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Abstract 
Corruption at the highest levels of society, the 
most important of which is embezzlement, has 
spread with the development of societies and is 
hurting people and governments. Such 
phenomena are important in Iran, because it is an 
Islamic State, and these acts endanger the 
freedom, political development and legalism, and 
ultimately the legitimacy of the system. Despite 
the intensification of the punishment for the 
perpetrators of the crime of embezzlement, its 
perpetration continues on a large scale. In this 
study, we examine the objective effects of the 
crime of embezzlement in the law of Iran and the 
United Kingdom by looking at international 
documents. In Iranian law, the betrayal of 
government officials and employees concerning 
the property entrusted to them on the occasion of 
duty is considered as embezzlement and the 
perpetrator deserves a “ta'zir” punishment. Even 
the taking of property of non-governmental joint-
stock companies, parties, unions, private banks, 
and cooperatives by their employees for their 
own benefit or the benefit of others can be 
subject to the crime of embezzlement under 
certain conditions. Under English law, the crime 
of embezzlement is a form of theft, if a property 
is first deposited and seized by people who are 
considered trustworthy, such as employees, and 
then those people change it in their favor or 
ownership. “Stolen”, which is a kind of emphasis 
on the crime of embezzlement. The international 
community is also working to combat this crime 
at the international level. Hence the ratification of 
UN conventions, including Merida, the 
American Anti-Corruption Convention, and the 
African Anti-Corruption Protocol. These 
conventions, through a comprehensive definition 
of embezzlement, and the expansion of the scope 
of perpetrators and properties subjected to this 
crime, seek to effectively combat this crime by 
anticipating the criminalization of preliminary 
acts and the concealment and maintenance of the 
embezzled property, and the adoption of 
mechanisms for international cooperation.  
Keywords: Embezzlement, embezzler, 
corruption, public property, government 
employee. 

 چکیده
 هاا تارین آن مها   جملاه  از کاه  جامعاه  باایی  ساطو   در ماالی  هایفسااد 

 را هاا و حکوما   مردم و یافته گسترش جوامع توسعه با باشد، می اختالس
 پار  باودن  اساالمی  دلیا   باه  ایاران  کشاور  ها درپدیده گونه این آزارد. می

و  سیاسای  توساعه  آزادی، افتاادن  خطار  باه  باشاد زیارا من ار    مای  اهمیا  
. علیارم  تشادید م اازات    گاردد می نظام مشروعی  و سران ام گراییقانون

دارد. در مرتکبین جرم اختالس، ارتکاب آن در ساط  وسایع هماناان اداماه     
پاردازی  کاه آثاار جارم اخاتالس در      این پژوهش به برررسی این موضوع می

المللی به چاه شاک  نماود عینای     حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین
 نساب   دولتای  مساتددمین  و مأمورین ، خیان داشته اس ؟ در حقوق ایران

 اخاتالس  عناوان  تحا   سپرده شده آن ها به وظیفه مناسب  به که اموالی به

باشاد.  شود و مرتکب آن مستحق م اازات تعییاری مای   می واقع بحث مورد
هاای ساهامی میردولتای، احایاب، ساندیکاها،      حتی تصاحب اماوال شارک   

وسا  کارمنادان آن هاا باه نفاع      های تعااونی ت های خصوصی و شرک بانک
تواناد مشامول جارم اخاتالس قارار      خود یا دیگری با وجود برخی شرای  می

گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختالس شکلی از جارم سارق  باوده و اگار     
گردناد، مانناد کارمنادان،    ای امین محسوب مای مال ابتدا به افرادی که به گونه

رد و سپس این افاراد آن را باه نفاع یاا     سپرده شده و تح  تصرف آنان قرار گی
اناد کاه باه ناوعی تأکیاد بار       به مالکی  خود تغییر دهند مرتکب سارق  شاده  

 بایه  ایان  با مبارزه درصدد المللی بین باشد. همانین جامعهجرم اختالس می

هاای ساازمان ملا     کنوانسایون  رو ایان  از. اس  برآمده المللی بین سط  در
 آفریقاایی  پروتکا   و ضدفسااد  آمریکاایی  کنوانسیونمتحد از جمله مریدا، 

 از موساع  تعریفی ارائه با شده یاد هایکنوانسیون. رسید تصویب ضدفساد به

در  جارم،  ایان  موضاوع  اماوال  و مرتکباان  مصاادیق  توساعه  و اخاتالس 
 حاصا   اماوال  نگهاداری  و اخفاء و مقدماتی اعمال انگاری جرم بینیپیش

 مقابلاه  درصدد المللی، بین همکاری برای سازکارهائی اتداذ و اختالس از

 باشند. می بیه این با موثر
اختالس، مدتلس، فساد ماالی، اماوال عماومی، مساتددم     : واژگان کلیدی

 دول .
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مقدمه

های مدتلف ظهور و بروز یافته های اولیه حکوم  و دول ، فساد اداری نیی به شک با پیدایش شک     

یابی آن ها به اهداف بیرگی چون ای اد نظام اداری سال ، برقراری عدال  اجتماعی و و مانع از دس 

 با مانهمی عمومی اموال بر این اساس، اختالسمحیطی سال  برای رشد فضای  اخالقی شده اس . 

 علیه تهدیدی همواره و دارد ها دول  خود اندازه به قدمتی و بوده مطر  جامعه در حکوم  تشکی 

 اختالس، جرم مرتکبین م ازات تشدید علیرم  نیی ما کشور در گردد. می قلمداد بشری جامعه

 با دول  مستددم این که از عبارت اس  اختالس دارد. ادامه همانان وسیعی سط  در آن ارتکاب

 دیگری یا خود نفع به داشته قرار وی اختیار در وظیفه حک  به که را اشداصی یا دول  اموال سوءنی 

 بر آن نامطلوب آثار که اس  ازدیادی رو به م رمانه های پدیده از یکی مذکور تصاحب کند. بیه

 با که اشداص به متعلق یا و دولتی و عمومی اس . اموال تأثیرگذار اموال همانین و عمومی آسایش

 می قرار تعدی مورد جرم این ارتکاب اثر در باشد، می آن اختیار در دول  حقوقی شدصی  به توجه

 از یکی جرم این در که ای گونه به اموال علیه جرای  جنبه اس ؛ جنبه دو دارای گیرد. اختالس

 به شده سپرده او به وظیفه حسب بر که را اموال سایر یا اسناد حوال ات، نقدینه، اموال، دول  کارکنان

 آن ایمنی و ثبات از و شده شکسته اموال حرم  حیث این از و نماید می تصاحب دیگری یا خود نفع

 با دول  مستددم که ای گونه به اس  عمومی آسایش علیه جرای  آن دیگر شود. جنبه می کاسته

دولتی  دستگاه اعتباری بی موجب دیگری یا خود نفع به اشداص یا دول  اموال تصاحب و برداش 

 جرم ما فعلی قانون در می گردد. اما دولتی دستگاه از مردم اعتماد و آسایش سلب باعث و شود می

اس   آمده دول  به نسب  دولتی مأمورین تعدیات مبحث در و تعییرات بدش در اختالس

   (.3، 0232)اسماعیلی،

 هاسازمان در هرچندگاهی یافته، سازمان و انفرادی های روش با که اس  جرایمی جمله از اختالس    

 مقررات دولتی، انحصارات وجود دهد، لکن می رخ آن میر و ها بانک از اع  دولتی نهادهای و

 نفوذ ذی مسئوین نشدن م ازات و ماندن مصون دولتی، وخ  پرپیچ های دستگاه حاص ، بی و شدید

 شناخته اختالس ای اد عوام  عنوان به جملگی آزاد، و مسئول خبری های رسانه فقدان خالفکار، و

 تشدید قانون 2 ماده در مذکور کارمندان و مستددمان اقدام از ت اس عبار جرم این اس . شده

 که مالی تصاحب و برداش  به 0221 مصوب کالهبرداری و ءارتشا اختالس، مرتکبین م ازات

 جرم. باشد دیگری یا خود نفع به که آن از اع  اس  شده سپرده آنان به اداری وظیفه و شغ  برحسب

 دارای اقسام و حایت این از یک هر که اس  شده بینی پیش متفاوت حال  چندین در اختالس
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 تحقق برای که اس  جرایمی از جمله اختالس (.00، 0234هستند )مهربانی، خاصی م ازات و شرای 

 و برداش  منظور به اقداماتی ان ام از اس  تعبار مثب  فع  این اس . ضروری مثب  فع  ان ام آن

 این که مث  شود، ان ام دیگری به نفع یا و مرتکب شدص خود نفع به اس  ممکن که مال تصاحب

 منیل و خودرو خرید قبی  از خود مصارف شدصی برای را تحویلی وجوه از مقداری بانک کارمند

در حقوق انگلستان . دهد قرار خود دوستان از یکی اختیار در را مذکور وجوه این که یا کند هیینه

اگرچه جرم اختالس به عنوان یک جرم خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته ولی با توجه به این که 

حتی اگر شدص مرتکب مالی را که در تصرف دارد، بدون این که آن را سرق  نماید و متعاقباً حق 

سرق  شده که به نوعی تأکید بر جرم اختالس  مالکانه در آن را برای خود فرض نماید، مرتکب

 مالی فساد با مبارزه در المللی بین سط  در گرفته صورت هایتالش به توجه با دیگر سوی باشد. ازمی

 خطر و ثاب  را جرم اختالس با مبارزه اهمی  ای(، فرامنطقه و ای المللی )منطقهبین اسناد تصویب و

 آن انطباق مییان و ایران کیفری حقوق در اختالس و بررسی گوشید کشورها را تمامی برای آن وجود

 نماید. می توجیه را ضدفساد آفریقایی پروتک  و ضدفساد آمریکایی کنوانسیون و مریدا کنوانسیون با

 المللیـ تاریخچه جرم اختالس در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین1
 پیدایش زمان از یعنی بوده، مطر  جامعه در حکوم  تشکی  با همیمان عمومی اموال سرق     

 مالی فساد و اختیارات از سوءاستفاده عمومی نهادهای و ادارای تشکیالت برپایی و دول  حکوم ،

 اختالس، نظیر اس . جرایمی بوده مردم عامه و جامعه برای جدی تهدید همواره که شده پیدا نیی

 دور زمان های دارند. از ها دول  خود اندازه به قدمتی بلکه نیستند، جدیدی جرای  جع  و ارتشاء

 بر ت اوز گذشته قوانین همه و داشته قوانین و مردم نظر در خاص عنوان دول  به متعلق اموال سرق 

 که این یا باشد مردم عموم به متعلق اموال این اند، چه گرفته نظر در سرق  عنوان به را اموال

 بارتریناندوه  زمره در هاحکوم  و هادول  مالی باشد. فساد داشته افراد از برخی به اختصاص

 از زیادی ح   متأسفانه اجتماعی بوده و سیاسی تحویت تاریخ به مربوط مطالعات فرازهای

 انواع از آوری شرم هاینمایه ها وییه بسترها، ها،زمینه با ایران معاصر تاریخ به مربوط رویدادهای

 مالی فساد از نوعی دربرگیرنده اختالس جرم اس . مفهوم آمیدته در گروهی و دولتی مالی مفاسد

 باستانی هایتمدن در هاها و حکوم دول  در مالی فساد باشد. می عمومی اموال به مربوط که اس 

 ها حتیاکثر حکوم  آیدبرمی تاریدی از مطالعات که آن چه اس . بر اساس داشته وجود نیی

اند.  داده خرج به خود حساسی  فساد کارگیاران موضوع به نسب  استبدادی نظام دارای هایحکوم 
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مادها، هدامنشیان، ساسانیان، امویان،  در دوران آشکار و پنهان و نظارت بازرسی نوعی که طوری به

 (.23، 0283،خطبه سرااس  )همدمی  وجود داشته قاجار و پهلوی صفویه، عباسیان، طاهریان، مغوین،

 نظر در هاآن برای نقدی جرای  و بیشتر اس  شده عمومی اموال سرق  به اشاراتی سومری حقوق در

کاخ  به بایستی می امین که هاییماهی برای برابر دوازده گیارشی در مثال عنوان به. اس  شده گرفته

  (.22، 0282و بادامای، ن فی ابرندآبادیاس  ) ربوده اما داده، می تحوی 

 عمومی اموال و تصاحب دولتی خیانه از سرق  برای که ترین قانونیمه  و ترینقدیمی شاید   

 باشد. قانون حمورابی قانون اس ، درآورده تحریر رشته به را و آن ها گرفته نظر در را احکامی

نموده و از جمله  تدوین را آن باب ، پادشاه مشهورترین حمورابی، پادشاه که اس  قانونی حمورابی،

 از بسیاری اس . البته میالد از پیش سال 0121 حدود در آن تاریخ که اس  النهرینیبین قوانین

 و به گرفته دیگر مل  از را قوانین دارد. او اقتباسی جنبه بیشتر حمورابی قوانین که معتقدند مورخان

 بحث متعرض که قانونی اولین درهرصورت .اس  کرده عرضه خود زمان مردم به ای تازه صورت

 وظایف و قضاء احکام حمورابی قانون .باشدمی حمورابی قانون اس ، شده دولتی اموال از سرق 

 جرم مرتکب و باشند می دول  مستددم که را کسانی م ازات درآورده، تحریر رشته به را عمومی

همان  دقیقاً اختالس واژه اس . شاید کرده بیان شوند، می عمومی اموال اختالس و خواری رشوه

 عمومی اموال وجود رف ، ولی نمی کار به گذشته در اس ، مطر  امروز جوامع در که مفهومی

 مطر  همیشه موارد این در امان  حفظ ضرورت انفال و جنگی، منای  مسلمین، المال بی  مانند

 اس . بوده

از انقالب اسالمی از شناسی ، پس یقیناً جرم انگاری جدیدی از عملی که ما امروز به نام اختالس می    

رف ، چه آن که اعتقاد به ای اد عدال  در سوی قانونگذار انقالبی امری ضروری و بدیهی به شمار می

بود و رسیدن به این هدف را  جامعه و حذف بروکراسی از ادارات یکی از اهداف اولیه انقالب اسالمی

رساند. جرم اختالس برای اولین بار در به منصه ظهور  0223قانون تعییرات سال قانونگذار با تصویب 

قانون م ازات مدتلسین  0212بینی شد. در سال پیش 0214قانون م ازات عمومی مصوب  0230ماده 

                                                      

صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دول  یا  داران و محاسبین امناءها و امان  هر یک از تحصیلداران و معاونین آن -023ماده  - 0

 سپرده به آن نقدینه اس  یا اوراق یا حوال ات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه مطالبات که به منیله اشداص یا اسناد و

مرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدم  دول   قانونی نماید به عالوه رد مال و تأدیهتصرف میرها اس  اختالس یا هر 

 .از یک تا ده سال خواهند گردید
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ماده واحده متم   0218مربوط به اختالس بود. سپس در سال  33به تصویب رسید که ماده  اموال دولتی

قانون م ازات عمومی  023ذکور در ماده دول  به تصویب رسید و وظیفه مقانون جیای عمومی 

 3102رسید که ماده  قانون محاکمات نظامی به تصویب 0211را تعریف نمود. در سال  0214مصوب 

نسخ گردید. قانون دادرسی و کیفر ارتش با تصویب  0208ناظر به جرم اختالس بوده. این قانون در سال 

قانون م ازات عمومی اصال  شد و برای  0223سال قانون اخیر در مورد اختالس بود. در  4114ماده 

قانون م ازات عمومی در مورد  023اولین بار جرم اختالس از تصرف میرقانونی تفکیک شد. ماده 

 0223اختالس بود. اولین قانونی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به تصویب رسید قانون تعییرات سال 

اختالس، قانون تشدید م ازات تالس بود. دومین قانون در مورد آن مربوط به جرم اخ 122بود که ماده 
                                                      

شوند عالوه بر  021 و 022 ،023 گانههای مندرجه در مواد سه اشداصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم -3ماده  - 3

هر گاه مییان اختالس و انتفاع کمتر از پانصد تومان  :م ازات ذی  خواهند شد الذکر محکوم بهر مواد فوقد های مذکوره م ازات

 .هر گاه مییان بیش از پانصد تومان باشد حبس م رد از دو تا ده سال .دو سال باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا

نقدینه متعلق به دول  یا اشداص یا اسناد مطالبات که  که در هر مدیر یا محاسب، صندوقدار یا تحویلدار نظامی -310ماده  -2 

م از تصرفات میر یا حوال ات یا اسناد یا اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او اس  اختالس یا منیله نقدینه اس  یا اوراق به

ناه اشیاء میبوره مبلغاً یا قیمتاً کمتر از هیار شاقه اس . چنا ها محکوم به حبس موق  با اعمال عین یا قیم  آننماید عالوه بر رد

های مذکوره در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی  چناناه جرم .شودمحکوم می حبس م رد تومان باشد مرتکب به

به عملیات قشون  در نتی ه جرم لطمه میرقاب  جبرانی هر گاه. ه حبس مؤبد با اعمال شاقه اس باشد مرتکب محکوم ب ارتکاب شده

متمردین به مصرف رساند مرتکب  علیه مصال  دول  برای کمک با یامیان و وارد آید یا نقدینه یا اسناد یا حوال ات میبوره را بر

 .اس  محکوم به اعدام

طالبات که به منیله یا اشداص یا اسناد م هر مدیر یا محاسب و صندوقدار یا تحویلدار که از نقدینه متعلق به دول  - 411ماده  - 4

 یا سایر اجناس و اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او اس  اختالس یا تصرفات حوال ات یا اسناد ها یا نقدینه اس  یا برگ

 به حبس م رد از دو سال تا ده سال محکوم این قانون عالوه بر رد عین یا بهای آن 24 و 22م از نماید با رعای  مقررات مواد میر

 پنج هیار ریال ت اوز ننماید کیفر مرتکب عالوه بر رد مال مورد حیث مبلغ یا بهاء از شود و چناناه وجوه یا اشیاء مذکور ازمی

های مذکور در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی در صورتی که بیه .اختالس حبس عادی از شش ماه تا سه سال اس 

قاب  میر نتی ه وقوع بیه لطمه خواهد شد ولی هر گاه در حبس با کار از سه تا پانیده سال محکومشده باشد مرتکب به  ارتکاب

مصال  دول  به مصرف برساند محکوم  اسناد یا حوال ات مذکور را بر علیه جبرانی به عملیات ارتش وارد آید یا مرتکب نقدینه یا

 .به اعدام اس 

دولتی و یا وابسته به دول  و یا  های ها و مؤسسات و شرک  ارکنان ادارات و سازمانهر یک از کارمندان و ک - 12ماده  - 2

به کمک مستمر دول  اداره دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که  رسمی واز رسمی و میر مأمورین به خدمات عمومی اع 
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این قانون در مورد اختالس اس .  22بود. ماده  0221مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 

برطرف شد. مییان اختالس در  0223ای از اشکایت قانون تعییرات مصوب در این قانون قسم  عمده

های اختالس اضافه شد. همانین بحث ت انفصال دوباره به سایر م ازاتم ازات مؤثر بود و م ازا

شروع به جرم که در قانون تعییرات مغفول مانده بود دوباره جرم انگاری شد و اتالف عمدی اموال 

دولتی در حک  اختالس اعالم شد. به اضافه برخی از عوام  تشدید م ازات مث  جع ، ارتکاب 

ی شبکه یا باند، رتبه سازمانی از ابداعات قانون میبور اس . مضافاً این که قرار اختالس با تشکی  یا رهبر

قانون تشدید م ازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و  2ماده  21تأمین کیفری با شرایطی در تبصره 

بینی شده اس . همانین مقررات خاصی در مورد محدودی  تدفیف پیش 0221کالهبرداری مصوب 

قانون م ازات جرای  نیروهای مسل  به تصویب رسید. البته  0210مقرر شد. در سال و تبدی  م ازات 

صراحتاً ملغی  0283قانون م ازات جرای  نیروهای مسل  مصوب و با تصویب  0283این قانون در سال 

قانون اخیر در مورد اختالس نظامیان بود. در حال حاضر عنصر قانونی جرم اختالس و  0038شد. ماده 

                                                                                                                                   

بهادار یا سایر اموال متعلق به  م و سایر اسناد و اوراقمطالبات یا حوال ات یا سها های قضایی، وجوه نقدی یاپایه و دارندگان شوندمی

ها سپرده شده اس  به نفع خود یا دیگری  وظیفه به آن بر حسب الذکر یا اشداصی کهها و مؤسسات فوق هر یک از سازمان

ماه تا پنج  ششاختالس به حبس از  عنوان مدتلس عالوه بر م ازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد برداش  یا تصاحب کرده به

 .شودسال محکوم می

 یا و دولتی های شرک  و موسسات و ها شهرداری یا و شوراها یا ها ن سازما و ادارات کارکنان و کارمندان از یک هر -2 ماده  - 2

 پایه دارندگان یا و شوند می اداره دول  مستمر کمک به که موسساتی و محاسبات دیوان و انقالبی نهادهای یا و دول  به وابسته

رسمی وجوه یا مطالبات ن به خدمات عمومی از رسمی یا میرو همانین نیروهای مسل  و ماموری گانه سه قوای کلی طوره ب و قضائی

ص را که بر ها و موسسات فوق الذکر و یا اشدا یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان

ترتیب زیر م ازات ه نفع خود یا دیگری برداش  و تصاحب نماید مدتلس محسوب و به ها سپرده شده اس  ب حسب وظیفه به آن

 . خواهد شد

 به موق  بازداش  قرار صدور کافی، دیی  وجود صورت در باشد، ریال هیار صد بر زائد اختالس مییان گاه هر -2 تبصره  - 1

ند پس . همانین وزیر دستگاه می توابود ندواهد تبدی  قاب  رسیدگی مراح  از یک هیچ در قرار این و اس  الیامی ماه یک مدت

. به ایام تعلیق مذکور در کلیف نهائی وی از خدم  تعلیق کندکارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ت ،از پایان مدت بازداش  موق 

 .تعلق ندواهد گرف گونه حقوق و میایائی  هیچ حال  هیچ

اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده  سایر ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یاهر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله -003ماده  - 8

 نماید مدتلس محسوب و عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس حسب مورد به تصاحب به نفع خود یا دیگری برداش  یا

ریال باشد به حبس  مال مورد اختالس تا یک میلیونهرگاه مییان اختالس از حیث وجه یا بهاء  -الف : شودزیر محکوم می تم ازا
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قانون تشدید م ازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  23و  2به آن، مواد  شروع

با عنای   0212 مصوب( تعییرات) اسالمی م ازات قانون پن   باشد. علیرم  تصویب کتابمی 0221

این قانون همانان به عنوان عنصر قانونی جرم اختالس  2به جامعی  قانون تشدید درباره اختالس، ماده 

 به قوت خود باقی اس . 

در زمان حکوم  هنری چهارم مقرر بوده  0233در حقوق انگلستان نیی اولین قانونی که در سال    

از اصالحات و الحاقات زیادی برخوردار گردیده قوانین مصوب در زمینه اختالس  0328اس . تا سال 

 0302قانون یرسنی مصوب  03و  08، 01و از جرگه یک سرق  ساده به سه شک  مدتلف در مواد 

با تصویب قانون سرق ، جرم  0328میالدی دیده شده اس . اوج این تحول زمانی اس  که در سال 

المللی، ب سرق  گن انده شد. در اسناد بیناختالس از ردیف جرم انگاران انگلیسی حذف و در قال

 شهر مریدای در که اقتصادی، و مالی فساد با مبارزه برای متحد مل  سازمان تصویب کنوانسیون

 شود و همانین سازمانگفته می مریدا کنوانسیون آن به و رسیده عضو هایدول  امضای به مکییک

 در 0332مارس  33در  بر ضدفساد آمریکایی کشورهای کنوانسیون تدوین با آمریکایی کشورهای

قاب   0331مارس  2از  که کشورهای جهان  سایر پیشگام ضدفساد بر کیفری سیاس  ساختن هماهنگ

 اختصاص دارد. عمومی بدش در کنترل فساد و پیشگیری ضدفساد، به پروتک  آفریقایی اجرا شده و

 

 ـ آثار جرم اختالس در حقوق ایران2
 جرم گیرد، می قرار بحث مورد مالکی  و اموال علیه جرای  در گروه که مهمی جرای  از یکی   

 دیگر، تعبیر به گردد.می مطر  امان  در خیان  صور خاص از یکی عنوان به که اس  اختالس

                                                                                                                                   

هرگاه مییان  -ب .مال مورد اختالس و تنیی  یک درجه یا رتبه بهاء از یک تا پنج سال و جیای نقدی معادل دو برابر وجه یا

 سال و جیای ریال باشد به حبس از دو تا ده ریال تا ده میلیونمیلیون  مورد اختالس بیش از یکاختالس از حیث وجه یا بهاء مال 

هرگاه مییان اختالس از حیث وجه یا بهاء مال  -ج .نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختالس و تنیی  دو درجه یا رتبه

بهاء مال مورد اختالس  وجه یا سه تا پانیده سال و جیای نقدی معادل دو برابرریال باشد به حبس از  ه میلیونمورد اختالس بیش از د

 .و اخراج از نیروهای مسل 

م ازات شروع به اختالس حسب مورد حداق  م ازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عم   -2 ماده  - 3

مستددمان دولتی عالوه بر م ازات مذکور چناناه  شود. نیی محکوم می ان ام شده نیی جرم باشد، شروع کننده به م ازات آن جرم

در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به  ها باشند به انفصال دائ  از خدمات دولتی و در مرتبه مدیرک  یا بایتر و یا همطراز آن

 .ق  از خدمات دولتی محکوم می شوندشش ماه تا سه سال انفصال مو
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 تح  شده سپرده آن ها به وظیفه مناسب  به که اموالی به نسب  دولتی مستددمین و مأمورین خیان 

 جرمی سو یک از بوده، جرم جنبه دو دارای اختالس شود. جرممی واقع بحث مورد اختالس عنوان

 در اخیر جنبه که عمومی اس  آسایش و امنی  علیه جرمی دیگر سوی از و مالکی  و اموال علیه

دارد. حقوقدانان تعاریف مدتلفی را برای اختالس ذکر کرده اند از  سیایی به تأثیر آن م ازات تشدید

 توس  اشداص یا دول  اموال سوءنی  با همراه برداشتن مال میر از راه حیله و نیرنگ. تصاحبجمله: 

 اس  )جعفری داشته قرار وی اختیار در وظیفه حک  به که دیگری یا خود نفع به دول  مستددم

(. خیان  مأمور دول  در اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده اس  312و313، 0233لنگرودی،

شود و به نوع خاص از جرم خیان  در امان  مأمورین دول  اطالق می (. اختالس022، 0284)شامبیاتی،

آن عبارت اس  از این که مأموری که برحسب وظیفه قانونی مال دول  به او سپرده شده آن را به طریق 

ا مال دیگران گرفتن عمدی و تبدی  کردن پول ی (. اختالس203، 0211نماید )ولیدی،نامشروع تصاحب 

که به طور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده، به مال شدصی، سوءاستفاده از سم  یا امان ، 

باشد وضعی  قانونی میبور ممکن اس  ناشی از سم  رسمی، مقام عمومی، استددام یا امان  

ل  و عدم توجه در حقوق جیا عبارت اس  از این که با استفاده از مف (. اختالس480، 0218)آقایی،

داند و مستق  از سرق  اس  کسی در فرصتی مناسب، چییی را بردارند. فقه آن را مصداق خیان  می

عبارت دیگر اختالس عبارت اس  از اقدام مستددم دول  یا شدص در حک   (. به42، 0282)رمضانی،

تیار او قرار داده مستددم دول  به برداش  و تصاحب مالی که به سبب شغ  و وظیفه تح  تصرف و اخ

 یا معامله ان ام دار عهده شدصی هر این که از عبارت اس  دولتی معامالت در شده اس . اختالس

 و هاسازمان و ادارات از یک هر برای آن ساختن به امر با ساختن در نظارت یا چییی ساختن

 یا صف  مقدار تعیین جه  از معامله در تدلیس به واسطه اس ؛ بوده 238ماده  در مذکور مؤسسات

 تحصی  دیگری یا خود برای نفعی چیی، آن ساختن در تقلب با معامله مورد متعارف حد از بیش قیم 

 شود )اباذریمحکوم می سال پنج تا ماه شش از حبس به وارده خسارت بر جبران عالوه کند.

 (. 400، 0233فومشی،

 شام  که باشد می اختالس مال موضوع اختالس، جرم مادی رکن عناصر از در حقوق ایران یکی   

 سازمان از یک هر به متعلق اموال سایر یا بهادار و اوراق اسناد و سه  یا ها حواله یا مطالبات یا وجوه

 بیان باشد. بهمی اس  شده سپرده دول  کارمند به وظیفه برحسب که را اشداص و یا مؤسسات، ها

 برای گیرد.می قرار و ت اوز تعدی مورد مرتکب سوی از که اس  حقی اختالس، جرم متعلق دیگر

جرم  متعلق جسمانی، تمامی  علیه جرای  و در« مالکی  حق»جرم  اموال متعلق علیه جرای  در مثال
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 صور به باید جرم مرتکب م رمانه رفتار جرای  املب همانند اختالس اس . در« و سالمتی حیات حق»

 صور به مرتکب عم  دهد. تشکی  را اختالس مادی عنصر تواند نمی فع  ترک و باشد مثب  فع 

 عنوان مشمول تا دهد ان ام باید مرتکب که عملی بنابراین اس . معین کایی و اشیاء یا مال تصاحب

 این مقصود و باشد می مادی افعال جیء که اس  تصاحب و برداش  از عبارت گیرد قرار اختالس بیه

نماید.  تصاحب و برداش  تملک قانونی اسباب از یک هیچ وجود بدون را اموال مرتکب که اس 

 خود آن را از دیگری مال کسی این که یعنی اس ، مال با کردن مالکانه برخورد از تصاحب، منظور

 را مال این که ندارد. مث  مال را با برخوردی چنان حق معمویً که کند برخورد طوری آن و با انگاشته

 با آن قبی  از این و رفتارهائی کند خودداری آن استرداد از یا بگذارد امان  یا به رسانیده فروش به

 اعمال یکسری با و بایستی شودمی شروع ذهنی و درونی اراده از ابتدا رفتاری چنین بنابراین دهد. ان ام

 می پیدا خارجی مصداق وقتی تصاحب باشد. مرتکب سوءنی  مبین بتواند تا باشد شده همراه خارجی

 بدون وای باشد داشته همراه به خارج عال  در و اثری نمود یعنی باشد؛ خارجی اعمال با همراه که کند

 استرداد، عدم صرف قضائی رویه نظر کرد. از ندواهد پیدا تحقق خارجی، وآثار اعمال با اقتران

 به اس . آن نتی ه استرداد عدم بعضاً که اس  مادی مثب  فع  یک بلکه شود، نمی تلقی تصاحب

 دهد مرتکب می نشان که اس  رفتاری هر ارتکاب تصاحب، گف  چنین توان می دیگر عبارت

 نوع تغییر اس . این کرده تبدی  خود حساب به و از جانب تصرف به داشته میر مال در که تصرفی

 فروختن، فروش، برای مال عرضه مث  باشد. داشته تواند می متنوعی و صورهای اشکال با مال، برخورد

 داشتن نگه مدفی و کتمان مال، تحوی  و دریاف  انکار در مال، دگرگونی و تغییر ای اد کردن، هبه

  (.32، 0281اس  )منصورآبادی، قبی  این از رفتارهائی و دیگری یا خود حساب به وجه واریی مال،

 نتی ه در که هرچند آید؛ می وارد مالک به که اس  زیانی و مال از مالک محرومی  اختالس نتی ه   

 نه. یا باشد شده منتفع دیگری یا مرتکب که آن از اع  شود، جبران خسارت، پرداخ  یا استرداد

 این در نتی ه و دارد نتی ه به نیاز آن تحقق حیث این از و مقید اس  جرمی اختالس، جرم بنابراین،

 وارد هستند عمومی موسسات یا دول  اصویً که مال صاحب و مالک به که اس  زیانی و ضرر جرم،

 و کارمند اختیار در که اموالی از عمومی موسسات یا دول  محرومی  دیگر، عبارت شود. به می

 نتی ه این که مادام لذا و شود می مترتب اختالس بر که اس  ای نتی ه اند داده قرار خویش مستددم

 ضرورت نیی اساس همین (. بر83، 0234مهربانی،پیوس  ) ندواهد وقوع به اختالس نکرده پیدا تحقق

 فقدان صورت در باشد. داشته وجود سببی  رابطه حاص  نتی ه و شدص ارتکابی رفتار بین که دارد

 در را مالی کارمندی، مثال، اگر برای قرارداد. تعقیب مورد مدتلس عنوان به را فرد تواننمی رابطه این
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 مغتن  را موقعی  دیگری فرد هنگام همین در ولی سازد، خارج اداره از را آن تا دهد قرار خود کیف

 برود، بین از آن در موجود کایی افتاده، فرو بلندی مکان از کیف که این یا برباید را کیف شمرده،

 اس  زده سر کارمند از که رفتاری و نتی ه این بین گردیده، ولی محقق مالش از مالک محرومی 

 بدانی ، ولی مسئول مدنی لحاظ از را فرد اس  ممکن هرچند اساس، بر این ندارد. وجود سببی  رابطه

 صورت بدین وضع میرقانونی، تصرف در داش . اما محسوب مدتلس او را تواننمی کیفری نظر از

 حتی یا باشد نشده یا شده ضرر ورود موجب که اس  آن از اع  مرتکب رفتار آن جا در زیرا نیس ؛

 لکن باشد؛ داشته پی در ه  منفعتی برعکس، نداشته، همراه به دول  برای ضرری فق  نه اس  ممکن

 چناناه مثال، بود. برای خواهد جیایی تعقیب قاب  میرقانونی تصرف عنوان به کارمند درهرحال

که  آن جا از باشد، دول  نفع به کار این ولو کند هیینه خود مح  میر در را ای بودجه کارمندی

 صورت 0212 مصوب( تعییرات) اسالمی م ازات قانون پن   کتاب 238ماده  صری  دستور برخالف

 فعلی ضرر که اس  یزم اختالس تحقق اس . برای شده میرقانونی تصرف مرتکب کارمند گرفته،

 اختالس برای را خاصی م رمانه نتی ه پیدایش قانون زیرا باشد، داشته پی در دیگری یا دول  برای

 اگر حتی شد ندواهد منتفی جرم اختالس، موضوع مال استرداد با کرده اس . بنابراین بینی پیش

 بوده عمومی ضدآسایش رفتاری باشد. خالصه آن که اختالس کرده آن استرداد به راساً اقدام مرتکب

 حفظ پایه بر رفتار این انگاری جرم .سازد می مددوش را عمومی یا دولتی نهادهای به مردم اعتماد و

 شده یاد کارکنان چناناه باشد. می عمومی موسسات و دول  کارکنان داری امان  به همگانی اعتماد

 وظایف ایفای جه  در که شوند اموالی در خیان  مرتکب آگاهانه و خود موقعی  از سوءاستفاده با

 می ضروری را حاکمه قوه شدید واکنش و شده شمرده مدتلس اس ، شده سپرده آنان به قانونی

 توان می را آن جلوه و بوده اختالس م ازات تشدید بر مبتنی ایران قانونگذار سیاس  رو این نماید. از

 نمود. مالحظه 0221 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین م ازات تشدید قانون در

 ـ آثار جرم اختالس در حقوق انگلستان3
از نظر تاریدی، اولین قانونی که در خصوص جرم اختالس در قوانین انگلستان وضع شد، مربوط به     

باشد. در قانون مذکور مقرر شده بود که اگر میالدی در زمان حکوم  هنری چهارم می 0233سال 

اهرات و پول خدمتکاران و یا خادمین شاه اموالی را که به آن ها تحوی  داده شده مانند کاله خود، جو

نمودند، عم  آن ها یک نوع جنای  محسوب دادند یا منتق  میدر صورتی که به خود اختصاص می

میالدی قانون دیگری با رویکرد جدید  0133گردید. در حدود دویس  سال بعد در حدود سال می

به گشودن  حسب تغییرات به وجود آمده در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن زمان و با عنای 
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تر که بتواند با توجه به پیایدگی رواب  بین دول  های اداری و ضرورت وجود قانون جامعشدن فعالی 

اگر یک کارمند »و مردم تعام  یزم برقرار نماید در این خصوص تصویب شد. بنا به قانون مذکور 

مند استددام شده اس  آن دفتری یا دبیر و یا کارمند دول  و یا هر شدصی که به عنوان دبیر یا کار

اموال را برای خود یا به نام یا به حساب کارفرما چییی را دریاف  کند یا به مالکی  خویش درآورد 

قانونی که به صورت من س  و جامع  (. اولین83، 0232)کریمی،« گردد.میعم  او اختالس محسوب 

باشد. می میالدی 0302رسنی سال شود قانون یدر خصوص جرم اختالس در حقوق انگلستان مشاده می

جرم اختالس به عنوان  میالدی 0328قب  از بیان قانون مذکور ذکر این نکته ضروری اس  که تا سال 

شد، قب  از آن نیی تح  حاکمی  قانون یرسنی که خود نوعی از شکلی از جرم سرق  شناخته می

گردید. یزم به ذکر اس  نشاء میسرق  اس  محسوب شده و احکام صادره بر مبنای این قانون ا

یابد که شدصی به طور قانونی متصرف پول یا مال دیگری اس  و سپس آن اختالس زمانی ارتکاب می

ای کند. به عبارت دیگر مال مورد اختالس باید در بدو امر به افرادی که به گونهرا به خود منتق  می

و تح  تصرف آنان قرار گیرد و متعاقباً این افراد  گردند مانند کارمندان، سپرده شدهامین محسوب می

دهند. تفاوت اصلی بین اختالس و یرسنی این اس  که در آن را به نفع یا به مالکی  خود تغییر می

اختالس اموال در تصرف مدتلس بوده، در عوض در یرسنی، مال در تصرف شدص مالک اس . از 

ع و قانونی در تصرف مرتکب قرار نداشته و وی با ت اوز سوی دیگر در جرم یرسنی مال به طور مشرو

 نماید. و تعدی مال را از تصرف مالک خارج می

دارای سه تقسی  بندی جدید با توجه به مرتکبین عم   میالدی 0302قانون یرسنی مصوب در    

: سرق  و اختالس توس  01باشد که عبارتند از: ماده م رمانه، نوع کارفرما و بایخره اموال سپرده می

به نام یک کارگر یا یک کارمند یا فردی که در سم  کارگر  -0هرشدصی که  -کارمندان یا کارکنان

هر نوع اموال، پول یا اوراق بهادار )سهام قرضه( را سرق  نماید که  -لفشود: ایا کارمند استددام می

با جع  کردن تمام یا هر قسمتی از هر نوع اموال،  -باشد. بدر مالکی  یا اراده رئیس یا کارفرمایش می

پول یا اوراق بهادار را اختالس کند که تحوی  او داده شده یا توس  او دریاف  و تح  مالکی  او قرار 

با استددام شدن در یک حرفه خدماتی به نام  -3گرفته به نام خود یا به اعتبار رئیس یا کارفرمایش. 

هر نوع اموال، پول یا اوراق بهادار را  -اعلی حضرت یا در نیروی پلیس در هر مکان به هر حال الف

نین شدصی به سرق  نماید که به حکوم  پادشاهی متعلق باشد یا به او محول شده باشد یا توس  چ

اختالس کند یا به هر طریقی با جع   -دلی  استددامش، دریاف  شده یا تح  مالکی  درآمده، یا پ

کردن به کار ببرد یا در اختیار بگیرد، با هر هدفی مگر خدمات عمومی، هر نوع اموال، پول یا اوراق 
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ریاف  شده یا تح  مالکی  بهادار را که به او محول شده باشد یا به توس  او به عل  استددامش، د

با منصوب شدن در هر اداره یا حرفه خدماتی یا زیر نظر یک هیأت مدیره اداره  -2درآمده باشد. 

با جع  کردن، هر نوع اموال، پول یا اوراق بهادار را به کار گیرد یا در اختیار  -کشتیرانی محلی الف

در چنین دفتر یا حرفه خدماتی دریاف  شده  خودش قرار دهد، اموالی که به توس  او در زمان استددام

های عمومی یا باشد به اعتبار هر هیأت مدیره اداره کشتیرانی محلی یا به اعتبار دیگر هیأت مدیره

سازمان، برای استفاده شدصی خود یا هر استفاده یا هدفی به میر از هدفی که برای آن حقوق دریاف  

با جع  کردن امتناع کند، در  -کند. بخودش آن را دریاف  می شود یاکند، آن امر به او محول میمی

اختیار بگیرد یا نید خود نگه دارد همان یا هر بدشی از آن را برخالف هر دستورالعم  با ساختار قانونی 

باشد. در صورت م رم بودن با که او ملیم به اطاع  از آن در رابطه با اداره یا حرفه خدماتی خود می

کند، روبرو شمول حبس با اعمال شاقه برای هر دوره زمانی که از چهارده سال ت اوز نمیمحکومیتی م

شود، شود و در مورد یک کارمند یا کارگر یا شدصی که به سم  کارمند یا کارگر استددام میمی

خورد، عالوه بر اگر مذکر و زیر شانیده سال باشد، یک مرتبه به صورت خصوصی در خفا تازیانه می

: اختالس توس  متصدی دفتر 08تنبیه دیگری که ممکن اس  قانون برای او در نظر بگیرد. ماده  هر

هر شدصی که در سم  متصدی دفتر پستی، یک پاک  پستی را از راه انتقال پستی سرق   -پستی

اگر پاک  پستی  -شود: الفنماید یا مورد اختالس قرار دهد، گناهکار اس  و مشول محومی  زیر می

در تمام موارد دیگر حبس  -العمر. بتوی اموال، پول یا اوراق بهادار باشد، حبس با اعمال شاقه ماداممح

: اختالس و میره توس  03کند. ماده با اعمال شاقه برای هر دوره زمانی که از هف  سال ت اوز نمی

انگلستان یا بانک متصدیان بانک انگلستان یا ایرلند. هر فردی که در سم  متصدی یا کارمند بانک 

ایرلند، هر نوع اوراق قرضه، قباله، سفته، حواله بانکی، ضمان  نامه سود سهام، ضمان  نامه مستمری 

سالیانه، سه  بهره یا پول، اوراق بهادار، پول یا دیگر مفاهی  را پنهان کند، اختالس نماید یا به همراه آن 

بانک ایرلند باشد و به او محول شده باشد یا به واسطه  ها بگریید، مواردی که متعلق به بانک انگلستان یا

بانک انگلستان یا بانک ایرلند به صورت امان  نید او سپرده شده باشد، برای چنین متصدی یا 

 باشد.العمر میکارمندی، در صورت گناهکار بودن، محکومی  شام  حبس با اعمال شاقه مادام

به جرای  علیه اموال در کامن لو، شدیداً پیایده بود. در این میالدی قوانین مربوط  0328تا سال     

ای منظ  اقدام خصوص کمیته بازنگری در قانون جیا وارد این حوزه شد تا نسب  به تنظی  م موعه

میالدی بود. از آن جا که این قانون تنها جرای  اصلی مربوط  0328نماید که نتی ه آن قانون سرق  سال 

یک قانون سرق  گیرد یک م موعه قوانین کوچک توصیف شده اس . ماده یبه اموال را دربرم
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شدص سارق اس ، اگر مال متعلق به میر را با سوءنی  به قصد  -0: داردمقرر می 0328مصوب سال 

مه  نیس  که آیا تصاحب مال اکتساب شده برای  -3محروم کردن دائمی او از آن تصاحب کند. 

شود. در حقوق کیفری انگلستان، خصوصاً در قانون یرسنی مصوب استفاده شدص سارق ان ام می

میالدی یکی از موضوعاتی که  0328و همانین در قانون مصوب  03و  08، 01میالدی مواد  0302

میالدی  0302باشد. در قانون یرسنی مصوب تأکید زیادی از سوی مقنن بر آن شده اس  تصاحب می

اختالس به وسیله کارمند و دبیر از عبارات سرق  کردن، مستق  با موضوع یرسنی و  01در ماده 

 01نمودن، جادادن و ذخیره کردن استفاده شده اس . بنابراین در خصوص جرم اختالس به شر  ماده 

 باشد. الذکر میمیالدی یزمه تحقق این جرم تصاحب اموال به اشکال فوق 0302قانون یرسنی مصوب 

باشد. بنابراین همانند حقوق لستان به معنی تدصیص حقوق مالکانه به خود میتصاحب در حقوق انگ     

ایران هر نوع تصرف میرقانونی در ملکی که به شدص مالک اختصاص داشته و هیچ کسی بدون اجازه 

گردد، اگرچه مالک مدنظر قانونگذار ایران و باشد اختالس محسوب میمالک این حق را دارا نمی

تواند شام  فروش مال، تدریب و سی با ه  تفاوت دارد. تصاحب مورد نظر این ماده میقانونگذار انگلی

از بین بردن آن چه به صورت تدری ی و چه به صورت کام  در یک زمان یا از بین بردن و نابود کردن 

، 0232گردد )کریمی،میمال باشد و همانین در اختیار گرفتن فیییکی مال توس  مدتلس را نیی شام  

حقوق انگلستان برخالف حقوق ایران، صرف تصاحب به طریقی که بیان شد برای تحقق جرم  (. در81

قانون تشدید م ازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری  2کند ولی در ماده اختالس کفای  می

ین دو باشد. اما وجه اشتراک ا، برداشتن اموال سپرده شده توس  کارمند نیی ضروری می0221مصوب 

نظام حقوقی در این اس  که در هیاکدام محدوده تصاحب مشدص نگردیده اس ، به عبارت دیگر 

 گردد و دامنه شمول آن تا ک ا اس .مشدص نیس  که چه اعمالی تصاحب محسوب می

 -میالدی موضوعات جرم اختالس عبارتند از: الف 0302قانون یرسنی مصوب  08و  01بنابر مواد     

گردد و مقنن هیچ معنای عام و کلی آن که شام  کلیه اموال اع  از منقول و میرمنقول میاموال به 

پول و اوراق بهادار و اوراق قرضه. پول در این  -تفکیکی بین این دو دسته از اموال قائ  نشده اس . ب

ن که از ارزش ماده شام  اسکناس و سکه رایج در سرزمین انگلستان که مورد استفاده قرار گرفته و یا ای

میالدی اموال موضوع جرم اختالس  0302قانون یرسنی مصوب  03مادی برخوردار باشد. بر طبق ماده 

عبارتند از: اوراق قرضه، قباله، سفته، حواله بانکی، ضمان  نامه سود سهام، ضمان  نامه مستمری 

اموال موضوع جرم در حقوق سالیانه، سه  بهره یا پول، اوراق بهادار و پول. در بررسی تطبیقی بین 

گردد، اگرچه نقاط مشترکی در موضوع جرم از جمله ذکر وجوه، انگلستان و ایران مشاهده می
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 2ها، سهام و اموال اع  از منقول و میرمنقول وجود دارد، لکن قانونگذار ایران در ماده مطالبات، حواله

تری از عبارت کلی  0221ی مصوب قانون تشدید م ازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبردار

 0328استفاده نموده اس . نکته حائی اهمی  این که پس از اصالحات قانونی صورت گرفته در سال 

میالدی در قسم  جرای  علیه اموال و تصویب قانون سرق ، عنوان م رمانه اختالس از قوانین کیفری 

با تمام اشکال آن در م موعه جرم سرق  انگلستان حذف و جرایمی با عناصر تشکی  دهنده این جرم 

در نظر گرفته شدند. در حقوق انگلستان اگرچه جرم اختالس به عنوان یک جرم خاص مورد جرم 

انگاری قرار نگرفته، ولی با توجه به این که حتی اگر شدص مرتکب مالی را که در تصرف دارد، بدون 

آن برای خود فرض نماید، مرتکب سرق  شده  این که آن را سرق  نماید و متعاقباً حق مالکانه در

باشد. با این وصف تعاریفی که در جرم سرق  در قانون اس  که به نوعی تأکید بر جرم اختالس می

میالدی  0302باشد دقیقاً ذکر اوصافی اس  که در قانون یرسنی مصوب میالدی موجود می 0328سال 

 بیان گردیده اس .

 المللیاد بینجرم اختالس در اسن ـ آثار4
 جرای  این دارند، فراملی و یافته سازمان جنبه ماهی  نظر از اقتصادی و مالی جرای  جا که از آن   

کشورهای  مساعدت و همکاری به جرای  با این مقابله رو این از اند. شده نیی المللی بین عرصه وارد

شده و  تبدی  جهانی جنبشی به اقتصادی جرائ  با مبارزه ترتیب، این دارد. به نیاز یکدیگر با مدتلف

طلبد. تصویب کنوانسیون سازمان مل  متحد برای مبارزه با فساد  می را المللی بین حمایتی سیاس  یک

های عضو رسیده اس  و به آن مالی و اقتصادی که در شهر مریدای مکییک به امضای دول 

ده اس . در بیس  و پن مین اجالس سران شود پاسدی به این نیاز بوکنوانسیون مریدا نیی گفته می

مبارزه با فساد با هدف تقویب  های عضو جامعه اقتصادی مرب آفریقا نیی پروتک کشورها و دول 

کن ساختن فساد درهریک از کشورهای عضو مورد های مؤثر برای پیشگیری، سرکوب و ریشهمکانیس 

کشورهای آمریکایی بر ضدفساد  ن کنوانسیونتأیید قرار گرف . سازمان کشورهای آمریکایی با تدوی

میالدی در هماهنگ ساختن سیاس  کیفری بر ضدفساد پیشگام سایر  0332در بیس  و نه  مارس 

میالدی قاب  اجرا شده به پیشگیری و  0331کشورهای جهان شد. این کنوانسیون که از شش  مارس 

  (.31، 0211دارد)موسی زاده،کنترل فساد در بدش عمومی اختصاص 

م مع  4/28میالدی نهایی گردید و به موجب قطعنامه  3112متن کنوانسیون مریدا در سی ام سپتامبر    

عمومی سازمان مل  متحد در سی و یک  اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرف . این کنوانسیون 

فساد برداشته شده اس . های رو به جلویی اس  که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با مبین گام
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در این کنوانسیون با در نظر گرفتن این امر که پدیده فساد دیگر مدتص به یک کشور و قلمرو خاص 

نیس  و بیش از پیش جنبه فراملی به خود گرفته اس ، مقررات هماهنگ کننده و الیام آوری از طرف 

 جمله از این کنوانسیون که ن جاآ های عضو تکلیف شده اس . ازسازمان مل  متحد مقرر و به دول 

 و تعهدات سند این به خود الحاق با هر دول  شود، می محسوب المللی بین عرصه در آور الیام اسناد

 این در (.2، 0230شود )باقری و همکاران،تعهدات می این اجرای به ملیم و پذیردمی نیی را الیاماتی

 انتظام را فساد با مبارزه آن، از استفاده کشورها با تمامی تا گردد می ارائه عام رهیافتی کنوانسیون

های  رهیاف  بیان در باشند. داشته را یزم های همکاری منظور این برای یکدیگر با بتوانند و بدشیده

 خود توجه مورد را شکلی و ماهوی از اع  موضوعات تمامی جامع صورت به کنوانسیون این عام،

 سازمان کنوانسیون اس . شده مربوطه حوزه در المل  بین حقوق توسعه و رشد موجب و داده قرار

 به اس  بوده عضو های دول  همه گیر دامن که اداری و مالی فساد با مقابله راستای در متحد مل 

 بر عهده اجرایی و قضایی قانونگذاری، هایزمینه در تکالیفی کنوانسیون این در و رسید تصویب

 و مالی فساد با موثر مبارزه برای که تکالیفی از اس . یکی قرارگرفته کنوانسیون این عضو های دول 

 در که اس  اعمالی انگاری جرم برای قانون تصویب قرارگرفته، عضو های دول  برعهده اداری

 کنوانسیون این به ایران اسالمی جمهوری دول  الحاق اس . با شده تعریف جرم عنوان به کنوانسیون،

 جرم کنوانسیون، در که بپردازد اعمالی انگاری جرم به که اس  شده ملیم ایران مقنن ،0281 سال در

 جرم آن از قسمتی یا نشده تعریف جرم عنوان به ایران کیفری در قانون ولی اس  گردیده انگاری

 و اختالس و می ، حیف کلی عنوان تح  آن 01 ماده (.322، 0284شده اس  )میرفدرایی، انگاری

 بدش در اموال اختالس عنوان تح  33 ماده و های دولتیتوس  مقام اموال از میرم از استفاده

 کشورهای عضو از یک هر کنوانسیون این 01 ماده اساس اند. برمقرر داشته را شرایطی خصوصی،

 سایر یا و می  و حیف اختالس، عمدی ارتکاب شناختن جرم برای را یزم تدابیر دیگر و تقنینی تدابیر

مال  هرگونه یا و دولتی بهادار اوراق یا و خصوصی یا و عمومی وجوه اموال، در مالی های خالفکاری

 نفع به دولتی مقام آن توس  اس  شده سپرده میبور دولتی مقام به وظیفه و سم  حسب که دیگری

 بدش در اموال در رابطه با اختالس 33 کرد. ماده خواهد اتداذ دیگر نهاد یا و شدص یا و خود

 خواهد قرار مدنظر را مقتضى اقدامات سایر و قوانین اتداذ عضو، کشور دارد: هرخصوصى مقرر می

هر  در که شدصى توس  بازرگانى، یا مالى های اقتصادى،فعالی  حین در اختالس ارتکاب یا داد

 یا خصوصى وجوه مالى، هر از کند، مى اداره را آن یا کند مى فعالی  خصوصى بدش در جایگاهى

اس  در صورتی  شده واگذار او به وى، شغلى جایگاه موجب به که ارزشى با چیی هر بهادار یا اوراق
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 اختالس ماده، این در .گردد تلقى کیفرى جرم عنوان به باشد، یافته ارتکاب عمدی صورت به که

 بدش در اموال اختالس تنها ایران کیفری قانون اس . در شده انگاری جرم خصوصی بدش در اموال

 مرتکبین م ازات تشدید قانون بر اساس گیرد. دربرنمی را خصوصی بدش و شده انگاری جرم دولتی

 در مأمور دول  امان  خالف تصاحب اختالس، ایران، قوانین در کالهبرداری و ارتشاء اختالس،

 بدش کارمندان ایران، کیفری نظام در لذا اس . شده سپرده او به وظیفه برحسب که اس  اموالی

 بدش که مهمی و گسترده وظایف به توجه با امر، این شوند که اختالس مرتکب توانند نمی خصوصی

 خصوصی، بدش در اختالس بسا چه نیس ؛ دفاع قاب  چندان اس ، شده آن متولی امروزه خصوصی

  (.23 ،0234متضرر نماید)مهربانی، دولتی بدش در اختالس از بیش مراتب به را جامعه

 مرب اقتصادی جامعه عضو های دول  و کشورها سران اجالس پن مین و بیس  همانین، در   

 کنریشه و سرکوب پیشگیری، برای های مؤثرمکانسی  تقوی  هدف با فساد با مبارزه پروتک  آفریقا،

 فساد به ویژه فساد که گرف . مشکالتی قرار تایید مورد کشورهای عضو از درهریک فساد ساختن

 در بر ضدفساد پروتکلی تصویب بود، آورده پدید آفریقا جنوب ناحیه در یافته سازمان جرای  از ناشی

دول  های  و کشورها سران اجالس در پروتک  این کرد. می توجیه را آفریقا جنوب توسعه م مع

 به شد برگیار میالدی 3110 آگوس  در مویوی(  بالنتیر )پایتد  در شهر که مذکور سازمان عضو

گردید. عالوه بر این در  می محسوب آفریقا قاره در بر ضدفساد ای سند منطقه ندستین رسید و امضاء

 کشورهای کنوانسیون تدوین با آمریکایی کشورهای میالدی سازمان 0332بیس  و نه  مارس 

 کشورهای جهان سایر پیشگام ضدفساد بر کیفری سیاس  ساختن هماهنگ بر ضدفساد در آمریکایی

 در بعد اندکی و منعقد یتین آمریکای کشور بیس  و یک توس  فساد علیه آمریکایی شد. کنوانسیون

 با میالدی 0331 مارس بیست  در و شدند ملحق آن به نیی کانادا و متحده آمریکا ایایت سال همان

 این اصلی گردید. هدف ایجراء یزم معاهده این بولیوی، و پاراگوئه کشورهای تصویب اسناد تودیع

 و م ازات کشف،جلوگیری،  به منظور امضاءکننده کشورهای حقوقی سازکارهای تقوی  کنوانسیون،

 المللی بود. بین و داخلی سطو  در اداری فساد سازیکنریشه

 نتیجه
 وجود به نسب  ای ویژه حساسی  تا گردیده باعث و تولید اقتصاد مقوله به اسالم مبین دین توجه   

ها برای اداره جامعه و سازمان بدشیدن به رواب  باشد. دول  داشته جوامع وجود ساختار در فساد

دهند. بر این اجتماعی، بدش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می

دول  که حسب وظیفه به آنان اساس، احتمال دارد که کارکنان دول  نسب  به وجوه یا اموال یا اسناد 
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سپرده شده مرتکب خیان  شوند و آن ها را به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند. به منظور جلوگیری از 

ها، سوءاستفاده کارکنان دول  نسب  به سرمایه و اموال دول  یا اشداص و تضمین این سرمایه

کیفری، اختالس نام دارد که از جمله  آید. این حمای ها برمیقانونگذار درصدد حمای  کیفری از آن

تعدیات کارمندان دول  و یا سایر مأموران به خدمات عمومی اس  که نسب  به دول  و اشداص ان ام 

باشد. قانونگذار در اص  چه  و نه  قانون گیرد و رسیدگی آن در صالحی  دادسرا و دادگاه میمی

های ناشی از اختالس را گرفته و د تا ثروتکناساسی جمهوری اسالمی ایران، دول  را موظف می

قانون تشدید م ازات مرتکبین  2و  2المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد حسب مورد به بی 

به جرم اختالس و م ازات آن اشاره کرده اس . موضوع  0221ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 

ط به اموال منقول اس . اموال منقول موضوع شود و مربوجرم اختالس شام  اموال میرمنقول نمی

المال از قبی  وجوه، مطالبات، اختالس در مرحله ندس  شام  کلیه اموال منقول متعلق به دول  و بی 

ها و مؤسسات دولتی اس  و در مرحله حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان

شداص حقیقی اس  که به کارمندان و مستددمان دولتی اع  از بعدی، شام  کلیه اموال متعلق به ا

های دولتی و رسمی و میررسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقالبی و شرک 

شوند، به مناسب  ان ام وظیفه سپرده شده اس . این جرم مؤسساتی که به کمک مستمر دول  اداره می

و مأموران به خدمات عمومی قاب  تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه به قید انحصار از جانب کارمندان 

اموال دولتی توس  افراد عادی تصاحب و یا برداش  شود به عنوان خیان  در امان  قاب  تعقیب خواهد 

بود. اگر ه  اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرق  قاب  پیگرد 

برای تحقق جرم اختالس یزم اس  مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشداصی را که به باشد. می

مناسب  وظیفه به او سپرده شده به طور موق  یا دائ  با سوءنی  تصاحب یا برداش  نماید. در حقوق 

یابد که شدصی به طور قانونی متصرف پول یا مال دیگری اس  و انگلستان، اختالس زمانی ارتکاب می

کند. به عبارت دیگر مال مورد اختالس باید در بدو امر به افرادی که به سپس آن را به خود منتق  می

گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تح  تصرف آنان قرار گیرد و متعاقباً ای امین محسوب میگونه

جرم مستقلی به عنوان  دهند. در حقوق این کشوراین افراد آن را به نفع یا به مالکی  خود تغییر می

اختالس وجود نداشته و تصاحب مال متعلق به دیگری تح  عنوان جرم سرق  مورد تعقیب قرار 

 اقدامات از یافته و یکی گسترش ملی مرزهای از فراتر به اختالس بیه امروزه دیگر سوی گیرد. ازمی

 مریدا )کنوانسیون کنوانسیون تصویب و اقتصادی نیی، اداری فساد با مقابله برای المللی بین موثر

 آمریکایی مل  متحدد(، کنوانسیون سازمان 3112مصوب  فساد با مبارزه برای متحد مل  سازمان
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 به تنها اختالس جرم مورد در ایران قانونگذار فساد اس . رویکرد ض پروتک  آفریقایی و ضدفساد

 مذکور، بیه ارتکاب رساندن حداق  برای به شود می پیشنهاد بوده، بنابراین کیفر تشدید سم 

 کند. جرم استفاده از پیشگیری سیاس  اعمال و میرکیفری ابیارهای از قانونگذار

 منابع

 فارسی

 دانش. گنج تهران، انتشارات ،بهمن حقوقی فرهنگ ،0218بهمن،  آقایی، -

 نوراللهی. داریوش شهید انتشارات ، تهران،نوین حقوق ترمینولوژی، 0233منصور،  فومشی، اباذری -

نامه کارشناسی ارشد ، پایانمصر و ایران حقوق امامیه، فقه منظر از اختالس، 0232اسماعیلی، حسین،  -

 الهیات فقه و حقوق، دانشگاه رازی.

های قانونی جمهوری اسالمی ایران ، بررسی تطبیقی ظرفی 0230باقری، آی ؛ رضایی، ارسالن؛ شیمن، مهسا،  -

فصلنامه مطالعات بین با برخی جرای  مندرج در کنوانسیون مریدا کنوانسیون سازمان مل  برای مبارزه با فساد، 

 .01، شماره 2، دوره المللی پلیس

 دانش. گنج تهران، انتشارات ،حقوق ترمینولوژی، 0233محمدجعفر،  لنگرودی، جعفری -

 اندیشه و فرهنگ انتشارات تهران، سازمان ،حقوقی-فقهی بررسی: اختالس، 0282 احمد، رمضانی، -

 اسالمی.

 تهران، انتشارات ،اموال و مالکیت( علیه اختصاصی)جرایم کیفری حقوق ،0284 هوشنگ، شامبیاتی، -

 م د.

نامه کارشناسی ارشد ، پایانمطالعه تطبیقی جرم اختالس در ایران و انگلیس، 0232کریمی، انسیه،  -

 حقوق جیا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

، انسانی و اجتماعی علوم مجله، اختالس و امان  در خیان  تطبیقی بررسی، 0281 عباس، منصورآبادی، -

 .0، شماره 01دوره 

، المللی بین اسناد به نگاهی با ایران حقوق در اختالس جرم بررسی، 0234مهربانی، زکیه،  -

 نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق جیا، دانشگاه دامغان.پایان

 ، تهران، انتشارات مییان.المللیحقوق معاهدات بین، 0211موسی زاده، رضا،  -

، المللیمجله حقوقی بینمتحد برای مبارزه با فساد مالی، ، کنوانسیون مل  0284میرفدرایی، محمدجواد،  -

 .23شماره 

، تهران، النهرینتاریخ حقوق کیفری بین، 0282بادامای، حسین،  حسین و  ابرندآبادی، علی ن فی -

 انتشارات سم .
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 تهران،، آن با مبارزه راهبردهای و هازمینه علل،: مالی فساد، 0283همدمی خطبه سرا، ابوالفض ،  -

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 نشر خیام. تهران، ،اختصاصی جزای حقوق ،0211محمدصال ،  ولیدی، -

 قوانین

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 0214 مصوب عمومی م ازات قانون -

 0212 مصوب دولتی اموال مدتلسین م ازات قانون -

 0211 مصوب نظامی محاکمات قانون -

 0208 مصوب ارتش کیفر و دادرسی قانون -

 0223عمومی اصالحی  م ازات قانون -

 0223 مصوب تعییرات قانون -

 0221 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین م ازات تشدید قانون -

 0210 مصوب مسل  نیروهای جرای  م ازات قانون -

 0212 مصوب( تعییرات) اسالمی م ازات قانون پن   کتاب -

 0283 مصوب مسل  نیروهای جرای  م ازات قانون -

 0328 مصوب انگلستان سرق  قانون -



 

 

 


