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  چکیده
و نحوه روند تعقیب دادگاه انتظامی ویژه  جرم خیانت در امانتماهیت بررسی دقیق به ، مقالهاین 

ی، جرم خیانت تقنیناز نظر سابقۀ . قوانین ثبت و اسناد می پردازد ،ماحکادر سردفتران اسناد رسمی
پس از . عمومی تلقی می شد ، جرمسابق جازات عمومیمانون ق 227در امانت با توجه به ماده 

و تقسیم جرایم به حق اللهی و حق )1362(تصویب قانون تعزیرات ، با پیروزي انقالب اسالمی
ادارة . دانست) حق الناسی(رویۀ قضایی، جرم مذکور را خصوصی) عزیراتتانونق159مادة (الناسی

حقوقی دادگستري نیز در نظریات متعددي بر خصوصی بودن جرم مذکور تأکید نمود؛ از جمله به 
انون ق 159حق الناس مذکور در ماده «: 2/5/1363ورخ م 1203/7موجب نظریۀ مشورتی شمارة 

ناظر به آن دسته از جرایمی است که به شخص یا اشخاص معین ضرر وارد کنند وحیثیت تعزیرات 
خصوصی آنها بر حیثیت عمومی رجحان داشته باشد؛ بنابراین کالهبرداري و خیانت در امانت، حق 

به لحاظ تقسیم بندي جرایم با مالحظۀ زمان  .»است. ت.ق 159الناس محسوب و مشمول مادة 
وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم آنی است؛ زیرا اقداماتی که براي تحقق این جرم 

واجد اهمیت است، بحث قصد مجرمانه، سوء نیت و عمد در  این مقالهآنچه در . الزم است
ها و تخلفات  خت نسبت به مسؤولیتهدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شنا.اب فعل استارتک

ها به خوبی  نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیت.سران دفاتر اسناد رسمی است
براي سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیري از وقوع جرم که از وظایف دستگاه 

  .قضایی است

  
  

 .اسناد و امالكفري ایران، یحقوق کخیانت در امانت، عنصر معنوي جرم، : کلید واژگان
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  مقدمه
ى که امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد الابالى و بى ایمان مفهوماگـر بـا دیدى وسیع تر به 

دلیل . به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند ،بویى از حسن خلق نبرده انـد
نوعى آرامش  ،کلمه اى که شنیدن نام آن. آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است

خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان 
امانت و امانتداري در اسالم .ز هرگونه خوف و ترس در امان مى دارداو را تضمین مى کند و ا

دارد و نشانه ایمان و تقواي انسان است، در صورتی که خیانت در امانت، نشان  ویژه اياهمیت 
  .بی دینی و فسق آدمی است

همانطور که اشاره شد، این رفتار ضد اخالقی در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت 
ود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه محسوب می ش

شاهد این مدعا نیز صدور . نماید قضات و کارشناسان حقوقی را با اختالف نظر مواجه می
آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی 

کننده  دانیم که نهاد تنظیم همه می .مانند آن استفراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستري و 
این نهاد از . ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسالم است سند، قدیمی

چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسالم مورد توجه خاص بوده و 
قضاوت و سردفتري از امور مهم  بی شک. استخوش تحول گردیده  مقررات آن مکرراً دست

خداوند متعال در سوره بقره . کسی پوشیده نیست دنیاي امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ
بر مکتوب کردن معامالت تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجراي دستور خداوند و بر افراد واجد 

الشأن  سردفتر از خصایص پیامبر عظیمعالوه بر آن امین بودن . شرایط، فرض شده است
بنابراین . داري، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است گیرد و امانت نشأت می) ص(اسالم

به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، 
تخلفات آنان، را بین کرده قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و 

به . نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید است تا اعمال و رفتارشان را زیر
مسؤولیت و تخلفات انتظامی جرایم خیانت در امانت هر حال، در این مقاله تالش شده است که 

همچنین با . ت آنان باشدسردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روي تخلفا
بندي نموده و بناي این نوشته  قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته

  . بر این بوده که به کیفیتی ارائه شود تا براي همگان و به خصوص سردفتران قابل استفاده باشد
   



 پایگاه حقوقی،حق گستر 4

 

  جرممفهوم بیان 
به معناى جدا کردن میوه از درخت است و این واژه براى اکتساب هر کار  جرم از لحاظ لغوي

و استعیر ذلک لکل اکتساب ...اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر«(.ناپسنداستعاره گرفته شده است
 و .آمده است» گناه«به معناي  ،جرم درلغتباید گفت که،  ).،واژه جرم89 ،صاصفهانى،بى تا».مکروه

سیاح،ذیل کلمه (.گردیده است ،وارددر اصطالح لغوي در فرهنگ عمید به معناي گناه، خطا، بزه
  ).جرم

که مورد قبول  هدنیاماز جرم، آنچنان تعریفی به عمل  علیرغمتعاریفزیادیکهازجرمشده،هنوزهم
جرم  هیدست که پدا دلیل این امرنیز این، واجد ارزش باشد ی،زمان ومکانهر همگان قرار گیرد ودر 

به سخنی دیگر، آنچه  .است داراي مبانی و صور گوناگون بوده ،دانشمندان و محققاننظر بر حسب 
دیگري نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد،  ه نظرب ،شود که از نظر یکی جرم محسوب می

  ).213ص،84شامبیاتی،(.بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید
 .اند  ایتعریفکرده حقوقکیفري،هریکجرمرابهگونهعلمای

براینمونه،مکتبعدالتمطلق، . هایخاصیملهمشدهاست هرکدامازاینتعاریف،اغلبازگرایشهاینظریمکتب
انش جرم بنابهتعریفگاروفالو یکیازبنیانگذاراند. تعریفکردهاست» هرفعلمغایراخالقوعدالت«جرمرا 

- کردن آن بخش از حسجریحه دار«القی بشر یعنیتعرض به احساس اخ :شناسی، جرم عبارتست از

   اردبیلی.(»شود شفقت و درستکاري را شامل میاحساسات بنیادي نوع خواهانه یعنیاخالقی که 
  ). 119،ص86،

فقها در بحثهاي خود واژه جرم را به کار نبرده اند، بلکه به تعریف اعمال مستوجب قصاص، حدود 
: اندتعزیر که بیشتر جرایم را به خود اختصاص می دهد نوشتهو تعزیرات پرداخته و درتعریف 

  ).170ص  ،)ره(خمینی .(ارتکاب فعل حرام و ترك واجب الهی، مستوجب تعزیر است
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسالمی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که شارع 

شوند که مغایر با احکام یا  افعال و اقوالی جرم تلقی میبه عبارت دیگر  ؛مقدس آنرا منع کرده است
به معناي » یجرمنّکُم«، مائده هدوازدهم سور هبه طوري که در آی ،اوامر و نواهی باري تعالی باشند

قمر نیز  هچهل و هشتم از سور هدر آی» مجرمین«کارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ 
توان از  همین معنا را می. برند کسانی است که در گمراهی به سر می ناظر به اعمال و رفتار زشت

قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد : از جملهآیاتی که در باب انواع جرایم 
  ).13ص،1372ولیدي،.(داستشهاد نمو ،سرقت در قرآن کریم وارد شده است
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  بیان مفهوم جرم خیانت در امانت

  : امانت، واژه اى است عربى و در فارسى به معانى متعددى به کار رفته است
  ؛ـ امانت یعنى هر چیزى را که براى نگه داشتن به کسى بسپارند

  ؛ـ امانت یعنى راستى، درستى و ضد آن خیانت است
فرهنگ  .(از عبادات و طاعات ؛ـ امانت یعنى تکالیفى که خداوند براى خلق تعیین کرده است

  ).347،ص1ین،جمع
به معناي بی وفایی، بدعهدي، ناراستی، خیانت در عهد، پیمان » غدر«خیانت، در لغت معادل واژه 

شکنی، دغل کاري، بی عصمتی، زناکاري، حق ناشناسی، تقّلب، غش، افراط و سوء استفاده آمده 
دیانتی و دزدي به همچنین در برابر آن، معانی نمک به حرامی، بی .)204انطون،ص الیاس( است؛

در مقابل، امانت در لغت به معناي درستی، راستی، وفاداري، ایفاي ). 6دهخدا،ج .(کار رفته است
عهد، اعتماد و اطمینان، دیانت، صداقت، اخالص، ایمان داري، خاطرجمعی، قرار دادن و به جا 

ت و در اصطالح آوردن مقتضاي عدالت در اوقات معین آن، که از صفات خداوند است، ضد خیان
در آیات و روایات نیز به عنوان . مفسران، تکالیفی است که خداي تعالی بر خلق تعیین کرده است

سوره مبارکه احزاب، نوع انسان، حامل امانت  72از جمله در آیه . اوامر و نواهی الهی آمده است
  :ورد می گویدیعنی مکلّف به انجام تکلیف و پذیرش آن، معرفی شده است؛ حافظ در این م

  قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند   مانت نتوانست کشید           آسمان بار ا      
فعل مثبت امین به یکی از صور «: ، خیانت در امانت عبارت است از.ا.م.ق 674با توجه به ماده 

ید بر فعل تأک. »مذکور در قانون، در اموال یا اسناد و نوشته جات امانی به ضرر مالک یا متصرف
ظهور در فعل مثبت  –که در قانون آمده است  –مثبت به آن اعتبار است که مصادیق رفتار خائن 

  . مادي داشته و ترك فعل، تشکیل دهنده آنها نیست
شود، این  مستفاد می) باب تعزیرات(قانون مجازات اسالمی 674و  673آنچه که از مواد 

ستعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن ا: است که خیانت در امانت عبارت است از
هایی از قبیل سفته و چک و قبض و  توسط امین در اموال منقول و غیرمنقول یا نوشته

نظایر آن، که به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براي وکالت یا هر کار با اجرت یا بی 
  . اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود
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  انتظامی مسؤولیتخیانت در امانت و 

و مسؤول  ).معین،ذیل واژه(.تمسؤولیت در لغت به معناي موظف بودن به انجام دادن امري اس
خواست  کسی است که تعهدي در قبال دیگري به عهده دارد که اگر از اداي آن سرباز بزند از او باز

در فقه، مسؤولیت با واژه ضمان مترادف . بنابراین مسؤولیت همواره با التزام همراه است. شود می
را از  باید آنبراي درك و شناخت مسؤولیت . طور یاد شده است است و در متون دینی هم همین

براي آنکه از نظر منطقی، شخصی .جهات مختلف روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار داد
این عوامل عبارتند . را مسؤوول بشناسیم، عالوه بر وظیفه، وجود عوامل دیگري نیز ضروري است

نایی در انجام توا+ اطالع از وجود وظیفه + وجود وظیفه در انجام یا خودداري از انجام عمل : از
  . وظیفه

مسؤولیت انضباطی یا مسؤولیت اداري عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور 
اداریبه عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در 

،بی تا، شاملو(.دان مودهشود به مسؤولیت انتظامی تعریف ن هاي انتظامی سردفتران رسیدگی می دادگاه
  ).642. ص

  

  تخلفات انتظامی سردفترانخیانت در امانت و 
تخلف از نظر لغوي به معناي باز ایستادن، خالف و خلف وعده ، به عهد و پیمان عمل نکردن ، 

هاي مشابه و  تخلف یا خالف در مقوله)دهخدا لغت نامه دهخدا.(سرپیچی و دنبال افتادن می باشد
به عنوان مثال، در . روند و در مباحث حقوقی، معانی مشترك و گاه مغایري دارند ر میکا همزمان به

کار  قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف در اشکال نسبتاً مشابه به
رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خالف 

در جزا، ارتکاب خالف قانون را . چه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده استآن
درعین  )201جعفري لنگرودي،ص (.صورت، خالف مترادف جرم است این دانند که در خالف می

دانند که ماهیت  را نوعی از جرایم می) تخلف(طور عموم، خالف  دانان به حال، نویسندگان و حقوق
  . فت با نظامات عادي استآن در مخال

  

  ترانانتظامی سردفجرایم 
ت در آن جرم انتظامیعبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضوی

هاي صنفی وکال و یا سردفتران مانند  در واقع جامعه کوچکی مانند کانون.اند را پذیرفته گروه آن
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جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقاي گروه یا اتحادیه صنفی و 
  . اي است حرفه

هاي کوچک  دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه
  ).123ص،1379اردبیلی،(.اي بدون آنکه عمد یا سهوي در ارتکاب آن شرط باشد اجتماعی یا حرفه
تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و : اند برخی دیگر گفته

  .حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است
لیاقتی عدم رعایت  به همین جهت بی. تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد

شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل  شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می
  ).124شاملواحمدي،ص (...مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت

الزمه مجازات نیت یا عنصر روانی،  هاي ثبتی سو نامه باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین
هاي  نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره

مجاز یا غیر  مثل غیبت غیر. تواند موجب واکنش انتظامی باشد توجهی می قانون یا تسامح و بی
ل خدمت روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدي تا یک میلیون ریال یا انفصا 3موجه تا 
گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و  شود که در این ماه می 6از سه تا 

تواند موجب  می) تعطیل تلقی نمودن روز کاري(صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی 
  . هاي مربوطه شود اعمال واکنش

ها در خصوص این  محکومیتاهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین 
دلیل آن این است که مقررات تشکیالت اداري و ضوابط شکلی و ماهوي تنظیم . موضوع است

شود که عمده آن متوجه  اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می
  ).143. صجعفري لنگرودي،(.سردفتران و بعضاً دفتریار است

  
  جرم خیانت در امانت شرایط و اوضاع براي تحقق

نتیجه این شرط آن است که هرگاه . موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.الف
کسی فرزند خود را به دیگري بسپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود 

به اختراع قابل تصور وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع ، امین قرار دهد
قانون تعزیرات سابق یک جرم  125بلکه افشاي اسرار راجع به اختراع به موجب ماده  ،نخواهد بود

خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جاي این ماده درقانون 
  . خالی است 1375تعزیرات مصوب سال 
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قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق .ب
جرم خیانت در امانت الزم است که مال موضوع ضلع دیگر عناصر معنوي براي تحقق .رسانیدن

اگر شخص خودمالی ،در غیر این صورت جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود
دیوان عالی . صور نخواهد بودارتکاب خیانت در امانت توسط وي قابل ت ،دست آورده باشده را ب

کید قرار داده است که در زیر به برخی از أکشور در آراي متعددي لزوم وجوداین شرط را مورد ت
  :این آراء اشاره می شود

خیانت در امانت نیست زیرا  ،تصرف در مال گمشده«:5شعبه  30/6/1317مورخ  1451ي شماره أر
اگر کسی اشیایی نزدیک «:2شعبه  84/23/6/1323ه ي شمارأر» .مالی به متهم سپرده نشده است

 ،نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذاردیک 
مشارالیه معاونت دربزه خیانت در  ،موضوع بحث ،بودن اشیا یدرصورت علم این شخص به امان

زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده  ،داشتنپتوان او را مرتکب اصلی  است و نمیکرده امانت 
سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور  ،قانون کیفر عمومی 241

بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع » .در آن ماده تصرف نماید
  .برسپرده شدن مال به امین است
مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا  ،و ورثه اوبنابراین اگر امین فوت کرده 

. چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است اند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده ،استعمال کنند
رعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال ب

خیانت در  ،گري هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شودتوسط سپارنده اصلی به دی
  . امانت محسوب خواهد شد

الزم نیست که عین مال به  ،و ازسوي دیگر براي اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم
بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه  ؛وي سپرده شده باشد

نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده حاصل از 
  . خیانت در امانت دانست بایدشده به امین محسوب می گردد ورفتار خائنانه نسبت به آن را 

از این روگوساله  .درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است فوق حکم
گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده اي سپرده شده تا متولد شده از

به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و  ،با آن کار کرده وعواید آن را به مالک مسترد کند
  . تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد
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به موجب این . دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است 3شعبه  15/9/1337-5784حکم شماره 
نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و  ،کسی که نسبت به ملکی امین باشد«:حکم

قانون مجازات  674(قانون مجازات عمومی 241مطابق ماده  ،درصورتی که حیف و میل کرده باشد
براي اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی .عملش جرم خواهد بود) اسالمی

بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در  ،به امین سپرده شده باشد ندارد که عین مال مستقیماً
امانت  ،کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید ،آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود

براین امر  31/1/1316-228ي شماره أعمومی دیوان عالی کشور نیز در رهیأت . به حساب می آید
هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترك بوده همین «يأبه موجب این ر ؛کید نموده استأت

امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج  مشارالیه عرفاً ،قدر که کلید در دست متهم باشد
قانون کیفر  241وسیله فروختن آن جرم مشمول ماده ه مشترك بمتعلق به شاکی موجود در انبار 

- 96همچنین به موجب حکم شماره » .قانون مجازات اسالمی خواهد بود 674عمومی و ماده 
امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن «:دیوان عالی کشور 2شعبه  11/7/1322

  . مال است به او و یا برحسب عرف و عادت
یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگري که کلید انبار  ،بنابراین اگر در انبار مشترك بین دو نفر

 ؛خائن در امانت شناخته می شود ،پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند
  ».امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد چون شخص مزبور عرفاً
از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردي قرار استرداد یا به  با این حال به نظر برخی

مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردي محقق 
تسلیم مال باید ارادي بوده و قرار براین باشد که مسترد شودو یا به مصرف معینی برسد . نمی شود

الحساب مقرري ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است ولذا پرداخت علی 
راهن که مالی به عنوان وثیقه به مرتهن  ،درعقد رهن. نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرارگیرد

ید مرتهن ید امانی است و باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن  ،تسلیم می کند
شعبه دوم دیوان عالی  226/1316-9561- 384حکم شماره . هن مسترد داردیا در سررسید موعد ر

  . کشور چنین نظر داده است
، وجود رابطه امانی )سرقت و کالهبرداري(بنابراین وجه ممیزه خیانت در امانت از جرایم مشابه

رار بر منظور از رابطۀ امانی مورد نظر دراین جرم، سپردن مال به امین و ق. بین طرفین جرم است
از دو شرط مذکور چنین استنباط می شود که امانت . استرداد یا به مصرف معین رساندن آن است

  . مورد نظر در این جرم، اخص از امانت مورد نظر در حقوق مدنی است
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هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هـایی  «:اظهار داشته است. ا.م.ق 674قانونگذار در ماده
اده شده وبنابراین بوده است کـه اشـیاي مـذکور مسـترد شـود یـا بـه مصـرف معینـی          به کسی د... 

این عبارت حاکی از وجود رابطۀ امانی قراردادي میان طرفین جرم است، درحـالی کـه در   . »...برسد
و ) شـرع (حقوق مدنی، منشأ روابط حقوقی امانت آور اختصاص به قرارداد نـدارد و شـامل قـانون   

این اگرکسی مالی را پیدا و تصاحب کند، بـه لحـاظ مـدنی بـه حکـم شـرع و       عرف می شود؛ بنابر
قانون، امین محسوب و مکلّف به استرداد آن به صاحب مال است و درغیر ایـن صـورت تکـالیفی    

شـعبه پـنجم   . حکم آن بیان شده است و لذا جنبـه کیفـري نـدارد   . م.ق 163و 162دارد که در ماده 
تصـرف در  «:چنین اظهار نظر کرده است 22/6/1317مورخ  1451 دیوان عالی کشور در رأي شماره

  ).127،ص1381عبده،بروجردي.(»...مال گم شده، خیانت در امانت شناخته نمی شود

دلیل این استدالل، فقدان رابطه امانی وسپرده شدن مال به اوست که این استدالل می تواند خدشه 
این استدالل در مورد اشیایی . رعی تحقق یافته استپذیر باشد؛ زیرا به هرحال، امانت قانونی و ش

که به وسیله باد، به خانۀ مجاور انداخته می شود نیز جاري است و ممکن است گفته شود که 
صاحب خانه مجاور نسبت به آن مال، امین نیست؛ هر چند از نظر قانون مکلّف به استرداد مال به 

  . صاحب آن بوده و در صورت اتالف، ضامن است
به هرحال، براي تحقق این جرم باید مالی به طرف سپرده شده باشد و تصرف امین در آن مال به 
طورموقتی باشد؛ هرچند الزم نیست مال امانی توسط شخص زیان دیده سپرده شده باشد وکافی 

 با. است امین آن را به عنوان امانت و براي مصرف معین یا استرداد به امانتگذار، پذیرفته باشد
توجه به اختالف نظرهاي مذکور، بحث رابطه حقوقی امانت آور را به لحاظ ماهوي و به لحاظ 

  . اعتبار مصادیق آن، مورد بررسی وتحلیل قرار می دهیم
: براي تحقق رابطه حقوقی امانت آور در جرم مذکور دو شرط اساسی الزم است که عبارتند از

مصرف معین رساندن مال امانی که در اینجا به تشریح آثار تسلیم مال به امین و بنابر استرداد یا به 
  .دو شرط مذکور می پردازیم

، تسلیم مال به امین، اولین ...)به کسی داده شده :(...که می گوید. ا.م.ق 674با توجه به عبارت ماده
مال  در واقع براي تحقق این جرم، ابتدا باید امانتگذار. شرط تحقق رابطه حقوقی امانت آور است

از . خود را با اراده آزاد وبدون تأثیرپذیري از هرگونه فریب و نیرنگی، به امین تسلیم کرده باشد
نظر حقوقی، مراد از تسلیم امانی، تسلیم مال به قصد امانت به دیگري است؛ خواه به قصد انتفاع 

تسلیم مال مورد  باشد، مانند تسلیم عین مستأجره به مستأجر وخواه به قصد انتفاع نباشد، مانند
  .ودیعه به ودیعه گیر
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  سپرده شدن مال به امین

براي اینکه عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت گردد، مال باید به وسیله مالک یا 
متصرف قانونی به امین سپرده شود، درغیر این صورت اگر شخص، خود، مالی را به دست 
آورد، مرتکب خیانت در امانت نشده است، بلکه حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی 

عبارت دیگر تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده کالهبرداري یا سرقت باشد؛ به 
شدن مال به امین است، پس اگرامین فوت کرد و ورثه اومال سپرده شده به امین را 

اند، چرا که  تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده
نانه توسط امین حتی پس از برعکس ارتکاب رفتارخائ. مال به آنها سپرده نشده بوده است

فوت مودع یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگري هرچند که به ضرر 
شود، خیانت در امانت محسوب خواهد شد، چرا که عنصر  ورثه یا مالک جدید تمام می

در این زمینه، آراء متعددي از دیوان عالی کشور صادر . اساسی سپردن موجود بوده است
  :کنیم که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می شده است

تصرف در مال گمشده، خیانت در امانت «:5شعبه  30/6/1317مورخ  1451رأي شماره - 
  ».نیست، زیرا مالی به متهم سپرده نشده است

اگرکسی اشیایی نزد یک نفر به امانت گذارد و «:2شعبه  23/6/1323مورخ  84رأي شماره - 
ء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد، در صورت علم این یک نفر دیگر اشیا

شخص به امانت بودن اشیاء موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده 
 241توان او را مرتکب اصلی دانست، زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده  است ونمی

است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی 
  ».در آن ماده تصرف نماید

اگر نحوه اتهام مردي این باشد که مشارالیه «:2شعبه  26/8/1324مورخ  1408رأي شماره - 
اشیاء متعلق به شاکیه را که به عنوان جهیزیه به خانه خود برده وپس از تفرقه که بین آنها 

تهم آن اشیاء را منکرگردیده است، صرف این عمل داراي حاصل شده از اومطالبه کرده وم
قانون کیفر عمومی نخواهد بود، بلکه براي انطباق 241جنبه کیفري وقابل انطباق با ماده

عمل با آن ماده الزم است سپرده شدن مال موضوع دعوي به متهم به نحوي که قابل تطبیق 
  .»رددبا یکی ازعناوین مذکور درماده مزبور باشد، محرز گ
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گوید  نام برده است و می...ودیعه، اجاره، رهن، وکالت و : که از عقودي مانند 674ماده 
تحت این عقود به امین ... هایی از قبیل سفته و چک و اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته

سپرده شود، به طور کلی باید گفت که این رابطه حقوقی ممکن است تحت هرعنوانی 
اه از طریق عقود مذکور یا به صورت عرفی؛ مانند اینکه مالک یک دستگاه برقرار شود، خو

کامیون، وسیله نقلیه خود را در قبال دریافت وجه معینی روزانه به دیگري براي حمل و 
  .نقل کاالي تجارتی به وسیله سند رسمی اجاره دهد

ده در ماده اي که درخصوص این مطلب وجود دارد این است که اجاره قید ش البته نکته
با این تفاوت که اجاره اماکن مسکونی و . شود شامل اموال منقول وغیرمنقول می 674

تجاري و اداري تابع قانون خاص است وخودداري از استرداد در انقضاي مدت اجاره از 
با وجود این اگر مستأجر، مورد اجاره را . شمول مقررات کیفري خارج بوده وحقوقی است

  .شود ند، عمل وي مشمول جرم خیانت در امانت میبفروشد یا تلف ک
در اینجا . گذارد یا مثالً درعقد رهن، مدیون مالی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار به امانت می

مرتهن باید عین مال را در صورت پرداخت دین از طرف راهن مسترد کند، چرا که ید 
روشد یا به دیگري ببخشد یا از مرتهن، ید امانی است و اگر مرتهن مال مورد رهن را بف

اما برقراري رابطه امانی به صورت عرفی به این صورت است که .بین ببرد، مسئول است
مثالً فردي ماشین خود را براي تعمیر در ازاي اجرت به مکانیکی بسپارد و مکانیک، ماشین 

هم خیانت را براي استفاده شخصی یا مسافر کشی مورد استفاده قرار دهد، در این صورت 
در امانت تحقق پیدا کرده است که البته صالحیت احراز وجود عقد معین یا قرارداد قبلی 

پس اگرمتهم مدعی مالکیت مال مورد امانت یا بطالن قرارداد . با مراجع کیفري است
موجود امانت باشد، دراین صورت رسیدگی با مراجع کیفري است ولزومی به صدور قرار 

  . دادگاه حقوقی نخواهد بوداناطه و احاله به 
نکته دیگر در این بخش طرح این مسئله خواهد بود که آیا در موارد امانت قانونی؛ یعنی 
مواردي که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده است؛ مانند نصب قیم یا نصب 

عنوان امین براي اداره امورغایب مفقوداالثر ونظایر آن، سوءاستفاده این افراد مشمول 
  شود یا خیر؟ کیفري جرم خیانت در امانت می

بعضی اعتقاد . در پاسخ باید گفت میان حقوقدانان در این رابطه اختالف نظر وجود دارد
دارند جزمواردي که به صراحت در قانون مشخص شده، موارد دیگر ازشمول مقررات 

د،اما به تکلیف کن پس کسی که مالی را پیدا می. راجع به خیانت درامانت خارج است
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اي  درمقابل عده. کند، خائن در امانت نیست قانونی خود که همان استرداد باشد عمل نمی
دیگر رابطه امانی را که براساس تصمیم مقامات قضایی برقرار شود و شخص رفتاري بر 
. خالف مقتضاي امانتداري داشته باشد، را نیز مشمول عنوان خیانت در امانت می دانند

همین  428/8054ر این خصوص دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره البته د
قانون کیفر عمومی به معناي  241در ماده ) داده شده(کلمه«:مسئله را مطرح کرده است

حقیقی خود که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیاء امانتی از طرف 
شده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیاء قانونگذار به دست امین، استعمال ن

  »...مزبور به نحوي از انحاء در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیالي او درآید
شود، به تبع آن وجه حاصل از فروش آن، عین یا  در مواردي که عین مال به امین سپرده می

وجه حاصل از نقد کردن چک سپرده شده یا عواید و منافع حاصل از عین سپرده شده 
در این خصوص در یکی از آراء اصراري دیوان عالی کشور به شماره . شود محسوب می

اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن «:مخوانی می 25/10/1318مورخ  2578
را به مالک جنس رد کند وامین پس از فروش در قیمت آن تصرف کند، چون درحقیقت 
قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده، بنابراین این 

  ».قانون کیفر عمومی است 241تصاحب قیمت پس از فروش جرم مشمول ماده 
همان طور که گفتیم، این حکم در مورد منافع و عواید مال مورد امانت نیز جاري است 
پس میوه درختان باغی که به شخص سپرده شده، به تبع عین مال سپرده شده به امین 

شود و اگر منافع را تصاحب کند، عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت  محسوب می
  . است

  :حاکی است 15/6/1337مورخ  5784ر این خصوص به شماره رأي دیوان عالی کشور د
کسی که نسبت به ملکی امین باشد، نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و «

قانون مجازات عمومی عملش  241در صورتی که حیف و میل کرده باشد، مطابق ماده 
  ».جرم خواهد بود

طور مستقیم نیست، پس اگر فرد کلید انباري را و نکته آخر اینکه نیاز به سپردن اموال به 
به امین بسپارد، به تبع آن تمامی اموال داخل انباري نیزسپرده شده به امین محسوب 

  :دارد شود دراین زمینه دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود اظهار می می
فی است که قانون کیفر عمومی براي صدق عنوان خیانت در امانت کا 241در مورد ماده «

مال به نحوي از انحاء در اختیار امین قرارگیرد یا تحت استیالي او درآید؛ بنابراین مثالً 
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هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترك بوده و همین قدر که کلید در دست متهم 
شود وتصاحب برنج متعلق به شاکی موجود در انبار  باشد مشارالیه عرفاً امین محسوب می

  ».به وسیله فروختن آن، جرم مشمول ماده مزبور خواهد بودمشترك 
  

  هاي قانونی سپرده شدن به یکی از راه
منظور اینکه، مال یا باید توسط مالک یا توسط متصرف قانونی به امین سپرده شود، پس 
اگر مال مسروقه توسط سارق به شخصی سپرده شود و امین به جاي استرداد آن، مال را به 

امات صالحیتدار بدهد، نه تنها عمل ارتکابی خیانت در امانت نیست، بلکه به مالک یا مق
وظیفه قانونی خود عمل کرده است، الزم به ذکر است که حتی اگر امین شخصاً مال 
مسروقه را تصاحب کند باز عمل ارتکابی اوخیانت در امانت نیست؛ اما حسب مورد 

کند ممکن است تحت عنوان اخفاي مال  شخصی که مال مسروقه را به امانت نگهداري می
مسروقه تعقیب گردد و این درصورتی است که وي اطالع از مسروقه بودن مال داشته 

 6/7/1321مورخ  1985دیوان عالی کشور در رأي شماره  2در همین زمینه شعبه . باشد
عمل او اگر کسی مال مسروقه را امانت گیرد و آن را تصاحب یا تلف کند، «:دارد اظهار می

مشمول این ماده نیست، زیرا این ماده ناظر به مواردي است که مال موضوع امانت را از 
طرف مالک یا متصرف آن به کسی سپرده شده باشد ومقصود ازمتصرف هم دراین مورد 
کسی است که مال را به نحوي درتصرف داشته باشد که تصرف او قانوناً محترم شناخته 

  ».انتگذار آن را به طریق سرقت به دست آورده باشد، نیستشود و شامل موردي که ام
  

  تعلق مال به غیر
. اگر امین مالک مالی باشد که به او سپرده شده است، تصاحب وي خیانت در امانت نیست

پس اگر مرتهن، عین مرهونه را براي مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً آن را از وي 
از استرداد مال مرهونه خودداري کند، عمل راهن خیانت  پس بگیرد و در این حالت راهن

در امانت نیست و همین طور در عقد بیع از آنجا که مشتري به محض وقوع عقد بیع، 
شود، بنابراین تصرف وي در مبیع قبل از پرداخت ثمن خیانت در امانت  مالک مبیع می

حقی کند، رویۀ قضایی این نخواهد بود و همین طور اگر امین نسبت به مال امانی ادعاي 
داند؛ مثالً شخصی یک تخته فرش را نزد شخصی  استرداد نکردن را خیانت درامانت نمی

ثالثی به امانت بگذارد وامین هم برابر اسناد معتبرادعاي حقی را نسبت به صاحب مال 
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داشته باشد وبراي وصول طلبش، فرش را به صاحب آن مسترد نکند، عمل وي خیانت در 
اي از حقوقدانان چون هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی  از نظر عده. ت نیستامان

نتیجه . دانست» مال غیر«توان مال مشاعی را به مفهوم واقعی کلمه شرکاست، بنابراین نمی
دیوان . اینکه ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکا، در مال مشترك متصور نیست

به همین مسئله  18/10/1325مورخ  1849ء خود به شماره عالی کشور در یکی از آرا
با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی، عمل «:پرداخته است

  ».قانون کیفر عمومی یا سایر مواد کیفري نخواهد بود 241ارتکابی او مشمول ماده 
مدنی به قوت خود قانون  582البته در چنین حالتی مسئولیت مدنی شریک براساس ماده 

به هر حال نظر مخالفی نیز وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که چون مال مشاع .باقی است
متعلق به همه شرکاست، بنابراین رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم 

البته هیئت عمومی . محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق جرم علیه اموال خواهد شد
، درخصوص 21/7/1355مورخ  10ور رأي وحدت رویه اي را به شماره دیوان عالی کش

به طوري که از اطالق و :گوید جرم تخریب درباره مال مشاعی صادر کرده است، که می
گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در  قانون کیفر عمومی مستفاد می 262عموم ماده 

ر مجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غی
ومجازات است هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به طور اشتراك 

توان گفت باید به قدر متیقن بسنده کرد و  با بررسی نظریات هر دو گروه می.و اشاعه باشد
ظرگروه اول در بینیم که ن نظري را که بیشتر به نفع متهم است پذیرفت؛ بنابراین می

  .ارجحیت قرار دارد
  

  نتیجۀ حاصل از جرم خیانت در امانت
در این جرم که ازجرایم مقید است، رفتار مرتکب باید منتهی به نتیجه خاص شود که همان 

خائن بشود یا نشود؛  اعم از اینکه نفعی عاید شخص.است ورود ضرر به مالک یا متصرف
اي با نفع خائن  درجرم خیانت درامانت مالزمه به عبارت دیگر تحقق ضرر مجنی علیه

چنین نظر داده است؛  384/9561شعبه دوم دیوان درباره این مسئله در رأي شماره . ندارد
به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش  241مطابق ماده 

احب مال تصرفی به ضرر مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده، بدون اجازه ص
مالک درآن بنماید، اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن، مجرم محسوب و قابل تعقیب 
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ومجازات خواهد بود؛ بنابراین اگر کسی مالی از دیگري امانت بگیرد که پس از رفع 
احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن پیش دیگري خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق 

توان گفت، در موردي که امین مبادرت به فروختن  با توجه به مطالب باال می.ماده است
ها را براي امین کنار  کند و پول میوه هاي امانی که در آستانۀ خراب شدن هستند می میوه
گذارد، در این حالت باید گفت که این خیانت در امانت نبوده و در واقع نه تنها ضرري  می

در اینجا نیز کسی که ادعاي ضرر .که حتی منتفع نیز شده استبه وي وارد نشده است، بل
کند یا باید مالک مال باشد یا متصرف قانونی و مثالً اگر مالکیت مال ضمن یک عمل  می

حقوقی به مالکیت امین در آمده باشد، به علت عدم تحقق ضرر مالک، عمل ارتکابی 
نزد شخص به امانت گذاشته شده مثل اینکه اتومبیلی که . خیانت در امانت نخواهد بود

است، ضمن عقد بیع به مالکیت امین درآید که در این حالت مانع تحقق ضرر مالک 
منظور از متصرف مال هم کسی است غیر از مالک یا افرادي که طبق تصمیم قضایی .است

مال به آنها سپرده شده است؛ مانند حافظ اموال توقیف شده که اموال در تصرف وي است 
قانون اجراي احکام مدنی این شخص نسبت به اموال توقیفی  83و  78به موجب مواد که 

امین محسوب شده و هرگاه مرتکب تعدي و تفریط شود، مسئول پرداخت خسارت وارده 
حال اگر این اموال به . خواهد بود و در ضمن اجرتی هم به وي تعلق نخواهد گرفت

نتواند از عهده اداره آنها برآید، باید وظیفه را اي باشد که حافظ اصلی به تنهایی  اندازه
  . محول کند

مقصود از شرط ورود ضرر به مالک یا متصرف صرفاً به این معنی نیست که از دیدگاه 
اي جواهر گران قیمت و بیمه شده  بازاري وعرفی ضرر متوجه وي شود، پس کسی که قطعه

وجود شرایط دیگر، خائن در  شخصی را که به او سپرده شده است، تلف کند، درصورت
شود؛ هر چند که مالک بعداً بتواند مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که  امانت محسوب می

مال در زمان تلف داشته است، به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت داشته و بدین 
ور کسی همین ط. وسیله نه تنها ضرر وارده به خود را جبران کند بلکه حتی نفعی هم ببرد

کند تا آن را به یک مؤسسه خیریه برساند، در  که مالی را از شخص خیري دریافت می
درست است که ضرري به شخص . شود صورت تصاحب مال، خائن در امانت محسوب می

دار شدن  گیري او در مالش موجب خدشه خیر نرسیده است، ولی همین سلب حق تصمیم
  .ضرر به اوست حق مالکیت وي و خود نشان دهنده ورود
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مطلب آخر اینکه، صرف ورود ضرر به مالک مال موجب تحقق جرم خیانت در امانت 
هر چند که ضرري به شخصی که مال را به امین سپرده است وارد . توسط امین خواهد شد

مثالً کارگر دوره گرد یک شرکت شیر فروشی که پول شیرها را از مردم گرفته . نشده باشد
آنها شیر تحویل دهد، از تسلیم پول به مسئول شرکت خودداري و خود آن و در مقابل به 
توان گفت که به رغم نرسیدن ضرر به خریداران شیر یعنی  در اینجا می. را تصاحب کند

دهندگان پول، کارگر شیر فروش از نظر حقوق ایران مرتکب جرم خیانت در امانت شده 
توجیه . را به ضرر مالک تصاحب کرده استاست، چرا که مال به وي سپرده شده و او آن 

دیگر اینکه وجه حاصل از فروش شیر، همان طور که درقبل هم اشاره شد، نزد شیر فروش 
  .آید شود و در نتیجه تصاحب آن خیانت در امانت به حساب می امانت محسوب می

  
  
  
  
  
  

  خاص جرم خیانت در امانت بیان مصادیق
از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره دربرخی  1362قانون تعزیرات سال 

در این  .گاهی به جرایم درحکم خیانت در امانت اشاره کرده انداز  سایر قوانین نیز هر. کرده است
  .د بررسی قرار می دهیمورم ،مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب

  
  وم عمل فیزیکی آنو ببان مفه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

قانونگذار براي حمایت از افراد غیر رشیدي که به علت ضعف نفس ممکن است بدون 
تعقل خود را به خطر انداخته و اسناد انتقال ذمه یا اسناد الزام آوري به دیگري بسپارند، 
مبادرت به تدوین مواد قانونی در این زمینه کرده است که این امر در قانون تعزیرات سابق 

هر کس از ضعف نفس یا هوي و هوس «: داشت متبلور بود و مقرر می 117در ماده  1362
یا حوایج شخصی غیر رشیدي استفاده کرده، بر ضرر او نوشته یا سندي از قبیل قبض، 
حواله، برات، سفته طلب، چک، حساب و نوشته، امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس 
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الزامی شود از او بگیرد، به هر نحو و به هر طریق که تجارتی و غیره و هر چند که موجب 
  ».ضربه محکوم خواهد شد 74این کار را کرده باشد، به شالق تا 

در صدر ماده، تمامی افراد جامعه » هرکس«گردد که قانونگذار با آوردن کلمه  مالحظه می
ه بود، اما را نسبت به نوشته جات یا اسناد متعلق به اشخاص غیر رشید امین محسوب کرد

این جرم را از مصادیق  596با تدوین ماده 1375قانونگذار درقانون تعزیرات سال 
کالهبرداري شناخته است که این کار با توجه به اینکه درجرم مورد بحث عنصر سپردن 
وجود ندارد، بلکه نوعی حیله گري و فریب کاري مشاهده می شود، کار درستی بوده 

که قبالً گفتیم، ارتکاب جرم توسط کسانی که سمت والیت یا به عالوه همان طور . است
  .وصایت یا قیمومت زیان دیده را دارند، از موجبات تشدید مجازات است

به طورکلی باید گفت، با توجه به ماده، اخذ مال از شخص غیر رشید به طورمستقیم هر 
صرمادي این چند که موجب ضرر وي است، مشمول این ماده نخواهد شد و در واقع عن

شود که موجب التزام غیر رشید باشد و با جمع  جرم با اخذ نوشته یا سندي محقق می
ازجمله این شرایط یکی غیر رشید بودن . خواهد شد 596دیگر شرایط مشمول حکم ماده 

پس اگرقربانی جرم، . قربانی است که این قید دربرگیرنده افراد سفیه، مجنون ونابالغ است
شرط دوم اخذ نوشته یا سند . ، عمل ارتکابی مشمول این جرم نخواهد شدغیررشید نباشد

با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از عدم رشد است، پس اگرغیررشید به اختیارخود و 
بدون هیچ اقدامی از سوي طرف مقابل نوشته یا سند را در اختیار فرد قرار دهد، مشمول 

ا اعمال تهدید مبادرت به گرفتن نوشته یا از طرف دیگر اگر فرد ب. ماده نخواهد شد
خواهد شد، اما این اخذ نوشته یا سند باید  1375قانون سال  668سندکند، مشمول ماده

پس به طور کلی باید ضرري متوجه غیر رشید شده . موجب التزام شخص غیر رشید شود
د بگیرد که براي مثال اگر چکی را از شخص غیر رشی. یا امکان اضرار وجود داشته باشد

اثر آن ایجاد الزام براي غیر رشید است، این جرم محقق شده است هر چند که هنوز چک 
از سوي دیگر اگر نوشته مأخوذه از غیر رشید معادل . را براي وصول به بانک نبرده باشد

  .بدهی او باشد، عمل دریافت کننده، جرم نخواهد بود
اي که دال بر  حقوقی اخذ سند یا نوشته ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر از نظر

اشتغال ذمۀ او یا برائت ذمۀ شخصی که به فرد غیر رشید مدیون است، نافذ نیست، پس چه 
  نیازي به جرم شناختن عمل ارتکابی است؟
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بایدگفت هر چند استناد به بطالن تعهدات یا غیرنافذ بودن آنها ازطرف شخص غیر رشید 
پذیر است، اما براي تحقق جرم، صرف گرفتن سند یا نوشته  براساس ضوابط قانونی امکان

  .یا هرچیزي که موجب التزام و تعهد شود، کافیست
این جرم از جمله جرایم عمدي است که تحقق آن منوط به سوء نیت عام وسوء نیت 
خاص است که سوء نیت عام همان عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیر رشید و سوء 

  .ایجاد التزام براي شخص غیر رشید استنیت خاص، قصد 
بدین  .می باشد اخذ نوشته یا سند سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص به صورتعمل فیزیکی 

موجب ضرر به  ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با اینکه مستقیماً
از ضعف  هی با سوء استفادمشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کس ،وي می گردد

همین طور سوء استفاده از ضعف نفس . اتومبیل یا پول او را تصاحب کند ،نفس غیررشیدي
  .شمول ماده خارج است ازشخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز 

ر برده و یا آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معناي خاص آن معادل واژه سفیه به کا
  ؟به کار برده است سفیه، مجنون و نابالغ می باشدبرگیرنده درمعناي عام آن که در 

ست که معناي دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت ا نظر دکتر میرمحمد صادقی این:اوالً
استفاده از کلمه سفیه به جاي غیررشید اولی  ،تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان

 ،دراین زمینه ها نقص کلی دارندنسبت به سفیهان اینکه اشخاص نابالغ یا مجنون  مضافاً.بود
که کمتر نیاز به حمایت دارند را گروهی میان این سه گروه، بنابراین معقول نیست که قانونگذار از 

  . شی سپرده باشدولی دو گروه دیگر را بهفرامو ،حمایت کرده
حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ :ثانیاً

صورت » ج شخص غیررشیدیضعف نفس یا هوي و هوس یا حوا«نوشته یاسند با سوء استفاده از
مقابل بنابراین اگر براي مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوي طرف  ؛می گرفت

شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به  ،انجام شده باشد، نوشته یاسندي را دراختیار او قرار می داد
  . قانون تعزیرات محکوم کنیم 117ارتکاب جرم موضوع ماده 

قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته  117دقت در ماده :ثالثاً
له مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص ئبلکه مس ،شخص غیررشید باشد یا سند به امضاي

بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضاي ولی یاقیم غیررشید رسیده  .غیر رشید بود
مثل اینکه ولی یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وي می  ؛باشد
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صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور در این  ،گذاشت
  .گشت قانون تعزیرات می 117مرتکب جرم موضوع ماده  ،را از وي اخذ می نمود

سابق کرده و  117را جایگزین ماده  596ماده  1375قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب سال  
رات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا عالوه برتغیی. تغییراتی را در آن ایجاد نمود

اعم از «تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم و نیز افزودن عباراتی مثل
» عالوه برجبران خسارت«و » برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر«و » تجاري و یا غیرتجاري

ست که آیا در ا سابق پیش می آید این 117 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده ،596به ماده 
تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا اینکه  117این ماده نیز مثل ماده 

  عبارت صدر ماده درصدد تسرّي شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ 
فاده از ضعف هرکس بااست«:به عبارت صدر ماده توجه می کنیم ال مجدداًؤبراي یافتن پاسخ این س

هر نحو ه ب.... ج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندياینفس یا هوي و هوس او به حو
یاي وحدت است و » شخصی« هدر کلم» ي«ظاهر این عبارت نشان می دهد که » .تحصیل نماید

بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث 
  .تحت شمول خود دانسته است ،نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد اخذ

  
  سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت 
نون قا 674است که در واقع با جرم خیانت در امانت به مفهوم اعم مصرحه در ماده 

قانون مجازات اسالمی  673عنصر قانونی این جرم ماده . مجازات اسالمی تفاوت دارد
هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا «:گوید است، این ماده می

به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم 
یز الزم است راجع به تغییراتی که این ماده در قانون جدید با قبل از هر چ. »خواهد شد

  :قانون سابق داشته است نکاتی را یادآور شویم
داد، اشعار  که قبالً عنصرقانونی این جرم را تشکیل می1362قانون تعزیرات سال 118ماده
تقلب، هرکس از سفید مهري که به او سپرده شده، سوء استفاده کرده و از روي «:داشت می

انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگري که موجب خسارت صاحب امضا یا مهر شود روي آن 
  ».ضربه خواهد شد 74بنویسد، محکوم به شالق تا 
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شویم که به آنها  هایی می قانون تعزیرات متوجه تفاوت 673درمقایسه این ماده با ماده 
  :اشاره خواهیم کرد

  .آورده نشده است» ...قلب انتقال یا برائتاز روي ت«درمتن قانون جدید، عبارت- 
کامالً حذف شده » ...اگر سفید مهر به او سپرده نشده...«، عبارت673از قسمت آخر ماده - 

  .است
گیریم که قانونگذار، ارتکاب جرم را در هر دو صورت یعنی چه زمانی که  پس نتیجه می

شخصاً به دست آورده باشد،  سفید مهر به او سپرده شده باشد وچه زمانی که فرد مهر را
داند، اما باید گفت که این جرم انگاري براي هر دوحالت قضیه از نظر حقوقی  محقق می

قانون تعزیرات کسی را که  118یکسان نیست و صحیح تر این بود که قانونگذار مثل ماده 
در کرد و  سفید مهر یا سفید امضا را شخصاً به دست می آورد، درحکم جاعل محسوب می

واقع ماهیت حقوقی خیانت در امانت با جعل و تزویر متفاوت است و ادغام این دوماهیت 
به عبارت دیگر کسی که به هرطریق، سفید امضا یا سفید مهر را به دست . صحیح نیست

آورد، در حالی که ید او امانی نیست، عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت نبوده و 
پس صحیح تر این . مطرح شود... ت لواي جعل و یا سرقت و تواند تح حسب مورد می

  .داد بود که قانونگذار اصول حقوقی را مدنظر قرار می
اي سفید یا نوشته ناقص است که قابلیت  به طورکلی باید گفت سفیدمهر یا سفیدامضا ورقه

قرار دهد تا آن چیزي که  کند و به دیگري می تکمیل شدن را دارد و شخص آن را امضا می
است در ورقه نوشته شود از قبل مورد تأیید و تصویب او باشد و اما جرم سوء استفاده از 
سفیدمهر و سفید امضا عبارت است از رفتار مجرمانه عمدي شخص امین نسبت به سفید 
امضا و یا سفید مهر به امانت داده شده به صورت نوشتن وتکمیل ورقه برخالف آنچه که 

ده است یا اینکه سفید مهر یا سفیدامضا را به دست آورده و به میان طرفین مقرر بو
مثل اینکه تاجري براي انجام امرتجارت یک برگ چک . ضررصاحب آن استفاده نماید

کند و آن را در اختیار متصدي حسابداري  بانکی را بدون ذکر مبلغ و نام ذي نفع امضا می
یی خاص به میزان آن مبلغ، چک مذکور دهد تا در مقابل تحویل کاال یا منشی خود قرار می

را تکمیل و به طرف معامله تسلیم کند، ولی منشی برخالف آنچه بین او و تاجر توافق 
  .نماید نویسد و به ضررصاحب آن استفاده می گردیده است، چک را به میزان بیشتر می

روي میل مهمترین شرط براي تحقق جرم، همان عنصر سپردن است که این سپردن باید از 
و رغبت باشد یا اینکه ورقه سفید مهر یا سفید امضا را متقلبانه و بدون علم واطالع 
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البته همان طور که گفتیم، در اینجا فرد باید درحکم . صاحب آن به دست آورده باشد
پس . گیرد قرار می 673جاعل شناخته شود، اما با توجه به قانون جدید مشمول ماده 

از طریق اعمال مجرمانه به دست آورده وموضوعی در متن آن  اگرکسی سفید مهري را
بنویسد که ایجاد تعهد کند، به عنوان سوءاستفاده از سفید مهر به مجازات خواهد رسید، 
ولی اگر این شخص مرتکب سرقت شده و سند را از طریق سرقت تحصیل کرده باشد، به 

به جرم استفاده از سند صرف دست بردن در سند به مجازات یک تا سه سال حبس و 
به حبس از شش ماه تا دو سال  536مجعول، عالوه بر جبران خسارت، برابر مقررات ماده 

  . محکوم خواهد شد
به طوري که . شرط دوم، سوء استفاده امین از سفید مهر یا سفید امضاي سپرده شده است

مهر یا سفید امضا البته الزم نیست که سفید . باعث ضرر صاحب مهر یا صاحب امضا شود
پس اگرشخص . مورد استفاده امین یا شخصی که آن را به دست آورده است، واقع شود

ثانی نیز به دستور امین یا تحصیل کننده اوراق از آن سوء استفاده کند، عمل ارتکابی وي 
به عالوه وسیلۀ ارتکاب جرم هم از قبیل استفاده از ماشین . خواهد شد 673مشمول ماده 

  .مؤثر در مقام نیست... یا نوشتن با دست و  تحریر
این جرم نیز ازجمله جرایم عمدي مقید است که متشکل از دو جزء سوء نیت عام؛ یعنی 
عمد در نوشتن مطالب تعهدآور و سوء نیت خاص خواهد بود که همان قصد وارد نمودن 

وي اشتباه پس اگر شخصی بدون قصد تقلب بلکه از ر. ضرر به صاحب امضا یا مهر است
به پر کردن ورقۀ سفید امضا یا سفید مهر مبادرت کند، مثالً یک میلیون ریال را یک میلیارد 

از طرف دیگر . نخواهد داشت673ریال بنویسد، عمل او عنصر روانی جرم مشمول ماده 
اگر شخص صرفاً به دلیل کمک به سپارنده سفید مهر یا سفید امضا مبادرت به پر کردن 

ا سفید امضا کند، در این صورت عمل ارتکابی جرم خیانت در امانت نخواهد سفید مهر ی
  .بود

مواردي را در بر می گرفت که  1362قانون تعزیرات مصوب سال  118بدین ترتیب این ماده 
می داد و از وي می خواست که متن شخصی  به دیگريکسی کاغذ سفیدي را امضا کرده و آن را 

گیرنده سفید امضاء برخالف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور  ولی ،روي آن بنویسده را ب
متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضا نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضا 

همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله اي که با . گردید می
و آن را به حسابدار خود می داد و از وي می خواست که آن چکی را امضا نموده  ،آنها مواجه بود
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ولی حسابدار آن را  ،براي طلبکار ارسال دارد، چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است
  . عنصر مادي این جرم تحقق می یافت ،به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد

ورودخسارت مالی و اقتصادي به  ،ابقس 118به نظر می رسدبراي تحقق این جرم برطبق ماده 
مطلبی موجب بروز مشکالت  نبنابراین هرگاه کسی با نوشت ،صاحب امضا یا مهر ضرورت داشت

با نوشتن  یا مثالً ،گردید جزایی یا سیاسی براي صاحب امضایا مهر و یا باعث هتک حیثیت وي می
صاحب امضاموجب مشکالت  یک پیشنهاد ازدواج برروي سفید امضا و نشان دادن آن به همسر

قانون  118تحقق جرم موضوع ماده  ،طالق گرفتن همسر صاحب امضا می شد خانوادگی و احیاناً
  . تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت

  
  خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

جداکردن، جرم اختالس میباشد که درلغت به معنی ربودن،  ،یکی از فروض جرم خیانت در امانت
یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت، معدوم .و برداشتن چیزي از روي چیز دیگر است

کردن یا مخفی کردن نوشته جات و اوراق و اسنادي است که برحسب وظیفه به مستخدم 
به طورکلی باید . دولت به امانت سپرده شده یا براي انجام وظایف به وي داده شده است

منظور حمایت کیفري از امحا و اخفاي اوراق و اسنادي که به  گفت که قانونگذار به
قانون مجازات اسالمی نموده  604شود، مبادرت به تدوین ماده  مستخدمان دولت سپرده می

  . است
ها و  هر یک از مستخدمان دولتی اعم از قضایی و اداري، نوشته«:گوید می. ا.م.ق.604ماده 

آنان سپرده شده یا براي انجام وظایفشان به آنها  اوراق و اسنادي را که حسب وظیفه به
داده شده است، معدوم یا مخفی یا به کسی بدهد، که به لحاظ قانونی از دادن به آن کس 

باشد، عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم  ممنوع می
  .»خواهد شد

  :شود ها اشاره میحاوي نکاتی است که در ذیل به آن.ا.م.ق.604ماده 
منظور ازمستخدم دولت کسی است که طبق قانون به استخدام اداره یا سازمانی :نکته اول

گیرد، خواه رسمی یا غیر رسمی، روزمزد،  درآمده است و در ازاء انجام وظیفه حقوق می
شود که ارباب رجوع اسناد  می 604مستخدم دولت زمانی مشمول ماده . پیمانی یا قراردادي

وراقی را برحسب وظیفه به اوسپرده یا براي انجام وظیفه به او ارجاع شده باشد و و ا
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مستخدم نیز برخالف وظیفه امانتداري، آن را معدوم یا مخفی یا به کسی بدهد که حق 
  .دریافت آن را ندارد

شود؛ بلکه باید  ها، اوراق و اسناد، شامل هر نوع نوشته یا سند یا ورق نمی نوشته:نکته دوم
نوشته، سند یا ورقی باشد که حسب وظیفه به مستخدم دولت سپرده شده یا براي انجام 

  .وظیفه اش به او داده شده باشد
ممکن است مستقیم توسط ارباب رجوع . نحوه سپردن، مؤثر در مقام نیست:نکته سوم

  .سپرده شده باشد یا ممکن است به وسیله پست سپرده شود
بینیم که نوع عمل مرتکب شامل معدوم کردن اعم از  می 604با توجه به ماده :نکته چهارم

است، یا مخفی کردن مثل اینکه اسناد را درجایی قرار ...پاره کردن، دورریختن، سوزاندن و 
- احصائی 604موارد تصریح شده در ماده دست یابدوباید گفتنتواند به آنکسیدهدکه

 604را مفقود کند با اینکه در ماده ندياست،اما در مواردي که مستخدم دولت، نوشته یا س
جرم این. محسوب شود 674تواند ازمصادیق ماده  اي نشده است، می به مفقود کردن اشاره

مأمور با علم وآگاهی اقدام به معدوم یا مخفی کردن یا  از جمله جرایم عمدي است که
البته باید . شودعمل وي باعث ورود ضرر کند و این غیرصالح میتحویل اسناد به شخص

  .گفت که قصد انتفاع شخص مستخدم یا دیگري براي تحقق عنصر روانی جرم شرط نیست
  

  جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و امالك
در مورد امالك وقف و حبس و ثلث  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب سال  28ماده 

ین قبیل امالك به عنوان مالکیت، تقاضاي ثبت شده و هرگاه نسبت به ا«:دارد باقی اشعار می
متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض 
وتعقیب دعوي و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف 

اردي نیز که در مو. خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد
تقاضاي ثبت ملک دیگري بدون ذکرحقوق ارتفاقی امالك وقف و حبس ثلث باقی شده 
است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات 

  ».شوند خائنین در امانت محکوم می
نی اشخاص مسئول با جرم، تبادرتحقق اینتوان گفت،عنصر اساسی با توجه به ماده فوق می

پس . متقاضی ثبت است، به طوري که شخص مسئول براثر تبانی به تکلیف خود عمل نکند
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توجهی مسئول یا به علل دیگري باشد، عمل  هرگاه اعتراض نکردن در اثر غفلت و بی
  . مرتکب مشمول این ماده نخواهد شد

  
  دادگاه بدوي انتظامی سردفتران

مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت  ).97. ،ص46شماره  محمدي،ضمیمه(دادگاه انتظامی
از حیث شؤون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضاي 

عبارتی، هیئت ب.باشد امات صنفی و شغلی مربوط مییک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظ
شاملو (.باشد نظم داخلی آن جمعیت میمنظور حفظ  منتخب به وسیله اعضاي یک جمعیت به

  ).223. احمدي،ص
تشکیل ) الف: قضائیه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه 30/1/80ـ 886/7طبق نظریه شماره 

منظور حسن  کند صرفاً به هاي انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می دادگاه
گونه تصمیمات  شوند و در آنها هیچ هاي اداري تلقی می اجراي مقررات جاري است و دادگاه

هایی صرفاً یک عضو به حساب  کننده در چنین دادگاه قاضی شرکت) ب. شود ی اتخاذ نمیقضای
باشد که در آنها قاضی  نمی... داري و ها جنگل کننده در کمیسیون آید و به مانند قضات شرکت می

شود و جنبه انتظامی و اداري محض  لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی. نماید مبادرت به انشاي رأي می
شود و  ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداري تلقی می کننده در این دادگاه رد و قاضی شرکتدا

تواند مبادرت به  عدم حضور وي مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می
. باشد هایی در دیوان عدالت اداري قابل اعتراض می اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آراي چنین دادگاه

بایستی در ...) زمین شهري(ها  شد مانند سایر کمیسیون اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می
محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آراء صادره جنبه اداري دارند و بدون حضور 

  . باشند از رسمیت برخوردار می) هم(قاضی عضو 
سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استانتشکیل دادگاه بدوي انتظامی . ك.ر.ا.د.ق 34طبق ماده 

هاي بدوي داراي سه عضو اصلی و یک  قانون مذکور، هر یک از دادگاه 35و طبق ماده . شود می
  : شوند باشند که به شرح زیر انتخاب می البدل می عضو علی

  .)ه قضائیهرئیس قو(وزیر دادگستري  ـ یکی از رؤساي شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب 1
  .ـ یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 2
ـ یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به  3

  . انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
  : ارتند ازبیشترین نوع تخلفات و شایع در دادگاه عب
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  .عدم امضاي به موقع خریدار و فروشنده و سردفتر و دفتریار در ذیل ثبت دفتر و اسناد. 1
  .عدم رعایت ساعات اداري و حضور در دفترخانه. 2
  . کسري پرداختی ناشی از محاسبه اشتباه، اخذ وجه بیش از تعرفه قانونی و غیره. 3

  سردفترانویژه  دادگاه تجدید نظر انتظامی 
هاي بدوي یک  براي تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه.:ك.ر.ا.د.ق 34ق قسمت اخیر ماده طب

نظر  به عبارتی براي تجدید. شود دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تشکیل می
  . وجود دارد) سازمان ثبت(نظر در تهران  ها فقط یک دادگاه تجدید هاي بدوي استان آراي دادگاه

عضو اصلی و یک  3نظر هر یک داراي  هاي بدوي و تجدید قانون مذکور دادگاه 35ق ماده طب
  عبارتند از؛  35ماده ” ب“باشند که ترکیب آنها طبق بند  البدل می عضو علی

رئیس (ـ یکی از رؤساي شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستري 1
  .)قضائیه قوه

  .بت اسناد و امالك کشور در قسمت امور اسنادـ معاون سازمان ث2
  . ـ یکی از اعضاي اصلی کانون سردفتران و دفتریاران به انتخاب کانون 3

. سال سابقه قضایی یا اداري یا سردفتري داشته باشند 15ها باید حداقل  اعضاي دادگاه:  1نکته
نظر به اینکه در : قضائیه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه 19/3/81ـ  1069/7نظریه مشورتی 

سوابق خدمات اداري، قضایی، وکالت و سردفتري در ردیف هم قرار داده . ك.ر.ا.د.ق 36ماده 
نظر  خواهد عضو دادگاه بدوي یا تجدید چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتري که می شده است

الذکر جزو پانزده سال  انتظامی سردفتران شود اداري، قضایی یا وکالت باشد احتساب سوابق اخیر
  . هاي نامبرده با قانون مغایرت ندارد دفتري براي عضویت در دادگاه سابقه سر

مرتبه سابقه محکومیت از  2هر سردفتر یا دفتریاري که «.: ك.ر.ا.د.ق 41براساس ماده : 2نکته
سال پس از قطعیت حکم سابق، مرتکب تخلف  3به باال داشته باشد در صورتی که ظرف  3درجه 

  . »تواند مجازات اخیر او را یک درجه باالتر تشدید نماید دیگري بشود دادگاه می
. نظر نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري خواهد بود احکام صادره از دادگاه تجدید :3نکته

 37حسب ماده : اداره کل حقوقی و تدوین قوهقضائیه 30/1/80ـ  886/7طبق نظریه شماره 
از قانون مزبور آراي صادره از سوي دادگاه ... و  6ماده  4هاي بند  نامه ، و نیز آیین.ك.ر.ا.د.ق

مقررات و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت انتظامی سردفتران صرفاً از نظر نقض 
باشد و از سوي دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداري به دیوان عدالت اداري پناه  اداري می

تواند نسبت به آراي صادره  لذا سازمان بازرسی کل کشور نمی. هاي اداري برند نه سازمان می
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اختیاري را به سازمان داده ت مگر اینکه صریحاً قانون چنین اعتراض کند و فاقد چنین اختیاري اس
بنابراین در صورت محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر بالفاصله با طرح دادخواست .باشد

توقیف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداري از اجراي احکام صادره جلوگیري نموده و سپس 
. مشروحاً تقدیم دیوان عدالت اداري نمایند دادخواست اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهوي

زیرا در صورت اجراي حکم، توقیف عملیات اجرایی مقدور نبوده و چه بسا با توجه به طوالنی 
بودن مدت رسیدگی در دیوان عدالت اداري چند ماه پس از اجراي حکم توسط ثبت اسناد و 

  . فایده خواهد بود ر گردد که بیامالك کشور حکمی به نفع سردفتر در دیوان عدالت اداري صاد
  ها انتظامی سردفتران و واکنش موارد جرایم
  : نامه همین قانون، تخلفات انتظامی سردفتران عبارتند از آیین 29و . ك.ر.ا.د.ق 38براساس ماده 

  : اند دسته 6تخلفات موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده که خود ) الف
در صورت تأخیر زاید . تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زاید بر یک هفته نباشد. 1

و در صورت تأخیر زاید بر پانزده روز متخلف و به ” ب“بر یک هفته به مجازات مقرر در بند 
  . این ماده محکوم خواهد شد” ج“مجازات مقرر در بند 

” ب“در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند  تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و. 2
  . محکوم خواهد شد

که تکرار به مجازات مقرر در  عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورتی. 3
  . محکوم خواهد شد” ب“بند 

و ” ب“اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند . 4
  . محکوم خواهد شد” ج“بار سوم به مجازات مقرر در بند  براي

تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر براي بار اول و در صورت تکرار به مجازات در بند . 5
  . محکوم خواهد شد” ج“و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ” ب“
ي بار اول و در صورت تکرار به مجازات رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برا. 6

   .محکوم خواهد شد” ج“و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ” ب“مقرر در بند 
  :اند دسته 7هزار ریالکه خود  20ریال تا  500قدي از تخلفات موجب جریمه ن) ب
محکوم ” ج“د روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بن 3موجه تا مدت  ـ غیبت غیرمجاز یا غیر 1

  . خواهد شد
نامه نکاح و  نامه و اطالع نامه فسخی و رونوشت تقسیم ـ تأخیر در ارسال خالصه معامله و اطالع 2

  . طالق به اداره ثبت احوال
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نحوي که موجب  موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به ـ خودداري غیر 3
  . تأخیر در کار شود

  . اد مربوط به تشکیالت دفترخانهـ عدم رعایت مو 4
  . ـ قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت 5
چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعالم شده  ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طالق و ثبت سند هر 6

  . شده است باشد ولی موضوع از مسایل نظري نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می
ودداري از تسلیم رونوشت و مدارك به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم ـ خ 7

  . آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند
هاي انضباطی و ناشی از مقررات اداري کارمندان دولت که به  هاي جزایی با جریمه جریمه: 1نکته

  .ستشود متفاوت ا انتظامی صادر میهاي  وسیله دادگاه
  . جریمه نقدي به کانون سردفتران تحویل خواهد شد. ك.ر.ا.د.ق 39براساس ماده : 2نکته 

  : باشند مورد می 11ماه است که خود  6ماه الی  3تخلفات موجب انفصال موقت از ) ج
  . ـ کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آنها عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود 1
  .اسناد رسمی براي ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی ـ بردن دفتر 2
اما در . خانه هاي اسناد رسمی و ازدواج و طالق ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفتر 3

که بردن دفتر به خارج از محل دفترخانه سونیت و غرض در کار نباشد و صرفاً به  صورتی
کمک به بیماران و معلوالن و سالخوردگان باشد و اخذ مجوز عسر و هاي انسان دوستانه یا  نیت

. کند چه ایرادي قانونی و عقلی بر آن وارد است هاي آنها تحمیل می حرجی زاید بر خانواده
عبارتی، اگر بردن دفتر اسناد رسمی به خارج از محل، ابزاري جهت هتک حرمت سردفتر  به

بار و جایگاه سردفتر نکاهد بلکه عملی خیر تلقی شود چه وخالف شأن وي تلقی نشود و یا از اعت
  .آورد اي به اعتبار اسناد رسمی وارد می خدشه

  . نامه ـامتناع از ارسال خالصه معامله و اطالع نامه فسخی و رونوشت تقسیم 4
  . ـ امتناع از ارسال آمار 5
  . نیت  صورت احراز سوءـ تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در  6
  . ـثبت سند بدون استعالم از ثبت در مواردي که تکلیف به استعالم دارد 7
  . ها دستورالعمل  ها و ـتنظیم سند بر خالف مقررات و بخشنامه 8
ـ امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین  9

  . نماید می
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  . التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی ـ عدم قید حقوق دولتی و حق 10
ـتمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردي که از  11

  . شود طرف ثبت محل تکلیف می
ه کفالت در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه ب.: ك.ر.ا.د.ق 47طبق ماده : نکته

شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه  اداره می
  . تقسیم خواهد شد

  : مورد هستند 6سال که خود  2تخلفات موجب انفصال موقت از شش ماه تا ): د
د ثبتی ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار الزم و دادن مهلت معقول وسیله واح 1

  . یا سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
ـ امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد  2

  . دلیل باشد
  . بار ها بیش از یک ها و دستورالعمل ـ تنظیم سند برخالف مقررات و بخشنامه 3
  . ر دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرارالتحریر د ـ عدم قید حقوق دولتی و حق 4
مسقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه براي بار اول و در  ـ دخالت مستقیم یا غیر 5

  . صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد
سردفتر منفصل یا معلق در امور  ـ عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم 6

دفترخانه و یا خودداري از اعالم مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و 
  . در صورت تکرار، متخلف به مجازات مقرر در بند هـ این ماده محکوم خواهد شد

  : مورد است 3تخلفات موجب انفصال دائم که خود ) هـ
  . که منتهی به ثبت سند معارض گردد ـ قصور یا تقصیري 1

تواند کیفر او  نفع و رفع آثار تعارض طرف متخلف، دادگاه می در صورت جلب رضاي ذي: تبصره
  . را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد

  . ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است 2
در مواردي که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم .: ك.ر.ا.د.ق 26ماده طبق : 1نکته 

شود و  دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صالحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می
خانه باید بالفاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و  گردد مسؤول دفتر بالنتیجه دفترخانه تعطیل می

راق مربوط به دفترخانه را بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او اسناد و او
شود حسب  اي که تعیین می سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه
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اي محکوم خواهد  سال حبس جنحه در صورت امتناع به شش ماه الی یک. مورد تحویل دهد
در صورتی که سردفتر و دفتریار  26همین قانون در موارد مذکور در ماده  27طبق ماده و . »...شد

 28از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمایند، عالوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 
رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را 

مجلس به جانشین آنها  ر هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورتد
  . تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند

شود که در قوانین کیفري  باید دانست که انفصال از خدمت هنگامی مجازات محسوب می:2نکته
یت محاکم عمومی است لیکن اگر در صورت رسیدگی به آن در صالح این در. بینی شده باشد پیش
اه مجازات اداري بینی شده باشد تخلف انتظامی و گ ها یا مقررات اداري و استخدامی پیش نامه آیین

  1.آید به شمار می
اي که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم  اجازه تجدید فعالیت دفترخانه:3نکته

وزارت دادگستري صدور ابالغ . ك.ر.ا.د.ق 42ق ماده و طب. تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود
هاي مسلم ناشی از  اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی

  . کند شغل او موکول می
تخلفات متعدد سردفتر یا : اداره حقوقی دادگستري 8/1/1362ـ  101/7طبق نظریه مشورتی :4نکته

بنابراین چنانچه سردفتر یا دفتریاري به لحاظ . ن در عداد جرایم جزایی قرار دادتوا دفتریار را نمی
هاي انتظامی مختلفی محکوم گردد  ارتکاب تخلفات متعدد تحت تعقیب واقع شود و به مجازات

  . ها در صورتی که قابل جمع باشد درباره او قابل اعمال و اجرا خواهد بود کلیه مجازات
  

  :نتیجه گیري
یکی از و مانت یکی از جرایم رو به گسترش درجامعه می باشد ا توجه به اینکه جرم خیانت دربا 

سفانه حقوقدانان محترم با أمت ،جرایمی است که به اعتماد عمومی درجامعه ضربه مهلکی وارد می نماید
که این د نو کمتر به کنکاش و بررسی زوایاي مختلف آن می پرداز خته انددقت کمتري به این جرم پردا

ما نیز در این نوشته فقط به منابع  .منافع معتبر و مرجع در این زمینه استکمبود ل ییکی از این دال خود
و درفقه اسالمی نیز عنوان و کتاب خاصی تحت عنوان .دسته دوم و کتابهاي موجود اکتفاء نموده ایم

جمله کتاب ودیعه، عاریه و از و مباحث این جرم در کتابهاي مختلف  به دست نیامدخیانت درامانت 
  .قرض به صورت پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد

                                         
 .173. ، ص2. ج حقوق جزاي عمومی،اردبیلی، محمد علی، 1
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رسد که قوانین و مقررات مربوط به تخلفات  طوري که در مقدمه این مقاله اشاره شد، به نظر می همان
نامه دفاتر اسنادرسمی احتیاج به بازنگري اساسی دارد تا از  آیین 29خصوص ماده  انتظامی سردفتران به

راکندگی مقررات وتشتت آراء و نظرات اهل فن جلوگیري و چه بهتر که این مهم توسط کارشناسان پ
هاي خود همواره جنبه ارشادي و  از طرفی بازرسان در بازرسی. کانون سردفتران و دفتریاران صورت گیرد

باشد و باالخره گیري ن آموزشی براي دفاتر جدید از یاد نبرند و حتی نسبت به سایر دفاتر نیز هدف مچ
جا  اي براي رسیدگی به تخلفات و حتی جرایم سران دفاتر به صورت شفاف و یک دادرسی ویژه آیین

قضائیه که پیشگیري از وقوع جرم و تخلف است توسط  تنظیم و به تصویب برسد تا یکی از اهداف قوه
  . سران دفاتر اسناد رسمی عینیت یابد

هیأت عمومی  16/1/1373مورخ  591رأي وحدت رویۀ شماره  به موجب:ماهیت جرم خیانت در امانت
رضایت . جرم خیانت در امانت ازجرایم مضربه حقوق خصوصی ومصالح عمومی است«:دیوان عالی کشور

مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیکن به 
این نظر .»زیر شرعی یا حکومتی مجرم الزم استضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تع

جرم مذکور درردیف جرایم قابل . ا.م.ق 727دراصالح قانون تعزیرات نیز مورد قبول واقع شد و درماده 
  .گذشت به شمارنیامد

به لحاظ تقسیم بندي جرایم با مالحظۀ زمان وقوع و نوع رفتار مرتکب، خیانت در امانت جرم :آنی بودن
فاقد حالت ... زیرا اقداماتی که براي تحقق این جرم الزم است، اعم از اتالف، تصاحب وآنی است؛ 

مورخ  2043شعبۀ ششم دیوان عالی کشور در رأي شماره . استمرار بوده و در یک لحظه قابل انجام هستند
زه مستمر در بزه خیانت در امانت، بزه مستمر به شمار نمی رود؛ زیرا ب«:در این مورد می گوید 18/7/1321

موردي صادق است که عمل ارتکابی در هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و این عنوان در اتالف و یا 
هر چند در مورد استعمال، ممکن .»تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می گردد، صحیح نیست

ه محض به کار بردن مال درغیر است شبهۀ استمرار مطرح شود ولیکن این شبهه چندان قوي نیست؛ زیرا ب
درخصوص . مورد توافق، جرم واقع شده است، هر چند بعد از آن، همچنان در آن هدف به کار برده شود

شروع مرور زمان هم لحظۀ تصاحب یا تلف یا استعمال مورد عمل است که عبارت از لحظۀ اجراي عمل 
مانت مبتنی بر اعتماد و اطمینان است، بزه دیده از از آنجا که خیانت در ا. مجرمانه نسبت به مال امانی است

  .تاریخ واقعی فعل مجرمانه مطلع نمی شود، بلکه تاریخ اثبات و احراز آن مبدأ مرور زمان می تواند باشد
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Abstract 
This atrical examines the exact nature of the spiritual element of the 
crime of barratry (malversation, betray in trust) and elements forming the 
pillars of barratry.the crime of barratry with regard to Article 227 BC, 
AD, AS was considered public former. After the Islamic Revolution, 
with the approval of the sentence law (1362), and dividing crimes into 
God’s right and People’s right (article 159, BD, D,), the judicial 
procedure acknowledged the stated crime, private (people’s right). In 
numerous opinions, the legal department of Justice also stressed on the 
crime, being private; including the theory Advisory No. 1203/7 dated 
02.05.1363, "the right of the people mentioned in 159 BC, D, observes 
those crimes that harm the person or persons and their private reputation 
is preferred to their public reputation; therefore fraud and barratry are 
considered people’s right and are subject to article 159 BC, D. According 
to crime classification in terms of time of occurrence and type of crime, 
crime barratry is an instantaneous crime; because efforts are necessary 
for the realization of this crime . 
Keywords: barratry, the spiritual element of crime, Iran penal code, 
elements of the crime, ill-intention. 
 
 
 


