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  چكيده

ي عمـلِ آزاردهنـده عليـه    ريكـارگ  بهجرم سرقت ساده زماني كه با 
ايـن  . شود يم، تبديل به سرقت مشدد گردد يمديگري يا تهديد به آن توأم 

سرقت مشدد كه سرقت مقرون به آزار ناميده شده است، تشديد مجـازات  
چرايي اين امر را بايـد در اعمـال زور و   . مرتكب را همراه خواهد داشت

را در معرض خطر  دهيبزه دخشونتي جستجو كرد كه ممكن است زندگي 
مؤثر با اين جـرم كـامالً ضـروري     بر اين اساس، اگرچه مقابله. قرار دهد

قـانون   652ايرانـي، متبلورشـده در مـاده     گـذار  قـانون است، اما رويكرد 
ـ  ها آن ازجمله، داراي برخي نواقص است كه 1375تعزيرات  بـه   تـوان  يم

ي احتمـالي  نظرهـا  اخـتالف و (در كنار آزار » تهديد«عدم تصريح به واژه 
عنصر قانوني جـرم بحـث اشـاره    و نيز مانعه الشمول نبودن ) ناشي از آن

، در اين مقاله، با توجه به رويكرد نظام كيفري انگلسـتان در  رو نيازا. كرد
قبال سرقت مقرون به آزار، اصالحاتي از قبيـل گسـترش قلمـرو جـرم و     
حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانوني 
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  .سرقت ساده، آزار، تهديد، سرقت مقرون به آزار  :هاي كليديواژه
  مقدمه. 1

، زماني كه بـا  شود يمعليه اموال محسوب  جرائم مهمترينجرم سرقت كه يكي از 
، از حالت ساده خود خارج شـده و تشـديد نـوع    گردد يماعمال عنف و خشونت توأم 

فلسفه ايـن امـر را بايـد در ايـن مطلـب      . تجرم و مجازات آن را به همراه خواهد داش
، شـوند  يمـ محسـوب   زيآم خشونت جرائمي مقرون به آزار از ها سرقتخالصه كرد كه 

جـرم،   زِيـ آم خشونتآوردن نفع اقتصادي و ماهيت  به دستتركيب شدن انگيزه  چراكه
بر اين اسـاس، تشـديد مجـازات جـرم، نـه بـر       . خطرناكي آن را به دنبال خواهد داشت

. خشونت به كار گرفته شده، لحاظ گرديده است به خاطر كه همسروقس ارزش مال اسا
ي جسمي و رواني ناشي از اين جرم، محدود به وحشـت  ها بيآسالبته، بايد دانست كه 

و ديگر اعضاي جامعـه نيسـت، بلكـه گسـتره نامحـدودي را دارد       دهيبزه دو اضطراب 
)Adler, 2008: 258.(  

يي هـا  طيمحـ ، بيشـتر شـامل   كنند يمين نوع جرم انتخاب يي كه مرتكبين اها هدف
 نيبنز پمپي ها گاهيجاي كوچك، ها فروشگاهاست كه داراي امنيت باالئي نيستند، مانند 

و ايـن  ) Siegel, 2012: 357(و يا افرادي كه در امتداد خيابان در حال راه رفتن هستند 
را در مقابـل سـرقت    ها آندر ي مذكور و افراد حاضر ها طيمحبودن  ريپذ بيآسموضوع 

  .سازد يمروشن  شيازپ شيبمقرون به آزار 
و مقابلـه مـؤثر بـا     سـو  كاين جرم از ي دگانيبزه دبنابراين در راستاي حمايت از  

ايرانـي رويكـرد مناسـبي را در     گذار قانونمرتكبان آن از سوي ديگر، ضروري است كه 
، نواقصي را موردبحثه عنصر قانوني جرم قبال اين جرم اتخاذ كند، اما با نگاهي گذرا ب

ـ يـا احتمـاالً رهـايي     و زند يمرا دامن  نظرها اختالفيافت كه برخي  توان يم و  هيـ پا يب
، بررسي رويكرد يك رو نيازا. اساس مرتكبين را از مسئوليت كيفري موجب خواهد شد

هكارهـايي را  را توانـد  يم شك يبنظام كيفري خارجي و تطبيق آن با نظام كيفري ايران، 
بر ايـن مبنـا، حقـوق انگلسـتان را كـه ديگـر       . به ارمغان آورد ادشدهبراي رفع نواقص ي

در موارد مشابه و رويه قضـايي اسـتوار    ها دادگاههمانند سابق عمدتاً بر مبناي آراء قبلي 
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اما قبـل  ؛ 1ميا دهيبرگزنيست و با روند فزاينده تدوينِ قوانين موضوعه روبرو شده است، 
نكه سؤاالت پژوهش را مطرح كنيم، تذكر اين مطلب ضروري است كه سرقت ساده از آ

، در دو نظـام كيفـري   موردبحـث اسـت  كه يكـي از شـرايط الزم بـراي ارتكـاب جـرمِ      
داشتن وجوه اشتراك، وجوه افتراق خاص خود را نيز داراسـت؛ كـه    باوجود، گفته شيپ

در ايـن راسـتا، بـا تعريفـي از     . اسـت اجمالي به اين وجوه افتراق الزم  هرچندي ا اشاره
در . بـه تبيـين ايـن موضـوع پرداخـت      توان يمسرقت ساده در حقوق ايران و انگلستان 

ربـودن مـال   «، سرقت عبـارت اسـت از   1392» آ.م.ق« 267ماده  موجب بهحقوق ايران، 
، 19682قانون سرقت  1ماده  1و در حقوق انگلستان، با امعان نظر به بند » متعلق به غير

مال متعلق به شخص ديگر با قصد محروم كردن دائمـي وي   تيسوءنتصاحب توأم با «
تفـاوت ايـن دو تعريـف بـه شـمار       مهمتـرين آنچه . 3، تعريف سرقت ساده است»از آن

تصـاحب كـه   . سـت ا هـا  آندر » تصـاحب «و » ربودن«، همانا استفاده از اصطالح ديآ يم
، تصاحب درواقع و رديگ يما نيز در بر ، ربودن ر4مستلزم فرض كردن حقوق مالك است

همچنين، تصاحب در حقوق ايـران  . از طريق ربودن آن صورت گيرد تواند يميك مال، 
ــاده     ــرفتن م ــر گ ــا در نظ ــرم    1375» ت.ق« 674ب ــي ج ــاي فيزيك ــي از رفتاره ، يك

، ممكـن  شود يماست و لذا آنچه در حقوق انگلستان، سرقت ساده تلقي  درامانت انتيخ
ي بررسـ  قابـل  درامانـت  انـت يخقوق ايران، با لحاظ ساير شرايط، زير عنـوان  است در ح

موضوع اين مقاله، بررسي سـرقت سـاده نيسـت، بـه همـين       ازآنجاكه، درهرحال. باشد
قـرار   موردبحـث مختصر اكتفا كرده و شرايط اختصاصي جرمِ سرقت مقرون بـه آزار را  

  .ميده يم
  :استيي به سؤاالت زير پاسخگودد با توجه به مطالب باال، مقاله حاضر درص

كه در عنوان سـرقت  (» آزار«ي كيفري ايران و انگلستان، واژه ها نظامدر هر يك از 
چه گستره معنايي را دارد؟ اجزاي عناصر مـادي و روانـي   ) رود يممقرون به آزار به كار 

وجـوه   كدامند؟ اين دو نظام كيفري، چه ادشدهي يها نظامجرم سرقت مقرون به آزار در 
ايرانـي، چـه    گـذار  قـانون افتراق و اشتراكي را دارند؟ در راستاي رفع نـواقص رويكـرد   

  پيشنهاد كرد؟ توان يمراهكارهايي را 
در پاسخ به اين سؤاالت، نخست سابقه تقنيني و عنصر قانوني سـرقت مقـرون بـه    
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ادي و رواني ؛ سپس، با تحليل گستره مفهوميِ واژه آزار و عناصر مميكن يمآزار را اشاره 
، تيــدرنهاايــن جــرم، بــه ميــزان مجــازات و وجــوه افتــراق و اشــتراك آن پرداختــه و 

  .ميكن يمايراني پيشنهاد  گذار قانونيي را براي رويكرد ها رهنمون
  

  5تبيين مفهوم سرقت مقرون به آزار. 2
ي هـا  سرقت. ديآ يمبه شمار  6ي مقيدها سرقتسرقت مقرون به آزار يكي از انواع 

كه توأم با يكي از كيفيات مشدده باشـند،   شوند يميي گفته ها سرقتبه آن دسته از  مقيد
سرقت در شب و مقرون بـه   شدن واقعاز قبيل مسلحانه بودن سرقت، گروهي بودن آن، 

ي غير مقيـد قـرار   ها سرقت، ها سرقتدر مقابل اين دسته از . تهديد يا آزار بودن سرقت
و همراه با  7شود يمياد  ها آني ساده يا عادي از ها سرقت كه معموالً زير عنوان رنديگ يم

و  2159: 1388جعفري لنگـرودي،  . ك.ر(اي مانند آنچه ذكر شد، نيستند  كيفيات مشدده
  ).767: 1390؛ رشديه، 2160

  :هستند ذكر قابلبرخي تعاريف سرقت مقرون به آزار به شرح زير 
زش و قيمت كـه تحـت مالكيـت    ربودن پول و اموال شخصي يا هر چيز داراي ار«

كسي كه متهم بـه سـرقت   . غير است و نزد اوست، با اعمال فشار و ايجاد رعب و ترس
معموالً باعث صدمه جسمي شده يـا تهديـد بـه    ) اخذ مال به عنف(در اين مفهوم است 
و يا تهديد به ارتكاب جرم از درجـه اول و دوم يـا درجـه     دينما يمايجاد صدمه جدي 

  ؛)972: 1382آقائي، (» دينما يم جرائمي بند ميتقسبااليي در 
» خشونت يا با تهديد به خشونت لهيوس بهسرقت يا ربايش غيرقانوني مالِ ديگري «

)Wild, 2006: 229(؛  
 حـال  نيدرعكه جرمِ سرقت مقرون به آزار  شود يمبا توجه به اين تعاريف، روشن 

، چرا انگيـزه مرتكـب از   شود يماست، جرمي مالي نيز محسوب  زيآم خشونتكه جرمي 
ي مقرون بـه آزار بـا   ها سرقتگفته شده است كه اغلب . ارتكاب آن همانا سرقت است

، عمومـاً افـراد   شوند يمو شامل دو يا چند مرتكب  ابندي يمارتكاب  بار مرگي ها سالح
، ممكـن اسـت نـاچيز    شـود  يمـ اين جرم سرقت  جهيدرنتاگرچه اموالي كه . ذكورِ جوان
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، طـوري كـه افـراد    كنـد  يمي خشونت آن را به جرمي شديد تبديل ريكارگ بهاما  باشند،
جـرم سـرقت    ها آن، اولين دلواپسي شوند يمنگران  ها ابانيخدر  جرائمزماني كه درباره 

  ).See, Bruinsma & Weisburd, 2014: 4502 & 4509(مقرون به آزار است 
ديگـر عنـاوين مشـابه همچـون     بـا   موردبحـث بنابراين، بايد توجه داشت كه جرم 

و ربودني كـه مشـمول عنـوان سـرقت     ) 1392» آ.م.ق« 268ماده (سرقت مستوجب حد 
بـه ملـك غيـر بـراي      رمجـاز يغدر حقوق ايران ورود ) 1375» ت.ق« 665ماده (نيست 

، )125 -129: 1392هرينگ، . ك.ر(در حقوق انگلستان  8)سرقت ازجمله(ارتكاب جرم 
وجوه افتراق ايـن عنـاوين مجرمانـه بـه شـرح زيـر        مهمترين. ستيي را دارا اها تفاوت
  :دهستن

در هيچ از يك از عناوين مشابه، شرط تحقق جرم، آزار رساني از سوي سارق : اوالً
آزار رسـاني در ضـمن سـرقت تنهـا يكـي از       اينكـه در حين ارتكاب سرقت نيست، يا 

كه همـراه بـا سـاير    ) 1375» ت.ق« 651ماده . ك.ر(است  موردنظركيفيات مشدده جرم 
اين در حالي است كه در جرم سرقت مقرون به آزار، تنها . شود يمكيفيات مشدده لحاظ 

 مهمترينآن را  توان يمكيفيت مشدد الزم، آزار رساني به هنگام ارتكاب سرقت است و 
  .شرط تحقق اين جرم محسوب كرد

اختصاصي سرقت مستوجب در سرقت مقرون به آزار، شرايط  اينكهگذشته از : ثانياً
الزم ) 1392» آ.م.ق« 268مـاده  » چ«بند . ك.؛ رحدنصابمانند ربايش مال به ميزان (حد 

نيست، در بعضي از عناوين مجرمانه مشابه، اساساً صدق عنوان سرقت ضروري نيسـت  
ربـودني كـه مشـمول عنـوان     . و گاهي اوقات هم فقط قصد سرقت كردن كـافي اسـت  

 ازجملـه (به ملك غير براي ارتكاب جـرم   رمجازيغورود  رانياسرقت نباشد، در حقوق 
ـ ، وجـود  نيباا. شود يمتلقي  جرائمدر حقوق انگلستان، از اين دسته ) سرقت  شـرط  شيپ

جرمِ سرقت مقرون به آزار، ارتكاب سرقت ساده است و بدون صـدق عنـوان سـرقت،    
 .اهد كردصرف قصد سرقت نيز كفايت نخو اينكه؛ ضمن شود ينماين جرم محقق 

، نبايد ناگفته گذاشت كه در تبيين مفهوم دقيق هر جرمي، تحليـل نظـري   حال نيباا
يي كافي نيست و توجه به رويكرد مقـنن در قبـال آن جـرم كـه اصـوالً در      تنها بهصرف 

، در ادامـه،  رو نيـ ازا. ، حائز اهميت فراوان اسـت گردد يمقالب عنصر قانوني آن متبلور 
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، در هـر دو نظـام كيفـري    دهـد  يمـ ر قانوني اين جرم را تشـكيل  ي كه عنصا يقانون ماده
  .بررسي خواهد شد موردبحث

  
  پيشينه تقنيني و عنصر قانوني سرقت مقرون به آزار. 3

 توانـد  يمـ با توجه به اين موضوع كـه جسـتجو در سـير تـاريخي قـوانين جـاري       
ـ     ا تااندازهرا  ها آني ها يكاست ن سـابقه تقنينـي   ي روشن سـازد، در اينجـا بـه بررسـي اي

را در دو نظام كيفري ايران و انگلستان  موردبحثسپس، عنصر قانوني جرم . ميپرداز يم
  .ميشو يميادآور 
  

  پيشينه تقنيني سرقت مقرون به آزار. 3.1
 10، اما نقـايص كـامن ال  است9نظام كيفري كشور انگلستان مبتني بر كامن ال هرچند

)Keenan, 2007: 8-11 (امروزه در كنار رويـه قضـايي، قـوانين     موجب شده است كه
اسـاس، در ايـن    نيـ بر ا. يكي از منابع اين نظام كيفري شناخته شوند عنوان بهمدون نيز 

بند عالوه بر سابقه قوانين جاري ايـران، پيشـينه مقـررات مـدونِ كشـور انگلسـتان نيـز        
  :شود يمبررسي 

قانون مجـازات   223ماده  موجب بهدر حقوق ايران، سرقت مقرون به آزار نخست 
وقـت عـالوه بـر واژه آزار،     گـذارِ  قـانون در اين مـاده،  . جرم انگاري شد 1304عمومي 

همچنين نـوع مجـازات جـرم محـدود بـه      . را هم به كار برده بود» تهديد«صراحتاً واژه 
امـا در قـانون مجـازات    ؛ )ي پـانزده سـال  الحبس با اعمال شاقه از سه (حبس شده بود 

ـ قـانون  ) كليـات (نها بـاب اول  كه ت 1352عمومي  قـانون   كـرد و را اصـالح   گفتـه  شيپ
  .شد ينمي راجع به سرقت مقرون به آزار مشاهده ا يقانون، ماده 1362تعزيرات 

 1357با توجه به قوانيني كه بعد از انقالب اسالمي سال  الذكر فوق 223نهايتاً، ماده 
مفـاد كلـي ايـن مـاده را بـا       رگذا قانون، 1375به تصويب رسيد، نسخ گرديد و در سال 

  .قراردادقانون تعزيرات مورد تصويب  652تغييراتي در قالب ماده 
قـانون  « 8 11اما در حقوق انگلستان، جرم انگاري سرقت مقـرون بـه آزار در مـاده   
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اين قـانون كـه در   . انگليسي قرار گرفته است گذار قانونمورد نظر  12»1968سرقت سال 
، در رابطه با جرم مزبور بدون تغيير باقي مانده 13ديده استاصالحاتي را به خود  1996
ي قانون بوده و معطوف ها بخشمربوط به ديگر  ادشدهبه تعبير ديگر، اصالحات ي. است

  .اند نبودهبه جرم سرقت مقرون به آزار 
كامن ال، هنـوز در نظـام كيفـري انگلسـتان حـائز       اينكه، با امعان نظر به درهرحال

نيز در مـورد جـرم    ها دادگاه، برخي از آراء ادشدهعالوه بر قانون ياهميت خاص است، 
توضيح آنكه در رابطه با بعضي ابهامات قانوني، . ندهست توجه قابلسرقت مقرون به آزار 

، لذا در نظام كيفري ايـن كشـور، الزم اسـت كـه     رنديگ يمآراء مذكور مورد استناد قرار 
قرار گيرند؛ موضـوعي كـه    موردتوجهتوأمان  به همراه آراء مربوطه 1968قانون سرقت 

در اين مقاله، به هنگام تحليل اجزاء مختلـف سـرقت مقـرون بـه آزار در نظـام كيفـري       
  .قرار گرفته است مدنظرانگلستان، 

  
  سرقت مقرون به آزار 14عنصر قانوني. 3.2

، تبيين دقيق اركان هر جرمي بـه عنصـر قـانوني آن وابسـته     سو كاز ي اينكهنظر به 
كه ترجماني از همين عنصر است، در ارائـه   15است و از سوي ديگر، اصل قانوني بودن

، در اينجا، به عنصر قانوني سرقت مقرون به آزار در رديگ يممفهومِ جرم نيز مدنظر قرار 
  :شود يماشاره  موردبحثهر دو نظام كيفري 

 1375ب مصـو » ت.ق« 652در نظام كيفري ايران، سرقت مقرون بـه آزار در مـاده   
  :قرار گرفته است؛ در اين ماده چنين مقرر شده است گذار موردتوجه قانون

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده «
و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، عـالوه بـر    شود يمضربه محكوم  74سال و شالق تا 

  ؛»گردد يمدر اين ماده محكوم  مجازات جرح، به حداكثر مجازات مذكور
است، اين نوع سرقت در شـمار   برداشت گذار قابل قانونكه از اين حكم  طور همان

 شـود  يمدانسته ) تعزيرات(از ذكر آن در كتاب پنجم قانون  است وي تعزيري ها سرقت
 رغـم  يعلـ همچنين الزم به ذكر اسـت كـه   . اين ماده ناظر به سرقت غير حدي است كه
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، اين ماده قانوني كـه در قـانون تعزيـرات دائمـي آمـده      1392ازات اسالمي تصويب مج
در رابطـه بـا تأسيسـاتي ماننـد آزادي      ازجملـه است، تغييري نكرده و صرفاً در مواردي 

 اينكهو پذيرش (از اين قانون  19ماده  3و  2ي ها تبصرهمشروط، مجازات جرم با لحاظ 
بحث مجازات سرقت مقـرون بـه   . ك.وده است؛ رب» سال«، 652در متن ماده » ماه«واژه 

مـاده   4تبصره . ك.نيز ر( شود يم، از نوع تعزير درجه چهار قلمداد )آزار در همين مقاله
  ).1392» آ.م.ق« 19

حقوقـدانان انگليسـي، عنصـر     نكـه يا رغم يعلدر مقابل، در نظام كيفري انگلستان، 
در بحث از اجـزاء مختلـف عناصـر     و كنند ينممجزا بررسي  صورت بهرا  جرائمقانوني 

، وجـود  نيبـاا ؛ كنند يممادي و رواني هر جرمي، به بخشي از ماده قانوني مربوطه استناد 
سرقت مقرون به آزار، ذكر ماده قانوني مربـوط الزم دانسـته شـده     تر قيدقجهت تحليل 

  :اعالم داشته است 196816قانون سرقت  8ماده  1 دربندانگليسي  گذار قانون. است
دسـت بـه    كـه  يدرصـورت شخص به علت سرقت مقرون به آزار تقصيركار است، «

در راسـتاي انجـام آن، نسـبت بـه      آن وسرقت بزند و بالفاصله قبل يا در حـين انجـام   
ي را بـدون فاصـله زمـاني، در واهمـه     هركسـ ي عنف و خشونت را به كار برد يا هركس

  ؛17»ديبرآصدد انجام آن ناشي از مورد خشونت قرار گرفتن، قرار دهد يا در
ماده مـذكور ذكـر شـده اسـت كـه در بحـث از        2ميزان مجازات اين جرم در بند 

 .شود يممجازات جرمِ سرقت مقرون به آزار به آن پرداخته 

  
  سرقت مقرون به آزار18عنصر مادي. 4

، شرايط الزم براي تحقق 19رفتار فيزيكي: از اند عبارتاجزاء عنصر مادي يك جرم 
 جـرائم جـزء چهـارم در   . بين جزء اول و سوم 22و رابطه عليت 21يجه مجرمانه، نت20جرم
ضـروري نيسـت و صـرف ارتكـاب عامدانـه رفتـار       ) 24مقيـد  جرائمدر مقابل ( 23مطلق

بـر ايـن اسـاس،    . آورد يمفيزيكي، با وجود ساير شرايط، موجبات تحقق جرم را فراهم 
يكي از  عنوان به و شود يمسرقت مقرون به آزار نوعي سرقت مشدد محسوب  ازآنجاكه

شرايط خاص خود، ارتكابِ جرم سرقت ساده را الزم دارد، كليه اوصاف سـرقت سـاده   
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بنابراين، در ذيل شرايط اختصاصي سـرقت مقـرون   ؛ مقيد بودن آن را دارا است ازجمله
  .رنديگ يمبه آزار در دو نظام كيفري ايران و انگلستان مورد تحليل قرار 

  
  ر ماديِ سرقت سادهارتكاب عنص. 4.1

 1375» ت.ق« 652در حقوق ايران، اين شرط بـا توجـه بـه بخـش نخسـت مـاده       
سرقت مقرون بـه   اينكهدر حقوق انگلستان نيز با توجه به . ي قابل استنباط استروشن به

است، در مرحله نخست، الزم است كه مرتكب، عنصر مادي  25آزار نوعي سرقت مشدد
، با لحاظ ساير شرايط، محكوميـت او بـه ايـن    بعدازآند و سرقت ساده را به انجام رسان

فـردي بـا ايـن اعتقـاد كـه       كه يدرصورتبر اساس اين شرط، . نوع سرقت تضمين گردد
از مال يا اموال مربوطه است، اقدام كند،  دهيبزه دداراي حقي قانوني براي محروم كردن 

سـرقت مقـرون بـه آزار    آن  تبـع  بهو ) Childs, 2005: 83 & 84(به جرم سرقت ساده 
. توجه اسـت  قابل26»1977رابينسن به سال «در همين راستا، پرونده . محكوم نخواهد شد

كـه بـر ذمـه     كنـد  يمـ ي را ا يبـده تقاضاي بازپرداخت  دهيبزه ددر اين پرونده، متهم از 
، چاقويي را همراه خـود  اش خواستهوي براي تحكيم بخشيدن به . همسر او قرار داشت

پرونـده، سـرقت    واحـوال  اوضاعگاه در اين مورد اعالم داشت كه با توجه به داد. داشت
، حـق  كـرده  يمـ تصـور   نكـه يبه خـاطر ا متهم،  چراكهمقرون به آزار محقق نشده است، 

الزمـه سـرقت    كـه  [27تيسـوءن مربوطه داشـته، داراي  ) وجوه(ي نسبت به وجه ا يقانون
  ).Jefferson, 2009: 631; Geary, 2002: 86( 28شود ينمقلمداد ]ساده است

 1 دربند29»سرقت كردن«، بايد به اين مطلب توجه داشت كه استفاده از واژه درواقع
» ت.ق« 652در ماده » ...سرقت مقرون به آزار باشد هرگاه«و  1968قانون سرقت  8ماده 

بـه تعبيـر ديگـر، در    . ، بر لزوم وجود تمامي عناصر جرم سرقت ساده تأكيد دارند1375
بـدون  «: ي را بـدين شـرح ارائـه داد   ا سادهقاعده  توان يما سرقت مقرون به آزار، رابطه ب

  .30»موضوع است انتفاعتحقق سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار سالبه به 
كـه جـرم    گـردد  يمـ ، هنگامي سرقت مقرون به آزار كامل ادشدهي قاعده بهبا توجه 

 31وق انگلسـتان، تصـاحب  در حقـ  ازآنجاكـه ، درهرحـال . سرقت ساده كامل شده باشـد 
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 ازلحـاظ ، )108 -106: 1392هرينـگ،  . ك.جزئي از تعريف سـرقت سـاده؛ ر   عنوان به(
يي كـه  درجـا ي است، سرقت مقرون به آزار، حتي ا گستردهمفهومي داراي تعريف نسبتاً 

كوركـوران  «در اين رابطه پرونده . محقق شود تواند يم، زديگر ينممرتكب همراه با مال 
، 33بدين شرح كه متهم به عنـف . رديگ يممورد استناد قرار  32»1980تن به سال عليه اَندر

همـين انـدازه   . افتد يماين عمل، كيف به زمين  جهيدرنترا كشيده و  دهيبزه دي دست فيك
وي،  اينكـه از  نظـر  صـرف از عمل مرتكب، جرمِ تامِ سرقت مقرون به آزار قلمداد شـد؛  

تلقي دادگاه در ايـن پرونـده ايـن    . ا برنداشته باشدي را از روي زمين برداشته يدست فيك
 دهيـ بـزه د ، حتي اگر كند يمي براي تحقق جرم كفايت دست فيكبود كه كشيدن به عنف 

ي دست فيكقادر به تالش براي مقاومت در مقابل سارق و ادامه تصاحب قانوني خود بر 
علـت ايـن   ).Heaton, 2006: 365; Molan, 2008: 584( 34يا مال متعلق به خود باشد

ي را بـر روي  دسـت  فيـ كمرتكب،  نكهيا رغم يعلتبيين كرد كه  طور نيا توان يمحكم را 
نسبت به عمل او، تصـاحب بـه معنـاي     ازآنجاكه، وجود نيباازمين رها كرده و گريخته، 

قابل اطالق است، لذا سـرقت مشـدد محقـق شـده      35حق مالكيت قائل شدن براي خود
  ).Herring, 2007: 273(است 

، اگر مرتكب در رابطه با جرم سرقت ساده دفاع قابل قبـولي  شده گفتهمطالب  بنا بر
و اين امـر در هـر    شود يمرا ارائه كند، محكوميت او به سرقت مقرون به آزار نيز منتفي 

را بـا   دهيـ بزه دمثال، اگر متهم، اتومبيل  طور به. كند يمصدق  موردبحثدو نظام كيفري 
و اين كار را عمـالً هـم   (شونت و با اين قصد كه بعداً آن را رها كند تهديد به اعمال خ

 چراكـه ، از تصرف وي درآورد، سرقت مقرون به آزار محقـق نشـده اسـت،    )انجام دهد
سرقت به معناي قصد محروم كـردنِ دائمـي ديگـري از مـال متعلـق بـه خـود، صـدق         

  ).Ashworth, 2009: 382( 36كند ينم
  

  ن سرقت يا مسلح بودن سارقآزار رساني در حي. 4.2
در رابطه با اين شرط از شرايط اختصاصيِ سرقت مقرون به آزار در حقـوق ايـران   

، آزار رسانيِ سـارق بايـد در زمـان ارتكـاب     1375» ت.ق« 652بايد گفت كه طبق ماده 
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در » هرگاه سرقت مقـرون بـه آزار باشـد   « ازجملهلزوم اين شرط . سرقت صورت گيرد
واژه  ژهيـ و بـه است؛ با اين توضـيح كـه تـأملي در ايـن جملـه       برداشت قابلماده مذكور 

كه براي تشديد مجازات سارق، ضروري است كـه آزار   سازد يمدر آن روشن » مقرون«
ارتكـاب   كـه  يدرصـورت بـه تعبيـر ديگـر،    . رساني همزمان با ارتكاب سرقت انجام شود

د محسوب شدن سرقت سرقت به پايان رسد، آزار رساندن از سوي سارق، موجب مشد
ي حائز اهميت است كه در صـورت عـدم در نظـر    قدر بهاين مسئله . سابق نخواهد بود

، حكم صادره در ديوان عالي كشور نقض كننده يدگيرسگرفتن شدنِ آن از سوي مرجع 
 20از شـعبه   1371سـال   148در اين راستا، در قسـمتي از دادنامـه شـماره    . خواهد شد

  :ر شده استديوان عالي كشور مقر
قـانون مجـازات عمـومي    [ 223در مـاده   شده ينيب شيپسرقت  اينكهبا توجه به ... «
حسـب   باشـد و كه آزار و تهديد با سرقت تقارن داشـته   گردد يمموقعي محقق ] 1304

كه آزار و تهديد عملـي شـده باشـد، وضـعيت مرقـوم واقـع        برفرضمحتويات پرونده 
ارجـاع  ... نقـض و رسـيدگي مجـدد بـه دادگـاه كيفـري        ...بنابراين دادنامه ... نگرديده 

  .»شود يم
؛ بـا ايـن شـرح كـه الزم     رسـاند  يم، معناي ديگري را نيز ادشده، جمله يدرهرحال

مرتكب در  كه نيهمبه ديگر سخن، . اعمال گردد مال صاحبنيست آزار حتماً نسبت به 
ن به آزار محقق حين ارتكاب سرقت، نسبت به شخص ديگري آزار رساند، سرقت مقرو

باشـد يـا سـاير افـرادي كـه در       مـال  صـاحب شخص مـورد آزار،   اينكه، اعم از شود يم
كـه بتـوان در    رسد يمبا اين توضيح، به نظر . محدوده مكاني جرم سرقت حضور دارند

ي را در نظر داشت كه در صورت عدم تحقق آن، سـرقت مقـرون بـه    ا ضابطهاين رابطه 
آزار رساني بايد عليه افـراد حاضـر در   «مزبور اين است كه  ضابطه. آزار هم منتفي است

، سـرقت مشـدد تلقـي    صـورت  نيـ ا؛ در غيـر  »محدوده مكاني جرم سرقت واقع شـود 
باشند،  حضورداشتهافرادي كه ممكن است كه در اين محدوده مكاني  ازجمله. شود ينم

 مـال  صاحبمنزل  ميهمان به عنوان بههستند و يا افرادي كه  مال صاحباعضاي خانواده 
  .اند شدهدعوت 

، ادشـده البته اين مطلب را هم بايد افزود كه ضروري است آزار رساني عليه افراد ي
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، ضـروري اسـت كـه    طـرف  كيـ از، گـر يد عبارت به. باشد رگذاريمال تأث صاحببر روي 
نيـز مـؤثر در    مال صاحب رازيغ بهسرقت توأم با اعمال آزاردهنده باشد و اين امر نسبت 

با توجه بـه  . شرط است مال صاحبم است و از طرف ديگر، تأثيرگذاري آن بر روي مقا
آزار رسـاني بايـد در   «ارائه كرد اين اسـت كـه    توان يمي كه تر قيدقاين مطلب، ضابطه 

تا بتوان گفت سرقت مقـرون  » محدوده مكاني و زماني ارتكاب جرم سرقت انجام گيرد
كه آزار رساني با شـروع بـه جـرم سـرقت،      طور نهمابنابراين، ؛ به آزار واقع شده است

كفايت نكرده و الزم است كه جرم تام سرقت واقع گردد، آزار رساندن به افرادي كه در 
ندارد، موجـب   مال صاحبتأثيري بر روي  ها آنصحنه جرم حضور نداشته و آزار ديدن 
و  ارتبـاط ظريفـي كـه بـين محـدوده زمـاني      . مشدد محسوب شدن سرقت نخواهد شد

را ايجـاب   هـا  محـدوده مكاني ارتكاب سرقت وجود دارد، دقت نظر در هر يك از ايـن  
  .كند يم

در عمل شرط تحقـق   مال صاحباين است كه آيا متأثر شدنِ  طرح قابلحال سؤال 
؟ بـه  كنـد  يمـ اگر سرقت نوعاً موجب آزار محسوب شود، كفايـت   اينكهجرم است، يا 

؟ 37ك ضابطه عيني است يـا يـك ضـابطه شخصـي    ، ضابطه اين موضوع، يتر قيدقتعبير 
مثال، اگر عمل سـارق از ديـدگاه افـراد متعـارف جامعـه آزاردهنـده باشـد، امـا          طور به

ي كه دارد از آن متأثر نشود، سرقت مقـرون بـه   ا يقوبه خاطر روحيه بسيار  مال صاحب
ضوع، يـك  كه ضابطه اين مو رسد يم؟ در پاسخ به اين سؤال، به نظر شود ينمآزار تلقي 

، در مـواردي كـه عمـلِ سـارق نوعـاً      صـورت  نيـ ادر غيـر   چراكـه ضابطه عيني باشد؛ 
روحيه بسيار حساسي كـه دارد تحـت تـأثير     به خاطرآزاردهنده نباشد، اما صاحب مالي 

قرار گرفته و متألم گردد، بايد سرقت را مقرون به آزار محسوب كرد و اين رويكـرد بـا   
بـر ايـن   . و اصل تفسير به نفع متهم سازگاري نـدارد اصل تفسير مضيق نصوص جزائي 

گفتـه شـد،    مـال  صـاحب اساس، آنچه در سطور پيشين راجع بـه تـأثير آزار نسـبت بـه     
تأثيرگذاري آن با توجه به قضاوت عرفي منظور بوده است؛ به ديگر سـخن، الزم اسـت   

آن،  تبـع  بـه كه از ديدگاه افراد متعارف جامعه، عمل سارق آزاردهنده محسـوب شـده و   
  .متألم گردد مال صاحب

، در جـرم  1968قانون سـرقت   8ماده  1در حقوق انگلستان نيز با امعان نظر به بند 
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سرقت مقرون به آزار، الزم است كه مرتكب بالفاصله قبل يا در حين ارتكاب سـرقت،  
نيـز هماننـد حقـوق ايـران،     . عنف و خشونت را به كار برده يا تهديد بدان كـرده باشـد  

ي عنف يا تهديد به آن، الزم نيست كه عليه مالك يا متصرف مال صورت گيرد ريكارگ به
)Baird, 2010: 206( نسـبت بـه هـر    «عبـارت   موردبحـث ، زيرا در عنصر قانوني جرم

معناي عامي داشته و صرفاً شـامل افـراد مالـك يـا متصـرف       است كه كاررفته به38»كسي
ي ريكـارگ  بـه نفـر بـا    اگرچندبنابراين ؛ رديگ ينم براموال را هم در  اينكه؛ ضمن شود ينم

، قطاري را متوقف كـرده  آهن راهدر خطوط  39عنف و خشونت نسبت به متصدي عالئم
 :Card, 2006( اند شدهمرتكب سرقت مقرون به آزار  ها آني  همهو از آن سرقت كنند، 

طـار  كه شخص مزبور مالك يا متصرف امـوالي كـه بعـداً از مسـافرين ق     هرچند؛ )403
  .، نيستشود يمسرقت 

ي روشـن  بـه ي عنـف يـا تهديـد بـه آن گفتـه شـد،       ريكـارگ  بهراجع به زمان  ازآنچه
، 40در زمـاني بعـد از ارتكـاب سـرقت     ها آناست كه استفاده از هر يك از  برداشت قابل

 41تهديد به اعمـال خشـونت در آينـده    اينكهتحقق سرقت مشدد را در پي ندارد؛ ضمن 
اسـت نـه سـرقت مقـرون بـه آزار       42نوان اتهاميِ مناسب آن اخـاذي تأثيري نداشته و ع

)Ashworth, 2009: 383.(   بر اين اساس، سارقي كه بعد از ربودن اموال، جهـت حفـظ
، به شرطي بـه سـرقت مقـرون بـه آزار     كند يمتصرف خود از عنف و خشونت استفاده 

ايـن قلمـرو   . سـت ي آن در زمان سرقت بـوده ا ريكارگ بهكه احراز شود  شود يممحكوم 
 صـورت  بـه زماني، صرفاً محدود به زماني كه تصاحب توأم بـا عنصـر روانـي سـرقت،     

؛ زيـرا عمـل تصـاحب ممكـن اسـت اسـتمرار داشـته        گردد ينم، شود يمابتدائي محقق 
بنـا بـه قضـاوت     كـه  يوقت سرقت تادر اين رابطه بايد دانست كه زمان ارتكاب . 43باشد

است، ادامه دارد؛ يعني تا زماني كـه مـتهم مشـغول    عرف بتوان گفت سرقت در جريان 
ي هيـل بـه   هـا  پروندهاين موضوع در ). Card, 2006: 403( 44است]مجرمانه [انجام كار

  .ي منعكس شده استنوع بهنيز  199545و الكلي به سال  1979سال 
موضوعي كه بايد به آن اشاره كرد ايـن اسـت كـه در حقـوق انگلسـتان، عنـف و       

ازلحـاظ  ، گـردد  يميكي از شرايط آن مطرح  عنوان موردبحث بهقت خشونت كه در سر
ي عنـف بـه مقـدار    ريكـارگ  بهتوضيح بيشتر آنكه . ي وسيعي است گسترهي داراي مفهوم
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يا تهديد به آن كفايت كرده و سرقت سـاده را بـه سـرقت مشـدد تبـديل       46ناچيز و كم
اهميـت نبـوده و   ، شـدت خشـونت يـا تهديـد بـه آن داراي      گـر يد عبـارت  بـه ؛ كنـد  يم

). Clarkson, 2005: 241(، باعث تحقق سرقت مقرون به آزار خواهد شد درهرصورت
؛ همـين  47دهـد  يمرا هل  دهيبزه ديك مثال براي اين نوع عنف، جايي است كه مرتكب 

سرقت مقرون  تواند يميا تهديد به آن،  48ي خشونت شديدريكارگ بهمقدار عمل، همانند 
، ناگفته نماند كه بـه دليـل عـدم    وجود نيباا). Card, 2006: 404(به آزار را محقق كند 

حكومت عليه دوسن و جيمز بـه  «، در پرونده 1968تبيين مفهوم عنف در قانون سرقت 
و احـراز آن بـر    50چنين مقرر شد كه عنف واژه انگليسي متـداولي اسـت   49»1987سال 
 :Elliott & Quinn, 2010: 209; Huxley- Binns, 2009( 52است51منصفه ئتيهعهده 

156.(  
، درصدد قرار دادن ديگري در حالت واهمه ناشي 1968قانون سرقت  8ماده  1بند 

مثالي براي اين مورد، تهديد كـردن يـك   . رديگ يبرماز اعمال خشونت برآمدن را نيز در 
البتـه در ايـن   ). Jefferson, 2009: 633(شـده اسـت    ذكـر  53ييشنواشخص فاقد قوه 

در عمل، دچار اين نوع حالت ترس شود؛ بلكه صـرف   دهيبزه ديست كه رابطه، شرط ن
جـرم  ايجاد گـردد، بـراي تحقـق     دهيبزه داينكه مرتكب تالش كند كه چنين حالتي در 

  ).Heaton, 2006: 356(ي است كاف
آيــا تمــامي انــواع آزار را در . ، معنــاي واژه آزار اســتبحــث قابــلمســئله ديگــر 

گفت كه واژه آزار كه به معناي رفتار يا امر ناخوشايندي است ؟ در پاسخ بايد رديگ يبرم
، در مـاده  )1388:31انوري، ( شود يمكه موجب رنج، ناراحتي، مزاحمت يا آسيب كسي 

عام به كار رفته و لذا انواع مختلف آزار جسمي يا روحي  صورت به، 1375» ت.ق« 652
 گـذار  چراكـه قـانون  ، كنـد  يمـ اين امر در حقوق انگلستان نيز صـدق  . شود يمرا شامل 

ي عنـف و  ريكارگ به، در كنار ذكر كردن 1968از قانون سرقت  8ماده  1انگليسي در بند 
در جهت تبيين هر چـه بيشـتر آزارهـاي    . خشونت، به تهديد بدان نيز اشاره كرده است

نوعي از آزار جسمي، . مبادرت كرد هركدامبه ذكر مثالي براي  توان يمجسمي و روحي 
تا از فرياد كشيدن احتمـالي   بندد يمرا  دهيبزه دكه مرتكب دهان  شود يمامي محقق هنگ

از  نظـر  صـرف ، كنـد  يمرا تهديد  دهيبزه ددر مقابل، زماني كه سارق، . او جلوگيري كند
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در ( دهيـ بزه دجان، مال، عرض يا ناموس  تواند يمخطر موضوع تهديد كه حسب مورد 
را شامل شود، ) در حقوق انگلستان(سبت به هر كسي يا اعمال خشونت ن) حقوق ايران

البته، بايد متذكر اين مطلـب شـد كـه آزارهـاي جسـماني،      . ابدي يمآزار روحي مصداق 
، امـا ايـن امـر منجـر بـه آن      شـود  يمـ اغلب موجب تأثير منفي بر روح و روان فرد نيز 

را آنچه مستقيماً ي محسوب كرد؛ زيو روانرا در شمار آزارهاي روحي  ها آنكه  شود ينم
است و تأثيرگـذاري بـر روي    دهيبزه د، جسم رديگ يماوليه مورد آزار قرار  صورت بهو 

  .تبعي مطرح است صورت بهوضعيت روحي و رواني او 
قرار گرفته است، بـه عبـارت    موردبحثيكي ديگر از مواردي كه در حقوق ايران، 

در اين رابطه، با در نظـر  . گردد يمبر  1375» ت.ق« 652در ماده » يا سارق مسلح باشد«
نتيجه گرفت  توان يمدرباره ضابطه سرقت مقرون به آزار گفته شد،  تر شيپگرفتن آنچه 

موجـب  ) در صورت متعدد بودن سارقين ها آنيكي از (كه داشتن سالح از سوي سارق 
ضابطه اين نوع سـرقت را يـك ضـابطه     كه يهنگامبه تعبير بهتر، . تشديد مجازات است

عيني در نظر بگيريم، با امعان نظر به قضاوت افراد متعارف جامعه، صرف همراه داشـتن  
، درواقـع و  شـود  يمموجب  دهيبزه دآشكارِ سالح از سوي مرتكب، نوعي آزار را براي 

از باب تخصيص به ذكر، به جهت اهميت داشتن حمل سـالح در زمـان    ادشدهعبارت ي
دو  1375» ت.ق« 652اين اساس، اين نظر كه ماده بر . بوده است گذار قانونسرقت نزد 

نوع سرقت را مطرح كرده است؛ يكي سرقت مقرون به آزار و ديگـري سـرقت توسـط    
قابـل انتقـاد    توانـد  يمـ ، )77: 1388؛ حبيب زاده، 163: 1389حبيب زاده، (سارق مسلح 

ارد كـه  داللـت بـر آن د   گـذار  قانونعلت اين رويكرد انتقادي آن است كه موضع . باشد
 مصداق آزار تلقي  تواند يمتلقي شده و  دهيبزه دصرف مسلح بودن سارق، نوعي تهديد

گفت كه همراه داشتن سالح از سوي سـارق مصـداق بـارز آزار     توان يم، درواقع. گردد
به علت اهميت موضوع، اين مصداق را مورد تأكيد قرار داده  گذار قانونو  شود يمتلقي 
، سالح موردبحثكه در مورد جرم  اند شدهنويسندگان قائل به آن  ، برخيرو نيازا. است

: 1381ي، محمدصـادق ميـر  (وسيله آزار جسمي يا روحي قرار گيـرد   تواند يمقالبي هم 
با توجه به اين توضيحات، زماني كه مرتكب داراي سالح باشد، اعم از واقعي يا ). 298

، سرقت شود يمآزار و وحشت قلمداد  ي، با توجه به اينكه اين امر نوعاً موجبرواقعيغ
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ي كه در اين خصوص بايد به آن توجـه داشـت ايـن    ا نكته. شود يممقرون به آزار تلقي 
نسبت به غيرواقعي بودن سالح آگاهي داشته باشد، بـا توجـه بـه     دهيبزه داست كه اگر 

، عمل مرتكب آزاردهنده تلقي نشده و لذا سـرقت مشـدد هـم محقـق     گفته شيپضابطه 
  .شود ينم

سرقت مقرون  تواند يمدر مورد اينكه آيا مسلح بودن سارق در حقوق انگلستان نيز 
در بسياري از موارد، توسل به عنـف   ديترد يببه آزار را محقق سازد يا نه، بايد گفت كه 

بنـابراين،  ؛ رديگ يمتهديد به آن، از طريق استفاده از سالح صورت  ژهيو به خشونت ويا 
كه اين امر در حقوق انگلستان نيز ممكن است با لحاظ ديگر شـرايط،   پذيرفت توان يم

طورقطع  بهي سالح، ريكارگ بهضمن اينكه، . موجبات سرقت مقرون به آزار را فراهم كند
ايـن   و دهـد  يمـ را در حالت واهمه ناشي از مورد خشونت قرار گرفتن، قـرار   دهيبزه د

كفايـت   موردبحـث ، براي تحقق جرم 1968قانون سرقت  8ماده  1بند  حيتصر بهحالت 
  .كند يم

، يادآوري اين مطلب هم خالي از فايده نيست كه كليه احكـام راجـع بـه    تيدرنها
به تعبيـر ديگـر،   . خصوصيت عمل مرتكب واحد، در مورد مرتكبين متعدد صادق است

در اين رابطه تعدد مرتكبين حائز اهميت نيسـت و بـا توجـه بـه اينكـه سـرقت واحـد        
باشـد، تمـامي مـرتكبين بـه      هـا آزاردهنـده   آن، حتي اگر عمل يكي از شود يممحسوب 

  .مجازات سرقت مشدد محكوم خواهند شد
  

  سرقت مقرون به آزار 54عنصر رواني. 5
به معناي عمـد در ارتكـاب    55عام تيسوءن: از اند جرائم عبارتاجزاء عنصر رواني 

 جـرائم ء اخيـر در همـه   جـز . يعني قصد نتيجـه  56خاص تيو سوءنرفتار فيزيكي جرم 
عـام باشـد،    تيسـوءن مرتكب داراي  نكهيصرف ا به، جرائمدر برخي  و ستينضروري 

بر اين اساس، در ذيل عنصر رواني سـرقت مقـرون بـه آزار در دو    . شود يمجرم محقق 
  :گردد يمنظام كيفري ايران و انگلستان تحليل 

رواني جرم سـرقت سـاده   در ايران، در جرم سرقت مقرون به آزار عالوه بر عنصر 
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، الزم است كه مرتكب در )شود يمخاص محسوب  تيسوءنداراي  جرائمكه در شمار (
به ديگـر سـخن، آزار   . انجام عمل آزاردهنده عامد باشد و آن را از روي اراده انجام دهد

سـاير شـرايط سـرقت     بـاوجود رساني در حاالتي كه اراده از شخص سلب شده باشد، 
خته و مرتكب صرفاً به اتهامِ سرقت ساده تحت تعقيب قـرار خواهـد   مشدد را منتفي سا

همچنين بايد متذكر اين مطلب شد كه با توجه بـه اينكـه وصـف آزاردهنـدگيِ     . گرفت
عمـل مرتكـب    كـه  يدرصورت، شود يمعمل با توجه به يك ضابطه عيني تشخيص داده 

  .ي داردودآگاهخنوعاً آزاردهنده باشد، فرض بر آن است كه وي به كيفيت عمل 
ي عمـل آزاردهنـده بايسـتي بـراي ارتكـاب      ريكارگ بهكه  رسد يمهمچنين، به نظر 

سرقت باشد؛ بدين معنا كه مرتكب با انجام آن قصد داشته باشد كه ربايش مال متعلق به 
را تسهيل كرده و به عبارتي راه را براي رسـيدن بـه   ) تعريف سرقت ساده در ايران(غير 

در همـين راسـتا در قسـمتي از نظريـه اداره حقـوقي قـوه       . سـازد مقصود خود همـوار  
  :اعالم شده است 57قضائيه
ارتكـاب   قصـد  بـه كـه آزار   كنـد  يمـ سرقت مقرون به آزار در صورتي تحقق پيدا «

  ؛»....سرقت يا تسهيل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود
در  1304كه اين نظريه مربوط به زماني است كه قـانون مجـازات عمـومي     هرچند

در قـانون   موردبحـث مفاد عنصـر قـانوني جـرم     ازآنجاكه، وجود نيبااكشور حاكم بود، 
بـه نظـر    اسـتفاده  قابلمشابه است، رهنمون اداره حقوقي  1375اخير، با قانون تعزيرات 

با قاطعيت مـردود اعـالم    توان ينمالبته بايد اذعان داشت كه نظر مخالف را نيز . رسد يم
ي نشـده  ا اشـاره » ارتكاب سـرقت  قصد به«، به قيد 1375» ت.ق« 652ه كرد؛ زيرا در ماد

و بـا نظـر بـه     موردبحثتوضيح بيشتر آنكه با توجه به عيني بودن ضابطه سرقت . است
در ماده اخيرالذكر، ممكن است استدالل شود كه همـين انـدازه   » مقرون به آزار«عبارت 

اشـد، در راسـتاي وقـوع آن تلقـي     كه عمل آزاردهنده مرتكب توأم با ارتكاب سـرقت ب 
  .و در اين رابطه، قصد مرتكب حائز اهميت نيست شود يم

در انگلستان هم براي محكوميت كسي به اتهام سرقت مقرون بـه آزار، افـزون بـر    
ي عنف يا تهديد به آن از سـوي  ريكارگ بهعنصر رواني جرم سرقت ساده، الزم است كه 

عالوه بر ايـن، بـا   . رتكب به اين امر واقف باشدمتهم، به نحو عمدي صورت گرفته و م
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، ضروري اسـت كـه اعمـال عنـف يـا      1968قانون سرقت  8ماده  1بند  حيتصر بهتوجه 
بتوان رابطه عليت را ميان  كه ينحو بهباشد،  شده انجامتهديد به آن براي ارتكاب سرقت 

ـ ). Cross, 2010: 164(احـراز كـرد    ها آنجرم سرقت ساده و يكي از  ا ايـن وصـف،   ب
، كنـد  يم خشونت استفادهاز عنف و  58اتفاقي طور بهفردي كه در حين ارتكاب سرقت، 

  .به سرقت مقرون به آزار محكوم نخواهد شد
ي عنف يا تهديد به آن، در راستاي ارتكاب سرقت ريكارگ بهاحراز اين موضوع كه 

، هـا  آنمال هر يـك از  است كه اع برداشت قابلبوده است يا نه، از توجه به اين واقعيت 
بنـابراين اگـر   ؛ )Herring, 2007: 273( 59به ارتكاب جرم سرقت يـاري رسـانده باشـد   

مردي، زني را بر زمين زند تا مورد تجاوز قرار دهد و براي عملي كردن اين قصد خـود  
ي را كـه زن  ا يدست فيكبه او نزديك شود؛ اما در همين حين، قصد خود را تغيير داده و 

انداخته، تصاحب كند، به اتهام سرقت مقرون به آزار تحت تعقيب قرار نخواهد بر زمين 
 60در اين فرض مرتكب ممكن است به سرقت ساده يا شروع به تجـاوز جنسـي  . گرفت

  ).Card, 2006: 404(محكوم گردد 
  

  مجازات سرقت مقرون به آزار. 6
ائي ميزان مجازات اتهام سرقت مقرون به آزار به اثبات رسيد، مرجع قض بعدازاينكه

را براي مرتكب لحاظ كرده و در حكم خود قيـد   گذار قانوناز سوي  شده گرفتهدر نظر 
بر اين اساس، الزم است نوع و ميزان مجازات ايـن جـرم، در دو نظـام كيفـري     . كند يم

  :ايران و انگلستان بررسي شود؛ كه اين موضوع در زير مورد توجه قرار داده شده است
، مجـازات سـرقت مقـرون بـه آزار،     1375» ت.ق« 652ا توجه به مـاده  در ايران، ب

البته در مواردي كه جرحـي هـم   . استضربه  74حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا 
ضـربه   74ده سال حـبس و  (واقع شده باشد، عالوه بر مجازات جرح، حداكثر مجازات 

ر ماده مزبور، گفته شده است در رابطه با ميزان مجازات حبس د. گردد يماعمال ) شالق
بـوده اسـت   » سـال « گـذار  قـانون اشـتباه بـوده و منظـور     طورقطع بهدر آن » ماه«كه واژه 

كه با فرض صحيح بودن اين تفسـير،   رسد يم، به نظر وجود نيباا). 47: 1382زراعت، (
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 بنـابراين تـا زمـان اصـالح    ؛ روبرو است مجازاتبا مانعِ اصل قانوني بودن  ازلحاظ اجرا
آن است كه مرجع قضائي با اختيار خود در محدوده حـداقل و   تر حل مناسب راهقانون، 

حداكثر مجازات مقرر، اشتباه احتمالي را در نظر داشته و با توجه به نوع سـرقت كـه از   
  .، مجازات متناسبي را مورد حكم قرار دهدشود يمي مشدد قلمداد ها سرقت

» جرح«، با توجه به اطالق واژه ديآ يمرد در مواردي كه جرحي از سوي مرتكب وا
، افـزون  درهرحال نبوده ودر ماده قانوني، شديد يا خفيف بودن آن از اهميت برخوردار 

 طرح قابلاما سؤال ؛ گردد يمبر مجازات جرح، حداكثر مجازات نسبت به مرتكب اعمال 
را نيـز در بـر   مواردي چون ايراد ضرب يا قتـل   652اين است كه آيا قسمت اخير ماده 

در اينجا خصوصيت دارد؟ در پاسخ به اين سـؤال، ظـاهراً بايـد    » جرح«يا واژه  رديگ يم
نوعي آزار تلقي گردد و لذا  تواند يم» ايراد ضرب«قائل به تفكيك شد؛ بدين توضيح كه 

امـا در رابطـه بـا قتـل، اخـتالف آراء مشـاهده       ؛ از شمول اين قسمت ماده خارج اسـت 
ديوان عالي كشور در آراء خـود رويكـرد يكسـاني را مـدنظر قـرار       كه ينحو به، شود يم

 29/11/1317بـه تـاريخ    2659شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره . نداده است
و اگر سـارق در حـين سـرقت     شود يماظهار داشته است كه قتل حداكثر آزار محسوب 

امـا  ؛ بـه آزار شـده اسـت   كسي را بكشد، مرتكب دو بزه جداگانه قتل و سرقت مقـرون  
اعالم داشته اسـت   16/5/1328به تاريخ  3/1589همين شعبه در رأي ديگري به شماره 

يا مدافع مال را بكشد، به اين عمـل قتـل و    خانه صاحبكه اگر سارق در حين سرقت، 
قتـل يـك جـرم بـيش نيسـت و وقتـي        چراكـه ، شـود  ينمسرقت مقرون به آزار اطالق 

، بلكـه  شود ينمتعيين شد، ديگر سرقت مقرون به آزار تلقي  سهنف يفمجازات اين عمل 
سرقت ساده محسوب شده و چنين شخصي، مجازات قتل و سرقت غير مقرون بـه آزار  

 25/5/1330به تـاريخ   1708عقيده مشابه با رأي اخير، در رأي شماره . را خواهد داشت
اين مـورد، بايـد گفـت كـه     در . از همين شعبه ديوان عالي مورد تأكيد قرار گرفته است

كه ارتكاب اين جرم  رسد يم، اما به نظر ديآ يمجرم قتل، جرم مجزايي به شمار  هرچند
موجب تبديل سرقت مشدد به سرقت ساده نگردد، لـذا بايـد قائـل بـه امكـان ارتكـاب       

بنابراين، اگر سارق در حين سرقت بـه طريقـي   ؛ قتل شد لهيوس بهسرقت مقرون به آزار 
، 652اد جرح، منجر به مرگ مالباخته يا ديگري گردد، طبق قسمت اخيـر مـاده   مانند اير
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عالوه بر مجازات قتل ارتكابي، به حداكثر مجازات مزبور در اين مـاده قـانوني محكـوم    
در ( 1392قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب      135در اين راستا، مقررات ماده . گردد يم

دوم ديوان عـالي كشـور نيـز در دادنامـه      شعبه. توجه است درخورنيز ) باب تعدد جرم
بر امكـان ارتكـاب توأمـان جـرم قتـل عمـدي و        17/12/1371به تاريخ  793/2شماره 

جرم قتل عمدي موجـب سـلب    اينكهسرقت مقرون به آزار صحه گذاشته است، بدون 
  ).94تا  92: 1386بازگير، . ك.ر(وصف مشدد از سرقت ارتكابي شود 

، مجـازات  196861قانون سـرقت   8از ماده  2بر اساس بند  در مقابل، در انگلستان،
. اسـت 62، حـبس ابـد  شود يمشخصي كه به اتهام ارتكاب سرقت مقرون به آزار محكوم 
ي داشـته اسـت؛   تـوجه  قابـل اين ميزان مجازات در مقايسه با جرم سرقت ساده افزايش 

قـانون   26ه مـاد  1بنـد   موجـب  بهكه  196863 قانون سرقت 7بر اساس ماده  كه ينحو به
سـال   7است، مجازات جرم سـرقت سـاده حـداكثر     شده اصالح199164عدالت كيفري 

  .حبس است
، 1968قـانون سـرقت    8مـاده   2همچنين، بايد اين مطلب را اضافه كـرد كـه بنـد    

مجازات حبس ابد را براي عنوان مجرمانه ديگري نيز در نظر گرفته اسـت؛ ايـن عنـوان    
در مورد اين جرم، . 65»سرقت مقرون به آزار انجام دادن تهاجم با قصد«: عبارت است از

 قصـد  بـه كه  شود يمشرايط سرقت مقرون به آزار محقق نشده است، اما شامل تهاجمي 
انگليسي  گذار قانون، اين رويكرد هرحال به. ارتكاب سرقت مقرون به آزار صورت گيرد

ي ميـزان مجـازات عمـل    ي معلوم نيست بـر چـه اساسـ   درست چراكه بهقابل انتقاد است، 
  مجازات جرم تامِ سرقت مقرون به آزار در نظر گرفته است؟ اندازه بهاخيرالذكر را 

  
  وجوه افتراق و اشتراك دو نظام كيفري. 7

اهم وجوه افتراق و اشتراك دو نظام كيفري ايـران و انگلسـتان در رابطـه بـا جـرم      
  :ه كردبه شرح جدول زير ارائ توان يمسرقت مقرون به آزار را 

  
  
  وجوه افتراق 

  دو نظام حقوقي
  وجوه اشتراك

  دو نظام حقوقي 
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ــرقت   . 1 ــران، س ــري اي ــام كيف در نظ

مقرون به آزار صرفاً در محـدوده زمـاني و   
؛ مكاني ارتكاب سرقت ساده متصور اسـت 

اما در نظـام كيفـري انگلسـتان، ايـن جـرم      
دليل ايـن  . ي را دارا استتر عيوسمحدوده 

ركن سـرقت   مهمترينموضوع آن است كه 
ت؛ تلقي شده اسـ » ربايش«در حقوق ايران 

» تصـاحب «اما در حقوق انگلستان، همانـا  
ي تـر  گستردهو عملِ تصاحب قلمرو  است
  .دارد

انگليسـي صـراحتاً قيـد     گذار قانون. 2
را در عنصر قـانوني  » براي ارتكاب سرقت«

اين در حـالي اسـت   . جرم ذكر كرده است
كه در حقوق ايران، قيـد مزبـور در عنصـر    

 كه هرچند؛ خورد ينمقانوني جرم به چشم 
  .بتوان با تفسيري لزوم آن را استنباط كرد

شرايط اختصاصي سـرقت مقـرون   . 3
به آزار در نظـام كيفـري ايـران از تفصـيل     

بـه   گـذار  قانونچنداني برخوردار نيست و 
سرقت مقرون به آزار باشد و يا «ذكر جمله 

اما در ؛ اكتفا كرده است» سارق مسلح باشد
ادشــدهنظــام كيفــري انگلســتان، شــرايط ي

 
يكي از شـرايط الزم بـراي جـرم    . 1

سرقت مقرون به آزار، ارتكاب جـرم تـامِ   
اين شرط كـه در هـر   . سرقت ساده است

دو نظام كيفري ضروري تلقي شده است، 
كه اگر در اين رابطه دفاع  شود يمموجب 

قابل قبـولي ارائـه گـردد، تحقـق سـرقت      
  .نباشد ريپذ امكانمشدد 
در » آزار«بــا توجــه بــه واژه عــام . 2

ــران و  در » عنــف و خشــونت«حقــوق اي
حقوق انگلستان، شديد بودن ايـن مـوارد   

ــي    ــرم تلق ــق ج ــرط تحق ــش ــود ينم ؛ ش
، آزار يا خشونت اندك هـم  گريد بارتع به

. ممكن است سرقت مشدد را محقق سازد
البته ضابطه عيني در اين خصـوص بايـد   

  .شود نظر گرفتهدر 
مصاديق مشـتركي كـه در هـر دو    . 3

نظام كيفري، سرقت سـاده را بـه سـرقت    
، اَعمال آزاردهنده يـا  كند يممشدد تبديل 
همچنين اين آزار رسـاني در  . تهديد است

ــران، در محــدوده  ح قــوق انگلســتان و اي
زماني و مكاني جرم سرقت ساده مـدنظر  

  .رديگيمقرار
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چراكه؛شوديمي را شاملترگستردهلمرو ق
ــا   ــه اعمــال عنــف ي ــر تصــريح ب عــالوه ب

، از تهديـد بـه   )آزاردهندهاَعمال (خشونت 
آن يا سعي در انجام آن سخن به ميان آمده 

  .است
ي كه در حقـوق ايـران   مجازاتنوع . 4
ي مقـرون بـه آزار در نظـر    هـا  سرقتبراي 

حــبس و : از انــد عبــارت، انــد شــدهگرفتــه 
حالي اسـت كـه در حقـوق     در نياق؛ شال

انگلستان، صرفاً مجازات حبس لحاظ شده 
ضمن اينكه ميزان مجازات حبس در . است

بيشـتر از نظـام    مراتـب  بـه اين نظام كيفري 
 .كيفري ايران است

 
  
  
  
  
، مجـازاتي كـه   موردبحثي ها نظامدر . 4

قرار گرفته است،  گذاران موردتوجه قانون
، از منظـر  تـر  قيـ دقبه تعبيـر  . استحبس 
ايرانــي و انگليســي، يكــي از  گــذار قــانون

ت مقـرون  راهكارهاي مقابله با جرم سـرق 
در اعمال مجازات  شود يمبه آزار خالصه 

  .حبس نسبت به مرتكبين اين جرم
 

  
  كار راهنتيجه و . 8

ي كيفـري ايـران و   ها نظامتحليل شرايط اختصاصي جرم سرقت مقرون به آزار در 
انگليسـي   گـذار  قـانون ايراني در مقايسه بـا   گذار قانونانگلستان روشن كرد كه رويكرد 

. كند يمضرورت برخي از اصالحات را ايجاب  كه يطور بهبيشتري است، داراي نواقص 
  :شود يميي به شرح زير پيشنهاد كارها راهدر اين راستا، 

 همچـون حقـوق انگلسـتان، مناسـب اسـت كـه       :گسترش قلمرو شمول جرم
ايراني، قيودي را به عنصـر قـانوني جـرم سـرقت مقـرون بـه آزار        گذار قانون

 نكـه يرغـم ا  بـه نمونـه،   عنـوان  بـه . ين جرم گسترش يابداضافه كند تا قلمرو ا
 1375» ت.ق« 652نوعي آزار تلقي كرد و با توجه به مـاده   توان يمتهديد را 

پايـان دادن بـه هرگونـه     منظـور  بـه سرقت مشدد را محقق شده دانسـت، امـا   
ايـن امـر   . استي، آوردن اين واژه در عنصر قانوني جرم راهگشا نظر اختالف
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توجيهي با هدف خـارج كـردن عمـلِ تهديـد از شـمول واژه آزار       از هر نوع
جلوگيري كرده و راه را براي رهايي بدون مبناي مرتكب از مجـازات مشـدد   

 مانند بهاگر در حقوق ايران،  ديآ يمبه نظر  اينكهنمونه ديگر . سازد يممسدود 
هـم در قلمـرو شـمول جـرم     » درصدد آزار رساني برآمدن«حقوق انگلستان، 

قرار گيرد، موجبات حمايت هر بيشتر از بـزه ديـدگان ايـن جـرم      وردبحثم
  .فراهم شود

  با توجه به اهميت جرم سرقت مقرون :»و يا سارق مسلح باشد«حذف جمله
و وجود ابهام در مورد جرمِ مستقل محسـوب شـدن ايـن     طرف كيازبه آزار 

بـا   گذار نقانوقسمت از ماده قانوني مربوطه از طرف ديگر، ضروري است كه 
حذف آن، باب هرگونه تفسيري را بسـته و در صـورت لـزوم، مـاده قـانوني      

ضمن اينكه همراه داشـتن سـالح از سـوي    . يي را براي آن در نظر گيردمجزا
سارق يا سارقين، با وجود ساير شرايط، ممكـن اسـت مشـمول ديگـر مـواد      

ون به آزار بنابراين، سرقت مقر؛ گردد 1375» ت.ق« 654ماده  ازجملهقانوني 
نيازمند ماده قـانوني مسـتقلي اسـت كـه در آن صـرفاً بـه عناصـر و شـرايط         
اختصاصي اين جرم تصريح شود و ديگر عناوين مجرمانـه تحـت شـمول آن    

مصـداق   تواند يمالبته، ناگفته نماند كه همراه داشتن سالح خود . قرار نگيرند
بـه معنـاي نفـي     لذكرا فوق، پيشنهاد حذف عبارت رو نيازاآزار رساني باشد، 

  .اين موضوع نيست و تنها جهت رفع ابهام از ماده قانوني مطرح شده است
  تشديد مجازات سارق منوط بـه   ازآنجاكه:»براي ارتكاب سرقت«افزودن قيد

لزوم  اينكهبا وجود  است ودر راستاي ارتكاب سرقت  آزاردهندهانجام اَعمال 
ط كـرد، بـا الهـام از رويكـرد     طبـق اصـول كلـي اسـتنبا     توان يماين شرط را 

اين . انگليسي، الزم است اين قيد در عنصر قانوني جرم آورده شود گذار قانون
كه محكوميت سارق به ايـن نـوع سـرقت مشـدد بـدون       شود يمامر موجب 

. نباشد ريپذ امكانداليل قابل قبولي مبني بر آزار رساني براي ارتكاب سرقت، 
از تشديد مجـازات   لهيوس نيبد است تارم كانون توجه اين راهكار مرتكب ج
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 .و اساس وي ممانعت به عمل آيد هيپا يب

    اگرچـه،  : تصريح به امكان ارتكاب توأمانِ سرقت مقـرون بـه آزار و قتـل
اشاره شد، امكان ارتكاب توأمان قتل و سرقت مقرون به  تر شيپكه  طور همان

را از مشـدد بـه    آزار وجود دارد و جرمِ قتل، وصف مجرمانه عمـل ارتكـابي  
شـبهه در ايـن    هرگونـه ، جهـت رفـع   حـال  نيبـاا ساده تبديل نخواهد كـرد،  

در متن مـاده   گذار قانونخصوص و جلوگيري از اختالف آراء، الزم است كه 
ي الحاقي به آن، به اين موضوع تصريح ا تبصرهيا در قالب  1375» ت.ق« 652
 .كند

 
هانوشتپي

 
قانون «به  توان يم، رسيده است لسمجي اخير در نظام حقوقي انگلستان به تصويب ها سالقوانيني كه در  ازجمله. 1

اشاره ) Serious Crimes Act 2007(» 2007شديد سال  جرائمقانون «و ) Fraud Act 2006(» 2006ي سال بردار كاله
  .مربوط شده است جرائمي در رابطه با توجه قابلخود منجر به تحوالت  نوبه بههر يك  كه كرد

2. S 1 (1) of the Theft Act 1968. 
3. A person is guilty of theft if he dishonestly appropriates property belonging to another with 
the intention of permanently depriving the other of it … 
4. Assuming the rights of an owner. 
5. Robbery. 
6. Compound larceny; larceny combined with circumstances of aggravation. 
7. Simple larceny. 
8. Burglary. 
9. Common Law (See, Elliott & Quinn, 2009: 12). 
10. Defects of the common law. 

به معناي بخش  Sectionمخفف واژه  Sاز حرف ، الزم به ذكر است كه در مقررات مدون نظام حقوقي انگلستان. 11
  .ردكاربرا به » ماده«اصطالح  توان يممحه با مسا، وجود نيباا. شود يماستفاده 

12. S 8 of the Theft Act 1968. 
13.Theft (Amendment) Act 1996; Available at: 
 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/62/contents. 
14. Legal Element. 
15. Principle of Legality. 
16. S 8 (1) of the Theft Act 1968. 
17. “A person is guilty of robbery if he steals, and immediately before or at the time of doing so, 
and in order to do so, he uses force on any person or puts or seeks to put any person in fear of 
being then and there subjected to force”. 
18. Actus reus; also termed physical element. 
19. Physical conduct. 
20. Surrounding circumstances. 
21. Result. 
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22. Causation or causal link. 
23. Action crimes. 
24. Result crimes. 
25. An aggravated form of theft. 
26. Robinson [1977]. 
27. Dishonest. 

 تيسوءنانگلستان كه در مقدمه مورد اشاره قرار گرفت، تصاحب توأم با با در نظر گرفتن تعريف سرقت ساده در حقوق  .28
 See, S 1 (1) of the( باشد تيسوءنمال غير در اين جرم ضروري است؛ لذا براي تحقق اين جرم، مرتكب بايد داراي 

Theft Act 1968.(  
29. Steals. 
30. The Simple rule is: no theft, no robbery. 
31. Appropriation. 
32. Corcoran v Anderton [1980]. 
33. Forcibly. 
34. Even if V had been able to hang on to it. 
35. Assumption of the rights of an owner; See, S 3(1) of the Theft Act 1968. 
36. See, S 1 (1) of the Theft Act 1968. 
14. Objective test or subjective test. 
38. On any person. 
39. Signalman. 
40. After the time of the theft. 
41. A threat of future force. 
42. Blackmail. 
43. An act of appropriation may be a continuing one. 
44. i.e. so long as the defendant is on the job. 
45. Hale [1979] 68 Cr App Rep 415 and Lockley [1995] 2 Cr App Rep 554. 
46. Slight force. 
47. Push. 
48. Extreme Violence. 
49. R v Dawson and James [1987]. 
50. An ordinary English word. 
51. Jury. 

ي كه براي به زيآم خشونت؛ عمل فيزيكيِ زيآم خشونتعمل «: آمده است» Force«در فرهنگ آكسفورد ذيل واژه . 52
 ).Hornby et al, 2010: 605(» نيدن امري به كار گرفته شوددست آوردن چيزي يا به انجام رسا

53. A deaf person. 
54. Mens rea; sometimes called mental element. 
55. General intent. 
56. Specific Intent. 

  ).1/311ج : 1386ايراني ارباطي، . ك.ر( 3/12/1353هفته دادگستري؛ به تاريخ  144شماره . 57
58. Accidentally. 
59. The Use of force assisted the theft. 
60. Attempted rape. 
61. S 8 (2) of the Theft Act 1968. 
62. Life Imprisonment. 
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63. S 7 of the Theft Act 1968. 
64. S 26 (1) of the Criminal Justice Act 1991. 
65. An Assualt with intent to rob. 
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