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Abstract 

The occurrence of robbery, especially armed robbery with violence, as a clear manifestation of 

violence in society, has negative effects and consequences on society and individual citizens and is 

directly related to the decrease in the feeling of security, the present research aims to investigate 

cases of armed bank robbery In recent years, knowing the characteristics of armed bank robbers, 

the method and tactics of the robbers, and the vulnerability of the target banks, he tries to find the 

root of those factors and then provides a preventive solution for it. 

This research is descriptive in terms of purpose, applied, and in terms of data collection method, it 

is documentary and survey in which qualitative methods are used. The occurrence of armed 

robberies from banks with the intention of obtaining large amounts of money in the shortest 

possible time is increasing. Usually, people who commit armed robbery use expert work to locate 

the subjects before carrying out the final operation, and factors such as the solitude of the 

environment, the possibility of escape, being safe and away from the agents, the lack or lack of 

safety equipment and guards. They check multiple references to their desired branch and carry out 

their robbery with proper timing. 
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 چکیده

وقوع سرقت، به ويژه سرقت مسلحانه توام با خشونت به عنوان نمود بارزي از خشونت در جامعه، اثرات و 

 قيتبعات منفي بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقيم با کاهش احساس امنيت دارد، تحق

ويژگي هاي  ختحاضر با هدف بررسي پرونده هاي جرم سرقت مسلحانه بانک در سال هاي اخير و شنا

سارقان مسلح بانک ها، شيوه و شگرد سارقان و آسيب پذيري بانک هاي هدف به ريشه يابي آن عوامل 

ه از لحاظ دهد. اين پژوهش از نوع توصيفي است ک يآن ارائه م يبرا رانهيشگيپرداخته و سپس راهکار پ

که در آن از روش هاي کيفي  تهدف، کاربردي و از نظر روش جمع آوري اطالعات، اسنادي و پيمايشي اس

پول در کوتاه  اديز رياستفاده مي گردد. وقوع سرقت هاي مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقاد

 اتياز انجام عمل شيزنند پ يانه مشود. معموال افرادي که دست به سرقت مسلح يم اديزمان ممکن ز نيتر

 ز،يامکان گر ط،يمانند خلوت بودن مح يپردازند و عوامل يم اسوژه ه يابيبه مکان  يبا کار کارشناس يينها

و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد  يمنيا زاتيکمبود تجه ايامن بودن و دوري از ماموران، فقدان 

  دهند. يزمانبندي مناسب سرقت خود را انجام مکنند و با  يم ينظرشان بررس

 پيشگيرانه. بانک، خشونت، راهکار مسلحانه مسلحانه، بانک، سرقت سرقت، سرقت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

در سال هاي اخير چندين مورد سرقت مسلحانه بانک در کالن شهر تهران رخ داد، با توجه به موارد ذکر شده 

قطعا در اين شرايط احساس امنيت در بين شهروندان کم رنگ و اثرات رواني خاص را به وجود مي آورد. در 

احتمالي جاني و مالي مي نمودند  اين برهه، افراد به هنگام ورود به شعب بانک ها احساس وقوع هرگونه خطر

که اين عدم احساس امنيت حتي براي کارمندان بانک و نگهبانان نيز متصور بود، که اين امر امنيت استان را 

سست نموده و وقوع اين جرائم موجب شده بود بي ثباتي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي بر 

کي از مواردي است که در قانون درباره آن بحث هاي زيادي شده و سرقت ياذهان عمومي علبه داشته باشد. 

مجازات هاي گوناگوني بسته به نوع سرقت، براي سارق يا سارقان در نظر گرفته شده است. در ادامه بيشتر 

سرقت مسلحانه يکي از زير مجموعه هاي سرقت مي باشد. سرقت به طور  .درباره سرقت توضيح مي دهيم

تعريف مشخصي دارد. همچنين براي سرقت و انواع آن، شرايط مختلفي در نظر گرفته شده کلي در قانون، 

است. در صورتي که عمل مرتکب شده توسط متهم با اين شرايط تطبيق داشته باشد، او به عنوان سارق 

انواع  نميادر  .شناخته مي شود. جرم سرقت در قانون، يکي از جرم هايي است که عليه مال يا اموال مي باشد

ميزند، داراي  همت مالي و جاني افراد جامعه را بريامن که همزمانعنوان پديده اي ه سرقت، سرقت مسلحانه ب

اي کسب ثروت و دارايي راد جامعه را برزه افيآنکه انگ ضمن زيرا که وق العاده اي مي باشد.ف اهميتدرجه 

 ظمي نها انيدر بن لآن تزلز الجتماعي و بدنبرج ومرج در مناسبات و روابط اهکننده ل ، تسهتضعيف مي کند

)اسحاقي،  در جامعه ميگرددس امنيت احسا لمااجتماعي و نهايتاً تع يمساير جرا عويعمومي و اجتماعي و ش

2831 :4.) 

اعتماد عمومي را از پليس به عنوان حافظ امنيت، جان و مال مردم سلب مي نمود، از سويي تمام توان و تالش 

صرف کشف و سرکوبي باندهاي سارقان مسلح بانک ها مي نمود و پليس را از پرداختن به ساير  هاي پليس را

وظايف خود دور مي ساخت. با توجه به موارد باال در پژوهش حاضر محقق بر آن است، تا ضمن بيان 

ين پيشگيرانه اي در ا بانک، راهکار از خشونت با توام مسلحانه سرقت جرم عناصر به نظريات مربوط

 خصوص ارائه دهد

 پیشینه تحقیق:

در حوزه پژوهش حاضر پيشينه مطالعاتي اندکي وجود دارد و با جستجوي منابع علمي، پژوهشات مشابهي 

يافته نمي شود، با اين حال در ادامه به دو مورد از پژوهشات که نسبت به سايرين بيشترين نزديکي را با 

 پژوهش حاضر دارند، آورده شده است.

(، در پژوهش خود تحت عنوان، بررسي نقش پيشگيري وضعي در کاهش وقوع جرم 81: 2831) صالحي

 سرقت مسلحانه از بانک ها و اماکن تجاري، به نتيجه زير دست يافته است:

به کار گيري اقدامات حفاظتي و آموزش کارکنان بانک ها و اماکن تجاري در جلوگيري از سرقت مسلحانه 

. اين پژوهش فاقد ويژگي هاي سارقين، شگردهاي آنان و بررسي تمامي تکنيک هاي اين اماکن موثر هستند

 پيشگيري کننده بانک ها است.



 

 
 

113 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم
 ،

د
اسفن

1
0
4
1

 
(، در پژوهش خود تحت عنوان بررسي انتظامي سرقت هاي مسلحانه از طالفروشي هاي 12: 2832باني )

 به نتايج زير دست يافته:  2831-2831تهران بزرگ سال هاي 

ل انتظامي )پيشگيري، انتظامي، مقابله اي( در جلوگيري از سرقت مسلحانه طالفروشي موثر به کار گيري عوام

هستند. اين پژوهش فقط به بررسي تاثير انواع عوامل انتظامي )پيشگيري، انتظامي، مقابله اي( پرداخته است و 

 ساير ابعاد پيشگيري کننده و سارقين را مورد بررسي قرار نداده است. 

 ی تحقیق:چارچوب نظر

 :جرم

همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم (.  115: 2811آمده است )سياح، « گناه»جرم در لغت به معناي  

مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات 

که مخالف نظم و صلح و آرامش  جرم عمل يا خودداري از عملي است»خاص خود را هم خواهد داشت.

انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به «اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.

جرم »صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.

ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را  مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنت يا

 (.24: 2853 گرجي،«)کيفري است که شارع بدان تصريح کرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.

 :مجازات

مجازات يا کيفر در اصطالح به معناي اينست که اگر کسي عمل خالف اخالق عمومي يا عرف و عادت آن  

الف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس بايد عقوبت و پاداش آن عمل را ببيند يعني تنبيه جامعه يا خ

شود و يا مجازات شود تا هم خود و هم ديگران متنبه شوند و ديگر آن عمل را انجام ندهند يعني بايد مشقت 

عمل بد و خالف که  آن عمل را بچشد و متوجه شود نتيجه آن عمل بد چيست. حال در قانون به ازاي هر

قانونگذار بيان کرده چه امري بد و خالف است تنبيهي هم بيان کرده که به آن تنبيه مجازات و به آن عمل بد 

جرم مي گوئيم به طور ساده و عاميانه مي گوئيم اعمالي که ممنوع است و کسي نبايد آن را انجام دهد و براي 

امش مردم خطر دارد و فراتر از آن بيان مي کنم براي مراودات جامعه خطر دارد و حتي براي از بين بردن آر

اجتماعي مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتي روابط بين 

خطر دارد که نبايد آن را انجام داد  ...المللي خطر دارد و در روابط فرهنگي و اجتماعي و روابط اقتصادي و 

خالف مي داند و بعنوان واژه جرم بيان کرد انجام مرتکب  انچه هر کس آن عملي را که قانون گذار آن راچن

جرم شده و قانون گذار براي آن مجازات تعيين کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پيش بيني کرده 

 ت پيش بيني شده استاست که بديهي ترين روش براي جلوگيري از آن عمل جرم و خالف همين مجازا

قانون مجازات اسالمي قديم  1حال جرم را از منظر قانون تعريف مي کنيم که در ماده (. 3: 2831)کريميان، 

بيان شده فعل يا ترك فعلي است که قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد يا جرم عملي است که قانون 

و فروشش جرم نيست چون هر خالف جرم نيست. جرم  براي آن مجازات تعيين کرده است مثالً کوپن، خريد

قانون اساسي بوده  85شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوي نيستند. اساس اين ماده از اصل 

 .که همان اصل قانوني بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذيرفته شده است
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 :سرقت

است. سرقت ربودن مال و اشيا منقول و غير منقول « دون حقسرقت گرفتن چيزي از حرز به طور پنهاني ب

بدون رضاي او بر خالف حق. در اصطالح ؛آن را سرقت ساده و سرقت عادي گويند. تقلب و اختفا از ربودن 

دانسته ميشود. و مفهوم عرفي سرقت اين دو امر را اقتضا مي کند. در کنار جرم سرقت، برخي از اعمال مرتبط 

يز در دنيا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شدهاند. مهمترين اين قبيل اعمال، با اين جرم ن

سرقت  است. جرم مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال مسروقه، مخفيکردن مال مسروقه و...

شوند. ازديدگاه لغت و تقسيم مي« تعزيري»و « حدي»در کشور ما انواع مختلفي دارد که معموال به سرقتهاي 

فقه، سرقت يعني عمل مخفيانه، به گونه اي که اگر عمل ربودن مخفيانه نباشد سرقت صدق نمي کند، بلکه 

واژه هاي ديگري چون اختالس يا استالب بکار برده مي شود. قانونگذار نيز با توجه به اصالحاتي که طي 

عمال بر اين نکته تاکيد ورزيده است که در تعريف  چند مرتبه انجام داده، قيد مخفيانه را حذف نکرده و

سرقت همان اصطالح اهل لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناي معروف و معمول 

را در کنار واژه سرقت، « ربودن مال غير»خود که پنهاني بودن است، مي باشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه 

يکم قانون مجازات اسالمي، بخش تعزيرات، بوجود آورده است، تا دزدي هايي را که به در فصل بيست و 

صورت آشکار، انجام مي شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراين تعريف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهي و 

. ه کردلغوي، درست نيست و نبايستي در تفسير و تحليل آن از ديدگاه هاي حقوقدانان ديگر کشورها استفاد

سرقت يکي از مهمترين جرايم عليه اموال و مالکيت اشخاص است. قانون مجازات اسالمي مصوب سال 

در واقع «. سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است»کند  مقرر مي ٢۶۲در تعريف سرقت در ماده  ١٣۳٢

 سال مصوب اسالمي مجازات قانون. است اشخاص مالکيت و اموال عليه جرايم مهمترين از يکي سرقت

طبق اين  .«است غير به متعلق مال ربودن از عبارت سرقت» کند مي مقرر ٢۶۲ ماده در سرقت تعريف در ١٣۳٢

به عملي که از طرف شخص بايد که  عنصر مادي .رکن داشته باشد ٣داراي  عناصر اصلي جرم سرقتمصوبه 

شود. در جرم سرقت عنصر مادي به شکل ربودن به  صورت بگيرد تا جرم اتفاق بيافتد عنصر مادي گفته مي

جا کردن و برداشتن و همچنين پنهاني بودن عمل ربايش است؛ بنابراين الزمه جرم سرقت اين  معناي جابه

 عنصر معنوي .است که سارق بدون رضايت مالک يا متصرف به صورت علني يا مخفيانه مال ديگري را ببرد

د قصد انجام آن را داشته و از قبل برايش تصميم گرفته باشد که عالوه بر شخص براي انجام يک جرم بايکه 

نيت خاص( را نيز داشته باشد؛  نيت عام( بايد قصد مالک شدن آن مال )سوء تصميم به دزديدن مال )سوء

بنابراين براي اينکه شخص مرتکب جرم سرقت شود بايد ابتدا قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند 

عنصر قانوني بدين معنا است که  عنصر قانوني .خواهد بدزدد متعلق به شخص ديگري است ه مالي که ميک

ها نياز به اين عنصر  عملي در قانون جرم بوده و برايش مجازات تعيين شده باشد. تمامي جرايم و مجازات

مير محمد ) ات کردتوان مجاز دارند و اگر عملي در قانون جرم باشد بر اين اساس شخص مجرم را مي

 (.123: 2831صادقي، 

 

 

 :شرایط سرقت
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براي اين که بتوان جرم را سرقت ناميد؛ شرايطي وجود دارد. در غير اين صورت نمي توان به آن عمل سرقت 

اين موارد در مورد تمامي انواع سرقت از جمله سرقت مسلحانه، صدقه مي کند. اولين شرط سرقت،  .گفت

ربايش مال مي باشد. در اين نکته بايد دقت شود ربودن، با کالهبرداري يا خيانت در امانت متفاوت است. اين 

از شرط هايي که سرقت دو عمل جرم هاي ديگري مي باشند و در قانون تعريف خود را دارند. يکي ديگر 

دارد اين است که آن چيز يا چيز هايي که ربوده مي شود؛ مال باشد. منظور از مالي چيز هايي هستند که داراي 

 عنوان به  ارزش اقتصادي هستند. شرط ديگر سرقت نيز اين است که مال، بايد حتما براي فرد ديگري باشد.

 پيش که مالي دادن پس از فرد آن اما باشد؛ سپرده ديگري دست به امانت براي را مالي فردي کنيد فرض مثال

 سرقت کارش کند؛ خود اموال برداشتن به اقدام اموال آن صاحب اگر حالتي چنين در. کند امتناع بوده امانت او

 (.41: 2831)خلعتبري،  حسوب نمي شودم

 :انواع سرقت

 سرقت انواع از يک  هر براي قانون در. باشد مي گوناگوني  سرقت يکي از جرم هايي است که داراي انواع

 بندي تقسيم تعزيري و حدي نوع دو به کلي صورت به سرقت. است آمده مختلفي هاي مجازات و ها تعريف

ي تعزيري مي باشد. يکي از عمده ترين تفاوت ها سرقت مجموعه زير واقع در مسلحانه سرقت. شود مي

تفاوت در مجازات آن ها است. در سرقت هاي حدي، شارع  هايي که سرقت حدي با سرقت تعزيري دارد،

براي سرقت، مجازات مشخصي تعريف کرده است. در نتيجه قاضي پرونده هاي سرقت حدي، نمي تواند در 

مورد سرقت هاي حدي، مجازات بيشتر يا کم تري را تعيين و مشخص کند. بلکه فقط بايد طبق قانوني که 

ند. نکته اي که در خصوص سرقت هاي حدي وجود دارد اين است که در وجود دارد حکم خود را صادر ک

حد، هم کيفيت مجازات و هم کميت مجازات از پيش مشخص شده است. اما سرقت هاي تعزيري متفاوت 

هستند. در اين سرقت ها قاضي امکان اعمال نظر بيشتري دارد و مي تواند در تعيين ميزان مجازات تاثير داشته 

هاي حدي، در قانون داراي شرايطي هستند. اگر تمامي اين شرايط در سرقتي باشد؛ مي توان به باشد. سرقت 

آن سرقت، سرقت حدي گفت. اما سرقت هاي تعزيري که سرقت مسلحانه نيز يکي از انواع آن ها هستند؛ به 

: 2831ي، )خلعتبر  سرقت هايي گفته مي شوند که بعضي از شرط هاي سرقت هاي حدي را، نداشته باشند

21.) 

 شرط های سرقت حدی

بررسي شرط هاي سرقت حدي، مي تواند کمک کند تا در صورت وقوع جرم سرقت، متوجه بشويم که 

سرقت از نوع حدي بوده يا تعزيري مي باشد. اولين شرط سرقت حدي اين است که مال ربوده شده از نظر 

معني شرط اول را فهميد. به عنوان مثال مواد مخدر،  شرع اسالم، مال باشد. با آوردن مثالي مي توان به راحتي

شايد در روابط عرفي داراي ارزش اقتصادي باشد اما از نظر شرعي مال محسوب نمي شود. در نتيجه اگر يک 

گروه خالف کار از گروه ديگر، مواد مخدر بدزد از نظر قانوني نمي توان هرگز اين مسئله را پيگيري کرد. زيرا 

محسوب نمي شود. شرط دوم براي اين که سرقتي حدي باشد، در حرز بودن مال است.  اين عمل سرقت

منظور از حرز مکاني است که بنا بر عرف، اموال از در آن از دستبرد در امان هستند. به عنوان مثال گاو 

صندوق يا صندوق امانت بانک، حرز محسوب مي شوند. شرط سه و چهار اين است که هتک حرز صورت 

ته و سارق يا سارقان مال را از حرز خارج کنند. شرط پنجم مخفيانه بودن هتک حرز و خروج مال از حرز گرف
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است. منظور از مخفيانه بودن، شبانه مرتکب اين جرم شدن نيست. شرط ششم اين است که سارق پدر يا جد 

اگر فرزند از پدر يا جد  پدري نباشد. اما نکته قابل توجه اين است که عکس اين موضوع صادق نيست. يعني

)صالحي،  پدري خود دزدي کرده باشد و ساير شرايط را نيز داشته باشد؛ سرقت او حدي محسوب مي شود

2831 :21.) 

 :سرقت های تعزیری

سرقت هاي تعزيري سرقت هايي هستند که يکي يا چند مورد از شرط هاي سرقت هاي حدي را نداشته 

 دو داراي خود  مجموعه اين سرقت ها قرار مي گيرد. سرقت هاي تعزيري، باشند. سرقت مسلحانه معموال زير

نواع سرقت تعزيري هستند. سرقت ا از مشدد تعزيري سرقت و ساده تعزيري سرقت. باشد مي متفاوت نوع

ضربه شالق  ۲۷تعزيري ساده مي تواند مجازاتي بين سه ماه و يک روز حبس تا دو سال حبس و همچنين 

نکته اي که در اين بخش قابل توجه است اين است که هر چند سرقت هاي تعزيري برخالف داشته باشد. 

 براي خاصي محدوده  سرقت هاي حدي، مجازات مشخصي ندارند. اما اين سرقت ها نيز در قانون داراي

 (.3: 2832بکند)ياني،  نظر اعمال تواند مي خاص محدوده اين در قاضي و هستند مجازات

 :انه از بانک ها یا صرافیسرقت های مسلح

يکي ديگر از انواع سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها، صندوق هاي امانت بانک و يا سرقت از صرافي ها مي 

باشد. در اين سرقت ها نيز حتي اگر يک نفر سالح داشته باشد، سرقت مسلحانه محسوب مي شود. در اين 

بيشتر باشند. همچنين طرح و نقشه سرقت بايد از قبل  نوع سرقت ها نيز، بايد سارق ها حداقل دو نفر يا

کشيده شده باشد. سرقت از اين امکان در صورت وقوع، مجازاتي بيشتر از دو سرقت قبلي دارد. اگر در طي 

سرقت، سارقين مرتکب قتل شده باشند؛ حکم آن ها اعدام است. اگر قتلي مرتکب نشده اما سرقت انجام 

ابد خواهد بود. اگر سارقان اقدام به سرقت بکنند اما در انجام آن موفق نشوند، شود؛ مجازات سارقان حبس 

سال حبس است. در صورتي که اراده سارق ها در هنگام سرقت، نقش موثري در  ١۱تا  ١۱مجازات آن ها بين 

در سال مشخص شده است. به عنوان مثال اگر  ۱به وقوع نپيوستن جرم داشته باشد حبس آن ها بين دو تا 

هنگام سرقت از بانک به اصطالح خود سارقين، تسليم شوند؛ حبس آن ها کاهش بسيار قابل توجه اي پيدا مي 

 .کند

 :محاربه و سرقت مسلحانه

يکي از جرم هايي که در هنگام سرقت مسلحانه ممکن است انجام شود؛ محاربه است. در محاربه هنگام 

 مي مردم بين در  ت مردم کرده و سبب ايجاد وحشتسرقت، سارق اقدام به کشيدن سالح و سلب امني

ين است. اين مجازات مي سنگ بسيار شوند مي محاربه جرم به منجر که مسلحانه هاي سرقت مجازات  .شود

 .تواند شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و همچنين تبعيد باشد

 :منظور از سالح در سرقت مسلحانه

هر سالحي نمي تواند سبب وقوع جرم سرقت مسلحانه بشود. به عنوان مثال سرقت با سالح هاي تقلبي، 

سرقت مسلحانه محسوب نمي شود. همچنين سنگ و چوب نيز سالح محسوب نمي شوند. در سرقت 
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اسلحه  مسلحانه فرقي بين سالح گرم مانند اسلحه يا سالح سرد مانند چاقو نيست. همچنين پر يا خالي بودن

 هنگام در اگر. شود قلمداد مسلحانه سرقت  نيز تاثيري نداشته و حتي خالي بودن اسلحه نيز، سبب مي شود

خفي نيز باشد بازهم جرم، سرقت مسلحانه محسوب مي شود. م صورت به و شود حمل سالح سرقت،

مکاني که براي سرقت به همچنين مالکيت سالح نيز تاثير در سرقت هاي مسلحانه ندارد. يعني اگر سارق از 

بوده و جز  ٣آن جا رفته چاقويي بردارد؛ سرقت او مسلحانه محسوب مي شود. سرقت هاي مسلحانه درجه 

 .جرم هاي غير قابل گذشت مي باشند

 :بانک

بانک ها موسساتي هستند که از محل سپرده هاي مردم مي توانند سرمايه هاي الزم را در اختيار صاحبان  

ي، کشاورزي و بازرگاني و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداري به زماني که نوشتن به وجود واحدهاي صنعت

آمد برمي گردد و اکنون به عنوان يک موسسه مالي که به بانکداري و ارائه خدمات فاينانس مي پردازد همچنان 

وز بانکداري داشته رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه اي گفته مي شود که مج

باشد. مجوز بانکداري توسط دستگاه هاي نظارت مالي اعطا مي شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکي از 

قبيل پذيرش سپرده ها و دادن وام را مي دهد. موسسه هاي مالي ديگري هم وجود دارند که تعريف حقوقي 

اميده مي شوند. بانک ها زيرمجموعه اي از صنعت بانک را ندارند و در اصطالح موسسه اعتباري غير بانکي ن

خدمات مالي هستند. به طور معمول سود بانک ها از طريق کارمزد انجام خدمات مالي و نيز بهره اي که از راه 

سپردهاي مشتريان به دست مي آيد حاصل مي شو د. در ايران بانک ها به عنوان يک موسسه ي اقتصادي از 

خدماتي که «. بانکداري اسالمي»مي با مشتريان مشارکت کرده، سود حاصل مي کنند طريق عقود متفاوت اسال

 .معموالً به وسيله بانک ها ارائه مي شوند

 نظریه پیشگیری موقعیت مدار:

پيشگيري موقعيت مدار به دنبال پژوهشي درباره بازپروري زندانيان مطرح شد. براساس اين پژوهش، 

جرم آن دسته از جواناني که در خانه هاي نيمه کاره زندگي مي کنند ارتباط ميان فرار زندانيان و تکرار 

تنگاتنگي وجود دارد. در اين پژوهش نشان داده شده است که محيط سکونت نقش اثرگذاري بر روي 

تکرار جرم افراد دارد و بدين ترتيب پژوهشگران به اهميت فرصت هاي مناسب براي ارتکاب جرم و 

 (.38: 2834ز بزهکاري پي بردند )نيازپور، موقعيت هاي پيش ا

 :1نظریه گزینش عقالنی

اين رويکرد مي پندارد که بزهکار احتمالي "کالرك به همراه کرنيش نظريه گزينش عقالني را بيان کردند. 

پس از ارزيابي ميزان خطر و  –تصميم گيرندگان عاقلي هستند که به دنبال تامين منافع اقتصادي خويش 

 (.212: 2813)رزنبام، دنيس و ديگران،  "از طريق ارتکاب بزه هستند –صله منافع حا

 :2نظریه شیوه زندگی

                                                           
1
 Rational Choice 

2
  Life style theory 
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اين نظريه به تاثير شيوه و سبک زندگي بزه ديدگان بر ارتکاب جرم تاکيد مي ورزد، به گونه اي که روش 

شي شيوه اي و سبک زندگي افراد را به دو گونه سبک گزينشي و اجباري تقسيم مي کنند. سبک گزين

است که فرد آن را براي خود انتخاب مي کند. اما سبک اجباري روشي است که فرد در گزينش آن از 

آن چنان که سبک زندگي افراد سبب حضور آن ها در مناطق و محله هاي پرخطر "خود اختياري ندارد. 

اين حضور موجب مي (. 84: 2831)خالقي،  "و تماس بيشتر با بزهکاران احتمالي را فراهم مي آورد

شود، که فرصت هاي بيشتري در اختيار بزهکاران احتمالي قرار گيرد و در نتيجه احتمال بزه ديدگي 

 افزايش يابد. 

 :1نظریه فعالیت های روزمره

اين نظريه فعاليت روزمره را در افزايش احتمال بزه ديدگي آن ها موثر مي دانند، اين نگرش چگونگي و 

يي افراد در زمان و مکان را پديدآورنده موقعيت مساعد براي بزهکري تلقي مي کند نوع تحرك جا به جا

 –بزهکار احتمالي، آماج مناسب، جذابيت و نفوذ مراقب توانمند  –و بر همگرايي سه عنصر اساسي 

 (.241: 2834متمرکز شده است )نيازپور، 

2نظریه فضای قابل دفاع
 

ر محيط فيزيکي بر بزهکاري تاکيد مي ورزد. براساس اين نگرش رويکرد فضاي قابل دفاع بر نقش و تاثي

با تغيير محيط فيزيکي و مداخله در طراحي فضاهاي مسکوني و تجاري مي توان نرخ بزهکاري را با 

با آغاز ساخت و ساز اماکن عمومي، دانشمندان علوم اجتماعي و جرم شناسان  "کاهش مواجه ساخت. 

يط فيزيکي را به عنوان شيوه اي براي رويارويي با جرم بررسي و معرفي ايجاد تغيير و تحوالت در مح

 (.213: 2813)رزنبام، دنيس و ديگران،  "کردند

 روش:

اين پژوهش از نوع توصيفي است که از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش جمع آوري اطالعات 

وش هاي روش شناسي تفسيري اسنادي، از نوع مطالعه موردي است. روش مطالعه موردي که يکي از ر

)نقطه مقابل روش شناسي اثباتي( است که در آن از روش هاي کيفي استفاده مي گردد. روش مطالعه 

موردي به منظور تحليل محتوا و مطالعه جامع يک پديده، با توجه به امکانات روي هر يک مورد خاص 

اينکه منظور از مورد، حتما به معناي متمرکز مي شود و به طور عميق به مطالعه آن مي پردازد )ضمن 

کوچک بودن جامعه آماري نيست و ممکن است مورد مطالعه به صدها نفر برسد(. در اين روش براساس 

نياز و جهت رسيدن به واقعيت، هم از مدل هاي رياضي و آماري و هم از روش هاي کيفي استفاده مي 

 (.38: 2831کنند )ساروخاني، 

حقيق حاضر تحليل محتوا از نوع مطالعه موردي )اسنادي( است. در اين روش مي با توجه به اين که ت

توان از ابزارهاي مشاهده، يادداشت برداري و عکس بهره جست. روش اسنادي يکي از باارزش ترين و 

پراستفاده ترين تکنيک هاي گردآوري داده هاي پژوهش هاي علوم اجتماعي به خصوص مطالعات 

                                                           
1
 Routine Activity Theory   

2
  Defensible Space Theory 
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ن کسب اطالعات دقيق تر و عميق تر را براي پژوهشگر فراهم مي آورد )سرمد و موردي است که امکا

 (.35: 2815ديگران، 

روش اين مطالعه، مطالعه موردي است. در اين روش پژوهشگر، اطالعات پژوهش را از بطن اسناد 

به )همان پرونده هاي موجود( خارج و براساس سرفصل هاي اصلي طبقه بندي مي کند و بر آن اساس 

توصيف موضوع مي پردازد. در پژوهش به روش مطالعه موردي، برخالف پژوهش هاي آزمايشي، 

پژوهشگر به دستکاري متغير مستقل و مشاهده اثر آن بر متغير وابسته نمي پردازد. هم چنين مانند 

دادي پژوهشگري که در پژوهش پيمايشي با انتخاب نمونه اي با حجم وسيع و معرف از جامعه درباره تع

از متغيرها به بررسي مي پردازد، عمل نمي کند. اين مورد مي تواند يک واحد يا سيستم با حد و مرز 

(. هدف 33: 2815مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مربوط به هم باشد )سرمد و ديگران، 

ز ديدگاه کل گرا است. کلي در هر مطالعه موردي مشاهده تفضيلي ابعاد مورد مطالعه و تفسير مشاهده ها ا

از اين رو، مطالعه موردي بيشتر به روش کيفي و با تاکيد بر فرآيندها و درك و تفسير آن ها انجام مي 

شود. مورد چنان انتخاب مي شود که نمايانگر وضعيت يا حالت کلي تحت مطالعه، يا مثالي از پديده هاي 

ه درك عميقي دست يابد. روش اين مطالعه، مورد نظر باشد که پژوهشگر مي خواهد درباره آن ها ب

موردي است. در اين روش پژوهشگر، اطالعات پژوهش را از بطن اسناد )همان پرونده هاي موجود( 

 خارج و براساس سرفصل هاي اصلي طبقه بندي مي کند و بر آن اساس به توصيف موضوع مي پردازد. 

 

 یافته های تحقیق

ايران در نظام حقوقي گذشته ايران جرم سرقت مسلحانه و برخي از جرايم جرم سرقت از بانک ها در قوانين 

 121مورد حکم قرار گرفته بود )مواد ( 2814مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومي )مصوب 

عالوه بر اين در بعضي قوانين متفرقه نيز انواع مختلفي از سرقت هاي خاص از قبيل سرقت (.  123الي 

در نظام حقوقي فعلي ايران نيز به تبعيت  .از منازل، سرقت از بانک ها مورد پيش بيني قرار گرفته بود مسلحانه

از فقه اسالمي )فقه جعفري( که حرمت مال مسلم را هم تراز حرمت خون او مي داند. ارتکاب سرقت به 

ه به دو دسته کلي قابل عنوان جرم شناخته شده و طي موارد گوناگوني براي آن مجازات تعيين شده است ک

قانون مجازات اسالمي مصوب سال  113تا  153سرقت هاي مستوجب حد )موضوع مواد  -2 :تقسيم است

2831 .) 

 :سرقت هاي تعزيري که تقسيم مي شوند به -1

  552الف( سرقتهاي تعزيري ساده موضوع ماده  

مسلحانه مورد نکوهش همه ي قوانين و جرم سرقت  552تا  513ب(سرقتهاي تعزيري مشدد موضوع مواد 

اديان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات هاي متفاوتي براي آن مقرر ساخته اند در سوره ي مائده 

 .قطع دست دزد را مقرر فرموده است 83آيه شريفه ي 
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اع سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصي است و سرقت مستوجب حد نيز يکي از انو

قانون مجازات اسالمي بيان شده است از آنجايي که اموال شخصي  113سرقت هاست که مجازات آن در ماده 

و دولتي همواره در معرض سرقت سارقين قرار داشته و دارد. اين مختصر به توضيح اين جرم اختصاص يافته 

 (.31: 2811محسني، )اميد است مورد توجه قرار گرفته و مفيد فايده باشد

 :بیین عناصر جرم سرقت از بانک هات

همانطور که ميدانيم هر فعل مجرمانه بايد داراي سه رکن اصلي باشد که نقص در هر يک از اين ارکان باعث 

رکن  - 8رکن مادي  - 1رکن قانوني  -2 : متزلزل شدن فعل مجرمانه ميگردد. اين سه رکن عبارت هستند از

 .معنوي يا رواني

 :جرم سرقت از بانک هاعناصر تشکیل دهنده 

 عنصر قانونی الف: 

قانون کيفر همگاني اين موضوع مطرح بود و همين مواد در سال  181تا  111مواد  2814در قانون سال  

و مواد  2811قانون مجازات اسالمي مصوب سال  118تا  231نيز تکرار شد. در حال حاضر مواد  2811

به اين موضوع مي پردازد. سرقت از  2811المي مصوب سال بخش تعزيرات قانون مجازات اس 551تا  512

بانک ها و صرافي ها نوع ديگر از سرقت ها است که به موجب ماده واحد قانون مجازات سرقت از بانک ها 

براي اين نوع سرقت، حبس ابد و در صورت کشته شدن کسي، اعدام در نظر  2883و صرافي ها مصوب 

گاه دو يا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلي به بانک ها يا صرافي ها و يا گرفته شده است. به عبارتي هر

جواهرفروشي ها و به طور کلي به هر محلي که در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي معموال 

باشد(  يک نفر ازآنها مسلح «فقط»وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال، مسلحانه حمله ببرند )هرچند 

دايم و در صورت وقوع قتل به اعدام  هريک از مرتکبين درصورت وقوع سرقت يا ربودن مال به حبس

محکوم خواهد شد و در صورتي که سرقت يا ربودن مال يا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتکبين در آن 

ه سال و اگر اراده مرتکبين در آن تاثير نداشته مجازات هريک از مرتکبين حبس جنايي درجه يک از ده تا پانزد

 44تاثير داشته مجازات آنان حبس جنايي درجه دو از دو تا پنجسال خواهد بود و درصورت اجراي ماده 

قانون کيفر عمومي بيش از يک درجه تخفيف جايزنيست. بنابراين به نظر مي رسد، در حال حضر قانون 

 .رايي داردمربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه قابليت اج

 ب: عنصر مادی

رکن مادي هر جرم در حقيقت همان نمود خارجي و يا تبلور عمل پيش بيني شده مرتکب در عالم ماده مي  

باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم، رفتار مجرمانه و اوضاع واحوال الزم جهت تحقق 

 : جرم، مورد بررسي قرار خواهيم داد

قانون مجازات ميبايستي مال باشد. در واقع منظور از مال در  151موضوع سرقت مطابق ماده موضوع جرم: . 2

اينجا، مالي است که مالکيت داشته باشد و در واقع مال آن چيزي است که پرداخت پول يا يک کاالي با ارزش 

شت که بهطور مطلق تنها بايد توجه دا .ديگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جايز شناخته شود
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مالي که در بازار و بين مردم مورد معامله قرارگرفته و رواج و رونق اقتصادي دارد را نميتوان با ارزش دانست 

و بهعنوان مال قلمداد کرد؛ زيرا بعضاً اشيايي هستند که براي صاحب آن ارزش معنوي دارند؛ مانند عکسهاي 

يز سرقت محقق ميگردد و نوع آن که شامل سرقت مستوجب حد يا يادگاري از قديم، لذا در اين موارد ن

 .تعزيري است بر اساس حد نصاب قيمت آن معين ميگردد

است و شرط الزم جهت تحقق « ربايش»رفتار مجرمانه: رکن اصلي سرقت در قانون مجازات اسالمي . 1

 .تعنصر ربايش، انتقال مال منقول يا اموال منقول از محلي به محل ديگر اس

شرايط و اوضاع و احوال الزم جهت تحقق جرم: براي تحقق جرم سرقت وجود شرايطي ضروري مي باشد . 8

 :که به ذکر آنها مي پردازيم

تعلق به غيرو ملک غير بودن مال: مال مورد سرقت ميبايستي متعلق به غير در مالکيت ديگري باشد. در نتيجه 

غير يا ديگري در اين مورد نيز اعم از شخص حقيقي يا  بردن اموال بال صاحب سرقت محسوب نميگردد.

مال متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي « عين»حقوقي است. در اينجا اشاره ميگردد که منظور اين است که 

طور مثال موجر يا راهن که مالک عين مال ميباشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب  باشد. به

 .نميگردند

 ج: عنصر معنوی 

سوء نيت عام يا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن مي باشد که يعني . 2: عنصر معنوي عبارت است از

قصد نتيجه يا سوء نيت خاص که همان تصميم بر بردن مال  .1 . عمل ربايش را بايد با قصد انجام دهد

قت هاي حدي گذشته از ر سر. د4. علم وآگاهي نسبت به اينکه مال متعلق به ديگري است. 8. ديگري است

سه جزء ياد شده در عنصر معنوي، جزء چهارمي نيز وجود دارد و آن عبارت است از علم وآگاهي به حرام و 

غير قانوني بودن سرقت. بنابراين مي توان مدعي شد که در سرقت هاي غير حدي فقط شبهه موضوعيه رافع 

 .شبهه موضوعيه رافع مسئوليت مي باشدمسئوليت است لکن در سرقت هاي حدي هم شبهه حکميه وهم 

درك صحيح از عنصر معنوي در جرايم و بهخصوص سرقت از بانک ها از ضروريات شناخت درجات سرقت 

 و بهتبع آن مجازات خواهد بود، اما بايد اذعان کرد که در خصوص مفهوم عنصر معنوي بين حقوقدانان اتفاق

منظور از عنصر معنوي آن است که مرتکب عملي را که طبق »نظر وجود ندارد. برخي حقوقدانان معتقدند: 

قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده يا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصير جزايي 

هرگاه قصد مجرمانه يا خطاي جزايي وجود نداشته باشد، کسي را نميتوان (. 15: 2811شده باشد )محسني، 

زات قرار داد. در هر محاکمه کيفري بايد ثابت شود که مجرم عمداً يا در نتيجه بياحتياطي تحت تعقيب و مجا

که قانون او را مکلف نموده،  يا بيمباالتي، مرتکب عملي شده که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملي

ال ارتکابي وجود دارد. امتناع کرده است. به بيان ديگر، عنصر معنوي رابطه رواني است که بين مجرم و اعم

رکن معنوي برخالف اجزاء رکن مادي از قبيل رفتار، وسيله، نتيجه، موضوع، زمان، مکان، »برخي اعتقاد دارند: 

شخصيت اطراف جرم و غيره که عيني و در عالم خارج به نوعي فراوان هستند، فعل و انفعاالت ذهني است 

همچنين برخي ديگر از حقوقدانان در (. 533: 2831نيا،  )آقايي« که تبلور خارجي آن، رفتار مرتکب است

هاي اساسي در جرايم عمدي، به نيت  رکن معنوي يکي از پايه»خصوص عنصر معنوي اذعان کردهاند که: 
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باطني و خواست مجرمانه مرتکب تعبير شده است، به نحوي که طي آن اراده جاني متوجه انجام فعل ممنوع و 

برخي (. 253: 2831)صادقي، « ز طرف قانونگذار جزايي، جرم قلمداد شده استتحقق نتيجهاي است که ا

عنصر معنوي يا سوءنيت عام عبارت است از علم به عناصر جرم »ديگر عنصر معنوي را چنين تعريف ميکنند: 

آقاي  با عنايت به تعاريف فوق، به نظر ميآيد تعريف (.38: 2835)زراعت، « و اراده انجام آنها يا قبول آنها

دکتر صادقي از عنصر معنوي دقيقتر از ساير تعاريف باشد؛ زيرا مطابق تعريف ايشان، عنصر معنوي حقيقتاً 

نيت باطني و خواست مجرمانه مرتکب است و از طرفي مرتکب اراده باطني خويش را متوجه فعل ممنوعي 

ساير حقوقدانان اين قيود کمتر درحاليکه در تعريف  .کرده که ازنظر قانونگذار جزايي جرم محسوب ميشود

ديده ميشود. هيچ عملي بدون قصد مجرمانه و يا بدون خطاي جزايي جرم محسوب نميشود. به بيان ديگر، 

اصل در حقوق جزا آن است که تمامي جرايم عمدياند، مگر آن که قانون خطاي جزايي را جايگزين قصد 

له جرايم عمدي محسوب ميشوند؛ يعني تا وقتي که از جم 132سرقت مسلحانه و راهزني موضوع ماده  .کند

شخص قصد فعل نکند و نتيجه مجرمانه )سوء نيت عام و خاص( را نخواهد، جرم محقق نميشود. بر اساس 

اين ماده، سارق مسلح و قطاع الطريق هر چند قصد عام )توسل به اسلحه و بستن راه بر روي مردم يا سرقت 

موال هم قصد نتيجه را اوالً و بالذات دارند، ولي از عملشان نوعاً رعب و اموال مردم( و در خصوص بردن ا

وحشت عمومي ايجاد ميشود، که قصد آن را ندارند و در عين حال محارب محسوب ميشوند؛ و گرنه، اگر 

قصد ارعاب و اخافه هم داشته باشند، ديگر نيازي به وضع يک ماده مستقل نبود، بلکه تعريف مذکور در ماده 

درمورد محاربه، شامل سارق مسلح و قطاع الطريق هم ميشد؛ بنابراين براي آن که سارق مسلح و قطاع  113

الطريق با انکار قصد اخافه مفري براي صدق عنوان نداشته باشند، قانونگذار در مصداق محارب توسعه داده و 

 .آنان را هم محارب دانسته است

 :خفیف مجازات در حقوق ایرانت

يادهايي همچون تخفيف کيفر، مي تواند به عنوان ابزاري دقيق و کارساز جهت صدور احکام عادالنه وجود بن 

اي باشد که عدالت اقتضاي ان را دارد.به همين دليل موضوع تخفيف مجازات از جمله موضوعاتي است که در 

نيز اين موضوع 2831دوره هاي مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسالمي مصوب 

مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و شرايط وضوابطي نيزبراي آن در نظر گرفته است. وبه طور کلي موضع مواد 

روشن تر، شفاف تر و نظام مندتر است  2811نسبت به قانون مجازات 2831قانون مجازات اسالمي  83و81

ي نداشت وقاضي در اعمال تخفيف هيچ گونه حد ومرز 2811چرا که تخفيف مجازات در قانون 

تخفيف -2کيفراختياري بي حد وحصر داشت. در قانون جديد شرايط تخفيف به دو صورت انجام ميگيرد:

تخفيف قضايي يعني اختيار دادگاه نسبت به اعمال تخفيف که -1. 182قانوني يعني تخفيف الزامي همانند ماده

بت به اين که چرا تخفيف کيفر بايد وجود داشته باشد عقايد اين قانون به اين امر تصريح دارد. نس 81ماده 

مبناي  -1مبناي منطقي وعقلي -2مختلفي بيان شده که به طور کلي مي توان تحت چهار عنوان قرار گيرد: 

مبناي طبيعي. طبق قانون جديد تخفيف مجازات مخصوص مجازات هاي -4مبناي قضايي و -8قانوني 

و ديات مصداق ندارد. چرا که مجازات آنها ثابت است و امکان تغيير در  تعزيري است و در حدود قصاص

دادگاه نمي تواند کيفيت ، نوع و ميزان »اين قانون در اين خصوص مقرر مي دارد:  123آنها وجود ندارد. ماده 

ه و عفو حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط کند و اين مجازات ها از طريق توب

در اين خصوص مقرر مي  81به کيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تبديل يا تقليل است. و هم چنين ماده 

در صورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي تواند مجازات هاي تعزيري را به « دارد
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نين با توجه به اين ماده و نظريه حال متهم مناسب تر باشد... تقليل دهد يا تبديل کند و همچ نحوي که به

 (.215: 2831بايد جهت يا جهاتي براي تخفيف کيفر وجود داشته باشد. )مصدق،  11331شماره

  :مجازاتهای تکمیلی و تبعی سرقت از بانک ها

در قانون ايران هر جرمي مجازاتي دارد اما گاهي الزم است مجازاتهاي بيشتري در کنار مجازات اصلي بر 

ر شود تا به اين صورت، هم ديگر به فکر تکرار جرم نيفتد، هم زمينه بروز جرايم بعدي از بين برود و مجرم با

هم روند اصالح مجرم سرعت بيشتري به خود بگيرد. در اين شرايط قاضي ميتواند در حدود قانون و ضمن 

ا اين مجازاتها چه صدور حکم براي مجازات اصلي، مجرم به مجازاتهاي تکميلي و تبعي محکوم کند. ام

معنايي دارند و شامل چه مواردي ميشوند؟ مجازات تبعي، مجازاتي است که به صرف محکوميت متهم به يکي 

از مجازاتها يا اقدامات تاميني و تربيتي، به صورت پيش فرض بر محکوم بار ميشود و بايد توجه کرد که 

زات تبعي عموماً محدود به محروميت از حقوق مجازات تبعي با مجازات تکميلي اشتباه گرفته نشود؛ مجا

اجتماعي است و نياز به اجازه قاضي در حکم خود ندارد. بلکه اين مجازاتها بنابر حکم قانون به صورت 

اکثر مجازاتهاي تبعي، حقوق  .خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحميل خواهد شد خودبه

طبق تعريف قانوني، حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار  اجتماعي مجرمان را نشانه ميروند و

براي اتباع کشور جمهوري اسالمي ايران و ساير افراد مقيم در قلمروي حاکميت آن منظور کرده و سلب آن به 

هاي مفهوم مجازات .موجب قانون يا حکم دادگاه صالح است. اين مجازاتها اصوالً در جرايم عمدي کاربرد دارند

تبعي سابقه طوالني در حقوق جزاي داخلي ندارد به طوريکه در قانون مجازات اسالمي اوليه مصوب سال 

 51چيزي تحت عنوان مجازاتهاي تبعي پيشبيني نشده بود اما چند سال بعد مادهاي تحت عنوان ماده  2811

ون جديد مجازات اسالمي مصوب مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازاتهاي تبعي نام برده شد. در قان

قديم، مجازاتهاي تبعي را در جرايم عمدي و در صورت محکوميت قطعي کيفري و  نيز مانند قانون 2831

پس از اجراي حکم قابل اجرا ميداند. محور اصلي مجازاتهاي تبعي، محروميت از حقوق اجتماعي است و 

بود. بيشترين مدت محروميت از حقوق  مدت زمان اين محروميت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد

سال تعيين شده که مربوط به محکومين به مجازاتهاي سالب حيات است که به هر دليلي  1اجتماعي به مدت 

محکوميت قطعي »قانون مجازات اسالمي،  11توانستهاند از مجازات جان سالم به در ببرند. بر اساس ماده 

م يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محکوم را کيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حک

هفت سال در محکوميت به مجازاتهاي سالب  -از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميکند: الف

سه سال در محکوميت به قطع عضو، قصاص  -حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي، ب

عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه  يت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيعضو در صورتي که ديه جنا

دو سال در محکوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف  -چهار، پ

 «.عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج ديه مجني

 نتیجه گیری

ر پنهان است و در معناي آن مفهوم خفا و پنهان اخذ واژه سرقت در کتابهاي لغت به معناي گرفتن شي ء د

« خفي»به معناي « سرق»شده است. از اين رو به طور کلي يکي از معاني آن پوشيده و مخفي شدن است و

آمده است. استراق سمع يعني مخفيانه گوش دادن. سرقت از ديدگاه اهل لغت، داراي سه رکن ويا به عبارتي 
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منقول بودن، اين رکن مالزم - 4پنهاني بودن - 8ديگري بودن  از آن- 1ن شي ء برداشت- 2چهار رکن است: 

با مفهوم برداشتن است زيرا شئ غيرمنقول قابل برداشتن نيست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتي ندارد. منطقا 

د و يا چنانچه يکي از ارکان ياد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پيدا نمي کند. لذا اگر مال منقول نباش

اگر منقول بود، برداشتن آن پنهاني نباشد و يا اگر پنهاني بود، از ديگري نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد 

بود. در نظام حقوقي گذشته ايران جرم سرقت مسلحانه و برخي از جرايم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون 

عالوه بر اين در بعضي (.  123الي  121مواد )مورد حکم قرار گرفته بود ( 2814مجازات عمومي )مصوب 

قوانين متفرقه نيز انواع مختلفي از سرقت هاي خاص از قبيل سرقت مسلحانه از منازل، سرقت از بانک ها 

براي سرقت از بانک ها مسؤليت در نظر گرفته شده است که با سرقت همراه  .مورد پيش بيني قرار گرفته بود

نسان و در نهايت با قتل و با تالش براي قتل فرد با استفاده از اسلحه و زور و بازو با حمله و هجوم به اموال ا

توصيف گشته است. در جرم سرقت از بانک ها در قانون ايران پيش از آن که جرم عليه اموال محسوب شود 

محه است امنيت داخلي را مختل ميکند که اطالق سرقت به سرقتهاي مسلحانه و راهزني از باب مجاز و مسا

زيرا در سرقتهاي عادي موضوع اصلي مال است و رکن مادي آن ربايش است که بايد به صورت مخفيانه 

صورت گيرد و در حالي که در جرايم مورد بحث عالوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعيت و 

رم سرقت مسلحانه براي سارقين صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت ميگيرد. مهترين عامل بازدارنده ج

بر حسب گفته هاي خود سارقين که در اکثريت پرونده ها موجود است، استقرار نگهبان مسلح به سالح گرم 

در داخل بانک است، که حسب معالعات موجود موجب جابجايي در مکان جرم يا گاها نوع جرم شده است. 

بدون هرگونه درگيري است. از طرفي؛ مجازا تهاي تعيين  زيرا انگيزه بيشتر اين گونه مجرمان رسيدن به هدف

شده براي محارب و مفسدين في االرض و حدود اختيارات نگهبانان مسلح در کاربرد قانوني سالح، ميل و 

رغبت سارقان مسلح بانکها را براي ارتکاب اين جرم کاهش مي دهد. بنابراين جا دارد مسئوالن و مديران 

ها نسبت به اين مهم توجه بيشتري بنمايند. ساعت حمله سارقين مسلح بانک بيشتر در پليس و سازمان بانک 

 صبح است ، بنابراين جا دارد مسئوالن پليس و بانک براي حراست از بانک در اين ساعات 3تا  1ساعت هاي 

نک هاي مورد غافل نباشند و با شروع کار شعبه نگهبان بانک را به محل پست خود بفرستند. در بسياري از با

سرقت مشاهده مي شود عليرغم توصيه هاي جدي ناجا مبني بر عدم تعبيه فضاهاي زيرزمين و نيم طبقات 

بااليي، عدم استفاده از شيشه هاي رنگي )به نحوي که داخل شعب از بيرون قابل رؤيت باشد( و عدم تعبيه 

گاها توسط مسئوالن بانک بدليل درب هاي خروجي پشت بانک غير از درب ورود وخروج اصلي، اين مهم 

شرايط بانک )کم بودن فضاي بانک، اجاره اي بودن و...(رعايت نمي گردد. بانک ها بايد موظف به تغيير 

ساختار فضاي داخلي ساختمان خود عالوه بر مکان يابي بيروني باشند. عدم استفاده از برخي تجهيزات 

وصندوق، درب جلوگيري از تردد مشتريان به پشت باجه حفاظتي مثل قفل هاي گاو صندوق، دوربين هاي گا

و... با آوردن بهانه هايي از سوي کارمندان بانک مثل شلوغي شعب در مواردي موجب ايراد خطراتي در اين 

همچنان در بسياري از شعب؛ پيشخوان هاي مناسب، درب هاي  .زمينه و تعلل در روند پي جويي مي گردد

دسترسي و ديد به گاوصندوق نصب نشده است که خود موجــب دستـرسي آسان جدا کننده، تجهيزات عدم 

سارقين به آماج جرم را فراهــم مي آورد. در مجموع بررسي مطالعات انجام گرفته حکايت از اين واقعيت 

دارد که به تعبير حقوقدانان، جرم سرقت از بانک ها و به تعبير روانشناسان و جامعه شناسان بزه و آسيب 

 .جتماعي سرقت، مبتال به تمامي جوامع بوده، اما دامنه، تنوع و تعدد آن ممکن است متفاوت باشدا

 پیشنهادها
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تدوين مقررات ويژه براي ارتقاي سطح حفاظت فيزيکي بانک متناسب با کاربري اين اماکن: از آن  .2

مستلزم  جايي که قوانين موجود در جهت پيشگيري از سرقت مسلحانه بانک ها قديمي بوده و

بازنگري جدي است، قوانين جامعي به جهت بهسازي و برنامه ريزي، کنترل و هدايت دستورالعمل 

هاي حفاظتي و مراقبتي از بانک ها در مقابل سرقت هاي مسلحانه با همکاري، هماهنگي و تعامل 

خص مديران و مسئوالن اجرايي سازمان هاي پليس و بانک تهيه و مسئوليت اجراي آن دقيقا مش

گردد. با مکان يابي مناسب و اصالح موقعيت شعب بانک ها از لحاظ دسترسي پليس و ساير 

 امکانات و نيروهاي خدمات امدادي در قالب دستورالعمل هاي ساخت شعب اقدام گردد.

تشديد اقدامات نظارتي و کنترلي بر حسن اجراي مقررات مدون: قانون گذاري جديد در جهت قابل  .1

تعقيب بودن و ضمانت اجرا داشتن، براي نقض کنندگان مقررات ويژه ارتقا سطح حفاظت فيزيکي 

بانک. مقررات موضوعه فعلي برخي از دستورالعمل هاي پيشگيري از سرقت بانک تا حدودي احصا 

لي ضمانت اجرايي براي آن پيش بيني نشده است و بانک ها از اين نقص و سکوت قانون شده و

سوءاستفاده نموده که در برخي موارد به لحاظ فقدان ضمانت اجرا از زير بار اجراي آن فرار مي 

نمايند و گاها اقدامات و اعمالي مغاير آن انجام مي دهند. پس بايد با قانون گذاري جديد نسبت به 

 ع اين نقيصه قانوني اقدام و قابل تعقيب باشد. دف

در سال هاي اخير تمامي بانک ها به سيستم هاي حفاظتي مجهز شده اند، ليکن نصب اين سيستم ها  .8

به منزله اتمام کار با اين سيستم ها نيست. بانک بايد در خصوص فضاي تحت پوشش دوربين ها، 

ز شفافيت شيشه و لنز آن ها، هم چنين آماده به کاري آماده به کاري روزانه، گردگيري و اطمينان ا

سيستم هاي اعالم خطر خود اطمينان حاصل و کارشناسان فني پليس بر اين کار مطابق دستورالعمل 

هاي تدوين شده، نظارت کافي بنمايند. چه بسا عدم آماده بکاري يا واضح نبودن تصوير )در پرونده 

، روند پي جويي را براي کارآگاهان آگاهي پليس با موانعي هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته(

روبرو ساخته، که موجبات فرار موقتي سارقين از چنگال عدالت و اخالل در پيشگيري از سرقت 

 هاي آينده را فراهم مي آورد. 

تشديد مجازات سارقين: با هماهنگي مقامات قضايي در تشديد مجازات سارقين، هم چنين تسريع  .4

رسيدگي و آگاهي رساني عمومي مجازات سارقين اقدام، تا عالوه بر اقدامات پيشگيري  در روند

 هاي وضعي، جنبه اقدامات پيشگيرانه کيفري و اجتماعي در جامعه اجرايي گردد.

تهيه بانک اطالعات رايانه اي سارقين: با هماهنگي مقامات قضايي و سازمان زندان ها، بانک  .1

تهيه و بر اعمال سارقين مسلح سابقه دار کنترل و نظارت اعمال گردد. با  اطالعات رايانه اي سارقين

توجه به اين که سارقان مسلح بانک عموما از افراد داراي سابقه مجرميت مي باشند، اين عمل در 

کنترل آنان، پيشگيري از رخداد جرم سرقت مسلحانه بانک توسط ايشان و تسريع در روند پي جويي 

 حائز اهميت است.

مبارزه جدي با قاچاق سالح و مهمات: آخرين راهکاري که براي پيشگيري از ارتکاب جرم پيشنهاد  .5

مي شود کنترل وسايل ترغيب به ارتکاب جرم يا ضروري براي آن است. مثال، قوانين مربوط به 

نگهداري و حمل سالح، سعي در محدود کردن دسترسي به بعضي از سالح هاي خاص را دارند که 

است باعث ارتکاب جرم گردند. سالح به عنوان ابزاري است که سارقين بانک با تکيه بر اين ممکن 

عامل به انجام اعمال مجرمانه دست مي زنند. مسئولين ذيربط مبارزه با قاچاق سالح و مهمات 
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خصوصا در استان هاي مرزي و جنوبي بايد تمامي تالش هاي خود را در مبارزه با اين معضل 

 ا جامعه را از وجود هرگونه سالح عاري دارند.بنمايند ت

تشکيل مرکز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همکاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراکز  .1

 اجرايي

اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندانها و  .3

 حمايت از آنان به شيوه مقتضي مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ويژه

 کنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محکوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان .3

 منابع

(. رويکردي استراتژيک به پيشگيري از جرم )مجموعه مقاالت(. چاپ اول، 2831اسحاقي، محمد ) -

 ري از وقوع جرم قوه قضائيه.تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات مطبوعات اجتماعي و پيشگي

 .52چيستي جرايم ناقص، تهران، مجله ديدگاه هاي حقوق قضايي، ش (. 2831)آقايي نيا، حسين -
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