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  قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران
   جعل وتزوير -مجازات اسالمي فصل پنجم 

ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا :  جعل و تزوير عبارتند از -523ماده 
 تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه شدن يا تقديم يا تأخير

  . بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب 
علم به  هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با -524ماده 

  . نزده سال محكوم خواهد شد اجعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پ
 هر كس يكي از اشياي ذيل را جذب كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد عالوه بر جبران خسارت -525ماده 

  :وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد
ا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي احكام ي -1

  . اسالمي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسؤولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان 
 . ات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي مهر يا تمبر يا عالمت يكي از شركتها يا مؤسس -2

 . احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي  -3

 . منگنه يا عالمتي كه براي تعيين عيار طال يا نقره بكار مي رود  -4

ادره از طرف بانكها و ساير اسناد ا يا چكهاي صبول شده از طرف بانكهاسكناس رايج داخلي با خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي ق -5
 . تعهدآور بانكي 

فيت توليدات و خدمات از نام و القاء شبه در كيهر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور : تبصره 
  .  در اين ماده محكوم خواهد شد به حداكثر مجازات مقررعالئم استاندارد ملي و بين المللي استفاده نمايد 

هر كس اسكناس رايج داخلي و خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و  -526ماده 
وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخالل در 

زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود 
  .  به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود 

يلي با تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحص-527ماده 
ا ارزشنامه تحصيالت خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور ي

  . جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد 
ي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه يا سازمانها و مؤسسات وابسته دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقالب اسالمي باشد يا نحوي از در صورت

  . انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد 
 عالمت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به  هر كس مهر يا منگنه يا-528ماده 

  . جعل استعمال نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد 
انون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند  هر كس مهر يا منگنه يا عالمت يكي شركتهاي غيردولتي كه مطابق ق-529ماده 

  . يا با علم به جعل استعمال نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد 
وز بدست آورد و به طريقي كه ت يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در موارد قبل را بدون مجا هر كس مهر يا تمبر يا عالمت ادار-530ماده 

به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو ماه تا دو سال 
  . محكوم خواهد شد 

  



٢ 

  
  

 دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن  اشخاصي كه مرتكب جرايم در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطالع-531ماده 
معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف 

  . خواهند شد 
هر يك از كارمندان و مسؤوالن دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجالت و دفاتر و غير  -532ماده 

آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق 
سامي اشخاص را تغيير دهد عالوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي كند يا ا

  . ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد 
وه بر جبران وارده به  اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند عال-533ماده 

  .  حبس از شش ماه تا سه سال يا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد 
 هر يك از كاكنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به -534ماده 

مي ، مهر يا سنكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رمظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اي
تقريرات يكي از طرفين را تحريف نكنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند 

  .ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون عالوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده به
را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران ) 534(و ) 533(، ) 532( هر كس اوراق مجعول مذكور در موارد -535ماده 

   . يليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده م
 هر كس اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران -536ماده 

  .  خواهد شد خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم
 عكسبرداري از كارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه -537ماده 

غير اينصورت عمل فوق جعل  رمدارك رونوشت يا عكس مي باشد ، دبا اصل شود بايد ممهور به مهر با عالمتي باشد كه نشان دهد آن 
تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس    شود و محسوب مي

  . از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد 
ص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه  هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخ-538ماده 

  . گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد 
ات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به  هرگاه طبيب تصديق نامه بر خالف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادار-539ماده 

  . مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد 
ت مقرر براي رشوه و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازا

  . گيرنده محكوم مي گردد 
 براي ساير تصديق نامه هاي خالف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب -540ماده 

  .  خواهد شد ضربه يا به دويس هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم) 74(عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا 
به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، دانشسراها ، مراكز  هر كس -541ماده 

و هنرستانها تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي 
و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب عالوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال 

  . جزاي نقدي محكوم خواهد شد 
  .  مجازات شروه به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود -542ماده 
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