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Investigation of the crime of misuse of white and white signatures 
 

Abstract 

 

White is the signature of the sheet which is incompletely prepared, and contains 

the signature or seal of the signature and is deposited by the person or the person 

obtains it in any way, and fills in the blanks and uses it to the detriment of its owner 

or possessor. . For example, (a) gives a check that is merely a signature to (b) and 

instructs him to complete the incomprehensible parts and, according to that 

contract, to (c). In this crime, it is not necessary for the white depositor to sign and 

the perpetrator to submit the material materially. Rather, if the perpetrator obtains 

it in any way, the crime may be committed by fulfilling other conditions. The crime 

of misusing white signature or seal has been criminalized in Article 673 of the 

Penal Code (1375) by the legislator. The purpose of this crime is to investigate the 

crime of misuse of white-collar and white-collar signatures. The damage is 

material and it is also moral. And interferes with its contents, and abuses it. 
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 بررسی جرم سواستفاده از سفیدمهر و سفید امضا

 1یدیصالح مو محمد

 

 

 چکیده

و به شخص  می باشدامضاء و یا مهر امضاء  مشتمل بر، و تهیه که به صورت ناقص  بودهسفید امضاء ورقه 

و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن  پرخالی را  بخشهایآن را بدست آورده، و  راهیسپرده یا شخص به هر 

ستفاده میکند ضاء در آن  مانند. ا صرفاً ام ستور می دهد که  میدهدبه )ب(  و بوده)الف( چکی را که  و به او د

. در این جر  الز  نیسههت که متماً بین سههپارنده بدهدرا تکمیل و طبق آن قرارداد، به )ج(  بخشهههای نامفهو 

اگر مرتکب آن را به هر طریقی سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه 

بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جر  مذکور تحقق پیدا نماید. جر  سوء استفاده از سفید 

اسههت. هدف این جر  بررسههی ( توسههط مقنن جر  انراری گردیده 1375ق. .ا ) 673امضههاء یا مهر در ماده 

ضا می ب سفید ام سفیدمهرو  ستفاده از  سوا سی جر   ست کهبرر شدسوال اینجا این ا ستفاده، از  ا سوءا مراد از 

سفیدامضاء و سفید مهرچیست و فرضیه آن به نظر می رسد که اصطالح، سوءاستفاده در متن ماده فوق الذکر، 

ست تحقیق ماضر جز تحقیقات  شود و هم معنوی ا شامل خسارت مادی می  از اطالق برخوردار بوده و هم 

یجه آن سفید امضاء یا مهر امضاء، نوشته یا سندی است، که بطور ناقص تنظیم و کتابخانه دای می باشد و نت

صرفاتی در مندرجات آن  شخص آن را به هر طریقی تحصیل نموده، و دخل و ت سپرده و یا آنکه  شخص  به 

 .وارد، و از آن سوءاستفاده می نماید

 واژگان کلیدی: سفید، مهر، امضا، سوء استفاده، جر 
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 بوده اسالمی مجازات قانون 673 ماده از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع سوء استفاده ، جر در مقوق ایران

از سههفید مهر یا سههفید  هر کس” گوید:یو م اسههت” در امانت ، خیانت و چهار  بیسههت فصههل”عنوان با که

ضایی سپرده به که ام ست شده او  ست راهی یا به ا ستفاده آورده بد سه یک نماید به سوء ا  مبس سال تا 

 ”.خواهد شد محکو 

ستفاده به مبادرت که ، هرکسدر واقع ضایی سوء ا سفید ام سپرده به که از  ست شده او   شد و انجا با کرده ا

 خطر اندازد، مستوجب را تهدید کند به امضاء کننده یا دارایی شخص توانستمی راکه تعهدی تعهد یا سلب

سفید  کننده و تحصیل ، ید متصرفقانون مکم به کههم ، در مواردیعالوه است. به مجازات سفید امضاء یا 

 .استتحقق مزبور قابل ر باشد، ج داشته قانونی مهر، مشروعیت

به  به اقدا  و تهدید واکراه عنف سند )سفید مهر یا سفید امضاء( به یو اخذ کننده سارق، جاعل ، چنانچهپس

و  ، جعلسرقت جرایم کنند، مرتکب سوء استفاده باشند و از آن سفید امضاء یا سفید مهر کردهدست آوردن 

یا  قانونی امانت بودن هستند و با منتفی خاص جرایم موضوع اند کهشده و تهدید و اکراه عنف سند به گرفتن

شمول ، موضوعقراردادی صل عنوان ذیل هایدر امانتخیانت عنوان تحت جرایم از  ست ف  قانون و چهار  بی

 .است خارج اسالمی مجازات

در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به  و سفیدمهر ، سوء استفاده از سفید امضاءاز جهت اعمال قواعد 

ستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را  673دارنده داده شده است . قانون مجازات اسالمی مصوب  نیز سوء ا

ست ) مادة  عبارتند از : یخوانیمو تزویر مجعل( ، ولی در تعریف 673زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده ا

شیدن یا قلم  شیدن یا ترا سمی ، خرا سمی یا غیرر شخاص ر ضای ا ساختن مهر یا ام سند یا  ساختن نوشته یا 

بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سههیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریس سههند نسههبت به تاریس مقیقی یا الصههاق 

« ری بدون اجازة صهامب آن و نظایر اینها به قصهد تقلب . نوشهتهای به نوشهتد دیرر یا به کار بردن مهر دیر

 . روید قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند

 

 در لغت

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

 نمود.

ستاصطالحمال ستفاده،اصطالمیسوءا ستفادهفاده به چه معناست. سوءا  باشد.می مرکب از دو واژه، سوء و ا

ستفاده در لغت، به معنی نادیده گرفتن، بهره جویی کردن  شرّ، و ا سواء در لغت به معنای، بدی و  سوء جمع ا

ستفاده نامشروع کردن یا بهره برداری بد و نامی ستفاده به معنای ا )معین،  بجا را می گویند.باشد.بنابراین سوءا

 (697ص 
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 در قانون

ستقانون مجازات، با جان، مال، آبرو و ناموس افراد  شفاف و بدون مرتبط ا صطالماتش باید  . پس قانون و ا

سیر قوانین جزائی که باب  شد تا از تف سیر ممانعت کندرا باز می کند،  عالیقابها  با ضات نباید اختیار تف . ق

در قانون مجازات (35)بکاریا ص .نبوده اندقوانین را داشهههته باشهههند، به این دلیل آشهههکار که آنها قانونرذار 

شده و  ستفاده تعریف ن سوءا صطالح  سالمی، ا ضحا صطالح چه بوده  وا ست که نیت واقعی مقنن از آن ا نی

ست. آیا  ستفاده، تحصیل مال بوده مقصودا سوءا و یا اقدا  به تحصیل مال و یا هتک میثیت هم می تواند  از 

صریح و  صطالمات یا عبارات  شمول قرار گیرد. قانونرذار در موزه مقوق کیفری، ولو آن که ا در این دایره 

باشههد، از تکلیف مقنن در جهت تعریف آنها، نمی کاهد. و مکلف اسههت آن اصههطالمات را تعریف  واضههح

 نماید.

نون مجازات اسههالمی، مقنن از اصههطالح سههداسههتفاده تعریفی ارائه ننموده، لذا تعریف این با این مال در قا

صطالمات از  شود که عد  تعریف ا شاید گفته  ست.  شخص نی شمولش، از منظر قانونی م صطالح و دایره  ا

سههوی مقنن، واگذاری تعریف به عرف اسههت.چرا که عرف در مقوق کیفری، جنبه، مفسههر اراده قانونرذار 

ت. در مالی که در مقوق مدنی، عرف جنبه موجده و ایجاد کننده را دارد. ضههمن این که از نظر مقوقی، اسهه

ق. ، سبب ارجاع موضوع به عرف می شود. الفاظ عقود محمول  224فقدان تعریف قانونی، الفاظ، مسب ماده

ت این که، آیا فقدان تعریف است بر معانی عرفیه. لذا عرف باید مفسر اراده مقنن باشد. سوالی که در اینجاس

تواند با تحوالت اجتماعی منطیق شهههود. مطمًناً فقدان تعریف قانونی دارای مزیت می باشهههدث مثالً بهتر می

قانونی چنین مزیتی را دارد.به عبارت دیرر، اصههوال در موزه قانونرذاری کیفری دو رویکرد اسههت. رویکرد 

ضمین می کند، ولی توان انطباق اول، تعریف جر  یعنی بیان ارکان آن. این ر ویکرد، مقوق فردی را بیش تر ت

 با تحوالت اجتماعی را از دست می دهد اما در رویکرد دو ، رویکرد عد  تعریف جر  است.

ست چون می شتر منطبق ا توان مصادیق جدید را نیز داخل درعنوان نمود.علیهذا این رویکرد با نظم عمومی بی

سته  سته یا ندان ست. لذا مقنن دان صطالح را تعریف ننموده ا از مزایای عد  تعریف جر  )رویکر دو (، این ا

 برای تعریف آن، باید به عرف رجوع کرد.

 از منظر مقوقدانان

اگرچه در قانون تعریفی از اصطالح سوءاستفاده نشده، اما دکترین مقوق جزا بار عد  مسًولیت پذیری مقنن 

ستفاده از تعریف نمودهرا بر دوش کشیده و این اصطالح را  اند. گروهی از مقوقدانان بیان می کنند، که سوءا

سر می  سفید امضایی در اختیار اوست  شده و  ست که از نامیه شخصی که به او اعتماد  سفیدامضاء،عملی ا

زند، با این شهرح که مجر  باالی سهفیدامضهاء می نویسهد، بطوری که در نتیجه عمل او، تعهدی به مقتضهای 

شته برمی نوشته  ضاء دا صامب ام ضاء گردد، یا خود مجر  از تعهدی که قبالً به نفع  صامب ام مزبور متوجه 

 .(368)جعفری لنررودی، ص  گردد.
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عده ای دیرر از مقوقدانان در تعریف از سههداسههتفاده بیان می کنند که، سههوءاسههتفاده از سههفیدامضههاء به این 

د که مورد توافق آنها نبوده است. مثالً آقای )) الف(( به آقای معناست، که دارنده سفید امضاء، چیزی را بنویس

سفید و با امضاء می دهد تا برای کار خاصی وکالت در امور الزمه را بنویسد،اما آقای ))ب((  ))ب(( کاغذی 

  روی کاغذ می نویسد که ))الف(( ده میلیون ریال به وی بدهکار است

از لحاظ واژگان با هم متفاوت هسهههتند، اما دارای مفهو  وامدی  تما  دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه

 هستند.

ناقص التنظیم  -2نوشتن عبارات بر روی شئ.  -1علیهذا، در این تعریف ارکان سوءاستفاده به نحو ذیل است: 

 بدست آوردن آن. -4قصد اضرار.  -3بودن شئ. 

ستفاده، که نو سوءا ست که جزء اول از تعریف  ست، نباید الز  به ذکر ا ضاء ا سفید ام شتن عبارات بر روی 

مبین این دیدگاه شههود، که برای تحقق این جر ، تعدد عبارت بر روی ورقه مذکور شههرط اسههت. بلکه باید 

ق. .ا قانون گذار از  698گفت، که در امور جزائی صهههیغه جمع افاده به نوع می کند. به عنوان مثال در ماده 

 ه در بادی امر به نظر می رسدواژه نشر اکاذیب نا  برده، ک

شود. اما رویه دادگاه شماره برای تحقق آن جر ، باید چند خبر کذب عنوان  ها و همچنین رای ومدت رویه 

خالف ادعای مزبور را ثابت نموده و قایل به این اصل، که در جزائیات صیغه افاده  10/10/1318مورخ  2622

صو شر یک خبر کذب را در  شکله به نوع می کند، ن شرایط الز  برای تحقق آن جر  )ارکان مت رت دارا بودن 

جر  نشر اکاذیب( کافی برای تحقق آن می داند. لذا نوشتن یک عبارت مثالً تاریس و یا مبلغ در صورت تحقق 

 شرایط دیرر، سبب تحقق جر  سوءاستفاده خواهد شد.

 معیار سوءاستفاده

ت این که، معیار و مالک سوءاستفاده چیست. به عبارت دیرر یکی از مبامث مهمی که در اینجا قابل طرح اس

 آیا برای سوءاستفاده، مالکی وجود دارد یا خیر.

ست، مقرر می دارد 673ماده  ستفاده در نظا  کیفری ایران ا سوءا سفید ((ق. .ا که رکن قانونی جر   هرکس از 

ستفا سوءا ست آورد،  شده و یا به هر طریقی بد سپرده  ضاء که به وی  سال مبس ام سه  ده نماید، به یک تا 

توان محکو  خواهد شههد.(( در قانون معیاری برای سههوءاسههتفاده بیان نرردیده، لذا در اینجا چند فری را می

 مطرح کرد.

ضی را بپذیریم، در این  ست. اگر چنین فر صرفاً اعالمی بر خالف توافق ا ستفاده  سوءا اولین فری این که، 

 .)معیار اخالقی(صورت ضرر یا سود معنا ندارد
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در فری دو  این که سوءاستفاده،اقدامی بر خالف منافع متعهد سند است. که در این صورت قید ضرر اخص 

 از سوءاستفاده می شود.)تشخیص متعهد سند(

 و در فری سو  این که، سوءاستفاده اقدامی مغایر با منافع ذی نفع سند است.)تشخیص ذی نفع سند(

هیچ کدا  از فروی باال معیار سههوءاسههتفاده نبوده، و تنها معیار سههوءاسههتفاده، معیار و در فری آخر این که، 

 عرفی است.)تشخیص عرف(

اما برای تحقق آن، صرف خالف اخالق عمل کردن، سبب تحقق جر  نخواهد شد. و علت این که تشخیص 

هد سند و سوءاستفاده کننده ذی نفع سند هم معیار منطقی نیست، آن است که، ذی نفع اصالً در روابط بین متع

ستفاده کننده( وجود ندارد. به نظر  سوءا سند و طرفین)متعهد و  ست. یعنی هیچ ارتباطی بین ذی نفع  دخیل نی

ستفاده، فری دو  )تشخیص متعهد سند( و فری چهار  )معیار عرفی( باشد. با این  می رسد که معیار سوءا

و خودش به تنهایی نمی تواند معیار باشهههد. یعنی عمل  توضهههیح که معیار عرفی جنبه تکمیل کننده دارد.

ضرر به متعهد را  شد. و عرف هم وقوع  سند با ستفاده کننده همواره باید بر خالف تعهد و منافع متعهد  سوءا

محقق بداند. بنابراین در صهههورت فقدان معیار متعهد سهههند، معیار عرفی به تنهایی کارسهههاز نخواهد بود و 

ستفاده واقع نخ شد، اما عرف سوءا سند می با ضی که عملی بر خالف منافع متعهد  شد. بنابراین در فر واهد 

وقوع ضهههرر را تصهههدیق نمی کند، باید در مجازات کردن مرتکب توقف کرد. مانند مالتی که مجمور اجرای 

 امکا  به محل شرکت تجاری آمده تا در اجرای دستور قانونی، شرکت را تعطیل کند.

 سفیدامضاء

ضاء و همچنین در این  سفیدام صوص تعریف از ورقه  شده، در خ شکیل  گفتار که از دو مبحث و چند بند ت

 نشانه های مقوقی مثل مهر، امضاء و... بحث خواهد شد.

 تعریف سفید امضاء

شخص به هر  سپرده، و یا آنکه  شخص  صورت ناقص تنظیم گردیده و به  ست که، ب ضاء ورقه ای سفید ام

می      و اقدا  به تکمیل قسمت های ناقص نموده، و از آن وضعیت سوء استفاده  طریقی آن را بدست آورده

ضاء در ذیل آن ورقه  ضاء و یا مهر ام صرفاً ام ضاء  سفید ام نماید. بنابراین با این تعریفی که ارائه گردید، در 

 وجود داشته، و مرتکب پس از تکمیل مندرجات آن، اقدا  به سوء استفاده از آن می نماید.

 تعریف امضاء

شد.اما  673در ماده  شته با ضاء... دا شده، و برای تحقق جر ، آن ورقه باید ام ضاء نا  برده  سفید ام ق. .ا، از 

ست. اما  شده ا صور او آن بوده که در قوانین دیرر از آن تعریف  شاید ت ضاء را تعریف ننموده و  قانونرذار ام

 اند.نموده را تعریف واژهنررفته است اما مقوقدانان این تصورتعریفیباید گفت که از امضاء در هیچ قانونی
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امضاء نوشتن اسم یا اسم خانوادگی )یا هر دو( یا رسم، عالمت خاص که نشانه هویت صامب عالمت است، 

در ذیل اوراق و اسناد )عادی یا رسمی( که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است، 

 .(81)جعفری لنررودی،ص ای ثبت شود.بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معاملهیا 

یا به عبارتی دیرر، امضاء آن خط، شکل، مرف و عبارتی است که توسط شخصی، مستقیماً و بدون واسطه، 

 .(31)صداقت، ص  با دست بر روی سطح منعکس می شود.

 مُهر امضاء

تواند گردد، مُهر امضههاء هم میاده شههخص، و اعال  رضههایت وی تلقیعالوه بر امضههاء که می تواند، مبین ار

ضاء تلقی  ست، که آن را، ام ضاء وجود دارد این ا صوص مُهر ام شد. ابهامی که در خ صافی با دارای چنین او

اگرچه از لحاظ اثر مقوقی با هم تفاوتی ندارند و هردو مبین اراده شخص می باشد، اما از لحاظ .نمایم یا مهر

 ریف، با هم تفاوت دارند که در بندهای قبلی توضیحات الز  ارائه گردید.تع

مُهر امضاء، با تعریف مُهر بیشتر مطابقت دارد تا امضاء. باید خاطر نشان نمود، که اگرچه مهر و امضاء هر دو 

از امضاء تر ای قدیمیبرای منتسب کردن سند به شخص خاصی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی مُهر سابقه

 دارد و از قدیم االیا  مرسو  بوده است. 

 اثر انرشت

ست.  شد اثر انرشت ا ضاء، مالت دیرری که مبین اعال  اراده و رضایت افراد می با ضاء و مهر ام عالوه بر ام

ست و پای  شر از چه زمانی متوجه راز خلقت از لحاظ نقوش کف و انرشتان د ست، که ب شخص نی اگرچه م

این مسلم است، که از زمان های دور به این امر عنایت داشته، کما اینکه در اغلب آثار قدیمی خود شده، ولی 

مالمظه می شود، آثار برجسته کف و انرشتان افراد به منظور ثبت هویت آنان بر روی ظروف سفالی و دیواره 

شور و بابل ب شده، فی الجمله بر الواح گلی که از تمدن آ ه جای مانده، چنین آثاری ها و بناهای تاریخی مک 

موجود است. اولین بار ویلیا  هر شل انرلیسی مجمور به خدمت در کمپانی هند شرقی در بنرال هندوستان و 

در قبال پرداخت مقوق و دسههتمزد به کارگران، از آنان می 1858سههالبه تقلید از بازرگانان چینی و هندی از

ست مربوطه سم خود را در لی ست که جلوی ا شیوه،  خوا ستفاده از این  شت بزنند. نامبرده پس از مدتی ا انر

کند. لذا آزمایشات و متوجه گردید، که خطوط و نقوش سرانرشتان افراد، علیرغم گذشت چند سال تغییر نمی

تحقیقاتی صههورت گرفته که درسههتی نظرش را ثابت نموده، عالوه بر آن، ماکی از این نکته بود، که نقوش و 

دکتر هانری مولدز  1877هیچ فردی مثلنقوش سههرانرشههتان فرد دیرری نیسههت...در سههال خطوط انرشههتان 

 ای در انرشت نراری ابداع کرد.انرلیسی در ژاپن شیوه

 وقوع جر  با امضاء، یا مهر امضاء
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الذکر  ق. .ا کدامیک از مالت های مطرومه در بندهای فوق 673با توجه به مطالبی که، ارائه گردید، ماده 

 دارد.ق. .ا مقرر می 673امضاء، مهر امضاء و اثر انرشت را شامل می گردد. ماده  یعنی

ستفاده نماید، به » سوء ا ست آورده،  شده یا به هر طریقی بد سپرده  ضاء یا مهری که به او  سفید ام هرکس از 

 ق. .ا. 673واضههح اسههت که برای تحقق جر  موضههوع ماده پر«.سههال مبس محکو  می شههود. یک تا سههه

ضوع  صورت بریرد. پس در خصوص این که جر  مو«سفید مهر»یا « امضاء»سوءاستفاده باید نسبت به سفید 

 گیرد، تردیدی نیست.ماده مذکور، با مهر یا امضاء صورت می

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

 یابد. جر  مذکور تحقق میقلمداد شد، پس جای درنگ نخواهد بود که با مُهر امضاء همدر نهایت مُهر 

قاد دارند، که در قسهههمت اخیر ماده  نان اعت قاً رکن قانونی جر   118گروهی دیرر از مقوقدا ق.ت )سهههاب

سالمی  ستفاده بوده و به موجب قانون مجازات ا ست  1375سوءا شد( آمده ا سوخ  که  یا چیز دیرری»... من

شود... ضاء یا مهر  صامب ام سارت  سفیدمهر و « موجب خ شامل  ضوع ماده مذکور را باید،  تحقق جر  مو

سفیدامضاء دانست. ولی، تسری آن نسبت به سوءاستفاده از اثرانرشت، محل تردید است. و باید به نفع متهم 

سع آن خودداری کرد. گروهی دیرر از مقوقدانان نظری مخالف با ن سیر مو سو با دیدگاه از تف ظر قبلی و هم

ضاء( یا اثر  ضاء و یا ترکیب آنها )مُهر ام ست از، خود مهر یا ام اولی دارند و معتقدند، که منظور از مهر اعم ا

 .(194مبیب زاده،ص )– انرشت، و هر عالمتی که نشان دهنده تجیید متن سند بوسیله سپارنده است.

باشد نه تمثیلی.دلیل دیرری که تقویت کننده این استدالل یو مصادیق مذکور در ماده فوق االشعار مصری م

و قانون مجازات  1362است. اینکه، در زمان تدوین قانون مجازات اسالمی و متی قبل از آن )قانون تعزیرات 

ستعمال شده و نمی توان ادعا نمود که، در زمان تصویب مواد یاد شده، 1304عمومی  ( فقط از مهر و امضاء ا

میالدی اثر  1858ساله دارد.  )از سال  160اثر خارجی نداشته است. بلکه اثرانرشت قدمتی مدوداً  اثرانرشت

( که اولین قانون مجازات 1304سال قبل از آن که، قانون مجازات عمومی ) 80انرشت کشف گردیده( یعنی 

ضاء را در نظا  سفیدام ستفاده از  سوءا شود تا بخواهد  صویب  ست، ت کیفری ایران مجرمانه  در تاریس ایران ا

تلقی نماید، اثرانرشت، فواید و انواع آن کشف شده بود. و اگر قانونرذار    می خواست سوءاستفاده از سفید 

انرشت را به مانند سفیدامضاء مجرمانه تلقی بکند با ابهامی مواجه نبود. چرا که در آن زمان اثرانرشت، کشف 

ق و فعلی مکایت از رد ادعای کسههانی دارد که اعتقاد دارند که جر  گردیده بود و عد  ذکر آن در قانون سههاب

 ق. .ا شامل اثرانرشت خواهد بود. 673موضوع ماده 

 مبنای جر  انراری

 مبنای فقهی
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از نظر اخالقی و مذهبی، امانتداری، یکی از صههفات پسههندیده و مورد تجکید اسههت. و از نظر اجتماعی زمینه 

امعه را فراهم می کند و مانع تنش های اجتماعی می شههود. بر عکس جرایمی که اعتماد و مودّت بین افراد ج

)مبیب  امانت داری و مُسهههن اعتماد افراد جامعه را هدف می گیرند، موجب تنش های نامطلوب می گردند.

این جر  از جمله جرایمی که از خانواده جر  خیانت در امانت می باشهههد، و موجبات هتک  .(157زاده، ص 

ستفاده افراد از ص، و پایهاخال سوءا سال ،  ست و متزلزل می نماید. دین ا س های اعتماد و اطمینان مرد  را، 

اعتماد و اطمینان مرد  و رفتار خالف امانت داری را، از زمره گناهان کبیره محسوب می دارد. چرا که مرتکب 

 به این اعتماد، پشت می کند.

ساء می فرماید:  2در آیه  وال یتیمان را پس از بلوغ بدست آن بدهید و مال بد و نامرغوب خود و ام» سوره ن

را به خوب و مرغوب آنها تبدیل مکنید، و اموالشهههان را ضهههمیمه مال خود مخورید که، این گناهی   بزر  

 .(101)الهی قمشه ای،(، ص  «است.

دانسته به خدا و پیامبر و در امانتها، ای کسانیکه ایمان آورده اید، » سوره انفال خداوند می فرمایند:  27ویا آیه 

این آیه شهریفه تصهریح به نهی از خیانت کردن دارد و نهی هم ظاهر در وجوب ترک دارد. و «. خیانت مکنید

سهههوره می می  38لذا ارتکاب آن مرا  و ارتکاب هر فعل مرامی هم، مسهههتوجب تعزیرات. و یا در آیه 

 107آیه « ند دفاع می کند، و خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد.خدا از کسانی که ایمان آورده ا» فرماید:

هرگز به طرفداری خیانتکاران با مدمنان مجادله مکن، خیانتکارانی » سوره نساء که خداوند می فرمایند:  109تا 

کنند، ولی که با نفس خود خیانت می کنند، خدا مرد  خائن و آلوده را دوست نمی دارد. اینها از مرد  شر  می

کنند و از خدا شههر  نمی کنند در مالی که خدا همیشههه با آنهاسههت، متی موقع شههب که محرمانه جلسههه می

سههخنان ناروا و تهمت آمیز می زنند.آری خداوند به تما  اعمال آنها اماطه دارد، بر فری که شههما در دنیا از 

 «خواهد کرد. آنها دفاع کردید، در روز قیامت چه کسی از آنها دفاع و وکالت

شتی این عمل می صومین هم، مبین قبامت و ز شریفه قرآن، روایات منقول از ائمه مع شد. عالوه بر آیات  با

امیرالمدمنین   .(45)الحرانی، ص  فرماید: ))امانتداری روزی می آورد، و خیانتکاری فقر بدنبال دارد.((پیامبر می

فرماید: )) ای کمیل بدان که رخصههتی در نپرداختن امانت  زیاد نخعی از یاران مخلّص خویش میبه کمیل بن

هیچ کس نیست، هرکه از ما رخصتی در این باره روایت کند، بیهوده گفته و گناه کرده و سزایش دوزخ است، 

سوگند می خور  که رسول خدا ساعتی پیش از مرگش سه بار به من فرمود ای ابالحسن، امانت را به نیکوکار 

 (169)همان، ص  ، زیاد باشد یا کم، متی نس و سوزن.و تبهکار رد کن

 .(189)کلینی، ص  اما  صادق )ع( می فرمایند: ))هرکه به خائن چیزی بسپارد، بر خدا ضمانتی ندارد.((

صب، دو   ست: اول غا ستور مبس داده ا سه نفر د ست که: )) علی )ع( برای  شده ا و یا از اما  باقر )ع( نقل 

ست.آنکه مال یتیم را می  ست، و او آن را از بین برده ا شده ا سپرده  سو  آنکه از امانتی که به وی   خورد و 

امانت خیانت (( یا در روایت دیرری از پیامبر )ص( که فرمودند: )) کسههی که در دنیا در.(355)طوسههی، ص 
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د، در مالی که بر کند و آن را به صامبش ندهد تا بمیرد، بر غیر دین اسال  مرده و خداوند او را مالقات میکن

 او خشههمناک اسههت و کسههی که دانسههته مال خیانت شههده را می خرد، در روز قیامت مانند خائن اسههت.((

 .(343)دستغیب، ، ص 

ایشان فرمودند: ))سه خصلت است که در هرکس باشد دلیل بر نفاق اوست، هرچند که نماز بخواند و روزه 

 .(344)همان، ص  خیانت.(( -3خلف وعده  -2دروغرویی  -1بریرد و خود را مسلمان بداند، 

یا در روایت دیرری از اما  صادق )ع(که می فرمایند: ))به طول رکوع و سجود شخصی منررید چون، ممکن 

است بر اثر عادتش باشد که ترک عادت سخت بر او دشوار است، لیکن بر راسترویی و امانتداری او بنررید 

ت را به صههامبش برگردانید. اگر کشههنده علی )ع( مرا به چیزی امین قرار و نیز از عذاب خدا بترسههید، و امان

گردانم، و از خدا بترسید و امانت را به صامبش برگردانید، سفیدپوست باشد بر میرا به اوآینه امانتشدهد هر

 .(343) همان، ص  یا سیاه پوست، هرچند از خوارج یا اهل شا  باشد.((

ار، عنوان گردید، مکایت از مذمو  بودن عمل، از دیدگاه فقهی است. با توجه به آن این مطالبی که در این گفت

که سوءاستفاده از سفیدامضاء دارای دو شق بوده، که در شق اول، مالتی را عنوان می نماید، که سفید امضاء 

شبیه به جر  خیانت در امانت بوده، و ب سیار  شد که از لحاظ ماهیت، ب شده با سپرده  شخص  ا مبنای فقهی به 

 که برای جر  خیانت عنوان شده، منطبق است.

سپارنده عمل می کند. و  ستور  صت نموده و خالف د شده، و او معی سپرده  شیایی مرتکب،  چرا که در اینجا ا

در شههق دو ، که از به هرطریقی بدسههت آوردند سههفیدامضههاء مکایت دارد، باز هم، دارای مبنای فقهی برای 

سهههوره بقره که می فرماید: )) اموال مرد  را به باطل  188ن عمل مرتکب وجود دارد. آیه مجرمانه اعال  نمود

ق. .ا( به موجب  673مخورید.(( مکایت از آن دارد که، تحصیل مال از طریق نامشروع )مستنداً شق دو  ماده 

 والکم بینکم بالباطل()التاکلو ام آیه مذکور، از گناهان کبیره بوده و افراد به عد  انجا  آن توصیه شدند.

 مبنای مقوقی

شدن  سته  شود، بلکه باعث ب سلب اعتماد افراد جامعه می  ضاء نه تنها موجب  سفیدام ستفاده از  سوءا جر  

گردید. بقای نوع انسانی و زیست های سعادت و خوشبختی بر روی شخص خائن و فرزندان او خواهددرب

ساس و بنیان معامالت آدمی در این عالم موقوف به معامالت و مبادله شد، ا ست، و چون امانت نبا ی اعمال ا

سان از هم گسیخته، و رشته ی مبادالت پوسیده خواهد شد. وقتی که نظا  معامالت از هم تنیده شد، هرگز ان

 (83)اممدی، ص  را در این جهان بقا و زیست، ممکن نخواهد بود.

 تشابهات و تمایزات قانون فعلی با قوانین سابق

(، با قوانین سههابق )قانون 1375ن گفتار، در خصههوص تمایزات و تشههابهات قانون مجازات اسههالمی)در ای

گفتارهای قبل بیان گردید، برای مجازات عمومی و قانون تعزیرات( مطالبی ارائه خواهد شد. همانطوری که در
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وعه ایران، جر  انراری، اولین بار در قانون مجازات عمومی، سوءاستفاده از سفیدامضاء در قلمرو مقوق موض

سالمی بر مجرمانه بودن رفتار و اکنون در کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات های بازدارنده از قانون مجازات ا

 مرتکبی که از سفید امضاء سوءاستفاده می نماید،مهر تجیید زده است.

ءاستفاده کرده، از روی تقلب ق. .ع مقرر می دارد: )) هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سو240ماده 

انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیرری که موجب خسارت صامب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکو  به 

صد تومان نیز مسب جنجه ست به تجدیه غرامت از پنجاه الی پان شد، و ممکن ا سال خواهد  سه  ای از یک تا 

خود او بدست آورده باشد در مکم جاعل و مجازات آن را و اگر سفیدمهر به او سپرده نشده ومحکو  شود،

دارد: ))هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده ق.ت اشعار می118خواهد داشت و ...(( ماده 

کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیرری که موجب خسارت صامب امضاء یا مهر شود روی 

ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود آن را بدست  74به شالق تا  آن بنویسد، محکو 

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

ق. .ا تصریح می دارد: ))هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضاء که به او سپرده شده است یا 673و در نهایت ماده 

 سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال مبس محکو  خواهد شد.(( به هر طریقی بدست آورده،

 تشابهات

 مراد از تشابهات آن است که آنچه وجه اشتراک قانون مجازات اسالمی با قوانین سابق است، عنوان گردد.

قابل گذشهت غیرالمق جرمیجر  هم در قوانین سهابق و هم در قانونچهارمین وجه تشهابه آن اسهت، که این

 می شده و گذشت شاکی می توانست صرفاً از کیفیات مخففه محسوب شود.تلقی 

و آخرین وجه تشهههابه که خیلی موشهههکافانه و در عین مال سهههاده انرارانه می باشهههد، آن اسهههت، که جر  

صوف، قاعده  ضاء، چه در قبل از انقالب و چه در بعد از انقالب، در انتهای قوانین مو سفیدام ستفاده از  سوءا

شده شده اند. )قانون مجازات  گذاری  صد به بعد از قانون مجازات، قرار داده  ست، بعبارت دیرر، در مواد  ا

 عنوان شده است.( 673و قانون مجازات اسالمی در ماده  118، قانون تعزیرات در ماده 240عمومی در ماده 

 تمایزات

اسالمی عبارت ))خسارت(( در متن اولین وجه تمایز بین قانون مجازات عمومی و تعزیرات با قانون مجازات 

سابق، قانونرذار از خسارت به صامب امضاء یاد  سابق، و فقدان آن در قانون فعلی می باشد در قوانین  مواد 

 می کند، که این خسارت، انصراف به خسارت مادی دارد.

ستفاده دا سوءا سابق جر   شد. در قوانین  رای دو فری چهارمین وجه تمایز از لحاظ مجازات مرتکب می با

شده، و شخص از آن سوءاستفاده سپرده میکه سفید امضاء به شخصیاستبوده که فری اول، ناظر به مالتی
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می نمود، که در قانون مجازات عمومی، مجازات مرتکب، مبس از نوع جنجه ای و از یک تا سه سال خواهد 

 بود.

د وارد بشهههود که در نظا  مقوقی ایران معیار اگرچه با تمامیت معنوی او در تعاری خواهد بود. شهههاید ایرا

تشخیص مجازات شدید از مجازات خفیف  مشخص نبوده، که بطور صریح عنوان شد، که مبس شدیدتر از 

شالق است. در اینجا باید گفت، اینکه بعضی از مجازات ها نسبت به مجازات دیرر خفیف تر است تردیدی 

ست. مثالً جزای نقدی خفیف شالقنی ضی از مجازات تر از  ست. اما در بع ضایی وجود یا مبس ا ها رویه ق

شدید شالق  ست یا مبس.ندارد که  ضابطه نوعی تر ا ست یا مالک،  صی ا شخ ضابطه،  در اینجا آیا مالک و 

ضابطه می ضابطه،  ستدالل خویش قرار داد. اولین  سوی ا ضابطه را در فرا سه  ساله، نرارنده،  شد. در این ر با

ه، ضابطه نوعی و ضابطه سو ، ضابطه مق نظارت دولت می باشد. در ضابطه شخصی، شخصی، دومین ضابط

قاضی مجازاتی را مالک قرار می دهد که از نظر متهم مساعدتر باشد یعنی مالک، نظر شخصی متهم است. اما 

ر در ضههابطه نوعی، قاضههی بر اسههاس افراد تصههمیم می گیرد تا مسههب مورد مجازاتی را در نظر بریرد. اما د

شد. هرچه این  شخص متهم می با ضابطه مق نظارت و چتر نظارتی قوای ماکمه، بر روی  سو  که،  ضابطه 

شدیدتر از  ساله، علت آن که مبس را  شدیدتر جلوه   می نماید. در این ر شد، مجازات  شتر با مق نظارت بی

 مجازات شالق ولو در مالء عا  دانسته شد، ضابطه سو  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

سفید امضاء یا مهر امضاء، نوشته یا سندی است، که بطور ناقص تنظیم و به شخص سپرده و یا آنکه شخص 

ستفاده می نماید.  سوءا صرفاتی در مندرجات آن وارد، و از آن  آن را به هر طریقی تحصیل نموده، و دخل و ت

وء استفاده از قدمت طوالنی و از این طریق سبب ورود خسارت مادی یا معنوی به مالک آن می گردد. جر  س
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در مقوق موضههوعه ایران برخوردار اسههت. یعنی هشههتاد و هشههت سههال از قاعده گذاری آن گذشههته و برای 

 ممایت از اموال و مالکیت و جلوگیری از اعتماد و اطمینان افراد، جر  انراری شده است.

جر  )رکن قانونی، مادی و معنوی(  با توجه به آن که برای تحقق هر جرمی، الز  اسهههت که ارکان ثالثه آن

وجود داشته باشد عالوه بر آن سه رکن باید بین ارکان تقارن وجود داشته باشد، یعنی رفتار مرتکب، در رکن 

مادی، وقتی اقدا  به نوشتن مطالب روی سفید امضاء می کند، باید با سوءنیت همراه باشد، و اال اگر در لحظه 

باشد و یا در مالتی که رکن معنوی وجود دارد رکن مادی نباشد، جر  مذکور وقوع رکن مادی، رکن معنوی ن

تحقق پیدا نخواهد کرد. سهههوء اسهههتفاده از جمله جرایم بازدارنده بوده، چه در نظا  کیفری ما انفکاک جر  

ه بازدارنده از تعزیری، علیرغم رهنمودهای دکترین مقوق جزا و رأی ومدت رویه مشکل است، اما با توجه ب

شود،  شمول مرور زمان می  صرفاً جرایم بازدارنده و اقدامات تجمینی م سی کیفری،  آنکه طبق قانون آئین دادر

ضیق قوانین کیفری، منع  سیر م ستیم، از جمله تف صولی که در موزه کیفری از آن بهره مند ه لذا با توجه به ا

سل به قیاس در ام شک و همچنین عد  تو سع و تبرئه در مال  سیر مو ور جزایی، مبین این دیدگاه خواهد تف

نان  لذا مشهههمول مرور زمان می گررد. گروهی از مقوقدا بازدارنده بوده،  بود، که این جر  از جمله جرایم 

ق. .ا  غیر قابل تعلیق 30ماده  2اگرچه، اعتقادشان بر آن بوده، که چون جر  خیانت در امانت به صرامت بند 

استفاده از صور خاص آن جر  تلقی می شود، پس جر  سوء استفاده غیر است، و با توجه به آنکه جر  سوء 

صور خاص خیانت در امانت تلقی می  ستفاده از جمله  سوء ا ست. اما باید گفت اگرچه،  جر   قابل تعلیق ا

شههود اما این به معنای آن نیسههت، که تما  امکا  راجع به جر  خیانت در امانت را، به آن جر  تسههری دهیم. 

 جرمی قابل تعلیق است. 673چنین استداللی آن خواهد بود، که جر  موضوع ماده نتیجه 

شته باشد، تا بتوان آن جر  را ثابت نمود، بعضاً  باتوجه به آنکه برای اثبات هر جرمی، ادله اثباتی باید وجود دا

ثبات جر  را قانونرذار ادله اثبات جر  را شهههمارش می نماید، اما در خصهههوص این جر  قانونرذار ادله ا

شمارش ننموده و اعتقادش آن است، که هر زمانی که قاضی به علم رسید، که جر  با تما  شرایطش مدوث 

یافت، آنراه مکم به مجازات مرتکب خواهد داد. قانونرذار در هر کشهههوری، بعضهههی از جرایم را که جنبه 

نبه خصوصی غلبه دارد( معین  می خصوصی آن غلبه بر جنبه عمومی آن دارد، یا برعکس )جنبه عمومی بر ج

صاء قانونی. در قانون مجازات ایران، هم قانونرذار از  ضابطه قانونی و خواه در قالب ام نماید. خواه در قالب 

روش امصاء قانونی استفاده نموده، و جرایم قابل گذشت را عنوان نموده و این خود پایه گذار اصلی در نظا  

غیر قابل گذشههت بودن تما  جرایم بوده، مرر آنکه قانونرذار در آن امصههاء کیفری ایران اسههت، که اصههل بر 

ست لذا جرمی  صاء قانونی نی ستفاده در این ام سوء ا شد. جر   جرایم قابل گذشت، ذکری از آن جر  برده با

غیر قابل گذشت، و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نخواهد داشت. تقدیم دادخواست، برای مطالبه ضرر و 

شی از جر  از سوی مدعی خصوصی در صورت وقوع جر  سوءاستفاده و مدوث خسارت مادی به زیان نا

صالح  ضایی  سیدگی به هر جرمی، پس از وقوع آن جر ، وجود یک مرجع ق ست. برای ر مجنی علیه الزامی ا

ست. ماده  ضایی محل مجموریت خود ایف 51ضروری ا ای ق.آ.د.ک مقرر می دارد: ))دادگاه ها فقط در موزه ق
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وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی شروع به تحقیق و رسیدگی    می کنند.(( لذا با توجه به آنکه 

 رسیدگی است.آنی بوده و محل تخلف امین صالح بهجر  سوء استفاده جرمی

چنین  نکته پایانی این که اصههالً نیاز به جر  انراری چنین جرمی در نظا  کیفری ایران نبوده اسههت. و وجود

شدن قانون مجازات خواهد بود. چرا که با فقدان این جر  )ماده  سبب مجیم  صرفاً  ق. .ا(، مواد 673جرمی، 

شته، که در صورت ارتکاب، مرتکب بدان محکومیت می یافت. چنان که، اگر سفید امضاء به  قانونی وجود دا

ت در امانت و به مجازات شههخص سههپرده می شههد، و وی خالف اراده سههپارنده عمل می نمود عملش خیان

، محکو  می شد. و اگر به هر طریقی بدست می آورد، )به وی سپرده نشده باشد( و 674مذکور در ماده ق. .ا 

شئ(، به  شد) پیدا نمودن آن  صیل، غیر مجرمانه با صورتی که از طریق تح صرفی نماید، در  در آن دخل و ت

به مجازات استفاده از سند مجعول هم محکو       می  مجازات جر  جعل و در صورتی که استفاده می نمود،

 شد.

)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 تصهههرف در آن از آن اسهههتفاده هم می نمود، عالوه بر مجازات آن جر  به مجازات 

صورت شد. همچنین اگر  جر  جعل و در  سند مجعول هم محکو  می  ستفاده از  ستفاده به مجازات جر  ا ا

هیچ کدا  از آن مواد قانونی وجود نمی داشهههت. باز هم برای تنبیه مرتکب،خالء قانونی نداشهههتیم. چرا که 

را  (و... با جر  انراری تحصیل مال از طریق نامشروع، مجت 1367قانونرذار در ماده ق.ت.ا.ا و ک مصوب )

برای بالمجازات ناماندن مرتکبین تما  نموده اسههت. چرا که نه تنها مرتکبین، مجازات خواهند شههد، بلکه در 

سبد مجرمانه) ماده  مقرر می دارد:  2ق.ت.ا.ا و ک( امور مقوقی هم، رنگ جزایی به خود می گیرد ماده 2این 

ت داشتن شرایط مخصوص تفویض می ))هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جه

گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و ... و یا به طور کلی مالی یا 

سوب و ... محکو   ست، مجر  مح شروعیت قانونی بوده ا صیل آن فاقد م صیل کند، که طریق تح وجهی تح

 خواهد شد.((

شت، لذا جر  انراری ماده  علیهذا، با وجود چنین ماده ای، ق. .ا  673در مجازات مرتکب، تردیدی وجود ندا

 ضروری نبوده است.
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