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چکیده:
جرم سرقت در حقوق کيفری ایران دارای مبنای فقهی است و اگرچه فقها نظرات مختلفی در این باره
ارائه نموده اند امّا مقنن در طی تصویب قوانين هر بار مبنایی را برای تصویب قوانين انتخاب نموده است
بطوری که قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  22سرقت در قانون مجازات اسالمی عبارت
بود از ربودن مال غير بطور پنهانی ولی با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی همگام با تغييرات
متعددی که در قانون بوجود آمد عنصر مادی جرم سرقت هم دستخوش تغيير شد و سرقت تعزیری
عبارت از ربودن مال غير گردید و به طور پنهانی به عنوان یكی از شرایط سرقت حدی آمد و به نوعی
دامنۀ سرقت تعزیری گسترش پيدا کرد و سرقت هایی که در شرایط پنهانی و مخفيانه به وقوع پيوسته اند
نيز جزو سرقت های تعزیری احتساب گردیده اند که به نظر می رسد با عنایت به مقتضيات زمان و
شرایط جامعه و پيشرفت نظام اجتماعی به واقع نزدیک تر است.

کلید واژگان  :عنصر مادی ،ربایش ،مال ،سرقت حدی ،سرقت تعزیری ،پنهانی بودن ،حرز
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مقدمه:
سرقت یكی از جرایم طبيعی است که در ميان جرایم مالی و حتی سایر جرایم ،بيشترین آمار را به خود
اختصاصدادهاست.همۀ کشورها و تمامی نظامهای حقوقی ،این عمل را زشت و ناپسند می دانند و
مقرراتی را برای آن وضع کرده اند.سرقت ،عملی است که به جز بحث های حقوقی و قضایی ،بخش
عمده ای از تحقيقات جرم شناسی (به ویژه جامعه شناسی و زیست شناسی کيفری) را به خود اختصاص
داده است و بررسی های آماری جرایم ،علل اجتماعی و اقتصادی و ژنتيكی تحقق این جرم ،نتایج جالبی
را در دسترس ما قرار می دهد.
جرم سرقت ،جرمی با سابقه طوالنی است که در قوانين پيش بينی شده است مثالً حدود بيست و دو ماه
از مواد قانون حمورابی به این جرم اختصاص دارد و حدود دو هزار سال قبل از ميالد پادشاه بابل،
حكمی را در مورد سرقت صادر کرد که اولين حكم سرقت به حساب می آید .شریعت های آسمانی نيز
به این جرم اشاره کرده و خداوند در کتاب انجيل به مردم سفارش می کند که از سرقت بپرهيزند و آیه
سی و هشت سورۀمائده ،مجازات سختی را برای آن پيش بينی کرده است« :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَۀُ فَاقطَعُوأَ
أَیدیَهُمَا جَزَآءَ بِمَا کَسَبَا نَكَالً مّنَ اللَّه وَاللَّهُ عَزِیزٌحَكيمٌ».
یعنی دست زن و مرد دزد را به کيفر اعمالشان بِبُرید ،که این عقوبتی است که خداوند مقرّر کرده و به
مصالح خلق داناست.
امروزه ،در اکثر کشورهای جهان ،جرم سرقت ،به دليل تنوّع و دگرگونی آن ،به انواع مختلفی که هر یک
شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تفكيک شده است ،که از این ميان می توان از سرقت
ساده ،سرقت مقرون به آزار یا تهدید ،سرقت در شب ،سرقت از بانک ها ،سوپر مارکت ها ،سرقت از
منازل مسكونی ،سرقت عتيقه جات از موزه ها و اماکن مشابه ،سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آنها نام
برد .عالوهبراین،برای مبارزۀ مؤثر با جرم سرقت ،برخی از اَعمال مرتبط با این جرم نيز در نظام های
حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند ،که مهمتر ازهمه جرم مداخله در اموال مسروقه
می باشد.
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 -2بیان مسئله:
یكی از قدیمی ترین جرایم عليه اموال که شاید از همان ابتدای پيدایش مفهوم مالكيت درجوامع بشری
ارتكاب می یافته و معموالً مجازات های سختی هم برای مرتكبين آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف
بشری پيش بينی می شده است ،جرم سرقت می باشد .این جرم به دليل سهلتر بودن ارتكاب آن
(درمقایسه با جرایمی مثل کالهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (درمقایسه با جرایم عليه
اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتكابی در کشورهای مختلف را تشكيل می دهد و همين کثرت وقوع
توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند.
برای اینكه جرمی وجود خارجی پيدا کند ،پيدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد ،زیرا که ابزار فكر
ب رای ارتكاب جرم کافی نيست و اگر سياست جنایی کشور به صرف قصد ارتكاب جرم ،اشخاص را
مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسّات غيرقابل اغماض به عمل
آید و غالباً اشخاص بدون آنكه برای جامعه خطرناک باشند ،مجازات شوند.
به عبارت دیگر ،مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس ،محسوس و عينی بوده
و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعيين شده باشد .پس کافی نيست که رفتار
مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود ،بلكه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا
خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسيلۀ آن آشكار میشود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات
فاعل ،شریک یا معاون الزم است.
بنابراین ،اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نيست و هرکس میتواند صاحب عقيدۀ خاص خود باشد و
هنگامی این اندیشه و عقيده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوءنيت یا خطا قابل مجازات خواهد
بود که هيبتی خارجی و مادی پيدا کند.
بنابراین عموماً صرف وجود قصد ارتكاب جرم را نمیتوان جرم دانست و برای آن مجازات در نظر
گرفت .اما دليل این عدم مجازات چيست؟
یک دليل بسيار ساده آن است که تشخيص اینكه در ذهن افراد چه میگذرد قابل دستيابی برای ما نسيت
و فقط خداوند از این امر خبر دارد ،لذا چون نمیتوانيم به فكر و ذهنيت افراد دست پيدا کنيم نمیشود
آنها را مجازات نمود .اما اگر روزی به دليل پيشرفتهای علمی به روشی دست یافتيم که بتوان به وسيله آن
ذهن افراد را خواند ،دیگر میتوان قصد ارتكاب جرم را نيز قابل مجازات دانست .این نظر نيز خالی از
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ایراد نيست و مردود میباشد چرا که در اینجا ما دقيقاً ما وارد بحث تفتيش عقاید میشویم و تفتيش
عقيده افراد به خودی خود امری مذموم و ناپسند و برخالف قانون است .در همين راستا نيز اصل بيست
و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نيز بيان داشته است:
«تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقيدهای موردتعرض ومواخذه
قرارداد».
در ضمن از لحاظ سياست کيفری برای پيشگيری از وقوع جرایم نيز پسندیده نيست که این افراد مورد
مجازات قرار گيرند چرا که اگر کسی بداند که صرف تفكر به عمل مجرمانه و قصد آن عمل دارای کيفر
است پس چه تفاوتی بين انجام دادن و ندادن خود جرم وجود دارد؟
در نتيجه احتمال وقوع جرم در جامعه بيشتر می شود و این مجازات نه تنها بازدارنده نيست و از وقوع
جرایم پيشگيری نمیکند بلكه بر تعداد جرایم و مجرمين میافزاید.
همچنين ،نظر به اینكه اندیشۀ مجرمانه جرم نيست ،نمیتوان افراد را به عنوان پيشگيری از جرم ،تعقيب،
توقيف ،محكوم و مجازات کرد .حتی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از
آنها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد ،نمیتوان تحت تعقيب قرار داد.
در نتيجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است .از این الزام میتوان نتيجه گرفت که تحقق جرم
موکول به بروز عوارض بيرونی اراده ارتكاب جرم است .تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند
فعل یا ترک فعل تحقق نيافته ،جرم واقع نمیشود .بنابراین صرف داشتن عقيده ،اندیشه و قصد ارتكاب
جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادی قابل تعقيب و مجازات نمیباشد.
« ربودن » محور عنصر مادی سرقت در حقوق ایران است .
ربودن مال به معنی اثبات ید و تصرف سارق نسبت به مال منقول دیگری بدون رضایت مالک یا
متصرف آن است  .مانند سارقی که وارد منزل می شود و رادیو ضبط موجود را با خود می برد .
بنابراین تحقق این جزء از عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق ،مال منقول مورد نظر را از
محل سرقت خارج کند .ولی هرگاه سارق در حال خروج با مال مسروق ،دستگير شود و یا اینكه در
حين جمع آور ی اثاثيه در محل سرقت ،بر اثر بيدار شدن صاحبخانه موفق به بردن مال نشود ،همين
اندازه اقدام و عمل مادی خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد.
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ولی هرگاه مالک یا متصرف قانونی به ميل و اراده خود مال ،خود را به دیگری تسليم کرده باشد  ،هر
چند در اثر اشتباه باشد  ،سرقت تلقی نخواهد شد .زیرا عنصر مادی ربودن مال در این امر منتفی است ؛
مثل اینكه کسی در مقابل قيمت جنس اشتباهاً به جای اسكناس هزار ریالی  ،اسكناس ده هزار ریالی
بدهد و فروشنده جنس عالماً عامداً بقيه آن را پس ندهد  ،این عمل ،سرقت نيست و طلبكار می تواند
مطابق مقررات قانون مدنی بقيه پول را توسط دادگاه مدنی مطالبه کند.
از طرف دیگر  ،امكان ربودن در مال متعلق به شرکا و یا در حالت اشاعه نيز ممكن است مصداق پيدا
کند ،مانند اینكه یكی از شرکا ،مخفيانه و بدون اطالع سایرین مال متعلق به شرکت را برباید.
در حقوق ایران نيز همچون حقوق انگلستان و آمریكا در تعریف سرقت مفهوم « مال » به کار رفته است.
مال آن چيزی است که پرداخت پول یا یک کاالی با ارزش دیگر در مقابل آن  ،هم از نظر عرف و هم از
نظر شرع ،جایز شناخته شود.
بنابراین چيزهایی مثل هوا یا حشرات که از نظر عرف قابل مبادله با کاالی با ارزش دیگری شناخته نمی
شوند (جز در شرایط استثنایی مثالً در مورد هوای موجود در محفظه اکسيژن دو غواص در زیر دریا) مال
محسوب نشده و در نتيجه ربایش آنها سرقت نخواهد بود.
نكته دیگری که ذکر آن در مورد مال قابل سرقت مفيد به نظر می رسد آن است که در حقوق ایران –
برخالف حقوق انگلستان – تنها عين مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال
 .بنابراین برای مثل سرقت های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم
جداگانه ای محسوب می گردد.
نكته مهم آن است که با توجه به مفهوم «ربودن » در حقوق ایران سرقت تنها ناظر به اموال منقول می
باشد .این نكته بدین معناست که بنابر قانون ایران تنها تعدی به « حق تصرف اموال منقول » سرقت تلقی
می گردد در قانون ایران مال متعلق به هر محقی است که تعدی به حق وی سرقت محسوب می گردد.
اگر در ح قوق ایران نيز به ضرورت رعایت این تناسب قابل باشيم  ،مال متعلق به هر ذی حقی است که
آن را در تصرف قانونی خویش دارد  .توضيح آنكه مفهوم « ربودن » در قانون ایران حاکی از آن است که
از ميان « حق های » مالكيت تنها « حق تصرف » قابل سرقت می باشد.
اگرچه غالباً به مالک عين تعلق دارد ،در پاره ای موارد و به عنوان الزمه اعمال « حق استفاده »  ،از سوی
مالک به منتفع قانونی مال واگذار می گردد .مالكی که اتومبيل خود را به دیگری اجاره می دهد « حق
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تصرف» آن را نيز به همراه « حق استفاده » ( منفعت ) به مستاجر واگذار کرده است  .بنابراین در راستای
رعایت تناسب مذکور می توان گفت که « مال » در حقوق ایران به « هر متصرف قانونی » تعلق دارد.
با این وجود از آنجا که مقنن هيچ گونه اشاره ای به معنای مفهوم « تعلق به دیگری » نكرده است  .برخی
از حقوقدانان مال را تعلق به « مالک عين » می دانند .البته تا آنجا که این نویسندگان اطالع دارند ،دليل
خاصی برای برداشت مفهومی مذکور ارائه نشده است علت اصلی این ابهام مفهومی فقدان صراحت
مفهومی از سوی مقنن است .

 -1اهمیت و ضرورت موضوع :
سرقت به عنوان یكی از جرائم عليه اموال و مالكيت همواره به عنوان پدیده مجرمانه در نظام های
کيفری ممنوع و قابل مجازات می باشد .در قانون مجازات اسالمی سابق تعریف سرقت و به تبع آن
عنصر مادی سرقت در قوانين مختلف دستخوش تغيير گردیده است .قانونگذار ،سرقت را این گونه
تعریف کرده بود« .سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» و برای سرقت قيد «مخفيانه
و پنهانی بودن» را آورده که ابهام های زیادی داشت .فلذا قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب
 1322با حذف جمله (بطور پنهانی) سرقت را در مادۀ ( )267این قانون بدین نحو تعریف کرده است« .
سرقت سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است ».و قيد «پنهانی بودن» را در مادۀ ( )268این قانون
جزو شرایط حدی قرار داده است.
بنابراین در حال حاضر این تعریف شامل انواع سرقت اعم از سرقت موجب حد یا تعزیر می گردد از
سوی دیگر قانونگذار اجرای کيفر حد سرقت دربارۀ سارق را عالوه بر اهليت سارق و چگونگی انجام
سرقت و سایر شرایط مربوط به موضوع جرم یا مال مسروق را با پيروی از مبانی فقهی این جرم منوط
به وجود و تحقّق شرایطی نموده است.
بدین لحاظ در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  22همانند قانون مجازات اسالمی سابق قانونگذار
برای تحقّق سرقت های موجب حد شرایط گوناگونی در قانون الحق و سابق پيش بينی و در نظر گرفته
است که قانونگذار برای رفع خالءها و نارسائی های مواد و مقررات قانون مجازات اسالمی سابق ،اتخاذ

6

نموده است .فلذا بررسی تغييرات قانونی و روند تحوالت تقنينی بزه سرقت از اهميت فراوانی برخوردار
است.

 -9اهداف تحقیق
 -1بررسی تعریف وماهيت بزه سرقت درحقوق کيفری ایران
 -2بررسی تعریف و ماهيت بزه سرقت در فقه اماميه
 -3بررسی تحوالت تقنينی عنصرمادی بزه سرقت در قوانين کيفری
 -4بررسی عنصرمادی سرقت وتوابع آن درقانون مجازات اسالمی مصوب22

 -4سواالت تحقیق
 -1مبنای جرم انگاری سرقت در قانون مجازات اسالمی چيست؟
 -2تحوالت تقنينی عنصرمادی سرقت در قانون مجازات اسالمی 22چيست؟
 -3تفاوت سرقت حدی و تعزیری چيست؟

 -5فرضیه های تحقیق
 -1مبنای جرم انگاری سرقت در قانون مجازات اسالمی  22مبنای فقهی است و از نظرات اجماعی
فقهای اماميه استفاده شده است.
 – 2قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوّب  22در ماده  267ق.م.ا .در تعریف سرقت ،قيد بطور
پنهانی را حذف کرده و آن را در ماده  268ق.م.ا .جزو شرایط سرقت حدی قرار داده است.
 -3سرقت هایی که شرایط  14گانه ماده  268قانون مجازات اسالمی را داشته باشند جزو سرقت های
حدی و سرقت هایی که دارای کليه شرایط  14گانه نباشد و یا برخی از شرایط و خصوصيات را دارا
بوده و فاقد شرایط دیگر باشد ،سرقت تعزیری محسوب می شود.
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 -6روش تحقیق
پایان نامه به روش کتابخانهای کار شده است .با بررسی و مطالعه کتب ،مقاالت ،پایان نامههای موجود
در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات فقيهان و حقوقدانان به گردآوری و
جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است.

 -7ساختار تحقیق
این پایان نامه از دو فصل اصلی تشكيل شده است ،فصل اول با عنوان تاریخچه  ،مفاهيم  ،ارکان و
اشكال سرقت که در دو مبحث آورده شده است  .مبحث نخست  :سوابق و مفاهيم بزه سرقت  ،مبحث
دوم  :ارکان ،اوصاف و اشكال سرقت .فصل دوم هم در دو مبحث مورد ارزیابی قرار می گيرد که در
مبحث نخست تحوالت عنصر مادی سرقت در قوانين کيفری ایران و مبحث دوم  :عنصر مادی سرقت
در قانون مجازات اسالمی مصوب .1322
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