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  دهیچک
اینكھ . دیده مورد توجھ است سیاست جنایي ماھوي اسالم آن ھم در جرائم اموال و مالكیت از قبیل سرقت، نقش بزه در

دیده  اگر بزه. دیده است گذار اسالم بھ نقش بزه دھد بھ واسطھ توجھ قانون سرقت حدي بھ سرقت تعزیري تغییر عنوان مي
دیده مال را در حرز مخصوص بھ خود نگذارد، سرقت،  اگر بزه ند،كن دست پدر را قطع نمي) پدر(فرزند بزھكار باشد 

دیده برخالف واقع بودن اظھارات كالھبردار علم داشتھ است  حدي نیست و یا در مبحث كالھبرداري اگر بزه
 ھحییا در مبحث خیانت در امانت، سپردن مال از نا. كند و عنصر فریب باید موجود باشد كالھبرداري مصداق پیدا نمي

دیده را در فرایند و تكوین جرم مدنظر قرار داده  گذار اسالمي نقش بزه با توجھ بھ مراتب قانون. باشد دیده شرط مي بزه
  .است

  
  دیده، سیاست جنایي در اسالم، اموال و مالكیت سیاست جنایي، بزه: یدیکل واژگان

  
  مقدمھ

دیده و  اگرچھ موضوع بزه. دیده در تمام ابعاد مورد توجھ شارع مقدس واقع شده است سیاست جنایي اسالم، بزه در
ي و شریعت شناسان قرار گرفتھ است و قدمتي چند دھھ دارد، اما در مباني دین شناسي در غرب مورد توجھ جرم دیده بزه

دھنده جرم و اطراف  شناسي غربي عناصر و اركان تشكیل جرم ثدر مباح. اسالمي قدمتي بھ اندازه تاریخ اسالم دارد
جرم با توجھ بھ رویكردھاي مقطعي در اعصار و ازمنھ مختلف مورد بحث قرار گرفتھ است اما در سیاست جنایي 

دیده كھ  مباحث مربوط بھ بزه. وگو واقع شده است بحث و گفتاسالم اطراف جرم از ھمان ابتدا در كنار ھم مورد 
گذار اسالمي بوده  جاي شریعت اسالم مورد توجھ قانون باشد، در جاي شناسان مي از مباحث مورد توجھ جرم وزهامر

توان  خورد، اما با مطالعھ ابواب مختلف فقھي مي الظاھر بھ چشم نمي است اگرچھ مجموعھ مدوني در كتب اسالمي علي
مشاھده نمود از جملھ مباحث ... علیھ، مظلوم و مجني اندیده را تحت عنو موضوعات مختلف از جملھ توجھ بھ بحث بزه

دیده از منظر سیاست جنایي اسالم در خصوص جرائم علیھ اموال و مالكیت است كھ مورد بحث قرار  جایگاه بزه
  .گیرد مي

  
  سرقت: اول مبحث
  :فرماید قرآن مي. باشد و كیفر سرقت در قرآن مجید تصریح گردیده است گناھان كبیره مي از نظر اسالم از جملھ سرقت

السارق و السارقھ فاقطعو ایدیھما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا و اهللا عزیز حكیم فمن تاب من بعد ظلمھ و اصلح فان اهللا  و«
  ١».یتوب علیھ ان اهللا غفور رحیم

را قطع كنید این عقوبتي است كھ از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند تواناي  ھاي مرد و زن دزد دست«: ترجمھ
دھد و ھركس كھ بعد از تجاوزش توبھ كند و عمل شایستھ انجام دھد خداوند  ھمتا ھمھ شئون را با حكمت انجام مي بي

  ».رحیم است وپذیرد زیرا خداوند آمرزنده  اش را مي متعال توبھ
باشد آن ھم از نظر سیاست جنایي  منھ مي علیھ و بھ عبارت دیگر مسروق دیده و مجني ھ مربوط بھ بزهباب سرقت آنچ در

  .شود تقیني اسالم ذیال بیان مي
  

  :دیده در اجراي حد سرقت نقش بزه –اول  گفتار
الناس است و در  بھ عمل آمده است فرمودند تعزیر در سرقت مثل حد سرقت از حقوق) ره(استفتائي كھ از امام خمیني در

تعقیب و . سقوط و عدم آن حكم را دارد و اگر قبل از رفع بھ حاكم شرع، گذشت و رضایت یا انصراف از تعقیب شود
سرقت تعزیري قابل گذشت نیست، زیرا امكان گذشت شاكي  ھدر مقابل، عده دیگري معتقد ھستند ك. تعزیر ساقط است

دھند نھ فقط موجبات سلب امنیت از جامعھ را فراھم  قت را تشكیل ميھاي تعزیري كھ قسمت اعظم موارد سر در سرقت
 اماتياندركاران مسائل قضایي را نیز با دلسردي و عدم اعتماد بھ نتایج اقد كند بلكھ ماموران انتظامي و برخي دست مي

  ٢.سازد آورند مواجھ مي كھ براي كشف جرم و دستگیري سارقان بھ عمل مي
و بھ شرح مسئلھ دوازده از مجموعھ ) ره(نظور رفع تشتت مزبور، بھ استناد فتوایي از امام خمینيكشور بھ م عالي دیوان

داند یا اگر از قرائن بھ دست  براي حفظ نظم الزم مي) حاكم شرع(اگر ... «ھایا كیفري و با عبارت  استفتائات دادگاه
، طرح پرونده از دادگاه را در اتھام ».تعزیر شودكند باید  تكرار مي اتعزیر نشود جنایت ر) مرتكب(آید كھ اگر  مي

  ٣.سرقت تعزیري براي تعیین مجازات یا عدم آن ضروري دانست
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دیده شرایطي الزم است كھ در سطور آینده بدان  سیاست جنایي اسالم در جھت اجراي حد سرقت با مالحظھ بزه در
  .پردازیم مي

  
  كایت كنداز سارق نزد قاضي ش) دیده بزه(صاحب مال  – الف

قطع السارق موقوف عندنا علي مطالبھ المسروق برفعھ الي الحاكم فلولم یرافعھ لم یرفعھ : گوید جواھرالكالم مي صاحب
دیده و  یعني قطع دست سارق یعني اجرایا حكم سرقت منوط است بھ شكایت و مطالبھ بزه» االمام و ان قامت علیھ البینھ

تواند اقامھ  نمي) حاكم(دیده اقامھ دعوي نكند، امام  چنانچھ بزهو  مصاحب مال با بیان شكایت و طرح شكایت نزد حاك
چرا كھ سرقت تا . یابد دعوي كند و رسیدگي بدون مطالبھ و اقامھ و طرح دعوي و شكایت از سارق شروع و ادامھ نمي

ا باید شكایت مطرح دیده حتم الناس است و بزه دیده حق آن ھم از ناحیھ شاكي و بزه) قبل از رفع الي الحاكم(این مرحلھ 
  ۴.كند
فرماید بھ فرضي كھ نزد حاكم اقامھ بینھ شود بر سرقت شخصي، یا خود آن شخص نزد حاكم اقرار  مي) ره(خمیني امام

كند و یا حاكم خودش یقین بھ سرقت او پیدا كند لیكن ھنوز صاحب مال براي شكایت نزد حاكم نرفتھ باشد، دست آن 
بنابراین اگر صاحب مال شكایت نزد حاكم نبرد . كنداحب مال تقاضاي اجراي حد شود مگر آنكھ ص سارق قطع نمي
  ۵.شود دست او قطع نمي

  
  پیش از شكایت سارق را نبخشیده باشد) دیده بزه(صاحب مال  – ب

این مسالھ نیز مستند بھ روایات . گردد دیده پیش از شكایت سارق را بخشیده باشد، اجراي حد موقوف مي بزه چنانچھ
  .كنیم شرعي است كھ در زیر بھ آن اشاره مي

ھركس دزدي را دستگیر كند و او را ببخشد چنین حقي دارد اما اگر شكایت خود را نزد حاكم «: فرمود) ع(صادق امام
بخشم حاكم باز ھم حد را  مي) سارق(سازد و اگر مالباختھ بگوید مال را بھ او  را بر سارق جاري ميطرح كند اما حد 

اینان حافظان : (فرماید مطرح نشده باشد، چرا كھ خداوند مي كایتزیرا بخشیدن سارق تا زماني است كھ ش. كند جاري مي
  ۶.تواند جلوي اجراي حد را بگیرد كس نمي پس وقتي شكایت نزد امام مطرح شد ھیچ) حدود الھي ھستند

مالباختگان چند نفر باشند و برخي از انان شكایت كنند یا برخي از آنان شاكي را بخشیده باشند موجب سقوط حد  اگر
سرقت نخواھد شد بلكھ رضایت ھمھ مالباختگان الزم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشتھ باشند و صاحب مال 

ایت كند بقیھ آنان در صورت بخشیده شدن یا مالك مال گردیدن، از تحمل مجازات حد سرقت معاف علیھ یكي از آنان شك
  .خواھند بود

  
  پیش از شكایت مال را بھ سارق نبخشیده باشد) دیده بزه(صاحب مال  – ج

یت حلبي از اظھار صاحب جواھرالكالم دیگر فقھا مخالفتي در این مسالھ وجود ندارد از جملھ مستندات فقھا روا طبق
سوال كرد چنانچھ شخصي دزد را دستگیر كند آیا باید شكایت كند یا او را رھا ) ع(كھ حلبي از امام. است) ع(امام صادق

  سازد؟
صفوان بن امیھ در مسجد خوابیده بود پس رداي خود را در مسجد گذاشت و براي كاري خارج شد زماني «فرموده  امام

سپس بھ دنبال آن گشت و سارق را پیدا كرد و شكایت خود را نزد . قت رفتھ استكھ برگشت دید كھ رداي او بھ سر
كني؟  آیا دست او را بھ خاطر رداي من قطع مي: گفت نصفوا. پیامبر دستور داد دست دزد را قطع كنند. پیامبر برد

  .ردا را بھ سارق بخشیدم: آن مرد گفت. پیامبر پاسخ مثبت داد
  ٧.توانستي چنین كاري انجام دھي ن نداري بلكھ قبل از شكایت ميتو حق بخشید: فرمود پیامبر
اند كھ اگر حاكم شخصي را بھ حد سرقت محكوم نماید و سپس  حنفیھ برخالف نظر بقیھ فقھاي اھل سنت گفتھ فقھاي

دستش قطع  شود و مالك، مال مسروقھ را بھ سارق ببخشد یا بھ او بفروشد یا از راه ارث بھ او برسد حد از وي ساقط مي
  ٨.باشد قبل از شكایت مي لكیتزیرا مالكیت قبل از اجراي حد بھ منزلھ ما. گردد نمي

  
  مال مسروقھ قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خرید و مانند آن بھ ملك سارق درنیاید – د
مثال از . ود منتقل كرده باشداي دیگر بھ خ اگر سارق، مالي را دزدیده و از طریق بیع یا معاملھ) ره(تعبیر امام خمیني بھ

  ٩.شود صاحب مال خریده باشد و بعد از معاملھ صاحب مال شكایت بھ حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مي
ھمچنان كھ ھبھ پیش . مطلب این است كھ تملك ھم مانند ھبھ است و ھبھ در این مورد داراي ویژگي خاصي نیست دلیل

بھ . ماند طور است و مجالي براي شكایت باقي نمي قوط حد است سایر انواع تملك ھم ھمیناز شكایت بھ حاكم موجب س
در این صورت . آن سارق نسبت بھ مال مالكیت پیدا كند زخالف جایي كھ شكایت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس ا

  ١٠.تواند داشتھ باشند سقوط حد بھ جھت اصل و امثال آن وجھي نمي
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  دیده قت و نقش بزهسر: دوم گفتار
شناسي و اخالقي را در نظر گرفتھ  شناسي و روان اسالم در تشریع قوانین اسالم تمام اصول و قواعد جرم گذار قانون

نامھ باشد آن ھم در خصوص  است اگرچھ در سیاست جنایي اسالم مجموعھ مدوني كھ در قالب كتب و مقالھ یا پایان
  .ود نداردشناسي وج شناسي و روان موضوعات جرم

گذاري بھ نحو  شناسي و قانون شود كھ اصول جرم با مالحظھ احكام اسالم، احادیث و منابع حقوق اسالم مالحظھ مي اما
باشد كھ الزم است دانشجویان با تحلیل و تفسیر و تحقیق این اصول  الي قوانین و احكام اسالم موجود مي ظریفي در البھ
  .را استخراج كنند

شود كھ اسالم  دیده مشخص مي ات مقرر در سرقت حدي و تطبیق آن با سرقت تعزیري با مالحظھ بزهمالحظھ مجاز با
شناسي را بھ نحو ظریفي مدنظر داشتھ و سیاست جنایي را با مالحظھ  دیده در تدوین و تشریع قوانین، احكام بزه

الم در تدوین و تشریع احكام چگونھ با كھ مقنن اس شود در این گفتار مالحظھ مي. شناسي ملحوظ داشتھ است دیده بزه
  .دیده احكام را وضع كرده است مالحظھ بزه

ذلك اصولي را در نظر داشتھ است كھ متھم  و قوانین اسالم در عین اینكھ از قاطعیت باالیي برخوردار است مع احكام
داشتھ است و با رعایت اصول  گونھ تحریكي در ارتكاب بزه نشده باشد و رابطھ عاطفي و مالكیت را نیز در نظر ھیچ

  ركند كھ اصول زی باال در صورتي بزھكار را مجازات مي
  .مال را در حرز قرار داده باشد) دیده بزه(صاحب مال  – الف
شود و از شدت عمل قضایي اسالم برخوردار است، كھ  نظر سیاست جنایي اسالم سرقت در صورتي موجب حد مي از
حرز در سیاست جنایي اسالم عبارت از محل نگھداري مال بھ منظور حفظ از . داده باشد دیده مال را در حرز قرار بزه

  .بھ خود دارد خصوصالزم بھ ذكر است كھ در حقوق اسالم ھر متاعي حرز م. دستبرد
حرز حیوان و اسب محل نگھداري آنھاست . حرز طال صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانھ و اتاق است مثال

و در مرعي و منظر صاحب مال باشد و این . باشند مگر اینكھ محصور باشد ھا حرز نمي صحرا و چراگاه بیابان و
اموال را در حرز قرار نداده باشد در  دیده زهیك موضوع عرفي است علت این امر آن است كھ چنانچھ ب) حرز(موضوع 

  .حقیقت بزھكار را تحریك كرده است
شود و در خیابان خلوت حركت  لون پالستیكي سفید قرار داده و سوار موتور ميھاي پول را در نای كھ بستھ شخصي

شود یا شخصي كھ اتومبیل خود را در حالي كھ سوئیچ روي آن است و احیانا با  كند فقط موجب تحریك بزھكار مي مي
دیده نیز  بزه. یستگناه ن اگرچھ بزھكار ھم بي. استحالت روشن رھا كرده است در حقیقت موجب تحریك بزھكار شده 

  .احتیاطي كرده است بي
دیده در ارتكاب  در این مبحث در صدد آن نیستیم كھ شرایط حرز را بیان كنیم فقط ھدف در این مبحث تبیین نقش بزه ما

دیده  اول اینكھ بزه. در خصوص استقرار مال مسروقھ در حرز دو نكتھ را باید در نظر گرفت. جرم تحریك بزھكار است
مال را در حرز قرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتیازات و  یدهد پس چنانچھ بزه. در حرز قرار داده باشد مال را

دیده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالي بھ ھر نحو  دوم اینكھ خود بزه. مجازات سرقت حدي برخوردار نیست
كند كھ بعد از آن  ن كسي مال دیگري را بدزدد و در جایي پنھادیده در حرز قرار گیرد؛ مثال بدون اطالع مالك و بزه

استفاده كند و دزد دیگري مال مذكور را كھ در حرز قرار گرفتھ سرقت كند، این با آنكھ سرقت از حرز واقع شده است 
  .اما حد ندارد زیرا كھ مالك براي حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است

دیده یك سلسلھ اصول را مراعات كرده باشد و در حقیقت  شود كھ سرقت در صورتي حدي است كھ بزه مالحظھ مي پس
  .كننده است دیده در تعیین مجازات بزھكار نقش تعیین نقش بزه

  دیده فرزند سارق نباشد بزه – ب
شرط ھفتم : ر تحریرالوسیلھ آمده استد. كننده است دیده نیز نقش تعیین سیاست جنایي اسالم فرزند سارق بودن بزه در

  ١١.شود اینكھ سارق پدر صاحب مال نباشد كھ اگر پدر او باشد و مال او را دزدیده باشد دستش قطع نمي
طور كھ پدر بھ جھت قتل فرزند  دارد ھمان جواھرالكالم مسالھ فوق را بدون مخالفت و اجماعي دانستھ و بیان مي صاحب

) ص(دلیل دیگر روایتي از پیامبر اكرم ١٢.خورد لي براي سرقت از مال فرزند حد نميشود بھ طریق او قصاص نمي
  .یعني وجود تو و مال تو مال پدرت ھستید» انت و مالك البیك«است كھ فرموده است 

یت باشد بھ دلیل اینكھ دالئل عدم قصاص و وال توجھ داشت كھ احتماال جد پدري ھم مانند پدر مشمول حكم مذكور مي باید
شود یا نھ؟ نظر مشھور فقھاي امامیھ این است  آیا حكم مذكور شامل مادر ھم مي. پدر در مورد جد پدري نیز صادق است

شود  حلبي و عالمھ حلي نقل شده است كھ شامل مادر ھم مي ابوصالحكھ حكم مذكور اختصاص بھ پدر دارد، اگرچھ از 
جاري نشدن حد بر پدر بھ خاطر  ١٣.رام ھر دو بر فرزند الزم استبھ دلیل اینكھ مادر ھمھ یكي از ابوین است و احت
  .توان حكم آن را بھ سایر موارد نیز تسري داد سرقت از اموال فرزند یك استثنا است بنابراین نمي

  ١۴.شود و روایات مختلفي در این زمینھ وجود دارد اگر فرزند مال پدر را سرقت كند حد بر او جاري مي مثال
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ابوحنیفھ معتقد است كسي كھ از محارم و اقربا . سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفي را ارائھ كردند اھل فقھاي
شوند و در اینجا یك اذن و  چرا كھ محارم بدون اذن ھمدیگر وارد خانھ ھمدیگر مي. شود سرقت كند دستش قطع نمي

باشد و اینكھ چنانچھ بھ سبب  از غیر حرز ميسرقت  ورتدر این ص. اجازه ضمني بر وارد شدگان اقربا وجود دارد
شود كھ این امر نیز حرام است و قاعده این است  سرقت دست سارق محرم خانھ قطع شود این امر موجب قطع رحم مي

  .رحم سرقت كند حد سرقت منتفي نیست  اما كسي از غیر ذي. شود خودش نیز حرام است كھ آنچھ منجر بھ حرام مي
رود  تر مي كنند فرزند پدر و آنچھ كھ پایین حمد نیز دست پدر را بھ خاطر سرقت از فرزند قطع نمينظر شافعي و ا در

  .مثل فرزند فرزند حكم واحد را دارند
) فرزند ھرچھ، باالتر روند(زماني كھ از فروع ) پدر و ھرچھ باالتر روند(اعتقاد دارند كھ زماني كھ اصول  مالك

شود بھ خاطر قول پیامبر  اما اگر فروع از اصول سرقت كنند دستشان قطع مي شود سرقت كنند دستشان قطع نمي
  ١۵»انت و مالك البیك«الشان اسالم كھ فرمودند  عظیم
  دیده از اشخاص حقوق عمومي نباشد بزه – ج
كھ در مورد ) ع(شرط كھ مورد قبول فقھا نیز ھست مستند بھ روایات شرعي است مانند روایت حضرت علي این

علتي  ١۶»المال سھمي دارد كنم زیرا كھ در بیت دست او را قطع نمي«المال سرقت كرده بود، فرمود  كھ از بیتشخصي 
  .آن است كھ سارق شریك مال مسروقھ است شود المال فھمیده مي كھ از این روایت براي عدم قطع است سارق بیت

ن حكم نخواھد بود در مقابل این روایات دستھ دیگري اي نداشتھ باشد مشمول ای المال بھره اگر شخصي از بیت بنابراین
  .دانند از روایات وجود دارد كھ اجراي حد سرقت را براي اشخاص جایز مي

دست سارق را ) ع(خودي كھ از غنائم جنگي سرقت شده و حضرت علي در مورد كاله) ع(از امام صادق عبدالرحمن
ھا سرقت كرده بود و  كاله آھنیني بود كھ شخص آن را از محل غنیمت«: فرماید قطع كرده بود سوال نموده و امام مي

  ١٧».امام دست او را قطع كرد
اگر مال بھ سرقت رفتھ وقف باشد و ما معتقد باشیم كھ : وسیلھ آمده استدر خصوص سرقت از موقوفات در تحریرال اما

علیھ است دست دزدش قطع  كھ در بعضي از صور چنین است و یا ملك موقوف اي ملك واقف است ھمچنان ھر موقوفھ
ش متعلق بھ از قید ملكیت بھ منظور اینكھ منافع تاعيشود اما اگر بگوییم وقف عبارت است از آزادسازي چیز و م مي

  ١٨.شود علیھ باشد دست دزدش قطع نمي موقوف
دارد سرقت در صورتي موجب حد  ا بیان مي.م.ق ١٩٨ا ایران بھ تاسي از احكام و سیاست جنایي اسالم در ماده .م.ق
سارق  -١١. صاحب مال مال را در حرز قرار داده است - ٧. شود كھ داراي كلیھ شرایط و خصوصیات زیر باشد مي

  .آن كھ مالك شخصي ندارد نباشد مانندمال مسروق از اموال دولتي و وقف و  -١۶. حب مال نباشدپدر صا
  

  كالھبرداري: دوم مبحث
و «شود و با توجھ بھ عموم آیھ شریفھ  محسوب مي» اكل مال بباطل«از زمره جرائمي است كھ نوعي  كالھبرداري

در متون فقھي از كالھبرداري . باشد كلي تعزیرات قابل مجازات مي با استفاده از عنوان» التاكلو اموالكم بینكم بالباطل
نام برده شده و براي وي مجازات تعزیري مقرر گشتھ  »تالمح«و از كالھبردار تحت عنوان » احتیال«تحت عنوان 

  :دارد اظھار مي» نھایھ«است براي مثال شیخ طوسي در كتاب 
ھاي كذب و نظائر آنھا حیلھ  ھاي دروغ و نامھ ھاي مزورانھ و گواھي تھكسي كھ در مال مردم با مكر و خدعھ و نوش آن«

بر وي تادیب و تنبیھ واجب آید و باید آنچھ را كھ گرفتھ است بھ طور كامل بازپس دھد و سزاوار . و فریب روا دارد
نظیر  ١٩».نگردند است كھ حاكم عقوبت وي را آشكار سازد تا دیگران عبرت بگیرند و در آینده گرد این گونھ اعمال

  .كنم اي دارد كھ ذیال بیان مي دیده نقش عمده در بزه كالھبرداري بزه ٢٠.این عبارت در سایر كتب فقھي نیز آمده است
  

  عدم علم قرباني بھ خالف واقع بودن اظھارات بزھكار –اول  گفتار
دیده اغفال شده و  م داشتھ باشد و بزهبزه كالھبرداري قرباني جرم نباید بھ خالف واقع بودن اظھارات بزھكار عل در

بھ عبارت دیگر قرباني جرم باید مال را با رضایت، اما در نتیجھ اغفال و گول خوردن در اختیار . فریب خورده باشد
. باشد شرط لزوم متقلبانھ بودن وسائل مورد استفاده كالھبردار مي ازمجرم و بزھكار قرار داده باشد و این شرط مجزاي 

بنا بر . كالھبرداري قرباني جرم ھم باید عمدا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار كالھبردار قرار دھد در بزه
یعني علت عمده  باشد آنچھ گفتھ شد بین اغفال و فریب قرباني در بردن مال توسط كالھبرداري رابطھ علیت موثر مي

  .باشد بردن مال توسط كالھبردار گول خوردن مالباختھ مي
  

  )دیده بزه(تعلق مال برده شده بھ غیر  –دوم  گفتار
. كالھبرداري نیز مانند سایر جرائم تعلق مال برده شده اعم از منقول یا غیرمنقول بھ دیگري شرط تحقق جرم است در

حتي در صورت مشروع . كند بنابراین كسي كھ با توسل بھ وسائل متقلبانھ مال خود را از تصرف دیگري خارج مي
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بدین ترتیب راھن یا مستاجري موجري كھ با . رددگ دن تصرف، متصرف محكوم بھ ارتكاب جرم كالھبرداري نميبو

  .گردد كالھبردار محسوب نمي. كند توسل بھ وسائل متقلبانھ عین مرھونھ یا مستاجره را از مرتھن یا مستاجر خارج مي
در سیاست جنایي اسالم بزه كالھبرداري از جرائم  .دیده از اركان بزه كالھبرداري است مال متعلق بھ بزه بردن
  .اللھي است و غیرقابل گذشت است حق

  
  خیانت در امانت: سوم مبحث
. اند یكي از صفات پسندیده اخالقي است كھ تمامي مذاھب آسماني پیروان خود را بھ رعایت آن سفارش كرده داري امانت

در آیات متعددي از قرآن كریم بھ . در سیاست جنایي اسالم جرم خیانت در امانت از اھمیت باالیي برخوردار است
سوره نسا،  ۵٨اند بھ عنوان مثال در آیھ  شده  ھخود توصی ننوعا داري در روابط اجتماعي با دیگر ھم رعایت امانت

مومنین را از ارتكاب » انفال«سوره  ٣٧و در آیھ  ٢١.خداوند مردم را بھ رسانیدن امانات بھ اھل آن امر شده است
  ٢٢.خیانت در امانت نھي فرموده است

: ... فرماید عایت امانت و پیمان ميابتداي سوره مومنون نیز كھ در بیان صفات مومنین واقعي یاد شده است درباره ر در
و احادیث فراواني نیز در زمینھ لزوم رعایت امانت و نھي از خیانت در امانت » والذین ھم الماناتھم و عھد ھم راعون

دیده در بحث خیانت در امانت مطالبي وجود دارد در  با مالحظھ بزه ميدر حقوق اسال. در فقھ اسالمي بیان شده است
  :پردازیم ذیل بدان مي

  
  دیده سپردن مال از ناحیھ بزه –اول  گفتار
است یعني مال بایستي از » سپردن«بحث خیانت در امانت یكي از اركان اختصاصي بزه خیانت در امانت موضوع  در

این مال یا شي بھ موجب عقدي از عقود یا . دیده بھ بزھكار سپرده شده باشد و عنصر سپردن تحقق پیدا كند طرف بزه
چرا كھ اگر امین خودش مال را گرفتھ . دیده بھ امین سپرده شده یا در اختیار او باشد اور از ناحیھ بزه بطھ حقوقي امانترا

  .گیرد بلكھ ممكن است موضوع سرقت محقق شود باشد با رعایت شرایط دیگر عنوان خیانت در امانت بھ خود نمي
ھركس از «ا .م.ق ۶٧٣ماده . انت در امانت را مطرح كرده استا بحث خی.م.ق ۶٧۴و  ۶٧٣ایران در مواد  گذار قانون

سفید مھر یا سفید امضایي كھ بھ او سپرده شده است یا بھ ھر طریقي بھ دست آورده سوءاستفاده نماید بھ یك تا سھ سال 
یا چك و قبض و ھایي از قبیل سفتھ  منقول یا غیرمنقول یا نوشتھ لھرگاه اموا«ا .م.ق ۶٧۴ماده . حبس محكوم خواھد شد

یابي اجرت بھ كسي داده شده و بنابراین  نظایر آن بھ عنوان اجاره یا امانت یا رھن یا براي وكالت یا ھر كار با اجرت
را بھ ضرر  ھابوده است كھ اشیاي مذكور مسترد شود یا بھ مصرف معیني برسد و شخص كھ آن اشیا نزد او بود آن

  .تصاحب یا تلف یا مفقود نماید بھ حبس از شش ماه تا سھ سال محكوم خواھد شدمالكین یا متصرفین آنھا استعمال یا 
  

  دیده داراي ضعف نفس بزه –دوم  گفتار
دیده داراي ضعف نفس بوده و بزھكار با سوءاستفاده از ضعف نفس فرد بر ضرر او نوشتھ یا سندي از قبیل  بزه چنانچھ

اي  طفل غیرممیز را وسیلھ) سارق(قت بیان شد چنانچھ بزھكار در بحث سر. شود چك و سفتھ تحصیل كند، تعزیر مي
  .شود در این صورت دست سارق قطع مي. جھت استخراج كاال قرار دھد

دارد ھركس با استفاده از ضعف نفس شخصي یا ھوي و ھوس او یا حوائج شخصي افراد  م بیان مي.ق ۵٩۶ ماده
یا غیرتجاري از قبیل برات، سفتھ، چك، حوالھ، قبض و غیررشید، بھ ضرر او نوشتھ یا سندي اعم از تجاري 

شود بھ ھر نحو  سند یا ھر شخص دیگر مي هگیرند اي كھ موجب التزام وي یا برائت ذمھ مفاصاحساب و یا ھرگونھ نوشتھ
ي تحصیل نماید عالوه بر جبران خسارات مالي بھ حبس از شش ماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزا

شود و اگر مرتكب والیت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشتھ باشد مجازات وي عالوه بر جبران  نقدي محكوم مي
  .سھ تا ھفت سال حبس خواھد بود زخسارات مالي ا

  
  رشوه: چھارم مبحث

» .النار فيالراشي و المرتشي كالھما «. سیاست جنایي اسالم ھم راشي ھم مرتشي محكوم بھ تحمل مجازات ھستند در
مگر اینكھ بگوییم . دیده وجود ندارد گیرنده بزه دھنده و ھم رشوه یعني در اینجا بھ اعتبار تعیین مجازات براي ھم رشوه

  .پردازد و از باب اضطرار دیده كسي است كھ رشوه مي بزه
ھ رشوه پرداخت كند و در جھت حفظ حقوق حق) علیھ مجني(دھنده مضطر باشد  در خصوص رشوه چنانچھ رشوه بنابراین

  .در این صورت، در صورت اثبات، مجازات نخواھد شد. یا از روي اضطرار و ناچاري مجبور بھ پرداخت رشوه باشد
. مورد رشوه دادن بسیاري از فقھا اعتقاد دارند اگر براي تغییر حكم و صدور حكم برخالف حقیقت باشد حرام است در

ا بیان .م.ق ۵٩٢ماده  ٢٣.دھد نیست چون راشي بدینوسیلھ مالش را نجات مياما اگر براي رسیدن بھ حق باشد حرام 
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و یا پرداخت آن را گزارش نماید یا شكایت نماید از  ودهدھنده براي پرداخت رشوه مضطر ب چنانچھ رشوه«دارد  مي
  ».گردد مجازات حبس مزبور معاف خواھد بود و مال بھ وي مسترد مي

  
  :نوشت پي
  
  .٣٨ – ٣٩ه مائده، آیات قرآن كریم، سود -١
ھرگاه سرقت واجد «چنین ابراز عقیده كرد كھ  ٢٣/٩/۶٧اداره حقوقي دادگستري جمھوري اسالمي ایران در تاریخ  -٢

خواھد بود و گذشت شاكي خصوصي، موردي ) ا.م.ق ٧٢٧(قانون تعزیرات  ١۵٩شرایط اعمال حد نباشد، مشمول ماده 
  .ماند براي دادرسي یا اجراي حكم باقي نمي

در جرم سرقت «: ۴۶٨ص ) جزایي(عالي كشور  آراء وحدت رویھ دیوان( ١/١٢/١٣۶٨مورخھ  ۵٣٩راي شماره  -٣
اگرچھ رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شكایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد 

عمومي بھ مستفاد از فتوي حضرت امام  سایشو سلب آشود ولي از لحاظ اخالق در امنیت جامعھ  شرعي یا تعزیر مي
اگر براي حفظ : باشد ھاي كیفري كھ بھ این عبارت مي از مجموعھ استفتائات دادگاه ١٢اهللا تعالي بھ شرح مسالھ  رضوان
. یر شودكند باید تعز آید كھ اگر تعزیر نشود جنایت را تكرار مي یا اگر از قرائن بھ دست مي) حاكم شرع(داند  الزم مي

  .»...طرح پرونده در دادگاه ضروري است
  .۵۵٠، ص ۴١نجفي، محمدحسن، جواھرالكالم، ج  -۴
  .٣٧٣ص  – ۴تحریرالوسیلھ، ترجمھ، ج ) ره(امام خمیني -۵
  ٢٣٠، ص ١٨الحر العاملي، وسائل الشیعھ، ج  -۶
  .٣٣٠، ص ١٨حرالعاملي، وسائل الشیعھ، ج  -٧
  .٢۵۴، ص ٢اسالمي، بخش حدود ج  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات -٨
  .٣٧٣، ص ۴ج  –ترجمھ تحریرالوسیلھ ) ره(امام خمیني -٩
  ۵۵٣، ص ۴١نجفي، محمدحسن، جواھرالكالم، ج  - ١٠
  ٣۶٢، ص ۴، ترجمھ تحریرالوسیلھ، ج )ره(امام خمیني - ١١
  .۴٨٧، ص ۴١ج  ١٢٣نجفي، محمدحسن، جواھرالكالم،  - ١٢
  .۴٨٨، ص ۴١نجفي، محمدحسن، جواھرالكالم، ج  - ١٣
  .٢٢٢، ص ٢زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسالمي بخش حدود، ج  - ١۴
  .۵٧۶، ۵٧٧، ص ٢عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایي السالمي، ج  - ١۵
  .٢٣۶، ص ٢ا، بخش حدود، ج .م.زراعت، دكتر عباس، شرح ق - ١۶
  .۵١٨، ص ١٨ الشیعھ، ج حرالعاملي، وسایل - ١٧
  .٣۶٨، ص ۴ج  ترجمھ تحریرالوسیلھ،) ره(امام خمیني - ١٨
  ٧٣۴، ص ٢شیخ طوسي، النھایھ في مجرد الفقھ و الفتاوي، ج  - ١٩
  .١٨٢، ص ۴االسالم، ج  محقق حلي، شرایع –الف  - ٢٠
  .۴٩۴، ص ٢تحریرالوسیلھ، ج ) ره(امام خمیني – ب
  ۵٩۶، ص ۴١نجفي، محمدحسن، جواھرالكالم، ج  – ج
  ...ان اهللا یامركم ان توّدوا االمانات الي اھلھا - ٢١
  .یا ایھاالذین امنو االتخونو اهللا و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون - ٢٢
  .، دكتر عباس زراعت١مبسوط شیخ طوسي، شرح قانون مجازات اسالمي، از بخش تعزیرات جلد  - ٢٣
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