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 شروع به جرم سرقت تعزیري در حقوق کیفري ایرانتحلیل 
 *ناصر قاسمی

 **امیر مرادي
 99/3/9398: تاریخ پذیرش                    97/99/9397: تاریخ دریافت

 چکیده

هیای   و مجیازات  تعزییرات ) انون مجیازات اسیالمی  قی کتاف پینجم   766گذار ایران در ماده  قانون
 را دارای همان قیانون  764 تا 769های مذکور در مواد  شروع به سرقت 9376 مصوف( بازدارنده

مصیوف  قانون مجازات اسالمی  966ماده موجب  بههمچنی   .بیان داشته استمجازات مشخص 
واسیطه   کسی که شروع به ارتکاف جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به ،9396

ماده همی  ترتیبی که در  ای ارتکاف جرم اصیی معیق بماند، بهاو قصدش بر ةعمیی خارج از اراد
 ا.م.ق 966میاده  تصیویب  گیذار بیا    قانونکه رسد  نظر می به. مقرر شده است مجازات خواهد شد

را نسخ کرده و درخصوص کییه عناوی  میرتبط بیا    9376ا .م.ق 766طور یمنی ماده  هب 9396
ییمناً جیرم محیال نییز در      .ت ارائه نمیوده اسیت  سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرق

الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنیار   قانون فوق 966تبصره ماده 
درعمل نیز میواردی در  . دهیم ، مورد تبیی  قرار می«فرض قانونی»جرم عقیم، با لحاظ اصطالح 

باشید و باعیث    طبییق بیا میواد فیوق نمیی     راحتی قابل ت آید که به های قضایی پیش می رسیدگی
. شیود  ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوی  مجرمانه مرتبط میی  قرائت

تر مقررات شروع بیه   هدل ای  مقاله، تحییل و توصی، قضایی برخی از ای  موارد و تبیی  دقیق
 .جرم سرقت است

 .وسایل ارتکاف جرم، فرض حقوقیشروع به جرم، سرقت، تهیه  :يکلید گانواژ

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .استادیار دانشلاه عیوم قضایی و خدمات اداری *
dr.nagh@yahoo.com 

 (.نویسنده مسؤول)شناسی دانشلاه آزاد اسالمی واحد عیوم و تحقیقات تهران دکتری حقوق کیفری و جرم **
dr.moradi9913@yahoo.com 



 تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیري در حقوق کیفري ایران 9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

948 

 مقدمه

 -های مهم حقوق جزاییی   های جزایی و نیز سرفصل یکی از مویوعات پرکاربرد دادرسی

ریم تالش و تحییل نویسندگان حقوقی، الاقل از نظیر میا    که از منظر دکتری  ایران عیی

ت پژوهش، رلذا یرو .شروع به سرقت تعزیری است - با فقر ادبیات حقوقی روبرو هستیم

 .گردد تفصیل و تحییل بیشتر در مورد ای  مویوع درک می

و  تعزییرات ) انون مجیازات اسیالمی  قی کتیاف پینجم   از  69گذار ایران در فصل  قانون

موجیب   به «سرقت و ربودن مال ییر»تحت عنوان  9376 مصوف( های بازدارنده مجازات

مجیازات مشیخص   را دارای  764 تا 769های مذکور در مواد  شروع به سرقت ،766ماده 

کسیی کیه   ، 9396قانون مجیازات اسیالمی    966ماده  طبقهمچنی   .بیان داشته است

واسیطه عمییی    شروع به ارتکاف جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکنید و بیه  

ترتیبیی کیه    کننده به او قصدش برای ارتکاف جرم اصیی معیق بماند، شروع ةخارج از اراد

ماده که رسد  نظر می به .ماده مقرر شده است مجازات خواهد شدای  گانه  در بندهای سه

را نسخ نموده و درخصوص کییه عناوی  مرتبط با سیرقت،   766طور یمنی ماده  هب 966

 .یک معیار ارائه شده است که نیازمند تحییل است

الیذکر درحکیم    قانون فوق 966اویاعی هم مانند ویعیت جرم محال در تبصره ماده 

هیای   مواردی هم در رسییدگی . شروع به جرم دانسته شده است که نیازمند تحییل است

هیا و   باشد و باعیث قرائیت   راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی آید که به قضایی پیش می

کیه   شود تفاسیر متعدد قضات از مواد فوق و استناد به برخی عناوی  مجرمانه مرتبط می

تیوان بیه    می خصوص به درای ازجمیه موارد مبتال .باشند ینیازمند طرح مسئیه و پاسخ م

 :های زیر اشاره کرد مثال

فرد یا افرادی داخل حیا  یا پارکینگ یا پشت بام و یا داخل منزل ییا   مثال نخست،

کیه میالی    شیوند درحیالی   مسک  دیلری، توسط مردم یا نیروهای انتظامی دسیتلیر میی  

خیواف و   شده در ااهاراتش نیز مدعی است کیارت   باشد و فرد دستلیر همراه ایشان نمی

 .گونه است و برای استراحت به آن منزل وارد شده است الظاهر هم ای  عیی

عوامل انتظامی و یا مردم، فردی یا افرادی را در برخی سیاعات بامیداد ییا    مثال دوم، 

ج، کی  ةقبییل چیاقو، مییی    شب نزدیک اموال و یا امیاک  متعییق بیه یییر، بیا اشییائی از      

 .کنند دستلیر می... منظوره و  باریک، انبردست، آچار چند گوشتی، دم پیچ

ا سیم یا مییه خاص ب هحال خارج کردن پول از صندوق صدق فردی را در مثال سوم،
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 .کنند دستلیر می

 مثیال اول، در میورد   .گیردد  های مختی، میی  ها و رویه ای  اویاع باعث اتخاذ تصمیم

برخی دیلر مصداق جیرم   و دانند برخی ای  ویعیت را مصداق شروع به جرم سرقت می

دوم نییز برخیی ایی  وییعیت را     مثیال  در مورد  .تام ورود به عن، و تهدید به میک ییر

 و دانند و برخی دیلر مصداق جرم تام تهیه وسییه ارتکاف جرم مصداق شروع به جرم می

دانند و برخی دیلیر مصیداق جیرم     شروع به جرم می سوم نیز برخی آن را مثالدر مورد 

 .تعزیری ساده

صیورت مسیتند و مسیتدل پاسیخ      هبه مسائل فوق بی  بخشدر ای  مقاله در قالب سه 

گییری از ابیزار    با بهیره  تحیییی -روش ما در تحییل و بیان مطالب، توصیفی. خواهیم داد

 .خصوص قوانی ، دکتری  و رویه قضایی است های ب کتابخانه

 مرتبط با شروع به جرم سرقت تعزیري ءتعریف، عناصر شروع به جرم و آرا. 9

عبارت است از توسل به عوامل اجراییی جیرم کیه اگیر بیرای مرتکیب،       « شروع به جرم»

 مارهرأی شی )پیونیدد  انصرال حاصل نشود و عایق و یا مانعی نرسید جیرم بیه وقیوع میی     

اعمالی کیه داللیت بیر     ،عبارت بهتر به .(دیوان عالی کشور 6شعبه  99/7/69 -98/9799

که اگر عامیی خارجی دخالیت نکنید و    نحوی وجود قصد مجرمانه در تکمیل جرم دارد به

 .(677، ص9، ج9374صانعی، )شود طور کامل واقع می مانع تحقق جرم نلردد جرم به

هیایی را در جهیت عمییی     مرتکب قصد ارتکاف جرم را کرده و گام ،در شروع به جرم

. برداشته است، ولی در نهایت بنابر عوامیی جرم منظور واقع نشده است صد خودکردن ق

دلیل آنکه حالت خطرناکی از خود بروز داده اسیت   های حقوقی، چنی  شخصی را به نظام

دانند مشیرو  بیر آنکیه اعمیال انجیام شیده از مقیدمات قریبیه جیرم           مستحق کیفر می

 .(398، ص9379میرمحمدصادقی، )باشد

( اعمال مقیدمی جیرم  )در مقابل مقدمات بعیده ( شروع به جرم)قریبه جرم مقدمات 

در تشخیص قُرف و بُعد مقدمات جرم، دقت نظر قضیات ارزنیده اسیت و قابیل      .قرار دارد

هرحال درصورت شک در قرف مقدمات یک جرم نسیبت   به. کنترل در مراجع تجدیدنظر

 ،سیاخت  کییید بیرای سیرقت     ،بیرای نمونیه  . به خود جرم، اصل برائت متهم جاری است

قریبه است اما در کمی  نشست  برای یافت  فرصت مناسب در راسیتای سیرقت،    ةمقدم

 .(396، ص9386جعفری لنلرودی، )بعیده است ةمقدم
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فعییی   -اول: گونه تبییی  نمیوده اسیت    نظران، عناصر شروع به جرم را ای  یکی از صاحب

آن فعل درخصوص یکی از جیرائم   -یابد؛ دوم ارادی؛ در ترک فعل، شرع به جرم، تحقق نمی

آن فعل، جرم مستقل باشد؛ زیرا شروع به جرم، وص، مقدماتی دارد و استقالل  -باشد؛ سوم

عنصیری   -الی، : فعل مزبور به یکی از دو صورت زیر باشد -از حیث جرم بودن ندارد؛ چهارم

، 9386لنلیرودی،   جعفیری )از مقیدمات قریبیه ارتکیاف جیرم باشید      -از عناصر جرم باشد؛ ف

فیوق میحیق نمیود و آن     رسد بتوان یک عنصر دیلر را هم به عناصر نظر می که به ،(393ص

ایی    ابی  ،عمدی بودن فعل است؛ زیرا شروع به جرم فقیط در جیرائم عمیدی متصیور اسیت     

توییح که شروع به جیرم مسیتیزم قصید ارتکیاف جیرم اسیت و قصید مجرمانیه در جیرائم          

  .روانی جرائم ییرعمدی، تقصیر جزایی استرک  است؛ چراکه  امعن بی ،ییرعمدی

سابقه تاریخی شروع به جیرم در فرهنیگ اسیالمی، مطالیب و      ةدربار نویسنده،همان 

ارائییه نمییوده « االرض فسییاد فییی»و نیییز « سییدّ ذرایییع»نکییات مهمییی را ذیییل عنییاوی  

نظیران،   همچنی  یکیی دیلیر از صیاحب    .(367-469، صص9386جعفری لنلرودی، )است

حرمیت شیرعی   »مورد قواعد فقهی مرتبط با شروع به جرم و مجیازات آن، بیه قواعید    در

کیل معصییه لیم ییرد فیهیا حید ففیهیا        »و « التعزیر لکل العمل الحیرام »، «مقدمه حرام

 .(34-66، صص6، ج9396عمید زنجانی، )استناد کرده است« التعزیر

 است دال بر عدم اتمام سرقت (کشورصادره از شعبه دوم دیوان عالی )نمونه آراء زیر 

آوری اثاثییه بیوده و    شخصی درحال جمع .و مرتکب در مرحیه شروع به سرقت قرار دارد

ییا اگیر    .(66/8/9364 -9998 مارهرأی ش)صاحبخانه بیدار شده و مانع بردن مال بشود

سارق پس از برداشت  اجناا از دکان شاکی داخل دکیان وی دسیتلیر و اجنیاا از او    

یا چیدن پنبه و ریخت  آن در گونی  .(69/96/9368 -98/9746 مارهرأی ش)گرفته شود

 .(93/9/9333 -6768 مارهرأی ش)قبل از خروج از حرز و تحت استیالی سارق

مقیرر   9376 ا.م.ق 766ار در میاده  گیذ  درخصوص شروع به سیرقت تعزییری، قیانون   

یعنیی سیرقت جمعیی    ]های مذکور در مواد قبیل   مجازات شروع به سرقت»: داشته است

 ؛(766اده م)؛ سرقت مقرون به آزار یا مسیحانه (769ماده )م با آزار أشبانه و مسیحانه تو

و  تا پنج سال حبس([ 764ماده )سرقت جمعی شبانه و مسیحانه  و (763اده م)راهزنی 

 .«یربه است (74)شالق تا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .9398مرادی، : ک.برای دیدن تفصیل بحث رک  روانی جرائم عمدی و ییرعمدی ر.  
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گذار در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی درخصوص مجازات شیروع بیه جیرم بیا      قانون

درخصوص  9376 ا.م.ق 766ماده  9، با نسخ یمنی9396 ا.م.ق 964 تا 966اد وتصویب م

بیه بعید همیان قیانون      767و نییز میواد    764 تا 769های مذکور در مواد  شروع به سرقت

؛ (767میاده  )بیری   زنی و جیب ؛ کی،(767ماده )م با یکی از عیل مشدده وأیعنی سرقت ت]

؛ سیرقت وسیایل و   (768میاده  )تصیادل   و سرقت در شرایط بحرانیی ماننید زلزلیه، سییل    

واد فیوق  یییر از می   ؛ سرقت تعزیری ساده یعنی به(769ماده )متعیقات و تأسیسات عمومی 

  .گردد و نیز سایر قوانی ، یک معیار قانونی وجود دارد که در ادامه نقل می([ 779اده م)

د و شیروع بیه   نهرکس قصد ارتکاف جرمی ک»: دارد بیان می 9396 ا.م.ق 966ماده 

شیرح زییر    بیه  ،واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معیق بماند لک  به نماید،اجرای آن 

 :شود مجازات می

می که مجازات قانونی آنها سیب حیات، حبس دائم یا حیبس تعزییری   یدر جرا -ل،ا

 درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

می که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است یدر جرا -ف

 به حبس تعزیری درجه پنج

تعزیری دجه پنج است می که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس یدر جرا -پ

 به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش

...». 

مجرد قصد ارتکاف جیرم و ییا عمیییات و    »: دارد نیز بیان می 9396 ا.م.ق 963ماده 

اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتبا  مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع بیه جیرم   

 .«باشد نیست و از ای  حیث قابل مجازات نمی

شود که صرفاً جرائم تعزیری بیا مجیازات تیا درجیه      با دقت در ماده فوق استنبا  می

اگر مجیازات قیانونی   است همچنی   .باشد پنج، دارای شروع به جرم و وص، مجرمانه می

 .(636ص ،9394منش و مرادی اوجقاز،  الهی)جرمی صرفاً شالق و یا جزای نقدی باشد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

خر بیا احیراز   ؤمیسر نباشد، قیانون می  که جمع بی  آنها  نحوی هرگاه دو قانون در مورد یک مویوع ویع شوند به.  

گیذار   کند؛ زیرا قانون جدیید بییانلر آخیری  اراده قیانون     طور یمنی داللت بر نسخ قانون پیشی  می هشرایطی ب

کیه   -سیابق و الحیق   - وجود دو مت  قانونی تصیویب شیده در دو تیاریخ متفیاوت    : ی  شرایط عبارتند ازا. است

، وجیود وحیدت موییوع    (9396 ا.م.ق 966و نیز میاده   9376ا .م.ق 766وجود ماده )درحکم متعارض هستند 

  .(936ص ،9397مرادی، ()شروع به سرقت تعزیری)وجود وحدت جنس  و( شروع به جرم)

 .اداره حقوقی قوه قضاییه 94/96/9396مورخ  3349/96/7شماره مشورتی نظریه : ک.برای دیدن نظر همسو ر. 6
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 فرض قانونیوضعیتِ درحکم شروع به جرم؛ . 2

هرگاه رفتار ارتکابی، ارتبا  مستقیم »: مقرر شده است 9396 ا.م.ق 966در تبصره ماده 

اطالع بیوده وقیوع جیرم     با ارتکاف جرم داشته، لک  به جهات مادی که مرتکب از آنها بی

وییعیت موصیول در    .«اسیت  درحکم شروع بیه جیرم  ییرممک  باشد، اقدام انجام شده 

اسیت کیه ذییل    « جرم مَحیال »ه ب عنوَنی عمومی، مت حقوقی جزاتبصره فوق، در ادبیا

در جرم محال، امکان تحقیق میادی جیرم     .شود بحث جرائم ناتمام مورد بررسی واقع می

اقیدام بیه ورود بیه     قصد سرقت اموال صیندوق نسیوز   کسی به ،برای نمونه. ممک  نیست

محتیوای صیندوق توسیط مالیک      کند اما قبالً منزل ییر و باز نمودن صندوق مدنظر می

 .شود جابجا شده است و مرتکب با صندوق خالی مواجه می

در مورد شروع به جرم و نیز جیرم عقییم و درخصیوص مجیازات      9،بنابر اتحاد طریق

 966توان به صدر ماده  رسد می نظر می به (یکی دیلر از صور جرائم ناتمام)« جرم عقیم»

 .زات جرم عقیم را هم درحکم شروع به جرم دانستالذکر استناد کرد و مجا قانون فوق

واسطه عامل خارج از اراده او قصدش  به... »از منظری دیلر با توجه به اطالق عبارت 

ویعیتی است که امکان تحقق جرم از )در ماده فوق و تعری، جرم عقیم « ... معیق بماند

ب رفتیار مجرمانیه   نظر مادی وجود دارد و عدم تحقق جرم، معیول عوامل شخصی مرتکی 

مانند اشتباه، دقت نکردن، عدم مهارت است مانند سارقی که شروع به بیاز کیردن قفیل    

کید بیر ممکی    أو ت( تواند آن را باز کند دلیل پیشرفته بودن قفل نمی کند اما به مغازه می

 ،9393نیژاد،   سیبزواری )باشد 966تواند ماده  بودن جرم عقیم، عنصر قانونی جرم عقیم می

 .(668ص

دارد  برای پاسیخ بیه ایی     « شروع به جرم»چه فرقی با « درحکم شروع به جرم»اما 

 .را مختصراً توییح دهیم« فرض قانونی»باید ابتدا اصطالح  پرسش

ای اسیت کیه    فیرض قیانونی، ییابطه   . اند فروض قانونی را در فقه، تقادیر شرعیه گفته

 .کنید و از تعبیدیات اسیت    یی ویع میگذار آن را برای فیصیه دادن به مجهول قضا قانون

 ،و نوعی مَجاز حقوقی است( 634ص ،9388جعفری لنلرودی، )مویوعیت دارد نه طریقیت

گذار بنابر مالحظات اجتمیاعی، وجیود امیری را     ای  توییح که در فرض قانونی، قانون اب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شود و همان عیت در مورد دیلیری   باشیم که عیت حکم از آن نص استفاده میهرگاه درباره حکمی نصی داشته .  

اتحیاد طرییق از نیوع قییاا جییی و حجیت       . که حکمش مسکوت است موجود باشد به آن اتحاد طریق گوینید 

 .(997، ص9397مرادی، )است
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گذار برای  وندرواقع قان .کند داند و برپایه آن، قاعده و یا حکم ماهوی را ویع می الزم می

کشیید و بییه مَجییاز روی   دسییت یییافت  بییه نتیجییه مطیییوف، دسییت از واقعیییت مییی    

بیا توجیه بیه     .(38ص ،9378صیدرزاده افشیار،    و 968-969صیص  ،9386کاتوزیان، )آورد می

گیذار پیس از تعریی، شیروع بیه جیرم، بنیابر         رسد اینکه قانون نظر می توییحات فوق به

م شروع به جرم دانسته است، از فیرض قیانونی   مالحظات اجتماعی، جرم محال را درحک

 .استفاده کرده است

م تتام بتا عنتاوین ختاص؛ مستائل      یاز شروع به جرم سرقت تعزیري تا جرا. 3

 کاربردي

حال که با مفهوم، عناصر، مستندات و آراء مرتبط با شروع به جرم سرقت آشنا شدیم به 

 .پردازیم خصوص و پاسخ به آنها می چند مسئیه کاربردی درای 

 ورود متهم به منزل و یا مسکن غیر و دستگیر شدن وي قبل از هر اقدام .3-9

شود اما قبل از هر اقدامی توسط صیاحبخانه،   گاهی شخصی وارد منزل و یا میک ییر می

توان همی  مقدار از رفتار مرتکب  آیا می .شود ها و یا عوامل انتظامی دستلیر می همسایه

 کرد  را شروع به سرقت لحاظ

با توجه به عناصر شروع به جرم که از نظر گذرانیدیم و نییز صیدر    که رسد  نظر می به

د و شیروع بیه   نی هرکس قصد ارتکاف جرمی ک» دارد که مقرر می 9396 ا.م.ق 966ماده 

صرل ورود  «... واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معیق بماند لک  به نماید،اجرای آن 

توانید شیروع بیه جیرم      ولو در جایی که مال موجود باشد، نمیی به مسک  و یا منزل ییر 

همراه متهم داخل مییک کشی،    خصوص وقتی که مالی از اموال مالک به هب ،سرقت باشد

گوینید جیای خیواف ییا اسیتراحت       نشده باشد و بعضاً متهمان نیز در موییع دفیاع میی   

بیکه شایسته است متهم را مستند بیه   ؛نداشتیم و رفتیم آنجا بخوابیم یا استراحت کنیم

ورود بیه  )با عنوان جرم تام هتک حرمت منیزل افیراد    9376 (تعزیرات)ا .م.ق 794ماده 

هرکس در منزل یا مسیک  دیلیری بیه    »دارد  که مقرر می( عن، یا تهدید به منزل افراد

میورد   «...از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد به مجازات عن، یا تهدید وارد شود 

ای  توییح که نزد عیرل خیاص حقوقیدانان، عنی، دو      ، باتعقیب و تفهیم اتهام قرار داد

عن، معنیوی ییا    ،دوم و عن، مادی یا ورود با زور و خشونت فیزیکی نخست،: قسم است
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بنیابر اطیالق لفیظ    کیه  رسد  نظر می به  .ورود بدون اذن و ریایت مالک یا صاحب منزل

اده مورد بحث، ورود به توابع منزل مانند پارکینگ، حیات، منزل و یا مسک  مذکور در م

  .گردد انباری و پشت بام نیز مشمول ای  ماده می

 تهیه و یا ساخت هر نوع وسیله براي ارتکاب جرم .3-2

مجیرد قصید ارتکیاف جیرم و ییا      »: مقرر داشته اسیت  9396 ا.م.ق 963اده که م گفتیم

ست و ارتبا  مسیتقیم بیا وقیوع جیرم نیدارد،      عمییات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم ا

اگیر  که شود  حال ایافه می. «باشد شروع به جرم نیست و از ای  حیث قابل مجازات نمی

انلاری شده باشد تحیت همیان عنیوان میورد      طور مستقل جرم هتهیه وسایل و مقدمات ب

اری تهیه و انل گذار با جرم خصوص قانون درای  .شود نه شروع به سرقت رسیدگی واقع می

مقیرر   9376 (تعزییرات ) ا.م.ق 774یا ساخت هر نوع وسییه برای ارتکاف جرم، در میاده  

هرکس عالماً عامداً برای ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید یا تغییر آن نماید »: دارد می

ای را برای ارتکاف جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه میاه تیا ییک     یا هر نوع وسییه

 .«یربه شالق محکوم خواهد شد (74)سال و تا 

قصد  های سرقت باید برای مقام قضایی احراز شود که وسییه مدنظر به البته در پرونده

 گوشیتی ییا   ها مانند کیید، آچار، پییچ  سرقت تهیه شده است و مطیق کش، برخی وسییه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .384ص ،6، ج9379ولیدی،  :ک.ر «عن،»برای دیدن معنای . 9

 986شیعبه  موجیب رأی صیادره از    در رویه قضایی نیز بیه . 794، ص9389شکری،  :ک.برای دیدن نظر همسو ر. 6

 63شیعبه  که از سیوی  ) 38/9/9394مورخ  9489976698788897شماره  به کریم دادگاه عمومی جزایی ربا 

 37، . فرزنید ت . ک.درخصوص اتهام آقای ا»: چنی  آمده است( نیز تأیید شده دادگاه تجدیدنظر استان تهران

و شروع به سرقت . م. قید کفالت دایر بر ورود به عن، به منزل شاکی آقای ال، و آزاد به. و ساک  ر. ، اهل زساله

با توجه بیه محتوییات پرونیده و    ( قصد سرقت آالت به آوری آه  جمع)بام منزل  آالت ایشان موجود در پشت آه 

ااهار و اقرار صریح متهم در رابطه با ورود شده و نظر به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی،  تحقیقات انجام

عن، به منزل شاکی و با توجه به سایر قرائ  و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان در رابطه با ورود بیه   به

حکم بر محکومیت متهم به تحمل ( تعزیرات)قانون مجازات اسامی  794عن، را محرز دانسته و مستنداً به ماده 

گردد و در رابطه با مویوع شروع به سرقت  زیری با احتساف ایام بازداشت قبیی صادر و اعالم مینُه ماه حبس تع

با عنایت به اینکه اساساً متهم اقدامی که جزئی از عنصر مادی بزه سرقت تیقیی گیردد را انجیام نیداده اسیت و      

رم دانسته و نه جزئیی از عنصیر   توان در زمره عمییات مقدماتی ج قصد سرقت را صرفاً می آالت به آوری آه  جمع

قانون آیی  دادرسی در امور کیفری در ای  قسمت رأی برائت متهم صادر و  977مادی جرم لذا مستنداً به ماده 

روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محیاکم تجدییدنظر    68آراء صادره حضوری و ارل مهیت . گردد اعالم می

 (.http://j.ijri.ir نشانی اده آراء پژوهشلاه قوه قضاییه بهبانک د: ک.ر.)«باشد استان تهران می

http://j.ijri.ir/
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کیه فیردی    لذا قضیات درمیواردی   .باریک از برخی افراد مظنون به سرقت، جرم نیست دم

همراه وی کییید ییا میییه ییا سییم       ،توسط عوامل انتظامی دستلیر شده و طبق گزارش

سرکج ساخته شده کش، شده است با بررسی امارات و قرائ  مانند سوابق فرد دسیتلیر  

باشید   کیید می شاه  یید سرش ساییده شده یا خیرشده، تعداد کییدها، یا بررسی اینکه ک

درخصیوص فیرد     یا خیر  ساعت دستلیری و اینکه کجا و چطور دسیتلیر شیده اسیت   

رکی   )کنند و اگیر ایی  مهیم     می« قصد ارتکاف جرم به»مظنون یا متهم، سعی در احراز 

بر فیرض  احیراز نلیردد بنیا   ( روانی بزه تهیه و یا ساخت هر نوع وسییه برای ارتکاف جرم

 9.برائت و عدم کفایت ادله، نظر بر منع تعقیب خواهند داشت

 هسرقت از صندوق صدق. 3-3

با سیم ییا میییه    هگاهی عوامل انتظامی، فردی را در حال خارج کردن پول از صندوق صدق

عنوان اتهیامی شیروع بیه     کنند و بعضاً دیده شده مرجع قضایی وی را به خاص دستلیر می

تعقیب و تفهیم اتهام قرار داده است که محل انتقاد است؛ زیرا دانسیتیم  جرم سرقت، مورد 

، صرفاً جرائم تعزیری با مجازات تیا  9396قانون مجازات اسالمی  966نظر در ماده  با امعان

د و اگر در فرض میا میانع ایجیاد    نباش درجه پنج، دارای شروع به جرم و وص، مجرمانه می

شد نهایتاً جرم سرقت تعزیری ساده  ز صندوق صدقه میشد و مرتکب موفق به سرقت ا نمی

گشت، که درجه شیش اسیت و عمیل ارتکیابی      محقق می( 9376 ا.م.ق 779مویوع ماده )

  .فردی که توسط مانع خارجی متوق، شده است فاقد وص، مجرمانه است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

دادگیاه   73صیادره از شیعبه    98/98/9396میورخ   9689978679789878موجیب دادنامیه شیماره     بهبرای نمونه . 9

از دادنامیه شیماره   . فرزنید م . ش.عییه بدوی آقای پ تجدیدنظرخواهی محکوم»: تجدیدنظر استان تهران آمده است

دلییل   موجب آن مشیارالیه بیه   تهران که به 9938دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم  68/6/9396مورخ  988483

ییربه شیالق    74قانون مجازات اسالمی به تحمل چهار میاه حیبس و    774استناد ماده  تهیه وسییه ارتکاف جرم به

عنیوان مظنیون توسیط میأموری  محتیرم       عییه بدوی به یرا محکومز. شود محکوم شده است وارد تشخیص داده می

کیه   دستلیر و از همان ابتدا تعیق وسییه مکشوفه ادعایی برای ارتکاف جرم را به خود انکار کرده اسیت مضیافاً ایی    

تواند برای ارتکاف جرم هم استفاده شود، جرم نیست بیکه چنانچه ثابت شیود   ای که می صرل همراه داشت  وسییه

صورت جرم دانسته شده است و چیون   منظور ارتکاف جرم تهیه کرده است، در ای  متهم عالماً عامداً آن وسییه را به

چنی  مطیبی در ای  پرونده ثابت نشده است و ما اجازه نداریم مبتنی بر حدا و احتمیال و ای  و گمیان، افیراد     

قیانون تشیکیل    66میاده   9اسیتناد تبصیره    م بیه جامعه را مجرم تیقی نموده و در معرض تحمل مجازات قرار دهیی 

ایی  رأی قطعیی   . گیردد  صادر میی . ش.عنه رأی برائت آقای پ های عمومی و انقالف با نقا دادنامه معترض دادگاه

 (.http://j.ijri.ir نشانی بانک داده آراء پژوهشلاه قوه قضاییه به :ک.ر)«است
دادگاه تجدیدنظر اسیتان   73شعبه صادره از  7/9/9393مورخ  9389978679788889رأی شماره  برای نمونه. 6

 

http://j.ijri.ir/
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البته اگر شروع به جرم، در قانون دارای عنوان مجرمانه مستقل باشد، متهم نسیبت بیه   

فرض کنید در فیرض مسیئیه فیوق،     .شود آن عنوان، مورد تفهیم اتهام و رسیدگی واقع می

اند که قصد سرقت از صندوق صدقه را داشته است  موران انتظامی کسی را دستلیر کردهأم

ای  فرض نیز بعضیاً دییده شیده وی توسیط      و صندوق مدنظر را تخریب کرده است که در

که شایسته اسیت   درحالی ،شروع به سرقت واقع شده استمرجع قضایی، مورد تفهیم اتهام 

 .واقع شود( 9376 ا.م.ق 777مویوع ماده )وی مورد تفهیم اتهام جرم تام تخریب 

 مقدمه بودن جرمی براي جرم دیگر. 3-4

مقدمه بودن جرمی برای جرم دیلر، براسیاا قاعیده، وصی، مجرمانیه مقدمیه را زاییل       

بنابرای  . ای داشته باشند ر قانون وص، مجرمانه جداگانهکند ملر اینکه هر دو بزه، د نمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
طبیق   را( باشد می 7که دارای حبس از درجه )قانون مجازات اسالمی  779ماده مویوع شروع به سرقت ، تهران

را جیه شیش   شروع به جرم جرایم دارای مجازات حیبس در که ) 9396قانون مجازات اسالمی مصوف  966ماده 

از . خ.تجدیدنظرخواهی آقای الی، »: بیان داشته است دانسته و چنی انلاری  جرمفاقد ( است ننمودهانلاری  جرم

موجیب آن آقیای    مالرد که به 986دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم  68/7/96مورخ  989844دادنامه شماره 

ییربه   48ماه حیبس و   96مجازات اسالمی به تحمل قانون  779استناد ماده  دلیل سرقت به به. فرزند ا. ال،.ه

باشد زیرا تجدیدنظرخواه محترم خواستار صدور حکم به رد میال درخصیوص    شالق محکوم شده است وارد نمی

باشند و ای  درحالی است که پرونده حایر متعیق بیه موییوع    یک دستلاه تیمبه بادی و دکل مربو  به آن می

های قبییی میورد    باشد و نسبت به سرقت درحال سرقت می. ال،.ستلیری آقای هدیلری است و تنها مربو  به د

ادعای شاکی محترم بدوی در ای  پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است تا دادگاه محترم بیدوی  

سیی  قیانون آییی  دادر   667هذا مستنبط از میاده   باره داشته باشند، عیی امکان رسیدگی و صدور حکم را در ای 

در عیی  حیال   . گیردد  های عمومی و انقالف در امور کیفری رأی بر رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر میی  دادگاه

دلییل سیرقت    به. ال،.ای  است که محکومیت آقای ه. خ.ماحصل مطالعه پرونده و رسیدگی به اعتراض آقای ال،

م ذهنی، تهییه مقیدمات، شیروع بیه     بدی  بیان که مسیر مجرمانه عبارت از تصمی. صحیح صورت نسذیرفته است

. الی، .شرح منعکس در بیرگ اول پرونیده آقیای ه    در ای  پرونده و به. باشد اجرا و اتمام عمییات اجرایی جرم می

بنابرای  وی در مرحیه شروع به سرقت دستلیر شده . درحال باز کردن پیچ و مهره پروانه آف دستلیر شده است

 7قانون مجازات اسالمی است که دارای حبس از درجه  779مصداق ماده  است و چون سرقت پروانه آف در روز

شروع بیه جیرم جیرایم دارای مجیازات حیبس       9396قانون مجازات اسالمی مصوف  966باشد و طبق ماده  می

گردد یم  اذعان به ناصحیح بودن  انلاری نشده است، تا حدی که به تشخیص ای  دادگاه برمی درجه شش جرم

، شرایط قانونی برای صدور حکم محکومیت عییه وی تحت عنوان سیرقت و  .ال،.بودن رفتار آقای ه و ییراخالقی

هیای عمیومی و    قیانون تشیکیل دادگیاه    66میاده   9استناد تبصره  هذا به عیی. شروع به سرقت فراهم نبوده است

عنیه رأی   نامیه معتیرض  گناهی را حتی درصورت عدم اعتراض داده است، بیا نقیا داد   انقالف که اجازه اعالم بی

نشیانی   بانک داده آراء پژوهشلاه قیوه قضیاییه بیه   : ک.ر)«ای  رأی قطعی است. گردد صادر می. ال،.برائت آقای ه

http://j.ijri.ir.) 
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چنانچه سارق برای ورود به منزل اقدام بیه تخرییب قفیل ییا در منیزل کنید عمیل وی        

 .(637، ص9394منش و مرادی اوجقاز،  الهی)مشمول تعدد جرم است

 شروع به سرقت و سرقت. 3-5

قیانون مجیازات    934میاده  شروع به سرقت و سرقت، تابع مقررات تعدد جیرم موییوع    

ای  توییح که اگر کسی مرتکب چند فقره شیروع بیه سیرقت و     اب ،است 9396اسالمی 

حسب میورد  ( تا سه مورد و بیشتر)اعتبار جرائم  سرقت شده باشد، مطابق ماده مذکور به

به حداکثر مجازات و یا بیش از حداکثر، مشرو  بر اینکه از نص، تجاوز نکند، محکوم و 

 .(647ص ،9397نیا و رستمی،  آقایی)شود اشد اجرا می مجازات
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 نتیجه

عبارت است از توسل به عوامل اجراییی جیرم کیه اگیر بیرای مرتکیب،        «شروع به جرم»

مشرو  بر آنکه اعمال انجیام   ،پیوندد وقوع می انصرال حاصل نشود و مانعی نرسد جرم به

ر مقابیل مقیدمات بعییده قیرار     مقدمات قریبه جیرم، د . شده از مقدمات قریبه جرم باشد

نظر قضات بسیار مهم و قابل کنترل در  در تشخیص قُرف و بُعد مقدمات جرم، دقت .دارد

درصورت شک در قرف مقدمات یک جرم نسبت به خیود جیرم،   . مراجع تجدیدنظر است

 .اصل برائت متهم جاری است

جیرائم باشید؛ آن   فعیی ارادی، و درخصوص یکیی از  : عناصر شروع به جرم عبارتند از

فعل، جرم مستقل، و عنصری از عناصر جرم و مقدمات قریبه ارتکاف جرم و اینکیه فعیل   

 .عمدی باشد

 ،9376 (تعزییرات ) ا.م.ق 766نسخ یمنی میاده   و 9396 ا.م.ق 966با تصویب ماده 

بیه بعید همیان     767و نیز مواد  764 تا 769درخصوص شروع به سرقت مذکور در مواد 

مجیرد قصید ارتکیاف جیرم و ییا      . سایر قوانی ، یک معیار قانونی وجیود دارد قانون و نیز 

عمییات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتبا  مسیتقیم بیا وقیوع جیرم نیدارد،      

صرفاً جرائم تعزیری با مجازات تا درجه پنج، دارای شروع به جرم و . شروع به جرم نیست

مجازات قیانونی جرمیی صیرفاً شیالق و ییا      اگر  است همچنی  .دنباش وص، مجرمانه می

و  9396 ا.م.ق 966مجازات جرم عقیم مستند به اطالق صیدر میاده   . جزای نقدی باشد

الیذکر،   همچنی  مجازات جرم محال مستند به تبصره میاده فیوق   و نیز بنابر اتحاد طریق

 .بنابر فرض قانونی درحکم شروع به جرم است
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Abstract 

As the legislator provides in Article 655 of the Ta'zir Code of 1375, the 

attempt to commit a Taiziri theft in articles 651 to 654 of the same Code is 

punishable by certain sentences. Also, pursuant to Article 122 of the Islamic 

Penal Code of 1392, a person who attempts to commit a crime and does not 

leave it voluntarily while the commission of the intended main offense is 

suspended by an act outside his will is still punishable in the manner provided 

in the latter article.  It appears that the legislator, by ratifying Article 122 of 

Islamic Penal Code of 1392, implicitly repealed Article 655 of Ta'zir Code of 

1375, and has provided a criterion for attempt to commit a theft crime in 

respect of all matters related to Ta'zir theft. In the meantime, the impossible 

offense is also considered to have the effects of the attempt to commit the 

crime in Article 122 of the aforementioned Code which we explain along with 

the inchoate offence considering the term of "legal presumption". In practice, 

there are also cases in judicial proceedings that are not easily applicable to 

the above Articles, resulting in numerous readings and interpretations of 

judges and also reference to related criminal titles. 

Keywords: An Attempt to Commit a Crime, Theft, Provision of Means for 

Committing a Crime, Legal Presumption. 
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