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  ....اختالس
 :چكيده

اختالس از جملـه تعـديات   . دولتها دارد اختالس اموال عمومي، همزاد با تشكيل حكومت مطرح بوده و قدمتي به اندازه خود
دولتي و يا وابسته به دولت و يا ساير مأموران به خـدمات عمـومي اسـت     كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي

دولت و ملّـت قلمـداد    گيرد و همواره به عنوان تهديدي جدي عليه ديگر، صورت مي متعلّق به دولت يا اشخاص كه به اموال
  .گردد مي

سه مبحث پرداخته شـده اسـت؛    در تحقيق حاضر به بررسي اركان جرم اختالس در قانون ايران و برخي كشورهاي ديگر در
 .به ركن مادي و معنوي اين جرم دارد دوم و سوم اختصاص باشد و مبحث مبحث اول درباره ركن قانوني جرم اختالس مي

اختالس تصاحب و برخورد مالكانه كردن بـا   از نكات قابل توجه در اين مقاله عالوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم
ه اموال بانكهاي خصوصي، شركتهاي سهامي غير دولتي، احزاب، سنديكاها و نيز ب توان دايره اين جرم را به باشد، مي مال مي

 .منقول، تعميم داد اموال غير

 اختالس: واژگان كليدي

  
  مهرداد بوستانچي كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي :نويسنده

  پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر:ناشر
Www.HaghGostar.ir 
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   مقدمه
گيرد؛ اين دسته از اموال  اختيار كاركنان دولت قرار مي ها و اموال موجود در يك كشور در طبيعت، بخش عظيمي از سرمايه

 رود كه اموال دولت يا اموال اشخاص كه به دهد و همواره احتمال مي مورد تهديد قرار مي خطرات زيادي ها را و سرمايه
و برخالف هدف مورد نظر، از  حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده شده است، به نوعي مورد استفاده غير قانوني واقع شود

  .ديگري تصاحب نمايد يا برداري شخصي شود و يا اين كه آن را به نفع خود آن بهره

اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر  هاي كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در به منظور جلوگيري از سوء استفاده
ها بر آمده است و كساني را كه متولي  از اين دسته از اموال و سرمايه منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمايت كيفري

قانوني و استفاده  بوده و امكانات و داراييهاي عمومي در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخالف موازين امور اجتماعي
حمايت كيفري تحت عناوين مختلفي در قانون آمده  اين. شخصي يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگري ممنوع كرده است

 .باشد مي» اختالس جرم«است كه از جمله مهمترين آنها 

مواهب و نعمات موجود در  مندي مردم از مروزه براي اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعي و بهرهاختالس ا
دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وي  تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت يا اشخاص توسط مستخدم«: عبارتست از

 .«قرار داشته است به نفع خود يا ديگري

كشورهاي در حال توسعه، تخلفات  ارزترين مشكالت و معضالت جهان باالخص كشورهاي جهان سوم وبه هر حال يكي از ب
  .باشد اموال سپرده شده به آنها مي هاي مالي آنها از و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده

اختالسها بخصوص . ادامه دارد علي رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختالس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعي همچنان
  .كند مي توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان

ترين و مهمترين مطالب بيان  نمادي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه همانند قوانين اساسي ساير كشورها، در آن
و حسب مورد به بيت المال يا صاحب  ثروتهاي ناشي از اختالس را گرفته دولت را موظف كرده است تا 49گرديده، در اصل 

 .شود اين مقدمه به بررسي اركان جرم اختالس پرداخته مي با. حق برگرداند
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  ركن قانوني: مبحث اول

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و  6و  5عنصر قانوني جرم اختالس و شروع به آن در حقوق ايران در حال حاضر ماده 
 .باشد مي اختالس و كالهبرداري

ايـن قـانون    5درباره اختالس، ماده  با عنايت به جامعيت قانون تشديد 1375رغم تصويب قانون جديد تعزيرات در سال  علي
مبنـي بـر لغـو     (1)خود باقي است؛ بنابراين توهم برخي از نويسـندگان  همچنان به عنوان عنصر قانوني جرم اختالس به قوت

 .امالً بي اساس استا، ك.م.ق 598توسط ماده  5ماده 

 :دارد اشعار مي) 1376سال  - 6166/7(اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 

و عنوان اختالس دارد با موضوع ماده  قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري آمده 5آنچه در ماده »
اخيرالذكر به قوت خود بـاقي   598ايم جداگانه هستند و ماده است، جر قانون تعزيرات كه مربوط به تصرف غير قانوني 598
 «.است

تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اخـتالس و   قانون(با عنايت به اين كه اين قانون «: گويد يكي از حقوقدانان در اين باره مي
ز هر لحاظ جامع و مانع ا.) به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد 15/9/1367و در تاريخ  1364كالهبرداري مصوب 

 كه قانون تعزيرات اصالح شد، بحثي تحت عنوان اختالس در ايـن قـانون جديـد پـيش     1375سال  به همين جهت در. بود
تشديد مجازات مرتكبين ارتشـاء   قانون 5بيني نگرديد و در حال حاضر ركن قانوني جرم اختالس اموال دولتي مقررات ماده 

 (2)«.اشدب و اختالس و كالهبرداري مي

 :بود بيني شده قانون مجازات عمومي سابق پيش 152جرم اختالس اموال دولتي قبالً در ماده 

يا حوالجات يا سهام و ساير اسـناد   قانون تشكيل ديوان كيفر، وجوه نقدي يا مطالبات 2هر يك از اشخاص مذكور در ماده »
و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به  سازمانها و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از

مجـازات  ... و است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كرده و يا عمداً تلـف نمايـد، مخـتلس محسـوب     او سپرده شده
 .«خواهد شد

وران دولتي در محل خدمت تعقيب مأم اليحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز 2اشخاص مذكور در ماده 
وزير و مديران كل  ها و معاونان نخست معاونان و وزيران كل وزارتخانه» :عبارت بودند از 1334ارديبهشت ماه  19مصوب 

ها ودانشگاهها و مؤسسات عالي  سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سفراء و رؤساي دانشكده نخست وزيري و
شوند و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و  مي ف دولت يا با كمك مستمر دولت ادارهعلمي ديگر كه از طر

 مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات و شهرستانها و شهرداران
و مديران سازمانها و مؤسسات  ؤسسات مملكتي و رؤساسازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و م

مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و  مأمور به خدمات عمومي و كفيل يا قائم مقام هر يك از
 «.كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شوند هاي قضايي دارندگان پايه
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مقرر و عنوان مأموران دولتي را  (3)سابق قانون تعزيرات 75اختالس را در ماده  قانونگذار جمهوري اسالمي ايران ابتدا جرم
 آن كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضاييه را نيز مشمول جرم اختالس مندرج در اين نه تنها احصاء بلكه در تبصره يك

 .ماده قرار داد

مبارزه با مرتكبين ارتشاء و اختالس و  رصدد جلوگيري ونمود تا د اما از آن جا كه سياست كيفري قانونگذار ايجاب مي
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و « تحت عنوان  قانون خاصي 1364كالهبرداري بر آيد، در سال 

. به تائيد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد 15/9/1367شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  توسط مجلس» كالهبرداري 
كه قانون تعزيرات  1375سال  يت به اين كه اين قانون نسبت به ساير قوانين نسبتاً مناسب بود، به همين جهت درعنا با

نگرديد و در حال حاضر ركن قانوني جرم اختالس  اصالح شد، بحثي تحت عنوان اختالس در قانون جديد پيش بيني
 هر يك از«: دارد و كالهبرداري خواهد بود كه مقرر ميمرتكبين ارتشاء، اختالس  قانون تشديد مجازات 5مقررات ماده 

دولتي و يا وابسته به دولت و يا  كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي
ه قضايي و بطور شوند و يا دارندگان پاي كمك مستمر دولت اداره مي نهادهاي انقالبي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به

مطالبات يا  همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا كلّي قواي سه گانه و
يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را  ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر حواله

مجازات ... شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و ه آنها سپردهكه بر حسب وظيفه ب
 «.شد خواهد

همانند عنصر قانوني اين جرم در قانون  مقرر شده است كه 349عنصر قانوني جرم اختالس در قانون مجازات سوريه در ماده 
قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختالس، عين همان ماده  169ز ماده به تبعيت اقانونگذار مصري نيز. باشد مجازات لبنان مي

قانون مجازات به جرم اختالس و  320تا  316و قانونگذار عراق نيز در مواد  (4).بيني كرده است خود پيش 97در ماده  را
  (5).جرايم مشابه پرداخته است
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 ركن مادي: مبحث دوم

دهنده آن، ركن مادي و معنوي  ختالس، و تعريفي كه از آن به عمل آمد، اركان تشكيلبا عنايت به عنصر قانوني جرم ا
 .شود مي باشد، كه در اين مبحث به ركن مادي پرداخته مي

خيانت كند لذا صرف قصد موجب  بايست نسبت به مال و يا اشياء ديگري كه به حسب وظيفه به او سپرده شده مرتكب مي
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و  5با مقايسه ماده  .تكابي است كه عنوان جرم داردتعقيب كيفري نيست و عمل ار
 مأمور«شود كه مقنن در جرم اختالس دو خصوصيت  قانون مجازات اسالمي مالحظه مي 674 اختالس و كالهبرداري با ماده

به عبارت ديگر يكي از فروض  (6).است نمودهرا به جرم خيانت در امانت به مفهوم اخص اضافه » بر حسب وظيفه « و » دولت
باشد كه اختالف آن با خيانت در امانت آن است كه مرتكب آن مأمور  جرم اختالس مي جرم خيانت در امانت به معناي اخص،

گذاشته شده و به حسب شغل  بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالي كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت دولت
 (7).شود مي باشد مرتكب خيانت يا مأموريت نزد وي مي

 .گردد براي تحقق ركن مادي جرم اختالس عناصري الزم است كه بيان مي

 سمت مرتكب: گفتار اول

مستخدم رسمي كسي . عمومي باشند بايست از كارمندان و كاركنان دولت و يا مأموران به خدمت مرتكب جرم اختالس مي
ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري  وزارتخانه سمي در يكي از پستهاي سازمانياست كه به موجب حكم ر

 :كاركنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از كارمندان و يا. شده باشد

 ـ كارمندان و كاركنان ادارات دولتي يا وابسته به دولت

 ـ كارمندان و كاركنان سازمانها يا شوراها يا شهرداريها

 ـ كارمندان و كاركنان مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت

  ـ كارمندان و كاركنان شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت

 ـ كارمندان و كاركنان نهادهاي انقالبي نظير كاركنان نهاد رياست جمهوري

 ـ كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات عمومي

و كاركنـان سـازمان    شـوند نظيـر كارمنـدان    مر دولت اداره ميـ كارمندان و كاركنان مؤسساتي كه با كمك مست
 بازنشستگي كشوري
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 ـ دارندگان پايه قضايي

 ـ كارمندان و كاركنان قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه

 :نكته اول

از اجزاي اداري  انجام وظيفه هستند و يا دانيم كاركنان قوه قضاييه يا از اجزايي هستند كه به عنوان قضات مشغول چنانكه مي
 باشند، زيرا كاركنان اين قوه نيز متشكل از داراي دو ماهيت كامالً متفاوت مي كاركنان قوه مقننه نيز. باشند محاكم مي

باشند، بديهي است اگر وجوه  مي و اجزاء اداري نظير كاركنان ثابت مجلس شوراي اسالمي) اجزاء فني(نمايندگان ملت 
موظف به نگهداري آن باشند، ولي به نفع خود يا ديگري تصاحب كنند،  ز كاركنان فوق قرار گيرد وعمومي در اختيار هر يك ا

 .تحت تعقيب و مجازات قرار داد» مختلس«عنوان  توان آنها را به مي

 : نكته دوم

را به نفع خود ... اسناد ياها يا سهام و  حواله مقنن اعمال كارمند و مأموران نيروهاي مسلّح را در صورتي كه وجوه يا مطالبات يا
 قانون تشديد مجازات جرايم ارتشاء و اختالس و كالهبرداري نموده، در 5مشمول ماده  يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد،

پيش بيني  18/5/1371 حالي كه همين مقررات در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلّح جمهوري اسالمي ايران مصوب
 :قانون فوق االشعار 94ت ماده به موجب مقررا. شده است

وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا  ها يا اسناد و اشياء و لوازمي را كه بر حسب هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله»
 :شود حسب مورد به مجازات زير محكوم مي ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و

سال حبس و تنزيل يك درجه يا يك  ه يا بها تا پانصد هزار ريال باشد به يك تا سهـ هرگاه ميزان اختالس از حيث وج 1
 .رتبه

 .گردد نيروهاي مسلّح محكوم مي ـ در صورتي كه از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از 2

نظامي و انتظامي كليه پرسنل ارتش، سپاه  خاصهاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف  بنابراين با توجه به اين كه دادگاه
نمايند،  مسلّح و سازمانهاي وابسته به آن و اعضاي بسيج سپاه و غيره رسيدگي مي پاسداران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي

مصوب  اختالس و كالهبرداري قانون تشديد مجازات ارتشاء و 5مندرج در ماده » همچنين نيروهاي مسلّح«ذكر عبارت  لذا
 (8).عمالً قابليت اجرا ندارد مجمع تشخيص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و 1367

بنابراين كارمندان . تشديد باشد قانون 5به هر صورت مرتكب جرم اختالس بايد از كارمندان و كاركنان مذكور در ماده 
عادي كه به داليلي اموال دولتي در اختيارشان  يا اشخاص شوند شركتهاي خصوصي كه در اموال شركت مرتكب خيانت مي

 .باشند كنند از شمول اين ماده خارج مي مي گيرد و آنها را تصاحب قرار مي



 ٧ 

وظيفه و بر اساس شرح وظايف و روش  در تحقق اختالس، خائن به سبب انجام وظيفه و سمتي كه دارد مالي را كه بر حسب
لذا سپرده . نمايد عمومي به او سپرده و تحويل شده است تصاحب مي خدمات جاري معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به

 شود و مناط اعتبار و سمت قبلي مرتكب از اجزاء اصلي عنصر مادي جرم اختالس محسوب مي شدن مال و وجود وظيفه
 .اختالس و فارق آن از ربودن و خيانت در امانت همانا وظيفه و سمت مرتكب جرم است

مقابل مؤسسات مأمور به خدمات  شت كه ادارات دولتي و كاركنان آن كه مظهر قدرت حاكمه دولت هستند دربايد توجه دا
 .نحوه استخدام يكسان نيستند عمومي و اعضاي آن از نظر تشكيالت و سازمان و بودجه و

آيند و از  ولت در مياستخدام د كارمندان دولت افرادي هستند كه طبق قانون استخدام كشوري با داشتن شرايط خاص به
عناوين رسمي سازماني هستند در حالي كه مؤسسات عمومي كه  كنند و داراي سمت و بودجه عمومي كشور استفاده مي

بودجه و  المنفعه عمومي را به عهده دارند مانند شهرداريها و ساير نهادها از نظر استخدامي و مأموريت انجام كارهاي عام
نسبت به اموال سپرده شده به علت اعتماد  شوند، اما اقدام آنها در انجام وظايف محوله ه ميتشكيالت به نحو خاصي ادار

 .شود شناخته مي عمومي به آنها در صورت تحقق خيانت، اختالس

از جهت كارمند دولت بودن را يكي از  نيز، سمت مرتكب يا صفت جاني... قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوريه و لبنان و
 .دانند ان اصلي جرم اختالس ميارك

 :گويد يكي از حقوقدانان مصر درباره اركان جرم اختالس مي

ـ تسليم اين  4اختالس شده  ـ نوع اشياء 3ـ عمل اختالس  2ـ صفت مرتكب  1: جرم اختالس بر پنج ركن استوار است»
 (9).بزهكاري ـ قصد 5اشياء به جاني به سبب وظيفه 

و اين . كارمند عمومي است باشد ز، الزم است مختلس، كارمند عمومي دولت يا كسي كه در حكمبنابراين در حقوق مصر ني
و اعضاي مجالس و افراد نيروهاي مسلّح و هر كسي كه يك كار  افراد شامل كارمندان دولت مركزي و محلي و همچنين رؤسا

 (10). ...باشند و مات عمومي مشغول به كار ميباشند و همچنين افرادي كه در خد شده است، مي معين حكومتي به او سپرده

  

  

 اختالس از شركتهاي سهامي غير دولتي: گفتار دوم

شود كه آيا اختالس از  مطرح مي با عنايت به روند خصوصي سازي در كشورهاي جهان، و كاهش تصديات دولتي، اين سؤال
ها بانكها، مؤسسات، شركتهاي تعاوني خصوصي، بسياري از كشور شركت خصوصي متصور است؟ به عبارت ديگر، امروزه در

يكي از  مورد ديگر، اموال مردم را در اختيار دارند، حال سؤالي كه مطرح است اين است كه اگر احزاب، سنديكاها و صدها
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ا به او سپرده شده است تصاحب نمايد آي كارمندان احزاب سياسي يا شركتهاي خصوصي و غيره، اموالي را كه به حسب وظيفه
 .چنين شركتهايي نيز حمايت كيفري نمود توان با توسعه دايره جرم اختالس، از اموال مي

بودن شرط است يا اين كه معيار  گردد كه در تحقق جرم اختالس كارمند دولت در حقيقت سؤال فوق به اين نكته بر مي
 باشد؟ نفع خود يا ديگري مي وظيفه و تصاحب آنها به تحقق اين جرم در اختيار داشتن اموال ديگران بر حسب

يكي از عناصر تحقق جرم اختالس  قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، كارمند دولت بودن را 5قانونگذار ما در ماده 
  :باشد كه مشورتي بر اين باور مي و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در دو نظريه. داند مي

اختالس است و استثنائاً دخل و تصرف  ر اموال متعلّق به دولت از مصاديق جرماوالً، اصل بر اين است كه تصرف و تصاحب د
  (11).سپرده شده در حكم اختالس است در اموالي كه بر حسب وظيفه به كارمندان دولت

مصاديق خيانت در امانت يا كالهبرداري  ثانياً، بزهي كه در شركت دولتي اختالس نام دارد در شركت خصوصي ممكن است از
 (12).ا سرقت باشدي

مكرر  113اما قانونگذار مصري در ماده  .نامند بيشتر قوانين كشورهاي عربي، تصاحب اموال شركتهاي سهامي را اختالس نمي
بيني نموده  فرانسه تصاحب اموال شركتهاي سهامي را به عنوان جرم اختالس پيش از قانون مجازات ظاهراً با اقتباس از قانون

 .است

 :دارد شعار مياين ماده ا

آن شركتها، اموال يا اوراق يا غير آنها  يا مدير يا كارمند) سهامي(هر يك از رؤسا يا اعضاي هيأت مديره يكي از شركتهاي »
يا ) تصرف غير مجاز نموده(نمايد يا بدون دليل در آنها تصرف نمايد  كه به حسب وظيفه در اختيارش بوده است اختالس

كند به زندان  نمي سال تجاوز 5ا را براي ديگري تسهيل نمايد، به هر طريقي كه باشد به مدتي كه از بر آنه حيازت و استيالء
 ...كند و تصاحب صورت نپذيرد، از دو سال تجاوز نمي و مجازات حبس در صورتي كه استيالء بر مال به نيت. شود محكوم مي

»(13) 

 :گويد يكي از حقوقدانان مصر درباره اين ماده مي

مجازات مصر كه يكي شامل اختالس و  قانون 113و  112ين ماده شامل جرم دانستن همان اعمالي است كه بر اساس ماده ا»
 .باشد ديگري شامل تصرف غير قانوني است، مي

باشد، زيرا بر اساس  مرتكب مي قانون مجازات درباره سمت 113و  112مكرر و ماده  113و لكن اختالف اساسي بين ماده 
كارمند است، بلكه اين شخص رئيس، عضو، مدير عامل و يا  مكرر، مرتكب نه كارمند عمومي است و نه در حكم 113ماده 

فعاليت  علّت جرم دانستن چنين عملي به عنوان جرم اختالس، اهميت (14)« .است كارمند يكي از شركتهاي سهامي
 (15).باشد اقتصادي براي چنين شركتهايي مي



 ٩ 

تحقق اين جرم نياز به «: گويد مي مكرر قانون مجازات مصر 113انان مصر در توضيح اركان جرم ماده نجيب حسني از حقوقد
  .« مادي و ركن معنوي سمت مرتكب، موضوع جرم، ركن: وجود چهار ركن دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

 تصاحب: سوم گفتار

اشخاص را كه بر حسب وظيفه به او سپرده  لت يامرتكب بايد با انجام فعل مثبت خود اموال يا اشياء يا كاالي متعلّق به دو
در اين معنا اعم از فروش يا مصرف يا از بين بردن اموال و اشياء مورد نظر  شده است عالماً و عامداً تصاحب كند و تصاحب

 .است

تقلبانه از انبار خارج او سپرده شده است م مانند انبارداري كه مقداري از قند و شكر يا گندم يا ساير مايحتاج عمومي را كه به
 .رساند صندوقداري كه وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصي مي رساند و يا كند و به صورت آزاد به فروش مي
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آنها را از آنِ خود انگاشته و وارد مايملك  يعني را به نفع خود يا ديگري تصاحب نمايد 5هرگاه مرتكب اموال مذكور در ماده 
يابد،بنابراين صرف استفاده غير مجاز از اين اموال بدون قصد تملك آنها به نفع  مي ، جرم اختالس تحققخود يا ديگري نمايد

  .فوق الذكر دانست، 5توان مشمول ماده  يا ديگري را نمي خود

 مقايسه برداشت و تصاحب

را با حرف » تصاحب«و » اشتبرد«واژه  چنان كه مالحظه شد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري،
 در كنار هم قرار گرفته» يا«قانون تعزيرات اين دو واژه با حرف  75در ماده  واو در كنار يكديگر قرار داده است، در حالي كه

رساند؟ در صورت  يا اين كه هر دو يك معنا را مي حال سؤال اين است كه آيا بين اين دو واژه تفاوتي وجود دارد (23)بودند،
 «برداشت«تواند باشد؟ واژه  آورده چه چيزي مي» واو«تشديد اين دو واژه را با حرف  م فلسفه اين كه قانونگذار در قانوندو

شريك از نقود حاضر بهر خود  برخي از لغويين آن را به آنچه دكاندار يا يكي از دو. مصدر مرخم و مخفف برداشتن است
 صندوق مشترك يا انحصاري مبلغي به نام خود تصرف كردن، معنا از دخل يا كنند، برداشت كردن را به معنا مي برگيرد،

 (24).كنند مي

 :گويد مي» تصاحب«همين لغوي در مورد واژه 

 (25)«صاحب و مالك شمردن و شدن، -تصاحب يعني مالكيت و صاحب شدگي »

 :گويد در ادامه مي

لفظ صاحب در لغت به . صاحب است فارسي زبان از لفظ اين لفظ كه به شكل عربي است در عربي استعمال نشده و جعل »
گيرند و به جاي تملك استعمال  صاحب به معني مالك مي معني مصاحبت و دوستي است ولي معموالً آن را از كلمه

 (26)«.كنند مي

 :گويد مي» تصاحب كردن«وي در مورد عبارت 

 (27)«.شدبا مي مصدر مركب به معناي مالك شدن، در تصرف خود در آوردن»

و تصاحب باشد با عنايت ) غير مجاز استفاده(اعم از برداشت به معناي تصرف غير قانوني » برداشت«به هر جهت اگر معناي 
تنها » برداشت«و اگر واژه . غير قانوني نيايد تا اشتباهي رخ ندهد به مشترك لفظي بودن بهتر است در جرم اختالس و تصرف

 به

در تعريف اختالس، ضرورت چنداني  باشد در اين صورت نيز، آوردن اين واژه شامل تصاحب نمي معناي اخذ غير مجاز است و
 .ندارد
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معناي برخورد مالكانه كردن با مال باشد و  باشند و هر دو به است و دو لفظ مترادف مي» تصاحب«اما اگر اين واژه به معناي 
 .باشد تطويل بال طائل ميآوردن اين واژه  از آنِ خود انگاشتن مال باشد، باز هم

 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : نتيجه گيري

از شرايط تحقق جرم اختالس، سپرده  در تعريف جرم اختالس موردي ندارد، زيرا يكي» برداشت«آيد آوردن واژه  به نظر مي
احب و تغيير چنين شد ديگر برداشت معنايي ندارد، بلكه معيار همان تص باشد، و وقتي شدن مال به اختيار مستخدم دولت مي

كه مالي كه به طور  باشد ديگر برداشت مجدد معنا ندارد و همين زيرا وقتي مال در اختيار كسي مي. باشد مي جهت دادن مال
ملك شخصي خود يا ديگري وارد كند، اختالس صورت  اماني و به عنوان كارمند دولت بودن در اختيارش قرار دارد را به

 .گرفته است
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 detournement ou)(28) واژه باشد، در حقوق فرانسه اختالس برگرفته شده از حقوق فرانسه ميدر حقيقت چون جرم 
soustration) اند، در حالي  مصري نيز همين واژه را در عنصر قانوني جرم اختالس آورده به كار رفته است، مقنن ايراني و
اند، زيرا  انتقاد گرفته در ماده جرم اختالس را به باد (sousteraction) حقوق جزاي فرانسه آمدن اين واژه كه خود شارحين

 ديگري، ء از حيازت شخص اين لفظ به حسب اصطالح قانوني به اخذ شي

باشد، بنابراين  حيازت متهم مي ء مورد اختالس، در دهد، در حالي كه فرض ما در بحث اختالس اين است كه شي معنا مي
 بلكه الزم است تنها به واژه) شمرده شود(حساب شود (sousteraction) نء ربود ممكن نيست كه تصرف وي در اين شي

(detournement) اين واژه به اين  كند چه آن كه زيرا اين واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حكايت مي. اكتفاء شود
 (29).اضافه نمايد ملك اختصاصي خود، باشد، اين مال را به معناست كه شخصي كه مال ديگري در حيازت وي مي

سپرده شده است تصاحب و در آن  بنابراين ركن مادي جرم اختالس اين است كه مختلس مالي را كه به سبب وظيفه به او
اي كه به اعتبار كارمند  گردد كه حيازت ناقصه نيت متهم بر مي در حقيقت جوهره اختالس به تغيير. تصرف مالكانه بنمايد

اختيارش  يعني نيت خود را متوجه تملك مالي كند كه در. ده است به حيازت كامل تغيير دهدش دولت بودن، به وي داده
نيت يك سلسله عمليات و افعال مادي كه جرم در  باشد و به عنوان يك مالك با او برخورد كند، منتهي بايد همراه با اين مي

 قاطعانه داللت بر نيت متهم نسبت به تصاحب مال سپرده اي باشد كه اين عمل به گونه يابد، انجام دهد و بايد آن تحقق مي
توجه نيت كارمند به تملك مالي  بنابراين هرگاه مختلس عملي را انجام دهد كه به صورت قاطع كشف از. شده به او، بنمايد

وش قرار دادن بنابراين در معرض فر. كند جرم اختالس كفايت مي كه در اختيارش به حكم وظيفه است، بكند، براي تحقق
دارد و بين مورد  قرض و انفاق و مصرف آن در يك امر عمومي با اين بهانه كه متهم بر ذمه دولت، طلبي مال يا رهن يا هبه يا

گرفته كه در صورت نقص، به آن رجوع شود و  اختالس و حقش تقاص حاصل شده يا اين كه يك ضمانت مالي را در نظر
چنانكه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود يا اين . از جرم اختالس باشد ي براي فرارتواند، راه صدها مورد ديگر نمي

تواند حاكي از تحقق جرم  نمي حسابهاي وي تراز نباشد و يا تأخير در رد مال در زمان مقرر يا محال بودن برگشت مال، كه
ابها و اهمال ناشي از عمل ديگري؛ مثل سرقت، يا اشتباه حس اختالس باشد زيرا ممكن است اين اعمال به خاطر خستگي و

  (30).غيره باشد قوه قاهره يا آتش سوزي و

 موضوع و متعلّق جرم اختالس: گفتار چهارم

ها يا سهام و  يا مطالبات يا حواله باشد كه شامل وجوه يكي ديگر از عناصر ركن مادي جرم اختالس، مال موضوع اختالس مي
 به ساير اموال متعلّق اسناد و اوراق بهادار يا

 .باشد شده است، مي هر يك از سازمانها و مؤسسات و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده

گيرد، براي  تعدي و تجاوز قرار مي توان گفت كه متعلّق جرم اختالس، حقي است كه از سوي مرتكب مورد به بياني ديگر مي
حق حيات و «و در جرايم عليه تماميت جسماني، متعلّق جرم » مالكيت حق«علّق جرم مثال در جرايم عليه اموال، مت

 .است» سالمتي
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مرتكب، موجب ورود زيان و يا نقصان به  موضوع جرم، آن چيزي است كه جرم بر آن واقع گرديده و رفتار انجام يافته از سوي
 .شود صورت كلي يا جزئي در آن مي

شود كه حسب  محسوب مي» حق مالكيت«بدانيم،  س، بنابر آن كه آن را در زمره جرايم عليه اموالبنابراين، متعلّق جرم اختال
كند و حرمت  داشته باشد و مختلس با ارتكاب جرم، به اين حق، تعدي و تجاوز مي مورد ممكن است به دولت يا اشخاص تعلّق

موضوع اين جرم، بر اساس  چنانكه گفته شد. گذارد ا ميغير را كه به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زير پ مالكيت
ها يا سهام يا  وجوه يا مطالبات يا حواله«از آن به . وك.وا.ا.م.م.ت.ق 5است كه در متن ماده » مال«تعريفي كه به عمل آمده 

 .تعبير شده است» بهادار و يا ساير اموال اسناد و اوراق

 .شود وارد مذكور را شامل ميلفظ مال داراي چنان مفهومي است كه همه م

 .گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد از نظر حقوقي، به چيزي مال مي

 .ـ مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي 1

 (31).ـ قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد 2

 .ستد خواهد بود ء داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و بطور مسلم اين شي

 

 

 

  شمول جرم اختالس بر اموال غير منقول
 

نظريه متفاوت در ميان حقوقدانان ايران و  گيرند يا خير؟ دو در اين كه آيا اموال غير منقول تحت دايره جرم اختالس قرار مي
 .دارد حقوقدانان برخي كشورهاي ديگر وجود

اختالس بر اموال غير منقول وجود دارد،  رباره شمول يا عدم شمول جرميعني همچنان كه در ميان حقوقدانان ايران دو نظر د
 .دهيم دارد كه آن را مورد بررسي قرار مي همين دو نظر در ميان حقوقدانان عرب نيز وجود

واقع شود، همچنين بر مال غير منقول نيز  مي اند كه اختالس چنانكه بر مال منقول واقع اي بر اين عقيده عده: ـ نظريه اول 1
 .شود مي



 ١٤ 

 :گويد يكي از حقوقدانان ايران در اين باره مي

مأموران دولت نسبت به دولت فقط در  نكته ديگري كه حائز اهميت است اين است كه آيا خيانت كارمندان و كاركنان و »
ت در امانت به معني مقنن در جرم خيان. شود شامل اموال غير منقول هم مي كند يا اين جرم مورد اموال منقول تحقق پيدا مي

قبض و نظاير آن نموده  هايي از قبيل سفته و چك و اشاره به اموال منقول يا غير منقول يا نوشته. ا.م.ق 674 اخص در ماده
« اشاره به ... اختالس و كالهبرداري عالوه بر وجوه و مطالبات قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و 5در حالي كه در ماده 
اختالس هم شامل  توان نتيجه گرفت كه جرم بنابراين با استنباط از اين عبارت مي. كرده است» دولت  ساير اموال متعلّق به

ومي يا اموال منقول و غير مندرج در اين ماده وجوه عم شود و اگر يكي از كاركنان اموال منقول و هم اموال غير منقول مي
 (37)« .برداشت و تصاحب نمايد مشمول اين جرم قرار خواهد گرفت منقول را به نفع خود يا ديگري

به طور مطلق » ساير اموال « چند واژه  در مقابل نظريه فوق، برخي از حقوقدانان ديگر بر اين باورند كه هر: ـ نظريه دوم 2
 :گويد يكي از نويسندگان در اين باره مي. باشد اموال منقول مي جرم اختالس فقطذكر شده ولي به نظر آنها موضوع 

هر كدام مصداقي از ) سهام، و اوراق بهادار وجوه، مطالبات، حواله،(شود كه مواد بر شمرده شده فوق  بدين ترتيب معلوم مي »
ساير  و« آنها اشاره كرده و با توجه به آوردن قيد قانونگذار براي آنها قائل بوده، به  مال منقول است و به لحاظ اهميتي كه

 كامالً» اموال 

را به » ساير اموال « قانونگذار  ممكن است گفته شود. است» مال منقول « شود كه موضوع جرم اختالس هر نوع  مشخص مي
در اين مورد بايد به قدر  رسد كه شود، ولي به نظر مي غير منقول مي طور مطلق ذكر كرده و بنابراين شامل اموال منقول و

 (38)« .توسعه دامنه مقرره جزايي جلوگيري كرد و موضوع جرم اختالس را فقط اموال منقول دانست متيقن اكتفاء و از

توان ربود  زيرا غير منقول را نمي. ندارد باالخره به نظر اين عده، بزه اختالس هم مانند سرقت در مورد مال غير منقول مصداق
و اين كه در قانون ما ) ربودن مال از غير حرز(مفهوم اصطالحي آن در فقه  و) ربودن(به معناي لغوي اختالس  و با توجه

اموال غير منقول  باشد و همچنين خاص از خيانت در امانت است و مال موضوع بزه خيانت در امانت منقول مي اختالس نوعي
 (39).شود منقول مي تنها شامل اموالگويند جرم اختالس  كرد، مي» برداشت « توان  را نمي

 :دارد اشعار مي 24/7/73ـ  4218/7اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه شماره 

 (40)« .شود و منصرف به اموال منقول است اختالس شامل اموال غير منقول نمي »

 :شود به دو مورد از آنها اشاره مي چنان كه گفته شد همين دو نظريه در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد كه

زيرا . شود شود بر غير منقول نيز واقع مي مي جرم اختالس چنانكه بر مال منقول واقع: گويند برخي از حقوقدانان عرب ميـ  1
 غير منقول متصور است، در برخي از صورتهاي جرم اختالس شمول و عموميتي است كه عالوه بر اين كه وقوع استيالء بر مال

 (41).گفت اين جرم بر ضد اموال غير منقول نيز سريان دارد توان مي
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منقول باشد، و در صورت غير منقول  ـ در مقابل نظريه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه الزم است مال موضوع اختالس 2
 :ويدگ نويسندگان عرب درباره مال موضوع اختالس مي يكي از اين. يابد بودن جرم اختالس تحقق نمي

مجازات در موضوع جرم  112در ماده  و قانونگذار. مال هر چيزي است كه صالحيت دارد تا محلي براي حقي از حقوق باشد »
باشد و در مال موضوع اختالس شرط كرده است كه بايد منقول » آنها  اموال يا اوراق يا غير« اختالس شرط كرده است كه 

منقول شرط باشد، با  شرط نكرده است، زيرا اين كه در موضوع جرم اختالس، اموال قانونگذار تصريح به اين هر چند. باشد
كند سازگاري دارد و آن محافظت بر اموالي  حيازت مي حكمت جرم دانستن اختالس اموالي كه كارمند به سبب وظيفه آنها را

 است كه در اختيارش

غير منقول، همين ثبات آنها، يك نوع  ، اما در مورد اموالشود باشد و اين حكمت تنها نسبت به اموال منقول محقق مي مي
 (42)« .باشد حمايت كافي مي

  

  

  

  

 :گيري نتيجه

اموال غير منقول همراه با ادلّه آنها  در بحث فوق دو نظريه متفاوت در مورد شمول و يا عدم شمول جرم اختالس نسبت به
« جرم اختالس ارائه گرديد و همچنين توجه به معناي تصاحب و واژه  كه از آيد با عنايت به تعريفي به نظر مي. بيان گرديد
اختالس در قوانين برخي  در مواد قانوني جرم» غيرها « در ماده قانوني جرم اختالس در حقوق ايران و واژه  « ساير اموال

افرادي كه جرم اختالس را و در حقيقت علّت برداشت . بشود كشورهاي عربي، جرم اختالس شامل اموال منقول و غير منقول
در حالي . باشد مي در قانون ايران، به معناي لغوي يا فقهي» برداشت « دانند، معنا كردن واژه  نمي در اموال غير منقول جاري

 .باشد باشد و چنين دليل آوردن خلط بحث مي نمي كه روشن است كه مراد از اختالس در مواد قانوني معناي لغوي يا فقهي

 .گردد بيني شده است مي قانون مدني پيش 22تا  12جرم اختالس شامل كليه اموال غير منقول و منقول كه در مواد  بنابراين

شامل ) خيانت در امانت(اين جرم  به عالوه، اگر جرم اختالس را يكي از صورتهاي جرم خيانت در امانت بدانيم وقتي خود
 .چنين اموالي بشود شامل تواند شود جرم اختالس هم مي اموال غير منقول مي

 :دارد اشعار مي 674قانونگذار در ماده 
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نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا  هايي از قبيل سفته و چك و قبض و هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته »
 اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرفاجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه  براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي

استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود  معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها
 .« نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

 .داند مي غير منقول نيز جاري ي عام را در اموالشود، قانونگذار، جرم خيانت در امانت به معنا چنانكه مالحظه مي

مطلق و بدون وصف آن به منقول يا غير  را به صورت» ساير اموال « از اينها گذشته وقتي قانونگذار در باب اختالس واژه 
 اطالقي منقول، آورده است به همان اطالق به نحو

اموال را بر دو قسم  11مدني در ماده  انكه گفته شد قانونو چن. شود كه در تعريف مال در قانون مدني آمده است اخذ مي
 .كند منقول و غير منقول تقسيم مي

را تنها به اموال منقول حمل كنيم؛ در  «ساير اموال«كند كه  اگر كسي بگويد كه تفسير نصوص جزايي به نفع متهم اقتضاء مي
در مسأله ابهام و اجمالي باشد و رفع ابهام و اجمال از متون داده شده است كه  شود كه اين تفسير زماني اجازه پاسخ گفته مي

ثانيا در موردي كه امكان مراجعه به  .آيد اوالً در مسأله ابهام و اجمالي وجود ندارد غيرممكن باشد؛ اما به نظر مي قانوني
صول استنباط بتوان رفع ابهام نمود باشد و يا اين كه از طريق قواعد عقلي و ا قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته

كشورهاي عربي نيز بعد از  برخي از حقوقدانان. توان به اصل تفسير به نفع متهم متوسل شد عدم صراحت قانون نمي به صرف
اموال غير منقول را عالوه بر اموال منقول، ترجيح  بيان دو نظريه فوق در ميان حقوقدانان عرب، شمول اختالس به

منقول درباره جرايم رشوه،  كه به صورت صريح از اموال منقول و غير (44)قانون تشديد 4آيد ماده  مي به نظر (43).دهند مي
ساير « گيري باشد كه مراد قانونگذار از  بسيار خوبي بر اين نتيجه تواند خود مؤيد اختالس و كالهبرداري نام برده است، مي

 .ودش منقول را نيز شامل مي اموال غير» اموال 

  

 سپرده شدن اموال يا اشياء: گفتار پنجم

امانت دار بودن و . كارمند دولت است يكي ديگر از شرايط تحقق عنصر مادي در جرم اختالس سپرده شدن اموال يا اشياء به
ه لذا اگر كارمندي اموال يا وجوه سپرد. جرم اختالس، جدا شدني نيست موظف بودن در اين جرم وضعيتي است كه از طبيعت

خواهد شد يا مثالً در  ديگر را بردارد و در آن تصرف مالكانه نمايد، عمل وي اختالس نبوده بلكه سرقت تلقي به دست كارمند
به كارمند ديگري تا چند ساعت يا چند روزي بدهد تا از  موردي كه يك كارمند مال يا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را

 چه اين. شود كند، عمل وي خيانت در امانت محسوب مي ، آن را به نفع خود تصاحب ميدوم آن نگهداري كند، ولي كارمند
 .باشد كه در دو مثال فوق عمل ارتكابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نمي

 :25/1/1324ـ  49به موجب رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور به شماره 
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قانوني در اموال دولتي بكند، عمل او  ويل گرفتن تصرفات غيراگر كسي به سمت تحصيلداري تعيين شود و قبل از تح ... »
 (45).« تطبيق كند نيست و ممكن است با جرم سرقت 152مشمول ماده 

نمايد، عمل وي اختالس نبوده، بلكه  به هر حال اگر كارمندي اموال يا وجوه سپرده به دست كارمند ديگر را ربوده و تصرف
هم چنين اگر عمل ارتكابي ناشي از وظيفه رسمي دولتي نباشد  يگري داشته باشد وسرقت يا ممكن است عنوان كيفري د

برداشت و  به عنوان موقتي از طرف كارمند موظف به ديگري سپرده شده و او آنها را به نفع خود مثل اين كه وجوه يا اموال
به مفهوم اخص قابل تعقيب خواهد  « خيانت در امانت« تصرف نمايد اين عمل عنوان اختالس نداشته بلكه تحت عنوان 

 (46).بود

سازمان يا يك شركت دولتي اشتغال  همچنين است اگر افرادي بدون دريافت حقوق و مزايا و بدون وجود رابطه استخدامي در
اين افراد از جمله كاركنان رسمي و موظف دولت نيستند، طبعاً  داشته و مرتكب برداشت و يا تصاحب مالي شوند، چون

مورد به اتهام  اند، حسب مربوط به اختالس كاركنان دولت نبوده و با توجه به نوع جرمي كه مرتكب شده ل مقررات مادهمشمو
ولي اگر اين افراد بدون داشتن رابطه . گرفت خيانت در امانت و يا كالهبرداري و امثال آن تحت تعقيب قرار خواهند

رم اختالس شوند، در حكم مأموران دولتي بوده و همانند آنان قابل مرتكب ج استخدامي مأمور خدمات عمومي باشند، و
 (47).بود تعقيب خواهند

باشد و تشخيص وظيفه كه عنصر  بنابراين سپردن مالي به مرتكب حسب وظيفه يا حسب اقتضاء عمل بايستي صورت گرفته
بدين ترتيب اگر سر دفتر اسناد رسمي . امانت با اختالس است مهم بزه اختالس است همان سر حد تشخيص جرم خيانت در

 اسناد و امالك متصدي فروش تمبر اسناد بوده وجوهي را به نفع خود يا ديگري برداشت و كه حسب دستور اداره ثبت
براي انجام معامله نزد او  تصاحب نمايد، عمل مشمول جرم اختالس خواهد بود، ولي اگر ثمن معامله را كه متعاملين

دفتر به هيچ وجه وظيفه قبول ثمن معامله را ندارد و چنين  كند عمل او خيانت در امانت است زيرا كه اند، تصاحب سپرده
 (48).است اي به او محول نشده وظيفه

سپرده شدن اموال به كارمند دولت به  چنانكه بيان گرديد يكي از شرايط تحقق ركن مادي در جرم اختالس در حقوق ايران،
اند كه به برخي از آنها  شرح جرم اختالس به اين نكته تصريح نموده انان كشورهاي عربي نيز درحقوقد. حسب وظيفه بود

 :شود اشاره مي

 :گويد يكي از حقوقدانان مصر مي

وظيفه به كارمند، تسليم شده  ء اختالس شده بايد به سبب كند كه شي قانون براي مجازات مختلس شرط مي 97ماده  »
 شرط نسوي در ماده اختالسباشد ولي قانونگذار فرا

فرانسه تسليم را ذكر نكرده بلكه به  ء مورد اختالس بايد به سبب وظيفه در اختيار مختلس باشد؛ و قانون كند كه شي مي
 (49).است ء در اختيار مختلس اكتفاء نموده وجود شي

 :گويد يكي ديگر از حقوقدانان در اين زمينه مي



 ١٨ 

بنابراين جرم اختالس اموال عمومي  ...اش يافت شود، در حيازت جاني به سبب وظيفه در جرم اختالس الزم است كه مال »
... يابد، بلكه جرم وي خيانت در امانت يا سرقت و شود تحقق نمي زماني كه از متهم ويژگي كارمند عمومي بودن، منتفي

كند به پسرش  مي اب دولت حيازتپس اگر كارمند مالي كه به حس (50).تواند باشد شده، مي حسب نوع فعلي كه مرتكب
امانت شده است و اگر همسر كارمند بر مال سپرده  تسليم نمايد و فرزندش خيانت بكند، فرزند وي مرتكب جرم خيانت در

 (51)« .بردارد، مرتكب جرم سرقت شده است شده بر كارمند، دست يازد و آن را

است، و در كار كارمنداني كه حيازت  ه سبب وظيفه حيازت نكردهبه هر حال هرگاه متهم كارمند عمومي باشد ولي مال را ب
اش بوده است به تقاضاي كارمندان  و در عملي كه خارج از محدوده وظيفه كرده، بر اين مال اختصاص به آنها دارد، دخالت مي

اموال براي  ازتتوان به چنين شخصي گفت كه حي است و مال را حيازت كرده است، در اين صورت نمي ديگر، وارد شده
دولت، حيازت كند، مشمول جرم اختالس  بنابراين اگر چنين كارمندي بر مال. دولت، وظيفه اختصاص وي بوده است

  (52).شود نمي

  

  :گيري نتيجه
  رسيم كه الزم است از آنچه در اين بحث گذشت به اين نتيجه مي

از جهت سپردن مال به وي باشد يا  دن مال در اختيار ويكند كه بو مال به كارمند سپرده شده باشد؛ حال فرق نمي: اوالً
 .اين كه خودش آن را اخذ كرده باشد باشد يا اش، بودن اموال در اختيارش مي مقتضاي وظيفه

اختالس شده بر عهده كارمند مختلس بوده  يعني حيازت و اختيار اموال. همه اين اعمال بايد به حسب وظيفه باشد: ثانياً
يابد كه مال دولت يا  به عبارت ديگر، وقتي جرم اختالس تحقق مي. است در اختيار وي بودن، زمان اختالسو معيار . است

مال يا بعد از سلب  بنابراين اگر كارمند دولت باشد اما قبل از حيازت بر. حسب وظيفه در اختيار وي باشد اشخاص ديگر به
 (53).شود نمي حيازت از مال، اموال را تصاحب كند، مختلس شمرده

 را بنابراين آنچه كه در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسليم مال به كارمند

قوانين از جمله قانون ما نيز اين گونه اصالح  تر باشد و بهتر است ساير آيد از ساير قوانين جامع ذكر نكرده است، به نظر مي
 .نه مال سپرده شده به وي... را تصاحب نمايد سبب وظيفه بوده است شود كه كارمند مالي كه در اختيارش به

 ركن معنوي: مبحث سوم

مال متعلّق به دولت يا اشخاص كه در  اختالس از جرايم عمدي است و براي تحقق عمد، الزم است كه تصاحب يا از بين بردن
من انتفاع شخص مختلس يا آگاهانه كارمند باشد و به عالوه بايد متض يد اماني مرتكب بوده است، معلول سوء نيت و قصد
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وجود  به عبارت ديگر تحقق عنصر رواني جرم موكول به وجود عمد عام مرتكب در تصاحب مال و شخص ديگري هم باشد،
 .سوء نيت خاص در اضرار دولت يا افراد ديگر است

بر حسب وظيفه به آنها سپرده  از وجوهي كه اما هر گاه بر اثر بي احتياطي يا اشتباه در محاسبه از ناحيه صندوقداران مبلغي
شود، هر چند ممكن  مرتكب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختالس محسوب نمي شده كسري حاصل گردد، اين اندازه اقدام

جزيي به عنوان كسر  به عالوه براي جبران اين قبيل اشتباهها معموالً مبلغ. مسؤوليت مدني صندوقدار گردد است موجب
غيره نيز كسري متعارفي براي انبارداران در نظر  در مورد ساير كاالهاي تبخير شدني و. شود ت ميصندوق به آنان پرداخ

 (54).شود گرفته مي

اين جرم نيز همانند ساير جرايم . باشد براي تحقق جرم اختالس الزم است وقوع جرم و سوء نيت و يا اتالف عمدي احراز شده
 :داراي دو سوء نيت عام و خاص است

ديگري است و سوء نيت خاص  ت عام در جرم اختالس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود ياسوء ني
بايد بين عمل مرتكب و حصول نتيجه كه همان تحصيل مال  در واقع. باشد تحصيل منفعت براي مرتكب و اضرار به دولت مي

 (55).باشد يا نفعي است رابطه عليت موجود

 :گويد قضائيه با تأكيد بر لزوم احراز سوء نيت مي اداره حقوقي قوه

المال كه به حسب وظيفه به ايشان  بيت مأموران و مستخدمين دولتي كه اموال، وجوه و يا ساير اشياء دولتي متعلّق به »
ازات يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايند مشمول مقررات تشديد مج سپرده شده است هرگاه اموال مذكور را به نفع خود

توجه به  در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع جرم يا اتالف غير عمدي با. كالهبرداري خواهند بود ارتشاء و اختالس و
 قوانين مسؤوليت ناشي از امانت و مقررات قانون مسؤوليت مدني و ساير

 (56).موضوعه با آنان رفتار خواهد شد

 :گويد مي يكي از شعب ديوان عالي كشور در يكي از آراء خود

اختالس داشته باشد و همچنين عجز  تنها وجود كسر در وجوه ابواب جمعي كه ممكن است اين كسر جهات ديگري غير از »
 .اختالس ندارد؛ بلكه اصوالً دادگاه بايد اقدام متهم را به اختالس احراز نمايد جمعدار از اثبات دعوي فقدان هيچ يك مالزمه با

» 

بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها و لو  وه نقدي يا مطالبات يا حواله يا سهام و اسناد و اوراقبنابراين اشخاصي كه وج
 حساب باشد، دليل قاطع بر قصد اختالس نيست چه بسا ممكن است مأمور دولتي بواسطه بعد از مطالبه يا عجز از دادن

تأخير در دادن حساب بنمايد و اين  يك مالزمه با تصاحب ندارد، اشتباهات يا روشن كردن موارد خرج يا علل ديگري كه هيچ
 .توان دليل بر اختالس دانست امر را نمي
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« اختالس نباشد كسري معروف به  يكي از مواردي كه ممكن است در انبار جمعداري كسري بوجود آيد و آن كسري معلول
كند يا اين كسري  د كه از حدود مبلغ جزيي تجاوز نميشو مي است؛ نظير اين كسري در صندوق نقدي منظور» كسر تبخير 

 بي احتياطي، بي مباالتي، محاسبه، توزين و نظاير آن باشد و چنانكه گفته شد، به همين معلول اشتباه در شمارش پول،
در مقابل . شود منظور و پرداخت مي العاده مخصوص داليل است كه معموالً به صندوقداران وجوهي از اين بابت به عنوان فوق

است مانند اين » سرك انبار « هم در انبار موجود است كه معروف به  اين كسريهاي جاري و جزيي قابل اغماض، افزايشهايي
نفع انبار  و گندم و غالت و غيره بطور كلّي ممكن است اختالفي ميان توزين اوليه و توزين بعدي به كه در گونيهاي شكر

خواهند اين است كه جنس  عمل آنچه از انباردار مي و در. حق برداشت و تصرف اين سرك را ندارد بوجود آيد كه البته انباردار
  (57)« .وارد و تحويل گرفته است، مطابقت داشته باشد موجود در انبار با آنچه در دفاتر او

  

 :گيري كلّي نتيجه

وقتي يكي از عناصر تحقق جرم اختالس  اين كهدر تعريف و اركان جرم اختالس، وجاهت ندارد، چه » برداشت«آوردن واژه  -
برداشت مجدد معنايي ندارد، بلكه معيار تحقق جرم اختالس، تغيير نيت و  باشد، ديگر وجود مال در اختيار كارمند دولت مي

  .باشد كردن با مال مي برخورد مالكانه

اموال منقول، در مورد اموال غير منقول  وه، براز جهت موضوع و تعلّق جرم اختالس به اين نتيجه رسيديم كه اين جرم عال -
ترتيبي اتخاذ نمايد تا روند واحدي در محاكم جاري گردد و از برداشتهاي متفاوت  نيز سريان دارد؛ لذا شايسته است قانونگذار

  .ودكالهبرداري جلوگيري ش قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و 5در ماده » ساير اموال«واژه  از

سپرده شده است، تحت عنوان جرم  هايي كه باعث شده است تا تصاحب اموال اشخاص كه به كارمند دولت عوامل و انگيزه -
تعميم جرم اختالس به تصاحب اموال شركتهاي سهامي غير دولتي،  تواند درباره ها مي اختالس قرار گيرد، همان انگيزه

 تعاونيهاي

خصوصي به اشخاص حقيقي يا حقوق  به عنوان مثال اگر دولت اجازه تأسيس بانكهاي. اشدخصوصي و غيره نيز وجود داشته ب
اندازي چنين بانكهايي نمايند و مردم نيز بر اساس اعتماد عمومي  را بدهد، و اين اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه

عنايت به تعزيري بودن  با(آيد  رار دهند، به نظر ميبر فعاليت افراد فوق، اموال خود را در اختيار آنها ق نسبت به نظارت دولت
اموالي و نيز تضمين فعاليتهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي،  قانونگذار بتواند براي حمايت كيفري از چنين) جرم اختالس

 .تحت عنوان جرم اختالس قرار دهد تصاحب چنين اموالي را نيز
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