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 103تا  78 صفحات
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 دانشگاه تهران یاسیحقوق علوم و س ۀدانشکد یشناس و جرم ییگروه حقوق جزا یاردانش 
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 یدهچک
شده  یرفتهمستقل پذ یو انگلستان به عنوان جرم یرانا یدر اموال مسروقه در هر دو نظام حقوق مداخله

است که عنوان جررم سررقت را بره خرود      یاعمال کنندة یتحما یجرم به صورت ضمن یناست. ارتکاب ا
برا   ؤثراسرت کره امکران مبرار ه مر      یبره نحرو   یرران گرذار ا  قرانون  یفریک یاستس ینا اند؛ باوجود گرفته
و  یرران ا یدو نظرام حقروق   یسرة مقا یگر،د یر. به تعبسا د یکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نم مداخله

 یمداخله در اموال مسروقه، هم ا  لحاظ عنصر ماد ینگارا که جرم کند یموضوع را روشن م ینانگلستان ا
بره   تروان  یکه برا رفرآ هنهرا مر     تاس هایی یتدچار محدود ی،مجا ات مقرر قانون یزانجرم و هم ا  نظر م

ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت  یله،وس  ین ها دست  د و به ا سرقت ةمؤثرتر با عوامل پشت پرد ةمبار 
جررم   یقری تطب یرل مقالره، برا تحل   یرن همت گماشت. در ا یزکاهش جرم سرقت نکنندگان، به  به مداخله

 یاسرت س یبررا  ییمختلف جرم، راهکارها نارکا یشده است ضمن بررس یمداخله در اموال مسروقه، سع
جررم و گسرترش قلمررو     یرن مجرا ات ا  یشبه افرزا  توان یشود که ا  جمله م یشنهادتر پ مناسب یفریک

 هن اشاره کرد. یزیکیف یرفتارها

 یدیکل واژگان
 اموال مسروقه، سرقت، مداخله در اموال مسروقه.
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  مقدمه
ارتکاب هن قابل توجه  یاست که فراوان یمال یمجرا ینتر ا  مهم یکیسرقت  جرم
است که بعد ا   یاتیارتکاب سرقت شده، عمل یشکه باعث افزا یلیا  دال یکی. باشد یم

 یاتعمل یگر،د یر. به تعبگیرد یاموال مسروقه صورت م یامال  یجرم رو یناتمام ا
شدن محقق  و معامله کردن یمخف یل،تحص لها  جم یمختلف یها که به صورت یادشده

 ین. ا ند یارتکاب هن را دامن م یشا  جرم سرقت، افزا یبردن منفعت ناش با باال شود، یم
 یرغ یافراد یافرد  یاند، ا  سو شناخته شده (مداخله در اموال مسروقه) عنوانبا که  اعمال

 وجود دارد(. هن اختالف نظر یقا  مصاد یبرخ ینة م که در )هرچندشود یا  سارق انجام م

ا   یررد، خود سرارق انجرام گ   یا  اعمال متصرفانه ا  سو یکیکه  یطیواقآ، در شرا در
محکوم کردن شرخ    شود، یم یسرقت تلق یامدپ یاصوالً ال مه شده ا هنجا که عمل انجام

ال م  حرال،  ین. براا یستن یرپذ به ارتکاب دو جرم سرقت و مداخله در اموال مسروقه امکان
را  یا  سارق اعمرال بعرد   یرغ یگریو سپس شخ  د یابد باست ابتدا جرم سرقت ارتکا

اموال مسروقه صورت دهد و به تبآ هن، به اتهرام جررم مداخلره در امروال      یامال  یبر رو
 .  یردقرار گ یبمسروقه تحت تعق

ترر   با سرقت سرب   یسهجرم مداخله را در مقا یاحتمال وجود دارد که مردم عاد این
 گردد یبرم  یاقتصاد ای یزههن هم به انگ یلنادرست است و دل یکردرو ینکنند، اما ا یتلق

)ماننرد   یرز کننرده ن  مداخلره  یرن، ا بر . افزونکنند یم یجادکنندگان در سارقان ا لهکه مداخ
موضروع   یرن قائل شرده اسرت و ا   یتاموال مسروقه حق مالک بهخود نسبت  یسارق( برا

(. Clarkson, 2005, PP. 247 & 248) شود یم یوجه اشتراک دو جرم سرقت و مداخله تلق
جرم سررقت در   یجه،شود تا در نت یکننده برخورد قاطع ال م است با مداخله اساس، ینا بر

. یابرد جررم کراهش    ارتکراب هن،  یمنفعرت و پرخطرر جلروه کنرد و درپر      نظر افراد، کرم 
در کراهش   یها، به نحرو  سرقت ةمحرک یاضمن مقابله با عوامل پشت پرده  سخن، یگرد به

در  یرران گرذار ا  قرانون  یکررد بره رو  ینگراه  حرال،  ینا گام برداشته شود. با یزجرم سرقت ن
 یرران گرذار ا  قرانون  یفرری ک یاستا  هن است که س یحاک یسی،گذار انگل با قانون یسهمقا
 رفآ هنها گام برداشته شود. یاست که ال م است برا ینواقص ایدار

در امروال مسرروقه در دو   موضوع که مداخلره   ینمطالب و با دقت به ا ینتوجه به ا با

 یدو نظرام حقروق   یرن ا یسره شرده اسرت، مقا   یانگرار  و انگلستان جرم یرانا ینظام حقوق

 :یرندمدنظر به قرار   یها روشن سا د. پرسش ینواق  مقررات مربوط را تا حد تواند یم

 یا  دو نظرام حقروق   یر  جرم مداخله در اموال مسرروقه در هر  یو روان یماد عناصر

 یجررم در دو نظرام حقروق    یناند؟ مجا ات ا شده یلتشک ییلستان ا  چه اجزاو انگ یرانا
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وجرود دارد؟ راهکرار    یدو نظام حقوق ینا یانم ییها است؟ چه تفاوت یزانیچه م یادشده

 اند؟ کدام یرانا یفریت کیاسس یتر برا مناسب یراهکارها یا

جرم مداخلره در هرر    یعنصر قانون یمطرح شده، بعد ا  بررس یها پاسخ به پرسش در
جررم مداخلره را    یو روانر  یو انگلستان، اجزا و عناصر مراد  یرانا یا  دو نظام حقوق ی 
. سرانجام با توجه به وجوه کنیم یجرم اشاره م ینمجا ات ا یزانکرده، سپس به م یلتحل

 یمخرواه  یرا بررسر  یشرنهادی پ یراهکارهرا  یاراهکار  قی،افتراق و اشتراک دو نظام حقو
 .کرد

 مداخله در اموال مسروقه یو عنصر قانون یگذار قانون یشینۀ. پ1

روشرن   یا نواق  هنها را تااندا ه تواند یم یمقررات جار یخیتار یرس یکه بررس ییهنجا ا 
جرم مداخله در امروال مسرروقه    یگذار قانون یشینةقسمت ا  پژوهش، به پ ینسا د، در ا
موضروع،   یرن . بعد ا  اشاره بره ا پردا یم یو انگلستان م یرانا یا  دو نظام حقوق ی در هر

 .شود یم یینتب یدو نظام حقوق یدر مقررات جار جرم ینا یعنصر قانون
مداخله در امروال   یانگار جرم یران،ا یدر نظام حقوق یگذار قانون یشینةخصوص پ در

 یرن ا متبلرور شرد. در   1104 یقانون مجا ات عمروم  110 ةمسروقه، نخست در قالب ماد
شرده برود. در    (مسرروقه  یاکرردن اشر   یمخف)قلمرو جرم مداخله محدود به  ی،قانون ةماد
 یرز قبول نمودن مال مسرروقه و ن  یا یلو تحص یداصالح گرد یادشده ةش، ماد1144سال 

 معامله کردن هن، تحت شمول جرم مداخله قرار گرفت.

 یرق تطب یدر راسرتا  گرذار  و ترالش قرانون   1158در سال  یا  وقوع انقالب اسالم بعد
       قرانون،   یرن گرذار در ا  . قرانون یدرسر  یببره تصرو   1151 یررات با شرع، قرانون تعز  ینقوان
 یجرا  (مداخله)را که در مفهوم  یجرم اختصاص داد، اما قلمرو اعمال ینرا به ا 110 ةماد
را  یراتش مقررات مربوط به تعز1185در سال  گذار انوننداد. سرانجام ق ییرتغ گرفت، یم

 یرن . در ایدرسر  یبتصرو  بره  1185 یررات سال قانون تعز یندر ا یجهکرد و در نت یبا نگر
مراده هورده   یرن مرتن ا  ةبه جررم مداخلره اختصراص دارد کره در ادامر      551 ةقانون، ماد

اسرت کره    ینشده، ا توجهبه هن  110 ةماده با ماد ینا یسه. هنچه که در مقام مقاشود یم
مجرا ات جررم پرداختره     یرز و ن یمقد یقانون ةعبارات ماد یبرخ ییرگذار صرفاً به تغ قانون

 ییرری هسرتند، تغ  یکه در جررم مداخلره قابرل بررسر     یقلمرو اعمال یگرد یراست. به تعب
 نکرده است. 

            11 ةمداخلره در امروال مسرروقه در مراد     یانگرار  مقابل در حقوق انگلستان، جررم  در
قرار گرفتره   یسیگذار انگل ( موردنظر قانونTheft Act 1968)  (م1357قانون سرقت سال )

 یادشرده جرم  ینةاست ، در  م یدهرا به خود د یم اصالحات1335قانون که در  یناست. ا
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 یهرا  بخش یگرمربوط به د یادشدهاصالحات  یگر،د یرتعب همانده است. ب یباق ییربدون تغ
در نظرام   ینکره ال، با توجه بره ا ح هر است. در  قانون بوده و معطوف به جرم مداخله نبوده

 یرت اهم یال ( دارا )کرامن  یها در موارد مشرابه قبلر   دادگاه یکشور انگلستان، هرا یحقوق
در خصروص   یرز انگلسرتان ن  یهرا  دادگاه یا  هرا یبرخ شده، یادافزون بر قانون  باشند، یم

 جرم مداخله درخور توجه است.

شد که براوجود   یادهورمطلب را  ینا یدابتدا با یادشده،جرم  یعنصر قانون ینةدر  م اما
هن اسرت و لرذا    یو روانر  یعناصر ماد کنندة ییندر واقآ تب یهر جرم یعنصر قانون ینکها

ا   یقری مفهوم دق ةا هنجا که ارائ حال، ینا با یست؛ن یطور مستقل چندان ضرور ذکر هن به
ا  اصرل   یرز ن یمجررا  یرف عنصرر وابسرته اسرت و در واقرآ در تعر     یرن جرم مربوطره بره ا  

جرم در  یاصل با عنصر قانون ین)که ا شود یم یروی(  پPrinciple of Legality)بودن یقانون
جرم مداخلره   یکه به عنوان عنصر قانون ای یقانون ةبه ذکر ماد ینجاارتباط است(، لذا در ا

 :کنیم یبسنده م شود، یشناخته م
ش به جرم مداخلره در امروال   1185مصوب  (ق.ت) 551 ةماد یران،ا ینظام حقوق در

 :دارد یماده اِعالم م ینگذار در ا است. قانون یافتهمسروقه اختصاص 
سررقت   یجرة مال در نت ینکهبه ا هور یناناطم ینبا وجود قرا یابا علم و اطالع  هرکس»
مرورد   یرا  یرد قبرول نما  یرا  یمخفر  یرا  یلا  انحا تحص یدست همده است، هن را به نحو به

ضربه شالق محکروم خواهرد    84معامله قرار دهد، به حبس ا  شش ماه  تا سه سال و تا 
خود قرار داده باشرد بره حرداک ر     ةمسروقه را حرف موالکه متهم معامله ا  یشد. درصورت
 .«گردد یماده محکوم م ینمجا ات در ا

 یسرالم قرانون مجرا ات ا   یبشود کره براوجود تصرو    یادهوریجا ال م است  ینهم در
مفراد هن   باشرد،  یم یراتتعز یِا  قانون دائم یجزئ 551 ةماد ینکهش، با توجه به ا1131
مجرا ات مقررر در    یرزان ، م1131« ق.م.ا» 13 ةماد 4 ةنکرده و با توجه به تبصر ییریتغ
اِعمرال   یرث جررم ا  ح  یرن . البتره مجرا ات ا  تاسر  یهمچنان به قروت خرود براق    یزهن ن
 یهرا  صدور حکم، با درنظر گرفتن تبصره یقتعو یامجا ات  یااجر یقمانند تعل یساتیتأس
 .  هید یشمار م به 5 ةا  درج یرتعز یادشده، ةماد 1و  1

 م اِعالم داشته است:1357قانون سرقت  11 ةا  ماد 1در بند یزن یسیانگل گذار قانون

سرقت( با علرم   یانا  جر یراگر )در غ کند، یشخ  مداخله در اموال مسروقه م ی »
در  یرا کنرد   یلامروال را تحصر   یتهن امروال مسرروقه هسرتند، برا سرو ن      ینکهباور به ا یا

 یگرری بره نفرآ د   یا یگریبه پول کردن هنها توسط د یلتبد یااداره  یی،جا جابه ی،نگهدار
را  شرده  یراد انجرام امرور    یبرات ترت ینکره ا یاشود و  دار دهامور را عه ینا یامساعدت کرده 
 « .فراهم سا د
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 یرین قابل تب یسیگذار انگل حکم قانون ینعناصر جرم مداخله با توجه به ا یزااج کلیة
جررم را   یمختلف، عنصر قانون یمدر بحث ا  جرا یسیدانان انگل حقوق ین،هستند. باوجودا

 یو روانر  یعناصر مراد  یبه هنگام بررس دیگر، یرتعب . بهکنند یمطرح نم یصورت مستقل به
. کننرد  یاکتفا مر  شود، یکه به بحث مربوط م یا  عنصر قانون شبه ذکر هن بخ ی،هر جرم

 یرق و با توجره بره لرزوم تطب    یرانشده در حقوق ا شناخته یکردا  رو یتبه تبع حال، ینباا
عنصرر ا  جررم    یرن و انگلستان، بره ا  یرانا یجرم مداخله در دو نظام حقوق یعنصر قانون
 صورت مستقل توجه شده است. به یزن یادشده

 مداخله در اموال مسروقه یر ماد. عنص2

 یال م بررا  یط(، شررا Physical conduct) یزیکری جرم شامل سه جز ِ رفترار ف  یماد عنصر
( است. البتره جرز    Resultمجرمانه ) یجة(، و نتSurrounding circumstancesتحقق جرم )

ن و جز  ه یانکه ال م است م باشد ی( مدنظر مResult crimes) یدمق یمسوم صرفاً در جرا
مبنا و با توجه  ین( برقرار باشد. بر اCausal link) یتسبب ة( رابطیزیکیرفتار ف یعنیاول )
جررم را   یرن ا یسرت، مردنظر ن  یخاصر  یجهدر جرم مداخله در اموال مسروقه، نت ینکهبه ا
 For Further Reading See) شرمار هورد  ( بره Action crimesمطلرق )  یما  جررا  تروان  یمر 

Molan, 2008, P. 55برا وجرود    یزیکری، ف یا  رفتارها هری هنکه صرف ارتکاب  یح(. توض
. یسرت ن یخاصر  یجرة به تحقق نت یا یجرم را محقق سا د و ن تواند یال م، م یطشرا یرسا

و  یرران جرم مداخلره در حقروق ا   یعنصر ماد یدر ادامه، اجزا یحات،توض ینبا توجه به ا
 :شود یم یحقوق انگلستان بررس

 یزیکی. رفتار ف1.2

جرم مداخلره در امروال مسرروقه در قالرب چهرار صرورت        یزیکیرفتار ف یران،حقوق ا در
کرردن مرال    کرردن و معاملره   قبرول  کرردن،  یمخفر  یل،اند ا : تحص متصور است که عبارت

را  یادشرده جررم   تواننرد  یطور مستقل م به ی که هر یزیکیرفتار ف یقمصاد ینمسروق. ا
بره   باشند؛ یم یش حصر1185« ق.ت» 551 مادة یانشا ةمحقق سا ند، با توجه به نحو

امروال   ییجرا  ا  جملره جابره   یزیکری ف یقابل تصور ا  رفتارهرا  یقمصاد یرسا یگر،د یرتعب
خارج و حسب مورد ممکن است برا وجرود    یادشدهانهدام هنها، ا  شمول ماده  یامسروقه 
                عبررارت. البترره بررا توجرره برره یرنرردقرررار گ یمررواد قررانون یگرررمشررمول د یط،شرررا یرسررا
گرذار،   قانون یدگاهکه ا  د رسد ینظر م ، به1185« ق.ت» 551 ةدر ماد (ا  انحا یبه نحو)

 یرر اخ ةمتصرور اسرت، مشرمول مراد     یزیکری ف یانجام رفتارهرا  یکه برا هایی یوهانواع ش
 یرفتارهرا  یقا  مصراد  یر  شرط که موجب خرروج رفترار ا  مفهروم هر    ینبه ا شود؛ یم
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محردود هسرتند، امرا     یزیکری ف یرفتارهرا  یقِمصاد ینکها وجودبا ین،نشود. بنابرا یزیکیف
 دارند. یعیارتکاب هنها قلمرو نسبتاً وس یها راه

جرم مداخله قابرل گفرتن    یزیکیف یرفتارها یتمام یکه برا یوجه اشتراک درهرحال،
 یرفتارهرا  یقمصراد  یرة معنرا کره کل   یرن ا بره  شود؛ یمربوط م یزیکیاست، به نوع رفتار ف

 یا  رفتارهرا  ی  یچه تواند یو ترک فعل نم باشند یجرم ا  نوع فعل م بت م ینا یزیکیف
 یرن ا یزیکری رفتار ف یقدر مصاد یدمطلب را با ینا لیلجرم را محقق سا د. د ینا یزیکیف

 گذار به هنها اشاره کرده است، جستجو کرد. جرم که قانون

وجرود   یجررم مداخلره، مطرالب    یزیکیف یرفتارها یقا  مصاد ی رمفهوم ه ینة م در
 :شود یها اشاره م ن دارد که به ه

گررفتن اسرت؛ بره هرر      یرار دسرت هوردن و دراخت  مال مسروق، به یلمنظور ا  تحص -
 ا  انحا.  ینحو

امرن   ییمرتکرب در جرا   یهن ا  سرو  ینگهردار  یمال مسروق به معنا کردن یمخف -
مصرداق ا  رفترار    یرن . در خصروص ا یرد نما یریجلروگ  یهقضر  یلاست تا ا  کشف احتمرا 

متصرور   یرز تررک فعرل ن   یقباورند که انجام هن ا  طر ینبر ا یجرم مداخله، برخ یزیکیف
را بره دوسرت خرود     یمرال  یکه سرارق  رحش ینا  به هورند؛ یم ینه م یندر ا یاست و م ال

اطالع دهد. بعد  یمسروقه بودن مال را به و هنکه یکند؛ ب یاو مخف یتا هن را برا دهد یم
و ا   دارد یهمچنان مال را نگه م کننده یاما مخف کند، یرا با گو م یقتسارق حق یا  مدت

 101، ص  1175)ر.ک.  راعت،   کند یم یصاحب مال خوددار یا یساطالع دادن به پل
 داشت: یانب یرح  به شر توان یهن را م یلاِشکال است و دال ینظر دارا ین(. ا101و 

که در طول  شود یم یمستمر تلق یمال مسروق ا  رفتارها کردن یمخف ینکها نخست
اسرتمرار دوام خرود را حفرن کنرد، هرر       ینکه ا یهنگام اساس، ین. برایابد ی مان ادامه م

همان علم مرتکب( به هن ملحق شود، جررم محقرق شرده     یعنیجرم ) ی مان عنصر روان
 .  نیست یگریترک فعل د یابه فعل  یا یاست و ن

بره عنروان    گفتره  یشصاحب مال در م ال پ یا یسدادن به پل ا  اطالع یخوددار دوم،
اسرت کره قبرل ا  هن جررم      یدر حرال  یرن تحقق جرم محسوب شرده و ا  یندا  فره یجزئ

کره در گذشرته    کرردن  یطور که اشاره شد، فعل م بتِ مخف همان یرامحقق شده است؛  
الحرق،   یِمحض تقرارن برا عنصرر روانر     به  استمرار هن قطآ نشده و هغا  شده است، هنو
 .کند یجرم را محقق م

 .ها ینامانت و مانند ا یه،مال به عنوان هد یرفتنپذ یعنیقبول کردن مال مسروق  -
و فروش مال  یدو فروش و وساطت در خر یدمعامله کردن مال مسروق، شامل خر -
 .شود یمسروق م
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بره   یقمصراد  یرن ا یمعتقدنرد کره تمرام    یشده، برخر  اشاره یقمصاد یةخصوص کلدر
 یلتحصر  یگرری بره نحرو د   یرا که مال مسروق را معاملره   یکس یرا  گردد، یبرم ینگهدار
 یو اخفا ینگهدار ینقرار خواهد داد؛ بنابرا یاردر اخت یادارد  یارمال را در اخت یا کند، یم

، 1173  اده، یرب )ر.ک. حب وجود دارد یادشده صادیقم یرورت در تمامضمال مسروق به 
کره براوجود قابرل     رسد ینظر م به ینه م ین(. در ا113، ص 1177  اده، یب؛ حب154ص 

لزومراً و همرواره متصرور     یادشرده مروارد، اعمرال    یشرتر و اخفا در ب یتصور بودن نگهدار
 یالمر  یشخصر  یدموضوع پرداخت. فرض کن ینا یینبه تب توان یم ینخواهند بود. با م ال

 یرداری فر ند خود ا  سارق خر یهن و با علم به مسروقه بودن برا یینپا یمتق یلرا به دل
معاملره، مرال را    یران شخ  که هنگام معامله همراه اوست، بعرد ا  پا  ین. فر ند اکند یم
فررض، معاملره را پردر انجرام داده اسرت       یرن تا ا  هن استفاده کنرد. در ا  کند یم یافتدر

جررم   ی که بتوان او را شرر  یستن یا مسروقه( و رفتار فر ند به اندا هدر اموال  له)مداخ
جرم مداخله را انجام داده است؛ بردون   یزیکیف یا  رفتارها یکیپدر  ین،کرد. بنابرا یتلق

افزود که صرف دسرت   یدمطلب را هم با یناخفا را شامل شود. ا یا یهنکه عملش نگهدار
 .رساند یرا نم گفته یشاعمال پ یو فر ند، معنا درپ یانبه دست کردن مال م

تحقق جرم مداخلره در امروال    یال م برا یزیکیدر حقوق انگلستان رفتار ف حال، هر در
امرا   شرود،  یمحسروب مر  نوع مختلف قابل تحقق است؛ البته جررم واحرد    17مسروقه به 
 For Further Analysis See Phillips) ارتکاب هن قابل تصور است یبرا یمتعدد یرفتارها

et al, 2001, P. 270 & Huxley-Binns, 2009, P. 159قرانون   یبجرم تا قبل ا  تصرو  ین(. ا
اکنرون   امرا هرم   شرد،  یمر « امروال  یلتحص»ال صرفاً شامل  م، در نظام کامن1357سرقت 
 یرفتارهرا  یتمرام  تروان  یبهتر موضوع م یینتب یاست. براارتکاب هن متفاوت  های یوهش

 فهرست کرد: یرمربوطه را به صورت  

 (؛Receiving stolen goods)اموال مسروقه  یلتحص -

 یگریاموال مسروقه به نفآ د یبرعهده گرفتن نگهدار -

(Undertaking the retention of stolen goods for the benefit of another؛) 

   یگریاموال مسروقه به نفآ د ییجا برعهده گرفتن جابه -
(Undertaking the removal of stolen goods for the benefit of another؛) 

 یگریاموال مسروقه به نفآ د ةبرعهده گرفتن ادار -

(Undertaking the disposal of stolen goods for the benefit of another؛) 

 یگریاموال مسروقه به پول به نفآ د یلتبد فةیبرعهده گرفتن وظ -

(Undertaking the realization of stolen goods for the benefit of another؛) 

 یگریاموال مسروقه توسط د یمساعدت در نگهدار -

 (Assisting in the retention of stolen goods by another؛) 
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   یگریط داموال مسروقه توس ییجا مساعدت در جابه -
 (Assisting in the removal of stolen goods by another؛) 

   یگریاموال مسروقه توسط د ةمساعدت در ادار -
 (Assisting in the disposal of stolen goods by another؛) 

 یگریاموال مسروقه به پول توسط د یلتبد یمساعدت برا -

(Assisting in the realization of stolen goods by another؛) 

 ا  امور باال را فراهم کردن   ی انجام هر یبترت -
(Arranging to do any one of the above.) 

 ترر،  یرق دق یرر . بره تعب شرود  یرفترار مر   3خود شامل  یادشده، یا  رفتارها یراخ مورد
ا   یکری بره عنروان    تواند یقبل ا  هن، م ةگان 3ا  موارد  ی کردن مقدمات انجام هر فراهم
را  یزیکری رفترار ف  17نحرو مجموعراً    ینا جرم مداخله قلمداد شود و به یزیکیف یرفتارها
ا  جملره   یادشرده جررم   دهندة یلتشک یزیکیف یتر رفتارهایش. مفهوم بدهند یم یلتشک
هرم بره علرت     یو برخر  باشرد  یبه پول کردن اموال مسروقه روشن م یلو تبد ییجا جابه

 یحبره توضر   یرا ی شردند و لرذا ن   یرین به مناسبت تب یران،ا یبودن با نظام حقوق مشترک
 است: یچند نکته ضرور یادهوری ین،ندارند؛ باوجودا یشتریب

کره امروال مسرروقه بره تصراحب       شرود  یمحقق مر  یمال هنگام یلتحص ینکهنخست ا -
           فرررد  یِامرروال( تحررت کنترررل انحصررار    یررامررال ) یعنرری یررد؛کننررده دره مداخلرره

(Exclusive controlقرار گ )بره صرورت    یگرری کننده ممکن است با شخ  د . مداخلهیرد
 یگرر او فررد د  یانحصار نترلدر ک یگر،د عبارت مشترک اموال مسروقه را تصاحب کند؛ به

 یممکن است شخص ینهمچن (.Card, 2006, P. 458; Herring, 2005, P. 289) شود یمسه
 (یلتحص) یزحالت ن یندرهورد؛ در ا یسارق ا  تصرف و یتمال سرقت شده را بدون رضا

 محقق شده است. 

 یآ(، تو Dumpingفروختن اموال ) یمتق یر  یدوم، اداره کردن اموال مسروقه در معنا -
 .See Jefferson, 2009, P( هنهاسرت ) Destruction( و انهردام ) Giving awayکردن اموال )

662.) 

در نظر داشت ا هنجا که سرقت  یدبوطه. بامر یانجام رفتارها یباتکردن ترت سوم، فراهم -
               کره قبرل ا  سررقت صرورت      یجررم مداخلره اسرت، هرگونره تروافق      ةامروال ال مر   یقبل
جرم مداخله در اموال مسروقه را محقق نخواهد کررد؛ اگرچره ممکرن اسرت جررم       یرد،گ

(  Conspiracy to handleکرردن ددر امروال مسرروقه )    مداخلره  یبررا  یمانند تبان یمستقل
                  یزیکری ف یرفتارهرا  یرة کل اسراس،  ین(. بررا See Card, op .cit., P. 461محسروب شرود )  
              انجرام   یبرات کرردن ترت  و فرراهم  یررد بعرد ا  سررقت امروال صرورت گ     یرد جرم مداخله با
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            ص،خصررو یررن. درایسررتندقاعررده مسررت نا ن یررنامرروال و... ا  ا ییجررا چررون جابرره یامررور
و حمرل امروال مسرروقه     یرا برا یبار وانت کند یرا تصور کرد که توافق م یفرد توان یم

مسروقه داده اموال  ییجا در جابه یگریکم  به د یبفرض، ترت ینکند؛ در ا یسارق راه
 گرفته است. بعد ا  اتمام جرم سرقت انجام یزمربوطه ن یزیکیشده و رفتار ف

مداخله در امروال   یاه ینکهبر ا یبه ذهن خطور کند مبن یممکن است پرسش ینجاا در
 یرن در پاسرخ بره ا   شرود؟  یمحقرق مر   یز( نBy an omissionترک فعل ) یلةوس مسروقه به
برعهرده  » ،«یلتحصر »هنکره هرر چنرد کلمرات      یحشد؛ توض ی قائل به تفک یدپرسش با
ا  هن  یم( حراک 1357قانون سرقت  11 دةما 1)مذکور در بند « کردن فراهم»و « گرفتن

 ة( قابرل تحقرق اسرت، امرا در خصروص وا      Positive actاست که مداخله با فعل م برت ) 
اسرت کره    یرن . البته شررط ا شود یم یزکه شامل ترک فعل ن رسد ینظر م ، به«مساعدت»

هن را انجررام ندهررد؛  ی( ولررA legal duty to actباشررد )داشررته  یقررانون ای یفررهفرررد وظ
م 1380بره سرال   « براون» یدعو راستا، ینترک فعل محقق شده است. درا صورت، این در
(Brown [1970قابل توجه م ) کره   دهرد  یاجا ه م یگریپرونده، متهم به د ین. در اباشد ی

خصروص اظهرار داشرت کره      نیدهد. دادگاه در ا یاموال او جا یاناموال مسروقه را در م
حفرن کرردن    یجرم مداخله  بره معنرا   یزیکیف فتارهایا  ر یکیدبه عنوان  «ینگهدار»

داشرتن . برر    استمرارِ  یعنیتصاحب دنسبت به اموال مسروقه  است، نه ا دست دادن هن؛ 
 یفرة وظ یمتهم مجرم شرناخته نشرد؛ چراکره و    یادشده، ةموجود در پروند یلاساس دال
دارد، نداشرت   جرود او و یری دارا یران در م یا را که اموال مسروقه یتواقع ینفاش کردن ا

(For Futher Reading See Jefferson, op. cit., P. 663.) 
 

 و اوضاع و احوال الزم یط. شرا2.2
 است:  یضرور یرتحقق جرم مداخله، وجود دو شرط   یبرا یران،حقوق ا در

 ا  سارق؛   یرغ یشخص یسرقت ا  سو یارتکاب قبل -

 مسروقه بودن اموال موضوع جرم. -

معنا کره   ینا نظر گرفت. به  جرم مداخله در شرط یشبه عنوان پ توان یاول را م شرط
را  یامروال  یرا مرال   یگریجرم، ال م است قبل ا  هن، فرد د ینبه ا یفرد یتمحکوم یبرا
ه کنرد.  امروال مداخلر   یرن در ا یگرری و عمل سرقت کامرل شرده باشرد؛ سرپس د     یدبربا
ا  سارق است و اگر سارقْ مال مسرروقه را   یرغ یمرتکب جرم مداخله شخص اساس، ینبرا
موضروع   یرن ا یرل او محقق نخواهد شد. دل یکند، جرم مداخله ا  سو یطور م ال مخف به

کره   یو شخصر  شرود  یمر  یسرقت تلق ةمال مسروق اصوالً ال م کردن یهن است که مخف
 ین د. در اسا یهن، مال را پنهان م یرو یانجام اقدامات بعد یبرا کند، یرا سرقت م یمال
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 یگرری و سرپس بره د   یرد را بربا یرر مرال غ  یخصوص ممکن است گفته شود که اگر کس
جرم شده اسرت )سررقت و مداخلره در مرال مسرروق(؛ لرذا        یبفروشد، مرتکب تعدد ماد

 یران قائرل شردن م   ی با تفک یزدانان ن ا  حقوق یقابل انتقاد است. برخ گفته یشمطلب پ
جررم مداخلره    یقا  مصراد  یباورند که انجام برخر  اینجرم مداخله، بر  یزیکیف یرفتارها

هرا وجرود    سررقت  یدر تمام یباًاخفا تقر یراسارق هم متصور است؛   یا  اخفا، ا  سو یرغ
 یرن که ا یدانستن سارق معاف یبرا یلیو دل یستندن گونه ینلزوماً ا یقمصاد یگردارد، اما د

وجرود  « 1185ق.ت » 551 ةا  شمول مراد  دهد یعمال را نسبت به مال مسروق انجام ماَ
 (.113و  117، ص  1171 ی،صادق یرمحمدندارد )ر.ک. م

مصداق تعردد   یادشدهفرض  ینکهگفت که باوجود ا یدشده، با پاسخ به انتقاد مطرح در
 ینکره، ا یشرتر ب یح. توضر رسرد  ینظرر مر   جرم است، اما با مطلب قبل ا  هن قابل جمآ بره 

                      یررررانرررد ا : سررررقت و انتقرررال مرررال غ عبرررارت یادشررردهاَعمرررال  ةمجرمانررر ینعنررراو
 یس، اقدام به فروش مال مسرروق ا  سرو  اسا ین)نه سرقت و مداخله در مال مسروق(. برا

 یرة ا  نظر یراستا در قسرمت  یننخواهد شد. در ا 1185« ق.ت» 551 ةسارق مشمول ماد
 همده است: 4/7/1171 یخبه تار ییهقضا ةقو یاداره حقوق 5305/8

... اگر سارق، مال مسروق را بفروشد مرتکب دو جرم شده اسرت )سررقت و فرروش    »
و به هرر دو مجرا ات مربروط     یببه اتهام ارتکاب هر دو جرم تعق یدمال مسروق( و لذا با

 ؛   «اجرا شود یو ةمحکوم و جمآ دو مجا ات دربار

 قابل رد است: یر  یلاشاره شده با توجه به دال یدگاهگذشته، انتقاد و د ینا ا 

صرراحت برر    «هور یناناطم ینقرا» یا« علم و اطالع»بر  551 ةماد یدتأک ینکها نخست
مداخله و سررقت، تعردد فاعرل     یمدر جرا یگر،د یرا  سارق دارد. به تعب یرتوجه ماده به غ
لزوماً علم  یچراکه هر سارق یست؛در خصوص سارق متصور ن یادشده یودمطرح است و ق

 دارد.   یارتکاب مبه مسروقه بودن مال موضوع جر

 یسرت؛ کردن در خصوص سارقان قابل تحقق ن و قبول یلتحص یزیکیِف یرفتارها دوم،
کردنِ متعاقب هن  قبول یا یلخود گرفته، تحص یاردر اخت یشربا یلهوس هنان مال را به یرا 
طرور کره    معامله کردن مال مسرروق ا  جانرب سرارق، همران     یگر،د ی. ا  سواستمعن یب

 یرز )ن باشرد  یمر  «یرر انتقال مال غ»مشمول عنوان مجرمانه  یط،شرا یگرگذشت، باوجود د
 ةا  ادار 4111/8 ةشرمار  یرة و نظر 1107 یرر قانون راجآ به انتقال مرال غ » 1 ةر.ک. ماد
 یرر، فرروش و انتقرال مرال غ    ةمقررات دربار ( و17/7/1187 یخبه تار ییهقضا ةقو یحقوق

 ةقرو  یا  اداره حقروق  5154/8 یمشرورت  یرة )ر.ک. نظر گردد یم یزشامل اموال مسروقه ن
 (. 7/3/1158 یخبه تار ییهقضا

شرامل سرارق    551 ةقائل به هن شد که مراد  یدبا یادشده، یلِبا توجه به دال بنابراین،
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             شده داللت بر هن دارنرد کره جررم مداخلره مربروط       موارد اشاره یگر،د یر. به تعبشود ینم
                 یمحکمر  یرل شرمول هن نسربت بره سرارقان دل     یا  سرارق اسرت و بررا    یرغ یبه شخص

               بره   551 ةبرر شرمول مراد    یمبنر  ای یرده عق هگفرت کره هرگونر    توان یوجود ندارد. لذا م
                    یصررراحت قررانون یررامررتقن  یررلدل یا منرردبرروده و ن یقررانون ةسررارق، خررالف ظرراهر مرراد

  ینکره ا یگرر، د یاست. در واقآ، اصل بر عدم شمول هن نسبت به سرارقان اسرت و ا  سرو   
 یرل دل یا منرد بوده، ن یهیبد یا  سارق نظر دارد، امر یرغ یبه شخص یادشده یقانون ةماد
 . یستن

 یکره سرارق رفتارهرا    یطیافرزود کره در شررا    یرد با گفته، یشپ یحاتتوجه به توض با
دوم، مداخلره در امروال مسرروقه     ةجرم مداخله را انجرام دهرد، عنروان مجرمانر     یزیکیِف

  یکرردن، مجموعراً مشرمول عنروان مجرمانره واحرد       بره جرز معاملره    یعنری نخواهد بود؛ 
ان خرود سرارق معاملره شرود، عنرو      ویهم که مال مسرروق ا  سر   ییو در هنجا گردند یم

 ةوضرآ مراد   ة. فلسرف باشد ینم یو با عنوان انتقال مال قابل بررس یستمجرمانه مداخله ن
                  اسررت  یکررد رو یرن ا یرد مؤ یررزن یری جزا ینقروان  یقمضر  یرو اصرل تفسرر  یادشرده  یقرانون 
 یشرین، ؛  راعرت، پ 135و  134، صر   1177 یان،نظر موافق ر.ک. گلدو  ةمشاهد ی)برا
 (.101ص 

( یبه دو جرم سرقت و مداخله )نسبت به مرال واحرد   یمحکوم کردن فرد یجه،نت در
دو عنروان معاونرت در    یرر ندارد؛ هرچند که ممکن اسرت بتروان فررد را      یوجاهت قانون

در نظرر داشرت    یرد با رو، ینا قرار داد و محکوم کرد. ا  یبسرقت و جرم مداخله تحت تعق
اگرر   دیگر، یرتعب بعد ا  جرم سرقت متصور است؛ به یکه مداخله در اموال مسروقه در  مان

جررم مداخلره را مرتکرب شرود،      یزیکری ف یا  رفتارهرا  یکری هنگام انجام سرقت،  یفرد
ممکن است در جرم سرقت مشارکت کرده باشد )شرکت در جررم(،   یط،شرا یرباوجود سا

 اما به جرم مداخله محکوم نخواهد شد.

ا   یشت که جرم مداخلره تنهرا در امروال ناشر    در نظر دا یدخصوص شرط دوم، با در
بره اصرل    یبندیهن معناست که با توجه به لزوم پا  شرط به ینسرقت قابل تحقق است. ا

 یمجرا یگرکردن اموالِ حاصل ا  د کردن و معامله اخفا، قبول یل،تحص یم،بودن جرا یقانون
قلمرداد   1185« .تق» 511 ةامانت، جرمِ موضوع مراد  رد یانتو خ یا  جمله کالهبردار

گرردد، ماننرد هنچره در     یمشمول عنوان مجرمانه مستقل یطیهرچند که با شرا شود؛ ینم
     1 ةمراد  یرا  1158 «یقرانون مجرا ات مرتکبران ارتشرا، اخرتالس و کالهبرردار      » 1 ةماد
 همده است. 1107 «یرانتقال مال غ ةقانون دربار»

تحقرق   یبررا  یرا ه ینکره برر ا  یبه ذهن خطور کند، مبن یممکن است پرسش ینجاا در
          کره   یموضروعات  یرة کل یرا ه ینا  سرقت مرالک اسرت؟ همچنر    ینوع خاص یادشده،شرطِ 



 1131، بهار و تابستان 1، شمارة 5نشریة مطالعات حقوق تطبیقی، دورة      38  
 

موضروع مرواد    یماست؛ ا  جملره جررا    همده 1185 یراتقانون تعز یکم و یستفصل ب یلذ
                  کرره  ی)ربررودن 555تلفررن(  و  وا  هب، فاضررالب، برررق، گررا    یرمجررا غ ة)اسررتفاد 550

قائرل   یرد هرا با  پرسش ینشرط را محقق سا د؟ در پاسخ به ا ینا تواند ی(، میستسرقت ن
 یصرراحت ا  سرو   کره عمرل مربوطره بره     یطیکره در شررا   یحتوض ینشد؛ با ا ی به تفک
« ق.م.ا» 157 ة)ر.ک. مراد  یشرده اسرت، اعرم ا  سررقت حرد      یرده گذار سرقت نام قانون
مشدد )موضوع  یریِتعز یها سرقت یا( 1185« ق.ت» 551 ةمادساده ) یریِ( ، تعز1131
              مشررمول  ی(، عمررل ارتکرراب 1185« ق.ت» 553و  557، 555، 554، 551، 551مررواد 
شررط ا  جررم مداخلره را محقرق      ینشده، لرذا دومر   551 ةدر ماد« سرقت» ةاطالق وا 

 ةمراد  ماننرد  تند،خاص هسر  ةکه واجد عنوان مجرمان ی. اما در خصوص موضوعاتسا د یم
در پرسرش   یادشدهو ام ال هن( و مواد  بری یبو ج  نی یف)ک  558 ة(، مادی)راهزن 551
هورده  یران م سخن بره « سرقت»ا   551 ةماد ینکهقائل به هن شد که با نظر به ا یددوم، با

 یررا دارا هستند و برا لحراظ تفسر    یعنوان مجرمانه خاص ی دوم هر ةاست و موارد دست
 شرده  یراد کره مشرمول مرواد     ای یاَعمرال ارتکراب   یری، جزا ینو به نفآ متهمِِ قروان  یقمض
 یگرر، د یجرم مداخله را تحقق بخشرند. ا  سرو   یشرط دومِ ال م برا توانند ینم شوند، یم

 ة)دربرار  15/5/1171 یخبره ترار   ییهقضرا  ةقرو  یحقروق  ةا  ادار 4053/8شماره  یةدر نظر
 ( همده است:1185« ق.ت» 555 ةماد بصرةقرر در تمجا ات م یفقلمرو شمولِ منآ تخف

 یرر سررقت )غ  یقو ام ال هن، عرفاً ا  مصراد   نی یفو ک بری یبو ج یدنو د د ربودن»
 555 ةمراد  یرل ذ ةمجرا ات مقررر در تبصرر    یرف حد( است و لرذا منرآ تخف   یطواجد شرا

 ؛«شود یقانون مزبور هم م 558 ةمشمول ماد یقشامل مصاد« ق.م.ا»
 یرا  تفسر  یرد با یفریدر حقوق ک ینکهکه اشاره شد، با توجه به ا طور همان باوجوداین،
 یندر بخش نخستِ ا یادشده یِعرف یدگاهد رسد ینظر م شود، به یزپره یموسآ مواد قانون

 .  باشد یارجح م گفته، یشپ یةاول یدگاهو د یستن یهچندان قابل تک یه،نظر

 یسرقت که در هر دو نظرام حقروق   یب قبلبر لزوم ارتکا در حقوق انگلستان، افزون اما
تحقرق جررم مداخلره قابرل ذکرر       یال م بررا  یطا  شررا  یکیو انگلستان، به عنوان  یرانا
انرد ا :   اسرت کره عبرارت    یجررم ضررور   یرن محقق شدن ا یبرا یگرید یطشرا باشد، یم

ا   یرر جررم در غ  یزیکری ف یا  رفتارهرا  یر  مسروقه بودن اموال موضوع جرم و انجام هر
 کرد: یمخواه یبررس یلدو شرط را در ذ ینسرقت. شرح ا یانجر

 یبا شرط لرزوم ارتکراب قبلر    یشرط به نوع ینگفت که ا یدخصوص شرط اول، با در
 یقابل تصور است که سررقت  یهنکه مسروقه بودن اموال  مان یحسرقت مرتبط است؛ توض
وقه برودن امروال در   مفهوم مسرر  یس،انگل یدر نظام حقوق ین،انجام گرفته باشد. باوجودا

. قبرل ا   گیررد  یمتفراوت را دربرر مر    یها صورت ،بوده یتر عام یمعنا یجرم مداخله دارا
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                اسررت کرره امرروال بررا توجرره  یمطلررب ضرررور یررنهررا، ذکررر ا صررورت یررنپرررداختن برره ا
 S. 34 (2) (b) of the Theft) م1357قرانون سررقت    14 ةمراد  1ا  بند « ب»به پاراگراف 

Act 1968ین(، شامل  م (Landنم )جررم   را  مفهوم مال )د ین م یگر،. به عبارت دشود ی
 یکره بررا   یمروارد  یرز مرال و ن  یهرا  گونه یگرمداخله( خارج است؛ هر چند وجه نقد و د

(، در Minerals) یمرواد معردن   یرا ( Timberا  جملره الروار )   شروند،  یکار گرفته م به ین م
 & See also Herring, op. cit,, P. 286: Geary, 2002, PP. 104) یرنرد گ یمفهوم اموال جا

به سرقت روند تا موضوع جرم مداخلره   یدبا یادشدهکه موارد  یداستپ فته(. البته ناگ105
جررم مداخلره در امروال مسرروقه را محقرق       تواننرد  یم یلحال، اموال ذ هر . دریرندقرار گ
 کنند:

 Goods that haveانرد دسررقت سراده  )    ت رفتره بره سررق   یواقع یکه به معنا یاموال -

actually been stolen  ؛) 
       انرد.   اثبات کند کره امروال مربروط بره سررقت رفتره       یدبا یمورد مقام دادستان ینا در
ثابرت کنرد کره شرخ       یرب موضوع هن است کره مقرام تعق   یناثبات ا های یوها  ش یکی
 یرپرذ  موضروع امکران   یرن کره ا  یصورتقبالً به جرم سرقت محکوم شده است؛ در  یگرید

 Circumstantial) یهو اوضاع و احوال قضر  ها انهبر نش یهبا تک تواند یم یادشدهنباشد، مقام 

evidenceمسرروقه بروده    یقرت متهم مداخله شرده، در حق  یکه ا  سو ی(، ثابت کند اموال
 یاتخصوصر  یرا اموال موضوع جرم  یینپا یمتبه ق توان یم شده یاداست. ا  جمله امارات 

 ,See Herring) کررد که سرقت هنها گزارش شده است، اشاره  یاموال با اموال ینمشترک ا

op. cit., P. 286  .) 
( Accused’s own beliefبه براور شرخ  مرتهم )    تواند ینم یخصوص دادستان ینا در

اخله کرده اند و در هنها مد معنا که متهم تصور کرده که اموال مسروقه ینا  استناد کند؛ به
امروال مسرروقه    یعنیحالت، ممکن است تصور متهم مطابق با واقآ نباشد؛  یناست. در ا
مرتهم را   تروان  یباورند که مر  ینبر ا یسیدانان انگل ا  حقوق یفرض، برخ یننباشند. در ا

( An attempt to handle stolen goodsعنوان شرروع بره مداخلره در امروال مسرروقه )      یر 
حالرت   یرن کره ا  رسرد  ینظر مر  (؛ اما بهSee Heaton, 2006, P. 379) ر دادقرا یبتحت تعق

 داشته باشد. طابقت( مImpossible offenceبا عنوان جرم محال ) یشترب

 یبررا  یرر بره ملر  غ   یرمجرا  دست همده ا  راه سرقت مقرون به ه ار، ورود غ اموال به -
 Goods obtained by robbery, burglary, deception) یو اخاذ یبکاریارتکاب جرم، فر

and blackmail؛ ) 
 یما  ارتکراب جررا   یرا بره امروال ناشر   « امروال مسرروقه  »مفهوم  یسی،انگل گذار قانون
ا  قرانون   11و  15برا توجره بره مرواد      اساس، ینداده است. برا یمبند تعم یندر ا یادشده
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اخل در مفهروم امروال   د یند،دست ه به یادشده یمجرا یقکه ا  طر یم، اموال1357سرقت 
موضروع جررم مداخلره در امروال مسرروقه واقرآ        توانند می یجهو در نت باشند یمسروقه م

اما در خصروص   شود، یسرقت مشدد محسوب م ینوع یمجرا ینشوند. البته مورد اول ا  ا
 .یستن یحموارد، اطالق عنوان سرقت صح یرسا
 (؛The proceeds of the stolen goodsعوائد حاصل ا  فروش اموال مسروقه ) -

که متهم مال مسرروق را   یم، در موارد1357قانون سرقت  14 ةماد 1توجه به بند  با
مشرمول جررم مداخلره     یرز ن کنرد  یمر  یافرت که در مقابل هن در یفروش برساند، وجه به
کننده در مال مسرروق محسروب    مداخله یزوجه ن ینشخ  در ا یگر،د یربه تعب شود؛ یم
طورکره   (. البتره همران  Jefferson, op. cit., P. 661; Cook et al; op. cit., P. 186) شرود  یم

صررف براور مرتهم برر      سرخن،  یگرد واقعاً مسروقه باشند؛ به یداشاره شد، اموال مسروقه با
 یا اندا ه شرط به ین. اکند ینم یتکه واقعاً مسروقه نباشند( کفا یمسروقه بودن هنها )وقت

 Haughton vم )1385سرال   بره  «یتاسرم  یههوتن عل» یاست که در دعو یتاهم یدارا

Smith [1975]،) اموال مسروقه هستند، محکوم به جررم   کرد یکه به اشتباه تصور م یفرد
 See) یافرت  ییرر بره شرروع بره مداخلره در امروال مسرروقه تغ       یمداخله نشد و اتهرام و 

Jefferson, op. cit., P. 661جررم مداخلره را توسرعه     ةگسرتر  یرادی موضوع تا حد   ین(. ا
کره در برابرر هن    یکه اگر سارق مال مسروق را به فروش برساند، وجهر  ینحو هد، بهد یم
را بره شرخ     یافتیاگر او وجه در ین. همچنشود یمسروقه قلمداد م یزن کند یم یافتدر
ه در بره مداخلر   یط،شررا  یرممکن است باوجود سرا  یزن یرندهانتقال دهد، انتقال گ یگرید

 (.Heaton, op. cit., PP. 380 & 381)اموال مسروقه محکوم شود 

م اِعرالم  1357قانون سررقت   11 ةماد 1در خصوص شرط دوم، بخش نخست بند  اما
کرردن   فرراهم  یرا  یلمداخله ا  جملره تحصر   یزیکیف یاشکال رفتارها یکه تمام دارد یم

 Otherwise than in the) سررقت  یران ا  جر یرر در غ یرد مرال مسرروق با   یلمقدمات تحص

course of the stealingجهت در نظرر گرفتره شرده اسرت      ینا  ا رطش ین. ایرند( انجام گ 
 ,.Heaton, op. cit., P. 384: Geary, op. cit) کننده قلمداد نشروند  که سارقان لزوماً مداخله

P. 106ةشرررط در مرراد یررنبررا هوردن ا یسرریگررذار انگل هنکرره، قررانون یشررترب یح(. توضرر             
 باشرد،  مری  یرز کننرده ن  مداخلره  یکره هرر سرارق    یرتفس ینکرده است ا  ا یسع یادشده،
 کند. یریجلوگ

که بره صرورت مشرترک مرتکرب سررقت       یشترب یاشرط، دو نفر  ینصورت نبود ا در

 یافزون بر سرقت، به جرم مداخله هم محکوم شروند. بررا   یطی،شوند، ممکن است با شرا

و به دست شرخ    رباید یم یرا ا  انبار فروشگاه یاموال« الف»که شخ   یم ال، هنگام
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 یلاموال مسرروقه را تحصر  « ب»شخ   ذارد،بگ یبار تا هنها را داخل وانت دهد یم« ب»

 یکردیگر بره   یرا امروال را عهرده دار شرده     یی جا م ال، هر دو نفر جابه ینکرده است. در ا

 (. Heaton, op. cit., P. 385; Childs, 2005, PP. 107 & 108اند ) کم  کرده

 مداخله در اموال مسروقه ی. عنصر روان3
 یشد، احررا  عنصرر روانر    یبررس یشینهن در بند پ یجرم که اجزا یبر عنصر ماد افزون
 یرانا یجرم مداخله را در نظام حقوق یعنصر روان یلدر ذ اساس، ینا است. بر یضرور یزن

 :کنیم یم یو انگلستان بررس
و « علم و اطالع»کار رفتن وا گان  و به 1185« ق.ت» 551 ةبا توجه به ماد ران،یا در
 یر  در هن، ال م است که مرتکب جرم مداخله در هنگام انجام هرر   «هور یناناطم ینقرا»

 یرل بره دل  ینکره ا یاجرم، علم به مسروقه بودن مال داشته باشد  ینا یزیکیف یا  رفتارها
 ینشود که مال مسروقه است. منظرور ا  قررا   یجاداو ا یبرا، ظن هور یناناطم ینوجود قرا
کره در   ی،واقعر  یمرت ترر ا  ق  ار ان یمتیکاال به ق ةاست مانند عرض یموارد هور، یناناطم
جرم مداخلره را   ی،کننده شده، به همراه عنصر ماد علم و اطالع مداخله ینجانش یموارد

 .سا د یمحقق م
 یحگذار قرار نگرفته است. توضر  له مدنظر قانوندر جرم مداخ یخاص یتن سو  بنابراین

 یرت ن ( و سرو  General intentعرام )  یرت ن ا  دو جرز  سرو    یمجرا یبرخ یهنکه، عنصر روان
عمرد در انجرام رفترار     یعنری خاص  یتن شده است؛ سو  یل( تشکSpecific intentخاص )

م . حرال در خصروص جرر   یجره قصرد نت  یعنری  اصخر  یرت ن جرم موردنظر و سو  یزیکیف
کرردن و    اخفرا، قبرول   یل،تحصر  یزیکیِف یا  رفتارها ی مداخله، صرف عمد در انجام هر

. مطلق بودن جرم یستال م ن یخاص یتن و سو  کند یم یتکردن مال مسروقه کفا معامله
مجرمانه  یجةمطلق، حصول نت یمدر جرا یراباشد،   یدگاهد ینا یدمؤ تواند یم یزن یادشده

گرذار صررف ارتکراب عامدانره رفترار مروردنظر را        و قانون یستن یا  رفتار مرتکب ضرور
 یمرتکرب را در پر   یرت معاف یجره، نداشرتن قصرد نت   اساس، ینا کرده است؛ بر یانگار جرم

هنهاسرت و   یبر حسب عنصرر مراد   ید،به مطلق و مق یمجرا ی نخواهد داشت. البته تفک
 یحبا توجه به توض حال، ینابا شود؛ یقلمداد م یمجرا یروان صرا  عن یخاص جزئ یتن سو 
 .شود یدو مقوله هشکار م ینا ةرابط گفته، یشپ

                در عبرارت مربوطره ا     «هور ینران اطم» یرد که با توجره بره ق   رسد ینظر م به همچنین
                علرم و اطرالع مرتکرب گرردد کره       یگزینجرا  توانرد  یمر  ی، ظن1185« ق.ت» 551 ةماد

                    مرال   ینکره برر ا  یمبنر  یفیاحتمرال ضرع   یعنری را بتوان برر هن برار کررد؛     «یقو»صفت 
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                  خرارج   یمفهرومِ ظرن قرو    شرمول کررد و ا    یربره نفرآ مرتهم تفسر     یرد باشد، با مسروقه 
و قضراوت عررف را    یهاوضراع و احروال قضر    توان ینوع ظن، م ینا ی تشخ یدانست. برا
 لحاظ کرد.

                  شرده اسرت: اول،    یلجررم مداخلره ا  دو جرز  تشرک     یدر انگلستان، عنصرر روانر   اما
                   باشرد؛ و   یرت ن نفسره ترو م برا سرو      یفر  یرد با گیررد  یکه به عنوان مداخله انجام م یعمل

    براور داشرته باشرد کره امروال مسرروقه هسرتند.         یادوم، متهم در  مان انجام عمل، علم 
               یشرتر ب یحباشرد. توضر   یرز انگ بحرث  ای نردا ه ممکرن اسرت ترا ا    «یتن با سو » ةوا  یمعنا

           برودن امروال دارد، قاعردتاً عمرل خرود را برا        براور بره مسرروقه    یاکه علم  یهنکه، شخص
 یم ضررور 1357قرانون سررقت    11 ةدر مراد  یرد ق یرن لذا ذکر ا دهد؛ یانجام م یتن  سو 
 Roberts)م 1378به سال « رابرتس» یموضوع، در دعو ین. در خصوص ارسد ینظر نم به

مسرروقه هسرتند،    ینکره که اموال مسرروقه را برا علرم بره ا     یمقرر شد که فرد (،[1987]
 ,See Herringانجام داده اسرت )  یتن کند و سپس هنها را بفروشد، عمل را با سو  یلتحص

op. cit., PP. 290 & 291.) 

برا   یکره شخصر   یدر مروارد  یعنی ید؛شمار ه دفاع به ی  تواند یم یادشدهشرط  نبود
 یرا ه صراحب مرال   اما قصد دارد هنها را بر  کند، یم یلاموال مسروقه را تحص یعلم و هگاه
محسروب نشرده، مرتهم ا  جررم      یرت ن برگرداند، عمرل باسرو    یسمانند پل یمأمور صالح

باور متهم بر مسروقه بودن اموال  یاصرف علم  ین،مداخله برائت حاصل خواهد کرد. بنابرا
ثابت کند که متهم در  مان مداخلره، عمرل    یدافزون بر هنها با یبنکرده، مقام تعق یتکفا

م 1371بره سرال   « گُرش » یدر دعرو  راسرتا  یرن انجام داده اسرت. درا  یتن را تو م با سو 
(Ghosh [1982]دادگاه تجد ،)یدنظر (Court of Appealمع )یذهنر  یاری (Subjective test )

. گیررد  یدر نظر گرفرت کره در مروارد مشرابه مرالک قررار مر        یتن سو  ی تشخ یرا برا
منصرفه   یئرت نخسرت ه  ی،دادستان یبودن عمل ا  سو یتن اثبات با سو  یبرا مبنا، ینبرا
شرده ترو م برا     افراد متعارف جامعه، عمل انجام یارهایدهد که بر اساس مع ی تشخ یدبا
نشرود،   یتلق یتن شکل، عمل تو م با سو  ینا  که به ی. درصورتیرخ یااست  بوده یتن سو 

در اثبات موضوع با شکست مواجه شده است. حال اگر  یبمقام تعق ه،یافتموضوع خاتمه 
منصرفه   یئرت ال م اسرت کره ه   ید،شمار ه به یتن عمل با سو  یادشده، یارهایبر طبق مع

هنچره   گفتره،  یشپر  یارهرای که با توجه بره مع  ودهخود متهم متوجه ب یاکند که ه یبررس
 ,Card, op. cit., P. 391; Elliott & Quinn, 2010) یرر خ یابوده است  یتن انجام داده، تو م با سو 

P. 221; Herring, 2010, P. 85 & 86.) 

کره   یو درصرورت  یستن یتن نبرده باشد، عمل او با سو  یامر پ یناگر متهم به ا حال
 یموارد یشتر. در بشود یم یتلق یتداده باشد، عمل تو م با سو ن ی موضوع را تشخ ینا
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 شرود،  یمر  یتلقر  یرت ن با سو  یروشن افراد متعارف به یارهایس معکه اعمال متهم بر اسا
 یرن ا یدارا یادشرده  یارهرای دانسته عملش با توجه بره مع  یم یو ینکهدر ا یا شبهه یچه
موضروع بره هن معنرا     یندر نظر داشت که ا یدوجود نخواهد همد. البته با است، به یژگیو
متهم  دیگر، یرتعب . بهباشد یموضوع مالک م ینا ی متهم در تشخ یکه باور شخص یستن
بودن عمل ا  نظر افراد  یتسو ن بابه عنوان دفاع اظهار دارد که هرچند به تو م  تواند ینم

. در کرردم  یمحسروب نمر   ای یژگری و ینچنر  یمتعارف هگاه بودم، اما شخصاً عمل را دارا
 یرت ن ظر افراد متعارف با سرو  هنچه انجام دادم ا  ن دانستم یمطلب که نم ینمقابل، اِعالم ا

هنچره   ین(. بنرابرا Card, op. cit., P. 391) یرد شرمار ه  دفاع بره  ی تواند  یم شود، یم یتلق
افرراد   یارهایاست که او ا  مع یبلکه درک یست،متهم ن یشخص یارمع یامالک است، باور 

 متعارف جامعه داشته است.

باور بره مسرروقه برودن     یالم جرم مداخله، عبارت است ا  ع یدوم عنصر روان جز 
 ةضرابط  یر  موضروع کره    یرن (. اKnowledge or belief that the goods are stolenاموال )
اگر مرتهم بعرد ا     یگر،د عبارت در  مان مداخله محر  باشد. به یدبا شود، یقلمداد م یذهن
امرا   مسروقه هستند، جرم مداخله محقق نخواهد شرد.  هنهااموال متوجه شود که  یافتدر

امروال را   ةادار یبترت ینکهفرضاً هنها را بفروشد، ممکن است به عنوان ا یمتهم یناگر چن
فراهم کررده اسرت، بره جررم مداخلره در امروال مسرروقه محکروم شرود           یگریبه نفآ د

(Jefferson, op. cit., P. 665; Baird, 2010, P. 211 .) 

 یرت مرتهم کفا  یتوجه داشت که صرف احتمالِ مسروقه بودن اموال ا  سرو  یدبا البته
برر هن   یلری بروده، دل  یهیبرد  یهر شخ  متعارف یموضوع برا ینکها ین،. همچنکند ینم
 ةانگلستان وا  یها اند. دادگاه لزوماً باور داشته است که اموال مسروقه یزکه متهم ن یستن
دوم  ةکره بره مفهروم علرم درجرر     یقری م حقعلر  یمعنرا  هتنهرا بر   را نره  «یعلرم و هگراه  »
(Knowledge of second degreeن )یتعمرد  ینغمض عر »همان  یعنیاند؛  کرده یرتفس یز» 
(Wilful blindnessالبته ا .)بلکره ممکرن اسرت     کند، ینم یتکفا خود یخود نوع علم به ین

انرد. ا     قهمسررو  امروال متهم در واقآ باور داشته است کره   ینکهمحسوب شود بر ا یا اماره
چراکره   باشرد،  یحشو م ینوع« باور داشتن» ةاستنباط کرد که وا  توان یمطلب م ینهم

 .Heaton, op. cit., P. 387; Ashworth, 2009, PP) شود یشامل م یزدوم هن را ن ةعلم درج

389 & 390.) 
اسرت   ییدعروا  شود، یبه هن استناد م« باور داشتن»که در خصوص  ای یا  دعاو یکی
نظرر   یرد پرونرده، دادگراه تجد   یرن (. در اHall [1985]م )1375در سرال  « هول»با عنوان 
کررد کره قابرل توجره اسرت. مرجرآ        یینعلم و باور متهم تع ی تشخ یرا برا یا ضابطه
 First- hand) اول ةعلرم دسرت   ارایکره شرخ ِ د   یاظهرار داشرت کره هنگرام     یادشرده 
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knowledge یامرر تلقر   یرن هگراه بره ا   یمرتهم اِعرالم دارد، و  (، مسروقه بودن اموال را به 
کره بره خرودش     کنرد  یصردق مر   یفررد  یذهن یتباورداشتن به وضع ینهمچن شود؛ یم
که علم به مسروقه بودن اموال دارم، امرا برا توجره     یمبگو یتبا قاطع توانم ی: من نمیدبگو

 ;Herring, 2005, P. 291) یسرت متصرور ن  یرز ن یگرری معقرول د  یجةموجود، نت یطبه شرا

Card, op. cit., P. 465; Jefferson, op. cit., P. 665.) 

 . مجازات مداخله در اموال مسروقه4
و  شرود  یشامل حبس و شالق مر  یرانجرم مداخله در اموال مسروقه در حقوق ا مجا ات

 ةدربرار  یمجا ات حربس اسرت. شررح مختصرر     یلدر حقوق انگستان، صرفاً موجب تحم
بره   یرکه در ذ رسد ینظر م به یضرور یدو نظام حقوق یندر ا یادشده یها مجا ات یزانم

 :پردا یم یهن م
مجا ات جرم مداخله در امروال   یران،، در حقوق ا1185« ق.ت» 551 ةتوجه به ماد با

کره   یضربه شالق. در مرورد  84مسروقه عبارت است ا : شش ماه تا سه سال حبس و تا 
 یادشدهخود قرار دهد، مجا ات او حداک ر مجا ات  ةاموال مسروقه را حرف ةمرتکبْ معامل

گفرت کره    تروان  یکرد هن است که چره  مران مر    طرحم توان یکه م یخواهد بود. پرسش
 یرن خرود قررار داده اسرت؟ در پاسرخ بره ا      ةکننده، معامله اموال مسروقه را حرفر  مداخله

 پرسش دو جواب قابل طرح است:

عمل مسرتلزم   ی دادن  است که حرفه قرار ینا رسد یکه به ذهن م یپاسخ نخستین
برر عمرل   « حرفره قرراردادن  »که عرفراً عنروان    یانجام مکرر و به دفعات هن است؛ تا حد

 صدق کند.

اعتقراد وجرود دارد کره تکررار عمرل       ینشده، ا در پاسخ به پرسش طرح دیگر، ا سوی
بت کررد؛ امرا در   موضوع را ثا ینبر اساس هن، ا توان یاست که م ینهقر ی مجرمانه تنها 

 یناگرر برا قررا    شرود،  یاول مرتکب جررم مداخلره مر    ةمرتب یبرا یهم که شخص یموارد
و فرروش امروال مسرروقه قررار داده      یرد خر راشغل خود  یبتوان ثابت کرد که و یگرید

کره   یکسر  ینمحکوم کررد. همچنر   551 ةماد یراو را بر اساس قسمت اخ توان یاست، م
عمرل را   یرن صررف تکررار ا   کنرد،  یمر  یرداری ل مسروقه را خراموا یطور اتفاق چند بار به

داده  قررار خرود   ةاو لزوماً معامله اموال مسرروقه را حرفر   ینکهدانست بر ا یلیدل توان ینم
 (.111 ص  یشین،پ ی،محمد صادق یراست )ر.ک. م

دارند کره   یا گمشده یمةکه هر کدام ن رسد ینظر م به یادشده، یها خصوص پاسخ در
          یلزومرراً برره معنررا یهنکرره اگرچرره هررر تکرررار یح. توضرریسررتندبردون هن قابررل اسررتناد ن 

نظرر مخرالف ر.ک.  راعرت،     ةمشراهد  ی)برا یستاموال مسروقه ن دادن معامله حرفه قرار
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                     قررراردادن امرروال مسررروقه حرفررهبررر  یررردا (، امررا صرررف قصررد شررخ 33، ص 1177
(. 801، ص 1171 یروس،و سر  یشرود )ر.ک. شرکر   یتلقر  یدعامرل تشرد   توانرد  ینم یزن

       تکررار،   یرن ال م است که متهم عمرل خرود را تکررار کنرد و ضرمناً قصرد او ا  ا       ینبنابرا
هن اسرت کره هرردو     یمطلرب بره معنرا    ینحرفه قراردادن معامله اموال مسروقه باشد. ا

موضروع، قابرل    ی تشرخ  یترا بررا   یرنرد گ تو مان مالک قررار  یدبا یو ذهن ینیع ةضابط
 تر جلوه کنند. قبول

پنهران   یرا  یدن، خر1185« ق.ت» 553 ةشد که با توجه به ماد یادهور یدبا درهرحال
 یخرارج بروده، دارا   551 ةا  شرمول مراد   یخیترار  -یفرهنگر  ی یرت ح یدارا یاکردن اش
صررفاً برا    یادشرده  یای. البتره مداخلره در اشر   باشرد  یتا پنج سال حربس مر   ی مجا ات 
 یرفتارها یقمصاد یگراست و لذا د متصور« کردن پنهان» یا «یدنخر» یزیکیف یرفتارها

 .  شود یم 551 ةجرم مداخله، مشمول حکم عام ماد یزیکیِف

ا  قرانون   11 ةمراد  1در بنرد   یسری گذار انگل قانون یران،گذار ا قانون یکردمقابل رو در
(، مجا ات جررم مداخلره را مقررر    S. 22 (2) of the Theft Act 1968م )1357سرقت سال 

مجرا ات او   شرود،  یکه محکوم بره جررم مداخلره مر     یاساس، شخص ینداشته است. بر ا
حرداقل   یسری گرذار انگل  هنکره قرانون   یشرتر ب توضیحسال حبس خواهد بود .  14حداک ر 
جرم را مدنظر قرار نداده است و به ذکرر حرداک ر مردت  مران حربس       ینا یمجا ات برا

ارتکراب   ةنحرو  یلا  قب یطیبا لحاظ شرا تواند یپرونده م یِقاض یناکتفا کرده است. بنابرا
مجررم   یرا بررا  یخسارات وارده، مجا ات متناسب یزانمرتکب جرم و م یاتجرم، خصوص
                       فراترر رود  یادشرده ا  حرداک ر   نرد توا یمجرا ات نمر   یرن اسرت کره ا   یهیبد یرد؛درنظر گ

(For Further Reading See Gooch & Williams, 2007, P. 178; Martin, 2003, PP. 226 

& 227.) 

برا جررم    یسره جرم، مطلب قابل توجه هن اسرت کره در مقا   ینمجا ات ا یزانم دربارة
قرانون   8که بر اساس ماده  ینحو در نظر گرفته شده است؛ به یشترسرقت، مجا ات هن ب

 15 ةمراد  1 بند شده به موجب ( )اصالحS. 7 of the Theft Act 1968م )1357سرقت سال 
مجرا ات جررم   (،  S 26 (1) of the Criminal Justice Act) م1331 یفرری قرانون عردالت ک  

 ا  هن روسرت  یسیگذار انگل قانون یکردرو ینسال حبس فراتر نخواهد رفت. ا 8سرقت ا  
کررده،   یکنندگان را به عنوان عوامل محرکه جرم سررقت، پررنرت تلقر    که نقش مداخله

ا  ارتکاب  ضمنیطور  به یلهوس یندانسته است تا به ا یدتریشد یفریک یاستمستلزم س
   کند. یریجلوگ یزسرقت ن
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 وجوه افتراق
 دو نظام حقوقی

 

 وجوه اشتراک
 دو نظام حقوقی

 

 ی. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوق5

و انگلستان در خصوص جرم مداخله را  یرانا یقوقوجوه افتراق و اشتراک دو نظام ح اهم

 جستجو کرد: یردر جدول   توان یم
 
 
 
 
 

. عنصر مادی جرم مداخله در حقوق ایران در قالب 1
چهار رفتار فیزیکی متصور است؛ اما درحقوق انگلستان، 

 باشند. ارتکاب می صورت قابل 17رفتارهای مربوطه به 
. در حقوق انگلستان، مداخله در اموال مسروقه در 1

برخی ا  صور رفتارهای فیزیکی با ترک فعل نیز قابل 
ارتکاب است، اما در حقوق ایران صرفاً فعل م بت 

 تواند به ارتکاب جرم مداخله منجر شود.  می
 . مفهوم اموال مسروقه در حقوق انگلستان، افزون بر1

اند،شامل  سرقت رفته به معنای واقعی به اموالی که
  دست همده اموالی که ا  ارتکاب برخی دیگر ا  جرایم به

شود؛اما درحقوق ایران  است نیز )ا  جمله اخاذی( می
همده است،  دست صرفاً اموالی که ا  جرم سرقت به

 شود. مسروقه قلمداد می
انگلستان، افزون . عنصر روانی جرم مداخله در حقوق 4

کننده به مسروقه بودن اموال،  بر علم یا باور مداخله
گیرد؛ اما  نیت را نیز دربر می نفسه تو م با سو  عمل فی

در حقوق ایران، عنصر روانی  جرم محدود است به علم 
هور به  مسروقه بودن  یا ظن ناشی ا  قراین اطمینان

 اموال.
یران شامل . نوع مجا ات جرم یادشده در حقوق ا5

حبس و شالق است، اما در حقوق انگلستان صرفاً 
باشد. همچنین در حقوق ایران،  شامل حبس می
کننده در مواردی که معاملة اموال  مجا ات مداخله

گردد؛  مسروقه را حرفة خود قرار داده باشد، تشدید می
گذار  اما این موضوع در حقوق انگلستان مدنظر قانون

 قرار نگرفته است.

جرم مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام  .1
حقوقی ایران و انگلستان، ا   مره جرایم مطلق 

شود که نیا ی به تحقق نتیجة مجرمانه  محسوب می
خاصی ندارد و صرف انجام عمدی هری  ا  

 کند. رفتارهای  فیزیکی مربوطه کفایت می
. تحصیل، نگهداری و خرید و فروش اموال مسروقه 1

است که در هر دو نظام   رفتارهای فیزیکیا  جمله 
تواند به تحقق جرم مداخله منجر شود.  حقوقی می

البته خرید و فروش اموال مسروقه در حقوق 
انگلستان،  یر هری  ا  عناوین اداره یا تبدیل به پول 

 کردن اموال مسروقه قابل بررسی است.
. ارتکاب قبلی سرقت، مسروقه بودن اموال موضوع 1

کننده( و انجام  تعدد فاعل )سارق و مداخلهجرم، 
مداخله در غیر ا  جریان سرقت، شرایطی هستند که 

 اند. در هر دو نظام حقوقی مالک قرار گرفته
. عنصر روانی جرم مداخله در هر دو نظام حقوقی، 4

کننده به مسروقه بودن  افزون بر علم و هگاهی مداخله
د. این جز  باش اموال، شامل جز  جایگزینی نیز می

در حقوق ایران عبارت است ا  ظن ناشی ا  قراین 
کننده  هور، و در حقوق انگلستان، باور مداخله اطمینان

 مبنی بر مسروقه بودن اموال موضوع جرم.
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 و راهکارها یجه. نت6

گذار  جرم مداخله در اموال مسروقه، روشن ساخت که باوجود توجه قانون یقیتطب تحلیل
 یکررد در رو یصری هن، نقا یبررا  یخاصر  یقرانون  ةنظر گررفتن مراد   جرم و در ینبه ا یرانا

. سرا د  یجررم را فرراهم نمر    یرن مؤثر با مرتکبران ا  ةگذار وجود دارد که امکان مقابل قانون
ارتکاب جررم سررقت را    یزةدر اموال مسروقه، انگ کنندگان اخلها هنجا که مد اساس، ینبرا

در  سرا ند،  یجامعره را فرراهم مر    یخالل در نظم عمومشکل موجبات ا ینباال برده و به ا
 کرد: یشنهادپ توان یرا م یر  یمناسب، راهکارها یفریک یاستاعمال س یراستا

هنکره   یحجررم. توضر   یعنصرر مراد   دهندة یلتشک یزیکیف یگسترش قلمرو رفتارها-
اخفرا،   یل،منحصرر در چهرار فعرل تحصر     یادشرده جررم   یزیکیف یحاضر، رفتارها درحال
شروند   یافرت  یاست که ممکن است افرراد  یدر حال ینکردن است؛ ا کردن و معامله لقبو

 ی،نبرود حکرم قرانون    یرل و بره دل  ندرا مرتکرب شرو   یادشرده ا  مروارد   یرغ ییکه رفتارها
مرال مسرروق را    یکره شخصر   یصورت م ال، در یرا متحمل نشوند. برا یفریک یتمسئول

با توجره بره    یرد،قرار گ کردن یمشمول عنوان مخف یعمل و هنکه یکند، ب یصرفاً نگهدار
« ق.ت» 551 ة)مراد  یقرانون  ةدر شمول مراد  توان یم گفته، یشپ یبودن رفتارها یحصر
ا   یر  انجرام هر  یبرات کرردن ترت  فرراهم  ین،کرد. همچن ید( نسبت به عمل او ترد1185
جررمِ مداخلره    یزیکریِ ف یگسترش قلمرو رفتارهرا  یبرا تواند یم یزشده ن اشاره یرفتارها

 گذار به هن توجه کرده است.  که در حقوق انگلستان قانون یموضوع یرد؛مدنظر قرار گ

پرسش پاسخ داده شود کره چره    ینبه ا یقیابتدا ال م است که با انجام تحق بنابراین،
 یقرانون  ةامرا در داخرل مشرمول مراد     شروند،  یانجام مر  یجبه صورت را یگرید یرفتارها

 جرم لحاظ کرد.   یرا هم در عنصر ماد تر یجرا یرفتارها یگرسپس د یستند؟ن

عردم   یبررا  ینکره به سارقان. براوجود ا  یعدم شمول حکم قانون یابه شمول  یحتصر -
مسرئله   یرن بسرا کره ا   قابل ارائه است، چره  یمتقن یلیشمول جرم مداخله به سارقان دال
بره   یالحراق  یا گذار در قالرب تبصرره   ال م است قانون رو، ینموضوع اختالف واقآ شود. ا ا

ا   یرر غ یافرراد  یبپرردا د کره مخاطرب حکرم قرانون      وعموض ینمربوط، به ا یقانون ةماد
موضروع برا    یرن کنرد. ا  یریجلوگ یا  برو  هرگونه اختالف یلهوس ینسارقان هستند و به ا
 یرز ن یقرانون  ةمراد  یدر ابتردا ...« ا  سرارق   یرر هرر کرس غ  »ماننرد   یاضافه کردن عبارات

 است. یرپذ امکان

گذار قابل انتقاد است؛ به  قانون یکردخصوص رو ینمجا ات جرم. در ا یزانم یشافزا -
، اغلرب  1185« ق.ت» 551ترا   551در مرواد   یادشرده  یرری تعز یها معنا که سرقت ینا
اخرتالف   ینکه علت ا یداستنسبت به جرم مداخله هستند. پ تری ینمجا ات سنگ یدارا

را  یاجتمراع  یرت اسرت و امن  یجرم اصرل  رقت،است که مباشرت در جرم س ینو تفاوت ا
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 یبررا  یرزه انگ یجراد قابل توجه جرم مداخلره در ا  یرتأث یلبه دل حال، ینباا کند؛ یمختل م
مجرا ات   یرزان است که م یهنها، ضرور یکسب منفعت نامشروع ا  سو یلسارقان و تسه
شرالق    اتموضروع در خصروص مجرا    یرن . البته ایابد یشافزا یا تااندا ه یزجرم مداخله ن
جررم مداخلره بره     یدر عنصرر قرانون  « ضربه شالق 84تا »چراکه عبارت  کند، یصدق نم

در مواد قبرل ا  هن   یگرد یکار رفته است و ا  سو به« دون الحد یرالتعز» ةا  قاعد یرویپ
 صورت مدنظر قرار گرفته است.  ینبه هم یزن
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