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مجازات  و  شهروندان  شده  پایمال  حقوق  استیفای  وظیفه  قضایی  نهادهای  اگر 
قانون شکنان و مجرمین را برعهده داشته باشند، نهادهای زیادی هستند که اگر نه 
همه وظیفه شان، حداقل یکی از وظایف شان، جلوگیری از ایجاد زمینه برای وقوع 
جرم است. شهرداری رشت در نگاه توسعه انسان محور خود، در تالش است که به 
منظور افزایش مشارکت و تاب آوری اجتماعی و بهبود شاخص های شهروندمدار به 
این وظیفه ذاتی خود که سال ها به آن بی توجهی شده بود، عمل کند. در توسعه 
اداره  انسان محور، وظایف اجتماعی شهرداری جایگاه ویژه ای دارد. چون  شهری 

شهر بدون مشارکت شهروندان معنایی ندارد.
شاید برخورد با مجرمین بیشتر به چشم بیاید، اما هنر مسووالن این است که از 
بروز این زمینه ها جلوگیری کند. شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود 
در تالش است با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی و با همکاری دیگر 
نهادهای ذیربط و با استفاده از امکانات با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و 
شناسایی معضالت اجتماعی که در شهر مشهود است، اجازه ندهد بستر مستعد 

برای وقوع جرم شکل بگیرد . 
در همین راستا شهرداری رشت کتاب » پیام های پیشگیری« را با همکاری معاونت 
راستای  در  گامی  تا  می کند  منتشر  گیالن  استان  دادستانی   جرم  از  پیشگیری 

آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی شود.

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت

 شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود در تالش است با 
همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی ، اجازه ندهد بستر 

مستعد برای وقوع جرم شکل بگیرد .
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زندگي ايمن و بدون دغدغه در شهرها ، به ويژه شهرهاي بزرگ ، به دليل جمعيت زياد وجود افرادي با فرهنگ ها و قوميت هاي گوناگون ، نيازمند رعايت آداب و اصول خاصي است الزم است شهروندان 
براي تأمين امنيت خود و اطرافيانشان ، اين اصول را بشناسند و آنها را بکار گيرند.

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب يک تصويرويا نقاشي ترسيم کرد بي ترديد اين تصوير يا نقاشي حاوي اشکال و تصاوير فراواني از زيبايي بود .به گواه  تاريخ زندگي اجتماع يا 
انسان مملو از زيبايي ها و نيکي هاست ، اما اگر واقع بينانه به اين تاريخ بنگريم زندگي اجتماعي انسان در کنار اين زيبايي ها ،خواسته يا ناخواسته درگير يک سري تيره گي ها و سياهي هايي نيز بوده 
است ، کج رفتاريها ، بزهکاريها ، آن بخش تيره تابلوي زندگي اجتماعي انسان است ، فرهنگ و تمدن بشري براي کم کردن آن بخش از تيره گيهاي زندگي اجتماعي تالش هاي فراوان کرده است ، هنر 

، ادبيات، مذهب و دانش ، همه وهمه آن بخش  روشن و زيباي تابلوي زندگي اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد. 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقالب مرکز استان با همکاري نهادهاي همکار پيش بيني شده در برنامه هاي پيشگيرانه سال 1394 کشوري و ساير برنامه هاي ابتکاري از ناحيه اين 
معاونت ، به منظور ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در خصوص انواع بزهکاريها و کنترل و کاهس جرائم در سطح شهرستان که به حول و قوه الهي توانسته است در کاهش جرائم نقش عمده ايفاء کند و 
خصوصاً ايجاد حساسيت در شهروندان جهت پيشگيري از وقوع جرائم که با استقبال مسئولين و شهروندان محترم در استان گيالن همراه بوده است چرا که پيشگيري از وقوع جرائم در جامعه تنها با 
حضور دستگاههاي متولي ، اگرچه وظائف خود را با احساس مسئوليت و با وجدان کاري هم انجام دهند ،کافي نخواهد بود مگر اينکه عموم شهروندان با فرهنگ سازي و احساس مسئوليت در جامعه 
با دستگاههاي متولي همکاري در زمينه کاهش جرايم و رعايت نمودن مسائل ايمني و امنيتي و....مشارکت نمايند به مصداق شعر ، اگر از جانب معشوق نباشد کششي ، کوشش عاشق بيچاره به جائي 
نرسد ، اقدامات بعمل آمده  ابتر خواهد ماند ، الزم است به اين نکته نيز اشاره شود که اگر همه انسانها اعم از مسئولين و شهروندان تنها به يک جمله حضرت علي )ع( مولي الموحدين که در وصيت خود 

خطاب به امام حسن و امام حسين ع فرمودند.
“هرچه براي خود مي پسنديد براي ديگران نيز بپسنديد و هرچه براي خود نمي پسنديد براي ديگران نپسنديد “  توجه نموده و عمل نمايند به نظر مي رسد در همه زمينه ها ، توجه مردم به اين جمله 
زيباي حضرت علي) ع( که در حقيقت خطاب به جامعه بشري بوده است مشکلي به وجود نخواهد آمد تابه دنبال راهکار جهت رفع مشکل باشيم . علي اي حال ، اين معاونت خالصه عملکرد خود را در 
طول يکسال »سال 1394«به صورت مجلد مکتوب ، منضم به مستندات گردآوري نموده تابعنوان نمونه ي جمع بندي شده و مجموعه اي کوچک مورد بهره برداري همکاران آينده قرار گيرد و انشاء اهلل 

موثر واقع شود .
در ضمن درسال 1394 نيز توسط اين معاونت پيشنهاداتي پيشگيرانه  نيز که جنبه عملياتي با هزينه اندک ولي همت عالي را مي طلبد ارائه شده است که در صورت موافقت  مسئولين رده ي باالي 
دستگاه هاي حاکميتي قابليت تحقق خواهد داشت در پايان الزم مي دانم از رياست محترم کل دادگستري استان گيالن حاج آقا سياوش پور و دادستان محترم مرکز استان گيالن حجه االسالم والمسلمين 
حاج آقا مصطفوي نيا ، معاونت  اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان گيالن جناب آقاي دکترآقايي که در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه مارا ياري و مساعدت نمودندو ساير نهادهاي 
همکار و همکاران محترم قضايي و خصوصاً شهرداري مرکز و جرايد استان که الحق و االنصاف در زمينه فرهنگ سازي و انتشار پيامهاي پيشگيرانه از طريق مطبوعات و تلويزيون هاي شهري در کليه نقاط 
شهررشت  که حدوداً 80 تلويزيون شهري مبادرت به نمايش ودرج پيامهاي پيشگيرانه در زمينه هاي مختلف نمودند تشکر و قدر داني نموده و سالمتي و موفقيت کليه زحمتکشان را از بارگاه حضرت 

حق مسئلت مي نمايم .        
                                  توبندگی چو غالمان به شرط مزد مکن                                                   که خواجه خود روش بنده پروری داند       

اسرافیـل ملکـی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب یک تصویرویا نقاشي 
ترسیم کرد بي تردید این تصویر یا نقاشي حاوي اشکال و تصاویر فراواني از زیبایي بود .
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دهه  در  کمکی  قفل  همان  یا  بند  شب  قفل  اختراع  با 
خود  به  نزولی  روندی  منزل  از  سرقت  آمار  60میالدی،  

گرفت. در دهه 70 میالدی، با افزایش تعداد منازلی که این 
با  از منزل  برای در اصلی  نصب کردند،  سرقت  نوع قفل ها را 

نرخ ثابتی کاهش یافت و به سطح ثابتی رسید. امروزه بیش از 
25درصد از منازل در ایاالت متحده، نه تنها از سیستم های امنیتی 

شده،  تقویت  شیشه های  از  بلکه  می کنند،  استفاده  الکترونیك 
فناوری قفل جدید و ارتشی از نگهبانان خصوصی برای تأمین امنیت 

محله خود استفاده می کنند.
زمانی که به روش های جلوگیری سرقت از منزل می اندیشیم، فاکتورهای 

مهمی  وجود دارند که باید به آنها توجه شود. زمانی که سارقان دست به 
کار می شوند، بهترین زمان برای سرقت در طول روز است که بیشتر افراد 

عمدتًا سر کار هستند.
برای جلوگیری از ورود متجاوزان به حریم منزل خود، نیاز نیست آن 

را به یك دژ ضخیم تبدیل کنید. راه های متعددی وجود دارند که 
خروجی ندارند؛ کافي است کمی  منطق به خرج دهید. 

دانستنی های پیشگیری از سرقت
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سرقـت و قوانیـن مربـوط به آن
تعریف سرقت

سرقت-دزدی
سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است.

سـرقت ربـودن مـال و اشـیا منقـول و غیـر منقول بـدون رضـای او بر خـالف حـق. در اصطالح دیگر آن را سـرقت سـاده و سـرقت 
عـادی گوینـد. تقلـب و اختفـا از ربودن دانسـته میشـود. و مفهوم عرفی سـرقت ایـن دو امر را اقتضا می کند. سـرقت مقید سـرقتی 

کـه مقـرون بـه یکـی از کیفیات مشـدده ی و اختصاصی باشـد مانند سـرقت مسـلحانه یا سـرقت در شـب یا با هتـك حرز.
یکـی از قدیمی تریـن جرایـم که شـاید از همـان پیدایش مفهـوم مالکیـت در جوامع بشـری ارتـکاب می یافته و معمـوال مجازات های 

سـختی هـم بـرای مرتکبین آن در نظر گرفته می شـده، جرم سـرقت اسـت.
در کنـار جـرم سـرقت، برخـی از اعمـال مرتبـط بـا این جـرم نیـز در دنیا واجـد وصـف مجرمانه هسـتند و قابـل مجازات شـناخته 
شـده اند. مهم تریـن ایـن قبیـل اعمـال، جـرم مداخله در امـوال مسـروقه از طریـق خرید و فـروش مال مسـروقه، مخفی کـردن مال 

و...است. مسـروقه 
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معموال به سرقت های »حدی« و »تعزیری« تقسیم می شوند.

سـوالی کـه بـرای بیشـتر مـردم پیـش می آیـد این اسـت که چرا دسـت سـارقین قطـع نمی شـود؟ مگـر احـکام اسـالم در قوانین 
نیامده اند؟ مـا  کیفـری 

برابـر متـون شـرعی و مقـررات کیفـری، برای اجرای حد سـرقت باید شـرایطی وجود داشـته باشـد که در صـورت فقدان هـر یك از 
آن هـا، حـد جاری نخواهد شـد و مرتکب سـرقت، شـاید بـر مبنای سـایر قوانین قابـل تعقیب و مجازات باشـد.

برای مثال:
-سارق باید بالغ باشد. 

-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می رباید. 
-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در »حرز« قرار داده باشد

مـاده 659:هرکـس وسـائل و متعلقـات مربـوط بـه تأسیسـات مـورد اسـتفاده عمومی کـه بـه هزینه دولـت یا بـا سـرمایه دولت یا 
سـرمایه مشـترك دولـت و بخـش غیـر دولتی یا بـه وسـیله نهادها و سـازمانهای عمومـی غیر دولتـی یا موسسـات خیریـه ایجاد یا 
نصـب شـده ماننـد تاسیسـات بهـره بـرداری آب و بـرق و گاز و غیره را سـرقت نماید به حبـس از یك تا 5 سـال محکوم می شـود و 

چنانچـه مرتکـب از کارکنـان سـازمانهای مربوط باشـد به حداکثـر مجازات مقـرر محکوم خواهد شـد
مقصـود از »حـرز« مکانـی اسـت که مال بـرای محافظـت در آن قـرار می گیـرد. برای مثـال گاوصنـدوق بـرای جواهـرات، به مثابه ی 

اسـت(( حرز 
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سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد )مجبور به سرقت نشده باشد(.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد. 

-مـال مسـروقه در حـرز متناسـب قـرار گرفتـه باشـد )مـال مسـروقه در جایی قرار نداشـته باشـد کـه انتظـار وجـود آن در محل 
نمی رفـت.(

-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد و...
بـا ایـن مثـال هـا متوجه می شـویم که برای حـد سـرقت و قطع دسـت، باید مجموعه شـرایطی بـا هم وجود داشـته باشـد در حالی 

کـه معمـوال جمع این شـرایط بـا یکدیگـر کمتر اتفـاق می افتد.
البته این بدین معنا نیست که سارق مطابق سایر مقررات قابل تعقیب و مجازات نباشد 

گذشـته از تمـام ایـن مـوارد، حتـی اگـر تمام این شـرایط با هم وجود داشـته باشـند، بـاز هم  بـرای اجرای حـد نیز شـرایطی وجود 
دارد: از جملـه این کـه صاحب مال پیش از شـکایت، سـارق را نبخشـیده باشـد یا سـارق قبـل از اثبات جـرم، از این گنـاه توبه نکرده 

باشد.
غیـر از مـواردی که گفته شـد سـرقت هایی وجـود دارند که به آنهـا در اصطالح »سـرقت های تعزیـری« می گویند: یعنی سـرقت هایی 

کـه مجـازات قطع دسـت ندارند کـه به اختصار بـه هر یـك می پردازیم:
 

مجازات سرقت تعزیری :
- سـرقتی کـه فاقـد شـرایط اجـرای مجـازات حـد باشـد و موجب اخـالل در نظـم یا خوف شـده یا بیـم تجـری مرتکب یـا دیگران 

باشـد ، گرچـه شـاکی نداشـته یا شـاکی گذشـت نموده باشـد مجازاتـش حبـس تعزیری خواهـد بود .
- معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :
حسـب ماده 655 قانون مجازات اسـالمی شـروع به جرم سـرقت هـای مندرج در مـواد 651-654 مجـازات حبس و شـالق دارد . لذا 

صـرف شـروع به سـرقت در غیر مـوارد مذکور در مواد مشـارالیهم مجـازات ندارد .
جرم تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروق :

هـر کـس بـا علـم و اطالع یـا با وجـود قرائن اطمینـان آور بـه اینکه مـال در نتیجه ارتکاب سـرقت بدسـت آمده اسـت را بـه نحوی 
تحصیـل یـا مخفـی یا قبـول نماید یـا مـورد معامله قـرار دهد به حبـس و شـالق محکوم خواهد شـد .
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 جرم راهزنی :
- راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

- سـارق مسـلح و راهـزن هـرگاه با اسـلحه امنیـت مردم یا جـاده را برهـم زند و رعب و وحشـت ایجاد کند محارب محسـوب شـده 
و بـه یکـی از کیفرهـای ذیل محکوم می شـود :

1-  قتل .
2-  آویختن به دار .

3- قطع دست راست و پای چپ .
4- تبعید به دیاری دیگر .

شرایط و ارکان راهزنی :
1-  محل وقوع جرم سرقت راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد .

2- سالح راهزن اعم از سالح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد .
3- کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین .

4-  مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یك نفر باشد .
5- تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین .

6- غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی االرض .

سرقت 
سرقت مسلحانه از بانکها و نظایر آن :

سرقت مسلحانه از بانك ها و صرافی ها و نظایر آن مجازات حبس ابد یا اعدام دارد .
سوم - جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسالمی :

در قانـون مجـازات اسـالمی در دو محـل سـخن از جرم سـرقت و مجازات هـای آن شـده ؛ یکی در باب هشـتم با عنوان حد سـرقت 
از مـاده 197 تـا 203 در کتـاب حـدود که در آن پس از تعریف سـرقت مسـتلزم اجرای مجازات حد ، شـرایط سـرقتی کـه موجب حد 
مـی شـود را در شـانزده بنـد )شـرط( ذکـر نموده اسـت و آنگاه راههـای ثبوت سـرقت حدی را و شـرایط اجـرای حد را بیان داشـته 
اسـت و در آخـر حـد سـرقت را در مراتـب چهارگانه برشـمرده اسـت .در فصل بیسـت و یکم بـا عنوان »سـرقت و ربودن مـال غیر « 
ازمـاده 651 تـا مـاده 667 بـار دیگر مبحث سـرقت و مجـازات های آنـرا مطرح نموده اسـت .  که بدنبـال نگاهی به این مـواد خواهیم 

. داشت 
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نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسالمی :
مـاده 651 : ]هـرگاه سـرقت جامـع شـرایط حـد نباشـد ولی مقـرون به تمـام پنج شـرط ذیل باشـد ، مرتکب از پنج تا بیسـت سـال 

حبـس و تـا 74 ضربه شـالق محکوم می گـردد .[
شرایط پنج گانه :

1- سرقت در شب واقع شده باشد .
2-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3-یك یا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
4-از دیـوار بـاال رفتـه یا حرز را شکسـته یـا کلید سـاختگی به کار بـرده یا اینکـه عنوان یـا لباس مسـتخدم دولت را اختیـار کرده 
یـا برخـالف حقیقـت خـود را مامور دولتـی قلمداد کرده یـا در جایی که محل سـکنی یا مهیا برای سـکنی یا توابع آن اسـت سـرقت 

کرده باشـند .
5-در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

مـاده 656 : ]درصورتـی کـه سـرقت جامع شـرایط حد نباشـد و مقـرون به یکی از شـرایط زیر باشـد مرتکـب به حبس از شـش ماه 
تا سـه سـال و تـا 74 ضربه شـالق محکوم می شـود :[

مـاده 656 :درصورتـی کـه سـرقت جامع شـرایط حد نباشـد و مقـرون به یکی از شـرایط زیر باشـد مرتکب بـه حبس از شـش ماه تا 
سـه سـال و تا 74 ضربه شـالق محکوم می شـود

شرایط شش گانه :
1- سـرقت درجایـی کـه محل سـکنی یـا مهیا برای سـکنی یـا در توابع آن یـا در محل هـای عمومی از قبیل مسـجد و حمـام و غیر 

اینها واقع شـده باشـد .
2- سرقت درجایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .

3- درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

5- سـارق مسـتخدم بـوده و مـال مخـدوم خـود را دزدیده یا مـال دیگـری را در منـزل مخدوم خـود یا منـزل دیگری که بـه اتفاق 
مخـدوم بـه آنجـا رفته یا شـاگرد یا کارگر بـوده و یا درمحلـی که معموالً محـل کار وی بـوده از قبیـل خانـه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه 

و انبار سـرقت نموده باشـد .
6- هـرگاه اداره کننـده هتـل و مسـافرخانه و کاروانسـرا و کاروان و بطـور کلـی کسـانیکه به اقتضای شـغل اموالی در دسـترس آنان 

اسـت تمام یـا قسـمتی از آن را مورد دسـتبرد قـرار دهند .



45 سرقت به انضمام قوانین

7- توضیح : - برای محکومیت و مجازات سارق تحقق یکی از شروط ششگانه کافیست .
- شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

مـاده :659هرکـس وسـائل و متعلقـات مربـوط بـه تأسیسـات مـورد اسـتفاده عمومی کـه بـه هزینه دولـت یا بـا سـرمایه دولت یا 
سـرمایه مشـترك دولـت و بخـش غیـر دولتی یا بـه وسـیله نهادها و سـازمانهای عمومـی غیر دولتـی یا موسسـات خیریـه ایجاد یا 
نصـب شـده ماننـد تاسیسـات بهـره بـرداری آب و بـرق و گاز و غیره را سـرقت نماید به حبـس از یك تا 5 سـال محکوم می شـود و 

چنانچـه مرتکـب از کارکنـان سـازمانهای مربـوط باشـد به حداکثـر مجازات مقـرر محکوم خواهد شـد .
 مـاده 665 : ]هرکـس مـال دیگـری را بربایـد و عمـل او مشـمول عنـوان سـرقت نباشـد بـه حبس از شـش مـاه تا یکسـال محکوم 

خواهـد شـد و اگـر در نتیجـه ایـن کار صدمـه ای بـه مجنی علیه وارد شـده باشـد بـه مجـازات آن نیز محکـوم خواهد شـد .[
توضیـح : حسـب ایـن مـاده قانونی اگر سـرقت واجد شـرایط حـد و شـرایط پنجگانه و ششـگانه مذکـور در مـواد 198 و 651 و 656 

قانـون مجازات اسـالمی نباشـد به مجـازات مذکـور در مـاده 665 محکوم مـی گردد.
ماده 666 : ]درصورت تکرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداکثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .

نکته : منظور از سرقت درماده 666 ، سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .
فصل هفتم- سرقت

ماده -267 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده -268 سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف- شیء مسروق شرعًا مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتك حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.



پیـام های پیشگیـری 461

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده -269 حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مـاده -270 در صورتـی کـه مکان نگهداری مال از کسـی غصب شـده باشـد، نسـبت به وی و کسـانی کـه از طرف او حق دسترسـی 
بـه آن مـکان را دارند، حرز محسـوب نمی شـود.

مـاده -271 هتـك حـرز عبـارت از نقـض غیـر مجـاز حـرز اسـت کـه از طریق تخریـب دیـوار یا بـاال رفتـن از آن یـا باز کـردن یا 
شکسـتن قفـل و امثـال آن محقـق می شـود.

مـاده -272 هـرگاه کسـی مـال را توسـط مجنـون، طفـل غیرممیـز، حیـوان یا هـر وسـیله بـی اراده ای از حـرز خارج کند مباشـر 
محسـوب مـی شـود و در صورتـی که مباشـر طفل ممیز باشـد رفتار آمر حسـب مـورد مشـمول یکی از سـرقت های تعزیری اسـت.

ماده -273 در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، مالك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده -274 ربایش مال به اندازه نصاب باید در یك سرقت انجام شود.

ماده -275 هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده -276 سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

مـاده -277 هـرگاه شـریك یـا صاحـب حق، بیش از سـهم خـود، سـرقت نماید و مـازاد بر سـهم او به حد نصاب برسـد، مسـتوجب 
حد اسـت.

ماده-278 حد سرقت به شرح زیر است:
الـف- در مرتبـه اول، قطـع چهار انگشـت دسـت راسـت سـارق از انتهای آن اسـت، به طوری که انگشـت شسـت و کف دسـت باقی 

. ند بما
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره -1 هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصـره -2 در مـورد بنـد )پ( ایـن ماده و سـایر حبس هایی که مشـمول عنـوان تعزیر نیسـت هـرگاه مرتکب حین اجـرای مجازات 
توبـه نمایـد و مقـام رهبـری آزادی او را مصلحـت بدانـد بـا عفـو ایشـان از حبـس آزاد می شـود. همچنین مقـام رهبری مـی تواند 

مجـازات او را به مجـازات تعزیـری دیگری تبدیـل نماید.


