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 .بــودن رفتــار  ، زيــان بــار جعــل و تزويــر، ركــن مــادي، رفتــار مجرمانــه      : كليــديه هــايواژ

  
بـه همـين   . تقـسيم مـي شـود   ) مفادي ( جعل و تزوير، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزوير مادي و معنوي            

وير مادي بـه نحـو كلـي و اولـي، و     يكي جعل و تز: اعتبار، جعل و تزوير مادي به دو قسم ديگر قابل تقسيم است         
در هريك از دو صورت جعل و تزوير مادي، رفتار مجرمانه در . ديگري جعل و تزوير مادي به نحو جزيي و ثانوي     

  نيز، در  در جعل و تزوير معنوي. يك از آنها با ديگري تفاوت دارد همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولي هر

، فعل و رفتار مثبت است و در پاره اي از موارد ممكن اسـت تـرك فعـل و خـودداري                      بيشتر موارد رفتار مجرمانه   
  رفتار مجرمانه جعل و تزوير مادي. تنظيم كننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پيدايش سند مجعول منجر شود

  وجود جزاي آن ، ساختن و پديد آوردن يك سند به صورت تام و كامل است كه هيچ يك از ابه نحو كلي و اولي
رفتار مجرمانه جعل و تزوير مادي به نحو جزيـي و ثـانوي،     . نيست و مرتكب همه اجزاي آن را به وجود مي آورد          

اين رفتار بايد در جهت افزودن و كاستن اجزاي . عبارت از افزودن به اجزاي سند و يا كم كردن از اجزاي آن است
. ه، رفتار ممكن است بسيط و سـاده و يـا مركـب و پيچيـده باشـد     يك از صورتهاي ياد شد در هر. موثر سند باشد

ارتكاب اين  . ، تغيير مضمون و محتواي سند به هنگام تنظيم آن است          )مفادي  ( رفتار مجرمانه جعل و تزوير معنوي     
-در اين حالت ، ذي    . رفتار در جايي قابل تصور است كه يك نفر عهده دار تنظيم سندي در ارتباط با ديگري باشد                 

در . دارد، ولي تنظيم كننده ، مطلب ديگري را در سند قيد مي نمايد            مطلبي را اظهار و اعالم مي     ) منتسب اليه   ( نفع  
 اعـم  -ضرر و زيان . همه موارد ياد شده، رفتار مرتكب بايد قابليت اضرار و زيان رساندن به ديگري را داشته باشد 

 حقيقت بودن را نمي توان شرط تحقق رفتار به شـمار آورد  بر خالف.  فردي و اجتماعي است    -از مادي و معنوي     
  .اقدام مرتكب منطبق با واقعيت و حقيقت باشد ، باز هم ممكن است جعل و تزوير محقق شودحتي اگر ؛ 

 چكيده 
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  مقدمه
ي اسـت كـه     جرايمـ  و از جملـه    خطرناك ، يكي از جرايم   امروزي  حقوق جزاي  در جعل و تزوير  

 و  زيانهـاي فـردي، آسـايش      ، گذشته از  ارتكاب اين جرم  . دشونمي آن را مرتكب      يقه سفيد  نمجرما
 از جملـه جرايمـي اسـت كـه          ،جرم مزبـور   .سازد در سطح گسترده اي خدشه دار مي       رفاه عمومي را  

از . با آن سرو كار دارنـد     به طور گسترده    روزانه   - م از كيفري و غير كيفري     اع -همه مراجع قضايي    
ر ايـن   د  مراجع قـضايي   به نياز  بررسي اجزا و شرايط موثر در تحقق اين جرم پاسخي مناسب          ،  اين رو 

  .زمينه است
بـدون  . جرمانـه و زيـان بـار بـودن رفتاراسـت        ، رفتار م  موضوع جرم  ركن مادي اين جرم مركب از     

اجـزا  ، بررسي تفـصيلي     قوع اين جرم و تشخيص ركن مادي آن       براي پي بردن به چگونگي و      ،ترديد
  رفتـار مجرمانـه    .يمپـرداز ، به بررسي رفتار مجرمانه مي      مقاله ايندر  . و شرايط ياد شده ضرورت دارد     

رفتـار   .ي تشخيص آن را دچار مشكل مي سـازد جعل و تزوير از ويژگيهايي برخوردار است كه گاه     
 .اسـت ) سـند سـازي     (  سـاختن سـند    ،لي ك ي، در تعبير  جعل و تزوير، اعم از مادي و مفادي        مجرمانه
 – ب   ؛ سـاختن بـه نحـو كلـي و اولـي           – الـف    ،عالم خارج به دو صورت محقق مي شـود         در ساختن،

نوي، بـه مـصاديقي     در متون قانوني براي ساختن بـه نحـو جزيـي و ثـا              .ساختن به نحو جزيي و ثانوي     
دانان مـوارد   حقوقـ  .، اثبات كردن و غيره اشاره شـده اسـت         تراشيدن، محو كردن  ،  چون خراشيدن هم

از سـوي    .هاي آنهـا در ايـن خـصوص توجيـه منطقـي نـدارد              ولي گفته  ،مذكور را حصري مي دانند    
برخـي   ولـي    ؛ ترديدي نيست  ، فعل و رفتار مثبت است     ، دراين كه رفتار مجرمانه جعل و تزوير       ،رديگ
 ، عـالوه بـر ايـن      .اسـت  نيـز امكـان پـذير        تحقـق آن بـا تـرك فعـل        اند كه    تصور كرده  حقوقداناناز  

و يا متصل سـاختن اجـزاي پـاره شـده            جزيي از الشه يك سند    ) جدا كردن   ( سوزاندن و پاره كردن   
 چنين رفتاري ممكن است سـندي را بـي   .آيدعي دخل و تصرف در سند به شمار مي   نو نيز يك سند 

با تخريـب    و تزوير جعل   در چنين مواردي  . داراي اعتبار جلوه دهد    ،به صورت غير واقعي   اعتبار و يا    
 ولي در مـواردي  ؛است بر خالف واقعيت ساختن سند ،كه در بيشتر موارد  ديگر اين    .گرددمشتبه مي 
تـار  رفنيز، جعـل و تزويـر دانـستن          وارديچنين م  در. باشد با واقعيت  اختن سند منطبق   است س  ممكن

 ، در عين حـال    ؛از جمله جرايم مطلق است     ، جعل و تزوير    از منظر دكترين   .محل ترديد و تامل است    
  .دانست تا بتوان عمل او را مشمول اين عنوان رفتار مرتكب بايد متضمن زياني باشد
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 رفتـار مجرمانـه     –1 ،پرسش پيرامون رفتار مجرمانه جعل و تزوير قابل طرح اسـت          دو   ،بدين ترتيب 
 چه شـرايطي  ،براي جعل و تزوير به شمار آوردن اين رفتار  – 2  است ؟  چه نوع رفتاري  جعل و تزوير    
  الزم است ؟

         ،پـژوهش حاضـر از ايـن قـرار اسـت            فرضـيه هـاي    ،در جهت پاسخ گويي به پرسشهاي يـاد شـده         
  بايـد   جعـل و تزويـر     رفتـار مجرمانـه    -2 ؛اسـت   فعـل و رفتـار مثبـت       ،جعل و تزوير  رفتار مجرمانه   -1

  .بر خالف واقعيت باشدضرر و زيان و  متضمن
 مـصاديق رفتـار مجرمانـه جعـل و     ،كنيممي بررسي  گفتار مطالب مورد نظر را در دو        ،در اين راستا  

  ،)دوم گفتار(و تزوير و شرايط رفتار مجرمانه جعل )  نخستگفتار( تزوير 
  

   مصاديق رفتار مجرمانه جعل و تزوير: نخستگفتار
تقسيم  ي قابل فادم مادي و  قسم  جعل و تزوير به دو     ، به اعتبار رفتار مجرمانه    ،ندي اولي بدر تقسيم   

 ، از اين رو   .كيفيت ارتكاب رفتار مجرمانه با ديگري متفاوت است        ،اين دو قسم    در هر يك از    .است
 رفتـار مجرمانـه جعـل و        ، عـالوه بـر ايـن      .كنيمآنها را جداگانه مطالعه      مجرمانه هر يك از      رفتاربايد  

مرتكب از ابتدا اقدام به ساختن يـك         ، در پاره اي از موارد     .نيز دو صورت متفاوت دارد     تزوير مادي 
د تمامي اجـزاي مـور    ،   به اين ترتيب كه با تهيه الشه وجسم سند         ؛به صورت تام و كامل مي كند       سند

عل مادي بـه نحـو   ج «از اين صورت به عنوان. م يك سند رابه وجود مي آورد    نياز براي تدوين وتنظي   
در سـندي   ، عمليات مزورانه و دخل و تصرف     ،در پاره اي از موارد ديگر     . مي كنيم  ياد» كلي و اولي  
 اجـزاي   از مرتكب اقدام به كاستن     به اين ترتيب كه    ؛ پذيرد كه از قبل وجود داشته است       صورت مي 

» جعل و تزوير مادي به نحو جزيي و ثـانوي         « صورت را     اين .آن و يا افزودن به اجزاي آن مي نمايد        
 صورتهاي سه گانه يادشده از اين جهت كـه بـه پيـدايش يـك سـند غيـر از سـند اصـيل و              .مي ناميم 

رد كـه در  يكـديگر تفـاوت و تمـايز دا    اي جهات با ولي از پاره؛ اشتراك دارد ،واقعي منجر مي شود   
در  اين اساس مصاديق رفتار مجرمانـه جعـل و تزويـر را            بر .كنيمميادامه همين گفتار آنها را بررسي       

 ، )نخـست  بنـد  (بـه نحـو كلـي و اولـي        رفتار مجرمانه جعل و تزوير مادي      ،كنيممي مطالعه   ار بند هچ
مجرمانـه جعـل و تزويـر     رفتـار  ،)دوم بنـد  ( رفتار مجرمانه جعل و تزوير مادي به نحو جزيي و ثانوي   

  ،)بند چهارم ( و تفاوت صورتهاي رفتار مجرمانه جعل و تزوير)  سوم بند( ي فادم
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  به نحو كلي و اولي  رفتار مجرمانه جعل و تزوير مادي:نخست بند
 ، با توجه به تعريف جعل و تزوير مبني بر تحريف و تغيير حقيقت در سند و نوشته                 داناناكثر حقوق 

نها بر اين باورند كـه      آ .مي دانند »  تغيير و تحريف حقيقت     «، آن را در يك تعبير كلي      رفتار مجرمانه 
شود كه سـند و نوشـته حـاكي از    منجر ي تزند كه به تغيير واقعيت و حقيق بايد رفتاري از مرتكب سر    

 كـه درواقـع  حكايت دارد  از مالكيت كسي   ، يك بيع نامه يا سند مالكيت اصيل       ، مثال براي .آن است 
 اگـر كـسي در ايـن قبيـل اسـناد            .ده اسـت  كرده و يا به طريق قانوني مالك ش        ملك را خريداري     آن

 ،دخل و تصرف كند و نام خريدار يا مالك واقعي را محو نمايـد و نـام ديگـري را در آن قيـد كنـد                         
 اقـدام بـه تنظـيم       ،يا كسي كه علي رغم وجود اين اسناد        ؛عمل او تحريف محتواي اسناد مزبور است      

 اقدام او تحريف و تغيير واقعيت اسـناد متعلـق بـه ديگـري               ،د ديگري به اسم خود و يا ثالثي كند        اسنا
 تغيير و يا    ، رفتاري كه به مرتكب قابل انتساب است       ، در همه صورتهاي جعل و تزوير      ، بنابراين .است

ور و بروز كه اثر و نتيجه آن در سند يا نوشته ظه    است حقيقتتحريف و اقعيت يا وارونه جلوه دادن        
 ، پيماني ،383 ،»بي تا    « ، صبحي العطار  ،449 ،1989 ، بهنام ،218 ،1992،نجيب حسني  (پيدا مي كند    

 ،) 55 ،1386 ، ساالري،108 ،1379

اي اسـت كـه بـر رفتـار          اثر و نتيجـه    ، تحريف و تغيير واقعيت و حقيقت      ،شودچنان كه مالحظه مي   
رفتار مجرمانه نيست بلكه اثر و نتيجه اي         ،يف واقعيت تغيير و تحر   ،براين بنا ؛مرتكب مترتب مي شود   

 اثر و نتيجه را نبايد با رفتـاري كـه از مرتكـب        ،بدون ترديد  . مي شود  ناشي رفتار مرتكب    ازاست كه   
ايـن ترتيـب      بـه  ؛دانان چنين برداشتي دارند    نيز بعضي از حقوق     در باب قتل   . يكي دانست  ،سر مي زند  

در  ؛)18 ،1386 ، آقـايي نيـا    ؛42 ،1385 ،صـادقي  (مـي داننـد      حيـات را سلب    قتل كه رفتار مجرمانه  
رفتـار  آن را    نبايـد     و نتيجـه اي اسـت كـه از رفتـار مرتكـب ناشـي مـي شـود                  ،سلب حيات حالي كه   

ي  تعريـف بـه اثـر و نتيجـه ا          ، تعريف قتل به سلب حيات يـا ازهـاق روح          .آوردشمار  مجرمانه قتل به    
 رفتاري است كه به سـلب حيـات منجـر           ، رفتار مجرمانه قتل   .ودشاست كه از رفتار مرتكب ناشي مي      

 همانند وارد كردن ضربه چاقو به بدن ديگري و يا شليك كـردن تيـر بـه سـوي ديگـري و                       ،مي شود 
 نتيجه و اثري است كـه بـر رفتـار مرتكـب     ، نيز تغيير حقيقت در جعل و تزوير    .رفتارهايي از اين قبيل   

 اسـت   ي حسب مورد، آن فعل يا ترك فعـل ممنـوع          ،اب هر جرم   رفتار مرتكب در ب    .مترتب مي شود  
 وجود اين فعل يا تـرك فعـل بـراي           ،) جرايم مطلق  (از جرايم   برخي   در   . سر مي زند   يكه از شخص  

 اين فعل و يا تـرك فعـل بايـد بـه             ،) جرايم مقيد  ( ولي در پاره اي از جرايم        ،تحقق جرم كافي است   
  جـرم  ، مـورد نظـر     بدون پيدايش اثـر و نتيجـه       ، اين قبيل جرايم    در .پيدايش اثر و نتيجه اي منجر شود      
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 جعـل و تزويـر      ؛استيك جرم مقيد      اين بدان معنا نيست كه جعل و تزوير        ،البته .محقق نخواهد شد  
در عـالم   بـه عنـوان اثـر و نتيجـه           حصول ضرر و زيـان       ،در زمره جرايم مطلق است و براي تحقق آن        

 ولي از اين جهـت كـه رفتـار    ، جزو جرايم مطلق است،عل و تزوير به اين اعتبار ج .خارج الزم نيست  
 يـد  هماننـد جـرايم مق     ،مرتكب بايد منجر به تحريف و تغيير واقعيت در سند و يـا نوشـته شـده باشـد                  

 بر خالف حقيقت بودن به عنوان يك شرط براي تحقق اين جرم مـورد توجـه                 ، به همين اعتبار   .است
  . آن را بررسي مي كنيمقرار گرفته است كه در گفتار بعد

بـه   در غالب موارد  كه    يدي است  ي رفتار ،در همه صورتهاي ياد شده    رفتار مجرمانه جعل و تزوير      
 اين رفتار ممكن اسـت بـا اسـتفاده از ابزارهـاي             .صورت نوشتن و نگارش ظهور و بروز پيدا مي كند         

ي پيچيـده اي همچـون   نويس باشد و ممكن است با دستگاههاد خودكار و خو،ساده اي همچون قلم   
 همچنين ممكن است رفتار مرتكـب  .دصورت پذير  كامپيوتر و ساير دستگاههاي چاپ   ،ماشين تايپ 

كلمه يا حرفي را در      يابتداكه شخصي     مثل آن  ؛دوشببه صورت تركيبي باعث تحقق جعل و تزوير         
تـار متفـاوت    چنـد رف ، در چنـين حـالتي   .به آن اضـافه كنـد     را  كلمه يا حرفي    سپس  خراشد و   بسندي  

  . باعث تحقق جعل و تزوير مي شود
 523 همـان طـور كـه در مـاده           ،و اولي  جعل و تزوير مادي به نحو كلي       ة رفتار مجرمان  ،به هر حال  

 منظور . مهر، امضا و امثال آن، نوشته، سندن ساخت؛است» ساختن «،ا نيز به آن تصريح شده است  .م.ق
 به عبارت ديگـر،  .ل وجود نداشته استبي است كه از ق   خلق و ايجاد كردن چيز     ،از ساختن در اينجا   

 در ، ساير اشياي يادشـده اي  و نوشته،ردي فرض بر اين است كه هيچ يك از اجزاي سندادر چنين مو 
 مثل ساختن گواهي نامه   ؛و مرتكب همه آنها را به وجود آورده است        است  عالم خارج وجود نداشته     

 در هر يك از موارد      . مهر و غيره   ، قول نامه  ، قرارداد ،نامه گذر ، شناسنامه ، مدرك تحصيلي  ،رانندگي
در   عبـارات و ارقـام مـوثر       ، كلمـات  ، اعم از ماده و جسم سـند       ، اجزا و مندرجات سند    همة ،ياد شده 

پيدايش سند توسط مرتكب گردآوري شده و با پيوند دادن آنها به يكـديگر موجـب پيـدايش سـند                    
بروز و ظهور پيـدا     مثبت  فعل و رفتار     صورتبه   ،در اين قسم   رفتار مجرمانه    ،بديهي است . شده است 

و سـاده و يـا بـه صـورت           به صورت بسيط  ) دستي  ( تا يك فعل و رفتار مثبت يدي       اينبر بنا .مي كند 
 محقق نمي شود      شده   جرم ياد  ،از يك نفر سر نزند      با استفاده از يك ابزار خاص      ،تركيبي و پيچيده  

  ،) 264 ،1984 ، محمود مصطفي؛433 ،1988 ،سالمهمحمد ؛ 125 ،2001 ،القهوجي( 
 بـردن آن مـي تـوان    توليـد و سـيله اي كـه بـا بـه كـار            از عبارت است    ،به نوبه خود  نيز  ساختن مهر   
 در ايـن جـا نيـز    . را نقـش كـرد  -  اعم از حقيقـي و حقـوقي       -  مربوط به يك شخص    ةعالمت و نشان  
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سـاختن امـضا ممكـن       همچنـين    .م مي كنـد   پيدايش يك مهر را فراه      اجزاي الزم براي   مرتكب همة 
اي ين سـند و نوشـته  چن .است در قالب ساختن مهر باشد و ممكن است در قالب ساختن سند و نوشته              

و يـا خـالي از      د  ممكـن اسـت داراي سـاير منـدرجات باشـ           ،كه امـضا در ذيـل آن درج شـده اسـت           
 مسؤوالننتسب به مقامات و      به ويژه امضاي م    ، ساختن امضا  .باشدو به صورت سفيد امضا       مندرجات

ي  چـرا كـه چنـين رفتـار        ؛ في نفسه جرم به حساب آمده است       ،مملكتي به اعتبار مقام و موقعيت آنها      
 امكـان   ،امضا و يا مهر مقامات دولتـي       ساختن   .ني شود گوناگوممكن است موجب سوءاستفاده هاي      

ن امضا و يا مهر منتسب بـه      نفس ساخت  ،اسناد رسمي و مهم را فراهم مي آورد و به اين جهت           ساختن  
 جزئـي از اجـزاي   ،به طور كلي، نقش كـردن امـضا يـا مهـر     .آمده استشمار جرم به    ،مقامات دولتي 

 از مهمترين اجزاي يـك سـند محـسوب    ءيك سند و نوشته را تشكيل مي دهد و از آنجا كه اين جز         
ر اقدام فرد براي ساختن     گذا قانون ، و حاكي از اراده منتسب اليه در انشاي موضوع سند است           مي شود 

 ،و صرف نظر از به كـار بـردن آن در سـند يـا نوشـته                است   هبه شمار آورد   ساختن سند    همانندآن را   
 زكـي   ؛123 ،2001 ،القهـوجي   (جرم و قابـل مجـازات اعـالم كـرده اسـت            ،تنهاييساختن آن را به     

 بـراي بيـان اراده اسـت و    اي ساختن مهر به تنهايي وسيله   ،به عبارت روشن تر    ،) 112 ،1993 ،ابوعامر
از اين حيث داراي ارزش و اثر حقوقي خاصي است و بايد آن را همانند ساختن يك سند بـه شـمار                      

 در زير يك سند و يا نوشته نقش شود كه اين رفتار را              ، ممكن است چنين مهري    ، عالوه براين  .آورد
  .بايد جداگانه در نظر گرفت
را نيـز جعـل و      »  به كـار بـردن مهـر ديگـري        «  ا   . م . ق 523ده  در ما گذار  شايان ذكر است كه قانون    

بـدون اذن و  ،  اين است كه يـك نفـر  ، منظور از به كار بردن مهر ديگري . است  به شمار آورده   تزوير
اثر آن را بر روي سـند و يـا نوشـته اي و يـا بـر روي يـك كاغـذ        ،  آن را برداشته ،اجازه صاحب مهر  

 ولـي از آنجـا كـه    ، چند مهر و اثر آن از اصالت بر خوردار اسـت           هر ، در اين حالت   .سفيد نقش كند  
و يا مهـر      امضا ، همانند آن است كه استفاده كننده      ،نقش كردن آن ناشي از اراده صاحب مهر نيست        

 ،1984 ، محمود مصطفي  ،109 ،1993 ،زكي ابوعامر ( نسبت داده است     صاحب مهر  غير واقعي را به   
256 (،  

  
   وثانوي نه جعل و تزوير مادي به نحو جزئي رفتار مجرما:دومبند 

سـاختن بـه نحـو جزيـي و           ولـي  ؛سـت ا»  سـاختن  « رفتار مجرمانه  يزاز جعل و تزوير ن    در اين قسم    
 فـرض بـراين     ، در ايـن قـسم     ، در مقابل قسم اول كه ساختن به نحو كلي و اولي مد نظر اسـت               .ثانوي
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 ، به دنبـال آن     و  مرتكب قرار گرفته است    و به نحوي در دسترس     است كه از قبل سندي وجود داشته      
 ، در چنـين مـواردي     ، بـه عبـارت ديگـر      .مي نمايد مرتكب اقدام به كم يا اضافه كردن مندرجات آن          

 توسـط مرتكـب دسـتخوش تغييـر و دگرگـوني مـي        ، است سندي كه از قبل تنظيم و تحرير گرديده       
 يا كاستن از اجزاي سـند       ،شود شي مي  گونه رفتار نا   دو از   ، به طور كلي   ،اين تغيير و دگرگوني    .شود

 در مقـام بيـان رفتـار مجرمانـه ايـن            ا.م. ق 523ماده   در   قانونگذار. است يا اضافه كردن به اجزاي سند      
 اثبـات   ، محـو كـردن    ، الحـاق كـردن    ، قلم بردن  ، تراشيدن ، واژه هاي خراشيدن   ،قسم از جعل وتزوير   

 جنبـه تمثيلـي     ،مـاده اين  در   مذكور    مصاديق .را به كار برده است     و الصاق كردن    سياه كردن  ،كردن
 يـا درجهـت كاسـتن از        ، از دو صورت مزبور خارج نيـست       ،هريك از رفتارهاي يادشده    زيرا 1؛دارد

 بديهي است هر رفتاري كـه بـراي ايـن منظـور     .و يا در جهت افزودن به اجزاي آن     اجزاي سند است  
 بـه  ،نيز رفتار مجرمانه ن قسم در اي  ،ست آنچه مسلم ا   . مشمول حكم اين ماده مي شود      ،صورت پذيرد 
موضـوعيت   مزبـور  مـصاديق  ،از ايـن رو    .بروز و ظهور پيـدا مـي كنـد        و در قالب فعل     صورت مثبت   

و اقدام مرتكب در جهت كم يا زياد كردن اجزاي سند مالك تحقق جـرم و رفتـار مجرمانـه                     نداشته
 ،مرتكب در ايـن قـسم از جعـل و تزويـر         رفتار   ، به عبارت ديگر   ،) 398 ، بي تا  ،صبحي العطار ( است  

 مخدوش كردن سند به گونه هاي مختلفي ممكـن اسـت صـورت پـذيرد     .مخدوش كردن سند است 
 اين اسـت    ،ها در قانون    علت ذكر اين رفتار    . به مصداقهاي شايع آن تصريح كرده است       قانونگذاركه  

  .اقع شده استهايي و تر با ارتكاب چنين رفتار جعل و تزوير بيش،كه در طول زمان
 ذكر است كم كردن و يا زيـاد كـردن اجـزاي مـوثر سـند بـراي تحقـق ايـن قـسم از رفتـار                            شايان

 اجزايي است كه تغيير آن باعث تغيير آثـار حقـوقي            ،مجرمانه ضرورت دارد و منظور از اجزاي موثر       
 .از اين قبيـل    و اجزايي   تاريخ ، همانند كم يا زياد كردن نام ويا نام خانوادگي اشخاص          ،آن سند شود  

                                                 
      ذكور در قـانون را حـصري   در برخي از كشورها حقوقدانان، ارتكاب اين قـسم از جعـل و تزويـر بـه طـرق مـ          . 1

 مـصالح و منـافع اجتمـاعي اقتـضا     قانونگذار با تصريح به موارد مذكور، تا حدي كه     آنها بر اين باورند كه      . دانندمي
ارتكاب جعل و تزوير وجـود      است و بيش از اين راههاي ديگري بر اي           كند، راههاي ارتكاب را شناسايي كرده     مي

   ). 248 ،1984؛ محمود مصطفي، 429 ،1988؛ محمد سالمه، 227، 1992نجيب حسني، (ندارد 
 ارتكاب اين قسم از جعل و تزوير در بيشتر موارد به يكي از راههاي ياد شده امكان پذير است، ولي نحـوه      چه اگر

وضع قانون در كشور ما به گونه اي نيست كه داللت بر حصري بودن رفتارهاي مذكور نمايد، بلكه بيشتر حاكي از                     
در » و نظـاير اينهـا    « قيـد   . جزاي سند شده باشد   اين است كه ارتكاب رفتار بايد باعث ايجاد دگرگوني و تغيير در ا            

 ،1382مـصاليي،   ( ا نيز بر اين معنا داللت دارد و منظور از آن، نظاير رفتارهاي مذكور اسـت                 . م. ق 523پايان ماده   
48 .(   
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انند كـم و يـا زيـاد كـردن          كم يا زياد كردن اجزايي كه موجب تغيير آثار حقوقي در سند نيست هم             
و يا كلمات و عباراتي كه اشخاص به عنوان تبرك در اسناد     شمسي در جلوي تاريخ سال   » 13« عدد  

 اگـر  ، يا زياد كردني   ين كم  چن .» با سمه تعالي و همانند آنها      ،به نام خدا  «مثل   ؛و قراردادها مي نويسند   
 زيـرا مفـاد و   . ولـي نبايـد آن را جعـل و تزويـر بـه شـمار آورد       ،چه تغييري را در سند ايجاد مي كند       

 ،زكـي ابوعـامر   ( تغيير نمـي دهـد       ،كه منتسب اليه اراده كرده است     را  محتواي سند و آن امر حقوقي       
1993، 111(.  

به پاره اي از رفتارهايي كه موجب كم يا           ا . م .ق 523 قانونگذار در مادة   ،همان طور كه اشاره شد    
 ، تراشيدن ، خراشيدن ، اين رفتارها عبارت است از     . اشاره كرده است   ،زياد شدن اجزاي سند مي شود     

 كه معنا و مفهوم هـر       ،و الصاق كردن    سياه كردن  ، اثبات كردن  ، محو كردن  ، الحاق كردن  ،قلم بردن 
  .بيان مي كنيميك از رفتارهاي ياد شده را به اختصار 

هاي مختلفي تعريف و توصيف كرده اند  حقوقدانان اين دو رفتار را به گونه     ،و تراشيدن  خراشيدن
 اين دو واژه متـرادف      ،) 94، 1386 ، ساالري ؛49، 1382 ،مصاليي؛  1380،259 ،مير محمد صادقي  ( 

 » 3« فر دندانه عدد    يك ن كه    كلمه مثل اين  يي از يك عدد و يا يك        جز از بين بردن   و به معناي   است
 اعـم  ؛است عبارت و يا يك جمله ، از بين بردن تمام كلمه      و يا  دنمايتبديل  » 2« به   وآن را  را كم كند  

استفاده از وسيله اين كار را انجـام داده          از اين كه براي اين منظور وسيله اي را به كار برده و يا بدون              
   .باشد

 كاستن و يا افزودن بـه اجـزاي         ، عام است ومنظور از آن     ي اين رفتار داراي معنا و مفهوم      ،قلم بردن 
  ايـن  . خودنـويس وماننـد اينهـا سـت        ، مداد ،چون خودكار ، هم سند با استفاده از يك وسيله نوشتاري      

 1382 ،مـصاليي ؛ 259 ،1380 ،مير محمد صـادقي ( گونه هاي مختلفي تعريف كرده اندواژه را نيز به 
  .) 97، 1386 ، ساالري؛52،

 منظـور از الحـاق   .اسـت  به اجـزاي سـند و نوشـته         به معناي افزودن   ا اين واژه آشكار   ،كردن الحاق
 سند يـا     به اجزاي يك   و يا جمله ا ي      عبارت ، كلمه ،عدد ، عالمت ،كردن، اضافه كردن يك حرف    

  .نوشته است
 محو كـردن بـه   ،الحاق كردن كه معناي افزودن به اجزاي سند را در بر دارد مقابل در   ،محو كردن 

  عبارت، كلمه ،عدد ، عالمت ، يك حرف  در صورتي كه مرتكب   . عناي كاستن از اجزاي سند است     م
 عمـل او محـو كـردن بـه          ،را پاك كند و يا حذف كند       از اجزاي يك سند و يا نوشته       و يا جمله ا ي    
   .شمار مي آيد



  
  
  
  
  
  
  
  

                            285 / رفتار مجرمانه جعل و تزوير/1389، بهار 28اره سال دوازدهم، شم

ز طريق پـاك     اعتبار بخشيدن به سند يا نوشتة باطل ا         اثبات كردن را   حقوقدانان بيشتر   ،اثبات كردن 
 ،مير محمـد صـادقي    ( دانند  مي از روي سند  » باطل «كردن و از بين بردن عالمت بطالنِ سند يا كلمه           

  ،)52، 1382 ،مصاليي؛ 259، 1380
رتكـب بـا بـه كـار بـردن          به اين ترتيـب كـه م       ؛ رفتار مصداقي از محو كردن است       اين ،سياه كردن 

 ، كلمـه ، عـدد ، عالمـت ،يك حرف ، همانند اينها خودكار و ، مواد شيميايي  ،چون جوهر اي هم وسيله
   .سازدد و يا نوشته را حذف و ناپديد مياز اجزاي يك سن و يا جمله ا ي عبارت

عبـارت از چـسباندن و پيونـد دادن تكـه       بر اين باورند كه الصاق كـردن   حقوقدانان ،الصاق كردن 
 ،مـصاليي ؛  1380،262 ،دقيميـر محمـد صـا     (است   هاي مختلف دو يا چند سند و نوشته به يكديگر         

 الصاق كردن در جـايي صـورت مـي پـذيرد كـه              ، به عبارت ديگر   ،) 99، 1386 ،ساالري؛52، 1382
 . ديگـري فـراهم باشـد   د و يا نوشته به سند و يـا نوشـتة    امكان پيوست كردن و ضميمه كردن يك سن       

 .ديگـر اسـت   نوشـتة   يا   پيوست كردن يك سند و يا نوشته به سند و            ، منظور از الصاق كردن    ،بنابراين
 بـديهي اسـت كـه مجموعـه آنهـا سـند             ،اسـت در مواردي كه يك سند داراي يك يا چند پيوسـت            

چه هر كدام از پيوسـتها جـدا و يـا برگـه ديگـري بـه آن              چنان ، از اين رو   ؛واحدي را تشكيل مي دهد    
زودن به اجزاي    اين اقدام به نوبه خود مصداقي از كاستن يا اف          . الصاق محقق خواهد شد    ،ضميمه شود 

 معلوم مي شود كه چسباندن اجزاي پاره شـده يـك       ،با توجه به آنچه گفته شد      .سند به شمار مي آيد    
 سـاختن سـند و يـا        ، زيرا رفتار مجرمانه جعـل و تزويـر        ؛سند و نوشته به يكديگر جعل و تزوير نيست        

 نـه سـاختن     ،يكديگرنوشته به ترتيب مذكور است و چسباندن اجزاي پاره شده يك سند و نوشته به                
  .سند به نحو كلي و اولي است و نه ساختن سند به نحو جزيي و ثانوي

 و 681 تخريـب سـند و مـشمول مـواد     ، به صورت جزيي و يا كلي     ، سوزاندن سند  ،به همين ترتيب  
 هر چند ممكن است آثاري همانند جعـل و          ؛و از شمول جعل و تزوير خارج است         ا است  . م . ق 682

 ، از منظر تطبيقي در قـانون جـزاي لبنـان          ،) 1380،261 ،مير محمد صادقي   ( شته باشد تزوير در پي دا   
 بـه موجـب مـاده    ، با توجه به اين كه آثار جعل و تزوير را به همراه دارد،اتالف كلي و يا جزيي سند  

  ،) 129 ،2002 ،القهوجي(  قانون مزبور در حكم جعل و تزوير به شمار آمده است 456
اشـاره  » تقديم يا تاخير تاريخ سند    « به   قانونگذار ، در ادامه ماده ياد شده     ، تاريخ سند  تقديم يا تاخير  

 و ممكن است    نيستاي  رفتار مجرمانه جداگانه   ، بديهي است تقديم يا تاخير تاريخ سند       .نموده است 
نـد   تاريخ سند مي توا، ولي از آنجا كه در بيشتر موارد    ،به يكي از طرق مذكور در باال صورت پذيرد        
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 به طـور ويـژه بـر ايـن موضـوع تاكيـد              قانونگذار ،آثار و تبعات حقوقي خاصي را در پي داشته باشد         
  1 ،)107، 1386 ،ساالري(كرده است 

  
  رفتار مجرمانه جعل و تزوير معنوي: سومبند 

مثـل  ( وضعيت از اين قرار است كه يك نفر بنا به يـك موقعيـت خـاص              ،در جعل و تزوير معنوي    
يا ديگران را بـر   و   در ارتباط با ديگري      ،ليت تنظيم سندي  مسؤو،  )سردفتر بودن و غيره   كارمند بودن،   

 ،دشـو تنظـيم مـي     و يا منتـسب بـه آننهـا          يا اشخاصي كه سند در ارتباط با آنها        و    شخص .عهده دارد 
 بـه عمـد و     ، ولي تنظيم كننـده سـند      ،مي كنند  و انشا    مطالب و اطالعاتي را جهت درج در سند اعالم        

 را در سند ، بر خالف مطالبي كه اعالم گرديده است       ،و مطالب ديگري  د  ريگمي   آنها را ناديده     اراده
 فرد يا افرادي كه سـند در        ،در چنين حالتي   .و يا مطالب مورد نظر را درج نمي كند         منعكس مي كند  

 امـر   ،د ولـي تنظـيم كننـده سـن        ، امر خاصي را اراده و اعالم مي كننـد         ، آنها تنظيم مي گردد    باارتباط  
 تنظـيم كننـده سـند بـر     ، به عبارت ديگر، در اين قبيل موارد       .مي كند درج  در سند   و  ديگري را اراده    

 تنظـيم  ، مكلف است سند را به گونه اي كه منتسب اليه اراده كرده است         ،اساس موقعيت خاص خود   
ر اينجا فرض بر  د.از اين تعهد سر باز مي زند و سند را به گونه ديگري تنظيم مي كند      وي   ولي   ،كند

را و مطـالبي  اسـت   اراده خود را به جاي اراده منتسب اليـه قـرار داده     ،اين است كه تنظيم كننده سند     
 بـه  . در سند منعكس كرده است،ثالثي بودهمورد نظر  در پاره اي از اوقاتكه مورد نظر خودش و يا    

 اين صورت از –اراده ديگري اعتبار همين حالت ذهني و رواني جايگزين ساختن اراده خود به جاي       
 در اين قسم از جعل و تزويـر، يـك نفـر عهـده               2.مي خوانند  »جعل و تزوير معنوي   «جعل و تزوير را     

. مطالب و مندرجات سـند هـستند       و انشاي    سند و يك يا چند نفر عهده دار تقرير        و امالي    دار تنظيم 
نزد دادگاهها و مراجـع قـضايي و يـا     دفترخانه هاي اسناد رسمي و       ردارتكاب اين نوع جعل و تزوير       

 بـه طـور معمـول       ،در دفترخانه  ، مثال براي.  است امكان پذير ساير مراجع و نهادهاي دولتي و عمومي        
طرفين يك معامله و يـا يـك رابطـه          . سر دفتر و يا كارمندان زيردست او عهده دار تنظيم سند هستند           

                                                 
شايان ذكر است كه ارتكاب چند گونه از رفتارهاي ياد شده در يك سند توسط يك نفر و يا توسـط چنـد نفـر،              . 1

آورد كـه ايـن مقالـه در مقـام بيـان ايـن              ث شروع به جرم، شركت در جرم و تعدد در اين جرم را به ميان مي               مباح
  . مباحث نيست

گردد، جعـل و تزويـر      اين قسم از جعل و تزوير، به اعتبار آن كه موجب تغيير مضمون، مفاد و محتواي سند مي                 . 2
  .شودمفادي خوانده مي
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مي كنند و سردفتر و يا كارمند دفترخانه آنهـا را           حقوقي، مطالب مربوط به آن معامله را تقرير و انشا           
طرفين يا يكي از آنها مطلبي را بگويد و          ،چنين موقعيتي اگر در   . كنند در سند مورد نظر منعكس مي     

 جعل و تزوير معنوي شـده       سردفتر آن را ناديده بگيرد و مطلب ديگري را در سند قيد كند، مرتكبِ             
  .است
ن بـه  امورأك از كاركنـان ادارات دولتـي و مراجـع قـضايي و مـ          هريـ  «،ا.م. ق 534ه موجب مـاده     ب

كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجـع بـه وظايفـشان مرتكـب جعـل و تزويـر                     خدمات عمومي 
 ،كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامـات رسـمي                   اعم از اين   ،شوند
يف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيـزي              يا تقريرات يكي از طرفين را تحر       مهر

 عـالوه بـر مجازاتهـاي اداري و جبـران خـسارت             ،اقرار شده جلوه دهند    ،را كه بدان اقرارنشده است    
. » به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جـزاي نقـدي محكـوم خواهندشـد                     ،وارده

 ايـن  . امكـان پـذير اسـت   ، جعل و تزوير معنوي به پنج روشاين ماده حاكي از آن است كه ارتكاب 
تحريـف گفتـه و نوشـته    -2 ؛تغيير موضوع يا مضمون نوشته و يـا سـند       -1 ،پنج روش عبارت است از    

صـحيح جلـوه دادن امـر باطـل و يـا        -4تحريف تقريرات يكي از طرفين،      -3 ؛يكي از مقامات رسمي   
  . و بالعكس چيزي كه به آن اقرار نشده استقرار جلوه دادنا-5 ؛باطل جلوه دادن امر صحيح

 بعـضي از  . قانون جزاي مصر همانند ماده يادشـده تنظـيم گرديـده اسـت         213از منظر تطبيقي ماده     
 و از گفته آنها چنين بـر  اندكرده موارد ياد شده را به صورت جداگانه بررسي ، اين كشور حقوقدانان

 ،1992 ،نجيـب حـسني   (و جنبـه حـصري دارد        است رفتار خاصي    ،مي آيد كه هر يك از اين موارد       
 مبني بر ايـن كـه       ؛ ولي در اين خصوص نظر مخالفي وجود دارد        ،) 395 ،»تابي «، صبحي العطار  ؛241

و جنبـه   بازگـشت مـي كنـد   ) تغيير موضوع يا مضمون نوشـته و يـا سـند   (همه اين موارد به مورد اول   
   ،)455 ،1989 ،بهنام(حصري ندارد 

بـه   . فعل و رفتار مثبـت اسـت       ،ار مجرمانه اين قسم از جعل و تزوير نيز در بيشتر موارد            رفت ،بنابراين
 نگارش و نوشتن سـند يـا نوشـته          رفتاري كه در اين قسم از جعل و تزوير سر مي زند،           ،  عبارت ديگر 

و موضوع يا مضمون نوشته و يا سـند    به گونه اي است كه موجب تغيير       اين نگارش و نوشتن       و است
 در پـاره اي از مـوارد ارتكـاب جعـل و تزويـر       ، البتـه  .مي شـود  ه پيدايش سند مجعول و مزور       منجر ب 
را اعـالم     مطـالبي  ، در جايي كه منتسب اليـه      ، به اين ترتيب   .با ترك فعل نيز امكان پذير است       معنوي

 ،1992، حـسني (ك فعل شده است  مرتكب تر،كند و تنظيم كننده سند آن را در سند منعكس نكند    
 در ،)120 ،1993 ،زكـي ابوعـامر    ؛439 ،1988 ، محمـد سـالمه    ؛398 ،»بـي تـا    «، صبحي العطـار   ؛245
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 رفتـار منفـي و تـرك    ، آنچه منجر به ايجاد و پيدايش سند مجعول گرديده است، در اين فرض   ،واقع
حكم مقنن در باب جعل و تزوير به صورت نهي بيان شده و به  اين كه گفته شود      .فعل مرتكب است  

كند و رفتار مرتكـب        انجام يك فعل و رفتار مثبت براي نقض اين نهي ضرورت پيدا مي             ،يلهمين دل 
 ،يابـد   فعل و رفتار مثبت است و اين جرم با ترك فعـل تحقـق نمـي   ،در همه صورتهاي جعل و تزوير     

  .صحيح نيست
 استبدال شخصي و معرفي خود به جاي ديگـري و امـضا كـردن ذيـل يـك                   ،بعضي از نويسندگان  

  بـه ايـن    ؛انـد جعل و تزوير معنـوي بـه شـمار آورده          يا درج مطالبي در يك سند را از مصاديق           سند و 
ترتيب كه اگر يك نفر خود را به جاي ديگري معرفي كند و سندي را امضا نمايد و يا مطالبي را در                      

 1386، ساالري ؛74 ،1341 ،سليمان پور ( مرتكب جعل و تزوير معنوي شده است         ،سندي درج نمايد  
 در  ،)119 ،1993 ، زكـي ابوعـامر    ؛396 ،»بي تـا     « ، صبحي العطار  ؛244 ،1992 ،نجيب حسني  ؛124،

 زيرا جعل و تزوير معنوي در جايي        ،نيز از مصاديق جعل و تزوير مادي است        حالي كه چنين رفتاري   
رخ مي دهد كه يك نفر انشاكننده سندي باشد و ديگري امال و نگارش آن سند را بـر عهـده داشـته                  

بعـضي  . در اين مورد انشاكننده سند و امالكننده آن از يكـديگر متمـايز نيـستند              درصورتي كه  ؛اشدب
 بر ايـن باورنـد كـه اسـتبدال شخـصي وقتـي       قايل شده،بين استبدال شخصي و استبدال شخص تمايز       

 مثال سردفتري حضور يك نفـر را بـه عنـوان طـرف معاملـه در سـند ذكـر و                    برايتحقق مي يابد كه     
 غير از آن كسي است كه نامش در  ، در حالي كه كسي كه نزد او حاضر شده است          ؛ مي كند  تصديق

 به جاي او  ، عمل فردي است كه با غصب هويت ديگري        ، ولي استبدال شخص   ،سند درج شده است   
جعـل و     در اين جـا عمـل چنـين كـسي از مـصاديق             .خود را معرفي كند و ذيل سندي را امضا نمايد         

 زيرا با توجه بـه آنچـه       ؛ اين تمايز و تفكيك صحيح نيست      ،) 62 ،1382 ،الييمص( تزوير مادي است  
 اسـتبدال   ، بـه عبـارت ديگـر      . مصداقي از جعـل و تزويـر مـادي اسـت           ، هر دو مورد يادشده    ،بيان شد 

   .هستند هر دو مصداقي از جعل و تزوير مادي ،شخص و استبدال شخصي به ترتيب مذكور در باال
 هـم در اسـناد رسـمي و هـم در اسـناد عـادي        ،اب جعل و تزوير معنـوي      ارتك  كه ذكر است  شايان

وضـوع   ا نبايد اين ترديد را ايجاد كند كه اسـناد عـادي م             . م . ق 534امكان پذير است و عبارت ماده       
هركس  «، قانون ياد شده كه مقرر مي دارد       536 زيرا اطالق ماده     ،شودجعل و تزوير معنوي واقع نمي     

 يا با علم به جعل وتزوير آنها را مـورد اسـتفاده             ،كند ي غيررسمي جعل يا تزوير    در اسناد يا نوشته ها    
به سه تـا دوازده ميليـون     به حبس از شش ماه تا دو سال يا        ، عالوه بر جبران خسارت وارده     ،قرار دهد 

ارتكاب هر يك از اقسام جعـل و تزويـر در اسـناد عـادي را                 ، »ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد    
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 در بنگاه معامالتي كه بنگاهدار تنظيم قولنامـه و اسـناد عـادي ديگـري از                 ، مثال براي .مي شود شامل  
 ارتكاب جعل معنوي امكان پذير اسـت و يـا اگـر كـسي تنظـيم و تكميـل       ،اين قبيل را بر عهده دارد  

 ، چـك را تنظـيم كنـد       ،چكي را به ديگري واگذار كند و آن شخص بر خالف نظر صاحب حساب             
   ،) 72 ،1341 ،سليمان پور( و تزوير معنوي شده است مرتكب جعل 

  
  جعل و تزوير  رفتار مجرمانه صورتهاي  تفاوت:بند چهارم

با هر يك از دو صورت جعل و تزوير مادي از جهتـي مـشابهت و از جهتـي                    معنوي   جعل و تزوير  
 چـرا  ؛ن اسـت روش  فرق جعل و تزوير معنوي با جعل و تزوير مادي به نحو جزئي     .تفاوت دارد ديگر  

 ابتدا سند توسط يك نفر تحرير و تنظيم شده اسـت و بعـد               ،كه در جعل و تزوير مادي به نحو جزئي        
 كـه    كه جزئي از اجزاي آن كم و يا اضافه مي شود           ايگونه به   ؛از آن مورد دستكاري قرار مي گيرد      

تار مجرمانـه و     ارتكاب رف  ، در جعل و تزوير معنوي     .مي گردد منجر  در نهايت به مخدوش شدن سند       
 زمـان  ، ولـي در جعـل و تزويـر مـادي بـه نحـو جزئـي              ،تنظيم سند در يك زمان صورت مـي پـذيرد         

در ايـن اسـت     اشتراك اين دو قسم با يكـديگر .ارتكاب رفتار مجرمانه پس از زمان تنظيم سند است    
  ،)116 ،1386 ،ساالري (  جزئي از اجزاي سند مورد تغيير و تحريف واقع مي شود،كه در هر دو

 ،فرق جعل و تزوير معنوي با جعل و تزوير مادي بـه نحـو كلـي در ايـن اسـت كـه در قـسم اخيـر                           
را بـه   )  امـضا، مهـر و غيـره       ، عبـارات و كلمـات     ،اعم از جسم و ماده سند      (  اجزاي سند  همةمرتكب  

 ،ي ولي در جعل و تزويـر معنـو        ؛ به وجود مي آورد    ، بدون مداخله منتسب اليه    ،هنگام تنظيم و تحرير   
 مـشابهت   ، بديهي اسـت   . را تغيير مي دهد    آنبعضي از اجزاي     ،مرتكب به هنگام تنظيم و تحرير سند      

زمـان و بـه هنگـام تنظـيم سـند            رفتـار مجرمانـه هم     ، در اين است كه در هر دو مورد        ،اين دو صورت  
   .صورت مي پذيرد

در جعـل و تزويـر       در ايـن اسـت كـه         ، تمايز جعل و تزوير معنوي از دوقـسم ديگـر          ،عالوه بر اين  
 اختيار و صالحيت تنظيم سند را دارد ولي در دوقسم       ، مرتكب بر اساس يك موقعيت خاص      ،معنوي
 حـال ممكـن اسـت ايـن اختيـار و صـالحيت ناشـي از                 . مرتكب داراي چنين اختيـاري نيـست       ،ديگر

 وجود آمده موقعيت اداري مرتكب باشد و يا در نتيجه تفويض اختيار از ناحيه طرفين سند براي او به    
   .باشد
قابـل مـشاهده و رويـت      اثر هر دو قسم جعل و تزوير مادي بر روي سند     ، از لحاظ اثباتي   ،چنينهم

 در حالي كه    ؛است و از طريق كارشناسي و با استفاده از ابزارهاي علمي قابل تشخيص و اثبات است               
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 مثل اقرار و يا     ، از ادله ديگر    اثري را بر جسم سند باقي نمي گذارد و با استفاده           ،جعل و تزوير معنوي   
  . قابل اثبات است و ابزار علمي نقشي در اثبات جعليت آن ندارد،گواهي

  
  شرايط رفتار مجرمانه جعل و تزوير : گفتار دوم

 امضا و همانند آنها در صورتي جعل و تزوير به شمار مي آيد كه واجـد                 ، مهر ، نوشته ،ساختن سند 
رر و زياني براي ديگـري باشـد و ديگـر ايـن كـه بـر خـالف                    يكي آن كه متضمن ض     ،دو شرط باشد  
بنـد  ( قابليـت اضـرار      ، اين دو شرط را جداگانه و در دو بند مورد مطالعه قرار مي دهيم              .واقعيت باشد 

  ،)بند دوم( و بر خالف واقعيت بودن ) نخست 
  
  قابليت اضرار: نخست بند

جعـل و تزويـر تـصريح        رط براي تحقق  در هيچ يك از مواد قانون مجازات اسالمي به لزوم اين ش           
 از نظـر تطبيقـي      . در قوانين و مقررات سابق نيز چنين شرطي مورد توجه قرار نگرفته بـود              .نشده است 

رويـه قـضايي نيـز در       1.تـصريح شـده اسـت      فرانسه به اين شـرط     قانون جزاي جديد     441 -1در ماده   
ر لزوم اين شـرط مبنـي بـر ايـن كـه              ب حقوقدانان.  است شتهبيشتركشورها برلزوم اين شرط صحه گذا     

 ؛ اتفـاق نظـر دارنـد      ،سند و نوشته مجعول بايد قابليت ضرر و زيان رساندن به شخصي را داشته باشـد               
 امكان ورود ضـرر بـه شـخص يـا اشخاصـي داشـته             ،يعني در صورت استفاده از سند مجعول و مزور        

يـاد كـرده انـد و قابـل اضـرار           » جـه   ركن نتي « به عنوان     از اين شرط   حقوقدانان بعضي ديگر از     .باشد
                                                 

كه با هر    ست از هر گونه تغيير متقلبانه حقيقت       ا جعل عبارت  « ،جزاي اين كشور     قانون   441-1ماده  به موجب   . 1
باشد؛ تغيير متقلبانـه اي كـه بـه    ] به غير[ايجاد شده و قابل اضرار  ] اراده[شيوه اي در يك سند يا ديگر وسايل بيان          

ن يو يـا اگـر چنـ     باشد  گرفته   انجام   ،دنبال دارد ه   دليل براي حق يا وضعيتي كه آثار حقوقي ب          يك قصد فراهم كردن  
مجازات جعل و استفاده از اسناد       .دوايجاد چنين دليلي بش    منجر به    تواندبقصدي وجود ندارد، اثر اين تغيير متقلبانه        

   ،متن انگليسي ماده ياد شده از اين قرار است . » يورو جزاي نقدي است45000مجعول تا سه سال حبس و تا 
ARTICLE 441-1،" Forgery consists of any fraudulent alteration of the truth liable to cause 
harm and made by any means in a document or other medium of expression of which the 
object is, or effect may be, to provide evidence of a right or of a situation carrying legal 
consequences. Forgery and the use of forgeries is punished by three years’ imprisonment and a 
fine of € 45,000 ". 

در قانون جزاي مـصر نيـز بـه ايـن شـرط             . شايان ذكر است كه در قانون جزاي پيشين فرانسه اين شرط نيامده بود            
در .  اين كشور در اين زمينه اتفاق نظر دارنـد           حقوقدانان  ، ولي همان طور كه در باال اشاره شد        ،تصريح نشده است  

  .  لبنان به طور ضمني اين شرط مورد توجه قرارگرفته استي قانون جزا453ماده 
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 ،1380 ،ميـر محمـد صـادقي    ( بودن رفتار جاعل و مزور را در ذيل آن مـورد بررسـي قـرار داده انـد                 
 آن را به طور جداگانه و بـه         حقوقدانان بعضي از    ،) 85 ،1382 ، مصاليي ؛127 ،1386 ، ساالري ؛296

 ؛91 ،1341 ،سـليمان پـور   (ر داده انـد     عنوان يكي از اركان اختصاصي جرم مزبور مـورد مطالعـه قـرا            
 ، القهـوجي  ؛120 ،1993 ، زكـي ابوعـامر    ؛250 ،1992 ،نجيب حـسني   ؛399 ،»بي تا    « ،صبحي العطار 

؛ 441 ،1988 ،محمـد سـالمه  ( عنوان شرط رفتار ياد كـرده انـد    اي ديگر از آن به     و عده  )140 ،2002
 يدكتـرين ايفـا   اين زمينه قبـل از هـر چيـز           معلوم مي شود كه در       ،بدين ترتيب  ،) 459 ،1989 ،بهنام

 پـذيري از دكتـرين بـه نحـو          تـأثير  رويه قضايي با     ،نقش كرده است و در جهت جبران كاستي قانون        
   .منطقي ارايه طريق نموده است

 بـا   ، اين است كه دكترين بر چه اساسي اين انديشه را ارايه كرده اسـت ؟ بـدون ترديـد                   سؤالحال  
  مبناي جرم انگـاري را مـورد توجـه        حقوقدانان ، و عبارات قانون در اين زمينه      توجه به نارسايي الفاظ   

مستقيم و بالفعل ضرر و زياني را در پـي            زيرا در بيشتر موارد جعل و تزوير، به صورت         ،قرار داده اند  
 يعنـي در اسـتفاده از سـند    ؛ حتي استفاده از سند مجعول نيز داراي چنين اثر و نتيجه اي نيـست        ؛ندارد
 چـرا كـه در   ؛عول نيز در بيشتر موارد به صورت بالفعل زياني بر رفتار مرتكب مترتـب نمـي شـود         مج

 استفاده كننده از دست يابي به هـدف مـورد نظـرش بـاز مـي                 ، از موارد با اثبات جعليت سند      بسياري
 ) و يا كسي كه سند مجعول به ضرر او استفاده شده اسـت            (  ضرري به منتسب اليه      ،ماند و از عمل او    

 جرم انگاري جعل و تزوير و همين طور استفاده از سند مجعول به خاطر قابليـت                 ، بنا براين  .نمي رسد 
ضرر وزياني است كه در نتيجه استفاده از سند مجعول و عدم كـشف آن ممكـن اسـت بـه ديگـري                       

ورده مقابله پيـشيني روي آ      به يك  قانونگذار ،ضرر و زياني    جلوگيري از ورود چنين    براي .وارد آيد 
 آن را مجرمانه وقابل -  كه ساختن سند مجعول و مزور است       -و از ابتداي حركت در اين مسير       است

  .مجازات اعالم كرده است
 مصالح و منافع ، حمايت از حقوق، جزايي مبناي وضع هر مقررة، از منظر حقوق جزا   ،به طور كلي  

هاي انـساني روي مـي آورد كـه ايـن            زماني به جرم انگاري رفتار     قانونگذار .انساني و اجتماعي است   
رفتارها به صورت غير قابل تحملي باعث ورود ضرر و زيان مادي و يا معنـوي بـه حقـوق و مـصالح                       

 تـوام بـا سـود و        ،يك سير طبيعي و قراردادي      زندگي و روابط اجتماعي در     .جمعي و يا فردي گردد    
 دو صـورت گونـاگون   ،د آيـد  زياني كه در زندگي اجتماعي ممكـن اسـت بـه افـراد وار             .زيان است 

 بلكـه سـنگين و      ؛ويا اين گونه نيـست      يا زياني است كه در عرف قابل تحمل و پذيرفتني است           ،دارد
، پـذيرش زيـان و يـا تحميـل زيـان بـه              در اين قبيـل مـوارد، از لحـاظ حقـوقي           .بل تحمل است  غير قا 
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 قانونگـذار  ، جبـران آن    به منظور جلوگيري از ورود چنين زيـاني و يـا           .استناشدني  اشخاص توجيه   
 مقابله كيفري بـا رفتارهـايي اسـت كـه       ، از جمله اين راهكارها    .راهكارهايي را پيش بيني كرده است     

، مقابلـه كيفـري بـا     به عبـارت ديگـر    .ن غير قابل تحمل به اشخاص مي شود       موجب ورود ضرر و زيا    
هي است منظور از مقابلـه      بدي .، صورت مي پذيرد   از رفتار فرد ناشي مي شود     لحاظ ضرر و زياني كه      

  . كه مرتكب چنين رفتارهايي مي شوند، جرم انگاري رفتارها و تعقيب جزايي كساني است كيفري
لفعـل از رفتـار     جرم انگاري رفتارها در بيشتر موارد با لحاظ ضرر وزياني اسـت كـه بـه صـورت با                  

 بـراي تحقـق   يت يافتن زيان فعل قانونگذار،  موارد  در پاره اي از    ،در عين حال  . مرتكب ناشي مي شود   
 همـان طـور كـه اشـاره         .قابليت اضرار را براي اين منظور كافي مي داند         ؛ بلكه جرم را الزم نمي داند    

 يعني اين كه براي تحقق جعل و تزوير و حتي استفاده از     ؛ت جعل و تزوير از اين قبيل جرايم اس        ،شد
ستفاده از سند مجعول در بيـشتر مـوارد         جعل و تزوير و حتي ا     . سند مجعول قابليت اضرار كافي است     

 بـا لحـاظ     قانونگـذار  ،بدون ترديد . باقي مي ماند   و ازاين حيث ناتمام    به ضرر و زيان منتهي نمي شود      
 منظور از قابليت    ، بنابراين .چنين رفتارهايي را مجرمانه اعالم كرده است       ،اليهمين ضرر و زيان احتم    

، در صـورت   اين است كـه سـاختن چنـين سـندي    ،جعوليا متضمن ضرر بودن سند و نوشته م       اضرار
 يعني به صورت بالقوه ضرر و زيـاني را          ؛ ضرر و زيان قرار گيرد     تفاده و به حسب مورد بتواند منشأ      اس

بديهي است در صورتي كه عمل مرتكـب بـه صـورت بالفعـل              . شخص در پي داشته باشد    براي يك   
  .ي جعل و تزوير است به طريق اول،موجب ورود ضرر و زيان به ديگري شود

 اعـم از  ،ضرر و زيان بالقوه و يا بالفعل در جعل و تزوير و همين طور در اسـتفاده از سـند مجعـول                   
 منظور از ضرر و زيـان       .است) اجتماعي(  و عمومي ) فردي  (  خصوصي   ، معنوي ،ضرر و زيان مادي   

حقيقـي و يـا      كسري و نقصاني است كه به اموال و داراييهـاي يـك شـخص اعـم از شـخص                     ،مادي
 لطمه و آسيبي اسـت كـه بـه جنبـه هـاي معنـوي حيـات                  ، ضرر و زيان معنوي    .حقوقي وارد مي شود   

 شخص زيـان ديـده بـه حـسب مـورد ممكـن       .حيثيت، وارد مي شود و  آبرو، از قبيل اعتبار ،اشخاص
و يـا اشـخاص حقـوقي        اعم از اشخاص حقوقي حقـوق عمـومي        ،است اشخاص حقيقي و يا حقوقي     

 به ورود زيان به اشخاص حقيقي و يا اشـخاص           ، اگر استفاده از سند مجعول     .ي باشند حقوق خصوص 
 و در   ،محـسوب مـي شـود     ) خـصوصي   (  ضـرر و زيـان فـردي       ،حقوقي حقوق خصوصي منجر شود    

صورتي كه ارتكاب جعل و تزوير و يـا اسـتفاده از سـند مجعـول باعـث ورود زيـان بـه جامعـه و يـا                            
   .خوانده مي شود) عمومي ( ضرر و زيان اجتماعي ،اشخاص حقوقي حقوق عمومي شود
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  بر خالف واقعيت بودن :بند دوم
قـانون مجـازات     97هـم در مـاده      » بر خالف حقيقت  «د  قي ي در كشور ما   قانونگذاراز لحاظ سابقه    

ا اين قيـد    0 م 0ق 523 منتهي در ماده     ؛آمده بود  1362قانون تعزيرات    20 و هم درماده     1304عمومي  
 تغييـر و تحريـف      ، در تعريـف جعـل و تزويـر        حقوقدانان بيشتر   ، از سوي ديگر   .استحذف گرديده   

 همـواره ايـن بحـث در بـين     ، بـراين اسـاس  .حقيقت در سند و يا نوشته را مورد توجـه قـرار داده انـد          
 مطرح بوده است كه اگر كسي سندي بسازد كـه مفـاد و محتـواي آن بـرخالف حقيقـت            حقوقدانان

 اگر كـسي بابـت بـدهي    ، مثالبراي .را مي توان جعل و تزوير به شمار آورد آيا عمل مرتكب   ،نباشد
حال به فـرض آن    چكي به مبلغ ده ميليون ريال صادر كند و در اختيار او قرار دهد؛              ،خود به ديگري  

كه بدهي اين شخص صد ميليون ريال باشد و دارنده اقدام به تغيير رقم چك از ده ميليـون ريـال بـه                       
 آيا عملش جعل وتزوير است ؟ يا در فرضي كـه كـسي مبلغـي را از ديگـري                    ،ل كند صد ميليون ريا  
 آيـا   ؛رسيد ومدرك خـود را مفقـود كـرده اسـت            ولي رسيد و مدركي از او ندارد و يا         ،طلبكاراست

را مـي تـوان جعـل        عملـش    ،اگر اين شخص اقدام به ساختن رسيدي به خط و امضاي بدهكار نمايد            
  ؟وتزوير محسوب كرد

 بعضي از نويسندگان به     . ديدگاههاي مختلفي را مطرح كرده اند      حقوقدانان ،سؤالسخ به اين    در پا 
تفكيك حقيقت اوليه و ثانويه روي آورده و بر اين باورند كه در چنـين مـواردي بايـد بـين حقيقـت           
اوليه كه وجود يا عدم يك رابطه يا موقعيت حقوقي اسـت و حقيقـت ثانويـه كـه وسـيله اثبـات ايـن            

 سـند بـا حقيقـت اوليـه كـه همـان             ، در چنين مواردي   . تمايز قايل شد   ،ه يا موقعيت حقوقي است    رابط
 ولي با حقيقت ثانويه كه فقدان مدرك و وسـيله اثبـات             ، انطباق دارد  ،رابطه يا موقعيت حقوقي است    

 ، در ايـن قبيـل مـوارد از جهـت ثبـوتي        ، بـه عبـارت ديگـر      . مغـايرت دارد   ،حق و رابطه حقوقي است    
 ،در چنين مـواردي   ،   بنابراين .اقعيت ندارد ، ولي از جهت اثباتي و      از واقعيت بر خوردار است     موضوع

اقدام مرتكب به نوبه خود نـوعي تحريـف واقعيـت و حقيقـت اسـت و آن حقيقـت، ايـن اسـت كـه                  
 به طور مطلق ساختن سـند و        قانونگذار .مدرك و سندي وجود نداشته و مر تكب آن را ساخته است           

  چـه آن كـه در وراي ايـن اقـدام حقيقـت و واقعيتـي      ؛ه اسـت ل و تزوير به حساب آورد شته را جع  نو
  ،) 36 ،1382 ،مصاليي(باشد وجود داشته باشد و چه آن كه وجود نداشته
 مـوثردر تحقـق جعـل و تزويـر نيـست و             ،حقيقت بـودن   گروهي ديگر بر اين باورند كه بر خالف       

 در چنـين مـواردي      . ا را در همين راستا مي دانند       .م .ق 523در ماده   » حقيقت   بر خالف « حذف قيد   
 مگر ايـن كـه بتـوانيم در    ؛است جعل و ترويز   ،علي رغم اين كه اقدام مرتكب با واقعيت انطباق دارد         
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 يعني امكان ورود ضرر خدشه وارد كنيم كه جعل محـسوب نكـردن اقـدام مرتكـب در              ؛ركن نتيجه 
 نوشـته   ، چرا كه در هيچ يك از موارد ياد شده         ؛نيست به دليل عدم تحريف حقيقت       ،اين قبيل موارد  

 بلكه صرفا اطالعات دروغـي را  ،گويدجع به خود و تنظيم كننده خود نميهاي مذكور دروغي را را 
 ،ميـر محمـد صـادقي     (ارايه مي دهد و دروغ صرف اعم از شفاهي يا كتبي جعل محسوب نمي شود                

1380، 246 (،   
  به اين نكته اشاره مي كند كه مهـم         ،ت توضيح مطالب ياد شده    اين نويسنده در جاي ديگر در جه      

 سـند ( اين اسـت كـه موضـوع جعـل      -اعم از مادي يا مفادي    -جعل   ترين شرط قابل ذكر در مورد     
 ،بايد ماهيتا ساختگي و تقلبي باشد و صـرف ايـن كـه حـاوي اطالعـات دروغ اسـت                    )و غيره    نوشته

 يـا  ، به دروغ تنظـيم نمايـد  ،كندمي وشته اي را كه خود تنظيمتواند سند يا ن فرد مي.كفايت نمي كند 
  هر چند به صورت كتبي     -  اما اين ارايه اطالعات كذب     ،بعد از تنظيم از روي تقلب آن را تغيير دهد         

 بلكه تقلب بايد در اصل و ماهيـت سـند باشـد و آن گونـه كـه در حقـوق        ،شودجعل محسوب نمي  -
  ،) 291 ،1380 ،مير محمد صادقي( به خود بگويد   دروغي را راجع سند بايد،انگلستان بيان مي شود

 چرا كه اساس جعل و تزوير را كذب تشكيل مي دهد و از اين               ،از ابهام برخور دار است     اين گفته 
 تفاوت اين قسم از كذب با ساير اقسام كذب در اين اسـت              ؛حيث با هر كذب ديگري تفاوت ندارد      

در سند و نوشـته مـنعكس گرديـده اسـت و ثانيـا كـذب مزبـور بـه                     كذب   ،كه اوال در جعل و تزوير     
 سند ونوشـته اي كـه داراي مفـاد و محتـواي كـذبي               ، به عبارت ديگر   .ديگري استناد داده شده است    

    . رفتار مجرمانه جعل و تزوير را تشكيل مي دهد،است و منتسب به ديگري ساخته شده است
 ،موافـق بـا واقـع باشـد         ورقه معجول در عـين سـاختگي       اي ديگر بر اين باورند كه اگر مدلول       عده

د متوسل به ساختن ورقه شـده اسـت          زيرا جاعل در اين مورد براي احقاق حق خو         ،عمل جعل نيست  
تزوير است و جـداي      به ركن معنوي جعل و      اين وجه از استدالل مربوط     ،) 317 ،1384 ،ساريخاني(

در اين جا بحث در مورد اين است كه ساختن سـندي             .از ركن مادي بايد آن را مورد توجه قرار داد         
   از حيث مادي جعل و تزوير است يا نه؟ ،كه مفاد و محتواي آن با واقعيت انطباق دارد

دركذب بـودن آن    نگريسته اند كه جوهر و اساس جعل و تزوير        مسألهبعضي ديگر از اين منظر به       
 .ت باشـد  محتـواي آن بـر خـالف حقيقـ     وست كه مفادمعنا به اين    ،است و كذب بودن سند و نوشته      

نيـست    جعل و تزويـري نيـز قابـل تـصور    ،پيام كذبي را در بر ندارد  مادامي كه سند و نوشته    بنابراين،  
 اقدام مرتكب از حيث مادي به طـور         ،از اين منظر   ،)23 ،1341 ، سليمان پور  ،13/35 ،1995 ،الزغبي(

ن مـواردي كـذب و دروغـي در كـار نيـست و          در چنـي  ،   به عبارت ديگـر    .مطلق جعل وتز وير نيست    
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 ولـي   ، به مثابه اين است كه يك نفر ادعاي صادقانه اي را مطرح مي كند              ،كذبي دركار نباشد   هرگاه
في بـراي ايـن     ؛ يعنـي دليـل كـا      اگر كسي قادر به اثبات ادعـاي خـود نباشـد          . قادر به اثبات آن نيست    

 منجـر بـه تكـذيب او        ،اثبات ادعايش نارسـا باشـد     منظور در اختيار نداشته باشد ويا ادله او در جهت           
  .شود كه شخص قادر به اثبات ادعاي خويش نيست، بلكه در اين قبيل موارد گفته ميشد نخواهد

نقـش اسـناد در روابـط       «ظري ديگر بـه موضـوع نگريـست و بـه            براي ارايه پاسخ مناسب بايد از من      
  اثبـاتي بـر عهـده      ي در روابـط حقـوقي نقـش        به اين ترتيب كه اسناد و نوشتجات       ؛توجه كرد » حقوقي

 سـند و نوشـته زمـاني مـي          .دارند و اشخاص در بيشتر موارد از آنها به عنوان دليل استفاده مـي كننـد               
 هر گاه كسي سـندي را بـسازد         .كند كه در معرض تحريف و تغيير قرار نگيرد         تواند اين نقش را ايفا    

 بـا    ،عبـارت ديگـر     بـه    .د ارزش و اعتبـار اسـت       چيزي را فراهم كرده است كه فاق       ،يا مخدوش كند  
 بـراي آنهـا ارزش و       قانونگـذار  ،اسناد دراثبات روابط و موقعيتهـاي حقـوقي        توجه به كاربرد عمومي   

 خـود اسـناد بـه       قانونگـذار اعتباري بالذات و مستقل از وقايع ماوراي آنها قايل شـده اسـت و درنظـر                 
شـها و مـصالح اجتمـاعي     تعـرض بـه يكـي از ارز   ،آنهاتنهايي داراي ارزش و اعتباراست و تعرض به   

يك ارزش و پديده اجتماعي در نظر گرفته مي شـود و              سند در دنياي امروز به عنوان      .تلقي مي شود  
 از  .هـاي حقـوقي كـارايي دارد      يتعدر بسياري از موارد كاربرد آنها به تنهايي براي ايجاد آثار و موق            

 در  ،ين كه بر خالف حقيقت باشد و يا منطبـق باحقيقـت باشـد             ا  اعم از  ، ساختن و جعل سند    ،اين رو 
 و  بـديهي اسـت مجـازات جعـل     .اسـت   جرم و قابل مجـازات     ،اسناد عادي باشد و يا در اسناد رسمي       

 كمتر از مواردي باشد كه بر خالف واقعيـت اسـت        د باي ،اقعيت باشد تزوير در صورتي كه منطبق با و      
  1.امر مورد توجه قرار گيردي اين قانونگذارو ضرورت دارد كه در 

                                                 
نيز مورد توجه قرار داد؛ به اين ترتيب كه  » ضرر«  شرط و وصف يادشده را مي توان در پيوند با شرط و يا ركن                .1

داشته باشد و يا بتواند منشا ضـرر و زيـان قـرار گيـرد، جعـل و تزويـر                    اگر اقدام مرتكب، ضرر و زياني را در پي          
خواهد بود و در صورتي كه فاقد چنين اثري باشد، جعل و تزوير دانستن آن با مبناي جرم انگاري جعـل و تزويـر                        

ف بر همين اساس، بايد بين اسناد عادي و رسمي تفكيك قايل شد؛ چرا كه در اسناد رسمي بـه صـر                    . مغايرت دارد 
ساختن و يا مخدوش ساختن سند ضرر و زيان محقق خواهد شد و حتي اگر منطبق با واقع باشد، عمـل مرتكـب،               

تنظيم سند رسمي در جهت بر قراري و حفظ نظم عمومي صورت مي پذيرد و بر اين اسـاس                 . جعل و تزوير است   
همـين اخـتالل،    .  شـده اسـت    كسي كه سند رسمي را مخدوش كند يا بسازد، باعث ايجاد اختالل در نظم عمـومي               

بدون ترديد اگر چنين شيوه     . نوعي ضرر و زيان معنوي است كه در نتيجه رفتار مر تكب به جامعه وارد شده است                
. اي توسط افراد در جامعه در پيش گرفته شود، باعث سلب اعتماد و اطمينان اشخاص به اين قبيل اسناد مـي شـود            

. سمي، ايجاد و بسط اعتماد و اطمينان اشخاص به اين دسته از اسناد است             حال آن كه فلسفه وجودي تنظيم اسناد ر       
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  نتيجه گيري
 رفتـار   .ديـد  مصاديق و شرايط رفتار مجرمانه جعل و تزويـر بررسـي قـرار گر              ، مفهوم ،در اين مقاله  

ز  يك رفتار يدي و دستي است كه ممكـن اسـت بـا اسـتفاده ا                ،مجرمانه جعل و تزوير در همه موارد      
، ايماننـد اينهـا ويـا ابزارهـاي پيچيـده          خودنـويس و ه    ، خودكـار  ، قلـم  ،چـون ، هم ايابزارهاي سـاده  

 رفتـار   ، به ديگـر سـخن     . كامپيوتر و ساير دستگاههاي ماشيني صورت پذيرد       ، ماشين تحرير  ،چونهم
 سند و اشياي مـشابه بـا آنهاسـت و بـه             ، نگارش و تحرير نوشته    ،مجرمانه جعل و تزوير در همه موارد      

ت بروز و ظهور پيدا مي كند و تنها در جعـل   در بيشتر موارد به صورت فعل و رفتار مثب        جهت،همين  
 به اين ترتيب كه تنظيم كننده سند بـه          ؛و تزوير معنوي امكان ارتكاب رفتار با ترك فعل وجود دارد          

 جعـل  ، به اعتبار رفتار مجرمانه.عمد از نوشتن پاره اي از مطالب مورد نظر منتسب اليه خودداري كند 
 يكـي  ،ي قابل تقسيم است و جعل و تزوير مادي نيز به دو قسم   و تزوير به جعل و تزوير مادي و معنو        

 رفتار مجرمانـه جعـل و تزويـر مـادي بـه نحـو       .كلي و اولي و ديگري جزيي و ثانوي تقسيم مي شود         
 ساختن نوشته، سند و اشياي مشابه با آنهاست و در جعل و تزوير مادي به نحو جزيي و                   ،كلي و اولي  

 رفتار مجرمانه .وثر سند و يا افزودن جزيي به اجزاي موثر سند است          كاستن جزيي از اجزاي م     ،ثانوي
 تغيير مضمون و محتواي سند به هنگام تنظيم آن است؛ به اين ترتيب كه تنظيم         ،جعل و تزوير معنوي   

 ناديـده مـي گيـرد و مطالـب     ،كه منتسب اليه اعالم مي كند    را   تمام و يا جزيي از مطالبي        ،كننده سند 
   .كندز درج مطالب مورد نظر خودداري مي آن در سند درج مي كند و يا اديگري را به جاي

 رفتار مجرمانه آن بايـد قابليـت اضـرار بـه ديگـري را      ،با توجه به مبناي جرم انگاري جعل و تزوير     
منجـر   به ورود ضرر و زيان به ديگـري          ، يعني اين كه در صورت استفاده از سند مجعول         ؛داشته باشد 

 عمـل مرتكـب   ،اي باشد كه امكان زيان در آن منتفي باشـد اگر رفتار مرتكب به گونه  بنابراين،   .شود
 ر بايد بر خالف حقيقت باشـد يـا نـه،           درمورد اين كه رفتا    .توان جعل و تزوير به حساب آورد      را نمي 

 شـرط رفتـار مجرمانـه       ، نظر راجح اين است كه اين وصـف        . اختالف نظر وجود دارد    حقوقدانانبين  

                                                                                                                    
از نظر حقوقي، اسناد ر سمي في نفسه و به خودي خود اصالت و اعتبار دارد و در صـورتي كـه مـورد تحريـف و        

ي بـه  ولي اسناد عادي اين گونـه نيـست ؛ اسـناد عـاد    . تغيير قرار گيرد، تزلزل در روابط حقوقي را با عث مي شود     
. بلكه در صورت تاييد منتسب اليه و يا با رسيدگي قضايي اعتبار پيدا مي كنـد               . تنهايي داراي ارزش و اعتبار نيست     

به همين اعتبار اگـر كـسي يـك سـند           . به همين خاطر، اسناد عادي به خودي خود نمي تواند منشا ضرر واقع شود             
 ويژه آن كه بتواند به وسيله ادله ديگر واقعيـت را اثبـات   عادي كه منطبق با واقع است را بسازد يا مخدوش كند، به     

  .نمي شود و نبايد عمل را جرم شناخت) منتسب اليه ( مش به هيچ وجه موجب ضرر به ديگرينمايد، اقدا
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 بين موردي كه رفتار بـر خـالف حقيقـت           قانونگذار ضرورت دارد كه      منتها ؛زبور نيست براي جرم م  
      تمـايز گـذارد و بـراي صـورت اخيـر مجـازات              ،است و جـايي كـه رفتـار منطبـق بـا حقيقـت اسـت               

  . تري را پيش بيني كندخفيف
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