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چكیده:
جعل اسناد و مدارک از جرائم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخالل در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل ناکار آمدیهای اجتماعی در جامعه به شممار
می رود .با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادالت تجاری داخلی و خارجی و با توجمه بمه افم ایش جمرم
جعل و سایر جرائمی که به کمک این جرم انجام میگیرد و زیانی که از انجام این جرم نه تنها بر امموال و حقموا افمراد بلکمه بمر اعتمماد عممومی و نظمام
اقتصادی کشور وارد می آورد ،اهمیت و حساسیت این جرم و ضرورت انجام تحقیق در این باره نمایان می گردد .به موجب ماده  011قانون ثبمت مصمو
 0101ارتکا برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تع یر اسناد رسمی محکوم میسازد ،مجازات ارتکمابی ایمن افعمال بمه مماده  415قمانون مجمازات
اسالمی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده  011جعل نبوده بلکه در حکم جعل میباشد ،از میان شقوا هفتگانه جعل تنها شق پنجم مماده م بمور
از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوا دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسو می گردند.
کلید واژه :ثبت اسناد ،تع یر  ،جعل اسناد رسمی

مقدمه:
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل مهم سلب آسایش عمومی و کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها ،از بین رفتن امنیت و سمالمت جامعمه و
نی زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها وارد میگردد .همچنمین باعمخ خدشمه بمه حیویمت و
اعتبار فرهنگی علمی و اقتصادی کشور میشود و یکی از عوامل اساسمی ناکارآممدی همای اقتصمادی و اجتمماعی محسمو ممی گردد.توسمعه روز افم ون
ارتباطات و مبادالت تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشمی کمه گمردش سمرمایه و حجمم مبمادالت تجماری در
سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی امنیت خاطر تماجران و بازرگانمان را در روابمط
تجاری فراهم سازند.امروزه اسنادی چون سفته،چک و برات با ویژگی ها و کارکردهای خاص عالوه بر تاثیر اجتنا ناپذیر بر اقتصاد و توسعه ی هر کشمور
از مهمترین اب ارهای تجارت نی به شمار می روند .در حال حاضر کمتر کسی است که با این اسناد سروکار نداشته باشمد .عمالوه بمر آن کلیمه سمازمانها و
موسسات به منظور برقراری ارتباطات و مبادالت روزانه ،اسناد و مدارک گوناگونی مورد استفاده و بهره برداری قمرار ممی دهنمد .از سموی دیگمر اشمخاص
،سازمانها و دولتها باید به جریان انداختن سرمایه ی خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت،سرعت و سهولت دارنداز ایمن رو
در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی برخی از کشورها ،اصول خاصی بر معامالت برواتی و اصولی کمتر برخوردار است.بنابراین با توجه به حجمم زیماد
دعاوی مربوط به اسناد تجاری،بخش عمده ای از مباحخ،معضالت و گرفتاری های مربوط به اسناد تجاری،ارتباط مستقیمی با اصول و رویمه ی حماکم بمر
آنها دارد .اصالح این اصول برای جلب اعتماد عمومی و توسعه و پیشرفت روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه اممری ضمروری و اجتنما ناپمذیر
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میباشد .مردم بایستی این اطمینان را داشته باشند که وقتی از نوشته ای استفاده می کنند و یا به سندی استناد می کنند ،آن سند اصیل است .در غیمر
این صورت نظم اجتماع برهم می خورد .با این که اغلب جرم جعل تصاحب مال غیر می شود ،جعل را در دسته جرایم علیه امموال قمرار نمداده انمد بلکمه
ج ء دسته جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می دانند  .یعنی بیش از آن که به جنبه ی مالی آن توجمه شمود جنبمه غیمر ممالی و خطمری کمه بمرای
اجتماع دارد مد نظر قرار گرفته است برای موال :هنگامی که قاضی تحقیق در ثبت گفته های متهم به جای جمله ی «اتهامات را قبمول نمدارم» بنویسمد
«اتهامات را قبول دارم» موجب بی اعتقادی مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود .به هممین دلیمل جعمل را بایسمتی در زممره جمرایم علیمه امنیمت و
آسایش عموم بدانیم .جرم جعل و ت ویر از جرایمی است که موجب سلب اعتقاد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتما
سلب آسایش عمومی مردم است.
 -1بیان مسئله:
یکی از جالب ترین جرایم علیه اشخاص که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت درجوامع بشری ارتکا می یافته و معمموال مجمازات همای
سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف بشری پیش بینی می شده است ،جرم جعل می باشد .این جرم بمه دلیمل عمدم سمهل بمودن ارتکما آن
(درمقایسه با جرایمی مول کالهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (درمقایسه با جرایم علیه اموال) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشمورهای
مختلف را تشکیل می دهد و همین کورت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجا می کند.
برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند ،پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد ،زیرا که اِب ار فکمر بمرای ارتکما جمرم کمافی نیسمت و اگمر سیاسمت
جنایی کشور به صرف قصد ارتکا جرم ،اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماا وجدان اشخاص تجسسّات غیرقابل اغماض بمه عممل
آید و غالبا اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند ،مجازات شوند.
به عبارت دیگر ،مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس ،محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشمته باشمد و بمرای
آن مجازات تعیین شده باشد .پس کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود ،بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانمه
یا خطای ج ایی توسط فاعل که جرم به وسیلة آن آشکار میشود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل ،شریک یا معاون الزم است.
بنابراین عموما صرف وجود قصد ارتکا جرم را نمیتوان جرم دانست و برای آن مجازات در نظر گرفت .اما دلیل این عدم مجازات چیست؟
یک دلیل بسیار ساده آن است که تشخیص اینکه در ذهن افراد چه میگذرد قابل دستیابی برای ما نسیت و فقط خداوند از ایمن اممر خبمر دارد ،لمذا
چون نمیتوانیم به فکر و ذهنیت افراد دست پیدا کنیم نمیشود آنها را مجازات نمود .اما اگر روزی به دلیل پیشرفتهای علمی به روشی دست یافتیم کمه
بتوان به وسیله آن ذهن افراد را خواند ،دیگر میتوان قصد ارتکا جرم را نی قابل مجازات دانست .این نظر نی خالی از ایمراد نیسمت و ممردود ممیباشمد
چرا که در اینجا ما دقیقا ما وارد بحخ تفتیش عقاید میشویم و تفتیش عقیده افراد به خودی خود امری مذموم و ناپسند و برخالف قانون است.
جرم جعل علیرغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال میشود در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شمده اسمت
که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی یعنی سلب اعتماد عمومی و ضررهای غیر مالی دیگری است که از ارتکا جعل به اشخاص وارد میشود.
اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نی این است که جرم جعل از حیخ قانونی هم  ،واجد تعریف باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صمدا عنموان
جعل می نماید و مجازات ارتکا این اعمال چیست تا از ارتکا آن اعمال خود داری نمایدزیرا نحوه و طرا ارتکا جرم جعل و ت ور مسیر تکاملی طمی
کرده و به تدریج از صورت اولیه خارج و متناسب با پیشرفت علوم و فنون تکامل یافته است .
 -2اهمیت و ضرورت موضوع :
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمانپیدایش خمط و اسمناد وجمود داشمته و تماکنون اسمتمرار و ممورد
استفاده مجرمان و ناآگاهاناز این عنوان مجرمانه «کسانی که اطالعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آننداشته و ناآگاهانمه اقمدام بمه ایمن جمرم
مینمایند» قرار گرفته است.
بدین لحاظ در قانون مجازات اسالمی مصو سال  29همانند قانون مجازات اسالمی سابق قانونگمذار بمرای تحقمق جعمل شمرایطی در قمانون الحمق و
سابق پیش بینی و در نظر گرفته است که قانونگذار برای رفع خالءها و نارسائی های مواد و مقررات قانون مجازات اسالمی سابق ،اتخاذ نموده اسمت .فلمذا
بررسی تغییرات قانونی و روند تحوالت تقنینی ب ه جعل از اهمیت فراوانی برخوردار است.
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 -3پیشینه موضوع
قدیمی ترین سندی که در مرود حفاری های تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است .این سند نقشمه شمهر دونگمی را
در حدود چهار ه ار سال قبل از میالد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه،مربع و مولخ تقسیم شده است.
در قرون وسطی احتیاج به ثبت امالک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای امالک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتمری تشمکیل
گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقال فرانسه جاری بود و سپس ثبمت عممومی جانشمین
آن شد.
در ایران به دستور انوشیروان ثبت معامالت ن د قضات و در دفاتر آنان انجام میشد.
غازان خان پادشاه مغول نی مقرر داشت که تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود.
در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجما بمه کمار معمامالت و تنظمیم اسمناد و عقمد ناممه و طمالا ناممه
میپرداخت و اسناد معامالت را مهر و موم در دفتر مخصوصی ثبت مینمود.
در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمد شاه برای جلوگیری از بروز اختالفات تجاری بمین ایمران و روسمیه دفماتری نم د کارگ اریهما وجمود
داشت که اسناد و معامالت تجار را در آن ثبت میکردند.
 -4اهداف تحقیق
 -0جعل اسناد از جرائم مطرح در جامعه میباشد و پرونده های فراوانی در مخازن اسناد ملی کشور در این زمینه وجود دارد.
 -9در جرم جعل سند ،یکی از طرفین دعوا مدعی جعل گردیده است.
 -1هدف کلی و اساسی این مقاله بررسی و مطالعه اسناد  ،قوانین و منابع موجود میباشد.
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تاثیر نامطلو جرم جعل سند و راه های مقابله با آن در عرصه کالن جامعه از دیگر اهداف این تحقیق میباشد.

 -5فرضیه های تحقیق
 -0در وقوع جرایم ثبتی به نظر میرسد،عدم پیش بینی سازوکارهای نظام مند و قاطع ج ایی در خصوص پیشمگیری جعمل در اسمناد رسممی از اساسمی
ترین چالش های نظام عدالت کیفری می باشد.
 -9به نظر می رسد ،اصالح و تغییر قوانین و آیین نامه های موجود مسئولیت پذیری کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و عضویت در اتحادیه بمین
المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی می باشد.
 -6روش تحقیق
این تحقیق به روش کتابخانهای کار شده است .با بررسی و مطالعه کتب ،مقاالت ،پایان نامههای موجود در خصوص موضوع پرداختمه شمده و بررسمی
آراء و نظرات فقیهان و حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است.

شناسایی مفاهیم مقدماتی
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تعریف حقوق ثبت
مراد از حقوا ثبت اسناد و امالک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبمت اسمناد و اممالک اسمت و منظمور از ثبمت نوشمتن قراردادهما و معمامالت و
چگونگی امالک است در دفاتر دولتی (رسمی) .تعریف فوا گرچه در متون قانونی ذکر نشده است ولمی از بررسمی و مطالعمه ی قموانین مربموط بمه ثبمت
اسناد و امالک تعریف مذکور استنباط میشود (.شهری)0134 ،
حقوا ثبت مجموعه ی قواعدی است که اعمال فوا را تحت نظم در آورده و بر آنها حاکم است .و دانش حقموا ثبمت آگماهی بمر آن قواعمد و بررسمی و
تحلیل و تبیین آن هاست .و خود شاخه های گوناگونی چون ثبت امالک ،ثبت اسناد ،ثبت ش رکتها ،ثبت نمام تجماری ،ثبمت احموال و جم آنهما را در بمر
میگیرد(.رازانی ) 0112،
حقوا ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر میگذارد .نقش آن در ارتبماط بما عاممه ممردم بمه لحماظ ثبمت
تعهدات و معامالت،ازدواج و طالا و تعامل ان با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعمات و عالئمم تجمارتی
کامل محسوس است (.رهنما)0121 ،
تعریف جرم ثبتی
جرم ثبتی عبارت است از فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت یا سران دفاتر اسناد رسمی که منج به نقض قوانین و مقمررات ثبتمی شمود.به بیمان دیگمر
جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین ثبتی است که در قوانین ثبتی برایش مجازات تعیین شده است.
مهمترین رکن جرم اعم از جرائم عمومی یا جرائم ثبتی رکن قانونی آن است که مورد توجه قانونگذار است و صاحب نظران حقوا کیفری روی آن تاکیمد
و اصرار دارد،به همین دلیل است که س ار بکاریا در رساله جرایم و مجازاتها بیان داشته :تنها بر پایه قوانین میتوان کیفرهای متناسب با جمرائم را تعیمین
کرده این اختیار تنها به قانونگذار که نماینده جامعه است تعلق دارد(.بکاریا )0134،
جرایم ثبتی عام
جرایم ثبتی اسناد و امالك در حكم جعل دارای پنج صورت عمده ،مهم می باشد:
 -0اسناد مجعوله یا م وره را ثبت کند.
 -9سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
 -1سندی را به اسم کسانی که ان را معامله را نکرده اند ثبت کند.
 -5تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
 -4تمام یا قسمتی از دفاتردثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه ی دیگمر ثبمت سمندی را از اعتبمار و اسمتفاده
بیندازد.
 -6اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
 -1سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
جرایم ثبتی خاص
-0مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به منظور فرار از اداء حق (موضوع ماده  54قانون ثبت)
-9تعهد یا معامله ی معارض (موضوع ماده  001قانون ثبت)
-1امتناع سردفتر یا دفتر یار کفیل معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع و مقام ذیصمالح تعیمین شمده توسمط اداره
ثبت محل  (.موضوع ماده  96قانون دفاتر اسناد رسمی).
-5انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد ( .موضوع ماده  6الیحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتمی و اسمناد مالکیمت معمارض مصمو
.0111
جعل ثبتی
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جعل بفتح جیم-بمعنی ت ویر و وضع است و م ور و ضاع بمعنی جاعل است.همه یانها به معنی ساختن اممری اسمت از روی قصمد و بمر خمالف واقمع
مانند سند مجعول و سکه قلب( .جعفری لنگرودی)0139 ،
تعریف جعل ثبتی
وضع کردن ،آفریدن و ت ویر به معنی دروغ پردازی کردن ،مکر کردن ،فریب دادن ،دو رویی کردن و گول زدن آمده است) .عمید.)0141 ،
جعل و ت ویر عبارت است ساختن نوشته یا سند یا چی دیگر بر خالف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی به قصد تقلمب
خراشیدن یا تراشیدن یا قم بردن یا الحاا یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجمازه صماحب آن
و نظایر آن ( .اسکار.) 0133،
تعریف جعل:
شبیه امضای دیگری ولی هرخالف حقیقتی را نمیتوان جعل شمرد(.مدرس .)0113،

اضرار به غیر در جرم جعل
برای تحقق جرم جعل عالوه بر حقیقت در یک نوشته یا سند به یکی از طرا پیش بینی شده در قانون باید آن نوشته یا سند قابلیمت و امکمان اضمرار
به غیر را داشته باشد.بنابراین جعل سند بدون امضای آن و یا جعل در دفتر غیر رسمی از طرف صاحب آن چون قابلیت استناد و امکان ایجاد ضمرر نمدارد
جرم نیست.
بنابراین قلب حقیقت در ص ورتی جعل و ت ویر به حسا می آید که در آن صورت ضرری به غیر وارد آمده باشد.البته در جعل اضرار آنی شرط نیسمت
بلکه اگر عمل جعل در آتیه و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد باز مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است.
استفاده از اسناد و نوشته های جعلی
استفاده و استعمال اسناد یا اشیاء مجعول با علم به مجعول بودن آن به طوری که در موارد مربوط به جعل و بمه خصموص مماده  414قمانون مجمازات
اسالمی نی اشاره است اعم از اسناد دولتی،سیاسی،رسمی،عادی و اسکناس و تمبر،اسناد تعهد آور بانکی ،مهر و تمبمر و منکنمه و عالممت مجعمول جمرم
است و مجا زات ان عالوه بر جبران خسارت وارده محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال ج ای نقدی است.
عناصر تشكیل دهنده این جرم عبارتند از:
-1جعلی بودن سند یا شیء
بطور کلی وقوع جرمی که واجد عنصر مادی جعل قابل مجازات باشد ال امی است ولی الزم نی ست کمه جاعمل مجمازات شمده باشمد.زیرا ممکمن اسمت
مباشر آن نامعلوم باشد یا اینکه اصوال قصد مجرمانه نداشته باشد(ساختن نوشته یا سند از روی شوخی بدون تصور اینکه روزی مورد اسمتفاده و اسمتعمال
قرار گیرد) .در عین حال با ال ام وجود عنصر مادی جعل احتمال اضرار بایستی محقق گردد.
-2عمل استفاده و استعمال سند یا شیء مجعول
برای تحقق این جرم حصول نتیجه مورد نظر مرتکب و به دست آوردن منافع مادی و معنوی شرط نیست بلکه صرف استعمال سند و یاشیء مجعمول
موجب تحقق جرم میشود.مانند ارائه یک سند مجعول به دادگاه و استناد به ان و سپس انصراف و استرداد آن( .شهیدی)0114 ،
-3قصد مجرمانه
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علم اطالع مرتکب به مجعول بودن سند یا شیئ مورد استفاده ال امی است و تقریبا در تمامی مواد قانونی مربوط به جعل و استفاده از اسمناد و نوشمته
های جعلی از جمله مواد  93و  92قانون تع یرات سابق و مواد  4141416قانون مجازات اسالمی.مصو  0114صراحتا به علمم و اسمتفاده کننمده اشماره
شده است.
از نظر مطالعه تطبیقی جعل و استفاده از سند جعلی موضوع مواد  550-0به بعد قانون ج ای جدید فرانسه بوده و حاکی از این امر اسمت کمه اجمرای
مجازات نسبت به کسانی که استفاده از نوشته های جعلی نموده اند در تمامی مواردی که از جعلی بودن آنها بی اطالع بوده اند منتفی است.
-4تكرار و تعدد در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول
در صورتی میتوان مرتکب را هم به ارتکا جرم جعل و هم استفاده از سند مجعول محکوم کرد که وی در واقع دو فعل متفاوت مرتکب شمده باشمد و اال
هر گاه ا ز او در عالم خارج بیش از یک فعل مشاهده نشده باشد نسبت دادن ارتکا دو جرم به وی چندان معقول نخواهد بود.
متقاضی ثبت
شاید به باور برخی از مردم که کمتر اطالعاتی در مورد ثبت داشته اند این باشد که با استعالم از مراجع ذی صالح وابسته بمه هریمک از دسمتگاه همای
اجرا یی می توان مانع از جعل ،کالهبرداری و خیانت در امانت و  ...را گرفت .ولی در واقعیت امر چی دیگری را اثبات می کند و آن این است که اتفاقما بما
اخذ استعالم از دستگاه های اداری تابعه نه تنها می توان متوجه جعل اسناد شد بلکه در فرایند نقص استعالم از سازمان های تابعه مفاد اسمناد و ممدارک
ارائه شده را تایید می کند و بدین وسیله راه را برای انجام کالهبرداری جاعلین هموارتر می سازد .جاعلین برای رسیدن به اهمداف جماه طلبانمه و منمافع
سودجوی خود با توجه به نوع ملک روش ها و عملکردهای خاصی در پیش دارند ،موال برای جعل سند زمینی که بدون حصار و بدون پمی یما دیوارکشمی
به سراغ دو زمین مختلف و در مجاور هم می روند .شیوه ی عمل آنان بدین گونه است که اطالعات زمین شخص دیگری را به خریدار نشان ممی دهنمد و
پس از تنظیم سند جعلی به صورت ششدانگ با چندانگ به نام خود یا دیگری یا سازمان های دولتی تنظیم می کنند و سمپس بمرای رسمیدن بمه همدف
خود زمین فرد دیگر که فاقد دیوارکشی و متصرف از و نی دارای مشکالت ثبتی می باشد جهت انجام معامله بمه دفماتر مشماورین اممالک و بما مشمتریان
عرضه می نماید و پس از تنظیم مبایعه نامه و دریافت مبلغ اولیه ثمن معامله متواری می گردند و یا از سوی دیگر قبل از تنظمیم مبایعمه ناممه در اولمین
قدم در دفاتر اسناد رسمی سند قطعی تنظیم می نماید .الزم به ذکر است قبل از تنظیم هر معامله در دفاتر اسناد رسمی اخذ جمیمع اسمتعالمات ال اممی
است .ولی از آنجایی که جاعلین همواره با زیرکی خاصی دستی در پاسخ استعالمات دارند و متاسفانه سردفتران بدون توجمه بمه صمحت و سمقم اسمتعالم
قرارداد قطعی را به امضای طرفین می رسانند و هنگامی که خریدار جهت دریافت سند یا معامله دیگر و یا حق استفاده و انتفاع را دارد متوجه ممی شمود
که مورد اغفال کالهبرداری قرار گرفته است .بدبختانه مشاورین امالک اولین کسانی هستند که با قولنامه سوری و از قبمل تبمانی شمده ممورد اغموا قمرار
گرفته و یا مهمتر از آن وکالتنامه های سرقتی ،سندهای جعلی و تصرف های غیرقانونی اقدام به تنظیم مبایعه نامه در دفاتر خویش می نماینمد .جماعلین
همیشه با برخی از کارکنان دولتی در ارتباط تنگاتنگ میباشند .از آنجایی که با گرفتن اطالعات خاص از زمینهای بدون سند مالکیت  ،مجهموال المالمک
یا مالکینی که به خارج از کشور سفر کرده و در آنجا زندگی میکنند و ...پس از جمع آوری اطالعات اقدام به جعل مدارک نموده و با شمگرد کالهبمرداری
زمینه را بابت اخذ سند مالکیت فراهم مینمایند  .چرا که افراد به اصطالح کار چاا کن یا دالل با پرداخت مبلغ گ افی اطالعاتی از ثبت ملک مورد نظمر را
در اختیار جاعل قرار داده که برای آنها مفید و مومر ثمر میباشد .و مکررا مشاهده گردیده حتی اوراقی را در پرونده ثبتی امحاء یا سرقت میکننمد و پمس
از جایگ ین اوراا جدید دلیلی دال بر مالکیتی جاعل میباشد و پس از ثبت نام سند و گذراندن مراحل اولیه علی الخصموص بازدیمد کارشمناس از ملمک و
پرداخت رشوه به انان و تاییدیه صورتجلسه احراز تصرف و بعد از آن امضاء رییس ثبت و قاضی به رای هیئمت قمدم بعمدی را جهمت صمدور سمند آسمانتر
میسازد .یکی دیگر از معضالت در این امر بحخ انتشار در آگهی روزنامه میباشد و اکور قریب به اتفاا در روزنامه محلی آگهی تحدید حدود چاپ میگمردد
و مردم از خواندن ان کوتاهی میکنند و ممکن افرادی که به ظاهر مالکیت دارند بر اثر همین چاپ روزنامه دستشان بر مال گردد .از سموی دیگمر میتموان
ب ه مشکلی اساسی در جعل یا کالهبرداری ثبتی اشاره نمود که هر یک از نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی،وکال،کارشناسان رسمی دادگسمتری و
یا بخشهای خصوصی نمایندگانی را جهت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت آن به ثبت فرستاده و پس از دریافمت اطالعمات پاسمخ اسمتعالم محمل ماموریمت
خویش را ترک مینمایند و ممکن است همین افراد با دالالن ،کالهبرداران و یا جاعلین در ارتباط بوده و با در اختیار گذاشمتن سموابقی از پرونمده امکمان
سوء استفاده از مالکیت مالکین را زیر سوال ببرند و بندرت بتوان گفت :امکان سرقت از پرونده هم توسط آنها صورت گیرد.
اکنون باید بدانیم که چه اشخاصی و با چه سمتی قانونا حق دارند که ملکی را مورد تقاضای ثبت قرار دهند؟ به عبارتی دیگر چمه اشمخاص از شممول
وصف کیفری مصادیق ب ه کالهبرداری در امور ثبتی خارج خواهند بود؟ در یک تقسیم کوتاه می توانیم بگوئیم که تقاضما کننمده ی ثبمت ممکمن اسمت
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اصیل باشد یا نباشد ،به عبارت دیگر ممکن است متقاضی اصالتا از جانب خود تقاضای ثبت کند یا به نمایندگی ،والیت ،وصایت ،قیمومیت و یما وکالمت از
جانب دیگری تقاضای ثبت کند .در بیان مفهوم کلی متقاضی ثبت باید گفت که متصرف قانونی ملک ،حق تقاضای ثبت دارد و متصرف قمانونی خمود بمر
دو قسم است:
اول -متصرف به عنوان مالکیت.
دوم-متصرف به عنوان قانونی از طرف غیر.
در شرح مورد اول باید گفت هر چند در ماده ی  14قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت ،دلیل مالکیت عنوان شده اسمت و در صمورت اثبمات خمالف
آن ،اماره تصرف از نظر ماده مذبور منتفی است .این ماده از یک جهت نقض آشکاری دارد و آن این که اصل قضیه مبهم است و مما نممی دانمیم کمه چمه
کسی تصرفش به عنوان مالکیت است وبه عبارت دیگر ما قبل از اثبات اماره موصوف ،می بایستی اصمل قضمیه را کمه تشمخیص نموع تصمرف -بمه عنموان
مالکیت است را ،احراز کنیم.
در بیان مورد دوم به اختصار باید گفت که محجورین اعم از شخص حقوقی یا حقیقی چون خودشمان نممی تواننمد در تقاضمای ثبمت ملمک و نیم در
تعقیب جریان عملیات ثبتی شخصا اقدام کنند ناگ یر باید دیگری به عنوان والیت بر کارهای ثبتی آنان اقدام کند ،و مقصمود از عنموان والیمت (مماده 19
قانون ثبت) همین است.
نکته قابل ذکر این که مطابق ماده  99قانون ثبت وقتی که ملکی بنام کسی در دفتر امالک ثبت شود او مالک شناخته می شمود همر چنمد در تصمرف
وی نباشد موال غاصبی آن را تصرف کند با این وصف مالک کسی است که ملک بنام او در دفتر امالک ثبت شده است.
بنابراین از تاریخ ثبت ملک در دفتر امالک ،تصرف دیگری اثر ندارد و همان ثبت دفتر امالک ،مشخص مالکیت شخص است و مماده  14قمانون ممدنی
در این خصوص مستند به شمار نمی آید و از این مقایسه به این نتیجه می رسیم که ماده ی  14قانون مدنی در مورد اموال غیر منقول تا پمیش از ثبمت
در دفتر امالک حجیت داردو پس از ثبت امالک در دفتر امالک ،دیگر حجت نیست.
نکته دوم این که تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشاء آن معلوم نباشد و در صورتی که منشاء آن معلوم باشد باید آن منشاء قانونا سبب ملک یما
ناقل ملک باشد .موال تصرفی که منشاء آن غصب باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی کند و در این ممورد مماده  16قمانونی ممدنی
می گوید« :تصرفی که ثابت شود که ناشی از سبب ملک یا ناقل نبوده معتبر نخواهد بود».
نکته سوم این که درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید به وسیله تقدیم اظهارنامه به عمل آید و این اممر از صمدر مماده ی
 00قانون ثبت اسناد و امالک مستفاد می شود.
اظهارنامه ثبتی
اظهارنامه ثبتی برگ مخصوصی است چاپی و رسمی که دارای شکل و فرم خاص و ستونهای معینی است که از طمرف سمازمان ثبمت اسمناد و اممالک
کشور منتشر شده و در اختیار متقاضیان ثبت امالک قرار می گیرد .این فرم در واقع ،جهت درخواست ثبت ملک تنظیم می شود .در اظهارنامه موارد زیمر
خواهد آمد:
 -0نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،کد ملی ،محل صدور آن ،نام پدر ،سمت دهنم ده اظهارناممه نسمبت بمه ملمک ممورد درخواسمت و محمل اقاممت
مستدعی ثبت.
 -9تابعیت مستدعی ثبت.
 -1نوع مال غیرمنقولی که درخواست ثبت آن می شود با تعیین محل وقوع ( حوزه ثبتی یا بخش یا روستا و شماره پالک؛ اعم از اصلی و فرعی ) ،حمدود
و مشخصات اج اء و متعلقات آن ،آدرس ملک ( خیابان ،کوچه و بلوک شهرداری ) و محل اقامت متقاضی.
 -5بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت ،طبق قیمت منطقه ای.
 -4شرح حقوا عینی ای که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوا و همچنین ،حقوا عینی ای که مستدعی ثبت در اممالک مجماور
دارد .مطابق ماده  91آئین نامه قانون ثبت ،دهنده اظهارنامه باید اسناد ،قبالجات و بنچاا ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را بمه اداره ثبمت
ارائه دهد تا رونوشت یا خالصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پروند عمل بایگانی شود .اگر دلیل مالکیت منحصر به تصمرف اسمت ،ادلمه و نشمانیهای تصمرف
فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید .در اظهار نامه ثبتی هم موارد بسیاری زیادی از جعل ثبتی به چشم میخورد که در نوع خود بی نظیمر اسمت
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با توجه به این موضوع که با در اختیار قرار دادن پرونده به دست اربا رجوع جهت انتقال به قسمت دیگر امکمان درصمد بماالیی از جعمل و کالهبمرداری
وجود دارد اتفاا اربا رجوع نگاهی سرسری به پرونده خویش را به دنبال دارد.
در قوانین و مقررات جاری تعریفی از اظهارنامه نشده است ،برخی در تعریف این اصطالح گفته اند« :اظهارنامه ی ثبتی عبمارت اسمت از بمرگ رسممی
ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و به موجب آن ،متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت اصالتا و یا بمه نماینمدگی از طمرف غیمر ،اقمدام بمه
ثبت ملک می کند( » .جعفری لنگرودی )0139 ،
سند مالكیت
براساس ماده  90قانون ثبت اسناد و امالک مصو  0101هم ش « :پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبمت ،ملمک در دفتمر اممالک ثبمت شمده و سمند
مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می شود ».این ماده زمان ثبت ملک را خاتمه ی عملیات مقدماتی ثبت یعنی عملیاتی که اداره ی ثبت قبل از ثبت
امالک ،باید انجام دهد را صراحتا بیان نموده است.
در قانون مدنی در ماده ی  ، 0953سند را چنین تعریف می کند« :سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشمد» بما
توجه به این تعریف سند باید نوشته و قابل استناد باشد و ممکن است یک نوشته برای دعوایی سند باشد ولی برای دعوایی دیگر چنین ارزشی را نداشمته
باشد پس منظور از سند ،نوشته ای است که در خصوص موضوع مورد نظر  ،بتوان به آن استناد کمرد .طبمق مماده ی  0936قمانون ممدنی ،سمند دو نموع
رسمی و عادی تقسیم می گردد که بیان خصایص ارکان هر کدام و تشریح سایر مسائل مربوط به سند از موضوع این تحقیق خارج و به این مقدار بسمنده
می گردد.
دراصطالح ترکیبی «سند مالکیت» می توان گفت که سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت
آن در دفتر اداره ی ثبت اسناد وامالک که نام آن ،دفتر امالک است ،به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده ی آن را مالک ملک می شناسد هر
چند او متصرف در آن ملک نباشد (همان )0162 ،و یا این که سندی دانست که اداره ثبت مطابق ثبت دفتر امالک تهیه و به مالک یا قائم مقام او
تسلیم می نماید ( .شهری.)0162 ،
جایگاه جعل ثبتی در طبقه بندی جرائم
 -1طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر قانونی
در این قسم طبقه بندی جرایم را بر اساس تبعیت از مالک های مختلف از قبیل قواعد شکلی و ماهیتی ،صالحیت دادگاه و نی احکام خاص هر کمدام
از جرایم را که قانون مشخص می نماید؛ تقسیم بندی می کنند که یکی از مهمترین این طبقه بندی ها  ،تفکیک جرایم به حقوا عممومی و تمیم آن از
جرایم اختصاصی است.
در این تقسیم بندی جرایمی از قبی ل جرایم سیاسی ،نظامی و مالیاتی ،گمرکی و  ...از جرایم اختصاصی و تابع احکام عام ناظر بر جمرایم عممومی ممی
باشد .با دقت در مصادیق جرم جعل در امور ثبتی ،مقنن ایرانی احکام خاصی رابر این جرایم بار نکرده است و عمومما (ممواد  011المی  015قمانون ثبمت
اسناد و امالک) تابع احکام عام ناظر بر جرایم عمومی هستند لذا جرمی مانند ثبت ملک غیر (موضوع مواد  014الی  013قانون مذکور) و یا جمرم امتنماع
از رد حق به صاحب آن (موضوع ماده ی  006قانون مذکور) از جرایم عمومی تلقی می گردند و به صرف این که این جرایم در قمانون ثبمت جمرم انگماری
شده اند نمی تواند مالک اطالا عنوان جرایم اختصاصی بر آنها باشد.
 -2طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر مادی
تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه بدون برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید و صرف انجام عمل مجرمانه بمدون تعیمین
عنوان مجرمانه توسط مقنن و نی برخورداری از نیت مجرمانه نی قابل مجازات نیست( .صانعی)0115 ،
در طبقه بندی جرایم از حیخ عنصر مادی جرایم را گاهی بر اساس شیوه ی ارتکا آنها و گاهی بر اسماس نتیجمه حاصمله و یما براسماس مشماهده ی
عنصر مادی (موضوع ماده  90قانون آئین نامه دادرسی کیفری) تقسیم بندی می نماید .در تقسیم بندی بر اساس شیوه ارتکما بم ه ،جمرایم بمه فعمل و
ترک فعل تقسیم بندی می شوند یعنی گاهی ر فتار مجرمانه ارتکا فعلی است که قانونگذار نهی کرده است و یما تمرک فعلمی کمه انجمام دادن آن اممر
نموده است .در این تقسیم بندی (بر اساس عنصر مادی) نی گاهی دوام رفتار مجرمانه اعم از فعل از ویژگی های آن است.
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در این نوع خاص تقسیم بندی جرایم از حیخ دوام رفتار مجرمانه به جرایم مستمر و آنی تقسیم می شوند یعنی هرگاه جرایم اعمم از فعمل یما تمرک
فعل در فاصله زمانی کوتاه آغاز شود و اندکی پس از آن به پایان برسد آن جرم را آنی ولی اگر تحقق جرم منوط به سپری شدن زمانی مدید اعمم از چنمد
روز یا چند هفته یا حتی چند ماه باشد جرم مستمر و تابع احکام خاص خود می دانند موال جرم قتل را جرم آنی و جرمی مانند تصرف عمدوانی (موضموع
ماده  621قانون تع یرات) را جرم مستمر می نامند.
 -3طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر معنوی
" بهترین طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی طبقه بندی دو گانه جرایم به جرم عمدی و جرم غیر عمدی است( ".ولیدی .)0115 ،
در ماده  415قانون مجازات تصریحی به عنصر معنوی نشده است اما ماده  491قانون مجازات که جعل و ت ویمر را تعریمف کمرده اسمت در انتهمای مماده
عبارت «به قصد تقلب» آورده شده است .بنابر این در جعل مفادی نی می توانیم از وحدیت مالک ماده  491کمک بگیریم.
عنصمممممر جمممممرم جعمممممل از دو قسممممممت تشمممممکیل

ممممممی شمممممود سممممموء نیمممممت عمممممام و سممممموء نیمممممت خممممماص.

سوء نیت عام ان است که جاعل قصد تحریف و تقلب را در سند داشته باشد .بنابر این کسی که در حالت ناهوشیاری موال مسمتی مرتکمب تحریمف شمود
جاعمل نیسمت و یمما اگمر کارمنمدی در اثمر اشممتباه تغییمری در سمند ایجماد کنممد بمه علمت نبمود سمو نیممت عمام جمرم جعمل محقمق نممی شممود.
سوء نیت خاص آن است که فرد با سند و نوشته جعلی قصد فریب دادن مردم را داشته باشد و موجب ضرر به دیگران شود بنابر این ارگ کسی بمه نیمت
شوخی سندی را جعل کند جاعل محسو

نمی شود چون سوء نیت خاص مت ل ل است.

همین که جاعل در زمان جعل قصد ضرر داشته باشد کافی است این که قصدش محقق می شود یا میم فمرض نمدارد «در ممورد جعمل ممادی اغلمب
حقیقت مادی سند بیش تر موارد موجب فرض وجود قصد مجرمانه است در حالی که درجعل معنوی یا مفادی همیشه امان این فرض موجمود نیسمت و
ننکم است اشتباهی رخ داده باشد".
جهات قانونی تعقیب در جعل ثبتی
دعوی عمومی ناشی از جرم موضوع اصلی دادرسی کیفری است .اقسام این دعوی و تعقیب آن برای حفظ نظم عمومی صیانت از حقوا آزادیهای
فردی و تأمین و تضمین آسایش و آرامش جامعه کمال ضرورت و اهمیت را دارد از این لحاظ کلیه قواعد مربوط به تعقیب دعوی عمومی از قوانین آمره
به شماره می آید و تخطی از آن جای نیست (.آخوندی .)0139 ،
دادسرا در راستای انجام وظیفه اصلی خود (در نظام دادرسی فعلی ایران) به هر طریق که از وقوع جرمی مطلع باشمد بایمد تعقیمب کیفمری را بمه جریمان
اندازد تا با جمع آوری دالیل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم ،چنانچه اصل تحقق جرم و توجه به آن به متهم محرز باشمد ،بما صمدور کیفمر خواسمت
محاکمه و مجازات او را از دادگاه خواستار شود ( خالقی.)0131 ،
مهمترین طرا اطالع دادسرا از وقوع جرم را مطابق ماده  64قانون آئین دادرسی کیفری مصو  0113می توان به چهار دسمته اصملی تقسمیم بنمدی
نمود:
-0اقرار متهم
-9شکایت شاکی خصوصی
-1اعالم جرم توسط دیگران
-5گ ارش ضابطین دادگستری
در این تحقیق بحخ اصلی ما راجع به ماهیت و شرایط بند دوم یعنی شکایت شاکی خصوصی خواهد بود .اصوال همه جرایم جنبه عممومی دارنمد و بمه
دلیل لطمه ای که به نظم عمومی وارد می سازند ،جرم شناخته می شوند.
با تصویب ماده ی  011قانون تع یرات  0114که ماده ی  5قانون آئین دادرسی کیفری جدید نی با لحاظ آن تصویب گردیده از این پس جمرایم مشممول
طبقه بندی سه گانه ای به شرح زیر خواهد بود:
 -0جرایمی که تعقیب آنها بر عهده ی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نهاده شده است و در انها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست.
-9جرایمی که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود.
 -1جرایمی که تعقیب با شکایت شاکی آغاز می گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیسمت دعموی عممومی را بمه جریمان انمدازد ،لمیکن اسمترداد
شکایت از سوی شاکی مانع از تعقیب دعوی عمومی و احتماال تعیین کیفر برای مشتکی عنه نیست.
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همچنین مقنن ایرانی در ماده ی  9قانون فوا االشعار کلیه جرایم را دارای جنبه عمومی دانسته وآنها را به سه دسته تقسیم نموده است:
اول :جرایمی که مجازات آنها در شرع معین شده مانند موراد حدود و تع یرات شرعی.
دوم :جرایمی که تعدی به حقوا جامعه و یا مخل نظم همگانی باشد.
سوم :جرایمی که تعدی به حقوا شخصی یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
نکته حائ اهمیت در این بحخ این است که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن یک جرم امری اسمتونایی و نیازمنمد تصمریح
است( .همان)
مصادیق جعل در امور ثبتی
خراشیدن یا تراشیدن
این عمل ،معموال با وسایلى مول تیغ ،چاقو و نظایر آن ها صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با کمک این وسایل ،از روى نوشته یا سند محمو
مى کند .در عمل خراشیدن ،جاعل بخشى از یک کلمه را از بین میبرد.موال بما حمذف حمرف ن کلممه نبمود را تبمدیل بمه بمود میسمازد.ولى در عممل
تراشیدن ،جاعل کل کلمه را محو مى کند؛ موال نام یکى از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو مینماید.
قلم بردن
در قلم بردن ،الزم نیست حرف یا کلمه ها یی به سند اضافه شود ،بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم ،قسمت هائى از سند یا نوشته را ناخوانما
نماید یا بر روى آن خط بکشد.
الحاق
در این مورد چی ى به سند می اف ایند؛ موال رقمى در مقابل چک می گذارند یا با اف ودن حرفی به کلمه ،آن را به کلممة بمه دیگمرى تبمدیل ممى
کنند .براى موال ،با اف ودن ی به کلمه حسن آن را به حسین تبدیل می نمایند.
محو یا اثبات یا سیاه کردن
الصاق
در این جا جاعل ،بخش هائى از نوشته را به بخش هائى از نوشتة دیگر پیوند می زند و منظم مى کند؛ به نحوى که حالتى به وجمود ممی آیمد کمه
خواننده ،آن را نوشته ا ى واحد تصور مینماید .براى موال ،امضائى از یک نوشته را به متن پیشنویس امضانشده ا ی ،ضمیمه می کند و مى چسباند.
به کار بردن مهر دیگرى
در این حالت جاعل ،مهر فرد دیگرى مول مهر شرکت ،اداره یا فرد عادى را بدون اجازۀ صاحبش ممورد اسمتفاده قمرار ممى دهمد و آن را در ذیمل
نوشته یا سند به کار مى برد  .تمام مواردى که از آن ها نام برده شد ،از مصداا های جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فی یکى و مادى روى سمند
یا نوشته انجام مى دهد و آن را از اصالت خارج مى کند .اما گاهى جاعل عمل مادى انجام نمى دهد؛ بلکه بدون آن که مرتکمب خدشمه یما تغییمر در
سند شود ،مطالب منتسب به دیگران را تحریف مى کند.
تقاضای ثبت ملک غیر
هر قدر مردم به عنوان ذینفعان و نیرو های انسانی در سازمان از آگاهی ها و اطالعات بیشتری نسبت به قوانین و مقررات برخوردار باشند امنیت
مالکیت  ،عدالت اجتماعی  ،احقاا حقوا و گسترش بهداشت حقوقی که از ارکان اصلی واهداف اصلی سازمان ثبت است سهل الوصول تر خواهد شد و
جامعه طعم شیرین امنیت مالکیت را که یکی از اصول سرمایه گذاری و پیشرفت وتوسعه در هر کشور میباشد را خواهد چشید به همین دالیل آموزش
عمومی جامعه یکی از اساسی ترین و مهم ترین نیازهایی است که دستیابی به آن بدون برنامه ری ی دقیق و مدیریتی دور اندیش واینده نگر کاری بسیار
مشکل خواهد بود چرا که آموزش یک سرمایه گذاری است که منافع اجتماعی اقتصادی وفرهنگی سیاسی آن به جامعه خواهد برگشت لذا توجه ویژه به
آموزش در این سازمان ضرورتی مضاعف است خصوصا این که آموزش های دینی ما نی بر دانش اف ویی و مهارت جویی تاکید بسیار دارد و از سوی
دیگر تحقق بهداشت حقوقی  ،ال امات آموزشی فراوانی را در پی خواهد داشت.اموزش موتور محرکه برنامه های اصالحی است و مدیریت تحول گرا با
اب ار آموزش جریان پیاده سازی برنامه های اصالحاتی را تسحیل و ترویج مینماید.
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اقسام مجازات جعل ثبتی
 -1مجازات اصلی:
برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است این مجازاتها اصملی انمد از ایمن
حیخ که ضمانت های اجرایی امر و نهی قانون گذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند .همچنین ممکن اسمت قانونگمذار مجازاتهمای اصملی
متعددی در قانون پیش بینی کرده باشد در این صورت گاه قاضی مل م به صدور حکم محکومیت به همه مجازاتها و گاه مخیر در صدور حکم محکومیمت
به یکی یا چند مجازات می باشد از آنجایی که مجازات جعل در امور ثبتی همان مجازاتهای ب ه جعل می باشد.
 -2مجازات تبعی و تكمیلی
این مجازات به مجازات اصلی اف وده می شود و عالوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد( .نوربهمار،
)0139
جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده  91قانون مجازات اسالمی به این شرح آمده است« :دادگاه می توانمد کسمی را کمه
به علت ارتکا جرم عمدی به تع یر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تع یری یا بازدارنده مدتی از حقوا اجتمماعی محمروم و
نی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید» ذکر دو نکته در خصوص این مجازاتها ضروری است:
نخست ،از ماده  91فوا االشعار چنین مستفاد می گردد که صدور حکم محکومیت به مجازاتهای تکمیلی امری اختیاری برای دادگاه ممی باشمد .دوم
اینکه مجازاتهای تتمیمی مانند مجازاتهای اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازاتها است و قاضی مکلف است حکم خود را مستدل بدارد.
با عنایت به مراتب فوا و با توجه به اینکه مجازات ب ه جعل اصلی و تبعا مصادیق جعل در امور ثبتی از نوع تع یر می باشند دادگاه می تواند عالوه بمر
مجازاتهای مقرر مجازاتهای تتمیمی (تکمیلی) مقرر در ماده  91قانون مجازات اسالمی را نی برای محکوم علیه مقرر کند(.اردبیلی)0112 ،
مجازات تبعی از ان لحاظ تبعی نامیده میشود که خواه ناخواه بر دادنامه ی محکومیت اضافه شده و از آثار محکومیمت ج ایمی تلقمی میشمود.این نموع
مجازاتها بر خالف مجازاتهای اصلی مستقیما مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرند و قانون کیفری خود مستقیما اثاری را بر محکومیمت بمار مینمایمد.کیفرهای
تبعی عمدتا شامل طیف گسترده ای از محرومیتها و ممنوعیت ها از اعمال حقوا اجتماعی است که به تبع مجازات اصلی بر مجرم اعمال میشوند.
نتیجه گیری:
اگر همه ی ما بتوانیم طوری عمل کنیم که کامال به نفس و ایمان خود مسلط باشیم و به اعتبار قانون اهمیمت داده و بما آن پمیش بمرویم و در جهمت
حفظ منافع جامعه اصول اخالقی را زیر پا نگذاریم مطمئنا هیچگونه جعل  ،کالهبرداری و یا جرایم دیگر در جامعه رخ نخواهد داد .امروزه با علوم و فنمون
جدید و با اتکا به تجهی ات مکانی ه و استفاده از اوراقی که امکان جعل در ان وجود ندارد از اف ایشهای جرائم سنگین ممانعمت بمه عممل آوریمم .بمرای راه
های قانونی کنونی راه های غیر قانونی هم وجود دارد .در آمدهای نا مشروع مستخدمین و کارکنان باعخ ان وال در میمان دسمتگاه همای دولتمی جواممع
گردیده اند .مسئولین و مدیران ادارات با برنامه ری ی نوین و با بهره گیری از قوانین و کتبهای جدید پیشگیری موجب میشموند کمه بسمتر جامعمه راهمی
برای تکامل سالمت دستگاه قضا ایجاد نمایند .اقدامات آموزشی برای کارکنان ثبت نقش بس ایی در پیشگیری از جرم داردو عالوه بر آن آکماهی و اطمالع
کامل از مقررات و قوانین ثبتی در وهله نخست اراده ی فرد را در خصوص خودداری از ارتکا جرم راسخ و دوم اینکه میتواند مانعی از ارتکا ایمن جمرم
برای افراد دیگر گردد.
پیشنهادات:
با توجه به یافته ها و مطالعات انجام گرفته در جهت پویایی قوانین موضوعه و به طور کلی اخص قوانین مجازات اسالمی مرتبط با جرم جعل و
انطباا هر چه بیشتر این قوانین با دیدگاه فقها و شرع اسالم ،پیشنهاداتی بدین شرح ارائه می گردد:
 -0قوانین بر اساس مقتضیات زمان و مکان تصویب شود و به بهترین شکل واکنش اجتماعی علیه مجرم بوجود آید.
 -9از آنجا که موضوع جعل در برخی بیشتر کشورها وجود داشته و موضوع مهمی میباشد ،پیشنهاد تحقیق این است که دانشجویان و محققان به
تحقیقاتی با موضوعاتی مشابه و یا حتی انجام تحقیق با این عنوان بپردازند و فروعات جدید این جرم و رویه سایر کشورها را بررسی نمایند.
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