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Background and Aim: The role and impact of property as a solid 

legal entity on criminal litigation becomes more obvious and its 

analysis necessary, changing the course and fate of a criminal lawsuit 

due to the acquisition or non-acquisition of ownership of the 

perpetrator or the victim on the property of the subject of the crime. 

Materials and Methods: This research is of descriptive-analytical 

type and the author has conducted the research by library method and 

preparing receipts and referring to various laws, regulations and 

articles. 

Ethical considerations: In the present study, fidelity in speech 

quoting has been considered by the authors as a moral requirement. 

Results: The research findings indicate the significant role of 

ownership in the realization of the subject of criminal litigation and 

also its design. The effects of this situation will vary depending on 

the segregation or dispersal of the property subject to the crime. 

Conclusion: In case of non-possession of the property of the 

innocent person on the property of the subject of the crime, the 

realization of the criminal act and the subject of the criminal lawsuit 

will be eliminated. The effect of ownership on criminal claims related 

to confiscated property is relative, and in the case of common 

property, with the exception of destruction and theft subject to hadd, 

it leads to the annulment of a criminal act and the filing of criminal 

lawsuits. 
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 مقدمه. 1

ترین حقوق انسان، ترین و گستردهیکی از مهم

است که وی نسبت به مال )اعم از عین، حقی 

منفعت یا حق( تحت تملّک خویش دارد که 

امروزه گردد. اصطالحاً به آن، مالکیت اطالق می

های اساسی و بنیادیِ هر از پایه یت،مفهوم مالک

بل توجّهی از مباحث جامعه تلقی گردیده و بخش قا

های حقوق، مثابه مادر سایر رشتهحقوق مدنی به

 یت،مالکگیرد. ور مبحث مالکیت شکل میحول مح

که در قواعد و مقررات  یو اصول یعالوه بر مبان

دارد، در حقوق کیفری و  یخصوصمدنی و حقوق 

باالخص حقوق کیفریِ شکلی نیز دارای ابعاد قابل 

را  یتمالک یفری،حقوق کنظر نقطهاز توجّهی است. 

قیق مطالعه و تدتوان مورد با دو رویکرد متفاوت، می

: نخست؛ شناساییِ و تحلیل مالکیتِ دعوای قرار داد

نفع در دعوای مطروحه( و دوم؛ تبیین کیفری )ذی

و ارزیابیِ تأثیر مالکیت بر دعوای کیفری با توجّه به 

اشاعه یا افراز مال موضوع جرم. بر مبنای آنچه گفته 

شد و همچنین با توجّه به ضرورت تبیین جایگاه 

ری باالخص حقوق کیفریِ مالکیت در حقوق کیف

روی، بر آن هستیم تا با شکلی، در پژوهش پیش

گیری از تحلیلی و بهره -اتّخاذ رویکرد توصیفی 

برداری، به تبیین ای و فیشروش مطالعات کتابخانه

و ارزیابی نقش مالکیت در دعاوی کیفری )باالخص 

دعاویِ کیفریِ مرتبط با نقض حقوق مالکانه( و 

همچنین آثار مترتّب بر آن بپردازیم؛ بر این مبنا، 

پرسش اصلی پژوهش بدین صورت قابل طرح است 

که نقش و تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفری چگونه 

ر این مبنا استوار خواهد است؟ فرضیه اصلی نیز ب

بود که با وجود نقش قابل توجّه مالکیت در ابعاد 

مختلف دعوای کیفری، ارزیابیِ تأثیر آن بسته به 

مفروز یا مشاع بودن مال موضوع جرم، متفاوت 

ر با ـپژوهش حاض زـیه تماـوجود. ـخواهد ب

مرتبط )که در ادامه مورد اشاره واقع  هایپژوهش

، آن ینوآورانه جنبههمچنین خواهند گردید( و 

تبیین و تحلیل نقش مالکیت در دعاویِ کیفری به 

طور کلّی و نیز ارزیابِی آثار مترتّب بر آن به طور 

 باشد.عام می

 

 ها. مواد و روش2

و یلی بوده تحل - یفیپژوهش از نوع توص این

و مراجعه  یشفیه و ته یاکتابخانه روش نگارنده به

اقدام به  ،ت متعددو مقاال مقررات و ینبه قوان

 است.نموده  پژوهش

 

 . مالحظات اخالقی3

ون و ـحفظ اصالت مت ی،رویشژوهش پـدر پ

 یندر نقل گفتار، به عنوان مهمتر یدارامانت

بوده  یسندگانمورد نظر نو ی،اخالق یهایستهبا

 است.

 

 ها. يافته4

های پژوهش حاکی از نقش قابل توّجه مالکیت یافته

موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح در تحقق 

آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا 

 ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود.اشاعه
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 . بحث5

در این قسمت به عنوان بخش اصلی پژوهش، پس 

ی تحقیق، ی نوآورانهاز بیان مختصر پیشینه و جنبه

پرداخته و زدایی از مفاهیم کلیدی به تبیین و ابهام

سپس در دو قسمت جداگانه، به مطالعه و ارزیابِی 

نقش مالکیت در دعاویِ کیفری و همچنین آثار 

 مترتّب بر این امر خواهیم پرداخت.

 

 . پیشینه پژوهش1-5

و مرتبط با آن، روی مقاله پیشدر چارچوب موضوع 

به  یقدرانجام شده، آثار گران یهاپژوهش یاندر م

که هرکدام با  یدهعرضه گرد کشوری حقوق جامعه

چند و  یینتب یدر راستا یمتفاوت، تالش یکردیرو

چون مالکیت و تحلیل نقش و تأثیر آن بر دعاویِ 

به فراخور  یزن یرویشپژوهش پ داشته و درکیفری 

قطعاً مورد استفاده واقع خواهند  ی،ارتباط موضوع

زاده و همکاران در خوانین ؛ به عنوان نمونه،شد

جايگاه اموال عرفیِ فاقد تحت عنوان  پژوهشی

با  ،مالیت شرعی در جرايم علیه اموال و مالکیت

 شرعاً و که عرفاً یاموال بر دو قسم اموالتقسیم 

 ،دارند یعرف یتکه فقط مال یدارند و اموالیت مال

گروه دوم را به  ی،حقوق مدندارند که بیان می

اما قانون  شناسد؛ینم یتبه رسم عنوان مال

گونه اموال را ینا یشربا، 1392 یمجازات اسالم

 یسرقت حد گرچه داند؛یم یریسرقت تعز

نویسندگان در پایان، به این رهیافت نائل  .داندینم

 یمجراع موضو ع،اموال نامشرو اساساًگردند که می

چرا که مفهوم یرند؛ گیقرار م یتاموال و مالک یهعل

متفاوت  یکدیگربا  ییفرو ک یمدن قمال در حقو

مال  طرا به عنوان شر یتتوان مشروعینم بوده و

مطرح  یمدن قچنان که در حقوآن) شدن بمحسو

اموال  یهعل یجرم چهچنان و فتر( پذیاست

در امانت،  یانتاعم از سرقت، خ)شود  عواق عنامشرو

 یدگیو رس یبتعقی برا ی، مانع(و... یهبردارالک

همچنین رضایی  وجود نخواهد داشت. ،جرم ینا

 در یتنقش مالک( در پژوهشی با عنوان 1398)

در تصرف با بیان اینکه  ،یتحقق تصرف عدوان

 یتدادگاه اساساً به موضوع مالک ی،حقوقیِ عدوان

تواند اماره یتنها م یت،مالک شود و سندینم وارد

بر  یلیباشد که دل یسبق تصرف آن هم در موارد

 یِ تصرف عدوان اما در؛ ندارد خالف آن وجود

واژگان و  یاستفاده مقنن از برخ یلبه دل یفری،ک

 که احراز تشده اس یجادشائبه ا یناصطالحات، ا

، به جرم الزم است ینتحقق ا یبرا یشاک یتمالک

مطالعه نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف 

ه عدوانی کیفری پرداخته و در پایان به این نتیج

دهد نشان می ییقضا یمطالعه آرارسیده است که 

 یلدل ینو همچن یتمالک درخصوص لزوم احرازکه 

وجود  یهها، وحدت رودادگاه ینب یت،مالک مثبتِ

میرمحمّد  خورد.یبارز به چشم م ینداشته و تناقض

ای تحت ( نیز در مقاله1395صادقی و رحمتی )

حقوق  یماموال با مفاه یهعل يمارتباط جراعنوان 

 یمبا مفاهعلیه اموال،  یمجرابا بیان اینکه  ،یمدن

حقوق  یاحقوق قراردادها  یژهو )به یحقوق مدن

 یبراو  تنگاتنگ دارند ارتباط (،یتاموال و مالک

 یم،جرا ینا یکی ازبه ارتکاب  یمحکوم کردن کس

ثابت  یدبا یحقوق مدن یمابتدا با استفاده از مفاه

برخوردار ی حق مال یکاز  دیگری که شخص یمکن
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است،  حق توسط متهم نقض شده ینبوده است و ا

اه عمده درخصوص نقش به بررسی سه دیدگ

ی حقوق مدنی در تبیین جرایم شدهمفاهیم تثبیت

مالی )نظریه استفاده، نظریه نادیده گرفتن و نظریه 

 اند. ارائه تعاریف جدید از مفاهیم مزبور( پرداخته
 

 . مفاهیم پژوهش2-5

شناسایی مفاهیم عمده در یک پژوهش، امری است 

که ممکن است در بدو نظر واجد اهمیت چندانی 

نباشد؛ اما واقعیت این است که بدون درک درست 

ابهام  از مفاهیم یک نوشتار و رها نمودن مفاهیم از

جامع، ورود در مباحث ماهوی  شناسیمفهومبا 

 پژوهش با اشکاالتی همراه خواهد بود.

 

 . مالکیت1-2-5

است که از  یادینیحقوق بن زمره درمالکیت 

 از شهروندان یتحما یجامعه برا یاصل یساتتأس

 یِگذارقانون ۀمرتب ینباالتردر  شود ومی محسوب

 است یدهبه آن اشاره گرد یحقوق یهااکثر نظام

 یتمالک(. 4 ،1395)میرمحمد صادقی و رحمتی، 

 (مملوک)و مال ( مالک)شخص  یاناست م یارابطه

صورت  هر به ،از آن مالتا دهد یکه به او امکان م

ه موجب ـرابط یند. اـباشد، استفاده کن یلکه ما

نظر منع مورد از تصرف در مال یگرانشود تا دیم

 یرانیحقوقدانان ا(. 106 ،1379)صفری،  شوند

(، 101، 1382کاتوزیان، ؛ 42، 1، 1370)امامی، 

حق،  عنوان یکبه  یتمالکی برای سه وصف اساس

ی دائمو  بودن یانحصار، اند: مطلق بودنکرده ذکر

. حقوقدانان معاصر انگلیسی، مالکیت را به بودن

اختیار تام در استفاده یا واگذاریِ موضوع حق 

نمایند؛ ی قانون تعریف میمالکیت بر حسب اجازه

گیری و تمتع و همچنین بهرهاز دیدگاه آنها، حق 

حق اتالف و واگذاری نیز جزء اختیارات و حقوق 

در (. 128 ،2، 1383)محقق داماد، مالک است 

 حق ینوع یت،مالکنیز  فرانسهمعاصر  حقوق

حقوق  یلهوساست که به  یابوده و رابطه یشخص

ی به شخص یءش ،شود و از بابت آنیم یجادا ینیع

 (. بایستی455 ،1389)ویژه، یابد یم اختصاص

توجّه داشت که حقیقتِ مالکیت، فقط یک اعتبار 

خصی عقالیی است؛ وقتی شیء یا مالی در دست ش

میان آنها اعتبار ای را قرار داشته باشد، عقال، علقه

نموده مبنی بر اینکه این رابطه، منشاء تسلّط 

شخص بر آن شیء یا مال است )طباطبایی یزدی، 

1421 ،1، 53.)  
 

 دعواي کیفري. 2-2-5

بوده و اسم مصدر  یعرب یشهر یدارا یواژه دعو

و آنچه خواسته  یخواهان یاست از ادعاء که به معنا

 ( آمده است.435 ،1 ،1372شده )دهخدا، 

ادعا کردن، خواستن، نزاع و  یبه معنا ینهمچن

( و خبر دادن از 98 ،1، 1375ین، )مع یدادخواه

، 1418 یلی،در نزد حاکم )الزح یگریحق بر ضرر د

صاحب مفتاح الکرامه،  .آمده است یز( ن5981 ،8

حق خود  یکه شخص داندیم ینرا عبارت از ا یدعو

 ینیمطالبه کند )حس یگرید را در حضور حاکم، از

 یران،موضوعه ا یندر قوان (.61 ،10، 1419 ی،عامل

 ی،قانون اساس 34 نشده است. اصل ااز دعو یفیتعر

و در  داندیمسلم هر فرد م را از حقوق یدادخواه
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 یسخن گفته است؛ ول ادعو یناز طرف ی،اصل بعد

 ایدعو ذکر نکرده است. او دعو یاز دادخواه یفیتعر

، ترک فعل، در رابطه با فعلتوان را می یفریک

آن مرتکب  یبراقانون که حالت یا وضعیتی دانست 

فعل یا ترک فعل و دارنده آن حالت یا وضعیت، 

 یدعواضمانت اجرای کیفری را مقرر داشته است. 

 یندگیبه نما دادستان دارد، قبه جامعه تعلّ یفری،ک

 تواندمیو ن شتهآن را بر عهده دا یبتعق ،از جامعه

به که جنیی جاید؛ البتّه نما یر واگذارآن را به غ

شته غلبه دا آن یِعمومبه جرم بر جن یخصوص

خصوصی  یانداختن دعوا یانجر ذار، بهباشد، قانونگ

)کریمی و  نهاده است دیدهیانز یاربه اخت را

  (.35 ،1395نیا، سعیدی
 

 . نقش مالکیت در دعاوي کیفري3-5

. نقش مالکیت در تحقق موضوع 1-3-5

 دعواي کیفري

موضوع دعوای کیفری، عمل مجرمانه است؛ عمل 

است از فعل، ترک فعل، حالت یا مجرمانه عبارت 

وضعیتی که از جانب قانونگذار، مستوجب ضمانت 

اجرای کیفری دانسته شده است. عمل مجرمانه 

ونه دعوا را به همراه داشته ممکن است طرح دو گ

العموم : دعوای عمومی از جانب مدعیباشد

ی )دادستان( به طرفیت از جامعه و دعوای خصوص

مثابه یک مالکیت بهاز جانب مدعی خصوصی. 

تواند موجب تحقق یا دار، میتأسیس حقوقیِ ریشه

ی مرکزیِ عدم تحقق عمل مجرمانه به عنوان هسته

از  دعوای کیفری گردد؛ توضیح مطلب اینکه یکی

، اموال یهعل یمتحقق جرابه منظور الزم  یطشرا

احراز این امر، مستلزم و  است یرق مال به غتعلّ

 بط با حقوق مالکیت استرجوع به کلّیات مرت

بدیهی است که  (.1991، 2005)اسمیت و هوگان، 

در صورت عدم احراز تعلّق مال به غیر مطابق 

موازین حقوق مالکیت، تحقق عمل مجرمانه و به 

تبع آن، موضوع دعوای کیفری نیز منتفی خواهد 

های تصرف در پروندهگردید؛ به عنوان نمونه، 

وجّهی از محاکم و بخش قابل تیِ کیفری، عدوان

( به این 64-65 ،1398)رضایی، ی قضایی رویه

یت وجود مالکسمت و سو متمایل هستند که 

 شرط شکایت(، )مالکیت شاکی بر مال موضوع

بوده و لذا در صورت عدم  یتبرای طرح شکا یاصل

احراز آن، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب 

سرقت،  سه جرمنمود. همین گونه است درخصوص 

ق تعلّکه در آنها،  در امانت یانتو خ یکالهبردار

شرط تحقق جرم  یگری،به دجرم  مال موضوع

؛ البته بایستی توجّه داشت که در نظام حقوقی است

 آن «ینع» قتعلّ یر،غ ق مال بهاز تعلّ منظورایران، 

( یحقوق شخص یا یقیشخص حق)اعم از  یگریبه د

( و 13 ،1395)میرمحمّد صادقی و رحمتی،  است

منافع  مال به یمتعم یران،ا ییقضا یۀتوجه به رو با

(. 149 ،1391زاده، )حبیبنیست  و خدمات ممکن

نتیجه  توان به ایناز مجموع آنچه گفته شد، می

رهنمون گردید که نقش احراز مالکیت در تحقق یا 

عدم تحقق دعوای کیفری، نقشی اصلی است که 

بایستی در درجه نخست و پیش از ورود به اصل 

 دعوا، مطمح نظر مرجع قضایی واقع گردد.
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نقش مالکیت در طرح دعواي کیفري . 2-3-5

 نفع()لزوم درخواست ذي

گردید، یکی از  تر نیز اشارههمانگونه که پیش

از را  یتمالکتوان بر مبنای آن، رویکردهایی که می

یفری، مورد مطالعه قرار داد، ک حقوقنظر نقطه

شناساییِ و تحلیل مالکیتِ دعوای کیفری است که 

نفع بودن در این معنا، مراد از مالکیت، همان ذی

در دعوای مطروحه است. به بیان ساده، یکی از 

در دعوای کیفری، نقش آن  های مهم مالکیتنقش

صل لزوم درخواست در طرح دعوای کیفری است. ا

 یبرای )اعم از حقوقی و کیفری( در دعاو نفعیذ

ین از اصول بنیاد یکیشک ی، بیگرسید آیندآغاز فر

(. در امور 40 ،1379)فرحزادی،  است دادرسی

 2ماده  بقاطمحاکم مکه  ینعالوه بر احقوقی، 

فند به مکلّ 1379مصوب  یمدن یدادرس یینقانون آ

شده توجه  یِ طرحخواهان در دعاو بودنِ  نفعیذ

ایراد در این زمینه حق م خوانده ه یبرا یند،نما

 84ماده  موضوعی گانهو موارد یازدهدارد  وجود

یِ خوانده است شکلایرادات  یقاز مصادقانون مزبور، 

نفع نبودن یراد ذیاترین آنها، که یکی از مهم

مسموع نبودن باشد. ان در دعوای مطروحه میخواه

 رفته ازگخواهان بر نفعیِیذدعوا به لحاظ فقدان 

عدم استماع دعوا  اتاز موجب حقوق فرانسه است که

(. در امور 322 ،1385)شمس،  استه تلقی شد

در مورد یفری، ک یدادرس یینقانون آکیفری، 

 یاوردهبه عمل ن یفیتعر ،بودن نفعیمفهوم نفع و ذ

توّجه داشت  (. بایستی42 ،1395)عباسی،  است

که در تمامِی جرایم )اعم از قابل گذشت و غیرقابل 

مطابق وظیفه  دادستان است که یناگذشت(، 

قانون آیین دادرسی  11مندرج در صدر ماده 

 متهم و یبتعق، مبادرت به 1392کیفری مصوب 

نماید؛ ی میعموم یثیتاز جهت ح یاقامه دعو

ر خصوص جرایم غیرقابل گذشت به بنابراین د

صرف توان مدعی گشت که ضرس قاطع، می

 یکاف یفر،ک یینو تع یتمحکوم یبرا یشاک یتقاضا

استناد به با  یبتعقی قرار موقوف صدورنبوده و لذا 

موازین ناموجه و برخالف  ی،نبودن شاک نفعیذ

؛ برخالف جرایم قابل گذشت که چون است یقانون

است و با  یدهدبزه یتمنوط به شکا یب،شروع تعق

یفری کیب تعق ی،گذشت او در هر مرحله از دادرس

شود، یصادر ما اجر یا یبتعق یمتوقف و قرار موقوف

استناد به با  یبتعقی قرار موقوف صدوربنابراین 

توان موجّه و قانونی ی را مینبودن شاک نفعیذ

 یرغمعلرسد قلمداد نمود. در مجموع، به نظر می

 یمدن یدادرس یینآ درهم « عنف»مهم بودن بحث 

مقنن در قانون،  یفری،ک یدادرس یینآهم در و 

داده  بحث اختصاص ینبه ا یار محدودیمواد بس

گذار در زمان نظر قانوندر واقع مورد امعاناست و 

 مستقل نبوده است یعنوان موضوع ی، بهگذارقانون

 یهرودر کشور ما (؛ بنابراین اگرچه 90 )همان،

اما  ،رودمی از منابع حقوق به شمار یبخش ییقضا

حداقل  ،حقوق منبع بخش از ینپربار شدن ا یبرا

 استناد از قانون بوده تا مورد یبه وجود مواد یازن

 یرد. ها قرار گدادگاه ییقضا یهقضات و رو
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 آثار اقتصاديِ مالکیت در دعاوي کیفري. 4-5

مالکیت در دعاویِ در این قسمت، آثار اقتصادیِ 

ی مال موضوع کیفری را به تفکیک افراز یا اشاعه

 جرم، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

 

آثار مالکیت بر دعاوِي کیفريِ راجع . 1-4-5

 به اموال مفروز

حقوق کیفری به منظور حمایت از حق مالکیت 

بینی رائم علیه اموال و مالکیت را پیشاشخاص، ج

در جایی که شخصی به مال و مالکیت  نموده است.

کند، بر اساس یکی از جرائم دیگری تعرض می

بینی شده در قانون، قابل مجازات است؛ لیکن پیش

چنانچه خود مرتکب، حق و سلطنتی بر مال موضوع 

رفتار مجرمانه داشته باشد، قابلیت ارتکاب جرم و 

تبع آن امکان طرح دعوای کیفری، بایستی به به 

 ،1392)شریف فخر، هر جرم بررسی گردد تفکیک 

ای رفتارها از (. قانونگذار کیفریِ ایران، پاره72

 670به تقلّب و تقصیر )ماده  جمله ورشکستگی

و مادتین  1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ون تجارت(، معامله به قصد فرار ازقان 542و  541

های ی اجرای محکومیتقانون نحوه 21دین )ماده 

( و دخالت در اموال توقیف شده 1394ی مصوب مال

( 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  633)ماده 

که مبیّن تضییع حق سایرین در مال خود مرتکب 

انگاری نموده است. لیکن در مورد باشند را جرممی

ی سایر رفتارهای مجرمانه، بایستی با مطالعه

 موردیِ آنها، امکان تحقق جرم در حالت تعلّق حق

مرتکب به مال موضوع جرم و در نتیجه امکان طرح 

دعوای کیفری را بررسی نمود؛ به عنوان نمونه، از 

بین بردن اسناد و اوراق غیردولتی موضوع ماده 

تواند ، می1375قانون مجازات اسالمی مصوب  682

شامل حالتی شود که مرتکب، سند متعلّق به خود 

؛ یعنی احراز نمایدرا برای اضرار به دیگری تلف می

مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم، نافیِ امکان 

طرح دعوای کیفری از جانب شاکی، مدعی 

نفع نیست. همچنین درخصوص خصوصی و ذی

دیگری جرم ورود به عنف به ملک تحت تصرف 

االشاره( نیز عدم قانون فوق 691)موضوع ماده 

علیه بر ملک، نافیِ امکان طرح مالکیت مجنی

فری از جانب وی نیست. بر مبنای آنچه دعوای کی

گفته شد، از نظر نگارندگان، تأثیر اقتصادیِ مالکیت 

بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز )بخصوص 

آنجا که مرتکب عمل مجرمانه نسبت به آن مال، 

دارای حقی باشد(، امری نسبی بوده و بایستی با 

توجّه به ماهیت و شرایط خاص هر دعوا آن را 

سی نمود؛ به بیان دیگر، تأثیر مالکیت مرتکب برر

عمل مجرمانه بر مال موضوع جرم بر امکان یا عدم 

 امکان طرح دعوای کیفری، امری نسبی است. 

 

آثار مالکیت بر دعاويِ کیفريِ راجع . 2-4-5

 به اموال مشاع

ماهیت خاص مالکیت مشاعی و سکوت قانون 

علیه مالکیت  مجازات اسالمی، امکان وقوع جرائم

با تردید مواجه کرده و باعث ایجاد  در مال مشاع را

اختالف آراء در رویه قضایی کشورمان شده است. 

از منظر فقهی، جرائم ارتکابی بر علیه اموال مشاع 

و مشترک از جانب یکی از شرکاء، عمدتاً تحت 

عنوان ارتکاب جرم بر علیه غنائم مطرح گردیده 
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یخ طوسی، بر این اعتقاد است؛ به عنوان نمونه ش

 مال 45از گیرنده( )غنیمتغانم است که چنانچه 

طورى که از سهم ه ب ؛غنیمت، سرقت کندمورد 

 ،باشد اندازه نصاب سرقتخودش بیشتر بوده و به 

(. 468 ،1407)طوسی، شود مى دستش قطع

ارتفاع »را  یکى از شرایط اجراى حدنیز محقق حلى 

با کسى  ،اگر سارقکه  گویدمى دانسته و «الشبهه

کند در مالى مشترک باشد و به میزانى که تصور مى

 خوردحد نمى، سرقت کند، به اندازه نصیبش است

خمینی )ره(  (؛ امام345، 23، 1409محقق حلّی، )

از مال نیز بر این اعتقاد است که چنانچه شخصی، 

قطع جارى  ،به مقدار سهمش برباید ،مشترک

میزان نصاب  ى اگر آنچه ربوده است، بهول؛ شودنمى

)امام خمینی،  شود، قطع جارى مىباشد سرقت

ای از دستهحقوقی نیز  (. از منظر483 ،2، 1421

؛ صالح 83 ،1399)میرمحمّد صادقی،  حقوقدانان

مال مشاع  ینکها یلبه دل( 332 ،1، 1395ولیدی، 

 یر دانست؛غ مالِ  ،آن یمعنای واقع به توانیرا نم

از شرکای مال  یکیاموال توسط  یهارتکاب جرائم عل

از  یک که هر دانند؛ چراینم مشاع را قابل تصور

 تواندیم یکو شر اندیکدر هر ذره از مال شر ءشرکا

؛ در داشته باشدیت مالک ، ادعایبر هر ذره از مال

، 1388برخی دیگر از حقوقدانان )شامبیاتی، مقابل، 

؛ سیروس و 299 ،1398؛ گلدوزیان، 48 ،2

 ،1381، و شاملو زادهحبیب ؛223 ،1389همکاران، 

 یدر تمام ءچون همه شرکا باورند که ینبر ا( 51

 آن را مال هر توانینم یک هستند،شر ،مالی اجزا

به  یگر،طرف د یتدانست و مالک ءاز شرکا یک

لذا رفتار  یرد؛گ احترام قرار ید موردخودی خود با

جرم  ،در مال مشاع ءاز شرکا یک مجرمانه هر

شود. درخصوص جرم تخریب مال می محسوب

ای از رأی وحدت رویهمشاع توسط یکی از شرکاء، 

در تاریخ  10دیوان عالی کشور به شماره 

شده که این جرم را با شرایطی  صادر21/7/1355

همچنین سرقت مال مشاع ؛ ممکن دانسته است

 قانون مجازات اسالمی 277توسط شریک در ماده 

طی ـذیل کتاب حدود، با شرای 1392مصوب 

موارد از  پذیر دانسته شده است؛ ولی در دیگرامکان

مارعلیا کباقری ت )ساکت اسمالکیت، جرائم علیه 

گرفتن  نظر (. با در164، 1395و نصرتی صدقیانی، 

انگاری در جرم مبنای، گذاریتحوالت قانون سیر

مبانی  همچنینو  مشاعو مالکیت جرائم علیه اموال 

طبق مقررات بایستی گفت که  ،قضائی رویه فقهی و

 ایرس هری دادن جرائم علیه اموال مشاع بفعلی، تس

 تفسیر قواعد حاکم بر و برخالف اصول، موارد

 ،1393)پوربافرانی و همکاران،  است قوانین کیفری

امول علیه  سایر جرائمدرخصوص  (؛ بنابراین21

 مشاع، کالهبرداری ومشاع مانند: انتقال مال 

انگاری هرچند جرم ،خیانت در امانت نسبت به آن

وصف حاضر، فاقد  ولی در حال ،مطلوب است آنها

؛ اندکیفری بوده و صرفاً دارای ضمانت اجرای مدنی

منطق حقوقی، تفاوتی  هرچند که از منظر: زیرا اوالً

 سایر ب مال مشاع بای و تخریمیان سرقت حد

مشاع وجود ندارد و در این مورد  جرائم علیه اموال

به وضوح، حّق  که تفصیل، بدون دلیل است؛ چرا

با توجه به استقالل  گردد؛ امامالی شریک نقض می

انیم به تونمی ،به حقوق مدنی نسبت حقوق کیفری

 اجرای حقوق مانتصرف توسل به تفسیرها و ض
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قائل  برای موارد غیرمصرّح نیز ،در این مورد ،مدنی

مال » ی دادنِتسرّ در: ضمانت اجرا شویم. ثانیاًبه 

، با ابهامی معقول مواجه «مال مشترک»به « غیر

کند تفسیر محدود اقتضا می شویم که قاعدةمی

گذار خیال نکرده و مقام قانونخود را قائمر، مفسّ

توان بنابراین می؛ تعمیمی گردد چنین مانع از

 کاء رار شرـمالی دیگ تجاوزات شرکاء به حقوق

ولی باید توجه نمود که امکان  ؛انگاری نمودجرم

مقرّرات ه به با توجّ ،تحقّق جرائم علیه اموال مشاع

در غیر موارد مصرّح )جرم تخریب به استناد  ،فعلی

 به مستوجب حد سرقت رأی وحدت رویه و جرم

( 1392قانون مجازات اسالمی  277استناد ماده 

قوانین  ول تفسیربا اص ،نظریه این وجود ندارد و

م و ـاصل قانونی بودن جرائ کیفری از قبیل

قانون  توسل به قیاس در تفسیر منع ها وجازاتم

(. ماحصل 43-44 )همان،نامساعد، سازگار است 

توان اینگونه بیان داشت این قسمت را می بحث در

ترین تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع که مهم

گیریِ یا عدم در شکل توانبه اموال مشاع را می

گیریِ دعوای مورد نظر مشاهده نمود؛ توضیح شکل

مطلب اینکه به استثنای دعاویِ کیفری تخریب و 

سرقت مستوجب حد )که در مورد آنها با رأی 

وحدت رویه و صراحت قانونی مواجه هستیم(، در 

سایر دعاویِ کیفری همچون سرقت، انتقال مال 

... در صورت امانت ویانت در غیر، کالهبرداری، خ

ی مال موضوع جرم و ارتکاب عمل احراز اشاعه

گیری و طرح شکلمجرمانه از جانب یکی از شرکاء، 

 دعوای کیفری در این ارتباط، منتفی خواهد گردید.

 

 . نتیجه 6

یفری و باالخص حقوق کیفریِ یت در حقوق کمالک

دارای ابعاد قابل توجّهی است. تغییر شکلی، 

دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم سرنوشت 

دیده بر مال موضوع احراز مالکیت مرتکب یا بزه

ی مثابهمالکیت بهجرم، نشانگر نقش غیرقابل انکار 

دار بر دعاوی کیفری است. تأسیس حقوقیِ ریشه

درخصوص نقش مالکیت در دعاوی کیفری، نقش 

توان در دو مصداق کلّی و مهم جستجو مزبور را می

در تحقق موضوع  یتنقش مالک: نخست؛ نمود

یفری؛ بدین معنا که در صورت عدم احراز کی دعوا

تعلّق مال به دیگری در جرائم ارتکابی علیه مالکیِت 

غیر، تحقق عمل مجرمانه و به تبع آن موضوع 

 یتنقش مالکگردد و دوم؛ دعوای کیفری منتفی می

یفری؛ بدین معنا که مالکیِت ک یدر طرح دعوا

نفع بودن در دعوای کیفری، همان ذی دعوای

مطروحه است. البته در این مورد، بایستی میان 

دعاویِ کیفری ناظر بر جرایم قابل گذشت با دعاویِ 

کیفریِ ناظر بر جرائم غیرقابل گذشت، قائل به 

تفکیک گردید؛ بدین صورت که درخصوص جرایم 

با  یبتعقی قرار موقوف صدورغیرقابل گذشت، 

موازین برخالف ی، شاک نبودن نفعیذاستناد به 

؛ در حالی که در جرایم قابل گذشت، است یقانون

ی نبودن شاکنفع یذاستناد به با مزبور قرار  صدور

توان موجّه و قانونی قلمداد نمود. درخصوص را می

آثار مالکیت بر دعاویِ کیفری نیز بایستی آثار مزبور 

را با توجّه به اینکه مال موضوع جرم، مشاع است یا 

مفروز، جداگانه مورد مطالعه و تحلیل قرار داد. تأثیر 

مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز 
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مجرمانه نسبت به )بخصوص آنجا که مرتکب عمل 

آن مال، دارای حقی باشد(، امری نسبی بوده و 

بایستی با توجّه به ماهیت و شرایط خاص هر دعوا 

آن را بررسی نمود. در خصوص آثار مالکیت بر 

توان گفت دعاویِ کیفریِ راجع به مال مشاع نیز می

که به استثنای دعاویِ کیفری تخریب و سرقت 

ا با رأی وحدت رویه مستوجب حد )که در مورد آنه

و صراحت قانونی مواجه هستیم(، در سایر دعاویِ 

ی مال موضوع جرم کیفری، در صورت احراز اشاعه

رمانه از جانب یکی از شرکاء، و ارتکاب عمل مج

گیری و طرح دعوای کیفری در این ارتباط، شکل

 منتفی خواهد گردید.
 

 . سهم نويسندگان7

عنوان نویسنده  در این پژوهش، نویسنده دوم به

مسئول، نویسنده نخست به عنوان همکار اصلی و 

 باشند.نویسنده سوم نیز ناظر تحقیق می

 

 . تضاد منافع8

در پژوهش انجام شده، هیچگونه تضاد و تعارض 

 منافعی وجود ندارد.
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