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 چکیده

  تحت  که  است  یاسالم  مجازات  قانون ۳37  ماده  امضاء، موضوع دیسف ایمهر  دیاز سف  سوءاستفاده  جرم ، رانیدر حقوق ا

  شده  او سپرده  به  که  ییامضا دیسف ایمهر  دیاز سف  هر کس ":دیگو یو م  است " در امانت  انتی، خ و چهارم  ستیب  فصل" عنوان

سفید امضاء ورقه ایست که  خواهد شد  محکوم  حبس  سال  تا سه  کی  به دینما  سوءاستفاده  آورده  بدست  قیهرطر  به ای  است

ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و  صورت به

فاً امضاء در ذیل آن . مثالً )الف( چکی را که صربرد میخالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار  های قسمت

ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به )ج( تحویل دهد  های قسمتکه آن  دهد میو به او دستور  سپارد میوجود دارد به )ب( 

خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر  نماید می سوءاستفادهولی )ب( از این وضعیت 

. در این جرم خواهد شد، این جرم محقق سوءاستفادهدر آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم  طریق دیگری

مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را  صورت بهالزم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء 

از سفید امضاء  وءاستفادهسجرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم  به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط،

: ))هرکس از سفید مهر یا دارد می( توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر 1731ق.م.ا ) ۳37یا مهر در ماده 

بس محکوم خواهد نماید، به یک تا سه سال ح سوءاستفادهامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد 

در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی  1740شد((. الزم به ذکر است اولین بار در سال 
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هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و الزم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن 

سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و... متن سند، عدم ضرورت 

عالوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده واال بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، 

گرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. ا

صورت شرایط الزم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق 

ین که، صدر ماده مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا الزم است عنوان شود ا

 مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.

 

 صور خاص خیانت در امانت، جعل، سفید امضاء ،سوءاستفادههای كلیدی:  واژه

 



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 723-707، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

723 

 

 قدمهم

  تحات   کاه   اسات   یاساالم   مجاازات   قاانون  ۳37  مااده   امضااء، موضاوع   دیسف ایمهر  دیاز سف  سوءاستفاده  جرم ، رانیدر حقوق ا

  شاده   او ساپرده   باه   که  ییامضا دیسف ایمهر  دیاز سف  هر کس ":دیگو یو م  است " در امانت  انتی، خ و چهارم  ستیب  فصل" عنوان

 .خواهد شد  محکوم  حبس  سال  تا سه  کی  به دینما  سوءاستفاده  آورده  بدست  قیهرطر  به ای  است

  و مساتودع   مودع  نیب  یقانون  امانت ای  یقرارداد  امانت  وجودرابطه ز،یمهر ن دیسف ایء امضا دیاز سف  سوءاستفاده  جرم  تحقق  شرط

 . است  مال  یقانون  متصرف ای

  یمتعاقبااً در بااال   دیبا  که  یا نوشته دیی، بمنظور تأ از قبل  یا ورقه  از امضاء نمودن  است  مهر عبارت دیسف ایامضاء  دیبر سف  فعل

 .شود  درج آن

 دیساف  لیتحص  به  مبادرت  واکراه دیو تهد  عنف  امضاء( به دیسف ایمهر  دیسند )سف  ی و اخذ کننده  سارق، جاعل  چنانچه ، نیبنابرا

  و اکاراه  دیا و تهد  عناف   و اخاذ ساند باه     ، جعل سرقت  جرایم  کنند، مرتکب  سوءاستفاده  باشند و از آن  مهر کرده دیسف ایامضاء 

  عناوان   تحات   جارایم   از شامول   موضاوع  ، یقارارداد  ایا   یقاانون   امانت  بودن  یهستند و با منتف  خاص  جرایم  وضوعم  اند که شده

 .است  خارج  یاسالم  مجازات  قانون  و چهارم  ستیب  فصل  عنوان  لیذ  یها امانت در انتیخ

اناد   داشاته   توافاق   نیطارف   باا آنچاه    کاه   ینحاو   امضااء، باه    یدر باال  یمطالب  از نوشتن  است  امضاء عبارت دیاز سف  سوءاستفاده

خطار    را به  امضاء کننده  ییدارا ای  بتواند شخص  باشد که  یگرید  یهر رفتار ایتعهد   یفایا ایبر تعهد   و مشتمل  نداشته یهماهنگ

 .اندازد

  یامضااء، مطلبا    یبااال   یگار ید  درخواست  به  یکس  است  ن، ممک است  دو جزء متفاوت  یدارا  امضا در واقع دیاز سف  سوءاستفاده

هار دو    صاورت   نیقرار دهد، در ا  یبردار امضاء را عالماً، عامداً مورد بهره دیسف  آن  یگرید  امضاء بنویسد و شخص  صاحب  انیز به

باا   ، یگار یامضاء و د  یآور در باال  زیان  یطالبم  متقلبانه  بخاطر نوشتن  یامضاء هستند؛ اول دیاز سف  سوءاستفاده  جرم  نفرمشمول

 .شود یمزبور م  جرم  مشمول  یگرید  انیز  امضاء به دیسف  ورقه  آن  بکاربردن

مسروق   مال  یو نگهدار  ربودن  که  همانند سرقت  کرد که  استدالل  توان یم رد،یبگ  نفر انجام  کی  توسط  یاقدامات  نیاگر چن ، حال

،  اسات   شاده   جارم   کی  مرتکب زین  از آن  کننده  سوءاستفادهامضاء و   یباال  مطالب  سندةینو شود، یم  یتلق  جرم  کی سارق  توسط

 .شود یم  یمهر تلق دیسف ایامضاء  دیاز سف  سوءاستفاده  جرم  تحقق  الزمه ، یمقدمات  اتیعمل  که  یطور به

  امر است  نیبر ا  جرم  مرتکب  یبر آگاه  ی، مبتن جرم  ی: عنصر معنو است  اتیاز ضرور مزبور  جرم  تحقق  ی، برا قصد مجرمانه وجود

  یدارائا  ایا   شاخص   کاه   ینحاو   باشد، به  بوده  یقبل  شده  از موارد توافق ری، غ شده  امضاء نوشته دیسف  یبر رو  که  یمفاد مطالب که

 خطر قرار دهد  را در معرض  نندهامضاء ک

باوده و   یقاض یاز سو فیو تخف قیاست که مجازات آن قابل تعل یمیاز جمله جرا دامضا،یو سسف دمهریفاده از سفسوءاست جرم

حبس استفاده کناد   نیگزیاز مجازات جا تواند یجرم نم نیاست که مرتکب ا یدر حال نی. اشود یمشروط هم شامل آن م یآزاد

 . باشد یم 1جرم درجه  نیا یاسالمقانون مجازات  13چراکه با توجه به ماده 

 : نکهیوجود دارد مانند ا یقبال موضوع ابهامات در

  یگااه   یباشاد. ولا    شاده   او ساپرده   امضااء باه   دیساف   کاه  شود یم  ارتکاب  یشخص  لهیوس  امضاء به دیاز سف  سوء، استفاده  اغلب

  امضاء به دیسف  که  یکس  یو آگاه  علم  بدون  الثث  شخص  شود. چنانچه  ارتکاب  هم  ثالث  شخص  توسط ، یگرید  جرم  است ممکن
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 ایا و   اسات   کاه جعال   سات یمشاخص ن   یو  رفتاار مجرماناه    باشد، عنوان  نموده  سوءاستفادهامضاء  دی، از سف است  شده او سپرده

 . وجود دارد یمختلف حقوق اتینظر نهیزم نیامضاء که در ا دیاز سف  سوءاستفاده

که باه او ساپرده شاده اسات، سوءاساتفاده       ییدامضایسف ای دمهریهر کس از سف»ماده آمده است  نیادر قسمت اول  نیهمچن

اساتفاده   آورده اسات، ساوء   به دسات   قیکه به هر طر ییدامضایسف ای دمهریهر کس از سف»و در قسمت دوم آن آمده که « کند

است کاه قسامت اول، خااص و قسامت      نیود دارد، اماده وج نینگارش ا رکه د ی. اشکالشود یبه مجازات مقرر محکوم م« کند

 انیا ب یموضاوع و خالءهاا   تیا توجه باه اهم  با.ندارد یگفتن عام ضرورت شود، یم انیکه ابتدا خاص ب یدوم آن عام است و زمان

 . ی و تحلیل قرار گیردواکاومورد  یقانون مجازات اسالم ۳37ماده  یمستقل و جامع ابعاد حقوق یقیشده الزم است در تحق

 

 اول: تعاریف و مفاهیم  مبحث

 گفتار اول: تعریف سوءاستفاده

 بند اول: در لغت

 هر تحقیقی الزمه اش این است، که یک تعریف جامعی از آن ارائه گردد،تا راحت تر بتوان آن موضوع را فهم نمود.

باشد.سوء جمع اسواء در لغت میستفادهمرکب از دو واژه، سوء و اسوءاستفاده به چه معناست. سوءاستفاده،اصطالحیاصطالححال

باشد.بنابراین سوءاستفاده به معنای به معنای، بدی و شرّ، و استفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن می

 1استفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نابجا را می گویند.

 

 بند دوم: در قانون

آبرو و ناموس افراد ارتباط دارد. پس قانون و اصطالحاتش باید شفاف و بدون ابهام باشد تا از تفسیر قانون مجازات، با جان، مال، 

قوانین جزائی که باب سالیق را باز می کند، خودداری شود. قضات نباید اختیار تفسیر قوانین را داشته باشند، به این دلیل 

المی، اصطالح سوءاستفاده تعریف نشده و مشخص نیست که نیت واقعی در قانون مجازات اس2آشکار که آنها قانونگذار نیستند.

مقنن از آن اصطالح چه بوده است. آیا مراد از سوءاستفاده، تحصیل مال بوده و یا اقدام به تحصیل مال و یا هتک حیثیت هم 

ات یا عبارات صریح و روشن باشد، می تواند در این دایره شمول قرار گیرد. قانونگذار در حوزه حقوق کیفری، ولو آن که اصطالح

 از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف است آن اصطالحات را تعریف نماید.

با این حال در قانون مجازات اسالمی، مقنن از اصطالح سؤاستفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این اصطالح و دایره 

شاید گفته شود که عدم تعریف اصطالحات از سوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف شمولش، از منظر قانونی مشخص نیست. 

است.چرا که عرف در حقوق کیفری، جنبه، مفسر اراده قانونگذار است. در حالی که در حقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد 

ق.م، سبب ارجاع موضوع به عرف می  220کننده را دارد. ضمن این که از نظر حقوقی، فقدان تعریف قانونی، الفاظ، حسب ماده

شود. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجاست این که، آیا فقدان 

ی چنین تواند با تحوالت اجتماعی منطیق شود. مطمئناً فقدان تعریف قانونتعریف قانونی دارای مزیت می باشد؟ مثالً بهتر می

مزیتی را دارد.به عبارت دیگر، اصوال در حوزه قانونگذاری کیفری دو رویکرد است. رویکرد اول، تعریف جرم یعنی بیان ارکان آن. 

                                                           
 .۳33(، ص 1787م، سال معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، )نشر اشجع، چاپ ده1
 .71( ص1781بکاریا، سزار،جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد، اردبیلی،)نشر میزان، چاپ پنجم، سال  -2
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اما در رویکرد  دهد میاین رویکرد، حقوق فردی را بیش تر تضمین می کند، ولی توان انطباق با تحوالت اجتماعی را از دست 

 جرم است. دوم، رویکرد عدم تعریف

توان مصادیق جدید را نیز داخل درعنوان نمود.علیهذا مقنن دانسته یا این رویکرد با نظم عمومی بیشتر منطبق است چون می

ندانسته از مزایای عدم تعریف جرم )رویکر دوم(، این اصطالح را تعریف ننموده است. لذا برای تعریف آن، باید به عرف رجوع 

 کرد.

 

 حقوقدانان بند سوم: از منظر

اگرچه در قانون تعریفی از اصطالح سوءاستفاده نشده، اما دکترین حقوق جزا بار عدم مسئولیت پذیری مقنن را بر دوش کشیده 

اند. گروهی از حقوقدانان بیان می کنند، که سوءاستفاده از سفیدامضاء،عملی است که از ناحیه و این اصطالح را تعریف نموده

د شده و سفید امضایی در اختیار اوست سر می زند، با این شرح که مجرم باالی سفیدامضاء می نویسد، شخصی که به او اعتما

بطوری که در نتیجه عمل او، تعهدی به مقتضای نوشته مزبور متوجه صاحب امضاء گردد، یا خود مجرم از تعهدی که قبالً به 

 1نفع صاحب امضاء داشته برمی گردد.

ان در تعریف از سؤاستفاده بیان می کنند که، سوءاستفاده از سفیدامضاء به این معناست، که دارنده عده ای دیگر از حقوقدان

سفید امضاء، چیزی را بنویسد که مورد توافق آنها نبوده است. مثالً آقای )) الف(( به آقای ))ب(( کاغذی سفید و با امضاء 

د،اما آقای ))ب(( روی کاغذ می نویسد که ))الف(( ده میلیون ریال به تا برای کار خاصی وکالت در امور الزمه را بنویس دهد می

 1وی بدهکار است.

گروهی دیگر از حقوقدانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که 

انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای آن خالی یا سفید است،  های قسمتدارای امضاء تأیید می باشد، ولی سایر 

 2صاحب امضاء شود.

داد و از وی می عده ای دیگر بیان می کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری می

ورقه مذکور متنی دال  خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خالفدستور صاحب امضاء

 7بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.

تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع 

ید،این تعریف را می توان از اصطالح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از دیدگاه های دکترین که ارائه گرد

 نوشتن عبارات خالف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.

قصد -7ناقص التنظیم بودن شئ. -2ت بر روی شئ. نوشتن عبارا-1علیهذا، در این تعریف ارکان سوءاستفاده به نحو ذیل است: 

 بدست آوردن آن.-0اضرار. 
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الزم به ذکر است که جزء اول از تعریف سوءاستفاده، که نوشتن عبارات بر روی سفید امضاء است، نباید مبین این دیدگاه شود، 

که در امور جزائی صیغه جمع افاده به که برای تحقق این جرم، تعدد عبارت بر روی ورقه مذکور شرط است. بلکه باید گفت، 

 ق.م.ا قانون گذار از واژه نشر اکاذیب نام برده، که در بادی امر به نظر می رسد ۳38نوع می کند. به عنوان مثال در ماده 

مورخ  2۳22ها و همچنین رای وحدت رویه شماره برای تحقق آن جرم، باید چند خبر کذب عنوان شود. اما رویه دادگاه

خالف ادعای مزبور را ثابت نموده و قایل به این اصل، که در جزائیات صیغه افاده به نوع می کند، نشر یک خبر  14/14/1718

کذب را در صورت دارا بودن شرایط الزم برای تحقق آن جرم )ارکان متشکله جرم نشر اکاذیب( کافی برای تحقق آن می داند. 

 .بب تحقق جرم سوءاستفاده خواهد شدلغ در صورت تحقق شرایط دیگر، سلذا نوشتن یک عبارت مثالً تاریخ و یا مب

 

 تعریف سفید امضاء :گفتار دوم

ناقص تنظیم گردیده و به شخص سپرده، و یا آنکه شخص به هر طریقی آن را بدست  صورت بهسفید امضاء ورقه ایست که، 

. بنابراین با این تعریفی که ارائه گردید، نماید می سوءاستفادهناقص نموده، و از آن وضعیت  های قسمتآورده و اقدام به تکمیل 

در سفید امضاء صرفاً امضاء و یا مهر امضاء در ذیل آن ورقه وجود داشته، و مرتکب پس از تکمیل مندرجات آن، اقدام به 

 .نماید میاز آن  سوءاستفاده

 

 بند اول: تعریف امضاء

شده، و برای تحقق جرم، آن ورقه باید امضاء... داشته باشد.اما قانونگذار امضاء را  ق.م.ا، از سفید امضاء نام برده ۳37در ماده 

تعریف ننموده و شاید تصور او آن بوده که در قوانین دیگر از آن تعریف شده است. اما باید گفت که از امضاء در هیچ قانونی

 ند.انموده را تعریفواژهنگرفته است اما حقوقدانان اینصورتتعریفی

امضاء نوشتن اسم یا اسم خانوادگی )یا هر دو( یا رسم، عالمت خاص که نشانه هویت صاحب عالمت است، در ذیل اوراق و 

اسناد )عادی یا رسمی( که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است، یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا 

 1ای ثبت شود.معامله

عبارتی دیگر، امضاء آن خط، شکل، حرف و عبارتی است که توسط شخصی، مستقیماً و بدون واسطه، با دست بر روی  یا به

 2سطح منعکس می شود.

 

 بند دوم: مُهر امضاء

تواند دارای چنین اوصافی گردد، مُهر امضاء هم میعالوه بر امضاء که می تواند، مبین اراده شخص، و اعالم رضایت وی تلقی

اگرچه از لحاظ اثر حقوقی با .شد. ابهامی که در خصوص مُهر امضاء وجود دارد این است، که آن را، امضاء تلقی نمایم یا مهربا

هم تفاوتی ندارند و هردو مبین اراده شخص می باشد، اما از لحاظ تعریف، با هم تفاوت دارند که در بندهای قبلی توضیحات 

 الزم ارائه گردید.
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ا تعریف مُهر بیشتر مطابقت دارد تا امضاء. باید خاطر نشان نمود، که اگرچه مهر و امضاء هر دو برای منتسب کردن مُهر امضاء، ب

تر از امضاء دارد و از قدیم االیام مرسوم بوده است. ای قدیمیسند به شخص خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی مُهر سابقه

ر )ص( تصمیم بدعوت سران کشورهایی مثل ایران، روم، حبشه به اسالم گرفتند بنا به در اسالم از قرن ششم هجری که پیامب

محمّد رسوال اهلل(( ساخته و آن را در ذیل دعوت نامه های خود بکار بردند.در  -توصیه برخی از اصحاب، مُهری مزین به ))اهلل 

 1ت وارد ایران شد.اروپا امضاء از قرن شانزدهم میالدی مرسوم و تقریباً به طلوع مشروعی

 

 بند سوم: اثر انگشت

عالوه بر امضاء و مهر امضاء، حالت دیگری که مبین اعالم اراده و رضایت افراد می باشد اثر انگشت است. اگرچه مشخص نیست، 

ان که بشر از چه زمانی متوجه راز خلقت از لحاظ نقوش کف و انگشتان دست و پای خود شده، ولی این مسلم است، که از زم

های دور به این امر عنایت داشته، کما اینکه در اغلب آثار قدیمی مالحظه می شود، آثار برجسته کف و انگشتان افراد به منظور 

ثبت هویت آنان بر روی ظروف سفالی و دیواره ها و بناهای تاریخی حک شده، فی الجمله بر الواح گلی که از تمدن آشور و بابل 

ی موجود است. اولین بار ویلیام هر شل انگلیسی مأمور به خدمت در کمپانی هند شرقی در بنگال به جای مانده، چنین آثار

در قبال پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران، از آنان می 1818سالهندوستان و به تقلید از بازرگانان چینی و هندی از

پس از مدتی استفاده از این شیوه، متوجه گردید، که خواست که جلوی اسم خود را در لیست مربوطه انگشت بزنند. نامبرده 

کند. لذا آزمایشات و تحقیقاتی صورت گرفته که درستی خطوط و نقوش سرانگشتان افراد، علیرغم گذشت چند سال تغییر نمی

شتان فرد نظرش را ثابت نموده، عالوه بر آن، حاکی از این نکته بود، که نقوش و خطوط انگشتان هیچ فردی مثلنقوش سرانگ

و امروز با توجه به ای در انگشت نگاری ابداع کرد.دکتر هانری مولدز انگلیسی در ژاپن شیوه 1833دیگری نیست...در سال 

عرصه کشف جرم و جنایت، بنام علم انگشت نگاری بوجود آمد، که نوید بخش این مطلب است،  پیشرفت علوم، علم جدیدی در

از چنگال عدالت فرار نخواهد کرد. در انگشت نگاری دو اصل بسیار مهم وجود دارد اولین که هیچ مجرمی پس از ارتکاب جرم 

اصل این که، هیچ دو اثر انگشتی در جهان شبیه هم نیستند حتی در خصوص دوقلو های همسان و حتی سرانگشتان خود فرد. 

 نمی رود.ثانیاً اثر انگشت افراد هیچ وقت از بین

 

 رم با امضاء، یا مهر امضاءمبحث دوم: اركان وقوع ج

ق.م.ا کدامیک از حالت های مطروحه در بندهای فوقالذکر یعنی امضاء، مهر  ۳37با توجه به مطالبی که، ارائه گردید، ماده 

 دارد.ق.م.ا مقرر می ۳37امضاء و اثر انگشت را شامل می گردد. ماده 

سال حبس نماید، به یک تا سه سوءاستفادهطریقی بدست آورده،  هرکس از سفید امضاء یا مهری که به او سپرده شده یا به هر»

یا « امضاء»ق.م.ا. سوءاستفاده باید نسبت به سفید  ۳37واضح است که برای تحقق جرم موضوع ماده پر«.محکوم می شود.

 ، تردیدی نیست.گیردماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت می ضوعصورت بگیرد. پس در خصوص این که جرم مو«سفید مهر»

اما ابهامی که وجود دارد در خصوص مُهرامضاء و اثرانگشت است. در خصوص مُهر امضاء، با توجه به آنکه در نهایت مُهر قلمداد 

یابد. اما در خصوص اثرانگشت این ابهام وجود دارد جرم مذکور تحقق میشد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء هم

اثر انگشتی زده شود و مرتکب اقدام به تکمیل و در نهایت از آن  ضاء و یا...، در ذیل یک نوشته یا سندیکه اگر بجای ام

                                                           
 .10-13(، صص1713سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، )نشر کتابخانه گنج دانش، سال -1



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 723-707، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

770 

 

ق.م.ا خواهد شد. در اینجا اختالف نظر وجود دارد، گروهی از حقوقدانان  ۳37سوءاستفاده نماید، سبب تحقق جرم موضوع ماده 

ی به اثرانگشت نشده، اما چون اثرانگشت همانند امضاء بوده، بنابراین باید آن ق.م.ا اشاره ا ۳37اعتقاد دارند، که اگرچه در ماده 

 1را مشمول دانست.

ق.ت )سابقاً رکن قانونی جرم سوءاستفاده بوده و به  118گروهی دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند، که در قسمت اخیر ماده 

ا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر ی»... منسوخ شد( آمده است  1731موجب قانون مجازات اسالمی 

تحقق جرم موضوع ماده مذکور را باید، شامل سفیدمهر و سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از « شود...

ی مخالف گروهی دیگر از حقوقدانان نظر 2اثرانگشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم از تفسیر موسع آن خودداری کرد.

با نظر قبلی و همسو با دیدگاه اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم است از، خود مهر یا امضاء و یا ترکیب آنها )مُهر 

 7امضاء( یا اثر انگشت، و هر عالمتی که نشان دهنده تأیید متن سند بوسیله سپارنده است.

حال از  0می شود. ق.م.ا حصری نبوده و شامل اثر انگشت هم ۳37اده دکتر گلدوزیان اعتقاد دارند که، مصادیق مذکور در م

.در مواردی که مقنن با اجمال یا تناقض گویی در نماید میمیان دیدگاه هایی که عنوان گردیده، کدام دیدگاه منطقی تر جلوه 

ه کاشف از نیّت واقعی مقنن است را ارائه ، دکترین باید از آن مواد قانونی تفسیری را کدارد میمتون قانونی دکترین را به تفکر وا

دهند. )تفسیر منطقی یا توصیفی(.اگرچه مواردی که عنوان شد از جمله مواردی هستند که مبین اراده اشخاص است و 

اثرانگشت هم دارای این وصف است و حتی از حیث اثبات محکم تر از امضاء است اما به نظر می رسد آن دیدگاهی منطقی تر و 

ول حقوق کیفری و قاعده تفسیر جزایی به نفع متهم و منع تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی منطبق تر است،که با اص

ق.م.ا فقط با مهر یا  ۳37ق.م.ا خارج و اعتقاد راسخ دارد، که جرم سوءاستفاده موضوع ماده ۳37اثرانگشت را از شمول ماده 

 امضاء و یا مهرامضاء قابل تحقق می باشد.

باشد نه تمثیلی.دلیل دیگری که تقویت کننده این استدالل است. اینکه، در ق مذکور در ماده فوق االشعار حصری میو مصادی

( فقط از مهر و 1740و قانون مجازات عمومی  17۳2زمان تدوین قانون مجازات اسالمی و حتی قبل از آن )قانون تعزیرات 

زمان تصویب مواد یاد شده، اثرانگشت اثر خارجی نداشته است. بلکه  امضاء استعمال شده و نمی توان ادعا نمود که، در

سال قبل از آن که، قانون  84میالدی اثر انگشت کشف گردیده( یعنی  1818)از سال  ساله دارد. 1۳4اثرانگشت قدمتی حدوداً 

وءاستفاده از سفیدامضاء را در ( که اولین قانون مجازات در تاریخ ایران است، تصویب شود تا بخواهد س1740مجازات عمومی )

می خواست سوءاستفاده از  نظام کیفری ایران مجرمانه تلقی نماید، اثرانگشت، فواید و انواع آن کشف شده بود. و اگر قانونگذار

بود  سفید انگشت را به مانند سفیدامضاء مجرمانه تلقی بکند با ابهامی مواجه نبود. چرا که در آن زمان اثرانگشت، کشف گردیده

ق.م.ا شامل  ۳37و عدم ذکر آن در قانون سابق و فعلی حکایت از رد ادعای کسانی دارد که اعتقاد دارند که جرم موضوع ماده 

 اثرانگشت خواهد بود.

 در این فصل در خصوص اهمیت رکن قانونی از لحاظ فقهی و قانونی مطالبی عنوان می شود.
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 گفتار اول: اهمیت ركن قانونی

 ر، در خصوص اهمیت رکن قانونی از منظر فقهی، مباحثی مطرح، و در صدد تشریح ابعاد فقهی آن هستیم.در این گفتا

(، با قوانین سابق )قانون مجازات عمومی و قانون 1731در این گفتار، در خصوص تمایزات و تشابهات قانون مجازات اسالمی)

قبل بیان گردید، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی،  گفتارهایتعزیرات( مطالبی ارائه خواهد شد. همانطوری که در

های سوءاستفاده از سفیدامضاء در قلمرو حقوق موضوعه ایران، جرم انگاری، و اکنون در کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات

 ،مهر تأیید زده است.نماید میبازدارنده از قانون مجازات اسالمی بر مجرمانه بودن رفتار مرتکبی که از سفید امضاء سوءاستفاده 

اش بیان مواد قانونی که، رکن قانونی جرم سوءاستفاده از علیهذا برای بیان تشابهات و تمایزات آن قوانین با قانون فعلی، الزمه

س ترتیب سال تصویب آن قوانین )یعنی ابتدا قانون مجازات عمومی، سپذیل، بهلذا درباشد.دهد، میسفیدامضاء را تشکیل می

 قانون تعزیرات، و در نهایت قانون مجازات اسالمی( بیان خواهد شد.

: )) هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده، از روی تقلب انتقال یا برائت دارد میق.م.ع مقرر 204ماده 

ای از یک تا سه سال ب جنجهذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به حس

خود او و اگر سفیدمهر به او سپرده نشده وخواهد شد، و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود،

دارد: ))هرکسی از سفید مهری ق.ت اشعار می118بدست آورده باشد در حکم جاعل و مجازات آن را خواهد داشت و ...(( ماده 

ه او سپرده شده سوءاستفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا که ب

ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود آن را بدست  30مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شالق تا 

 خواهد داشت.((آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را 

: ))هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضاء که به او سپرده شده است یا به هر طریقی دارد میق.م.ا تصریح ۳37و در نهایت ماده 

 بدست آورده، سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.((

قانون فعلی با قوانین سابق و مبحث دوم را به  با توجه به مطالب فوق، موضوع را در دو مبحث، که مبحث اول، به تشابهات

 تمایزات آن ها اختصاص داده خواهد شد.

 

 گفتار دوم: ركن مادی

 در این فصل، پیرامون رکن مادی سؤاستفاده و اهمیت موضوع مباحثی مطرح خواهد شد.

کند، حقوق جزا متضمن اصولی م میهاست، و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوبرخالف اخالق که قواعد آن ناظر بر وجدان

را تا است که بر رفتار انسان ها و توأم با تضمین هایی که، حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء

رسد زیرا قصد سوء تا وقتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن نمی  زمانی که مادتاً به منصه ظهور و بروز نرسد، به مجازات

زم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد جز در موارد استثنائی که مقنن در آن موارد قصد سوء را کافی برای تحقق جا

: ))هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با دارد میق.م.ا که مقرر  112داند. مانند ماده جرم می

ز اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.(( یکدیگر اغوا و تحریک کند، صرف نظر ا

ای از موارد، قانونگذار قصد سوء را کافی برای تحقق جرم می داند و الزم نیست که الزاماً تظاهر خارجی اندیشه یعنی در پاره

ن شرط تحقق جرم آن است، که قصد سوء با ارتکاب فیزیکی و مکانیکی صورت بگیرد. بنابرای صورت بهمجرمانه در عالم خارج، 

عمل خاصی، دست کم به مرحله فعلیت برسد.فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، رکن مادی 
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برای تحقق رکن مادی جرم سوءاستفاده، یکسری شرایط و مقدماتی باید وجود داشته باشد، در  1.دهد می  جرم را تشکیل

 تارهای بعدی عنوان می گردد.گف

مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. به 

عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد 

جزائی توسط فاعل که جرم بوسیله آن آشکار می شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فعل مجرمانه و مجرمانه یا خطای 

 2مجازات فاعل، شریک یا معاون الزم است.

های مختلف، متعلق حکم جزائی قرار گیرد.گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع  صورت بهرفتار انسان ممکن است 

شود. گاهی مخاطبان قانونگذار به انجام می ورت، ارتکاب این فعل تخطی از نواحی قانونگذار، و جرم تلقیمی کند، در این ص

فعل  صورت بهدادن فعلی تکلیف شده اند این بار، ترک این فعل نقض اوامر قانونگذار و جرم محسوب و گاهی رفتار مرتکب 

 7.نماید میناشی از ترک فعل و یا نگهداری و یا حالت، جلوه 

سؤال آن است که رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده به چه نحوی است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که، رفتار مرتکب در 

فعل مثبت مادی می باشد. )ممکن است این شبه ایجاد شود که، مگر فعل مثبت غیر مادی هم وجود دارد،  صورت بهاین جرم 

م.ا مصادیقی را بیان نموده، که حکایت از فعل مثبت غیر مادی جلوه می کند، ماده ق.721باید گفت که، قانونگذار در ماده 

: ))هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد، یا هر کاری که موجب هراس دارد میمذکور اشعار 

و...(( مواردی مثل فریاد کشیدن از مصادیق  او گردد انجام دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود

نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفیدامضاء امکان پذیر است. به  صورت بهفعل مثبت غیر مادی می باشد. علیهذا، سوءاستفاده 

ضور هرصورت این نوشته باید ایجاد تعهد یا ترک تعهد برای صاحب امضاء نماید، اعم از این که نوشتن مطالب یا موضوع در ح

 صاحب امضاء باشد یا در غیاب او و یا این که نوشته دست خط باشد یا ماشین شده..

گردد استفاده از سفید امضاء میکسی که مطالبی را برخالف توافق قبلی در باالی امضاء ورقه ای، می نویسد مرتکب جرم سوء

 کننده از سفید امضاء( بدین نحو خواهد بود: سوءاستفادهبنابراین مصادیق رفتار مجرمانه مرتکب )

اولین مصداق از رفتار مجرمانه: اقدامی مغایر با توافق یا پیش بینی قبلی است چنانچه احراز وجود یک دین، در ورقه 

دیگری تودیع شده باشد مثالً ورقه سفید امضاء برای تنظیم متن  سفیدامضاء به عمل آید در شرایطی که، ورقه مزبور به منظور

از سفید امضاء واقع  سوءاستفادهوکالت نامه امضاء شده باشد ولی در باالی امضاء اقرار به دین صاحب امضاء نوشته شود، جرم 

 شده است.

ن موضوع توافقات است. تغییر مبلغ مورد دومین مصداق از رفتار مجرمانه: تغییر کمیت توافقات است. یعنی کم یا زیاد کرد

توافق در سفیدامضاء یکی از مصادیق آن است. ممکن است متن سفیدامضاء هماهنگ با توافق قبلی نوشته شود، لکن مبلغ 

میل ای را قبل از تکمذکور در سند متفاوت با مبلغ توافق شده قبلی درج شود به عنوان مثال خریداری که فاکتور کاال یا قولنامه

                                                           
 .248(، ص 1787،) نشر میزان، چاپ هشتم، سال 1ق جزای عمومی، جلد اردبیلی، محمدعلی، حقو–1

 .182(، ص 1787نوربها، رضا، زمینه حقوقی جزای عمومی) کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، سال –2

 .243اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص –7
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متن،امضاء و تحویل فروشنده داده، ولی فروشنده مبلغ را مغایر با آنچه که قبالً توافق شده بنویسد باز هم در اینجا جرم واقع 

 1گردیده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که، اگر ))الف(( به درخواست))ب(( باالی امضاء مطالبی به زیان صاحب امضاء 

توان به )ب(( آن سفید امضاء را عالماً عامداً مورد بهره برداری قرار دهد در این صورت، آیا هردو را میبنویسد و شخص )

ق.م.ا محکوم کرد یا خیر؟ در فرض مختلف بودن نویسنده مطالب و بکار برنده سفید امضاء، که در ۳37مجازات مذکور در ماده 

استفاده خواهند بود زیرا اولی بخاطر نوشتن مطالب مشمول جرم سوءاینجا مطرح است، یک دیدگاه آن است که، هر دو نفر 

متقلبانه ای که برای صاحب امضاء زیان آور است و دومی بخاطر بکاربردن آن ورقه سفید امضاء به زیان دیگری مشمول حکم 

 ت است:از سفید امضاء دارای دو جزء متفاو سوءاستفادهق.م.ا( خواهند بود. چرا که ۳37)ماده  قانونی

بکاربردن ورقه سفیدامضاء یا مهر به ضرر صاحب آن. اگرچه حکم به محکومیت  -2نوشتن مطالب روی سفید امضاء یا مهر.  - 1

نماید(( در متن ماده این ادعا  سوءاستفاده، اما عبارت ))نماید میمرتکب اول که فقط عمل نوشتن را انجام داد غیر عادالنه تبلور 

نماید. با این شرط که کاتب، برای انجام این عمل سوء نیت کافی برای تحقق جرم است را ثابت می را که صرف نوشتن هم

داشته باشد. اما دیدگاه دوم که تا حدودی منطقی تر از دیدگاه اول و با تفسیر جزائی به نفع متهم سازگاری بیشتری دارد، 

داند و هرگاه همین مقدار عمل نمی سوءاستفادهحقق جرم صرف نوشتن مطالب تعهد آور روی سفید امضاء یا مهر را سبب ت

بنابراین در فرض مختلف بودن کاتب و بکاربرنده سفید امضاء یا مهر، کاتب  2مورد تعقیب قرار بگیرد عمل ارتکابی جعل است.

اول را جعل و  از سفید امضاء محکوم خواهد شد اما دیدگاه سوم عمل مرتکب سوءاستفادهمرتکب جعل و دومی به مجازات 

اما استفاده سویی از آن  دهد میعمل مرتکب دوم را استفاده از سند مجعول می داند، چرا که مرتکب اول عمل نوشتن را انجام 

تفسیر موسعی ارائه دهیم که، صرف نوشتن را در بر می گیرد، در آن صورت عمل  سوءاستفادهنمی کند. مگر انکه از واژه 

ق.م.ا خواهد بود. اما باید گفت که، در امور کیفری اصل بر تفسیر مضیق بوده و تفسیر موسع زمانی  ۳37مرتکب مشمول ماده 

 خواهد بود که، به نفع متهم باشد.

نماید در  سوءاستفادهاست که، ورقه سفید امضاء ناقص التنظیمی را تکمیل و از آن  سوءاستفادهو عمل مرتکب دوم، زمانی جرم 

برداری می کند لذا عمل این شخص، سوءاستفاده به معنای جرم مذکور در ماده ای را، بهرهرقه پر شدهحالی که مرتکب دوم و

از سند مجعول است. )نظر محقق(. اما در فرض وحدت آن دو )یعنی کاتب و بکار برنده  سوءاستفادهق.م.ا نیست و جرم ۳37

توان استدالل کرد که همانند سرقت و مداخله در نجام بگیرد میواحد باشند( باید گفت که اگر، چنین اقداماتی توسط یک نفر ا

شود در اینجا هم نویسنده مطالب و استفاده کننده از آن اموال مسروقه که اگر توسط سارق صورت بگیرد، یک جرم تلقی می

 اگر واحد باشد، فقط جرم سوءاستفاده از سفید امضاء محقق شده است نه جرم دیگری.

توسط شخص ثالثی )غیر از کسی که سفید امضاء  سوءاستفادهدر اینجا می توان مطرح نمود آن است که، اگر سؤال دیگری که 

به او سپرده شده( صورت بگیرد و شخص ثالث مندرجات سفید امضاء را تکمیل و از آن بهره برداری نماید آیا مرتکب جرمی 

-ده است؟ در قانون سابق برای تحقق جرم سفید امضاء الزمهشده است، و در صورت وقوع جرم، مرتکب چه جرم یا جرایمی ش

را،  سوءاستفادهسوی سپارنده به مرتکب بوده، به همین دلیل بخاطر وجود عنصر سپردن، جرم اش، سپرده شدن سفید امضاء از

ورد جاعل دانستند و اگر به شخص سپرده نشده بود و شخص به هر طریقی بدست می آخاص خیانت در امانت میاز صور

                                                           
 .7( ص1783سؤاستفاده، سال  گلدوزیان، ایرج )مقاله لزوم عقد امانت قانونی با قراردادی برای تحقق جرم–1

 .3۳3(ص 1780شکری، رضا و سیروس، قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی، ) نشر مهاجر،چاپ چهارم، سال –2
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محسوب، و اگر آن را مورد استفاده قرار می داد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول و نهایتاً تعدد مادی از نوع غیر مشابه و 

، الزم سوءاستفاده( برای تحقق جرم 1731قاعده جمع مجازات اعمال می گردید. اما با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال )

 ۳37دیع وجود داشته باشد بلکه اگر مرتکب آن را، به هر طریقی بدست آورده باشد هم مشمول ماده نیست که حتماً شرط تو

ق.م.ا خواهد بود.بنابراین اگر شخص ثالثی چکی را که فقط در ذیل آن، امضاء وجود دارد و مالکش، آن را گم نموده پیدا نماید ) 

ق.م.ا شده است نه مرتکب جعل و یا ۳37رتکب جرم موضوع ماده اشیاء لقطه( و مندرجات آن را تکمیل و استفاده نماید م

 جرایم دیگر.

سند حقوقی سه قسمت دارد. تاریخ، متن و نشانه های حقوقی مثل مهر، امضاء و... علیهذا جرم مزبور زمانی واقع می شود که 

ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن اقدام قبلی با گذاردن امضاء بر روی ورقه انجام شده باشد. به عبارت دیگر امضاء در 

ها در سند باشد.در عین حال اوالً برگ کاغذ می تواند کامالً سفید بوده و فقط دارای امضاء باشد، بدین لحاظ که متعاقباً مطالب 

اری از مطالب آن مورد توافق قبلی که بر روی آن نوشته شود، ثانیاً ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقد

خالی و سفید آن با قصد تکمیل بعدی آن  های قسمتفرم چاپی یا دست نویس قبال نوشته شده باشد ولی نوشتن  صورت به

قانون تجارت، ممکن است  223توسط شخص دیگری انجام شود، مانند برات که مستلزم قبول محال علیه و در اجرای ماده 

که از قبل، مورد توافق واقع شده باشد، ولی بر خالف آن توافق و به نحو متقلبانه و برای منوط به درج عبارت و مطالبی باشد 

فرار از مسئولیت نوشته شود، در عین حال چنانچه نوشته یا سند در نمونه و فرم قطعی آن امضاء شده باشد و متعاقباً مطلبی 

اضافه شود، چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.  به متن در محل خالی آن با فقدان قصد قبلی برای درج مطلب تکمیلی

خالصه آنکه تحقق جرم مذکور مستلزم وجود قبلی اوراق مزبور است و منظور از سفید امضاء ورقه سفید یا سند یا چک یا 

سفته ای است که، واجد امضاء بوده و به شخص سپرده می شود و یا به هر طریقی آن را بدست می آورد و با تکمیل 

سؤالی که در اینجاست  1نموده که برای صاحب ان ضرر آفرین باشد. سوءاستفادهی مانند نام، مبلغ و تاریخ و...از آن های قسمت

این که با توجه به آن که عمل مهر زدن، امضاء کردن، برخالف اثر انگشت که در آن مباشرت ضروری است.نیابت پذیر است. اگر 

برای  -2آقای ))ب(( تاریخ امروز را بزن.  -1 ،ایی را بدهد و بنا را بر آن بگذارد کهشخص ))الف(( به ))ب(( ورقه سفید امض

و به جای من امضاء کن. در این فرض اگر ))ب(( مبلغ را تغییر دهد،  -7پسرم که ))ج(( مبلغ صد تومان بدهکار است بنویس.

 که ))ب(( مبلغی را زاید بر آن توافق در آن درجآیا مرتکب جرم شده است؟ در این فرض باید قایل به تفکیک شد. در حالتی 

کند اگر بدون سوء نیت و تبانی با ))ج(( باشد. به نظر مرتکب جرمی نشده است فقط از حدود اذن عدول نموده و مقررات می

موجب آن  ))وکالت عقدی است که به :دارد می ق.م مقرر۳1۳راجع به وکالت در حقوق مدنی اعمال خواهد شد. کما اینکه ماده 

یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نامید.(( لذا هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود 

، نماید میمی گردد مسئول خواهد بود. اما در حالت دوم که شخص با سوء نیت، اقدام به آن   که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب

 محقق نشده و جعل معنوی خواهد بود. سوءاستفادهباید گفت که در اینجا جرم 

اگر باشد وناقص تنظیم شده الزم است. یعنی حتماً باید امضاء داشته صورت بهاوالً برای تحقق جرم سفید امضاء ورقه ای که 

داشته باشد )اجتهاد  شود. ولو در امضاء نیابتنمی کندمیسفید امضاءق.م.ا که صحبت از۳37نداشته باشد مطمئناً مشمول ماده 

در مقابل نص ممنوع است.( در حالی که در این فرض، ورقه سفیدی، تحویل مرتکب داده شد. ثانیاً عمل وی با جرم جعل 

معنوی بیشتر مطابقت دارد. جعل معنوی یعنی، قلب متقلبانه که ابتدا در ذهن صورت گرفته، و سپس روی شئ پیاده می شود. 

                                                           
 .748گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص –1
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گوید، دزدی نکردم. ولی قاضی بنویسد، که متهم اقرار نموده که مرتکب سرقت شده ام به نظر جعل یمثالً آنجایی که متهم م

 ق.م.ا۳37موضوع ماده  سوءاستفادهمعنوی مصداق این فرض خواهد بود. نه جرم 

 

 گفتار سوم: ركن روانی

اید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به برای تحقق یک جرم صرفاً نقض اوامر و نواهی قانونگذار کافی نیست، فعل مجرمانه ب

دیگر سخن، میان فعل مادی و حاالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد، تا بتوان مرتکب را مقصر دانست. ارتکاب جرم، یا 

تمال ناشی از تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است. مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد و یا دست کم وقوع آن را اح

دهد و به نقض اوامر و نواهی مقنن آگاه باشد. در این صورت می گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا کرده 

است. آنچه تقصیر در معنی عام نامیده می شود یا بر پایه عمد است، و یا مبتنی بر خطاست. عمد عنصر روانی آن دسته از 

ی نام دارد و خطای جزایی که در قالب بی احتیاطی، بی مباالتی عدم مهارت و عدم جرایمی است که اصطالحاً جرایم عمد

 رعایت نظامات دولتی جلوه می کند، رکن روانی جرایم غیر عمدی است.

بنابراین موضوعاتی که در باب رکن روانی مهم است، علم مرتکب، سؤنیت عام و خاص، که در گفتارهای بعدی توضیحات الزم 

 شد.ارائه خواهد 

منظور از آگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه، و هم به نامشروع بودن آن می باشد.بعبارت دیگر فرض را باید بر 

این گذاشت، که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است، دقیقاً عملی را مرتکب شود که، قانونگذار 

ه، فاعل نسبت به موضوع و حکم قانونی، جاهل نباشد، چرا که آگاهی باید وجود داشته حرمت آن را حکم داده است. خالصه آنک

فقدان سوء نیت را سبب می گردد.ابهامی که  ،باشد تا سؤ نیت شکل بگیرد. یعنی سؤنیت فرع بر وجود علم است و فقدان علم

وضوع. باید گفت که، نقطه مقابل علم، جهل در اینجا وجود دارد، آن است که سوء نیت، فرع بر وجود علم به حکم است یا م

جهل به موضوع. مراد از جهل حکمی،جهلی است که،  -2جهل به حکم  -1است و در حقوق جزا دو نوع جهل وجود دارد: 

نسبت به وجود قانون صورت بگیرد و مراد از جهل موضوعی عبارت است از، اشتباه در موضوع حکم قانون. به نظر سوءنیت فرع 

د علم به حکم و موضوع است. اگر چه قانونگذار صراحتاً جهل حکمی را، رافع مسئولیت عنوان ننموده، اما باید گفت که بر وجو

 موارد متعددی درقانون مجازات اسالمی وجود دارد که مبین آن است که، جهل حکمی رافع مسئولیت است.

د، ادعای اشتباه و نا آگاهی کنند، در صورتی که احتمال صدق ق.م.ا. ))هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودن۳۳مثالً ماده 

ماده  3و تبصره یک آن، و بند 1۳۳مدعی داده شود، بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.(( و یا مواد 

ند، مجازات سارق ق.م.ا در خصوص جهل موضوعی، تردیدی وجود ندارد، که رافع مسئولیت می باشد، مثالً شخصی می دا 138

قطع ید است، ولی نمی داند که این مالی که ربوده، مال غیر است. علیهذا در صورت وجود جهل به حکم یا موضوع، سوء نیت 

شکل نخواهد گرفت. عالوه بر آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت اوصاف فعل، اگر چنانچه با اراده ارتکاب 

نهایی بی تأثیر خواهد بود. عمد متضمن این است، که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً مقنن توأم نباشد، به ت

 ارتکاب آن را جایز ندانسته است.

علم به حکم، یعنی مرتکب بداند که قانون چنین رفتاری را مجرمانه تلقی نموده  -1علم مرتکب در دو فرض قابل بررسی است. 

علم به موضوع: مرتکب  -2از سفید امضاء جرم و برای آن مجازات تعیین شده است.  سوءاستفادهند که است یعنی مرتکب بدا

کننده تعلق داشته باشد.  سوءاستفادهبداند که سفید امضاء، تعلق به غیر دارد. یعنی سفید امضاء باید به شخص دیگری غیر از 
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کننده بداند که آن  سوءاستفاده. یکی ویژگی سلبی بدین معنا که، در فرض تعلق سفید امضاء دو جزء باید وجود داشته باشد

کننده بداند که سفید امضاء متعلق به دیگری است. )ویژگی  سوءاستفادهشئ )سفید امضاء( به او تعلق ندارد، و دوم آن که، 

گر مرتکب، مالک سفید امضاء ق.م.ا محقق نمی شود. چرا که ا ۳37ایجابی(. با فقدان هریک از این اجزاء جرم موضوع ماده 

دانست. در نظام کیفری، اصل آن است که مرتکب، شخصی غیر از  سوءاستفادهباشد، دخل و تصرف در آن را نمی توان جرم 

مالک باشد. زیرا اگر مرتکب جرم خود مالک باشد جرم محقق نخواهد شد. مثالً اگر موجر عین مستأجره را که به او تعلق دارد 

 ت اجاره آن را برباید، بدلیل تعلق عین به او جرم سرقت محقق نخواهد شد.در اثنای مد

سؤالی که در اینجاست، چنانچه دو نفر حساب مشترکی را تشکیل دهند و دسته چکی را از بانک بگیرند که شرط اصدار آن، دو 

ن سفید امضاء را به آقای ))الف(( امضاء باشد و یکی از شرکا در این دسته چک مشترک، امضاء نموده و به شریکش بگوید ای

تحقق یافته  سوءاستفادهبابت فالن دین بده و شریک پس از امضاء ذیل آن چک آن را بابت دین خودش به ))ج(( دهد آیا جرم 

است یا خیر؟ سؤال مذکور تا حدی شبیه ارتکاب جرم علیه مال مشاع بوده که به رویه قضایی ایران جزء در خصوص تخریب 

 ع، در خصوص سایر موارد ساکت است.مال مشا

)در مفهوم آن( دارد و  نموده، خودش مالکیت بر آن مال سوءاستفادهدر اینجا چک تعلق به دو نفر داشته، یعنی مرتکبی که 

خرج نمودن آن چک، منوط به توافق دو اراده می باشد یک اراده، تصمیم گیرنده نیست و هریک از شرکا، در جزء جزء آن شئ 

ق.م.ا ۳37نماید(( در متن ماده  سوءاستفادهتاریخ، متن،... اختیار دارند. به نظر می رسد، که قانونگذار با ذکر عبارت ))مثل 

حجت را تمام، و جرم مذکور تحقق یافته تلقی می شود. اما باید گفت، در اینجا با تردید مواجه بوده و با توجه به آنکه رویه 

بنابراین با تفسیر جزایی به نفع متهم و همچنین امتناع از تفسیر موسع قوانین جزایی، قضایی در این خصوص ساکت است. 

مرتکب را در چنین فرضی قابل مجازات نباید دانست. اما اگر دو اراده توافق بر امر خاصی داشته باشند و شریکی خالف این 

.ا موجه نبوده و صرفاً یک تخلف حقوقی می ق.م ۳37توافق عمل نماید، به نظر، مجازات کردن مرتکب تحت مشمول ماده 

 باشد.

بنابراین افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسان در جهتی است که فاعل  1عمد در لغت به قصد کاری را انجام دادن آمده است.

به آن دسته از  مرید بوده است. از دید قانونگذار کیفری افعال عمدی انسان همه به یک میزان ارزش ندارد بلکه توجه قانونگذار

افعال عمدی معطوف است که توأم با سوءنیت یا قصد مجرمانه است.مقنن قصد مجرمان را تعریف نکرده، در مواردی از قصد 

 7ق.م.ا( و یا از کلمات معادل سود جسته است، مانند با سوءنیت ) بند  24۳ق.م.ا( و گاهی از قصد کشتن )م  113تقلب )ماده 

( و نظایر آن. اما قصد به معنی لغوی همان کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم است، که ق.م.ن.م.ج.ا.ا 11ماده 

به سوءنیت تعبیر شده است. امیل گرسون حقوقدانان نامدار فرانسوی تعریفی از این سوءنیت بدست داده است که عبارت است 

با توجه به  2ست. و یا آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونیاز اراده فاعل به ارتکاب جرم همانگونه که قانون تعیین کرده ا

 موارد فوق.

جرایم را از لحاظ رکن روانی و از حیث شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می کنند، که خفیف ترین آن، جرایم دو عنصری یا 

ز جرایم که شدیدتر از دسته قبلی جرایم با مسئولیت مطلق می گویند. که نیاز به اثبات رکن روانی نیست. دسته ی دیگر ا

هستند، جرایم با سوءنیت عام، و در نهایت جرایمی که از دو دسته دیگر، شدت بیشتری دارند، جرایم با سوءنیت خاص می 

                                                           
 .324معین، محمد، منبع پیشین، ص -1
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باشند، که نه تنها مرتکب سوءنیت عام دارد، بلکه بدنبال نتیجه هم می باشد. حال سؤال این است که جرم سوءاستفاده، در 

از جمله جرایم عمدی، که دارای سوءنیت عام می باشد. سوءنیت عام در واقع  سوءاستفادهه قرار می گیرد. جرم کدام دست

 معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتکابی است.

، به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهد آور بر روی سفید سوءاستفادهسوءنیت عام در جرم 

اء می باشد. مثالً شخصی در براتی که واجد امضاء است، ولی مبلغ در آن نوشته نشده و قرار بر آن است، که مبلغ ده هزار امض

ریال در آن نوشته شود، امین مرتکب تخلف شده و به جای آن، مبلغ صد هزار ریال بنویسید، در اینجا مرتکب دارای سوءنیت 

عام در جرایم، خواستنی است که به عمل مرتکب در رکن مادی بر می گردد.رفتار  عام خواهد بود. به عبارت دیگر سوءنیت

مرتکب، نوشتن مطالب تعهد آور بوده، حال شخصی با عدوان )سوءنیت( این مطالب را نوشته و معرفت بر نامشروع بودن عمل 

لب تعهدآوری بر روی سفید امضاء بنویسد خویش دارد. علیهذا اگر مرتکب تحت تأثیر هیپنوتیزم، خواب مستی و یا اشتباهاً مطا

 سوءنیت عام محقق نبوده و وقوع جرم منتفی است.

جرایم علیه اموال مالکیت علی االصول از جمله جرایم با سوءنیت خاص هستند. لذا این جرم که از جمله جرایم علیه اموال و 

یت خاص به معنی نیل به نتیجه، یعنی قصد ایراد مالکیت است عالوه بر سوءنیت عام، باید دارای سوءنیت خاص باشد.سوءن

خسارت به صاحب امضاء است، به عبارت دیگر خواستنی که به نتیجه در رکن مادی بر می گردد. در گفتار سوم از فصل دوم 

ا عنوان شد که نتیجه، ایراد خسارت )ضرر( واقعی و بالفعل به مالک است. اعم از آن که سبب ورود خسارت، مادی باشد ی

معنوی. بنابراین اگر شخصی که سفید امضائی به او سپرده شده را در وجه اداره برق نوشته و آن را به اداره مذکور ارسال نماید 

 تا از قطع برق منزل یا تجارتخانه صاحب امضاء جلوگیری نماید، بدلیل فقدان سوءنیت، جرم مذکور واقع نخواهد شد.

 

 نتیجه گیری

اء، نوشته یا سندی است، که بطور ناقص تنظیم و به شخص سپرده و یا آنکه شخص آن را به هر طریقی سفید امضاء یا مهر امض

. و از این طریق سبب ورود خسارت مادی نماید میتحصیل نموده، و دخل و تصرفاتی در مندرجات آن وارد، و از آن سوءاستفاده 

النی در حقوق موضوعه ایران برخوردار است. یعنی هشتاد و از قدمت طو سوءاستفادهیا معنوی به مالک آن می گردد. جرم 

هشت سال از قاعده گذاری آن گذشته و برای حمایت از اموال و مالکیت و جلوگیری از اعتماد و اطمینان افراد، جرم انگاری 

 شده است.

ی و معنوی( وجود داشته باشد با توجه به آن که برای تحقق هر جرمی، الزم است که ارکان ثالثه آن جرم )رکن قانونی، ماد

عالوه بر آن سه رکن باید بین ارکان تقارن وجود داشته باشد، یعنی رفتار مرتکب، در رکن مادی، وقتی اقدام به نوشتن مطالب 

روی سفید امضاء می کند، باید با سوءنیت همراه باشد، و اال اگر در لحظه وقوع رکن مادی، رکن معنوی نباشد و یا در حالتی 

از جمله جرایم بازدارنده بوده،  سوءاستفادهرکن معنوی وجود دارد رکن مادی نباشد، جرم مذکور تحقق پیدا نخواهد کرد.  که

چه در نظام کیفری ما انفکاک جرم بازدارنده از تعزیری، علیرغم رهنمودهای دکترین حقوق جزا و رأی وحدت رویه مشکل 

دادرسی کیفری، صرفاً جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی مشمول مرور زمان می  است، اما با توجه به آنکه طبق قانون آئین

شود، لذا با توجه به اصولی که در حوزه کیفری از آن بهره مند هستیم، از جمله تفسیر مضیق قوانین کیفری، منع تفسیر موسع 

دگاه خواهد بود، که این جرم از جمله جرایم و تبرئه در حال شک و همچنین عدم توسل به قیاس در امور جزایی، مبین این دی

بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می گررد. گروهی از حقوقدانان اگرچه، اعتقادشان بر آن بوده، که چون جرم خیانت در 
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جرم تلقی می از صور خاص آن  سوءاستفادهغیر قابل تعلیق است، و با توجه به آنکه جرم  ق.م.ا74ماده  2امانت به صراحت بند 

از جمله صور خاص خیانت در امانت  سوءاستفادهجرم  غیر قابل تعلیق است. اما باید گفت اگرچه، سوءاستفادهشود، پس جرم 

تلقی می شود اما این به معنای آن نیست، که تمام احکام راجع به جرم خیانت در امانت را، به آن جرم تسری دهیم. نتیجه 

 جرمی قابل تعلیق است. ۳37بود، که جرم موضوع ماده چنین استداللی آن خواهد 

باتوجه به آنکه برای اثبات هر جرمی، ادله اثباتی باید وجود داشته باشد، تا بتوان آن جرم را ثابت نمود، بعضاً قانونگذار ادله 

ه و اعتقادش آن است، که ، اما در خصوص این جرم قانونگذار ادله اثبات جرم را شمارش ننمودنماید میاثبات جرم را شمارش 

هر زمانی که قاضی به علم رسید، که جرم با تمام شرایطش حدوث یافت، آنگاه حکم به مجازات مرتکب خواهد داد. قانونگذار در 

هر کشوری، بعضی از جرایم را که جنبه خصوصی آن غلبه بر جنبه عمومی آن دارد، یا برعکس )جنبه عمومی بر جنبه 

. خواه در قالب ضابطه قانونی و خواه در قالب احصاء قانونی. در قانون مجازات ایران، هم نماید می ینخصوصی غلبه دارد( مع

قانونگذار از روش احصاء قانونی استفاده نموده، و جرایم قابل گذشت را عنوان نموده و این خود پایه گذار اصلی در نظام کیفری 

جرایم بوده، مگر آنکه قانونگذار در آن احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از ایران است، که اصل بر غیر قابل گذشت بودن تمام 

در این احصاء قانونی نیست لذا جرمی غیر قابل گذشت، و نیاز به شکایت شاکی خصوصی  سوءاستفادهآن جرم برده باشد. جرم 

وصی در صورت وقوع جرم نخواهد داشت. تقدیم دادخواست، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی مدعی خص

سوءاستفاده و حدوث خسارت مادی به مجنی علیه الزامی است. برای رسیدگی به هر جرمی، پس از وقوع آن جرم، وجود یک 

: ))دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای دارد میق.آ.د.ک مقرر  11مرجع قضایی صالح ضروری است. ماده 

 سوءاستفادهمی کنند.(( لذا با توجه به آنکه جرم  وجود جهات قانونی شروع به تحقیق و رسیدگی وظیفه نموده و در صورت

 رسیدگی است.آنی بوده و محل تخلف امین صالح بهجرمی

نکته پایانی این که اصالً نیاز به جرم انگاری چنین جرمی در نظام کیفری ایران نبوده است. و وجود چنین جرمی، صرفاً سبب 

ق.م.ا(، مواد قانونی وجود داشته، که در صورت ۳37شدن قانون مجازات خواهد بود. چرا که با فقدان این جرم )ماده حجیم 

ارتکاب، مرتکب بدان محکومیت می یافت. چنان که، اگر سفید امضاء به شخص سپرده می شد، و وی خالف اراده سپارنده عمل 

، محکوم می شد. و اگر به هر طریقی بدست می آورد، ۳30ر در ماده ق.م.ا می نمود عملش خیانت در امانت و به مجازات مذکو

)به وی سپرده نشده باشد( و در آن دخل و تصرفی نماید، در صورتی که از طریق تحصیل، غیر مجرمانه باشد) پیدا نمودن آن 

 می شد.  جعول هم محکومشئ(، به مجازات جرم جعل و در صورتی که استفاده می نمود، به مجازات استفاده از سند م

)تعدد مادی از نوع متخلف و قاعده جمع مجازات( و اگر طریق تحصیل آن ناشی از عملیات مجرمانه بوده، و مرتکب عالوه بر 

دخل و تصرف در آن از آن استفاده هم می نمود، عالوه بر مجازات آن جرم به مجازات جرم جعل و در صورت استفاده به 

از سند مجعول هم محکوم می شد. همچنین اگر هیچ کدام از آن مواد قانونی وجود نمی داشت. باز هم مجازات جرم استفاده 

(و... با جرم انگاری تحصیل مال  17۳3برای تنبیه مرتکب،خالء قانونی نداشتیم. چرا که قانونگذار در ماده ق.ت.ا.ا و ک مصوب )

بین تمام نموده است. چرا که نه تنها مرتکبین، مجازات خواهند شد، از طریق نامشروع، حجت را برای بالمجازات ناماندن مرتک

: ))هرکس دارد میمقرر  2ق.ت.ا.ا و ک( امور حقوقی هم، رنگ جزایی به خود می گیرد ماده 2بلکه در این سبد مجرمانه) ماده 

دد، نظیر جواز صادرات و به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گر

واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و ... و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند، که طریق تحصیل آن فاقد 

 مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و ... محکوم خواهد شد.((
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 ق.م.ا ضروری نبوده است. ۳37داشت، لذا جرم انگاری ماده علیهذا، با وجود چنین ماده ای، در مجازات مرتکب، تردیدی وجود ن
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