
 

 
 

 
 

 

 جزوه حقوق جزای اختصاصی 1
م علیه اموال و مالکیتجرائ  

 دکتر امید مالکریمی
(و عضو هیأت علمی دانشگاه )وکیل پایه یک دادگستری  

 به کوشش انور یوسفی
 زیاد ُشمار ینهمچن و حقوقی بازارِ آشفته در موجود هایکتاب انبوهِ  در ِبَشن قبول حقوقی هایآزمون در خوانمی که اوونهایی از بسیاری

 ستطبیعی سردرگمی، نای. برسند قطعی تصمیم یک به توانندنمی یا و بگیرند تصمیم چگونه دانندنمی و هستند سردرُگم آموزشی، مؤسسات
 برای ه،جزو نای کنممی تضمین! کنیم شلوغ را خود دورِ  نباید نیست؛ خوبی انتخاب مرجع، کتاِب  هم و جزوه هم انتخاِب ! آن روزِ  یک فقط اما

 را چیزی درون، از و وجود تمام با وقتی: »آَرممی براتون رو کوئیلو پائولو نوشتۀ «کیمیاگر» کتاب از تیکه یه. است کافی حقوقی، هایآزمون
 بزرگ حقیقتی جهان این در هستند، خداوند زباِن  آرزوها. کنند اجابت را شما خواستۀ تا دهندمی هم دست در دست کائنات تمام خواهیدمی

 جهان نای وجود از تو خواستۀ این آنگاه بخواهی قلبت ته از را چیزی وقتی و زندمی سر تو از که عملی هر یا باشی که کس هر دارد، وجود
 !است آن در حکمتی رسیده، شما دست به جزوه این اگر که بگم خواستم «شویمی آن انجاِم  مأمورِ  تو و گیردمی سرچشمه

سندی نوسوگند هب قلم و آنچه مى   

های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق موفقیت در آزمون
ای برای مؤّسسات و راِه اعاشه وکالت نبولی در آزموبرای ق

مدرسینی را فراهم کرده که با تبلیغاِت فریبا سعی در جذب 
ویان دارند. این موفقیت هیچ معجوِن جادویی یا دانشج

ین و تر فرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که کامل
به صورت رایگان  1 حقوق جزای اختصاصیترین جزوۀ ساده

اما  -قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده 
 .کندمیموفقیت شما را تضمین  -انگیز شگفت

 آخرین ربوزرسانى:2041
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نبالش بودید این جزوه است!انگیزی که دحیرت  
های حقوق و البته از ترین درسهای خاِصِّ خودشود داره و از شیریندرس حقوق جزا با این که از جرم، جنایت و مجازات بحث میشه اما جذابیت

ًا زائد پرهیز شده و فقط به ای و بعضاین جزوه از ورود به مباحث حاشیه در! هقضاوت ارشد و وکالت، یهای حقوقدر همۀ آزمون ترین دروسمهم
ن در ذهن شما شکل میگیره.  نکات و مباحث اصلی و مهم پرداخته شده، به طوری که با خوندن این جزوه مطالب حقوق جزا به صورت ُمَدوَّ

ی مانند حقوقهای تخصصِی الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیمطالعه
گیزی شیوا و انها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه میآزمون

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )گیرا و رسا توضیح دادم و قول می
 .کنیداعتیاد پیدا می

ما های حقوقی نیاز است را به شمون، هر آنچه برای قبولی در آزمونما در سایت فوق، کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام
اب که شروع به خواندن نمایند در انتخ گیرندهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونخواهیم داد! می

ند رو به طور کدهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میمنابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها گذاریم و بهتون اطمینان میرایگان در اختیارتون می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.اوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو مید
ه و تکثیر تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشت معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

، سپاسگزاِر نگاگارند ن آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانمجاز می« تنها با ذکر منبع»جویی و برداری از آن، بدون قصد سودو نسخه
های فوق یا ایمیل خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه

«mollakarimi.omid@gmail.com ».ن و ُمنظمبه صورت ُمَد  بیان فرمایند بعد از ای که را آموزش خواهیم داد به گونهجزا ، کِلِّ حقوق وَّ
ناگر بدون  جزاحقوق  و مباحث مفاهیممطالعۀ این جزوه احاطۀ کامل بر مباحث حقوق جزا داشته باشید.  هم آن فتوضیح داده بشه  اسلوب ُمَدوَّ

زوه نیاز ایم به صورتی که شما با خواندن این جشده نگاشتهبندیا به نحو طبقهمطالب حقوق جزا ر ما در این نوشته،  دشوار و غیرقابل تحمل است
ق دم! البته بگم که حقوکنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می به خواندِن هیچ کتاب و جزوۀ دیگری ندارید جزا

 ام.ر دروس دیگه رو هم با همین روش گفتهمدنی و آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و همینطو
ی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت   با توّجه به سرفصلو حتِّ

ً
های جدید و آخرین تغییرات این نوشته دائما

رو در دست دارید  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  ی.دی.افپشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونقوانین و تست
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. 

ً
کارگاه » هاست! اسِم کارگاِه ما،ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبهتره مجددا

ی محتوای omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« تولید محتوای حقوقی ( رو دنبال کنید تا کلِّ
 حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
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. حقوقی ایهآزمون جزوات کنندۀتدوین همینطور و تریدادگس یک پایه وکیل و علمی هیأت عضو دانشگاه، مدرس هستم مالکریمی امید داستاِن من:
 هایایلف مجازی فضای در اینجوری االن مثل موقع اوون خب گرفتم رو کارشناسیم مدرک که زمانی یادمه کنم، تعریف براتون جالب داستان یه خواممی

 را جزواتی السک سرِ  و بود کرده شرکت بود تهران توی که وزشیآم مؤسسات از یکی کالسای توی که داشتم دوستی یه نبود؛ دسترس در جزوات یا صوتی
 کپِی  که کردم خواهش ازش نداشتم زماُن  اون در هاکالس اوون در شرکت تواِن  که هم من خالصه بود؛ نوشته بدی خیلی خط یه با رو گفتنمی اساتید که

 ندارم؛ پیک تهیۀ امکان و دسترسی و خونممی وکالت آزمون برای و دارم شهرستان در که ایخونه یه توی اوومدم من که گفت بهم بگذاره، اختیارم در رو اونها
 قایآ یه اونجا، رفتم و شدم خوشحال! ِبَخر رو جزوات و انتشاراتش واحدِ  برو( بود آموزشی مؤسسۀ همون آدرس که) تهران توی آدرس فالن برو که گفت

ی  گفتم هستی؟ ؤسسهم دانشجوی گفت بهم خواممی رو اساتید فالن جزوۀ گفتم تا و بود نشسته مؤسسه اون اتانتشار  واحد همون یا تکثیر قسمِت  توی ُمِسنِّ
 تکثیر که من به میده ایصفحه 022 جزوۀ یه استاد مثالً  که اینجوری دهمی انجام تجاری کارِ  داره که است مؤسسه یه اینجا! جون پسر ببین گفت! نه که

 متونمی: »گفتم بهش کردم قطع رو حرفش کردن؛ شرکت رو خاص درِس  اوون در استاد اوون هایکالس که مؤسسه همین دانشجوهای به ِبَدم و کنم
 جزوۀ که استاده اون» که داد ادامه!« بفرمایید ببخشید،: »گفتم ؛!«نشده تموم حرفم هنوز وایسا: »گفت ؛«بدین؟ من به رو هاجزوه همین که کنم خواهش

 ادمه!« شه تکثیر که من دست به ِبده رو قبولی دستورالعمِل  یا فرمول یا کلید کِلِّ  که نیست اینجوری داده قرار دانشجوها اختیار در را یتایپ اِی صفحه 022
 ینهم رد اینکه ترجالب گفت و تایپی جزوۀ این مکمل شهمی نویسدست جزوۀ و بنویسن که میگه هم جزوه کالس سرِ  هابچه به استاد همون: »که داد

 چرا نکهای از شدم ناراحت خیلی ؛!«اینجوریاس بعله: »داد ادامه!« کنن اصالحش که میگه هابچه به سرکالس که داره وجود ایراداتی هم شدهتایپ جزوۀ
 بهش زدم زنگ! پیچوند منو چرا که شدم ناراحتم دوستم اون از هم دیگه طرف از بشن، قبول دارن مالی توان یا دارن دسترسی کالسا این به که اوونهایی باید

ِه  قراره؛ این از ماجرا گفتم  نگفت بازم تهالب کن، برداریُنت جزوات از و اینجا بیا پاشو گفت بهم کنه، جبران خواست شد، بود داده انجام باهام که کاری متوجِّ
 ذاتمه تو نَاَص  «بودن پیگیر» و «بودن ُمصر» که منم! هبش اضافه رقیب یه خواستنمی و بود کرده هزینه چون داشت حق شاید! دممی رو هاکپی بهت که

ها که میزهایی این از دونه یک و کرد پذیرایی ازم روز شبانه سه و کرد محبت بهم خالصه و بودم راه توی ساعت پنج اونجا؛ رفتم کوبیدم  که داد بهم ارند ُمالِّ
 شده کبود که راستم سِت د بزرگۀ انگشت به داشتم که حالی در بودم برگشت مسیرِ  در اتوبوس اب و شد تموم کاَرم اینکه از بعد کنم؛ بردارییادداشت و بنشینم

 به هم رو هاسکال این در حضور امکان و نداشت رو داشتم من که رفیقی این یکی اگه که بودم فکر این توی کردممی نگاه!( بودم نوشته که اینقدر) بود
ما نداشت مالی توانایی عدم جهت  موندن باز باعث وممحر  و دورافتاده نقاط توی کردنزندگی و فقر که شدمی این نتیجه، البته و موندمی باز پیشرفت زا مسلِّ

 هایدمآ این پیشرفت عدم خصوص در هم اونها و دوننمی مادیات در رو چیز همه که هستند هم اساتیدی معدود که بگذریم البته شه،می ُمستعد هایآدم
 به آینده در رو تکارِ  از بخشی یه که کنی وعده خدا با اگر: »که بود گفته اومد، یادم هاممعلم از یکی از جمله یه یهو که بودم فکر همین تو ؛مسؤولند مستعد

عاً  دارن تو خدمت به نیاز که اونهایی  َدهِ  به یک شمب قبول اگه که دادم قول( گممی رو «خدا)» بابابزرگ اون به خالصه ،«گیریمی خوبی جواب کنی خیر َتَبرُّ
 رو قبولیم ِن شیری خبرِ  بعدش، ساِل  که شد اینجوری بدم؛ اختصاص رایگان جزواِت  تدویِن  به رو مزمان از دهمیک همینطور و قضاوت یا وکالت از حاصله پوِل 
 موردِ  جزواِت  تماِم  من و گذرهمی روز اون از سال ُنه االن مکنمی شروع رو مَوعده اجرای فردا، از: »که بهش گفتم و دادم( خدا یعنی) خودش به مادرم، از بعد
 در خدا البته و دادم اختصاص مهم این به رو وقتم و ماَلم َدهِ  به ُنه بلکه َده؛ به یک َنه من که بگم البته کردم؛ کامل رو حقوقی هایآزمون در قبولی برای نیاز

 نزدیک اننیکوکار  به خدا رحمت» قرآن گفته به اینکه خالصه بود؛ رحمت مایۀ وجودشون و کردن کمک همب که گذاشت راهم سرِ  رو هاییآدم هاسال این تمام
 و شودیم دانلود مرتبه صدها روزانه جزواتم اینکه از ُخرسندم خونیدمی بار اولین برای را متن این که امروز دیدم؛ امورم کلیۀ در را او هایدست من و!« است
 کنار در تهالب) هاآزمون در موفقیت برای جزواتم مطالعۀ که ندارم تردید من کنن؛می صحبت هااون بودننقصبی و بودنکامل از وطلباندا که شاکرم را خدا

 به اگه و دکنی دانلود رو جزوات از یکی فقط که دارم شما از خواهش یه و( شهمی بروز دائماً  و) است رایگان کامالً  جزوات این. است کافی( قانون  خواندن
 منابع این به هک َمحاله شما وجود بدون دارم؛ نیاز شما کمک به خیر کارِ  این گسترِش  برای من کنین، معرفی توندوستان به رو هااون بردین ِپی هااون معجزۀ

 !گردهبرمی بهتون هم شما خیر کار این بدونید البته. کنند پیدا دست کنکوری

 !؛ تقدیم هب گمنامانتاه تقدیم نشده اس حال چیه هب آنتقدیم هب تمام کسانى هک اتهب
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 یادآوری
 دهندۀ جرمتشکیلعناصر 

ی و روانی تشکیل می 3هر جرم از  ۀ اجزای این عناصر توسط مرجع عنصر قانونی، مادِّ هم به ارتکاب جرم، باید کلیِّ شود و برای محکوم شدن متِّ
 تعقیب اثبات شود.

 عنصر قانونی
ی و عنصر قانونی را نب ا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادِّ اید یک عنصر مجزِّ

ی و روانی نیست تا در کنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم روانی است؛ به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادِّ
ی و  ی را به عنوان عهم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما میعنصر مادِّ ی توانیم رفتار یا حالت خاصِّ نصر مادِّ

 یا روانی جرمی بشناسیم.
ل از عنصر ماّدی:  ی متشکِّ  باشد:جزء به شرح زیر می 3عنصر مادِّ

عل، فعل ناشی از ترک فعل، حالت و نگهداری توسط مرتکب. برای مثال در ارتکاب رفتار مجرمانه اعم از فعل، ترک ف: رفتار مجرمانه .1
 شود.علیه رفتار مجرمانه محسوب میشلیک با اسلحه به سمت مجنی  مانند اقدام سالب حیات  ،جرم قتل

ق جرم: .2
ّ

ق جرم از نظر قانون شرط شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها  شرایط و اوضاع و احوال برای تحق تحقِّ
ق جرم قتل است.شخص مجنی   بودنزندهباشد. برای مثال در جرم قتل، انسان و می  علیه از جمله شرایط الزم برای تحقِّ

هم نتیجه نتیجۀ حاصله از رفتار مجرمانۀ مّتهم: .3 هم داشته باشد؛ یعنی رفتار مجرمانۀ متِّ ت با رفتار مجرمانۀ متِّ ای که باید رابطۀ علیِّ
 ای است که باید از رفتار مجرمانه حاصل شود.رمانه شده باشد. برای مثال در جرم قتل، مرگ نتیجهباعِث نتیجۀ مج

  ی برخوردار نیستند. 3لزومًا از هر  جرائمالبته باید در نظر داشت که همۀ  جزء عنصر مادِّ
 نصر روانیع

د ارتکاب رفتار مجرمانه   ،، وجود عنصر روانی الزم است. عنصر روانیجرائمرد اکثریت گردد، بلکه در موایجاد مسؤولیت جزایی نمی باعثمجرِّ
 باشد.عمد و خطای محض میشبه جرائمعمدی و تقصیر در  جرائموجود عمد در 

 
 

 کالهبرداریجرم 
 جرم کالهبرداری تعریف

ل» از: عبارت استاز نظر دکتر مالکریمی  کالهبرداریتعریف جرم  بانهبه وسایل  بردن مال دیگری از طریق توسِّ ات متقلِّ و فریب  اغفال و یا عملیِّ
بانه )ابراز دروغ و خالف واقع و «او ک شدن، به کار گرفتن( وسیلۀ متقلِّ ل )متمسِّ دیگری  غفالا؛ به عبارت دیگر کالهبرداری عبارت است از توسِّ

ۀ تشخیِص مالِی دیگری( و بردن مال او است.  )از کار انداختن قوِّ
 جرم کالهبرداری در فقه اسالمی

ْمَواَلُکْم بَ »شود و با توجه به عموم آیۀ شریفۀ محسوب می« أکِل مال ِبباطل»که نوعی  ی استجرائمالهبرداری از زمره ک
َ
ُکُلوا أ

ْ
 «ُکْم ِباْلَباِطِل نَ یاَل َتأ

ی تعزیرات که برای  « احتیال»برداری تحت عنوان باشد. در متون فقهی از کالهاند. قابل مجازات میعمال حرام وضع شدهابا استفاده از عنوان کلِّ
ر گشته است نام ُبرده شده« ُمحتال»و از کالهبردار تحت عنوان   و برای او مجازات تعزیری مقرِّ

 دهندۀ جرم کالهبرداریعناصر تشکیل
تشاء و قانون تشدید مجازات مرتکبین ار » 1عنصر قانونی جرم عام کالهبرداری در حقوق ایران مادۀ : عنصر قانونی جرم کالهبرداری

 ای هستند که به آنها اشاره خواهیم کرد.های خاص قوانین و مواد متفرقهو عنصر قانونی کالهبرداری« اختالس و کالهبرداری
ها یا ب مردم را به وجود شرکتلِّ هر کس از راه حیله و تق»قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری:  1مادۀ 

امیدوار نماید یا از حوادث و  رواقعیغموهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور  مؤسساتها یا ارخانهها یا کتخانهتجار
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بی دیگر، وجوه و یا اموال پیش  ا اسناد یایآمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلِّ
حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به 

 «شودسال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می ۷صاحبش، به حبس از یک تا 
ی جرم : عنصر مادی جرم کالهبرداری ل از عنصر مادِّ ـ 0ـ رفتار مجرمانه در جرم کالهبرداری 1جزء عبارت است از:  3کالهبرداری متشکِّ

ق جرم کالهبرداری   ـ نتیجۀ حاصلۀ جرم کالهبرداری3شرایط و اوضاع و احوال برای تحقِّ
ی اگر همراهدر کالهبرداری، رفتار مجرمانۀ مرتکب، باید شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل ح رفتار مجرمانه جرم کالهبرداری: با سوءنیت  تِّ

ی جرم کالهبرداری را تشکیل دهد؛ برای مثال در صورتی و ورود ضرر به وی شود، هیچ گاه نمیباشد و موِجب إغفال طرف مقابل  تواند عنصر مادِّ
ر این که )ب( مسؤول أخِذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است، مبالغی را به وی بپردازد و )ب( با وه مزبور علم به اشتباه )الف( وج که )الف( به تصوِّ

ی را دریافت کند و در واقع از گوشزد کردن اشتباه )الف( به او خودداری نماید )ترک فعل(، وی را نمی توان مرتکب جرم کالهبرداری دانست. حتِّ
ی خطاب کرده و )ب( نیز با سکوت خود )ترِک فاگر شخص ثالثی در حضور  دن موجِب به اشتباه افتاعل(، )الف(، شخص )ب( را با عنوان خاصِّ

این  )ب( قباًل با شخِص ثالث در آنکهتوان )ب( را به ِصرف سکوت، کالهبردار دانست، مگر )الف( و در نتیجه پرداخت وجه به )ب( شود، باز نمی
قی ی و شخص ثالث، شریک جر زمینه تبانی کرده باشد، که در این حالت ممکن است، به اعتبار تبانی و أخِذ مال )ب( مباشر جرم کالهبردار  م تلِّ

 بنابراین گردد.
بانهرفتار مجرمانۀ جرم کالهبرداری: 

ّ
 بردن مال دیگری+  توّسل به وسایل یا عملّیات متقل

ق جرم
ّ

ق جرم کالهبرداری ضروری : کالهبرداری شرایط و اوضاع و احوال برای تحق از میاِن همۀ شرایطی که وجود آنها برای تحقِّ
 وجود دارد که عبارتند از:شرط مهم  3است، 
بانه بودن وسایلی که کالهبردار از آنها برای إغفال دیگری استفاده می .1  کند.متقلِّ
بانه بودن وسایلقربانی،  إغفال و فریب .0 گاهی وی نسبت به متقلِّ  باشد.مورد استفادۀ مجرم می که مستلزم عدم آ
ق مال بُ  .3  شده به دیگری.ردهتعلِّ

بانه بودن وسایل یا ع .1
ّ
بانملّیات مورد استفادۀ کالهبردار: متقل ی است، باید متقلِّ ه باشد وسیله در این جرم دارای اهمیت و ویژگی خاصِّ

ق این جرم، ِصِرف ُبردن مال غیر کفایت نمیبه عبارت دیگر  بانه محسوب شدن وسایلی که کالهبردار از آنابرای تحقِّ برای  نکند، بلکه متقلِّ
بانه بودِن وسایِل مورد استفادۀ کالهبردار از قسمت صدر مادۀ  ست، دارای اهمیت است.ری استفاده کرده اُبردن مال دیگ قانون » 1لزوم متقلِّ

 شود.استنباط می «ین ارتشا و اختالس و کالهبرداریتشدید مجازات مرتکب
ب عبارت است از مشتبه ساختن عمدی کسی نسبت به امری به منظور ُبردن مال او می بییع« قلب»باشد. تقلِّ ، یعنی وسیلۀ نی غیرواقع، تقلِّ

بانه است. ل به وسایل متقلِّ بانه، توسِّ  غیرواقعی، مانور متقلِّ
بانه بودن وسایلی که کالهبردار از آنها برای إغفال دیگری استفاده می ق این جرم شرط است و مالک برای تشخیص متقلِّ کند. برای تحقِّ

بانه بودن آن ضابطۀ نوعی است؛ یعنی وسیله بر بانه محسوب می متقلِّ تقّلبانه توسط گردد و بر أثِر توّسل به وسایل ماساس قضاوت عرف، متقلِّ
گاهی نسمرتکب، بزه باندیده باید فریب خورده باشد؛ بنابراین اغفال شدن و فریب خوردن قربانی مستلزم عدم آ ه بودن وسیله بت به متقلِّ

 باشد.می
  ب وقتی واجد وصف جزایی است که مستقیمًا و رأسًا وسیلۀ فریب خوردن و تصاحب مال غیر شده باشد؛ بنابراین کسی که با استفاده از تقلِّ

 اشد.بتر میدارد، عمل او کالهبرداری نبوده و عنوان سرقت با عمل او مناسبتداروی بیهوشی، دیگری را بیهوش نموده و مال او را برمی
  به عبارت دیگر مادام که ارکان و عناصر اختصاصی کالهبرداری که از جمله به ِصرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبۀ کیفری نخواهد بود؛

ب در گرفتن وجه محرز نگردد، کالهبرداری منتفی است.  کار بردن حیله و تقلِّ
  ودشنماید، کالهبرداری محسوب نمیبا دست ُبردن در دفاتر تجاری خویش، خود را معاف از پرداخت مالیات قلمداد می کهعمل تاجری. 
  دیگری را فراهم کند، کالهبردار نیست؛ مگر اینکه نفعی عاید او شده باشد. یورشکستگاگر کسی موجباِت 
 .ِصرف عدِم ذکِر عیوِب مبیع توسط فروشنده، هرچند بعدًا موجب خیار غبن یا عیب را فراهم سازد، کالهبرداری نیست 
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 تر از قیمت روز، کالهبرداری نیست.فروش جنس گران 
  ت باالتر قلمداد نموده و به تبع آن گرانفروشی کند، فروشگراناگر فرد ت بهتر یا کمیِّ بانه، برخوردار از کیفیِّ ل به وسایل متقلِّ ، جنسی را، با توسِّ

 شود.کالهبردار محسوب می
 شود.اگر کسی با دست ُبردن در سند یا پالک اتومبیل آن را برخوردار از مدل باالتر قلمداد کند، کالهبردار محسوب می 
 شود.فروشی کند، کالهبردار محسوب میداری با دست ُبردن در ترازو کماگر مغازه 
 .بانه بر عهدۀ شاکی )دادستان( است هم به وسایل متقلِّ ل متِّ  اثبات توسِّ
  بانه، موجب مسؤولیت کیفری و عنوان مجرمانۀ کال ییگودروغِصرف ل به وسایل متقلِّ هبرداری محض )اعم از کتبی یا شفاهی( بدون توسِّ

به  رده وکبرای مثال در صورتی که شخصی به دروغ خود را رئیس بانک معرفی نموده و طرف دیگر از روی سادگی این دروغ را باور  شود.نمی
 ا یک دروغشخص تنها ب چراکهتوان کالهبرداری دانست، آن شخِص به ظاهر رئیس بانک پول بدهد تا برای او وام بگیرد، چنین رفتار را نمی

 تالش بیشتر برای فریفتن طرف مقابل به مال او دسترسی پیدا کرده است. هرگونهمعمولی و بدون 
 .ب کالهبرداری نیست ل به حیله و تقلِّ  عنوان نمودن وعدۀ ازدواج به دروغ بدون توسِّ
 ی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان ِصرف تقدیم دادخواست واهی )دروغ ال غیر و صدور اجراییه و تصاحب مگویی کتبی( به دادگاه حتِّ

 شود، کالهبرداری نیست؛ زیرا تحصیل مال غیر، نتیجۀ مستقیم دروغگویی نبوده، بلکه در نتیجۀ حکم دادگاه بوده است.
 بی باشد، مثل اینکه با استفاده از سند مجعول ببرد.  گری رامال دی وسیلۀ مورد استفادۀ کالهبردار ممکن است از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلِّ

د جرم کالهبرداری خواهیم دید، می طورهمانموارد،  گونهنیادر  توان کالهبردار را هم به جرم جعل و هم به ارتکاب که در مبحث راجع به تعدِّ
 کالهبرداری محکوم کرد.

  هر دو عنوان مجرمانه  مقارن هم واقع شوند )یعنی عمِل واحد، واجد« استفاده از سند مجعول»و « کالهبرداری»همچنین در صورتی که
د معنوی دانسته و به موجِب مادۀ باشد( می  ق.م.ا، مجازات أشد را بر مرتکب تحمیل کرد. 131توان از مصادیق تعدِّ

  و  «خالی از وجه باشد»ممکن است وسیلۀ مورد استفادۀ کالهبردار از لحاظ شکل و ظاهر کاماًل صحیح و بدون خدشه، ولی به اصطالح
بانه قرار گیرد. برای مثال اگر موجری به بهانۀ اینکه قبض اصلی را گم کرده است، مالمورد استفادۀ م بض اصلی االجارۀ یک ماه را بدون قتقلِّ

دًا از مستأجر االجاره، همان مالبه مستأجر، از او بگیرد و سپس با علم به دریافت مال االجاره را به موجب قبض اصلی مطالبه و آن را مجدِّ
گاه از د از  که قبض مورد استفادۀ مؤجر هرچنداالجاره دریافت نماید، وی مرتکب جرم کالهبرداری شده است. در این مثال ادنی قبلِی مالناآ

بانه نیست، ولی با پرداخت االجارۀ موضوع قبض، آن قبض خالی از وجه شده است و بنابراین استفادۀ مؤجر از آن شدِن ماللحاظ شکلی متقلِّ
 شود.بانه محسوب مییک استفادۀ متقلِّ 

 دًا با همان سند علیه بدهکار اقامۀ دعوا جهت های مختلف در نزد خود نگاه میطلبکاری هنگام دریافت طلب، سند را به بهانه دارد و مجدِّ
 نماید، این عمل کالهبرداری است.مطالبۀ طلب می

 باشد، عبارت است از:در واقع خالی از وجه میهای دیگِر استفاده از اسنادی که از لحاظ شکل و ظاهر صحیح، ولی نمونه 
 شود.استفاده از شناسنامۀ شخِص ُمرده برای دریافت چیزهایی مثل کاالبرگ ارزاق عمومی، که در زمرۀ ارزاق بهادار محسوب می 
 .ارائۀ حکِم مدیریت شرکت برای أخِذ مال از غیر، در حالی که حکِم مذکور بعدًا لغو شده است 
  لیکو علیه بر أثر تجدیدنظرخواهی به از او، در حالی که این حکم بدون اطالع محکوم  علیه برای أخِذ محکوم  ی به محکوم  ارائۀ حکم بدو 

 ، در مرحلۀ تجدیدنظر نقض شده است.او
 .م بر تحصیل مال و برای تحصیل مال انجام شود بانه باید مقدِّ ل به وسایل متقلِّ بانه سِّ گیرنده با توبرای مثال اگر عاریه توسِّ ل به وسایل متقلِّ

ق به عاریه مالتبع آن  به وانمود کند که مورد عاریه از او به سرقت رفته است و الهبرداری توان کدهنده را تصاحب کند، عمل وی را نمیمتعلِّ
 ری محسوبده است کالهبرداکند که بدهی خود را به طلبکار پرداخت کر دانست. همچنین عمل بدهکاری که با جعل سند وانمود می

ق کالهبرداری نمی  توان کالهبرداری دانست.را نمی« نپرداختن»یا « پس ندادن»الزم است و « گرفتن»شود؛ بنابراین برای تحقِّ
 ِم طلبکار باعث شود که طلبکار، طلب خود را به او ببخشد با این استدالل که هب و  هاگر فردی خود را فقیر معرفی کرده و با جلِب حِسِّ ترحُّ
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بانه بوده است ظاهرًا می بخشش هم طلب بعد از استفاده از وسایل متقلِّ توان موضوع را مشمول کالهبرداری دانست؛ ولی با تفسیر به نفع متِّ
 باید بیان کرد که در این فرآیند عین مال ُبرده نشده، بلکه صرفًا دْینی بخشیده شده است.

 ق جرم کالهبرداری الزم نیست، که هر آنچه که ِت تحصیل مال کالهبردار انجام می برای تحقِّ بانه بوده و به عبارت دیگر تنها علِّ دهد متقلِّ
بانه بوده باشد و غالبًا آنچه که موجب فریب می ل به وسایل متقلِّ بانه است.توسط وی توسِّ بانه و غیرمتقلِّ  شود، اجتماع وسایل متقلِّ

  :ال بر سوال الی برود و رمِّ ال  توان به استناد اینکه چونایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد، آیا میدر جرم کالهبرداری اگر فردی نزد رمِّ رمِّ
ال یا رفتِن مالنزد مال بانه چیست؟ )رفتن کالهبردار نزد رمِّ باخته نزد باخته نرفته، اقدام به منع تعقیب یا برائت نمود؟ مالِک مانوِر متقلِّ

 کالهبردار؟(
  :الی نیز تحت شرایطی میپاسخ ال به او. مادیق بزِه کالهبرداری باشد؛ اعم از اینکه مالتواند از مصرمِّ ال مراجعه کند یا رمِّ انور باخته به رمِّ

گاهی  ه به میزان آ بانه مجموعه اقداماتی است که موجِب إغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توجِّ متقلِّ
 آنان متفاوت است.

 بانه محسوب میتشخیص این که رفتار مرت  باشد.شود یا نه بر عهدۀ دادگاه میکب از مصادیق عملیات متقلِّ
بانه در کالهبرداری ساده

ّ
 مصادیق وسایل متقل

بانه، با ذکر عبارتقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری، پس از ذکر نمونه 1قانونگذار در مادۀ  به » هایی از وسایل متقلِّ
بی دیگر ... مال دیگری را ببرد یکی از بی در ماده از ب« وسایل مذکور و یا وسایل تقلِّ اب به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلِّ

قی شود. این نمونه  ها از قرار ذیل است:تمثیل بوده و نباید حصری تلِّ
 این بخش از ماده به هر نوع مؤسسه،  مؤّسسات موهوم: ها یاها یا کارخانهها یا تجارتخانهفریب دادن مردم به وجود شرکت

اعم از تجاری صنعتی، تولیدی، خدماتی و غیره اشاره دارد. کسی که با اجارۀ محل، استخدام منشی و نصب تابلو، خود را مدیِر یک شرکِت 
یاِن ج وانمود کرده، و از این راه از متقاضهای خار تحصیلی برای متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه سازی یا یک مؤسسۀ أخِذ پذیرشخانه

تواند د، میرساندارد، و یا اوراِق سهاِم کارخانه یا شرکت موهومی را به فروش میتحصیالت عالیه، وجوهی را دریافت می داوطلبانخریِد خانه یا 
 تحت عنوان کالهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد.

  سازی، خود را مالِک اموال زیادی وانمود کند، یا خود را هرگاه کسی با صحنه ات واهی:فریب دادن مردن به داشتن اموال و اختیار
ایان گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا برِگ پپروانۀ وکالت یا نفوذ در مقامات مربوطه قلمداد نموده و با گرفتن وجوهی از اشخاص، قوِل أخِذ ذی

 شود.ر خارجی و نظایر آنها را به آنان بدهد، کالهبردار محسوب میخدمِت وظیفۀ عمومی یا روادید ورود به یک کشو
 بانه دیگری را امیدوار نماید که اجناس او را به قیمتی باالتر کردن مردم به امور غیرواقع:  دواریام ل به وسایل متقلِّ هرگاه کسی با توسِّ

العالج او را درمان کرده و از این طریق و قرار دهد، یا بیماری صعباز قیمت باالتر از قیمت بازار فروخته، یا سواالت کنکور را در اختیار ا
 تواند به عنوان کالهبردار تحت تعقیب قرار گیرد.وجوهی را از او دریافت کند، در صورت وجود سایر شرایط می

 بانه، از سازیدر صورتی که کسی، با صحنهآمدهای غیرواقع: ترساندن مردم از حوادث و پیش شهرداری،  قبیل جعل نقشۀهای متقلِّ
بترساند، و در نتیجه، ِملک او را با پرداخت قیمتی  از اینکه بخشی از ملکش در طرِح احداث میدان یا تعریض خیابان قرار دارددیگری را 

به  سانیده و اجناس او راها تر پایین آمدن قیمت وگری از خراب شدن وضع بازار تر از نرخ بازار از چنگش بیرون آورد، یا وی را با حیلهارزان
 شود.قیمتی کمتر از قیمت معمول بخرد، وی کالهبردار محسوب می

 بانه، مثاًل با دست ُبردن در منظور از اختیار اسم مجعول، آن است که مرتکب با صحنه :اختیار اسم یا عنوان مجعول سازی متقلِّ
خاذشده به شخص دیگر مهم نیست. یک کند اش اختیار، برای خود اسم دیگری غیر از اسم واقعیاششناسنامه ق اسم اتِّ ق یا عدِم تعلِّ . تعلِّ

ی را اش، در شناسنامۀ خود دست ُبرده و نام دیگر کردن نام اصلیاعتباری ممکن است صرفًا به قصد پنهانشخص معروف به بدحسابی و بی
ی باشد ق به شخص خاصِّ خاذشده متعلِّ  . از سوی دیگر، شخصی ممکن است نام یک شخص معتبربرای خود اختیار کند، بدون اینکه نام اتِّ

فته ر را اختیار کرده و از این طریق اموال مردم را ببرد. بدیهی است در این حالت رضایت یا عدِم رضایت شخصی که نام او مورد استفاده قرار گ
ه از هر ر یا دو شهر مختلف دارد، در صورت استفاداست تأثیری بر مسؤولیت مرتکب ندارد. کسی که دو شناسنامه با دو نام متفاوت از دو کشو
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خاذ اسِم مجعول نمیآیک از  خاذشده، اسم خوِد شخص باشدن دو، محکوم به اتِّ )آن هم اسم فعلی او نه اسم قبلی و  گردد. هرگاه اسِم اتِّ
نتیجه  ، طرف مقابل او را نشناخته و دراش( ولی به دلیل اینکه در آن شهر به نام مستعار یا نام کوچک خود شناخته شده استتغییریافته

ق نشده است. اگر کسی اسم مستعار خود را به جای « اسم مجعول»اعتباری او را تشخیص ندهد و اموال را به وی بدهد بدنامی و بی محقِّ
 شود.اش جا زده و از این راه موفق به بردن مال دیگری شود، کالهبرداری محسوب میاسم اصلی

است. کسی که خود را پزشک، مهندس، استاد یا رئیس دانشگاه، وکیل  یردولتیغ، تیتر دانشگاهی و هر نوع مقام دولتی و منظور از عنوان
خاذ کرده است. عناوین دوستی یدادگستری، قاضی، رئیس کانون وکالی دادگستری، وزیر و نظایر اینها معرفی می ا کند، عنوان مجعول اتِّ

 است، مانند اینکه کسی خود را فرزنِد شخص معروفی وانمود کرده، و از این طریق مال دیگری را ببرد. خویشاوندی نیز مشمول همین حکم
 بی دیگر

ّ
بانه،  1مادۀ : وسایل تقل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری، پس از ذکر برخی از انواع وسایل متقلِّ

بی دیگر ... مال دیگری را ببرد... و به یکی از وسایل مذکور»دارد: ِاشعار می  هرگونهاده از گذارد که استفتردیدی باقی نمی« و یا وسایل تقلِّ
بانه محسوب گردد، میوسیله ق عنصر مادِّ ای که ُعرفًا وسیلۀ متقلِّ  ی جرم کالهبرداری شود، از قبیل:تواند موجِب تحقِّ

 اختگی و گرفتن پول از شرکت بیمهایجاد تصادف یا حادثۀ س 
 ل و ظاهر فریب برادا  ی تظاهر به اشتغال به امر پزشکییر کردن َمَطب مجلِّ
 پستی و دریافت آن از مأمور پست سازی برای جا زدن خود به جای گیرندۀ یک پستۀصحنه 
  تقسیم آن بین مالکین دو اتومبیلبین دو وسیلۀ نقلیه و أخِذ غرامت از شرکت بیمه و ایجاد تصادف ساختگی 
  لی به جای جواهرات اصلیاهرات بدفروش جو 
  ت برای به دست آوردن  وفادِل معشوق بیدادن معجون مهر و محبِّ
 ختن برای یافتن اموال مسروقۀ اواستفادۀ مالی کردن از دیگری تحت عنوان رمل اندا 
  ل  یا فروشنده و فروش آن به خریدارنشان دادن زمین مرغوب به جای زمین نامرغوِب مورد معامله توسط دالِّ
  بانه به چند برابر ارزش واقعی آنبه ل به وسایل متقلِّ  و أخذ وام رهن گذاشتن ملکی با توسِّ
 تغییر دادن یا گریم کردن چهره برای جا زدن خود به جای یک فرد مشهور و أخِذ پول 
 یهنس به قصد تظاهر به اینکه فرد عضو هیأت علمی دانشگاه است و أخذ مال به ل و کاله مخصوص دانشگاهیانپوشیدن شن 
 دیگری نسبت به برقراری ارتباط وی با ارواح و أخِذ پول از او فریب دادن 
 لوحهای دولتی یا باستانی به عنوان ملک شخصی به افراد سادهفروش ساختمان 
 استفاده از ارز دانشجویی با ریزنمرات مجعول 
 م  أخذ کمک از مردم با جلِب حِسِّ ترحُّ
 ت یا ناتوانی و دری ل هایی که برای اشخاص معلو ربط؛ هرگاه کسی برای دریافت کمکهای ذیافت کمک از سازمانتظاهر به معلولیِّ

ت او حقیقی است، کالهبرداری منتفی است؛ بینی شده است، خود را عمدًا معلول کرده پیش و از آن کمک استفاده کند، چون معلولیِّ
ت نماید و یا با جعِل مدا ا اگر کسی صرفًا تظاهر به معلولیِّ ت خود را ناشی از جنگ قلمداد کرده و از کمکامِّ که برای  هاییرکی معلولیِّ

 شود.بینی شده است، استفاده کند، کالهبردار محسوب میجانبازان جنگی پیش
ق جرم کالهبرداری :صاحب مال إغفال و فریب .2 رت است؛ به عبا ضروری است ، إغفال و فریب صاحب مال شرط دیگری که برای تحقِّ

ا در نتیجۀ فریب مالصاحب دیگر،   خوردن در اختیار کالهبردار قرار دهد.باید مال را با رضایت، امِّ
  ق میناین جرم لزومًا صی با ، بنابراین در فرضی که شخخوردن شخص حقوقی منتفی استشود و بحث فریبسبت به شخص حقیقی محقِّ

بی به داخل دستگاه نوشیدنی، چند لیوان قهوه در  بانۀ یافت کند، رفتار وی کالهبرداری نیست؛ زیرا در نتیجۀ رفتاانداختن یک فیش تقلِّ ر متقلِّ
 وی یک دستگاه دچار اغفال و فریب شده است، نه یک انسان.

 ت دیگر شود، به عبار خورد، ولی لزومًا مال شخِص حقیقی برده نمینکتۀ مهم این که هرچند در کالهبرداری لزومًا شخص حقیقی فریب می
شخص قربانی با شخص صاحب مال یکی نیست؛ برای مثال در فرضی که شخصی با فریب دادن حسابدار یک شرکت  یدر جرم کالهبردار 
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 خصوصی تمام اموال آن را ببرد، مرتکب کالهبرداری شده است.
  بانه و فریب و

ّ
 غفال قربانیإلزوم رابطۀ سببیت بین مانور متقل

  بانۀ  ریب خورده و مال را به کالهبردار تحویل داده باشدف کالهبردارقربانی باید در نتیجۀ مانور متقلِّ
 بانه نوشابۀ حاوی مواد بیهوشی را به )ب( می ل به مانور متقلِّ ، نه دارد، جرم ارتکابی سرقت استدهد و سپس اموال او را برمی)الف( با توسِّ

بانه و تحصیل مال، موضوع را از شمول ک  .نمایدالهبرداری خارج میکالهبرداری. عدم رابطۀ سببیت بین مانور متقلِّ
 بانه وانمود میراننده ات متقلِّ ی دارد و زمانی که مسافران از اتومبیل پیاده میای با عملیِّ ا حرکت داده شوند آن ر کند که خودروی او اشکال فنِّ

اتو اموال مسافران را می بانه برد؛ عمل راننده مشتمل بر عنوان سرقت، ربودن مال غیر است؛ زیرا هر چند عملیِّ ود داشته ای وجیا مانور متقلِّ
ر بر تحصیل مال غیر قرار گرفته است ا این مانور مؤخِّ و از قبل اموال در داخل اتومبیل بوده است و مسافران در نتیجۀ فریب، اموال  است، امِّ

 اند.خود را به راننده تسلیم نکرده
 بانه، خود را برخوردار از صفتی ن ل به وسایل متقلِّ  کند.می ۀ او را تصاحباج با دختری شده و جهیزیدهد و موفق به ازدو شان میفردی با توسِّ
 ود.ششود و موفق به تحصیل حقوق ماهانۀ ناشی از انجام وظایف مرتبط با استخدام میفردی با جعل مدرک تحصیلی استخدام می 
 سببیت بین إغفال و تحصیل مال را قطع کرده و مال  هر دو واقعۀ فوق کالهبرداری نیست؛ زیرا هر دو واقعه، ازدواج یا استخدام رابطۀ

 مستقیمًا در نتیجۀ فریب تحصیل نشده است.
 بانه بودن وسایللزوم عدم آگاهی قربانی فریب

ّ
 خورده از متقل

 ل به وی نشان می ن است، ر از آتدهد همان زمین مورد معامله نیست، بلکه نامرغوباگر خریدار عالم باشد که زمینی را که فروشنده یا دالِّ
 ولی با این حال اقدام به انجام معامله کند، کالهبرداری نیست.

 گاهی نسبت به عمدی بودن آتششرکت بیمه علی شده که فرد بانفوذی است، خسارت را سوزی، برای رعایت حال شخِص بیمهرغم آ
عی وقوع کالهبرداری از شرکت بیمه شود.پردازد، نمیمی  تواند مدِّ

ق مال ب .3
ّ
ق مال ُبرده شده اعم از منقول یا غیرمنقول، به  جرائمدر کالهبرداری نیز، مثل سایر  شده به دیگری:هردتعل علیه اموال، تعلِّ

ق جرم است. بنابراین ا  دیگری شرط تحقِّ اگر کسی مال خودش را که در اختیار شخص دیگری باشد، ولی به حالت عادی نتواند خارج کند، امِّ
بی خارج کن ل به د، کالهبرداری محسوب نمیبا وسایل تقلِّ شود، چون مال خودش بوده که برده است. بدین ترتیب راهن یا موجری که با توسِّ

بانه عین مرهونه یا عین مستأجره را از ید مرتهن یا مستأجر خارج می ل به کند یا کسی که برای گریز از دادِن حِقِّ انبارداری با توسِّ وسایل متقلِّ
بانه اموال کند یا مشتری که قبل از پرداخت ثمِن معامله و برای محروم کردن بایع از حِقِّ حبس، مبیع را با خود را از انبار خارج می وسایل متقلِّ

ب از یِد بایع خارج می  شوند.کند، هیچ یک کالهبردار محسوب نمیحیله و تقلِّ
 ت هستند )مان رد ند مشروبات الکلی( بحث کالهبرداری منتفی است، مگر در موآن دسته از اقالمی که از نظر شرعی و قانونی اساسًا فاقد مالیِّ

 .رمسلمانیغافراد 
 ق این جرم کفایت می ن بودن مال نیست و بردن هر مالی برای تحقِّ ق کالهبرداری ضرورتی به معیِّ نظر  کند ولو آنکه مال موردبرای تحقِّ

لدن دالرهای دیگری مرتکب نبوده باشد، برای مثال در فرضی که مرتکب به قصد به دست آور  بانه متوسِّ ات متقلِّ شود؛ ولی  به وسایل یا عملیِّ
ۀ بهار آزادی به دست آورد، رفتار او کالهبرداری محسوب می ات، مالی از در نتیجۀ آن تعدادی سکِّ شود؛ زیرا در هر حال در نتیجۀ این عملیِّ

 دیگری برده شده است.
؛ ردار استنظر کالهب توسط کالهبردار یا شخص موردهبرداری ُبردن مال دیگری م کالنتیجۀ حاصلۀ جر  :تیجۀ حاصلۀ جرم کالهبردارین

ق آن حصول نتیجۀ خاص می د است که شرط تحقِّ بانبنابراین کالهبرداری جرمی مقیِّ ل به وسایل متقلِّ ه، أعمال باشد. بنابراین هرگاه کسی با توسِّ
 جرائمخورده موجود بوده و یا های مدنی برای فریبچند ممکن است جبران ، هرزیر را انجام دهد، عمل او مشمول عنوان کالهبرداری نیست

 :دیگری غیر از کالهبرداری مانند جعل یا زنا به وقوع پیوندد
 نظر شخص دیگر را نسبت به ازدواج با خود جلب کند 
 وارد دانشگاه شود یا مدرک تحصیلی بگیرد 
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 کسب شهرت نماید 
 شخص دیگر را توقیف یا حبس کند 
 ق به گرفتن گواهی از شورای پزشکی و أخِذ کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه شودبا ت  ظاهر به بیماری، موفِّ
  ح یا جعل کارت ورودی یا شبیه ساختن خود به مأمورین رسمی و نظایر آن اجازۀ ورود به منوعه را م مناطقبا استفاده از لباس نیروهای مسلِّ

 کسب کند.
 ی جا زده و با او رابطۀ جنسی برقرار نمایدسازی خود را همسر زنبا صحنه. 
  موفق شود نامزد انتخابات شده و به عنوان نماینده وارد مجلس شودبا جعل مدرک تحصیلی. 
  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 1نتیجۀ جرم کالهبرداری با توّجه به مادۀ 
 لی و خارجی رایج.تحصیل وجوه: اعم از اسکناس و مسکوک داخ 
 .تحصیل اموال: اعم از منقول و غیرمنقول 
  :ی داشته اای که قانونًا و عرفًا دلیل ایجاد حق و تعهد بوده و ارزش مالی و معاوضهو هر نوع نوشته اعم از رسمی و غیررسمیتحصیل اسناد

 باشد.
 ه  فت وجه نقد یا مال است.آوری که معمواًل دلیل وصول یا دریاتحصیل حوالجات و قبوض: اسناد ِذمِّ
  قبلی و انتفاء طلب. حسابهیتسوتحصیل مفاصاحساب: اسناد موجد دلیل 
 .یا تحصیل هر چیزی که جنبۀ مالی داشته باشد 
 وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، « تحصیل»خورد آن است که قانونگذار پس از قانون تشدید به چشم می 1عبارت مادۀ  نکتۀ مهمی که در

تأکید کرده است دلیل این امر چیست؟ در مورد اسناد، حوالجات، قبوض، « بردن مال دیگری»بر لزوم صاحساب و امثال آنها، قبوض، مفا
رف ِص شوند، پاسخ تا حدودی روشن است. شاید به نظر قانونگذار، محسوب می« وسیلۀ تحصیل مال»مفاصاحساب و نظایر آنها، که در واقع 

ق جر  شده لمال شخص دیگری برده شود؛ یعنی مثاًل چک تحصی گردد، بلکه پس از تحصیل بایدم کالهبرداری نمیتحصیل اینها موجِب تحقِّ
ا نقد نکند، هنوز در مرحلۀ شروع به ج م ر به بانک ارائه و نقد گردد؛ بنابراین در صورتی که کالهبردار اسناد فوق را تحصیل کرده باشد، امِّ

 کالهبرداری قرار دارد.
  ی در مورد زیرا  باشد؛وجوه )که اعم است از وجه رایج ایران یا ارز خارجی( و اموال نیز تحصیل آنها لزومًا به معنی بردن مال دیگری نمیحتِّ

 شاید کسی با تحصیل اینها در واقع مال خودش را برده باشد، یا اینکه قصد استرداد و بازپرداخت آنها را داشته باشد. از این گذشته، فرض
بانه، به سهامکنید مدیران ش ل به وسایل متقلِّ ون خود داران وانمود نمایند که شرکت برای توسعۀ فعالیت یا پرداخت دیرکتی به دروغ و با توسِّ

ق به شرکا خواهد بود( نمایند. با ؛ ولی پس از أخِذ پول از سهامنیازمند پول است داران، آن را َصرِف خرید مبلمان برای شرکت )که طبیعتًا متعلِّ
ه بانۀ وجوه، مال دیگری برده نششود؛ زیرا علیبه عبارت به کار رفته در قانون، این مورد کالهبرداری محسوب نمی توجِّ ده، رغم تحصیل متقلِّ

 بلکه از وجوه حاصله در خود شرکت استفاده شده است، این کار در واقع مثل گذاشتن پول از جیبی به جیبی دیگر است.
 نپرداختن»یا « پس ندادن» است نه« گرفتن»ل از طریق نتیجۀ جرم کالهبرداری بردن ما.» 
  ت قانونیالزمۀ بردن مال دیگری اعم از این است

ّ
 باشد یا نباشد: ازایی در ِقبال آنما به یا  عل

  الزحمه دریافت کند، کالهبردار است.کند و بدون انجام هیچ اقدامی، حقُّ می فیمعرِّ کسی که خود را پزشک 
 ِه طرِف مقابل در مورد هویت خود به عنوان طرف معامله شود و بدین وسیله او را به انجام معامله اغوا کند، کالهبردار کسی که موجب اشتبا

 است، هر چند در مقابل آن ما به ازایی هم داده باشد.
  ق

ّ
 چیز است: 2بردن مال دیگری مستلزم تحق

 ورود ضرر مالی به قربانی )اعم از شخص حقیقی یا حقوقی( .1
 ع مالی کالهبردار یا شخص مورِد نظر ویانتفا .0
 ث را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده است، با سوءنیت در ارزیابی کارشناس، نشان نمی دهد و مقداری وارثی قسمتی از اموال غیرمنقول مورِّ
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ک او نشده است.از ترکه تقسیم نشده می  ماند، وارث کالهبردار نیست؛ زیرا عدم تقسیم باعث تملِّ
  رای فروش تحِت تأثیر این فریب بدهد که قیمت برنج به زودی ارزان خواهد شد و برنجفروشی را فریب میجویی، برنجدی با هدف انتقامفر

ل یا شخص مورد نظر او انتفاع مالی  ل کالهبردار نیست؛ زیرا فرد اوِّ ز این اجلوگیری از اضرار به خود، برنج را به قیمت ارزان بفروشد، فرد اوِّ
ۀ برنجاند؛ مگر اینکه فرد اول، برنجل نبردهعم ها را به شخص مورِد نظر او به قیمت ارزان بفروشد، در این حالت فروش را فریب دهد که کلیِّ

 نفر اول کالهبردار است.
 نکه کالهبردار از ای شده توسط کالهبردار، ضروری نیست، مگربودن ضرِر وارده به قربانی و یا فایدۀ حاصلدائمی بودن یا غیرقابل برگشت

ت از مال او )و نه بردن مالش( داشته باشد؛ بنابراین نمی
ِّ
این که بر  ناداستتوان به همان ابتدا قصد فریب دادن دیگری را برای استفادۀ موق

باشد، یا خ میابل فسخورده با استفاده از خیار غبن یا خیار عیب قگری کالهبردار قرارداد نامعقول منعقد شده، توسط شخص فریباثر حیله
ق ندانستدیده را میاینکه شرکت بیمه خسارت زیان  .دهد، ضرر را محقِّ

 :ب است و دارای این اجزاء است  جرم کالهبرداری از نظر ساختار عنصر مادی جرمی مرکِّ
بانه .1  وجود وسایل و عملیات متقلِّ
بانه .0  به کار بردن وسایل و عملیات متقلِّ
 إغفال و فریب صاحب مال .3
 سند یا مالگرفتن  .4
 بردن سند یا مال .5

 
 شروع به جرم کالهبرداری

خارجی  به دلیل مانعی شروع به عملیاِت اجرایِی تحصیِل ماِل غیر،»تعریف شروع به جرم کالهبرداری از نظر دکتر مالکریمی عبارت است از: 
ف شود

ِّ
 «متوق
 ب توسط کارشناس، در شمول شروع به یا تظاهر به سرقت مغازه و متعاقبًا درخواست خس سوزیتظاهر به بروز آتش ارت از بیمه و احراز این تقلِّ

 گیرد.کالهبرداری قرار می
 ب توسط مقام تقاضای صدوِر اجراییه توسط موجر نسبت به مبلغی از مال االجارۀ سابق که مستحق آن نبوده است و متعاقبًا احراز این تقلِّ

 گیرد.قضایی، در شمول شروع به کالهبرداری قرار می
 مجازات شروع به جرم کالهبرداری

ر در تبصرۀ  قانون  15قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری به موجب مادۀ  1مادۀ  0مجازات شروع به جرم کالهبرداری مقرِّ
جرم کالهبرداری ق.م.ا، مجازات شروع به  100، نسخ شده است و طبق حکم عام مادۀ 03/0/1311مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب 

ر داشته است:  03/0/1311قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب  15شود؛ مادۀ تعیین می مصادیق خاص قانونی که در »... چنین مقرِّ
 مادۀ «پ»و « ب»مطابق بند ؛ بنابراین مجازات شروع به جرم کالهبرداری «گرددآنها برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است ... نسخ می

 شود.ق.م.ا تعیین می 100
  کنندۀ کالهبرداری حبس محسوب شده و مجازات شروع 4اگر مبلغ جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد مجازات تعزیری درجۀ

 است. 5تعزیری درجۀ 
  کنندۀ کالهبرداری به روعمحسوب شده و مجازات ش 5اگر مبلغ جرم کالهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال باشد مجازات تعزیری درجۀ

 است. 6حبس تعزیری یا شالق درجۀ 
  در شروع به کالهبرداری رد مال نداریم و پرداخت جزای نقدی هم مطرح نیست، دلیلش آن است که در شروع، مرتکب موفق به بردن مال

 شود؛ بنابراین رد مال و جزای نقدی معنی ندارد.نمی
 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

11 
 

 عنصر روانی جرم کالهبرداری
گاهی مرتکِب جرِم کالهبرداری باید بداند مالی که می وضوع:علم به م ق به دیگری است و در صورتی که مرتکب مدعی عدم آ برد آن مال متعلِّ

ه به ضرورت خود به اینکه مال  هام جرم کالهبرداری نخواهد شد؛ زیرا با توجِّ ق به دیگری است باشد و این امر را به اثبات برساند، مشمول اتِّ متعلِّ
ق به دیگری است، اشتباهش در این خصوصعلم م  .نصر روانی جرم کالهبرداری استموجب زوال ع ،رتکب به این که عمل او بر روی مال متعلِّ
روانی  عام از اجزای اصلی رکن تیسوءندر تمام جرائم عمدی، باشد د ارتکاب رفتار مجرمانه مینیت عام عبارت است از قصسوء :نیت عامسوء

بانه داشته باشد.است، در جرم کال  هبرداری نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی عمد در بکار بردن وسایل متقلِّ
ق نتیجه که در  تیسوءن: خاص تیسوءن د باید وجود داشته باشد، در جرم کالهبرداری نیز  جرائمخاص عبارت است از قصد تحقِّ عمدی مقیِّ

د به نتیجه است،  خاص در جرم کالهبرداری قصد نتیجه که همان قصد بردن  تیسوءنخاص باید وجود داشته باشد.  تیوءنسکه یک جرم مقیِّ
 .باشدمال دیگری است، می

 
 ارتکاب جرم کالهبرداری

بانه مال دیگر هبرداری: جرم کال)فاعل( مباشر  ات متقلِّ ل به وسایل یا عملیِّ  یمباشر یا فاعل جرم کالهبرداری کسی است که از طریق توسِّ
بانه و بردن مال دیگری توسط او انجام شود. ،را ببرد، به عبارت دیگر فاعل جرم کالهبرداری ات متقلِّ  شخصی است که عملیِّ

بانه :شرکت در جرم کالهبرداری ات متقلِّ ل به وسایل یا عملیِّ ردن مال ب ، فریب دیگری والزمۀ شرکت در کالهبرداری این است که توسِّ
ب است؛ بنابراین با ارتکاب هر یک از اجزای این جرم توسط جرم کالهبرداری  رفتار مجرمانۀکا باشد. چون دیگری مستند به عمل همۀ شر  مرکِّ

ر در قانون، جرم به همگی آنها منتسب و همگی آنان شریک در جرم محسوب می  شوند.اشخاص متفاوت، با رعایت سایر شرایط مقرِّ
قصد مرتکِب جرِم کالهبرداری، ارتکاب این جرم را برای وی تسهیل کند، یا اینکه وسایل  اگر شخصی با علم به: معاونت در جرم کالهبرداری
ام جرم را برای انج اوارائه کند، یا  اوفراهم کند، یا نحوۀ ارتکاب جرم کالهبرداری را با علم به قصد وی به  ویارتکاب جرم کالهبرداری را برای 

 شود.طمیع نماید، معاون جرم کالهبرداری محسوب میکالهبرداری ترغیب، یا تهدید یا تحریک یا ت
 

 مجازات جرم کالهبرداری
 مجازات اصلی جرم کالهبرداری

 سال  7تا  1محسوب شده و مرتکب به  4شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده
 شود.دل مال برده شده محکوم میحبس، رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معا

 ماه  6محسوب شده و مرتکب به  5شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده
 شود.ماه حبس، رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می 6سال و  3تا 

 مجازات هر یک از شرکا جرم کالهبرداری، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود؛ یعنی: کالهبرداری: مجازات شریک در جرم
 محسوب شده و شریک در جرم  4شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده

 شود.برده شده محکوم میسال حبس و جزای نقدی معادل مال  7تا  1کالهبرداری به 
 محسوب شده و شریک در جرم  5شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده

 شود.ماه حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می 6سال و  3ماه تا  6کالهبرداری به 
 اری:مجازات معاون در جرم کالهبرد

 محسوب شده و مجازات معاون مطابق  4شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده
باشد؛ بنابراین مجازات معاون در این فرض، مجازات تعزیری می« تر از مجازات جرم ارتکابییک تا دو درجه پایین»ق.م.ا: 107مادۀ « ت»بند 

 به انتخاب قاضی خواهد بود. 6یا  5 درجۀ
 محسوب شده و مجازات معاون  5شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد مجازات تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده
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معاون در این فرض، مجازات باشد؛ بنابراین مجازات می« تر از مجازات جرم ارتکابییک تا دو درجه پایین»ق.م.ا: 107مادۀ « ت»مطابق بند 
 به انتخاب قاضی خواهد بود. 7یا  6تعزیری درجۀ 

 مجازات تکمیلی جرم کالهبرداری
ه به این که مجازات کالهبرداری نیز از نوع تعزیر می تواند در مورد فردی که مرتکب جرم تعزیری ق.م.ا دادگاه می 03باشد. و به استناد مادۀ با توجِّ

ی، تواند برای مرتکب جرم کالهبرداری عالوه بر مجازات اصلیلی را نیز عالوه بر مجازات اصلی تعیین نماید. لذا دادگاه میشده است، مجازات تکم
 مجازات تکمیلی نیز تعیین کند.

 مجازات تبعی جرم کالهبرداری
ه به بندهای   ق.م.ا: 05مادۀ « پ»و « ب»با توجِّ

 ت محسوب شده و محکوم   4از یک میلیارد ریال باشد حبس تعزیری درجۀ  شده در جرم کالهبرداری بیشاگر ارزش مال برده  3علیه به مدِّ
ت می  شود.سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و سپس اعادۀ حیثیِّ

 ت علیه محسوب شده و محکوم   5شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد حبس تعزیری درجۀ اگر ارزش مال برده به مدِّ
ت می 0  شود.سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و سپس اعادۀ حیثیِّ

 انتشار حکم محکومیت
ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در ( 22/222/22/1حکم محکومیت قطعی در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد )

 ق.م.ا( 36ود. )مادۀ شهای محلی در یک نوبت منتشر مییکی از روزنامه
 

 جرم کالهبرداری
بانه و إغفال و فریب او ات متقلِّ ل به وسایل یا عملیِّ  بردن مال دیگری از طریق توسِّ

بکالهبرداری جرمی،  دو  آنی، مرکِّ  است مقیِّ
 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 1مادۀ  عنصر قانونی

 
 
 

 عنصر ماّدی

بانه هرفتار مجرمان ات متقلِّ ل به وسایل یا عملیِّ  بردن مال دیگری+  توسِّ
 

 شرایط و اوضاع و احوال
ات مورد استفادۀ کالهبردار بانه بودن وسایل یا عملیِّ  متقلِّ

 إغفال و فریب قربانی
ق مال برده  شده به دیگریتعلِّ

 هبردار استُبردن مال دیگری توسط کالهبردار یا شخص مورد نظر کال نتیجۀ حاصلۀ جرم
 

 عنصر روانی
 برد.مرتکب بداند مال دیگری را می علم به موضوع

بانه را داشته باشد.داشتن  عام تیسوءن ل به وسایل متقلِّ  قصد مجرمانه یعنی، قصد توسِّ
 را داشته باشد. قصد نتیجه یعنی، قصد بردن مال دیگریداشتن  خاص تیسوءن

ز اشده بیش  اگر ارزش مال برده مجازات
 یک میلیارد ریال باشد

سال حبس، رد مال به  7تا  1محسوب شده و مرتکب به  4مجازات تعزیری درجۀ 
 شود.صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می

شده یک  بردهاگر ارزش مال 
 میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد

ماه حبس،  6سال و  3ماه تا  6محسوب شده و مرتکب به  5مجازات تعزیری درجۀ 
 شودرد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می

 
دم که اگه فقط انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقیده یه نکتۀ بسیار مهم:

 نبه طور رایگارو در ضمن کلیۀ جزوات  کنید!( مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )
 .دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشتگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

13 
 

 تعدد یا تکرار جرم کالهبرداری
 جرم کالهبرداریتعدد جرم در مورد 

 :انند باشد، محالت مجرمی است که مرتکِب رفتار واحدی شده است، ولی این رفتار واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه می تعدد معنوی
شود؛ بنابراین در این فرض که مجازات استفاده از سند مجعول و کالهبرداری که در این صورت مرتکب به مجازات أشد محکوم می

 شود.ی که شدیدتر از جرم استفاده از سند مجعول است، مجازات کالهبرداری به مرتکب جرم تحمیل میکالهبردار 
 لۀ ما بین آنها در فاص آنکهحالت مجرمی است که مرتکب چند رفتاِر مجرمانۀ مستقل از یکدیگر شده باشد، بدون  واقعیتعدد : واقعی تعدد

 دربارۀ آنها رسیدگی شده و حکمی صادر شده باشد. آنکه؛ به عبارت دیگر ارتکاب چندین جرم بدون تعقیب، محاکمه، و مجازات شده باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .د ارتکابی مختلف نباشد )مشابه باشد(، این است که به طور مثال فرد مرتکب چند فقره کالهبرداری شده باشد  منظور از جرائم متعدِّ
 .د ارتکابی مختلف باشد، این است که به طور مثال فرد مرتکب جرم کالهبرداری و جعل شده باشد  منظور از جرائم متعدِّ

 جرم کالهبرداری در صورت تعدد جرمی مجازات جزای نقد
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ و به  ... کالهبردار محسوب...»قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری:  1مادۀ 

 «شود.کرده است محکوم می
تواند تا باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میدر هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت »ق.م.ا:  134مادۀ « ج»بند 
 «چهارم به اصل آن اضافه کندششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یکیک

ی در کالهبرداری باید اقدام به تشدید مجازات نمود و در این حالت نمی 1310ق.م.ا مصوب  134با لحاظ مادۀ  د مادِّ توان در صورت وقوع تعدِّ
 نچهآها تعیین کرد، بلکه جزای نقدی در هر فقره از کالهبرداری بر اساس شده در همۀ کالهبرداریزای نقدی را معادل مجموع اموال تحصیلج

 تعدد واقعی در جرائم تعزیری )جرم کالهبرداری(
 
 

د ارتکابی  جرائم متعدِّ
مختلف نباشد )مشابه 
باشد( )فقط یک 
مجازات تعیین و اجرا 

 شود(می

 
 

د جرائم   فقره باشد 3یا  0تعدِّ

یابد؛ یعنی حداقل مجازات، بیش مجازات افزایش میحداقل 
ر قانونی است.  از میانگین حداقل تا حداکثر مجازات مقرِّ
برای مثال اگر کسی مرتکب دو فقره کالهبرداری بیش از 
یک میلیارد ریال شده باشد؛ قاضی فقط یک مجازات تعیین 

تواند حداقل مجازات، بیش از میانگین حداقل کند و میمی
ر قانونی باشد؛ یعنی تا ح سال که  7تا  1داکثر مجازات مقرِّ

سال در نظر  7تا  4شود، مجازات را سال می 4میانگین آن 
 بگیرد.

 
 

د جرائم بیش از   فقره باشد 3تعدِّ

ز تواند بیش اشود و قاضی میحداکثر مجازات تعیین می
چهارم آن تعیین کند. برای مثال در حداکثر مجازات تا یک

سال  7تواند حداکثر مجازات را که اری قاضی میکالهبرد
سال اضافه کند،  7چهارم به تواند تا یکاست تعیین کند و می

ماه در نظر  1سال و  8سال تا  7یعنی مجازات را بیش از 
 تواند این کار را انجام ندهد.بگیرد و می

د ارتکابی  جرائم متعدِّ
مختلف باشد )فقط 
مجازات جرم اشد اجرا 

 د(شومی

د جرائم  یابد؛ یعنی حداقل مجازات بیش حداقل مجازات افزایش می فقره باشد 3یا  0تعدِّ
ر قانونی است.  از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرِّ

د جرائم بیش از   تواندشود و قاضی میحداکثر مجازات هر جرم تعیین می فقره باشد 3تعدِّ
 ین کند.چهارم آن تعیبیش از حداکثر مجازات تا یک
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شود. فرض کنید شخصی ق.م.ا آمده است، تعیین و تشدید و سپس طبق مادۀ مذکور جزای نقدی أشد اجرا می 134که در قسمت ذیل مادۀ 
میلیون،  8کالهبرداری به ترتیب  فقره 4شده در این کند. اموال تحصیلهبرداری شده است که دادگاه به همۀ آنها رسیدگی میفقره کال 4مرتکب 

میلیون ریال  42میلیون و  32میلیون،  02میلیون،  12تواند جزای نقدی را به ترتیب میلیون ریال باشد، قاضی می 30میلیون و  04میلیون،  16
 حکم قرار دهد.میلیون ریال را به عنوان جزای نقدی قابل پرداخت، مورد  42پرداخت مبلغ تعیین کرده و 

 تکرار جرم در مورد جرم کالهبرداری
شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم  5تا  1تکرار جرم در تعزیرات وضعیت مجرمی است که یک بار مرتکب جرم عمدی قابل تعزیر از درجۀ 

دًا مرتکب  تاریخ قطعیت حکم زد او صادر شده است و امحکومیت قطعی در مور  تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مجدِّ
ه به اینکه جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال جزء شده باشد. 6تا  1جرم قابل تعزیری درجۀ  است؛ لذا اگر فرد  4تعزیری درجۀ  جرائمبا توجِّ

یا شمول مرور زمان، مرتکِب جرم کالهبرداری حیثیت  اعادهداشته باشد و قبل از حصول  5تا  1عمدی تعزیری درجۀ  جرائمسابقۀ محکومیت به 
یابد، شود؛ بدین صورت که حداقل مجازات افزایش میشود در این حالت وضعیت مرتکب مطابق با قاعدۀ تکرار جرم است و مجازات او تشدید می

سال حبس  7سال تا  4ز میانگین حداقل و حداکثر قانونی خواهد بود. به طور مثال برای مرتکب جرم کالهبرداری از یعنی حداقل مجازات بیش ا
 ماه مجازات تعیین کند. 1سال و  8سال تا  7یعنی  آن را تعیین کند چهارمکیتواند بیش از حداکثر تا و قاضی میشود تعیین می

 
 هبرداریموارد تخفیف یا تشدید مجازات جرم کال

 تخفیف مجازات کالهبرداری
ر شده بود که این تبصره به  1مادۀ  1تخفیف مجازات کالهبرداری در تبصرۀ  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری مقرِّ

هبرداری به کمتر در حال حاضر تخفیف مجازات کال نسخ شده است. 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15موجب مادۀ 
ر در قانون اقل مقرِّ ر در مواد از حدِّ بالمانع است. در رابطه با حدود اختیارات دادگاه در تخفیف  ق.م.ا 38و  37در صورت وجود جهات تخفیف مقرِّ

همجازات حبس در جرم کالهبرداری قابل ذکر است که با  ری مصوب قانون کاهش مجازات حبس تعزی 6به بندهای )الف( و )ب( مادۀ  توجِّ
03/0/1311: 
 پذیر درجه امکان 3تا  1( تنها تقلیل مجازات حبس برای 4بیش از یک میلیارد ریال باشد )درجۀ شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده

 است
 یا درجه 0تا  1برای  ( امکان تقلیل مجازات حبس5باشد )درجۀ  یا کمتر از آن یک میلیارد ریالشده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده 

 تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد.
 نحوۀ تخفیف مجازات مرتکب جرم کالهبرداری در صورت وجود شرایط

بیش از یک شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده
 شود:محسوب می 4حبس درجۀ میلیارد ریال باشد: 

است؛  پذیردرجه امکان 3تا  1تنها تقلیل مجازات حبس برای 
 توان مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل کرد.یعنی نمی

یک میلیارد ریال شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده
 شود:محسوب می 5حبس درجۀ یا کمتر از آن باشد: 

 درجه، یا 0تا  1ـ امکان تقلیل مجازات حبس برای 1
 تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد. ـ0

 
 ازات کالهبرداریتشدید مج

 شود:فرض تشدید می 0کالهبرداری در 
ود در صورت وج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری: 1کالهبرداری مبتنی بر مادۀ تشدید مجازات  .1

 شود:یکی از شرایط زیر مجازات جرم کالهبرداری تشدید می
خاذ عنوان یا سمت مأموریت بر خالف واقع از طر  .1  ف:اتِّ

 سات دولتی  سازمان و مؤسِّ
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 سات وابسته سازمان و  مؤسِّ
 های دولتیشرکت 
 هاشوراها یا شهرداری 
 نهادهای انقالبی 
 گانهقوای سه 
 ح  نیروهای مسلِّ
 نهادهای مأمور به خدمات عمومی 

ه از طریِق:اس .0  تفاده از تبلیِغ عامِّ
 )ه، فضای مجازی  وسایل ارتباط جمعی )رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلِّ
 در یک جمع کافی است ُنطق در مجامع عمومی )ُنطق در مجامع مستلزم حضور فیزیکی در جمع است ـ ِصرف انجام یک سخنرانی 

 و لزومی به تکرار نیست(
 گهی به طور خصوصی برای چند شخص محدود، انتشار محسوب نمی انتشار ی )ارسال آ گهی چاپی یا خطِّ  شود(آ
 د محسوب میموارد فوق تمثیلی بوده و از هر وسی  شود.له و طریقی که تبلیغ انجام گیرد، کالهبرداری مشدِّ

سات و سازمان .3 ی قواهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریمرتکب از کارکنان دولت یا مؤسِّ ی ها یا نهادهای انقالبی یا به طور کلِّ
ح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.سه  گانه و یا نیروهای مسلِّ

  وءاستفادهسنظر از اینکه کارمند از ِسَمِت خود انجام داده است، صرف« ِسَمِت مرتکب»این حالت، تشدید مجازات را به اعتبار قانونگذار در 
ع بوده یا نبوده باشد.کرده یا نکرده باشد، یا فریب  خورده از ِسَمتی او مطلِّ

 کم.م.ا.قانون ت. 1وجود موجبات تشدید مجازات مطابق مادۀ در صورت مجازات 
 سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی  12تا  0بیش از یک میلیارد ریال باشد، شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده

 معادل مال برده شده و رد مال خواهد بود.
 صال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی سال حبس و انف 5تا  1یک میلیارد یا کمتر از آن باشد، شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده

 .معادل مال برده شده و رد مال خواهد بود
 :قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری 4تشدید مجازات کالهبرداری مبتنی بر مادۀ  .2

، به امر یندنفر چشبکه  کسانی که با تشکیل یا رهبری» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری: 4مادۀ 
ه نفع دولت اند بکه از طریق رشوه کسب کرده یرمنقولیغارتشاء و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و 

و وع آن اموال و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رِدِّ آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجم
آنها،  باشند مجازات االرضیفشوند و در صورتی که مصداق ُمفسِد دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می انفصال

 «خواهد بود. االرضیفمجازات مفسد 
 م.م.ا.ک:.قانون ت 4، مطابق مادۀ یچندنفر مجازات کالهبرداری از طریق تشکیل یا رهبری شبکۀ 

 سال تا حبس ابد. 15زای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ج 
  باشد، مجازات اعدام خواهد بود. االرضیفدر صورتی که مصداق ُمفسِد 

 
 کالهبرداریخیر اجرای مجازات در إعمال ِجهات تأ

ه به اینکه مجازات جرمتعویق صدور حکم در جرم کالهبرداری:   5و یا درجۀ  4تعزیری درجۀ  جرائمکالهبرداری حسب مورد جزء  با توجِّ
ه به اینکه تعویق صدور حکم در می در جرم کالهبرداری امکان صدور قرار تعویق باشد، لذا پذیر میامکان 8تا  6تعزیری درجۀ  جرائمباشد و با توجِّ

 صدور حکم وجود ندارد.
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ر داشته  1مادۀ  1 تبصرۀجرم کالهبرداری:  تعلیق اجرای مجازات در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری که مقرِّ
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری « تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.در کلیه موارد مذکور در این ماده ... دادگاه ... نمی»بود:

ب  ه به ا 03/0/1311مصوِّ تا  3تعزیری درجۀ  جرائمق.م.ا تعلیق اجرای مجازات در مورد  46ینکه بر طبق مادۀ نسخ شده است. همچنین با توجِّ
باشد و مطابق تبصرۀ الحاقی به می 5و یا  4تعزیری درجۀ  جرائمپذیر است و جرم کالهبرداری حسب مورد جزء در صورت وجود شرایط امکان 8

... تعلیق مجازات جرائم... »که چنین بیان داشته است:  03/0/1311 ق.م.ا به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 37مادۀ 
کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب 

 جرم کالهبرداری قابل تعلیق است. بنابراین مجازات؛ «شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع استمی
ه به اینکه طبق مادۀ : نظام نیمه آزادی در جرم کالهبرداری تعزیری  جرائمق.م.ا در صورت وجود شرایط نظام نیمه آزادی در  57با توجِّ

پذیر است؛ گذرانده باشد، امکانچهارم مجازات را در صورتی که یک 4و  3، 0تعزیری درجۀ  جرائمپذیر است و در به طور مطلق امکان 7تا  5درجۀ 
 بنابراین:

 محسوب شده و در صورتی که مرتکب 4مجازات تعزیری درجۀ  شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشداگر ارزش مال برده 
 امکان اعطای نظام نیمه آزادی وجود دارد. چهارم مجازات را گذرانده باشدیک

 امکان اعطای محسوب شده و  5مجازات تعزیری درجۀ  رم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشدشده در جاگر ارزش مال برده
 .نظام نیمه آزادی برای مرتکب در این فرض وجود ندارد؛ زیرا این فرض یک جرم قابل گذشت است

ه به اینکه مجازات جرم کالهبرداری حبس تع در جرم کالهبرداری: آزادی مشروط و جزای نقدی است، لذا سال  12کمتر از زیری با توجِّ
ت اجرای مجازات همواره از خود ُحسن اخالق و رفتار نشان دهد سوم مجازات تعیینیک اگر مرتکب ل کرده باشد و در مدِّ شده در دادنامه را تحمِّ

شود و به تشخیص دادگاه محکوم به جرم میو حاالت و رفتار مرتکب جرم کالهبرداری در زندان نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم ن
عی خصوصی است بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب  هد دکالهبرداری تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان را که مورد حکم و موافقت مدِّ

جرم  تواند حکم آزادی مشروط مرتکبمیقاضی دادگاه صادرکندۀ حکم قطعی قباًل از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد  همچنین در صورتی که
 کالهبرداری را صادر نماید.

های جایگزین حبس در جرم کالهبرداری وجود ندارد؛ زیرا امکان استفاده از مجازات مجازات جایگزین حبس در جرم کالهبرداری:
پذیر است، در حالی که حداکثر بس امکانعمدی با حداکثر مجازات تا یک سال ح جرائمهای جایگزین حبس در امکان استفاده از مجازات

جرم کالهبرداری وجود  های حبس درتفاده از جایگزینامکان اس سال حبس است؛ لذا 1ماه تا  6سال و  3مجازات کالهبرداری ساده حسب مورد 
 ندارد.

 
 جرم کالهبرداریإعمال ِجهات سقوط اجرای مجازات در 

 گذشت در جرم کالهبرداری
 :03/0/1311ق.م.ا، اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124مادۀ  ستناد بهبا ادر حال حاضر 

 باشدبیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم کالهبرداری غیرقابل گذشت میشده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده. 
 باشد.می گذشتقابلباشد، جرم کالهبرداری یک میلیارد یا کمتر از آن شده در جرم کالهبرداری اگر ارزش مال برده 

 جرم کالهبرداریمرور زمان در 
 شود.میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی کیاز کالهبرداری با مبلغ بیش نکتۀ مهم: 

 شود؛ بنابراین:ینم گذشترقابلیغجریان دارد و شامل جرائم تعزیری  گذشتقابلمرور زمان شکایت فقط در جرائم تعزیری  مرور زمان شکایت:
 شود.مشمول مرور زمان نمیبوده و لذا  گذشترقابلیغ، جرم شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشداگر ارزش مال برده 
 ت  شودمشمول مرور زمان می بوده و گذشتقابل، جرم شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشداگر ارزش مال برده و مدِّ

ال 1 مرور زمان شکایت  است. دیده از وقوع جرمع بزهسال از تاریخ اطِّ
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تعزیری غیرشرعی و غیرمنصوص شرعی راه دارد،  جرائم ور زمان تعقیب و صدور حکم درمر  :مرور زمان صدور حکم ومرور زمان تعقیب 
 شود البته:عقیب و صدور حکم میاست؛ بنابراین کالهبرداری مشمول مرور زمان ت جرائمو کالهبرداری جزء این 

 شود.مشمول مرور زمان نمیشده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد، اگر ارزش مال برده 
 ت مرور زمان تعقیب و  شود ومشمول مرور زمان می شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد،اگر ارزش مال برده مدِّ

سال سپری شده باشد و هیچ اقدام تعقیبی انجام نشده باشد، مرتکب  7؛ یعنی اگر از زمان وقوع جرم کالهبرداری باشدسال می 7 صدور حکم
ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و همچنین اگر از زمان آخرین  13مادۀ « ث»نیست و قاضی باید به استناد بند  بیتعققابلاین جرم 

ت سال سپری شده باشد و حکم محکومیتی صادر نشده باشد، قاضی باید در این فرض نیز برای مرتکب جرم کالهبرداری  7 اقدام تعقیبی مدِّ
 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

شود، بنابراین جرم کالهبرداری که جزء جرائم تعزیری مرور زمان اجرای مجازات فقط شامل جرائم تعزیری می: مرور زمان اجرای مجازات
 شود، البته:ت، مشمول مرور زمان اجرای مجازات میاس
 شود.شده در جرم کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان نمیاگر ارزش مال برده 
 ت آن مشمول مرور زمان می شده در جرم کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد،اگر ارزش مال برده از تاریخ  سال 12شود و مدِّ

سال سپری شده باشد و حکم اجرا نشده باشد، حکم دیگر  12بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم صادره جرم کالهبرداری  قطعیت حکم است؛
 نماید.ق.آ.دک صادر می 525ات را مطابق مادۀ قبل اجرا نخواهد بود و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای مجاز 

ه به مادۀ  رتکب جرم کالهبرداری:تأثیر توبه بر مجازات م ق.م.ا، اگر ثابت شود که مرتکب جرم کالهبرداری توبه کرده است  115با توجِّ
رات راجع به تخفیف مجازات را إعمال نماید.باشد، دادگاه میمی 5و یا  4تعزیری درجۀ  جرائمحسب مورد جزء  با توجه به اینکه این جرم  تواند مقرِّ

 
 اقسام خاص کالهبرداری

ا و اختالس و کالهبرداری، مورد حکم قرار داده مجازات مرتکبین ارتشقانون تشدید  1عالوه بر جرم کالهبرداری، که قانونگذار آن را در مادۀ 
قه جرم که شوندرداری محسوب میخاص نیز کالهب جرائماست، برخی از   اند.انگاری شدهبه استناد مواد و قوانین متفرِّ

 بدون مجّوز قانونی انتقال مال غیرجرم 
ز قانونی از نظر دکتر مالکریمی:   گونهچیه، بدون تیسوءنانتقال مال از شخصی به شخصی دیگر همراه با »تعریف جرم انتقال مال غیر بدون مجوِّ

ز قانونی مال غیر را با  کسی که»مجلس شورای ملی:  5/1/1328قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب  1دۀ ما مطابق «ِسَمت یا مجوِّ
قانون  ۸۳۲اده محسوب و مطابق م کالهبردارعلم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینًا یا منفعتًا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند 

 .دهنده باشدعدم مالکیت انتقاله گیرنده که در حین معامله عالم بو همچنین است انتقالشود میمجازات عمومی محکوم 
ه اداره کردن او از مالکیت خود بگیرنده و مطلعاگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به انتقال

دفاتر فوق مکلفند  وهر یک از دوایر  یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد لحیۀدایت یا ُص اسناد یا دفتر بِ  ثبت
 «مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. در

 جرم انتقال مال غیر بدون مجّوز قانونیارتکاب 
 شود.دهندۀ مال غیر، عالمًا و عامدًا اقدام کرده باشد، کالهبرداری محسوب میانتقال دهنده:انتقال 
 شود؛ بنابراین یب مه باشد، کالهبردار محسودهندر صورتی که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالگیرنده دانتقال: گیرندهانتقال

 دهنده مطلع نباشد، مجرم نبوده و مجازات نخواهد شد.گیرنده از عدم مالکیت انتقالاگر انتقال
  ا تا یک م مطلعاگر مالک از وقوع معامله از وقوع معامله:  مطلعمالک العاه پس از حصول شده، امِّ از وقوع معامله، اظهاریه برای  اطِّ

ز قانونی )معاون در کالهبرداری( مطلعگیرنده و ابالغ به انتقال کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید، معاون جرم انتقال مال غیر بدون مجوِّ
 زات نخواهد شد.نباشد، مجرم نبوده و مجا مطلعشود؛ بنابراین اگر مالک از وقوع معامله محسوب می

 رفتار مجرمانه مرتکبین در جرم انتقال مال غیر بدون مجّوز قانونی
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 انتقال مال از شخصی به شخصی دیگر دهنده:انتقال 
 دهندهاطالع از عدم مالکیت انتقال گیرنده:انتقال 
  خودداری از ارسال اظهارنامه از وقوع معامله: مطلعمالک 

 :از وقوع معامله مطلعالک انتقادات وارده بر معاون دانستن م
ق می .1  شود، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است.معاونت معمواًل با فعل محقِّ
م یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشر جرم شرط است، در حالی که در اینجا رفتار معاون )یعنی ما .0 ق معاونت در جرم، تقدِّ ک( لبرای تحقِّ

 .انجام شده است دهنده(باشر )یعنی انتقالبعد از عمل م
 وجود وحدت قصد مورد تردید است، مگر عدم ارسال اظهارنامه کاشف از تبانی قبلی باشد. .3
 ز قانونی، ، در این جرم عنصر مادی مثبت خواهد بود که عبارت است از  به صورت فعلفقط رفتار مجرمانۀ جرم انتقال مال غیر بدون مجوِّ

ز قانونی.انتقال مال غیر ب  دون مجوِّ
  ز قانونیجرم د به نتیجه است انتقال مال غیر بدون مجوِّ خاص در  تیسوءنوجود داشته باشد. در این جرم خاص باید  تیسوءنو  یک جرم مقیِّ

ز قانونیجرم   .باشداست، می منتقل شدن مال غیرقصد نتیجه که همان قصد  انتقال مال غیر بدون مجوِّ
 ر بدون مجّوز قانونیمجازات جرم انتقال مال غی

  شود از حیث تعیین کیفر مشمول موجب قانون، کالهبرداری محسوب میجرائمی که به : »1/1/1373مورخ  514رأی وحدت رویۀ شمارۀ
 «باشدمی 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 

  ی که کالهبرداری جرائم، 03/0/1311ون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ق.م.ا اصالحی به موجب قان 124مادۀ با استناد به
و  وندشمحسوب می گذشتقابلاگر دارای شاکی خصوصی باشند، جرائم شوند، شوند و به مجازات کالهبرداری محکوم میمحسوب می

 شود.حبس و جزای نقدی تبدیل می ماه 6سال و  3ماه تا  6 یابد؛ یعنی بهحداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می
  تعلیق مجازات ، 03/0/1311ق.م.ا به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  47همچنین به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ

 جرائم در حکم کالهبرداری بالمانع است.
  د )مثاًل کارمند دولت بودِن مرتکب یا استفادۀ  مرتکب از وسایل ارتباط جمعی( وجود داشته باشد،در صورتی که شرایط کالهبرداری مشدِّ

د محکوم می  شود.مرتکب به مجازات کالهبرداری مشدِّ
 .ز قانونی بار خواهد شد  همچنین تمام آثار و احکام جرم کالهبرداری بر جرم انتقال مال غیر بدون مجوِّ
 

ه است: ز قانونی نکات ذیل قابل توجِّ  در مورد جرم انتقال مال غیر بدون مجوِّ
 کالت فروشد، )ج( به استناد و کند، سپس همان ملک را با تفویض وکالت به )ج( می)الف( ملک خود را با سند عادی به )ب( منتقل می

 کند، عمال مالک )الف( انتقال مال غیر است.مذکور ملک را به صورت رسمی به خود منتقل می
 ق به )ب( را به عنوان مال متع ق)الف( ساختمان مسکونی متعلِّ بانه( به خود  لِّ قال مال کند )انتمنتقل میبه شخص )ج( )مانور متقلِّ

 گیرنده( و انتقال مال غیر نسبت به )ب( استغیر(، عمل او مشتمل بر کالهبرداری نسبت به )ج: انتقال
  ز قانونی به دیگری منتقل کند»قانونگذار با قید عبارت ت را مِدِّ نظر قرار یۀ انواع انتقاال کل« به نحوی از انحاء عینًا یا منفعتًا بدون مجوِّ

ن مانند بیع، اجاره، صلح و هبه یا در چهارچوب  داده است؛ بنابراین انتقال دادن مال اعم است از انتقال آن در قالب عقدی از عقود معیِّ
ن.  هر عقدی نامعیِّ

  زانتقال مال غیر بدون ر نقول و غیرمنقول است؛ بنابراین کسی که مال غیاعم از مال مقانونی، اعم است از انتقال عین یا منفعت و  مجوِّ
ز قانونی اجاره می  گیرد.دهد، نیز مشمول حکم این ماده قرار میرا بدون مجوِّ

 ق مال ا شاید بتوان این عمل را نسبت به منتقل  به راهن مشمول این ماده نمی انتقال عین مرهونه توسط راهن، به دلیل تعلِّ إلیه شود؛ امِّ
العی( که بدون )مثاًل خریدار  ر شده است، کالهبرداری محسوب گردد. در این مورد  اطِّ از در رهن بودن مالی که آن را خریده و متضرِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

19 
 

الهبرداری باشد( است، و در نتیجه کدر رهن می شدهفروختهتوان گفت که عمل فروشنده در واقع ترک فعل )یعنی نگفتن اینکه مال نمی
فروشد خالی از هرگونه ضع از آن رو است که فرضی متعارف آن است که هر کس مالی را که میشود، غلط بودن این مومحسوب نمی

 ای را بر آن إعمال نماید.تواند هر حِقِّ مالکانهرهن و آزاد است و خریدار پس از خرید می
  ه در مالکیت هر شریک قرار دارد، ن به نحوی اشاعآجزء جزء  آنکهمالی که مفروز نشده و مالکیت در آن به نحِو اشاعه است، به دلیل

کند )اعم از شود؛ بنابراین شریکی که آن را بدون رضایت سایر شرکا به کسی منتقل مینسبت به هر یک از شرکا مال غیر محسوب نمی
ی بخشی از ملک را افراز کرده و انتقال دهد، آنکه تواند به جرم انتقال نمی انتقال معادل سهم وی یا کمتر یا بیشتر از آن باشد( یا اینکه حتِّ

 مال غیر محکوم شود.
 واند تحت تگردد؛ ولی رفتار وی میکند، مشمول عنوان جرم انتقال مال غیر نمیمنتقل می خودشکه مال دیگری را به ای دهندهانتقال

کالهبرداری قرار گیرد،  سقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختال 0، موضوع مادۀ «تحصیل مال از طریق نامشروع»عناوینی مثل 
 شود.مثل جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم می جرائمیا اگر این کار را با جعل سند مرتکب شده باشد، به ارتکاب 

 .بی و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری، غیر از انتقال مال غیر، ضرورت ندارد  در این جرم، برخالف کالهبرداری، اثبات هیچ حیله و تقلِّ
 .ق جرِم قباًل واقع شده نخواهد داشت  اگر مالک بعدًا رضایت دهد و معامله را تنفیذ کند، تأثیری در تحقِّ
 م، انتقال مال غیر نبوده، ولی می ط موجر به مستأجر دوِّ د مال توسِّ تواند در صورت وجود سایر شرایط، انجام معاملۀ اجاره دادن مجدِّ

 التی جرم کالهبرداری علیه مستأجر دوم از سوی مؤجر ارتکاب یابد.معارض محسوب شود یا ممکن است در چنین ح
  باشد.راجع به انتقال مال غیر می مقرراتفروش مال مسروقه مشمول 

 تفاوت معاملۀ فضولی با جرم انتقال مال غیر بدون مجّوز قانونی
 جرم انتقال مال غیر بدون مجّوز قانونی معاملۀ فضولی

 دهدمرتکب، معامله را به نام خود و به حساب خود انجام می دهدخود و به حساب دیگری انجام میفضول، معامله را به نام 
 و قصد مجرمانه است تیسوءنمرتکب دارای  و قصد مجرمانه است تیسوءنفضول فاقد 

 تمالک نیسمرتکب خواهان استرداد ثمن حاصل از معامله به  فضول خواهان استرداد ثمن حاصل از معامله به مالک است
 

 تبانی و مواضعه برای بردن مال غیرجرم 
تبانی شخصی با یکی از اصحاب دعوا و اقامۀ دعوای صوری به قصد »تعریف جرم تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر از نظر دکتر مالکریمی: 

ب ال غیر تبانی میقانون مجازات اشخاصی که برای بردن م 0مادۀ مطابق  «بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا : 3/5/1327نمایند، مصوِّ
اقامه  ماً یتقمسبه حکمی عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم  ه که ب اشخاصی»

محسوب  هبردارکالق طرف دیگر دعوی باشد دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع ح
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محکوم خواهند شد.  هیتأدو عالوه بر 

 «گرددمذکوره محکوم می به مجازاتاست و مرتکب  یبردار کاله
 بردن مال غیر، فقط به صورت فعل مثبت خواهد بود که عبارت است از: تبانی شخصی با یکی از  رفتار مجرمانۀ جرم تبانی و مواضعه برای

 :به قصد بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعواو اقامۀ دعوای صوری اصحاب دعوا 
 .به عنوان شخص ثالث که در دعوایی وارد شده است 
 .یا به عنوان ثالث که بر حکمی اعتراض کرده است 
 وم به حکمی، مستقیمًا اقامۀ دعوا کند.یا بر محک 
  داشتن قصد مجرمانۀ تبانی و اقامۀ دعوای صوری به قصد بردن مال یا عبارت است  تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر جرمعنصر روانی

 تضییع حق
 که  اشخاصی: »نمایندیر تبانی میمجازات اشخاصی که برای بردن مال غ قانون 0مادۀ ، مجازات جرم تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
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قامه دعوی ا ماً یمستقعنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی ه ب
محسوب  ردارکالهبنمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد 

تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در  .محکوم خواهند بود مجازات کالهبرداریخسارات وارده به  هیتأدو عالوه بر 
 «گرددحکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می

  ی که کالهبرداری جرائم، 03/0/1311 ت حبس تعزیری مصوبق.م.ا اصالحی به موجب قانون کاهش مجازا 124مادۀ با استناد به
وند و شمحسوب می گذشتقابلجرائم شوند، اگر دارای شاکی خصوصی باشند، شوند و به مجازات کالهبرداری محکوم میمحسوب می

 شود.تبدیل می قدیماه حبس و جزای ن 6سال و  3ماه تا  6 یابد؛ یعنی بهحداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می
  تعلیق مجازات ، 03/0/1311 به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبق.م.ا  47همچنین به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ

 جرائم در حکم کالهبرداری بالمانع است.
 

 کالهبرداری در امور ثبتی
ب   کالهبرداری محسوب کرده است، این أعمال از قرار ذیل است:، أعمال مختلفی را در حکم 06/0/1312قانون ثبت اسناد و امالک، مصوِّ

  ق به دیگریجرم
ّ
 ذیل: جرائمکه عبارت است از  ،تقاضای ثبِت ملک متعل

  ق به دیگری به نام خود؛جرم
ّ
 ۳۳جز در مورد مذکور در ماده »قانون ثبت اسناد و امالک:  125مطابق مادۀ  تقاضای ثبت ملک متعل

ز انحاء قانونی علم اینکه به نحوی ا به دیگری انتقال داده یا با قبالً ( هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که آنثال راجع به بیع شرط و ام)
ی در موقع بوده ول در موقع تقاضا، مالک اگرشود و همچنین است محسوب می کالهبردارسلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید 

برای  مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارۀ ثبت حاضر ثبت ملک در دفتر ثبت امالک
 .تصدیق َحِقِّ طرف نباشد

  قانون ثبت، عمل به کالهبرداری نزدیک است، درخواست توسط کسی که از او سلِب مالکیت شده، در حکِم کالهبرداری است؛  125در مادۀ
خاذِ  این است که تقاضای ثبت را در حکِم کالهبرداری دانسته، در حالی  125ِسَمِت مجعول کرده است؛ اشکال وارده بر مادۀ  زیرا در واقع اتِّ

بانه است؛ یعنی  خاذ وسیلۀ متقلِّ جازات کامل محکوم کننده را به مبه کالهبرداری؛ به عبارت دیگر نباید شروع شروعکه تقاضای ثبت صرفًا اتِّ
ا در این ما ده کالهبرداری را به عنوان جرمی مطلق تعریف کرده است و این خالف مقتضای کالهبرداری است؛ بنابراین این جرم در کرد؛ امِّ

 حکم کالهبرداری است.
 جرم موضوع این ماده لزومًا از سوی کسی قابل ارتکاب است که مال قباًل در مالکیت خودش بوده باشد 
 ق به دیگری، نس ر مادۀ دبت به معامالت رهنی، معامالت با شرط خیار یا حِقِّ استرداد و سایر معامالت مندرج جرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ

ی متزلزل است. برای مثال ممکن است در بیع خیاری )با  گونهنیاقانون ثبت، منتفی است؛ زیرا در  3 معامالت مالکیت طرف مقابل تا حدِّ
ن( مالک پیش از پ ت معیِّ شده اقدام به فسخ معامله نماید، در این صورت ملکیت مال به خود ایان مهلت تعیینشرط خیار یا حِقِّ فسخ در مدِّ

 گردد و واضح است که اگر در چنین فرضی، مال را به نام خودش ثبت نماید، مرتکب جرم فوق نشده است.او برمی
  ق به دیگری به نام خود، توّسط وّراث با علم به انتقال به سلجرم

ّ
 ۶۰۱ماده ؛ ِب مالکیت موّرثتقاضای ثبت ملک متعل

ث خود یا با علم به اینکه به »قانون ثبت اسناد و امالک:  مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورِّ
ث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت نحوی از انحاء قانونی  ا به اسم خود ن ملک ر آسلب مالکیت از مورِّ

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیلۀ امضاء یا مهر و یا نوشته  مادۀ فوق پس از اخطاِر اداره ثبت رفتار نکندکرده و یا مطابق قسمت اخیر 
 «.خط او محرز شوده ب
  ق به دیگری به نام خود، بدون مجّوز توسط امین؛ جرم

ّ
هر کس »انون ثبت اسناد و امالک: ق 127مادۀ تقاضای ثبِت ملک متعل

مالکیت تقاضای به عنوان اجاره یا ُعمری یا ُرقبی یا ُسکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان 
 «محکوم خواهد شد. کالهبردارثبت آن را بکند به مجازات 
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  قجرم
ّ
قانون ثبت اسناد و امالک:  128مادۀ : تیسوءنبه دیگری به نام دیگری با  خیانت یا تبانی متصّرف برای ثبت ملک متعل

ملک  وتقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی ا شخصاً اه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده گهر »
 :به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد

رات یکی از مواد  الف ـ اگر کسی باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم  ۶۰۱و  ۶۰۱و ۶۰۱که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقرِّ
 .محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنًا مسئول خواهند بود کالهبرداراصلی به مجازات 

نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم  ۶۰۱و۶۰۱و۶۰۱مقررات مواد  ب ـ هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از
قانون مجازات عمومی محکوم شده و به  ۸۳۲نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده  بیتعققابلو جزائی  یاز حقوق

یگری خسارت یا از طریق د یۀتأدنتوانست با  در صورتی که در ظرف پنج سالجبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند  عالوه برای
 «.کنداو را استدعا می رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو

  قانون  121ادۀ ممتصّرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی که در تصّرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن به نام خود؛ جرم
ف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند هر کس »ثبت اسناد و امالک:  محسوب  الهبردارکنسبت به ملکی که در تصرِّ

 «اختالفات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست. شودمی
  ،ق به دیگری نماید ر است: 0در صورتی که شخص ثالثی اقدام به ثبت ملک متعلِّ  حالت متصوِّ

ر در قانون، تحصیل مال از طریق نامشروع ثبت میآن ملک را به نام خود  .1 کند که در این صورت رفتار وی با رعایت سایر شرایط مقرِّ
 شود.محسوب می

 کند، که در این صورت رفتار وی انتقال مال غیر یا معاملۀ معارض است.آن را به نام شخص دیگری ثبت می  .2
  ق به دیگری قانونگذار در بعضی از موارد، ارتکاب جرم تقاضای ثبِت ر می ملکی متعلِّ داند، را از سوی افرادی به غیر از مالک قبلی نیز متصوِّ

 که این افراد عبارتند از:
اث:مطابق مادۀ  .1  قانون ثبت 126ورِّ
 قانون ثبت 12امین: مطابق مادۀ  .2
ف: مطابق مادۀ  .3  قانون ثبت 121شخص غیر متصرِّ

ق به دیگری نکات ه است: در مورد جرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ  ذیل قابل توجِّ
  ق به دیگری، در زمرۀ ق آن کفایت می جرائمجرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ در عمل  آنکهو کند، ولمطلق است و ِصرف تقاضای ثبت برای تحقِّ

 منتهی به ثبت ملک به نام شخص نشود.
  ر است که ق به دیگری، نسبت به ملکی قابل تصوِّ ک قباًل به نام ثبتی انجام نشده باشد؛ چرا گه اگر مل گونهچیهجرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ

دًا اقدام به ثبت آن نماید، رفتار وی   شود.معارض محسوب می ۀمعاملشخص دیگری به ثبت رسیده باشد و مرتکب مجدِّ
  ق به دیگری، در زمرۀ قانون ثبت ذکر  113تا  111که در مواد  گونههمانرود و به شمار می گذشتقابل جرائمجرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ

 شده است، شروع به تعقیب و ادامۀ رسیدگی به این جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست.
  ق به دیگری، با همجازات جرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ قانون کاهش مجازات  11بودن این جرم مستندًا به تبصرۀ مادۀ  گذشتقابلبه  توجِّ

ب  جرم  کند؛ بنابراین مجازات، حداقل و حداکثر این جرم به نصف تقلیل و درجۀ آن از چهار به پنج تغییر می03/0/1311حبس تعزیری مصوِّ
ق به دیگری، از   ماه حبس تقلیل یافته است. 6سال و  3ماه تا  6سال به  7تا  1تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ

  تعلیق مجازات ، 03/0/1311 کاهش مجازات حبس تعزیری مصوببه موجب قانون ق.م.ا  47همچنین به موجب تبصرۀ الحاقی به مادۀ
 جرائم در حکم کالهبرداری بالمانع است.

  ر است جرائمبا توجه به اینکه، ارتکاب ـ  3601، دیوان عالی کشور در رأی اصراری شمارۀ علیه اموال از سوی شریک مال مشاعی قابل تصوِّ
خ  ف دیگری است که مادۀ تقاضای ثبت سند نسبت به ملک: »04/1/1317مورِّ قانون ثبت تقاضاکننده را کالهبردار  121ی که در تصرِّ

ف غیر بوده، نداشته بلکه صورتی را هم که ملک به صورت اشاعۀ  محسوب داشته، اختصاص به صورتی که تمام ملک مورد تقاضا در تصرِّ
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 «است املمشترک بین او و دیگری بوده و او به نام خود مورد تقاضا قرار داده باشد، ش
 ق به دیگری، رسیدگی می ر در قنماید و تنها میدادگاه کیفری فقط به جرم تقاضای ثبِت ملِک متعلِّ انون و تواند مرتکب را به مجازات مقرِّ

 باشد.گیری راجع به ابطال سند بر عهدۀ این مرجع نمیپرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم نماید و تصمیم
  در مورد امالکی که به رهن یا به یکی از عناوین »امالک:  قانون ثبت اسناد و 116مطابق مادۀ ، إلیهحِقّ منتقل   امتناع از استردادجرم

ف است حِقِّ  ۳۳مذکوره در ماده  در صورتی که راهن یا طرف، را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلِّ
هارنامه تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظگیرنده میلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقالدهنده به این تکانتقال

محسوب و  کالهبرداردهنده حِقِّ طرف را نداد روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه راهن یا انتقال ۶۰هر گاه در ظرف  رسمی، حق خود را مطالبه کند
 با او رفتار خواهد شد. ۶۶۱مطابق ماده  ۶۶۳و  ۶۶۸و  ۶۶۶ با رعایت مواد

دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال ازاگر اخطار قبل 
 ماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتیاو حق طرف را تا ده روز پس از ابالغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق نن به ملکیت

 نکند: هیتأدگیرنده را شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقالمجرم محسوب خواهد 
  ت به عین یا منفعت هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسب»قانون ثبت اسناد و امالک:  117به موجب مادۀ ، معاملۀ معارضجرم

ی به شخص یا اشخاص داده و بعد رمنقولیغاعم از منقول و یا مالی ) نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا ( حقِّ
 «تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

 :ق جرم معاملۀ معارض
ّ

 شرایط تحق
 م معاملۀ دوم به موجب سند رسمیانجا .1
 تعارض بین حقوق و یا منافع انتقالی به موجب معاملۀ اول و معاملۀ دوم .2
  ق این جرم شخصی، در مورد مالی) اعم از عین یا منفعت و اعم از منقول یا غیرمنقول( به موجب سند ی به ش رسمیبرای تحقِّ خصی عادی حقِّ

 ه موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حِقِّ مزبور بنماید.داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت ب
  ههر چند با قانون ثبت، معامالتی که معاملۀ اول با سند عادی و معاملۀ دوم با سند رسمی باشد، معاملۀ معارض به شمار  117به مادۀ  توجِّ

که ادارۀ ثبت اسناد و امالک و دفاتر رسمی موجود بوده، ثبت قانون ثبت در نقاطی  117روند، ولی باید بدانیم که به صراحت صدر مادۀ می
ۀ عقود و معامالت راجع به  ه به ضرورت ثبت چنین معامالتی اساسًا قراردادهایی که  نیعکلیِّ یا منافع اموال غیرمنقول الزامی است و با توجِّ

اعتبار  با سند رسمی را ندارند و با وجود سند رسمی، سند عادیاند، توانایی مقابله قباًل با سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول صورت گرفته
أی ر ندارد و در صورت وجود دو معامله، که اولی با سند عادی و دومی با سند رسمی باشند؛ معاملۀ دوم را باید انتقال مال غیر دانست. مطابق 

خ  43وحدت رویۀ دیوان عالی کشور به شمارۀ  قانون ثبت اسناد و  117شرط تحقق بزه مشمول ماده  نظر به این که: »12/8/1351مورِّ
باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال امالک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می

همان قانون در هیچ یک  48طبق ماده  قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال 47غیرمنقول به موجب بند اول ماده 
 ناز ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بود

ای با معامله ند رسمی معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سثبت رسمی اسناد قباًل معامله
با  تیسوءنقانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز  117اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 

ه داشت که:  «ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. ی، سندی است که ـ مقصود از سند رسم1البته راجع به این رأی وحدت رویۀ باید توجِّ
 شود؛ بنابراین در فرضی که شخصی با سند جعلی اقدام به انتقال مالمراحل ثبت آن به طور قانونی صورت گرفته و شامل سند جعلی نمی

ـ در مواردی که شخص 0شود. ای صحیح نیست، رفتار مرتکب کالهبرداری محسوب میاساسًا چنین معامله آنکهدیگری نماید، با توجه به 
ونی ای از نظر قاناز فسخ معاملۀ اول )مثاًل به دلیل إعمال خیار شرط( اقدام به معاملۀ دوم از طریق سند رسمی نماید، چنین معامله پس

 صحیح بوده و اساسًا رفتار مرتکب جرم نیست.
 ر است:شوند این حالت قاببنابر توضیحات نکتۀ قبل، در رابطه با معامالتی که در تعارض با یکدیگر واقع می  ل تصوِّ
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 هر دو معامله به سند عادی: انتقال مال غیر .1
 معاملۀ اول با سند رسمی، معاملۀ دوم با سند عادی: انتقال مال غیر .2
 معاملۀ اول با سند عادی، معاملۀ دوم با سند رسمی: انتقال مال غیرمنقول باشد: غیرمال موضوع جرم، مال  اگر .3
 ملۀ اول با سند عادی، معاملۀ دوم با سند رسمی: معاملۀ معارضاگر مال موضوع جرم، مال منقول باشد: معا .4
 هر دو معامله با سند رسمی: معاملۀ معارض .5
 ازات شود و نه مجهایی که با کالهبرداری دارد، جرم مستقلی است که نه در حکِم کالهبرداری محسوب میمعاملۀ معارض برخالف مشابهت

 شود.محسوب می گذشترقابلیغ جرائممعارض در هر حال جزء  ۀمعاملنابراین جرم این جرم برای آن در نظر گرفته شده است؛ ب
 

 تفاوت جرم معاملۀ معارض با جرم انتقال مال غیر
 جرم انتقال مال غیر جرم معاملۀ معارض

 لزومًا آخرین معامله با سند عادی است لزومًا آخرین معامله با سند رسمی است
 جرم نیست موضوِع  ماِل  مالِک  ،مرتکب م بوده استجر  موضوِع  ماِل  مالِک  ،مرتکب

ق می دو معامله باید نسبت به مال واحد انجام گیرد ی با یک معامله این جرم محقِّ  شودحتِّ
 سال است 12تا  1مجازات آن  باشدسال حبس می 12تا  3مجازات آن 

 
 هاکالهبرداری در شرکت

 های سهامیکالهبرداری در شرکتجرم 
ب الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت )راجع به شرکت 041 مادۀ مطابق برای  تیسوءنهرکس با : »04/10/1347های سهامی( مصوِّ

ن اطالعات قرضه که متضم انتشار اوراقنویسی سهام یا اطالعیه تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعالمیه پذیره
ه مجازات ناقص داده باشد ب جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور اطالعات نادرست یا تیسوءنمبادرت نماید و یا از روی نادرست یا ناقص باشد 

حکوم به مجازات مقرر مبوده و  کالهبردارشروع به کالهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم 
 «خواهد شد.

 های مختلط سهامیهبرداری در شرکتکالجرم 
ب  011مطابق مادۀ  قانون تجارت مصوب اردیبهشت  مقرراتآن قسمت از : »04/10/1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوِّ

و به موجب  «باقی استها به قوت خود باشد نسبت به آن شرکتمی های تجاریهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتمربوط به شرکت ۶۳۶۶
باشد. الرعایه می( در مورد شرکت مختلط نیز الزم10الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، برخی از مواد این قانون )از جمله مادۀ  182مادۀ 

 :شوندمحسوب می کالهبرداراشخاص ذیل »قانون تجارت:  10به موجب مادۀ 
هد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعالم یا هر کس بر خالف حقیقت مدعی وقوع تعـ 1

 همنتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشدجعلیاتی 
 .باشد

 .ای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را بر خالف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نمایدـ هر کس به طور تقلب بر  0
 «ـ مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند. 3

 یت محدودهای با مسؤولکالهبرداری در شرکتجرم 
 :شوندمحسوب می کالهبرداراشخاص ذیل : »13/0/1311قانون تجارت مصوب  115مطابق مادۀ 

 که باید الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادیالشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهمالف ـ مؤسسین و مدیرانی که بر خالف واقع پرداخت تمام سهم
 .ندبرای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باش
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 .الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشندوسیله متقلبانه سهمه کسانی که بـ  ب
ر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنندـ  ج  «مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا با استناد صورت دارائی مزوِّ
 

 ایکالهبرداری رایانهجرم 
ب ال قانون تجارت 67مطابق مادۀ  رمجاز غیۀ استفاده و یا استفادهرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء: »17/12/1380کترونیکی مصوِّ

ر عملکرد ، مداخله د«پیامداده»ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف  ای و وسایل ارتباط از راه دور وهای رایانهها و سیستمها، برنامه«پیامداده»از 
رای خود یا شود و از این طریق ب آن رینظاهای پردازش خودکار و ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمرایانهستم برنامه یا سی

اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک  دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و
 .«شود ... ل و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میسه ساتا 

ب رایانه جرائمقانون  13و مطابق مادۀ  های هرکس به طور غیرمجاز از سامانه(: »1375قانون تعزیرات  741)برابر با مادۀ  11/11388ای مصوِّ
ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یجاد یا متوقف کردن داده، تغییر، محو، اواردکردنای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل رایانه

 هیا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجا
 «ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (222/222/052میلیون )دویست و پنجاه ریال تا ( 222/222/52میلیون )

  ی جرم کالهبرداری رایانهشود که در مادۀ فوق، معلوم می« از قبیل»از عبارت و  دای باشکه چه رفتار مجرمانه ندارد یتیاهمای عنصر مادِّ
فهاها، ایجاد دادهها، محِو دادهرفتار فیزیکی، تغییر داده تواند با هر روشی اعم ازمرتکب می

ِّ
کردن سامانه ها، مختلکردن داده، متوق

 .ای یا مخابراتی انجام شودهای رایانهدر سامانه رمجازیغاند، نه حصری( به طور )مصادیق تمثیلی
 های مخابراتیای یا سامانههای رایانهموضوع جرم کالهبرداری: سامانه 
 ای عبارت است از:تیجۀ جرم کالهبرداری رایانهن 

 خود یا دیگری تحصیل وجه برای .1
 تحصیل مال برای خود یا دیگری .0
 تحصیل منفعت برای خود یا دیگری .3
 تحصیل خدمات برای خود یا دیگری .4
 تحصیل امتیازات دولتی برای خود یا دیگری .5
 د معنوی خواهد بود ا در ؛ امِّ در کالهبرداری عادی، رفتار مرتکب در مواردی که از طریق جعل سند اقدام به کالهبرداری نماید، مشمول تعدِّ

ها دارای یک وصف مجرمانه است کردن دادهکردن، مختلمتوقفای مجموع اقدامات مرتکب اعم از تغییر، محِو، ایجاد، کالهبرداری رایانه
د جرم در این موارد منتفی است؛ برای مثال مطابق مادۀ  ای رایانهای، جعل های رایانهای، تغییر، ایجاد دادهرایانه جرائمقانون  6و بحث تعدِّ

ر شود، حال اگای محسوب میها، تخریب رایانهکردن دادهپردازشرقابلیغیا ای، حذف، تخریب، مختل رایانه جرائمقانون  8یا مطابق مادۀ 
کردن اطالعات جدید )جعل( موفق به خالی کردن حساب طرف مقابل شود، مجموع این شخصی با حذف رمز بانکی دیگری )تخریب( و وارد

 مود.ای نیز محکوم نتوان مرتکب را عالوه بر مجازات این جرم به تخریب و جعل رایانهشود و نمیای محسوب میات کالهبرداری رایانهاقدام
 ق کالهبرداری رایانه که در متن ماده نیز آمده است، شامل  گونههمانای الزم نیست که مرتکب مال دیگری را برداشت کند و برای تحقِّ

 شود؛ بنابراین در فرضی که شخص با ورود به سایت بانک ویا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری می تحصیل وجه مال
ای شده است، حذف نام بعضی از متقاضیان دریافت وام، نوبت وام خود را جلو بیندازد به جهت تحصیل یک امتیاز، مرتکب کالهبرداری رایانه

ز ورود به طرح ترافیک را بگیرد، عمل وی کالهبرداری با دستند یا در فرضی که شخص بتوا کاری در سایت راهنمایی و رانندگی، مجوِّ
 ای است.رایانه

  شود که عدم پرداخت بدیهی یا ایفای تعهدات مشمول جرم کالهبرداری )اعم از عادی یا مشخص می« تحصیل کند»با توجه به عبارت
؛ برای مثال در فرضی که مسافر در پایان سفر «دهدنمی»بلکه آن را « گیردنمی»این موارد مرتکب چیزی را ای( نخواهد بود؛ زیرا در رایانه

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

25 
 

مجرمانه  شدن، پا به فرار بگذارد، عمل او فاقد عنوانو باید از عابر بانک پول دریافت کند و به محض پیادهوانمود کند که در کیف او پول نیست 
ب او برای گر  ال اگر ای نیز به همین شکل است برای مثفتن پول نبوده بلکه برای ندادن آن بوده است؛ در کالهبرداری رایانهاست؛ زیرا تقلِّ

الهبرداری شود، نه کای محسوب میشخص با ورود به سامانۀ بانک، نام خود را از فهرست بدهکاران بانکی حذف نماید، رفتار او تخریب رایانه
 نجا برای تحصیل وام نبوده بلکه برای عدم بازپرداخت آن بوده است.ای؛ زیرا عمل او در ایرایانه

 د به شمار م جرائمای نیز همچون کالهبرداری عادی در زمرۀ شود که کالهبرداری رایانهبا توجه به حصول نتایج فوق مشخص می رود یمقیِّ
 باشد.خاص نیز می تیسوءنعام، مستلزم قصد نتیجه یا  تیسوءنو عالوه به قصد رفتار مجرمانه یا 

 عی می شود که قادر به استخدام او در یک شرکت است، سرانجام )الف( با استفاده از رایانه و در فضای مجازی ضمن گفت و گو با )ب( مدِّ
طریق کند؛ رفتار )الف( کالهبرداری از به حساب )الف( واریز میمیلیون تومان  0پس از گذشت یک ماه، اعتماد )ب( را جلب و )ب( مبلغ 

ب در دادهرایانه جرائمقانون  13ای چون با لحاظ مادۀ رایانه است، نه کالهبرداری رایانه های رایانه است و از ها و سامانهای مستلزم وقع تقلِّ
ن شد؛ در ایباای است خارج میهای رایانهقانون مذکور، مستلزم قلب حقیقت در دیتا یا سامانه 6ای هم که با لحاظ مادۀ شمول جعل رایانه

ب در نرممسأله صرفًا مرتکب در فضای سایبر و با استفاده از این وسایل بدون دست به مانور  ها، موفقها و سامانهافزارها و دادهکاری و تقلِّ
بانه و دریافت وجه شده است و جرم کالهبرداری عادی از طریق رایانه به دلیل واریز وجه به حساب او به طور کامل واقع  ت.شده اس متقلِّ

  شود، در حالی که کالهبرداری عادی با مبلغ یک میلیارد ریال محسوب می گذشترقابلیغ جرائمای با هر مبلغی در زمرۀ رایانهکالهبرداری
 رود.به شمار می گذشتقابل جرائمیا کمتر از آن، جزء 

 شده و از سوی دیگر تشدید مجازات مأموران دولتی و سایر ای به تشدید مجازات در نتیجۀ تبلیغات عمومی اشاره نکالهبرداری رایانه در
ر در قانون منوط به آن است که مرتکب به مناسبت انجام وظیفه  دست به ارتکاب زده باشد و صرف اشتغال در نهادهای دولتی نهادهای مقرِّ

ب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا در موارد زیر، حس»ای: رایانه جرائمقانون  06گردد. مطابق مادۀ موجب تشدید مجازات نمی
 :دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد

های دولتی و یا وابسته به دولت یا ها و شرکتها و موسسهها یا شوراها و یا شهرداریو سازمان هاادارهالف ـ هر یک از کارمندان و کارکنان 
دولت  هایی که با کمک مستمرشوند و دیوان محاسبات و مؤسسهلی فقیه اداره میهایی که زیر نظر و نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسسه

ح و مأموران به خدمت عمومی گانهسهشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای اداره می  و همچنین نیروهای مسلِّ
 .ای شده باشندیانهاعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم را

ف قانونی شبکه ی یا متصرِّ  .ای شده باشدای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانههای رایانهب ـ متصدِّ
 .خدمات عمومی باشد دهندهارائهای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز های رایانهها یا سامانهج ـ داده

 .ارتکاب یافته باشد افتهیسازماند ـ جرم به صورت 
 «ای ارتکاب یافته باشد.هـ ـ جرم در سطح گسترده

 ۀ که مالحظه می گونههمان دۀ فوق مختِصِّ کالهبرداری نبوده و شامل کلیِّ ای اعم از جعل، سرقت، دسترسی رایانه جرائمشود علل مشدِّ
 غیرمجاز و ... خواهد بود.

  خ  701رأی وحدت رویۀ شمارۀ نظر به اینکه در صالحیت محلی، اصل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این : »1/10/1311ـ مورِّ
گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کالهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه ( مورد تأکید قانون۸۱ای نیز )مستفاد از ماده رایانه جرائماصل در قانون 

دیده از کننده حساب زیاندادگاهی که بانک افتتاحهای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه
 .«بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است
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 ایتفاوت کالهبرداری سنتی با کالهبرداری رایانه
 ایکالهبرداری رایانه کالهبرداری سنتی 

ات  رفتار مجرمانه ل به وسایل یا عملیِّ توسِّ
بانه  متقلِّ

ها ، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهواردکردنارتکاب اعمالی از قبیل 
 یا مختل کردن سامانه

 وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگریتحصیل  بردن مال دیگری نتیجه
 ای یا مخابراتیهای رایانهنهساما انسان قربانی جرم

 
بانۀ انحصار وراثت

ّ
 جرم تحصیل متقل

هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل : »14/7/1321مصوب  قانون تصدیق انحصار وراثت 1مادۀ مطابق 
ر ادای محسوب و عالوه ب کالهبردارف حقیقت کرده است تحصیل تصدیق بر خال تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود

 «محکوم خواهد شد.خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است 
ورثه در انتقال سهم بقیۀ ورثه با جعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع  احداقدام »: 04/5/1377مورخ  0116/7ی شمارۀ نظریۀ مشورت

ن راجع به انتقال مال غیر بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادی مشخص در ارتکاب جرم، مورد از موارد تعدد معنوی بوده، مشمول مادۀ قانو 1مادۀ 
 «( ق.م.ا خواهد بود.131)
 بانۀ انحصار وراثت هم از سوی شخصی غیر از ورثه )با علم به عدم وراثت خود( و هم از سوی احد ورثه )با علم ه وجود ب جرم تحصیل متقلِّ

اث( قابل ارتکاب است  سایر ورِّ
  بانۀ انحصار وراثت الزم است که مرتکب تصدیق انحصار وراثت را منحصرًا به نام خود دریافت کند، تا از این ق جرم تحصیل متقلِّ برای تحقِّ

اث، نام  خص در کنار اسم سایرشان را باال بکشد؛ بنابراین در صورتی که شطریق سایرین را از سهم خود محروم ساخته و به اصطالح سهم ورِّ
گردد؛ ولی مشمول جرم موضوع مادۀ فوق نخواهد االرث سایر ورثه میشخص دیگری را هم به دروغ وارد نماید، هر چند موجب کاهش سهم
 شد، شاید بتوان این رفتار را با رعایت سایر شرایط قانونی جعل دانست.

 بانۀ انحصار ورا ق جرم تحصیل متقلِّ ثت، ِصرف تحصیل تصدیق حصر وراثت کافی است، ولو آنکه مرتکب نتواند در عمل به سهم برای تحقِّ
اث دسترسی پیدا کند.  سایر ورِّ

 
 الوکالهبه حیلۀ مازاد بر حّق  جرم دریافت مال یا سند از سوی وکیل یا توّسل

رفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او عالوه بر میزان دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گ: »05/11/1315مصوب  قانون وکالت 34مطابق مادۀ 
الزمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات  الوکاله و عالوه بر مخارجعنوان حقه مقرره ب

 . ترتیب اثر نخواهد بود منشأادارات ثبت  چنین سند و التزام در محاکم و شود وانتظامی از درجه پنج به باال محکوم می
یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال 

 «یب جزائی واقع خواهد شدو مورد تعقمحسوب کالهبردار باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد 
 

 دولتی برای ورود کاال تفادۀ نادرست از ارزاس جرم
ب  0مادۀ  0تبصرۀ  مطابق م قانون مصوِّ ب  18/7/1307قانون اصالح مادۀ دوِّ راجع به کیفر استفادۀ نادرست از ارز دولتی برای ورود کاال مصوِّ

برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار  و به مصرفی که دولت هر کس برای ورود کاال ارزی از دولت دریافت دارد»: 31/4/1307
محسوب  کالهبردارتر بفروشد قانونی گران کند از قیمت مقررنماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می سوءاستفادهدیگر  بفروشد و یا از طرق سیاه

 «کیفری استتعقیب  قانون مجازات عمومی قابل 038 طبق مادهو 
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 جرم قبول بیمه بدون داشتن پروانۀ بیمه
ب قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه 61مطابق مادۀ  های معینی که پروانه بیمه هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته» 32/3/1352گری، مصوِّ

 «دیده خواهد بود.نوسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیا ندارد رأسًا و یا به
ها قبول هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته: »مادۀ فوقتبصرۀ 

 «قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. 038بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 
 

به از بجنگ یا حو  اثربِت مالکیت امالکی که سنِد آنها در جرم عدم درج حقوق اشخاص در تقاضانامۀ ث
ّ
ین رفته ادث غیرمترق

 است
به نظیر زلزله، سیل و آتش

ِّ
سوزی آثار اعیان امالک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد، در مواردی که به دلیل جنگ و حوادث غیر مترق

ر در قانون، تقاضای صدور سند مالکیت بنماید؛ و اتوانند با مراجعه به ادارۀ ثبت نفع میاشخاص ذی رائۀ اسناد و مدارک و با رعایت سایر شرایط مقرِّ
نفع را در تقاضانامۀ خود قید ننماید، کالهبردار محسوب شده و به مجازات این جرم در صورتی که شخص متقاضی، حقوق سایر اشخاص ذی

به اثرد مالکیت امالکی که اسناد ثبتی آنها در قانون نحوۀ صدور اسنا 15گردد؛ مطابق مادۀ محکوم می
ِّ
د زلزله، ای ماننجنگ یا حوادث غیرمترق

ب سوزی از بین رفتهسیل و آتش کلیه اشخاصی که از مزایای »: مجمع تشخیص مصلحت نظام 17/0/1372مجلس و  08/10/1361اند مصوِّ
رگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از امالک و کنند موظفند در تقاضانامه خود هر در این قانون استفاده میمقرِّ 

ت آن محسوب و به مجازا کالهبرداراعالم و منعکس ننمایند  اً عامدو  اً صورت چنانچه عالم اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این
 «محکوم خواهند شد

 
 ، تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجّوز قانونیالّیت مؤّسسات و واحدهای آموزشیجرم فّع 

ز قانونی به موجب   سات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوِّ ب شود مصشده و می ریداماده واحدۀ قانون تعطیل مؤسِّ وِّ
یقاتی و فرهنگی از قبیل واحدهای آموزشی و تحق اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و: »7/12/1370

و پرورش، کار و امور  های فرهنگ و آموزش عالی، آموزشتحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه مؤسسه آموزش عالی یادانشگاه،
ق ضوابط مقرر مؤسسه نمایند و بعد از صدور دستور انحالل طب ،باشدمی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمیاجتماعی،

 «مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه کالهبرداررا دائر نگاهدارند در حکم  مربوطه یا واحد
سات و واحدهای مزبور کفایت نمی ق جرم فوق، ِصرف تشکیل مؤسِّ از صدور  دبع»شود که کند و رفتار شخص زمانی جرم محسوب میبرای تحقِّ

 ؛ بنابراین در صورتی که شخصی به طور غیرقانونی اقدام به ایجاد این«را دائر نگاهدارند دستور انحالل طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه
سات نموده و به محض صدور دستور انحالل، اقدام به منحل نمودن م سه نماید، رفتار وی مشمول جرم فوق نخواهد بودؤمؤسِّ  سِّ

 
 گری یا نمایندگی بیمه بدون مجّوز قانونیمبادرت به عملّیات بیمهجرم 

ب  حوادث ناشی از وسایل نقلیه اثربه شخص ثالث در  واردشدهقانون بیمه اجباری خسارت  62مادۀ  مطابق فروش هر نوع : »0/0/1315مصوِّ
، الهبرداریکدر حکم کالهبرداری است و مرتکب عالوه بر مجازات گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، نامه یا مبادرت به عملیات بیمهبیمه

 «باشدروز جبران می دیده یا صندوق به نرخضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان

مون و صفحۀ اینستاگرام( omidmollakarimi@)، کانال تلگرام www.mollakarimi.irما در سایت  یه پیام غیربازرگانی:
(@vekalatyar)های حقوقی، دانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! می، هر آنچه برای قبولی در آزمون

منابعی رو  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام مینی که تصمیم میزما
خواهید دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می به طور رایگانکند رو که برای قبولی کفایت می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.اشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو مید
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 جرائم در حکم کالهبرداری
ب

ّ
 جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقل

خود را عملی  تواند تعهداتناتوان شده و نمیهای خود شود که تاجر به دلیل عدم کفایت دارایی از پرداخت بدهیورشکستگی به حالتی گفته می
بانه نظیر مخفی هیکند. گا ار با انجام رفتارهای متقلِّ دهند تا از انجام خود را ورشکسته نشان می بین بردن آن به طور صوری کردن اموال یا ازتجِّ

بورشکستگی به تق»یا « ی به تقصیرورشکستگ»تعهدات خود در برابر طلبکاران شانه خالی کنند، این موضوع که از تحت عنوان  شود با یاد می« لِّ
 ق.م.ا تعزیرات برای آن مجازات در نظر گرفته است. 671و  672واکنش کیفری مواجه شده و قانونگذار در مواد 

 جرم ورشکستگی به تقصیر
 :شودتقصیر اعالن میه تاجر در موارد ذیل ورشکسته ب»قانون تجارت:  541مادۀ 

ق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه  در صورتی کهـ 1  .العاده بوده استسبه به عایدی او فوقالنِ در ایام عادی بِ  هیلإمشار  محقِّ
ق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به ـ ۸ در صورتی که محقِّ

 .محض استاتفاق 
 رفهتر از مظّنۀ روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلاگر به قصد تأخـ ۳

 .تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد است به کار برده
 «توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخـ ۱

ورشکسته به تقصیر، مثل کالهبردار، موجِب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال، ممکن است مرتکب أعمالی شده باشد که اطالق عنوان 
بانه با این أعمال دور از ذهن نیست. برای مثال به موجب بند  ارت یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصیر قانون تج 541مادۀ  3متقلِّ

ۀ روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است، که اهایی نازلشود، اقدام وی به خریدهایی باالتر یا فروشمحسوب شده تاجر می ن یتر از مظنِّ
بانه باشد. تواند یک عملاقدام ماهیتًا می  متقلِّ

 مجازات ورشکستگی به تقصیر
 «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است»تعزیرات: ق.م.ا  671مادۀ 
 .اگر کسی با علم و اطالع برای تاجر ورشکسته قرض کند و تا مدتی مانع ظهور ورشکستگی او شود، عمل او معاونت در جرم است 

ب
ّ
 جرم ورشکستگی به تقل

نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معامالت  هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود»قانون تجارت: 541مادۀ 
ب به میزانی که در صوری از  میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلِّ

بانه، که أعمال م گونهنیا «شود.به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات می باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکستهنمی حقیقت مدیون تقلِّ
 سازد.موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتًا شبیه کالهبرداری می

  موده است.وب نر محسقانون تجارت اشخاصی به غیر از تاجر را نیز تحت شرایطی کالهبردا 550و  551قانونگذار در مواد 
ب محکوم خواهند ه در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا ب» قانون تجارت: 551مادۀ  مجازات ورشکسته به تقلِّ

 :شد
 .نماینداهدارند یا مخفی گاو را از میان ببرند یا پیش خود ن رمنقولیغاشخاصی که عالمًا به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا ـ ۶
 «التزام داده باشند. ۱۱۷اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ـ ۸

اند به شدهرا مرتکب  ۱۱۱اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و أعمال مندرجه در ماده : »قانون تجارت 550مادۀ 
ر است محکوم می مجازاتی که برای ب مقرِّ  «باشند.ورشکسته به تقلِّ

ب مجازات ورشکستگی
ّ
 به تقل

ب محکوم می»ق.ا.م تعزیرات:  671مادۀ  شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلِّ
 «شد
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 اجر، تأثیری در مجازات نداردرضایت طلبکاران در ورشکستگی به تقلب ت. 
 .اگر کسی با علم و اطالع برای تاجر ورشکسته قرض کند و تا مدتی مانع ظهور ورشکستگی او شود، عمل او معاونت در جرم است 

 
 تعّدی نسبت به دولتجرم 
مر به ساختن آن برای هر یک از دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا اهر شخصی عهده»ق.م.ا تعزیرات:  599مادۀ 

تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد  ۀبوده است به واسط( ۱۱۲مذکور در ماده ) مؤسسات ها وادارات و سازمان
ماه تا پنج  ارده به حبس از ششدر ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، عالوه بر جبران خسارت و متعارف مورد معامله یا تقلب 

 «سال محکوم خواهد شد
  در بسیاری از موارد نهادها و ادارات دولتی یا عمومی، انجام یک پروژه خاص مانند احداث یک ساختمان برای یک نهاد دولتی را به شخص

یار آن مصالح را مرغوب و دارای قیمت بس سپارند و آن شخص نیز اقدام به خرید مصالح نامرغوب نموده و با فریب و جعل فاکتوردیگری می
دهد، تا مابقی مبلغ آن را به نفع خود یا دیگری تحصیل نماید. در واقع این جرم را باید مشابه کالهبرداری دانست، با این تفاوت باالتر نشان می

ف غیرقانونی لزومًا از کارکنان یک دیده در این جرم یک نهاد دولتی یا عمومی است؛ البته مرتکبین این جرم، برخالف بزۀکه بزه نهاد  تصرِّ
 باشد و ممکن است یک فرد عادی یا یک شرکت خصوصی )مانند یک شرکت ساختمانی( مرتکب این جرم شود.دولتی یا عمومی نمی

 د به شمار می جرائمۀ ر جرم فوق در زم ق آن منوط به تحصیل نفعی )نفع مادی( برای مرتکب یا شخص مور مقیِّ ب است د نظر مرتکرود و تحقِّ
هبا  و ِصرف اضرار به دولت بدون انتفاع مرتکب یا شخص مورد نظر او مشمول مادۀ فوق نخواهد بود. د بود جرم فوق برای تحقِّ  توجِّ ق به مقیِّ

 آن عالوه بر قصد رفتار مجرمانه )قصد تدلیس( قصد در نتیجه )قصد تحصیل مال( نیز الزم است.
  ۀ معامالت اعم از منقول یا غیرمنقول مشمول مادۀ  «معامله»با توجه به اطالق لفظ در مادۀ فوق، تحصیل منفعت از طریق تدلیس در کلیِّ

دار خرید مواد غذایی برای یک نهاد به عنوان نمایندۀ یک شرکت خصوصی که عهده« الف»باشد. برای مثال در فرضی که آقای فوق می
د، به مجازات از این طریقی نفعی عاید خود کن کرده وشده در فاکتور خریداری تر از قیمت درجدولتی است، مواد غذایی را با قیمتی بسیار پایین

ر در مادۀ فوق محکوم خواهد شد.  مقرِّ
ح مصوب  128مطابق مادۀ  :مادۀ مرتبط با مادۀ فوق دار انجام معامله یا هر نظامی که عهده: »1/12/1380قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

ا صفت یا جهت تعیین مقدار ی ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از یا نظارت در ساختن چیزی
 آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن

 :شودمی محکوم ریز ن خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب عالوه بر جبرا
 باشد به حبس از شش ماه تا دو سال( ریال 222/222/12در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون ) –الف 

( ریال باشد به حبس از یک تا 222/222/122یکصد میلیون ) ( ریال تا222/222/12چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون ) –ب 
 پنج سال

 «باشد به حبس از دو تا ده سال( ریال 222/222/122هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون ) –ج 
 ق می  شود.این جرم فقط از سوی نظامیان محقِّ

 
 تبانی در معامالت دولتیجرم 

ب قانون ممطابق مادۀ واحدۀ  های دولتی ها و مزایدهکه در معامالت یا مناقصه اشخاصی: »11/3/1348جازات تبانی در معامالت دولتی مصوِّ
ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شهرداری خدمات عمومی و یاه دولت یا مأمور به ها و مؤسسات وابسته بیا شرکت

 .شوندوم میاند محکمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کردهه بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ه د بها و مؤسسات مذکور بشوشرکت
و یا  هاشرکتاز انحاء از طرف دولت یا  یبه نحو که ها و همچنین کسانیها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریهر گاه مستخدمین دولت یا شرکت

در تبانی شرکت  نحویه یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطالع از تبانی معامله را انجام دهند یا بفوق در انجام معامله  مؤسسات
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واهند ها محکوم خدولت و شهرداریه ها و مؤسسات وابسته بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکته کنند ب یا معاونت
 .شد
 رود و مشمول الزامات و اقتصادی، به شمار می جرائمق.م.ا تعزیرات در زمرۀ  623مالت دولتی موضوع مادۀ مذکور و مادۀ جرم تبانی در معا

ر در مواد محدودیت  باشد.ق.م.ا می 121و 47، 36های مقرِّ
 

 کالشیجرم 
از این راه امرار معاش نماید ... به حبس از  کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و ...هر کس »قانون مجازات اسالمی تعزیرات:  712مادۀ 

خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق ... کالشی  یک تا سه ماه محکوم
 «مصادره خواهد شد آورده استبه دست 

شی نشود که به دروغ و دغل از دیگری مالی بستاو در اصطالح نیز به کسی گفته میگر است کالشی در لغت به معنای مفلس، ولگرد و حیله د. کالِّ
د  باشد.می جرمی به عادت و مقیِّ

شی
ّ

ق جرم کال
ّ

 شرایط تحق
 مرتکب این کار را پیشۀ خود قرار داده باشد. .1
 .مرتکب از این راه امرار معاش نماید .0
  شی الزم نیست که مرتکب حتمًا ق کالِّ ۀ اموالی مالی دست به چنین رفتارهایی بزند باشد و چنانچه به رغم توانایی بضاعتیببرای تحقِّ ، کلیِّ

ا اگر واقعًا فقیر بوده باشد، مصادرۀ اموال منتفی است.  که از این طریق به دست آورده است نیز مصادره خواهد شد؛ امِّ
 شده و همراه خود پول ندارد و برای تعمیر از ماشینش خرابگوید که مثالی برای کالشی: شخصی به صورت مکرر و به دروغ به مردم می

 کند.ها مبالغی دریافت میآن
شی با کالهبرداری

ّ
 تفاوت کال

شی فرد با یک دروغ ساده، مال را از دیگری می .1 بانه است.در کالِّ  گیرد، در حالی که کالهبرداری مستلزم عملیات و مانور متقلِّ
ی اگر طرف مقابل فری .0 شی حتِّ ق میدر کالِّ شود، در حالی که در ب نخورده و صرفًا از سِر دلسوزی مال را به مرتکب بدهد، این جرم محقِّ

بانه گاهی از متقلِّ ا به بودن اظهارات شخص، مالی ر کالهبرداری بردن مال باید در نتیجۀ فریب طرف مقابل باشد و اگر آن فریب بر خالف آ
 داری منتفی است.او بدهد، به دلیل قطع رابطۀ سببیت بحث کالهبر 

شی لزومًا مالی تحصیل نمی .3 شی است )مانند کسی که هر روز در رستوراندر کالِّ های مختلف شود و نپرداختن پول یا بدهی هم مشمول کالِّ
غذا خورده و وانمود کند که کیف پول خود را جا گذاشته است(، در حالی که کالهبرداری مستلزم تحصیل مال است و در صورتی که شخصی 

بانه وانمود کند که مفلس بوده و از این طریق دیون خود  شود.را نپردازد، کالهبردار محسوب نمی با مانور متقلِّ
ق آن نیاز به تکرار جرم نیست. .4 شی جرمی به عادت است، در حالی که کالهبرداری جرمی ساده است و برای تحقِّ  کالِّ
 شی با أ اذیتفاوت کالِّ شی مرتکب خِّ م سایرین از آنان مالی  در آن است که، در کالِّ با فریب و دروغ و از طریق به دست آوردن حِسِّ ترحُّ

ل به زور و تهدید می اذی مرتکب با توسِّ  نماید.گیری( سایرین را وادار به دادن پول یا سایر اموال خود می)باجستاند، در حالی که در أخِّ
 

 دارای مجازات کالهبرداری جرائم
 6جازات و با م گذشتقابلدر حال حاضر همگی  جرائمصرفًا مجازات کالهبرداری را در نظر گرفته است که این  ئمجراقانونگذار برای بعضی از 

 باشد.( می5ماه حبس )درجۀ  6سال و  3ماه تا 
منظور فرار از  قانون اساسی به ۱۱ـ جرم نقل و انتقال اموال موضوع اصل 0ـ جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، 1عبارتند از:  جرائماین 

 مقررات این قانون
 جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود
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ا یه یا مدیون یلَ عَ معرفی مال غیر به عوض مال خود از جانب محکوم  » تعریف جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود از نظر دکتر مالکریمی:
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض  0مادۀ مطابق  «مال و عملیاتی نسبت به آن تیسوءنضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی همراه با 

فی می ب مال خود معرِّ علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق محکوم  : »31/0/1328نمایند مصوِّ
 قانون مجازات عمومی مجازات 038مطابق قسمت اخیر ماده شده باشد و عملیاتی نسبت به آن مال به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده 

 .«خواهد شد
  رفتار مجرمانۀ جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، فقط به صورت فعل مثبت خواهد بود که عبارت است از معرفی مال غیر به عنوان

 گیرد.صورت می کفیلیا  ضامنیا  مدیونیا  علیهمحکوم  مال خود که توسط 
 میرمستقیغ( و یا علیه یا مدیوندار پرداخت مالی یا دینی هستند، خواه به طور مستقیم )محکوم  مرتکبین این جرم فقط کسانی هستند که عهده 

ۀ خود را برئ نمایند. یمعرفباشند؛ تا بدین شکل با فریب طلبکار و )ضامن یا کفیل( می  ای مثال در صورتیبر  مال دیگری به جای مال خود ِذمِّ
ق به دیگری است و او با« الف»که شخص  ق به  به عنوان مدیون زمینی را که متعلِّ عملیاتی مانند محصور کردن و نصب نام خود و ... متعلِّ

به بپذیرد، مرتکب جرم آن را به جای محکوم  « ب»تا از این طریق شخص  کندمی یمعرفکند، به قاضی اجرای احکام قلمداد می خودش
 علیه را پذیرفته و زمین را به جایتقاضای محکوم  « ب»است. واضح است که در صورتی که شخص  خود شدهه عوض مال معرفی مال غیر ب

هطلب خود بردارد و پس از ورود به زمین  ق به دیگری بوده است، ضامن خساراتی که از این جهت بر مالک اصلی وارد شده  متوجِّ شود که متعلِّ
 است.« الف»ت بر عهدۀ شخص است، نخواهد بود و تمام مسؤولی

  شود هباید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد، مثل اینکه مال در معرض حراج گذاشتجرم معرفی مال غیر به عوض مال خود نتیجۀ حاصلۀ 
ب به شمار می جرائم ۀزمر شود؛ بنابراین این جرم در  یمعرفیا برای مزایده  ق این جرم نیازی برودمرکِّ مال از جانب  ه پذیرش. البته برای تحقِّ

کند. کرده و عملیاتی هم نسبت به آن انجام داده باشد، کفایت می یمعرفمرتکب آن مال را به نام خود  کهنیهمدائن یا بستانکار نیست و 
یر شرایط ارفتار مرتکب، طرف مقابل مال دیگری را به جای طلب خود بردارد، رفتار مرتکب با رعایت س ۀجینتواضح است در صورتی که در 

ر در قانون، مشمول جرم انتقال مال غیر خواهد بود.  مقرِّ
 فی گاهی معرِّ ق مال به وی.عنصر روانی این جرم عبارت است از آ  کننده نسبت به عدم تعلِّ

 
 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون ۹۴جرم نقل و انتقال اموال موضوع اصل 

نقل و انتقال اموال موضوع  هرگونه: »17/5/1363قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب  41اصل  قانون نحوۀ اجرای 14مطابق مادۀ  
دهنده به گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقالقانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بالاثر است انتقال ۱۱اصل 

 «محکوم خواهد شد کالهبرداریمجازات 
 

 خیانت در امانتجرم 
 جرم خیانت در امانت تعریف

ف  ، مالی که از طرف مالکنمودن مفقودیا  تلفیا  تصاحبیا  استعمال»خیانت در امانت از نظر دکتر مالکریمی عبارت است از: تعریف جرم  یا متصرِّ
ف قانونی از طریق قانونی به کسی سپرده ن رساندن مال سپرده شده باشو بنا به استرداد  به قصد اضرار مالک یا متصرِّ ؛ به عبارت «دیا به مصرف معیِّ

 خیانت در امانت عبارت است از رفتار عمدی و خالف قرارداد امین در مال سپرده شده به ضرر مالک یا سپارندهدیگر 
 دهندۀ جرم خیانت در امانتعناصر تشکیل

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات  674ت در حقوق ایران مادۀ عنصر قانونی جرم خیانت در امانعنصر قانونی جرم خیانت در امانت: 
ب   ای هستند که به آنها اشاره خواهیم کرد.های خاص قوانین و مواد متفرقهو عنصر قانونی خیانت در امانت 1375مصوِّ

آن به  فته و چک و قبض و نظایرهایی از قبیل سیا نوشته رمنقولیغهرگاه اموال منقول یا »قانون مجازات اسالمی تعزیرات:  674مادۀ 
به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا  اجرتیبیا کار با اجرت  هر ایعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت 
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نماید به  مفقودیا  تلفیا  تصاحبیا  استعمالبوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها  به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او
 «سال محکوم خواهد شد. 3ماه تا  6حبس از 

ل از : عنصر مادی جرم خیانت در امانت ی جرم خیانت در امانت متشکِّ ـ رفتار مجرمانه در جرم خیانت 1جزء عبارت است از:  3عنصر مادِّ
ق جرم خیانت 0در امانت   ـ نتیجۀ حاصلۀ جرم خیانت در امانت3در امانت ـ شرایط و اوضاع و احوال برای تحقِّ

ـ 3، ـ تصاحب0ـ استعمال نمودن، 1فعل:  4رفتار مجرمانۀ مرتکب در جرم خیانت در امانت شامل : رفتار مجرمانه در جرم خیانت در امانت
 پردازیم:باشد، اکنون به شرح این موارد میـ مفقود کردن می4اتالف و 

مثل اینکه امین اقدام به مصرف دارو یا  ستعمال، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مالی امانی است؛منظور از ااستعمال نمودن:  .1
ق جرم خیانت تیسوءنهرگونه استعماِل نارواِی مال مورد امانت، در صورتی که با  نیهمچننماید. پوشیدن لباس  در  همراه باشد، موجب تحقِّ

بقای عین نیز ممکن بوده و مالزمه با از بین رفتن عین ندارد؛ مثل اینکه امین به قصد ضرر زدن به  امانت است؛ به عبارت دیگر استعمال با
ی از قبیل آجر، سنگ، خاک، سیمان ، تیرآهن و گچ را در نمالک و بر خالف حدود استعمال عرفی برخالف موازین عرفی، مصالح ساختما

 رسِم امانت به وی سپرده شده است حمل نماید.داخل پورشه که به منظور استفادۀ شخصی امین یا به 
کند  دیگری را برای خود دانسته و با آن برخوردیباشد؛ یعنی اینکه کسی مال منظور از تصاحب، برخورد مالکانه کردن با مال می: تصاحب .2

ه دهد در رهن گذارد و یا از استرداد آن که معمواًل مالک حِقِّ چنین برخورداری را با مال دارد، مثل اینکه مال را به فروش برساند یا اجار 
 خودداری نماید.

اتالف یا تلف نمودن مال مورد امانت یعنی از بین بردن آن به هر وسیلۀ ممکن )از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و ...( تلف نمودن:  .3
ب از بین و یا اینکه مس مورد را پاره کند باشد. اتالف ممکن است با مباشرت شخص امین صورت گیرد، مثل اینکه امین شخصًا کتابمی بِّ

ظرف عتیقۀ مورد امانت را در کنار پنجره قرار دهد، تا در نتیجۀ وزش باد ظرف عتیقه  وجود طوفان شدید رفتن مال مورد امانت شود، مثاًل با
ا خراب ء )مثل خراب کردن موتور اتومبیل یاتالف اعم از است، اتالف کل مال )مثل آتش زدن کتاب( و اتالف جز به پایین پرت شده و بشکند.

بر روی رنگ زیبا و مرغوب اتومبیل، رنگ نامرغوبی زده و بدین وسیله،  تیسوءنکردن یک ورق از کتاب( و اتالف وصف )مثل اینکه امین با 
معرض آفتاب قرار دادن  از آب دادن و در امین گیرد، مثل اینکهموجب کاهش قیمت آن شود( تلف کرد مال با ترک فعل نیز صورت می

 خودداری نماید. بهایی که به عنوان امانت در نزد او استهای گرانگل
ممکن است امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دسترسی مالک به مال عماًل غیرممکن گردد،  :نمودنمفقود  .4

ا دسترسی آن برای مالک غیرممکن است. یا برای مانند اینکه الماس مورد امانت را به داخل دریا پرتاب کن د، با اینکه الماس موجود است، امِّ
 طوطی و پرواز کردن و از دسترس خارج شدن این پرنده.مثال باز کردن قفس 

 شدهاستعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال سپردهرفتار مجرمانۀ جرم خیانت در امانت: 
 رفتارها از  شود که اینزمانی خیانت در امانت محسوب میشده( ل یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال سپردهانجام رفتار مجرمانه )استعما

جانب کسی که مال را به امانت گرفته است، انجام شود و اگر شخص دیگری دست به چنین رفتارهایی بزند )مانند سارقی که مال را از امین 
توان مجرم قلمداد کرد؛ مگر اینکه اقدامات با اطالع او صورت گرفته باشد که در این صورت شاید بتوان او یگیرنده را نمبرباید( اساسًا امانت

اگر کسی اشیایی نزد یک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء دیگر را : »03/6/1303ـ  84؛ مطابق رأی شمارۀ را معاون در جرم دانست.
إلیه معاونت در بزه دار بفروشد، یا رهن به دستور امانت گذارد، در صورت علم این شخص نسبت به امانت بودن اشیاء موضوع بحث، مشار 

 674قانون کیفر عمومی )مادۀ  041؛ زیرا که شرط تحقق بزه موضوع مادۀ توان او را مرتکب اصلی دانستخیانت در امانت کرده است و نمی
ر مواردی که ناگفته نماند د« رر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نمایدقانون تعزیرات( سپرده شدن مال به کسی است که به ض

امین هدف خود را از طریق شخص ثالثی عملی نماید )مانند آنکه شخصی را مجبور به تلف نمودن مال امانی نموده یا با فریب خود را صاحب 
ز یا مجنون استفاده نمای بودن سبب از مباشر، رفتار امین خیانت در امانت محسوب  یاقو د( با توجه به مال نشان داده یا از صغیر غیر ممیِّ

 شود.می
ق جرم خیانت در امانت

ّ
ق جرم خیانت در امانت : شرایط و اوضاع و احوال برای تحق از میاِن همۀ شرایطی که وجود آنها برای تحقِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

33 
 

 شرط مهم وجود دارد که عبارتند از: 3ضروری است، 
 ین مال یا وسیلۀ تحصیل مال باشدموضوع جرم باید ع .1
ن رساندنمال به امین به یکی از راهسپردن شدن  .0  های قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معیِّ
ق مال به دیگری .3  تعلِّ

همچنین  د.باشموضوع جرم خیانت در امانت، مال می: باید عین مال یا وسیلۀ تحصیل مال باشد خیانت در امانت موضوع جرم .1
که در « نوشتجاتی از قبیل، سفته و چک و قبض و نظایر آن»ق.م.ا تعزیرات در مورد  674یانت در امانت طبق تصریح مادۀ موضوع جرم خ

ر برای زودتر باشند، نیز قابل ارتکاب است؛ بنابراین هرگاه مثاًل موجر حقیقت وسیلۀ تحصیل مال می ، چکی را که تخلیۀ ملکاز زمان مقرِّ
ق شده است. مستأجر بابت تضمین تخلیه  در اختیار وی گذاشته است به بانک ارائه نماید جرم خیانت در امانت محقِّ

 ر یا مشروبات الکلی یا حشرات بی ت ندارند را ظر عرف مالیِّ ارزش که یا در نگاه شرع و یا از نهرگاه کسی فرزند خود یا چیزهایی مثل موادِّ مخدِّ
یا اسرار راجع به اختراع خود، امین قرار دهد، خیانت در امانت منتفی است؛ زیرا هیچ یک از  به دیگری بسپارد، یا او را نسبت به اسرار زندگی

ت ندارند  .این موارد مال محسوب نشده و مالیِّ
ل از م شرطاین  :های قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معّین رساندنسپردن شدن مال به امین به یکی از راه .2  3تشکِّ

 د:باشجزء به شرح ذیل می
ف قانونی به امین  سپرده شدن مال به امین: .1 ق جرم خیانت در امانت الزم است که ماِل موضوع جرم توسط مالک یا متصرِّ برای تحقِّ

 داده سپرده شده باشد؛ و االِّ اگر شخصی خودش مالی را به دست آورده باشد، ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط امین منتفی است.
  خیانت در امانت ، سپردنی است که از نظر قانونی و شرعی صحیح به شمار رود؛ بنابراین در فرضی که مرتکب منظور از سپردن در جرم

ز یا مجنون باشد،  مال ف قانونی بگیرد یا شخصی که مال را از او گرفته است، صغیر غیر ممیِّ را به واسطۀ اکراه از صاحب مال یا متصرِّ
ود و رفتار وی با دیگر عناوین مجرمانه نظیر سرقت، کالهبرداری یا تحصیل مال از طریق شرفتار مرتکب خیانت در امانت محسوب نمی

 نامشروع قابل انطباق است.
  دادن مال تحت استیالی دیگری است و صرف در دسترس گذاشتن، به معنای سپردن منظور از سپردن در جرم خیانت در امانت، قرار

بند طال را در دسترس دیگری قرار داده تا آن را برای خرید بررسی کند، روشی، گردنآن نیست؛ برای مثال در فرضی که صاحِب طالف
ا آن شخص فورًا پا به فرار بگذارد، رفتار وی سرقت محسوب می بند شود، نه خیانت در امانت؛ در حالی که اگر در همین مثال گردنامِّ

سایرین نظر خود را اعالم کند، در صورت پس ندادن مال، رفتار او خیانت  شد تا آن را به خانه برده و پس از مشورت بابه دیگری داده می
شود، نه سرقت؛ چرا که در اینجا مال به استیالی دیگری )نه صرفًا در دسترس او( قرار گرفته است. بدیهی است در امانت محسوب می

ب در گرفتن مالدر فرضی که مرتکب وانمود به قصد خرید نماید و اساسًا قصد خرید نداشته باشد رفتار  و ، رفتار وی به دلیل قصد تقلِّ
اماکن تلفن  ها و دیگر؛ بنابراین در مواردی که ارباب رجوع برای ورود به مراجع قضایی، کالنتریرودفریبکارانه، کالهبرداری به شمار می

، نه خیانت در امانت شودار وی سرقت محسوب میهمراه خود را در اختیار سرباز یا نگهبان آن محل قرار داده و شخص آن را بردارد، رفت
که، مسؤول تحویل کمد در باشگاه)همچنین است کفشداری های ورزشی و غیره ...( بر همین اساس قانونگذار های مساجد و اماکن متبرِّ

ر داشته است:  656( مادۀ 6در بند ) افرخانه و کاروانسرا و کاروان کنندگان هتل و مسهر گاه اداره»قانون مجازات اسالمی تعزیرات مقرِّ
 قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند )سارق محسوب و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا

 «شوند(.می
 .ف در اموال گمشده )ُلَقطه( خیانت در امانت نیست  تصرِّ
 شود خیانت در امانت محسوب می توسط زوج جهیزیهسترداد عدم ا  آیا جهیزیه در دست شوهر امانت است، یا نه؟

 یا خیر؟
 رفتن شود، گجهیزیه در ایام ازدواج در اختیار زوجه و مورد استفادۀ خانواده است و زوج امین محسوب نمیاست.  منفی پاسخ این سؤال

ق جهیز  یه به زوجه است. عدم استرداد آنها فقط مستلزم رسید جهیزیۀ ازدواج هنگام نکاح فقط حاکی از حمل جهیزیه به خانۀ زوج و تعلِّ
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 مطالبه فقط از طریق حقوقی خواهد بود.
  اگر امین فوت کرده و ورثۀ او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، ورثۀ امین مرتکب جرم خیانت در

 اند؛ زیرا مال به آنان سپرده نشده بوده است.امانت نشده
 باشد.گذار، خیانت در امانت میصاحب امین نسبت به مالی امانی بعد از فوت )مالک( امانتت 
  ن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون اد یا عنصر سپردن به شرط استرد آنکهموارد امانت قانونی یعنی مواردی که مقنِّ

حه خیمصرف معین وجود دا که به را  وصی تواننمی شود؛ بنابراین به طور مثالت محسوب نمینانت در اماشته باشد، جز در موارد مصرِّ
ت در ید او مقانون مدنی  858موجب مادۀ  ( و ولی قهری )پدر یا جدِّ پدری حکم امین را دارد باشد وینسبت به اموالی که بر حسب وصیِّ

ی از لحاظ کیفری مسؤول دانست و به مجازات  علیه،یباشد، در صورت تصاحب اموال موصی یا مولِّ علیه میرا که مسؤول ادارۀ اموال مولِّ
باشد؛ به عبارت دیگر قانون وصی و ولی قهری را امین دانسته است و مال قانونی می ،این موارد امانت خیانت در امانت محکوم کرد؛ زیرا

، د که به موجب آن رابطۀ امانی قانونیکه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دار  ناگفته نماند. به وصی و ولی قهری سپرده نشده است.
ی دیوان عالی کشور نیز در رأی شمارۀ تواند منشأ جرم خیانت در امانت قرار گیر از قبیل آنچه ذکر شد نیز می اشعار  008/8254د. حتِّ

م مال یا وجه نقد یا ق.م.ا تعزیرات( به معنای حقیقی خود که عبارت است از تأدیه و تسلی 674در مادۀ ) داده شدهکلمۀ »دارد: می
به دست امین، استعمال نشده و در ِصدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء مزبور به نحوی از انحاء در  گذارامانتاشیاء امانتی از طرف 

 «آید ... . اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیالی او در
 که عین آن مال به وی سپرده شده باشد؛ بنابراین وجه حاصل از  برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم، الزم نیست

سپرده شده است، یا وجه حاصل از نقد کردن چِک سپرده شده و یا عواید و منافع حاصل از مال سپرده شده نیز مالی که به امین  فروش
روشد و وجه ود را به دیگری بسپارد تا آن را بفگردد. بدین ترتیب اگر کسی اتومبیلی خبه َتبِع خود مال سپرده شده به امین محسوب می

ق جرم خیانت در امانت خواهد  نی برساند، تصاحب وجه حاصل از فروش موجب تحقِّ حاصل از فروش را مسترد داشته یا به مصرف معیِّ
ناشی از خیانت در  ت کیفریتواند، با استناد به اینکه وجه، برخالف اتومبیل به او سپرده نشده است، از مسؤولیکننده نمیشد و تصاحب

 امانت شانه خالی کند.
  حکم فوق در مورد منافع و عواید مال مورد امانت نیز عینًا صادق است؛ بنابراین میوۀ درختان باغی که به شخصی سپرده شده است، یا

ۀ  صله از بخشی تا با آن کار کرده و عواید حا شده به او، یا عواید حاصله از اتومبیلی که به راننده سپرده شدهاز گوسفند سپرده متولدشدهبرِّ
از آن را به مالک اتومبیل مسترد دارد و یا پول ُخرِد حاصل از ُخرد کردن اسکناسی که کسی مأموریت ُخرد کردن آن را به دیگری داده 

ق جرم خیِع عین اموال، سپرده شده به فرد امین محسوب می، به َتبَ است  د.شوانت در امانت میگردند و تصاحب آنها موجب تحقِّ
  ی که آن اموال در آن سپرده شدِن عین اموال به طور مستقیم ضرورتی ندارد، بلکه اموال ممکن است به اعتبار سپرده شدِن کلیِد محلِّ

اتاق  ه کلیددهد یا مسافری کبه دیگری می قرار دارند، سپرده شده به شخص امین محسوب شوند. کسی که کلیِد خانه یا اتومبیل خود را
تار سپارد، و در نتیجه ارتکاب رفسپارد؛ در واقع با این کار خوِد اتومبیل و یا اثاثیه و لوازم داخل اتاق را به وی میدار میخود را به هتل

ق جرم خیانت در امانت میخائنانه نسبت به اتومبیل یا اثاثیه و لوازم توسط دریافت  گردد.کنندۀ کلید موجِب تحقِّ
 ل خود را نزد امینی بسپارد و شخص ثالثی با علم به امانت بودن آن مال و به دستور امین، مال را بفروشد یا رهن دهد، اگر مالکی ما

 عمل شخص ثالث معاونت در جرم خیانت در امانت است، زیرا مال به شخص ثالث سپرده نشده تا مرتکب اصلی محسوب شود.
 مثل  اند، تعهد امین به بازگرداندنول و ارز که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شدهدر رابطه با اموال مثلی نظیر سکه، شمش طال، پ

ه یا اسکناس اسکناس ده هزار تومانی را  12ها نیست، برای مثال ممکن است شخصی آن مال است و نیازی به بازگرداندن همان سکِّ
اسکناس ده  12ر این صورت چنانچه در زمان مطالبه، امین، ها را خرج کند، دنزد دیگری به امانت بگذارد و آن شخص، آن اسکناس

 شود.هزار تومانی دیگری به او برگرداند، رفتار او خیانت در امانت محسوب نمی
ف وی مورد حمایت  :های قانونیسپردن شدن مال به یکی از راه .2 فی که تصرِّ منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرِّ

 :امین سپرده شده باشد، تا به تبع آن سپردن وی مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین قانون قرار دارد به
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  ف آنها غیرقانونی است( به امین سپرده شود و امین به جای استرداد آن به سارق یا غاصب، آن اگر مالی توسط سارق یا غاصب )که تصرِّ
مل کرده ع م خیانت در امانت نشده است، بلکه به وظیفۀ قانونی خودرا به مالک اصلی یا به مقامات صالحیتدار دهد، نه تنها مرتکب جر 

 است.
 ف آنها غیرقانونی است( به امین سپرده شود و مالک  ، به جای استرداد مال بهامین همچنین اگر مالی توسط سارق یا غاصب )که تصرِّ

ف قانونی خودش مال را تصاحب کند، عمل امین خیانت در امانت محسوب نمی ف قانونی سپر  شود؛ زیرا مالیا متصرِّ ده توسط متصرِّ
گاهی  بع آن خیانت در امانت منتفی است. وو به تشود( محسوب می« سپردن»)یعنی آنچه که از نظر قانون سپردن منتفی است  نشده و آ

گاهی شخص امین نسبت به اینکه عنصر سپردن مخدوش بوده است، تأثیری ندارد.  یا عدم آ
 ط امین، در صورت وجود سایر شرایط، عالوه بر مسؤولیت مدنی، ممکن است در صورت وجود سایر شرایط، تصاحِب مال مسروقه توس

ق.م.ا تعزیرات نیز بشود. نکتۀ مهم این که اگر گیرنده از همان ابتدا از مسروقه بودن  660موجب مسؤولیت کیفری او به موجب مادۀ 
گاه باشد، جرِم موضوع مادۀ مذکور از همان زم ق میمال آ هر کس با علم و اطالع یا با وجود »ق.م.ا تعزیرات:  660شود. مادۀ ان محقِّ

د یا مورد تحصیل یا مخفی یا قبول نمایآور به اینکه مال در نتیجۀ ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء قرائن اطمینان
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه  شالق محکوم خواهد شد ( ضربه۷۱سال و تا ) 3ماه تا  6معامله قرار دهد به حبس از 

 «گردد.خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می
 توان گیرندۀ مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکومدر صورتی می: استرداد یا به مصرف معّین رساندن مال سپرده شده .3

ف به وکرد که او م ن رساندن مال سپرده شده باشدظِّ ف است، پس از خاتمۀ دعوا، اسناد و استرداد یا به مصرف معیِّ ، مثل وکیلی که مؤظِّ
ل مسترد دارد، یا شخصی که از سوی دیگری مأمور شده است اموالی را که او در اختیارش گذاشته است،  مدارک راجع به دعوا را به موکِّ

سۀ خیریه تسلیم کن  د.به یک مؤسِّ
 ق جرم خیانت در امانت نمی شود، زیرا قرض جزء عقود تملیکی است و جرم خیانت در امانت فقط در تخلف در عقد قرض موجب تحقِّ

 شود، نه در عقود تملیکی مثل قرض و بیع.عقود امانی واقع می
 ل به پو  ایشود. اگر کسی بستهمیبودن خارج گردد، چون از حالت شئوقتی موضوع پول نقد است، جرم خیانت در امانت متزلزل می

ی در آن اسکناس« ستۀ پول را صرف فالن کار کنهمین ب»دیگری بدهد و بگوید:  ها مهم نیست و فقط مبلغ آن پول مهم است که تعدِّ
 ، در این مورد بحث امانت مطرح نیست، بلکه تعهد مطرح است.گرددآن دیگر موجب خیانت در امانت نمی

 در عمل مزبور شرط تحقق جرم خیانت در امانت است؛  تیسوءنل مورد امانت، خیانت در امانت نیست، بلکه ِصرف عدم استرداد ما
 ت.و مجازات نیس بیتعققابلالزحمه نگاهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری کند بنابراین اگر امین در قبال مطالبۀ حقِّ 

 رات اجارۀ اماکن مسکونی و تجاری و اداری تابع قان ون خاص است و خودداری از استرداد پس از انقضای مدت اجاره از شمول مقرِّ
ۀ قضاییه اشاره  7/3/1376مورخ  1051/7شمارۀ توان به نظریۀ ، در این خصوص میکیفری خارج بوده و حقوقی است حقوقی ادارۀ قوِّ
ر داشته است:  ت اجاره، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن ِصرف عدم تخلیۀ مورد اجاره پس از انقضای م»کرد که چنین مقرِّ دِّ

ق  جرائم، مضافًا اینکه در کلیۀ ق.م.ا تعزیرات گردد 674مول مادۀ باشد، تا مشمورد اجاره به ضرر مالک نمی رکن معنوی جرم شرط تحقِّ
ت، جرم می ندارد و با در نظر گرفتن عسر و حرج  تیسوءنای با نوعًا مالزمهباشد و مجرد عدم تخلیۀ عین مستأجره پس از انقضای مدِّ

قی نمیالمجموعثیحمنبرای مستأجر  با وجود این اگر مستأجر مورد اجاره را  «گردد، عمل مستأجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلِّ
البته این اعمال با  .توان گفت که مرتکب خیانت در امانت شده استدر قانون می شدهینیبشیپبفروشد یا عمدًا تلف کند با وجود شرایط 

عنوی حل مرسد که مشکل را باید به استناد قواعد راجع به تعدد عناوین مجرمانۀ دیگری مانند تخریب نیز منطبق است که به نظر می
 کرد.

ق مال به دیگری .3
ّ
ت در امانت توان خیاندر صورتی که امین، مالِک عیِن ماِل سپرده شده به او باشد، تصاحب مال توسط امین را نمی :تعل

 ست؛ بنابراین:نی
 دًا آن را از وی باز پس گرفته و به عنوان وثیقۀ دین تا تأدیۀ ک ت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدِّ مل دین، اهرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدِّ
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 ه است.کند، راهن مرتکب جرم خیانت در امانت نشد نزد خود نگاه دارد، ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری
 )ت یک سال از آقای )ب االجاره را به طور کامل پرداخته است؛ آقای )الف( به اجاره کرده است و مال آقای )الف( یک دستگاه اتومبیل به مدِّ

مورد  لدلیل سفری که در پیش دارد در اواسط سال اتومبیل را به آقای )ب( سپرده تا پس از مراجعت از سفر آن را باز پس گرفته و تا پایان سا
، عمل وی را، هر چند که موجب محروم نمایداستفاده قرار دهد؛ پس از بازگشت آقای )الف(، آقای )ب( از استرداد اتومبیل خودداری می

 توان خیانت در امانت دانست؛ زیرا آقای )ب( مالک اتومبیل است.شود، نمیشدن مستأجر )آقای الف( از منفعت مال می
 سپارد، بعد از مرگ آن شخص، وارث هر اقدامی نسبت به مال امانی انجام دهد، خیانت ها وارث خود به امانت میشخصی مال خود را نزد تن

 شود.در امانت محسوب نمی
 آیا خیانت در امانت در اموال مشاع توسط أحِد شرکا قابل ارتکاب است؟

 :ۀ شرکا است، نظر اول ق به کلیِّ را در نظر  «مال غیر»توان نسبت به هر یک از شرکا کلمۀ نمی با لحاظ اینکه هر جزء از مال مشاع متعلِّ
 .منتفی استگرفت، پس ارتکاب جرم خیانت در امانت نسبت به مال مشاع 

 :ق به هر یک از شرکا فرض کرداند نمیبا لحاظ اینکه در تمامی اجزا مال مشاع، شرکا شریک نظر دوم ق خیانت و تحقِّ  توان آن مال را متعلِّ
 . )این نظر مبتنی بر تفسیر بر اساس عدل و انصاف صادر شده است(ممکن استوسط هر شریک نسبت به مال مشاع در امانت ت

  ق به غیر در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب »: 21/7/1355مورخ  11رأی وحدت رویۀ شمارۀ ارتکاب جرم تخریب باغ متعلِّ
 هر چند مالکیت مال به طور اشاعه و اشتراک باشد.است،  بیتعققابلباشد،  تیسوءنمنافع غیرمجاز با 

 ن اکتفابا لحاظ تفسیر به نفع متهم و گیری: نتیجه ق جرم تخریب در امبه قدر متیقِّ وال ، بر مبنای رأی وحدت رویه که صرفًا تکلیف تحقِّ
ق به مال غیر است، نه عدم تع ق مال به مرتکب، و با لحاظ اصول حقومشاع را روشن ساخته است و اینکه شرط الزم خیانت در امانت تعلِّ قی، لِّ

ق نیست ل(جرم خیانت در امانت در اموال مشاع قابل تحقِّ ۀ اوِّ  . )تأیید نظریِّ
د می خیانت در امانت از زمرۀ جرائم: نتیجۀ حاصلۀ جرم خیانت در امانت ق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهیمقیِّ  باشد، که تحقِّ

ی شود. ق ر داشته است:  674سمت اخیر مادۀ به نتیجۀ خاصِّ ین ضرر مالک... شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به »قانون تعزیرات چنین مقرِّ
فین آنها  ف، بر  بدین ترتیب «استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ... .یا متصرِّ ق جرم فعل مرت اثرورود ضرر به مالک یا متصرِّ کب، الزمۀ تحقِّ

 باشد؛ اعمِّ از این که این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا خیر.مانت میخیانت در ا
 که در  یاشدهسپردههای ای که در ُشرف موت است، برای جلوگیری از حرام شدن گوشت آن، یا فروختن میوهشدهکردن حیوان سپردهذبح

رری به مالک این کار ضا، خیانت در امانت نیست؛ زیرا هها برای صاحب میوهبه قصد کنار گذاشتن پول آناند آستانۀ خراب شدن قرار گرفته
 سازد.زند، بلکه برعکس وی را منتفع مینمی

  سی کورود ضرر از نظر حقوق جزا لزومًا به معنی آن نیست که از دیدگاه بازاری و ُعرفی نیز ضرر ملموسی متوجه شخص شده باشد؛ بنابراین
 کند، در صورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوبدیگری را که به او سپرده شده است تلف می ۀشدمهیبو  تمیقگرانکه قطعه جواهر 

ای را بدهد( مبلغی معادل چند برابر ارزش مبادالتی را که آن قرارداد بیمه چنین اجازه آنکهشود، هر چند که مالک بعدًا بتواند )به فرض می
ی  مال در زمان تلف داشته است به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت کند و بدین ترتیب، نه تنها ضرر وارده به خود را جبران کند، بلکه حتِّ

 نفعی هم ببرد.
  ق ضرر، نیازی به ف مال نیست و برای مثال در فرضی که شخصی در زمان حیات خود مالی را برای فروش  بودنزندهبرای تحقِّ مالک یا متصرِّ

ی، با وجود اینکه خودشان مال را به دیگری نسپردهو به دیگری سپرده  اث متوفِّ ند برای تعقیب تواناند، میامین مال را تصاحب کرده باشد، ورِّ
 مرتکب اقدام به طرح شکایت نمایند.

 جود داشته باشد؛ و بایست در نتیجۀ رفتار امین بوده باشد و به عبارت دیگر باید میان رفتار شخص و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیتضرر وارده می
برای مثال در فرضی که شخصی گاوی را به امینی بسپارد، و امین از دادن علوفه به گاو خودداری کند و گاو بمیرد، سپس معلوم شود که تلف 

ی و معلولی مرتکب را نمی ر امانت محکوم دتوان به مجازات جرم خیانت گاو در نتیجۀ بیماری قبلی آن بوده است، به دلیل عدم وجود رابطۀ علِّ
 نمود.
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 شروع به خیانت در امانت
 خیانت در امانتشروع به مجازات 

 100در قانون و با توجه به اینکه این موارد در مادۀ  شدهینیبشیپبا توجه به اینکه شروع به جرم در همه موارد قابل مجازات نیست، مگر در موارد 
 باشد.است قابل مجازات می 5تعزیری که مجازات آن حبس تا درجۀ  جرائمه در بینی شده است؛ شروع به جرم در این مادق.م.ا پیش

ا با توجه به سال می 3ماه تا  6 ق.م.ا تعزیرات حبس از 674مجازات خیانت در امانت مطابق مادۀ  ق.م.ا اصالحی به موجب  124مادۀ باشد؛ امِّ
همچنین به موجب تبصرۀ الحاقی مادۀ  دانسته گذشتقابلر امانت را جرم خیانت دکه  03/0/1311 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب

های حداقل و حداکثر مجازات»که چنین بیان داشته است:  03/0/1311به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ق.م.ا 124
 3 انت در امانتخی بنابراین مجازات جرم.« یابدحبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می

؛ بنابراین برای تعیین درجۀ جرم باید حداکثر مجازات توجه کرد و چون حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت باشدحبس میماه  6سال و  1ماه تا 
است شروع به  6مانت که جزء مجازات تعزیری درجۀ گیرد؛ لذا خیانت در اسال قرار می 0ماه تا  6گروه بیش از  ماه حبس است؛ در 6سال و  1

 باشد.است قابل مجازات می 5خیانت در امانت قابل مجازات نیست؛ زیرا شروع به جرم در مورد جرائمی که مجازات آنها حبس درجۀ 
 

 جرم خیانت در امانت روانیعنصر 
ق به دی علم به موضوع: باید علم به  الزاماً گری است و مرتکب در جرم خیانت در امانت در جرم خیانت در امانت، موضوع جرم، مال متعلِّ

 بودن مال داشته باشد.امانی
روانی  عام از اجزای اصلی رکن تیسوءنباشد در تمام جرائم عمدی، عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه می تیسوءن عام: تیسوءن

جام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی مرتکب باید قصد و عمد در استعمال یا تصاحب یا تلف یا است، در جرم خیانت در امانت نیز مرتکب باید در ان
مهشده را داشته باشدمفقود نمودن مال سپرده فاقی به مجسِّ اشته ای که به عنوان امانت نزد او گذ. برای مثال در فرضی که دست امین به طور اتِّ

قی کرد.د، به دلیل فقدان قصد مجرمانه نمیشده بود، برخورد کرده و موجب شکستن مجسمه شو  توان او را مجرم تلِّ
د باید وجود داشته باشد، در جرم خیانت در امانت  تیسوءننیت خاص: سوء ق نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ خاص عبارت است از قصد تحقِّ

د به نتیجه است،   اندنص در جرم خیانت در امانت قصد نتیجه که ضرر رسخا تیسوءنخاص باید وجود داشته باشد.  تیسوءننیز که یک جرم مقیِّ
ف است، می از  سرایدار یک ویال، به دلیل بارش شدید باران و بیم آسیب به بنا مجبور شود قسمتیباشد؛ بنابراین در فرضی که به مالک یا متصرِّ

 ضرر خیانت در امانت دانست. توان به دلیل نداشتن قصدباغچه را برای ساختن مجرای آب خراب کند، رفتار وی را نمی
 

 خیانت در امانتارتکاب جرم 
ب یا تلف استعمال یا تصاح مال سپرده شده به وی را کسی استخیانت در امانت مباشر یا فاعل جرم : خیانت در امانتمباشر )فاعل( جرم 

مع دهندۀ جرم خیانت در امانت در وجود وی جیلکلیۀ عناصر تشک ، شخصی است کهخیانت در امانت، به عبارت دیگر فاعل جرم یا مفقود نماید
 باشد

شده استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال سپرده این است کهخیانت در امانت الزمۀ شرکت در  :خیانت در امانتشرکت در جرم 
 به شرکا مستند به عمل همۀ شرکا باشد.

 ، ارتکاب این جرم را برای وی تسهیل کند، یاخیانت در امانتد مرتکِب جرِم اگر شخصی با علم به قص: خیانت در امانتمعاونت در جرم 
را  اوه کند، یا ارائ اورا با علم به قصد وی به خیانت در امانت فراهم کند، یا نحوۀ ارتکاب جرم  اورا برای خیانت در امانت اینکه وسایل ارتکاب جرم 

 شود.محسوب میخیانت در امانت ماید، معاون جرم نیا تحریک یا تطمیع ترغیب، یا تهدید خیانت در امانت برای انجام جرم 
 

 مجازات جرم خیانت در امانت
 مجازات اصلی جرم خیانت در امانت
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ا با توجه به مادۀ سال می 3ماه تا  6 ق.م.ا تعزیرات حبس از 674مجازات خیانت در امانت مطابق مادۀ  ق.م.ا اصالحی به موجب  124باشد؛ امِّ
همچنین به موجب تبصرۀ الحاقی مادۀ  دانسته گذشتقابلجرم خیانت در امانت را که  03/0/1311 کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبقانون 

های حداقل و حداکثر مجازات»که چنین بیان داشته است:  03/0/1311به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ق.م.ا 124
 3امانت  بنابراین مجازات جرم خیانت در« یابد.ت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل میحبس تعزیری درجه چهار تا درجه هش

 باشد.می حبس ماه 6سال و  1ماه تا 
 پذیر نیست.انتشار حکم محکومان به این جرم در روزنامۀ محلی تحت هیچ شرایطی امکان 

 ، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود؛ یعنی:خیانت در امانتاز شرکا جرم  مجازات هر یک :خیانت در امانتمجازات شریک در جرم 
 باشد.ماه حبس می 6سال و  1ماه تا  3 هر یک از شرکای جرم خیانت در امانت از مجازات

 :خیانت در امانتمجازات معاون در جرم 
یک تا دو »ق.م.ا: 107مادۀ « ت»و مجازات معاون مطابق بند محسوب شده  6درجۀ تعزیری  جرائمبا توجه به اینکه جرم خیانت در امانت جز 

 به انتخاب قاضی خواهد بود. 8یا  7باشد؛ بنابراین مجازات معاون در این فرض، مجازات تعزیری درجۀ می« تر از مجازات جرم ارتکابیدرجه پایین
 خیانت در امانت مجازات تکمیلی جرم

ه به این که مجازات  تواند در مورد فردی که مرتکب جرم ق.م.ا دادگاه می 03باشد. و به استناد مادۀ نیز از نوع تعزیر میانت خیانت در امبا توجِّ
عالوه بر ت خیانت در امانتواند برای مرتکب جرم تعزیری شده است، مجازات تکمیلی را نیز عالوه بر مجازات اصلی تعیین نماید. لذا دادگاه می

 یز تعیین کند.مجازات اصلی، مجازات تکمیلی ن
 خیانت در امانت مجازات تبعی جرم

ه به  در مورد کند؛ علیه را از حقوق اجتماعی محروم میعمدی محکوم   جرائمکه محکومیت قطعی به حبس تا درجۀ پنج در  ق.م.ا 05مادۀ با توجِّ
 نت مجازات تبعی وجود ندارد.باشد، لذا در مورد مرتکِب جرم خیانت در امامی 6مرتکب جرم خیانت در امانت حبس آن درجۀ 

 خیانت در امانتجرم 
ف قانونی از طریق قانونی به کسی سپرده به قصد اضرار یا  تلفیا  تصاحبیا  استعمال مفقود نمودن، مالی که از طرف مالک یا متصرِّ

ن رساندن مال سپرده شده باشد ف و بنا به استرداد یا به مصرف معیِّ  مالک یا متصرِّ
دو  آنی، سادهمی، جرخیانت در امانت   است مقیِّ

ب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  647مادۀ  عنصر قانونی  1375مصوِّ
 
 
 

 عنصر ماّدی

 شدهاستعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال سپرده رفتار مجرمانه
 
 

 شرایط و اوضاع و احوال

 یلۀ تحصیل مال باشدموضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وس
سپردن شدن مال به امین به یکی 

های قانونی با شرط استرداد یا از راه
ن رساندن  به مصرف معیِّ

 سپرده شدن مال به امین
 های قانونیسپردن شدن مال به یکی از راه

ن رساندن مال  استرداد یا به مصرف معیِّ
 سپرده شده

ق مال به دیگری  تعلِّ
ف لۀ جرمنتیجۀ حاص  ضرر رساندن به مالک یا متصرِّ

 
 عنصر روانی

 علم به امانی بودن مال علم به موضوع
قصد استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن مال داشتن قصد مجرمانه یعنی،  عام تیسوءن

 شدهسپرده
فداشتن قصد نتیجه یعنی، قصد  خاص تیسوءن  ضرر رساندن به مالک یا متصرِّ

 ماه حبس 6سال و  1ماه تا  3 مجازات
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دم که اگه فقط انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقیده یه نکتۀ بسیار مهم:
 نبه طور رایگارو در ضمن کلیۀ جزوات  کنید!جزواتم اعتیاد پیدا می( مطالعه کنید به www.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )

 .دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشتگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می

ه است:  در مورد جرم خیانت در امانت نکات ذیل قابل توجِّ
 ت اخودداری از استرداد مال رات کیفری خارج بوده و در شمول دعاوی حقوقی است.االجاره بعد از انقضای مدِّ  جاره از شمول مقرِّ
 تواند در شمول جرم خیانت در امانت قرار گیرد.االجاره، توسط مستأجر میین مالفروش و تلف ع 
  عین در مقابل  تملیکعقود قرار گرفته در شمول جرم خیانت در امانت عقود امانی هستند نه عقود تملیکی؛ بنابراین عقد قرض که به مفهوم

ز گردد که مثل آن را اتعهد به رد مثل است از شمول بحث خارج است. در عقد قرض مال به مقترض تملیک شده و وی متقاباًل متعهد می
ف مقترض، تصرف در مال خویش است و عدم استرداد مثِل آن خیانت در امانت  حیث مقدار، جنس و وصف به مقرض رد کند و هرگونه تصرِّ

ق دعوای حقوقی گردد؛ بنابراین اگر کسی مبلغ یک میلیارد ریال از دیگری قرض بگیرد تا به یک انجمن ست، فقط مینی تواند موجب تحقِّ
بندی فوتبال بباز، به جرم خیانت در امانت محکوم نخواهد شد، چون قرض ایجاد رابطۀ امانی خیریه کمک کند، ولی این مبلغ را در شرط

ف و تملِّک کند، هر چندن منتفی است و مال به مالکیت او درآمده است و هر طور که مایل بوده میکند و رکن سپر نمی د توانسته آن را تصرِّ
 ق.م.ا تعزیرات نمود. 725توان او را محکوم به جرم قماربازی موضوع مادۀ اگر قماربازی محرز باشد، می

 ب موفق به أخِذ حوالۀ یک دستگاه ات ب قرار دارد ومبیل می)الف( با حیله و تقلِّ شود و سپس قبض حواله را )ب( که در جریان حیله و تقلِّ
 :کندسپارد، تا اتومبیل را تحویل گرفته و به او مسترد کند. )ب( پس از تحویل اتومبیل از مسترد کردن آن به )الف( خودداری میمی
 بانه و تحصیل مال اند، که هر یک جزئی از اجزای جرم م)الف( و )ب( شریک در کالهبرداری ب کالهبرداری را، توِسل به وسایل متقلِّ رکِّ

 اند.غیر را انجام داده
  ،ب( مرتکب خیانت در امانت نشده است؛ زیرا مال به طریق قانونی به او سپرده نشده است و ید )الف( نیز نسبت به وسیلۀ تحصیل مال(

 قانونی نبوده است.
 اشته تا پس از فروش وجه آن دریافت نماید، اگر سمسار پس از فروش از پرداخت وجه حاصل خته قالی مستعملی را نزد سمسار گذشخصی ت

 از فروش به صاحب قالی خودداری کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
 کب خیانت در تکردن سند مالکیت اتومبیلی که نزد او به امانت گذاشته شده خودداری کند و روز بعد آن را تلف نماید، مر کسی که از مسترد

 امانت شده است.
 شود و به محض انجام یکی از رفتارهای مجرمانۀ )استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمودن خیانت در امانت در زمرۀ جرائم آنی محسوب می

ق میمال سپرده در مورد استعمال مال ن جرم دانست، برای مثال دتوان به منزلۀ مستمر بوشود و استمرار آثار آن را نمیشده( جرم محقِّ
ق می رمجازیغشده( به محض استفادۀ سپرده  یابداز آن، جرم خیانت در امانت تحقِّ

 است، برای مثال در فرضی که امین شود، دارای عنوان مجرمانۀ مستقل گاه رفتاری که شخص برای ارتکاب خیانت در امانت مرتکب می
ها رفتار مرتکب عالوه بر خیانت در امانت مرتکب جرم انتقال مال غیر یا تخریب نیز ین مثالمال امانی را بفروشد یا آن را تخریب نماید، در ا

ن دو عنوان مجرمانۀ مستقل است، در این موارد دادگاه  د موظفشده است و به عبارت دیگر رفتار واحد او متضمِّ رات تعدِّ  است با رعایت مقرِّ
 زات جرم شدیدتر صادر نماید.به مجاق.م.ا حکم  131معنوی و با استناد به مادۀ 

 توان رفتار او را خیانتاز استرداد مال به مالک آن خودداری ورزد، آیا می اگر امین به قصد تقاص و احقاق حقوق خود 
 در امانت دانست؟

  هرسد که با میان نویسندگان اختالف نظر وجود دارد، ولی به نظر می سؤالدر پاسخ به این نه به دلیل  در این موارد، به آنکه رفتار امین توجِّ
 قصد ضرر رساندن به مالک بلکه به دلیل احقاق حقوق خود بوده است، عمل او را نتوان خیانت در امانت دانست.
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 تفاوت جرم کالهبرداری با جرم خیانت در امانت
 جرم خیانت در امانت جرم کالهبرداری

بانه است اثرسپردن مال در  ات متقلِّ ف قانونی است اثرر سپردن مال د عملیِّ  رضایت مالک یا متصرِّ
رفتار مجرمانه کالهبرداری با بردن مال دیگری در نتیجۀ مانور 

بانه کامل می  شود.متقلِّ
رفتار مجرمانۀ خیانت در امانت با استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود 

 شود.شده کامل مینمودن مال سپرده
دن به همراه نفع بر نتیجۀ کالهبرداری ضرر رساندن به دیگری 

 شود.کالهبردار یا شخص مورد نظر او واقع می
ف قانونی است،  نتیجۀ خیانت در امانت ضرر رساندن به مالک یا متصرِّ

 اعم از اینکه خائن منتفع شود یا نشود.
  ،ب وجود دارد د هر دو عنوان واجتواند عمل واحد نمیبا توجه به تفاوتی که بین دو جرم کالهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلِّ

بانه توسط مجرم، و در نتیجه فریب خوردن قربانی باشد،  کالهبرداری و خیانت در امانت باشد، از آن رو که اگر بردن مال حاصل مانور متقلِّ
بانهیابد؛ ولی در صورتی که بدون هیچ صحنهجرم کالهبرداری ارتکاب می ِف قانونی بای مال با رضایت ماسازی متقلِّ ه شخص لک یا متصرِّ

ق خواهد یافت.  سپرده شده باشد و وی آن را تصاحب کند، جرم خیانت در امانت تحقِّ
 خیانت در امانتتعدد یا تکرار جرم 

 خیانت در امانتتعدد جرم در مورد جرم 
 :ه در باشد، کاوین متعدد مجرمانه میحالت مجرمی است که مرتکِب رفتار واحدی شده است، ولی این رفتار واحد دارای عن تعدد معنوی

، رفتارش هم با عنوان بفروشد تیسوءنبه طور مثال اگر امین مال مورد امانت را با  شود؛محکوم می اشداین صورت مرتکب به مجازات 
ی های تعدد معنو لمجرمانۀ خیانت در امانت و هم با عنوان مجرمانۀ انتقال مال غیر منطبق است؛ به عبارت دیگر این فرض یکی از مثا

د مجرمانه، که در این صورت مرتکب به مجازات  نیعناو یدارااست، یعنی رفتار واحد  شود، که در این مثال مجازات محکوم می اشدمتعدِّ
 شود.جرم انتقال مال غیر إعمال می

  :آنها  نیمابلۀ در فاص آنکهباشد، بدون  تعدد واقعی حالت مجرمی است که مرتکب چند رفتاِر مجرمانۀ مستقل از یکدیگر شدهتعدد واقعی
 دربارۀ آنها رسیدگی شده و حکمی صادر شده باشد. آنکه؛ به عبارت دیگر ارتکاب چندین جرم بدون تعقیب، محاکمه، و مجازات شده باشد

 (خیانت در امانتتعدد واقعی در جرائم تعزیری )جرم 
 
 

د ارتکابی  جرائم متعدِّ
مختلف نباشد 

ط ق)مشابه باشد( )ف
یک مجازات تعیین و 

 شود(اجرا می

 
 

د جرائم   فقره باشد 3یا  0تعدِّ

یابد؛ یعنی حداقل مجازات، بیش از میانگین حداقل مجازات افزایش می
ر قانونی است. برای مثال اگر کسی مرتکب دو  حداقل تا حداکثر مجازات مقرِّ

د و کنشده باشد؛ قاضی فقط یک مجازات تعیین می خیانت در امانتفقره 
ر می تواند حداقل مجازات، بیش از میانگین حداقل تا حداکثر مجازات مقرِّ

ماه حبس  6سال و  1ماه تا  5/12ماه،  6سال و  1ماه تا  3قانونی باشد؛ یعنی 
 شود.می

 
 

د جرائم بیش از  فقره  3تعدِّ
 باشد

تواند بیش از حداکثر مجازات تا شود و قاضی میحداکثر مجازات تعیین می
د توانقاضی میخیانت در امانت چهارم آن تعیین کند. برای مثال در یک

م چهار تواند تا یکاست تعیین کند و میماه  6سال و  1حداکثر مجازات را که 
 5/00تا ماه  6سال و  1اضافه کند، یعنی مجازات را بیش از ماه  6سال و  1 به

 تواند این کار را انجام ندهد.در نظر بگیرد و می ماه
د ارتکابی  جرائم متعدِّ
مختلف باشد )فقط 
مجازات جرم اشد 

 شود(اجرا می

د جرائم  یابد؛ یعنی حداقل مجازات بیش از میانگین حداقل حداقل مجازات افزایش می فقره باشد 3یا  0تعدِّ
ر قانونی است.  و حداکثر مجازات مقرِّ

د جرائم بیش از  فقره  3تعدِّ
 باشد

تواند بیش از حداکثر شود و قاضی میمی حداکثر مجازات هر جرم تعیین
 چهارم آن تعیین کند.مجازات تا یک
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 د ارتکابی مختلف نباشد )مشابه باش  ده باشد.ش خیانت در امانت(، این است که به طور مثال فرد مرتکب چند فقره دمنظور از جرائم متعدِّ
 د ارتکابی مختلف باشد، این است که به طور م  باشد. شده انتقال مال غیرو خیانت در امانت ثال فرد مرتکب جرم منظور از جرائم متعدِّ

 خیانت در امانتتکرار جرم در مورد جرم 
شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم  5تا  1مرتکب جرم عمدی قابل تعزیر از درجۀ  بارکیتکرار جرم در تعزیرات وضعیت مجرمی است که 

دًا مرتکب  تاریخ قطعیت حکم زو ا محکومیت قطعی در مورد او صادر شده است تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مجدِّ
ه به اینکه جرم  6تا  1جرم قابل تعزیری درجۀ  است؛ لذا اگر فرد سابقۀ محکومیت به  6جزء جرائم تعزیری درجۀ  خیانت در امانتشده باشد.با توجِّ

 شود در این حالتخیانت در امانت حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکِب جرم  اعادهباشد و قبل از حصول داشته  5تا  1جرائم عمدی تعزیری درجۀ 
داقل یابد، یعنی حشود؛ بدین صورت که حداقل مجازات افزایش میوضعیت مرتکب مطابق با قاعدۀ تکرار جرم است و مجازات او تشدید می

 ماه حبس 6سال و  1ماه تا  5/12خیانت در امانت از خواهد بود. به طور مثال برای مرتکب جرم مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر قانونی 
 .ماه در نظر بگیرد 5/00ماه تا  6سال و  1بیش از یعنی  تواند بیش از حداکثر تا یک چهارم آن را تعیین کندو قاضی میشود تعیین می

 
 خیانت در امانتتخفیف مجازات جرم 

ن کرده است. در خصوص مرتکب جرم خیانت در امانت که جزء تخفیف مجازات،  یعنی پایین آوردن میزان مجازات از مجازاتی که قانونگذار معیِّ
ر در مادۀ 6تعزیری است )تعزیر درجۀ  جرائم تواند مجازات مرتکب جرم خیانت در ق.م.ا قاضی می 38( در صورت احراز جهات تخفیف مذکور مقرِّ

؛ یعنی در خصوص مرتکب درجه مجازات را تقلیل دهد 0تا  1تواند ق.م.ا در مورد میزان حبس قاضی می 37به استناد مادۀ  امانت را تخفیف دهد و
تقلیل دهد. یا اینکه مجازات را به جزای  8و یا  7است، مجازات را به حبس تعزیری درجۀ  6جرم خیانت در امانت که مجازات حبس تعزیری درجۀ 

 تبدیل کند. 6درجه یعنی درجۀ  نقدی متناسب با همان
  ر در قانون برای مرتکب تعیین نماید، لذا حداقل مجازات خیانت در قاضی برای تخفیف مجازات، باید مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرِّ

 تخفیف مجازات تواند در جهتماه است؛ با این وجود قاضی نمی 6ماه تا  3، بیش از 7ماه حبس است و حبس تعزیری درجۀ  3امانت که 
را انتخاب نماید؛ زیرا اگر این کار را انجام دهد در حقیقت تخفیفی برای مرتکب إعمال نکرده  7مرتکب خیانت در امانت حبس تعزیری درجۀ 

ماه حبس را که حداقل مجازات برای این جرم  3توانست برای مرتکب جرم خیانت در امانت است؛ زیرا بدون وجود جهات تخفیف هم می
س تعزیری حبباید دهد،  تخفیف خواهد مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت راست، انتخاب نماید؛ در نهایت اینکه قاضی در صورتی که میا

 انتخاب نماید.ماه حبس  3را یعنی کمتر از  8درجۀ 
 تبدیل  دیگریتواند جرم حبس مرتکب جرم خیانت در امانت را در صورت وجود جهات تخفیف به مجازات آیا قاضی می

 نماید یا خیر؟
  ر داشته است:  37مادۀ « ب»توان به بند است. در این خصوص می مثبت سؤالپاسخ حبس درجه پنج و »ق.م.ا استناد کرد، که چنین مقرِّ

 «ه؛جدرجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان در 
 تبدیل کرد. 6است به جزای نقدی درجۀ  6تبدیل کرد؛ یعنی حبس خیانت در امانت را که درجۀ 

 
 إعمال ِجهات تأخیر اجرای مجازات در خیانت در امانت

ه به اینکه مجازات جرم خیانتتعویق صدور حکم در جرم خیانت در امانت:  ه  باشد و بامی 6در امانت درجۀ  جزء جرائم تعزیری با توجِّ توجِّ
صدور قرار تعویق صدور حکم  امکانخیانت در امانت در جرم باشد، لذا پذیر میامکان 8تا  6به اینکه تعویق صدور حکم در جرائم تعزیری درجۀ 

 دارد.وجود 
ه به اینکه بر طبق مادۀ تعلیق اجرای مجازات در جرم خیانت در امانت:  رائم تعزیری ق.م.ا تعلیق اجرای مجازات در مورد ج 46با توجِّ

خیانت در بنابراین مجازات جرم باشد و می 6جزء جرائم تعزیری درجۀ خیانت در امانت پذیر است و جرم در صورت وجود شرایط امکان 8تا  3درجۀ 
 قابل تعلیق است.امانت 
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ه به اینکه: خیانت در امانتنظام نیمه آزادی در جرم   جرائماست، ولی جزء  6یری درجۀ مجازات خیانت در امانت جزء جرائم تعز  با توجِّ
 قابل گذشت است؛ لذا در خصوص مرتکب جرم خیانت در امانت امکان استفاده از نظام نیمه آزادی وجود ندارد.

ه به اینکه مجازات جرم  :خیانت در امانتآزادی مشروط در جرم  سال حبس است، لذا  12حبس تعزیری کمتر از خیانت در امانت با توجِّ
ت اجرای مجازات همواره از خود ُحسن اخالق و رفتار نشان دهد سوم مجازات تعیینکی اگر مرتکب ل کرده باشد و در مدِّ شده در دادنامه را تحمِّ

شود و به تشخیص دادگاه محکوم به در زندان نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمیخیانت در امانت و حاالت و رفتار مرتکب جرم 
عی خصوصی است بپردازد یا قراری برای پرداخت آن مانت خیانت در اجرم  تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان را که مورد حکم و موافقت مدِّ

ادی مشروط تواند حکم آز حکم قطعی می ۀصادرکنندقاضی دادگاه ترتیب دهد همچنین در صورتی که قباًل از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد 
 را صادر نماید.امانت  خیانت درمرتکب جرم 

د؛ وجود ندار خیانت در امانت های جایگزین حبس در جرم امکان استفاده از مجازات :خیانت در امانتمجازات جایگزین حبس در جرم 
اکثر دپذیر است، در حالی که حهای جایگزین حبس در جرائم عمدی با حداکثر مجازات تا یک سال حبس امکانزیرا امکان استفاده از مجازات

 وجود ندارد.خیانت در امانت های حبس در جرم لذا امکان استفاده از جایگزین حبس است؛ ماه 6سال و  1خیانت در امانت مجازات 
 

 خیانت در امانتإعمال ِجهات سقوط اجرای مجازات در جرم 
 خیانت در امانتگذشت در جرم 

 :03/0/1311ب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ق.م.ا، اصالحی به موج 124مادۀ به استناد  با در حال حاضر
 شودو با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب یا مجازات موقوف می باشدقابل گذشت می جرم خیانت در امانت جزء جرائم تعزیری

 خیانت در امانتمرور زمان در جرم 
شود؛ بنابراین مین گذشترقابلیغ دارد و شامل جرائم تعزیریمرور زمان شکایت فقط در جرائم تعزیری قابل گذشت جریان  مرور زمان شکایت:

ت مرور زما تعزیری قابل گذشت است، مرور زمان شکایت در خصوص این جرم جریان دارد جرائمکه جزء در خصوص جرم خیانت در امانت  ن و مدِّ
ال 1شکایت  ت اقدام به طرح شکایت نکند، دیگر شکایت کیفری دیده ظر است؛ بنابراین اگر بزه دیده از وقوع جرمع بزهسال از تاریخ اطِّ ف این مدِّ

 او قابل استماع نخواهد بود.
ت زمانی که قانونگذار در  مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم: در صورتی که از تاریخ وقوع جرم یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، مدِّ

مکان تعقیب ا تعقیبی انجام نشود و یا اینکه منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد دیگرنظر گرفته است، سپری شود و در این فاصله هیچ اقدام 
هم وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر در این فرض  .تعقیب به عمل نیامده و مجرم محکومیت جزایی پیدا نکرده است و محاکمۀ متِّ

داند، لذا این محدودیت تعزیری منصوص شرعی نمی جرائمور حکم را شامل ق.م.ا مرور زمان تعقیب و صد 115مادۀ  0الزم به ذکر است که تبصرۀ 
تعزیری غیرمنصوص شرعی است. بنابراین جرم خیانت در امانت  جرائمشود به دلیل اینکه خیانت در امانت جزء شامل جرم خیانت در امانت نمی

ت مرور زمان تعقیب در جرم می 6تعزیری درجۀ  جرائمجزء  شود و با توجه به اینکه جرم خیانت در امانتمشمول مرور زمان تعقیب می باشد، مدِّ
سال سپری شده باشد و هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی انجام نشده  5باشد؛ یعنی اگر از زمان وقوع جرم خیانت در امانت سال می 5خیانت در امانت 

ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و همچنین اگر از  13مادۀ « ث»بند  باشد، مرتکب این جرم قابل تعقیب نیست و قاضی باید به استناد
ت  سال سپری شده باشد و حکمی صادر نشده باشد، قاضی باید در این فرض نیز برای مرتکب جرم خیانت در  5زمان آخرین اقدام تعقیبی مدِّ

 امانت قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
 زمان، تاریخ مطالبۀ مال مورد امانت و انکار امین است، نه تاریخ تودیع مال نزد امین. در مورد جرم خیانت در امانت، مبدأ مرور 

ت مرور زمان اجرای مجازات:   صورت دیگر نیدر ازمانی که قانونگذار از زمان صدور حکم قطعی در نظر گرفته است که سپری شدن مدِّ
مرور زمان اجرای مجازات، تعقیب به عمل آمده و مجرم محکوم شده است، حکم صادره قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر در فرض 

ولی مجازات اجرا نگردیده است، مرور زمان اجرای مجازات موجب معافیت محکوم جزایی از مجازات است، ولی محکومیت جزایی به سبب آن 
 گردد.زایل نمی
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مرور  مشمولاست  6تعزیری درجۀ  جرائمجزء که خیانت در امانت این جرم شود، بنابر مرور زمان اجرای مجازات فقط شامل جرائم تعزیری می
ت آن زمان می سال سپری شده  7خیانت در امانت بنابراین اگر از تاریخ قطعیت حکم صادره جرم  سال از تاریخ قطعیت حکم است؛ 7شود و مدِّ

ق.آ.دک  525ی احکام قرار موقوفی اجرای مجازات را مطابق مادۀ باشد و حکم اجرا نشده باشد، حکم دیگر قبل اجرا نخواهد بود و قاضی اجرا
 نماید.صادر می

 باشد.در مورد جرم خیانت در امانت، مبدأ مرور زمان اجرای مجازات، تاریخ قطعیت حکم صادره می 
 ت خود باقی است.مرور زمان اجرای مجازات، مانع اجرای مجازات می  شود، ولی آثار محکومیت به قوِّ

 رائمجاگر مرتکب جرم خیانت در امانت توبه نماید، با توجه به اینکه این جرم، جزء  :خیانت در امانتتوبه بر مجازات مرتکب جرم تأثیر 
تعزیری  جرائمتوبه در  اثرشود؛ زیرا ق.م.ا خواهد بود؛ یعنی به استناد آن مجازات ساقط می 115باشد، لذا شامل حکم مادۀ می 6تعزیری درجۀ 

 سقوط مجازات است. 8و  7 و 6درجۀ 
از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است، اعم از مرحلۀ بدوی،  مرحلهق.م.ا، مرتکب جرم تعزیری در هر  15با توجه به اطالق مادۀ 

 تجدیدنظر و اعادۀ دادرسی.
 

 در حکم خیانت در امانت جرائم
ر در مادۀ  امانت دانسته، این موارد  مندرج در قوانین دیگر را در حکم خیانت در جرائمنگذار برخی از ق.م.ا تعزیرات، قانو 674عالوه بر حکم مقرِّ

 عبارتند از:
لی .1

ّ
اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر »قانون تجارت:  341، مطابق مادۀ خیانت در دال

مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که  محل از طرفارتی معامله اقدام نماید و یا بر خالف عرف تج
 «خواهد شد. خیانت در امانتبرای کرده نخواهد بود به عالوه محکوم به مجازات مقرر 

حساب آمر  ه بهدر موردی کستی کرده و مخصوصًا کار نادر العملاگر حق»قانون تجارت:  372مطابق مادۀ کاری، لمالعخیانت در حق .2
 تواندیمعالوه در دو صورت اخیر آمر ه العمل نخواهد بود بدارد مستحق حق قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب

 «مقرر است نیست. خیانت در امانتکه برای  دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی –تبصره  .کار را خریدار یا فروشنده محسوب کندالعملحق
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده »قانون تجارت:  555، مطابق مادۀ خیانت مدیر تصفیه .3

اشاره  باشد،که از سوی مدیر تصفیه قابل ارتکاب می جرائمالبته در مواردی دیگر نیز به « شد محکوم خواهد خیانت در امانتباشد به مجازات 
هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین »ق.م.ا تعزیرات است، به موجب این ماده:  670شده که مصداق بارز آن مادۀ 

ا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یالواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیمًا یا مع
 «گردد.میلیون ریال محکوم می تا دویست و پنجاه پنجاه نقدی ازجزای 

هرگاه متصرفین مال »قانون تصدیق انحصار وراثت:  11مطابق مادۀ الوارث به دولت ظرف مهلت مقّرر، عدم تسلیم مال مجهول .4
است مال و یا دین و یا منافع مقرر  ۱اده الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ممتعلق به اشخاص مجهول

مقرر یانت در امانت خ ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای هیتأدحاصله از آن را مطابق تبصرۀ مادۀ مذکور به دولت تسلیم و یا 
رای تصرف و یا مدیون است مسئول اجم آنکهکه متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه  در صورتی .است محکوم خواهند شد

 «صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد. بوده و در ۱ مادۀ تبصرۀمقررات 
الوارث که در تصرف دولت یا و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول رمنقولیغاگر اموال منقول و »قانون تصدیق انحصار وراثت:  6مادۀ 

 رمنقولیغو یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال  یرهمؤسسات تجارتی و یا صرافی و غ
ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف  از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت

الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله ارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهولتبصره ـ مؤسسات تج .مؤسسات خیریه برساند
 «به دولت نمایند. هیتأداموال را تسلیم و یا  های بدایت )دادسرای عمومی( هر محل آنپارکه
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قانون ثبت اسناد و  08ادۀ مطابق م ثلث زاید برای عدم انجام تکالیف قانونی، مال یا نمایندۀ موقوفی، حبس و یمتولتبانی  .5
نامه مکلف به و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام شدهثبتهر گاه نسبت به این قبیل امالک به عنوان مالکیت تقاضای »امالک: 

به مجازات  دحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایعرض دادن
 «محکوم خواهد شد خیانت در امانت

 ن می د، مال غیرمنقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای َصرف در مصارف خیر معیِّ کند که منافع منظور از ثلث باقی یا ثلث مؤبِّ
ن کرده، صرف گردد.آن علی ن( در آن مصرف که معیِّ ت معیِّ  الدوام )و بدون تحدید به مدِّ

هر یک از مدیران »های تعاونی: قانون شرکت 108مطابق مادۀ های تعاونی، امانت نسبت به اموال و وجوه شرکت انت درخی .6
ت یا وجوه و اموال شرک های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در موردها و اتحادیهعامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت

 «شود.محکوم میق.م.ا تعزیرات(  674)مادۀ قانون مجازات عمومی  041ات مقرره در ماده اتحادیه گردد به حداکثر مجاز 
هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی »قانون تأسیس اوراق بهادار:  07مطابق مادۀ های بورس، خیانت در امانت از سوی کارگزاری .7

 «گردد.محسوب می خیانت در امانتعمل او یا دیگران مورد استفاده قرار دهد را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و 
 

 خیانت در امانتاقسام خاص 
 اختالسجرم 

ها هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان» :قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 5مادۀ مطابق 
ه به کمک ک یمؤسساتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و و شرکت ساتمؤسها و یا شوراها و یا شهرداری
ح و  گانهسهشوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای مستمر دولت اداره می ومی از به خدمات عم نیمأمور و همچنین نیروهای مسلِّ

الذکر وقف مؤسساتها و ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانیا حواله وجوه یا مطالبات یررسمیغرسمی یا 
و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید ُمخَتِلس محسوب و به ترتیب زیر 

سال انفصال موقت و هر  3ماه تا  6سال حبس و  3ماه تا  6ه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به در صورتی کشد:مجازات خواهد 
سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای  12تا  0گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به 

 «شودکوم مینقدی معادل دو برابر آن مح
 رد ذیل است:مو 0شامل  :جرم اختالس رفتار مجرمانۀ

برخورد مالکانه  :برداشت و تصاحب اموالی که به اشخاص بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری .1
 باشد.با مال سپرده شده می

 ن نرساندن مالباشد، مثل فروختن یا گرو گتصاحب برخورد مالکانه با مال سپرده شده می  ذاشتن یا خودداری از استرداد آن یا به مصرف معیِّ
 باشد.سپرده شده می

مدی اتالف یعنی، از بین بردن و نابودن کردن ع :اتالف عمدی اموالی که به اشخاص بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است .2
 مال است.

  ا قرار می «اختالسجرم »در شمول  «دولت برداشت و تصاحب و اتالف عمدی اموال دولتی توسط کارمند»هر چند رمجاز استفادۀ غی»گیرد، امِّ
ف غیرقانونی اموا»در شمول  «تضییع غیرعمدی اموال دولتی»و « از اموال دولتی توسط کارمند دولت بدون قصد تملک آنها ل دولتی جرم تصرِّ

ط کارمندان دولت شده به وی را این اگر کارمند شهرداری، اموال شهرداری سپردهگیرد؛ بنابر ق.م.ا تعزیرات قرار می 518موضوع مادۀ « توسِّ
از  باشد وقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری در حکم مختلس می 5مادۀ  1عمدًا تخریب نماید، با لحاظ تبصرۀ 

 ق.م.ا تعزیرات خارج است. 518شمول مادۀ 
ق جرم اختالس

ّ
 شرایط تحق

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری باشد. 5های مذکور در مادۀ کارمندان سازمانمرتکب باید از  .1
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 باید از اموال دولت یا اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت است، بردارد. کارمند .0
 سپرده شده است، بردارد. وی باید اموالی را که بر حسب وظیفه به کارمند .3
 یا اتالف کند. کور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحبباید اموال مذ کارمند .4
 باید عامد باشد کارمند .5

 
 کارمند دولت بودن

 
 کارمند دولتی رسمی

 
 
 
 
 در

 ادارات دولتی
 های دولتیسازمان

 ها و شوراهاشهرداری
 

 کارمند دولتی پیمانی
 های دولتی یا وابسته به دولتشرکت

 نهادهای انقالبی
 شوندمؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می

 دیوان محاسبات عمومی
 دارندگان پایۀ قضایی

 
 قراردادیکارمند دولتی 

 گانهقوای سه
ح  نیروهای مسلِّ

 مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی
 تالس و کالهبرداریقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخ 5نهادهای مذکور در مادۀ 

 شوند، و نه شوراهای صنفی یا کارگری.وابسته به دولت بوده و زیر نظر دولت اداره می ، شوراهایی هستند که«شوراها» منظور از 
  واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و »قانون استخدام کشوری:  1مادۀ « ث»مطابق بند ، «مؤسسات دولتی»منظور از

 ندارد. خانهوزارتشود و عنوان گانه اداره میکه زیر نظر یکی از قوای سه هستندمؤسساتی ؛ به عبارت دیگر «شود.له دولت اداره میبه وسی
  واحد سازمانی مشخصی است که با اجازۀ قانون به صورت »قانون استخدام کشوری:  1مادۀ « ج»مطابق بند  ،«دولتی شرکت»منظور از

های دولتی گذاری شرکتباشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهاز پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت  شرکت ایجاد شود و بیش
 «شود.شرکت دولتی تلقی میهای دولتی است ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت

  باشند.مثل سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیرۀ فرهنگیان می «شوندمؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می»منظور از 
  ِّرا که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است برداشت و تصاحب نمایند،  ، هرگاه نمایندگان مجلس اموالی«گانهقوای سه»ه به ذکر با توج

 اند.مرتکب جرم اختالس شده
  خ  1571/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ی نیز جزء مأموران به  1/3/1373مورِّ ۀ قضاییه، کارمندان بانک ملِّ عمومی  خدماتادارۀ حقوقی قوِّ

 باشند.می
  سات عمومینهادها و مؤس توان به قانون فهرستمی« مؤسسات و نهادهای عمومی»ن یو برای تبی« مأمورین به خدمات عمومی»منظور از 

واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مذکور:  اشاره کرد، به موجب ماده واحدۀ 11/4/1373 مصوبغیردولتی 
 باشند:می ۶۳۱۱عمومی کشور مصوب  قانون محاسبات ۱موضوع تبصره ماده  یردولتیغمؤسسات و نهادهای عمومی 

 .ها باشددرصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ۱۰های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری .1
 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی. .0
 هالل احمر. .3
 کمیته امداد امام. .4
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 بنیاد شهید انقالب اسالمی. .5
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی. .6
 کمیته ملی المپیک ایران. .7
 خرداد. ۶۱بنیاد   .8
 سازمان تبلیغات اسالمی. .1

 سازمان تأمین اجتماعی. .12
 .های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون .11
 های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.مؤسسه .10
 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی .13
 قم(الله مرعشی نجفی )کتابخانه حضرت آیت .14
 جهاد دانشگاهی .15
 های خاصبنیاد امور بیماری .16
 جمهوری اسالمی ایران یآموز دانشسازمان  .17
 صندوق بیمه روستاییان و عشایر .18
 های بدنین خسارتصندوق تأمی .11

 یرانتفاعیغمؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و  – ۶تبصره 
عمومی  دشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاتأسیس و اداره می یردولتیغیک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی  توسط

 دولتی باشد.غیر
 له خواهد بود.اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظم – ۸تبصره 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 5اموال مذکور در مادۀ 
  ق به اشخاص خصوصی اموالی است که از بودج« اموال دولت»منظور از ۀ دولت تهیه شده و در اختیار نهادهای دولتی است یا اموالی که متعلِّ

 باشد.ولی نزد دولت است، می
 دولتی خریداری  هایها، مؤسسات و یا شرکتاموالی است که توسط وزارتخانه»، «اموال دولتی» نامۀ اموال دولتی،آیین 0ب مادۀ به موج

 «آینددرآمده یا درمی ک دولتی دیگر به تملِّ شود یا به هر طریق قانونمی
  خ  6166/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ۀ قضاییه،  1/5/1373مورِّ از بودجۀ کِلِّ »را اموالی دانسته است که « اموال دولتی»ادارۀ حقوقی قوِّ

نه، قضاییه، شورای نگهبان، وزارتخانه  «دباشهای دولتی میو شرکتدولتی  مؤسساتها، کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقنِّ
  ها و های مربوط به وزارتخانهوجوه عمومی عبارت است از نقدینه»قانون محاسبات عمومی:  13مطابق مادۀ « وجوه عمومی»منظور از

ق حق دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیرمؤسسات دولتی و شرکت فراد اهای مذکور که متعلِّ
برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف  نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً و مؤسسات خصوصی نیست و صرف

 «باشدمی
  تی به مرحلۀ وصول نرسیده است، مثل اینکه کارمند یک بانک دول است کهشود، تعهداتی که در مقابل دیون استفاده می «مطالبات»منظور از

ات، یک شخص از بانک را به خود منتقل نماید. البته بعید نیست که منظور از مطالب ۀمطالببرنامۀ رایانۀ بانک دسترسی دارد با ورود در آن که به 
 چک سپرده شده از سوی مشتری را تصاحب کند.باشد، مثل اینکه کارمند بانک دولتی اسناد مطالبات می

  حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را »حاسبات عمومی: قانون م 01مطابق مادۀ « حواله»منظور از
 «نماید دریافت

 .ن در شرکت تجاری دارد و انواع مختلفی دارد ۀ معیِّ ت حصِّ  سهم یا برگۀ سهم هم سندی است که حکایت از مالکیِّ
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 «باشد.انتقال و دارای ارزش می اسناد مالی است که در معامالت بورسی و بانکی قابل نقل و« اوراق بهادار 
 :در مورد جرم اختالس نکات ذیل قابل توجه است 
  ق اختالس ب» جرائممال از سوی مرتکب است، بدین ترتیب اختالس در زمرۀ « برداشت و تصاحب»شرط تحقِّ رود و در به شمار می« مرکِّ

ف رغم برداشتن مال، قصد تصاحب مال را نداشته و صرفًا قصورتی که شخص علی صد استفاده از آن را داشته باشد، رفتار وی جرم تصرِّ
 شود، نه جرم اختالس.محسوب می یرقانونیغ
 .کارمند شرکت خصوصی در صورت خیانت نسبت به اموال شرکت محکوم به جرم خیانت در امانت خواهد شد، نه اختالس 
  ق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی که ن موضوع جرِم ه است ب وظیفه به کارمند سپرده شدباشد و حسزد دولت میاختالس، مال متعلِّ

 باشدمی
  اگر کارمند دولت اموال سپرده شده به خود را جهت تصاحب یک غیر کارمند به او بدهد، کارمند دولت مختلس است و اگر غیر کارمند او را

 شود.جهت تسهیل این امر کمک کرده باشد، به معاونت در جرم اختالس محکوم می
 رات به وی سپرده یا تسلیم شده، تصاحب او موجب اختالس اگ ر وظیفۀ کارمند مقتضی تسلیم اموال و سپردن به او نبوده و مال بر خالف مقرِّ

 تواند مشمول عنوان مجرمانۀ دیگری حسب مورد خیانت در امانت یا کالهبرداری باشد.نیست، رفتار او می
 تفریِط کارمند دولت نسبت به اموال دولتی از شمول عنوان اختالس خارج و در قالب جرم  تلف غیرعمدی مال در قالب تضییع با اهمال و

ف   قابل مجازات خواهد بود.« یرقانونیغتصرِّ
 گاهی از اختالس، اموال مورد اختالس را خریداری نماید، با استناد به بند در مواردی که شخصی علی قانون مبارزه  1و  0مادۀ « الف»رغم آ

 شویی محکوم خواهد شد.ی به مجازات جرم پولشویبا پول
  چنین برداشت شود که اختالس صرفًا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری،  5در مادۀ « برداشتن»شاید از لفظ

ا م، کلیۀ اموال اعم از منقول یشود که موضوع این جر در مادۀ فوق معلوم می« اموال»پذیر است، ولی از لفظ نسبت به اموال منقول امکان
د که دانان معتقدنمادۀ برخی از حقوق شود. درباشد. توجه به اطالق اموال شامل کلیۀ اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول میغیرمنقول می

یز ن رمنقولیغاموال  شود؛ زیرا اختالس صورتی از جرم خیانت در امانت است و خیانت در امانت درمی رمنقولیغاختالس شامل اموال و 
ق است) مانند فرضی که مدیر یکی از ادارات دولتی، ساختمانی را که جهت استقرار کارمندان به او سپرده شده است، به نام فرزند  قابل تحقِّ

 خود نماید(
  سهام، اسناد، اوراق بهادارهاقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری: وجوه، مطالبات، حواله 5 ۀدر مادموضوع جرم ، 

 و یا سایر اموال است.
 عام در جرم اختالس، عمد در برداشت و تصاحب یا اتالف اموال دولتی است. تیسوءن 
 خاص در جرم اختالس، قصد ضرر رساندن به دولت است. تیسوءن 

 مجازات جرم اختالس
 مجازات اصلی جرم اختالس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری، الزم به ذکر  5ه استناد مادۀ در خصوص مجازات مرتکب جرم اختالس ساده ب
 است که مجازات مرتکب در فروض مختلف، متفاوت است:

  از خدمات دولتی و جزای نقدی  دائمسال حبس و انفصال  12تا  0ریال باشد، مرتکب به  222/52در صورتی که میزان اختالس بیش از
ت  4تعزیری درجۀ  هایمجازاتشود و جزء د اختالس و رد مال محکوم میبرابر مال مور معادل دو   سال 3محسوب شده و مرتکب برای مدِّ

وجود ندارد همچنین مجازات شروع به اختالس در این فرض  از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
 به انتخاب قاضی تعیین خواهد شد. 6یا  5ت معاون در این فرض مجازات تعزیری درجۀ مجازا است. 5حبس تعزیری درجۀ 

  تسال انفصال  3ماه تا  6سال حبس و  3ماه تا  6ریال باشد، مرتکب به  222/52در صورتی که میزان اختالس تا
ِّ
از خدمات دولتی و  موق

محسوب شده و مرتکب برای  5های تعزیری درجۀ و جزء مجازات شودس و رد مال محکوم میجزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختال
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ت  دارد همچنین مجازات شروع به اختالس و امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود  سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد 0مدِّ
ق تعزیری درجۀ  به انتخاب  7یا  6مجازات تعزیری درجۀ مجازات معاون در این فرض  است. 6در این فرض حبس یا جزای نقدی یا شالِّ

 قاضی تعیین خواهد شد.
  ی یا یکی از  36با لحاظ تبصرۀ مادۀ ق.م.ا، انتشار حکم محکومیت قطعی جرم اختالس با موضوع یک میلیارد ریال و بیشتر در رسانۀ ملِّ

 های کثیراالنتشار الزامی است.روزنامه
  باشد.می گذشتبلرقایغتعزیری  جرائممجازات جرم اختالس، جزء 
 .در مورد مرتکب جرم اختالس امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود ندارد 
 .در مورد مرتکب جرم اختالس امکان صدور نظام نیمه آزادی وجود دارد 
 های جایگزین حبس وجود ندارد.در مورد مرتکب جرم اختالس امکان استفاده از مجازات 
 رات راجع به تخفیف مجازات خواهد بود.توبه در جرم اختالس امکان إع اثر  مال مقرِّ
 تواند به مرتکب جرم اختالس، آزادی مشروط اعطا کند.قاضی دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می 
  ر آن با جعل سند و نظای توأمچنانچه عمل اختالس »:قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 5مادۀ  0مطابق تبصرۀ

سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این  ۱تا  1سال حبس و  ۱تا  ۸صورتی که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به  باشد در
سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی  12تا  ۷مبلغ باشد به 

شود قانونگذار برای حالتی که اختالس توأم با جعل باشد، یک مجازات در که مالحظه می گونههمان «شودمحکوم میمعادل دو برابر آن 
د جرم نبوده و جرم خاص  رات تعدِّ  است.« اختالس توأم با جعل»نظر گرفته است و ظاهرًا رفتار مرتکب در این موارد مشمول مقرِّ

  هر گاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست :»مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری قانون تشدید مجازات 5مادۀ  3مطابق تبصرۀ
و اجراء مجازات حبس را معلق ولی  دینمایمتمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف 

 «حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
 مندی از معافیت و تعلیق به نحو خاص در مجازات جرم اختالس مطابق تبصرۀ فوق:هرهشرایط ب 

 ـ تمام وجه یا مال موضوع اختالس را مسترد نماید.0 ـ مرتکب قبل از صدور کیفرخواست،1
 :نحوۀ إعمال معافیت و تعلیق به نحو خاص در مجازات جرم اختالس مطابق تبصرۀ فوق 

 شود.نقدی معاف میاز تمام یا قسمتی از جزای  .1
ق می .0  شود.اجرای مجازات حبس معلِّ
ا حکم انفصال دربارۀ او اجرا می .3  شود.امِّ
  هر گاه میزان اختالس زائد بر صد هزار ریال باشد، : »قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 5مادۀ  5تبصرۀ مطابق

موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل در صورت وجود دالیل کافی، صدور قرار بازداشت 
تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می

ق. آ.د.ک  037این تبصره به موجب مادۀ  «حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه 
ر داشته است:  037تبصرۀ مادۀ  نسخ گردیده است؛ 1310مصوب  موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص،  »ق.آ.د.ک چنین مقرِّ

ت در جرم «ین قانون ملغی استشدن ااالجراءنیروهای مسلح از تاریخ الزم جرائمبه جز قوانین ناظر بر 
ِّ
 در حال حاضر صدور قرار بازداشت موق

 ق.آ.د.ک اختیاری است. 037مادۀ « ث»اختالس با رعایت شرایط بند 
  در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف : »قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 5مادۀ  6تبصرۀ مطابق

به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد دادگاه مکلف 
در حال حاضر تخفیف  نسخ گردیده است؛ 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15این تبصره به موجب مادۀ « بود

ر در مادۀ  جرائممجازات در جرم اختالس نیز همچون  ق.م.ا است و بنابراین؛ تعیین مجازات به کمتر از حداقل قانونی  37دیگر تابع حکم مقرِّ
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 باشد.پذیر میامکان
 یچندنفر : تشکیل یا رهبری شبکۀ جرم اختالس مشّدد

به  یچندنفر  هکسانی که با تشکیل یا رهبری شبک» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری: 4مطابق مادۀ 
ه نفع دولت و اند بکه از طریق رشوه کسب کرده یرمنقولیغامر ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و 

موال و انفصال استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن ا
د باشند مجازات آنها، مجازات مفس االرضیفشوند و در صورتی که مصداق ُمفسد دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می

 «خواهد بود االرضیف
  نفر است که باید برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد. 3حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده 
  گیرد؛ بنابراین چنین تشدیدی تنها شامل رهبران و در مادۀ فوق مفهومی عام دارد و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می« یلتشک»واژۀ

 گیرد.های شبکه )به معنی خاص آن( نشده و تمامی اعضا را در میدهندگان و سردستهتشکیل
 ق می گاهی، فقط  مطلعر از آنها از اهداف شبکه نف 3گردد که همۀ اعضای آن یا حداقل تشکیل شبکه وقتی محقِّ باشند، و االِّ در صورت ناآ

د( گاه، مرتکب جرم اختالس فردی )ساده( شده نه باندی )مشدِّ  .فرد آ
 اختالس نمایند یچندنفر مجازات کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه : مجازات جرم اختالس مشّدد

  ه به استرداد اموال عالوتمامی اعضا د: باشن االرضیفمصداق مفسد  ،یچندنفر ی شبکۀ مبادرت به اختالس با تشکیل یا رهبر در صورتی که
مذکور و رد آن به دولت، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم 

 د.نشومی
  ب  3مطابق مادۀ سال(  05به حبس درجۀ یک )بیش از  یر یتعز مجازات حبس ابد  ،03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

 تبدیل شده است.
  ازات ُمفسد مج بهتمامی اعضا  د:رض باشاال مصداق مفسد فی ،یچندنفر مبادرت به اختالس با تشکیل یا رهبری شبکۀ در صورتی که

 د.نشو( محکوم میاعدام): رضاال فی
 ختالستفاوت جرم خیانت در امانت با جرم ا

 جرم اختالس جرم خیانت در امانت
رفتار مجرمانۀ جرم خیانت در امانت استعمال یا تصاحب یا 

 باشد.شده میتلف یا مفقود نمودن مال سپرده
رفتار مجرمانۀ جرم اختالس برداشت و تصاحب یا اتالف عمدی 

 باشد.اموالی که بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده می
ق بهشده متمال سپرده ق به دولت است.مال سپرده شخص عادی است. علِّ  شده لزومًا متعلِّ

مرتکب جرم خیانت در امانت ممکن است هر شخصی با هر 
 پست یا سمتی باشد.

از کارمندان و کارکنان دولتی  لزوماً مرتکب جرم اختالس، 
 هستند.

 است. گذشترقابلیغ مجرائجرم اختالس، جزء  قابل گذشت است. جرائمجرم خیانت در امانت، جزء 
 

ح مصّوب جرم اختالس در قانون مجازات جرائ
ّ
 1382م نیروهای مسل

حمجازات جرائقانون  119مادۀ مطابق 
ّ
اموال ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله»: م نیروهای مسل

نماید مختلس محسوب و عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس تصاحب  یاا دیگری برداشت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود ی
 :شودزیر محکوم میحسب مورد به مجازات 

( ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای 222/222/1الف ـ هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس تا یک میلیون )
 .بهاء مال مورد اختالس و تنزیل یک درجه یا رتبهدو برابر وجه یا نقدی معادل 

( ریال 222/222/12( ریال تا ده میلیون )222/222/1میلیون ) ب ـ هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس بیش از یک
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 .ال مورد اختالس و تنزیل دو درجه یا رتبهسال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مباشد به حبس از دو تا ده 
( ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و 222/222/12ج ـ هرگاه میزان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختالس بیش از ده میلیون)

 «وجه یا بهاء مال مورد اختالس و اخراج از نیروهای مسلح جزای نقدی معادل دو برابر
  ار تصاحب رفت یارود و در صورت برداشت توسط نظامیان برخالف جرم اختالس توسط کارمندان جرمی ساده به شمار میجرم اختالس

ق می  شود.مجرمانه محقِّ
  ح در شمول مادۀ ح به عنوان جرم در حکم اختالس قرار  111اتالف عمدی اموال توسط نیروهای مسلِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 نگرفته است.
 د مادی خواهد بود؛ بر اساس تبصرۀ  در ح همراه با جعل باشد، رفتار مرتکب مشمول قواعد تعدِّ  1صورتی که اختالس از اموال نیروهای مسلِّ

ح  111مادۀ  چنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به هر دو جرم : »1380قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 «شودمحکوم می

 ح  111مادۀ  0بق تبصرۀ مطا الذکر به نیروهای هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختالس فوق: »1380قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
ا پنج مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک ت تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید عالوه بر استرداد اموال یا حسبمسلح 
 «شود.حکوم میسال م

  ح  100مطابق مادۀ یا مال  چنانچه نظامی مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه:»1380قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 لنماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیمی مورد اختالس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف

 «خواهد نمود. درجه یا رتبه را درباره او اجراء
 

 در حکم اختالس جرائم
 از قرار ذیل است: جرائمدر حکم اختالس پرداخته است، این  جرائمقانونگذار در بعضی از قوانین خاص به بیان 

در حکم اختالس اموال ی کشوری استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق بازنشستگ: »1353 یاصالح قانون استخدام کشوری 121تبصرۀ مادۀ  .1
 «باشددولتی می

 یرقانونیغبرداشت  هرگونهباشد و وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می: »1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  124مادۀ  .2
رفتار  «فری تعقیب خواهد شد.است و مرتکب طبق قوانین کی یرقانونیغیا تصرف  اختالساموال آن  در رمجازیغاز وجوه مذکور و تصرف 

ف غیرمجاز خواهد بود.مرتکب زمانی اختالس محسوب می  شود که این اموال را برداشت کرده و در غیر این صورت تصرِّ
ب  17مادۀ  .3 هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت : »1366قانون تشکیل پست جمهوری اسالمی مصوِّ

بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع  یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا انددعوت شده
احب مدنی در مقابل ص تیمسؤولو مرتکب عالوه بر شود محسوب می این عمل در حکم اختالسخود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، 

 محکوم خواهد شد.محموله، به کیفر اختالس 
دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسالت  مأمورای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا ـ اگر محموله1تبصرۀ 

 ونشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه ثبت 
و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا  همانند آنها نباشد

رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و در صورت  دولت، مطرح و پس از مأمور
 «جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد اب بزه مذکور پرونده ویتکرار ارتک

ب  35مادۀ  .4 های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب در صورتی که مأموران دستگاه : »1310قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوِّ
 شوند.به مجازات مختلس نیز محکوم می د، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانونقاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نماین

ـ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب 1تبصرۀ 
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دند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری گر و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می
 شوند.باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می

آوری و فروش اموال های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعها و سازمانـ کارکنان تمامی دستگاه0تبصرۀ 
 «شوند( آن می۶مشمول حکم این ماده و تبصره ) تملیکی نیز

 
 در اموال دولتی یا عمومی یرقانونیغجرم تصّرف 

ها هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان»: 1375مصّوب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  598مادۀ 
 هیفقیولر که زیر نظ یمؤسساتنهادهای انقالبی و بنیادها و  و یا وابسته به دولت و یاهای دولتی و شرکت مؤسساتها و یا شوراها و یا شهرداری

 دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان شوند و یاکه به کمک مستمر دولت اداره می یمؤسساتشوند و دیوان محاسبات و اداره می
وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و  یررسمیغبه خدمات عمومی اعم از رسمی و گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین قوای سه

ده که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شالذکر یا اشخاصی فوق مؤسساتها و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان
ب و عالوه بر محسو یرقانونیغمتصرف که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،قرار دهد بدون آن رمجازیغاستفاده است را مورد 

شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به  که منتفع شود و در صورتی( ضربه محکوم می۷۱المثل به شالق تا )جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت
ی موجب تضییع اموال و وجوه دولت که به علت اهمال یا تفریط و همچنین است در صورتیجزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد 

 .«مصرف نموده باشدگردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار
  ف در غیر از مواردی که در ف غیرقانونی یعنی تصرِّ  های بودجه کشور آمده است.سرفصلتصرِّ
  ف ف یرقانونیغجرم تصرِّ رفتار مرتکب خواه موجب ضرر دولت شود یا نه، کافی است، برای مثال  یرقانونیغ، جرمی مطلق است، در تصرِّ

رات مادۀچنانچه مدیر دولتی، بودجه ق.م.ا تعزیرات  518 ای را در غیر محل خود هزینه کند، هر چند کار به نفع دولت باشد، چون خالف مقرِّ
ق شده است.  عمل کرده است، جرم محقِّ

  ف در اموال دولتی یا عمومی، مرتکب نباید قصد تملک یا تصاحب مال را داشته باشد، بلکه باید صرفًا قصد استفاده از  یرقانونیغدر جرم تصرِّ
ت اهمال و یا تفریط موجب تضییع اموال و وجومال را داشته باشد قانون  و یا آن را به مصارفی برساند که در ه دولتی گردد، همچنین اگر به علِّ

ف غیرقانونی محکوم خواهد شد ن یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد به مجازات تصرِّ  اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیِّ
 االجاره را برای خود بردارد، آیا باید وی را مختلس اگر فردی که ساختمانی دولتی به حسب وظیفه به او سپرده شده است را اجاره داده و مال

ف غیرقانونی است؟ چون مال ود آن را تصاحب ششده، محسوب میاالجارۀ دریافتی به تبع خود مال در ید کارمند سپردهدانست؟ یا اینکه متصرِّ
 االجاره مورد تعقیب قرار گیرد.کرده است و باید تحت عنوان اختالس مال

  ِّق به دولت یا نهادهای عمومی می یرقانونیغف موضوع جرم تصر  و در رابطه با اموال اشخاص حقیقی باشدنیز همانند اختالس، اموال تعلِّ
شده فوق منتفی است؛ برای مثال در فرضی که بازپرس از خودروی توقیف جرائمشود، بحث که به هر دلیل نزد این نهادها به امانت گذاشته می

ف استفادۀ شخصی نماید، رف ق به دیگری بوده است؛  چراکهرود؛ به شمار نمی یرقانونیغتار او تصرِّ موضوع جرم در این فرض، مال متعلِّ
، دهمچنان که اگر مسؤول حسابدارِی یک نهاد دولتی از مال منقولی که به عنوان وثیقۀ وام در اختیار آن نهاد قرار داده است، استفاده نمای

 ن جرم دانست.توان مشمول ایرفتار او را نمی
  مال یا به علت اه»اقدام به استفاده از مال نموده باشد  آنکهیبدر قسمت اخیر مادۀ فوق به حالت دیگری اشاره شده است که در آن شخص

رد معین وموجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر م تفریط
 ( با قسمت اخیر آن )اهمال و تفریط و ...( وجود دارد،رمجازیغتفاوتی که میان صدر مادۀ فوق )استفادۀ  «مصرف نموده باشد. یا زائد بر اعتبار

اخیر ت مشود و هم شامل اموال نهادهای عمومی؛ ولی قس( هم شامل اموال ادارات دولتی میرمجازیغدر این است که صدر ماده )استفادۀ 
ی به  ق قوانین جزایی، قابلیت تسرِّ هادهای نماده )اهمال و تفریط و...( صرفًا ناظر بر اموال و وجوه دولتی بوده و با توجه به ضرورت تفسیر مضیِّ

خ  463/14/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ عمومی ندارد.  ۀ قضاییه:  01/0/1314مورِّ ل ماده »ادارۀ حقوقی قوِّ قانون  518قسمت اوِّ
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غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر  سوءاستفاده، مربوط به 1375ات اسالمی مجاز 
ها اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. در نتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند، اموال شهرداری

م مذکور، خالف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی و توسعه مص شودینم ل ماده به قسمت دوِّ ادیق جرائم قسمت اوِّ
 «به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد

 نان ق.م.ا تعزیرات مثاًل به کارک 518باشند، جز این که در مادۀ های جزئی، همان مرتکبان جرم اختالس میمرتکبان این جرم، با تفاوت
ساتی که زیر نظر   شوند، نیز اشاره شده است.اداره می هیفقیولمؤسِّ

 ن یا زائد بر اعتبار، تنها از سوی آن دسته از ک رکنان اأعمال مذکور در ذیل ماده یعنی خرج کردن وجوه بدون داشتن اعتبار یا در غیر مورد معیِّ
 شود.کارکنان دولت نمی باشند، قابل ارتکاب است و شامل سایرکردن میکه مجاز در خرج

  آنکهولو  شوند؛نهادهای دولتی یا عمومی، شامل مأمورین به خدمات عمومی نیز می یررسمیغمرتکبین جرم فوق عالوه بر مأموران رسمی یا 
أموران م در صورتی که و شودیمارتشاء و اختالس هم  جرائماین نکته شامل ( صادراتآن نهاد ماهیت خصوصی داشته باشد )مانند بانک 

ر در مواد ادارات خصوصی که ارائه مجازات  قانون تشدید 5یا  3دهندۀ خدمات خصوصی هستند، مرتکب این أعمال شوند به مجازات مقرِّ
: 15/7/1311مورخ  718مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری در رابطه با ارتشا یا اختالس خواهند شد؛ مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ 

مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص  ۶۳۷۱قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۱۲اده مطابق م»
حت نظارت بانک های خصوصی که تنسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک یرقانونیغتصرف 

 شوند و مشمولپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میی و بانکی به مردم میمرکزی، به ارائه خدمات گسترده پول
 «الذکر هستندمجازات مقرر در ماده فوق

  ق.م.ا تعزیرات منوط به آن است که مرتکب منتفع شده، مثاًل وجوه را به نفع خود مصرف کرده  518حکم به جزای نقدی مذکور در مادۀ
 ه اعتبار را در غیر محل مربوطه صرف کرده باشد، چون منتفع نشده است، جزای نقدی در مورد وی منتفی خواهد بود.باشد، لیکن هرگا

  شهردار یکی از شهرهای ایران، اعتباری در اختیار دارد که باید صرف احداث پرورشگاهی شود. وی به جای احداث پرورشگاه اعتبار مزبور را
 در این فرض عمل شهردار تصرف غیرقانونی است. نماید.صرف احداث کتابخانه می

 ازاتمج و ارتشاء مجازات به قاضی فرض این در. دهدمی قانون در مقرر مجازات از اشد مجازاتی به حکم شاکی، از پول اخذ با دادگاه قاضی 
 .شودمی محکوم شده واقع حکم مورد که زائدی مقدار

 رقانونیغی تصرف نه است سرقت وی عمل فرض این در. بردمی را مالی دولتی انبار از بارداران نبودن علت به اداره از خروج حین کارمندی. 
 مورد غیر رد خود تشخیص به و مصالحی به بنا را خاصی یپروژه و طرح یمصوبه یبودجه دولتی دستگاه یک اجرایی مقام باالترین اگر 

 هرچند. شودمی محکوم آن تعزیری مجازات به و محسوب دولتی اموال و وجوه در مجاز غیر تصرف وی عمل نماید هزینه مجلس تصویب
 .باشد نشده یا شده منتفع نیز وی خود

 در و جرم او عمل نماید پرداخت را معلمان حقوق مدارس نوسازی به مربوط عمرانی یبودجه محل از پرورش و آموزش یاداره رئیس اگر 
 .است دولتی اموال در غیرقانونی تصرف حکم

 در اموال دولتی یا عمومی یرقانونیغ فاوت جرم اختالس با جرم تصّرفت
 در اموال دولتی یا عمومی یرقانونیغ جرم تصّرف جرم اختالس

 قرار داده است. رمجازیغشده را مورد استفادۀ مرتکب مال سپرده کندیم تصاحبشده را به نفع خود یا دیگری مرتکب مال سپرده
دی اموال مجازات جرم اختالس مرتکب در صورت تلف عم

 شود.نسبت به او إعمال می
اهمال یا تفریط باعث تضییع اموال شده که در این  اثرمرتکب بر 

ف  ود.شنسبت به او إعمال می یرقانونیغ صورت مجازات جرم تصرِّ
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 یرقانونیغدر حکم تصّرف  جرائم
ر در مادۀ  ف  جرائمبرخی از  ق.م.ا تعزیرات، قانونگذار 518عالوه بر حکم مقرِّ موارد  دانسته، این یرقانونیغمندرج در قوانین خاص را در حکم تصرِّ

 عبارتند از:
برداشت  هرگونهباشد و وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می: »1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  124مطابق مادۀ  .1

 «داست و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد ش یرقانونیغتصرف آن اختالس یا  اموال در رمجازیغاز وجوه مذکور و تصرف  یرقانونیغ
ب های دولتی و فروش اتومبیلالیحه قانونی نحوۀ استفاده از اتومبیل 5مطابق مادۀ  .2 ل یرمجاز از اتومبیاستفاده غ: »1358های زائد مصوِّ

 «و راننده مسئول خواهند بود.  کنندهاستفادهن مورد یاو در در اموال دولت بوده  یرقانونیمشمول مقررات تصرف غ یدولت
رات عمومی ماده واحده قانون نحوۀ هزینه« ل»مطابق بند  .3 کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقرِّ

ب  دولت مستثنی هستند و در صورتی که موجب تضییع  گرددوب میدر اموال دولتی محس رمجازیغتصرف تخلف از این قانون : »1364مصوِّ
مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد 

 «شد
ب مص یرضرور یغشریات و انتشارات ن از چاپهای دولتی ها و مؤسسات و شرکتماده واحدۀ قانون ممنوعیت از وزارتخانه 5مطابق تبصرۀ  .4 وِّ

 «باشدمی در اموال دولتی رمجازیغدر حکم تصرف هزینه و تخلف از این قانون  هرگونه: »1365
ب  44مادۀ  .5 های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت شرکت: »1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوِّ

پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی  ه ترتیبتوسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ما
در »قانون فوق:  13همچنین مادۀ  «شودمحسوب میدر وجوه عمومی  رمجازیغدر حکم تصرف تخلف از اجرای این ماده  و دارایی بدهند.

مجاز از بار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات حساب نسبت به تأمین اعتصورتی که بر اساس گواهی خالف واقع ذی
 صرفدر حکم ت شود هر یک از این تخلفات طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء

 «محسوب خواهد شد. در وجوه و اموال دولتی  یرقانونیغ
ب نون تأسیس سازمان جمعقا 44مطابق مادۀ  .6 تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر : »1372آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوِّ

 «شودمحسوب می یاموال دولتدر وجوه و  یرقانونیغدر حکم تصرف این قانون  31و  38ـ  33ـ  31ـ  12ـ  1در مواد 
ب  ییگراتجملو جلوگیری از  یرضرور یغهای نهقانون نحوۀ إعمال نظارت بر کاهش هزی 3مطابق مادۀ  .7 ۀ دستگاه: »1372مصوِّ های کلیِّ

 و طبقمحسوب در اموال عمومی  یرقانونیغدر حکم تصرف مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن 
 «قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

ب مادۀ واحدۀ قا 3مطابق تبصرۀ  .8 استفاده از بودجه و امکانات : »1370نون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوِّ
در اموال  یقانونر یغمتصرف عنوان باشد و با متخلف به دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل ممنوع می

 «عمل خواهد شد برابر قوانین و مقررات مربوطه دولتی
ب  قانون تنظیم بخشی از 30مطابق مادۀ  .9 ( 32های مذکور در ماده )انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه: »1382مقررات مالی دولت مصوِّ

گهی دی های فر و تشکر و تسلیت و پالکاردهای تشریفاتی و میهمانی های مربوط به تبریکاین قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطالعیه آ
و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع  هاو کمکو جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول 

 «استدر حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی و 
 

 جرم خیانت مستخدمان دولت در اسناد دولتی
هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی »: 1375مصّوب « قانون تعزیرات»المی کتاب پنجم قانون مجازات اس 614مطابق مادۀ 
وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام و اداری نوشته

وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم  جبران خسارتباشد، عالوه بر ممنوع می کسآنیا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به 
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 «خواهد شد
 

 سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاصجرم 
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی » :1375مصّوب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  596مطابق مادۀ 

ه، قبض از قبیل برات، سفته، چک، حوال یرتجار یغیا فراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی ا
ۀ گیرنده سند یا هر شخص نوشته هرگونهو مفاصاحساب و یا  عالوه بر  شود به هر نحو تحصیل نمایددیگر میای که موجب التزام وی یا برائت ذمِّ

والیت  ،بشود و اگر مرتکمحکوم می هشتاد میلیون ریال جزای نقدی شش ماه تا دو سال و از بیست میلیون تاجبران خسارت مالی به حبس از 
 «حبس خواهد بود.یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال 

  از شرایط خاص افراد عادی )مانند حوائج  سوءاستفادهند و در مواردی که شخص با هست« افراد غیر رشید»اشخاص مورد حمایت جرم فوق
توان مشمول مادۀ فوق دانست، هر چند در مواردی که مرتکب با های مذکور را به دست آورد، رفتار وی را نمیشخصی آنان( اسناد یا نوشته

ا ها( را بگیرد، با رعایت سایر شرایط قانون، رفتار وی کالهبرداری ینوشته فریب افراد عادی بتواند از آن سند تحصیل مال )نه سایر اسناد و
 شود.شروع به کالهبرداری محسوب می

 کند که قوانین جزایی ایجاب می قیمضبرخی تفسیر  هدر رابطه با افراد غیر رشید در مادۀ فوق باید به این مطلب اشاره نمود که به عقید
ی آن به سایر محجورین )اطفال و مجانین( مخالف دیدگان این جرم را تنها ابزه فراد غیر رشید به معنای خاص یا همان سفیه بدانیم و تسرِّ

ا در پاسخ به این گروه باید گفت که هدف غایی قانونگذ جرائماصل قانونی بودن  ی است که بینی این جرم، حمایت از کساناز پیش رااست، امِّ
ت قادر به درک  صحیح پیامدهای رفتار خود نیستند و بدیهی است که مجانین و اطفال در مقایسه با افراد سفیه در شرایط به دلیل فقدان اهلیِّ

ی گسترش داد که با حقوق و آزادیخطرناک ار در های افراد و البته هدف غایی قانونگذتری قرار دارند، البته نباید دایرۀ این اشخاص را به حدِّ
 ل این جرم دانست.و متوان دیگر افراد ناتوان نظیر معلولین، افراد کهنسال یا افراد با بهرۀ هوشی پایین را مشتعارض قرار گیرد و از این رو نمی

  ق این جرم مستلزم أخِذ نوشته یا سند اعم از تجاری یا شود، هر شامل مواردی نظیر وجه نقد، سکه و سایر اموال نمی است و یرتجار یغتحقِّ
بانه( مشمول جرم کالهبرداری دانست.چند شاید بتوان رفتار مرتکب ر  ر در قانون )از جمله مانور متقلِّ  ا در این موارد با رعایت سایر شرایط مقرِّ

 ق جرم کفایت می کند، هر چند مرتکب در عمل به هدف اصلی خود نرسد. )مثاًل چکی را که از سفیه ِصرف گرفتن سند یا نوشته برای تحقِّ
 گرفته است وصول نماید(

 اشد، نه با صورت گرفته ب« عف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراده از ضبا استفاد»یا سند در این جرم باید  أخِذ نوشته
 ق.م.ا تعزیرات خواهد بود، 668قهر و غلبه، در غیر این صورت رفتار مرتکب مشمول جرم تهدید موضوع مادۀ 

  آور، از شمول مادۀ فوق خارج است؛ مثل ترغیب غیر رشید أخِذ نوشته یا سند الزام ونبد از ضعف نفس او سوءاستفادهاضرار به غیر رشید با
 به معاملۀ سودآور.

 .اگر غیر رشید بدون وقوع اقدامی از جانِب طرف مقابل، سند را به او تحویل دهد، طرف مقابل مجرم نیست 
  دی است نه امضا یا مهر، برای مثال در فرضی که شخصی سن تحصیل سند یا نوشتهسوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص،  جرمرفتار مجرمانۀ

ی توان مشمول مادۀ فوق دانست، در حالرا که پیش از احراز ِسَفه دیگری از او گرفته است، نزد وی ببرد تا آن را امضاء کند، رفتار وی را نمی
 ر یا امضای دیگری نیز اشاره شده است.ق.م.ا تعزیرات، عالوه بر نوشته یا سند به مه 668جرم تهدید موضوع مادۀ  که در

  ،گاهی از وضعیت طرف مقابل ق جرم فوق عالوه بر علم و آ  تیوءنسعام )یعنی قصد گرفتن سند و نوشته( و همچنین  تیسوءنبرای تحقِّ
ۀ ۀ شخص غیر رشید( باید به اثب خاص )یعنی قصد اضرار به طرف مقابل: برائت ذمِّ  برسد. اتگیرنده یا شخص ثالث یا اشتغال ذمِّ

  ب  11با توجه به مادۀ ، جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مطلقًا در زمرۀ 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
مقابل گذشت محسوب می جرائم صرۀ مادۀ یا سایر افراد ارتکاب یافته باشد؛ بنابراین با استناد به تب شود ، اعم از آنکه از سوی ولی، وصی یا قیِّ

یابد؛ لذا در حال حاضر مجازات این جرم در مواردی که از سوی ولی، وصی ذکور، حداقل و حداکثر مجازات حبس فوق به نصف تقلیل میم
م صورت گرفته باشد یک سال و نیم تا سه سال و نیم حبس و چنانچه از سوی سایر افراد ارتکاب یافته باشد، سه ماه تا یک سال حبس  یا قیِّ
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 باشد.می
 م صورت گرفته باشد، دادستان با استناد به مادۀ رتی که در صو ق.آ.د.ک خودش تعقیب را به جریان انداخته یا  71این جرم از سوی ولی یا قیِّ

ت برای طرح اقامۀ دعوای کیفری تعیین می
ِّ
م موق م شخصی را به عنوان قیِّ ا در صورت ارتکاب جرم از سوی سایر افراد، ولی یا قیِّ نماید، امِّ

 نماید.اقدام به طرح شکایت می رفرد محجو
 

 از سفید مهر یا سفید امضاء سوءاستفادهجرم 
هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که » :1375مصّوب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  673مطابق مادۀ 

 «محکوم خواهد شد. ا سه سال حبساستفاده نماید به یک تآورده سوء به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست
گیرنده باید دهد تا آنچه را که تحویلکند و به دیگری میسفید مهر یا سفید امضاء عبارت است از ورقۀ سفیدی که شخص آن را مهر یا امضاء می

بانۀ مطالبی حاکی از انباالی آن بنویسد از قبل مورد تأیید و تصویب وی قرار داشته باشد و جرم مزبور عبارت است از نوشتن متق ه لِّ تقال یا برائت ذمِّ
 باشد.می یا هر امر موجب خسارت به زیان صاحب مهر یا امضاء

 های خالی در نوشته است.به معنای نوشتن، تکمیل کردن، پر کردن محل سوءاستفاده
 باشد.، نوشتن مطلب تعهدآور بر روی سفید امضاء یا سفید مهر میرفتار مجرمانۀ این جرم 
  گاهی از سفید مهر یا سفید امضاء متعلق به غیر، بر ق جرم فوق عالوه بر علم و آ هدآور عام )یعنی عمد در نوشتن مطلب تع تیسوءنای تحقِّ

خاص )یعنی قصد اضرار به طرف مقابل:قصد ورود خسارت به صاحب امضاء یا مهر(  تیسوءنبر روی سفید مهر یا سفید امضاء( و همچنین 
 .باید به اثبات برسد

  ۀوءاستفادسدیگری نظیر  ۀسوءاستفادمالی هر نوع  ۀسوءاستفادرسد عالوه بر به نظر می در مادۀ فوق« سوءاستفاده»با توجه به اطالق لفظ 
فرضی که شخصی از یک بازیگر سرشناس امضاء بگیرد و  مثال درسیاسی، شغلی، عاطفی و ... نیز مشمول جرم فوق خواهد بود؛ برای 

 دهد، مرتکب این جرم شده است.علیه وی بنویسد که جایگاه اجتماعی او را در معرض خطر قرار می باالی آن مطالبی
 یدا کردن و ... به دست آورده باشد، مرتکب به های دیگری مانند سرقت، پچه سفید مهر و سفید امضاء به مرتکب سپرده شده و چه از راه

ر در مادۀ   محکوم خواهد شد. فوقمجازات مقرِّ
  ی نماید، رفتار وی مشمول جرم فوق خواهد بود، برای مثال در  سوءاستفادهاگر شخص بتواند بدون نوشتن چیزی بر روی برگه نیز از آن حتِّ

ای به رسم یادگاری برای یکی از اعضای هیأت مدیره امضاء کرده و عضو هیأت مدیره یک شرکت خصوصی پشت برگه رعاملیمدفرضی که 
ب چنین وا  توان مشمول جرم فوق دانست.است، رفتار وی را می رعاملیمدنمود که این امضاء به منزلۀ استعفای با حیله و تقلِّ

 ق جرم وجود  در مواردی که اعتبار نوشته مستلزم وجود دو امضاء باشد و تنها یکی از صاحبان امضاء اقدام به امضا نموده باشد، امکان تحقِّ
 قلمداد نمود. سوءاستفادهاحتمالی منتفی است تا بتوان رفتار مرتکب را  ندارد؛ زیرا اساسًا با یک امضاء بحث خسارت

  جرم فوق ناظر بر فرضی است که امضاء یا مهر دارای اصالت باشد و در صورتی که مرتکب خود اقدام به ساختن امضاء یا استفادۀ از مهر
 گرددیق.م.ا تعزیرات به مجازات جعل محکوم م 503دیگری نماید، با توجه به مادۀ 

 گاهی از این مسأله از آن در صورتی که شخصی اقدام به جعل امضاء یا مهر کسی نموده و شخص دیگر علی د، به نمای سوءاستفادهرغم آ
 مجازات استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.

  ب  11با توجه به مادۀ قابل گذشت محسوب شده است؛  جرائم، جرم فوق در زمرۀ 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ر در مادۀ فوق به نصف  ر است و از درجۀ پنج به درجۀ میبنابراین حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرِّ یابد، این موضوع در درجۀ جرم نیز مؤثِّ

 ست.پذیر اکانشود؛ بنابراین در حال حاضر عالوه بر تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم نیز در مورد این جرم امشش تبدیل می
 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی در خصوص چک سفید امضاء  673از سفید امضاء موضوع ماده  سوءاستفادهآیا وقوع بزه : »سؤال

ه نِ نَو عَ قابل تحقق است؟ یا با توجه به اوصاف تجاری به لحاظ آنکه شاکی تکمیل مندرجات چک را به متهم محول نموده است وقوع بزه مُ 
 «است؟ منتفی
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 خ  471/16/7: مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ پاسخ ۀ قضاییه:  1/3/1316مورِّ سفید امضاء ظهور در  هایدادن چک»ادارۀ حقوقی قوِّ
گردد و سفید امضا توسط دارنده آن، جرم محسوب نمی چِک  متِن  کردِن تکمیل رِف تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین ِص 

ق بزه  منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله  1375قانون تعزیرات  673از سفید امضا موضوع ماده  وءاستفادهستحقِّ
 «اثبات وجود رابطه امانی )سپردن چک( و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است

 
شه و های جدید و آخرین تغییرات قوانین، به روز میبا توّجه به سرفصل MollaKarimi.irجزواِت سایِت  تبلیِغ خودمون!

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی. افچنانچه 
ً
منًا ضرو در دست دارید بهتره مجددا

( vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« کارگاه تولید محتوای حقوقی»هاست! اسِم کارگاِه ما، هما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگا
ی محتوای حقوomidmollakarimi@و تلگراِم ما ) قِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه به ( رو دنبال کنید تا کلِّ

لعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میاپ بدین تا از آخرین تغییراِت این جزوات و واتس 19352213175شمارۀ   مطِّ

 سرقتجرم 
 تعریف جرم سرقت

ق به» قانون مجازات اسالمی: 067مادۀ   «غیر است. سرقت عبارت از ربودن مال متعلِّ
 جرم سرقت تعریف ارکان

ی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.« ربایش»ترین سرقت در حقوق ایران مهم: ربودن .1 ق آن عنصر مادِّ  است، که بدون تحقِّ
 ی دیگرمکانربایش، یعنی وضع ید بر مال غیر بدون رضایت صاحب مال و نقل ی به محلِّ  دادن از محلِّ
  ،ق ربایش ی دیگر میمکاننقلالزمۀ تحقِّ ی به محلِّ نتقال تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و ابنابراین سرقت باشد؛ دادن مال از محلِّ

 کند.و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می
  د.اندر حکم غیرمنقول هستند نیز پس از جدا شدن منقول شده و قابل ربایش رمنقولیغاموالی که به دلیل نصب شدن در 
 ق عنصر ربایش نمی شود؛ بنابراین کسی که با تهدید کردن ِصرف رضایِت ظاهری مالِک مال در دادِن مال خود به دیگری، موجب عدِم تحقِّ

مل کب عکند، از نظر قانون ایران مرتدار گرفته و فرار میرا به بهانۀ دیدن از مغازهو یا مالی  گریزدمیبه وسیلۀ اسلحه مال دیگری را گرفته و 
تری بدهد دار مالی را به مش)مثل اینکه مغازه در صورتی که عنصر سپردن محَرز باشدشود؛ البته در مورد أخیر ربایش و در نتیجه سرقت می

تا وی آن را به منزل برده و در صورت پسندیدن بخرد( به جای جرم سرقت، جرم خیانت در امانت از نظر حقوق ایران به وقوع خواهد پیوست. 
ه باشد؛ ولی عنصر سپرددار صورت گرفته است، عنصر ربایش موجود نمیل این امر آن است که چون بردن مال از مغازه با اجازۀ مغازهدلی

 باشد.شدن مال به مشتری، که عنصر اصلی جرم خیانت در امانت است، محرز می
 ق سرقت از دست  ار ر مرتکب را در مواردی که به طور آشکار مال دیگری بودن سرقت است و رفتا، پنهانیاز نظر فقهای امامیه نیز شرِط تحقِّ

ق  067اند؛ ولی با توجه به تعریف مادۀ او درآورده و فرار کند، مشمول عنوان خاص استالب دانسته ق.م.ا باید گفت که پنهانی بودن شرِط تحقِّ
ی است، به عبارت دیگر در مواردی ق سرقت حدِّ د، که عنصر پنهانی بودن در سرقت وجود نداشته باش اصل سرقت نیست و بلکه شرِط تحقِّ

 نماید.(های عمومی اقدام به ربودن اموال دیگری میکه در مترو یا دیگر مکان شود. )مانند کسیمی محسوبرفتار مرتکب سرقت تعزیری 
 ز وآموز، آهنهایی مانند استفاده از حیوان دستگاهی مرتکب با روش نماید، ... اقدام به ربودن مال دیگری می ربا، مجنون، صغیر غیر ممیِّ

 در این موارد هر چند ربودن از جانب او صورت نگرفته ولی از باب سبب أقوی از مباشر مسؤول است.
 موضوع سرقت باید مال باشد.: مال .2
  بل آن، هم از نظر ُعرف و هم از دیگر در مقامال آن چیزی )اعم از حیوانات، گیاهان یا اشیاء( است که پرداخت پول با یک کاالی با ارزشی

ی با ارزش آنها را با کاالیا غذاهای فاسد شدۀ بالمصرف، که ُعرف مبادلۀ  ؛ بنابراین چیزهایی مثل هوا یا حشراتنظر شرع جایز شناخته شود
اص که در  در موردکند )جز در شرایط استثنایی مثاًل دیگری را تأیید نمی وب زیر دریا هست( مال محسهوای موجود در محفظۀ اکسیژِن غوِّ
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 نشده و در نتیجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.
  )م بودن )ارزش بازاری داشتن ت نیست، پس یک عکس خانوادگی که متقوم نسبی است و برای صاحب لزوم ُمَتَقِوِّ به طور مطلق شرط مالیِّ

 تواند مال محسوب شود.آن دارای ارزش است، می
 ت داشتن آن نمیعدم رواج مال در بازار، مان  ای که بر روی آن امضای یادگاریهای خانوادگی، برگهشود و ربودن چیزهایی مانند عکسع مالیِّ

ی نامه و ... نیز سرقت محسوب مییک فرد مشهور است، سند مالکیت، گواهی شود، هر چند به دلیل نرسیدن به حِدِّ نصاب، بحث سرقت حدِّ
 های تعزیری به شمار آورد.انه را باید در زمرۀ سرقتدر این موارد منتفی است و رفتار مجرم

 .فقط عین مال قابل ربایش است، نه حقوق )مثل حق حبس( و نه منفعت یا طلب 
 این، باشند، مال محسوب نشده و بنابر کاالهایی چون آالت لهو یا مشروبات الکلی که از نظر فقه اسالمی و قانون ایران ذاتًا فاقد ارزش می

نها قابل دیگر خمر برباید، یا اینکه استفادۀ مشروع استثنایی از آ یرمسلمانیغاز  یرمسلمانیغجز در موارد استثنایی )مثل اینکه ربایش آنها 
ر باشد( سرقت محسوب نمی  گردد.تصوِّ

 .سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیای مذکور دارای مالیت هستند 
 ر در مادۀ مذکور منصرف از ربودن نوزاد  601ربایی )موضوع مادۀ ول جرم خاص آدمربودن انسان مشم ق.م.ا تعزیرات( است، البته حکم مقرِّ

ر در مادۀ  این است و در  نمود.ق.م.ا تعزیرات مراجعه  631زمینه باید به حکم مقرِّ
 مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور  هر کس به قصد»قانون مجازات اسالمی تعزیرات:  601مادۀ مطابق : رباییجرم آدم

ال )به دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده س یا توسط شخصاً دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر 
که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد در صورتی : 03/0/1311مصوب « کاهش مجازات حبس تعزیری»مادۀ یک قانون « ب»موجب بند 

د علیه کمتر از پانزده سال تمام باشبه حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج( محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی  
محکوم  شدهنییعتثر مجازات علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی   یا

 «گردد.دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می جرائمو در صورت ارتکاب  خواهد شد
  هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او »قانون مجازات اسالمی تعزیرات:  631مادۀ  مطابق: یینوزاد رباجرم

نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز دیگری غیر از مادر طفل قلمداد را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن 
 «نقدی محکوم خواهد شد.میلیون ریال جزای ( 222/222/15تا پانزده )( 222/222/4شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به چهار )

  ربایی نیز واقع شود.تواند توأم با آدمد که البته قاچاق انسان میشوربایش انسان محسوب می ازقاچاق انسان جرمی مستقل 
  :قاچاق انسان عبارتست از»قانون مبارزه با قاچاق انسان:  1مطابق مادۀ جرم قاچاق انسان: 

یا خدعه و نیرنگ و یا با فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید  رمجازیغالف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا 
 .واج، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدادشدهیاز وضعیت فرد یا افراد  سوءاستفادهاز قدرت یا موقعیت خود یا  سوءاستفاده
ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این ماده پس از عبور از مرز با نمودن یا فراهمدادن یا مخفیگرفتن یا انتقالب ـ تحویل

 «همان مقصود.
 البته این مطلب مربوط به  مانند سرقت خون از بانک خون؛ رود،شود و ربودن آن سرقت به شمار میاعضای بدن انسان مال محسوب می

ا در فرضی که مرتکب، دیگری را بیهوش کند و اعضای بدن او را جدا نماید، رفتار جدا شده باشندحالتی است که اعضای بدن انسان از او  ؛ امِّ
 گردد.شود و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میاو جنایت عمدی محسوب می

 ت ون یا مسها و اجناس با ارزش همراه او، اگر موضوع جرم اشخاصی همچون صغیر غیر ممیز یا مجندر صورت ربودن انسان به دلیل لباس
ال باشد ربودن آنها در صورتی که قصد رباینده از ربودن شخص استیال بر امو شان ثابت نمییا بیهوش یا خواب باشند که تسلطشان بر اموال

 شود.شود، سرقت نیز محسوب میربایی محسوب میضمن اینکه آدموی باشد 
 توان سرقت دانست؟آیا ربودن مّیت را می 
  ت میبه دلیل عدم امکان ت فاقد مالیِّ ت برای دیگری، میِّ باشد، دیوان عالی کشور در تعدادی از آرای خود مشابه چنین نظری مالکیت میِّ
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 دارد.
3.  

ّ
ق جرم سرقت، مال ربوده :ق مال به دیگریتعل ق به غیر )یعنی در مالکیت دیگری( باشدبرای تحقِّ  شده، باید متعلِّ

 شود.حسوب نمیاگر مالکی مال خود را از غاصب برباید، سرقت م 
 ا هرگاه قرار ندارند، سرقت محسوب نمیش اموال بالصاحب، که در مالکیت کسی یربا ت مال به معنی خارج شدن مال از تح شدنگمشود؛ امِّ

 تواند سرقت تلقی شود.در داخل اتاق یا خانه، تصاحب آن توسط شخص دیگر می انگشترسلطۀ مالک نباشد، مثل گم کردن 
 ق جرم س ق به شخص دی شدهربودهبودِن صاحِب مال ضرورتی ندارد، بلکه فقط الزم است که مال  شدهشناختهرقت، برای تحقِّ گر )اعم متعلِّ

 .از حقیقی یا حقوقی( باشد
 ا  شودربودن عین مرهونه یا عین مستأجره، توسط راهن یا مستأجر سرقت محسوب نمی و شخص رباینده فقط از نظر حقوقی ضامن است؛ امِّ

قانون مدنی صرفًا حِقِّ دریافت مثل آن  652آید و با توجه به مادۀ رض چنین نیست؛ زیرا در عقد قرض مال به ملکیت مقترض درمیدر عقد ق
ق شده است.  را دارد و چنانچه پس از قرض اقدام به ربودن مال نماید، به دلیل ربودن مال دیگری، جرم سرقت محقِّ

  بر مبیع محروم سازد، عمل او سرقت « حِقِّ حبس»را از  فروشندهاز فروشنده ربوده و بدین وسیله اگر خریدار قبل از پرداخِت ثمن مبیع را
قوق واقع مال خود را برده است، همچنین مطابق ح نیست؛ زیرا به محِض انعقاد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنابراین وی در

 شود.محسوب نمیبایع بر مبیع ماِل قابل سرقت « حِقِّ حبس»ایران 
 شود.سرقت از سارق، ادامۀ غصب ناشی از سرقت مال غیر توسط ثالث است و خود سرقت تلقی نمی 
 آیا سرقت در اموال مشاع توسط أحِد شرکا قابل ارتکاب است؟ 
 :منتفی استبا لحاظ اینکه شریک مال مشاعی در جزء جزء آن مال، شریک است، ارتکاب جرم سرقت  نظر اول. 
 :ق سرقت اند نمیبا لحاظ اینکه در تمامی اجزا مال مشاع، شرکا شریک نظر دوم ق به هر یک از شرکا فرض کرد و تحقِّ توان آن مال را متعلِّ

ۀ خود از مال مشترک برباید، با توجه به اینکه ممکن استتوسط هر شریک نسبت به مال مشاع  ؛ به عبارت دیگر هرگاه کسی بیش از حصِّ
ق است.باشند، می« مال مشترک»نبوده، بلکه « ل دیگریاموا»اموال،  گونهنیا  جرم سرقت محقِّ
 هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او »قانون مجازات اسالمی:  077مطابق مادۀ گیری: نتیجه

 قابل ارتکاب است. بنابراین سرقت در اموال مشاع، توسط أحِد شرکا «به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
 توان رفتار او را سرقت دانست؟مال دیگری را بردارد، آیا می به قصد تقاص و تسویه حساب، اگر فردی 

 نویسندگان اختالف نظر وجود دارد؛میان  سؤالدر پاسخ به این 
  :ی به مالکیت افراد نظر اول  ین موارد باید جرم دانسترا در ابه عقیدۀ برخی، بنا به ضرورت عمومی و حفظ نظم جامعه، تعدِّ
 :ا به عقیدۀ برخی دی نظر دوم ه به فقدان عنصر روانیامِّ )فردی  دائن چراکهشود؛ رفتار شخص در این موارد جرم محسوب نمی گر، با توجِّ

 دارد( به قصد برداشتن طلب خود و نه به قصد سرقت برداشته استکه مال دیگری را برمی
 هم نیز همخوانی بیشتری دارد، مورد تأیید است.نظیر اخیر که با تفس گیری:نتیجه  یر به نفع متِّ

 
 جرم سرقت انواع

 «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است»ق.م.ا:  068مطابق مادۀ  سرقت حدی: .1
ولی مقرون به تمام پنج هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  651مطابق مادۀ سرقت تعزیری:  .2

 «گرددمی شالق محکومضربه ( ۷۱شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا )
 

 دهندۀ جرم سرقتعناصر تشکیل
 عنصر قانونی جرم سرقت

 قانون مجازات اسالمی 068مادۀ  :سرقت حّدی
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 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 651: مادۀ شرط مشّدده 5سرقت مقرون به 
حانه

ّ
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 650: مادۀ سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسل

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 653: مادۀ راهزنی
حانه گروهی در شب

ّ
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 654: مادۀ سرقت مسل

 ازات اسالمی بخش تعزیراتقانون مج 656مادۀ : سرقت مقرون به یکی از شرایط مقّرر در قانون
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 657مادۀ : ُبریزنی یا جیبکیف

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 658مادۀ : زدهسرقت از محل تصادفات رانندگی یا مناطق حادثه
قات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ عمومی

ّ
 اسالمی بخش تعزیراتقانون مجازات  651مادۀ : سرقت وسایل و متعل

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 661مادۀ : سرقت ساده
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 551مادۀ : ها یا اماکن تاریخیسرقت از موزه

 
 عنصر مادی جرم سرقت

 ق می  شود.عنصر مادی جرم سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری است که فقط با فعل محقِّ
 ق به دیگری است.مو  ضوع جرم سرقت مال منقول متعلِّ
 

 عنصر روانی جرم سرقت
که شخصی  یصورتدر , بنابراین دیگری واقع شده است مرتکب جرم سرقت باید علم داشته باشد که عمل ربودن بر روی مال علم به موضوع:

قی نمی مال دیگری را اشتباهًا به جای مال خود بردارد، به دلیل جهل موضوعی رفتار او  شود.جرم تلِّ
ق به دیگری عمد داشته باشد.: عام تیسوءن  مرتکب باید قصد رفتار مجرمانه داشته باشد، یعنی در ربودن مال متعلِّ
ق نتیجۀ مجرمانهمر : خاص تیسوءن که همان قصد اضرار به دیگری است داشته باشد؛ یعنی وقتی مرتکب قصد ربودن  تکب باید قصد تحقِّ

ف در آن مال را دارددیعنی قصد محروم کردن مالک از  مال دیگری را دارد ت یا پس ؛ بنابراین خل و تصرِّ
ِّ
در صورتی که مرتکب قصد استفادۀ موق

قانون مجازات  665موضوع مادۀ « ربایش»توان سرقت دانست و رفتار مشمول عنوان خاص دادن مال مسروق را داشته باشد، رفتار او را نمی
ق به دیگری را برای استفاده در شب عروسی بردارد، به دلیل اینکه  اسالمی بخش تعزیرات است؛ بنابراین در فرضی که شخصی خودروی متعلِّ

ی قصد محروم ساختن دائمی مالک را ندارد، عمل او را نمی در صورتی که مرتکب پس از برداشتن مال، از قصد خود عدول توان سرقت دانست؛ حتِّ
ی و معنوی سرقت محسوب نمی کرده و تصمیم بر پس ندادن آن مال  شود.بگیرد، باز رفتار او به دلیل عدم تقارن عنصر مادِّ

 
 سرقت حّدی

 شرایط سرقت حّدی
 :سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: قانون مجازات اسالمی 268مادۀ 

 مالیت داشته باشد .1
ً
 شیء مسروق شرعا

 ی نیست، ب نند سرقت شوند؛ مالکه ربودن اشیائی که فاقد ارزش شرعی هستند، اساسًا سرقت محسوب نمیاین شرط مختِصِّ سرقت حدِّ
ر  ، یا اینکه استفادۀ مشروعدیگر خمر برباید یرمسلمانیغاز  یرمسلمانیغمشروبات الکلی، مگر در موارد استثنایی مثل اینکه  از آنها قابل تصوِّ

 باشد.
 ت داشتن مال مسروقه در زمان ارتکاب  سرقت مدنظر است. مالیِّ
 مال مسروق در حرز باشد .2
  ماند.حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ می» قانون مجازات اسالمی: 269مادۀ» 
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  کنند، به کار رفته است.می محافظتحرز در لغت به معنی جای محکم و استوار یا پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن 
  لحاظ مجهول بودن جملۀ فوق، مهم نیست چه کسی مال را در حرز قرار داده باشد، بلکه شرط قرار گرفتن مال در حرز است.با 
  لبته ا توان حرز به شمار آورد.. را نمی، دزدگیر، قفل فرمان و دوربین مداربسته، گذرواژه و .مانند حضور نگهباناست و مواردی « مکان»حرز

و  رود، هر چند جلو دیدحرز به شمار می یجواهرفروشیک  ۀشدقفلی و دور از انظار عمومی نیست؛ برای مثال ویترین مکان حرز لزومًا مخف
 باشد. در مرئی و منظر عام

 ی نخواهد خیابان حرز اتومبیل محسوب نمی ق سرقت حدِّ شود، بنابراین سرقت اتومبیل در خیابان ولو با شکستن قفل اتومبیل موجب تحقِّ
ی سرقت اموال از داخل چنین اتومبیلی هم موجب حد نمیبود؛ بن باشد؛ زیرا حرز مکان مناسبی است که عرفًا محل محافظت مال ابراین حتِّ

برای آن اشیاء  «محلِّ طبیعی»باشد، بلکه صرفًا اشیاء و لوازم درون آن نمی« مکان نگهداری»از ربایش باشد، شاید بتوان گفت که اتومبیل، 
خودروی  شود؛ البته هرگاهاشیاء و لوازم داخل اتومبیل، مثِل سرقت خود اتومبیل سرقت از حرز محسوب نمینابراین سرقت و لوازم است؛ ب

ی برای گذاشتن پول در نظر گرفته شده است، با های قفلها، که درون آنها صندوقای مثل خوردهای ویژۀ حمل پول بانکویژه شدۀ خاصِّ
ق شده است.ها و ربودن پول شکستن صندوق  درون آنها سرقت موجب حد محقِّ

  نگهداری مال، لزومًا حرز محسوب برای حفاظت از دستبرد است، بنابراین محل متعارف « مکان مناسب»ق.م.ا حرز،  061با توجه به مادۀ
محل  ، برای مثال یخچالنیست شود؛ زیرا در بسیاری از موارد محل متعارف برای نگهداری مال، محل مناسبی برای حفاظت از دستبردنمی

ا مکان مناسبی برای جلوگیری از سرقت نیست و یا محل پارک خودرو در خیابان که با عالمت متعارف برا ی نگهداری مواد خوراکی است، امِّ
رف ع، متناسب بودن به قضاوت که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ بماند، نیست شده، محل متعارف است، اما مکان متناسب مشخص

حرز مناسبی برای  توانتوان حرز مناسبی برای اتومبیل دانست، اما پارکینگ را نمیاز مالی به مالی دیگر متفاوت است؛ مثاًل پارکینگ را می
 یک جواهر گران قیمت دانست، ولو آنکه درب پارکینگ قفل باشد و سایرین حِقِّ ورود نداشته باشند.

 د، های خود را در جایی مخفی نمایمد سایرین به آنجا است، برای مثال کسی که در استخر لباسمتناسب بودن حرز مستلزم منع رفت و آ
های خود را در کمد صرفًا آن را مخفی نموده و در حرز قرار نداده است، زیرا سایرین حِقِّ رفت و آمد به آن محل را دارند؛ در حالی که اگر لباس

 ای خود را در حرز قرار داده است، زیرا سایرین حِقِّ باز کردن درب کمد قفل شده را ندارند.هقرار داده و درب کمد را قفل کند، لباس
  منظور از حرز مناسب، حرزی نیست که لزومًا محل معمول حفاظت آن مال باشد؛ بلکه اگر عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، حرز

 مال نباشد:شود، هر چند که شیوۀ معمول محافظت از آن محسوب می
 شود.دفن وجوه نقد در زیر زمین، حرز محسوب می 
 شود.پنهان کردن طال در فریزر، حرز محسوب می 
 شوندبر مبنای عرف حرز محسوب می موارد ذیل: 

 ا اگر شب درب ت حرز محسوب نمییک توقفگاه عمومی که در طول روز برای همه باز اس  شود.آن بسته باشد، حرز محسوب میشود؛ امِّ
 شود؛ بنابراین سرقِت کارمندان مدرسه حرز محسوب میآموزان و غیر ک مدرسه که درب آن بسته است، نسبت به غیر دانشی

آموزان مدرسه از اموال موجود در مدرسه موجب حد نخواهد بود، ولی سرقت اشخاص دیگر ممکن است، با وجود سایر شرایط، دانش
 سرقت موجب حد محسوب شود.

  ا حرز پول در یک شهر، گاوصندوق است.حرز پول در یک  روستا، یک اتاق دربسته است؛ امِّ
 های درخت داخل حصار به تبع خود درخت، در حرز مناسب است.میوه 
 .جیب باطنی یا مخفی یا جیبی که بر روی آن لباس دیگری باشد، حرز مناسب است 

 سارق هتک حرز کند .3
  باشد:نکته می 0این شرط حائز 

 .د باید شخصًا اقدام به هتک حرز کرده باشدربایندۀ مال، خو .1
  داشته باشد، نه اینکه تنها در آن معاونت کند، مثاًل کلیِد باز کردِن دِر حرز « مباشرت»فرد باید در هتک حرز به تنهایی یا به همراه دیگری
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 سرقت موجب حد نیست.یا اینکه شخصی هتک حرز بکند و شخص دیگر مال را از حرز خارج کند، این  را به دیگری بدهد.
 بی را از باالی دیوار به داخل خانه انداخته و اموالی را بیرون بکشد، یا کودک خردسالی را به شکستن حرز ترغیب کند، باید  اگر کسی قالِّ

ب و کودک در این دو مثال، ابزاری در دست وی برای هتک حرز بوده ق دانست؛ زیرا قالِّ  اند.هتک حرز را توسط وی محقِّ
 .ق.م.ا باید موضوع هتک قرار گرفته باشد 071ه شرح مادۀ حرز ب .2
  حرز است که از طریق تخریب دیوار یا باال رفتن از آن یا  رمجازیغهتک حرز، عبارت از نقض : »قانون مجازات اسالمی 271مادۀ

 «شود.کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می باز
 ی حرز نیس ی؛ بنابراین چه کسی قفِل دِر منزلی را بشکند و هتک حرز لزومًا به معنی شکستن مادِّ ی و غیر مادِّ ت، بلکه اعم است از مادِّ

ۀ ای بچه آن را با استفاده از کلید ساختگی باز کند و یا دِر گاوصندوق را با استفاده از شمارۀ رمز آن باز کند، یا از دیوار خانه اال رود، در کلیِّ
ق شده است  .این موارد هتک حرز محقِّ

 ی اگر کسی به قصد تخریب هتک حرز کند و پس از آن تصمیم به سرقت  الزم نیست هتک حرز به قصد سرقت انجام شده باشد، بلکه حتِّ
 توان با وجود سایر شرایط، سرقت موجب حد دانست.بگیرد و مالی را از درون حرز برباید، عمل وی را می

 بتواند  کند ممکن استکه صبح هتک حرز و بعد از ظهر از آن حرز سرقت می ایجاد وقفه بین هتک حرز و سرقت مهم نیست، بنابراین کسی
ت دیگری، هتک حرز  ود که در بین مردم شایع ش یاگونهبهبه سرقت مستوجب حد محکوم شود، مگر آنکه به دلیل وقفۀ طوالنی، یا به علِّ

 از حرز دانست. ۀشدربودهربودن، دیگر نتوان مال را زمان 
 رده است، ای برخورد کند و آن را خراب کدی باشد، بنابراین در صورتی که رانندۀ اتومبیلی که به طور غیرعمدی با دیوار خانههتک حرز باید عم

 مالی را از درون خانه برباید، مشمول سرقت موجب حد نیست.
 باگر سارق با صحنه ک حرز ( هتآب برای خواندن کنتور آب دارۀاکردن خود به جای مأمور یمعرف، إذن ورود بگیرد )مثل سازی و حیله و تقلِّ

ق است.  محقِّ
 ق است.اگر سارق داخل کمدی که به منزل دیگری برده می  شود، پنهان شده و به این ترتیب وارد حرز شود، هتک حرز محقِّ
 ف قانونی به کسی داده شده باشد، در صورت ربود اتک توان هن مال وی را میاگر اجازۀ ورود به حرز یا باز کردن آن از سوی مالک یا متصرِّ

 حرز و در نتیجه محکوم به حد دانست، بنابراین سرقت مستخدم یا مهمان موجب حد نیست.
 ا پس ، نه برای خروج از آن؛ برای مثال سارق به طور مخفیانه وارد خانههتک حرز باید برای ورود به حرز باشد ای که در آن باز است، بشود امِّ

ی منتفی است.اموال، در خ کردنجمعاز   انه قفل شده باشد و سارق برای خارج شدن از خانه، مجبور به شکستن در شود، سرقت حدِّ
 سارق مال را از حرز خارج کند .4
 ؛عالوه بر شرکت در هتک حرز، در اخراج مال نیز شرکت داشته باشد رتکاب سرقت موجب حد محکوم کرد کهتوان به اتنها کسی را می 

 بنابراین:
  ی شده است.اگر دو نفر م مرتکب سرقت حدِّ  هتک حرز کنند و یکی از آنان مالی را از حرز بیرون آورد، شخص دوِّ
  اگر دو نفر هتک حرز کنند و یکی از آنان داخل حرز شده و مال را تا پشت در بیاورد و آن کس که در بیرون است دست خود را داخل کرده

از حرز به دومی منتسب و در نتیجه تنها شخص دوم که هم در هتک حرز شرکت داشته و مال را از داخل حرز به بیرون آورد، اخراج مال 
 و هم مال را از حرز خارج کرده است، مستوجب حد خواهد بود.

  اگر دو نفر هتک حرز کنند و اولی دست خود را همراه با مال از حرز بیرون آورده و شخص دوم مال را از بیرون حرز بگیرد، اخراج مال از
به اولی منتسب و در نتیجه تنها شخص اول که هم در هتک حرز شرکت داشته و هم مال را از حرز خارج کرده است، مستوجب حد حرز 

 خواهد بود.
  کنندگان صدق نکند، مثل اینکه یک نفر هتک حرز کرده و در مورد هیچ یک از شرکت اخراج مال از حرزو  هتک حرزهرگاه مجموِع دو شرِط

ز حرز بیرون آورد، حِدِّ سرقت علیه هیچ یک از آن دو اجرا نخواهد شد؛ زیرا عمل شخص اول اساسًا سرقت محسوب نشده و دیگری مال را ا
 .باشدعمل شخص دوم نیز، به دلیل عدم شرکت وی در هتک حرز، سرقت مستوجب حد نمی
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  ی منتفی  ،یرارادیغچنانچه سارق پیش از خارج کردن مال از حرز، دستگیر شده یا به هر دلیل موفق به خارج کردن مال نشود، سرقت حدِّ
ی یا تعزیری(  ی و عدم خروج مال از ید صاحب آن، اساسًا بحث سرقت )اعم از حدِّ است؛ حتی در چنین حالتی به دلیل ناتمام ماندن عنصر مادِّ

 .توان مرتکب را به مجازات شروع به سرقت محکوم ساختمنتفی است و نهایتًا می
 توان سرقت مستوجب حد دهد که تلف کردن یا خوردن مال )مثاًل مواد خوراکی( در درون حرز را نمیج مال از حرز نشان میشرِط لزوم اخرا

ه، هرگاه رباینده، مالی از قبیل یک قطعه جواهر کوچک را، که به وسیلۀ بلعیده شدن ا ی( دانست. البتِّ ی سرقت به طور کلِّ  زدانست )و یا حتِّ
ق میدن آن دشوار نمیرود و خارج شبین نمی را در گردد؛ زیباشد، ببلعد و بدین وسیله آن را از حرز خارج نماید، شرط اخراج مال از حرز محقِّ

ااین حالت، بلعیدن مال درست مثل گذاشتن آن در داخل یک ظرف است؛  اگر بیرون آمدن آن سخت باشد، این کار مثل تلف کردن مال  امِّ
ی وجود نخواهد داشت؛ فاقی خارج شده و در دسترس شخص قرار گیرد. بدیهی است، در این حالت  است و حدِّ هر چند که مال بعدًا به طور اتِّ

 ضمان مدنی برقرار خواهد بود.
 تواند به مباشرت یا تسبیب باشد.خارج کردن مال از حرز می 
  لۀوسیطفل غیر ممیز، حیوان یا هر هرگاه کسی مال را توسط مجنون، »خروج مال به تسبیب:  قانون مجازات اسالمی؛ 272مادۀ 

های شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتاز حرز خارج کند مباشر محسوب می یاارادهیب
 تعزیری است.

  ؛ زیرا «ترین حرز است.در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، مالک، اخراج از بیرونی» قانون مجازات اسالمی: 273مادۀ
ترین حرز خارج نشده، هنوز در ید صاحب آن است. مثل اینکه سارق در گاوصندوق را باز کرده و از اتاق هم خارج مال از بیرونی کهیمادام

ی( محکوم ساخت؛ زیر  ا در زمان خروج از خانه دستگیر شود. او را باید به مجازات شروع به سرقت تعزیری )نه حدِّ ی شده، امِّ ا سرقت حدِّ
 باشد.ترین حرز میمستلزم خارج کردن مال از بیرونی

 هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد .5
  ل به پنهان»، ربودن ـ0 و هتک حرز ـ1هر دو عمل مخفیانه یا دور از چشم بودن یعنی اینکه سارق در کل فرایند سرقت شود؛ « کاریمتوسِّ

عابران وانمود کند که تعمیرکار است و برای تعمیر درب مغازۀ طالفروشی آمده و پس از  بنابراین در صورتی که سارقی صبح و در میان حضور
ی نیست؛ زیرا شرط مخفیانه بودن صرفًا در مورد مخفیانه اموال داخل مغازه را بربایدشکستن قفل، شبانه بیاید و  ، عمل او مشمول سرقت حدِّ

ق شده است، نه در مورد هتک حرز ربودن  .اموال محقِّ
 مرد عادل در  0کاری، انجام سرقت دور از چشم افراد نیست؛ چون در این صورت این وضع با شرط اثبات سرقت با شهادت ور از پنهانمنظ

 تعارض است.
 ل به پنهان کاری، اقدام سارق با ُخفیه کاری است به نحوی که او تمامی تمهیدات الزم را اندیشیده است تا کسی شاهد جرم منظور از توسِّ

 کند.، چنین اقدامی را از حالت مخفیانه خارج نمیصاحِب مال یا سایریند، ولی مشاهدۀ اتفاقی نباش
 سارق؛ بنابراین عمل« هویت»است؛ نه پنهان ماندن «عمل ربایش»کاری سعی در جهت پنهان ماندن منظور از تالش سارق برای پنهان 

 مخفیانه یا پنهانی نیست، هر چند که وی با« عمل»کند، یک بانک حمله میسارق نقابداری که در روز روشن و در مقابل چشم همه به یک 
ت»گذاشتن نقاب سعی در پنهان داشتن   خود کرده است.« هویِّ

  ی  068مادۀ « ث»و بند  067با لحاظ مادۀ ی است؛ نه از شرایط کلِّ ق.م.ا پنهانی بودن )مخفیانه( هتِک حرز و سرقت از شرایط سرقت حدِّ
 مال غیر نیستند.« ربایش پنهانی»های تعزیری اصواًل مستلزم سرقتسرقت؛ بنابراین 

 سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد .6
 ی محسوب نمی اگر پدر یا جد پدری از فرزندان شود، البته نه اینکه سرقت نبوده باشد، از جمله شرایط سرقت خود سرقت کند، سرقت حدِّ

ق باشد، موجب حد این است که سارق، پدر صاحب مال ن باشد؛ لذا اگر سارق پدر صاحب مال باشد بر فرض اینکه تمام شرایط دیگر محقِّ
ی محسوب نمی ق است.سرقت حدِّ ا سرقت تعزیری قابل محقِّ  شود، امِّ

 .ق است ی قابل تحقِّ  در صورت سرقت مادر از اموال فرزند، سرقت حدِّ
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  ق ی قابل تحقِّ  است.در صورت سرقت از اموال پدر یا جدِّ پدری، سرقت حدِّ
  ق است؛ ولی اگر بین در صورتی که زن و شوهر در خانۀ مشترک، مالی را از هم پنهان کرده و در حرز قرار داده ی قابل تحقِّ باشند، سرقت حدِّ

ی منتفی است. ر نباشد، سرقت حدِّ  زن و شوهر حرزی متصوِّ
 ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد .7
  ی، معادل، معادل چهارم دینار طالی خالص است )هر هجده نخود برابر یک مثقال نخود طالی مسکوک یا یک 5/4نصاب سرقت حدِّ

ی محسوب باشدگرم طال می 4معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک، حدودًا شرعی یا چهار و نیم گرم است( ) .(؛ به عبارت دیگر برای حدِّ
 .گرم طال باشد 4حدودًا  معادل در زمان اخراج از حرز سروقهشدن سرقت، باید ارزش مال م

  ای که ونهبه گ)مثاًل لباس را پاره، حیوان را ذبح و یا میوه را له کند( اگر کسی مالی را در داخل حرز فاسد کرده و یا نقصی در آن ایجاد کند
ی  دکمتر شود و بع ارزش آن از حد نصاب ؛ هرچند که در هر حال ضامن تفاوت قیمت شودمحسوب نمیآن را از حرز خارج کند، سرقت حدِّ

 بوده و با وجود سایر شرایط، ممکن است به ارتکاب سرقت مستوجب تعزیر نیز محکوم گردد.
  باشد.« در زمان اخراج مال از حرز»حِدِّ نصاب رسیدن ارزش مال مسروقه باید  بهشرط 
  ه نصاب باید در یک سرقت انجام شودربایش مال به انداز »قانون مجازات اسالمی:  274مادۀ» 
 ها فاصله بیفتد، به نحوی که نتوان آنها را یک سرقت به شمار آورد، ارزش مال باید در هر در مورد سرقت از محل واحد چنانچه میان سرقت

 یک از این دفعات باید به حِدِّ نصاب برسد.
 از هر خانه )نه مجموع آنها( باید به حدِّ نصاب برسد، وگرنه شده ل ربودههای یک محل سرقت کند، ارزش مادر فرضی که سارق از تمام خانه

رفًا شود، زیرا به دلیل پیوستگی، عشود. البته این حکم شامل سرقت از چند اتاق در یک عمارت بزرگ نمیسرقت او تعزیری محسوب می
 روند.همۀ آنها یک حرز به شمار می

 ها به قدری است که عرفًا نتوان آنها را یک سرقت به شمار آورد، شود، ولی فاصلۀ زمانی سرقتدر مواردی که سرقت از یک حرز انجام می
 ارزش مال در هر یک از دفعات باید به حدِّ نصاب برسد.

  اب صهرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد ن»قانون مجازات اسالمی:  275مادۀ
 «برسد.

  م به ی و نفر دوِّ ل به جرم سرقت حدِّ در مواردی که سهم یکی از شرکا به حدِّ نصاب برسد و سهم شریک دیگر کمتر از حدِّ نصاب باشد، نفر اوِّ
 گردد.جرم سرقت تعزیری محکوم می

 د به دلیل مالیت داشتن، سرقت قلمدا در رابطه با سرقت سند، چک و دیگر اوراق بهادار باید خاطر نشان ساخت هر چند ربودن اموال مذکور
ی به شمار آورد؛ به عبارت دیگر در اسنادی مثل چک ارزش شود، ولی به دلیل نرسیدن به حدِّ نصاب، نمیمی توان رفتار مرتکب را سرقت حدِّ

ا در زیری محسوب میشوند، ربایش آنها سرقت تعذاتی ندارد، بلکه ارزش اعتباری دارد و پس از مراجعه به بانک تبدیل به پول می شود؛ امِّ
شود و در صورتی که به حدی که همچون اسکناس بین مردم رواج دارد، حدِّ نصاب به میزان مبلغ مندرج در آنها ارزشیابی می هاپولچک

ی است.  نصاب برسد، مشمول سرقت حدِّ
 ی علم مرتکب به ارزش مال ضرورتی ندارد؛ یعنی الزم نیست که بد ق سرقت حدِّ ه؛ زیرا اساسًا رسد یا ناند مقدار آن به حِدِّ نصاب میبرای تحقِّ

ق مال به دیگری است. البته مهم نیست و آنچه دارای اهمیت می متفرعاتعمدی علم به  جرائمدر  باشد، علم مرتکب به موضوع یعنی تعلِّ
ان سرقت تو آن علم ندارد، رفتار وی را نمی نسبت بهرسد و مرتکب اگر در درون مال مسروقه، مال دیگری باشد که ارزش آن به حدِّ نصاب می

ر اینکه داخل آن کتاب است بردارد، غافل از آنکه درون کیف پر از طال و ارز بوده اس ی به شمار آورد )برای مثال مرتکب کیف را تصوِّ  (تحِدِّ
 مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد .8
 یا عمومی یا سرقت اموال وقف عام، سرقت مستوجب حد نیست. سرقت اموال دولتی 
 .سرقت مال مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی با اجرای قاعدۀ ُتدرأ الُحدود بالشبهات، مشمول حد نیست 
 سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد .9
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 گیر، بالی همه یک اثرشود که در طالق میقحطی در لغت به معنای خشکسالی، کمیابی و نایابی است، در اصطالح حقوقی نیز به حالتی ا
 مردم قادر به امرار معاش و برطرف ساختن گرسنگی نباشند.

  ی ی نمییرخوراکیغسرقت هر چیزی )حتِّ  مرتکب مال غیرخوراکی بساچهشود؛ زیرا ( اگر در زمان قحطی صورت گیرد، مشمول سرقت حدِّ
 .را ربوده باشد تا با فروش آن برای خود غذا تهیه کند

  ی نیست؛ بلکه به دلیل اگر وضعیت موجود، شخص را در وضعیتی قرار دهد که مضطر از ربودن مال شود، رفتار وی دیگر نه تنها سرقت حدِّ
 شود.اضطرار اساسًا جرم محسوب نمی

 صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند .11
 ی مستلزم شکایت صاحب مال نزد مراجع قضایی یگر شود؛ به عبارت دتا قبل از شکایت صاحب مال، حدِّ سرقت جاری نمی ق سرقت حدِّ تحقِّ

ی،  باعث چنین برداشتی شود که جرم سرقت و عدم گذشت او پیش از اثبات جرم )پیش از صدور رأی قطعی( است، البته شرط مزبور نباید حدِّ
یابد و مرتکب به از این شرایط تعقیب ادامه می ق.م.ا در صورت فقدان هر یک 076است؛ زیرا به صراحت مادۀ  قابل گذشت جرائمدر زمرۀ 

 شود.مجازات سرقت تعزیری محکوم می
 .درخواست اجرای حد از سوی صاحب مال ضروری نیست، صرف شکایت صاحب مال کافی است 
 شود.با فوت صاحب مال قبل از طرح شکایت علیه سارق، حد ساقط می 
 ف مال یا مالک منافع؛ با توجه به آنکه تنها عین قابل سرقت است، نه م نافع آن؛ منظور از صاحب مال در بند فوق، مالک عین است، نه متصرِّ

بنابراین در فرضی که شخصی خودرویی را اجاره کرده تا با آن امرار معاش کند، در صورت سرقت خودرو، حِقِّ طرح شکایت ندارد و مالک عین 
ی وجود دارد، به نظر میباید اقدام به طرح دعوا نماید، در وقف خاص با توجه ب ق سرقت حدِّ قانون  3رسد با توجه به مادۀ ه آنکه امکان تحقِّ

ب  ی موقوفه عهده1363تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوِّ  دار طرح دعوا در این زمینه باشد.، متولِّ
 مبنای مادۀ  ی تخفیف برشود و تقاضانمیداده  اثرت او ترتیب در صورتی که صاحب مال پس از اثبات جرم، اقدام به گذشت نماید، به گذش

ی  جرائمتعزیری است و در  گذشترقابلیغ جرائمپذیر نیست؛ زیرا مادۀ مذکور صرفًا ناظر بر ق.آ.د.ک نیز امکان 483  یا تبدیل لیقلتقابلحدِّ
 در این زمینه فاقد تأثیر است.پذیر است و گذشت شاکی مجازات صرفًا از طریق عفو خاص یا توبۀ مرتکب امکان

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد .11
ی خارج خواهد شد و تنها بر  بخشیدن سارق قبل از اثبات جرم، عدول از شکایت و نوعی اعالم گذشت است و موضوع از شمول سرقت حدِّ

ی سارق، امکان تعزیر سارق وجود خو   اهد داشت.مبنای حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از تجرِّ
 مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد .12
  ،ی آن است که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. با توجه به اطالق شرط فوق ق سرقت حدِّ یکی دیگر از شرایط تحقِّ

ی در مواردی که سارق مستقیمًا مال را در اختیار مالک قر به نظر می ار نداده و مال از طریق شخص ثالث تحت ید مالک قرار داده رسد که حتِّ
ی منتفی است؛  در فرضی که سارق مال مسروقه را به شخص ثالث بفروشد و خریدار مجددًا آن مال را به  نیبنابراشود، باز هم سرقت حدِّ

ی ساقط می  شودخود مالک منتقل نماید، مجازات حدِّ
  ی به اجرا درآید؛ رضایت  ، سارق قصد بازگرداندن مالصورتی کهدر مسروق را به مالک داشته باشد و مالک مخالف این امر باشد تا مجازات حدِّ

ی در هر حال ساقط می  گردد.یا عدم رضایت مالک فاقد تأثیر است و مجازات حدِّ
  ی ساقط نخواهد شد؛ در مورد اموال قیمی، باید همان مال مسروق برگردانده شود و در صورت دادن قیمت آن از سوی سارق، مجاز ات حدِّ

ه و اسکناس این وضعیت « مال مسروق»باید  سارقزیرا با توجه به بند فوق  )نه قیمت آن( را برگرداند، البته در مورد اموال مثلی مانند سکِّ
هم مثل مال را در اختیار مالک قرار دهد، بحث مجازا متفاوت است هم، اگر متِّ ی منتفی اسو با توجه به ضرورت تفسیر به نفع متِّ  ت.ت حدِّ

 ی از اطالق کالم قانونگذار چنین برمی ی اگر مال مسروق آسیب دیده باشد و سارق آن را تحت ید مالک قرار دهد، باز مجازات حدِّ آید که حتِّ
ت خود را از دست داده باشد. آنکهشود، مگر ساقط می ی باشد که اساسًا مالیِّ  آسیب مال به حدِّ

  رای بچون ممکن است مال در حرز تحت ید مالک قرار نگیرد؛ حرز بازگرداند؛ به مالک قرار دهد، نه صرفًا آن را سارق باید مال را تحِت یِد
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 بگذارد، مجازات جاهمانمثال در فرضی که مالک مال را در یک گاوصندوق قدیمی واقع در یک خانۀ متروک پنهان نموده و سارق مال را در 
ی ساقط نخواهد شد، چون مال تحِت  به علت اینکه ممکن است مالک هرگز به آنجا باز نگردد، تا به مال  یِد مالک قرار نگرفته است حدِّ

 دسترسی پیدا کند.
  یدن سرقت سمهلتی که برای در اختیار مالک قرار دادن مال مسروقه در نظر گرفته شده نامحدود نیست؛ بلکه این مهلت تا زمان به اثبات ر

ۀ ُمثِبِته است؛ بنابر   کند.این تحت ید مالک قرار گرفتن مال مسروق بعد از اثبات رقت، اجرای حد را ساقط نمیبا ادلِّ
  :برای سقوط مجازات حدِّ  بخشی از آن را تحت ید مالک قرار دهد، کهنیهمآیا سارق باید کل مال را در اختیار مالک قرار دهد یا سوال 

 کند؟کفایت می
 :تمام آن است و بازگرداندن قسمتی از آن برای سقوط حد کافی  «مال مسروق»ی، منظور از اختالف نظر وجود دارد؛ به باور برخ پاسخ

ا با توجه به ضرورت تفسیر به نفع متهم، به نظر می ی اگر جزئی از مال مسروق تحت ید مالک قرار بگیرد، موجب سقوط نیست؛ امِّ رسد که حتِّ
ی خواهد شد؛ مگر آنکه مال مسروق از اموالی ب اشد که هر بخش آن به تنهایی ارزش چندانی نداشته باشد )مانند جوراب ورزشی مجازات حدِّ

 یا دستکش یا اسکیت چوبی( که در این صورت باید تمام آن تحت ید مالک قرار گیرد.
 مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید .13
 ی از سرقت ب  شود.رداشته میدر صورتی که مال مسروق به ملکیت سارق درآید، وصف حدِّ
  ض ض یا غیر معوِّ ه سارق باگر قبل از اثبات سرقت با ادلۀ ُمثِبِته، مال مسروقه از راه عقودی همچون بیع، یا هبه یا امثال آن اعم از عقود معوِّ

 شود.منتقل شود، حد از سارق ساقط می
  ه و طریق غیر قراردادی)نظیر ارث، مالکیت مافینحوۀ انتقال مالکیت در اینجا فاقد موضوعیت است و در مواردی که مال مسروق از الذمِّ

ت خود باقی استشود؛ مگر در عقد باطل که اساسًا انتقالی صورت نمی...( به ملکیت سارق درآید، نیز حد ساقط می  گیرد و حد به قوِّ
 ی ساقط می  ط خیار خود إعمال نماید و مبیع به مالکیتشود، ولو آنکه بایع )مالک( بعدًا شر در عقد خیاری به ِصرف انعقاد عقد، مجازات حدِّ

شود و خاتمۀ آن موجب استقرار حد او برگردد؛ زیرا در عقد خیاری مالکیت از همان لحظۀ انعقاد عقد )نه تاریخ انقضای خیار( منتقل می
 نخواهد شد.

  :ی است؟سوال  آیا انتقال بخشی از مال نیز مانع اجرای مجازات حدِّ
  :تمام آن است و انتقال قسمتی از آن برای سقوط حد کافی نیست؛ « مال مسروق»دارد؛ به باور برخی، منظور از  اختالف نظر وجودپاسخ

ا با توجه به ضرورت تفسیر به نفع متهم، به نظر می ی اگر جزئی از مال مسروق به سارق منتقل شود، موجب سقوط مجازات امِّ رسد که حتِّ
ی خواهد شد.  حدِّ

 قت شده یا مغصوب نباشدمال مسروق از اموال سر  .14
  ی منتفی است؛ بدیهی است که در این فرض سارق، شخصی در صورتی که مال مسروق خود از اموال مسروق یا مغصوب باشد، سرقت حدِّ

غیر از مالک اصلی است؛ زیرا اگر شخص مال خودش را از جانب دیگری که غصب یا سرقت شده است، برباید اساسًا مرتکب جرمی نشده 
و شخص ثالثی مال مسروق یا مغصوب را از سارق یا غاصب  دف قانونگذار شخصی است که مال دیگری را غصب یا سرقت نمودهاست و ه

 دزد است( برباید )دزدی که از دزد دیگر بدزدد، شاه
 غصب نشده بودن حرز یا محل نگهداری مال از سارق .15
  مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف در صورتی که مکان نگهداری »قانون مجازات اسالمی:  271مادۀ

 .«شودینماو حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب 
 د را در شدۀ خوحِقِّ ورود به ملِک غصبتواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد، زیرا مالک حرزی که مالک آن غصب شده است، نمی

توان هاتک حرز دانست و به تبع آن سارق و مستحق حد دانست؛ هر چند که وی در صورت نابراین وی را نمیهر زمانی که بخواهد دارد؛ ب
ق به غاصب از درون حرز، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت تعزیری محکوم گردد.  ربودن اشیای متعلِّ

 ی محسوب نمی سرقت از حرز غصبی تنها از سوی مالک یا اشخاصی که قانونًا حِقِّ دسترسی به ، شود در مورد سایر اشخاصآن دارند، حدِّ
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ر است. ی متصوِّ  سرقت حدِّ
 ه چدر مواردی که حرز به طور امانی و از طریق اجاره، عاریه و ... در اختیار مالک قرار داده شده باشد، با توجه به غصبی نبودن حرز، چنان

ی محسوب میصاحب حرز اقدام به سرقت از اموال موجود در آن بنماید، رفتا  شود.ر او با رعایت سایر شرایط، سرقت حدِّ
 فاق بیفتد و مرتکب مالک حرز نباشد؛ بلکه مالک اموال موجود د رم محسوب ج ر آن باشد، رفتار او اساساً در صورتی که عکس قضیۀ فوق اتِّ

این صورت فقط به مجازات همان جرم محکوم شود؛ مگر آنکه با رفتارهای مجرمانه مانند تخریب اقدام به هتک حرز نموده باشد که در نمی
 شود.می

 لزوم وجود شرایط مسؤولیت کیفری درمرتکب سرقت حّدی .16
  ر در مواد ق شده باشد؛ مرتکب در صورتی مستوجب حد سرقت خواهد شد ق.م.ا در مورد سرقت  075ق.م.ا تا  068اگر تمام شرایط مقرِّ محقِّ

ون مجازات اسالمی از نقا 018و  017مواد صد و اختیار در مورد او احراز گردد. همچنین که شرایط مسؤولیت کیفری اعم از عقل، بلوغ، ق
ل می مالحظهقابلاین حیث   باشد.و تأمِّ

  در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط »قانون مجازات اسالمی:  217مادۀ
گاه باشدبه حرمت شرعی رفتمسؤولیت کیفری   «ار ارتکابی نیز آ

 ی باید عالم بر حکم و موضوع باشد و در ارتکاب عمل مجرمانه قاصد و ضمنًا دارای عقل و بلوغ و اختیار  با لحاظ مادۀ فوق مرتکب سرقت حدِّ
گاه باشد»و « داشتن علم»باشد. قانونگذار با آوردن عبارت  رعی را علم به حرمت شلزوم علم به موضوع و  «به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آ

الوه بر ع»؛ بنابراین با وجود جهل موضوعی و جهل حکمی، امکان اجرایی حد منتفی خواهد بود. همچنین با ذکر عبارت شرط دانسته است
کب تاز جمله قصد، عقل، بلوغ و اختیار تأکید داشته است؛ لذا مر  به لزوم وجود شرایطی...« داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری 

ی اجرا نخواهد شد. جرم ی اگر فاقد قصد و اختیار بوده، مثاًل ُمکَره، مجبور، مجنون یا صغیر باشد، مجازات حدِّ  حدِّ
  ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری در جرائم موجب حد هرگاه متهم »قانون مجازات اسالمی:  218مادۀ

ر صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته د را در زمان ارتکاب جرم نماید
 .«شودیمشده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته 

 عا نماید که دچار جهل موضوعی بوده یا فاقد قصد مجرمان ی صرفًا ادِّ ا ه در لحظۀ ارتکاب جرم بوده و یبنابراین اگر مرتکب جرم سرقت حدِّ
اشد، آنکه نیازی به یقین او در این مورد بِصدق گفتار وی توسط مقام قضایی برود، بی احتمالادعای وجود اکراه یا اجبار نماید، همین اندازه 

 با إعمال قاعدۀ درأ، حِدِّ سرقت منتفی خواهد شد.
 توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم .17

 مستوجب حد از قبیل سرقت را، تا قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حد دانسته است. جرائم، توبۀ مرتکبان قانونگذار ایران
در جرائم موجب حد ... هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، حد از او »ق.م.ا:  114مادۀ 

 «گرددساقط می
های تعزیری سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت»المی: قانون مجازات اس 276مادۀ 
 «است.

ی در زمرۀ از مفاد مادۀ فوق چنین استنباط می ی در صورت عدم شکایت صاحِب مال،  گذشترقابلیغ جرائمشود که جرم سرقت حدِّ است و حتِّ
وارد نه تنها در این م چراکههای تعزیری قابل گذشت نیست، یافت. البته این حکم شامل سرقتعنوان سرقت ادامه خواهد  تعقیب یا مجازات به

ی منتفی است  خواهد شد. ی تعقیب یا مجازات صادرنبۀ تعزیری نیز قرار موقوف؛ بلکه به دلیل قابل گذشت بودن جرم، نسبت به جسرقت حدِّ
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 )خروج مال از حرز( قانون مجازات اسالمی 272مادۀ 
هم ه تک حرز توسط متِّ

 و خروج مال توسط:
 مجنون

ز  طفل غیر ممیِّ
 آموز مانند کبوترحیوان دست

 ریسمان
 رباآهن

ل یافته است، چون در این موارد خارج کننده در حِدِّ وسیله تنزِّ
ی  هم سبِب اقوا از مباشر بوده و در حکِم مباشر سرقت حدِّ پس متِّ

 شود.محسوب می

هم  هتک حرز توسط متِّ
 مال توسط:و خروج 

گاه و مختار ز آ  طفِل ممیِّ
گاِه به امر، و مختار  شخِص بالِغ عاقِل آ

هم مشمول احکام سرقت تعزیری به حسب مورد است؛ زیرا در  متِّ
ل نیافته است و چون این موارد خارج کنندۀ مال در حِدِّ وسیله تنزِّ

ی  شخصًا هم اقدام به هتک حرز هم نکرده، پس سرقت حدِّ
رز، سارق نبوده و بنابراین اقدام او هم منتفی است، هاتک ح

ی نخواهد بود  مشمول سرقت حدِّ
 باشد.کننده بالِغ عاقل و مختار باشد، مباشر سرقت تعزیری و هاتک حرز مباشر جرم تخریب میاگر خارج
ز عاقل و مختار باشد، مباشر جرم سرقت تعزیری است که با لحاظ سن و درجۀ جرم اگر خارج اقدامات  ارتکابی مشمولکننده طفِل ممیِّ

 گیرد و هاتک حرز به عنوان آمر )مباشر معنوی( سرقت تعزیری قابل مجازات خواهد بود.ق.م.ا قرار می 81و  88تأمینی مواد 
 

 ادلۀ اثبات سرقت حّدی
ر در مواد  ق.م.ا واجد شرایط مسؤولیت  018و  017را داشته و مرتکب نیز با جمع مواد  ق.م.ا 075ق.م.ا تا  068اگر سرقت ارتکابی تمام شرایط مقرِّ

 شود:ق.م.ا قبل از اثبات جرم توبه ننماید، حد سرقت یا یکی از ادلۀ ذیل اثبات می 114کیفری باشد و همچنین با توجه به مادۀ 
 مرتبه اقرار مرتکب به سرقت حّدی 2 .1
  در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر »قانون مجازات اسالمی:  170مادۀ 

 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ـ الف
 «و سرقت موجب حددر شرب خمر، قوادی، قذف  دو بارب ـ 

  اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد»ق.م.ا:  018مادۀ  0تبصرۀ» 
 ق.م.ا( 022الی  174)مواد حّدی با لحاظ شرایط شهادت شرعی مرد عادل بر ارتکاب سرقت  2شهادت  .2
  مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با  نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است» قانون مجازات اسالمی: 111مادۀ

د و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی . برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مر گرددیمچهار شاهد مرد اثبات 
و چهار زن عادل به آن  در م دوکه مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است. در این مورد هرگاه 

 «است. اثباتقابل. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز شودیمشهادت دهند تنها حد شالق، ثابت 
ق علم قاضی  .3

ّ
 ق.م.ا( 013الی  011)با لحاظ مواد تحق

  ن در امری استعلم قاضی عبارت از » قانون مجازات اسالمی: 011مادۀ ی شود. در مواردکه نزد وی مطرح می یقین حاصل از مستندات بیِّ
ن مستند علم خود را  «به طور صریح در حکم قید کند. که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیِّ

 ق.م.ا حاکم خواهند بود. 013و  010ای مثل اقرار یا شهادت مواد در صورت تعارض علم قاضی با ادله 
  ن باقی بماند، آن ادله باگر علمدر صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد » :قانون مجازات اسالمی 010مادۀ رای ، بیِّ

له کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، اد نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می قاضی معتبر
 «شود.قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می

  مقدم است. همچنین شهادت در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند» :قانون مجازات اسالمی 013مادۀ 
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 «شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
 

 حِدّ سرقت
 :حد سرقت به شرح زیر است»قانون مجازات اسالمی:  278مادۀ 

 .الف ـ در مرتبۀ اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند
 .ای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماندب ـ در مرتبۀ دوم، قطع پ

 .پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است
 .ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد

ِق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت1تبصرۀ   .شودری میهای تعزیـ هرگاه سارق، فاقد عضو ُمتعلِّ
هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری بند)پ( این ماده و سایر حبس در موردـ 0تبصرۀ 

 «ل نماید.ری تبدیتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگشود. همچنین مقام رهبری میآزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می
 ق به قطع، فلج یا شل باشد، حد بر همان عضو اجرا می  شود.اگر عضو متعلِّ
  ی ساقط و با توجه به تبصرۀ شود، مادۀ فوق، مرتکب به مجازات سرقت تعزیری محکوم می 1اگر مرتکب فاقد دست راست باشد، مجازات حدِّ

یات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حآیین 85مطابق مادۀ 
ب اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل چنانچه محل قطع یا قصاص عضو »قوه قضاییه:  سیرئ 07/3/1318های معین مصوِّ

ی به ق« گرددال میزایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارس صاص این حکم قابل تسرِّ
ق.م.ا در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و چنانچه دست چپ هم  313و به صراحت تبصرۀ مادۀ  عضو نیست

 شود.نداشته باشد، پای او قصاص می
  چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا  چنان : »قوه قضاییه سیرئ 07/3/1318نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 16مطابق مادۀ

 «سردی هوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد
  های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای هزینه»قوه قضاییه:  سیرئ 07/3/1318نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 13مادۀ

هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری الزم باشد، بر عهده دولت و در دیگر چنین قصاص یا قطع عضو و هم
 «موارد بر عهده محکوم است.

  مجازات حبس ابد در مرتبۀ سوم ارتکاب سرقت حدی، چون مجازات حدی است، امکان تقلیل، تبدیل یا تخفیف مجازات حبس ابد وجود
هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو »ق.م.ا:  078مادۀ  0رۀ ندارد؛ ولی مطابق تبص

 «تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نمایدشود. همچنین مقام رهبری میایشان از حبس آزاد می
  حسی قوه قضاییه، اجرای قصاص عضو اصواًل بدون بیهوشی یا بی سیرئ 07/3/1318. نامه نحوه اجرای احکام حدود ..آیین 80مادۀ مطابق

یافته یا اجرای قصاص بدون این اقدامات موجب گسترش جنایت شود  ارتکابحسی جنایت در زمان بیهوشی یا بی آنکهآید، مگر به عمل می
ی به قطع عضو هم هستگیرد، در راحسی صورت میکه در این صورت قصاص عضو با بیهوشی یا بی یا  بطه با اینکه آیا حکم فوق قابل تسرِّ

می که در نتیجۀ اجرای نظر وجود دارد؛ ولی به نظر مینه، اختالف رسد آنچه در اینجا موضوعیت دارد، قطع دست یا پا است، نه رنج و تألِّ
ی برود، با بیهوشی یا رسد اجرای قطع عضو نیز همچون قصاص عضمجازات ممکن است به بار آید و به نظر می و در صورتی که خوف تسرِّ

 حسی ممکن باشد.بی
  تواند پس از در قصاص عضو، اصواًل مرتکب نمیقوه قضاییه،  سیرئ 07/3/1318نامه نحوه اجرای احکام حدود ... آیین 10مطابق مادۀ

اشد، م به پیوند عضو نموده یا با پیوند عضو جانی موافق بعلیه خودش اقدامجنی   آنکهنماید، مگر  شدهقطعاجرای مجازات اقدام به پیوند عضو 
ی به قطع عضو نیز هست یا نه، اختالفشدهقطعدر رابطه با اینکه آیا حکم فوق مبنی بر امکان پیوند عضو  ر وجود دارد؛ ولی با نظ، قابل تسرِّ

و  ه نفع متهمرا پذیرفت، خصوصًا اینکه این نظر با تفسیر ب هشدقطعرسد باید پیوند عضو توجه به عدم تصریح قانونی در این زمینه به نظر می
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 االإباحه نیز همخوانی بیشتری دارد.اصاله
 شود.شود و تنها در صورت فقدان آن عضو، مجازات قطع عضو به تعزیر تبدیل میشل یا فلج بودن عضو، مانع اجرای قطع عضو نمی 
  ی، مستلزم  جرائماجرای مجازات تکرار جرم در اجرای مجازات است؛ بنابراین در فرضی که شخص پس از صدور حکم محکومیت قطعی حدِّ

ِی دیگرِی شود، مجازات قطع پا به اجرا گذاشته نمی شود؛ زیرا اجرای به قطع دست راست و پیش از اجرای مجازات، مرتکِب سرقِت حدِّ
 مجازات بعدی در صورتی است که مجازات قبلی اجرا شده باشد.

 
 زیریهای تعسرقت

 شرط مشّدده 5سرقت مقرون به ـ 1
هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  651مادۀ 

 :گرددمی شالق محکومضربه ( ۷۱سال حبس و تا ) 02تا  5از 
 .سرقت در شب واقع شده باشد – ۶
 .بیشتر باشندسارقین دو نفر یا  – ۸
 .یک یا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند – ۳
را قت خود یاز دیوار باال رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خالف حق – ۱

 .سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل
 .در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند – ۱

 :باشدمنظور از سالح مذکور در این بند موارد ذیل می ـتبصره 
 .انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجکـ 1
 .و پنجه بوکسانواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو ـ 0
قابل نصب  هایانواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یا مشابه آنها و سرنیزهـ 3

 .بر روی تفنگ
 «وانات آبزیهای ویژه شکار حیکردن جانداران و تفنگهای مخصوص بیهوشزنی، تفنگهای ساچمهانواع اسلحه شکاری شامل تفنگـ 4
  ر در مواد بعدی محکوم  5تعیین مجازات فوق مستلزم هر شرط فوق است و در صورتی که همه شرایط جمع نباشد، مرتکب به مجازات مقرِّ

 خواهد شد.
 فاصلۀ میان غروب تا طلوع آفتاب است. «شب»منظور از قانون آیین دادرسی کیفری:  142تبصرۀ مادۀ  ستفاد ازم 
  شوند.مباشران جرم است و معاونان جرم به عنوان سارق محسوب نمی« دو نفر یا بیشتر باشند»قان منظور از اینکه سار 
 گردد.سالح باید اصلی باشد و سالح قالبی مشمول این ماده نمی 
 باشدصرف حمل سالح برای جرم موضوع این ماده کافی بوده و استفاده از آن شرط نمی. 
 نوان سالح شمرده نشده است.اسید در موارد مندرج مادۀ فوق به ع 
 ( مادۀ فوق هر چند مستقاًل دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، ولی رفتار مرتکب در 4شکستن حرز یا غصب عنوان در بند )مشمول  نجایا

د جرم نیست و مجموع اقدامات مرتکب د موضوع مادۀ  تعدِّ  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 651مشمول عنوان خاص سرقت مشدِّ
 است.

 رفتار تشدیدکنندۀ مجازات از جانب سارق 
 باال رفتن از دیوار یا شکستن حرز 
 مثل  ا باز کندای که بتواند همانند کلید قفل ر یا به کار بردن کلید ساختگی: اعم از کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده یا وسیله(

ی کلید مفقودشدۀ محل سر گوشتی یا ریموت(سنجاق، پیچ  قت که در اختیار سارق باشد.، یا حتِّ
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 یا اختیار کردن عنوان یا لباس مستخدم دولت 
 برخالف حقیقت یا معرفی کردن خود به عنوان مأمور دولت 
 .یا سرقت از محل سکنی؛ محلی که آمادۀ سکونت است هر چند ذاتًا مسکونی نباشد، مثل آلونک چوپان که در آن سکونت دارد 
 ا برای سک اختمان ، مثل سونت؛ محلی که آمادۀ سکونت است، هر چند بالفعل کسی در آنجا ساکن نشده استیا سرقت از محل مهیِّ

 اند.مسکونی که ساکنان آن هنوز مستقر نشده
 .یا سرقت از توابع منزل مسکونی؛ انبارها، گاراژها 
 د، ستفادۀ سارق، لباس یا عنوان خودش نباشمنظور از اختیار کردِن لباس یا عنوان مستخدم دولت آن است که لباس یا عنوان دولتی مورد ا

 یعنی سارق بدون آنکه مأمور دولت باشد از لباس یا عنوان مستخدم دولت استفاده کرده باشد.
  ن( مادۀ فوق، هر گونه آزاری اعم از آزار و اذیِّت جسمی یا روحی است، البته این آزار و اذیت باید در حی5در بند )« آزار»با توجه به اطالق لفظ 

لوگیری جخانه وارد خانۀ او شده و بعدًا برای پس ندادن مال یا سرقت باشد، نه پس از آن؛ برای مثل در فرضی که سارقین بدون حضور صاحب
 مال از طرح شکایت اقدام به تهدید یا آزار و اذیت او نمایند، مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.صاحب

  ابراین صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در آن ممنوع است، البته صدور حکم آزادی مشروط شود و بنمحسوب می 0جرم فوق یک جرم درجۀ
 باشد.های نظارت الکترونیکی در آن بالمانع مییا آزادی تحت سامانه

  د( بود 4/12/1361مورخ  541رسیدگی به جرم فوق با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ه و رأی در صالحیت دادگاه انقالب )با قضات متعدِّ
ح به عنف در موقع شب به د دستهروو» خواهی در دیوان عالی کشور است؛ مطابق رأی مزبور:دادگاه در این زمینه قابل فرجام جمعی و مسلِّ

ی سازد و رسیدگی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میجرائمحشت از منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و و
 «در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی است ۶۳۱۸احده قانون مصوب اردیبهشت ماه ( ماده و۶ن بر طبق بند )آ

 
حانهیا  سرقت مقرون به آزارـ 2

ّ
 سرقت مسل

ح باشدو یا  مقرون به آزار باشدهر گاه سرقت »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  652مادۀ  سال 12 ماه تا 3به حبس از  سارق مسلِّ
جرحی نیز واقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم  شود و اگرضربه محکوم می( ۷۱و شالق تا )

 «گرددمی
  شرط ذیل است: 0سرقت موضوع مادۀ فوق منوط به وجود یکی از 

ح بودن سرقت .1  مسلِّ
 )اعم از روحی یا جسمی( زار()مقرون بودن سرقت به آ همراه با آزار بودن سرقت .0
   ،ق سرقت است و در صورتی که فردی به زور وارد خانۀ دیگری شده ق جرم فوق منوط به تحقِّ مول مالی را برباید، رفتار او مش آنکهیبتحقِّ

 سایر عنوان مجرمانه )مانند ورود غیرقانونی به خانۀ دیگری( است، نه مشمول مادۀ فوق.
  ق جرم فوق، آزار ت باید برای تحقِّ  در حین سرقت و برای سرقت باشد.و اذیِّ
 مقرون بودن سرقت به آزار: 

 ت و کیفیتی( و روحی  هر نوع آزار اعم از جسمی )با هر شدِّ
 باخته و هر نوع آزار فاقد آثار جسمی هم کافی استبستن دهان مال 
 باخته یا هر فرد دیگری که در صحنه حاضر است، کافی است.ایراد آزار علیه مال 
 ر سرقت مقرون به آزار توأم با سالح؛ حداکثر تعزیر عالوه بر مجازات مربوط به جرح إعمال خواهد شد.د 
 کتک بزند، به  مدست خود راهباخته نگذارد، مثل اینکه سارق گیرد کسی باشد که آزار او تأثیر منفی بر مالاگر ثالثی که موضوع آزار قرار می

 نظر از شمول مادۀ فوق خارج است.
 ر بر ابعاد زمانی و مکانی وقوع جرم موجب تشدید مجازات بر صد مات بعد از اتمام رفتار مجرمانۀ سرقت، پس از خروج از محل سرقت و متأخِّ
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 مبنای این ماده نیست.
 باخته، سرقت مقرون به آزار است.درگیر شدن سارق پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با مال 
 ز خروج از محل سرقت در خیابان با پلیس یا دیگری، سرقت مقرون به آزار نیست.درگیر شدن سارق پس ا 
  حانه محسوبِص  .باشدشدن سرقت کافی بوده و استفاده از آن شرط نمیرف به همراه داشتن سالح برای مسلِّ
 د سارقین، به همراه داشتن سالح از سوی یکی از آنان کفایت می  کند.در صورت تعدِّ
 ح کسی است که سالح واقعی به همراه داشته باشدمنظور از سارق م ق سرقت مقرون به آزار، واقعی یا سلِّ ا برای تحقِّ بودن سالح یرواقعیغ؛ امِّ

بی و  ت دارد، آزار رساندن به صاحب مال و اطرافیان اوست که ممکن است آزار رساندن با سالح قالِّ فاقد موضوعیت است و آنچه اهمیِّ
ق شود.اسباب  بازی هم محقِّ

 ماه( صادر نماید، با استناد  3رود و در صورتی که دادگاه حکم به حداقل قانونی )به شمار می 4درجۀ  گذشترقابلیغ جرائمرم فوق در زمرۀ ج
ب  6به تبصرۀ مادۀ   شود.لزومًا به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

  ب قانون ک 0با توجه به مادۀ ف است در رابطه با جرم فوق، حکم به حداقل 03/0/1311اهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ ، دادگاه مؤظِّ
حانه قابل انتقاد به نظر می  رسدقانونی صادر نماید که از این جهت در مورد جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلِّ

 ق این شرط:وسال( محک 12) در صورتی که حین سرقت جرحی واقع شود، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی  م خواهد شد. برای تحقِّ
 صورت گرفته باشداواًل برای تشدید مزبور ضرورتی ندارد که جرح حتمًا با استفاده از سالحی که به همراه سارق است ، 
 نی )نه زات قانوشود و ایراد ضرب خودش یکی از مصادیق بدنی است و در این موارد حکم به مجاثانیًا این حکم شامل ایراد ضرب نمی

 حداکثر آن( داده خواهد شد
 ت جرحی که واقع شده نمی  شودثالثًا تعیین مجازات تعزیری فوق، مانع صدور حکم به قصاص یا دیه به علِّ
 د به شمار می ا ح برود، هر چند جر رابعًا در مواردی که رفتار مرتکب منتهی به قتل صاحب مال یا اطرافیان او شود، از مصادیق جرم مشدِّ

ر در مادۀ  د محکوم خواهد شد؛ البته با توجه به حکم مقرِّ قتل متفاوت است؛ که در این صورت مرتکب به مجازات قتل و سرقت مشدِّ
م اجرای قصاص بر تعزیر، اجرا نمی 135  شود.ق.م.ا مجازات تعزیری سرقت مقرون به آزار به دلیل تقدِّ

 
 راهزنیـ 3

ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که هر کس در راه»یرات: قانون مجازات اسالمی بخش تعز  653مادۀ 
 «شود.ضربه محکوم می( ۷۱حبس و شالق تا )سال 15تا  3ب بر او صادق نباشد به حارِ عنوان مُ 

  ا توجه ب« ها شوند محاربندو راه راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم»ق.م.ا:  081مطابق مادۀ
ت عمومی شوندرسد که عمل راهزنان در صورتی محاربه محسوب میمی به این ماده به نظر  شود که دست به اسلحه برده و موجب سلب امنیِّ

  ق جرم موضوع مادۀ ل ل منتهی به بردن مارفتار مرتکب باید در عم« مرتکب راهزنی شود»ق.م.ا تعزیرات و با توجه به عبارت  653برای تحقِّ
ت شوند به مجازات  کهنیهمبه چنین قیدی اشاره نشده و  ق.م.ا 081دیگری شود در حالی که در مادۀ  راهزنان با سالح موجب سلِب امنیِّ

 شوند، ولو آنکه در عمل موفق به بردن مال دیگری نشوند.محاربه محکوم می
  گرددعب و وحشت مشمول این ماده نمیرف رُ است یعنی سرقت باید صورت گیرد و ِص جرم موضوع این ماده در زمرۀ جرائم مقید به نتیجه. 
  ق محاربه شرط نیست. ق.م.ا 080در خصوص تأثیر مکان در تحقق جرم محاربه موضوع مادۀ  باید گفت که مکان خاصی در تحقِّ
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 تفاوت راهزنی موجب حد و راهزنی موجب تعزیر
 راهزنی موجب تعزیر راهزنی موجب حد

ب  قانون مجازات اسالمی 081مادۀ  ب  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 653مادۀ  1310مصوِّ  1375مصوِّ
ح بودن راهزن ح بودن راهزن لزوم مسلِّ  عدم لزوم مسلِّ
ق می در هر جایی که مردم حضور داشته باشند  شودمحقِّ

 مانند استادیوم
ق می ها و شوارعفقط در راه  شودمحقِّ
 ای داخل یا خارج شهر(ه)اعم از راه

ت عمومی ق سالح کشیدن و سلِب امنیِّ ق سرقت لزوم تحقِّ  لزوم تحقِّ
 إعمال حبس تعزیری إعمال مجازات حد محاربه

 
حانه گروهی در شب4

ّ
 ـ سرقت مسل

و الاقل یک  دهر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشن» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 654مادۀ 
 15تا  5صورتی که بر حامل اسلحه عنوان ُمحاِرب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از نفر از آنان حامل سالح ظاهر یا مخفی باشد در

 «باشد.ضربه می( ۷۱ق تا )سال و شالِّ 
ق جرم فوق:

ّ
 شرایط تحق

 وع آفتاب است.فاصلۀ میان غروب تا طل« شب»سرقت در شب واقع شده باشد، منظور از  .1
وب مباشران جرم است و معاونان جرم به عنوان سارق محس« دو نفر یا بیشتر باشند»نفر یا بیشتر باشند، منظور از اینکه سارقان  0سارقین  .0

 .شوندنمی
ح بودن حداقل یک نفر: .3  مسلِّ

  اینکه سالح ظاهر یا مخفی باشد ازاعم 
 باشد. رمجازیغز یا اعم از اینکه سالح گرم یا سرد، ُپر یا خالی، مجا 
 ی اگر استفاده نشود  ِصرف حمل سالح کافی است، حتِّ
  ح شدن سارق حین سرقت با وسایل موجود در صحنۀ سرقت هم مشمول مادۀ فوق است، برای مثال چاقویی از آشپزخانۀ محل مسلِّ

ح شود.  سرقت بردارد و مسلِّ
  قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه  320ادۀ م« ت»شود و به موجب بند محسوب می 3جرم فوق از تعزیرات درجۀ

کیفری یک است، مگر آنکه رفتار مرتکب از مصادیق محاربه باشد که در این صورت رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه انقالب خواهد بود؛ 
اری بازپرس است و انجام تحقیق از سوی دادستان ق.آ.د.ک در صالحیت انحص 10جرم فوق با استناد به مادۀ  یمقدمات قاتیتحقهمچنین 

 باشد.پذیر نمییا دادیار در این موارد امکان
  خ  7814/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ مادۀ  اگر عمل سارق به قصد ایجاد رعب و وحشت انجام شده باشد، مصداق: »01/12/1381مورِّ

 «کنونی( قانون مجازات اسالمی است. 071)مادۀ  185
 
 قت مقرون به یکی از شرایط مقّرر در قانونـ سر 5

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 656مادۀ 
 :شودضربه شالق محکوم می (۷۱سال و تا ) 3ماه تا  6مرتکب به حبس از 

 .های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشدرای سکنی یا در توابع آن یا در محلسرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا بـ ۶
 .رز را شکسته باشدز بوده و سارق حِ رَ ْح سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده مُ ـ ۸
 .در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشدـ  ۳
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 .ن دو نفر یا بیشتر باشندسارقیـ  ۱
 ارفته ی آنجاسارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به ـ  ۱

 .ار سرقت نموده باشدشاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمواًل محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انب
 کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یاهر گاه ادارهـ  ۱

 «قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
 ق جرم موضوع مادۀ فوق، وجود یکی از شرط  کند.های مذکور کفایت میبرای تحقِّ
 ح نباشد، وگرنه مجازات او حسب مورد بر اساس قانون  654یا  650، 651مواد  استناد به مادۀ فوق در صورتی ممکن است که سارق مسلِّ

 تعزیرات تعیین خواهد شد.
  باشد.مادۀ فوق می« 5»ها را برباید، عمل او مشمول بند ، فرشیفروشفرشدر صورتی که کارگر 
  افراد بودن به معنای سپرده شدن به آنان نیست تا بتوان آن را مشمول خیانت « در دسترس»باید توجه داشت که دۀ فوق ما« 6»در رابطه با بند

، مال صرفًا در اختیاری دیگری قرار «دسترسی»گیرد، در حالی که در مال تحت استیالی دیگری قرار می« سپردن»در امانت دانست؛ در 
 آن را مشاهده کند و مشتری جاهماندهد تا گیرد، برای مثال در فرضی که طالفروش، طال را به مشتری میشود تا فورًا آن را پس بداده می

طال  یفورًا پا به فرار بگذارد، عمل او سرقت است؛ زیرا مال به او سپرده نشده بلکه صرفًا در دسترس او قرار داده شده، در حالی که اگر مشتر 
شود؛ نظر خود را در مورد خریدن آن اعالم کند، در صورت عدِم استرداد رفتار او خیانت در امانت محسوب می تا پس از بررسی را به خانه ببرد

 زیرا مال به او سپرده شده و تحت استیالی او قرار گرفته است.
  قابل  جرائمرۀ در زم: 03/0/1311ق.م.ا، اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124استناد مادۀ جرم فوق به

 شروط بر آنکه:رود مگذشت به شمار می
اًل مرتکب فاقد  .1 ر )اوِّ  م.ا( باشد.ق. 05وضوع مادۀ مسابقۀ محکومیت کیفری مؤثِّ
 .باشدنمیلیون تومان  02از  بیشثانیًا ارزش مال ربوده  .2
 حداقل و؛ 03/0/1311مصوب  به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری الحاقیق.م.ا،  124با توجه به تبصرۀ مادۀ  همچنین 

ت حبس مادۀ فوق  ت حبس در مادۀ فوق با بحداکثر مدِّ قه نصف تقلیل یافته؛ بنابراین مدِّ ماه  6سال و  1ماه تا  3شرط فوق از  0 تحقِّ
 .باشدمی

 
 ُبریزنی یا جیبکیفـ 6

ود ری و امثال آن شبُ جیب –زنی کیف هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 657مادۀ 
 «محکوم خواهد شد.ضربه شالق ( ۷۱سال و تا ) 5تا  1به حبس از 

  همراه از دست، کاله از سر یا ساعت زدن گردنبند از گردن، عینک از چشم، تلفندر مادۀ فوق اشاره به مواردی مثل چنگ« و امثال آن»واژۀ
موردی که کیفی از جالباسی آویزان شده است ربوده  در مثالً ته باشد تا ربایش آن مشمول ماده گردد و االِّ باخدارد. اینها باید همراه مالاز مچ 

 شود، ظاهرًا از شمول ماده خارج است.شود و یا از داخل جیِب لباسی که به جالباسی آویزان شده است، پول برده میمی
  قابل  جرائم: در زمرۀ 03/0/1311انون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ق.م.ا، اصالحی به موجب ق 124جرم فوق به استناد مادۀ

 رود مشروط بر آنکه:گذشت به شمار می
ر )موضوع مادۀ  .1 اًل مرتکب فاقد سابقۀ محکومیت کیفری مؤثِّ  ق.م.ا( باشد. 05اوِّ
 میلیون تومان نباشد. 02ثانیًا ارزش مال ربوده بیش از  .2
  ؛ حداقل و 03/0/1311به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  الحاقی.م.ا، ق 124همچنین با توجه به تبصرۀ مادۀ

ق ت حبس در مادۀ فوق با تحقِّ ت حبس مادۀ فوق به نصف تقلیل یافته؛ بنابراین مدِّ ماه  6سال و  0ماه تا  6شرط فوق از  0 حداکثر مدِّ
 باشد.می
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 زدهسرقت از محل تصادفات رانندگی یا مناطق حادثهـ 7
صادف سوزی یا در محل تزده یا جنگی یا آتشهر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 658دۀ ما

 «ضربه شالق محکوم خواهد شد.( ۷۱سال و تا ) 5تا  1مرتکب به مجازات حبس از رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد 
 :محل وقوع سرقت 

 زدهمناطق سیل 
 زدهمناطق زلزله 
 مناطق جنگی 
 سوزیمناطق آتش 
 محل تصادف رانندگی 
  ر در مادۀ فوق حصری هستند و شامل مواردی مانند سرقت از امکانی که به دالیلی نظیر طوفان شدید، برف سنگین و ... تخریب موارد مقرِّ

 شود.اند، نمیشده
  ده یا سرنشینان آن، صورت پذیرد و مثاًل شامل سرقت از خودرویی که در شمول حکم فوق باید سرقت از همان خودرویی که تصادف کر برای

 شود.اند، نمیمحل تصادف پارک شده یا از افرادی که برای دیدِن صحنۀ تصادف حاضر شده
 
قات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ عمومیـ 8

ّ
 سرقت وسایل و متعل

وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه هر کس »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  659مادۀ 
خیریه ایجاد  یا مؤسسات یردولتیغهای عمومی یا به وسیله نهادها و سازمان یردولتیغبخش  دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و

شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سال محکوم می 5تا  1سرقت نماید به حبس از گاز و غیره را  برداری آب و برق ومانند تأسیسات بهره شدهنصبیا 
 «محکوم خواهد شد. های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقررسازمان
 ره قرار بگیرد وگرنه سرقت تجهیزاتی که نه ایجاد و نه نصب شده« ایجاد و نصب شده باشند»باید  زاتیتجه  تا سرقت آنها مشمول این مقرِّ

 اند، مثاًل از انبار گمرک مشمول این ماده نیست.است، مثل تجهیزاتی که از خارج وارد شده
  ایجاد یا نصب شده است« استفادۀ عمومی»سرقت از اموال و وسایل مزبور که از سوی دولت یا سایر نهادهای فوق برای هدفی به غیر از ،

 مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.
  ر در قسمت  اشتغالرسد که ِصرف چنین به نظر می« بوطههای مر سازمان»از عبارت مادۀ  ریاخدر ادارات موجب تشدید مجازات به شرح مقرِّ

را برباید،  شدهثال در فرضی که کارمند ادارۀ پست، صندوِق پسِت نصبفوق نخواهد بود و شخص باید از کارکنان همان اداره باشد، برای م
 د باشد.رسد که موجب تشدیشده را برباید، بعید به نظر میادارۀ گاز صندوق پست نصب ر کارمند، در حالی که اگباشدموجب تشدید می

 قات دزدیده شود، نه محتویات آن؛ برای مثال برداشتن پول ندوق های صجرم موضوع مادۀ فوق ناظر بر فرضی است که خوِد وسایل و متعلِّ
ول این متوان مشمول مادۀ فوق دانست، در حالی که ربودن خود صندوق صدقات مشصدقات از سوی کارمند کمیتۀ امام خمینی )ره( را نمی

 ماده خواهد بود.
 
 از آب، برق، گاز و تلفن رمجازیغسرقت یا استفاده ـ 9

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 661مادۀ 
غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضالب نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت استفاده 

 «های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت
 نسخ شده است. 1396 مصّوباضالب و گاز از آب، برق، تلفن، ف رمجازیغکنندگان فادهقانون مجازات استموجب  مادۀ فوق به

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

75 
 

 ( آب، برق، تلفن، فاضالب و گازرمجازیغسرقت )استفادۀ 
ـ استفاده از آب، برق، گاز و شبکه 1

فاضالب و اشتراک خدمات ارتباطی و 
فناوری اطالعات بدون دریافت انشعاب 

 قانونی

ت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت + پرداخ برای مصرف خانگی
 6جزای نقدی درجۀ 

 
 برای مصرف غیر خانگی

پرداخت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت + 
 تا برابر بهای خدمات مصرفی 1جزای نقدی معادل 

از آب، برق، گاز و  رمجازیغـ استفادۀ 0
شبکه فاضالب و اشتراک خدمات 

ن ارتباطی و فناوری اطالعات با داشت
 انشعاب

 
 در صورت تکرار جرم

پرداخت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت 
+ قطع انشعاب  6مصرفی + حداکثر جزای نقدی درجۀ 

ت   ماه 6تا  3به مدِّ
 
 
ف یا تغییر در وضعیت دستگاه 3 ـ تصرِّ

گیری به هر طریق که منجر به اندازه
اخالل در کارکرد صحیح و ثبت ارقام 

 شودمی

 الزام به اعادۀ وضع به حالت سابق + راد عادی باشدمرتکب از اف
پرداخت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت + 

 6جزای نقدی درجۀ 
مرتکب از مأموران 

 ربط باشدهای ذیدستگاه
 الزام به اعادۀ وضع به حالت سابق +

پرداخت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت + 
 6جزای نقدی درجۀ 

 الزام به اعادۀ وضع به حالت سابق + باشد یافتهجرم سازمان
پرداخت بهای خدمات مصرفی + جبران خسارت +  

 6جزای نقدی درجۀ 
عدم پرداخت بهای مصرفی توسط 

 خدمات یردولتیغکنندگان مجاز مصرف
عمومی پس از اتمام مهلت مناسب 

 ربطشده از سوی دستگاه ذیتعیین

 ان پرداختقطع خدمات برق، گاز، آب و فاضالب تا زم

رات اجباری مفاد اسناد رسمی  ق مطابق مقرِّ در صورت استنکاف از پرداخت بدهی معوِّ
 باشد.االجرا قابل وصول میالزم

  ادن از آب بدون انشعاب یا دستکاری کنتور برای کمتر نشان د رمجازیغباید یادآور شد که قانون فوق ناظر بر استفادۀ « آب»در رابطه با سرقت
ا در مواردی که شخصی آب را از دیگری برباید، مشمیزان مصر  ق.م.ا تعزیرات که  684ول جرم سرقت است )برای مثال مادۀ مف است؛ امِّ

 صراحتًا به سرقت آب اشاره کرده است(
 

 ـ سرقت ساده11
کب، نباشد مجازات مرت در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 661مادۀ 

 «ضربه شالق خواهد بود. (۷۱سال و تا ) 0روز تا  1ماه و  3حبس از 
  قابل  جرائم: در زمرۀ 03/0/1311ق.م.ا، اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124جرم فوق به استناد مادۀ

 رود مشروط بر آنکه:گذشت به شمار می
اًل مرتکب فاقد سابقۀ  .1 ر )موضوع مادۀ اوِّ  ق.م.ا( باشد. 05محکومیت کیفری مؤثِّ
 میلیون تومان نباشد. 02ثانیًا ارزش مال ربوده بیش از  .2
  ؛ حداقل و 03/0/1311ق.م.ا، الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124همچنین با توجه به تبصرۀ مادۀ

ت حبس مادۀ فوق به نصف تقلیل یافته؛ بنا قحداکثر مدِّ ت حبس در مادۀ فوق با تحقِّ  باشد.می سال 1روز تا  45شرط فوق از  0 براین مدِّ
  ۱۸۲آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده »هیأت عمومی دیوان عالی کشور:  04/12/1318مورخ  ۷۲۷مطابق رأی وحدت رویه شماره 
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ب  هی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از خوابا اصالحات بعدی قابل فرجام ۶۳۱۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوِّ
قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل  ۳۰۸بندهای ماده 

ور در تغییری در صالحیت دیوان عالی کشارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر 
د در دادگاه کیفری یک «کندخواهی از رأی مذکور ایجاد نمیرسیدگی به فرجام ی یا سرقت مشدِّ ؛ بنابراین چنانچه جرمی با عنوان سرقت حدِّ

ی تشخیص دهد، خودش رسیدگی را ادامه  دهد و رأی صادره میمطرح شود، ولی دادگاه کیفری یک آن را از مصادیق سرقت ساده غیرحدِّ
 باشد.خواهی در دیوان عالی کشور میق.آ.د.ک نیست، قابل فرجام 408موضوع مادۀ  جرائمبه رغم آنکه از 

  آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه »قانون آیین دادرسی کیفری:  408مادۀ
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم  سه و باالتر است و

 «در دیوان عالی کشور است یخواهفرجامسیاسی و مطبوعاتی، قابل 
 

 ها یا اماکن تاریخیسرقت از موزهـ  11
ها وزهتاریخی را از م –ء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی هر کس اشیا» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 559مادۀ 

اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور  ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایرو نمایشگاه
 «شودسال محکوم می 5تا  1عالوه بر استرداد آن به حبس از  حد سرقت نگردد را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات

 :ق جرم فوق  شرایط تحقِّ
  باشد.تاریخی می –ماِل مورد سرقت عبارت از لوازم یا مصالح یا قطعات آثار فرهنگی 
 ستاماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت ا ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایرها و نمایشگاهمحِل مورد سرقت موزه 
  ،ق جرم فوق حمایت یا نظارت دولت است و برای مثال در فرضی که شخصی یک شئ عتیقه را که در خانۀ دیگری است از او برباید شرط تحقِّ

 مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.
  شودفوق نمیتاریخی است، مشمول مادۀ  اثر، نظارت دولت مثاًل بر خودرویی که در حال حمل یک «اماکن»با توجه به اشارۀ ماده به. 
 توان گفت که این عمل ممکن است سرقت مستوجب حد ی تحت حفاظت و نظارت دولت میبها از موزهدر مورد سرقت یک اثر تاریخی گران

 باشد.
 

 اقسام خاص سرقت
 سرقت نظامیان ـ1

ح جرائمت قانون مجازا»فصل هشتم  ب« نیروهای مسلِّ وط به ارتکاب جرم سرقت توسط ( مرب10الی  88)مشتمل بر مواد  1/12/1380 مصوِّ
ی به محاربه نیز منتهی می  گردد.نظامیان در رابطه با امور نظامی است، که حتِّ

ق به دولت یا در اختیار : »88ۀ ماد سال محکوم  12تا  0دولت را سرقت نماید به حبس از هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلِّ
 .شودمی

منفجره( و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار غیر از سالح و مهمات و مواد وسائل و لوازم نظامی )هر نظامی که : »81مادۀ 
 «.گرددسال محکوم می 5تا  1را سرقت نماید به حبس از نیروهای مسلح است 

باش رزمی یا عملیات رزمی یا در اردوکشی یا مأموریت آماده قعاین قانون در مو( ۲۱و )( ۲۲های ارتکابی مذکور در مواد )هرگاه بزه: »12مادۀ 
ل سالح حین سرقت حام آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخالل نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درمنطقه جنگی باشد یا سرقت 

 «.گردندسال محکوم می 15تا  3از  ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس
امی دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در هر نظامی بعض یا کل نوشته: »11مادۀ 

 .شودمی مسال محکو 12تا  0رسمًا مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از  محفوظ یا نزد اشخاصی که
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 .گرددسال محکوم می 15تا  3دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از ـ چنانچه امانت1تبصرۀ 
ظ، جرم فوق دار و مستحفتوسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتیاحتیاطی، بیـ هرگاه در اثر بی0تبصرۀ 

 «گرددمحکوم میسال  3ماه تا  6و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از واقع و یا اسناد و مدارک 
شکست جبهه اسالم گردد، مرتکب به مجازات محارب  به هم خوردن امنیت کشور( و یاهای فوق موجب اخالل در نظام )هرگاه بزه: »10مادۀ 

 «.شودمحکوم می
 
 سرقت اقوام شخص ورشکسته ـ2

الیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند : »قانون تجارت 553 مادۀ اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشار 
بدین ترتیب، قانونگذار چنین عملی را در حکم سرقت دانسته است و در حال حاضر « معین است محکوم خواهند شد سرقت یبرابه مجازاتی که 

 مرتکبان إعمال نمود. گونهنیاسرقت تعزیری ساده را نسبت به  باید مجازات
 
 های صنعتی و عالئم تجاریت، طرحسرقت اختراعاـ 3

هر شخصی که با علم و عمد مرتکب »: 1386های صنعتی و عالئم تجاری مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 61مطابق مادۀ 
تلقی شود، مجرم شناخته شده و عالوه  یرقانونیغعمل ( ۱۷به شمار آید یا طبق ماده )نقض حقوق ( ۱۰و )( ۸۲، )(۶۱عملی شود که طبق مواد)

ریال یا حبس تعزیری از ( ۰۰۰٫۰۰۰٫022ریال تا دویست میلیون )( ۰۰۰٫۰۰۰٫۰1بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از نود میلیون )
 «شودماه یا هر دوی آنها محکوم می 6روز تا  11

 
 )سایبری( ایـ سرقت رایانه4

ای یا مخابراتی که به وسیله های رایانهها یا سامانههرکس به طور غیرمجاز به داده» :1388ای مصّوب رایانه جرائمقانون  1مطابق مادۀ 
ت میلیون ریال تا بیس( 222/222/5سال یا جزای نقدی از پنج میلیون) 1روز تا  11تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 

 «ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (222/222/02)
 های داده )نظیر هارد همراه، لوح فشرده یا حاملای است و در فرضی که شخصی رایانه، تلفنهای رایانهموضوع این جرم ربایش داده

 د بود.ای( خواهی )نه رایانهاکسترنال یا یو اس بی( را برباید، رفتار وی مشمول سرقت عاد
 د، رفتار های موجود در کامپیوتر را برای خودش کپی کنها یا دیگر فایلها، برنامهچنانچه مرتکب با دسترسی به رایانۀ شخصی دیگری، عکس

ای لزومًا از ید صاحب آن خارج های رایانهای )برخالف سرقت عادی( دادهشود؛ بنابراین در سرقت رایانهای محسوب میوی سرقت رایانه
ال، شود. )برای مثها را از ید صاحب آن خارج نماید، صرفًا از موجبات تشدید مجازات قلمداد میشود و در صورتی که شخصی اصل دادهنمی

 به جای کپی پیست، اقدام به کات پیست نماید.(
 دن یا به خاطر بسپارد، به دلیل عدم ربو یا از روی آن بنویسد یا نقاشی بکشد ای را مشاهده کندهای رایانهدر مواردی که شخص صرفًا داده

ارۀ شده است. مطابق نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه شم رمجازیغها نهایتًا با رعایت سایر شرایط قانونی مرتکب جرم دسترسی داده
ی از شبکه: »03/6/1380مورخ  112/7 ا آن اطالعات مال ای مشمول عنوان سرقت مال نیست، زیر های رایانهسرقت اطالعات سرِّ

 «نیست
 ق به شخص دیگر باشد؛ ای نیز همانند سرقت عادی، دادۀ رایانهدر سرقت رایانه ات خود را در فرضی که شخصی اطالع نیبنابراای باید متعلِّ

ی نهایتًا دسترسی رفتار و  به اشتباه برای دیگری از طریق ایمیل ارسال کرده و پس از آن به صندوق ایمیل او دسترسی پیدا کند و آنها را بردارد،
 ای.غیرمجاز است، نه سرقت رایانه
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 مرتبط با جرم سرقت جرائم
 مداخه در اموال مسروقه

اب آور به اینکه مال در نتیجه ارتکهر کس با علم و اطالع یا با وجود قرائن اطمینان» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 662مادۀ 
ضربه ( ۷۱سال و تا ) 3ماه تا  6تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از حوی از انحاء سرقت بدست آمده است آن را به ن

 .گرددهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میکه متِّ  در صورتی .شالق محکوم خواهد شد
 ره نیست. جرائمو اموال ناشی از سایر  در اموال مسروقه است، موضوع جرم فوق مداخله  در شمول این مقرِّ
  گاهانۀ اموال ناشی از سایر  باشد. یر یگیپقابلقالب انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری  در تواندیم جرائمنقل و انتقال آ
  رفتار ذیل است: 4مداخله در اموال مسروقه شامل جرم 

 وقهتحصیل نمودن مال مسر  .1
 یا مخفی نمودن مال مسروقه .2
 یا قبول نمودن مال مسروقه .3
 یا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه .4
 د جرم مخفی نمودن مال مسروقه جزء الینفک سرقت به شمار می رود و بنابراین چنانچه خود سارق اقدام به اخفای مال نماید رفتار او تعدِّ

ر نیست.در مورد خ شود و بحث تحصیل و قبول نمودن نیزمحسوب نمی  ود سارق اساسًا متصوِّ
  از سوی خود سارق قابل ارتکاب بوده و سایر موارد )تحصیل یا مخفی یا قبول نمودن اموال « معاملۀ اموال مسروقه»میان مصادیق فوق از

 مسروقه( ناظر به اشخاص ثالث است.
  رار داده باشد، شرط تشدید مجازاتقمسروقه را حرفۀ خود عاملۀ اموال و اینکه مرتکب، م رودبسیط و آنی به شمار می جرائماین جرم در زمرۀ 

ق جرم، ناگفته نماند اخفای اموال مسروقه بر خالف سایر مصادیق جرم فوق، در زمرۀ   رود.مستمر به شمار می جرائماست، نه تحقِّ
 :عنصر روانی جرم مداخله در اموال مسروقه عبارت است از 

 علم به مجرمانه بودن عمل 
 عمد در تحصیل یا مخفی یا قبول یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه 
 آور نسبت به مسروقه بودن اموالعلم به مسروقه بودن اموال یا وجود قرائن اطمینان 
 ا قرائن اطمینان م اوست برای لۀ علآور بر مسروقه بودن مال موجود داشته باشد، به منزاگر مرتکب علم به مسروقه بودن مال نداشته باشد؛ امِّ

 ها مالی را با قیمتی بسیار ارزان بخرد.رسد و شخص از این محلها صرفًا اموال مسروقه به فروش میمثال، در بعضی محله
 ب اتر از قیمت واقعی یا اطالع از سابقۀ فروشنده به ارتکآور اوضاع و احوالی مانند عرضۀ کاال به قیمتی خیلی ارزانمنظور از قرائن اطمینان

 سرقت، نامتناسب بودن ارزش کاال با وضع ظاهر زندگی فروشنده و مواردی مانند آن است.
 رات قانون مدنی، موجب عدم شمول موضوع در مادۀ شده بطالن معاملۀ انجام  ق.م.ا تعزیرات نیست. 660بین طرفین از لحاظ مقرِّ
  ز مال »ه: ادارۀ حقوقی قوۀ قضایی 3/4/1361مورخ  1667/7نظریۀ مشورتی شمارۀ حمل و نگهداری و خفای اموال مسروقه که بدون مجوِّ

ر حکم عمل و کلیۀ آن اعمال د باشد، بلکه این اعمال مستقر در عمل سرقتمسروقه در ید او قرار گرفته هر یک به تنهایی جرم مستقلی نمی
 «شودواحد است و یک مجازات برای سارق در نظر گرفته می

 روند و مرتکب، آنها را از اماکنی که تحت نظارت ای که جزء آثار فرهنگی ـ تاریخی به شمار میکردن اموال مسروقه در مورد خریداری یا پنهان
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مراجعه نمود، نه مادۀ فوق. 551ها( باید به مادۀ یا حفاظت دولت ربوده است )مانند موزه

 دیمعاملۀ اموال مسروقه از مصاد  رود.معنوی یعنی انتقال مال غیر و انتقال مال مسروقه به شمار می ق تعدِّ
  هم به عنوان حرفه قرار داده نشده باشد، عالوه بر جرم سرقت : اموال مسروقه یارحرفهیغمعاملۀ اگر معاملۀ اموال مسروقه توسط متِّ

 به جرم معاملۀ اموال مسروقه محکوم خواهد شد.
هم به عنوان حرفه قرار داده شده باشد، عالوه بر جرم سرقت به حداکثر  اگر: ای مال مسروقهمعاملۀ حرفه معاملۀ اموال مسروقه توسط متِّ
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 مجازات جرم معاملۀ اموال مسروقه محکوم خواهد شد.
 ی از نوع ظاهرًا معاملۀ حرفه ق عنصر مادِّ  است.« جرم به عادت»ای اموال مسروقه مستلزم تکرار عمل مجرمانه در قالب تحقِّ
 

 شدهفیتوقدر اموال  رمجازیغلت دخا
صالح توقیف شده است و هر کس عالمًا در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 663مادۀ 

سال محکوم خواهد  1 ماه تا 3کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از باشد ولو مداخلهبدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف 
 «شد

 
 برای ارتکاب جرم ساخت و یا تهیه هر نوع وسیله

هر کس عالمًا عامدًا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 664مادۀ 
 «ضربه شالق محکوم خواهد شد( ۷۱سال و تا ) 1تا  ماه 3به حبس از ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند هر نوع وسیله

  ق به طور مستقل جرم که باشدیمجرم موضوع مادۀ فوق یکی از مصادیق معاونت ی اگر جرم اصلی محقِّ انگاری شده است و بنابراین حتِّ
د مع ق جرم اصلی رفتار وی از مصادیق تعدِّ  رود.نوی به شمار مینشود مرتکب به مجازات فوق محکوم خواهد شد و در صورت تحقِّ

 وده و سپس فوق نم جرم فوق از سوی مباشر جرم اصلی نیز قابل ارتکاب است و در صورتی که برای ارتکاب جرم اقدام به انجام یکی از أعمال
د   مقدماتوسایل از  ۀ؛ البته به عقیدۀ برخی با توجه به آنکه تهیِّ رودمختلف به شمار می جرائممرتکب جرم اصلی شود، رفتار او از مصادیق تعدِّ

ر نیست.الینفک آن به شمار می و جزءجرم  ق جرم فوق از سوی مباشر اصلی متصوِّ  رود، تحقِّ
 رفتار ذیل است: 4شامل  یجرم هر برای ارتکاب جرم ساخت و یا تهیه هر نوع وسیله 

 ساخت کلید .1
 یا تغییر کلید .0
 یا ساخت هر وسیله .3
 یا تهیه هر وسیله .4
 رای او کلید ساخته و بعدًا خانه بد به منظور ارتکاب جرم باشد؛ بنابراین در فرضی که یک کلیدساز به تقاضای صاحبساختن کلید یا وسیله بای

 شود و به دلیل نداشتن قصد قبلی ، بحث جرم فوقو مرتکب سرقت شود، تنها به مجازات سرقت محکوم می با همان کلید وارد خانۀ او شده
 منتفی است.

  تکاب هر جرمی اعم از سرقت، قتل، ضرب و جرح و ... مشمول مادۀ فوق خواهد بود.ساخت وسیله برای ار 
 ق نمی جرم فوق صرفًا با ساختن ۀ وسیلۀ ارتکاب جرم، مانند خریداری وسایل ارتکاب جرم شودمحقِّ ق می و با تهیِّ  شود.محقِّ
 تکاب جرم بسازد، مشمول مادۀ فوق خواهد بود.شخص برای سرقت از هر خانه یا خودرویی کلید یا هر نوع وسیله برای ار  کهنیهم 
 عبارت است از: برای ارتکاب جرم جرم ساخت و یا تهیه هر نوع وسیله عنصر روانی 

  از آن وسیله برای ارتکاب جرم و کاربردعلم به استفاده 
 ۀ وسایل ارتکاب جرم  عمد ر انجام رفتار فیزیکی اعم از ساخت و تهیِّ
 هر کس آالت و »انگاری شده است. به موجب این ماده: ق.م.ا تعزیرات جرم 727ستقلی است که در مادۀ ساخت وسایل جرم قمار، جرم م

ه ماه تا قرار دهد به سوسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری 
 «شود.( ریال جزای نقدی محکوم می222/222/122تا صد میلیون ) ریال (222/222/05یک سال حبس و بیست و پنج میلیون )

  مورد  1312 رمجازیغمجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات قانون  4ساخت اسلحه، جرم مستقلی است که در مادۀ
ت، اقالم و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از هر نوع سالح، مهما واردکردن»بینی قرار گرفته است؛ به موجب این ماده: پیش

های صالح جرم است و مرتکب به مجازاتکشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی
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 «شودمندرج در این قانون محکوم می
 

 ربایشی که مشمول عنوان سرقت نیست
 6هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از » مجازات اسالمی بخش تعزیرات:قانون  665مادۀ 
 «.علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شدای به مجنی  کار صدمه نیا جهینتسال محکوم خواهد شد و اگر در  1ماه تا 
  ت( است « ربایش»مادۀ فوق ناظر بر جرم خاص

ِّ
که مرتکب مال دیگری را بدون قصد محروم نمودن دائم مالک )مثاًل به قصد استفادۀ موق

نظر کند، باز رفتار او به دلیل عدم تقارن عنصر مادی و دارد، در صورتی که شخص پس از برداشتن مال، از قصد برگرداندن آن صرفبرمی
 شود.معنوی، سرقت محسوب نمی

  قابل  جرائم: در زمرۀ 03/0/1311ق.م.ا، اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124جرم فوق به استناد مادۀ
 رود مشروط بر آنکه:گذشت به شمار می

ر )موضوع مادۀ  .1 اًل مرتکب فاقد سابقۀ محکومیت کیفری مؤثِّ  ق.م.ا( باشد. 05اوِّ
 میلیون تومان نباشد. 02ثانیًا ارزش مال ربوده بیش از  .2
 ؛ حداقل و 03/0/1311ق.م.ا، الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  124توجه به تبصرۀ مادۀ  همچنین با

ق ت حبس در مادۀ فوق با تحقِّ ت حبس مادۀ فوق به نصف تقلیل یافته؛ بنابراین مدِّ  باشد.ماه می 6ماه تا  3شرط فوق از  0 حداکثر مدِّ
 

 حکم به رد اموال مسروقه
 در استرداد مال مسروق و جبران ضرر و زیان مسؤولیت سارق

ۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه عالوه بر مجازات » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 667مادۀ  یِّ در کلِّ
وم خواهد و جبران خسارت وارده محک شدهربودهفقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت  شدهنییتع

 «نمود.
  ان کند، مکلف است میزدادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می»قانون آیین دادرسی کیفری:  11مطابق مادۀ

ه حکم به کتبصره ـ درصورتی .علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کندو مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم  
 «پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، مالک است.

 ف است عالوه بر تعیین مجازات، حسب مورد حکم به رِدِّ مال پرداخت مثل یا قیمت آن  در مورد مال مسروقه مطابق مادۀ فوق، دادگاه مؤظِّ
عی خصوصی باشد.نیازی به تقدیم دادخواست ا آنکهیبنیز صادر نماید،   ز سوی مدِّ

 ب  ۷۱۱رویه شماره  رأی وحدت در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان »کشور: عالی عمومی دیوان  هیأت ۶۳۱۱/۷/۶۱مصوِّ
و ماده  ۶۳۷۱قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  ۱۱۷در رِدِّ مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 

حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر  ۶۳۱۸قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۶۱و ماده  ۶۳۱۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۸۶۱
کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از همین اساس مشخص می

مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال  ۶۳۱۸قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۳و  ۱۱۳،۱۸۱جمله در مواد 
 «مسروقه به طور مساوی است.

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود :»قانون مجازات اسالمی 214مادۀ 
مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی  نباشد

 «مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است بر عهده
شده را ر صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشفبازپرس یا دادستان د: »قانون مجازات اسالمی 215مادۀ 

شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا  که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل
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ف است کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکله تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میضبط، دادگا در موردحسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. 
 :مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید

 .الزم نباشدالف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی 
 .ب ـ اشیاء و اموال، بالمعارض باشد

 .پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد
باشد،  مدر کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب مته

ی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، در مورد اشیاء و اموال
 «باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

  وق را بخواهد، نیازی به تقدیم دادخواست ق.م.ا بخش تعزیرات، اگر شاکی عین، مثل یا قیمت مال مسر  667ق.م.ا و  015و  014با لحاظ مواد
 ضرر و زیان نیست و اگر خسارتی بیشتر را مطالبه کند باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.

  ق.م.ا بخش تعزیرات وجود خواهد داشت. 616با خودداری سارق از استرداد مال مسروق، امکان اجرای حبس ممتنع با إعمال مادۀ 
عالوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت  هیعلمحکومدر کلیه مواردی که »ت: ق.م.ا بخش تعزیرا 616مادۀ 

 هیعلمحکومله دادگاه با فروش اموال محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم   از جرمدیه و ضرر و زیان ناشی 
 «علیه را بازداشت خواهد نمودله، محکوم  اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم   به جز مستثنیات دین حکم را

 1394های مالی مصوب قانون نحوۀ اجرای محکومیت 3و  1مواد 
  به عینهرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم  »: 1مادۀ 

علیه حکوم  معین نباشد، اموال مبه عین که ردِّ عین ممکن نباشد یا محکوم   شود و در صورتیله تسلیم میآن مال اخذ و به محکوم  معین باشد 
ل یا به یا مثمورد محکوم   با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب

 «شودفاء میقیمت آن استی
  یرفتهله تا زمان اجرای حکم یا پذعلیه به تقاضای محکوم  به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم  اگر استیفای محکوم  » :3مادۀ 

ورت کلیه ئه صعلیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن اراشود. چنانچه محکوم  له حبس میشدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم  
 «شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شودباشد حبس نمیاموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده 

 
 

 جرم سرقت
 «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»قانون مجازات اسالمی:  067مادۀ 

دو  آنی، سادهسرقت جرمی،   است مقیِّ
ب  068: مادۀ سرقت حدی یعنصر قانون  1310قانون مجازات اسالمی مصوِّ

 551و  661، 651، 658، 657، 656، 654، 653، 650، 651: مواد سرقت تعزیری
ب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی   1375مصوِّ

 ربودن مال متعلق به دیگری رفتار مجرمانه عنصر ماّدی
 دن به مالکضرر رسان نتیجۀ حاصلۀ جرم

 
 عنصر روانی

ق مال به دیگریعلم به  علم به موضوع  تعلِّ
 ربودن مال دیگری داشتن قصد مجرمانه یعنی، قصد عام تیسوءن
 را داشته باشد.ضرر رساندن به مالک داشتن قصد نتیجه یعنی، قصد  خاص تیسوءن
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مون و صفحۀ اینستاگرام( omidmollakarimi@)، کانال تلگرام www.mollakarimi.irما در سایت  یه پیام غیربازرگانی:
(@vekalatyar)های حقوقی، دانیم که داوطلباِن آزمونشما خواهیم داد! میهای حقوقی نیاز است را به ، هر آنچه برای قبولی در آزمون

منابعی رو  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میزمانی که تصمیم می
خواهید دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نتون اطمینان میگذاریم و بهدر اختیارتون می به طور رایگانکند رو که برای قبولی کفایت می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص ه هر کس ب»هبرداری: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کال 2مادۀ 

خرید  شود در معرضگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میخاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می
لی طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور ک که مقرر بوده ییکاالهاو فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع 

 0ماه تا  3مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رِدِّ اصل مال به مجازات 
در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات ـ  هتبصر  . دست آمده محکوم خواهد شده سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال ب

 «.این قانون خواهد بود ۶ماده  ۶ تبصرۀتخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات 
ت وضع این ماده، جرمقانونگذار در مادۀ فوق به بیان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته است، به نظر می ست رهایی اانگاری رفتارسد علِّ

رغم بردن مال اشخاص به صورت نامشروع، مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانۀ دیگر مانند سرقت، کالهبرداری، خیانت که رفتار مرتکب علی
حصیل به طور کلی مالی یا وجهی ت»شود و قانونگذار از این راه در صدد مجازات مرتکبین چنین رفتارهایی برآمده است، عبارت در امانت و ... نمی

د همین مطلب می «کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است نی این جرم هر یک بیباشد؛ بنابراین با پیشدر مادۀ فوق نیز مؤیِّ
 توان تحصیل مال از طریق نامشروع دانست:از رفتارهای زیر را می

 بانه است و در که در مبحث کالهبرداری ذکر شد،  گونههمان:تحصیل مال دیگری به ِصرف دروغ ق کالهبرداری مستلزم مانور متقلِّ تحقِّ
توان مشمول کالهبرداری دانست؛ بنابراین رفتار وی مشمول عنوان صورتی که شخص صرفًا با دروغ مال دیگری را ببرد، رفتار وی را نمی

 مجرمانۀ تحصیل مال از طریق نامشروع است.
 ق خیانت در امانت مستلزم نت در امانت ذکر شد، که در مبحث خیا گونههمان:شده دیگریتصاحب مال گم به ده شده سپر مال تصاحب تحقِّ

ق سرقت، ربودن مال است، در حالی که در مورد مال گمشده امین می انه سپباشد؛ همچنان که شرط تحقِّ  ردنی وجود دارد و نه ربودنی؛ امِّ
یگری که در ندانیم، مثال د مؤاخذهقابلدلیل عدم وجود شرایط فوق، شده را به کنندۀ مال گماین منطقی و البته عادالنه نیست که تصاحب

ن و یکی از کارمندان بانک یا مشتریان وجه آ توان ذکر کرد، وصول کردن چکی است که دارندۀ چک در بانک جا گذاشته استاین زمینه می
بانه به  ، دست آورده، نه آن را ربوده و نه چک به وی سپرده شده استرا دریافت نماید، در این فرض مرتکب نه چک را با توسل به وسایل متقلِّ

 از این شرایط اقدام به وصول چک دیگری نموده است، غیرقابل مجازات دانست. سوءاستفادهتوان فردی را که با بدیهی است نمی
  تحصیل  ی را نه به واسطۀ حیله و فریبدر این فرض مرتکب کارت بانکی دیگر : جامانده در دستگاه خودپرداز عابر بانکتحصیل مال از کارت

ا اگر از شرایط  نماید و مبلغ موجود در کارت را به حساب خود منتقل  سوءاستفادهنموده و نه آن را ربوده و نه کارت به وی سپرده شده است، امِّ
 طلبی را غیرقابل مجازات دانست.توان این سودجویی و فرصتکرده یا برداشت کند، نمی

 توجهیبو سودجویی خود مال دیگری را تحصیل نموده،  سوءاستفادههای دیگر حاکی از حاالتی است که شخص با و مثال های فوقمثال 
قانون تشدید  0هایی از این رفتار بر صاحب مال تحمیل شود، بر همین اساس قانونگذار در مادۀ چه پیامدها و آسیبممکن است  آنکهبه 

سال  0ماه تا  3انگاری نموده و مجازات آن را و کالهبرداری، تحصیل مال از هر راه نامشروع دیگر را جرم ارتشاء و اختالسمرتکبین  مجازات
های قانونی را که ممکن است به دانسته است، تا از این راه خأل موجود و محدودیت آمدهدستبهحبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال 

 تارها به بار آید ُپر نماید.انگاری مستقل این رفدلیل عدم جرم
  آید که این جرم تنها از طریق رفتار مثبت یا فعل قابل ارتکاب است؛ بنابراین در در مادۀ فوق چنین برمی« تحصیل کند»با توجه به عبارت

مشروع دانست؛ از طریق نا توان تحصیل مالفرضی که دیگری پولی را به اشتباه به حساب او واریز شده است، مسترد ننماید، رفتار او را نمی
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ق به او نبوده است، پس نداده است و به همین  در اینجا برای به دست آوردن مال اقدامی مرتکب نشده است چراکه و صرفًا پولی را که متعلِّ
با »ه: ادارۀ حقوقی قوۀ قضایی 04/8/1313مورخ  0211/13/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  دلیل فقط از جهت مدنی موجب ضمان است.

ف به تسلیم آن و قانون مدنی، چنانچه سهوًا وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت 323و  320، 321عنایت به مواد کننده مکلِّ
 «باشدصرفًا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی کنندهپرداخت

  قانون کاهش مجازات  15زات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری به موجب مادۀ قانون تشدید مجا 1مادۀ  1با توجه به نسخ تبصرۀ
تبصرۀ مادۀ فوق نیز نسخ شده است و در حال حاضر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف آن به کمتر از  03/0/1311حبس تعزیری مصوب 

 پذیر است.حداقل قانونی امکان
 ( صادر نماید، مجازات مرتکب با استناد به تبصرۀ مادۀ  ماه 3چنانچه دادگاه حکم به حداقل قانونی )قانون کاهش مجازات حبس  6حبس

ب   شود.لزومًا به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 03/0/1311تعزیری مصوِّ
 جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، از جرایم در حکم کالهبرداری محسوب نشده و فقط از حیث قواعد تخفیف و تعلیق مشابه جرم 

توان آثار کالهبرداری را بر این جرم بار نمود و بنابراین استناد به مرور زمان در این جرم با هر مبلغی )ولو باشد، از این رو نمیکالهبرداری می
 14/12/1315مورخ  0608/15/7باشد؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ پذیر نمیریال( امکان (222/222/222/1بیش از یک میلیارد )

قانون مجازات اسالمی  36 مادۀ ۀشده در تبصر  از جرایم احصاء «تحصیل مال از طریق نامشروع» چون بزه... »حقوقی قوۀ قضاییه: ادارۀ 
 «نیز نیست)قانون مجازات اسالمی( قانون مورد بحث  121نیست، در نتیجه مشمول ممنوعیت مرور زمان ماده  1310

  چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود : »0/11/1386ویی مصوب قانون مبارزه با پولش 0مادۀ  3مطابق تبصرۀ
شود. در محکوم می 6که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی

 «دهر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شو
  ب  570مطابق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ( قانون اساسی جمهوری اسالمی 41در مادۀ دوم قانون نحوه اجرای اصل ): »1/11/1372مصوِّ

 باشد و از تعرضعیت میتصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشرو1363هفدهم مرداد  17/5/1363ایران مصوب 
ع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین ف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشرومصون است مگر در مواردی که خال

 «لتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد.شود که سازمان دوشده و شامل موردی نمی
 

 نشدنیصدور چک پرداختجرم 
 تعریف چک

علیه دارد کاًل یا بعضًا مسترد یا ای است که به موجب آن صادرکنندۀ وجوهی را که در نزد محال  چک نوشته»قانون تجارت:  312مادۀ به موجب 
 «نمایدبه دیگری واگذار می

 
 انواع چک مطابق قانون صدور چک

آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن کنند و دارنده ها به حساب جاری خود صادر میچکی است که اشخاص عهده بانک ،چک عادی .1
 .ندارد

 .شودمی ییدأعلیه پرداخت وجه آن تها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال  ، چکی است که اشخاص عهده بانکییدشدهأچک ت .2
ضمین ت ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانکشدهچک تضمین .3

 .شودمی
 .گرددین آن پرداخت ما، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزار چک مسافرتی .4

 وند نیزش( صادر میامیپدادههایی که به شکل الکترونیکی )قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک( ۶۳۱۷)الحاقی  تبصره ـ
های االجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چکسال پس از الزم. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکالرعایه استالزم
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 های الزم را صادر نماید.( را انجام داده و دستورالعملامیپدادهالکترونیکی )
 

قابل  ها و تسلیم آن به دیگری یا غیرعهدۀ یکی از بانکپرداخت به رقابلیغصدور چک به نحو نشدنی: تعریف جرم صدور چک پرداخت
 باشد.شده در قانون میبینیکردن چک صادره به یکی از طرق پیشپرداخت

 
 ی تجاری از طریق تقدیم دادخواست )حقوقی(اطریق اول پیگیری چک: اقامۀ دعو 

 اقامۀ دعوی تجاری نماید مزایای اقامۀ دعوی تجاری تقدیم دادخواستبا  ظهرنویسانو  صادرکنندهتواند علیه همۀ مسؤولین اعم از دارندۀ چک می
 از قرار ذیل است:

 اقامۀ دعوی علیه همۀ مسؤولین از جمله ظهرنویسان؛ -الف
 صدور قرار تأمین خواسته )بدون تودیع خسارت احتمالی(. -ب

 شرایط اقامۀ دعوی تجاری:
 ق.تجارت برحسب مورد. 317و  315مستندًا به مواد  از تاریخ صدور چکماه  4یا  روز 45روز یا  15. اخذ گواهی عدم پرداخت در ظرف 1
 ق.تجارت برحسب مورد. 314و  087و  086مستندًا به مواد  از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت. اقامۀ دعوی در ظرف یک سال یا دو سال 0
 

 1طریق دوم پیگیری چک: صدور اجرائیه از طریق ثبت
به  االجراء و طرز رسیدگینامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآئین»از طریق ثبتی به موجب  در صورت عدم پرداخت وجه چکند توادارندۀ چک می

ه از قرار ذیل است:« شکایت از عملیات اجرائی  درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده نماید. نکات موردتوجِّ

 
 درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی ]یا در حکم رسمی مانند »االجراء: د اسناد رسمی الزمنامه اجرای مفابه موجِب آخرین اصالحاِت آیین

. نحوه دگیر صورت می از طریق دفترخانه اسناد رسمی باشدمواردی که صدور اجراییه بر عهدۀ ثبت محل یا ادارۀ اجرای ثبت می...  چک[ در
 «.دای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسینامهرسمی مطابق شیوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد

  پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز سردفتر (: »1318االجراء )اصالحی نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 5مطابق مادۀ
د اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سن سامانۀ اجرااطالعات در ، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل کنندههویت و صالحیت درخواست

ساعت از طریق سامانه مذکور، به ادارۀ اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک  ۱۲الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییۀ صادره حداکثر ظرف 
با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف  ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه1تبصرۀ .و مستندات را ضبط و بایگانی نماید

ای که شدهـ صدور اجراییه فقط نسبت به تعهداِت حال0تبصرۀ .ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعالم و کسب تکلیف نماید۸۱
زًا قید شده باشد و اجرای آن در صالحیت اداره ثبت باشد، امکدر سنِد الزم  «.پذیر استاناالجرا منجِّ

                                                           

 (۶۳۱۲اصالحات رئیس قوۀ قضائیه با  ۶۳۲۷االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی )مصوب نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمین قسمت بر مبنای آیینا1 
 تغییر نموده است. 6/10/1318نامه در بروزرسانی شده است. این آیین

سند الزم االجرا

یهاجرائصدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهرسمی ایسند
طلبرسمِی سندِ مثلباشدسندمدلوِل اجراءِ برای

هاجرائیصدورقابلدادگاهازحکمصدوربدونکهعادی ایسند
چکمثلباشدسندمدلوِل اجراءِ برای
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  مفاد آن را به  ظرف ده روزباید  متعهد از تاریخ ابالغ اجرائیه(: »1318االجراء )اصالحی نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 01وفق مادۀ
اجرای مفاد ا قادر به اگر خود ر  .مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداَندیا  ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهدیا  موقع اجراء بگذارد

 . بدهکاری که دراگر مالی ندارد صریحًا اعالم کندرا به مسئول اجراء بدهد و  صورت جامع دارائی خودنداند باید ظرف همان مدت  اجرائیه
ت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن   .ازدرا بپردمدِّ

های متعهد از ینسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارای با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکیتبصره: ادارات اجرای ثبت مکلفند بالفاصله 
ت این اها که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقرر های اطالعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهطریق بانک

 «.شود، نخواهد بودماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می
  ی که بانِک طرِف حساِب درخواست اجرای چک از  ( »۶۳۱۲)اصالحی االجراء: نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 183مادۀ محلِّ

َله به عمل مییا  واقع شده کنندۀ چک در آن محلصادر امۀ تقاضان مکلف است بستانکار، برای صدور اجرائیه. آیدمحلِّ اقامِت متعهد 
 هدفترخانۀ اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیرا به  فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آنو  اصلو همچنین  مخصوص صدور اجرائیه

ـ درخواست اجرای ۶ۀتبصر  نماید.پذیرش اجرا شد( نموده و آن را به بستانکار مسترد میارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر )
ن میکه در شیوه های اسناد رسمی تهراندفترخانهدر  های ایرانی خارج از کشورهای صادره از شعب بانکچک گردد، نامۀ سازمان ثبت معیِّ

، گواهی الزم را از اداره ثبت درخواست نماید. ضمن اعالم انصرافتواند چک می ـ پس از صدور اجرائیه، دارندۀ۸به عمل خواهد آمد. تبصرۀ 
 «گرددپرونده مختومه میو  وصول االجراء برابر مقرراتاگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حقِّ در این صورت، 

 ن ین درخواست اجرای چک ممکتوان درخواست اجرای چک نمود. پس علیه ظهرنویسان و ضامناز طریق ثبتی فقط علیه صادرکننده می
 نیست.

 د رسمی که چک سنرغم اینمختص به برخی اسناد رسمی و عادی است. علی اقدام به صدور اجراییه از طریق ثبتی، بدون مراجعه به دادگاه
ند رسمی سدستور به اجرای  االجرابودِن برخی از اسناِد رسمی را در مورد چک نیز جاری دانسته است؛ به عبارت بهتر،نیست مقنن ویژگِی الزم

 .شودکنندۀ سند صادر میحسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتِر تنظیم )و یا در حکم سند رسمی مانند چک(
 .در طریق ثبتی، نیازی به رعایت مواعد نیست یعنی اینکه چک چه زمانی برگشت خورده و در چه زمانی به مراجع ثبتی مراجعه شده مؤثر نیست 
 دور اجرائیه از طریق ثبتی، باید مطابقت امضاء منعکس در چک با نمونه امضاء موجود در بانک در عرف بانکداری تأیید شده باشد. برای ص

ُمهِر شخِص حقوقِی صاحب حساب در چک نخورده باشد در ادارۀ توان به طریق ثبتی اقدام کرد. در صورتی هم که در غیر این صورت، نمی
 واهد شد.ثبت اجرائیه صادر نخ

  چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کنند اجراییه به نحو تضامن علیه صادرکننده و صاحب
ر اساس ب حساب(اصیل )صاحبو  کنندهامضاءاجرائیه علیه  بستانکار )دارندۀ چک(به تقاضای حساب صادر خواهد شد؛ به عبارت بهتر، 

 .شوددر میتضامن صا
  اشد.بمی االجراسند الزماست. چک  در حکم سند رسمیباشد. چک می سند تجاریاست. چک  سند عادینیست. چک  سند رسمیچک 
 امل خسارت شود، ضمنًا شعشِر اجرائیه است که هزینۀ آن از حقوقی و کیفری بیشتر است ولی بعد از اجرا وصول میهزینۀ اجرای ثبت، نیم

 شود.الوکاله نمیحقِّ  تأخیر تأدیه و
 نامۀ اجرای ثبت نخواهد بود.محل مانع درخواست صدور اجرائیه از طریق آییناعالم جرم علیه صادرکنندۀ چک بی 
 

 پیگیری چک: صدور اجرائیه از طریق دادگاه سومطریق 
تواند با ارائۀ گواهینامه عدم پرداخت، از ارندۀ چک مید»بدین شیوه بیان شده است:  1317قانون صدور چک اصالحی  03این طریق در مادۀ 

را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونیحقِّ و  کسری مبلغ چکدادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به 
ق در متن چ -اجرائیه صادر نماید: الف هر دویا  صادرکننده، صاحب حسابوجود شرایط زیر حسب مورد علیه  ک، وصول وجه آن منوط به تحقِّ

لیل گواهینامه عدم پرداخت به د  -ج در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب شرطی نشده باشد؛
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عا می]های آن این قانون و تبصره 14دستور عدم پرداخت طبق ماده  ز طریق یا جعل شده یا اکند مفقود یا سرقت چکی که صادرکننده یا ذینفع ادِّ
 «.صادر نشده باشد[ کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت »در این طریق 
 قصورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبکه اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این آن بدهد یا مالی معرفی کند

 «.نمایدبه مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می 1314های مالی مصوب قانون نحوۀ اجرای محکومیت
 (1317قانون صدور چک اصالحی  03ق مادۀ )مطاب شرایط درخواست صدور اجرائیه از طریق دادگاه

 .عدم پرداخت ارائۀ گواهی .1
 .تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه صالح .0
 .الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونیتقاضا نسبت به کسری مبلغ چک و حقِّ  .3

 (1317ر چک اصالحی قانون صدو  03)مطابق مادۀ شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب یا صادرکنندۀ چک یا هر دو توسط دادگاه 
ق شرطی نشده باشد. .1  در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقِّ
 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. .2
 های آن صادر نشده باشد.این قانون و تبصره 14گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  .3

 (1317قانون صدور چک اصالحی  03)مطابق مادۀ اقب صدور اجرائیهوظایف صادرکنندۀ چک متع
 روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد. 12ظرف مدت  .1
 یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد. .2
 یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. .3

 
 یه صادرکنندۀ چکطرح شکایت کیفری عل: طریِق چهارم پیگیرِی چک

وجه مطرح نماید. نکات موردت صدور چک بالمحلشکایت کیفری به جرم صادرکننده تواند علیه در صورت عدم پرداخت وجه چک می دارندۀ چک
 از قرار ذیل است:

  ماهه رعایت شده باشد یعنی: 6قانون صدور چک برای طرح شکایت کیفری بایستی مواعد  11مستندًا به ماده 
 اخذ نموده باشد. گواهی عدم پرداختماه از تاریخ صدور چک،  6ایستی دارنده در ظرف اواًل: ب

 طرح نموده باشد. شکایت کیفریماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت،  6ثانیًا: دارندۀ چک بایستی ظرف 
 االشعار طرح شکایت کیفری منتفی است.در صورت عدم رعایت یکی از مواعد فوق 
 ق.چک  11ادر گردد و یا به نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک نمایند. مستندًا به ماده هرگاه چک به وکالت ص

ِه صادرکننده یعنی امضاءکننده خواهد بود. مسؤولیت کیفری  متوجِّ
  ا صاحب صادرکننده ب، چک از حیث پرداخت وجههرگاه چک به وکالت یا نمایندگی صادر شود و یا مدیران شرکت مبادرت به صدور چک کند

 مسؤولیت تضامنی دارند. مدیران با شرکتو یا  وکیل با موکلیعنی  حساب
 درخواست  از دوایر اجرای ثبتتوان هایی میَعَلیِه آن بانک است. همچنین در مورد چکهای دارای جنبۀ کیفری هستند که محال  چک

وصف  َعَلیِه آن بانک باشد زیرا همبنابراین چکی مشمول قانون صدور چک است که ُمحال  َعَلیِه آن بانک باشد؛ صدور اجراییه نمود که ُمحال  
َعَلیِه چک محتمل است هر شخص تجارت ُمحال  صدور چک است اما مطابق قانون االجراءبودن آن منبعث از قانون کیفری چک و هم الزم

د الحسنه مشمول ق.صدور چک نیستنهای قرضاعتباری و صندوق های صادره بر عهدۀ مؤسسات مالی وحقیقی یا حقوقی باشد. پس چک
 اما مشمول ق.تجارت هستند.

  ی طرح کرد.توان شکایت کیفر نمی علیه ضامن و ظهرنویسپذیر است و امکان فقط علیه صادرکنندهشکایت کیفری در مورد چِک بالمحل 
 اند.ق.چک احصاء شده 13باشد در ماده تعقیب کیفری نمیمواردی که صادرکنندۀ چک قابل 
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  توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به شده و مسافرتی را نمیهای تضمینق.چک پرداخِت چک 14ماده  3مطابق تبصرۀ
عای جعل نماید.  آن ادِّ

 د، اما شکایت کیفری فقطتوانند طرح کنندهنده و طرِف دعوا محدودیتی ندارد یعنی همه علیه همه میدعوای حقوقی از حیِث دادخواست 
لین بار به بانک مراجعه کرده و یکی می تواند طرح شکایت کند آن هم فقط علیِه یکی )یکی علیه یکی(؛ به عبارت بهتر، دارندۀ سندی که اوِّ

شکایت  ده،تواند علیه یکی یعنی فقط صادرکنناست( می« گواهی عدم پرداخت»گواهِی عدِم پرداخت به نامش صادر شده )مالِک نهایی 
 إَلیه.توانند متقاضِی اجرائیه باشند چه دارندۀ چک چه منتقل  کیفری مطرح کند بر خالف اجرائیۀ ثبتی که همه می

 طرح شکایت کیفری علیه صادرکنندۀ چکمزایای 
 تر بودن دادرسی به دلیل لزوم فوریت تعقیب و رسیدگیسریع .1
 های سنگین دادرسیفقدان هزینه .0
 سنگینی چون حبس برای صادرکنندهاجرای وجود ضمانت .3

 
 جهات کیفری چک

قانون صدور چک  7انگاری شده است و با لحاظ مادۀ قانون صدور چک جرم 12و  3جهات کیفری، صدور چک پرداخت نشدنی با لحاظ مواد 
 .اجرای کیفری در نظر گرفته شده استبرای آن ضمانت

د علیه وجه نقد داشته باشد و نبایریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال  صادرکنندۀ چک باید در تا» قانون صدور چک: 3مادۀ 
اید بتمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ن

ن خوردگی در متن چک، یا اختالف در مندرجات چک و امثال آبیل عدم مطابقت امضا یا قلمچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از ق
 «از پرداخت وجه چک خودداری نماید

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک » قانون صدور چک: 11مادۀ 
 «شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.محکوم خواهد شد و مجازات تعیین 7ات مندرج در مادۀ محل خواهد بود و به حداکثر مجاز بی

 :بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شدمرتکِب هرکس » قانون صدور چک: 7مادۀ 
 .خواهد شدماه محکوم  6میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر  12الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 

 .سال حبس محکوم خواهد شد 1ماه تا  6میلیون ریال باشد از  52میلیون ریال تا  12ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 
 0چک به مدت سال و ممنوعیت از داشتن دسته 0سال تا  1میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از  52ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 

ها های بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکصادرکننده چک اقدام به صدور چک کهواهد شد و در صورتی سال محکوم خ
 .مالک عمل خواهد بود

 «باشد.های بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیاین مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک تبصره ـ
 
ه چک سند پرداخت فوری است و ب آنکهبا لحاظ محل بودن چک(: نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج )بیدارا نبودن وجه  .1

ر قانون صدور چک از تاریخ مندرج در آن قابل وصول می 3موجب مادۀ  در  بعد از آن باشد پس صادرکنندۀ چک باید در تاریخ مندرج ومکرِّ
ق جرم حساب خود وجه معادل مبلغ مندرج در چک را م وجودی داشته باشد و بنابراین فقدان موجودی یا کسری موجودی از موجبات تحقِّ

ی در صورت کسری موجودی، دارنده 1317ن صدور چک اصالحی قانو 5و به موجب مادۀ  شودنشدنی محسوب میصدور چک پرداخت ، حتِّ
 .ضای صدور گواهی عدم پرداخت نمایدتواند تا سقف موجودی مبلغ چک را مطالبه کرده و نسبت به الباقی آن تقامی

 در صورتی که موجودی حساب : »1317 یاصالحقانون صدور چک  5؛ مادۀ اگر مبلغ موجود در بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد
ک چ صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده

کسری  فوراً  درخواست دارنده چک بنا بهشده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت
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ل، ای با مشخصات مذکور در ماده قبمبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه
چک مزبور نسبت به مبلغی  .شودآن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

 شود. در مورد این ماده نیزمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میکه پرداخت نگردیده، بی
 «ت اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.بانک مکلف اس

 خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک  .2
 

به  اقدام صادرکنندۀ چکه: علیمحال
ق جرم صدور چک پرداخت ت که اگر با اقدام عالمانه و نشدنی اسخالی کردن حساب خود یا ایجاد کسری در موجودی نیز از موجبات تحقِّ

بانه ق به دارندۀ چک، صورت گرفته باشد، امکان کالهبرداری مفروض  عامدانۀ صادرکننده و مسبوق به مانوری متقلِّ برای تحصیل مال متعلِّ
 است.

  خارج کردن پشتوانۀ  ااست که هدف و نتیجۀ آنه یمیرمستقیغبیان کلیۀ طرق مستقیم و « به صورتی»مقصود قانونگذار از استعمال اصطالح
 چک از بانک یعنی از اختیار دارندۀ چک است.

  ق جرم نیست، بلکه ممکن است با تبانی با شخص دیگر چکی را به نام مباشرت مستقیم صادرکننده در اخراج وجه چک از بانک، شرِط تحقِّ
و چک خود را نقد کند و بدین وسیله چک اول بالمحل مراجعه  ، به بانکاول او صادر کرده و از وی بخواهد که قبل از مراجعۀ دارندۀ چِک 

 شود، یا اینکه ممکن است صاحب حساب، بالفاصله پس از صدور چک، حساب خود را مسدود نماید.
 علیه دستور عدمتواند به بانک محال  صادرکنندۀ چک در موارد خاص برای تأمین حقوق مالی خود میصدور دستور عدم پرداخت:  .3

ای را برای دستور عدم پرداخت به روند ویژهقانونگذار  ،را صادر نماید. در این راستا برای حمایت از حقوق دارندگان چکپرداخت وجه چک 
رات به شرح ذیل امکان اقامۀ دعوای کیفری علیه صادرکنندۀ  14بانک به موجب مادۀ  قانون صدور چک تعیین کرده است، عدم رعایت این مقرِّ

 .چک را فراهم خواهد ساخت
  مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم:»قانون صدور چک ۴۹ماده

ک دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بان تواند کتباً طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می
از هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت پس از احر 

تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب نماید. دارنده چک میاعالم شده صادر و تسلیم می
این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم  ۷ر در ماده عالوه بر مجازات مقرِّ  دستوردهندهد عدم پرداخت شده ثابت گرد

 «.خواهد شد
  ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد )یا چک در وجه » ـ1تبصرۀ

شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف دیده( در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میحامل به او واگذار گر 
 «.آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید

 م در صورت وقوع حجر میمنظور از قائم  د.باشمقام آنها مانند ورثه، در صورت وقوع فوت، یا قیِّ
 هرگاه چک توسط دو یا چند نفر صادر شده باشد، هر یک از آنان به تنهایی حِقِّ صدور دستور عدم پرداخت را دارد 
  ه گواهی هفت دستوردهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک» ـ2تبصرۀ

ید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نما
پس از دستور عدم پرداخت، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف  «.کندآن را پرداخت می

توردهنده باید پس از آن در دادسرا شکایت خود را مطرح نموده )مثاًل دستوردهنده در حساب مسدود )نه حساب جاری( نگهداری نماید. و دس
نسبت به سرقت دسته چک خود طرح شکایت نماید( و حداکثر ظرف یک هفته گواهی آن را به بانک تسلیم نماید؛ در غیر این صورت بانک 

ۀ خسارات م صدور چک پرداختکند و دستوردهنده عالوه بر مجازات جر به تقاضای دارندۀ چک وجه آن را پرداخت می نشدنی به پرداخت کلیِّ
 گردد.نیز محکوم می

  توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. شده و مسافرتی را نمیهای تضمینپرداخت چک» ـ3تبصرۀ
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 «.محفوظ خواهد بود ۶۱اخیر ماده شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت  در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به
  محسوب نخواهد شد؛ مگر آنکه صادرکننده به شرح اثردر صورتی که صدور گواهینامۀ عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت باشد، سوء 

ت ادعای او در مرجع صالح به اثبات برسد که در این صورت چک صادره هما های کنند سایر چفوق اقدام به طرح شکایت ننموده یا عدم صحِّ
 .نشدنی دارای سوءأثر خواهد بودپرداخت

 :افراد مجاز به صدور دستور عدم پرداخت 
 صادرکننده .1
 نفعیا ذی .2

 کسی که چک به نام او صادر شده 
 کسی که چک به نام او ظهرنویسی شده 
 کسی که چک به او واگذار شده 

 مقام قانونی آنها اعم از:یا قائم .3
 نفعورثۀ صادرکننده یا ذی 
 م فرد محجور )صادرکننده یا ذی  نفع(قیِّ

 موارد قانونی دستور عدم پرداخت: 
 مفقود شدن چک .1
 سرقت چک .2
 جعل چک .3
 تحصیل چک در نتیجۀ کالهبرداری .4
 تحصیل چک در نتیجۀ خیانت در امانت .5
 تحصیل چک در نتیجۀ تهدید .6
 تحصیل چک در نتیجۀ ربا .7
  نحوۀ صدور دستور عدم پرداخت 

 اختکتبی بودن دستور عدم پرد .1
 لزوم تصریح به علت دستور عدم پرداخت .2
 از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت، گواهی تقدیم شکایت خود به مرجع قضایی را، به بانک تسلیم نماید.« ظرف یک هفته»صادرکننده  .3
 ،چک منتفی است. صادرکنندهمسؤولیت کیفری  با اثبات صّحت ادعای دستوردهنده 
 نشدنی و پرداخت وجه چک و خسارات چک به مجازات صدور چک پرداخت ۀصادرکنند هنده،با عدم اثبات صّحت ادعای دستورد

 محکوم خواهد شد.
تنظیم چک به یکی از اشکال ذیل از موجبات عدم پرداخت مبلغ چک توسط بانک محسوب شده و تنظیم چک به شکل نادرست:  .4

 گردد.به موجب آن صادر می اختدگواهی عدم پر 
 ی چک با امضای موجود در بانکعدم مطابقت امضای رو  .1
 ق آن چک محسوب نمی شود، لذا صادرکنندۀ چک بدون امضاء قابلیت چک بدون امضاء به علت فقدان یکی از شرایط اساسی تحقِّ

تعقیب کیفری را ندارد؛ چک بدون امضاء قابلیت صدور اجرائیه را هم ندارد، زیرا در این خصوص تصدیق مطابقت امضاء، شرط عمدۀ 
 اجرائیه است.صدور 

 شود، البته از طریق حقوقی پیگیری طلب ممکن است.چک بدون امضا و دارای أثر انگشت، چک تلقی محسوب نمی 
 دهد به نظر دیوان عالی کشور فقدان هر یک از امضاهای چکی که باید توسط دو نفر امضاء شود و یک نفر آن را امضاء کرده و تحویل می
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کند ولی از نظر دکتر میرمحمدصادقی، این چک ناقص است علیه وصف قانونی را از چک سلب میمحال  شده و موجود در بانک معرفی
و قابلیت تعقیب کیفری را دارد؛ زیرا در چنین حالتی چک در هر حال به شکل ناقض صادر شده و شخص یا اشخاصی که آن را به این 

 باشند.می اند، قابل تعقیب کیفریداده دارندهشکل امضاء کرده و به 
 خوردگی در متن چکیا قلم .2
 شود.خوردگی باید در ظهر چک )پشت چک( توضیح داده شود، وگرنه منجر به عدم پرداخت آن میهر نوع قلم 
 یا اختالف در مندرجات چک .3
 ه حامل صادر نمونه اختالف در مندرجات عبارت است از، اختالف مبلغ به عدد و به حروف، چک در وجه دو نفر صادر شود، چک در وج

 شود ولی نام شخص دیگری هم نوشته شود و شخص دیگری به بانک مراجعه نماید.
شود صدور چک از حساب مسدود است و از دیگر مواردی که منتهی به عدم وصول وجه چک می :صدور چک از حساب مسدود .5

با وجود مسدود کردن حساب از سوی صاحب حساب،  قانونگذار این رفتار را هم در حکم صدور چک بال محل دانسته است، مانند فرضی که
هر کس با علم به بسته بودن حساب »قانون صدور چک:  12دسته چک هنوز نزد او موجود باشد و اقدام به صدور چک نماید، مطابق مادۀ 

 «محل خواهد بود...بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی
 محل اش، اقدام او را در حکم جرم صدور چک بیبا علم او به مسدود بودن حساب بانکی نشدنیبه صدور چک پرداخت اقدام صادرکنندۀ چک

محکوم قانون صدور چک  7های مندرج در مادۀ باشد، از این رو مرتکب به حداکثر مجازاتدهد که از موجبات تشدید مجازات میقرار می
 .خواهد شد

 ا در جرم صدور چک از اختبرخالف اینکه صدور چک پرد نشدنی، جرم مادی ِصرف است و در آن نیازی به اثبات عنصر روانی نیست؛ امِّ
 حساب مسدود، لزوم احراز علم صادرکنندۀ چک به مسدود بودن حساب وی به هنگام صدور چک باید مورد توجه قرار گیرد.

 باشد.نشدنی به حسب مبلغ چک میه صدور چک پرداختهای مربوط بمجازات جرم صدور چک از حساب مسدود، حداکثر مجازات 
 باشد.مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود قابل تعلیق نمی 

 
 جهات غیر کیفری چک

 :کیفری نیست بدر موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیقانون صدور چک:  13مادۀ 
 .چک سفید امضا داده شده باشد ثابت شودالف ـ در صورتی که 

 .وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد در متن چک هرگاهـ  ب
 .قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است در متن چکچنانچه ـ  ج

 .که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ثابت شودهرگاه بدون قید در متن چک دـ 
 .چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ثابت شودر صورتی که دهـ ـ 
  دار صادر شود و دارندۀ چک در ، تضمینی، مشروط، بدون تاریخ یا وعدهامضاء دیسفقانون صدور چک، اگر چکی در قالب  13با لحاظ مادۀ

تواند ولی چک به هر دلیل قابل پرداخت نباشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارنده می تاریخ سررسید به بانک مراجعه کند
ا صادرکننده از این حق برخوردار  ادره را در دادگاه غیر کیفری بودن چک ص است کهاقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده نماید، امِّ

ا شود، هر چند که هم چنان دادخواست  قانون 13با اثبات وجود یکی از موارد مادۀ  صدور چک، طرح نموده و از مجازات مسؤولیت کیفری مبرِّ
 و ارائه است. طرحقابلحقوقی مطالبۀ وجه علیه صادرکننده 

دهد تا هر زمان که اراده چک سفید امضا چکی است که صادرکننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل میهای سفید امضا: چک .1
 سایر مندرجات را تکمیل و آن را به بانک ارائه نمایدکرد 

 دغالبًا در رابطۀ بین موجر و مستأجر، موجرین برای حصول اطمینان از این که مستأجر همواره مطابق میل و خواستۀ آنها عمل کرده و در موع 
ر مورد اجاره را تخلیه خواهد نمود. اقدام به گرفتن چک سفید امضا می  کنند.مقرِّ
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  محرز شود که دارندۀ چک سفید امضا بر خالف قانون یا بر خالف تراضی طرفین اقدام به استیفای مبلغ از طریق چک کرده است. اگر
قانون مجازات اسالمی بخش  673تواند اقدام به طرح شکایت کیفری سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا موضوع مادۀ صادرکننده می

 ید.تعزیرات علیه دارندۀ چک نما
ق شرطی بوده استچکچک تضمینی و مشروط:  .2  .هایی که برای تضمین انجام معامله صادر شده و یا وصول وجه آنها منوط به تحقِّ
 وده و فاقد شود که چک تضمینی یا مشروط بشود یا با ارجاع به قرارداد منعقده بین صادرکننده و دارنده اثبات میغالبًا یا در متن چک قید می

 ی است.عنوان کیفر 
 ق شرط تأثیری ندارد و صادرکننده چنین چک ق یا عدم تحقِّ  هایی از تعقیب کیفری معاف است.انجام یا عدم انجام معامله، تحقِّ
 .ق.ص.چ( 3)مادۀ  هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد 
  اگر دارنده چک مشروط به بانک مراجعه نماید و چک مخدوش و بالمحل نباشد و دستوری هم  قانون صدور چک، 13و  3با توجه به مواد

 برای عدم پرداخت چک صادر نشده باشد، بانک بدون توجه به شرط مبلغ را پرداخت خواهد کرد.
همان تاریخ مندرج چک به عنوان وسیلۀ پرداخت فوری دارای یک تاریخ است و تاریخ صدور چک دار: ک بدون تاریخ و چک مدتچ .3

 در چک باید باشد.
 ت تاریخ چک و به روز بودن آن است و وعده  دار بودن چک باید اثبات گردد.اصل بر صحِّ
 

بل صدور چک به نحو غیرقا»تعریف جرم کالهبرداری از نظر دکتر مالکریمی عبارت است از:  نشدنی:تعریف جرم صدور چک پرداخت
به نحوی که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه چک خودداری یرقابل پرداخت کردن چک صادره یا غ تسلیم آن به دیگری وپرداخت 

 .«نماید
 

 نشدنیصدور چک پرداختدهندۀ جرم عناصر تشکیل
 نشدنیصدور چک پرداختعنصر قانونی جرم 

 01/1/1422با آخرین اصالحات تا تاریخ  16/4/1355قانون صدور چک مصوب  13و  12، 7، 3مواد 
 نشدنیصدور چک پرداختعنصر مادی جرم 

 نشدنیصدور چک پرداخترفتار مجرمانه جرم 
 در حسابدارا نبودن وجه  .1
 وجه از حسابخارج کردن  .2
 صدور دستور عدم پرداخت .3
در  الفخوردگی در متن چک یا اختصدور چک به نحو غیرقابل پرداخت )عدم مطابقت امضای روی چک با امضای موجود در بانک یا قلم .4

 مندرجات چک(
 صدور چک از حساب مسدود .5

ق جرم 
ّ

 نشدنیصدور چک پرداختشرایط و اوضاع و احوال برای تحق
ق موارد مندرج در مواد   قانون صدور چک 12و  3تحقِّ

 نشدنیصدور چک پرداختنتیجۀ حاصلۀ جرم 
 د به نتیجه استصدور چک پرداخت  نشدنی، جرم مقیِّ
 ه توسط بانک و صدور گواهی عدم پرداختنتیجۀ این جرم، عدم پرداخت وج. 
 ق جرم به نحو تام محسوب نمی شود، بلکه زمان وقوع جرم زمانی است که چک صادر لحظۀ صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت، لحظۀ تحقِّ

د  12یا  3ایط مواد شده در قالب یکی از شر   است، لحظۀ صدور گواهیقانون صدور چک، منتهی به پرداخت نشود، پس با لحاظ اینکه جرم مقیِّ
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ق نتیجه می  .باشدعدم پرداخت توسط بانک، زمان تحقِّ
 نشدنیصدور چک پرداختعنصر روانی جرم 

  ی ِصرف»نشدنی صدور چک پرداختجرم  است.« جرم مادِّ
  هم نیست. جرائمدر ی ِصرف نیازی به اثبات عنصر روانی متِّ  مادِّ
 ر حساب خود وجه کافی دارد یا مواردی مانند این چیزی از مسؤولیت کیفری صادرکننده کرده داثبات مواردی مثل اینکه صادرکننده فکر می

 کاهد.نمی
  باید اثبات شود.« علم صادرکننده به مسدود بودن حساب»در صدور چک از حساب مسدود 
 

 نشدنیصدور چک پرداختافراد دارای حِقّ شکایت کیفری نسبت به جرم 
مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه  جرائم» قانون صدور چک: 11مادۀ 

از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت 
 «کیفری نخواهد داشت.

این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای منظور از دارندۀ چک در 
ها مکلفند به محض مراجعۀ دارندۀ چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک

 ک به وی منتقل گردیده حِقِّ شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد.کسی که چک پس از برگشت از بان
در صورتی که دارندۀ چک بخواهد چک را به وسیلۀ شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود او وصول کند و حِقِّ شکایت کیفری او در صورت 

در َظهر چک )پشت چک( قید نماید و در هر  یح نمایندگی شخص مذکورمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصر بی
 کند و حِقِّ شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.ر به نام صاحب چک صادر می 5و  4صورت بانک اعالمیۀ مذکور در مادۀ 

 نشدنی را دارند:بنابراین افراد ذیل حِقِّ شکایت کیفری نسبت به جرم صدور چک پرداخت
 کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.؛ دارندۀ چک .1
ت کسی که چک با انتقال قهری به او منتقل شده است؛  .2 ماه از تاریخ  6اگر شاکی بعد از ارائۀ چک به بانک و قبل از انقضای مدِّ

و یا  از ورثه نسبت به سهم خویش صدور گواهی عدم پرداخت فوت نماید و دلیلی بر انصراف شاکی از شکایت مطروحه موجود نباشد، هر یک
ت  ث خود، را خواهد داشت. 6کل ورثه نسبت به کل مبلغ چک حِقِّ شکایت کیفری، ظرف مدِّ  ماه از تاریخ انتقال قهری ناشی از فوت مورِّ

  (تبه وی منتقل گردیده حِقِّ شکایت کیفری ندارد )انتقال پس از أخِذ گواهی عدم پرداخ پس از برگشت از بانککسی که چک 
 شاکی چک را به دیگری یا حقوق خود را نسبت به چک را به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری متوقف خواهد اگر بعد از شکایت کیفری ،

 شد )انتقال پس از شکایت کیفری(
 

 نشدنیعنه در جرم صدور چک پرداختمشتکی
مستند به رفتار صادرکننده باشد؛ به عبارت دیگر مستند به رفتار نشدنی قانون صدور چک، اگر جرم صدور چک پرداخت 13و  3با لحاظ مواد  .1

 .گیردشکایت علیه صادرکننده صورت میصادرکننده چک غیرقابل پرداخت شود؛ 
بوده ولی شخصی غیر از صادرکننده دستور عدم « قابل پرداخت»قانون صدور چک، اگر چک  14مادۀ  0و تبصرۀ  14و  3با لحاظ مواد  .2

 گیرد.را به بانک صادر کند شکایت علیه او صورت می پرداخت وجه آن
قانون صدور چک، اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،  11با لحاظ مادۀ  .3

کیل یا نمایندۀ ساب یا و ؛ مگر اینکه صادرکننده ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حمسؤولیت کیفری با امضاکنندۀ چک است
ه صادرکننده نیست.  بعدی او بوده است که در این صورت مسؤولیت کیفری متوجِّ
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 نشدنی نکات ذیل قابل توجه است:در مورد جرم صدور چک پرداخت
 ق نمی زمانهمنشدنی لزومًا جرم صدور چک پرداخت اقدام به شود و در بسیاری از موارد، شخص پس از صدور چک، با صدور چک محقِّ

 شود.نماید یا با دستور عدم پرداخت به بانک، مانع وصول چک میخالی کردن حساب خود می
  اگر چک قباًل صادر شده باشد و بالمحل نباشد، به علت صدور حکم ورشکستگی، بانک ممنوع از پرداخت وجه چک شده باشد، از شمول

 قانون صدور چک خارج است.
 اخت هم مستند به فعل صادرکننده و هم مستند به صدور دستور عدم پرداخت توسط شخص دیگری باشد، باید رسد هرگاه عدم پردبه نظر می

ب نبوده ای که بر دستور وی هیچ أثری مصادرکننده که منشأ اولیۀ عدم پرداخت بوده است، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، نه دستوردهنده ترتِّ
 است.

 سازی اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه: »8/8/1371مورخ  7078/7یه به شمارۀ نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضای
ق.م.ا  536)چک( و استفاده از سند مجعول شده است )مادۀ  یررسمیغکرده و با آن اجناس خریده باشد عالوه بر سرقت مرتکب جعل سند 

عمل مجرمانۀ سارق در این مرحله عالوه بر سرقت از مصادیق  تعزیرات( و اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد
هایی که مرتکب شده )سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول یا کالهبرداری( کالهبرداری است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه

هم باید مجازات جداگانه تعیین شود.  «برای هر یک از أعمال مجرمانۀ متِّ
 کند و در سازی خود را فرد معتبری جا زده و بدین وسیله دیگری را با قبول کردن چکی که صادر کرده است ترغیب مینهاگر کسی با صح

دارد، در صورت برگشت خوردن چک، هم به ارتکاب جرم کالهبرداری و هم به ارتکاب جرم صدور مقابل اموال یا وجوهی را از وی دریافت می
د جرم دربارۀ وی إعمال میچک بالمحل محکوم گشته و مقرِّ   شود.رات راجع به تعدِّ

  ی در فرض صدور چک  جرائمبا توجه به صدور گواهی عدم پرداخت، جرم صدور چک پرداخت نشدنی را باید در زمرۀ د محسوب نمود و حتِّ مقیِّ
 اخت نشده باشد، )مثاًل کارمند بانکاز حساب مسدود نیز تا مادامی که دارندۀ چک به بانک مراجعه ننموده و چک صادره منتهی به عدم پرد

 نشدنی منتفی است.اشتباهًا مبلغ چکی را که از حساب مسدود صادر شده است، پرداخت نماید( بحث جرم صدور چک پرداخت
  مان ور زماه در مرجع کیفری صالح اقدام به طرح شکایت نماید، وگرنه به دلیل شمول مر  6با صدور گواهی عدم پرداخت دارندۀ چک باید ظرف

 کیفری، شکایت او دیگر مسموع نبوده و برای دریافت وجه چک باید در دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوا نماید.
  مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا  جرائم»قانون صدور چک:  11مطابق مادۀ

وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید شش ماه از تاریخ صدور چک برای 
ماهه  6شود، برای طرح شکایت کیفری، دارندۀ چک باید دو مهلت همان گونه که مالحظه می« دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

ماه  6ـ پس از صدور گواهی عدم پرداخت، ظرف 0عه به بانک آن را برگشت بزند، ماه از تاریخ صدور چک، با مراج 6ـ ظرف 1را رعایت نماید: 
 اقدام به طرح شکایت نماید

 
 نشدنیمزایای شکایت کیفری برای شاکی در جرم صدور چک پرداخت

 نماید.تواند وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز توأم با رسیدگی کیفری در دادگاه کیفری مطالبه دارندۀ چک می .1
  که  های وارد شدهتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک می: »قانون صدور چک 0تبصرۀ مادۀ

و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از  ماً یمستق
های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را قاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینهدادگاه ت

 «به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
  مطالبه نماید.تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی دارنده چک می: »قانون صدور چک 15مادۀ» 

ۀ شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا .0 و دادگاه تا خاتمۀ دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد  رسیدگی به کلیِّ
 آمد.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

94 
 

  فوری درسیرسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دا: »قانون صدور چک 16مادۀ ،
 «و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ناخته نشود شود و هرگاه به این نشانی شعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میاگر به متهم دسترسی نباشد آخرین نشانی متهم در بانک محال   .3
گهی ان  شود.جام میگواهی مأمور به منزلۀ ابالغ اوراق تلقی شده و رسیدگی بدون نیاز به احضار متهم با آ

  او  علیه اقامتگاه قانونیدر صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال  » قانون صدور چک: 00مادۀ
 .آیدشود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میمحسوب می

به منزله ابالغ  أمورمچنین محلی وجود نداشته باشد گواهی  شده شناخته نشود یاهرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین
 «شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.اوراق تلقی می

 
 نشدنیمجازات جرم صدور چک پرداخت

 :هد شدبزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خوامرتکِب هرکس » قانون صدور چک: 7مادۀ 
 .ماه محکوم خواهد شد 6میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر  12الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 

 .سال حبس محکوم خواهد شد 1ماه تا  6میلیون ریال باشد از  52میلیون ریال تا  12ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 
 0چک به مدت سال و ممنوعیت از داشتن دسته 0سال تا  1میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از  52ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 

ها های بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکصادرکننده چک اقدام به صدور چک کهسال محکوم خواهد شد و در صورتی 
 .مالک عمل خواهد بود

 «باشد.های بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیه ثابت شود چکاین مجازات شامل مواردی ک تبصره ـ
  با توجه به تبصرۀ  ورود، قابل گذشت به شمار می جرائمدر زمرۀ قانون صدور چک  12و  11با استناد به مواد جرم فوق

؛ حداقل و حداکثر مّدت 23/2/1399ق.م.ا، الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  114مادۀ 
 نشدنی از قرار ذیل است:بنابراین مجازات جرم صدور چک پرداختیابد.حبس مادۀ فوق به نصف تقلیل می

  ماه محکوم خواهد شد 3میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر  12چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از. 
  سال حبس محکوم خواهد شد 6ماه تا  3میلیون ریال باشد از  52ریال تا  میلیون 12چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از. 
  سال  0چک به مدت سال و ممنوعیت از داشتن دسته 1ماه تا  6میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از  52چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از

 محکوم خواهد شد
ر داشته است برای تعیین درجۀ باید به حداکثر مجازات توجه نمود، و با توجه به اینکه که  قانون مجازات اسالمی 11مادۀ  0با توجه به تبصرۀ  مقرِّ

گیرد؛ لذا در این ماه حبس قرار می 3ماه حبس در گروه تا  3ماه حبس است و  3نشدنی در فرض اول حداکثر مجازات جرم صدور چک پرداخت
نشدنی در فرض دوم و حداکثر مجازات جرم صدور چک پرداخت است 8ری درجۀ تعزی جرائمنشدنی جزء فرض مجازات جرم صدور چک پرداخت

 جرائمنشدنی جزء گیرد؛ لذا در این فرض مجازات مرتکب جرم صدور چک پرداختقرار می ماه 6ماه تا  3در گروه بیش از  ماه 6است و  ماه 6
گیرد؛ لذا در سال قرار می 0ماه تا  6سال در گروه بیش از  1و سال حبس است  1است در فرض سوم حداکثر مجازات این جرم  7تعزیری درجۀ 

 است. 6تعزیری درجۀ  جرائمنشدنی جزء این فرض مجازات مرتکب جرم صدور چک پرداخت
د مادۀ در خصوص مجازات مرتکب جرم صدور چک پرداخت ر داشت است:  12نشدنی، به صورت مشدِّ هر کس با »قانون صدور چک چنین مقرِّ

محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج سته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیعلم به ب
 «غیرقابل تعلیق خواهد بود. شدهنییتعمحکوم خواهد شد و مجازات  ۷در ماده 
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 قانون صدور چک 11نشدنی مادۀ مجازات جرم صدور چک پرداخت
 
 

 نشدنیصدور چک پرداخت 
 به صورت ساده

 مبلغ مندرج در متن چکاگر 
 میلیون ریال باشد 12کمتر از  

 ماه حبس 3حداکثر 

 اگر مبلغ مندرج در متن چک
 میلیون ریال باشد 52میلیون ریال تا  12از  

 حبس ماه 6ماه تا  3

 مبلغ مندرج در متن چکاگر 
 میلیون ریال بیشتر باشد 52از  

ممنوعیت از  سال حبس و 1تا  ماه 6
 سال 0چک به مدت داشتن دسته

 نشدنیصدور چک پرداخت
 به صورت مشّدد

هر کس با علم به بسته بودن حساب »
 بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید
... و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 

 «محکوم خواهد شد  ۷

 مبلغ مندرج در متن چکاگر 
 میلیون ریال باشد 12کمتر از  

 حبس ماه 3

 اگر مبلغ مندرج در متن چک
 میلیون ریال باشد 52میلیون ریال تا  12از  

 حبس ماه 6

 مبلغ مندرج در متن چکاگر 
 میلیون ریال بیشتر باشد 52از  

سال حبس و ممنوعیت از داشتن  1
 سال 0چک به مدت دسته

 د نموده باشد،در صورتی که صادرکنندۀ چک اقدام به صدور چک  ها مالک عمل خواهد بود.مجموع مبالغ مندرج در متون چک های متعدِّ
 میلیون ریال است، یک مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته است و  52نشدنی که مبلغ آن بیش از های پرداختقانونگذار در رابطه با چک

ت  7مطابق قسمت اخیر بند )ج( مادۀ  مسدود  ته چک محروم خواهد شد.سال از داشتن دس 0قانون صدور چک، صادرکنندۀ چک به مدِّ
نشدنی در سال دیگر از اقدامات تکمیلی است، که قانونگذار در مورد چک پرداخت 3ساختن حساب جاری و ممنوعیت از افتتاح حساب تا 

یش از که بهای جاری اشخاصی را ها مکلفند کلیه حساببانک: »، به موجب این مادهبینی قرار داده استقانون فوق مورد پیش 01مادۀ 
و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز  صادر کردهمحل چک بی بارکی

ر در این ماده، برخالف بند )ج( مادۀ  «ننمایند. ی نیست و در همۀ مواردی که شخص بیش از  7ناگفته نماند حکم مقرِّ د به نصاب خاصِّ مقیِّ
 شود.نشدنی با هر مبلغی نموده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، اجرا میبار اقدام به صدور چک پرداخت یک

 ر، معامالت ربوی و ... صادر میدر مورد چک شود، حمایت حقوقی و کیفری از چک هایی که بابت معامالت نامشروع مانند خرید مواد مخدِّ
های بالمحل این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک»قانون صدور چک نیز آمده است:  7که در تبصرۀ مادۀ  هگونهمانبرداشته شده و 

صلی هایی مانع تعقیب جرم االبته برداشتن وصف کیفری از چنین چک «باشدبابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی
کوم نشدنی محبا چکی را به دیگری داده باشد، هرچند به مجازات صدور چک پرداختشود، برای مثال در فرضی که شخصی بابت ر نمی
ا به مجازات جرم ربا محکوم خواهد شد.نمی  شود، امِّ

 نشدنیصدور چک پرداختمجازات تکمیلی جرم 
تواند در مورد ق.م.ا دادگاه می 03ادۀ باشد و به استناد ممیهای تعزیری از نوع مجازات نشدنیبا توجه به این که مجازات جرم صدور چک پرداخت

فردی که مرتکب جرم تعزیری شده است مجازات تکمیلی اختیاری را نیز عالوه بر مجازات اصلی تعیین نماید. لذا در خصوص مرتکب این جرم 
ر در مادۀ تواند عالوه بر مجازاتدادگاه می ر در مادۀقانون صدور چک مجازات 7های مقرِّ ر ق.م.ا را نیز برای محکوم   03 های تکمیلی مقرِّ علیه مقرِّ

 کند.
 نشدنیمجازات تبعی جرم صدور چک پرداخت

کند جرم صدور علیه را از حقوق اجتماعی محروم میعمدی محکوم   جرائمدر  5ق.م.ا که محکومیت قطعی به حبس تا درجۀ  05با توجه به مادۀ 
نشدنی، باشد، لذا برای مرتکب جرم صدور چک پرداختمی 8یا  7یا  6درجۀ نشدنی که مجازات آن حسب مورد حبس تعزیری چک پرداخت

 مجازات تبعی وجود ندارد.
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 نشدنیصدور چک پرداختتخفیف مجازات جرم 
باشد، در صورت احراز می 8یا  7یا  6درجۀ  تعزیری است، حسب مورد تعزیر جرائمنشدنی که جزء در خصوص مرتکب جرم صدور چک پرداخت

ق.م.ا  31نشدنی را تخفیف دهد و یا مطابق مادۀ تواند مجازات مرتکب جرم صدور چک پرداختق.م.ا قاضی می 38فیف مذکور در مادۀ جهات تخ
ر در مادۀ مذکور مرتکب را از  8یا  7در فرضی که مجازات تعزیری درجۀ  همچنین به  مجازات معاف کند. لیتحماست در صورت احراز شرایط مقرِّ

درجه مجازات را تقلیل دهد یا مجازات حبس را به جزای نقدی متناسب  0تا  1تواند قاضی می 6ق.م.ا در مورد میزان حبس درجۀ  73استناد مادۀ 
اتی خواهد مجازات را تخفیف دهد باید مجاز با همان درجه تبدیل کند. الزم به ذکر است که تقلیل مجازات یعنی اینکه در صورتی که قاضی می

ر در قانون برای مرتکب تعیین نماید.کمتر از حداقل   مجازات مقرِّ
 

 نشدنیإعمال ِجهات تأخیر اجرای مجازات در جرم صدور چک پرداخت
درجۀ  نشدنی حسب مورد تعزیربا توجه به اینکه مجازات جرم صدور چک پرداخت: نشدنیصدور چک پرداختتعویق صدور حکم در جرم 

پذیر است، لذا در مورد مرتکب جرم صدور چک امکان 8تا  6تعزیری درجۀ  جرائمکه تعویق صدور حکم در و با توجه به این باشد،می 8یا  7یا  6
 نشدنی امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود دارد.پرداخت

 یرز نشدنی حسب مورد تعبا توجه به اینکه مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی:صدور چک پرداختتعلیق اجرای مجازات در جرم 
پذیر است، لذا در مورد مرتکب جرم صدور امکان 8تا  3تعزیری درجۀ  جرائمباشد، و با توجه به اینکه تعلیق اجرای مجازات در می 8یا  7یا  6درجۀ 

 نشدنی امکان صدور قرار تعویق صدور حکم وجود دارد.چک پرداخت
ن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور هر کس با علم به بسته بود»قانون صدور چک،  12البته مطابق مادۀ 

 «شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.و مجازات تعیین محکوم خواهد شد 7محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادۀ چک بی
ری قابل تعزی جرائمنشدنی جزء پرداختبا توجه به اینکه مجازات جرم صدور چک نشدنی: نظام نیمه آزادی در جرم صدور چک پرداخت

ق.م.ا گذشت شاکی است، بنابراین در جرم صدور چک  57با توجه به اینکه یکی از شرایط نظام نیمه آزادی در مادۀ  و باشدیمگذشت 
 نشدنی که یک جرم قابل گذشت استفاده از نظام نیمه آزادی وجود ندارد.پرداخت

ه به اینکه مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی:تآزادی مشروط در جرم صدور چک پرداخ  12حبس تعزیری کمتر از  نشدنیبا توجِّ
ت اجرای مجازات همواره از خود ُحسن اخالق و سوم مجازات تعیینیک اگر مرتکبسال است، لذا  ل کرده باشد و در مدِّ شده در دادنامه را تحمِّ

و به  شوددر زندان نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی نشدنیپرداخت صدور چک رفتار نشان دهد و حاالت و رفتار مرتکب جرم
عی خصوصی  نشدنیصدور چک پرداختتشخیص دادگاه محکوم به جرم  تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان را که مورد حکم و موافقت مدِّ

 ۀادرکنندصقاضی دادگاه که قباًل از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد است بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد همچنین در صورتی 
 را صادر نماید. نشدنیصدور چک پرداختتواند حکم آزادی مشروط مرتکب جرم حکم قطعی می

 نشدنیمجازات جایگزین حبس در جرم صدور چک پرداخت
  شود(مجازات جایگزین حبس تبدیل می ماه )که لزومًا به 3میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر  12کمتر از 
  شود، مگر آنکه مرتکب سال حبس )که لزومًا به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 6ماه تا  3میلیون ریال باشد از  52میلیون ریال تا  12از

ر در مادۀ دارای سابقۀ محکومیت  ق.م.ا باشد( 66های قطعی مقرِّ
  سال )صدور مجازات جایگزین حبس در این مورد، با توجه به قابل گذشت بودن جرم،  1ماه تا  6ز میلیون ریال بیشتر باشد به حبس ا 52از

 پذیر نیست(امکان
 شود، هر چند حبس نشدنی به جایگزین حبس تبدیل میشود، در اکثر موارد مجازات جرم صدور چک پرداختکه مالحظه می گونههمان

ر در مادۀ  ب تقانون نحوۀ اجرای محکومی 3مقرِّ ت خود باقی است: 1313های مالی مصوِّ به از طرق گر استیفای محکوم  ا »کماکان به قوِّ
 شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتهعلیه به تقاضای محکوم  مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم  

س از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را علیه تا سی روز پشود. چنانچه محکوم  له حبس میمحکوم  
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 «شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.باشد حبس نمیاقامه کرده 
 

 نشدنیإعمال ِجهات سقوط اجرای مجازات در جرم صدور چک پرداخت
 نشدنیگذشت در جرم صدور چک پرداخت

 رود.قابل گذشت به شمار می جرائمقانون صدور چک در زمرۀ  10و  11نشدنی با استناد به مواد ور چک پرداختجرم صد
 نشدنیمرور زمان در جرم صدور چک پرداخت

ماه از تاریخ صدور  6نشدنی راه دارد و دارندۀ چک باید ظرف مرور زمان شکایت در خصوص جرم صدور چک پرداخت مرور زمان شکایت:
 قانون صدور چک( 11هی عدم پرداخت برای شکایت به مرجع قضایی مراجعه نماید )مادۀ گوا

نشدنی دور چک پرداختصتعزیری غیرمنصوص شرعی راه دارد و چون جرم  جرائمبا توجه به اینکه مرور زمان تعقیب در مرور زمان تعقیب: 
ت آن صوص در این جرم راه داردتعزیری غیرمنصوص شرعی است، لذا مرور زمان تعقیب در خ جرائمجزء  در صورتی که مبلغ مندرج در متن  و مدِّ
 :چک
  سال است. 3میلیون ریال باشد،  12کمتر از 
  سال است. 5میلیون ریال باشد،  52میلیون ریال تا  12از 
  سال است 7میلیون ریال بیشتر باشد،  52از 
  شود.ق.م.ا مشمول مرور زمان نمی 121مادۀ « ب»اشد که به استناد بند میلیارد ریال ب 1مگر این که مبلغ مندرج در متن چک بیش از 

تعزیری غیرمنصوص شرعی راه دارد و چون جرم صدور چک  جرائمبا توجه به اینکه مرور زمان صدور حکم در  مرور زمان صدور حکم:
ت آن ص در این جرم راه داردتعزیری غیرمنصوص شرعی است، لذا مرور زمان صدور حکم در خصو جرائمنشدنی جزء پرداخت در صورتی  و مدِّ

 که مبلغ مندرج در متن چک:
  سال است. 3میلیون ریال باشد،  12کمتر از 
  سال است. 5میلیون ریال باشد،  52میلیون ریال تا  12از 
  سال است 7میلیون ریال بیشتر باشد،  52از 
  شود.ق.م.ا مشمول مرور زمان نمی 121مادۀ « ب»د که به استناد بند میلیارد ریال باش 1مگر این که مبلغ مندرج در متن چک بیش از 

تعزیری اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت و اعم از منصوص  جرائمبا توجه به اینکه مرور زمان صدور حکم در مرور زمان اجرای مجازات: 
تعزیری غیرمنصوص شرعی قابل گذشت است، لذا مرور  جرائمنشدنی جزء شرعی و غیرمنصوص شرعی راه دارد و چون جرم صدور چک پرداخت

ت آن زمان صدور حکم در خصوص در این جرم راه دارد  در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک: و مدِّ
  سال است. 5میلیون ریال باشد،  52تا 
  سال است. 7میلیون ریال بیشتر باشد،  52اگر بیش 
  شود.ق.م.ا مشمول مرور زمان نمی 121مادۀ « ب»لیارد ریال باشد که به استناد بند می 1مگر این که مبلغ مندرج در متن چک بیش از 

شود که  نشدنی اگر ثابتپرداخت چکدر خصوص مرتکب جرم صدور  نشدنی:تأثیر توبه بر مجازات مرتکب جرم صدور چک پرداخت
باشد، لذا شامل حکم می 8یا  7یا  6تعزیری درجۀ  جرائمجزء نشدنی حسب مورد مرتکب توبه کرده است با توجه به اینکه جرم صدور چک پرداخت

 نشدنی سقوط مجازات خواهد بود.ق.م.ا خواهد بود. یعنی أثر توبه در جرم صدور چک پرداخت 115مادۀ 
 نشدنیدر جرم صدور چک پرداخت

 .پرداخت وجه چک قبل از شکایت کیفری، موجب عدم امکان تعقیب کیفری صادرکننده است 
  شود.شاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی، قرار موقوفی تعقیب صادر میگذشت 
 شود.پرداخت وجه چک و خسارات قبل از صدور حکم قطعی، قرار موقوفی تعقیب صادر می 
 ف می

ِّ
 شود.گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی، اجرای حکم متوق
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 ف میپرداخت وجه چک و خسارات بعد از صدور حکم قطعی، اجرای حک
ِّ
 شود.م متوق
 نشدنیجرم صدور چک پرداخت

صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت و تسلیم آن به دیگری یا غیرقابل پرداخت کردن چک صادره به نحوی که بانک به یکی از علل 
 قانونی از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

دو  آنی، سادهجرمی،  نشدنیصدور چک پرداخت  است مقیِّ
 قانون صدور چک 13و  12، 7، 3واد م عنصر قانونی

 
 
 

 عنصر ماّدی

 رفتار مجرمانه
 
 

 دارا نبودن وجه در حساب  .1
 خارج کردن وجه از حساب .0
 صدور دستور عدم پرداخت .3
صدور چک به نحو غیرقابل پرداخت )عدم مطابقت امضای روی چک با امضای موجود  .4

 (خوردگی در متن چک یا اختالف در مندرجات چکدر بانک یا قلم
 صدور چک از حساب مسدود .5

 عدم پرداخت وجه توسط بانک و صدور گواهی عدم پرداخت. نتیجۀ حاصلۀ جرم
ی ِصرف»نشدنی صدور چک پرداختجرم  عنصر روانی ی ِصرف است نیازی به اثبات عنصر روانی « جرم مادِّ است و چون جرم مادِّ

هم نیست.  متِّ
 

دم که اگه فقط انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت ِن حقوقیها جزوۀ َسُبک و رواده یه نکتۀ بسیار مهم:
 نبه طور رایگارو در ضمن کلیۀ جزوات  کنید!( مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irیکی از اوونها رو از سایتم )

 .دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشتگذاریم و بهتون اطمینان میختیارتون میدر ا

 

 فرییتخریب کجرم 
 تعریف جرم تخریب

 «باشد.اتالف یا ایراد خسارت عمدی به مال دیگری می»تعریف جرم تخریب از نظر دکتر مالکریمی عبارت است از: 
 دهندۀ جرم تخریبعناصر تشکیل

ب  677عنصر قانونی جرم تخریب در حقوق ایران مادۀ ونی جرم تخریب: عنصر قان  1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوِّ
 باشد.می

ه هر متعلق به دیگری را تخریب نماید یا ب رمنقولیغهر کس عمدًا اشیاء منقول و یا » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 677مادۀ 
 «سال محکوم خواهد شد 3ماه تا  6اید و یا از کار اندازد، به حبس از نحو کاًل یا بعضًا تلف نم

 عنصر مادی جرم تخریب
 .باشدمیاتالف یا ایراد خسارت یا نابود کردن به هر نحو ممکن رفتار مجرمانۀ جرم تخریب  رفتار مجرمانه جرم تخریب:

  جزئی به مال است، برای مثال آتش زدن یک دستگاه خودرو از مصادیق منظور از اتالف از بین بردن کل مال و منظور از ایراد خسارت، آسیب
 اتالف یا نابود کردن و خط انداختن بر روی خودرو از مصادیق ایراد خسارت است.

  ورود خسارت امری عرفی است که ممکن است از مالی به مال دیگر متفاوت باشد، برای مثال خط انداختن بر روی سنگ یک مجسمۀ
ا خط کشیدن بر روی آجری که قرار است به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد، تخریب  بها ازگران مصادیق تخریب است، امِّ

 شود.محسوب نمی
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  ِّت. مثل این پذیر اسریق ترک فعل نیز امکانط قانونی از طشود و با رعایت سایر شرایق نمیرفتار مجرمانه در جرم تخریب لزومًا با فعل محق
ای با عدم قطع سوزنبانی عمدًا مانع را فرود نیاورد تا اتومبیلی بر أثر تصادف با قطاِر در حاِل عبوری خسارت ببیند، یا مسؤول برق کارخانه که

 سوزی در آن کارخانه شود، و یا باغبانی عمدًا با آب ندادن به گل باعث خشک شدن آن گرددبه موقع برق، از روی عمد، باعث بروز آتش
 ق نشده و از طریق تسبیب نیز امکانهمچ عمدًا قیمت را رانهای گ، مانند کسی که گلدانی با گلپذیر استنین تخریب لزومًا با مباشرت محقِّ

 را همانند علوفه بخورد. هادر مقابل گوسفند بگذارد و گوسفند گل
  ت و دردسر برای  تفی استای وارد نشود، بحث تخریب منرفتار شخص به اصل مال لطمه اثردر مواردی که در ولو آنکه موجب مشقِّ

ر به توان تخریب دانست یا زدن قفل و زنجیبرای مثال کثیف کردن لباس به نحوی که با شستن کاماًل تمیز شود را نمی مال شودصاحب
ا به جهت عدم آسیب به اصل مال تخریب  لهیوس  .شودمحسوب نمینقلیۀ دیگری هر چند موجب ایجاد زحمت برای مالک آن شود.امِّ
  ت وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرضی که شخصی  جرائمدر تخریب همانند سایر د باید میان رفتار شخص و نتیجۀ حاصله رابطۀ سببیِّ مقیِّ

ا به دلیل ریزش سقف پارکینگ کل خودرو نابود شود، بحث تخریب  برای نابودی خودروی دیگری داخل آن مواد محترقه گذاشته باشد، امِّ
 نتفی است.م

ق جرم تخریب: 
ّ

ق جرم تخریب ضروری است، شرایط و اوضاع و احوال برای تحق شرط  3از میاِن همۀ شرایطی که وجود آنها برای تحقِّ
 مهم وجود دارد که عبارتند از:

 .موضوع جرم باید مال باشد .1
ق به دیگری باشد. .0  مال باید متعلِّ

، دیگری اعم از منقول یا غیرمنقول، اسناد، مدارک ین بردن یا ایراد خسارت به مالموضوع جرم تخریب، از ب موضوع جرم باید مال باشد: .1
بر حسب مال تخریب شده متفاوت باشد، بنابراین چیزهایی نظیر حیوان، محصول زراعی و ... است که مجازات مرتکب نیز ممکن است 

می که در شرع فاقد مالیت هستند، موضوع این جرم قرار ( و سایر اشیا و اقالشدهحفاظت)غیر  گوشتحراممشروبات الکلی، حیوانات 
شود، گیرند، البته این حکم شامل اقالمی که از نظر قانونی )نه شرعی( نگهداری یا معاملۀ آنها ممنوع است )مانند سالح و مهمات( نمینمی

ا دارای ارزش هستند )همچنین اموالی که در عرف مورد داد و ستد قرار نمی های خانوادگی( مشمول این جرم خواهند مانند عکسگیرند، امِّ
 بود.

 ت را نمی جنین یا ایراد جنایت نسبت به توان تخریب دانست و در صورت ورود آسیب به این موارد دیه یا أرش تعیین شده است، انسان یا میِّ
 واهند بود.شود و این موارد مشمول تخریب خالبته این حکم شامل اعضای مصنوعی یا دندان مصنوعی نمی

 توان مشمول جرم تخریب دانست و دارای عنوان مجرمانۀ خاص تخریب کردن آن را نمیای یا غیرقابل پردازشهای رایانهاخالل در داده
ای شده است، مرتکب تخریب رایانه نامۀ او را حذف کندای است، برای مثال در فرضی که شخصی به سراغ رایانۀ دیگری رفته و پایانرایانه

 ای شده است.شده باشد و شخص آن را بسوزاند یا پاره کند، مرتکب جرم تخریب غیر رایانهنامه چاپدر حالی که اگر همان پایان
 اش ایهای رایانهرفتارهایی مانند رمزنگاری یا تغییر رمز رایانۀ دیگری، مانع دسترسی به داده ای وکاری در سامانۀ رایانهاگر شخصی با دست

ای یا کامپیوتر خسارت وارد کند )مثاًل صفحۀ آن را بشکند( ای شده است، در حالی که اگر به خود سامانۀ رایانهکب تخریب رایانهشود، مرت
ای ای که موضوع آن مال است، موضوع تخریب رایانهای شده است؛ به عبارت دیگر برخالف تخریب غیر رایانهمرتکب تخریب غیر رایانه

 باشد.می ایهای رایانهداده
 گیرند، مثل اینکه کسی به طلب یا حِقِّ اختراع یا اسرار تجاری دیگری همچنین اموال غیرعینی و غیرملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی

 ایدوارده به آن نیز لزومًا ب ای وارد کرده باشد، آنچه که در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارتصدمه
توان به رسد در صورتی که کسی، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدیویی پاک کند مین به نظر میملموس و قابل مشاهده باشد؛ بنابرای

 ای وارد نشده است.تخریب کیفری محکوم کرد، هرچند که در ظاهر به نوار ویدیویی خسارت فیزیکی قابل مشاهده
ق به دیگری باشد: .2

ّ
ق به دیگری اعم از شخص خصوصی یا نهادهای دو تخریب نسبت به مالی امکان مال باید متعل لتی پذیر است که متعلِّ

ق به خودش را از بین برده یا به آن لطمه وارد نماید  ست.، بحث تخریب منتفی ایا عمومی باشد؛ بنابراین در مواردی که شخص مال متعلِّ
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  یا راهن، عین مرهونه را عین مرهونه را از بین ببرد، بحث تخریب منتفی است، هرچند در صورتی که موجر مال مورد اجاره را از بین ببرد
ت خود باقی است، البته این حکم شامل عقد قرض نمی را در عقد شود؛ زیضمان مدنی موجر در برابر مستأجر یا راهن در مقابل مرتهن به قوِّ

دهنده( اقدام به تخریب مال مورد قرض نماید، رفتار او مشمول ض )قرضآید و چنانچه ُمقرِ قرض مال مورد قرض به مالکیت مقترض درمی
 عنوان تخریب کیفری است.

  د یعنی خیانت در امانت و تخریب است و با استناد به مادۀ  131در مواردی که امین اقدام به تخریب مال امانی نماید، رفتار او مشمول تعدِّ
 شود.ق.م.ا به مجازات جرم شدیدتر محکوم می

 ق جرم تخریب از سوی شرکای مال مشاعی نمی د  01/7/1355مصوب  12باشد، رأی وحدت رویۀ شمارۀ مشاعی بودن مال مانع تحقِّ مؤیِّ
گردد ارتکاب أعمال مذکور در آن ماده در صورتی قانون کیفر عمومی مستفاد می 060به طوری که از اطالق و عموم ماده »این امر است: 

باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول  تیسوءنو یا جلب منافع غیرمجاز با که مقرون به قصد اضرار 
 «ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد

 ی تخریب آن از سوی مالک را نیز امکان ت مال، حتِّ مستلزم  موارد ، که البته اینپذیر دانسته استدر موارد استثنایی قانونگذار به دلیل اهمیِّ
 تصریح قانونی است.

د و آنی است و نتیجه در این جرم ورود  جزء جرائمجرم تخریب : نتیجۀ حاصلۀ جرم تخریب اید بین رفتار باشد؛ بنابراین بضرر به مالک میمقیِّ
ت وجود داشته باشد؛ یعنی ورود خسارت باید ناشی از فعل یا ترک فعل مرتکب ب که به طور اشد، اعم از اینمجرمانه و نتیجۀ حاصله رابطۀ علیِّ
 مستقیم باشد مثل شکستن شیشۀ اتومبیل یا غیرمستقیم باشد مثل قطع آب که موجب خشک شدن درختان باغ شود.

 عنصر روانی جرم تخریب
ق مال به دیگریمرتکب جرم تخریب باید موضوع جرم، که  علم به موضوع:  داشته باشد. علم است تعلِّ

روانی  عام از اجزای اصلی رکن تیسوءنباشد در تمام جرائم عمدی، رت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه میعام عبا تیسوءن عام: تیسوءن
به مال  اتالف یا ایراد خسارت نسبتاست، در جرم تخریب نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی مرتکب باید قصد و عمد در 

 دیگری داشته باشد.
د باید وجود داشته باشد، در جرم تخریب نیز که یک  تیوءنسخاص:  تیسوءن ق نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ خاص عبارت است از قصد تحقِّ

د به نتیجه است،   .تقصد نتیجه که ضرر رساندن به مالک استخریب خاص در جرم  تیسوءنخاص باید وجود داشته باشد.  تیسوءنجرم مقیِّ
 

 ون مجازات اسالمی بخش تعزیرات(قان 677)مادۀ  تخریب جرم مجازات
  در این فرض مجازات حبس جرم فوق  ریال یا کمتر باشد:( 111/111/111صد میلیون ) یک خسارت واردهدر صورتی که میزان

نسخ شده و تبدیل به جزای نقدی شده است به موجب  03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1مادۀ « ت»به استناد بند 
ریال یا ( 222/222/122وارده یکصد میلیون ) قانون، در صورتی که میزان خسارت( ۱۷۷مجازات حبس موضوع ماده )»ند مذکور: مادۀ ب

 (7)درجۀ « باشد(وارده) می کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت
  ق.م.ا  124جرم فوق به استناد مادۀ باشد: ریال ( 111/111/111صد میلیون ) بیشتر از یک خسارت واردهدر صورتی که میزان

های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر حداقل و حداکثر مجازات»قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصرۀ الحاقی به این ماده 
( 6ماه حبس )درجۀ  6سال و  1ماه تا  3در حال حاضر  بنابراین مجازات جرم فوق« یابد.در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می

 .است
 ق.م.ا تعزیرات( 678سال حبس است. )مادۀ  5تا  0مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب  در صورتی که جرم فوق با استفاده از 
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 جرم تخریب کیفری
 باشداتالف یا ایراد خسارت عمدی به مال دیگری می

دو  آنی، سادهتخریب جرمی،   است مقیِّ
ب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  677مادۀ  نونیعنصر قا  1375مصوِّ
 
 
 

 عنصر ماّدی

 اتالف یا ایراد خسارت یا نابود کردن رفتار مجرمانه
 موضوع جرم تخریب باید مال باشد شرایط و اوضاع و احوال

ق به دیگری باشد.  مال باید متعلِّ
 الکضرر رساندن به م نتیجۀ حاصلۀ جرم

 
 عنصر روانی

ق مال به دیگری علم به موضوع  علم به تعلِّ
 اتالف یا ایراد خسارت یا نابود کردنداشتن قصد مجرمانه یعنی، قصد  عام تیسوءن
 ضرر رساندن به مالکداشتن قصد نتیجه یعنی، قصد  خاص تیسوءن

 
 مجازات

میلیون  صدکیوارده  در صورتی که میزان خسارت
 ریال یا کمتر باشد (222/222/122)

 خسارت واردهجزای نقدی تا دو برابر معادل 

د ص وارده بیشتر از یک در صورتی که میزان خسارت
 ریال باشد( 222/222/122میلیون )

 ماه حبس 6سال و  1ماه تا  3

 مصادیق تخریب در قانون مجازات اسالمی
 اسالمی بخش تعزیراتقانون مجازات  675موضوع مادۀ  ـ احراق )آتش زدن( اموال1

ور کلی هر طه هر کس عمدًا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و ب» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 675مادۀ 
د به حبس را آتش بزنهای متعلق به دیگری یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ برای سکنی یا جنگل یا خرمن 0محل مسکونی یا ُمِعد

 .شودسال محکوم می 5تا  0از 
 .اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد مجازات محارب را خواهد داشت ـ1تبصرۀ 
 «باشد.ـ مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می0تبصرۀ 
 ا در مصادیق مندرج در مادۀ فوق حصری هستند و ب نابراین آتش زدن وسایل نقلیه اعم از عمومی یا خصوصی مشمول این ماده نیست، امِّ

 مورد کشتی و هواپیما تفاوتی میان عمومی و خصوصی نیست و آتش زدن آن در هر صورت مشمول مادۀ فوق است.
  نوع مال است: 3مادۀ فوق ناظر بر 

 عمارت و اماکن مسکونی، یا کارخانه و انبار .1
 اپیماکشتی و هو  .0
 محصوالت زراعی، خرمن، اشجار؛ مزارع، جنگل .3
  منظور از محصوالت زراعی اعم از این است که محصوالت مذکور هنوز چیده نشده و روی زمین باشد یا این که چیده و درو شده باشد و در

 ای انبار شده باشد.گوشه
 ق به خودش اس ت، آتش بزند رفتار او ولو به قصد مقابله با حکومت اسالمی در صورتی که شخص هواپیما، کشتی، مسکن و ... را که متعلِّ

اعم از اشخاص خصوصی یا نهادهای دولتی یا مشمول این ماده نخواهد بود؛ زیرا همان گونه که بیان شد تخریب نسبت به مال دیگری 
 پذیر است.عمومی امکان

 های دیگر اقدام به تخریب موارد در صورتی که شخص از طریق راهشود و رفتار مرتکب در مادۀ فوق به شکل احراق و آتش زدن نمایان می

                                                           

 ُمِعد: آماده0 
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ر در مادۀ   ق.م.ا بخش تعزیرات محکوم خواهد شد. 677مذکور نماید، ولو آنکه به قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد، به مجازات مقرِّ
  ورت صرفًا به قصد بر هم زدن امنیت کشور ص فوق مقابله با اساس نظام است و چنانچه اقدامات« قصد مقابله با حکومت اسالمی»مقصود از

 توان به مجازات محارب محکوم کرد.گرفته باشد، مرتکب را نمی
  ب  15مادۀ فوق به موجب مادۀ  0تبصرۀ منسوخ شده است و برای تعیین مجازات  03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

ر در مادۀ شروع به جرم در این موارد باید به حکم عام مق  ق.م.ا مراجعه کرد. 100رِّ
  ی و آثار طبیعی ملی، سوزی عمدی در پارکدر صورت ایجاد آتش: »1375قانون شکار و صید اصالحی  13مادۀ  1مطابق تبصرۀ های ملِّ

ر در مادۀ )مرتکب به مجازات  «( قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد675های مقرِّ
 
 لاحراق )آتش زدن( اموال منقو ـ 2

سال  3ماه تا  6هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  676مادۀ 
 «محکوم خواهد شد.

  )اشاره شده به آنها  676در مادۀ  کهاست. البته در رابطه با آن دسته از اموال منقولی  اموال منقولمادۀ فوق فقط راجع به احراق )آتش زدن
 است )مانند کشتی، هواپیما، محصول درو شده و ...( باید به همان ماده مراجعه کرد و همان گونه که در مادۀ فوق آمده است، این حکم ناظر

 باشد که در مادۀ قبل به آنها اشاره نشده است.می« سایر اشیاء منقول»بر 
  داس، بذر و ... مشمول مادۀ فوق است؛ زیرا این اموال ماهیتًا منقول هستند و غیرمنقول حکمی مانند تراکتور، احراق )آتش زدن( اموال

ی می 17مطابق مادۀ   شوند.قانون مدنی فقط از دو جنبۀ صالحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول تلقِّ
 ق احراق ِصرف آتش زدن مال کفایت می د بودن بزه تخریب، تا برای تحقِّ بی به در نتیجۀ آتش زدن مال، آسی کهیاداممکند و با توجه به مقیِّ

 توان تخریب دانست.های نسوز( رفتار شخص را نمیآن وارد نشده باشد )مانند گاو صندوق
  های حبس حداقل و حداکثر مجازات»ق.م.ا قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصرۀ الحاقی به این ماده  124جرم فوق به استناد مادۀ

ر حال حاضر د بنابراین مجازات جرم فوق« یابد.درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می تعزیری درجه چهار تا
 .( است6ماه حبس )درجۀ  6سال و  1ماه تا  3
 جرائم با ق.م.ا فقط  100شویم که شروع به جرم در مادۀ فوق قابل مجازات نیست؛ زیرا بر اساس مادۀ با توجه به مطلب فوق متوجه می

 شروع به جرم آنها قابل مجازات است. 5تا  1مجازات حبس درجۀ 
 ق.م.ا تعزیرات( 678سال حبس است. )مادۀ  5تا  0مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب  در صورتی که جرم فوق با استفاده از 
  یب نسبت به چیزهایی که برای افراد ارزش شخصی دارند، نیز به جای اموال در مادۀ فوق بیانگر آن است که جرم تخر « اشیا»استفاده از واژۀ

 پذیر است، هرچند از دیدگاه عرفی ارزش چندانی نداشته باشد.امکان
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات  680و  681ها اعم از دولتی و غیردولتی باید به مواد در مورد احراق )آتش زدن( اسناد، اوراق و قباله

 مراجعه نمود.
 
 گوشت یا ممنوع الشکارـ تلف یا مسموم یا ناقص نمودن حیوان حالل3

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 679مادۀ 
ماه یا جزای نقدی از پانزده  6روز تا  11ه حبس از را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند بکه شکار آنها توسط دولت ممنوع اعالم شده است 

 «شد. محکوم خواهدریال ( 222/222/05تا بیست و پنج میلیون )( ریال 222/222/15میلیون )
  های حبس حداقل و حداکثر مجازات»ق.م.ا قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصرۀ الحاقی به این ماده  124جرم فوق به استناد مادۀ

در حال  م فوقمجازات جر حداکثر بنابراین « یابد.ه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل میتعزیری درج
 ماه حبس خواهد بود. 3حاضر تا 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

113 
 

 
 شدهـ شکار و صید بدون مجوز حیوانات حفاظت4

ن مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و هر کس بر خالف مقررات و بدو»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  681مادۀ 
دویست و پنجاه میلیون  تا( ریال 22/222/02) میلیون سال و یا جزای نقدی از بیست 3ماه تا  3شده نماید به حبس از جانوران وحشی حفاظت

 «.ریال محکوم خواهد شد( 222/222/052)
 باشد.ن به سوی حیوان میمنظور از شکار، گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداخت 
 .منظور از صید، گرفتن حیوان با استفاده از وسایلی مثل دام یا تور ماهیگیری و مانند آنها است 
 کند که حیوان زنده گرفته شود یا کشته شود.یابند و تفاوتی نمیهر دو رفتار شکار و صید با فعل مثبت ارتکاب می 
 ته از حیوانات و جانورانی )اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و آبزیان( هستند که از سوی شده، آن دسمنظور از حیوانات وحشی حفاظت

 باشد. گوشتحرامیا  گوشتحاللشورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید تعیین گردیده است، اعم از آنکه حیوانات مذکور 
 ،باشد.غیرقابل گذشت می جرم فوق 
 
 ـ احراق و اتالف اسناد دولتی5

ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری هر کس عالمًا دفاتر و قباله» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 681مادۀ 
 «سال محکوم خواهد شد. 12تا  0تلف کند به حبس از 

  ا مادۀ ق به دولت( امِّ ق به دولت است )مانند یک ساختمان متعلِّ شده ق.م.ا تعزیرات دربارۀ اسناد حفاظت 544مادۀ فوق ناظر بر اسناد متعلِّ
ق به دولت نیست(؛ همچنین مادۀ  544در امکان دولتی است )موضوع مادۀ  ق.م.ا تعزیرات هم ناظر بر کلیه  624ق.م.ا تعزیرات، اسناد متعلِّ

ی یک سند عادی( است که بر حسب وظیفه به مأموران دولت سپرده شده است.  اوراق و اسنادی )حتِّ
 توان به منزلۀ تلف کردن آن دانست، بلکه باید از بین بردن بر آن ِصدق کند.و دو نیم کردن سند را همیشه نمی اره کردنِصرف پ 
 .ت تشدید مجازات جرم فوق، به دلیل تعلق اسناد به دولت است  علِّ
 ق به دولت است، نه ایرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی به نظر می د، برای نکه صرفًا از سوی دولت صادر شده باشاسنادی است که متعلِّ

ا اتالف سند رسمی  مثال از بین بردن سند رسمی یک خانۀ شخصی، مشمول مادۀ فوق نیست؛ زیرا صرفًا از سوی دولت صادر شده است، امِّ
 یک ساختمان دولتی مشمول مادۀ فوق است.

 بر حسب وظیفه به مأموران دولتی یا عمومی سپرده شده است، اختالس محسوب ها و سایر اسناد مالی که اتالف اوراق بهادار، وجه نقد، حواله
 باشد.می 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب  5شود و مشمول مادۀ می

 ت.بحث جرم فوق منتفی اس د،در مواردی که ِصدق اتالف بر رفتار فرد منطبق نباشد، برای مثال معادل سند نزد ادارۀ دولتی موجود باش 
 باشد.جرم فوق، غیرقابل گذشت می 

 
 احراق و اتالف اسناد غیردولتیـ 6

اتالف  را که یردولتیغهر کس عالمًا هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 682مادۀ 
 «سال محکوم خواهد شد. 0ماه تا  3ر کشف کند به حبس از دیگ آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو

 .ق به اشخاص خصوصی است، اعم از آنکه از سوی دولت صادر شده باشد یا سایر مراجع  حکم مادۀ فوق در مورد اتالف اسناد دولتی متعلِّ
  د است و احراق و اتالف اسناد غیردولتی در مادۀ فوق، جرم احراق و اتالف اسناد غیردولتی جرمی مق« موجب ضرر غیر»با توجه به عبارت یِّ

 باید موجب ضرر غیر شود.
 .ق به خود را به هر نحو از بین ببرد )مثاًل سند اتومبیل خود را بسوزاند( مشمول جرم فوق نیست  در صورتی که شخصی سند متعلِّ
  های حبس حداقل و حداکثر مجازات»ن ماده ق.م.ا قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصرۀ الحاقی به ای 124جرم فوق به استناد مادۀ
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در حال  بنابراین حداکثر مجازات جرم فوق« یابد.تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می
 سال حبس خواهد بود. 1حاضر تا 

 
 ـ نهب و غارت و اتالف اموال به نحو قهر و غلبه7

هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه یا محصوالت که از طرف » ازات اسالمی بخش تعزیرات:قانون مج 683مادۀ 
 «سال محکوم خواهند شد. 5تا  0چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از  جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود

  نیز تاراج و اتالف اموال از طرف جماعتی بیش از غارت و چپاول و عنصر مادی جرم َنهب به معنای غارت و چپاول و عنصر مادی جرم فوق
 نفر است. 3فوق نیز تاراج و اتالف اموال از طرف جماعتی بیش از 

 د بزه ق این جرم تعدِّ ق به یک نفر رابرای تحقِّ د مال شرط است، برای مثال از بین بردن اموال و اجناس متعلِّ توان یم دید الزم نیست، ولی تعدِّ
ق به چند نفر است، تحت شمول این ماده قرار نمی ا اتالف یک مال مشخص که متعلِّ  گیرد.مشمول جرم فوق دانست، امِّ

  ر به طور پنهانی هر گاه چهار نفر یا بیشت نیبنابرااشاره به توسل مرتکبین به خشونت و عنف دارد؛ « قهر و غلبه»استفادۀ قانونگذار از اصطالح
ق.م.ا  656و  654، 651موضوع مواد  یجمعدستهبه حیله و نیرنگ به غارت و سرقت اموال بپردازند، مشمول حکم سرقت  لا توسو شبانه یا ب

رات قانونی دیگر شده و از شمول مادۀ   ق.م.ا تعزیرات خارج خواهد بود. 683تعزیرات یا مقرِّ
  ق رفتار مجرمانۀ جرم فوق باید نفر به عنوان  0نفر به عنوان مباشر و  0شرت داشته باشند و بنابراین چنانچه نفر در ارتکاب جرم مبا 4برای تحقِّ

 باشند.ق نمیومعاون مرتکب جرم شوند، مشمول جرم و مادۀ ف
 ت تشدید جرم فوق  باشد.نهب )تخریب( همراه با غارت )سرقت( می علِّ
  ر در مادۀ فوق منوط به آن است که رفتار مرتکب مشمول جر ق.م.ا  656و  654، 651موضوع مواد  یجمعدستهم سرقت تعیین مجازات مقرِّ

ق.م.ا نباشد؛ بنابراین در فرضی که مرتکبین با انگیزۀ ترس عمومی دست به سالح برده و موجب  071تعزیرات و جرم محاربه موضوع مادۀ 
 شوند.ترس سایرین شوند، به مجازات محاربه محکوم می

 
 ردن و قطع و درو نمودن محصول غیچرانـ 8

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 684مادۀ 
واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث  کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به

 «شودضربه محکوم می ۷۱سال و شالق تا  3ماه تا  6حبس از  بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به تضییع آن
  دن، خراب کردن، قطع کردن، درو کردن محصوالت چرانجرم فوق در مورد تضییع یا از بین بردن محصوالت زراعی از طریق رفتارهایی مانند

ا د ر در مادۀ غیر یا سرقت یا قطع آب است؛ امِّ  675ر حالتی که مرتکب اقدام به آتش زدن محصوالت زراعی دیگری نماید، به مجازات مقرِّ
 ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد.

 .منظور از چراندن محصول آن است که شخص گاو، گوسفند و دیگر حیوانات خود را در زمین متعلق به دیگری بچراند 
 دصمح ماید و از این طریق موجب از بین رفتندر صورتی که مرتکب اقدام به سرقت آب ن رات مربوط به تعدِّ  والت دیگری شود، بر اساس مقرِّ

ی )سرقت آب و تخریب محصوالت زراعی( برای وی مجازات تعیین می  گردد.مادِّ
  ق 5، مجازات جرم فوق از حبس درجۀ 03/0/1311قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1مادۀ « ث»مطابق بند فقط به  و شالِّ

 تبدیل شده است. 6حبس درجۀ 
 
 ـ اتالف و قطع اصله نخل9

هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 685مادۀ 
جزای نقدی یا هر دو ریال ( 222/222/05پنج میلیون ) تا بیست و( ریال 222/222/15به پانزده میلیون )ماه حبس یا  6تا  3یا قطع نماید به 
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 «مجازات محکوم خواهد شد.
 .قطع اصله نخل از سوی صاحب آن مشمول جرم فوق نیست 
  ق.م.ا تعزیرات و در مورد اصله نخل که هنوز ثمری  684ظاهرًا در مورد تخریب نخل ُمثِمر و دارای محصول و همچنین نخلستان باید به مادۀ

 ق.م.ا تعزیرات استناد نمود. 685ید به مادۀ ندارد، با
  های حبس حداقل و حداکثر مجازات»ق.م.ا قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصرۀ الحاقی به این ماده  124جرم فوق به استناد مادۀ

در حال  وقداکثر مجازات جرم فبنابراین ح «یابد.تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می
 ماه حبس خواهد بود. 3حاضر تا 

 
 درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز تخریبـ قطع و 11

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالمًا عامدًا و بر » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 686مادۀ 
سال  3ماه تا  6فراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از  ین رفتن آنها راخالف قانون مذکور قطع یا موجبات از ب

 «محکوم خواهد شد. ریال (222/222/18) تا هیجده میلیون (222/222/3) و یا جزای نقدی از سه میلیون
  ب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصالحی م 4مادۀ فوق به موجب مادۀ نسخ شده است، مادۀ مذکور چنین  02/4/1388صوِّ

قانون گسترش فضای سبز را عالمًا و عامدًا و بر خالف قانون مذکور قطع یا موجبات ( ۶هر کس درختان موضوع ماده )» بیان داشته است: 
تا چهل میلیون ( ریال 222/222/5)لیون میاز بین رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج 

سال محکوم  3ماه تا  6ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از ( 222/222/42)
 «خواهد شد.

 ی از سوی مالک درخت قابل ارتکاب است؛ زیرا هدف از وضع آن حمایت از مالکیت افراد نیست، بلکه حفاظت از  جرم موضوع این ماده، حتِّ
 درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز است.

 توان به منزلۀ قطع درخت و مشمول مادۀ فوق و )تخریب درخت( دانست. تخریب درخت اعم از این ِصرف قطع شاخ و برگ درختان را نمی
 در پای درخت موجب از بین رفتن ن فراهم شود.است که مستقیمًا قطع شده یا اینکه به ُطرقی مثل ریختن مواد شیمیایی یا نفتی 

  همچنین بعید نیست مرتکب ترک فعل عمدی )مثاًل آب ندادن به درختان باغ از سوی مالک( را هم بتوان به معنی فراهم آوردن موجبات از
 بین رفتن درختان و در نتیجه مشمول مادۀ فوق دانست.

 بر، ر معادرویۀ هر نوع درختی است که دارد و آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از قطع بیمربودن درخت تأثیری در اصل جرم نمثمر یا غیرمث
 .وجود دارد شهرهاها باغات در حریم ها، بوستانپارک ها،بزرگراه میادین،

 مجازات قطع و تخریب درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز 
 (8. )جزای نقدی درجۀ اصله درخت: مجازات آن فقط جزای نقدی است 32 تا در صورت قطع 
  (5مجازات آن حبس تعزیری است. )حبس تعزیری درجۀ اصله درخت:  32در صورت قطع بیش از 

 
 احراق و هر نوع خرابکاری در تأسیسات مورد استفاده عمومیتخریب و ـ 11

و  های آبقبیل شبکه هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 687مادۀ 
و  مخابرات( و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سدفرکانس و ماکروویو ) فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز

ولید و توزیع و های تنوری( و دستگاههای هوایی یا زمینی یا کابلو مخابرات ) رویانتقال نهای برق و خطوط کشی و نیروگاهکانال و انشعاب لوله
اد شده یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایج یردولتیغبخش  انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و

ا نصب شده هوق یا شوارع و جادهاشخاص یا تأمین تأسیسات ف حفظ جانو همچنین در عالئم راهنمایی و رانندگی و سایر عالئمی که به منظور 
شود بدون آنکه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به  است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر
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 .سال محکوم خواهد شد 12تا  3حبس از 
 .یت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی باشد مجازات محارب را خواهد داشتدر صوتی که أعمال مذکور به منظور اخالل در نظم و امنـ 1ۀ تبصر 

 «ـ مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.0تبصرۀ 
 اعم از اینکه با هزینۀ دولتی یا بخش خصوصی و یا با هزینۀ مشترک  موضوع جرم مادۀ فوق وسایل و تجهیزات مورد استفادۀ عمومی است

 صوصی ولی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین الزم نیست که حتمًا این اموال برای دولت باشد.خ بخشدولتی و 
  675اشیا و اموالی است که مرتکب آنها را از بین برده یا خراب کرده است، در این ماده برخالف مادۀ  تیاهممجازات شدید جرم فوق به دلیل 

موضوعیت است و اشیای مذکور به هر طریق )خواه احراق یا سایر طرق( از بین رفته باشد، مشمول این  ق.م.ا تعزیرات، شیوۀ تخریب، فاقد
 ماده خواهد بود.

  در مورد اموال موضوع این ماده مهم است، استفادۀ عمومی است آنچه شود که در مادۀ فوق، مشخص می« مورد استفاده عمومی»از عبارت
ق آن به دولت، فاقد اهمیت این اموال مورد استفادۀ  کهنیهمکه نصب یا ایجاد آن از سوی دولت نیز مهم نیست و  است، همچنان و تعلِّ

ق به عمومی باشد، کفایت می نابراین تخریب شده باشد؛ بخصوصی بوده یا از سوی بخش خصوصی ایجاد یا نصب  بخشکند ولو آن که متعلِّ
ی اگر از سوی دولت نصب شده باشد.ول این ماده نمیکنتور برق یک خانه، به دلیل عدم استفادۀ عمومی مشم  باشد، حتِّ

  ق جرم فوق منوط به ق نشده باشد، رفتار مرتکب مشمول تخریب عادی « ایجاد یا نصب»تحقِّ موارد مذکور است و تا زمانی که این شرط محقِّ
 ماده نخواهد بود، از سوی دیگر ِصرف نصب است، برای مثال تخریب تابلوی راهنمایی و رانندگی که هنوز نصب نشده است، مشمول این

ا هنوز در عمل راه هایکند، ولو آن که هنوز در عمل مورد استفاده قرار نگرفته باشد، مانند کابلکفایت می اندازی نشده برق که نصب شده، امِّ
 باشد.

 لویی خاص ضروری باشد؛ بنابراین تخریب تابتخریب آن دسته از عالئم راهنمایی و رانندگی مشمول جرم فوق هستند که برای حفظ جان اش
دهد، مشمول مانده تا مقصد را نشان میدهد، مشمول مادۀ فوق است، در حالی که تخریب تابلویی که مسافت باقیکه پیچ تند را نشان می
 مادۀ فوق نخواهد بود.

  ی برای تعیین مجازات محاربه توجه شده است و در ق.م.ا تعزیرات به یک ضابطۀ ذهن 675مادۀ  1مادۀ فوق نیز همانند تبصرۀ  1تبصرۀ
 به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. صورتی که مرتکب به قصد مقابله به حکومت اسالمی، دست به این اقدامات زده باشد

  ت شروع نسخ شده است و اکنون برای تعیین مجازا 03/0/1311به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  مادۀ فوق 0تبصرۀ
 ق.م.ا مراجعه نمود. 100به جرم باید به حکم عام مادۀ 

 
 ـ اقدام علیه بهداشت عمومی12

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 688مادۀ 
ها، زباله در کننده در رودخانهالت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسمومبهداشتی فضو آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر

باشد و های فاضالب برای مصارف کشاورزی ممنوع میخانهخام یا پس آب تصفیه فاضالب رمجازیغدام، استفاده  رمجازیغها و کشتار خیابان
 .سال محکوم خواهند شد 1اشند به حبس تا ات شدیدتری نبمرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز

م و شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار داـ تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می1تبصرۀ 
زمان حفاظت محیط زیست فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سا دفع

 .دامپزشکی خواهد بودو سازمان 
 ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،0تبصرۀ 

 «یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان
  باشد، بلکه جنبۀ ق.م.ا )تعزیرات( حصری نمی 688مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  8/8/1380مورخ  6457/7نظریۀ مشورتی شمارۀ

 «مادۀ مذکور تشخیص آن به عهدۀ مرجع مذکور در تبصره است 1تمثیلی دارد که با توجه به تبصرۀ 
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 زندان توسط زندانیتخریب دِر ـ 13

ماه  6تا  3ضربه یا ( ۷۱هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شالق تا )» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 547مادۀ 
 مجازات محکوم را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، عالوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو شود و اگر برای فرار درب زندانحبس محکوم می

 «خواهد شد
 فی شده است؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ  منظور از زندانی کسی است که به طور قانونی و به دستور مرجع صالح به بازداشتگاه یا زندان معرِّ

ضایی ام قزندانی در صورتی مشمول این ماده است که توسط حکم یا دستور مق»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  03/10/1373مورخ  8201/7
اند زندانی یا بازداشت شده باشد؛ بنابراین اگر زندانی به موجب دستور کارکنان اداری مراجع قضایی و کسانی که صالحیت این کار را نداشته

 «شده باشد و فرار کند مشمول این ماده نخواهد بود. یمعرفبه زندان 
 ق قوانین جزایی، به نظر می ه به ضرورت تفسیر مضیِّ ساعت در آن  04های پلیس که مظنون را حداکثر تا «تحت نظرگاه»د فرار از رسبا توجِّ

 کنند، مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.نگهداری می
  ق جرم فوق  شرط الزم است: 0برای تحقِّ

 شکستِن دِر زندان برای فرار انجام گرفته باشد. .1
 زندانی عماًل فرار کرده باشد. .2

 د جرم محسوب نمیفرار از زندان همراه با شکستن یا تخری شود؛ بلکه دارای عنوان مجرمانۀ خاص بوده و قانونگذار برای ب از مصادیق تعدِّ
 مجازات تعیین نموده است. 0جرم واحد 

 
 یا دفاتر ثبت و ضبط اموال دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی پـ شکستن ُمهر و پلم14

 پلمپمحو یا شکستن مهر یا 
هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و » المی بخش تعزیرات:قانون مجازات اس 543مادۀ 

 0ماه تا  3تلقی شود مرتکب به حبس از  پلمپمرتکب شود که در حکم محو یا شکستن  یعمل ایها را بشکند یا محو نماید کسی عالمًا و عامدًا آن
شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال میسال محکوم  0تا  1فظ آن مرتکب شده باشد به حبس از سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستح

 .شالق خواهد بود هضرب( ۷۱ماه حبس یا حداکثر ) 6تا  1مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ 
 ایی که به شود و شامل اماکن و اشیهایی که به دستور مقام قضایی صورت گرفته است، نمیمادۀ فوق صرفًا محدود به فکِّ غیرقانونی پلمب

 کسانی: »1380قانون نظام صنفی کشور مصوب  07مادۀ  0شوند؛ مطابق تبصرۀ اند، نیز میانجام گرفته« مقامات رسمی صالح»دستور سایر 
 ستفادها مورد کسب برای حاءان از نحوی به را مزبور هایمحل و بشکنند را قانون این اجرای در شده تعطیل هایمحل هرمُ  و الک یا پلمب که

 «.شد خواهند محکوم اسالمی مجازات قانون در مقرر هایمجازات به دهند، قرار
  :توان مشمول مادۀ فوق دانست؟زند را هم میهایی که شهرداری به اماکن میآیا شکستن پلمبسوال 
  :ی زمینه، پاسخ را منفی دانسته است؛ مطابق نظریۀ مشورت ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در یکی از آخرین نظریات مشورتی خود در اینپاسخ

 پلمپی فک به راجع 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 543 ماده»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  06/7/1315مورخ  1744/15/7شمارۀ 
 و بعدی الحاقات و حاتاصال با 1334 مصوب شهرداری قانون 122 ماده در. باشد شده پلمپ رسمی صالح مقامات امر حسب بر که است

 بینیپیش شهرداری مأمورین توسط شوند،می احداث پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون که هاییمحل پلمپ برای جوازی آن، هایتبصره
 جواز است، دهش تصریح آن به 122 ماده در که پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون هایساختمان ساختمانی عملیات از جلوگیری اختیار و نشده
 در که طورهمان و کند جلوگیری غیرمجاز ساختمانی عملیات از دیگری مناسب کیفیت به باید شهرداری و نیست موردنظر هایمحل پلمپ

 رااج شهرداری دستور و است ساختمانی عملیات از جلوگیری به مکلف شهرداری که مواردی در است، آمده مذکور ماده 7 تبصره آخر قسمت
 ماید؛ن اقدام ساختمان عملیات ساختن متوقف برای انتظامی مأموران لزوم صورت در و خود اجرائیات مأموران از استفاده با تواندیم نشود،
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 «.شودنمی تلقی جرم نیز آن فک و نداشته قانونی جواز شوند،می احداث پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون که هاییمحل پلمپ نتیجه در
 ًا آید که هر کسی عالمگیرد و از اطالق مادۀ فوق چنین برمیشده صورت نمیق لزومًا از سوی مالک محل یا شیء توقیفارتکاب جرم فو

 .عامدًا مرتکب چنین اقدامی شود، به مجازات مذکور محکوم خواهد شد
 ی محکوم مب نماید، به مجازات شدیدتر شود، اقدام به فِکِّ پلاگر مستحفظ یا شخصی که برای حفاظت از ملک یا مال پلمب شده، تعیین می

 خواهد شد
  ظ گردد، همچنین مستحفاگر شخص ثالث در نتیجۀ إهمال مستحفظ اقدام به فِکِّ پلمب نماید، مرتکب به مجازات مادۀ فوق محکوم می

ق تعزیری به شرح مذکور محکوم خواهد شد.  نیز به دلیل کوتاهی خود به حبس یا شالِّ
 ت صادره از دادگاه، وارد ملک شده و اقداماتی را در آن انجام دهد، مشمول مادۀ فوق نخواهد بود در صورتی که شخصی برخال

ِّ
ف دستور موق

ادارۀ حقوقی قوۀ  16/1/1383مورخ  114/7توان به منزلۀ فِکِّ پلمب دانست؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ نمیو نقِض دستور موقت را 
که دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عملو یا منع از امری باشد، توقیف مال  1371ق.آ.د.م  316مطابق مادۀ »قضاییه: 

و  دبیشتر جنبۀ ثبتی دارد تا فیزیکی. بنابراین دستور موقت به توقیف زمین مزروعی؛ یعنی ممانعت از نقل و انتقال ثبتی آن و لذا به جز خری
ق.م.ا  543ر موقت نیامده بالاشکال است. به عالوه دستور موقت از شمول مادۀ فروش که ممنوع است سایر موضوعات که در دستو

 «)تعزیرات( خارج است
 اهمال منجر به سرقت یا تخریب یا معدوم شدن اسناد و مدارک محفوظ در اماکن دولتی

بت و دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ث ها یا اسناد یا اوراق یاهر گاه بعض یا کل نوشته» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 544مادۀ 
اشخاصی که رسمًا مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خالف ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد 
از  م مذکور وقوع یافته است، به حبسمذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جر  مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد

 .سال محکوم خواهند شد 0ماه تا  6
  545و  544انگاری نموده است. تفاوت مواد های دولتی را جرمق.م.ا تعزیرات، اتالف اسناد و اوراق و نوشته 681و  624قانونگذار در مواد 

 ق.م.ا تعزیرات: 681و  624ق.م.ا تعزیرات با مواد 
هایی است که در دفاتر ثبتی یا دولتی به ثبت رسیده یا برای حفاظت به .م.ا تعزیرات ناظر بر اسناد و اوراق و نوشتهق 545و  544مواد  .1

هایی است که بر حسب وظیفه به مأموران ق.م.ا ناظر بر اسناد و نوشته 624دفاتر ثبتی یا دولتی سپرده شده است؛ در حالی که مادۀ 
ق به دولت )نه سپرده شده به دولت یا صادره از سوی  681و مادۀ دولتی یا قضایی داده شده است،  ق.م.ا تعزیرات ناظر بر اسناد متعلِّ

 باشد که از سوی هر شخصی )نه لزومًا مأموران دولتی( قابل ارتکاب است.دولت( می
مأمور  مباالتیی که در نتیجۀ بیو بنابراین در فرض ارک استق.م.ا تعزیرات، مربوط به اتالف عمدی این اسناد و مد 681و  624مواد  .0

ق.م.ا تعزیات محکوم نخواهد شد؛ در حالی  624دولتی، سندی که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، تلف شود، به مجازات مادۀ 
ی در مواردی که در نتیجۀ إهمال  544که اسناد و مدارک موضوع مادۀ  د یا مدرک مأمور ثبت یا مأمور دولتی، آن سنق.م.ا تعزیرات حتِّ

 تلف شود، نیز مجازات کیفری تعیین شده است.
  ق.م.ا )تعزیرات( ذکر شده  544آنچه در مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  03/11/1382مورخ  8158/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ

ت ربودن یا تخعناوین حصری است و مفقود شدن پرونده در أثِر إهمال باید بررسی شو ول آن ریب یا معدوم شدن باشد، مشمد، چنانچه به علِّ
 «ماده خواهد بود و االِّ مشمول آن ماده نخواهد بود

  ق.م.ا ناظر است بر اسناد و اوراق، دفاتر و  544مادۀ »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  14/1/1380مورخ  022/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ
حفظ آن هستند سپرده شده باشد؛ بنابراین مشمول امانات پستی دیگر غیر  مطالبی که در دفاتر، ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصی که مأمور

 «ق.م.ا )تعزیرات( باشد 674ممکن است مشمول مادۀ های مورد اشاره شود، مواردی غیر از نوشتهها و اسناد مذکور نمیاز نوشته
  توجهی انگاری و بیره شدن گذرنامه بر أثِر سهلپا»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  12/8/1383مورخ  6237/7مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ

 «ق.م.ا )تعزیرات( نیست 681و یا  544فرزند دارندۀ گذرنامه جرم نبوده و مشمول مادۀ 
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 سرقت یا تخریب یا معدوم نمودن اسناد و مدارک محفوظ در اماکن دولتی و یا در نزد مأمورین دولتی
 6تا  3های مشروح در ماده فوق به حبس از مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 545مادۀ 

 «.سال حبس محکوم خواهد شد 12تا  3الذکر شود به م فوقجرائدار یا مستحفظ مرتکب یکی از سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت
 قائل به تفکیک شد: ق.م.ا تعزیرات، باید 544در رابطه با مجازات مرتکب جرم موضوع مادۀ 

سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که تخریب در نتیجۀ  6تا  3کند، به عادی اقدام به ربودن یا تخریب این اسناد  شخصاگر   .1
 رفتار غیر عمدی آنان بوده باشد، مجازت نخواهند شد.

سال حبس  12تا  3ودن یا تخریب این اسناد کند، به دار حفاظت از اسناد مذکور هست، اقدام به رباگر مأمور دولتی یا ثبتی که عهده .0
ق.م.ا )تعزیرات( به  544محکوم شده و در صورتی که در نتیجۀ إهمال او، شخص ثالثی اقدام به تخریب این اسناد نماید، مطابق مادۀ 

 نتیجۀ إهمال او( اقدام بهی با مستحفظ ) نه در گردد، الباته اگر شخص ثالث پس از ماهنگی قبلسال حبس محکوم می 0ماه تا  6
 رود.تخریب یا سرقت نموده باشد، رفتار مستحفظ از مصادیق معاونت در جرم به شمار می

 به عنف ربایش و معدوم نمودن اسناد و مدارک محفوظ در اماکن دولتی پلمپ یا شکستن مهر و محو
ف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب در صورتی که مرتکب به عن» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 546مادۀ 

رر در مواد قبل های مقنوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات تلقی شود یا پلمپشود که در حکم محو یا شکستن 
 «صل شده است نخواهد بود.می که از قهر و تشدد حاجرائ محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات

  د جرائم، مرتکب به مجازات جرم أشد محکوم خواهد شد؛ در ق.م.ا اصل بر عدم جمع مجازات 134با توجه به مادۀ ها است و در صورت تعدِّ
 د.آیجرا میحالی که در مادۀ فوق چنانه در نتیجۀ رفتار قهری مرتکب، جرم دیگری واقع شده باشد، مجازات آن جرم نیز در مورد وی به ا

 
 و مواد مرتبط با آن فرهنگیتاریخی ـ  اموالتخریب  ـ15

های فرهنگی ها و مجموعههر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  558مادۀ 
وب یا تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منص رسیده است، یا تزئینات، ملحقاتتاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس  -موجود در اماکن مذکور، که مستقاًل نیز واجد حیثیت فرهنگی
 «شود.سال محکوم می 12الی  1از 
 ست.جرم تخریب آثار تاریخی و مذهبی، جرمی مقید و ساده ا 
 ی بی ق.م.ا تعزیرات از  561اطالع باشد، به دلیل جهل موضوعی و مستندًا به مواد در صورتی که مالک ملکی از ثبت آن به عنوان آثار ملِّ

 مجازات قانونی معاف خواهد بود.
 ق جرم فوق الزم نیست که کل بنا تخریب شود و آسیب به بخشی از آن )مانند کندن کاشی مارت تاریخی( در یک ع شدههای نصببرای تحقِّ

ق جرم فوق است، همچنین گاهی مرتکب  ای وارد نماید، اشیاء و لوازم موجود در آن به اصل بنا یا منصوبات آن لطمه آنکهیبموجب تحقِّ
ق می)مانند گلدانی که در بنای تاریخی است( را تخریب می  شود.کند، جرم فوق محقِّ

 ر تاریخیایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه در آثا
هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  561مادۀ 

تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود،  – یآثار فرهنگو اعالم شده از سوی سازمان مذکور در حریم 
سال  3تا  1لطمه وارد آید، عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از  ا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یای

 «شود.میمحکوم 
 فرهنگی از کشور اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ

فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن  –خارج کردن اموال تاریخی  اقدام به هرگونه»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  561مادۀ 
سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق  3تا  1استرداد اموال به حبس از آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب عالوه بر 
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 «گردد.محکوم می
 رف اقدام به خارج کردن اموال انگاری شده است و قانونگذار ِص رمر مستقل جشود که به طوجرم فوق ماهیتًا شروع به جرم محسوب می

 تاریخی ـ فرهنگی از کشور را هم قاچاق دانسته است.
  ب  00مادۀ  4به صراحت تبصرۀ اموال تاریخی ـ فرهنگی را از مصادیق کاالهای ممنوعه دانسته  1310قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوِّ

شود: الذکر با توجه به ارزش کاالی مذکور متفاوت است و بدین شرح تعیین میی ممنوعه مطابق بندهای چهارگانۀ مادۀ فوقمجازات کاالو 
زیر و  رحبه شهر کس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال »

 :شودمی مجازات( ۸۱و )( ۸۳مواد )
 برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 3تا  0ریال باشد، به جزای نقدی معادل (222/222/12تا ده میلیون ) ارزش کاالکه الف ـ در صورتی

 5تا  3ریال باشد به جزای نقدی معادل ( 222/222/122تا یک صد میلیون )( 222/222/12ب ـ در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون )
 کاالی ممنوع قاچاق برابر ارزش

 0ماه تا  6ریال باشد به بیش از ( 222/222/222/1تا یک میلیارد )( 222/222/122پ ـ در صورتی که ارزش کاال از یک صد میلیون )
 برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 7تا  5سال حبس و به جزای نقدی معادل 

تا  7سال حبس و به جزای نقدی معادل  5سال تا  0ریال باشد به ( 222/222/222/1ت ـ در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد )
همان قانون رسیدگی به جرم مزبور در صالحیت دادگاه انقالب است. ناگفته نماند  44و مستندًا به مادۀ « برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق 12

اری و سرقت اموال تاریخی ـ فرهنگی  جرائمسایر   .باشددر صالحیت عام دادگاه کیفری دو میمربوط مانند تخریب، حفِّ
  ب از مصادیق اخالل در نظام اقتصادی  1361جرم مادۀ فوق با استناد به بند )د( قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوِّ

 صد ضربه زدن به نظامچنانچه به قهر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی »این قانون:  0شود به موجب مادۀ محسوب می
االرض باشد فساد فیامقابله با نظام مزبور چنانچه در حد  بودن اقدام در به مؤثرجمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم 

به  عنوان جزای مالیشود و در هر دو صورت دادگاه به محکوم می مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال
 «ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

اری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی ـ فرهنگی
ّ

 حف
وده فرهنگی ممنوع ب –آوردن اموال تاریخی اری و کاوش به قصد بدست هر گونه حفِّ » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 562مادۀ 

اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم سال و ضبط  3ماه تا  6و مرتکب به حبس از 
تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت  هایشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطهمی

 .شودحفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و ادوات گیرد ع
به فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت  –ـ هر کس اموال تاریخی 1تبصرۀ 

 .گرددوم میتحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محک
مذکور، ممنوع است و خریدار و فروشنده عالوه بر ضبط اموال فرهنگی  رمجازیغفرهنگی حاصله از حفاری  –ـ خرید و فروش اموال تاریخی 0تبصرۀ 

خارجی  ه اتباعب میرمستقیغشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا سال محکوم می 3ماه تا  6به حبس از 
 «شود.صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می

  فروش آن ِصرف داشتن اموال و اشیای عتیقه و خرید و »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  01/11/1380مورخ  8578/7نظریۀ مشورتی شمارۀ
رات مادۀ . مای قبل به صورت موروثی باقی مانده استهباشند که از سالاز مردم دارای چنین اشیایی میشود، بسیاری جرم محسوب نمی قرِّ

اری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی تحصیل  560 ق.م.ا )تعزیرات( ناظر به موردی است که شئی عتیقه از طریق حفِّ
 «و مورد خرید و فروش قرار گیرد

  خرید و فروش اشیاء عتیقه )اموال تاریخی ـ فرهنگی( »ۀ قضاییه: ادارۀ حقوقی قو 11/5/1375مورخ  1086/7نظریۀ مشورتی شمارۀ
ر در تبصره  «شود و قابل مجازات استق.م.ا )تعزیرات( جرم محسوب می 560مادۀ  0و  1های منحصرًا در صورت حصول شرایط مقرِّ
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 گردد.اشیای عتیقه با توجه به قانون حفظ آثار ملی مشخص می 
ی رسیده و مالک خصوصی نداردها و امهتجاوز به اراضی و تپ

ّ
 اکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار مل

ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و هر کس به اراضی و تپه» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 563مادۀ 
ر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قباًل حدود شود مشروط بسال حبس محکوم می 0ماه تا  6مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به 

 «گذاری کرده باشد.عالمت مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و
 شدهثبتاماکن فرهنگی ـ تاریخی مرمت، تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا 

میراث فرهنگی و بر خالف ضوابط مصوب اعالم شده هر کس بدون اجازه سازمان » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 564مادۀ 
ت آثار ملی مبادرت در فهرس شدهثبتتاریخی  –تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی  از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،

 «گردد.خسارت وارده محکوم می سال و پرداخت 0ماه تا  6نماید، به حبس از 
 شدهثبتن مجّوز اموال تاریخی ـ فرهنگی انتقال بدو

خی تاری –هر کس بر خالف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 565مادۀ 
 «شودسال محکوم می 1ماه تا  3از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از  و اطالعدر فهرست آثار ملی را با علم  شدهثبت رمنقولیغ
  د انتقال اموال مزبور از سوی مالک آن مشمول جرم فوق خواهد بود و چنانچه از سوی شخصی غیر از مالک انتقال یافته باشد از مصادیق تعدِّ

ق.م.ا حکم به مجازات  131رود که در این فرض دادگاه با استناد به مادۀ معنوی یعنی انتقال مال غیر و جرم موضوع مادۀ فوق به شمار می
 نماید.یعنی انتقال مال غیر صادر می اشد

 و بدون مجّوز اثرون شده برخالف شئفرهنگی، تاریخی ثبتتغییر نحوۀ استفادۀ اماکن 
فرهنگی  های مذهبیهر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 566مادۀ 

خالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید عالوه بر رفع اند، برتاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شدهو 
 «شودسال محکوم می 1ماه تا  3آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از 

  ز در صورتی جرم اقد وصف ف رفتار شخصباشد، وگرنه  اثرشود برخالف شئونات محسوب میتغییر نحوۀ استفاده از اماکن فوق بدون مجوِّ
ز به یک اقامتگاه کیفری است و صرفًا می توان او را ملزم به عدم استفادۀ قبلی نمود )مانند کسی که یک عمارت دوران عباسیان را بدون مجوِّ

 گردی تبدیل کند(بوم
بی آثار

ّ
 فرهنگی ـ تاریخی ساخت و خرید و فروش و نگهداری نمونه تقل

 تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای -هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی» مکّرر قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 566مادۀ 
گاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند ب  11حبس از  هاثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آ

ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم  6روز تا 
 .شودیم

زن و گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و به اشیائی اطالق می نمونه تقلبیـ 1تبصرۀ 
متی شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و عال

 .از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد
لبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ـ چنانچه شئ تق0تبصرۀ

 .گرددگردشگری تعیین می
شامل اشیائی  گردد. حکم این تبصرهـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می3تبصرۀ

 «گردداالجراء شدن این قانون ضبط شده نیز میزمکه قبل از ال 
  بی یک « اصلی اثربه جای »شود، بلکه اواًل باید فرهنگی ـ تاریخی )مانند سکۀ دورۀ هخامنشی( جرم محسوب نمی اثرِصرف ساختن نمونه تقلِّ

ی در مواردی که نمونۀ اصلی وجود مادۀ فوق  1ساخته شده و ثانیًا مشابه نمونه اصلی خود باشد، البته همان گونه که در تبصرۀ  آمده است حتِّ
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اشد نیز دهنده غیر اصیل بودن آن بآنکه دارای عالمت نشاناصیل معرفی شود، بی اثربه عنوان  ساخته شده اثرنداشته باشد، نیز چنانچه 
 مشمول جرم فوق خواهد بود.

  یا خریداری این آثار نیز مشمول مجازات فوق است،  یمعرفداری، بر ساخت آثار فرهنگی و تاریخی نیست و حمل، نگهمادۀ فوق صرفًا ناظر
گاه باشد و در مورد حمل، نگهداری و  بی بودن آن آ که به  نیز شرط آن است یمعرفالبته در مورد خریداری این آثار الزم است که خریدار از تقلِّ

 قصد قاچاق، عرضه یا فروش بوده باشد.
  بی  رود.اصلی از مصادیق کالهبرداری به شمار می اثران به دیگری به عنو فروش نمونۀ تقلِّ

 ا مّدعی خصوصی در جرائم علیه میراث فرهنگیشاکی ی
در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 567مادۀ 

 «شود.میحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب 
 نفی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم علیه میراث فرهنگی

وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک ه مذکور در این فصل که ب جرائمدر مورد » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 568مادۀ 
 .ندشوهای مقرر محکوم میحسب مورد به مجازاتباشند، بر دستوردهندهاز مدیران و مسووالن که 

به  تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم –اموال فرهنگی  ـ تبصره
 «شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می

 ست با ا موظفجازات برای مدیران و مسؤوالن شخص حقوقی منافاتی با تعیین مجازات برای خود شخص حقوقی ندارد و دادگاه تعیین م
ر در مادۀ  ر در مادۀ ق.م.ا شخص حقوقی را به یک یا دو مورد از مجازات 143رعایت شرایط مقرِّ  ق.م.ا محکوم نماید. 02های مقرِّ

 اطالعی از ثبت اثرواسطه بی معافیت مالک از کیفر به
در کلیۀ موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 569مادۀ 

 «های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.مجازات اطالع باشد ازمالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی
 

 مصادیق تخریب در قوانین خاص
 ای )سایبری(خریب رایانهـ ت1

ا آنکه ای برخالفهای رایانهداده ر گرفته است. بینی قراای مورد پیشتخریب آنها تحت عنوان جرم خاص تخریب رایانه ملموس و عینی نیستند، امِّ
یا تلفن  چنانچه کسی رایانۀ شخصیهای آن است؛ بنابراین ای یا مخابراتی نیست، بلکه دادههای رایانهای، موضوع جرم سامانهدر تخریب رایانه

های از کار انداختن سامانه آنکهشود؛ مگر ق.م.ا تعزیرات محسوب می 677همراه دیگری را تخریب نماید، رفتار او جرم تخریب عادی موضوع مادۀ 
فواردکردنای از طریق شیوۀ غیرفیزیکی مانند رایانه

ِّ
امواج  ها یاری یا تخریب دادهکردن، دستکا، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوق

 ای شده است.ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، مرتکب تخریب رایانههای رایانهالکترومغناظیسی یا نوری، سامانه
ق می 3ای در یکی از تخریب رایانه  شود:شکل زیر محقِّ

ای های رایانههای دیگری را از سامانههر کس به طور غیرمجاز داده»: 1388ای مصّوب انهرای جرائمقانون  8مادۀ  ها:تخریب داده .1
سال یا جزای نقدی از بیست و پنج  0ماه تا  6های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از یا مخابراتی یا حامل

؛ بنابراین در فرضی که شخصی «ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.( 222/222/122ریال تا صد میلیون )( 222/222/05میلیون )
 ای شده است.ها یا مخاطبین او را حذف نماید، مرتکب تخریب رایانههای تلفن همراه مانند عکسبه طور غیرمجاز داده

ا اعمالی از قبیل مخفی کردن هرکس به طور غیرمجاز ب»: 1388ای مصّوب رایانه جرائمقانون  11مادۀ ممانعت از دسترسی:  .2
 11ای یا مخابراتی شود، به حبس از های رایانهها یا سامانهها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادهها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادهداده

دو مجازات محکوم خواهد ریال یا هر ( 22/222/82ریال تا هشتاد میلیون )( 222/222/02سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ) 1روز تا 
کند، بلکه با رفتارهایی مانند رمز گذاشتن، صرفًا مانع دسترسی شخص دیگری ها آسیبی وارد نمی، در این مورد مرتکب به اصل داده«شد.
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 تری دارد.ای مجازات خفیفقانون جرائم رایانه 8شود و به همین دلیل در مقایسه با جرم موضوع مادۀ می
هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از »: 1388ای مصوب قانون جرائم رایانه 9ای: مادۀ خود سامانه رایانهاز کار انداختن  .3

های ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانهکردن، دستکاری یا تخریب دادهکردن، متوقفدادن، پخش، حذف، انتقالواردکردنقبیل 
سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون  0ماه تا  6ار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از ای یا مخابراتی دیگری را از کرایانه

همان گونه که بیان شد، تخریب « ( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.222/222/122( ریال تا صد میلیون )222/222/05)
ق نمیهای آن( با رفتارهای )نه دادههای رایانهسامانه اده شود و رفتار مرتکب در این موارد تخریب سای فیزیکی مانند اتالف یا آتش زدن محقِّ

های غیرفیزیکی مختل شود، رفتار مرتکب مشمول ای از طریق شیوههای رایانهرود، ولی در مواردی که مختل شدن سامانهبه شمار می
 ای خواهد بود.عنوان تخریب رایانه
هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت » :1388ای مصوب قانون جرائم رایانه 11ی مادۀ اتشدید تخریب رایانه

و مخابراتی که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار  یاانهیراهای ( این قانون را علیه سامانه۶۰( و )۱(، )۲عمومی اعمال مذکور در مواد )
 «سال محکوم خواهد شد 12تا  3ب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از روند، از قبیل خدمات درمانی، آمی

انگاری شده جرم 1349اصالحی  1321آهن مصّوب های راهبه موجب قانون کیفر بزهآهن ـ تخریب وسایل و تجهیزات راه2
 است.

و تأسیسات هواپیمایی به موجب قانون مجازات اخاللگران در امنّیت ـ اخالل در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل 3
 انگاری شده است.جرم 1349پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصّوب 

 انگاری شده است.جرم 1353اخالل در صنایع به موجب قانون مجازات اخاللگران در صنایع مصّوب ـ 4
انگاری شده جرم 1336به موجب قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنایع نفت ایران مصّوب  ـ اخالل در صنایع نفت5

 است.
ح مصّوب  94و  93ـ تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان به موجب مواد 6

ّ
قانون مجازات جرائم نیروهای مسل

 انگاری شده است.جرم 1382
)ره( به موجب قانون الحاق موادی به قانون نحوۀ حفظ و آثار حضرت امام خمینی ـ تخریب اسناد مربوط به امام خمینی 7

 انگاری شده است.جرم 1369)ره( مصّوب 
 

 1347جرائم الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصّوب 
ب  ب و الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قا 1311قانونگذار در قانون تجارت مصوِّ  کالهبرداری جرمانگاری عالوه به جرم، 1347نون تجارت مصوِّ

 ذیل پرداخته است: رفتارهایانگاری مبه جر سهامی هایشرکت در
ب در پذیرهجرم  .1

ّ
ب  043مطابق مادۀ : نویسی یا صدور سهامتقل  اشخاص: »1347الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوِّ

صد و پنجاه میلیون ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا( ریال 222/222/05بیست و پنج میلیون ) از دینق جزای به یا سال 0 تا ماه 3 از تأدیبی حبسه ب زیر
 :شد خواهندمحکوم مجازات دو هره ب ای ریال (222/222/152)
 ای و نماید نتشرم نویسیپذیره اعالمیه قانون این مقررات برخالف یا و کند تصدیق را سهام نویسیپذیره واقع خالف بر و عالماً  که هرکسـ 1

 .کند العمإ بتقلِّ  ،نقد غیر آورده ارزش تعیین در یا و کند تسلیم هاشرکت ثبت مرجع به شرکت تشکیل از حاکی واقع خالف مدارک
 .کند قید است شده پرداخت واقعاً  که آنچه از بیش را شده پرداخت مبلغ سهم موقت گواهینامه یا بانام سهم ورقه در هرکسـ 0
 خالف طالبم یا و نماید خودداری کال یا بعضاً  کند اعالم هاشرکت ثبت مرجعه ب باید قانون این مقررات طبق که مطالبی اعالم از هرکسـ 3

 .دارد اعالم مزبور مرجعه ب واقع
 .کند ادرص باشد گرفته انجام رانهمزِوِّ  شرکت ثبت هک صورتی در یا و شرکت رسیدن ثبت به از قبل را سهام قطعات یا سهام هرکس ـ 4
 صادر نقد غیر رمایهس کلیه تحویل نیز و آن درصد پنج و سی حداقل تأدیه و سرمایه کلیه نویسیپذیره بدون را سهام قطعات یا سهام هرکس ـ 5
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 .کند
 «.کند صادر نامبی موقت گواهینامه یا نامبی سهام سهم اسمی مبلغ کلیه پرداخت از قبل هرکسـ 6

ب در فروش سهامجرم  .2
ّ
ب  404مطابق مادۀ : تقل  حبسه ب زیر اشخاص: »1347الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوِّ

 دو هره بیا  ریال( 222/222/022دویست میلیون ) تا ( ریال222/222/52پنجاه میلیون )  از نقدی جزای به یا سال 1 تا ماه 3 از تأدیبی
 :شد خواهندمحکوم مجازات

 .گذارد فروش معرض به یا بفروشد یا کند صادر اسمی مبلغ ذکر بدون سهام تموق گواهینامه یا سهام عالماً  هرکس ـ 1
 .گذارد فروش معرض به یا بفروشد باشد شده پرداخت آن اسمی مبلغ تمام آنکه از قبل را نامبی سهام هرکسـ 0
 «.گذارد فروش معرض به یا بفروشد باشد شده پرداخت آن اسمی مبلغ درصد پنج و سی اقالً  آنکه از قبل را بانام سهام هرکسـ 3

ب  065 تا 052و  046 مواد مطابق: جرائم رئیس و اعضای هیأت مدیره .3  :1347الیحۀ قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوِّ
 ماه یا به 6ماه تا  0حبس تأدیبی از ه رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر ب» :046مادۀ 

 :هر دو مجازات محکوم خواهند شده یا ب( ریال 222/222/62شصت میلیون ) تا( ریال 222/222/32سی میلیون ) نقدی از  جزای
 ماه قبل از پایان مهلت 0که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا  در صورتیـ 1

 .العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایندقمذکور مجمع عمومی فو
ناگفته نماند قانونگذار « .را اجازه دهند صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آنه که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت ب در صورتیـ 0

ند یک در مورد ب: »شود، پرداخته است، به موجب این مادهمجرم شناخته نمیالیحۀ مذکور به بیان حالتی که عضو هیأت مدیره  047در مادۀ 
لیف کند که باید به تککه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحًا اعالم  در صورتی ۸۱۱ماده 

عضو هیأت ر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند این اعالم از طرف سایه قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود و ب
 ست کها نایه مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط ب

أت هر یک از اعضاء هیه ارسال اظهارنامه رسمی ب عضو هیأت مدیره عالوه بر اعالم تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق
ر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت ه که جلسات هیأت مدیره به نماید. در صورتیمدیره اعالم 

 «.مدیره کافی است جزائی از عضو هیأت
که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام  رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام»: ۸۱۰ ماده

لیون سی می صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از ه ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت باز تاریخ 
 .محکوم خواهند شدریال  (222/222/62شصت میلیون ) تا ( ریال222/222/32)

این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه  ۱۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده » :۸۱۶ماده 
( 222/222/152( ریال تا صد و پنجاه میلیون )222/222/05بیستو پنج میلیون )سال و جزای نقدی از  0ماه تا  3حبس تأدیبی از ه بنمایند ب

 «.اهند شدمحکوم خو ریال 
این قانون را در اوراق قرضه  ۱۰رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده » :۸۱۸ ماده

 «.محکوم خواهند شدریال ( 222/222/62) شصت میلیون تا ( ریال222/222/32سی میلیون ) از  به جزای نقدیقید ننمایند 
صد و پنجاه میلیون تا  ( 222/222/05بیست و پنج میلیون ) سال یا به جزای نقدی از 1ماه تا  3حبس تأدیبی از ه ر باشخاص زی» :۸۱۳ ادهم
 :ر دو مجازات محکوم خواهند شده یا به ریال (222/222/152)
 .هرکس عامدًا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشودـ 1
طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام  اینه ه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا بهرکس با خدع ـ 0

 «.کار را شخصًا یا توسط دیگری انجام دهد نماید اعم از آنکه این شرکت
مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ماه پس از پایان هر سال  ۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا » :۸۱۱ ماده

سی میلیون ماه یا به جزای نقدی از  6تا  0حبس از ه موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به را ب ۸۳۸نکنند یا مدارک مقرر در ماده  را دعوت
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 «.هر دو مجازات محکوم خواهند شده یا بریال  ( 222/222/62شصت میلیون ) تا ( ریال222/222/32)
از  تنظیم نکنند به جزای نقدی ۱۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده » :۸۱۱ ماده

 «ریال محکوم خواهند شد ( 222/222/62شصت میلیون ) تا ( ریال222/222/32سی میلیون )
مجازات مذکور در ماده قبل محکوم ه ظیم نکند. برا تن ۶۰۱هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده » :۸۱۱ ماده

 «.خواهد شد
 مجازاته حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع ب» :۸۱۷ ماده

 «.محکوم خواهند شد ۸۱۱ ۀماد مذکور در
 :سال محکوم خواهند شد 3سال تا  1حبس تأدیبی از ه اشخاص زیر ب»: ۸۱۲ ماده

 رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا باستناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی ـ 1
 .را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند

 نظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یارئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع بمـ 0
 .منتشر کرده باشند

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت ـ 3
 .یباشند مورد استفاده قرار دهندمؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع م یا
 هرئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا بـ 4

 «.باشند استفاده کنندنفع میطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذیه که خود ب شرکت یا مؤسسه دیگریخاطر
یس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمدًا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید رئ» :۸۱۱ ماده

ماه یا جزای  6تا  0حبس از ه مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به بانجام پذیرد 
 «.هر دو مجازات محکوم خواهند شده یا بریال  (222/222/62) شصت میلیون تا(ریال 222/222/052ون )از دویست و پنجاه میلی نقدی

انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که  خِلِّ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامدًا مانع یا مُ » :062ه ماد
بیست و پنج میلیون  جزای نقدی از ه سال یا ب 0ماه تا  3حبس تأدیبی از ه ار بازرسان قرار ندهند بوظایف آنها الزم است در اختی برای انجام

 «.ر دو مجازات محکوم خواهند شده یا بهریال  (222/222/152صد و پنجاه میلیون ) تا ( ریال222/222/05)
ه ثبت ک ز به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیرئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل ا» :۸۱۶ ماده

ی سرانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از سرمایه مزِوِّ افزایش
که قبل از پرداخت تمامی مبلغ  صورتیمحکوم خواهند شد. و در  ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32میلیون )

سی ماه و به جزای نقدی از  6ماه تا  0حبس تأدیبی از ه بصدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند ه اسمی سهام مبادرت ب
 «.محکوم خواهند شد ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32میلیون )

سی میلیون ء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از رئیس و اعضا» :۸۱۸ ماده
 :محکوم خواهند شد ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32)
ن سهام را نسبت م صاحبابینی شده است حق تقدکه در این قانون پیش استثنای مواردیه که در موقع افزایش سرمایه شرکت ب در صورتیـ 1
صاحبان سهام  هنویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بنویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهپذیرهه ب

 .ندهند
تعویض ه بت برا نس گونه اوراق قرضه که شرکت قبال اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان این در صورتیـ ۸

که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق  آنها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی اوراق
رمایه شرکت را سسهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها ه تعویض یا قابل تبدیل ب قرضه جدید قابل

 «.تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهنده طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام برا از مستهلک سازند یا آن
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نویسی ذیرهپه رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالمًا برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت ب» :۸۱۳ ماده
سال یا به جزای نقدی از  3ماه تا  6حبس از ه مجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق کنند به جدید بسهام 

 «.هر دو مجازات محکوم خواهند شده یا ب ( ریال222/222/322( ریال تا سیصد میلیون )222/222/122صد میلیون )
مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالمًا مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از  رئیس و اعضاء هیأت» :۸۱۱ ماده

 :محکوم خواهند شد ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32سی میلیون )
 .در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهامـ ۶
 .اشدب بازرس شرکت تسلیم نشدهه العاده بروز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق 45ه حداقل کاهش سرمایه که پیشنهاد راجع ب در صورتیـ ۸
 که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که در صورتیـ ۳

گهی نشده باشدشرکت در آن نشر میه اعالنات مربوط ب  «.گردد آ
وارده  هایرئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان» :۸۱۱ ماده

العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر ماه مجمع عمومی فوق 0 حداکثر تا
گهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند ب اه نسبتم 1تا  ( 222/222/32سی میلیون )ماه یا به جزای نقدی از  6ماه تا  0حبس از ه به ثبت و آ

 «.محکوم خواهند شدهر دو مجازاته یا ب ( ریال222/222/62ریال تا شصت میلیون )
ب الیحۀ قان 061تا  066مطابق مواد : جرائم بازرسان و مدیران تصفیه .4  :1347ونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوِّ

 ماه 6 تا ماه 0 از تأدیبی حبسه ب کند عمل آنه ب و بپذیرد سهامی شرکت در را بازرسی سمت عالماً  قانونی منع وجود با هرکس» :۸۱۱ ماده
 «.شد خواهد محکوم مجازات دو هره ب یا ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32از سی میلیون ) نقدی جزای یا

 خالف اطالعات خود هایگزارش در عمومی مجمعه ب شرکت اوضاعه ب راجع عالماً  سهامی شرکت بازرسی سمت در هرکس: »۸۱۷ ماده
 «.شد خواهد محکوم سال 0 تا ماه 3 از تأدیبی حبسه ب کند تصدیق را اطالعات گونه این یا و بدهد حقیقت

 از نقدی جزایه ب یا ماه 6 تا ماه 0 از تأدیبی حبسه ب بشوند زیر جرائم مرتکب عالماً  که سهامی شرکت هر تصفیه نمدیرا یا مدیر: »۸۱۲ ماده
 :شد خواهند محکوم مجازات دو ره به یا ( ریال222/222/62( ریال تا شصت میلیون )222/222/32سی میلیون )

 .دنکنن اعالم هاشرکت ثبت مرجعه ب را خود نشانی و نام و شرکت حاللانه ب راجع تصمیم انتخاب از پس ماه 1  ظرف که صورتی درـ ۶
 مطالبات و اموال وضعیت نکرده دعوت را شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع تصفیه امره ب شروع از پس ماه 6 تا که صورتی درـ ۸
 .دنرسانن عمومی مجمع باطالع میداند الزم تصفیه امره ب دادن پایان جهت که را مدتی و شرکت امور تصفیه نحوه و شرکت قروضو
 این در هک تشریفاتی و شرایط رعایت با را شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع ساله همه تصفیه امر خاتمه از قبل که صورتی درـ ۳

 را خود ملیاتع زیان و سود حساب و ترازنامه و منقول غیر و منقول دارائی صورت نکرده دعوت است شده بینیپیش شرکت اساسنامه قانون
 .نکنند تسلیم مذکور مجمعه ب اندداده انجام موقع آن تا که اعمالی از حاکی گزارشی ضمیمهه ب

 .دهند ادامه خود عملیاته ب شوند خواستار را خود مأموریت مدت تمدید که آن بدون خود یتصدِّ  دورۀ خاتمه در که صورتی درـ ۱
 .ننمایند اعالم هاشرکت ثبت مرجعه ب را مراتب تصفیه ختم از پس ماه 1 ظرف که صورتی درـ ۱
 و ننمایند تودیع ایرانی هایبانک از یکی در مخصوصی حساب در است باقیمانده که را وجوهی تصفیه ختم اعالم از پس که صورتی درـ ۱

گ طی را مراتب نکرده تسلیم بانک آنه ب اندنکرده استیفاء را خود حقوق که را سهامی صاحبان و بستانکاران اسامی صورت  تصفیه ختم هیآ
 «.نرسانند نفعذی اشخاص اطالعه ب

 :شد خواهند محکوم سال 3 تا سال 1 از تأدیبی حبسه ب شوند زیر جرائم مرتکب که سهامی شرکت هر مدیران یا تصفیه دیرم» :۸۱۱ ماده
 دیگری مؤسسه ای شرکت برای یا شخصی مقاصد برای یا شرکت منافع فخال بر را تصفیه حال در شرکت اعتبارات یا اموال که صورتی درـ 1

 .دهند قرار استفاده مورد باشندمی نفعذی آن در مستقیم غیر یا مستقیم بطور خود که
 هک قروضی کردن موضوع و بستانکاران حقوق رعایت بدون یا کنند مبادرت شرکت دارائی انتقال به ۸۶۳ ماده برخالف که صورتی درـ ۸

 «.نمایند تقسیم سهام صاحبان بین را شرکت دارائی نرسیده آن تأدیه موعد هنوز
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با ما در  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل گر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل ماندها 
 اختصاصیزای حقوق ج»کتاب و  «جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی»های این جزوه از کتاب در نگارش بعضی از قسمتمیان بگذارید تا اصالح نماییم. 

 ایم.هکمک گرفت« زادهدکتر عظیم اختصاصیحقوق جزای »و کتاب  «دورۀ پیشرفتۀ حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر» کتاب و «آقای ساوالنی

 omid_mollakarimi: شخصی اینستاگرام       1412روزرسانی جزوه: بهآخرین   

 

ِر ثابت هم داشتم اارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعد: من داستاِن 
ارشد گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیکه ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می
ی دکتری در بهترین حالت می ها رسیدن به یه حقوِق وق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیخوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقو یا حتِّ

دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
ی غرورفیلما به آدمایی که توو موقعیت از «. تونستم!»و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم  های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ

فراری باشد.  «صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری»یا همون « یه جا نشستن»این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از 
ل فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای ح قوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اوِّ

ل توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن:  ِل اوِّ ؛ یا بگن: «خوای بشینی و بخونی که چی!تو که کاِر ثابت داری، می»اوِّ
 اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم« دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میت میهزار تا شرک صد و ده»

ل فروردین  ت ماه یه کم شام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هبگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده« اللهبسمه»عهد کردم که اوِّ
اشتم، از با وجوِد تماِم ترسی که از شکست د»ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: توقع و انتظأرشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپروازانه

ل برو یه جاسوئیچی برای ماشینی کگفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، ای خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده«. ام راضی بودم!تصمیم ه توو وِّ
ه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می لی، رفتم یک سنجاقرویاته تهیِّ های کانون سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسی! منم بدون معطِّ

ت کردم ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبکه یکی یکی َبرام میهای خدا رو دیدم زنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی ُکت یا مانتوشون می
شب هم از کتابخونه استفاده کنی!  ۶۶تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۱و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا 

«. رافان َمع الُعسر، ُیس»شم؛ به فرموده قرآن: مند میتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهرهخالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از ن
های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمون

 «تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!»م رو با یه جمله تموم کنم: خوام متنرسیدم و می« هیأت علمی»عضویت 

 !تان هستمانتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدبه 

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 !بخواهید ما از را حقوقی هایآزمون جزواِت  و ها پیام ارسال نماییدرساناز طریق پیام 19352213175به شماره همراه 

 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  توو تهران! 61پَرتِ متولدِ دهۀ مید مالکریمی هستم؛ یه حواسا

را که به  هاییکنم تا روشی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهاشتراک آنهاست. به یادگیری و

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش یادگیری کمک می افزایشِ کیفیتِ

ر موفقیتِ اگ»من به این جمله ایمان دارم:  متفاوتم!« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده»و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 «یابند. دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست خواهی باید بهبیشتری می
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