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:چكيده
و مالكيت با دارا بودن برخيتركالهبرداري به عنوان يكي از مهم ين جرايم عليه اموال

و  و شخصيت خاص مرتكبين خصوصيات منحصر بفرد از جمله ركن مادي پيچيده، وضعيت

مي كه معموالً-نحوه ارتكاب جرم و جمعي صورت و مالباختگان فراوان در سطح كالن گيرد

مي بارز از ساير جرايم عليه امواي به نحو-اندازدرا به دام مي و بدين سببل متمايز دقت گردد

مي جنبهدربارهكنكاش خاص را دربارةينظر  بررسي اركان تشكيل دهنده.طلبدهاي متعدد آن

 ركن ماديء از منظر حقوق كيفري فني به لحاظ تعدد اجزا- ركن مادي مخصوصاً-اين جرم

وء،بين ارتشا قانون تشديد مجازات مرتك1ماده(و ابهامات موجود در ركن قانوني  اختالس

انگاري بزهي تحت جرم. خاص برخوردار استيها از اولويت نسبت به ساير جنبه)كالهبرداري
و مبهم به موجب ماده   قانون2عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع با دامنه شمولي موسع

و ارايه تفسيري معقول و منطقي از اين ماده را ايجاب مذكور ضرورت بررسي

پ.نمايدمي و پيچيدگي،ژوهش در اين و براي نخست برخي از ابهامات هاي ركن مادي تشريح

سپس ركن مادي بزه اخيرالذكر از حيث تعيين دامنه. رفع آنها پيشنهادهايي مطرح شده است

و منطقي مورد بررسي قرار گرفته است .شمولي دقيق

:واژگان كليدي
. تحصيل مال از طريق نامشروع-رابطه سببيت- وسيله متقلبانه-مشدد هبرداريكال- كالهبرداري

∗
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داين نويسنده تاكنون مقالهاز :ر همين مجله منتشر شده است زير

و نوآوري« چكبررسي تغييرات .1، شماره 1387، سال»1382هاي قانون اصالح قانون صدور
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 درآمد
سه ركن مجزا تشكيل شده، ركن قانوني آن در حقوق كالهبرداري مانند هر جرم ديگر از

مي،ايران و كالهبرداري ركن. باشد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس

ازامادي آن عبارت - كه منجربه تسليم مال شود-توسل به وسايل متقلبانه، فريب ديگريست

اراده مرتكب مبني(نيت عام،�ركن معنوي بزه فوق متشكل ازسو.و بردن مال توسط مرتكب

و فريب ديگري ) قصد بردن مال طرف مقابل(و سونيت خاص) بر توسل به وسيله متقلبانه

از. است  جرمي است مركب، زيرا مركب از بيش از يك منظر ركن مادي همچنين كالهبرداري

و لوواسور،(فعل است به مانور متقلبانه« يعني فعل.)318ص،جلد اول استفاني بردن«و فعل» توسل

كه ركن- كه مركب از بيش از يك جزء است- تفاوت جرم مركب با جرم مقيد.»مال  آن است

و باقي كه نتيجه قهر،مادي جرم مقيد داراي يك فعل بوده ي مترتب بر فعل است مثل قتل

ولي ركن مادي كالهبرداري داراي دو فعل. سلب حيات نتيجه قهري ايراد جرح عمدي است

همچنين كالهبرداري جرمي است آني، زيرا تحقق ركن مادي آن مستلزم. جداگانه است

. گذشت مدت زمان خاص نيست

به اينكه اجزاء  است رابطه سببيت بايد همچون ركن مادي بزه ياد شده متعدد با عنايت

توان سخني تحقق بزه كالهبرداري نمي زنجيري محكم اين اجزا را به هم پيوند دهد واال از

بدين، مختص به كالهبرداري نيست، بل در هر جرم مقيدي صادق استاين امر صرفاً. گفت

كه نتيجه مجرمانه بايد عرفا ناشي از فعل مرتكب باشد و احرا.معنا ز اين رابطه در بزه بررسي

مي- مورد بحث به اينكه نتيجه مجرمانه از افعال متعدد ناشي  نسبت به ساير- شود با توجه

.جرايم از پيچيدگي خاص برخوردار است

و ابهامات موجود به عنوان يك جرم مركب با عنايت به اجزا تشكيل دهنده كالهبرداري

كن مادي بزه مذكور در حقوق كيفري ايران موردر.... قانون تشديد مجازات مرتكبين1در ماده 

و انسجام  به تبع آن رويه قضايي نيز در اين زمينه از هماهنگي و و اختالف نظر بوده بحث

و انعكاس آن در رويه قضايي بخشي از اين.برخوردار نيست بررسي برخي از اين ابهامات

.نوشتار را به خود اختصاص داده است

د  .... قانون تشديد مجازات2 بزه مشمول ماده،يگر اين نوشتارموضوع مورد بررسي

به موجب قسمت اخير ماده عمل جرم است؛ به2انگاري شده از« در رويه قضايي تحصيل مال

 باعث اختالف نظر ابهام موجود در بخش اخير ماده فوق،. معروف است»طريق نامشروع

و دامنه  در اين نوشتار تالش. شمول آن در رويه قضايي شده استدرباره ركن مادي بزه

ومي و ارتباط بين دو ماده نشان داده شود و1 در پرتو مادة2مادة شود قرابت به نحوي موجه

.معقول تفسير گردد



و تحصيل مال به طريق نامشروع  285 تأملي در ركن مادي كالهبرداري

 نگاهي به سابقه تقنيني كالهبرداري-مبحث اول
آناگر بخواهيم در تشريح اجزاء ركن مادي اين جرم به كه- خطا نرويم نگاهي به سابقه

مي1ماده و مايه گرفته است، ضروري 300 بار در ماده خستينن. نمايد قانون تشديد از آن پايه

 قانون كيفري فرانسه عينا405ً هجري قمري عبارات ماده 1335 در سالقانون جزاي عرفي

و تصويب شد مي.)13ص،پاد(ترجمه .دارداين ماده مقرر

به وسايل تقلبيهر« و عنوان يا سمت مجعول اختيار كرده يا كس اسم

و مردم را به وجود شركت و يا تجارتمتوسل شود هاي موهوم ها يا كارخانهها

به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور كند يا به امور غير  و امثال آن يا

و پيش به اين آمدهاي غيرواقعواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و  بترساند

و بليط و امثال آن بدست واسطه وجوه يا اسناد و مفاصاحساب و قبوض ها

و از اين راه تمامي يا مقداري از اموال ديگر را  آورد يا بخواهد بدست آورد

به يك سال الي سه سال حبس  بخورد يا قصد خوردن آن را بكند محكوم

و پنج روز الي شش ماه حبس قابل ابتي به عالوه او تاديبي و اع خواهد شد

ممكن است در مدت پنج سال الي ده سال از روز اختتام مجازات از حقوق 

.» محروم گردد27مذكوره در ماده 

و كيفري اگرچه در حقوق قديم فرانسه به تقليد از حقوق روم مرز ميان تقلب مدني

م،مشخص نبود نه1810صوب منتهي مقنن فرانسوي در قانون مجازات عمومي فرانسه  مرزي

و رويه قضايي نيز بر اين تمييز اصرار ورزيد تا اين)10ص،پاد(چندان مطمئن ميان آنها قايل شد

و كيفري و مرز ظريف تقلب مدني كه در اصالحات بعدي مصاديق متقلبانه كامال احصاء

 تميزي قانون جزاي عرفي،300مقنن ايراني بر خالف مقنن فرانسوي در ماده. مشخص گرديد

و كيفري قايل نشده، هرچند ظاهراً  نسبت به قوانين آتي در اين زمينه، دقيق بين تقلب مدني

و عنوان يا سمت مجعول«در اين ماده پس از ذكر. بهتر تنظيم شده است وسايل« عبارت»اسم

به هر نوع وسيله تقلبي جهت فريب. به صورت عام ذكر شده است»تقلبي وفق اين ماده توسل

ودا و ... دن مردم به وجود شركت، كارخانه يا اختيار يا اعتبار موهوم و تحصيل وجوه يا سند

گذار در بخشي از ماده، نكتة جالب توجه آن است كه قانون.جرم است سرانجام بردن مال،

كه بدون تحقق آن، ركن  به نحوي تحصيل سند يا وجه را بخشي از ركن مادي قرار داده است،

به عنوان انگيزه بيان شده منتهي در بخش ديگر، قصد تحصيل سند صرفاً.تمادي ناقص اس

و بدون تحقق مادي آن و در نتيجه بخشي از ركن معنوي را تشكيل داده ) تحصيل سند( است

.شودجرم تحقق يافته محسوب مي
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و كيفري واضح238در ماده نه تنها مرز بين تقلب مدني نش قانون مجازات عمومي، دتر

به وسايل...«: گذار در صدر اين ماده چنين مقرر كردقانون. بهم ريخت تقريباًكهبل هر كس

و تقلب مردم را  تقلبي متوسل شود براي اينكه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله

به موارد مذكور، بنابراين.»....هاها يا تجارتبوجود شركت  وفق اين ماده وسايل تقلبي منحصر

و مي در ماده نيست به كار هر وسيله تقلبي به عنوان بخشي از ركن مادي كالهبرداري تواند

و جابجايي 1361 قانون تعزيرات سال116ماده.گرفته شود به غير از چند اصالح عبارتي

 گفته خواهد شد،كه بعداًو همچناناست قانون مجازات عمومي238 تكرار ماده كلمات تقريباً

ت . همين رويه را در پيش گرفته استتقريباً نيز...شديد مجازاتقانون

و بررسي ابهام-مبحث دوم هاطرح
از مدني) گفتاراول  عدم تميز تقلب كيفري

مرز بين) 1304،1352،1361،.ق.ـه1335(قانون تشديد مجازات، همچون قوانين گذشته

و كيفري را از هم تمييز نداده است، بل اكهتقلب مدني ز آوردن مصاديقي همچون، پس

وها يا تجارتخانهشركت و اختيارات واهي به نحو كلي از عبارت... هاي موهوم، داشتن اموال

دامنه شمول وسايل ذيل ماده،،بنابراين در نگاه اول. سخن گفته است»يا وسايل تقلبي ديگر«

مي-رامتقلبانه و شامل-ندتوانند مقدمه كالهبرداري قرار گير كه  به شدت گسترش داده

مي- هرگونه وسايلي در. شودمي-نمايدكه از منظر حقوقي خدعه آميز جلوه تفسير منتهي

به قرائن پشت  و و منطقي روي آورد به تفسير عادالنه و بايد قانون نبايد در بند ظاهر الفاظ بود

صح،بر همين اساس.دكرپرده ظاهر متن كيفري عنايت  و تحديد دامنه شمول جهت تفسير يح

و-»وسايل تقلبي ديگر« و هم سازگار با فلسفه حقوق كيفري و هم منطقي كه هم عادالنه باشد

1. تامل كنيم"وسيله" بايد در بارة واژه-هم واجد پيامدهاي مثبت اجتماعي

 مفهوم وسيله) گفتار دوم
فگذار ايراني به تبعيت از قانونرسد قانونبه نظر مي ، در استفاده از اين واژهيرانسوگذار

بل...و»فعل«يا»عمل«هاي او از واژه. عامد بوده است سود» وسيله« از قيدكهاستفاده نكرده

وا. جسته است مي ژه، درباره مفهوم اين : توان گفتبا عنايت به معناي عرفي آن

و تحديـد.1 و نيازي به تصريح و متقلبانه، ضمانت اجراي مدني داشته باشد  مراد از تقلب مدني آن است اكه عمل خدعه آميز

 كه وفق قـانون ضـمانت اجـراي كيفـري متقلبانهي كيفري يعني توسل به اقداماتتقلب. وجب قانون نيستمدامنة شمول آن به

. توسط قانون مشخص گرددبنابراين دامنة شمول آن بايد دقيقاً، داشته باشد
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مي. يكم به امري اطالق كه خارج از شخص انسان است، زيرا وسيله به دست يا عرفاًشود

به اوصاف شخصيت او نيز اطالق نمي گويند، همچنانزبان آدمي وسيله نمي .شودكه اين قيد

و. دوم و غيره بوده و قابل لمس همچون سند، اساسنامه، شركت وسايل شامل امري مادي

و غيرمادي همچون دروغ يا قرارداد نمي در(توان به امر اعتباري بي آنكه امري صرف قرارداد،

و مادي متجلي شود ماده يك پس از بر شمردن مواردي، آنها را وسيله. وسيله گفت) عيني

مي.»...و به يكي از وسايل مذكور«قلمداد كرده است  به معناي وسيله توان بنابراين با توجه

كه تمام موارد برشمرده شده نظير جعل عنوان، اختيارات غيرواقع  گفت مراد قانون آن است

و قابل لمس(اي ضمن وسيلهبايد  و اال نمي) امر مادي عيني توان آنها را متبلور شده باشند

. وسيله خواند

به چه نحوي بايد ترسيمچه بايد گفت؟»وسايل تقلبي ديگر«حال دربارة دايره شمولش را

به قوانين مي كه در نصوص كيفري متعددكرد؟ با نگاهي گذرا از قانون،توان دريافت گذار

مثل قانون راجع به بزه صدور چك بالمحل يا بزه توهين يا آدم موارد تمثيل سود جسته است،

و غيره از.ربايي و اين امر و مشخص باشد به اين كه نص كيفري بايد صريح، معين با عنايت

به چنين احكامي كه چرا مقنن كه-تبعات مسلم اصل قانوني بودن جرم است سؤال آن است

و معين مي متوسل شده است؟- نيستندصريح گاهي اوقات جهت فهم:توان گفتدر پاسخ

چه بيشتر از منظر عرفي  دقيق معناي جرم، ذكر مصاديقي از آن نياز است تا عنوان مجرمانه هر

منو فهم متعارف، ملموس كه در برخي نصوص كيفري، عدم ذكر مواردي و يا اين تر باشد

ح به نحوي كه كارآيي الزم باب تمثيل، موجب تحديد بيش از د شمول عنوان مجرمانه شده

گذار جهتبه همين دليل قانون.دهدجهت حمايت كيفري از موضوع خود را از دست مي

به تمثيل متوسل مي كه دايره نص كيفريمهر چند بر اين باوري. شودانعطاف دايره شمول آن

و ذكر مصداق بايد و مصرح باشد به نحوي در حد امكان بايد مشخص و به هنگام ضرورت

و تشخيص موارد تمثيل.مند صورت گيردضابطه به ذكر تمثيل، تفسير  منتهي در صورت توسل

و در حد ظرفيت نص كيفري باشد به عنوان نمونه بايد در خصوص تشخيص. بايد منطقي

به  به موارد مذكور قبل از آن تعيين كرد نحوي كه موارد تمثيل، دايره شمول آن را با توجه

و هم عرض موارد مذكور باشد 608به عنوان مثال در ماده. موارد مشمول تفسير، هم شان

تواند در زمره توهين قرار قانون مجازات اسالمي، به غير از فحاشي، گفتارهاي ديگر نيز مي

و لفظ ركيك، خفيف كننده شخصيت آدمي باشد به اندازه فحش و. گيرد مشروط بر اينكه

ش-راكلماتيصرف اداي توان توهين دانست يا در ماده نمي-ن مخاطب نيستأكه در خور

و پس از ذكر مصاديق 621 به عنوان انگيزه مطرح شده قصد« براي جرم آدم ربايي مصاديقي

به قصد انتقام از»مطالبه وجه يا مال يا  مراد از اين. رفته است»...يا به هر منظور ديگر« سخن
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اوميعبارت چيست؟ آيا به قصد نجات جان ديگري يا مالقات با در موارد(توان كسي را كه

 دانست؟ پاسخ آن است كه موارد مشمول621وي را ربوده است، مشمول ماده) خويشاوندي

و»هر منظور ديگر« و بنابراين انگيزه بايد شريرانه باشد  بايد در عرض موارد مذكور قبلي باشد

 بر همين اساس در باره.)24،ص1379آزمايش،( نيست621ول ماده اگر شرافتمندانه باشد مشم

و هم شان موارد مذكور»وسايل تقلبي ديگر«  بايد گفت موارد تحت الشمول آن بايد هم عرض

و خارج از شخص مرتكب وجود آميز بايد امور مادي، عيني، خدعه،بنابراين. در قبل باشد

كه صرف بدين ترتيب. خواندداشته باشد تا بتوان آن را وسيله تقلبي ، نگارنده با اين نظر

1 موافق نيست،دانددروغگويي را كافي براي صدق عنوان وسيله تقلبي مي
هاي مجموعه نشست(

ص1382،قضايي ميي زيرا دروغ فعل آدمي است، گفتار.)179، كه از او صادر و ساده است شود

و نمي،خارج از شخص او نيست، بنابراين صرف نظر از اين. سيله تقلبي دانستتوان آن را

كه چنين تفسيري از ماده  ،... قانون تشديد مجازات1استدالل، ايراد عمده بر نظر فوق آن است

به شدت افزايش مي ميدايره شمول كالهبرداري را كه همدهد به نحوي ة معامالت مبتني تواند

و فراتر از آن در جامعه ايران،  با يكسري تعدادي از معامالت معموالًبر تدليس را در بر گيرد

و توصيفات اغراق آميزدروغگويي مي- كه واقعيت خارجي ندارد-هاي خفيف در. شودمنعقد

صورتي كه به تفسير اين دسته از حقوقدانان پايبند باشيم، آيا اين شائبه وجود نخواهد داشت

و در اين صورت دامنه كه دامنه كالهبرداري به اين دسته از موارد هم قابل تسري اس ت؟

به شدت افزايش خواهد يافت اگر بر ديدگاه ما اين ايراد. شمول اين نص غيرعادالنه كيفري

ميمردم معموالً وارد شود كه در جامعه ايران، و قول شفاهي ديگران اعتماد بربه گفتار و كنند

و رويهمان مبنا اعمال حقوقي انجام مي و بايد از چنين سليقه ه مردم حمايت كنيم؟ پاسخ دهند

:دهيممي

و اسناد. يكم كه اكثر اعمال حقوقي با مدارك امروزه جامعه در وضعيتي قرار گرفته است

ميكتبي انجام مي و قوانين اعم از مدني يا كيفري از آنها حمايت كه كنندگيرد به نحوي

فيمي و و مداركي خصوصيت يافته ه واجد ارزش حقوقينفستوان گفت چنين اسناد

و مي و بايد معامالت انجام شده در يك جامعه منظم باشند، البته اين رويه قابل دفاع است

به سازمان يافته را هر چه بيشتر مبتني بر همين اسناد كرد چرا كه قدرت اثباتي آنها نسبت

و شفاهي-ساير موارد و عدم حمايت كيفري. بيشتر است- همچون گفتار ساده از اين موارد

و غيرماندگار سبب مي و حمايت از موارد ساده شود مردم بيشتر به موارد اخير روي آورده

 موجبات ثبات هرچه بيشتر اعمال حقوقي فراهم شود؛

به.1 و مالكيت: براي ديدن نظر موافق بنگريد .59ص،دكتر مير محمد صادقي،جرايم عليه اموال
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و اقوال شفاهي مال خود را باخته. دوم كه صرفا با گفتار ساده اند آنها با حمايت از مردمي

و مسامح بي احتياطي به مي دهيمرا مردم به دليل اين كه هميشه چتر حمايت.ه كاري عادت

ميكيفري را باالي سر خود مي و خود را در پناه آن آنبينند و شايسته چنان يابند كه بايسته

و بدل به هاي مالي دقت نمياست در رد كه اگر اين حمايت نباشد، ناگزير كنند در حالي

ا و در حد مياحتياط بيشتر روي آورده و تحقيق  ردازند؛پمكان به بررسي

كه پاسخ مسلم حقوق. سوم و در جايي توسل به حقوق جزا را بايد استثنايي فرض كنيم

چه حاجتي به مداخله حقوق كيفري است .مدني را داريم

گذار قابل بررسي است آن است كه قانون1نكته ديگر كه در همين ارتباط درباره ماده

رااز-هاتمامي واژه از.به صورت جمع بكار برده است- جمله وسايل در اين متن، سخن

و اختيارات واهي، امور غيرواقع ها،كارخانه ها،شركت و, اموال به كار رفته ...وسايل تقلبي

ميچرا چنين اصراري بر جمع بودن واژه. است صيغه جمع«پذيريم كه ها بوده است؟ ما هم

وها، كارخانه واژه شركت»كندافاده نوع مي و يك كارخانه نيز هست... ها به يك شركت . ناظر

اما آيا اصرار مقنن مبني بر استعمال تمامي مصاديق به صورت جمع، حكايت از چيز ديگر

به صورت جمع نيست؟ صرف . آورده شده است) مردم(نظر از اين موارد، حتي قرباني جرم نيز

كه بر اين اصرار مقنن مي ارپاسخي آنتوان كه از ديدگاه قانوناائه كرد گذار، كالهبرداري ست

و وسيع جامعه اتفاق مي كه اغلب در سطح كالن  در حقيقتوافتداز جرايمي است

به راه. گذار من باب تغليب سخن گفته استقانون در اغلب موارد، مرتكبين كالهبرداري با

درانداختن يك تشكيالت متقلبانه چندين نفر  و اموال آنان را از چنگشان  را فريب داده

ميمي و انفرادي اتفاق به ندرت كالهبرداري به صورت موردي و كه. افتدآورند در صورتي

و آن  نشان مي دهد پذيرش آن مقرون به صواب1كه نص ماده چنان اين ديدگاه را بپذيريم

درو تعيين ميزان گذار در وضع مجازاتاست، آيا قانون و ديدگاه خود آن، از اين نگرش

و كالن، متاثر نشده است؟ آيا شدت  خصوص نحوه ارتكاب كالهبرداري در سطح وسيع

و منع تعليق اجراي مجازات همه نشان از آن  و منع اعمال كيفيات مخففه و تعدد آن مجازات

كال-علني(نيست كه اين مجازات با توجه به خصيصه غالب جرم  و در سطح تعيين)ن عمومي

به كالهبرداري و در نتيجه، تسري كيفيات مشدده به صورت شده است؟ كه هاي موردي

ميهغيرعلني، مالي از يك مال باخت از منظر اين شود با اشكال مواجه است؟ فريب خورده اخذ

به قانوني هستند منتهي نمي هاي اخير نيز تحت الشمول مادةجانب، هر چند كالهبرداري توان

و ظاهر ماده نحوه و ادعا كرد كه از منظر مقنن اين دو نوع كالهبرداريبي توجه بود1 نگارش

به هر دو مورد است و مجازات وضع شده ناظر ها حداقل قضات دادگاه.در عرض هم هستند

و اين موارد را به اين تفكيك، عنايت داشته باشند و تعيين مجازات، بايد در مقام صدور حكم
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ق مي. رار ندهنددر عرض هم تواند با اكسير عدالت كه از وجدانش دستان عدالت گستر قاضي

كه نتيجه تراود با قانون ناعادالنهمي  اي بهتر از قانون عادالنه داشته باشدآن كند

.)98،ص1385كاتوزيان(

 رابطه سببيت) گفتار سوم
مي شود و بدان رابطه سببيت در حقوق جزاي عمومي در خصوص جرايم مقيد مطرح

و كه رابطه علي آن(معلولي معناست و نتيجه آن وجود) در مفهوم عرفي بين فعل مجرمانه

براي. موجد يك نتيجه خاص باشدو عرفاً يك فعل معموالً،به تعبير ديگر. داشته باشد

و نمي،تشخيص رابطه سببيت دقت عرفي به دقت كافي است و علمي مواجه توان هاي عقلي

به  كه قادر بر همين اساس در جرم كالهبرداري بايد رابطه. حل مساله سببيت نخواهند بودشد

و فريب خوردن مال باخت به وسايل متقلبانه و تسليم مال وجود داشته باشدهسببيت بين توسل

كه مابين اين اجزاء زنجيره سببيت بوسيله عوامل ثالث از هم بگسلد، نمي ازو در صورتي توان

همچنين وسيله متقلبانه بايد علت عمده فريب خوردن مالباخته. سخن گفتتحقق كالهبرداري 

و تقريبا در اغلب موارد در كنار اين  و فريب خوردن مالباخته علت عمده تسليم مال باشد

و كم رمق در تشكيل علت عمده، برخي علل ثانوي كه نقشي كم رنگ و فرعي نيز وجود دارد

آنكنند اين زنجيره سببيت بازي مي چنان كم اهميت است كه در برابر نقشو در برخي موارد

را، به عنوان مثال.بازدفربه علت عمده، رنگ مي و زنجيره سببيت ناشي از آن  اگر علت عمده

كهيبه يك ديوار ساخته شده از بتن تشبيه كنيم علل ثانوي گچ كار و نقاشي آن ديوار است

گاهي اوقات رابطه سببيت توسط عوامل. ندارددر مقايسه با اصل ديوار، اهميت چندان

بر.شودمختلفي قطع مي به نحو صوري  در اين صورت اگرچه اجزا ركن مادي كالهبرداري

و علي ميپاست به مرتكب به.منتهي زنجيره سببيت از هم گسسته است. باشدالظاهر منتسب

كه كامالًتعبير ديگر ركن مادي كالهبرداري از دو بخش مهم تشكيل شده اس همت  بايد با

و از. متصل باشند مرتبط كه و تقلب«قسمت اول آن است وه مال باخت»راه حيله  فريب بخورد

مابين اين دو بخش كه با زنجيره. قسمت دوم اينكه در اثر فريب، مال خود را تسليم كند

به هم متصل اند، عوامل متعدد از  ميسويسببيت .د مداخله كنندتوانن مالباخته يا شخص ثالث

و برخي ديگر توانايي قطع آن را برخي از اين عوامل مي توانند رابطه سببيت را قطع كنند

و موجه باشند آن. ندارند، اعم از اينكه از منظر حقوقي متقلبانه بوده يا قانوني نكته قابل ذكر

و معيار از هم گسيخته شدن زنجيره سببيت بايد از  كه براي تشخيص مالك و رويه است عرف

هاي زير در خصوص رابطه سببيت براي فهم بهتر موضوع ذكر نمونه. قضايي كمك گرفت

.خالي از فايده نيست
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و با تبليغات دروغين، برخي از افراد را اغوايآقاي الف شركت-1 به راه انداخته  موهوم را

ي به ميغو اموال آنان را و در اين اثناما ب مراجعهبن يكي از مال باختگا،برد ه دوستش آقاي

و غافل از ماهيت شركت، دوستش را به سرمايه واكرده آقاي. داردمي گذاري در شركت موهوم

و بدون آنكه شركت را مالحظه كند، وجوه نقدي خود را به  به دوست خود ب در اثر اعتماد

فر رابطه سببيت بين اقدام خدعه،در اين مثال. كندحساب شركت واريز مي و آميز د مرتكب

ب موثر در مقامهناحيه مال باخت تسليم مال از و جهل دوست آقاي و علم  دوم وجود ندارد

.نيست
به مديون بودن،-2 و با تظاهر ب مراجعه كرده به به مانورهاي متقلبانه  آقاي الف با توسل

مي كند به عنوان قرض مطالبه وجه كذ. از وي به و بررسي، پي ب پس از تحقيق ب آقاي

مييبرد ولي من باب انسان دوستبودن ادعاي الف مي كند والف مقداري وجه را تسليم الف

و.شودپس از تحصيل پول متواري مي  در اين فرض علت عمده تسليم مال، توسل به فريب

به خاطر نوع دوستي بوده است  رابطه،بنابراين. تقلب از ناحيه الف نبوده بلكه تسليم پول

گ . سيخته استسببيت از هم

ب را تصاحب كند از وي خواستگاريآقاي الف صرفاً-3  به خاطر اينكه اموال خانم

و با انواع دروغكمي ب را براي ازدواج فراهم،نيد و جعل عناوين متعدد رضايت خانم  حيله

و پس از برگزاري مراسم ساده، دوران نامزدي را شروع مي ب ضمن اهدا.كنندكرده ي خانم

به آقاي الف هديه مي دهد تا در آن مشغول كارهاي فني هداياي گران قيمت، يك باب مغازه را

پسكه قبل از نامزدي به وي گفته، مهندس مكانيك بوده ولي مايه شود چرا اي براي كار ندارد

و آشكار شدن اكاذيب اظهار شده توسط آقاي الف، نامزدي بهم  از فاش شدن حقيقت

مي.دخورمي به نظر تواند رسد عمل انجام شده نميآيا عمل انجام شده كالهبرداري است؟

به وسيله متقلبانه بايد منجر به فريب  مشمول كالهبرداري باشد زيرا در كالهبرداري توسل

و بعد مال خود را تسليم نمايد  تسليم،به عبارت ديگر.مالباخته شود تا آماده تسليم مال گشته

و فريب مال باخته باشد براي مثال مرتكب با مال بايد از و بالفصل اعمال تقلب  تبعات قهري

به وسايل متقلب مياتوسل و از تبعات قهري قرارداد تسليم مالنه با مال باخته قرارداد منعقد كند

ب نامزد آقاي الف شده.به مرتكب است و خانم در مانحن فيه وسيله متقلبانه به كار رفته

در. از تبعات قهري نامزدي تسليم مال نيست بل از تبعات آن، مقدمات عقد استاست، منتهي

مساله طرح شده اگر مالي تسليم شده است بر مبناي نامزدي بوده است هر چند مبناي نامزدي

ب بوده باشد  براي تحقق كالهبرداري مال باخته بايد فريب بخورد،به عبارت بهتر. اغفال خانم

 انجام)به عنوان نمونه انعقاد قرارداد(و بالطبع قبل از تسليم مال، مقدماتي تا مال تسليم كند

كه ارائه شد در خصوص هداياي متعارف نامزدي كامالً. شودمي  صادق است، حال اگر پاسخي
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به غير از هداياي نامزدي، اموال ديگر هبه كند آيا پاسخ ارائه شده كافي است؟ ظاهراً ب  خانم

ميطبق استدالل فو به نظر ب فريب منجر به تسليم. رسدق، پاسخ ارائه شده كافي خانم

و در حقيقت فريب وي مشمول فريب مورد نظر در بزه كالهبرداري  بالفصل مال نخورده است

و تقلب مالي. شودنمي و يا حتي پس از زوجيت، آقاي الف با حيله منتهي اگر پس از نامزدي

ب در آورد، مورد مي .تواند تحت الشمول كالهبرداري قرار گيردرا از چنگ خانم

مي-4 ب دادخواست مطالبه وجه تقديم دادگاه و آقاي الف با مدارك جعلي عليه آقاي كند

ب ناگزير با لطايف الحيل حكم محكوم به دنبال اجراي حكم، آقاي و ب را اخذ كرده يت آقاي

 در اين مورد نيز سخن از كالهبرداري گفتن بر طريق صواب.كنداموالي را تسليم آقاي الف مي

: نيست زيرا

و. يكم ب با وجود حكم دادگاه، همچنان بر برائت ذمة خود اصرار ورزيده شايد آقاي

حصرفاً  اينجا اغفال طرف، بنابراين.كم دادگاه، مال را تسليم كرده است به لحاظ متابعت از

كه فريب وفق ماده  قانون تشديد مجازات از اجزاي اصلي ركن مادي1منتفي است در حالي

و ترساندن نيز اشاره كرده است ولي همه اين مواردكربه اميدوار1 هرچند ماده.است دن

و تقلب را در بطن خود دارند؛  فريب

ب حكم دادگاه را طوعاً. دوم هبر فرض كه آقاي و آن را اجرا نمايد، باز م بپذيرد

به وسيله متقلبانه متهم،) حكم قضايي(توان امر آمره حكومتنمي رنگ باخته را در مقابل توسل

و از زنجيره سببيت حذف  و رضا يا عدم حكم قطعي دادگاه الزم.كرددانست االجرا است

به خاطر،به عبارت ديگر.گذارديه تاثيري در ماهيت حكم نميرضاي محكوم عل  تسليم وجه

و و طبق ادله اثباتي طي تشريفات قانوني كه مواد قانوني اجراي حكم الزم االتباع دادگاه است

كه ادعاي نادرست بودن داليل اثباتي در مراجع قضائي مافوق  و در صورتي صادر شده است

و صحت آن اثبات شود ، دعواي كيفري يا مدني حسب مورد تحت عناوين خاص عليه مطرح

توان وي را تحت تواند مطرح شود ولي طبق استدالل فوق نميتقديم كننده دادخواست مي

1عنوان كالهبرداري مورد تعقييب قرار داد
بي( .)291ص تا،متين،

مقصود از توسل بوسايل تقلبي«: قانون مجازات عمومي بدين شرح تصويب شد 238ر ماده ماده واحده تفسي 1314در سال.1

و تقلـب را در خـارج اعمـال كننـد 238براي بردن مال غير مذكور در ماده  در قانون مجازات اعم از اين است كه حيله و يـا

و نيز مقصود اگر شروع به اين كار كرده ولـي تمـام(از جمله ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارات دولتي يا محاكم

او)نكرده باشد  اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته بدست مي آورده يا به جهـاتي بـه نتيجـه بـه

ك.»رسيده است نمي ه به نظر قبل از تصويب اين ماده واحده آرايي از ديوان عالي كشور بر خالف مضمون آن صادر شده بود

 در حال حاضر نظر به منسوخ بودن قـانون مجـازات عمـومي اسـتناد بـه مـاده. است واحدهاش بهتر از ماده ما توجيه حقوقي
در- حكـم دادگـاه را 1383دكتر آزمايش در تقريرات حقوق جـزاي اختـصاصي دوره دكتـري سـال. واحده نا ممكن است

و. داند قاطع رابطه سببيت نمي-ه طرح شده باشد صورتي كه دعوي با توسل به وسايل متقلبان دكتر كاتوزيان در كتاب توجيه

ص  و 181نقد رويي قضايي در و از مطالـب ... به بعد بحث مذكور را تحت عنوان رابطه عليت بين كار مـسبب  مطـرح كـرده
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و با ارايه اسناد مالكيت مجعو-ـه به اخذ آقاي الف با توسل به وسايل متقلبانه ل موفق

ميوام و سر موعد اقساط خود را مي پردازد، آيا كالهبرداري رخ داده است كالن از بانك شود

در ما نحن فيه توسل به وسيله متقلبانه انجام شده، مال باخته فريب. رسديا خير؟ به نظر مي

و مال خود را هم تسليم كرده است ولي بردن مال يا خوردن مال ديگري به  تعبير قانون خورده

 است زيرا مرتكب پس از تملك وجوهء وفقهاتفاق نيافتاد.ق.ه1335جزاي عرفي مصوب

و.كندقرارداد قرض ايفاء دين مي  به تعبير ديگر بانك مقرض چيزي از دست نداده است

و اقساط موقعيت او عيناً مي كند كه كسي با ارائه مدارك صحيح اخذ وام  مانند موردي است

ويميخود را و متقلبانه يا مشروع بودن اقدامات ابتدايي از بابت وصول اقساط براي پردازد

. علي السويه است

و تقلب) گفتار چهارم  حيله
و تقلب« عبارت... قانون تشديد1در ماده به»حيله و انتهاي جمله  در جمله اول آمده

از»فريب دهد« و تقلبح« ختم شده، حال آنكه در موارد بعدي نه سخن به»يله و نه  است

و از اميدوار اشاره"فريب" و جالبكراي شده، دن يا ترساندن مردم سخن گفته شده است

و عنوان مجعول«آنكه  و پس از آن واژه»اسم يابه صورت مطلق به كار رفته كه فريب اي

و غيره را افاده كندكراميدوار   اينو خصوصا1ًتوجه به نص ماده. نيامده است،دن يا ترساندن

يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر...«عبارت يا»...و  نشانگر آن است كه همه موارد

به فريب مال باخته شود يا منتهي به مواردي اال- كه در حكم فريب است- بايد منتهي و  باشد

.تواند از اجزاء ركن مادي تلقي گرددنمي

و بردن مال) گفتار پنجم  تحصيل

و سپس از بردن مال ديگري سخن... از تحصيل وجوه، اموال، حوالجاتگذار بدواًونقان

به انتقال حقوقي بر مي و گفته است، شايد بتوان گفت تحصيل . به انتقال فيزيكي»بردن«گردد

به تعبير ديگر از منظر مقنن ايراني، جهت تحقق ركن مادي كالهبرداري صرف انتقال حقوقي

و حتما بايد مال به مرتكب بد به مقصود نيست  يعني تصرف»بردن«ون انتقال فيزيكي آن، كافي

و تسلط، صورت بگيرد پس،به عنوان مثال. فيزيكي و به وسايل متقلبانه شده  آقاي الف متوسل

قاآطرح شده چنين بر مي طع رابطه سببيت بين طرح دعوي با يد كه استاد مذكور اقدامات مقامات عمومي را در راستاي دعوي

و ورود ضررئارا  دادگـاه اسـتان4 شـعبه48-6-23در همين كتاب به راي شـماره. داندنمي)بر فرض اثبات(ه اسناد مجعول

دكتر مير محمد صادقي در كتاب جرايم. دانداشاره شده كه در فرض مذكور اقدامات مقامات عمومي را قاطع رابطه سببيت مي

ا و مالكيت عليه .داندميحكم دادگاه را قاطع رابطه سببيت، پس از طرح فرض مذكور)61ص(موال
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به آقاي الف انتقال دهد، منتهي از فريب آقاي ب، موجب مي ب اتومبيل خود را شود آقاي

بعتوافق مي و.د اتومبيل تسليم شودكنند دو روز  در اثناي اين دو روز اگر واقعيت آشكار شود

و در الف از تسليم اتومبيل خودداري كند، از منظر مقنن ما، كالهبرداري تام محقق نشده

و مال همچنان در يد مالك. مرحله شروع به جرم متوقف مانده است كه مالي برده نشده چرا

توجيه مقبول» بردن«از» تحصيل« توجيه، ظاهرا جداكردنبه غير از اين. اوليه باقي است

1.نداشته باشد ديگري

 كالهبرداري مشدد- مبحث دوم
گذار به لحاظ وجود برخي شرايط خاص خارجي يا شرايط مرتكب يا گاهي اوقات قانون

 نمونه اين موارد در قانون مجازات.دهدقرباني جرم، شدت عمل بيشتر از خود نشان مي

به مامور دولت، اسالمي  زياد است از جمله سرقت در شب، آدم ربايي با وسيله نقليه، توهين

و به هم قانون... قانون تشديد1در ماده ...... سرقت مستخدم از مخدوم خود گذار پس از اشاره

آنركن قانوني كالهبرداري در شق اخير ماده به كالهبرداري مشدد اشاره مي و سه كند را در

ميفرض قابل : داند تحقق

و موسسات دولتي مرتكب خالف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان. يكم ها

 اتخاذ كند؛...و

 جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون. دوم

 صورت گيرد؛...و

و. سوم و سازمانمرتكب از كاركنان دولت يا موسسات .باشد... هاي دولتي

سه شق فوق، مطالب زير قابل ذكر است :در خصوص

به نحو مطلق قانون. يكم و عنوان مجعول گذار در ركن قانوني كالهبرداري به اتخاذ اسم

كند منتهي در شق اخير با اشاره به عناوين مجعول دولتي آن را از دايره شمول عنوان اشاره مي

ميمجعول قبلي مستثنا و برخورد شديدتر با آن  كند؛ كرده

مي. دوم كه به عنوان وسيله اتخاذ عنوان مجعول دولتي زماني تواند از علل مشدده باشد

و علت عمده فريب مال باخت و اگر هم علت عمده فريب نباشدهتقلبي به كار رفته باشد  باشد

و تسريع كننده فريب مال باخت كهحداقل تسهيل و اال اگر و باشد سي شركت موهوم داير كند

به جذب سرمايه و در ضمن خود را كارمند يك اداره دولتي معرفي اقدام هاي مردم نمايد

و عنوان  و اتخاذ سمت نمايد، منتهي علت عمده جذب سرمايه، تاسيس شركت موهوم باشد

 
منقول يـا غيـر منقـول( بسته به ماهيت مال»بردن مال«و تسلط بر مال يا به تعبير قانونفالزم به ذكر است كه تحقق تصر.1

.منوط به نظر عرف است)بودن
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به نظر مي داري رسد مورد مشمول كالهبرمجعول هيچ نقشي در جذب اموال مردم نداشته باشد

 ساده است نه مشدد؛

 صرف كارمند دولت بودن مرتكب را از موجبات1گذار در بخش اخير ماده قانون. سوم

كه آيا صرف كارمند دولت بودن مرتكب. داندتحقق كالهبرداري مشدد مي -سؤال اينجاست

مي-تحقق بزه كالهبرداري مؤثر باشدبي انكه اين وصف در طلبد؟ آيا برخورد شديدتر را

به دولت، نشان مي كه متهم در مقايسه با افراد عادي حالت خطرناك بيشتري وابسته بودن دهد

و آرامش عمومي حاكم بر جامعه در سطح وسيع ميدارد؟ يا نظم شود يا در آينده تر نقض

مياحتمال بيشتر مي به نظر ورود كه مجددا مرتكب جرم شود؟ كه پاسخ منفي باشد  رسد

چه. تواند اعمال مجازات شديدتر را توجيه كند مرتكب به دولت نميصرف وابسته بودن

و فرد وابسته به دولت  بدون آنكه اين- تفاوتي بين يك فرد عادي به عنوان مرتكب جرم

را-ي در ارتكاب جرم دخيل باشدئوابستگي ولو به نحو جز كه مرتكب كارمند  وجود دارد

كه كارمند دولت با ارتكاب جرم، مستوجب مجازات شديدتر بدانيم؟ اگر ادعا اين است

و چنين مرتكبي صالحيت ادامه خدمت در دستگاه حيثيت دولت را خدشه دار كرده است

مي. حاكميت را ندارد كه مرتكب حيثيت دولت را مخدوش كرده است پاسخ دهيم در صورتي

و احياناً و انضباطي تحمستوجب ضمانت اجراي اداري و ت اين عنوان كيفري جداگانه است

و منطقي نيست كه با توسل به چنين امري بين دو مرتكب يكسان تمايز بايد مجازات شود

يكي را شديدتر از ديگري مجازات كنيم و  بر فرض صحت ادعاي فوق ثانياً. قائل شويم

ي گذار مجاز بود عالوه بر مجازات كالهبرداري ساده، انفصال از خدمات دولتي را براقانون

و حداكثر مجازات حبس را افزايش و نبايد حداقل به دولت پيش بيني كند  مرتكب وابسته

به ايراد طرح شده اين باشد كه كارمند دولت در فرايند ارتكاب1.دادمي منتهي اگر پاسخ

و مردم به كارمند دولت بيشتر از افرادكركالهبرداري، از سمت خود سوء استفاده  ده است

ميعادي  كه از دولت استفاده ابزاري جهت فريب مردم اعتماد و بنابراين چنين مرتكبي كنند

مي. كرده است مستوجب مجازات شديدتر است مياين پاسخ را و متذكر شويم در پذيريم

و تسريع اغفال مردم باشد، تحميل  به نحوي از انحا سمت دولتي سبب تسهيل صورتي كه

امجازات شديدتر توجيه  نيز تطابق دارد1 با نص شق اخير ماده اين پاسخ ظاهراً..ستپذير

و صرف كارمند برخي از نويسندگان حقوقي ضمن انتق.1 اد از سليقه مقنن در خصوص اين موضوع به ظاهر ماده استناد جسته

برخـي ديگـر معتقدنـد كـه وصـف.)74ص،1381مير محمد صـادقي،(اند بودن مرتكب را كافي براي تشديد مجازات دانسته 

ه يا به سبب انجام وظيفه مرتكب تواند از موارد تشديد مجازات باشد كه مرتكب در حين انجام وظيف كارمند بودن هنگامي مي 

ص 1374حبيب زاده،(.كالهبرداري گردد و با ظـاهر مـاده به نظر ما صرف.)168، نظر از اينكه راي اخير متكي به دليل نيست

 هـيچ كارمنـد دولتـي در اداره محـل خـدمت خـود مرتكـب كالهبـرداري مربوطه در تعارض است در عالم واقع هم معمـوالً 

.شودينم
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به عنوان عامل مشدده در عرض عنوان مجعول دولتي زيرا قانون و عنوان دولتي را گذار سمت

به نحو يكسان،  و در مقابل هر سه و استفاده از تبليغ عامه براي ارتكاب جرم ذكر كرده است

ا. شدت عمل به خرج داده است ميبر اين گذار در گوييم اين سه مورد از منظر قانونساس

به نوعي موجب تسهيل فريب مالباخته مي و شوند، بنا براين مستوجب برخورد عرض هم بوده

و.شديدتر هستند كه همچون موارد استفاده از تبليغ عامه ذكر اين نكته خالي از فايده نيست

ب وابسته به دولت يا دخيل بودن آن در توسط مرتك استفاده از سمت، عنوان مجعول دولتي،

.اغفال مردم بايد توسط مقام تعقيب اثبات شود

 ... قانون تشديد مجازات2 بررسي ماده-مبحث سوم
 روش جرم انگاري)گفتار اول

كه رفتارهاي ناقض شيوه مرسوم ودر عين حال منطقي تدوين نص كيفري ايجاب مي كند

به موجب مواد( گذار هر كدام به نحو جداگانهنمختلف مورد حمايت قانو هايارزش

:تجريم شود زيرا)جداگانه

ونقض ارزش. يكم به شدت ميالعملعكسضعف آنها ها بسته  طلبد؛هاي متفاوت را

و معنوي هر جرمي. دوم و تشخيص اركان مادي به-گونه خلط مبحث بدون هيچ-تميز

ميسهولت امكان  شود؛پذير

به درستي صورت تفسير قان. سوم و تطبيق با نيازهاي روز ون از حيث كشف مراد مقنن

و ميزان خطاپذيري به حداقل مي  دچار اشكاالت2نص ماده از اين منظر.رسدمي گيرد

به نحوي در اين ماده قانون. اساسي است گذار در صدد حمايت از چند ارزش مختلف است

ك گذار در صدد قانون2درصدر ماده. رده استكه گويا چند جرم مختلف را در يك ماده جمع

به افراد خاص جهت ساماندهي برنامه و حمايت از امتيازات دولتي داده شده هاي تجاري

و شرايط خاص. اقتصادي است به لحاظ اوضاع كه مقنن شق مياني ماده نشان از آن دارد

ميپ كه مداخله دولت را در امر اقتصاد در محدوده وسيع توجيه- جامعه به دنبال-سازدذير

و خواسته است مردم در تنگناي اقتصادي به حمايت از تبعات خاص اقتصاد دولتي است

و به امكاناتي كه دولت در اختيارشان مي و آرامش خاطر دسترسي پيدا كنند گذارد، با سهولت

مي چنان موجب شق اخير آن گرفته است گذار بر آن تعلق دهد اراده قانونكه ظاهر ماده نشان

. طرق نامشروع تحصيل مال به مبارزه بر خيزدتمامبا 
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بر ماده)گفتار دوم  بررسي ايراد وارده
واز منظر جرم و مياني ماده انگاري موجه 2منطبق با اصول حقوق كيفري هر چند شق اول

و ترديد مي و باشد داراي ايراد جدي نيست ولي شق اخير از اين منظر به شدت محل سؤال

مشخصات اصل قانوني بودن شايد بتوان آن را خالف اصل قانوني بودن جرم دانست چراكه از

و آزادي و هرگونه ابهام در آن، منافي حقوق هاي فردي جرم، صريح بودن ماده قانوني است

و نبايد شيوه كه اصل قانوني بودن جرم در صدد حمايت از آن است كه است، امري ايي برگزيد

ا .صل فوق باشدنافي هدف

كه اكثر تخلفات مدني را و موسع تنظيم شده است به نحوي به نحو مبهم  ذيل اين ماده

آيا اين ميزان مداخله حقوق كيفري در روابط مدني آحاد جامعه. توان در بطن آن گنجاندمي

 به دنبال چه هدف مشخص2گذار با وضع ماده معلوم نيست قانون؟پذير استتوجيه

كه تحصيل هرگونه ماليمي و قصد حمايت از چه امري را داشته است  كه طريق-گشته

. را قابل مجازات شناخته است-تحصيل آن غير قانوني بوده است

از2اگر به ظاهر ماده و معقول آن چشم بپوشيم، برداشت و از تفسير منطقي  پايبند باشيم

و معار2ذيل ماده ض با اصول حقوق كيفري، خصوصا اصل قانوني بودن، برداشتي غيرمنطقي

در،نيز در تعارض است)36اصل(جرم است، چنين برداشتي با قانون اساسي  بنابراين بايد

.اي انديشيدخصوص آن چاره

و معقول ماده)گفتار سوم  ضرورت تفسير منطقي
ميبا عنايت به ايرادات وارده به نظر مي درسد دو ديدگاه را و تبيين ذيل ماده توان ر تفسير

و تحديد كرد2 و دامنه شمول آنرا قدري تصريح .مطرح كرد

 ديدگاه اول) الف
سه جرم ارتشاء...با استفاده ازعنوان قانون تشديد: يكم به و، بايد گفت اين قانون  اختالس

به ساير جرايم نپرداخته است و من. كالهبرداري اشاره كرده درج در اين بنابراين تمامي جرايم

و جزء خانواده آنها؛  قانون يا بايد واجد اين عناوين مجرمانه باشند يا در حكم

آن1 بالفاصله پس از ماده2ماده. دوم و پس از به كالهبرداري است، ذكر شده ،كه راجع

و ارتشاء آمده است به اختالس ؛جرايم راجع

نا(هر دو جرم. سوم و تحصيل مال به طريق مقيد به تحصيل مال) مشروعكالهبرداري

 هست؛
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مي2و1هاي مندرج در ماده نوعي همگوني بين مجازاتتقريباً. چهارم شود، مطابق ديده

و جاري است2 در خصوص ماده1 ماده1، حكم تبصره2 ماده2تبصره   بنابراين. نيز ساري

و همرنگي بين بزه كالهبرداريبه نظر مي درورسد از منظر مقنن نوعي همگوني  بزه مندرج

مي در صورت پذيرش اين استدالل. وجود دارد2ذيل ماده توان گفت براي تحقق جرم ذيل ها

و ساير طريق نامشروع حتما2ًماده  و خدعه باشد  بايد در طريق تحصيل مال اثرات رقيق تقلب

را،به عنوان مثال. تحصيل مال مشمول ماده نيست از كسي اگر كسي در اثر دروغگويي مالي

. است2ببرد مشمول ذيل ماده 

 ديدگاه دوم)ب
سه علي-به عناوين مجرمانه2صدر ماده اشاره-رغم ذيل ماده جرايم مطلق هستند كه هر

از. كندمي و فروش قراردادن امتيازات خاص-1:اين موارد عبارتند . در معرض خريد

كه مقرر بوده طبقتق-3. استفاده از اين امتيازات خاص سوء-2 لب در توزيع كاالهايي

.ضوابطي خاص توزيع شود

و و مصاديق به نحوي صحيح به صدر ماده وارد نيست  از منظر حقوق جزاي فني اشكالي

مي. اندمشخص ذكر شده توان از مصاديق مندرج در صدر ماده در جهت ابهام زدايي از حال آيا

و د ذيل آن سود جست؟ ر حد امكان مشخص ساخت؟ دايره شمول آن را

به پرسش فوق گذار در توان گفت قانونمي- هم اشاره كرديمكه قبالً همچنان–در پاسخ

وا برخي مواد و باقي را به حالت تمثيل ،گذاردمي قانوني، برخي از مصاديق را تصريح مي كند

2به اينكه مقنن در ماده نظر. هايي از اين موارد در قانون مجازات اسالمي هم وجود داردنمونه

سه مورد، عبارت مي»يا به طور كلي«پس از ذكر كه را به كار برده است، چنين  نمايد

ميقانون خواهد بقيه موارد را به صورت تمثيل بيان كند از عبارت گذار پس از ذكر مصاديق،

مي»يا به طور كلي« به راحتي استنباط ة شمول موارد تمثيلي هم بايد داير. شود اين استدالل

بنابر موارد مذكور قبلي مشخص شود يعني موارد مشمول تمثيل بايد با موارد مذكور، همگوني

مي.و همرنگي داشته باشد تواند وارد شود آن است كه منتهي اشكالي كه بر اين استدالل

به طريق نامشروع سه جرم- تحصيل مال  فوق كه مطلق كه جرمي است مقيد به اخذ مال، با

به تحصيل يا عدم تحصيل مال ندارد و هيچ ربطي تواند مشابهت داشته باشد نمي-.بوده

و قانون در مقام بيان حكم جداگانه2 ذيل ماده،بنابراين دو نسبت به صدر آن هست گذار اين

به هم پيوند زده استهتافته جدا بافت مي.. را داد كه مراد توان چنين پاسخ در بارة اشكال مذكور

به حمايت از ارزشي  كه هر دو قسمت ناظر از تشابه موارد تمثيلي با موارد مصرح آن است

نه تشابه از منظر تقسيميكسان يا ارزش .بندي ركن ماديهاي مشابه هستند
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به نظر مي مبين دو استدالل مطرح شده و ذيل مادهقرسد ديدگاه دوم به صواب است رون

با2 و در راستاي حمايت از برخي سياست را بايد همرنگ هاي صدر همان ماده پنداشت

و برنامه هر چند. دايره شمولش را تعيين كرد،هاي رفاهي تنظيم شده از سوي دولتتجاري

مي رويه دادگاهظاهراً .دهدها به استدالل اول اقبال بيشتر نشان

همنكته قابل ذكر ديگر اين است كه در اين ماده قانون چون كالهبرداري پس از تبيين گذار

به كار برده است در حالي كه ركن قانوني جرم،»مجرم محسوب«ركن مادي جرم، عبارت   را

رانفس جرم را تبيين مي نه مورد در حكم آن  عجيب آنكه اين سليقه ناميمون در موارد.كند

و ارتشاء نيز تكرار شده است . بعدي راجع به اختالس

 نتيجه
ع. يكم تـوان گفـت قـانون آمده اسـت، مـي»تشديد«نايت به عنوان قانون كه در آن قيد با

نه عادي، اضطراري بـدان معنـا كـه پـيش ... تشديد مجازات مرتكبين  و قانوني است اضطراري

و بروز بحران  كه نمونه آمدن شرايط خاص اجتماعي هاي آن قبل از تصويب قـانون هاي متعدد

و فوق وجود داشته است مقنن را  فرصـت طلـب بر آن داشته تا جهت مقابله با افرادي سودجو

 از قبيـل تاسـيس(شـدندكه جهت بردن مال مردم به طـرق فريبكارانـه متعـدد متوسـل مـي-

و هاي مضاربه شركت به تشديد مجـازات آن بپـردازد عملي را كه قبالً-...)اي  يعنـي. جرم بوده

ا كه و احوالي و اوضاع انگاري را طلبيـده اسـت بـر همـان منـوال ين جرم اگر شرايط اجتماعي

و همان عكس العمل كيفري سـابق كـافي بـه سابق بود، تشديد مجازات ضرورتي پيدا نمي  كرد

و كارآيي آن به خاطر گذشت زمـان، مقـنن بـه تـصويب  و در صورت عدم قابليت مقصود بود

به  نه اينكه مي كرد . تشديد مجـازات مبـادرت ورزد قانون جديد يا تغيير كلي قانون قديم اقدام

و از منظـر فلـسفه،با اين استدالل  نظر بر آن داريم كـه ايـن قـانون، قـانوني اسـت اضـطراري

و جامعـه در دوره قانون و شرايط اجتمـاعي ايـران بحرانـي نيـست به اينكه اوضاع گذاري نظر

مي  به سر و اجتماعي و ملـزم بـه بنابراين مقنن از منظر،بردثبات نسبي اقتصادي اخالقي متعهد

و تعديل مجازات و اصالح قانون  هاي آن است؛تغيير

به اينكه قوانيني متعدد، مجازات.دوم و ها را به اين قانون ارجاع داده نظر از اين حيـث اند

ب  مي) اعمال در حكم كالهبرداري( آنانه نسبت شود ضرورت اصالح آن قانون اصلي محسوب

 شود؛دو چندان مي

مي. سوم به شرح زير باشداهم موارد اصالح :تواند

و جـرم-1 كه هيچ توجيه حقـوقي ايـن.شـناختي نـدارد حذف منع اعمال كيفيات مخففه

و قضات دادگاهبخش از قانون بارها از سوي دادگاه  ها از تبديل مجـازات ها دور زده شده است
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س را تبـديل بـه جـزاي نقـدي بـه عنـوان نمونـه مجـازات حـب( اندبه سود متهم استفاده كرده

كه مسلم است تبديل مجازات از شقوق تخفيف است.)اندكرده  در حالي

و-2 و كالهبرداري در سطح كالن و تفكيك بين كالهبرداري موردي تعيين مجازات تميز

.خفيفتر نسبت به اولي

ه تعريـف دقيـق از آن بـه تحديد دامنه وسايل متقلبانه از طريق حصر مصاديق يا ارايـ–3

 نحوي كه تقلب كيفري از مدني به راحتي قابل تميز باشد

.به لحاظ تعارض آن با اصل قانوني بودن جرم.... قانون تشديد2حذف شق اخير ماده-4
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