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Abstract
Iran's civil law allows the finder (lost property) to possess it under certain
conditions. However, the question that arises is whether it is a crime if the
person who found the property seizes the property. There is disagreement
among lawyers about this question. Some believe that illegal seizure is a
crime, but there is no consensus on what a criminal offence is. Some believe
in theft, some in abuse of confidence, some in the transfer of property of
others, and some in the acquisition of property through illegitimate means. On
the other hand, some jurists believe that the illegal seizure of property is not a
crime. The results of the present study indicate that the opinion of the second
group is stronger and seizure of property is not a crime even if it is against the
law.
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تحلیل مسئولیّت کیفری ناشي از تصرّف در مال لقطه
مسعود بسامی



استادیار گروه حقوق ،واحد اسالمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمآباد،
ایران

تاریخ پذیرش9088/80/89 :

قانون مدنی ایران تحت شرایطی به یابندۀ لقطه (مال گمشده) اجازۀ تصرّف و تملّک را داده است .لیکن
سؤالی که مطرح میشود این است که چنانچه شخص یابندۀ لقطه برخالف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف
و تصاحب لقطه اقدام نماید ،آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب میشود؟ در پاسخ به سؤال مذکور بین
حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد .گروهی معتقدند که تصرّف خالف قانون درمال لقطه جرم است ،لیکن
در خصوص اینکه عنوان مجرمانۀ عمل ارتکابی چیست اتّفاق نظر وجود ندارد .گروهی قائل به سرقت،
گروهی معتقد به خیانت در امانت ،برخی قائل به انتقال مال غیر و گروهی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق
نامشروع هستند .در مقابل ،عدّهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که تصرّف برخالف قانون در مال لقطه فاقد
وصف مجرمانه است .نتیجه آنکه نظر گروه اخیر از قوّت بیشتری برخوردار بوده و تصرّف در مال لقطه هرچند
برخالف مقرّرات قانونی باشد جرم نیست.
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مقدّمه
همواره در جامعه اشخاصی هستند که مالی را گم میکنند و اشخاص دیگر نیز آن اموال را
پیدا میکنند .امّا اینکه یابندۀ مال میتواند آن را تصاحب و تصرّف نماید موضوعی است که
از دو جنبۀ حقوقی و کیفری قابل بحث است .از حیث حقوقی ،قانون مدنی ایران تکلیف را
مشخّص نموده و تحت شرایطی به یابنده اجازۀ تصرّف و تملک مال پیدا شده را داده و
چنانچه یابنده بر اساس شرایط مقرّر قانونی عمل ننماید رفتار وی موجب ضمان و مسئولیّت
مدنی است .لیکن این موضوع که یابندۀ متخلّف عالوه بر مسئولیّت مدنی مسئولیّت کیفری
نیز دارد یا خیر امری است که در قانون مجازات ایران پاسخ صریحی برای آن وجود ندارد.
در نتیجه این امر باعث برداشتهای متفاوت و اختالف نظرهای دکترین و رویّه قضایی شده
است.
گروهی از حقوقدانان معتقدند که تصرّف با سوءنیّت و برخالف مقرّرات قانونی در مال
لقطه جرم است ولی در خصوص اینکه عمل مزبور چه نوع جرمی است اتّفاق نظر ندارند.
بعضی عمل مرتکب را سرقت میدانند (حبیبزاده ،)29-21 :8274 ،برخی دیگر خیانت در
امانت (مهاجر 21 :8241 ،و  )49و بعضی قائل به انتقال مال غیر بوده (کریمی )82 :8268 ،و
نهایت آنکه برخی نیز معتقد به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند (نظریّۀ مشورتی شمارۀ
 7/8771مورّخ  ،8216/2/31ادارۀ حقوقی قوّۀ قضائیّه) .با توجّه به ابهامات مذکور ،ضرورت
انجام تحقیقی در خصوص موضوع مورد بحث آشکار میگردد .با بررسیهایی که صورت
گرفته به رغم اهمّیّت موضوع تاکنون پژوهش جامع و مستقلی در باب مسئولیّت کیفری ناشی
از تصرف در مال لقطه انجام نشده است ،بلکه در برخی از کتب و مقاالت به اختصار در حدّ
چند سطر به موضوع پرداخته شده است .لذا پژوهش حاضر اوّلین پژوهشی مستقلی است که
به بررسی موضوع در حقوق کیفری پرداخته است .حال ،سؤالی که این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به آن است اینکه آیا تصرّف با سوءنیّت و برخالف مقرّرات در مال لقطه جرم
است؟
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تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام یافته است.
مطالب پژوهش در پنج بحث تدوین گردیده است .در بحث اوّل به بیان مفاهیم و کلّیّات
تحقیق پرداختهایم .در بحث دوّم رابطۀ تصرّف در مال لقطه با جرم سرقت بررسی شده است.
در بحث سوّم رابطۀ تصرّف در مال لقطه با خیانت در امانت بررسی شده است .در بحث
چهارم رابطۀ تصرف در مال لقطه با انتقال مال غیر و در بحث پنجم با تحصیل مال از طریق
نامشروع بررسی شده است.

 .0مفاهيم
 .0-0تعريف فقهی
در تعاریف فقها آمده که لقطه چیزی است که اگر برندارند ضایع میشود و بر سه قسم است:
یکْ انسان که آن را «لقیط» و «منبوذ» و «ملقوط» گویند .دوّمْ حیوان و آن را ضالّه گویند و
سوّمْ مال که آن را لقطه گویند (بهاء الدین عاملی .)117 :8436 ،همچنین گفتهاند :گمشدهای
را که د یگری آن را پیدا کند لقطه گویند و در معنی عام سه قسم است .8 :بچۀ گمشده که
آن را لقیط گویند؛  .3حیوان گمشده که ضالّه نامیده میشود؛ و  .2مال گمشده که لقطه
گویند (علّامه حلّی.)218 :8269 ،
در اصطالح فقها ،از حیث مکانی که مال گمشده در آن یافت میگردد ،لقطه بر دو قسم
است :لقطۀ حرم (حرم مکّه) و غیر حرم .در خصوص لقطۀ غیرحرم اگر قیمت آن کمتر از
یک درهم باشد یابنده میتواند تملّک کند و اگر بیشتر باشد باید یکسال تعریف کند ،یعنی
در جستجوی صاحب آن باشد ،اگر نیافت میتواند خودش آن را تملّک کند یا برای
صاحبش نگه دارد یا صدقه دهد .اگر نگه داشت و تلف شد ضامن نیست ،امّا اگر صدقه داد
یا تملّک کرد ضامن است (علّامه حلّی .)217 :8269 ،در خصوص لقطۀ حرم گفتهاند که
تصرّف در آن جایز است ،لیکن تملّک آن حرام است و متصرّف باید آن را یا به صورت
امانت حفظ کند یا صدقه دهد (اسکافی49 :8489 ،؛ محقّق حلّی312 :8491 ،؛ اصفهانی،
.)218 :8483
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در روایات آمده است که ابراهیم عمر از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود :لقطه به دو
گونه است ،یکی لقطۀ حرم که مدّت یکسال آن را اعالم و معرّفی میکنی پس اگر صاحب
آن را یافتی فبها و الّا آن را به رسم صدقه میبخشی و قسم دیگر لقطۀ غیرحرم که آن را
مدّت یکسال اعالم میکنی ،پس اگر صاحب آن پیدا شد فبها و الّا آن در حکم مال خود
توست (بابویه ،8496 ،ج .)889 :2روایتی دیگر نیز با همین مضمون از پیامبر نقل شده که
فرمود :لقطه که مال گمشده است کسی که آن را بیابد بر دو قسم است ،یکی لقطۀ حرم است
که یکسال آن را تعریف میکنی و اگر صاحبش را یافتی به صاحب میدهی والّا تصدّق
میکنی آن را با ضمان و دوّم لقطۀ غیرحرم است که آن را یکسال تعریف میکنی ،اگر
صاحبش پیدا شد به او میدهی و الّا مثل سایر اموال خود توست (اصفهانی ،8484 ،ج:7
 .)331در جمعبندی از نظرات فوق میتوان گفت که لقطۀ حرم قابل تملّک نیست لیکن لقطۀ
غیرحرم با وجود شرایطی قابل تملّک است.
 .0-7تعريف حقوقی
حقوقدانان در تعریف لقطه گفتهاند :اشیاء متعلّق به غیر است که کسی پیدا کرده باشد و اگر
حیوان متعلّق به دیگری باشد ضالّه نامیده میشود (جعفری لنگرودی .)111 :8271 ،در
تعریف دیگری آمده که لقطه مالی را گویند که دارای شرایط زیر باشد .8 :قبالً مالک داشته
باشد؛  .3مالک آن را گم کرده باشد والّا اگر صاحب مال مالش را در جایی قرار دهد که
بعداً بردارد ،لقطه نیست؛  .2در تصرّف کسی نباشد؛ و  .4مالک از آن اعراض نکرده باشد
(امامی .)848 :8291 ،برخی دیگر از حقوقدانان اظهار داشتهاند :اشیاء پیداشده هر مال
مملوکی است که بدون متصرّف یافت شود و باید دارای شرایط زیر باشد .8 :مملوک باشد،
یعنی دارای مالک خاص باشد .اموالی که به اشخاص تعلّق ندارند و یا مالک از آنها اعراض
کرده جزء مباحات محسوب شده و حیازت و تملّک آن تابع قواعد مخصوص است؛  .3در
تصرّف کسی نباشد؛ و  .2مالک باید آن را گم کرده باشد .لذا اموال مسروقه و اموالی که
مالک عمداً آنها را در محلّی گذاشته لقطه محسوب نمیشوند و در صورتی که مالک آنها
پیدا نشود باید به مصرف فقرا برسند (کاتوزیان .)62 :8243 ،تعابیر مذکور با اندکی تفاوت
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در الفاظ بکاررفته مشابه یک دیگر هستند .در مجموع میتوان در تعریف لقطه گفت :مالی
است که مالک دارد و مالک آن را گم کرده ولی از مالکیّت نسبت به مال اعراض نکرده
است.
امّا حیوان نیز برای آنکه ضالّه باشد شرایطی دارد که عبارتند از :الف -مملوک باشد یعنی
اگر حیوانی مالک نداشته باشد و یا ندانیم مالک آن از آن اعراض کرده حکم حیوان ضالّه
را ندارد بلکه جز مباحات است و با حیازت تملّک میگردد .ب -بدون متصرّف باشد ،یعنی
تحت ید و استیالی کسی نباشد .حیواناتی که معموالً در تابستانها در چراگاه آزاد به سر
می برند یا حیواناتی که ذاتاً آزادند مثل شتر ایالت و عشایر ،بدون متصرّف به حساب
نمیآیند .پ -در چراگاه یا نزدیک آب نباشد .یعنی حیوان به طور طبیعی نتواند غذای خود
را بدست آورد و ممکن است از گرسنگی و تشنگی هالک گردد ،امّا اگر در جایی باشد
که آب و علف موجود است ممکن است صاحب حیوان خود آن را رها کرده باشد تا مدّتی
در آن چراگاه باشد و اگر کسی آن مال را بردارد غاصب است .ت -در برابر حیوانات وحشی
و درنده متمکّن از دفاع از خود نباشد .امّا اگر قادر باشد جان خود را حفظ کند مثل اسب و
آهو ،وقتی سایر شرایط حیازت هم موجود باشند دیگر مصداق ضالّه نخواهد بود (رزی و
نبینیاء.)24-21 :8263 ،
قانون مدنی ایران واژۀ لقطه را بکار نبرده لیکن عنوان باب چهارم کتاب دوّم را «اشیاء
پیداشده و حیوانات ضالّه» نهاده است .لذا قانون مدنی مال پیداشده را دو نوع میداند :یکم
اشیاء پیداشده و دوّم حیوانات ضالّه .مادّۀ  893قانون مدنی بدون ارائۀ تعریف دقیقی از مال
پیداشده مقرّر میدارد« :هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن
 83/9نخود نقره باشد ،میتواند آن را تملّک کند» .مادّۀ  892نیز مقرّر میدارد« :اگر قیمت
مال پیداشده یک درهم که وزن آن  83/9نخود نقره یا بیشتر باشد ،پیداکننده باید یکسال
تعریف کند و اگر در مدّ ت مزبور صاحب مال پیدا نشد ،مشارالیه مختار است که آن را به
طور امانت نگه دارد یا تصرّف دیگری در آن بکند .در صورتی که آن را به امانت نگه دارد
و بدون تقصیر او تلف شود ،ضامن نخواهد بود» .تبصرۀ مادّۀ مذکور مقرّر میدارد« :در
صورتی که پیداکنندۀ مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدّت یکسال علم حاصل کند که
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تعریف بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد تکلیف از او ساقط میشود».
مادّۀ  879قانون مدنی ،برخالف اشیاء پیداشده ،حیوان پیداشده را تعریف نموده و بیان
میدارد« :حیوان گمشده (ضالّه) عبارت است از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرّف
یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکّن از دفاع از
خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمیگردد» .مادّه  878نیز مقرّر داشته:
«هرکس حیوانات ضالّه را پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد
باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند والّا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرّف رها
کرده باشد».
در مجموع اموال لقطه را میتوان سه دسته کرد .8 :اشیایی که ارزش آن کمتر از یک
درهم است ،که در حکم مباحات هستند و میتوان آنها را تملّک کرد و به متصرّف آن تعلّق
پیدا خواهد کرد؛  .3سایر اشیاء پیداشده (ارزش آن یک درهم و یا بیشتر باشد) ،که باید تا
یکسال تعریف شوند و اگر تا یکسال مالک آنها پیدا نشود ،شخصی که مال را پیدا کرده
میتواند آن را به امانت نگه دارد یا مانند سایر اموال خود در آن تصرّف کند؛  .2حیوان
گمشده (ضالّه) ،که اگر دارای مالک معیّن نباشد باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم شود و
در هیچ صورتی پیداکننده حق ندارد آن را تملّک کند (کاتوزیان.)64 :8243 ،

 .7تصرّف برخالف قانون در مال لقطه
در روایات از التقاط یعنی در اختیار گرفتن چیزهای گمشده نهی شده است (حائری:8217 ،
 .)27به عنوان نمونه ،در روایت معتبر محمّد بن مسلم در مورد لقطه از امام باقر (ع) سؤال
میکند و آن حضرت میفرماید« :آن را بر ندار ،پس اگر برداشتی یکسال آن را معرّفی کن،
اگر خواهان آن آمد به او بده ،در غیر این صورت آن را در کنار اموالت قرار بده ،حکم مال
تو را دارد ،تا زمانی که خواهان آن بیاید ،پس اگر خواهان بر آن نیامد ،به آن وصیّت کن»
(حرّ عاملی ،8496 ،ج .)213 :87این نهی در روایات بر کراهت حمل شده است (حائری،
21 :8217؛ علّامه حلّی .)218 :8269 ،امّا از حیث حقوقی در خصوص تصرّف در مال لقطه،
برخالف مقرّرات قانون مدنی ،نظریّات متفاوتی وجود دارند که به بیان آنها میپردازیم.
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 .7-0رابطة بين تصرّف در لقطه و سرقت
سؤالی این است که آیا تصرّف برخالف قانون در مال لقطه سرقت محسوب میگردد؟ برای
پاسخ الزم است به اختصار به بررسی تعریف سرقت بپردازیم .سرقت عبارت است از« :ربودن
متقلّبانه یا مخفیّانۀ مال منقول متعلّق به دیگری» (ولیدی .)892 :8279 ،مادّۀ  397قانون مجازات
اسالمی بیان میدارد« :سرقت عبارت از ربودن مال متعلّق به غیر است» .تعریف قانونی مذکور
از سه عنصر ربودن ،مال و تعلّق به غیر ترکیب یافته است .در تعریف مال گفتهاند :چیزی
است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد (جعفری لنگرودی.)161 :8271 ،
عنصر دوّم تعلّق به غیر است .یعنی مال باید مالک داشته باشد ،به این معنا که به شخص مجرم
تعلّق نداشته و در مالکیّت دیگری باشد .لذا مال موضوع جرایم علیه اموال نباید بالصاحب
باشد (حبیبزاده .)22 :8274 ،البتّه وجه اشتراک تمامی جرایم علیه اموال آن است که در
همۀ آنها ،مال موضوع جرم به دیگری تعلّق داشته و همگی متضمّن نقص حقوق مالکانۀ
اشخاص هستند (میرمحمّد صادقی 19 :8218 ،و  .)81بدین ترتیب ،برای محکوم کردن کسی
به ارتکاب یکی از جرایم علیه اموال باید ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی ثابت شود که
کس دیگری از یک حقّ مالی بر مال موضوع جرم برخوردار بوده و این حق توسّط مجرم
نقض شده است (میرمحمّدصادقی.)39 :8218 ،
با توجّه به تعریفی که از لقطه ارائه گردید ،وصف مال بودن و تعلّق داشتن آن به دیگری
محرز بوده و مسلّم است که از این حیث با اموال غیر لقطه که موضوع جرایم علیه اموال قرار
میگیرند مشترک است .امّا آنچه فارق جرایم علیه اموال از یک دیگر است و آنها را از یک
دیگر متمایز میسازد عنصر اختصاصی است .در حقوق ایران« ،ربودن» محور عنصر مادّی
جرم سرقت است (آقایینیا و چلبی .)99 :8211 ،قانونگذار هیچ گونه تعریفی از ربودن ارائه
ننموده است .حقوقدانان در تعریف ربودن گفتهاند :به معنای اثبات ید و تصرّف سارق نسبت
به مال منقول دیگری است (ولیدی .)894 :8279 ،برخی نیز گفتهاند ربودنْ غصب ،تصرّف
و برخورد مالکانه با مال موضوع جرم است (حبیبزاده .)48 :8218 ،بدین ترتیب ،برای تحقّق
ربودن الزم است که سارق تصرّف مادّی را به صورت وضع ید بر مال غیر انجام دهد و این
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امر به خارج کردن مال از حیطۀ تصرّفات مالک یا متصرّف بدون رضایت و اطّالع منجر
گردد (حبیبزاده .)38 :8274 ،برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند ربودن دو عنصر را مورد
توجّه قرار میدهد :یکی تصرّ ف و وضع ید بر مال دیگری و دیگری برداشتن یا کش رفتن
و بلند کردن مال که عملی مادّی است (گلدوزیان .)297 :8219 ،در مجموع الزمۀ ربودن
این است که شخص سارق مخفیّانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال ،بدون جلب
توجّه و برخالف رضایت و میل او به تصرّف مالش مبادرت نماید (گلدوزیان.)297 :8219 ،
وانگهی ،در خصوص اینکه آیا مال لقطه قابل ربودن است و در نتیجه میتواند موضوع جرم
سرقت واقع شود دو جهتگیری کلّی دیده میشود .عدّهای قائل به سرقت هستند و عدّهای
دیگر خیر.
 .7-0-0دکترين
الف -قائالن به سرقت .برخی از حقوقدانان معتقدند در خصوص مال لقطه ،چون مالک از
مالکیّ ت آن اعراض نکرده و فرض وجود مالک منتفی نیست ،لذا برداشتن آن مال سرقت
است (گلدوزیان211 :8219 ،؛ حبیبزاده .)29-21 :8274 ،به اعتقاد این گروه در سرقت
شناسایی مالک شرط نیست ،بلکه کافی است که مال از آنِ یابنده نباشد و در عین حال
مالکیّت دیگری احراز شود (حبیبزاده22 :8274 ،؛ آقایینیا و رستمی.)879-896 :8267 ،
در واقع ،شرط تحقّق سرقت تسلّط عینی مالک بر مال نبوده و تصرّف اعتباری کفایت میکند
(آقایینیا و رستمی .)879-896 :8267 ،بعضی دیگر معتقدند اگر کسی مال را گم کند حقّ
مالکیّت وی همچنان بر مال پابرجاست .حال اگر شخصی آن را بیابد و صادقانه معتقد باشد
که مالک را نمیتوان یافت از تعقیب کیفری معاف است ،لیکن اگر نشانی از مالک بدست
آورد و بداند که کیست رفتار مالکانه با چنین مالی و ضبط آن جرم (سرقت) است (بوشهری،
 .)876 :8271برخی نیز گفتهاند اگر فرض وجود مالک شود سرقت است ،مثالً کسی که در
سالن میهمانی یا عروسی انگشتری پیدا کند تصرّف آن سرقت است (شامبیاتی.)27 :8271 ،
بنابراین به عقیدۀ این گروه اگر کسی مالی را پیدا کند و به قصد تصرّف و تصاحب و بدون
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تعر یف (در موردی که ارزش مال یک درهم و یا بیشتر باشد) بردارد ،عمل او از مصادیق
سرقت تعزیری است.
ب -قائالن به عدم سرقت .در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند برداشتن مال
لقطه سرقت نیست (ولیدی894-891 :8279 ،؛ دلیر8268 ،؛ عوده313 :8269 ،؛ ساالری،
371-379 :8216؛ میرمحمّدصادقی .)396 :8218 ،دالیل این گروه به این شرح هستند.8 :
برای تحقّق سرقت الزم است مال در تصرّف و حیازت شخصی (مالک یا متصرّف) باشد و
توسّط سارق از تصرّف وی خارج گردد ،در حالی که در لقطه مال در زمان پیدا شدن در
تصرّف و حیازت کسی نیست (ساالری371 :8216 ،؛ رضوانی831 :8219 ،؛ مویدی:8239 ،
)8931؛  .3سارق در سرقت قبل از دستیابی به مال قصد سرقت میکند ،در حالی که در لقطه
شخص مال را بر حسب تصادف مییابد؛  -2سرقت فینفسه حرام است ،در حالی که تصرّف
در لقطه فینفسه حرام نیست (عوده)313 :8269 ،؛  .4عمل فیزیکی یابنده از مقولۀ ربایش
نبوده و صرفاً تصاحب است که واجد آثار مدنی است (دلیر)8268 ،؛ و  .1در سرقت صاحب
مال باید در نظر سارق تفصیالً یا اجماالً مشخّص باشد ،در حالی که در مورد لقطه صاحب
مال ولو با اجمال در نظر ملتقط مجهول است (مویدی .)8931 :8239 ،برخی دیگر از
حقوقدانان معتقدند هر گاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطۀ مالک نباشد،
مثل اینکه کسی قطعۀ انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد ،ربودن آن توسّط شخص
دیگری میتواند سرقت باشد .لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطۀ
مالک باشد ،مثل وقتی انگشتری در خیابان گم میشود ،ربودن آن توسّط یابنده نمیتواند
سرقت تلقّ ی شود چون مال قبالً و بدون دخالت رباینده از تحت سلطۀ مالک خارج شده و
بنابراین انجام این مرحله از عنصر مادّی سرقت توسّط رباینده قابل تصوّر نیست
(میرمحمّدصادقی.)396 :8218 ،
تحليل :عقیدۀ گروه دوّم صحیح به نظر میرسد زیرا .8 :ربودن مفهومی غیر از برداشتن
دارد .ربودن حاوی یک بار معنایی منفی است .یعنی چیزی را با تردستی برداشتن و بردن
(معین )8927 :8279 ،و به تعبیر دیگر کش رفتن و قاپیدن ،در حالی که برداشتن چنین
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مفهومی ندارد .ربودن اخص از برداشتن است .این امر یکی از تفاوتهای سرقت در حقوق
ایران با انگلستان است .حقوق انگلستان سرقت را تصاحب یا از آن خود کردن مال دیگری
میداندکه مفهومی گستردهتر از ربایش دارد و کلّیّۀ مواردی را که فردی حقوق یک مالک
را برای خود فرض میکند و با مالی برخورد مالکانه مینماید دربرمیگیرد (آقایینیا و چلبی،
12 :8211؛ میرمحمّدصادقی ،)866 :8218 ،درحالی که در حقوق ایران فقط ربودن مال غیر
سرقت است .در مجموع میتوان گفت در تصرّف مال لقطه ،یابنده مال را نمیرباید بلکه مال
را برمیدارد .3 .الزمۀ تحقّق سرقت وجود عنصر معنوی بوده که همان قصد سرقت ست.
لیکن در شخصی که مال لقطه را مییابد چنین قصدی وجود ندارد .حتّی ممکن است شخص
از مقرّرات قانون مدنی در قسمت تعریف بیاطّالع باشد .به همین جهت ،قصد مجرمانه که
عنصر اساسی جرم سرقت است تحقّق پیدا نمیکند (پورهمایون .)34 :8286 ،به عنوان مثال،
شخصی که انگشتری را در خیابان مییابد و برمیدارد ممکن است هیچگاه در عمرش قصد
دزدی چنین انگشتری را نکرده باشد و مرتکب سرقت آن نشود .بر همین اساس ،دیوان عالی
کشور در حکم شمارۀ  479 /88391مورّخ اردیبهشت  8287مقرّر داشته« :سرقت وقتی صادق
است که ربودن مال با قصد سرقت بطور مخفیّانه صورت گیرد» (بروجردی.)841 :8218 ،
 .2عنصر ربودن ترکیبی از دو مفهوم است :یکی خارج کردن از تصرّف و سلطۀ مالک و
دوّم به تصرّف و سلطۀ سارق درآمدن .در خصوص مال لقطه عنصر اوّل ربودن که همان
خارج کردن از تصرّف و سلطه مالک است مفقود است و فقط عنصر دوّم یعنی به تصرف
یابنده درآمدن موجود است ،لذا بحث ربودن و سرقت منتفی است .البتّه اینکه تصرّف در
مال لقطه سرقت حدّی نیست امری واضح است ،زیرا سرقت حدّیْ سرقت از حرز است و
مال لقطه در حرز نیست و در تصرّف صاحب مال نیست (حایری.)82 :8236 ،
 .7-0-7رويّة قضايی
رویّۀ قضایی نیز در فرض مورد بحث عمل ارتکابی را سرقت نمیداند .شعبۀ دوّم دیوان عالی
کشور در رأی شمارۀ  391مورّخ  8231/8/28اظهار داشت« :تصرّف در مال لقطه نه با قانون
جوزای (مرداد)  8293منطبق است و نه با مادّۀ  377قانون مجازات عمومی راجع به سرقت و
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اساساً این عمل با هیچ یک از موادّ کیفری تطبیق نمیکند» (متین .)894 :8213 ،دادگاه
انتظامی قضات نیز در حکم شمارۀ  2992مورّخ  8281/83/39مقرّر داشته است« :شخصی که
برحسب شکایت شاکی خصوصی به اتّهام دزدی تحت تعقیب درآمده و اعتراف کرده که
روی خاکهای خرابۀ دیوار منزلی بسته یافته که سه پیراهن در آن بوده یکی را تن نموده و
دوتای دیگر را فروخته و دادگاه او را از اتّهام دزدی به دلیل فقد دلیل تبرئه نموده ( )...تخلّف
نیست» (موسی شهیدی.)239-237 :8218 ،
در پروندۀ شمارۀ  94/5901724شعبۀ نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کرمان،
خانمی پس از صرف غذا در رستوران گوشی تلفن خود را بر روی میز نهارخوری جا
میگذارد و پس از بازگشت به رستوران گوشی پیدا نمیشود .حسب محتوای فیلم دوربین
مداربسته فردی جوان پس از برداشتن گوشی فوری از مکان خارج میشود .پس از مدّتی با
ردیابی گوشی ،خانم به طرح شکایت علیه استفادهکننده اقدام میکند .دادیاری پس از اخذ
اظهارت مالباخته با این استدالل که شاکی مال خود را گم کرده و تصرّف در این مال
نمیتواند سرقت باشد و وی باید به طرح دعوای حقوقی اقدام کند قرار منع تعقیب صادر
مینماید ،که مورد اعتراض شاکی واقع میشود .دادگاه کیفری دو کرمان نیز در مقام
رسیدگی به اعتراض با استداللی مشابه اعتراض شاکی را رد کرده و قرار مذکور را بدین
شرح تأیید میکند «:اعتراض خانم ( )...وارد نیست زیرا همانطور که دادیار محترم استدالل
نمودهاند تصاحب گوشی گمشده فاقد وصف کیفری است» (حسینی و ابراهیمی:8261 ،
 .)77همچنین در پرونده مشابۀ دیگری (شمارۀ  95/5700714شعبۀ هفتم دادیاری دادسرای
کرمان ) ،احدی از ساکنان یک مجتمع آپارتمانی کیف حاوی وجه نقد و مدارک خود را
داخل آسانسور جا میگذارد .شخصی با برداشتن کیف ضمن برداشتن وجوه نقد داخل آن،
با استفاده از رمز یاداشت شده روی کارت بانکی اقدام به برداشت وجه از حساب مالباخته
مینماید .با پیگیری صاحب مال فرد شناسایی میشود .شعبۀ هفتم دادیاری صرف نظر از
عناوین مجرمانۀ دیگر مطرح در پرونده ،پیرامون اتّهام سرقت با همان استدالل قبلی قرار منع
تعقیب صادر مینماید (حسینی و ابراهیمی .)77 :8261 ،هرچند به نظر نگارنده تصرّف در
مال لقطه سرقت نیست ،بر آراء مذکور این ایراد وارد است که مفهوم لقطه را بسط داده و به
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مصادیقی که مال از نظر شارع لقطه محسوب نمیشود تسرّی داده است .در پروندههای
مذکور خصوصاً موردی که گوشی در رستوران جا مانده است ،مالک مال خود را گم نکرده
بلکه آن را در مکانی جا گذاشته و در واقع مال مجهولالمالک است و احکام لقطه بر
مجهولالمالک بار نمیشود .لذا میتوان گفت این اموال همچنان در حیطۀ مالکانۀ مالک
قرار داشته و عمالً از سلطۀ وی خارج نشدهاند (حسینی و ابراهیمی.)71 :8261 ،
در پروندۀ دیگری که در شعبۀ  8921دادگاه عمومی تهران مطرح گردیده شعبۀ مذکور
طی دادنامۀ شمارۀ  8999913مورّخ  8268/1/31مقرّر داشته« :در خصوص اتّهام آقای ع.ج.
دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت خانم ر.ت .به شرح شکایت
تقدیمی صرف نظر از اینکه شاکیّه در محضر دادگاه صراحتاً اقرار به مفقود نمودن گوشی
تلفن همراه خود نموده است ،با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ( )...توجّه اتّهام به
متّهم محرز و مسلّم نمیباشد؛ کما اینکه صرف مفقودیّت فاقد وصف جزایی است .دادگاه
( )...مستنداً به اصل  27قانون اساسی رأی بر برائت متّهم صادر و اعالم میگردد این رأی
حضوری محسوب و ظرف  39روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و رســـیدگی در مـحاکم
تجدیدنظر استان تهران خواهد بود» .شعبۀ  92دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامۀ
شمارۀ  6896679396799684دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را بدین شرح تأیید نموده است:
«تجدیدنظرخواهی خانم ر.ت .از دادنامۀ شمارۀ  8999913مورّخ  8268/1/31دادگاه عمومی
جزایی شعبۀ  8921تهران که به موجب آن آقای ع.ج .از اتّهام سرقت گوشی تلفن همراه
تجدیدنظرخواه تبرئه شده است وارد نیست؛ زیرا همانطور که دادگاه محترم بدوی استدالل
فرموده اند مفقود کردن گوشی فاقد وصف کیفری است و اساساً تشکیل پروندۀ کیفری در
این مورد صحیح نبوده است؛ لذا به استناد بند الف مادّۀ  317قانون آیین دادرسی کیفری رأی
بر تأیید دادنامۀ معترضٌعنه صادر میگردد .این رأی قطعی است»( .برگرفته از سایت
.)www.j.ijri
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 .7-7رابطة تصرّف در مال لقطه و خيانت در امانت
امانت به دو نوع است :امانت مالکانه (عقدی) و امانت قانونی (شرعی) .اگر شخص مالک
مالش را برای نگهداری به دیگری سپرده باشد ،مثل ودیعه یا عاریه ،امانت مالکانه است .امّا
اگر مالی با اذن قانونگذار در اختیار و تصرّف شخص دیگر قرار گرفته باشد و عقدی وجود
نداشته باشد ،امانت قانونی است ،مثل لقطه در ید یابنده یا مال غایب در ید امین (صفائی و
قاسمزاده .)19-18 :8271 ،در تعریف جرم خیانت در امانت گفتهاند« :تصاحب یا تلف یا
استعمال مال یا چیزی که از طرف مالک یا متصرّف قانونی آن به طور موقّت به عنوان اجاره
یا امانت و یا به طور کلّی به موجب یک قرارداد به امین سپرده شده است» (حبیبزاده:8274 ،
 .)892مادّۀ  974قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوّب  8271در تعریف این جرم
مقرّر میدارد« :هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و
نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا به اجرت به
کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّن برسد
و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرّفین آنها استعمال یا تصاحب
یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» .با توجّه به تعاریف
فوق برای تحقّق خیانت در امانت تحقّق عناصر ذیل ضرورت دارد .8 :وجود یک قرارداد
قبلی که نقض شده اعم از اجاره ،امانت ،ودیعه و ...؛  .3تسلیم و سپردن مال در اثر قرارداد به
شخص؛  .2توافق نمودن (تصریح شدن) مبنی بر اینکه مال مورد امانت مسترد شود یا به
مصرف معیّنی برسد؛ و  .4تلف ،تصاحب ،مفقود یا استعمال نمودن با سوءنیّت مال امانی
(گلدوزیان .)232-222 :8219 ،امّا در خصوص اینکه تصرّف و تصاحب مال لقطه توسّط
یابنده خیانت در امانت است یا خیر بین حقوقدانان اختالف نظر است که به بیان نظرات آنها
میپردازیم.
 .7-7-0دکترين
الف– قائالن به عدم تحقّق خيانت در امانت .با توجّه به متن مادّۀ  974غالب حقوقدانان
معتقدند که خیانت در امانت ،خاصّ امانت عقدی است .لذا تصرّف برخالف قانون در مال
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لقطه توسّط یابنده خیانت در امانت نیست (آقایینیا و رستمی319 :8267 ،؛ میرمحمّدصادقی،
819 :8218؛ حبیبزاده896 :8274 ،؛ ولیدی832 :8279 ،؛ شامبیاتی884 :8271 ،؛ گلدوزیان،
231 :8219؛ زراعت ،بیتا .)228 :ادلّۀ این گروه بدین شرح است .8:قراردادی بین صاحب
مال و یابنده وجود ندارد؛  .3مالی به یابنده تسلیم و داده نشده و شخص یابنده خود مال را
بدست آورده است .منظور از «دادن» این است که مال موضوع جرم به نحوی از انحاء توسّط
مالک و یا متصرّف تحت تصرّف مرتکب قرار داده شده باشد که مصداق بارز آن ایصال و
وصول یا قبض و اقباض رو در رو میان اشخاص است (آقایینیا و رستمی.)314 :8267 ،
بنابراین ،تسلیم مال امری ارادی است که اثر وضعی آن قطع تصرّف یکی و پیدایش تصرّف
برای دیگری است (منصورآبادی) 33 :8219 ،؛  .2توافقی بین صاحب مال و یابنده مبنی بر
اینکه مال مسترد شود یا به مصرف معیّن برسد وجود ندارد؛  .4قانون فقط برای اینکه حقوق
مالک تضییع نشود ،ید پیداکننده را ید امانی دانسته است (پورهمایون. 969 :828 ،حائری،
)31 :8236؛  .1شرط خیانت در امانت تصرّف یا نظارت مالک یا متصرّف بر مال است و
تصرّف مستلزم دو شرط است :یکی «آگاهی» بر وجود مال و دیگری «تسلّط» بر مال
(بوشهری)3,99 :8217 ،؛ در مال لقطه شروط مذکور وجود ندارند.
ب -قائالن به تحقّق خيانت درامانت .در مقابل برخی از نویسندگان معتقدند مصادیق
مذکور در مادّۀ  348سابق ( 974فعلی) تمثیلی هستند و منظور مقنّن این نیست که موارد امانت
را منحصر به آن چند مورد نماید .لذا مادّۀ مذکور هر دو نوع امانت قانونی و قراردادی را
دربرمیگیرد .بنابراین ،اگر مالی در دست کسی امانت باشد ،گرچه این امانت ناشی از عقد
و قرارداد نباشد و صاحب مال آن را به دارنده نسپرده باشد ،مانند مال لقطه ،اگر یابنده نسبت
به آن خیانت نماید مرتکب جرم خیانت در امانت شده است (مهاجر 21 :8241 ،و .)49
تحليل :به نظر میرسد که عقیدۀ گروهی که معتقدند تصرّف برخالف قانون در مال لقطه
خیانت در امانت نیست صحیح است .همچنین ،باید اذعان داشت که اوّالً الفاظ بکاررفته در
مادّۀ  974یعنی «داده شده» و «بنا بر این بوده» ،داللت بر وجود یک توافق بین صاحب مال و
گیرندۀ مال دارد ،یعنی ظهور در امانت عقدی دارد .بر همین اساس مادّه چندین عقد را به
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عنوان مثال ذکر میکند .این در حالی است که در تصرّف در مال لقطه نه مالی به کسی داده
شده و نه بنا بر چیزی بوده است .ثانیاً به دلیل آنکه شمول جرم خیانت در امانت نسبت به
روابط امانی قانونی مورد شک است ،لذا ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این مورد همان
اصل تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متّهم است که ایجاب میکند جرم خیانت در امانت را شامل
روابط امانی قانونی ندانیم (جندقی.)899 :8213 ،
 .7-7-7رويّة قضايی
رویّۀ قضایی نیز تصرّف در مال لقطه را خیانت در امانت نمیداند .شعبۀ پنجم دیوان عالی
کشور در رأی شمارۀ  8418مورّخ  8287/9/33اعالم داشته است« :تصرّف در مال گمشده
خیانت در امانت محسوب نمیشود» (بروجردی عبده .)8776 :8218 ،دادگاه انتظامی قضات
در آراء شمارۀ  4946و  4919مورّخ  8239/2/81اظهارداشته است« :عنوان امانتی که خیانت
در آن موضوع جرم شناخته شده آیا اختصاص به موردی دارد که مالی از طرف شخص ولو
شخص حقوقی به او سپرده شده باشد و گیرندۀ مال سپردهشده آن مال شخص را تصاحب و
یا به ضرر صاحبش به مصرف رسانیده باشد و یا شامل این قبیل امانات قانونی که قهراً براثر
قراردادهای خصوصی حاصل میشود نیز خواهد بود .چون در صدر مادّۀ  348قانون مجازات
عمومی راجع به تعیین مجازات خیانت در امانت این جمله مذکور است « :هرگاه اموال و
اسباب یا نقود ( )...به کسی داده شده» و این جمله قطع نظر از جهات و قرائن دیگر ظاهر در
شقّ اوّل است یعنی شامل هر نوع امانتی نمیشود و مخصوص به امانتی که مسبوق به تسلیم
مال شخص خارجی بوده میباشد و به این تفسیر و تقریب وقتی که امانت بودن مالی سوای
تحویل گرفتن مال از صاحب آن تحقّق یابد خارج از عنوان موضوع جرم خواهد بود»
(شهیدی.)216- 299 :8218 ،
رأی شمارۀ  -214مورّخ  8289/2/39شعبۀ دوّم دیوان عالی کشور نیز مقرّر داشته« :مطابق
مادّۀ  348قانون کیفر عمومی [راجع به خیانت در امانت] به نحو کلّی هر وقت به کسی مالی
سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون
اجازۀ صاحب مال تصرّفی به ضرر مالک در آن بنماید مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد
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بود» .شعبۀ یازده دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در دادنامۀ شمارۀ  8794مورّخ 8271/88/87
مقرّر داشته است :چون برای تحقّق خیانت در امانت سپردن و تحویل دادن مال ضروری است
و در ما نحن فیه متّهم چک را پیدا کرده است و چکها به وی سپرده نشدهاند تا استفاده از
آن به ضرر صاحبش جرم خیانت در امانت تلقّی گردد ،دادگاه با لحاظ جرم نبودن عمل
متّهم و حقوقی بودن موضوع حکم برائت از بزه منتسبه را صادر و اعالم مینماید (بازگیر،
 .)333 :8276همچنین ،در دادنامۀ شمارۀ  8271/8/39/891صادره از شعبۀ  876دادگاه
عمومی تهران تأییدشده در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر آمده است :در پروندۀ موصوف
اتومبیل به متّهم تحویل نگردیده که عدم استردادآن خیانت در امانت باشد ،لذا به لحاظ عدم
تحقّق عنصر مادّ ی جرم ،بزه خیانت در امانت به وقوع نپیوسته است (بازگیر.)331 :8276 ،
هرچند دادنامۀ اخیر راجع به تصرّف در مال لقطه نیست ،با توجّه به استدالل مذکور در دادنامه
که شرط تحقّق خیانت در امانت را تحویل دادن مال (سپردن) دانسته است ،میتوان نتیجه
گرفت که چون در تصرّف در مال لقطه کسی مال را به یابنده تحویل نداده است ،لذا بزه
خیانت در امانت منتفی است.
 .7-7تصرّف در مال لقطه و جرم انتقال مال غير
یکی دیگر از جرایم علیه اموال و مالکیّت ،جرم انتقال مال غیر است .این جرم ابتدا در قانون
جوزا (مرداد)  8293با عنوان «قانون موقّت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و
یا تملّک میکنند و مجازات آنها» پیشبینی شده بود .متعاقباً قانون مذکور به موجب قانون
راجع به انتقال مال غیر مصوّب فروردین  8291نسخ ضمنی گردید .مادّۀ یک قانون اخیر که
هنوز معتبر است مقرّر داشته« :کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ،به نحوی از
انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوّز قانونی به دیگری منتقل کند کالهبردار محسوب و مطابق مادّۀ
 321قانون مجازات عمومی محکوم میشود و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله
عالم به عدم مالکیّت انتقالدهنده باشد» .با توجّه به حکم این مادّه سؤال این است که چنانچه
شخصی که مالی را مییابد آن را به دیگری انتقال دهد ،مثالً آن را بفروشد ،عملش جرم و
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مصداق مادّۀ قانونی مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال نظرات مختلفی وجود دارند که به
ذکر آنها میپردازیم.
 .7-7-0دکترين
الف -قائالن به تحقّق جرم انتقال مال غير .برخی از نویسندگان معتقدند که در جرم انتقال
مال غیر همین که مال متعلّق به غیر باشد برای تحقّق جرم کافی است .چون اشیای گمشده از
ملک صاحب آن خارج نمیشوند و اگر یافت شوند برای صاحب آن حقّ استرداد وجود
دارد ،لذا در خصوص اموالی که ارزش آنها یک درهم و بیشتر است یابنده باید تا یکسال
آن را تعریف کند و اگر به تکلیف خود عمل ننمود و بدون تعریف مال را بفروشد ،مشمول
جرم فروش مال غیر است (کریمی.)82 :8268 ،
ب -قائالن به عدم تحقّق جرم انتقال مال غير .نگارنده به دالیل ذیل معتقد است که
انتقال مال لقطه توسّط یابنده جرم انتقال مال غیر نیست .8 :آنچه از ظاهر مادّۀ  8قانون راجع
به انتقال مال غیر پیداست این است که مادّۀ مزبور فرضی را در نظر گرفته که شخصی با
سوءنیّت یعنی با قصد اضرار به غیر ،مال دیگری را به ثالث انتقال میدهد و به همین جهت
است که قانونگذار مرتکب را کالهبردار محسوب نموده است .امّا در فرضی که شخص
یابنده مالی را پیدا میکند ،چون غالباً مالک را نمیشناسد و برای او معلوم و معیّن نیست،
وجود چنین سوءنیّتی در وی محقّق نیست؛  .3قانونگذار جرم انتقال مال غیر را در حکم
کالهبرداری دانسته و مجازات سنگین کالهبرداری را ( 8تا  7سال حبس در کالهبرداری
ساده و جزای نقدی معادل مال مأخوذ و در کالهبرداری مشدّد  3تا  89سال حبس و جزای
نقدی معادل مال مأخوذ) برای مرتکب در نظر گرفته است .این امر به آن دلیل است که گاه
انتقال مال غیر با فریب دادن قربانی و توسّل به وسایل متقلّبانه شکل میگیرد که در این موارد
با کالهبرداری تشکیل تعدّد معنوی میدهد (وروایی .)289 :8212 ،حال با چنین پیشفرضی
تسرّی مجازات سنگین کالهبرداری به جهت انتقال مال غیر به فردی که مال لقطه را به
دیگری انتقال می دهد امری است که با منطق حقوقی سازگار نبوده و همچنین تناسبی بین
رفتار ارتکابی و مجازات آن (در فرضی که قائل به جرم بودن باشیم) وجود ندارد.
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 .7-7-7رويّة قضايی
رویّۀ قضایی در آراء متعدّد فروش و انتقال مال لقطه را جرم انتقال مال غیر ندانسته است .به
عنوان نمونه ،به برخی از آراء در این خصوص اشاره میشود :رأی شمارۀ  391مورّخ /8/ 28
 8238شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مقرّر داشته« :تصرّف در مال لقطه نه با قانون جوزای
 8293منطبق است و نه با مادّۀ  377قانون مجازات عمومی و اساساً این عمل با هیچ یک از
موادّ کیفری تطبیق نمیکند» (متین .)894 :8218 ،رأی شمارۀ  63مورّخ  8239/83/86شعبۀ
ششم دیوان عالی کشور مقرّر داشته« :شرط تحقّق بزه موضوع مادّۀ  3قانون جوزای 8293
علم متّهم به مالکیّت شخص معیّن و معلومی است نه علم اجمالی او و قانون مزبور شامل
تصرّف در لقطه و ضالّه نیست» (متین .)22 :8218 ،رأی شمارۀ  8418مورّخ  8287/9/29شعبۀ
پنجم دیوال عالی کشور مقرّر داشته« :تصرّف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا
مال به متّهم سپرده نشده است .همچنین عمل مشمول قانون انتقال مال غیر نیز نخواهد بود.
زیرا قانون اخیر هم ناظر به مواردی است که صاحب حقیقی مال منتقلشده نزد انتقالدهنده
معلوم باشد و شامل اشیاء گمشده یا حیوانات ضالّه و امثال آنها نیست» (متین.)827 :8218 ،
رأی شمارۀ  89219/388مورّخ  8287/3/2دیوان عالی کشور مقرّر داشته« :فروش مال غیر
وقتی بزه محسوب میشود که فروشنده صاحب مال را شخصاً میشناسد .بنابراین ،اگر مال
دزدی به دست کسی افتد و با علم به مسروقه بودن آن بدون اینکه صاحب مال را بشناسد آن
را به فروش برساند ،این عمل بزه محسوب نمیشود ،زیرا کلمۀ غیر مذکور در مادّۀ ( 8قانون
راجع به انتقال مال غیر) ظهور در شخص معیّنی دارد» (عبده.)11 :8218 ،

 .7-0رابطة تصرّف در مال لقطه و جرم تحصيل مال از طريق نامشروع
یکی دیگر از جرایم علیه اموال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است .عنصر قانونی این
جرم مادّۀ  3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوّب 8297
مجمع تشخیص مصلحت نظام است .مادّۀ مذکور مقرّر داشته« :هر کس به نحوی از انحاء
امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر
جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و
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فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کاالهایی که مقرّر بوده طبق
ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلّب شود و یا به طور کلّی مالی یا وجهی تحصیل کند که
طریق تحصیل آن فاقد مشروعیّت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه به ردّ اصل مال
به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمۀ نقدی معادل دو برابر مال به دستآمده محکوم
خواهد شد».
دو تفسیر از مادّۀ مذکور وجود دارد .گروهی از حقوقدانان معتقدند این مادّه فقط ناظر
به اشخاص خاصّی است که یکسری اموال خاص را برخالف قانون به دست میآورند و
قانون عمل آنها را جرم دانسته است .گروهی دیگر تفسیری موسّع داشته و معتقدند مادّۀ
مذکور صرفاً اختصاص به افراد خاص و اعمال خاص ندارد ،بلکه هر شخصی به طور کلّی
مالی به دست آورد که تحصیل آن فاقد مشروعیّت قانونی است ،از جمله مال لقطه ،مجرم
محسوب شده و مشمول مادّۀ مذکور میگردد .در اینجا به بیان ادلۀ هر دو گروه میپرادازیم.
 .7-0-0دکترين

الف -قائالن به تفسير موسّع .عدّهای از حقوقدانان معتقدند که مادّۀ قانونی مذکور عالوه
بر آنکه یکسری اعمال خاصّی را جرم انگاری نموده مطابق شقّ دوّم مقرّر داشته است« :و یا
به طور کلّی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیّت قانونی بوده
است» و هر نوع به دست آوردن و تصرّف خالف قانون در اموال دیگران را که مصداق
جرایم خاصّ سرقت ،کالهبرداری ،خیانت در امانت و  ...نباشد جرم دانسته است
(منصورآبادی .)839 :8213 ،در واقع ،به عقیدۀ این گروه در نظام حقوقی ایران جرایم علیه
اموال و مالکیّت مانند عقود دو دسته هستند .همچنان که عقود به معیّن و غیرمعیّن تقسیم
میشوند ،جرایم علیه اموال نیز به دو دستۀ جرایم معیّن چون سرقت ،کالهبرداری و  ...و
جرایم غیرمعیّن که عنصر قانونی آن مادّۀ مورد بحث است تقسیم میگردند .لذا هرگاه
رفتاری منجر به تحصیل مال دیگران برخالف قانون شود و مصداق جرایم مالی معیّن نباشد
جرم محسوب شده و مشمول مادّۀ  3قانون تشدید است (زراعت .)899 :8263 ،بنابراین ،مادّۀ
مذکور هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرمانگاری کرده تا خالء قوانین ایران را
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که باعث میشود برخی اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاصّ مجرمانه مثل
کالهبرداری ،سرقت و  ...قرار نگیرند مرتفع نماید و در نتیجه راهی برای تنبیه این گونه
مجرمان اقتصادی باشد (صادقی .)846 :8263 ،در نتیجه عمل یابنده مال لقطه در صورتی که
در حدود مقرّرات قانونی نباشد مطلقاً مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع میشود
(منصورآبادی.)839 :8213 ،
ب -قائالن به تفسير مضيّق .گروهی دیگر از حقوقدانان با تفسیر موسّع این مادّه مخالف
بوده و معتقدند که این مادّه ناظر به اشخاصی خاص و رفتارهای مجرمانۀ خاص است و
هرگونه تصرّف خالف قانون در اموال دیگران را دربرنمیگیرد .این گونه تصرّفات در
صورتی که عنوان مجرمانۀ خاص نداشته باشد صرفاً موجب ضمان حقوقی و مسئولیّت مدنی
خواهد بود (آقاساالر و دیگران6-89 :8261 ،؛ گلدوزیان8264 ،؛ 283؛ آقایینیا-46 :8269 ،
41؛ شامبیاتی .)861 :8262 ،ادلّۀ این گروه عبارتند از .8 :این مادّه در زمان جنگ و مشکالت
اقتصادی کشور وضع شده و آنچه مورد توجّه مقنّن بوده است این بوده که اشخاصی که در
زمان جنگ به موجب یک موقعیّت ،امتیاز خاصّی را به دست میآورند ،نظیر موافقت
اصولی ،از آن سوءاستفاده ننمایند .لذا عبارت «به طور کلّی مالی یا وجهی تحصیل کند» را
باید به این صورت تفسیر کرد که منظور آن اشاره به اشخاص مذکور در صدر مادّه و تحصیل
وجه یا مالی از سوی همان اشخاص خاصّ برخوردار از امتیاز به روشی غیر از روشهای
مندرج در صدر مادّه است (شاکری و البوعلی891 :8269 ،؛ آقایینیا)91- 46 :8269 ،؛ .3
عبارت «تحصیل» در مادّ ه داللت بر فعل مثبت دارد و مراد از آن به دست آوردن و کسب
کردن مال است (آقایینیا .)91- 46 :8269 ،به عبارت دیگر ،منظور خارج کردن اموال
مالباخته از تصرّف وی و سپس به تصرّف درآوردن توسّط مرتکب است .یعنی باید رابطۀ
سببیّت بین عمل مرتکب برای خارج کردن مال از تصرّف مالباخته وجود داشته باشد.
بنابراین ،اگر مرتکب برای خارج کردن مال از تصرّف مالباخته اقدامی انجام ندهد و مال
برای مثال در اثر سهلانگاری مالباخته از تصرّف وی خارج شود و سپس مرتکب آن مال را
تصاحب کند از شمول مادّه خارج است (آقاالرثالث و دیگران6-89 :8261 ،؛ گلدوزیان،
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)283 :8264؛  .2تفسیر موسّع از مادّه نه تنها با متن مادّه همخوانی ندارد ،با اصل قانونی بودن
جرم و مجازات در تعارض است (آقایینیا)41 :8269 ،؛  .4قانونگذار در صدر مادّه شرایط
تحقّق جرم را به نحو دقیق برشمرده و همچنین به اشخاص خاصّی که ویژگیهای خاصّ
دارند اشاره نموده است .لذا منطق حقوقی حکم میکند که این شرایط را از لوازم قطعی
اعمال مادّه تلقّی کنیم و به این نکته پافشاریم که عبارت «و به طور کلّی مال یا وجهی تحصیل
کند» هرگز نمیتواند شرایط مذکور در صدر مادّه را که با دقّت تنظیم گردیده در عموم و
کلّیّت ظاهر خود مستحیل کند (آقایینیا.)41 :8269 ،
تحليل :به نظر میرسد عقیدۀ گروه دوّم از قوّت بیشتری برخوردار است .مضاف بر ادلّۀ
مذکور توسّط این گروه دالیلی دیگری که میتوان در تأیید نظر آنان ذکر کرد بدین شرح
هستند .8 :عنوان قانونی که این مادّه در آن ذکر شده «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
و اختالس و کالهبرداری» است  .عبارت تشدید داللت به آن دارد که در سابق جرمی بوده
لیکن قانونگذار در وضعیّت فعلی (زمان جنگ) مجازات سابق را برای تنبیه مرتکبین کافی
ندانسته و حاال تصمیم به تشدید مجازات گرفته است .لذا تشدید مجازات یابندۀ مال لقطه
فاقد توجیه است ،زیرا این عمل سابقاً جرم نبوده که بخواهد تشدید شود؛  .3اشخاصی که در
قانون مذکور نام برده شدهاند کسانی هستند که قابلیّت ارتکاب جرایمی چون اختالس و
ارتشاء را دارند ،یعنی کارمند دولت بودن .لذا با توجّه به صدر خود مادّه نیز باید این مادّه را
همچون سایر موادّ قانون مذکور ناظر بر کارمندان دولت و اشخاص خاص بدانیم؛ .2
قانونگذار در تبصرۀ مادّه محدودیّتهایی چون منع تعلیق و تخفیف را که برای مرتکبین
کالهبرداری در نظر گرفته به مرتکبین جرم مذکور در آن مادّه تسرّی داده است .بنابراین،
غیرمنطقی و ناعادالنه است که بخواهیم چنین سختگیری و شدّت مجازاتی را به متصرّفان در
مال لقطه تسرّی دهیم .در مجموع به نظر نگارنده ،عمل یابندۀ مال لقطه مشمول و مصداق آن
مادّه نیست.
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 .7-0-7رويّة قضايی
ادارۀ حقوقی قوّۀ قضائیّه در نظریّههای مشورتی شمارۀ  7/8771مورّخ 7/1664 ،8216/2/31
مورّخ  4111 ،8216/89/84مورّخ  97/8849 ،8269/88/1مورّخ  8269/3/34استفاده از
برخی اشیاء گمشده مانند چک یا کارتهای اعتباری و موبایل را که هویّت صاحبان آن قابل
تشخیص است مشمول مادّۀ مورد بحث دانسته است (آقاالرثالث و دیگران .)84 :8261 ،در
مقابل ،برخی از آراء تصرّف در مال لقطه را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ندانستهاند.
به عنوان نمونه ،در دادنامۀ شمارۀ  639833مورّخ  63/3/1صادره از شعبۀ  8973دادگاه
عمومی جزایی تهران آمده است« :در خصوص اتّهام آقای م.ک .فرزنـد ع .دایـر بر تحصیـل
مـال از طـریـق نامشـروع )...( ،توجّهاً به نحوۀ شکایت شاکی ( )...و دفاعیّات متّهم و با عنایت
به اینکه شاکیه به شرح اظهارات منعکس در صورتجلسۀ تحقیق ،صراحتاً به مفقود شدن
گوشی تلفن همراه خود اظهار مطلب نموده است ،لذا بنا به مراتب و عنایت به اینکه،
صرفنظر از آنکه تحصیل مال مفقودشدۀ شاکی توسّط متّهم با عنصر مادّی بزه مذکور منطبق
نیست ،تحصیل مال توسّط متّ هم ناشی از فعل مجرمانه نبوده و به عبارتی مال مفقودشده را
تحصیل نموده است که این حد از اقدام مثبت وقوع بزهی نیست .لذا به لحاظ عدم احراز
وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف مادّۀ  877قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب درامور کیفری ،حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعالم میگردد» .از دادنامۀ فوق
تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و شعبۀ  33دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ
شمارۀ  6396679333398321مورّخ  8263/6/1دادنامۀ مذکور را تأیید نموده است (برگرفته
از سایت .)www.j.ijri

نتيجه
در باب تصرّف و تصاحب مال لقطه زمانی که برخالف ضوابط و شرایط مقرّر در قانون مدنی
باشد بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد .برخی عمل ارتکابی را جرم دانسته لیکن در
نوع جرم ارتکابی اختالف نظر دارند .برخی به سرقت معتقدند و برخی به خیانت در امانت.
گروهی قائل به تحصیل مال از طریق نامشروع هستند و برخی نیز قائل به انتقال مال غیر .در
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مقابل ،گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند تصرّف برخالف مقرّرات قانون مدنی در مال
لقطه با هیچ یک از موادّ قوانین کیفری تطبیق نمیکند و رفتار ارتکابی یابنده فاقد وصف
کیفری است .نگارنده با نظر گروه اخیر موافق است و معتقد است که تصرّف غیرقانونی در
مال لقطه هرچند با سوءنیّت جرم نیست .سرقت نیست ،زیرا یابنده ربایشی انجام نداده است.
خیانت در امانت نیست ،زیرا مال از طرف مالک به یابنده سپرده نشده است .تحصیل مال از
طریق نامشروع نیست ،زیرا جرم مذکور به اشخاص خاصّی که اعمال مقرّر در مادّۀ  3قانون
تشدید را انجام میدهند اختصاص دارد .نهایت آنکه انتقال مال غیر نیست ،زیرا مالک مال
نزد یابنده مشخّص و معیّن نیست تا وی مال لقطه را با قصد اضرار به وی منتقل نموده باشد.
با این حال ،پیشنهاد میگردد جهت جلوگیری از صدور آراء متهافت و حفظ حقوق
اشخاص ،مقنّن با وضع مادّۀ صریحی موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.
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