريف 
ارائه شده، «قلب متقلبانة حقيقت» است؛ يعني هر قلب 
حقيقتي، جعل محسوب نمي شود؛  بلكه قلب به قصد تقلب 
حروفنگار  هر  مثال،  عنوان  به  است.  عنوان  اين  مشمول 
دادگستری، ممكن است روزانه مرتكب لغزش  های تايپي 
زيادی شود و منشي يا قاضي، ناچار به تصحيح يا تغيير 
اين لغزش ها باشد؛ اما باتوجه به اين كه قلب صورت گرفته 

متقلبانه نمي باشد، آن عمل جرم محسوب نمي شود.
در جعل سند، بايد توجه داشت كه قلب حقيقت وقتي 
جعل مي شود كه مربوط به حكم سند يا مربوط به اموری 
باشد كه سند يا نوشته، برای اثبات يا نفي آن تنظيم شده 

است.
باتوجه به تعاريف ارائه شده، مي توان گفت منظور از 
جعل سند، عبارت از «تغيير يا تحريف متقلبانة حقيقت در 
نوشته يا سند يا هر چيز ديگر، بـه قصد زيان رساندن به 

ديگری است.»
در اصطالح حقوق، جعل را تزوير3 و وضع و جاعل را، 
مزّور و وّضاع گويند و جعل، عبارت است از ساختن امرى 
از روى قصد و برخالف واقع؛ مانند جعل اسناد و ساختن 
سكة قلب و جعل نسب دروغين. پس جعل سند، شعبه اى 
است از جعل و جعل خود، نوعى از غش است. (جعفری 

لنگرودی، 1388، ص 5662)
يا  رسمى  اسناد  هرگونه  كارگيرى  به  اساس،  اين  بر 
الزم االجرائى كه بتوان در مقام دعوا يا دفاع بدان استناد 
كرد، آن هم به قصد تزوير، تقلب و غش در معامله -كه 
فرد  و  جعل،   - باشد  جرم  معنوى  و  مادى  جنبة  داراى 
بهره بردار از سند مجعول را، جاعل گويند. (فداكار، 1376، 

ص 6)
جعل،  جرم  مصاديق  تبيين  در  قانون،  به  استناد  با 
آگاهانة  تغيير  يا  ساختن  از:  عبارت اند  كه  گفت  مى توان 
نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاى اشخاص رسمى يا 
غيررسمى، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، 
اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الصاق 
ديگرى  مهر  بردن  كار  به  يا  ديگر،  نوشتة  به  نوشته اى 
بدون اجازۀ صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل 
براى استفاده خود يا ديگرى، به ضرر غير و به قصد تقلب. 

(گلدوزيان، 1387، ماده 523 قانون مجازات اسالمي)
براى آشنائى بهتر با جرم جعل، به بررسى هر يك از 

مصداق های تعريف باال مى پردازيم.

تشريح مصاديق قانوني جعل
- خراشيدن يا تراشيدن

نظاير  و  چاقو  تيغ،  مثل  وسايلى  با  معموًال  عمل،  اين 
كمك  با  را  حروفى  جاعل  يعنى  مى گيرد؛  صورت  آن ها 
اين وسايل، از روى نوشته يا سند محو مى كند. در عمل 
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مي برد؛  بين  از  را  كلمه  يك  از  بخشى  جاعل  خراشيدن، 
مثًال با حذف حرف «ن» كلمه «نبود» را تبديل به «بود» 
مى سازد. ولى در عمل تراشيدن، جاعل كل كلمه را محو 
مى كند؛ مثًال نام يكى از خريداران را از سند بيع يا قولنامه 

محو مي نمايد.

- قلم بردن
در قلم بردن، الزم نيست حرف يا كلمه اى به سند اضافه 
شود، بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم، قسمت هائى 
از سند يا نوشته را ناخوانا نمايد يا بر روى آن خط بكشد.

- الحاق
در اين مورد چيزى به سند مى افزايند؛ مثًال رقمى در مقابل 
چك مي گذارند يا با افزودن حرفي به كلمه، آن را به كلمة 
به  افزودن «ى»  با  مثال،  براى  مى كنند.  تبديل  ديگرى 

كلمه «حسن» آن را به «حسين» تبديل مى نمايند.

- محو يا اثبات يا سياه كردن
مقصود از محو، پاک كردن بخش هائى از نوشته با وسايلى 
مثل مدادپاک كن، الک غلط گير و يا ساير مواد شيميائى 
است. منظور از اثبات ،خارج كردن سند از بطالن است، 
پرداخت  قبض  روى  از  را  شد»  مهر «باطل  اين كه  مثل 
با  ناخواناكردنش  كردن،  سياه  از  مقصود  كنند.  پاک  وجه 

استفاده از جوهر يا موادى مانند آن است.

- دست بردن در تاريخ سند
در اين جا جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را 
جلو يا عقب مى اندازد. مثًال تاريخ سفته را از 82/1/4 به

4 /83/2 تبديل مي كند.

- الصاق
بخش هائى  به  را  نوشته  از  بخش هائى  جاعل،  اين جا  در 
نحوى  به  مى كند؛  منضم  و  مي زند  پيوند  ديگر  نوشتة  از 
نوشته اى  را  آن  خواننده،  كه  مى آيد  وجود  به  حالتى  كه 

نوشته  يك  از  امضائى  مثال،  براى  مى نمايد.  تصور  واحد 
و  مي كند  ضميمه  امضانشده ای،  پيش نويس  متن  به  را 

مى چسباند.

- به كار بردن مهر ديگرى
در اين حالت جاعل، مهر فرد ديگرى (مثل مهر شركت، 
اداره يا فرد عادى) را بدون اجازۀ صاحبش مورد استفاده 
قرار مى دهد و آن را در ذيل نوشته يا سند به كار مى برد. 

(نيكوئي، 1376، صص 36-27)
تمام مواردى كه از آن ها نام برده شد، از مصداق های 
مادى  و  فيزيكى  عملى  جاعل  يعنى  است؛  مادى  جعل 
روى سند يا نوشته انجام مى دهد و آن را از اصالت خارج 
مى كند. اما گاهى جاعل عمل مادى انجام نمى دهد؛ بلكه 
بدون آن كه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب 
(نماميان، 1384،  مى كند.  تحريف  را  ديگران  به  منتسب 

ص 55)
در اين جا به چند پروندۀ موجود در مخازن اسناد ملي 

در زمينة جعل اسناد، اشاره مي شود:
جهاني  جنگ  روزهای  واپسين  در  و  مهرماه1320  در   .1
بازار  و  بيمار  اقتصاد  آذوقه،  كمبود  علت  به  دوم، 
آشفته، با انجام اقدامات اوليه و تهية پرسشنامه جهت 
شد.  برقرار  كشور  در  جيره بندی  مقررات  سرشماری، 
(ساكما: 510ظ1ب آ1/ 293001402) در همين حين 
جاعالن، با ساختن شناسنامه های جعلي، توانستند بازار 
جعل اسناد و مدارک دولتي را گرم نمايند. اهميت اين 
موضوع، مورد توجه مسئوالن وقت قرار گرفت و طي 
بخشنامه ای، برای كاشفان شناسنامه های جعلي پاداش 

درنظر گرفتند. (ساكما: 216ف4آد1/ 310000956)
 1326 سال  در  قزوين،  شهر  رسمى  اسناد  سردفتر   .2
طرفين  اظهارات  برخالف  ازدواج،  سند  تنظيم  هنگام 

عمل مي كرد. (ساكما: 401آ4آت1/ 298000461)
3. در سال 1308 ي ك ى  از ك ارك ن ان  م ال ية  ب روج رد، ب ه  ات ه ام  
ج ع ل  اس ن اد و ح وال ج ات،  از دستگاه متبوعش اخ راج شد. 

(ساكما: 304آ5پ آ1/ 240037933)
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 1306 و   1305 سال های  در  پزشكان  از  تعدادی   .4
424ص4آ  (ساكما:  كردند.  جعل  پزشكي  تصديقنامة 

پ1/ 297020388؛ 853ق4آ پ1/ 297030444)
چ اپ   ج ه ت   ب ه   روس ي ه،   ت ب عة   اش رف،   خ ان   ع ل ى    .5
اس ك ن اس ه اى  ت ق ل ب ى در سال 1296 ت وق ي ف  و محاكمه 

شد. (ساكما: 307ث2آو1/ 360006294)
سير  روند  سوابق،  و  پرونده ها  در  موجود  ارقام  و  آمار 
حال  در  و  مي دهد  نشان  را  جرم  اين  ارتكاب  صعودی 
حاضر، مقامات قضائى جمهوری اسالمي ايران، آمار جعل 
اسناد را رو به رشد مى دانند؛ يكي از مقامات قضائى كشور 
اعالم كرده است، تنها در يك دادسرا حدود 8 هزار پروندۀ 

جعل سند وجود دارد.4

اركان جرم جعل
قلب  عبارت انداز:  فرانسه،  جزای  حقوق  در  جعل  عناصر 
(حاجياني،  ضرری.  ركن  و  عمل  بودن  متقلبانه  حقيقت، 
عنوان  تحت  جعل  اسالمي،  از  فقه  در   (44 ص   ،1378
«احتيال» نام برده شده و بسته به نظر حاكم، قابل تعزير 

است.

انواع جعل
در قوانين كيفری ايران، جعل سند، در دو شكل اساسى، 
به صورت «جعل مادى» و «جعل معنوى» تعريف شده 
از  استفاده  با  سند  ظاهرى  تغيير  به  مادى،  جعل  است. 
روش هاى فيزيكى مانند برش يا تراش آن گفته مى شود 
و جعل معنوى، به تغيير مفاد سند اطالق مى گردد. جعل 
مادی زماني تحقق پيدا مي كند كه در مدرک يا سند به 

صورت فيزيكي جعل صورت  گيرد.
به بيان ديگر، جعل مادی، عبارت از تحريف حقيقت با 
عملي مادی است كه اثر خارجي مادی تغيير در نـوشـتـه يـا 
سند و مدرک باقي، مـحـســوس و مشهود است. تشخيص 
صورت  كارشناس  به  امر  ارجاع  طريق  از  مادی،  جعل 
مي گيرد. اما گاه عمل جعل را، افراد غيرحرفه ای به نحوی 

انجام مـي دهند كـه با كمي  دقت قابل تشخيص مي باشد.

الزمة  جعل مادی، انجام عمل مادی است. به عبارت 
ديگر، سند ابتدا به صورت واقعي در عالم خارج وجود پيدا 
مي كند. آن گاه بزهكار با عمل خود، محتوا و مضمون يا 
امضای آن را تغيير مي دهد و نتيجة عمل وی در سند باقي 
مي ماند. اما جعل معنوی، عبارت است از قلب حقيقت در 
مفاد، شرايط و مضمون سند؛ بدون اين كه در ظاهر نوشته 
در  باشد.  آمده  عمل  به  مادی  تحريف  يا  تغيير  سند،  يا 
جعل معنوی، قلب حقيقت در ذهن صورت مي گيرد و بعد 
مادی  جعل  مي شود؛ برخالف  منعكس  سند  يا  نوشته  در 
- كه آثار خارجي و ملموسي برجای مي گذارد - احراز و 

تشخيص جعل معنوی بسيار مشكل است.
حقوقدانان، در تعريف جعل معنوی گفته اند: جعل معنوی، 
عبارت است از قلب متقلبانة  حقيقت در نوشته يا سند كه به 
قصد اضرار به غير صورت مي گيرد، بدون اين كه اثر خارجي 

يا مادی داشته باشد. (بشارتي فر، 1376، ص 53)
به عنوان مثال، اگر متهم پس از آن كه قاضي، اتهام 
را به وی تفهيم كرد، در دفاع از خود اظهار دارد: «اتهام را 
قبول ندارم»، اما قاضي در متن صورتجلسه از قول متهم 
بنويسد: «اتهام را قبول دارم»، مرتكب جرم جعل معنوی 
شده است. تشخيص جعل معنوی، نياز به داليل و قرايني 
خارج از متن سند و نوشته دارد؛ زيرا عمل ارتكابي، فعل 
تحريف  را  واقعيت  كه  است  فكری  و  ذهني  انفعاالت  و 

كرده است.

سند  از  بهره گيری  و  جعل  جرم  مجازات 
مجعول

قوانين مجازات اسالمى، مجازات هائى براى جاعالن اسناد 
مجازات هاى  شامل  مجازات ها،  اين  گرفته است.  درنظر 
نقدى و زندان مى شود. مجازات جعل مدارک فارغ التحصيلى 
دانشگاه های داخل يا خارج از ايران يا استفاده از اين اسناد 
مجعول، به استناد قانون مجازات اسالمى، حبس از يك ماه تا 
3 سال مى باشد. (قانون مجازات اسالمي، مواد 523 تا 542)

كاركنان  از  اسالمى، «هريك  مجازات  قانون  مطابق 
خدمات  به  مأموران  و  قضائى  مراجع  و  دولتى  ادارات 
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عمومى - كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاى راجع به 
اين كه  از  اعم  شوند-  تزوير  و  جعل  وظايفشان  مرتكب 
نوشتة  و  گفته  يا  دهند  تغيير  را  آن  مضمون  يا  موضوع 
يكى از مقامات رسمى، مهر يا تقريرات يكى از طرفين را 
 تحريف كنند يا امر باطلى را صحيح يا صحيحى را باطل 
جلوه  شده  اقرار  است،  نشده  اقرار  بدان  كه  را  چيزى  يا 
جبران  خسارات  و  ادارى  مجازات هاى  بر  عالوه  دهند؛ 
وارده، به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سى ميليون 
ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.» (قانون مجازات 

اسالمي، ماده 532)
اين امكان، وجود دارد كه كاربر سند مجعول، شخصي 
شناسنامه  شخصى  مثال،  براى  باشد.  سند  جاعل  از  غير 
و  علم  با  مجعول  شناسنامة  آن  از  ديگرى،  و  كند  جعل 
اطالع به جعليت آن استفاده كند. همچنين، ممكن است 
جاعل و بهره بردار از سند مجعول يك نفر باشد. در هر 
مجازات  دو  و  شده  واقع  مختلف  كيفرى  عمل  دو  حال، 

خواهد داشت.

مشكالت جعل
1. ضرر مادی

ضرر  نوع  از  غالبًا  و  معموًال  جعل،  بزه  موضوع  ضرر 
دارائي  و  اموال  در  را  انسان  كه  معني  بدين  است.  مادی 
شخص  مجعول،  سند  چنانچه  مي سازد؛  متضرر  خود 
منتسب اليه را در التزام و تعهد اصلي يا فرعي قرار مي دهد 
كه درحقيقت او به انجام آن رضايت نداده و اين خطر را 
به وجود مي آورد كه در انجام آن تعهد و پرداخت آن دين، 

مجبور گردد. (فتح آبادی، 1384، ص 205)

2. ضرر معنوی
موقعيت  و  اعتبار  يا  شرافت  به  جعل  كه  است  كافي 

اجتماعي ديگری صدمه وارد سازد.

3. ضرر اجتماعي
جعل به منافع خصوصي فرد لطمه وارد مي آورد و نيز 

مي شود  باعث  و  مي اندازد  مخاطره  به  را  جامعه  مصالح 
درخصوص  رسمي  اسناد  تنظيم  با  حتا  جامعه،  اقشار  كه 
معامالت خود احساس امنيت نكنند. جعل در سند، جرم 
است حتا اگر كم ترين ضرر مالي وارد نياورده باشد؛ زيرا 
اسناد  به  نسبت  را  عمومي  اعتماد  واقع  در  عملي،  چنين 

دولتي و رسمي به خطر مي اندازد.

ابزار معنوی جعل
اطالعات  به  دسترسي  امكان  همان  جعل،  معنوی  ابزار 

ثبتي موردنظر از راه های زير است:
1. انحراف كاركنان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و 

طالق؛
و  مي شوند  محسوب  دولت  عوامل  دولت،  كارمندان 
چنانچه در اجرای وظايف محوله، مرتكب خطا، قصور 
و تخلفي شوند، مثل آن است كه خود دولت مرتكب 
آن خطا شده است. بنابراين، آبرو و حيثيت دولت را به 
خطر مي اندازند. بدين سبب است كه مجازات آنان در 
موارد مشابه، بيش از مجازات  اشخاص عادی درنظر 

گرفته شده است.
و  اسناد  به  كه  كاركناني  و  مأموران  تخلفات  از  يكي 
مدارک رسمي دسترسي دارند، ارتكاب جعل اوراق رسمي 
و نوشته ها و اسناد دولتي است. عالوه بر پيش بيني جرايم 
مذكور در قانون مجازات اسالمي، قانونگذار در مواد قانون 
(طاق دره،  است.  پرداخته  موضوع  اين  به  اختصاصًا  ثبت، 

ابهری، اهتمامي، 1387، مواد 100 تا 103 قانون ثبت)
از  برخي  طريق  از  موردنظر  اسناد  به  جاعل  دسترسي   .2

سازمان ها، ادارات و دستگاه ها؛
به  وابسته  ولي  غيردولتي  عمومي  ادارات  مردم،  عموم 
و  مي شمارند  دولتي  سازمان های  جزو  نيز  را  دولت 
همان  مي دهند،  انجام  ادارات  آن  كه  اقداماتي  برای 
اعتبار و رسميت وظايف مأموران و سازمان های دولتي 
را قائل هستند و بر همين اساس، قانونگذار، به منظور 
و  منافع  حفظ  و  ادارات  اين  اعتبار  و  موقعيت  رعايت 
مصالح آحاد مردم، تقلب در عالمت ها، نشان ها، نقوش 
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و تصاويری را نيز - كه معرف آن ادارات و نشانه و 
عالمت اعتبار اسناد و مدارک صادره از آن مؤسسات 
است - جعل مي شمارد و برای آن، مجازات سختي 

پيش بيني كرده است.
راه های امكان دسترسي به مخازن اسناد و اوراق ثبتي 

و اسناد مالكيت، از طرق زير امكانپذير است:
1. مخازن اسناد و اوراق بهادار در محل چاپ؛

2. مخازن اسناد و اوراق بهادار در نمايندگي های وزارت 
امور اقتصادی و دارائي؛

بهادار  اوراق  مخازن  در  بهادار  اوراق  و  اسناد  مخازن   .3
ادارات كل ثبت اسناد و امالک و واحدهای ثبتي؛

مصرف  اصلي  متولي  عنوان  به  رسمي،  اسناد  دفاتر   .4
اوراق؛

از  اثر  رفع  طريق  از  شده  استفاده  اوراق  بازكاربرد   .5
نوشته های آن؛ با استفاده از مواد شيميائي و نيز تحرير 

دوبارۀ متن جعلي موردنظر در آن؛
6. امكان جعل در توليد و تكثير اوراق جعلي.

روش هاى تشخيصى اسناد جعلى
كار  به  جعلى  اسناد  تشخيص  براى  مختلفى  روش هاى 
يادآور  اختصار  به  آن  مورد  چندين  زير،  در  كه  مي رود 

مي شود:

1. روش فيزيكى
اسناد  حذف  يا  تغيير  مشاهدۀ  براى  فرابنفش  نور  از 
خودنويس نوشته و تشخيص لوميناس (نخ) چك و پول 
تشخيص  براى  نيز،  فروسرخ  پرتو  از  مى شود.5  استفاده 
در  تشخيصى  موارد  براى  يا  و  شده  جعل  امضاى  زمان 
اسناد نيم سوز - نوشته اى كه به رنگ خاكسترى درآمده 

باشد - استفاده مى شود.

2. روش شيميائى
از  سند،  يك  در  خطى  نمونة  دو  تجانس  تشخيص  براى 
براى  همچنين،  مي گيرند.  بهره  آناليز»  «توفل  آزمايش 

ظهور آثار يا خطوطى كه در شناسنامه ها يا اسناد رسمى 
با جوهر نوشته مى شود، از آزمايش «سولفوسيانورپتاسيم» 

استفاده مى گردد.6

3. روش  گرافولوژى:7
مى توان  آن،  طريق  از  كه  امضاست  و  خط  روانشناسى 
تشخيص داد كه امضاكننده در شرايط عادى سند را امضا 

كرده يا تحت فشار روحى بوده  است.8

برخي راهكارهای پيشگيری از جعل اسناد
1. دسته بندى گزارش ها و خروجى هاى نرم افزار به لحاظ 

اهميت و امنيت؛
دسته بندى گزارش ها و خروجى هاى چاپى سامانه، كمك 
مى كند تا خروجى ها و اوراق مهم آن شناسائى شود و 
بتوانيم تمهيدات الزم را براى جلوگيرى از سواستفاده 
به  را  آن ها  اهميت  و  بگيريم  درنظر  آن ها  جعل  و 

كاربران و كارمندان گوشزد كنيم.
2. درک اهميت امضا و مهرهاى مورد استفاده؛

با درک اهميت امضاها و مهرها، كم تر دچار سهل انگارى، 
لغزش در عملكرد و آسيب پذيرى هاى مرتبط مى شويم. 
مهرها را در دسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندهيم. 

هرگز برگه هاى خالى و سفيد را مهر نكنيم.
3. شناسائي امضا و مهر مديران و همكاران مجموعه؛

و  مهر  است  ضرورى  جعلى،  برگه هاى  شناسائى  براى 
امضای صحيح مديران و همكاران خود را بشناسيم.

4. انتخاب امضاهاى متفاوت براى كارهاى متفاوت؛
امضا  مهم  برگه ای  آن  با  كه  امضائى  همان  ندارد  دليلى 
عموم  دسترس  در  كه   - هم  معمولى  نامة  مى شود، 

قرار خواهد گرفت - يكى باشد.
5. كدگذارى امضا و استفاده از سامانة كد امضا؛

بسادگى مى توانيم امضای خود را كدمند كنيم؛ به طورى 
كه تمايز آن از ديگر امضاها آسان باشد.

مهم  محل هاى  در  ارباب رجوع  شد  و  آمد  بر  نظارت   .6
(بايگانى، دبيرخانه، اتاق خدمات رايانه ای)، به منظور 
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باال بردن ضريب امنيتى اسناد؛
به هر حال محل هاى مهم و جايگاه اطالعات و اسناد 
واجد ارزش، بايد بشدت تحت نظر باشد و ورود و خروج 
آن ها طبق سامان خاصى صورت گيرد. مجوز ورود به اين 

محل ها، بايد با شرايط ويژه مديريت شود.
7. ايمن سازی گردش نامه هاى مهم؛

در  فيزيكى  طور  به  باارزش،  و  مهم  نامه هاى  گردش 
اين  شود.  ايمن  بخوبى  و  انجام  دقت  با  بايد  سازمان 
دسته از نامه ها را، نبايد هرگز ارباب رجوع منتقل كند. 
استفاده از شبكة اتوماسيون ادارى - كه فاقد گردش 
فيزيكى نامه هاست - به شرط رعايت نكات امنيتى در 

آن، در اين زمينه راهگشا خواهد بود.
8 . استعالم از صحت اطالعات نامه هاى دريافتى مهم؛

مى شود،  دريافت  نامه  طريق  از  مهمى  اطالعات  چنانچه 
يا  مكتوب  طور  به  شده،  درج  اطالعات  آن  صحت 

تلفنى بررسي شود.
9. رعايت موارد امنيتى نگهدارى و آورد و برد پرونده ها؛

و  اسناد  از  حفاظت  براى  دستورالعملى  قضائي،  دستگاه 
 1385 سال  در  قضائى  پرونده هاى  ادلة  و  اطالعات 
برای  آن،  از  الگوگيری  و  آن  مطالعة  كه  كرد  منتشر 

كلية كارشناسان و مديران بسيار راهگشاست.9
10. استفاده از تجهيزات ناظر بر آمد و شد به محل هاى 

مهم؛
11. آموزش و تفهيم كارمندان در زمينة موارد امنيتى و 
ارتكاب  از  عموم  رويگردانى  و  جعل  كار  زشتي  بيان 

عمل؛
12. استفاده از چاپ ترام10 آرم سازمان در كاغذها و ايجاد 

تمايز و مدت اعتبار؛
بازه ای  در  محدود  كاركردى  است  بهتر  فرم ها،  اين 
ششماهه يا يكساله داشته باشند و با درج كد، فرم ها 
متمايز شوند. هيچگاه اين فرم ها به خودى خود نبايد 
مرجع صحت و درستى اطالعات چاپ شده بر روى 
آن ها باشد. اين كار، شرايط جعل را سخت تر مى كند.

محلى  در  سازمان  برگه هاى  و  سربرگ ها  نگهدارى   .13

امن و مناسب؛
بديهى است كسى كه برگه ها و فرم ها را دراختيار داشته 
باشد، مى تواند با چاپ اطالعات موردنياز خود، مدركى 
در حد اعتبار برگه ها داشته باشد. پس، ضرورى است 

كه از برگه ها و فرم ها بخوبى مراقبت شود.
14. امضا نكردن به جای ديگری، تحت هيچ شرايطي؛

گاهي در ميان اشخاص، شرايط، اعتماد و روابطي حاكم 
را  مهم  اسناد  امضای  كامل،  رضايت  با  كه  مي شود 
به ديگری محول مي نمايند. اين عمل، عالوه بر منع 
اختالفات  ماية  بعدها  است  ممكن  اخالقي،  و  قانوني 
شود و طرف مقابل، مدعي جعل امضای خود گردد. 
از طرف ديگر، ميزان نظارت و جلوگيری از لغزش ها 

بشدت كاهش مي يابد.
15. نگهداری اوراق بهادار در گاوصندوق؛

16. استفاده از تمام نگاشت (هولوگرام) براى گزارش ها و 
خروجى هاى خيلى مهم؛

چسباندن تمام نگاشت (هولوگرام) بر روى خروجى چاپى 
اعتبار  فاقد  تمام نگاشت  بدون  كه  جمله اى  افزودن  و 
است، ضريب امنيتى بسيار باالئى براى مدارک ايجاد 

مي كند.
اطالعات  با  چاپى  گزارش هاى  اطالعات  مقايسة   .17

داخل سامانه؛
هميشه اين تصور را داشته باشيم كه ممكن است اطالعات 
چاپ شده، صحيح نباشند. پس براساس يك خروجى 

چاپ شده، تصميم نگيريم.
18. تهية فهرستى براى نقاط پايانى كار و نظارت نهائي؛

در نقاط پايانى، همچون زمانى كه دانشجو فارغ التحصيل 
مى شود،  تمام  خدمتش  مدت  كارمند  يا  مى شود 
از  و  كنيم  فهرست  بگيريم،  درنظر  نظارت هائي 
كارمندان و كاربران مسئول بخواهيم، در اين نقاط به 

صورت خودكار آن ها را بررسي كنند.
19. تنظيم دستورالعمل امنيتى مطابق با نيازهاى مجموعه 

و حساسيت هاى سازمانى؛11   
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موارد  جعل،  منظوركاهش  به  قرارداد  تنظيم  در 
زير مي بايد رعايت گردد:

1. مطالعة دقيق تمامي صفحات قرارداد چندصفحه ای و 
امضا كردن انتهای كلية صفحات؛

تنها  چندصفحه ای،  قراردادی  مي شودكه  مشاهده  گاهي 
در صفحة پاياني امضا دارد. در چنين شرايطي، امكان 
وجود  قرارداد  ديگر  صفحات  تمامي  يا  يك  تعويض 
دارد. از سوی ديگر، گاهي لغزش های نوشتاری موجب 
خسارات جبران ناپذيری برای يك و گاه هر دو طرف 
تمامي  امضا،  از  قبل  بنابراين  است.  گرديده  معامله 
مندرجات قرارداد را بايد مطالعه كرد، تا از لغزش های 

سهوی يا عمدی نويسندۀ قرارداد، جلوگيری شود.
2. انعقاد قراردادهای مهم در حضور چند نفر از افراد مورد 

وثوق؛
داخل  در  تكميلي  و  اصالحي  نوشته های  دادن  قرار   .3

پيرابند (كادر) و امضا كردن آن به دست طرفين؛
سطرهای  فاصلة  بودن  معمول  حد  در  و  يكنواخت   .4

قرارداد؛
فاصله های بيش تر ازحد معمول، امكان افزودن يك سطر 
را در ميان دو سطر نوشتة قبلي فراهم مي آورد و باعث 

تغيير مفاد قرارداد مي شود.
نوشته ها  مراكز رسمى در انعقاد قراردادها،  به  مراجعه   .5

و قولنامه ها؛
هنگامى كه از راه هاى قانونى اين امر صورت پذيرد، جعل 

در آن به مراتب كم تر است.
6. دقت كافي به خرج دادن در نوشتن كلمات كليدی و 

حساس قرارداد؛
منظور  طوری  قراردادها  محاسباتي  و  حقوقي  جنبه های 

گردد كه از جامعيت كافي برخوردار باشد.
7. برخوردار بودن متن قرارداد از استحكام الزم، از نظر 
فني و نبود امكان جرح و تعديل و الحاق درآن. (بقائي 

نائيني، 1387، صص 53-50)

نكات قابل توجه در صدور چك
1. در هنگام نوشتن چك، تاريخ و اعداد را، هم با حروف 
درج  آن  مخصوص  محل  در  دقت  به  عدد،  با  هم  و 

نمائيم.
2. بعد از نوشتن متن، يك بار تمامي نوشته ها را بازبيني 
كنيم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنويسيم كه 

امكان افزودن عددی مقدور نباشد.
ذكر  را  مبلغ  و  گيرنده  مشخصات  تمامي  ته چك،  در   .3

نمائيم.
4. اگر چك نياز به پشت نويسي دارد، آن نوشته را در داخل 

پيرابند (كادر) محصور نمائيم.
5. چك سفيدامضا به هيچ شخصي ندهيم.

6. در حفاظت وحراست از دسته چك بسيار كوشا باشيم 
و در صورت مفقود شدن آن، سريعًا به بانك و مراجع 

قضائي اطالع دهيم.
7. از دادن چك های اماني، ضمانت و وديعه بپرهيزيم و 
در صورت ضرورت، اين امر را مستند به قرارداد نمائيم 
و بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگيريم. (بقائي 

نائيني، 1387، صص 49-46)

نتيجه
استفاده از اوراق جعل ناپذير، به كارگيرى فناورى هاى نوين 
رقمى و استفاده از تجهيزات و امكاناتى كه موجب افزايش 
سطح نظارت ها مى  شود، از جملة راهكارهائى است كه از 
طريق آن ها مى  توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد. 
اگر همة ما بتوانيم طوری عمل كنيم كه كامًال به نفس 
و  دهيم  اعتبار  و  اهميت  قانون  به  و  باشيم  مسلط  خود 
مجبور نشويم برای حفظ منافع مادی شخصي و گروهي، 
يك رشته اصول اخالقى و قانوني را زير پا بگذاريم، هيچ 

نوع جعل و عمل خالفي در جامعه رخ نخواهد داد.
غيرقانونى  راه  موجود،  قانونى  راه هاى  برابر  چندين 
برای دستيابي به درآمد نامشروع وجود دارد كه بايد اين 
راه ها را شناسائي و مسدود كرد. هم اكنون با برنامه ريزی ها 
و تالش مسئوالن، اين تفكر ايجاد شده است كه به سمت 
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استحكام اسناد، ايجاد بانك هاى اطالعاتى و نيز تعامل با 
سازمان ها پيش برويم؛ ضمن اين كه در اين راه قدم هاى 

مثبتى نيز برداشته شده است.
بررسي های انجام شده، نشان مي دهد كه جعل اسناد، 
به دليل نقشي كه در ناكارآمدی و ممانعت از توسعه، برهم 
زدن نظم اخالقي و از بين بردن مشروعيت روابط اجتماعي 
و  سياستگذاران  توجه  كانون  مي بايد  دارد،  اقتصادی  و 
طريق  از  است  الزم  اساس،  براين  گيرد.  قرار  دولتمردان 
شناسائي مراكز اصلي جعل، بشدت و با قاطعيت با آنان 

برخورد كرد.
و  جعل  امكان  كه  بريزند  برنامه  طورى  بايد  مديران، 
امر،  اين  و  باشد  نداشته  وجود  مدارک  و  اسناد  در  تقلب 
به  دادرسي  مسير  كردن  كوتاه  و  قوانين  اصالح  نيازمند 
غيرقابل  اوراق  از  استفاده  مي باشد.  قانونگذاران  دست 
جعل، به كارگيرى فناوری هاى نوين رقمى و بهره گيری 
از تجهيزات و امكاناتى كه موجب افزايش سطح نظارت  ها 
آن ها  طريق  از  كه  است  راهكارهائى  جملة  از  مى  شود، 

مى  توان از جعل اسناد پيشگيری كرد.
و  داخلي  مؤسسات  و  سازمان ها  ميان  اسناد  تبادل 
خارجي، بايد به صورت رقمى انجام پذيرد تا امكان جعل 
اسناد و تخلفات ديگر از بين برود. به طور جدى و اصولي 
مي بايد به دنبال اجراى طرح هاى مبتنى بر فناورى رقمى 
براى برچيدن بستر جعل اسناد باشيم و در اين چارچوب از 

همة پيشنهادها و راهكارهاى مناسب استقبال  كنيم.
سامانه هاى  به  دستگاه ها  تجهيز  ضرورت  بر  عالوه 
هوشمند، به منظور روان سازى امور مبادالتي و جلوگيرى 
آگاهى  و  دانش  ارتقاى  بر  بايد  تقلب آميز،  اقدامات  از 
به  مطلوب تر  خدمات  ارائة  جهت  در  سازمان ها  كاركنان 

ارباب رجوع، افزود.
در جهت حسن اجرای امور، شايسته است مسئوالن 

ذيربط، به چندين موضوع مهم توجه كنند:
1. تالش در جهت استفاده از اسناد رقمي در بين سازمان ها 
ومؤسسات داخلي و خارجي و حذف نظام ادارى سنتى 

موجود.

2. تشكيل بانك هاى اطالعاتى اسناد و مدارک.
راه های  و  علل  بررسي  و  جعل  دقيق  آمار  جمع آوری   .3
اين  در  خوشبختانه  كه   - آن ها  وقوع  از  پيشگيری 

زمينه تالش هائي در دست انجام است.
4. برگزاری دوره های مستمر آموزشي و توجيهي قوانين و 

مقررات مربوط برای كلية مستخدمان دولت.
5. واگذارى سريع امور تصديگرى به بخش خصوصى و 
وظايف  گسترش  از  خوددارى  و  حاكميتى  امور  حفظ 

فعلى.
مسائل  با  آشنائي  و  ارباب رجوع  از  شمارى  با  گفتگو   .6
و مشكالت آنان و رسيدگي سريع به درخواست  هاى 

آنان.
7. ايجاد روش ماشيني واحد ثبت و صدور اسناد.

داخلى  سازوكارهاى  و  مقررات  ضوابط،  روزآمدسازی   .  8
و نظارتى.

پى نوشت ها:
1. برای كسب اطالع بيش تر، بنگريد به: ق وام ى ، منوچهر (1383). 
«ت ع ري ف  س ن د و اع ت ب ار و اه م ي ت  اس ن اد ت ج ارى  از ن ظر ف ق ه  اس الم ى  
و ق ان ون  ت ج ارت» ، ب ان ك  م س ك ن ، 14 (ف روردي ن  1383) صص  
25-28؛ فدائى عراقى، غالمرضا (1377). مقدمه اى بر شناخت 

اسناد آرشيوى. تهران: سمت.
1 . Forgery. From http://www.wisegeek.com/

what-is-forgery.htm

مواد  در  قانونگذار،  كه  مي شود  استنباط  قانوني،  مواد  بررسي  با   .3
واژۀ  از  زماني  و  جعل  عنوان  از  گاهي  تفاوت،  بدون  موضوعه 
و  كرده  استفاده  توامأن  عنوان  دو  هر  از  هم  گاهي  و  تزوير 
با  عنوان  دو  استعمال  است.  نگرديده  قائل  دو  آن  بين  فرقي 
هم ضرورتي ندارد و به كارگيری عنوان جعل به تنهائي كافي 
است. ادارۀ حقوقي دادگستری نيز، در پاسخ به اين ابهام، برای 
است.  داشته  ابراز  را  واحدی  قانوني  مفهوم  مزبور  عنوان  دو 
 7\4851 شمارۀ  نظرية  به:1.  بنگريد  بيش تر،  اطالع  برای 
دادگستری؛  حقوقي  ادارۀ  مشورتي  كميسيون  مورخ64/9/17، 
2. پيماني، ضياءالدين (1385). حقوق كيفری اختصاصي جرايم 
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عليه امنيت و آسايش عمومي. تهران: ميزان.
4. دهقانى، مهرداد. «جعل اسناد دولتى و غيردولتى»

From  http://dadname.blogfa.com/post-113.
aspx

5. منظور از لوميناس، نخ موجود در اسكناس و چك مى باشد. از 
پرتو فرابنفش، براى تشخيص لوميناس اسنادى نظير اسكناس، 
كسب  برای  مى شود.  نيز استفاده  غيره  و  تضميني  چك هاى 

اطالع بيش تر، بنگريد به: كاكاوند، علي. «جعل اسناد»
From http://alikakavand88.blogfa.com/

post-101.aspx
كه  مى باشد  ديگر  آزمايش  يك  سولفوسيانورپتاسيم،  آزمايش   .6
آثار  ظهور  براى  بيش تر  آزمايش،  اين  است.  خطرناک  بسيار 
يا خطوطى كه در شناسنامه ها يا اسناد رسمى با جوهر نوشته 
درصد  با  بايد  مواد،  اين  از  استفاده  مى رود.  كار  به  مى شود، 
بينجامد.  سند  امحای  به  است  ممكن  وگرنه  باشد  مشخص 
گاهي ظهور آثار مزبور لحظه اى مى باشد، يعنى ظاهر مى شود 
پاک مى شود كه البته مى توان در  و پس از چند دقيقه مجدداً 
لحظة ظهور از سند عكس گرفت. بنگريد به: همان؛ دهقانى، 

مهرداد. «جعل اسناد دولتى و غيردولتى»
From  http://dadname.blogfa.com/post-

113.aspx
دستخط  روى  از  افراد  شخصيت  شناسائي  به  گرافولوژى،  علم   .7
آن ها و تجزيه و تحليل ويژگى هاى دستنوشته ها، شامل شكل 
سطرها،  كجى  سطرها،  بين  فاصلة  صفحه،  سفيد  حاشيه هاى 
تيزى  پائين،  و  باال  به  حروف  كشيدگى،  زاوية  كجى كلمات، 
گوشه ها در حروف، ميزان درشت نويسى، فشردگى متن، سرعت 
استخدام،  متقاضيان  گزينش  در  در نوشتن، مى پردازد.  نظم  و 
تشخيص اختالالت روانى و معالجة بيماران روانى، تشخيص 
هويت و يا تعيين جعلى بودن اسناد و مدارک دستنويس استفاده 
مى شود كه بسيارى از ايده هاى آن تعميم پذير به زبان فارسى 

است.
From http://www.iranew.com/post-490.aspx 
8. From fa.wikipedia.org/wiki/

به  وحدت رويه  ايجاد  دستورالعمل،  اين  تهية  از  هدف   .9

منظور حفاظت از اسناد، اطالعات، ادله، جلوگيری از 
سرقت يا فقدان اسناد و مدارک و دسترسي غيرمجاز 
افراد و عدم انتشار و افشای اسرار پرونده های قضائي 
اطالع  برای  است.  اشخاص  حقوق  حفظ  جهت  در 
بيش تر، بنگريد به: ايزدپناه، عبدالرضا (1385). روزنامة 
مورخ1385/8/30،  ايران،  اسالمي  جمهوری  رسمي 

دستورالعمل شمارۀ 1/85/16162.
From http://www.dadkhahi.net/modules.

php?name=News&file=print&sid=413
10. ترام، عنصری حياتي در انواع و اقسام چاپ محسوب مي شود. 
شكل  به  را  نوشته ای  يا  ثبت تصوير  قصد  كه  هرجا  واقع،  در 
تا  است  الزامي  ترام  وجود  داريد،  خاكستری  ُتن های  يا  رنگي 
همنشيني رنگ های اصلي به درستي كار خود را انجام دهند. 
ترام، در واقع كوچك ترين جزء هر كار چاپي است؛ به گونه ای 
كه وجود آن، باعث مي شود كه تصوير رنگي، لطافت و وضوح 

خود را بخوبي نمايان كند.
From http://forum.niksalehi.com/show 

thread.php?t=8280
11. From http://www.samasoft.net/Desktop 

Default.aspx?1pJdjkuKXY5I 
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