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چکیده
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده
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مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسا د .به تعبیر دیگر ،مقایسرة دو نظرام حقروقی ایرران و
انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرمانگاری مداخله در اموال مسروقه ،هم ا لحاظ عنصر مادی
جرم و هم ا نظر میزان مجا ات مقرر قانونی ،دچار محدودیتهایی است که برا رفرآ هنهرا مریتروان بره
مبار ة مؤثرتر با عوامل پشت پردة سرقتها دست د و به این وسیله ،ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت
به مداخلهکنندگان ،به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت .در ایرن مقالره ،برا تحلیرل تطبیقری جررم
مداخله در اموال مسروقه ،سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم ،راهکارهایی بررای سیاسرت
کیفری مناسبتر پیشنهاد شود که ا جمله میتوان به افرزایش مجرا ات ایرن جررم و گسرترش قلمررو
رفتارهای فیزیکی هن اشاره کرد.
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مقدمه
جرم سرقت یکی ا مهمترین جرایم مالی است که فراوانی ارتکاب هن قابل توجه
میباشد .یکی ا دالیلی که باعث افزایش ارتکاب سرقت شده ،عملیاتی است که بعد ا
اتمام این جرم روی مال یا اموال مسروقه صورت میگیرد .به تعبیر دیگر ،عملیات
یادشده که به صورتهای مختلفی ا جمله تحصیل ،مخفیکردن و معاملهشدن محقق
میشود ،با باالبردن منفعت ناشی ا جرم سرقت ،افزایش ارتکاب هن را دامن می ند .این
اعمال که با عنوان (مداخله در اموال مسروقه) شناخته شدهاند ،ا سوی فرد یا افرادی غیر
ا سارق انجام میشود(هرچند که در مینة برخی ا مصادیق هن اختالف نظر وجود دارد).
در واقآ ،در شرایطی که یکی ا اعمال متصرفانه ا سوی خود سرارق انجرام گیررد ،ا
هنجا که عمل انجامشده اصوالً ال مه یا پیامد سرقت تلقی میشود ،محکوم کردن شرخ
به ارتکاب دو جرم سرقت و مداخله در اموال مسروقه امکانپذیر نیست .برااینحرال ،ال م
است ابتدا جرم سرقت ارتکاب یابد و سپس شخ دیگری غیر ا سارق اعمرال بعردی را
بر روی مال یا اموال مسروقه صورت دهد و به تبآ هن ،به اتهرام جررم مداخلره در امروال
مسروقه تحت تعقیب قرار گیرد.
این احتمال وجود دارد که مردم عادی جرم مداخله را در مقایسه با سرقت سرب ترر
تلقی کنند ،اما این رویکرد نادرست است و دلیل هن هم به انگیزهای اقتصادی برمیگردد
که مداخلهکنندگان در سارقان ایجاد میکنند .افزونبرایرن ،مداخلرهکننرده نیرز (ماننرد
سارق) برای خود نسبت به اموال مسروقه حق مالکیت قائل شرده اسرت و ایرن موضروع
وجه اشتراک دو جرم سرقت و مداخله تلقی میشود (.)Clarkson, 2005, PP. 247 & 248
برایناساس ،ال م است با مداخلهکننده برخورد قاطعی شود تا در نتیجه ،جرم سررقت در
نظر افراد ،کرم منفعرت و پرخطرر جلروه کنرد و درپری هن ،ارتکراب جررم کراهش یابرد.
بهدیگرسخن ،ضمن مقابله با عوامل پشت پرده یا محرکة سرقتها ،به نحروی در کراهش
جرم سرقت نیز گام برداشته شود .بااینحرال ،نگراهی بره رویکررد قرانونگرذار ایرران در
مقایسه با قانونگذار انگلیسی ،حاکی ا هن است که سیاست کیفرری قرانونگرذار ایرران
دارای نواقصی است که ال م است برای رفآ هنها گام برداشته شود.
با توجه به این مطالب و با دقت به این موضوع که مداخلره در امروال مسرروقه در دو
نظام حقوقی ایران و انگلستان جرمانگراری شرده اسرت ،مقایسره ایرن دو نظرام حقروقی
میتواند نواق مقررات مربوط را تا حدی روشن سا د .پرسشهای مدنظر به قرار یرند:
عناصر مادی و روانی جرم مداخله در اموال مسرروقه در هریر ا دو نظرام حقروقی
ایران و انگلستان ا چه اجزایی تشکیل شدهاند؟ مجا ات این جررم در دو نظرام حقروقی
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یادشده چه میزانی است؟ چه تفاوتهایی میان این دو نظام حقوقی وجرود دارد؟ راهکرار
یا راهکارهای مناسبتر برای سیاست کیفری ایران کداماند؟
در پاسخ به پرسشهای مطرح شده ،بعد ا بررسی عنصر قانونی جرم مداخلره در هرر
ی ا دو نظام حقوقی ایران و انگلستان ،اجزا و عناصر مرادی و روانری جررم مداخلره را
تحلیل کرده ،سپس به میزان مجا ات این جرم اشاره میکنیم .سرانجام با توجه به وجوه
افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ،راهکار یا راهکارهرای پیشرنهادی را بررسری خرواهیم
کرد.

 .1پیشینۀ قانونگذاری و عنصر قانونی مداخله در اموال مسروقه
ا هنجایی که بررسی سیر تاریخی مقررات جاری میتواند نواق هنها را تااندا های روشرن
سا د ،در این قسمت ا پژوهش ،به پیشینة قانونگذاری جرم مداخله در امروال مسرروقه
در هری ا دو نظام حقوقی ایران و انگلستان میپردا یم .بعد ا اشاره بره ایرن موضروع،
عنصر قانونی این جرم در مقررات جاری دو نظام حقوقی تبیین میشود.
در خصوص پیشینة قانونگذاری در نظام حقوقی ایران ،جرمانگاری مداخله در امروال
مسروقه ،نخست در قالب مادة  110قانون مجا ات عمرومی  1104متبلرور شرد .در ایرن
مادة قانونی ،قلمرو جرم مداخله محدود به (مخفی کرردن اشریا مسرروقه) شرده برود .در
سال 1144ش ،مادة یادشده اصالح گردید و تحصیل یا قبول نمودن مال مسرروقه و نیرز
معامله کردن هن ،تحت شمول جرم مداخله قرار گرفت.
بعد ا وقوع انقالب اسالمی در سال  1158و ترالش قرانونگرذار در راسرتای تطبیرق
قوانین با شرع ،قرانون تعزیررات  1151بره تصرویب رسرید .قرانونگرذار در ایرن قرانون،
مادة  110را به این جرم اختصاص داد ،اما قلمرو اعمالی را که در مفهوم (مداخله) جرای
میگرفت ،تغییر نداد .سرانجام قانونگذار در سال 1185ش مقررات مربوط به تعزیرات را
با نگری کرد و در نتیجه در این سال قانون تعزیررات  1185برهتصرویب رسرید .در ایرن
قانون ،مادة  551به جررم مداخلره اختصراص دارد کره در ادامرة مرتن ایرن مراده هورده
میشود .هنچه که در مقام مقایسه این ماده با مادة  110به هن توجه شده ،این اسرت کره
قانونگذار صرفاً به تغییر برخی عبارات مادة قانونی قدیم و نیرز مجرا ات جررم پرداختره
است .به تعبیر دیگر قلمرو اعمالی که در جررم مداخلره قابرل بررسری هسرتند ،تغییرری
نکرده است.
در مقابل در حقوق انگلستان ،جررمانگراری مداخلره در امروال مسرروقه در مرادة 11
(قانون سرقت سال 1357م) ( )Theft Act 1968موردنظر قانونگذار انگلیسی قرار گرفتره
است .این قانون که در 1335م اصالحاتی را به خود دیده است  ،در مینة جرم یادشرده
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بدون تغییر باقی مانده است .به تعبیر دیگر ،اصالحات یادشده مربوط به دیگر بخشهرای
قانون بوده و معطوف به جرم مداخله نبوده است .درهرحال ،با توجه بره اینکره در نظرام
حقوقی کشور انگلستان ،هرای دادگاهها در موارد مشرابه قبلری (کرامنال ) دارای اهمیرت
میباشند ،افزون بر قانون یادشده ،برخی ا هرای دادگاههرای انگلسرتان نیرز در خصروص
جرم مداخله درخور توجه است.
اما در مینة عنصر قانونی جرم یادشده ،ابتدا باید این مطلب را یادهور شد که براوجود
اینکه عنصر قانونی هر جرمی در واقآ تبیینکنندة عناصر مادی و روانری هن اسرت و لرذا
ذکر هن بهطور مستقل چندان ضروری نیست؛ بااینحال ،ا هنجا که ارائة مفهوم دقیقری ا
جرم مربوطره بره ایرن عنصرر وابسرته اسرت و در واقرآ در تعریرف جررایم نیرز ا اصرل
قانونیبودن( )Principle of Legalityپیروی میشود (که این اصل با عنصر قانونی جرم در
ارتباط است) ،لذا در اینجا به ذکر مادة قانونیای که به عنوان عنصر قانونی جرم مداخلره
شناخته میشود ،بسنده میکنیم:
در نظام حقوقی ایران ،مادة ( 551ق.ت) مصوب 1185ش به جرم مداخلره در امروال
مسروقه اختصاص یافته است .قانونگذار در این ماده اِعالم میدارد:
«هرکس با علم و اطالع یا با وجود قراین اطمینانهور به اینکه مال در نتیجرة سررقت
بهدست همده است ،هن را به نحوی ا انحا تحصیل یرا مخفری یرا قبرول نمایرد یرا مرورد
معامله قرار دهد ،به حبس ا شش ماه تا سه سال و تا  84ضربه شالق محکروم خواهرد
شد .درصورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفة خود قرار داده باشرد بره حرداک ر
مجا ات در این ماده محکوم میگردد».
در همین جا ال م است یادهوری شود کره براوجود تصرویب قرانون مجرا ات اسرالمی
1131ش ،با توجه به اینکه مادة  551جزئی ا قانون دائمیِ تعزیرات میباشرد ،مفراد هن
تغییری نکرده و با توجه به تبصرة  4مادة « 13ق.م.ا»  ،1131میرزان مجرا ات مقررر در
هن نیز همچنان به قروت خرود براقی اسرت .البتره مجرا ات ایرن جررم ا حیرث اِعمرال
تأسیساتی مانند تعلیق اجرای مجا ات یا تعویق صدور حکم ،با درنظر گرفتن تبصرههرای
 1و  1مادة یادشده ،تعزیر ا درجة  5بهشمار میهید.
قانونگذار انگلیسی نیز در بند 1ا مادة  11قانون سرقت 1357م اِعالم داشته است:
«ی شخ مداخله در اموال مسروقه میکند ،اگر (در غیر ا جریان سرقت) با علرم
یا باور به اینکه هن امروال مسرروقه هسرتند ،برا سرو نیت امروال را تحصریل کنرد یرا در
نگهداری ،جابهجایی ،اداره یا تبدیل به پول کردن هنها توسط دیگری یا بره نفرآ دیگرری
مساعدت کرده یا این امور را عهدهدار شود و یا اینکره ترتیبرات انجرام امرور یرادشرده را
فراهم سا د» .
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کلیة اجزای عناصر جرم مداخله با توجه به این حکم قانونگذار انگلیسی قابل تبیرین
هستند .باوجوداین ،حقوقدانان انگلیسی در بحث ا جرایم مختلف ،عنصر قانونی جررم را
بهصورت مستقلی مطرح نمیکنند .بهتعبیردیگر ،به هنگام بررسی عناصر مرادی و روانری
هر جرمی ،به ذکر هن بخش ا عنصر قانونی که به بحث مربوط میشود ،اکتفا مریکننرد.
بااینحال ،به تبعیت ا رویکرد شناختهشده در حقوق ایران و با توجره بره لرزوم تطبیرق
عنصر قانونی جرم مداخله در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان ،بره ایرن عنصرر ا جررم
یادشده نیز بهصورت مستقل توجه شده است.

 .2عنصر مادی مداخله در اموال مسروقه
عنصر مادی جرم شامل سه جز ِ رفترار فیزیکری ( ،)Physical conductشررایط ال م بررای
تحقق جرم ( ،)Surrounding circumstancesو نتیجة مجرمانه ( )Resultاست .البتره جرز
سوم صرفاً در جرایم مقید ( )Result crimesمدنظر میباشد که ال م است میان هن و جز
اول (یعنی رفتار فیزیکی) رابطة سببیت ( )Causal linkبرقرار باشد .بر این مبنا و با توجه
به اینکه در جرم مداخله در اموال مسروقه ،نتیجه خاصری مردنظر نیسرت ،ایرن جررم را
مریتروان ا جررایم مطلرق ( )Action crimesبرهشرمار هورد ( For Further Reading See
 .)Molan, 2008, P. 55توضیح هنکه صرف ارتکاب هری ا رفتارهای فیزیکری ،برا وجرود
سایر شرایط ال م ،میتواند جرم را محقق سا د و نیا ی به تحقق نتیجرة خاصری نیسرت.
با توجه به این توضیحات ،در ادامه ،اجزای عنصر مادی جرم مداخلره در حقروق ایرران و
حقوق انگلستان بررسی میشود:

 .2.1رفتار فیزیکی
در حقوق ایران ،رفتار فیزیکی جرم مداخلره در امروال مسرروقه در قالرب چهرار صرورت
متصور است که عبارتاند ا  :تحصیل ،مخفریکرردن ،قبرولکرردن و معاملرهکرردن مرال
مسروق .این مصادیق رفتار فیزیکی که هری بهطور مستقل میتواننرد جررم یادشرده را
محقق سا ند ،با توجه به نحوة انشای مادة « 551ق.ت» 1185ش حصری می باشند؛ بره
تعبیر دیگر ،سایر مصادیق قابل تصور ا رفتارهرای فیزیکری ا جملره جابرهجرایی امروال
مسروقه یا انهدام هنها ،ا شمول ماده یادشده خارج و حسب مورد ممکن است برا وجرود
سررایر شرررایط ،مشررمول دیگررر مررواد قررانونی قرررار گیرنررد .البترره بررا توجرره برره عبررارت
(به نحوی ا انحا) در مادة « 551ق.ت»  ،1185بهنظر میرسد که ا دیدگاه قانونگرذار،
انواع شیوه هایی که برای انجام رفتارهرای فیزیکری متصرور اسرت ،مشرمول مرادة اخیرر
میشود؛ به این شرط که موجب خرروج رفترار ا مفهروم هریر ا مصرادیق رفتارهرای

39

نشریة مطالعات حقوق تطبیقی ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابستان 1131

فیزیکی نشود .بنابراین ،باوجود اینکه مصادیقِ رفتارهرای فیزیکری محردود هسرتند ،امرا
راههای ارتکاب هنها قلمرو نسبتاً وسیعی دارند.
درهرحال ،وجه اشتراکی که برای تمامی رفتارهای فیزیکی جرم مداخله قابرل گفرتن
است ،به نوع رفتار فیزیکی مربوط میشود؛ برهایرن معنرا کره کلیرة مصرادیق رفتارهرای
فیزیکی این جرم ا نوع فعل م بت میباشند و ترک فعل نمیتواند هیچی ا رفتارهرای
فیزیکی این جرم را محقق سا د .دلیل این مطلب را باید در مصادیق رفتار فیزیکری ایرن
جرم که قانونگذار به هنها اشاره کرده است ،جستجو کرد.
در مینة مفهوم هری ا مصادیق رفتارهای فیزیکی جررم مداخلره ،مطرالبی وجرود
دارد که به هنها اشاره میشود:
 منظور ا تحصیل مال مسروق ،بهدسرت هوردن و دراختیرار گررفتن اسرت؛ بره هررنحوی ا انحا.
 مخفیکردن مال مسروق به معنای نگهرداری هن ا سروی مرتکرب در جرایی امرناست تا ا کشف احتمرالی قضریه جلروگیری نمایرد .در خصروص ایرن مصرداق ا رفترار
فیزیکی جرم مداخله ،برخی بر این باورند که انجام هن ا طریق تررک فعرل نیرز متصرور
است و م الی در این مینه میهورند؛ به این شرح که سرارقی مرالی را بره دوسرت خرود
میدهد تا هن را برای او مخفی کند؛ بیهنکه مسروقه بودن مال را به وی اطالع دهد .بعد
ا مدتی سارق حقیقت را با گو میکند ،اما مخفیکننده همچنان مال را نگه میدارد و ا
اطالع دادن به پلیس یا صاحب مال خودداری میکند (ر.ک .راعت ،1175 ،ص 101
و  .)101این نظر دارای اِشکال است و دالیل هن را میتوان به شرح یر بیان داشت:
نخست اینکه مخفیکردن مال مسروق ا رفتارهای مستمر تلقی میشود که در طول
مان ادامه مییابد .برایناساس ،هنگامی که این اسرتمرار دوام خرود را حفرن کنرد ،هرر
مان عنصر روانی جرم (یعنی همان علم مرتکب) به هن ملحق شود ،جررم محقرق شرده
است و نیا ی به فعل یا ترک فعل دیگری نیست.
دوم ،خودداری ا اطالعدادن به پلیس یا صاحب مال در م ال پیشگفتره بره عنروان
جزئی ا فرهیند تحقق جرم محسوب شرده و ایرن در حرالی اسرت کره قبرل ا هن جررم
محقق شده است؛ یرا همانطور که اشاره شد ،فعل م بتِ مخفیکرردن کره در گذشرته
هغا شده است ،هنو استمرار هن قطآ نشده و به محض تقرارن برا عنصرر روانریِ الحرق،
جرم را محقق میکند.
 قبول کردن مال مسروق یعنی پذیرفتن مال به عنوان هدیه ،امانت و مانند اینها. معامله کردن مال مسروق ،شامل خرید و فروش و وساطت در خرید و فروش مالمسروق میشود.
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درخصوص کلیة مصادیق اشارهشده ،برخری معتقدنرد کره تمرامی ایرن مصرادیق بره
نگهداری برمیگردد ،یرا کسی که مال مسروق را معاملره یرا بره نحرو دیگرری تحصریل
میکند ،یا مال را در اختیار دارد یا در اختیار قرار خواهد داد؛ بنابراین نگهداری و اخفای
مال مسروق به ضرورت در تمامی مصادیق یادشده وجود دارد (ر.ک .حبیرب اده،1173 ،
ص 154؛ حبیب اده ،1177 ،ص  .)113در این مینه بهنظر میرسد کره براوجود قابرل
تصور بودن نگهداری و اخفا در بیشرتر مروارد ،اعمرال یادشرده لزومراً و همرواره متصرور
نخواهند بود .با م الی میتوان به تبیین این موضوع پرداخت .فرض کنید شخصری مرالی
را به دلیل قیمت پایین هن و با علم به مسروقه بودن برای فر ند خود ا سارق خریرداری
میکند .فر ند این شخ که هنگام معامله همراه اوست ،بعرد ا پایران معاملره ،مرال را
دریافت میکند تا ا هن استفاده کنرد .در ایرن فررض ،معاملره را پردر انجرام داده اسرت
(مداخله در اموال مسروقه) و رفتار فر ند به اندا های نیست که بتوان او را شرری جررم
تلقی کرد .بنابراین ،پدر یکی ا رفتارهای فیزیکی جرم مداخله را انجام داده است؛ بردون
هنکه عملش نگهداری یا اخفا را شامل شود .این مطلب را هم باید افزود که صرف دسرت
به دست کردن مال میان پدر و فر ند ،معنای اعمال پیشگفته را نمیرساند.
درهرحال ،در حقوق انگلستان رفتار فیزیکی ال م برای تحقق جرم مداخلره در امروال
مسروقه به  17نوع مختلف قابل تحقق است؛ البته جررم واحرد محسروب مریشرود ،امرا
رفتارهای متعددی برای ارتکاب هن قابل تصور است (For Further Analysis See Phillips
 .)et al, 2001, P. 270 & Huxley-Binns, 2009, P. 159این جرم تا قبل ا تصرویب قرانون
سرقت 1357م ،در نظام کامنال صرفاً شامل «تحصیل امروال» مریشرد ،امرا هرماکنرون
شیوههای ارتکاب هن متفاوت است .برای تبیین بهتر موضوع میتروان تمرامی رفتارهرای
مربوطه را به صورت یر فهرست کرد:
 تحصیل اموال مسروقه ()Receiving stolen goods؛ برعهده گرفتن نگهداری اموال مسروقه به نفآ دیگری( )Undertaking the retention of stolen goods for the benefit of another؛

 برعهده گرفتن جابهجایی اموال مسروقه به نفآ دیگری( )Undertaking the removal of stolen goods for the benefit of another؛

 برعهده گرفتن ادارة اموال مسروقه به نفآ دیگری( )Undertaking the disposal of stolen goods for the benefit of another؛

 برعهده گرفتن وظیفة تبدیل اموال مسروقه به پول به نفآ دیگری( )Undertaking the realization of stolen goods for the benefit of another؛

 مساعدت در نگهداری اموال مسروقه توسط دیگری()Assisting in the retention of stolen goods by another؛
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 مساعدت در جابهجایی اموال مسروقه توسط دیگری()Assisting in the removal of stolen goods by another؛

 مساعدت در ادارة اموال مسروقه توسط دیگری()Assisting in the disposal of stolen goods by another؛

 مساعدت برای تبدیل اموال مسروقه به پول توسط دیگری()Assisting in the realization of stolen goods by another؛

 -ترتیب انجام هری

ا امور باال را فراهم کردن

(.)Arranging to do any one of the above

مورد اخیر ا رفتارهای یادشده ،خود شامل  3رفترار مریشرود .بره تعبیرر دقیرقترر،
فراهمکردن مقدمات انجام هری ا موارد  3گانة قبل ا هن ،میتواند بره عنروان یکری ا
رفتارهای فیزیکی جرم مداخله قلمداد شود و بهاین نحرو مجموعراً  17رفترار فیزیکری را
تشکیل میدهند .مفهوم بیشتر رفتارهای فیزیکی تشکیلدهندة جررم یادشرده ا جملره
جابهجایی و تبدیل به پول کردن اموال مسروقه روشن میباشرد و برخری هرم بره علرت
مشترک بودن با نظام حقوقی ایران ،به مناسبت تبیرین شردند و لرذا نیرا ی بره توضریح
بیشتری ندارند؛ باوجوداین ،یادهوری چند نکته ضروری است:
 نخست اینکه تحصیل مال هنگامی محقق مریشرود کره امروال مسرروقه بره تصراحبمداخلررهکننررده درهیررد؛ یعنرری مررال (یررا امرروال) تحررت کنترررل انحصرراریِ فرررد
( )Exclusive controlقرار گیرد .مداخلهکننده ممکن است با شخ دیگرری بره صرورت
مشترک اموال مسروقه را تصاحب کند؛ بهعبارتدیگر ،در کنترل انحصاری او فررد دیگرر
سهیم شود (  .)Card, 2006, P. 458; Herring, 2005, P. 289همچنین ممکن است شخصی
مال سرقت شده را بدون رضایت سارق ا تصرف وی درهورد؛ در این حالت نیز (تحصیل)
محقق شده است.
 دوم ،اداره کردن اموال مسروقه در معنای یر قیمت فروختن اموال ( ،)Dumpingتو یآکردن اموال ( )Giving awayو انهردام ( )Destructionهنهاسرت ( See Jefferson, 2009, P.
.)662

 سوم ،فراهمکردن ترتیبات انجام رفتارهای مربوطه .باید در نظر داشت ا هنجا که سرقتقبلی امروال ال مرة جررم مداخلره اسرت ،هرگونره تروافقی کره قبرل ا سررقت صرورت
گیرد ،جرم مداخله در اموال مسروقه را محقق نخواهد کررد؛ اگرچره ممکرن اسرت جررم
مستقلی مانند تبانی بررای مداخلرهکرردن ددر امروال مسرروقه () Conspiracy to handle
محسروب شرود ( .)See Card, op .cit., P. 461بررایناسراس ،کلیرة رفتارهرای فیزیکری
جرم مداخله بایرد بعرد ا سررقت امروال صرورت گیررد و فرراهمکرردن ترتیبرات انجرام
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امرروری چررون جابررهجررایی امرروال و ...ا ایررن قاعررده مسررت نا نیسررتند .درایررنخصرروص،
میتوان فردی را تصور کرد که توافق میکند وانتباری را برای حمرل امروال مسرروقه و
سارق راهی کند؛ در این فرض ،ترتیب کم به دیگری در جابهجایی اموال مسروقه داده
شده و رفتار فیزیکی مربوطه نیز بعد ا اتمام جرم سرقت انجام گرفته است.
در اینجا ممکن است پرسشی به ذهن خطور کند مبنی بر اینکه هیا مداخله در امروال
مسروقه بهوسیلة ترک فعل ( )By an omissionنیز محقرق مریشرود؟ در پاسرخ بره ایرن
پرسش باید قائل به تفکی شد؛ توضیح هنکره هرر چنرد کلمرات «تحصریل»« ،برعهرده
گرفتن» و «فراهمکردن» (مذکور در بند  1مادة  11قانون سرقت 1357م) حراکی ا هن
است که مداخله با فعل م برت ( )Positive actقابرل تحقرق اسرت ،امرا در خصروص وا ة
«مساعدت» ،بهنظر میرسد که شامل ترک فعل نیز میشود .البته شررط ایرن اسرت کره
فرررد وظیفررهای قررانونی داشررته باشررد ( )A legal duty to actولری هن را انجررام ندهررد؛
دراینصورت ،ترک فعل محقق شده است .دراینراستا ،دعوی «براون» بره سرال 1380م
( ) Brown [1970قابل توجه میباشد .در این پرونده ،متهم به دیگری اجا ه میدهرد کره
اموال مسروقه را در میان اموال او جای دهد .دادگاه در این خصروص اظهرار داشرت کره
«نگهداری» دبه عنوان یکی ا رفتارهای فیزیکی جرم مداخله بره معنرای حفرن کرردن
تصاحب دنسبت به اموال مسروقه است ،نه ا دست دادن هن؛ یعنی استمرارِ داشرتن  .برر
اساس دالیل موجود در پروندة یادشده ،متهم مجرم شرناخته نشرد؛ چراکره وی وظیفرة
فاش کردن این واقعیت را که اموال مسروقهای در میران دارایری او وجرود دارد ،نداشرت
(.)For Futher Reading See Jefferson, op. cit., P. 663

 .2.2شرایط و اوضاع و احوال الزم
در حقوق ایران ،برای تحقق جرم مداخله ،وجود دو شرط یر ضروری است:
 ارتکاب قبلی سرقت ا سوی شخصی غیر ا سارق؛ مسروقه بودن اموال موضوع جرم.شرط اول را میتوان به عنوان پیششرط جرم مداخله درنظر گرفت .به این معنا کره
برای محکومیت فردی به این جرم ،ال م است قبل ا هن ،فرد دیگری مرال یرا امروالی را
برباید و عمل سرقت کامرل شرده باشرد؛ سرپس دیگرری در ایرن امروال مداخلره کنرد.
برایناساس ،مرتکب جرم مداخله شخصی غیر ا سارق است و اگر سارقْ مال مسرروقه را
بهطور م ال مخفی کند ،جرم مداخله ا سوی او محقق نخواهد شد .دلیرل ایرن موضروع
هن است که مخفیکردن مال مسروق اصوالً ال مة سرقت تلقی مریشرود و شخصری کره
مالی را سرقت میکند ،برای انجام اقدامات بعدی روی هن ،مال را پنهان میسا د .در این
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خصوص ممکن است گفته شود که اگر کسی مرال غیرر را بربایرد و سرپس بره دیگرری
بفروشد ،مرتکب تعدد مادی جرم شده اسرت (سررقت و مداخلره در مرال مسرروق)؛ لرذا
مطلب پیشگفته قابل انتقاد است .برخی ا حقوقدانان نیز با تفکی قائرل شردن میران
رفتارهای فیزیکی جرم مداخله ،بر این باورند که انجام برخری ا مصرادیق جررم مداخلره
غیر ا اخفا ،ا سوی سارق هم متصور است؛ یرا اخفا تقریباً در تمامی سررقتهرا وجرود
دارد ،اما دیگر مصادیق لزوماً اینگونه نیستند و دلیلی برای معافدانستن سارقی که ایرن
اَعمال را نسبت به مال مسروق انجام میدهد ا شمول مرادة « 551ق.ت  »1185وجرود
ندارد (ر.ک .میرمحمد صادقی ،1171 ،ص  117و .)113
در پاسخ به انتقاد مطرحشده ،باید گفت که باوجود اینکه فرض یادشده مصداق تعردد
جرم است ،اما با مطلب قبل ا هن قابل جمآ برهنظرر مریرسرد .توضریح بیشرتر اینکره،
عنررراوین مجرمانررة اَعمرررال یادشرررده عبرررارتانرررد ا  :سررررقت و انتقرررال مرررال غیرررر
(نه سرقت و مداخله در مال مسروق) .برایناساس ،اقدام به فروش مال مسرروق ا سروی
سارق مشمول مادة « 551ق.ت»  1185نخواهد شد .در این راستا در قسرمتی ا نظریرة
 8/5305اداره حقوقی قوة قضاییه به تاریخ  1171/7/4همده است:
«  ...اگر سارق ،مال مسروق را بفروشد مرتکب دو جرم شده اسرت (سررقت و فرروش
مال مسروق) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هرر دو مجرا ات مربروط
محکوم و جمآ دو مجا ات دربارة وی اجرا شود»؛
ا این گذشته ،انتقاد و دیدگاه اشاره شده با توجه به دالیل یر قابل رد است:
نخست اینکه تأکید مادة  551بر «علم و اطالع» یا «قراین اطمینانهور» صرراحت برر
توجه ماده به غیر ا سارق دارد .به تعبیر دیگر ،در جرایم مداخله و سررقت ،تعردد فاعرل
مطرح است و قیود یادشده در خصوص سارق متصور نیست؛ چراکه هر سارقی لزوماً علم
به مسروقه بودن مال موضوع جرم ارتکابی دارد.
دوم ،رفتارهای فیزیکیِ تحصیل و قبولکردن در خصوص سارقان قابل تحقق نیسرت؛
یرا هنان مال را بهوسیله ربایش در اختیار خود گرفته ،تحصیل یا قبولکردنِ متعاقب هن
بیمعناست .ا سوی دیگر ،معامله کردن مال مسرروق ا جانرب سرارق ،همرانطرور کره
گذشت ،باوجود دیگر شرایط ،مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیرر» مریباشرد (نیرز
ر.ک .مادة « 1قانون راجآ به انتقال مرال غیرر  1107و نظریرة شرمارة  8/4111ا ادارة
حقوقی قوة قضاییه به تاریخ  )1187/7/17و مقررات دربارة فرروش و انتقرال مرال غیرر،
شامل اموال مسروقه نیز میگردد (ر.ک .نظریرة مشرورتی  8/5154ا اداره حقروقی قروة
قضاییه به تاریخ .)1158/3/7
بنابراین ،با توجه به دالیلِ یادشده ،باید قائل به هن شد که مرادة  551شرامل سرارق
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نمیشود .به تعبیر دیگر ،موارد اشاره شده داللت بر هن دارنرد کره جررم مداخلره مربروط
به شخصی غیر ا سرارق اسرت و بررای شرمول هن نسربت بره سرارقان دلیرل محکمری
وجود ندارد .لذا میتوان گفرت کره هرگونره عقیردهای مبنری برر شرمول مرادة  551بره
سررارق ،خررالف ظرراهر مررادة قررانونی برروده و نیا منررد دلیررل مررتقن یررا صررراحت قررانونی
است .در واقآ ،اصل بر عدم شمول هن نسبت به سرارقان اسرت و ا سروی دیگرر ،اینکره
مادة قانونی یادشده به شخصی غیر ا سارق نظر دارد ،امری بدیهی بوده ،نیا منرد دلیرل
نیست.
با توجه به توضیحات پیشگفته ،بایرد افرزود کره در شررایطی کره سرارق رفتارهرای
فیزیکیِ جرم مداخله را انجرام دهرد ،عنروان مجرمانرة دوم ،مداخلره در امروال مسرروقه
نخواهد بود؛ یعنری بره جرز معاملرهکرردن ،مجموعراً مشرمول عنروان مجرمانره واحردی
میگردند و در هنجایی هم که مال مسرروق ا سروی خرود سرارق معاملره شرود ،عنروان
مجرمانه مداخله نیست و با عنوان انتقال مال قابل بررسی نمیباشد .فلسرفة وضرآ مرادة
قرانونی یادشرده و اصرل تفسریر مضریق قروانین جزایری نیررز مؤیرد ایرن رویکررد اسررت
(برای مشاهدة نظر موافق ر.ک .گلدو یان ،1177 ،صر  134و 135؛ راعرت ،پیشرین،
ص .)101
در نتیجه ،محکوم کردن فردی به دو جرم سرقت و مداخله (نسبت به مرال واحردی)
وجاهت قانونی ندارد؛ هرچند که ممکن اسرت بتروان فررد را یرر دو عنروان معاونرت در
سرقت و جرم مداخله تحت تعقیب قرار داد و محکوم کرد .ا اینرو ،بایرد در نظرر داشرت
که مداخله در اموال مسروقه در مانی بعد ا جرم سرقت متصور است؛ بهتعبیردیگر ،اگرر
فردی هنگام انجام سرقت ،یکری ا رفتارهرای فیزیکری جررم مداخلره را مرتکرب شرود،
باوجود سایر شرایط ،ممکن است در جرم سرقت مشارکت کرده باشد (شرکت در جررم)،
اما به جرم مداخله محکوم نخواهد شد.
در خصوص شرط دوم ،باید در نظر داشت که جرم مداخلره تنهرا در امروال ناشری ا
سرقت قابل تحقق است .این شرط به هن معناست که با توجه به لزوم پایبندی بره اصرل
قانونی بودن جرایم ،تحصیل ،اخفا ،قبولکردن و معاملهکردن اموالِ حاصل ا دیگر جرایم
ا جمله کالهبرداری و خیانت در امانت ،جرمِ موضوع مرادة « 511ق.ت»  1185قلمرداد
نمیشود؛ هرچند که با شرایطی مشمول عنوان مجرمانه مستقلی گرردد ،ماننرد هنچره در
مادة « 1قرانون مجرا ات مرتکبران ارتشرا ،اخرتالس و کالهبررداری»  1158یرا مرادة 1
«قانون دربارة انتقال مال غیر»  1107همده است.
در اینجا ممکن است پرسشی به ذهن خطور کند ،مبنی برر اینکره هیرا بررای تحقرق
شرطِ یادشده ،نوع خاصی ا سرقت مرالک اسرت؟ همچنرین هیرا کلیرة موضروعاتی کره
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ذیل فصل بیستویکم قانون تعزیرات  1185همده است؛ ا جملره جررایم موضروع مرواد
( 550اسررتفادة غیرمجررا ا هب ،فاضررالب ،برررق ،گررا و تلفررن) و ( 555ربررودنی کرره
سرقت نیست) ،میتواند این شرط را محقق سا د؟ در پاسخ به این پرسشهرا بایرد قائرل
به تفکی شد؛ با این توضیح کره در شررایطی کره عمرل مربوطره برهصرراحت ا سروی
قانونگذار سرقت نامیرده شرده اسرت ،اعرم ا سررقت حردی (ر.ک .مرادة « 157ق.م.ا»
 ، )1131تعزیریِ ساده (مادة « 551ق.ت»  )1185یا سرقتهای تعزیریِ مشدد (موضوع
مررواد  557 ،555 ،554 ،551 ،551و « 553ق.ت»  ،)1185عمررل ارتکررابی مشررمول
اطالق وا ة «سرقت» در مادة  551شده ،لرذا دومرین شررط ا جررم مداخلره را محقرق
میسا د .اما در خصوص موضوعاتی که واجد عنوان مجرمانة خاص هسرتند ،ماننرد مرادة
( 551راهزنی) ،مادة ( 558کیف نی و جیببری و ام ال هن) و مواد یادشده در پرسرش
دوم ،باید قائل به هن شد که با نظر به اینکه مادة  551ا «سرقت» سخن برهمیران هورده
است و موارد دستة دوم هری عنوان مجرمانه خاصی را دارا هستند و برا لحراظ تفسریر
مضیق و به نفآ متهمِ قروانین جزایری ،اَعمرال ارتکرابیای کره مشرمول مرواد یراد شرده
میشوند ،نمیتوانند شرط دومِ ال م برای جرم مداخله را تحقق بخشرند .ا سروی دیگرر،
در نظریة شماره  8/4053ا ادارة حقروقی قروة قضراییه بره تراریخ ( 1171/5/15دربرارة
قلمرو شمولِ منآ تخفیف مجا ات مقرر در تبصرة مادة « 555ق.ت»  )1185همده است:
«ربودن و د دیدن و جیببری و کیف نی و ام ال هن ،عرفاً ا مصرادیق سررقت (غیرر
واجد شرایط حد) است و لرذا منرآ تخفیرف مجرا ات مقررر در تبصررة ذیرل مرادة 555
«ق.م.ا» شامل مصادیق مشمول مادة  558قانون مزبور هم میشود»؛
باوجوداین ،همانطورکه اشاره شد ،با توجه به اینکه در حقوق کیفری بایرد ا تفسریر
موسآ مواد قانونی پرهیز شود ،بهنظر میرسد دیدگاه عرفیِ یادشده در بخش نخستِ این
نظریه ،چندان قابل تکیه نیست و دیدگاه اولیة پیشگفته ،ارجح میباشد.
اما در حقوق انگلستان ،افزونبر لزوم ارتکاب قبلی سرقت که در هر دو نظرام حقروقی
ایران و انگلستان ،به عنوان یکی ا شررایط ال م بررای تحقرق جررم مداخلره قابرل ذکرر
میباشد ،شرایط دیگری برای محقق شدن ایرن جررم ضرروری اسرت کره عبرارتانرد ا :
مسروقه بودن اموال موضوع جرم و انجام هریر ا رفتارهرای فیزیکری جررم در غیرر ا
جریان سرقت .شرح این دو شرط را در ذیل بررسی خواهیم کرد:
در خصوص شرط اول ،باید گفت که این شرط به نوعی با شرط لرزوم ارتکراب قبلری
سرقت مرتبط است؛ توضیح هنکه مسروقه بودن اموال مانی قابل تصور است که سررقتی
انجام گرفته باشد .باوجوداین ،در نظام حقوقی انگلیس ،مفهوم مسرروقه برودن امروال در
جرم مداخله دارای معنای عامتری بوده ،صورتهای متفراوت را دربرر مریگیررد .قبرل ا
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پرررداختن برره ایررن صررورتهررا ،ذکررر ایررن مطلررب ضررروری اسررت کرره امرروال بررا توجرره
به پاراگراف «ب» ا بند  1مرادة  14قرانون سررقت 1357م ( S. 34 (2) (b) of the Theft
 ،)Act 1968شامل مین ( )Landنمیشود .به عبارت دیگر ،مین ا مفهوم مال (در جررم
مداخله) خارج است؛ هر چند وجه نقد و دیگر گونههرای مرال و نیرز مرواردی کره بررای
مین بهکار گرفته میشروند ،ا جملره الروار ( )Timberیرا مرواد معردنی ( ،)Mineralsدر
مفهوم اموال جای گیرنرد ( & See also Herring, op. cit,, P. 286: Geary, 2002, PP. 104
 .)105البته ناگفته پیداست که موارد یادشده باید به سرقت روند تا موضوع جرم مداخلره
قرار گیرند .درهرحال ،اموال ذیل میتواننرد جررم مداخلره در امروال مسرروقه را محقرق
کنند:
 اموالی که به معنای واقعی بره سررقت رفترهانرد دسررقت سراده ( Goods that have)actually been stolen؛
در این مورد مقام دادستانی باید اثبات کند کره امروال مربروط بره سررقت رفترهانرد.
یکی ا شیوههای اثبات این موضوع هن است کره مقرام تعقیرب ثابرت کنرد کره شرخ
دیگری قبالً به جرم سرقت محکوم شده است؛ در صورتی کره ایرن موضروع امکرانپرذیر
نباشد ،مقام یادشده میتواند با تکیه بر نشانهها و اوضاع و احوال قضریه ( Circumstantial
 ،)evidenceثابت کند اموالی که ا سوی متهم مداخله شرده ،در حقیقرت مسرروقه بروده
است .ا جمله امارات یادشده میتوان به قیمت پایین اموال موضوع جرم یرا خصوصریات
مشترک این اموال با اموالی که سرقت هنها گزارش شده است ،اشاره کررد ( See Herring,
.)op. cit., P. 286
در این خصوص دادستانی نمیتواند به براور شرخ مرتهم ()Accused’s own belief
استناد کند؛ به این معنا که متهم تصور کرده که اموال مسروقهاند و در هنها مداخله کرده
است .در این حالت ،ممکن است تصور متهم مطابق با واقآ نباشد؛ یعنی امروال مسرروقه
نباشند .در این فرض ،برخی ا حقوقدانان انگلیسی بر این باورند که مریتروان مرتهم را
یر عنوان شرروع بره مداخلره در امروال مسرروقه ()An attempt to handle stolen goods
تحت تعقیب قرار داد ()See Heaton, 2006, P. 379؛ اما بهنظر مریرسرد کره ایرن حالرت
بیشتر با عنوان جرم محال ( )Impossible offenceمطابقت داشته باشد.
 اموال به دست همده ا راه سرقت مقرون به ه ار ،ورود غیرمجرا بره ملر غیرر بررایارتکاب جرم ،فریبکاری و اخاذی ( Goods obtained by robbery, burglary, deception
 )and blackmail؛
قانونگذار انگلیسی ،مفهوم «امروال مسرروقه» را بره امروال ناشری ا ارتکراب جررایم
یادشده در این بند تعمیم داده است .برایناساس ،برا توجره بره مرواد  15و  11ا قرانون
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سرقت 1357م ،اموالی که ا طریق جرایم یادشده بهدست هیند ،داخل در مفهروم امروال
مسروقه میباشند و در نتیجه میتوانند موضروع جررم مداخلره در امروال مسرروقه واقرآ
شوند .البته مورد اول ا این جرایم نوعی سرقت مشدد محسوب میشود ،اما در خصروص
سایر موارد ،اطالق عنوان سرقت صحیح نیست.
 عوائد حاصل ا فروش اموال مسروقه ()The proceeds of the stolen goods؛با توجه به بند  1مادة  14قانون سرقت 1357م ،در مواردی که متهم مال مسرروق را
بهفروش برساند ،وجهی که در مقابل هن دریافرت مریکنرد نیرز مشرمول جررم مداخلره
میشود؛ به تعبیر دیگر ،شخ در این وجه نیز مداخلهکننده در مال مسرروق محسروب
میشرود (  .)Jefferson, op. cit., P. 661; Cook et al; op. cit., P. 186البتره همرانطورکره
اشاره شد ،اموال مسروقه باید واقعاً مسروقه باشند؛ بهدیگرسرخن ،صررف براور مرتهم برر
مسروقه بودن هنها (وقتی که واقعاً مسروقه نباشند) کفایت نمیکند .این شرط بهاندا های
دارای اهمیت است که در دعوی «هوتن علیه اسرمیت» بره سرال 1385م ( Haughton v
] ،)Smith [1975فردی که به اشتباه تصور میکرد اموال مسروقه هستند ،محکوم به جررم
مداخله نشد و اتهرام وی بره شرروع بره مداخلره در امروال مسرروقه تغییرر یافرت ( See
 .)Jefferson, op. cit., P. 661این موضوع تا حد یرادی گسرترة جررم مداخلره را توسرعه
میدهد ،بهنحوی که اگر سارق مال مسروق را به فروش برساند ،وجهری کره در برابرر هن
دریافت میکند نیز مسروقه قلمداد میشود .همچنین اگر او وجه دریافتی را بره شرخ
دیگری انتقال دهد ،انتقال گیرنده نیز ممکن است باوجود سرایر شررایط ،بره مداخلره در
اموال مسروقه محکوم شود (.)Heaton, op. cit., PP. 380 & 381
اما در خصوص شرط دوم ،بخش نخست بند  1مادة  11قانون سررقت 1357م اِعرالم
میدارد که تمامی اشکال رفتارهای فیزیکی مداخله ا جملره تحصریل یرا فرراهمکرردن
مقدمات تحصیل مرال مسرروق بایرد در غیرر ا جریران سررقت ( Otherwise than in the
 )course of the stealingانجام گیرند .این شرط ا این جهت در نظرر گرفتره شرده اسرت
که سارقان لزوماً مداخلهکننده قلمداد نشروند ( Heaton, op. cit., P. 384: Geary, op. cit.,
 .)P. 106توض ریح بیشررتر هنکرره ،قررانونگررذار انگلیسرری بررا هوردن ایررن شرررط در مررادة
یادشده ،سعی کرده است ا این تفسیر کره هرر سرارقی مداخلرهکننرده نیرز مریباشرد،
جلوگیری کند.
در صورت نبود این شرط ،دو نفر یا بیشتر که بره صرورت مشرترک مرتکرب سررقت
شوند ،ممکن است با شرایطی ،افزون بر سرقت ،به جرم مداخله هم محکوم شروند .بررای
م ال ،هنگامی که شخ «الف» اموالی را ا انبار فروشگاهی میرباید و به دست شرخ
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«ب» میدهد تا هنها را داخل وانت باری بگذارد ،شخ «ب» اموال مسرروقه را تحصریل
کرده است .در این م ال ،هر دو نفر جابهجایی امروال را عهرده دار شرده یرا بره یکردیگر
کم کردهاند (.)Heaton, op. cit., P. 385; Childs, 2005, PP. 107 & 108

 .3عنصر روانی مداخله در اموال مسروقه
افزون بر عنصر مادی جرم که اجزای هن در بند پیشین بررسی شد ،احررا عنصرر روانری
نیز ضروری است .برایناساس ،در ذیل عنصر روانی جرم مداخله را در نظام حقوقی ایران
و انگلستان بررسی میکنیم:
در ایران ،با توجه به مادة « 551ق.ت»  1185و بهکار رفتن وا گان «علم و اطالع» و
«قراین اطمینانهور» در هن ،ال م است که مرتکب جرم مداخله در هنگام انجام هرر یر
ا رفتارهای فیزیکی این جرم ،علم به مسروقه بودن مال داشته باشد یا اینکره بره دلیرل
وجود قراین اطمینانهور ،ظن برای او ایجاد شود که مال مسروقه است .منظرور ا قرراین
اطمینان هور ،مواردی است مانند عرضة کاال به قیمتی ار انترر ا قیمرت واقعری ،کره در
مواردی جانشین علم و اطالع مداخلهکننده شده ،به همراه عنصر مادی ،جرم مداخلره را
محقق میسا د.
بنابراین سو نیت خاصی در جرم مداخله مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است .توضریح
هنکه ،عنصر روانی برخی جرایم ا دو جرز سرو نیرت عرام ( )General intentو سرو نیرت
خاص ( )Specific intentتشکیل شده است؛ سو نیت خاص یعنری عمرد در انجرام رفترار
فیزیکی جرم موردنظر و سو نیرت خراص یعنری قصرد نتیجره .حرال در خصروص جررم
مداخله ،صرف عمد در انجام هری ا رفتارهای فیزیکیِ تحصریل ،اخفرا ،قبرولکرردن و
معاملهکردن مال مسروقه کفایت میکند و سو نیت خاصی ال م نیست .مطلق بودن جرم
یادشده نیز میتواند مؤید این دیدگاه باشد ،یرا در جرایم مطلق ،حصول نتیجة مجرمانه
ا رفتار مرتکب ضروری نیست و قانون گرذار صررف ارتکراب عامدانره رفترار مروردنظر را
جرمانگاری کرده است؛ برایناساس ،نداشرتن قصرد نتیجره ،معافیرت مرتکرب را در پری
نخواهد داشت .البته تفکی جرایم به مطلق و مقید ،بر حسب عنصرر مرادی هنهاسرت و
سو نیت خاص جزئی ا عنصر روانی جرایم قلمداد میشود؛ بااینحال ،با توجه به توضیح
پیشگفته ،رابطة این دو مقوله هشکار میشود.
همچنین بهنظر میرسد که با توجره بره قیرد «اطمینرانهور» در عبرارت مربوطره ا
مادة « 551ق.ت»  ،1185ظنی مریتوانرد جرایگزین علرم و اطرالع مرتکرب گرردد کره
صفت «قوی» را بتوان برر هن برار کررد؛ یعنری احتمرال ضرعیفی مبنری برر اینکره مرال
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مسروقه باشد ،بایرد بره نفرآ مرتهم تفسریر کررد و ا شرمول مفهرومِ ظرن قروی خرارج
دانست .برای تشخی این نوع ظن ،میتوان اوضراع و احروال قضریه و قضراوت عررف را
لحاظ کرد.
اما در انگلستان ،عنصرر روانری جررم مداخلره ا دو جرز تشرکیل شرده اسرت :اول،
عملی که به عنوان مداخله انجام میگیررد بایرد فری نفسره ترو م برا سرو نیرت باشرد؛ و
دوم ،متهم در مان انجام عمل ،علم یا براور داشرته باشرد کره امروال مسرروقه هسرتند.
معنای وا ة «با سو نیت» ممکرن اسرت ترا انردا های بحرثانگیرز باشرد .توضریح بیشرتر
هنکه ،شخصی که علم یا براور بره مسرروقه برودن امروال دارد ،قاعردتاً عمرل خرود را برا
سو نیت انجام میدهد؛ لذا ذکر ایرن قیرد در مرادة  11قرانون سررقت 1357م ضرروری
بهنظر نمیرسد .در خصوص این موضوع ،در دعوی «رابرتس» به سال 1378م ( Roberts
] ،)[1987مقرر شد که فردی که اموال مسرروقه را برا علرم بره اینکره مسرروقه هسرتند،
تحصیل کند و سپس هنها را بفروشد ،عمل را با سو نیت انجام داده اسرت ( See Herring,
.)op. cit., PP. 290 & 291
نبود شرط یادشده میتواند ی دفاع بهشمار هید؛ یعنی در مرواردی کره شخصری برا
علم و هگاهی اموال مسروقه را تحصیل میکند ،اما قصد دارد هنها را بره صراحب مرال یرا
مأمور صالحی مانند پلیس برگرداند ،عمرل باسرو نیرت محسروب نشرده ،مرتهم ا جررم
مداخله برائت حاصل خواهد کرد .بنابراین ،صرف علم یا باور متهم بر مسروقه بودن اموال
کفایت نکرده ،مقام تعقیب افزون بر هنها باید ثابت کند که متهم در مان مداخلره ،عمرل
را تو م با سو نیت انجام داده اسرت .درایرنراسرتا در دعروی «گُرش» بره سرال 1371م
(] ،)Ghosh [1982دادگاه تجدیدنظر ( )Court of Appealمعیاری ذهنری ()Subjective test
را برای تشخی سو نیت در نظر گرفرت کره در مروارد مشرابه مرالک قررار مریگیررد.
براینمبنا ،برای اثبات با سو نیت بودن عمل ا سوی دادستانی ،نخسرت هیئرت منصرفه
باید تشخی دهد که بر اساس معیارهای افراد متعارف جامعه ،عمل انجامشرده ترو م برا
سو نیت بوده است یا خیر .درصورتی که به این شکل ،عمل تو م با سو نیت تلقی نشرود،
موضوع خاتمه یافته ،مقام تعقیب در اثبات موضوع با شکست مواجه شده است .حال اگر
بر طبق معیارهای یادشده ،عمل با سو نیت بهشمار هید ،ال م اسرت کره هیئرت منصرفه
بررسی کند که هیا خود متهم متوجه بوده که با توجه بره معیارهرای پریشگفتره ،هنچره
انجام داده ،تو م با سو نیت بوده است یا خیرر ( Card, op. cit., P. 391; Elliott & Quinn, 2010,
.)P. 221; Herring, 2010, P. 85 & 86

حال اگر متهم به این امر پی نبرده باشد ،عمل او با سو نیت نیست و درصرورتی کره
این موضوع را تشخی داده باشد ،عمل تو م با سو نیت تلقی میشود .در بیشتر مواردی
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که اعمال متهم بر اساس معیارهای افراد متعارف بهروشنی با سو نیرت تلقری مریشرود،
هیچ شبههای در اینکه وی میدانسته عملش با توجه بره معیارهرای یادشرده دارای ایرن
ویژگی است ،بهوجود نخواهد همد .البته باید در نظر داشت که این موضروع بره هن معنرا
نیست که باور شخصی متهم در تشخی این موضوع مالک میباشد .بهتعبیردیگر ،متهم
نمیتواند به عنوان دفاع اظهار دارد که هرچند به تو م با سو نیت بودن عمل ا نظر افراد
متعارف هگاه بودم ،اما شخصاً عمل را دارای چنرین ویژگریای محسروب نمریکرردم .در
مقابل ،اِعالم این مطلب که نمیدانستم هنچه انجام دادم ا نظر افراد متعارف با سرو نیرت
تلقی میشود ،می تواند ی دفاع برهشرمار هیرد ( .)Card, op. cit., P. 391بنرابراین هنچره
مالک است ،باور یا معیار شخصی متهم نیست ،بلکه درکی است که او ا معیارهای افرراد
متعارف جامعه داشته است.
جز دوم عنصر روانی جرم مداخله ،عبارت است ا علم یا باور بره مسرروقه برودن
اموال ( .)Knowledge or belief that the goods are stolenایرن موضروع کره یر ضرابطة
ذهنی قلمداد میشود ،باید در مان مداخله محر باشد .بهعبارتدیگر ،اگر مرتهم بعرد ا
دریافت اموال متوجه شود که هنها مسروقه هستند ،جرم مداخله محقق نخواهد شرد .امرا
اگر چنین متهمی فرضاً هنها را بفروشد ،ممکن است به عنوان اینکه ترتیب ادارة امروال را
به نفآ دیگری فراهم کررده اسرت ،بره جررم مداخلره در امروال مسرروقه محکروم شرود
( .)Jefferson, op. cit., P. 665; Baird, 2010, P. 211
البته باید توجه داشت که صرف احتمالِ مسروقه بودن اموال ا سروی مرتهم کفایرت
نمیکند .همچنین ،اینکه موضوع برای هر شخ متعارفی بردیهی بروده ،دلیلری برر هن
نیست که متهم نیز لزوماً باور داشته است که اموال مسروقهاند .دادگاههای انگلستان وا ة
«علرم و هگراهی» را نرهتنهرا بره معنرای علرم حقیقری کره بره مفهروم علرم درجرة دوم
( )Knowledge of second degreeنیز تفسیر کردهاند؛ یعنی همان «غمض عرین تعمردی»
( .)Wilful blindnessالبته این نوع علم بهخودیخود کفایت نمیکند ،بلکره ممکرن اسرت
امارهای محسوب شود بر اینکه متهم در واقآ باور داشته است کره امروال مسرروقهانرد .ا
همین مطلب می توان استنباط کرد که وا ة «باور داشتن» نوعی حشو میباشرد ،چراکره
علم درجة دوم هن را نیز شامل میشود ( Heaton, op. cit., P. 387; Ashworth, 2009, PP.
.)389 & 390
یکی ا دعاویای که در خصوص «باور داشتن» به هن استناد میشود ،دعروایی اسرت
با عنوان «هول» در سرال 1375م (] .)Hall [1985در ایرن پرونرده ،دادگراه تجدیرد نظرر
ضابطهای را برای تشخی علم و باور متهم تعیین کررد کره قابرل توجره اسرت .مرجرآ
یادشرده اظهرار داشرت کره هنگرامی کره شرخ ِ دارای علرم دسرتة اول ( First- hand
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 ،)knowledgeمسروقه بودن اموال را به مرتهم اِعرالم دارد ،وی هگراه بره ایرن امرر تلقری
میشود؛ همچنین باورداشتن به وضعیت ذهنی فرردی صردق مریکنرد کره بره خرودش
بگوید :من نمیتوانم با قاطعیت بگویم که علم به مسروقه بودن اموال دارم ،امرا برا توجره
به شرایط موجود ،نتیجة معقرول دیگرری نیرز متصرور نیسرت ( ;Herring, 2005, P. 291
.)Card, op. cit., P. 465; Jefferson, op. cit., P. 665

 .4مجازات مداخله در اموال مسروقه
مجا ات جرم مداخله در اموال مسروقه در حقوق ایران شامل حبس و شالق مریشرود و
در حقوق انگستان ،صرفاً موجب تحمیل مجا ات حربس اسرت .شررح مختصرری دربرارة
میزان مجا اتهای یادشده در این دو نظام حقوقی ضروری بهنظر میرسد که در ذیر بره
هن میپردا یم:
با توجه به مادة « 551ق.ت»  ،1185در حقوق ایران ،مجا ات جرم مداخله در امروال
مسروقه عبارت است ا  :شش ماه تا سه سال حبس و تا  84ضربه شالق .در مروردی کره
مرتکبْ معاملة اموال مسروقه را حرفة خود قرار دهد ،مجا ات او حداک ر مجا ات یادشده
خواهد بود .پرسشی که میتوان مطرح کرد هن است که چره مران مریتروان گفرت کره
مداخلهکننده ،معامله اموال مسروقه را حرفرة خرود قررار داده اسرت؟ در پاسرخ بره ایرن
پرسش دو جواب قابل طرح است:
نخستین پاسخی که به ذهن میرسد این است که حرفه قراردادن ی عمل مسرتلزم
انجام مکرر و به دفعات هن است؛ تا حدی که عرفراً عنروان «حرفره قرراردادن» برر عمرل
صدق کند.
ا سویدیگر ،در پاسخ به پرسش طرحشده ،این اعتقراد وجرود دارد کره تکررار عمرل
مجرمانه تنها ی قرینه است که میتوان بر اساس هن ،این موضوع را ثابت کررد؛ امرا در
مواردی هم که شخصی برای مرتبة اول مرتکب جررم مداخلره مریشرود ،اگرر برا قرراین
دیگری بتوان ثابت کرد که وی شغل خود را خریرد و فرروش امروال مسرروقه قررار داده
است ،می توان او را بر اساس قسمت اخیر مادة  551محکوم کررد .همچنرین کسری کره
چند بار بهطور اتفاقی اموال مسروقه را خریرداری مریکنرد ،صررف تکررار ایرن عمرل را
نمیتوان دلیلی دانست بر اینکه او لزوماً معامله اموال مسرروقه را حرفرة خرود قررار داده
است (ر.ک .میر محمد صادقی ،پیشین ،ص .)111
در خصوص پاسخ های یادشده ،بهنظر میرسد که هر کدام نیمة گمشدهای دارند کره
بردون هن قابررل اسررتناد نیسررتند .توضریح هنکرره اگرچرره هررر تکررراری لزومراً برره معنررای
حرفه قراردادن معامله اموال مسروقه نیست (برای مشراهدة نظرر مخرالف ر.ک .راعرت،
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 ،1177ص  ،)33امررا صرررف قصررد شررخ دایررر بررر حرفرره قررراردادن امرروال مسررروقه
نیز نمیتوانرد عامرل تشردید تلقری شرود (ر.ک .شرکری و سریروس ،1171 ،ص .)801
بنابراین ال م است که متهم عمرل خرود را تکررار کنرد و ضرمناً قصرد او ا ایرن تکررار،
حرفه قراردادن معامله اموال مسروقه باشد .این مطلرب بره معنرای هن اسرت کره هرردو
ضابطة عینی و ذهنی باید تو مان مالک قررار گیرنرد ترا بررای تشرخی موضروع ،قابرل
قبولتر جلوه کنند.
درهرحال باید یادهور شد که با توجه به مادة « 553ق.ت»  ،1185خریدن یرا پنهران
کردن اشیا دارای حی یرت فرهنگری -تراریخی ا شرمول مرادة  551خرارج بروده ،دارای
مجا ات ی تا پنج سال حربس مریباشرد .البتره مداخلره در اشریای یادشرده صررفاً برا
رفتارهای فیزیکی «خریدن» یا «پنهانکردن» متصور است و لذا دیگر مصادیق رفتارهای
فیزیکیِ جرم مداخله ،مشمول حکم عام مادة  551میشود.
در مقابل رویکرد قانونگذار ایران ،قانونگذار انگلیسری در بنرد  1مرادة  11ا قرانون
سرقت سال 1357م ( ،)S. 22 (2) of the Theft Act 1968مجا ات جررم مداخلره را مقررر
داشته است .بر این اساس ،شخصی که محکوم بره جررم مداخلره مریشرود ،مجرا ات او
حداک ر  14سال حبس خواهد بود  .توضیح بیشرتر هنکره قرانونگرذار انگلیسری حرداقل
مجا ات برای این جرم را مدنظر قرار نداده است و به ذکرر حرداک ر مردت مران حربس
اکتفا کرده است .بنابراین قاضیِ پرونده میتواند با لحاظ شرایطی ا قبیل نحروة ارتکراب
جرم ،خصوصیات مرتکب جرم و میزان خسارات وارده ،مجا ات متناسبی را بررای مجررم
درنظر گیرد؛ بدیهی اسرت کره ایرن مجرا ات نمریتوانرد ا حرداک ر یادشرده فراترر رود
( For Further Reading See Gooch & Williams, 2007, P. 178; Martin, 2003, PP. 226
.)& 227

دربارة میزان مجا ات این جرم ،مطلب قابل توجه هن اسرت کره در مقایسره برا جررم
سرقت ،مجا ات هن بیشتر در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که بر اساس ماده  8قرانون
سرقت سال 1357م (( )S. 7 of the Theft Act 1968اصالحشده به موجب بند  1مرادة 15
قرانون عردالت کیفرری 1331م ( ،) S 26 (1) of the Criminal Justice Actمجرا ات جررم
سرقت ا  8سال حبس فراتر نخواهد رفت .این رویکرد قانونگذار انگلیسی ا هن روسرت
که نقش مداخله کنندگان را به عنوان عوامل محرکه جرم سررقت ،پررنرت تلقری کررده،
مستلزم سیاست کیفری شدیدتری دانسته است تا به این وسیله بهطور ضمنی ا ارتکاب
سرقت نیز جلوگیری کند.
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 .5وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی
اهم وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص جرم مداخله را
میتوان در جدول یر جستجو کرد:
وجوه افتراق
دو نظام حقوقی

 . 1عنصر مادی جرم مداخله در حقوق ایران در قالب
چهار رفتار فیزیکی متصور است؛ اما درحقوق انگلستان،
رفتارهای مربوطه به  17صورت قابل ارتکاب میباشند.
 .1در حقوق انگلستان ،مداخله در اموال مسروقه در
برخی ا صور رفتارهای فیزیکی با ترک فعل نیز قابل
ارتکاب است ،اما در حقوق ایران صرفاً فعل م بت
میتواند به ارتکاب جرم مداخله منجر شود.
 . 1مفهوم اموال مسروقه در حقوق انگلستان ،افزون بر
اموالی که به معنای واقعی بهسرقت رفتهاند،شامل
اموالی که ا ارتکاب برخی دیگر ا جرایم بهدست همده
است نیز (ا جمله اخاذی) میشود؛اما درحقوق ایران
صرفاً اموالی که ا جرم سرقت بهدست همده است،
مسروقه قلمداد میشود.
 .4عنصر روانی جرم مداخله در حقوق انگلستان ،افزون
بر علم یا باور مداخلهکننده به مسروقه بودن اموال،
عمل فینفسه تو م با سو نیت را نیز دربر میگیرد؛ اما
در حقوق ایران ،عنصر روانی جرم محدود است به علم
یا ظن ناشی ا قراین اطمینانهور به مسروقه بودن
اموال.
 .5نوع مجا ات جرم یادشده در حقوق ایران شامل
حبس و شالق است ،اما در حقوق انگلستان صرفاً
شامل حبس میباشد .همچنین در حقوق ایران،
مجا ات مداخلهکننده در مواردی که معاملة اموال
مسروقه را حرفة خود قرار داده باشد ،تشدید میگردد؛
اما این موضوع در حقوق انگلستان مدنظر قانونگذار
قرار نگرفته است.

وجوه اشتراک
دو نظام حقوقی

 .1جرم مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام
حقوقی ایران و انگلستان ،ا مره جرایم مطلق
محسوب میشود که نیا ی به تحقق نتیجة مجرمانه
ا
خاصی ندارد و صرف انجام عمدی هری
رفتارهای فیزیکی مربوطه کفایت میکند.
 . 1تحصیل ،نگهداری و خرید و فروش اموال مسروقه
ا جمله رفتارهای فیزیکی است که در هر دو نظام
حقوقی میتواند به تحقق جرم مداخله منجر شود.
البته خرید و فروش اموال مسروقه در حقوق
انگلستان ،یر هری ا عناوین اداره یا تبدیل به پول
کردن اموال مسروقه قابل بررسی است.
 . 1ارتکاب قبلی سرقت ،مسروقه بودن اموال موضوع
جرم ،تعدد فاعل (سارق و مداخلهکننده) و انجام
مداخله در غیر ا جریان سرقت ،شرایطی هستند که
در هر دو نظام حقوقی مالک قرار گرفتهاند.
 .4عنصر روانی جرم مداخله در هر دو نظام حقوقی،
افزون بر علم و هگاهی مداخلهکننده به مسروقه بودن
اموال ،شامل جز جایگزینی نیز میباشد .این جز
در حقوق ایران عبارت است ا ظن ناشی ا قراین
اطمینانهور ،و در حقوق انگلستان ،باور مداخلهکننده
مبنی بر مسروقه بودن اموال موضوع جرم.
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 .6نتیجه و راهکارها
تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه ،روشن ساخت که باوجود توجه قانونگذار
ایران به این جرم و درنظر گررفتن مرادة قرانونی خاصری بررای هن ،نقایصری در رویکررد
قانونگذار وجود دارد که امکان مقابلة مؤثر با مرتکبران ایرن جررم را فرراهم نمریسرا د.
برایناساس ،ا هنجا که مداخلهکنندگان در اموال مسروقه ،انگیزة ارتکاب جررم سررقت را
باال برده و به این شکل موجبات اخالل در نظم عمومی جامعره را فرراهم مریسرا ند ،در
راستای اعمال سیاست کیفری مناسب ،راهکارهای یر را میتوان پیشنهاد کرد:
گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی تشکیلدهندة عنصرر مرادی جررم .توضریح هنکرهدرحالحاضر ،رفتارهای فیزیکی جررم یادشرده منحصرر در چهرار فعرل تحصریل ،اخفرا،
قبولکردن و معاملهکردن است؛ این در حالی است که ممکن است افررادی یافرت شروند
که رفتارهایی غیر ا مروارد یادشرده را مرتکرب شروند و بره دلیرل نبرود حکرم قرانونی،
مسئولیت کیفری را متحمل نشوند .برای م ال ،درصورتی کره شخصری مرال مسرروق را
صرفاً نگهداری کند ،بیهنکه عمل وی مشمول عنوان مخفیکردن قرار گیرد ،با توجره بره
حصری بودن رفتارهای پیشگفته ،می توان در شمول مرادة قرانونی (مرادة « 551ق.ت»
 )1185نسبت به عمل او تردید کرد .همچنین ،فرراهمکرردن ترتیبرات انجرام هریر ا
رفتارهای اشارهشده نیز میتواند برای گسترش قلمرو رفتارهرای فیزیکریِ جررمِ مداخلره
مدنظر قرار گیرد؛ موضوعی که در حقوق انگلستان قانونگذار به هن توجه کرده است.
بنابراین ،ابتدا ال م است که با انجام تحقیقی به این پرسش پاسخ داده شود کره چره
رفتارهای دیگری به صورت رایج انجام مریشروند ،امرا در داخرل مشرمول مرادة قرانونی
نیستند؟ سپس دیگر رفتارهای رایجتر را هم در عنصر مادی جرم لحاظ کرد.
 تصریح به شمول یا عدم شمول حکم قانونی به سارقان .براوجود اینکره بررای عردمشمول جرم مداخله به سارقان دالیلی متقنی قابل ارائه است ،چرهبسرا کره ایرن مسرئله
موضوع اختالف واقآ شود .ا اینرو ،ال م است قانونگذار در قالرب تبصررهای الحراقی بره
مادة قانونی مربوط ،به این موضوع بپرردا د کره مخاطرب حکرم قرانونی افررادی غیرر ا
سارقان هستند و به این وسیله ا برو هرگونه اختالفی جلوگیری کنرد .ایرن موضروع برا
اضافه کردن عباراتی ماننرد «هرر کرس غیرر ا سرارق  »...در ابتردای مرادة قرانونی نیرز
امکانپذیر است.
 افزایش میزان مجا ات جرم .در این خصوص رویکرد قانونگذار قابل انتقاد است؛ بهاین معنا که سرقتهای تعزیرری یادشرده در مرواد  551ترا « 551ق.ت»  ،1185اغلرب
دارای مجا ات سنگینتری نسبت به جرم مداخله هستند .پیداست که علت این اخرتالف
و تفاوت این است که مباشرت در جرم سرقت ،جرم اصرلی اسرت و امنیرت اجتمراعی را
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مختل میکند؛ بااینحال ،به دلیل تأثیر قابل توجه جرم مداخلره در ایجراد انگیرزه بررای
سارقان و تسهیل کسب منفعت نامشروع ا سوی هنها ،ضروری است که میرزان مجرا ات
جرم مداخله نیز تااندا های افزایش یابد .البته ایرن موضروع در خصروص مجرا ات شرالق
صدق نمیکند ،چراکه عبارت «تا  84ضربه شالق» در عنصرر قرانونی جررم مداخلره بره
پیروی ا قاعدة «التعزیر دون الحد» بهکار رفته است و ا سوی دیگر در مواد قبرل ا هن
نیز به همین صورت مدنظر قرار گرفته است.
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