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Examples of property confiscation in Iran's subject law 
 

 

Abstract 

Property confiscation means confiscation of all or part of the defendant's property for the benefit of the 

government. Due to the prevalence of some specific acts and violations in the society, the legislator has 

used the executive guarantee under the title of nationalization and confiscation of property to punish and 

punish the relevant persons. Therefore, one of the most important measures that should be taken regarding 

property related to crime is the confiscation of this property, which is usually done in order to confiscate 

said property, and also the purpose of confiscation and confiscation of property, as well as its Shari'a and 

legal foundations, should be examined. As a result, ownership is respected only when it is created through 

legitimate means. Based on this, in this research, it has been tried to answer this main research question: 

what are the examples of confiscation of property in Iranian law? Give an appropriate answer. According 

to the nature of the subject, the present research has been conducted in terms of practical purpose and in 

terms of collecting information by documentary method and through the study of valid laws and sources, 

and the obtained information has been analyzed in a descriptive-analytical manner. The findings and 

results showed that confiscation of the property of the convicted by the government is one of the legal 

methods based on the laws of the country (Article 49 of the Constitution) and verses and traditions. 

Examples of confiscation of property in law include: property resulting from usury, usurpation, bribery, 

embezzlement, theft, gambling, abuse of endowments, and abuse of boycott and government transactions . 

Keywords: examples of confiscation, property confiscation, constitution, Iranian law. 
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 چکیده 

اموال معنای   مصادره  نفع دولت  به  به  متهم  اموال  از  یا بخشی  تمام  و  .  است  ضبط  اعمال خاص  برخی  به علت شیوع 

تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه  

ترین اقداماتی که درباره اموال مرتبط با جرم باید انجام شود ضبط این اموال  بنابراین یکی از مهماستفاده نموده است.  

شود و همچنین بیان اهداف ضبط و مصادره اموال و نیز مبانی  است که معموال به منظور مصادره اموال مذکور انجام می

مالکیت فقط نتیجه  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  قانونی  و  آید، محترم    شرعی  به وجود  راه مشروع  از  که  در حالتی 

سئوال اصلی تحقیق این است که مصادیق مصادره  به این  در این پژوهش سعی شده است که  بر این اساس،  باشد.  می

با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی   ؟ پاسخ مناسب داده شود.چیستایران در حقوق اموال 

ردآوری اطالعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات به دست و به لحاظ گ

توصیفی به صورت  تحلیل قرار گرفته است.  -آمده  داد کهیافته  تحلیلی مورد تجزیه و  نتایج نشان  و  اموال    ها  مصادره 

به یکی از روش مبنای آنمحکوم علیه توسط دولت  آیات و   قانون اساسی( و  49)اصل    قوانین کشور  های قانونی که 

اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار،    مصادیق مصادره اموال در حقوق عبارتند از:  .باشدروایات می

 باشد.کاری و معامالت دولتی میسوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه

 ایران. قانون اساسی، حقوق اموال، مصادرهمصادره،    مصادیقها: کلید واژه
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 مقدمه .  1

ترین موضوعاتی که همواره در جوامع بشری از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، موضوع حق مالکیت  یکی از مهم

ممنوع اعالم کرده ن حق را  این حق است. قوانین اساسی و عادی هر گونه تعرض و تجاوز بهایاشخاص و لزوم احترام به

است. نقض حقوق مالکانه ی اشخاص مستلزم اعمال ضمانت اجراهای مدنی نظیر الزام به جبران خسارات و در برخی  

داخلی   قوانین  حمایت  مورد  تنها  نه  مالکیت  حق  است.  نقدی  جزای  و  حبس  مانند  کیفری  اجراهای  ضمانت  موارد 

ن حق و لزوم محترم شمردن آن تاکید شده اید بین المللی نیز بر اهمیتکشورها قرار گرفته است، بلکه در بسیاری از اسنا

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را  .  است

 (.30 ،1398بسط دهد. مالکیت جز فطرت و غریزه انسان است )نجفی،  

آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین  میانسان نسبت به آنچه به دست  

کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده  آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه امروزه مشاهده می

ها، همواره برای داشتن  انسان موجودی اجتماعی است و در طی گذشت سال  (.23  ،1396باشد )کامیار،  حق مالکیت می

ن قوانین توسط نمایندگان مردم، تصویب  ایآمیز، نیازمند قانون و برنامه بوده است. در برخی کشورهایک زندگی مسالمت

باشد. انسان موجودی مختار آفریده شده و خواستار  ای کمتر میها در چنین جامعهآید، که به نسبت تنشو به اجرا در می

آورد در تصرف و تملک خود داشته باشد. لذا مساله مالکیت  را با کار و تالش خود به دست آورده میآن است که آنچه  

از همان ابتدای تاریخ بشر تا به امروز با زندگی فردی و اجتماعی انسان ارتباط عمیقی پیدا کرده است و تاثیرات خود را  

سلب شدن مالکیت افراد نسبت به امالک و  (.  55  ،1395در زوایای مختلف حیات بشری به جای گذاشته است )دلیر،  

ارگان توسط  برنامهاموال  عدم  و  اجتماعی  عدالت  و  نظم  برقراری  عدم  تفکر  و  دولتی  جمله  های  از  صحیح،  ریزی 

های فردی و گروهی باشد. لذا دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهایی است که جامعه با آن روبرو می چالش

جامعه حالت منفعالنه داشته باشد بلکه باید فعاالنه عرصه را به میجامعه به عهده دارد، نباید در مقابل نیاز عمورا در هر  

امید  لذا  (.  785،  1395را برقرار کند )مهدی زاده،  میدست گرفته و از احقاق حقوق افراد حمایت و در مقابل، رفاه عمو

رود افراد نسبت به قوانین و مقررات محدود و سلب کننده حق مالکیت خود، در جامعه آگاهی یابند و شاهد کمتر  می

 (. 17، 1399ها و مشکالت مربوط به چنین امری در جامعه باشیم )مسیح زاده، شدن تنش

ت به مایملک خود است که به آن یکی از آثار شناخت حق مالکیت ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسب

هایی نیز  این حق دچار محدودیتمیتمایل نداشته باشد، اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمو

بنابراین دیگر نمی برای اشخاص پذیرفت و امروزهشده است.  ن حق از سوی  ایتوان حق مالکیت را به صورت مطلق 

  (.10،  1396شده است )عامری،   ها تعدیلحاکمیت و دولت

های بزهکاری همه ساله  هر چند امروزه اموال و ارتباط آن با وقوع جرم بر کسی پوشیده نیست. بزهکاران و سازمان

ن راستا از اموالی  ایکنند و درها دالر تحصیل میشویی میلیونمانند قاچاق مواد مخدر و پول میاز طریق ارتکاب جرای

  ، استفاده میمانند خودرو  ارتکاب جرم  در  و غیره  و کشتی  بر  هواپیما  ناظر  با جرم  مرتبط  اموال  اصطالح  لذا  نمایند، 
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ن منظور اختصاص یافته و ای اموالی است که یا به عنوان ابزار و وسیله برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا به

ه موضوع جرم بوده و جرم بر روی آنها ارتکاب یافته و باالخره  قرار بوده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین اموالی ک

نامیده می از جرم  ناشی  ارتکاب جرم تحصیل شده است که عواید  از طریق  به    شوند.اموالی که  همانطور که کشورها 

د، مجرمین  کننمنظور فراهم آوردن امکان مصادره اموال مرتبط با جرم و خصوصا عواید ناشی از جرم اقداماتی اتخاذ می

سازمان میو  انجام  اقداماتی  نیز  بزهکاری  دیگر  های  از طرف  و  کنند  جلوگیری  اموال خود  مصادره  از  بتوانند  تا  دهند 

ای است که امکان مصادره اموال وجود دارد. لذا باید  شرایطی که در قوانین مختلف پیش بینی شده است، بعضا به گونه

در قانونی  خصوص  ایخالءهای  خصوصن  در  همچنین  و  گیرد  قرار  بررسی  ثبت  ای مورد  برای  عملی  راهکاری  جاد 

افراد اشاره کرد که یک آمار  اموال آحاد جامعه اقدام گردد که از جمله راهکارها میمیتما اموال  الکترونیکی  توان ثبت 

 سازی امور در اختیار دولت باشد. دقیق از اموال افراد جامعه جهت شفاف

 

 بانی نظری ادبیات و م . 2

به معنای از  فارسی  گ  در فرهن  ومصادره مصدر عربی باب مفاعله از ریشه صدربه معنی انصراف و برگشت دادن  

دست دادن مال یا حق به عنوان نتیجه یک جرم و یا به خاطر نقض یک تعهد معنا شده است )خواجه وند و پوراسکندر، 

مال    (.111،  1396 به معنی مطالبه  لغت  به وسیله    باشدمیمصادره در  مال  مطالبه و گرفتن  زبان فارسی  و در اصطالح 

متعارف   با طرق  و  قانونی  غیر طرق  از  میدولت  در    .گویندرا  و  مال  مطالبه  معنای  به  مصادره  ترمینولوژی حقوق  در 

انونی و یا طرق متعارف ذکر شده است )جعفری  اصطالح به معنای مطالبه و گرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق ق 

 (.  3374، 1394لنگرودی، 

 :عبارتست ازواژه مصادره اموال در زبان فارسی  معنی 

 اخذ جریمه.   گیری و مطالبه مال به زور یا به سبب ارتکاب گناه وتاوان, تاوان -

 به دست آمدن آن دارائی است.  موجبکه مرتکب شده یا دزدی که میدن دارائی کسی که مرتکب جرنموضبط   -

)دهخدا،  شده است    ضمان داشته  در ازای مالی که درباشد  میمصادره در اصطالح مستوفیان و ضبط اموال عامل   -

1377 ) 

 ( 246، 1395) عیسایی تفرشی،  مطالبه مال  -

ممکن    هی ناح  ن از هر ل آکه استما   ست ی ا ز ین چآمال در لغت عبارت از  است.  ن اموال  آوجمع    یال کلمه است عربم

ادله  مبارزش    یاقتصاد  نظرو از    واقع شودستد    که بتواند مورد داد و  گویندمی  ی زیمال به چ  یح حقوقالو در اصط  است

  و  یمال مادباشد  میدونوع  ی  مال به اعتبار   دارد.  یماد   متینزد مردم ق   کهی  حق  ای  و  ینی مال عبارت است از عدارد.  را  

قانون مدنی اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.   11همچنین مطابق ماده  (.53،  1370طباطبایی یزدی، ی )مال معنو 

دارد مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان  قانون مدنی مقرر می  12در توصیف مال غیرمنقول، ماده  

نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود  نکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به  اینقل نمود، اعم از
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دارد اشیایی که نقل آن از محلی به محل  قانون مدنی مقرر می  19مال یا محل آن شود و در توصیف مال منقول ماده  

 منقول است.  ،دیآ نکه به خود یا محل آن خرابی واردای بدون ،دیگر ممکن باشد

که برای شناخت مال و انواع و آثار مترتبه بر آن نیاز به تعریف   تیصور  ؛ درران تعریف نشده استای  حقوقمال در  

برای   . کنندمی. مال معنای نسبی دارد و در خصوص داوری نسبت به مالکیت آن به عرف و جامعه مراجعه  استجامعی  

خواه در توان گفت دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد  بررسی مال می

اعیان موجود در خارج و مطالبات و دیونش    بنابراین کلیه امور مالی هر شخصی اعم از   حقوق باشد یا داخل در تکالیف.

بود، سپس مفهوم آن توسعه یافته و شامل هر چیز قابل    مال در اصل مخصوص طال و نقره  .دهددارایی او را تشکیل می

 .  ده استشانتفاعی  

باشد مال گویندپس به هر چیزی که برا نکه مملوک و یا قابل ای   اما به شرط   ،ی انسان نافع و استفاده از آن ممکن 

به اشخاص معینی نداشته و   اختصاص  شیائی کهابنابراین    تملک باشد و بتوان آن را تحت اختیار و سلطه خود درآورد.

نباشند تملک  از  ،قابل  و هر چه  ماه  و  آفتاب  ما ای  مثل  عنوان  باشد  قبیل  آنن  بر  نیستل  امتیازی  .  ها صادق  مالی  حق 

حق است که متعلق آن    دهد حق مالی،ها میبه منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آن  که حقوق هر کشور،  باشدمی

  باشدمیتنظیم روابطی    جاد حق مالی،ای  هدف از.  خواه آن مال عین باشد یا منفعت یا حق ارتفاق و حق انتفاع  مال است، 

  که در هیأت استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و با ارزش است،

حق انتفاع و حق مطالبه    مانند حق مالکیت،  ، برخالف گروه نخست قابل مبادله و تقویم به پول است  ن دسته از حقوق،ای

  موضوع  با   چنان  شود،می  ن دلیل که شامل تمام منافع اقتصادی شیای  به  حق مالکیت  مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

  مورد  چه  آن  که   پیداست   خوبی  به  تامل   کاند   ولی با.  شودواقع می  توجه   مورد   نخست   نظر   در  که   آمیخته   هم  به  خود

  باشد می  اعتباری  شود، رابطهو از نظر حقوقی در آن تصرف می  کنداص پیدا مییرد و به اشخاص اختص گمی  قرار  تملک

در هیچ یک از منابع و ادله فقه اصطالح مصادره   .شودمی نامیده  مال آن به که است  خاطر  همین به دارد اشیاء  با انسان که

آثار   نیز ظاهراً اصطالح مصادره استعمال نشده، اما در برخی از  بیان نشده است. در متون کهن فقهی اهل سنت  اموال 

الجنائی« بارها    شود؛ برای نمونه، عبدمیفقهی و حقوقی جدید اصطالح مزبور مشاهده   القادر عوده در کتاب »التشریع 

امام خمینی برای واژه مصادره از اصطالحاتی چون گرفتن، بازگردان و رد کردن   صطالح مصادره را استفاده نموده است.ا

دولت  مصادره بدین معناست که    در اصطالح حقوقی  .(10، ج1358)موسوی خمینی،    اندبه جای مصادره استفاده نموده

مالکیت   فردی شخص سلب  اموال  از  قسمتی  یا  تمام  اختیار خود  نمایداز  در  را  اموال  آن  احمدی،    می)بهرا   گیردب  و 

1398  ،373).  

 

 ماهیت مصادره اموال در حقوق.  3

: ماهیت جزایی دارد و کنندبرخی بیان می. اندنمودهماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز   رابطه بار د

عدهباشدمیمجازات   مدنی  .  و  ماهیت حقوقی  دارای  را  آن  دیگر  اموال  انددانستهای  ایران، مصادره  کیفری  قوانین  در   .
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  اما؛  رودمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن )استرداد( به کار  گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تامی

ایران صراحت  کیفری  در حقوق  مصادره،  مجازات  تخفیف  دارد.  جزایی  جنبه  رویه    اًبیشتر  و  است  نشده  تکلیف  تعیین 

ف  قانون اساسی دولت موظ   49اصل    مطابق.  باشدنمی  بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف  هم محاکم  

سوء ثروت  ،باشدمی قمار،  سرقت،  اختالس،  رشوه،  غصب،  ربا،  از  ناشی  سوء  های  موقوفات،  از  از    استفاده  استفاده 

زمینکاریمقاطعه فروش  دولتی،  معامالت  و  موارد  ها  سایر  و  فساد  اماکن  کردن  دایر  اصلی  مباحات  و  موات  های 

رد   به صاحبان حق  و  گرفته  را  بدهد  نمایدغیرمشروع  المال  بیت  به  او  نبودن  معلوم  در صورت  با    ،و  باید  این حکم 

 . (1358ایران،   مید )قانون اساسی جمهوری اسال رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شو

که    باشدمی  مجازات  ای ازگونه  92سال    میقانون مجازات اسال   19ماده    به   عنایت  با  مصادره اموالن ماهیت  همچنی

 .(1392) قانون مجازات اسالمی،  گیردبه عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی قرار میی دیگر هادر کنار مجازات

  در   ،گرفته استو شخصی که اموالش مورد مصادره قرار    داردمصادره اموال تنها جنبه حقوقی    که  ای اعتقاد دارندعده

تواند  که می میعوامل و جرائالزم به ذکر است؛   .ده را به بیت المال بازگرداندنموباید آنچه که به ناحق تصاحب حقیقت 

اموال   به مصادره  متعدد  شونمنجر  بیان دیگر    باشند.مید،  در  به  اموال  از  حقیقت گونهمصادره  که    باشدمیمجازات  ای 

ضمن رسیدگی به    باشدمیگذار در کنار مجازات اصلی از آن به عنوان مجازات تکمیلی یاد کرده و قاضی موظف  قانون

 .نمایدنیز تعیین تکلیف  ،جرم و تعیین مجازات، نسبت به اموالی که از طریق جرم بدست آمده است

امن  ای  در داردبین  اموال حکم صادر   کان  مصادره  به  نسبت  وقوع جرمی،  از  پیشگیری  نیز جهت  مواقع  برخی  در 

  .نمود  تواند به صورت جزئی یا کلی باشد، باید به نوع جرم و مجازات آن توجهنکه مصادره اموال میای  در مورد  .نماید

که تعیین نوع    باشندمی  می، یعنی جرائهستندشوند بیشتر از نوع تعزیری  که مشمول مجازات مصادره اموال می  میجرائ

که برای آنها مجازات مصادره اموال به عنوان مجازات    میجرائ  .است   میعهده حاکم جامعه اسال  و میزان مجازات آنها بر

  فروش مشروبات الکلی  حمل و تولید و -2حمل و فروش مواد مخدر   -1  باشندبه شرح ذیل میتکمیلی بیان شده است 

حفاری    -7های خالف واقع  صدور تصدیق نامه  -6تهیه و ترویج سکه قلب    -5گری و کالشی  تکدی  -4  جرم قمار  -3

 .رشوه و اختالس -9سرقت و فروش اموال فرهنگی و تاریخی    -8غیرمجاز 

عنوان مجازات اعمال نشده و جنبه های خالف شرع و قانون بدست آمده به  مصادره و سلب مالکیت اموالی که از راه

حقوقی آن بر جنبه کیفری آن ارجحیت دارد، چرا که اموالی که از طریق خالف شرع و بر خالف مقررات قانون تحصیل  

یابد  روند؛ چون از طریق سبب قانونی، مالکیت به او انتقال نمیشوند و از نظر حقوقی، دارنده آن، مالک به شمار نمیمی

   .مصادره خاص  -2میمصادره عمو -1باشد،  اموال به دو صورت می ضبط و مصادره

نفع دولت ضبط  به مصادره  میمصادره عمو به  از منقول و غیر منقول  اعم  علیه،  اموال موجود محکوم  ای است که 

ماده   نمونه  برای  است.  در  14شده  مخدر  مواد  مرتکبین جرایم  تشدید مجازات  قانونی  مای  الیحه  مقرر  رابطه  کند: ین 

ن قانون  ای  13و    11و    7و    6و    2اموال منقول و غیرمنقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج در مواد  میتما

   .شودوند، به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره میش قع میامورد تعقیب و
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مصادره خاص، به ضبط بخشی از دارایی مجرم که در وقوع جرم  مصادره خاص نیز از حکم دادگاه مطابق با قانون  

باشد که در کنار مجازات اصلی تعیین  گویند. مصادره خاص، اصوال یک نوع مجازات تکمیلی میتاثیر داشته است می

می اجرا  و  مالکانه  شده  حقوق  صاحب  به  خسارتی  نوع  هیچ  اموال،  مصادره  مورد  در  فوق،  موارد  به  عنایت  با  شود 

 باشد. ن مورد از موارد تأمین حقوق مالکانه نمیای رداخت نخواهد شد و در حقیقتپ

و تبصره یک ماده    6بند    ماده شش و  ماده پنج و  4،  6  ،5  مقنن در جهت تشدید مجازات در بندهایاز منظر حقوقی،  

همچون    میدر جرای  صادره اموال ضبط و م  36و ماده    30، ماده  29، ماده  28، ماده  20، ماده  12، تبصره ماده  13ماده    و  8

عنوان   تحتمجازات    نای  ؛ ده استکررا به عنوان ضمانت اجراء کیفری جرم قاچاق مواد مخدر ذکر    قاچاق مواد مخدر

  دارد و جنبه بازدارندگی فردی و اجتماعی    شودشمرده میهای بازدارنده  که جزء مجازات  استمجازات اصلی و اجباری  

قانون مجازات    19ماده    به  عنایت   با  مصادره اموالهمچنین ماهیت    .کندپیشگیری میکه از تکرار عمل مجرمانه مزبور  

از گونه  92سال    می اسال مجازات  باشد می  مجازات   ای  کنار  در  دیگر  هاکه  قرار  ی  تکمیلی  یا  تبعی  مجازات  عنوان  به 

 . (1392)قانون مجازات اسالمی،  گیردمی

برایای  با اموال  نگارنده مجازات مصادره  نظر  از  اوصاف  نوع  ای  ن  به  باید  تبعی  یا  باشد  زمره جرایم اصلی  در  نکه 

اصلی می اموال مجازات  برخی جرایم مصادره  در  نمود  توجه  به عنوان مجازات  مجازات  از جرایم  برخی  در  اما  باشد 

 رود.کار میتبعی و تکمیلی به 

ایران بیان کرده    می( در پژوهشی با عنوان بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسال1398نجفی ) 

نکه ضبط و  ای  باشد و نظر بهکه در قوانین کیفری ما در خصوص ضبط و مصادره اموال دارای نقص بوده و کامل نمی

تواند مطرح باشد. با توجه به اصل فقهی  ری و نوعی مجازات مالی نیز میمصادره اموال به عنوان یک ضمانت اجرای کیف 

ها و اصل  ران و با عنایت به اصول مسلم حقوقی )اصل شخصی بودن مجازاتای  احترام مال و مالکیت در حقوق اسالم و

اموال در قوانین    ها( به جاست که مقنن نسبت به رفع نواقص مشروحه اقدام تا جایگاه ضبط و مصادرهتساوی مجازات

 ران مشخص و معین گردد.ایکیفری

)مسیح در حقوق1399زاده  اموال  و مصادره  ملی کردن  بررسی جایگاه  عنوان  با  پژوهشی  در  که  ای  (  بیان کرده  ران 

بایست دارای محدوده و قلمرو مشخصی باشد و ضوابط تعیین کننده آن به نحوی مقرر شود که هم از  مصادره اموال می

  می برخوردار بوده و هم موجب تضییع حقوق مالکانه اشخاص نشود. مجموعه قواعد نشأت گرفته از حقوق عمو قطعیت

را دارد، شامل اصولی در زمینه تملک، واگذاری، نگهداری و استفاده   میاموال عمو  میکه وظیفه حمایت از کاربری عمو

اموال عمو از قواع ای  است. در مجموعمیاز  متفاوت  قانون مدنی است و در چارچوب حقوق  ن قواعد  اموال  د حقوق 

 کند. جاد میای  اداری، یک حقوق اموال خاص را

اند که  ن موضوع پرداختهای  ران بهای  ( در پژوهشی با عنوان ضبط اموال در حقوق کیفری1398شاکری و قلی زاده )

نیز در مواردی هم که نص خاصی در قانون وجود  ماهیت ضبط در برخی قوانین که به مجازات بودن آن اشاره دارند و  

شود. در مواردی که با وجود صدور حکم برائت یا صدور قرار موقوفی تعقیب یا  ندارد، مجازات تعزیری محسوب می
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اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدام  قرار منع تعقیب تصمیم به ضبط مالی گرفته شود، ماهیت ضبط را می توان یک 

، زیرا تصمیم به اقدام تأمینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است. هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا  تأمینی است

نکه نص خاصی در قانون  ای وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد، مگر 

ر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط  ن صورت اگای  کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در

ن اوصاف مصادره  ای شود. بان صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد میای خواهد شد، در غیر 

شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل اموال یا ضبط موجب می

 شود.

 

 روش پژوهش . 4

با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات به روش اسنادی و  

تحلیلی مورد تجزیه و    -از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات به دست آمده به صورت توصیفی

 تحلیل قرار گرفته است. 

 

 ها یافته. 5

 ایران  میقانون اساسی جمهوری اسال 4۹قانون نحوه اجرای اصل . 5-1

:  نموده استن قانون چنین مقرر  ای  49به تصویب رسید، اصل    1358ماه    ایران در آذرمیقانون اساسی جمهوری اسال

ثروت است  موظف  سوء »دولت  قمار،  سرقت،  اختالس،  رشوه،  غصب،  ربا،  از  ناشی  سوء   های  موقوفات،  از    استفاده 

مقاطعه از  زمینکاریاستفاده  دولتی، فروش  معامالت  و  و سایر  ها  فساد  اماکن  دایر کردن  اصلی  مباحات  و  های موات 

ن حکم باید با  ایو در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد  نماید  موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد

ن مقررات قانونی دیگری در  ای(. پس از21:  1390شرعی به وسیله دولت اجرا شود« )امامی،    رسیدگی و تحقیق و نبوت

: قانون الزام دولت  ند ازن مقررات عبارت ای،تصویب شدمیمجلس شورای اسالتوسط  مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور  

ای اسالمی، قانون نحوه اجرای  مجلس شور  2/5/1360  در مدت چهار ماه مصوب  49جهت تهیه الیحه پیاده کردن اصل  

تمدید   5/1363/ 17  قانون اساسی مصوب   49اصل   قانون  تبصره ماده    مجلس شورای اسالمی،  مقرر در  قانون    4مهلت 

اصل   اجرای  مصوب  49نحوه  اساسی  اصل    14/5/1364  قانون  اجرای  شمول  قانون  مورد   49و  در  اساسی  قانون 

(.  12:  1389)ابوالحمد،  میمجلس شورای اسال   29/11/1368  چاق مصوبهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاروتث

قانون اساسی و    49قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل    49های ویژه اصل  دادگاهن اساس  ایبر

مانده از افرادی  بررسی اموال بجا مانده از وابستگان رژیم گذشته و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا  

 (. 25: 1390)ادابی،  شدندل ی شکت ، اندکه در فرامین بعدی حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری آمده
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اصل  روند شکل ویژه  تکامل شعب  و  احکام    اساسی  قانون  49گیری  به  توجه  می  گوناگون با  مصادره  قانونی  توان 

  :نوع است 2بر  اموال را ناظر به اخذ اموال حاصل از جرم دانست که خود

  به  ،شودگرفته میاموال حاصله در هر صورت دولت از محکوم  کلیه  که    باشدمی  ایمصادره عام: و آن مصادره  -

 92اسالمی مجازات  قانون  712 ماده مانند

  به   بوده  جرم  از   ناشی  که  علیه  محکوم   اموال   از   بخشی  فقط  دالیلی   به   بنا  که   باشد می  ایمصادره:  خاص  مصادره -

: »بیش از پنج  نمایدمقرر میکه    1376قانون مجازات مواد مخدر سال    4ده  اول ما  بند  مانند .  شودگرفته می  دولت  نفع

ن بیان که در هر صورت  ایکیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم« با

 .(56: 1384)آقایی،  شودنمیاموال حاصله از جرم مصادره میو بنا به دلیل هزینه متعارف زندگی تما

می که  را  طرحجایگاهی  اموال  مصادره  و  ضبط  برای    ن ای  قانونگذار  یعنی.  باشدمی  مالی  جرائم  در  کرد  ریزیتوان 

 مستقیم  انگیزه   و  هدف   نای  خواه  است  انجام شده  مالی  انگیزه  و  هدف   با  که  دانستهمی  میجرائ  خاص  را   اجرا   ضمانت

  باشد می  جرائم مالی به عنوان یک مجازات مستترکلیه  داشت ضبط و مصادره در    بیان  باید  رو  نای  از.  غیرمستقیم  یا  باشد

زاده،  ) قلی  و  با(1398شاکری  میای  ،  بیان  و مصادره  مالی اصطالح ضبط  از جرائم  برخی  در  که  تفاوت  به  ن  و  گردد 

هرکس تکدی یا کالشی را پیشه    .92میمجازات اسال  قانون  712مانند ماده    ،باشدمیصریح قانون    عبارتی موضوع نص

ای موارد نیز با  . در پارهشودمیاموالی که از طریق کالشی و تکدی بدست آورده است، مصادره  میتما ،  دهدبخود قرار  

دارد که الزمه اجرای آن اعمال ضبط یا را بیان میمی برد و لکن حکاز مصادره یا ضبط نمیمیانکه قانونگذار صراحتا    آن

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری( عبارت رد اصل مال    1)مانند ماده  باشد  میمصادره اموال  

ن استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم  ایزیرا؛باشد؛مین مدعی  ایبه صاحباش در ماده فوق ناظر به

 باشد.  میعلیه  

اسال  9ماده   تأییدمیقانون مجازات  توجه در جهت  قابل  استنادی  نمود،  مین استدالل  اینیز  بهترین  نهایت  در  باشد. 

دن منبع اصلی  نمو. مخفی  باشدمیجهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرائم پول شویی یا همان تطهیر پول  

 د.  شویافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار  که  ایگونهه اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، ب

 

 ره اموال . مصادیقه مصاد5-2

 : اموال ناشی از ربا( 1

»هر نوع    نماید:میمقرر  ن موضوع  ایراجع به  1375مصوب سال  میبخش تعزیرات قانون مجازات اسال  595  بر طبق

توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان  

شود. مرتکبان  موزون معامله کند یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته می  جنس مکیل و

ضربه    74ماه تا سه سال حبس و تا    6آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به  ن  اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بی
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محکوم   نقدی  جزای  عنوان  به  ربا  مورد  مال  معادل  نیز  و  ربا  میشالق  بزه  در  دخیل  اشخاص  برای  مقنن  شوند.« 

 .«های حبس، جزای نقدی، شالق و رد مال را در نظر گرفته استمجازاتمیتما

.  مورد توجه قرار داده است  همدر بزه ربا دادگاه کیفری در حکم خود رد اضافه مال ناشی از ربا را    نکه ای  نکته مهم

ربا دهنده به منظور استرداد مال اضافی ناشی از ربا، نیاز به تقدیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی    بدین معنا که

 :بل توجه استهای مربوط به ربا نکاتی به شرح ذیل قا. در پروندهندارد

 .نداردنوع قرارداد و توافق مربوط به ربا در تحقق یا عدم تحقق بزه مزبور تاثیری  -

 .استتواند منشا توافق و تحقق ربا هر قراردادی از قبیل بیع، صلح، قرض و امثال آن می -

 .شوند  دستاویزون، عقود و قراردادها را توانند به منظور دور زدن قاندر حقیقت رباخواران نمی -

اصوال در هر قرارداد یا توافقی که بنای اراده طرفین به پرداخت ربا و مالی بیش از آنچه که دریافت شده است قرار   -

 .محقق شده استگیرد، بزه ربا 

قانون مجازات اسال   595بر اساس متن ماده   - تعزیرات  بدل  1375مصوب سال  میبخش  ربا رد و  اثر  بر  ، مالی که 

پول در قبال پول یا برنج در قبال برنج    مثال؛از یک جنس یا در اصطالح حقوقی مکیل و موزون باشد.    شود، بایدمی

 .باشد

اساس - نای  بر  مجرم  ربادهنده  صرفا  ماده،  مجازات  باشدمین  مشمول  و  مجرم  نیز  ربا  واسطه  و  رباگیرنده  بلکه   ،

   باید کهمیمه  نکتهخواهند بود. 

  را   فوق   افراد  همه  و  نشده  قائل   تفاوتی   فوق   اشخاص   مجازات  کیفیت  خصوص   در  قانونگذار   که   است   ن ای  بدانید -

 .داندمی  مجازات مشمول 

 شود: میدر موارد ذیل ربا گیرنده مجازات ن

که   - ربادر صورتی  از    ثابت شود  بوده،  ربا مضطر  از  ناشی  اضافی  مال  پرداخت  و  ربا  دریافت  مقام  در  گیرنده 

 .شودمیمجازات معاف  

  .ر صورتی که قرارداد ربا بین پدر یا فرزند یا زن و شوهر باشدد -

 .در صورتی که کافر از مسلمان ربا دریافت کند، جرم نبوده و مشمول مجازات نخواهد شد  -

 اموال ناشی از رشوه . 2

قانون تعزیرات مصوب سال    592وجه ناشی از ارتشاء کشف و توقیف شود که مشمول تبصره ماده  در صورتی که  

مشمول مرور زمان تعقیب کیفری  میقانون مجازات اسال   36و تبصره ذیل ماده    109پرونده با رعایت مواد  اگر  نشود    75

نون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و  قا  3ماده    2تبصره    چرا که دربه نفع دولت ضبط شود،    بایدشود وجوه مزبور  

موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط  کلیه  ده است که در  بیان شکالهبرداری  

فرمایند: »بر مرتشی واجب است که مالی را  حضرت امام خمینی )ره( درباره وضعیت مالی ناشی از ارتشاء می  .شودمی

فرمایند: »رشوه حرام  باره می  نای  شی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید« مرحوم شهید اول )ره( نیز درکه از را 
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قانون    49در اصل    ،به راشی مسترد شود  بایدبه نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء    بنا  ت«است و اعاده آن واجب اس

های ناشی از ربا، غصب و رشوه و... را گرفته و  ایران آمده است که »دولت موظف است ثروتمیاساسی جمهوری اسال

ن حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت ای  ،المال بدهدو در صورت معلوم نبودن او به بیت  نمایدبه صاحب حق رد  

  که   شود  ثابت  »هرگاه:  1375  سال   مصوب  تعزیرات  قانون  592  ماده  تبصره  س بر اسا  .«شرعی بوسیله دولت اجرا شود 

  او   به  داده  که  مالی  یا  وجه  و  ندارد  کیفری   تعقیب  بود،  مالی  یا  وجه  دادن  از  ناچار  خود  حقه  حقوق  حفظ  برای  راشی

که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی    شودمیروشن  تبصره مذکور    شق آخربه    با عنایت  .«گرددترد میمس

بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثنای مزبور موردی است که در و مال یا وجه موصوف می  باشدمیاز ارتشاء  

  3ده  ما  2همچنین در تبصره    باشد.میده است و تبصره مذکور در مقام بیان یک استثناء  نموبه آن اشاره    592تبصره ماده  

تبصره   و  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  عمو  60ماده    2قانون  وظیفه  خدمات  اصالحی  میقانون 

است »به موجب تبصره مذکور اموالی که رشوه   نموده  مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر  هم در مورد  8/9/1368

ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه د و هرگاه  شوداده شده به عنوان جریمه ضبط می

چه ضبط مالی ناشی از ارتشاء به نوعی    به موارد فوق اگر  با عنایت  د«گردوجه یا مالی رشوه داده شده به او مسترد می

حاکمیت   حق  مقابل  در  لیکن  است  راشی  مطرح  تعزیر  می  شودمیهم  اموال  یا  وجوه  تکلیف  هرحال  در  یست  باو 

نکه  ای  مشخص شود و در مواردی که عدم استرداد آن به راشی تجویز است بایستی حتماً به نفع حکومت ضبط شود کما

در صورت موقوفی شدن تعقیب راجع به اموال و وجوه حاصله    نماید؛میهم مقرر  میقانون مجازات اسال  215در ماده  

دهد در فرض پرسش مذکور، وجوه کشف شده ناشی از ارتشاء  ید که نشان م نموجرم و ضبط آن دادگاه اقدام خواهد  

 .دشو به نفع دولت ضبط  هم باید

 اموال ناشی از اختالس . 3

  نمودهوجو کرد که چنین مقرر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری جست 5ماده  بر اساس 

سازمان»  :است و  ادارات  کارمندان  از  یک  یا شهرداریهر  و  یا شوراها  و  و شرکتها  موسسات  و  یا ها  و  دولتی  های 

موسساتی و  محاسبات  دیوان  و  انقالبی  نهادهای  یا  و  دولت  به  می  وابسته  اداره  دولت  مستمر  کمک  به  و  که  شوند 

و یا  میاعم از رسمیگانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمودارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه

یا حوالهمیغیررس از سازمانوجوه و مطالبات  به هر یک  متعلق  اموال  بهادار و سایر  اوراق  و  اسناد  یا  یا سهام  ها و  ها 

الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب  موسسات فوق

به ترتیب زیر مجازات خواهد شد  باشد  .نماید مختلس محسوب و  تا پنجاه هزار ریال   ،در صورتی که میزان اختالس 

ن مبلغ باشد به دو تا ده  ایموقت و هرگاه بیش ازو شش ماه تا سه سال انفصال    حبس  مرتکب به شش ماه تا سه سال

یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل    رد وجه  و در هر مورد عالوه بر  انفصال دائم از خدمات دولتی  سال حبس و

می محکوم  آن  برابر  مجازات  6ماده    «.شوددو  تشدید  در   قانون  »ایهم  است:  نموده  مقرر  رابطه  به ن  شروع  مجازات 

اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،  
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  شود. مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشروع

به شش    ،تر باشندانفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین  به  ،ها باشدتراز آنکل یا باالتر و یا هم

 «.شوندماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می

 .شود: در صورت اتالف عمدی مرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم می1تبصره  

در صورتی که میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال    ،ایر آن باشدو نظ  جعل سند  : چنانچه عمل اختالس توام با2تبصره  

ن مبلغ باشد به هفت تا ده سال  ایباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از

معادل    قدیجزای ن  حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به

 .شوددو برابر آن محکوم می

دادگاه    ،: هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید3تبصره  

نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا  او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می

 .خواهد شد 

ن است  ای: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از4تبصره  

 . که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد

باشد، در صورت وجود د5تبصره   بر صد هزار ریال  بازداشت  : هرگاه میزان اختالس زاید  قرار  الیل کافی، صدور 

ن قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه ای  است ومیموقت به مدت یک ماه الزا 

ام تعلیق  ایتواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. بهمی

 .گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفتحالت هیچ مذکور در هیچ

: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده  6تبصره  

 «.یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود

 اموال ناشی از سرقت. 5

موجود   شرایط  به  توجه  با  وقوع  صورت  در  تعزیری  و  حدی  و    هستند.سرقت  حدی  مجازات  دارای  قانون،  در 

که با توجه به قانون، مجازات جرایم حدی از جمله، سرقت به هیچ    استتعزیری بر اساس درجات مندرج در قانون  

باشد؛ ولی حکم مشترکی که  میازات  باشند، هر چند در سرقت تعزیری امکان وجود تخفیف مجوجه قابل تخفیف نمی

ن  آدر مورد سرقت حدی و تعزیری با توجه به آثاری که در مورد اموال مسروقه وجود دارد و موجب محرومیت مالک  

و قواعد مسوولیت مدنی، دادگاه کیفری ضمن رد عین مال  مین است که براساس قانون مجازات اسالای  شود،از اموال می

  1399/  15/7ـ    799رویه شماره    رأی وحدت. براساس  نمایدداخت خسارت و ضرر و زیان هم میمسروقه، حکم به پر

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است  »  کشور عالی  دیوان  میعمو  هیأت

دادگاه در اجرای ماده   قانون مجازات    214و ماده    1375ب  مصومیقانون مجازات اسال   667که تحصیل کرده است و 

ماده    1392مصوب  میاسال کیفری مصوب  یآ  قانون  19و  دادرسی  بر    1392ین  را  سارقان  از  یک  هر  مسئولیت  حدود 



 

1479 

صلنامه علمی 
ف

(
مقاله علمی

 _ 
پژوهشی

)
جامعه

 
شناسی سیاسی ایران، سال چهارم، شماره چهارم 

(
پیاپی 

16
(زمستان 

1400
 

اساس مشخص می به اصل  همین  توجه  با  نباشد،  معلوم  سارقان  از  توسط هر یک  تحصیل شده  مال  میزان  اگر  و  کند 

مورد پذیرش قانونگذار    1392مصوب  میقانون مجازات اسال  533و    526  ،  453د  تساوی مسئولیت که از جمله در موا

بر به طور مساوی است.  مال مسروقه  رد  در  گرفته است، مسئولیت سارقان  هفتم ایقرار  و  بیست  رأی شعبه  اساس،  ن 

ن  ای  شود.قانونی تشخیص داده مین نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و  ای  نظر استان اصفهان که با  دادگاه تجدید

ماده   کیفری مصوب  یآ  قانون  471رأی طبق  دادرسی  دیوان    1392ین  برای شعب  مشابه  موارد  در  بعدی،  با اصالحات 

 «.االتباع استآن الزم ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرعالی کشور، دادگاه

 اموال ناشی از قمار . 6

کلیه اعمال  جرم قمار و شرط بندی صحبت کرده و    در رابطه با عنصر مادیمیسالقانون مجازات ا  711تا    705مواد  

دعاوی راجع به قمار و گروبندی مسموع نخواهد بود.«  »در  قانون مدنی،    654ماده    براساس  داند.میمربوط به آن را جرم  

ماده    براساس  .نمایدجه مطرح  تواند دعوای حقوقی مطالبه وبلکه حتی نمی  ،بنابراین، چنین شخصی نه تنها مجرم است

شود.« میتمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط    «قانون مجازات اسالمی  709

  برحسب   باشد،ن ماده هر مالی که از راه قمار به دست بیاید و فرقی ندارد که وسیله، منزل، زمین، یا وجه نقد  ای  براساس

قانون اجرای اصل    8براساس ماده    .شودمی  ضبط  دولت  نفع  به  جریمه  عنوان  به  یارود )معدوم(  می  بین  از  یا  قاضی  نظر

ها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی  باید به آن  ،، »اگر صاحب مال مشخص است1363قانون اساسی مصوب    49

کند ولی    مصالحه   ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال   ،شود و اگر مقدار آن معلوم نباشدامر قرار داده می

 «.دباید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار ده ،اگر صاحب مال مشخص نیست

 موقوفات اموال ناشی از سوء استفاده از . 7

و افراد حقیقی    شودمیواقع  دعاوی، به عنوان امور مدنی، در محاکم مدنی مورد رسیدگی    اکثرعاوی وقفی هم مانند  د

اند،  ای اختصاص دادهکه به طور اختصاصی به امور وقفی شعبهمیتوانند با مراجعه به دادسرا و حتی محاکو حقوقی می

 به   استناد  با  قاضی  و  گرفته  قرار   رسیدگی  مرحله  در  پرونده  دادخواست،  تنظیم  از  پس.  نمایندمراجعه کرده و طرح دعوی  

   .نماید حکم نهایی را صادر می اوقاف، قانون و مدنی قانون در مندرج مواد از  استفاده با و شواهد و مدارک

تعزیرات    690ماده    بر اساس   توان چنین بیان نمود کهمیهم  کنندگان از امالک وقفی  مجازات سوءاستفاده  رابطه با در  

های موقوفه  و چنانچه کسی زمین  شودمیشمرده  ها و امالک وقفی، تصرف عدوانی  تصرف زمینمیقانون مجازات اسال

خواهد شد    و مشمول عنوان کالهبرداری   رودمیبه شمار  ن موضوع فروش مال غیر  ای  را مورد خرید و فروش قرار دهد،

نقدی محکوم   و جزای  ید، حبس  به جبران خسارت، خلع  را  متصرفان  دادگاه  از دالیل دست  نماید. میو  درازی  یکی 

وموقوفه امالک  به  و خواران  اسناد  ثبت  روند  در  که  تحوالتی  دلیل  به  معلوم  قرار  از  که  بود  ثبتی  سند  نداشتن  قفی، 

ن آنها در یک سامانه جامع صورت گرفته، عملیات صدور اسناد ثبتی موقوفات به حداقل زمان ممکن  نمودالکترونیکی  

 دهد.ب تواند مانع تخلفات امور وقفی شده و دعاوی را کاهشن مساله میای رسیده است و
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 کاری و معامالت دولتی اموال ناشی از سوء استفاده از مقاطعه. 8

ن است که در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به  ای  کاری و معامالت دولتیاز سوء استفاده از مقاطعه  منظور

تحصیل  ن طریق  ایازانعقاد قراردادی شود که ثروت نامشروع    نجر بهقراردادهای دولتی و یا اعمال نفوذ و رابطه بازی، م

اسال  جامعه  مصالح  بر خالف  قراردادی  یا  و  شودمیشود  دلیل  «  .منعقد  همین  به  ارقر به  ملی  اراضی  واگذاری  دادهای 

طرح   اجرای  جهت  مشمول میاشخاص  ماده  ای  تواند  قانونشوندن  البته  در.  »هرگونه  مورد  ن  ای  گذار  نظیر  عباراتی  با 

و به صورت  است  ده  کرسوءاستفاده از معامالت دولتی« به صورت کلی به معامالت دولتی و سوءاستفاده از آنها اشاره  

ن را روشن  از سوءاستفاده  درکرجزیی و دقیق منظور  »به   نای  ده است.  داده است:  نظر  قوه قضاییه  اداره حقوقی  زمینه 

قانون اساسی )عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در صورتی    49نون نحوه اجرای اصل  ماده یک قا  5صراحت بند  

بند  ای  مشمول  تحصیل  که  باشدمین  به  نامشروع    منجر  یا   شود درآمد  بر  ای  و  بحث  مورد  قرارداد  یا  معامله  اساسأ  نکه 

ن  ای  بر.  باشدمی  ل نفوذ و روابط، که آن هم مشروط به احراز اعما شودمنعقد  میخالف شرع و مصالح مسلم امت اسال 

ماده فوق االشاره نبوده و حسب مورد از تخلفات اداری    5صرف عدم رعایت مقررات و شرایط الزم، مشمول بند  اساس  

جزایی   مربوطه    باشدمییا  مراجع  در صالحیت  شماره  باشدمیکه  )نظریه  حقیقت.  (19/11/1366  –  5772/7«  در    در 

به سوء  به نوعی  اشاره    نظریه مذکور  نفوذ و روابط  با عبارت احراز اعمال  ارتکابی  به همین ده است.  ش نیت در عمل 

ن  ای  و  نشودصرفأ برخی از شرایط و مقررات قرارداد یا قانون رعایت    انجام شدهی  هادر واگذاری  خاطر در صورتی که

قانون اساسی    49استفاده از معامالت دولتی و مشمول اصل    صداق سوء ها را متوان آنمیده باشد، نش نیت احراز ن  سوء

قانون اساسی    49در قانون نحوه اجرای اصل    قانونگذار  اراضی ملی و دولتی  مورداز دیگر مواردی که در    .قلمداد نمود

  ،یا انفال باشدمیل عمو: »در صورتی که اموال نامشروع از اموانمایدمیباشد که مقرر  می  7ماده    ،نموده استبدان اشاره  

گونه تحصیل درآمد نامشروع از انفال و   هرن ترتیب  ای  بهایران قرار گیرد.«  میمحکوم به در اختیار دولت جمهوری اسال

آنمیاموال عمو از مصادیق  برخی  در اصل  که  قبیل رودخانه  45ها  از  اساسی  دامنه کوه  هاقانون  اشاره  و  بدان  ده  ش ها 

 د. شو قانون اساسی  49قانون نحوه اجرای اصل   7تواند مصداقی جهت ماده  میگیرد، بصورت   است،

 ی موات و مباحات اصلیهااموال ناشی از فروش زمین. ۹

: »دادستان موظف  مقرر نموده استقانون اساسی    49قانون نحوه اجرای اصل    5اراضی موات هم در ماده    رابطه بادر  

آن  ااست رأس  یا حقوقی در موارد زیر که  اشخاص حقیقی  دارایی  اموال و  به  امارات  نسبت  و  به دالیل  توجه  با  را  ها 

ز دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا  ا  ،موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد

 .«اندکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده. کند

خواری چه از طریق فروش اراضی موات باشد و چه از طریق تصاحب  موال نامشروع با زمیناتحصیل    برای همین

گیرد. در بقرار  می، باید توسط دولت باز پس گرفته شود و در اختیار دولت جمهوری اسالغیرقانونی یا تصرف عدوانی

المالک  رابطه بانهایت در   قانون اساسی    49نامه قانون نحوه رسیدگی به دعاوی اصل  ینیآ  براساس   هم  اراضی مجهول 
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است، در زمره اصل مذکور قرار    بارز آنخواری مصداق  ن اراضی که زمینای  سوء استفاده ازنوع    هر  28/7/1380مصوب  

 گیرد.می

نظریات مشورتی اداره    هر چند بر اساسکه    بیان نمودقانون اساسی باید    49راجع به ماهیت حقوقی دعاوی اصل  

و جنبه کیفری ندارند، لیکن برخی از    هستندقانون اساسی دارای ماهیت حقوقی    49حقوقی قوه قضاییه، دعاوی اصل  

عمل تصاحب    مثالًداشته باشد.    ایماهیت دوگانه  امکان دارده در اصل مذکور و قانون نحوه اجرای آن  ع نوممصادیق م

ده است، هم شامل دعاوی حقوقی که دادگاه انقالب  بیان ش اراضی موات و مباحات اصلی که در اصل و قانون مذکور  

آنها  ب  دبایمی کیفری شومی،  کندرسیدگی  ه  جنبه  هم  و  استنا  دارد  د  ماده  به  مجازات    690د  قانون  پنجم  کتاب 

تعلق آنها به دولت، عالوه بر اصل مذکور مشمول جرم انتقال مال    علتبه    هم  اراضی  قبیلن  ای  باشد. فروشمیمیاسال

: »اگر دادگاه  نمایدمیمقرر  قانون اساسی    49قانون نحوه اجرای اصل    10ماده    رابطه  نای. درشودمی  1308غیر مصوب  

محکوم   الزم  مجازات  به  را  مجرم  است،  ارتکاب جرم حاصل شده  از  نامشروع  ثروت  که  کند  مشروط  میاحراز  کند، 

 به همین خاطر«  .ه باشدنکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشدای  نکه در مورد جرم مذکور قبال رای صادر نشده و یاایبر

جرای به  که  در صورتی  انقالب  ماده  میدادگاه  موضوع  عدوانی  تصرف  یا    690نظیر  غیر  مال  انتقال  یا  تعزیرات  قانون 

شرط  به  نماید،  برخورد  اختالس  و  دادگاهای  رباخواری  در  عمونکه  آنمیهای  نشده  به  رسیدگی  به  استها  مکلف   ،

 .دباشن میکیفری  -قانون اساسی دارای ماهیت دوگانه حقوقی   49دعاوی اصل   ن حالتای . درخواهد بودرسیدگی 

انجام  خواری  قانون اساسی در برخی از موارد، زمین  49به ماهیت دوگانه دعاوی اصل    عنایتبا    همچنین امکان دارد

که احکام    بیان نمودتوان  می. به طور کلی  کنند  ها رسیدگیبه آن  بایدی مذکور  هاو دادگاهداشته باشد  عنوان جزایی  شده؛  

 است که عبارتند از:د، شامل سه نوع شومیقانون اساسی   49یی که مشمول دعاوی اصل  هاخواریزمین موردصادره در 

قانون   49قانون نحوه اجرای اصل    10یعنی در مواردی که دادگاه انقالب طبق ماده    ؛احکام کیفری و مجازات -

 کند. در حکم خویش تعیین  هم خواران رامجازات زمین باید، کندمیرسیدگی  نیزتکابی اساسی به جرایم ار 

ی موضوع  ها نامه اصالحی نحوه رسیدگی به پروندهینیآ 27ماده  ؛ براساس احکام حقوقی خلع ید و رفع تصرف -

اراضی ملی و دولتی  قانون اساسی دادگاه انقالب پس از رسیدگی باید نسبت به خلع ید و رفع تصرف    49اصل 

 د. کن است، حکم صادر  انجام شدهخواران که توسط زمین

 باشد.میاحکام تملیکی و مصادره که حکم به مصادره و تملیک اموال به دولت   -

 مصادره وسایل حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی.  10

قانونگذار   که  گفت  باید  الکلی  مشروبات  و  مخدر  مواد  حمل  مجازات  با  رابطه  مجازات    703ماده  در  در  قانون 

الکلی به کشور قاچاق محسوب  نمایدمیمقرر    تعزیرات میاسال گردد و وارد کننده، صرف  می: »وارد نمودن مشروبات 

برابر ارزش عرفی   10ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان  74و تا   سال حبس  5ماه تا   6نظر از میزان آن، به 

 است.مین جرم در صالحیت محاکم عموای شود؛ رسیدگی بهمیشده محکوم    تجاری کاالی یاد
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لیتر باشد    20ن قانون هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از  ای  703و    702مواد    در خصوص  -1تبصره  

واهد شد؛ در گیرد، چنانچه با اطالع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خمیوسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار  

ن صورت؛ مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آالت و ادواتی که جهت ساخت  ای  غیر

قرار   استفاده  مورد  مذکور  مواد  موضوع  جرایم  ارتکاب  تسهیل  نفع  مییا  به  مربوط  معامالت  از  حاصله  وجوه  و  گیرد 

تغییر کرده است؛ در ادامه همین نوشتار    ن ماده به موجب قانونای  دولت ضبط خواهد شد. مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 .آمده است

  ها ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریهای دولتی و شرکتهرگاه کارکنان دولت یا شرکت  -2تبصره  

اسال انقالب  نهادهای  مسلح  مییا  نیروهای  اعضای  همچنین  و  گانه  سه  قوای  طورکلی،  به  خدمات  و  به  ماموران  و 

ی  ها عالوه بر تحمل مجازات  ،ن قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایندای  703و    702در جرایم موضوع مواد  میعمو

 از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. 6مقرر، به انفصال درجه  

ن قانون ای  703و    702مقرر در مواد  تواند، تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات  میدادگاه ن  -3تبصره  

 «صادر نماید.

قانون اساسی قرار   49مشمول اصل   ،لیتر باشند 20با توجه به مواد فوق الذکر در صورتی که مشروبات الکلی بیش از  

 مصادره نمود. ،که برای حمل در نظر گرفته شده است ایتوان بر اساس وسیلهمیگیرند و می

قانون مبارزه با    1ماده    دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف قاچاق کاال در بند الفمیعمورای وحدت رویه هیئت  

  با اصالحات بعدی و تفکیک عناوین »قاچاق« و »نگهداری کاالی قاچاق« در موارد دیگر  1392قاچاق کاال و ارز مصوب 

ه به عنوان یکی از مصادیق کاالی ممنوع  چ  آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گر  22ن قانون از جمله ماده  ای

همین قانون    44قانون یاد شده است، اما از حیث صالحیت از شمول ماده    22جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده  

با اصالحات و الحاقات    1392ین دادرسی کیفری مصوب  یآ  قانون  301به ماده  عنایت  و با    ن اساسای  خارج است. بر

. بنا به  باشدمی  2شده در صالحیت دادگاه کیفری    ودن صالحیت دادگاه انقالب، رسیدگی به بزه یادبعدی و استثنایی ب

تا حدی که با ن نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی  ای  مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور 

با اصالحات و الحاقات بعدی    1392دادرسی کیفری مصوب  ین  یآ  قانون  471ن رأی طبق ماده  ای  شود.میتشخیص داده  

 . باشدمیها و سایر مراجع قضایی و غیر آن الزم االتباع  در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

 

 شرایط مصادره اموال در حقوق ایران . 5-3

به تقاضای ذی نفع    استزپرس مکلف  در این صورت دادستان و یا با  ،پرونده کیفری در جریان رسیدگی باشد  اگر

و یا در صورتی که قرار منع تعقیب   نماید  تکلیف اموالی که ناشی از وقوع جرم و یا وسیله ارتکاب جرم بوده را مشخص

و استرداد   اتخاذ تصمیم کنددن اشیای ناشی از جرم  کرباید در مورد ضبط و یا معدوم    کرد،یا موقوفی تعقیب را صادر  

 :شود که دارای شرایط ذیل باشداموال در صورتی محقق می
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 .یستن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نآوجود تمام یا قسمتی از   .1

 ندارد. برای یک مال، مالکین متعارض و متعددی وجود  یعنی است،اجناس و اموال، بالمعارض    .2

ها  د: اشیایی که به لحاظ قانونی نگهداری و وجود آن شوط یا معدوم  در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضب  .3

 .بلکه نباید در اختیار و تصرف طرف باشد ،باشد نه تنها مالکیت ندارندجرم و غیر قانونی می

، در این  استاموال ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم، از موارد مصرح در قانون و یا متعلق به اموال دولتی    اگر

د. ضبط  شو. در مواردی هم در جریان رسیدگی اموال متهم در رابطه با جرم بوده ضبط میشوداموال مصادره می  صورت

 .استو مصادره اموال به عنوان یک مجازات در کنار مجازات اولیه 

و  215ماده    مطابق اموال  منع، وضعیت  قرار  در صورت صدور  باید  دادستان  یا  و  بازپرس  اسالمی،   قانون مجازات 

که این وسایل و اشیاء برای ارتکاب جرم، در حین ارتکاب جرم و یا در   نمایدو مشخص    کندنظر را پیگیری    اشیاء مورد

بازپرس یا دادستان در صورت صدور  »  :نمایدمیمقرر میقانون مجازات اسال 215ماده در این رابطه  اند.نموده تهیه اثر آن

تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم  قرار منع یا موقوفی تعقیب باید  

تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، 

ن بازپرس و یا دادستان مکلف  کند. همچنیضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می

مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را    ،است

 :صادر نماید

 .وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد -الف

 .اشیاء و اموال، بالمعارض باشد  -ب

 .جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد -پ

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت  

شده یا حین    یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل

یا معدوم شدن آن صادر   استرداد، ضبط  بر  مبنی  باید رای  یافته است،  برای استعمال اختصاص  یا  و  ارتکاب، استعمال 

 .نماید

تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال  متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می  -1تبصره  

های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر  د و طبق مقررات در دادگاهمذکور در این ماده شکایت کن 

 .هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد ،نماید

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن   -2تبصره  

همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور    هم برای دادرسی الزم نیست و  گردد و حفظ مال می

عنوان    شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهدادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می

 «  .گرددامانت نگهداری می
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نفع در هر  اموال محکوم، به تملک )مالکیت( نهاد مربوطه و ذیاز حکم دادگاه مبنی بر مصادره،    بر این اساس پس 

به نام آن نهاد صادر  نآید و اسمورد درمی موجب حکم    . مصادره بهخواهد شداد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی 

ر این مورد  که د  نمایداموال فرد صدق میمیمورد تما   یا در  استدادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم  

 :قانون تجارت عبارتند از 444ی مادهبر اساس  د کهنموباید به مستثنیات دین توجه 

 . البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری الزم است -

 . اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند -

های  د، در دادگاهشواساسی که منجر به مصادره اموال میقانون    49الزم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل  

رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه  اما  ؛  استشوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور  انقالب رسیدگی می

عنوان  ، به، مصادره اموال با توجه به قانونبا توجه به مطلب مذکور؛  گیردانجام میمیای عموههبه موضوع آن در دادگا

علیه )کسی که حکم    معنای استیالء )تسلط( دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکومحکم و مجازات کیفری به

می او  میعلیه  اموالش ضبط  و  بهشوباشد  بیت  د(  به  اموال  این  دادگاه  مصارف عموموجب حکم  جهت  تعلق  میالمال 

 .گیردمی

 

 ال در فقه و حقوق مطالعه تطبیقی مصادره امو. 5-4

دهد که مبانی حقوقی مصادره، مغایر با عناوین و جهات فقهی آن  بررسی قوانین مربوط به مصادره اموال نشان می

دیدگاهنمی و  اظهارات  مالحظه  برای  باشد.  خوبی  راهنمای  مربوط،  قوانین  بررسی  و  بحث  هنگام  به  قانونگذاران  های 

در   مصادره  حقوقی  مبانی  اسالمیاستنباط  میجمهوری  مجلس  ایران  نمایندگان  از  تن  چند  بیانات  منظور،  بدین  باشد. 

 را مطرح خواهد شد: بررسی نهایی قانون اساسی و مجلس شورای اسالمی

ایران در سخنان قبل از  اهلل مقدسی شیرازی یکی از فقهای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی  تآی

آیند حقوق الهی را پرداخت کنند؟  اند، چرا نمیاند، حبس کردهکند: »این همه ثروت جمع نموده بیان می  55دستور جلسه

باشد؟ اینها را اگر بخواهیم محاسبه نماییم و باید هم محاسبه بشوند  مگر خمس یکی از حقوق مسلم قانون اسالم نمی

آید و اگر  که یا از راه غیر مشروع به دست میهایی است  اند. همین ثروتباشد که آنان جمع نمودههمین ثروت ملت می

بعضی اگر  حاال  نمود.  مصادره  باید  باشد  مشروع  غیر  راه  میاز  هم  چه  ها  به  نداریم، مصادره  مصادره  اسالم  در  گویند 

ها گرفته شود. اگر  معناست مصادره یعنی مال غیر مشروع که از راه غیر مشروع به دست آمده است. باید این طور ثروت

ها معلوم نیست، برای بهبودی وضع زندگی  ها داده بشود و اگر صاحبان اصلی آنها معلوم باشد به آناحبان اصلی آنص

اند از  هایی که جمع کردهنیازمندان و مستضعفین به بنیاد مستضعفان و به بیت المال برگردانده شود و اگر هم آن ثروت

دو   بایستی  است  آمده  دست  به  حرام  و  حالل  اگر  راه  حرام  به  مخلوط  مال  خمس  خمس،  یک  شود.  گرفته  خمس 

و یک خمس، خمس پس نباشد  معلوم  مقدارش  و  یا  صاحبش  و  امالکی  رفته  یا  و  است  را ذخیره کرده  مال  که  انداز 

بانک در  یا  و  باید خمس  ها گذاشتهاشیای دیگر خریده  بدهد که در حقیقت چهل درصد  باید دو نوع خمس  این  اند. 
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فرستادند آن مقدار مالی که  ریعت اسالم پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه و آله کسانی را بین این ثروتمندان میدر ش   .بدهد

)صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی    گرفتند«ها اجباری میبود از آن   حق خدا و قانون اسالمی

اسالمی ن   تآی  .(1503  -1502،  55ایران، جلسه  جمهوری  زمان  اهلل  در  مجلس  این  فقهای  از  یکی  شیرازی  مکارم  اصر 

)سوره بقره،   کند: »این اصل هم ریشه قرآنی دارد: و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکمقانون اساسی بیان می  49تصویب اصل  

الفت اموال ربوی باید به صاحبانش باز گردانده شود و هم ریشه حدیثی دارد؛ علی علیه السالم وقتی که به خ(  279آیه  

ها به مهریه  گردانم ولو این که اینها را من برمیرسیدند فرمودند: تمام اموالی که از بیت المال به غارت رفته، همه آن

های گوناگون کرده باشند و از نظر فقهی مسلم است اموالی که از طریق حرام به دست  زنان رفته باشد و از آن استفاده

ایجاد مالکیت ن ، 55کند« )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، جلسه  میبیاید، گذشت زمان 

1516) . 

کند: »ما اقتصاد نظام گذشته را بیشتر از جانب ثروتمندان  دکتر ضیایی هم یکی دیگر از نمایندگان این مجلس بیان می

بازرگانانی می بانکو  از  که  تجارت خارجی کردندبینیم  و  گرفتند  پول  و  اعتبار  را    ها  تومانی  شانزده  متری  مثال شیشه 

این و  همین طور  اجناس هم  بقیه  و  فروختند  تومان  پنج  و  از  متری هشتاد  یعنی  استفاده کردند؛  بانکی  اعتبارات  از  ها 

اعتبارات ملت، و جنسی را هم که آوردند ده برابر فروختند و تورم ایجاد کردند، کیسه خودشان را پر کردند و اختالف  

ها ربا دادند که آن حرام بود، قسمت اولش هم  اد کردند و در نتیجه این اعتبارات، مقدار زیادی هم به بانکطبقاتی ایج

 . حرام بود«

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از  هنگام طرح الیحه نحوه   آقای عبد خدائی یکی  به  از سخنان خود  در بخشی 

نماید. ایشان با استناد به این سخن امیر  مصادره استفاده می  قانون اساسی، از اصطالح استرداد به جای  49اجرای اصل  

العدل   علیه  و من ضاق  العدل سعة  فی  فان  لرددته،  االماء  به  ملک  و  النساء  به  تزوج  قد  لو وجدته  »واهلل  که:  المومنین 

المال  »حتی اگر مال حرام در کابین زنان باشد باید به صاحبش برگردد و    کندبیان می  فالجور علیه اضیق« باید به بیت 

 . واضح است »مسترد« بشود«، این از نظر اسالمی

کند: »اموالی که اسباب  آقای زمانی یکی دیگر از نمایندگان از مصادره را با اصطالح »پس گرفتن« یاد نموده و بیان می

سوء استفاده، کم فروشی، گران  تملیک ندارد، از حرام، غصب، قاچاق، مشاغل حرام، تجاوز به انفال، فحشا، ربا، ارتشا،  

با هر موقعیتی که هست باید پس گرفت« و قوانین تقریباً   فروشی و غش در معامالت گرد آمده، در دست هر کس و 

روشنی هم وجود دارد. نگرفتن این گونه اموال، تعطیل قانون است و سکوت و عدم اقدام، مشارکت در گناه« )روزنامه  

 .(21، ص  11189، ش ایران جمهوری اسالمیرسمی

کند: »همین  نماید و بیان مینیز ضمن دفاع از لزوم مصادره اموال، از آن به عنوان استرداد یاد می  اهلل آذری قمی  تآی

گویند چطور  ها میدهد، نه اصل مبارزه آن طور که بعضیاصل مالکیت است که اجازه استرداد اموال به غارت رفته را می

این اصل و قانون را بیما به خود اجازه می اعتبار جلوه دهیم. همان طور که عرض کردم ما هم معترضیم و  دهیم که 
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جمهوری اسالمی    )روزنامه رسمی  ها پس نداد، ولی از راه قانون«ها را نگه داشت و به آنگوییم باید اموال طاغوتچهمی

  .(21-20،  12093، شماره ایران

ن از  دیگر  یکی  آبادی  نجف  تبصره  آقای دری  به  راجع  بحث  هنگام  به  بودجه سال    82مایندگان  بیان   1362قانون 

کند: »و اگر افرادی سوء استفاده نمایند، فرصت طلبی نموده و غارت نمایند، دزدی کنند، امثال ذلک، احتکار نمایند،  می

به صورت نامشروع است درربا خواری کنند، رشوه خواری کنند  اموال  اموالشان  که  اموال عمومی  های دیگر  از    واقع 

بینوا و  جامعه این بیچاره و  انباشته شده و عده بسیاری هم در جامعه محروم و مستضعف و  نمودند، یک جا  ها جمع 

به کمک ما مینیازمند  تبصره  های جدی  با  رابطه  در  کانال  این  از  که  اموالی  این  گفتیم که خوب،  ما  مطرح    82باشند. 

 .(20، 11973ایران، شماره  جمهوری اسالمی ته امداد قرار بگیرد« )روزنامه رسمیشود بیاید در اختیار کمیمی

 

 گیری نتیجهبحث و  

بایست دارای محدوده و قلمرو مشخصی باشد و ضوابط تعیین کننده آن به نحوی مقرر شود که هم  مصادره اموال می

 از قطعیت برخوردار بوده و هم موجب تضییع حقوق مالکانه اشخاص نشود. 

ن آن مورد  الملل منع نشده، اما شرایط قابل قبول بودسلب مالکیت فی نفسه در حقوق بینمصادره از لحاظ حقوقی  

جویانه نبوده و غرامت  ن که مصادره قابل قبول باشد، باید تبعیض آمیز و تالفیای  طبق نظریه سنتی، برای  .بحث است 

و طبق موازین قانونی    میکافی و مؤثر پرداخت شود. همچنین مصادره باید بر مقاصد عمو  ،یعنی غرامت فوری  ،عادالنه

را برای یک دوره زمانی از تاریخ ضبط مال تا تاریخ حکم یا اجرای آن مورد    ها عموما بهره ارزش دارایی  هادادگاه.  باشد

پذیر است؛ زیرا صاحب مال از تاریخ ضبط مال از ارزش دارایی اش محروم  ن امر کامال توجیهای  دهند. منطقمینظر قرار  

ه از آن پس مالک قادر به کسب درآمد از آن نیست، دارنده آن تلقی گردد ک   ایشده است و چنانچه مال به عنوان سرمایه

سرمایه چنین  بهره  دریافت  دار  ایاستحقاق  نیز  مصادره  را  مصادیق  از:اموال  د.  عبارتند  حقوق  ربا،    در  از  ناشی  اموال 

 باشد. میدولتی و معامالت  کاریمقاطعهاستفاده از   غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء

علی ای حال موارد و مطالب مذکور موید این امر است که در قوانین کیفری ما در خصوص ضبط و مصادره اموال  

باشد و نظر به اینکه ضبط و مصادره اموال به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری و نوعی  دارای نقص بوده و کامل نمی

حترام مال و مالکیت در حقوق اسالم و ایران و با عنایت  تواند مطرح باشد، با توجه به اصل فقهی امجازات مالی نیز می

بودن مجازات به رفع  هاها و اصل تساوی مجازاتبه اصول مسلم حقوقی )اصل شخصی  به جاست که مقنن نسبت   )

 نواقص مشروحه اقدام تا جایگاه ضبط و مصادره اموال در قوانین کیفری ایران مشخص و معین گردد.
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 ، تهران، انتشارات اسالمیه. 1(. حقوق مدنی، ج 1390حسن. )امامی، سید  -

 نشر نسل نیکان. (. نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران،1384آقایی، سید داوود. ) -
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 ، (حقوقی هاینظام  دیگر و ایران حقوق در تطبیقی  مطالعه) حق از  استفاده سوء (.1398حمید. ) احمدی، بهرامی -

 اطالعات.  انتشارات تهران، ،4چ

 دانش. گنج انتشارات تهران، حقوق، ترمینولوژی (.1400جعفر. ) محمد   لنگرودی، جعفری -

  49(. مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه دادگاه اصل  1396وند، مظاهر؛ پور اسکند، عادل. )خواجه -

 . 109-125(، 2) 2قانون اساسی. ماهنامه پژوهش ملل، 

(. حقوق اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال در حقوق ایران و انگلیس، مجله تحقیقات  1395حمید. )دلیر،   -

 .1حقوقی، دوره دوم، شماره 

های حقوق  (. ضبط اموال در حقوق کیفری ایران. فصلنامه دیدگاه1398شاکری، ابوالحسن، قلی زاده، بهروز. ) -

 . 188-170، 87، شماره 24قضایی، دوره 

 (. حاشیه المکاسب. موسسه اسماعیلیان.1370یزدی، محمد کاظم. ) طباطبایی -

- ( آفاق.  چالش1396عامری،  و  مخدر  مواد  جرایم  از  ناشی  اموال  مصادره  تهران،  (.  نامه،  پایان  راهکارها،  و  ها 

 دانشگاه تربیت مدرس.

- ( غالمرضا.  چاپ  1396کامیار،  عمومی،  منفعت  سبب  به  مالکیت  سلب  اموال،  اداری  حقوق  تهران،  (.  اوا، 

 انتشارات مجد.

(. بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران. فصلنامه علمی حقوق و  1399مسیح زاده، فاطمه. ) -

 .1، پیاپی  1، شماره  1مطالعات نوین، دوره 

  خمینی  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  تهران،  ،10  جلد  امام،  صحیفه  (.1358)  اهلل.  روح  سید  خمینی،  موسوی -

 . (ره)

 (. ماهیت و آثار مصادره اموال بیگانگان از دیدگاه حقوق خصوص، تهران، نشر آگاه.1395مهدی زاده، شهال. ) -

  -(. بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسالمی ایران. فصلنامه علمی1398نجفی، سینا. ) -

 .163-135(: 10)3یار،  حقوقی قانون

 11189جمهوری اسالمی ایران، شماره روزنامه رسمی  -

 11973روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، شماره  -

 12093روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، شماره  -

 . 55صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلسه   -

   اساسی  قانون -

 اسالمی  مجازات  قانون -

 


