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 ییقضا هیبر رو تأکیدبا  رانیا یفریدر نظام حقوق ک یجعل مفاد

  2علیرضا گل محمدی شورکی ،1احمد حاجی ده آبادی
 نشگاه تهران)پردیس فارابی قم(دانشیار دا1 
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 چکیده

دو این    در نظام حقوقی کشور ما وجود دارد. نظرهایی  اختالف مادیجرم جعل معنوی و معیارهای تفکیک آن از جرم جعل  درباره 

اینکه معیارهنای تفکینک این  دو جنرم از      .تا در قانون اند شده تفکیکحقوقدانان از هم  یها نوشتهبیشتر در دکتری  حقوقی و  جرم

پاسنگگویی   قصند  بنه بود که در پژوهش حاضر  سؤاالتی تری  مهمخاصی دارد از  یها یژگیوو جرم جعل معنوی چه  یکدیگر چیست

در رابطه با آن نیز مشگص شد که معیارهای مگتلفی نظیر تقارن زمنانی عمنل ممرماننه و     .به بررسی جعل معنوی پرداختیم ها آن

 هسنت تنظیم سند، اذن و آگاهی متعهد یا مدیون سند نسبت به تنظیم سند از سوی جاعل دیگر معیار تفاوت جعل مادی و معنوی 

است در خصوص تغییر  شده تنظیماو  هیعلکه سند ی که در جعل معنوی ای  اذن وجود داشته اما در جعل مادی متعهد سند یا کس

معینار   تنوان  یمن یز جعل معننوی از جعنل منادی    یبرای تشگیص و تم آن یا تنظیم سند به جاعل اختیار یا اذن خاصی نداده است.

ادی  یعنی ای  مورد از جعل همواره یک اثر مادی از خنود در سنند   ممادی جعل  تأثیراتمذکور بررسی  اریمع دیگری نیز ارائه داد،

در جعنل منادی اثنرات    وجود ندارد نتیمنه اینکنه    تشگیص قابلاثر مادی  قرارگرفتهاما در سندی که جعل معنوی  گذارد یمبرجای 

اثبناتی نینز بنا یکندیگر متفناوت      جنرم از منظنر   . نهایت اینکه ای  دو شود یمدر سند ایماد  توسط کارشناس تشگیص قابل مادی و

سی مدنی معمول است بهره برد، در رویه دادگناه  ارهایی نظیر تطبیق سند که در دادرهستند و برای اثبات جعل معنوی باید از راهک

و دادگاه موظف است خود جعلنی بنودن ینا     شده معرفیانتظامی قضات نیز ارجاع دعاوی جعل معنوی به کارشناسی تگلف انتظامی 

را تشگیص دهد. بررسی مقررات موجود ضرورت تممیع مقررات مربوط به جرم انگاری جعل معنوی در  موردادعاح بودن سند صحی

برای اثبات جرم جعل معنوی در قانون آئی  دادرسی کیفری را مشگص  استفاده قابلقانون ممازات و تعیی  راهکارهای اثبات و ادله 

 ساخت.

 انگاری، مسئولیت کیفری جرم مادی، جعل معنوی،جعل، جعل : واژگان کلیدی

 

 



 علوم سیاسی، حقوق و فقه مطالعات

 228-246، صفحات 1399 زمستان، 4، شماره 6دوره 

 

 

 
 


