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A B S T R A C T 
In Imami jurisprudence and Islamic Penal Code, the theft issue has been 
introduced as one of the crimes against human property and ownership: a) 
Theft which is comprehensive of the penance condition and is referred to as 
the penance theft; in this case, the thief is sentenced to theft. b) Robbery 
committed in the form of armed robbery or banditry and causes public terror, 
in which case it is regarded as combat and corruption on earth and its 
perpetrator is condemned as combat and corruptor on earth. c) Theft that 
does not meet any of the above- mentioned conditions; in this case, it is 
known as canonical punishment theft and the thief is canonical punishment. 
This article deals with partial theft in the Islamic Penal Code of 2013 and its 
compliance with jurisprudential texts. Through studying the jurisprudential 
sources related to the issue of theft, they have determined the limits and 
punishments appropriate to the form and dimensions of theft crime. The 
proposed article has of course never been attempted to provide 
comprehensive research; however as far as possible, the related issues should 
be presented based on the research topic. 
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نشریه حقوق ، فقهی متون با آن تطبیق و 1392 اسالمی مجازات قانون در حدی سرقت بررسی ،سیدمحمدحسینی  ارجاع 

 .287-270: 1400 زمستان، 4شماره ، 1دوره ، و مطالعات سیاسی

       https://doi.org/10.22034/jlps.2021.4.3 

 

 چکیده
 

 ها،انسان مالکیت و اموال علیه جرائم از یکی را، سرقت معضل اسالمی مجازات قانون و امامیه فقه در

 عناوین این از یکى به تواندمی شرایط برحسب اسالم، جزاى حقوق دیدگاه از سرقت. اندکرده معرفی

 و بوده حد شرایط جامع که سرقتى( الف: گردد قرار مجازات مورد آن مرتکب مورد حسب و گشته متصل

 سرقتى( ب. گرددمی محکوم سرقت حد به سارق صورت این در شود؛می مطرح حدى سرقت عنوان تحت

 این در که گردد،می عمومى وحشت و رعب موجب و یافته ارتکاب راهزنى یا و مسلحانه صورتبه که

 االرضفی مفسد و محارب عنوانبه آن مرتکب و مطرح االرضفی افساد و محاربه عنوان تحت صورت

 سرقت عنوانبه صورت این در نباشد؛ یادشده شرایط از یکهیچ واجد که سرقتى( ج. گرددمی محکوم

 1392 اسالمی مجازات قانون در حدی سرقت به مقاله این در. شودمی تعزیر سارق و شدهشناخته تعزیرى

 در ایران، مجازات قانون که دهدمی نشان تحقیق هاییافته است، شدهپرداخته فقهی متون با آن مطابقت و

 و بوده اسالمی فقه از برگرفته ایران، بر حاکم اسالمی جمهوری ساختار بهباتوجه سرقت، جرم خصوص

 تعزیرات و حدود تعیین به سرقت، مسئله با رابطه در فقهی منابع یبامطالعه که اندکرده تالش گذارانقانون

 جانبههمه پژوهشی که نبوده آن بر هرگز حاضر نوشتار البته. بپردازند سرقت جرم ابعاد و شکل با متناسب

 .شوند ارائه مرتبط، مباحث ،مقاله موضوع بهباتوجه شده سعی توان حد در اما نماید؛ ارائه

 اطالعات مقاله 

 1400آبان  4 تاریخ دریافت:

 1400دی  7 تاریخ پذیرش:

 1400دی  7تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1022: آی دی مقاله

 

 

 

 

 کلیدواژگان:

 قانون حدی، سرقت حد، سرقت،

 .امامیه فقه ،1392 اسالمی مجازات

  

 

 مقدمه

حکم آن قطع دست بوده که بر  یعنیسرقت مستوجب حد 

قانون  278یال 267مواد و مائده  یسوره 39و  38یهیاساس آ

 نکهیا یبرا .است شدهبیان 1392مصوب  مجازات اسالمی

سرقت او  مذکور شود، قانون 278ماده مستوجب حد  یسارق

 شده،همین قانون بیان 268ی که در ماده طیتحت شرا دیبا

 نیمطابق مواز زینباشد و راه اثبات آن حجت  رفتهیانجام پذ

فرماید: شهید اول در این خصوص می. ردیمربوطه صورت گ

و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بال »

شبهه ربع دینار او قیمته سرا من غیر مال ولده و ال سیده و غیر 

حکم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل » ؛«مأکول عام سنت

ه ملکیت در میان هبعد از هتک آن در مواردی که شب ،از حرز

صورت مخفیانه ربوده به ،اندازه قیمت آنبوده و ربع دینار یا بهن

نبوده و سرقت مواد  خویشفرزند از مال شود و سرقت پدر 

 «عیشرا»در ، شودغذائی در سال قحطی هم نباشد، اجرا می

 زین یشده و شروطسارق هشت شرط معین یبرا یمحقق حل

در «. شده استدر نظر گرفته شودیکه ربوده م یمال یبرا

 یبوده است. اجرا نیچن زین ره() ینیامام خم لهیالوس ریتحر
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و حساس  فیظر اریبس یحد، در مورد مرتکب سرقت امر

 یاجتماع طیآن، مقدمات و شرا یکل یاست و در فلسفه

وجود داشته باشد. بحث سرقت در کلمات ید با یزن یخاص

شده مطرح« حد سرقت»فقها در کتاب حدود و تحت عنوان 

است و عمده بحث فقها، در خصوص سرقت، به بیان شرایط 

و خصوصیات سرقت مستوجب حد اختصاص دارد و 

صورت مبسوط مواردی را که ربودن مال دیگری مستلزم حد به

کنند و کمتر به بیان شرایط سرقت تعزیری قطع است بیان می

 (.273 :4ج  ،1412ی،نیخم، )پردازندمی

ن علت این امر یکی از نویسندگان معتقد است: در بیا

علما و فقها اصوالً عنایت خاصی به بیان احکام و شرایط »

جرائم مشمول حد و قصاص دارند و در خصوص جرائم 

تعزیری این اهتمام را ندارند و شاید عذر فقها در این مسئله 

این باشد که اکثر جرائم تعزیری به اولی االمر و حاکم 

است و این جرائم به نسبت کشورها و نوع  واگذارشده

 (.514: 2ج  ،م 1994عوده،)، «ها متفاوت استحکومت

 1392حدی در قانون مجازات اسالمی  سرقت -1

گذار جرم درامانت قانونبرداری و خیانتبرخالف کاله

قانون »267. ماده صراحت تعریف کرده استسرقت را به

تعریف جرم سرقت  در ،1392مصوب سال  «مجازات اسالمی

 «دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیریماشعار 

 «تعلق به غیر» ،«مال» ،«ربودن»در این تعریف سه عنصر  است.

 شوند.مشاهده می

 ربودن -

ون دان ربایش است که بروق ایقرکن اساسی سرقت در ح

 .آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست قتحق

 مکان دادن مال از محلی به محلربایش، نقل قتحق یالزمه

 اموالیگر است بنابراین سرقت در حقوق ایران تنها نسبت به د

وانتقال و درنتیجه یرا قابیلت نقلز ،کندمنقول مصداق پیدا می

اموالی از قبیل در و پنجره و تیرآهن که به  ربوده شدن رادارند.

غیرمنقول در حکم اموال دلیل نصب شدن در غیرمنقول 

توانند مورد میو پس از جدا شدن منقول گشته  اند،شده

رسد در حقوق ایران نیز صرف نظر می به .سرقت قرار گیرند

رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب 

ی که با تهدید کس ین،بنابرا عدم تحقق عنصر ربایش نشود.

گریزد یا مالی می وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته وکردن به

کند، ازنظر قانون دار گرفته و فرار میرا به بهانه دیدن از مغازه

این  البته شود.ایران مرتکب عمل ربایش و درنتیجه سرقت می

عمل سرقت مستوجب حد نبوده و در کتب فقهی نیز تحت 

در لسان فقها معموالً فقط به سرقت  که عنوان سرقت،

از  بلکه قرار نگرفته، وردبحثم شود،مستوجب حد اطالق می

یدی وجود ترد شده است. بردهنامآن تحت عنوان استالب 

حقوق  در گیرد.ندارد که ربایش توسط انسان صورت می

انسان برخوردار از اراده آزاد و درنتیجه  تنها جزای امروز،

یهی بد شود.ازلحاظ کیفری مسئول و قابل مجازات دانسته می

شده  باعث یش منتسب به انسان است،بودن این نکته که ربا

قانون مجازات اسالمی مصوب سال  267است که در ماده 

 در تعریف سرقت اشاره نکنند. «انسان»واژه یگر به د ،1392

یدی وجود ندارد که انسان ممکن است از حیوان یا ترد ،البته

در  که استفاده نماید، ابزاری برای ارتکاب جرائمی مثل سرقت

 دهند،م عمل مجرمانه را به انسان نسبت میاین موارد ه

ای تربیت کنند که اموال مردم را به گونهاینکه عقاب را بهمثل

ی از طفل غیرممیز یا مجنون کس بسا،چه منقار گرفته و بگریزد.

گونه در این که عنوان ابزاری برای ربودن مال استفاده کند،به

، )میر گرددموارد نیز عمل ربایش به وی مستند می

 (302: 1392محمدصادقی،

 مال -

تعیین معنی و مفهوم مال موضوع سرقت باید مال باشد، 

هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار 

یاهان گ از حیوانات، اعم ،مال آن چیزی شود گفت:یم است.

دیگر در  شک کاالی باارزیا یاست که پرداخت پول  یا اشیاء

 ،هم ازنظر عرف و هم ازنظر شرع جایز شناخته شود ،مقابل آن

بنابراین چیزهای مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بال 

دیگری  شمبادله با کاالی باارزکه ازنظر عرف قابل ،مصرف
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در موارد و شرایط استثنایی مثالً: در  جز ،شوندشناخته نمی

اکسیژن دو غواصی که در  محفظهمورد هوای موجود در 

ها مال محسوب نشده و درنتیجه ربایش آن یردریا هستند،ز

یی چون آالت لهو یا کاالها ی دیگر،از سو .سرقت نخواهد بود

فقه اسالمی و قانون ایران ذاتاً  که ازنظر ،مشروبات الکلی نیز

ربایش  بنابراین، و اند،مال محسوب نشده ارزش است، فاقد

ه غیرمسلمانی از اینکمثل جز در موارد استثنایی، ها،آن

یا اینکه استفاده مشروع استثنایی  غیرمسلمان دیگر خمر برباید،

محقق )گردد، سرقت محسوب نمی تصور باشد،ها قابلاز آن

 (.106: 1408حلی،

 ،1392مصوب سال  قانون مجازات اسالمی، به همین دلیل،

یکی از شرایط حد سرقت را آن  ،286ماده  «الف» دربند

 لیکن،« شئ مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.»دانسته است که 

یعنی  رسد که رواج داشتن کاال در بازار بین مردم،به نظر نمی

 طور مطلق شرط مالیت داشتن آن باشد؛متقوم بودن آن به

ای که حاکی از حق مالکیت یا طلبی ربایش نوشته بنابراین،

مثل چکی که در وجه شخص خاصی صادرشده و تنها  است،

به دلیل اینکه شرع و عرف دادن  او قابل وصول استتوسط 

دست آوردن  مال یا کاالی باارزش دیگری را برای حفظ یا به

حساب یعنی آن را متقوم نسبی به شمارد،آن مذموم نمی

 گونه موارد،البته در این گردد.آورد، سرقت محسوب میمی

به  گونه اموال در بازاربه اینکه ارزش اقتصادی اینباتوجه

سرقت مستوجب حد توسط رباینده  رسد،حدنصاب نمی

آن در مورد مال قابل  ذکر نکته دیگری که یابد.ارتکاب نمی

رسد این است که در حقوق ایران تنها سرقت مفید به نظر می

قابل دزدیده شدن  و منافع موجود در مال، نه حقوق عین مال و

ا ازنظر لفظ با های ادبی تنهسرقت برای مثال، بنابراین، است؛

تواند جرم ولی می سرقت موردبحث ما مشابهت دارد،

حق حبس یا منفعت یا  طور،همین .1ای محسوب شودجداگانه

یا سرقت شماره تلفن  طلب نیز قابل دزدیده شدن نیست،

                                                           
 .1364اسفند  مصوب مطبوعات، قانون 6 تبصره .1

ازنظر حقوق ما  افتد،گاهی در ایران اتفاق میهمراه که گاه

 (.204: 1393زراعت،، )2شودسرقت محسوب نمی

 ملک غیر بودن(به غیر ) قتعل -

 ،به غیر قشده متعلجرم سرقت باید مال ربوده قبرای تحق

ربایش اموال بال  یجهدرنت .یعنی در مالکیت دیگری باشد

بیابان  یهاشن :همانند یست،صاحب که در مالکیت احدی ن

 . (178: 1403،شهید اول ) شود.یسرقت محسوب نم

گردد  شدهربودهکه رباینده مدعی مالکیت بر مال یدرصورت

شده دعوی مالکیت مال ربوده به از حکم به سرقت، قبل باید،

 ی شمول عنوان سرقت،برا یهی است،بد ،البته رسیدگی شود.

فقط الزم  بلکه مال ضرورتی ندارد،شده بودن صاحبشناخته

قی شده متعلق به شخص دیگر اعم از حقیاست که مال ربوده

شده نبودن شناخته در صورت البته یا حقوقی باشد.

بند موجب به که اعالم شکایت از سوی او چون مال،صاحب

 ،1392مصوب سال  قانون مجازات اسالمی، 268ماده « د»

رباینده  کند،موردی پیدا نمی شرط اجرای حد سرقت است،

در حقوق ایران فقط مشمول مجازات تعزیری خواهد بود. 

اعم  آن به دیگری است، عین قتعل ،مال به غیر قاز تعلمنظور 

 از شخص حقیقی یا حقوقی است.

که عینِ مال متعلّق به رباینده باشد، بنابراین، درصورتی

سرقت محقّق نخواهد شد حتی اگر یک شخص دیگر از حق 

ترتیب، ربودن عین  بدین یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد.

سط راهن یا موجر، سرقت محسوب مرهونه یا مستأجر، تو

شود، هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستأجر هم نمی

 (.174: 4 ج ،1408محقّق حلی،مالک منافع است، )

یعنی ربودن عین مستأجر توسط موجر  در این مورد اخیر

این  تواند در تأیید سرقت محسوب نشدنی دیگری مینکته

تی مالِ مورد اجاره هنوز عمل اضافه کرد این است که منفعتِ آ

 ،1421نجفی،موجود نیست تا بتواند مورد سرقت قرار گیرد، )

 (.490: 21 ج

                                                           
شکایت یک شهروند در مورد ربودن  از ،11/9/1378 مورخ . روزنامه ایران،2

 خبر داده است. اشانهیرامشتری از  1600ی تلفنهاشمارهفهرست اسامی و 
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و در  1392قانون مجازات اسالمی مصوّب سال  حال،بااین

هرگاه »دارد، فقها، ِاشعار می به پیروی ازنظر اکثر 277ی مادّه

شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود سرقت نماید و این 

 «بر سهم او به حدنصاب برسد، مستوجب حدّ است.مازاد 

 (.176: 1394،یتوجه)

ای که ذکر آن در این بخش خالی از فایده آخرین نکته

مربوط  نیست به سرقت دائن از مدیون به میزان طلب خود،

های حقوقی فعلی دنیا، گردد. در حقوق ایران و سایر نظاممی

و درنتیجه، با  ودهشده درهرحال متعلق به مدیون بمال ربوده

که قانون پذیرد، مگر آنربودن آن رُبایش مال دیگری تحقق می

ای ی انجام این کار را داده باشد که چنین اجازهصراحتاً اجازه

در قانون ما و نیز در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر 

ومرج و بر هم خوردن نظم شود، زیرا موجب هرجمشاهده نمی

 (.Momeni et al.201: 14) شد. عمومی خواهد

 شرایط عام مسؤولیت کیفری سارق -2

 وجود عنصر روانی -

محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم سرقت، منوط به آن 

عنصر  است که در کنار عنصر مادی که مشتمل بر ربایش است،

روانی نیز وجود داشته باشد. برای تحقّق عنصر روانی، عالوه 

عنوان دزدی باید مال را بهمرتکب  بر لزوم عمد در ربایش،

بدین ترتیب، کسی که در حال هیپنوتیزم،  برداشته باشد،

 1هاهوشی، مستیِ مسلوب االراده کننده و مانند آنخواب، بی

رباید، به دلیل قاصد نبودن، مسؤولیت کیفری مال دیگری را می

نداشته و به ارتکاب سرقت اعم از حدّی یا تعزیری محکوم 

عنوان طور، اگر کسی مال غیر را، نه بهننخواهد شد. همی

ی گرفتِن اجازه منظور استیذان،قصد شوخی یا بهدزدی، بلکه به

نیّت تحقّق  بعدی بردارد، جرم سرقت، به دلیل فقدان سوء

 (.94: 1392،یلیاردبنخواهد یافت، )

البته، در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رأی داده است  

قصد استیفای حق خود مال دیگری را برداشته که کسی که به

                                                           
 .1392قانون مجازات اسالمی، مصوّب سال  154و  153مواد  .1

و بنابراین، باید از اتهام  برنداشته است« عنوان دزدیبه»آن را 

 2سرقت تبرئه شود.

قصد رسد در مواردی که کسی مال غیر را، نه بهبه نظر می

ی موقّت و بازگرداندن آن به استفاده منظورتملّک، بلکه به

دارد نتوان گفت که وی مال را مالک پس از رفع حاجت، برمی

برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیّت او « عنوان دزدیبه»

فانّ الناس اذا عملوا »آگاه باشند وی را سارق نخواهند خواند: 

گفت که توان پس تنها در صورتی می« بقصده ال یسموه سارقاً

عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کسی مالی را به

و اال اگر کسی،  طور دائم باشدکردن مالک یا متصرف از مال به

ی او بردارد تا در شب برای مثال، کتابِ دیگری را بدون اجازه

امتحان آن را موردمطالعه قرار داده و بعد از اتمام امتحان آن به 

سارق محسوب نخواهد شد، هرچند که مالکش مسترد دارد 

گونه موارد، مالک نیز، در این 3عنوان غاصب مسئول است.به

گاه از دزدیده شدن مالش هرگاه از قصد فرد آگاه باشد، هیچ

سؤالی که ممکن است در اینجا پیش آید  سخن نخواهد گفت.

ی موّقت قصد استفادهاین است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به

ته ولی پس از مدّتی، نظر خود را تغییر دهد و تصمیم به برداش

توان، به استناد داشتن مال به طول دائم بگیرد، آیا وی را مینگه

در حقوق  این تصمیم جدیدش، مرتکب جرم سرقت دانست؟

ی نمونه 4توان سرقت محسوب کرد.ایران چنین موردی را نمی

این مورد وقتی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در 

شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند 

دارد، ولی روز بعد از امتحان، تصمیم خود را تغییر داده و برمی

                                                           
قرار  مورداشارهکه در فصل دوم هم  3/5/1371مورّخ  231/2ی ی شماره. دادنامه2

 گرفت.
، به نقل از «چهل سال پیش»در ستون  1/611389ی اطالعات، مورخ روزنامه. 3

روز گذشته »... ، این خبر را آورده است: 1/6/1369ی اطالعات، مورخ روزنامه

که متعلق به پلیس است اطالع داد که اتومبیلی را از خیابان  02ی ناشناسی به شماره

خود را با آن انجام داده است و دامپزشکی تهران به سرقت برده و چون کارهای 

 «آباد گذاشته است.دیگر به آن احتیاجی ندارد آن را در خیابان نازی
 بتواندشخص  کهنیا. نباید ناگفته گذاشت که تحقّق چنین موردی در عمل، یعنی 4

، شدهحاصلاثبات کند که قصد محروم کردن دائم برای وی پس از ارتکاب ربایش 

 رسد.این قصد را نداشته است، بعید به نظر میی ربایش و در لحظه
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یابیم دارد. با مداقّه در این مثال درمیکتاب را نزد خود نگاه می

ر مادی یعنی ربایش و هم عنصر روانی که هرچند هم عنص

یعنی عمد و نیز قصد محروم کردن دائمی در اینجا وجود 

دارند، لیکن شرط سومی که برای تحقّق جرم ضروری است، 

و  ، وجود ندارد1یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی

ای از زمان را یافت که در آن توان هیچ لحظهبنابراین، نمی

و درنتیجه، جرم در آن  عنصر باهم وجود داشتهلحظه هر دو 

عنصر روانی  ی ربایش،زمان به وقوع بپیوندد، بلکه در لحظه

قصد محروم کردن دائم وجود نداشته؛ و در لحظه پیدایش 

که یک عمل آنی و نه مستمر  عنصر روانی نیز عمل ربایش

یافته است، داده و پایانی ارتکاب رخبوده و در همان لحظه

 بنابراین، ما مواجه با دو عنصر مجزّا هستیم گر وجود ندارد؛دی

شده و جرم را به وجود و نه دو عنصر که با یکدیگر تلفیق

شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی، هرچند  آورند.

صراحتًا در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است، لیکن از این 

لحظه در یکشود که درهرحال جرم باید اصل بدیهی ناشی می

و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر  از زمان تحقّق یابد

لحظه این دو عنصر باید در یکو بنابراین، مادی و روانی نیست

ذکر دیگر ی قابلنکته زمان وجود خارجی پیدا کنند.طور همبه

در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از 

ست، بلکه آنچه مهم است مال، شرط تحقّق جرم سرقت نی

 قصد رباینده دایر بر محروم کردن دائمی مالک از مال است؛

قصد محروم کردن دائمی بنابراین، کسی که مال دیگری را به

شود، هرچند که پس از رباید، سارق محسوب میوی از آن می

مدّت کوتاهی آن را به میل خود و یا براثر دستگیر شدن به 

ی موّقت حال سؤال این است که رباینده 2مالکش مسترد دارد.

توان مجازات کرد. در این مورد، باید به را بر چه اساسی می

اشاره کرد  ،1375، مصوّب سال «قانون تعزیرات» 665ی مادّه

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او »موجب آن: که به

                                                           
1. Coincidence of actusreus and mensrea in time 

قانون مجازات اسالمی،  267ی ماده« ر»بند  حیتصربهبنا  که. البته باید توجه کرد 2

شود، از اثبات سرقت، مال تحت ید مالک قرار گیرد، سرقت موجب حد نمی هرگاه

 تعزیر خواهد بود. مستحقسارق بوده و  لدرهرحاولی مرتکب 

مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال 

ی بارز ربایشی که سرقت شاید نمونه«. خواهد شد...محکوم 

ی موّقت قصد استفادهشود، ربودن مال دیگری بهمحسوب نمی

 3باشد.

 بلوغ -

منظور از بلوغ رسیدن به کمال وظایف جنسی است، سن 

و  «قانون مدنی» 1210ی ماّده 1ی بلوغ شرعی، در تبصره

، برای 1392 قانون مجازات اسالمی، مصوّب سال 147ی مادّه

پسر پانزده سال قمری و برای دختر نُه سال تمام قمری 

، مصوّب «قانون مجازات اسالمی» 146ی مادّه شده است.تعیین

 ، افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته است1392سال 

، اِعمال اقدامات تأمین و تربیتی را در مورد افراد 148ی و ماده

 88ی مادّه 2ی در حال حاضر، تبصره ت.نابالغ جایز شناخته اس

، در مورد فرد نابالغی 1392مصوّب  ،«قانون مجازات اسالمی»

که مرتکب یکی از جرائم موجب حدّ یا قصاص گردد، مقرّر 

تا پانزده سال قمری داشته داشته است که هرگاه وی از دوازده

 «ث»و یا « ت» باشد، به یکی از اقدامات مقرّر دربندهای

و در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر  شودمحکوم می

 گردد.ها اتّخاذ میاین ماده در مورد آن «پ»تا  «الف»دربندهای 

یعنی  «ث»و  «ت» رسد که بندهایبدین ترتیب، به نظر می

اخطار، تذکّر، اخذ تعهد و نگهداری در کانون اصالح و تربیت 

اعمال است، زیرا سن ساله قابلفقط در مورد پسران دوازده

که ماده از سالگی است، درحالیبلوغ دختران ازنظر قانون نه

و هیچ دختری در  ساله سخن گفته استتا پانزدهنابالغ دوازده

شود. لیکن، در غیر این سن ازنظر قانون نابالغ محسوب نمی

این صورت یعنی در مورد پسران زیر دوازده سال و دختران 

یعنی تسلیم به والدین یا « پ»تا «الف» زیر نُه سال بندهای

اعمال ی قاضی دادگاه قابلوسیلهسایر اشخاص و نصیحت به

رسد ، به نظر می2ی رغم عدم تصریح تبصرهخواهد بود. علی

                                                           
شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای این ماده پیدا کرد. برای مثال، تصاحب مال  .3

شود، ولی شاید بتواند مشمول این مادّه قرار گیرد. گمشده،سرقت محسوب نمی

منتفی بودن عنصر ربایش در تصاحب مال گمشده، پذیرش این  بهباتوجهلیکن، 

 خالی از اشکال نیست. دیدگاه
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که حداقل سن برای اِعمال این اقدامات در دختر و پسر هفت 

دیگر، کودک قبل از این سن، اساسًا عبارتسال است. به

در قوانین ما، اعم از  ند مورد هیچ اقدامی قرار گیرد.توانمی

 رسد.حقوقی و کیفری، دو اشکال در مورد سن بلوغ به نظر می

که بلوغ از امور طبیعیّه و نه شرعیّه است، اشکال اوّل این

عنوان سن بلوغ قطعی سال را به 15و  9بعید است که سنین 

یعنی  د،طور دفعی حادث شوچیزی که به دانست، همانند

بالغ و ساعتی بعد بالغ و برخوردار  که فرد ساعتی قبل غیراین

از مسؤولیت کیفری دانسته شود، بلکه شاید در زمان و مکان 

خاصی بلوغ جنسی و جسمی در اغلبِ اطفالِ دختر و پسر در 

ی که آمار در جامعهتواند حاصل شود، درحالیاین سنین می

در مورد اکثریت دختران،  دهد که مخصوصاًامروز ما نشان می

سالگی  13یعنی در حدود  بلوغ جنسی الاقل چند سال بعد

ی امروز ما این مرزهای و بنابراین، در جامعه گرددحادث می

مرعشی ) شوند،ی غالب محسوب نمیسنّی دیگر یک اماره

 (.15: 1373شوشتری، 

ای از قرآن کریم شاید به همین دلیل باشد که در هیچ آیه

اشکال دوم، عدم  خاصی برای بلوغ تعیین نشده است. سنّ

ی رشد است. به نظر عنوان امارهتعیین سنّ خاصی در قانون به

که صرف اینرسد بتوان تمامی یا حتّی اکثریت پسران را بهنمی

پانزده سال قمری تمام به باال دارند یا تمامی، یا اکثریت 

باال دارند، ازلحاظ  که نُه سال تمام بهصرف اینرا به دختران

که بتوانند از طوریبلوغ فکری رسیده و کامل فرض کرد، به

مسؤولیت کیفری و حقوقی تام برخوردار باشند. از سوی 

طور تک افراد بهتوان قائل به لزوم احراز رشد تکدیگر، نمی

 زیرا اجرای این کار در عمل غیرممکن است؛ موردی شد.

که در سایر کشورهای اسالمی نیز ی عملی بنابراین، تنها شیوه

شده آن است که سنّی را که در آن بلوغ مورد تبعیت واقع

شود، بدون فکری برای اکثریت جوانان این سرزمین حاصل می

ی رشد در کلیه افراد پذیرفته عنوان امارهحکم دادگاه، بهنیاز به

تر حکم دادگاه، سنین باالهم بنا بهو جز در موارد استثنایی، آن

 1تر را معیار قرا ندهیم.یا پایین

 عقل -

در »مرتکبی را که  149ی در مادّه« قانون مجازات اسالمی»

که فاقد نحویزمان ارتکاب جرم، دچار اختالل روانی بوده به

، مجنون و فاقد مسؤولیت کیفری دانسته «اراده یا قوه تمیز باشد

که دستور نیز به دادستان اجازه داده است  150است. مادّه 

نگهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت خطرناک در محل 

مناسبی بدهد. چنین دستوری، حسب نظر شخص نگهداری 

و  اعتراض در دادگاه خواهد بودشده یا خویشاوندان او، قابل

ی اقدام در صورت درمان شدن مرتکب، دادستان دستور خاتمه

قانون » 150ی مادّه 1ی تبصره تأمینی را صادر خواهد کرد.

، در مورد حکم جنونی 1392، مصوّب سال «مجازات اسالمی

که پس از ارتکاب جرم و محکوم شدن قطعی سارق حادث 

هرگاه مرتکبِ یکی از جرائم موجب »دارد، شود اِشعار میمی

حدّ پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حدّ ساقط 

م شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکنمی

اللهی دارد، تعقیب و محاکمه ی حققطعی، در حدودی که جنبه

 .(Mokhtari,2021: 7) «.افتد...تا زمان افاقه به تأخیر می

 حدّ مستوجبسرقت  خاصشرایط  -3

، 1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی» 268ی ماده

شرایط الزم برای مستوجب حدّ شدن سرقت را طی بندهای 

ها را، به همان ترتیب است که ذیالً آنمختلف ذکر کرده 

 دهیم:مذکور در ماده، موردبحث قرار می

 در حرز قرار داشتن مال -

ی ماده «ب»که دربند  «مال مسروق در حرز باشد»ی جمله

، 1392فعلی، مصوب سال « قانون مجازات اسالمی» 268

ا که تفسیر به نفع متهم اقتضبه آن و اینکاررفته است، باتوجهبه

« قانون مجازات اسالمی»گذار در کند که بگوییم قانونمی

                                                           
ی رشد پذیرفته اماره عنوانبهسال را  21قانون مدنی کویت، سن  96( 2ی ).  مادّه1

قانون مدنی امارات عربی متّحده مشاهده  85( 2ی )بینی مشابهی در مادّهاست. پیش

 گردد.می
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که در حرز قرار داده شدن مال، باید حتماً فعلی، تأکیدی بر این

قانون مجازات »شود، به فعل مالک بوده باشد مشاهده نمی

، حرز را عبارات از: مکان متناسبی 269ی در مادّه« اسالمی

« ماند.دستبرد محفوظ می مال عرفًا در آن از»دانسته است که 

بنابراین، چون انواع حرز در شرع محدود نشده است، برای 

 مکان»، چه جایی را «عُرف»تشخیص آن باید ببینیم که 

داند. بدیهی است، قضاوت می« نگهداری متناسبی برای مال

به زمان و مکان و نیز در مورد عُرف نسبت به این مسئله باتوجه

ند. بدین ترتیب، یک توقفگاه کاشخاص مختلف فرق می

ها که درِ آن باز و ورود به آن عمومیِ اتومبیل در طول روز

شود، ولی در طول برای همه مجاز است، حرز محسوب نمی

به باتوجه گردد.که دِر آن بسته است، حرز محسوب می شب

دانسته « مکان متناسب»حرز را عبارت از  269ی که مادّهاین

که منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی یابیم است، درمی

دست، درخت، بدن و گردن را  بنابراین، مچ اشیا نیست؛

توان، به ترتیب، حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند نمی

دانست، هرچند که جای طبیعی این اشیای همان مواضع است؛ 

ی دیگری مورد محافظت قرار گیرد، که مال به گونهمگر آن

که در این صورت  اخل حصاری قرار داده شودمثالً درخت د

تبع آن، محرز محسوب خواهند های روی درخت نیز، بهمیوه

ظاهر، هرچند جای طبیعی گذاشتن پول  طور، جیبهمین 1شد.

شود، ولی جیب باطن یا مخفی، مثالً است، حرز محسوب نمی

جیبی که بر روی آن لباس دیگری قرارگرفته باشد و برای 

تواند برای دستبرد مورداستفاده قرار گیرد، می حفظ پول از

، 1413شیخ طوسی،) اشیای موجود در آن حرز محسوب گردد

 (.206 :3 ج

همین استدالل، درِ بیرونی خانه را، هرچند در جای  با

توان در حرز محسوب کرد واقعی خود قرارگرفته است، نمی

ها، در صورت بسته بودن درِ اصلی خانه، ولی درهای اتاق

                                                           
ی حلی است. به نظر برخی دیگر از فقها، فقهایی چون عالمه موردقبول. این نظر 1

ال قطع فی سرقه (: »740( و شیخ طوسی )در نهایه صلمعهشهید اوّل )در  ازجمله

قطع ید وجود ندارد،  گاهچیهیعنی در سرقت میوه از درخت « الثمر علی شجره

 .175، ص4االسالم، جمقایسه کنید با: محقق حلی، شرایع

ها ممکن است و درنتیجه، سرقت آن محرز محسوب شده

 (.247: 1 ج ،1413،یطوس) 2موجب حد گردد.

دهد ، نشان می«مکان»به  269ی دّهی مابدین ترتیب، اشاره

 داند.ی نگاه کردن محقق نمیوسیلهحرز را بهکه قانون ما، 

بنابراین، سرقت گوسفندان از چراگاه یا سرقت کاالها از 

ی در بازی که مالکش آن را از دور تحت نظر دارد، مغازه

و درنتیجه، مستوجب حّد  سرقت از حرز محسوب نشده

وه، استفاده از این واژه داللت بر آن دارد که عالنخواهد بود. به

توان اتومبیل یا ، نمی«قانون مجازات اسالمی»ازنظر 

صرف قفل شدنِ درِ موتورسیکلت واقع در کنار خیابان را، به

موتورسیکلت  و یا زنجیر شدن اتومبیل یا وجودِ دزدگیر در آن

د، های کنار خیابان، محرز واقع در حرز محسوب کربه نرده

مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد »زیرا خیابان عرفاً 

محسوب « مکان»نبوده و قفل یا زنجیر نیز « ماندمحفوظ می

 3که مشمول تعریف قانونی حرز قرار گیرد. شودنمی

 هتک حرز مخفیانه توسط سارق -

قانون مجازات » 268ی ماده «ث»و  «پ»موجب بندهای به

توان به سرقت مستوجب حدّ محکوم ، کسی را می«اسالمی

طور مخفیانه هتک تنهایی و یا با شرکت دیگری بهکرد که به

حرز کرده باشد، واال اگر او هیچ شرکتی در عملیات اجرایی 

هتک حرز نداشته باشد، حتی در صورت خارج کردن مال از 

سرقت مستوجب حد محکوم کرد.  توان بهحرز، وی را نمی

تأکید بر این نکته ضروری است که فرد باید در هتک حرز 

که داشته باشد، نه این« مباشرت»تنهایی یا به همراه دیگری به

تنها در آن معاونت کند، مثالً کلیدِ باز کردن درِ حرز را به 

قصد عالوه، هتک حرز ظاهراً الزم نیست بهدیگری بدهد. به

قصد تخریب شده باشد، بلکه حّتی اگر کسی بهجامسرقت ان

ازآن، تصمیم به سرقت گرفته و مالی را و پس هتک حرز کند

                                                           
عرف و عادت محرز  برحسبسی در مبسوط معتقد است که درِ حرز . شیخ طو 2

 شود و سرقت آن مستوجب حد خواهد بود. محسوب می
 28/9/1368، مورخ 4555/7ی شمارهی ی قضائیه در نظریهی حقوقی قوهاداره 3

سرقت وسایل نقلیه از کنار خیابان با شکستن قفل یا زنجیر سرقت »دارد، اِشعار می

 «سوب نیست.از حرز مح
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توان، باوجود سایر شرایط از درون حرز برباید، عمل وی را می

سرقت مستوجب حدّ دانست. ایجاد وقفه بین هتک حرز و 

سرقت نیز از اهمیت برخوردار نیست. کسی که صبح هتک 

کند ممکن است بتواند بعدازظهر از آن حرز سرقت می حرز و

که به دلیل به سرقت مستوجب حدّ محکوم شود، مگر آن

ای بین گونهی طوالنی، یا به علت دیگری، هتک حرز بهوقفه

مردم شایع شود که در زمان ربودن دیگر نتوان مال را 

آید این است ی از حرز دانست. سؤالی که پیش میشدهربوده

کند یا خیر، مثل آیا هتکِ حرز غیرعمدی هم کفایت می که

ای طور غیرعمدی با دیوار خانهی اتومبیلی که بهکه رانندهوقتی

برخورد و آن را خراب کرده است مالی را از درون خانه 

، 1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی»رباید. تأکید می

ودن هتک حرز، ، بر لزوم مخفیانه ب268ی مادّه «ث» دربند

ظاهراً نشانگر آن است که سارق عمداً در هتک حرز 

تواند هتک حرزهای که این شرط می کاری کرده باشدمخفی

ای که باید در خارج سازد. نکته غیرعمدی را از شمول ماده

مورد هتک حرز به خاطر داشت آن است که هتک حرز لزوماً 

ت از مادی و به معنی شکستن مادی حرز نیست، بلکه اعم اس

بنابراین، چه کسی قفلِ درِ منزلی را بشکند و چه آن  غیرمادی؛

و یا درِ گاوصندوقی را با  را با استفاده از کلید ساختگی باز کند

ای باال ی رمز آن بگشاید، یا از دیوار خانهاستفاده از شماره

شود، زیرا در ی این موارد هتک حرز محقق میرود، در کلیه

 حرز نقض شده است.« حرمت»حاالت ی این کلیه

 اخراج مال از حرز توسط سارق -

قانون » 268ی ماده «ت»شرط اخراج مال از حرز دربند 

، ذکرشده است و 1392، مصوّب سال «مجازات اسالمی

توان به ارتکاب سرقت مستوجب به آن تنها کسی را میباتوجه

ند بحد محکوم کرد که عالوه بر شرکت در هتک حرز موضوع

، در اخراج مال از حرز نیز شرکت داشته 268ی مادّه «پ»

بنابراین، هرگاه دو نفر هتک حرز کرده و یکی از آنان  باشد؛

اجرا حدّ تنها بر دومی قابل مالی را از حرز نیز بیرون آورد،

طور، اگر دو نفر هتک حرمت نمایند و یکی . همین1خواهد بود

کس تا پشت دربیاورد و آناز آنان داخل حرز شده و مالی را 

که در بیرون است دست خود را داخل کرده و مال را از حرز 

خارج کرده است، مستوجب حد خواهد بود. از سوی دیگر، 

هرگاه اوّلی دست خود را همراه با مال بیرون آورده و شخص 

دوم مال را از بیرون حرز بگیرد، اخراج مال از حرز به اوّلی 

ا او، باوجود سایر شرایط، مستحققّ منتسب و درنتیجه تنه

گردد. هرگاه مجموعِ دو شرطِ هتک حرز و مجازات حد می

کنندگان صدق یک از شرکتاخراج مال از حرز در مورد هیچ

که یک نفر هتک حرز کرده و دیگری مال را از نکند، مثل این

یک از آن دو اجرا حرز بیرون آورد، حدّ سرقت علیه هیچ

عمل شخص اوّل اساساً سرقت محسوب  نخواهد شد، زیرا

نشده و عمل شخص دوم نیز، به دلیل عدم شرکت وی در 

بدیهی است، هرگاه  2هتک حرز، سرقت مستوجب حد نیست.

دو یا چند نفر مشترکاً خارج کردن جسم سنگینی را از درون 

ی حرز به عهده بگیرند، شرط اخراج مال از حرز در مورد همه

دهد شرط لزوم اخراج مال از حرز نشان مییابد. آنان تحقّق می

که تلف کردن یا خوردن مال مثالً مواد خوراکی، در درون حرز 

طورکلی توان سرقت مستوجب حد و یا حتی سرقت بهرا نمی

ی قانون مجازات اسالمی، در مورد وسیله 272ی ماده 3دانست.

                                                           
( در این 41، ج 486. صاحب جواهر در جواهرالکالم )ص256شهید اول، لمعه،ص1

و لو تعاونا علی النقب مثالً و انفرد احاهما باالخراج فالقطع علی »گوید: زمینه می

لیکن، به نظر ابوحنیفه در چنین حالتی به «. اآلخرالمخرج خاصه النه السارق دون

نخواهد بود. ر.ک. شیخ طوسی:  اجراقابلز آن دو ا کیچیهدلیل شبهه علیه 

 .65الصنایع، ص؛ کاسانی: بدایع196، ص3جپیشین،
فلو هتک الحرز غیره »( در این زمینه آمده است: 486، ص41. در جواهرالکالم )ج2

و اخرج هو لم بقطع احد هما و ان جاء امعاً بقصد التعاون بال خالف اجده... 

لی عمل االول و عدم االخذ من الحرز بالنسبه للثانی. ضروره عدم صدق السرقه ع

همین «. االول اصالح ما افسده کما یجب علی الثانی ردّ المال لصاحبهنعم یجب علی

دیوان عالی  27از شعبه  8/7/1370صادره در  43ی شماره طور نگاه کنید به دادنامه

، 2ی علیرضا سعید( جالمنهاج )ترجمهکشور، و سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکلمه

 .120ص
طور که قبالً گفته شد، رفتار فیزیکی الزم برای تحقّق عنصر مادی سرقت در همان.3

گونه ، و بنابراین، ایناستحقوق انگلستان عبارت از اتصاحب یا از آن خود کردن 

حقوق انگلستان سرقت  ازنظری تصاحب مال بوده و افعال نیز ممکن است نشانه

 .محسوب گردند



 

 
 

279 

 

1400 زمستان،  4،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

ا هرگاه کسی مال ر»دارد، بیرون آوردن مال از حرز اِشعار می

ای ارادهی بیحیوان یا هر وسیلهتوسط مجنون، طفل غیر ممیّز،

بدین ترتیب، در  «.شوداز حرز خارج کند، مباشر محسوب می

ی مواردی که شخص از انسان، حیوان یا چیز دیگری همه

در دست خود برای خارج کردن مال از حرز « ابزاری»عنوان به

 ی مال از حرز دانست؛کند، باید وی را اخراج کنندهاستفاده می

و  بنابراین، هرگاه کسی ریسمانی را به یک قطعه جواهر بسته

طرف خود بکشد، یا قطعه جواهری را با وسیله آن را بهبدین

ربا از گاوصندوق خارج نماید، یا مالی را به بال استفاده از آهن

آموزی ببندد و کبوتر را پرواز دهد، یا کاالیی را بر کبوتر دست

حیوانی گذارد تا از حرز بیرون رود، یا جسم سبکی، مثالً پشت 

را در جهت وزش باد گرفته و رها کند،  یک قطعه اسکناس

که وزش باد آن را به بیرون خانه اندازد تا خودِ رباینده طوریبه

ممیّز یا  یا شریک وی آن را بردارد، یا مجنون یا صغیر غیر

و یا بدون  نمایدشخص مستی را به اخراج مال از حرز امر 

اطالع دیگری مال را درون جیب او بیندازد تا پس از خروج 

وی از حرز آن را مجدداً از جیبش بیرون آورد، یا درِ صندوقِ 

های مملو شده در آن به ای که پولگونهنسوز را باز کند به

ی این حاالت اخراج مال از حرز توسط بیرون بریزد، در همه

ر را مورداستفاده قرار داده است تحقق گونه ابزاکسی که این

ی در مادّه« ایارادهی بییا هر وسیله»افزودن عبارت  یابد.می

کننده ، بیان1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی» 272

ای گونهواحوال بهاز سوی دیگر، اگر اوضاع همین مطلب است.

ه موجب باشد که نتوان انسان یا حیوان یا هر چیز دیگری را ک

خارج شدن مال از حرز شده است آلتی در دست سارق 

ی مال یک که شخصِ خارج کنندهمثل این محسوب کرد،

شخصِ بالغِ عاقل یا حتی صغیر ممیّزی باشد، یا حیوانی اتفاقاً 

ریزی قبلی از سوی سارق مال را به دندان گرفته و بدون برنامه

طور باد، به و از درون حرز به بیرون فرار کند و یا وزش

اتفاقی، مال را از حرز به بیرون اندازد، اخراج مال از حرز 

توسط رباینده محقّق نخواهد شد، حتی اگر وی در بیرونِ حرز 

 آن مال را در اختیار گیرد.

ی مال آن را بر حیوانی رسد که حتّی اگر ربایندهبه نظر می

نباشد که  ای ببندد ولی شأن حیوان آنبگذارد و یا به بال پرنده

ی مال سوی او بازگردد، شخص مرتکب را نتوان خارج کنندهبه

و درنتیجه، مستحق مجازات حد دانست، حتّی اگر آن  از حرز

و درنتیجه، مال در اختیار وی  سوی او بازگرددحیوان اتفاقاً به

قرار گیرد. البته در مسؤولیت مدنی چنین فردی تردیدی وجود 

 (.Karimi,2021: 12) ندارد.

 272ی ی آخر مادهای در مورد جملهدر اینجا ذکر نکته

الزم به نظر  1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی»

که مباشر طفل ممیّز درصورتی»... دارد، که اِشعار می رسدمی

های باشد، رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت

این حکم نادرست است. در صورت ممیّز « تعزیری است.

همچون ابزاری در دست آمر  توانبودن مباشر، وی را نمی

توان به معاونت در سرقت و بنابراین، آمر را تنها می دانست

و احیاناً مجازات معاونت وی را تشدید نمود، نه  محکوم کرد

های تعزیری دانست. که عمل او را مشمول یکی از سرقتاین

، «زات اسالمیقانون مجا» 128ی به همین دلیل است که ماده

عنوان ، برای کسی که از فرد نابالغ به1392مصوّب سال 

ی ارتکاب جرمِ مستند به خود استفاده نماید، حداکثِر وسیله

ی مجازان قانونی همان جرم و برای کسی که در رفتار مجرمانه

فرد نابالغی معاونت کند، حداکثر مجازاتِ معاونت در آن جرم 

ی رسد که بخش اوّل مادهنظر می بینی کرده است. بهرا پیش

اخیرالذکر به نابالغ غیر ممیّز و بخش دوم به نابالغ ممیّز اشاره 

 (Vajdani Fakhr, 2021: 35 )دارد.

 یحد سرقت مورد در هیامام متقدم یفقها دگاهید -4

 شیخ طوسی -

القدر الذی یقطع به » فرمایدمی شیخ طوسی در مبسوط

ربع دینار او ما قیمته ربع دینار من ای جنس   السارق عندنا

 (19: 8 ، ج1413طوسى،)، «کان

هر  به حرز: ندیفرمایمدر تعریف حرز مرحوم شیخ طوسی 

شود که غیر متصرف، فقط با اذن متصرف محلی گفته می

ادریس، بر  برخی از فقها، ازجمله ابن ،تواند داخل آن شودمی
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به نظر ایشان، با پذیرفتن این اند. این تعریف اشکال وارد کرده

ای که درِ آن باز است در یا خانهی بیتعریف برای حرز، خانه

نیز حرز محسوب شده و سرقت از آن مستوجب حدّ خواهد 

بود، زیرا فاقدِ در بودنِ خانه و یا باز بودن درِ آن مجوز ورود 

که در حرز محسوب نشدن چنین دیگران نیست؛ درحالی

یجه مستوجب حدّ نبودنِ سرقت از آن، اختالفی و درنت ایخانه

ی عقیده« مَختلَف الشیعه»ی حلّی در کتاب وجود ندارد. عالمه

ممکن »دارد که منظور شیخ از شیخ را توجیه کرده و اظهار می

، عدم امکان و سلب «نبودنِ ورود به محل بدون اذن متصرف

جواز یا  دیگر، توان نداشتن است، نهعبارتو به قدرت فیزیکی

و البته برخی از فقها این را حمل لعیدی  عدم جواز شرعی

که حرز  هرجایی و نیز اینکه شیخ عقیده دارند، انددانسته

حرز اشیای دیگر نیز خواهد بود و ایشان در  چیزی است،

 کتاب الخالف این نظر را به ابوحنیفه نیز منتسب کرده است.

دیدن مصداق حرز کنند، مراقبت با درجایی دیگر بیان می

جیب باطن را که در داخل  ایشان در کتاب الخالف، نیست.

 لباس است یا جیبی که پیراهن دیگری روی آن پوشیده باشند،

یا از  شده باشد واز داخل بسته حال فرق ندارد مال در آستین،

و در المبسوط آستین  دانندحرز مال در داخل لباس می خارج،

که متاع را در خارج آن گذارده و از  دانندظاهر را آستینی می

را آستینی  و آستین باطن داخل محکم کرده و آن را ببندند،

دانند که متاع را در داخل آن گذارده و از خارج آن را می

ای نقل کرده است که اگر کیسه پول در ابتدا از قول عده ببندند.

 را در داخل آستین بگذارند و از خارج آن را بسته باشند و

 شود و چنانچهدست سارق قطع می سارق آن را سرقت کند،

کیسه پول را در خارج آستین گذارده و از داخل آن بسته باشند 

سپس  شود.و سارق آن را سرقت کند دست سارق قطع نمی

 کند.گفته است مذهب و مرام ما نیز همین را اقتضا می

شرط بودن لباس که روایات در این باب نسبت بهدرحالی

به این صورت که آنچه از جیب یا  روئین و زیرین اطالق دارد،

شود و دست سارق قطع می آستین لباس زیرین سرقت شود،

دست سارق  آنچه از جیب یا آستین لباس روئین سرقت شود،

و اطالق روایات با قول شیخ طوسی در کتاب  گردد؛قطع نمی

 (41: 8 ج ،1410طوسى،) الخالف موافق است.

 حلیعالمه  -

أنّ النصاب الذی یجب فیه » فرماید:عالمه حلی چنین می

ربع دینار ذهبا خالصا أو ما قیمته ذلک، سواء کان قطع السارق

 ، بنابراین مشهور میان علماء آن است که«منقوشا أو ال

ربع دینار است، یعنى چهاریک اشرفى تمام، چهار  حدنصاب،

ن. مرحوم عالمه دانگ و نیم مضروب به سکه معامله یا قیمت آ

در دو کتاب تحریر االحکام و قواعد االحکام، خفیه را گاهی 

قید برای اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ 

را قید برای اخراج قرار داده « سرا»ادامه برای توضیح،  سرا. در

و در بیان ارکان سرقت گفته است: رکن سوم برای سرقت 

طور ت از: اخذ کردن از حرز بهاست و آن عبارت اس «فعل»

قید « سرا»که سری. شاید به نظر مرحوم عالمه، حقیقتاً بین این

برای اخذ باشد، تفاوتی وجود ندارد زیرا  برای اخراج و یا

حال ممکن اخراج مال از حرز مالزمه با اخذ مال دارد. بااین

حرز  است گفته شود، اخذ مال از حرز مالزمه با اخراج مال از

طور مخفیانه از حرز ارد، زیرا احتمال دارد کسی مال را بهند

خانه درگیر اخذ نماید، ولی پیش از خروج از حرز با صاحب

بر احتیاط در مسئله و  رسد، بناشود. درهرحال به نظر می

موارد شبهه، قواعد و قوانین به  رعایت نمودن این اصل که در

ی است وصف شود، بایستی گفت: ضرورنفع مجرم تفسیر می

مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت حفظ گردد. الزم به ذکر 

سرقت سارقی که صغیر  است که بیان شود ایشان در مورد

عقیده دارند که وی تأدیب خواهد شد، هرچند دزدی او  است،

 ای که مرتکب جرم سرقت شده را،تکرار شود و نیز دیوانه

اما  دانند.وجب حد نمیمست هرچند که این عمل را تکرار کند،

جمهور فقهای شیعه و سنی بر این  ازنظر سرقت سایرین،

تأثیری در حق  گونه علل شخصی معافیت،عقیده هستند که این

عالمه در مورد کسی که  سایر شرکا و معاونین جرم ندارد.

اگرچه آن انسان سرقت شده صغیر  انسان آزادی را بدزدد،

زیرا انسان آزاد مال نیست و  شود،دست سارق قطع نمی باشد،
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ایشان در این مبحث ازنظر  آن صغیر را بفروشد، اگر سارق،

حلى کند. )شیخ طوسی که در مبحث قبل مطرح شد تبعیت می

 (.227 :14 ج ،1414

 شیخ صدوق -

مرحوم شیخ صدوق فرمود: حدنصاب قطع ید خمس دینار 

چهارم یکپنجم دینار برسد نه است باید آن مال مسروق به یک

 18پنجم از چهارم است و یکپنجم مال کمتر از یکاین یک

 ،و نیز اینکه شود.( می6/3دهم نخود )نخود سه نخود و شش

وآمد در آنجا که سارق از مساجد و جاهایی که رفتدرصورتی

سرقت کند، « هامثل حمام و آسیاب»شود بدون اذن انجام می

 (.510: 2 ج ،1413 شیخ صدوق،) شوددست سارق قطع نمی

 امامیه در مورد سرقت حدی متأخردیدگاه فقهای  -5

 شهید اول -

و یتعلق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بال »

شبهه ربع دینار او قیمته سرا من غیر مال ولده و ال سیده و غیر 

یعنی: حکم قطع دست در مورد سرقت بالغ « مأکول عام سنت

ی بسته واسطهمنظور از حرز محلی است که به که عاقل از حرز

بودن، قفل بودن یا مدفون بودن در جای آباد در دسترس دیگران 

جیب و  یا بنا بر قولی با نگاه کردن از آن مراقبت شود، نباشد،

نه آنکه ظاهر و آشکار باشد و  آستینی که باطن و پنهان است،

ست که بسته توان گفت: محل نگهداری مال اصورت کلی میبه

به نوع مال مختلف است، بعد از هتک آن در مواردی که شبه 

صورت اندازه قیمت آن بهملکیت در میان نبوده و ربع دینار یا به

دفعه خارج شود و چه به مخفیانه ربوده شود چه نصاب یک

موالی سارق نبوده و  آن فرزند و یا مال سرقت شده از و تعداد،

قحطی هم نباشد، البته در اینجا شهید  سرقت مواد غذائی در سال

اند که سارق نسبت به طعام اضطرار داشته باشد یا اول مقید نکرده

دستش  بنابراین اگر سارق کودک یا دیوانه باشد، شود ونه اجرا می

حتی اگر شرایط قبلی سرقت نیز وجود داشته  و شود،بریده نمی

غیر حرز مانند ونیز کسی که از  شوند.باشد آن دو تأدیب می

بیابان، مسجد و سر راه یا از حرزی که دیگری او را شکسته 

نفر  که دوو درصورتی شود.دستش بریده نمی سرقت کرده است،

 ها مال را بیرون آورد،همکاری هم حرز را بشکنند و یکی از آن با

ونیز اگر  شود.بریده می تنها دست کسی که مال را بیرون آورده،

دستش بریده  کرده خودش مالک این مال است،سارق گمان می

چیزی را  دیگران مشترک است، شود. اگر از مالی که میان او ونمی

اندازه اما درواقع به بردارد که گمان داشته به مقدار سهم اوست،

دستش بریده  بیش از سهم او باشد،« چهارم دیناریک» نصاب

از مال  رسد،می هااگر یکی از کسانی که غنیمت به آن شود.نمی

شود یا نه جای در اینکه دستش بریده می غنیمتی سرقت کند،

 ونیز اگر مالی که سرقت شده کمتر از حدنصاب باشد، تأمل است.

باید حرزی که مقدار نصاب از آن  شود.دست سارق بریده نمی

هشتم دینار را از یک پس اگر یک شود یک حرز باشد.برداشته می

دستش  هشتم دیگر را از صندوق دیگر،و یک صندوق بردارد

مثل  ها را در برگیرد،مگر آنکه حرز سومی آن شود،بریده نمی

 آنکه دو صندوق یادشده در یک صندوق سومی قرار داشته باشند.

خیانت کننده  شکند،کسی که آشکارا با قهر و غلبه حرزی را می

ان دستش اگرچه همه شرایط دیگر وجود داشته باشد، در امانت،

 (.243: 2 ج ،1390شهید اول،شود، )بریده نمی

 شهید ثانی -

هو هنا القطع )بسرقٍة البالغ العاقل(  و( و یتعلق الحکم)

للمال  موهمة( بال شبهة) وازالته( من الحرز بعد هتکه) المختار

 به بیانات شهید ثانی در شرح لمعه،باتوجه عارضة للسارق...

یمو  کنندیمگونه بیان شرایط سرقت حدی را این شانیا

 :دیفرما

 سرقت کننده بالغ باشد( 1

سال قمری  15در شرع مقدس سن بلوغ برای افراد مذکر 

 گونههمان شده است.سال قمری تعیین 9 مؤنثو برای افراد 

 وبچه  دست بیان شد: اول دیشه قول ازقبلی  مبحث درکه 

سایر شرایط سرقت  باوجود اگری حت شود،قطع نمی وانهید

اگرچه  کنندیم بیتأدآن دو را  صرفاً بلکه حدی، سرقت کنند،

اجرای حد قطع، مشروط به  رایز ها چند بار سرقت کنند،آن

بچه و دیوانه تکلیف ندارند و لذا حد  آنکهحالتکلیف است و 

 فقهی، کتب درمبحث  نیا شود.قطع در مورد آنان اجرا نمی
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 دیشهاست، ) شدهمطرحیده مشهود نزد فقها عنوان عقبه

 (.187: 2 ج ،1413ی،ثان

 سرقت کننده عاقل باشد( 2

اگر دیوانه در حالت افاقه و کمال عقل، دست به سرقت 

 عارض شدن جنون بر وی پس از انجام سرقت، واسطهبه بزند،

 در که سرقت،فقط درصورتی نیبنابرا شود،او ساقط نمی از حد

حتّی به نظر برخی،  شود.حال جنون واقع شود حد ساقط می

مثل ابو حنفیه، اگر حدّ به دلیل جنون یا صغر سن بر یکی از 

اند اجرا نشود، در مورد چند سارقی که در سرقت شرکت داشته

سایرین هم غیرقابل اجرا خواهد بود، زیرا سرقت یکی بوده 

 ،کنیل جرا گردد.ی سارقین ااست و باید حکم واحدی بر کلیه

گونه علِل شخصیِ شیعه و سنّی، اینجمهور فقهای  ازنظر

اطالق  معافیت تأثیری در حق سایر شرکا و معاونین جرم ندارد

 از: اندعبارتشود که دو شرط بلوغ و عقل شامل مواردی می

در برخی موارد، بینا  مگر باشد یا زن، آزاد باشد یا عبد، مرد

از مسلمان سرقت کند  خواه اشد یا کافر،باشد یا کور، مسلمان ب

 یا از مال کافر که مالش محترم است.

بردن  نیب ازهتک کردن و  پس سارق مال را از حرز، (3

 آن سرقت کرده باشد

از سوی شارع  حرز ،استحرز مکان نگهداری مال 

است و برای تشخیص آن به عرف مراجعه  نشدهفیتعر

است که  چیزی حرز، ی ضابطه و مالکطورکلبه و شودمی

 کردنقفلچیزی که در معنای  ای و کردنقفلبستن یا  واسطهبه

و یا دفن شدن در مکانی آباد از تصرف دیگران محفوظ  است

 که شود،حفظ مال هم تنها زمانی حرز محسوب می محل باشد.

توان گفت حرز طبق نظر شهید ثانی: می با مال متناسب باشد.

شود که دیده شود نها زمانی محقق میاز طریق مراقبت کردن ت

و مراقب دائماً به آن چشم بدوزد و در چنین حالتی سرقت 

که در ادامه بحث بیان  گونههمانکند، زیرا تحقق پیدا نمی

طور شود، سرقت موجب حد، تنها در صورتی است که بهمی

و اگر ناظر حتی به مدت کمی از  مخفیانه و پنهانی واقع شود

آید و آن بشمار نمی کنندهمراقبتند دیگر حرز غفلت ک

نظر کردن و دیدن منتفی  لهیوسبهحفظ و مراقبت  جهیدرنت

شود و حرز صادق نخواهد بود، از این مطلب فهمیده می

گردد مراقبت با دیدن محقق نمی واسطهبهشود که سرقت می

 اگرچه مراقبت و زیر نظر داشتن را حرز بدانیم.

 ردیدگاه صاحب جواه -

صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در بیان علت 

لکونه »فرماید: عدم اجرای حد سرقت در ربایش علنی می

غاصب است، سارق  رباینده علنی عرفا»؛ «غاصبا عرفا ال سارقا

و اگر بعد از سرقت اعاده کرد عین مسروقه را در حرز  «.نیست

 که سرقت کالعدم شد، اظهر عدم قطع به حدوثنحویبه

؛ و بقاى ضمان مال در بعض فروض، اگر سرقت زائله است

مسلّم باشد اعم از ثبوت قطع است. اگر اخراج قدر نصاب را 

ها، صدق اخراجواسطه تواصل در دفعات انجام داد؛ پس اگر به

قطع ثابت است؛ « اخراج از حرز در دفعه واحده عرفیه»کند مى

زمان طویل است،  هاوگرنه مثل اخراج در دفعاتى که بین آن

و فرقى  خصوصاً اگر باقى نباشد احراز اظهر عدم قطع است؛

نیست که با محفوظیت وحدت عرفیه، بین تعدد حرز و 

اگر سارق، اخذ نصاب کرد و قبل از  وحدت آن بنا بر اظهر.

اخراج از حرز مأخوذ شد، بر او قطع نیست. حصول نقصان از 

ب، احداث حدثى و اگر هتک کرد حرز را پس در نصا نصاب

کرد که قیمتش از نصاب کمتر شد، بر او قطع نیست اگر 

و اگر  اخراج کرد آن را، اگرچه ضمان ثابت است براى نقصان.

ازآن قیمت آن از نصاب کمتر شد، به نصاب را اخراج کرد پس

فعل سارق یا غیر او، قبل از مرافعه یا بعدازآن، قطع مثل ضمان 

قیه قبل از قطع، مؤثر است در ثابت است؛ و نقصان قیمت سو

و اگر حرز مغضوب بود پس مالک، آن را  دفع حدّ بنا بر اظهر،

شود و باید هتک کرد و اخذ آنچه در آن است کرد، قطع نمى

مال را ردّ به مالک او نماید؛ و اگر غیر مالک بدون اذن مالک، 

هتک حرز کرد اقرب ثبوت قطع است با سرقت آنچه در آن 

حرز، مال مغضوب هاتک باشد، پس بعد از هتک  اگر در است.

آن، اخذ خصوص مال خودش نمود، معلوم است عدم قطع؛ و 

قدر نصاب بود، پس اگر هر دو مال را اخذ نمود و مال غیر به
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شود؛ اگر هتک براى مال غیر خودش یا مجموع نمود، قطع مى

شود اگرچه مال و اگر براى مال خودش هتک نمود، قطع نمى

اگر کسى چیزى بدزدد و در میان خانه  ا هم اخراج نماید.غیر ر

کند و بلع کند و بیرون آید، اگر آن بلع کردن آن را فاسد مى

آید و پیش از فاسدشدن بیرون نمى گرددحسب عادت برنمىبه

حسب و اگر به برندمانند طعامى که بخورد دستش را نمى

ود قیمتش از نقصانى، یا اگر ناقص شآید بىعادت بیرون مى

که اشرفى، یا برند، مثل آنشود دستش رامىنصاب کمتر نمى

دانه یاقوتى، یا مرواریدى را بلع کند و درست دفع شود على 

المشهود بین االصحاب صاحب جواهر )ره( در مورد اعتبار 

اعتبار حرز براى قطع ید سارق با استناد به نصّ »گوید: حرز مى

ه اجماع منقول و محصل، ثابت روایى و فتاواى اصحاب، بلک

«. رباینده علنی غاصب است، سارق نیست»؛ «است

 (.488: 21 ج ،1421)نجفی،

 دیدگاه امام خمینی )ره( -

ره( چنین است، برای ) نظر امام خمینی در تحریرالوسیله

اینکه سارقی مستوجب حد شود سرقت او باید تحت شرایطی 

شده نیز واجد شرایطی هانجام پذیرفته باشد و ضمناً مال دزدید

باشد و راه اثبات آن )حجت( نیز مطابق موازین مربوطه 

صورت گیرد. امام خمینی )ره( در زمینه سرقت طفل بر اساس 

 فرماید:نظر مشهور فتوا به عدم اجرای حد حکم داده و می

فلو سرق الطفل لم یحد و یودب بما یراه الحاکم و لو تکررت »

 یجه فرمایش ایشان این است که طفل درنت...« السرقه منه الی 

به اجرای حد دفعات، محکومصورت انجام سرقت، ولو به

گردد و در پایان نظر شیخ طوسی را شود و فقط تأدیب مینمی

واقع اشبه فرماید: قول مشهور فقها بهبا کلمه قیل بیان و می

مرحوم امام نیز در مسئله نصاب مطابق قول مشهور،  است.

نصاب قطع ید آن است که مال  فرماید:دهد و میفتوی می

مسروق به ربع دینار طالی خالص مسکوک برسد یا قیمتش 

به ربع دینار مسکوک از طالی خالص برسد و آنکه قیمتش 

من » خواهد باشدی ربع دینار است از هر جنسی میاندازهبه

 های معدنی باشدسنگ« و المعادن» لباس باشد« االلبسه

غذا باشد مواد غذائی یعنی « واالطعمه» میوه باشد« والفواکه»

« رطبتاً کانت او ال» گندم، جو، برنج یا دیگر مواد غذائی باشد

خواهد میوه یا غذای تر یا خشک باشد مثل انگور یا می

چه اینکه « کان اصله االباحه لجمیع الناس اوال» کشمش و خرما

همه مباح بوده است یعنی مال از اموالی باشد که در اصل برای 

المال یک درختی را برید و حیازت یک کسی در جنگل از بیت

های کرد و مالک شد و چوبش را به منزل آورده است یا علف

بیابان را چیده و در منزل انبار کرده است اگر دزدیده شود 

همان احکام مطرح است اگرچه اصلش مباح بود اما اآلن ملک 

ا یسرع الیه الفساد کال خضروات کان مم» این شخص است

چه اینکه از اموال زود « والفواکه و الرطبه و نحوها اوال

فاسدشدنی باشد یا خیر یعنی از سبزیجات مثل کاهو یا 

شود ها که ظرف چند روز خراب میخوردن و امثال اینسبزی

ها باشد یا نه از اموالی باشد که اگر بماند هم خراب بشو از این

کل ما یملکه المسلم اذا بلغ » فرمایدامام می« الجملهو ب» نیست

شود اگر هر چیزی را که انسان مسلمان مالک آن می« الحد

سرقت شد و مقدارش ربع دینار خالص بود و یا قیمتش به 

حکمش قطع ید « ففیه القطع حتی الطیر» قیمت ربع دینار رسید

« خامو حجاره الر» است حتی اگر یک مرغی را از قفس بدزدد

 ج ،1412خمینى،) یا سنگ را بدزدد حکم قطع ید ثابت است

4: 485.) 

 یریگجهینت

به ذکر  الزم ،قیموردتحقبه موضوع عنوان نتیجه، باتوجهبه

از مطالعه فقهی حقوقی سرقت  پس است که بیان شود،

به ساختار نظام مستوجب حد، مشخص شد که باتوجه

که از نام این نظام  گونههمان جمهوری اسالمی حاکم بر ایران،

قانون  ازجملهاکثر قوانین کاربردی  منشأ مشخص است،

در بخش حدود که سرقت حدی  بخصوص مجازات،

و بدیهی  باشندیمی فقهی هاشهیر ی آن است،رمجموعهیز

است که مشترکات فقهی حقوقی این قوانین به باالترین سطح 

زیادی  مشترکات خود و موارد افتراق به حداقل خود برسد.

عنوان مورد به هفت شدن بحث، خالصهیافت گردید اما برای 
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 در مبحث 1392 یاسالممشترکات فقهی با قانون مجازات 

سرقت حدی، سه مورد افتراق دیدگاه فقها با قانون مجازات 

در  مشارکت در پایان نیز، و در همان مبحث، 1392 یاسالم

 .میکنیمسرقت حدی را بیان 

به اشتراک فقهی حقوقی سرقت حدی باتوجهموارد 

 1392قانون مجازات اسالمی 

 بلوغ - 1

منظور از بلوغ رسیدن به کمال وظایف جنسی است. سن 

و  «قانون مدنی» 1210ی ماّده 1ی بلوغ شرعی، در تبصره

، «1392قانون مجازات اسالمی، مصوّب سال » 147ی مادّه

ر نُه سال تمام قمری برای پسر پانزده سال قمری و برای دخت

اسالم طی روایات متعدّدی  شده است. سرقت صغیر درتعیین

در این زمینه « رفع قلم»که روایات  مورد تأکید قرارگرفته است

ی مشهود نزد فقها آن است که وی تأدیب عقیده .ذکر استقابل

ی به ماّدهخواهد شد هرچند که دزدی او تکرار شود. باتوجه

که افراد  1392، مصوّب سال «ات اسالمیقانون مجاز» 146

رسد که نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته است، به نظر می

های خاصی رأی آن دسته از فقهایی که قائل به تعیین مجازات

نشده است. باشند در قانون ما پذیرفتهبرای سارقین خردسال می

ا در مورد ، اِعمال اقدامات تأمین و تربیتی ر148ی البته ماده

 2ی در حال حاضر، تبصره افراد نابالغ جایز شناخته است.

، در مورد 1392مصوّب  ،«قانون مجازات اسالمی» 88ی مادّه

فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرائم موجب حدّ یا قصاص 

تا پانزده سال گردد، مقرّر داشته است که هرگاه وی از دوازده

 و« ت» دامات مقرّر دربندهایقمری داشته باشد، به یکی از اق

و در غیر این صورت، یکی از اقدامات  شودمحکوم می «ث»یا 

ها اتّخاذ این ماده در مورد آن «پ»تا  «الف»مقرر دربندهای 

 .گرددمی

 عقل - 2

ای مرتکب جرم شود، هرچند که به نظر فقها، هرگاه دیوانه

رغم عدم تکرار نماید، حدّ بر وی جاری نخواهد شد. علی

که وی اهل تمیز باشد، اجرای حدّ بر مجنون، درصورتی

ای که تأدیب و تعزیر در زجر و راندن وی مؤثر بوده و گونهبه

ممکن است به وی را از ارتکاب اَعمال بزهکارانه بازدارد، او 

 149ی در مادّه« قانون مجازات اسالمی»نظر حاکم تعزیر شود. 

در زمان ارتکاب جرم، دچار اختالل روانی بوده »مرتکبی را که 

، مجنون و فاقد «که فاقد اراده یا قوه تمیز باشدنحویبه

نیز به دادستان اجازه  150مسؤولیت کیفری دانسته است. مادّه 

گهداری مجرم مجنون را تا رفع حالت داده است که دستور ن

رسد که دیدگاه به نظر می خطرناک در محل مناسبی بدهد.

شده پس از غالب در فقه شیعه بر عدم تأثیر جنون حادث

ارتکاب جرم و محکوم شدن مجرم در مجازات کیفری است. 

، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی» 150ی مادّه 1ی تبصره

جنونی که پس از ارتکاب جرم و ، در مورد حکم 1392

دارد، شود اِشعار میمحکوم شدن قطعی سارق حادث می

هرگاه مرتکبِ یکی از جرائم موجب حدّ پس از صدور حکم »

شود. در صورت قطعی دچار جنون شود، حدّ ساقط نمی

عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که 

ه تا زمان افاقه به تأخیر اللهی دارد، تعقیب و محاکمی حقجنبه

و نیز مطابق  ازنظر جمهور فقهای شیعه و سنّی «.افتد...می

گونه عللِ شخصیِ معافیت تأثیری در حق سایر قانون ما این

 شرکا و معاونین جرم ندارد.

 اختیار - 3

الی قدیم، اکراه را محدود حقوق اسالمی، برخالف کامن

هدیدات مالی را نیز به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و ت

الزم به ذکر است که بیان  و عنوان منشأ اکراه پذیرفته است؛به

شود، تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته 

است، بلکه تهدیدات علیه دیگران حتّی اگر هیچ نسبتی با 

این معافیت  شخص نداشته باشند را به رسمیت شناخته است.

است که « رفع قلم»مبتنی بر حدیث در فقه اسالمی، ازجمله، 

ها اکراه ی آنکه ازجمله موجب آن بار تکلیف در نُه چیزبه

قانون »اکراه در  شده است.است، از دوش مردم برداشته

تواند، در صورت وجود شرط تناسب، نیز می« مجازات اسالمی

منشأ دفاع قرار گیرد. عدم اجرای مجازات علیه شخص مکرّه 
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در مادّه  مثل قتل عمد که حکم خاص دارد،جز در مواردی 

مادّه  مورد تأکید قرارگرفته است.« قانون مجازات اسالمی» 151

نیز مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات را  140

منوط به آن دانسته است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ 

، تنها باعث سقوط حدبنابراین، وجود اکراه نه و مختار باشد؛

طورکلی بلکه باعث زوال مسؤولیت کیفری شخص مرتکب به

الذکر، اکراه کننده به مجازات فوق 151ی گردد. طبق مادهمی

 Jahani janagard  and ) شود.فاعل جرم محکوم می

Hashemi Shahri,2021: 46) 

 اشتباه حکمی - 4

فقها در مباحث خود معموالً جهل قصوری را که بدون 

است برخالف جهل تقصیری که ناشی از  تقصیر شخص بوده

انگاری فرد است، رافع مسؤولیت کیفری وی تقصیر و سهل

های دانند. البته در حقوق اسالمی، برخالف برخی از نظاممی

ی حقوقی دیگر، رافع مسؤولیت نبودنِ جهل حُکمی یک قاعده

پذیرش مطلق نیست، بلکه این ادّعا در مواردی خاص قابل

، «قانون مجازات اسالمی» 155ی حاضر، ماّدهاست. در حال 

حکم، مانع از جهل به»دارد، ، اِشعار می1392مصوّب سال 

مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای 

« حکم شرعاً عذر محسوب شود.وی ممکن نباشد، یا جهل به

حکم شرعاً عذر محسوب ی مواردی که جهل بهازجمله

رو،  جرائم مستوجب حدّ است. از همین شود، ارتکابمی

، 1392مصوّب سال ،«قانون مجازات اسالمی» 217ی ماده

در جرائم موجب حدّ، مرتکب در صورتی »دارد، اِشعار می

مسئول است که عالوه برداشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت 

در این « کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

که احتمال صِرفِ ادّعای فقدان علم، درصورتی موارد حتّی

قانون مجازات » 218ی صِدقِ ادّعا داده شود، طبق ماده

 البته .شود، بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می«اسالمی

ی انواع جهل حکمی موجب زوال همه بدیهی است که

مسؤولیت کیفری نیستند، بلکه تنها جهل به حرمت شرعی این 

 .ارداثر را د

 

 فقدان اضطرار - 5

ازنظر اسالم درآیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید 

نظر فقهایی همچون شهید ثانی ارتکاب عمل  در شده است.

حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب 

که اگر کسی از شدّت عطش برای گردد. برای مثال، ایننمی

بیماری سخت به مقدار نجات از مرگ و یا در جهت درمان 

 ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حدّ شُرب خمر نخواهد بود.

، 1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی» 152ی ماده در

هر کس هنگام » حکم اضطرار را به شکل زیر بیان کرده است:

سوزی، الوقوع، از قبیل آتشبروز خطر شدید فعلی یا قریب

منظور حفظ نفس یا مال خود ، بهسیل، طوفان، زلزله یا بیماری

یا دیگری، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب 

که خطر را عمداً شود، قابل مجازات نیست، مشروط بر اینمی

ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای 

ی فوق، تردیدی به مادّهباتوجه« دفع آن ضرورت داشته باشد.

ند که شخص مضطرّ از هرگونه مجازاتی )اعم از ماباقی نمی

و بنابراین، شرط اضطرار نیز از  حدّ یا تعزیر( معاف خواهد شد

طورکلی مانع مسؤولیت کیفری ی شرایطی است که بهزمره

 152ی دیه و ضمان مالی از حکم مادّه گردد.ی مال میرباینده

 مستثنا است.

 در حرز قرار داشتن مال - 6

اکثر فقها  ر فقها تعاریف متعددی دارد،حرز از منظ

بهتر است برای تعریف حرز و تناسب آن با مال به  معتقدند،

 دارد:ره( که اظهار می) عرف رجوع شود ازجمله شهید ثانی

سزاوار است که در معنای حرز به عُرف رجوع شود و 

 کند. مثالً:معنی آن برحسب اموال، مصادیق مختلفی پیدا می

های مقفّل و مغلّق است در جواهر صندوقحرز نقود و 

ی در مادّه« قانون مجازات اسالمی»ها. در این زمینه، آبادی

مال »، حرز را عبارات از مکان متناسبی دانسته است که 269

بنابراین، چون انواع « ماند.عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می

یم حرز در شرع محدود نشده است، برای تشخیص آن باید ببین
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« نگهداری متناسبی برای مال مکان»، چه جایی را «عُرف»که 

در مورد حرز بودن قبر برای کفن که بسیاری از فقهای  داند.می

که  ی قبر رانبش کننده شیعه و سنّی قبر را حرز کفن و نبّاش،

 دانند.شکافد، مستحق حدّ میقصد سرقِت کفن قبر را میبه

قانون » 634ی رد، مادّهالزم به ذکر است که در این مو

، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال را «تعزیرات

صرف نبش قبر تعیین کرده و اِشعار داشته است برای نبّاش به

که هرگاه وی جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به 

 .هم محکوم خواهد شدمجازات آن

افتراق میان دیدگاه  موارد توان به سه نمونه ازدر ادامه می

در مورد سرقت حدی به  92فقها و قانون مجازات اسالمی 

 شرح ذیل اشاره نمود:

 گونه که در راستای بیان مطالب قبالً گفته شد،همان - 1

اند و سرقت بیان ننموده فقها تعریف جامع ای از یک ازهیچ

اند، شرایط سرقت پرداخته های سارق وویژگی بیشتر به بیان

 267در ماده  1392، مصوّب سال «قانون مجازات اسالمی»اما 

« ربودن مال متعلق به غیر»سرقت را  برخالف سایر جرائم،

 تعریف کرده است.

کلمه مکان ذکرشده است  قانون مذکور، 269در ماده  - 2

و این بدین معنی است که در این قانون برخالف دیدگاه برخی 

 داند.ن محقق نمیوسیله نگاه کرداز فقها، حرز را به

اگرچه برخی از فقها اصل تقاص را موردپذیرش قرار  - 3

ریال از شخص مدیون  1000000شخص دائن  دهند، مثالً:می

عمل  اگر به همان اندازه از مال مدیون برباید، طلبکار است،

صراحت چنین دانند اما در قانون ما بهدائن را قابل حد نمی

ومرج و ا باعث ایجاد هرجای داده نشده است زیراجازه

 نظمی خواهد شد.بی

 مشارکت در سرقت حدی دارای چه حکمی است

صورت تواند بهسرقت می توان گفت،در این مبحث می

کسی را  یک امر بدیهی است.این و انفرادی و یا گروهی باشد

توان مطابق قانون مجازات ایران شریک جرم محسوب کرد می

 مثالً درجیم سرقت، یعنی، و باشد،که جرم مستند به رفتار ا

نفر باهم  که دومثل این عمل ربایش را بتوان به او نسبت داد،

در سرقت  ی دیگری خارج کرده و بربایند.خانه یخچالی را از

شریک باید در خارج کردن مال از حرز  مستوجب حد،

 تنهایی و یا به همراه اشخاص دیگر شرکت داشته باشد.به

شریک باید در  تحقق شرکت در این سرقت،عالوه برای به

قانون مجازات » 268ماده  «پ»موجب بند به هتک حرز نیز،

موجب ونیز به شرکت کرده باشد. ،1392مصوب سال « اسالمی

شرط حدنصاب هم نسبت به هر یک  قانون مذکور، 275ماده 

جداگانه  دیگر سهم هر شریک،عبارتو به از شرکا محقق گردد

درهرصورت کلیه افرادی که شریک در  برسد.به حدنصاب 

 ارتکاب جرم سرقت اعم از حدی یا تعزیری محسوب گردند،

 مجازات فاعل جرم اعم از حدی یا تعزیری را خواهند داشت.
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