
به تازگي كليپي با ادعاي راهزني جديد از اتوبوسي در خوزستان 
در فضاي مجازي منتشر و در بررسي هاي قضايي مشخص شد، 
اين كليپ مربوط به سال گذشته است. شيوه اين سرقت بسيار 
نادر اس�ت و برخي عنوان محاربه و برخي هم عنوان س�رقت 
مس�لحانه به آن داده اند، حال آنكه از نظ�ر حقوقي، قانونگذار 
تفكيك مشخصي بين راهزني، سرقت مسلحانه و محاربه قرار 
داده اس�ت.  پس از انتش�ار تصاويري از وقوع راهزني در محور 
مسجد سليمان به اهواز، بررسي هاي مختلف در خصوص زمان 
انجام اين رخداد و جزئيات آن صورت گرفت. سرهنگ سهراب 
حسين نژاد، رئيس اداره آگاهي خوزستان هم در اين خصوص 
خبر داد كه هر س�ه نف�ر راهزن ك�ه در اين اتف�اق ايفاي نقش 
كرده اند، دستگير شده اند.   با توجه به تصاويري كه از اين صحنه 
حكايت مي كند، چند نفر وارد اتوبوس حامل مسافران می شوند 
و با استفاده از سالح گرم اقدام به سرقت اموال منقول مسافران 

می كنند و سپس با خودروي خود متواري مي شوند. 
      

پس از انتشار كليپ سرقت از اتوبوس، رسانه ها عبارت راهزني را بر اين 
جرم حمل كردند. در واقع بين راهزني در معناي عرفي و راهزني در معناي 

حقوقي، مرزهاي باريكي وجود دارد كه نيازمند تبيين است. 
    نگاه قانونگذار به راهزني

گاهي ممكن است جرمي كه عرفاً راهزني تلقي مي شود، مشمول محاربه 
شود يا حتي ممكن است مفهوم سرقت مسلحانه بر آن اطالق شود. 

قانونگذار در قانون مجازات اسالمي نسبت به تعريف دقيق راهزني اقدام 
نكرده است اما طبق ساير تعاريفي كه از جرائم مشابه راهزني وجود دارد و 
با عنايت به ماده653 راهزني را مي توان چنين تعريف كرد: راهزني جرمي 
است كه طي آن، شخص يا اشخاصي به صورت مسلحانه مالي را در راه و 

شوارع به سرقت برند. 
طبق ماده653 هر فردي در راه ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني 
ش��ود، در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا 15سال 
 حبس و شالق تا 74ضربه محكوم مي شود. در ذيل ماده653 هم از عبارت 

»در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد« استفاده شده است. 
   تفاوت بين جرم محاربه و راهزني

در تعريف جرم محاربه، ماده279 قانون مجازات اسالمي توضيح داده 

است: محاربه عبارت از كشيدن سالح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا 
ارعاب آنهاست، به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با 
انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سالح بكشد و عمل او 
جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سالح بكشد، ولي 
در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود، لذا 
در شرح تفاوت بين جرم محاربه و راهزني، مي توان يك عنصر را حياتي 
دانست؛ عنصري كه وجود آن سبب مي شود از نظر مقنن، راهزني در حكم 

محاربه قرار گيرد و آن عنصر هم »مخل امنيت اجتماعي بودن« است. 
در جرم محاربه، ترساندن مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي يكي از 
عناصر اصلي تحقق اين جرم است. هنگامي كه يك جرم عموميت نداشته 
باشد و سبب اخالل در امنيت عمومي نش��ود، نمي توان آن را مشمول 

محاربه دانست. اعدام، تبعيد و قطع دست هم از مجازات محاربه است. 
در جرم راهزن��ي اما همانطور كه قانونگذار نيز بيان كرده اس��ت، اصوالً 
عنصر اخالل در امنيت اجتماعي وجود ندارد و صرفاً سرقت در راه ها و 

شوارع رخ مي دهد. 
   سرقت با شرايط خاص

در تفاوت مختصر بين جرائم راهزني و س��رقت مسلحانه هم مي توان 
گفت كه سرقت مسلحانه ذيل انواع سرقت قرار مي گيرد. ماده267 قانون 
مجازات اسالمي مصوب سال1392 نسبت به تعريف سرقت چنين بيان 
مي كند: »سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.« سرقت در 
تقسيم بندي كلي به انواع حدي و تعزيري تقسيم مي شود. در اين تعريف 
سه فاكتور ربايش، مال بودن و تعلق داشتن مال به ديگري مالك تعريف 

سرقت قرار گرفته است. 
همچنين سرقت هاي تعزيري نيز به دو دسته سرقت ساده و مشدد تقسيم 
مي شوند. سرقت مسلحانه وفق مواد651 و 652 قانون مجازات اسالمي از 
سرقت هاي مشدد محسوب مي شود، به اين معنا كه اگر سرقت با شرايط 
خاصي همراه شود، طبق نظر قانونگذار با مجازات هاي شديدتري مواجه 

خواهد شد. 
بر اساس ماده651 قانون مجازات اسالمي هرگاه سرقت جامع شرايط حد 
نباشد، ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، مرتكب از پنج تا 20سال 

حبس و تا 74ضربه شالق  محكوم مي شود:
1. سرقت در شب واقع شده باشد. 
2. سارقان دو نفر يا بيشتر باشند. 

3. يك يا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر يا مخفي بوده باشند. 
4. از ديوار باال رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه 
عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخالف حقيقت خود  را 
مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني 

يا توابع آن است، سرقت كرده باشند. 
5. در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند. 

ماده 652 قانون مجازات اس��المي هم تصريح كرده كه هرگاه سرقت 
مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا 10سال و 
شالق تا 74ضربه محكوم مي شود. اگر جرحي نيز واقع شده باشد، عالوه 
بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي شود. 
از موارد فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه سرقت مسلحانه، سرقتي 
است كه همراه با سالح انجام شده و در غير از راه ها و شوارع رخ داده است 
و مخل امنيت نيست، لذا سرقت مسلحانه مي تواند از يك مغازه و حتي 

يك خانه هم صورت پذيرد. 
   ركن مادي جرم

 اگر شخصي به صورت مس��لحانه وارد خانه شود و وسايلي را به سرقت 
برد، نه قانون و نه عرف عن��وان راهزني را بر وي حم��ل نمي كند بلكه 
سرقت مشدد از نوع مسلحانه اس��ت، لذا اگر طبقه بندي اين سه جرم، 
يعني راهزني، محاربه و سرقت مسلحانه را انجام دهيم، در پايين ترين 
طبقه، سرقت مس��لحانه قرار مي گيرد كه نه مخل امنيت است و نه در 

شوارع رخ مي دهد. 
در مرحله بعدي، جرم راهزني قرار دارد كه همچنان مخل امنيت نيست، 
ولي در راه ها و شوارع محقق مي ش��ود. در باالترين قسمت هم محاربه 
قرار مي گيرد كه عموميت بس��ياري دارد و در اينج��ا، صرف اخالل در 
نظم عمومي مي تواند جرائم فوق را به محاربه تسري دهد. همانطور كه 
قانونگذار نيز در ماده653 اشاره مي كند كه راهزني نيز مي تواند در حكم 

محاربه قرار گيرد و مشمول مجازات اين جرم شود. 
يكي از مباحثي كه در جرم محاربه وجود دارد، تأثير مستقيم رفتار در 
ارعاب افراد و اخالل در نظم عمومي و امنيت است، يعني اصل رفتار و ركن 
مادي جرم به طور مستقيم سبب ايجاد خدشه به امنيت شود يا اينكه 

عموم مردم از اين نوع رفتار بترسند. 
   تحقق سرقت در راه ها و مسيرها

 يكي از مالك هاي معتبر حقوقي در تشخيص برخي از رفتارها و جرائم، 
مراجعه به عرف است. حال با عنايت به مواد قانوني و همچنين مفاهيم 
عرفي، مي توان اتفاقي را كه براي اتوبوس محور آبادان به اصفهان رخ داد، 

تحت بررسي حقوقي قرار داد. 
اواخر خردادماه1401 اتوبوس آبادان به س��مت اصفهان توسط سه تن 
متوقف می شود و اين افراد وارد اتوبوس می شوند و اقدام به سرقت وسايل 

باارزش مسافران مي كنند. 
در تصاويري كه از اين لحظات ثبت ش��ده، يكي از اين سه نفر مجهز به 
اسلحه گرم و ساير ادوات نظامي مانند بي سيم و جليقه ضدگلوله نيز است. 
سرهنگ سهراب حسين نژاد، رئيس اداره آگاهي فرماندهي خوزستان با 
تأييد وجود اين ادوات، به وجود پالك انتظامي جعلي و فالشر پليسي 

هم اشاره كرده  است. 
اين اشخاص پس از پايان سرقت، سوار خودرو شده و از محيط متواري 
مي شوند. در بررسي حقوقي كه از سه جرم سرقت مسلحانه، راهزني و 
محاربه انجام مي شود، اولين عنصري كه سبب ايجاد تفاوت بين راهزني و 
سرقت مسلحانه مي شود، تحقق اين سرقت در شوارع )شاهراه ها(، راه ها 
و مسيرهاست، بنابراين هنگامي كه در جاده و بين راه، جلوي اتوبوس 
را گرفته اند، تحقق اين امر در ش��وارع رخ داده و از شمول جرم سرقت 

مسلحانه خارج است. 
 همچنين سرقتي كه همراه با اسلحه باشد و در جاده رخ دهد، چنانچه 
مخل امنيت راه ها نباشد و نظم اجتماعي را بر هم نزند، مشمول راهزني 
بوده و محاربه محسوب نمي شود، اما حاكميت عرف و نظرات شخصي 

حقوقدانان در اين زمينه مي تواند مؤثر واقع شود. 
 اينكه چه جرمي و تا چه ميزاني مي تواند مخل امنيت اجتماعي شود، 
بحثي است كه در عالم حقوق به نتيجه يكسان نخواهد رسيد، اما مي توان 
چنين استنباط كرد كه راهزني در صورتي مشمول حكم محاربه است 
كه امنيت جاده ها يا حتي همان جاده مذكور را مختل كند. به صورتي كه 
عموم مردم از تردد در آن جاده ترس دارند و عبور و مرور براي آنها همراه 

با ترس از دست دادن امنيت خود و اموال خود است. 
   برهم خوردن امنيت مالك است

در اتفاقي كه اخيراً محقق ش��ده، يك اتوبوس متوقف ش��ده و اموال به 
سرقت رفته و اصوالً با اين اتفاق، امنيت شوارع كشور به كلي مخدوش 
نمي شود، بلكه عرفاً بسياري از مردم منطقه هم از اين راهزني خبر نداشته 

و روزها و شب ها در آن جاده عبور و مرور كرده اند. 
همچنين در جرم محاربه، تأثير مستقيم رفتار در برهم خوردن امنيت 
مالك است، يعني صرف راهزني در يك جاده و صرف ارتكاب اين جرم، 

سبب شود مستقيماً امنيت از بين رود. 
در مورد اخير، انتشار ويدئوي لحظات راهزني بيشتر سبب اخافه عموم 
مردم شده اس��ت كه اين اتفاق نهايتاً بتواند به طور غيرمستقيم سبب 

اختالل در نظم و امنيت شود. 
اين سه نفر بالفاصله دستگير شدند و اكنون در اختيار مقامات قضايي 
هستند. هر سه شخص هم داراي سوءسابقه بوده و به چهار فقره سرقت 
مس��لحانه و 10فقره س��رقت به عنف اعتراف كرده اند. همچنين اين 
اش��خاص حين ارتكاب راهزني، با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بودند. 
اينكه جرائم اشخاص فوق مشمول چه عنواني قرار مي گيرد هم بسته به 

صالحديد مقام قضايي است. 
مسئله مهم كشف علت افزايش آمار جرائم به خصوص جرائمي همچون 
زورگيري، سرقت، كالهبرداري و راهزني است كه الزم است با رويكردي 

پيشگيرانه نسبت به كاهش اين جرائم وقت گذاشت. 
يكي از اهداف مهم حقوق كيفري هم كه از ديرباز مورد توجه قانونگذاران 
بوده، تدوين قانوني است كه با روش هاي پيشگيرانه مجرمان را از ارتكاب 

جرائم مختلف منع كند. 
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شرايط تحقق انواع سرقت 
در قانون

يكي از باورهاي نادرست در ميان برخي از مردم اين است كه 
مجازات جرم سرقت طبق قانون مجازات اسالمي، قطع دست 

سارق است، حال آنكه در اين ديدگاه بايد بازنگري كرد. 
در قانون مجازات اسالمي، سرقت به دو نوع حدي و تعزيري 
تقسيم مي شود. س��رقت حدي نوعي از س��رقت است كه 
ويژگي ه��ا، ضوابط و مج��ازات آن را ق��رآن و روايات فقهي 
مشخص كرده اند و براي تحقق آن الزم است 14شرط به  طور 
توأم وجود داشته باش��د. )ماده26۸ قانون مجازات اسالمي 

مصوب سال1391( 
به گزارش تارنماي معاونت اجتماعي و پيش��گيري از جرم 
قوه قضائيه، مجازات چنين سرقتي براي بار نخست عبارت 
است از قطع چهار انگشت دست راست سارق )ماده 27۸ اين 
قانون(، اگر حتي يكي از ش��روط چهارده گانه وجود نداشته 
باشد، سرقت از نوع حدي نيست و امكان اجراي مجازات قطع 
دست وجود ندارد. در اين  حالت، سرقت از نوع تعزيري است 
و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود. در زير 

نگاه قانونگذار به برخي از شيوه هاي سرقت آمده است. 
   سرقت مسلحانه  گروهي و شبانه 

همچنين مطابق ماده 654 قانون، »هرگاه س��رقت در شب 
واقع شده باشد و سارقان دو نفر يا بيشتر باشند و الاقل يك نفر 
از آنان حامل سالح ظاهر يا مخفي باشد، مجازات مرتكب يا 
مرتكبان، حبس از پنج تا 15سال و شالق تا 74ضربه است.«

نكاتي در خصوص سالح در اينجا نيز وجود دارد، به عالوه آنكه 
اگر سارق خود را به سالحي كه در محل مورد سرقت وجود 

دارد مسلح كند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود. 
   سرقت همراه با آزار 

مطابق م��اده652 بخش تعزيرات قانون مجازات اس��المي 
نيز »هرگاه سرقت، همراه آزار باش��د يا سارق، مسلح باشد، 
به حبس از سه ماه تا 10سال و ش��الق تا 74ضربه محكوم 
مي شود و اگر جراحتي نيز واقع شده باشد، عالوه  بر مجازات 
وارد كردن جراحت، به حداكثر حبس و شالق مذكور در اين 

ماده محكوم مي شود.«
شدت آزار در تحقق اين نوع س��رقت مهم نيست. از طرفي 
تهديد كردن صاحب مال به هر وس��يله اي ني��ز نوعي آزار 
روحي وي تلقي مي شود و س��رقت را به سرقت همراه با آزار 

تبديل مي كند. 
عالوه  بر اين، الزم نيست آزار يا تهديد فقط نسبت به صاحب 
مال باشد، بلكه اگر سارق، فرزند يا همسر يا مستخدم صاحب 
مال را نيز م��ورد آزار يا تهديد قرار دهد، س��رقت وي از نوع 

سرقت توأم با آزار خواهد بود. 
همچنين آزار رساندن يا تهديد كردن توسط يكي از سارقان، 
ظاهراً سرقت كل افراد ش��ركت كننده در سرقت را سرقت 
همراه آزار مي كند  اما مالك همراه آزار بودن سرقت، از زماني 
است كه عمليات سرقت شروع مي شود تا زماني كه سرقت 
خاتمه مي يابد و آزار پس  از سرقت، مشمول اين ماده نيست. 
نكته ديگر اينكه اگر س��ارق از طرف يكي از افراد حاضر در 
محل مورد حمله و ضرب  و شتم قرار گيرد و براي دفاع از جان 
خود، به كسي صدمه و آزاري برس��اند، اين سرقت، سرقت 

همراه آزار نخواهد بود. 
  كيف زني يا جيب بري

در كيف زني يا جيب بري به عنوان نوعي از سرقت، مالي كه 
دزديده مي شود، همراه قرباني است. سارق در لحظه اي كه 
قرباني توجه كافي ندارد، مالي را به  طور مخفيانه از جيب يا 

كيف وي مي ربايد. 
اين نوع از سرقت در اتوبوس ها، متروها و مكان هاي شلوغ، 
بسيار ش��ايع اس��ت و مجازات آن بنا به ماده657 قانون 
مذكور، حبس از يك تا پنج س��ال و ش��الق تا 74ضربه 

خواهد بود. 
  سرقت از محل تصادف يا مناطق حادثه زده

با توجه به اهميت خدمت رس��اني به مناطق حادثه ديده و 
بررسي صحنه   تصادف، مجازات سرقت در چنين مواردي كه 
شايع نيز است، از سرقت ساده در ساير محل ها بيشتر است. 

طبق ماده65۸ بخ��ش تعزيرات قانون مجازات اس��المي، 
هرگاه سرقت در مناطق س��يل زده يا زلزله زده يا جنگي يا 
دچار آتش سوزي )و هر منطقه اي كه بالي طبيعي يا انساني 
دش��واري را تجربه مي كند( يا در محل تص��ادف رانندگي 
صورت پذيرد و داراي شرايط سرقت حدي نباشد، مرتكب 
به مجازات حبس از يك تا پنج س��ال و تا 74ضربه ش��الق 

محكوم مي شود. 
  سرقت از تاريخ

س��رقت از موزه ها يا اماكن تاريخي و مذهب��ي نيز در قانون 
به  طور جداگانه آمده و حبس  از يك تا پنج س��ال براي آنها 
در نظر گرفته شده  اس��ت. )ماده559 بخش تعزيرات قانون 
مجازات اسالمي( همچنين سرقت وس��ايل مورد استفاده  
عمومي داراي يك تا پنج سال حبس )ماده659 اين قانون( 
و نيز استفاده  غيرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب بدون 
پرداخت حق انشعاب نيز داراي جريمه نقدي به ميزان تا دو 
برابر خسارت وارده اس��ت )ماده660 بخش تعزيرات قانون 

مجازات اسالمي(.
جرم سرقت تنوع زيادي دارد و مجازات هر يك نيز به  صورت 
جداگانه در قانون ذكر ش��ده  اس��ت، بنابراين اين تلقي كه 
مجازات س��رقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، بايد 
اصالح و تعديل شود، خصوصاً آنكه مطابق قواعد فقهي، در 
صورتي كه قاضي در تحقق يكي از اين شروط شك و ترديد 
داشته باش��د، بايد از مجازات قطع انگشتان صرف نظر و )با 
تطبيق عمل بر يكي از مصاديق س��رقت تعزيري( مجازات 

ديگري تعيين كند. 

ديده بان دنياي ناامن راهزنان
اخالل در نظم عمومي مي تواند به محاربه تسري يابد و مخالن امنيت را غافلگير كند

زورگيري يك نوع سرقت اس��ت. در بحث سرقت اگر مالي در ِحرز 
)يك نوع مخفيگاه( باشد و كسي آن مال را از حرز خارج كند، سرقت 
اتفاق مي افتد، در سرقت ربايش داريم و منظور اين است كه مخفيانه 
انجام شود، مثالً فردي يواش يواش مي آيد و چيزي را برمي دارد و فرار 
مي كند تا كسي متوجه آن نشود اما در بحث زورگيري كامالً برعكس 
است، فرد مي آيد با قهر و غلبه، مال ديگري را از يد او خارج مي كند. 
هر چند زورگيري مي تواند به جرم راهزني )قطاع الطريق( يا حتي 
مفسدفي االرض هم ختم شود اما اينكه مثاًل فردي با فردی ديگر بر 
سر مالي اختالف دارند و يك طرف مال را از دست طرف ديگر به زور 
بگيرد و ببرد، به آن زورگيري نمي گوييم، البته اگر يك نفر اين كار را 

شغل خود قرار دهد، به آن زورگيري مي گوييم. 
قطاع الطري��ق راه را بر م��ردم مي بندند و جاده ه��اي مواصالتي را 
ناامن مي كنند و اگر خيلي در اين كار موجب ناامني شوند، به آنها 
مفسدفي االرض هم گفته مي ش��ود، يعني اين افراد در حال فساد 
كردن در زمين هس��تند كه در اين موقع بحث محاربه نيز مطرح 
مي شود، ولي زورگيري يك حالت خفيف اين جرائم است، نمونه آن 
نيز افرادي هستند كه االن در جامعه مد شده اين عمل را به عنوان 
شغل براي خود انتخاب كرده اند و مثالً دو نفر با يك موتور به اين اقدام 
دست مي زنند و متأسفانه آنقدر اين جرم به دليل مسائل اقتصادي و 
غيره زياد شده است كه حتي اخيراً آقاي علی القاصي  مهر، رئيس كل 
دادگستري استان تهران با تأكيد بر اينكه »سرقت هاي توأم با آزار و 
اذيت، زورگيري و ايجاد رعب و وحشت براي شهروندان، خط قرمز 
دستگاه قضايي محسوب مي شود«، خاطرنشان كرد: »مرتكبان اين 

دست از جرائم بايد با اشد مجازات قانوني مواجه شوند.«
دليل اين نوع واكنش به زورگيري اين واقعيت است كه اين رفتارها 
شهر را ناامن مي كند، اينكه دو نفر جوان يك موتور را برمي دارند 
و مي روند سراغ زن و بچه مردم و نگاه مي كنند كه اگر مثاًل دست 

فردی گوشي تلفن يا گردنبند طاليي است، به زور بپرند و اين اموال 
را چنگ بزنند و از او به زور بربايند و ببرند، شهر را ناامن مي كند، 
البته اين حالت خوب ماجراست، چون در حالت بد ماجرا متأسفانه 
اين افراد با سالح اين كار را انجام مي دهند و به نظر مي رسد براي 
آنها تفاوتي بين سالح گرم و سرد هم وجود ندارد و با انواع سالح 
مانند تفنگ، چاقو، قمه، دش��نه، پنجه بوكس و غيره اموال را از 

دست مردم درمي آورند. 
حال اگر چنين اتفاقي براي كسي پيش آمد و مورد زورگيري قرار 
گرفت، اولين اقدام اين است كه بايد با پليس110 تماس بگيرد، 
پليس مي آيد و يك گزارش تهيه مي كند، ف��رد بايد آن گزارش 
را ببرد به دفتر خدم��ات قضايي و يك ش��كوائيه تهيه كند، اين 

شكوائيه به دادسرا ارسال مي ش��ود و دادسرا هم اقدامات خود را 
شروع مي كند، البته غالباً اين نوع پرونده ها در تهران به دادسراي 
منطقه27 كه مخصوص زورگيري است، ارسال مي شود و به شكل 
تخصصي به موضوع پرداخته مي شود. يكي از مزيت هاي چنين 
دادسراهاي تخصصي اين اس��ت كه بيشتر با خالفكاران اين نوع 
جرائم آشنا هس��تند و در ادارات آگاهي هاي تخصصي اين افراد 
راحت تر شناسايي و زودتر دستگير مي شوند، هر چند اين نكته 
هم وجود دارد كه ديده شده فرد بعد از آزادي نيز دوباره به همان 

اشتباهات قبلي خود بازمي گردد. 
وقتي فرد زورگير دستگير مي شود، با توجه به نوع جرمي كه مرتكب 
شده ممكن است به مجازات هاي مختلفي متهم شود، البته در نوع 

مجازات رفتار قضات با توجه به اينكه بعض��ي از اين افراد به دليل 
شرايط سخت اقتصادي دست به ارتكاب جرم زده اند با اينكه برخي 
اين عمل را به عنوان ش��غل خود انتخاب كرده اند، متفاوت است و 
همچنين اينكه بعضي ها با سالح هستند و برخي ديگر بي سالح و 
برخي سالح خود را كشيده و شليك نكرده اند و برخي ديگر شليك 

هم كرده اند، مجازات هاي متفاوتي را در پي دارد. 
به طور كلي بر اس��اس ماده699 قانون مجازات اسالمي، زماني كه 
زورگيري شامل تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي 
يا افشاي سري نسبت به فرد يا بستگان او باشد، به مجازات شالق 
تا 74ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم مي شود كه اين هم 
بستگي به آن دارد كه تقاضاي وجه و انجام امر يا ترك فعلي را نموده 
يا ننموده باش��د، اما بر اس��اس ماده 652 اگر اخاذي همراه با آزار 
جسمي باشد، متهم به 10س��ال حبس و 74ضربه شالق محكوم 
مي شود و طبق ماده617 هركس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه 
ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا 
اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود، در صورتي كه از 
مصاديق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو  سال و تا 74ضربه 
شالق محكوم خواهد شد. ممكن است شخص زورگير براي رسيدن 
به مقاصد خود از اسلحه اعم از س��رد و گرم استفاده كند، در اينجا 
ممكن است جرمي كه به وقوع پيوسته به دليل اينكه موجب ناامني 
شده است، تحت عنوان محاربه قرار گيرد و مجازات آن اعدام باشد. 
در مجموع اكثر قريب به اتفاق اشكال مختلف زورگيري منجر به 
حبس مي شود و هرچند كيفيت و شرايط آن متفاوت است، ولي 
به دليل اينك��ه اين نوع جرم از انواع جرائم كيفري اس��ت كه كاًل 
س��ريع تر از پرونده هاي حقوقي به نتيجه مي رسد، اين جرم هم 
سريع تر مورد رسيدگي و پيگيري قرار مي گيرد و زودتر منجر به 

محكوميت مجرم مي شود. 

قانونگ�ذار در قانون مجازات اس�المي نس�بت به 
تعري�ف دقي�ق راهزني اق�دام نك�رده اس�ت اما 
طبق س�اير تعاريفي كه از جرائم مش�ابه راهزني 
وج�ود دارد و ب�ا عنايت ب�ه م�اده653 راهزني را 
مي ت�وان چني�ن تعري�ف ك�رد: راهزن�ي جرمي 
است كه طي آن، ش�خص يا اش�خاصي به صورت 
مس�لحانه مالي را در راه و ش�وارع به سرقت برند

»زورگيري«ازسرقتتاافسادفیاالرض
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