
  قانون تخلفات جرايم و مجازاتھاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 

  مجمع تشخیص مصلحت نظام١٠/٥/٧٥

  قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتھاي مربوط به اسناد سجلي وشناسنامه

امه ، ھزينه صدور شناسنامه المثني و يا  به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلي و شناسن-١ماده                                         

 ريال ٠٠٠/١٠٠ و در مورد بعد ٠٠٠/٢٠ ريال و براي بار دوم ٥٠٠٠گواھي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 

 .صدور المثني موكول به پرداخت ھزينه ھاي فوق مي باشد. تعیین مي گردد

كلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل  دريافت كنندگان شناسنامه المثني م– ١تبصره

متخلف به مجازات استفاده كننده از شناسنامه مكرر محكوم . شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند

  .مي شود

قبه و خارج از حیطه اختیار باشد براي صدرو  چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال ، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر متر-٢تبصره 

  . دريافت خواھد شد١٣٦٣ قانون ثبت احوال اصالحي سال ٣٥المثني فقط ھزينه مقرر در آيین نامه اجرائي ماده 

   

 و يا به ھر دو ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠ روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ٩١ اشخاص زير به حبس از - ٢ماده 

  .جازات محكوم مي شوندم

  . اشخاصي كه در اعالم والدت يا وفات يا ھويت بر خالف واقع اظھاري نمايند–الف 

 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت ١٨ اشخاصي كه عالمًا عامدًا پس از رسیدن به سن -ب

 موھوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه شناسنامه مكرر براي خود يا مولي علیه و يا به دريافت شناسنامه

افرادي كه شناسنامه خود را در اختیار استفاده كنندگان . صاحب آن زنده و يا مرده باشد به نام ھويت خود استفاده نمايند

  .قرار دھند و به ھمان مجازات محكوم مي شوند

  .قع صادر كند ماما يا پزشكي كه در مورد والدت يا وفات گواھي خالف وا-ج

 اشخاصي كه در مورد والدت يا وفات شھادت دروغ بدھند و شھادت آنان در تنظیم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع -د

  .شود

  . خواھد شد   در كلیه موارد مذكور در فوق ، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم–تبصره 

   

 قانون ثبت احوال خودداري كنند عالوه ٤٣ و ٣٨ و مواد ٣٦ و تبصره يك ماده ٢٦و٢٤و١٩و١٦قرر در مواد  اشخاصي كه از وظايف م-٣ماده 

 ريال محكوم مي شوند و در صورت ٠٠٠/٣٠٠ ريال تا ٠٠٠/٥٠بر الزام به انجام تكالیف قانوني ، به پرداخت جزاي نقدي از 

  .شدتكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواھند 

   

 ريال ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠     اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از-٤ماده 

  .محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات مي باشند

 ٠٠٠/٥٠٠ ريال تا ٠٠٠/١٠٠      دام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ھر كس به مھر كردن غیر مجاز شناسنامه ھاي معتبر اق-٥ماده 

 ريال محكوم مي شود مجازات تكرار بیش ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال تا ٠٠٠/٥٠٠ريال و در صورت تكرار ، به پرداخت جزاي نقدي از 

  .  روز تا يكسال خواھد بود٩١از دوبار ، عالوه بر جزاي نقدي ، حبس از 

   

كان دولت اعم از لشكري و كشوري و ھمچنین كاركنان مؤسسات عمومي و شركت ھاي دولتي و مؤسسات  ھر يك از كار-٦ماده 

وابسته به دولت و بانكھا و نھادھاي قانوني به مھر كردن غیر مجاز شناسنامه ھاي معتبر اقدام نمايد عالوه بر مجازات 

  .  اين قانون محكوم خواھد شد ٥در ماده ھاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات ھاي مقرر 

   

 ھريك از كارمندان و مسئولین دولتي اعم از لشگري و كشوري و ھمچنین كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكھا و - ٧ماده 

شركتھاي دولتي و نھادھاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق در ارتباط با انجام وظايف قانوني خود 

امه ھايي را كه فاقد اعتبار اعالم شده و مالك انجام كار قرار دھد عالوه بر مجازاتھاي اداري و انتظامي و جبران شناسن

  ريال محكوم مي شود در صورت تكرار دادگاه مكلف به٠٠٠/٥٠٠ ريال تا ٠٠٠/٢٠٠خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از 

  .تعیین حداكثر مجازات مي باشد

   



 ٠٠٠/٢٠٠گان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنھا عالوه بر الزام به تعويض ، به پرداخت جزاي نقدي از  دارند-٨ماده 

  . ريال محكوم مي شوند٠٠٠/٥٠٠ريال تا 

   

 ھر كس براي فرار از تعقیب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از كشور مبادرت به استفاده از - ٩ماده 

شناسنامه ديگري به نام ھويت خود نمايند ، عالوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت 

  . ل محكوم مي شود  ريا٠٠٠/٠٠٠/١        ريال تا٠٠٠/٥٠٠جريمه از 

   

از قبیل خراشیدن يا تراشیدن يا قلم بردن يا الحاق (  ھركس در شناسنامه يا اسناد سجلي خود يا ديگري ھر گونه خدشه – ١٠ماده 

.  ريال محكوم خواھد شد٠٠٠/٥٠٠ ريال تا ٠٠٠/١٠٠وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از ) يا محو يا اثبات يا سیاه كردن 

 به قصد متقلبانه انجام يافته باشد ، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كیفیت  كه اقدامات مذكورهدر صورتي 

  .در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعیین حداكثر مجازات مي باشد. مقرر در قوانین جزايي محكوم مي شود

   

لمداد كردن خود موجب تنظیم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه  ھر غیر ايراني كه قبل از تحصیل تابعیت ايراني با ايراني ق-١١ماده 

ريال محكوم مي  ) ٠٠٠/٠٠٠/٣(  ريال تا ٠٠٠/٠٠٠/١شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از 

  .شود

   

دست آورده و از آن براي ايراني  ھر غیر ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به ھر طريق به - ١٢ماده 

قلمداد كردن ھويت خود استفاده نمايد ، عالوه بر محكومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 

در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توام با جعل يا استفاده از سند .  ريال محكوم مي شود٠٠٠/٠٠٠/٣ ريال تا ٠٠٠/٠٠٠/١

  .اشد ، مرتكب به حداكثر ھر دو مجازات محكوم خواھد شدسجلي مجعول ب

   

 ھر كس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا ساخت و تھیه غیر مجاز مھرھاي سجلي و يا سرقت آن نمايد به -١٣ماده 

 و درصورت  ريال محكوم مي شود٠٠٠/٠٠٠/٥ تا ٠٠٠/٠٠٠/٢حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 

  .تكرار به اشد ھر دو مجازات محكوم خواھد شد

   

 ھر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاھي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت -١٤ماده 

     . ريال محكوم مي شود٠٠٠/٠٠٠/١ ريال تا ٠٠٠/٥٠٠جريمه از 

   

 ريال تا ٠٠٠/٥٠٠ و اسناد سجلي جرم محسوب و ھر يك از مرتكبین به پرداخت جزاي نقدي از  خريد و فروش شناسنامه-١٥ماده 

 محكوم مي شوند و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم ، و در صورت تبديل به حرفه عالوه بر محكومیت ٠٠٠/٠٠٠/٣

  . به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواھد شد 

   

 كساني كه براي ارتكاب جرايم مندرج در اين قانون به تشكیل باند و شبكه اقدام نمايند ھر يك به حبس از پنج سال تا پانزده - ١٦ماده 

  . محكوم مي شوند٠٠٠/٠٠٠/١٠ ريال تا ٠٠٠/٠٠٠/٢سال و پرداخت جزاي نقدي از

ھر نحوي از انحا كمك نمايند يا گواھیھاي خالف را مالك اجراي  مأموريني كه عالمًا در وقوع جرايم مذكور در اين قانون به -١٧ماده 

  .وظايف قانوني خود قرار دھند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواھند شد

   

 ھر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تھران و شھرستانھا مكلفند به محض اطالع از وقوع ھر يك از جرايم موضوع اين -١٨ماده 

 فورًا از طريق رؤساي واحدھاي مربوطه جھت رسیدگي و تعقیب متھمین به مراجع ذي صالح قانون مراتب را

  .قضايي اعالم نمايند

   

  . قانون ثبت احوال نخواھد بود٣٥ اعمال مجازاتھاي اين قانون مانع از وصول ھزينه ھاي مقرر در آيین نامه ھاي اجرايي ماده -١٩ماده 

  .رات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است قوانیني كه مغاير با مقر-٢٠ماده 

   



در كلیه جرايم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاص اعم از حقیقي يا حقوقي گردد  -٢١ماده 

  .حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد

   

 دادگاه مي تواند آنھا را از كشور  ر در اين قانون از افراد غیرايراني باشند از تحمل مجازات ،در صورتي كه مرتكبین جرايم مذكو -٢٢ماده 

  .اخراج نمايد 

   

 كلیه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود موضوع تخلفات ، جرايم و مجازاتھاي مربوط -٢٣ماده   

بند ھشتم اصل يكصد و دھم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع به اسناد سجلي و شناسنامه در اجراي 

تشخیص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دھم مردادماه يك ھزار 

  .و سیصدو ھفتاد به تصويب نھايي مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

   

   

 مصلحت نظام رئیس مجمع تشخیص –اكبر ھاشمي رفسنجاني  


